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 :المستخلص

الرياضيات والعلوم  مشروعالعلوم في هدفت هذه الدراسة إلى تقويم مستوى اتساق كتب  
المتوسط، واألول  بتدائي، والخامس االبتدائي، والثانياال الثاني: للطالب والمعلم للصفوف الطبيعية
عدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب المقابلة لها في سلسلة إالتي تم ( أحياء، فيزياء، كيمياء)الثانوي 

 السعودي مناسبة محتواها لثقافة المجتمعمدى ماجروهيل األمريكية لنفس السنوات؛ وكذلك تحديد 
ة خاصة بمواصفات االتساق التربوية قائم( 32)ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد . وببيئة المتعلمين

والفنية والتناول والعرض بواقع قائمتين لكل صف دراسي من الصفوف المستهدفة لكتاب الطالب ودليل 
أداة لتحديد مستوى اتساق المواصفات التربوية والفنية والتناول ( 16)تحليل الوبلغ عدد أدوات . المعلم

محتوى  مواءمة مستوىلقياس أداة إلى للعلوم، إضافة  والعرض بين كتب المشروع وسلسة ماجروهيل
الكتب لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين، وقد تضمنت األدوات مواصفات ومؤشرات وشواهد مستخلصة 

، تم تدريب هاوثبات تهاوبعد التأكد من صح. من كتب سلسلة ماجروهيل واألدب التربوي ذي العالقة
 . ل الكتب وأدلة المعلم باستخدام تلك األدواتفرق متخصصة من التربويين على تحلي

جاء مستوى االتساق لجميع المحاور أن نتائج تحليل كتب الطالب وأدلة المعلم أظهرت و 
على مستوى وبالنظر إلى النتائج . رضللمواصفات التربوية والفنية والتناول والع متوسطةبدرجة 

، مرتفعةبدرجة حيث تحقق  (ات الفنيةفالمواص) الثانيالمحور  جاء في المرتبة األولى المحاور فقد
 ، وأخيرًا جاء المحور األولمتوسطةبدرجة تحقق ( مواصفات التناول والعرض) المحور الثالث يليه

 .ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم متوسطبمستوى تحقق ( لمواصفات التربويةا)

 بشكل تفصيلي، فقد أظهرت( عينة الدراسة) وبالنظر إلى نتائج تحليل الكتب في الصفوف 
لجميع  متوسطةالمواصفات بدرجة  تتحققحيث لب الطا لكتبنتائج اتساق المواصفات التربوية ال

جاء تحققه أعلى من تحقق االتساق في فقد أما بخصوص االتساق في المواصفات الفنية  .الصفوف
ء األحياكتب ماعدا  مرتفعةبدرجة  جميع الصفوفكتب في  تحقق المواصفات التربوية، حيث 

فقد االتساق في مواصفات التناول والعرض فيما يتعلق بو . توسطةمبدرجة  فيهما افقد تحققوالكيمياء 
 ظهر المواصفات الفنية، حيث تحقق المواصفات التربوية، وأقل من تحقق  منأعلى جاء تحققه 

، مرتفعةبدرجة  المتوسط الثانيي والصف والخامس االبتدائ الثانيالصفوف مستوى االتساق في كتب 
للصف األول الثانوي بدرجة  (والكيمياء واألحياء الفيزياء)بينما جاء مستوى االتساق في كتب العلوم 

 .متوسطة

ج
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مستوى االتساق للمواصفات التربوية بدرجة  فقد جاءلعلوم كتب اأما بالنسبة ألدلة المعلم ل
علم للصف األول الثانوي في األحياء والكيمياء فكان مستوى ماعدا دليل الم لجميع الصفوف متوسطة

 وظهر االتساق في المواصفات الفنية أعلى منه في المواصفات التربوية .منخفضةاالتساق بدرجة 
، وقد مرتفعةبدرجة أحياء  –الثاني المتوسط واألول الثانوي االتساق في الصفوف  جاء مستوى حيث
أما  .، بينما كان بدرجة متوسطة لبقية الصفوفاألعلى اتساقاً  المتوسط الثانيدليل المعلم للصف  كان

 مستوى تحقق االتساق في مواصفات التناول والعرض فظهر أن مستوى تحققه جاء أعلى من
 دليل المعلم للصف الثاني المتوسطوحقق  ،المواصفات التربوية، وأقل منه في المواصفات الفنية

أدلة االتساق في  جاء مستوى بينما ،مرتفعةحيث حصل على  درجة في االتساق لى و األالمرتبة 
 .متوسطةالصفوف بدرجة المعلم لبقية 

فقد لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين،  ى كتب الصفوف المستهدفةمحتو  لمواءمةأما بالنسبة  
لبيئة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي، ومواءمة الكتب  مواءمة :نتائج  تحقق المحورين جاءت

في المرتبة ( مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين)وقد جاء المحور الثاني . متوسطةالمتعلمين بدرجة 
في المرتبة ( مواءمة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي)، والمحور األول مرتفعة األولى، بدرجة تحقق
مجتمع السعودي لكتب المحتوى لثقافة ال مواءمةوضحت نتائج محور أو  .متوسطة الثانية، بدرجة تحقق

الخامس : ينللصف متوسطةو األول الثانوي أحياء،للصف  مرتفعة تحقق المحور بدرجة ،العلوم
الثاني االبتدائي، واألول : للصفوف منخفضةبدرجة بينما كان تحققه االبتدائي، والثاني المتوسط، 

متعلمين فتحقق المحور بدرجة نتائج مواءمة الكتب لبيئة الما يتعلق بأما . الثانوي كيمياء وفيزياء
واألول الثانوي   الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط: صفوف -لخمسة مرتفعة
 .لكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي منخفضةفيزياء وبدرجة أحياء و 

الكتب، وقد قدمت الدراسة توصيات تفصيلية لرفع مستوى االتساق في الكتب واألدلة، ومواءمة 
 .والمواطن التي تتطلب التحسين
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Evaluating the level of alignment of the Educational, Technical, and Content 
Presentation Specifications of student textbooks and teacher guides of the McGraw-
Hill textbook series and the appropriateness of the adaptation of the content to the 

Saudi culture and the learners’ environment for grades 2, 5, 8 and 10 in the Kingdom 
of Saudi Arabia 

 
Abstract: 

The aim of this study was to evaluate the level of alignment of the new science 
textbooks and teacher guides for the grades 2, 5, 8, and 10 with the corresponding 
textbooks and teacher guides produced by McGraw-Hill. In addition, the study aims to 
detect appropriateness of the content adaptation to the Saudi culture and the learners’ 
environment.  

To accomplish the study goals, 12 lists of specifications were developed to measure 
the alignments of the targeted books; two lists for each grade level. Based on these 
specifications a total of 36 analysis tools were created, with additional tools for the 
adaptation part. Each tool includes specifications, indicators, and demonstrations, which 
were all extracted from the Mc-Graw-Hill series and related literature. After assuring 
validity and reliability of all tools, a workshop regarding the implementation of the 
analysis was provided to the various research teams.  

Findings showed that the level of alignment for the student textbooks and the 
teacher guides were "moderate" in terms of educational, technical, and content 
presentation specification. While the level of alignment was "high" for the technical 
specifications, and "moderate" for the content presentation and educational specifications 
respectively. Results of student textbook indicate that the level of alignment were 
"moderate" in terms of educational specifications for all grades, while the level of 
alignment was "high" for the technical specifications (except for the biology & chemistry 
books were "moderate"). The level of alignment for the content presentation were "high" 
for (grade 2, 5, and 8) and "moderate" for grade 10 (biology, chemistry, and physics).  

Regarding the findings for teacher guides, the alignment was "moderate" in terms 
of educational specifications for all grades (except grade 10, biology & chemistry were 
"low"). While the level of alignment was "high" for the technical specifications compared 
to educational specification, where the alignment was high for 8 and 10 grade (biology) 
with Grade 8 achieveing the "highest" alignment compared to the other grades in that they 
were "moderate".  The level of alignment for the Content Presentation were "high" 
compared to the educational specification and lower compared to the technical 
specification, where grade 8 was high, and the remaining grade levels "moderate" . 

Results of the content adaptation to the Saudi culture and the learners’ environment 
indicate that the levels were "moderate".  Regarding the content adaptation to the Saudi 
culture, the results were high for 10th grade Biology, moderate for fifth and eighth grades. 
While they were low for second grade and 10th grade chemistry and physics. Moreover, the 
results of the adaptation to the learners’ environment indicate that the level was high for 2, 
5, 8, and 10th grades biology and physics, and low for grade 10 chemistry. 

The study offered specific recommendations in order to increase the level of 
alignment in student textbooks and teachers’ guide with reference to areas that require 
improvements. In addition, recommendations were provided with respect to the adaptation 
of the content to the Saudi culture and the learners’ environment. 
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مستوى االتساق للمواصفات التربوية بدرجة  فقد جاءلعلوم كتب اأما بالنسبة ألدلة المعلم ل
علم للصف األول الثانوي في األحياء والكيمياء فكان مستوى ماعدا دليل الم لجميع الصفوف متوسطة

 وظهر االتساق في المواصفات الفنية أعلى منه في المواصفات التربوية .منخفضةاالتساق بدرجة 
، وقد مرتفعةبدرجة أحياء  –الثاني المتوسط واألول الثانوي االتساق في الصفوف  جاء مستوى حيث
أما  .، بينما كان بدرجة متوسطة لبقية الصفوفاألعلى اتساقاً  المتوسط الثانيدليل المعلم للصف  كان

 مستوى تحقق االتساق في مواصفات التناول والعرض فظهر أن مستوى تحققه جاء أعلى من
 دليل المعلم للصف الثاني المتوسطوحقق  ،المواصفات التربوية، وأقل منه في المواصفات الفنية

أدلة االتساق في  جاء مستوى بينما ،مرتفعةحيث حصل على  درجة في االتساق لى و األالمرتبة 
 .متوسطةالصفوف بدرجة المعلم لبقية 

فقد لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين،  ى كتب الصفوف المستهدفةمحتو  لمواءمةأما بالنسبة  
لبيئة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي، ومواءمة الكتب  مواءمة :نتائج  تحقق المحورين جاءت

في المرتبة ( مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين)وقد جاء المحور الثاني . متوسطةالمتعلمين بدرجة 
في المرتبة ( مواءمة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي)، والمحور األول مرتفعة األولى، بدرجة تحقق
مجتمع السعودي لكتب المحتوى لثقافة ال مواءمةوضحت نتائج محور أو  .متوسطة الثانية، بدرجة تحقق

الخامس : ينللصف متوسطةو األول الثانوي أحياء،للصف  مرتفعة تحقق المحور بدرجة ،العلوم
الثاني االبتدائي، واألول : للصفوف منخفضةبدرجة بينما كان تحققه االبتدائي، والثاني المتوسط، 

متعلمين فتحقق المحور بدرجة نتائج مواءمة الكتب لبيئة الما يتعلق بأما . الثانوي كيمياء وفيزياء
واألول الثانوي   الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط: صفوف -لخمسة مرتفعة
 .لكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي منخفضةفيزياء وبدرجة أحياء و 

الكتب، وقد قدمت الدراسة توصيات تفصيلية لرفع مستوى االتساق في الكتب واألدلة، ومواءمة 
 .والمواطن التي تتطلب التحسين
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Evaluating the level of alignment of the Educational, Technical, and Content 
Presentation Specifications of student textbooks and teacher guides of the McGraw-
Hill textbook series and the appropriateness of the adaptation of the content to the 

Saudi culture and the learners’ environment for grades 2, 5, 8 and 10 in the Kingdom 
of Saudi Arabia 

 
Abstract: 

The aim of this study was to evaluate the level of alignment of the new science 
textbooks and teacher guides for the grades 2, 5, 8, and 10 with the corresponding 
textbooks and teacher guides produced by McGraw-Hill. In addition, the study aims to 
detect appropriateness of the content adaptation to the Saudi culture and the learners’ 
environment.  

To accomplish the study goals, 12 lists of specifications were developed to measure 
the alignments of the targeted books; two lists for each grade level. Based on these 
specifications a total of 36 analysis tools were created, with additional tools for the 
adaptation part. Each tool includes specifications, indicators, and demonstrations, which 
were all extracted from the Mc-Graw-Hill series and related literature. After assuring 
validity and reliability of all tools, a workshop regarding the implementation of the 
analysis was provided to the various research teams.  

Findings showed that the level of alignment for the student textbooks and the 
teacher guides were "moderate" in terms of educational, technical, and content 
presentation specification. While the level of alignment was "high" for the technical 
specifications, and "moderate" for the content presentation and educational specifications 
respectively. Results of student textbook indicate that the level of alignment were 
"moderate" in terms of educational specifications for all grades, while the level of 
alignment was "high" for the technical specifications (except for the biology & chemistry 
books were "moderate"). The level of alignment for the content presentation were "high" 
for (grade 2, 5, and 8) and "moderate" for grade 10 (biology, chemistry, and physics).  

Regarding the findings for teacher guides, the alignment was "moderate" in terms 
of educational specifications for all grades (except grade 10, biology & chemistry were 
"low"). While the level of alignment was "high" for the technical specifications compared 
to educational specification, where the alignment was high for 8 and 10 grade (biology) 
with Grade 8 achieveing the "highest" alignment compared to the other grades in that they 
were "moderate".  The level of alignment for the Content Presentation were "high" 
compared to the educational specification and lower compared to the technical 
specification, where grade 8 was high, and the remaining grade levels "moderate" . 

Results of the content adaptation to the Saudi culture and the learners’ environment 
indicate that the levels were "moderate".  Regarding the content adaptation to the Saudi 
culture, the results were high for 10th grade Biology, moderate for fifth and eighth grades. 
While they were low for second grade and 10th grade chemistry and physics. Moreover, the 
results of the adaptation to the learners’ environment indicate that the level was high for 2, 
5, 8, and 10th grades biology and physics, and low for grade 10 chemistry. 

The study offered specific recommendations in order to increase the level of 
alignment in student textbooks and teachers’ guide with reference to areas that require 
improvements. In addition, recommendations were provided with respect to the adaptation 
of the content to the Saudi culture and the learners’ environment. 
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 123 ---------------------- االبتدائي الثاني للصف المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-1-2-4

 002 ----------------------------------------------------------------- االبتدائي الخامس لصفل العلوم كتب اتساق نتائج 4-1-2
 002 ------------------------------------------------- ومناقشتها االبتدائي الخامس للصف الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-2-1

 124 --------------- االبتدائي الخامس الصف –الطالب كتاب ةالتربوي المواصفات: األول المحور 4-1-2-1-1
 143 ---------------- االبتدائي الخامس الصف –الطالب كتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-2-1-2
 158 ----------- االبتدائي الخامس الصف –الطالب كتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث محورال 4-1-2-1-3
 153 ------------------- االبتدائي الخامس للصف الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-2-1-4

 061 -------------------------------------------------- ومناقشتها االبتدائي الخامس للصف المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-2-2
 168 ---------------- االبتدائي الخامس الصف –المعلم دليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-2-2-1
 172 ----------------- االبتدائي الخامس الصف –المعلم دليل الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-2-2-2
 178 ------------ االبتدائي الخامس الصف –المعلم دليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-2-2-3
 131 -------------------- االبتدائي الخامس للصف المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-2-2-4

 090 ------------------------------------------------------------------- المتوسط الثاني للصف العلوم كتاب اتساق نتائج 4-1-3
 090 --------------------------------------------------- ومناقشتها المتوسط الثاني للصف الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-3-1

 132 ---------------- طالمتوس الثاني الصف –الطالب كتاب التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-3-1-1
 214 ----------------- المتوسط الثاني الصف –الطالب كتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-3-1-2
 222 ------------ المتوسط الثاني الصف –الطالب تابك والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-3-1-3

 235 -------------------- :المتوسط الثاني للصف الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-3-1-4
 036 ----------------------------------------------------- ومناقشتها المتوسط الثاني للصف معلمال دليل تحليل نتائج 4-1-3-2

 236 ----------------- المتوسط الثاني الصف –المعلم دليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-3-2-1
 251 ------------------ المتوسط الثاني الصف –المعلم دليل الفنية المواصفات: الثاني رالمحو  4-1-3-2-2
 257 ------------- المتوسط الثاني الصف –المعلم دليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-3-2-3

 278 --------------------- :المتوسط الثاني للصف المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-3-2-4
 070 ------------------------------------------------------------------- :الثانوي األول للصف األحياء كتب اتساق نتائج 4-1-4

 070 --------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف لألحياء الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-4-1
 271 ------------- الثانوي األول للصف األحياء-الطالب لكتاب التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-4-1-1
 286 -------------- الثانوي األول للصف األحياء-الطالب لكتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-4-1-2
 234 --------- الثانوي ولاأل  للصف األحياء-الطالب لكتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-4-1-3

 384 ----------------- :الثانوي األول للصف لألحياء الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-4-1-4
 316 ----------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول لصفل لألحياء المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-4-2

 386 -------------- الثانوي األول للصف لألحياء المعلم لدليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-4-2-1
 316 --------------- الثانوي األول الصف لألحياء المعلم لدليل الفنية المواصفات: الثاني رالمحو  4-1-4-2-2
 326 ---------- الثانوي األول للصف لألحياء المعلم لدليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-4-2-3

 337 ------------------ الثانوي األول للصف لألحياء المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-4-2-4
 339 -------------------------------------------------------------------- الثانوي األول للصف الفيزياء كتب اتساق نتائج 4-1-5

 339 --------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للفيزياء الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-5-1
 333 ------------- الثانوي األول للصف للفيزياء الطالب لكتاب التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-5-1-1
 353 -------------- فيزياء-الثانوي األول للصف الطالب لكتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-5-1-2

 ز 
 

 353 --------- فيزياء – الثانوي األول للصف البالط كتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-5-1-3
 367 ----------------- الثانوي األول للصف للفيزياء الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-5-1-4

 367 ---------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للفيزياء المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-5-2
 368 --- الثانوي األول الصف للفيزياء المعلم دليل -الثانوي األول للصف المعلم لدليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-5-2-1
 377 --------------- الثانوي األول للصف للفيزياء المعلم لدليل الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-5-2-2
 386 ----------- فيزياء الثانوي ولاأل  للصف المعلم دليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-5-2-3

 335 ------------------ الثانوي األول للصف للفيزياء المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-5-2-4
 396 ------------------------------------------------------------------- الثانوي األول فللص الكيمياء كتب اتساق نتائج 4-1-6

 396 -------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-6-1
 336 ------------- الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب لكتاب يةالتربو  المواصفات: األول المحور 4-1-6-1-1

 412 -------------- الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب لكتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-6-1-2
 418 --------- الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب كتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-6-1-3
 426 ---------------- :الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-6-1-4

 207 ---------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للكيمياء المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-6-2
 427 -------------- الثانوي األول للصف للكيمياء المعلم لدليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-6-2-1
 437 --------------- الثانوي األول للصف كيمياء المعلم لدليل الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-6-2-2
 448 ---------- كيمياء -الثانوي األول للصف المعلم دليل عرضوال التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-6-2-3

 453 ------------------ الثانوي األول للصف للكيمياء المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-6-2-4
 463 ---------------------------------------------- المواءمة نتائج مناقشةو  عرض 4-2

 463 --------------------------------- :االبتدائي الثاني الصف العلوم كتاب مواءمة نتائج 4-2-1
 260 --------------------------- :السعودي المجتمع لثقافة االبتدائي نيالثا الصف كتاب مواءمة مناسبة :األول المحور 4-2-1-1

 265 -------------------------------------------- المتعلمين لبيئة االبتدائي الثاني الصف كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-3-2
 472 ----------------------- :االبتدائي الخامس للصف العلوم كتاب تحليل نتائج ةومناقش عرض 4-2-2

 270 --------------------------------- السعودي المجتمع لثقافة االبتدائي الخامس الصف كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-2-1
 277 ------------------------------------------ المتعلمين لبيئة االبتدائي الخامس الصف كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-2-2
 481 ------------------- :المتوسط الثاني الصف العلوم كتاب مواءمة تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-3

 222 ----------------------------- السعودي المجتمع لثقافة المتوسط الثاني للصف العلوم كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-3-1
 229 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة المتوسط الثاني للصف العلوم كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-1-2

 496 ---------------------- الثانوي األول للصف األحياء كتاب مواءمة تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-4
 296 ------------------------------ السعودي المجتمع لثقافة الثانوي األول للصف األحياء كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-4-1

 510 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة الثانوي األول للصف األحياء كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-4-2
 518 -------------------- الثانوي األول للصف الفيزياء كتاب واءمةم تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-5

 512 ---------------------------- السعودي المجتمع لثقافة الثانوي األول للصف الفيزياء كتاب مواءمة  :األول المحور 4-2-5-1
 503 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة الثانوي األول للصف الفيزياء كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-5-2

 521 ---------------------- الثانوي األول للصف الكيمياء كتاب مواءمة تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-6
 500 ---------------------------- :السعودي المجتمع لثقافة الثانوي األول للصف الكيمياء كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-6-1

 502 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة الثانوي األول للصف الكيمياء كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-6-2

CHAPTER 5 543 ------------------------------------------------- والتوصيات النتائج ملخص 
 520 ----------------------------------------------------------------------------------------- االتساق نتائج ملخص 5-1
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 183 ------------- االبتدائي الثاني الصف –معلمال دليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-1-2-3
 123 ---------------------- االبتدائي الثاني للصف المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-1-2-4

 002 ----------------------------------------------------------------- االبتدائي الخامس لصفل العلوم كتب اتساق نتائج 4-1-2
 002 ------------------------------------------------- ومناقشتها االبتدائي الخامس للصف الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-2-1

 124 --------------- االبتدائي الخامس الصف –الطالب كتاب ةالتربوي المواصفات: األول المحور 4-1-2-1-1
 143 ---------------- االبتدائي الخامس الصف –الطالب كتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-2-1-2
 158 ----------- االبتدائي الخامس الصف –الطالب كتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث محورال 4-1-2-1-3
 153 ------------------- االبتدائي الخامس للصف الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-2-1-4

 061 -------------------------------------------------- ومناقشتها االبتدائي الخامس للصف المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-2-2
 168 ---------------- االبتدائي الخامس الصف –المعلم دليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-2-2-1
 172 ----------------- االبتدائي الخامس الصف –المعلم دليل الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-2-2-2
 178 ------------ االبتدائي الخامس الصف –المعلم دليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-2-2-3
 131 -------------------- االبتدائي الخامس للصف المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-2-2-4

 090 ------------------------------------------------------------------- المتوسط الثاني للصف العلوم كتاب اتساق نتائج 4-1-3
 090 --------------------------------------------------- ومناقشتها المتوسط الثاني للصف الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-3-1

 132 ---------------- طالمتوس الثاني الصف –الطالب كتاب التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-3-1-1
 214 ----------------- المتوسط الثاني الصف –الطالب كتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-3-1-2
 222 ------------ المتوسط الثاني الصف –الطالب تابك والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-3-1-3

 235 -------------------- :المتوسط الثاني للصف الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-3-1-4
 036 ----------------------------------------------------- ومناقشتها المتوسط الثاني للصف معلمال دليل تحليل نتائج 4-1-3-2

 236 ----------------- المتوسط الثاني الصف –المعلم دليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-3-2-1
 251 ------------------ المتوسط الثاني الصف –المعلم دليل الفنية المواصفات: الثاني رالمحو  4-1-3-2-2
 257 ------------- المتوسط الثاني الصف –المعلم دليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-3-2-3

 278 --------------------- :المتوسط الثاني للصف المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-3-2-4
 070 ------------------------------------------------------------------- :الثانوي األول للصف األحياء كتب اتساق نتائج 4-1-4

 070 --------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف لألحياء الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-4-1
 271 ------------- الثانوي األول للصف األحياء-الطالب لكتاب التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-4-1-1
 286 -------------- الثانوي األول للصف األحياء-الطالب لكتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-4-1-2
 234 --------- الثانوي ولاأل  للصف األحياء-الطالب لكتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-4-1-3

 384 ----------------- :الثانوي األول للصف لألحياء الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-4-1-4
 316 ----------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول لصفل لألحياء المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-4-2

 386 -------------- الثانوي األول للصف لألحياء المعلم لدليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-4-2-1
 316 --------------- الثانوي األول الصف لألحياء المعلم لدليل الفنية المواصفات: الثاني رالمحو  4-1-4-2-2
 326 ---------- الثانوي األول للصف لألحياء المعلم لدليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-4-2-3

 337 ------------------ الثانوي األول للصف لألحياء المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-4-2-4
 339 -------------------------------------------------------------------- الثانوي األول للصف الفيزياء كتب اتساق نتائج 4-1-5

 339 --------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للفيزياء الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-5-1
 333 ------------- الثانوي األول للصف للفيزياء الطالب لكتاب التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-5-1-1
 353 -------------- فيزياء-الثانوي األول للصف الطالب لكتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-5-1-2

 ز 
 

 353 --------- فيزياء – الثانوي األول للصف البالط كتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-5-1-3
 367 ----------------- الثانوي األول للصف للفيزياء الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-5-1-4

 367 ---------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للفيزياء المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-5-2
 368 --- الثانوي األول الصف للفيزياء المعلم دليل -الثانوي األول للصف المعلم لدليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-5-2-1
 377 --------------- الثانوي األول للصف للفيزياء المعلم لدليل الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-5-2-2
 386 ----------- فيزياء الثانوي ولاأل  للصف المعلم دليل والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-5-2-3

 335 ------------------ الثانوي األول للصف للفيزياء المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-5-2-4
 396 ------------------------------------------------------------------- الثانوي األول فللص الكيمياء كتب اتساق نتائج 4-1-6

 396 -------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب كتاب تحليل نتائج 4-1-6-1
 336 ------------- الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب لكتاب يةالتربو  المواصفات: األول المحور 4-1-6-1-1

 412 -------------- الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب لكتاب الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-6-1-2
 418 --------- الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب كتاب والعرض التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-6-1-3
 426 ---------------- :الثانوي األول للصف للكيمياء الطالب كتاب اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-6-1-4

 207 ---------------------------------------------- ومناقشتها الثانوي األول للصف للكيمياء المعلم دليل تحليل نتائج 4-1-6-2
 427 -------------- الثانوي األول للصف للكيمياء المعلم لدليل التربوية المواصفات: األول المحور 4-1-6-2-1
 437 --------------- الثانوي األول للصف كيمياء المعلم لدليل الفنية المواصفات: الثاني المحور 4-1-6-2-2
 448 ---------- كيمياء -الثانوي األول للصف المعلم دليل عرضوال التناول مواصفات: الثالث المحور 4-1-6-2-3

 453 ------------------ الثانوي األول للصف للكيمياء المعلم دليل اتساق محاور نتائج خالصة 4-1-6-2-4
 463 ---------------------------------------------- المواءمة نتائج مناقشةو  عرض 4-2

 463 --------------------------------- :االبتدائي الثاني الصف العلوم كتاب مواءمة نتائج 4-2-1
 260 --------------------------- :السعودي المجتمع لثقافة االبتدائي نيالثا الصف كتاب مواءمة مناسبة :األول المحور 4-2-1-1

 265 -------------------------------------------- المتعلمين لبيئة االبتدائي الثاني الصف كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-3-2
 472 ----------------------- :االبتدائي الخامس للصف العلوم كتاب تحليل نتائج ةومناقش عرض 4-2-2

 270 --------------------------------- السعودي المجتمع لثقافة االبتدائي الخامس الصف كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-2-1
 277 ------------------------------------------ المتعلمين لبيئة االبتدائي الخامس الصف كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-2-2
 481 ------------------- :المتوسط الثاني الصف العلوم كتاب مواءمة تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-3

 222 ----------------------------- السعودي المجتمع لثقافة المتوسط الثاني للصف العلوم كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-3-1
 229 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة المتوسط الثاني للصف العلوم كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-1-2

 496 ---------------------- الثانوي األول للصف األحياء كتاب مواءمة تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-4
 296 ------------------------------ السعودي المجتمع لثقافة الثانوي األول للصف األحياء كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-4-1

 510 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة الثانوي األول للصف األحياء كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-4-2
 518 -------------------- الثانوي األول للصف الفيزياء كتاب واءمةم تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-5

 512 ---------------------------- السعودي المجتمع لثقافة الثانوي األول للصف الفيزياء كتاب مواءمة  :األول المحور 4-2-5-1
 503 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة الثانوي األول للصف الفيزياء كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-5-2

 521 ---------------------- الثانوي األول للصف الكيمياء كتاب مواءمة تحليل نتائج ومناقشة عرض 4-2-6
 500 ---------------------------- :السعودي المجتمع لثقافة الثانوي األول للصف الكيمياء كتاب مواءمة :األول المحور 4-2-6-1

 502 -------------------------------------- المتعلمين لبيئة الثانوي األول للصف الكيمياء كتاب مواءمة :الثاني المحور 4-2-6-2

CHAPTER 5 543 ------------------------------------------------- والتوصيات النتائج ملخص 
 520 ----------------------------------------------------------------------------------------- االتساق نتائج ملخص 5-1
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 520 ------------------------------ والعرض والتناول والفنية التربوية للمواصفات الطالب كتب اتساق تحليل نتائج صملخ 5-1-1
 526 --------------------------------------- والعرض والتناول والفنية التربوية للمواصفات المعلم أدلة تحليل نتائج ملخص 5-1-2

 550 ---------------------------------------------------------------------------------------- المواءمة نتائج ملخص 5-2
 550 ------------------------------ المتعلمين وبيئة السعودي المجتمع لثقافة المحتوى لمواءمة العلوم كتب تحليل ملخص 5-2-1
 555 ----------------------------------------------------------------------------------------------------:التوصيات 5-1
 555 -------------------------------------------------------------------------- العلوم وأدلة كتب باتساق تتعلق توصيات 5-3-1
 556 -------------------------------------------------------------------------- االبتدائي الثاني الصف كتب توصيات 5-3-1-1

 552 ------------------------------------------------------------------------ االبتدائي الخامس الصف كتب توصيات 5-3-1-2
 561 -------------------------------------------------------------------------- المتوسط الثاني الصف كتب توصيات 5-3-1-3
 560 -------------------------------------------------------------------- الثانوي األول للصف األحياء كتب توصيات 5-3-1-4

 562 ------------------------------------------------------------------- الثانوي األول للصف الفيزياء كتب توصيات 5-3-1-5
 562 ------------------------------------------------------------------- الثانوي ولاأل  للصف الكيمياء كتب توصيات 5-3-1-6

 567 ------------------------------ المتعلمين وبيئة السعودي المجتمع لثقافة العلوم كتب محتوى بمواءمة تتعلق توصيات 5-3-2
 567 ------------------------------------------------------------------ االبتدائي الثاني الصف كتب مواءمة توصيات 5-3-2-1

 562 -------------------------------------------------------- االبتدائي الخامس للصف العلوم كتاب مواءمة توصيات 5-3-2-2
 569 ---------------------------------------------------------------- :المتوسط الثاني الصف كتاب مواءمة توصيات 5-3-2-3
 570 ---------------------------------------------------------- :الثانوي األول للصف األحياء كتاب مواءمة توصيات 5-3-2-4
 570 ---------------------------------------------------------- :الثانوي األول للصف الفيزياء كتاب مواءمة توصيات 5-3-2-5
 573 ---------------------------------------------------------- :الثانوي األول للصف الكيمياء كتب مواءمة توصيات 5-3-2-6

 577 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  :المراجع
 585 ---------------------------------------------------------------------- المالحق
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 550 ---------------------------------------------------------------------------------------- المواءمة نتائج ملخص 5-2
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 560 -------------------------------------------------------------------- الثانوي األول للصف األحياء كتب توصيات 5-3-1-4
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 567 ------------------------------------------------------------------ االبتدائي الثاني الصف كتب مواءمة توصيات 5-3-2-1
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 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7-1  جدول
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 32 ------------------------------------------------------------------------------------------- تحتها تندرج التي والشواهد المؤشرات
 32 -------- تحتها تندرج التي والشواهد المؤشرات وعدد الثانوي األول للصف المعلم ألدلة والعرض تناولوال والفنية التربوية المواصفات 9-1  جدول
 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-1  جدول
 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00-3  جدول
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 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-4  جدول
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 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36-4  جدول
 27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37-4  جدول
 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38-4  ولجد

 91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39-4  جدول
 90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-4  جدول
 90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-4  جدول

 95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-4  جدول
 96 --------------------------------------------------الرابعة المواصفة لمؤشرات المئوية والنسب الحسابية والمتوسطات التكرارات 21-4  جدول
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 011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-4  جدول
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 013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-4  جدول
 012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-4  جدول

 015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-4  جدول
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 012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-4  جدول
 019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-4  جدول
 000 ------------------------------------------------ الثانية المواصفة لمؤشرات المئوية والنسب الحسابية والمتوسطات التكرارات 14-4  جدول
 005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-4  جدول
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 001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-4 4  جدول
 000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-4  جدول
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 002 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41-4  جدول
 002 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43-4  جدول
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 032 ------------------------------------------------الرابعة المواصفة لمؤشرات المئوية والنسب الحسابية والمتوسطات اراتالتكر  41-4  جدول

 037 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44-4  جدول
 021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45-4  جدول
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 061 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59-4  جدول
 060 ------------------------------------------------ الثانية المواصفة لمؤشرات المئوية والنسب الحسابية والمتوسطات التكرارات 61-4  جدول
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 096 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81-4  جدول
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 013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82-4  جدول
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 003 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93-4  جدول
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 057 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001-2  جدول
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 :مقدمة
تحقيق ل مهمة ووسيلة ،يعد الكتاب المدرسي أحد العناصر الرئيسة في المنظومة التعليمية

يعد عاماًل من عوامل نجاح العملية التعليمية بما يوفره من مادة علمية وخبرات متنوعة أهدافها، كما 
كأحد مكونات  فاعاللكتاب المدرسي دورا لكما أن . يعتمد عليها المعلم والمتعلم داخل الفصل وخارجه

 ,Jones & Tarr, 2007; DiGiuseppe ,2007; Guerra)محتوى المنهج في تحديد ما ينبغي تدريسه 

وبالتالي فهو يعكس إلى حد كبير رؤية المناهج التعليمية الوطنية ووجهات النظر التربوية . (2011
(Schimid, McKnight & Raizen, 1997) . صالحات التربوية إلى اإللذا فليس بمستغرب أن تتجه

التعليم مرتبطة  كما أن فاعلية عملية.  تطويره ومراجعته، حتى يكون أداًة فاعلة في العملية التعليمية
إلى حد ما بنوعية الكتاب المدرسي ومالئمته لثقافة المجتمع وما يوفره للمتعلم لتحسين مستوى تحصيله 

(Heyneman, Farrell, & Sepulveda-Stuardo, 1981; Ulusoy, 2006; DiGiuseppe, 2007; 

Guerra, 2011) . 
رتقاء بجودته، واالهتمام باستمرارية درسي أداًة تعليمية فاعلة يجب اإلولكي يكون الكتاب الم

صالحات التربوية الحديثة، التي تولي التفاعل بين المتعلم في الموقف اإلتطويره في ضوء التوجهات و 
لذا فمحتوى كتب العلوم الطبيعية يجب أن يكون وسيلة . التعليمي ومحتوى الكتاب محور اهتمامها

ويكتسب خبرات ومهارات متنوعة تشمل مهارات التفكير  ،جاذبة تجعل المتعلم يشارك في بناء المعرفة
المختلفة، مع األخذ في االعتبار القضايا االجتماعية واألخالقية المرتبطة بالبيئة والمجتمع المحلي من 
خالل االهتمام بتنويع مصادر التعلم واستراتيجيات التدريس، بحيث تضع المتعلم في مواقف عملية 

ير واتخاذ القرارات فيما يتعلق بتعلمه، كما تضعه في مواقف يمارس فيها حل تدفعه إلى ممارسة التفك
 .(Patrick, 1988)المشكالت المرتبطة بالحياة العملية الواقعية وتجعل من  التعلم ذي معنى 

وبالرغم من أهمية دور الكتاب المدرسي إال أن نتائج الدراسات المحلية تؤكد وجـود قصـور فـي 
، والوســيمي (3997)ق بكتــب العلــوم الطبيعيــة؛ ومــن ذلــك دراســة الرشــيد و خــرون جوانــب مختلفــة تتعلــ

، والشـايع والعقيـل (2115)، والجبـر (2111)وفـراج ، (2111)، والشمري (2111)، والراشد (2111)
 (. 2133)، والبيالي (2133)، وعسيالن (3427)ن ا، والعثم(2116)

ي مواكبة التطـور فـي مجـال العلـوم الطبيعيـة ورغبة ف ،ولمعالجة هذه المشكالت وأوجه القصور
والمستجدات في مجال تصميم المواد التعليمية واستراتيجيات تدريسها وتقويمها بمـا يـتالءم مـع المعـايير 
العالمية والنظريات التربوية الحديثة، تبنت وزارة التربية والتعليم سلسـلة تعليميـة فـي العلـوم الطبيعيـة مـن 

تســتند إلــى معــايير عالميــة لتطبقهــا علــى طالبهــا بعــد ترجمتهــا ومواءمتهــا، وهــي إنتــاج دار نشــر دوليــة 
 .McGraw-Hillسلسلة ماجروهيل األمريكية 
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: للصفوف لمادة العلومالفنية في كتاب الطالب  ما مستوى تحقق المواصفات :السؤال الثالث -
أحياء، فيزياء، )الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي 

 في المملكة العربية السعودية؟( كيمياء

ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض للمحتوى في كتاب الطالب  :السؤال الرابع -
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي : صفوفلل لمادة العلوم

 في المملكة العربية السعودية؟( أحياء، فيزياء، كيمياء)

 لمادة العلومما مستوى تحقق المواصفات التربوية في دليل المعلم  :السؤال الخامس -
أحياء، )المتوسط، واألول الثانوي  الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني: للصفوف

 في المملكة العربية السعودية؟( فيزياء، كيمياء

 لمادة العلومما مستوى تحقق المواصفات الفنية في دليل المعلم  :السؤال السادس -
أحياء، )الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي : للصفوف

 المملكة العربية السعودية؟في ( فيزياء، كيمياء

لمادة ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض للمحتوى في دليل المعلم  :السؤال السابع
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي : للصفوف العلوم

 في المملكة العربية السعودية؟( أحياء، فيزياء، كيمياء)
  ؟محتوى كتب العلوم لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين ءمةمستوى مواما 

 :اآلتيينه السؤالين عنويتفرع 
الثاني االبتدائي، : للصفوف مادة العلومما مستوى مواءمة محتوى كتب : السؤال الثامن -

مع لثقافة المجت( أحياء، فيزياء، كيمياء)والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي 
 السعودي؟

الثاني االبتدائي، : للصفوف مادة العلومما مستوى مواءمة محتوى كتب : السؤال التاسع -
لبيئة المتعلمين ( أحياء، فيزياء، كيمياء)والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي 

 في المملكة العربية السعودية؟
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 :مشكلة الدراسة 1-1
يتناول هذا البحث التحقق من فاعلية مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية من خالل تقويم 

تتمثل في مشروع ال دخالترا ألن بعض منظو . المدخالت والعمليات والمخرجات المتعلقة بالمشروع
المدخالت للتحقق من أصبح من المهم إجراء تقويم لتلك  ،المواد التعليمية الموجهة للطالب والمعلم

  .مدى جودتها
الكتب مع ( Alignment)تحديد مستوى اتساق في التقويم هو وقد يكون من األبعاد المهمة 

فها منها، والتزامها بالمواصفات التربوية والفنية والتناول المصادر األصلية التي تم ترجمتها وتكيي
والعرض التي بنيت عليها كتب سلسلة ماجروهيل، ومستوى مراعاتها لثقافة المجتمع السعودي التي 

 من ستنفذ فيه، ومناسبتها لبيئة المتعلم، وخاصة أن سلسلة ماجروهيل صممت لمجتمع  خر، وللتأكد
لطرق علمية سليمة تضمن المحافظة على بنية  ايمية للسلسلة تمت وفقً أن مواءمة المنتجات التعل

 .وفلسفة السلسلة التي تم اختيارها لتحقيق األهداف المرجوة من عملية التطوير
 

 :الهدف من الدراسة 1-2
  تحديد مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للعلوم مع المواصفات التربوية والفنية تم

 .لعرض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيلومواصفات التناول وا
  التحقق من مستوى مناسبة محتوى كتب العلوم لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمينتم. 

 :أسئلة الدراسة 1-3
 :كما يلي عدة أسئلة فرعية سؤالويتفرع من كل سؤالين رئيسين تمثلت أسئلة الدراسة في 

 مع منتجات سلسلة ماجروهيل في ضوء  للعلوم كتب الطالب وأدلة المعلم ما مستوى اتساق
المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض التي تم استخالصها من سلسلة 

 ؟ ماجروهيل

 :ويتفرع عنه األسئلة اآلتية
ما المواصفات التربوية والمواصفات الفنية ومواصفات التناول والعرض التي : ولالسؤال األ  -

 ماجروهيل؟  سلسلة  بنيت عليها

 لمادة العلومما مستوى تحقق المواصفات التربوية في كتاب الطالب : السؤال الثاني -
أحياء، )الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي : للصفوف

 في المملكة العربية السعودية؟( فيزياء، كيمياء
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 في المملكة العربية السعودية؟
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 :مشكلة الدراسة 1-1
يتناول هذا البحث التحقق من فاعلية مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية من خالل تقويم 

تتمثل في مشروع ال دخالترا ألن بعض منظو . المدخالت والعمليات والمخرجات المتعلقة بالمشروع
المدخالت للتحقق من أصبح من المهم إجراء تقويم لتلك  ،المواد التعليمية الموجهة للطالب والمعلم

  .مدى جودتها
الكتب مع ( Alignment)تحديد مستوى اتساق في التقويم هو وقد يكون من األبعاد المهمة 

فها منها، والتزامها بالمواصفات التربوية والفنية والتناول المصادر األصلية التي تم ترجمتها وتكيي
والعرض التي بنيت عليها كتب سلسلة ماجروهيل، ومستوى مراعاتها لثقافة المجتمع السعودي التي 

 من ستنفذ فيه، ومناسبتها لبيئة المتعلم، وخاصة أن سلسلة ماجروهيل صممت لمجتمع  خر، وللتأكد
لطرق علمية سليمة تضمن المحافظة على بنية  ايمية للسلسلة تمت وفقً أن مواءمة المنتجات التعل

 .وفلسفة السلسلة التي تم اختيارها لتحقيق األهداف المرجوة من عملية التطوير
 

 :الهدف من الدراسة 1-2
  تحديد مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للعلوم مع المواصفات التربوية والفنية تم

 .لعرض كما تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيلومواصفات التناول وا
  التحقق من مستوى مناسبة محتوى كتب العلوم لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمينتم. 

 :أسئلة الدراسة 1-3
 :كما يلي عدة أسئلة فرعية سؤالويتفرع من كل سؤالين رئيسين تمثلت أسئلة الدراسة في 

 مع منتجات سلسلة ماجروهيل في ضوء  للعلوم كتب الطالب وأدلة المعلم ما مستوى اتساق
المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض التي تم استخالصها من سلسلة 

 ؟ ماجروهيل

 :ويتفرع عنه األسئلة اآلتية
ما المواصفات التربوية والمواصفات الفنية ومواصفات التناول والعرض التي : ولالسؤال األ  -

 ماجروهيل؟  سلسلة  بنيت عليها

 لمادة العلومما مستوى تحقق المواصفات التربوية في كتاب الطالب : السؤال الثاني -
أحياء، )الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي : للصفوف

 في المملكة العربية السعودية؟( فيزياء، كيمياء
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لكتاب الطالب ودليل المعلم للصفوف  2118طبعة . الثاني، والخامس والثامن، والعاشر: للصفوف
معلم، ولكتاب األحياء طبعة الطالب و لل 2118س، والثامن، ولكتاب الكيمياء طبعة الثاني، والخام

 .معلملل 2115طالب وطبعة عام لل 2119لكتاب الطالب والمعلم ولكتاب الفيزياء طبعة عام  2119
 .هـ3414-3411تم إجراء الدراسة في العام الدراسي   :الحدود الزمانية

 

 :الدراسة مصطلحات 1-7
إصدار حكم على مستوى جودة الكتاب الذي يمثل الوثيقة "ويقصد به  :لمدرسياتقويم الكتاب 

ومستوى قدرته على تحقيق ، ومستوى تيسيره وتسييره لعمليتي التعليم والتعلم، اإلجرائية لمحتوى المنهج
" التخاذ قرارات مناسبة لعالجها اتمهيدً ، وكشف نقاط ومواطن القصور فيه، أهداف العملية التعليمية

 (.324، ص2111، يوسف والرافعي)
عملية الحكم على مستوى التزام : في هذه الدراسة بأنه إجرائياويقصد بتقويم الكتاب المدرسي 

هـ 3411كتب العلوم للصف الثاني والخامس االبتدائي والثاني متوسط واألول الثانوي الطبعة المعدلة 
مواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول هـ، بجزأيها بال3414-3411المطبقة في العام الدراسي 

 .ومستوى مراعاة محتواها لكل من ثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين، والعرض
والمواءمة من  ،مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوممنتجات ويقصد بها  :العلومكتب 

التربية والتعليم في المملكة العربية الكتب التي تطبقها وزارة وتتمثل في سلسلة ماجروهيل العالمية، 
 (.م2119) ھ3411/3413السعودية، والتي تم تعميمها مع بداية العام الدراسي 

كتب العلوم للطالب والمعلم األصلية، المنتجة من قبل شركة يقصد بها  :ماجروهيل سلسلة
لكتاب الطالب  2118الثاني، والخامس والثامن، والعاشر، طبعة  : ماجروهيل العالمية، للصفوف

طالب ومعلم،  2118ودليل المعلم للصفوف الثاني، والخامس، والثامن، ولكتاب الكيمياء طبعة 
طالب وطبعة  2119لكتاب الطالب والمعلم ولكتاب الفيزياء طبعة عام  2119ولكتاب األحياء طبعة 

 .معلم، وترجمتها ومواءمتها بواسطة وزارة التربية والتعليم 2115عام 
هو أحد األساليب الوصفية المستخدمة في البحوث العلمية والدراسات : المحتوى تحليل

المسحية، والتي تهدف إلى وصف واقع الظاهرة التربوية المراد دراستها بكل أبعادها لالستدالل بطريقة 
في هذه  اإجرائي  وُيعرَّف (. 2131العساف، )منظمة وموضوعية على خصائص محددة للمحتوى 

، لكمية اومنظمً  اموضوعيً  اوصفً نه األسلوب الذي يستهدف وصف المحتوى التعليمي الدراسة بأ
 . وطبيعة المادة المتضمنة في كتب العلوم

مستوى التزام كتب المشروع بالمواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول  :االتساق
 (.الدراسةبناء على ما ستتوصل إليه هذه )والعرض التي تظهر في سلسلة ماجروهيل 
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 :أهمية الدراسة 1-4
 :تسهم في تكمن أهمية الدراسة في أنها قد

إعطاء صورة واقعية وجلية للمسئولين عن مشروع تطوير الرياضيات والعلوم حول مستوى  .3
التزام المنتجات التعليمية لمشروع مناهج العلوم بالمواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول 

 .والعرض في سلسلة ماجروهيل
 .مع مواصفات المنتج األساسيتقديم مقترحات لتجويد منتجات المشروع من خالل مقارنته  .2
مشروع مناهج العلوم والمتمثل بعضها في كتب  نب القوة المتعلقة بمواءمة منتجاتاتوضيح جو  .1

، وبيئة المتعلمين لتعزيزها، ومستوى تمثيل محتواها لثقافة المجتمعالطالب وأدلة المعلمين 
 .نب القصور أن وجدت؛ حتى يمكن تحسينها وفق أسس علمية سليمةاوجو 

الدراسات التقويمية  في مرجًعاولتصبح ؛ ليستفيد منها الباحثون بناء أدوات لتقويم كتب العلوم .4
 .في مجال العلوم

 

 :عينة الدراسةو مجتمع  1-5
 :يتكون مجتمع وعينة الدراسة من المنتجات التعليمية التالية

 Macmillan McGraw-Hillلطالب والمعلم في السلسلة  األصلية ماجروهيل لكتب العلوم  -

science a closer look   للصفوف الثاني، والخامس، و 2118طبعةGlencoe McGraw-Hill 
Science Level Green  و لكتاب الطالب والمعلم للصف الثامن، 2118طبعةGlencoe 

McGraw-Hill chemistry Matter and Change  طالب لل 2118لكتاب الكيمياء طبعة
لكتاب الطالب  2119لكتاب األحياء طبعة  Glencoe McGraw-Hill Biologyمعلم، والو 

لكتاب الفيزياء طبعة  Glencoe McGraw-Hill physics principle and problemووالمعلم 
 .لدليل المعلم 2115لكتاب الطالب وطبعة عام  2119عام 

 

 الثاني االبتدائي، والخامس: هـ للصفوف3411الطالب وأدلة المعلم، طبعة ( العلوم)كتب  -
 .في المملكة العربية السعودية( أحياء، فيزياء، كيمياء)االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي 

 

 :حدود الدراسة 1-6
 :الحدود اآلتية الدراسة على تقتصر ا

كتب الطالب وأدلة اقتصرت الدراسة على تقصي مستوى اتساق ومواءمة  :الحدود الموضوعية
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول : ، للصفوفلمادة العلومالمعلمين 

 مع الكتب المماثلة في سلسلة ماجروهيلفي المملكة العربية السعودية ( أحياء، فيزياء، كيمياء)الثانوي 
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Chapter 2 أدبيات الدراسة 
  أهمية تقويم كتب العلوم 

 تحديد مستوى االتساق 

 اتساق المنهج 

 دراسات تحديد مستوى االتساق 

 مناسبة المواءمة لثقافة المجتمع 

 أبعاد ثقافة المجتمع 

 مناسبة المواءمة لبيئة المتعلمين 
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وهي مجموعة من الشروط العلمية : Educational Specifications المواصفات التربوية  
يكون عليه المنتج التعليمي من الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر  أنالتي تحدد ما يجب 

 .معلملكتاب الطالب ودليل ال األصلالمحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 
وهي مجموعة الشروط العلمية التي تحدد مـا  :Technical Specificationsالمواصفات الفنية 

يتمثـل فـي التصـميم الظـاهري والـذي  يكون عليه المنتج التعليمي من الناحية الماديـة الظاهريـة أنيجب 
قــة فــي منتجــات واإلخــراج الفنــي للمنــتج التعليمــي، لكافــة مكونــات الكتــاب وهــي تلــك المواصــفات المتحق

 .لكتاب الطالب ودليل المعلم األصلالسلسلة 
وهـي تلـك الشـروط العلميـة التـي تحـدد  :Content Presentation مواصففات التنفاول والعفرض

يكون عليه المنتج التعليمي من الناحيـة التربويـة والفنيـة لتنظـيم المحتـوى بـين دفتـي الكتـاب  أنما يجب 
لكتـــاب الطالـــب ودليـــل المعلـــم، مـــن حيـــث بنيـــة الكتـــاب،  األصـــل السلســـلة .لمنتجـــات وأســـلوب العـــرض

 والوحدة أو الفصل، والدرس 
بأنها مستوى مراعاة كتب العلوم  اإجرائي  تعرف  :مناسبة المحتوى لثقافة المجتمع السعودي

 . والتشريعات والنظم المحلية، والهوية الوطنية، للهوية اإلسالمية
بأنها مدى ارتباط كتب العلوم بالبيئة المحلية، ومالءمة  رائيا  إجتعرف  :مناسبة بيئة المتعلمين
 .محتواها ولغتها للمرحلة العمرية

   

 :إجراءات الدراسة 1-8
 :اآلتية العامة الخطواتتمت الدراسة وفق 

  التربوية والفنية والتناول والعرض  وفقا للمواصفات التساقا تحليلبناء أداوت 
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 ء أداة تحليل كتب العلوم وفقا لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمينبنا 
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بل يشير األدب التربوي كـذلك إلـى أنـه حتـى (. Sutton & Krueger, 2002)المصدر الرئيس للمعرفة 
 (.Chiang-Soong & Yager, 1993)أولياء أمورهم يعتبرونها أساس التعليم 

دما يـــتم تصـــميم المـــواد التعليميـــة بشـــكل جيـــد، علـــى هـــذا الـــدور واألهميـــة والتـــأثير؛ فعنـــ اوعطًفـــ
 ,Ball & Cohen, 1996; Schimid, McKnight, & Raizen)فستسـهم فـي تحسـين التعلـيم والـتعلم 

ن المـواد التعليميـة الجيـدة إفـ( Bishop & Anderson, 1990)وكمـا يقتـرح بيشـوب وأندرسـون (. 1997
لــذا فقــد حظــي تقــويم الكتــب المدرســية . تنفيــذ التــدريس تقــّدم للمعلمــين نموذجــًا يكــّون لــديهم رؤيــة لكيفيــة

 .باهتمام واسع لدى الباحثين في تعليم  العلوم

يمكـــن أن تتّجـــه هـــذه الدراســـات نحـــو تقـــويم الكتـــب المدرســـية، ( Shield, 2005)ـشيلد لـــ ووفقـــاً 
أو المظهر، بالنظر إلى تحقيقها أو تضمينها مواصفات محددة، تتعلق بالتصميم التربوي، أو المحتوى، 

. كما هو في كثير مـن الدراسـات، وتكـون تلـك المواصـفات غالبـًا مشـتقة مـن األدب التربـوي ذي العالقـة
 Textbooks)أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن الدراســـات فيتجـــه نحـــو تحديـــد مســـتوى اّتســـاق الكتـــب المدرســـية 

Alignment )هج، ويمكـــن مـــع مرجعيـــات وأطـــر أخـــرى محـــددة ســـلفا مثـــل وثـــائق المعـــايير وأطـــر المـــن
فـالجزء الـذي يرّكـز علـى فحـص مسـتوى االتسـاق مـع سلسـلة . تصنيف هذه الدراسة ضـمن كـال النـوعين

وسـنتعرض ألدبيـات كـل . يتبع للنوع الثاني، بينما الجزء المتعلق بالموائمة فيتبـع النـوع األول ماجروهيل
 .جزء على حدة ونستخلص في نهايته ما يمكن أن يفيد في توجيه الدراسة

 

 حديد مستوى االتساقت 2-2
ازدادت دراسات  االتساق  خصوصًا بعد ظهور حركة المعايير فـي عـدد مـن الـدول، وبخاصـة 

فقــد رافــق ذلــك دعــوات  تؤكــد علــى أهميــة التأكــد مــن مســتوى توافــق أو . فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
 ,Kulm, Morris, & Grier)ن جودتهـا ااتساق المواد التعليمية مع المعايير الوطنية،  كجزء من ضـم

إلــى أن دراســات االتسـاق هــي األقــل فـي بحــوث تقــويم الكتــاب ( Shield, 2005)ويشـير شــيلد (. 1999
، (Systemic Strategies)المدرسي   رغم أنهـا تتسـم بـالعمق، وكونهـا تُبنـى وفـق اسـتراتيجيات منّظمـة 

لوبــة مــن الجهــات المختلفــة، مثــل الممارســات التعليميــة المط وبــين تــربط بــين محتــوى الكتــب المدرســية
 .المنظمات المهنية لتعليم الرياضيات والعلوم، باإلضافة إلى تقويم تعلم الطالب

وفيما يتعلق بالجزء الذي يحدد مستوى االتساق بين الكتب المدرسية ومرجعيات أخرى، فتمثّـل  
تـي اعتمـدتها وزارة التربيـة المرجعيات في هذا البحث سلسـلة ماجروهيـل األصـلية للعلـوم والرياضـيات، ال

، حيــث تمثّــل السلســلة األصــل مــا (3)ويمكــن النظــر إلــى العالقــة بينهمــا كمــا يوضـحها الشــكل . والتعلـيم
ـــالنظر إلـــى الوثـــائق . تجســـيده فـــي كتـــب المشـــروع" المـــنهج المقصـــود أو المســـتهدف"يمكـــن تســـميته  وب

تـب مدرسـية فـي الرياضـيات والعلـوم ال نتاج كإ"الموجهة للمشروع نجد أن أحد أهم أهداف المشروع هو 
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 مقدمة
، تم تقسيم هذا الجزء (المرحلة الثانية)انطالقًا من أهداف الدراسة الحالية في تقويم كتب العلوم 

محاور : ؛ في حين تناول المحور الثانيأهمية تقويم كتب العلوم: ر األولالمحو . لى محورين أساسيينإ
 .الدراسة الحالية  المستهدفة بعملية تحليل الكتب المدرسية وتقويمها

 

 :أهمية تقويم كتب العلوم 2-1
  الطــالب تحتـل المــواد التعليميــة أهميــة خاصـة؛ كونهــا تســتخدم كوســيلة مهمـة لتحديــد مــا يتعلمــه

وتعد الكتب المدرسية أحد أهم هذه المـواد حيـث يسـتخدمها الطالـب والمعلـم وتـؤثر بشـكل كبيـر علـى مـا 
سـيطرة الكتـب المدرسـية علـى ( Down, 1988)وأكد داون (. Eisner, 1987)سوف يتم تعليمه وتعلمه 

رون الكتـب المدرسـية ما سـيتعلمه الطـالب كونهـا تحـدد محتـوى المـنهج، إضـافة ألن أفـراد المجتمـع يعتبـ
 . مصدرا موثوقا ودقيقا للمعلومات

 Ball)للدروس، وموجهًا لما سيقوم به المعلمـون داخـل الصـف  اوتمّثل الكتب المدرسية مصدرً 
& Cohen, 1996; McComas & Olson, 2000; Otero, Leon, & Graesser,  2002; 

Oyunaa, 2007 .)رجوأكــد يــا (Yager, 1983 ) المدرســي عنــدما لخــص وضــع تعلــيم أهميــة الكتــاب
وتتضح هذه األهمية في كون الكتاب المدرسي يحوي معلومات منظمـة، . الكتاب المدرسيالعلوم  بأنه 

نيـــة، اومســـائل حـــل المشـــكلة، إضـــافة ألنـــه مـــزود بـــدليل لتطبيـــق األنشـــطة االستقصـــائية والتجـــارب الميد
المنزليـة،  كمـا يؤكـد أيضـا علـى ترسـيم القـيم  ويوفر للمعلم فرصا لتقويم المتعلمـين مـن خـالل الواجبـات

 ,Apple, 1986; Chamblis & Calfee, 1998; Hummel)وتنميـة االتجاهـات لـدى المتعلمــين 

1988; Lemke, 1990; Mikk, 2000.) 

شــارة إلــى مســتوى اعتمــاد المعلمــين علــى الكتــب المدرســية، يــذكر يــا  & Yager)ر وبينــك جوا 

Penick, 1987 ) (95)مـــن المعلمـــين يعتمـــدون علـــى الكتـــب المدرســـية بمقـــدار  %(91)إلـــى أن% ،
 & Ball)بـل أن بعـض المعلمـين كمـا يشـير بـول وكـوهين . مقارنـة باعتمـادهم علـى المصـادر األخـرى

Cohen, 1996 ) وقد أرجـع سـبيجل ورايـت . ه المنهجكأنيتعاملون مع الكتاب المدرسي و(Speigel & 

Wright, 1984 )ن علـــى الكتـــاب المدرســـي كمصـــدر موثـــوق للمعلومـــات هـــو ســـبب اعتمـــاد المعلمـــي
وعـادة مـا . اعتقادهم بأن دقـة مـا فيـه مـن معلومـات وحـداثتها وطريقـة عرضـها المشـوقة سـتؤدي لتعلمهـا

يكــون المعلمــون األقــل خبــرة هــم األكثــر اعتمــادًا علــى الكتــب المدرســية  مقارنــة بــالمعلمين ذوي الخبــرة 
(Elliott & Woodward, 1990)و عنــدما يــدّرس  المعلمــون المحتــوى والمهــارات التــي ال تتصــل ، أ

، وهـو مـا قـد يوجـد عـادة (Stern & Roseman, 2001)مباشرة بتخصصهم الذي أعدوا له قبل الخدمـة 
والعلــوم فــي المرحلـة االبتدائيــة، حيــث لــم ُيعــّدوا بشــكل خــاص ( Glod, 2007)لـدى معلمــي الرياضــيات 
نهــا أإلــى ذلـك أيضــًا الطــالب؛ حيـث ينظــرون إلــى الكتـب المدرســية وكيضــاف . لتـدريس هــاتين المـادتين
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لوبــة مــن الجهــات المختلفــة، مثــل الممارســات التعليميــة المط وبــين تــربط بــين محتــوى الكتــب المدرســية
 .المنظمات المهنية لتعليم الرياضيات والعلوم، باإلضافة إلى تقويم تعلم الطالب

وفيما يتعلق بالجزء الذي يحدد مستوى االتساق بين الكتب المدرسية ومرجعيات أخرى، فتمثّـل  
تـي اعتمـدتها وزارة التربيـة المرجعيات في هذا البحث سلسـلة ماجروهيـل األصـلية للعلـوم والرياضـيات، ال

، حيــث تمثّــل السلســلة األصــل مــا (3)ويمكــن النظــر إلــى العالقــة بينهمــا كمــا يوضـحها الشــكل . والتعلـيم
ـــالنظر إلـــى الوثـــائق . تجســـيده فـــي كتـــب المشـــروع" المـــنهج المقصـــود أو المســـتهدف"يمكـــن تســـميته  وب

تـب مدرسـية فـي الرياضـيات والعلـوم ال نتاج كإ"الموجهة للمشروع نجد أن أحد أهم أهداف المشروع هو 
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 مقدمة
، تم تقسيم هذا الجزء (المرحلة الثانية)انطالقًا من أهداف الدراسة الحالية في تقويم كتب العلوم 

محاور : ؛ في حين تناول المحور الثانيأهمية تقويم كتب العلوم: ر األولالمحو . لى محورين أساسيينإ
 .الدراسة الحالية  المستهدفة بعملية تحليل الكتب المدرسية وتقويمها

 

 :أهمية تقويم كتب العلوم 2-1
  الطــالب تحتـل المــواد التعليميــة أهميــة خاصـة؛ كونهــا تســتخدم كوســيلة مهمـة لتحديــد مــا يتعلمــه

وتعد الكتب المدرسية أحد أهم هذه المـواد حيـث يسـتخدمها الطالـب والمعلـم وتـؤثر بشـكل كبيـر علـى مـا 
سـيطرة الكتـب المدرسـية علـى ( Down, 1988)وأكد داون (. Eisner, 1987)سوف يتم تعليمه وتعلمه 

رون الكتـب المدرسـية ما سـيتعلمه الطـالب كونهـا تحـدد محتـوى المـنهج، إضـافة ألن أفـراد المجتمـع يعتبـ
 . مصدرا موثوقا ودقيقا للمعلومات

 Ball)للدروس، وموجهًا لما سيقوم به المعلمـون داخـل الصـف  اوتمّثل الكتب المدرسية مصدرً 
& Cohen, 1996; McComas & Olson, 2000; Otero, Leon, & Graesser,  2002; 

Oyunaa, 2007 .)رجوأكــد يــا (Yager, 1983 ) المدرســي عنــدما لخــص وضــع تعلــيم أهميــة الكتــاب
وتتضح هذه األهمية في كون الكتاب المدرسي يحوي معلومات منظمـة، . الكتاب المدرسيالعلوم  بأنه 

نيـــة، اومســـائل حـــل المشـــكلة، إضـــافة ألنـــه مـــزود بـــدليل لتطبيـــق األنشـــطة االستقصـــائية والتجـــارب الميد
المنزليـة،  كمـا يؤكـد أيضـا علـى ترسـيم القـيم  ويوفر للمعلم فرصا لتقويم المتعلمـين مـن خـالل الواجبـات

 ,Apple, 1986; Chamblis & Calfee, 1998; Hummel)وتنميـة االتجاهـات لـدى المتعلمــين 

1988; Lemke, 1990; Mikk, 2000.) 

شــارة إلــى مســتوى اعتمــاد المعلمــين علــى الكتــب المدرســية، يــذكر يــا  & Yager)ر وبينــك جوا 

Penick, 1987 ) (95)مـــن المعلمـــين يعتمـــدون علـــى الكتـــب المدرســـية بمقـــدار  %(91)إلـــى أن% ،
 & Ball)بـل أن بعـض المعلمـين كمـا يشـير بـول وكـوهين . مقارنـة باعتمـادهم علـى المصـادر األخـرى

Cohen, 1996 ) وقد أرجـع سـبيجل ورايـت . ه المنهجكأنيتعاملون مع الكتاب المدرسي و(Speigel & 

Wright, 1984 )ن علـــى الكتـــاب المدرســـي كمصـــدر موثـــوق للمعلومـــات هـــو ســـبب اعتمـــاد المعلمـــي
وعـادة مـا . اعتقادهم بأن دقـة مـا فيـه مـن معلومـات وحـداثتها وطريقـة عرضـها المشـوقة سـتؤدي لتعلمهـا

يكــون المعلمــون األقــل خبــرة هــم األكثــر اعتمــادًا علــى الكتــب المدرســية  مقارنــة بــالمعلمين ذوي الخبــرة 
(Elliott & Woodward, 1990)و عنــدما يــدّرس  المعلمــون المحتــوى والمهــارات التــي ال تتصــل ، أ

، وهـو مـا قـد يوجـد عـادة (Stern & Roseman, 2001)مباشرة بتخصصهم الذي أعدوا له قبل الخدمـة 
والعلــوم فــي المرحلـة االبتدائيــة، حيــث لــم ُيعــّدوا بشــكل خــاص ( Glod, 2007)لـدى معلمــي الرياضــيات 
نهــا أإلــى ذلـك أيضــًا الطــالب؛ حيـث ينظــرون إلــى الكتـب المدرســية وكيضــاف . لتـدريس هــاتين المـادتين
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 2-2 شكل 

 (Anderson, 2002)نموذج لعالقة االتساق بين المعايير والمواد التعليمة واالختبارات 
 

أن مصـطلح االتسـاق في ( Glatthorn, 1999)مع جالتهورن ( Bennett, 2005)وتتفق بينيه 
حيــث يمكــن النظــر إليــه كــأداة، وربمــا . لتحليــلا يمكــن توســيعه ليشــمل مجــال السياســات التربويــة وأداة 

ـــين مســـتويات أو صـــور مختلفـــة للمـــنهج  ـــة االتســـاق ب المـــنهج المقصـــود، المـــنهج : مـــثال)كإطـــار لمقارن
وتشــير بينيـه إلـى أنـه خــالل تقّصـي االتسـاق يقــوم ( . إلـم...المـدرَّس، المــنهج المـتعّلم المكتـوب، المـنهج

 :الباحث باآلتي
 .فهم التقاطعات ومستويات التباين بين أبعاد المنهج المختلفة -
 .تحديد أكثر صور االختالف بين أكثر األبعاد أهمية -
 .تحديد ما يمكن عمله لتقليل الفجوة أو االختالف -

مثل المـنهج المقصـود )يظهر أن االتساق قد ال يعني بالضرورة التطابق بين بعدين ومما سبق 
وكتطبيق على موضوع هذه الدراسة فيمكن . نسجام، بل مدى االقتراب واال(والمكتوب على سبيل المثال

النظــر إلـــى االتســاق مـــن خـــالل مســتوى االلتـــزام بتطبيـــق المواصــفات التربويـــة والفنيـــة كمــا ظهـــرت فـــي 
هي أننا ال نتوقع المطابقة كون المنتجين التعليمين ال بد من تباينهما نظرا يومن البد. ماجروهيل سلسلة
وقد تنوعت البحوث المتعلقة باالتساق لترّكز علـى عـدة مكونـات مثـل . عدا لسياقين مختلفينقد أُ ألنهما 

 .المواد التعليمية، التدريس، التطوير المهني، أو التقويم واالختبارات
ما يتعلق بالمواد التعليمية، يمكـن أن يستقصـى مسـتوى االتسـاق مـع معـايير المـنهج، وكـذلك ففي

ورغــم وجـود دراســات حــول النـوع األول وهــو االرتبــاط . مـع االختبــارات المعياريـة أو الوطنيــة بشــكل عـام
شـروع مـن أشـهرها الدراسـات التـي أنجـزت ضـمن مالتي بمعايير المنهج المتصلة بالمحتوى والعمليات، و 

التـــي تركــــز علــــى الدراســــات إال أن تلــــك ( نتعرض لهـــا فــــي الجــــزء التـــاليســــ)للتربيـــة العلميــــة ( 2163)
 (. Webb, 1999)نتشارًا واهتمامًا منذ فترات متقدمة ااألكثر هي االختبارات 

 األهداف/ المعايير

المواد التعليمية  االختبارات /التقويم
 وأنشطة التدريس
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وبنــاء عليــه؛ فكلمــا اقتربــت أو اتســقت (. وزارة التربيــة والتعلــيم، ب ت" )تقــل جــودة عــن السلســلة األصــل
كتــب المشــروع  مــع المواصــفات التربويــة والفنيــة والتنــاول والعــرض كمــا هــي فــي السلســلة األصــل؛ كلمــا 

 .كانت أكثر جودة

 

 

 
 1-2 شكل 

 العالقة بين السلسة األصل وكتب المشروع
 

وسوف نتعرض لتحديـد مفهـوم اتسـاق المـنهج ومسـتوياته وأنواعـه، وأبـرز الدراسـات السـابقة فـي 
 .تقويم االتساق في كتب العلوم، وأخيرًا استخالص ما يمكن أن يفيد في توجيه هذه الدراسة

 

 Curriculum Alignmentاتساق المنهج  2-3
بـين البـاحثين والتربـويين فـي تحديـد المقصـود بمصـطلح  اإلـى أن هنـاك اختالفًـ التهورنجيشير 
( Wraga, 1999)وهــو مــا يطلــق عليــه أيضــًا كمــا يشــير راجــا (. Glatthorn, 1999)اتســاق المــنهج 

وقــــد (. Consistency) نســــجامواإل( Match)، التوافــــق (Adherence)االلتــــزام : تســــميات أخــــرى مثــــل
أغلــب التعــاريف المتصــلة بمفهــوم اتســاق المــنهج، وتوصــلت إلــى أن ( Bennett, 2005)تقصــت بينيــه 

 Educational)المصطلح يسـتخدم فـي سـياقين مختلفـين؛ السـياق األول هـو مجـال السياسـات التربويـة 

Policies ) واختــارت تعريــف ويــب(Webb, 1997) التســاقا"، الــذي أشــار صــراحة إلــى أن مصــطلح "
حين ُيستخدم فـي المجـال التربـوي فأنـه يعنـي مسـتوى تفاعـل عناصـر السياسـة التربويـة فيمـا بينهـا لتقـود 

 . التدريس وبالتالي تعّلم الطالب
أمـــا الســـياق الثـــاني فهـــو عنـــدما يشـــار إلـــى االتســـاق كــــمنهجية للتحليـــل وفـــق معـــايير محـــددة، 

، حيــث أشــارت إلــى االتســاق بأنــه تحليــل (Anderson, 2002)وينطبــق ذلــك علــى اســتخدام أندرســون 
العالقة بـين التقـويم واألهـداف، وبـين األهـداف والمـواد التعليميـة وأنشـطة التـدريس، وبـين التقـويم والمـواد 

وربمـا يتوافـق ذلـك أيضـًا مـع تعريـف (. 2-2)ويمكن تمثيل ذلك في الشـكل . التعليمية وأنشطة التدريس
ـــأن االتســـاق( Wraga, 1999)راجـــا  مصـــدر خـــارجي؛  وبـــين يعنـــي التوافـــق بـــين المـــنهج المحلـــي  ب

 .وخصوصًا االختبارات المعيارية أو قوائم معايير المنهج
 

 ستهدفالمنهج الم

 السلسلةاألصل

 المنهج المجّسد

 كتبالمشروع
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 2-2 شكل 

 (Anderson, 2002)نموذج لعالقة االتساق بين المعايير والمواد التعليمة واالختبارات 
 

أن مصـطلح االتسـاق في ( Glatthorn, 1999)مع جالتهورن ( Bennett, 2005)وتتفق بينيه 
حيــث يمكــن النظــر إليــه كــأداة، وربمــا . لتحليــلا يمكــن توســيعه ليشــمل مجــال السياســات التربويــة وأداة 

ـــين مســـتويات أو صـــور مختلفـــة للمـــنهج  ـــة االتســـاق ب المـــنهج المقصـــود، المـــنهج : مـــثال)كإطـــار لمقارن
وتشــير بينيـه إلـى أنـه خــالل تقّصـي االتسـاق يقــوم ( . إلـم...المـدرَّس، المــنهج المـتعّلم المكتـوب، المـنهج

 :الباحث باآلتي
 .فهم التقاطعات ومستويات التباين بين أبعاد المنهج المختلفة -
 .تحديد أكثر صور االختالف بين أكثر األبعاد أهمية -
 .تحديد ما يمكن عمله لتقليل الفجوة أو االختالف -

مثل المـنهج المقصـود )يظهر أن االتساق قد ال يعني بالضرورة التطابق بين بعدين ومما سبق 
وكتطبيق على موضوع هذه الدراسة فيمكن . نسجام، بل مدى االقتراب واال(والمكتوب على سبيل المثال

النظــر إلـــى االتســاق مـــن خـــالل مســتوى االلتـــزام بتطبيـــق المواصــفات التربويـــة والفنيـــة كمــا ظهـــرت فـــي 
هي أننا ال نتوقع المطابقة كون المنتجين التعليمين ال بد من تباينهما نظرا يومن البد. ماجروهيل سلسلة
وقد تنوعت البحوث المتعلقة باالتساق لترّكز علـى عـدة مكونـات مثـل . عدا لسياقين مختلفينقد أُ ألنهما 

 .المواد التعليمية، التدريس، التطوير المهني، أو التقويم واالختبارات
ما يتعلق بالمواد التعليمية، يمكـن أن يستقصـى مسـتوى االتسـاق مـع معـايير المـنهج، وكـذلك ففي

ورغــم وجـود دراســات حــول النـوع األول وهــو االرتبــاط . مـع االختبــارات المعياريـة أو الوطنيــة بشــكل عـام
شـروع مـن أشـهرها الدراسـات التـي أنجـزت ضـمن مالتي بمعايير المنهج المتصلة بالمحتوى والعمليات، و 

التـــي تركــــز علــــى الدراســــات إال أن تلــــك ( نتعرض لهـــا فــــي الجــــزء التـــاليســــ)للتربيـــة العلميــــة ( 2163)
 (. Webb, 1999)نتشارًا واهتمامًا منذ فترات متقدمة ااألكثر هي االختبارات 

 األهداف/ المعايير

المواد التعليمية  االختبارات /التقويم
 وأنشطة التدريس
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وبنــاء عليــه؛ فكلمــا اقتربــت أو اتســقت (. وزارة التربيــة والتعلــيم، ب ت" )تقــل جــودة عــن السلســلة األصــل
كتــب المشــروع  مــع المواصــفات التربويــة والفنيــة والتنــاول والعــرض كمــا هــي فــي السلســلة األصــل؛ كلمــا 

 .كانت أكثر جودة

 

 

 
 1-2 شكل 

 العالقة بين السلسة األصل وكتب المشروع
 

وسوف نتعرض لتحديـد مفهـوم اتسـاق المـنهج ومسـتوياته وأنواعـه، وأبـرز الدراسـات السـابقة فـي 
 .تقويم االتساق في كتب العلوم، وأخيرًا استخالص ما يمكن أن يفيد في توجيه هذه الدراسة

 

 Curriculum Alignmentاتساق المنهج  2-3
بـين البـاحثين والتربـويين فـي تحديـد المقصـود بمصـطلح  اإلـى أن هنـاك اختالفًـ التهورنجيشير 
( Wraga, 1999)وهــو مــا يطلــق عليــه أيضــًا كمــا يشــير راجــا (. Glatthorn, 1999)اتســاق المــنهج 

وقــــد (. Consistency) نســــجامواإل( Match)، التوافــــق (Adherence)االلتــــزام : تســــميات أخــــرى مثــــل
أغلــب التعــاريف المتصــلة بمفهــوم اتســاق المــنهج، وتوصــلت إلــى أن ( Bennett, 2005)تقصــت بينيــه 

 Educational)المصطلح يسـتخدم فـي سـياقين مختلفـين؛ السـياق األول هـو مجـال السياسـات التربويـة 

Policies ) واختــارت تعريــف ويــب(Webb, 1997) التســاقا"، الــذي أشــار صــراحة إلــى أن مصــطلح "
حين ُيستخدم فـي المجـال التربـوي فأنـه يعنـي مسـتوى تفاعـل عناصـر السياسـة التربويـة فيمـا بينهـا لتقـود 

 . التدريس وبالتالي تعّلم الطالب
أمـــا الســـياق الثـــاني فهـــو عنـــدما يشـــار إلـــى االتســـاق كــــمنهجية للتحليـــل وفـــق معـــايير محـــددة، 

، حيــث أشــارت إلــى االتســاق بأنــه تحليــل (Anderson, 2002)وينطبــق ذلــك علــى اســتخدام أندرســون 
العالقة بـين التقـويم واألهـداف، وبـين األهـداف والمـواد التعليميـة وأنشـطة التـدريس، وبـين التقـويم والمـواد 

وربمـا يتوافـق ذلـك أيضـًا مـع تعريـف (. 2-2)ويمكن تمثيل ذلك في الشـكل . التعليمية وأنشطة التدريس
ـــأن االتســـاق( Wraga, 1999)راجـــا  مصـــدر خـــارجي؛  وبـــين يعنـــي التوافـــق بـــين المـــنهج المحلـــي  ب

 .وخصوصًا االختبارات المعيارية أو قوائم معايير المنهج
 

 ستهدفالمنهج الم

 السلسلةاألصل

 المنهج المجّسد

 كتبالمشروع
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التعليمية، والمتخصصين في العلوم، ومعلمي المعلمين، والباحثين فـي علـم الـنفس المعرفـي، مـن جميـع 
وقــد اســتهدف المشــروع كتـب العلــوم فــي المرحلــة (. Stern & Roseman, 2001)الواليـات األمريكيــة 

ء فــي المرحلــة الثانويــة لتحديــد مســتوى اتســاقها مــع األفكــار والمواصــفات المتوســطة وكــذلك كتــب األحيــا
، وكـذلك تلـك (National Science Educational Standards)الموجودة فـي المعـايير الوطنيـة للعلـوم 

وبــين ســتيرن (. Benchmarks for Scientific Literacy)الموجــودة فــي مرجعيــات التربيــة العلميــة 
المجـــاالت والمؤشـــرات المســـتخرجة مـــن وثـــائق المعـــايير ( Stern & Roseman, 2001)وروزمـــان 

  :كاآلتيالمذكورة والتي استقصت الدراسة مستوى اتساق الكتب معها 
  تحديد الغرض من دراسة المحتوى 

 .وضوح هدف الوحدة -
 .وضوح  هدف الدرس  -
 .تبرير تتابع األنشطة -

 أخذ أفكار الطالب باالعتبار 
 .القبليةالعناية بالمتطلبات   -
 .االهتمام بأفكار الطالب الشائعة -
 .مساعدة المعلم في تحديد أفكار الطالب -
 .التعامل مع أفكار الطالب الشائعة -

 ربط الطالب بظواهر ذات معنى 
 .تقديم ظواهر متنوعة  -
 .تقديم خبرات ممتعة -

 تطوير واستخدام األفكار العلمية 
 .تقديم المصطلحات بطريقة تساعد على فهمها -
 .فكار بفاعليةعرض األ -
 .توضيح استخدام المعرفة العلمية -
 .استهداف الممارسة العملية -

 تطوير تفكير الطالب 
 .تشجيع الطالب على عرض أفكارهم -
 .توجيه تفسيرات الطالب -
 .تشجيع الطالب على التفكير فيما تعلموه -

 وقد توصلت الدراسة إلـى أن المشـكلة ليسـت فـي تضـمين المحتـوى المطلـوب، بـل علـى العكـس
ووفقــا لـــستيرن وروزمــن . مــن ذلــك فقــد تكــون الكتــب المدرســية كثيفــة المحتــوى بــأكثر ممــا يمكــن تقديمــه
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 ,Gamoran)أما تلك المتعلقة بدراسة اتساق التـدريس فمـن أمثلتهـا مـا قـام بـه جـاموران ورفاقـه 

Porter, Smithson, & White, 1997) حيـث فحصـوا محتـوى التـدريس فـي فصـول الرياضـيات فـي ،
المرحلــة الثانويــة، وربطــوه بــدرجات الطــالب فــي االختبــارات، ووجــدوا عالقــة تــأثير إيجابيــة بــين مــا ذكــر 

أنهــــم قــــاموا بتدريســــه مــــن موضــــوعات، وبــــين تحصــــيل الطــــالب،  -مــــن خــــالل االســــتبانة-المعلمــــون 
 .ناك عالقة اتساق قوية بين المنهج المدّرس والتقويمواستنتجوا أن ه

 ,Garet, Porter)وفيمــــا يتعلــــق باالتســــاق فــــي التطــــوير المهنــــي يشــــير جاريــــت ورفاقــــه 

Desimone, Birman, & Yoon, 2001) إلى أن اتساق التطوير المهني مع معايير المنهج والتقـويم ،
( Webb, 1997)وكمـا يشـير ويـب . يتلقـاه المعلمـونيمّثل أحد األبعاد في ضمان شمولية التوجيه الذي 

فإن التطوير المهني يمكن أن يتضمن موضوعات تتناولها معايير المحتوى، وكذلك يمكن أن يأخذ فـي 
 .االعتبار األهداف التعليمية المتضمنة في االختبارات المدرسية على المستوى الوطني أو الدولي

أغلــــب الدراســــات التــــي تتنــــاول االتســــاق،  -ا ســــابقاكمــــا أشــــرن–غيــــر أن اتســــاق التقــــويم يمثــــل 
ومـن أشــهر (. Webb, 1999)وخصوصـًا فـي السـنوات األخيـرة، بعــد تفعيـل أنظمـة المحاسـبية التربويـة 

الـذي قـام مـن خـالل عـدة دراسـات " نورمـان ويـب"الباحثين المشتغلين بهذا المسار، فـي بحـوث االتسـاق 
ج للعلوم والرياضيات، وما يتم استهدافه في االختبارات،  حيث بالتركيز على االتساق بين معايير المنه

، بتحليل االختبارات في أربع واليات أمريكية، ومقارنتهـا مـع معـايير المـنهج، (Webb, 1999)قام ويب 
وتوّصل إلى أن هنـاك تفاوتـًا فـي مسـتوى االتسـاق، علـى مسـتوى الموضـوعات وعلـى مسـتوى الصـفوف 

وبــــرغم أن هنــــاك اتســــاقًا عامــــًا حــــول تضــــمين الموضــــوعات . ى الواليــــاتالدراســــية وكــــذلك علــــى مســــتو 
المطلوبــة فــي وثــائق المعــايير؛ إال أن هنــاك تــدنيًا فــي االختبــارات فــي مســتوى عمــق وتنــوع المتطلبــات 

 .المعرفية
 :مما سبق يمكن استخالص التالي

 .هناك تفاوت بين الباحثين في التحديد الدقيق لمفهوم اتساق المنهج -
 .أن يستخدم المفهوم ضمن إطار السياسات التربوية، كما يمكن توظيفه كمنهجية أو أداة يمكن -
هنـــاك عـــدة مســـتويات فـــي تحديـــد مســـتوى االتســـاق علـــى مســـتوى الكتـــاب المدرســـي، التـــدريس،  -

 .التطوير المهني، وكذلك التقويم
 .ذه الدراسةهناك ندرة في دراسة االتساق في الكتب المدرسية، وذلك مما يزيد من أهمية ه -

 

 دراسات تحديد مستوى االتساق في كتب الرياضيات والعلوم 2-4
 Project 2061's)لتحليل مواد المنهج ( 2163)لعل من أوسع الدراسات ما تّم ضمن مشروع 

Curriculum-Materials Analysis Procedure) خـالل عـدد مـن السـنوات، بتمويـل مـن المؤسسـة ،
، وبمشـاركة مئـات مـن المعلمـين ومطـوري المـواد (National Science Foundation)الوطنيـة للعلـوم 
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التعليمية، والمتخصصين في العلوم، ومعلمي المعلمين، والباحثين فـي علـم الـنفس المعرفـي، مـن جميـع 
وقــد اســتهدف المشــروع كتـب العلــوم فــي المرحلــة (. Stern & Roseman, 2001)الواليـات األمريكيــة 

ء فــي المرحلــة الثانويــة لتحديــد مســتوى اتســاقها مــع األفكــار والمواصــفات المتوســطة وكــذلك كتــب األحيــا
، وكـذلك تلـك (National Science Educational Standards)الموجودة فـي المعـايير الوطنيـة للعلـوم 

وبــين ســتيرن (. Benchmarks for Scientific Literacy)الموجــودة فــي مرجعيــات التربيــة العلميــة 
المجـــاالت والمؤشـــرات المســـتخرجة مـــن وثـــائق المعـــايير ( Stern & Roseman, 2001)وروزمـــان 

  :كاآلتيالمذكورة والتي استقصت الدراسة مستوى اتساق الكتب معها 
  تحديد الغرض من دراسة المحتوى 

 .وضوح هدف الوحدة -
 .وضوح  هدف الدرس  -
 .تبرير تتابع األنشطة -

 أخذ أفكار الطالب باالعتبار 
 .القبليةالعناية بالمتطلبات   -
 .االهتمام بأفكار الطالب الشائعة -
 .مساعدة المعلم في تحديد أفكار الطالب -
 .التعامل مع أفكار الطالب الشائعة -

 ربط الطالب بظواهر ذات معنى 
 .تقديم ظواهر متنوعة  -
 .تقديم خبرات ممتعة -

 تطوير واستخدام األفكار العلمية 
 .تقديم المصطلحات بطريقة تساعد على فهمها -
 .فكار بفاعليةعرض األ -
 .توضيح استخدام المعرفة العلمية -
 .استهداف الممارسة العملية -

 تطوير تفكير الطالب 
 .تشجيع الطالب على عرض أفكارهم -
 .توجيه تفسيرات الطالب -
 .تشجيع الطالب على التفكير فيما تعلموه -

 وقد توصلت الدراسة إلـى أن المشـكلة ليسـت فـي تضـمين المحتـوى المطلـوب، بـل علـى العكـس
ووفقــا لـــستيرن وروزمــن . مــن ذلــك فقــد تكــون الكتــب المدرســية كثيفــة المحتــوى بــأكثر ممــا يمكــن تقديمــه
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 ,Gamoran)أما تلك المتعلقة بدراسة اتساق التـدريس فمـن أمثلتهـا مـا قـام بـه جـاموران ورفاقـه 

Porter, Smithson, & White, 1997) حيـث فحصـوا محتـوى التـدريس فـي فصـول الرياضـيات فـي ،
المرحلــة الثانويــة، وربطــوه بــدرجات الطــالب فــي االختبــارات، ووجــدوا عالقــة تــأثير إيجابيــة بــين مــا ذكــر 

أنهــــم قــــاموا بتدريســــه مــــن موضــــوعات، وبــــين تحصــــيل الطــــالب،  -مــــن خــــالل االســــتبانة-المعلمــــون 
 .ناك عالقة اتساق قوية بين المنهج المدّرس والتقويمواستنتجوا أن ه

 ,Garet, Porter)وفيمــــا يتعلــــق باالتســــاق فــــي التطــــوير المهنــــي يشــــير جاريــــت ورفاقــــه 

Desimone, Birman, & Yoon, 2001) إلى أن اتساق التطوير المهني مع معايير المنهج والتقـويم ،
( Webb, 1997)وكمـا يشـير ويـب . يتلقـاه المعلمـونيمّثل أحد األبعاد في ضمان شمولية التوجيه الذي 

فإن التطوير المهني يمكن أن يتضمن موضوعات تتناولها معايير المحتوى، وكذلك يمكن أن يأخذ فـي 
 .االعتبار األهداف التعليمية المتضمنة في االختبارات المدرسية على المستوى الوطني أو الدولي

أغلــــب الدراســــات التــــي تتنــــاول االتســــاق،  -ا ســــابقاكمــــا أشــــرن–غيــــر أن اتســــاق التقــــويم يمثــــل 
ومـن أشــهر (. Webb, 1999)وخصوصـًا فـي السـنوات األخيـرة، بعــد تفعيـل أنظمـة المحاسـبية التربويـة 

الـذي قـام مـن خـالل عـدة دراسـات " نورمـان ويـب"الباحثين المشتغلين بهذا المسار، فـي بحـوث االتسـاق 
ج للعلوم والرياضيات، وما يتم استهدافه في االختبارات،  حيث بالتركيز على االتساق بين معايير المنه

، بتحليل االختبارات في أربع واليات أمريكية، ومقارنتهـا مـع معـايير المـنهج، (Webb, 1999)قام ويب 
وتوّصل إلى أن هنـاك تفاوتـًا فـي مسـتوى االتسـاق، علـى مسـتوى الموضـوعات وعلـى مسـتوى الصـفوف 

وبــــرغم أن هنــــاك اتســــاقًا عامــــًا حــــول تضــــمين الموضــــوعات . ى الواليــــاتالدراســــية وكــــذلك علــــى مســــتو 
المطلوبــة فــي وثــائق المعــايير؛ إال أن هنــاك تــدنيًا فــي االختبــارات فــي مســتوى عمــق وتنــوع المتطلبــات 

 .المعرفية
 :مما سبق يمكن استخالص التالي

 .هناك تفاوت بين الباحثين في التحديد الدقيق لمفهوم اتساق المنهج -
 .أن يستخدم المفهوم ضمن إطار السياسات التربوية، كما يمكن توظيفه كمنهجية أو أداة يمكن -
هنـــاك عـــدة مســـتويات فـــي تحديـــد مســـتوى االتســـاق علـــى مســـتوى الكتـــاب المدرســـي، التـــدريس،  -

 .التطوير المهني، وكذلك التقويم
 .ذه الدراسةهناك ندرة في دراسة االتساق في الكتب المدرسية، وذلك مما يزيد من أهمية ه -

 

 دراسات تحديد مستوى االتساق في كتب الرياضيات والعلوم 2-4
 Project 2061's)لتحليل مواد المنهج ( 2163)لعل من أوسع الدراسات ما تّم ضمن مشروع 

Curriculum-Materials Analysis Procedure) خـالل عـدد مـن السـنوات، بتمويـل مـن المؤسسـة ،
، وبمشـاركة مئـات مـن المعلمـين ومطـوري المـواد (National Science Foundation)الوطنيـة للعلـوم 
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 :مناسبة المواءمة لثقافة المجتمع السعودي 2-5
يعد األساس االجتماعي من األسس الرئيسة التي يقوم عليها بناء المنهج، حيث تعتبر المناهج 

عيـة؛ مـن خـالل سـعيها وتأكيـدها علـى الوسيلة الرسمية لتحقيق النظرة الوظيفية للمدرسة كمؤسسة اجتما
تحقيق المواطنة التي تخدم متطلبات واحتياجات المجتمع، فلكل مجتمع ثوابته الثقافية التي تتحـدد بعـدة 
ـــة المتضـــمنة فـــي  ـــة االجتماعي ـــداتها وقيمهـــا وتنظيمهـــا، والبني ـــة بمعتق عوامـــل منهـــا اللغـــة، والبنيـــة الديني

نتاجيـة والمعرفيـة التي تشمل اآلداب والفنون، باإلضـافة إلـى الـنظم اإلالعادات والتقاليد، والبنية الجمالية 
والتكنولوجية التي تجعل لكل مجتمع ثقافته التي تميزه؛ وخصائصه التي تشكل منظومته القيميـة وتمثـل 
اإلطــار المرجعــي لســلوك أفــراده وجماعاتــه، لــذا يعتبــر التطبيــع االجتمــاعي مــن أهــم وظــائف أي نظــام 

 (.Bush, 2002 ؛2113 ، نقال عن خضراوي،3998قمبر و خرون، ) تعليمي عالمي
حظيت ثقافة المجتمع وأهمية تضمينها في المناهج المدرسية  باهتمام كثيـر مـن التربـويين، و 

حيث جاءت الدعوة إلـى ضـرورة وضـع خطـة لمختلـف المـواد الدراسـية لتنميـة القـيم واالتجاهـات الالزمـة 
؛ Bush, 2002)العولمــة ومتطلبــات العـيا فــي القــرن الواحـد والعشــرين إلعـداد الفــرد لمواجهــة تحـديات 

لتأكـد مـن مسـتوى تضـمينها فـي تناول أبعاد ثقافة المجتمع بالدراسـة والتحليـل وا يعد لذا (.3999الناقة، 
األمر إلحاحًا ويزداد المدرسية مطلبا رئيسًا ألي مجتمع لتكون مناهجه معبرة عن هويته وثقافته،  الكتب
عدت في بيئة مختلفـة، ممـا قـد يعتمد أي مجتمع في تطوير مناهجه على مواءمة سالسل أجنبية أُ حين 

وبــالرغم ممــا تتمتــع بــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن خصوصــية . يعيــق تكــوين المواطنــة واحتياجاتهــا
فــي دينيــة وتشــريعية ومــا لهــا مــن تطلعــات مســتقبلية ومشــكالت محليــة تســتوجب تضــمين أبعــاد ثقافتهــا 

كتبها المدرسية فقد اعتمدت المملكـة فـي تطـوير كتـب الرياضـيات والعلـوم علـى مواءمـة سالسـل أجنبيـة 
لــم ُتعــد فــي بيئتهــا، ممــا يتطلــب إجــراء تحلــيال دقيقــا للمفــاهيم والقــيم والمبــاد  التــي يلتــزم بهــا المجتمــع 

وتعـــد الهويـــة  .كتـــبويســـعى إلـــى إقامـــة الحيـــاة علـــى أساســـها والتأكـــد مـــن مســـتوى تضـــمينها فـــي تلـــك ال
ي تناولتهـا اإلسالمية، والهوية الوطنية والتشـريعات والـنظم المحليـة مـن أهـم األبعـاد الثقافيـة للمجتمـع التـ

، والتي أكدت عليها توصيات ندوة بناء المناهج المنعقدة في جامعـة أم القـرى عـام هذه الدراسة بالتحليل
للمنــــاهج والمقــــررات الدراســــية؛ وتوظيــــف حيــــث ركــــزت علــــى أهميــــة الــــدين كإطــــار مرجعــــي  ،(2114)

وتطوير مستوى التعاون والعمـل الجمـاعي بـين  ،المقررات الدراسية في إبراز العمق واألصالة في الهوية
واالهتمـــام بتضـــمين محتـــوى الكتـــب المدرســـية المفـــاهيم المرتبطـــة  ،األفـــراد وتفهـــم قـــيم اآلخـــرين وثقـــافتهم

العالقـة باألسـس العقديـة واالجتماعيـة للمـنهج، ويتسـق ذلـك مـع  بمقومات المجتمع  وثوابته، والقـيم ذات
ص ، وخصوصا ما ُنـة العربية السعودية في عدة مواضعما نصت عليه وثيقة سياسة التعليم في المملك

تنميــة إحســـاس الطــالب بمشــكالت المجتمــع الثقافيـــة "عليــه ضــمن غايــة التعلــيم وأهدافـــه العامــة ومنهــا 
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(Stern & Roseman, 2001 )ن المشــكلة تتمّثــل فــي قصــور االســتراتيجيات التعليميــة عــن دعــم إفــ
البحوث وهذا يؤكد أهمية إجراء . الطالب  في تعلم المحتوى وكذلك قصورها في دعم المعلم في تدريسه

 .لتحديد مستوى توافر االستراتيجيات التعليمية المناسبة في الكتب المدرسية
دراســة اتســاق ثالثــة عشــر كتابــًا مدرســيًا مــع مرجعيــات ( 2163)كمــا تــم أيضــًا ضــمن مشــروع 

، ضمن دراسـة خاصـة قـام بهـا كـيلم ورفاقـه (Benchmarks for Scientific Literacy)التربية العلمية 
(Kulm, Morris, & Grier, 2000) فريقـًا مكونـًا مـن األكـاديميين والمعلمـين، ممـن ( 32)، بواسـطة

تلّقوا تدريبًا على تقويم الكتب المدرسية وفق أداة محددة بمقيـاس ربـاعي، تتضـمن سـتة مجـاالت، ينـدرج 
ل وتــم توثيــق النتــائج بشــك. معيــارًا، والتــي يمكــن تتبعهــا مــن خــالل مجموعــة مــن المؤشــرات( 24)تحتهــا 

 . منفرد لكل كتاب، وللكتب بشكل متكامل، وفقًا لمستوى تحقيقها لألربعة والعشرين معياراً 
 :مما سبق يمكن استخالص التالي

هنــاك تركيــز علــى تحديــد مســتوى االتســاق بــين مــا تتطلبــه المعــايير ومــا تتضــمنه فعــاًل الكتــب  -
 .المدرسية

ارهــا المــنهج المقصــود ومطابقــة ذلــك ينطلــق تحديــد االتســاق مــن تحليــل وثــائق المعــايير، باعتب -
 .على الكتب المدرسية

يمكـــن تطـــوير أدوات خاصـــة تفصـــيلية تتضـــمن المجـــاالت والمعـــايير والمؤشـــرات ليســـهل علـــى  -
 .المحلل تتبعها لزيادة مستوى الصدق والثبات

اســتخدم البــاحثون عــدة منــاهج بحثيــة فــي تحديــد مســتوى االتســاق كــان غالبهــا منهجيــة تحليــل  -
 .المحتوى

بناء عليه، ستتبّنى هذه الدراسة مفهوم اتساق المـنهج كإطـار عـام لتحليـل مسـتوى االتسـاق بـين 
كتــــب المشــــروع والسلســــلة األصــــلية، باعتبارهــــا المــــنهج المقصــــود، كمــــا ســــتبدأ بتحليــــل  كتــــب سلســــلة 
ماجروهيــــل والبحــــوث المتعلقــــة بهــــا؛ لتحديــــد المجــــاالت والمعــــايير والمؤشــــرات التــــي ســــتتبع فــــي كتــــب 

ن مسـتوى المشروع، وسينجُز ذلك من خالل تحليل المحتوى، بعد تدريب المحللين على األدوات، لضما
 .عاٍل من الثبات

ونظــرا ألن تقــويم مســتوى االتســاق لــن يكــون كافيــا فــي تقــويم جــودة كتــب العلــوم والرياضــيات، 
رى، كان ال بد من قد ُصممت لسياق وبيئة مختلفة وكذلك لمتعلمين من ثقافة أخ ماجروهيللكون كتب 

تقويم الكتب بالنظر إلى مناسبة موائمتها وتمثيلها لثقافة المجتمـع، وبيئـة المتعلمـين وهـو مـا يرّكـز عليـه 
وهـــذا األمــــر يتطلـــب تنـــاول  تلــــك الكتـــب بالتحليــــل اســـتناًد إلــــى . الجـــزء اآلخـــر مــــن األدبيـــات التربويــــة

لجــزء الثــاني مــن الدراســة المتصــل مواصــفات تهــدف إلــى وصــف واقــع هــذا المحتــوى فــي ضــوء محــاور ا
 .وى المواءمة مع المجتمع السعوديبتحديد مست
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 :مناسبة المواءمة لثقافة المجتمع السعودي 2-5
يعد األساس االجتماعي من األسس الرئيسة التي يقوم عليها بناء المنهج، حيث تعتبر المناهج 

عيـة؛ مـن خـالل سـعيها وتأكيـدها علـى الوسيلة الرسمية لتحقيق النظرة الوظيفية للمدرسة كمؤسسة اجتما
تحقيق المواطنة التي تخدم متطلبات واحتياجات المجتمع، فلكل مجتمع ثوابته الثقافية التي تتحـدد بعـدة 
ـــة المتضـــمنة فـــي  ـــة االجتماعي ـــداتها وقيمهـــا وتنظيمهـــا، والبني ـــة بمعتق عوامـــل منهـــا اللغـــة، والبنيـــة الديني

نتاجيـة والمعرفيـة التي تشمل اآلداب والفنون، باإلضـافة إلـى الـنظم اإلالعادات والتقاليد، والبنية الجمالية 
والتكنولوجية التي تجعل لكل مجتمع ثقافته التي تميزه؛ وخصائصه التي تشكل منظومته القيميـة وتمثـل 
اإلطــار المرجعــي لســلوك أفــراده وجماعاتــه، لــذا يعتبــر التطبيــع االجتمــاعي مــن أهــم وظــائف أي نظــام 

 (.Bush, 2002 ؛2113 ، نقال عن خضراوي،3998قمبر و خرون، ) تعليمي عالمي
حظيت ثقافة المجتمع وأهمية تضمينها في المناهج المدرسية  باهتمام كثيـر مـن التربـويين، و 

حيث جاءت الدعوة إلـى ضـرورة وضـع خطـة لمختلـف المـواد الدراسـية لتنميـة القـيم واالتجاهـات الالزمـة 
؛ Bush, 2002)العولمــة ومتطلبــات العـيا فــي القــرن الواحـد والعشــرين إلعـداد الفــرد لمواجهــة تحـديات 

لتأكـد مـن مسـتوى تضـمينها فـي تناول أبعاد ثقافة المجتمع بالدراسـة والتحليـل وا يعد لذا (.3999الناقة، 
األمر إلحاحًا ويزداد المدرسية مطلبا رئيسًا ألي مجتمع لتكون مناهجه معبرة عن هويته وثقافته،  الكتب
عدت في بيئة مختلفـة، ممـا قـد يعتمد أي مجتمع في تطوير مناهجه على مواءمة سالسل أجنبية أُ حين 

وبــالرغم ممــا تتمتــع بــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن خصوصــية . يعيــق تكــوين المواطنــة واحتياجاتهــا
فــي دينيــة وتشــريعية ومــا لهــا مــن تطلعــات مســتقبلية ومشــكالت محليــة تســتوجب تضــمين أبعــاد ثقافتهــا 

كتبها المدرسية فقد اعتمدت المملكـة فـي تطـوير كتـب الرياضـيات والعلـوم علـى مواءمـة سالسـل أجنبيـة 
لــم ُتعــد فــي بيئتهــا، ممــا يتطلــب إجــراء تحلــيال دقيقــا للمفــاهيم والقــيم والمبــاد  التــي يلتــزم بهــا المجتمــع 

وتعـــد الهويـــة  .كتـــبويســـعى إلـــى إقامـــة الحيـــاة علـــى أساســـها والتأكـــد مـــن مســـتوى تضـــمينها فـــي تلـــك ال
ي تناولتهـا اإلسالمية، والهوية الوطنية والتشـريعات والـنظم المحليـة مـن أهـم األبعـاد الثقافيـة للمجتمـع التـ

، والتي أكدت عليها توصيات ندوة بناء المناهج المنعقدة في جامعـة أم القـرى عـام هذه الدراسة بالتحليل
للمنــــاهج والمقــــررات الدراســــية؛ وتوظيــــف حيــــث ركــــزت علــــى أهميــــة الــــدين كإطــــار مرجعــــي  ،(2114)

وتطوير مستوى التعاون والعمـل الجمـاعي بـين  ،المقررات الدراسية في إبراز العمق واألصالة في الهوية
واالهتمـــام بتضـــمين محتـــوى الكتـــب المدرســـية المفـــاهيم المرتبطـــة  ،األفـــراد وتفهـــم قـــيم اآلخـــرين وثقـــافتهم

العالقـة باألسـس العقديـة واالجتماعيـة للمـنهج، ويتسـق ذلـك مـع  بمقومات المجتمع  وثوابته، والقـيم ذات
ص ، وخصوصا ما ُنـة العربية السعودية في عدة مواضعما نصت عليه وثيقة سياسة التعليم في المملك

تنميــة إحســـاس الطــالب بمشــكالت المجتمــع الثقافيـــة "عليــه ضــمن غايــة التعلــيم وأهدافـــه العامــة ومنهــا 
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(Stern & Roseman, 2001 )ن المشــكلة تتمّثــل فــي قصــور االســتراتيجيات التعليميــة عــن دعــم إفــ
البحوث وهذا يؤكد أهمية إجراء . الطالب  في تعلم المحتوى وكذلك قصورها في دعم المعلم في تدريسه

 .لتحديد مستوى توافر االستراتيجيات التعليمية المناسبة في الكتب المدرسية
دراســة اتســاق ثالثــة عشــر كتابــًا مدرســيًا مــع مرجعيــات ( 2163)كمــا تــم أيضــًا ضــمن مشــروع 

، ضمن دراسـة خاصـة قـام بهـا كـيلم ورفاقـه (Benchmarks for Scientific Literacy)التربية العلمية 
(Kulm, Morris, & Grier, 2000) فريقـًا مكونـًا مـن األكـاديميين والمعلمـين، ممـن ( 32)، بواسـطة

تلّقوا تدريبًا على تقويم الكتب المدرسية وفق أداة محددة بمقيـاس ربـاعي، تتضـمن سـتة مجـاالت، ينـدرج 
ل وتــم توثيــق النتــائج بشــك. معيــارًا، والتــي يمكــن تتبعهــا مــن خــالل مجموعــة مــن المؤشــرات( 24)تحتهــا 

 . منفرد لكل كتاب، وللكتب بشكل متكامل، وفقًا لمستوى تحقيقها لألربعة والعشرين معياراً 
 :مما سبق يمكن استخالص التالي

هنــاك تركيــز علــى تحديــد مســتوى االتســاق بــين مــا تتطلبــه المعــايير ومــا تتضــمنه فعــاًل الكتــب  -
 .المدرسية

ارهــا المــنهج المقصــود ومطابقــة ذلــك ينطلــق تحديــد االتســاق مــن تحليــل وثــائق المعــايير، باعتب -
 .على الكتب المدرسية

يمكـــن تطـــوير أدوات خاصـــة تفصـــيلية تتضـــمن المجـــاالت والمعـــايير والمؤشـــرات ليســـهل علـــى  -
 .المحلل تتبعها لزيادة مستوى الصدق والثبات

اســتخدم البــاحثون عــدة منــاهج بحثيــة فــي تحديــد مســتوى االتســاق كــان غالبهــا منهجيــة تحليــل  -
 .المحتوى

بناء عليه، ستتبّنى هذه الدراسة مفهوم اتساق المـنهج كإطـار عـام لتحليـل مسـتوى االتسـاق بـين 
كتــــب المشــــروع والسلســــلة األصــــلية، باعتبارهــــا المــــنهج المقصــــود، كمــــا ســــتبدأ بتحليــــل  كتــــب سلســــلة 
ماجروهيــــل والبحــــوث المتعلقــــة بهــــا؛ لتحديــــد المجــــاالت والمعــــايير والمؤشــــرات التــــي ســــتتبع فــــي كتــــب 

ن مسـتوى المشروع، وسينجُز ذلك من خالل تحليل المحتوى، بعد تدريب المحللين على األدوات، لضما
 .عاٍل من الثبات

ونظــرا ألن تقــويم مســتوى االتســاق لــن يكــون كافيــا فــي تقــويم جــودة كتــب العلــوم والرياضــيات، 
رى، كان ال بد من قد ُصممت لسياق وبيئة مختلفة وكذلك لمتعلمين من ثقافة أخ ماجروهيللكون كتب 

تقويم الكتب بالنظر إلى مناسبة موائمتها وتمثيلها لثقافة المجتمـع، وبيئـة المتعلمـين وهـو مـا يرّكـز عليـه 
وهـــذا األمــــر يتطلـــب تنـــاول  تلــــك الكتـــب بالتحليــــل اســـتناًد إلــــى . الجـــزء اآلخـــر مــــن األدبيـــات التربويــــة

لجــزء الثــاني مــن الدراســة المتصــل مواصــفات تهــدف إلــى وصــف واقــع هــذا المحتــوى فــي ضــوء محــاور ا
 .وى المواءمة مع المجتمع السعوديبتحديد مست
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بها المدرسة كمؤسسة تربوية، لما لها من دور فاعل في تشكيل شخصية الفـرد وسـلوكه، باإلضـافة إلـى 
 & Balciuniene)وبالســيوين ومــازيكين ( 2116)ويشــير الزيــود . تشــكيل هويــة المجتمــعدورهــا فــي 

Mazeikiene, 2005 ) إلــى أن القــيم هــي مجموعــة المعتقـدات والمبــاد  الكامنــة لــدى الفــرد التــي تعمــل
فـــالقيم تشـــكل . علـــى توجيـــه ســـلوكه وضـــبطه وتنظـــيم عالقاتـــه فـــي المجتمـــع فـــي جميـــع نـــواحي الحيـــاة

بط الضــرورية لبقــاء أي مجتمــع، وهــي مــا يطلــق عليهــا القــيم االجتماعيــة والتــي عرفهــا مجموعــة الضــوا
نين والمقاييس التي تنبثق من الدولـة وتكـون بمثابـة موجهـات للحكـم ابأنها مجموعة القو ( 3411)لطفي 

نحــراف عنهــا يصــبح بمثابــة خــروج اعلــى األعمــال والممارســات الماديــة والمعنويــة وأي خــروج عليهــا أو 
ة القـيم السـائدة وجميع العالقات التي تنشأ بـين األفـراد تحكمهـا طبيعـ ،أهداف الجماعة ومثلها العليا عن

فبقــاء أي مجتمــع وتميــزه مــرتبط بمســتوى تمســكه بقيمــه . نتقاهــا وغرســها فــي أفــرادها فــي المجتمــع التــي
تماسـكه، وكلمـا زاد أن القـيم تعمـل علـى وحـدة المجتمـع و ( 2115)ويرى الخوالدة والشوحة . االجتماعية

وضوح القيم داخل المجتمع زاد تماسكه وارتباطه، وكلما قل ارتباطها ببنية النظـام االجتمـاعي زاد تفكـك 
المجتمع، لذا أكـدت سياسـة التعلـيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية علـى ضـرورة عنايـة المنـاهج الدراسـية 

وزارة المعـــارف، )نـــاهج التعلـــيم لمـــا يلـــي بتنميـــة القـــيم االجتماعيـــة، حيـــث دعـــت إلـــى ضـــرورة تحقيـــق م
3436:) 
تربيــة المــواطن المـــؤمن ليكــون لبنـــة صــالحة فـــي بنــاء أمتـــه ويشــعر بمســـؤوليته لخدمــة بـــالده،  .0

 . والدفاع عنها
تزويـــد المـــتعلم بالقـــدر المناســـب مـــن المعلومـــات الثقافيـــة والخبـــرات المختلفـــة التـــي تجعـــل منـــه  .0

 .عضوا عامال في المجتمع
عـدادهم لسسـهام  تنمية إحساس .3 المتعلم بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وا 

 .في حلها
وقد أكدت العديد من الدراسـات التربويـة ضـرورة العنايـة بـالقيم وتضـمينها فـي الكتـب المدرسـية، 

ا في التي أشارت إلى ضرورة غرس القيم والمباد  التي يتضمنها تراثن( 3998)كما في دراسة الخليلي 
لتوصيات العديد من البحـوث ( 2111)مناهج العلوم، باإلضافة إلى ما أظهرته نتائج تحليل أبو عميرة 

والتي طالبت بضرورة تضمين  ،والمؤتمرات والندوات الدولية الخاصة بتطوير التعليم في فترة التسعينات
 . محتوى الكتب المفاهيم المتعلقة بمشكالت وقضايا المجتمع وطرق عالجها

ضــــعف تحقــــق محــــور ( 2116)ن اوالشــــايع وشــــين( 2116)الشــــايع والعقيــــل  اوكشـــفت دراســــت 
معايير العلم بأبعاده الفردية واالجتماعية في كتب العلوم بالمملكة العربية السعودية من رياض األطفـال 

ــم تظهــر الكتــب اهتمامــا بــالعلم والتقنيــة فــي التحــديات المحليــة، وحتــى الصــف الثــاني متوســط  .حيــث ل
ن بضــرورة تضــمين تلــك الموضــوعات فــي كتــب الطــالب ألنهــا تــربط الطــالب بــواقعهم اوأوصــت الدراســت

 . الشخصي واالجتماعي وتساعدهم على فهم قضايا المجتمع
17 

 

عـدادهم لسسـهام فـي حلهـاواالقتصادية واالجتماعيـة وماسـبق  (.33، صهــ3436وزارة المعـارف، " )، وا 
 :كاآلتيمع التي تناولتها الدراسة بالتحليل لثقافية للمجتيستدعي عرض أهم األبعاد ا

 :الهوية اإلسالمية  2-5-1
 ن بأصـل الحيـاة، ومصــير اتعكـس الهويـة اإلسـالمية اهتمــام الفـرد بـالقيم الدينيـة المطلقــة، واإليمـ

نـــب باهتمـــام العديـــد مـــن التربـــويين والبـــاحثين، فقـــد أكـــدت دراســـة الغـــالي اوقـــد حظـــي هـــذا الج. اإلنســـان
أهميــة الــدور الــذي  علــى (Baluiuniene & Mazeikiene, 2005)يوين ومــازيكين ســوبال( 2116)

وصـيات ينبغي أن تقوم به المناهج لصون الهويـة اإلسـالمية، واالرتقـاء بالعمليـة التعليميـة وترسـيم خص
ــــاة االجتماعيــــة ــــي جميــــع مجــــاالت الحي ــــة ف ــــى أن تزويــــد ( 3997عمــــار، )وتوصــــلت دراســــة . الثقاف إل

المتعلمــــين فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة بأساســــيات الثقافــــة والهويــــة القوميــــة بمكوناتهــــا الشخصــــية والعربيــــة 
فـي المملكـة العربيـة وهـذا هـو مـا ركـزت عليـه سياسـة التعلـيم . نية يمثـل هـدفًا جوهريـاً انسواإلسالمية واإل

الســـعودية حيـــث جعلـــت غايتهـــا التعليميـــة غـــرس العقيـــدة اإلســـالمية ونشـــرها وتزويـــد المتعلمـــين بــــالقيم 
كسـابهم المعـارف والمهـارات المختلفـة وتنميـة االتجاهـات الســلوكية  والتعـاليم اإلسـالمية وبالمثـل العليـا، وا 

وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعه  البناءة، وتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا،
 (. 3439، الحقيل)

أن منــاهج العلــوم فــي التعلــيم العــام بــدول ( 3993)ن راوعلـى الــرغم مــن ذلــك أظهــرت دراســة بــد
ضـعف (  2133)كما كشـفت دراسـة البيـالي ، الخليج العربية ال تحقق الربط بالتراث العربي واإلسالمي

فــــي كتـــب العلــــوم للصــــفوف العليــــا بالمرحلـــة االبتدائيــــة فــــي المملكــــة العربيــــة تضـــمين القــــيم اإلســــالمية 
الســعودية، وأوصــت بضــرورة تضــمينها فــي الكتــب بصــورة مقصــودة ومخطــط لهــا، كمــا توصــلت دراســة 

إلـــى أن محتـــوى كتـــاب رياضـــيات الصـــف الرابـــع االبتـــدائي الحـــالي بالمملكـــة العربيـــة ( 3411)العقـــالء 
وممــا ســبق . ســالمية والوطنيــة المرتبطــة بــالمجتمع الســعودي بدرجــة متوســطةالســعودية يعــزز القــيم اإل

نــب وضــرورة تضــمينه فــي مناهجنــا، وخصوصــا فــي ظــل تطبيــق كتــب ايتضــح أهميــة العنايــة بهــذا الج
مواءمـة بد من التأكد مـن مسـتوى عنايـة تلـك ال سالسل أجنبية تمت مواءمتها لبيئتنا المحلية، لذا كان ال

 .إلسالميةبإظهار الهوية ا

 :الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 2-5-2
ــــة  أن( 2131)ن اذكــــر ســــكر  ــــب تعميــــق اإلحســــاس بالهوي ــــة، يتطل المفهــــوم المعاصــــر للمواطن

إلى أن تفعيل التربية العلمية يتحقق من خالل مجموعة من ( 2113)الوطنية، وأشار نصر في دراسته 
نتمـاء، اللطـالب والمتمثلـة فـي المواطنـة، واماعيـة األصـيلة لـدى امنها تأصـيل القـيم االجتالتي األهداف 

، ويعد غرس القيم لدى المتعلمين أحد األهداف الرئيسة التي تعنى م والعلماء والدولةوالوالء، وتقدير العل
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بها المدرسة كمؤسسة تربوية، لما لها من دور فاعل في تشكيل شخصية الفـرد وسـلوكه، باإلضـافة إلـى 
 & Balciuniene)وبالســيوين ومــازيكين ( 2116)ويشــير الزيــود . تشــكيل هويــة المجتمــعدورهــا فــي 

Mazeikiene, 2005 ) إلــى أن القــيم هــي مجموعــة المعتقـدات والمبــاد  الكامنــة لــدى الفــرد التــي تعمــل
فـــالقيم تشـــكل . علـــى توجيـــه ســـلوكه وضـــبطه وتنظـــيم عالقاتـــه فـــي المجتمـــع فـــي جميـــع نـــواحي الحيـــاة

بط الضــرورية لبقــاء أي مجتمــع، وهــي مــا يطلــق عليهــا القــيم االجتماعيــة والتــي عرفهــا مجموعــة الضــوا
نين والمقاييس التي تنبثق من الدولـة وتكـون بمثابـة موجهـات للحكـم ابأنها مجموعة القو ( 3411)لطفي 

نحــراف عنهــا يصــبح بمثابــة خــروج اعلــى األعمــال والممارســات الماديــة والمعنويــة وأي خــروج عليهــا أو 
ة القـيم السـائدة وجميع العالقات التي تنشأ بـين األفـراد تحكمهـا طبيعـ ،أهداف الجماعة ومثلها العليا عن

فبقــاء أي مجتمــع وتميــزه مــرتبط بمســتوى تمســكه بقيمــه . نتقاهــا وغرســها فــي أفــرادها فــي المجتمــع التــي
تماسـكه، وكلمـا زاد أن القـيم تعمـل علـى وحـدة المجتمـع و ( 2115)ويرى الخوالدة والشوحة . االجتماعية

وضوح القيم داخل المجتمع زاد تماسكه وارتباطه، وكلما قل ارتباطها ببنية النظـام االجتمـاعي زاد تفكـك 
المجتمع، لذا أكـدت سياسـة التعلـيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية علـى ضـرورة عنايـة المنـاهج الدراسـية 

وزارة المعـــارف، )نـــاهج التعلـــيم لمـــا يلـــي بتنميـــة القـــيم االجتماعيـــة، حيـــث دعـــت إلـــى ضـــرورة تحقيـــق م
3436:) 
تربيــة المــواطن المـــؤمن ليكــون لبنـــة صــالحة فـــي بنــاء أمتـــه ويشــعر بمســـؤوليته لخدمــة بـــالده،  .0

 . والدفاع عنها
تزويـــد المـــتعلم بالقـــدر المناســـب مـــن المعلومـــات الثقافيـــة والخبـــرات المختلفـــة التـــي تجعـــل منـــه  .0

 .عضوا عامال في المجتمع
عـدادهم لسسـهام  تنمية إحساس .3 المتعلم بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وا 

 .في حلها
وقد أكدت العديد من الدراسـات التربويـة ضـرورة العنايـة بـالقيم وتضـمينها فـي الكتـب المدرسـية، 

ا في التي أشارت إلى ضرورة غرس القيم والمباد  التي يتضمنها تراثن( 3998)كما في دراسة الخليلي 
لتوصيات العديد من البحـوث ( 2111)مناهج العلوم، باإلضافة إلى ما أظهرته نتائج تحليل أبو عميرة 

والتي طالبت بضرورة تضمين  ،والمؤتمرات والندوات الدولية الخاصة بتطوير التعليم في فترة التسعينات
 . محتوى الكتب المفاهيم المتعلقة بمشكالت وقضايا المجتمع وطرق عالجها

ضــــعف تحقــــق محــــور ( 2116)ن اوالشــــايع وشــــين( 2116)الشــــايع والعقيــــل  اوكشـــفت دراســــت 
معايير العلم بأبعاده الفردية واالجتماعية في كتب العلوم بالمملكة العربية السعودية من رياض األطفـال 

ــم تظهــر الكتــب اهتمامــا بــالعلم والتقنيــة فــي التحــديات المحليــة، وحتــى الصــف الثــاني متوســط  .حيــث ل
ن بضــرورة تضــمين تلــك الموضــوعات فــي كتــب الطــالب ألنهــا تــربط الطــالب بــواقعهم اوأوصــت الدراســت

 . الشخصي واالجتماعي وتساعدهم على فهم قضايا المجتمع
17 

 

عـدادهم لسسـهام فـي حلهـاواالقتصادية واالجتماعيـة وماسـبق  (.33، صهــ3436وزارة المعـارف، " )، وا 
 :كاآلتيمع التي تناولتها الدراسة بالتحليل لثقافية للمجتيستدعي عرض أهم األبعاد ا

 :الهوية اإلسالمية  2-5-1
 ن بأصـل الحيـاة، ومصــير اتعكـس الهويـة اإلسـالمية اهتمــام الفـرد بـالقيم الدينيـة المطلقــة، واإليمـ

نـــب باهتمـــام العديـــد مـــن التربـــويين والبـــاحثين، فقـــد أكـــدت دراســـة الغـــالي اوقـــد حظـــي هـــذا الج. اإلنســـان
أهميــة الــدور الــذي  علــى (Baluiuniene & Mazeikiene, 2005)يوين ومــازيكين ســوبال( 2116)

وصـيات ينبغي أن تقوم به المناهج لصون الهويـة اإلسـالمية، واالرتقـاء بالعمليـة التعليميـة وترسـيم خص
ــــاة االجتماعيــــة ــــي جميــــع مجــــاالت الحي ــــة ف ــــى أن تزويــــد ( 3997عمــــار، )وتوصــــلت دراســــة . الثقاف إل

المتعلمــــين فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة بأساســــيات الثقافــــة والهويــــة القوميــــة بمكوناتهــــا الشخصــــية والعربيــــة 
فـي المملكـة العربيـة وهـذا هـو مـا ركـزت عليـه سياسـة التعلـيم . نية يمثـل هـدفًا جوهريـاً انسواإلسالمية واإل

الســـعودية حيـــث جعلـــت غايتهـــا التعليميـــة غـــرس العقيـــدة اإلســـالمية ونشـــرها وتزويـــد المتعلمـــين بــــالقيم 
كسـابهم المعـارف والمهـارات المختلفـة وتنميـة االتجاهـات الســلوكية  والتعـاليم اإلسـالمية وبالمثـل العليـا، وا 

وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعه  البناءة، وتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا،
 (. 3439، الحقيل)

أن منــاهج العلــوم فــي التعلــيم العــام بــدول ( 3993)ن راوعلـى الــرغم مــن ذلــك أظهــرت دراســة بــد
ضـعف (  2133)كما كشـفت دراسـة البيـالي ، الخليج العربية ال تحقق الربط بالتراث العربي واإلسالمي

فــــي كتـــب العلــــوم للصــــفوف العليــــا بالمرحلـــة االبتدائيــــة فــــي المملكــــة العربيــــة تضـــمين القــــيم اإلســــالمية 
الســعودية، وأوصــت بضــرورة تضــمينها فــي الكتــب بصــورة مقصــودة ومخطــط لهــا، كمــا توصــلت دراســة 

إلـــى أن محتـــوى كتـــاب رياضـــيات الصـــف الرابـــع االبتـــدائي الحـــالي بالمملكـــة العربيـــة ( 3411)العقـــالء 
وممــا ســبق . ســالمية والوطنيــة المرتبطــة بــالمجتمع الســعودي بدرجــة متوســطةالســعودية يعــزز القــيم اإل

نــب وضــرورة تضــمينه فــي مناهجنــا، وخصوصــا فــي ظــل تطبيــق كتــب ايتضــح أهميــة العنايــة بهــذا الج
مواءمـة بد من التأكد مـن مسـتوى عنايـة تلـك ال سالسل أجنبية تمت مواءمتها لبيئتنا المحلية، لذا كان ال

 .إلسالميةبإظهار الهوية ا

 :الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 2-5-2
ــــة  أن( 2131)ن اذكــــر ســــكر  ــــب تعميــــق اإلحســــاس بالهوي ــــة، يتطل المفهــــوم المعاصــــر للمواطن

إلى أن تفعيل التربية العلمية يتحقق من خالل مجموعة من ( 2113)الوطنية، وأشار نصر في دراسته 
نتمـاء، اللطـالب والمتمثلـة فـي المواطنـة، واماعيـة األصـيلة لـدى امنها تأصـيل القـيم االجتالتي األهداف 

، ويعد غرس القيم لدى المتعلمين أحد األهداف الرئيسة التي تعنى م والعلماء والدولةوالوالء، وتقدير العل
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ن بالدراسة والتوضـيح، و البيئية التي تناولها الباحثوالبيئة الجغرافية ترتبط بالقيم . معرفة الحياة من حوله
ومشـاركته بفاعليـة  ا،ومشـكالته ،نب الذي يهـتم بميـل الفـرد إلـى االهتمـام بقضـايا بيئتـهاوالتي تعنى بالج

؛ 3995؛ والفـالح، 3992الطنطـاوي ورفـاع، ) اتدراسـ عـدة وقد أظهرت. في عالجها ومحافظته عليها
تضــمين المفــاهيم واالتجاهــات والمشــكالت البيئيــة فــي كتــب العلــوم  نخفــاض نســبةا( 3998واليحيــوي، 

التـــي ( 2113)وقــد توصــلت دراســة الصــادق  .عــام بالمملكــة العربيـــة الســعوديةلجميــع مراحــل التعلــيم ال
استهدفت تقويم مناهج العلوم المطورة بالمرحلة المتوسـطة، إلـى أن محتـوى مقـرر العلـوم بالصـف األول 

وأن %( 76،4)فــي عــدم مالءمتــه للبيئــة التــي يعــيا فيهــا المتعلمــين بنســبة مثــل يتالمتوســط بــه قصــور 
عن نتيجة تؤكد ( 2133)ن وقد كشفت دراسة عسيال%(. 61)هذا المحتوى ال يقابل اهتماماتهم بنسبة 

ـــي تضـــمنها مقـــرر الصـــف األول متوســـط  ـــة الت ـــرغم مـــن أن المشـــروعات البحثيـــة والتجريبي ـــى ال ـــه عل أن
ة العربيـة الســعودية، تسـهم فـي الكشــف عـن مــا لـدى المتعلمـين مــن ميـول واتجاهــات المطـور فـي المملكــ

إيجابية نحو العلوم، إال أن معيار ارتباط محتواها بالبيئة والمجتمع جاء في المرتبـة األخيـرة، ممـا يعنـي 
 .ايا والمشكالت المرتبطة بالبيئةأن مناهج العلوم تحتاج إلى المزيد من تناول القض

 :الخصائص العمرية للمتعلمينالمحتوى و  2-6-2
يمكـــــن للمنـــــاهج الدراســـــية مراعـــــاة خصـــــائص نمـــــو المتعلمـــــين مـــــن خـــــالل االهتمـــــام بمـــــا يلـــــي 

(Loucks-Horsely, 1990 ؛Hollins & Whitby, 1998؛ 2111، ؛ مكــاوي2111، مصــطفى ؛
Felder, 2005 Çubukcu, 2012;:) 

متعلمـــين فـــي مـــراحلهم تحديـــد أهـــداف المـــنهج وصـــياغتها علـــى نحـــو متســـق مـــع خصـــائص ال .0
 .المختلفة

اختيــار الخبــرات التعليميــة المناســبة لمســتويات المتعلمــين وميــولهم وقــدراتهم وتطويعهــا بحيــث  .0
 .تيسر التعلم في كل المراحل التعليمية المختلفة

تحديد مجاالت النشاط المناسبة للمتعلمين والتنويع فيها، بما يتفق مع اهتماماتهم واستعداداتهم  .3
 .م في كل مرحلة تعليميةوقدراته

 .اختيار الوسائل التعليمية التي يمكن أن تثير اهتمامات المتعلمين وميولهم ودوافعهم .2
 .إعداد واستخدام أساليب التقويم المناسبة لكل متعلم .5
اختيـــار المعـــارف والمواقـــف التعليميــــة التـــي تســـهم فـــي تحقيــــق النمـــو المتكامـــل للمـــتعلم، مــــن  .6

ـــة، والوجدالنـــواحي الجســـمية، والعقل ـــط المعـــارف بمواقـــف اي ـــة، مـــع ضـــرورة رب ـــة، واالجتماعي ني
 .إيجابية من الحياة
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والتـي أجريـت علـى ( Epçaçan, Ula & Delek ,2010)كما أوصت دراسـة ايبسـكان و خـرون 
نين، اطه مـــع الثقافـــة القوميـــة، األخالقيـــات، القـــو الكتـــب الدراســـية فـــي تركيـــا بضـــرورة أن تتناســـب األنشـــ

 .مع مستوى الطالب والمرحلة العمرية ةوأخيرا، أن تتناسب األنشط. العادات، وطبيعة المجتمع التركي
تســاق مــع التشــريعات والــنظم المحليــة، فلكــل مجتمــع مقدراتــه وثرواتــه التــي يســعى أمــا بالنســبة لال       

ســتغاللها مــن قبــل أفــراده االســتغالل األمثــل وهــذا األمــر يتطلــب وجــود إلــى المحافظــة عليهــا، وحســن ا
أنظمـه تحكـم ســلوكيات أفـراده وتجبـرهم علــى احترامهـا وتطبيقهــا، وتلـك األمـور ال يمكــن تنميتهـا بطريقــة 

، وهـذا لـن يتحقـق إال مـن خـالل عـدة ةعشوائية بل تحتاج إلى متابعة بطريقة رسمية لتكوين مواطنة حق
التـي أظهـرت أن عناصـر ( 2118)وهـذا مـا تناولتـه دراسـة الحربـي . ها المـنهج المدرسـيقنوات من أهم

نين، في بعض كتب الصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية جـاءت فـي ااحترام األنظمة والقو 
 .ترتيب القيم التي وضعها الباحثمراتب متدنية في 

 :مناسبة المواءمة لبيئة المتعلمين 2-6
ــــاء الشخصــــية اإلالتربيــــة  ــــة مــــؤثرة فــــي  بن نية ألفــــراد المجتمــــع، واكتســــابهم الصــــفات انســــعملي

االجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين قادرين على التكيف مع مجتمعهم، في حدود اإلطار الثقافي 
االجتمــاعي، فــالمتعلم هــو محــور العمليــة التعليميــة وجوهرهــا، مــن خــالل التركيــز علــى مســؤولياته تجــاه 

كانــت األهــداف التعليميــة مــا فأيــا . (;Felder, 2005 Çubukcu, 2012 ؛2111 مصــطفى،)علمــه ت
ــم يعتمــد علــى الفهــم الحقيقــي لبيئــة المتعلمــين التــي تهــتم إوالمحتــوى، فــ ن هــذا ال يــؤدي إلــى شــيء مــا ل

 (. Çubukcu, 2012; Felder, 2005)بخصائص المتعلم وحاجاته وميوله ومشكالته وكيفية تعلمه 
ـــة، فاإل تتـــأثرلنمـــو عمليـــة مســـتمرة وا ـــه انســـبالبيئ ـــه ويعمـــل علـــى إشـــباع حاجات ن جـــزء مـــن بيئت

المتنوعـة، ويسـتمر نمـوه فـي جميــع مراحـل حياتـه، ولكـل مرحلـة مــن مراحـل النمـو خصائصـها ومطالبهــا 
 وهــذا مــا يقــوم عليــه األســاس النفســي لبنــاء المــنهج المدرســي والــذي يعــرف بأنــه دراســة المــتعلم. التربويــة

بوصــفه محـــور العمليـــة التعليميـــة مـــن حيــث خصـــائص نمـــوه ومراحـــل هـــذا النمــو ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن 
؛ 2131 ،الخليفـة؛ 2118، ؛ بـابطينFelder, 2005)معلومات في مجال الـتعلم وتفسـير كيفيـة حدوثـه 

Çubukcu, 2012 .)المنــــا  ) والتعــــرض لبيئــــة المتعلمــــين التــــي تمثــــل اإلطــــار النفســــي واالجتمــــاعي
الغني بالمثيرات والتحديات والذي يمكن أن يوفره الكتاب للمتعلمين من خالل ارتباطـه بالبيئـة ( ليميالتع

 :نب التاليةاالمحلية ومراعاة محتواه ولغته للمرحلة العمرية يستدعي عرض الجو 

 :ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2-6-1
لحـي مـن ظـروف وعوامـل أن البيئـة هـي كـل مـا يحـيط بالكـائن ا( 2111)يـرى شـحاته والنجـار 

 أمــا البيئــة الجغرافيــة. ماديــة واجتماعيــة ومعنويــة مــن شــأنها أن تــؤثر فــي تكوينــه ونمــط حياتــه وســلوكه
بما يمكنه من  ،فهي المعرفة التي يحصل عليها الطالب من خالل البيئة المحلية المحيطة به( المحلية)
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ن بالدراسة والتوضـيح، و البيئية التي تناولها الباحثوالبيئة الجغرافية ترتبط بالقيم . معرفة الحياة من حوله
ومشـاركته بفاعليـة  ا،ومشـكالته ،نب الذي يهـتم بميـل الفـرد إلـى االهتمـام بقضـايا بيئتـهاوالتي تعنى بالج

؛ 3995؛ والفـالح، 3992الطنطـاوي ورفـاع، ) اتدراسـ عـدة وقد أظهرت. في عالجها ومحافظته عليها
تضــمين المفــاهيم واالتجاهــات والمشــكالت البيئيــة فــي كتــب العلــوم  نخفــاض نســبةا( 3998واليحيــوي، 

التـــي ( 2113)وقــد توصــلت دراســة الصــادق  .عــام بالمملكــة العربيـــة الســعوديةلجميــع مراحــل التعلــيم ال
استهدفت تقويم مناهج العلوم المطورة بالمرحلة المتوسـطة، إلـى أن محتـوى مقـرر العلـوم بالصـف األول 

وأن %( 76،4)فــي عــدم مالءمتــه للبيئــة التــي يعــيا فيهــا المتعلمــين بنســبة مثــل يتالمتوســط بــه قصــور 
عن نتيجة تؤكد ( 2133)ن وقد كشفت دراسة عسيال%(. 61)هذا المحتوى ال يقابل اهتماماتهم بنسبة 

ـــي تضـــمنها مقـــرر الصـــف األول متوســـط  ـــة الت ـــرغم مـــن أن المشـــروعات البحثيـــة والتجريبي ـــى ال ـــه عل أن
ة العربيـة الســعودية، تسـهم فـي الكشــف عـن مــا لـدى المتعلمـين مــن ميـول واتجاهــات المطـور فـي المملكــ

إيجابية نحو العلوم، إال أن معيار ارتباط محتواها بالبيئة والمجتمع جاء في المرتبـة األخيـرة، ممـا يعنـي 
 .ايا والمشكالت المرتبطة بالبيئةأن مناهج العلوم تحتاج إلى المزيد من تناول القض

 :الخصائص العمرية للمتعلمينالمحتوى و  2-6-2
يمكـــــن للمنـــــاهج الدراســـــية مراعـــــاة خصـــــائص نمـــــو المتعلمـــــين مـــــن خـــــالل االهتمـــــام بمـــــا يلـــــي 

(Loucks-Horsely, 1990 ؛Hollins & Whitby, 1998؛ 2111، ؛ مكــاوي2111، مصــطفى ؛
Felder, 2005 Çubukcu, 2012;:) 

متعلمـــين فـــي مـــراحلهم تحديـــد أهـــداف المـــنهج وصـــياغتها علـــى نحـــو متســـق مـــع خصـــائص ال .0
 .المختلفة

اختيــار الخبــرات التعليميــة المناســبة لمســتويات المتعلمــين وميــولهم وقــدراتهم وتطويعهــا بحيــث  .0
 .تيسر التعلم في كل المراحل التعليمية المختلفة

تحديد مجاالت النشاط المناسبة للمتعلمين والتنويع فيها، بما يتفق مع اهتماماتهم واستعداداتهم  .3
 .م في كل مرحلة تعليميةوقدراته

 .اختيار الوسائل التعليمية التي يمكن أن تثير اهتمامات المتعلمين وميولهم ودوافعهم .2
 .إعداد واستخدام أساليب التقويم المناسبة لكل متعلم .5
اختيـــار المعـــارف والمواقـــف التعليميــــة التـــي تســـهم فـــي تحقيــــق النمـــو المتكامـــل للمـــتعلم، مــــن  .6

ـــة، والوجدالنـــواحي الجســـمية، والعقل ـــط المعـــارف بمواقـــف اي ـــة، مـــع ضـــرورة رب ـــة، واالجتماعي ني
 .إيجابية من الحياة
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والتـي أجريـت علـى ( Epçaçan, Ula & Delek ,2010)كما أوصت دراسـة ايبسـكان و خـرون 
نين، اطه مـــع الثقافـــة القوميـــة، األخالقيـــات، القـــو الكتـــب الدراســـية فـــي تركيـــا بضـــرورة أن تتناســـب األنشـــ

 .مع مستوى الطالب والمرحلة العمرية ةوأخيرا، أن تتناسب األنشط. العادات، وطبيعة المجتمع التركي
تســاق مــع التشــريعات والــنظم المحليــة، فلكــل مجتمــع مقدراتــه وثرواتــه التــي يســعى أمــا بالنســبة لال       

ســتغاللها مــن قبــل أفــراده االســتغالل األمثــل وهــذا األمــر يتطلــب وجــود إلــى المحافظــة عليهــا، وحســن ا
أنظمـه تحكـم ســلوكيات أفـراده وتجبـرهم علــى احترامهـا وتطبيقهــا، وتلـك األمـور ال يمكــن تنميتهـا بطريقــة 

، وهـذا لـن يتحقـق إال مـن خـالل عـدة ةعشوائية بل تحتاج إلى متابعة بطريقة رسمية لتكوين مواطنة حق
التـي أظهـرت أن عناصـر ( 2118)وهـذا مـا تناولتـه دراسـة الحربـي . ها المـنهج المدرسـيقنوات من أهم

نين، في بعض كتب الصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية جـاءت فـي ااحترام األنظمة والقو 
 .ترتيب القيم التي وضعها الباحثمراتب متدنية في 

 :مناسبة المواءمة لبيئة المتعلمين 2-6
ــــاء الشخصــــية اإلالتربيــــة  ــــة مــــؤثرة فــــي  بن نية ألفــــراد المجتمــــع، واكتســــابهم الصــــفات انســــعملي

االجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين قادرين على التكيف مع مجتمعهم، في حدود اإلطار الثقافي 
االجتمــاعي، فــالمتعلم هــو محــور العمليــة التعليميــة وجوهرهــا، مــن خــالل التركيــز علــى مســؤولياته تجــاه 

كانــت األهــداف التعليميــة مــا فأيــا . (;Felder, 2005 Çubukcu, 2012 ؛2111 مصــطفى،)علمــه ت
ــم يعتمــد علــى الفهــم الحقيقــي لبيئــة المتعلمــين التــي تهــتم إوالمحتــوى، فــ ن هــذا ال يــؤدي إلــى شــيء مــا ل

 (. Çubukcu, 2012; Felder, 2005)بخصائص المتعلم وحاجاته وميوله ومشكالته وكيفية تعلمه 
ـــة، فاإل تتـــأثرلنمـــو عمليـــة مســـتمرة وا ـــه انســـبالبيئ ـــه ويعمـــل علـــى إشـــباع حاجات ن جـــزء مـــن بيئت

المتنوعـة، ويسـتمر نمـوه فـي جميــع مراحـل حياتـه، ولكـل مرحلـة مــن مراحـل النمـو خصائصـها ومطالبهــا 
 وهــذا مــا يقــوم عليــه األســاس النفســي لبنــاء المــنهج المدرســي والــذي يعــرف بأنــه دراســة المــتعلم. التربويــة

بوصــفه محـــور العمليـــة التعليميـــة مـــن حيــث خصـــائص نمـــوه ومراحـــل هـــذا النمــو ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن 
؛ 2131 ،الخليفـة؛ 2118، ؛ بـابطينFelder, 2005)معلومات في مجال الـتعلم وتفسـير كيفيـة حدوثـه 

Çubukcu, 2012 .)المنــــا  ) والتعــــرض لبيئــــة المتعلمــــين التــــي تمثــــل اإلطــــار النفســــي واالجتمــــاعي
الغني بالمثيرات والتحديات والذي يمكن أن يوفره الكتاب للمتعلمين من خالل ارتباطـه بالبيئـة ( ليميالتع

 :نب التاليةاالمحلية ومراعاة محتواه ولغته للمرحلة العمرية يستدعي عرض الجو 

 :ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2-6-1
لحـي مـن ظـروف وعوامـل أن البيئـة هـي كـل مـا يحـيط بالكـائن ا( 2111)يـرى شـحاته والنجـار 

 أمــا البيئــة الجغرافيــة. ماديــة واجتماعيــة ومعنويــة مــن شــأنها أن تــؤثر فــي تكوينــه ونمــط حياتــه وســلوكه
بما يمكنه من  ،فهي المعرفة التي يحصل عليها الطالب من خالل البيئة المحلية المحيطة به( المحلية)
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لمســتوى جــودة الكتــاب المدرســي فهــي  اكمــا تعــد الرســوم والصــور واألشــكال التوضــيحية مقياًســ
تســاهم بشــكل فعــال فــي الحكــم علــى مســتوى نجــاح تحقيــق األهــداف إذ أنهــا تخــدم وظــائف متعــددة فهــي 

ثارة  ثر اتستخدم لزيادة دوافع المتعلمين وا  ائها وتعزيزها، وتساعد في نتباههم، لتطوير المواقف التعليمية وا 
ويؤكــد (. 3991محمــد، )ني لمــا يــرد فــي الكتــاب االقضــاء علــى شــكل التجريــد أو البعــد المكــاني أو الزمــ

بــالغ  االتــي توصــلت إلــى أن للرســوم والصــور فــي الكتــاب المدرســي أثــر ( 3996)ذلــك دراســة المشــيقح 
ثارة  لـذا عنـد تضـمين . وتثبيـت المعلومـات لـديهم نتباه المتعلمين وزيـادة اسـتيعابهمااألهمية في تشويق وا 

؛ 2113صــبري والرافعــي، )الكتــاب رســومًا وصــورًا وأشــكااًل توضــيحية، ينبغــي مراعــاة المعــايير التاليــة 
 (:2112، عسقول
 .ومناسبتها لمستوى المتعلمين، ارتباطها بأهداف ومحتوى الدرس .3
 .واقعيتها، واحتواءها على معلومات صحيحة ومحددة .2
 .نها ووضوح أجزاءها، وعدم ازدحامها بتفصيالت غير ضروريةاو تناسق أل .1
 .وضعها في الموقع المناسب داخل المضمون، ووضع عناوينها بشكل يدل عليها .4
 .بموضوعات المضمون وخلوها مما يتنافى مع مباد  الدين اإلسالمي امباشرً  اارتباطها ارتباطً  .5

جراءاتها، وانطالقًا من التأسيس النظري والفلسفي لمحاور    الدراسة، تم رصد منهجية الدراسة، وا 
  .والتي سيتم عرضها وتفصيل خطواتها في الفصل التالي
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 مالئمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية   2-6-3
ــإ وقــد ينشــأ عــن ، معنــى المقــروء والمعنــى اإلجمــالي لمــا كتــبل ان قــراءة أي كتــاب تتطلــب فهًم

خفـــاق العديـــد مـــن الكبـــار . ســـهولة الـــنص المكتـــوب يســـر الفهـــم كمـــا ينشـــأ عـــن صـــعوبته تعـــذر الفهـــم وا 
والصغار في فهم ما يقرؤون  قد يكون بسبب تعقيد اللغة بـين أيـديهم ولـيس بسـبب القصـور فـي قـدرتهم 

ويوضح هذا أهمية فهم المتعلمين المعنى الدقيق لكل كلمـة،  (.2119، أبو سكينة)ون أعلى فهم ما يقر 
(. 2119، أبــو ســكينة)المســألة كاملــة  حيــث أن قــراءة كلمــة واحــدة بشــكل غيــر كامــل يغيــر القطعــة أو

عنـدما ذكـر أن المحتـوى التدريسـي المنـتظم فـي الكتـاب المدرسـي يجـب أن ( 2117)ويؤكد ذلـك زيتـون 
 . ني المتضمنة فيهامكن المتعلم من فهم المعيكون قاباًل للقراءة بشكل يُ 

لمـي إال أنهـا تعتبـر وعلى الرغم من أهمية القـراءة فـي فهـم الرسـالة المتضـمنة فـي المحتـوى الع 
ـــو ســـكينة، )إحـــدى المشـــكالت التـــي تواجـــه المتعلمـــين فـــي مـــادة الرياضـــيات والعلـــوم  ؛ يـــرى (2119أب

نتقـــال بـــين أن صـــعوبة قـــراءة لغـــة الكتـــاب تقلـــل مـــن دافعيـــة الطلبـــة لال( (Johnson, 2008جونســـون 
، لـــذا أشــار النـــاجي مســتوى الطـــالب اللغــويلفــة لوجـــود فجــوة بـــين لغــة الكتـــاب و مواضــيع الكتـــاب المخت

إلى ضرورة المواءمة بين مضمون الكتب المدرسية ومستوى قابليتهـا للقـراءة مـن حيـث معرفـة ( 2111)
 ,Robyn) وأكدت دراسة روبين. مستوى صعوبة لغة مادتها وطبيعة عرضها، ومستوى إشراكها للمتعلم

 . هدف الكتاب بموضوعيةأن استخدام صيغ مناسبة من النصوص القابلة للقراءة سوف يحقق ( 2008
وتتحدد قابلية المادة المقروءة للفهم واالستيعاب بالعديد من المتغيرات، أهمها مستوى جودة 

إال أن استيعاب لغة المادة المطبوعة يعد محصلة نهائية لعدد من ، (2116طعيمة، )الصياغة اللغوية 
ذا النجاح بمدى فهم القراء لهذه المادة العناصر التي تؤدي إلى نجاح القراء في االتصال بها، ويقاس ه

في تقريره ( 2111)وأكد عيسى (. 2119، أبو سكينة)ومدى سرعة قراءتها فضال عن الميل نحوها 
عن ندوة األسس والمناهج والمنطلقات المنعقدة في جامعة الملك سعود على ضرورة االهتمام بمستوى 

من  اعدد( 2113 ،صبري والرافعي)وقد حدد . مينلغة الكتب المدرسية وتناغمها مع مستويات المتعل
 :المعايير التي يجب توافرها في لغة الكتاب

 .مناسبة البنط المستخدم لصف الكتاب .0
 . مناسبة كثافة الكلمات في السطر الواحد وكثافة السطور في الصفحة الواحدة  .0
 .سبةن منااوألو ، نبية الفرعية بأحجام مختلفةاإبراز العناوين الرئيسة والج .3
 .دقة وسالمة لغة الكتاب ومناسبة تلك اللغة لمن يقرأها .2
 .سالمة التعبيرات والتراكيب اللغوية في الكتاب ووضوحها .5
 .االعتماد على مفردات لغوية مألوفة ومفهومة للمتعلم في صياغة الكتاب .6
 .االلتزام بعالمات الوقف والترقيم في كتابة نص موضوعات الكتاب .7
 .من قبل المتعلمقابلية الكتاب للفهم  .2
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لمســتوى جــودة الكتــاب المدرســي فهــي  اكمــا تعــد الرســوم والصــور واألشــكال التوضــيحية مقياًســ
تســاهم بشــكل فعــال فــي الحكــم علــى مســتوى نجــاح تحقيــق األهــداف إذ أنهــا تخــدم وظــائف متعــددة فهــي 

ثارة  ثر اتستخدم لزيادة دوافع المتعلمين وا  ائها وتعزيزها، وتساعد في نتباههم، لتطوير المواقف التعليمية وا 
ويؤكــد (. 3991محمــد، )ني لمــا يــرد فــي الكتــاب االقضــاء علــى شــكل التجريــد أو البعــد المكــاني أو الزمــ

بــالغ  االتــي توصــلت إلــى أن للرســوم والصــور فــي الكتــاب المدرســي أثــر ( 3996)ذلــك دراســة المشــيقح 
ثارة  لـذا عنـد تضـمين . وتثبيـت المعلومـات لـديهم نتباه المتعلمين وزيـادة اسـتيعابهمااألهمية في تشويق وا 

؛ 2113صــبري والرافعــي، )الكتــاب رســومًا وصــورًا وأشــكااًل توضــيحية، ينبغــي مراعــاة المعــايير التاليــة 
 (:2112، عسقول
 .ومناسبتها لمستوى المتعلمين، ارتباطها بأهداف ومحتوى الدرس .3
 .واقعيتها، واحتواءها على معلومات صحيحة ومحددة .2
 .نها ووضوح أجزاءها، وعدم ازدحامها بتفصيالت غير ضروريةاو تناسق أل .1
 .وضعها في الموقع المناسب داخل المضمون، ووضع عناوينها بشكل يدل عليها .4
 .بموضوعات المضمون وخلوها مما يتنافى مع مباد  الدين اإلسالمي امباشرً  اارتباطها ارتباطً  .5

جراءاتها، وانطالقًا من التأسيس النظري والفلسفي لمحاور    الدراسة، تم رصد منهجية الدراسة، وا 
  .والتي سيتم عرضها وتفصيل خطواتها في الفصل التالي
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 مالئمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية   2-6-3
ــإ وقــد ينشــأ عــن ، معنــى المقــروء والمعنــى اإلجمــالي لمــا كتــبل ان قــراءة أي كتــاب تتطلــب فهًم

خفـــاق العديـــد مـــن الكبـــار . ســـهولة الـــنص المكتـــوب يســـر الفهـــم كمـــا ينشـــأ عـــن صـــعوبته تعـــذر الفهـــم وا 
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نتقـــال بـــين أن صـــعوبة قـــراءة لغـــة الكتـــاب تقلـــل مـــن دافعيـــة الطلبـــة لال( (Johnson, 2008جونســـون 
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 . هدف الكتاب بموضوعيةأن استخدام صيغ مناسبة من النصوص القابلة للقراءة سوف يحقق ( 2008
وتتحدد قابلية المادة المقروءة للفهم واالستيعاب بالعديد من المتغيرات، أهمها مستوى جودة 

إال أن استيعاب لغة المادة المطبوعة يعد محصلة نهائية لعدد من ، (2116طعيمة، )الصياغة اللغوية 
ذا النجاح بمدى فهم القراء لهذه المادة العناصر التي تؤدي إلى نجاح القراء في االتصال بها، ويقاس ه

في تقريره ( 2111)وأكد عيسى (. 2119، أبو سكينة)ومدى سرعة قراءتها فضال عن الميل نحوها 
عن ندوة األسس والمناهج والمنطلقات المنعقدة في جامعة الملك سعود على ضرورة االهتمام بمستوى 

من  اعدد( 2113 ،صبري والرافعي)وقد حدد . مينلغة الكتب المدرسية وتناغمها مع مستويات المتعل
 :المعايير التي يجب توافرها في لغة الكتاب

 .مناسبة البنط المستخدم لصف الكتاب .0
 . مناسبة كثافة الكلمات في السطر الواحد وكثافة السطور في الصفحة الواحدة  .0
 .سبةن منااوألو ، نبية الفرعية بأحجام مختلفةاإبراز العناوين الرئيسة والج .3
 .دقة وسالمة لغة الكتاب ومناسبة تلك اللغة لمن يقرأها .2
 .سالمة التعبيرات والتراكيب اللغوية في الكتاب ووضوحها .5
 .االعتماد على مفردات لغوية مألوفة ومفهومة للمتعلم في صياغة الكتاب .6
 .االلتزام بعالمات الوقف والترقيم في كتابة نص موضوعات الكتاب .7
 .من قبل المتعلمقابلية الكتاب للفهم  .2
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 :مقدمة
المنهجيــــة :  اءات تحقيــــق هــــذا الهــــدف والــــذي يتضــــمنإلجــــر  ايــــأتي هــــذا الفصــــل ليقــــدم وصــــفً 
للخطـــوات اإلجرائيـــة التـــي تـــم  اوصـــفً  ، كمـــا يقـــّدموأدوات الدراســـة، المســـتخدمة، ومجتمـــع وعينـــة الدراســـة

جــراءات التحليــل، والتحقــق مــن صــدقها وثباتهــا، إتباعهــا فــي بنــاء هــذه األداوات ، والتحقــق مــن ثباتــه، وا 
 .ات وتحليلها لسجابة عن أسئلتهاناالمستخدمة في معالجة البيإضافة إلى األساليب اإلحصائية 

 

 منهجية الدراسة 3-1
ات والمعلومـــات التـــي تســـعى هـــذه الدراســـة للحصـــول عليهـــا؛ اعتمـــدت نـــافـــي ضـــوء طبيعـــة البي

 شــييهالــذي عرفــه ( Content Analysis)المــنهج الوصــفي التحليلــي؛ بأســلوب تحليــل المحتــوى الدراســة 
ه طريقـة علميـة تسـتخدم مجموعـة مـن اإلجـراءات  المنظمـة أنـب( Hsieh & Shannon, 2005)ون ناوشـ

وأضـاف ، والوقـوف علـى خصائصـها، وفق أسس منهجية للكشف عن  اتجاهات الظاهرة المراد تحليلهـا
هذا األسلوب يساعد في التوصل إلى استدالالت واستنتاجات علمية تساهم  أن( George, 2009)جورج 

 .الظاهرة المدروسة وتحسينهافي تطوير أو تعديل  
 :أســلوب تحليــل المحتــوى يأخــذ باتجــاهين متــرابطين همــا أنإلــى ( Devi, 2009) يوأشــار ديفــ

، وهــو أســلوب إحصــائي يهــتم بوجــود الظــاهرة مــن حيــث تكرارهــا أو عــدد مــرات ظهورهــا التحليففل الكمففي
إلضــافة إلــى دراســة عــدم اوهــو أســلوب وصــفي يهــتم بكيفيــة وجــود الظــاهرة ونوعهــا ب التحليففل الكيفففيو

الكمي لحساب عدد التكرارات والنسب التحليل خدم  كال االتجاهين في هذه الدراسة تسوقد تم ا. وجودها
المئوية لتوفر الشواهد من حيث وجودها في كتب الطالب وأدلة المعلـم، فـي ضـوء وجودهـا فـي السلسـلة 

مســتوى تحقــق المؤشــرات والمواصــفات  ات وصــفية لتحديــدنــااالتجــاه الكيفــي للحصــول علــى بيو ، األصــل
ونوع التحقق ومناسـبة ذلـك، والشـواهد والمؤشـرات التـي لـم تتحقـق ودرجـة تأثيرهـا فـي جـودة هـذه الكتـب، 

  .هذا بالنسبة لسجابة عن السؤال الرئيس األول
ـــرئيس ـــتم اســـتخدام االتجـــاه الكمـــي لحســـاب عـــدد  الثـــاني أمـــا بالنســـبة لسجابـــة عـــن الســـؤال ال ف

ت لتــــوفر الشــــواهد فــــي كتــــب الطالــــب والتمــــارين  للصــــفوف المســــتهدفة، فــــي ضــــوء المؤشــــرات التكــــرارا
خدم االتجـاه الكيفـي سـتُ االمتضمنة في األداة لكل محلل، ومن ثم حساب المتوسطات والنسـب المئويـة، و 

ات وصفية لتحديد مستوى تحقق المؤشرات والمواصفات ونوع التحقق ومناسبة ذلـك، ناللحصول على بي
  .سير هذه النتائجوتف

 

 مجتمع وعينة الدراسة 3-2

-3)تكون مجتمع  الدراسة من جميع كتب الطالب وأدلة المعلم وكتب النشاط للصفوف من 
للعلوم، وكتب الطالب  (Macmillan/McGraw-Hill)من منتجات شركة ماجروهيل األمريكية ( 32
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 :مقدمة
المنهجيــــة :  اءات تحقيــــق هــــذا الهــــدف والــــذي يتضــــمنإلجــــر  ايــــأتي هــــذا الفصــــل ليقــــدم وصــــفً 
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المجموع  الصفحات في كتاب الطالب عدد الصف المصدر
 (صفحة)

المجموع  عدد الصفحات في دليل المعلم
 (صفحة)

 ( 341)المحتوى 
 ( 367)المالحق 

 مجال علم األرض  -3
 ( 11)المقدمات 
 (346)المحتوى 
 (367)المالحق 

 تابع
منتجات 
سلسلة 
 ماجروهيل

McGraw-
Hill 

الخامس 
 االبتدائي

 (34)فهارس 
 (691)محتوى 
 (  64)مالحق 

768 

  علم الحياة -3
 ( 12)المقدمات 
 ( 287)المحتوى 
مصادر للمعلم +   R64راجعم)المالحق 
TR93 +9 صفحات مالحظات فارغه للمعلم) 
 علم االرض -2

 ( 12)المقدمات 
 ( 132)المحتوى 
 مصادر للمعلم +   R64مراجع)المالحق 
TR93 +9 صفحات مالحظات فارغه للمعلم) 
 العلوم الطبيعية -1

 ( 12)المقدمات 
 ( 288)المحتوى 
مصادر للمعلم +   R64مراجع)المالحق 
TR93   +9 صفحات مالحظات فارغه
 (للمعلم

3483 

 الثامن
 (26)فهارس 
 (745)محتوى 
 314)مصادر 

875 

 (6)مقدمة 
 (26)دليل المعلم 

 (21)فهارس 
 (745)محتوى 

 (314)مصادر الطالب 

914 

العاشر 
 أحياء 

 (44)مقدمة الكتاب 
 ( 287)محتوى 

مصادر التعلم والمصطلحات 
 (312)والفهارس والجدول الدوري 

411 
 

 (89)مقدمة الكتاب 
 ( 287)محتوى 

مصادر التعلم والفهارس والمصطلحات 
 (312)والجدول الدوري 

478 

العاشر 
 كيمياء 

 (8)مقدمة الكتاب 
 (11)فهارس 
 ( 383)محتوى 

مصادر التعلم والمصطلحات 
  (155)والجدول الدوري 

355 

 (78)مقدمة الكتاب 
 (11)فهارس 
 ( 391)محتوى 

لم والمصطلحات والجدول الدوري مصادر التع
(155)  

426 
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المعدلة لمراحل التعليم العام  وأدلة المعلم من منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم النسم
 . هـ3411للرياضيات والمطبقة عام 

سنوات تقريبًا، فقد استهدفت ( 1)مراحل على مدار ( 1)لكون هذه الدراسة تمر بـ اونظرً 
وأدلة ( دليل التجارب العملية)شطة ناألكراسة ة المتمثلة في هذه الدراسة كتب الطالب، و الثاني المرحلة

 المتوسط، واألول الثانيو االبتدائي، والخامس االبتدائي،  الثاني ة للصفوفالثاني قةالمعلم للعلوم للحل
 :   كما يلي الثاني بجزأيها الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثانوي

عينة الدراسة لتقويم مستوى اتساق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب الطالب  :أوأل  
المتوسط،  الثانيو والخامس االبتدائي،  الثاني :للعلوم مع سلسة ماجروهيل للصفوف وأدلة المعلم

 :منوتتكون  الثانوي واألول

 Macmillanمن ماجروهيل  األصلالطالب والمعلم في السلسلة ( العلوم)كتب  -

McGraw-Hill Science a closer look   لكتاب الطالب ودليل المعلم  2118طبعة
طبعة   Glencoe McGraw-Hill Science level greenلخامس، و، واالثاني للصفوف
 Glencoe McGraw-Hill Chemistryلكتاب الطالب والمعلم للصف الثامن، و 2118

Matter and Change  طالب ومعلم، و 2118لكتاب الكيمياء طبعةGlencoe 

McGraw-Hill Biology  لكتاب الطالب والمعلم  2119لكتاب األحياء طبعة
لكتاب الفيزياء طبعة  Glencoe McGraw-Hill Physics Principle and Problemو

 .لدليل المعلم 2115لكتاب الطالب وطبعة عام  2119عام 

 الثاني :هـ للصفوف3411 عام ، طبعة(المواءمة)الطالب وأدلة المعلم ( العلوم)تب ك -
( أحياء، فيزياء، كيمياء) الثانوي المتوسط، واألول الثانيو االبتدائي، والخامس االبتدائي، 

ويبين . الثاني، وذلك للكتاب بكامله بفصليه الدراسي األول و في المملكة العربية السعودية
 .وصفا لعينة الدراسة( 3-1)الجدول 

 1-3 جدول 

  للعلومعدد صفحات كتب الطالب وأدلة المعلم 

المجموع  الصفحات في كتاب الطالب عدد الصف المصدر
المجموع  عدد الصفحات في دليل المعلم (صفحة)

 (صفحة)

منتجات 
سلسلة 
 ماجروهيل

McGraw-
Hill 

 الثاني
 االبتدائي

 (34)فهارس 
 (414)محتوى 
 ( 41)مالحق 

488 

  مجال علم الحياة -3
 ( 11)المقدمات 
 ( 348)المحتوى 
 (367)المالحق 

  مجال العلوم الطبيعة -2
 ( 11)مقدمات ال

3125 
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 2-3 جدول 

 العلوم كتب عينة الدراسة الفصول لعدد 

 الصف
 في كتب العلوم  الفصولعدد 

 المجموع الفصل الثاني الفصل األول

 32 6 6 االبتدائي الثاني

 32 6 6 االبتدائيالخامس 

 32 6 6 المتوسطالثاني 

 9 4 5 األحياء
 5 2 1 الكيمياء
 7 1 4 الفيزياء

 
 

 أدوات الدراسة 3-3
  :كما يتضح في التالي دواتهأسؤالين رئيسين ولكل سؤال عن الدراسة  تجيب

 

 :   أدوات اإلجابة عن السؤال األول  3-3-1
ائم للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض و ق( 6)لسجابة عن السؤال الرئيس األول تم إعداد  

للصفوف  بطاقة تحليل لكتب الطالب وأدلة المعلم( 16)الحقا إلى لكل كتاب، والتي ترجمت 
 :التالي( 1-1)كما في الجدول  المستهدفة،

 3-3 جدول 
 أدوات اإلجابة عن السؤال األول

 بطاقات التحليل  قوائم المواصفات نوع الكتاب الصف

 الثاني االبتدائي
 3 1 الطالبكتاب 

 3 1 دليل المعلم

 الخامس االبتدائي
 3 1 كتاب الطالب
 3 1 دليل المعلم

 الثاني المتوسط
 3 1 كتاب الطالب
 3 1 دليل المعلم

 األول الثانوي
 1 9 كتاب الطالب
 1 9 دليل المعلم

 32 16 المجموع
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المجموع  الصفحات في كتاب الطالب عدد الصف المصدر
 (صفحة)

المجموع  عدد الصفحات في دليل المعلم
 (صفحة)

العاشر 
 فيزياء

 (9)مقدمة الكتاب 
  (33)المقدمة 
 (384)المحتوى 
 (15)المالحق 

219 

 ( 41)مقدمة الكتاب 
 (25)المقدمة 
  (384)المحتوى 
 (332)المالحق 

163 

منتجات 
مشروع تطوير 

الرياضيات 
 والعلوم 

الثاني 
 االبتدائي

 (32)مقدمات 
 (218) محتوى

 (24)مالحق 
274 

 (28)مقدمات 
 (271)محتوى 
 (91)مالحق 

193 

الخامس 
 االبتدائي

 (18) المقدمة والفهارس
 ( 119)محتوى ال

 ومصطلحاتمرجعيات الطالب 
(27)   

146 
 (26) المقدمة والفهارس

 ( 197)محتوى 
   (76)مرجعيات الطالب ومصادر التعلم 

499 

 الثاني
 المتوسط

 (24) هارسالمقدمة والف
 ( 171)محتوى 

    (24)مصادر التعلم 
423 

 (46) المقدمة والفهارس
 ( 415)محتوى 

   (36)مصادر التعلم 
517 

األول 
نوي اثال

 أحياء

 (14) المقدمة والفهارس
 ( 248)محتوى 

   (23)مرجعيات الطالب 
293 

 (82) المقدمة والفهارس
 ( 272)محتوى 

   (22)مرجعيات الطالب 
276 

ول األ
نوي اثال

 كيمياء 

 ( 21)المقدمة 
 (186)المحتوى 

المخاطر والسالمة في المختبر 
والمصطلحات والجدول الدوري 

(36) 

222 
 (63)مقدمات الدليل 

 (133)المحتوى 
  (16)مصادر التعّلم 

284 

األول 
نوي اثال

 فيزياء

 (21) المقدمة والفهارس
 ( 391)محتوى 
   (31) المالحق

242  
 (43) فهارسالمقدمة وال

 ( 391)محتوى 
   (13) المالحق

252  

 

 كتب المشروع لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين  مواءمةعينة الدراسة للكشف عن مستوى : يا  ناث
 الثانياالبتدائي، والخامس االبتدائي، و  الثاني :، للصفوفكتب العلوم: تكونت العينة من

بجزأيها ، هـ3414-3411والمطبقة العام الدراسي ( يمياءأحياء، فيزياء، ك) الثانوي المتوسط، واألول
حيث (. النشاط أو التجارب العملية)، من كتابي الطالب وكراسة الثاني الفصل الدراسي األول والفصل

، وذلك في جميع الكتب للصفوف عينة الثانيتم تحليل جميع فصول كتب العلوم في الفصلين األول و 
 (.2-1جدول ) الدراسة
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 2-3 جدول 
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ائم للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض و ق( 6)لسجابة عن السؤال الرئيس األول تم إعداد  

للصفوف  بطاقة تحليل لكتب الطالب وأدلة المعلم( 16)الحقا إلى لكل كتاب، والتي ترجمت 
 :التالي( 1-1)كما في الجدول  المستهدفة،

 3-3 جدول 
 أدوات اإلجابة عن السؤال األول

 بطاقات التحليل  قوائم المواصفات نوع الكتاب الصف

 الثاني االبتدائي
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 الخامس االبتدائي
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 3 1 دليل المعلم

 الثاني المتوسط
 3 1 كتاب الطالب
 3 1 دليل المعلم

 األول الثانوي
 1 9 كتاب الطالب
 1 9 دليل المعلم

 32 16 المجموع
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المجموع  الصفحات في كتاب الطالب عدد الصف المصدر
 (صفحة)

المجموع  عدد الصفحات في دليل المعلم
 (صفحة)

العاشر 
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 (15)المالحق 

219 

 ( 41)مقدمة الكتاب 
 (25)المقدمة 
  (384)المحتوى 
 (332)المالحق 
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منتجات 
مشروع تطوير 
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 والعلوم 

الثاني 
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 (32)مقدمات 
 (218) محتوى

 (24)مالحق 
274 

 (28)مقدمات 
 (271)محتوى 
 (91)مالحق 
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الخامس 
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 (18) المقدمة والفهارس
 ( 119)محتوى ال

 ومصطلحاتمرجعيات الطالب 
(27)   
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 (26) المقدمة والفهارس

 ( 197)محتوى 
   (76)مرجعيات الطالب ومصادر التعلم 

499 

 الثاني
 المتوسط

 (24) هارسالمقدمة والف
 ( 171)محتوى 

    (24)مصادر التعلم 
423 

 (46) المقدمة والفهارس
 ( 415)محتوى 

   (36)مصادر التعلم 
517 

األول 
نوي اثال

 أحياء

 (14) المقدمة والفهارس
 ( 248)محتوى 

   (23)مرجعيات الطالب 
293 

 (82) المقدمة والفهارس
 ( 272)محتوى 

   (22)مرجعيات الطالب 
276 

ول األ
نوي اثال

 كيمياء 

 ( 21)المقدمة 
 (186)المحتوى 

المخاطر والسالمة في المختبر 
والمصطلحات والجدول الدوري 

(36) 

222 
 (63)مقدمات الدليل 

 (133)المحتوى 
  (16)مصادر التعّلم 

284 

األول 
نوي اثال

 فيزياء

 (21) المقدمة والفهارس
 ( 391)محتوى 
   (31) المالحق

242  
 (43) فهارسالمقدمة وال

 ( 391)محتوى 
   (13) المالحق

252  

 

 كتب المشروع لثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين  مواءمةعينة الدراسة للكشف عن مستوى : يا  ناث
 الثانياالبتدائي، والخامس االبتدائي، و  الثاني :، للصفوفكتب العلوم: تكونت العينة من

بجزأيها ، هـ3414-3411والمطبقة العام الدراسي ( يمياءأحياء، فيزياء، ك) الثانوي المتوسط، واألول
حيث (. النشاط أو التجارب العملية)، من كتابي الطالب وكراسة الثاني الفصل الدراسي األول والفصل

، وذلك في جميع الكتب للصفوف عينة الثانيتم تحليل جميع فصول كتب العلوم في الفصلين األول و 
 (.2-1جدول ) الدراسة
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 الثبات  Reliability 
 ،(Isaac & Michael, 1995) تكرار القياس مرات عدةعند  النتائجيمثل الثبات مدى اتساق 

التي تم التوصل إليها في هذه  ولحساب ثبات البناء لقوائم المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض
حيث تولى كل  ،الباحثينمن تم استخدام معامل االتفاق بين المحللين، وهم فريق العمل الدراسة؛ 

وفق الصفوف والمجاالت، وتم حساب  ،ء ومراجعة قائمة من هذه القوائمبنامن كل مرحلة ين ث  باح  
تأخذ الصورة التي ( Holsti) "هولستي"باستخدام معادلة  (معامل االتفاق بين المحللين)الثبات معامل 

 : التالية

             
 

 

 (.Holsti)يمثل معامل هولستي ( G)حيث  
 .عدد فئات االتفاق  عند المحللين يمثل( N1,2)و     
 .يمثل عدد فئات التحليل عند المحلل األول( M1)و     
 .الثانييمثل عدد فئات التحليل عند المحلل ا(  M2)و     

 

 :معامالت الثبات لهذه القوائم  كما يلي( 4-1)ويبين الجدول 
 4-3 جدول 

 معامالت الثبات لقوائم المواصفات التربوية والفنية قيم

 نوع الكتاب الصف
معامل الثبات للمواصفات 

 التربوية
معامل الثبات للمواصفات 

 الفنية
معامل الثبات لمواصفات 

 التناول والعرض

 1898 1889 1889 الطالب ب 2
 1893 1898 1891 المعلم

 1887 1892 1891 الطالب ب5 
 1885 1899 1891 المعلم

 1893 1889 1888 الطالب م 2
 1899 1895 1891 المعلم

 1899 1891  1893 الطالب ث أ3
 1889 1895 3811 المعلم

 1896 1891 1891 الطالب ث ك3
 3811 1892 1891 المعلم

 3811 3811 3811 الطالب ث ف3
 1884 3811 1881 المعلم
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 اإلجابة عن سؤال الدراسة األول إجراءات إعداد أدوات  3-3-1-1
المحددات ألدوات تم أوال تحديد المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض وفق لبناء ا

هـ، والتي تمثل 3412لعام ( 3-3)التقرير األول  األولىالتي تم التوصل إليها في دراسة المرحلة 
التناول الخطوط العريضة والعوامل المشتركة لكل فريق عند استخالص المواصفات التربوية والفنية و 

 :والعرض، وتمثلت هذه المحددات فيما يلي
بصفة مستمرة في محتوى هذه  األصلحيث تظهر هذه المواصفات في كتب السلسلة  :االستمرار

 .الكتب
 .تتخذ هذه المواصفات نمطا محددا متّسقا مهما اختلفت موضوعات الدروس :الثبات

رتبط به؛ بل تصدق على جميع ال تتصل بموضوع معرفي معين فيكون ظهورها م :العمومية
 .الموضوعات المتضمنة في كتب العلوم

 :  وتم التأكد من صدق وثبات المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض على النحو اآلتي  
 

  الصدقValidity: 
، وللتحقق (2114 أبو هاشم،" )درجة دقة المقياس في تحديد ما وضع لقياسه"يمثل الصدق 

 :يلي المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض تم ما من صدق قوائم
 .التحكيم الداخلي لمستوى تنظيم ووضوح قوائم المواصفات من قبل الفريق البحثي -
طباقها وتمثيلها في الكتب، نامقابلة النسخة األولية من المواصفات بالكتب المدرسية؛ للتأكد من  -

 .فتراضية قد ال ترتبط بالمنتجاتوعدم وجود مواصفات مفقودة، أو مواصفات ا
مكانيةتحكيم المواصفات من قبل فريق خارجي من حيث وضوحها، تمايزها، و  - وجودها في  ا 

 .المنتجات المستهدفة
دخال التعديالت المطلوبة -  .تحليل نتائج التحكيم لتحديد مستوى االتساق بين المحكمين، وا 
 قائمة( 16)لعرض والتي تكونت من نية والتناول وااعتماد النسخة النهائية للمواصفات التربوية والف -

 الثاني للصفوفكتب العلوم وأدلة المعلم لمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لشملت ا
 (.33 ملحق) وفيزياء وكيمياءأحياء -الثانوي األولو والخامس والثامن، 

 
 
 

 
                                                           

 قوائم المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض (:3)ملحق   1
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 6-3 جدول 

 الثاني ،الخامس االبتدائي ،االبتدائي الثاني المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب الطالب للصفوف
 المتوسط وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

تدائيالخامس االب الثاني االبتدائي المواصفات األداة  الثاني المتوسط 
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 33 2 21 2 35 2 تمحور المحتوى حول االستقصاء

اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول 
 الطالب

5 37 5 39 5 25 

يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى 
محتوى تنمية مهارات يستهدف ال)الطالب 

-االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة
  (متوسطالني اثال الصف

1 34 1 34 4 37 

ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة 
 والتحدث

5 37 5 38 4 24 

 تابع
المواصفات 

 التربوية

 37 4 32 4 33 4 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية
العلوم أدوات وأساليب تقويم  يوظف محتوى 

 متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
3 2 3 2 3 5 

 1 3 5 3 5 3 استخدام التقنية لدعم التعلم

المواصفات 
 الفنية

 31 3 31 3 31 3 الشكل الخارجي للكتاب
 38 1 21 1 21 1 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

 6 2 7 2 7 2 تابيتسق الترميز وعالمات الترقيم في الك

مواصفات 
التناول 
 والعرض

مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز 
 ومتسق ومتوازن

3 4 3 5 3 5 

 36 4 8 1 7 1 يظهر االتساق  والتمايز في تصميم بنية الكتاب 
 5 2 6 2 6 2 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

 37 4 6 2 6 2 يظهر االتساق في تصميم الفصول
 33 2 33 2 31 2 يظهر االتساق في تصميم الدروس
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بات مرتفعة لهذه القوائم، حيث تراوحت ما بين معامالت الث أنيتضح من الجدول أعاله 
معامل الثبات يعد مرتفعًا إذا بلغ  أنإلى ( 114، ص2114)، وقد أشار أبو هاشم (1887-3811)
 .فأكثر( 1881)

 

 :إعداد بطاقات التحليل  3-3-1-2
لمواصـــــفات التربويـــــة والفنيـــــة والتنـــــاول والعـــــرض لكتـــــب العلـــــوم التـــــي تـــــم ا ائمو قـــــ  علـــــىبنـــــاء 

منتجـات مشـروع تطـوير الرياضـيات تلتـزم بهـا  أنوالتي من المفتـرض  األصلالسلسلة  استخالصها من
بطاقــة لتحليــل كتــب الطالــب، وأدلــة المعلــم ( 16)عــداد توظيفهــا فــي إوالعلــوم للصــفوف المســتهدفة، تــم 

أحيـــــاء، وفيزيـــــاء، )للعلـــــوم للصـــــفوف الثـــــاني والخـــــامس االبتـــــدائي، والثـــــاني المتوســـــط، واألول الثـــــانوي 
تحديد مسـتوى التحقـق الرباعي حيث تم  Likert Scaleهذه البطاقات أسلوب ليكرت ، وتتخذ (ياءوكيم

، ويكــافا التقــديرات اللفظيــة (مــنخفض جــدا -مــنخفض –متوســط -مرتفــع)علــى فقــرات بطاقــات التحليــل 
ج طــول فئــة معيــار الحكــم علــى النتــائ علــى التــوالي، وتــم حســاب( 1-3 –2–1)التقــديرات الكميــة التاليــة 

طـول الفئـة [: من خالل تصنيف اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية المـدى مـن خـالل المعادلـة التاليـة
( 5-1)، ويوضـــح الجـــدول ]1875= 4÷ ( 1-1= )عـــدد بـــدائل المقيـــاس÷ ( أقـــل قيمـــة -أكبـــر قيمـــة= )

بطاقـــات لالطـــالع علـــى و  .مســـتوى تحقـــق بحيـــث اعتبـــر الصـــفر غيـــر متحققـــامـــدى المتوســـطات لكـــل 
تمثـل  ثالثـة محـاور بطاقـة مـنكـل  وتتكـون .(22)ملحـق ال إلـىيمكـن الرجـوع بصورتها النهائيـة حليل الت

 .التربوية، والفنية، والتناول والعرض: المواصفات
 5-3 جدول 

 مدى المتوسطات لمستويات التحقق
 منخفض جدا منخفض متوسط عال المستوى

 1875أقل من   – 1من أعلى  385 أقل من – 1875 2825 أقل من– 385 1 – 2825 مدى المتوسطات

  

المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض  (9-1إلى  6-1)من ول ابين الجدتو 
 .اللصفوف المستهدفة وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتهوأدلة المعلمين لكتب الطالب، 

 
 
 

                                                           
 في صورتها النهائية االتساق بطاقات تحليل( 2)ملحق  2  
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 6-3 جدول 

 الثاني ،الخامس االبتدائي ،االبتدائي الثاني المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب الطالب للصفوف
 المتوسط وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

تدائيالخامس االب الثاني االبتدائي المواصفات األداة  الثاني المتوسط 
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 33 2 21 2 35 2 تمحور المحتوى حول االستقصاء

اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول 
 الطالب

5 37 5 39 5 25 

يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى 
محتوى تنمية مهارات يستهدف ال)الطالب 

-االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة
  (متوسطالني اثال الصف

1 34 1 34 4 37 

ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة 
 والتحدث

5 37 5 38 4 24 

 تابع
المواصفات 

 التربوية

 37 4 32 4 33 4 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية
العلوم أدوات وأساليب تقويم  يوظف محتوى 

 متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
3 2 3 2 3 5 

 1 3 5 3 5 3 استخدام التقنية لدعم التعلم

المواصفات 
 الفنية

 31 3 31 3 31 3 الشكل الخارجي للكتاب
 38 1 21 1 21 1 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

 6 2 7 2 7 2 تابيتسق الترميز وعالمات الترقيم في الك

مواصفات 
التناول 
 والعرض

مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز 
 ومتسق ومتوازن

3 4 3 5 3 5 

 36 4 8 1 7 1 يظهر االتساق  والتمايز في تصميم بنية الكتاب 
 5 2 6 2 6 2 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

 37 4 6 2 6 2 يظهر االتساق في تصميم الفصول
 33 2 33 2 31 2 يظهر االتساق في تصميم الدروس
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بات مرتفعة لهذه القوائم، حيث تراوحت ما بين معامالت الث أنيتضح من الجدول أعاله 
معامل الثبات يعد مرتفعًا إذا بلغ  أنإلى ( 114، ص2114)، وقد أشار أبو هاشم (1887-3811)
 .فأكثر( 1881)

 

 :إعداد بطاقات التحليل  3-3-1-2
لمواصـــــفات التربويـــــة والفنيـــــة والتنـــــاول والعـــــرض لكتـــــب العلـــــوم التـــــي تـــــم ا ائمو قـــــ  علـــــىبنـــــاء 

منتجـات مشـروع تطـوير الرياضـيات تلتـزم بهـا  أنوالتي من المفتـرض  األصلالسلسلة  استخالصها من
بطاقــة لتحليــل كتــب الطالــب، وأدلــة المعلــم ( 16)عــداد توظيفهــا فــي إوالعلــوم للصــفوف المســتهدفة، تــم 

أحيـــــاء، وفيزيـــــاء، )للعلـــــوم للصـــــفوف الثـــــاني والخـــــامس االبتـــــدائي، والثـــــاني المتوســـــط، واألول الثـــــانوي 
تحديد مسـتوى التحقـق الرباعي حيث تم  Likert Scaleهذه البطاقات أسلوب ليكرت ، وتتخذ (ياءوكيم

، ويكــافا التقــديرات اللفظيــة (مــنخفض جــدا -مــنخفض –متوســط -مرتفــع)علــى فقــرات بطاقــات التحليــل 
ج طــول فئــة معيــار الحكــم علــى النتــائ علــى التــوالي، وتــم حســاب( 1-3 –2–1)التقــديرات الكميــة التاليــة 

طـول الفئـة [: من خالل تصنيف اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية المـدى مـن خـالل المعادلـة التاليـة
( 5-1)، ويوضـــح الجـــدول ]1875= 4÷ ( 1-1= )عـــدد بـــدائل المقيـــاس÷ ( أقـــل قيمـــة -أكبـــر قيمـــة= )

بطاقـــات لالطـــالع علـــى و  .مســـتوى تحقـــق بحيـــث اعتبـــر الصـــفر غيـــر متحققـــامـــدى المتوســـطات لكـــل 
تمثـل  ثالثـة محـاور بطاقـة مـنكـل  وتتكـون .(22)ملحـق ال إلـىيمكـن الرجـوع بصورتها النهائيـة حليل الت

 .التربوية، والفنية، والتناول والعرض: المواصفات
 5-3 جدول 

 مدى المتوسطات لمستويات التحقق
 منخفض جدا منخفض متوسط عال المستوى

 1875أقل من   – 1من أعلى  385 أقل من – 1875 2825 أقل من– 385 1 – 2825 مدى المتوسطات

  

المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض  (9-1إلى  6-1)من ول ابين الجدتو 
 .اللصفوف المستهدفة وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتهوأدلة المعلمين لكتب الطالب، 

 
 
 

                                                           
 في صورتها النهائية االتساق بطاقات تحليل( 2)ملحق  2  
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الخامس ، االبتدائي يالثان المعلم للصفوف ألدلةالمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض  8-3 جدول 
 المتوسط وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها الثاني ،االبتدائي

 المواصفات األداة
 الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 

 2 3 2 3 1 3 تمحور المحتوى حول االستقصاء
 21 1 36 1 36 1 التعلم المتمركز حول المتعلم

 1 3 4 3 4 3 ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة 
 33 3 31 3 31 3 يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث

 ال ينطبق ال ينطبق 3 3 3 3 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية
 9 3 5 3 5 3 ساليب تقويم متعددةيقدم الدليل أ

 6 3 6 3 6 3 يدعم التطوير المهني للمعلم
 4 3 5 3 5 3 يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم

المواصفات 
 الفنية

 4 3 4 3 5 3 الشكل الخارجي للدليل
 33 2 32 2 32 2 من حيث التصميم واإلخراج الدليلاتساق 

 6 2 6 2 6 2 يم في الدليل يتسق الترميز وعالمات الترق

مواصفات 
التناول 
 والعرض

 4 3 7 3 7 3 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق
 39 4 21 4 23 4 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 

 6 3 4 3 5 3 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية
 6 1 35 4 35 4 الفصوليظهر االتساق في تصميم 

 29 4 31 2 33 2 يظهر االتساق في تصميم الدروس
 
 

وعدد المؤشرات  الثانوي المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض ألدلة المعلم للصف األول 3-3 جدول 
 والشواهد التي تندرج تحتها

 الكيمياء الفيزياء األحياء اتالمواصف األداة
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 5 3 5 3 5 3 تمحور المحتوى حول االستقصاء 
 27 4 28 4 11 4 التعلم المتمركز حول المتعلم

 7 3 8 3 4 3 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة
 5 3 7 3 4 3 تعلمتوظيف التقنية لدعم ال

المواصفات 
 الفنية

 5 3 5 3 1 3 للدليل المظهر الخارجي
 52 9 14 8 49 9 أقسام الدليل

 5 2 5 2 5 2 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

مواصفات 
التناول 
 والعرض

 4 3 2 3 4 3 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق
 27 4 39 4 26 4 ز والتمايز في تصميم بنية الدليلاالتساق والتركي

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 5 3 يظهر االتساق في تصميم الوحدات
 37 4 34 4 34 4 يظهر االتساق في تصميم الفصول
 31 2 31 2 31 3 يظهر االتساق في تصميم الدروس
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 7-3 جدول 

وعدد المؤشرات والشواهد التي  الثانوي المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب الطالب للصف األول
 تندرج تحتها

 الكيمياء الفيزياء ألحياءا المواصفات األداة
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 7 2 7 2 7 2 تمحور المحتوى حول االستقصاء 

اعتمــاد بنــاء المحتــوى علــى الــتعلم المتمركــز حــول 
 الطالب

5 36 5 21 5 21 

يســتهدف المحتــوى تنميــة مهــارات االســتذكار مــن 
 مناسبة خالل استراتيجيات 

1 31 1 6 1 33 

ـــــراءة والكتابـــــة  ـــــط محتـــــوى العلـــــوم بمهـــــارات الق رب
 والحوار 

4 35 4 31 4 34 

 23 6 22 6 37 5 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 

المواصفات 
 الفنية

 8 3 8 3 8 3 الشكل الخارجي للكتاب

 37 1 36 1 38 1 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

 7 2 7 2 7 2 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

مواصفات 
التناول 
 والعرض

يتميــــز تصــــميم المحتــــوى بــــالتركيز علــــى األفكــــار 
 الكبرى والوضوح    

3 8 3 7 3 7 

ــــــة  االتســــــاق والتركيــــــز والتمــــــايز فــــــي تصــــــميم بني
 الكتاب

3 31 3 31 3 9 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 6 3 يظهر االتساق في تصميم الوحدات

 9 2 9 2 31 2 يظهر االتساق في تصميم الفصول

 34 2 39 2 32 2 يظهر االتساق في تصميم الدروس
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الخامس ، االبتدائي يالثان المعلم للصفوف ألدلةالمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض  8-3 جدول 
 المتوسط وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها الثاني ،االبتدائي

 المواصفات األداة
 الثاني المتوسط الخامس االبتدائي الثاني االبتدائي

 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 

 2 3 2 3 1 3 تمحور المحتوى حول االستقصاء
 21 1 36 1 36 1 التعلم المتمركز حول المتعلم

 1 3 4 3 4 3 ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة 
 33 3 31 3 31 3 يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث

 ال ينطبق ال ينطبق 3 3 3 3 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية
 9 3 5 3 5 3 ساليب تقويم متعددةيقدم الدليل أ

 6 3 6 3 6 3 يدعم التطوير المهني للمعلم
 4 3 5 3 5 3 يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم

المواصفات 
 الفنية

 4 3 4 3 5 3 الشكل الخارجي للدليل
 33 2 32 2 32 2 من حيث التصميم واإلخراج الدليلاتساق 

 6 2 6 2 6 2 يم في الدليل يتسق الترميز وعالمات الترق

مواصفات 
التناول 
 والعرض

 4 3 7 3 7 3 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق
 39 4 21 4 23 4 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 

 6 3 4 3 5 3 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية
 6 1 35 4 35 4 الفصوليظهر االتساق في تصميم 

 29 4 31 2 33 2 يظهر االتساق في تصميم الدروس
 
 

وعدد المؤشرات  الثانوي المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض ألدلة المعلم للصف األول 3-3 جدول 
 والشواهد التي تندرج تحتها

 الكيمياء الفيزياء األحياء اتالمواصف األداة
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 5 3 5 3 5 3 تمحور المحتوى حول االستقصاء 
 27 4 28 4 11 4 التعلم المتمركز حول المتعلم

 7 3 8 3 4 3 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة
 5 3 7 3 4 3 تعلمتوظيف التقنية لدعم ال

المواصفات 
 الفنية

 5 3 5 3 1 3 للدليل المظهر الخارجي
 52 9 14 8 49 9 أقسام الدليل

 5 2 5 2 5 2 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

مواصفات 
التناول 
 والعرض

 4 3 2 3 4 3 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق
 27 4 39 4 26 4 ز والتمايز في تصميم بنية الدليلاالتساق والتركي

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 5 3 يظهر االتساق في تصميم الوحدات
 37 4 34 4 34 4 يظهر االتساق في تصميم الفصول
 31 2 31 2 31 3 يظهر االتساق في تصميم الدروس
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 7-3 جدول 

وعدد المؤشرات والشواهد التي  الثانوي المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب الطالب للصف األول
 تندرج تحتها

 الكيمياء الفيزياء ألحياءا المواصفات األداة
 شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات شواهد مؤشرات

 المواصفات
 التربوية

 7 2 7 2 7 2 تمحور المحتوى حول االستقصاء 

اعتمــاد بنــاء المحتــوى علــى الــتعلم المتمركــز حــول 
 الطالب

5 36 5 21 5 21 

يســتهدف المحتــوى تنميــة مهــارات االســتذكار مــن 
 مناسبة خالل استراتيجيات 

1 31 1 6 1 33 

ـــــراءة والكتابـــــة  ـــــط محتـــــوى العلـــــوم بمهـــــارات الق رب
 والحوار 

4 35 4 31 4 34 

 23 6 22 6 37 5 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 

المواصفات 
 الفنية

 8 3 8 3 8 3 الشكل الخارجي للكتاب

 37 1 36 1 38 1 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

 7 2 7 2 7 2 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

مواصفات 
التناول 
 والعرض

يتميــــز تصــــميم المحتــــوى بــــالتركيز علــــى األفكــــار 
 الكبرى والوضوح    

3 8 3 7 3 7 

ــــــة  االتســــــاق والتركيــــــز والتمــــــايز فــــــي تصــــــميم بني
 الكتاب

3 31 3 31 3 9 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 6 3 يظهر االتساق في تصميم الوحدات

 9 2 9 2 31 2 يظهر االتساق في تصميم الفصول

 34 2 39 2 32 2 يظهر االتساق في تصميم الدروس
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  :تحديد وحدة التحليل  3-3-1-4-3
والتــي يمكـــن أن ها فـــي الكتــب، تــم تحديــد وحــدات التحليـــل فــي ضــوء الشـــواهد ونطــاق اســتهداف

كامـــل الكتـــاب، أو الوحـــدة، أو الفصــــل، أو الـــدرس، أو الغـــالف، أو الشـــكل، أو المقــــدمات، أو  :تكـــون
  .إلم ، وهي محددة بالتفصيل أمام كل شاهد في دليل تطبيق بطاقات التحليل... المالحق 
 

 

 :اتخاذ القرار  3-3-1-4-4
منهجية تم شرحها في دليل التطبيق لكل يكون الحكم على مستوى تحقق الشواهد وفق خطوات 

كتاب الطالب أودليل المعلم، وتحديد  كانية للمنتج المستهدف بالتحليل سواء أنمجال وتبدأ بالقراءة المت
من  األصلمستوى تحقق الشواهد يكون في ضوء مقارنة محتوى الكتب بما هو موجود في السلسلة 

وتكرارها بمثابة العالمات  األصلواهد في السلسلة حيث الوجود والتكرار حيث يعد وجود هذه الش
التخاذ القرار وذلك في بطاقات التحليل األولية للمحلل لكل أداة، ومستوى  Benchmarks))المرجعية 

 : يلي مستوى التحقق  يتم وفق ما أنودرجة اتخاذ القرار بش
، (1811-2825)درجـــة التحقـــق مرتفعـــة إذا وقعـــت قيمـــة المتوســـط الحســـابي فـــي المـــدى بـــين  -

 %(.311-%75)بين  النسب المئوية ما وكذلك
أقـــل مـــن -385)درجـــة التحقـــق متوســـطة إذا وقعـــت قيمـــة المتوســـط الحســـابي فـــي المـــدى بـــين  -

 %(.75أقل من -%51)بين  ، وكذلك النسب المئوية ما(2825
وكـذلك (. 385أقـل مـن -1875)درجة التحقق منخفضة إذا وقعت قيمة المتوسط الحسـابي بـين  -

 %(.51أقل من -%25)لنسب المئوية ما بين ا
 –صـفرأعلـى مـن ال)ت قيمة المتوسـط الحسـابي تتـراوح بـين كاندرجة التحقق منخفضة جدًا إذا  -

 %(. 25أقل من -صفرأعلى من ال)وكذلك النسب المئوية ما بين ( 1875أقل من 
 .لمواصفات والمؤشرات والشواهد غير المتحققةال الصفر ثويم -

وعدد مرات  األصلكيفية استهداف الشاهد في منتجات السلسلة  هو صدار الحكمويكون المحك إل
 .التكرار

بعد تحديد مستوى التحقق يتم تحديد هذا االختالف وكتابة المبرر لهذا القرار في حالة كونه  -
، أو (متحقق بدرجة منخفضة)، أو (متحقق بدرجة متوسطة)، أو (متحقق بدرجة مرتفعة)
 .المخصص لذلك كانفي الم( ضة جدامتحقق بدرجة منخف)

عند رغبة المحلل في التوّسع يمكنه استخدام حقل الملحوظات إليضاح وجهة نظره، أو توثيق  -
 .بعض الفروقات أو األفكار التي يرى أهميتها
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 :إعداد أدلة لتطبيق األدوات 3-3-1-3
 :طبيق هذه األدوات كما يليتم إعداد أدلة لت

 .االبتدائي الثاني دليل لتطبيق أدوات كتب العلوم لصف (3
 .دليل لتطبيق أدوات كتب العلوم لصف الخامس االبتدائي (2
 .المتوسط الثاني دليل لتطبيق أدوات كتب العلوم لصف (1
 .الثانوي للصف األول( األحياء، والفيزياء، والكيمياء)دليل لتطبيق أدوات كتب  (4

 

 :يلي ما( 11ملحق )كل دليل  نوتضم
 .هامقدمة الدليل تشرح الهدف من الدراسة والنواتج المتوقعة بعد تطبيق أدوات -
 .تعريف أبرز المصطلحات الواردة في  بطاقات التحليل -
 .التعريف ببطاقات التحليل -
 .تعريف محاول كل أداة -
 .فئات ووحدات التحليل لكل أداة -
 .هاأنالقرارات الموضوعية بش شرح مستويات التحقق وكيفية اتخاذ -
 .شرح إجراءات التحليل والتقويم -
 .شرح كيفية تعبئة كل أداة -

 
 

 إجراءات التحليل  3-3-1-4
لتطبيــق أدوات الدراســة والتــي تمثــل بطاقــات تحليــل كتــب الطالــب وأدلــة المعلــم للعلــوم؛ اتبعــت 

 ,Carley)ارلي قترحهــا كــاليــل المحتــوى وفــق اإلجــراءات التــي إجــراءات المــنهج الوصــفي بأســلوب تح

 :كما يلي( Devi, 2009)ديفي كما جاءت عند ( 1992
  

  :تحديد المادة المراد تحليلها  1-1-3-4-3
والخــــامس  الثــــاني كتــــب الطالــــب، وأدلــــة المعلــــم للصــــفوف)هــــي عينــــة الدراســــة الســــابق ذكرهــــا 

طــوير النســم المعدلــة لكتــب العلــوم مــن منتجــات مشــروع ت الثــانوي المتوســط، واألول الثــانياالبتــدائي، و 
 .وتم تطبيق هذه األدوات على كامل الكتاب لكل أداة( م2132-هـ3411الرياضيات والعلوم لعام 

 

  :تحديد فئات التحليل 1-1-3-4-2
 .تم تحديد فئات التحليل لهذه الدراسة بالشواهد التي يتم تتبعها في الكتب

 

                                                           
 االتساق دليل تطبيق أدوات تحليل( 1)ملحق   3
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  :تحديد وحدة التحليل  3-3-1-4-3
والتــي يمكـــن أن ها فـــي الكتــب، تــم تحديــد وحــدات التحليـــل فــي ضــوء الشـــواهد ونطــاق اســتهداف

كامـــل الكتـــاب، أو الوحـــدة، أو الفصــــل، أو الـــدرس، أو الغـــالف، أو الشـــكل، أو المقــــدمات، أو  :تكـــون
  .إلم ، وهي محددة بالتفصيل أمام كل شاهد في دليل تطبيق بطاقات التحليل... المالحق 
 

 

 :اتخاذ القرار  3-3-1-4-4
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وتكرارها بمثابة العالمات  األصلواهد في السلسلة حيث الوجود والتكرار حيث يعد وجود هذه الش
التخاذ القرار وذلك في بطاقات التحليل األولية للمحلل لكل أداة، ومستوى  Benchmarks))المرجعية 
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 .قيم توزيع فئات المقياس ببطاقة التحليل (31-1)الجـدول  ويبين
 

 18-3  جدول

 توزيع فئات المقياس وفق التدرج في بطاقة التحليل
 مدى المتوسطات  المقياس فئات

 1811إلى  2825 مرتفعة
 2825 إلى أقل من 3851 متوسطة

 3851إلى أقل من 1875 منخفضة

 1875 إلى أقل من أعلى من صفر منخفضة جداً 

 صفراً  غير متحققة 
 

 :الثاني اإلجابة عن السؤال أدوات 3-3-2
 مناسبة) التاليةفي المحاور العلوم اشتركت كتب تحليل لمحتوى  ةتمثلت أداة الدراسة في بطاق

المواصفات ، كما اشتركت في (ومناسبة المواءمة لبيئة المتعلمين، السعودي المواءمة لثقافة المجتمع
في الصف  طبيعة كل كتاب حسبمن حيث عددها  الفصول، واختلفت في المحورين في الواردة

، وقياس صدقها اومكوناته مواءمةال ةأدا تصميمإلجراءات  (تفصيل) ، وفيما يلي إيضاحالمطبق عليه
 .وثباتها

 

 ت اإلجابة عن سؤال الدراسة الثانياو إجراءات إعداد أد 3-3-2-1
 : وفق اإلجراءات التالية أداة المواءمةتم إعداد 

 

 :التابعة لها المواصفاتاألداة و  أهم محاورتحديد  3-3-2-1-1
 :ليةد المصادر التااعتمتم ا ،لتحديد أهم محاور األداة والمواصفات التابعة لها

دراسة نظرية لألدبيات التي تناولت تقويم محتوى كتب الرياضيات والعلوم بواسطة تحليـل  -
 .محتواها

 .مراجعة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت تقويم محتوى كتب الرياضيات والعلوم -

ــــع االلكترونــــي الخــــاص بالسلســــلة  - واألدبيــــات ( ليــــسلســــلة ماجروه)اإلطــــالع علــــى الموق
 .التي تناولتها والدراسات

الدراسـة التقويميـة التـي تـم بناءهـا فـي المرحلـة األولـى كمـا ظهـرت فـي   اةأداالطالع علـى  -
هـــــ، والتـــي اســــتهدفت الصــــفوف األول 3411-3412لعــــام  الجــــزء الثـــاني-التقريـــر األول

 .والرابع االبتدائي، واألول المتوسط
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 : تطبيق بطاقات التحليل     1-1-3-5
 : جراءات اآلتيةوفق اإلتطبيق بطاقات التحليل  تم

ث يتولى أربعة محللين  تطبيق أدوات كل صف، وبلغ عدد اختيار المحللين لكل صف حي -
محلاًل من ذوي االختصاص في مجال ( 24)المحللين لكتب العلوم للصفوف المستهدفة 

 . أسمائهم ومؤهالتهم( 44)يبين ملحق و ، التربية  العلمية
 بعقد ورشة عمل تدريبية للتعريف بأدوات التطبيق اإلستطالعي ألدوات الدراسة وتم ذلك -

التحليل وشرح دليل تطبيق األدوات ومن ثم التطبيق االستطالعي لهذه األدوات في 
 .مجموعات للتوصل إلى رؤية مشتركة حول اتخاذ القرارات، والفهم العميق لكل أداة

بدء عمليات التحليل الفعلية حيث يقوم كل محلل بتحليل الكتاب المسند إليه بشكل مستقل   -
 .بتحليل كامل الكتاب لكل أداة األولىاألول بعد شهر من الورشة  يتم تسليم التحليل أنعلى 

ن لكل محور و حساب الثبات والمقصود هنا ثبات النتائج حيث تم حساب معامل ارتباط بيرس -
 .الثاني من محاور األدوات بين التحليل األول والتحليل

 

 األساليب اإلحصائية 3-3-1-6
 :استخدمت األساليب اإلحصائية التالية

   هولســــتي معادلــــةHolsti  لتحديــــد معامــــل الثبــــات لقــــوائم المواصــــفات التربويــــة والفنيــــة والتنــــاول
 والعرض

  معامــل ارتبــاط بيرســن لحســاب ثبــات النتــائج لكــل محــور مــن أدوات الدراســة بــين التحليــل األول
 .لكل محلل الثانيو 

  تكــرارات لنتــائج المعيــاري والنســب المئويــة لهــذه ال االنحــرافالتكــرارات والمتوســطات الحســابية  و
 .التحليل

 المتوسط الحسابي الموزون والنسب المئوية لنتائج التحليل التراكمية لكل مواصفة أو محور . 
  المعيــاري والنســب المئويــة لهــذه التكــرارات لنتــائج  االنحــرافالتكــرارات والمتوســطات الحســابية  و

 .التحليل
  حسب اآلتي في المقياس مدى ويمثل أعلى درجة مطروحًا منها أقل درجةالاستخراج: 

 المدى      
  طول فئات بطاقة التحليلاستخراج  

 الفئة طول         
                                                           

  أسماء ومؤھالت محللي االتساق لكتب العلوم( 2)ملحق   4
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 .قيم توزيع فئات المقياس ببطاقة التحليل (31-1)الجـدول  ويبين
 

 18-3  جدول
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 مدى المتوسطات  المقياس فئات
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 .والرابع االبتدائي، واألول المتوسط
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 : تطبيق بطاقات التحليل     1-1-3-5
 : جراءات اآلتيةوفق اإلتطبيق بطاقات التحليل  تم
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 .الثاني من محاور األدوات بين التحليل األول والتحليل
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  أسماء ومؤھالت محللي االتساق لكتب العلوم( 2)ملحق   4



38

41 
 

مكانيـةللمواصـفة المرتبطـة بهـا، و  ة المؤشـرات، مناسبصياغة المواصفات والمؤشرات   تحققهـا ا 
 .في المنتجات المستهدفة

دخـا  - ل التعـديالت المناسـبة فـي تحليل نتائج التحكيم لتحديد مستوى االتساق بين المحكمـين، وا 
 .ةرحاتهم، وبما يحقق أهداف الدراسضوء مقت

ـــاء أداة المواءمـــة أداة  التوصـــل لمحـــاوروبـــذلك تـــم  - فـــي  المواءمـــةومواصـــفاتها ومؤشـــراتها، وبن
 .مؤشـراً ( 21)و رئيسـة مواصـفات( 5)، حيث تكونت من محورين، وتضمنت النهائية صورتها

 :المواءمةبها تحكيم أداة  المراحل التي مر( 33-1)ويلخص جدول 
 11-3  جدول

 المواءمةمراحل تحكيم أداة ا
 المؤشراتعدد  عدد المواصفات عدد المحاور عدد المحكمين المرحلة

 26 6 2 34 األولى

 24 6 2 37 ةالثاني

 21 5 2 21 الثالثة
 
 

  اءمةليل المو تحثبات أداة: 
وتـــم حســـاب معامـــل  الدراســـة مجتمـــعل عينـــة ممثلـــةعلـــى قيــاس ثبـــات أداة الدراســـة تـــم تطبيقهـــا ل 

بـين المحللـين ( التوافـق)معامل االتفاق بين محللـين أثنـين لكـل كتـاب لفحـص االتسـاق الثبات باستخدام 
مواصــفة، ( 23)ومعرفـة قيمـة االتســاق بـين كــل مـنهم وذلــك اعتمـادا علـى الدرجــة الكليـة المتحققــة علـى 

  ويوضـح وعلى الدرجة المتحققة على كل محور مـن محـوري أداة المواءمـة، باسـتخدام معادلـة هولسـتي،
  .هذه القيم( 32-1)الجدول  

 12-3  جدول

 الثبات في أداة المواءمة معامالتقيم 
 معامل الثبات الكلي الثاني ل الثبات للمحورمعام معامل الثبات للمحور األول الصف

بتدائياالثاني ال  0.83 0.93 0.90 
بتدائياالخامس ال  0.86 0.80 0.81 

متوسطالثاني ال  0.86 0.93 0.91 
أحياء  -األول الثانوي  0.86 0.93 0.91 
 0.81 0.79 0.86 كيمياء -األول الثانوي
 0.95 0.93 1.00 فيزياء -األول الثانوي
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 :داة المواءمة في صورتها المبدئيةأإعداد قائمة تحليل  3-3-2-1-2
مـــع االخــــذ فــــي  األولــــىبعـــد مراجعــــة المصـــادر الســــابقة تــــم تطـــوير أداة الدراســــة فـــي المرحلــــة 

للتقريــر األول  ومــن المحكمـين فــي الفريـق أو اللجنــة اإلشـرافية الـواردة مــن الـوزارة، االعتبـار المالحظــات
 :ة وفق االجراءت التالية الثاني هـ وتم بناء بطاقة التحليل المبدئية للمرحلة3412عام 

 أسلوب التناول والعرض وتحويل معاييره ومؤشراته إلى مواصفات يتأكد من تحققها نقل محور -
 .في الجزء األول من الدراسة

مــن  للــدرس والرســوم واألشــكال التوضــيحية الصــورمالئمــة و  محــور انقرائيــة الكتــاب ولغتــهنقــل  -
 .محور أسلوب التناول والعرض إلى محور بيئة المتعلمين

 .ات التي ال تتناسب مع المواصفة المرتبطة بهاحذف بعض المؤشر  -

ودمجهـــا لتحديـــدها  حـــذف بعـــض المؤشـــرات المكـــررة بصـــياغة مختلفـــة تحـــت نفـــس المواصـــفة، -
 . بشكل دقيق يسهل تتبعها في الكتب

 .إضافة مؤشرات لبعض المواصفات من قبل الفريق البحثي -

كــل مواصــفة مؤشــرات بحيــث تضــم ،إعــادة ترتيــب المؤشــرات التــي تنــدرج تحــت كــل مواصــفة  -
 .من خالل ورشة عمل نفذها الفريق البحثي ،نسةامتج

ـــاء أداة المواءمـــة أداة  التوصـــل لمحـــاوروبـــذلك تـــم  - فـــي  المواءمـــةومواصـــفاتها ومؤشـــراتها، وبن
( 26)و رئيســــة، مواصــــفات( 6)صــــورتها المبدئيــــة، حيــــث تكونــــت مــــن محــــورين، وتضــــمنت 

 .مؤشراً 
  :المواءمةالتحقق من صدق وثبات أداة تحليل   3-3-2-1-3

وفق اإلجرات  ،لتحقق من الخصائص السيكومترية ألداة المواءمة التي تم التوصل لهال
 :تم حساب الصدق والثبات لها كما يلي ،المذكورة أعاله

  تحليل المواءمةصدق أداة: 
 :كالتالي للتحقق من صدقها ا لعدد من المراحلهتم إخضاع ،تحليل المواءمةبعد تطوير أداة 

 .واللجنة اإلشرافية على المشروع ،عرضها على الفريق البحثيب :لداخليالتحكيم ا -

تطبيـــق النســـخة األوليـــة مـــن األداة علـــى الكتـــب الدراســـية؛ للتأكـــد مـــن مناســـبتها وتمثيلهـــا فـــي  -
 .الكتب، وعدم وجود مؤشرات ال ترتبط بالمنتجات

لمختصــين مجموعــة مــن المحكمــين احيــث تــم عرضــها علــى : التحكــيم مــن قبــل فريــق خــارجي  -
مـن حيـث وضـوح  ،وعدد من المعلمين  مناهج العلوم والرياضيات والقياس والتقويم في تدريس
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 .التحليل ةالتعريف ببطاق -
 .األداة رتعريف محاو  -
 .داةلألفئات ووحدات التحليل  -
 .هاأنقرارات الموضوعية بششرح مستويات التحقق وكيفية اتخاذ ال -
 .شرح إجراءات التحليل والتقويم -
 .األداةكيفية تعبئة تعليمات التحليل و  -

 .(66ملحق ) كما يتضمن الدليل بطاقة تحليل كتب العلوم لجميع الصفوف المستهدفة
 

 :إجراءات التحليل 3-3-2-2
فــق  ليــة بعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات األداة، واختيــار عينــة الدراســة، تــم تحليــل الــدروس و  

محددة للتحليل، من أجل سير إجراءات التحليل وفق خطة علمية واضحة ومحددة، ورغبة في الوصول 
اتبعـت إجـراءات المـنهج الوصـفي بأسـلوب تحليـل المحتـوى وفـق اإلجـراءات و إلى أفضـل النتـائج وأدقهـا؛ 

 :كما يلي (Devi, 2009)ديفي كما جاءت عند ( Carley, 1992)قترحها كارلي االتي 
 

 تحديد المادة المراد تحليلها : 
 ،وكراســــة النشــــاط أو التجــــارب العمليــــةكتــــب الطالــــب، )وهــــي عينــــة الدراســــة الســــابق ذكرهــــا 

النسـم المعدلـة لكتـب العلـوم مـن  الثـانوي المتوسط، واألول الثانيوالخامس االبتدائي، و  الثاني للصفوف
علـــى كامـــل  األداةوتـــم تطبيـــق ( م2132-هــــ3411منتجـــات مشـــروع تطـــوير الرياضـــيات والعلـــوم لعـــام 

 .الكتاب
 

   فئة التحليلتحديد:  
، التي تندرج تحت كل مواصفة المؤشراتتم تحديد فئة التحليل لهذه األداة بالشواهد على 

 .والمتضمنة في محاور األداة
 

 وحدة التحليل تحديد  
ة بالمؤشرات ذات الصل الفكرةتمّثل ( Krippendorff, 2004)حدات موضوعية بو تم تحديدها 

 .الفقرات، أو الصورأو الجمل، أو المحددة في األداة سواء كان ظهورها في الكلمات، 
  

 الحكم على مستوى تحقق المؤشرات أنتخاذ القرار بشا: 
 : يلي المؤشرات وفق خطوات منهجية كماتحقق مستوى حكم على يكون ال 
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معامالت الثبات متوسطة الى مرتفعة لهذه القوائم، حيث  أن (32-1)تضح من الجدول ي
المحاور الرئيسية : ، مما يؤكد االتساق لقائمة التحليل بمكوناتها(3811 - 1873)تراوحت ما بين 

 ( 2114 ،أبو هاشم)الثاني لكل كتاب واالتساق بين المحلل األول و  ،والمواصفات والمؤشرات
 

 :لتحليل في صورتها النهائيةا ةبطاق  3-3-2-1-4
بصـورتها النهائيـة مـن حيـث  ةوثباتها، خرجت البطاق تحليل المواءمة ةبعد التحقق من صدق أد

 :(31-1) والمؤشرات كما هو موضح في الجدولواصفات المو  المحاورعدد 
 13-3 جدول 

 العلوم  برات لبطاقة تحليل كتوالمؤش مواصفاتوال رالمحاو 
 عددالمؤشرات المواصفات المحور

مناسبة المواءمة لثقافة 
 المجتمع السعودي

 1 مراعاة الهوية اإلسالمية 

 1 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 

مناسبة المواءمة لبيئة 
 المتعلمين

 4 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 

 1 محتوى للمرحلة العمريةمالءمة ال

 7 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية 

 21 المجموع الكلي لمؤشرات البطاقة
   

أداة المواءمــــة تتكــــون مــــن محــــورين، وخمــــس مواصــــفات،  أن (31-1)يتضــــح مــــن الجــــدول 
مؤشرا لجميع الصفوف المستهدفة، وتم إضافة عمود خاص لعدد الشواهد في كل فصل، حيـث ( 21)و

مـع  ز فـي التحليـل علـى قيـام المحلـل بحصـر تكـرار الشـواهد لكـل مؤشـر فـي كـل فصـل حصـرًا كميـًا،رك
تدوين أبرز األمثلة على الشواهد التي تحققت بأرقـام الصـفحات المحـددة لهـا فـي بطاقـة مبدئيـة  محـددة 

كـم عملية التحليل من خالل وضع شـواهد تـدعم الحفي بهدف الوصول ألعلى درجات الدقة لكل فصل 
مـــع تـــدوين أهـــم الشـــواهد ب  خـــر نـــادعم تفســـير النتـــائج ومناقشـــتها مـــن جتـــو  ،بنـــاعلـــى المؤشـــر مـــن ج

 يوضـح( 55)وملحـق  المفترض تواجدها لكل مؤشـر وأغفلهـا الكتـاب فـي خانـة المالحظـات مـع التبريـر،
 .األداة في صورتها النهائية

 :أداة المواءمةلتطبيق  دليلإعداد   3-3-2-1-5
  :اة المواءمة يتضمن ما يليتم إعداد دليل لتطبيق أد

 .األداةمقدمة الدليل تشرح الهدف من هذه الدراسة والنواتج المتوقعة بعد تطبيق  -
 .التحليل قةتعريف أبرز المصطلحات الواردة في  بطا -
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 ضـــــرب عـــــدد ب: يحســـــب عـــــدد الشـــــواهد فـــــي مســـــتويات التحقـــــق المختلفـــــة كالتـــــالي
ليعطـــي الحـــد األدنـــى   (%75)فـــي ســـابقًا لكـــل مؤشـــر والتـــي تـــم تحديـــدها  الشـــواهد

، ق بدرجـة متوسـطةقـليعطي الحد األدنـى ليتح (%51)وفي ، مرتفعة ليتحقق بدرجة
ثم ما هو أقـل مـن ذلـك  ق بدرجة منخفضةقليعطي الحد األدنى ليتح ( %25) وفي

 . بدرجة منخفضة جداليعطي الحد األدنى ليتحقق 
الشـــواهد  وبعـــد المناقشـــة توصـــل فريـــق العمـــل إلـــى إعـــداد بطاقـــة لكـــل كتـــاب توضـــح عـــدد -

عتبـــرت المحـــك لتحديـــد مســـتويات التحقـــق المختلفـــة، والتـــي االمفترضـــة لكـــل مؤشـــر عنـــد 
 .مستوى تحقق كل مؤشر

تهدفة من قبل خبـراء فـي المنـاهج وطـرق التـدريس والتعـديل تحكيم البطاقات للصفوف المس -
 .في ضوء  رائهم حتى أصبحت جاهزة للتطبيق

 

 :بطاقة تحليل المواءمةتطبيق  3-3-2-3
 : يلي لتطبيق بطاقات التحليل تم ما

باحث  :كل صف أربعة محللين فصولبتحليل  حيث يقوم صف، اختيار المحللين لكل -
، رغبة في الوصول إلى (77 ملحق)وفق ضوابط محددة تم اختيارهم ثالث محللين و  مشارك،

محلاًل من ذوي ( 24)وبلغ عدد المحللين لكتب العلوم للصفوف المستهدفة  ،نتائج أكثر دقة
 .يبين أسمائهم ومؤهالتهم( 88)االختصاص في مجال العلوم وطرائق تدريسها، وملحق 

للتعريف   بعقد ورشة عمل تدريبيةوتم ذلك  :المواءمة اةالتطبيق اإلستطالعي ألدالتهيئة و   -
في  اة على أحد الفصولومن ثم التطبيق لهذه األد اةالتحليل وشرح دليل تطبيق األد اةبأد

ن سير الضم داة،لألمجموعات للتوصل إلى رؤية مشتركة حول اتخاذ القرارات، والفهم العميق 
 .آللية المحددة لهالعملية التحليل وفقا 

لتعليمات والقواعد التي سيتم إتباعها في عملية التحليل سلمت حلل لضمان استيعاب كل مبعد  -
 التعريف بكل مؤشر)وشرح مبسط لها يتضمن ، دليل تطبيق األداةلكل منهم نسخة من 

و لية استخراج الشاهد من الكتاب مع اإلشارة للمقترحات  ،والتمثيل لشواهده من كتب العلوم
شر في حال عدم تحقيقه في خانة المالحظات مع التي يمكن أن تربط بما يحقق هذا المؤ 

والكتب عينة التحليل، وتم االتفاق على موعد محدد لتسليم نتائج التحليل للباحث  ،(التبرير
 .رئيسال
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ــــب، وكراســــة النشــــاط  كتــــاب)يــــة لمنتجــــات المشــــروع مــــن كتــــب العلــــوم أنالقــــراءة المت ( أ الطال
 .للصف المستهدف ودليل المعلم عند الحاجة لذلك( أوالتجارب العملية معاً 

، بحصـر عـدد الشـواهد لكـل مؤشـر فـي فـي كتـب المشـروع المؤشـراتاستهداف  تحديد مدى ( ب
فـي  ذلـك نيوتـدو . مستوى كل فصل على حـدهكل فصل حصرًا كميًا بحساب تكرارها على 

يـــــة لكـــــل فصـــــل، مـــــع تقـــــديم أهـــــم المقترحـــــات والمبـــــررات المرتبطـــــة بطاقـــــة التحليـــــل المبدئ
 .ها تحسين وتطوير الكتابأنة المالحظات والتي من شانبالمؤشرات في خ

الشواهد المفترضة لكل بالرجوع إلى بطاقة الحكم على مدى تحقيق هذه الشواهد للمؤشرات  ( ج
 :ات التاليةالمستهدف والتي تم إعدادها وفق اإلجراء لصففي ا( المحك) مؤشر

مجموعة ال تقل عن ثالثة خبراء تهاء من مرحلة التحليل تم عقد ورشة عمل؛ وكل نبعد اال -
الباحــــث  أو الباحــــث الــــرئيسمشــــاركة ب محللتــــين إلــــى ثالثــــة)مـــن أعضــــاء الفريــــق البحثــــي 

مــــن  مؤشــــر تحقــــق كــــلل ةالمفترضــــ عــــدد الشــــواهد التخــــاذ قــــرار جمــــاعي حــــول( المشــــارك
ــ ب العلــوم لثقافــة المجتمــع وبيئــة المتعلمــين فــي مســتويات التحقــق مؤشــرات أداة مواءمــة كت

المختلفـــة وتـــدوين ذلـــك فـــي بطاقـــة خاصـــة لكـــل صـــف مســـتهدف بحيـــث يـــتم فـــي ضـــوءها 
إصدار الحكم على درجـة تحقـق المؤشـر فـي كـل مسـتوى مـن قبـل  اإلحصـائي، مـع األخـذ 

 : مجموعة من المحددات لهذا الحكم هي انفي الحسب
 32، 2)تستخرج الشواهد االيجابية المحققة لهـا ماعـدا المؤشـرات ميع المؤشرات ج ،

تستخرج الشواهد السلبية المتنافية معها ( 23، 21، 39، 38، 37، 36، 35، 31
 . لورودها بنسبة أقل

  مراعــاة المرحلــة العمريــة وكــذلك نــوع المحتــوى مــن حيــث إصــدار الحكــم علــى عــدد
 .الشواهد المفترض

   كوحــدة واحــدة مثــل الكتــاب بعــض المؤشــرات بــالنظر إلــى يكــون الحكــم علــى تحقــق
 .(23)المؤشر 

 وذلــك نتيجــة (1815) تتعـدى تقلـيص نســبة الخطـأ فــي المؤشــرات السـلبية بحيــث ال ،
لخضــوع منتجــات المشــروع للمراجعــة والتــدقيق ضــمن مراحــل تجريــب المنتجــات فــي 

لمعدلـة التـي مدارس التجريب ومـن ثـم التجريـب المعمـم إلـى أن وصـلت إلـى النسـم ا
 .يتم العمل عليها

  لحسـاب عـدد الشـواهد المفتـرض وجودهـا فـي الكتـاب لكـل  اآلتيـةتم تطبيـق المعادلـة
ـــه حتـــى يكـــون المؤشـــر متحقـــق بنســـبة  مؤشـــر، وذلـــك لحســـاب الشـــواهد اإليجابيـــة ل

(311%.) 
 (قترحةعدد الشواهد الم+ عدد الشواهد الموجودة = عدد الشواهد االيجابية المفترض لكل مؤشر)  
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 ضـــــرب عـــــدد ب: يحســـــب عـــــدد الشـــــواهد فـــــي مســـــتويات التحقـــــق المختلفـــــة كالتـــــالي
ليعطـــي الحـــد األدنـــى   (%75)فـــي ســـابقًا لكـــل مؤشـــر والتـــي تـــم تحديـــدها  الشـــواهد

، ق بدرجـة متوسـطةقـليعطي الحد األدنـى ليتح (%51)وفي ، مرتفعة ليتحقق بدرجة
ثم ما هو أقـل مـن ذلـك  ق بدرجة منخفضةقليعطي الحد األدنى ليتح ( %25) وفي

 . بدرجة منخفضة جداليعطي الحد األدنى ليتحقق 
الشـــواهد  وبعـــد المناقشـــة توصـــل فريـــق العمـــل إلـــى إعـــداد بطاقـــة لكـــل كتـــاب توضـــح عـــدد -

عتبـــرت المحـــك لتحديـــد مســـتويات التحقـــق المختلفـــة، والتـــي االمفترضـــة لكـــل مؤشـــر عنـــد 
 .مستوى تحقق كل مؤشر

تهدفة من قبل خبـراء فـي المنـاهج وطـرق التـدريس والتعـديل تحكيم البطاقات للصفوف المس -
 .في ضوء  رائهم حتى أصبحت جاهزة للتطبيق

 

 :بطاقة تحليل المواءمةتطبيق  3-3-2-3
 : يلي لتطبيق بطاقات التحليل تم ما

باحث  :كل صف أربعة محللين فصولبتحليل  حيث يقوم صف، اختيار المحللين لكل -
، رغبة في الوصول إلى (77 ملحق)وفق ضوابط محددة تم اختيارهم ثالث محللين و  مشارك،

محلاًل من ذوي ( 24)وبلغ عدد المحللين لكتب العلوم للصفوف المستهدفة  ،نتائج أكثر دقة
 .يبين أسمائهم ومؤهالتهم( 88)االختصاص في مجال العلوم وطرائق تدريسها، وملحق 

للتعريف   بعقد ورشة عمل تدريبيةوتم ذلك  :المواءمة اةالتطبيق اإلستطالعي ألدالتهيئة و   -
في  اة على أحد الفصولومن ثم التطبيق لهذه األد اةالتحليل وشرح دليل تطبيق األد اةبأد

ن سير الضم داة،لألمجموعات للتوصل إلى رؤية مشتركة حول اتخاذ القرارات، والفهم العميق 
 .آللية المحددة لهالعملية التحليل وفقا 

لتعليمات والقواعد التي سيتم إتباعها في عملية التحليل سلمت حلل لضمان استيعاب كل مبعد  -
 التعريف بكل مؤشر)وشرح مبسط لها يتضمن ، دليل تطبيق األداةلكل منهم نسخة من 

و لية استخراج الشاهد من الكتاب مع اإلشارة للمقترحات  ،والتمثيل لشواهده من كتب العلوم
شر في حال عدم تحقيقه في خانة المالحظات مع التي يمكن أن تربط بما يحقق هذا المؤ 

والكتب عينة التحليل، وتم االتفاق على موعد محدد لتسليم نتائج التحليل للباحث  ،(التبرير
 .رئيسال

                                                           
 ضوابط اختيار المحللين( 7)ملحق    7
 أسماء ومؤھالت محللي المواءمة لكتب العلوم( 2)ملحق    8
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ــــب، وكراســــة النشــــاط  كتــــاب)يــــة لمنتجــــات المشــــروع مــــن كتــــب العلــــوم أنالقــــراءة المت ( أ الطال
 .للصف المستهدف ودليل المعلم عند الحاجة لذلك( أوالتجارب العملية معاً 

، بحصـر عـدد الشـواهد لكـل مؤشـر فـي فـي كتـب المشـروع المؤشـراتاستهداف  تحديد مدى ( ب
فـي  ذلـك نيوتـدو . مستوى كل فصل على حـدهكل فصل حصرًا كميًا بحساب تكرارها على 

يـــــة لكـــــل فصـــــل، مـــــع تقـــــديم أهـــــم المقترحـــــات والمبـــــررات المرتبطـــــة بطاقـــــة التحليـــــل المبدئ
 .ها تحسين وتطوير الكتابأنة المالحظات والتي من شانبالمؤشرات في خ

الشواهد المفترضة لكل بالرجوع إلى بطاقة الحكم على مدى تحقيق هذه الشواهد للمؤشرات  ( ج
 :ات التاليةالمستهدف والتي تم إعدادها وفق اإلجراء لصففي ا( المحك) مؤشر

مجموعة ال تقل عن ثالثة خبراء تهاء من مرحلة التحليل تم عقد ورشة عمل؛ وكل نبعد اال -
الباحــــث  أو الباحــــث الــــرئيسمشــــاركة ب محللتــــين إلــــى ثالثــــة)مـــن أعضــــاء الفريــــق البحثــــي 

مــــن  مؤشــــر تحقــــق كــــلل ةالمفترضــــ عــــدد الشــــواهد التخــــاذ قــــرار جمــــاعي حــــول( المشــــارك
ــ ب العلــوم لثقافــة المجتمــع وبيئــة المتعلمــين فــي مســتويات التحقــق مؤشــرات أداة مواءمــة كت

المختلفـــة وتـــدوين ذلـــك فـــي بطاقـــة خاصـــة لكـــل صـــف مســـتهدف بحيـــث يـــتم فـــي ضـــوءها 
إصدار الحكم على درجـة تحقـق المؤشـر فـي كـل مسـتوى مـن قبـل  اإلحصـائي، مـع األخـذ 

 : مجموعة من المحددات لهذا الحكم هي انفي الحسب
 32، 2)تستخرج الشواهد االيجابية المحققة لهـا ماعـدا المؤشـرات ميع المؤشرات ج ،

تستخرج الشواهد السلبية المتنافية معها ( 23، 21، 39، 38، 37، 36، 35، 31
 . لورودها بنسبة أقل

  مراعــاة المرحلــة العمريــة وكــذلك نــوع المحتــوى مــن حيــث إصــدار الحكــم علــى عــدد
 .الشواهد المفترض

   كوحــدة واحــدة مثــل الكتــاب بعــض المؤشــرات بــالنظر إلــى يكــون الحكــم علــى تحقــق
 .(23)المؤشر 

 وذلــك نتيجــة (1815) تتعـدى تقلـيص نســبة الخطـأ فــي المؤشــرات السـلبية بحيــث ال ،
لخضــوع منتجــات المشــروع للمراجعــة والتــدقيق ضــمن مراحــل تجريــب المنتجــات فــي 

لمعدلـة التـي مدارس التجريب ومـن ثـم التجريـب المعمـم إلـى أن وصـلت إلـى النسـم ا
 .يتم العمل عليها

  لحسـاب عـدد الشـواهد المفتـرض وجودهـا فـي الكتـاب لكـل  اآلتيـةتم تطبيـق المعادلـة
ـــه حتـــى يكـــون المؤشـــر متحقـــق بنســـبة  مؤشـــر، وذلـــك لحســـاب الشـــواهد اإليجابيـــة ل

(311%.) 
 (قترحةعدد الشواهد الم+ عدد الشواهد الموجودة = عدد الشواهد االيجابية المفترض لكل مؤشر)  



44

46 
 

 .قيم توزيع فئات المقياس ببطاقة التحليل (34-1)الجـدول  نيويب
 14-3  جدول

 توزيع فئات المقياس وفق التدرج في بطاقة التحليل
 مدى المتوسطات  مقياس المواءمة فئات

 1811إلى  2825 مرتفعة
 2825 إلى أقل من 3851 متوسطة

 3851إلى أقل من 1875 منخفضة

 1875 إلى أقل من صفر منخفضة جداً 

 صفراً  غير متحققة 
 

 :إجراءات الدراسة  3-4
 :تمت الدراسة وفق اإلجراءات العامة التالية

 مواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض وفقا لل االتساق تحليل تاأدو بناء  3-4-1
 :تم بناء أدوات تحليل كتب العلوم وأدلة المعلم وفق المراحل التالية

 

 (الكيمياء والفيزياء واألحياء)تصميم أدوات المرحلة الثانوية للصف األول الثانوي  3-4-1-1
لة األصل، من تحديد المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض لمنتجات السلس

خالل تحليل السلسلة األصل، ومراجعة قوائم المعايير، ومواطن استهدافها كما وردت في السلسلة 
 :وقد تم االعتماد على المصادر التالية. األصل

ما ُنّص عليه في مقدمات كتب الطالب وأدلة المعلم واألنشطة بشكل واضح وصريح في  -
 .منتجات ماجروهيل

ت والفصول وعناصر الدرس للوقوف على المواصفات من خالل الفحص المتعمق للوحدا -
 .تجسيدها في المنتج التعليمي

مراجعة الدراسات المتعلقة بمنتجات ماجروهيل التعليمية للعلوم للمساعدة في مالحظة  -
 .المواصفات وتسهيل استخراجها وصياغتها

 :وهي وقد مرت عملية استخراج المواصفات بعدد من اإلجراءات أو الخطوات،
 .مسح مقدمات أدلة المعلم الستخراج المواصفات المنصوص عليها -
 .فحص كتب الطالب والمعلم بشكل مترّو ومتعمق، وحصر ما يبدو أنها مواصفات -
إعادة ترتيب المواصفات المستخرجة من حيث تصنيفها ضمن مجموعات تضم مواصفات  -

 .نسةامتج
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عن  حيث يقوم كل محلل بتحليل الكتاب المسند إليه بشكل مستقل :تنفيذ عملية التحليل الفعلية -
 .اآلخرين

زوج من المحللين كل )لتحليل بين المحللين األربعة لكل كتاب بحساب اتساق ا: حساب الثبات -
ويظهر  (1895-1862)وتراوحت قيم معامالت الثبات بين  .باستخدام معادلة هولستي( مره

االتساق مقبواًل بدرجة متوسطة إلى مرتفعة في جميع الكتب بين المحللين األربعة في تقييمهم 
 .لجميع الكتاب

 

 :لتحققتحديد المدى لمستوى ا 3-3-2-4
لتحديــد مســتوى التحقــق لكــل مؤشــر فــي كتــب المشــروع يــتم اتخــاذ القــرار حســب موقــع المتوســط 

 : الحسابي لتكرارات المحللين وفق ما يلي
، (1811-2825) بـــين المـــدى درجـــة التحقـــق مرتفعـــة إذا وقعـــت قيمـــة المتوســـط الحســـابي فـــي -

 %(.311-%75)بين  النسب المئوية ما وكذلك

ـــين درجـــة التحقـــق متوســـطة - أقـــل مـــن -385) إذا وقعـــت قيمـــة المتوســـط الحســـابي فـــي المـــدى ب
 %(.75أقل من -%51)بين  ، وكذلك النسب المئوية ما(2825

وكـذلك (. 385أقـل مـن -1875) درجة التحقق منخفضة إذا وقعت قيمة المتوسط الحسـابي بـين -
 %(.51أقل من -%25)النسب المئوية ما بين 

 –صـفر أعلـى مـن ال) ت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بيندرجة التحقق منخفضة جدًا إذا كان -
ويشــمل %(. 25أقــل مــن -صــفرأعلــى مــن ال)وكــذلك النســب المئويــة مــا بــين ( 1875أقــل مــن 

 .للمواصفات والمؤشرات والشواهد غير المتحققة االصفر حصرً 

 :اإلحصائيةاألساليب  3-3-2-5
  لين لكل كتابواالتساق بين المحل لقياس ثبات بطاقة التحليل هولستيمعامل. 
   المعيــــاري والنســــب المئويــــة لهــــذه التكــــرارات  االنحــــرافالتكــــرارات والمتوســــطات الحســــابية  و

 .لنتائج التحليل
 المتوسط الحسابي الموزون والنسب المئوية لنتائج التحليل التراكمية لكل مواصفة أو محور. 
  حسب اآلتي سمدى ويمثل أعلى درجة مطروحًا منها أقل درجة في المقياالاستخراج: 

 المدى      
  كاآلتي طول فئات بطاقة التحليلاستخراج:  

   طول الفئة         
 



45

46 
 

 .قيم توزيع فئات المقياس ببطاقة التحليل (34-1)الجـدول  نيويب
 14-3  جدول

 توزيع فئات المقياس وفق التدرج في بطاقة التحليل
 مدى المتوسطات  مقياس المواءمة فئات

 1811إلى  2825 مرتفعة
 2825 إلى أقل من 3851 متوسطة

 3851إلى أقل من 1875 منخفضة

 1875 إلى أقل من صفر منخفضة جداً 

 صفراً  غير متحققة 
 

 :إجراءات الدراسة  3-4
 :تمت الدراسة وفق اإلجراءات العامة التالية

 مواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض وفقا لل االتساق تحليل تاأدو بناء  3-4-1
 :تم بناء أدوات تحليل كتب العلوم وأدلة المعلم وفق المراحل التالية

 

 (الكيمياء والفيزياء واألحياء)تصميم أدوات المرحلة الثانوية للصف األول الثانوي  3-4-1-1
لة األصل، من تحديد المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض لمنتجات السلس

خالل تحليل السلسلة األصل، ومراجعة قوائم المعايير، ومواطن استهدافها كما وردت في السلسلة 
 :وقد تم االعتماد على المصادر التالية. األصل

ما ُنّص عليه في مقدمات كتب الطالب وأدلة المعلم واألنشطة بشكل واضح وصريح في  -
 .منتجات ماجروهيل

ت والفصول وعناصر الدرس للوقوف على المواصفات من خالل الفحص المتعمق للوحدا -
 .تجسيدها في المنتج التعليمي

مراجعة الدراسات المتعلقة بمنتجات ماجروهيل التعليمية للعلوم للمساعدة في مالحظة  -
 .المواصفات وتسهيل استخراجها وصياغتها

 :وهي وقد مرت عملية استخراج المواصفات بعدد من اإلجراءات أو الخطوات،
 .مسح مقدمات أدلة المعلم الستخراج المواصفات المنصوص عليها -
 .فحص كتب الطالب والمعلم بشكل مترّو ومتعمق، وحصر ما يبدو أنها مواصفات -
إعادة ترتيب المواصفات المستخرجة من حيث تصنيفها ضمن مجموعات تضم مواصفات  -

 .نسةامتج
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عن  حيث يقوم كل محلل بتحليل الكتاب المسند إليه بشكل مستقل :تنفيذ عملية التحليل الفعلية -
 .اآلخرين

زوج من المحللين كل )لتحليل بين المحللين األربعة لكل كتاب بحساب اتساق ا: حساب الثبات -
ويظهر  (1895-1862)وتراوحت قيم معامالت الثبات بين  .باستخدام معادلة هولستي( مره

االتساق مقبواًل بدرجة متوسطة إلى مرتفعة في جميع الكتب بين المحللين األربعة في تقييمهم 
 .لجميع الكتاب

 

 :لتحققتحديد المدى لمستوى ا 3-3-2-4
لتحديــد مســتوى التحقــق لكــل مؤشــر فــي كتــب المشــروع يــتم اتخــاذ القــرار حســب موقــع المتوســط 

 : الحسابي لتكرارات المحللين وفق ما يلي
، (1811-2825) بـــين المـــدى درجـــة التحقـــق مرتفعـــة إذا وقعـــت قيمـــة المتوســـط الحســـابي فـــي -

 %(.311-%75)بين  النسب المئوية ما وكذلك

ـــين درجـــة التحقـــق متوســـطة - أقـــل مـــن -385) إذا وقعـــت قيمـــة المتوســـط الحســـابي فـــي المـــدى ب
 %(.75أقل من -%51)بين  ، وكذلك النسب المئوية ما(2825

وكـذلك (. 385أقـل مـن -1875) درجة التحقق منخفضة إذا وقعت قيمة المتوسط الحسـابي بـين -
 %(.51أقل من -%25)النسب المئوية ما بين 

 –صـفر أعلـى مـن ال) ت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بيندرجة التحقق منخفضة جدًا إذا كان -
ويشــمل %(. 25أقــل مــن -صــفرأعلــى مــن ال)وكــذلك النســب المئويــة مــا بــين ( 1875أقــل مــن 

 .للمواصفات والمؤشرات والشواهد غير المتحققة االصفر حصرً 

 :اإلحصائيةاألساليب  3-3-2-5
  لين لكل كتابواالتساق بين المحل لقياس ثبات بطاقة التحليل هولستيمعامل. 
   المعيــــاري والنســــب المئويــــة لهــــذه التكــــرارات  االنحــــرافالتكــــرارات والمتوســــطات الحســــابية  و

 .لنتائج التحليل
 المتوسط الحسابي الموزون والنسب المئوية لنتائج التحليل التراكمية لكل مواصفة أو محور. 
  حسب اآلتي سمدى ويمثل أعلى درجة مطروحًا منها أقل درجة في المقياالاستخراج: 

 المدى      
  كاآلتي طول فئات بطاقة التحليلاستخراج:  

   طول الفئة         
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 :بناء أداة تحليل كتب العلوم وفقا لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين 3-4-2
 داة تحليل المواءمة في المرحلة األولى تعديل أ 3-4-2-1

 :تم تعديل أداة المواءمة من المرحلة األولى وفقًا للخطوات التالية
  للصــفوف عينـــة ( الطالــب، المعلـــم، كراســة األنشــطة أو التجــارب)مراجعــة كتــب العلــوم

 .الدراسة
 شرافيةاألخذ بالمالحظات الواردة من الوزارة ومن المحكمين في الفريق أو اللجنة اإل: 

 .نقل محور أسلوب التناول والعرض وتحويل معاييره ومؤشراته إلى مواصفات -
نقل ما تعلق بالمقروئية والصور والرسوم واألشكال التوضيحية من محـور أسـلوب  -

 .التناول والعرض إلى محور بيئة المتعلمين
 .حذف بعض المؤشرات التي ال تتناسب مع المواصفة المرتبطة بها -
 . شرات المكررة بصياغة مختلفة تحت نفس المواصفةحذف بعض المؤ  -
التوصــــل لمحــــاور أداة الدراســــة ومواصــــفاتها ومؤشــــراتها، وبنــــاء أداة الدراســــة فــــي  -

مواصــفات رئيســة ( 6)وتضــمنت ، صــورتها المبدئيــة، حيــث تكونــت مــن محــورين
 .مؤشراً ( 26)و
 

 :التحقق من صدق وثبات أداة تحليل المواءمة 3-4-2-2
  ًحيث تم عرضها على الفريق البحثي، واللجنة اإلشرافية على تحكيم األداة داخليا ،

المشروع، ومن ثم إجراء التعديالت المناسبة في ضوء مقترحاتهم وبما يحقق أهداف 
 .الدراسة

  تطبيــق النســخة األوليــة مــن األداة علــى الكتــب الدراســية؛ للتأكــد مــن مناســبتها وتمثيلهــا
 .لمنتجاتفي الكتب، وعدم وجود مؤشرات ال ترتبط با

  تحكــيم األداة مــن قبــل فريــق خــارجي، حيــث تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين
المختصـــين فــــي تــــدريس العلــــوم والرياضــــيات والقيـــاس والتقــــويم مــــن حيــــث وضــــوحها، 

مكانية وجودها في المنتجات المستهدفة  .مناسبتها للمواصفة المرتبطة بها، وا 
 دخــــال التعــــديالت  تحليــــل نتــــائج التحكــــيم لتحديــــد مســــتوى االتســــاق بــــين المحكمــــين، وا 

 .المطلوبة
 اعتماد النسخة النهائية ألداة المواءمة. 

 

 تدريب فرق التحليل على استخدام أدوات التحليل  3-4-3
  تم عقد ورشة عمل تعريفية  بإشراف رؤساء الفرق البحثية لتعريف أعضاء الفريق

 .البحثي باألدوات والغرض منها
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أو تحديدها بشكل دقيق لتكون متمايزة تحديد التقاطع والتكرار في المواصفات، ودمجها  -
 .وغير متداخلة

 

 للمرحلة األولى من البحث  قتسااال تعديل أدوات تحليل  3-4-1-2
في المرحلة األولى  لالتساق تم تعديل األدوات المرحلة االبتدائية والمتوسطة التي أعدت

 :آلتيللمشروع وذلك في ضوء المالحظات الواردة من الوزارة ومن المحكمين على النحو ا
  استحداث محور إضافي لألدوات يتعلق بمواصفات التناول والعرض تم على أثره بناء

أدوات تتعلق بمستوى تحقق مواصفات التناول والعرض لجميع الكتب المستهدفة وعددها 
 .كتب( 6)
  تعديل المواصفات الفنية في األدوات لتتوافق مع استحداث أداة مواصفات التناول

 .والعرض
 يساهم )صفة تربوية ألدوات أدلة المعلم تتعلق بالتطوير المهني للمعلمين إضافة موا

 (.المحتوى في التطوير المهني للمعلمين
 أدوات للصف الثاني االبتدائي وأدوات للصف : فصل أدوات المرحلة االبتدائية إلى

 .الخامس االبتدائي لوجود تباين طفيف في بنية الكتب في الصفين

ة األولى للبحث بما يتالئم مع طبيعة الصف الدراسي وشمل التعديل تعديل أدوات المرحل
 :النواحي التالية

  حذف التكرار في بعض الشواهد 
  حذف بعض الشواهد التي ال تتوافق مع المواصفة 
 حذف بعض الشواهد التي ال تتناسب مع الكتاب المستهدف 

 :التحقق من صدق وثبات األدوات 3-4-1-3
 م ووضوح قوائم المواصفاتالتحكيم الداخلي لمستوى تنظي. 
  مقابلة النسخة األولية من المواصفات بالكتب المدرسية؛ للتأكد من أنطباقها وتمثيلها في

 .الكتب، وعدم وجود مواصفات مفقودة، أو مواصفات افتراضية قد ال ترتبط بالمنتجات
 مكانية وجوده ا تحكيم المواصفات من قبل فريق خارجي من حيث وضوحها، تمايزها، وا 

 .في المنتجات المستهدفة
 دخال التعديالت المطلوبة  .تحليل نتائج التحكيم لتحديد مستوى االتساق بين المحكمين، وا 
 اعتماد النسخة النهائية للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض. 
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 :بناء أداة تحليل كتب العلوم وفقا لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين 3-4-2
 داة تحليل المواءمة في المرحلة األولى تعديل أ 3-4-2-1

 :تم تعديل أداة المواءمة من المرحلة األولى وفقًا للخطوات التالية
  للصــفوف عينـــة ( الطالــب، المعلـــم، كراســة األنشــطة أو التجــارب)مراجعــة كتــب العلــوم

 .الدراسة
 شرافيةاألخذ بالمالحظات الواردة من الوزارة ومن المحكمين في الفريق أو اللجنة اإل: 

 .نقل محور أسلوب التناول والعرض وتحويل معاييره ومؤشراته إلى مواصفات -
نقل ما تعلق بالمقروئية والصور والرسوم واألشكال التوضيحية من محـور أسـلوب  -

 .التناول والعرض إلى محور بيئة المتعلمين
 .حذف بعض المؤشرات التي ال تتناسب مع المواصفة المرتبطة بها -
 . شرات المكررة بصياغة مختلفة تحت نفس المواصفةحذف بعض المؤ  -
التوصــــل لمحــــاور أداة الدراســــة ومواصــــفاتها ومؤشــــراتها، وبنــــاء أداة الدراســــة فــــي  -

مواصــفات رئيســة ( 6)وتضــمنت ، صــورتها المبدئيــة، حيــث تكونــت مــن محــورين
 .مؤشراً ( 26)و
 

 :التحقق من صدق وثبات أداة تحليل المواءمة 3-4-2-2
  ًحيث تم عرضها على الفريق البحثي، واللجنة اإلشرافية على تحكيم األداة داخليا ،

المشروع، ومن ثم إجراء التعديالت المناسبة في ضوء مقترحاتهم وبما يحقق أهداف 
 .الدراسة

  تطبيــق النســخة األوليــة مــن األداة علــى الكتــب الدراســية؛ للتأكــد مــن مناســبتها وتمثيلهــا
 .لمنتجاتفي الكتب، وعدم وجود مؤشرات ال ترتبط با

  تحكــيم األداة مــن قبــل فريــق خــارجي، حيــث تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين
المختصـــين فــــي تــــدريس العلــــوم والرياضــــيات والقيـــاس والتقــــويم مــــن حيــــث وضــــوحها، 

مكانية وجودها في المنتجات المستهدفة  .مناسبتها للمواصفة المرتبطة بها، وا 
 دخــــال التعــــديالت  تحليــــل نتــــائج التحكــــيم لتحديــــد مســــتوى االتســــاق بــــين المحكمــــين، وا 

 .المطلوبة
 اعتماد النسخة النهائية ألداة المواءمة. 

 

 تدريب فرق التحليل على استخدام أدوات التحليل  3-4-3
  تم عقد ورشة عمل تعريفية  بإشراف رؤساء الفرق البحثية لتعريف أعضاء الفريق

 .البحثي باألدوات والغرض منها
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أو تحديدها بشكل دقيق لتكون متمايزة تحديد التقاطع والتكرار في المواصفات، ودمجها  -
 .وغير متداخلة

 

 للمرحلة األولى من البحث  قتسااال تعديل أدوات تحليل  3-4-1-2
في المرحلة األولى  لالتساق تم تعديل األدوات المرحلة االبتدائية والمتوسطة التي أعدت

 :آلتيللمشروع وذلك في ضوء المالحظات الواردة من الوزارة ومن المحكمين على النحو ا
  استحداث محور إضافي لألدوات يتعلق بمواصفات التناول والعرض تم على أثره بناء

أدوات تتعلق بمستوى تحقق مواصفات التناول والعرض لجميع الكتب المستهدفة وعددها 
 .كتب( 6)
  تعديل المواصفات الفنية في األدوات لتتوافق مع استحداث أداة مواصفات التناول

 .والعرض
 يساهم )صفة تربوية ألدوات أدلة المعلم تتعلق بالتطوير المهني للمعلمين إضافة موا

 (.المحتوى في التطوير المهني للمعلمين
 أدوات للصف الثاني االبتدائي وأدوات للصف : فصل أدوات المرحلة االبتدائية إلى

 .الخامس االبتدائي لوجود تباين طفيف في بنية الكتب في الصفين

ة األولى للبحث بما يتالئم مع طبيعة الصف الدراسي وشمل التعديل تعديل أدوات المرحل
 :النواحي التالية

  حذف التكرار في بعض الشواهد 
  حذف بعض الشواهد التي ال تتوافق مع المواصفة 
 حذف بعض الشواهد التي ال تتناسب مع الكتاب المستهدف 

 :التحقق من صدق وثبات األدوات 3-4-1-3
 م ووضوح قوائم المواصفاتالتحكيم الداخلي لمستوى تنظي. 
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Chapter 4 تائج تحليل اتساق كتب العلوم وأدلة المعلم ن
 ومناقشتها وتفسيراتها

 ئياتساق كتب العلوم وأدلة المعلم للصف الثاني االبتدئج انتا 

 ئيااالبتد الخامسئج اتساق كتب العلوم وأدلة المعلم للصف نتا 

 متوسطئج اتساق كتب العلوم وأدلة المعلم للصف الثاني النتا 

 ويالثاناألول للصف المعلم  يلدلو حياءب األائج اتساق كتنتا 

 ويالثاناألول معلم للصف ال يلدلفيزياء وب الائج اتساق كتنتا 

 ويالثاناألول المعلم للصف  يلدلكيمياء وب الائج اتساق كتنتا 

 ئياكتب العلوم للصف الثاني االبتد مواءمةئج نتا 

 ئيااالبتد الخامسكتب العلوم للصف  مواءمةئج نتا 

 متوسطكتب العلوم للصف الثاني ال مواءمةئج نتا 

 ويلثانااألول للصف حياء ب األاكت مواءمةئج نتا 

 ويالثاناألول للصف فيزياء ب الاكت مواءمةئج نتا 

 ويالثاناألول للصف كيمياء ب الاكت مواءمةئج نتا 
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 وات بإشراف الفريق البحثيتنفيذ التطبيق التجريبي لألد 3-4-4
  تم عقد ورا عمل تدريبية  بإشراف رؤساء الفرق البحثية لتدريب أعضاء الفريق

 .البحثي على تطبيق األدوات وتنفيذ التحليل
 

، تم الحصول على نتائج وبعد تطبيق االجراءات طالقًا من األساليب اإلحصائية أعالهانو 
ين، حيث سيتم عرض ومناقشة التالي يناقشتها في الفصلالدراسة، والتي سيتم عرضها وتفسيرها ومن

نتائج تحليل االتساق في فصل مستقل عن عرض ومناقشة نتائج تحليل المواءمة وذلك لكتب الصفوف 
 .المستهدفة بالتحليل
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 :للصفوف( العلوم)ما مستوى تحقق المواصفات الفنية في دليل المعلم  :ؤال السادسالس -
أحياء، فيزياء، ) الثانوي ي المتوسط، واألولاناالبتدائي، والخامس االبتدائي، والث الثاني
 في المملكة العربية السعودية؟( كيمياء

في دليل المعلم  ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض للمحتوى :لسؤال السابعا -
الثاني االبتدائي، والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول الثانوي : للصفوف( العلوم)
 في المملكة العربية السعودية؟( أحياء، فيزياء، كيمياء)
 

مسففتوى مففا  :علــى ، الــذي نــصالثــاني هــذا الفصــل عــن تســاؤل الدراســة الــرئيس كمــا يجيــب
 ة المواءمـةاأدبنـاء  وقـد تـم ؟اففة المجتمفع السفعودي وبيئفة المتعلمفينمحتفوى كتفب العلفوم لثق مواءمفة

سؤال الدراسة الـرئيس الثـاني ستتم اإلجابة عن و  .الفصل الثالث في تناولها بالتفصيلوتم لكتب العلوم، 
 :اآلتيةساؤالت الفرعية من خالل اإلجابة عن الت

االبتدائي، والخامس  الثاني :فما مستوى مواءمة محتوى كتب العلوم للصفو : السؤال الثامن -
 لثقافة المجتمع السعودي؟( أحياء، فيزياء، كيمياء) الثانوي ي المتوسط، واألولاناالبتدائي، والث

االبتدائي، والخامس  الثاني :للصفوف العلومما مستوى مواءمة محتوى كتب : السؤال التاسع -
لبيئة المتعلمين في المملكة ( ياء، كيمياءأحياء، فيز ) الثانوي ي المتوسط، واألولاناالبتدائي، والث

 العربية السعودية؟

اإلجابة عن األسئلة الفرعية من السؤال الثاني إلى السؤال السابع مجمال بحيث  عرض وسيتم
سيتم عرض نتائج تحليل كتاب الطالب ودليل المعلم لكل صف دراسي ومناقشة المواصفات التربوية 

بالمواصفات  بدءااستعراض ومناقشة النتائج  بحيث سيتم ،متكاملوالفنية والتناول والعرض بشكل 
التربوية تليها المواصفات الفنية ثم مواصفات التناول والعرض لكتاب الطالب ودليل المعلم تصاعديا 

ثم سيتم اإلجابة عن السؤالين الفرعيين الثامن والتاسع بحيث سيتم عرض . بداية من الصفوف الدنيا
تب المستهدفة بالتحليل لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين  بنفس التسلسل نتائج مواءمة الك

تم  عن السؤال الفرعي األوللسجابة و . تصاعديا من الصف الثاني االبتدائي للصف األول الثانوي
االستمرار، )وفق المحددات المذكورة سابقا في الفصل الثالث  البدء بتحديد مصادر المواصفات

  :وذلك وفق االجراءات اآلتية( والعمومية ات،بوالث
 

 :  تحديد مصادر المواصفات: أوال
 األصلللتوصل إلى مصادر المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لمنتجات السلسلة 

 :  د على المصادر التاليةاعتمتم االوالخامس والثامن، والعاشر  الثاني للصفوف

51 
 

 مقدمة
لمواصفات للتحديد مدى التزام منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم هدفت الدراسة 

ائم و ق( 6)عداد إتم ، و األصلالتربوية والفنية والتناول والعرض كما ظهرت في منتجات السلسلة 
 من منتجات شركة ماجروهيل لعلوماكتب ل والتناول والعرضللمواصفات التربوية والفنية 

(Macmillan-McGraw-Hill)كتب الطالب، وأدلة ل، خامس والثامن والعاشروال الثاني ، للصفوف
 مستوىما  :لىعن التساؤل األول من تساؤالت هذه الدراسة، الذي نّص ع ولسجابة المعلم لكل صف،

المواصفات التربوية في ضوء  منتجات سلسلة ماجروهيلمع اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للعلوم 
بناء مجموعة  تموقد ؟ سلسلة ماجروهيل والفنية ومواصفات التناول والعرض التي تم استخالصها من

 .االمواصفات التي تم إعداده من أدوات التحليل لكتب العلوم، في ضوء قوائم
ساؤالت الفرعية تالمن خالل اإلجابة عن  األول الدراسة الرئيس سؤالستتم اإلجابة عن و  

 : اآلتية
ما المواصفات التربوية والمواصفات الفنية ومواصفات التناول والعرض التي  :ولالسؤال األ  -

 اعتمدتها  سلسلة  ماجروهيل؟

 :للصفوف( العلوم)اب الطالب ما مستوى تحقق المواصفات التربوية في كت: الثاني السؤال -
أحياء، فيزياء، ) الثانوي ي المتوسط، واألولاناالبتدائي، والخامس االبتدائي، والث الثاني
 في المملكة العربية السعودية؟( كيمياء

 :للصفوف( العلوم)ما مستوى تحقق المواصفات الفنية في كتاب الطالب  :السؤال الثالث -
أحياء، فيزياء، ) الثانوي ي المتوسط، واألولانبتدائي، والثاالبتدائي، والخامس اال الثاني
 في المملكة العربية السعودية؟( كيمياء

ما مستوى تحقق مواصفات التناول والعرض للمحتوى في كتاب الطالب  :السؤال الرابع -
 الثانوي ي المتوسط، واألولاناالبتدائي، والخامس االبتدائي، والث الثاني :للصفوف( العلوم)
 في المملكة العربية السعودية؟( حياء، فيزياء، كيمياءأ)

 :للصفوف( العلوم)ما مستوى تحقق المواصفات التربوية في دليل المعلم  :السؤال الخامس -
أحياء، فيزياء، ) الثانوي ي المتوسط، واألولاناالبتدائي، والخامس االبتدائي، والث الثاني
 في المملكة العربية السعودية؟( كيمياء
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المتوسط،  الثانيوالخامس االبتدائي، و  الثاني مات كتب الطالب وأدلة المعلم للصفوفمسح مقد -
؛ الستخراج المواصفات المنصوص عليها وربطها (، كيمياءأحياء، فيزياء) الثانوي واألول

بالمواصفات التي تمت مناقشتها في ورا العمل السابقة من قبل الفريق البحثي في دراسة المرحلة 
 .هـ3411قرير األول لعام الت األولى

بشكل مترو ومتعمق وحصر المواصفات، والمؤشرات  األصلفحص كتب الطالب والمعلم للسلسلة  -
التي تندرج تحتها، والشواهد من هذه الكتب التي تحققها وفق المحددات المذكوره أعاله للصفوف 

 .المستهدفة في هذه الدراسة
د التي تندرج تحت كل مواصفة، من حيث تصنيفها إعادة ترتيب المواصفات والمؤشرات والشواه -

 .سة من قبل الفريق البحثيناضمن مجموعات تضم مواصفات متج
تحديد مستوى التقاطع والتكرار في تلك المواصفات والمؤشرات والشواهد التي تحققها ودمجها  -

 .وتحديدها بشكل دقيق ليسهل تتبعها في منتجات المشروع
قائمة من حيث كونها مواصفة تربوية أو مواصفة فنية، أومواصفة  تبويب مواصفات كل منتج في -

للتناول والعرض والمؤشرات التي تندرج تحت كل مواصفة والشواهد التي تحققها، وبذلك تم 
 كتاب الطالب ودليل المعلمل للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض ائمو ق( 6)التوصل إلى 

 .يللكل صف دراسي مستهدف بالتحل

التأكد من صدق وثبات قوائم المواصفات التي تم تحديدها وتبويبها وقد سبق ذكره في الفصل  -
 .الثالث في منهجية الدراسة

   

 كتب الطالب وأدلة المعلم اتساق نتائج 4-1
 لصف الثاني االبتدائي لنتائج اتساق كتب العلوم   4-1-1
 ومناقشتها االبتدائيلصف الثاني ل نتائج تحليل كتاب الطالب 4-1-1-1

لمـادة العلـوم الفصـل الدراسـي األول  االبتـدائيللصف الثاني  كتاب الطالبعرض نتائج تحليل ل
بحيـث يـتم عـرض  ني، سيتم عرض نتـائج مواصـفات كـل محـور فـي ضـوء مسـتوى تحقـق مؤشـراتهااالثو 

( ن)والنسـب المئويـة ( ت)النتائج الكلية لكل مؤشر ثـم نتـائج كـل مواصـفة مـن خـالل حسـاب التكـرارات 
 .، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصفتوسطات واإلنحراف المعياريوالم

 

 االبتدائيالصف الثاني  –لكتاب الطالبالمواصفات التربوية : المحور األول 4-3-3-3-3
هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من  يركز

ناصـر المحتـوى وهـي تلـك المواصـفات المتحققـة فـي منتجـات السلسـلة الناحية التربوية التعليمية لكافة ع

53 
 

لطالب وأدلة المعلم للعلوم بشكل واضح وصريح في منتجات ما ُنّص عليه في مقدمات كتب ا -
 .سلسلة ماجروهيل لهذه الصفوف

للعلوم للوقوف  األصلالفحص المتعمق للوحدات والفصول وعناصر الدروس لمنتجات السلسلة  -
 .على المواصفات من خالل تجسيدها في المنتج التعليمي

سيما منتجات  ال (قة بتقويم الكتببشكل خاص الدراسات المتعل)مراجعة األدب التربوي  -
 :منهاو ماجروهيل التعليمية للعلوم 

 الستخراج المواصفات  األصل تحليل الدراسات العلمية التي استهدفت كتب السلسلة
Durlak & DuPre, Hill, 2005; -NRC, 1996; Glencoe McGraw) :المعتمدة

2008; ProQuest Report, 2011; Glencoe McGraw-Hill, 2010; O’Donnell, 
ورا فرعية، ومن ثم مناقشتها  ثالثةمن قبل كل فريق، وتمت مناقشتها في  وذلك (2013

  .ة والثالثة األساسيةالثاني في ورشتي العمل
 التي تمت ترجمتها ومواءمتها من قبل شركة ة ماجروهيل لالمواصفات التربوية والفنية لسلس

 (.أ 2131)للتعليم  العبيكان
  العبيكانشركة  تهاترجمو ى التي بنيت عليها سالسل ماجروهيل في العلوم معايير المحتو 

 (.ب 2131)
  كما ظهرت في  التقرير  األولىأدوات الدراسة التقويمية التي تم بناءها في دراسة المرحلة

الصف هـ، والتي استهدفت الصفوف األول والرابع االبتدائي، و 3411-3412األول لعام 
 .األول المتوسط

 

 :إعداد قوائم المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض: اثاني
تــــم تحديــــد مصــــادر المواصــــفات تمــــت دراســــة ومراجعــــة هــــذه المصــــادر الســــتخالص  أنبعــــد 

 األصــلالمواصــفات التربويــة والفنيــة والتنــاول والعــرض وفــق المحــددات المــذكورة أعــاله لكتــب السلســلة 
 :   اآلتيةن والعاشر وفق اإلجراءات والخامس والثام الثاني للصفوف

التقرير  ،األولىدراسة قوائم المواصفات التربوية والفنية التي تم التوصل إليها في دراسة المرحلة  -
 الثانيوالخامس االبتدائي، و  الثاني االستفادة منها للصفوف إمكانية وتحديد ،هـ3412األول لعام 

 (.زياء، والكيمياءاألحياء والفي) الثانوي المتوسط، واألول
إضافة مواصفات محور التناول والعرض من قبل الفريق البحثي والمؤشرات والشواهد التي تندرج  -

 .تحت كل مواصفة في ورشة عمل مكثفة
بناًء على رأي المحكمين  األولىتعديل المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض للمرحلة  -

 .هـ3411للتقرير األول عام 
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المتوسط،  الثانيوالخامس االبتدائي، و  الثاني مات كتب الطالب وأدلة المعلم للصفوفمسح مقد -
؛ الستخراج المواصفات المنصوص عليها وربطها (، كيمياءأحياء، فيزياء) الثانوي واألول

بالمواصفات التي تمت مناقشتها في ورا العمل السابقة من قبل الفريق البحثي في دراسة المرحلة 
 .هـ3411قرير األول لعام الت األولى

بشكل مترو ومتعمق وحصر المواصفات، والمؤشرات  األصلفحص كتب الطالب والمعلم للسلسلة  -
التي تندرج تحتها، والشواهد من هذه الكتب التي تحققها وفق المحددات المذكوره أعاله للصفوف 

 .المستهدفة في هذه الدراسة
د التي تندرج تحت كل مواصفة، من حيث تصنيفها إعادة ترتيب المواصفات والمؤشرات والشواه -

 .سة من قبل الفريق البحثيناضمن مجموعات تضم مواصفات متج
تحديد مستوى التقاطع والتكرار في تلك المواصفات والمؤشرات والشواهد التي تحققها ودمجها  -

 .وتحديدها بشكل دقيق ليسهل تتبعها في منتجات المشروع
قائمة من حيث كونها مواصفة تربوية أو مواصفة فنية، أومواصفة  تبويب مواصفات كل منتج في -

للتناول والعرض والمؤشرات التي تندرج تحت كل مواصفة والشواهد التي تحققها، وبذلك تم 
 كتاب الطالب ودليل المعلمل للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض ائمو ق( 6)التوصل إلى 

 .يللكل صف دراسي مستهدف بالتحل

التأكد من صدق وثبات قوائم المواصفات التي تم تحديدها وتبويبها وقد سبق ذكره في الفصل  -
 .الثالث في منهجية الدراسة

   

 كتب الطالب وأدلة المعلم اتساق نتائج 4-1
 لصف الثاني االبتدائي لنتائج اتساق كتب العلوم   4-1-1
 ومناقشتها االبتدائيلصف الثاني ل نتائج تحليل كتاب الطالب 4-1-1-1

لمـادة العلـوم الفصـل الدراسـي األول  االبتـدائيللصف الثاني  كتاب الطالبعرض نتائج تحليل ل
بحيـث يـتم عـرض  ني، سيتم عرض نتـائج مواصـفات كـل محـور فـي ضـوء مسـتوى تحقـق مؤشـراتهااالثو 

( ن)والنسـب المئويـة ( ت)النتائج الكلية لكل مؤشر ثـم نتـائج كـل مواصـفة مـن خـالل حسـاب التكـرارات 
 .، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصفتوسطات واإلنحراف المعياريوالم

 

 االبتدائيالصف الثاني  –لكتاب الطالبالمواصفات التربوية : المحور األول 4-3-3-3-3
هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من  يركز

ناصـر المحتـوى وهـي تلـك المواصـفات المتحققـة فـي منتجـات السلسـلة الناحية التربوية التعليمية لكافة ع
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لطالب وأدلة المعلم للعلوم بشكل واضح وصريح في منتجات ما ُنّص عليه في مقدمات كتب ا -
 .سلسلة ماجروهيل لهذه الصفوف

للعلوم للوقوف  األصلالفحص المتعمق للوحدات والفصول وعناصر الدروس لمنتجات السلسلة  -
 .على المواصفات من خالل تجسيدها في المنتج التعليمي

سيما منتجات  ال (قة بتقويم الكتببشكل خاص الدراسات المتعل)مراجعة األدب التربوي  -
 :منهاو ماجروهيل التعليمية للعلوم 

 الستخراج المواصفات  األصل تحليل الدراسات العلمية التي استهدفت كتب السلسلة
Durlak & DuPre, Hill, 2005; -NRC, 1996; Glencoe McGraw) :المعتمدة

2008; ProQuest Report, 2011; Glencoe McGraw-Hill, 2010; O’Donnell, 
ورا فرعية، ومن ثم مناقشتها  ثالثةمن قبل كل فريق، وتمت مناقشتها في  وذلك (2013

  .ة والثالثة األساسيةالثاني في ورشتي العمل
 التي تمت ترجمتها ومواءمتها من قبل شركة ة ماجروهيل لالمواصفات التربوية والفنية لسلس

 (.أ 2131)للتعليم  العبيكان
  العبيكانشركة  تهاترجمو ى التي بنيت عليها سالسل ماجروهيل في العلوم معايير المحتو 

 (.ب 2131)
  كما ظهرت في  التقرير  األولىأدوات الدراسة التقويمية التي تم بناءها في دراسة المرحلة

الصف هـ، والتي استهدفت الصفوف األول والرابع االبتدائي، و 3411-3412األول لعام 
 .األول المتوسط

 

 :إعداد قوائم المواصفات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض: اثاني
تــــم تحديــــد مصــــادر المواصــــفات تمــــت دراســــة ومراجعــــة هــــذه المصــــادر الســــتخالص  أنبعــــد 

 األصــلالمواصــفات التربويــة والفنيــة والتنــاول والعــرض وفــق المحــددات المــذكورة أعــاله لكتــب السلســلة 
 :   اآلتيةن والعاشر وفق اإلجراءات والخامس والثام الثاني للصفوف

التقرير  ،األولىدراسة قوائم المواصفات التربوية والفنية التي تم التوصل إليها في دراسة المرحلة  -
 الثانيوالخامس االبتدائي، و  الثاني االستفادة منها للصفوف إمكانية وتحديد ،هـ3412األول لعام 

 (.زياء، والكيمياءاألحياء والفي) الثانوي المتوسط، واألول
إضافة مواصفات محور التناول والعرض من قبل الفريق البحثي والمؤشرات والشواهد التي تندرج  -

 .تحت كل مواصفة في ورشة عمل مكثفة
بناًء على رأي المحكمين  األولىتعديل المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض للمرحلة  -

 .هـ3411للتقرير األول عام 
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 البنود م
المتوسط  توى التحققمس ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

286 
لمساعدة الطالب على " المفكرات اإللكترونية"تستخدم أنشطة 

مهارات البحث واالتصال من خالل القراءة والتقييم والتلخيص تطوير 
  والكتابة

 1811 1811 4    ت
 311    ن

المعتمدة   ألقراص التفاعليةاعلى االنترنت و " العلوم  التطبيقية"تستخدم  287
 .المحاكيات االستطالعية من أجل تطوير مهارات حل المشكالتعلى 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

يقدم المحتوى الطريقة العلمية ويتوسع في خطوة توليد الفروض  288
 في الجزء ما قبل الوحدات" أعمل كالعلماء"ضمن فقرة . واختبارها

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

وى الطالب إلى خطوات تكوين الفرضية واختبارها يوجه المحت 289
 ".استكشف"والتوصل لالستنتاج ضمن فقرة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يركز المحتوى على خطوات تكوين وتوليد الفرضية ضمن  2831
 "خطوة في األنشطة االستكشافية"فقرات

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ب على المقارنة والتصنيف بطرح األسئلة في يشجع المحتوى الطال 2833
 "أختبر نفسي"و " مراجعة الدرس"

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18357 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %8181 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 18317 2862 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8781 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

تمحور أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (18317)، وبانحراف معياري (2862)تساوي  المحتوى حول االستقصاء

 %(.8781)؛ وبنسبة مرتفعةجة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكون در ( 1811-2825)المدى ما بين 
، (1811-2875)األول بين مؤشر شواهد الوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

مما يدل ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر بلغت قيمته ( 4، 2، 3)اهد و الش توتحقق
لمشروع حيث التزم الكتاب بتقديم أنشطة على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب ا

أنظر "وقدمت خاصية . تشّجع الطالب على المالحظة والتنبؤ والتفسير" أستكشف"استكشافية بعنوان 
لتشجيع التفكير الناقد " مراجعة الدرس"والطالب وقدمت خاصية أختبر نفسي  لتشجيع أسئلة" وتساءل

لمساعدة الطالب على أن يألفوا األدوات والتقنيات ( دليل العلوم) وتضمنت مرجعيات الطالب صفحات
المهمة في االستقصاءات العلمية بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة األصل، يليها في المرتبة 

بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام كتاب الطالب ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)الثانية الشاهد 
لتشجيع الطالب لطرح أسئلتهم ونتائج بحثهم " الفكرة الرئيسة"و" األنشطة"بمناقشات  للصف الثاني

 .واستنتاجاتهم لفظيا وكذلك بشكل مكتوب
( 1811-1811)بالنسبة للمؤشر الثاني، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين و 
، لكل منها( 1811)مستوى مرتفع بمتوسط حسابي ( 33، 31، 9، 5، 4، 1، 2، 3) الشواهدوحققت 
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ويـتم مؤشـرًا رئيسـًا، ( 23)سبعة مواصـفات ينـدرج تحتهـا  األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم، ويتضمن
مؤشــراتها وترتيبهــا الكلــي لهــذا  مــن خــالل تحليــل نتــائج هــذا المحــور بتحليــل نتــائج كــل مواصــفةعــرض 

 :المحور كما يلي
 كتاب الطالب) تمحور المحتوى حول االستقصاء: صفة األولى من المحور األولالموا– 

 (االبتدائيالصف الثاني 
 ينتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 

نسب المئوية وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، وال
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 1-4 جدول 

 لتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولىا
 للصف الثاني االبتدائي لعلومل الطالبلكتاب " تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
المتوسط  توى التحققمس ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

د الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطين   1رالمؤش    .يقد م أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء تشك ل بمجموعها تركيز الوحدة، وتزو 

تشّجع على المالحظة " أستكشف"نوان تقّدم أنشطة استكشافية بع 383
 .والتنبؤ والتفسير

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لتشجيع أسئلة الطالب وتشجع " أنظر وتساءل"تستخدم خاصية  382
 "والتفكير الناقد" مراجعة الدرس"خاصية أختبر نفسي و

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لتشجيع الطالب " كرة الرئيسةالف"و" األنشطة"تستخدم مناقشات  381
 لفظيا وكذلك بشكل مكتوب لطرح أسئلتهم ونتائج بحثهم واستنتاجاتهم

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

لمساعدة الطالب ( ضمن مرجعيات الطالب) يستخدم دليل العلوم 384
 على أن يألفوا األدوات والتقنيات المهمة في االستقصاءات العلمية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18325 2894 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9881 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة  2المؤش ر

283 
" كن عالما أو اعمل كالعلماء "يتضمن جزء ما قبل الوحدات فقرة 

هج العلمي ويتوّسع في العمليات المتعلقة بـتوليد ويقدم المن
 الفرضيات واختبارها، تحليل البيانات، واستخالص االستنتاجات

 1811 1811    4 ت

    311 ن

 تشّجع أنشطة التقصي المالحظة والتنبؤ والتفسير 282
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 .والتفسيرالقياس التجريب و " المختبرات السريعة"تتضمن  281
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 المالحظة واالستدالل والتنبؤ" أنظر وتساءل"تشّجع فقرات  284
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يشجع المحتوى تنمية مهارات التفكير األساسية والمركبة من خالل  285
 .فقرات أفكر وأتحدث واكتب واختبر نفسي

 1811 1811    4 ت
    311 ن
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 البنود م
المتوسط  توى التحققمس ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

286 
لمساعدة الطالب على " المفكرات اإللكترونية"تستخدم أنشطة 

مهارات البحث واالتصال من خالل القراءة والتقييم والتلخيص تطوير 
  والكتابة

 1811 1811 4    ت
 311    ن

المعتمدة   ألقراص التفاعليةاعلى االنترنت و " العلوم  التطبيقية"تستخدم  287
 .المحاكيات االستطالعية من أجل تطوير مهارات حل المشكالتعلى 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

يقدم المحتوى الطريقة العلمية ويتوسع في خطوة توليد الفروض  288
 في الجزء ما قبل الوحدات" أعمل كالعلماء"ضمن فقرة . واختبارها

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

وى الطالب إلى خطوات تكوين الفرضية واختبارها يوجه المحت 289
 ".استكشف"والتوصل لالستنتاج ضمن فقرة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يركز المحتوى على خطوات تكوين وتوليد الفرضية ضمن  2831
 "خطوة في األنشطة االستكشافية"فقرات

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ب على المقارنة والتصنيف بطرح األسئلة في يشجع المحتوى الطال 2833
 "أختبر نفسي"و " مراجعة الدرس"

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18357 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %8181 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 18317 2862 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8781 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

تمحور أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (18317)، وبانحراف معياري (2862)تساوي  المحتوى حول االستقصاء

 %(.8781)؛ وبنسبة مرتفعةجة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكون در ( 1811-2825)المدى ما بين 
، (1811-2875)األول بين مؤشر شواهد الوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

مما يدل ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر بلغت قيمته ( 4، 2، 3)اهد و الش توتحقق
لمشروع حيث التزم الكتاب بتقديم أنشطة على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب ا

أنظر "وقدمت خاصية . تشّجع الطالب على المالحظة والتنبؤ والتفسير" أستكشف"استكشافية بعنوان 
لتشجيع التفكير الناقد " مراجعة الدرس"والطالب وقدمت خاصية أختبر نفسي  لتشجيع أسئلة" وتساءل

لمساعدة الطالب على أن يألفوا األدوات والتقنيات ( دليل العلوم) وتضمنت مرجعيات الطالب صفحات
المهمة في االستقصاءات العلمية بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة األصل، يليها في المرتبة 

بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام كتاب الطالب ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)الثانية الشاهد 
لتشجيع الطالب لطرح أسئلتهم ونتائج بحثهم " الفكرة الرئيسة"و" األنشطة"بمناقشات  للصف الثاني

 .واستنتاجاتهم لفظيا وكذلك بشكل مكتوب
( 1811-1811)بالنسبة للمؤشر الثاني، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين و 
، لكل منها( 1811)مستوى مرتفع بمتوسط حسابي ( 33، 31، 9، 5، 4، 1، 2، 3) الشواهدوحققت 
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ويـتم مؤشـرًا رئيسـًا، ( 23)سبعة مواصـفات ينـدرج تحتهـا  األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم، ويتضمن
مؤشــراتها وترتيبهــا الكلــي لهــذا  مــن خــالل تحليــل نتــائج هــذا المحــور بتحليــل نتــائج كــل مواصــفةعــرض 

 :المحور كما يلي
 كتاب الطالب) تمحور المحتوى حول االستقصاء: صفة األولى من المحور األولالموا– 

 (االبتدائيالصف الثاني 
 ينتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 

نسب المئوية وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، وال
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 1-4 جدول 

 لتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولىا
 للصف الثاني االبتدائي لعلومل الطالبلكتاب " تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
المتوسط  توى التحققمس ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

د الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطين   1رالمؤش    .يقد م أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء تشك ل بمجموعها تركيز الوحدة، وتزو 

تشّجع على المالحظة " أستكشف"نوان تقّدم أنشطة استكشافية بع 383
 .والتنبؤ والتفسير

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لتشجيع أسئلة الطالب وتشجع " أنظر وتساءل"تستخدم خاصية  382
 "والتفكير الناقد" مراجعة الدرس"خاصية أختبر نفسي و

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لتشجيع الطالب " كرة الرئيسةالف"و" األنشطة"تستخدم مناقشات  381
 لفظيا وكذلك بشكل مكتوب لطرح أسئلتهم ونتائج بحثهم واستنتاجاتهم

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

لمساعدة الطالب ( ضمن مرجعيات الطالب) يستخدم دليل العلوم 384
 على أن يألفوا األدوات والتقنيات المهمة في االستقصاءات العلمية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18325 2894 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9881 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة  2المؤش ر

283 
" كن عالما أو اعمل كالعلماء "يتضمن جزء ما قبل الوحدات فقرة 

هج العلمي ويتوّسع في العمليات المتعلقة بـتوليد ويقدم المن
 الفرضيات واختبارها، تحليل البيانات، واستخالص االستنتاجات

 1811 1811    4 ت

    311 ن

 تشّجع أنشطة التقصي المالحظة والتنبؤ والتفسير 282
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 .والتفسيرالقياس التجريب و " المختبرات السريعة"تتضمن  281
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 المالحظة واالستدالل والتنبؤ" أنظر وتساءل"تشّجع فقرات  284
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يشجع المحتوى تنمية مهارات التفكير األساسية والمركبة من خالل  285
 .فقرات أفكر وأتحدث واكتب واختبر نفسي

 1811 1811    4 ت
    311 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

بعض الخيارات " المهن في العلوم"و" القراءة العلمية"التوسع تقدم أنشطة  185
  المتاحة للتوسع في المفاهيم

 18957 3825  1 3  ت
  75 25  ن

كة االنترنت  مرتبط بالمحتوى فرصا إضافية لدعم مرحلة يقدم موقع على شب 186
 . التفسير والتقويم والتوسع

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1825 3873 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %5781 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 .سبقة وأخذها باالعتباريؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة الم 4المؤش ر

تساعد مرحلة التهيئة المدرجة في كل درس في التعرف على المعرفة القبلية  483
 "المناقشات الصفية"و" أنظر وأتساءل"ن خالل فقرات م

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يوفر للطالب فرصة متكررة لجمع الشواهد والدالئل والتوصل لالستنتاج  من  482
 .مختبر سريع  تكشف،خالل اس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 يشجع المحتوى الطالب على تحم ل مسئولية التعلم 5المؤش ر 

م من خالل أختبر نفسي يساعد الطلبة على طرح أسئلة لتقويم درجة فهمه 583
 .التعليق المرافق للصور ومراجعة الفصل ومراجعة الدرس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 .يختبر  الطالب ويقيمون توقعاتهم في النشاطات االستكشافية 582
 1811 1811    4 ت
    311 ن

لمراجعة ما  الفرصة للطالب read to review  I( أقرأ ألراجع )توفر فقرة  581
 تم تعلمه في الفصل

 1811 1811 4    ت
 311    ن

توفر تغذية راجعة فورية  للطالب على فهمهم للمفاهيم   من خالل أسئلة  584
 المراجعة االلكترونية 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 1811 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %5181 مستوى تحقق المؤشر الخامسالنسبة المئوية  ل

 يزيد المحتوى من الدافعية واالنغماس والمرجعية واالرتباط    6 المؤش ر

 تقدم نشاطات متعددة تجعل الطالب ينهمك  بفاعلية بحل المشكالت الموجهة 683
 1811 1811    4 ت
    311 ن

مهن في "و " العلمية القراءة"يربط الطالب بواقع الحياة من خالل فقرات  682
 "العلوم

 3821 3851  2 2  ت
  51 51  ن

واضحة تدعم  األهداف ( شروحات)يصمم النص والصور لتقديم  تفسيرات 681
 المحددة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

684 
توفر للطالب النشاطات والمعلومات اإلثرائية الداعمة للمنهج للتهيئة 

وض المحاكاة والرسوم المتحركة والعروض التفاعلية واالنغماس من خالل عر 
 من خالل الموقع االلكتروني للسلسلة 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 18175 3883 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %6181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
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كن عالما أو اعمل "لى التزام كتاب الصف الثاني بتضمين جزء ما قبل الوحدات فقرة إويعزى ذلك 
" المختبرات السريعة" وتضمنت كما شجع الكتاب أنشطة التقصي المالحظة والتنبؤ والتفسير" كالعلماء

حظة واالستدالل تضمين فقرات انظر وأتساءل لتشجيع المالبالتجريب والقياس والتفسير والتزم الكتاب 
والتنبؤ ووجه المحتوى الطالب إلى خطوات تكوين الفرضية واختبارها والتوصل لالستنتاج ضمن فقرة 

ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الكتاب ( 2875)بمتوسط حسابي ( 8)استكشف، يليها الشاهد "
 انقبل الوحدات، ثم الشاهدفي الجزء ما " أعمل كالعلماء"ضمن فقرة  ،بخطوة توليد الفروض واختبارها

ذلك لغياب أنشطة المفكرات االلكترونية و تحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 6)
في السلسلة األصل والتي تساعد الطالب على تطوير مهارات مقارنة بما ضمن المصادر التقنية 

شارة في النسخة العربية تمت اإلبينما  ،البحث واالتصال من خالل القراءة والتقييم والتلخيص والكتابة
ألقراص التفاعلية المعتمدة على على االنترنت وا" لوم  التطبيقيةالع"غياب ، و فقط كانلى موقع العبيإ

 .المحاكيات االستطالعية من أجل تطوير مهارات حل المشكالت
  

 ول اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز ح: المواصفة الثانية من المحور األول
 (الصف الثاني االبتدائي -كتاب الطالب) الطالب

( 5)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 2-4)ويوضح الجدول ، فةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواص
 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 2-4 جدول 

 نيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثا
 لعلوم للصف الثاني االبتدائيل الطالب لكتاب" اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 ركز حول الطالباعتماد بناء المحتوى على التعلم المتم 3المؤش ر 

يثير المحتوى اهتمام الطالب من خالل أسئلة أنظر وأتساءل :التهيئة  183
 ،والمناقشات الصفية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

توفر األنشطة االستكشافية األولية قبل قراءة الدرس الفرصة : االستكشاف 182
 لتقديم المفاهيم المفتاحية والتي سيتطور حولها الدرس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

181 
المفردات المهمة ويصل النص " أقرأ وأتعلم"يقدم المحتوى ضمن : الشرح

فرصة إضافية  للطالب  " المختبر السريع"والصور أجزاء المحتوى ويوفر 
 لتعميق المفاهيم المفتاحية 

 3851 3875  3 1  ت

  25 75  ن

س وطرق التقويم البنائي األخرى فهم الطالب مراجعة الدر "تقيس : التقويم 184
 وتوفر فرصا إلعادة التدريس

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

بعض الخيارات " المهن في العلوم"و" القراءة العلمية"التوسع تقدم أنشطة  185
  المتاحة للتوسع في المفاهيم

 18957 3825  1 3  ت
  75 25  ن

كة االنترنت  مرتبط بالمحتوى فرصا إضافية لدعم مرحلة يقدم موقع على شب 186
 . التفسير والتقويم والتوسع

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1825 3873 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %5781 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 .سبقة وأخذها باالعتباريؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة الم 4المؤش ر

تساعد مرحلة التهيئة المدرجة في كل درس في التعرف على المعرفة القبلية  483
 "المناقشات الصفية"و" أنظر وأتساءل"ن خالل فقرات م

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يوفر للطالب فرصة متكررة لجمع الشواهد والدالئل والتوصل لالستنتاج  من  482
 .مختبر سريع  تكشف،خالل اس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 يشجع المحتوى الطالب على تحم ل مسئولية التعلم 5المؤش ر 

م من خالل أختبر نفسي يساعد الطلبة على طرح أسئلة لتقويم درجة فهمه 583
 .التعليق المرافق للصور ومراجعة الفصل ومراجعة الدرس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 .يختبر  الطالب ويقيمون توقعاتهم في النشاطات االستكشافية 582
 1811 1811    4 ت
    311 ن

لمراجعة ما  الفرصة للطالب read to review  I( أقرأ ألراجع )توفر فقرة  581
 تم تعلمه في الفصل

 1811 1811 4    ت
 311    ن

توفر تغذية راجعة فورية  للطالب على فهمهم للمفاهيم   من خالل أسئلة  584
 المراجعة االلكترونية 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 1811 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %5181 مستوى تحقق المؤشر الخامسالنسبة المئوية  ل

 يزيد المحتوى من الدافعية واالنغماس والمرجعية واالرتباط    6 المؤش ر

 تقدم نشاطات متعددة تجعل الطالب ينهمك  بفاعلية بحل المشكالت الموجهة 683
 1811 1811    4 ت
    311 ن

مهن في "و " العلمية القراءة"يربط الطالب بواقع الحياة من خالل فقرات  682
 "العلوم

 3821 3851  2 2  ت
  51 51  ن

واضحة تدعم  األهداف ( شروحات)يصمم النص والصور لتقديم  تفسيرات 681
 المحددة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

684 
توفر للطالب النشاطات والمعلومات اإلثرائية الداعمة للمنهج للتهيئة 

وض المحاكاة والرسوم المتحركة والعروض التفاعلية واالنغماس من خالل عر 
 من خالل الموقع االلكتروني للسلسلة 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 18175 3883 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %6181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
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كن عالما أو اعمل "لى التزام كتاب الصف الثاني بتضمين جزء ما قبل الوحدات فقرة إويعزى ذلك 
" المختبرات السريعة" وتضمنت كما شجع الكتاب أنشطة التقصي المالحظة والتنبؤ والتفسير" كالعلماء

حظة واالستدالل تضمين فقرات انظر وأتساءل لتشجيع المالبالتجريب والقياس والتفسير والتزم الكتاب 
والتنبؤ ووجه المحتوى الطالب إلى خطوات تكوين الفرضية واختبارها والتوصل لالستنتاج ضمن فقرة 

ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الكتاب ( 2875)بمتوسط حسابي ( 8)استكشف، يليها الشاهد "
 انقبل الوحدات، ثم الشاهدفي الجزء ما " أعمل كالعلماء"ضمن فقرة  ،بخطوة توليد الفروض واختبارها

ذلك لغياب أنشطة المفكرات االلكترونية و تحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 6)
في السلسلة األصل والتي تساعد الطالب على تطوير مهارات مقارنة بما ضمن المصادر التقنية 

شارة في النسخة العربية تمت اإلبينما  ،البحث واالتصال من خالل القراءة والتقييم والتلخيص والكتابة
ألقراص التفاعلية المعتمدة على على االنترنت وا" لوم  التطبيقيةالع"غياب ، و فقط كانلى موقع العبيإ

 .المحاكيات االستطالعية من أجل تطوير مهارات حل المشكالت
  

 ول اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز ح: المواصفة الثانية من المحور األول
 (الصف الثاني االبتدائي -كتاب الطالب) الطالب

( 5)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 2-4)ويوضح الجدول ، فةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواص
 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 2-4 جدول 

 نيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثا
 لعلوم للصف الثاني االبتدائيل الطالب لكتاب" اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 ركز حول الطالباعتماد بناء المحتوى على التعلم المتم 3المؤش ر 

يثير المحتوى اهتمام الطالب من خالل أسئلة أنظر وأتساءل :التهيئة  183
 ،والمناقشات الصفية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

توفر األنشطة االستكشافية األولية قبل قراءة الدرس الفرصة : االستكشاف 182
 لتقديم المفاهيم المفتاحية والتي سيتطور حولها الدرس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

181 
المفردات المهمة ويصل النص " أقرأ وأتعلم"يقدم المحتوى ضمن : الشرح

فرصة إضافية  للطالب  " المختبر السريع"والصور أجزاء المحتوى ويوفر 
 لتعميق المفاهيم المفتاحية 

 3851 3875  3 1  ت

  25 75  ن

س وطرق التقويم البنائي األخرى فهم الطالب مراجعة الدر "تقيس : التقويم 184
 وتوفر فرصا إلعادة التدريس

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن
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للطالب لجمع متكررة  فرصا "المناقشات الصفية"ووفرت " أنظر وأتساءل"القبلية من خالل فقرات 
 .واعمل كالعلماء ،مختبر سريعو الشواهد والدالئل والتوصل لالستنتاج من خالل استكشف، 

وقد تحقق ( 1811–1811)بين  شواهدهتراوحت متوسطات  ،شر الخامسلمؤ أما بالنسبة ل
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام محتوى كتاب ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2، 3) الشاهدان

مساعد الطلبة على طرح أسئلة وذلك من خالل  ،الطالب بتشجيع الطالب على تحمل مسئولية التعلم
ومراجعة الفصل ومراجعة  ،التعليق المرافق للصورو  تبر نفسي،لتقويم درجة فهمهم من خالل أخ

كما التزم الكتاب بتضمين النشاطات االستكشافية والتي توفر الفرص للطالب الختبار وتقييم  ،الدرس
تحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي بمتوسط حسابي ( 4، 1) الشاهدانتوقعاتهم، يليهما 

والتي توفر الفرصة للطالب لمراجعة ما تم تعلمه I read  to review) ) جعوذلك لغياب  فقرة أقرأ ألرا
كما غابت أسئلة المراجعة االلكترونية والتي توفر للطالب تغذية راجعة فورية على فهمهم  ،في الفصل

 .ني الذي يوفره الموقع االلكترونيللمفاهيم العلمية نتيجة ضعف الدعم التق
حيث حصلت ( 1811-1811)بين  شواهدهوحت متوسطات فقد ترا ،أما المؤشر السادس

نظرا اللتزام كتاب  بمستوى تحقق مرتفع،( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 1، 3) الشواهد
ربة بصورة مقا ةم نشاطات متعددة تجعل الطالب ينهمك بفاعلية بحل المشكالت الموجهيالطالب بتقد

 تزم الكتاب بتضمين النص والصور لتقديم  تفسيراتكما ال ،صللما ظهرت عليه في السلسلة األ
 ومستوى( 3851)بمتوسط حسابي ( 2)يليهما الشاهد المحددة، واضحة تدعم األهداف ( اتشروح)

لى عدم التزام الكتاب بربط الطالب بواقع الحياة من خالل فقرات القراءة إويعزى ذلك  متوسطتحقق 
الفقرات في كتاب الطالب بنفس تكرار  هذه تكرار ظهورنظرا لعدم وذلك العلمية ومهن في العلوم 

مرات في كتاب الصف ( 4)حيث كان تكرار ظهور فقرة قراءة علمية  ،صلظهورها في الكتاب األ
وتكررت فقرة مهن علمية  ،مرة في نهاية كل فصل( 32)الثاني بينما كان تكرار ظهورها في األصل 

( 6)صل تكرار ظهورها في األ كانفي حين  االبتدائي انيالصف الث الطالب لمرة واحدة فقط في كتاب
تحقق بمتوسط حسابي ( 4)وأخيرا الشاهد  ،مرات متوافقة مع نهاية كل وحدة من وحدات الكتاب

 وذلك لعدم تفعيل الموقع االلكتروني وعدم تضمين الموقع المواد الرقمية غير متحققومستوى ( 1811)
 .والعروض التفاعليةرسوم المتحركة عروض المحاكاة وال

( 2875)ط حسابي بلغت قيمته سو على مت ه الوحيدبالنسبة للمؤشر السابع، فقد حصل شاهد
وذلك اللتزام محتوى الكتاب على تشجيع التشاركية بين جميع الطالب من خالل  بمستوى تحقق مرتفع

 ."فكرة الرئيسيةاستكشف ال"، "استكشف"عمل الطالب في أزواج أو مجموعات صغيرة من خالل فقرات 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 جميع الطالب يشجع المحتوى التشاركية بين    7 المؤشر

يساعد أو يبعث على عمل الطالب في أزواج أو مجموعات صغيرة من  783
 " مختبر سريع"، "استكشف الفكرة الرئيسية"، "استكشف"خالل فقرات 

   1 3 ت
2775 8758 

   25 75 ن
 1851 2875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %9387 شر السابعالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤ 
 18394 3891 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %6181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

اعتماد  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية (2-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (18394)، وبانحراف معياري (3891)اوي تسبناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.6181)؛ وبنسبة متوسطة

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 1811)ط حسابي بمتوس( 2، 3) ، وتحقق الشاهدان(1811-1811)

على التزام الكتاب بتصميم الدروس بدمج مراحل دورة التعلم بصورة مطابقة لألصل متمثلة في سمات 
ومستوى تحقق مرتفع اللتزام ( 2825)بمتوسط حسابي ( 4)مرحلة التهيئة واالستكشاف، ثم الشاهد 

أفكر )طرق التقويم البنائي ومراجعة الدرس بفقرة  بسمات مرحلة التقويم من حيث تضمينالكتاب 
وتعزى هذه النتيجة  متوسطومستوى تحقق ( 3875)بمتوسط حسابي ( 1)، ثم الشاهد (وأكتبواتحدث 
إضافية للطالب لتعميق المفاهيم المفتاحية  بينما غابت  افقرة المختبر السريع والتي توفر فرصلغياب 

بمتوسط ( 5)ب والتي تتضمن المفردات المهمة في الدرس، ثم الشاهد فقرة أقرأ وأتعلم من كتاب الطال
ثراء في كل وذلك لعدم تكرار ظهور فقرات مرحلة التوسع واإل ومستوى تحقق منخفض (3825)حسابي 

 ،الكتابة العلميةو  ،والقراءة العلمية ،أعمل كالعلماء :درس من دروس الفصل متمثلة في  الفقرات
حيث تضمن كل فصل من فصول الكتاب جميع  ،صلفي السلسلة األ ا ظهرتكم ،والمهن في العلوم

بينما تكررت فقرات مرحلة التوسع لمرة واحدة في كل  ،فقرات مرحلة التوسع موزعة على دروس الفصل
تحقق وذلك غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 6)فصل في كتب المشروع، وأخيرا الشاهد 

ى شبكة االنترنت الذي يقدم فرصا إضافية لدعم مرحلة التفسير لضعف دعم الموقع المفترض عل
 . والتقويم والتوسع

لكل منهما ( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته  شواهدهبالنسبة للمؤشر الرابع، حصل و 
وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام محتوى كتاب الطالب للصف الثاني على تأكيد تنشيط المعرفة 

باالعتبار حيث ساعدت مرحلة التهيئة المدرجة في كل درس في التعرف على المعرفة المسبقة وأخذها 
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للطالب لجمع متكررة  فرصا "المناقشات الصفية"ووفرت " أنظر وأتساءل"القبلية من خالل فقرات 
 .واعمل كالعلماء ،مختبر سريعو الشواهد والدالئل والتوصل لالستنتاج من خالل استكشف، 

وقد تحقق ( 1811–1811)بين  شواهدهتراوحت متوسطات  ،شر الخامسلمؤ أما بالنسبة ل
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام محتوى كتاب ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2، 3) الشاهدان

مساعد الطلبة على طرح أسئلة وذلك من خالل  ،الطالب بتشجيع الطالب على تحمل مسئولية التعلم
ومراجعة الفصل ومراجعة  ،التعليق المرافق للصورو  تبر نفسي،لتقويم درجة فهمهم من خالل أخ

كما التزم الكتاب بتضمين النشاطات االستكشافية والتي توفر الفرص للطالب الختبار وتقييم  ،الدرس
تحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي بمتوسط حسابي ( 4، 1) الشاهدانتوقعاتهم، يليهما 

والتي توفر الفرصة للطالب لمراجعة ما تم تعلمه I read  to review) ) جعوذلك لغياب  فقرة أقرأ ألرا
كما غابت أسئلة المراجعة االلكترونية والتي توفر للطالب تغذية راجعة فورية على فهمهم  ،في الفصل

 .ني الذي يوفره الموقع االلكترونيللمفاهيم العلمية نتيجة ضعف الدعم التق
حيث حصلت ( 1811-1811)بين  شواهدهوحت متوسطات فقد ترا ،أما المؤشر السادس

نظرا اللتزام كتاب  بمستوى تحقق مرتفع،( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 1، 3) الشواهد
ربة بصورة مقا ةم نشاطات متعددة تجعل الطالب ينهمك بفاعلية بحل المشكالت الموجهيالطالب بتقد

 تزم الكتاب بتضمين النص والصور لتقديم  تفسيراتكما ال ،صللما ظهرت عليه في السلسلة األ
 ومستوى( 3851)بمتوسط حسابي ( 2)يليهما الشاهد المحددة، واضحة تدعم األهداف ( اتشروح)

لى عدم التزام الكتاب بربط الطالب بواقع الحياة من خالل فقرات القراءة إويعزى ذلك  متوسطتحقق 
الفقرات في كتاب الطالب بنفس تكرار  هذه تكرار ظهورنظرا لعدم وذلك العلمية ومهن في العلوم 

مرات في كتاب الصف ( 4)حيث كان تكرار ظهور فقرة قراءة علمية  ،صلظهورها في الكتاب األ
وتكررت فقرة مهن علمية  ،مرة في نهاية كل فصل( 32)الثاني بينما كان تكرار ظهورها في األصل 

( 6)صل تكرار ظهورها في األ كانفي حين  االبتدائي انيالصف الث الطالب لمرة واحدة فقط في كتاب
تحقق بمتوسط حسابي ( 4)وأخيرا الشاهد  ،مرات متوافقة مع نهاية كل وحدة من وحدات الكتاب

 وذلك لعدم تفعيل الموقع االلكتروني وعدم تضمين الموقع المواد الرقمية غير متحققومستوى ( 1811)
 .والعروض التفاعليةرسوم المتحركة عروض المحاكاة وال

( 2875)ط حسابي بلغت قيمته سو على مت ه الوحيدبالنسبة للمؤشر السابع، فقد حصل شاهد
وذلك اللتزام محتوى الكتاب على تشجيع التشاركية بين جميع الطالب من خالل  بمستوى تحقق مرتفع

 ."فكرة الرئيسيةاستكشف ال"، "استكشف"عمل الطالب في أزواج أو مجموعات صغيرة من خالل فقرات 
 
 

59 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 جميع الطالب يشجع المحتوى التشاركية بين    7 المؤشر

يساعد أو يبعث على عمل الطالب في أزواج أو مجموعات صغيرة من  783
 " مختبر سريع"، "استكشف الفكرة الرئيسية"، "استكشف"خالل فقرات 

   1 3 ت
2775 8758 

   25 75 ن
 1851 2875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %9387 شر السابعالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤ 
 18394 3891 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %6181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

اعتماد  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية (2-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (18394)، وبانحراف معياري (3891)اوي تسبناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.6181)؛ وبنسبة متوسطة

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 1811)ط حسابي بمتوس( 2، 3) ، وتحقق الشاهدان(1811-1811)

على التزام الكتاب بتصميم الدروس بدمج مراحل دورة التعلم بصورة مطابقة لألصل متمثلة في سمات 
ومستوى تحقق مرتفع اللتزام ( 2825)بمتوسط حسابي ( 4)مرحلة التهيئة واالستكشاف، ثم الشاهد 

أفكر )طرق التقويم البنائي ومراجعة الدرس بفقرة  بسمات مرحلة التقويم من حيث تضمينالكتاب 
وتعزى هذه النتيجة  متوسطومستوى تحقق ( 3875)بمتوسط حسابي ( 1)، ثم الشاهد (وأكتبواتحدث 
إضافية للطالب لتعميق المفاهيم المفتاحية  بينما غابت  افقرة المختبر السريع والتي توفر فرصلغياب 

بمتوسط ( 5)ب والتي تتضمن المفردات المهمة في الدرس، ثم الشاهد فقرة أقرأ وأتعلم من كتاب الطال
ثراء في كل وذلك لعدم تكرار ظهور فقرات مرحلة التوسع واإل ومستوى تحقق منخفض (3825)حسابي 

 ،الكتابة العلميةو  ،والقراءة العلمية ،أعمل كالعلماء :درس من دروس الفصل متمثلة في  الفقرات
حيث تضمن كل فصل من فصول الكتاب جميع  ،صلفي السلسلة األ ا ظهرتكم ،والمهن في العلوم

بينما تكررت فقرات مرحلة التوسع لمرة واحدة في كل  ،فقرات مرحلة التوسع موزعة على دروس الفصل
تحقق وذلك غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 6)فصل في كتب المشروع، وأخيرا الشاهد 

ى شبكة االنترنت الذي يقدم فرصا إضافية لدعم مرحلة التفسير لضعف دعم الموقع المفترض عل
 . والتقويم والتوسع

لكل منهما ( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته  شواهدهبالنسبة للمؤشر الرابع، حصل و 
وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام محتوى كتاب الطالب للصف الثاني على تأكيد تنشيط المعرفة 

باالعتبار حيث ساعدت مرحلة التهيئة المدرجة في كل درس في التعرف على المعرفة المسبقة وأخذها 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

توفر المراجعة السريعة ومراجعة الفصل تدريبات على التصنيف والتنبؤ  3182
 .والتفكير الناقد وغيرها من المهارات العلمية 

 1851 2875   1 3 ت
   25 75 ن

م واألشكال من يوجد فرص للطالب للتدرب على تفسير الصور والرسو  3181
 ( .اقرأ المخطط –اقرأ الجدول –اقرأ الصورة )خالل أسئلة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

كأدوات تقويم ( واكتب ،تحدث ، فكر –أسئلة اختبر نفسي )تعمل  3184
 .بنائي ليتحقق الطالب من فهمهم أثناء الدروس 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ب لتقويم أدائهم من خالل إكمالهم لمراجعة الدرس يوجد فرص للطال 3185
 .ومراجعة الفصل 

 1851 2875   1 3 ت
   25 75 ن

الطالب بتغذية راجعة حول ( اختبار الفصل–اختبار الدرس )يزود  3186
 . مستوى فهمهم للمفاهيم المقدمة لهم حديثاً 

 1851 2875   1 3 ت
   25 75 ن

ذية راجعة فورية عند استخدامهم لالختبارات التفاعلية يتلقى الطالب تغ 3187
  .االلكترونية القصيرة 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18234 2814 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 1812 3898 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6681 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة (1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (3898)تساوي  يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 2825أقل من-385)ين ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما ب(1812)
 %(.6681)؛ وبنسبة متوسطةالمواصفة 

، (1811-1811)الثامن بين مؤشر ال شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 
مما يدل على التزام محتوى الكتاب ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)وتحقق الشاهد 

على تمييز المعلومات  فكار الرئيسية والكلمات المفتاحية بوضوح في الكتاب ليساعد الطالببتحديد األ
بمستوى تحقق مرتفع ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 4، 2) الشاهدينالهامة، يليه في المرتبة الثانية 

تي تم جمعها لمعلومات الاتحديد لنتيجة التزام كتاب الصف الثاني بتوفير ملخصات القراءة والكتابة 
نشاط و  ووفرت فقرة أتواصل ضمن النشاط السريع، وتضمين تلميحات حول ما يتوجب تسجيله منها،

( 1811)تحقق بمتوسط حسابي ( 1)، وأخيرا الشاهد ف فرصا للطالب لتدوين المالحظاتاستكش
ية الداعمة وذلك لغياب المواد التقن الشواهد ، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينتحققغير مبمستوى 

للكتاب والمتمثلة بأنشطة المفكرة االلكترونية والتي تشجع  الطالب ألخذ مالحظات حول المادة التي 
 .يبحثونها ومن ثم اإلشارة إلى هذه المالحظات عند كتابة ملخصاتهم
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 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى : المواصفة الثالثة من المحور األول
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب) الطالب

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
سط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتو 

التكرارات والمتوسط ( 1-4)ويوضح الجدول رقم ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 

 3-4 جدول 

يستهدف المحتوى تطوير المهارات " تكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" الدراسية لدى الطالب

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات   8 المؤش ر

يحدد المحتوى بوضوح األفكار الرئيسية والكلمات المفتاحية في الكتاب  883
 .ليساعد الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لخصات القراءة والكتابة تحديدا للمعلومات التي تم جمعها توفر م 882
 .وتلميحات حول ما يتوجب تسجيله منها 

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

تشجع أنشطة المفكرة االلكترونية الطالب ألخذ مالحظات حول المادة التي  881
 .يبحثونها ومن ثم اإلشارة إلى هذه المالحظات عند كتابة ملخصاتهم 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

توفر فقرة أتواصل ضمن النشاط السريع فقرات ضمن نشاط استكشف  884
  .فرصا للطالب لتدوين المالحظات 

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

 1875 3888 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %6287 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

        يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 3المؤش ر 

 .تحدد األفكار الكبرى التي سيتلقاها الطالب في الكتاب بوضوح 983
 1811 1811    4 ت
    311 ن

982 
ونشاط  –مراجعة الدرس )ُتدعم األفكار الرئيسة من خالل 

جيع الطالب على تلخيص ويتم تش( والمطويات –أكتب ،تحدث،فكر
 .تعلمهم حول هذه األفكار

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تشجع أنشطة المفكرة االلكترونية الطالب على كتابة ملخص  981
 للمعلومات التي جمعوها خالل بحثهم في االنترنت 

 1811 1811 4    ت

 311    ن
 1811 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 يقدم المحتوى فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف واستقبال التغذية الراجعة   18المؤشر 

( وبناء المهارة  –و من المدرسة إلى المنزل  – A-Zمن)توفر أنشطة  3183
 .يب على مهارات االستقصاء فرصًا إضافية للطالب للتدر 

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

توفر المراجعة السريعة ومراجعة الفصل تدريبات على التصنيف والتنبؤ  3182
 .والتفكير الناقد وغيرها من المهارات العلمية 

 1851 2875   1 3 ت
   25 75 ن

م واألشكال من يوجد فرص للطالب للتدرب على تفسير الصور والرسو  3181
 ( .اقرأ المخطط –اقرأ الجدول –اقرأ الصورة )خالل أسئلة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

كأدوات تقويم ( واكتب ،تحدث ، فكر –أسئلة اختبر نفسي )تعمل  3184
 .بنائي ليتحقق الطالب من فهمهم أثناء الدروس 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ب لتقويم أدائهم من خالل إكمالهم لمراجعة الدرس يوجد فرص للطال 3185
 .ومراجعة الفصل 

 1851 2875   1 3 ت
   25 75 ن

الطالب بتغذية راجعة حول ( اختبار الفصل–اختبار الدرس )يزود  3186
 . مستوى فهمهم للمفاهيم المقدمة لهم حديثاً 

 1851 2875   1 3 ت
   25 75 ن

ذية راجعة فورية عند استخدامهم لالختبارات التفاعلية يتلقى الطالب تغ 3187
  .االلكترونية القصيرة 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18234 2814 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 1812 3898 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6681 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة (1-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (3898)تساوي  يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 2825أقل من-385)ين ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما ب(1812)
 %(.6681)؛ وبنسبة متوسطةالمواصفة 

، (1811-1811)الثامن بين مؤشر ال شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 
مما يدل على التزام محتوى الكتاب ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)وتحقق الشاهد 

على تمييز المعلومات  فكار الرئيسية والكلمات المفتاحية بوضوح في الكتاب ليساعد الطالببتحديد األ
بمستوى تحقق مرتفع ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 4، 2) الشاهدينالهامة، يليه في المرتبة الثانية 

تي تم جمعها لمعلومات الاتحديد لنتيجة التزام كتاب الصف الثاني بتوفير ملخصات القراءة والكتابة 
نشاط و  ووفرت فقرة أتواصل ضمن النشاط السريع، وتضمين تلميحات حول ما يتوجب تسجيله منها،

( 1811)تحقق بمتوسط حسابي ( 1)، وأخيرا الشاهد ف فرصا للطالب لتدوين المالحظاتاستكش
ية الداعمة وذلك لغياب المواد التقن الشواهد ، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينتحققغير مبمستوى 

للكتاب والمتمثلة بأنشطة المفكرة االلكترونية والتي تشجع  الطالب ألخذ مالحظات حول المادة التي 
 .يبحثونها ومن ثم اإلشارة إلى هذه المالحظات عند كتابة ملخصاتهم
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 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى : المواصفة الثالثة من المحور األول
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب) الطالب

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
سط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتو 

التكرارات والمتوسط ( 1-4)ويوضح الجدول رقم ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 

 3-4 جدول 

يستهدف المحتوى تطوير المهارات " تكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" الدراسية لدى الطالب

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات   8 المؤش ر

يحدد المحتوى بوضوح األفكار الرئيسية والكلمات المفتاحية في الكتاب  883
 .ليساعد الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لخصات القراءة والكتابة تحديدا للمعلومات التي تم جمعها توفر م 882
 .وتلميحات حول ما يتوجب تسجيله منها 

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

تشجع أنشطة المفكرة االلكترونية الطالب ألخذ مالحظات حول المادة التي  881
 .يبحثونها ومن ثم اإلشارة إلى هذه المالحظات عند كتابة ملخصاتهم 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

توفر فقرة أتواصل ضمن النشاط السريع فقرات ضمن نشاط استكشف  884
  .فرصا للطالب لتدوين المالحظات 

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

 1875 3888 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %6287 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

        يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 3المؤش ر 

 .تحدد األفكار الكبرى التي سيتلقاها الطالب في الكتاب بوضوح 983
 1811 1811    4 ت
    311 ن

982 
ونشاط  –مراجعة الدرس )ُتدعم األفكار الرئيسة من خالل 

جيع الطالب على تلخيص ويتم تش( والمطويات –أكتب ،تحدث،فكر
 .تعلمهم حول هذه األفكار

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تشجع أنشطة المفكرة االلكترونية الطالب على كتابة ملخص  981
 للمعلومات التي جمعوها خالل بحثهم في االنترنت 

 1811 1811 4    ت

 311    ن
 1811 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 يقدم المحتوى فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف واستقبال التغذية الراجعة   18المؤشر 

( وبناء المهارة  –و من المدرسة إلى المنزل  – A-Zمن)توفر أنشطة  3183
 .يب على مهارات االستقصاء فرصًا إضافية للطالب للتدر 

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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بين الشواهد ما بالنسبة للمؤشر التاسع، فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق أ
مما يدل على ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 2، 3)، وتحقق الشاهد (1811-1811)

 فكار الكبرى بوضوح مما يساهم فيكتب المشروع متمثلة في تحديد األ توفر مفرداته بصورة عاليه في
 :فكار الرئيسة من خالل مراجعة الدرس ونشاطكما دعمت األ ،تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب

في المرتبة الثانية الشاهد  ثم ،فكارالطالب على تلخيص تعلمهم حول هذه األ ،وتحدث واكتب ،كرأف
، وذلك النعدام وجود المفكرة االلكترونية مما غاب حيث لم يتحقق( 1811)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)

عوها خالل معها الدعم الذي تقدمه المفكرة في مساعدة الطالب على كتابة ملخص للمعلومات التي جم
 .الشواهد وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين بحثهم في االنترنت

بين  شواهدهما بالنسبة للمؤشر العاشر، فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق أ
مما يدل  (1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، 1) الشواهد، وتحققت (1811-1811)

الطالب بتقديم فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف  على التزام محتوى كتاب
أدوات ( اكتب ،تحدث ،فكر، اختبر نفسي) كما تقدم أسئلة ،من خالل تفسير الصور والرسوم واألشكال

( 6، 5، 2) الشواهديليه في المرتبة الثانية  ،تقويم بنائي ليتحقق الطالب من فهمهم أثناء الدروس
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب الصف الثاني بتضمين ( 2875)حسابي قيمته بمتوسط 

مميزة وقدمت مراجعة الفصل تدريبات على يقونه أبالمراجعة السريعة والمتمثلة في سؤال حدد 
 والتزم الكتاب بتقديم فرصا للطالب ،التصنيف والتنبؤ والتفكير الناقد وغيرها من المهارات العلمية

اختبار و  ،اختبار الدرس)لتقويم أدائهم من خالل إكمالهم لمراجعة الدرس ومراجعة الفصل وزود 
ن فقرات مراجعة أال إمهم للمفاهيم المقدمة لهم حديثًا، الطالب بتغذية راجعة حول مستوى فه( الفصل

لتي تمت الدرس لم تتطابق مع فقرات مراجعة الدرس في الكتاب األصل نتيجة عمليات المواءمة ا
( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 3) الشاهدينلمحتوى الفصول منها حذف ودمج بعض الدروس، وأخيرا 

ة األخيرة بين المؤشرات الفرعية وذلك لغياب االختبارات ، وبذلك احتال المرتبغير متحققومستوى 
التي تقدم فرصًا و ( ومن المدرسة إلى المنزل ، A-Zمن)التفاعلية االلكترونية القصيرة وغياب أنشطة 

 .إضافية للطالب للتدريب على مهارات االستقصاء
 

 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث: المواصفة الرابعة من المحور األول 
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب)
( 5)دها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عد 

مؤشرات رئيسة وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، 
التكرارات والمتوسط ( 4-4)ويوضح الجدول ، ى تحقق مؤشرات هذه المواصفةوالنسب المئوية لمستو 

 .ه المواصفةرات هذالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤش
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 4-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدا  

(8) 

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب  11المؤش ر

لزيادة فهم ( Leveled reader)ُيقّدم مصادر بمستويات قرائية متعددة  3383
  الطالب للمفاهيم المفتاحية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 .يبدأ كل درس بقائمة من المفردات المهمة 3382
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 يوجد مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب 3381
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يوفر المحتوى تقويما لتعلم المفردات والفهم القرائي مراجعة الدرس  3384
  أقرأ ألراجع( (I read to reviewمراجعة الفصل، اختبر نفسي ،

 3811 3875  3 1  ت

  25 75  ن

يشجع الطلبة على القراءة من مصادر من االنترنت ويوفر تلخيص كتابي  3385
 لتوضيح مستوى فهمهم واستخدام المجلة االلكترونية 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

لدعم فهم الطالب من توفر أساليب بصرية وسردية متوافقة مع النص   3386
  "المراجعة االلكترونية"خالل 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18366 1858 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %3984 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 تطوير قدرات الطالب في قراءة المفردات والمصطلحات    12المؤش ر

نقرأ )تقّدم المفردات والمصطلحات في افتتاحية كل فصل وكل درس  3283
 ( جميعا ونتعلم

 3811 3825  1 3  ت
  75 25  ن

 تظلل المفردات التي ترد للمرة األولى في النص 3282
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 تعزز اللغة العلمية بألعاب تعلميه خاصة بالمفردات  على الموقع 3281
 puzzle maker CD ROMااللكتروني وكذلك  

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18111 3837 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  %1981 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب   13المؤش ر

لى تحليل األشكال البصرية من خالل فقرة يساعد المحتوى الطالب ع 3183
 "أقرأ الشكل"

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تزيد التقنية من فهم الطالب وتزيد من مهارات التثقيف البصري من  3182
 "e- Reviewخالل فقرة

 3835 3811 2  2  ت
 51  51  ن

3181 
الحظتها يساعد المحتوى الطالب على اكتشاف ظواهر من الصعب م

وكذلك  animated narration (بطريقة سردية متحركة)بشكل مباشر 
"Science in motion" 

 1811 1811 4    ت

 311    ن
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بين الشواهد ما بالنسبة للمؤشر التاسع، فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق أ
مما يدل على ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 2، 3)، وتحقق الشاهد (1811-1811)

 فكار الكبرى بوضوح مما يساهم فيكتب المشروع متمثلة في تحديد األ توفر مفرداته بصورة عاليه في
 :فكار الرئيسة من خالل مراجعة الدرس ونشاطكما دعمت األ ،تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب

في المرتبة الثانية الشاهد  ثم ،فكارالطالب على تلخيص تعلمهم حول هذه األ ،وتحدث واكتب ،كرأف
، وذلك النعدام وجود المفكرة االلكترونية مما غاب حيث لم يتحقق( 1811)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)

عوها خالل معها الدعم الذي تقدمه المفكرة في مساعدة الطالب على كتابة ملخص للمعلومات التي جم
 .الشواهد وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين بحثهم في االنترنت

بين  شواهدهما بالنسبة للمؤشر العاشر، فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق أ
مما يدل  (1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، 1) الشواهد، وتحققت (1811-1811)

الطالب بتقديم فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف  على التزام محتوى كتاب
أدوات ( اكتب ،تحدث ،فكر، اختبر نفسي) كما تقدم أسئلة ،من خالل تفسير الصور والرسوم واألشكال

( 6، 5، 2) الشواهديليه في المرتبة الثانية  ،تقويم بنائي ليتحقق الطالب من فهمهم أثناء الدروس
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب الصف الثاني بتضمين ( 2875)حسابي قيمته بمتوسط 

مميزة وقدمت مراجعة الفصل تدريبات على يقونه أبالمراجعة السريعة والمتمثلة في سؤال حدد 
 والتزم الكتاب بتقديم فرصا للطالب ،التصنيف والتنبؤ والتفكير الناقد وغيرها من المهارات العلمية

اختبار و  ،اختبار الدرس)لتقويم أدائهم من خالل إكمالهم لمراجعة الدرس ومراجعة الفصل وزود 
ن فقرات مراجعة أال إمهم للمفاهيم المقدمة لهم حديثًا، الطالب بتغذية راجعة حول مستوى فه( الفصل

لتي تمت الدرس لم تتطابق مع فقرات مراجعة الدرس في الكتاب األصل نتيجة عمليات المواءمة ا
( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 3) الشاهدينلمحتوى الفصول منها حذف ودمج بعض الدروس، وأخيرا 

ة األخيرة بين المؤشرات الفرعية وذلك لغياب االختبارات ، وبذلك احتال المرتبغير متحققومستوى 
التي تقدم فرصًا و ( ومن المدرسة إلى المنزل ، A-Zمن)التفاعلية االلكترونية القصيرة وغياب أنشطة 

 .إضافية للطالب للتدريب على مهارات االستقصاء
 

 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث: المواصفة الرابعة من المحور األول 
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب)
( 5)دها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عد 

مؤشرات رئيسة وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، 
التكرارات والمتوسط ( 4-4)ويوضح الجدول ، ى تحقق مؤشرات هذه المواصفةوالنسب المئوية لمستو 

 .ه المواصفةرات هذالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤش
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وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين الشواهد وتعزى  غير متحققةبدرجة ( 6 ،5، 2 ،3) الشواهدوأخيرا 
ة فهم الطالب لزياد( Leveled reader)مصادر بمستويات قرائية متعددة  :هذه النتيجة لغياب كل من

 Read) قرأ واتعلمقائمة من المفردات المهمة في بداية كل درس ضمن فقرة أ ؛للمفاهيم المفتاحية

together and Learn)تشجع الطلبة على القراءة من مصادر من االنترنت التي  المجلة االلكترونية ؛
التي توفر أساليب بصرية وسردية  المراجعة االلكترونية ؛لتوضيح مستوى فهمهم اكتابي اوفر تلخيصتو 

 .متوافقة مع النص  لدعم فهم الطالب
 ي عشر على متوسطات حسابي تراوحت قيمتها بينالثانمؤشر ال شواهدوحصلت 

ومستوى تحقق مرتفع ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2)وجاء في المرتبة األولى الشاهد ( 1811-1811)
بمتوسط حسابي ( 3)ولى في النص، يليه الشاهد ظليل المفردات التي ترد للمرة األاللتزام الكتاب بت

ن أال إلكتاب بتقديم المفردات في بداية كل فصل ومستوى تحقق منخفض نظرا اللتزام ا( 3825)
عن الكتاب، وأخيرا الشاهد  غابت( نقرأ جميعا ونتعلم)ضمن فقرة المفردات التي ترد في بداية كل درس 

خاصة بالمفردات على التعليمية اللعاب األتحقق لغياب غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)
 .puzzle maker CD ROMالموقع االلكتروني وكذلك 

الفرعية على متوسطات حسابي تراوحت قيمتها  همؤشراتحصلت بالنسبة للمؤشر الثالث عشر 
ومستوى تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)وجاء في المرتبة األولى الشاهد ( 1811-1811)بين 
، يليه (الشكل أقرأ)الطالب بتضمين فقرة نتيجة التزام كتاب الطالب بتطوير الثقافة البصرية لدى  مرتفع

والتي تزيد  e- Reviewنظرا لغياب فقرة  ومستوى تحقق منخفض( 3811)بمتوسط حسابي ( 2)الشاهد 
( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)، وأخيرا الشاهد وتزيد من مهارات التثقيف البصري من فهم الطالب

 e- Review animated narration Science in)تحقق لغياب جميع المصادر التقنية غير مومستوى 

motion,) وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد. 
الفرعية على متوسطات حسابية تراوحت قيمتها بين  همؤشراتأما المؤشر الرابع عشر حصلت 

ومستوى تحقق مرتفع ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2)وجاء في المرتبة األولى الشاهد ( 1811-1811)
ق الشاهد بكتاب الصف الثاني من المشروع والمتمثلة في تشجيع ليدل على توافر جميع مفردات تحق

فكر أ) سمات في مراجعة الدرسالدرس عبر المحتوى الطالب على الكتابة عن المفاهيم المقدمة في 
وتعزى هذه النتيجة  متوسطومستوى تحقق ( 3875)بمتوسط حسابي ( 3)، يليه الشاهد (وأتحدث وأكتب

والتزام الكتاب بتضمين فقرة كتابية ضمن ( ب عناكت)ني بتضمين فقرة لى التزام كتاب الصف الثاإ
بينما تكررت ضمن مرحلة التوسع  ال مرتينإن الكتابة العلمية لم تتكرر أال إ أفكر وأتحدث واكتب

( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)الشاهد  ، وأخيراصلكل فصل في الكتاب األل مرة بمعدل مرة ( 32)
 .المجلة االلكترونية، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدلغياب  نظراتحقق غير م
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدا  

(8) 

 18185 3811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %4481 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 طوير مهارات الكتابة في العلوميدعم المحتوى ت   14المؤش ر

الربط "يشجع الطالب  لتطوير استيعابهم للمفهوم بالكتابة  عبر فقرات  3483
 "الكتابة العلمية"، "اكتب عن"، "بالكتابة

 3851 3825  3 1  ت
  25 75  ن

يشجع المحتوى الطالب على الكتابة عن المفاهيم المقدمة في  الدرس  3482
 ("افكر وأتحدث وأكتب)راجعة الدرسسمات في م"عبر 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يشجع المحتوى الطالب على كتابة ملخصات للمعلومات التي تم جمعها  3481
  ".المجلة االلكترونية"عن طريق بحثهم في االنترنت و 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1851 3842 شرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع ع

  %4781 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

   يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي   15المؤش ر

3583 
يشجع المحتوى الطالب على مناقشة أفكاره مع طالب  خر أو مع 

من  خطوة أتواصل في العديد"مجموعات مصغرة من الطالب عبر فقرة 
 "األنشطة العملية

 18957 2851   2 2 ت

   51 51 ن

يسمح المحتوى للطلبة بالتواصل بمستوى فهمهم عن طريق الكتابة  3582
 "سمات التقويم البنائي في أقرأ وأتحدث وأكتب"والتحدث في 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18479 2861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  %8787 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 1817 3842 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %4785 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

ربط  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة (4-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (1،17)، وبانحراف معياري (3842)تساوي  علوم بمهارات القراءة والكتابة والحوارمحتوى ال

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 3851أقل من-1875)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.4785)وبنسبة  منخفضة؛

-1811)الحادي عشر بين مؤشر ال شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)، وتحقق الشاهد (1811

ثلة لما ظهرت عليه في بتضمين مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب بصورة مما الصف الثاني
ويعزى تحقق متوسط والذي تحقق بمستوى ( 3875)بمتوسط حسابي ( 4)صل، ثم الشاهد السلسلة األ

لى تضمين محتوى الكتاب تقويما لتعلم المفردات والفهم القرائي في مراجعة الدرس مراجعة إذلك 
أقرأ ألراجع غابت عن كامل الكتاب حيث تضمنت  I read to reviewن فقرة أال إالفصل، اختبر نفسي 

رية، دبي متناسب مع المرحلة العمأفقرة قرائية تقدم موضوعات ومفاهيم دروس الفصل ضمن سياق 
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وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين الشواهد وتعزى  غير متحققةبدرجة ( 6 ،5، 2 ،3) الشواهدوأخيرا 
ة فهم الطالب لزياد( Leveled reader)مصادر بمستويات قرائية متعددة  :هذه النتيجة لغياب كل من
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

يتضمن مرجعيات كتاب الطالب معلومات حول وحدات  3781
 .وأدوات القياس

 1811 1811    4 ت

    311 ن

 18511 2858 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  %8681 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب     18المؤش ر

 .يصف الكتاب للطالب كيفية عمل وتفسير الرسوم البيانية 3883
 18957 2825  3 3 2 ت
  25 25 51 ن

الطالب في تطوير قدرتهم في " اقرأ الرسم البياني"تساعد فقرة  3882
 .تفسير تمثيل البيانات

 18957 2825  3 3 2 ت
  25 25 51 ن

 .رسوما بيانية ( أنشطة الرياضيات في العلوم )تتضمن  3881
 18957 2825  3 3 2 ت
  25 25 51 ن

 18957 2825 متوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشرال

  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 يستهدف تطوير مهارات اإلحصاء  واالحتماالت األساسية لدى الطالب    13المؤش ر

في المستويات العليا مفهومي ( الرياضيات في العلوم)تقدم أنشطة  3983
 والمعدل مترابطة ومدموجة مع المفاهيم العلمية النسبة

 3814 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 يكتسب الطالب خبرة في جمع البيانات وتحليلها من خالل 3982
 (بناء المهارة -اكتشف)

 3843 2811 3  3 2 ت
 25  25 51 ن

 3814 3175 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

  %5881 ة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشرالنسب

 18287 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 

ربط ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة أن قيمة المتوسط الحساب (5-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (18287)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  ات القراءة والكتابة والحوارمحتوى العلوم بمهار 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من-3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.6687)وبنسبة  متوسطة؛

 السادس عشر بينلمؤشر ا شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 
نتيجة التزام  ومستوى تحقق مرتفع( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)، وتحقق الشاهد (1811-1811)

بمتوسط ( 2)محتوى كتاب الطالب بتطوير مهارات حل لمشكالت في أنشطة االستقصاء، يليه الشاهد 
نتيجة تضمين كتاب الصف الثاني فقرة الربط مع الرياضيات  منخفضومستوى تحقق ( 3811)حسابي 

ثراء ضمن مرحلة اإل ن الكتاب لم يلتزم بتكرار فقرة الرياضيات في العلومأال إرس ضمن مراجعة الد
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شاهديه على متوسط حسابي تراوحت قيمته بين  حصلبالنسبة للمؤشر الخامس عشر، 
ومستوى تحقق مرتفع ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2)وجاء في المرتبة األولى الشاهد ( 2825-1811)

قديم فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي ليدل على التزام محتوى كتاب الصف الثاني بت
( 2851)بمتوسط حسابي ( 3)، يليه الشاهد (أقرأ وأتحدث وأكتب)ضمن سمات التقويم البنائي في 

و أومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام كتاب الطالب بتشجيع الطالب على مناقشة أفكاره مع طالب  خر 
ن تكرار أال إنشطة العملية تواصل في العديد من األأرة مع مجموعة مصغرة من الطالب عبر فق

 صلنشطة العملية في الكتاب األصل وذلك لعدم تضمين جميع األكثر في الكتاب األأظهور الفقرة 
 .نتيجة لعمليات المواءمة التي تمت على كتاب الصف الثاني

 

 ارات الرياضيةربط محتوى العلوم بالطرق والمه :المواصفة الخامسة من المحور األول 
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب)

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها   
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 5-4)ويوضح الجدول ، واصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه الم
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 5-4 جدول 

 لخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة ا
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 طالبيطور المحتوى مهارت حل المشكالت لدى ال     16المؤش ر

 يطبق الطالب مهارات حل المشكالت في أنشطة االستقصاء 3683
 1811 1811    4 ت
    311 ن

حل  –رابط الرياضيات  -الرياضيات في العلوم)تقدم فقرة  3682
 .مشكالت متنوعة ليقوم الطالب بحلها( المشكلة

 18836 3811 3 2 3  ت
 25 51 25  ن

  .لمدمجة موديوالت لحل المشكالت توفر حقيبة األقراص ا 3681
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18272 3811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

  %4481 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب     17المؤش ر

المعمل من الطالب قياس المسافة تتطلب الكثير من تجارب  3783
 والحجم والحرارة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 .أنشطة متنوعة للقياس" الرياضيات في العلوم"تتضمن فقرة  3782
 3821 2825   1 3 ت
   75 25 ن



67

68 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

يتضمن مرجعيات كتاب الطالب معلومات حول وحدات  3781
 .وأدوات القياس

 1811 1811    4 ت

    311 ن

 18511 2858 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  %8681 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب     18المؤش ر

 .يصف الكتاب للطالب كيفية عمل وتفسير الرسوم البيانية 3883
 18957 2825  3 3 2 ت
  25 25 51 ن

الطالب في تطوير قدرتهم في " اقرأ الرسم البياني"تساعد فقرة  3882
 .تفسير تمثيل البيانات

 18957 2825  3 3 2 ت
  25 25 51 ن

 .رسوما بيانية ( أنشطة الرياضيات في العلوم )تتضمن  3881
 18957 2825  3 3 2 ت
  25 25 51 ن

 18957 2825 متوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشرال

  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 يستهدف تطوير مهارات اإلحصاء  واالحتماالت األساسية لدى الطالب    13المؤش ر

في المستويات العليا مفهومي ( الرياضيات في العلوم)تقدم أنشطة  3983
 والمعدل مترابطة ومدموجة مع المفاهيم العلمية النسبة

 3814 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 يكتسب الطالب خبرة في جمع البيانات وتحليلها من خالل 3982
 (بناء المهارة -اكتشف)

 3843 2811 3  3 2 ت
 25  25 51 ن

 3814 3175 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

  %5881 ة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشرالنسب

 18287 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 

ربط ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة أن قيمة المتوسط الحساب (5-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (18287)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  ات القراءة والكتابة والحوارمحتوى العلوم بمهار 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من-3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.6687)وبنسبة  متوسطة؛

 السادس عشر بينلمؤشر ا شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 
نتيجة التزام  ومستوى تحقق مرتفع( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)، وتحقق الشاهد (1811-1811)

بمتوسط ( 2)محتوى كتاب الطالب بتطوير مهارات حل لمشكالت في أنشطة االستقصاء، يليه الشاهد 
نتيجة تضمين كتاب الصف الثاني فقرة الربط مع الرياضيات  منخفضومستوى تحقق ( 3811)حسابي 

ثراء ضمن مرحلة اإل ن الكتاب لم يلتزم بتكرار فقرة الرياضيات في العلومأال إرس ضمن مراجعة الد

67 
 

شاهديه على متوسط حسابي تراوحت قيمته بين  حصلبالنسبة للمؤشر الخامس عشر، 
ومستوى تحقق مرتفع ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2)وجاء في المرتبة األولى الشاهد ( 2825-1811)

قديم فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي ليدل على التزام محتوى كتاب الصف الثاني بت
( 2851)بمتوسط حسابي ( 3)، يليه الشاهد (أقرأ وأتحدث وأكتب)ضمن سمات التقويم البنائي في 

و أومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام كتاب الطالب بتشجيع الطالب على مناقشة أفكاره مع طالب  خر 
ن تكرار أال إنشطة العملية تواصل في العديد من األأرة مع مجموعة مصغرة من الطالب عبر فق

 صلنشطة العملية في الكتاب األصل وذلك لعدم تضمين جميع األكثر في الكتاب األأظهور الفقرة 
 .نتيجة لعمليات المواءمة التي تمت على كتاب الصف الثاني

 

 ارات الرياضيةربط محتوى العلوم بالطرق والمه :المواصفة الخامسة من المحور األول 
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب)

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها   
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 5-4)ويوضح الجدول ، واصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه الم
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 5-4 جدول 

 لخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة ا
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 طالبيطور المحتوى مهارت حل المشكالت لدى ال     16المؤش ر

 يطبق الطالب مهارات حل المشكالت في أنشطة االستقصاء 3683
 1811 1811    4 ت
    311 ن

حل  –رابط الرياضيات  -الرياضيات في العلوم)تقدم فقرة  3682
 .مشكالت متنوعة ليقوم الطالب بحلها( المشكلة

 18836 3811 3 2 3  ت
 25 51 25  ن

  .لمدمجة موديوالت لحل المشكالت توفر حقيبة األقراص ا 3681
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18272 3811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

  %4481 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب     17المؤش ر

المعمل من الطالب قياس المسافة تتطلب الكثير من تجارب  3783
 والحجم والحرارة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 .أنشطة متنوعة للقياس" الرياضيات في العلوم"تتضمن فقرة  3782
 3821 2825   1 3 ت
   75 25 ن



68

71 
 

 6-4 جدول 

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السادسة
 يلكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائ" تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يستخدم التقويم لدعم التعلم وتحديد مدى تقدمه  28المؤش ر

يوظف المحتوى أساليب متنوعة للتقويم البنائي للتأكد من فهم  2183
 "افكر وأتحدث واكتب"و " نفسياختبر "الطالب خالل فقرات 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

2182 

يسمح المحتوى للطلبة بتقييم تعلمهم في نهاية كل درس أو فصل 
ملخص "مثل   باإلجابة على أسئلة مراجعة تشتمل على مراجعة الدرس

، "العلوم والرياضيات"، "أفكر وأتحدث واكتب"،"المطويات"، "الصور
 .بةالعلوم والكتا

 18837 2811   4  ت
   311  ن

 18418 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %8181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 18418 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8181 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 

يوظف أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة  (6-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2851)تساوي  محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

فة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواص( 1811-2825)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18418)
 %(.8181)وبنسبة  مرتفعة؛

 العشرون بينلمؤشر ا شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام محتوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)، وتحقق الشاهد (2811-1811)

" اختبر نفسي"خالل فقرات  بتوظيف أساليب متنوعة للتقويم البنائي للتأكد من فهم الطالب كتاب الصف الثاني
وذلك لتوافر  ،ومستوى تحقق متوسط( 2811)بمتوسط حسابي ( 2)، يليه الشاهد "كتبأافكر وأتحدث و "و

ظهورها أقل من  كانن فقرة العلوم والرياضيات والعلوم والكتابة أال إمفردات الشاهد بكتب العلوم للمشروع 
على، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين في الحد األ انخفاض تحقق الشاهدلى إدى أصل مما الكتاب األ

 .الشواهد
 

 الصف الثاني -كتاب الطالب) استخدام التقنية لدعم التعلم :المواصفة السابعة من المحور األول
 (االبتدائي

مؤشر ( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  وذلك باستخراج

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 7-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات، والنسب المئوية 
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مرة،  (32) صلالثاني بينما تكررت في الكتاب األمرات في كتاب الصف ( 1)والتوسع حيث تكررت 
وذلك لعدم توافر حقيبة األقراص  ،تحققغير مبمستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)ثم الشاهد 

 .احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد المدمجة وبذلك
 تراوحت قيمتها بين ةوحصلت الشواهد للمؤشر السابع عشر على متوسطات حسابي

ومستوى تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1، 3) الشاهدانوجاء في المرتبة األولى ( 3875-1811)
كما تضمنت مرجعيات الحجم والحرارة و مرتفع اللتزام الكتاب بتضمين تجارب تتطلب قياس المسافة 

بمتوسط حسابي ( 2)دوات القياس، يليهما الشاهد أالطالب في الكتاب معلومات حول وحدات و 
ثراء والتوسع ضيات المضمنة في مرحلة اإلنتيجة التزام فقرة العلوم والريا مرتفعومستوى تحقق ( 2825)
 .صلاأل الكتاب ظهورها في ن الفقرة لم تتكرر بنفس تكرارأال إنشطة متنوعة للقياس أتدريبات و و 

جميعها على متوسط حسابي تراوحت قيمته  شواهدهحصلت بالنسبة للمؤشر الثامن عشر، 
 .مفردات تحقق الشاهد بدرجة مرتفعةبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر جميع ( 2825)

على متوسط حسابي تراوحت قيمته بين  شاهديهحصل ، بالنسبة للمؤشر التاسع عشر
ومستوى تحقق متوسط ( 2811)بمتوسط حسابي ( 2)وجاء في المرتبة األولى الشاهد ( 3851-2811)

كتشف انتيجة التزام كتاب الصف الثاني باكساب الطالب خبرة جمع البيانات وتحليلها من خالل نشاط 
صل ب األفي الكتا تال لمرة واحدة فقط بينما تكرر إ ن انشطة بناء المهارة لم تكررأال إوبناء المهارة 

ومستوى تحقق متوسط ( 3851)بمتوسط حسابي ( 3)مرة بحسب عدد الفصول، يليه الشاهد  (32)
وذلك لتضمين فقرة الرياضيات والعلوم أنشطة تتعلق بمفهومي النسبة والمعدل بشكل مبسط ينتاسب مع 

علوم والرياضيات ن تكرار فقرات الأال إطبيعة المرحلة العمرية والخبرة الرياضية لطالب الصف الثاني 
 .صلها في الكتاب األاتتماثل مع تكرار تال 

 

 يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة  :المواصفة السادسة من المحور األول
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب) ومستمرة للتقويم الصفي

( 3)ة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصف
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 6-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .مؤشرات هذه المواصفة واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق
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 6-4 جدول 

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السادسة
 يلكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائ" تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يستخدم التقويم لدعم التعلم وتحديد مدى تقدمه  28المؤش ر

يوظف المحتوى أساليب متنوعة للتقويم البنائي للتأكد من فهم  2183
 "افكر وأتحدث واكتب"و " نفسياختبر "الطالب خالل فقرات 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

2182 

يسمح المحتوى للطلبة بتقييم تعلمهم في نهاية كل درس أو فصل 
ملخص "مثل   باإلجابة على أسئلة مراجعة تشتمل على مراجعة الدرس

، "العلوم والرياضيات"، "أفكر وأتحدث واكتب"،"المطويات"، "الصور
 .بةالعلوم والكتا

 18837 2811   4  ت
   311  ن

 18418 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %8181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 18418 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8181 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 

يوظف أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة  (6-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2851)تساوي  محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

فة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواص( 1811-2825)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18418)
 %(.8181)وبنسبة  مرتفعة؛

 العشرون بينلمؤشر ا شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام محتوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)، وتحقق الشاهد (2811-1811)

" اختبر نفسي"خالل فقرات  بتوظيف أساليب متنوعة للتقويم البنائي للتأكد من فهم الطالب كتاب الصف الثاني
وذلك لتوافر  ،ومستوى تحقق متوسط( 2811)بمتوسط حسابي ( 2)، يليه الشاهد "كتبأافكر وأتحدث و "و

ظهورها أقل من  كانن فقرة العلوم والرياضيات والعلوم والكتابة أال إمفردات الشاهد بكتب العلوم للمشروع 
على، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين في الحد األ انخفاض تحقق الشاهدلى إدى أصل مما الكتاب األ

 .الشواهد
 

 الصف الثاني -كتاب الطالب) استخدام التقنية لدعم التعلم :المواصفة السابعة من المحور األول
 (االبتدائي

مؤشر ( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  وذلك باستخراج

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 7-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات، والنسب المئوية 
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مرة،  (32) صلالثاني بينما تكررت في الكتاب األمرات في كتاب الصف ( 1)والتوسع حيث تكررت 
وذلك لعدم توافر حقيبة األقراص  ،تحققغير مبمستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)ثم الشاهد 

 .احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد المدمجة وبذلك
 تراوحت قيمتها بين ةوحصلت الشواهد للمؤشر السابع عشر على متوسطات حسابي

ومستوى تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1، 3) الشاهدانوجاء في المرتبة األولى ( 3875-1811)
كما تضمنت مرجعيات الحجم والحرارة و مرتفع اللتزام الكتاب بتضمين تجارب تتطلب قياس المسافة 

بمتوسط حسابي ( 2)دوات القياس، يليهما الشاهد أالطالب في الكتاب معلومات حول وحدات و 
ثراء والتوسع ضيات المضمنة في مرحلة اإلنتيجة التزام فقرة العلوم والريا مرتفعومستوى تحقق ( 2825)
 .صلاأل الكتاب ظهورها في ن الفقرة لم تتكرر بنفس تكرارأال إنشطة متنوعة للقياس أتدريبات و و 

جميعها على متوسط حسابي تراوحت قيمته  شواهدهحصلت بالنسبة للمؤشر الثامن عشر، 
 .مفردات تحقق الشاهد بدرجة مرتفعةبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر جميع ( 2825)

على متوسط حسابي تراوحت قيمته بين  شاهديهحصل ، بالنسبة للمؤشر التاسع عشر
ومستوى تحقق متوسط ( 2811)بمتوسط حسابي ( 2)وجاء في المرتبة األولى الشاهد ( 3851-2811)

كتشف انتيجة التزام كتاب الصف الثاني باكساب الطالب خبرة جمع البيانات وتحليلها من خالل نشاط 
صل ب األفي الكتا تال لمرة واحدة فقط بينما تكرر إ ن انشطة بناء المهارة لم تكررأال إوبناء المهارة 

ومستوى تحقق متوسط ( 3851)بمتوسط حسابي ( 3)مرة بحسب عدد الفصول، يليه الشاهد  (32)
وذلك لتضمين فقرة الرياضيات والعلوم أنشطة تتعلق بمفهومي النسبة والمعدل بشكل مبسط ينتاسب مع 

علوم والرياضيات ن تكرار فقرات الأال إطبيعة المرحلة العمرية والخبرة الرياضية لطالب الصف الثاني 
 .صلها في الكتاب األاتتماثل مع تكرار تال 

 

 يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة  :المواصفة السادسة من المحور األول
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب) ومستمرة للتقويم الصفي

( 3)ة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصف
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 6-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .مؤشرات هذه المواصفة واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق
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 الصف الثاني االبتدائي-المواصفات التربوية لكتاب الطالب :خالصة نتائج المحور األول 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 23)مواصفة تضمنت ( 7)لمحور والبالغ عددها تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا ا
رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

المتوسطات ( 8-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :ات مرتبة كما يليالحسابية والنسب المئوية لهذه المواصف

 8-4 جدول 

  "المواصفات التربوية"المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
 اب العلوم للصف الثاني االبتدائيلكت

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 يبالترت النسبة المئوية المعياري

 1 %8773 87137 2762 تمحور المحتوى حول االستقصاء 1
 5 %6373 87134 1738 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب 2
 4 %6678 8732 1738 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب 3
 6 %4775 8737 1742 ربط  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث 4
 3 %6677 87287 2788 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 5

6 
يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة 

 للتقويم الصفي
2758 87488 8373% 2 

 7 %2878 8788 8768 استخدام التقنية لدعم التعلم 7

  %6273 8714 1786 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
  

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي تساوي ( 8-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث تقع قيمة (1834)، وبانحراف معياري (3886)

 %(. 6281)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2862-1861)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة تحقق ( 2862)بمتوسط حسابي  تمحور المحتوى حول االستقصاءتحققت المواصفة األولى 
يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة مرتفعة، يليها المواصفة السادسة 

( 5)ومستوى تحقق مرتفع، ثم في المرتبة الثالثة المواصفة ( 2851)بمتوسط حسابي  لصفيللتقويم ا
ومستوى تحقق متوسط، ثم ( 2811)بمتوسط حسابي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

( 3898)بمتوسط حسابي  يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالبالمواصفة الثالثة 
 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالبى تحقق متوسط، ثم المواصفة الثانية ومستو 

ربط  محتوى العلوم بمهارات ومستوى تحقق متوسط، يليها المواصفة الرابعة ( 3891)بمتوسط حسابي 
بعة ومستوى تحقق منخفض وأخيرا المواصفة السا( 3842)بمتوسط حسابي  القراءة والكتابة والتحدث
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 7-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" استخدام التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 توظ ف التقنية بأساليب وأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم    22المؤش ر

 توجد نسخة الكترونية لكتاب الطالب على االنترنت 2283
 1811 1811    4 ت
    311 ن

2282 
تعزز التقنية وتزيد المفردات العلمية والمحتوى العلمي عبر توفير 

 Puzzle Makerصانع األلغاز لـ( CD-ROM)مدمجة أقراص 
 بأشكال مختلفة  للمختلف المراح  Science Songsوأناشيد العلوم 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

2281 

يقدم تصميم لألنشطة باستخدام الفيديو  وتتيح أقراص الـ دي في 
دي الخاصة بنشاط العلوم فرصة تخطيط األنشطة باستخدام 

على تقديم المفاهيم  Science in Motionو ويساعد الفيدي
 .األساسية باستخدام الرسوم المتحركة

 1811 1811 4    ت

 311    ن

2284 

الموجود  Science Questيساعد برنامج البحث في العلوم 
الطالب ( CD-ROM)على اإلنترنت وعلى األقراص المدمجة 

وسيناريوهات لحل على االندماج في عملية محاكاة تفاعلية 
 .المشكالت

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 بأشكال وصيغ مختلفة على االنترنت" أنشطة اإلثراء"يوفر  2285
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 1861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني و العشرون
  %2181 لعشرونالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني و ا

 1811 1861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
  %2181 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة (7-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (1811)ري ، وبانحراف معيا(1861)تساوي  استخدام التقنية لدعم التعلم

وبنسبة  منخفضة جدًا؛وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1875أقل من -1811)المدى ما بين 
(2181.)% 
، (1811-2811)العشرون بين مؤشر ال شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق   

ق مرتفع وذلك لتوفر نسخة الكترونية لكتاب ومستوى تحق( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)وتحقق الشاهد 
بمتوسط حسابي ( 5، 4، 1، 2)لكتروني، يليه المؤشرات الفرعية الصف الثاني على الموقع اال

لى عدم إتحقق لتحتل بذلك المرتبة األخيرة بين المؤشرات الفرعية ويعزى ذلك غير مومستوى ( 1811)
لى غياب المصادر التقنية الداعمة للكتاب من إذلك توفر أي مفردة من مفردات تحقق الشواهد ويرجع 

 .منتجات المشروع
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 الصف الثاني االبتدائي-المواصفات التربوية لكتاب الطالب :خالصة نتائج المحور األول 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 23)مواصفة تضمنت ( 7)لمحور والبالغ عددها تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا ا
رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

المتوسطات ( 8-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :ات مرتبة كما يليالحسابية والنسب المئوية لهذه المواصف

 8-4 جدول 

  "المواصفات التربوية"المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
 اب العلوم للصف الثاني االبتدائيلكت

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 يبالترت النسبة المئوية المعياري

 1 %8773 87137 2762 تمحور المحتوى حول االستقصاء 1
 5 %6373 87134 1738 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب 2
 4 %6678 8732 1738 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب 3
 6 %4775 8737 1742 ربط  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث 4
 3 %6677 87287 2788 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 5

6 
يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة 

 للتقويم الصفي
2758 87488 8373% 2 

 7 %2878 8788 8768 استخدام التقنية لدعم التعلم 7

  %6273 8714 1786 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
  

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي تساوي ( 8-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث تقع قيمة (1834)، وبانحراف معياري (3886)

 %(. 6281)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2862-1861)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة تحقق ( 2862)بمتوسط حسابي  تمحور المحتوى حول االستقصاءتحققت المواصفة األولى 
يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة مرتفعة، يليها المواصفة السادسة 

( 5)ومستوى تحقق مرتفع، ثم في المرتبة الثالثة المواصفة ( 2851)بمتوسط حسابي  لصفيللتقويم ا
ومستوى تحقق متوسط، ثم ( 2811)بمتوسط حسابي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

( 3898)بمتوسط حسابي  يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالبالمواصفة الثالثة 
 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالبى تحقق متوسط، ثم المواصفة الثانية ومستو 

ربط  محتوى العلوم بمهارات ومستوى تحقق متوسط، يليها المواصفة الرابعة ( 3891)بمتوسط حسابي 
بعة ومستوى تحقق منخفض وأخيرا المواصفة السا( 3842)بمتوسط حسابي  القراءة والكتابة والتحدث
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 7-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" استخدام التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 توظ ف التقنية بأساليب وأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم    22المؤش ر

 توجد نسخة الكترونية لكتاب الطالب على االنترنت 2283
 1811 1811    4 ت
    311 ن

2282 
تعزز التقنية وتزيد المفردات العلمية والمحتوى العلمي عبر توفير 

 Puzzle Makerصانع األلغاز لـ( CD-ROM)مدمجة أقراص 
 بأشكال مختلفة  للمختلف المراح  Science Songsوأناشيد العلوم 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

2281 

يقدم تصميم لألنشطة باستخدام الفيديو  وتتيح أقراص الـ دي في 
دي الخاصة بنشاط العلوم فرصة تخطيط األنشطة باستخدام 

على تقديم المفاهيم  Science in Motionو ويساعد الفيدي
 .األساسية باستخدام الرسوم المتحركة

 1811 1811 4    ت

 311    ن

2284 

الموجود  Science Questيساعد برنامج البحث في العلوم 
الطالب ( CD-ROM)على اإلنترنت وعلى األقراص المدمجة 

وسيناريوهات لحل على االندماج في عملية محاكاة تفاعلية 
 .المشكالت

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 بأشكال وصيغ مختلفة على االنترنت" أنشطة اإلثراء"يوفر  2285
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 1861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني و العشرون
  %2181 لعشرونالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني و ا

 1811 1861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
  %2181 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة (7-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (1811)ري ، وبانحراف معيا(1861)تساوي  استخدام التقنية لدعم التعلم

وبنسبة  منخفضة جدًا؛وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1875أقل من -1811)المدى ما بين 
(2181.)% 
، (1811-2811)العشرون بين مؤشر ال شواهدوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق   

ق مرتفع وذلك لتوفر نسخة الكترونية لكتاب ومستوى تحق( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)وتحقق الشاهد 
بمتوسط حسابي ( 5، 4، 1، 2)لكتروني، يليه المؤشرات الفرعية الصف الثاني على الموقع اال

لى عدم إتحقق لتحتل بذلك المرتبة األخيرة بين المؤشرات الفرعية ويعزى ذلك غير مومستوى ( 1811)
لى غياب المصادر التقنية الداعمة للكتاب من إذلك توفر أي مفردة من مفردات تحقق الشواهد ويرجع 

 .منتجات المشروع
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 البنود المؤشر
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 389
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يظهر رقم الصف الدراسي على كعب الغالف 3831
 1 3   ت

1825 3811 
 75 25   ن

 18261 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8481 ة لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة المئوي

 18261 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8481 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

الشكل بي لمستوى تحقق المواصفة األولى أن قيمة المتوسط الحسا (9-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18261)راف معياري ، وبانح(2851)تساوي  الخارجي للكتاب

 %(.8481)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825-1811)
وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المؤشرات الفرعية للمؤشر األول بين 

مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته بدرجة ( 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1) الشواهد، وتحققت (1875-1811)
نتيجة التزام كتاب الصف الثاني بالمواصفات الفنية للغالف من حيث التزام الكتاب بلون  ،(1811)

مامي يميزه عن باقي الصفوف ومناسبة صورة الغالف للعمر المستهدف وارتباط صورة الغالف األ
ثلة لما ظهر عليه في الكتاب بالغالف الخلفي وظهور اسم الكتاب على كعب الكتاب بصورة مما

بمستوى تحقق مرتفع ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 2)صل، يليها في المرتبة الثانية الشاهد األ
ن مكونات صورة الغالف لم تتطابق مع أال إنتيجة الرتباط صورة الغالف بموضوعات الكتاب 

الصفحة في الكتاب الغالف كامل صل حيث شغلت صورة مكونات صورة الغالف في الكتاب األ
( 31، 3)الشاهدين لصف الثاني، ثم ل الطالب في كتاب اجانبي اطار إصل بينما حدد للصورة األ

لعدم  وذلك ومستوى تحقق منخفض لتحتل بذلك المرتبة األخيرة بين الشواهد( 1875)بمتوسط حسابي 
 ألسلوب ذلك عزىوي الثاني الصف كتاب غالف سماكة مع األصل الكتاب غالف سماكة تماثل تحقق
 يحفظ سميك غالف معه يتطلب مما واحد كتاب في تقدم حيث المنشأ بلد في العلمية المادة تقديم

 المملكة في التعليمي النظام مع ليتوافق جزأين إلى الكتاب قسم المعربة النسخة في بينما الكتاب
ي على كعب الكتاب حيث لعدم تحقق ظهور رقم الصف الدراس السعودية، ثم الشاهد إضافة العربيىة

 .ر عن الصف بنقطتينيعبلكن تم التكتبت عبارة تتضمن اسم الصف و 
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ومستوى تحقق منخفض جدًا وجاءت في ( 1861)بمتوسط حسابي  ستخدام التقنية لدعم التعلما
 .سابعة بين مواصفات المحور األولالمرتبة ال

 

 االبتدائيالصف الثاني  –لكتاب الطالب الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-3-3-3-2
أن يكون عليه المنتج  يركز هذا المحور على مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب

التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 
األصل لكتاب الطالب لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا  مؤشرات( 6)ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها ، ودليل المعلم
 :المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 الصف الثاني -كتاب الطالب) الشكل الخارجي للكتاب :المواصفة األولى من المحور الثاني
 (االبتدائي

استخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و ة مؤشر هذه المواصفلتم تحليل تقييم المحللين األربعة 
    .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 3-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" الخارجي للكتابالشكل "

 البنود المؤشر
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 ة غالفهيتميز الكتاب بجودة تجليده وسماك 383
 3 1   ت

1875 18957 
 25 75   ن

 ترتبط صورة الغالف بموضوعات الكتاب  382
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

 صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 381
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتخذ الغالف لونا يمّيزه عن باقي الصفوف 384
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 صورة الغالف الخلفي مرتبطة بالغالف األمامي 385
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتضمن الغالف الخلفي شرحا لصورة الغالف 386
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

ــــــــالغالف  387 صــــــــور الغــــــــالف الــــــــداخلي مرتبطــــــــة ب
 الخارجي 

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 بلون مميز للصفيظهر كعب الغالف  388
    4 ت

1811 1811 
    311 ن
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 البنود المؤشر
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 389
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يظهر رقم الصف الدراسي على كعب الغالف 3831
 1 3   ت

1825 3811 
 75 25   ن

 18261 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8481 ة لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة المئوي

 18261 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8481 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

الشكل بي لمستوى تحقق المواصفة األولى أن قيمة المتوسط الحسا (9-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18261)راف معياري ، وبانح(2851)تساوي  الخارجي للكتاب

 %(.8481)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825-1811)
وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المؤشرات الفرعية للمؤشر األول بين 

مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته بدرجة ( 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1) الشواهد، وتحققت (1875-1811)
نتيجة التزام كتاب الصف الثاني بالمواصفات الفنية للغالف من حيث التزام الكتاب بلون  ،(1811)

مامي يميزه عن باقي الصفوف ومناسبة صورة الغالف للعمر المستهدف وارتباط صورة الغالف األ
ثلة لما ظهر عليه في الكتاب بالغالف الخلفي وظهور اسم الكتاب على كعب الكتاب بصورة مما

بمستوى تحقق مرتفع ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 2)صل، يليها في المرتبة الثانية الشاهد األ
ن مكونات صورة الغالف لم تتطابق مع أال إنتيجة الرتباط صورة الغالف بموضوعات الكتاب 

الصفحة في الكتاب الغالف كامل صل حيث شغلت صورة مكونات صورة الغالف في الكتاب األ
( 31، 3)الشاهدين لصف الثاني، ثم ل الطالب في كتاب اجانبي اطار إصل بينما حدد للصورة األ

لعدم  وذلك ومستوى تحقق منخفض لتحتل بذلك المرتبة األخيرة بين الشواهد( 1875)بمتوسط حسابي 
 ألسلوب ذلك عزىوي الثاني الصف كتاب غالف سماكة مع األصل الكتاب غالف سماكة تماثل تحقق
 يحفظ سميك غالف معه يتطلب مما واحد كتاب في تقدم حيث المنشأ بلد في العلمية المادة تقديم

 المملكة في التعليمي النظام مع ليتوافق جزأين إلى الكتاب قسم المعربة النسخة في بينما الكتاب
ي على كعب الكتاب حيث لعدم تحقق ظهور رقم الصف الدراس السعودية، ثم الشاهد إضافة العربيىة

 .ر عن الصف بنقطتينيعبلكن تم التكتبت عبارة تتضمن اسم الصف و 
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ومستوى تحقق منخفض جدًا وجاءت في ( 1861)بمتوسط حسابي  ستخدام التقنية لدعم التعلما
 .سابعة بين مواصفات المحور األولالمرتبة ال

 

 االبتدائيالصف الثاني  –لكتاب الطالب الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-3-3-3-2
أن يكون عليه المنتج  يركز هذا المحور على مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب

التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 
األصل لكتاب الطالب لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا  مؤشرات( 6)ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها ، ودليل المعلم
 :المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 الصف الثاني -كتاب الطالب) الشكل الخارجي للكتاب :المواصفة األولى من المحور الثاني
 (االبتدائي

استخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و ة مؤشر هذه المواصفلتم تحليل تقييم المحللين األربعة 
    .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 3-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" الخارجي للكتابالشكل "

 البنود المؤشر
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 ة غالفهيتميز الكتاب بجودة تجليده وسماك 383
 3 1   ت

1875 18957 
 25 75   ن

 ترتبط صورة الغالف بموضوعات الكتاب  382
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

 صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 381
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتخذ الغالف لونا يمّيزه عن باقي الصفوف 384
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 صورة الغالف الخلفي مرتبطة بالغالف األمامي 385
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتضمن الغالف الخلفي شرحا لصورة الغالف 386
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

ــــــــالغالف  387 صــــــــور الغــــــــالف الــــــــداخلي مرتبطــــــــة ب
 الخارجي 

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 بلون مميز للصفيظهر كعب الغالف  388
    4 ت

1811 1811 
    311 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 يظهر عنوان رئيسي في ركن الصفحة للمجال  186
 4    ت

1811 1811 
 311    ن

 يوجد عنوان جانبي بنط عريض ألسم الوحدة 187
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يبرز الفصل ورقمة ويكتب ببنط عريض مع عنوان الفصل  188
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تسلسل الدروس لكل فصل اسم الفصل يكتب  ببنط عريض 189
    4 ت

2875 1851 
    311 ن

 تميز موضوعات االستقصاء العلمي بلون أحمر 1831
 4   3 ت

1811 1811 
 311   25 ن

 18455 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %7687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تدرج الصور بنمط متس ق وجودة عالية 4المؤشر

 ترتبط الصور بموضوع الصفحة 483
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 لصفحة تتناسب مساحة الصور مع مساحة ا 482
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 481
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 484
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 ق المؤشر الرابعالنسبة المئوية  لمستوى تحق

 18227 2865 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %8881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (31-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18227)، وبانحراف معياري (2865)تساوي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)المتوسط في المدى ما بين 
(8881.)% 

بمستوى تحقق ( 1811)وحصلت جميع الشواهد للمؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
كتاب الصف الثاني من حيث التزام الكتاب  مرتفع مما يدل على توفر جميع مفردات تحقق الشواهد في

لوان المميزة للعناوين وثباتها في جميع أجزاء الكتاب والثبات واالستمرارية في  تصميم صفحات باأل
 .صلاثلة لما ظهرت عليه في الكتاب األالكتاب وحجم ولون وبنط الخط  بصورة مم
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 كتاب ) اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية من المحور الثاني
 (الصف الثاني االبتدائي-الطالب

( 1)البالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة و 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 31-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه
 .مؤشرات هذه المواصفة واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق

 18-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن    2المؤشر

تتخذ أجزاء الكتاب ألوانا مميزة للعناوين والخطوط  تتوافق مع األلوان  283
 المميزة للمجاالت العلمية

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع  282
 أجزاء الكتاب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

    4 ت يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في جميع أجزاء الكتاب 281
1811 1811 

    311 ن

    4 ت الفراغات العمودية وبين األسطر يتضح الثبات واالستمرارية في 284
1811 1811 

    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع  285
 المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من  286
 العناوين ونصوص المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تُفنفففظ م فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر

تتوفر فهارس متنوعة تعكس محتويات الكتاب موضحة بأرقام  183
 الصفحات  

  2 2  ت
3851 3821 

  51 51  ن

تمّيز صفحات الفهارس بألوان خطوط خاصة تتناسب مع مجاالت  182
 العلوم 

   1 3 ت
2825 18957 

   75 25 ن

 تكتب عناوين الوحدات بنفس لون إطار صفحات الفهرس 181
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

ة بمحتوى الوحدات يزّين هاما الفهرس بصور ورسومات مرتبط 184
 .والفصول

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 يوجد مخطط تنظيمي للطريقة العلمية 185
  2 2  ت

3851 3821 
  51 51  ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 يظهر عنوان رئيسي في ركن الصفحة للمجال  186
 4    ت

1811 1811 
 311    ن

 يوجد عنوان جانبي بنط عريض ألسم الوحدة 187
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يبرز الفصل ورقمة ويكتب ببنط عريض مع عنوان الفصل  188
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تسلسل الدروس لكل فصل اسم الفصل يكتب  ببنط عريض 189
    4 ت

2875 1851 
    311 ن

 تميز موضوعات االستقصاء العلمي بلون أحمر 1831
 4   3 ت

1811 1811 
 311   25 ن

 18455 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %7687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تدرج الصور بنمط متس ق وجودة عالية 4المؤشر

 ترتبط الصور بموضوع الصفحة 483
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 لصفحة تتناسب مساحة الصور مع مساحة ا 482
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 481
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 484
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 ق المؤشر الرابعالنسبة المئوية  لمستوى تحق

 18227 2865 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %8881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (31-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18227)، وبانحراف معياري (2865)تساوي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)المتوسط في المدى ما بين 
(8881.)% 

بمستوى تحقق ( 1811)وحصلت جميع الشواهد للمؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
كتاب الصف الثاني من حيث التزام الكتاب  مرتفع مما يدل على توفر جميع مفردات تحقق الشواهد في

لوان المميزة للعناوين وثباتها في جميع أجزاء الكتاب والثبات واالستمرارية في  تصميم صفحات باأل
 .صلاثلة لما ظهرت عليه في الكتاب األالكتاب وحجم ولون وبنط الخط  بصورة مم

75 
 

 كتاب ) اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية من المحور الثاني
 (الصف الثاني االبتدائي-الطالب

( 1)البالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة و 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 31-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه
 .مؤشرات هذه المواصفة واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق

 18-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن    2المؤشر

تتخذ أجزاء الكتاب ألوانا مميزة للعناوين والخطوط  تتوافق مع األلوان  283
 المميزة للمجاالت العلمية

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في جميع  282
 أجزاء الكتاب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

    4 ت يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في جميع أجزاء الكتاب 281
1811 1811 

    311 ن

    4 ت الفراغات العمودية وبين األسطر يتضح الثبات واالستمرارية في 284
1811 1811 

    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع  285
 المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من  286
 العناوين ونصوص المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تُفنفففظ م فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر

تتوفر فهارس متنوعة تعكس محتويات الكتاب موضحة بأرقام  183
 الصفحات  

  2 2  ت
3851 3821 

  51 51  ن

تمّيز صفحات الفهارس بألوان خطوط خاصة تتناسب مع مجاالت  182
 العلوم 

   1 3 ت
2825 18957 

   75 25 ن

 تكتب عناوين الوحدات بنفس لون إطار صفحات الفهرس 181
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

ة بمحتوى الوحدات يزّين هاما الفهرس بصور ورسومات مرتبط 184
 .والفصول

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 يوجد مخطط تنظيمي للطريقة العلمية 185
  2 2  ت

3851 3821 
  51 51  ن



76

78 
 

 11-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائيلكتاب العلوم للصف الثاني اال" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب 5المؤشر

    4 ت .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 583
1811 1811 

    311 ن

    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 582
1811 1811 

    311 ن

    4 ت تستخدم رموز لها داللة علمية 581
1811 1811 

    311 ن

تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع  584
 .المحتوى

    4 ت
    311 ن 1811 1811

 1811 1811 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس المتوسط
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 6المؤشر

ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  683
 . المتسلسلة الرومانية ليكون مستقاًل عن بقية الفصول

 4    ت
1811 1811 

 311    ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع  682
 .الفصول المتضمنة في الكتاب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف  681
 .تتنوع بنوع المحتوى في المالحق

 4    ت
1811 1811 

 311    ن
 1851 3825 حسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوسط ال

  %4387 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 18234 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يتسق تحقق المواصفة الثالثة  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى (33-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18234)، وبانحراف معياري (2825)تساوي  الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
(7581.)% 

مستوى تحقق مرتفع وكذا ب( 1811)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع مما ( 1811)حيث حققت متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)الحال بالنسبة لشواهده 

يدل على توفر جميع مفردات تحقق الشواهد ويتضح ذلك من التزام كتاب الصف الثاني  بالرموز من 
 .  صليه في السلسلة األبقة لما ظهرت علحيث ثباتها في الموقع وداللتها العلمية بصورة مطا
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حيث ( 1811–1811)شواهده بين بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ل
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على ( 1811)على متوسط حسابي ( 9، 8 ،7، 4)حصلت الشواهد 

توافر جميع مفردات تحقق الشواهد في كتاب العلوم للصف الثاني  حيث ظهر كل من العناوين 
صل والتزام مع الكتاب األرقام الفصول والدروس بنمطية ثابتة متوافقة أسماء و أالجانبية للوحدات و 

( 1)الكتاب بتضمين فهرس الكتاب الصور والرسومات المرتبطة بمحتوى الوحدات والفصول ثم الشاهد 
طار إومستوى تحقق مرتفع اللتزام الكتاب بكتابة عناوين الوحدات بنفس لون ( 2875)بمتوسط حسابي 
طار وعناوين الوحدات لوان بين اإلصفحات الفهرس لم تلتزم بتطابق األن بعض أ إالصفحات الفهرس 

ربة صل يفرد لها صفحات مستقلة بينما في النسخة المعلوحدات في الكتاب األن األى إويرجع ذلك 
كثر من وحدة مما تعذر معه التطابق بين اللون المميز للمجال أشملت بعض صفحات الفهرس ورود 

اللتزام مرتفع ومستوى تحقق ( 2825)بي بمتوسط حسا( 2) الشاهد، ثم طار وعناوين الوحداتفي اإل
طار بعض الصفحات لم يتوافق إن لون أال إلوان وخطوط تتناسب مع المجال العلمي أفهرس الكتاب ب

 (5، 3)، ثم الشاهد لورود أكثر من مجال علمي واحد في نفس صفحة الفهرس مع المجاالت العلمية
لى عدم توفر إلى المتوسط إفاض النسبة وتعزى انخ متوسطبمستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي 

فهارس متعددة تعكس محتويات الكتاب حيث توفر فهرس واحد فقد وغاب كل من فهرس مستقل لجزء 
عدم تضمين إضافة ل ،نشطة واالستقصاءاتوفهرس مستقل لأل( قبل الوحدات الدراسية)أعمل كالعلماء 

، وأخيرًا الشاهد (أعمل كالعلماء) في جزء كفقرةدرجت أمخطط الطريقة العلمية فهارس الكتاب حيث 
نشطة التركيز ألى عدم تمييز إومستوى تحقق منخفض ويعزى ذلك ( 1875)بمتوسط حسابي ( 31)

 .  حمراألعلى المهارة ونشاط اعمل كالعلماء باللون 
( 1811)وحصلت جميع الشواهد التي تنتمي للمؤشر الرابع على متوسط حسابي بلغت قيمته 

لتوفر جميع المفردات المحققه للشواهد المتعلقة باتساق وجودة الصور في كتاب . حقق مرتفعومستوى ت
 .الصف الثاني

  
 كتاب ) يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 (الصف الثاني االبتدائي-الطالب
( 2)ات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشر 

مؤشرا رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 33-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 :نسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يليواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، وال
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 11-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائيلكتاب العلوم للصف الثاني اال" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب 5المؤشر

    4 ت .توضع الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 583
1811 1811 

    311 ن

    4 ت .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 582
1811 1811 

    311 ن

    4 ت تستخدم رموز لها داللة علمية 581
1811 1811 

    311 ن

تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع  584
 .المحتوى

    4 ت
    311 ن 1811 1811

 1811 1811 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس المتوسط
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 6المؤشر

ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام  683
 . المتسلسلة الرومانية ليكون مستقاًل عن بقية الفصول

 4    ت
1811 1811 

 311    ن

ترقم صفحات الدروس باألرقام المتسلسلة لجميع  682
 .الفصول المتضمنة في الكتاب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلسلة واألحرف  681
 .تتنوع بنوع المحتوى في المالحق

 4    ت
1811 1811 

 311    ن
 1851 3825 حسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوسط ال

  %4387 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 18234 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يتسق تحقق المواصفة الثالثة  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى (33-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18234)، وبانحراف معياري (2825)تساوي  الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
(7581.)% 

مستوى تحقق مرتفع وكذا ب( 1811)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع مما ( 1811)حيث حققت متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)الحال بالنسبة لشواهده 

يدل على توفر جميع مفردات تحقق الشواهد ويتضح ذلك من التزام كتاب الصف الثاني  بالرموز من 
 .  صليه في السلسلة األبقة لما ظهرت علحيث ثباتها في الموقع وداللتها العلمية بصورة مطا
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حيث ( 1811–1811)شواهده بين بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ل
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على ( 1811)على متوسط حسابي ( 9، 8 ،7، 4)حصلت الشواهد 

توافر جميع مفردات تحقق الشواهد في كتاب العلوم للصف الثاني  حيث ظهر كل من العناوين 
صل والتزام مع الكتاب األرقام الفصول والدروس بنمطية ثابتة متوافقة أسماء و أالجانبية للوحدات و 

( 1)الكتاب بتضمين فهرس الكتاب الصور والرسومات المرتبطة بمحتوى الوحدات والفصول ثم الشاهد 
طار إومستوى تحقق مرتفع اللتزام الكتاب بكتابة عناوين الوحدات بنفس لون ( 2875)بمتوسط حسابي 
طار وعناوين الوحدات لوان بين اإلصفحات الفهرس لم تلتزم بتطابق األن بعض أ إالصفحات الفهرس 

ربة صل يفرد لها صفحات مستقلة بينما في النسخة المعلوحدات في الكتاب األن األى إويرجع ذلك 
كثر من وحدة مما تعذر معه التطابق بين اللون المميز للمجال أشملت بعض صفحات الفهرس ورود 

اللتزام مرتفع ومستوى تحقق ( 2825)بي بمتوسط حسا( 2) الشاهد، ثم طار وعناوين الوحداتفي اإل
طار بعض الصفحات لم يتوافق إن لون أال إلوان وخطوط تتناسب مع المجال العلمي أفهرس الكتاب ب

 (5، 3)، ثم الشاهد لورود أكثر من مجال علمي واحد في نفس صفحة الفهرس مع المجاالت العلمية
لى عدم توفر إلى المتوسط إفاض النسبة وتعزى انخ متوسطبمستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي 

فهارس متعددة تعكس محتويات الكتاب حيث توفر فهرس واحد فقد وغاب كل من فهرس مستقل لجزء 
عدم تضمين إضافة ل ،نشطة واالستقصاءاتوفهرس مستقل لأل( قبل الوحدات الدراسية)أعمل كالعلماء 

، وأخيرًا الشاهد (أعمل كالعلماء) في جزء كفقرةدرجت أمخطط الطريقة العلمية فهارس الكتاب حيث 
نشطة التركيز ألى عدم تمييز إومستوى تحقق منخفض ويعزى ذلك ( 1875)بمتوسط حسابي ( 31)

 .  حمراألعلى المهارة ونشاط اعمل كالعلماء باللون 
( 1811)وحصلت جميع الشواهد التي تنتمي للمؤشر الرابع على متوسط حسابي بلغت قيمته 

لتوفر جميع المفردات المحققه للشواهد المتعلقة باتساق وجودة الصور في كتاب . حقق مرتفعومستوى ت
 .الصف الثاني

  
 كتاب ) يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 (الصف الثاني االبتدائي-الطالب
( 2)ات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشر 

مؤشرا رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 33-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 :نسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يليواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، وال
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بمستوى تحقق مرتفع بين مواصفات ( 2825)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي وعالمات الترقيم 
 .المحور الثاني

 

 االبتدائيثاني الصف ال –لكتاب الطالب ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-3-3-3-1
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من 

لكتــاب الطالــب  األصــلالناحيــة التربويــة والفنيــة لتنظــيم المحتــوى بــين دفتــي الكتــاب لمنتجــات السلســلة 
خمسـة مواصـفات ينـدرج  ويتضـمنودليـل المعلـم، مـن حيـث بنيـة الكتـاب، والوحـدة أو الفصـل، والـدرس، 

مؤشــرات رئيســة، ويــتم عــرض نتــائج هــذا المحــور بتحليــل نتــائج كــل مواصــفة مــن خــالل ( 31)تحتهــا 
 :تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

 مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : المواصفة األولى من المحور الثالث
 (لصف الثاني االبتدائيا-كتاب الطالب) ومتوازن

وذلك باستخراج التكرارات  الوحيدمؤشر هذه المواصفة لتم تحليل تقييم المحللين األربعة   
هذه  ستوى تحقق مؤشروالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لم

حراف المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسابي واالن( 31-4)ويوضح الجدول ، المواصفة
 .هذه المواصفة التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشر

 13-4 جدول 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 العلوم للصف الثاني االبتدائي لكتاب" متمايز ومتسق

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر

 8788 3788    4 ت كل فصل  الفكرة العامة معلنة بوضوح في بداية  383
    188 ن

يطور المحتوى المبني على المعايير األفكار العامة  382
 بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

 8788 3788    4 ت
    188 ن

381 
تتوفر فرص تتيح للطالب أن  يتعامل  مع المفاهيم 
ة الجديدة لعدة مرات بالمختبر وأنشطة القراءة والكتاب
 والمفردات ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

 87357 2725   3 1 ت
   75 25 ن

384 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في المحتوى 
 على مهارات االستقصاء وتطوير المهارات الرياضية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 87233 2781 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %3377 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 87233 2781 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3377 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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ن ـــــت بيــــــده تراوحـــــــبالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواه
 بمستوى تحقق مرتفع االتزام( 1811)على متوسط حسابي ( 2)وحصل الشاهد ( 1811-1811)

بمستوى ( 1875)حسابي بمتوسط ( 3)، يليه الشاهد رقام المتسلسلةالكتاب بترقيم صفحات الدروس باأل
رقام الرومانية كما ز ترقيم صفحات مقدمات الكتاب باألتحقق منخفض نتيجة عدم التزام الكتاب بتميي

لى إولى صل حيث رقم كتاب الصف الثاني بتسلسل رقمي واحد من الصفحة األفي الكتاب األظهرت 
 تحققغير مبمستوى ( 1811)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1)نهاية الكتاب وأخيرا الشاهد 

 في المحتوى بنوع تتنوع واألحرف المتسلسلة باألرقام المالحق صفحات التزام الكتاب بترقموذلك لعدم 
 .المالحق

 

 الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالبالمواصفات الفنية ل :خالصة نتائج المحور الثاني 
ئج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خالصة النتا

مؤشرا ( 33)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 32-4)الجدول  واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 12-4 جدول 

لعلوم للصف الثاني ل الطالب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني للمواصفات الفنية لكتاب
 االبتدائي

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

 2 %8473 87263 2753 الشكل الخارجي للكتاب 1
 1 %8873 87227 2765 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2
 3 %7578 87214 2725 يتسق الترميز وعالمات الترقيم 3

  %8477 87137 2754 ني الكليمستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثا
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي (  32-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (18317)، وبانحراف معياري (2854)تساوي 

 %(. 8487)  ، ونسبة التحقق تساوي(1811-2825)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2865-2825)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجتحققت المواصفة الثانية 
لخارجي الشكل اوجاءت في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة األولى ( 2865)بلغ 

يتسق الترميز  بدرجة تحقق مرتفعة، بعد ذلك جاءت المواصفة الثالثة( 2851)بمتوسط حسابي  للكتاب



79

81 
 

بمستوى تحقق مرتفع بين مواصفات ( 2825)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي وعالمات الترقيم 
 .المحور الثاني

 

 االبتدائيثاني الصف ال –لكتاب الطالب ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-3-3-3-1
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من 

لكتــاب الطالــب  األصــلالناحيــة التربويــة والفنيــة لتنظــيم المحتــوى بــين دفتــي الكتــاب لمنتجــات السلســلة 
خمسـة مواصـفات ينـدرج  ويتضـمنودليـل المعلـم، مـن حيـث بنيـة الكتـاب، والوحـدة أو الفصـل، والـدرس، 

مؤشــرات رئيســة، ويــتم عــرض نتــائج هــذا المحــور بتحليــل نتــائج كــل مواصــفة مــن خــالل ( 31)تحتهــا 
 :تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

 مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : المواصفة األولى من المحور الثالث
 (لصف الثاني االبتدائيا-كتاب الطالب) ومتوازن

وذلك باستخراج التكرارات  الوحيدمؤشر هذه المواصفة لتم تحليل تقييم المحللين األربعة   
هذه  ستوى تحقق مؤشروالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لم

حراف المعياري لهذه التكرارات والمتوسط الحسابي واالن( 31-4)ويوضح الجدول ، المواصفة
 .هذه المواصفة التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشر

 13-4 جدول 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 العلوم للصف الثاني االبتدائي لكتاب" متمايز ومتسق

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر

 8788 3788    4 ت كل فصل  الفكرة العامة معلنة بوضوح في بداية  383
    188 ن

يطور المحتوى المبني على المعايير األفكار العامة  382
 بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

 8788 3788    4 ت
    188 ن

381 
تتوفر فرص تتيح للطالب أن  يتعامل  مع المفاهيم 
ة الجديدة لعدة مرات بالمختبر وأنشطة القراءة والكتاب
 والمفردات ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

 87357 2725   3 1 ت
   75 25 ن

384 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في المحتوى 
 على مهارات االستقصاء وتطوير المهارات الرياضية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 87233 2781 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %3377 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 87233 2781 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3377 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

79 
 

ن ـــــت بيــــــده تراوحـــــــبالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواه
 بمستوى تحقق مرتفع االتزام( 1811)على متوسط حسابي ( 2)وحصل الشاهد ( 1811-1811)

بمستوى ( 1875)حسابي بمتوسط ( 3)، يليه الشاهد رقام المتسلسلةالكتاب بترقيم صفحات الدروس باأل
رقام الرومانية كما ز ترقيم صفحات مقدمات الكتاب باألتحقق منخفض نتيجة عدم التزام الكتاب بتميي

لى إولى صل حيث رقم كتاب الصف الثاني بتسلسل رقمي واحد من الصفحة األفي الكتاب األظهرت 
 تحققغير مبمستوى ( 1811)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1)نهاية الكتاب وأخيرا الشاهد 

 في المحتوى بنوع تتنوع واألحرف المتسلسلة باألرقام المالحق صفحات التزام الكتاب بترقموذلك لعدم 
 .المالحق

 

 الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالبالمواصفات الفنية ل :خالصة نتائج المحور الثاني 
ئج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خالصة النتا

مؤشرا ( 33)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 32-4)الجدول  واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 12-4 جدول 

لعلوم للصف الثاني ل الطالب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني للمواصفات الفنية لكتاب
 االبتدائي

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

 2 %8473 87263 2753 الشكل الخارجي للكتاب 1
 1 %8873 87227 2765 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2
 3 %7578 87214 2725 يتسق الترميز وعالمات الترقيم 3

  %8477 87137 2754 ني الكليمستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثا
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي (  32-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (18317)، وبانحراف معياري (2854)تساوي 

 %(. 8487)  ، ونسبة التحقق تساوي(1811-2825)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2865-2825)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجتحققت المواصفة الثانية 
لخارجي الشكل اوجاءت في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة األولى ( 2865)بلغ 

يتسق الترميز  بدرجة تحقق مرتفعة، بعد ذلك جاءت المواصفة الثالثة( 2851)بمتوسط حسابي  للكتاب



80

82 
 

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

   حدات على الطريقة العلميةيركز جزء ما قبل الو  3المؤشر

183 
خصص درسين للمهارات العلمية و الطريقة العلمية 
تضمن شرح تفصيلي لخطوات ومهارات الطريقة 

 العلمية

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 8788 3788    4 ت خصصت صفحة إلجراءات السالمة في حصة العلوم 182
    188 ن

 8788 3788 تحقق المؤشر الثالثالمتوسط الحسابي لمستوى 
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   تتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم واألسرة 4المؤشر

كتيب دليل العلوم يتضمن صفحات لكل من )  483
 (القياسات األدوات العلمية ،الرسومات البيانية 

 1788 2775   1 3 ت
   25 75 ن

يتضمن كتيب دليل الصحة جسم اإلنسان،الغذاء  482
جراءات السالمة  الصحي،الحياة الصحية وا 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788    4 ت يتوفر معجم المصطلحات مزود بصور توضيحية 481
    188 ن

 8733 2783 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %3473 وية لمستوى تحقق المؤشر الرابعالنسبة المئ

 87188 2754 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثانية
  %8477 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (34-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2854)تساوي  م بنية الكتابيظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصمي

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 1811-2825)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18381)
 %(.8487)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 
، متوسطبمستوى تحقق ( 3861)الثاني على متوسط حسابي قيمته  وقد حصل المؤشر  

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام بنية كتاب ( 1811)ابي على متوسط حس( 3)وحصل الشاهد 
الوحدات  تالطالب للصف الثاني بصورة نمطية محددة ومتسقة حيث قسم الكتاب إلى وحدات، وقسم

يليه  ،صلالفصول إلى دروس بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة األ تإلى فصول وقسم
ستوى تحقق منخفض جدًا وذلك لعدم التزام الكتاب بتضمين وم( 1825)بمتوسط حسابي ( 2)الشاهد 

 .  يشمل مكونات الكتابفقط فهارس متنوعة تعكس محتويات الكتاب حيث تضمن الكتاب فهرس واحد 

81 
 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى (31-4)يتضح من الجدول 
، (18219)، وبانحراف معياري (2883)تساوي  صره منظمة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل وعنا

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.9187)وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة ( 2883)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته  
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 1811)فقد حصلت على متوسط حسابي ( 4، 2، 3)لشواهده 

كتاب الطالب للصف الثاني بتضمين  الفكرة العامة بصورة معلنة وبوضوح في بداية كل فصل درس 
كما ركزت أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في المحتوى على مهارات االستقصاء وتطوير المهارات 

ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام كتاب الصف ( 2825)بمتوسط حسابي ( 1)يليها الشاهد  الرياضية
ن يتعامل مع المفاهيم الجديدة لعدة مرات بالمختبر وأنشطة القراءة رصة للطالب ألالثاني باتاحة الف

 .  ن مصادر االنترنت غابت عن الكتابأال إوالكتابة والمفردات ومناقشات البصريات 
 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : فة الثانية من المحور الثالثالمواص
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب) الكتاب

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 34-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 

 14-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤش ر

يقسم الكتاب إلى  وحدات، وتقسم الوحدات إلى فصول  283
 وتقسم الفصول إلى دروس 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

282 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 
ميز  فهرس أعمل كالعلماء، فهرس مفصل للمحتوى)

بألوان مختلفة تتناسب مع مجاالت العلوم ، فهرس 
 (لألنشطة واالستقصاء العلمي، فهرس للمرجعيات

 8758 8725 3 1   ت
 75 25   ن

 8725 1763 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %5473 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

   حدات على الطريقة العلميةيركز جزء ما قبل الو  3المؤشر

183 
خصص درسين للمهارات العلمية و الطريقة العلمية 
تضمن شرح تفصيلي لخطوات ومهارات الطريقة 

 العلمية

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 8788 3788    4 ت خصصت صفحة إلجراءات السالمة في حصة العلوم 182
    188 ن

 8788 3788 تحقق المؤشر الثالثالمتوسط الحسابي لمستوى 
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   تتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم واألسرة 4المؤشر

كتيب دليل العلوم يتضمن صفحات لكل من )  483
 (القياسات األدوات العلمية ،الرسومات البيانية 

 1788 2775   1 3 ت
   25 75 ن

يتضمن كتيب دليل الصحة جسم اإلنسان،الغذاء  482
جراءات السالمة  الصحي،الحياة الصحية وا 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788    4 ت يتوفر معجم المصطلحات مزود بصور توضيحية 481
    188 ن

 8733 2783 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %3473 وية لمستوى تحقق المؤشر الرابعالنسبة المئ

 87188 2754 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثانية
  %8477 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (34-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2854)تساوي  م بنية الكتابيظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصمي

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 1811-2825)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18381)
 %(.8487)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 
، متوسطبمستوى تحقق ( 3861)الثاني على متوسط حسابي قيمته  وقد حصل المؤشر  

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام بنية كتاب ( 1811)ابي على متوسط حس( 3)وحصل الشاهد 
الوحدات  تالطالب للصف الثاني بصورة نمطية محددة ومتسقة حيث قسم الكتاب إلى وحدات، وقسم

يليه  ،صلالفصول إلى دروس بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة األ تإلى فصول وقسم
ستوى تحقق منخفض جدًا وذلك لعدم التزام الكتاب بتضمين وم( 1825)بمتوسط حسابي ( 2)الشاهد 

 .  يشمل مكونات الكتابفقط فهارس متنوعة تعكس محتويات الكتاب حيث تضمن الكتاب فهرس واحد 

81 
 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى (31-4)يتضح من الجدول 
، (18219)، وبانحراف معياري (2883)تساوي  صره منظمة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل وعنا

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.9187)وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة ( 2883)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته  
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 1811)فقد حصلت على متوسط حسابي ( 4، 2، 3)لشواهده 

كتاب الطالب للصف الثاني بتضمين  الفكرة العامة بصورة معلنة وبوضوح في بداية كل فصل درس 
كما ركزت أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في المحتوى على مهارات االستقصاء وتطوير المهارات 

ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام كتاب الصف ( 2825)بمتوسط حسابي ( 1)يليها الشاهد  الرياضية
ن يتعامل مع المفاهيم الجديدة لعدة مرات بالمختبر وأنشطة القراءة رصة للطالب ألالثاني باتاحة الف

 .  ن مصادر االنترنت غابت عن الكتابأال إوالكتابة والمفردات ومناقشات البصريات 
 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : فة الثانية من المحور الثالثالمواص
 (الصف الثاني االبتدائي-كتاب الطالب) الكتاب

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 34-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 

 14-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤش ر

يقسم الكتاب إلى  وحدات، وتقسم الوحدات إلى فصول  283
 وتقسم الفصول إلى دروس 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

282 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 
ميز  فهرس أعمل كالعلماء، فهرس مفصل للمحتوى)

بألوان مختلفة تتناسب مع مجاالت العلوم ، فهرس 
 (لألنشطة واالستقصاء العلمي، فهرس للمرجعيات

 8758 8725 3 1   ت
 75 25   ن

 8725 1763 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %5473 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 حدةيوجد عبارة في افتتاحية الوحدة ترتبط بموضوع الصورة والو  682
 8788 3788    4 ت
    188 ن

681 

يمهـــد لموضـــوع الوحـــدة بفقـــرة مـــن األدب اللغـــوي بســـياقات أدبيـــة متعـــددة  
فــــي (  literature)يـــرتبط مضــــمونها بموضــــوع الوحـــدة ،أدبيــــات الوحــــدة 

صــــفحتين متقــــابلتين مــــع صــــورة بكامــــل الصــــفحة وتحديــــد لــــنمط المجــــال 
 األدبي المستهدف

 8788 8788 4    ت

    ن
188 

 تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية يرتبط بمضمون الوحدة  684
 8758 1825 3 1   ت
 75 25   ن

 87125 1756 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %5278 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 87883 2784 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6878 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  (35-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18181)، وبانحراف معياري (2814)تساوي  االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(6881.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وهذا ( 1811)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة ( 1811)الذين حصال على متوسط حسابي ( 2، 3) ينطبق على الشاهدين

لثاني بشكل متتابع وفق المجاالت العلمية والتزام الكتاب بتقديم المجاالت انتظام وحدات كتاب الصف ا
كما ظهر في  (وحدتين لكل مجال علمي) بمعدل( علم األحياء، علم األرض، العلوم الطبيعية)العلمية 

 .صلالسلسلة األ
وحصل ( 1811-1811)أما المؤشر السادس فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين 

بمستوى تحقق مرتفع نتيجه التزام كتاب الطالب للصف ( 1811)على متوسط حسابي ( 2، 3) هدانالشا
الثاني بتضمين صورة في كامل صفحة افتتاحية الوحدة لها عالقة بموضوع الوحدة وعبارة ترتبط بموضوع 

( 1825)ابي بمتوسط حس( 4)صل، يليهما الشاهد الصورة والوحدة مماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة األ
نتيجة عدم التزام كتاب الطالب للصف الثاني بتضمين فقرة مهن علمية في  بمستوى تحقق منخفض جدا

نهاية كل وحدة كما ظهرت عليه في السلسلة األصل حيث تكرر لمرة واحدة فقط  ثم في المرتبة األخيرة 
دب ذلك لغياب فقرة األتحقق و غير موبمستوى ( 1811)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 1)جاء الشاهد 

صل وتمهد لموضوع الوحدة بفقرة من األدب اللغوي والتي تفتتح بها الوحدات في الكتاب األ ،التربوي
في صفحتين ( literature)أدبيات الوحدة  بسياقات أدبية متعددة يرتبط مضمونها بموضوع الوحدة،

 .المستهدفمتقابلتين مع صورة بكامل الصفحة وتحديد لنمط المجال األدبي 
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( 1811)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده جميعًا بقيمة بلغت 
ع للمفردات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر مرتف

 .صلكتاب الصف الثاني مع الكتاب األوذلك لتطابق جزء ما قبل الوحدات في 
( 1811-2851)بالنسبة للمؤشر الرابع حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين و 
دل على التزام بمستوى تحقق مرتفع مما ي( 1811)على متوسط حسابي ( 1، 2) الشاهدانوحصل 

الحياة الصحية  الغذاء الصحي، جسم اإلنسان،)كتاب الصف الثاني بتضمين كتيب دليل الصحة 
جراءات السالمة كما التزم الكتاب بتوفير معجم للمصطلحات مزود بصورة توضيحية بصورة  ،(وا 

مستوى ب( 2875)بمتوسط حسابي ( 3)صل، يليهما الشاهد مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب األ
دوات العلمية بينما غابت فقرة تحقق مرتفع وذلك اللتزام مرجعيات كتاب الطالب بتضمين القياسات واأل

 .الرسومات البيانية
 كتاب ) يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية: المواصفة الثالثة من المحور الثالث

 (الصف الثاني االبتدائي-الطالب
ات هذه المواصفة والبالغ عددها ألربعة لكل مؤشر من مؤشر تم تحليل تقييم المحللين ا  

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  ينمؤشر 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 35-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه ا
 

 15-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائيلكتاب العلوم للصف الثاني اال" يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 تُفنفتففظ م الوحدات بنمطية واضحة  5المؤشر

العلـــوم )تنـــتظم وحـــدات الكتـــاب بشـــكل متتـــابع وفـــق المجـــاالت العلميـــة  583
 ( اةالطبيعية ، علم األرض ، علم الحي

 8788 3788    4 ت
    188 ن

علــم األحيــاء ، علــم )يتـوازن المحتــوى فــي تقــديم   المجــاالت العلميـة المتعــددة  585
 ( وحدتين لكل مجال علمي) بمعدل (األرض ، علم العلوم الطبيعية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

   يشجع تصميم مقدمات الوحدة  الطالب على التعلم  6المؤشر

 تفتح الوحدة بصورة في كامل الصفحة لها عالقة بموضوع الوحدة  683
 8788 3788    4 ت
    188 ن
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 حدةيوجد عبارة في افتتاحية الوحدة ترتبط بموضوع الصورة والو  682
 8788 3788    4 ت
    188 ن

681 

يمهـــد لموضـــوع الوحـــدة بفقـــرة مـــن األدب اللغـــوي بســـياقات أدبيـــة متعـــددة  
فــــي (  literature)يـــرتبط مضــــمونها بموضــــوع الوحـــدة ،أدبيــــات الوحــــدة 

صــــفحتين متقــــابلتين مــــع صــــورة بكامــــل الصــــفحة وتحديــــد لــــنمط المجــــال 
 األدبي المستهدف

 8788 8788 4    ت

    ن
188 

 تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية يرتبط بمضمون الوحدة  684
 8758 1825 3 1   ت
 75 25   ن

 87125 1756 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %5278 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 87883 2784 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6878 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  (35-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18181)، وبانحراف معياري (2814)تساوي  االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(6881.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وهذا ( 1811)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة ( 1811)الذين حصال على متوسط حسابي ( 2، 3) ينطبق على الشاهدين

لثاني بشكل متتابع وفق المجاالت العلمية والتزام الكتاب بتقديم المجاالت انتظام وحدات كتاب الصف ا
كما ظهر في  (وحدتين لكل مجال علمي) بمعدل( علم األحياء، علم األرض، العلوم الطبيعية)العلمية 

 .صلالسلسلة األ
وحصل ( 1811-1811)أما المؤشر السادس فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين 

بمستوى تحقق مرتفع نتيجه التزام كتاب الطالب للصف ( 1811)على متوسط حسابي ( 2، 3) هدانالشا
الثاني بتضمين صورة في كامل صفحة افتتاحية الوحدة لها عالقة بموضوع الوحدة وعبارة ترتبط بموضوع 

( 1825)ابي بمتوسط حس( 4)صل، يليهما الشاهد الصورة والوحدة مماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة األ
نتيجة عدم التزام كتاب الطالب للصف الثاني بتضمين فقرة مهن علمية في  بمستوى تحقق منخفض جدا

نهاية كل وحدة كما ظهرت عليه في السلسلة األصل حيث تكرر لمرة واحدة فقط  ثم في المرتبة األخيرة 
دب ذلك لغياب فقرة األتحقق و غير موبمستوى ( 1811)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 1)جاء الشاهد 

صل وتمهد لموضوع الوحدة بفقرة من األدب اللغوي والتي تفتتح بها الوحدات في الكتاب األ ،التربوي
في صفحتين ( literature)أدبيات الوحدة  بسياقات أدبية متعددة يرتبط مضمونها بموضوع الوحدة،

 .المستهدفمتقابلتين مع صورة بكامل الصفحة وتحديد لنمط المجال األدبي 
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( 1811)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده جميعًا بقيمة بلغت 
ع للمفردات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر مرتف

 .صلكتاب الصف الثاني مع الكتاب األوذلك لتطابق جزء ما قبل الوحدات في 
( 1811-2851)بالنسبة للمؤشر الرابع حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين و 
دل على التزام بمستوى تحقق مرتفع مما ي( 1811)على متوسط حسابي ( 1، 2) الشاهدانوحصل 

الحياة الصحية  الغذاء الصحي، جسم اإلنسان،)كتاب الصف الثاني بتضمين كتيب دليل الصحة 
جراءات السالمة كما التزم الكتاب بتوفير معجم للمصطلحات مزود بصورة توضيحية بصورة  ،(وا 

مستوى ب( 2875)بمتوسط حسابي ( 3)صل، يليهما الشاهد مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب األ
دوات العلمية بينما غابت فقرة تحقق مرتفع وذلك اللتزام مرجعيات كتاب الطالب بتضمين القياسات واأل

 .الرسومات البيانية
 كتاب ) يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية: المواصفة الثالثة من المحور الثالث

 (الصف الثاني االبتدائي-الطالب
ات هذه المواصفة والبالغ عددها ألربعة لكل مؤشر من مؤشر تم تحليل تقييم المحللين ا  

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  ينمؤشر 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 35-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه ا
 

 15-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائيلكتاب العلوم للصف الثاني اال" يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 تُفنفتففظ م الوحدات بنمطية واضحة  5المؤشر

العلـــوم )تنـــتظم وحـــدات الكتـــاب بشـــكل متتـــابع وفـــق المجـــاالت العلميـــة  583
 ( اةالطبيعية ، علم األرض ، علم الحي

 8788 3788    4 ت
    188 ن

علــم األحيــاء ، علــم )يتـوازن المحتــوى فــي تقــديم   المجــاالت العلميـة المتعــددة  585
 ( وحدتين لكل مجال علمي) بمعدل (األرض ، علم العلوم الطبيعية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

   يشجع تصميم مقدمات الوحدة  الطالب على التعلم  6المؤشر

 تفتح الوحدة بصورة في كامل الصفحة لها عالقة بموضوع الوحدة  683
 8788 3788    4 ت
    188 ن
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ابعة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الر ( 36-4)يتضح من الجدول 
المتوسط  ، ويقع هذا(18235)، وبانحراف معياري (2818)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(6981.)% 

، وحصل (1811-2875)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين   
الفصل في  بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام افتتاحية( 1811)على متسوط حسابي ( 2، 3)المؤشرين 

برزت الفكرة العامة، ثم الشاهد أكتاب الطالب بتضمين صورة فوتوغرافية ممتدة في صفحتين متقابلتين و 
وبمستوى تحقق مرتفع متوسط وتعزى هذه النتيجة اللتزام الكتاب ( 2875)بمتوسط حسابي ( 1)

صل ه في الكتاب األابهة لما ظهرت عليخرى بصورة مشأفردات ودالالتها وقائمة بمفردات بتضمين الم
 .ن الكتاب لم يتضمن أرقام صفحات ورود المفردات العلمية كما لم تحدد القائمة الجانبية للمفرداتأال إ

( 1811-1811)وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين 
مرتفع مما يدل  وبمستوى تحقق( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 1)حيث حصل الشاهد 

الذي حصل ( 2)على توفر جميع مكونات صفحة مراجعة الفصل في نهاية كل فصل، يليه الشاهد 
ومستوى تحقق منخفض نتيجة غياب مرحلة التوسع ضمن مراحل ( 3825)على متوسط حسابي 

ء ثراهاية كل فصل بينما تتكرر فقرة اإلالدرس في العديد من الدروس حيث تكررت لمرة احدة في ن
كتابة علمية،  ،قراءة علمية)وضوعات حد المأألصل في نهاية كل درس لتتناول اوالتوسع في الكتاب 

( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)بما يتفق مع موضوع الدرس، وأخيرًا الشاهد ( الرياضيات في العلوم
في " "I read to reviewلقراءة لزيادة وتأكيد استيعاب مفاهيم الفصل اتحقق لغياب فقرة غير موبمستوى 

 .نهاية كل فصل
 

 كتاب الطالب) يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الخامسة من المحور الثالث-
 (الصف الثاني االبتدائي

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
بي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسا

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 37-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 كتاب الطالب) يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث-
 (الصف الثاني االبتدائي

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرا رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 36-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :قق مؤشرات هذه المواصفة كما يليواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح

 16-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم   7المؤشر

 تتضمن افتتاحية الفصل صورة ممتدة في صفحتين متقابلتين 783
 8788 3788    4 ت
    188 ن

 .أبرزت الفكرة العامة في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل  782
 8788 3788    4 ت
    188 ن

781 
ل  إطار ضمن صورة افتتاحية الفصل ينقسم خصص لمفردات الفص

إلى جزأين  يحويان مفتاحا للمفردات ودالالتها  مظللة وحدد أرقام 
 الصفحات ودعمت بصور معبرة لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى 

 8758 2775   1 3 ت

   25 75 ن

 87167 2732 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %3773 وية لمستوى تحقق المؤشر السابعالنسبة المئ
 تُفنفففظ م الفصول بنمطية  واضحة ومتس قة   8المؤش ر

خصص في نهاية كل فصل فقرة للقراءة لزيادة وتأكيد استيعاب  883
 ""I read to review  مفاهيم الفصل

 8788 8788 4    ت
 188    ن

882 
عرفة األخرى وسياقات يتكامل محتوى الفصل ويرتبط مع فروع الم 

"   الكتابة في العلوم"حياتية متعددة في مرحلة التوسع في المجاالت  
 تتكرر في كل فصل " قراءة علمية"،"الرياضيات في العلوم"

 1715 1725  3 1  ت
  75 25  ن

881 

تتضمن مهام تقويمية مقسمة " مراجعة"تتضمن نهاية كل فصل فقرة 
سؤال يتعلق بالفكرة ) (ت واألفكار العلميةالمهارا)و (مفردات)إلى 

معززة بصور ،وأبرزت المهارة المستهدفة في المهمة  (العامة
 .التقويمية بلون أحمر

 8788 3788    4 ت
 ن

188 
   

 87313 1725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %4177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 87215 2788 سط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتو 
  %6373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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ابعة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الر ( 36-4)يتضح من الجدول 
المتوسط  ، ويقع هذا(18235)، وبانحراف معياري (2818)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(6981.)% 

، وحصل (1811-2875)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين   
الفصل في  بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام افتتاحية( 1811)على متسوط حسابي ( 2، 3)المؤشرين 

برزت الفكرة العامة، ثم الشاهد أكتاب الطالب بتضمين صورة فوتوغرافية ممتدة في صفحتين متقابلتين و 
وبمستوى تحقق مرتفع متوسط وتعزى هذه النتيجة اللتزام الكتاب ( 2875)بمتوسط حسابي ( 1)

صل ه في الكتاب األابهة لما ظهرت عليخرى بصورة مشأفردات ودالالتها وقائمة بمفردات بتضمين الم
 .ن الكتاب لم يتضمن أرقام صفحات ورود المفردات العلمية كما لم تحدد القائمة الجانبية للمفرداتأال إ

( 1811-1811)وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين 
مرتفع مما يدل  وبمستوى تحقق( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 1)حيث حصل الشاهد 

الذي حصل ( 2)على توفر جميع مكونات صفحة مراجعة الفصل في نهاية كل فصل، يليه الشاهد 
ومستوى تحقق منخفض نتيجة غياب مرحلة التوسع ضمن مراحل ( 3825)على متوسط حسابي 

ء ثراهاية كل فصل بينما تتكرر فقرة اإلالدرس في العديد من الدروس حيث تكررت لمرة احدة في ن
كتابة علمية،  ،قراءة علمية)وضوعات حد المأألصل في نهاية كل درس لتتناول اوالتوسع في الكتاب 

( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)بما يتفق مع موضوع الدرس، وأخيرًا الشاهد ( الرياضيات في العلوم
في " "I read to reviewلقراءة لزيادة وتأكيد استيعاب مفاهيم الفصل اتحقق لغياب فقرة غير موبمستوى 

 .نهاية كل فصل
 

 كتاب الطالب) يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الخامسة من المحور الثالث-
 (الصف الثاني االبتدائي

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
بي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسا

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 37-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 كتاب الطالب) يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث-
 (الصف الثاني االبتدائي

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرا رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 36-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :قق مؤشرات هذه المواصفة كما يليواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح

 16-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم   7المؤشر

 تتضمن افتتاحية الفصل صورة ممتدة في صفحتين متقابلتين 783
 8788 3788    4 ت
    188 ن

 .أبرزت الفكرة العامة في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل  782
 8788 3788    4 ت
    188 ن

781 
ل  إطار ضمن صورة افتتاحية الفصل ينقسم خصص لمفردات الفص

إلى جزأين  يحويان مفتاحا للمفردات ودالالتها  مظللة وحدد أرقام 
 الصفحات ودعمت بصور معبرة لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى 

 8758 2775   1 3 ت

   25 75 ن

 87167 2732 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %3773 وية لمستوى تحقق المؤشر السابعالنسبة المئ
 تُفنفففظ م الفصول بنمطية  واضحة ومتس قة   8المؤش ر

خصص في نهاية كل فصل فقرة للقراءة لزيادة وتأكيد استيعاب  883
 ""I read to review  مفاهيم الفصل

 8788 8788 4    ت
 188    ن

882 
عرفة األخرى وسياقات يتكامل محتوى الفصل ويرتبط مع فروع الم 

"   الكتابة في العلوم"حياتية متعددة في مرحلة التوسع في المجاالت  
 تتكرر في كل فصل " قراءة علمية"،"الرياضيات في العلوم"

 1715 1725  3 1  ت
  75 25  ن

881 

تتضمن مهام تقويمية مقسمة " مراجعة"تتضمن نهاية كل فصل فقرة 
سؤال يتعلق بالفكرة ) (ت واألفكار العلميةالمهارا)و (مفردات)إلى 

معززة بصور ،وأبرزت المهارة المستهدفة في المهمة  (العامة
 .التقويمية بلون أحمر

 8788 3788    4 ت
 ن

188 
   

 87313 1725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %4177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 87215 2788 سط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتو 
  %6373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة أن قيمة المتوسط الحساب (37-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18196)، وبانحراف معياري (2878)تساوي  سيظهر االتساق في تصميم الدرو 

؛ وبنسبة مرتفعةحقق هذه المواصفة وبذلك تكون درجة ت( 1811-2825)في المدى ما بين 
(9287.)% 

 وبمستوى تحقق مرتفع( 1811)وقد حصل المؤشر التاسع على متوسط حسابي لشواهده بلغ 
مما يدل على التزام كتاب الطالب للصف الثاني بتضمين جميع مكونات مقدمة الدرس كما ظهرت 

 .صل وباتفاق جميع المحلليناأل عليه في الكتاب
 بين تؤشر العاشر فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوحوبالنسبة للم

( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 7، 6، 5، 4، 3)حيث حصلت الشواهد ( 3811-1811)
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب الصف الثاني بتصميم الدروس بنمطية واضحة وثابتة 

ضمين جميع مكونات الدرس ضمن مراحل دورة التعلم في سائر الفصول كما التزم الكتاب بت
بمستوى تحقق مرتفع وذلك ( 2875)الذي حصل على متوسط حسابي ( 2)الخماسية، يليه الشاهد 

اللتزام الكتاب بعرض المحتوى المعرفي وفقا لدورة التعلم الخماسية مع اإلشارة إلى مراحل الدورة أسفل 
مواضع من ثالثة  المرحلة عند الترقيم  لم تتوافق مع المرحلة فيلى إشارة ن اإلأ الإالترقيم للصفحة 

ن الفقرة تقع أال إ لى مرحلة الشرح والتفسيرإشير أحيث  ،(79)صـ، (23)ـص ،(35)ـص )2ج(الكتاب 
وذلك  متوسطوبمستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي ( 1)ضمن مرحلة التقويم، وأخيرًا الشاهد 

والتي  (لمنقرأ جميعا ونتع)ولى في الدرس بينما غابت فقرة لتي ترد للمرة األظليل المفردات الاللتزام بت
 .تتضمن المفردات الجديدة

 

 الصف الثاني -مواصفات التناول والعرض لكتاب الطالب :خالصة نتائج المحور الثالث
 االبتدائي

يها بعد لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إل
مؤشرات ( 9)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( 38-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 

 :طات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوس
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 17-4  جدول

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض

 (8)جدا  
 تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم   3المؤشر

تظهر افتتاحية الدرس في صورة فوتوغرافية ممتدة لتشمل  983
 الصفحتين المتقابلتين

    4 ت
3788 8788 

    188 ن

تقدم فقرة أنظر وأتساءل ضمن مرحلة التهيئة تساؤل يرتبط  982
 بموضوع صورة افتتاحية الدرس

    4 ت
3788 8788 

    188 ن

981 

تتضمن افتتاحية الدرس نشاط استكشافي تم تحديد المواد المستخدمة 
في النشاط مع صور توضيحية لها، يوجد صور توضح أحد 

لمهارات اخطوات النشاط مدون عليها رقم الخطوة وتظهر 
 المستهدفة ضمن النشاط االستكشافي مميزة  باللون األحمر

    4 ت

 ن 87888 378
188 

   

 8788 3788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 تُفنفففظ م الدروس بنمطية واضحة ومتسقة    18المؤش ر

    4 ت صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول  3183
3788 8788 

    188 ن

يعرض المحتوى المعرفي وفقا لدورة التعلم الخماسية مع  3182
 اإلشارة إلى مراحل الدورة أسفل الترقيم للصفحة

   1 3 ت
2775 8758 

   25 75 ن

تبرز المفردات الجديدة ضمن إيقونة نقرأ جميعا ونتعلم وتظلل  3181
 في النص

  2 2  ت
1758 1788 

  58 58  ن

الطالب على التحقق من  √ل المرتبط بأيقونة تحفز السؤا 3184
 الفهم

    4 ت
3788 8788 

    188 ن

يتكرر في كل  quick labتتضمن مرحلة الشرح نشاط سريع  3185
 درس

    4 ت
3788 8788 

    188 ن

3186 
قسم النص الى فقرات كتبت العناوين الرئيسة ضمن متن 

ت العناوين الفرعية باللون الدروس باللون األزرق الغامق وكتب
 األحمر وظللت المفردات التي ترد ألول مرة

    4 ت
    188 ن 8788 3788

3187 

يقدم تقويم مستمر وبأشكال مختلفة قبلي وبنائي وتجميعي  
يرد في نهاية كل درس أسئلة تتناول تقييم المهارات المختلفة  

وأتحدث أفكر "مع تحديد للمهارة المستهدفة ضمن فقرة 
 تضمن الربط مع المعارف والمواد الدراسية المختلفة" واكتب

    4 ت

 ن 8788 3788
188 

   

 87137 2768 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %8373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 87836 2778 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %3277 نسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسةال
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ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة أن قيمة المتوسط الحساب (37-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18196)، وبانحراف معياري (2878)تساوي  سيظهر االتساق في تصميم الدرو 

؛ وبنسبة مرتفعةحقق هذه المواصفة وبذلك تكون درجة ت( 1811-2825)في المدى ما بين 
(9287.)% 

 وبمستوى تحقق مرتفع( 1811)وقد حصل المؤشر التاسع على متوسط حسابي لشواهده بلغ 
مما يدل على التزام كتاب الطالب للصف الثاني بتضمين جميع مكونات مقدمة الدرس كما ظهرت 

 .صل وباتفاق جميع المحلليناأل عليه في الكتاب
 بين تؤشر العاشر فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده تراوحوبالنسبة للم

( 1811)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 7، 6، 5، 4، 3)حيث حصلت الشواهد ( 3811-1811)
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب الصف الثاني بتصميم الدروس بنمطية واضحة وثابتة 

ضمين جميع مكونات الدرس ضمن مراحل دورة التعلم في سائر الفصول كما التزم الكتاب بت
بمستوى تحقق مرتفع وذلك ( 2875)الذي حصل على متوسط حسابي ( 2)الخماسية، يليه الشاهد 

اللتزام الكتاب بعرض المحتوى المعرفي وفقا لدورة التعلم الخماسية مع اإلشارة إلى مراحل الدورة أسفل 
مواضع من ثالثة  المرحلة عند الترقيم  لم تتوافق مع المرحلة فيلى إشارة ن اإلأ الإالترقيم للصفحة 

ن الفقرة تقع أال إ لى مرحلة الشرح والتفسيرإشير أحيث  ،(79)صـ، (23)ـص ،(35)ـص )2ج(الكتاب 
وذلك  متوسطوبمستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي ( 1)ضمن مرحلة التقويم، وأخيرًا الشاهد 

والتي  (لمنقرأ جميعا ونتع)ولى في الدرس بينما غابت فقرة لتي ترد للمرة األظليل المفردات الاللتزام بت
 .تتضمن المفردات الجديدة

 

 الصف الثاني -مواصفات التناول والعرض لكتاب الطالب :خالصة نتائج المحور الثالث
 االبتدائي

يها بعد لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إل
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 :طات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوس
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 17-4  جدول

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض
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981 
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    4 ت

 ن 87888 378
188 
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 درس

    4 ت
3788 8788 

    188 ن

3186 
قسم النص الى فقرات كتبت العناوين الرئيسة ضمن متن 
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 87137 2768 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %8373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر
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 13-4 جدول 

 العلوم للصف الثاني االبتدائي االتساق لكتاب المتوسطات والنسب المئوية لمحاور تقييم
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %6273 87137 1786 المواصفات التربوية 1
 1 %8477 87137 2754 المواصفات الفنية 2
 2 %8273 87112 2747 مواصفات التناول والعرض 3

  %7278 87188 2716 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا وقعت ( 39-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 2836)يم معا ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقيكان، و (2854-3886)بين 

بنسبة ( 2825أقل من -3851)بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
ن المحور الثاني قد تحقق بدرجة مرتفعة وبمتوسط أيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 7281)تحقق 

لى متوسط حسابي حصل ع الذيوجاء في المرتبة األولى، ثم المحور الثالث ( 2854)حسابي بلغ 
( 3886)بدرجة تحقق مرتفعة، وأخيرًا جاء المحور األول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2847)

 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم
 

 ومناقشتها االبتدائيلصف الثاني لنتائج تحليل دليل المعلم  4-1-1-2
لمــادة العلــوم الفصــل الدراســي األول  االبتــدائي نيالثــا لعــرض نتــائج تحليــل دليــل المعلــم للصــف

ي، ســيتم عــرض نتــائج مواصــفات كــل محــور فــي ضــوء مســتوى تحقــق مؤشــراتها، ومــن ثــم عــرض انالثــو 
  .نتائج المحور الكلي لهذا الصف

 

 االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلمالمواصفات التربوية : المحور األول 4-3-3-2-3
مية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من على الشروط العليركز هذا المحور 

الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 
مؤشرات رئيسة، ( 31)، ويتضمن سبعة مواصفات يندرج تحتها األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

تحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا ويتم عرض نتائج هذا المحور ب
 :المحور كما يلي
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 18-4 جدول 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث مواصفات التناول والعرض لكتاب العلوم للصف الثاني 
 االبتدائي

رقم 
ط المتوس المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %3377 87233 2781 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 1
 3 %8477 87188 2754 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب 2
 5 %6878 87883 2784 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 3
 4 %6373 87215 2788 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 2 %3277 87836 2778 يظهر االتساق في تصميم الدروس 5

  %8273 87112 2747 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي (  38-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (18332)نحراف معياري ، وبا(2847)تساوي 

 %(. 8281)، ونسبة التحقق تساوي  (1811-2825)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2883-2814)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

بدرجة مرتفعة  وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل تحققت المواصفة األولى 
وجاءت في المرتبة األولى في المحور الثالث، يليها المواصفة الخامسة ( 2883)وبمتوسط حسابي بلغ 

بدرجة تحقق مرتفعة، وجاءت المواصفة ( 2878)بمتوسط حسابي  يظهر االتساق في تصميم الدروس
في المرتبة الثالثة بمتوسط  والتمايز في تصميم بنية الكتابيظهر االتساق والتركيز الثانية بعد ذلك 

 يظهر االتساق في تصميم الفصول ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الرابعة( 2854)حسابي 
يظهر االتساق في تصميم ومستوى تحقق متوسط، وأخيرًا المواصفة الثالثة ( 2818)بمتوسط حسابي 
مستوى تحقق متوسط واحتلت المرتبة األخيرة و ( 2814)حسابي  التي حققت متوسط الوحدات التعليمية

 .بين مواصفات المحور الثالث
 

 للصف الثاني االبتدائي نتائج محاور اتساق كتاب الطالب خالصة 4-3-3-3-4
لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 1)والبالغ عددها  مواصفة من مواصفات هذه المحاور
المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 39-4)ويوضح الجدول 
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 13-4 جدول 

 العلوم للصف الثاني االبتدائي االتساق لكتاب المتوسطات والنسب المئوية لمحاور تقييم
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 18-4 جدول 
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نشطة بعنوان بناء المهارة  التزام الدليل بتقديم توجيهات للمعلم أل رغم منخفضبمستوى والذي تحقق 
صل ن الدليل لم يلتزم بنفس تكرار ورود النشاط في الدليل في الكتاب األأال إلتطوير مهارة االستقصاء 
هارة من مرة بتوافق مع عدد فصول الكتاب األصل وتناول في كل مرة م (32)حيث تكرر ورود النشاط 

 .مهارات الطريقة العلمية بينما تكرر في دليل كتاب الصف الثاني لمرة واحدة فقط
 

 الصف الثاني  –دليل المعلم) التعلم المتمركز حول المتعلم: المواصفة الثانية من المحور األول
  (االبتدائي

( 1)عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 23-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .هذه المواصفة ؤشراتالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق م

 21-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 بتدائيالعلم للصف الثاني امدليل ال" التعلم المتمركز حول المتعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول المتعلم      2 المؤش ر

تحدد بوضوح المرحلة المناسبة من مراحل دورة التعلم  283
 .بعالمات تبويب لكل جزء من كل درس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

قسم خاص بنموذج دورة التعلم الخماسية في يدرج  282
 المرجع المكتبي للمعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم المحتوى مقترحات ألسئلة سابرة وتشخيصية في  281
 مرحلة تقديم الدرس لتقويم المعرفة القبلية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

284 
المعلم على يقدم المحتوى توجيهات إضافية لمساعدة 

 التعرف على المفاهيم الخاطئة الشائعة عند الطالب
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم المحتوى إرشادات للمعلمين لكيفية استخدام  285
 جدول التعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

286 
تساعد مصادر المعلم على توجيه   الطالب لتطبيق 

ة خارج الغرفة الصفية في التجارب والمفاهيم العلمي
 school to home activityأنشطة منزلية 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

287 
يسهم المحتوى في تقديم أفكار لتقييم خبرات الطالب 
وأفكارهم عبر المناقشات الصفية المرتبطة مع تقييم 

 المعرفة القبلية ومناقشة الفكرة الرئيسة

 1811 1811    4 ت

    311 ن

288 
في   e-review توفر اختبارات المراجعة االلكترونية

دليل المعلم التغذية الراجعة الفورية لفهم الطالب 
 للمفاهيم العلمية

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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 دليل المعلم) تمحور المحتوى حول االستقصاء: المواصفة األولى من المحور األول– 
 (االبتدائيالصف الثاني 

( 3)ددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ ع
مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

 :  المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 28-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 بتدائيالعلم للصف الثاني امدليل التربوية " تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤش ر 

171 
قدم دليل المعلم مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية 

هة وشبه المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة  .المغلقة والموج 
 8788 3788    4 ت
    188 ن

172 
ضمن " دليل معلم العلوم"teachers desk reference يقد م

حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة دعما للتطوير المهني 
  إلدارة تدريس العلوم المعتمد على االستقصاء

 8788 3788    4 ت
    188 ن

173 
بناء "يقدم دليل المعلم توجيهات  للمعلم ألنشطة بعنوان  

 لتطوير مهارات االستقصاء لدى الطالب" المهارة
 1728 1725  3 1  ت
  75 25  ن

 8758 2775 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %3177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8758 2775 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3177 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 21-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (1851)، وبانحراف معياري (2875)تساوي  الستقصاءتمحور المحتوى حول ا

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
(9387.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
مما  (1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 2)والشاهد ( 3)، وتحقق الشاهد (2825-1811)

يدل على التزام دليل المعلم للصف الخامس من كتب المشروع  بتقديم الدعم للمعلم في التركيز على 
ال إالمفتوحة االستقصاء وتقديم  مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهة وشبه 

المرجع المكتبي "نشطة البديلة حيث غابت من كامل الدليل، كما قّدم األ ن الدليل لم يلتزم بتضمينأ
حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة دعما للتطوير المهني إلدارة تدريس العلوم  ضمن "للمعلم

( 3825)الثانية الشاهد الثالث بمتوسط حسابي قيمته  يليهما في المرتبة. المعتمد على االستقصاء
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نشطة بعنوان بناء المهارة  التزام الدليل بتقديم توجيهات للمعلم أل رغم منخفضبمستوى والذي تحقق 
صل ن الدليل لم يلتزم بنفس تكرار ورود النشاط في الدليل في الكتاب األأال إلتطوير مهارة االستقصاء 
هارة من مرة بتوافق مع عدد فصول الكتاب األصل وتناول في كل مرة م (32)حيث تكرر ورود النشاط 

 .مهارات الطريقة العلمية بينما تكرر في دليل كتاب الصف الثاني لمرة واحدة فقط
 

 الصف الثاني  –دليل المعلم) التعلم المتمركز حول المتعلم: المواصفة الثانية من المحور األول
  (االبتدائي

( 1)عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 23-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .هذه المواصفة ؤشراتالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق م

 21-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 بتدائيالعلم للصف الثاني امدليل ال" التعلم المتمركز حول المتعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول المتعلم      2 المؤش ر

تحدد بوضوح المرحلة المناسبة من مراحل دورة التعلم  283
 .بعالمات تبويب لكل جزء من كل درس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

قسم خاص بنموذج دورة التعلم الخماسية في يدرج  282
 المرجع المكتبي للمعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم المحتوى مقترحات ألسئلة سابرة وتشخيصية في  281
 مرحلة تقديم الدرس لتقويم المعرفة القبلية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

284 
المعلم على يقدم المحتوى توجيهات إضافية لمساعدة 

 التعرف على المفاهيم الخاطئة الشائعة عند الطالب
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم المحتوى إرشادات للمعلمين لكيفية استخدام  285
 جدول التعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

286 
تساعد مصادر المعلم على توجيه   الطالب لتطبيق 

ة خارج الغرفة الصفية في التجارب والمفاهيم العلمي
 school to home activityأنشطة منزلية 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

287 
يسهم المحتوى في تقديم أفكار لتقييم خبرات الطالب 
وأفكارهم عبر المناقشات الصفية المرتبطة مع تقييم 

 المعرفة القبلية ومناقشة الفكرة الرئيسة

 1811 1811    4 ت

    311 ن

288 
في   e-review توفر اختبارات المراجعة االلكترونية

دليل المعلم التغذية الراجعة الفورية لفهم الطالب 
 للمفاهيم العلمية

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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 دليل المعلم) تمحور المحتوى حول االستقصاء: المواصفة األولى من المحور األول– 
 (االبتدائيالصف الثاني 

( 3)ددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ ع
مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

 :  المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 28-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 بتدائيالعلم للصف الثاني امدليل التربوية " تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤش ر 

171 
قدم دليل المعلم مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية 

هة وشبه المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة  .المغلقة والموج 
 8788 3788    4 ت
    188 ن

172 
ضمن " دليل معلم العلوم"teachers desk reference يقد م

حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة دعما للتطوير المهني 
  إلدارة تدريس العلوم المعتمد على االستقصاء

 8788 3788    4 ت
    188 ن

173 
بناء "يقدم دليل المعلم توجيهات  للمعلم ألنشطة بعنوان  

 لتطوير مهارات االستقصاء لدى الطالب" المهارة
 1728 1725  3 1  ت
  75 25  ن

 8758 2775 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %3177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8758 2775 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3177 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 21-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (1851)، وبانحراف معياري (2875)تساوي  الستقصاءتمحور المحتوى حول ا

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
(9387.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
مما  (1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 2)والشاهد ( 3)، وتحقق الشاهد (2825-1811)

يدل على التزام دليل المعلم للصف الخامس من كتب المشروع  بتقديم الدعم للمعلم في التركيز على 
ال إالمفتوحة االستقصاء وتقديم  مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهة وشبه 

المرجع المكتبي "نشطة البديلة حيث غابت من كامل الدليل، كما قّدم األ ن الدليل لم يلتزم بتضمينأ
حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة دعما للتطوير المهني إلدارة تدريس العلوم  ضمن "للمعلم

( 3825)الثانية الشاهد الثالث بمتوسط حسابي قيمته  يليهما في المرتبة. المعتمد على االستقصاء
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، (1811-1811)لمؤشر الثاني بين ا شواهدتحقق  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى
ى تحقق مرتفع وتعزى هذه وبمستو ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 5، 4، 1، 2، 3)وتحققت الشواهد 

لمفردات تحقق الشواهد حيث تحدد لى درجة االلتزام العالية التي تحققت في دليل المعلم إالنتيجة 
كما قدم . تعلم بعالمات تبويب لكل جزء من كل درسبوضوح المرحلة المناسبة من مراحل دورة الو 

، وقدم يم الدرس لتقويم المعرفة القبليةالمحتوى مقترحات ألسئلة سابرة وتشخيصية في مرحلة تقد
المحتوى توجيهات إضافية لمساعدة المعلم على التعرف على المفاهيم الخاطئة الشائعة عند الطالب 

حيث لم ( 1811)بمتوسط حسابي ( 6)، أما الشاهد صلليل األة لما ظهرت عليه في الدبصورة مماثل
 نشطةضمن حقيبة المعلم لأل( school to home activity) أنشطة منزليةتحقق نتيجة غياب كتيب ي

غياب المصادر ل نتيجةتحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 8)الشاهد و الصفية 
في دليل المعلم والتي تقدم التغذية  e-reviewااللكترونية االلكترونية والتي توفر اختبارات المراجعة 
 .الراجعة الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

حيث ( 1811–1811)ه بين بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهد
ل بتقديم اللتزام الدلي وبمستوى تحقق مرتفع( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 3)حصل الشاهدين 

استراتيجيات التعليم المتمايز، وتضمين استرتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة بصورة 
( 2875)فقد حصل على متوسط حسابي ( 5)صل، أما الشاهد مقاربة لما ظهرت عليه في السلسلة األ

خاص بالتقويم في الغرفة بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام الدليل بتقديم دعم للمعلم من خالل الجزء ال
ومستوى تحقق مرتفع ( 2825)بمتوسط حسابي ( 2)، ثم الشاهد لصفية ضمن المرجع المكتبي للمعلما

ن أال إالصفية نشطة وذلك اللتزام الدليل بتقديم مصدر مهارات القراءة والكتابة ضمن حقيبة المعلم لأل
( 6، 2) انلحقيبة والدليل، ثم الشاهدمصدر دليل المعلم للقراءة المتعددة المستويات غاب عن ا

مختارات صوتية للقراءة المتعددة وذلك لغياب  جدا ومستوى تحقق منخفض( 1825)توسط حسابي بم
 الحقيبة عن والذي غاب المستويات المتعددة للقراءة المعلم دليل إضافة لغياب مصدر المستويات

تحقق غير مبمستوى ( 1811)وسط حسابي والذين حصال على مت( 7، 1) الشاهدين، وأخيرا والدليل
  .البطاقات المفتاحية والتي تسمح بتقديم المفاهيم المهمة للمجموعات الصغيرة او التعلم الفردي لغياب

بمستوى مرتفع مما يدل على دعم ( 1811)المؤشر الرابع تحقق شاهده بمتوسط حسابي أخيرا و 
 .جماعي عند توجيهات تنفيذ االنشطةقونة العمل اليأالدليل الستراتيجيات التعلم التعاوني بتضمين 

 

 دليل ) ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة: المواصفة الثالثة من المحور األول
 (االبتدائيالصف الثاني  –المعلم

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
استخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك ب
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 18237 2844 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %8381 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق استراتيجيات التعلم المتمايز     3المؤش ر

183 
يقدم المحتوى إرشادات لتخطيط مستويات مناسبة  
من التحدي التعليمي للطالب استراتيجيات التعليم 

 (مراعاة المستويات المختلفة)المتمايز 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

182 
حتوى استراتيجيات إضافية لمصادر متعددة يقدم الم

للقراءة ضمن دليل المعلم للقراءة المتعددة المستويات 
  ومزودة بدليل إرشادي للمعلم

 3875 1825 1 3   ت
 75 25   ن

181 
يسمح المحتوى بتقديم المفاهيم المهمة للمجموعات 
الصغيرة أو التعليم الفردي مثل بطاقات المفاهيم 

 المفتاحية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

يقترح المحتوى استراتيجيات متعددة لالستجابة  184
 (ةمراعاة المستويات المختلف.)للمستويات المختلفة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

185 
يقدم المحتوى دعما للمعلم من خالل الجزء الخاص 
بالتقويم في الغرفة الصفية ضمن المرجع المكتبي 

 علمللم

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

يقدم المحتوى مختارات صوتية للقراءة المتعددة  186
 المستويات

 3875 1825 1 3   ت
 75 25   ن

187 
يتضمن المحتوى اإلشارة إلى الموقع االلكتروني 

 لتقديم عروض تقديمية بصرية للمفاهيم المفتاحية
(science in motion) 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18157 3868 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %5681 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

تتضمن توجيهات المعلم لتنفيذ األنشطة ايقونة العمل  483
  الجماعي

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 18216 2834 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %7381 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

التعلم  ي لمستوى تحقق المواصفة الثانيةتوسط الحسابأن قيمة الم (23-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (18216)، وبانحراف معياري (2834)تساوي  المتمركز حول المتعلم

 %(.7381)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)ما بين 
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، (1811-1811)لمؤشر الثاني بين ا شواهدتحقق  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى
ى تحقق مرتفع وتعزى هذه وبمستو ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 5، 4، 1، 2، 3)وتحققت الشواهد 

لمفردات تحقق الشواهد حيث تحدد لى درجة االلتزام العالية التي تحققت في دليل المعلم إالنتيجة 
كما قدم . تعلم بعالمات تبويب لكل جزء من كل درسبوضوح المرحلة المناسبة من مراحل دورة الو 

، وقدم يم الدرس لتقويم المعرفة القبليةالمحتوى مقترحات ألسئلة سابرة وتشخيصية في مرحلة تقد
المحتوى توجيهات إضافية لمساعدة المعلم على التعرف على المفاهيم الخاطئة الشائعة عند الطالب 

حيث لم ( 1811)بمتوسط حسابي ( 6)، أما الشاهد صلليل األة لما ظهرت عليه في الدبصورة مماثل
 نشطةضمن حقيبة المعلم لأل( school to home activity) أنشطة منزليةتحقق نتيجة غياب كتيب ي

غياب المصادر ل نتيجةتحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 8)الشاهد و الصفية 
في دليل المعلم والتي تقدم التغذية  e-reviewااللكترونية االلكترونية والتي توفر اختبارات المراجعة 
 .الراجعة الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

حيث ( 1811–1811)ه بين بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهد
ل بتقديم اللتزام الدلي وبمستوى تحقق مرتفع( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 3)حصل الشاهدين 

استراتيجيات التعليم المتمايز، وتضمين استرتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة بصورة 
( 2875)فقد حصل على متوسط حسابي ( 5)صل، أما الشاهد مقاربة لما ظهرت عليه في السلسلة األ

خاص بالتقويم في الغرفة بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام الدليل بتقديم دعم للمعلم من خالل الجزء ال
ومستوى تحقق مرتفع ( 2825)بمتوسط حسابي ( 2)، ثم الشاهد لصفية ضمن المرجع المكتبي للمعلما

ن أال إالصفية نشطة وذلك اللتزام الدليل بتقديم مصدر مهارات القراءة والكتابة ضمن حقيبة المعلم لأل
( 6، 2) انلحقيبة والدليل، ثم الشاهدمصدر دليل المعلم للقراءة المتعددة المستويات غاب عن ا

مختارات صوتية للقراءة المتعددة وذلك لغياب  جدا ومستوى تحقق منخفض( 1825)توسط حسابي بم
 الحقيبة عن والذي غاب المستويات المتعددة للقراءة المعلم دليل إضافة لغياب مصدر المستويات

تحقق غير مبمستوى ( 1811)وسط حسابي والذين حصال على مت( 7، 1) الشاهدين، وأخيرا والدليل
  .البطاقات المفتاحية والتي تسمح بتقديم المفاهيم المهمة للمجموعات الصغيرة او التعلم الفردي لغياب

بمستوى مرتفع مما يدل على دعم ( 1811)المؤشر الرابع تحقق شاهده بمتوسط حسابي أخيرا و 
 .جماعي عند توجيهات تنفيذ االنشطةقونة العمل اليأالدليل الستراتيجيات التعلم التعاوني بتضمين 

 

 دليل ) ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة: المواصفة الثالثة من المحور األول
 (االبتدائيالصف الثاني  –المعلم

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
استخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك ب
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 18237 2844 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %8381 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق استراتيجيات التعلم المتمايز     3المؤش ر

183 
يقدم المحتوى إرشادات لتخطيط مستويات مناسبة  
من التحدي التعليمي للطالب استراتيجيات التعليم 

 (مراعاة المستويات المختلفة)المتمايز 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

182 
حتوى استراتيجيات إضافية لمصادر متعددة يقدم الم

للقراءة ضمن دليل المعلم للقراءة المتعددة المستويات 
  ومزودة بدليل إرشادي للمعلم

 3875 1825 1 3   ت
 75 25   ن

181 
يسمح المحتوى بتقديم المفاهيم المهمة للمجموعات 
الصغيرة أو التعليم الفردي مثل بطاقات المفاهيم 

 المفتاحية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

يقترح المحتوى استراتيجيات متعددة لالستجابة  184
 (ةمراعاة المستويات المختلف.)للمستويات المختلفة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

185 
يقدم المحتوى دعما للمعلم من خالل الجزء الخاص 
بالتقويم في الغرفة الصفية ضمن المرجع المكتبي 

 علمللم

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

يقدم المحتوى مختارات صوتية للقراءة المتعددة  186
 المستويات

 3875 1825 1 3   ت
 75 25   ن

187 
يتضمن المحتوى اإلشارة إلى الموقع االلكتروني 

 لتقديم عروض تقديمية بصرية للمفاهيم المفتاحية
(science in motion) 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18157 3868 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %5681 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

تتضمن توجيهات المعلم لتنفيذ األنشطة ايقونة العمل  483
  الجماعي

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 18216 2834 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %7381 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

التعلم  ي لمستوى تحقق المواصفة الثانيةتوسط الحسابأن قيمة الم (23-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (18216)، وبانحراف معياري (2834)تساوي  المتمركز حول المتعلم

 %(.7381)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)ما بين 
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 الصف  –دليل المعلم) ور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدثيط: المواصفة الرابعة
 (االبتدائيالثاني 

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 
ارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية وذلك باستخراج التكر 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 21-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 23-4 جدول 

 بتدائياالللصف الثاني  المعلمدليل " ور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدثيط"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن يالمعيار 

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث:  6المؤش ر  

يركز على مهارات القراءة والمفردات في مرحلة الشرح  683
 في دورة التعلم عبر فقرة أقرأ وأتعلم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

682 
توى مقترحات لطرق متعددة يستطيع يوفر المح

الطالب من خاللها التواصل والتشارك بالمهام القرائية 
 مثل تكامل القراءة

 3851 2825   1 3 ت

   75 25 ن

681 
" قراءة متعددة المستويات "توفر مصادر المعلم  

بمستويات قرائية متعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم 
 ة القراءة والكتابةالمفتاحية ،  وبناء مهار 

 1851 2875   3 1 ت

   25 75 ن

يقدم المحتوى دعم لتعلم اللغة من خالل أنشطة  684
 )أساليب داعمة)للمفردات لتحسين اكتساب اللغة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم إرشادات للمعلم لتطوير فهم الطالب للمفردات  685
 مثل بطاقات المفردات

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

يوفر المحتوى مخططات تنظيمية لتعزيز فهم الطالب  686
 للمفردات

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

يقترح استراتيجيات للمعلم ليرشد الطالب إلى استخدام  687
  الصور في  كتاب الطالب لتعزيز التعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

المعلم أوراق عمل للطالب لتطوير توفر مصادر  688
 مهارات  التثقيف البصري

 18577 2825   2 2 ت
   51 51 ن

 1811 1811    4 ت .يوفر مقترحات لفرص إضافية للكتابة للطالب 689
    311 ن

توفر مصادر المعلم مقترحات إضافية لمساعدة  6831
 .الطالب لتطوير مهارات الكتابة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18218 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 18218 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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التكرارات والمتوسط الحسابي ( 22-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .ؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق م

 22-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائياالللصف الثاني  المعلمدليل " ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن ريالمعيا

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
  يقدم دليل المعلم استراتيجيات مناسبة  لدعم مهارات االستذكار أو الدراسة   5المؤش ر

583 
تقدم في دليل المعلم ضمن مصادر المعلم نماذج 
متعددة  للمنظمات التخطيطية لمساعدة الطالب على 

 .تنظيم المعلومات

   3 1 ت
   25 75 ن 1851 2875

يتضمن دليل المعلم نماذج ألسئلة إضافية حول توضيح  582
 .الصور البصرية لتدريب الطالب عليها

  3 1  ت
3875 1811 

  25 75  ن

يتضمن دليل المعلم نماذج ألسئلة إضافية لتنشيط  581
 المعرفة القبلية للطالب ولبدء  مناقشات الفصل 

    4 ت
    311 ن 1811 1811

يوفر دليل المعلم أنشطة اضافىة للتقويم األدائي تقديم  584
   تغذية راجعة للطالب حول أدائهم

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
 18535 2856 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %8581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 18535 2856 ي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالمتوسط الحساب

  %8581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

ينمي  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة (22-4)يتضح من الجدول 
ويقع هذا ، (18535)، وبانحراف معياري (2856)تساوي  دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة

؛ وبنسبة متوسطوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-3875)المتوسط في المدى ما بين 
(8581.)% 

، (1811-3851)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس بين 
لى التزام الدليل مما يدل ع( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  قيمته ( 4، 1)وتحققت الشواهد 

بتقديم نماذج ألسئلة إضافية لتنشيط المعرفة القبلية للطالب ولبدء مناقشات الفصل كما ظهرت عليه في 
صل كما التزم الدليل بتقديم أنشطة إضافية للتقويم األدائي والتي تقدم تغذية راجعة للطالب حول الدليل األ

( 3)ليل مرتفعة، يليها في المرتبة الثانية الشاهد ت درجة التزام الدكانأدائهم ضمن مراجعة الفصل و 
تزام الدليل بتقديم نماذج متعددة للمنظمات لبمستوى تحقق مرتفع وذلك ال( 2875)بمتوسط حسابي قيمته 

بمتوسط ( 2)التخطيطية لمساعدة الطالب على تنظيم المعلومات ضمن مصادر المعلم، وأخيرًا الشاهد 
 .  توسط وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين الشواهدومستوى تحقق م( 3875)حسابي 
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 الصف  –دليل المعلم) ور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدثيط: المواصفة الرابعة
 (االبتدائيالثاني 

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 
ارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية وذلك باستخراج التكر 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 21-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 23-4 جدول 

 بتدائياالللصف الثاني  المعلمدليل " ور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدثيط"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن يالمعيار 

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث:  6المؤش ر  

يركز على مهارات القراءة والمفردات في مرحلة الشرح  683
 في دورة التعلم عبر فقرة أقرأ وأتعلم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

682 
توى مقترحات لطرق متعددة يستطيع يوفر المح

الطالب من خاللها التواصل والتشارك بالمهام القرائية 
 مثل تكامل القراءة

 3851 2825   1 3 ت

   75 25 ن

681 
" قراءة متعددة المستويات "توفر مصادر المعلم  

بمستويات قرائية متعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم 
 ة القراءة والكتابةالمفتاحية ،  وبناء مهار 

 1851 2875   3 1 ت

   25 75 ن

يقدم المحتوى دعم لتعلم اللغة من خالل أنشطة  684
 )أساليب داعمة)للمفردات لتحسين اكتساب اللغة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم إرشادات للمعلم لتطوير فهم الطالب للمفردات  685
 مثل بطاقات المفردات

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

يوفر المحتوى مخططات تنظيمية لتعزيز فهم الطالب  686
 للمفردات

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

يقترح استراتيجيات للمعلم ليرشد الطالب إلى استخدام  687
  الصور في  كتاب الطالب لتعزيز التعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

المعلم أوراق عمل للطالب لتطوير توفر مصادر  688
 مهارات  التثقيف البصري

 18577 2825   2 2 ت
   51 51 ن

 1811 1811    4 ت .يوفر مقترحات لفرص إضافية للكتابة للطالب 689
    311 ن

توفر مصادر المعلم مقترحات إضافية لمساعدة  6831
 .الطالب لتطوير مهارات الكتابة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18218 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 18218 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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التكرارات والمتوسط الحسابي ( 22-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .ؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق م

 22-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائياالللصف الثاني  المعلمدليل " ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن ريالمعيا

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
  يقدم دليل المعلم استراتيجيات مناسبة  لدعم مهارات االستذكار أو الدراسة   5المؤش ر

583 
تقدم في دليل المعلم ضمن مصادر المعلم نماذج 
متعددة  للمنظمات التخطيطية لمساعدة الطالب على 

 .تنظيم المعلومات

   3 1 ت
   25 75 ن 1851 2875

يتضمن دليل المعلم نماذج ألسئلة إضافية حول توضيح  582
 .الصور البصرية لتدريب الطالب عليها

  3 1  ت
3875 1811 

  25 75  ن

يتضمن دليل المعلم نماذج ألسئلة إضافية لتنشيط  581
 المعرفة القبلية للطالب ولبدء  مناقشات الفصل 

    4 ت
    311 ن 1811 1811

يوفر دليل المعلم أنشطة اضافىة للتقويم األدائي تقديم  584
   تغذية راجعة للطالب حول أدائهم

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
 18535 2856 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %8581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 18535 2856 ي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالمتوسط الحساب

  %8581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

ينمي  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة (22-4)يتضح من الجدول 
ويقع هذا ، (18535)، وبانحراف معياري (2856)تساوي  دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة

؛ وبنسبة متوسطوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-3875)المتوسط في المدى ما بين 
(8581.)% 

، (1811-3851)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس بين 
لى التزام الدليل مما يدل ع( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  قيمته ( 4، 1)وتحققت الشواهد 

بتقديم نماذج ألسئلة إضافية لتنشيط المعرفة القبلية للطالب ولبدء مناقشات الفصل كما ظهرت عليه في 
صل كما التزم الدليل بتقديم أنشطة إضافية للتقويم األدائي والتي تقدم تغذية راجعة للطالب حول الدليل األ

( 3)ليل مرتفعة، يليها في المرتبة الثانية الشاهد ت درجة التزام الدكانأدائهم ضمن مراجعة الفصل و 
تزام الدليل بتقديم نماذج متعددة للمنظمات لبمستوى تحقق مرتفع وذلك ال( 2875)بمتوسط حسابي قيمته 

بمتوسط ( 2)التخطيطية لمساعدة الطالب على تنظيم المعلومات ضمن مصادر المعلم، وأخيرًا الشاهد 
 .  توسط وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين الشواهدومستوى تحقق م( 3875)حسابي 
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 24-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال  اضيةربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الري"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية     7المؤش ر

783 
في العلوم يتضمن مقترحات لدمج الرياضيات 

 ولتدريب الطالب على المشاركة في أنشطة القياس
   1 3 ت

   75 25 ن 3811 2825
 3811 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع
 3811 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %7581 مؤية لمستوى تحقق المواصفة الخامسةالنسبة ال
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  (24-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (3811)، وبانحراف معياري (2825)تساوي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

؛ مرتفعةرجة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكون د( 1811-2825)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %( .7581)وبنسبة 

ى تحقق بمستو ( 2825)متوسط حسابي قيمته  على وحصل الشاهد الوحيد للمؤشر السابع
لى تضمين دليل المعلم مقترحات لدمج الرياضيات في العلوم ولتدريب إمرتفع وتعزى هذه النتيجة 

صل  من الدليل األ لظهورها في الدليل أق ن تكرارأال إالطالب على المشاركة في أنشطة القياس 
 .قرات مماثلة غابت في كتاب الطالبوذلك الرتباط الفقرة بف

 

 دليل المعلم) يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة: المواصفة السادسة من المحور األول– 
 (االبتدائيالصف الثاني 

( 3)واصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه الم
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 25-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة لمستوىواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة أن (21-4)يتضح من الجدول 
، (182818)، وبانحراف معياري (2825)تساوي  يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7581)وبنسبة 

 المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس بينوتراوحت قيم  
( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 31، 9، 7، 4)، وتحققت الشواهد (1811-1811)

مما يدل على التزام الدليل بدعم تعلم اللغة من خالل أنشطة للمفردات لتحسين اكتساب اللغة عبر فقرة 
ستراتيجيات ليرشد المعلم الطالب إلى استخدام الصور في  كتاب الطالب واقترح ا( أساليب داعمة)

ضافية إووفرت مصادر المعلم مقترحات  ضافية للكتابة للطالب،إلتعزيز التعلم ووفر مقترحات لفرص 
( 2875)بمتوسط حسابي ( 1)، يليها في المرتبة الثانية الشاهد عدة الطالب لتطوير مهارة الكتابةلمسا

ن الدليل لم يلتزم أال إين مصدر تنمية المهارة والقراءة قق مرتفع وذلك اللتزام الدليل بتضمبمستوى تح
ة فهم والتي تقدم المحتوى بمستويات قرائية متعددة لزياد "قراءة متعددة المستويات"بتضمين كتيبات 

بمستوى ( 2825)بمتوسط حسابي قيمته ( 8، 6، 2)، ثم جاءت الشواهد الطالب للمفاهيم المفتاحية
لى التزام الدليل بتوفير مقترحات لطرق متعددة يستطيع الطالب من خاللها إتحقق مرتفع ويعزى ذلك 

 من أقلجاء ن تكرار ورودها في الدليل أال إ التواصل والتشارك بالمهام القرائية مثل تكامل القراءة،
تباط ورود فقرة تكامل القراءة ر الى إويعزى ذلك فقط وردت أربع مرات حيث  صلتكرارها في الدليل األ

الدليل مخططات  كما وفرثراء التوسع مع ورود فقرة قراءة علمية في  كتاب الطالب في مرحلة اإل
بمستوى تحقق ( 1875)بمتوسط حسابي ( 5)تنظيمية لتعزيز فهم الطالب للمفردات ثم الشاهد 

والذي حصل ( 3)ء الشاهد منخفض وذلك لغياب بطاقات المفردات عن مصادر المعلم، وأخيرا جا
الشواهد لغياب  ، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينتحققغير مبمستوى ( 1811)على متوسط حسابي 

 .بطاقات المفردات عن مصادر المعلم
 
 

 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية: المواصفة الخامسة من المحور األول 
 (االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلم)

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

ابي التكرارات والمتوسط الحس( 24-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .حقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى ت
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 24-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال  اضيةربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الري"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية     7المؤش ر

783 
في العلوم يتضمن مقترحات لدمج الرياضيات 

 ولتدريب الطالب على المشاركة في أنشطة القياس
   1 3 ت

   75 25 ن 3811 2825
 3811 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع
 3811 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %7581 مؤية لمستوى تحقق المواصفة الخامسةالنسبة ال
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  (24-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (3811)، وبانحراف معياري (2825)تساوي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

؛ مرتفعةرجة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكون د( 1811-2825)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %( .7581)وبنسبة 

ى تحقق بمستو ( 2825)متوسط حسابي قيمته  على وحصل الشاهد الوحيد للمؤشر السابع
لى تضمين دليل المعلم مقترحات لدمج الرياضيات في العلوم ولتدريب إمرتفع وتعزى هذه النتيجة 

صل  من الدليل األ لظهورها في الدليل أق ن تكرارأال إالطالب على المشاركة في أنشطة القياس 
 .قرات مماثلة غابت في كتاب الطالبوذلك الرتباط الفقرة بف

 

 دليل المعلم) يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة: المواصفة السادسة من المحور األول– 
 (االبتدائيالصف الثاني 

( 3)واصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه الم
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 25-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة لمستوىواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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الدليل مخططات  كما وفرثراء التوسع مع ورود فقرة قراءة علمية في  كتاب الطالب في مرحلة اإل
بمستوى تحقق ( 1875)بمتوسط حسابي ( 5)تنظيمية لتعزيز فهم الطالب للمفردات ثم الشاهد 

والذي حصل ( 3)ء الشاهد منخفض وذلك لغياب بطاقات المفردات عن مصادر المعلم، وأخيرا جا
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 .بطاقات المفردات عن مصادر المعلم
 
 

 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية: المواصفة الخامسة من المحور األول 
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( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
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 .حقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى ت
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 الصف  –دليل المعلم)يدعم التطوير المهني للمعلم : لمحور األولالمواصفة السابعة من ا
 (االبتدائيالثاني 

 تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  واحد

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 26-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 26-4 جدول 

 ب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنس
 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال" يدعم التطوير المهني للمعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
  يوفر فرصا للتطوير المهني للمعلم 3المؤشر

983 
 teacher desk) وفر حقيبـة المعلـم لألنشـطة الصـفيةتـ

reference)عمـــــــــا للتطـــــــــوير المهنـــــــــي للمعلـــــــــم وتقـــــــــدم  د
 استراتيجيات تدريس متعددة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

982 
 1811 1811    4 ت )خلفية علمية)يوفر معلومات إضافية لمحتوى كل درس 

    311 ن

ســعة للمفــاهيم المفتاحيــة لكــل درس يــوفر معلومــات علميــة وا 981
 1science yellow pagesضمن مرجعيات المعلم 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

984 
 1811 1811    4 ت  يقدم نماذج لكل من التدريس المتمايز والتقويم البنائي

    311 ن

985 

 Instructional) يـــدعم قـــرص المستكشـــف التعليمـــي
Navigator CD-ROM)  ــــدليل اإلرشــــادي وأقــــراص ال

 Classroom Presentation) للعــروض الصـــفية
Toolkit CD-ROM) دي فــــي دي للتطــــوير  وأقــــراص

 (Professional Development DVDs) المهنـي
 .عملية التخطيط والتوجيه

 1811 1811 4    ت

 311    ن

986 
فية للتطـــــــــوير المهنـــــــــي والمحتـــــــــوى توجـــــــــد مصـــــــــادر إضـــــــــا

المعلومـــــــــــــــــــاتي ودعـــــــــــــــــــم التـــــــــــــــــــدريس علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرابط 
www.macmillanmh.com 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 1811 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
 1811 2811 السابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 

  %6687 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة
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 25-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السادسة
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
وسط المت مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي    8المؤش ر

يقدم في كل درس مجموعة من األسئلة لتقييم الطالب  883
 .قبلياً 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

882 
يقدم أمثلة إضافية ألساليب التقويم البنائي في كل 

 .فصل في دليل المعلم
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم مقاييس تقدير لتقويم األنشطة األدائية للطالب  881
 .والواجبات الكتابية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم أجوبة اختبارات الدروس واختبارات الفصل  884
 .الموجودة في كتاب المعلم للتأكد من فهم الطالب

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يتضمن التقويم في فصول العلوم المراجع اإللكترونية  885
 .للمعلم

 3811 1851 2 2   ت
 51 51   ن

 1821 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %8181 مؤشر الثامنالنسبة المئوية  لمستوى تحقق ال

 1821 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 

 ةأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادس (25-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (1821)راف معياري ، وبانح(2851)تساوي  يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة

 %(.8181)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)المدى ما بين 
حيث حصلت الشواهد ( 1811-1851)المؤشر الثامن بين  لشواهد وتراوح المتوسط الحسابي

حصل الذي ( 5)يها الشاهد بمستوى تحقق مرتفع، يل( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)
شارات للرجوع إ ألنوذلك  منخفض جدابمستوى تحقق ( 1851)على متوسط حسابي بلغت قيمته 

ن الموقع ال يقدم الدعم الكافي كما غابت المصادر التقنية أال إيدعم المعلم الذي لكتروني الموقع الل
 (.المراجع االلكترونية)األخرى 
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 الصف  –دليل المعلم)يدعم التطوير المهني للمعلم : لمحور األولالمواصفة السابعة من ا
 (االبتدائيالثاني 

 تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  واحد

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 26-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 26-4 جدول 

 ب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنس
 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال" يدعم التطوير المهني للمعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
  يوفر فرصا للتطوير المهني للمعلم 3المؤشر

983 
 teacher desk) وفر حقيبـة المعلـم لألنشـطة الصـفيةتـ

reference)عمـــــــــا للتطـــــــــوير المهنـــــــــي للمعلـــــــــم وتقـــــــــدم  د
 استراتيجيات تدريس متعددة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

982 
 1811 1811    4 ت )خلفية علمية)يوفر معلومات إضافية لمحتوى كل درس 

    311 ن

ســعة للمفــاهيم المفتاحيــة لكــل درس يــوفر معلومــات علميــة وا 981
 1science yellow pagesضمن مرجعيات المعلم 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

984 
 1811 1811    4 ت  يقدم نماذج لكل من التدريس المتمايز والتقويم البنائي

    311 ن

985 

 Instructional) يـــدعم قـــرص المستكشـــف التعليمـــي
Navigator CD-ROM)  ــــدليل اإلرشــــادي وأقــــراص ال

 Classroom Presentation) للعــروض الصـــفية
Toolkit CD-ROM) دي فــــي دي للتطــــوير  وأقــــراص

 (Professional Development DVDs) المهنـي
 .عملية التخطيط والتوجيه

 1811 1811 4    ت

 311    ن

986 
فية للتطـــــــــوير المهنـــــــــي والمحتـــــــــوى توجـــــــــد مصـــــــــادر إضـــــــــا

المعلومـــــــــــــــــــاتي ودعـــــــــــــــــــم التـــــــــــــــــــدريس علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرابط 
www.macmillanmh.com 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

 1811 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
 1811 2811 السابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 

  %6687 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة
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 25-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السادسة
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
وسط المت مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي    8المؤش ر

يقدم في كل درس مجموعة من األسئلة لتقييم الطالب  883
 .قبلياً 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

882 
يقدم أمثلة إضافية ألساليب التقويم البنائي في كل 

 .فصل في دليل المعلم
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم مقاييس تقدير لتقويم األنشطة األدائية للطالب  881
 .والواجبات الكتابية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم أجوبة اختبارات الدروس واختبارات الفصل  884
 .الموجودة في كتاب المعلم للتأكد من فهم الطالب

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يتضمن التقويم في فصول العلوم المراجع اإللكترونية  885
 .للمعلم

 3811 1851 2 2   ت
 51 51   ن

 1821 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %8181 مؤشر الثامنالنسبة المئوية  لمستوى تحقق ال

 1821 2851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 

 ةأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادس (25-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (1821)راف معياري ، وبانح(2851)تساوي  يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة

 %(.8181)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)المدى ما بين 
حيث حصلت الشواهد ( 1811-1851)المؤشر الثامن بين  لشواهد وتراوح المتوسط الحسابي

حصل الذي ( 5)يها الشاهد بمستوى تحقق مرتفع، يل( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)
شارات للرجوع إ ألنوذلك  منخفض جدابمستوى تحقق ( 1851)على متوسط حسابي بلغت قيمته 

ن الموقع ال يقدم الدعم الكافي كما غابت المصادر التقنية أال إيدعم المعلم الذي لكتروني الموقع الل
 (.المراجع االلكترونية)األخرى 
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 ابيالحس
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

3181 

 Professionalمصادر للتقويم المهني للمعلم 
Development DVDs.  مصادر اضافيىة

للتطوير المهني عبر الموقع االلكتروني 
 .www.macmillanmh.comللشركة 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

اختبارات  Progress Reporterقدم موقع ي 3184
 .إلكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب

 3811 1851 2 2   ت

 51 51   ن

ط  تقني لكٍل فصل   3185 ط  يقدم دليل المعلم ُمخ 
 .للمعلمين والطالب

 3851 1875   3 1 ت
   25 75 ن

 1811 1825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 1811 1825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
  %881 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة  (27-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (1811)، وبانحراف معياري (1825)تساوي  تعلم وتعليم العلوميوظف التقنية لدعم 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1875أقل من -1811أعلى من)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.881)؛ وبنسبة منخفضة جداً 

 حيث حصل( 1875-1811)وتراوح المتوسط الحسابي للشواهد التي تتبع المؤشر العاشر بين 
بمتوسط حسابي ( 4)بمستوى تحقق منخفض، يليه الشاهد ( 1875)على متسوط حسابي ( 5)الشاهد 

على متوسط حسابي قيمته ( 1، 2، 3)ومستوى تحقق منخفض جدًا وأخيرا حصلت الشواهد ( 1851)
لى غياب جميع المصادر إويعزى انخفاض تحقق شواهد المؤشر ، تحققم غير بمستوى( 1811)

وعة والتي تدعم تعلم وتعليم العلوم متمثلة في المفردات التي وردت في الشواهد، ولم يقدم التقنية المتن
 .الموقع االلكتروني تنوعا في مضامينة ولم يقدم ما يفيد الدعم المهني للمعلم

 

 االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلمالمواصفات التربوية ل :خالصة نتائج المحور األول 
األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 31)مواصفة تضمنت ( 8)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 28-4)مئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول واالنحرافات المعيارية، والنسب ال
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة  (26-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (1811)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  يدعم التطوير المهني للمعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825ل من أق-3851)المدى ما بين 
(6687.)% 

حيث حصلت الشواهد ( 1811-1811)المؤشر التاسع بين  لشواهد وتراوح المتوسط الحسابي
بمستوى تحقق مرتفع، مما يدل على التزام دليل المعلم ( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)

نشطة الصفية وتوفر فقرة للتطوير المهني كحقيبة المعلم لألمتنوعة  للصف الخامس بتوفير مصادر
الخلفية العلمية في هواما الدليل لكل درس كما تضمنت مالحق الدليل خلفية علمية للدروس 

 غير بمستوى( 1811)بمتوسط حسابي قيمته ( 6، 5) الشاهدانيليها  ،المستهدفة في كتاب الطالب
 Instructional Navigator)قرص المستكشف التعليمي كادر التقنية تحقق نتيجة غياب جميع المصم

CD-ROM)،  وأقراص الدليل اإلرشادي للعروض الصفية(Classroom Presentation Toolkit CD-

ROM)، دي في دي للتطوير المهني وأقراص الـ(Professional Development DVDs ) كما لم يقدم
ضافية متوافقة مع إللمعلم للمحتوى المعلوماتي للكتاب وطرق تدريس الموقع االلكتروني الدعم الالزم 

 .تنفيذ الكتاب
 

 دليل المعلم)  يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم :المواصفة الثامنة من المحور األول– 
 (االبتدائيالصف الثاني 

غ عددها مؤشر تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبال
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 27-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :المواصفة كما يلي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه

 27-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 ابيالحس
االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يوجه المعلم إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعلم وتعليم العلوم  18المؤش ر

 instructional المستكشف التعليمي 3183
Navigator CD-ROM,  

 1811 1811 4    ت
 311    ن

3182 Presentation Toolkit CD -ROMs, 
 مصادر تقنية للعروض التقديمية

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 ابيالحس
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

3181 

 Professionalمصادر للتقويم المهني للمعلم 
Development DVDs.  مصادر اضافيىة

للتطوير المهني عبر الموقع االلكتروني 
 .www.macmillanmh.comللشركة 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

اختبارات  Progress Reporterقدم موقع ي 3184
 .إلكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب

 3811 1851 2 2   ت

 51 51   ن

ط  تقني لكٍل فصل   3185 ط  يقدم دليل المعلم ُمخ 
 .للمعلمين والطالب

 3851 1875   3 1 ت
   25 75 ن

 1811 1825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 1811 1825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة التاسعة
  %881 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة التاسعة

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة  (27-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (1811)، وبانحراف معياري (1825)تساوي  تعلم وتعليم العلوميوظف التقنية لدعم 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1875أقل من -1811أعلى من)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.881)؛ وبنسبة منخفضة جداً 

 حيث حصل( 1875-1811)وتراوح المتوسط الحسابي للشواهد التي تتبع المؤشر العاشر بين 
بمتوسط حسابي ( 4)بمستوى تحقق منخفض، يليه الشاهد ( 1875)على متسوط حسابي ( 5)الشاهد 

على متوسط حسابي قيمته ( 1، 2، 3)ومستوى تحقق منخفض جدًا وأخيرا حصلت الشواهد ( 1851)
لى غياب جميع المصادر إويعزى انخفاض تحقق شواهد المؤشر ، تحققم غير بمستوى( 1811)

وعة والتي تدعم تعلم وتعليم العلوم متمثلة في المفردات التي وردت في الشواهد، ولم يقدم التقنية المتن
 .الموقع االلكتروني تنوعا في مضامينة ولم يقدم ما يفيد الدعم المهني للمعلم

 

 االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلمالمواصفات التربوية ل :خالصة نتائج المحور األول 
األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 31)مواصفة تضمنت ( 8)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 28-4)مئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول واالنحرافات المعيارية، والنسب ال
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة  (26-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (1811)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  يدعم التطوير المهني للمعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825ل من أق-3851)المدى ما بين 
(6687.)% 

حيث حصلت الشواهد ( 1811-1811)المؤشر التاسع بين  لشواهد وتراوح المتوسط الحسابي
بمستوى تحقق مرتفع، مما يدل على التزام دليل المعلم ( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)

نشطة الصفية وتوفر فقرة للتطوير المهني كحقيبة المعلم لألمتنوعة  للصف الخامس بتوفير مصادر
الخلفية العلمية في هواما الدليل لكل درس كما تضمنت مالحق الدليل خلفية علمية للدروس 

 غير بمستوى( 1811)بمتوسط حسابي قيمته ( 6، 5) الشاهدانيليها  ،المستهدفة في كتاب الطالب
 Instructional Navigator)قرص المستكشف التعليمي كادر التقنية تحقق نتيجة غياب جميع المصم

CD-ROM)،  وأقراص الدليل اإلرشادي للعروض الصفية(Classroom Presentation Toolkit CD-

ROM)، دي في دي للتطوير المهني وأقراص الـ(Professional Development DVDs ) كما لم يقدم
ضافية متوافقة مع إللمعلم للمحتوى المعلوماتي للكتاب وطرق تدريس الموقع االلكتروني الدعم الالزم 

 .تنفيذ الكتاب
 

 دليل المعلم)  يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم :المواصفة الثامنة من المحور األول– 
 (االبتدائيالصف الثاني 

غ عددها مؤشر تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبال
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 27-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :المواصفة كما يلي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه

 27-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 ابيالحس
االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يوجه المعلم إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعلم وتعليم العلوم  18المؤش ر

 instructional المستكشف التعليمي 3183
Navigator CD-ROM,  

 1811 1811 4    ت
 311    ن

3182 Presentation Toolkit CD -ROMs, 
 مصادر تقنية للعروض التقديمية

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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وهي المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم، ويتضمن . الكتاب
مؤشرات رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل ( 5)ثالثة مواصفات يندرج تحتها 

 :مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

  الصف الثاني  –دليل المعلم) الشكل الخارجي للدليل  :ولى من المحور الثانيالمواصفة األ
 (االبتدائي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

 :  ة لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يليالمئوي
 23-4 جدول 

م علمدليل ال" الشكل الخارجي للدليل"التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى 
 بتدائياالللصف الثاني 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يتميز الشكل الخارجي للدليل  بجاذبيته ومتانته 1المؤشر

 يتميز الدليل بسماكة غالفه وتجليده الحلزوني 383
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

ة غالف كتاب تكون صورة الغالف مماثلة لصور   382
 الطالب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يوجد هاما جانبي بلون مميز للمجال األزرق للفيزياء  381
 األخضر لعلم األحياء والبرتقالي لعلم األرض  

 4    ت
1811 1811 

 311    ن

تكون صورة الغالف الخلفي مماثلة للغالف الخلفي  384
 لكتاب الطالب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 يوجد صفحة لغالف داخلي ترتبط بالغالف األمامي  385
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 11. 281 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول 
  7881 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 11. 281 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  7881  المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى النسبة

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (29-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (18128)، وبانحراف معياري (2881)تساوي  الشكل الخارجي للدليل

 %(.9181)؛ وبنسبة مرتفعةفة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواص( 1811-2825)ما بين 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين

مما ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 5، 4، 2)، وتحققت الشواهد (2825-1811)
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 28-4  جدول

 بتدائياالف الثاني لدليل العلوم للص المواصفات التربوية األولالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %9387 1851 2875 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 5 %7381 18216 2834 التعلم المتمركز حول المتعلم 2
 2 %8581 18535 2856 ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة 1
 4 %7581 18218 2825 ور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدثيط 4
 4 %7581 3811 2825 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 5
 1 %8181 1821 2851 يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة 6
 6 %6687 1811 2811   يدعم التطوير المهني للمعلم 7
 7 %881 1811 1825 لتقنية لدعم تعلم وتعليم العلوميوظف ا 8

  %6378 87148 2787 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي (  28-4)يتضح من الجدول 
توسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور م(18348)، وبانحراف معياري (2817)تساوي 

 %(. 6981)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2875-1825)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة تحقق ( 2875)بمتوسط حسابي  تمحور المحتوى حول االستقصاءتحققت المواصفة األولى 
في المرتبة الثانية  دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددةتفعة، وجاءت المواصفة الثالثة مر 

يدعم التطوير المهني بين مواصفات المحور األول، ثم المواصفة السادسة ( 2856)بمتوسط حسابي 
لم مهارات ور دليل المعيط ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الرابعة( 2851)بمتوسط حسابي  للمعلم

في  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية والمواصفة الخامسة القراءة والكتابة والتحدث
 ثم المواصفة الثانية. لكل منهما بمستوى تحقق مرتفع( 2825)الترتيب الرابع مكرر وبمتوسط حسابي 

يليها المواصفة ومستوى تحقق متوسط، ( 2834)بمتوسط حسابي  التعلم المتمركز حول المتعلم
ومستوى تحقق متوسط، وفي المرتبة ( 2811)بمتوسط حسابي  يدعم التطوير المهني للمعلمالسابعة 

بدرجة منخفضة جدًا  يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم األخيرة فقد تحققت المواصفة الثامنة
 .حور األولوجاءت في المرتبة الثامنة بين مواصفات الم( 1825)وبمتوسط حسابي بلغ 

 

 االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلم الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-3-3-2-2
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من 

ت الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونا
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وهي المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم، ويتضمن . الكتاب
مؤشرات رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل ( 5)ثالثة مواصفات يندرج تحتها 

 :مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

  الصف الثاني  –دليل المعلم) الشكل الخارجي للدليل  :ولى من المحور الثانيالمواصفة األ
 (االبتدائي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

 :  ة لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يليالمئوي
 23-4 جدول 

م علمدليل ال" الشكل الخارجي للدليل"التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى 
 بتدائياالللصف الثاني 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يتميز الشكل الخارجي للدليل  بجاذبيته ومتانته 1المؤشر

 يتميز الدليل بسماكة غالفه وتجليده الحلزوني 383
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

ة غالف كتاب تكون صورة الغالف مماثلة لصور   382
 الطالب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يوجد هاما جانبي بلون مميز للمجال األزرق للفيزياء  381
 األخضر لعلم األحياء والبرتقالي لعلم األرض  

 4    ت
1811 1811 

 311    ن

تكون صورة الغالف الخلفي مماثلة للغالف الخلفي  384
 لكتاب الطالب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 يوجد صفحة لغالف داخلي ترتبط بالغالف األمامي  385
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 11. 281 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول 
  7881 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 11. 281 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  7881  المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى النسبة

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (29-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (18128)، وبانحراف معياري (2881)تساوي  الشكل الخارجي للدليل

 %(.9181)؛ وبنسبة مرتفعةفة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواص( 1811-2825)ما بين 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين

مما ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 5، 4، 2)، وتحققت الشواهد (2825-1811)
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 28-4  جدول

 بتدائياالف الثاني لدليل العلوم للص المواصفات التربوية األولالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %9387 1851 2875 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 5 %7381 18216 2834 التعلم المتمركز حول المتعلم 2
 2 %8581 18535 2856 ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة 1
 4 %7581 18218 2825 ور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدثيط 4
 4 %7581 3811 2825 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 5
 1 %8181 1821 2851 يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة 6
 6 %6687 1811 2811   يدعم التطوير المهني للمعلم 7
 7 %881 1811 1825 لتقنية لدعم تعلم وتعليم العلوميوظف ا 8

  %6378 87148 2787 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي (  28-4)يتضح من الجدول 
توسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور م(18348)، وبانحراف معياري (2817)تساوي 

 %(. 6981)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2875-1825)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة تحقق ( 2875)بمتوسط حسابي  تمحور المحتوى حول االستقصاءتحققت المواصفة األولى 
في المرتبة الثانية  دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددةتفعة، وجاءت المواصفة الثالثة مر 

يدعم التطوير المهني بين مواصفات المحور األول، ثم المواصفة السادسة ( 2856)بمتوسط حسابي 
لم مهارات ور دليل المعيط ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الرابعة( 2851)بمتوسط حسابي  للمعلم

في  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية والمواصفة الخامسة القراءة والكتابة والتحدث
 ثم المواصفة الثانية. لكل منهما بمستوى تحقق مرتفع( 2825)الترتيب الرابع مكرر وبمتوسط حسابي 

يليها المواصفة ومستوى تحقق متوسط، ( 2834)بمتوسط حسابي  التعلم المتمركز حول المتعلم
ومستوى تحقق متوسط، وفي المرتبة ( 2811)بمتوسط حسابي  يدعم التطوير المهني للمعلمالسابعة 

بدرجة منخفضة جدًا  يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم األخيرة فقد تحققت المواصفة الثامنة
 .حور األولوجاءت في المرتبة الثامنة بين مواصفات الم( 1825)وبمتوسط حسابي بلغ 

 

 االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلم الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-3-3-2-2
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من 

ت الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونا
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

287 
تتميز الوحدة بوجود غالف سميك ولسان جانبي يحدد 

 المجال العلمي 
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %311 لثانيالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ا

 تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها  3المؤشر

تتميز صفحات الفهارس بخطوط ذات ألوان مميزة  183
 تتناسب مع مجاالت العلوم 

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 يظهر عنوان جانبي ببنط عريض للمجال العلمي  182
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 تكتب عناوين الوحدات بنفس اللون المميز للمجال  181
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يبرز اسم الفصل ورقمه بخط سميك  184
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

يوجد تسلسل محدد وثابت لتتابع الفصول والدروس  185
 في الفهارس 

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
 1811 2855 لمستوى تحقق المؤشر الثالث المتوسط الحسابي

  %8581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 1811 2855 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %8581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

المواصفة الثانية أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق  (11-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (1811)، وبانحراف معياري (2855)تساوي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

 %(.81)؛ وبنسبة مرتفعةتكون درجة تحقق المواصفة ل( 1811-2825)المتوسط في المدى ما بين 
( 1811)بالنسبة للمؤشر الثاني، فقد حصلت جميع الشواهد على قيمة متوسط حسابي بلغت 

وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام أقسام الدليل للصف الثاني من منتجات المشروع بمكونات 
صل والثبات واالستمرارية في اتساق األلوان والفراغات العمودية وبين األقسام الدليل في السلسلة أ

ن أال إء الدليل سطر وحجم ولون وبنط الخط لكل من العناوين ونصوص المحتوى في جميع أجزااأل
 .سميك ولسان جانبيالدليل لم يلتزم بتمييز صفحة افتتاحية الوحدة بغالف 

حيث ( 1811–1875)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين 
وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 5، 4، 1، 3)حصلت المؤشرات 

لوان للعناوين التي تتناسب مع م بالتصميم الفني للفهارس والمحافظة على الخطوط واألدليل المعل
بمستوى ( 1875)فقد حصل على متوسط حسابي ( 2)لوان المميزة للمجاالت العلمية، أما الشاهد األ
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ت عليه في يدل على التزام دليل المعلم للصف الثاني بمكونات صفحة الغالف بصورة مقاربة لما ظهر 
الدليل في السلسلة األصل من حيث صورة الغالف المماثلة لصورة غالف كتاب الطالب وتماثل صورة 
الغالف الخلفي مع صورة الغالف الخلفي لكتاب الطالب كما يوجد يوجد صفحة لغالف داخلي ترتبط 

بمستوى تحقق ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 3)بالغالف األمامي، يليها في المرتبة الثانية الشاهد 
ت أقل مما ظهرت كانن سماكة غالف دليل الصف الثاني أال إمرتفع اللتزام الدليل بالتجليد الحلزوني 

تحقق لغياب غير موبمستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)صل، وأخيرًا الشاهد األعليه في الدليل 
لى إصل مقسم األن الدليل ألى إذلك الهواما الجانبية المميزة للمجاالت العلمية لغالف الدليل ويعزى 

لى إثالث أجزاء حسب المجال العلمي وميز كل مجال بلون محدد بينما قسم الدليل في نسخته العربية 
 .ول والفصل الثاني مما غاب معه الهاما المميز للمجال العلمياألين للفصل أجز 

 

 دليل ) ميم واإلخراجاتساق الكتاب من حيث التص: المواصفة الثانية من المحور الثاني
 (االبتدائيالصف الثاني  –المعلم

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 11-4)ويوضح الجدول ، واصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه الم
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 38-4 جدول 

 المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات 
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 أقسام الدليل وعناصره  2المؤشر

بهاما علوي يتخذ لونا مميزا لكل تتميز أجزاء الدليل   283
 جزء

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة  282
 وثابتة في جميع أجزاء الدليل

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في جميع  281
 أجزاء الدليل

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في الفراغات العمودية  284
 وبين األسطر

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الدليل  285
 وفق نوع المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

نط الخط يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وب 286
 لكل من العناوين ونصوص المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
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يتسق المواصفة الثالثة  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (13-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18225)، وبانحراف معياري (3851)تساوي  ترميز وعالمات الترقيم في الدليلال

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(5181.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وكذا  (1811)وقد حصل المؤشر الرابع على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع مما ( 1811)حيث حققت متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)الحال بالنسبة لشواهده 

ن الرموز تتسم بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة وتتميز بالثبات واالستمرارية في جميع أيدل على 
 .  أجزاء الدليل بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة األصل

بالنسبة للمؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حسابية لمؤشريه الفرعيين تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتمييز ( 2825)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد ( 1875-2825)

رقام الرومانية بتسلسل رقمي بينما لم تستخدم األ بجدي متبوعاأترقيم صفحات مقدمات الدليل بحرف 
 .بمستوى تحقق منخفض( 1875)بمتوسط حسابي ( 2)، يليه الشاهد صلظهرت في الدليل األكما 

صل من تتابع ترافق األوذلك اللتزام تمييز ترقيم صفحات مقدمة الوحدات كما ظهرت عليه في الدليل 
 .حرف العربيةن الدليل استخدم األأال إالحروف مع تسلسل الصفحات 

 

 (االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلم)المواصفات الفنية  :خالصة نتائج المحور الثاني 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 33)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
لمتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء ا

( 12-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 32-4 جدول 

 بتدائياالعلم للصف الثاني ملنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لدليل الالمتوسطات وا
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %7881 183 281 الشكل الخارجي للدليل 3
 3 %8581 1811 2855 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2
 1 %5181 18255 3851 الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم يتسق 1

  %7875 8721 2711 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
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تحقق منخفض ويعزى ذلك لغياب عنوان جانبي ببنط عريض للمجال العلمي المستهدف في صفحة 
 .ك لورود أكثر من مجال علمي في الصفحة الواحدة للفهرسالفهرس وذل

 

 دليل )يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل : المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 (االبتدائيالصف الثاني  –المعلم

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرا وذلك

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 13-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 31-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب 4المؤشر

توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من  483
 الفقرة المعنية

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 ب يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتا 482
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تستخدم رموز ذات داللة علمية ومعبرة 481
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تكون الرموز موحدة الداللة في جميع الكتاب  484
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 توى تحقق المؤشر الرابعالنسبة المئوية  لمس

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءة    5المؤشر

ترقيم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات  583
 الكتاب 

   1 3 ت
2825 3851 

   75 25 ن

 abcdترقم الوحدات  بالحروف  582
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 18225 3851 لمستوى تحقق المؤشر الخامسالمتوسط الحسابي 
  %5181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 18225 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %5181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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يتسق المواصفة الثالثة  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق (13-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18225)، وبانحراف معياري (3851)تساوي  ترميز وعالمات الترقيم في الدليلال

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(5181.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وكذا  (1811)وقد حصل المؤشر الرابع على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع مما ( 1811)حيث حققت متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)الحال بالنسبة لشواهده 

ن الرموز تتسم بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة وتتميز بالثبات واالستمرارية في جميع أيدل على 
 .  أجزاء الدليل بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة األصل

بالنسبة للمؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حسابية لمؤشريه الفرعيين تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتمييز ( 2825)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد ( 1875-2825)

رقام الرومانية بتسلسل رقمي بينما لم تستخدم األ بجدي متبوعاأترقيم صفحات مقدمات الدليل بحرف 
 .بمستوى تحقق منخفض( 1875)بمتوسط حسابي ( 2)، يليه الشاهد صلظهرت في الدليل األكما 

صل من تتابع ترافق األوذلك اللتزام تمييز ترقيم صفحات مقدمة الوحدات كما ظهرت عليه في الدليل 
 .حرف العربيةن الدليل استخدم األأال إالحروف مع تسلسل الصفحات 

 

 (االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلم)المواصفات الفنية  :خالصة نتائج المحور الثاني 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 33)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
لمتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء ا

( 12-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 32-4 جدول 

 بتدائياالعلم للصف الثاني ملنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لدليل الالمتوسطات وا
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %7881 183 281 الشكل الخارجي للدليل 3
 3 %8581 1811 2855 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2
 1 %5181 18255 3851 الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم يتسق 1

  %7875 8721 2711 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
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تحقق منخفض ويعزى ذلك لغياب عنوان جانبي ببنط عريض للمجال العلمي المستهدف في صفحة 
 .ك لورود أكثر من مجال علمي في الصفحة الواحدة للفهرسالفهرس وذل

 

 دليل )يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل : المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 (االبتدائيالصف الثاني  –المعلم

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرا وذلك

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 13-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 31-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب 4المؤشر

توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من  483
 الفقرة المعنية

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 ب يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتا 482
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تستخدم رموز ذات داللة علمية ومعبرة 481
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تكون الرموز موحدة الداللة في جميع الكتاب  484
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 توى تحقق المؤشر الرابعالنسبة المئوية  لمس

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءة    5المؤشر

ترقيم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات  583
 الكتاب 

   1 3 ت
2825 3851 

   75 25 ن

 abcdترقم الوحدات  بالحروف  582
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 18225 3851 لمستوى تحقق المؤشر الخامسالمتوسط الحسابي 
  %5181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 18225 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %5181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

تنــاقا األفكـــار الرئيســة فـــي بدايــة مرحلـــة التـــدريس  381
 (مناقشات الفكرة الرئيسة)في كل درس 

 8788 3788    4 ت
    311 ن

ـــــى المعـــــايير األفكـــــار  384 ـــــوى المبنـــــي عل يطـــــور المحت
 العامة بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

 8788 3788    4 ت
    311 ن

يوثـق ارتبــاط المحتــوى بمعـايير التربيــة العلميــة  فــي  385
 (المفاهيم والمباد  واألفكار الرئيسة)منظم الوحدة 

 8788 3788    4 ت
    311 ن

386 

يـــــوفر أنشــــــطة استقصــــــائية إضـــــافية تــــــوفر فرصــــــا 
لممارسة االستقصاء والـتمكن مـن المهـارات العمليـة 

 ،(نشــطة التركيــز علــى المهــارةتوجيهــات للمعلــم أل)
يقـــدم )، (اكتشـــف وتعلـــم)،(أنشـــطة أعمـــل كالعلمـــاء)

مقترحــات لالستقصــاء المفتــوح للنشــاط االستكشــافي 
  (في مرحلة التهيئة

 ت
4 

   3788 8788 

 311 ن

   

387 
يــوفر الموقــع االلكترونــي للشــركة  مصــادر إضــافية 
للمعلـــــــم ألنشـــــــطة متعـــــــددة لتعلـــــــيم وتعلـــــــم العلـــــــوم 

  .استخدام تقنية الحاسب ب

 8788 8788 4    ت
 311    ن

 8788 2757 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8577 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8788 2757 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8577 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى (11-4)يتضح من الجدول 
، (1811)، وبانحراف معياري (2857)تساوي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.8587)بة وبنس

وحصلت ( 1811-1811)بين  تتراوح هوقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي لشواهد
لى التزام إويعزى ذلك  ،بمستوى تحقق مرتفع( 1811)قيمته  الشواهد الستة األولى على متوسط حسابي

الدرس كما  هداف في بدايةمعلنة وصريحة في بداية الفصل واألبصورة  ىفكار الكبر الدليل بتضمين األ
تضمن الدليل مناقشة األفكار الرئيسة في بداية مرحلة التدريس في كل درس بصورة مطابقة لما 

صل والتزم الدليل بتقديم مقترحات لالستقصاء المفتوح للنشاط االستكشافي األظهرت عليه في السلسلة 
 إضافية توفر فرصاوالتي تقدم أنشطة استقصائية  (اكتشف وتعلم) ن فقأال إفي مرحلة التهيئة 

( 7)لممارسة االستقصاء والتمكن من المهارات العملية غابت عن الدليل، يليها الشاهد ثم الشاهد 
ضافية إتحقق وذلك لغياب دعم الموقع االلكتروني لمصادر غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي 

 .للمعلم ألنشطة متعددة لتعليم وتعلم العلوم باستخدام تقنية الحاسب
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 12-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث متوسطةهذا المحور ، وبذلك تكون درجة تحقق (1823)، وبانحراف معياري (2711)تساوي 

 %(. 7185) ، ونسبة التحقق تساوي(2825 -385)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2855-3851)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

األولى في  في المرتبة اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجالمواصفة الثانية  تحققت المواصفة
 الشكل الخارجي للكتابوبدرجة مرتفعة ثم المواصفة األولى ( 2855)المحور الثاني بمتوسط حسابي 

وجاءت في المرتبة الثانية، يليها ثم المواصفة الثالثة ( 281)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
ة تحقق متوسطة، بدرج( 3851)بمتوسط حسابي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

 .وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني
 

 االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلم ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-3-3-2-1
يركز هـذا  المحـور علـى الشـروط العلميـة التـي تحـدد مـا يجـب أن يكـون عليـه المنـتج التعليمـي 

م المحتــوى بــين دفتــي الكتــاب ، وهــي  تلــك المواصــفات المتحققــة فــي مــن الناحيــة التربويــة والفنيــة لتنظــي
ــم، مــن حيــث بنيــة الكتــاب، والوحــدة أو الفصــل،  منتجــات السلســلة األصــل لكتــاب الطالــب ودليــل المعل

مؤشـرًا رئيسـًا، ويـتم عـرض نتـائج هـذا المحـور ( 32)والدرس، ويتضمن خمسـة مواصـفات ينـدرج تحتهـا 
 :خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي منبتحليل نتائج كل مواصفة 

 

 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : المواصفة األولى من المحور الثالث 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

وسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمت
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 11-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 33-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى  1المؤشر

معلنــة وبوضـوح فــي بدايــة ( العامـة) األفكـار الكبــرى 383
 الفصل

 8788 3788    4 ت
    311 ن

382 
ــــتعلم بوضــــوح فــــي بدايــــة كــــل فصــــل ت ظهــــر أهــــداف ال
 مخطـــط الـــدرس،)و بدايـــة كـــل درس ( مخطـــط الفصـــل)

 (يم الدرستقد

 8788 3788    4 ت
    311 ن
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 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

تنــاقا األفكـــار الرئيســة فـــي بدايــة مرحلـــة التـــدريس  381
 (مناقشات الفكرة الرئيسة)في كل درس 

 8788 3788    4 ت
    311 ن

ـــــى المعـــــايير األفكـــــار  384 ـــــوى المبنـــــي عل يطـــــور المحت
 العامة بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

 8788 3788    4 ت
    311 ن

يوثـق ارتبــاط المحتــوى بمعـايير التربيــة العلميــة  فــي  385
 (المفاهيم والمباد  واألفكار الرئيسة)منظم الوحدة 

 8788 3788    4 ت
    311 ن

386 

يـــــوفر أنشــــــطة استقصــــــائية إضـــــافية تــــــوفر فرصــــــا 
لممارسة االستقصاء والـتمكن مـن المهـارات العمليـة 

 ،(نشــطة التركيــز علــى المهــارةتوجيهــات للمعلــم أل)
يقـــدم )، (اكتشـــف وتعلـــم)،(أنشـــطة أعمـــل كالعلمـــاء)

مقترحــات لالستقصــاء المفتــوح للنشــاط االستكشــافي 
  (في مرحلة التهيئة

 ت
4 

   3788 8788 

 311 ن

   

387 
يــوفر الموقــع االلكترونــي للشــركة  مصــادر إضــافية 
للمعلـــــــم ألنشـــــــطة متعـــــــددة لتعلـــــــيم وتعلـــــــم العلـــــــوم 

  .استخدام تقنية الحاسب ب

 8788 8788 4    ت
 311    ن

 8788 2757 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8577 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8788 2757 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8577 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى (11-4)يتضح من الجدول 
، (1811)، وبانحراف معياري (2857)تساوي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.8587)بة وبنس

وحصلت ( 1811-1811)بين  تتراوح هوقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي لشواهد
لى التزام إويعزى ذلك  ،بمستوى تحقق مرتفع( 1811)قيمته  الشواهد الستة األولى على متوسط حسابي

الدرس كما  هداف في بدايةمعلنة وصريحة في بداية الفصل واألبصورة  ىفكار الكبر الدليل بتضمين األ
تضمن الدليل مناقشة األفكار الرئيسة في بداية مرحلة التدريس في كل درس بصورة مطابقة لما 

صل والتزم الدليل بتقديم مقترحات لالستقصاء المفتوح للنشاط االستكشافي األظهرت عليه في السلسلة 
 إضافية توفر فرصاوالتي تقدم أنشطة استقصائية  (اكتشف وتعلم) ن فقأال إفي مرحلة التهيئة 

( 7)لممارسة االستقصاء والتمكن من المهارات العملية غابت عن الدليل، يليها الشاهد ثم الشاهد 
ضافية إتحقق وذلك لغياب دعم الموقع االلكتروني لمصادر غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي 

 .للمعلم ألنشطة متعددة لتعليم وتعلم العلوم باستخدام تقنية الحاسب

119 
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 12-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث متوسطةهذا المحور ، وبذلك تكون درجة تحقق (1823)، وبانحراف معياري (2711)تساوي 

 %(. 7185) ، ونسبة التحقق تساوي(2825 -385)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2855-3851)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

األولى في  في المرتبة اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجالمواصفة الثانية  تحققت المواصفة
 الشكل الخارجي للكتابوبدرجة مرتفعة ثم المواصفة األولى ( 2855)المحور الثاني بمتوسط حسابي 

وجاءت في المرتبة الثانية، يليها ثم المواصفة الثالثة ( 281)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
ة تحقق متوسطة، بدرج( 3851)بمتوسط حسابي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

 .وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني
 

 االبتدائيالصف الثاني  –دليل المعلم ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-3-3-2-1
يركز هـذا  المحـور علـى الشـروط العلميـة التـي تحـدد مـا يجـب أن يكـون عليـه المنـتج التعليمـي 

م المحتــوى بــين دفتــي الكتــاب ، وهــي  تلــك المواصــفات المتحققــة فــي مــن الناحيــة التربويــة والفنيــة لتنظــي
ــم، مــن حيــث بنيــة الكتــاب، والوحــدة أو الفصــل،  منتجــات السلســلة األصــل لكتــاب الطالــب ودليــل المعل

مؤشـرًا رئيسـًا، ويـتم عـرض نتـائج هـذا المحـور ( 32)والدرس، ويتضمن خمسـة مواصـفات ينـدرج تحتهـا 
 :خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي منبتحليل نتائج كل مواصفة 

 

 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : المواصفة األولى من المحور الثالث 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

وسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمت
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 11-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 33-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى  1المؤشر

معلنــة وبوضـوح فــي بدايــة ( العامـة) األفكـار الكبــرى 383
 الفصل

 8788 3788    4 ت
    311 ن

382 
ــــتعلم بوضــــوح فــــي بدايــــة كــــل فصــــل ت ظهــــر أهــــداف ال
 مخطـــط الـــدرس،)و بدايـــة كـــل درس ( مخطـــط الفصـــل)

 (يم الدرستقد

 8788 3788    4 ت
    311 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 8738 2755 الثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

  %8578 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   تتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم واألسرة 4المؤشر

483 
يتــــوفر  فهــــرس مفصــــل وشــــامل لمحتــــوى الــــدليل 

ميـــزت بـــألوان ( أجـــزاء الـــدليل)للمجـــاالت الـــثالث 
 مختلفة تتناسب مع مجاالت العلوم

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

 1773 1758  2 2  ت يتوفر صفحات مصغرة لفهارس كتاب الطالب 482
  58 58  ن

 1758 2725   3 1 ت يتوفر  فهرس مصادر ومرجعيات المعلم 481
   75 25 ن

 1715 2788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %6677 ابعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الر 
   تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر

583 
ـــدليل شـــرح  يتضـــمن جـــزء مصـــادر المعلـــم فـــي ال

دليـــل )مـــوجز لمحتـــوى المصـــدر المكتبـــي للمعلـــم 
 (teacher desk referencesمعلم العلوم 

 1773 1758  2 2  ت

  58 58  ن

582 
تقــــــــدم مصــــــــادر المعلــــــــم نمــــــــاذج متعــــــــددة مــــــــن 

ت التخطيطيــة تغطـي جميــع المخططــات المنظمـا
 المتضمنة  وخرائط المفاهيم في الدليل 

 8788 3788    4 ت

    311 ن

581 
تتــوفر ضــمن مصــادر المعلــم  صــفحة للرســم البيــاني، 

أناشـيد  مسـاطر،مقياس الحـرارة، جدول أليـام األسـبوع،
 لمساعدة المعلم على تنفيذ الدروس  علمية،

 8788 8788 4    ت

 311    ن

تقــــدم فقــــرة المطويــــات  توجيهــــات للمعلــــم لكيفيــــة   584
 إعداد أنواع متعددة من المطويات

 8788 3788    4 ت
    311 ن

585 
تــــوفر مصــــادر المعلــــم ســــاللم تقــــدير لتقيــــيم أداء 

ــــــــــــــــي كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن  األنشــــــــــــــــطة )الطــــــــــــــــالب ف
 (االستقصائية،األنشطة الكتابية المتعددة،

 8788 3788    4 ت
    311 ن

586 
ـــــالمواد المســـــتهلكة  توجـــــد فقـــــرة تتضـــــمن قائمـــــة ب
والمـــواد الغيـــر مســـتهلكة الالزمـــة لتنفيـــذ األنشـــطة 

   في كتاب الطالب لمجموعة تتكون من ستة طالب

 1758 1725  3 1  ت

  75 25  ن

تتــــوفر صــــفحات لمراجــــع الكتــــاب مــــن مصــــادر  587
 موثقة 

 8788 8788 4    ت
 311    ن

خلفيىــــة (  yellow pages)يتــــوفر مصــــدر  588
 علمية  لموضوع  كل درس  في كتاب الطالب   

 8788 3788    4 ت
    311 ن

588 
يتــوفر مخطــط لمصــفوفة المــدي والتتــابع توضــح 

 (k-6)تتابع المفاهيم عبر السنوات 
 (تطوير تعزيز تقديم،)وحدد نمو المفهوم 

 8788 8788 4    ت

 311    ن

111 
 

 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : لمواصفة الثانية من المحور الثالثا
 (الصف الثاني االبتدائي-دليل المعلم) الدليل

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
نحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واال

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 14-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية 34-4 جدول 

 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال" يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة  2المؤش ر

يقـــــدم الـــــدليل فـــــي ثالثـــــة أجـــــزاء حســـــب المجـــــال  283
 (علم الفيزياء،علم األرض، علم األحياء)العلمي 

 8758 8725 3 1   ت
 75 25   ن

 8758 8725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %873 لمستوى تحقق المؤشر الثاني النسبة المئوية

 يركز جزء ما قبل الوحدات على الطريقة العلمية  3المؤشر

183 

تتضــــمن مقــــدمات الــــدليل فقــــرة مصــــادر المعلــــم 
المـواد التعليميـة ( )k) -6 لتنفيذ محتوى البرنـامج

مصــــــــــادر ) (مصــــــــــادر األنشــــــــــطة) (األساســــــــــية
 (المصـــادر التقنيـــة للطالـــب) (التـــدريس المتعـــددة

 ( مصادر التقنية للمعلمال)

 8788 8788 4    ت

    ن
311 

182 
تتضــمن مقــدمات الــدليل فقــرة المحتــوى واألنشــطة 

 (أنشـــــطة استقصـــــائية)تشـــــرح ســـــمات كـــــل مـــــن 
 (دورة التعلم) (محتوى مبني على المعايير)

 8788 3788    4 ت

    311 ن

181 
توفر فقرة الوصول للجميع شـرح لسـمات كـل مـن 

الـــدعم ) (المختلفـــة للطـــالب اة المســـتويات مراعـــ)
 (التقني الكامل

 8788 2788   4  ت
   188  ن

184 
 (ease of use) تـوفر فقـرة سـهولة االسـتعمال

، (المخطــــط التنظيمــــي) شــــرح لســــمات كــــل مــــن
 (والتجميعي أنماط التقويم القبلي، البنائي،)

 8788 1788  4   ت

  188   ن

185 
رة شــــــــــاملة للبرنــــــــــامج   يوضــــــــــح مخطــــــــــط نظــــــــــ 

 pre-k المجــاالت العلميــة عبــر الصــفوف مــن 
–grade 6 

 8788 8788 4    ت
 311    ن

 scienceتوجد ، قائمة المواد التعليمية لبرنامج  186
a closer look  وتوافرها في السنوات(k-6) 

 8788 8788 4    ت
 311    ن



111

112 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 8738 2755 الثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 

  %8578 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   تتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم واألسرة 4المؤشر

483 
يتــــوفر  فهــــرس مفصــــل وشــــامل لمحتــــوى الــــدليل 

ميـــزت بـــألوان ( أجـــزاء الـــدليل)للمجـــاالت الـــثالث 
 مختلفة تتناسب مع مجاالت العلوم

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

 1773 1758  2 2  ت يتوفر صفحات مصغرة لفهارس كتاب الطالب 482
  58 58  ن

 1758 2725   3 1 ت يتوفر  فهرس مصادر ومرجعيات المعلم 481
   75 25 ن

 1715 2788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %6677 ابعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الر 
   تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر

583 
ـــدليل شـــرح  يتضـــمن جـــزء مصـــادر المعلـــم فـــي ال

دليـــل )مـــوجز لمحتـــوى المصـــدر المكتبـــي للمعلـــم 
 (teacher desk referencesمعلم العلوم 

 1773 1758  2 2  ت

  58 58  ن

582 
تقــــــــدم مصــــــــادر المعلــــــــم نمــــــــاذج متعــــــــددة مــــــــن 

ت التخطيطيــة تغطـي جميــع المخططــات المنظمـا
 المتضمنة  وخرائط المفاهيم في الدليل 

 8788 3788    4 ت

    311 ن

581 
تتــوفر ضــمن مصــادر المعلــم  صــفحة للرســم البيــاني، 

أناشـيد  مسـاطر،مقياس الحـرارة، جدول أليـام األسـبوع،
 لمساعدة المعلم على تنفيذ الدروس  علمية،

 8788 8788 4    ت

 311    ن

تقــــدم فقــــرة المطويــــات  توجيهــــات للمعلــــم لكيفيــــة   584
 إعداد أنواع متعددة من المطويات

 8788 3788    4 ت
    311 ن

585 
تــــوفر مصــــادر المعلــــم ســــاللم تقــــدير لتقيــــيم أداء 

ــــــــــــــــي كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن  األنشــــــــــــــــطة )الطــــــــــــــــالب ف
 (االستقصائية،األنشطة الكتابية المتعددة،

 8788 3788    4 ت
    311 ن

586 
ـــــالمواد المســـــتهلكة  توجـــــد فقـــــرة تتضـــــمن قائمـــــة ب
والمـــواد الغيـــر مســـتهلكة الالزمـــة لتنفيـــذ األنشـــطة 

   في كتاب الطالب لمجموعة تتكون من ستة طالب

 1758 1725  3 1  ت

  75 25  ن

تتــــوفر صــــفحات لمراجــــع الكتــــاب مــــن مصــــادر  587
 موثقة 

 8788 8788 4    ت
 311    ن

خلفيىــــة (  yellow pages)يتــــوفر مصــــدر  588
 علمية  لموضوع  كل درس  في كتاب الطالب   

 8788 3788    4 ت
    311 ن

588 
يتــوفر مخطــط لمصــفوفة المــدي والتتــابع توضــح 

 (k-6)تتابع المفاهيم عبر السنوات 
 (تطوير تعزيز تقديم،)وحدد نمو المفهوم 

 8788 8788 4    ت

 311    ن
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 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : لمواصفة الثانية من المحور الثالثا
 (الصف الثاني االبتدائي-دليل المعلم) الدليل

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
نحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واال

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 14-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية 34-4 جدول 

 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال" يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة  2المؤش ر

يقـــــدم الـــــدليل فـــــي ثالثـــــة أجـــــزاء حســـــب المجـــــال  283
 (علم الفيزياء،علم األرض، علم األحياء)العلمي 

 8758 8725 3 1   ت
 75 25   ن

 8758 8725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %873 لمستوى تحقق المؤشر الثاني النسبة المئوية

 يركز جزء ما قبل الوحدات على الطريقة العلمية  3المؤشر

183 

تتضــــمن مقــــدمات الــــدليل فقــــرة مصــــادر المعلــــم 
المـواد التعليميـة ( )k) -6 لتنفيذ محتوى البرنـامج

مصــــــــــادر ) (مصــــــــــادر األنشــــــــــطة) (األساســــــــــية
 (المصـــادر التقنيـــة للطالـــب) (التـــدريس المتعـــددة

 ( مصادر التقنية للمعلمال)

 8788 8788 4    ت

    ن
311 

182 
تتضــمن مقــدمات الــدليل فقــرة المحتــوى واألنشــطة 

 (أنشـــــطة استقصـــــائية)تشـــــرح ســـــمات كـــــل مـــــن 
 (دورة التعلم) (محتوى مبني على المعايير)

 8788 3788    4 ت

    311 ن

181 
توفر فقرة الوصول للجميع شـرح لسـمات كـل مـن 

الـــدعم ) (المختلفـــة للطـــالب اة المســـتويات مراعـــ)
 (التقني الكامل

 8788 2788   4  ت
   188  ن

184 
 (ease of use) تـوفر فقـرة سـهولة االسـتعمال

، (المخطــــط التنظيمــــي) شــــرح لســــمات كــــل مــــن
 (والتجميعي أنماط التقويم القبلي، البنائي،)

 8788 1788  4   ت

  188   ن

185 
رة شــــــــــاملة للبرنــــــــــامج   يوضــــــــــح مخطــــــــــط نظــــــــــ 

 pre-k المجــاالت العلميــة عبــر الصــفوف مــن 
–grade 6 

 8788 8788 4    ت
 311    ن

 scienceتوجد ، قائمة المواد التعليمية لبرنامج  186
a closer look  وتوافرها في السنوات(k-6) 

 8788 8788 4    ت
 311    ن
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-3851)بالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع لتوفر الفهارس ( 2825)على متوسط حسابي ( 1، 3) الشاهدانوحصل ( 2825

عزى ويبمستوى تحقق متوسط ( 3851)بمتوسط حسابي ( 2)التي تعكس محتويات الدليل، يليه الشاهد 
 .لى المتوسط نتيجة غياب الصفحات المصغرة لفهارس كتاب الطالبإانخفاض التحقق 

-1811)فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده  تراوحت بين أما المؤشر الخامس 
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 8، 5، 4، 2)وحصلت الشواهد ( 1811

الدليل بتقديم نماذج متعددة من المنظمات التخطيطية تغطي جميع المخططات المتضمنة  وخرائط 
األنشطة )اللم تقدير لتقييم أداء الطالب في كل من المفاهيم في الدليل كما تضمن الدليل س

صل والتزم بقة لما ظهرت عليه في السلسلة األبصورة مطا( األنشطة الكتابية المتعددة االستقصائية،
عداد انواع متعددة من المطويات، إلتي توفر توجيهات للمعلم لكيفية الدليل بتقديم فقرة المطويات وا

 اموجز  التضمين مقدمة الدليل شرح متوسطبمستوى تحقق ( 3851)حسابي بمتوسط ( 3)يليها الشاهد 
الكتاب  ن مسمىأال إ( teacher desk referencesدليل معلم العلوم )لمحتوى المصدر المكتبي للمعلم 

ثم . لى دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية وهي تسمية مشابهة لدليل العلومإترجم في النسخة العربية 
بمستوى تحقق منخفض لغياب قائمة بالمواد ( 3825)والذي حصل على متوسط حسابي ( 6) الشاهد

المستهلكة والمواد الغير مستهلكة الالزمة لتنفيذ األنشطة في كتاب الطالب لمجموعة تتكون من ستة 
شاطات طالب بينما تضمنت افتتاحية الوحدات قائمة بالمواد المستهلكة والغير مستهلكة الالزمة لتنفيذ ن

بمستوى تحقق منخفض لغياب كل من صفحات ( 1875)بمتوسط حسابي ( 33)الوحدة  ثم الشاهد 
لى إمراجع الكتاب ومخطط يوضح ارتباط محتوى الكتاب بمعايير التربية العلمية وتعزى هذه النتيجة 

والمتمثلة  الكتب والذي يرتبط ارتباط وثيق بالمعايير الوطنية أاختالف النظام التعليم في بلد منش
( 1811)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 31، 9، 7، 1)بمعايير التربية العلمية، وأخيرا الشواهد 

تحقق وذلك لغياب مفردات تحقق الشواهد والمتمثلة في من صفحة للرسم غير ملكل منها بمستوى 
غياب صفحات و  الجدول الدوري، مقياس الحرارة، خرائط، البياني، جدول أليام األسبوع، مساطر،

والتتابع توضح تتابع المفاهيم عبر  ىر موثقة وغياب مخطط لمصفوفة المدلمراجع الكتاب من مصاد
 .وغياب فهرسة للمصطلحات العلمية (k-6)السنوات 
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 8788 8788 4    ت تتوفر فهرسة للمصطلحات العلمية  5831
 311    ن

ـــــاب  5833 يتـــــوفر مخطـــــط يوضـــــح ارتبـــــاط محتـــــوى كت
 الطالب بمعايير التربية العلمية

 1758 8775 1 3   ت
 25 75   ن

 87157 1741 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %4778 ر الخامسالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤش

 77. 178 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية 
  %68 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية 

 

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (14-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (1877)، وبانحراف معياري (388) تساوي االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

المواصفة وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 2825أقل من -3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.61)؛ وبنسبة  متوسطة

، جدا بمستوى تحقق منخفض( 1825)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
 بمستوى تحقق منخفض( 1825)ل على متوسط حسابي الوحيد والذي حص لشاهدهوكذا الحال بالنسبة 

لى ثالث أجزاء بحسب المجال إصل حيث قسم الدليل تالف تقسيم الدليل في السلسلة األنتيجة اخجدا 
الفصل الدراسي الثاني ويعزى ول و ين للفصل الدراسي األألى جز إالعلمي بينما قسم في النسخة المعربة 

دة في بلد المنشأ عن النظام التعليمي في المملكة والذي تقدم به ى اختالف طريقة تقديم الماإلذلك 
 .  المواد العلمية في فصلين دراسيين

-1811)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 2)وحصل الشاهد ( 1811

بمتوسط ( 1)، يليه الشاهد صلليل كما ظهرت عليه في السلسلة األيل بتضمين فقرات مقدمات الدالدل
بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين فقرة الوصول للجميع لشرح سمات مراعاة ( 2811)حسابي 

المستويات المختلفة للطالب بينما غابت فقرة الدعم التقني الكامل نظرا لغيابة في كتاب الطالب ثم 
ويم القبلي، بمستوى تحقق منخفض نتيجة تضمين فقرة أنماط التق( 3811)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد 

ن الصفحة لم تلتزم بتضمين مخطط الدرس والتي تحتوى على استراتيجية أال إالبنائي، والتجميعي 
( 6، 5، 3)د وأخيرا الشواه ،نظرا لغياب االستراتيجية عن كامل الدليل( fast track)التدريس السريع 

تحقق لغياب جميع مفردات الشواهد في غير مبمستوى ( 1811)والتي حصلت على متوسط حسابي 
 .تعليمية للمعلم في الغرفة الصفيةالمصادر ال ،المصادر التقنية للطالب والمعلم الدليل منها
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-3851)بالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع لتوفر الفهارس ( 2825)على متوسط حسابي ( 1، 3) الشاهدانوحصل ( 2825

عزى ويبمستوى تحقق متوسط ( 3851)بمتوسط حسابي ( 2)التي تعكس محتويات الدليل، يليه الشاهد 
 .لى المتوسط نتيجة غياب الصفحات المصغرة لفهارس كتاب الطالبإانخفاض التحقق 

-1811)فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده  تراوحت بين أما المؤشر الخامس 
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 8، 5، 4، 2)وحصلت الشواهد ( 1811

الدليل بتقديم نماذج متعددة من المنظمات التخطيطية تغطي جميع المخططات المتضمنة  وخرائط 
األنشطة )اللم تقدير لتقييم أداء الطالب في كل من المفاهيم في الدليل كما تضمن الدليل س

صل والتزم بقة لما ظهرت عليه في السلسلة األبصورة مطا( األنشطة الكتابية المتعددة االستقصائية،
عداد انواع متعددة من المطويات، إلتي توفر توجيهات للمعلم لكيفية الدليل بتقديم فقرة المطويات وا

 اموجز  التضمين مقدمة الدليل شرح متوسطبمستوى تحقق ( 3851)حسابي بمتوسط ( 3)يليها الشاهد 
الكتاب  ن مسمىأال إ( teacher desk referencesدليل معلم العلوم )لمحتوى المصدر المكتبي للمعلم 

ثم . لى دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية وهي تسمية مشابهة لدليل العلومإترجم في النسخة العربية 
بمستوى تحقق منخفض لغياب قائمة بالمواد ( 3825)والذي حصل على متوسط حسابي ( 6) الشاهد

المستهلكة والمواد الغير مستهلكة الالزمة لتنفيذ األنشطة في كتاب الطالب لمجموعة تتكون من ستة 
شاطات طالب بينما تضمنت افتتاحية الوحدات قائمة بالمواد المستهلكة والغير مستهلكة الالزمة لتنفيذ ن

بمستوى تحقق منخفض لغياب كل من صفحات ( 1875)بمتوسط حسابي ( 33)الوحدة  ثم الشاهد 
لى إمراجع الكتاب ومخطط يوضح ارتباط محتوى الكتاب بمعايير التربية العلمية وتعزى هذه النتيجة 

والمتمثلة  الكتب والذي يرتبط ارتباط وثيق بالمعايير الوطنية أاختالف النظام التعليم في بلد منش
( 1811)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 31، 9، 7، 1)بمعايير التربية العلمية، وأخيرا الشواهد 

تحقق وذلك لغياب مفردات تحقق الشواهد والمتمثلة في من صفحة للرسم غير ملكل منها بمستوى 
غياب صفحات و  الجدول الدوري، مقياس الحرارة، خرائط، البياني، جدول أليام األسبوع، مساطر،

والتتابع توضح تتابع المفاهيم عبر  ىر موثقة وغياب مخطط لمصفوفة المدلمراجع الكتاب من مصاد
 .وغياب فهرسة للمصطلحات العلمية (k-6)السنوات 
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 8788 8788 4    ت تتوفر فهرسة للمصطلحات العلمية  5831
 311    ن

ـــــاب  5833 يتـــــوفر مخطـــــط يوضـــــح ارتبـــــاط محتـــــوى كت
 الطالب بمعايير التربية العلمية

 1758 8775 1 3   ت
 25 75   ن

 87157 1741 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %4778 ر الخامسالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤش

 77. 178 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية 
  %68 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية 

 

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (14-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (1877)، وبانحراف معياري (388) تساوي االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

المواصفة وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 2825أقل من -3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.61)؛ وبنسبة  متوسطة

، جدا بمستوى تحقق منخفض( 1825)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
 بمستوى تحقق منخفض( 1825)ل على متوسط حسابي الوحيد والذي حص لشاهدهوكذا الحال بالنسبة 

لى ثالث أجزاء بحسب المجال إصل حيث قسم الدليل تالف تقسيم الدليل في السلسلة األنتيجة اخجدا 
الفصل الدراسي الثاني ويعزى ول و ين للفصل الدراسي األألى جز إالعلمي بينما قسم في النسخة المعربة 

دة في بلد المنشأ عن النظام التعليمي في المملكة والذي تقدم به ى اختالف طريقة تقديم الماإلذلك 
 .  المواد العلمية في فصلين دراسيين

-1811)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 2)وحصل الشاهد ( 1811

بمتوسط ( 1)، يليه الشاهد صلليل كما ظهرت عليه في السلسلة األيل بتضمين فقرات مقدمات الدالدل
بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين فقرة الوصول للجميع لشرح سمات مراعاة ( 2811)حسابي 

المستويات المختلفة للطالب بينما غابت فقرة الدعم التقني الكامل نظرا لغيابة في كتاب الطالب ثم 
ويم القبلي، بمستوى تحقق منخفض نتيجة تضمين فقرة أنماط التق( 3811)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد 

ن الصفحة لم تلتزم بتضمين مخطط الدرس والتي تحتوى على استراتيجية أال إالبنائي، والتجميعي 
( 6، 5، 3)د وأخيرا الشواه ،نظرا لغياب االستراتيجية عن كامل الدليل( fast track)التدريس السريع 

تحقق لغياب جميع مفردات الشواهد في غير مبمستوى ( 1811)والتي حصلت على متوسط حسابي 
 .تعليمية للمعلم في الغرفة الصفيةالمصادر ال ،المصادر التقنية للطالب والمعلم الدليل منها
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؛ منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 3851قل من أ-1875)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.4687)وبنسبة 

وحصل (  3851قل من أ -187)وسط حسابي تراوح بين وقد حصل المؤشر السادس على مت
تالف تقسيم لى اخإويعزى ذلك  منخفض بمستوى تحقق( 1875)على متوسط حسابي ( 3)الشاهد 

لى ثالث أجزاء بحسب المجال العلمي بينما قسم في إصل حيث قسم الدليل الدليل في السلسلة األ
الفصل الدراسي الثاني وتضمن كل جزء ثالثة ول و ين للفصل الدراسي األألى جز إالنسخة المعربة 

وحدات دراسية وذلك الختالف طريقة تقديم المادة في بلد المنشأ عن النظام التعليمي في المملكة 
( 1)على متوسط حسابي ( 2)، وحصل الشاهد لمواد العلمية في فصلين دراسيينوالذي تقدم به ا

اب العلوم للصف الثاني بجميع مفردات تحقق ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام دليل كت
والذي ( 1)الشاهد والمتضمنة مكونات صفحات مقدمة الوحدات وباتفاق جميع المحللين، يليه الشاهد 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام الدليل بتوفير مقدمات ( 2851)حصل على متوسط حسابي 
فصول الوحدة  ،المحتوى التي  تغطيها الوحدةيير منظم الوحدة يتضمن معا) للوحدة تتكون من

وحصل  ، بينما غاب مخطط  التقنية للمعّلم وللطالب،(والدروس يوجد مختصر لمحتوى كل درس
ومستوى تحقق منخفض نتيجة عدم التزام الدليل بتضمين ( 1875)على متوسط حسابي ( 5) الشاهد

ويرجع ذلك لورود فقرة مهن علمية لمرة واحدة  توجيهات للمعلم لفقرة المهن العلمية في نهاية كل وحدة
تحقق واحتل غير مومستوى ( 1811)على متوسط حسابي ( 4)وحصل الشاهد  .فقط في كتاب الطالب

وذلك لغياب توجيهات للمعلم لفقرة أدبيات في كامل وحدات الدليل ويعزى ذلك خيرة  األبذلك المرتبة 
 .الى غياب الفقرة في كتاب الطالب

 

 دليل المعلم ) يظهر االتساق في تصميم الفصول: فة الرابعة من المحور الثالثالمواص
 (الصف الثاني االبتدائي

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ت، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارا

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 16-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 دليل ) يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 (تدائيالمعلم الصف الثاني االب

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

سابي التكرارات والمتوسط الح( 15-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 35-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال" لتعليميةيظهر االتساق في تصميم الوحدات ا"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
   تُفنفففظ م الوحدات بطريقة واضحة ومتس قة 6المؤش ر

يتكــــون كــــل جــــزء مــــن أجــــزاء الــــدليل مــــن وحــــدتين  683
 المجال العلمي المستهدف في الجزءتشكالن 

 1 3   ت
8775 1758 

 25 75   ن

682 

يتضمن غالف الوحـدة صـورة بكامـل الصـفحة الفتتاحيـة 
ـــــرتبط بموضـــــوع  ـــــب  وعبـــــارة ت الوحـــــدة فـــــي كتـــــاب الطال
ــــاني لغــــالف  وبمضــــمون الوحــــدة ، يوجــــد فــــي الوجــــه الث
افتتاحيـــة الوحـــدة جـــدوال للمـــواد المســـتهلكة وجـــدول  خـــر 

اد الغير المستهلكة الالزمة لتنفيذ أنشطة الوحـدة مـع للمو 
 صور لبعض المواد المدرجة في الجدول

    4 ت

3788 8788 
    311 ن

681 

،مــنظم الوحــدة )تتــوفر مقــدمات للوحــدة تتكــون مــن 
 ،(يير المحتــوى التــي  تغطيهــا الوحـــدةيتضــمن معــا

الــدروس يوجــد مختصــر لمحتــوى فصــول الوحــدة و )
 (.طط  التقنية  للمعّلم وللطالب،  مخكل درس

   2 2 ت
2758 87577 

   58 58 ن

صــورة فقــرة أدبيــات مــن كتــاب الطالــب وتوجيهـــات  684
 للمعلم في الهواما

 4    ت
8788 8788 

 311    ن

تختـــتم كـــل وحـــدة بتوجيهـــات للمعلـــم لموضـــوع عـــن  685
 المهن العلمية في كتاب الطالب

 1 3   ت
8775 8788 

 25 75   ن
 87365 1748 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %4677 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس
 87365  1748 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثالثة

  %4677 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يظهر  ط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةأن قيمة المتوس (15-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18165)، وبانحراف معياري (3841)تساوي  االتساق في تصميم الوحدات التعليمية
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؛ منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 3851قل من أ-1875)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.4687)وبنسبة 

وحصل (  3851قل من أ -187)وسط حسابي تراوح بين وقد حصل المؤشر السادس على مت
تالف تقسيم لى اخإويعزى ذلك  منخفض بمستوى تحقق( 1875)على متوسط حسابي ( 3)الشاهد 

لى ثالث أجزاء بحسب المجال العلمي بينما قسم في إصل حيث قسم الدليل الدليل في السلسلة األ
الفصل الدراسي الثاني وتضمن كل جزء ثالثة ول و ين للفصل الدراسي األألى جز إالنسخة المعربة 

وحدات دراسية وذلك الختالف طريقة تقديم المادة في بلد المنشأ عن النظام التعليمي في المملكة 
( 1)على متوسط حسابي ( 2)، وحصل الشاهد لمواد العلمية في فصلين دراسيينوالذي تقدم به ا

اب العلوم للصف الثاني بجميع مفردات تحقق ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام دليل كت
والذي ( 1)الشاهد والمتضمنة مكونات صفحات مقدمة الوحدات وباتفاق جميع المحللين، يليه الشاهد 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام الدليل بتوفير مقدمات ( 2851)حصل على متوسط حسابي 
فصول الوحدة  ،المحتوى التي  تغطيها الوحدةيير منظم الوحدة يتضمن معا) للوحدة تتكون من

وحصل  ، بينما غاب مخطط  التقنية للمعّلم وللطالب،(والدروس يوجد مختصر لمحتوى كل درس
ومستوى تحقق منخفض نتيجة عدم التزام الدليل بتضمين ( 1875)على متوسط حسابي ( 5) الشاهد

ويرجع ذلك لورود فقرة مهن علمية لمرة واحدة  توجيهات للمعلم لفقرة المهن العلمية في نهاية كل وحدة
تحقق واحتل غير مومستوى ( 1811)على متوسط حسابي ( 4)وحصل الشاهد  .فقط في كتاب الطالب

وذلك لغياب توجيهات للمعلم لفقرة أدبيات في كامل وحدات الدليل ويعزى ذلك خيرة  األبذلك المرتبة 
 .الى غياب الفقرة في كتاب الطالب

 

 دليل المعلم ) يظهر االتساق في تصميم الفصول: فة الرابعة من المحور الثالثالمواص
 (الصف الثاني االبتدائي

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ت، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارا

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 16-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 دليل ) يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 (تدائيالمعلم الصف الثاني االب

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

سابي التكرارات والمتوسط الح( 15-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 35-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 بتدائياالم للصف الثاني علمدليل ال" لتعليميةيظهر االتساق في تصميم الوحدات ا"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
   تُفنفففظ م الوحدات بطريقة واضحة ومتس قة 6المؤش ر

يتكــــون كــــل جــــزء مــــن أجــــزاء الــــدليل مــــن وحــــدتين  683
 المجال العلمي المستهدف في الجزءتشكالن 

 1 3   ت
8775 1758 

 25 75   ن

682 

يتضمن غالف الوحـدة صـورة بكامـل الصـفحة الفتتاحيـة 
ـــــرتبط بموضـــــوع  ـــــب  وعبـــــارة ت الوحـــــدة فـــــي كتـــــاب الطال
ــــاني لغــــالف  وبمضــــمون الوحــــدة ، يوجــــد فــــي الوجــــه الث
افتتاحيـــة الوحـــدة جـــدوال للمـــواد المســـتهلكة وجـــدول  خـــر 

اد الغير المستهلكة الالزمة لتنفيذ أنشطة الوحـدة مـع للمو 
 صور لبعض المواد المدرجة في الجدول

    4 ت

3788 8788 
    311 ن

681 

،مــنظم الوحــدة )تتــوفر مقــدمات للوحــدة تتكــون مــن 
 ،(يير المحتــوى التــي  تغطيهــا الوحـــدةيتضــمن معــا

الــدروس يوجــد مختصــر لمحتــوى فصــول الوحــدة و )
 (.طط  التقنية  للمعّلم وللطالب،  مخكل درس

   2 2 ت
2758 87577 

   58 58 ن

صــورة فقــرة أدبيــات مــن كتــاب الطالــب وتوجيهـــات  684
 للمعلم في الهواما

 4    ت
8788 8788 

 311    ن

تختـــتم كـــل وحـــدة بتوجيهـــات للمعلـــم لموضـــوع عـــن  685
 المهن العلمية في كتاب الطالب

 1 3   ت
8775 8788 

 25 75   ن
 87365 1748 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %4677 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس
 87365  1748 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثالثة

  %4677 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يظهر  ط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةأن قيمة المتوس (15-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18165)، وبانحراف معياري (3841)تساوي  االتساق في تصميم الوحدات التعليمية
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 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

982 

ترشــد  (أعمــل كالعلمــاء) توجيهــات النشــاط االستقصــائي 
تنفيــــذ النشــــاط ويوجــــه المعلــــم الــــى تنفيــــذ المعلــــم لكيفيــــة 

استقصــاء موجــه واستقصـــاء مفتــوح وتتـــوفر فقــرة التكامـــل 
، تـــرتبط بمضـــمون النشـــاط( و القـــراءة الرياضـــيات ا)مـــع 

توجــــد صــــفحة مصــــغرة للنشــــاط المســــتهدف فــــي كراســــة 
 النشاط 

  2 2  ت

1758 1723 
  58 58  ن

981 

ـــم ل فقـــرة أقـــرأ يوجـــد فـــي نهايـــة كـــل فصـــل توجيهـــات للمعل
تتضـمن األهـداف ويـوفر   I read to reviewألراجـع  

خيــــارات إلســــتراتيجية القــــراءة المقترحــــة وهــــاما للتقــــويم 
  األدائي

 4    ت

8788 8788 
 188    ن

 87253 1725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %4177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل 18المؤشر

3183 
مراجعة "تتضمن نهاية كل فصل توجيهات للمعلم  لفقرة 

تتضمن استخدام جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ " الفصل
 المطوية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 1773 1758  2 2  ت تتوفر فقرة التقويم الختامي 3182
  58 58  ن

 8788 3788    4 ت تتوفر إجابات ألسئلة فقرات التقويم  في كتاب الطالب  3181
    188 ن

تتوفر، صور مصغرة من مصادر التقويم للمعلم مدون  3184
 عليها اإلجابات

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

يوجد مربع نصي يتضمن مصادر المعلم الورقية  3185
 ة المرافقة لتنفيذ التقويموالرقمي

 1758 8775 1 3   ت
 25 75   ن

 8768 2718 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %7878 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 8768 2718 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %7878 رابعةالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة ال

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة (16-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (1861)، وبانحراف معياري (2831)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

ة ؛ وبنسبمتوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(7181.)% 

وحصل  لشواهده  (1851-1811)توسط حسابي تراوح بين حصل المؤشر السابع على م وقد
مما يدل على تحقق بعض من  بمستوى تحقق منخفض جدا( 1851)على متوسط حسابي ( 3)الشاهد 

غابت عن الدليل ن بعض فقرات مخطط الفصل أال إردات تحقق الشاهد في مخطط الفصل مف
117 

 

 36-4 جدول 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعةالتكرارات و 
  بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم يدعم تنظيم   7المؤش ر

783 

 :صــــــــفوف عموديــــــــة تشــــــــمل 6يقســــــــم المخطــــــــط إلــــــــى 
المـــــــدة الزمنيـــــــة  -، الـــــــدروس وعناوينهـــــــا وصـــــــفحاتها -

ــــــد  -الالزمــــــة،  ــــــة مــــــع تحدي األهــــــداف والمهــــــارات القرائي
المصــــــادر  -المفـــــردات،  -للمخططـــــات التنظيميــــــة     

تكشـــــاف بـــــرقم أنشـــــطة االس - التقنيـــــة بأرقـــــام الصـــــفحات
ـــــر  -الصـــــفحة والمـــــدة الزمنيـــــة الالزمـــــة،  أنشـــــطة المختب

الســــــريع متضــــــمنا أنشــــــطة االستكشــــــاف، يوجــــــد ضــــــمن 
مخطــط الفصــل أعمــدة أفقيــة للــدروس و القــراءة للمراجعــة 

I read to review  ومراجعة الفصل، يتضمن مصـادر
    Activity flipchartإضافية ضمن مصدر

 2 2   ت

8758 1758 

 58 58   ن

782 
تــوفر فقــرة متعلمــي  اللغــة أســاليب متعــددة لــربط المحتــوى 

 .العلمي بمهارات اللغة
 4    ت

8788 8788 
 311    ن

 8758 8725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %873 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   لى تنشيط المعرفة القبلية للطالبيساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم ع 8المؤشر

تضمنت افتتاحية الفصل توجيهات للمعلـم لمناقشـة الفكـرة  883
 العامة

    4 ت
3788 8788 

    311 ن

جـدول الـتعلم )يقدم توجيهات للمعلم لتقويم المعرفة القبلية  882
 (موضحا عليه اإلجابات

    4 ت
3788 8788 

    311 ن

881 
ات للمعلـم لتقــديم موضـوعات الفصـل  مراعيــا يقـدم توجيهـ

 المستويات المختلفة للطالب 
   3 1 ت

2725 1758 
   75 25 ن

يقــــــدم للمعلــــــم إرشــــــادات لنظــــــرة عامــــــة الــــــى  المفــــــردات  884
 المفتاحية 

    4 ت
3788 8788 

    311 ن

ـــم مقترحـــات لمصـــادر مختلفـــة للقـــراءة متعـــددة  885 يقـــدم للمعل
 رتبط موضوعاتها بدروس الفصل المستويات ت

   3 1 ت
2725 1758 

   75 25 ن
 87346 2778 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %3878 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن
   تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن  الفصل  3المؤشر

983 

 (كيــــز علــــى المهــــارةالتر )استقصــــائي  توجيهــــات  النشــــاط
ـــــــرة التكامـــــــل  ـــــــوفر فق ـــــــذ النشـــــــاط وتت ـــــــم لتنفي ترشـــــــد المعل

تـــرتبط بموضـــوع النشـــاط، توجـــد ( الرياضـــيات أو القـــراءة)
 صفحة مصغرة للنشاط المستهدف في كراسة النشاط

   3 1 ت
2725 87357 

   75 25 ن



117

118 
 

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

982 

ترشــد  (أعمــل كالعلمــاء) توجيهــات النشــاط االستقصــائي 
تنفيــــذ النشــــاط ويوجــــه المعلــــم الــــى تنفيــــذ المعلــــم لكيفيــــة 

استقصــاء موجــه واستقصـــاء مفتــوح وتتـــوفر فقــرة التكامـــل 
، تـــرتبط بمضـــمون النشـــاط( و القـــراءة الرياضـــيات ا)مـــع 

توجــــد صــــفحة مصــــغرة للنشــــاط المســــتهدف فــــي كراســــة 
 النشاط 

  2 2  ت

1758 1723 
  58 58  ن

981 

ـــم ل فقـــرة أقـــرأ يوجـــد فـــي نهايـــة كـــل فصـــل توجيهـــات للمعل
تتضـمن األهـداف ويـوفر   I read to reviewألراجـع  

خيــــارات إلســــتراتيجية القــــراءة المقترحــــة وهــــاما للتقــــويم 
  األدائي

 4    ت

8788 8788 
 188    ن

 87253 1725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %4177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل 18المؤشر

3183 
مراجعة "تتضمن نهاية كل فصل توجيهات للمعلم  لفقرة 

تتضمن استخدام جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ " الفصل
 المطوية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 1773 1758  2 2  ت تتوفر فقرة التقويم الختامي 3182
  58 58  ن

 8788 3788    4 ت تتوفر إجابات ألسئلة فقرات التقويم  في كتاب الطالب  3181
    188 ن

تتوفر، صور مصغرة من مصادر التقويم للمعلم مدون  3184
 عليها اإلجابات

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

يوجد مربع نصي يتضمن مصادر المعلم الورقية  3185
 ة المرافقة لتنفيذ التقويموالرقمي

 1758 8775 1 3   ت
 25 75   ن

 8768 2718 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %7878 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 8768 2718 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %7878 رابعةالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة ال

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة (16-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (1861)، وبانحراف معياري (2831)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

ة ؛ وبنسبمتوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)في المدى ما بين 
(7181.)% 

وحصل  لشواهده  (1851-1811)توسط حسابي تراوح بين حصل المؤشر السابع على م وقد
مما يدل على تحقق بعض من  بمستوى تحقق منخفض جدا( 1851)على متوسط حسابي ( 3)الشاهد 

غابت عن الدليل ن بعض فقرات مخطط الفصل أال إردات تحقق الشاهد في مخطط الفصل مف
117 

 

 36-4 جدول 

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعةالتكرارات و 
  بتدائياالعلم للصف الثاني مدليل ال" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم يدعم تنظيم   7المؤش ر

783 

 :صــــــــفوف عموديــــــــة تشــــــــمل 6يقســــــــم المخطــــــــط إلــــــــى 
المـــــــدة الزمنيـــــــة  -، الـــــــدروس وعناوينهـــــــا وصـــــــفحاتها -

ــــــد  -الالزمــــــة،  ــــــة مــــــع تحدي األهــــــداف والمهــــــارات القرائي
المصــــــادر  -المفـــــردات،  -للمخططـــــات التنظيميــــــة     

تكشـــــاف بـــــرقم أنشـــــطة االس - التقنيـــــة بأرقـــــام الصـــــفحات
ـــــر  -الصـــــفحة والمـــــدة الزمنيـــــة الالزمـــــة،  أنشـــــطة المختب

الســــــريع متضــــــمنا أنشــــــطة االستكشــــــاف، يوجــــــد ضــــــمن 
مخطــط الفصــل أعمــدة أفقيــة للــدروس و القــراءة للمراجعــة 

I read to review  ومراجعة الفصل، يتضمن مصـادر
    Activity flipchartإضافية ضمن مصدر

 2 2   ت

8758 1758 

 58 58   ن

782 
تــوفر فقــرة متعلمــي  اللغــة أســاليب متعــددة لــربط المحتــوى 

 .العلمي بمهارات اللغة
 4    ت

8788 8788 
 311    ن

 8758 8725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %873 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   لى تنشيط المعرفة القبلية للطالبيساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم ع 8المؤشر

تضمنت افتتاحية الفصل توجيهات للمعلـم لمناقشـة الفكـرة  883
 العامة

    4 ت
3788 8788 

    311 ن

جـدول الـتعلم )يقدم توجيهات للمعلم لتقويم المعرفة القبلية  882
 (موضحا عليه اإلجابات

    4 ت
3788 8788 

    311 ن

881 
ات للمعلـم لتقــديم موضـوعات الفصـل  مراعيــا يقـدم توجيهـ

 المستويات المختلفة للطالب 
   3 1 ت

2725 1758 
   75 25 ن

يقــــــدم للمعلــــــم إرشــــــادات لنظــــــرة عامــــــة الــــــى  المفــــــردات  884
 المفتاحية 

    4 ت
3788 8788 

    311 ن

ـــم مقترحـــات لمصـــادر مختلفـــة للقـــراءة متعـــددة  885 يقـــدم للمعل
 رتبط موضوعاتها بدروس الفصل المستويات ت

   3 1 ت
2725 1758 

   75 25 ن
 87346 2778 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %3878 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن
   تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن  الفصل  3المؤشر

983 

 (كيــــز علــــى المهــــارةالتر )استقصــــائي  توجيهــــات  النشــــاط
ـــــــرة التكامـــــــل  ـــــــوفر فق ـــــــذ النشـــــــاط وتت ـــــــم لتنفي ترشـــــــد المعل

تـــرتبط بموضـــوع النشـــاط، توجـــد ( الرياضـــيات أو القـــراءة)
 صفحة مصغرة للنشاط المستهدف في كراسة النشاط

   3 1 ت
2725 87357 

   75 25 ن



118

121 
 

وبمستوى تحقق منخفض وذلك يرجع لغياب المربع النصي والذي يتضمن مصادر ( 1875)حسابي 
 .المعلم الورقية والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

 

  دليل المعلم ) ميم الدروسيظهر االتساق في تص: المواصفة الخامسة من المحور الثالث
 (الصف الثاني االبتدائي

( 2)م تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها ت
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 17-4)ويوضح الجدول ، ةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصف
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 37-4 4 جدول 

 لمؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
  بتدائيالم للصف الثاني اعلمدليل ال" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 لدرس يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنفيذ ا 11المؤشر 

3383 
تظهـــــر صـــــورة مصـــــغرة الفتتاحيـــــة الـــــدرس فـــــي كتـــــاب 
ـــب بجانـــب أهـــداف الـــتعلم وتحديـــد للمهـــارة القرائيـــة   الطال

 المستهدفة والمنظم التخطيطي  

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

 fastيقدم  للمعلـم خطـوات إسـتراتيجية التـدريس السـريع  3382
track  

 8788 8788 4    ت
 188    ن

3381 
تتـــوفر صـــور أغلفـــة لمصـــادر إضـــافية وصـــور مصـــغرة 
للصفحات المستهدفة لمصادر المعلم في الغرفة الصـفية 

 مدونا عليها إجابات األنشطة( حقيبة المعلم)

 1758 2725   3 1 ت

   75 25 ن

يوجــــد مربــــع نصــــي يتضــــمن مصــــادر المعلــــم  الرقميــــة  3384
 المرافقة لتنفيذ الدرس

 1788 8758 2 2   ت
 58 58   ن

 87866 1725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %4177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 يقدم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطية  واضحة ومتس قة مع طبيعة المحتوى 12المؤشر

ين متقــابلتين تـنّظم توجيهــات المعلــم علـى هــواما صــفحت 3283
 من كتاب الطالب

 8788 3788    4 ت
    188 ن

قدمت التوجيهات المعلـم بنمطيـة ثابتـة وفـق تسلسـل دورة  3282
 التدريس الفعال وبإبراز لمرحلة  التدريس 

 8758 2775   1 3 ت
   25 75 ن

3281 
تتســــق دورة الــــتعلم الخماســــية مــــع دورة التــــدريس الفعــــال 

رحلــة دورة الــتعلم الخماســية  فــي الهــاما يوجــد تحديــد لم
 العلوي 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788    4 ت يوجد تحديد ألهداف الدرس 3284
    188 ن
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 activity)ضافية إزمن المخصص لتنفيذ الدرس، أنشطة ال ، فقرة مراجعة الفصل،ةالمصادر التقني)

flipchart )على ( 2)، وحصل الشاهد دم تضمين الفقرات في فصول الكتابويعزى ذلك الى ع
 English Language) تحقق لغياب فقرة متعلمي اللغةغير م بمستوى( 1811)متوسط حسابي 

Learner Support ) صل لفئات من الطالب غير ن الفقرة موجهة في الدليل األألى إويعزى ذلك
 .متحدثين باللغة االنجليزية

 وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين
ومستوى تحقق مرتفع  ( 1811)بمتوسط حسابي ( 4، 2، 3)حيث جاءت المؤشرات ( 2825-1811)

بمتوسط حسابي ( 5، 1) الشاهداندات الشواهد في الدليل يليها مما يدل على تحقق جميع مفر 
ومستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتقديم توجيهات للمعلم لتقديم موضوعات الفصل مراعاة ( 2825)

المستويات المختلفة للطالب ضمن فقرات الدرس بينما غابت الفقرة عن افتتاحية الفصل كما غاب عن 
 .ر مختلفة للقراءة متعددة المستويات ترتبط موضوعاتها بدروس الفصلالدليل مقترحات لمصاد

( 2825-1811)أما المؤشر التاسع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام الدليل بتقديم ( 2825)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد 

ن الدليل لم يلتزم بتكرار أال إنشطة االستقصائية المتعددة واأل ثراءتوجيهات للعلم حول موضوعات اإل
مهارات االستقصاء  ثرائي التركيز على المهارة والذي يتناول في كل مرة مهارة مناإلتضمين النشاط 
مما  متوسطبمستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي ( 2)عمل كالعلماء، يليه الشاهد االعلمي ونشاط 

ثراء ن تحقق توفر فقرات اإلأال إالفصل العلمي ضمن فقرات متعددة لسثراء يدل على تحقق توفر 
ثراء العلمي نماط مرحلة اإلأيث تم تضمين جميع العلمي مرتبط بتحقق ورودها في كتاب الطالب ح

نماط في صل حيث تتكرر جميع األوالدليل األنها لم تلتزم بنفس تكرار ورودها في الكتاب أال إالكتاب 
تحقق ويعزى ذلك لغياب فصل غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)وأخيرًا الشاهد كل فصل، 

ستراتيجية توفر خيارات التتضمن األهداف و ( I read to review)توجيهات للمعلم لفقرة أقرأ ألراجع   
 .الطالبالقراءة المقترحة وهاما للتقويم األدائي نتيجة غياب الفقرة في كتاب 

( 1811-1875)العاشر حصل على متوسطات حسابية لشواهده  تراوحت بين  بالنسبة المؤشر
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتوفير ( 1811)على متوسط حسابي ( 1، 3) الشاهدانوحصل 

تتضمن استخدام جدول التعلم وتوفير إجابات ألسئلة فقرات " مراجعة الفصل"توجيهات للمعلم لفقرة 
 بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتوفر( 2825)بمتوسط حسابي ( 4)لب، يليه الشاهد التقويم في كتاب الطا

بمتوسط حسابي ( 2)، ثم الشاهد قويم للمعلم مدون عليها اإلجاباتصور مصغرة من مصادر الت
لى غياب فقرة التقويم الختامي وذلك لغياب مصادر إومستوى تحقق متوسط ويعزى ذلك ( 3851)

بمتوسط ( 5)، وأخيرا الشاهد زمة لتنفيذ الفقرةالوبطاقات المفاهيم العلمية اللمستويات قرائية متعددة 
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وبمستوى تحقق منخفض وذلك يرجع لغياب المربع النصي والذي يتضمن مصادر ( 1875)حسابي 
 .المعلم الورقية والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

 

  دليل المعلم ) ميم الدروسيظهر االتساق في تص: المواصفة الخامسة من المحور الثالث
 (الصف الثاني االبتدائي

( 2)م تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها ت
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 17-4)ويوضح الجدول ، ةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصف
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 37-4 4 جدول 

 لمؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
  بتدائيالم للصف الثاني اعلمدليل ال" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 لدرس يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنفيذ ا 11المؤشر 

3383 
تظهـــــر صـــــورة مصـــــغرة الفتتاحيـــــة الـــــدرس فـــــي كتـــــاب 
ـــب بجانـــب أهـــداف الـــتعلم وتحديـــد للمهـــارة القرائيـــة   الطال

 المستهدفة والمنظم التخطيطي  

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

 fastيقدم  للمعلـم خطـوات إسـتراتيجية التـدريس السـريع  3382
track  

 8788 8788 4    ت
 188    ن

3381 
تتـــوفر صـــور أغلفـــة لمصـــادر إضـــافية وصـــور مصـــغرة 
للصفحات المستهدفة لمصادر المعلم في الغرفة الصـفية 

 مدونا عليها إجابات األنشطة( حقيبة المعلم)

 1758 2725   3 1 ت

   75 25 ن

يوجــــد مربــــع نصــــي يتضــــمن مصــــادر المعلــــم  الرقميــــة  3384
 المرافقة لتنفيذ الدرس

 1788 8758 2 2   ت
 58 58   ن

 87866 1725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %4177 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 يقدم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطية  واضحة ومتس قة مع طبيعة المحتوى 12المؤشر

ين متقــابلتين تـنّظم توجيهــات المعلــم علـى هــواما صــفحت 3283
 من كتاب الطالب

 8788 3788    4 ت
    188 ن

قدمت التوجيهات المعلـم بنمطيـة ثابتـة وفـق تسلسـل دورة  3282
 التدريس الفعال وبإبراز لمرحلة  التدريس 

 8758 2775   1 3 ت
   25 75 ن

3281 
تتســــق دورة الــــتعلم الخماســــية مــــع دورة التــــدريس الفعــــال 

رحلــة دورة الــتعلم الخماســية  فــي الهــاما يوجــد تحديــد لم
 العلوي 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788    4 ت يوجد تحديد ألهداف الدرس 3284
    188 ن
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 activity)ضافية إزمن المخصص لتنفيذ الدرس، أنشطة ال ، فقرة مراجعة الفصل،ةالمصادر التقني)

flipchart )على ( 2)، وحصل الشاهد دم تضمين الفقرات في فصول الكتابويعزى ذلك الى ع
 English Language) تحقق لغياب فقرة متعلمي اللغةغير م بمستوى( 1811)متوسط حسابي 

Learner Support ) صل لفئات من الطالب غير ن الفقرة موجهة في الدليل األألى إويعزى ذلك
 .متحدثين باللغة االنجليزية

 وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين
ومستوى تحقق مرتفع  ( 1811)بمتوسط حسابي ( 4، 2، 3)حيث جاءت المؤشرات ( 2825-1811)

بمتوسط حسابي ( 5، 1) الشاهداندات الشواهد في الدليل يليها مما يدل على تحقق جميع مفر 
ومستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتقديم توجيهات للمعلم لتقديم موضوعات الفصل مراعاة ( 2825)

المستويات المختلفة للطالب ضمن فقرات الدرس بينما غابت الفقرة عن افتتاحية الفصل كما غاب عن 
 .ر مختلفة للقراءة متعددة المستويات ترتبط موضوعاتها بدروس الفصلالدليل مقترحات لمصاد

( 2825-1811)أما المؤشر التاسع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام الدليل بتقديم ( 2825)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد 

ن الدليل لم يلتزم بتكرار أال إنشطة االستقصائية المتعددة واأل ثراءتوجيهات للعلم حول موضوعات اإل
مهارات االستقصاء  ثرائي التركيز على المهارة والذي يتناول في كل مرة مهارة مناإلتضمين النشاط 
مما  متوسطبمستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي ( 2)عمل كالعلماء، يليه الشاهد االعلمي ونشاط 

ثراء ن تحقق توفر فقرات اإلأال إالفصل العلمي ضمن فقرات متعددة لسثراء يدل على تحقق توفر 
ثراء العلمي نماط مرحلة اإلأيث تم تضمين جميع العلمي مرتبط بتحقق ورودها في كتاب الطالب ح

نماط في صل حيث تتكرر جميع األوالدليل األنها لم تلتزم بنفس تكرار ورودها في الكتاب أال إالكتاب 
تحقق ويعزى ذلك لغياب فصل غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 1)وأخيرًا الشاهد كل فصل، 

ستراتيجية توفر خيارات التتضمن األهداف و ( I read to review)توجيهات للمعلم لفقرة أقرأ ألراجع   
 .الطالبالقراءة المقترحة وهاما للتقويم األدائي نتيجة غياب الفقرة في كتاب 

( 1811-1875)العاشر حصل على متوسطات حسابية لشواهده  تراوحت بين  بالنسبة المؤشر
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتوفير ( 1811)على متوسط حسابي ( 1، 3) الشاهدانوحصل 

تتضمن استخدام جدول التعلم وتوفير إجابات ألسئلة فقرات " مراجعة الفصل"توجيهات للمعلم لفقرة 
 بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتوفر( 2825)بمتوسط حسابي ( 4)لب، يليه الشاهد التقويم في كتاب الطا

بمتوسط حسابي ( 2)، ثم الشاهد قويم للمعلم مدون عليها اإلجاباتصور مصغرة من مصادر الت
لى غياب فقرة التقويم الختامي وذلك لغياب مصادر إومستوى تحقق متوسط ويعزى ذلك ( 3851)

بمتوسط ( 5)، وأخيرا الشاهد زمة لتنفيذ الفقرةالوبطاقات المفاهيم العلمية اللمستويات قرائية متعددة 
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ه تراوحت بين د حصل على متوسطات حسابية لشواهدوبالنسبة للمؤشر الثاني عشر فق
ومستوى تحقق ( 1811)قيمته بمتوسط حسابي بلغت ( 5، 4، 1، 3)وجاءت الشواهد ( 2875-1811)

مرتفع مما يدل على التزام دليل المعلم للصف الثاني  بتقديم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطية 
واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى بتضمين لجميع فقرات تنفيذ الدرس واتساق دورة التعلم الخماسية 

وبمستوى تحقق مرتفع مما ( 2875)وسط حسابي بمت( 7، 6، 2)مع دورة التدريس الفعال، ثم الشواهد 
يدل على التزام دليل الصف الثاني بتضمين مفردات تحقق الشواهد ويعزى انخفاض مستوى التحقق 

بعض  توجيهات مرحلة التوسع وذلك راجع لغياب المرحلة من : عن الدرجة الكلية لغياب كل من
درس في كتاب  (24)صل أن درس فقط م (32)الدروس في كتاب الطالب حيث ضمنت في 

 ويرجع ذلكاكتشف وتعلم توجيهات و توجيهات التدريس السريع، و توجيهات أقرأ وأتعلم، وغياب الطالب، 
 .الفقرات في كتاب الطالبوجود لغياب 

 

 دليل المعلم الصف الثاني )مواصفات التناول والعرض  :خالصة نتائج المحور الثالث
 (االبتدائي

ثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور ال
مؤشرات ( 9)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( 18-4)ية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول واالنحرافات المعيارية، والنسب المئو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 38-4 جدول 

 بتدائياال علم للصف الثانيمدليل ال المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث التناول والعرض
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 1 %8577 8788 2757 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 1
 4 %68 8777 178 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 2
 5 %4677 87365 174 حداتيظهر االتساق في تصميم الو  3
 3 %7878 8768 2718 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 2 %7677 87261 2738 يظهر االتساق في تصميم الدروس 5

  %6778 8733 2783 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

كلي أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث ال( 18-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (1819)، وبانحراف معياري (2811)تساوي 

 (. 6788)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
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 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

3285 
ـــة المســـبقة وشـــرح  تقـــدم فقـــرة تقـــديم الـــدرس تقـــويم المعرف
جابــــــات لفقــــــرة أنظــــــر وأتســــــاءل  و توجــــــد فقــــــرة إثــــــارة  وا 

 االهتمام

 8788 3788    4 ت
    188 ن

3286 

تتضــــــــــمن مرحلــــــــــة االستكشــــــــــاف توجيهــــــــــات للنشــــــــــاط 
الزمن المستغرق إلتمـام  االستكشافي، تحديد للمجموعات

االستقصـــــاء ، الهـــــدف-، التخطـــــيط المســـــبق-، النشـــــاط
 االستقصــاء الموجــه، (تحديــد للمهــارة المســتهدفة) البنــائي

فــي ينفــذ  اكتشــف وتعلــمتوجــد فقــرة ، االستقصــاء المفتــوح
حــــال تعــــذر تنفيــــذ االستكشــــاف فــــي كتــــاب الطالــــب مــــع  
صــفحة مصــغرة لكــراس التجــارب العمليــة موضــح عليهــا 

 .اإلجابات 

 8758 2775   1 3 ت

   25 75 ن

3287 

فقـرة أقـرأ وأتعلـم مـع ) الشرح( تنفيذ الدرس)تتضمن مرحلة
تحديد للمهارة القرائية المستهدفة مع المخطـط التنظيمـي،  

نة التدريس السريع مع توجيهـات لسسـتراتيجية تظهر أيقو 
ومناقشــة الفكــرة الرئيســة ،خلفيــة علميــة ، أســاليب داعمــة 
،مراعــــــاة المســــــتويات المختلفــــــة، يوجــــــد توجيهــــــات أقــــــرأ 
الصــــورة مــــع إضــــافة إجابــــات األســــئلة ،  يتضــــمن فقــــرة 

 √تطوير المفردات،إجابة السؤال 

 8758 2775   1 3 ت

   25 75 ن

 87214 2783 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشرالمتوسط 
  %3673 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 87261 2738 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %7677 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

 ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسةبأن قيمة المتوسط الحسا (17-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18263)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
(7687.)% 

( 2825-1811)اوح بين وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسط حسابي لشواهده  تر 
لشاهدين في بمستوى تحقق مرتفع لتحقق مفردات ا( 2825)بمتوسط حسابي ( 1، 3)وجاء الشاهدان 

، ومستوى تحقق منخفض جدا( 1851)بي بمتوسط حسا( 4)، يليهما الشاهد مخطط الدرس في الدليل
تيجة لغياب كل من تحقق وتعزى هذه النغير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2)وأخيرًا الشاهد 

وغياب مربع نصي يتضمن مصادر المعلم  الرقمية  fast trackخطوات إستراتيجية التدريس السريع 
 .المرافقة لتنفيذ الدرس
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ه تراوحت بين د حصل على متوسطات حسابية لشواهدوبالنسبة للمؤشر الثاني عشر فق
ومستوى تحقق ( 1811)قيمته بمتوسط حسابي بلغت ( 5، 4، 1، 3)وجاءت الشواهد ( 2875-1811)

مرتفع مما يدل على التزام دليل المعلم للصف الثاني  بتقديم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطية 
واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى بتضمين لجميع فقرات تنفيذ الدرس واتساق دورة التعلم الخماسية 

وبمستوى تحقق مرتفع مما ( 2875)وسط حسابي بمت( 7، 6، 2)مع دورة التدريس الفعال، ثم الشواهد 
يدل على التزام دليل الصف الثاني بتضمين مفردات تحقق الشواهد ويعزى انخفاض مستوى التحقق 

بعض  توجيهات مرحلة التوسع وذلك راجع لغياب المرحلة من : عن الدرجة الكلية لغياب كل من
درس في كتاب  (24)صل أن درس فقط م (32)الدروس في كتاب الطالب حيث ضمنت في 

 ويرجع ذلكاكتشف وتعلم توجيهات و توجيهات التدريس السريع، و توجيهات أقرأ وأتعلم، وغياب الطالب، 
 .الفقرات في كتاب الطالبوجود لغياب 

 

 دليل المعلم الصف الثاني )مواصفات التناول والعرض  :خالصة نتائج المحور الثالث
 (االبتدائي

ثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور ال
مؤشرات ( 9)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( 18-4)ية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول واالنحرافات المعيارية، والنسب المئو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 38-4 جدول 

 بتدائياال علم للصف الثانيمدليل ال المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث التناول والعرض
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 1 %8577 8788 2757 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 1
 4 %68 8777 178 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 2
 5 %4677 87365 174 حداتيظهر االتساق في تصميم الو  3
 3 %7878 8768 2718 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 2 %7677 87261 2738 يظهر االتساق في تصميم الدروس 5

  %6778 8733 2783 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

كلي أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث ال( 18-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (1819)، وبانحراف معياري (2811)تساوي 

 (. 6788)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
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 البنود م
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

3285 
ـــة المســـبقة وشـــرح  تقـــدم فقـــرة تقـــديم الـــدرس تقـــويم المعرف
جابــــــات لفقــــــرة أنظــــــر وأتســــــاءل  و توجــــــد فقــــــرة إثــــــارة  وا 

 االهتمام

 8788 3788    4 ت
    188 ن

3286 

تتضــــــــــمن مرحلــــــــــة االستكشــــــــــاف توجيهــــــــــات للنشــــــــــاط 
الزمن المستغرق إلتمـام  االستكشافي، تحديد للمجموعات

االستقصـــــاء ، الهـــــدف-، التخطـــــيط المســـــبق-، النشـــــاط
 االستقصــاء الموجــه، (تحديــد للمهــارة المســتهدفة) البنــائي

فــي ينفــذ  اكتشــف وتعلــمتوجــد فقــرة ، االستقصــاء المفتــوح
حــــال تعــــذر تنفيــــذ االستكشــــاف فــــي كتــــاب الطالــــب مــــع  
صــفحة مصــغرة لكــراس التجــارب العمليــة موضــح عليهــا 

 .اإلجابات 

 8758 2775   1 3 ت

   25 75 ن

3287 

فقـرة أقـرأ وأتعلـم مـع ) الشرح( تنفيذ الدرس)تتضمن مرحلة
تحديد للمهارة القرائية المستهدفة مع المخطـط التنظيمـي،  

نة التدريس السريع مع توجيهـات لسسـتراتيجية تظهر أيقو 
ومناقشــة الفكــرة الرئيســة ،خلفيــة علميــة ، أســاليب داعمــة 
،مراعــــــاة المســــــتويات المختلفــــــة، يوجــــــد توجيهــــــات أقــــــرأ 
الصــــورة مــــع إضــــافة إجابــــات األســــئلة ،  يتضــــمن فقــــرة 

 √تطوير المفردات،إجابة السؤال 

 8758 2775   1 3 ت

   25 75 ن

 87214 2783 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشرالمتوسط 
  %3673 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 87261 2738 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %7677 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

 ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسةبأن قيمة المتوسط الحسا (17-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18263)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
(7687.)% 

( 2825-1811)اوح بين وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسط حسابي لشواهده  تر 
لشاهدين في بمستوى تحقق مرتفع لتحقق مفردات ا( 2825)بمتوسط حسابي ( 1، 3)وجاء الشاهدان 

، ومستوى تحقق منخفض جدا( 1851)بي بمتوسط حسا( 4)، يليهما الشاهد مخطط الدرس في الدليل
تيجة لغياب كل من تحقق وتعزى هذه النغير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 2)وأخيرًا الشاهد 

وغياب مربع نصي يتضمن مصادر المعلم  الرقمية  fast trackخطوات إستراتيجية التدريس السريع 
 .المرافقة لتنفيذ الدرس
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، حيث (2857-384)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  
بمتوسط حسابي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقاصفة األولى تحققت المو 

بدرجة  يظهر االتساق في تصميم الدروسمرتفع، يليها المواصفة الخامسة وبمستوى تحقق ( 2857)
وجاءت في المرتبة الثانية في المحور الثالث، يليها المواصفة ( 2811)مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 

بدرجة تحقق متوسطة، يليها ( 2831)بمتوسط حسابي  هر االتساق في تصميم الفصوليظالرابعة 
 احسابي االتي حققت متوسط يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلالمواصفة الثانية 

بمستوى تحقق متوسط واحتلت المرتبة الرابعة بين مواصفات المحور الثالث يليها المواصفة ( 3883)
وى تحقق بمست( 384) احسابي اوالتي حققت متوسط يظهر االتساق في تصميم الوحداتثالثة ال

 .خيرة بين مواصفات المحور الثالثمنخفض واحتلت المرتبة األ
 

 للصف الثاني االبتدائي نتائج محاور اتساق دليل المعلم خالصة 4-3-3-2-4
توصل إليها بعد تحليل كل مواصفة لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم ال

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء المتوسط ( 1)من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح 

 :ة لهذه المحاور مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والنسب المئوي( 19-4)الجدول رقم 
 33-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمحاور التقييم لمادة العلوم للصف الثاني االبتدائي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %6378 87148 2787 التربويةالمواصفات  1
 1 %7875 8721 2711 المواصفات الفنية 2
 3 %6778 8733 2783 مواصفات التناول والعرض 3

  %6371 8724 2787 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا وقعت ( 19-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 2817)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا نكا، و (2833 -2811)بين 

بنسبة ( 2825أقل من -3851)بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
ن المحور الثاني قد تحقق بدرجة مرتفعة وبمتوسط أيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 6983)تحقق 

في المرتبة األولى، ثم المحور األول فقد حصل على متوسط حسابي  وجاء( 2833)حسابي بلغ 
( 2811)بدرجة تحقق متوسطة، وأخيرًا جاء المحور الثالث بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2817)

 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم
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 لصف الخامس االبتدائينتائج اتساق كتب العلوم ل 4-1-2
 ومناقشتها للصف الخامس االبتدائي ئج تحليل كتاب الطالبنتا 4-1-2-1

لمـادة العلـوم الفصـل الدراسـي األول  االبتـدائي الخـامسللصـف  كتـاب الطالـبلعرض نتائج تحليـل 
الثاني، سيتم عرض نتائج مواصفات كل محور في ضوء مستوى تحقـق مؤشـراتها، ومـن ثـم عـرض نتـائج و 

 .المحور الكلي لهذا الصف
 

 االبتدائي الخامسالصف  –كتاب الطالبالمواصفات التربوية : ولالمحور األ  4-3-2-3-3
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من 
الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

مؤشرا رئيسًا، ويتم ( 23)ليل المعلم، ويتضمن سبعة مواصفات يندرج تحتها األصل لكتاب الطالب ود
عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور 

 :كما يلي
 

  الصف  –كتاب الطالب) تمحور المحتوى حول االستقصاء: المحور األولالمواصفة األولى من
 (االبتدائي مسالخا

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشران 
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

 :   تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 48-4 جدول 

 "االستقصاء تمحور المحتوى حول" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

د الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 1المؤش ر   .يقد م أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء تشك ل بمجموعها تركيز الوحدة، وتزو 

تشّجع على المالحظة والتنبؤ " أستكشف"تقّدم أنشطة استكشافية بعنوان  383
 .والتفسير

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

تنمذج أسلوب " كن عالما أو اعمل كالعلماء" تقدم استقصاءات بعنوان  382
 .العلماء وتوّسع فرص تعلم العلوم

 1 3   ت
 75 25   ن 1851 1825

لتطوير مهارات االستقصاء لدى " بناء المهارة"تقدم أنشطة بعنوان  381
 .الطالب

 3 1   ت
1875 18957 

 25 75   ن

لتشجيع أسئلة الطالب وتشجع خاصية " أنظر وتساءل"تستخدم خاصية  384
 التفكير الناقد" مراجعة الدرس"أختبر نفسي و 

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 لطرح الطالب لتشجيع" الفكرة الرئيسة"و" األنشطة"تستخدم مناقشات  385
 وبمكت بشكل وكذلك لفظيا واستنتاجاتهم بحثهم ونتائج أسئلتهم

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
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، حيث (2857-384)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  
بمتوسط حسابي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقاصفة األولى تحققت المو 

بدرجة  يظهر االتساق في تصميم الدروسمرتفع، يليها المواصفة الخامسة وبمستوى تحقق ( 2857)
وجاءت في المرتبة الثانية في المحور الثالث، يليها المواصفة ( 2811)مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 

بدرجة تحقق متوسطة، يليها ( 2831)بمتوسط حسابي  هر االتساق في تصميم الفصوليظالرابعة 
 احسابي االتي حققت متوسط يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلالمواصفة الثانية 

بمستوى تحقق متوسط واحتلت المرتبة الرابعة بين مواصفات المحور الثالث يليها المواصفة ( 3883)
وى تحقق بمست( 384) احسابي اوالتي حققت متوسط يظهر االتساق في تصميم الوحداتثالثة ال

 .خيرة بين مواصفات المحور الثالثمنخفض واحتلت المرتبة األ
 

 للصف الثاني االبتدائي نتائج محاور اتساق دليل المعلم خالصة 4-3-3-2-4
توصل إليها بعد تحليل كل مواصفة لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم ال

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء المتوسط ( 1)من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح 

 :ة لهذه المحاور مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والنسب المئوي( 19-4)الجدول رقم 
 33-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمحاور التقييم لمادة العلوم للصف الثاني االبتدائي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %6378 87148 2787 التربويةالمواصفات  1
 1 %7875 8721 2711 المواصفات الفنية 2
 3 %6778 8733 2783 مواصفات التناول والعرض 3

  %6371 8724 2787 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا وقعت ( 19-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 2817)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا نكا، و (2833 -2811)بين 

بنسبة ( 2825أقل من -3851)بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
ن المحور الثاني قد تحقق بدرجة مرتفعة وبمتوسط أيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 6983)تحقق 

في المرتبة األولى، ثم المحور األول فقد حصل على متوسط حسابي  وجاء( 2833)حسابي بلغ 
( 2811)بدرجة تحقق متوسطة، وأخيرًا جاء المحور الثالث بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2817)

 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم
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المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  أن قيمة( 41-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18378)، وبانحراف معياري (3895)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

المواصفة متوسطة؛ وبنسبة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( 2825أقل من-385)بين  في المدى ما
(6581.)% 

، وجاء ( 2،15- 3،73)بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما
، يليه في (2815)ت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي كانالمؤشر الثاني في المرتبة األولى، حيث 

 .(3،73)المرتبة الثانية المؤشر األول، بمتوسط حسابي قيمته 
، (1811-1825)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر األول بين 

مما يدل ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر الثاني قيمته ( 5، 4، 3)وتحقق الشاهد 
المشروع حيث التزم الكتاب بتقديم أنشطة على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب 

 أنظر وتساءلوقدمت خاصية . تشّجع على المالحظة والتنبؤ والتفسير" ستكشفا"فية بعنوان استكشا
الناقد بينما قدمت   لتشجيع التفكير" مراجعة الدرس"ختبر نفسي والتشجيع أسئلة الطالب وخاصية 

م لفظيا لتشجيع الطالب لطرح أسئلتهم ونتائج بحثهم واستنتاجاته" الفكرة الرئيسة"و" األنشطة"مناقشات 
( 1875)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)وكذلك بشكل مكتوب، يليهما في المرتبة الثانية الشاهد رقم 

ومستوى تحقق منخفض وذلك لعدم التزام كتاب العلوم في الصف الخامس بتضمين أنشطة بعنوان 
كتاب في نهاية كل فصل كما وردت في ال. لتطوير مهارات االستقصاء لدى الطالب" بناء المهارة"

، ويأتي ول والجزء الثانياأل كل من الجزء حيث تكرر النشاط مرتين وزع على نشاط واحد في األصل
والذي تحقق بمستوى منخفض جدُا وبذلك احتال ( 1825)بمتوسط حسابي قيمته ( 6، 2)الشاهدان 

نشاط أعمل نظرا لعدم التزام كتاب الطالب من كتب المشروع بتكرار تضمين  المرتبة األخيرة بينها،
حيث تكرر النشاط في كل فصل وفي بعض الفصول تكرر  األصل كالعلماء كما ظهر في السلسلة

ول والجزء األ ألكثر من مرة واحدة بينما ورد النشاط مرتين وزع على نشاط واحد في كل من الجزء
 .الثاني من الكتاب

، (1811-1811)ني بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر الثا
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر الثاني قيمته ( 34، 33، 7، 6، 4، 1، 2)وتحقق الشاهد 

مما يدل على التزام كتاب الطالب من كتب المشروع بتطوير عمليات العلم ضمن انشطة ( 1811)
ت والتي تقدم المنهج وبسياقات مختلفة بتضمين كل من فقرة اعمل كالعلماء ضمن جزء ما قبل الوحدا

العلمي وتتوّسع في العمليات المتعلقة بـتوليد الفرضيات واختبارها، تحليل البيانات، واستخالص 
مسمى نشاط كما ظهرت في االستنتاجات كما التزم الكتاب بتضمين نشاط المختبرات السريعة تحت 

والمركبة من خالل فقرات أفكر كما أكد الكتاب على تنمية مهارات التفكير األساسية  الكتاب األصل
يليهما في المرتبة  ،األصلبصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب  .وأتحدث واكتب واختبر نفسي 125 

 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

لمسـاعدة الطـالب علـى أن ( ضـمن مرجعيـات الطالـب)يستخدم دليـل العلـوم  386
 يألفوا األدوات والتقنيات المهمة في االستقصاءات العلمية

 1 3   ت
1825 1851 

 75 25   ن
 1825 3873 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %5781 لمستوى تحقق المؤشر األول النسبة المئوية
 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة  2المؤش ر

283 
ويقــدم " كــن عالمــا أو اعمــل كالعلمــاء"يتضــمن جــزء مــا قبــل الوحــدات فقــرة 

المــنهج العلمــي ويتوّســع فــي العمليــات المتعلقــة بتوليــد الفرضــيات واختبارهــا، 
 ص االستنتاجاتتحليل البيانات، واستخال

 1851 2851   2 2 ت

   51 51 ن

 تشّجع أنشطة التقصي المالحظة والتنبؤ والتفسير 282
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 التجريب والقياس والتفسير" المختبرات السريعة"تتضمن  281
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 صياغة واختبار الفرضيات" ماءكن عالما أو اعمل كالعل"تتضمن فقرات  284
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 ترّكز أنشطة بناء المهارة على مهارات خاصة للعمليات 285
 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 المالحظة واالستدالل والتنبؤ" أنظر وتساءل"تشّجع فقرات  286
 1811 1811    4 ت
    311 ن

نميـة مهــارات التفكيـر األساسـية والمركبــة مـن خـالل فقــرات يشـجع المحتـوى ت 287
 .أفكر وأتحدث واكتب واختبر نفسي

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لمســــاعدة الطــــالب علــــى تطــــوير " المفكــــرات اإللكترونيــــة"تســــتخدم أنشــــطة  288
 مهارات البحث واالتصال من خالل القراءة والتقييم والتلخيص والكتابة

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 علـى المعتمـدة التفاعليـة وٌاألقـراص االنترنـت على" العلوم التطبيقية"تستخدم  289
 المشكالت تحل مهارا تطوير أجل من االستطالعية المحاكيات

 1811 1811 4    ت
 311    ن

. يقدم المحتوى الطريقـة العلميـة ويتوسـع فـي خطـوة توليـد الفـروض واختبارهـا 2831
 في الجزء ما قبل الوحدات" أعمل كالعلماء"ضمن فقرة 

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

يوجــه المحتــوى الطــالب إلــى خطــوات تكــوين الفرضــية واختبارهــا والتوصــل  2833
 "استكشاف أعمل كالعلماء"لالستنتاج ضمن فقرة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

نشــاط "ين وتوليــد الفرضــية ضــمن فقــرات يركــز المحتــوى علــى خطــوات تكــو  2832
 "خطوة في األنشطة االستكشافية"وكذلك " بناء المهارة

 3843 3811  4   ت
  311   ن

 ".بناء المهارة"يشجع المحتوى على تطوير مهارة التصنيف في نشاطات  2831
 1851 1825 1 3   ت
 75 25   ن

والتصـــــنيف بطــــرح األســـــئلة فـــــي يشــــجع المحتـــــوى الطــــالب علـــــى المقارنــــة  2834
 "أختبر نفسي"و" مراجعة الدرس"

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18347 2815 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %6881 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 18378 3895 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %6581 وية  لمستوى تحقق المواصفة األولىالنسبة المئ
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المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  أن قيمة( 41-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18378)، وبانحراف معياري (3895)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

المواصفة متوسطة؛ وبنسبة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( 2825أقل من-385)بين  في المدى ما
(6581.)% 

، وجاء ( 2،15- 3،73)بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمؤشرات هذه المواصفة ما
، يليه في (2815)ت قيمة المتوسط الحسابي له تساوي كانالمؤشر الثاني في المرتبة األولى، حيث 

 .(3،73)المرتبة الثانية المؤشر األول، بمتوسط حسابي قيمته 
، (1811-1825)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر األول بين 

مما يدل ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر الثاني قيمته ( 5، 4، 3)وتحقق الشاهد 
المشروع حيث التزم الكتاب بتقديم أنشطة على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب 

 أنظر وتساءلوقدمت خاصية . تشّجع على المالحظة والتنبؤ والتفسير" ستكشفا"فية بعنوان استكشا
الناقد بينما قدمت   لتشجيع التفكير" مراجعة الدرس"ختبر نفسي والتشجيع أسئلة الطالب وخاصية 

م لفظيا لتشجيع الطالب لطرح أسئلتهم ونتائج بحثهم واستنتاجاته" الفكرة الرئيسة"و" األنشطة"مناقشات 
( 1875)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)وكذلك بشكل مكتوب، يليهما في المرتبة الثانية الشاهد رقم 

ومستوى تحقق منخفض وذلك لعدم التزام كتاب العلوم في الصف الخامس بتضمين أنشطة بعنوان 
كتاب في نهاية كل فصل كما وردت في ال. لتطوير مهارات االستقصاء لدى الطالب" بناء المهارة"

، ويأتي ول والجزء الثانياأل كل من الجزء حيث تكرر النشاط مرتين وزع على نشاط واحد في األصل
والذي تحقق بمستوى منخفض جدُا وبذلك احتال ( 1825)بمتوسط حسابي قيمته ( 6، 2)الشاهدان 

نشاط أعمل نظرا لعدم التزام كتاب الطالب من كتب المشروع بتكرار تضمين  المرتبة األخيرة بينها،
حيث تكرر النشاط في كل فصل وفي بعض الفصول تكرر  األصل كالعلماء كما ظهر في السلسلة

ول والجزء األ ألكثر من مرة واحدة بينما ورد النشاط مرتين وزع على نشاط واحد في كل من الجزء
 .الثاني من الكتاب

، (1811-1811)ني بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر الثا
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر الثاني قيمته ( 34، 33، 7، 6، 4، 1، 2)وتحقق الشاهد 

مما يدل على التزام كتاب الطالب من كتب المشروع بتطوير عمليات العلم ضمن انشطة ( 1811)
ت والتي تقدم المنهج وبسياقات مختلفة بتضمين كل من فقرة اعمل كالعلماء ضمن جزء ما قبل الوحدا

العلمي وتتوّسع في العمليات المتعلقة بـتوليد الفرضيات واختبارها، تحليل البيانات، واستخالص 
مسمى نشاط كما ظهرت في االستنتاجات كما التزم الكتاب بتضمين نشاط المختبرات السريعة تحت 

والمركبة من خالل فقرات أفكر كما أكد الكتاب على تنمية مهارات التفكير األساسية  الكتاب األصل
يليهما في المرتبة  ،األصلبصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب  .وأتحدث واكتب واختبر نفسي
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ومستوى تحقق مرتفع ويدل ذلك على التزام ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 31)الثانية الشاهد 
عمل كالعلماء في الجزء ما قبل الكتاب بالتوسع في خطوة توليد الفروض واختبارها ضمن فقرة أ

 مرتفعوالذي تحقق بمستوى ( 2851)بمتوسط حسابي قيمته ( 3)الوحدات، ويأتي بعد ذلك الشاهد 
ويدل ذلك على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع  حيث تضمن جزء ما قبل 

وتوّسع في العمليات المتعلقة بـتوليد  وقدم المنهج العلمي" كن عالما أو اعمل كالعلماء"الوحدات فقرة 
الفرضيات واختبارها، تحليل البيانات، واستخالص االستنتاجات ويعزى االنخفاض قليال في درجة 

وفقرة اعمل والذي يتكرر في نهاية كل فصل  اعمل كالعلماءالتمييز بين نشاط  الكلية إلى عدمالتحقق 
ومستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي ( 5)د رقم ، ثم الشاهضمن جزء ما قبل الوحدات كالعلماء

متوسط يعزى ذلك لعدم تكرار تضمين نشاط بناء المهارة في نهاية كل فصل كما ظهر عليه في 
، تشمل جميع  مهارات عمليات العلم حيث تكرر مرتين فقط مما أثر على تقديم انشطة األصلالكتاب 

 ى تحقق منخفض وذلك  لقلة تركيز المحتوىومستو ( 3811)بمتوسط حسابي ( 32)ثم الشاهد رقم 
نشطة االستكشافية  بينما غابت المهارة في حيث ظهرت ضمن األ ،على مهارة تكوين وتوليد الفرضية

فقرة التركيز على المهارة نظرا لعدم تكرار الفقرة في كتب المشروع والفقرات المضمنه من نشاط التركيز 
بمتوسط حسابي ( 31)، ثم الشاهد رقم لفرضية واختبارهان اعلى المهارة لم تتضمن خطوات تكوي

ومستوى تحقق منخفض جدا وتعزى هذة النتيجة لغياب نشاط التركيز على المهارة والذي ( 1825)
ضمن  األصليركز على مهارة التصنيف وذلك لعدم استهداف درس المعادن والصخور في السلسلة 

جات المشروع مما ترتب علية عدم تضمين نشاط دروس الفصل السادس في كتاب الطالب ضمن منت
، وأخيرا جاء ة التصنيف في سياق تصنيف الصخورالتركيز على المهارة والذي يركز على مهار 

نظرا لغياب المصادر التقنية عن غير متحقق ومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 9، 8)الشاهدان 
ألقراص التفاعلية وبذلك اعلى االنترنت و " يقيةعلوم التطبال" ،"المفكرات اإللكترونية"كتب المشروع  

 .احتال المرتبة األخيرة بينها
 
 

 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب: المواصفة الثانية من المحور األول 
 (كتاب الطالب الصف الخامس االبتدائي)

( 5)صفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه الموا
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 43-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة لمستوىواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 41-4 جدول 

لكتاب " التعلم المتمركز حول الطالب" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 العلوم للصف الخامس االبتدائي

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 ابيالحس
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 صممت الدروس بدمج مراحل دورة التعلم    3المؤش ر 

ـــوى اهتمـــام الطـــالب مـــن خـــالل أســـئلة أنظـــر وأتســـاءل،:التهيئـــة  183  يثيـــر المحت
 والمناقشات الصفية 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تــوفر األنشــطة االستكشــافية األوليــة قبــل قــراءة الــدرس الفرصــة : االستكشــاف 182
 لتقديم المفاهيم المفتاحية والتي سيتطور حولها الدرس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

181 
المفـــردات المهمـــة ويصـــل الـــنص " أقـــرأ وأتعلـــم"يقـــدم المحتـــوى ضـــمن : الشـــرح

ة إضــافية  للطــالب  فرصــ" المختبــر الســريع"والصــور أجــزاء المحتــوى ويــوفر 
 لتعميق المفاهيم المفتاحية 

 1811 1811    4 ت

    311 ن

مراجعــة الــدرس وطــرق التقــويم البنــائي األخــرى فهــم الطــالب "تقــيس : التقــويم 184
 وتوفر فرصا إلعادة التدريس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

" المهــن فــي العلــوم"و" علميــةالقــراءة ال"و" أعمــل كالعلمــاء"التوســع تقــدم أنشــطة  185
 بعض الخيارات المتاحة للتوسع في المفاهيم 

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

يقدم موقع على شبكة االنترنـت مـرتبط بـالمحتوى فرصـا إضـافية لـدعم مرحلـة  186
 التفسير والتقويم والتوسع

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18289 2825 المؤشر الثالثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق 
  %7581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 .يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار 4المؤش ر 

تساعد مرحلة التهيئة المدرجة في كل درس فـي التعـرف علـى المعرفـة القبليـة  483
 "ت الصفيةالمناقشا" و" أنظر وأتساءل"من خالل فقرات 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يوفر للطالب فرصـة متكـررة لجمـع الشـواهد والـدالئل والتوصـل لالسـتنتاج مـن  482
 خالل استكشف، مختبر سريع واعمل كالعلماء

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

 1825 2888 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %9681 مستوى تحقق المؤشر الرابعالنسبة المئوية  ل

 يشجع المحتوى الطالب على تحم ل مسئولية التعلم 5المؤش ر 

يساعد الطلبة على طرح أسئلة لتقويم درجة فهمهم من خالل أختبر نفسي  583
 .التعليق المرافق للصور ومراجعة الفصل ومراجعة الدرس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

في نشاط .ب ويقيمون توقعاتهم في النشاطات االستكشافيةيختبر  الطال 582
 .أعمل كالعلماء

 3843 3811  4   ت
  311   ن

 ".أعمل كالعلماء"يجمع الطالب المعلومات الختبار الفرضيات في نشاط  581
 3851 3875  3 1  ت
  25 75  ن

يم التي تم تساعد المطويات الطالب على أن يكونوا على وعي  بالمفاه 584
 .استيعابها و تلك التي لم يتم استيعابها

 3851 2825   1 3 ت

   75 25 ن

توفر تغذية راجعة فورية  للطالب على فهمهم للمفاهيم   من خالل أسئلة  585
 المراجعة االلكترونية 

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن
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ومستوى تحقق مرتفع ويدل ذلك على التزام ( 2875)بمتوسط حسابي قيمته ( 31)الثانية الشاهد 
عمل كالعلماء في الجزء ما قبل الكتاب بالتوسع في خطوة توليد الفروض واختبارها ضمن فقرة أ

 مرتفعوالذي تحقق بمستوى ( 2851)بمتوسط حسابي قيمته ( 3)الوحدات، ويأتي بعد ذلك الشاهد 
ويدل ذلك على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع  حيث تضمن جزء ما قبل 

وتوّسع في العمليات المتعلقة بـتوليد  وقدم المنهج العلمي" كن عالما أو اعمل كالعلماء"الوحدات فقرة 
الفرضيات واختبارها، تحليل البيانات، واستخالص االستنتاجات ويعزى االنخفاض قليال في درجة 

وفقرة اعمل والذي يتكرر في نهاية كل فصل  اعمل كالعلماءالتمييز بين نشاط  الكلية إلى عدمالتحقق 
ومستوى تحقق ( 3851)بمتوسط حسابي ( 5)د رقم ، ثم الشاهضمن جزء ما قبل الوحدات كالعلماء

متوسط يعزى ذلك لعدم تكرار تضمين نشاط بناء المهارة في نهاية كل فصل كما ظهر عليه في 
، تشمل جميع  مهارات عمليات العلم حيث تكرر مرتين فقط مما أثر على تقديم انشطة األصلالكتاب 

 ى تحقق منخفض وذلك  لقلة تركيز المحتوىومستو ( 3811)بمتوسط حسابي ( 32)ثم الشاهد رقم 
نشطة االستكشافية  بينما غابت المهارة في حيث ظهرت ضمن األ ،على مهارة تكوين وتوليد الفرضية

فقرة التركيز على المهارة نظرا لعدم تكرار الفقرة في كتب المشروع والفقرات المضمنه من نشاط التركيز 
بمتوسط حسابي ( 31)، ثم الشاهد رقم لفرضية واختبارهان اعلى المهارة لم تتضمن خطوات تكوي

ومستوى تحقق منخفض جدا وتعزى هذة النتيجة لغياب نشاط التركيز على المهارة والذي ( 1825)
ضمن  األصليركز على مهارة التصنيف وذلك لعدم استهداف درس المعادن والصخور في السلسلة 

جات المشروع مما ترتب علية عدم تضمين نشاط دروس الفصل السادس في كتاب الطالب ضمن منت
، وأخيرا جاء ة التصنيف في سياق تصنيف الصخورالتركيز على المهارة والذي يركز على مهار 

نظرا لغياب المصادر التقنية عن غير متحقق ومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 9، 8)الشاهدان 
ألقراص التفاعلية وبذلك اعلى االنترنت و " يقيةعلوم التطبال" ،"المفكرات اإللكترونية"كتب المشروع  

 .احتال المرتبة األخيرة بينها
 
 

 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب: المواصفة الثانية من المحور األول 
 (كتاب الطالب الصف الخامس االبتدائي)

( 5)صفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه الموا
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 43-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة لمستوىواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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ور فقرات مرحلة رار ظهومستوى تحقق متوسط  وذلك لعدم تك( 3851)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 5)
القراءة العلمية أعمل كالعلماء و )ثراء في كل درس من دروس الفصل متمثلة في  الفقرات التوسع واإل

حيث تضمن كل فصل من فصول  كما ظهرت في السلسلة األصل (والمهن في العلوم الكتابة العلميةو 
قرات مرحلة التوسع لمرة الكتاب جميع فقرات مرحلة التوسع موزعة على دروس الفصل بينما تكررت ف

غير ومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 6)واحدة في كل فصل في كتب المشروع، يليه الشاهد رقم 
وذلك لضعف الدعم الذي يقدمه الموقع المفترض على شبكة االنترنت الذي يقدم فرصا ، تحققم

 .إضافية لدعم مرحلة التفسير والتقويم والتوسع
( 1811 –1875)د تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين بالنسبة للمؤشر الخامس فق

وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 3)حيث حصل الشاهد رقم 
محتوى كتاب الطالب بتشجيع الطالب على تحمل مسئولية التعلم بمساعد الطلبة على طرح أسئلة 

، صور ومراجعة الفصل ومراجعة الدرسي التعليق المرافق لللتقويم درجة فهمهم من خالل أختبر نفس
بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتوفر المطويات  ( 2825)فقد حصل على متوسط حسابي ( 4)أما الشاهد 

ابها وتلك التي لم يتم ن يكونوا على وعي بالمفاهيم التي تم استيعأوالتي تساعد الطالب على 
ومستوى تحقق متوسط ويعزى ذلك لورود ( 3875)متوسط حسابي ب( 1)، يليه الشاهد رقم استيعابها

جمع المعلومات الختبار  نشاط أعمل كالعلماء لمرة واحدة فقط والذي من خاللة يستطيع الطالب
ومستوى تحقق منخفض نتيجة عدم تكرار ( 3811)بمتوسط حسابي ( 2)، ثم الشاهد رقم الفرضيات

بمتوسط ( 5)، وأخيرًا الشاهد رقم سمة على جزئي الكتابال مرتين مقإورود نشاط اعمل كالعلماء 
في توفر تغذية راجعة فورية   لضعف دعم الموقع االلكتروني منخفضومستوى تحقق ( 1875)حسابي 

 .للطالب على فهمهم للمفاهيم من خالل أسئلة المراجعة االلكترونية
وقد تحقق الشاهد ( 1811–1811)فرعية بين والمؤشر السادس تراوحت متوسطات مؤشراته ال

نشاطات ومستوى تحقق مرتفع نظرا اللتزام كتاب الطالب بتقدم ( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)رقم 
ربة لما ظهرت عليه في بفاعلية بحل المشكالت الموجهه بصورة مقا متعددة تجعل الطالب ينهمك

مرتفع ويعزى ذلك بمستوى تحقق ( 2825)بمتوسط حسابي ( 1، 2)، يليه الشاهدان السلسلة األصل
واضحة تدعم  األهداف المحددة ( تشروحا) م النص والصور لتقديم  تفسيراتيصملى التزام الكتاب بتإ
وم نظرا لعدم ن الكتاب لم يربط الطالب بواقع الحياة من خالل فقرات القراءة العلمية ومهن في العلأال إ

ومستوى تحقق ( 1875)بمتوسط حسابي ( 5)في كتاب الطالب، يليهما الشاهد  تكرار ظهور الفقرات
ملحقة بكتب المشروع وأخيرا الشاهد رقم ( أقرص مدمجة للعروض التقديمية)منخفض وذلك لعدم توافر 

وعدم تضمين ك لعدم تفعيل الموقع االلكتروني تحقق وذلغير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 4)
 (.حركة والعروض التفاعليةعروض المحاكاة والرسوم المت)الموقع المواد الرقمية 
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 ابيالحس
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 1851 3875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  5881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 يزيد المحتوى من الدافعية واالنغماس والمرجعية واالرتباط    6المؤش ر

 تقدم نشاطات متعددة تجعل الطالب ينهمك بفاعلية بحل المشكالت الموجهة 683
 1811 1811    4 ت
    311 ن

مهـــن فـــي "و " القـــراءة العلميـــة"ن خـــالل فقـــرات يـــربط الطالـــب بواقـــع الحيـــاة مـــ 682
 "العلوم

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

واضــحة تــدعم  األهــداف ( شــروحات)يصــمم الــنص والصــور لتقــديم  تفســيرات 681
 المحددة

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

684 
ـــــة تـــــوفر للطـــــالب النشـــــاطات والمعلومـــــات اإلثرائيـــــة الداعمـــــة للمـــــنهج للتهي ئ

واالنغمـــــاس مـــــن خـــــالل عـــــروض المحاكـــــاة والرســـــوم المتحركـــــة والعـــــروض 
 التفاعلية من خالل الموقع االلكتروني للسلسلة

 1811 1811 4    ت

 311    ن

أقــرص مدمجــة )تــرتبط العــروض التقديميــة وتتكامــل مــع مخططــات الــدروس  685
 ( للعروض التقديمية

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

 1811 3865 توسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالم
  %5581 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب    7المؤشر

783 
يساعد أو يبعث على عمل الطالب في أزواج أو مجموعات صغيرة من 

كن " ، " مختبر سريع"، "ةاستكشف الفكرة الرئيسي"، "استكشف"خالل فقرات 
 ("اعمل كالعلماء)عالما

 1811 1811    4 ت

    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 18166 2817 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %6981 توى تحقق المواصفة الثانيةالنسبة المئوية  لمس

 

التعلم أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 43-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (18166)، وبانحراف معياري (2817)تساوي المتمركز حول الطالب 

مواصفة متوسطة؛ وبنسبة وبذلك تكون درجة تحقق هذه ال( 2825أقل من  -3851)بين  ما
(6981.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين
وبمستوى تحقق مرتفع ( 1811)بمتوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)، وتحققت الشواهد (1811-1811)

زام كتاب ويدل ذلك على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع متمثلة في الت
 األصلالطالب بتصميم الدروس بدمج مراحل دورة التعلم بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة 

وهو ما كشف عنه الشاهد، رقم  األصلن مرحلة التوسع لم تتطابق مع مرحلة التوسع في الكتاب أال إ
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ور فقرات مرحلة رار ظهومستوى تحقق متوسط  وذلك لعدم تك( 3851)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 5)
القراءة العلمية أعمل كالعلماء و )ثراء في كل درس من دروس الفصل متمثلة في  الفقرات التوسع واإل

حيث تضمن كل فصل من فصول  كما ظهرت في السلسلة األصل (والمهن في العلوم الكتابة العلميةو 
قرات مرحلة التوسع لمرة الكتاب جميع فقرات مرحلة التوسع موزعة على دروس الفصل بينما تكررت ف

غير ومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 6)واحدة في كل فصل في كتب المشروع، يليه الشاهد رقم 
وذلك لضعف الدعم الذي يقدمه الموقع المفترض على شبكة االنترنت الذي يقدم فرصا ، تحققم

 .إضافية لدعم مرحلة التفسير والتقويم والتوسع
( 1811 –1875)د تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين بالنسبة للمؤشر الخامس فق

وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 3)حيث حصل الشاهد رقم 
محتوى كتاب الطالب بتشجيع الطالب على تحمل مسئولية التعلم بمساعد الطلبة على طرح أسئلة 

، صور ومراجعة الفصل ومراجعة الدرسي التعليق المرافق لللتقويم درجة فهمهم من خالل أختبر نفس
بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتوفر المطويات  ( 2825)فقد حصل على متوسط حسابي ( 4)أما الشاهد 

ابها وتلك التي لم يتم ن يكونوا على وعي بالمفاهيم التي تم استيعأوالتي تساعد الطالب على 
ومستوى تحقق متوسط ويعزى ذلك لورود ( 3875)متوسط حسابي ب( 1)، يليه الشاهد رقم استيعابها

جمع المعلومات الختبار  نشاط أعمل كالعلماء لمرة واحدة فقط والذي من خاللة يستطيع الطالب
ومستوى تحقق منخفض نتيجة عدم تكرار ( 3811)بمتوسط حسابي ( 2)، ثم الشاهد رقم الفرضيات

بمتوسط ( 5)، وأخيرًا الشاهد رقم سمة على جزئي الكتابال مرتين مقإورود نشاط اعمل كالعلماء 
في توفر تغذية راجعة فورية   لضعف دعم الموقع االلكتروني منخفضومستوى تحقق ( 1875)حسابي 

 .للطالب على فهمهم للمفاهيم من خالل أسئلة المراجعة االلكترونية
وقد تحقق الشاهد ( 1811–1811)فرعية بين والمؤشر السادس تراوحت متوسطات مؤشراته ال

نشاطات ومستوى تحقق مرتفع نظرا اللتزام كتاب الطالب بتقدم ( 1811)بمتوسط حسابي ( 3)رقم 
ربة لما ظهرت عليه في بفاعلية بحل المشكالت الموجهه بصورة مقا متعددة تجعل الطالب ينهمك

مرتفع ويعزى ذلك بمستوى تحقق ( 2825)بمتوسط حسابي ( 1، 2)، يليه الشاهدان السلسلة األصل
واضحة تدعم  األهداف المحددة ( تشروحا) م النص والصور لتقديم  تفسيراتيصملى التزام الكتاب بتإ
وم نظرا لعدم ن الكتاب لم يربط الطالب بواقع الحياة من خالل فقرات القراءة العلمية ومهن في العلأال إ

ومستوى تحقق ( 1875)بمتوسط حسابي ( 5)في كتاب الطالب، يليهما الشاهد  تكرار ظهور الفقرات
ملحقة بكتب المشروع وأخيرا الشاهد رقم ( أقرص مدمجة للعروض التقديمية)منخفض وذلك لعدم توافر 

وعدم تضمين ك لعدم تفعيل الموقع االلكتروني تحقق وذلغير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي ( 4)
 (.حركة والعروض التفاعليةعروض المحاكاة والرسوم المت)الموقع المواد الرقمية 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 مرتفع ن معياريال

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض

 (8)جدا  
 .36 3893 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %6188 نسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسعال
 يقدم المحتوى فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف واستقبال التغذية الراجعة   18المؤشر 

( وبنـاء المهـارة  –و مـن المدرسـة إلـى المنـزل  – A-Zمـن)توفر أنشطة  3183
 .ات االستقصاء فرصًا إضافية للطالب للتدريب على مهار 

 3811 1851 2 2   ت
 58 58   ن

ومراجعــة الفصــل تــدريبات علــى ( أختبــر نفســي)تــوفر المراجعــة الســريعة  3182
 .التصنيف والتنبؤ والتفكير الناقد وغيرها من المهارات العلمية 

 3843 2851   2 2 ت
   58 58 ن

لرسـوم واألشـكال مـن يوجد فرص للطـالب للتـدرب علـى تفسـير الصـور وا 3181
 ( .اقرأ المخطط –اقرأ الجدول –اقرأ الصورة )خالل أسئلة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

كـأدوات تقـويم بنـائي ( واكتـب ،تحـدث ،فكـر –أسئلة اختبـر نفسـي )تعمل  3184
 .ليتحقق الطالب من فهمهم أثناء الدروس 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لطــالب لتقــويم أدائهــم مــن خــالل إكمــالهم لمراجعــة الــدرس يوجــد فــرص ل 3185
 .ومراجعة الفصل 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ـــة راجعـــة حـــول ( اختبـــار الفصـــل–اختبـــار الـــدرس )يـــزود  3186 الطـــالب بتغذي
 . مستوى فهمهم للمفاهيم المقدمة لهم حديثاً 

 3851 2825   3 1 ت
   75 25 ن

غذيـة راجعـة فوريــة عنـد اسـتخدامهم لالختبـارات التفاعليــة يتلقـى الطـالب ت 3187
 .االلكترونية القصيرة 

 3851 1875 1 3   ت
 25 75   ن

 18644 2817 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6981 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 1826 3882 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6187 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

لمســـتوى تحقـــق المواصـــفة الثالثـــة  أن قيمـــة المتوســـط الحســـابي( 42-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
، وبـــانحراف معيـــاري (3877)تســـاوي  يسفففتهدف المحتفففوى تطفففوير المهفففارات الدراسفففية لفففدى الطفففالب

وبـذلك تكـون درجـة تحقـق هـذه ( 2825أقـل مـن-385)بـين  ما، ويقع هذا المتوسط في المدى (18197)
 %(.5981)المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

، (1811-1811)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر الثامن بـين 
يـــدل علـــى تـــوفر مفـــردات ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمتـــه ( 2، 3)وتحققـــت الشـــواهد 

بمتوســط حســابي ( 4، 1)، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الشــواهد ة عاليــه فــي كتــب المشــروعاهد  بصــور الشــ
، وبــذلك احتلــت المرتبــة األخيــرة بــين الشــواهد وذلــك لغيــاب المــواد تحقــقغيــر مبمســتوى ( 1811)قيمتــه 

ت التقنيــة الداعمــة للكتــاب والمتمثلــة بأنشــطة المفكــرة االلكترونيــة والتــي تشــجع  الطــالب ألخــذ مالحظــا
حـول المـادة التــي يبحثونهـا ومـن ثــم اإلشـارة إلـى هــذه المالحظـات عنـد كتابــة ملخصـاتهم وغيـاب حقيبــة 

 .األقراص المدمجة والعروض التقديمية التي توفر مخططات بيانية للنصوص
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ومستوى تحقق ( 3)لشاهده رقم ( 1811)أما المؤشر السابع فقد حصل على متوسط حسابي 
وذلك اللتزام محتوى الكتاب على تشجيع التشاركية بين جميع الطالب من خالل عمل الطالب . مرتفع

 كن عالما" ،"رئيسيةاستكشف الفكرة ال"، "كشفاست"في أزواج أو مجموعات صغيرة من خالل فقرات 
 .("اعمل كالعلماء)

 

 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب: المواصفة الثالثة من المحور األول 
 (االبتدائي الخامسالصف  –كتاب الطالب)

( 1)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 
تخراج التكــرارات والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لهــذه التكــرارات، والنســب مؤشــرات وذلــك باســ

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 42-4)ويوضح الجدول  .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 42-4 جدول 

يستهدف المحتوى تطوير المهارات " ةلثالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثا
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "الدراسية لدى الطالب

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 مرتفع ن معياريال

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض

 (8)جدا  
 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات  8المؤش ر

يحدد المحتوى بوضوح األفكـار الرئيسـية والكلمـات المفتاحيـة فـي الكتـاب  883
 .ليساعد الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تــــوفر ملخصــــات القــــراءة والكتابــــة تحديــــدا للمعلومــــات التــــي تــــم جمعهــــا  882
 .وتلميحات حول ما يتوجب تسجيله منها 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

881 
تشجع أنشطة المفكـرة االلكترونيـة الطـالب ألخـذ مالحظـات حـول المـادة 

د كتابـــــة التـــــي يبحثونهـــــا ومـــــن ثـــــم اإلشـــــارة إلـــــى هـــــذه المالحظـــــات عنـــــ
 ملخصاتهم 

 1811 8788 4    ت
 311    ن

تـــوفر حقيبـــة األقـــراص المدمجـــة والعـــروض التقديميـــة مخططـــات بيانيـــة  884
 .للنصوص 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %5181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

3المؤش ر   يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب   

 .الكبرى التي سيتلقاها الطالب في الكتاب بوضوح األفكارتحدد  983
 1811 1811    4 ت
    311 ن

982 
ونشــــــــاط  –مراجعــــــــة الــــــــدرس )الرئيســــــــة مــــــــن خــــــــالل  األفكــــــــارتُــــــــدعم 

لــى تلخــيص ويــتم تشــجيع الطــالب ع( والمطويــات –أكتــب ،تحــدث،فكــر
 .األفكارتعلمهم حول هذه 

 .51 2875   3 1 ت
   25 25 ن

ــــــى كتابــــــة ملخــــــص  981 ــــــة الطــــــالب عل تشــــــجع أنشــــــطة المفكــــــرة االلكتروني
 .للمعلومات التي جمعوها خالل بحثهم في االنترنت 

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 مرتفع ن معياريال

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض

 (8)جدا  
 .36 3893 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %6188 نسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسعال
 يقدم المحتوى فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف واستقبال التغذية الراجعة   18المؤشر 

( وبنـاء المهـارة  –و مـن المدرسـة إلـى المنـزل  – A-Zمـن)توفر أنشطة  3183
 .ات االستقصاء فرصًا إضافية للطالب للتدريب على مهار 

 3811 1851 2 2   ت
 58 58   ن

ومراجعــة الفصــل تــدريبات علــى ( أختبــر نفســي)تــوفر المراجعــة الســريعة  3182
 .التصنيف والتنبؤ والتفكير الناقد وغيرها من المهارات العلمية 

 3843 2851   2 2 ت
   58 58 ن

لرسـوم واألشـكال مـن يوجد فرص للطـالب للتـدرب علـى تفسـير الصـور وا 3181
 ( .اقرأ المخطط –اقرأ الجدول –اقرأ الصورة )خالل أسئلة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

كـأدوات تقـويم بنـائي ( واكتـب ،تحـدث ،فكـر –أسئلة اختبـر نفسـي )تعمل  3184
 .ليتحقق الطالب من فهمهم أثناء الدروس 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

لطــالب لتقــويم أدائهــم مــن خــالل إكمــالهم لمراجعــة الــدرس يوجــد فــرص ل 3185
 .ومراجعة الفصل 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ـــة راجعـــة حـــول ( اختبـــار الفصـــل–اختبـــار الـــدرس )يـــزود  3186 الطـــالب بتغذي
 . مستوى فهمهم للمفاهيم المقدمة لهم حديثاً 

 3851 2825   3 1 ت
   75 25 ن

غذيـة راجعـة فوريــة عنـد اسـتخدامهم لالختبـارات التفاعليــة يتلقـى الطـالب ت 3187
 .االلكترونية القصيرة 

 3851 1875 1 3   ت
 25 75   ن

 18644 2817 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6981 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 1826 3882 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6187 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

لمســـتوى تحقـــق المواصـــفة الثالثـــة  أن قيمـــة المتوســـط الحســـابي( 42-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
، وبـــانحراف معيـــاري (3877)تســـاوي  يسفففتهدف المحتفففوى تطفففوير المهفففارات الدراسفففية لفففدى الطفففالب

وبـذلك تكـون درجـة تحقـق هـذه ( 2825أقـل مـن-385)بـين  ما، ويقع هذا المتوسط في المدى (18197)
 %(.5981)المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

، (1811-1811)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر الثامن بـين 
يـــدل علـــى تـــوفر مفـــردات ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمتـــه ( 2، 3)وتحققـــت الشـــواهد 

بمتوســط حســابي ( 4، 1)، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الشــواهد ة عاليــه فــي كتــب المشــروعاهد  بصــور الشــ
، وبــذلك احتلــت المرتبــة األخيــرة بــين الشــواهد وذلــك لغيــاب المــواد تحقــقغيــر مبمســتوى ( 1811)قيمتــه 

ت التقنيــة الداعمــة للكتــاب والمتمثلــة بأنشــطة المفكــرة االلكترونيــة والتــي تشــجع  الطــالب ألخــذ مالحظــا
حـول المـادة التــي يبحثونهـا ومـن ثــم اإلشـارة إلـى هــذه المالحظـات عنـد كتابــة ملخصـاتهم وغيـاب حقيبــة 

 .األقراص المدمجة والعروض التقديمية التي توفر مخططات بيانية للنصوص
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ومستوى تحقق ( 3)لشاهده رقم ( 1811)أما المؤشر السابع فقد حصل على متوسط حسابي 
وذلك اللتزام محتوى الكتاب على تشجيع التشاركية بين جميع الطالب من خالل عمل الطالب . مرتفع

 كن عالما" ،"رئيسيةاستكشف الفكرة ال"، "كشفاست"في أزواج أو مجموعات صغيرة من خالل فقرات 
 .("اعمل كالعلماء)

 

 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب: المواصفة الثالثة من المحور األول 
 (االبتدائي الخامسالصف  –كتاب الطالب)

( 1)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 
تخراج التكــرارات والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري لهــذه التكــرارات، والنســب مؤشــرات وذلــك باســ

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 42-4)ويوضح الجدول  .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 42-4 جدول 

يستهدف المحتوى تطوير المهارات " ةلثالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثا
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "الدراسية لدى الطالب

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 مرتفع ن معياريال

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض

 (8)جدا  
 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات  8المؤش ر

يحدد المحتوى بوضوح األفكـار الرئيسـية والكلمـات المفتاحيـة فـي الكتـاب  883
 .ليساعد الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تــــوفر ملخصــــات القــــراءة والكتابــــة تحديــــدا للمعلومــــات التــــي تــــم جمعهــــا  882
 .وتلميحات حول ما يتوجب تسجيله منها 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

881 
تشجع أنشطة المفكـرة االلكترونيـة الطـالب ألخـذ مالحظـات حـول المـادة 

د كتابـــــة التـــــي يبحثونهـــــا ومـــــن ثـــــم اإلشـــــارة إلـــــى هـــــذه المالحظـــــات عنـــــ
 ملخصاتهم 

 1811 8788 4    ت
 311    ن

تـــوفر حقيبـــة األقـــراص المدمجـــة والعـــروض التقديميـــة مخططـــات بيانيـــة  884
 .للنصوص 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %5181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

3المؤش ر   يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب   

 .الكبرى التي سيتلقاها الطالب في الكتاب بوضوح األفكارتحدد  983
 1811 1811    4 ت
    311 ن

982 
ونشــــــــاط  –مراجعــــــــة الــــــــدرس )الرئيســــــــة مــــــــن خــــــــالل  األفكــــــــارتُــــــــدعم 

لــى تلخــيص ويــتم تشــجيع الطــالب ع( والمطويــات –أكتــب ،تحــدث،فكــر
 .األفكارتعلمهم حول هذه 

 .51 2875   3 1 ت
   25 25 ن

ــــــى كتابــــــة ملخــــــص  981 ــــــة الطــــــالب عل تشــــــجع أنشــــــطة المفكــــــرة االلكتروني
 .للمعلومات التي جمعوها خالل بحثهم في االنترنت 

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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 مواصفة الرابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات ال 43-4  جدول

 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

 منخفض
 (8)جدا  

 الطالبتطوير مستوى الفهم القرائي لدى     11المؤش ر

( Leveled reader)ُيقــّدم مصــادر بمســتويات قرائيــة متعــددة 3383
 لزيادة فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 يبدأ كل درس بقائمة من المفردات المهمة 3382
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 يوجد مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب 3381
 1811 1811    4 ت
    311 ن

مراجعـــة )يـــوفر المحتـــوى تقويمـــا لـــتعلم المفـــردات والفهـــم القرائـــي  3384
 الدرس مراجعة الفصل، اختبر نفسي 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

3385 
يشـــجع الطلبـــة علـــى القـــراءة مـــن مصـــادر مـــن االنترنـــت ويـــوفر 

ـــــ ـــــابي لتوضـــــيح مســـــتوى فهمهـــــم واســـــتخدام المجل ة تلخـــــيص كت
 االلكترونية 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

تـــوفر أســـاليب بصـــرية وســـردية متوافقــــة مـــع الـــنص لـــدعم فهــــم  3386
 "المراجعة االلكترونية"الطالب من خالل 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18144 3875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  %5881 ق المؤشر الثاني عشرالنسبة المئوية  لمستوى تحق
   تطوير قدرات الطالب في قراءة المفردات والمصطلحات  12المؤش ر

تقّدم المفردات والمصطلحات في افتتاحية كل فصـل وكـل درس  3283
 (أقرأ وأتعلم)

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 تظلل المفردات التي ترد للمرة األولى في النص 3281
 1811 1811    4 ت
    311 ن

ـــالمفردات  علـــى  3284 ـــه خاصـــة ب ـــة بألعـــاب تعلمي تعـــزز اللغـــة العلمي
 puzzle maker CD ROMالموقع االلكتروني وكذلك  

 11. 1811 4    ت
 311    ن

 1811 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب    13المؤش ر

األشـــكال البصـــرية مـــن  يســـاعد المحتـــوى الطالـــب علـــى تحليـــل 3183
 "قرأ الشكلا"خالل فقرة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقــدم المحتــوى تلخيصــا بصــريا للمفــاهيم المفتاحيــة  ضــمن فقــرة  3182
 "راجعة الدرسم"

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تزيـــــد التقنيـــــة مـــــن فهـــــم الطـــــالب وتزيـــــد مـــــن مهـــــارات التثقيـــــف  3181
 "e- Reviewالبصري من خالل فقرة

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

3184 
يســـاعد المحتـــوى الطـــالب علـــى اكتشـــاف ظـــواهر مـــن الصـــعب 

 animated(بطريقة سردية متحركة )مالحظتها بشكل مباشر 
narration  وكذلك"Science inmotion" 

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن
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 وتراوحــــــــت قــــــــيم المتوســــــــطات الحســــــــابية لمســــــــتوى تحقــــــــق الشــــــــواهد للمؤشــــــــر التاســــــــع بــــــــين
ممــا يــدل علــى ( 1811)بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي قيمتــه ( 3)، وتحقــق الشــاهد (1811-1811)

الكبرى بوضـوح ممـا يسـاهم فـي  األفكارتوفر مفرداته بصورة عاليه في كتب المشروع متمثلة في تحديد 
بمتوسـط حســابي قيمتــه ( 2)تطـوير مهــارة التلخـيص لــدى الطــالب، يليـه فــي المرتبــة الثانيـة الشــاهد رقــم 

الرئيسـة مــن خــالل مراجعــة  األفكــاربمسـتوى تحقــق مرتفــع  نتيجـة دعــم   بمسـتوى تحقــق مرتفــع( 2875)
الب علــى تلخــيص نعلمهــم حــول هــذه الــدرس ونشــاط فكــر وتحــدث واكتــب والمطويــات ممــا يشــجع الطــ

تحقــق وذلــك النعــدام وجــود غيــر مومســتوى ( 1811)بمتوســط حســابي ( 1)، وأخيــرًا الشــاهد رقــم األفكــار
 .تل المرتبة األخيرة بين الشواهدالمفكرة االلكترونية وبذلك اح

 وتراوحــــــــت قــــــــيم المتوســــــــطات الحســــــــابية لمســــــــتوى تحقــــــــق الشــــــــواهد للمؤشــــــــر العاشــــــــر بــــــــين
ممـــا ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمتـــه ( 5، 4، 1)، وتحققــت الشـــواهد (1851-1811)

ات المســتهدفة فــي يــدل علــى التــزام محتــوى كتــاب الطالــب بتقــديم فرصــا لالســتذكار والتــدرب علــى المهــار 
( 2851)بمتوسـط حسـابي ( 2)الصف واسـتقبال التغذيـة الراجعـة ، يليهـا فـي المرتبـة الثانيـة الشـاهد رقـم 

تـدريبات علـى لومراجعـة الفصـل ( أختبـر نفسـي)المراجعـة السـريعة  الشـتمالنظـرًا  مرتفـعومستوى تحقق 
بمتوسـط حسـابي قيمتـه ( 6) يليـه الشـاهد ،التصنيف والتنبؤ والتفكير الناقد وغيرها من المهـارات العلميـة

ممــا يــدل علــى التــزام كتــاب الطالــب بتقــديم تغذيــة راجعــة حــول مســتوى  مرتفــعبمســتوى تحقــق ( 2825)
ـــاهيم المقدمـــة لهـــم حـــديثافه ـــم الشـــاهد رقـــم مهـــم للمف ـــم ث ـــم الشـــاهد رق ( 1875)بمتوســـط حســـابي ( 7)، ث

( 3)، وأخيـــرا الشـــاهد رقـــم  كترونيـــة القصـــيرةومســـتوى تحقـــق مـــنخفض لغيـــاب االختبـــارات التفاعليـــة االل
ومــن المدرســة  – A-Zمــن )لغيــاب الكتيبـات  ومســتوى تحقـق مــنخفض جــدًا،( 1851)بمتوسـط حســابي 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد( وبناء المهارة  –إلى المنزل 
 

 كتاب ) ة والكتابة والتحدثربط محتوى العلوم بمهارات القراء: المواصفة الرابعة من المحور األول
 (االبتدائي الخامسالصف  –الطالب

( 5)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 
مؤشـــرات رئيســـة وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، 

التكـرارات والمتوسـط ( 41-4)ويوضح الجـدول ، شرات هذه المواصفةوالنسب المئوية لمستوى تحقق مؤ 
 .هامستوى تحقق مؤشراتالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية ل
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 مواصفة الرابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات ال 43-4  جدول

 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

 منخفض
 (8)جدا  

 الطالبتطوير مستوى الفهم القرائي لدى     11المؤش ر

( Leveled reader)ُيقــّدم مصــادر بمســتويات قرائيــة متعــددة 3383
 لزيادة فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 يبدأ كل درس بقائمة من المفردات المهمة 3382
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 يوجد مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب 3381
 1811 1811    4 ت
    311 ن

مراجعـــة )يـــوفر المحتـــوى تقويمـــا لـــتعلم المفـــردات والفهـــم القرائـــي  3384
 الدرس مراجعة الفصل، اختبر نفسي 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

3385 
يشـــجع الطلبـــة علـــى القـــراءة مـــن مصـــادر مـــن االنترنـــت ويـــوفر 

ـــــ ـــــابي لتوضـــــيح مســـــتوى فهمهـــــم واســـــتخدام المجل ة تلخـــــيص كت
 االلكترونية 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

تـــوفر أســـاليب بصـــرية وســـردية متوافقــــة مـــع الـــنص لـــدعم فهــــم  3386
 "المراجعة االلكترونية"الطالب من خالل 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18144 3875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  %5881 ق المؤشر الثاني عشرالنسبة المئوية  لمستوى تحق
   تطوير قدرات الطالب في قراءة المفردات والمصطلحات  12المؤش ر

تقّدم المفردات والمصطلحات في افتتاحية كل فصـل وكـل درس  3283
 (أقرأ وأتعلم)

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 تظلل المفردات التي ترد للمرة األولى في النص 3281
 1811 1811    4 ت
    311 ن

ـــالمفردات  علـــى  3284 ـــه خاصـــة ب ـــة بألعـــاب تعلمي تعـــزز اللغـــة العلمي
 puzzle maker CD ROMالموقع االلكتروني وكذلك  

 11. 1811 4    ت
 311    ن

 1811 2811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب    13المؤش ر

األشـــكال البصـــرية مـــن  يســـاعد المحتـــوى الطالـــب علـــى تحليـــل 3183
 "قرأ الشكلا"خالل فقرة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقــدم المحتــوى تلخيصــا بصــريا للمفــاهيم المفتاحيــة  ضــمن فقــرة  3182
 "راجعة الدرسم"

 1811 1811    4 ت
    311 ن

تزيـــــد التقنيـــــة مـــــن فهـــــم الطـــــالب وتزيـــــد مـــــن مهـــــارات التثقيـــــف  3181
 "e- Reviewالبصري من خالل فقرة

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

3184 
يســـاعد المحتـــوى الطـــالب علـــى اكتشـــاف ظـــواهر مـــن الصـــعب 

 animated(بطريقة سردية متحركة )مالحظتها بشكل مباشر 
narration  وكذلك"Science inmotion" 

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن
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 وتراوحــــــــت قــــــــيم المتوســــــــطات الحســــــــابية لمســــــــتوى تحقــــــــق الشــــــــواهد للمؤشــــــــر التاســــــــع بــــــــين
ممــا يــدل علــى ( 1811)بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي قيمتــه ( 3)، وتحقــق الشــاهد (1811-1811)

الكبرى بوضـوح ممـا يسـاهم فـي  األفكارتوفر مفرداته بصورة عاليه في كتب المشروع متمثلة في تحديد 
بمتوسـط حســابي قيمتــه ( 2)تطـوير مهــارة التلخـيص لــدى الطــالب، يليـه فــي المرتبــة الثانيـة الشــاهد رقــم 

الرئيسـة مــن خــالل مراجعــة  األفكــاربمسـتوى تحقــق مرتفــع  نتيجـة دعــم   بمسـتوى تحقــق مرتفــع( 2875)
الب علــى تلخــيص نعلمهــم حــول هــذه الــدرس ونشــاط فكــر وتحــدث واكتــب والمطويــات ممــا يشــجع الطــ

تحقــق وذلــك النعــدام وجــود غيــر مومســتوى ( 1811)بمتوســط حســابي ( 1)، وأخيــرًا الشــاهد رقــم األفكــار
 .تل المرتبة األخيرة بين الشواهدالمفكرة االلكترونية وبذلك اح

 وتراوحــــــــت قــــــــيم المتوســــــــطات الحســــــــابية لمســــــــتوى تحقــــــــق الشــــــــواهد للمؤشــــــــر العاشــــــــر بــــــــين
ممـــا ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمتـــه ( 5، 4، 1)، وتحققــت الشـــواهد (1851-1811)

ات المســتهدفة فــي يــدل علــى التــزام محتــوى كتــاب الطالــب بتقــديم فرصــا لالســتذكار والتــدرب علــى المهــار 
( 2851)بمتوسـط حسـابي ( 2)الصف واسـتقبال التغذيـة الراجعـة ، يليهـا فـي المرتبـة الثانيـة الشـاهد رقـم 

تـدريبات علـى لومراجعـة الفصـل ( أختبـر نفسـي)المراجعـة السـريعة  الشـتمالنظـرًا  مرتفـعومستوى تحقق 
بمتوسـط حسـابي قيمتـه ( 6) يليـه الشـاهد ،التصنيف والتنبؤ والتفكير الناقد وغيرها من المهـارات العلميـة

ممــا يــدل علــى التــزام كتــاب الطالــب بتقــديم تغذيــة راجعــة حــول مســتوى  مرتفــعبمســتوى تحقــق ( 2825)
ـــاهيم المقدمـــة لهـــم حـــديثافه ـــم الشـــاهد رقـــم مهـــم للمف ـــم ث ـــم الشـــاهد رق ( 1875)بمتوســـط حســـابي ( 7)، ث

( 3)، وأخيـــرا الشـــاهد رقـــم  كترونيـــة القصـــيرةومســـتوى تحقـــق مـــنخفض لغيـــاب االختبـــارات التفاعليـــة االل
ومــن المدرســة  – A-Zمــن )لغيــاب الكتيبـات  ومســتوى تحقـق مــنخفض جــدًا،( 1851)بمتوسـط حســابي 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد( وبناء المهارة  –إلى المنزل 
 

 كتاب ) ة والكتابة والتحدثربط محتوى العلوم بمهارات القراء: المواصفة الرابعة من المحور األول
 (االبتدائي الخامسالصف  –الطالب

( 5)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 
مؤشـــرات رئيســـة وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، 

التكـرارات والمتوسـط ( 41-4)ويوضح الجـدول ، شرات هذه المواصفةوالنسب المئوية لمستوى تحقق مؤ 
 .هامستوى تحقق مؤشراتالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية ل
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تحقـــق متوســـط  وذلـــك لتـــوفر مصـــدر القـــراءة والكتابـــة فـــي العلـــوم ضـــمن مكونـــات الحقيبـــة بينمـــا غابـــت 
، وأخيـرا حصـل الشـاهدان يم المفتاحيـةد فهم الطـالب للمفـاهمصادر قرائية متعددة عن الحقيبة والتي تزي

تحقــق لغيــاب المصــادر التقنيــة المتمثلــة  غيــر مبمســتوى ( 1811)علــى متوســط حســابي قيمتــه ( 6، 5)
، وبــذلك "المراجعــة االلكترونيــة"بعــدم تــوافر المجلــة االلكترونيــة واألســاليب البصــرية الســردية مــن خــالل 

 .تال المرتبة األخيرة بين الشواهداح
 قـــــيم المتوســـــطات الحســـــابية لمســـــتوى تحقـــــق الشـــــواهد للمؤشـــــر الثـــــاني عشـــــر بـــــينوتراوحـــــت 

ـــه ( 2، 3)، وتحققـــت الشـــواهد (1811-1811) ـــزام ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمت اللت
كتــاب الصــف الخــامس بتطــوير قــدرات الطــالب فــي قــراءة المفــردات والصــطلحات بتقــديم المصــطلحات 

صــل وكــل درس كمــا ظللــت المفــردات التــي تــرد للمــرة االولــى فــي الــنص، والمفــردات فــي افتتاحيــة كــل ف
تحقــق وذلــك غيــر مبمســتوى ( 1811)بمتوســط حســابي قيمتــه ( 1)يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الشــاهد رقــم 

، وبـــذلك احتــل المرتبـــة األخيـــرة بـــين بـــالمفردات علـــى الموقــع االلكترونـــيلغيــاب ألعـــاب تعليميـــة خاصــة 
 .الشواهد

 م المتوســـــطات الحســـــابية لمســـــتوى تحقـــــق الشـــــواهد للمؤشـــــر الثالـــــث عشـــــر بـــــينوتراوحـــــت قـــــي
ـــه ( 2، 3)، وتحقـــق الشـــاهدان (1875-1811) نتيجـــة ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمت

وتقـديم تلخيصــا ( أقـرأ الشـكل)التـزام كتـاب الطالـب بتطـوير الثقافــة البصـرية لـدى الطـالب بتضـمين فقــرة 
ـــاهيم  ـــدرسالمفتبصـــريا للمف ـــرة مراجعـــة ال ـــة ضـــمن فق ـــة الشـــاهدان احي ـــة الثاني ( 4، 1)، يليهـــا فـــي المرتب
 ,e- Review)ومســتوى تحقــق مــنخفض لغيــاب جميــع المصــادر التقنيــة ( 1875)بمتوســط حســابي 

Science in motion, animated narration )وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين الشواهد. 
ـــــين وتراوحـــــت قـــــيم المتوســـــطات الحســـــابية  لمســـــتوى تحقـــــق الشـــــواهد للمؤشـــــر الرابـــــع عشـــــر ب

ليــدل علــى ( 1811)بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي قيمتــه ( 2)، وتحقــق الشــاهد رقــم (1825-1811)
بمتوسـط حسـابي ( 3)، يليـه فـي المرتبـة الثانيـة الشـاهد رقـم ردات الشاهد بكتـب المشـروع للعلـومتوافر مف

التــزام كتــاب الصــف الخــامس بتضــمين فقــرة  إلــى لنتيجــةوتعــزى هــذه ا ،ومســتوى تحقــق متوســط( 3851)
ال مــرة واحــدة فــي الفصــل الدراســي إن الكتابــة العلميــة لــم تتكــرر أال إالــربط مــع الكتابــة وفقــرة اكتــب عــن 

( 1825)بمتوسـط حسـابي ( 1)، ثـم الشـاهد رقـم األصـلالثاني بينما تكررت  فـي كـل فصـل فـي الكتـاب 
 .لمجلة االلكترونية، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدبمستوى تحقق منخفض جدًا لغياب ا

وتراوحــــت قــــيم المتوســــطات الحســــابية لمســــتوى تحقــــق الشــــواهد للمؤشــــر الخــــامس عشــــر بــــين 
ليــدل علــى ( 1811)بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي قيمتــه ( 2)، وتحقــق الشــاهد رقــم (2825-1811)

لتطــوير مهــارات المحادثــة والتواصــل اللفظــي ضــمن  التــزام محتــوى كتــاب الصــف الخــامس بتقــديم فرصــا
بمتوسـط حسـابي ( 3)سمات التقويم البنائي في أقرأ وأتحدث وأكتب، يليه في المرتبة الثانية الشـاهد رقـم 

ومســتوى تحقـــق مرتفـــع نتيجـــة التــزام كتـــاب الطالـــب بتشـــجيع الطالــب علـــى مناقشـــة أفكـــاره مـــع ( 2825)
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

 منخفض
 (8)جدا  

 18411 3888 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %6287 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم    14المؤش ر

للمفهوم بالكتابة عبر فقرات يشجع الطالب لتطوير استيعابهم  3483
 "الكتابة العلمية"، "اكتب عن "، "الربط بالكتابة"

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

يشجع المحتوى الطالب على الكتابة عن المفاهيم المقدمة في  3482
 ("أفكر وأتحدث وأكتب)سمات في مراجعة الدرس"الدرس عبر 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

3481 
يشجع المحتوى الطالب على كتابة ملخصات للمعلومات التي 

المجلة "تم جمعها عن طريق بحثهم في االنترنت و 
 ".االلكترونية

 1851 1825 1 3   ت
 75 25   ن

 1851 3858 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  %5287 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

   يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي    15المؤش ر

3583 
يشجع المحتوى الطالب على مناقشة أفكاره مع طالب  خر أو 

خطوة أتواصل "مع مجموعات مصغرة من الطالب عبر فقرة 
 "في العديد من األنشطة العملية

 3851 2825   1 3 ت

   75 25 ن

3582 
المحتوى للطلبة بالتواصل بمستوى فهمهم عن طريق يسمح 

سمات التقويم البنائي في أقرأ وأتحدث "الكتابة والتحدث في 
 "وأكتب

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1875 2861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  %8787 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 18394 3874 سط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتو 
  %5881 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

ربفط أن قيمة المتوسط الحسابي لمسـتوى تحقـق المواصـفة الرابعـة ( 41-4)يتضح من الجدول 
، ويقـع (18394)اري ، وبانحراف معي(3874)تساوي  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

وبـــذلك تكـــون درجـــة تحقـــق هـــذه المواصـــفة ( 2825أقـــل مـــن-3851)بـــين  هـــذا المتوســـط فـــي المـــدى مـــا
 %(.5881)متوسطة؛ وبنسبة 

ــــيم المتوســــطات الحســــابية لمســــتوى تحقــــق الشــــواهد للمؤشــــر الحــــادي عشــــر بــــين  وتراوحــــت ق
ممـــا ( 1811)ابي قيمتـــه بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـ( 4، 1، 2)، وتحققــت الشـــواهد (1811-1811)

يدل على التزام كتاب الصـف الخـامس مـن كتـب المشـروع بتقـديم قائمـة مـن المفـردات المهمـة فـي بدايـة 
كل درس وتضمين مسـرد للمصـطلحات فـي نهايـة الكتـاب بصـورة مماثلـة لمـا ظهـرت عليـه فـي السلسـلة 

مراجعـــة الـــدرس مراجعـــة )ائـــي المحتـــوى تقويمـــا لـــتعلم المفـــردات والفهـــم القر اشـــتمال إضـــافة إلـــى  األصـــل
ومســتوى ( 3851)بمتوســط حســابي ( 3)يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الشــاهد رقــم  ،(الفصــل، اختبــر نفســي
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تحقـــق متوســـط  وذلـــك لتـــوفر مصـــدر القـــراءة والكتابـــة فـــي العلـــوم ضـــمن مكونـــات الحقيبـــة بينمـــا غابـــت 
، وأخيـرا حصـل الشـاهدان يم المفتاحيـةد فهم الطـالب للمفـاهمصادر قرائية متعددة عن الحقيبة والتي تزي

تحقــق لغيــاب المصــادر التقنيــة المتمثلــة  غيــر مبمســتوى ( 1811)علــى متوســط حســابي قيمتــه ( 6، 5)
، وبــذلك "المراجعــة االلكترونيــة"بعــدم تــوافر المجلــة االلكترونيــة واألســاليب البصــرية الســردية مــن خــالل 

 .تال المرتبة األخيرة بين الشواهداح
 قـــــيم المتوســـــطات الحســـــابية لمســـــتوى تحقـــــق الشـــــواهد للمؤشـــــر الثـــــاني عشـــــر بـــــينوتراوحـــــت 

ـــه ( 2، 3)، وتحققـــت الشـــواهد (1811-1811) ـــزام ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمت اللت
كتــاب الصــف الخــامس بتطــوير قــدرات الطــالب فــي قــراءة المفــردات والصــطلحات بتقــديم المصــطلحات 

صــل وكــل درس كمــا ظللــت المفــردات التــي تــرد للمــرة االولــى فــي الــنص، والمفــردات فــي افتتاحيــة كــل ف
تحقــق وذلــك غيــر مبمســتوى ( 1811)بمتوســط حســابي قيمتــه ( 1)يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الشــاهد رقــم 

، وبـــذلك احتــل المرتبـــة األخيـــرة بـــين بـــالمفردات علـــى الموقــع االلكترونـــيلغيــاب ألعـــاب تعليميـــة خاصــة 
 .الشواهد

 م المتوســـــطات الحســـــابية لمســـــتوى تحقـــــق الشـــــواهد للمؤشـــــر الثالـــــث عشـــــر بـــــينوتراوحـــــت قـــــي
ـــه ( 2، 3)، وتحقـــق الشـــاهدان (1875-1811) نتيجـــة ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمت

وتقـديم تلخيصــا ( أقـرأ الشـكل)التـزام كتـاب الطالـب بتطـوير الثقافــة البصـرية لـدى الطـالب بتضـمين فقــرة 
ـــاهيم  ـــدرسالمفتبصـــريا للمف ـــرة مراجعـــة ال ـــة ضـــمن فق ـــة الشـــاهدان احي ـــة الثاني ( 4، 1)، يليهـــا فـــي المرتب
 ,e- Review)ومســتوى تحقــق مــنخفض لغيــاب جميــع المصــادر التقنيــة ( 1875)بمتوســط حســابي 

Science in motion, animated narration )وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين الشواهد. 
ـــــين وتراوحـــــت قـــــيم المتوســـــطات الحســـــابية  لمســـــتوى تحقـــــق الشـــــواهد للمؤشـــــر الرابـــــع عشـــــر ب

ليــدل علــى ( 1811)بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي قيمتــه ( 2)، وتحقــق الشــاهد رقــم (1825-1811)
بمتوسـط حسـابي ( 3)، يليـه فـي المرتبـة الثانيـة الشـاهد رقـم ردات الشاهد بكتـب المشـروع للعلـومتوافر مف

التــزام كتــاب الصــف الخــامس بتضــمين فقــرة  إلــى لنتيجــةوتعــزى هــذه ا ،ومســتوى تحقــق متوســط( 3851)
ال مــرة واحــدة فــي الفصــل الدراســي إن الكتابــة العلميــة لــم تتكــرر أال إالــربط مــع الكتابــة وفقــرة اكتــب عــن 

( 1825)بمتوسـط حسـابي ( 1)، ثـم الشـاهد رقـم األصـلالثاني بينما تكررت  فـي كـل فصـل فـي الكتـاب 
 .لمجلة االلكترونية، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدبمستوى تحقق منخفض جدًا لغياب ا

وتراوحــــت قــــيم المتوســــطات الحســــابية لمســــتوى تحقــــق الشــــواهد للمؤشــــر الخــــامس عشــــر بــــين 
ليــدل علــى ( 1811)بدرجــة مرتفعــة وبمتوســط حســابي قيمتــه ( 2)، وتحقــق الشــاهد رقــم (2825-1811)

لتطــوير مهــارات المحادثــة والتواصــل اللفظــي ضــمن  التــزام محتــوى كتــاب الصــف الخــامس بتقــديم فرصــا
بمتوسـط حسـابي ( 3)سمات التقويم البنائي في أقرأ وأتحدث وأكتب، يليه في المرتبة الثانية الشـاهد رقـم 

ومســتوى تحقـــق مرتفـــع نتيجـــة التــزام كتـــاب الطالـــب بتشـــجيع الطالــب علـــى مناقشـــة أفكـــاره مـــع ( 2825)
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

 منخفض
 (8)جدا  

 18411 3888 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %6287 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم    14المؤش ر

للمفهوم بالكتابة عبر فقرات يشجع الطالب لتطوير استيعابهم  3483
 "الكتابة العلمية"، "اكتب عن "، "الربط بالكتابة"

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

يشجع المحتوى الطالب على الكتابة عن المفاهيم المقدمة في  3482
 ("أفكر وأتحدث وأكتب)سمات في مراجعة الدرس"الدرس عبر 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

3481 
يشجع المحتوى الطالب على كتابة ملخصات للمعلومات التي 

المجلة "تم جمعها عن طريق بحثهم في االنترنت و 
 ".االلكترونية

 1851 1825 1 3   ت
 75 25   ن

 1851 3858 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  %5287 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

   يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي    15المؤش ر

3583 
يشجع المحتوى الطالب على مناقشة أفكاره مع طالب  خر أو 

خطوة أتواصل "مع مجموعات مصغرة من الطالب عبر فقرة 
 "في العديد من األنشطة العملية

 3851 2825   1 3 ت

   75 25 ن

3582 
المحتوى للطلبة بالتواصل بمستوى فهمهم عن طريق يسمح 

سمات التقويم البنائي في أقرأ وأتحدث "الكتابة والتحدث في 
 "وأكتب

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1875 2861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  %8787 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 18394 3874 سط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتو 
  %5881 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

ربفط أن قيمة المتوسط الحسابي لمسـتوى تحقـق المواصـفة الرابعـة ( 41-4)يتضح من الجدول 
، ويقـع (18394)اري ، وبانحراف معي(3874)تساوي  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

وبـــذلك تكـــون درجـــة تحقـــق هـــذه المواصـــفة ( 2825أقـــل مـــن-3851)بـــين  هـــذا المتوســـط فـــي المـــدى مـــا
 %(.5881)متوسطة؛ وبنسبة 

ــــيم المتوســــطات الحســــابية لمســــتوى تحقــــق الشــــواهد للمؤشــــر الحــــادي عشــــر بــــين  وتراوحــــت ق
ممـــا ( 1811)ابي قيمتـــه بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـ( 4، 1، 2)، وتحققــت الشـــواهد (1811-1811)

يدل على التزام كتاب الصـف الخـامس مـن كتـب المشـروع بتقـديم قائمـة مـن المفـردات المهمـة فـي بدايـة 
كل درس وتضمين مسـرد للمصـطلحات فـي نهايـة الكتـاب بصـورة مماثلـة لمـا ظهـرت عليـه فـي السلسـلة 

مراجعـــة الـــدرس مراجعـــة )ائـــي المحتـــوى تقويمـــا لـــتعلم المفـــردات والفهـــم القر اشـــتمال إضـــافة إلـــى  األصـــل
ومســتوى ( 3851)بمتوســط حســابي ( 3)يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الشــاهد رقــم  ،(الفصــل، اختبــر نفســي
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب      18المؤش ر

يصــــف الكتـــــاب للطـــــالب كيفيــــة عمـــــل وتفســـــير الرســـــوم  3883
 .البيانية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

الطــــالب فــــي تطــــوير " اقــــرأ الرســــم البيــــاني"تســــاعد فقــــرة  3882
 .قدرتهم في تفسير تمثيل البيانات

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

 .رسوما بيانية( رياضيات في العلومأنشطة ال)تتضمن  3881
 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 18957 3875 عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن 
  %5881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 يستهدف تطوير مهارات اإلحصاء  واالحتماالت األساسية لدى الطالب     13المؤش ر

3983 
في المستويات ( الرياضيات في العلوم)تقدم أنشطة 

العليا مفهومي النسبة والمعدل مترابطة ومدموجة مع 
علميةالمفاهيم ال  

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

يكتسب الطالب خبرة في جمع البيانات وتحليلها من  3982
 ( بناء المهارة  -اكتشف) خالل 

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

 3822 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  %5181 رالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عش

 18563 3867 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %5587 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة( 44-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (18563)نحراف معياري ، وبا(3867)تساوي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من-3851)هذا المتوسط في المدى مابين 
 %(.5587)متوسطة؛ وبنسبة 

ــــين  وتراوحــــت قــــيم المتوســــطات الحســــابية لمســــتوى تحقــــق الشــــواهد للمؤشــــر الســــادس عشــــر ب
نتيجـة التـزام ( 2875)ط حسـابي قيمتـه بدرجـة مرتفعـة وبمتوسـ( 3)، وتحقق الشاهد رقم (1811-2875)

محتـوى كتــاب الطالـب بتطــوير مهـارات حــل لمشــكالت فـي أنشــطة االستقصـاء، يليــه فـي المرتبــة الثانيــة 
ومســـتوى تحقـــق مـــنخفض، نتيجـــة تضـــمين كتـــاب الصـــف ( 3811)بمتوســـط حســـابي ( 2)الشـــاهد رقـــم 

رياضـيات ب لـم يلتـزم بتكـرار فقـرة الن الكتـاأال إالخامس فقرة العلـوم والرياضـيات ضـمن مراجعـة الـدرس 
 مــرات بينمــا تكــررت فــي الكتــاب األصــل (4)ثــراء والتوســع حيــث تكــررت فــي العلــوم  ضــمن مرحلــة اإل

 math ، والرياضيات في العلومmath linkالربط مع الرياضيات ) ن الترجمة للفقرتينأما كمرة،  (31)

in science)   ( 1)، ثــم الشـــاهد رقـــم (العلــوم والرياضـــيات)نفــس التســـمية خـــذت أفـــي النســخة العربيـــة
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ال إنشـطة العمليـة تواصل فـي العديـد مـن األأعبر فقرة لطالب و مع مجموعة مصغرة من اأطالب  خر 
نشـطة العمليـة فـي الكتـاب وذلـك لعـدم تضـمين جميـع األ األصلكثر في الكتاب أن تكرار ظهور الفقرة أ

 . الطالبنتيجة لعمليات المواءمة التي تمت على كتاب  األصل
 
 كتاب ) رق والمهارات الرياضيةربط محتوى العلوم بالط: المواصفة الخامسة من المحور األول

 (االبتدائي الخامسالصف  –الطالب
( 4)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 

مؤشـــرات رئيســـة وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، 
 .(44-4الجدول ) ةمؤشرات هذه المواصف لمستوى تحققوالنسب المئوية 

 

 44-4  جدول

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يطور المحتوى مهارت حل المشكالت لدى الطالب      16المؤش ر

يطبـــــق الطـــــالب مهـــــارات حـــــل المشـــــكالت فـــــي أنشـــــطة  3683
 االستقصاء

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

 –رابـــط الرياضـــيات  -الرياضـــيات فـــي العلـــوم)فقـــرة  تقــدم 3682
 .مشكالت متنوعة ليقوم الطالب بحلها( حل المشكلة

 3843 3811  4   ت
  311   ن

 المدمجة موديوالت لحل المشكالت  توفر حقيبة األقراص 3681
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18139 3825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  %4387 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب      17المؤش ر

تتطلـــب الكثيـــر مـــن تجـــارب المعمـــل مـــن الطـــالب قيـــاس  3783
 المسافة والحجم والحرارة

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

 .طبيقات على القياس ت( كن عالما)تتضمن أنشطة  3782
 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

أنشــــطة متنوعــــة " الرياضــــيات فــــي العلــــوم"تتضــــمن فقــــرة  3781
 .للقياس

 3871 3851  2 2  ت

  51 51  ن

يتضمن مرجعيات كتاب الطالـب معلومـات حـول وحـدات  3784
 .وأدوات القياس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18717 2811 بي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشرالمتوسط الحسا
  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب      18المؤش ر

يصــــف الكتـــــاب للطـــــالب كيفيــــة عمـــــل وتفســـــير الرســـــوم  3883
 .البيانية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

الطــــالب فــــي تطــــوير " اقــــرأ الرســــم البيــــاني"تســــاعد فقــــرة  3882
 .قدرتهم في تفسير تمثيل البيانات

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

 .رسوما بيانية( رياضيات في العلومأنشطة ال)تتضمن  3881
 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 18957 3875 عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن 
  %5881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

 يستهدف تطوير مهارات اإلحصاء  واالحتماالت األساسية لدى الطالب     13المؤش ر

3983 
في المستويات ( الرياضيات في العلوم)تقدم أنشطة 

العليا مفهومي النسبة والمعدل مترابطة ومدموجة مع 
علميةالمفاهيم ال  

 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

يكتسب الطالب خبرة في جمع البيانات وتحليلها من  3982
 ( بناء المهارة  -اكتشف) خالل 

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

 3822 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  %5181 رالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عش

 18563 3867 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %5587 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة( 44-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (18563)نحراف معياري ، وبا(3867)تساوي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من-3851)هذا المتوسط في المدى مابين 
 %(.5587)متوسطة؛ وبنسبة 

ــــين  وتراوحــــت قــــيم المتوســــطات الحســــابية لمســــتوى تحقــــق الشــــواهد للمؤشــــر الســــادس عشــــر ب
نتيجـة التـزام ( 2875)ط حسـابي قيمتـه بدرجـة مرتفعـة وبمتوسـ( 3)، وتحقق الشاهد رقم (1811-2875)

محتـوى كتــاب الطالـب بتطــوير مهـارات حــل لمشــكالت فـي أنشــطة االستقصـاء، يليــه فـي المرتبــة الثانيــة 
ومســـتوى تحقـــق مـــنخفض، نتيجـــة تضـــمين كتـــاب الصـــف ( 3811)بمتوســـط حســـابي ( 2)الشـــاهد رقـــم 

رياضـيات ب لـم يلتـزم بتكـرار فقـرة الن الكتـاأال إالخامس فقرة العلـوم والرياضـيات ضـمن مراجعـة الـدرس 
 مــرات بينمــا تكــررت فــي الكتــاب األصــل (4)ثــراء والتوســع حيــث تكــررت فــي العلــوم  ضــمن مرحلــة اإل

 math ، والرياضيات في العلومmath linkالربط مع الرياضيات ) ن الترجمة للفقرتينأما كمرة،  (31)

in science)   ( 1)، ثــم الشـــاهد رقـــم (العلــوم والرياضـــيات)نفــس التســـمية خـــذت أفـــي النســخة العربيـــة
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ال إنشـطة العمليـة تواصل فـي العديـد مـن األأعبر فقرة لطالب و مع مجموعة مصغرة من اأطالب  خر 
نشـطة العمليـة فـي الكتـاب وذلـك لعـدم تضـمين جميـع األ األصلكثر في الكتاب أن تكرار ظهور الفقرة أ

 . الطالبنتيجة لعمليات المواءمة التي تمت على كتاب  األصل
 
 كتاب ) رق والمهارات الرياضيةربط محتوى العلوم بالط: المواصفة الخامسة من المحور األول

 (االبتدائي الخامسالصف  –الطالب
( 4)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 

مؤشـــرات رئيســـة وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، 
 .(44-4الجدول ) ةمؤشرات هذه المواصف لمستوى تحققوالنسب المئوية 

 

 44-4  جدول

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يطور المحتوى مهارت حل المشكالت لدى الطالب      16المؤش ر

يطبـــــق الطـــــالب مهـــــارات حـــــل المشـــــكالت فـــــي أنشـــــطة  3683
 االستقصاء

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

 –رابـــط الرياضـــيات  -الرياضـــيات فـــي العلـــوم)فقـــرة  تقــدم 3682
 .مشكالت متنوعة ليقوم الطالب بحلها( حل المشكلة

 3843 3811  4   ت
  311   ن

 المدمجة موديوالت لحل المشكالت  توفر حقيبة األقراص 3681
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18139 3825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  %4387 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب      17المؤش ر

تتطلـــب الكثيـــر مـــن تجـــارب المعمـــل مـــن الطـــالب قيـــاس  3783
 المسافة والحجم والحرارة

 1851 2875   3 1 ت
   25 75 ن

 .طبيقات على القياس ت( كن عالما)تتضمن أنشطة  3782
 3851 1875 3 1   ت
 25 75   ن

أنشــــطة متنوعــــة " الرياضــــيات فــــي العلــــوم"تتضــــمن فقــــرة  3781
 .للقياس

 3871 3851  2 2  ت

  51 51  ن

يتضمن مرجعيات كتاب الطالـب معلومـات حـول وحـدات  3784
 .وأدوات القياس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 18717 2811 بي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشرالمتوسط الحسا
  %6687 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
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ــم تضــمن فقــرة قــراءة الرســوم البيانيــة فــي موضــعين فــي الكتــاب األصــل  ذكــركمــا ) بنســب عاليــة كمــا ل
 .حتل المرتبة األخيرة بين الشواهد، وبذلك ا(أعاله

 

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة : المواصفة السادسة من المحور األول
 (االبتدائي الخامسالصف  –كتاب الطالب) للتقويم الصفي

( 3)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 
شـــر وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، والنســـب مؤ 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 45-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 45-4  جدول

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السادسة
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يستخدم التقويم لدعم التعلم وتحديد مدى تقدمه      28المؤش ر

يوظف المحتوى أساليب متنوعة للتقويم البنائي للتأكد من فهم  2183
"واكتبأفكر وأتحدث "و " اختبر نفسي"الطالب خالل فقرات   

 1811 1811    4 ت
    311 ن

2182 

قييم تعلمهم في نهاية كل درس أو المحتوى للطلبة بتيسمح 
أسئلة مراجعة تشتمل على مراجعة الدرس   عنفصل باإلجابة 

، "أفكر وأتحدث واكتب"، "المطويات"، "ملخص الصور"مثل 
 .، العلوم والكتابة"العلوم والرياضيات"

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

 1875 2861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %8787 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 1875 2861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8787 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 

أن قيمــة المتوســط الحســابي لمســتوى تحقــق المواصــفة السادســة ( 45-4)يتضــح مــن الجــدول 
، (2861)تســـاوي  يوظفففف محتفففوى العلفففوم أدوات وأسفففاليب تقفففويم متنوعفففة ومسفففتمرة للتقفففويم الصففففي

وبـذلك تكـون درجـة ( 1811-2825)بـين  ، ويقع هذا المتوسط فـي المـدى مـا(1875)وبانحراف معياري 
 %(.8787)تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة 

 وتراوحـــــــت قـــــــيم المتوســـــــطات الحســـــــابية لمســـــــتوى تحقـــــــق الشـــــــواهد للمؤشـــــــر العشـــــــرون بـــــــين
ممـــا يـــدل ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمتـــه ( 3) ، وتحقـــق الشـــاهد رقـــم(2825-1811)

بمتوســـط ( 2)علــى تـــوافر مفــردات الشـــاهد بكتـــب العلــوم للمشـــروع، يليـــه فــي المرتبـــة الثانيـــة شــاهد رقـــم 
ن فقـرة أال إومستوى تحقـق مرتفـع وذلـك لتـوافر مفـردات الشـاهد بكتـب العلـوم للمشـروع ( 2825)حسابي 
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تحقق وذلك لعدم توافر حقيبة األقراص المدمجة، وبذلك غير مبمستوى ( 1811)بمتوسط حسابي قيمته 
 .حتل المرتبة األخيرة بين الشواهدا

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السابع عشر بين
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 1811)بمتوسط حسابي ( 4)اهد رقم ، وتحقق الش(1875-1811)

الكتاب بتضمين معلومات حول وحدات وأدوات القياس ضمن مرجعيات كتاب الطالب، يليه الشاهد 
مما يدل على استهداف الكتاب تطوير ( 2875)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)رقم 

ن نسبة ظهورها في الكتاب أال إمتطلبات تنفيذ التجارب المعملية مهارات القياس لدى الطالب ضمن 
عدم استهداف بعض من التجارب المعملية  إلى مرتفعة عن كتاب الصف الخامس ويرجع ذلك األصل

التي تتطلب قياس المسافة والحجم والحرارة في كتاب الصف الخامس، يليه في المرتبة الثالثة الشاهد 
ومستوى تحقق متوسط وذلك يرجع لعدم تكرار فقرة الرياضيات في ( 3851)بمتوسط حسابي ( 1)رقم 

هو تشابه في تسمية فقرتين منفصلتين في النسخة العربية كما  إلى ضافةإثراء العلوم ضمن مرحلة اإل
بمستوى تحقق منخفض وذلك لعدم ( 1875)بمتوسط حسابي قيمته ( 2)، ثم الشاهد رقم موضح سابقا

كالعلماء في كتاب الصف الخامس حيث تكررت لمرتين فقط وفي نشاط واحد نشطة اعمل أتكرار 
 .، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدكانطلب من الطالب قياس ارتفاع البر 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثامن عشر بين
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 1811)بي بمتوسط حسا( 3)، وتحقق الشاهد رقم (1875-1811)

كما  (355)ـعلى توافر مفردات الشاهد بكتب المشروع للعلوم ضمن فقرة العلوم والرياضيات ص
بدرجة ( 1)، يليه الشاهد رقم لبيانات باستعمال الرسم البيانيةتضمنت مرجعيات الطالب فقرة تنظيم ا

 (2ج)ا لمرة واحدة في كتاب الصف الخامس نتيجة ظهوره( 3851)متوسطة وبمتوسط حسابي قيمته 
ضمن مرحلة  (32)يضا محدودة حيث وردت في الفصل أن نسبة ظهورها في الكتاب األصل أكما و 

( 1875)بمتوسط حسابي قيمته ( 2)، يليه في المرتبة الثالثة الشاهد رقم ثراء في درس الضوءاإل
- p37وقع في األصللشاهد في السلسلة ن تحقق اأ إلى بمستوى تحقق منخفض، وتعزى هذه النتيجة

p344   نها لم تضمن أال إهي من الصفحات المستهدفة في كتاب الصف الخامس من كتب المشروع و
 .الدروس بذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد

ـــــين ـــــق شـــــواهد المؤشـــــر التاســـــع عشـــــر ب ـــــيم المتوســـــطات الحســـــابية لمســـــتوى تحق  وتراوحـــــت ق
نتيجـة التـزام  مرتفـع ومسـتوى تحقـق( 2825)بمتوسط حسـابي ( 2)اهد رقم ، وتحقق الش(1875-2825)

كتشــف وبنــاء ابيانــات وتحليلهــا مــن خــالل نشــاط كتــاب الصــف الخــامس باكســاب الطــالب خبــرة جمــع ال
علـى، ات فـي األكما ورد فـي العديـد مـن التفسـير  شطة بناء المهارة لم تكرر مثل األصلنأن أال إالمهارة 

بمسـتوى تحقـق مـنخفض ويعـزى ( 1875)بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)يليه الشاهد رقم 
ــم يكــرر فــي الكتــاب فــي النســخة العربيــة ورد مــرتين فقــط  ضــمن مرحلــة اإله ن تكــرار أذلــك إلــى  ثــراء ول
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ــم تضــمن فقــرة قــراءة الرســوم البيانيــة فــي موضــعين فــي الكتــاب األصــل  ذكــركمــا ) بنســب عاليــة كمــا ل
 .حتل المرتبة األخيرة بين الشواهد، وبذلك ا(أعاله

 

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة : المواصفة السادسة من المحور األول
 (االبتدائي الخامسالصف  –كتاب الطالب) للتقويم الصفي

( 3)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 
شـــر وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، والنســـب مؤ 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 45-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 45-4  جدول

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السادسة
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يستخدم التقويم لدعم التعلم وتحديد مدى تقدمه      28المؤش ر

يوظف المحتوى أساليب متنوعة للتقويم البنائي للتأكد من فهم  2183
"واكتبأفكر وأتحدث "و " اختبر نفسي"الطالب خالل فقرات   

 1811 1811    4 ت
    311 ن

2182 

قييم تعلمهم في نهاية كل درس أو المحتوى للطلبة بتيسمح 
أسئلة مراجعة تشتمل على مراجعة الدرس   عنفصل باإلجابة 

، "أفكر وأتحدث واكتب"، "المطويات"، "ملخص الصور"مثل 
 .، العلوم والكتابة"العلوم والرياضيات"

 3851 2825   1 3 ت
   75 25 ن

 1875 2861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %8787 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 1875 2861 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8787 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السادسة

 

أن قيمــة المتوســط الحســابي لمســتوى تحقــق المواصــفة السادســة ( 45-4)يتضــح مــن الجــدول 
، (2861)تســـاوي  يوظفففف محتفففوى العلفففوم أدوات وأسفففاليب تقفففويم متنوعفففة ومسفففتمرة للتقفففويم الصففففي

وبـذلك تكـون درجـة ( 1811-2825)بـين  ، ويقع هذا المتوسط فـي المـدى مـا(1875)وبانحراف معياري 
 %(.8787)تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة 

 وتراوحـــــــت قـــــــيم المتوســـــــطات الحســـــــابية لمســـــــتوى تحقـــــــق الشـــــــواهد للمؤشـــــــر العشـــــــرون بـــــــين
ممـــا يـــدل ( 1811)بدرجـــة مرتفعـــة وبمتوســـط حســـابي قيمتـــه ( 3) ، وتحقـــق الشـــاهد رقـــم(2825-1811)

بمتوســـط ( 2)علــى تـــوافر مفــردات الشـــاهد بكتـــب العلــوم للمشـــروع، يليـــه فــي المرتبـــة الثانيـــة شــاهد رقـــم 
ن فقـرة أال إومستوى تحقـق مرتفـع وذلـك لتـوافر مفـردات الشـاهد بكتـب العلـوم للمشـروع ( 2825)حسابي 
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تحقق وذلك لعدم توافر حقيبة األقراص المدمجة، وبذلك غير مبمستوى ( 1811)بمتوسط حسابي قيمته 
 .حتل المرتبة األخيرة بين الشواهدا

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السابع عشر بين
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 1811)بمتوسط حسابي ( 4)اهد رقم ، وتحقق الش(1875-1811)

الكتاب بتضمين معلومات حول وحدات وأدوات القياس ضمن مرجعيات كتاب الطالب، يليه الشاهد 
مما يدل على استهداف الكتاب تطوير ( 2875)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)رقم 

ن نسبة ظهورها في الكتاب أال إمتطلبات تنفيذ التجارب المعملية مهارات القياس لدى الطالب ضمن 
عدم استهداف بعض من التجارب المعملية  إلى مرتفعة عن كتاب الصف الخامس ويرجع ذلك األصل

التي تتطلب قياس المسافة والحجم والحرارة في كتاب الصف الخامس، يليه في المرتبة الثالثة الشاهد 
ومستوى تحقق متوسط وذلك يرجع لعدم تكرار فقرة الرياضيات في ( 3851)بمتوسط حسابي ( 1)رقم 

هو تشابه في تسمية فقرتين منفصلتين في النسخة العربية كما  إلى ضافةإثراء العلوم ضمن مرحلة اإل
بمستوى تحقق منخفض وذلك لعدم ( 1875)بمتوسط حسابي قيمته ( 2)، ثم الشاهد رقم موضح سابقا

كالعلماء في كتاب الصف الخامس حيث تكررت لمرتين فقط وفي نشاط واحد نشطة اعمل أتكرار 
 .، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدكانطلب من الطالب قياس ارتفاع البر 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثامن عشر بين
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 1811)بي بمتوسط حسا( 3)، وتحقق الشاهد رقم (1875-1811)

كما  (355)ـعلى توافر مفردات الشاهد بكتب المشروع للعلوم ضمن فقرة العلوم والرياضيات ص
بدرجة ( 1)، يليه الشاهد رقم لبيانات باستعمال الرسم البيانيةتضمنت مرجعيات الطالب فقرة تنظيم ا

 (2ج)ا لمرة واحدة في كتاب الصف الخامس نتيجة ظهوره( 3851)متوسطة وبمتوسط حسابي قيمته 
ضمن مرحلة  (32)يضا محدودة حيث وردت في الفصل أن نسبة ظهورها في الكتاب األصل أكما و 

( 1875)بمتوسط حسابي قيمته ( 2)، يليه في المرتبة الثالثة الشاهد رقم ثراء في درس الضوءاإل
- p37وقع في األصللشاهد في السلسلة ن تحقق اأ إلى بمستوى تحقق منخفض، وتعزى هذه النتيجة

p344   نها لم تضمن أال إهي من الصفحات المستهدفة في كتاب الصف الخامس من كتب المشروع و
 .الدروس بذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد

ـــــين ـــــق شـــــواهد المؤشـــــر التاســـــع عشـــــر ب ـــــيم المتوســـــطات الحســـــابية لمســـــتوى تحق  وتراوحـــــت ق
نتيجـة التـزام  مرتفـع ومسـتوى تحقـق( 2825)بمتوسط حسـابي ( 2)اهد رقم ، وتحقق الش(1875-2825)

كتشــف وبنــاء ابيانــات وتحليلهــا مــن خــالل نشــاط كتــاب الصــف الخــامس باكســاب الطــالب خبــرة جمــع ال
علـى، ات فـي األكما ورد فـي العديـد مـن التفسـير  شطة بناء المهارة لم تكرر مثل األصلنأن أال إالمهارة 

بمسـتوى تحقـق مـنخفض ويعـزى ( 1875)بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)يليه الشاهد رقم 
ــم يكــرر فــي الكتــاب فــي النســخة العربيــة ورد مــرتين فقــط  ضــمن مرحلــة اإله ن تكــرار أذلــك إلــى  ثــراء ول
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درجة تحقق هذه المواصفة منخفضـة جـدًا؛ وبنسـبة  وبذلك تكون( 1875أقل من -1811)بين  المدى ما
(181.)% 

( 1811)وحصـــلت الشـــواهد الخمســـة التابعـــة للمؤشـــر الثـــاني والعشـــرون علـــى متوســـط حســـابي 
ال مـن تـوفر نسـخة إتحقق، وهـذا يـدل علـى عـدم تـوفر أي مفـردة مـن مفـردات المواصـفة غير مبمستوى 

التقنـي لغيـاب المصـادر التقنيـة الداعمـة للكتـاب مـن لكترونية للكتاب على الموقع نتيجـة ضـعف الـدعم إ
 .منتجات المشروع

   

 المواصفات التربوية لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي :خالصة نتائج المحور األول 
لعــرض نتــائج المحــور األول الكلــي، والتــي تمثــل خالصــة النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا بعــد 

مؤشـــرا ( 23)مواصـــفة تضـــمنت ( 7)ا المحـــور والبـــالغ عـــددها تحليـــل كـــل مواصـــفة مـــن مواصـــفات هـــذ
رئيســــًا، يــــتم عــــرض نتــــائج هــــذا المحــــور فــــي ضــــوء المتوســــط الحســــابي المــــوزون لهــــذه المواصــــفات، 

( 47-4)واالنحرافــــــات المعياريــــــة، والنســــــب المئويــــــة لمســــــتوى تحققهــــــا، وترتيبهــــــا، ويوضــــــح الجــــــدول 
 :واصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه الم

 47-4  جدول

 العلوم للصف الخامس االبتدائيلكتاب  التربويةمواصفات لالمتوسطات والنسب المئوية ل
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %6581 18378 3895 حول االستقصاءتمحور المحتوى  3
 2 %6981 18166 2817 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب 2
 4 %6187 1826 3882 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب 1
 5 %5881 18394 3874 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث 4
 6 %5587 18563 3867 محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضيةربط  5

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة  6
 3 %8787 1875 2861 ومستمرة للتقويم الصفي

 7 %181 1811 1811 استخدام التقنية لدعم التعلم 7
  %5675 87178 1777 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

 

أن قيمـــة المتوســــط الحســـابي لمواصـــفات المحـــور األول الكلــــي ( 47-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
، وبذلك تكـون درجـة تحقـق هـذا المحـور متوسـطة؛ حيـث (18371)، وبانحراف معياري (3877)تساوي 

 %(. 5685)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيـــث (2861-1811)المتوســـطات الحســـابية لمســـتوى تحقـــق المواصـــفات بـــين وتراوحـــت قـــيم 

يوظففف محتففوى العلففوم أدوات وأسففاليب تقففويم متنوعففة ومسففتمرة للتقففويم تحققــت المواصــفة السادســة 
وجاءت في المرتبة األولى في المحور األول مما ( 2861)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الصفي
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إلـى انخفـاض تحقـق  دىأممـا  األصـلظهورها أقـل مـن الكتـاب  كانالعلوم والرياضيات والعلوم والكتابة 
 .على، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدالشاهد في الحد األ

 

 الصف  –كتاب الطالب) استخدام التقنية لدعم التعلم: حور األولالمواصفة السابعة من الم
 (االبتدائي الخامس

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكـل مؤشـر مـن مؤشـرات هـذه المواصـفة والبـالغ عـددها مؤشـر 
وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، والنســـب المئويـــة 

التكــــرارات والمتوســــط الحســــابي ( 46-4)ويوضــــح الجــــدول  .تحقــــق مؤشــــرات هــــذه المواصــــفة لمســــتوى
 :قق مؤشرات هذه المواصفة كما يليواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح

 46-4 جدول 

لكتاب " استخدام التقنية لدعم التعلم" نسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية وال
 العلوم للصف الخامس االبتدائي

 م
المتوسط  مستوى التحقق ت البنود

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 متنوعة لدعم وتطوير التعلمتوظ ف التقنية بأساليب وأدوات      22المؤش ر

 توجد نسخة الكترونية لكتاب الطالب على االنترنت 2283
 1811 1811 4    ت
 311    ن

2282 
تعـــزز التقنيـــة وتزيـــد المفـــردات العلميـــة والمحتـــوى العلمـــي عبـــر تـــوفير  

 Puzzle Makerلـــصانع األلغــاز  (CD-ROM) أقــراص مدمجــة 
 لمختلف المراحل وبأشكال مختلفة  Science Songs  وأناشيد العلوم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

2281 

يقــدم تصــميم لألنشــطة باســتخدام الفيــديو  وتتــيح أقــراص الـــ دي فــي دي 
الخاصـــــة بنشـــــاط العلـــــوم فرصـــــة تخطـــــيط األنشـــــطة باســـــتخدام الفيـــــديو 

علـــى تقـــديم المفـــاهيم األساســـية  Science in Motionويســـاعد 
 .المتحركة باستخدام الرسوم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

2284 
الموجـود علـى  Science Quest يسـاعد برنـامج البحـث فـي العلـوم 

ــــى  CD-ROM اإلنترنــــت وعلــــى األقــــراص المدمجــــة  الطــــالب عل
 .االندماج في عملية محاكاة تفاعلية وسيناريوهات لحل المشكالت

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 بأشكال وصيغ مختلفة على االنترنت" نشطة اإلثراءأ"يوفر  2285
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون
  %181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
  %181 نحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعةاال

 

ي لمســـتوى تحقـــق المواصـــفة الســـابعة أن قيمـــة المتوســـط الحســـاب( 46-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
، ويقــع هــذا المتوســط فــي (1811)، وبــانحراف معيــاري (1811)تســاوي  اسففتخدام التقنيففة لففدعم الففتعلم
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درجة تحقق هذه المواصفة منخفضـة جـدًا؛ وبنسـبة  وبذلك تكون( 1875أقل من -1811)بين  المدى ما
(181.)% 

( 1811)وحصـــلت الشـــواهد الخمســـة التابعـــة للمؤشـــر الثـــاني والعشـــرون علـــى متوســـط حســـابي 
ال مـن تـوفر نسـخة إتحقق، وهـذا يـدل علـى عـدم تـوفر أي مفـردة مـن مفـردات المواصـفة غير مبمستوى 

التقنـي لغيـاب المصـادر التقنيـة الداعمـة للكتـاب مـن لكترونية للكتاب على الموقع نتيجـة ضـعف الـدعم إ
 .منتجات المشروع

   

 المواصفات التربوية لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي :خالصة نتائج المحور األول 
لعــرض نتــائج المحــور األول الكلــي، والتــي تمثــل خالصــة النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا بعــد 

مؤشـــرا ( 23)مواصـــفة تضـــمنت ( 7)ا المحـــور والبـــالغ عـــددها تحليـــل كـــل مواصـــفة مـــن مواصـــفات هـــذ
رئيســــًا، يــــتم عــــرض نتــــائج هــــذا المحــــور فــــي ضــــوء المتوســــط الحســــابي المــــوزون لهــــذه المواصــــفات، 

( 47-4)واالنحرافــــــات المعياريــــــة، والنســــــب المئويــــــة لمســــــتوى تحققهــــــا، وترتيبهــــــا، ويوضــــــح الجــــــدول 
 :واصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه الم

 47-4  جدول

 العلوم للصف الخامس االبتدائيلكتاب  التربويةمواصفات لالمتوسطات والنسب المئوية ل
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %6581 18378 3895 حول االستقصاءتمحور المحتوى  3
 2 %6981 18166 2817 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب 2
 4 %6187 1826 3882 يستهدف المحتوى تطوير المهارات الدراسية لدى الطالب 1
 5 %5881 18394 3874 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث 4
 6 %5587 18563 3867 محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضيةربط  5

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة  6
 3 %8787 1875 2861 ومستمرة للتقويم الصفي

 7 %181 1811 1811 استخدام التقنية لدعم التعلم 7
  %5675 87178 1777 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي

 

أن قيمـــة المتوســــط الحســـابي لمواصـــفات المحـــور األول الكلــــي ( 47-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
، وبذلك تكـون درجـة تحقـق هـذا المحـور متوسـطة؛ حيـث (18371)، وبانحراف معياري (3877)تساوي 

 %(. 5685)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيـــث (2861-1811)المتوســـطات الحســـابية لمســـتوى تحقـــق المواصـــفات بـــين وتراوحـــت قـــيم 

يوظففف محتففوى العلففوم أدوات وأسففاليب تقففويم متنوعففة ومسففتمرة للتقففويم تحققــت المواصــفة السادســة 
وجاءت في المرتبة األولى في المحور األول مما ( 2861)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الصفي
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إلـى انخفـاض تحقـق  دىأممـا  األصـلظهورها أقـل مـن الكتـاب  كانالعلوم والرياضيات والعلوم والكتابة 
 .على، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدالشاهد في الحد األ

 

 الصف  –كتاب الطالب) استخدام التقنية لدعم التعلم: حور األولالمواصفة السابعة من الم
 (االبتدائي الخامس

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكـل مؤشـر مـن مؤشـرات هـذه المواصـفة والبـالغ عـددها مؤشـر 
وذلـــك باســـتخراج التكـــرارات والمتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري لهـــذه التكـــرارات، والنســـب المئويـــة 

التكــــرارات والمتوســــط الحســــابي ( 46-4)ويوضــــح الجــــدول  .تحقــــق مؤشــــرات هــــذه المواصــــفة لمســــتوى
 :قق مؤشرات هذه المواصفة كما يليواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح

 46-4 جدول 

لكتاب " استخدام التقنية لدعم التعلم" نسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية وال
 العلوم للصف الخامس االبتدائي

 م
المتوسط  مستوى التحقق ت البنود

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 متنوعة لدعم وتطوير التعلمتوظ ف التقنية بأساليب وأدوات      22المؤش ر

 توجد نسخة الكترونية لكتاب الطالب على االنترنت 2283
 1811 1811 4    ت
 311    ن

2282 
تعـــزز التقنيـــة وتزيـــد المفـــردات العلميـــة والمحتـــوى العلمـــي عبـــر تـــوفير  

 Puzzle Makerلـــصانع األلغــاز  (CD-ROM) أقــراص مدمجــة 
 لمختلف المراحل وبأشكال مختلفة  Science Songs  وأناشيد العلوم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

2281 

يقــدم تصــميم لألنشــطة باســتخدام الفيــديو  وتتــيح أقــراص الـــ دي فــي دي 
الخاصـــــة بنشـــــاط العلـــــوم فرصـــــة تخطـــــيط األنشـــــطة باســـــتخدام الفيـــــديو 

علـــى تقـــديم المفـــاهيم األساســـية  Science in Motionويســـاعد 
 .المتحركة باستخدام الرسوم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

2284 
الموجـود علـى  Science Quest يسـاعد برنـامج البحـث فـي العلـوم 

ــــى  CD-ROM اإلنترنــــت وعلــــى األقــــراص المدمجــــة  الطــــالب عل
 .االندماج في عملية محاكاة تفاعلية وسيناريوهات لحل المشكالت

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 بأشكال وصيغ مختلفة على االنترنت" نشطة اإلثراءأ"يوفر  2285
 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون
  %181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
  %181 نحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعةاال

 

ي لمســـتوى تحقـــق المواصـــفة الســـابعة أن قيمـــة المتوســـط الحســـاب( 46-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
، ويقــع هــذا المتوســط فــي (1811)، وبــانحراف معيــاري (1811)تســاوي  اسففتخدام التقنيففة لففدعم الففتعلم
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 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
 االنحراف
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 381
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتخذ الغالف لونا يمّيزه عن باقي الصفوف 384
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تبطة بالغالف األماميصورة الغالف الخلفي مر  385
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتضمن الغالف الخلفي شرحا لصورة الغالف 386
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 صور الغالف الداخلي مرتبطة بالغالف الخارجي  387
   1 3 ت

2825 3851 
   75 25 ن

 يظهر كعب الغالف بلون مميز للصف 388
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن

 يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 389
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يظهر رقم الصف الدراسي على كعب الغالف 3831
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 18181 2841 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8181 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 18181 2841 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8181 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمـــة المتوســـط الحســـابي لمســـتوى تحقـــق المواصـــفة األولـــى ( 48-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
المتوسـط فـي المـدى  ، ويقـع هـذا(18181)، وبـانحراف معيـاري (2841)تسـاوي  لشكل الخارجي للكتفاب

 %(.8181)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 1811-2825)بين  ما
، (1811-1،75)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر األول بين 

لتزام نتيجة ا( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 31، 9، 6، 5، 4، 1)وتحققت الشواهد 
كتاب الصف الخامس المواصفات الفنية للغالف من حيث مناسبة صورة الغالف للعمر المستهدف 
وارتباط صورة الغالغ االمامي بالغالف الخلفي وظهور اسم الكتاب على كعب الكتاب بصورة مماثلة 

بي قيمته بمتوسط حسا( 7)، يليها في المرتبة الثانية الشاهد رقم األصللما ظهر عليه في الكتاب 
بمستوى تحقق مرتفع وهذا دالله على توفر مفردة الشاهد في كتب المشروع ولكن بنسبة اقل ( 2825)

لي بالغالف ن صورة الغالف الداخلي  نفسها متكررة بينما ظهر ارتباط  الغالف الداخوذلك أل
توى ومس( 3851)حصال على متوسط حسابي ( 8، 2)، ثم الشاهدان الخارجي في الكتاب األصل

ت الصورة مرتبطة ولكن ليس نفس كانتحقق متوسط وذلك لعدم تحقق مفردات الشواهد كاملة حيث  
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، يليهـا المواصـفة الثانيـة اليه جدا في كتاب المشـروع للعلـومبشواهدها بنسبه ع يدل على توافر مؤشراتها
بدرجــة تحقــق ( 2817)بمتوســط حســابي  اعتمففاد بنففاء المحتففوى علففى الففتعلم المتمركففز حففول الطالففب

تمحفور المحتفوى حفول واهدها، وجاءت المواصفة األولى متوسطة وذلك لتحقق بعض من مؤشراته وش
بــين مواصــفات المحــور األول، ثــم المواصــفة ( 3895)بــة الثالثــة بمتوســط حســابي فــي المرت االستقصففاء

ومسـتوى ( 3877)بمتوسـط حسـابي  يستهدف المحتفوى تطفوير المهفارات الدراسفية لفدى الطفالبالثالثة 
بمتوســط ربففط محتففوى العلففوم بمهففارات القففراءة والكتابففة والتحففدث  تحقــق متوســط، ثــم المواصــفة الرابعــة

بمتوســط  ربففط محتففوى العلففوم بففالطرق والمهففارات الرياضففيةثــم المواصــفة الخامســة ( 3874)حســابي 
 التـي لـم استخدام التقنية لدعم التعلم يرًا المواصفة السابعةومستوى تحقق متوسط وأخ( 3867)حسابي 

وجاءت هذه المواصفة في المرتبة السابعة بين مواصفات المحور ( 1811)متوسط حسابي بلغ و  تحققت
 .ما يدل على عدم تفعيل هذه المواصفة بصورة مالئمة في كتب المشروعاألول م

 

 االبتدائي الخامسالصف  –كتاب الطالب الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-3-2-3-2
يركز هذا المحور على مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج 

فــي التصــميم الظــاهري واإلخــراج الفنــي للمنــتج التعليمــي، التعليمــي مــن الناحيــة الماديــة الظاهريــة يتمثــل 
األصـــل لكتـــاب الطالـــب لكافـــة مكونـــات الكتـــاب وهـــي تلـــك المواصـــفات المتحققـــة فـــي منتجـــات السلســـلة 

مؤشرا رئيسا، ويتم عرض نتائج هـذا المحـور ( 6)، ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها ودليل المعلم
 .تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحوربتحليل نتائج كل مواصفة من خالل 

 

 االبتدائي الخامسالصف  –الطالب لكتابجي الشكل الخار : المواصفة األولى من المحور الثاني 
( 3)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 

ـــاري لهـــذه التكـــرارات، والنســـب مؤشـــر وذلـــك باســـتخراج التكـــرارت والمتوســـط الحســـابي و  االنحـــراف المعي
 :   المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 
 48-4 جدول 

علوم لكتاب ال "الشكل الخارجي للكتاب" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 للصف الخامس االبتدائي

 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
 االنحراف
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 383
 3 1   ت

1875 18957 
 25 75   ن

 صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   382
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن
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 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
 االنحراف
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 381
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتخذ الغالف لونا يمّيزه عن باقي الصفوف 384
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تبطة بالغالف األماميصورة الغالف الخلفي مر  385
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يتضمن الغالف الخلفي شرحا لصورة الغالف 386
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 صور الغالف الداخلي مرتبطة بالغالف الخارجي  387
   1 3 ت

2825 3851 
   75 25 ن

 يظهر كعب الغالف بلون مميز للصف 388
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن

 يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 389
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يظهر رقم الصف الدراسي على كعب الغالف 3831
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 18181 2841 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8181 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 18181 2841 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8181 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمـــة المتوســـط الحســـابي لمســـتوى تحقـــق المواصـــفة األولـــى ( 48-4)يتضـــح مـــن الجـــدول 
المتوسـط فـي المـدى  ، ويقـع هـذا(18181)، وبـانحراف معيـاري (2841)تسـاوي  لشكل الخارجي للكتفاب

 %(.8181)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 1811-2825)بين  ما
، (1811-1،75)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر األول بين 

لتزام نتيجة ا( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 31، 9، 6، 5، 4، 1)وتحققت الشواهد 
كتاب الصف الخامس المواصفات الفنية للغالف من حيث مناسبة صورة الغالف للعمر المستهدف 
وارتباط صورة الغالغ االمامي بالغالف الخلفي وظهور اسم الكتاب على كعب الكتاب بصورة مماثلة 

بي قيمته بمتوسط حسا( 7)، يليها في المرتبة الثانية الشاهد رقم األصللما ظهر عليه في الكتاب 
بمستوى تحقق مرتفع وهذا دالله على توفر مفردة الشاهد في كتب المشروع ولكن بنسبة اقل ( 2825)

لي بالغالف ن صورة الغالف الداخلي  نفسها متكررة بينما ظهر ارتباط  الغالف الداخوذلك أل
توى ومس( 3851)حصال على متوسط حسابي ( 8، 2)، ثم الشاهدان الخارجي في الكتاب األصل

ت الصورة مرتبطة ولكن ليس نفس كانتحقق متوسط وذلك لعدم تحقق مفردات الشواهد كاملة حيث  
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، يليهـا المواصـفة الثانيـة اليه جدا في كتاب المشـروع للعلـومبشواهدها بنسبه ع يدل على توافر مؤشراتها
بدرجــة تحقــق ( 2817)بمتوســط حســابي  اعتمففاد بنففاء المحتففوى علففى الففتعلم المتمركففز حففول الطالففب

تمحفور المحتفوى حفول واهدها، وجاءت المواصفة األولى متوسطة وذلك لتحقق بعض من مؤشراته وش
بــين مواصــفات المحــور األول، ثــم المواصــفة ( 3895)بــة الثالثــة بمتوســط حســابي فــي المرت االستقصففاء

ومسـتوى ( 3877)بمتوسـط حسـابي  يستهدف المحتفوى تطفوير المهفارات الدراسفية لفدى الطفالبالثالثة 
بمتوســط ربففط محتففوى العلففوم بمهففارات القففراءة والكتابففة والتحففدث  تحقــق متوســط، ثــم المواصــفة الرابعــة

بمتوســط  ربففط محتففوى العلففوم بففالطرق والمهففارات الرياضففيةثــم المواصــفة الخامســة ( 3874)حســابي 
 التـي لـم استخدام التقنية لدعم التعلم يرًا المواصفة السابعةومستوى تحقق متوسط وأخ( 3867)حسابي 

وجاءت هذه المواصفة في المرتبة السابعة بين مواصفات المحور ( 1811)متوسط حسابي بلغ و  تحققت
 .ما يدل على عدم تفعيل هذه المواصفة بصورة مالئمة في كتب المشروعاألول م

 

 االبتدائي الخامسالصف  –كتاب الطالب الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-3-2-3-2
يركز هذا المحور على مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج 

فــي التصــميم الظــاهري واإلخــراج الفنــي للمنــتج التعليمــي، التعليمــي مــن الناحيــة الماديــة الظاهريــة يتمثــل 
األصـــل لكتـــاب الطالـــب لكافـــة مكونـــات الكتـــاب وهـــي تلـــك المواصـــفات المتحققـــة فـــي منتجـــات السلســـلة 

مؤشرا رئيسا، ويتم عرض نتائج هـذا المحـور ( 6)، ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها ودليل المعلم
 .تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحوربتحليل نتائج كل مواصفة من خالل 

 

 االبتدائي الخامسالصف  –الطالب لكتابجي الشكل الخار : المواصفة األولى من المحور الثاني 
( 3)تــم تحليــل تقيــيم المحللــين األربعــة لكــل مؤشــر مــن مؤشــرات هــذه المواصــفة والبــالغ عــددها 

ـــاري لهـــذه التكـــرارات، والنســـب مؤشـــر وذلـــك باســـتخراج التكـــرارت والمتوســـط الحســـابي و  االنحـــراف المعي
 :   المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 
 48-4 جدول 

علوم لكتاب ال "الشكل الخارجي للكتاب" التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 للصف الخامس االبتدائي

 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
 االنحراف
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 383
 3 1   ت

1875 18957 
 25 75   ن

 صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   382
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 لعلوم تمّيز صفحات الفهارس بألوان خاصة تتناسب مع مجاالت ا 182
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 تكتب عناوين الوحدات بنفس لون إطار صفحات الفهرس 181
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن

يــــزّين هــــاما الفهــــرس بصــــور ورســــومات مرتبطــــة بمحتــــوى الوحــــدات  184
 ..والفصول

   1 3 ت
2825 3851 

   75 25 ن

 العلميةيوجد مخطط تنظيمي للطريقة  185
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 يظهر عنوان رئيسي في ركن الصفحة للمجال  186
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن

 عنوان جانبي بنط عريض ألسم الوحدة 187
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يبرز الفصل ورقمه ويكتب ببنط عريض مع عنوان الفصل  188
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تسلسل الدروس لكل فصل اسم الفصل يكتب  ببنط عريض 189
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تميز موضوعات االستقصاء العلمي بلون أحمر 1831
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 18881 3871 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %5687 تحقق المؤشر الثالثالنسبة المئوية  لمستوى 

 تدرج الصور بنمط متس ق وجودة عالية  4المؤشر

 ترتبط الصور بموضوع الصفحة 483
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تتناسب مساحة الصور مع مساحة الصفحة  482
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

 تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 481
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 484
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 18325 2894 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %9881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 18439 2814 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %7881 المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية النسبة

 

ي لمستوى تحقق المواصفة الثانية أن قيمة المتوسط الحساب( 49-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18439)، وبانحراف معياري (2814)تساوي  تساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجا
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خضر والكعب كحلي، ثم الشاهد أاألصل يعسوب أما كعب الغالف كله لون واحد ليس مثل  األصل
ومستوى تحقق منخفض وذلك لعدم تحقق تماثل سماكة الغالف ( 1875)بمتوسط حسابي ( 3)رقم 

مع سماكة غالف كتاب الصف الخامس ويعزى ذلك ألسلوب تقديم المادة العلمية في  األصل للكتاب
حيث تقدم في كتاب واحد مما يتطلب معه غالف سميك  يحفظ الكتاب بينما في  األصلالكتاب 

 .ين ليتوافق مع النظام التعليمي في المملكة العربيىة السعوديةأجز  إلى النسخة المعربة قسم الكتاب
 

 كتاب الطالب) اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: مواصفة الثانية من المحور الثانيال– 
 (االبتدائي الخامسالصف 

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 49-4)ويوضح الجدول  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 43-4 جدول 

 رارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتك
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن     2رالمؤش

تتخذ أجـزاء الكتـاب ألوانـا مميـزة للعنـاوين والخطـوط  تتوافـق مـع األلـوان  283
 المميزة للمجاالت العلمية

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

ع تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بـألوان وأحـرف مميـزة وثابتـة فـي جميـ 282
 أجزاء الكتاب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

    4 ت يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في جميع أجزاء الكتاب 281
1811 1811 

    311 ن

    4 ت يتضح الثبات واالستمرارية في الفراغات العمودية وبين األسطر 284
1811 1811 

    311 ن

ســــتمرارية فـــي تصــــميم صـــفحات الكتــــاب وفـــق نــــوع يتضـــح الثبـــات واال 285
 المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

ــــنط الخــــط لكــــل مــــن  286 ــــون وب ــــات واالســــتمرارية فــــي حجــــم ول يتضــــح الثب
 العناوين ونصوص المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %311 وية  لمستوى تحقق المؤشر الثانيالنسبة المئ
 تُفنفففظ م فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويميز بينها  3المؤشر

تتـــــوفر فهـــــارس متنوعـــــة تعكـــــس محتويـــــات الكتـــــاب موضـــــحة بأرقـــــام  183
 الصفحات 

 2 2   ت
1851 3811 

 51 51   ن



145

146 
 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 لعلوم تمّيز صفحات الفهارس بألوان خاصة تتناسب مع مجاالت ا 182
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 تكتب عناوين الوحدات بنفس لون إطار صفحات الفهرس 181
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن

يــــزّين هــــاما الفهــــرس بصــــور ورســــومات مرتبطــــة بمحتــــوى الوحــــدات  184
 ..والفصول

   1 3 ت
2825 3851 

   75 25 ن

 العلميةيوجد مخطط تنظيمي للطريقة  185
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 يظهر عنوان رئيسي في ركن الصفحة للمجال  186
  2 2  ت

3851 3871 
  51 51  ن

 عنوان جانبي بنط عريض ألسم الوحدة 187
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يبرز الفصل ورقمه ويكتب ببنط عريض مع عنوان الفصل  188
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تسلسل الدروس لكل فصل اسم الفصل يكتب  ببنط عريض 189
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تميز موضوعات االستقصاء العلمي بلون أحمر 1831
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 18881 3871 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %5687 تحقق المؤشر الثالثالنسبة المئوية  لمستوى 

 تدرج الصور بنمط متس ق وجودة عالية  4المؤشر

 ترتبط الصور بموضوع الصفحة 483
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تتناسب مساحة الصور مع مساحة الصفحة  482
   3 1 ت

2875 1851 
   25 75 ن

 تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 481
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 484
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 18325 2894 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %9881 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 18439 2814 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %7881 المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية النسبة

 

ي لمستوى تحقق المواصفة الثانية أن قيمة المتوسط الحساب( 49-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18439)، وبانحراف معياري (2814)تساوي  تساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجا
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خضر والكعب كحلي، ثم الشاهد أاألصل يعسوب أما كعب الغالف كله لون واحد ليس مثل  األصل
ومستوى تحقق منخفض وذلك لعدم تحقق تماثل سماكة الغالف ( 1875)بمتوسط حسابي ( 3)رقم 

مع سماكة غالف كتاب الصف الخامس ويعزى ذلك ألسلوب تقديم المادة العلمية في  األصل للكتاب
حيث تقدم في كتاب واحد مما يتطلب معه غالف سميك  يحفظ الكتاب بينما في  األصلالكتاب 

 .ين ليتوافق مع النظام التعليمي في المملكة العربيىة السعوديةأجز  إلى النسخة المعربة قسم الكتاب
 

 كتاب الطالب) اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: مواصفة الثانية من المحور الثانيال– 
 (االبتدائي الخامسالصف 

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 49-4)ويوضح الجدول  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 43-4 جدول 

 رارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتك
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن     2رالمؤش

تتخذ أجـزاء الكتـاب ألوانـا مميـزة للعنـاوين والخطـوط  تتوافـق مـع األلـوان  283
 المميزة للمجاالت العلمية

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

ع تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بـألوان وأحـرف مميـزة وثابتـة فـي جميـ 282
 أجزاء الكتاب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

    4 ت يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في جميع أجزاء الكتاب 281
1811 1811 

    311 ن

    4 ت يتضح الثبات واالستمرارية في الفراغات العمودية وبين األسطر 284
1811 1811 

    311 ن

ســــتمرارية فـــي تصــــميم صـــفحات الكتــــاب وفـــق نــــوع يتضـــح الثبـــات واال 285
 المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

ــــنط الخــــط لكــــل مــــن  286 ــــون وب ــــات واالســــتمرارية فــــي حجــــم ول يتضــــح الثب
 العناوين ونصوص المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن
 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %311 وية  لمستوى تحقق المؤشر الثانيالنسبة المئ
 تُفنفففظ م فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويميز بينها  3المؤشر

تتـــــوفر فهـــــارس متنوعـــــة تعكـــــس محتويـــــات الكتـــــاب موضـــــحة بأرقـــــام  183
 الصفحات 

 2 2   ت
1851 3811 

 51 51   ن
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رجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة وبذلك تكون د( 1811-2825)بين  المتوسط في المدى ما
(7881.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وهذا ( 1811)وحصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي بلغت قيمته 
ينطبق على جميع شواهده ويدل على توافر جميع المفردات الشواهده وتحققها واتفاق جميع المحللين على 

 .ومتسق ومتوازن  في كتاب العلوم خامس ان أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز
وقد تحققت الشواهد ( 1811–1851)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت متوسطات شواهده بين 

بمستوى تحقق مرتفع ويدل على توافر جميع المفردات للشواهد ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7،8،9)
انبية للوحدات واسماء وارقام الفصول وتحققها في كتاب العلوم خامس حيث ظهر كل من العناوين الج

( 2825)بمتوسط حسابي ( 4)والدروس بنمطية ثابتة متوافقة مع الكتاب األصل، يليها الشاهد رقم 
ومستوى تحقق مرتفع مما يعكس التزام كتاب الصف الخامس بالتصميم الفني لهواما الفهارس بصورة 

تاب لم يلتزم بنفس موضوعات الصور في الكتاب ن الكأال إمشابهة لما ظهرت عليه في الكتاب األصل 
 األصل ويرجع ذلك إلى عمليات المواءمة التي تمت على الكتاب، ثم الشاهدان

ومستوى تحقق متوسط وذلك الن عناوين الوحدات ( 3851)والذين حصال على متوسط حسابي ( 6، 1)
نما لون بنفس لون الوحدة من ال طار إن أداخل ويعزى ذلك إلى لم تأخذ لون إطار صفحات الفهرس وا 

لوان المميزة للمجاالت العلمية، لمشروع لم يتوافق مع األاالصفحات في كتاب الصف الخامس من منتجات 
ومستوى تحقق منخفض لعدم تحقق ( 1875)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 31، 5، 2)ثم الشواهد 

ارس لتتوافق مع المجاالت هصفحات الف مفردات هذه الشواهد كما ظهرت في السلسله األصل لم تميز
نشطة التركيز على أالعلمية وذلك لتضمين الصفحة الواحدة من الفهرس مجالين علميين ولم يتم تمييز 

 .حمر، لتحتل بذلك المرتبة األخيرة بين الشواهدالمهارة ونشاط اعمل كالعلماء باللون األ
حيث حصلت الشواهد (  1811-2875) أما المؤشر الرابع فقد تراوحت متوسطات شواهده بين

بمستوى تحقق مرتفع لتوفر جميع المفردات المحققه للشواهد ( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 1، 3)
( 2875)بمتوسط حسابي ( 2)يليها الشاهد رقم  المتعلقة باتساق وجودة الصور في كتاب الصف الخامس،
ن بعض الصور أال إاب مع مساحة الصفحة ومستوى تحقق مرتفع نتيجة تناسب العديد من صور الكت

 .بدت مساحتها كبيرة نسبة لمساحة الصفحة
 

 كتاب الطالب) يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: المواصفة الثالثة من المحور الثاني– 
 (االبتدائي الخامسالصف 

مؤشرا ( 2)غ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبال
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 51-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .ت هذه المواصفةلمستوى تحقق مؤشراالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 



147

148 
 

 58-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 كتاب العلوم الصف الخامس االبتدائي "الكتابيتسق الترميز وعالمات الترقيم في "

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب  5المؤشر

    4 ت .المناسب لها في المحتوى كانتوضع الرموز في الم 583
1811 1811 

    311 ن

   2 2 ت .وز في جميع أجزاء الكتابيظهر ثبات الرم 582
2851 3811 

   51 51 ن

    4 ت تستخدم رموز لها داللة علمية 581
1811 1811 

    311 ن

   2 2 ت  .تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 584
2851 3811 

   51 51 ن
 1851 2875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %9387 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه  6المؤشر

تــــــرقم صــــــفحات المقــــــدمات بطريقــــــة متســــــقة تأخــــــذ األرقــــــام المتسلســــــلة  683
  .الرومانية ليكون مستقاًل عن بقية الفصول

 3 1   ت
1875 3851 

 25 75   ن

صـــفحات الـــدروس باألرقـــام المتسلســـلة لجميـــع الفصـــول المتضـــمنة  تـــرقم 682
 .في الكتاب

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

ـــــام المتسلســـــلة واألحـــــرف تتنـــــوع بنـــــوع  681 ـــــرقم صـــــفحات المالحـــــق باألرق ت
 .المحتوى في المالحق

   1 3 
1875 3851 

   75 25 
 3811 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %51 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 18589 2823 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %7187 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

يتسق أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( 51-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18589)، وبانحراف معياري (2823)تساوي  المات الترقيم في الكتابالترميز وع

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( 2825أقل من -3851)في المدى مابين 
(7187.)% 

وقد ( 1811-2851)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي لشواهده تتراوح بين 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام كتاب ( 1811)على متوسط حسابي ( 1، 3)ن حصل الشاهدا

الصف الخامس بالرموز من حيث ثباتها في الموقع وداللتها العلمية  بصورة مطابقة لما ظهرت عليه 
بمستوى تحقق مرتفع ( 2851)بمتوسط حسابي قيمته ( 4، 2)، يليهما الشاهدان األصلفي السلسلة 
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رجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة وبذلك تكون د( 1811-2825)بين  المتوسط في المدى ما
(7881.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وهذا ( 1811)وحصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي بلغت قيمته 
ينطبق على جميع شواهده ويدل على توافر جميع المفردات الشواهده وتحققها واتفاق جميع المحللين على 

 .ومتسق ومتوازن  في كتاب العلوم خامس ان أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز
وقد تحققت الشواهد ( 1811–1851)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت متوسطات شواهده بين 

بمستوى تحقق مرتفع ويدل على توافر جميع المفردات للشواهد ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7،8،9)
انبية للوحدات واسماء وارقام الفصول وتحققها في كتاب العلوم خامس حيث ظهر كل من العناوين الج

( 2825)بمتوسط حسابي ( 4)والدروس بنمطية ثابتة متوافقة مع الكتاب األصل، يليها الشاهد رقم 
ومستوى تحقق مرتفع مما يعكس التزام كتاب الصف الخامس بالتصميم الفني لهواما الفهارس بصورة 

تاب لم يلتزم بنفس موضوعات الصور في الكتاب ن الكأال إمشابهة لما ظهرت عليه في الكتاب األصل 
 األصل ويرجع ذلك إلى عمليات المواءمة التي تمت على الكتاب، ثم الشاهدان

ومستوى تحقق متوسط وذلك الن عناوين الوحدات ( 3851)والذين حصال على متوسط حسابي ( 6، 1)
نما لون بنفس لون الوحدة من ال طار إن أداخل ويعزى ذلك إلى لم تأخذ لون إطار صفحات الفهرس وا 

لوان المميزة للمجاالت العلمية، لمشروع لم يتوافق مع األاالصفحات في كتاب الصف الخامس من منتجات 
ومستوى تحقق منخفض لعدم تحقق ( 1875)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 31، 5، 2)ثم الشواهد 

ارس لتتوافق مع المجاالت هصفحات الف مفردات هذه الشواهد كما ظهرت في السلسله األصل لم تميز
نشطة التركيز على أالعلمية وذلك لتضمين الصفحة الواحدة من الفهرس مجالين علميين ولم يتم تمييز 

 .حمر، لتحتل بذلك المرتبة األخيرة بين الشواهدالمهارة ونشاط اعمل كالعلماء باللون األ
حيث حصلت الشواهد (  1811-2875) أما المؤشر الرابع فقد تراوحت متوسطات شواهده بين

بمستوى تحقق مرتفع لتوفر جميع المفردات المحققه للشواهد ( 1811)على متوسط حسابي ( 4، 1، 3)
( 2875)بمتوسط حسابي ( 2)يليها الشاهد رقم  المتعلقة باتساق وجودة الصور في كتاب الصف الخامس،
ن بعض الصور أال إاب مع مساحة الصفحة ومستوى تحقق مرتفع نتيجة تناسب العديد من صور الكت

 .بدت مساحتها كبيرة نسبة لمساحة الصفحة
 

 كتاب الطالب) يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: المواصفة الثالثة من المحور الثاني– 
 (االبتدائي الخامسالصف 

مؤشرا ( 2)غ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبال
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 51-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .ت هذه المواصفةلمستوى تحقق مؤشراالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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ات الرموز في جميع أجزاء الكتاب وبنمطية  محددة وفق نوع المحتوى اال ان بعض مما يدل على ثب
 .الرموز العلمية كتبت في مواقع باستخدام الرموز وبمواقع أخرى صرح بالكلمة دون الرمز

 بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 1811)وسط حسابي على مت( 2)وحصل الشاهد ( 1875-1811)

والذين ( 1، 3)على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتاب خامس للمشروع، يليه الشاهدان 
بمستوى تحقق منخفض لعدم توافر مفردات الشاهد في ( 1875)حصال على متوسط حسابي 

الستقالليتها عن بقية الفصول، كذلك تم الترقيم كليهما،فلم ترقم صفحات المقدمات باألرقام الرومانية 
 .R20 ـترقم المصادر بالخلف ب األصلمن بداية الكتاب لنهايته بأرقام عربيه متواصلة بينما 

 

 المواصفات الفنية لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي خالصة نتائج المحور الثاني: 
صة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خال

مؤشرات ( 6)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 53-4)، ويوضح الجدول االنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبهاو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 51-4 جدول 

 للصف الخامس االبتدائي لكتاب الطالبلمواصفات الفنية لالمتوسطات والنسب المئوية 
رقم 

 المواصفة
االنحراف  ابيالمتوسط الحس المواصفات

 المعياري
النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 1 %8878 87383 2748 الشكل الخارجي للكتاب 1
 2 %7878 87413 2734 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2
 3 %7377 87583 2721 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3

  %7777 8748 2733 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي تساوي ( 53-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا (1841)، وبانحراف معياري (2811)

 %(. 7787)ونسبة التحقق تساوي  ( 1811-2825)المتوسط في المدى ما بين 
، حيث تحققت (2841-2823)حت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين وتراو 

وجاءت في المرتبة ( 2841)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الشكل الخارجي للكتابالمواصفة األولى 
األولى في المحور الثاني مما يدل على تحقق اغلب مؤشرات هذا المحور بشواهدها، يليها المواصفة 

بمستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الثالثة ( 2814)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  أقسام الكتابالثانية 
بدرجة تحقق متوسطة، ( 2823)حصلت على متوسط حسابي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

 .وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني
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 الخفففامسالصفففف  –كتفففاب الطالفففب نفففاول والعفففرضفات التمواصففف: الثالفففثالمحفففور  4-1-2-1-3
 االبتدائي

يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من 
لكتاب الطالب  األصلالناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة 

لكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس، ويتضمن خمسة مواصفات يندرج ودليل المعلم، من حيث بنية ا
مؤشرات رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل ( 31)تحتها 

 :تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

 شكل متمايز ومتسق مكونات الكتاب وعناصره منظمة ب: المواصفة األولى من المحور الثالث
 (لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي) ومتوازن

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 52-4)ويوضح الجدول ، رات هذه المواصفةلمستوى تحقق مؤشالمئوية 
 .حقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى ت

 52-4 جدول 

 ات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشر 
 للصف الخامس االبتدائي العلوملكتاب  "متمايز ومتسق ومتوازنمكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار  1المؤشر

 8788 3788    4 ت الفكرة العامة  معلنة وبوضوح في بداية كل فصل   383
    188 ن

 8788 3788    4 ت الفكرة الرئيسة معلنة وبوضوح في بداية الدرس وترتبط بالفكرة العامة 382
    188 ن

العامة بأنشطة ومعلومات  األفكارير يطور المحتوى المبني على المعاي 381
 داعمة ذات عالقة 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

384 
تتوفر فرص للطالب أن  يتعامل  مع المفاهيم الجديدة لعدة مرات بالمختبر 
 وأنشطة القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت 

 8758 1725  3 1  ت
  75 25  ن

تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في المحتوى على مهارات  385
 االستقصاء وتطوير المهارات الرياضية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8718 2765 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8873 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8718 2765 تحقق المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى 
  %8873 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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ات الرموز في جميع أجزاء الكتاب وبنمطية  محددة وفق نوع المحتوى اال ان بعض مما يدل على ثب
 .الرموز العلمية كتبت في مواقع باستخدام الرموز وبمواقع أخرى صرح بالكلمة دون الرمز

 بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 1811)وسط حسابي على مت( 2)وحصل الشاهد ( 1875-1811)

والذين ( 1، 3)على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتاب خامس للمشروع، يليه الشاهدان 
بمستوى تحقق منخفض لعدم توافر مفردات الشاهد في ( 1875)حصال على متوسط حسابي 

الستقالليتها عن بقية الفصول، كذلك تم الترقيم كليهما،فلم ترقم صفحات المقدمات باألرقام الرومانية 
 .R20 ـترقم المصادر بالخلف ب األصلمن بداية الكتاب لنهايته بأرقام عربيه متواصلة بينما 

 

 المواصفات الفنية لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي خالصة نتائج المحور الثاني: 
صة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خال

مؤشرات ( 6)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 53-4)، ويوضح الجدول االنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبهاو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 51-4 جدول 

 للصف الخامس االبتدائي لكتاب الطالبلمواصفات الفنية لالمتوسطات والنسب المئوية 
رقم 

 المواصفة
االنحراف  ابيالمتوسط الحس المواصفات

 المعياري
النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 1 %8878 87383 2748 الشكل الخارجي للكتاب 1
 2 %7878 87413 2734 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2
 3 %7377 87583 2721 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3

  %7777 8748 2733 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي تساوي ( 53-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث تقع قيمة هذا (1841)، وبانحراف معياري (2811)

 %(. 7787)ونسبة التحقق تساوي  ( 1811-2825)المتوسط في المدى ما بين 
، حيث تحققت (2841-2823)حت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين وتراو 

وجاءت في المرتبة ( 2841)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الشكل الخارجي للكتابالمواصفة األولى 
األولى في المحور الثاني مما يدل على تحقق اغلب مؤشرات هذا المحور بشواهدها، يليها المواصفة 

بمستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الثالثة ( 2814)في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  أقسام الكتابالثانية 
بدرجة تحقق متوسطة، ( 2823)حصلت على متوسط حسابي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

 .وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 52-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2865)تساوي  مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 1811-2825)بين  ا المتوسط في المدى ما، ويقع هذ(1831)
 %(.8881)المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة ( 2865)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
جة ومستوى تحقق مرتفع نتي( 1811)فقد حققت متوسطا حسابيا بلغت قيمته ( 5، 1، 2، 3)لشواهده 

التزام كتاب الطالب للصف الخامس بتضمين  الفكرة العامة والفكرة الرئيسة بصورة معلنة وبوضوح في 
بداية كل فصل وكل درس كما ركزت أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في المحتوى على مهارات 

( 3825)ي فقد حصل على متوسط حساب( 4)، أما الشاهد رقم ستقصاء وتطوير المهارات الرياضيةاال
بمستوى تحقق منخفض وذلك اللتزام الكتاب بتقديم فرص تتاح للطالب أن يتعامل مع المفاهيم الجديدة 
لعدة مرات بالمختبر وأنشطة القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات البصريات بينما لم تتوفر مصادر 

 . االنترنت
 

 مايز في تصميم بنية الكتابيظهر االتساق والت: المواصفة الثانية من المحور الثالث 
 (لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي)

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 51-4)ويوضح الجدول ، ؤشرات هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحقق م
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 53-4 جدول 

 شرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤ 
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "يظهر االتساق والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤش ر

 فصـول وتقسـم الفصـول إلى وحدات، وتقسم الوحدات إلى يقسم الكتاب 283
 دروس إلى

 8788 3788    4 ت
    188 ن

282 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 
فهرس أعمل كالعلماء ، فهرس مفصل للمحتوى ميزت بـألوان مختلفـة )

تتناســــب مــــع مجــــاالت العلــــوم،فهرس لألنشــــطة واالستقصــــاء العلمــــي، 
 (فهرس للمرجعيات

 1758 8775 1 3   ت
 25 75   ن

 8775 1788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %6277 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
   يركز جزء ما قبل الوحدات على الطريقة العلمية   3المؤشر

ي لخطـــــوات يتضـــــمن شـــــرح تفصـــــيل( الطريقـــــة العلميـــــة )يوجـــــد درس  183
 الطريقة العلمية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

يوجـــد نشـــاط التركيـــز علـــى المهـــارة يتضـــمن تعريـــف للمهـــارات العلميـــة  182
 أبرزت المهارة باللون األحمر

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788    4 ت خصصت صفحة إلجراءات السالمة في حصة العلوم 181
    188 ن

 8788 3788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   تتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم واألسرة 4المؤشر 

يتضمن كتيب دليل العلوم صفحات لكل من القياسات، األدوات  483
 (العلمية، تنظيم البيانات ،أجهزة جسم 

 1788 2758   2 2 ت
   58 58 ن

 878 178  4   ت تقدم فقرة المطويات إرشادات لعمل أشكال متعددة من المطويات   482
  188   ن

 1788 1758  3  1 ت يتوفر معجم المصطلحات مزود بصور توضيحية  481
  75  25 ن

 87733 2788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %6373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 87445 2738 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثانية
  %7373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

يظهر ي لمستوى تحقق المواصفة الثانية أن قيمة المتوسط الحساب( 51-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18445)، وبانحراف معياري (2818)تساوي  ي تصميم بنية الكتاباالتساق والتمايز ف

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 1811-2825)المتوسط في المدى مابين 
(7981.)% 

، وحصل (1811-1875)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي لشواهده تتراوح بين 
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام بنية كتاب ( 1811)توسط حسابي على م( 3)الشاهد رقم 

 وحدات، وقسم الوحدات  إلى الطالب للصف الخامس بصورة نمطية محددة ومتسقة حيث قسم الكتاب
، يليه بقة لما ظهرت عليه في السلسلة األصلدروس بصورة مطا إلى فصول وقسم الفصول إلى

ومستوى تحقق منخفض وذلك لعدم التزام الكتاب بتضمين ( 1875) بمتوسط حسابي( 2)الشاهد رقم 
 . فهارس متنوعة تعكس محتويات الكتاب حيث تضمن الكتاب فهرس واحد يشمل مكونات الكتاب
( 1811)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده بلغت القيمة 

ثالثة والتي حققت مستوى مرتفع ومتوسط حسابي وهذا ينطبق على شواهده ال. بمستوى تحقق مرتفع
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 52-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2865)تساوي  مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 1811-2825)بين  ا المتوسط في المدى ما، ويقع هذ(1831)
 %(.8881)المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة ( 2865)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
جة ومستوى تحقق مرتفع نتي( 1811)فقد حققت متوسطا حسابيا بلغت قيمته ( 5، 1، 2، 3)لشواهده 

التزام كتاب الطالب للصف الخامس بتضمين  الفكرة العامة والفكرة الرئيسة بصورة معلنة وبوضوح في 
بداية كل فصل وكل درس كما ركزت أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في المحتوى على مهارات 

( 3825)ي فقد حصل على متوسط حساب( 4)، أما الشاهد رقم ستقصاء وتطوير المهارات الرياضيةاال
بمستوى تحقق منخفض وذلك اللتزام الكتاب بتقديم فرص تتاح للطالب أن يتعامل مع المفاهيم الجديدة 
لعدة مرات بالمختبر وأنشطة القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات البصريات بينما لم تتوفر مصادر 

 . االنترنت
 

 مايز في تصميم بنية الكتابيظهر االتساق والت: المواصفة الثانية من المحور الثالث 
 (لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي)

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 51-4)ويوضح الجدول ، ؤشرات هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحقق م
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 53-4 جدول 

 شرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤ 
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "يظهر االتساق والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤش ر

 فصـول وتقسـم الفصـول إلى وحدات، وتقسم الوحدات إلى يقسم الكتاب 283
 دروس إلى

 8788 3788    4 ت
    188 ن

282 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 
فهرس أعمل كالعلماء ، فهرس مفصل للمحتوى ميزت بـألوان مختلفـة )

تتناســــب مــــع مجــــاالت العلــــوم،فهرس لألنشــــطة واالستقصــــاء العلمــــي، 
 (فهرس للمرجعيات

 1758 8775 1 3   ت
 25 75   ن

 8775 1788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %6277 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

681 

يمهـــد لموضـــوع الوحـــدة بفقـــرة مـــن األدب اللغـــوي بســـياقات أدبيـــة متعـــددة 
فــــي ( literature)يــــرتبط مضــــمونها بموضــــوع الوحــــدة ،أدبيــــات الوحــــدة 

صــــفحتين متقــــابلتين مــــع صــــورة بكامــــل الصــــفحة وتحديــــد لــــنمط المجــــال 
 األدبي المستهدف

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 1788 8758 2 2   ت تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية 684
 58 58   ن

 8725 1763 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %5473 ئوية لمستوى تحقق المؤشر السابعالنسبة الم

 87272 2788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6677 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

يظهر ثالثة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ال( 54-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18272)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  تعليميةاالتساق في تصميم الوحدات ال

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ ( 2825أقل من -3851)المتوسط في المدى مابين 
 %(.6687)وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع، ( 2875)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
التزام كتاب  بمستوى تحقق مرتفع مما يدل( 1811)حسابي على متوسط ( 2)وحصل الشاهد رقم 

 بمعدل (،  العلوم الطبيعيةم األحياء، علم األرضعل)الخامس بتقديم المجاالت العلمية  الصف
.  مرتفع ومستوى تحقق( 2851)بمتوسط حسابي ( 3)، يليه الشاهد رقم (وحدتين لكل مجال علمي)

كما ظهر في السلسلة  بشكل متتابع وفق المجاالت العلميةنتيجة انتظام وحدات كتاب الصف الخامس 
 .األصل

بلغت جميعا ( 2، 3)بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجه التزام كتاب الطالب للصف الخامس بتضمين صورة في كامل ( 1811)

وحدة وعبارة ترتبط بموضوع الصورة والوحدة بصورة صفحة افتتاحية الوحدة لها عالقة بموضوع ال
ومستوى ( 1851)بمتوسط حسابي ( 4)يليها الشاهد . األصلمماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة 

نتيجة عدم التزام كتاب الطالب بتضمين فقرة مهن علمية في نهاية كل وحدة كما  جدا تحقق منخفض
( 1)، وأخيرا جاء الشاهد رقم في النسخة العربية فقطلمرتين  تحيث تكرر  األصلفي السلسلة  تكررت

تفتتح بها دب التربوي والتي وذلك لغياب فقرة األتحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي 
 .الوحدات في الكتاب األصل
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مما يدل على توفر عالي للمفردات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع  .لكل منها( 1811)
 .األصلوذلك لتطابق جزء ما قبل الوحدات في كتاب الصف الخامس مع الكتاب 

 حت بينبالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراو 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك ( 2851)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد رقم ( 3811-2851)

البيانات بينما غاب أجهزة اللتزام مرجعيات كتاب الطالب بتضمين القياسات واالدوات العلمية وتنظيم 
تيجة بمستوى تحقق متوسط  ن( 3851)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1)ثم الشاهد رقم ، الجسم

( 2)يليه الشاهد رقم  ،توفر معجم المصطلحات  بينما غابت الصور توضيحية المرافقة للمعجم
ت عدم ربط توجيهات المطويات مع المرجعياذلك لو  منخفضبمستوى تحقق ( 381)بمتوسط حسابي 

 . توجيهات في المرجعياتالحيث غابت 
 

 كتاب ) صميم الوحدات التعليميةيظهر االتساق في ت: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 (االبتدائي الخامسالصف  –الطالب

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرا رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 54-4)ويوضح الجدول  .ق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحق
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 
 54-4 جدول 

 المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "التعليمية يظهر االتساق في تصميم الوحدات"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 حة ومتس قةتُفنفففظ م الوحدات بطريقة واض 5المؤش ر

العلــــوم )تنــــتظم وحــــدات الكتــــاب بشــــكل متتــــابع وفــــق المجــــاالت العلميــــة  583
 ( الطبيعية ، علم األرض ، علم الحياة

 1788 2758   2 2 ت
   58 58 ن

ــم األحيــاء ، )يتــوازن المحتــوى فــي تقــديم   المجــاالت العلميــة المتعــددة  582 عل
 ( حدتين لكل مجال علميو )بمعدل(علم األرض ، علم العلوم الطبيعية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8758 2775 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %3777 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

   يشجع تصميم مقدمات الوحدة  الطالب على التعلم  6المؤشر

 8788 3788    4 ت .قة بموضوع الوحدةتفتح الوحدة بصورة في كامل الصفحة لها عال 683
    188 ن

 8788 3788    4 ت يوجدعبارة في افتتاحية الوحدة ترتبط بموضوع الصورة والوحدة 682
    188 ن
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 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

681 

يمهـــد لموضـــوع الوحـــدة بفقـــرة مـــن األدب اللغـــوي بســـياقات أدبيـــة متعـــددة 
فــــي ( literature)يــــرتبط مضــــمونها بموضــــوع الوحــــدة ،أدبيــــات الوحــــدة 

صــــفحتين متقــــابلتين مــــع صــــورة بكامــــل الصــــفحة وتحديــــد لــــنمط المجــــال 
 األدبي المستهدف

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 1788 8758 2 2   ت تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية 684
 58 58   ن

 8725 1763 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %5473 ئوية لمستوى تحقق المؤشر السابعالنسبة الم

 87272 2788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %6677 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

يظهر ثالثة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ال( 54-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18272)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  تعليميةاالتساق في تصميم الوحدات ال

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ ( 2825أقل من -3851)المتوسط في المدى مابين 
 %(.6687)وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع، ( 2875)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
التزام كتاب  بمستوى تحقق مرتفع مما يدل( 1811)حسابي على متوسط ( 2)وحصل الشاهد رقم 

 بمعدل (،  العلوم الطبيعيةم األحياء، علم األرضعل)الخامس بتقديم المجاالت العلمية  الصف
.  مرتفع ومستوى تحقق( 2851)بمتوسط حسابي ( 3)، يليه الشاهد رقم (وحدتين لكل مجال علمي)

كما ظهر في السلسلة  بشكل متتابع وفق المجاالت العلميةنتيجة انتظام وحدات كتاب الصف الخامس 
 .األصل

بلغت جميعا ( 2، 3)بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجه التزام كتاب الطالب للصف الخامس بتضمين صورة في كامل ( 1811)

وحدة وعبارة ترتبط بموضوع الصورة والوحدة بصورة صفحة افتتاحية الوحدة لها عالقة بموضوع ال
ومستوى ( 1851)بمتوسط حسابي ( 4)يليها الشاهد . األصلمماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة 

نتيجة عدم التزام كتاب الطالب بتضمين فقرة مهن علمية في نهاية كل وحدة كما  جدا تحقق منخفض
( 1)، وأخيرا جاء الشاهد رقم في النسخة العربية فقطلمرتين  تحيث تكرر  األصلفي السلسلة  تكررت

تفتتح بها دب التربوي والتي وذلك لغياب فقرة األتحقق غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي 
 .الوحدات في الكتاب األصل
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مما يدل على توفر عالي للمفردات التي تحقق هذه الشواهد في كتب المشروع  .لكل منها( 1811)
 .األصلوذلك لتطابق جزء ما قبل الوحدات في كتاب الصف الخامس مع الكتاب 

 حت بينبالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراو 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك ( 2851)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد رقم ( 3811-2851)

البيانات بينما غاب أجهزة اللتزام مرجعيات كتاب الطالب بتضمين القياسات واالدوات العلمية وتنظيم 
تيجة بمستوى تحقق متوسط  ن( 3851)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1)ثم الشاهد رقم ، الجسم

( 2)يليه الشاهد رقم  ،توفر معجم المصطلحات  بينما غابت الصور توضيحية المرافقة للمعجم
ت عدم ربط توجيهات المطويات مع المرجعياذلك لو  منخفضبمستوى تحقق ( 381)بمتوسط حسابي 

 . توجيهات في المرجعياتالحيث غابت 
 

 كتاب ) صميم الوحدات التعليميةيظهر االتساق في ت: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 (االبتدائي الخامسالصف  –الطالب

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرا رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 54-4)ويوضح الجدول  .ق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحق
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 
 54-4 جدول 

 المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي "التعليمية يظهر االتساق في تصميم الوحدات"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 حة ومتس قةتُفنفففظ م الوحدات بطريقة واض 5المؤش ر

العلــــوم )تنــــتظم وحــــدات الكتــــاب بشــــكل متتــــابع وفــــق المجــــاالت العلميــــة  583
 ( الطبيعية ، علم األرض ، علم الحياة

 1788 2758   2 2 ت
   58 58 ن

ــم األحيــاء ، )يتــوازن المحتــوى فــي تقــديم   المجــاالت العلميــة المتعــددة  582 عل
 ( حدتين لكل مجال علميو )بمعدل(علم األرض ، علم العلوم الطبيعية

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8758 2775 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %3777 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

   يشجع تصميم مقدمات الوحدة  الطالب على التعلم  6المؤشر

 8788 3788    4 ت .قة بموضوع الوحدةتفتح الوحدة بصورة في كامل الصفحة لها عال 683
    188 ن

 8788 3788    4 ت يوجدعبارة في افتتاحية الوحدة ترتبط بموضوع الصورة والوحدة 682
    188 ن
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 55-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18392)نحراف معياري ، وبا(2851)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 1811-2825)بين  في المدى ما
(8181.)% 

بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( 2851)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي قيمته 
نتيجة التزام افتتاحية الفصل في  بمستوى تحقق مرتفع( 1811)على متوسط حسابي ( 2، 3)الشاهدان 

برزت الفكرة العامة، يليهما أفية ممتدة في صفحتين متقابلتين و كتاب الطالب بتضمين صورة فوتوغرا
ومستوى تحقق متوسط وتعزى هذه النتيجة اللتزام الكتاب ( 3851)بمتوسط حسابي ( 1)الشاهد 

األصل مشابهة لما ظهرت عليه في الكتاب بتضمين المفردات ودالالتها وقائمة بمفردات اخرى بصورة 
لم القائمة الجانبية  للمفردات  أن ن الكتاب لم يتضمن أرقام صفحات ورود المفردات العلمية كماأال إ

 .بعنوان أو توضح تحدد
( 1811)قيمة بلغت ( 1)وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسط حسابي الشاهد رقم 

على توفر جميع مكونات صفحة مراجعة الفصل في نهاية كل فصل،  بمستوى تحقق مرتفع مما يدل
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 2825)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2، 3)تاله الشاهدان رقم 

تنظيم الفصول في كتاب الطالب للصف الخامس بنمطية واضحة ومتسقة من حيث مكونات الفصل 
ن الكتاب لم يلتزم بتضمين بعض فقرات أـال إ األصلكتاب بصورة مشابهة لما ظهرت عليه في ال

القراءة  نشاط بناء المهارة، نشاط اعمل كالعلماء، الكتابة في العلوم،)ـمرحلة التوسع واالثراء والمتمثلة ب
بتناول فقرة  ات في نهاية كل درس في الكتاب األصلالتي تتكرر بثب( العلوم والرياضيات في العلوم،

 .لمذكورة لموضوع يتسق مع طبيعة الدرسمن الفقرات ا
 

 لكتاب الطالب ) يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الخامسة من المحور الثالث
 (للصف الخامس االبتدائي

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
سط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتو 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 56-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 كتاب الطالب) يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث– 
 (ياالبتدائ الخامسالصف 

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشران 
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

بي التكرارات والمتوسط الحسا( 55-4)ويوضح الجدول  .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .ق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحق

 55-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 م للصف الخامس االبتدائيلكتاب العلو " الفصوليظهر االتساق في تصميم "

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 تشجع تصميم مقدمات الفصول الطالب على التعلم    7المؤشر 

 8788 3788    4 ت تتضمن افتتاحية الفصل صورة فوتوغرافية ممتدة في صفحتين متقابلتين 783
    188 ن

 8788 3788    4 ت .أبرزت الفكرة العامة في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل  782
    188 ن

781 
 إلـى خصص لمفردات الفصـل إطـار ضـمن صـورة افتتاحيـة الفصـل ينقسـم

جــزأين يحويــان مفتاحــا للمفــردات ودالالتهــا مظللــة وحــدد أرقــام الصــفحات 
 معبرة لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى  ودعمت بصور

 87577 1758  2 2  ت
  58 58  ن

 87132 2758 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %8373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   تُفنفففظ م الفصول بنمطية واضحة ومتس قة 8المؤش ر

883 
بط مــــع فــــروع المعرفــــة األخــــرى وســــياقات يتكامــــل محتــــوى الفصــــل ويــــرت 

الكتابــــــــة فــــــــي "حياتيــــــــة متعــــــــددة فــــــــي مرحلــــــــة التوســــــــع فــــــــي المجــــــــاالت 
 "قراءة علمية"، "الرياضيات في العلوم""العلوم

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

882 
نشاط استقصائي صمم ليتـدرج فـي االستقصـاء المبنـي "يوجد في كل فصل
لتركيـز علـى المهـارة يخـتص كـل فصـل بمهـارة نشـاط ا""والموجة والمفتوح ،

 "مهارة 32محددة من مهارات الطريقة العلمية والتي تشكل بمجملها 

 1758 2725   3 1 ت

   75 25 ن

881 

ملخـص بصـري لمحتـوى "تتضـمن " مراجعـة"تتضمن نهاية كـل فصـل فقـرة 
 (مفـــــــردات) إلـــــــى مهـــــــام تقويميـــــــة مقســـــــمة"،"دروس الفصـــــــل والمطويـــــــة 

ســؤال يتعلــق ) (التحضــير لالختبــار) (تقــويم األداء) (رات والمفــاهيمالمهــا)و
معـــززة بصـــور ،وأبـــرزت المهـــارة المســـتهدفة فـــي المهمـــة  (بـــالفكرة العامـــة

 .التقويمية بلون لألزرق

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 87577 2758 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %8373 حقق المؤشر الثامنالنسبة المئوية لمستوى ت

 87132 2758 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %8373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 55-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18392)نحراف معياري ، وبا(2851)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 1811-2825)بين  في المدى ما
(8181.)% 

بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( 2851)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي قيمته 
نتيجة التزام افتتاحية الفصل في  بمستوى تحقق مرتفع( 1811)على متوسط حسابي ( 2، 3)الشاهدان 

برزت الفكرة العامة، يليهما أفية ممتدة في صفحتين متقابلتين و كتاب الطالب بتضمين صورة فوتوغرا
ومستوى تحقق متوسط وتعزى هذه النتيجة اللتزام الكتاب ( 3851)بمتوسط حسابي ( 1)الشاهد 

األصل مشابهة لما ظهرت عليه في الكتاب بتضمين المفردات ودالالتها وقائمة بمفردات اخرى بصورة 
لم القائمة الجانبية  للمفردات  أن ن الكتاب لم يتضمن أرقام صفحات ورود المفردات العلمية كماأال إ

 .بعنوان أو توضح تحدد
( 1811)قيمة بلغت ( 1)وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسط حسابي الشاهد رقم 

على توفر جميع مكونات صفحة مراجعة الفصل في نهاية كل فصل،  بمستوى تحقق مرتفع مما يدل
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 2825)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2، 3)تاله الشاهدان رقم 

تنظيم الفصول في كتاب الطالب للصف الخامس بنمطية واضحة ومتسقة من حيث مكونات الفصل 
ن الكتاب لم يلتزم بتضمين بعض فقرات أـال إ األصلكتاب بصورة مشابهة لما ظهرت عليه في ال

القراءة  نشاط بناء المهارة، نشاط اعمل كالعلماء، الكتابة في العلوم،)ـمرحلة التوسع واالثراء والمتمثلة ب
بتناول فقرة  ات في نهاية كل درس في الكتاب األصلالتي تتكرر بثب( العلوم والرياضيات في العلوم،

 .لمذكورة لموضوع يتسق مع طبيعة الدرسمن الفقرات ا
 

 لكتاب الطالب ) يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الخامسة من المحور الثالث
 (للصف الخامس االبتدائي

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
سط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتو 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 56-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 كتاب الطالب) يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث– 
 (ياالبتدائ الخامسالصف 

تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشران 
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

بي التكرارات والمتوسط الحسا( 55-4)ويوضح الجدول  .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .ق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحق

 55-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 م للصف الخامس االبتدائيلكتاب العلو " الفصوليظهر االتساق في تصميم "

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 تشجع تصميم مقدمات الفصول الطالب على التعلم    7المؤشر 

 8788 3788    4 ت تتضمن افتتاحية الفصل صورة فوتوغرافية ممتدة في صفحتين متقابلتين 783
    188 ن

 8788 3788    4 ت .أبرزت الفكرة العامة في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل  782
    188 ن

781 
 إلـى خصص لمفردات الفصـل إطـار ضـمن صـورة افتتاحيـة الفصـل ينقسـم

جــزأين يحويــان مفتاحــا للمفــردات ودالالتهــا مظللــة وحــدد أرقــام الصــفحات 
 معبرة لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى  ودعمت بصور

 87577 1758  2 2  ت
  58 58  ن

 87132 2758 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %8373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   تُفنفففظ م الفصول بنمطية واضحة ومتس قة 8المؤش ر

883 
بط مــــع فــــروع المعرفــــة األخــــرى وســــياقات يتكامــــل محتــــوى الفصــــل ويــــرت 

الكتابــــــــة فــــــــي "حياتيــــــــة متعــــــــددة فــــــــي مرحلــــــــة التوســــــــع فــــــــي المجــــــــاالت 
 "قراءة علمية"، "الرياضيات في العلوم""العلوم

 1758 2725   3 1 ت
   75 25 ن

882 
نشاط استقصائي صمم ليتـدرج فـي االستقصـاء المبنـي "يوجد في كل فصل
لتركيـز علـى المهـارة يخـتص كـل فصـل بمهـارة نشـاط ا""والموجة والمفتوح ،

 "مهارة 32محددة من مهارات الطريقة العلمية والتي تشكل بمجملها 

 1758 2725   3 1 ت

   75 25 ن

881 

ملخـص بصـري لمحتـوى "تتضـمن " مراجعـة"تتضمن نهاية كـل فصـل فقـرة 
 (مفـــــــردات) إلـــــــى مهـــــــام تقويميـــــــة مقســـــــمة"،"دروس الفصـــــــل والمطويـــــــة 

ســؤال يتعلــق ) (التحضــير لالختبــار) (تقــويم األداء) (رات والمفــاهيمالمهــا)و
معـــززة بصـــور ،وأبـــرزت المهـــارة المســـتهدفة فـــي المهمـــة  (بـــالفكرة العامـــة

 .التقويمية بلون لألزرق

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 87577 2758 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %8373 حقق المؤشر الثامنالنسبة المئوية لمستوى ت

 87132 2758 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %8373 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة ( 56-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (18388)، وبانحراف معياري (2884)تساوي  االتساق في تصميم الدروس

 %(.9487)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 1811-2825)بين  االمدى م
بمستوى تحقق مرتفع، وكذلك ( 1811)وقد حصل المؤشر التاسع على متوسط حسابي قيمته 

مما يدل ( 1811)الحال بالنسبة لشواهده الثالثة والتي حققت مستوى مرتفع بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
تاب الطالب للصف الخامس بتضمين جميع مكونات مقدمة الدرس كما ظهرت عليه في على التزام ك

 الكتاب األصل واتفاق جميع المحللين 
قيمة ( 8، 7، 6، 4، 2، 3)وبالنسبة للمؤشر العاشر فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده 

م الدروس بنمطية بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب الصف الخامس بتصمي( 1811)بلغت 
واضحة وثابتة في سائر الفصول كما التزم الكتاب بتضمين جميع مكونات الدرس ضمن مراحل دورة 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل التزام ( 2875)بمتوسط حسابي ( 5)التعلم الخماسية، تالها الشاهد رقم 
بمتوسط ( 1)سة والفرعية تاله الشاهد الكتاب بتقسيم النص إلى فقرات وااللتزام والثبات في العناوين الرئي

ومستوى تحقق متوسط وذلك اللتزام الكتاب بمكونات فقرة أقرأ وأتعلم في ( 2811)حسابي بلغت قيمته 
رقام صفحات ورود المفردات ضمن فقرة أقرأ وأتعلم وغياب المواقع أكتاب الطالب بينما غاب كل من 

 .لميةلكترونية الداعمة للمفردات والمفاهيم العاإل
 

 نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي ةخالص: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل 

مؤشرات رئيسة، يتم ( 31)مواصفة تضمنت ( 5)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات المعيارية،  عرض نتائج هذا

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ( 57-4)والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 57-4 جدول 

 للعلوم للصف الخامس االبتدائي لكتاب الطالب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات التناول والعرض
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %8873 8718 2765 مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن 1
 4 %7373 87445 2738 ر االتساق والتمايز في تصميم بنية الكتابيظه 2
 5 %6677 87272 2788 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 3
 3 %8373 87132 2758 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 1 %3477 1788 2784 يظهر االتساق في تصميم الدروس 5

  %8473 87126 2753 ث الكليمستوى تحقق المواصفات للمحور الثال
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 56-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 `تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم   3المؤشر

983 
 8788 3788    4 ت تظهر افتتاحية الدرس في صورة فوتوغرافية ممتدة لتشمل الصفحتين المتقابلتين

    188 ن

تقــدم فقـــرة أنظـــر وأتســـاءل ضـــمن مرحلــة التهيئـــة تســـاؤل يـــرتبط بموضـــوع  982
 س صورة افتتاحية الدر 

 8788 3788    4 ت

    188 ن

981 

تتضــمن افتتاحيــة الــدرس نشــاط استكشــافي   تــم تحديــد المــواد المســتخدمة 
فـي النشـاط مــع صـور توضــيحية لهـا ، يوجــد صـور توضــح أحـد خطــوات 
النشـــاط مـــدون عليهـــا رقـــم الخطـــوة وتظهـــر المهـــارات المســـتهدفة ضــــمن 

 النشاط االستكشافي مميزة  باللون األحمر 

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 8788 3788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 تُفنفففظ م الدروس بنمطية واضحة ومتسقة    18المؤش ر

 8788 3788    4 ت صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول  3183
    188 ن

 إلـــى يعـــرض المحتـــوى المعرفـــي وفقـــا لـــدورة الـــتعلم الخماســـية مـــع اإلشـــارة 3182
 مراحل الدورة  أسفل الترقيم للصفحة

 8788 3788    4 ت
    188 ن

3181 
المفـردات "و"الفكـرة الرئيسـة " توجد في بداية مرحلة الشرح فقرة أقرأ وتعلـم تتضـمن

ومهـــارة "، " الموقـــع االلكترونـــي"،"فـــي الـــنص الجديـــدة وحـــدد رقـــم صـــفحة ظهورهـــا
 ". القراءة مع تحديد النمط المستهدف  والمخطط التنظيمي

 1715 2788   4 2 ت
   188  ن

 8788 3788    4 ت quick labتتضمن مرحلة الشرح نشاط سريع  3184
    188 ن

3185 
لـدروس بـاللون فقرات كتبت العناوين الرئيسة ضمن مـتن ا إلى قسم النص

األزرق الغامق وكتبت العنـاوين الفرعيـة بـاللون األحمـر وظللـت المفـردات 
 التي ترد ألول مرة 

 8758 2775   1 3 ت
   25 75 ن

يحفز السؤال أختبر نفسي الطالب علـى التحقـق مـن الفهـم ويعـزز بسـؤال  3186
 للتفكير الناقد 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788    4 ت (حقيقة)فقرة تقدم حقيقة علمية ترتبط بمضمون الدرس توجد 3187
    188 ن

3188 

يقــدم تقــويم مســتمر وبأشــكال مختلفــة قبلــي وبنــائي وتجميعــي  يــرد فــي نهايــة كــل 
درس مراجعــة الــدرس والتــي تتضــمن ملخصــا مصــورا ونشــاط خــاص بالمطويــات 

أفكــر وأتحــدث "الــدرس تحــت  فقــرة  وأســئلة تتنــاول تقــويم المهــارات المختلقــة مــن
 وتتضمن الربط بين العلوم والرياضيات ،العلوم والكتابة " واكتب

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 87188 2784 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %3477 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 87188 2784 تحقق المواصفة الخامسةالمتوسط الحسابي لمستوى 
  %3477 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
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يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة ( 56-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (18388)، وبانحراف معياري (2884)تساوي  االتساق في تصميم الدروس

 %(.9487)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 1811-2825)بين  االمدى م
بمستوى تحقق مرتفع، وكذلك ( 1811)وقد حصل المؤشر التاسع على متوسط حسابي قيمته 

مما يدل ( 1811)الحال بالنسبة لشواهده الثالثة والتي حققت مستوى مرتفع بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
تاب الطالب للصف الخامس بتضمين جميع مكونات مقدمة الدرس كما ظهرت عليه في على التزام ك

 الكتاب األصل واتفاق جميع المحللين 
قيمة ( 8، 7، 6، 4، 2، 3)وبالنسبة للمؤشر العاشر فقد حصل على متوسط حسابي لشواهده 

م الدروس بنمطية بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب الصف الخامس بتصمي( 1811)بلغت 
واضحة وثابتة في سائر الفصول كما التزم الكتاب بتضمين جميع مكونات الدرس ضمن مراحل دورة 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل التزام ( 2875)بمتوسط حسابي ( 5)التعلم الخماسية، تالها الشاهد رقم 
بمتوسط ( 1)سة والفرعية تاله الشاهد الكتاب بتقسيم النص إلى فقرات وااللتزام والثبات في العناوين الرئي

ومستوى تحقق متوسط وذلك اللتزام الكتاب بمكونات فقرة أقرأ وأتعلم في ( 2811)حسابي بلغت قيمته 
رقام صفحات ورود المفردات ضمن فقرة أقرأ وأتعلم وغياب المواقع أكتاب الطالب بينما غاب كل من 

 .لميةلكترونية الداعمة للمفردات والمفاهيم العاإل
 

 نتائج المحور الثالث لكتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي ةخالص: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل 

مؤشرات رئيسة، يتم ( 31)مواصفة تضمنت ( 5)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات المعيارية،  عرض نتائج هذا

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ( 57-4)والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 57-4 جدول 

 للعلوم للصف الخامس االبتدائي لكتاب الطالب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات التناول والعرض
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %8873 8718 2765 مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن 1
 4 %7373 87445 2738 ر االتساق والتمايز في تصميم بنية الكتابيظه 2
 5 %6677 87272 2788 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 3
 3 %8373 87132 2758 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 1 %3477 1788 2784 يظهر االتساق في تصميم الدروس 5

  %8473 87126 2753 ث الكليمستوى تحقق المواصفات للمحور الثال
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 56-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 `تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم   3المؤشر

983 
 8788 3788    4 ت تظهر افتتاحية الدرس في صورة فوتوغرافية ممتدة لتشمل الصفحتين المتقابلتين

    188 ن

تقــدم فقـــرة أنظـــر وأتســـاءل ضـــمن مرحلــة التهيئـــة تســـاؤل يـــرتبط بموضـــوع  982
 س صورة افتتاحية الدر 

 8788 3788    4 ت

    188 ن

981 

تتضــمن افتتاحيــة الــدرس نشــاط استكشــافي   تــم تحديــد المــواد المســتخدمة 
فـي النشـاط مــع صـور توضــيحية لهـا ، يوجــد صـور توضــح أحـد خطــوات 
النشـــاط مـــدون عليهـــا رقـــم الخطـــوة وتظهـــر المهـــارات المســـتهدفة ضــــمن 

 النشاط االستكشافي مميزة  باللون األحمر 

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 8788 3788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %188 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 تُفنفففظ م الدروس بنمطية واضحة ومتسقة    18المؤش ر

 8788 3788    4 ت صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة في سائر الفصول  3183
    188 ن

 إلـــى يعـــرض المحتـــوى المعرفـــي وفقـــا لـــدورة الـــتعلم الخماســـية مـــع اإلشـــارة 3182
 مراحل الدورة  أسفل الترقيم للصفحة

 8788 3788    4 ت
    188 ن

3181 
المفـردات "و"الفكـرة الرئيسـة " توجد في بداية مرحلة الشرح فقرة أقرأ وتعلـم تتضـمن

ومهـــارة "، " الموقـــع االلكترونـــي"،"فـــي الـــنص الجديـــدة وحـــدد رقـــم صـــفحة ظهورهـــا
 ". القراءة مع تحديد النمط المستهدف  والمخطط التنظيمي

 1715 2788   4 2 ت
   188  ن

 8788 3788    4 ت quick labتتضمن مرحلة الشرح نشاط سريع  3184
    188 ن

3185 
لـدروس بـاللون فقرات كتبت العناوين الرئيسة ضمن مـتن ا إلى قسم النص

األزرق الغامق وكتبت العنـاوين الفرعيـة بـاللون األحمـر وظللـت المفـردات 
 التي ترد ألول مرة 

 8758 2775   1 3 ت
   25 75 ن

يحفز السؤال أختبر نفسي الطالب علـى التحقـق مـن الفهـم ويعـزز بسـؤال  3186
 للتفكير الناقد 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

 8788 3788    4 ت (حقيقة)فقرة تقدم حقيقة علمية ترتبط بمضمون الدرس توجد 3187
    188 ن

3188 

يقــدم تقــويم مســتمر وبأشــكال مختلفــة قبلــي وبنــائي وتجميعــي  يــرد فــي نهايــة كــل 
درس مراجعــة الــدرس والتــي تتضــمن ملخصــا مصــورا ونشــاط خــاص بالمطويــات 

أفكــر وأتحــدث "الــدرس تحــت  فقــرة  وأســئلة تتنــاول تقــويم المهــارات المختلقــة مــن
 وتتضمن الربط بين العلوم والرياضيات ،العلوم والكتابة " واكتب

 8788 3788    4 ت

    188 ن

 87188 2784 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %3477 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 87188 2784 تحقق المواصفة الخامسةالمتوسط الحسابي لمستوى 
  %3477 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
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( 3877)بدرجة تحقق مرتفعة، وأخيرًا جاء المحور األول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2811)
 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم

 

 ومناقشتها للصف الخامس االبتدائيتحليل دليل المعلم  نتائج 4-1-2-2
لمـادة العلـوم الفصـل الدراسـي األول  االبتـدائي الخامسلعرض نتائج تحليل دليل المعلم للصف 

ي، ســيتم عــرض نتــائج مواصــفات كــل محــور فــي ضــوء مســتوى تحقــق مؤشــراتها، ومــن ثــم عــرض أنالثــو 
  .نتائج المحور الكلي لهذا الصف

 

 االبتدائي الخامسالصف  –دليل المعلمالمواصفات التربوية : ولالمحور األ  4-3-2-2-3
على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من يركز هذا المحور 

الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصـر المحتـوى وهـي تلـك المواصـفات المتحققـة فـي منتجـات السلسـلة 
مؤشــرات رئيســة، ( 31)ويتضــمن ثمانيــة مواصــفات ينــدرج تحتهــا ،يــل المعلماألصــل لكتــاب الطالــب ودل

ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا 
 :المحور كما يلي

 

 دليل المعلم) تمحور المحتوى حول االستقصاء: المواصفة األولى من المحور األول– 
 (االبتدائي مسالخاالصف 

 مؤشر تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها
وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  واحد

 :   لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 53-4 جدول 

 في المحور التربوي التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 لدليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤش ر 

يقدم دليل المعلم مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية المغلقة  383
 .والموّجهة وشبه المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة "المرجع المكتبي للمعلم"ّدم يق 382
 دعما للتطوير المهني إلدارة تدريس العلوم المعتمد على االستقصاء 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %311 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( 57-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (18326)، وبانحراف معياري (2851)تساوي 

 %(. 8481)، ونسبة التحقق تساوي  (1811-2825)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2884-2811)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

بمستوى مرتفع ومتوسط حسابي بلغت  يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الخامسة 
مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ، تلتها المواصفة األولى بعد ذلك (2884)قيمته 
يظهر االتساق في ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الرابعة ( 2865)بمتوسط حسابي  ومتسق

وجاءت في المرتبة الثالثة في المحور ( 2851)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  تصميم الفصول
التي حققت متوسط  يظهر االتساق والتمايز في تصميم بنية الكتابالثالث، يليها المواصفة الثانية 

يظهر االتساق في تصميم الوحدات بمستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الثالثة ( 2818)ي حساب
بدرجة تحقق متوسطة واحتلت بذلك المرتبة األخيرة بين مواصفات ( 2811)بمتوسط حسابي التعليمية 

 .المحور الثالث
 

 خالصة نتائج محاور اتساق كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي  4-1-2-1-4
اور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل لعرض نتائج المح

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 1)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 58-4)دول ويوضح الج
 58-4 جدول 

 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائيمحاور تقييم في تساق المتوسطات والنسب المئوية ال 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %5685 18371 3877 المواصفات التربوية 1
 2 %7787 1841 2811 المواصفات الفنية 2
 3 %8481 18326 2851 مواصفات التناول والعرض 3
  %6378 87288 2787 مستوى تحقق  المحاور الكلية 

 

مستوى تحقق المحاور جميعا وقعت أن قيمة المتوسط الحسابي ل( 58-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 2817)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (2851-3877)بين 

بنسبة تحقق ( 1811-2825)بمستوى تحقق مرتفع حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
بدرجة مرتفعة وبمتوسط  يالحظ أن المحور الثالث قد تحقق: وعلى مستوى المحاور%(. 6981)

وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور الثاني فقد حصل على متوسط حسابي ( 2851)حسابي بلغ 
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( 3877)بدرجة تحقق مرتفعة، وأخيرًا جاء المحور األول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2811)
 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم

 

 ومناقشتها للصف الخامس االبتدائيتحليل دليل المعلم  نتائج 4-1-2-2
لمـادة العلـوم الفصـل الدراسـي األول  االبتـدائي الخامسلعرض نتائج تحليل دليل المعلم للصف 

ي، ســيتم عــرض نتــائج مواصــفات كــل محــور فــي ضــوء مســتوى تحقــق مؤشــراتها، ومــن ثــم عــرض أنالثــو 
  .نتائج المحور الكلي لهذا الصف

 

 االبتدائي الخامسالصف  –دليل المعلمالمواصفات التربوية : ولالمحور األ  4-3-2-2-3
على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من يركز هذا المحور 

الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصـر المحتـوى وهـي تلـك المواصـفات المتحققـة فـي منتجـات السلسـلة 
مؤشــرات رئيســة، ( 31)ويتضــمن ثمانيــة مواصــفات ينــدرج تحتهــا ،يــل المعلماألصــل لكتــاب الطالــب ودل

ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا 
 :المحور كما يلي

 

 دليل المعلم) تمحور المحتوى حول االستقصاء: المواصفة األولى من المحور األول– 
 (االبتدائي مسالخاالصف 

 مؤشر تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها
وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  واحد

 :   لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 53-4 جدول 

 في المحور التربوي التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 لدليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤش ر 

يقدم دليل المعلم مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية المغلقة  383
 .والموّجهة وشبه المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة "المرجع المكتبي للمعلم"ّدم يق 382
 دعما للتطوير المهني إلدارة تدريس العلوم المعتمد على االستقصاء 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %311 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( 57-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (18326)، وبانحراف معياري (2851)تساوي 

 %(. 8481)، ونسبة التحقق تساوي  (1811-2825)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2884-2811)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

بمستوى مرتفع ومتوسط حسابي بلغت  يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الخامسة 
مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ، تلتها المواصفة األولى بعد ذلك (2884)قيمته 
يظهر االتساق في ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الرابعة ( 2865)بمتوسط حسابي  ومتسق

وجاءت في المرتبة الثالثة في المحور ( 2851)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  تصميم الفصول
التي حققت متوسط  يظهر االتساق والتمايز في تصميم بنية الكتابالثالث، يليها المواصفة الثانية 

يظهر االتساق في تصميم الوحدات بمستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الثالثة ( 2818)ي حساب
بدرجة تحقق متوسطة واحتلت بذلك المرتبة األخيرة بين مواصفات ( 2811)بمتوسط حسابي التعليمية 

 .المحور الثالث
 

 خالصة نتائج محاور اتساق كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي  4-1-2-1-4
اور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل لعرض نتائج المح

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 1)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 58-4)دول ويوضح الج
 58-4 جدول 

 كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائيمحاور تقييم في تساق المتوسطات والنسب المئوية ال 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %5685 18371 3877 المواصفات التربوية 1
 2 %7787 1841 2811 المواصفات الفنية 2
 3 %8481 18326 2851 مواصفات التناول والعرض 3
  %6378 87288 2787 مستوى تحقق  المحاور الكلية 

 

مستوى تحقق المحاور جميعا وقعت أن قيمة المتوسط الحسابي ل( 58-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 2817)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (2851-3877)بين 

بنسبة تحقق ( 1811-2825)بمستوى تحقق مرتفع حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
بدرجة مرتفعة وبمتوسط  يالحظ أن المحور الثالث قد تحقق: وعلى مستوى المحاور%(. 6981)

وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور الثاني فقد حصل على متوسط حسابي ( 2851)حسابي بلغ 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 سطمتو 
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

287 
يســهم المحتــوى فــي تقــديم أفكــار لتقيــيم خبــرات الطــالب وأفكــارهم عبــر 
المناقشـات الصـفية المرتبطــة مـع تقيـيم المعرفــة القبليـة ومناقشـة الفكــرة 

 الرئيسة

 1811 1811    4 ت

    311 ن

فــي دليــل المعلــم   e-reviewراجعــة االلكترونيــة تــوفر اختبــارات الم 288
 التغذية الراجعة الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18325 2813 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %7781 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ى في تخطيط التدريس وفق استراتيجيات التعلم المتمايزيسهم المحتو      3المؤش ر

183 
يقــــدم المحتــــوى إرشــــادات لتخطــــيط مســــتويات مناســــبة  مــــن التحــــدي 

مراعـــاة المســـتويات )التعليمـــي للطـــالب اســـتراتيجيات التعلـــيم المتمـــايز 
 (المختلفة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ر متعـــددة للقـــراءة ضـــمن يقـــدم المحتـــوى اســـتراتيجيات إضـــافية لمصـــاد 182
  دليل المعلم للقراءة المتعددة المستويات ومزودة بدليل إرشادي للمعلم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

يســــمح المحتـــــوى بتقـــــديم المفـــــاهيم المهمـــــة للمجموعـــــات الصـــــغيرة أو  181
 التعليم الفردي مثل بطاقات المفاهيم المفتاحية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 .يقترح المحتوى استراتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة 184
 1811 1    4 ت
    311 ن

يقـــدم المحتـــوى دعمـــا للمعلـــم مـــن خـــالل الجـــزء الخـــاص بـــالتقويم فـــي  185
 الغرفة الصفية ضمن المرجع المكتبي للمعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 صوتية للقراءة المتعددة المستوياتيقدم المحتوى مختارات  186
 1811 1811 4    ت
 311    ن

يتضــــمن المحتــــوى اإلشــــارة إلــــى الموقــــع االلكترونــــي لتقــــديم عــــروض  187
 (science in motion)تقديمية بصرية للمفاهيم المفتاحية 

 1851 1825 1 3   ت
 75 25   ن

 1817 1.3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

 تتضمن توجيهات المعلم لتنفيذ األنشطة ايقونة العمل الجماعي  483
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 بة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابعالنس

 1814 2.4 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  80% النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

التعلم أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (61-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (04.)، وبانحراف معياري (2.4)ساوي ت المتمركز حول المتعلم

 %(.81)وبنسبة  مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811 أقل من-2825)
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 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى (59-4)يتضح من الجدول 
ا المتوسط ، ويقع هذ(1811)، وبانحراف معياري (1811)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

 %(.311)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
لكل منها بمستوى تحقق ( 1811)سط حسابي و وقد حصلت الشواهد للمؤشر األول على مت

 مرتفع مما يدل على التزام دليل المعلم للصف الخامس من كتب المشروع  بتقديم الدعم للمعلم في
مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهة وشبه  التركيز على االستقصاء وتقديم 

المرجع "ن الدليل لم يلتزم بتضمين االنشطة البديلة حيث غابت من الدليل، كما قّدم أال إالمفتوحة 
لمهني إلدارة تدريس حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة دعما للتطوير ا"المكتبي للمعلم ضمن 

 .العلوم المعتمد على االستقصاء
 

 لدليل معلم العلوم للصف  التعلم المتمركز حول المتعلم: المواصفة الثانية من المحور األول
 الخامس االبتدائي

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
لتكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج ا

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 61-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية 68-4 جدول 

 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" علمتالتعلم المتمركز حول الم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 سطمتو 
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 عم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول المتعلميد  2المؤش ر

تحــــدد بوضــــوح المرحلــــة المناســــبة مــــن مراحــــل دورة الــــتعلم بعالمــــات  283
 .تبويب لكل جزء من كل درس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ســية فــي المرجــع المكتبــي يــدرج قســم خــاص بنمــوذج دورة الــتعلم الخما 282
 للمعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقــدم المحتــوى مقترحــات ألســئلة ســابرة وتشخيصــية فــي مرحلــة تقــديم  281
 الدرس لتقويم المعرفة القبلية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقــدم المحتــوى توجيهــات إضــافية لمســاعدة المعلــم علــى التعــرف علــى  284
 لخاطئة الشائعة عند الطالبالمفاهيم ا

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 يقدم المحتوى إرشادات للمعلمين لكيفية استخدام جدول التعلم 285
 1811 1811    4 ت
    311 ن

286 
تســــــاعد مصــــــادر المعلــــــم علــــــى توجيــــــه الطــــــالب لتطبيــــــق التجــــــارب 

 school   يـةأنشـطة منزلوالمفاهيم العلمية خارج الغرفة الصفية فـي 
to home activity  

 3811 1851 2 2   ت
 51 51   ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 سطمتو 
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

287 
يســهم المحتــوى فــي تقــديم أفكــار لتقيــيم خبــرات الطــالب وأفكــارهم عبــر 
المناقشـات الصـفية المرتبطــة مـع تقيـيم المعرفــة القبليـة ومناقشـة الفكــرة 

 الرئيسة

 1811 1811    4 ت

    311 ن

فــي دليــل المعلــم   e-reviewراجعــة االلكترونيــة تــوفر اختبــارات الم 288
 التغذية الراجعة الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 18325 2813 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %7781 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 ى في تخطيط التدريس وفق استراتيجيات التعلم المتمايزيسهم المحتو      3المؤش ر

183 
يقــــدم المحتــــوى إرشــــادات لتخطــــيط مســــتويات مناســــبة  مــــن التحــــدي 

مراعـــاة المســـتويات )التعليمـــي للطـــالب اســـتراتيجيات التعلـــيم المتمـــايز 
 (المختلفة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ر متعـــددة للقـــراءة ضـــمن يقـــدم المحتـــوى اســـتراتيجيات إضـــافية لمصـــاد 182
  دليل المعلم للقراءة المتعددة المستويات ومزودة بدليل إرشادي للمعلم

 1811 1811 4    ت
 311    ن

يســــمح المحتـــــوى بتقـــــديم المفـــــاهيم المهمـــــة للمجموعـــــات الصـــــغيرة أو  181
 التعليم الفردي مثل بطاقات المفاهيم المفتاحية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 .يقترح المحتوى استراتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة 184
 1811 1    4 ت
    311 ن

يقـــدم المحتـــوى دعمـــا للمعلـــم مـــن خـــالل الجـــزء الخـــاص بـــالتقويم فـــي  185
 الغرفة الصفية ضمن المرجع المكتبي للمعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 صوتية للقراءة المتعددة المستوياتيقدم المحتوى مختارات  186
 1811 1811 4    ت
 311    ن

يتضــــمن المحتــــوى اإلشــــارة إلــــى الموقــــع االلكترونــــي لتقــــديم عــــروض  187
 (science in motion)تقديمية بصرية للمفاهيم المفتاحية 

 1851 1825 1 3   ت
 75 25   ن

 1817 1.3 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %44 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

 تتضمن توجيهات المعلم لتنفيذ األنشطة ايقونة العمل الجماعي  483
 1811 1811    4 ت
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 بة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابعالنس

 1814 2.4 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  80% النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

التعلم أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (61-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (04.)، وبانحراف معياري (2.4)ساوي ت المتمركز حول المتعلم

 %(.81)وبنسبة  مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811 أقل من-2825)
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 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى (59-4)يتضح من الجدول 
ا المتوسط ، ويقع هذ(1811)، وبانحراف معياري (1811)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

 %(.311)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
لكل منها بمستوى تحقق ( 1811)سط حسابي و وقد حصلت الشواهد للمؤشر األول على مت

 مرتفع مما يدل على التزام دليل المعلم للصف الخامس من كتب المشروع  بتقديم الدعم للمعلم في
مقترحات لكيفية عرض األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهة وشبه  التركيز على االستقصاء وتقديم 

المرجع "ن الدليل لم يلتزم بتضمين االنشطة البديلة حيث غابت من الدليل، كما قّدم أال إالمفتوحة 
لمهني إلدارة تدريس حقيبة المعلم من خالل أقسامه المختلفة دعما للتطوير ا"المكتبي للمعلم ضمن 

 .العلوم المعتمد على االستقصاء
 

 لدليل معلم العلوم للصف  التعلم المتمركز حول المتعلم: المواصفة الثانية من المحور األول
 الخامس االبتدائي

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
لتكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج ا

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 61-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية 68-4 جدول 

 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" علمتالتعلم المتمركز حول الم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 سطمتو 
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 عم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول المتعلميد  2المؤش ر

تحــــدد بوضــــوح المرحلــــة المناســــبة مــــن مراحــــل دورة الــــتعلم بعالمــــات  283
 .تبويب لكل جزء من كل درس

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ســية فــي المرجــع المكتبــي يــدرج قســم خــاص بنمــوذج دورة الــتعلم الخما 282
 للمعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقــدم المحتــوى مقترحــات ألســئلة ســابرة وتشخيصــية فــي مرحلــة تقــديم  281
 الدرس لتقويم المعرفة القبلية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقــدم المحتــوى توجيهــات إضــافية لمســاعدة المعلــم علــى التعــرف علــى  284
 لخاطئة الشائعة عند الطالبالمفاهيم ا

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 يقدم المحتوى إرشادات للمعلمين لكيفية استخدام جدول التعلم 285
 1811 1811    4 ت
    311 ن

286 
تســــــاعد مصــــــادر المعلــــــم علــــــى توجيــــــه الطــــــالب لتطبيــــــق التجــــــارب 

 school   يـةأنشـطة منزلوالمفاهيم العلمية خارج الغرفة الصفية فـي 
to home activity  

 3811 1851 2 2   ت
 51 51   ن
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 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين
وبمستوى تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 5، 4، 1، 2، 3)، وتحققت الشواهد (1811-1811)

لى درجة االلتزام العالية التي تحققت في دليل المعلم لمفردات تحقق الشواهد إمرتفع وتعزى هذه النتيجة 
كما . حيث تحدد وبوضوح المرحلة المناسبة من مراحل دورة التعلم بعالمات تبويب لكل جزء من كل درس

وتشخيصية في مرحلة تقديم الدرس لتقويم المعرفة القبلية، وقدم قدم المحتوى مقترحات ألسئلة سابرة 
المحتوى توجيهات إضافية لمساعدة المعلم على التعرف على المفاهيم الخاطئة الشائعة عند الطالب 

( 1851)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 6)صل، أما الشاهد بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في الدليل األ
 school to home)أنشطة منزليةًا وتعزى هذه النتيجة لغياب كتيب ومستوى تحقق منخفض جد

activity )والذي حصل على متوسط حسابي ( 8)يليه الشاهد  .نشطة الصفيةضمن حقيبة المعلم لأل
لى غياب المصادر االلكترونية والتي توفر اختبارات المراجعة إتحقق ويعزى ذلك غير مبمستوى ( 1811)

 .في دليل المعلم والتي تقدم التغذية الراجعة الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية e-reviewااللكترونية 
 ابية لمؤشراته الفرعية بينبالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحس

وبمستوى تحقق مرتفع ( 1811)على متوسط حسابي ( 5، 4 ،3)حيث حصلت المؤشرات ( 1811–1811)
يم استراتيجيات التعليم المتمايز وتقديم دعم للمعلم من خالل الجزء الخاص بالتقويم في اللتزام الدليل بتقد

وتضمين استرتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة  ،الغرفة الصفية ضمن المرجع المكتبي للمعلم
ومستوى ( 1825)بمتوسط حسابي ( 7)صل، يليه الشاهد بصورة مقاربة لما ظهرت عليه في السلسلة األ

تحقق منخفض جدًا  نتيجة غياب الموقع االلكتروني والذي يقدم عروض تقديمية بصرية للمفاهيم 
التي حصلت على متوسط حسابي ( 6، 1، 2)وأخيرا الشواهد ( science in motion)المفتاحية 

راءة مصادر متعددة للقراءة ضمن دليل المعلم للق تحقق نتيجة غياب كل منغير م بمستوى( 1811)
ومختارات صوتية للقراءة المتعددة  المتعددة المستويات ومزودة بدليل إرشادي للمعلم، والبطاقات المفتاحية،

 .المستويات
وبمستوى تحقق مرتفع وكذلك ( 1811)والمؤشر الرابع حصل على متوسط حسابي بلغت قيمته 

يقونة أيجيات التعلم التعاوني بتضمين مما يدل على دعم الدليل السترات( 3)الحال بالنسبة لمؤشره الفرعي 
 .نشطةالعمل الجماعي عند توجيهات تنفيذ األ

 
 لدليل   ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة: المواصفة الثالثة من المحور األول

 المعلم للصف الخامس االبتدائي
مؤشر ( 3)والبالغ عددها  تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 63-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .مؤشرات هذه المواصفة لمستوى تحققالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 61-4 جدول 

 ةلثالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثا
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي "ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة"

 البنود م
المتوسط  حققمستوى الت ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يقدم دليل المعلم استراتيجيات مناسبة  لدعم مهارات االستذكار أو الدراسة  5المؤش ر

تقدم في دليل المعلم ضمن مصادر المعلم  نماذج متعددة   583
 لطالب على تنظيم المعلوماتللمنظمات التخطيطية لمساعدة ا

 1811    4 ت
 

1811 
    311 ن

المعلم أسئلة إضافية حول توضيح الصور البصرية  دليليتضمن  582
 .لتدريب الطالب عليها

 3892 2851   2 2 ت
   51 51 ن

يتضمن دليل المعلم نماذج ألسئلة إضافية لتنشيط المعرفة القبلية  581
 شات الفصل للطالب ولبدء  مناق

 1811 1811    4 ت

    311 ن

يوفر دليل المعلم أنشطة إضافية للتقويم األدائي تقدم تغذية راجعة  584
 للطالب حول أدائهم

 3892 2851   2 2 ت
   51 51 ن

 18738 2875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %93 سالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخام

 18738 2875 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %93 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

ينمي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن قيمة المتوسط الحسابي (63-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18738)راف معياري ، وبانح(2875)تساوي  دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من-385)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.93)وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس بين
مما يدل   (1811)قيمته  بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي( 1، 3)، وتحققت الشواهد (2825-1811)

على التزام الدليل بتقديم نماذج متعددة  للمنظمات التخطيطية لمساعدة الطالب على تنظيم المعلومات 
ضمن مصادر المعلم كما التزم الدليل بتقديم نماذج ألسئلة إضافية لتنشيط المعرفة القبلية للطالب 

( 4)الشاهد ، يليها في المرتبة الثانية صلولبدء مناقشات الفصل كما ظهرت عليه في الدليل األ
نتيجة التزام الدليل بتقديم أنشطة إضافية للتقويم  مرتفعبمستوى تحقق ( 2851)بمتوسط حسابي قيمته 

( 2)الشاهد  ، وأخيرااألدائي والتي تقدم تغذية راجعة للطالب حول أدائهم ضمن مراجعة الفصل
لتزام الدليل بتوفير أسئلة إضافية حول توضيح ال مرتفعوبمستوى تحقق ( 2825)بمتوسط حسابي 

 .الصور البصرية لتدريب الطالب عليها
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 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين
وبمستوى تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي ( 7، 5، 4، 1، 2، 3)، وتحققت الشواهد (1811-1811)

لى درجة االلتزام العالية التي تحققت في دليل المعلم لمفردات تحقق الشواهد إمرتفع وتعزى هذه النتيجة 
كما . حيث تحدد وبوضوح المرحلة المناسبة من مراحل دورة التعلم بعالمات تبويب لكل جزء من كل درس

وتشخيصية في مرحلة تقديم الدرس لتقويم المعرفة القبلية، وقدم قدم المحتوى مقترحات ألسئلة سابرة 
المحتوى توجيهات إضافية لمساعدة المعلم على التعرف على المفاهيم الخاطئة الشائعة عند الطالب 

( 1851)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 6)صل، أما الشاهد بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في الدليل األ
 school to home)أنشطة منزليةًا وتعزى هذه النتيجة لغياب كتيب ومستوى تحقق منخفض جد

activity )والذي حصل على متوسط حسابي ( 8)يليه الشاهد  .نشطة الصفيةضمن حقيبة المعلم لأل
لى غياب المصادر االلكترونية والتي توفر اختبارات المراجعة إتحقق ويعزى ذلك غير مبمستوى ( 1811)

 .في دليل المعلم والتي تقدم التغذية الراجعة الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية e-reviewااللكترونية 
 ابية لمؤشراته الفرعية بينبالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحس

وبمستوى تحقق مرتفع ( 1811)على متوسط حسابي ( 5، 4 ،3)حيث حصلت المؤشرات ( 1811–1811)
يم استراتيجيات التعليم المتمايز وتقديم دعم للمعلم من خالل الجزء الخاص بالتقويم في اللتزام الدليل بتقد

وتضمين استرتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة  ،الغرفة الصفية ضمن المرجع المكتبي للمعلم
ومستوى ( 1825)بمتوسط حسابي ( 7)صل، يليه الشاهد بصورة مقاربة لما ظهرت عليه في السلسلة األ

تحقق منخفض جدًا  نتيجة غياب الموقع االلكتروني والذي يقدم عروض تقديمية بصرية للمفاهيم 
التي حصلت على متوسط حسابي ( 6، 1، 2)وأخيرا الشواهد ( science in motion)المفتاحية 

راءة مصادر متعددة للقراءة ضمن دليل المعلم للق تحقق نتيجة غياب كل منغير م بمستوى( 1811)
ومختارات صوتية للقراءة المتعددة  المتعددة المستويات ومزودة بدليل إرشادي للمعلم، والبطاقات المفتاحية،

 .المستويات
وبمستوى تحقق مرتفع وكذلك ( 1811)والمؤشر الرابع حصل على متوسط حسابي بلغت قيمته 

يقونة أيجيات التعلم التعاوني بتضمين مما يدل على دعم الدليل السترات( 3)الحال بالنسبة لمؤشره الفرعي 
 .نشطةالعمل الجماعي عند توجيهات تنفيذ األ

 
 لدليل   ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة: المواصفة الثالثة من المحور األول

 المعلم للصف الخامس االبتدائي
مؤشر ( 3)والبالغ عددها  تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 
التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 63-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .مؤشرات هذه المواصفة لمستوى تحققالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة( 62-4)يتضح من الجدول 
، ويقع .(53)، وبانحراف معياري (2825)تساوي  يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث

؛ فعةمرتوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1أقل من-2825)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.75)وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس بين
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 31، 9 ، 8، 6، 4، 3)، وتحققت الشواهد (1811-1811)
بتضمين مما يدل على التزام الدليل بدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث ( 1811)

أساليب داعمة لتحسين اكتساب اللغة والتركيز على مهارة قراءة المفردات في مرحلة الشرح كما التزم 
، يليها في تطوير مهارات الكتابةالدليل بتوفير مصادر تقدم مقترحات اضافية لمساعدة الطالب ل

نتيجة  متوسطق بمستوى تحق( 3851)بمتوسط حسابي قيمته ( 7، 1، 2)المرتبة الثانية الشواهد 
 من (وردت لمرة واحدة فقط) الدليل أقل ن تكرار ورودها فيأال إتضمين دليل المعلم فقرة تكامل القراءة 

القراءة مع ورود فقرة قراءة علمية لى ارتباط ورود فقرة تكامل إصل ويعزى ذلك تكرارها في الدليل األ 
تكامل ) integrate readingترجمة العبارة ولم تلتزم  ثراء التوسع،في  كتاب الطالب في مرحلة اإل

ولم تتضمن مهمة قرائية بل تضمنت  (العلوم والكتابة)بما قصد منها حيث ترجمت في الدليل  (القراءة
والتي تقدم المحتوى  "قراءة متعددة المستويات"وغاب عن مصادر المعلم كتيبات  مهمة كتابية،

متوسط ( 5)حقق الشاهد  للمفاهيم المفتاحية، وأخيراً بمستويات قرائية متعددة لزيادة فهم الطالب 
الشواهد لغياب بطاقات  تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينغير مومستوى ( 1811)حسابي 

 .المفردات عن مصادر المعلم
 

 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية : المواصفة الخامسة من المحور األول
 امس االبتدائيلدليل المعلم للصف الخ

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

المتوسط الحسابي التكرارات و ( 61-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث: المواصفة الرابعة من المحور األول 
 لدليل المعلم للصف الخامس االبتدائي

( 3)اصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المو 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 62-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

 62-4 جدول 

 الرابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي "يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث"

 البنود م
المتوسط  ستوى التحققم ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث    6المؤش ر

يركز على مهارات القراءة والمفردات في مرحلة الشرح في دورة  683
 التعلم عبر فقرة أقرأ وأتعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يوفر المحتوى مقترحات لطرق متعددة يستطيع الطالب من  682
 خاللها التواصل والتشارك بالمهام القرائية مثل تكامل القراءة

 3871 3851  2 2  ت

  51 51  ن

681 
المحتوى "قراءة متعددة المستويات "يوفر مصادر المعلم  
لزيادة فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية ،  بمستويات قرائية متعددة 

 وبناء مهارة القراءة والكتابة

 3871 3851  2 2  ت

  51 51  ن

يقدم المحتوى دعم لتعلم اللغة من خالل أنشطة للمفردات  684
 (أساليب داعمة) لتحسين اكتساب اللغة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ر فهم الطالب للمفردات مثل يقدم إرشادات للمعلم لتطوي 685
 بطاقات المفردات

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 1811    4 ت يوفر المحتوى مخططات تنظيمية لتعزيز فهم الطالب للمفردات 686
    311 ن

يقترح استراتيجيات للمعلم ليرشد الطالب إلى استخدام الصور  687
 في  كتاب الطالب لتعزيز التعلم 

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

توفر مصادر المعلم أوراق عمل للطالب لتطوير مهارات   688
 التثقيف البصري

 1811 1    4 ت
    311 ن

 1811 1    4 ت .يوفر مقترحات لفرص إضافية للكتابة للطالب 689
    311 ن

لب لتطوير توفر مصادر المعلم مقترحات إضافية لمساعدة الطا 6831
 .مهارات الكتابة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 51.0 2.25 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %75 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 .53 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %75 عةالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الراب
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 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة( 62-4)يتضح من الجدول 
، ويقع .(53)، وبانحراف معياري (2825)تساوي  يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث

؛ فعةمرتوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1أقل من-2825)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.75)وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس بين
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 31، 9 ، 8، 6، 4، 3)، وتحققت الشواهد (1811-1811)
بتضمين مما يدل على التزام الدليل بدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث ( 1811)

أساليب داعمة لتحسين اكتساب اللغة والتركيز على مهارة قراءة المفردات في مرحلة الشرح كما التزم 
، يليها في تطوير مهارات الكتابةالدليل بتوفير مصادر تقدم مقترحات اضافية لمساعدة الطالب ل

نتيجة  متوسطق بمستوى تحق( 3851)بمتوسط حسابي قيمته ( 7، 1، 2)المرتبة الثانية الشواهد 
 من (وردت لمرة واحدة فقط) الدليل أقل ن تكرار ورودها فيأال إتضمين دليل المعلم فقرة تكامل القراءة 

القراءة مع ورود فقرة قراءة علمية لى ارتباط ورود فقرة تكامل إصل ويعزى ذلك تكرارها في الدليل األ 
تكامل ) integrate readingترجمة العبارة ولم تلتزم  ثراء التوسع،في  كتاب الطالب في مرحلة اإل

ولم تتضمن مهمة قرائية بل تضمنت  (العلوم والكتابة)بما قصد منها حيث ترجمت في الدليل  (القراءة
والتي تقدم المحتوى  "قراءة متعددة المستويات"وغاب عن مصادر المعلم كتيبات  مهمة كتابية،

متوسط ( 5)حقق الشاهد  للمفاهيم المفتاحية، وأخيراً بمستويات قرائية متعددة لزيادة فهم الطالب 
الشواهد لغياب بطاقات  تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينغير مومستوى ( 1811)حسابي 

 .المفردات عن مصادر المعلم
 

 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية : المواصفة الخامسة من المحور األول
 امس االبتدائيلدليل المعلم للصف الخ

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

المتوسط الحسابي التكرارات و ( 61-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث: المواصفة الرابعة من المحور األول 
 لدليل المعلم للصف الخامس االبتدائي

( 3)اصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المو 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 62-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

 62-4 جدول 

 الرابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي "يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث"

 البنود م
المتوسط  ستوى التحققم ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث    6المؤش ر

يركز على مهارات القراءة والمفردات في مرحلة الشرح في دورة  683
 التعلم عبر فقرة أقرأ وأتعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يوفر المحتوى مقترحات لطرق متعددة يستطيع الطالب من  682
 خاللها التواصل والتشارك بالمهام القرائية مثل تكامل القراءة

 3871 3851  2 2  ت

  51 51  ن

681 
المحتوى "قراءة متعددة المستويات "يوفر مصادر المعلم  
لزيادة فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية ،  بمستويات قرائية متعددة 

 وبناء مهارة القراءة والكتابة

 3871 3851  2 2  ت

  51 51  ن

يقدم المحتوى دعم لتعلم اللغة من خالل أنشطة للمفردات  684
 (أساليب داعمة) لتحسين اكتساب اللغة 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ر فهم الطالب للمفردات مثل يقدم إرشادات للمعلم لتطوي 685
 بطاقات المفردات

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 1811    4 ت يوفر المحتوى مخططات تنظيمية لتعزيز فهم الطالب للمفردات 686
    311 ن

يقترح استراتيجيات للمعلم ليرشد الطالب إلى استخدام الصور  687
 في  كتاب الطالب لتعزيز التعلم 

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

توفر مصادر المعلم أوراق عمل للطالب لتطوير مهارات   688
 التثقيف البصري

 1811 1    4 ت
    311 ن

 1811 1    4 ت .يوفر مقترحات لفرص إضافية للكتابة للطالب 689
    311 ن

لب لتطوير توفر مصادر المعلم مقترحات إضافية لمساعدة الطا 6831
 .مهارات الكتابة

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 51.0 2.25 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %75 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 .53 2825 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %75 عةالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الراب
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 63-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" ق والمهارات الرياضيةربط محتوى العلوم بالطر"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم في ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية     7المؤش ر

ترحات لدمج الرياضيات في العلوم ولتدريب الطالب على يتضمن مق 783
 المشاركة في أنشطة القياس

 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 3871 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %5181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 3871 3851 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %5181 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة أن قيمة المتوسط الحساب( 61-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (3871)، وبانحراف معياري (3851)تساوي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من  -3851)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.5181)؛ وبنسبة متوسطة

 متويطبمستوى تحقق ( 3851)وحصل المؤشر السابع على متوسط حسابي بلغت قيمته 
ب لى تضمين دليل المعلم مقترحات لدمج الرياضيات في العلوم ولتدريب الطالإوتعزى هذه النتيجة 

قرات وذلك الرتباط الفقرة بف امنخفض جاءن تكرار ظهورها أال إالقياس على المشاركة في أنشطة 
 . مماثلة غابت في كتاب الطالب

 

 للصف  دليل المعلم يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة :المواصفة السادسة من المحور األول
 الخامس االبتدائي

( 3)فة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواص
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 64-4)يوضح الجدول ، و المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :قق مؤشرات هذه المواصفة كما يليواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح
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 64-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السادسة
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
المتوسط  لتحققمستوى ا ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي  8المؤش ر

 .يقدم في كل درس مجموعة من األسئلة لتقييم الطالب قبلياً  883
 18111 1811    4 ت
    311 ن

يقدم أمثلة إضافية ألساليب التقويم البنائي في كل فصل من  882
 .دليل المعلم

 1811 1811    4 ت
    311 ن

يقدم مقاييس تقدير لتقويم األنشطة األدائية للطالب والواجبات  881
 .الكتابية

 1811 1811    4 ت
    311 ن

ات الفصل الموجودة في يقدم أجوبة اختبارات الدروس واختبار  884
 .كتاب المعلم للتأكد من فهم الطالب

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 يتضمن التقويم في فصول العلوم المراجع اإللكترونية للمعلم 885
 3871 3851  2 2  ت
  51 51  ن

 18146 2871 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %9181 ى تحقق المؤشر الثامنالنسبة المئوية  لمستو 

 18146 2871 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8981 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة  (64-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (18146)، وبانحراف معياري (2871)تساوي  يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)في المدى ما بين 
(9181.)% 

( 1811-3851)وحصل المؤشر الثامن على متوسط حسابي لمؤشراته الفرعية تراوح بين 
مما يدل على التزام الدليل ( 1811)ي مستوى مرتفع بمتوسط حساب( 4، 1، 2، 3)وحققت الشواهد 

لة لفقرات بدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي بسمات مماث
( 3851)حصل على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 5)صل في حين أن الشاهد التقويم في السلسلة األ

ن الموقع ال يقدم أال إالكتروني يدعم المعلم  شارات للرجوع لموقعإبمستوى تحقق متوسط وذلك لورود 
 (.المراجع االلكترونية)ة األخرى الدعم الكافي كما غابت المصادر التقني
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 للصف  دليل المعلم يدعم التطوير المهني للمعلم :المواصفة السابعة من المحور األول
 الخامس االبتدائي

( 3)شرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤ 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 65-4)وضح الجدول ، ويالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .مئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب ال

 65-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" يدعم التطوير المهني للمعلم"

 البنود م
 ققمستوى التح ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  
 يوفر  مصادر متنوعة للتطوير المهني للمعلمين 3المؤشر

  teacher desk reference توفر حقيبة المعلم لألنشطة الصفية 983
 عددةدعما للتطوير المهني للمعلم وتقدم استراتيجيات تدريس مت

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 (خلفية علمية)يوفر معلومات إضافية لمحتوى كل درس  982
 1811 1811    4 ت
    311 ن

يوفر معلومات علمية واسعة للمفاهيم المفتاحية لكل درس ضمن  981
 1science yellow pagesمرجعيات المعلم 

 1811 1811    4 ت
    311 ن

 دم نماذج لكل من التدريس المتمايز والتقويم البنائي يق 984
 1811 1811    4 ت
    311 ن

985 

 Instructional Navigator)يدعم قرص المستكشف التعليمي 
CD-ROM ) وأقراص الدليل اإلرشادي للعروض الصفية

(Classroom Presentation Toolkit CD-ROM ) وأقراص
 Professional Development)ني الـ دي في دي للتطوير المه

DVDs )عملية التخطيط والتوجيه. 

 1811 1811 4    ت

 311    ن

توجد مصادر إضافية للتطوير المهني والمحتوى المعلوماتي ودعم  986
 www.macmillanmh.comالتدريس على الرابط 

 1811 1811 4    ت
 311    ن

 1811 2.00 شر التاسعالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤ 

  %66.7 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  2.00 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
  %66.7 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة

 

عم يدأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة  (65-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما (1811)، وبانحراف معياري (2811)تساوي  التطوير المهني للمعلم

 %(.6687)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 3أقل من -2.25)بين 



169

171 
 

وحققت الشواهد ( 1811-1811)حصل المؤشر التاسع على متوسط حسابي لشواهده تراوح بين و 
مما يدل على التزام دليل المعلم للصف الخامس ( 1811)مستوى مرتفع بمتوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)

نشطة الصفية وتوفر فقرة الخلفية العلمية في بتوفير مصادر متنوعة للتطوير المهني كحقيبة المعلم لأل
الطالب، هواما الدليل لكل درس كما تضمنت مالحق الدليل خلفية علمية للدروس المستهدفة في كتاب 

تحقق نتيجة غياب غير مبمستوى ( 1811)وحصلت على متوسط حسابي ( 6، 5)وأخيرا جاءت الشواهد 
( Instructional Navigator CD-ROM)قرص المستكشف التعليمي  من)جميع المصادر التقنية 

( Classroom Presentation Toolkit CD-ROM)وأقراص الدليل اإلرشادي للعروض الصفية 
كما لم يقدم الموقع ( Professional Development DVDs)الـدي في دي للتطوير المهني وأقراص 

االلكتروني الدعم الالزم للمعلم للمحتوى المعلوماتي للكتاب وطرق تدريس اضافية متوافقة مع تنفيذ 
 .الكتاب

 

 للصف  لمعلمدليل ا يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم :المواصفة الثامنة من المحور األول
 الخامس االبتدائي

مؤشر ( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 66-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 66-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثامنة
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" دعم تعلم وتعليم العلوميوظف التقنية ل"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدا  

(8) 
 يوجه المعلم الى مصادر تقنية متنوعة لدعم  تعلم وتعليم العلوم    18المؤش ر

 1811 1811 4    ت   instructional Navigator CD-ROMستكشف التعليميالم 3183
 311    ن

3182 Presentation Toolkit CD-ROMs,  مصــــادر تقنيــــة
 للعروض التقديمية

 1811 1811 4    ت
 311    ن

3181 
 Professional Developmentمصـادر للتقـويم المهنـي للمعلـم 

DVDs. وير المهنــي عبــر الموقــع االلكترونــي مصــادر اضــافية للتطــ
 .www.macmillanmh.com للشركة

 1811 1811 4    ت
 311    ن

اختبــارات إلكترونيـــة عبـــر  Progress Reporterيقــدم موقـــع  3184
 .االنترنت لتقييم الطالب

 1811 1811 4    ت
 311    ن

ــــــط  تقنــــــي لكــــــٍل فصــــــل  للمعل 3185 ط  مــــــين يقــــــدم دليــــــل المعلــــــم ُمخ 
 .والطالب

 1811 1811 4    ت
 311    ن
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي (  67-4)يتضح من الجدول 
وسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مت(1811)، وبانحراف معياري (3898)وي تسا

 %(. 6682)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (1811-1811)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي تمحور المحتوى حول االستقصاء  تحققت المواصفة األولى
فقد تحققت بدرجة  ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسةالمواصفة الثالثة فعة، يليها مرت

 يقدم الدليل أساليب تقويم متعددةالمواصفة السادسة يليها ، (2875)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
 المتعلمالتعلم المتمركز حول ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الثانية ( 2871)بمتوسط حسابي 
يطور دليل المعلم مهارات القراءة ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الرابعة ( 284)بمتوسط حسابي 
يدعم ومستوى تحقق متوسط، يليها يليها المواصفة السابعة ( 2825)بمتوسط حسابي  والكتابة والتحدث

ربط اصفة الخامسة بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المو ( 2)بمتوسط حسابي  التطوير المهني للمعلم
بين مواصفات ( 385)في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي  محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

 هامتوسط حيث بلغ توظيف التقنية لدعم التعلم تحقق المواصفة الثامنةلم ترًا المحور األول، وأخي
 .ألولوجاءت في المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور ا( 1811)حسابي ال

 

 االبتدائي الخامسالصف  –دليل المعلم الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-1-2-2-2
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من الناحية 

. تابالمادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات الك
( 1)وتتضمن  ،وهي المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

مؤشرات رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة ( 5)مواصفات يندرج تحتها 
 :من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

  الخامسالصف  –دليل المعلم) الشكل الخارجي للدليل :المحور الثانيالمواصفة األولى من 
 (االبتدائي

مؤشر هذه المواصفة وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط لم تحليل تقييم المحللين األربعة ت
    .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدا  

(8) 
 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  %181 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر
 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة
  %181 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة الثامنة

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثامنة  (66-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (1811)، وبانحراف معياري (1811)تساوي  يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم

وتعزى . ةتحققغير موبذلك تكون هذه المواصفة ( 1875أقل من -1811)المتوسط في المدى ما بين 
ي المفردات ة لغياب جميع المصادر التقنية المتنوعة والتي تدعم تعلم وتعليم العلوم متمثلة فهذه النتيج

قدم ما يفيد الدعم المهني ، ولم يقدم الموقع االلكتروني تنوعا في مضامينة ولم يالتي وردت في الشواهد
 .للمعلم

 

 لخامس االبتدائيللصف ا دليل المعلمالمواصفات التربوية ل :خالصة نتائج المحور األول 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 31)مواصفة تضمنت ( 8)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
 رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات،

( 67-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 67-4 جدول 

 للصف الخامس االبتدائي المعلمدليل لمواصفات التربوية للالمتوسطات والنسب المئوية 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %311 1811 1811 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 4 %81 .54 284 التعلم المتمركز حول المتعلم 2
 2 %9181 18738 2875 ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة 1
 5 %75 1853 2825 يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث 4
 7 %5181 3871 3851 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 5
 1 %8981 18146 2871 يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة 6
 6 %6687 1811 281 يدعم التطوير المهني للمعلم 7
 8 %181 1811 1811 تقنية لدعم تعلم وتعليم العلوميوظف ال 8

  %6682 1811 3898 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي (  67-4)يتضح من الجدول 
وسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مت(1811)، وبانحراف معياري (3898)وي تسا

 %(. 6682)، ونسبة التحقق تساوي  (2825أقل من -3851)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (1811-1811)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي تمحور المحتوى حول االستقصاء  تحققت المواصفة األولى
فقد تحققت بدرجة  ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسةالمواصفة الثالثة فعة، يليها مرت

 يقدم الدليل أساليب تقويم متعددةالمواصفة السادسة يليها ، (2875)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
 المتعلمالتعلم المتمركز حول ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الثانية ( 2871)بمتوسط حسابي 
يطور دليل المعلم مهارات القراءة ومستوى تحقق مرتفع، ثم المواصفة الرابعة ( 284)بمتوسط حسابي 
يدعم ومستوى تحقق متوسط، يليها يليها المواصفة السابعة ( 2825)بمتوسط حسابي  والكتابة والتحدث

ربط اصفة الخامسة بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المو ( 2)بمتوسط حسابي  التطوير المهني للمعلم
بين مواصفات ( 385)في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي  محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

 هامتوسط حيث بلغ توظيف التقنية لدعم التعلم تحقق المواصفة الثامنةلم ترًا المحور األول، وأخي
 .ألولوجاءت في المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور ا( 1811)حسابي ال

 

 االبتدائي الخامسالصف  –دليل المعلم الفنيةالمواصفات : المحور الثاني 4-1-2-2-2
يركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من الناحية 

. تابالمادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات الك
( 1)وتتضمن  ،وهي المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

مؤشرات رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة ( 5)مواصفات يندرج تحتها 
 :من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

  الخامسالصف  –دليل المعلم) الشكل الخارجي للدليل :المحور الثانيالمواصفة األولى من 
 (االبتدائي

مؤشر هذه المواصفة وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط لم تحليل تقييم المحللين األربعة ت
    .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 68-4 دول ج

 من المحور الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" الشكل الخارجي"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يتميز الشكل الخارجي للدليل  بجاذبيته ومتانته 1المؤشر

 يتميز الدليل بسماكة غالفه وتجليده الحلزوني 383
 3 1   ت

1875 18957 
 25 75   ن

 تكون صورة الغالف مماثلة لصورة غالف كتاب الطالب  382
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

يوجد هاما جانبي بلون مميز للمجال األزرق للفيزياء األخضر لعلم  381
 األحياء والبرتقالي لعلم األرض  

 4    ت
1811 1811 

 311    ن

 تكون صورة الغالف الخلفي مماثلة للغالف الخلفي لكتاب الطالب 384
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 18219 3868 لمستوى تحقق المؤشر األولالمتوسط الحسابي 
  %56825 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 18219 3868 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %56825 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

واصفة األولى بي لمستوى تحقق المأن قيمة المتوسط الحسا (68-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18219)، وبانحراف معياري (3868)تساوي  الشكل الخارجي

 %(.56825)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من-3851)
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين

مما يدل ( 1811)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، 2)وتحققت الشواهد  ،(1875-1811)
على التزام دليل المعلم للصف الخامس بمكونات صفحة الغالف بصورة مقاربة لما ظهرت عليه في 
الدليل في السلسلة األصل من حيث صورة الغالف المماثلة لصورة غالف كتاب الطالب وتماثل صورة 

بمتوسط ( 3) مع صورة الغالف الخلفي لكتاب الطالب، يليها في المرتبة الثانية الشاهد الغالف الخلفي
ن سماكة أال إلتزام الدليل بالتجليد الحلزوني بمستوى تحقق منخفض وذلك ال( 1875)حسابي قيمته 

 حسابي قيمتهبمتوسط ( 1) ، يليها الشاهدصلأقل مما ظهرت عليه في الدليل األ تكانالغالف 
تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد وذلك لغياب الهواما الجانبية غير مبمستوى ( 1811)

لى ثالث أجزاء حسب إصل مقسم ن الدليل األألى إجاالت العلمية للدليل ويعزى ذلك المميزة للم
صل ين للفألى جز إالعربية  المجال العلمي وميز كل مجال بلون محدد بينما قسم الدليل في نسخته

 .معه الهاما المميز للمجال العلميول والفصل الثاني مما غاب األ
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 دليل ) اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية من المحور الثاني
 (االبتدائي الخامسالصف  –المعلم

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرا رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 69-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 :كما يليالمواصفة  واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه

 

 63-4 جدول 

 من المحور الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 لدليل المعلم للصف الخامس االبتدائي" اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
 التحققمستوى  ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 أقسام الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن  2المؤشر

 تتميز أجزاء الدليل  بهاما علوي يتخذ لونا مميزا لكل جزء 283
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة في  تظهر 282
 جميع أجزاء الدليل

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

 يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في جميع أجزاء الدليل 281
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 األسطريتضح الثبات واالستمرارية في الفراغات العمودية وبين  284
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات الدليل وفق نوع  285
 المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من  286
 العناوين ونصوص المحتوى

    4 ت
1811 1811 

    311 ن

تميز الوحدة بوجود غالف سميك ولسان جانبي يحدد المجال ت 287
 العلمي 

 4    ت
1811 1811 

 311    ن
 1811 2857 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %8587 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر

تتميز صفحات الفهارس بخطوط ذات ألوان مميزة تتناسب مع  183
 مجاالت العلوم 

   1 3 ت
2825 3851 

   75 25 ن

 يظهر عنوان جانبي ببنط عريض للمجال العلمي  182
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تكتب عناوين الوحدات بنفس اللون المميز للمجال  181
    4 ت

1811 1811 
    311 ن
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 البنود م
 التحققمستوى  ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 يبرز اسم الفصل ورقمه بخط سميك  184
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يوجد تسلسل محدد وثابت لتتابع الفصول والدروس في الفهارس  185
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 1811 2885 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %9581 ثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ال

 18325 2869 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %8986 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (69-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (18325)اف معياري ، وبانحر (2869)تساوي اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج 

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 1811-2825)المتوسط في المدى ما بين 
(8986.)% 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين  
وبمستوى تحقق ( 1811)بمتوسط حسابي ( 6، 5، 4، 1، 2، 3)، وتحققت الشواهد (1811-1811)

اقسام الدليل مرتفع مما يدل على التزام أقسام الدليل للصف الخامس من منتجات المشروع بمكونات 
سطر وحجم األصل والثبات واالستمرارية في اتساق األلوان والفراغات العمودية وبين في السلسلة األ

( 7)الدليل، يليها الشاهد ولون وبنط الخط لكل من العناوين ونصوص المحتوى في جميع أجزاء 
تحقق نتيجة عدم التزام الدليل بغالف سميك يميز بداية غير مومستوى ( 1811)بمتوسط حسابي 

 .الوحدات الدراسية ولم يحدد المجال العلمي للوحدة بلسان جانبي
حيث ( 1811 – 2825)بين  لشواهدهبالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 1811)على متوسط حسابي ( 5، 4، 1، 2)لمؤشرات حصلت ا
لوان للعناوين التي تتناسب مع لفهارس والمحافظة على الخطوط واألدليل المعلم بالتصميم الفني ل

بمستوى ( 2825)فقد حصل على متوسط حسابي ( 3)، أما الشاهد لوان المميزة للمجاالت العلميةاأل
لوان مميزة أتمييز صفحات الفهارس بخطوط ذات  نتيجة محافظة دليل المعلم على مرتفع تحقق

لى ورود أكثر من إدرجة التحقق عن الدرجة الكاملة  تتناسب مع مجاالت العلوم ويعزى انخفاض
  .مجال علمي في الصفحة مما ترتب عليه عدم التوافق بين اللون في صفحة الفهرس والمجال العلمي

 

 دليل المعلمل يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل: صفة الثالثة من المحور الثانيالموا 
  للصف الخامس االبتدائي
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 نتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشرا
لتكرارات، والنسب المئوية وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ا

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 71-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 78-4 جدول 

 من المحور الثاني والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات 
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

نخفض م
 (8)جدا  

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب 4المؤشر

 توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من الفقرة المعنية 483
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب  482
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تستخدم رموز ذات داللة علمية ومعبرة 481
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 تكون الرموز موحدة الداللة في جميع الكتاب  484
    4 ت

1811 1811 
    311 ن

 1811 1811 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %311 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

5رالمؤش  ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءة  

 ترقيم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب  583
 3 1   ت

1875 3851 
 25 75   ن

 abcdترقم الوحدات  بالحروف  683
 4    ت

1811 1811 
 311    ن

 1875 1818 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %3287 نسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامسال

 1825 2831 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %7381 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

يتسق  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة (71-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (1825)، وبانحراف معياري (2831)تساوي  ترقيم في دليل المعلمالترميز وعالمات ال

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 2825أقل من -3851)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7381)وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع وكذا ( 1811)وقد حصل المؤشر الرابع على متوسط حسابي قيمته    
بمستوى تحقق ( 1811)حيث حققت متوسط حسابي ( 4، 1، 2، 3)سبة لجميع شواهده الحال بالن
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، حيث (2869-3868)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  
بمستوى ( 2869)بمتوسط حسابي  يث التصميم واإلخراجاتساق الدليل من حتحققت المواصفة الثانية 

يتسق يليها المواصفة الثالثة . تحقق مرتفع، وجاءت بالمرتبة األولى بين مواصفات المحور الثاني
بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت في ( 2831)بمتوسط حسابي  الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

بدرجة  الشكل الخارجي للكتابثم المواصفة األولى . ر الثانيالمرتبة الثانية بين مواصفات المحو 
 .وجاءت في المرتبة األخيرة في المحور الثاني( 3868)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 

 

 االبتدائي الخامسالصف  –دليل المعلم ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-1-2-2-3
ب أن يكـــون عليـــه المنـــتج التعليمـــي مـــن يركـــز هـــذا  المحـــور علـــى الشـــروط العلميـــة التـــي تحـــدد مـــا يجـــ

الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب، وهي  تلك المواصفات المتحققة في منتجـات 
ــم، مــن حيــث بنيــة الكتــاب، والوحــدة أو الفصــل، والــدرس  ،السلســلة األصــل لكتــاب الطالــب ودليــل المعل

نتـائج هـذا المحـور بتحليـل عـرض ويـتم رات رئيسة، مؤش( 32)ويتضمن خمسة مواصفات يندرج تحتها 
 :مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي من خالل تحليل نتائج كل مواصفة

 
 

 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : المواصفة األولى من المحور الثالث
 (الصف الخامس االبتدائي-دليل المعلم)ومتوازن 

مؤشرا وذلك ( 3)ييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تق
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

ف التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحرا( 72-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 72-4 جدول 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" متمايز ومتسق

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤشر

 8788 3788    4 ت معلنة وبوضوح في بداية الفصل ( العامة)األفكار الكبرى 383
    188 ن

مخطط )تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل فصل  382
 (بداية الدرس)و(الفصل

 8788 3788    4 ت
    188 ن

تناقا األفكار الرئيسة في بداية مرحلة التدريس في كل درس  381
 (مناقشات الفكرة الرئيسة)

 8788 3788    4 ت
    188 ن
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ن الرموز تتسم بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة وتتميز بالثبات واالستمرارية أمرتفع مما يدل على 
 .  في جميع أجزاء الدليل بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة األصل

 حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين بالنسبة للمؤشر الخامس فقد
وذلك  بمستوى تحقق منخفض( 1875)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد ( 1811-1875)

حيث رقمت صفحات مقدمة  صلفي النسخة العربية عن الدليل األ لتفاوت ترقيم صفحات في الدليل
رقام متتابعة أت الدليل ببقية صفحا ورقمت  (T)صل باستخدام ترقيم روماني متبوع بحرفالدليل األ
رقمت صفحات  ، ورقمت صفحات المالحق بترقيم مختلف عن ترقيم بقية الصفحات بينما(3) بدءا من

لصفحات المقدمة ثم رقم تسلسليا  (م)مقدمة الدليل في النسخة العربية برقم متسلسل متبوعا بحرف 
بمتوسط ( 2)دليل بترقيم مميز، يليه الشاهد ولم تميز صفحات المالحق في ال (8) ابتداء من الرقم

حدات كما تحقق وذلك لعدم االلتزام بتمييز بترقيم صفحات مقدمة الو غير مبمستوى ( 1811)حسابي 
( أ)ضيف حرفي أفق الحروف مع تسلسل الصفحات حيث صل من تتابع تراظهرت عليه في الدليل األ

 .بشكل تبادلي مع ترقيم الصفحات (ب)و
 

 المواصفات الفنية لدليل المعلم للصف الخامس االبتدائي :ئج المحور الثانيخالصة نتا 
لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 5)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات،  رئيسة، يتم عرض نتائج هذا

( 73-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 71-4 جدول 

 االبتدائيالصف الخامس  لدليل المعلم حور الثاني للمواصفات الفنية المالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات 
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %56725 87233 1768 الشكل الخارجي للكتاب 1
 1 %8376 87125 2763 ميم واإلخراجاتساق الدليل من حيث التص 2
 2 7178 8725 2713 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم 3

  %7272 87158 2716 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 73-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (1835)ف معياري ، وبانحرا(2836)تساوي 

 %(. 728281) ي، ونسبة التحقق تساو (385-2825)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
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، حيث (2869-3868)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  
بمستوى ( 2869)بمتوسط حسابي  يث التصميم واإلخراجاتساق الدليل من حتحققت المواصفة الثانية 

يتسق يليها المواصفة الثالثة . تحقق مرتفع، وجاءت بالمرتبة األولى بين مواصفات المحور الثاني
بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت في ( 2831)بمتوسط حسابي  الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

بدرجة  الشكل الخارجي للكتابثم المواصفة األولى . ر الثانيالمرتبة الثانية بين مواصفات المحو 
 .وجاءت في المرتبة األخيرة في المحور الثاني( 3868)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 

 

 االبتدائي الخامسالصف  –دليل المعلم ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-1-2-2-3
ب أن يكـــون عليـــه المنـــتج التعليمـــي مـــن يركـــز هـــذا  المحـــور علـــى الشـــروط العلميـــة التـــي تحـــدد مـــا يجـــ

الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب، وهي  تلك المواصفات المتحققة في منتجـات 
ــم، مــن حيــث بنيــة الكتــاب، والوحــدة أو الفصــل، والــدرس  ،السلســلة األصــل لكتــاب الطالــب ودليــل المعل

نتـائج هـذا المحـور بتحليـل عـرض ويـتم رات رئيسة، مؤش( 32)ويتضمن خمسة مواصفات يندرج تحتها 
 :مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي من خالل تحليل نتائج كل مواصفة

 
 

 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : المواصفة األولى من المحور الثالث
 (الصف الخامس االبتدائي-دليل المعلم)ومتوازن 

مؤشرا وذلك ( 3)ييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تق
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

ف التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحرا( 72-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 72-4 جدول 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" متمايز ومتسق

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤشر

 8788 3788    4 ت معلنة وبوضوح في بداية الفصل ( العامة)األفكار الكبرى 383
    188 ن

مخطط )تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل فصل  382
 (بداية الدرس)و(الفصل

 8788 3788    4 ت
    188 ن

تناقا األفكار الرئيسة في بداية مرحلة التدريس في كل درس  381
 (مناقشات الفكرة الرئيسة)

 8788 3788    4 ت
    188 ن
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ن الرموز تتسم بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة وتتميز بالثبات واالستمرارية أمرتفع مما يدل على 
 .  في جميع أجزاء الدليل بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة األصل

 حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين بالنسبة للمؤشر الخامس فقد
وذلك  بمستوى تحقق منخفض( 1875)على متوسط حسابي ( 3)وحصل الشاهد ( 1811-1875)

حيث رقمت صفحات مقدمة  صلفي النسخة العربية عن الدليل األ لتفاوت ترقيم صفحات في الدليل
رقام متتابعة أت الدليل ببقية صفحا ورقمت  (T)صل باستخدام ترقيم روماني متبوع بحرفالدليل األ
رقمت صفحات  ، ورقمت صفحات المالحق بترقيم مختلف عن ترقيم بقية الصفحات بينما(3) بدءا من

لصفحات المقدمة ثم رقم تسلسليا  (م)مقدمة الدليل في النسخة العربية برقم متسلسل متبوعا بحرف 
بمتوسط ( 2)دليل بترقيم مميز، يليه الشاهد ولم تميز صفحات المالحق في ال (8) ابتداء من الرقم

حدات كما تحقق وذلك لعدم االلتزام بتمييز بترقيم صفحات مقدمة الو غير مبمستوى ( 1811)حسابي 
( أ)ضيف حرفي أفق الحروف مع تسلسل الصفحات حيث صل من تتابع تراظهرت عليه في الدليل األ

 .بشكل تبادلي مع ترقيم الصفحات (ب)و
 

 المواصفات الفنية لدليل المعلم للصف الخامس االبتدائي :ئج المحور الثانيخالصة نتا 
لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 5)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات،  رئيسة، يتم عرض نتائج هذا

( 73-4)واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 71-4 جدول 

 االبتدائيالصف الخامس  لدليل المعلم حور الثاني للمواصفات الفنية المالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات 
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %56725 87233 1768 الشكل الخارجي للكتاب 1
 1 %8376 87125 2763 ميم واإلخراجاتساق الدليل من حيث التص 2
 2 7178 8725 2713 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم 3

  %7272 87158 2716 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 73-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (1835)ف معياري ، وبانحرا(2836)تساوي 

 %(. 728281) ي، ونسبة التحقق تساو (385-2825)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
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 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : المواصفة الثانية من المحور الثالث
 (الصف الخامس االبتدائي-دليل المعلم) الدليل

( 4)ن األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللي  
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 71-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، والنسب المئوية  واالنحراف المعياري

 73-4 جدول 

 من المحور الثالث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" الدليليظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية "

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤش ر

م عل)يقدم الدليل في ثالثة أجزاء حسب المجال العلمي  283
 (الفيزياء،علم األرض، علم األحياء

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 8788 8788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %8788 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
   يركز جزء ما قبل الوحدات على الطريقة العلمية 3المؤشر

183 

در المعلم لتنفيذ محتوى تتضمن مقدمات الدليل فقرة مصا
 (مصادر األنشطة) (المواد التعليمية األساسية( )k) -6 البرنامج

 (المصادر التقنية للطالب) (مصادر التدريس المتعددة)
 ( المصادر التقنية للمعلم)

 8788 8788 4    ت

 188    ن

182 
تتضمن مقدمات الدليل فقرة المحتوى واألنشطة تشرح سمات كل من 

 (دورة التعلم)، (محتوى مبني على المعايير) (شطة استقصائيةأن)
 8788 3788    4 ت
    188 ن

مراعاة )توفر فقرة الوصول للجميع شرح لسمات كل من  181
 (الدعم التقني الكامل) (المستويات المختلفة للطالب

 1788 1758  2 2  ت
  58 58  ن

184 
شرح لسمات كل  ( ease of use) توفر فقرة سهولة االستعمال

 (والتجميعي أنماط التقويم القبلي ، البنائي،)، (المخطط التنظيمي)من
 1741 1788  4   ت
  188   ن

يوضح مخطط نظرة شاملة للبرنامج   المجاالت العلمية عبر   185
 pre-k –grade 6 الصفوف من 

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 science a closerلمواد التعليمية لبرنامج توجد ، قائمة ا 186
look  وتوافرها في السنوات(k-6) 

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 87337 87317 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %3876 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   واألسرةتتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم  4المؤشر

يتوفر  فهرس مفصل وشامل لمحتوى الدليل للمجاالت الثالث  483
 ميزت بألوان مختلفة تتناسب مع مجاالت العلوم( أجزاء الدليل)

 8788 3788    4 ت
    188 ن
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

384 
ر المحتوى المبني على المعايير األفكار العامة بأنشطة يطو 

 ومعلومات داعمة ذات عالقة 
 8788 3788    4 ت

    188 ن

يوثق ارتباط المحتوى بمعايير التربية العملية في منظم الوحدة  385
 (المفاهيم والمباد  واألفكار الرئيسة)

 8788 3788    4 ت
    188 ن

386 

استقصائية إضافية توفر فرصا لممارسة  يوفر أنشطة
يقدم  ،(اكتشف وتعلم)االستقصاء والتمكن من المهارات العملية 

مقترحات لالستقصاء المفتوح للنشاط االستكشافي في مرحلة 
 التهيئة

 8715 2788   4  ت

   188  ن

يوفر الموقع االلكتروني للشركة  مصادر إضافية للمعلم ألنشطة  387
 .لتعليم وتعلم العلوم باستخدام تقنية الحاسب متعددة 

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 87165 2743 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8178 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 87165 2743 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8178 حقق المواصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى ت

 

بي لمستوى تحقق المواصفة أعاله أن قيمة المتوسط الحسا( 72-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2841)تساوي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق األولى

حقق هذه وبذلك تكون درجة ت( 1811-2825)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18365)
 %(.8381)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة لشواهده  ( 2841)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته   
الى التزام إبمستوى تحقق مرتفع  ويعزى ذلك ( 1811)فقد حققت متوسط حسابي ( 5، 4، 1، 2، 3)

هداف في بداية الدرس  صريحة في بداية الفصل واألمعلنة و بصورة  ىفكار الكبر الدليل بتضمين األ
بقة لما كما تضمن الدليل مناقشة األفكار الرئيسة في بداية مرحلة التدريس في كل درس بصورة مطا

ومستوى تحقق متوسط  ( 2811)بمتوسط حسابي ( 6)صل، يليها الشاهد ظهرت عليه في السلسلة األ
ن أال إاط االستكشافي في مرحلة التهيئة ستقصاء المفتوح للنشوذلك اللتزام الدليل بتقديم مقترحات لال

 صاء والتمكنوالتي توفر أنشطة استقصائية إضافية توفر فرصا لممارسة االستق (اكتشف وتعلم) فقرة
( 1811)على متوسط حسابي ( 7)غابت عن الدليل، ثم أخيرا حصل الشاهد  قد من المهارات العملية

ضافية للمعلم ألنشطة متعددة إب دعم الموقع االلكتروني لمصادر غياتحقق وذلك لغير مبمستوى 
 .  لم العلوم باستخدام تقنية الحاسبلتعليم وتع
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 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : المواصفة الثانية من المحور الثالث
 (الصف الخامس االبتدائي-دليل المعلم) الدليل

( 4)ن األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللي  
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 71-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، والنسب المئوية  واالنحراف المعياري

 73-4 جدول 

 من المحور الثالث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" الدليليظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية "

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (8)جدا  

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤش ر

م عل)يقدم الدليل في ثالثة أجزاء حسب المجال العلمي  283
 (الفيزياء،علم األرض، علم األحياء

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 8788 8788 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %8788 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
   يركز جزء ما قبل الوحدات على الطريقة العلمية 3المؤشر

183 

در المعلم لتنفيذ محتوى تتضمن مقدمات الدليل فقرة مصا
 (مصادر األنشطة) (المواد التعليمية األساسية( )k) -6 البرنامج

 (المصادر التقنية للطالب) (مصادر التدريس المتعددة)
 ( المصادر التقنية للمعلم)

 8788 8788 4    ت

 188    ن

182 
تتضمن مقدمات الدليل فقرة المحتوى واألنشطة تشرح سمات كل من 

 (دورة التعلم)، (محتوى مبني على المعايير) (شطة استقصائيةأن)
 8788 3788    4 ت
    188 ن

مراعاة )توفر فقرة الوصول للجميع شرح لسمات كل من  181
 (الدعم التقني الكامل) (المستويات المختلفة للطالب

 1788 1758  2 2  ت
  58 58  ن

184 
شرح لسمات كل  ( ease of use) توفر فقرة سهولة االستعمال

 (والتجميعي أنماط التقويم القبلي ، البنائي،)، (المخطط التنظيمي)من
 1741 1788  4   ت
  188   ن

يوضح مخطط نظرة شاملة للبرنامج   المجاالت العلمية عبر   185
 pre-k –grade 6 الصفوف من 

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 science a closerلمواد التعليمية لبرنامج توجد ، قائمة ا 186
look  وتوافرها في السنوات(k-6) 

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 87337 87317 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %3876 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   واألسرةتتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم  4المؤشر

يتوفر  فهرس مفصل وشامل لمحتوى الدليل للمجاالت الثالث  483
 ميزت بألوان مختلفة تتناسب مع مجاالت العلوم( أجزاء الدليل)

 8788 3788    4 ت
    188 ن
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

384 
ر المحتوى المبني على المعايير األفكار العامة بأنشطة يطو 

 ومعلومات داعمة ذات عالقة 
 8788 3788    4 ت

    188 ن

يوثق ارتباط المحتوى بمعايير التربية العملية في منظم الوحدة  385
 (المفاهيم والمباد  واألفكار الرئيسة)

 8788 3788    4 ت
    188 ن

386 

استقصائية إضافية توفر فرصا لممارسة  يوفر أنشطة
يقدم  ،(اكتشف وتعلم)االستقصاء والتمكن من المهارات العملية 

مقترحات لالستقصاء المفتوح للنشاط االستكشافي في مرحلة 
 التهيئة

 8715 2788   4  ت

   188  ن

يوفر الموقع االلكتروني للشركة  مصادر إضافية للمعلم ألنشطة  387
 .لتعليم وتعلم العلوم باستخدام تقنية الحاسب متعددة 

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 87165 2743 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %8178 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 87165 2743 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %8178 حقق المواصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى ت

 

بي لمستوى تحقق المواصفة أعاله أن قيمة المتوسط الحسا( 72-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2841)تساوي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق األولى

حقق هذه وبذلك تكون درجة ت( 1811-2825)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (18365)
 %(.8381)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة لشواهده  ( 2841)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته   
الى التزام إبمستوى تحقق مرتفع  ويعزى ذلك ( 1811)فقد حققت متوسط حسابي ( 5، 4، 1، 2، 3)

هداف في بداية الدرس  صريحة في بداية الفصل واألمعلنة و بصورة  ىفكار الكبر الدليل بتضمين األ
بقة لما كما تضمن الدليل مناقشة األفكار الرئيسة في بداية مرحلة التدريس في كل درس بصورة مطا

ومستوى تحقق متوسط  ( 2811)بمتوسط حسابي ( 6)صل، يليها الشاهد ظهرت عليه في السلسلة األ
ن أال إاط االستكشافي في مرحلة التهيئة ستقصاء المفتوح للنشوذلك اللتزام الدليل بتقديم مقترحات لال

 صاء والتمكنوالتي توفر أنشطة استقصائية إضافية توفر فرصا لممارسة االستق (اكتشف وتعلم) فقرة
( 1811)على متوسط حسابي ( 7)غابت عن الدليل، ثم أخيرا حصل الشاهد  قد من المهارات العملية

ضافية للمعلم ألنشطة متعددة إب دعم الموقع االلكتروني لمصادر غياتحقق وذلك لغير مبمستوى 
 .  لم العلوم باستخدام تقنية الحاسبلتعليم وتع
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 1758 8775 1 3   ت يتوفر صفحات مصغرة لفهارس كتاب الطالب 482
 25 75   ن

 8788 3788    4 ت مرجعيات المعلميتوفر  فهرس مصادر و  481
    188 ن

 8758 2725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %7578 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

   تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر

583 
يتضمن جزء مصادر المعلم في الدليل شرح موجز لمحتوى 

 teacher deskدليل معلم العلوم )المكتبي للمعلم المصدر 
references) 

 1758 2725   3 1 ت

   75 25 ن

تقدم مصادر المعلم نماذج متعددة من المنظمات التخطيطية  582
 تغطي جميع المخططات المتضمنة  وخرائط المفاهيم في الدليل 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

581 
المعلم  صفحة للرسم البياني، جدول أليام   تتوفر ضمن مصادر

 ،الجدول الدوري الحرارة،  خرائط، األسبوع،مساطر،مقياس
 لمساعدة المعلم على تنفيذ الدروس 

 1758 8775 1 3   ت

 25 75   ن

توفر مصادر المعلم ساللم تقدير لتقييم أداء الطالب في كل من  584
 (بية المتعددة،األنشطة االستقصائية،األنشطة الكتا)

 8788 3788    4 ت
    188 ن

585 
توجد فقرة تتضمن قائمة بالمواد المستهلكة وقائمة بالمواد الغير 
مستهلكة الالزمة لتنفيذ األنشطة في كتاب الطالب لمجموعة 

 تتكون من ستة طالب  

 1741 2788   4  ت

   188  ن

 8788 8788 4    ت موثقة  تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر 586
 188    ن

خلفيىة علمية  لموضوع  كل (  yellow pages)يتوفر مصدر  587
 درس  في كتاب الطالب   

 8758 2758   2 2 ت
   58 58 ن

588 
يتوفر مخطط لمصفوفة المدي والتتابع توضح تتابع المفاهيم 

 (وير تعزيزتقديم ،تط)وحدد نمو المفهوم  (k-6)عبر السنوات 
 1758 8775 1 3   ت

 25 75   ن

 1773 1758  2 2  ت تتوفر فهرسة للمصطلحات العلمية  589
  58 58  ن

يتوفر مخطط يوضح ارتباط محتوى كتاب الطالب بمعايير  5831
 التربية العلمية

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 87377 1753 سالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخام
  %5178 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 87318 1753 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثانية

  %5178 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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يظهر  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية (37-4)يتضح من الجدول 
، (85730)، وبانحراف معياري (35.7)تساوي  والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلاالتساق 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5. أقل من -.35)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.358.)؛ وبنسبة متوسطة

وكذا تحقق غير مبمستوى ( 8588)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
 ةلى ثالثإصل حيث قسم الدليل السلسلة األالحال بالنسبة لشاهده نتيجة اختالف تقسيم الدليل في 

ول والفصل ين للفصل الدراسي األأأجزاء بحسب المجال العلمي بينما قسم في النسخة المعربة الى جز 
النظام التعليمي في لى اختالف طريقة تقديم المادة في بلد المنشأ عن إالدراسي الثاني ويعزى ذلك 

 .المملكة والذي تقدم به المواد العلمية في فصلين دراسيين
بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية لمؤشراته الفرعية تراوحت بين 

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 7588)على متوسط حسابي ( .)وحصل الشاهد ( 8588-7588)
صل، يليه الشاهد ليل كما ظهرت عليه في السلسلة األات مقدمات الدعلى التزام الدليل بتضمين فقر 

بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين فقرة الوصول للجميع لشرح سمات ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 7)
مراعاة المستويات المختلفة للطالب بينما غابت فقرة الدعم التقني الكامل نظرا لغيابة في كتاب الطالب 

بمستوى تحقق منخفض نتيجة تضمين فقرة أنماط ( 3588)بمتوسط حسابي ( 4)د والمعلم ثم الشاه
ن الصفحة لم تلتزم بتضمين مخطط الدرس والتي تحتوى على أال إ التقويم القبلي، البنائي، والتجميعي

 نظرا لغياب االستراتيجية عن كامل الدليل، وأخيرا الشواهد( fast trak)استراتيجية التدريس السريع 
تحقق لغياب جميع مفردات غير مبمستوى ( 8588)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 6، .، 3)

 .تعليمية للمعلم في الغرفة الصفيةالمصادر ال الشواهد في الدليل منها المصادر التقنية للطالب والمعلم،
بالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية لمؤشراته الفرعية تراوحت بين 

بمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، 3)وحصل المؤشرين الفرعيين ( 7588-.853)
بمستوى ( .853)بمتوسط حسابي ( .)، يليه الشاهد لفهارس التي تعكس محتويات الدليلمرتفع لتوفر ا

 .نتيجة غياب الصفحات المصغرة لفهارس كتاب الطالب تحقق منخفض
( 7588-8588)تراوحت بين  لشواهدهحسابية أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات 

بمستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتقديم نماذج ( 7588)على متوسط حسابي ( 4، .)وحصل الشاهد 
متعددة من المنظمات التخطيطية تغطي جميع المخططات المتضمنة وخرائط المفاهيم في الدليل كما 

األنشطة الكتابية  األنشطة االستقصائية،)في كل من تضمن الدليل ساللم تقدير لتقييم أداء الطالب 
بمتوسط حسابي ( 3)صل، يليه الشاهد بقة لما ظهرت عليه في السلسلة األبصورة مطا( المتعددة

لمحتوى المصدر المكتبي للمعلم  اموجز  التضمين مقدمة الدليل شرح متوسطبمستوى تحقق ( ..5.)
لى دليل إسخة العربية ن مسمى الكتاب ترجم في النأال إ (teacher desk referencesدليل معلم العلوم )
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (8)جدا  

 1758 8775 1 3   ت يتوفر صفحات مصغرة لفهارس كتاب الطالب 482
 25 75   ن

 8788 3788    4 ت مرجعيات المعلميتوفر  فهرس مصادر و  481
    188 ن

 8758 2725 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %7578 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

   تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر

583 
يتضمن جزء مصادر المعلم في الدليل شرح موجز لمحتوى 

 teacher deskدليل معلم العلوم )المكتبي للمعلم المصدر 
references) 

 1758 2725   3 1 ت

   75 25 ن

تقدم مصادر المعلم نماذج متعددة من المنظمات التخطيطية  582
 تغطي جميع المخططات المتضمنة  وخرائط المفاهيم في الدليل 

 8788 3788    4 ت
    188 ن

581 
المعلم  صفحة للرسم البياني، جدول أليام   تتوفر ضمن مصادر

 ،الجدول الدوري الحرارة،  خرائط، األسبوع،مساطر،مقياس
 لمساعدة المعلم على تنفيذ الدروس 

 1758 8775 1 3   ت

 25 75   ن

توفر مصادر المعلم ساللم تقدير لتقييم أداء الطالب في كل من  584
 (بية المتعددة،األنشطة االستقصائية،األنشطة الكتا)

 8788 3788    4 ت
    188 ن

585 
توجد فقرة تتضمن قائمة بالمواد المستهلكة وقائمة بالمواد الغير 
مستهلكة الالزمة لتنفيذ األنشطة في كتاب الطالب لمجموعة 

 تتكون من ستة طالب  

 1741 2788   4  ت

   188  ن

 8788 8788 4    ت موثقة  تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصادر 586
 188    ن

خلفيىة علمية  لموضوع  كل (  yellow pages)يتوفر مصدر  587
 درس  في كتاب الطالب   

 8758 2758   2 2 ت
   58 58 ن

588 
يتوفر مخطط لمصفوفة المدي والتتابع توضح تتابع المفاهيم 

 (وير تعزيزتقديم ،تط)وحدد نمو المفهوم  (k-6)عبر السنوات 
 1758 8775 1 3   ت

 25 75   ن

 1773 1758  2 2  ت تتوفر فهرسة للمصطلحات العلمية  589
  58 58  ن

يتوفر مخطط يوضح ارتباط محتوى كتاب الطالب بمعايير  5831
 التربية العلمية

 8788 8788 4    ت
 188    ن

 87377 1753 سالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخام
  %5178 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 87318 1753 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثانية

  %5178 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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يظهر  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية (37-4)يتضح من الجدول 
، (85730)، وبانحراف معياري (35.7)تساوي  والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلاالتساق 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5. أقل من -.35)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.358.)؛ وبنسبة متوسطة

وكذا تحقق غير مبمستوى ( 8588)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
 ةلى ثالثإصل حيث قسم الدليل السلسلة األالحال بالنسبة لشاهده نتيجة اختالف تقسيم الدليل في 

ول والفصل ين للفصل الدراسي األأأجزاء بحسب المجال العلمي بينما قسم في النسخة المعربة الى جز 
النظام التعليمي في لى اختالف طريقة تقديم المادة في بلد المنشأ عن إالدراسي الثاني ويعزى ذلك 

 .المملكة والذي تقدم به المواد العلمية في فصلين دراسيين
بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية لمؤشراته الفرعية تراوحت بين 

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 7588)على متوسط حسابي ( .)وحصل الشاهد ( 8588-7588)
صل، يليه الشاهد ليل كما ظهرت عليه في السلسلة األات مقدمات الدعلى التزام الدليل بتضمين فقر 

بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين فقرة الوصول للجميع لشرح سمات ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 7)
مراعاة المستويات المختلفة للطالب بينما غابت فقرة الدعم التقني الكامل نظرا لغيابة في كتاب الطالب 

بمستوى تحقق منخفض نتيجة تضمين فقرة أنماط ( 3588)بمتوسط حسابي ( 4)د والمعلم ثم الشاه
ن الصفحة لم تلتزم بتضمين مخطط الدرس والتي تحتوى على أال إ التقويم القبلي، البنائي، والتجميعي

 نظرا لغياب االستراتيجية عن كامل الدليل، وأخيرا الشواهد( fast trak)استراتيجية التدريس السريع 
تحقق لغياب جميع مفردات غير مبمستوى ( 8588)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 6، .، 3)

 .تعليمية للمعلم في الغرفة الصفيةالمصادر ال الشواهد في الدليل منها المصادر التقنية للطالب والمعلم،
بالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية لمؤشراته الفرعية تراوحت بين 

بمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، 3)وحصل المؤشرين الفرعيين ( 7588-.853)
بمستوى ( .853)بمتوسط حسابي ( .)، يليه الشاهد لفهارس التي تعكس محتويات الدليلمرتفع لتوفر ا

 .نتيجة غياب الصفحات المصغرة لفهارس كتاب الطالب تحقق منخفض
( 7588-8588)تراوحت بين  لشواهدهحسابية أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات 

بمستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتقديم نماذج ( 7588)على متوسط حسابي ( 4، .)وحصل الشاهد 
متعددة من المنظمات التخطيطية تغطي جميع المخططات المتضمنة وخرائط المفاهيم في الدليل كما 

األنشطة الكتابية  األنشطة االستقصائية،)في كل من تضمن الدليل ساللم تقدير لتقييم أداء الطالب 
بمتوسط حسابي ( 3)صل، يليه الشاهد بقة لما ظهرت عليه في السلسلة األبصورة مطا( المتعددة

لمحتوى المصدر المكتبي للمعلم  اموجز  التضمين مقدمة الدليل شرح متوسطبمستوى تحقق ( ..5.)
لى دليل إسخة العربية ن مسمى الكتاب ترجم في النأال إ (teacher desk referencesدليل معلم العلوم )
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والذي حصل على ( 3، .)معلم العلوم للمرحلة االبتدائية وهي تسمية مشابهة لدليل العلوم، ثم الشاهد 
، ثم المؤشرين ر مفردات تحقق الشواهد في الدليلبمستوى تحقق متوسط لتوف( 588.)متوسط حسابي 

بمستوى تحقق منخفض لغياب كل من صفحة للرسم ( .853)حسابي  بمتوسط( 0، 7)الفرعيين 
، مخطط لمصفوفة الجدول الدوري مقياس الحرارة، خرائط، البياني، جدول أليام األسبوع، مساطر،

اللذان ( 6، 38)، وأخيرا المؤشران الفرعيان (k-6)والتتابع توضح تتابع المفاهيم عبر السنوات  ىالمد
من صفحات مراجع  تحقق لغياب كلغير ملكل منها بمستوى ( 8588)حصال على متوسط حسابي 

الكتاب ومخطط يوضح ارتباط محتوى الكتاب بمعايير التربية العلمية وتعزى هذه النتيجة الى اختالف 
بالمعايير الوطنية والمتمثلة بمعايير التربية  اوثيق االكتب والذي يرتبط ارتباط أالنظام التعليم في بلد منش

 .يةالعلم
 

 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائيمواصفات التناول والعرض : المحور الثالث  
 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية: المواصفة الثالثة من المحور الثالث

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرا رئيسًا وذل

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 34-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات المواصفة كما يلي

 
 44-4 جدول 

 من المحور الثالث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائيل" يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية"

 البنود م
 درجة التحقق ت

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 تُـنـــّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر

653 

يتضمن غالف الوحدة صورة بكامل الصفحة الفتتاحية الوحدة في كتاب 
الطالب  وعبارة ترتبط بموضوع وبمضمون الوحدة ، يوجد في الوجه 

جدول آخر للمواد لثاني لغالف افتتاحية الوحدة جدوال للمواد المستهلكة و ا
 .الغير المستهلكة

 8588 7588    4 ت

    100 ن

65. 
،منظم الوحدة يتضمن معايير المحتوى )تتوفر مقدمات للوحدة يتكون من 

التي  تغطيها الوحدة ،فصول الوحدة والدروس  يوجد مختصر لمحتوى 
 .خطط المعّلم والطالب للتقنيةم كل درس ، 

 859.3 .353  1 3  ت

  27 47  ن

 8588 8588 4    ت صورة فقرة أدبيات من كتاب الطالب وتوجيهات للمعلم في الهوامش 657
 100    ن

 85.33 85.8 2 2   ت تختتم كل وحدة بتوجيهات لموضوع عن المهن العلمية 654
 70 70   ن
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 البنود م
 درجة التحقق ت

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 85.79 3573 سابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوسط الح

  %4334 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس
 85.79 3573 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %4334 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يظهر  حقق المواصفة الثالثةأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى ت (34-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85.79)، وبانحراف معياري (3573)تساوي االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 

؛ منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من -.853)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.4753)وبنسبة 

وجاء ( 7588-8588)تراوحت بين وقد حصل المؤشر السادس على متوسط حسابي لشواهده 
بمستوى تحقق ( 7588)بالمرتبة األولى حيث حصل على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 3)الشاهد 

( .)صل، يليه الشاهد وحدة كما ظهرت عليه في الدليل األمرتفع اللتزام الدليل بمكونات غالف ال
وحدة منظم الوحدة بينما بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين مقدمات ال( .353)بمتوسط حسابي 

غابت صفحات المخطط التقني للمعلم والطالب ويعزى ذلك لغياب المصادر التقنية للمعلم والطالب، 
وذلك الرتباط فقرة المهن  جدا ومستوى تحقق منخفض( 85.8)بمتوسط حسابي ( 4)يليه الشاهد 

في حين ان تكرارها في  حدة فقطالعلمية بالفقرة المماثلة لها في كتاب الطالب والتي تكررت لمرة وا
غير بمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 7)صل في نهاية كل وحدة، وأخيرا جاء الشاهد الكتاب األ

 .لى غياب الفقرة في كتاب الطالبإمن الدليل ويرجع ذلك  التوجيهاتتحقق لغياب م
 

 المعلم للصف  دليل يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث
 الخامس االبتدائي

وذلك  تمؤشرا( 4)مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها لتم تحليل تقييم المحللين األربعة 
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

رارات والمتوسط الحسابي واالنحراف التك( .3-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي
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 47-4 جدول 

 الثالث من المحور التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
 درجة التحقق ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ت المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم 4المؤشر

353 

 :صفوف عمودية تشمل 6سم المخطط إلى يق
 الدروس وعناوينها وصفحاتها -
 المدة الزمنية الالزمة -
األهددددداف والمهددددارات القرائيددددة مددددع تحديددددد للمخططددددات  -

 التنظيمية
 المفرد -
 المصادر التقنية بأرقام الصفحات -
أنشدددددطة االستكشدددددداف بدددددرقم الصددددددفحة والمددددددة الزمنيددددددة  -

 الالزمة
 سريع متضمنا أنشطة االستكشافأنشطة المختبر ال -

القدراءة مخطط الفصل أعمدة أفقيدة للددروس و يوجد ضمن 
يتضدمن  ومراجعدة الفصدل I read to reviewللمراجعة 

    Activity flipchartمصادر إضافية ضمن مصدر

 0300 1300  4   ت

  100   ن

توفر فقرة متعلمي اللغة أساليب متعددة لربط المحتوى  .35
 .ي بمهارات اللغةالعلم

 1370 0347 1 3   ت
 27 47   ن

 1344 1313 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %3434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   يدعم تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنفيذ الفصل      8المؤشر

053 
مناقشة الفكرة تضمنت افتتاحية الفصل توجيهات للمعلم ل

 العامة
 0300 3300    4 ت
    100 ن

05. 
جدول ) يقدم توجيهات للمعلم لتقويم المعرفة القبلية 

 (التعلم موضحا عليه اإلجابات
 0300 3300    4 ت
    100 ن

057 
يقدم توجيهات للمعلم لتقديم موضوعات الفصل  مراعيا 

 المستويات المختلفة للطالب 
 1343 1370 2   2 ت
 70   70 ن

054 
يقدم للمعلم إرشادات لنظرة عامة الى  المفردات 

 المفتاحية 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

05. 
يقدم للمعلم مقترحات لمصادر مختلفة للقراءة متعددة 

 المستويات ترتبط موضوعاتها بدروس الفصل 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

 0337 2310 لمستوى تحقق المؤشر الثامن المتوسط الحسابي

  %4030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن
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 البنود م
 درجة التحقق ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ت المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

   .تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن  الفصل 9المؤشر

953 

 (ز على المهارةالتركي)توجيهات  النشاط استقصائي 
ترشد المعلم لتنفيذ النشاط وتتوفر فقرة التكامل مع 

بط بموضوع النشاط، توجد صفحة مصغرة ترت( القراءة
 للنشاط المستهدف في كراسة النشاط

 0396 2327  1 1 2 ت
  27 27 70 ن

95. 

ترشد  (أعمل كالعلماء) توجيهات النشاط االستقصائي 
المعلم لكيفية تنفيذ النشاط ويوجه المعلم الى تنفيذ 
استقصاء موجه واستقصاء مفتوح وتتوفر فقرة التكامل 

ترتبط بمضمون النشاط ، ( الرياضيات او القراءة )مع 
توجد صفحة مصغرة للنشاط المستهدف في كراسة 

 النشاط 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

957 

يوجد في نهاية كل فصل توجيهات للمعلم لفقرات متعددة 
لإلثراء العلمي في كتاب الطالب  تتضمن  األهداف 

أتعلم، )وسع وتحديد لخطوات ثالث لتنفيذ الت
مزودة بصفحات مصغرة من المصادر ( أجرب،أطبق

 المرافقة لتنفيذ اإلثراء العلمي 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

 0332 2347 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %9134 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   .الب متعددة المستويات للفصلتتوفر خيارات لتقويم أداء الط 10المؤشر

3853 
مراجعة "تتضمن نهاية كل فصل توجيهات للمعلم  لفقرة 

تتضمن استخدام جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ " الفصل
 المطوية

 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

 1343 1370 2   2 ت تتوفر فقرة التقويم الختامي .385
 70   70 ن

 1370 2327 1   3 ت بات ألسئلة فقرات التقويم  في كتاب الطالب تتوفر إجا 3857
 27   47 ن

تتوفر ، صور مصغرة من مصادر التقويم للمعلم مدون  3854
 عليها اإلجابات

 1370 2327 1   3 ت
 27   47 ن

يوجد مربع نصي يتضمن مصادر المعلم الورقية  .385
 والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

 1370 0347 3   1 ت
 47   27 ن

 3584 3598 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6757 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 85673 587. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %6353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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 47-4 جدول 

 الثالث من المحور التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 دليل معلم العلوم للصف الخامس االبتدائي" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
 درجة التحقق ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ت المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم 4المؤشر

353 

 :صفوف عمودية تشمل 6سم المخطط إلى يق
 الدروس وعناوينها وصفحاتها -
 المدة الزمنية الالزمة -
األهددددداف والمهددددارات القرائيددددة مددددع تحديددددد للمخططددددات  -

 التنظيمية
 المفرد -
 المصادر التقنية بأرقام الصفحات -
أنشدددددطة االستكشدددددداف بدددددرقم الصددددددفحة والمددددددة الزمنيددددددة  -

 الالزمة
 سريع متضمنا أنشطة االستكشافأنشطة المختبر ال -

القدراءة مخطط الفصل أعمدة أفقيدة للددروس و يوجد ضمن 
يتضدمن  ومراجعدة الفصدل I read to reviewللمراجعة 

    Activity flipchartمصادر إضافية ضمن مصدر

 0300 1300  4   ت

  100   ن

توفر فقرة متعلمي اللغة أساليب متعددة لربط المحتوى  .35
 .ي بمهارات اللغةالعلم

 1370 0347 1 3   ت
 27 47   ن

 1344 1313 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %3434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   يدعم تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنفيذ الفصل      8المؤشر

053 
مناقشة الفكرة تضمنت افتتاحية الفصل توجيهات للمعلم ل

 العامة
 0300 3300    4 ت
    100 ن

05. 
جدول ) يقدم توجيهات للمعلم لتقويم المعرفة القبلية 

 (التعلم موضحا عليه اإلجابات
 0300 3300    4 ت
    100 ن

057 
يقدم توجيهات للمعلم لتقديم موضوعات الفصل  مراعيا 

 المستويات المختلفة للطالب 
 1343 1370 2   2 ت
 70   70 ن

054 
يقدم للمعلم إرشادات لنظرة عامة الى  المفردات 

 المفتاحية 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

05. 
يقدم للمعلم مقترحات لمصادر مختلفة للقراءة متعددة 

 المستويات ترتبط موضوعاتها بدروس الفصل 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

 0337 2310 لمستوى تحقق المؤشر الثامن المتوسط الحسابي

  %4030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن
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 البنود م
 درجة التحقق ن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ت المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

   .تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن  الفصل 9المؤشر

953 

 (ز على المهارةالتركي)توجيهات  النشاط استقصائي 
ترشد المعلم لتنفيذ النشاط وتتوفر فقرة التكامل مع 

بط بموضوع النشاط، توجد صفحة مصغرة ترت( القراءة
 للنشاط المستهدف في كراسة النشاط

 0396 2327  1 1 2 ت
  27 27 70 ن

95. 

ترشد  (أعمل كالعلماء) توجيهات النشاط االستقصائي 
المعلم لكيفية تنفيذ النشاط ويوجه المعلم الى تنفيذ 
استقصاء موجه واستقصاء مفتوح وتتوفر فقرة التكامل 

ترتبط بمضمون النشاط ، ( الرياضيات او القراءة )مع 
توجد صفحة مصغرة للنشاط المستهدف في كراسة 

 النشاط 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

957 

يوجد في نهاية كل فصل توجيهات للمعلم لفقرات متعددة 
لإلثراء العلمي في كتاب الطالب  تتضمن  األهداف 

أتعلم، )وسع وتحديد لخطوات ثالث لتنفيذ الت
مزودة بصفحات مصغرة من المصادر ( أجرب،أطبق

 المرافقة لتنفيذ اإلثراء العلمي 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

 0332 2347 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %9134 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   .الب متعددة المستويات للفصلتتوفر خيارات لتقويم أداء الط 10المؤشر

3853 
مراجعة "تتضمن نهاية كل فصل توجيهات للمعلم  لفقرة 

تتضمن استخدام جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ " الفصل
 المطوية

 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

 1343 1370 2   2 ت تتوفر فقرة التقويم الختامي .385
 70   70 ن

 1370 2327 1   3 ت بات ألسئلة فقرات التقويم  في كتاب الطالب تتوفر إجا 3857
 27   47 ن

تتوفر ، صور مصغرة من مصادر التقويم للمعلم مدون  3854
 عليها اإلجابات

 1370 2327 1   3 ت
 27   47 ن

يوجد مربع نصي يتضمن مصادر المعلم الورقية  .385
 والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

 1370 0347 3   1 ت
 47   27 ن

 3584 3598 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6757 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 85673 587. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %6353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  (.3-4)لجدول يتضح من ا
، ويقع هذا المتوسط (85673)، وبانحراف معياري (587.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)في المدى ما بين 
(6353.)% 

وحصل ( 3588-.853)شر السابع على متوسط حسابي لشواهدة تراوحت بين وقد حصل المؤ 
مما يدل على تحقق بعض من  منخفضبمستوى تحقق ( 3588)على متوسط حسابي ( 3)الشاهد 

ن بعض فقرات مخطط الفصل غابت عن الدليل أال إمفردات تحقق الشاهد في مخطط الفصل 
 activity)ضافية إالمخصص لتنفيذ الدرس، أنشطة  الزمن المصادر التقنية، فقرة مراجعة الفصل،)

flipchart ) لغياب فقرة متعلمي  ومستوى تحقق منخفض( .853)بمتوسط حسابي ( .)يليه الشاهد
صل ن الفقرة موجهة في الدليل األألى إويعزى ذلك  ( (English Language Learner Supportاللغة

 .يزيةب غير متحدثين باللغة االنجللفئات من الطال
 تراوحت بين لشواهدهوبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسطات حسابية 

مما  عبمستوى تحقق مرتف( 7588)ط حسابي على متوس( 4، .، 3)وحصلت الشواهد ( 8588-7588)
ومستوى ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 7)يدل على تحقق جميع مفردات الشواهد في الدليل، يليها الشاهد 

توجيهات للمعلم لتقديم موضوعات الفصل مراعيا المستويات  لتزام الدليل بتقديمتحقق متوسط ال
( .)المختلفة للطالب ضمن فقرات الدرس بينما غابت الفقرة عن افتتاحية الفصل، وأخيرًا جاء الشاهد 

لغياب مقترحات لمصادر مختلفة للقراءة متعددة تحقق غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي 
 .ترتبط موضوعاتها بدروس الفصلالمستويات 

( 7588-..5.)تراوحت بين  لشواهدهأما المؤشر التاسع فقد حصل على متوسطات حسابية 
توفر فقرات متعددة لبمستوى تحقق مرتفع ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، .) الشاهدانوحصل 

تحقق ورودها في كتاب ثراء العلمي مرتبط بن تحقق توفر فقرات اإلأال إلإلثراء العلمي ضمن الفصل 
 نها لم تلتزم بنفس تكرار ورودها فيأال إثراء العلمي نماط مرحلة اإلأالطالب حيث تم تضمين جميع 

وتحقق بمستوى مرتفع  (..5.)بمتوسط حسابي ( 3)صل وهو ما كشف عنه الشاهد الكتاب والدليل األ
 .شاط التركيز على المهارةلى عدم تكرار فقرة نإ( 3)تعزى انخفاض مستوى التحقق في الشاهد 

حيث ( .53.-.853)بين  تتراوح لشواهدهوحصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي 
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتوفير توجيهات ( .53.)على متوسط حسابي ( 3)حصل الشاهد 
وية في نهاية كل تتضمن استخدام جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ المط" مراجعة الفصل"للمعلم  لفقرة 
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 4، 7) الشاهدينفصل، يليه 

صور مصغرة من مصادر  دليل المعلم بتوفير إجابات ألسئلة فقرات التقويم  في كتاب الطالب وتوفر
ومستوى تحقق متوسط  (35.8)بمتوسط حسابي ( .)التقويم للمعلم مدون عليها اإلجابات، ثم المؤشر 
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لى غياب فقرة التقويم الختامي وذلك لغياب مصادر لمستويات قرائية متعددة وبطاقات إذلك ويعزى 
ومستوى تحقق ( .853)بمتوسط حسابي ( .)لتنفيذ الفقرة وأخيرا جاء الشاهد  زمةالالمفاهيم العلمية ال

 .منخفض
 

  دليل المعلم  في تصميم الدروس يظهر االتساق: المواصفة الخامسة من المحور الثالث
 للصف الخامس االبتدائي

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 36-4)ويوضح الجدول ، واصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه الم
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 46-4 جدول 

 من المحور الثالثالخامسة  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 لم العلوم للصف الخامس االبتدائيدليل مع" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يذ الدرس يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنف 11المؤشر

3353 
تظهر صورة مصغرة الفتتاحية الدرس في كتاب الطالب 
بجانب أهداف التعلم وتحديد للمهارة القرائية  المستهدفة 

 والمنظم التخطيطي  

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 0300 4    ت  fast trackيقدم  للمعلم خطوات إستراتيجية التدريس السريع  .335
 100    ن

3357 
تتوفر صور أغلفة لمصادر إضافية وصور مصغرة 
للصفحات المستهدفة لمصادر المعلم في الغرفة الصفية 

 مدونا عليها إجابات األنشطة( حقيبة المعلم)

 1370 2327   3 1 ت

   47 27 ن

يوجد مربع نصي يتضمن مصادر المعلم  الرقمية المرافقة  3354
 لتنفيذ الدرس

 0300 0300 4    ت
 100    ن

 03347 1331 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %4334 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 يقدم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطية  واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى  12المؤشر

تين متقددابلتين مدددن تددنّظم توجيهددات المعلدددم علددى هددوامش صدددفح 3.53
 كتاب الطالب

 0300 3300    4 ت
    100 ن

قددددددمت التوجيهدددددات المعلدددددم بنمطيدددددة ثابتدددددة وفدددددق تسلسدددددل دورة  .3.5
 التدريس الفعال وبإبراز لمرحلة  التدريس 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

تتسدددق دورة الددددتعلم الخماسددددية مددددع دورة التدددددريس الفعددددال يوجددددد  3.57
 حلة دورة التعلم الخماسية  في الهامش العلوي تحديد لمر 

 0300 3300    4 ت
    100 ن
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  (.3-4)لجدول يتضح من ا
، ويقع هذا المتوسط (85673)، وبانحراف معياري (587.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)في المدى ما بين 
(6353.)% 

وحصل ( 3588-.853)شر السابع على متوسط حسابي لشواهدة تراوحت بين وقد حصل المؤ 
مما يدل على تحقق بعض من  منخفضبمستوى تحقق ( 3588)على متوسط حسابي ( 3)الشاهد 

ن بعض فقرات مخطط الفصل غابت عن الدليل أال إمفردات تحقق الشاهد في مخطط الفصل 
 activity)ضافية إالمخصص لتنفيذ الدرس، أنشطة  الزمن المصادر التقنية، فقرة مراجعة الفصل،)

flipchart ) لغياب فقرة متعلمي  ومستوى تحقق منخفض( .853)بمتوسط حسابي ( .)يليه الشاهد
صل ن الفقرة موجهة في الدليل األألى إويعزى ذلك  ( (English Language Learner Supportاللغة

 .يزيةب غير متحدثين باللغة االنجللفئات من الطال
 تراوحت بين لشواهدهوبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسطات حسابية 

مما  عبمستوى تحقق مرتف( 7588)ط حسابي على متوس( 4، .، 3)وحصلت الشواهد ( 8588-7588)
ومستوى ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 7)يدل على تحقق جميع مفردات الشواهد في الدليل، يليها الشاهد 

توجيهات للمعلم لتقديم موضوعات الفصل مراعيا المستويات  لتزام الدليل بتقديمتحقق متوسط ال
( .)المختلفة للطالب ضمن فقرات الدرس بينما غابت الفقرة عن افتتاحية الفصل، وأخيرًا جاء الشاهد 

لغياب مقترحات لمصادر مختلفة للقراءة متعددة تحقق غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي 
 .ترتبط موضوعاتها بدروس الفصلالمستويات 

( 7588-..5.)تراوحت بين  لشواهدهأما المؤشر التاسع فقد حصل على متوسطات حسابية 
توفر فقرات متعددة لبمستوى تحقق مرتفع ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، .) الشاهدانوحصل 

تحقق ورودها في كتاب ثراء العلمي مرتبط بن تحقق توفر فقرات اإلأال إلإلثراء العلمي ضمن الفصل 
 نها لم تلتزم بنفس تكرار ورودها فيأال إثراء العلمي نماط مرحلة اإلأالطالب حيث تم تضمين جميع 

وتحقق بمستوى مرتفع  (..5.)بمتوسط حسابي ( 3)صل وهو ما كشف عنه الشاهد الكتاب والدليل األ
 .شاط التركيز على المهارةلى عدم تكرار فقرة نإ( 3)تعزى انخفاض مستوى التحقق في الشاهد 

حيث ( .53.-.853)بين  تتراوح لشواهدهوحصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي 
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام الدليل بتوفير توجيهات ( .53.)على متوسط حسابي ( 3)حصل الشاهد 
وية في نهاية كل تتضمن استخدام جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ المط" مراجعة الفصل"للمعلم  لفقرة 
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 4، 7) الشاهدينفصل، يليه 

صور مصغرة من مصادر  دليل المعلم بتوفير إجابات ألسئلة فقرات التقويم  في كتاب الطالب وتوفر
ومستوى تحقق متوسط  (35.8)بمتوسط حسابي ( .)التقويم للمعلم مدون عليها اإلجابات، ثم المؤشر 
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لى غياب فقرة التقويم الختامي وذلك لغياب مصادر لمستويات قرائية متعددة وبطاقات إذلك ويعزى 
ومستوى تحقق ( .853)بمتوسط حسابي ( .)لتنفيذ الفقرة وأخيرا جاء الشاهد  زمةالالمفاهيم العلمية ال

 .منخفض
 

  دليل المعلم  في تصميم الدروس يظهر االتساق: المواصفة الخامسة من المحور الثالث
 للصف الخامس االبتدائي

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 36-4)ويوضح الجدول ، واصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه الم
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 46-4 جدول 

 من المحور الثالثالخامسة  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 لم العلوم للصف الخامس االبتدائيدليل مع" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يذ الدرس يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنف 11المؤشر

3353 
تظهر صورة مصغرة الفتتاحية الدرس في كتاب الطالب 
بجانب أهداف التعلم وتحديد للمهارة القرائية  المستهدفة 

 والمنظم التخطيطي  

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 0300 4    ت  fast trackيقدم  للمعلم خطوات إستراتيجية التدريس السريع  .335
 100    ن

3357 
تتوفر صور أغلفة لمصادر إضافية وصور مصغرة 
للصفحات المستهدفة لمصادر المعلم في الغرفة الصفية 

 مدونا عليها إجابات األنشطة( حقيبة المعلم)

 1370 2327   3 1 ت

   47 27 ن

يوجد مربع نصي يتضمن مصادر المعلم  الرقمية المرافقة  3354
 لتنفيذ الدرس

 0300 0300 4    ت
 100    ن

 03347 1331 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %4334 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 يقدم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطية  واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى  12المؤشر

تين متقددابلتين مدددن تددنّظم توجيهددات المعلدددم علددى هددوامش صدددفح 3.53
 كتاب الطالب

 0300 3300    4 ت
    100 ن

قددددددمت التوجيهدددددات المعلدددددم بنمطيدددددة ثابتدددددة وفدددددق تسلسدددددل دورة  .3.5
 التدريس الفعال وبإبراز لمرحلة  التدريس 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

تتسدددق دورة الددددتعلم الخماسددددية مددددع دورة التدددددريس الفعددددال يوجددددد  3.57
 حلة دورة التعلم الخماسية  في الهامش العلوي تحديد لمر 

 0300 3300    4 ت
    100 ن
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 0300 3300    4 ت يوجد تحديد ألهداف الدرس 3.54
    100 ن

جابددات  .3.5 تقدددم فقددرة تقددديم الدددرس تقددويم المعرفددة المسددبقة وشددرح وا 
 لفقرة أنظر وأتساءل  و توجد فقرة إثارة االهتمام

 0300 3300    4 ت
    100 ن

3.56 

تتضدددمن مرحلدددة االستكشددداف توجيهدددات للنشددداط االستكشدددافي ، 
-الدددددزمن المسدددددتغرق إلتمدددددام النشددددداط، : تحديدددددد للمجموعدددددات 

تحديددددددد ) الهدددددددف ، االستقصدددددداء البنددددددائي- المسددددددبق التخطدددددديط
 االستقصاء الموجه، االستقصاء المفتوح، (للمهارة المستهدفة

ذ فدي حدال تعدذر تنفيدذ االستكشداف ينف اكتشف وتعلم توجد فقرة
فدددددي كتددددداب الطالدددددب مدددددع  صدددددفحة مصدددددغرة لكدددددراس التجدددددارب 

 العملية موضح عليها اإلجابات

 0300 3300    4 ت

    100 ن

3.53 

فقدرة أقدرأ وأتعلدم مدع تحديدد )الشدرح( تنفيذ الدرس)تتضمن مرحلة
للمهددددارة القرائيددددة المسددددتهدفة مددددع المخطددددط التنظيمددددي،  تظهددددر 

التددددريس السدددريع مدددع توجيهدددات لإلسدددتراتيجية ومناقشدددة أيقوندددة 
الفكددددددرة الرئيسددددددة ،خلفيددددددة علميددددددة ، أسدددددداليب داعمددددددة ،مراعدددددداة 
المسددتويات المختلفددة، يوجددد توجيهددات أقددرأ الصددورة مددع إضددافة 
إجابددددددات األسددددددئلة ،  يتضددددددمن فقددددددرة تطددددددوير المفردات،إجابددددددة 

 √السؤال 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

3.50 
حلة التقويم  توجيهات المراجعة البصرية تتضمن مر 

جابات " ،توجيهات المطوية كمرشد للدراسة  ، توجيهات وا 
 فقرة التقويم البنائي " أفكر وأتحدث وأكتب

 0300 3300    4 ت
    100 ن

جابات موضوعات  3.59 تتضمن مرحلة التوسع توجيهات وا 
 التوسع 

 1300 2327   3 1 ت
   47 27 ن

 03111 2394 وسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشرالمت

  %9830 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 03117 2344 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %8133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 

لحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة أن قيمة المتوسط ا( 36-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (.8533)، وبانحراف معياري (544.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)في المدى ما بين 
(0357.)% 

 الفرعية تراوح بين وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسط حسابي لشواهده
بمستوى تحقق مرتفع لتحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 3)، وحصل الشاهد (8588-7588)

ومستوى تحقق مرتفع ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 7)مفردات الشاهد في مخطط الدرس، ثم الشاهد 
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ر اللتزام الدليل بتضمين صور أغلفة لمصادر إضافية وصور مصغرة للصفحات المستهدفة لمصاد
( 4، .) الشاهدانمدونا عليها إجابات األنشطة، وحصل ( حقيبة المعلم)المعلم في الغرفة الصفية 

تحقق وتعزى هذه النتيجة لغياب كل من خطوات غير مبمستوى ( 8588)على متوسط حسابي 
وغياب مربع نصي يتضمن مصادر المعلم  الرقمية المرافقة  fast trackإستراتيجية التدريس السريع 

 .تنفيذ الدرسل
 تراوح بين لشواهدهوبالنسبة للمؤشر الثاني عشر فقد حصل على متوسطات حسابية 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على ( 7588)وحصلت جميعها على متوسط حسابي ( 7588-..5.)
التزام دليل المعلم للصف الخامس بتقديم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس بنمطية  واضحة ومتّسقة مع 

صل بينما حقق  الشاهد يذ الدرس كما ظهرت في السلسلة األيعة المحتوى بتضمين لجميع فقرات تنفطب
جابات ومستوى تحقق مرتفع لتضمين مرحلة التوسع ( ..5.)متوسط حسابي ( 9) توجيهات وا 

ن الدليل لم يلتزم بتكرار مرحلة التوسع كما ظهرت عليه في الدليل االصل أال إموضوعات التوسع 
 . اض تحقق الشاهد عن الدرجة الكليةلى انخفإدى أتكرارها في كتاب الطالب مما  عدمل
 

 دليل المعلم للصف الخامس مواصفات التناول والعرض  :خالصة نتائج المحور الثالث
 االبتدائي

لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 
مؤشرا ( .3)مواصفة تضمنت ( .)من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها  تحليل كل مواصفة

رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( 33-4)ل تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدو  واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى

 :مئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والنسب ال
 
 44-4 جدول 

 لصف الخامسلدليل المعلم لالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %8130 03167 2343 ت الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازنمكونا 3
 . %38389 03318 1316 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل .
 4 %4334 85.79 3573 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 7
 7 %6434 85673 587. يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 3 %8133 03117 2344 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  %6.54 9..85 3503 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
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 البنود م
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 0300 3300    4 ت يوجد تحديد ألهداف الدرس 3.54
    100 ن

جابددات  .3.5 تقدددم فقددرة تقددديم الدددرس تقددويم المعرفددة المسددبقة وشددرح وا 
 لفقرة أنظر وأتساءل  و توجد فقرة إثارة االهتمام

 0300 3300    4 ت
    100 ن

3.56 

تتضدددمن مرحلدددة االستكشددداف توجيهدددات للنشددداط االستكشدددافي ، 
-الدددددزمن المسدددددتغرق إلتمدددددام النشددددداط، : تحديدددددد للمجموعدددددات 

تحديددددددد ) الهدددددددف ، االستقصدددددداء البنددددددائي- المسددددددبق التخطدددددديط
 االستقصاء الموجه، االستقصاء المفتوح، (للمهارة المستهدفة

ذ فدي حدال تعدذر تنفيدذ االستكشداف ينف اكتشف وتعلم توجد فقرة
فدددددي كتددددداب الطالدددددب مدددددع  صدددددفحة مصدددددغرة لكدددددراس التجدددددارب 

 العملية موضح عليها اإلجابات

 0300 3300    4 ت

    100 ن

3.53 

فقدرة أقدرأ وأتعلدم مدع تحديدد )الشدرح( تنفيذ الدرس)تتضمن مرحلة
للمهددددارة القرائيددددة المسددددتهدفة مددددع المخطددددط التنظيمددددي،  تظهددددر 

التددددريس السدددريع مدددع توجيهدددات لإلسدددتراتيجية ومناقشدددة أيقوندددة 
الفكددددددرة الرئيسددددددة ،خلفيددددددة علميددددددة ، أسدددددداليب داعمددددددة ،مراعدددددداة 
المسددتويات المختلفددة، يوجددد توجيهددات أقددرأ الصددورة مددع إضددافة 
إجابددددددات األسددددددئلة ،  يتضددددددمن فقددددددرة تطددددددوير المفردات،إجابددددددة 

 √السؤال 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

3.50 
حلة التقويم  توجيهات المراجعة البصرية تتضمن مر 

جابات " ،توجيهات المطوية كمرشد للدراسة  ، توجيهات وا 
 فقرة التقويم البنائي " أفكر وأتحدث وأكتب

 0300 3300    4 ت
    100 ن

جابات موضوعات  3.59 تتضمن مرحلة التوسع توجيهات وا 
 التوسع 

 1300 2327   3 1 ت
   47 27 ن

 03111 2394 وسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشرالمت

  %9830 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 03117 2344 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %8133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 

لحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة أن قيمة المتوسط ا( 36-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (.8533)، وبانحراف معياري (544.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)في المدى ما بين 
(0357.)% 

 الفرعية تراوح بين وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسط حسابي لشواهده
بمستوى تحقق مرتفع لتحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 3)، وحصل الشاهد (8588-7588)

ومستوى تحقق مرتفع ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 7)مفردات الشاهد في مخطط الدرس، ثم الشاهد 
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ر اللتزام الدليل بتضمين صور أغلفة لمصادر إضافية وصور مصغرة للصفحات المستهدفة لمصاد
( 4، .) الشاهدانمدونا عليها إجابات األنشطة، وحصل ( حقيبة المعلم)المعلم في الغرفة الصفية 

تحقق وتعزى هذه النتيجة لغياب كل من خطوات غير مبمستوى ( 8588)على متوسط حسابي 
وغياب مربع نصي يتضمن مصادر المعلم  الرقمية المرافقة  fast trackإستراتيجية التدريس السريع 

 .تنفيذ الدرسل
 تراوح بين لشواهدهوبالنسبة للمؤشر الثاني عشر فقد حصل على متوسطات حسابية 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على ( 7588)وحصلت جميعها على متوسط حسابي ( 7588-..5.)
التزام دليل المعلم للصف الخامس بتقديم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس بنمطية  واضحة ومتّسقة مع 

صل بينما حقق  الشاهد يذ الدرس كما ظهرت في السلسلة األيعة المحتوى بتضمين لجميع فقرات تنفطب
جابات ومستوى تحقق مرتفع لتضمين مرحلة التوسع ( ..5.)متوسط حسابي ( 9) توجيهات وا 

ن الدليل لم يلتزم بتكرار مرحلة التوسع كما ظهرت عليه في الدليل االصل أال إموضوعات التوسع 
 . اض تحقق الشاهد عن الدرجة الكليةلى انخفإدى أتكرارها في كتاب الطالب مما  عدمل
 

 دليل المعلم للصف الخامس مواصفات التناول والعرض  :خالصة نتائج المحور الثالث
 االبتدائي

لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 
مؤشرا ( .3)مواصفة تضمنت ( .)من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها  تحليل كل مواصفة

رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( 33-4)ل تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدو  واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى

 :مئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والنسب ال
 
 44-4 جدول 

 لصف الخامسلدليل المعلم لالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %8130 03167 2343 ت الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازنمكونا 3
 . %38389 03318 1316 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل .
 4 %4334 85.79 3573 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 7
 7 %6434 85673 587. يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 3 %8133 03117 2344 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  %6.54 9..85 3503 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( 33-4)يتضح من الجدول 
ور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المح(9..85)، وبانحراف معياري (3503)تساوي 

 %(. 6.58)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (544.-3536)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  يظهر االتساق في تصميم الدروس تحققت المواصفة الخامسة
مكونات الدليل المواصفة األولى  لتحتل بذلك المرتبة األولى في المحور الثالث، يليها( 544.)

ومستوى تحقق مرتفع، ثم ( 547.)بمتوسط حسابي  وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن
( 587.)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ  يظهر االتساق في تصميم الدروسالمواصفة الرابعة 

يظهر االتساق في تصميم ءت في المرتبة الثالثة في المحور الثالث، يليها المواصفة الثالثة وجا
ق منخفض  ومستوى تحق( 3573)بعد ذلك في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  الوحدات التعليمية

 بمتوسط حسابي ظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلي وجاءت المواصفة الثانية
 .بدرجة تحقق منخفضة واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور الثالث( 3536)

 

 خالصة نتائج محاور اتساق دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي 4-1-2-2-4
لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 7)لغ عددها مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبا
المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 30-4)ويوضح الجدول 
 
 48-4 جدول 

 االتساق لدليل المعلم الصف الخامس االبتدائيتقييم لمحاور المتوسطات والنسب المئوية 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 2 %6632 03333 1398 المواصفات التربوية 1
 1 %4232 03170 2316 المواصفات الفنية 2
 3 %6234 03279 1384 مواصفات التناول والعرض 3

  %6634 03264 230 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا وقعت (  30-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 58.)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (549.-.356)بين 

بنسبة ( ..5.أقل من -35.8)بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
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يالحظ ان المحور الثاني قد تحقق بدرجة مرتفعة وبمتوسط : وعلى مستوى المحاور%(. 6653)تحقق 
سابي وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور االول فقد حصل على متوسط ح( 536.)حسابي بلغ 

( 3503)بدرجة تحقق متوسطة، وأخيرًا جاء المحور الثالث بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 3590)
 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم

 

 لصف الثاني المتوسط لكتاب العلوم اتساق نتائج  4-1-3
 ومناقشتها للصف الثاني المتوسطنتائج تحليل كتاب الطالب  4-1-3-1

لمدادة العلدوم الفصدل الدراسدي األول  المتوسدط الثداني للصف كتاب الطالبنتائج تحليل  لعرض
رض ي، سدديتم عددرض نتددائج مواصددفات كددل محددور فددي ضددوء مسددتوى تحقددق مؤشددراتها، ومددن ثددم عددأنالثددو 

 .نتائج المحور الكلي لهذا الصف
 

 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالبالمواصفات التربوية : المحور األول 4-3-7-3-3
يكددون عليدده المنددتج التعليمددي مددن  أنعلددى الشددروط العلميددة التددي تحدددد مددا يجددب ركددز هددذا المحددور      

الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة 
 ًسددا تتفددرعمؤشددرًا رئي( 3.)وتضددمن سددبعة مواصددفات يندددرج تحتهددا لكتدداب الطالددب ودليددل المعلددم  األصددل

وتستخدم للحكم على مدى تحقق هذه  األصلعدد من الشواهد الممثلة لمواضع محددة في السلسلة  إلى
المؤشدددرات، وتدددم عدددرض نتدددائج هدددذا المحدددور بتحليدددل نتدددائج كدددل مواصدددفة مدددن خدددالل تحليدددل مؤشدددراتها 

 :وشواهدها وتحديد وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

  الصف  –كتاب الطالب تمحور المحتوى حول االستقصاء: ر األولمن المحو  األولىالمواصفة
 المتوسطالثاني 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحراف ، وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واشاهد( 33)مؤشر ويندرج تحتها 

 :، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يليلهذه التكرارات
 49-4 جدول 

 من المحور األول األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسط الثاني للصف لكتاب الطالب" تمحور المحتوى حول االستقصاء " 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 .نيقّدم أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء تشّكل بمجموعها تركيز الوحدة، وتزّود الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطي 1المؤّشر 

3،3 
" المختبرات، والمختبرات الصغيرة وتطبيدق العلدوم"تقدم فقرات 

ات أنددددددفرصددددددا للطددددددالب لتخطدددددديط االستقصدددددداءات وجمددددددع البي
 وتحليل األدلة

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( 33-4)يتضح من الجدول 
ور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المح(9..85)، وبانحراف معياري (3503)تساوي 

 %(. 6.58)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (544.-3536)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  يظهر االتساق في تصميم الدروس تحققت المواصفة الخامسة
مكونات الدليل المواصفة األولى  لتحتل بذلك المرتبة األولى في المحور الثالث، يليها( 544.)

ومستوى تحقق مرتفع، ثم ( 547.)بمتوسط حسابي  وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن
( 587.)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ  يظهر االتساق في تصميم الدروسالمواصفة الرابعة 

يظهر االتساق في تصميم ءت في المرتبة الثالثة في المحور الثالث، يليها المواصفة الثالثة وجا
ق منخفض  ومستوى تحق( 3573)بعد ذلك في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  الوحدات التعليمية

 بمتوسط حسابي ظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلي وجاءت المواصفة الثانية
 .بدرجة تحقق منخفضة واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور الثالث( 3536)

 

 خالصة نتائج محاور اتساق دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي 4-1-2-2-4
لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 7)لغ عددها مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبا
المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 30-4)ويوضح الجدول 
 
 48-4 جدول 

 االتساق لدليل المعلم الصف الخامس االبتدائيتقييم لمحاور المتوسطات والنسب المئوية 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 2 %6632 03333 1398 المواصفات التربوية 1
 1 %4232 03170 2316 المواصفات الفنية 2
 3 %6234 03279 1384 مواصفات التناول والعرض 3

  %6634 03264 230 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا وقعت (  30-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 58.)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (549.-.356)بين 

بنسبة ( ..5.أقل من -35.8)بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
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يالحظ ان المحور الثاني قد تحقق بدرجة مرتفعة وبمتوسط : وعلى مستوى المحاور%(. 6653)تحقق 
سابي وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور االول فقد حصل على متوسط ح( 536.)حسابي بلغ 

( 3503)بدرجة تحقق متوسطة، وأخيرًا جاء المحور الثالث بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 3590)
 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم

 

 لصف الثاني المتوسط لكتاب العلوم اتساق نتائج  4-1-3
 ومناقشتها للصف الثاني المتوسطنتائج تحليل كتاب الطالب  4-1-3-1

لمدادة العلدوم الفصدل الدراسدي األول  المتوسدط الثداني للصف كتاب الطالبنتائج تحليل  لعرض
رض ي، سدديتم عددرض نتددائج مواصددفات كددل محددور فددي ضددوء مسددتوى تحقددق مؤشددراتها، ومددن ثددم عددأنالثددو 

 .نتائج المحور الكلي لهذا الصف
 

 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالبالمواصفات التربوية : المحور األول 4-3-7-3-3
يكددون عليدده المنددتج التعليمددي مددن  أنعلددى الشددروط العلميددة التددي تحدددد مددا يجددب ركددز هددذا المحددور      

الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة 
 ًسددا تتفددرعمؤشددرًا رئي( 3.)وتضددمن سددبعة مواصددفات يندددرج تحتهددا لكتدداب الطالددب ودليددل المعلددم  األصددل

وتستخدم للحكم على مدى تحقق هذه  األصلعدد من الشواهد الممثلة لمواضع محددة في السلسلة  إلى
المؤشدددرات، وتدددم عدددرض نتدددائج هدددذا المحدددور بتحليدددل نتدددائج كدددل مواصدددفة مدددن خدددالل تحليدددل مؤشدددراتها 

 :وشواهدها وتحديد وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

  الصف  –كتاب الطالب تمحور المحتوى حول االستقصاء: ر األولمن المحو  األولىالمواصفة
 المتوسطالثاني 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحراف ، وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واشاهد( 33)مؤشر ويندرج تحتها 

 :، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يليلهذه التكرارات
 49-4 جدول 

 من المحور األول األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسط الثاني للصف لكتاب الطالب" تمحور المحتوى حول االستقصاء " 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 .نيقّدم أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء تشّكل بمجموعها تركيز الوحدة، وتزّود الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطي 1المؤّشر 

3،3 
" المختبرات، والمختبرات الصغيرة وتطبيدق العلدوم"تقدم فقرات 

ات أنددددددفرصددددددا للطددددددالب لتخطدددددديط االستقصدددددداءات وجمددددددع البي
 وتحليل األدلة

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

3،. 
" صددمم مختبددرك ومختبددر النمذجددةو االختددراع "تشددجع فقددرات 

اسددتخدام الطددالب علددى تطبيددق مهددارات العلددوم االستقصددائية ب
 تصميم من اختيارهم

 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

3،7 
تدددددزود المصدددددادر اإلضدددددافية الطدددددالب بالمزيدددددد مدددددن الفدددددرص 

 لممارسة األنشطة االستقصائية
 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

 35863 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %057. شر األولالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤ 

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة 2المؤّشر 

يشدددجع التفكيدددر الناقدددد الموجدددود فدددي مراجعدددة الفصدددل مهدددارات  53.
 العمليات العلمية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

تقدم أدلة المهارات أفكارا حول أهمية مهارات عمليات العلدوم  .5.
 (في مرجعيات الطالب)ها وكيفية تطوير 

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

.57 
تقدم المختبرات والمختبدرات الصدغيرة وتطبيدق العلدوم وتطبيدق 
المهددارات فرصددا كثيددرة لممارسددة مهددارات عمليددات العلددم مثددل 

 المالحظة والتصنيف والتفسير والنمذجة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.54 
ى تنميددة مهددارات عمليددات العلددم فددي دليددل يركددز المحتددوى علدد

المختبدددددددر، ودليدددددددل مختبدددددددر االستقصددددددداء، ودليدددددددل مختبدددددددرات  
 المجسات

 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

.5. 

 :يوفر فرصا وفيرة لتوليد المهارة واختبارها من خالل"
التجربددددددة االسدددددددتهاللية، االستقصددددددداء الموجدددددددة فدددددددي مختبدددددددر  

صددداء الصدددفحتين اسددددتخدام استق ،(ربدددمخت) الصدددفحة الواحددددة
مختبدددددددددر النمذجدددددددددة  صدددددددددمم مختبدددددددددرك،) الطريقددددددددة العلميدددددددددة،

 ، المختبددددددددرات المصددددددددغرة(ترنددددددددتنمختبددددددددرات األ واالختددددددددراع،
 (تجربة في المنزل تجربة،)

 85.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

يعدّرف دليدل المهدارات العلميددة بوضدوح الفرضديات وتطبيقاتهددا  56.
 في الطريقة العلمية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

فدي مراجعدة الفصدل وأختبدر نفسدك " التفكير الناقد"تشّجع فقرة  53.
 في مراجعة الدرس الطالب لمقارنة شيئين مختلفين 

 85.33 5.8.   . . ت

   8. 8. ن

توّجددده افتتاحيدددة الوحددددة أسدددئلة لزيدددادة الدافعيدددة لمقارندددة شددديئين  50.
 والنشاطاتمختلفين من خالل النص والصور 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 85.73 5.9. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %0657 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 .8544 576. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى
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 األولىلمستوى تحقق المواصفة قيمة المتوسط الحسابي  أن (39-4)تضح من الجدول ي
، ويقع هذا المتوسط (.8544)معياري  وبانحراف ، (576.)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
وتعزى هذه  .درجة مرتفعة األولىدرجة التزام كتاب الطالب بالمواصفة  أنمما يدل على  %(.3053)

وتحقق المؤشر األول بدرجة %( 0657)بدرجة مرتفعة وبنسبة  الثاني تحقق المؤشر إلى النتيجة
بدرجة تحقق مرتفعة وبمتوسط  األولىالمرتبة  الثاني واحتل المؤشر%(. 057.)متوسطة وبنسبة 

حقق جميع  شواهده بدرجة مرتفعة فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده نتيجة لت( 5.9.) حسابي
( 7588)على متوسط حسابي قيمته ( 50.، 56.، 57.، 53.)وحصلت الشواهد ( 7588-35.8)بين 

مشابهًة  مما يدل على التزام كتاب الطالب بتقديم محتوى هذه الشواهد بطريقة بمستوى تحقق مرتفع،
والمتضمن ورود فقرة التفكير الناقد في مراجعة الفصل قد تحقق ( 53.) شاهدفال. للسلسلة األصل

والذي يوضح توفر فرص لممارسة مهارات ( 57.)والشاهد ، األصللجميع الفصول كما في السلسلة 
والمسماة تجربة استهاللية في كتاب )شطة المتنوعة مثل المختبرات نمليات العلم من خالل األع

وتطبيق العلوم الذي ورد في عرض  (والمسماة تجربة)مختبرات الصغيرة وال (لبالمشروع نسخة الطا
أما تطبيق  .يةاألصلفي النسخة  اتطبيق (34)الدرس بعدد خمس مرات في الفصلين من أصل 

 الثاني ومعظم دروس الفصل ،المهارات والذي ورد في مراجعة الدرس لكافة دروس الفصل األول
 .طالب بدرجة مرتفعة بالنسخة األصلالتزام كتاب المشروع نسخة المما يؤكد  (ادرس 37من  9)

ومحتواه يعرف دليل المهارات العلمية بوضوح الفرضيات وتطبيقاتها في الطريقة  (56.) والشاهد
العملية ومسماه في كتاب المشروع نسخة الطالب مصادر تعليمية للطالب ددددددددد وردت بكافة أجزائها كما 

 تهترجميتم  لمفي الكتاب األصل ( 3.3)في صد جزء التصميم التجريبي عدا ما يةصلاألفي النسخة 
Design an Experiment. تحقق في  قدلخ ا...ومحتواه توجه افتتاحية الوحدة أسئلة  (50.) والشاهد

 .كل الوحدات الستة
 ومستوى تحقق مرتفع، والمتضمن( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 53.، .5.) نايليها الشاهد  

اشتمال مرجعيات الطالب في الفصل األول ومسماها في كتاب المشروع نسخة الطالب مصادر 
ية ولكنها لم ترد األصلتعليمية للطالب على دليل المهارات العملية كما وردت بكافة أجزائها في النسخة 

كتاب وذلك راجع الختالف النظام التعليمي في بلد منشأ ال الثاني في المصادر في كتاب الفصل
جزأين الفصل األول  إلى عن النظام التعليمي في المملكة حيث قسم الكتاب في النسخة العربية األصل
 . وقسمت معه مصادر الطالب لتتوافق مع مجاالت المادة العلمية المقدمة في كل جزء الثاني والفصل

كتاب ومستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( ..5.)بمتوسط حسابي ( .5.)الشاهد  وتحقق
شطة  مختبر النمذجة واالختراع ومختبر أنماط التجارب جميعها ماعدا أنالمشروع نسخة الطالب ب

مختبرات النمذجة واالختراع تكررت لثالث مرات في الكتاب  أن إلى وتعزى هذه النتيجة ،ترنتناإل
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

3،. 
" صددمم مختبددرك ومختبددر النمذجددةو االختددراع "تشددجع فقددرات 

اسددتخدام الطددالب علددى تطبيددق مهددارات العلددوم االستقصددائية ب
 تصميم من اختيارهم

 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

3،7 
تدددددزود المصدددددادر اإلضدددددافية الطدددددالب بالمزيدددددد مدددددن الفدددددرص 

 لممارسة األنشطة االستقصائية
 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

 35863 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %057. شر األولالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤ 

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة 2المؤّشر 

يشدددجع التفكيدددر الناقدددد الموجدددود فدددي مراجعدددة الفصدددل مهدددارات  53.
 العمليات العلمية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

تقدم أدلة المهارات أفكارا حول أهمية مهارات عمليات العلدوم  .5.
 (في مرجعيات الطالب)ها وكيفية تطوير 

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

.57 
تقدم المختبرات والمختبدرات الصدغيرة وتطبيدق العلدوم وتطبيدق 
المهددارات فرصددا كثيددرة لممارسددة مهددارات عمليددات العلددم مثددل 

 المالحظة والتصنيف والتفسير والنمذجة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.54 
ى تنميددة مهددارات عمليددات العلددم فددي دليددل يركددز المحتددوى علدد

المختبدددددددر، ودليدددددددل مختبدددددددر االستقصددددددداء، ودليدددددددل مختبدددددددرات  
 المجسات

 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

.5. 

 :يوفر فرصا وفيرة لتوليد المهارة واختبارها من خالل"
التجربددددددة االسدددددددتهاللية، االستقصددددددداء الموجدددددددة فدددددددي مختبدددددددر  

صددداء الصدددفحتين اسددددتخدام استق ،(ربدددمخت) الصدددفحة الواحددددة
مختبدددددددددر النمذجدددددددددة  صدددددددددمم مختبدددددددددرك،) الطريقددددددددة العلميدددددددددة،

 ، المختبددددددددرات المصددددددددغرة(ترنددددددددتنمختبددددددددرات األ واالختددددددددراع،
 (تجربة في المنزل تجربة،)

 85.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

يعدّرف دليدل المهدارات العلميددة بوضدوح الفرضديات وتطبيقاتهددا  56.
 في الطريقة العلمية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

فدي مراجعدة الفصدل وأختبدر نفسدك " التفكير الناقد"تشّجع فقرة  53.
 في مراجعة الدرس الطالب لمقارنة شيئين مختلفين 

 85.33 5.8.   . . ت

   8. 8. ن

توّجددده افتتاحيدددة الوحددددة أسدددئلة لزيدددادة الدافعيدددة لمقارندددة شددديئين  50.
 والنشاطاتمختلفين من خالل النص والصور 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 85.73 5.9. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %0657 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 .8544 576. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى
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 األولىلمستوى تحقق المواصفة قيمة المتوسط الحسابي  أن (39-4)تضح من الجدول ي
، ويقع هذا المتوسط (.8544)معياري  وبانحراف ، (576.)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
وتعزى هذه  .درجة مرتفعة األولىدرجة التزام كتاب الطالب بالمواصفة  أنمما يدل على  %(.3053)

وتحقق المؤشر األول بدرجة %( 0657)بدرجة مرتفعة وبنسبة  الثاني تحقق المؤشر إلى النتيجة
بدرجة تحقق مرتفعة وبمتوسط  األولىالمرتبة  الثاني واحتل المؤشر%(. 057.)متوسطة وبنسبة 

حقق جميع  شواهده بدرجة مرتفعة فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده نتيجة لت( 5.9.) حسابي
( 7588)على متوسط حسابي قيمته ( 50.، 56.، 57.، 53.)وحصلت الشواهد ( 7588-35.8)بين 

مشابهًة  مما يدل على التزام كتاب الطالب بتقديم محتوى هذه الشواهد بطريقة بمستوى تحقق مرتفع،
والمتضمن ورود فقرة التفكير الناقد في مراجعة الفصل قد تحقق ( 53.) شاهدفال. للسلسلة األصل

والذي يوضح توفر فرص لممارسة مهارات ( 57.)والشاهد ، األصللجميع الفصول كما في السلسلة 
والمسماة تجربة استهاللية في كتاب )شطة المتنوعة مثل المختبرات نمليات العلم من خالل األع

وتطبيق العلوم الذي ورد في عرض  (والمسماة تجربة)مختبرات الصغيرة وال (لبالمشروع نسخة الطا
أما تطبيق  .يةاألصلفي النسخة  اتطبيق (34)الدرس بعدد خمس مرات في الفصلين من أصل 

 الثاني ومعظم دروس الفصل ،المهارات والذي ورد في مراجعة الدرس لكافة دروس الفصل األول
 .طالب بدرجة مرتفعة بالنسخة األصلالتزام كتاب المشروع نسخة المما يؤكد  (ادرس 37من  9)

ومحتواه يعرف دليل المهارات العلمية بوضوح الفرضيات وتطبيقاتها في الطريقة  (56.) والشاهد
العملية ومسماه في كتاب المشروع نسخة الطالب مصادر تعليمية للطالب ددددددددد وردت بكافة أجزائها كما 

 تهترجميتم  لمفي الكتاب األصل ( 3.3)في صد جزء التصميم التجريبي عدا ما يةصلاألفي النسخة 
Design an Experiment. تحقق في  قدلخ ا...ومحتواه توجه افتتاحية الوحدة أسئلة  (50.) والشاهد

 .كل الوحدات الستة
 ومستوى تحقق مرتفع، والمتضمن( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 53.، .5.) نايليها الشاهد  

اشتمال مرجعيات الطالب في الفصل األول ومسماها في كتاب المشروع نسخة الطالب مصادر 
ية ولكنها لم ترد األصلتعليمية للطالب على دليل المهارات العملية كما وردت بكافة أجزائها في النسخة 

كتاب وذلك راجع الختالف النظام التعليمي في بلد منشأ ال الثاني في المصادر في كتاب الفصل
جزأين الفصل األول  إلى عن النظام التعليمي في المملكة حيث قسم الكتاب في النسخة العربية األصل
 . وقسمت معه مصادر الطالب لتتوافق مع مجاالت المادة العلمية المقدمة في كل جزء الثاني والفصل

كتاب ومستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( ..5.)بمتوسط حسابي ( .5.)الشاهد  وتحقق
شطة  مختبر النمذجة واالختراع ومختبر أنماط التجارب جميعها ماعدا أنالمشروع نسخة الطالب ب

مختبرات النمذجة واالختراع تكررت لثالث مرات في الكتاب  أن إلى وتعزى هذه النتيجة ،ترنتناإل
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تضمن ووقع مختبرين منها ضمن فصول غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما  األصل
استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية وهو أحد  (376)دص (.ج)المتوسط في  الثاني كتاب الصف

 . المختبر انعنو  إلى مختبرات النمذجة واالختراع بينما لم يتم إضافة عبارة النمذجة واالختراع
ومستوى تحقق متوسط وذلك لتركيز ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 54.)وأخيرا جاء الشاهد 

مختبرات  أنلى على تنمية مهارات عمليات العلم في دليل المختبر ودليل المجسات إال المحتوى ع
المجسات غابت عن كتاب المشروع نسخة الطالب والتي  تقدم الفرصة للطالب لتطبيق المهارات 

  .االستقصائية
ة حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الثاني واحتل المؤشر األول المرتبة

بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( 3،3)، حيث تحقق الشاهد (.53.-3588)الشواهد للمؤشر األول بين 
بدرجة متوسطة وبمتوسط ( 3،7و  .35)ة الشاهد الثاني ، يليه في المرتبة(.53.)حسابي قيمته 
شطة نماط األأنللتوافق بين ذلك  ويمكن إرجاع  .ومستوى تحقق متوسط،( 35.8)حسابي قيمته 

شطة أنفكالهما تشتمل على  األصلية بين كتاب المشروع نسخة الطالب والسلسلة االستقصائ
ت بمسمى تجربة في كل ، المختبرات الصغيرة وورد(التجربة االستهاللية)وردت بمسمى ( مختبرات)

 ،(.34 ،39 ،46)دأما  تطبيق العلوم ورد خالل الفصل األول ثالث مرات فقط ص ،درس تقريباً 
ويعزى ، األصلفي النسخة  اتطبيق (34)من أصل  (374، 09)دمرتين فقط ص نيالثا وخالل الفصل

 كون بدرجة متوسطة (.،3)الشاهد وتحقق . ودمج الدروس، عملية المواءمة للنص إلى نقص العدد
 ،مرات في الفصل األول (6)تاب الطالب ورد به صمم مختبرك بمسمى استقصاء من واقع الحياة ك

ووقع مختبرين منها ضمن فصول  األصلختراع تكررت ثالث مرات في الكتاب ومختبرات النمذجة واال
 (.ج)المتوسط في  الثاني غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما تضمن كتاب الصف

استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية وهو أحد مختبرات النمذجة واالختراع بينما لم يتم إضافة  (376)دص
حيث تم ظهور ( 3،7)وكذلك الشاهد  .ن المختبر وسبق التنويهاعنو  إلى ختراععبارة النمذجة واال

المصادر اإلضافية والمتمثلة في كراسة التجارب العملية  لكل الدروس في الفصلين الدراسيين األول 
 . ي وكذلك وردت عمليات العلم في مرجعيات الطالب خالل الفصل الدراسي األول فقطانوالث

 

 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب: ة من المحور األوليالثان المواصفة 
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافو  شاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي( ..)مؤشرات ويندرج تحتها 

( 08-4)ويوضح الجدول ، لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

211 
 

لمستوى تحقق المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 
 .مؤشرات هذه المواصفة

 80-4 جدول 

اعتماد بناء " ة من المحور األولالثاني لمؤشرات  وشواهد المواصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
  متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف "المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب

 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 تصمم الدروس وفق استراتيجية دورة التعلم 3المؤّشر 

في  مقدمية الف يا تاسيت ماا " مناقشات الفكرة الرئيسة"تساعد فقرة  753
 .الشفافيات ف  انغماس تتهيئة الطالب ف  متضتع الدرس

 17 1711   2 1 ت
   11 11 ن 11

جع التجارب االستهاللية الطالب الستكشيا  متضيتعات درتس تش .5.
 .قبا قراءة الدرس ال لتمالف ا 

 17 1711   2 1 ت
   11 11 ن 11

.57 
تسمح التتضيياات المرافقية لل يتر تميا دتت تايت ةيقتنية في   ي ا 
الدرس الطالب بتقتيم ميد  اسيتي اب المفيا يم المفتاايية تالمفيردات 

 .تهم النصالجديدة ةثناء قراء

 1711 1711 1    ت

 211    ن

ميييت ذيييالا . يكتسيييب الطيييالب ذبيييرات  اتيييية بالمفيييا يم المفتاايييية 54.
 المذتبرات الم غرة

 2711 1711   1  ت
   211  ت

مثيا ميا ا قيرةتر مراج ية . يتفر للطالب فر ا للتقتيم الي ات  لليت لم .5.
 الدرسر دليا مراج ة الف ا

 1711 1711    1 ت
    211 ت

يسمح للطالب بالتتسع ف  ت لمهم بتطبيق للمفا يم عيت طرييق القييام  56.
 .بالنشاطات بسياقات تاق ية مت الاياة ف  نهاية كا ف ا

 1711 1711    1 ت
    211 ت

 17112 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر الثالث

  %8171 ثالثالنسبة املئوية ملستوى حتقق املؤشر ال

 .يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها بالحسبان 4المؤّشر 

يتفر مقتراات للنقاش مما يساعد الطالب على تطتير قدراتهم عليى  453
 .تاديد ةفكار م تالتتا ا مع اآلذريت

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ن

 لتمييات الف ييا عنييد يييتفر شرشييادات لتتقييع الم رفيية القبلييية اييتا م .45
 (ةتهيأ للقراءة)الطالب مت ذالا تتجيه القراءة 

 1711 1711    1 ت
    211 ن

يقدم نشاطات م ملية مت ددة تسمح للطالب الذتبار فهمهم مقابا  457
 .الم لتمات الجديدة تالشتا د

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ت

 17112 1711 ابعاملتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر الر 

  %8171 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر الرابع

 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 5المؤّشر 

يذتبيير الطييالب تتقييتم التتق ييات تتراجييع الفرضيييات المبنييية علييى  53.
 (.تجربة)المذتبر تالمذتبر الم غر . البيانات

 1711 1711    1 ت
    211 ن

.5. 
يسيياعد الماتييت  الطييالب للتاقييق مييت الفهييم تالا ييتا علييى تغ ييية 

 راج ة فترية ضمت مراج ة الدرسر مراج ة الف ا
 1711 1711    1 ت
    211 ن

.57 
يييدعم االسييتقاللية مييت ذييالا تبنيي  الطييالب اسييتراتيجاتهم الذا يية 

 "مشاريع التادة"ضمت فقرة 
 1711 1711    1 ت
    211 ن

تشييجع الطالييب  علييى التقييتيم " مييا ا قييرةت"يتضييمت اليينص تتقفييات  54.
 .ال ات  للفهم

 1711 1711    1 ت
    211 ن

.5. 
" يساعد الماتت  الطالب على ر د فهمهم للتتضيياات تاششيكاا 

مميا يسياعد عليى تطيتير مهيارات ميا تراء " النص المرافيق للشيكا 
 . الم رفة

 1711 1711    1 ت
    211 ت
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تضمن ووقع مختبرين منها ضمن فصول غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما  األصل
استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية وهو أحد  (376)دص (.ج)المتوسط في  الثاني كتاب الصف

 . المختبر انعنو  إلى مختبرات النمذجة واالختراع بينما لم يتم إضافة عبارة النمذجة واالختراع
ومستوى تحقق متوسط وذلك لتركيز ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 54.)وأخيرا جاء الشاهد 

مختبرات  أنلى على تنمية مهارات عمليات العلم في دليل المختبر ودليل المجسات إال المحتوى ع
المجسات غابت عن كتاب المشروع نسخة الطالب والتي  تقدم الفرصة للطالب لتطبيق المهارات 

  .االستقصائية
ة حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الثاني واحتل المؤشر األول المرتبة

بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( 3،3)، حيث تحقق الشاهد (.53.-3588)الشواهد للمؤشر األول بين 
بدرجة متوسطة وبمتوسط ( 3،7و  .35)ة الشاهد الثاني ، يليه في المرتبة(.53.)حسابي قيمته 
شطة نماط األأنللتوافق بين ذلك  ويمكن إرجاع  .ومستوى تحقق متوسط،( 35.8)حسابي قيمته 

شطة أنفكالهما تشتمل على  األصلية بين كتاب المشروع نسخة الطالب والسلسلة االستقصائ
ت بمسمى تجربة في كل ، المختبرات الصغيرة وورد(التجربة االستهاللية)وردت بمسمى ( مختبرات)

 ،(.34 ،39 ،46)دأما  تطبيق العلوم ورد خالل الفصل األول ثالث مرات فقط ص ،درس تقريباً 
ويعزى ، األصلفي النسخة  اتطبيق (34)من أصل  (374، 09)دمرتين فقط ص نيالثا وخالل الفصل

 كون بدرجة متوسطة (.،3)الشاهد وتحقق . ودمج الدروس، عملية المواءمة للنص إلى نقص العدد
 ،مرات في الفصل األول (6)تاب الطالب ورد به صمم مختبرك بمسمى استقصاء من واقع الحياة ك

ووقع مختبرين منها ضمن فصول  األصلختراع تكررت ثالث مرات في الكتاب ومختبرات النمذجة واال
 (.ج)المتوسط في  الثاني غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما تضمن كتاب الصف

استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية وهو أحد مختبرات النمذجة واالختراع بينما لم يتم إضافة  (376)دص
حيث تم ظهور ( 3،7)وكذلك الشاهد  .ن المختبر وسبق التنويهاعنو  إلى ختراععبارة النمذجة واال

المصادر اإلضافية والمتمثلة في كراسة التجارب العملية  لكل الدروس في الفصلين الدراسيين األول 
 . ي وكذلك وردت عمليات العلم في مرجعيات الطالب خالل الفصل الدراسي األول فقطانوالث

 

 اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب: ة من المحور األوليالثان المواصفة 
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافو  شاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي( ..)مؤشرات ويندرج تحتها 

( 08-4)ويوضح الجدول ، لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

211 
 

لمستوى تحقق المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 
 .مؤشرات هذه المواصفة

 80-4 جدول 

اعتماد بناء " ة من المحور األولالثاني لمؤشرات  وشواهد المواصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
  متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف "المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب

 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 تصمم الدروس وفق استراتيجية دورة التعلم 3المؤّشر 

في  مقدمية الف يا تاسيت ماا " مناقشات الفكرة الرئيسة"تساعد فقرة  753
 .الشفافيات ف  انغماس تتهيئة الطالب ف  متضتع الدرس

 17 1711   2 1 ت
   11 11 ن 11

جع التجارب االستهاللية الطالب الستكشيا  متضيتعات درتس تش .5.
 .قبا قراءة الدرس ال لتمالف ا 

 17 1711   2 1 ت
   11 11 ن 11

.57 
تسمح التتضيياات المرافقية لل يتر تميا دتت تايت ةيقتنية في   ي ا 
الدرس الطالب بتقتيم ميد  اسيتي اب المفيا يم المفتاايية تالمفيردات 

 .تهم النصالجديدة ةثناء قراء

 1711 1711 1    ت

 211    ن

ميييت ذيييالا . يكتسيييب الطيييالب ذبيييرات  اتيييية بالمفيييا يم المفتاايييية 54.
 المذتبرات الم غرة

 2711 1711   1  ت
   211  ت

مثيا ميا ا قيرةتر مراج ية . يتفر للطالب فر ا للتقتيم الي ات  لليت لم .5.
 الدرسر دليا مراج ة الف ا

 1711 1711    1 ت
    211 ت

يسمح للطالب بالتتسع ف  ت لمهم بتطبيق للمفا يم عيت طرييق القييام  56.
 .بالنشاطات بسياقات تاق ية مت الاياة ف  نهاية كا ف ا

 1711 1711    1 ت
    211 ت

 17112 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر الثالث

  %8171 ثالثالنسبة املئوية ملستوى حتقق املؤشر ال

 .يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها بالحسبان 4المؤّشر 

يتفر مقتراات للنقاش مما يساعد الطالب على تطتير قدراتهم عليى  453
 .تاديد ةفكار م تالتتا ا مع اآلذريت

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ن

 لتمييات الف ييا عنييد يييتفر شرشييادات لتتقييع الم رفيية القبلييية اييتا م .45
 (ةتهيأ للقراءة)الطالب مت ذالا تتجيه القراءة 

 1711 1711    1 ت
    211 ن

يقدم نشاطات م ملية مت ددة تسمح للطالب الذتبار فهمهم مقابا  457
 .الم لتمات الجديدة تالشتا د

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ت

 17112 1711 ابعاملتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر الر 

  %8171 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر الرابع

 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 5المؤّشر 

يذتبيير الطييالب تتقييتم التتق ييات تتراجييع الفرضيييات المبنييية علييى  53.
 (.تجربة)المذتبر تالمذتبر الم غر . البيانات

 1711 1711    1 ت
    211 ن

.5. 
يسيياعد الماتييت  الطييالب للتاقييق مييت الفهييم تالا ييتا علييى تغ ييية 

 راج ة فترية ضمت مراج ة الدرسر مراج ة الف ا
 1711 1711    1 ت
    211 ن

.57 
يييدعم االسييتقاللية مييت ذييالا تبنيي  الطييالب اسييتراتيجاتهم الذا يية 

 "مشاريع التادة"ضمت فقرة 
 1711 1711    1 ت
    211 ن

تشييجع الطالييب  علييى التقييتيم " مييا ا قييرةت"يتضييمت اليينص تتقفييات  54.
 .ال ات  للفهم

 1711 1711    1 ت
    211 ن

.5. 
" يساعد الماتت  الطالب على ر د فهمهم للتتضيياات تاششيكاا 

مميا يسياعد عليى تطيتير مهيارات ميا تراء " النص المرافيق للشيكا 
 . الم رفة

 1711 1711    1 ت
    211 ت
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 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

.56 
يسييياعد الماتيييت  الطيييالب عليييى ةت يكتنيييتا عليييى درايييية بالمفيييا يم 
ال لميييية عيييت طرييييق شرشييياد م شليييى التيييدتيت تالتلذييييص تاسيييت ماا 

 مت ذالا المطتيات تدفتر ال لتم.المنظم التذطيط 

 1711 1711    1 ت

    211 ت

 يستطيع الطالب الت يتا لمراج ية الف يتا التفاعليية تاالذتبيارات 53.
 "ال لتم عبر المتاقع االلكترتنية"ال اتية ضمت فقرة 

 1711 1711    1 ت
    211 ت

 1711 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر اخلامس

  %211 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر اخلامس

 يزيد المحتوى من الدافعية واالنغماس والمرجعية واالرتباط   6المؤّشر 

يربط الماتت  الطالب بف الية بدرتس الف ا مت ذالا التجارب  653
 االستهاللية

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ن

65. 
يربط الطالب بف الية ف  اا المشكالت المتجهة تت ميم التجارب 

 (تجربة)مت ذالا التجارب تالتجارب الم غرة
 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ت

اشفكار ال لمية بالاياة التاق ية للطالب تال لتم يربط الماتت   657
 تالتاريخ

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ت

يتشارك الطالب بالبيانات مع اآلذريت ف  بلد م تاتا ال الم ت  654
Internet lab 

 1711 1711 1    ت
 211    ت

تشد  يتضمت الماتت  ب ريات عالية الجتدة لتركيز انتباه الطالب .65
 National geographicا تمامه مستفادة مت 

 1711 1711    1 ت
    211 ت

يربط الماتت  ال لم  الطالب بالاياة ال ملية المستقبلية مت ذالا  656
 الربط بالمهتر تمشرتع التادة الذاص بالمهت

 17111 1711   1 1 ت
   11 11 ت

الطالب تتربط الماتت  يقدم تجارب تركز على ةسئلة مت تاقع  653
 .تذطتات االستكشا  ال لم  بال الم ذارج الغرفة ال فية

 1711 1711    1 ت
    211 ت

 1711 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر السادس

  %1871 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر السادس
 بيشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطال   7المؤّشر 

ي ط  الطالب الفر ة لممارسة التتا ا بالم لتمات تبالنتائج  431
 (فقرة تتا ا ببياناتك ضمت ةنشطة االستق اء)

   52 2. ن 0720 57.2   1 3 ت

 100    ن 0700 0700 4    ت نترنت للطالب بالتشارك بالبياناتتسمح مذتبرات اإل 432

 1711 2718 شر السابعاملتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤ 

  %1171 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر السابع

 1711 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املواصفة الثانية

  %8271 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املواصفة الثانية
 

ي لمستوى تحقق المواصفة الثانية قيمة المتوسط الحساب أن (08-4)يتضح من الجدول 
معياري  وبانحراف ،(.54.)تساوي  اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(..85)
درجة التزام كتاب الطالب من منتجات  أنمما يدل على %(. 0353)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

بدرجة مرتفعة ونسبة ( .)ة بدرجة مرتفعة نتيجة لتحقق كل من المؤشرات الثاني فةالمشروع بالمواص
 بدرجة مرتفعة ونسبة( 6)المؤشر%( 09)بدرجة مرتفعة ونسبة ( 4)و (7) انوالمؤشر %(  388)
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من مؤشرات المواصفة بدرجة منخفضة ونسبة ( 3)وتحقق مؤشر واحد هو المؤشر %( 3053)
وحصل على مستوى تحقق مرتفع وبمتوسط  األولىفي المرتبة  وجاء المؤشر الخامس%(. 46)

مما يؤكد التزام كتاب المشروع نسخة الطالب  ،كذلك الحال بالنسبة لجميع شواهدهو ( 7588)حسابي 
 انيليه المؤشر . األصلبالنسخة   بتشجيع الطالب على تحمل مسؤولية تعلمهم كما ظهرت عليه في

تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر ة حيث الثاني في المرتبة( 4، 7)
وبمستوى ( 7588)بمتوسط حسابي  (756، .75، 757)، وتحققت الشواهد (7588-588.)الثالث بين 

تحقق مرتفع اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بتقديم توضيحات مرافقة للصور وتم بدأ كل درس 
كتاب  التزم، وكذلك األصلج تحتها مطابق لما ورد في النسخة بإيقونة في هذا الدرس وما يندر 

المشروع نسخة الطالب بورود أيقونة ماذا قرأت أثناء عرض الدرس وفي نهاية كل درس ورد مراجعة 
وتحقق كل من . الدرس وفي نهاية كل فصل ورد دليل مراجعة الفصل وكذلك استقصاء من واقع الحياة

ومستوى تحقق مرتفع اللتزام كتاب المشروع نسخة ( .53.)حسابي بمتوسط ( .75و  753)الشاهد 
وأخيرا ، األصلالطالب في مقدمة الفصل بمناقشة الفكرة الرئيسة واستعمال الشفافيات كما في النسخة 

المختبر المصغر والمسمي  نوذلك أل ،ومستوى تحقق متوسط( 588.)حسابي  بمتوسط( 754)الشاهد 
يرد في معظم دروس الفصلين ولكن بسبب دمج الدروس  كانطالب تجربة في كتاب المشروع نسخة ال

في الفصل األول في درس المحاليل  مثال ؛التجربة جميع المفاهيم المفتاحية الواردة بالدرس لم تغط  
مالحظة التغيرات )بعنوان مختبر مصغر في المنزل  األصلتجربة وهي في النسخة  وضعتوالذائبية 

درس الجهاز الهيكلي والجهاز  الثاني متعلقة بدرس الذائبية وفي الفصل (44صفي الكيميائية 
مالحظة السيطرة )بعنوان مختبر مصغر في المنزل  األصلت تجربة وهي في النسخة كانالعصبي 

 . متعلقة بدرس الجهاز العصبي( 79على االتزان ص
الحسابية لشواهده بين وبالنسبة للمؤشر الرابع الذي احتل نفس المرتبة تراوحت المتوسطات 

وبمستوى تحقق مرتفع مما ( 7588)على متوسط حسابي ( .45)حيث حصل الشاهد ( 7588 –.53.)
في مقدمة جميع ( أتهيأ للقراءة)في فقرة  األصليؤكد التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالنسخة 

مما  تحقق مرتفعبمستوى ( .53.)على متوسط حسابي ( 457 ،453)ان دالشاهوقد حصل الفصول، 
توائها على مكونات مثل ماذا قرأت، في اح األصليؤكد التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالنسخة 

. اتك ويرد كجزء من استقصاء من واقع الحياةناتواصل ببيو تطبيق المهارات، و ، العلوم عبر المواقعو 
شطة المعملية داخل ندد األفي تع األصلالتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالنسخة على يؤكد و 

استقصاء من واقع  تجربة، تطبيق العلوم، الدرس مثل تجربة عملية والواردة بكراس التجارب العملية،
  .الحياة

 بين أما المؤشر السادس فقد احتل المرتبة الثالثة وتراوحت متوسطات شواهده
بمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 653، .65) اناهدحيث حصلت الش(  7588 -8588)
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 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

.56 
يسييياعد الماتيييت  الطيييالب عليييى ةت يكتنيييتا عليييى درايييية بالمفيييا يم 
ال لميييية عيييت طرييييق شرشييياد م شليييى التيييدتيت تالتلذييييص تاسيييت ماا 

 مت ذالا المطتيات تدفتر ال لتم.المنظم التذطيط 

 1711 1711    1 ت

    211 ت

 يستطيع الطالب الت يتا لمراج ية الف يتا التفاعليية تاالذتبيارات 53.
 "ال لتم عبر المتاقع االلكترتنية"ال اتية ضمت فقرة 

 1711 1711    1 ت
    211 ت

 1711 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر اخلامس

  %211 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر اخلامس

 يزيد المحتوى من الدافعية واالنغماس والمرجعية واالرتباط   6المؤّشر 

يربط الماتت  الطالب بف الية بدرتس الف ا مت ذالا التجارب  653
 االستهاللية

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ن

65. 
يربط الطالب بف الية ف  اا المشكالت المتجهة تت ميم التجارب 

 (تجربة)مت ذالا التجارب تالتجارب الم غرة
 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ت

اشفكار ال لمية بالاياة التاق ية للطالب تال لتم يربط الماتت   657
 تالتاريخ

 1711 1711   2 1 ت
   11 11 ت

يتشارك الطالب بالبيانات مع اآلذريت ف  بلد م تاتا ال الم ت  654
Internet lab 

 1711 1711 1    ت
 211    ت

تشد  يتضمت الماتت  ب ريات عالية الجتدة لتركيز انتباه الطالب .65
 National geographicا تمامه مستفادة مت 

 1711 1711    1 ت
    211 ت

يربط الماتت  ال لم  الطالب بالاياة ال ملية المستقبلية مت ذالا  656
 الربط بالمهتر تمشرتع التادة الذاص بالمهت

 17111 1711   1 1 ت
   11 11 ت

الطالب تتربط الماتت  يقدم تجارب تركز على ةسئلة مت تاقع  653
 .تذطتات االستكشا  ال لم  بال الم ذارج الغرفة ال فية

 1711 1711    1 ت
    211 ت

 1711 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤشر السادس

  %1871 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر السادس
 بيشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطال   7المؤّشر 

ي ط  الطالب الفر ة لممارسة التتا ا بالم لتمات تبالنتائج  431
 (فقرة تتا ا ببياناتك ضمت ةنشطة االستق اء)

   52 2. ن 0720 57.2   1 3 ت

 100    ن 0700 0700 4    ت نترنت للطالب بالتشارك بالبياناتتسمح مذتبرات اإل 432

 1711 2718 شر السابعاملتوسط احلسايب ملستوى حتقق املؤ 

  %1171 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املؤشر السابع

 1711 1711 املتوسط احلسايب ملستوى حتقق املواصفة الثانية

  %8271 النسبة املئوية  ملستوى حتقق املواصفة الثانية
 

ي لمستوى تحقق المواصفة الثانية قيمة المتوسط الحساب أن (08-4)يتضح من الجدول 
معياري  وبانحراف ،(.54.)تساوي  اعتماد بناء المحتوى على التعلم المتمركز حول الطالب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(..85)
درجة التزام كتاب الطالب من منتجات  أنمما يدل على %(. 0353)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

بدرجة مرتفعة ونسبة ( .)ة بدرجة مرتفعة نتيجة لتحقق كل من المؤشرات الثاني فةالمشروع بالمواص
 بدرجة مرتفعة ونسبة( 6)المؤشر%( 09)بدرجة مرتفعة ونسبة ( 4)و (7) انوالمؤشر %(  388)

218 
 

من مؤشرات المواصفة بدرجة منخفضة ونسبة ( 3)وتحقق مؤشر واحد هو المؤشر %( 3053)
وحصل على مستوى تحقق مرتفع وبمتوسط  األولىفي المرتبة  وجاء المؤشر الخامس%(. 46)

مما يؤكد التزام كتاب المشروع نسخة الطالب  ،كذلك الحال بالنسبة لجميع شواهدهو ( 7588)حسابي 
 انيليه المؤشر . األصلبالنسخة   بتشجيع الطالب على تحمل مسؤولية تعلمهم كما ظهرت عليه في

تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر ة حيث الثاني في المرتبة( 4، 7)
وبمستوى ( 7588)بمتوسط حسابي  (756، .75، 757)، وتحققت الشواهد (7588-588.)الثالث بين 

تحقق مرتفع اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بتقديم توضيحات مرافقة للصور وتم بدأ كل درس 
كتاب  التزم، وكذلك األصلج تحتها مطابق لما ورد في النسخة بإيقونة في هذا الدرس وما يندر 

المشروع نسخة الطالب بورود أيقونة ماذا قرأت أثناء عرض الدرس وفي نهاية كل درس ورد مراجعة 
وتحقق كل من . الدرس وفي نهاية كل فصل ورد دليل مراجعة الفصل وكذلك استقصاء من واقع الحياة

ومستوى تحقق مرتفع اللتزام كتاب المشروع نسخة ( .53.)حسابي بمتوسط ( .75و  753)الشاهد 
وأخيرا ، األصلالطالب في مقدمة الفصل بمناقشة الفكرة الرئيسة واستعمال الشفافيات كما في النسخة 

المختبر المصغر والمسمي  نوذلك أل ،ومستوى تحقق متوسط( 588.)حسابي  بمتوسط( 754)الشاهد 
يرد في معظم دروس الفصلين ولكن بسبب دمج الدروس  كانطالب تجربة في كتاب المشروع نسخة ال

في الفصل األول في درس المحاليل  مثال ؛التجربة جميع المفاهيم المفتاحية الواردة بالدرس لم تغط  
مالحظة التغيرات )بعنوان مختبر مصغر في المنزل  األصلتجربة وهي في النسخة  وضعتوالذائبية 

درس الجهاز الهيكلي والجهاز  الثاني متعلقة بدرس الذائبية وفي الفصل (44صفي الكيميائية 
مالحظة السيطرة )بعنوان مختبر مصغر في المنزل  األصلت تجربة وهي في النسخة كانالعصبي 

 . متعلقة بدرس الجهاز العصبي( 79على االتزان ص
الحسابية لشواهده بين وبالنسبة للمؤشر الرابع الذي احتل نفس المرتبة تراوحت المتوسطات 

وبمستوى تحقق مرتفع مما ( 7588)على متوسط حسابي ( .45)حيث حصل الشاهد ( 7588 –.53.)
في مقدمة جميع ( أتهيأ للقراءة)في فقرة  األصليؤكد التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالنسخة 

مما  تحقق مرتفعبمستوى ( .53.)على متوسط حسابي ( 457 ،453)ان دالشاهوقد حصل الفصول، 
توائها على مكونات مثل ماذا قرأت، في اح األصليؤكد التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالنسخة 

. اتك ويرد كجزء من استقصاء من واقع الحياةناتواصل ببيو تطبيق المهارات، و ، العلوم عبر المواقعو 
شطة المعملية داخل ندد األفي تع األصلالتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالنسخة على يؤكد و 

استقصاء من واقع  تجربة، تطبيق العلوم، الدرس مثل تجربة عملية والواردة بكراس التجارب العملية،
  .الحياة

 بين أما المؤشر السادس فقد احتل المرتبة الثالثة وتراوحت متوسطات شواهده
بمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 653، .65) اناهدحيث حصلت الش(  7588 -8588)
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مرتفع نتيجة توفر البصريات في معظم الدروس واستقصاء من واقع الحياة في جميع الفصول، يليهما 
ومستوى تحقق مرتفع مما يؤكد التزام كتاب ( .53.)بمتوسط حسابي ( 657، .65 ،653)اهد و الش

لربط المتنوعة، ثم يأتي بورود التجارب االستهاللية وفقرات ا األصلالمشروع نسخة الطالب بالنسخة 
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب المشروع ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 656) انالشاهد

واع متعددة من التجارب ومشاريع الوحدة الخاص بالمهن أنفي عرض  األصلنسخة الطالب بالنسخة 
غير بمستوى ( 8588)ابي بمتوسط حس( 654)وأخيرا يأتي الشاهد . والربط بالمهن في بعض الدروس

تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة ضمن المؤشر السادس نتيجة لضعف الدعم التقني للموقع م
اتهم مع انااللكتروني والذي يدعم فقرة العلوم عبر المواقع االلكترونية والتي تتيح للطالب المشاركة ببي

 .اآلخرين
راوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى وجاء المؤشر السابع في المرتبة األخيرة  فقد  ت

على متوسط حسابي ( 353)حيث حصل الشاهد  (.53. –8588) تحقق الشواهد للمؤشر السابع بين
وذلك يدل على التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بتضمين فقرة ، ومستوى تحقق مرتفع (.53.)

ويأتي الشاهد . من واقع الحياةشطة الواردة تحت مسمى استقصاء ناتك في جميع األناتواصل ببي
من كتاب المشروع  ترنتنمختبرات االنظرا لغياب  حيث لم يتحقق( 8588)بمتوسط حسابي ( .35)

 .نسخة الطالب
 

 يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل : المواصفة الثالثة من المحور األول
 طالمتوسالصف الثاني  –كتاب الطالب استراتيجيات مناسبة

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
شاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 33)مؤشرات ويندرج تحتها 

التكرارات  (03-4)التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة ويوضح الجدول 
والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 

  .ةالمواصف
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 81-4 جدول 

تنمية مهارات " من المحور األولالثالثة  وشواهد المواصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات 
 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

 المؤشرات
 البنود
 

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 ارات تدوين المالحظاتيتضمن المحتوى فرصا لتطوير مه 8المؤّشر 

تسدددداعد المطويددددات الطددددالب فددددي اختيددددار المفدددداهيم الهامددددة  831
 .وتدوينها بشكل منظم 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 .يشجع استخدام الطالب المطويات لمراجعة المفاهيم  832
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

ات لتحديدددددد الطدددددالب باسدددددتراتيجي( اسدددددتعد للقدددددراءة )تدددددزود  833
 المعلومات المهمة وتدوينها 

 8588 7588    4 ت

    388 ن
 85363 .59. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %9433 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن
        يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 9المؤّشر 

 .لى تنظيم وتلخيص المعلومات تؤكد المطويات ع 931
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

932 
تددددوفر األفكددددار الكبددددرى والرئيسددددية ومدددداذا سددددتتعلم ملخصددددا  
للمعلومددات التددي سددتقدم ويؤكددد تقددويم كددل قسددم عليهددا مددن 

 .خالل تقديم أسئلة حولها 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

الدراسدددددة ملخصدددددات تقددددددم مراجعدددددة القسدددددم ونمدددددوذج دليدددددل  933
 للمعلومات المقدمة 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

934 
تقدم المشروعات علدى الشدبكة االلكترونيدة للطدالب سلسدلة 
مدددن األسدددئلة وتتطلدددب مدددنهم كتابدددة ملخصدددات للمعلومدددات 

 .التي جمعوها من بحثهم في اإلنترنت 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 ..853 539. تحقق المؤشر التاسع المتوسط الحسابي لمستوى
  %3758 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 يستهدف المحتوى تطوير استخدام المخططات التنظيمية الصورية 10المؤّشر 

يكمددددددل الطددددددالب خددددددرائط المفدددددداهيم وذلددددددك لتمثيددددددل الفكددددددرة  1031
 .الرئيسية 

 8588 7588    4 ت
    100 ن

عمددددل النمذجددددة واالختددددراع مددددن الطددددالب تصددددميم يتطلددددب م 1032
 .نماذج تمثيلية 

 8588 8588 4    ت
 100    ن

مددن الطددالب دمددج ( واسددتعد للقددراءة –المطويددات )تتطلددب  1033
 .الرسوم التخطيطية لدعم تعلمهم

 85.8 .53.   1 3 ت
   27 47 ن

 85363 .359 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6458 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر
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مرتفع نتيجة توفر البصريات في معظم الدروس واستقصاء من واقع الحياة في جميع الفصول، يليهما 
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 .اآلخرين
راوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى وجاء المؤشر السابع في المرتبة األخيرة  فقد  ت

على متوسط حسابي ( 353)حيث حصل الشاهد  (.53. –8588) تحقق الشواهد للمؤشر السابع بين
وذلك يدل على التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بتضمين فقرة ، ومستوى تحقق مرتفع (.53.)

ويأتي الشاهد . من واقع الحياةشطة الواردة تحت مسمى استقصاء ناتك في جميع األناتواصل ببي
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 يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل : المواصفة الثالثة من المحور األول
 طالمتوسالصف الثاني  –كتاب الطالب استراتيجيات مناسبة

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
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 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

 المؤشرات
 البنود
 

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 
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ات لتحديدددددد الطدددددالب باسدددددتراتيجي( اسدددددتعد للقدددددراءة )تدددددزود  833
 المعلومات المهمة وتدوينها 
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    388 ن
 85363 .59. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %9433 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن
        يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 9المؤّشر 

 .لى تنظيم وتلخيص المعلومات تؤكد المطويات ع 931
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

932 
تددددوفر األفكددددار الكبددددرى والرئيسددددية ومدددداذا سددددتتعلم ملخصددددا  
للمعلومددات التددي سددتقدم ويؤكددد تقددويم كددل قسددم عليهددا مددن 

 .خالل تقديم أسئلة حولها 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

الدراسدددددة ملخصدددددات تقددددددم مراجعدددددة القسدددددم ونمدددددوذج دليدددددل  933
 للمعلومات المقدمة 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

934 
تقدم المشروعات علدى الشدبكة االلكترونيدة للطدالب سلسدلة 
مدددن األسدددئلة وتتطلدددب مدددنهم كتابدددة ملخصدددات للمعلومدددات 

 .التي جمعوها من بحثهم في اإلنترنت 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 ..853 539. تحقق المؤشر التاسع المتوسط الحسابي لمستوى
  %3758 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 يستهدف المحتوى تطوير استخدام المخططات التنظيمية الصورية 10المؤّشر 

يكمددددددل الطددددددالب خددددددرائط المفدددددداهيم وذلددددددك لتمثيددددددل الفكددددددرة  1031
 .الرئيسية 

 8588 7588    4 ت
    100 ن

عمددددل النمذجددددة واالختددددراع مددددن الطددددالب تصددددميم يتطلددددب م 1032
 .نماذج تمثيلية 

 8588 8588 4    ت
 100    ن

مددن الطددالب دمددج ( واسددتعد للقددراءة –المطويددات )تتطلددب  1033
 .الرسوم التخطيطية لدعم تعلمهم

 85.8 .53.   1 3 ت
   27 47 ن

 85363 .359 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6458 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر
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 المؤشرات
 البنود
 

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

   يقدم المحتوى فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف واستقبال التغذية الراجعة 11المؤّشر 

فددي مراجعددة الفصددل ( أنشددطة األداء والتفكيددر الناقددد)تددوفر  1131
 .تدريبات على مهارات التفكير الناقد 

 8588 7588    4 ت
    100 ن

1132 
–تطبيددددق الرياضدددديات –تطبيددددق المهددددارات )تددددوفر فقددددرات 

تدددريبا علددى المهددارات الضددرورية ( التواصددل مددع البيانددات 
 .لالستقصاء العلمي

 8588 7588    4 ت
    100 ن

1133 
جدددرب المزيددددد فددددي -صدددمم معملددددك الخدددداص)تدددوفر فقددددرات 

مهددارات االستقصدداء  تدددريبا علددى تطبيددق( المعمددل المنزلددي
 .العلمي التي تم تعلمها في أنشطة المعمل األخرى

 35.8 .53.   1 3 ت
   27 47 ن

1134 
تتضمن مشروعات الوحدة مداخل متنوعدة ليطبدق الطدالب 

 مهاراتهم ومعارفهم بطرق جديدة
 8588 7588    4 ت
    100 ن

1137 
قبدددة فهمهدددم تسددداعد أسدددئلة مراجعدددة القدددراءة الطدددالب فدددي مرا

 .للمحتوى
 8588 7588    4 ت
    100 ن

1136 
تسدددداعد مراجعددددة القسددددم ومراجعددددة الفصددددل ودليددددل الدراسددددة 
الطدالب فدي تقددويم معدارفهم وقددرتهم علددى تطبيدق المفدداهيم 

 .العلمية

 8588 7588    4 ت
    100 ن

1134 
فددددي ( المعياريدددة)يدددوفر التددددريب علدددى االختبددددارات المقنندددة 

كددددل فصددددل للطددددالب تغذيددددة راجعددددة حددددول مسددددتوى  نهايددددة
 .فهمهم

 8588 7588    4 ت
    100 ن

 85.34 509. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %9657 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 03113 2376 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %8733 وية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنسبة المئ

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 03-4)يتضح من الجدول 
 ، (5.6.)تساوي  يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

وبذلك تكون درجة ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(85337)معياري  وبانحراف
الطالب درجة التزام كتاب  أن إلى يشيرمما ، %(0.57)؛ وبنسبة مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

بدرجة مرتفعة ( 0)بدرجة مرتفعة وتعزى هذه النتيجة لتحقق كل من  المؤشر  جاء بالمواصفة الثالثة
بدرجة متوسطة ( 9)لمؤشر وا%( 9657)بدرجة مرتفعة ونسبة ( 33) والمؤشر%( 9357) ونسبة
  %(.64)بدرجة متوسطة ونسبة ( 38)والمؤشر %( 3758)ونسبة 

حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى  األولىوجاء ترتيب المؤشر الثامن في المرتبة 
بدرجة مرتفعة ( 057، 053)، وتحققت شواهده (7588-.53.)تحقق الشواهد للمؤشر الثامن بين 

التزام  كتاب الطالب بفقرة المطويات وأتهيأ للقراءة في  مما يدل على (7588)قيمته  وبمتوسط حسابي
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( .05)ة الشاهد الثاني ، يليهما في المرتبةاألصلجميع الفصول بصورة مقاربة لما ورد في النسخة 
نها بمستوى تحقق مرتفع أيضًا اللتزام كتاب الطالب بفقرة المطويات ولك( .53.)بمتوسط حسابي قيمته 

أداة تعلم وتنظيم للمعلومات من خالل  تستخدم بأغراض متعددة مثل أداة تلخيص أثناء القراءة،
ة وتراوحت المتوسطات الثاني المرتبة تضمينها منظمات تخطيطية واحتل المؤشر الحادي عشر

ب التزام  كتامما يدل على ومستوى تحقق مرتفع ( 7588-.53.)سابية لمستوى تحقق شواهده بين الح
حيث اشتملت على  األصللطالب بمكونات تحقق هذه الشواهد بصورة مقاربة لما ورد في النسخة ا
شطة تقويم األداء والتفكير الناقد وتطبيق المهارات وتطبيق الرياضيات وأسئلة المراجعة واالختبارات أن

 .المقننة
ية الشواهد بين وجاء المؤشر التاسع في المرتبة الثالثة حيث تراوحت المتوسطات الحساب

بمستوى تحقق مرتفع، والشاهد ( 7588)متوسط حسابي ( 957، .95)وحقق الشاهد ( 8588-7588)
التزام كتاب المشروع   مما يدل علىبمستوى تحقق مرتفع ( .53.)حصل على متوسط حسابي ( 953)

في مقدمة  نسخة الطالب بمكونات تحقق هذه الشواهد ودعمها بشكل منتظم من خالل فقرة المطويات
كل فصل والفكرة العامة للفصل والفكرة الرئيسة للدرس ومكونات في هذا الدرس بصورة مقاربة لما ورد 

تحقق لغياب غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 954)، وأخيرًا جاء المؤشر األصلفي النسخة 
تتطلب منهم كتابة المشروعات على الشبكة االلكترونية والتي تقدم للطالب سلسلة من األسئلة و 

 .ترنتنملخصات للمعلومات التي جمعوها من بحثهم في اال
 واحتل المؤشر العاشر المرتبة األخيرة وتراوحت المتوسطات الحسابية لمؤشراته الفرعية بين

ومستوى تحقق مرتفع، يليه الشاهد ( 7588) بمتوسط حسابي( 3853)وحصل الشاهد ( 8588-7588)
ومستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام محتوى كتاب المشروع نسخة ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3857)

دعم يطور استخدام المخططات التنظيمية الصورية مثل خرائط المفاهيم  بشكل منظم  الطالب بتقديم
وتكرر ظهور فقرة المطويات وأتهيأ للقراءة التي  في دليل مراجعة الفصل وكذلك في مراجعة الفصل،

الخ  ودمجها مع  المخططات التنظيمية بشكل ...مالحظات والتصنيف والتلخيص تدعم مهارة تدوين ال
 .األصلمقارب  لتكرارها في الكتاب 

وتعزى هذه تحقق غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( .385)لشاهد اجاء تحقق وأخيرا 
ع مختبرين ووق األصلمختبرات النمذجة واالختراع تكررت لثالث مرات في الكتاب  أن إلى النتيجة

 الثاني منها ضمن فصول غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما تضمن كتاب الصف
استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية وهو أحد مختبرات النمذجة واالختراع  (376)دص (.ج)المتوسط في 

 .المختبر ناعنو  إلى بينما لم يتم إضافة عبارة النمذجة واالختراع
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 المؤشرات
 البنود
 

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

   يقدم المحتوى فرصا لالستذكار والتدرب على المهارات المستهدفة في الصف واستقبال التغذية الراجعة 11المؤّشر 

فددي مراجعددة الفصددل ( أنشددطة األداء والتفكيددر الناقددد)تددوفر  1131
 .تدريبات على مهارات التفكير الناقد 

 8588 7588    4 ت
    100 ن

1132 
–تطبيددددق الرياضدددديات –تطبيددددق المهددددارات )تددددوفر فقددددرات 

تدددريبا علددى المهددارات الضددرورية ( التواصددل مددع البيانددات 
 .لالستقصاء العلمي

 8588 7588    4 ت
    100 ن

1133 
جدددرب المزيددددد فددددي -صدددمم معملددددك الخدددداص)تدددوفر فقددددرات 

مهددارات االستقصدداء  تدددريبا علددى تطبيددق( المعمددل المنزلددي
 .العلمي التي تم تعلمها في أنشطة المعمل األخرى

 35.8 .53.   1 3 ت
   27 47 ن

1134 
تتضمن مشروعات الوحدة مداخل متنوعدة ليطبدق الطدالب 

 مهاراتهم ومعارفهم بطرق جديدة
 8588 7588    4 ت
    100 ن

1137 
قبدددة فهمهدددم تسددداعد أسدددئلة مراجعدددة القدددراءة الطدددالب فدددي مرا

 .للمحتوى
 8588 7588    4 ت
    100 ن

1136 
تسدددداعد مراجعددددة القسددددم ومراجعددددة الفصددددل ودليددددل الدراسددددة 
الطدالب فدي تقددويم معدارفهم وقددرتهم علددى تطبيدق المفدداهيم 

 .العلمية

 8588 7588    4 ت
    100 ن

1134 
فددددي ( المعياريدددة)يدددوفر التددددريب علدددى االختبددددارات المقنندددة 

كددددل فصددددل للطددددالب تغذيددددة راجعددددة حددددول مسددددتوى  نهايددددة
 .فهمهم

 8588 7588    4 ت
    100 ن

 85.34 509. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %9657 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 03113 2376 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %8733 وية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنسبة المئ

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 03-4)يتضح من الجدول 
 ، (5.6.)تساوي  يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

وبذلك تكون درجة ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(85337)معياري  وبانحراف
الطالب درجة التزام كتاب  أن إلى يشيرمما ، %(0.57)؛ وبنسبة مرتفعةتحقق هذه المواصفة 

بدرجة مرتفعة ( 0)بدرجة مرتفعة وتعزى هذه النتيجة لتحقق كل من  المؤشر  جاء بالمواصفة الثالثة
بدرجة متوسطة ( 9)لمؤشر وا%( 9657)بدرجة مرتفعة ونسبة ( 33) والمؤشر%( 9357) ونسبة
  %(.64)بدرجة متوسطة ونسبة ( 38)والمؤشر %( 3758)ونسبة 

حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى  األولىوجاء ترتيب المؤشر الثامن في المرتبة 
بدرجة مرتفعة ( 057، 053)، وتحققت شواهده (7588-.53.)تحقق الشواهد للمؤشر الثامن بين 

التزام  كتاب الطالب بفقرة المطويات وأتهيأ للقراءة في  مما يدل على (7588)قيمته  وبمتوسط حسابي
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( .05)ة الشاهد الثاني ، يليهما في المرتبةاألصلجميع الفصول بصورة مقاربة لما ورد في النسخة 
نها بمستوى تحقق مرتفع أيضًا اللتزام كتاب الطالب بفقرة المطويات ولك( .53.)بمتوسط حسابي قيمته 

أداة تعلم وتنظيم للمعلومات من خالل  تستخدم بأغراض متعددة مثل أداة تلخيص أثناء القراءة،
ة وتراوحت المتوسطات الثاني المرتبة تضمينها منظمات تخطيطية واحتل المؤشر الحادي عشر

ب التزام  كتامما يدل على ومستوى تحقق مرتفع ( 7588-.53.)سابية لمستوى تحقق شواهده بين الح
حيث اشتملت على  األصللطالب بمكونات تحقق هذه الشواهد بصورة مقاربة لما ورد في النسخة ا
شطة تقويم األداء والتفكير الناقد وتطبيق المهارات وتطبيق الرياضيات وأسئلة المراجعة واالختبارات أن

 .المقننة
ية الشواهد بين وجاء المؤشر التاسع في المرتبة الثالثة حيث تراوحت المتوسطات الحساب

بمستوى تحقق مرتفع، والشاهد ( 7588)متوسط حسابي ( 957، .95)وحقق الشاهد ( 8588-7588)
التزام كتاب المشروع   مما يدل علىبمستوى تحقق مرتفع ( .53.)حصل على متوسط حسابي ( 953)

في مقدمة  نسخة الطالب بمكونات تحقق هذه الشواهد ودعمها بشكل منتظم من خالل فقرة المطويات
كل فصل والفكرة العامة للفصل والفكرة الرئيسة للدرس ومكونات في هذا الدرس بصورة مقاربة لما ورد 

تحقق لغياب غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 954)، وأخيرًا جاء المؤشر األصلفي النسخة 
تتطلب منهم كتابة المشروعات على الشبكة االلكترونية والتي تقدم للطالب سلسلة من األسئلة و 

 .ترنتنملخصات للمعلومات التي جمعوها من بحثهم في اال
 واحتل المؤشر العاشر المرتبة األخيرة وتراوحت المتوسطات الحسابية لمؤشراته الفرعية بين

ومستوى تحقق مرتفع، يليه الشاهد ( 7588) بمتوسط حسابي( 3853)وحصل الشاهد ( 8588-7588)
ومستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام محتوى كتاب المشروع نسخة ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3857)

دعم يطور استخدام المخططات التنظيمية الصورية مثل خرائط المفاهيم  بشكل منظم  الطالب بتقديم
وتكرر ظهور فقرة المطويات وأتهيأ للقراءة التي  في دليل مراجعة الفصل وكذلك في مراجعة الفصل،

الخ  ودمجها مع  المخططات التنظيمية بشكل ...مالحظات والتصنيف والتلخيص تدعم مهارة تدوين ال
 .األصلمقارب  لتكرارها في الكتاب 

وتعزى هذه تحقق غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( .385)لشاهد اجاء تحقق وأخيرا 
ع مختبرين ووق األصلمختبرات النمذجة واالختراع تكررت لثالث مرات في الكتاب  أن إلى النتيجة

 الثاني منها ضمن فصول غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما تضمن كتاب الصف
استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية وهو أحد مختبرات النمذجة واالختراع  (376)دص (.ج)المتوسط في 

 .المختبر ناعنو  إلى بينما لم يتم إضافة عبارة النمذجة واالختراع
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 كتاب  ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث :عة من المحور األوللمواصفة الرابا
 المتوسطالصف الثاني  –الطالب

( 4)يتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافو شاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي ( 4.)مؤشرات يندرج تحتها 

( .0-4)ويوضح الجدول ، لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 .مؤشرات هذه المواصفة
 82-4 جدول 

ربط محتوى " الرابعة من المحور األول وشواهد المواصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات 
 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 تفعمر  ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
المؤّشر 

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 12

1231 
يسددداعد الطالدددب علدددى تعلدددم وممارسدددة وتطبيدددق مهدددارات القدددراءة 

 "أتهيأ للقراءة"قبل بداية الفصل عبر فقرة 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1232 
لتركيددز ومتابعددة الفكددرة الرئيسددية يددوفر للطلبددة المسدداعدة علددى ا

 في النص من خالل توجيه القراءة وتركيزها
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1233 
مددداذا "يسددداعد علدددى التركيدددز علدددى الفكدددرة األساسدددية عبدددر فقدددرة 

 "قرأت
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1234 
يسداعد الطدالب علددى مراقبدة وضددبط الفهدم عبددر أسدئلة مراجعددة 

 لفصل ومراجعة الدرسا
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1237 

يسدداعد الطلبددة عددل بندداء وتطددوير المفدداهيم العلميددة مددن خدددالل 
القددددراءة باسددددتخدام المنظمددددات التخطيطيددددة ومخططددددات السددددبب 

 Bubble mapوالنتيجدة خدرائط المفداهيم ، والخدرائط الفقاعيدة 
 net ية سلسدلة الحددث والخدرائط الشدبك Event   chainو 

work 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

1236 
تسددددهم مهددددارات مددددا قبددددل القددددراءة فددددي تشددددجيع القددددراءة والكتابددددة 
الفاعلددددة  وتلخدددديص المحتددددوى للمراجعددددة مددددن خددددالل اسددددتخدام 

 المطويات

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 يقدم تطبيق للمفردات في مراجعة الفصل 1234
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 .ترد المصطلحات معرفة في مسرد المصطلحات 1238
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 تعزز المصطلحات من خالل خرائط المفاهيم 1239
 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 تفعمر 
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

12310 
تسددددداعد المطويدددددات  الطلبدددددة علدددددى فهدددددم واسدددددتدعاء المفدددددردات 

 .األساسية
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب   13المؤّشر 

 Captionيسددداعد الطدددالب علدددى تفسدددير المعلومدددات البصدددرية  1331
Question (األسئلة المرافقة للصور) 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

1332 
يسدداعد المحتددوى علددى توضدديح المفدداهيم العلميددة عبددر العديددد مددن 
الخددددرائط والرسددددومات والتوضدددديحات والرسددددوم البيانيددددة و األشددددكال 

 .والصور 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توضع األشكال  بقرب النص المرتبط بها   1333
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

1334 
يساعد المحتوى الطالب على عمدل خدرائط المفداهيم وعلدى تفسدير 
خدددرائط المفددداهيم والرسدددوم البيانيدددة واألشدددكال مدددن خدددالل مراجعددددة 

 الفصل 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوجددد صدددورة بكامددل الصدددفحة توضدددح المفدداهيم العلميدددة األساسدددية  1337
 National geographicلكل فصل مستقاة من 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 TIMEتسددددتخدم الصددددور لددددربط العلددددوم بالحيدددداة مددددن خددددالل  1336
Science and History 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 85807 596. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %9053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم   14المؤّشر 

يطلدددب المحتدددوى مدددن الطلبدددة اسدددتخدام الكتابدددة للتعريدددف والتفسدددير  1431
 والمقارنة والتفكير الناقد في مراجعة الفصل ومراجعة الدرس

 3588 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

تقددددم نشددداطات فدددي بدايدددة كدددل فصدددل  تسددداعد الطلبدددة علدددى ربدددط  1432
 رفة الحالية بمحتوى الفصل باستخدام دفتر العلوم المع

 35.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

تددددوفر نشدددداطات تتطلددددب اسددددتخدام مهددددارة التفكيددددر لإلجابددددة علددددى  1433
 األسئلة عبر دفتر العلوم

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 Science andيوجددددد نشدددداطات متعددددددة للكتابددددة ضددددمن  1434
language  arts (العلوم وفنون اللغة) 

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

1437 
والتواصددل  تابددة التوقددع والفرضددية واالسددتنتاجيطلددب مددن الطالددب ك

 االستقصاء"المختبر "بالنتائج في فقرة 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1436 
يددوفر المحتددوى نشدداطات كتابيددة يطلددب مددن الطددالب كتابددة ملخصددات 

 Web question activityهم مشروع الوحدة عبر عن أبحاث
 35.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

 85443 5.0. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  %0658 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
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 كتاب  ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث :عة من المحور األوللمواصفة الرابا
 المتوسطالصف الثاني  –الطالب

( 4)يتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافو شاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي ( 4.)مؤشرات يندرج تحتها 

( .0-4)ويوضح الجدول ، لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 .مؤشرات هذه المواصفة
 82-4 جدول 

ربط محتوى " الرابعة من المحور األول وشواهد المواصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات 
 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 تفعمر  ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
المؤّشر 

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 12

1231 
يسددداعد الطالدددب علدددى تعلدددم وممارسدددة وتطبيدددق مهدددارات القدددراءة 

 "أتهيأ للقراءة"قبل بداية الفصل عبر فقرة 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1232 
لتركيددز ومتابعددة الفكددرة الرئيسددية يددوفر للطلبددة المسدداعدة علددى ا

 في النص من خالل توجيه القراءة وتركيزها
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1233 
مددداذا "يسددداعد علدددى التركيدددز علدددى الفكدددرة األساسدددية عبدددر فقدددرة 

 "قرأت
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1234 
يسداعد الطدالب علددى مراقبدة وضددبط الفهدم عبددر أسدئلة مراجعددة 

 لفصل ومراجعة الدرسا
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1237 

يسدداعد الطلبددة عددل بندداء وتطددوير المفدداهيم العلميددة مددن خدددالل 
القددددراءة باسددددتخدام المنظمددددات التخطيطيددددة ومخططددددات السددددبب 

 Bubble mapوالنتيجدة خدرائط المفداهيم ، والخدرائط الفقاعيدة 
 net ية سلسدلة الحددث والخدرائط الشدبك Event   chainو 

work 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

1236 
تسددددهم مهددددارات مددددا قبددددل القددددراءة فددددي تشددددجيع القددددراءة والكتابددددة 
الفاعلددددة  وتلخدددديص المحتددددوى للمراجعددددة مددددن خددددالل اسددددتخدام 

 المطويات

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 يقدم تطبيق للمفردات في مراجعة الفصل 1234
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 .ترد المصطلحات معرفة في مسرد المصطلحات 1238
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 تعزز المصطلحات من خالل خرائط المفاهيم 1239
 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 تفعمر 
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

12310 
تسددددداعد المطويدددددات  الطلبدددددة علدددددى فهدددددم واسدددددتدعاء المفدددددردات 

 .األساسية
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب   13المؤّشر 

 Captionيسددداعد الطدددالب علدددى تفسدددير المعلومدددات البصدددرية  1331
Question (األسئلة المرافقة للصور) 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

1332 
يسدداعد المحتددوى علددى توضدديح المفدداهيم العلميددة عبددر العديددد مددن 
الخددددرائط والرسددددومات والتوضدددديحات والرسددددوم البيانيددددة و األشددددكال 

 .والصور 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توضع األشكال  بقرب النص المرتبط بها   1333
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

1334 
يساعد المحتوى الطالب على عمدل خدرائط المفداهيم وعلدى تفسدير 
خدددرائط المفددداهيم والرسدددوم البيانيدددة واألشدددكال مدددن خدددالل مراجعددددة 

 الفصل 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوجددد صدددورة بكامددل الصدددفحة توضدددح المفدداهيم العلميدددة األساسدددية  1337
 National geographicلكل فصل مستقاة من 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 TIMEتسددددتخدم الصددددور لددددربط العلددددوم بالحيدددداة مددددن خددددالل  1336
Science and History 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 85807 596. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %9053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم   14المؤّشر 

يطلدددب المحتدددوى مدددن الطلبدددة اسدددتخدام الكتابدددة للتعريدددف والتفسدددير  1431
 والمقارنة والتفكير الناقد في مراجعة الفصل ومراجعة الدرس

 3588 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

تقددددم نشددداطات فدددي بدايدددة كدددل فصدددل  تسددداعد الطلبدددة علدددى ربدددط  1432
 رفة الحالية بمحتوى الفصل باستخدام دفتر العلوم المع

 35.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

تددددوفر نشدددداطات تتطلددددب اسددددتخدام مهددددارة التفكيددددر لإلجابددددة علددددى  1433
 األسئلة عبر دفتر العلوم

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 Science andيوجددددد نشدددداطات متعددددددة للكتابددددة ضددددمن  1434
language  arts (العلوم وفنون اللغة) 

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

1437 
والتواصددل  تابددة التوقددع والفرضددية واالسددتنتاجيطلددب مددن الطالددب ك

 االستقصاء"المختبر "بالنتائج في فقرة 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1436 
يددوفر المحتددوى نشدداطات كتابيددة يطلددب مددن الطددالب كتابددة ملخصددات 

 Web question activityهم مشروع الوحدة عبر عن أبحاث
 35.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

 85443 5.0. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  %0658 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 تفعمر 
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

   يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي   17المؤّشر

1731 

يقدم أنشطة متعددة للقراءة الفاعلة يعطي الفرصة للطالب 
– Pair of pair writeللتعبير ومناقشة أفكارهم لفظيا عبر 

draw-discuss, buddy interview, News 
Summary 

 35.8 .353  3 7  ت
  .. .3  ن

1732 
يوّفر توسعا في القراءة يسمح للطالب بالمناقشة والمحاورة 

 ل القضايا المطروحة في فقرة العلوم والمجتمعحو 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 85066 573. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  %.395 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 03144 2382 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %9430 ة لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالنسبة المؤي

ربط قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( .0-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (85334)معياري  وبانحراف، (.50.)تساوي  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

ون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبذلك تك( 7588-..5.)بين  هذا المتوسط في المدى ما
مما يدل على  التزام  كتاب الطالب من منتجات المشروع بالمواصفة الرابعة بدرجة %( 9458)وبنسبة 

بدرجة ( 37)والمؤشر %(  388)بدرجة مرتفعة ونسبة ( .3)مرتفعة نتيجة لتحقق كل من المؤشرات 
بدرجة ( .3)والمؤشر%(. 0658)نسبة بدرجة مرتفعة و ( 34)والمؤشر%( 9053)مرتفعة ونسبة 

وحصلت جميع شواهده  األولىعشر في المرتبة  الثاني وجاء ترتيب المؤشر، %(3.58) مرتفعة ونسبة
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بمفردات تطوير ( 7588)على متوسط حسابي 

 ،وماذا قرأت ،وتوجيه القراءة وتركيزها ،مستويات الفهم القرائي للطالب من خالل فقرة أتهيأ للقراءة
 ،ومهارات ما قبل القراءة ،واستخدام المنظمات التخطيطية المختلفة ،وأسئلة مراجعة الفصل والدرس

 . تطبيق المفردات في مراجعة الفصل ضمن فقرة المطويات ومسرد المصطلحات وفقرة
اهده على متوسط حسابي ة فقد حصلت جميع شو الثاني واحتل المؤشر الثالث عشر المرتبة

ومستوى تحقق مرتفع ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3757)بمستوى تحقق مرتفع ما عدا الشاهد ( 7588)
ية انوذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب باألسئلة المرافقة للصور والخرائط والرسوم البي

ية انة والمخططات البيوالتوضيحات واألشكال والصور في مراجعة الفصل وصور المفاهيم العلمي
 TIME Science في كل فصل وصور لربط العلوم بالحياة من National geographicالمستقاة من 

and History.  الفصل  كما فيوظهرت بعض األشكال بعيدة عن النص المرتبطة به وهي قليلة
كتب رقم  (09)دص ، ففيشكل ببنط غامقال إلى في النص يشار، لم (373، 8.)دالدراسي األول ص

في والشكل ورد  (347)دفي النص ص( .3) وورد الشكل ،(98)دفي صالشكل ورد ولكن ( ..)الشكل 

111 
 

تم اإلشارة إليه في  (.)الفصل ( 98)دصفي ( 4)الشكل و  (339)دص في ( 36) الشكلو  ،(344)دص
 إلى ارةتم اإلش( 3.8)دص في وكذلك ،(93)دص في ليهإتم اإلشارة ( .9)دصفي ( 0)والشكل ( 09)دص

ي اننسب ث، و الشكل إلى لم يتم االشارة (..3)دص، وفي (.3)الشكل في النص ولم يتم ترقيم الشكل 
 (7)الشكل في لم تتم كتابة الشكل ببنط غامق داخل النص ( 309 ،334، 3.0)كسيد الكربون أ

 (..33)دص
واهده بين واحتل المؤشر الرابع عشر المرتبة الثالثة وتراوحت المتوسطات الحسابية لش

بمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( .3457،345)حيث حصل الشاهد ( 7588-..5.)
ومستوى تحقق مرتفع ثم الشاهدين ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 3454، 3453)مرتفع ثم جاء الشاهد 

وذلك لتوفر المفردات التي تحقق . ومستوى تحقق مرتفع( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3456، .345)
 .األصلحتوى لتطوير مهارة الكتابة في العلوم بصورة مقاربة لما ظهرت عليه في الكتب دعم الم

وتراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين واحتل المؤشر الخامس عشر المرتبة الرابعة 
 بمستوى تحقق مرتفع( 7588)على متوسط حسابي  (.3.5)حيث حصل الشاهد ( 7588-..35)

( 3.53)ثم جاء الشاهد  ،ة حول القضايا المطروحة في فقرة العلوم والمجتمعالمناقشة والمحاور لتحقق 
 اتتطوير مهار دعم تالتي األنشطة  تنوعقلة وذلك ل متوسطومستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي 

حيث اختفى  في العلوم بصورة مقاربة لما ظهرت عليه في الكتب األصل المحادثة والتواصل اللفظي
 .News Summary واألخبار الموجزة  interviewالمقابلة نشاط 

 

 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية: المواصفة الخامسة من المحور األول 
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب

( 4)يتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)مؤشرات ويندرج تحتها 

( 07-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، والنسب المئوية 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 .اصفةمؤشرات هذه المو 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 تفعمر 
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

   يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي   17المؤّشر

1731 

يقدم أنشطة متعددة للقراءة الفاعلة يعطي الفرصة للطالب 
– Pair of pair writeللتعبير ومناقشة أفكارهم لفظيا عبر 

draw-discuss, buddy interview, News 
Summary 

 35.8 .353  3 7  ت
  .. .3  ن

1732 
يوّفر توسعا في القراءة يسمح للطالب بالمناقشة والمحاورة 

 ل القضايا المطروحة في فقرة العلوم والمجتمعحو 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 85066 573. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  %.395 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 03144 2382 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %9430 ة لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالنسبة المؤي

ربط قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( .0-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (85334)معياري  وبانحراف، (.50.)تساوي  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

ون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبذلك تك( 7588-..5.)بين  هذا المتوسط في المدى ما
مما يدل على  التزام  كتاب الطالب من منتجات المشروع بالمواصفة الرابعة بدرجة %( 9458)وبنسبة 

بدرجة ( 37)والمؤشر %(  388)بدرجة مرتفعة ونسبة ( .3)مرتفعة نتيجة لتحقق كل من المؤشرات 
بدرجة ( .3)والمؤشر%(. 0658)نسبة بدرجة مرتفعة و ( 34)والمؤشر%( 9053)مرتفعة ونسبة 

وحصلت جميع شواهده  األولىعشر في المرتبة  الثاني وجاء ترتيب المؤشر، %(3.58) مرتفعة ونسبة
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بمفردات تطوير ( 7588)على متوسط حسابي 

 ،وماذا قرأت ،وتوجيه القراءة وتركيزها ،مستويات الفهم القرائي للطالب من خالل فقرة أتهيأ للقراءة
 ،ومهارات ما قبل القراءة ،واستخدام المنظمات التخطيطية المختلفة ،وأسئلة مراجعة الفصل والدرس

 . تطبيق المفردات في مراجعة الفصل ضمن فقرة المطويات ومسرد المصطلحات وفقرة
اهده على متوسط حسابي ة فقد حصلت جميع شو الثاني واحتل المؤشر الثالث عشر المرتبة

ومستوى تحقق مرتفع ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3757)بمستوى تحقق مرتفع ما عدا الشاهد ( 7588)
ية انوذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب باألسئلة المرافقة للصور والخرائط والرسوم البي

ية انة والمخططات البيوالتوضيحات واألشكال والصور في مراجعة الفصل وصور المفاهيم العلمي
 TIME Science في كل فصل وصور لربط العلوم بالحياة من National geographicالمستقاة من 

and History.  الفصل  كما فيوظهرت بعض األشكال بعيدة عن النص المرتبطة به وهي قليلة
كتب رقم  (09)دص ، ففيشكل ببنط غامقال إلى في النص يشار، لم (373، 8.)دالدراسي األول ص

في والشكل ورد  (347)دفي النص ص( .3) وورد الشكل ،(98)دفي صالشكل ورد ولكن ( ..)الشكل 
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تم اإلشارة إليه في  (.)الفصل ( 98)دصفي ( 4)الشكل و  (339)دص في ( 36) الشكلو  ،(344)دص
 إلى ارةتم اإلش( 3.8)دص في وكذلك ،(93)دص في ليهإتم اإلشارة ( .9)دصفي ( 0)والشكل ( 09)دص

ي اننسب ث، و الشكل إلى لم يتم االشارة (..3)دص، وفي (.3)الشكل في النص ولم يتم ترقيم الشكل 
 (7)الشكل في لم تتم كتابة الشكل ببنط غامق داخل النص ( 309 ،334، 3.0)كسيد الكربون أ

 (..33)دص
واهده بين واحتل المؤشر الرابع عشر المرتبة الثالثة وتراوحت المتوسطات الحسابية لش
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ومستوى تحقق مرتفع ثم الشاهدين ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 3454، 3453)مرتفع ثم جاء الشاهد 

وذلك لتوفر المفردات التي تحقق . ومستوى تحقق مرتفع( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3456، .345)
 .األصلحتوى لتطوير مهارة الكتابة في العلوم بصورة مقاربة لما ظهرت عليه في الكتب دعم الم

وتراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين واحتل المؤشر الخامس عشر المرتبة الرابعة 
 بمستوى تحقق مرتفع( 7588)على متوسط حسابي  (.3.5)حيث حصل الشاهد ( 7588-..35)

( 3.53)ثم جاء الشاهد  ،ة حول القضايا المطروحة في فقرة العلوم والمجتمعالمناقشة والمحاور لتحقق 
 اتتطوير مهار دعم تالتي األنشطة  تنوعقلة وذلك ل متوسطومستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي 

حيث اختفى  في العلوم بصورة مقاربة لما ظهرت عليه في الكتب األصل المحادثة والتواصل اللفظي
 .News Summary واألخبار الموجزة  interviewالمقابلة نشاط 

 

 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية: المواصفة الخامسة من المحور األول 
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب

( 4)يتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)مؤشرات ويندرج تحتها 

( 07-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، والنسب المئوية 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 .اصفةمؤشرات هذه المو 
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 83-4 جدول 

 المواصفة الخامسة من المحور األول وشواهدالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات 
 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية"

 البنود م
المتوسط  التحقق مستوى ت

 الحسابي
النحراف  

 المعياري
 مرتفع ن

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يطور المحتوى مهارت حل المشكالت لدى الطالب   16المؤّشر

1631 
يطبددددق الطددددالب فددددي المعامددددل اسددددتراتيجيات حددددل المشددددكالت 

 .باستخدام المحتوى الحقيقي للفصل
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1632 

مددخال واضدحا لحدل ( تطبيق الرياضيات وتطبيق العلدوم)يقدم 
مددددددداذا تحتددددددداج  -مدددددداذا تعدددددددرف:) مشددددددكالت العلدددددددوم يتضدددددددمن

راجدع وتأمدل  -االجراءات التي يمكدن أن تسدتخدمها -لتكتشف
 ( .إجابتك

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 نترنتيتيح تقديم مشكالت إضافية متاحة للطالب على اال 1633
 35.8 .853 3 7   ت
 .. .3   ن

 85.8 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب  14المؤّشر 

 . توفر أنشطة المعمل تدريبا على استخدام أدوات القياس 1431
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1432 
تركدددز أسدددئلة التفكيدددر الناقدددد فدددي مراجعدددة الفصدددل علدددى تفسدددير 

 .القياسات وتمثيل البيانات الناتجة عن القياس
 3588 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

1433 
يتكامددل القيدداس مددع المددنهج بتعزيددز مفدداهيم القيدداس التددي تددذكر 

رياضدددددديات ومددددددن خددددددالل فددددددي الكتدددددداب مددددددن خددددددالل تطبيددددددق ال
 المراجعة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

1434 
 35.8 .853 3 7   ت تتيح المعامل للطالب استخدام التقنية لجمع القياسات

 .. .3   ن
 .85.3 573. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  %3358 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
 يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب  18المؤّشر 

1831 
تستخدم الرسوم البيانيدة فدي كدل بدرامج مدع تسدميات توضديحية 

 .وأسئلة توجه الطالب في تفسير  الرسم البياني 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1832 
وتفسدير الرسدوم يتضمن تطبيق الرياضيات تدريبا على ابتكدار 

 .البيانية
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1833 
 85.8 .53.   3 7 ت .توفر المعامل فرصا البتكار وتحليل بيانات الرسوم البيانية

   .. .3 ن
 85363 .59. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

  %9357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
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 البنود م
المتوسط  التحقق مستوى ت

 الحسابي
النحراف  

 المعياري
 مرتفع ن

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يستهدف تطوير مهارات اإلحصاء  واالحتماالت األساسية لدى الطالب  19المؤّشر

1931 
تجددددارب الكتشدددداف ( تجربددددة)تددددوفر أنشددددطة المعمددددل المصددددغر 

 .االحتمالية واإلحصاء
 35.8 .853 3 7   ت
 .. .3   ن

1932 
تطلب األنواع األخرى من المعامدل مدن الطدالب جمدع بيأندات 

 .ات الجداول والرسوم البيأنيةوتحليل بيأن
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

1933 
فرصدددا للطدددالب لطدددرح أسدددئلة ( صدددمم بنفسدددك)تدددوفر نشددداطات 

 .وجمع بيانات من اختيارهم ومن ثم تحليلها
 35.8 ..35  7 3  ت
  .3 ..  ن

1934 

تددوفر أسددئلة األنترنددت ومشدداريع الوحدددة فرصددا للطددالب لتحليددل 
قدمة من قبل علماء على األنترنت من خالل معامدل بيانات م

األنترنت التي توفر فرصا لتحليل بياندات مقدمدة مدن عددد مدن 
 .األفراد يجرون نفس التجربة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

1937 
يركددددددز تطبيددددددق الرياضدددددديات والمعمددددددل المصددددددغر علددددددى حددددددل 

 .المعادالت
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

1936 
تتضددمن مراجعددة القسددم ومراجعددة الفصددل المزيددد مددن التدددريب 

 .على حل المعادالت
 8588 7588    4 ت
    388 ن

1934 
تددددوفر العلددددوم علددددى األنترنددددت وتدددددريبات الرياضدددديات للطددددالب 

 .تجربة اضافية لحل المعادالت
 859.3 ..35  7 3  ت
  .3 ..  ن

 .8543 3560 لتاسع عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر ا
  %658. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 03244 2317 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %4134 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

خامسة قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ال أن (07-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (85.43)معياري  وبانحراف، (.53.)تساوي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)بين  هذا المتوسط في المدى ما
ع درجة التزام كتاب الطالب من منتجات المشرو  أنمما يدل على %( 3353)؛ وبنسبة متوسطة

 بدرجة مرتفعة ونسبة( 30)نتيجة لتحقق كل من المؤشر  لمواصفة الخامسة درجة متوسطةبا
بدرجة مرتفعة ونسبة ( 36)وتحقق المؤشر %( 3358) بدرجة مرتفعة ونسبة( 33)المؤشر %(9357)
 .%(6.)بدرجة متوسطة ونسبة  (39)وجاء المؤشر  ،%(.3)

وحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين حيث ترا األولىواحتل المؤشر الثامن عشر المرتبة 
بمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( .305، 3053) انحيث حصل الشاهد( 7588-.53.)

ومستوى تحقق مرتفع  مما يدل على التزام  ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3057)مرتفع ثم جاء الشاهد 
لة الفصل واالختبار المقنن والمعامل في تطبيق الرياضيات وأسئي انكتاب المشروع للطالب بالرسم البي
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 83-4 جدول 

 المواصفة الخامسة من المحور األول وشواهدالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات 
 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية"
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قدمة من قبل علماء على األنترنت من خالل معامدل بيانات م

األنترنت التي توفر فرصا لتحليل بياندات مقدمدة مدن عددد مدن 
 .األفراد يجرون نفس التجربة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

1937 
يركددددددز تطبيددددددق الرياضدددددديات والمعمددددددل المصددددددغر علددددددى حددددددل 

 .المعادالت
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

1936 
تتضددمن مراجعددة القسددم ومراجعددة الفصددل المزيددد مددن التدددريب 

 .على حل المعادالت
 8588 7588    4 ت
    388 ن
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تددددوفر العلددددوم علددددى األنترنددددت وتدددددريبات الرياضدددديات للطددددالب 

 .تجربة اضافية لحل المعادالت
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  %658. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

 03244 2317 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %4134 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

خامسة قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ال أن (07-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (85.43)معياري  وبانحراف، (.53.)تساوي  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)بين  هذا المتوسط في المدى ما
ع درجة التزام كتاب الطالب من منتجات المشرو  أنمما يدل على %( 3353)؛ وبنسبة متوسطة

 بدرجة مرتفعة ونسبة( 30)نتيجة لتحقق كل من المؤشر  لمواصفة الخامسة درجة متوسطةبا
بدرجة مرتفعة ونسبة ( 36)وتحقق المؤشر %( 3358) بدرجة مرتفعة ونسبة( 33)المؤشر %(9357)
 .%(6.)بدرجة متوسطة ونسبة  (39)وجاء المؤشر  ،%(.3)
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بمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( .305، 3053) انحيث حصل الشاهد( 7588-.53.)

ومستوى تحقق مرتفع  مما يدل على التزام  ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3057)مرتفع ثم جاء الشاهد 
لة الفصل واالختبار المقنن والمعامل في تطبيق الرياضيات وأسئي انكتاب المشروع للطالب بالرسم البي
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 ة المؤشر السابع عشر فقد حصلت شواهدهالثاني يليه في المرتبة. األصلكما ورد في النسخة 
بمتوسط حسابي ( .335)بمستوى تحقق مرتفع والشاهد ( 7588)على متوسط حسابي ( 3357، 3353)
، للطالب بأدوات القياس ومفاهيمه ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب المشروع( 5.8.)

شطة المعامل أنومستوى تحقق منخفض وذلك لغياب ( .853)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد وتحقق
ر الفرصة للطالب لجمع القياسات باستخدام المجسات في المختبرات أو يفعدم تو و  االلكترونية

 .مختبرات الفيديو أو المختبرات االفتراضية
على ( .365، 3653) ناحصل الشاهد  حيثالمؤشر السادس عشر جاء في المرتبة الثالثة و 

بمستوى تحقق مرتفع لتحقق استراتيجيات حل المشكالت في المعامل من ( 7588)متوسط حسابي 
قد ( 3657)الشاهد  أنشطة استقصاء من واقع الحياة وتطبيق العلوم والرياضيات في حين أنخالل 

لية على منخفض نظرا لغياب المواقع االلكترونية التفاع بمستوى تحقق( .853)حصل على متوسط 
  .نترنت المتاحة للطلبةاال

( 7588)على متوسط حسابي ( 3956)وأخيرا المؤشر التاسع عشر، حيث حصل الشاهد 
ومستوى تحقق مرتفع، ( .53.)بمتوسط حسابي ( .395، .395) انبمستوى تحقق مرتفع، يليه الشاهد

 إلى وتعزى هذه النتيجة ومستوى تحقق منخفض( ..35)بمتوسط حسابي  (3953، 3957)ثم الشاهد 
ووقع مختبرين منها ضمن  األصلمختبرات النمذجة واالختراع تكررت لثالث مرات في الكتاب  أن

المتوسط في  الثاني فصول غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما تضمن كتاب الصف
لطاقة الشمسية وهو أحد مختبرات النمذجة واالختراع بينما لم يتم استقصاء الطبخ با (376)دص (.ج)

وغابت المواقع االلكترونية للعلوم التي توفر . المختبر ناعنو  إلى إضافة عبارة النمذجة واالختراع
، ..، 77)دللطلبة  تجربة إضافية لحل المعادالت بينما وفرت تدريبات الرياضيات ذلك مثل ص

 نبمستوى تحقق منخفض وذلك أل( .853)على متوسط حسابي ( 3953) حصل الشاهدو  (.إلخ...
لم يقدم تجارب الكتشاف االحتمالية واإلحصاء فقد ظهرت في كراس ( تجربة)المعمل المصغر 

الفصول المستهدفة  أن إلى ويعزى ذلك. (6.)دالتجارب العملية وتم اإلشارة إليها في كتاب الطالب ص
بمتوسط حسابي ( 3954)وأخيرا جاء الشاهد  .رب االحتمالية واإلحصاءفي الكتاب ال تتوافق مع تجا

ترنت والمشروعات على الشبكة االلكترونية والتي نتحقق لغياب مختبرات االغير مومستوى ( 8588)
ات مقدمة من قبل علماء أو ألفراد آخرين  يجرون نفس انتقدم للطالب توفر فرصا للطالب لتحليل بي

 .التجربة
 
 

  

121 
 

 يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة  :صفة السادسة من المحور األولالموا
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب ومستمرة للتقويم الصفي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه  االنحرافارات والمتوسط الحسابي و شواهد وذلك باستخراج التكر ( .)مؤشر يندرج تحته 

التكرارات ( 04-4)ويوضح الجدول ، التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 84-4 جدول 

يوظف " السادسة من المحور األول لمؤشرات وشواهد المواصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
 متوسطال الثاني لكتاب الطالب للصف" محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يستخدم التقويم لدعم التعلم وتحديد مدى تقدمه      20المؤّشر

2031 
من خدالل أسدئلة ( تقويم بنائي)يتأكد الطالب من فهمهم  

، األسددددددئلة التوضدددددديحية (مدددددداذا قدددددرأت)المراجعدددددة القرائيددددددة 
 (.ساعدة الطالب لفهم الصور واألشكال البيانيةلم)

 8588 7588    4 ت
    388 ن

2032 
يسمح المحتوى للطلبدة بتقيديم تعلمهدم فدي نهايدة كدل درس 

 .او فصل باإلجابة على أسئلة المراجعة
 8588 7588    4 ت
    388 ن

2033 

الطدالب " مراجعدة الددرس ومراجعدة الفصدل"تساعد فقرات 
يم معدددارفهم وقددددراتهم فدددي تطبيدددق مفددداهيم العلدددوم مدددن لتقيددد

خالل مراجعة الدرس ويتضمن  ملخص، اختبدر نفسدك ، 
تطبيددق المهددارات او الرياضددديات ، دليددل مراجعددة الفصدددل 

 (مراجعة األفكار الرئيسة، تصور األفكار الرئيسة)

 8588 7588    4 ت

    388 ن

2034 
فحددص التقدددم  ويشددتمل يقدددم اختبددارا مقننددا لتأكيددد الفهددم و 

االختيدددار مدددن متعددددد، أسدددئلة اإلجابدددات القصددديرة، )علدددى 
 (.أسئلة اإلجابات المفتوحة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

2037 
تعددددرض دروس العلددددوم علددددى موقددددع الكترونددددي يقدددددم فيدددده 
أنشدددددطة تفاعليدددددة لمراجعدددددة مفددددداهيم الفصدددددل، واختبدددددارات 

 .سريعة لكل درس مع تغذية راجعة للطالب

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %0858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 0300 2340 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8030 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السادسة 

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة  أن (04-4)من الجدول يتضح 
 ، (548.)تساوي  يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
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 ة المؤشر السابع عشر فقد حصلت شواهدهالثاني يليه في المرتبة. األصلكما ورد في النسخة 
بمتوسط حسابي ( .335)بمستوى تحقق مرتفع والشاهد ( 7588)على متوسط حسابي ( 3357، 3353)
، للطالب بأدوات القياس ومفاهيمه ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب المشروع( 5.8.)

شطة المعامل أنومستوى تحقق منخفض وذلك لغياب ( .853)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد وتحقق
ر الفرصة للطالب لجمع القياسات باستخدام المجسات في المختبرات أو يفعدم تو و  االلكترونية

 .مختبرات الفيديو أو المختبرات االفتراضية
على ( .365، 3653) ناحصل الشاهد  حيثالمؤشر السادس عشر جاء في المرتبة الثالثة و 

بمستوى تحقق مرتفع لتحقق استراتيجيات حل المشكالت في المعامل من ( 7588)متوسط حسابي 
قد ( 3657)الشاهد  أنشطة استقصاء من واقع الحياة وتطبيق العلوم والرياضيات في حين أنخالل 

لية على منخفض نظرا لغياب المواقع االلكترونية التفاع بمستوى تحقق( .853)حصل على متوسط 
  .نترنت المتاحة للطلبةاال

( 7588)على متوسط حسابي ( 3956)وأخيرا المؤشر التاسع عشر، حيث حصل الشاهد 
ومستوى تحقق مرتفع، ( .53.)بمتوسط حسابي ( .395، .395) انبمستوى تحقق مرتفع، يليه الشاهد

 إلى وتعزى هذه النتيجة ومستوى تحقق منخفض( ..35)بمتوسط حسابي  (3953، 3957)ثم الشاهد 
ووقع مختبرين منها ضمن  األصلمختبرات النمذجة واالختراع تكررت لثالث مرات في الكتاب  أن

المتوسط في  الثاني فصول غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع بينما تضمن كتاب الصف
لطاقة الشمسية وهو أحد مختبرات النمذجة واالختراع بينما لم يتم استقصاء الطبخ با (376)دص (.ج)

وغابت المواقع االلكترونية للعلوم التي توفر . المختبر ناعنو  إلى إضافة عبارة النمذجة واالختراع
، ..، 77)دللطلبة  تجربة إضافية لحل المعادالت بينما وفرت تدريبات الرياضيات ذلك مثل ص

 نبمستوى تحقق منخفض وذلك أل( .853)على متوسط حسابي ( 3953) حصل الشاهدو  (.إلخ...
لم يقدم تجارب الكتشاف االحتمالية واإلحصاء فقد ظهرت في كراس ( تجربة)المعمل المصغر 

الفصول المستهدفة  أن إلى ويعزى ذلك. (6.)دالتجارب العملية وتم اإلشارة إليها في كتاب الطالب ص
بمتوسط حسابي ( 3954)وأخيرا جاء الشاهد  .رب االحتمالية واإلحصاءفي الكتاب ال تتوافق مع تجا

ترنت والمشروعات على الشبكة االلكترونية والتي نتحقق لغياب مختبرات االغير مومستوى ( 8588)
ات مقدمة من قبل علماء أو ألفراد آخرين  يجرون نفس انتقدم للطالب توفر فرصا للطالب لتحليل بي

 .التجربة
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 يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة  :صفة السادسة من المحور األولالموا
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب ومستمرة للتقويم الصفي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه  االنحرافارات والمتوسط الحسابي و شواهد وذلك باستخراج التكر ( .)مؤشر يندرج تحته 

التكرارات ( 04-4)ويوضح الجدول ، التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 84-4 جدول 

يوظف " السادسة من المحور األول لمؤشرات وشواهد المواصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية 
 متوسطال الثاني لكتاب الطالب للصف" محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يستخدم التقويم لدعم التعلم وتحديد مدى تقدمه      20المؤّشر

2031 
من خدالل أسدئلة ( تقويم بنائي)يتأكد الطالب من فهمهم  

، األسددددددئلة التوضدددددديحية (مدددددداذا قدددددرأت)المراجعدددددة القرائيددددددة 
 (.ساعدة الطالب لفهم الصور واألشكال البيانيةلم)

 8588 7588    4 ت
    388 ن

2032 
يسمح المحتوى للطلبدة بتقيديم تعلمهدم فدي نهايدة كدل درس 

 .او فصل باإلجابة على أسئلة المراجعة
 8588 7588    4 ت
    388 ن

2033 

الطدالب " مراجعدة الددرس ومراجعدة الفصدل"تساعد فقرات 
يم معدددارفهم وقددددراتهم فدددي تطبيدددق مفددداهيم العلدددوم مدددن لتقيددد

خالل مراجعة الدرس ويتضمن  ملخص، اختبدر نفسدك ، 
تطبيددق المهددارات او الرياضددديات ، دليددل مراجعددة الفصدددل 

 (مراجعة األفكار الرئيسة، تصور األفكار الرئيسة)

 8588 7588    4 ت

    388 ن

2034 
فحددص التقدددم  ويشددتمل يقدددم اختبددارا مقننددا لتأكيددد الفهددم و 

االختيدددار مدددن متعددددد، أسدددئلة اإلجابدددات القصددديرة، )علدددى 
 (.أسئلة اإلجابات المفتوحة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

2037 
تعددددرض دروس العلددددوم علددددى موقددددع الكترونددددي يقدددددم فيدددده 
أنشدددددطة تفاعليدددددة لمراجعدددددة مفددددداهيم الفصدددددل، واختبدددددارات 

 .سريعة لكل درس مع تغذية راجعة للطالب

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %0858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 0300 2340 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %8030 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السادسة 

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة  أن (04-4)من الجدول يتضح 
 ، (548.)تساوي  يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
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وبذلك تكون درجة ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8588)معياري  وبانحراف
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة الطالب  %(0858)؛ وبنسبة رتفعةمتحقق هذه المواصفة 

درجة كبيرة حيث حصلت جميع الشواهد للمؤشر العشرون على متوسط حسابي ببالمواصفة السادسة 
والذي حصل على ( .85.)لكل منهم وبمستوى تحقق مرتفع ما عدا الشاهد ( 7588)بلغت قيمته 

والتي تقدم  Brain POPحقق نظرا لغياب المواقع االلكترونية التفاعلية تغير مبمستوى ( 8588)متوسط 
، ومراجعة (Concepts in Motion)لكتروني يستكشف المفاهيم بطريقة حركية إللطالب محتوى 

لدروس وتغذية راجعة بالكترونية لمفاهيم الفصل واختبارات سريعة ومعلومات إضافية ومواد ذات صلة إ
 .للطالب

 

  الصف الثاني  –كتاب الطالب استخدام التقنية لدعم التعلم :السابعة من المحور األولالمواصفة
 المتوسط

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ذه المعياري له التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحرافشواهد وذلك باستخراج ( 7)مؤشر يندرج تحته 

التكرارات ( .0-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات، والنسب المئوية 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 87-4 جدول 

استخدام " رات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة السابعة من المحور األولالتكرا
 متوسطال الثاني لكتاب الطالب للصف" التقنية لدعم التعلم

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 توّظف التقنية بأساليب وأدوات متنوعة لدعم وتطوير التعلم    21المؤّشر 

2131 

جميدددع اصددددارات   StudentWorksTM Plusيشدددمل 
-CD)على أقدراص مدمجدة  Student Editionالطالب 
ROM ) وكددددذلك روابددددط ألنشددددطة ومصددددادر متددددوفرة علددددى

 االنترنت

 858 8588 4    ت
 388    ن

2132 
راوبط ذات صلة بالمنداهج  Science Onlineوقع يقدم م

 Webلدم تععردر ض بعدد؛ وأنشدطة بحدث متدوفرة علدى موقدع 
Quest؛ ومعامل أنترنت حيث يتبادل الطالب البيانات. 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

2133 

توّفر وسائل تقنية تدعم محتوى محدد عدن طريدق المعامدل 
مج برنددددددامج معامددددددل ويددددددد.  االفتراضددددددية ومعامددددددل الفيددددددديو

Probeware  التكنولوجيدددا بالمنددداهج الدراسدددية مدددن خدددالل
تقديم أنشطة يستخدم الطالب فيهدا أنظمدة محمولدة لتجميدع 

 البيانات

 8588 8588 4    ت

 388    ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 85858 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي والعشرون

  %858 حادي والعشرونالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ال
 03030 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة

  %030 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة 
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة  أن( .0-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (8588)معياري  رافوبانح ،(8588)تساوي  استخدام التقنية لدعم التعلم

%( 858)؛ وبنسبة ةتحققغير موبذلك تكون هذه المواصفة ( .853أقل من -8588)المدى ما بين 
لكل ( 8588)وحصلت جميع الشواهد للمؤشر الحادي والعشرون على متوسط حسابي بلغت قيمته 

شطة نالتي توفر روابط أل( CD-ROM)تحقق وذلك لغياب األقراص المدمجة غير ممنهم وبمستوى 
ترنت والمصادر التقنية مثل نترنت وتزود الطالب بأوراق العمل ولغياب مختبرات األناال ومصادر على

والذي يقدم  Science Onlineولغياب المواقع االلكترونية التفاعلية مثل موقع ( المختبرات االفتراضية)
طة تفاعلية واختبارات تفاعلية وتقويم ذاتي لكل درس شأنراوبط ذات صلة بالمناهج لم تععرر ض بعد؛ و 

ترنت حيث يتبادل الطالب أن؛ ومعامل Web Questشطة بحث متوفرة على موقع أنوللفصل و 
ولغياب استخدام السبورة التفاعلية التي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم مقاطع . اتانالبي

فاعلية وأسئلة للدرس وللفصل واختبارات مقننة للتدريب ية التانصوتية وبنك للصور وبنك للرسوم البي
 .وشفافيات وروابط  لمواقع ذات عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

 

 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب المواصفات التربوية :خالصة نتائج المحور األول 
التوصل إليها بعد تحليل  لعرض نتائج المحور األول الكلي والتي تمثل خالصة النتائج التي تم

مؤشر رئيسًا، يتم ( 3.)تضمنت  اتمواصف( 3)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
ات االنحرافعرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، و 

المتوسطات الحسابية ( 06-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 86-4 جدول 

  متوسط الثاني لكتاب الطالب الصف للمواصفات التربويةالمتوسطات والنسب المئوية 
 الترتيب المئويةالنسبة  االنحراف المعياري المتوسط  المواصفات المواصفة

 الخامسة %4834 03447 2336 تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 الثالثة %8134 0322 2347 التعلم المتمركز حول المتعلم 2

 الثانية %8733 03113 2376 تنمية مهارات االستذكار من خالل استراتجيات مناسبة  3
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وبذلك تكون درجة ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8588)معياري  وبانحراف
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة الطالب  %(0858)؛ وبنسبة رتفعةمتحقق هذه المواصفة 

درجة كبيرة حيث حصلت جميع الشواهد للمؤشر العشرون على متوسط حسابي ببالمواصفة السادسة 
والذي حصل على ( .85.)لكل منهم وبمستوى تحقق مرتفع ما عدا الشاهد ( 7588)بلغت قيمته 

والتي تقدم  Brain POPحقق نظرا لغياب المواقع االلكترونية التفاعلية تغير مبمستوى ( 8588)متوسط 
، ومراجعة (Concepts in Motion)لكتروني يستكشف المفاهيم بطريقة حركية إللطالب محتوى 

لدروس وتغذية راجعة بالكترونية لمفاهيم الفصل واختبارات سريعة ومعلومات إضافية ومواد ذات صلة إ
 .للطالب

 

  الصف الثاني  –كتاب الطالب استخدام التقنية لدعم التعلم :السابعة من المحور األولالمواصفة
 المتوسط

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ذه المعياري له التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحرافشواهد وذلك باستخراج ( 7)مؤشر يندرج تحته 

التكرارات ( .0-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات، والنسب المئوية 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 87-4 جدول 

استخدام " رات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة السابعة من المحور األولالتكرا
 متوسطال الثاني لكتاب الطالب للصف" التقنية لدعم التعلم
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-CD)على أقدراص مدمجدة  Student Editionالطالب 
ROM ) وكددددذلك روابددددط ألنشددددطة ومصددددادر متددددوفرة علددددى

 االنترنت
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والذي يقدم  Science Onlineولغياب المواقع االلكترونية التفاعلية مثل موقع ( المختبرات االفتراضية)
طة تفاعلية واختبارات تفاعلية وتقويم ذاتي لكل درس شأنراوبط ذات صلة بالمناهج لم تععرر ض بعد؛ و 

ترنت حيث يتبادل الطالب أن؛ ومعامل Web Questشطة بحث متوفرة على موقع أنوللفصل و 
ولغياب استخدام السبورة التفاعلية التي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم مقاطع . اتانالبي

فاعلية وأسئلة للدرس وللفصل واختبارات مقننة للتدريب ية التانصوتية وبنك للصور وبنك للرسوم البي
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 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب المواصفات التربوية :خالصة نتائج المحور األول 
التوصل إليها بعد تحليل  لعرض نتائج المحور األول الكلي والتي تمثل خالصة النتائج التي تم

مؤشر رئيسًا، يتم ( 3.)تضمنت  اتمواصف( 3)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
ات االنحرافعرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، و 

المتوسطات الحسابية ( 06-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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  متوسط الثاني لكتاب الطالب الصف للمواصفات التربويةالمتوسطات والنسب المئوية 
 الترتيب المئويةالنسبة  االنحراف المعياري المتوسط  المواصفات المواصفة

 الخامسة %4834 03447 2336 تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 الثالثة %8134 0322 2347 التعلم المتمركز حول المتعلم 2

 الثانية %8733 03113 2376 تنمية مهارات االستذكار من خالل استراتجيات مناسبة  3
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 الترتيب المئويةالنسبة  االنحراف المعياري المتوسط  المواصفات المواصفة

 األولى %9430 03144 2382 ثربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحد 4

 السادسة %4134 03244 2317 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 7

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة  6
 الرابعة %8030 0300 2340 للتقويم الصفي

 السابعة %030 03030 0300 استخدام التقنية لدعم التعلم 4
  % 4032 0314 2311 ق المواصفات  للمحور األول الكليمستوى تحق

 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي  أن( 06-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (8534)معياري  وبانحراف ،(533.)تساوي 

مما يدل %( .385)ونسبة التحقق تساوي   ،(..5.-.35)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
سلسلة في  األصلمع الكتاب كتاب المشروع نسخة الطالب لاتساق المواصفات التربوية  أن على

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين . بدرجة متوسطة كانل يماجروه
ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة رابعة المواصفة ال األولىحيث احتلت المرتبة  ،(.50.-8588)

تنمية مهارات ويليها المواصفة الثالثة ( .50.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  والكتابة والتحدث
بدرجة تحقق ( 5.6.)ة بمتوسط حسابي الثاني في المرتبة االستذكار من خالل استراتجيات مناسبة

بمتوسط حسابي  التعلم المتمركز حول المتعلمة الثاني فةالمواصجاءت  المرتبة الثالثةفي مرتفعة، و 
يوظف محتوى العلوم المواصفة السادسة حلت المرتبة الرابعة في و  ،وبدرجة تحقق مرتفعة (.54.)

ومستوى تحقق ( 548.)بمتوسط حسابي  أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
بمتوسط  تمحور المحتوى حول االستقصاء األولىصفة المواجاءت المرتبة الخامسة في و  ،مرتفع

ربط محتوى  المواصفة الخامسةجاءت  المرتبة السادسةفي ومستوى تحقق مرتفع، و ( 576.)حسابي 
وأخيرًا  ،ومستوى تحقق متوسط( .53.) بمتوسط حسابي العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

 احتلتو  (8588)وبمتوسط حسابي بلغ  ةتحققم غير توظيف التقنية لدعم التعلم المواصفة السابعة
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة الطالب ، المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور األول

بمستوى اتساق مرتفع لجميع المواصفات ماعدا المواصفة  األصلبالمواصفات التربوية كما في السلسلة 
في  محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضيةبط شطة تطبيق مهارات ر أنالخامسة وذلك لغياب 

لظروف مواءمة المحتوى ليتناسب مع الزمن المتاح  األصلسياقات علمية واقعية بنفس عدد السلسلة 
ب التقني بجميع مكوناته رغم أهميته في دعم وتحقيق انولم تلتزم نسخة الطالب بالج ،لخإ...للعطاء 

 .التعلم للطلبة
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 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب الفنيةالمواصفات  :المحور الثاني .-4-3-7-3
يكون عليه المنتج التعليمي من  أنركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات 
  .لكتاب الطالب ودليل المعلم األصلققة في منتجات السلسلة وهي المواصفات المتح. الكتاب

عددد مدن  إلدى مؤشدرات رئيسدة، تتفدرع( 6)ثالثدة مواصدفات ينددرج تحتهدا  هذا المحدور ويتضمن
وتسدتخدم للحكدم علدى مددى تحقدق هدذه المؤشدرات،  األصلالشواهد الممثلة لمواضع محددة في السلسلة 

ائج كدل مواصدفة مدن خدالل تحليدل مؤشدراتها وشدواهدها وتحديدد وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتد
 :ترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

  الصــف الثــاني  –كتــاب الطالــبالشــكل الخــارجي للكتــاب : الثــاني مــن المحــور األولــىالمواصــفة
 المتوسط

ك لشواهد وذ( 38)يندرج تحته  الوحيد الذيمؤشر هذه المواصفة لتم تحليل تقييم المحللين 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافباستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و 

 : تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
   

 84-4 جدول 

المظهر " الثاني من المحور األولىلمواصفة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد ا
 ية متوسطانفي كتاب الطالب ث" الخارجي

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يتميزالشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 ودة تجليده وسماكة غالفهيتميز الكتاب بج 131
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   132
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

133 
يمّيددزه عدددن بدداقي الصدددفوف ( أخضدددرا)يتخددذ الغدددالف لونددا 

 (اللون األخضر)
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 امتداد للغالف األمامييكون الغالف الخلفي  134
   7 3 ت

.5.. 35.8 
   .3 .. ن

 يتضمن الغالف الخلفي قائمة بوحدات الكتاب 137
 3 7   ت

853. 85.8 
 .. .3   ن

136 
توجددد صددفحة تتضدددمن موقعددا الكترونيدددا للكتدداب موضدددحا 

 عليه مجاالت االستفادة من الموقع في الغالف الداخلي
  3 7  ت

353. 35.8 
  .. .3  ن
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 السابعة %030 03030 0300 استخدام التقنية لدعم التعلم 4
  % 4032 0314 2311 ق المواصفات  للمحور األول الكليمستوى تحق

 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي  أن( 06-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (8534)معياري  وبانحراف ،(533.)تساوي 

مما يدل %( .385)ونسبة التحقق تساوي   ،(..5.-.35)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
سلسلة في  األصلمع الكتاب كتاب المشروع نسخة الطالب لاتساق المواصفات التربوية  أن على

وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين . بدرجة متوسطة كانل يماجروه
ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة رابعة المواصفة ال األولىحيث احتلت المرتبة  ،(.50.-8588)

تنمية مهارات ويليها المواصفة الثالثة ( .50.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  والكتابة والتحدث
بدرجة تحقق ( 5.6.)ة بمتوسط حسابي الثاني في المرتبة االستذكار من خالل استراتجيات مناسبة

بمتوسط حسابي  التعلم المتمركز حول المتعلمة الثاني فةالمواصجاءت  المرتبة الثالثةفي مرتفعة، و 
يوظف محتوى العلوم المواصفة السادسة حلت المرتبة الرابعة في و  ،وبدرجة تحقق مرتفعة (.54.)

ومستوى تحقق ( 548.)بمتوسط حسابي  أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
بمتوسط  تمحور المحتوى حول االستقصاء األولىصفة المواجاءت المرتبة الخامسة في و  ،مرتفع

ربط محتوى  المواصفة الخامسةجاءت  المرتبة السادسةفي ومستوى تحقق مرتفع، و ( 576.)حسابي 
وأخيرًا  ،ومستوى تحقق متوسط( .53.) بمتوسط حسابي العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

 احتلتو  (8588)وبمتوسط حسابي بلغ  ةتحققم غير توظيف التقنية لدعم التعلم المواصفة السابعة
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة الطالب ، المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور األول

بمستوى اتساق مرتفع لجميع المواصفات ماعدا المواصفة  األصلبالمواصفات التربوية كما في السلسلة 
في  محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضيةبط شطة تطبيق مهارات ر أنالخامسة وذلك لغياب 

لظروف مواءمة المحتوى ليتناسب مع الزمن المتاح  األصلسياقات علمية واقعية بنفس عدد السلسلة 
ب التقني بجميع مكوناته رغم أهميته في دعم وتحقيق انولم تلتزم نسخة الطالب بالج ،لخإ...للعطاء 

 .التعلم للطلبة
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 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب الفنيةالمواصفات  :المحور الثاني .-4-3-7-3
يكون عليه المنتج التعليمي من  أنركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات 
  .لكتاب الطالب ودليل المعلم األصلققة في منتجات السلسلة وهي المواصفات المتح. الكتاب

عددد مدن  إلدى مؤشدرات رئيسدة، تتفدرع( 6)ثالثدة مواصدفات ينددرج تحتهدا  هذا المحدور ويتضمن
وتسدتخدم للحكدم علدى مددى تحقدق هدذه المؤشدرات،  األصلالشواهد الممثلة لمواضع محددة في السلسلة 

ائج كدل مواصدفة مدن خدالل تحليدل مؤشدراتها وشدواهدها وتحديدد وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتد
 :ترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

  الصــف الثــاني  –كتــاب الطالــبالشــكل الخــارجي للكتــاب : الثــاني مــن المحــور األولــىالمواصــفة
 المتوسط

ك لشواهد وذ( 38)يندرج تحته  الوحيد الذيمؤشر هذه المواصفة لتم تحليل تقييم المحللين 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافباستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و 

 : تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
   

 84-4 جدول 

المظهر " الثاني من المحور األولىلمواصفة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد ا
 ية متوسطانفي كتاب الطالب ث" الخارجي

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يتميزالشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 ودة تجليده وسماكة غالفهيتميز الكتاب بج 131
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   132
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

133 
يمّيددزه عدددن بدداقي الصدددفوف ( أخضدددرا)يتخددذ الغدددالف لونددا 

 (اللون األخضر)
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 امتداد للغالف األمامييكون الغالف الخلفي  134
   7 3 ت

.5.. 35.8 
   .3 .. ن

 يتضمن الغالف الخلفي قائمة بوحدات الكتاب 137
 3 7   ت

853. 85.8 
 .. .3   ن

136 
توجددد صددفحة تتضدددمن موقعددا الكترونيدددا للكتدداب موضدددحا 

 عليه مجاالت االستفادة من الموقع في الغالف الداخلي
  3 7  ت

353. 35.8 
  .. .3  ن
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

134 
توجد صدفحة تتضدمن جددوال للرمدوز المسدتخدمة للسدالمة 

 في الغالف الداخلي
  7 3  ت

35.. 35.8 
  .3 ..  ن

138 
توجد صفحة في الغالف الداخلي تتضمن صورة مصغرة 

 للغالف الخارجي 
   . . ت

.5.8 3588 
   8. 8. ن

 خضريظهر كعب الغالف بلون مميز للصف اللون األ 139
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

1310 
العلدوم المسدتوى ) يظهر اسم الكتاب على كعدب الغدالف 

 (األخضر
   7 3 ت

.5.. 35.8 
   .3 .. ن

 .8566 530. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

3.53 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول
%  

 .8566 530. تحقق المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى 

3.53 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
%  

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن (03-4)يتضح من الجدول 
 ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(.8566)معياري  وبانحراف ، (530.)تساوي  المظهر الخارجي

مما %( 3.53)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.من  أقل-35.8)بين 
 . ب بهذه المواصفة التزامًا نسبياً التزام كتاب الطال أنيدل على 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
اللتزام ( 7588)توسط حسابي قيمته بدرجة مرتفعة وبم( 359، 357)، وتحققت الشواهد (7588-.853)

 ، يليها في المرتبةاألصلاللون األخضر كما في النسخة بكتاب الطالب بلون الغالف ولون كعبه 
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام كتاب ( 5.8.)بمتوسط حسابي قيمته ( 350، .35، 353)اهد و ة الشالثاني

الداخلي المصغرة للغالف الخارجي كما في  بصورة الغالف المرتبطة بمحتواه وصورة الغالف الطالب
( 354)، ثم الشاهد األصلكة من النسخة اأقل سم جاء أما تجليده وسماكة غالفه األصلالنسخة 

ومستوى تحقق مرتفع اللتزام كتاب الطالب بكون الغالف الخلفي امتداد ( ..5.)بمتوسط حسابي 
بمستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي ( 356)، ثم الشاهد األصلمامي كما في النسخة للغالف األ

توضيح لمجاالت  ال يوجده يوجد الموقع في كتاب المشروع نسخة الطالب ولكن نمتوسط وذلك أل
ومستوى تحقق منخفض حيث توجد صفحة ( ..35)بمتوسط حسابي ( 353)االستفادة منه، ثم الشاهد 

ي الغالف الداخلي بل آخر الكتاب في ليس فولكن تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة وموقعها 
وذلك راجع الختالف النظام التعليمي في بلد  .األول فقطفي الفصل الدراسي و دليل المهارات العملية 

جزأين  إلى عن النظام التعليمي في المملكة حيث قسم الكتاب في النسخة العربية األصلمنشأ الكتاب 
121 

 

در الطالب ولم تكرر المهارات العلمية في المصادر وقسمت معه مصا الثاني الفصل األول والفصل
 جاء تحقق وأخيرا .من مصادر تعليمية للطالبممكن كبر قدر أحتى يمكن تضمين النسخة العربية 

ومستوى تحقق منخفض وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين ( .853)بمتوسط حسابي ( .35)الشاهد 
بوحدات الكتاب في الغالف الخلفي كما في النسخة  الشواهد وذلك لعدم التزام الطالب بوضع قائمة

 .األصل
 

 كتاب الطالب اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: الثاني ة من المحورالثاني المواصفة– 
 المتوسطالصف الثاني 

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 30)تها مؤشرات يندرج تح

( 00-4)ويوضح الجدول ، لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 :ه المواصفة كما يليمؤشرات هذ
 
 88-4 جدول 

اتساق " الثاني ة من المحورالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة
 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

 البنود م
 توى التحققمس ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن    2المؤشر

231 
تتميددز أجددزاء الكتدداب بهددامش علددوي يتخددذ لونددا مميددزا لكددل 

 جزء
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

232 
تظهددددر العندددداوين الرئيسددددة والفرعيددددة بددددألوان وأحددددرف مميددددزة 

 وثابتة في جميع أجزاء الكتاب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

233 
يظهددر اتسدداق األلددوان واسددتمرارها وثباتهددا فددي جميددع أجددزاء 

 الكتاب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

234 
وبدددين يتضدددح الثبدددات واالسدددتمرارية فدددي الفراغدددات العموديدددة 

 األسطر
   3 7 ت

.53. 85.8 
   .. .3 ن

237 
يتضددح الثبددات واالسددتمرارية فددي تصددميم صددفحات الكتدداب 

 وفق نوع المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

236 
يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكدل 

 من العناوين ونصوص المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 85807 596. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %9053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

134 
توجد صدفحة تتضدمن جددوال للرمدوز المسدتخدمة للسدالمة 

 في الغالف الداخلي
  7 3  ت

35.. 35.8 
  .3 ..  ن

138 
توجد صفحة في الغالف الداخلي تتضمن صورة مصغرة 

 للغالف الخارجي 
   . . ت

.5.8 3588 
   8. 8. ن

 خضريظهر كعب الغالف بلون مميز للصف اللون األ 139
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

1310 
العلدوم المسدتوى ) يظهر اسم الكتاب على كعدب الغدالف 

 (األخضر
   7 3 ت

.5.. 35.8 
   .3 .. ن

 .8566 530. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

3.53 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول
%  

 .8566 530. تحقق المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى 

3.53 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
%  

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن (03-4)يتضح من الجدول 
 ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(.8566)معياري  وبانحراف ، (530.)تساوي  المظهر الخارجي

مما %( 3.53)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.من  أقل-35.8)بين 
 . ب بهذه المواصفة التزامًا نسبياً التزام كتاب الطال أنيدل على 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
اللتزام ( 7588)توسط حسابي قيمته بدرجة مرتفعة وبم( 359، 357)، وتحققت الشواهد (7588-.853)

 ، يليها في المرتبةاألصلاللون األخضر كما في النسخة بكتاب الطالب بلون الغالف ولون كعبه 
بمستوى تحقق مرتفع اللتزام كتاب ( 5.8.)بمتوسط حسابي قيمته ( 350، .35، 353)اهد و ة الشالثاني

الداخلي المصغرة للغالف الخارجي كما في  بصورة الغالف المرتبطة بمحتواه وصورة الغالف الطالب
( 354)، ثم الشاهد األصلكة من النسخة اأقل سم جاء أما تجليده وسماكة غالفه األصلالنسخة 

ومستوى تحقق مرتفع اللتزام كتاب الطالب بكون الغالف الخلفي امتداد ( ..5.)بمتوسط حسابي 
بمستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي ( 356)، ثم الشاهد األصلمامي كما في النسخة للغالف األ

توضيح لمجاالت  ال يوجده يوجد الموقع في كتاب المشروع نسخة الطالب ولكن نمتوسط وذلك أل
ومستوى تحقق منخفض حيث توجد صفحة ( ..35)بمتوسط حسابي ( 353)االستفادة منه، ثم الشاهد 

ي الغالف الداخلي بل آخر الكتاب في ليس فولكن تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة وموقعها 
وذلك راجع الختالف النظام التعليمي في بلد  .األول فقطفي الفصل الدراسي و دليل المهارات العملية 

جزأين  إلى عن النظام التعليمي في المملكة حيث قسم الكتاب في النسخة العربية األصلمنشأ الكتاب 
121 

 

در الطالب ولم تكرر المهارات العلمية في المصادر وقسمت معه مصا الثاني الفصل األول والفصل
 جاء تحقق وأخيرا .من مصادر تعليمية للطالبممكن كبر قدر أحتى يمكن تضمين النسخة العربية 

ومستوى تحقق منخفض وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين ( .853)بمتوسط حسابي ( .35)الشاهد 
بوحدات الكتاب في الغالف الخلفي كما في النسخة  الشواهد وذلك لعدم التزام الطالب بوضع قائمة

 .األصل
 

 كتاب الطالب اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: الثاني ة من المحورالثاني المواصفة– 
 المتوسطالصف الثاني 

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 30)تها مؤشرات يندرج تح

( 00-4)ويوضح الجدول ، لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 :ه المواصفة كما يليمؤشرات هذ
 
 88-4 جدول 

اتساق " الثاني ة من المحورالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة
 متوسط الثاني لكتاب الطالب للصف" الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

 البنود م
 توى التحققمس ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن    2المؤشر

231 
تتميددز أجددزاء الكتدداب بهددامش علددوي يتخددذ لونددا مميددزا لكددل 

 جزء
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

232 
تظهددددر العندددداوين الرئيسددددة والفرعيددددة بددددألوان وأحددددرف مميددددزة 

 وثابتة في جميع أجزاء الكتاب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

233 
يظهددر اتسدداق األلددوان واسددتمرارها وثباتهددا فددي جميددع أجددزاء 

 الكتاب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

234 
وبدددين يتضدددح الثبدددات واالسدددتمرارية فدددي الفراغدددات العموديدددة 

 األسطر
   3 7 ت

.53. 85.8 
   .. .3 ن

237 
يتضددح الثبددات واالسددتمرارية فددي تصددميم صددفحات الكتدداب 

 وفق نوع المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

236 
يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكدل 

 من العناوين ونصوص المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 85807 596. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %9053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود م
 توى التحققمس ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها  3المؤشر

تتددوفر فهددارس متنوعددة تعكددس محتويددات الكتدداب موضدددحة  331
 بأرقام الصفحات  

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن

332 
تبددددرز أرقددددام الوحدددددات وعناوينهددددا ببددددنط خددددط كبيددددر ولددددون 

 ( ألخضر)مميز
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

333 
توجددد أيقونددة مميددزة لددرقم الفصددل وعنددوان الفصددل ببددنط خددط 

 اصغر من عنوان الوحدة وبلون احمر 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

334 
    4 ت لون أزرق وببنط خط صغيرميز أرقام الدروس ب

7588 8588 
    388 ن

337 
  3 7  ت تحدد صفحات المختبر لكل فصل في الفهرس

35.8 3537 
  .. .3  ن

336 
يوجدددددد فدددددي الهدددددامش األيمدددددن صدددددور تدددددرتبط بموضدددددوعات 

 الوحدات
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

334 
فرص المراجعدة يوجد مربع نصي بالهامش األيمن يتضمن 

 والتقويم لكل فصل 
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

338 
 3 7   ت يوجد مربع نصي يتضمن مواقع وعناوين فقرة أتهيأ للقراءة

853. 35.8 
 .. .3   ن

 856.4 3543 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %4958 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤشر

 ترتبط الصور بموضوع الصفحة 431
   3 7 ت

.53. 85.88 
   .. .3 ن

 تتناسب مساحة الصور مع مساحة الصفحة  432
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 433
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 434
   3 7 ت

.53. 85.8 
   .. .3 ن

 03433 2363 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  8434 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
 03347 2322 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %4430 حقق المواصفة الثانيةالنسبة المئوية  لمستوى ت
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ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 00-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8574)معياري  وبانحراف، (..5.)تساوي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

؛ متوسطةالمواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( ..5.أقل من -35.8)المتوسط في المدى مابين 
والمؤشر %( 9053)بدرجة مرتفعة ونسبة  الثاني نتيجة لتحقق كل من المؤشر%( 3458)وبنسبة 

واحتل  %(.0353)والمؤشر الرابع بدرجة مرتفعة ونسبة %( 49)الثالث بدرجة منخفضة ونسبة 
 الثاني واهد للمؤشروتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الش األولىالمرتبة  الثاني المؤشر
وبمستوى تحقق ( 7588)، وتحققت المؤشرات لجميع الشواهد بمتوسط حسابي (7588-8588)بين 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( .53.)والذي حصل على متوسط ( 54.)مرتفع، ما عدا الشاهد 
ف مميزة وثابتة  وأحر  انكتاب المشروع نسخة الطالب بهامش علوي يتخذ لونا مميزا لكل جزء وبألو 

واستمرارها وثباتها في جميع أجزاء الكتاب وكذلك بالثبات  ناللعناوين الرئيسة والفرعية وباتساق األلو 
واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى وفي حجم ولون وبنط الخط لكل من 

ع الوحدات مثل هناك اختالف في الخط أصغر من جمي كانالعناوين ونصوص المحتوى ولكن 
اللون المستخدم في الوحدة الرابعة  ، أيضايةاألصلعن النسخة ا الخط مختلف حيث ورد( .34)دص

 .أسود
، (3)صل ففي ال (99)دجدول التعلم الوارد في المطويات ص اناختالف في عنو كما وجد 

 (.9)ددوات صوالرموز الواردة في استقصاء من واقع الحياة في المواد واأل( .)ي الفصل ف( 07)صد
وكذلك بالنسبة للثبات واالستمرارية  .(394، 364، 376، .4)دص( .)صل ففي الو ، (3)صل ففي ال

 (389، 380)دص :مثل لم تتحقق في بعض الصفحات القليلة في الفراغات العمودية بين األسطر
  (.344، 398)دالمسافات غير متطابقة مع ص حيث( .) الفصل (393)دوص (3)الفصل 

 –5.8.)ة حيث تراوحت متوسطات شواهده بين الثاني بعده المؤشر الرابع في المرتبة جاءو 
وبمستوى تحقق مرتفع يليها ( .53.)بمتوسط حسابي ( 454، 453)الشواهد وقد تحققت ( .53.

وبمستوى تحقق مرتفع أيضا وذلك اللتزام كتاب ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 457، .45)الشاهدين 
ومناسبة مساحتها للصفحة  ،الصورة بالموضوع وبوضوح محتواها ب بارتباطالمشروع نسخة الطال

 . األصلومرافقتها بتعليق ببنط عريض كما في السلسلة 
 بين لشواهدهواحتل المؤشر الثالث المرتبة األخيرة وقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

وبمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 757، .75)حيث حصلت المؤشرات ( 7588 –8588)
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( 5.8.)فقد حصل على متوسط حسابي ( 753)مرتفع، أما الشاهد 

صغر من عنوان الوحدة أخط  الفصل ببنط انكتاب الطالب بوجود أيقونة مميزة لرقم الفصل وعنو 
دات وعناوينها ببنط براز أرقام الوحا  حمر وتميز أرقام الدروس بلون أزرق وببنط خط صغير و أوبلون 

( 35.8)بمتوسط حسابي ( 754)ثم الشاهد . األصلكما في السلسلة ( األخضر) خط كبير ولون مميز
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 البنود م
 توى التحققمس ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها  3المؤشر

تتددوفر فهددارس متنوعددة تعكددس محتويددات الكتدداب موضدددحة  331
 بأرقام الصفحات  

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن

332 
تبددددرز أرقددددام الوحدددددات وعناوينهددددا ببددددنط خددددط كبيددددر ولددددون 

 ( ألخضر)مميز
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

333 
توجددد أيقونددة مميددزة لددرقم الفصددل وعنددوان الفصددل ببددنط خددط 

 اصغر من عنوان الوحدة وبلون احمر 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

334 
    4 ت لون أزرق وببنط خط صغيرميز أرقام الدروس ب

7588 8588 
    388 ن

337 
  3 7  ت تحدد صفحات المختبر لكل فصل في الفهرس

35.8 3537 
  .. .3  ن

336 
يوجدددددد فدددددي الهدددددامش األيمدددددن صدددددور تدددددرتبط بموضدددددوعات 

 الوحدات
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

334 
فرص المراجعدة يوجد مربع نصي بالهامش األيمن يتضمن 

 والتقويم لكل فصل 
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

338 
 3 7   ت يوجد مربع نصي يتضمن مواقع وعناوين فقرة أتهيأ للقراءة

853. 35.8 
 .. .3   ن

 856.4 3543 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %4958 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤشر

 ترتبط الصور بموضوع الصفحة 431
   3 7 ت

.53. 85.88 
   .. .3 ن

 تتناسب مساحة الصور مع مساحة الصفحة  432
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 433
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 434
   3 7 ت

.53. 85.8 
   .. .3 ن

 03433 2363 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  8434 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
 03347 2322 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %4430 حقق المواصفة الثانيةالنسبة المئوية  لمستوى ت
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ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 00-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8574)معياري  وبانحراف، (..5.)تساوي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

؛ متوسطةالمواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( ..5.أقل من -35.8)المتوسط في المدى مابين 
والمؤشر %( 9053)بدرجة مرتفعة ونسبة  الثاني نتيجة لتحقق كل من المؤشر%( 3458)وبنسبة 

واحتل  %(.0353)والمؤشر الرابع بدرجة مرتفعة ونسبة %( 49)الثالث بدرجة منخفضة ونسبة 
 الثاني واهد للمؤشروتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الش األولىالمرتبة  الثاني المؤشر
وبمستوى تحقق ( 7588)، وتحققت المؤشرات لجميع الشواهد بمتوسط حسابي (7588-8588)بين 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( .53.)والذي حصل على متوسط ( 54.)مرتفع، ما عدا الشاهد 
ف مميزة وثابتة  وأحر  انكتاب المشروع نسخة الطالب بهامش علوي يتخذ لونا مميزا لكل جزء وبألو 

واستمرارها وثباتها في جميع أجزاء الكتاب وكذلك بالثبات  ناللعناوين الرئيسة والفرعية وباتساق األلو 
واالستمرارية في تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى وفي حجم ولون وبنط الخط لكل من 

ع الوحدات مثل هناك اختالف في الخط أصغر من جمي كانالعناوين ونصوص المحتوى ولكن 
اللون المستخدم في الوحدة الرابعة  ، أيضايةاألصلعن النسخة ا الخط مختلف حيث ورد( .34)دص

 .أسود
، (3)صل ففي ال (99)دجدول التعلم الوارد في المطويات ص اناختالف في عنو كما وجد 

 (.9)ددوات صوالرموز الواردة في استقصاء من واقع الحياة في المواد واأل( .)ي الفصل ف( 07)صد
وكذلك بالنسبة للثبات واالستمرارية  .(394، 364، 376، .4)دص( .)صل ففي الو ، (3)صل ففي ال

 (389، 380)دص :مثل لم تتحقق في بعض الصفحات القليلة في الفراغات العمودية بين األسطر
  (.344، 398)دالمسافات غير متطابقة مع ص حيث( .) الفصل (393)دوص (3)الفصل 

 –5.8.)ة حيث تراوحت متوسطات شواهده بين الثاني بعده المؤشر الرابع في المرتبة جاءو 
وبمستوى تحقق مرتفع يليها ( .53.)بمتوسط حسابي ( 454، 453)الشواهد وقد تحققت ( .53.

وبمستوى تحقق مرتفع أيضا وذلك اللتزام كتاب ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 457، .45)الشاهدين 
ومناسبة مساحتها للصفحة  ،الصورة بالموضوع وبوضوح محتواها ب بارتباطالمشروع نسخة الطال

 . األصلومرافقتها بتعليق ببنط عريض كما في السلسلة 
 بين لشواهدهواحتل المؤشر الثالث المرتبة األخيرة وقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

وبمستوى تحقق ( 7588)على متوسط حسابي ( 757، .75)حيث حصلت المؤشرات ( 7588 –8588)
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( 5.8.)فقد حصل على متوسط حسابي ( 753)مرتفع، أما الشاهد 

صغر من عنوان الوحدة أخط  الفصل ببنط انكتاب الطالب بوجود أيقونة مميزة لرقم الفصل وعنو 
دات وعناوينها ببنط براز أرقام الوحا  حمر وتميز أرقام الدروس بلون أزرق وببنط خط صغير و أوبلون 

( 35.8)بمتوسط حسابي ( 754)ثم الشاهد . األصلكما في السلسلة ( األخضر) خط كبير ولون مميز
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شطة المختبرات فقط وردت أنكتاب الطالب لم يلتزم بفهرسة كافة  نومستوى تحقق متوسط وذلك أل
بت الفهرسة التفصيلية الستقصاء من واقع الحياة وغا Contents فهرسة ضمنية مع قائمة المحتويات

Content Details ومستوى تحقق ( .853)بمتوسط حسابي ( 753، 753) ان، يليه الشاهدللمختبرات
واع المختلفة من الفهارس عن كتاب المشروع نسخة الطالب مثل فهرس نمنخفض وذلك لغياب األ

ومنها  األصلنسخة الوحدات والفصول، أما فهرس المحتوى ورد ولكن دون االلتزام بما ورد في ال
فهرس محتوى مصادر تعليمية غياب احتوائه على مربع نصي يتضمن فقرة أتهيأ للقراءة وغياب 

وصور من  افتتاحية الوحدة،و ، وفهرس تفاصيل المحتوى والذي يشمل قراءة عبر المنهج للطالب
National geographic علوم، العلوم واللغة محتوى العلوم والمجتمع والعلوم والتاريخ، المصادفة في ال

ومستوى ( ..85)بمتوسط ( .75)ثم الشاهد . واع المختلفة للمختبراتنوالفن والعلوم واإلحصاء واأل
وأخيرا الشاهد  ،لغياب الصور المرتبطة بموضوعات الوحدات من هوامش الفهرس تحقق منخفض جدًا،

امش األيمن يتضمن تحقق لغياب مربع نص بالهغير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 756)
 .فرص المراجعة والتقويم لكل فصل

   

 كتاب الطالبب يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتا: الثاني المواصفة الثالثة من المحور– 
 المتوسطالصف الثاني 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه  االنحرافشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  (6)ها مؤشرًا يندرج تحت

التكرارات ( 09-4)ويوضح الجدول ، التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 :المواصفة كما يلي
 89-4 جدول 

 الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة من المحور
 متوسطال للصف الثانيفي كتاب الطالب " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 البنود م
 التحقق مستوى ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب 7المؤشر

731 
توضدددع الرمدددوز فدددي المكدددان المناسدددب لهدددا فدددي 

 .المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 732
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .تستخدم رموز لها داللة علمية 733
    4 ت

7588 8588 
    388 ن
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 البنود م
 التحقق مستوى ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

734 
تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفدق ندوع 

 .المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 لمؤشر الخامسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق ا

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 6المؤشر

631 
تدددرقم صدددفحات المقددددمات بطريقدددة متسدددقة تأخدددذ 
األرقام المتسلسدلة الرومانيدة ليكدون مسدتقاًل عدن 

 . بقية الفصول

 4    ت
 388    ن 8588 8588

632 
تدددددرقم صدددددفحات الددددددروس باألرقدددددام المتسلسدددددلة 

 .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 5.8. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %0757 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يتسق قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن (09-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (5.8.)تساوي  الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

%( 0757)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
درجة التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالمواصفة الثالثة مرتفعة وذلك نتيجة  أنمما يدل على 

يليه المؤشر السادس بدرجة متوسطة ونسبة %( 388)لتحقق المؤشر الخامس بدرجة مرتفعة ونسبة 
(.8)%.    

بمستوى تحقق مرتفع وكذا ( 7588)لمؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته وقد حصل ا
وبمستوى تحقق مرتفع وذلك ( 7588)الحال بالنسبة لجميع شواهده حيث حصلت على متوسط حسابي 

المناسب لها واستخدام رموز لها داللة  كاناللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بوضع الرموز في الم
 .األصلكما في السلسلة . بوضوح ونمطية محددة وفق نوع المحتوىعلمية في المحتوى 

( 7588-8588)لمؤشر السادس على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين احصل و 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب ( 7588)على متوسط حسابي ( .65)وحصل الشاهد 

( 653)الفصول المتضمنة في الكتاب، يليه الشاهد صفحات الدروس لجميع  باألرقام المتسلسلة لترقيم
بترقيم صفحات المقدمات  تحقق لعدم التزام كتاب الطالبغير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي 

   .ية ليكون مستقاًل عن بقية الفصولانبطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة الروم
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شطة المختبرات فقط وردت أنكتاب الطالب لم يلتزم بفهرسة كافة  نومستوى تحقق متوسط وذلك أل
بت الفهرسة التفصيلية الستقصاء من واقع الحياة وغا Contents فهرسة ضمنية مع قائمة المحتويات

Content Details ومستوى تحقق ( .853)بمتوسط حسابي ( 753، 753) ان، يليه الشاهدللمختبرات
واع المختلفة من الفهارس عن كتاب المشروع نسخة الطالب مثل فهرس نمنخفض وذلك لغياب األ

ومنها  األصلنسخة الوحدات والفصول، أما فهرس المحتوى ورد ولكن دون االلتزام بما ورد في ال
فهرس محتوى مصادر تعليمية غياب احتوائه على مربع نصي يتضمن فقرة أتهيأ للقراءة وغياب 

وصور من  افتتاحية الوحدة،و ، وفهرس تفاصيل المحتوى والذي يشمل قراءة عبر المنهج للطالب
National geographic علوم، العلوم واللغة محتوى العلوم والمجتمع والعلوم والتاريخ، المصادفة في ال

ومستوى ( ..85)بمتوسط ( .75)ثم الشاهد . واع المختلفة للمختبراتنوالفن والعلوم واإلحصاء واأل
وأخيرا الشاهد  ،لغياب الصور المرتبطة بموضوعات الوحدات من هوامش الفهرس تحقق منخفض جدًا،

امش األيمن يتضمن تحقق لغياب مربع نص بالهغير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 756)
 .فرص المراجعة والتقويم لكل فصل

   

 كتاب الطالبب يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتا: الثاني المواصفة الثالثة من المحور– 
 المتوسطالصف الثاني 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه  االنحرافشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  (6)ها مؤشرًا يندرج تحت

التكرارات ( 09-4)ويوضح الجدول ، التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 :المواصفة كما يلي
 89-4 جدول 

 الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة من المحور
 متوسطال للصف الثانيفي كتاب الطالب " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 البنود م
 التحقق مستوى ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 .تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب 7المؤشر

731 
توضدددع الرمدددوز فدددي المكدددان المناسدددب لهدددا فدددي 

 .المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 732
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .تستخدم رموز لها داللة علمية 733
    4 ت

7588 8588 
    388 ن
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 البنود م
 التحقق مستوى ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

734 
تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفدق ندوع 

 .المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 لمؤشر الخامسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق ا

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 6المؤشر

631 
تدددرقم صدددفحات المقددددمات بطريقدددة متسدددقة تأخدددذ 
األرقام المتسلسدلة الرومانيدة ليكدون مسدتقاًل عدن 

 . بقية الفصول

 4    ت
 388    ن 8588 8588

632 
تدددددرقم صدددددفحات الددددددروس باألرقدددددام المتسلسدددددلة 

 .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 5.8. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %0757 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يتسق قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن (09-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (5.8.)تساوي  الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

%( 0757)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
درجة التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالمواصفة الثالثة مرتفعة وذلك نتيجة  أنمما يدل على 

يليه المؤشر السادس بدرجة متوسطة ونسبة %( 388)لتحقق المؤشر الخامس بدرجة مرتفعة ونسبة 
(.8)%.    

بمستوى تحقق مرتفع وكذا ( 7588)لمؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته وقد حصل ا
وبمستوى تحقق مرتفع وذلك ( 7588)الحال بالنسبة لجميع شواهده حيث حصلت على متوسط حسابي 

المناسب لها واستخدام رموز لها داللة  كاناللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بوضع الرموز في الم
 .األصلكما في السلسلة . بوضوح ونمطية محددة وفق نوع المحتوىعلمية في المحتوى 

( 7588-8588)لمؤشر السادس على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين احصل و 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب ( 7588)على متوسط حسابي ( .65)وحصل الشاهد 

( 653)الفصول المتضمنة في الكتاب، يليه الشاهد صفحات الدروس لجميع  باألرقام المتسلسلة لترقيم
بترقيم صفحات المقدمات  تحقق لعدم التزام كتاب الطالبغير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي 

   .ية ليكون مستقاًل عن بقية الفصولانبطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة الروم
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 المتوسطالصف الثاني  –الطالبكتاب المواصفات الفنية  :خالصة نتائج المحور الثاني 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  الثاني لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 6)مواصفة تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
ه المواصفات، رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذ

( 98-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 90-4  جدول

 المتوسط الثاني لكتاب الطالب الصف نيةلمواصفات الفلالمتوسطات والنسب المئوية 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المواصفات المواصفة

 7 %3.53 .8566 530. الشكل الخارجي للكتاب 3
 . %3458 .8574 ..5. اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج .
 3 %0757 8588 5.8. يتسق الترميز وعالمات الترقيم 7

  %3656 857.4 57. المواصفات  للمحور الثاني الكلي مستوى تحقق
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( 98-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث تقع (857.4)معياري  وبانحراف ، (57.)تساوي 

 %(.3656)، ونسبة التحقق تساوي  (7588-..5.)مدى ما بين قيمة هذا المتوسط في ال
، حيث (5.8.-530.)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين و 

( 5.8.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  يتسق الترميز وعالمات الترقيم تحققت المواصفة الثالثة
وذلك وذلك اللتزام كتاب الطالب بالرموز وداللتها العلمية  يالثان في المحور األولىوجاءت في المرتبة 

في المحتوى ونمطيتها وفق نوع المحتوى وباألرقام المتسلسلة لترقيم صفحات الدروس لجميع الفصول 
لعدم التزام كتاب  (%388)ولم تأخذ المواصفة نسبة  األصلالمتضمنة في الكتاب كما في السلسلة 

ية ليكون مستقاًل عن انقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة الرومالطالب بترقيم صفحات الم
بمتوسط حسابي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجة الثاني بقية الفصول، يليها المواصفة

الهوامش العلوية  انبألو  بدرجة تحقق متوسطة وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب( ..5.)
وأحرف العناوين الرئيسة والفرعية وثبات تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى  المميزة لكل جزء

  .وحجم ولون وبنط الخط لكل من العناوين ونصوص المحتوى
ومناسبة مساحتها للصفحة ومرافقتها  ترابط بين الصورة والموضوع ووضوح محتواها،الوتحقق 

لعدم التزام كتاب  (%388)لمواصفة  نسبة ولم تأخذ ا األصلبتعليق ببنط عريض كما في السلسلة 
 Contentشطة المختبرات حيث غابت الفهرسة التفصيلية أنالمشروع نسخة الطالب بفهرسة كافة 

Details  للمختبرات، وكذلك فهرس الوحدات والفصول وورود فهرس المحتوى ولكن دون االلتزام بما

111 
 

 Get Ready toللقراءةتضمن فقرة أتهيأ حيث غاب عنه المربع النصي الم األصلورد في النسخة 

Read  بحث عن فقرة افي كل فصل ، وIn each Chapter look for  وغاب فهرس محتوى مصادر
وصور من  افتتاحية الوحدة، تعليمية للطالب، وفهرس تفاصيل المحتوى والذي يشمل قراءة عبر المنهج

National geographic  العلوم و التاريخ، المصادفة في العلوم، محتوى العلوم والمجتمع والعلوم و و
ولغياب الصور المرتبطة بموضوعات . واع المختلفة للمختبراتنواللغة والفن والعلوم واإلحصاء واأل

ولغياب مربع نص بالهامش األيمن يتضمن فرص المراجعة والتقويم  ،الوحدات من هوامش الفهرس
في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  لكتابالشكل الخارجي ل األولىوجاءت المواصفة . لكل فصل

الطالب بلون الغالف  كتابوبمستوى تحقق متوسط اللتزام  الثاني بين مواصفات المحور( 530.)
ولون كعبه  اللون األخضر وبصورة الغالف المرتبطة بمحتواه وصورة الغالف الداخلي المصغرة 

ألمامي ولوجود الموقع االلكتروني في كتاب للغالف الخارجي وبكون الغالف الخلفي امتداد للغالف ا
ولم تأخذ المواصفة . المشروع نسخة الطالب ووجود صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة

لعدم التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالتوضيحات لمجاالت االستفادة من الموقع  (%388)نسبة 
ولعدم تضيمن كتاب الطالب قائمة  األصلالنسخة  ولكون سماكة غالفه أقل من سمكة .االلكتروني

بالوحدات في الغالف الخلفي وعدم توفر رموز السالمة في الغالف الداخلي مباشرة  حيث تم وضعها 
 .الكتاب في دليل المهارات العمليةفي آخر 
 

 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-3-7-3-7
يكون عليه المنتج التعليمي من  أنحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب يركز هذا الم

وهي  تلك المواصفات المتحققة في منتجات . الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب
. لكتاب الطالب ودليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس األصلالسلسلة 

عدد من الشواهد الممثلة  إلى مؤشرا رئيسًا تتفرع( 37)تضمن خمسة مواصفات يندرج تحتها وي
وتستخدم للحكم على مدى تحقق هذه المؤشرات، وتم عرض نتائج  األصللمواضع محددة في السلسلة 

ا هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وشواهدها وتحديد ترتيبها الكلي لهذ
 :المحور كما يلي

 

  مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : من المحور الثالث األولىالمواصفة
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب ومتوازن
شواهد وذلك ( .)يندرج تحتها  التيمؤشر هذه المواصفة حليل تقييم المحللين األربعة لتم ت

وى المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمست االنحرافبي و باستخراج التكرارات والمتوسط الحسا
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 



221

112 
 

 المتوسطالصف الثاني  –الطالبكتاب المواصفات الفنية  :خالصة نتائج المحور الثاني 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  الثاني لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 6)مواصفة تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
ه المواصفات، رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذ

( 98-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 90-4  جدول

 المتوسط الثاني لكتاب الطالب الصف نيةلمواصفات الفلالمتوسطات والنسب المئوية 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المواصفات المواصفة

 7 %3.53 .8566 530. الشكل الخارجي للكتاب 3
 . %3458 .8574 ..5. اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج .
 3 %0757 8588 5.8. يتسق الترميز وعالمات الترقيم 7

  %3656 857.4 57. المواصفات  للمحور الثاني الكلي مستوى تحقق
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( 98-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث تقع (857.4)معياري  وبانحراف ، (57.)تساوي 

 %(.3656)، ونسبة التحقق تساوي  (7588-..5.)مدى ما بين قيمة هذا المتوسط في ال
، حيث (5.8.-530.)تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين و 

( 5.8.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  يتسق الترميز وعالمات الترقيم تحققت المواصفة الثالثة
وذلك وذلك اللتزام كتاب الطالب بالرموز وداللتها العلمية  يالثان في المحور األولىوجاءت في المرتبة 

في المحتوى ونمطيتها وفق نوع المحتوى وباألرقام المتسلسلة لترقيم صفحات الدروس لجميع الفصول 
لعدم التزام كتاب  (%388)ولم تأخذ المواصفة نسبة  األصلالمتضمنة في الكتاب كما في السلسلة 

ية ليكون مستقاًل عن انقدمات بطريقة متسقة تأخذ األرقام المتسلسلة الرومالطالب بترقيم صفحات الم
بمتوسط حسابي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجة الثاني بقية الفصول، يليها المواصفة

الهوامش العلوية  انبألو  بدرجة تحقق متوسطة وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب( ..5.)
وأحرف العناوين الرئيسة والفرعية وثبات تصميم صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى  المميزة لكل جزء

  .وحجم ولون وبنط الخط لكل من العناوين ونصوص المحتوى
ومناسبة مساحتها للصفحة ومرافقتها  ترابط بين الصورة والموضوع ووضوح محتواها،الوتحقق 

لعدم التزام كتاب  (%388)لمواصفة  نسبة ولم تأخذ ا األصلبتعليق ببنط عريض كما في السلسلة 
 Contentشطة المختبرات حيث غابت الفهرسة التفصيلية أنالمشروع نسخة الطالب بفهرسة كافة 

Details  للمختبرات، وكذلك فهرس الوحدات والفصول وورود فهرس المحتوى ولكن دون االلتزام بما
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 Get Ready toللقراءةتضمن فقرة أتهيأ حيث غاب عنه المربع النصي الم األصلورد في النسخة 

Read  بحث عن فقرة افي كل فصل ، وIn each Chapter look for  وغاب فهرس محتوى مصادر
وصور من  افتتاحية الوحدة، تعليمية للطالب، وفهرس تفاصيل المحتوى والذي يشمل قراءة عبر المنهج

National geographic  العلوم و التاريخ، المصادفة في العلوم، محتوى العلوم والمجتمع والعلوم و و
ولغياب الصور المرتبطة بموضوعات . واع المختلفة للمختبراتنواللغة والفن والعلوم واإلحصاء واأل

ولغياب مربع نص بالهامش األيمن يتضمن فرص المراجعة والتقويم  ،الوحدات من هوامش الفهرس
في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  لكتابالشكل الخارجي ل األولىوجاءت المواصفة . لكل فصل

الطالب بلون الغالف  كتابوبمستوى تحقق متوسط اللتزام  الثاني بين مواصفات المحور( 530.)
ولون كعبه  اللون األخضر وبصورة الغالف المرتبطة بمحتواه وصورة الغالف الداخلي المصغرة 

ألمامي ولوجود الموقع االلكتروني في كتاب للغالف الخارجي وبكون الغالف الخلفي امتداد للغالف ا
ولم تأخذ المواصفة . المشروع نسخة الطالب ووجود صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة

لعدم التزام كتاب المشروع نسخة الطالب بالتوضيحات لمجاالت االستفادة من الموقع  (%388)نسبة 
ولعدم تضيمن كتاب الطالب قائمة  األصلالنسخة  ولكون سماكة غالفه أقل من سمكة .االلكتروني

بالوحدات في الغالف الخلفي وعدم توفر رموز السالمة في الغالف الداخلي مباشرة  حيث تم وضعها 
 .الكتاب في دليل المهارات العمليةفي آخر 
 

 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  4-3-7-3-7
يكون عليه المنتج التعليمي من  أنحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب يركز هذا الم

وهي  تلك المواصفات المتحققة في منتجات . الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب
. لكتاب الطالب ودليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس األصلالسلسلة 

عدد من الشواهد الممثلة  إلى مؤشرا رئيسًا تتفرع( 37)تضمن خمسة مواصفات يندرج تحتها وي
وتستخدم للحكم على مدى تحقق هذه المؤشرات، وتم عرض نتائج  األصللمواضع محددة في السلسلة 

ا هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وشواهدها وتحديد ترتيبها الكلي لهذ
 :المحور كما يلي

 

  مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : من المحور الثالث األولىالمواصفة
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب ومتوازن
شواهد وذلك ( .)يندرج تحتها  التيمؤشر هذه المواصفة حليل تقييم المحللين األربعة لتم ت

وى المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمست االنحرافبي و باستخراج التكرارات والمتوسط الحسا
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 91-4 جدول 

مكونات " من المحور الثالث األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسطال الثاني الصفتاب الطالب ك "اصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازنالكتاب وعن

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر  1المؤشر

131 
ترتبط الفكرة العامة باألفكار الرئيسة بصدورة معلندة وبوضدوح 

 في بداية كل فصل 
 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

132 
 0300 3300    4 ت تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل درس 

    100 ن

133 
يطدددددور المحتددددددوى المبنددددددي علددددددى المعددددددايير األفكددددددار العامددددددة 

 اعمة ذات عالقةبأنشطة ومعلومات د
 0300 3300    4 ت
    100 ن

134 
تتوفر فرص تتاح للطالب أن  يتعامل  مدع المفداهيم الجديددة 
لعدددددة مددددرات بددددالمختبر وأنشددددطة القددددراءة والكتابددددة والمفددددردات 

 ومناقشات البصريات ومصادر األنترنت

 0300 3300    4 ت
    100 ن

137 
ة المقدمدددددة فدددددي البرندددددامج تركدددددز أشدددددكال المختبدددددرات المتعددددددد

علددددددى مهددددددارات االستقصدددددداء وتطددددددوير المهددددددارات ( المددددددنهج)
 الرياضية

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0310 2397 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9833 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 0310 2397 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %9833 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 األولىتحقق المواصفة قيمة المتوسط الحسابي لمستوى  أن( 93-4)يتضح من الجدول 
معياري  وبانحراف ، (.59.)تساوي  مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8538)
 %(.9057)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة ( .59.)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
. بمستوى تحقق مرتفع( 7588)فقد حصلت على متوسط حسابي ( .35، 354، 357، .35)لشواهده 

ولدعم المحتوى  بداية كل درس، نسخة الطالب بظهور أهداف التعلم وذلك اللتزام كتاب المشروع
وتنوع فرص تفاعل  شطة ومعلومات ذات عالقة،أنالعامة ب األفكارتطور و المبني على المعايير 

قشة مناب شطة القراءة والكتابة والمفردات أوأنالطالب مع المفاهيم الجديدة لعدة مرات سواًء بالمختبر و 
، تالها ة من خالل المختبرات المتعددةر مهارات االستقصاء والمهارات الرياضيالبصريات، وتطوي

 األفكاربمستوى تحقق مرتفع للترابط بين الفكرة العامة و ( .53.)بمتوسط حسابي ( 353)الشاهد 
 .الرئيسة بصورة معلنة وبوضوح في بداية كل فصل

111 
 

 ز والتمايز في تصميم بنية الكتابييظهر االتساق والترك: ة من المحور الثالثالثاني المواصفة 
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 36)مؤشرات يندرج تحتها 

( .9-4)ويوضح الجدول ، نسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، وال
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 :كما يلي مؤشرات هذه المواصفة
 92-4 جدول 

 ة من المحور الثالثالثاني وسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفةالتكرارات والمت
 متوسطال للصف الثانيكتاب الطالب ل "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود

 درجة التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 

متو 
 سط

(2) 

 منخفض
(1) 

نخفم
ض جدًا 

(0) 
 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة  2المؤّشر

231 
يقسددددم الكتدددداب إلددددى  وحدددددات، وتقسددددم الوحدددددات إلدددددى 

 فصول وتقسم الفصول إلى دروس 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %100 ر الثانيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤش

   تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب  3المؤشر

331 
 1370 2327   3 1 ت يوجد فهرس مختصر للمحتوى

   47 27 ن

332 
 1370 0347 3 7   ت يوجد فهرس مفصل للمحتوى

 .. .3   ن

333 

التجددددددارب االسددددددتهاللية، )يوجددددددد فهددددددرس خدددددداص بددددددالمختبر 
المنزليدددددددة، تجدددددددارب الصدددددددفحة التجدددددددارب القصددددددديرة،التجارب 

الواحدددددددة، تجددددددارب الصددددددفحتين، صددددددمم تجربتددددددك، النمددددددوذج 
 ومختبرات االختراع، استعمل مختبر األنترنت

 0300 0300 4    ت
 100    ن

334 
 0300 0300 4    ت يوجد فهرس خاص للمرجعيات

 100    ن

337 
 0300 0300 4    ت يوجد فهرس للنشاطات والتطبيقات

 100    ن

336 
 0300 0300 4    ت يوجد فهرس خاص للقراءات عبر المنهج 

 100    ن
 0300 0370 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %1634 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث
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 91-4 جدول 

مكونات " من المحور الثالث األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسطال الثاني الصفتاب الطالب ك "اصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازنالكتاب وعن

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر  1المؤشر

131 
ترتبط الفكرة العامة باألفكار الرئيسة بصدورة معلندة وبوضدوح 

 في بداية كل فصل 
 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

132 
 0300 3300    4 ت تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل درس 

    100 ن

133 
يطدددددور المحتددددددوى المبنددددددي علددددددى المعددددددايير األفكددددددار العامددددددة 

 اعمة ذات عالقةبأنشطة ومعلومات د
 0300 3300    4 ت
    100 ن

134 
تتوفر فرص تتاح للطالب أن  يتعامل  مدع المفداهيم الجديددة 
لعدددددة مددددرات بددددالمختبر وأنشددددطة القددددراءة والكتابددددة والمفددددردات 

 ومناقشات البصريات ومصادر األنترنت

 0300 3300    4 ت
    100 ن

137 
ة المقدمدددددة فدددددي البرندددددامج تركدددددز أشدددددكال المختبدددددرات المتعددددددد

علددددددى مهددددددارات االستقصدددددداء وتطددددددوير المهددددددارات ( المددددددنهج)
 الرياضية

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0310 2397 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9833 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 0310 2397 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %9833 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 األولىتحقق المواصفة قيمة المتوسط الحسابي لمستوى  أن( 93-4)يتضح من الجدول 
معياري  وبانحراف ، (.59.)تساوي  مكونات الكتاب وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق ومتوازن

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 7588-..5.)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8538)
 %(.9057)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

بمستوى تحقق مرتفع وبالنسبة ( .59.)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
. بمستوى تحقق مرتفع( 7588)فقد حصلت على متوسط حسابي ( .35، 354، 357، .35)لشواهده 

ولدعم المحتوى  بداية كل درس، نسخة الطالب بظهور أهداف التعلم وذلك اللتزام كتاب المشروع
وتنوع فرص تفاعل  شطة ومعلومات ذات عالقة،أنالعامة ب األفكارتطور و المبني على المعايير 

قشة مناب شطة القراءة والكتابة والمفردات أوأنالطالب مع المفاهيم الجديدة لعدة مرات سواًء بالمختبر و 
، تالها ة من خالل المختبرات المتعددةر مهارات االستقصاء والمهارات الرياضيالبصريات، وتطوي

 األفكاربمستوى تحقق مرتفع للترابط بين الفكرة العامة و ( .53.)بمتوسط حسابي ( 353)الشاهد 
 .الرئيسة بصورة معلنة وبوضوح في بداية كل فصل

111 
 

 ز والتمايز في تصميم بنية الكتابييظهر االتساق والترك: ة من المحور الثالثالثاني المواصفة 
 المتوسطالصف الثاني  –كتاب الطالب

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 36)مؤشرات يندرج تحتها 

( .9-4)ويوضح الجدول ، نسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، وال
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 :كما يلي مؤشرات هذه المواصفة
 92-4 جدول 

 ة من المحور الثالثالثاني وسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفةالتكرارات والمت
 متوسطال للصف الثانيكتاب الطالب ل "يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود

 درجة التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 

متو 
 سط

(2) 

 منخفض
(1) 

نخفم
ض جدًا 

(0) 
 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة  2المؤّشر

231 
يقسددددم الكتدددداب إلددددى  وحدددددات، وتقسددددم الوحدددددات إلدددددى 

 فصول وتقسم الفصول إلى دروس 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %100 ر الثانيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤش

   تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب  3المؤشر

331 
 1370 2327   3 1 ت يوجد فهرس مختصر للمحتوى

   47 27 ن

332 
 1370 0347 3 7   ت يوجد فهرس مفصل للمحتوى

 .. .3   ن

333 

التجددددددارب االسددددددتهاللية، )يوجددددددد فهددددددرس خدددددداص بددددددالمختبر 
المنزليدددددددة، تجدددددددارب الصدددددددفحة التجدددددددارب القصددددددديرة،التجارب 

الواحدددددددة، تجددددددارب الصددددددفحتين، صددددددمم تجربتددددددك، النمددددددوذج 
 ومختبرات االختراع، استعمل مختبر األنترنت

 0300 0300 4    ت
 100    ن

334 
 0300 0300 4    ت يوجد فهرس خاص للمرجعيات

 100    ن

337 
 0300 0300 4    ت يوجد فهرس للنشاطات والتطبيقات

 100    ن

336 
 0300 0300 4    ت يوجد فهرس خاص للقراءات عبر المنهج 

 100    ن
 0300 0370 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %1634 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث
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 البنود

 درجة التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

متو 
 سط

(2) 

 منخفض
(1) 

نخفم
ض جدًا 

(0) 
   تتوفر مقدمات تعين الطالب على استخدام كتاب العلوم 4المؤشر

توضديح لسدمات كدل مدن  افتتاحيدة ( قبدل القدراءة )رة تقدم فق  431
 الفصل وافتتاحية الدرس  وكيفية االستفادة منها 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

توضدديح لمكونددات المحتددوى وكيفيددة ( أثندداء القددراءة)تقدددم فقددرة  432
 االستفادة منها  

 0300 3300    4 ت
    100 ن

توجيهدات لممارسدة النشداط ألمخبدري ( رفي المختب)تقدم فقرة  433
 بكفاءة 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

توجيهددددددددات ونصددددددددائح ألداء ( قبددددددددل الختبددددددددار) تقدددددددددم فقددددددددرة  434
 االختبارات 

 1370 2327   3 1 ت
   47 27 ن

 03347 2381 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %9334 ر الرابعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤش

   تتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم واألسرة 7المؤشر

731 
 science skill handbookيتضددمن كتيددب المهددارات 

 الطريقة العلمية ومهاراتها ، والسالمة في المختبر  
 1370 2327   3 1 ت
   47 27 ن

732 
 extra try atيوجددد نشدداطات اضددافية تنفددذ فددي المنددزل 

home labs 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

733 
يوجددددد كتيددددب المهدددددارات التقنيددددة يتضدددددمن مهددددارات اسدددددتخدام 

 الحاسب ومهارات العروض التقديمية 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

734 
يوجددددد كتيددددب المهددددارات الرياضددددية يقدددددم  للطالددددب المهددددارات 

 الرياضية األساسية
 03744 2370   2 2 ت
   70 70 ن

737 

يوجددددددد كتيددددددب المراجددددددع يددددددوفر جددددددداول  ألنددددددواع الصددددددخور 
والمعددادن ورمددوز المسددتخدمة فددي خددرائط الطقددس ، اسددتخدام 
والعنايددددة بددددالمجهر خلفيددددة علميددددة عددددن التصددددنيف ، مخطددددط 

 الجدول الدوري  

 1370 0347 3 7   ت
 .. .3   ن

 03744 1310 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %3634 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 03193 1342 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثانية

  %4434 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

يظهر ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( .9-4)يتضح من الجدول 
، (85397)معياري  وبانحراف ،(.354)تساوي  التمايز في تصميم بنية الكتاباالتساق والتركيز و 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من -.853)ويقع هذا المتوسط في المدى مابين 
مستوى االتساق والتمايز والتركيز في تصميم بنية  أنمما يدل على %( 4353)؛ وبنسبة منخفضة

المؤشرات  إلى ويمكن تفسير ذلك بالنظر ،األصلمنخفضة عن السلسلة  الكتاب لكتاب الطالب

111 
 

بمستوى تحقق ( 7588)حصل وشاهده على متوسط حسابي قيمته  الثاني المؤشر أنوالشواهد نجد 
 . دروس إلى فصول تنقسم إلى وحدات تنقسم إلى مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بتقسيم الكتاب

( ..5.-8588)حصل على متوسط حسابي لشواهده تتراوح بين  بالنسبة للمؤشر الثالث فقد
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب ( ..5.)على متوسط حسابي ( 753)وحصل الشاهد 

بمستوى تحقق متوسط ( .853)بمتوسط حسابي ( .75)بالفهرس المختصر للمحتوى، يليه الشاهد 
دراج جزء  منه للفهرس المختصر مثل أتهيأ للقراءة ومصادر تعليمية لغياب الفهرس المفصل للمحتوى وا 

تحقق وذلك غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 756، .75، 754، 757)للطالب ثم الشواهد 
   .لغياب الفهارس المفصلة عن كتاب الطالب

وحصلت ( 7588-..5.)لمؤشر الرابع على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين احصل و 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب ( 7588)على متوسط حسابي ( 457، .45، 453)الشواهد 

، يليها الشاهد األصلكما في السلسلة ( وأثناء القراءة، وفي المختبر قبل القراءة،)الطالب بعرض فقرة 
 (ارقبل االختب)بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بفقرة ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 454)

 Look Forولم يأخذ نسبة كاملة وذلك الختالف التجزئة في مكونات  ،في بداية الكتاب في الفصلين

 .جزأين إلى ت النقطة الثالثة في النسخة العربيةأابحث عن حيث جز 
( 5.8.-8588)أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب ( 5.8.)حسابي  على متوسط( 54.)وحصل الشاهد 
( 53.)فقط يليه الشاهد  الثاني بدليل مهارات الرياضيات في مصادر تعليمية للطالب في الفصل

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بدليل المهارات العلمية في ( ..5.)بمتوسط حسابي 
لفصل األول فقط وذلك راجع الختالف النظام التعليمي في بلد منشأ مصادر تعليمية للطالب في ا

جزأين  إلى عن النظام التعليمي في المملكة حيث قسم الكتاب في النسخة العربية األصلالكتاب 
وقسمت معه مصادر الطالب لتتوافق مع مجاالت المادة العلمية المقدمة  الثاني الفصل األول والفصل

ومستوى تحقق منخفض وذلك لغياب ( .853)بمتوسط حسابي ( .5.)لشاهد ا جاء ثم. في كل جزء
واع الصخور والمعادن والرموز المستخدمة في خرائط الطقس، نكتيب المراجع الذي يوفر جداول أل

، مخطط الجدول الدوري عن كتاب الطالب خلفية علمية عن التصنيفواالستخدام والعناية بالمجهر و 
عن موضوعات مرتبطة بالصخور والمعادن  لطالب النسخة العربية فصوالوذلك لعدم تضمين كتاب ا

 .ألغراض المواءمةوذلك أو الطقس أو الجدول الدوري  
 حيث لم يتحققا( 8588)ن حصال على متوسط حسابي اذلال( 57.، .5.) الشاهدانوأخيرا   

وكتيب المهارات  extra try at home labsوذلك لغياب النشاطات اإلضافية التي تنفذ في المنزل 
التقنية الذي يتضمن مهارات استخدام الحاسب ومهارات العروض التقديمية عن كتاب المشروع نسخة 

 .الطالب
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 البنود

 درجة التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

متو 
 سط

(2) 

 منخفض
(1) 

نخفم
ض جدًا 

(0) 
   تتوفر مقدمات تعين الطالب على استخدام كتاب العلوم 4المؤشر

توضديح لسدمات كدل مدن  افتتاحيدة ( قبدل القدراءة )رة تقدم فق  431
 الفصل وافتتاحية الدرس  وكيفية االستفادة منها 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

توضدديح لمكونددات المحتددوى وكيفيددة ( أثندداء القددراءة)تقدددم فقددرة  432
 االستفادة منها  

 0300 3300    4 ت
    100 ن

توجيهدات لممارسدة النشداط ألمخبدري ( رفي المختب)تقدم فقرة  433
 بكفاءة 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

توجيهددددددددات ونصددددددددائح ألداء ( قبددددددددل الختبددددددددار) تقدددددددددم فقددددددددرة  434
 االختبارات 

 1370 2327   3 1 ت
   47 27 ن

 03347 2381 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %9334 ر الرابعالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤش

   تتوفر مرجعيات  تقدم دعما إضافيا للمتعلم واألسرة 7المؤشر

731 
 science skill handbookيتضددمن كتيددب المهددارات 

 الطريقة العلمية ومهاراتها ، والسالمة في المختبر  
 1370 2327   3 1 ت
   47 27 ن

732 
 extra try atيوجددد نشدداطات اضددافية تنفددذ فددي المنددزل 

home labs 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

733 
يوجددددد كتيددددب المهدددددارات التقنيددددة يتضدددددمن مهددددارات اسدددددتخدام 

 الحاسب ومهارات العروض التقديمية 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

734 
يوجددددد كتيددددب المهددددارات الرياضددددية يقدددددم  للطالددددب المهددددارات 

 الرياضية األساسية
 03744 2370   2 2 ت
   70 70 ن

737 

يوجددددددد كتيددددددب المراجددددددع يددددددوفر جددددددداول  ألنددددددواع الصددددددخور 
والمعددادن ورمددوز المسددتخدمة فددي خددرائط الطقددس ، اسددتخدام 
والعنايددددة بددددالمجهر خلفيددددة علميددددة عددددن التصددددنيف ، مخطددددط 

 الجدول الدوري  

 1370 0347 3 7   ت
 .. .3   ن

 03744 1310 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %3634 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 03193 1342 المتوسط الحسابي لمستوى المواصفة الثانية

  %4434 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

يظهر ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( .9-4)يتضح من الجدول 
، (85397)معياري  وبانحراف ،(.354)تساوي  التمايز في تصميم بنية الكتاباالتساق والتركيز و 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من -.853)ويقع هذا المتوسط في المدى مابين 
مستوى االتساق والتمايز والتركيز في تصميم بنية  أنمما يدل على %( 4353)؛ وبنسبة منخفضة

المؤشرات  إلى ويمكن تفسير ذلك بالنظر ،األصلمنخفضة عن السلسلة  الكتاب لكتاب الطالب

111 
 

بمستوى تحقق ( 7588)حصل وشاهده على متوسط حسابي قيمته  الثاني المؤشر أنوالشواهد نجد 
 . دروس إلى فصول تنقسم إلى وحدات تنقسم إلى مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بتقسيم الكتاب

( ..5.-8588)حصل على متوسط حسابي لشواهده تتراوح بين  بالنسبة للمؤشر الثالث فقد
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب ( ..5.)على متوسط حسابي ( 753)وحصل الشاهد 

بمستوى تحقق متوسط ( .853)بمتوسط حسابي ( .75)بالفهرس المختصر للمحتوى، يليه الشاهد 
دراج جزء  منه للفهرس المختصر مثل أتهيأ للقراءة ومصادر تعليمية لغياب الفهرس المفصل للمحتوى وا 

تحقق وذلك غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 756، .75، 754، 757)للطالب ثم الشواهد 
   .لغياب الفهارس المفصلة عن كتاب الطالب

وحصلت ( 7588-..5.)لمؤشر الرابع على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين احصل و 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب ( 7588)على متوسط حسابي ( 457، .45، 453)الشواهد 

، يليها الشاهد األصلكما في السلسلة ( وأثناء القراءة، وفي المختبر قبل القراءة،)الطالب بعرض فقرة 
 (ارقبل االختب)بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بفقرة ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 454)

 Look Forولم يأخذ نسبة كاملة وذلك الختالف التجزئة في مكونات  ،في بداية الكتاب في الفصلين

 .جزأين إلى ت النقطة الثالثة في النسخة العربيةأابحث عن حيث جز 
( 5.8.-8588)أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب ( 5.8.)حسابي  على متوسط( 54.)وحصل الشاهد 
( 53.)فقط يليه الشاهد  الثاني بدليل مهارات الرياضيات في مصادر تعليمية للطالب في الفصل

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بدليل المهارات العلمية في ( ..5.)بمتوسط حسابي 
لفصل األول فقط وذلك راجع الختالف النظام التعليمي في بلد منشأ مصادر تعليمية للطالب في ا

جزأين  إلى عن النظام التعليمي في المملكة حيث قسم الكتاب في النسخة العربية األصلالكتاب 
وقسمت معه مصادر الطالب لتتوافق مع مجاالت المادة العلمية المقدمة  الثاني الفصل األول والفصل

ومستوى تحقق منخفض وذلك لغياب ( .853)بمتوسط حسابي ( .5.)لشاهد ا جاء ثم. في كل جزء
واع الصخور والمعادن والرموز المستخدمة في خرائط الطقس، نكتيب المراجع الذي يوفر جداول أل

، مخطط الجدول الدوري عن كتاب الطالب خلفية علمية عن التصنيفواالستخدام والعناية بالمجهر و 
عن موضوعات مرتبطة بالصخور والمعادن  لطالب النسخة العربية فصوالوذلك لعدم تضمين كتاب ا

 .ألغراض المواءمةوذلك أو الطقس أو الجدول الدوري  
 حيث لم يتحققا( 8588)ن حصال على متوسط حسابي اذلال( 57.، .5.) الشاهدانوأخيرا   

وكتيب المهارات  extra try at home labsوذلك لغياب النشاطات اإلضافية التي تنفذ في المنزل 
التقنية الذي يتضمن مهارات استخدام الحاسب ومهارات العروض التقديمية عن كتاب المشروع نسخة 

 .الطالب
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 كتاب  يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 المتوسطالصف الثاني  –الطالب

( .)كل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة ل
المعياري لهذه  النحرافاشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( .)مؤشر يندرج تحتها 

التكرارات ( 97-4)ويوضح الجدول ، التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
لمستوى تحقق مؤشرات هذه المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 93-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 متوسطال للصف الثانيكتاب الطالب  "ميةيظهر االتساق في تصميم الوحدات التعلي"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر

631 
تندددتظم وحددددات الكتددداب بشدددكل متتدددابع وفدددق المجددداالت 

 ( م الطبيعية ، علم األرض ، علم الحياةالعلو )العلمية 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

4المؤشر    يشجع تصميم مقدمات الوحدة  الطالب على التعلم  

ين متقدابلتين لهدا عالقددة تفدتح الوحددة بصدورة فددي صدفحت 431
 .بموضوع الوحدة 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

يوجدددد عبدددارة فدددي افتتاحيددددة الوحددددة هدددي اسدددتفهام حددددول  432
 كيفية ترابط موضوعين ضمن موضوعات الوحدة 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

الصددددفحة )يوجددددد فقددددرة نصددددية ضددددمن افتتاحيددددة الوحدددددة  433
 رح للصورةتتضمن ش( المقابلة

 0300 3300    4 ت
    100 ن

يوجددددد مربددددع نصددددي فددددي الجددددزء األسددددفل مددددن الصددددفحة  434
 المقابلة الفتتاحية الوحدة يتضمن مشاريع الوحدة

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %100 عالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الساب

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

يظهر قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 97-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)معياري  وبانحراف ، (7588)تساوي  االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

118 
 

تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة  ( 7588دددد8588)بين  المتوسط في المدى ما
(388.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وكذلك ( 7588)وقد حصل المؤشر السادس على متوسط حسابي قيمته 
سابية لشواهده جميعا بالنسبة للمؤشر السابع فقد حصل على متوسطات حو  .الحال بالنسبة لشاهده

تظام وحدات الكتاب انبمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب ب( 7588)بلغت 
وافتتاح الوحدة بصورة  (العلوم الطبيعية، علم األرض، علم الحياة)بشكل متتابع وفق المجاالت العلمية 

ملة استفهامية في افتتاحية الوحدة حول ووجود ج ،حدةو في صفحتين متقابلتين لها عالقة بموضوع ال
الصفحة )كذلك فقرة نصية ضمن افتتاحية الوحدة ط موضوعين ضمن موضوعات الوحدة  و كيفية تراب

تشرح الصورة ومربع نصي في الجزء األسفل من الصفحة المقابلة الفتتاحية الوحدة يتضمن ( المقابلة
 .مشاريع الوحدة

 

 الصف  –كتاب الطالبيظهر االتساق في تصميم الفصول : ثالثالمواصفة الرابعة من المحور ال
 المتوسطالثاني 

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
 االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  اشاهد( 33)مؤشرات رئيسة يندرج تحتها 

 ويوضح الجدول، ارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكر 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و ( 4-94)

 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 94-4 جدول 

يظهر " توسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الرابعة من المحور الثالثالتكرارات والم
  متوسطال الثاني للصفكتاب الطالب " االتساق في تصميم الفصول

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تشجع تصميم مقدمات الفصول الطالب على التعلم 8ّشرالمؤ 

831 
يظهدددر افتتاحيدددة الفصدددل فدددي صدددفحتين متقدددابلتين وصدددورة 

 ممتدة في الصفحتين
 0300 3300    4 ت
    100 ن

832 
تلخص الفكرة العامدة محتدوى الفصدل بجملدة شداملة أبدرزت 

 في هامش في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

833 
تصددف األفكددار الرئيسددة مددا يركددز عليدده كددل درس ، وتدددعم 
الفكددددددرة العامددددددة ،أبددددددرزت فددددددي هددددددامش الصددددددفحة األولددددددى 

 الفتتاحية الفصل 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

834 
تظهددددر عبددددارة تددددرتبط بموضددددوع الصددددورة  وتمهددددد للمفدددداهيم 

 األساسية للفصل 
 0300 3300    4 ت
    100 ن
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111 
 

 كتاب  يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 المتوسطالصف الثاني  –الطالب

( .)كل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة ل
المعياري لهذه  النحرافاشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( .)مؤشر يندرج تحتها 

التكرارات ( 97-4)ويوضح الجدول ، التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
لمستوى تحقق مؤشرات هذه المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 93-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 متوسطال للصف الثانيكتاب الطالب  "ميةيظهر االتساق في تصميم الوحدات التعلي"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر

631 
تندددتظم وحددددات الكتددداب بشدددكل متتدددابع وفدددق المجددداالت 

 ( م الطبيعية ، علم األرض ، علم الحياةالعلو )العلمية 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

4المؤشر    يشجع تصميم مقدمات الوحدة  الطالب على التعلم  

ين متقدابلتين لهدا عالقددة تفدتح الوحددة بصدورة فددي صدفحت 431
 .بموضوع الوحدة 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

يوجدددد عبدددارة فدددي افتتاحيددددة الوحددددة هدددي اسدددتفهام حددددول  432
 كيفية ترابط موضوعين ضمن موضوعات الوحدة 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

الصددددفحة )يوجددددد فقددددرة نصددددية ضددددمن افتتاحيددددة الوحدددددة  433
 رح للصورةتتضمن ش( المقابلة

 0300 3300    4 ت
    100 ن

يوجددددد مربددددع نصددددي فددددي الجددددزء األسددددفل مددددن الصددددفحة  434
 المقابلة الفتتاحية الوحدة يتضمن مشاريع الوحدة

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %100 عالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الساب

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

يظهر قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 97-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)معياري  وبانحراف ، (7588)تساوي  االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

118 
 

تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة  ( 7588دددد8588)بين  المتوسط في المدى ما
(388.)% 

بمستوى تحقق مرتفع وكذلك ( 7588)وقد حصل المؤشر السادس على متوسط حسابي قيمته 
سابية لشواهده جميعا بالنسبة للمؤشر السابع فقد حصل على متوسطات حو  .الحال بالنسبة لشاهده

تظام وحدات الكتاب انبمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب ب( 7588)بلغت 
وافتتاح الوحدة بصورة  (العلوم الطبيعية، علم األرض، علم الحياة)بشكل متتابع وفق المجاالت العلمية 

ملة استفهامية في افتتاحية الوحدة حول ووجود ج ،حدةو في صفحتين متقابلتين لها عالقة بموضوع ال
الصفحة )كذلك فقرة نصية ضمن افتتاحية الوحدة ط موضوعين ضمن موضوعات الوحدة  و كيفية تراب

تشرح الصورة ومربع نصي في الجزء األسفل من الصفحة المقابلة الفتتاحية الوحدة يتضمن ( المقابلة
 .مشاريع الوحدة

 

 الصف  –كتاب الطالبيظهر االتساق في تصميم الفصول : ثالثالمواصفة الرابعة من المحور ال
 المتوسطالثاني 

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
 االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  اشاهد( 33)مؤشرات رئيسة يندرج تحتها 

 ويوضح الجدول، ارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكر 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و ( 4-94)

 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 94-4 جدول 

يظهر " توسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الرابعة من المحور الثالثالتكرارات والم
  متوسطال الثاني للصفكتاب الطالب " االتساق في تصميم الفصول

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تشجع تصميم مقدمات الفصول الطالب على التعلم 8ّشرالمؤ 

831 
يظهدددر افتتاحيدددة الفصدددل فدددي صدددفحتين متقدددابلتين وصدددورة 

 ممتدة في الصفحتين
 0300 3300    4 ت
    100 ن

832 
تلخص الفكرة العامدة محتدوى الفصدل بجملدة شداملة أبدرزت 

 في هامش في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

833 
تصددف األفكددار الرئيسددة مددا يركددز عليدده كددل درس ، وتدددعم 
الفكددددددرة العامددددددة ،أبددددددرزت فددددددي هددددددامش الصددددددفحة األولددددددى 

 الفتتاحية الفصل 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

834 
تظهددددر عبددددارة تددددرتبط بموضددددوع الصددددورة  وتمهددددد للمفدددداهيم 

 األساسية للفصل 
 0300 3300    4 ت
    100 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

837 
إرشددادات   science journal تقدددم فقددرة دفتددر العلددوم 

لتحسدددين المهدددارات الكتابيدددة لددددى الطدددالب ،حيدددث يسدددداعد 
 على التلخيص والتعليل والشرح

 0300 3300    4 ت
    100 ن

836 
تتددددديح التجربدددددة االسدددددتهاللية ضدددددمن النشددددداطات التمهيديدددددة 

دايدة الفصدل للطالب الفرصدة الكتشداف أفكدار جديددة فدي ب
 حددت المهارة المستهدفة في النشاط بلون وخط مميز.

 0300 3300    4 ت

    100 ن

834 
تسددددداعد  خطدددددوات إعددددددداد  المطويدددددات  الطدددددالب لتنظدددددديم 

نشاء أدلة تفاعلية للدراسة     األفكار وا 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

838 
مدن الموقدع يتوفر موقع الكتروني يتضمن توجيه لالستفادة 

 االلكتروني للكتاب 
 03744 2327   3 1 ت
   47 27 ن

 03188 2391 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %9430 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   تُـنـــّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة 9المؤشر

931 

ح الفكدرة الرئيسدة ترتبط صفحة قدراءات  عبدر المدنهج وتشدر 
للفصدددل وتدددربط موضدددوعات العلدددوم بالحيددداة الواقعيدددة تتندددوع 

العلوم والمجتمع، العلوم والتاريخ، العلوم وفندون اللغدة )بين 
، اكتشدددافات علميدددة تدددم التوصدددل اليهدددا صددددفة ، العلدددوم و 

 .science stateقضايا الدولة 

 03744 2370   2 2 ت

   70 70 ن

932 
أ للقددددراءة بددددالتعلم والتدددددرب وتطبيددددق تسددددمح صددددفحات أتهيدددد

مهددددارات القددددراءة قبددددل البدددددء فددددي قددددراءة الدددددرس األول مددددن 
 (  نظرة عامة ،توجيه القراءة وتركيزها)الفصل وتشمل على 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

933 

شدددددرح )توجدددددد صدددددفحة كاملدددددة لتصدددددور المفددددداهيم العلميدددددة 
ز الطددددالب تثيدددر وتحفدددد( المفددداهيم العلميددددة بطريقدددة بصددددرية

علدددى تعلدددم المفددداهيم األساسدددية فدددي الفصدددل ميدددزت بإطدددار 
 اصفر 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

 0319 2383 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %9433 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   يوفر الفصل خيارات متعددة لمراجعة وتقويم التعلم   10المؤشر

1031 

يوجد دليل مذاكرة الفصل ينقسدم إلدى جدزأين األول مراجعدة 
األفكار الرئيسية يوجد تحديد لرقم الدرس والعندوان، والجدزء 
الثددددداني تصدددددور األفكدددددار الرئيسدددددة بخريطدددددة غيدددددر مكتملدددددة 

 للمفاهيم أو جدول

 0300 3300    4 ت

    100 ن

1032 

اسدتخدام )أجدزاء  .يوجد دليل مراجعدة الفصدل ينقسدم إلدى "
المفدددردات توجدددد قائمدددة بدددالمفردات وتحديدددد لمواضدددعها فدددي 
صددددددفحات الكتدددددداب ، تثبيددددددت المفدددددداهيم، التفكيددددددر الناقددددددد ، 
أنشطة األداء، تطبيق الرياضيات، يوجد رابط للتقدويم عبدر 

 "الموقع االلكتروني للكتاب

 0378 2370   2 2 ت

   70 70 ن

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

1033 

أسدئلة اختيدار مدن : ء أجدزا7يوجد اختبار مقنن ينقسدم إلدى 
متعددددددددد ،أسدددددددئلة اإلجابدددددددات القصددددددديرة ،أسدددددددئلة اإلجابدددددددات 
المفتوحدددة، وتوجدددد توجيهدددات للطالدددب حدددول التددددرب علدددى 

 اختبارات مقننة عبر الموقع االلكتروني 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

 0319 2383 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %9433 تحقق المؤشر العاشر النسبة المئوية لمستوى

   تقدم فصول الكتاب فرصا متعددة لممارسة االستقصاء العلمي  11المؤشر

1131 

الفرصددددددة للطددددددالب ( تجربدددددة)تدددددوفر المختبددددددرات المصددددددغرة 
إلجددددراء تجدددداب سددددريعة وسددددهلة التنفيددددذ لتوضدددديح المفدددداهيم  

جربددددددددده )وتعزيدددددددددز المهدددددددددارات أضددددددددديفت لبعضدددددددددها ميدددددددددزة 
 ل مرة واحدة في الفصليتكرر على األق(بالمنزل

 0370 2347   1 3 ت

   27 47 ن

1132 
يوجددددد فددددي كددددل فصددددل مختبددددر يمثددددل االستقصدددداء الموجدددده 

يشدددددجع الطدددددالب علدددددى تعلدددددم ( مختبدددددر الصدددددفحة الواحددددددة)
 وممارسة الطريقة العلمية 

 1370 1327 2  2  ت
 70  70  ن

1133 

يوجددددد فددددي كددددل فصددددل مختبددددر يمثددددل االستقصدددداء المبنددددي 
صدددمم مختبدددرك ، )ختبدددر الصدددفحتين يتندددوع بدددين مختبدددر،م

مدع تأكيدد علدى ( نمذج واخترع ،استخدم مختبرات األنترندت
 ،مهارة التواصل

 0370 2327   3 1 ت

   47 27 ن

 0374 2308 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %6933 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 0312 2344 توسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالم
  %9133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن (94-4)يتضح من الجدول 
ا المتوسط ، ويقع هذ(8578)معياري  وبانحراف ، (.50.)تساوي يظهر االتساق في تصميم الفصول 

 %(..9)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
بمستوى تحقق مرتفع، وحصلت ( 593.)وقد حصل المؤشر الثامن على متوسط حسابي قيمته 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب  بوجود ( 7588)جميع الشواهد على متوسط حسابي 
 افتتاحية للفصل في صفحتين وفكرة عامة تلخص محتوى الفصل في جملة وفكرة رئيسة تصف ما

( 050)ما عدا الشاهد . األصللخ كما في السلسلة إ...يركز عليه كل درس في هامش االفتتاحية 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بجزء من ( ..5.)والذي حصل على متوسط حسابي 

 .لع  ف  وهو توفر الموقع االلكتروني ولكن لم يع المكون 
 انبمستوى تحقق مرتفع وحصل الشاهد( 507.)والمؤشر التاسع حصل على متوسط حسابي 

وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة  ،بمستوى تحقق مرتفع( 7588)حسابي  على متوسط( 957، .95)



229

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

837 
إرشددادات   science journal تقدددم فقددرة دفتددر العلددوم 

لتحسدددين المهدددارات الكتابيدددة لددددى الطدددالب ،حيدددث يسدددداعد 
 على التلخيص والتعليل والشرح

 0300 3300    4 ت
    100 ن

836 
تتددددديح التجربدددددة االسدددددتهاللية ضدددددمن النشددددداطات التمهيديدددددة 

دايدة الفصدل للطالب الفرصدة الكتشداف أفكدار جديددة فدي ب
 حددت المهارة المستهدفة في النشاط بلون وخط مميز.

 0300 3300    4 ت

    100 ن

834 
تسددددداعد  خطدددددوات إعددددددداد  المطويدددددات  الطدددددالب لتنظدددددديم 

نشاء أدلة تفاعلية للدراسة     األفكار وا 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

838 
مدن الموقدع يتوفر موقع الكتروني يتضمن توجيه لالستفادة 

 االلكتروني للكتاب 
 03744 2327   3 1 ت
   47 27 ن

 03188 2391 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %9430 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   تُـنـــّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة 9المؤشر

931 

ح الفكدرة الرئيسدة ترتبط صفحة قدراءات  عبدر المدنهج وتشدر 
للفصدددل وتدددربط موضدددوعات العلدددوم بالحيددداة الواقعيدددة تتندددوع 

العلوم والمجتمع، العلوم والتاريخ، العلوم وفندون اللغدة )بين 
، اكتشدددافات علميدددة تدددم التوصدددل اليهدددا صددددفة ، العلدددوم و 

 .science stateقضايا الدولة 

 03744 2370   2 2 ت

   70 70 ن

932 
أ للقددددراءة بددددالتعلم والتدددددرب وتطبيددددق تسددددمح صددددفحات أتهيدددد

مهددددارات القددددراءة قبددددل البدددددء فددددي قددددراءة الدددددرس األول مددددن 
 (  نظرة عامة ،توجيه القراءة وتركيزها)الفصل وتشمل على 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

933 

شدددددرح )توجدددددد صدددددفحة كاملدددددة لتصدددددور المفددددداهيم العلميدددددة 
ز الطددددالب تثيدددر وتحفدددد( المفددداهيم العلميددددة بطريقدددة بصددددرية

علدددى تعلدددم المفددداهيم األساسدددية فدددي الفصدددل ميدددزت بإطدددار 
 اصفر 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

 0319 2383 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %9433 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   يوفر الفصل خيارات متعددة لمراجعة وتقويم التعلم   10المؤشر

1031 

يوجد دليل مذاكرة الفصل ينقسدم إلدى جدزأين األول مراجعدة 
األفكار الرئيسية يوجد تحديد لرقم الدرس والعندوان، والجدزء 
الثددددداني تصدددددور األفكدددددار الرئيسدددددة بخريطدددددة غيدددددر مكتملدددددة 

 للمفاهيم أو جدول

 0300 3300    4 ت

    100 ن

1032 

اسدتخدام )أجدزاء  .يوجد دليل مراجعدة الفصدل ينقسدم إلدى "
المفدددردات توجدددد قائمدددة بدددالمفردات وتحديدددد لمواضدددعها فدددي 
صددددددفحات الكتدددددداب ، تثبيددددددت المفدددددداهيم، التفكيددددددر الناقددددددد ، 
أنشطة األداء، تطبيق الرياضيات، يوجد رابط للتقدويم عبدر 

 "الموقع االلكتروني للكتاب

 0378 2370   2 2 ت

   70 70 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

1033 

أسدئلة اختيدار مدن : ء أجدزا7يوجد اختبار مقنن ينقسدم إلدى 
متعددددددددد ،أسدددددددئلة اإلجابدددددددات القصددددددديرة ،أسدددددددئلة اإلجابدددددددات 
المفتوحدددة، وتوجدددد توجيهدددات للطالدددب حدددول التددددرب علدددى 

 اختبارات مقننة عبر الموقع االلكتروني 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

 0319 2383 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %9433 تحقق المؤشر العاشر النسبة المئوية لمستوى

   تقدم فصول الكتاب فرصا متعددة لممارسة االستقصاء العلمي  11المؤشر

1131 

الفرصددددددة للطددددددالب ( تجربدددددة)تدددددوفر المختبددددددرات المصددددددغرة 
إلجددددراء تجدددداب سددددريعة وسددددهلة التنفيددددذ لتوضدددديح المفدددداهيم  

جربددددددددده )وتعزيدددددددددز المهدددددددددارات أضددددددددديفت لبعضدددددددددها ميدددددددددزة 
 ل مرة واحدة في الفصليتكرر على األق(بالمنزل

 0370 2347   1 3 ت

   27 47 ن

1132 
يوجددددد فددددي كددددل فصددددل مختبددددر يمثددددل االستقصدددداء الموجدددده 

يشدددددجع الطدددددالب علدددددى تعلدددددم ( مختبدددددر الصدددددفحة الواحددددددة)
 وممارسة الطريقة العلمية 

 1370 1327 2  2  ت
 70  70  ن

1133 

يوجددددد فددددي كددددل فصددددل مختبددددر يمثددددل االستقصدددداء المبنددددي 
صدددمم مختبدددرك ، )ختبدددر الصدددفحتين يتندددوع بدددين مختبدددر،م

مدع تأكيدد علدى ( نمذج واخترع ،استخدم مختبرات األنترندت
 ،مهارة التواصل

 0370 2327   3 1 ت

   47 27 ن

 0374 2308 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %6933 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 0312 2344 توسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالم
  %9133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن (94-4)يتضح من الجدول 
ا المتوسط ، ويقع هذ(8578)معياري  وبانحراف ، (.50.)تساوي يظهر االتساق في تصميم الفصول 

 %(..9)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
بمستوى تحقق مرتفع، وحصلت ( 593.)وقد حصل المؤشر الثامن على متوسط حسابي قيمته 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب  بوجود ( 7588)جميع الشواهد على متوسط حسابي 
 افتتاحية للفصل في صفحتين وفكرة عامة تلخص محتوى الفصل في جملة وفكرة رئيسة تصف ما

( 050)ما عدا الشاهد . األصللخ كما في السلسلة إ...يركز عليه كل درس في هامش االفتتاحية 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب الطالب بجزء من ( ..5.)والذي حصل على متوسط حسابي 

 .لع  ف  وهو توفر الموقع االلكتروني ولكن لم يع المكون 
 انبمستوى تحقق مرتفع وحصل الشاهد( 507.)والمؤشر التاسع حصل على متوسط حسابي 

وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة  ،بمستوى تحقق مرتفع( 7588)حسابي  على متوسط( 957، .95)



230

112 
 

األول من الفصل وصفحة كاملة لتصور الطالب بصفحات أتهيأ للقراءة قبل البدء في قراءة الدرس 
 األصلصفر كما في السلسلة أميزت بإطار ( شرح المفاهيم العلمية بطريقة بصرية)المفاهيم العلمية 

بمستوى تحقق مرتفع صفحة قراءات ( 5.8.)والذي حصل على متوسط حسابي ( 953)يليهما الشاهد 
فحة مستقلة في فهرس الكتاب النسخة رغم غيابها كص Cross-Curricular Readingsعبر المنهج 

وشرح الفكرة الرئيسة للفصل وبصريات  Unit Openers افتتاحية الوحدةالعربية فمكوناتها والتي تشمل 
Visualizing  وم والتاريخ، العلوم مثل العلوم والمجتمع، العل موضوعات العلوم بالحياة الواقعيةوربط

، العلوم وقضايا الدولة  Accidents in Scienceإليها صدفة ، اكتشافات علمية تم التوصلوفنون اللغة
science state تم تضمينها صفحات كتاب الطالب  . 

بمستوى تحقق مرتفع حيث حصل ( 507.)والمؤشر العاشر حصل على متوسط حسابي 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب ( 7588)على متوسط حسابي ( 3857، 3853)الشاهدين 

واختبار مقنن كما توجد  دليل مراجعة الفصلبدليل مذاكرة الفصل واسمه في النسخة العربية  الطالب
 .األصلتوجيهات للطالب حول التدرب على اختبارات مقننة عبر الموقع االلكتروني كما في السلسلة 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( 5.8.)على متوسط ( .385)في حين حصل الشاهد 
استخدام المفردات، تثبيت المفاهيم، التفكير )ب بدليل مراجعة الفصل بنفس األجزاء الخمسة كتاب الطال

وجود رابط للتقويم عبر الموقع االلكتروني للكتاب،  وغاب (شطة األداء، تطبيق الرياضياتأن الناقد،
   .ووجود قائمة بالمفردات مع تحديد لمواضعها في صفحات الكتاب

بمستوى تحقق متوسط، ( 580.)الحادي عشر فقد حصل على متوسط أما بالنسبة للمؤشر   
بمستوى مرتفع وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة ( .53.)متوسط حسابي ( 3353)وحقق الشاهد 

يتكرر على األقل حيث  (جربه بالمنزل)وأضيفت لبعضها ميزة ( تجربة)بالمختبرات المصغرة  الطالب
( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3357)، يليه الشاهد األصلسلة كما في السل. مرة واحدة في الفصل

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب في كل فصل بمختبر يمثل 
، نمذج واخترع، مع صمم مختبرك) الذي يتنوع بين مختبرمختبر الصفحتين و  االستقصاء المبني،

ترنت وظهر مختبر نوغاب استخدام مختبرات األ صلاألكما في السلسلة  لالتأكيد على مهارة التواص
استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية دون إضافة عبارة النمذجة  (376)دص (.ج)النمذجة واالختراع في 

ووقع مختبرين منها ضمن فصول  األصلالمختبر وقد تكرر ثالث في الكتاب  انعنو  إلى واالختراع
الذي حصل على متوسط حسابي ( .335)وأخيرا الشاهد غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع، 

والذي يوجد في كل فصل ( مختبر الصفحة الواحدة) بمستوى تحقق منخفض وذلك لغياب( ..35)
رسة الطريقة العلمية وبلغ عددها ويمثل مختبر االستقصاء الموجه الذي يشجع الطالب على تعلم ومما

 . تجربة( 4.)
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 كتاب الطالب يظهر االتساق في تصميم الدروس: الثالث المواصفة الخامسة من المحور– 
  المتوسطالصف الثاني 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)مؤشرا يندرج تحتها 

التكرارات ( .9-4)ويوضح الجدول ، ، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات
لمستوى تحقق مؤشرات هذه المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 97-4 جدول 

 ات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة من المحور الثالثالتكرارات والمتوسط
 متوسط الثاني كتاب الطالب للصف" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ت الدرس الطالب على التعلم تشجع مقدما 12المؤشر

1231 
أهدددددداف الدددددتعلم واضدددددحة الصدددددياغة وتدددددرتبط بمحتدددددوى الدددددددرس  

 whatوتعددرض فددي بدايددة كددل درس لتقددديم المفدداهيم الرئيسددة 
you will learn  

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

 (مضمون الدرس)تقدم فقرة األهمية إجابة لماذا نتعلم ؟  1232
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

تسددددداعد فقدددددرة مراجعدددددة المفدددددردات الطدددددالب علدددددى فهدددددم أفضدددددل  1233
 .لمحتوى الدرس لمفردات سبق دراستها 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تبددرز فقددرة المفددردات الجديدددة المفددردات التددي سدديتعلمها الطالددب  1234
 .في الدرس 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن
 0300 3300 توى تحقق المؤشر الثاني عشرالمتوسط الحسابي لمس

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 تُـنـــّظم الدروس بنمطية واضحة ومتسقة   13المؤّشر

1331 
صدددددممت الددددددروس بنمطيدددددة واضدددددحة وثابتدددددة فدددددي سدددددائر 

 الفصول 
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1332 
لددورة الدتعلم الخماسدية مدع  يعرض المحتوى المعرفي وفقا

 اإلشارة إلى مراحل الدورة أسفل الترقيم للصفحة
  2 2  ت

1370 1343 
  70 70  ن

1333 
قسدددم الدددنص إلدددى فقدددرات كتبدددت العنددداوين الرئيسدددة ضدددمن مدددتن 
الدروس بداللون األزرق الغدامق وكتبدت العنداوين الفرعيدة بداللون  

 ةاألحمر وظللت المفردات التي ترد ألول مر 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1334 

يتكامددددل محتددددوى الدددددرس ويددددرتبط مددددع فددددروع المعرفددددة األخددددرى 
 وسياقات حياتية متعددة

البيئددة، الكيميدداء، التدداريخ ، علددم األحيدداء ، الفيزيدداء، )الددربط مددع 
 (الدراسات االجتماعية  الصحة، الفلك، المهن، فنون اللغة

    4 ت
3300 0300 

    100 ن
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األول من الفصل وصفحة كاملة لتصور الطالب بصفحات أتهيأ للقراءة قبل البدء في قراءة الدرس 
 األصلصفر كما في السلسلة أميزت بإطار ( شرح المفاهيم العلمية بطريقة بصرية)المفاهيم العلمية 

بمستوى تحقق مرتفع صفحة قراءات ( 5.8.)والذي حصل على متوسط حسابي ( 953)يليهما الشاهد 
فحة مستقلة في فهرس الكتاب النسخة رغم غيابها كص Cross-Curricular Readingsعبر المنهج 

وشرح الفكرة الرئيسة للفصل وبصريات  Unit Openers افتتاحية الوحدةالعربية فمكوناتها والتي تشمل 
Visualizing  وم والتاريخ، العلوم مثل العلوم والمجتمع، العل موضوعات العلوم بالحياة الواقعيةوربط

، العلوم وقضايا الدولة  Accidents in Scienceإليها صدفة ، اكتشافات علمية تم التوصلوفنون اللغة
science state تم تضمينها صفحات كتاب الطالب  . 

بمستوى تحقق مرتفع حيث حصل ( 507.)والمؤشر العاشر حصل على متوسط حسابي 
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب ( 7588)على متوسط حسابي ( 3857، 3853)الشاهدين 

واختبار مقنن كما توجد  دليل مراجعة الفصلبدليل مذاكرة الفصل واسمه في النسخة العربية  الطالب
 .األصلتوجيهات للطالب حول التدرب على اختبارات مقننة عبر الموقع االلكتروني كما في السلسلة 

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( 5.8.)على متوسط ( .385)في حين حصل الشاهد 
استخدام المفردات، تثبيت المفاهيم، التفكير )ب بدليل مراجعة الفصل بنفس األجزاء الخمسة كتاب الطال

وجود رابط للتقويم عبر الموقع االلكتروني للكتاب،  وغاب (شطة األداء، تطبيق الرياضياتأن الناقد،
   .ووجود قائمة بالمفردات مع تحديد لمواضعها في صفحات الكتاب

بمستوى تحقق متوسط، ( 580.)الحادي عشر فقد حصل على متوسط أما بالنسبة للمؤشر   
بمستوى مرتفع وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة ( .53.)متوسط حسابي ( 3353)وحقق الشاهد 

يتكرر على األقل حيث  (جربه بالمنزل)وأضيفت لبعضها ميزة ( تجربة)بالمختبرات المصغرة  الطالب
( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3357)، يليه الشاهد األصلسلة كما في السل. مرة واحدة في الفصل

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب في كل فصل بمختبر يمثل 
، نمذج واخترع، مع صمم مختبرك) الذي يتنوع بين مختبرمختبر الصفحتين و  االستقصاء المبني،

ترنت وظهر مختبر نوغاب استخدام مختبرات األ صلاألكما في السلسلة  لالتأكيد على مهارة التواص
استقصاء الطبخ بالطاقة الشمسية دون إضافة عبارة النمذجة  (376)دص (.ج)النمذجة واالختراع في 

ووقع مختبرين منها ضمن فصول  األصلالمختبر وقد تكرر ثالث في الكتاب  انعنو  إلى واالختراع
الذي حصل على متوسط حسابي ( .335)وأخيرا الشاهد غير مستهدفه في النسخة المعربة للمشروع، 

والذي يوجد في كل فصل ( مختبر الصفحة الواحدة) بمستوى تحقق منخفض وذلك لغياب( ..35)
رسة الطريقة العلمية وبلغ عددها ويمثل مختبر االستقصاء الموجه الذي يشجع الطالب على تعلم ومما

 . تجربة( 4.)
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 كتاب الطالب يظهر االتساق في تصميم الدروس: الثالث المواصفة الخامسة من المحور– 
  المتوسطالصف الثاني 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)مؤشرا يندرج تحتها 

التكرارات ( .9-4)ويوضح الجدول ، ، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات
لمستوى تحقق مؤشرات هذه المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافوالمتوسط الحسابي و 

 .المواصفة
 97-4 جدول 

 ات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة من المحور الثالثالتكرارات والمتوسط
 متوسط الثاني كتاب الطالب للصف" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ت الدرس الطالب على التعلم تشجع مقدما 12المؤشر

1231 
أهدددددداف الدددددتعلم واضدددددحة الصدددددياغة وتدددددرتبط بمحتدددددوى الدددددددرس  

 whatوتعددرض فددي بدايددة كددل درس لتقددديم المفدداهيم الرئيسددة 
you will learn  

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

 (مضمون الدرس)تقدم فقرة األهمية إجابة لماذا نتعلم ؟  1232
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

تسددددداعد فقدددددرة مراجعدددددة المفدددددردات الطدددددالب علدددددى فهدددددم أفضدددددل  1233
 .لمحتوى الدرس لمفردات سبق دراستها 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تبددرز فقددرة المفددردات الجديدددة المفددردات التددي سدديتعلمها الطالددب  1234
 .في الدرس 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن
 0300 3300 توى تحقق المؤشر الثاني عشرالمتوسط الحسابي لمس

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 تُـنـــّظم الدروس بنمطية واضحة ومتسقة   13المؤّشر

1331 
صدددددممت الددددددروس بنمطيدددددة واضدددددحة وثابتدددددة فدددددي سدددددائر 

 الفصول 
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1332 
لددورة الدتعلم الخماسدية مدع  يعرض المحتوى المعرفي وفقا

 اإلشارة إلى مراحل الدورة أسفل الترقيم للصفحة
  2 2  ت

1370 1343 
  70 70  ن

1333 
قسدددم الدددنص إلدددى فقدددرات كتبدددت العنددداوين الرئيسدددة ضدددمن مدددتن 
الدروس بداللون األزرق الغدامق وكتبدت العنداوين الفرعيدة بداللون  

 ةاألحمر وظللت المفردات التي ترد ألول مر 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1334 

يتكامددددل محتددددوى الدددددرس ويددددرتبط مددددع فددددروع المعرفددددة األخددددرى 
 وسياقات حياتية متعددة

البيئددة، الكيميدداء، التدداريخ ، علددم األحيدداء ، الفيزيدداء، )الددربط مددع 
 (الدراسات االجتماعية  الصحة، الفلك، المهن، فنون اللغة

    4 ت
3300 0300 

    100 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

تحفدددز فقدددرة مددداذا قدددرأت الطدددالب علدددى التدددذكر السدددريع والتركيدددز  1337
 .على الفكرة الرئيسة

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

يرافدددق الدددنص صدددور ورسدددوم بيانيدددة ورسدددوم تخطيطيدددة وخدددرائط  1336
 انسيابية وخرائط معرفية وجداول

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1334 
ال مختلفدددة قبلدددي وبندددائي وتجميعدددي يقددددم تقدددويم مسدددتمر وبأشدددك

ومراجعددة الدددرس التددي تتضددمن ملخصددا ألفكددار الدددرس وأسددئلة 
 أختبر نفسك وتطبيق المهارات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

 03244 2349 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %9330 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 03174 2386 سط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسةالمتو 
  %9733 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( .9-4)يتضح من الجدول 
ا ، ويقع هذ(853.3)معياري  وبانحراف ، (506.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(9.57.)% 

بمستوى ( 7588)عشر وشواهده جميعها على متوسط حسابي قيمته  الثاني وقد حصل المؤشر
 وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بعرض أهداف التعلم في بداية كل درس ،تحقق مرتفع

 whatلتقديم المفاهيم الرئيسة واضحة الصياغة وترتبط بمحتوى الدرس تحت مسمى في هذا الدرس 

you will learn  األصلكما في السلسلة. 
بمستوى تحقق مرتفع وحصلت ( 539.)المؤشر الثالث عشر على متوسط حسابي حصل و 

ام كتاب المشروع نسخة بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتز ( 7588)جميع شواهده على متوسط حسابي 
فقرات حيث  إلى الطالب بنمطية واضحة وثابتة لتصميم الدرس في سائر الفصول فقد تم تقسيم النص

كتبت العناوين الرئيسة ضمن متن الدرس باللون األزرق الغامق وكتبت العناوين الفرعية باللون األحمر 
درس وارتباطه مع فروع المعرفة األخرى وظهر  تكامل محتوى ال وظللت المفردات التي ترد ألول مرة،

الفيزياء، الدراسات  البيئة، الكيمياء، التاريخ، علم األحياء،)والسياقات الحياتية المتعددة مثل الربط مع 
ية انوفقرة ماذا قرأت ورافق النص صور ورسوم بي( الصحة، الفلك، المهن، فنون اللغةاالجتماعية 

خرائط معرفية وجداول وتقويم مستمر بأشكال مختلفة قبلي وبنائي سيابية و انورسوم تخطيطية وخرائط 
وتجميعي ومراجعة الدرس التي تتضمن ملخصا ألفكار الدرس وأسئلة أختبر نفسك وتطبيق المهارات، 

بمستوى تحقق متوسط  ( 35.8)حصل على متوسط حسابي ( .375)والشاهد  األصلكما في السلسلة 

111 
 

كما في السلسلة . ض المحتوى المعرفي وفقا لدورة التعليم الفعال الثالثيةوذلك اللتزام كتاب الطالب بعر 
مراحل الدورة أسفل الترقيم  إلى والتي تشمل التحفيز والتدريس والتقويم ولكن لم يتم اإلشارة األصل

 . للصفحة ولم يتم ربط دورة التعليم الفعال بدورة التعلم الخماسية
 

  المتوسطالصف الثاني  –ناول والعرض كتاب الطالبالت :المحور الثالثخالصة نتائج 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرًا ( 37)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
لحسابي الموزون لهذه المواصفات، رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط ا

( 96-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 96-4 جدول 

 المتوسط  الثاني ئوية لمواصفات المحور الثالث لكتاب الطالب الصفالمتوسطات والنسب الم
 مواصفات التناول والعرض

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
النحراف ا

 المعياري
النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %9833 0310 2397 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 3
 . %4434 03193 1342 الكتاب والتمايز في تصميم بنية يظهر االتساق والتركيز .
 3 %100 0300 3300 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 7
 4 %9133 03122 2344 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 7 %9733 03174 2386 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  %0653 .8538 5.9. مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( 96-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8538)معياري  وبانحراف ، (5.9.)تساوي 

مما  ،%(0653)، ونسبة التحقق تساوي  (7588-..5.)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
يدل على االتساق في مواصفات التناول والعرض المكونة لهذا المحور في كل من كتاب المشروع 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  .األصلنسخة الطالب والسلسلة 
 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية، حيث تحققت المواصفة الثالثة (7588-.354)

في  األصلبمستوى تحقق مرتفع وذلك لالتساق بين كتاب الطالب والسلسلة ( 7588)توسط حسابي بم
مكونات ة في المحور الثالث الثاني جاءت في المرتبة األولىتصميم الوحدات التعليمية ثم المواصفة 

وذلك ( .59.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق
اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب  بمكونات المواصفة والمتمثلة في وجود أهداف التعلم بداية كل 
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

تحفدددز فقدددرة مددداذا قدددرأت الطدددالب علدددى التدددذكر السدددريع والتركيدددز  1337
 .على الفكرة الرئيسة

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

يرافدددق الدددنص صدددور ورسدددوم بيانيدددة ورسدددوم تخطيطيدددة وخدددرائط  1336
 انسيابية وخرائط معرفية وجداول

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1334 
ال مختلفدددة قبلدددي وبندددائي وتجميعدددي يقددددم تقدددويم مسدددتمر وبأشدددك

ومراجعددة الدددرس التددي تتضددمن ملخصددا ألفكددار الدددرس وأسددئلة 
 أختبر نفسك وتطبيق المهارات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

 03244 2349 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %9330 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 03174 2386 سط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسةالمتو 
  %9733 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( .9-4)يتضح من الجدول 
ا ، ويقع هذ(853.3)معياري  وبانحراف ، (506.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(9.57.)% 

بمستوى ( 7588)عشر وشواهده جميعها على متوسط حسابي قيمته  الثاني وقد حصل المؤشر
 وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب بعرض أهداف التعلم في بداية كل درس ،تحقق مرتفع

 whatلتقديم المفاهيم الرئيسة واضحة الصياغة وترتبط بمحتوى الدرس تحت مسمى في هذا الدرس 

you will learn  األصلكما في السلسلة. 
بمستوى تحقق مرتفع وحصلت ( 539.)المؤشر الثالث عشر على متوسط حسابي حصل و 

ام كتاب المشروع نسخة بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتز ( 7588)جميع شواهده على متوسط حسابي 
فقرات حيث  إلى الطالب بنمطية واضحة وثابتة لتصميم الدرس في سائر الفصول فقد تم تقسيم النص

كتبت العناوين الرئيسة ضمن متن الدرس باللون األزرق الغامق وكتبت العناوين الفرعية باللون األحمر 
درس وارتباطه مع فروع المعرفة األخرى وظهر  تكامل محتوى ال وظللت المفردات التي ترد ألول مرة،

الفيزياء، الدراسات  البيئة، الكيمياء، التاريخ، علم األحياء،)والسياقات الحياتية المتعددة مثل الربط مع 
ية انوفقرة ماذا قرأت ورافق النص صور ورسوم بي( الصحة، الفلك، المهن، فنون اللغةاالجتماعية 

خرائط معرفية وجداول وتقويم مستمر بأشكال مختلفة قبلي وبنائي سيابية و انورسوم تخطيطية وخرائط 
وتجميعي ومراجعة الدرس التي تتضمن ملخصا ألفكار الدرس وأسئلة أختبر نفسك وتطبيق المهارات، 

بمستوى تحقق متوسط  ( 35.8)حصل على متوسط حسابي ( .375)والشاهد  األصلكما في السلسلة 
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كما في السلسلة . ض المحتوى المعرفي وفقا لدورة التعليم الفعال الثالثيةوذلك اللتزام كتاب الطالب بعر 
مراحل الدورة أسفل الترقيم  إلى والتي تشمل التحفيز والتدريس والتقويم ولكن لم يتم اإلشارة األصل

 . للصفحة ولم يتم ربط دورة التعليم الفعال بدورة التعلم الخماسية
 

  المتوسطالصف الثاني  –ناول والعرض كتاب الطالبالت :المحور الثالثخالصة نتائج 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرًا ( 37)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
لحسابي الموزون لهذه المواصفات، رئيسًا، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط ا

( 96-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 96-4 جدول 

 المتوسط  الثاني ئوية لمواصفات المحور الثالث لكتاب الطالب الصفالمتوسطات والنسب الم
 مواصفات التناول والعرض

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
النحراف ا

 المعياري
النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %9833 0310 2397 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 3
 . %4434 03193 1342 الكتاب والتمايز في تصميم بنية يظهر االتساق والتركيز .
 3 %100 0300 3300 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 7
 4 %9133 03122 2344 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 7 %9733 03174 2386 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  %0653 .8538 5.9. مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( 96-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8538)معياري  وبانحراف ، (5.9.)تساوي 

مما  ،%(0653)، ونسبة التحقق تساوي  (7588-..5.)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
يدل على االتساق في مواصفات التناول والعرض المكونة لهذا المحور في كل من كتاب المشروع 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  .األصلنسخة الطالب والسلسلة 
 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية، حيث تحققت المواصفة الثالثة (7588-.354)

في  األصلبمستوى تحقق مرتفع وذلك لالتساق بين كتاب الطالب والسلسلة ( 7588)توسط حسابي بم
مكونات ة في المحور الثالث الثاني جاءت في المرتبة األولىتصميم الوحدات التعليمية ثم المواصفة 

وذلك ( .59.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق
اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب  بمكونات المواصفة والمتمثلة في وجود أهداف التعلم بداية كل 
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شطة القراءة أن المختبرات المتعددة أولب مع المفاهيم الجديدة من خالل درس، وتنوع فرص تفاعل الطا
تبة الثالثة المواصفة ، وجاءت في المر األصلمناقشة البصريات كما في السلسلة  والكتابة والمفردات أو

وذلك  ومستوى تحقق مرتفع( 2386)يظهر االتساق في تصميم الدروس بمتوسط حسابي الخامسة 
اللتزام كتاب الطالب بنمطية واضحة وثابتة لتصميم الدرس في سائر الفصول وتقويم مستمر بأشكال 

لدورة التعليم الفعال مختلفة قبلي وبنائي وتجميعي ومراجعة الدرس وعرض المحتوى المعرفي وفقا 
   .األصلالثالثية كما في السلسلة 

بمتوسط  يظهر االتساق في تصميم الفصولالمواصفة الرابعة في المرتبة الرابعة وجاءت 
بدرجة تحقق مرتفعة وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب  بوجود افتتاحية ( 534.)حسابي 

وصفحات أتهيأ للقراءة وصفحة كاملة لتصور ، لفع  يع  أندون للفصل وتوفر الموقع االلكتروني ولكن 
-Crossعبر المنهج  صفحة قراءاتو ( شرح المفاهيم العلمية بطريقة بصرية)المفاهيم العلمية 

Curricular Readings ، واختبار  دليل مراجعة الفصلودليل مذاكرة الفصل واسمه في النسخة العربية
ود رابط للتقويم عبر الموقع االلكتروني للكتاب،  ووجود قائمة مقنن ودليل مراجعة الفصل  وغاب وج

مختبر الصفحتين  بالمفردات مع تحديد لمواضعها في صفحات الكتاب ومختبر االستقصاء المبني،
يشجع ( مختبر الصفحة الواحدة)واعه المختلفة، يوجد في كل فصل مختبر يمثل االستقصاء الموجه أنب

ة بعد الثاني وجاءت المواصفة األصلكما في السلسلة . الطريقة العلميةالطالب على تعلم وممارسة 
في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط  الكتاب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنيةذلك 

 .ومستوى تحقق متوسط( .354)سابي ح
  

 :محاور اتساق كتاب الطالب للصف الثاني المتوسطخالصة نتائج  4-3-7-3-4
ج المحاور الكلية والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل لعرض نتائ

محاور، تم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 7)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، االنحرافالمتوسط الحسابي الموزون لها، و 

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة( 93-4)الجدول  ويوضح
 
 94-4 جدول 

 متوسطال الثاني المتوسطات والنسب المئوية لمحاور كتاب الطالب في العلوم للصف
 الترتيب النسبة المئوية اريالمعياالنحراف   المتوسط الحسابي المواصفات رقم المواصفة

 7 % .385 85397 533. المواصفات التربوية 3
 . %3656 857.4 57. المواصفات الفنية .
 3 %0653 .8538 5.9. مواصفات التناول والعرض 7

  %3653 853.9 57. مستوى تحقق  المحاور الكلية
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المحاور جميعًا وقعت  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق أن( 93-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 57.)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (.5.-53.)بين 

بنسبة تحقق ( 7588-..5.)بمستوى تحقق مرتفع حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
(3653 .)% 

رتفعة وبمتوسط حسابي المحور الثالث قد تحقق بدرجة م أنيالحظ : وعلى مستوى المحاور
( 57.)من محاور التقييم بمتوسط حسابي  الثاني ثم المحور األولىوجاء في المرتبة ( 5.9.)بلغ 

بدرجة تحقق ( 533.)ودرجة تحقق مرتفعة، أما المحور األول فقد حصل على متوسط حسابي 
ي الوحدة أو الفصل أو التناول والعرض لبنية الكتب إجمااًل سواًء فمحور تساق ى هذا الويعز  متوسطة

 المواصفات الفنية في المرتبة الثاني وجاء المحور ،األصلالدرس بين كتاب الطالب وبين السلسلة 
ة للنقص في جودة التجليد وسماكة الغالف وقائمة وحدات الكتاب على الغالف الخلفي والفهارس الثاني

الترتيب األخير نظرًا للنقص في بعض  التفصيلية للمحتوى واحتل المحور األول المواصفات التربوية
من الفرص للطالب للممارسة ا مؤشراته وشواهده مثل نقص المصادر اإلضافية التي تتيح مزيد

ترنت، المعامل االلكترونية التي توفر نشطة االستقصائية مثل المواقع االلكترونية التفاعلية على األناأل
سات في المختبرات أو مختبرات الفيديو أو المختبرات الفرصة للطالب لجمع القياسات باستخدام المج

 . األصلاالفتراضية إجماال لغياب دعم التقنية للمحتوى بصوره المختلفة كما في النسخة 
مستوى االتساق مرتفعًا في المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض  كان وبصورة عامة

برز ما غاب أعظم الشواهد في المحاور الثالث و بسبب تحقق م األصلبين كتاب الطالب والسلسلة 
 .دعم التقنية للمحتوى والفهارس التفصيلية كان عن التحقق

 

 ومناقشتها للصف الثاني المتوسطدليل المعلم  نتائج تحليل 4-1-3-2
األول  لمددادة العلددوم الفصددل الدراسددي المتوسددط الثدداني لعددرض نتددائج تحليددل دليددل المعلددم للصددف

ج مواصددفات كددل محددور فددي ضددوء مسددتوى تحقددق مؤشددراتها، ومددن ثددم عددرض ي، سدديتم عددرض نتددائانالثددو 
 .نتائج المحور الكلي لهذا الصف

 المتوسطالصف الثاني  –دليل المعلمالمواصفات التربوية : المحور األول 3-.-4-3-7
يكون عليه المندتج التعليمدي مدن  أنركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

عليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة الناحية التربوية الت
 مؤشرات رئيسة تتفدرع( 9)، ويتضمن سبعة مواصفات يندرج تحتها األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

وتستخدم للحكم على مدى تحقق هذه  األصلعدد من الشواهد الممثلة لمواضع محددة في السلسلة  إلى
، ويدددتم عدددرض نتدددائج هدددذا المحدددور بتحليدددل نتدددائج كدددل مواصدددفة مدددن خدددالل تحليدددل مؤشدددراتها المؤشدددرات

 :وشواهدها وتحديد ترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
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شطة القراءة أن المختبرات المتعددة أولب مع المفاهيم الجديدة من خالل درس، وتنوع فرص تفاعل الطا
تبة الثالثة المواصفة ، وجاءت في المر األصلمناقشة البصريات كما في السلسلة  والكتابة والمفردات أو

وذلك  ومستوى تحقق مرتفع( 2386)يظهر االتساق في تصميم الدروس بمتوسط حسابي الخامسة 
اللتزام كتاب الطالب بنمطية واضحة وثابتة لتصميم الدرس في سائر الفصول وتقويم مستمر بأشكال 

لدورة التعليم الفعال مختلفة قبلي وبنائي وتجميعي ومراجعة الدرس وعرض المحتوى المعرفي وفقا 
   .األصلالثالثية كما في السلسلة 

بمتوسط  يظهر االتساق في تصميم الفصولالمواصفة الرابعة في المرتبة الرابعة وجاءت 
بدرجة تحقق مرتفعة وذلك اللتزام كتاب المشروع نسخة الطالب  بوجود افتتاحية ( 534.)حسابي 

وصفحات أتهيأ للقراءة وصفحة كاملة لتصور ، لفع  يع  أندون للفصل وتوفر الموقع االلكتروني ولكن 
-Crossعبر المنهج  صفحة قراءاتو ( شرح المفاهيم العلمية بطريقة بصرية)المفاهيم العلمية 

Curricular Readings ، واختبار  دليل مراجعة الفصلودليل مذاكرة الفصل واسمه في النسخة العربية
ود رابط للتقويم عبر الموقع االلكتروني للكتاب،  ووجود قائمة مقنن ودليل مراجعة الفصل  وغاب وج

مختبر الصفحتين  بالمفردات مع تحديد لمواضعها في صفحات الكتاب ومختبر االستقصاء المبني،
يشجع ( مختبر الصفحة الواحدة)واعه المختلفة، يوجد في كل فصل مختبر يمثل االستقصاء الموجه أنب

ة بعد الثاني وجاءت المواصفة األصلكما في السلسلة . الطريقة العلميةالطالب على تعلم وممارسة 
في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط  الكتاب يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنيةذلك 

 .ومستوى تحقق متوسط( .354)سابي ح
  

 :محاور اتساق كتاب الطالب للصف الثاني المتوسطخالصة نتائج  4-3-7-3-4
ج المحاور الكلية والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل لعرض نتائ

محاور، تم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 7)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، االنحرافالمتوسط الحسابي الموزون لها، و 

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة( 93-4)الجدول  ويوضح
 
 94-4 جدول 

 متوسطال الثاني المتوسطات والنسب المئوية لمحاور كتاب الطالب في العلوم للصف
 الترتيب النسبة المئوية اريالمعياالنحراف   المتوسط الحسابي المواصفات رقم المواصفة

 7 % .385 85397 533. المواصفات التربوية 3
 . %3656 857.4 57. المواصفات الفنية .
 3 %0653 .8538 5.9. مواصفات التناول والعرض 7

  %3653 853.9 57. مستوى تحقق  المحاور الكلية
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المحاور جميعًا وقعت  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق أن( 93-4)يتضح من الجدول 
وهي ( 57.)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (.5.-53.)بين 

بنسبة تحقق ( 7588-..5.)بمستوى تحقق مرتفع حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
(3653 .)% 

رتفعة وبمتوسط حسابي المحور الثالث قد تحقق بدرجة م أنيالحظ : وعلى مستوى المحاور
( 57.)من محاور التقييم بمتوسط حسابي  الثاني ثم المحور األولىوجاء في المرتبة ( 5.9.)بلغ 

بدرجة تحقق ( 533.)ودرجة تحقق مرتفعة، أما المحور األول فقد حصل على متوسط حسابي 
ي الوحدة أو الفصل أو التناول والعرض لبنية الكتب إجمااًل سواًء فمحور تساق ى هذا الويعز  متوسطة

 المواصفات الفنية في المرتبة الثاني وجاء المحور ،األصلالدرس بين كتاب الطالب وبين السلسلة 
ة للنقص في جودة التجليد وسماكة الغالف وقائمة وحدات الكتاب على الغالف الخلفي والفهارس الثاني

الترتيب األخير نظرًا للنقص في بعض  التفصيلية للمحتوى واحتل المحور األول المواصفات التربوية
من الفرص للطالب للممارسة ا مؤشراته وشواهده مثل نقص المصادر اإلضافية التي تتيح مزيد

ترنت، المعامل االلكترونية التي توفر نشطة االستقصائية مثل المواقع االلكترونية التفاعلية على األناأل
سات في المختبرات أو مختبرات الفيديو أو المختبرات الفرصة للطالب لجمع القياسات باستخدام المج

 . األصلاالفتراضية إجماال لغياب دعم التقنية للمحتوى بصوره المختلفة كما في النسخة 
مستوى االتساق مرتفعًا في المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض  كان وبصورة عامة

برز ما غاب أعظم الشواهد في المحاور الثالث و بسبب تحقق م األصلبين كتاب الطالب والسلسلة 
 .دعم التقنية للمحتوى والفهارس التفصيلية كان عن التحقق

 

 ومناقشتها للصف الثاني المتوسطدليل المعلم  نتائج تحليل 4-1-3-2
األول  لمددادة العلددوم الفصددل الدراسددي المتوسددط الثدداني لعددرض نتددائج تحليددل دليددل المعلددم للصددف

ج مواصددفات كددل محددور فددي ضددوء مسددتوى تحقددق مؤشددراتها، ومددن ثددم عددرض ي، سدديتم عددرض نتددائانالثددو 
 .نتائج المحور الكلي لهذا الصف

 المتوسطالصف الثاني  –دليل المعلمالمواصفات التربوية : المحور األول 3-.-4-3-7
يكون عليه المندتج التعليمدي مدن  أنركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

عليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة الناحية التربوية الت
 مؤشرات رئيسة تتفدرع( 9)، ويتضمن سبعة مواصفات يندرج تحتها األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

وتستخدم للحكم على مدى تحقق هذه  األصلعدد من الشواهد الممثلة لمواضع محددة في السلسلة  إلى
، ويدددتم عدددرض نتدددائج هدددذا المحدددور بتحليدددل نتدددائج كدددل مواصدددفة مدددن خدددالل تحليدددل مؤشدددراتها المؤشدددرات

 :وشواهدها وتحديد ترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
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  الصف  –دليل المعلم تمحور المحتوى حول االستقصاء: من المحور األول األولىالمواصفة
 المتوسطالثاني 

( 3)مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل 
المعياري لهذه  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و ( .)مؤشر ويندرج تحتها 

 (.90-4جدول )التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة 
 98-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسط الثاني لدليل المعلم للصف" تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤّشر 

353 
يقددددم دليدددل المعلدددم مقترحدددات لكيفيدددة عدددرض األنشدددطة 
االستقصائية المغلقة والموّجهدة وشدبه المفتوحدة وكدذلك 

 .أنشطة أخرى بديلة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

35. 
نشددددددداط )يسدددددددتخدم دليدددددددل المعلدددددددم المختبدددددددرات البديلدددددددة 

لددعم العلدوم المعتمدد علدى االستقصدداء أو ( استقصدائي
 كبديل للمختبرات التقليدية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %388 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %388 المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولىالنسبة 

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 90-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (7588)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
(38858.)% 

مما . منهما بمستوى تحقق مرتفعلكل ( 7588)الشاهدين متوسط حسابي بلغت قيمته  وقد حقق
شطة االستقصائية والموجهة وشبه ناأل ل على التزام كتب المشروع بدعم المعلم في التركيز علىيد

 .األصلالمفتوحة والمختبرات البديلة كما ظهرت في السلسلة 
 
 

 

118 
 

 الصف الثاني  –دليل المعلم التعلم المتمركز حول المتعلم: المواصفة الثانية من المحور األول
 المتوسط

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
نحراف المعياري لهذه شاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واال( 8.)مؤشرات ويندرج تحتها 

التكرارات ( 99-4)التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 

  .المواصفة
 

 99-4 جدول 

التعلم المتمركز " ة المحور األولالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة
 متوسط الثاني لدليل المعلم للصف" حول الطالب

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول المتعلم 2المؤّشر

.53 
يمددنح المعلمددين صددورة عددن درجددة الفهددم عنددد الطددالب مددن 
خددددددالل اسددددددتراتيجيات التددددددددريس المقترحددددددة  واسدددددددتراتيجيات 

 التقويم البنائي

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

ويقتددددرح .ائعة المرتبطددددة بالفصددددليحدددددد المفدددداهيم الخاطئددددة الشدددد .5.
 تساعد على تحديد المفهوم الخاطئ (مناقشة،عروض)أنشطة 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 .يقدم مقترحات لمعالجة المفاهيم الخاطئة  57.
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

.54 
يسددداعد المعلدددم علدددى التعدددرف علدددى صدددعوبات الدددتعلم عندددد 

ة للتغلدب عليهدا مدن خدالل التددخالت الطالب واقتراح أنشط
 اليومية والتحقق من القهم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.5. 
يددددوفر للمعلددددم الفرصددددة لتدددددريب الطددددالب علددددى إعددددادة بندددداء 

مناقشدة الفكدرة الرئيسدة )المعرفة من خالل نشاط مدن خدالل 
Quick check) 

  . .  ت
35.8 3537 

  8. 8.  ن

م مدن تقنيدة علدى مسداعدة المعلمدين علدى بنداء يسهم بما يقد 56.
 Exam View assessmentاالختبارات باستخدام  

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

.53 

يسددددداعد المعلمدددددين علدددددى تحددددددي الطدددددالب بشدددددكل صدددددحيح 
باسدددتخدام القدددراءة الموجهدددة ،أوراق العمدددل لإلثدددراء والتعزيدددز 

لددم حقيبددة المع) Fast file chapter resourcesفددي 
 (لألنشطة الصفية

    4 ت

7588 8588 
    388 ن

يركددددز دليددددل المعلددددم علددددى تعزيددددز مهددددارات المددددذاكرة والتددددي  50.
 .تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.59 
ترّكدددددز سدددددمات المشددددداريع البحثيدددددة فدددددي دليدددددل المعلدددددم علدددددى 

ى تحمدددل مسدددؤولية مهدددارات المدددذاكرة وتسددداعد الطدددالب علددد
 تعلمهم باستخدام مشاريع الوحدة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
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  الصف  –دليل المعلم تمحور المحتوى حول االستقصاء: من المحور األول األولىالمواصفة
 المتوسطالثاني 

( 3)مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل 
المعياري لهذه  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و ( .)مؤشر ويندرج تحتها 

 (.90-4جدول )التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة 
 98-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسط الثاني لدليل المعلم للصف" تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤّشر 

353 
يقددددم دليدددل المعلدددم مقترحدددات لكيفيدددة عدددرض األنشدددطة 
االستقصائية المغلقة والموّجهدة وشدبه المفتوحدة وكدذلك 

 .أنشطة أخرى بديلة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

35. 
نشددددددداط )يسدددددددتخدم دليدددددددل المعلدددددددم المختبدددددددرات البديلدددددددة 

لددعم العلدوم المعتمدد علدى االستقصدداء أو ( استقصدائي
 كبديل للمختبرات التقليدية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %388 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %388 المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولىالنسبة 

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 90-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (7588)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
(38858.)% 

مما . منهما بمستوى تحقق مرتفعلكل ( 7588)الشاهدين متوسط حسابي بلغت قيمته  وقد حقق
شطة االستقصائية والموجهة وشبه ناأل ل على التزام كتب المشروع بدعم المعلم في التركيز علىيد

 .األصلالمفتوحة والمختبرات البديلة كما ظهرت في السلسلة 
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 الصف الثاني  –دليل المعلم التعلم المتمركز حول المتعلم: المواصفة الثانية من المحور األول
 المتوسط

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
نحراف المعياري لهذه شاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واال( 8.)مؤشرات ويندرج تحتها 

التكرارات ( 99-4)التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 

  .المواصفة
 

 99-4 جدول 

التعلم المتمركز " ة المحور األولالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة
 متوسط الثاني لدليل المعلم للصف" حول الطالب

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول المتعلم 2المؤّشر

.53 
يمددنح المعلمددين صددورة عددن درجددة الفهددم عنددد الطددالب مددن 
خددددددالل اسددددددتراتيجيات التددددددددريس المقترحددددددة  واسدددددددتراتيجيات 

 التقويم البنائي

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

ويقتددددرح .ائعة المرتبطددددة بالفصددددليحدددددد المفدددداهيم الخاطئددددة الشدددد .5.
 تساعد على تحديد المفهوم الخاطئ (مناقشة،عروض)أنشطة 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 .يقدم مقترحات لمعالجة المفاهيم الخاطئة  57.
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

.54 
يسددداعد المعلدددم علدددى التعدددرف علدددى صدددعوبات الدددتعلم عندددد 

ة للتغلدب عليهدا مدن خدالل التددخالت الطالب واقتراح أنشط
 اليومية والتحقق من القهم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.5. 
يددددوفر للمعلددددم الفرصددددة لتدددددريب الطددددالب علددددى إعددددادة بندددداء 

مناقشدة الفكدرة الرئيسدة )المعرفة من خالل نشاط مدن خدالل 
Quick check) 

  . .  ت
35.8 3537 

  8. 8.  ن

م مدن تقنيدة علدى مسداعدة المعلمدين علدى بنداء يسهم بما يقد 56.
 Exam View assessmentاالختبارات باستخدام  

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

.53 

يسددددداعد المعلمدددددين علدددددى تحددددددي الطدددددالب بشدددددكل صدددددحيح 
باسدددتخدام القدددراءة الموجهدددة ،أوراق العمدددل لإلثدددراء والتعزيدددز 

لددم حقيبددة المع) Fast file chapter resourcesفددي 
 (لألنشطة الصفية

    4 ت

7588 8588 
    388 ن

يركددددز دليددددل المعلددددم علددددى تعزيددددز مهددددارات المددددذاكرة والتددددي  50.
 .تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.59 
ترّكدددددز سدددددمات المشددددداريع البحثيدددددة فدددددي دليدددددل المعلدددددم علدددددى 

ى تحمدددل مسدددؤولية مهدددارات المدددذاكرة وتسددداعد الطدددالب علددد
 تعلمهم باستخدام مشاريع الوحدة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

يددزود ببصددريات عاليددة الجددودة فددي الشددفافيات لتركيددز انتبدداه  538.
 الطالب وشد اهتمامه

   . . ت
.5.8 3588 

   8. 8. ن

.533 
تددوفر سددمات القددراءة الفاعلددة  العديددد مددن اسددتراتيجيات  الددتعلم 

نقدددددداش الزوايددددددا األربددددددع ،مقابلددددددة ، أكتددددددب وندددددداقش)ني التعدددددداو 
 ( األصدقاء

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تفاعددل  active folderتشددجع نشدداطات الملددف التفدداعلي  .53.
 الطالب في مجموعات صغيرة

 3 3   ت
853. 35.8 

 .. 2.   ن
 85.69 544. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %0357 ة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثانيالنسب
 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق استراتيجيات التعلم المتمايز 3المؤّشر

753 
يوجد قسم خاص بالتعليم المتمايز يحتوى  على العديدد مدن 
االستراتيجيات لمالقاة المستويات المتعددة للطلبدة والطدالب 

 ذوو االحتياجات الخاصة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

75. 
يسدداعد المعلددم علددى تحدددي الطددالب بشددكل مناسددب القددراءة 
الموجهه للتمكن من المحتوى أوراق العمل للتعزيدز والتوسدع 

 Fast file chapter resourcesفي 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

757 
شددددطة فددددي محتددددوى نمسددددتويات متمددددايزة لعددددرض  األ7يددددوفر

د لمالقدداة احتياجددات الفئددات فددي المسددتوى صدف دراسددي واحدد
 والمستوى المتقدم. الطبيعي والمستوى الضعيف

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تدددوفر قدددراءة كاملدددة للدددنص مدددن السدددبورة التفاعليدددة باسدددتخدام  754
Student work DVD-ROM 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

75. 
اليب بصددرية متعدددددة يقدددم تعليمددات حددول كيفيدددة ابتكددار أسدد

لتقدددديم المعلومدددات  باسدددتخدام خدددرائط المفددداهيم ،الرسدددومات 
 graphics softwareية و انالبي

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

 .8533 578. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %3653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ل استراتيجيات التعلم التعاونييدعم الدلي 4المؤشر

تددددددوفر سددددددمات القددددددراءة الفاعلددددددة فددددددي الدددددددليل العديددددددد مددددددن  453
 استراتيجيات التعلم التعاوني 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

45. 
يقددددددم اسدددددتراتيجيات الددددددتعلم التعددددداوني مدعومدددددة بإرشددددددادات 

دليـــــل للمعلمدددددين لتضدددددمين هدددددذه االسدددددتراتيجيات باسدددددتخدام 
 (ضمن حقيبة المعلم)في الغرفة الصفية  نيالتعلم التعاو 

   7 3 ت
.5.. 35.8 

   .3 .. ن

صدددددممت العديددددددد مددددددن األنشددددددطة والمختبددددددرات لمجموعددددددات  457
 ( تعلم تعاوني) مصغرة تعاونية ميزت بأيقونة 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
 85.8 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %9353 لمئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابعالنسبة ا
 85394 .54. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %0853 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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التعلم ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 99-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (85394)معياري  وبانحراف ، (.54.)ساوي ت المتمركز حول المتعلم

 %(.0853)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)مابين 
، (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين 

وبمستوى ( 7588)بمتوسط حسابي ( 533.، 59.، 50.، 53.، 54.، 57.، .5.، 53.)وتحققت الشواهد 
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة المعلم بدعم التعلم المتمركز حول المتعلم بتعزيز  تحقق مرتفع

، مهارات المذاكرة ومشاريع الوحدة واستراتيجيات التعلم التعاوني والتقويم البنائي كما  في السلسلة األصل
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على أن درجة ( 5.8.)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 538.)د أما الشاه

إال أن الشفافيات ضمنت في مصادر الفصول بالشفافيات مرتفعة   كتاب المشروع نسخة المعلمالتزام 
( .5.) ، يليه الشاهدولم ترفع على الموقع االلكتروني ضمن حقيبة المعلم كصور ولم تضمن كشفافية

بتوفير الفرصة لتدريب مما يدل على التزام كتب المشروع  ومستوى تحقق متوسط( 35.8)حسابي  توسطبم
ولكن بسبب ( Quick check)الطالب على إعادة بناء المعرفة من خالل نشاط مناقشة الفكرة الرئيسة 

نشاط الخاص ولم يذكر الP468 المنبهات وتقابل  (..)ددمج الدروس يتم مناقشة فكرة درس واحد مثل ص
ومستوى تحقق منخفض ( .853)بمتوسط حسابي ( .53.)، ثم الشاهد (437)في صد بالدرس الثاني

تحقق لغياب الملف التفاعلي والتقنية المساعدة غير م ومستوى( 8588)بمتوسط حسابي ( 56.)والشاهد 
 .المشروع من الدليل ضمن منتجاتللمعلمين على بناء االختبارات 

حيث ( 7588 –8588)الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين بالنسبة للمؤشر 
مما يدل  وبمستوى تحقق مرتفع( 7588)على متوسط حسابي ( 757، .75، 753)حصلت المؤشرات 

شطة متمايزة وتوفير أوراق عمل في حقيبة المصادر أنعلى التزام كتب المشروع بتقديم استراتيجيات و 
مما بمستوى تحقق مرتفع ( 5.8.)فقد حصل على متوسط حسابي ( .75)ا الشاهد ، أمللتعزيز والتوسع

 graphicsا عد يدل على التزام كتب المشروع بتقديم البصريات المتعددة مثل خرائط المفاهيم ما

software .  تحقق غير مبمستوى ( 8588)والذي حصل على متوسط حسابي ( 754)وأخيرا الشاهد
لذكية والتي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض من خالل توفير روابط  لمواقع السبورة ا وذلك لغياب

 .ذات عالقة بالمقرر في الشبكة العنكبوتية
 انوقد تحقق الشاهد( 7588 –..5.)والمؤشر الرابع تراوحت متوسطات شواهده بين 

بتقديم شروع مما يدل على التزام كتب الم بمستوى تحقق مرتفع( 7588)بمتوسط حسابي ( 457، 453)
شطة والمختبرات لمجموعات صغيرة كما في ناستراتيجيات التعلم التعاوني من خالل القراءة الفاعلة واأل

مما يدل على . ومستوى تحقق مرتفع( ..5.)بمتوسط حسابي ( .45)، يليهما الشاهد األصلالسلسلة 
لتعاوني مدعومة بإرشادات للمعلمين التزام كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بتقديم استراتيجيات التعلم ا

 .ولكن دون وجود دليل مستقل للتعلم التعاوني
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

يددزود ببصددريات عاليددة الجددودة فددي الشددفافيات لتركيددز انتبدداه  538.
 الطالب وشد اهتمامه

   . . ت
.5.8 3588 

   8. 8. ن

.533 
تددوفر سددمات القددراءة الفاعلددة  العديددد مددن اسددتراتيجيات  الددتعلم 

نقدددددداش الزوايددددددا األربددددددع ،مقابلددددددة ، أكتددددددب وندددددداقش)ني التعدددددداو 
 ( األصدقاء

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تفاعددل  active folderتشددجع نشدداطات الملددف التفدداعلي  .53.
 الطالب في مجموعات صغيرة

 3 3   ت
853. 35.8 

 .. 2.   ن
 85.69 544. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %0357 ة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثانيالنسب
 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق استراتيجيات التعلم المتمايز 3المؤّشر

753 
يوجد قسم خاص بالتعليم المتمايز يحتوى  على العديدد مدن 
االستراتيجيات لمالقاة المستويات المتعددة للطلبدة والطدالب 

 ذوو االحتياجات الخاصة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

75. 
يسدداعد المعلددم علددى تحدددي الطددالب بشددكل مناسددب القددراءة 
الموجهه للتمكن من المحتوى أوراق العمل للتعزيدز والتوسدع 

 Fast file chapter resourcesفي 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

757 
شددددطة فددددي محتددددوى نمسددددتويات متمددددايزة لعددددرض  األ7يددددوفر

د لمالقدداة احتياجددات الفئددات فددي المسددتوى صدف دراسددي واحدد
 والمستوى المتقدم. الطبيعي والمستوى الضعيف

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تدددوفر قدددراءة كاملدددة للدددنص مدددن السدددبورة التفاعليدددة باسدددتخدام  754
Student work DVD-ROM 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

75. 
اليب بصددرية متعدددددة يقدددم تعليمددات حددول كيفيدددة ابتكددار أسدد

لتقدددديم المعلومدددات  باسدددتخدام خدددرائط المفددداهيم ،الرسدددومات 
 graphics softwareية و انالبي

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

 .8533 578. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %3653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ل استراتيجيات التعلم التعاونييدعم الدلي 4المؤشر

تددددددوفر سددددددمات القددددددراءة الفاعلددددددة فددددددي الدددددددليل العديددددددد مددددددن  453
 استراتيجيات التعلم التعاوني 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

45. 
يقددددددم اسدددددتراتيجيات الددددددتعلم التعددددداوني مدعومدددددة بإرشددددددادات 

دليـــــل للمعلمدددددين لتضدددددمين هدددددذه االسدددددتراتيجيات باسدددددتخدام 
 (ضمن حقيبة المعلم)في الغرفة الصفية  نيالتعلم التعاو 

   7 3 ت
.5.. 35.8 

   .3 .. ن

صدددددممت العديددددددد مددددددن األنشددددددطة والمختبددددددرات لمجموعددددددات  457
 ( تعلم تعاوني) مصغرة تعاونية ميزت بأيقونة 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
 85.8 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %9353 لمئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابعالنسبة ا
 85394 .54. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %0853 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

111 
 

التعلم ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 99-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (85394)معياري  وبانحراف ، (.54.)ساوي ت المتمركز حول المتعلم

 %(.0853)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)مابين 
، (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين 

وبمستوى ( 7588)بمتوسط حسابي ( 533.، 59.، 50.، 53.، 54.، 57.، .5.، 53.)وتحققت الشواهد 
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة المعلم بدعم التعلم المتمركز حول المتعلم بتعزيز  تحقق مرتفع

، مهارات المذاكرة ومشاريع الوحدة واستراتيجيات التعلم التعاوني والتقويم البنائي كما  في السلسلة األصل
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على أن درجة ( 5.8.)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 538.)د أما الشاه

إال أن الشفافيات ضمنت في مصادر الفصول بالشفافيات مرتفعة   كتاب المشروع نسخة المعلمالتزام 
( .5.) ، يليه الشاهدولم ترفع على الموقع االلكتروني ضمن حقيبة المعلم كصور ولم تضمن كشفافية

بتوفير الفرصة لتدريب مما يدل على التزام كتب المشروع  ومستوى تحقق متوسط( 35.8)حسابي  توسطبم
ولكن بسبب ( Quick check)الطالب على إعادة بناء المعرفة من خالل نشاط مناقشة الفكرة الرئيسة 

نشاط الخاص ولم يذكر الP468 المنبهات وتقابل  (..)ددمج الدروس يتم مناقشة فكرة درس واحد مثل ص
ومستوى تحقق منخفض ( .853)بمتوسط حسابي ( .53.)، ثم الشاهد (437)في صد بالدرس الثاني

تحقق لغياب الملف التفاعلي والتقنية المساعدة غير م ومستوى( 8588)بمتوسط حسابي ( 56.)والشاهد 
 .المشروع من الدليل ضمن منتجاتللمعلمين على بناء االختبارات 

حيث ( 7588 –8588)الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين بالنسبة للمؤشر 
مما يدل  وبمستوى تحقق مرتفع( 7588)على متوسط حسابي ( 757، .75، 753)حصلت المؤشرات 

شطة متمايزة وتوفير أوراق عمل في حقيبة المصادر أنعلى التزام كتب المشروع بتقديم استراتيجيات و 
مما بمستوى تحقق مرتفع ( 5.8.)فقد حصل على متوسط حسابي ( .75)ا الشاهد ، أمللتعزيز والتوسع

 graphicsا عد يدل على التزام كتب المشروع بتقديم البصريات المتعددة مثل خرائط المفاهيم ما

software .  تحقق غير مبمستوى ( 8588)والذي حصل على متوسط حسابي ( 754)وأخيرا الشاهد
لذكية والتي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض من خالل توفير روابط  لمواقع السبورة ا وذلك لغياب

 .ذات عالقة بالمقرر في الشبكة العنكبوتية
 انوقد تحقق الشاهد( 7588 –..5.)والمؤشر الرابع تراوحت متوسطات شواهده بين 

بتقديم شروع مما يدل على التزام كتب الم بمستوى تحقق مرتفع( 7588)بمتوسط حسابي ( 457، 453)
شطة والمختبرات لمجموعات صغيرة كما في ناستراتيجيات التعلم التعاوني من خالل القراءة الفاعلة واأل

مما يدل على . ومستوى تحقق مرتفع( ..5.)بمتوسط حسابي ( .45)، يليهما الشاهد األصلالسلسلة 
لتعاوني مدعومة بإرشادات للمعلمين التزام كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بتقديم استراتيجيات التعلم ا

 .ولكن دون وجود دليل مستقل للتعلم التعاوني
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 دليل  ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة: المواصفة الثالثة من المحور األول
 المتوسطالصف الثاني  –المعلم

لغ عددها مؤشر تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبا
المعياري لهذه  االنحرافشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 7)ويندرج تحتها 

( 388-4)التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
ية لمستوى تحقق المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئو  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

  .مؤشرات هذه المواصفة
 100-4 جدول 

ينمي دليل المعلم " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الثالثة المحور األول
 متوسط يالثان دليل المعلم للصف " مهارات االستذكار أو الدراسة

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
 االنحراف
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة  7المؤّشر

.53 
 قددراءةيددزود المعلددم بتلميحددات لزيددادة فهددم الطددالب أثندداء ال

 (reading essentialمصادر المعلم )
 35.8 ..5.   7 3 ت

   .3 .. ن

.5. 
تندددددداقش المفدددددداهيم الخاطئددددددة فددددددي كتدددددداب المعلددددددم ليددددددتمكن 
المعلمدددين مدددن تقدددويم فهدددم الطدددالب وتدددوفير تغذيدددة راجعدددة 

 .فورية لهم

 8588 7588    4 ت
38 ن

8 
   

.57 
الطدددالب فدددي تتدددوفر فدددي كتددداب المعلدددم قدددوائم لتقدددويم أداء 

 (مصادر المعلم للغرفة الصفية)فصول العلوم 
 8588 7588    4 ت
38 ن

8 
   

 85.8 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %9353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 85.8 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %9353 لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  النسبة المئوية

 

دعم ة بي لمستوى تحقق المواصفة الثالثقيمة المتوسط الحسا أن( 388-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85.8)معياري  وبانحراف ، (.53.)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ وبنسبة مرتفعةة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكون درج( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(9353.)% 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس بين  
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للشاهدين قيمته ( 57.، .5.)، وتحققت الشواهد (7588-..5.)
ئة وتقديم قوائم لتقويم أداء الطالب مما يدل على التزام كتب المشروع بمناقشة المفاهيم الخاط( 7588)

111 
 

قيمته  بمتوسط حسابي( 53.)ة الشاهد الثاني يليها في المرتبة. ليماجروه األصلكما في السلسلة 
مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بتزويد المعلم . بمستوى تحقق مرتفع( ..5.)

كما في  reading essentialستقل في المصادر بدبتلميحات لزيادة الفهم ولكن دون وجود كتاب م
 .ليماجروه األصلالسلسلة 

 

 دليل يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث : المواصفة الرابعة من المحور األول
  المتوسطالصف الثاني  –المعلم

عددها مؤشر  تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ
المعياري لهذه  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)ويندرج تحتها 

( 383-4)ويوضح الجدول  التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة،
لمستوى تحقق  المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية االنحرافو التكرارات والمتوسط الحسابي 

 .مؤشرات هذه المواصفة
 
 101-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الرابعة المحور األول
 متوسط انيالث دليل المعلم للصف " يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث  6المؤّشر

يددوفر اسددتراتيجيات ومصددادر إضددافية للمعلددم لمسدداعدة  653
 المهارات األساسية الطالب على التمكن من

 8588 7588    4 ت
    388 ن

65. 

يددددددددوّفر مصددددددددادر إلعددددددددادة كتابددددددددة المحتددددددددوى العلمددددددددي  
بمسدددددددتويات قدددددددراءة سدددددددهلة مدددددددن خدددددددالل اسدددددددتراتيجيات 
اسددتهداف الفهددم باسددتخدام خطددوات تدددوين المالحظددات 

 Reading essentialوأسئلة مركزة  

 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

657 
ضددمن مصددادر المعلددم فددي الصددف اسددتراتيجيات  يددوّفر

 فعالة لبناء مهارات القراءة والكتابة العلمية 
 35.8 .853 3 3   ت

 .. 2.   ن

تدددددوفر تددددددريب فدددددي تنظدددددديم ومراجعدددددة الفكدددددرة الرئيسددددددة  654
 باستخدام القراءة الموجهة  إلتقان المحتوى

 8588 7588    4 ت
    388 ن

65. 
تلفدددددددة لتقويدددددددة القدددددددراءة باسدددددددتخدام توجدددددددد  أنشدددددددطة  مخ

اسدددددددتراتيجيات التددددددددريس المتبدددددددادل ،الدددددددتعلم التعددددددداوني 
 واستراتيجيات القراءة الفاعلة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يقدددددّدم اسدددددتراتيجيات فدددددي افتتاحيدددددة الوحددددددات لتشدددددجيع  656
 الطالب على إدارة التعلم الذاتي عبر مشاريع الوحدة

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 دليل  ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة: المواصفة الثالثة من المحور األول
 المتوسطالصف الثاني  –المعلم

لغ عددها مؤشر تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبا
المعياري لهذه  االنحرافشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 7)ويندرج تحتها 

( 388-4)التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
ية لمستوى تحقق المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئو  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

  .مؤشرات هذه المواصفة
 100-4 جدول 

ينمي دليل المعلم " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الثالثة المحور األول
 متوسط يالثان دليل المعلم للصف " مهارات االستذكار أو الدراسة

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
 االنحراف
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة  7المؤّشر

.53 
 قددراءةيددزود المعلددم بتلميحددات لزيددادة فهددم الطددالب أثندداء ال

 (reading essentialمصادر المعلم )
 35.8 ..5.   7 3 ت

   .3 .. ن

.5. 
تندددددداقش المفدددددداهيم الخاطئددددددة فددددددي كتدددددداب المعلددددددم ليددددددتمكن 
المعلمدددين مدددن تقدددويم فهدددم الطدددالب وتدددوفير تغذيدددة راجعدددة 

 .فورية لهم

 8588 7588    4 ت
38 ن

8 
   

.57 
الطدددالب فدددي تتدددوفر فدددي كتددداب المعلدددم قدددوائم لتقدددويم أداء 

 (مصادر المعلم للغرفة الصفية)فصول العلوم 
 8588 7588    4 ت
38 ن

8 
   

 85.8 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %9353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 85.8 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %9353 لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  النسبة المئوية

 

دعم ة بي لمستوى تحقق المواصفة الثالثقيمة المتوسط الحسا أن( 388-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85.8)معياري  وبانحراف ، (.53.)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ وبنسبة مرتفعةة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكون درج( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(9353.)% 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس بين  
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للشاهدين قيمته ( 57.، .5.)، وتحققت الشواهد (7588-..5.)
ئة وتقديم قوائم لتقويم أداء الطالب مما يدل على التزام كتب المشروع بمناقشة المفاهيم الخاط( 7588)
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قيمته  بمتوسط حسابي( 53.)ة الشاهد الثاني يليها في المرتبة. ليماجروه األصلكما في السلسلة 
مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بتزويد المعلم . بمستوى تحقق مرتفع( ..5.)

كما في  reading essentialستقل في المصادر بدبتلميحات لزيادة الفهم ولكن دون وجود كتاب م
 .ليماجروه األصلالسلسلة 

 

 دليل يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث : المواصفة الرابعة من المحور األول
  المتوسطالصف الثاني  –المعلم

عددها مؤشر  تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ
المعياري لهذه  االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)ويندرج تحتها 

( 383-4)ويوضح الجدول  التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة،
لمستوى تحقق  المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية االنحرافو التكرارات والمتوسط الحسابي 

 .مؤشرات هذه المواصفة
 
 101-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الرابعة المحور األول
 متوسط انيالث دليل المعلم للصف " يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث  6المؤّشر

يددوفر اسددتراتيجيات ومصددادر إضددافية للمعلددم لمسدداعدة  653
 المهارات األساسية الطالب على التمكن من

 8588 7588    4 ت
    388 ن

65. 

يددددددددوّفر مصددددددددادر إلعددددددددادة كتابددددددددة المحتددددددددوى العلمددددددددي  
بمسدددددددتويات قدددددددراءة سدددددددهلة مدددددددن خدددددددالل اسدددددددتراتيجيات 
اسددتهداف الفهددم باسددتخدام خطددوات تدددوين المالحظددات 

 Reading essentialوأسئلة مركزة  

 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

657 
ضددمن مصددادر المعلددم فددي الصددف اسددتراتيجيات  يددوّفر

 فعالة لبناء مهارات القراءة والكتابة العلمية 
 35.8 .853 3 3   ت

 .. 2.   ن

تدددددوفر تددددددريب فدددددي تنظدددددديم ومراجعدددددة الفكدددددرة الرئيسددددددة  654
 باستخدام القراءة الموجهة  إلتقان المحتوى

 8588 7588    4 ت
    388 ن

65. 
تلفدددددددة لتقويدددددددة القدددددددراءة باسدددددددتخدام توجدددددددد  أنشدددددددطة  مخ

اسدددددددتراتيجيات التددددددددريس المتبدددددددادل ،الدددددددتعلم التعددددددداوني 
 واستراتيجيات القراءة الفاعلة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يقدددددّدم اسدددددتراتيجيات فدددددي افتتاحيدددددة الوحددددددات لتشدددددجيع  656
 الطالب على إدارة التعلم الذاتي عبر مشاريع الوحدة

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

يقدم أفكارا للتمكن مدن المفدردات األساسدية  مدن خدالل  653
 اشتقاق بعض المفردات وربطها باالستخدام اليومي

 8588 7588    4 ت
    388 ن

650 
 (كلمات متقاطعة )يقدم ألعابا تعليمية 

 puzzle maker CDلتعزيدز مهددارات المفددردات 
ROM 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

659 
يقدددددم توجيهددددات للمعلددددم تسدددداعد الطددددالب علددددى تفسددددير 

اسددتخدام ) Visual Learningالمعلومددات البصددرية 
 (الصور والرسوم

 35.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

6538 
يقددددم توجيهدددات للمعلدددم فدددي مرحلدددة التحفيدددز باسدددتخدام 

لتقدددديم  خلفيددددات CD-ROOM السدددبورة التفاعليدددة 
 ة ورسوم متحركةية تفاعليانبصرية ورسوم بي

 8588 8588 4    ت
 388    ن

6533 
يقددددّدم للمعلددددم اسددددتراتيجيات محددددددة لمسدددداعدة الطددددالب 
علدى الددتمكن مدن المهددارات األساسدية باسددتخدام القددراءة 

 والكتابة في فصول العلوم 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 ..857 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %6057 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ..857 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %6057 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( 383-4)يتضح من الجدول 
، (..857)معياري  وبانحراف ، (.58.)تساوي مهارات القراءة والكتابة والتحدث يطور دليل المعلم 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-.35)ويقع هذا المتوسط في المدى مابين 
 %(.6057)؛ وبنسبة متوسطة

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس بين
بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( 6533، 653، 656، .65، 654، 653)، وتحققت الشواهد (8588-7588)

مما يدل على التزام كتب المشروع بتوفير مصادر إضافية واستراتيجيات تساعد ( 7588)حسابي قيمته 
دارة التعلم الذاتي وربط المفردات باالستخدام اليومي  ا كمالطالب على التمكن من المهارات األساسية وا 

( ..5.)حسابي  بمتوسط( 659)ة الشاهد الثاني ليها في المرتبةيو  .ليماجروه األصلفي السلسلة 
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بتقديم توجيهات للمعلم . ومستوى تحقق مرتفع

لشاهد يليه ا. ليماجروه األصلتساعد الطالب على تفسير المعلومات البصرية كما في السلسلة 
تضمن لم  Reading essential  أنومستوى تحقق متوسط حيث ( 35.8)بمتوسط حسابي ( .65)
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كمصدر مستقل للقراءة الميسرة عند عرض مصادر الفصول في الدليل لجميع الفصول كالسلسلة 
 .ليماجروه األصل

ض الستراتيجيات القراءة ومستوى تحقق منخف( .853)بمتوسط حسابي ( 657)ثم الشاهد 
هناك شواهد وردت في دليل المعلمة  Reading and writing in the science classroom الفاعلة

فكر ددد ، د(64)دالتوقع ص ،المنظم التخطيطي حل المشكلة، (73)دمثل ص ،تحت أيقونة قراءة فاعلة
ها ولكن لم توضح آليات أو توقيت تنفيذ ،لخإ... (337)دملخص األخبار ص ،(93)دناقش دد شارك ص

شطة أنتحقق لغياب غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 6538 ،650)وأخيرا جاء الشاهدين 
شطة الغاز المفردات مثل تركيب أنمصادر التعلم االلكترونية التي تدعم مهارة تعزيز المفردات مثل 

فهم  والتي توفر فرصا للطالب لتعميق( CD Rom Puzzle Makers)الكلمات أو الكلمات المتقاطعة 
 . ي المفردات المهمةانمع

 
 الصف  –دليل المعلم يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة: المواصفة الخامسة من المحور األول

 المتوسطالثاني 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و شواهد وذلك باستخراج ( تسعة)مؤشر ويندرج تحتها 
( .38-4)لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 
 . مؤشرات هذه المواصفة

 102-4 جدول 

يقدم الدليل " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الخامسة المحور األول
 متوسط الثاني لدليل المعلم للصف" أساليب تقويم متعددة

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن ريالمعيا
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية  4المؤّشر

353 
يحددددد المفددداهيم الخاطئدددة عندددد الطدددالب وكيفيدددة معالجتهدددا 

 .لتعزيز فهم الطالب
 8588 7588    4 ت
    388 ن

قدددددداييس تقدددددددير لألسددددددئلة يشددددددتمل كتدددددداب المعلددددددم علددددددى م .35
 .المفتوحة

 3537 35.8  3 7  ت
  .. .3 8. ن

357 
عددددادة التدددددريس للمفدددداهيم  يقدددددم أنشددددطة لمراجعددددة الفهددددم وا 

 الرئيسة ضمن المرحلة الثالثة في خطة الدرس
 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوجدددد التقدددويم فدددي كتددداب المعلدددم بعدددد كدددل فصدددل ويشدددتمل  354
 .اءعلى تقويم األد

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

يقدم أفكارا للتمكن مدن المفدردات األساسدية  مدن خدالل  653
 اشتقاق بعض المفردات وربطها باالستخدام اليومي

 8588 7588    4 ت
    388 ن

650 
 (كلمات متقاطعة )يقدم ألعابا تعليمية 

 puzzle maker CDلتعزيدز مهددارات المفددردات 
ROM 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

659 
يقدددددم توجيهددددات للمعلددددم تسدددداعد الطددددالب علددددى تفسددددير 

اسددتخدام ) Visual Learningالمعلومددات البصددرية 
 (الصور والرسوم

 35.8 ..5.   7 3 ت
   .3 .. ن

6538 
يقددددم توجيهدددات للمعلدددم فدددي مرحلدددة التحفيدددز باسدددتخدام 

لتقدددديم  خلفيددددات CD-ROOM السدددبورة التفاعليدددة 
 ة ورسوم متحركةية تفاعليانبصرية ورسوم بي

 8588 8588 4    ت
 388    ن

6533 
يقددددّدم للمعلددددم اسددددتراتيجيات محددددددة لمسدددداعدة الطددددالب 
علدى الددتمكن مدن المهددارات األساسدية باسددتخدام القددراءة 

 والكتابة في فصول العلوم 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 ..857 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %6057 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ..857 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %6057 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( 383-4)يتضح من الجدول 
، (..857)معياري  وبانحراف ، (.58.)تساوي مهارات القراءة والكتابة والتحدث يطور دليل المعلم 

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-.35)ويقع هذا المتوسط في المدى مابين 
 %(.6057)؛ وبنسبة متوسطة

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس بين
بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( 6533، 653، 656، .65، 654، 653)، وتحققت الشواهد (8588-7588)

مما يدل على التزام كتب المشروع بتوفير مصادر إضافية واستراتيجيات تساعد ( 7588)حسابي قيمته 
دارة التعلم الذاتي وربط المفردات باالستخدام اليومي  ا كمالطالب على التمكن من المهارات األساسية وا 

( ..5.)حسابي  بمتوسط( 659)ة الشاهد الثاني ليها في المرتبةيو  .ليماجروه األصلفي السلسلة 
مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بتقديم توجيهات للمعلم . ومستوى تحقق مرتفع

لشاهد يليه ا. ليماجروه األصلتساعد الطالب على تفسير المعلومات البصرية كما في السلسلة 
تضمن لم  Reading essential  أنومستوى تحقق متوسط حيث ( 35.8)بمتوسط حسابي ( .65)
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كمصدر مستقل للقراءة الميسرة عند عرض مصادر الفصول في الدليل لجميع الفصول كالسلسلة 
 .ليماجروه األصل

ض الستراتيجيات القراءة ومستوى تحقق منخف( .853)بمتوسط حسابي ( 657)ثم الشاهد 
هناك شواهد وردت في دليل المعلمة  Reading and writing in the science classroom الفاعلة

فكر ددد ، د(64)دالتوقع ص ،المنظم التخطيطي حل المشكلة، (73)دمثل ص ،تحت أيقونة قراءة فاعلة
ها ولكن لم توضح آليات أو توقيت تنفيذ ،لخإ... (337)دملخص األخبار ص ،(93)دناقش دد شارك ص

شطة أنتحقق لغياب غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 6538 ،650)وأخيرا جاء الشاهدين 
شطة الغاز المفردات مثل تركيب أنمصادر التعلم االلكترونية التي تدعم مهارة تعزيز المفردات مثل 

فهم  والتي توفر فرصا للطالب لتعميق( CD Rom Puzzle Makers)الكلمات أو الكلمات المتقاطعة 
 . ي المفردات المهمةانمع

 
 الصف  –دليل المعلم يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة: المواصفة الخامسة من المحور األول

 المتوسطالثاني 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و شواهد وذلك باستخراج ( تسعة)مؤشر ويندرج تحتها 
( .38-4)لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 
 . مؤشرات هذه المواصفة

 102-4 جدول 

يقدم الدليل " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الخامسة المحور األول
 متوسط الثاني لدليل المعلم للصف" أساليب تقويم متعددة

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن ريالمعيا
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية  4المؤّشر

353 
يحددددد المفددداهيم الخاطئدددة عندددد الطدددالب وكيفيدددة معالجتهدددا 

 .لتعزيز فهم الطالب
 8588 7588    4 ت
    388 ن

قدددددداييس تقدددددددير لألسددددددئلة يشددددددتمل كتدددددداب المعلددددددم علددددددى م .35
 .المفتوحة

 3537 35.8  3 7  ت
  .. .3 8. ن

357 
عددددادة التدددددريس للمفدددداهيم  يقدددددم أنشددددطة لمراجعددددة الفهددددم وا 

 الرئيسة ضمن المرحلة الثالثة في خطة الدرس
 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوجدددد التقدددويم فدددي كتددداب المعلدددم بعدددد كدددل فصدددل ويشدددتمل  354
 .اءعلى تقويم األد

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن ريالمعيا
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

غيدداب يتددوفر الملددف التفدداعلي ضددمن مصددادر المعلددم فددي  .35
 .مخطط الفصل

 8588 8588 4    ت
 388    ن

356 
يقدم ضمن تقويم األداء في دروس العلوم قائمدة لمقداييس 

 .تقدير وتعليمات للمعلم الستخدامها في تقويم األداء
 35.8 ..5.  3 7  ت
  .. .3  ن

353 
يقدددددم عينددددة مددددن االختبددددارات تسدددداعد المعلددددم فددددي التقيدددديم 
يسدددددتخدم فيددددده قدددددرص مضدددددغوط عليددددده عددددددد مدددددن أسدددددئلة 

 .على األسئلة أو اإلضافة عليهايل االختبارات ويمكن التعد

 8588 8588 4    ت
 388    ن

يوجددددد قددددرص مضددددغوط  يسددددتخدم فددددي السددددبورة التفاعليددددة  350
 ية لكل مقطع في كل درس ويتضمن أسئلة تقيم

 8588 8588 4    ت
 388    ن

يقدددم  فيددديو استعراضددي فددي شددكل لعبددة للتغذيددة الراجعددة  359
 .بعد كل فصل

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 85363 .354 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %4433 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 85363 .354 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %4433 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  أن( .38-4)يتضح من الجدول 
ويقع هذا المتوسط ، (85363)معياري  وبانحراف، (.354)تساوي  يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة

؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من-.853)بين  في المدى ما
(4357.)% 

، (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 
مما يدل على التزام كتب ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 354، 357، 353)وتحققت الشواهد 

بتحديد المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيفية معالجتها لتعزيز الفهم وبتقديم أنشطة لمراجعة الفهم المشروع 
عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة ضمن المرحلة الثالثة في خطة الدرس ووجود التقويم في كتاب المعلم بعد كل  وا 

ومستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 356)، يليها في المرتبة الثانية الشاهد فصل ويشتمل على تقويم األداء
تقديم قائمة لمقاييس التقدير  دليل المعلم على مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة. تحقق مرتفع

( 35.8)بمتوسط حسابي ( .35)وتعليمات للمعلم الستخدامها في تقويم األداء في دروس العلوم، ثم الشاهد 
مستوى تحقق متوسط لغياب اإلشارة إلى مقاييس تقدير األسئلة المفتوحة والتي وردت في مقدمة الدليل و 

عند ورود إجابات هذه األسئلة في نهاية الوحدة في االختبار المقنن كما في السلسلة األصل، يليه ( ه9)صد
الملف  تحقق وذلك لغيابمغير  بمستوى( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 359، 350، 353، .35)االشواهد 

على  التي توفر روابط ألنشطة ومصادر( CD-ROM)واألقراص المدمجة  التفاعلية التفاعلي والسبورة
نترنت وتزود الطالب بأوراق العمل ويقدم عينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم يستخدم فيه قرص اإل
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يل على األسئلة أو اإلضافة عليهاوعدم وجود فيديو مضغوط عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعد
 .الشواهد استعراضي في شكل لعبة للتغذية الراجعة بعد كل فصل، وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين

 

 الصف الثاني  –دليل المعلميدعم التطوير المهني للمعلم : المواصفة السادسة من المحور األول
 المتوسط

( 3)األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين 
المعياري  االنحرافشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( ستة)مؤشر ويندرج تحتها 

( 387-4)لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافابي و التكرارات والمتوسط الحس

 .مؤشرات هذه المواصفة
 103-4 جدول 

يدعم التطوير "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة السادسة المحور األول 
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" للمعلم المهني

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدًا 

(0) 
 يوفر مصادر متنوعة للتطوير المهني للمعلمين 8المؤّشر

053 
 fast file)شدطة الصدفية نتدوفر حقيبدة المعلدم لأل

chapter resources ) دعمددا للتطددوير المهنددي
 للمعلم وتقدم استراتيجيات تدريس متعددة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

خلفيددة )يددوفر معلومددات إضددافية لمحتددوى كددل درس  .05
 (علمية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

057 
 teacher to)توفر سدمات رسدائل بدين المعلمدين 

teacher )لميدددددددة رؤى حدددددددول ضدددددددمن الخلفيدددددددة الع
 إستراتيجيات تدريس ناجحة 

 35.8 ..35  7 3  ت
  .3 ..  ن

يقددددم نمددداذج لكدددل مدددن التددددريس المتمدددايز والتقدددويم  054
 البنائي 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

05. 

أو السدبورة   Interactive Chalkboardتحتدوي
التفاعليددة علددى عددروض تقديميددة مددع رسددومات لكددل 

أيًضدددددددا علددددددى صدددددددور للعدددددددروض  فصددددددل ويحتدددددددوي
 التقديمية المخصصة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

056 
 توجد مصادر إضافية للتطوير المهني على الدرابط

www.glenco.com  يتضددددمن منتدددددى للمعلمددددين
 يتشاركون فيه بخبراتهم ومعارفهم 

 8588 8588 4    ت

 388    ن

 ..85 3533 حقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمستوى ت
  %358. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 ..85 3533 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %358. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن ريالمعيا
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

غيدداب يتددوفر الملددف التفدداعلي ضددمن مصددادر المعلددم فددي  .35
 .مخطط الفصل

 8588 8588 4    ت
 388    ن

356 
يقدم ضمن تقويم األداء في دروس العلوم قائمدة لمقداييس 

 .تقدير وتعليمات للمعلم الستخدامها في تقويم األداء
 35.8 ..5.  3 7  ت
  .. .3  ن

353 
يقدددددم عينددددة مددددن االختبددددارات تسدددداعد المعلددددم فددددي التقيدددديم 
يسدددددتخدم فيددددده قدددددرص مضدددددغوط عليددددده عددددددد مدددددن أسدددددئلة 

 .على األسئلة أو اإلضافة عليهايل االختبارات ويمكن التعد

 8588 8588 4    ت
 388    ن

يوجددددد قددددرص مضددددغوط  يسددددتخدم فددددي السددددبورة التفاعليددددة  350
 ية لكل مقطع في كل درس ويتضمن أسئلة تقيم

 8588 8588 4    ت
 388    ن

يقدددم  فيددديو استعراضددي فددي شددكل لعبددة للتغذيددة الراجعددة  359
 .بعد كل فصل

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 85363 .354 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %4433 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 85363 .354 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %4433 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  أن( .38-4)يتضح من الجدول 
ويقع هذا المتوسط ، (85363)معياري  وبانحراف، (.354)تساوي  يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة

؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من-.853)بين  في المدى ما
(4357.)% 

، (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 
مما يدل على التزام كتب ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 354، 357، 353)وتحققت الشواهد 

بتحديد المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيفية معالجتها لتعزيز الفهم وبتقديم أنشطة لمراجعة الفهم المشروع 
عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة ضمن المرحلة الثالثة في خطة الدرس ووجود التقويم في كتاب المعلم بعد كل  وا 

ومستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 356)، يليها في المرتبة الثانية الشاهد فصل ويشتمل على تقويم األداء
تقديم قائمة لمقاييس التقدير  دليل المعلم على مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة. تحقق مرتفع

( 35.8)بمتوسط حسابي ( .35)وتعليمات للمعلم الستخدامها في تقويم األداء في دروس العلوم، ثم الشاهد 
مستوى تحقق متوسط لغياب اإلشارة إلى مقاييس تقدير األسئلة المفتوحة والتي وردت في مقدمة الدليل و 

عند ورود إجابات هذه األسئلة في نهاية الوحدة في االختبار المقنن كما في السلسلة األصل، يليه ( ه9)صد
الملف  تحقق وذلك لغيابمغير  بمستوى( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 359، 350، 353، .35)االشواهد 

على  التي توفر روابط ألنشطة ومصادر( CD-ROM)واألقراص المدمجة  التفاعلية التفاعلي والسبورة
نترنت وتزود الطالب بأوراق العمل ويقدم عينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم يستخدم فيه قرص اإل
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يل على األسئلة أو اإلضافة عليهاوعدم وجود فيديو مضغوط عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعد
 .الشواهد استعراضي في شكل لعبة للتغذية الراجعة بعد كل فصل، وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين

 

 الصف الثاني  –دليل المعلميدعم التطوير المهني للمعلم : المواصفة السادسة من المحور األول
 المتوسط

( 3)األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين 
المعياري  االنحرافشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( ستة)مؤشر ويندرج تحتها 

( 387-4)لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافابي و التكرارات والمتوسط الحس

 .مؤشرات هذه المواصفة
 103-4 جدول 

يدعم التطوير "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة السادسة المحور األول 
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" للمعلم المهني

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدًا 

(0) 
 يوفر مصادر متنوعة للتطوير المهني للمعلمين 8المؤّشر

053 
 fast file)شدطة الصدفية نتدوفر حقيبدة المعلدم لأل

chapter resources ) دعمددا للتطددوير المهنددي
 للمعلم وتقدم استراتيجيات تدريس متعددة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

خلفيددة )يددوفر معلومددات إضددافية لمحتددوى كددل درس  .05
 (علمية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

057 
 teacher to)توفر سدمات رسدائل بدين المعلمدين 

teacher )لميدددددددة رؤى حدددددددول ضدددددددمن الخلفيدددددددة الع
 إستراتيجيات تدريس ناجحة 

 35.8 ..35  7 3  ت
  .3 ..  ن

يقددددم نمددداذج لكدددل مدددن التددددريس المتمدددايز والتقدددويم  054
 البنائي 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

05. 

أو السدبورة   Interactive Chalkboardتحتدوي
التفاعليددة علددى عددروض تقديميددة مددع رسددومات لكددل 

أيًضدددددددا علددددددى صدددددددور للعدددددددروض  فصددددددل ويحتدددددددوي
 التقديمية المخصصة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

056 
 توجد مصادر إضافية للتطوير المهني على الدرابط

www.glenco.com  يتضددددمن منتدددددى للمعلمددددين
 يتشاركون فيه بخبراتهم ومعارفهم 

 8588 8588 4    ت

 388    ن

 ..85 3533 حقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمستوى ت
  %358. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 ..85 3533 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السادسة
  %358. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة السادسة
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لسادسة قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ا أن( 387-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (..85)معياري  وبانحراف، (3533)تساوي  يدعم التطوير المهني للمعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-35.8)بين  المدى ما
(.358.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثامن بين
( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 054، .05، 053)، وتحققت الشواهد (8588-7588)

 fast)شطة الصفية نمما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بتوفير حقيبة المعلم لأل

file chapter resources )ة دعما للتطوير المهني للمعلم وكذلك تقديم استراتيجيات تدريس متعدد
ونماذج لكل من التدريس المتمايز والتقويم ( خلفية علمية)توفر معلومات إضافية لمحتوى كل درس 

بمتوسط حسابي ( 057)ة الشاهد الثاني ل، يليها في المرتبةيماجروه األصلكما في السلسلة  .البنائي
ضمن ( teacher to teacher)ومستوى تحقق منخفض وذلك لعدم توفر رسائل بين المعلمين ( ..35)

، تحققغير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 056، .05)، ثم الشاهدين الخلفية العلمية
ي تشجع تفاعل الطالب مع لغياب السبورة التفاعلية الت الشواهد وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين

للدرس وللفصل  ية التفاعلية وأسئلةانالعروض وتقدم مقاطع صوتية وبنك للصور وبنك للرسوم البي
ب ولغيا واختبارات مقننة للتدريب وشفافيات وروابط  لمواقع ذات عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

والذي يتضمن منتدى للمعلمين  www.glenco.com المصادر اإلضافية للتطوير المهني على الرابط
 .يتشاركون فيه بخبراتهم ومعارفهم

 

 دليل المعلم يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم: ن المحور األولالمواصفة السابعة م– 
 المتوسطالصف الثاني 

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ري المعيا االنحرافشواهد باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( أربعة)مؤشر وذلك ويندرج تحته 

( 384-4)ويوضح الجدول . لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 .مؤشرات هذه المواصفة
 
 
 
 
 
 

118 
 

 104-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة المحور األول
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

فض منخ
 (0)جدًا 

 يوجه المعلم إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعلم وتعليم العلوم  9المؤشر

953 
أو السددددبورة   Interactive Chalkboardتحتددددوي

التفاعليدددة علدددى عدددروض تقديميدددة مدددع رسدددومات لكدددل فصدددل 
 ويحتوي أيًضا على صور للعروض التقديمية المخصصة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

95. 
لهددددددددم   LabManagerسددددددددمح برنددددددددامج إدارة المعمددددددددل ي

 وأدوات تكنولوجية أخرى. شطة المعملأنبتخصيص 
 8588 8588 4    ت
 388    ن

957 

 للمعلمددين بالوصدددول Science Onlineيسددمح موقددع 
 األفكدددددارمنتددددددى المعلدددددم حيدددددث يتبدددددادل المعلمدددددون  إلدددددى

وتتدددددوفر مصدددددادر إضدددددافية .  شدددددطةنواالسدددددتراتيجيات واأل
 glencoe.comلم على الرابط للمع

 8588 8588 4    ت

   388 

954 
 TeacherWorksTMيسددمح قددرص الددد دي فددي دي 

Plus DVD-ROM  للمعلمين بتخصيص خطة الددرس
 .واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة

 8588 8588 4    ن

   388 

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %858 لنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسعا

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
  %858 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة 

 

 قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة أن( 384-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)معياري  وبانحراف ،(8588)تساوي  لم وتعليم العلوميوظف التقنية لدعم تع

منخفضة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .853أقل من-8588)بين  المتوسط في المدى ما
التي تندرج تحت المؤشر التاسع ( 954، 957، .95، 953) وقد حصلت الشواهد (858)؛ وبنسبة جداً 

مختبرات  وذلك  لغياب%(  858)تحقق غير موبمستوى ( 8588) غتعلى قيمة متوسط حسابي بل
موقع  ولغياب المواقع االلكترونية التفاعلية مثل (المختبرات االفتراضية)والمصادر التقنية مثل  ترنتناال

Science Online منتدى المعلم حيث يتبادل المعلمون  إلى للمعلمين الذي يسمح لهم بالوصول
شطة تفاعلية أنويقدم راوبط ذات صلة بالمناهج لم تععرر ض بعد؛ و . شطةنجيات واألواالستراتي األفكار

؛ Web Questشطة بحث متوفرة على موقع أنواختبارات تفاعلية وتقويم ذاتي لكل درس وفصل و 
 ،رسومات لكل فصلأو السبورة التفاعلية والتي تقدم  عروض و   Interactive Chalkboardولغياب 

وأدوات . شطة المعملأنالذي يسمح للمعلم بتخصيص  Lab Managerإدارة المعمل وغياب  برنامج 
أو قرص الددي في  glencoe.comولعدم توفر مصادر إضافية للمعلم على الرابط  تكنولوجية أخرى
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لسادسة قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ا أن( 387-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (..85)معياري  وبانحراف، (3533)تساوي  يدعم التطوير المهني للمعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-35.8)بين  المدى ما
(.358.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثامن بين
( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 054، .05، 053)، وتحققت الشواهد (8588-7588)

 fast)شطة الصفية نمما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بتوفير حقيبة المعلم لأل

file chapter resources )ة دعما للتطوير المهني للمعلم وكذلك تقديم استراتيجيات تدريس متعدد
ونماذج لكل من التدريس المتمايز والتقويم ( خلفية علمية)توفر معلومات إضافية لمحتوى كل درس 

بمتوسط حسابي ( 057)ة الشاهد الثاني ل، يليها في المرتبةيماجروه األصلكما في السلسلة  .البنائي
ضمن ( teacher to teacher)ومستوى تحقق منخفض وذلك لعدم توفر رسائل بين المعلمين ( ..35)

، تحققغير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 056، .05)، ثم الشاهدين الخلفية العلمية
ي تشجع تفاعل الطالب مع لغياب السبورة التفاعلية الت الشواهد وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين

للدرس وللفصل  ية التفاعلية وأسئلةانالعروض وتقدم مقاطع صوتية وبنك للصور وبنك للرسوم البي
ب ولغيا واختبارات مقننة للتدريب وشفافيات وروابط  لمواقع ذات عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

والذي يتضمن منتدى للمعلمين  www.glenco.com المصادر اإلضافية للتطوير المهني على الرابط
 .يتشاركون فيه بخبراتهم ومعارفهم

 

 دليل المعلم يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم: ن المحور األولالمواصفة السابعة م– 
 المتوسطالصف الثاني 

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ري المعيا االنحرافشواهد باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( أربعة)مؤشر وذلك ويندرج تحته 

( 384-4)ويوضح الجدول . لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 

 .مؤشرات هذه المواصفة
 
 
 
 
 
 

118 
 

 104-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة السابعة المحور األول
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

فض منخ
 (0)جدًا 

 يوجه المعلم إلى مصادر تقنية متنوعة لدعم تعلم وتعليم العلوم  9المؤشر

953 
أو السددددبورة   Interactive Chalkboardتحتددددوي

التفاعليدددة علدددى عدددروض تقديميدددة مدددع رسدددومات لكدددل فصدددل 
 ويحتوي أيًضا على صور للعروض التقديمية المخصصة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

95. 
لهددددددددم   LabManagerسددددددددمح برنددددددددامج إدارة المعمددددددددل ي

 وأدوات تكنولوجية أخرى. شطة المعملأنبتخصيص 
 8588 8588 4    ت
 388    ن

957 

 للمعلمددين بالوصدددول Science Onlineيسددمح موقددع 
 األفكدددددارمنتددددددى المعلدددددم حيدددددث يتبدددددادل المعلمدددددون  إلدددددى

وتتدددددوفر مصدددددادر إضدددددافية .  شدددددطةنواالسدددددتراتيجيات واأل
 glencoe.comلم على الرابط للمع

 8588 8588 4    ت

   388 

954 
 TeacherWorksTMيسددمح قددرص الددد دي فددي دي 

Plus DVD-ROM  للمعلمين بتخصيص خطة الددرس
 .واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة

 8588 8588 4    ن

   388 

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %858 لنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسعا

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة
  %858 االنحراف المعياري لمستوى تحقق المواصفة السابعة 

 

 قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة السابعة أن( 384-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)معياري  وبانحراف ،(8588)تساوي  لم وتعليم العلوميوظف التقنية لدعم تع

منخفضة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .853أقل من-8588)بين  المتوسط في المدى ما
التي تندرج تحت المؤشر التاسع ( 954، 957، .95، 953) وقد حصلت الشواهد (858)؛ وبنسبة جداً 

مختبرات  وذلك  لغياب%(  858)تحقق غير موبمستوى ( 8588) غتعلى قيمة متوسط حسابي بل
موقع  ولغياب المواقع االلكترونية التفاعلية مثل (المختبرات االفتراضية)والمصادر التقنية مثل  ترنتناال

Science Online منتدى المعلم حيث يتبادل المعلمون  إلى للمعلمين الذي يسمح لهم بالوصول
شطة تفاعلية أنويقدم راوبط ذات صلة بالمناهج لم تععرر ض بعد؛ و . شطةنجيات واألواالستراتي األفكار

؛ Web Questشطة بحث متوفرة على موقع أنواختبارات تفاعلية وتقويم ذاتي لكل درس وفصل و 
 ،رسومات لكل فصلأو السبورة التفاعلية والتي تقدم  عروض و   Interactive Chalkboardولغياب 

وأدوات . شطة المعملأنالذي يسمح للمعلم بتخصيص  Lab Managerإدارة المعمل وغياب  برنامج 
أو قرص الددي في  glencoe.comولعدم توفر مصادر إضافية للمعلم على الرابط  تكنولوجية أخرى
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الذي يسمح للمعلمين بتخصيص خطة الدرس  Teacher Works TM Plus DVD-ROMدي 
 .واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة

 

 المواصــفات التربويــة لــدليل المعلــم لكتــاب الطالــب للصــف الثــاني : خالصــة نتــائج المحــور األول
 :المتوسط

لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 
 مؤشرات( 9)مواصفات تضمنت ( 3)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( .38-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 
 107-4 جدول 

 لدليل المعلم للصف الثاني المتوسطمحور األول للمواصفات التربوية مؤشرات الالمتوسطات والنسب المئوية ل
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 3 %388 8588 7588 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 7 %0853 85394 .54. التعلم المتمركز حول المتعلم .
 . %9353 85.8 .53. ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة 7
 4 %6057 ..857 .58. يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث 4
 6 %4357 85363 .354 يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة .
 . %358. ..85 3533 ير المهني للمعلميدعم التطو  6
 3 %858 8588 8588 يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 3

  %6.53 85394 3593 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي  أن( .38-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (85394)ري معيا وبانحراف ، (3593)تساوي 

 %(. 6.53)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

ومستوى تحقق ( 7588)متوسط حسابي  االستقصاء تمحور المحتوى حول األولىتحققت المواصفة 
بمتوسط حسابي ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة مرتفع، ثم جاءت المواصفة الثالثة 

نسخة دليل المعلم بهذه الموصفات  مما يدل على التزام كتب المشروع ومستوى تحقق مرتفع،( .53.)
 .ليماجروه األصلكما في السلسلة 
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ومستوى تحقق متوسط وذلك لتوفر ( .58.)المواصفة الرابعة بمتوسط حسابي ت وتحقق
استراتيجيات ومصادر إضافية للمعلم تساعد  الطالب على )الشواهد الممثلة لهذه المواصفات مثل 

شطة أنو  التمكن من المهارات األساسية واستراتيجيات فعالة لبناء مهارات القراءة والكتابة العلمية 
ولكن غابت  (لتعلم التعاوني والقراءة الفاعلةا تقوية القراءة واستراتيجيات التدريس المتبادل،مختلفة ل

المصادر إلعادة كتابة المحتوى العلمي بمستويات قراءة سهلة من خالل استراتيجيات استهداف الفهم 
كلمات )مية واأللعاب التعلي Reading essentialباستخدام خطوات تدوين المالحظات وأسئلة مركزة 

-CD وغياب السبورة التفاعلية   ROM  CD puzzle makerلتعزيز مهارات المفردات  (متقاطعة

ROM ية تفاعلية ورسوم متحركة أي غياب الدعم التقني للمحتوى، انلتقديم  خلفيات بصرية ورسوم بي
وير المهني بمستوى تحقق متوسط لدعم الدليل التط( 3533)ثم المواصفة السادسة بمتوسط حسابي 

وبتقديم استراتيجيات ( fast file chapter resources)شطة الصفية نللمعلم بتوفر حقيبة المعلم لأل
وبتقديم نماذج لكل من  (خلفية علمية)تدريس متعددة توفر معلومات إضافية لمحتوى كل درس 

أو السبورة   Interactive Chalkboardبنائي وغياب التقنية المتمثلة فيالتدريس المتمايز والتقويم ال
يقونة رسائل أوي أيًضا على صور وغياب التفاعلية التي  تقدم عروض مع رسومات لكل فصل ويحت

ضمن الخلفية العلمية رؤى حول إستراتيجيات تدريس ناجحة ( teacher to teacher)بين المعلمين 
لتطوير المهني ويتيح منتداه للمعلمين الذي يوفر مصادر إضافية ل www.glenco.com الرابطوغياب 

 .مجال للتشارك بخبراتهم ومعارفهم
ومستوى تحقق منخفض وذلك لتحقق ( .354)المواصفة الخامسة بمتوسط حسابي  وجاءت

، اشتمال الدليل على ية معالجتها لتعزيز الفهمالشواهد التالية تحديد المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيف
عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة نلة المفتوحة، وتقديمه ألمقاييس تقدير لألسئ شطة لمراجعة الفهم وا 

ضمن المرحلة الثالثة في خطة الدرس، وتقديمه لقائمة لمقاييس تقدير وتعليمات للمعلم الستخدامها في 
ولكن غاب الملف التفاعلي ضمن مصادر المعلم في مخطط الفصل . تقويم األداء في دروس العلوم

ص المضغوط  المستخدم في السبورة التفاعلية والمتضمن ألسئلة تقيمية لكل مقطع في كل درس، والقر 
وعينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم مقدمة في قرص مضغوط به عدد من أسئلة االختبارات 

ضي فيديو استعرا يها وغابت األلعاب التي على شكلويمكن التعديل على األسئلة أو اإلضافة عل
 . لتقديم التغذية الراجعة بعد كل فصل

تحقق لتحتل المرتبة غير مومستوى ( 8588)وأخيرًا جاءت المواصفة السابعة بمتوسط حسابي 
شطة مصادر التعلم االلكترونية التي تدعم مهارة تعزيز أنلغياب ، لسابعة بين مواصفات المحور األولا

 CD Rom)الكلمات أو الكلمات المتقاطعة   شطة الغاز المفردات مثل تركيبأنالمفردات مثل 

Puzzle Makers )لغياب السبورة و  ،عميق فهم معاني المفردات المهمةوالتي توفر فرصا للطالب لت
ي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم مقاطع صوتية وبنك للصور وبنك للرسوم التفاعلية الت
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الذي يسمح للمعلمين بتخصيص خطة الدرس  Teacher Works TM Plus DVD-ROMدي 
 .واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة

 

 المواصــفات التربويــة لــدليل المعلــم لكتــاب الطالــب للصــف الثــاني : خالصــة نتــائج المحــور األول
 :المتوسط

لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 
 مؤشرات( 9)مواصفات تضمنت ( 3)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

رئيسة، يتم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( .38-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 
 107-4 جدول 

 لدليل المعلم للصف الثاني المتوسطمحور األول للمواصفات التربوية مؤشرات الالمتوسطات والنسب المئوية ل
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 3 %388 8588 7588 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 7 %0853 85394 .54. التعلم المتمركز حول المتعلم .
 . %9353 85.8 .53. ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة 7
 4 %6057 ..857 .58. يطور دليل المعلم مهارات القراءة والكتابة والتحدث 4
 6 %4357 85363 .354 يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة .
 . %358. ..85 3533 ير المهني للمعلميدعم التطو  6
 3 %858 8588 8588 يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 3

  %6.53 85394 3593 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي  أن( .38-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (85394)ري معيا وبانحراف ، (3593)تساوي 

 %(. 6.53)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

ومستوى تحقق ( 7588)متوسط حسابي  االستقصاء تمحور المحتوى حول األولىتحققت المواصفة 
بمتوسط حسابي ينمي دليل المعلم مهارات االستذكار أو الدراسة مرتفع، ثم جاءت المواصفة الثالثة 

نسخة دليل المعلم بهذه الموصفات  مما يدل على التزام كتب المشروع ومستوى تحقق مرتفع،( .53.)
 .ليماجروه األصلكما في السلسلة 
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ومستوى تحقق متوسط وذلك لتوفر ( .58.)المواصفة الرابعة بمتوسط حسابي ت وتحقق
استراتيجيات ومصادر إضافية للمعلم تساعد  الطالب على )الشواهد الممثلة لهذه المواصفات مثل 

شطة أنو  التمكن من المهارات األساسية واستراتيجيات فعالة لبناء مهارات القراءة والكتابة العلمية 
ولكن غابت  (لتعلم التعاوني والقراءة الفاعلةا تقوية القراءة واستراتيجيات التدريس المتبادل،مختلفة ل

المصادر إلعادة كتابة المحتوى العلمي بمستويات قراءة سهلة من خالل استراتيجيات استهداف الفهم 
كلمات )مية واأللعاب التعلي Reading essentialباستخدام خطوات تدوين المالحظات وأسئلة مركزة 

-CD وغياب السبورة التفاعلية   ROM  CD puzzle makerلتعزيز مهارات المفردات  (متقاطعة

ROM ية تفاعلية ورسوم متحركة أي غياب الدعم التقني للمحتوى، انلتقديم  خلفيات بصرية ورسوم بي
وير المهني بمستوى تحقق متوسط لدعم الدليل التط( 3533)ثم المواصفة السادسة بمتوسط حسابي 

وبتقديم استراتيجيات ( fast file chapter resources)شطة الصفية نللمعلم بتوفر حقيبة المعلم لأل
وبتقديم نماذج لكل من  (خلفية علمية)تدريس متعددة توفر معلومات إضافية لمحتوى كل درس 

أو السبورة   Interactive Chalkboardبنائي وغياب التقنية المتمثلة فيالتدريس المتمايز والتقويم ال
يقونة رسائل أوي أيًضا على صور وغياب التفاعلية التي  تقدم عروض مع رسومات لكل فصل ويحت

ضمن الخلفية العلمية رؤى حول إستراتيجيات تدريس ناجحة ( teacher to teacher)بين المعلمين 
لتطوير المهني ويتيح منتداه للمعلمين الذي يوفر مصادر إضافية ل www.glenco.com الرابطوغياب 

 .مجال للتشارك بخبراتهم ومعارفهم
ومستوى تحقق منخفض وذلك لتحقق ( .354)المواصفة الخامسة بمتوسط حسابي  وجاءت

، اشتمال الدليل على ية معالجتها لتعزيز الفهمالشواهد التالية تحديد المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيف
عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة نلة المفتوحة، وتقديمه ألمقاييس تقدير لألسئ شطة لمراجعة الفهم وا 

ضمن المرحلة الثالثة في خطة الدرس، وتقديمه لقائمة لمقاييس تقدير وتعليمات للمعلم الستخدامها في 
ولكن غاب الملف التفاعلي ضمن مصادر المعلم في مخطط الفصل . تقويم األداء في دروس العلوم

ص المضغوط  المستخدم في السبورة التفاعلية والمتضمن ألسئلة تقيمية لكل مقطع في كل درس، والقر 
وعينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم مقدمة في قرص مضغوط به عدد من أسئلة االختبارات 

ضي فيديو استعرا يها وغابت األلعاب التي على شكلويمكن التعديل على األسئلة أو اإلضافة عل
 . لتقديم التغذية الراجعة بعد كل فصل

تحقق لتحتل المرتبة غير مومستوى ( 8588)وأخيرًا جاءت المواصفة السابعة بمتوسط حسابي 
شطة مصادر التعلم االلكترونية التي تدعم مهارة تعزيز أنلغياب ، لسابعة بين مواصفات المحور األولا

 CD Rom)الكلمات أو الكلمات المتقاطعة   شطة الغاز المفردات مثل تركيبأنالمفردات مثل 

Puzzle Makers )لغياب السبورة و  ،عميق فهم معاني المفردات المهمةوالتي توفر فرصا للطالب لت
ي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم مقاطع صوتية وبنك للصور وبنك للرسوم التفاعلية الت
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رات مقننة للتدريب وشفافيات وروابط لمواقع ذات عالقة ية التفاعلية وأسئلة للدرس وللفصل واختباانالبي
 المصادر اإلضافية للتطوير المهني على الرابطولغياب  بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

www.glenco.com والذي يتضمن منتدى للمعلمين يتشاركون فيه بخبراتهم ومعارفهم. 
 

 المتوسطالصف الثاني  –معلمدليل ال الفنيةالمواصفات : المحور الثاني .-.-4-3-7
يكون عليه المنتج التعليمي من  أنركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات 
، ويتضمن صل لكتاب الطالب ودليل المعلماألوهي المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة . الكتاب

عدد من الشواهد الممثلة لمواضع محددة  إلى مؤشرات رئيسة تتفرع( .)ثالثة مواصفات يندرج تحتها 
، وتم عرض نتائج هذا المحور للحكم على مدى تحقق هذه المؤشراتوتستخدم  األصلفي السلسلة 

شواهدها وتحديد ترتيبها الكلي لهذا المحور كما بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها و 
 :يلي

 

  المتوسطالصف الثاني  –دليل المعلم الشكل الخارجي :الثاني من المحور األولىالمواصفة   
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري  االنحرافخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و شواهد وذلك باست( أربعة)مؤشر يندرج تحتها 
 : لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 

 106-4 جدول 

المظهر " الثاني المحور من األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" الخارجي

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يتميز الشكل الخارجي للدليل  بجاذبيته ومتانته 1المؤشر

   3 7 ت غالفه وتجليده الحلزونييتميز الدليل بسماكة  353
   .. .3 ن 85.8 .53.

    4 ت تكون صورة الغالف مماثلة لصورة غالف كتاب الطالب .35
7588 8588 

    388 ن

357 

 :األغلفة داخلية  قسمت إلى 
 صفحة تتضمن سمات وفوائد الكتاب -     
 الرموز المستخدمة في السالمة -     
 تتضمن صورة مماثلة للغالف الخارجيصفحة   -     
 صفحات ألسماء المؤلفين والمراجعين -     
 مخطط للجدول الدوري في الغالف الداخلي الخلفي -     

  3 7  ت

.588 850. 
  .. .3  ن

يكدون لددون الغددالف الخلفدي امتددداد لددون  للغدالف األمددامي مددع كتابددة  354
 محتويات الكتاب 

   7 3 ت
.5.. 85.8 

   .3 .. ن
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 8543 5.8. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %0757 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8543 5.8. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %0757 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 األولىتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة قيمة الم أن( 386-4)يتضح من الجدول 
بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(85480)معياري  وبانحراف ، (5.8.)تساوي  الشكل الخارجي

 %(.0757)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)
ة للمؤشر األول بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المؤشرات الفرعي

مما يدل على ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .35)، وتحقق الشاهد (588-7588.)
، يليه في ماجروهيل األصلالتزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بصورة الغالف كما في النسخة 

حقق مرتفع مما يدل على التزام  بمستوى ت( .53.)بمتوسط حسابي قيمته ( 353)ة الشاهد الثاني المرتبة
كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بسماكة الغالف وتجليده حلزوني ولكن درجة سماكة الغالف أقل 

ومستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 354)ثابت وليس حلزوني، ثم الشاهد  األصلوتجليد النسخة 
علم بكون لون الغالف الخلفي امتداد تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل الم

ل، يليه يماجروه األصلللون األمامي ولكن غابت كتابة المحتويات في الخلف كما في السلسلة 
ومستوى تحقق متوسط لغياب الصفحات الداخلية التي ( 588.)بمتوسط حسابي ( 357)الشاهد 

 .ة في المختبرورموز السالم Features and Benefitsتتضمن سمات وفوائد الكتاب 
  
 اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج: الثاني ة من المحورالثاني المواصفة 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
 االنحرافشاهدا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)مؤشرا رئيسًا يندرج تحتها 

 المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافو التكرارات والمتوسط الحسابي ( 4-383)

 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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رات مقننة للتدريب وشفافيات وروابط لمواقع ذات عالقة ية التفاعلية وأسئلة للدرس وللفصل واختباانالبي
 المصادر اإلضافية للتطوير المهني على الرابطولغياب  بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

www.glenco.com والذي يتضمن منتدى للمعلمين يتشاركون فيه بخبراتهم ومعارفهم. 
 

 المتوسطالصف الثاني  –معلمدليل ال الفنيةالمواصفات : المحور الثاني .-.-4-3-7
يكون عليه المنتج التعليمي من  أنركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، لكافة مكونات 
، ويتضمن صل لكتاب الطالب ودليل المعلماألوهي المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة . الكتاب

عدد من الشواهد الممثلة لمواضع محددة  إلى مؤشرات رئيسة تتفرع( .)ثالثة مواصفات يندرج تحتها 
، وتم عرض نتائج هذا المحور للحكم على مدى تحقق هذه المؤشراتوتستخدم  األصلفي السلسلة 

شواهدها وتحديد ترتيبها الكلي لهذا المحور كما بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها و 
 :يلي

 

  المتوسطالصف الثاني  –دليل المعلم الشكل الخارجي :الثاني من المحور األولىالمواصفة   
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري  االنحرافخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و شواهد وذلك باست( أربعة)مؤشر يندرج تحتها 
 : لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 

 106-4 جدول 

المظهر " الثاني المحور من األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" الخارجي

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يتميز الشكل الخارجي للدليل  بجاذبيته ومتانته 1المؤشر

   3 7 ت غالفه وتجليده الحلزونييتميز الدليل بسماكة  353
   .. .3 ن 85.8 .53.

    4 ت تكون صورة الغالف مماثلة لصورة غالف كتاب الطالب .35
7588 8588 

    388 ن

357 

 :األغلفة داخلية  قسمت إلى 
 صفحة تتضمن سمات وفوائد الكتاب -     
 الرموز المستخدمة في السالمة -     
 تتضمن صورة مماثلة للغالف الخارجيصفحة   -     
 صفحات ألسماء المؤلفين والمراجعين -     
 مخطط للجدول الدوري في الغالف الداخلي الخلفي -     

  3 7  ت

.588 850. 
  .. .3  ن

يكدون لددون الغددالف الخلفدي امتددداد لددون  للغدالف األمددامي مددع كتابددة  354
 محتويات الكتاب 

   7 3 ت
.5.. 85.8 

   .3 .. ن
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 8543 5.8. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %0757 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 8543 5.8. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %0757 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 األولىتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة قيمة الم أن( 386-4)يتضح من الجدول 
بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(85480)معياري  وبانحراف ، (5.8.)تساوي  الشكل الخارجي

 %(.0757)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)
ة للمؤشر األول بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المؤشرات الفرعي

مما يدل على ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .35)، وتحقق الشاهد (588-7588.)
، يليه في ماجروهيل األصلالتزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بصورة الغالف كما في النسخة 

حقق مرتفع مما يدل على التزام  بمستوى ت( .53.)بمتوسط حسابي قيمته ( 353)ة الشاهد الثاني المرتبة
كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بسماكة الغالف وتجليده حلزوني ولكن درجة سماكة الغالف أقل 

ومستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 354)ثابت وليس حلزوني، ثم الشاهد  األصلوتجليد النسخة 
علم بكون لون الغالف الخلفي امتداد تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل الم

ل، يليه يماجروه األصلللون األمامي ولكن غابت كتابة المحتويات في الخلف كما في السلسلة 
ومستوى تحقق متوسط لغياب الصفحات الداخلية التي ( 588.)بمتوسط حسابي ( 357)الشاهد 

 .ة في المختبرورموز السالم Features and Benefitsتتضمن سمات وفوائد الكتاب 
  
 اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج: الثاني ة من المحورالثاني المواصفة 

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
 االنحرافشاهدا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 33)مؤشرا رئيسًا يندرج تحتها 

 المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافو التكرارات والمتوسط الحسابي ( 4-383)

 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 104-4 جدول 

 الثاني ة المحورالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الدليل وعناصره منظمة بشكل كتمايز ومتسق ومتوازن 2المؤشر

تتدددوفر فهدددارس تعكدددس محتويدددات الددددليل ميدددزت بهدددامش علدددوي  53.
 باللون األزرق 

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

كيدددف تسدددتعمل كتددداب )تتدددوفر صدددفحات مقدمدددة كتددداب الطالدددب  .5.
 (طالبالعلوم، فهارس كتاب ال

 3 1   ت
853. 35.8 

 .. 11   ن

وميزت أقسام مقدمات الددليل بلسدان جدانبي يوضدح عندوان كدل  57.
 قسم بلون مميز  لسهولة التصفح

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 ميزت أجزاء الدليل بهامش علوي يتخذ لونا مميزا لكل جزء 54.
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

وأحددرف مميددزة وثابتددة  انلعندداوين الرئيسددة والفرعيددة بددألو تظهددر ا .5.
 في جميع أجزاء الدليل

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

واسددددتمرارها وثباتهددددا فددددي جميددددع أجددددزاء  انيظهددددر اتسدددداق األلددددو  56.
 الدليل 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يتضدددددح الثبدددددات واالسدددددتمرارية فدددددي الفراغدددددات العموديدددددة وبدددددين  53.
 ألسطرا

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يتضددح الثبددات واالسددتمرارية فددي تصددميم صددفحات الدددليل وفددق  50.
 نوع المحتوى

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يتضددح الثبددات واالسددتمرارية فددي حجددم ولددون وبددنط الخددط لكددل  59.
 من العناوين ونصوص المحتوى

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن
 85.3 569. وسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثانيالمت

  %0953 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر

753 
   8. 8. ن 3588 5.8.   . . ت يتضمن فهرس لمقدمات الدليل ( كتيب المعلم)يتوفر فهرس 

75. 
ر جميددددددع فهددددددارس كتدددددداب الطالددددددب وتتطددددددابق معدددددده فددددددي تتددددددوف

 المواصفات الفنية 
 ت

  .3 ..  ن 3543 3588  7 3 
 8503 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %7833 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 8577 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %8430 ة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانيةالنسب
 

111 
 

اتساق أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 383-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (857.3)،  وبانحراف معياري (..5.)تساوي  الدليل من حيث التصميم واإلخراج

 %(.0458)؛ وبنسبة مرتفعةن درجة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكو ( 7588-..5.)بين  المدى ما
، (7588-.853)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين 

وبمستوى تحقق مرتفع، ( 7588)بمتوسط حسابي ( 50.، 53.، 56.، .5.، 54.، 57.)وتحققت الشواهد 
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب ( .53.)بمتوسط حسابي ( 59.، 53.) الشاهدانيليها 

ل، يليهما يالمشروع نسخة دليل المعلم على مكونات الشواهد بصورة مقاربة لما في السلسلة األصل ماجروه
ومستوى تحقق منخفض لغياب  تتوفر صفحات مقدمة كتاب ( .853)بمتوسط حسابي ( .5.)الشاهد 
 .من كتاب المشروع نسخة دليل المعلم( ، فهارس كتاب الطالبكيف تستعمل كتاب العلوم)الطالب 

حيث ( 5.8.–3588)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية شواهده بين 
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب ( 5.8.)على متوسط حسابي ( 753)حصلت الشاهد 

ويسهل  التصفح،  كل قسم بلون مميز انبي الذي يوضح عنوانالمشروع نسخة  دليل المعلم باللسان الج
ن وأحرف مميزة اوبظهور العناوين الرئيسة والفرعية بألو  وبالهامش العلوي الذي  يتخذ لونا مميزا لكل جزء،

وكذلك  الثبات واالستمرارية في تصميم صفحات . وثابتة في جميع أجزاء الدليل باتساق  واستمرار  وثبات
ن المطوية الم يكتب عنو ( 3.3)ال توجد المطويات صد( 63)صد( 3)عدا في فد ق نوع المحتوى ماالدليل وف

في األسفل ولكن كتب في األعلى، وتحقق الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من 
ي العناوين ونصوص المحتوى ماعدا في عبارة خلفية علمية يختلف مقاس الخط من فصل آلخر وبالمثل ف

كتبت عناوين ( ه40)وفي الفصل الثاني صد( 346)صد (الدرس الثاني)وكلمة ( هد90)الفصل األول صد
ن الحرارة كتب بخط صغير الشاهد اعنو ( 3.4)الدروس بخط صغير وكلمة ورقم الدرس بخط كبير وصد

بمستوى تحقق منخفض لغياب فهارس كتاب الطالب من ( 3588)فقد حصل على متوسط حسابي ( .75)
 .كتاب المشروع نسخة دليل المعلم

 

 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل: الثاني المواصفة الثالثة من المحور  
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

 االنحرافسط الحسابي و شواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتو ( ستة)مؤشرا رئيسًا يندرج تحتها 
 المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول

المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و ( 4-380)
 .تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 
 
 



253

111 
 

 104-4 جدول 

 الثاني ة المحورالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الدليل وعناصره منظمة بشكل كتمايز ومتسق ومتوازن 2المؤشر

تتدددوفر فهدددارس تعكدددس محتويدددات الددددليل ميدددزت بهدددامش علدددوي  53.
 باللون األزرق 

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

كيدددف تسدددتعمل كتددداب )تتدددوفر صدددفحات مقدمدددة كتددداب الطالدددب  .5.
 (طالبالعلوم، فهارس كتاب ال

 3 1   ت
853. 35.8 

 .. 11   ن

وميزت أقسام مقدمات الددليل بلسدان جدانبي يوضدح عندوان كدل  57.
 قسم بلون مميز  لسهولة التصفح

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 ميزت أجزاء الدليل بهامش علوي يتخذ لونا مميزا لكل جزء 54.
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

وأحددرف مميددزة وثابتددة  انلعندداوين الرئيسددة والفرعيددة بددألو تظهددر ا .5.
 في جميع أجزاء الدليل

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

واسددددتمرارها وثباتهددددا فددددي جميددددع أجددددزاء  انيظهددددر اتسدددداق األلددددو  56.
 الدليل 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يتضدددددح الثبدددددات واالسدددددتمرارية فدددددي الفراغدددددات العموديدددددة وبدددددين  53.
 ألسطرا

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يتضددح الثبددات واالسددتمرارية فددي تصددميم صددفحات الدددليل وفددق  50.
 نوع المحتوى

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يتضددح الثبددات واالسددتمرارية فددي حجددم ولددون وبددنط الخددط لكددل  59.
 من العناوين ونصوص المحتوى

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن
 85.3 569. وسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثانيالمت

  %0953 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر

753 
   8. 8. ن 3588 5.8.   . . ت يتضمن فهرس لمقدمات الدليل ( كتيب المعلم)يتوفر فهرس 

75. 
ر جميددددددع فهددددددارس كتدددددداب الطالددددددب وتتطددددددابق معدددددده فددددددي تتددددددوف

 المواصفات الفنية 
 ت

  .3 ..  ن 3543 3588  7 3 
 8503 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %7833 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 8577 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %8430 ة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانيةالنسب
 

111 
 

اتساق أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 383-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (857.3)،  وبانحراف معياري (..5.)تساوي  الدليل من حيث التصميم واإلخراج

 %(.0458)؛ وبنسبة مرتفعةن درجة تحقق هذه المواصفة وبذلك تكو ( 7588-..5.)بين  المدى ما
، (7588-.853)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين 

وبمستوى تحقق مرتفع، ( 7588)بمتوسط حسابي ( 50.، 53.، 56.، .5.، 54.، 57.)وتحققت الشواهد 
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب ( .53.)بمتوسط حسابي ( 59.، 53.) الشاهدانيليها 

ل، يليهما يالمشروع نسخة دليل المعلم على مكونات الشواهد بصورة مقاربة لما في السلسلة األصل ماجروه
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 108-4 جدول 

يتسق الترميز " الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الثالثة المحور
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" وعالمات الترقيم في دليل المعلم

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب 4المؤشر

 تكون الرموز موحدة الداللة في جميع الدليل  453
    388 ن 8588 7588    4 ت

 تستخدم رموز واضحة الداللة ومعبرة .45
    388 ن 8588 7588    4 ت

 توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من الفقرة المعنية 457
    4 ت

    388 ن 8588 7588

 يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدليل  454
    388 ن 8588 7588    4 ت

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %388 وى تحقق المؤشر الرابعالنسبة المئوية  لمست

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءة  7المؤشر

 ية لمقدمات الكتابانترقيم الصفحات باألرقام الروم 53.
 388    ن 8588 8588 4    ت

ترقم صفحات مقدمات الفصول برقم ثابت مضاف له حروف  .5.
 متسلسلة 

    388 ن 8588 7588    4 ت
 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %858. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 8588 5.8. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %0757 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

ط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قيمة المتوس أن( 380-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (8588)معياري  وبانحراف ، (5.8.)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

؛ مرتفعةتكون درجة تحقق هذه المواصفة  وبذلك( 7588-..5.)بين  هذا المتوسط في المدى ما
 %(.0757)وبنسبة 

بمستوى تحقق مرتفع وكذا ( 7588)حسابي قيمته  وقد حصل المؤشر الرابع على متوسط
بمستوى تحقق ( 7588)حيث حققت متوسط حسابي ( 454، 457، .45، 453)الحال بالنسبة شواهده 

مرتفع مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بتوحيد داللة الرموز وثباتها وقربها من 
 . ليماجروه األصلالسلسلة الفقرة المعنية ووضوح داللتها كما في 
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 بالنسبة للمؤشر الخامس فقد حصلت شواهده على متوسطات حسابية تراوحت بين
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 7588)على متوسط حسابي ( .5.)وحصل الشاهد ( 8588-7588)

دليل المعلم بترقيم صفحات مقدمة الفصول برقم ثابت مضاف له حروف متسلسلة وفق  على التزام
لغياب ترقيم ، تحققغير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 53.)الخ، يليه الشاهد ...أبجد هوز

الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب كما في السلسلة األصل وتم استخدام ترقيم الصفحات 
ت بوضع بحروف أبجد هوز مضافة لرقم ثابت تم وضعه للعنوان الرئيسي ولم يتم ترقيم قائمة المحتويا

 .ها حسبت ضمن الترقيمأنرقم عليها  رغم 
 خالصة نتائج المحور الثاني: 

الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد   الثاني لعرض نتائج المحور
مؤشرات ( .)مواصفة تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

ذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، عرض نتائج هتم رئيسة، 
( 389-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 109-4 جدول 

 المواصفات الفنية الثاني المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور
ر قم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %0757 85480 5.8. الشكل الخارجي للكتاب 3
 3 %0458 857.3 ..5. اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج .
 . %0757 8588 5.8. يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم 7

  %0756 85.70 5.3. مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( 389-4)يتضح من الجدول 
درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث  ، وبذلك تكون(85.70)معياري  وبانحراف ، (5.3.)تساوي 

 %(. 0756)، ونسبة التحقق تساوي  (7588-..5.)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (..5.-5.8.)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

رتفعة وبمتوسط حسابي بدرجة م اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج ةالثاني تحققت المواصفة
الشكل الخارجي  األولىة المواصفة الثاني يليها في المرتبة األولىوجاءت في المرتبة ( ..5.)بلغ 

( 5.8.)بمتوسط حسابي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلممع المواصفة الثالثة  للكتاب
 األصلليل المعلم مع السلسلة بدرجة تحقق مرتفعة مما يدل على اتساق كتاب المشروع نسخة د

الهوامش العليا  انماجروهيل من حيث التصميم واإلخراج واللون المميز لكل قسم بمقدمة الدليل وألو 
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 108-4 جدول 
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الهوامش العليا  انماجروهيل من حيث التصميم واإلخراج واللون المميز لكل قسم بمقدمة الدليل وألو 
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 وثبات التنسيق في جميع األجزاء للعناوين الرئيسة والفرعية وفي تنظيم الفهارس لمكونات الدليل،
نه وامتداد اللون وتقسيمات األغلفة الداخلية وااللتزام بالشكل الخارجي من حيث صورة الغالف ولو 

 كانو . والترقيم لمقدمات الكتاب ومقدمات الفصول وكذلك الترميز من حيث توحيد الداللة والثبات
مما جعله قابل للفك بسهولة وكذلك  األصلاالختالف في كون تجليد الدليل حلزوني ليس كالنسخة 

 .لفيعدم كتابة محتويات الكتاب على الغالف الخ
 

 المتوسطالصف الثاني  –دليل المعلم ناول والعرضمواصفات الت: الثالثالمحور  7-.-4-3-7
يكون عليه المنتج التعليمي من  أنركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

وهي  تلك المواصفات المتحققة في منتجات . الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب
. بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرسلكتاب الطالب ودليل المعلم، من حيث  األصللسلسلة ا

عدد من الشواهد الممثلة  إلى مؤشرا رئيسًا تتفرع( 37)ويتضمن خمسة مواصفات يندرج تحتها 
وتستخدم للحكم على مدى تحقق هذه المؤشرات،  وتم عرض  األصللمواضع محددة في السلسلة 

ذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وشواهدها وتحديد ترتيبها الكلي نتائج ه
 :لهذا المحور كما يلي

 

  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : من المحور الثالث األولىالمواصفة 
( 3)بالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة وال

المعياري  االنحرافشواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( أربعة)مؤشرا يندرج تحتها 
( 338-4)ويوضح الجدول ، لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

لنسب المئوية لمستوى تحقق المعياري لهذه التكرارات، وا االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 
 .مؤشرات هذه المواصفة

 110-4  جدول

مكونات الدليل " المحور الثالث األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسطال الثاني لصفدليل المعلم ل" وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤشر

 يوجه المعلم لمناقشة الفكرة العامة في بداية الفصل 353
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

تظهر أهدداف الدتعلم بوضدوح فدي بدايدة كدل فصدل  .35
 (بداية الدرس)و(مخطط الفصل)

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

يددوفر دليدددل المعلدددم قائمددة توضدددح ارتبددداط البرندددامج  357
 .بمعايير التربية العلمية ( المنهج)

 3 3   ت
0347 1370 

 .. 47   ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

354 

ممارسدددددددة يدددددددوفر أنشدددددددطة استقصدددددددائية إضدددددددافية  ل
نشدددددداط ،عددددددرض )االستقصدددددداء لتصددددددور المفدددددداهيم 

سددريع لتصددور المفدداهيم ، نشدداط استقصددائي بددديل 
للمختبر التقليدي يتوفر فدي كدل فصدل ، مختبدرات 

، المختبدددرات  labs probe wareالمجسدددات
 (مختبرات الفيديو ،االفتراضية

   3 1 ت

2327 0370 
   47 27 ن

27. ؤشر األولالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق الم  0370 
%4730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول   

 0370 2327 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
%4730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى   

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن (338-4)يتضح من الجدول 
، (85.8)معياري  وبانحراف ، (..5.)تساوي  الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق مكونات

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  ويقع هذا المتوسط في المدى ما
 %(.3.58)وبنسبة 

بة بمستوى تحقق مرتفع وبالنس( ..5.)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  ( 7588)فقد حققا متوسط حسابي ( .35، 353)للشاهدين 

كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بمناقشة الفكرة العامة في بداية الفصل مع وضوح أهداف التعلم في 
 . ليماجروه األصلمخطط الفصل وفي بداية الدرس كما في السلسلة 

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  ( ..5.)متوسط حسابي  (354)حقق الشاهد و 
شطة االستقصائية اإلضافية التي تدعم تنظيم المحتوى حول نكتاب المشروع نسخة  دليل المعلم باأل

مختبرات  شطة مثلنالكبرى وتوفر تصور لها ولكن غاب جزء التقنية الداعم لأل األفكارالمفاهيم و 
بمتوسط ( 357)يليه الشاهد  مختبرات الفيديو ،، المختبرات االفتراضيةlabs probe ware المجسات
ومستوى تحقق منخفض لغياب قائمة توضح االرتباط بين معايير التربية العلمية ( .853)حسابي 

 Correlation of Glencoe Science Level Greenية األصلوفصول ودروس المقرر كما في النسخة 

to the National Science Education Standards  رغم ظهور معيار المفاهيم والعمليات
في كتاب المشروع نسخة دليل المعلم عند مناقشة   Unifying Concepts and Processesالموحدة

الفكرة العامة للفصل وذلك لجميع الفصول ولكن دون توضيح للمسميات أو توجيه للمعلم كيف يوظفها 
 . (الخ.. 40)دمثل ص
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 وثبات التنسيق في جميع األجزاء للعناوين الرئيسة والفرعية وفي تنظيم الفهارس لمكونات الدليل،
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 .لفيعدم كتابة محتويات الكتاب على الغالف الخ
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 :لهذا المحور كما يلي

 

  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق : من المحور الثالث األولىالمواصفة 
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 .مؤشرات هذه المواصفة

 110-4  جدول

مكونات الدليل " المحور الثالث األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة 
 متوسطال الثاني لصفدليل المعلم ل" وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 
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 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل: ة من المحور الثالثالثاني صفةالموا 
( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  اشاهد( 30)مؤشرات يندرج تحتها 
( 333-4)ويوضح الجدول ، ذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةله

المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 
 .مؤشرات هذه المواصفة

 111-4 جدول 

ة المحور الثالث يظهر االتساق الثاني رارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفةالتك
 متوسطال الثاني دليل المعلم للصفلوالتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل   2المواصفة 
 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر

مكونددات الدددليل مرتبددة بتسلسددل ثابددت ومتوافددق مددع  53.
 المحتوى 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 شر الثانيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤ 
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

   تتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل توفر شرح لمكوناته  تعين المعلم على استخدامه 3المؤشر

753 
تقدددددم صددددفحة التدددددريس النشددددط تعريددددف بمكونددددات 

شددددطة االستقصددددائية مددددزودة نالفصددددل والدددددرس واأل
 رة لكتاب الطالب بصفحات مصغ

 0300 3300    4 ت

    100 ن

75. 

تقدددددددم صددددددفحة  المراجعددددددة المتعددددددددة المسدددددددتويات 
مددداط التقدددويم والمراجعدددة فددددي نوالتقدددويم توضددديحا أل

الفصددل والدددرس مددزودة بصددفحات مصددغرة لكتدداب 
 الطالب 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

الوقددت تددوفر خيددارات تقنيددة متعددددة داعمددة لتددوفير  757
 لكل من الطالب والمعلم  

 0300 0300 4    ت
 100    ن

754 
توجددد صددفحة  سدداعد طالبددك فددي القددراءة والكتابددة 
تتضددددمن توجيددددات لفقددددرة أتهيددددأ للقددددراءة فددددي كتدددداب 

 الطالب 

 0300 3300    4 ت

    100 ن

75. 
توجد صدفحة المطويدات تتضدمن تعريدف بالمطويدات 

 يفها في التعلم واألبحاث التي تدعم توظ
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد  مخطط لتخطيط البرنامج  756
 1343 1370  2 2  ت
  70 70  ن

تقددددم صدددفحة التقدددويم الوسدددائل التدددي يحتددداج إليهدددا  753
 المعلم لتهيئة الطالب لالختبار 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

750 

ة،اسددتراتيجيات تقدددم صددفحة  طرائددق تدددريس متنوع
تدريس متنوعة وأنمداط تعلدم متعدددة مدزودة برمدوز 
وأيقونددات   دالددة اضددافة إلددى فقددرة تعددرف المفدداهيم 

 الشائعة الخاطئة وتداخالت يومية

 0300 3300    4 ت

    100 ن

توجدددددد فقدددددرة اسدددددتراتيجيات التددددددريس القدددددائم علدددددى  759
 البحث

 0300 3300    4 ت
    100 ن

جددددددد فقددددددرة  ارتبدددددداط المحتددددددوى بمعددددددايير التربيددددددة تو  7538
 العملية 

 1343 1370  3 1  ت
  47 27  ن

 0300 3300    4 ت توجد صفحة التعلم والسالمة  داخل المختبر 7533
    100 ن

753. 
توجدددد صدددفحة تقددددم تعليمدددات للمعلدددم لتخدددزين المدددواد 
الكيميائيدددددددة والدددددددتخلص مدددددددن الفضدددددددالت وتحضدددددددير 

 المحاليل 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

تتددددوفر قائمدددددة بجميدددددع المدددددواد المسدددددتهلكة الالزمدددددة  7537
 لتنفيذ البرنامج 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 03266 2374 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %8434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

   محتويات الدليل  وتمايز بينها تتوفر فهارس تعكس 4المؤشر

453 
قائمدة بمكوندات مقدمدة )تتوفر فهرس كتيب المعلم 

، فهارس كتاب الطالب ، فهرس مرجعيدات (الدليل
 الطالب

 1329 1370  2 2  ت
  70 70  ن 

 0300 3300    4 ت يتوفر فهرس لمكونات مقدمات الدليل .45
    100 ن

 0300 0300 4    ت طالب توجد فهارس كتاب ال 457
 100    ن

 0300 0300 4    ت توجد فهارس للمرجعيات  454
 100    ن

 03797 1338 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %4630 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

   تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 7المؤشر

.53 
مرجعيدددات كتددداب الطالدددب  تضدددمن بعدددض تتدددوفر 

تجدددددارب )منهدددددا توجيهدددددات للمعلدددددم فدددددي الهدددددوامش 
 (منزلية إضافية ، كتيب المهارات الرياضية

 1341 1300  4   ت

  100   ن

 1341 1300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %3333 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 03378 2324 ي لمستوى المواصفة الثانيةالمتوسط الحساب

  %4434 النسبة المؤوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل: ة من المحور الثالثالثاني صفةالموا 
( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  اشاهد( 30)مؤشرات يندرج تحتها 
( 333-4)ويوضح الجدول ، ذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةله

المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و 
 .مؤشرات هذه المواصفة

 111-4 جدول 

ة المحور الثالث يظهر االتساق الثاني رارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفةالتك
 متوسطال الثاني دليل المعلم للصفلوالتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل   2المواصفة 
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 المحتوى 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 شر الثانيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤ 
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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753 
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75. 

تقدددددددم صددددددفحة  المراجعددددددة المتعددددددددة المسدددددددتويات 
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

750 
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ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن (333-4)يتضح من الجدول 
معياري  وبانحراف ،(5.4.)تساوي  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

وبذلك تكون درجة تحقق ( ..5.أقل من -35.8)بين  ويقع هذا المتوسط في المدى ما ،(857.0)
 %(.3454)؛ وبنسبة متوسطةهذه المواصفة 

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 7588)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته   
ثابت وترتيب متوافق مع  على التزام  كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بمكونات الدليل وفق تسلسل

 . المحتوى
( 7588-8588)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية شواهده تراوحت بين 

على متوسط حسابي ( 7537، .753، 7533، 759، 750، 753، .75، 754، .75، 753)وحصل الشاهد 
دليل المعلم بعرض  مكونات   بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة( 7588)

Teacher Hand book  مثل التدريس النشط والمراجعة متعددة المستويات وساعد طالبك على القراءة
والمطويات والتقويم وطرائق التدريس المتنوعة واستراتيجيات التدريس القائمة على البحث والتعلم داخل 

ائمة المواد واألدوات األساسية كما في السلسلة المختبر والسالمة والتخزين والتخلص من الفضالت وق
بمستوى تحقق متوسط مما ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 7538، 756)يليها الشاهدان . ماجروهيلاألصل 

يدل على التزام كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بتحقيق الشاهد جزئيًا فقد احتوى دليل المعلم على 
فراد عمود رأسي لعنوان الدرس وتضمين الخطة الزمنية إ أعمدة وتم( 6)مخطط للفصل يتكون من 

 content Standardsالمقترحة والموجدة خارج الجدول في العمود األخير منه وتم حذف معايير المحتوى

غير بمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 757)ثم الشاهد  Core Instructionوالتعليمات األساسية  
 .له المتنوعةتحقق لغياب دعم التقنية بإشكام

( 7588-8588)بالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصلت شواهده على متوسطات حسابية تراوحت بين 
بمتوسط ( 453)بمستوى تحقق مرتفع، يليه الشاهد ( 7588)على متوسط حسابي ( .45)وحصل الشاهد 

( ة الدليلمقدم قائمة بمكونات)بمستوى تحقق متوسط وذلك لتوفر فهرس كتيب المعلم ( 35.8)حسابي 
تحقق لغياب غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 454، 457) انوأخيرا الشاهد ،دون باقي الفهارس

 .فهرس المرجعيات من كتاب المشروع نسخة دليل المعلم كما في السلسلة األصلو فهارس كتاب الطالب 
ستوى تحقق منخفض وم( 3588)أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسط حسابي لشاهده بلغت قيمته 

لوجود مصادر تعليمية للطالب وتضمنت كتيب المهارات الرياضية ولكن التوجد التجارب المنزلية 
الفصلين الدراسيين لتتفق مع نظام الدراسة بالمملكة العربية  االضافية ولقد تم تقسيم المصادر على

 . السعودية
 
 
 
 

111 
 

 في تصميم الوحدات التعليمية يظهر االتساق: المواصفة الثالثة من المحور الثالث 
مؤشرا ( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

شواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه  (ستة)رئيسًا يندرج تحتها 
التكرارات ( .33-4)ويوضح الجدول ، هذه المواصفة التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 
 .المواصفة

 112-4 جدول 

يظهر االتساق " ت  وشواهد المواصفة الثالثة المحور الثالثالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرا
 متوسطال الثاني دليل المعلم للصفل" في تصميم الوحدات التعليمية

 البنود
 درجة التحقق ت

لمتوسط اا
 الحسابي

 االنحراف
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 ة واضحة ومتّسقةتُـنـــّظم الوحدات بطريق 6المؤشر

653 
تفتدددتح الوحددددة بصدددورة  الفتتاحيدددة الوحددددة فدددي كتددداب الطالدددب 
وتمتددد لصددفحتين متقددابلتين مددع وجددود توجيهددات للمعلددم علددى 

 الهوامش 

 0300 3300    4 ت

 100 ن
   

 0300 3300    4 ت تتضمن محتوى هوامش الوحدة عناوين الفصول والدروس .65

    100 ن

 0300 3300    4 ت بحث باألنترنت   Web questر توضيح لد يتوف 657
    100 ن

 توجد  فقرة مهارات المذاكرة  654
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد توجيهات حول مشاريع الوحدة   .65
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد شرح حول تساؤل افتتاحية الوحدة  656
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 
 

مة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قي أن (.33-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)معياري  وبانحراف ، (7588)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(38858.)% 

بمستوى تحقق مرتفع، وهذا ( 7588)لى متوسط حسابي قيمته وقد حصل المؤشر السادس ع  
مما يدل على التزام  دليل المعلم بافتتاح الوحدة بصورة ووجود توجيهات . ينطبق على جميع شواهده
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    100 ن

 0300 3300    4 ت بحث باألنترنت   Web questر توضيح لد يتوف 657
    100 ن

 توجد  فقرة مهارات المذاكرة  654
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد توجيهات حول مشاريع الوحدة   .65
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد شرح حول تساؤل افتتاحية الوحدة  656
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 
 

مة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قي أن (.33-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)معياري  وبانحراف ، (7588)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(38858.)% 

بمستوى تحقق مرتفع، وهذا ( 7588)لى متوسط حسابي قيمته وقد حصل المؤشر السادس ع  
مما يدل على التزام  دليل المعلم بافتتاح الوحدة بصورة ووجود توجيهات . ينطبق على جميع شواهده
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ترنت وتوفر فقرة نبحث باال Web questتوضيح لد  للمعلم على الهوامش وشرح لتساؤل الوحدة وتوفر
 األصلكما في السلسلة  ماجروهيل األصلول المشاريع  في السلسلة مهارات المذاكرة وتوجيهات ح

 .ليماجروه
 
 

 دليل المعلم الصف – يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث
 الثاني المتوسط

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
شواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( ستة) ت رئيسة يندرج تحتهامؤشرا

-4)ويوضح الجدول ، المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
ستوى تحقق التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لم( 337

 .مؤشرات هذه المواصفة
 

 113-4 جدول 

يظهر االتساق " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الرابعة المحور الثالث
 متوسطال الثاني دليل المعلم للصف" في تصميم الفصول

 البنود
 جة التحققدر  ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

   يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم  4المؤشر

353 

جددددول زمندددي )يدددوفر مخطدددط الفصدددل مقترحدددات فاعلدددة لكدددل مدددن 
ف التعليميددددة ، مقتدددرح لتنفيدددذ الفصدددل ،معدددايير المحتدددوى ، األهددددا

 coreمصدددددادر تقدددددويم اإلتقدددددان، مصدددددادر أساسدددددية للتعلددددديم
instruction  مصددادر لمالقدداة الفددروق الفرديددة ، تجددارب متنوعددة

 (المستويات، عدد الحصص المقترحة ، دروس الفصل

 0370 2327   3 1 ت
   47 27 ن

35. 

صدددور الشدددفافيات المسدددتخدمة ، )يدددوفر مدددنظم مصدددادر الفصدددول 
يقونددات  مسددتويات القدددرة واسددتراتيجيات التدددريس، صددور مفتدداح أل

للصدددددفحات المسدددددتهدفة لمصدددددادر األنشدددددطة لمراحدددددل الددددددرس زود 
 (بأغلفة بعض المصادر  وحدد مستويات القدرة لكل مصدر

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0327 2363 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %8434 تحقق المؤشر السابعالنسبة المئوية لمستوى 

   يدعم تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنفيذ الفصل      8المؤشر

053 

خلفيددة علميددة لكددل درس ، ) تددوفر فقددرة المسدداعدة فددي التحضددير
تتدددوفر فقدددرة التعدددرف علدددى المفددداهيم الخاطئدددة بتحديدددد المفهدددوم 
الخددداطئ ومقترحدددات ألسددداليب معالجتددده ومقتدددرح لتعزيدددز الفهدددم 

 (يحالصح

 0300 3300    4 ت

    100 ن

111 
 

 البنود
 جة التحققدر  ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

05. 

تددددددزود افتتاحيددددددة الفصددددددل المعلددددددم بالتوجيهددددددات علددددددى هددددددوامش 
تحديدددد لدددرقم الددددرس، فقدددرة )صدددفحتي كنددداب الطالدددب متضدددمنة 

جابددددات دفتددددر العلددددوم،  توضدددح مضددددمون الصددددورة، توجيهدددات وا 
مناقشددة الفكددرة العامددة، فقددرة لالسددتفادة مددن السددبورة التفاعليددة ، 

جربة االستهاللية تتضدمن الهددف  مدع تحديدد نمدط إرشادات الت
الددددددتعلم ومسدددددددتويات القدددددددرة بأيقوندددددددات  دالددددددة عليهدددددددا واألدوات 
واسددددتراتيجيات التدددددريس والتفكيددددر الناقددددد والتقددددويم ،  إرشددددادات 

 (للمطوية باستخدام مصادر الفصول، وسائط إضافية للفصل

 00..0 3300    4 ت

    100 ن

 0300 3300 توى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمس
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل 9المؤشر

953 
إجابدددات لألسدددئلة الدددواردة فدددي ) تتضدددمن فقدددرة مراجعدددة الفصدددل 

يقدددم ، Exam viewتوجيهدات فقدرة   مراجعدة الفصدل، يوجددد 
 صادر التقويمم

 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

 يزود إجابات لجميع أجزاء أسئلة االختبار المقنن .95
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0327 2388 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %9630 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 03136 2383 قق المواصفة الرابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تح

  %9433 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن (337-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (85376)معياري  وبانحراف، (507.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  افي المدى م
(9457.)% 

بمستوى تحقق مرتفع، ( 567.)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي قيمته   
بمتوسط ( 353)بمستوى تحقق مرتفع يليه الشاهد ( 7588)على متوسط حسابي ( .35)وحصل الشاهد 

دليل المعلم في منظم مصادر الفصول مرتفع مما يدل على التزام  تحقق ومستوى( ..5.)حسابي 
مستويات القدرة واستراتيجيات التدريس، وصور يقونات بصور الشفافيات المستخدمة، ومفتاح أل

د شطة لمراحل الدرس مزود بأغلفة بعض المصادر مع تحدينللصفحات المستهدفة لمصادر األ
 Test Practice Workbook, Study Guide, Readingمستويات القدرة لكل مصدر ماعدا

Essentials  ( 7588)على متوسط  حسابي ( .05، 053)بالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصلت شواهده
تحضير وتشمل خلفية بفقرة المساعدة في ال دليل المعلمتحقق مرتفع مما يدل على التزام  بمستوى
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ترنت وتوفر فقرة نبحث باال Web questتوضيح لد  للمعلم على الهوامش وشرح لتساؤل الوحدة وتوفر
 األصلكما في السلسلة  ماجروهيل األصلول المشاريع  في السلسلة مهارات المذاكرة وتوجيهات ح

 .ليماجروه
 
 

 دليل المعلم الصف – يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث
 الثاني المتوسط

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
شواهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( ستة) ت رئيسة يندرج تحتهامؤشرا

-4)ويوضح الجدول ، المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
ستوى تحقق التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لم( 337

 .مؤشرات هذه المواصفة
 

 113-4 جدول 

يظهر االتساق " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الرابعة المحور الثالث
 متوسطال الثاني دليل المعلم للصف" في تصميم الفصول

 البنود
 جة التحققدر  ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

   يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم  4المؤشر

353 

جددددول زمندددي )يدددوفر مخطدددط الفصدددل مقترحدددات فاعلدددة لكدددل مدددن 
ف التعليميددددة ، مقتدددرح لتنفيدددذ الفصدددل ،معدددايير المحتدددوى ، األهددددا

 coreمصدددددادر تقدددددويم اإلتقدددددان، مصدددددادر أساسدددددية للتعلددددديم
instruction  مصددادر لمالقدداة الفددروق الفرديددة ، تجددارب متنوعددة

 (المستويات، عدد الحصص المقترحة ، دروس الفصل

 0370 2327   3 1 ت
   47 27 ن

35. 

صدددور الشدددفافيات المسدددتخدمة ، )يدددوفر مدددنظم مصدددادر الفصدددول 
يقونددات  مسددتويات القدددرة واسددتراتيجيات التدددريس، صددور مفتدداح أل

للصدددددفحات المسدددددتهدفة لمصدددددادر األنشدددددطة لمراحدددددل الددددددرس زود 
 (بأغلفة بعض المصادر  وحدد مستويات القدرة لكل مصدر

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0327 2363 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %8434 تحقق المؤشر السابعالنسبة المئوية لمستوى 

   يدعم تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنفيذ الفصل      8المؤشر

053 

خلفيددة علميددة لكددل درس ، ) تددوفر فقددرة المسدداعدة فددي التحضددير
تتدددوفر فقدددرة التعدددرف علدددى المفددداهيم الخاطئدددة بتحديدددد المفهدددوم 
الخددداطئ ومقترحدددات ألسددداليب معالجتددده ومقتدددرح لتعزيدددز الفهدددم 

 (يحالصح

 0300 3300    4 ت

    100 ن

111 
 

 البنود
 جة التحققدر  ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

05. 

تددددددزود افتتاحيددددددة الفصددددددل المعلددددددم بالتوجيهددددددات علددددددى هددددددوامش 
تحديدددد لدددرقم الددددرس، فقدددرة )صدددفحتي كنددداب الطالدددب متضدددمنة 

جابددددات دفتددددر العلددددوم،  توضدددح مضددددمون الصددددورة، توجيهدددات وا 
مناقشددة الفكددرة العامددة، فقددرة لالسددتفادة مددن السددبورة التفاعليددة ، 

جربة االستهاللية تتضدمن الهددف  مدع تحديدد نمدط إرشادات الت
الددددددتعلم ومسدددددددتويات القدددددددرة بأيقوندددددددات  دالددددددة عليهدددددددا واألدوات 
واسددددتراتيجيات التدددددريس والتفكيددددر الناقددددد والتقددددويم ،  إرشددددادات 

 (للمطوية باستخدام مصادر الفصول، وسائط إضافية للفصل

 00..0 3300    4 ت

    100 ن

 0300 3300 توى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمس
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   .تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات للفصل 9المؤشر

953 
إجابدددات لألسدددئلة الدددواردة فدددي ) تتضدددمن فقدددرة مراجعدددة الفصدددل 

يقدددم ، Exam viewتوجيهدات فقدرة   مراجعدة الفصدل، يوجددد 
 صادر التقويمم

 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

 يزود إجابات لجميع أجزاء أسئلة االختبار المقنن .95
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0327 2388 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %9630 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 03136 2383 قق المواصفة الرابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تح

  %9433 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن (337-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (85376)معياري  وبانحراف، (507.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  افي المدى م
(9457.)% 

بمستوى تحقق مرتفع، ( 567.)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي قيمته   
بمتوسط ( 353)بمستوى تحقق مرتفع يليه الشاهد ( 7588)على متوسط حسابي ( .35)وحصل الشاهد 

دليل المعلم في منظم مصادر الفصول مرتفع مما يدل على التزام  تحقق ومستوى( ..5.)حسابي 
مستويات القدرة واستراتيجيات التدريس، وصور يقونات بصور الشفافيات المستخدمة، ومفتاح أل

د شطة لمراحل الدرس مزود بأغلفة بعض المصادر مع تحدينللصفحات المستهدفة لمصادر األ
 Test Practice Workbook, Study Guide, Readingمستويات القدرة لكل مصدر ماعدا

Essentials  ( 7588)على متوسط  حسابي ( .05، 053)بالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصلت شواهده
تحضير وتشمل خلفية بفقرة المساعدة في ال دليل المعلمتحقق مرتفع مما يدل على التزام  بمستوى
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مقترحات ألساليب معالجته ومقترح لتعزيز الفهم ، والتعرف على المفاهيم الخاطئة و علمية لكل درس
تحتوى افتتاحية الفصل على توجيهات للمعلم كتبت في هوامش صفحتي  أنلتزمت باكما  الصحيح،

جابات دفتر )كناب الطالب متضمنة  تحديد لرقم الدرس، فقرة توضح مضمون الصورة، توجيهات وا 
مع تحديد نمط التعلم ومستويات  االستهاللية والهدفالعلوم، مناقشة الفكرة العامة، إرشادات التجربة 

، إرشادات للمطوية لتدريس والتفكير الناقد والتقويمدالة عليها واألدوات واستراتيجيات ا أيقونات القدرة ب
ل ولكن وغابت فقرة االستفادة من السبورة يماجروه األصلباستخدام مصادر الفصول كما في السلسلة 

 .اإلضافية لغياب دعم التقنيةائط التفاعلية والوس
( 7588-.53.)أما المؤشر التاسع فقد حصلت شواهده على متوسط  حسابي  تراوح  بين 

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب ( 7588)على متوسط حسابي ( .95)وحصل الشاهد 
( 953)قنن، يليه الشاهد المشروع نسخة دليل المعلم باإلجابات على  جميع أجزاء أسئلة االختبار الم

مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة دليل المعلم . بمستوى تحقق مرتفع( .53.)بمتوسط حسابي 
 . Exam view  وغابت توجيهات فقرة باحتوائه على فقرة إجابات لألسئلة الواردة في مراجعة الفصل،

 

 الصف  دليل المعلم الدروسميم يظهر االتساق في تص: المواصفة الخامسة من المحور الثالث
 الثاني المتوسط

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
 االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 9.) مؤشرات رئيسة يندرج تحتها

-4)ويوضح الجدول . ى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستو 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى  االنحرافالتكرارات والمتوسط الحسابي و ( 334

 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي
 114-4 جدول 

 يظهر" والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الخامسة المحور الثالثالتكرارات والمتوسطات الحسابية 
 متوسط الثاني دليل المعلم للصف" االتساق في تصميم الدروس

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 م لتنفيذ الدرس  بنمطية  واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوىيقدم توجيهات للمعل 10المؤشر

3853 
تظهر افتتاحية الدرس  فدي صدورة افتتاحيدة الددرس 
فدددي كتددداب الطالدددب  وتندددتظم توجيهدددات المعلدددم فدددي 

 الهوامش

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 (التحفيز التدريس التقويم)تحدد مراحل الدرس  .385
 0300 3300    4 ت
    100 ن

ترتبط  فقرات توجيهات المعلم بمضامين صدفحات  3857
 كتاب الطالب 

 0378 2370   2 2 ت
   70 70 ن

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 0319 2383 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  %9433 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر
11المؤشر  ط بمضمون صفحة كتاب الطالب فقرات مرحلة التحفيز تتسم بالوضوح واالرتبا 

3353 
صدددددورة مدددددن الشدددددفافية ) تتضدددددمن مرحلدددددة التحفيدددددز 

المسدددددددتخدمة فدددددددي مدددددددع إضدددددددافة أليقوندددددددة السدددددددبورة 
 القدرة التفاعلية  وتحديد نمط التعلم ومستويات 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 توجد توجيهات لفقرة الربط مع المعرفة السابقة  .335
 0300 3300    4 ت
    100 ن

يتضدددمن فقددددرة تتعلددددق بدددداستخدام المصددددادر للدددددرس  3357
 بتحديد للصفحات المستهدفة

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

   تتسم بالوضوح واالرتباط بمضمون صفحة كتاب الطالب فقرات مرحلة التدريس   12المؤشر

 (نقاش) يزود بمناقشة لموضوع محدد من الدرس 3.53
 0300 3300    4 ت
    100 ن

جابدددددددات المختبدددددددر المصدددددددغر  .3.5 يدددددددزود بتوجيهدددددددات وا 
 (تجربة)

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد فقرة عرض عملي  3.57
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوضح استخدام الصور والرسوم واألشكال 3.54
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد إجابات أسئلة الرسوم واألشكال .3.5
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد توجيهات دفتر العلوم 3.56
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد عرض سريع 3.53
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يتضمن فقرة حقيقة ممتعه 3.50
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد الربط مع المعارف ،المهن ، الصحة  3.59
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد فقرة نشاط استقصائي  3.538
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد إجابات ماذا قرأت ، تطبيقات العلوم  3.533
 0300 3300    4 ت
    100 ن

يتضددددمن التعددددرف علددددى المفدددداهيم الخاطئددددة الغيددددر  .3.53
 صحيحة

 0300 3300    4 ت
    100 ن
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مقترحات ألساليب معالجته ومقترح لتعزيز الفهم ، والتعرف على المفاهيم الخاطئة و علمية لكل درس
تحتوى افتتاحية الفصل على توجيهات للمعلم كتبت في هوامش صفحتي  أنلتزمت باكما  الصحيح،

جابات دفتر )كناب الطالب متضمنة  تحديد لرقم الدرس، فقرة توضح مضمون الصورة، توجيهات وا 
مع تحديد نمط التعلم ومستويات  االستهاللية والهدفالعلوم، مناقشة الفكرة العامة، إرشادات التجربة 

، إرشادات للمطوية لتدريس والتفكير الناقد والتقويمدالة عليها واألدوات واستراتيجيات ا أيقونات القدرة ب
ل ولكن وغابت فقرة االستفادة من السبورة يماجروه األصلباستخدام مصادر الفصول كما في السلسلة 

 .اإلضافية لغياب دعم التقنيةائط التفاعلية والوس
( 7588-.53.)أما المؤشر التاسع فقد حصلت شواهده على متوسط  حسابي  تراوح  بين 

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب ( 7588)على متوسط حسابي ( .95)وحصل الشاهد 
( 953)قنن، يليه الشاهد المشروع نسخة دليل المعلم باإلجابات على  جميع أجزاء أسئلة االختبار الم

مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة دليل المعلم . بمستوى تحقق مرتفع( .53.)بمتوسط حسابي 
 . Exam view  وغابت توجيهات فقرة باحتوائه على فقرة إجابات لألسئلة الواردة في مراجعة الفصل،
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 االنحرافشاهد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و ( 9.) مؤشرات رئيسة يندرج تحتها

-4)ويوضح الجدول . ى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستو 
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 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي
 114-4 جدول 

 يظهر" والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفة الخامسة المحور الثالثالتكرارات والمتوسطات الحسابية 
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 (التحفيز التدريس التقويم)تحدد مراحل الدرس  .385
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   تتسم بالوضوح واالرتباط بمضمون صفحة كتاب الطالب فقرات مرحلة التدريس   12المؤشر

 (نقاش) يزود بمناقشة لموضوع محدد من الدرس 3.53
 0300 3300    4 ت
    100 ن

جابدددددددات المختبدددددددر المصدددددددغر  .3.5 يدددددددزود بتوجيهدددددددات وا 
 (تجربة)

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد فقرة عرض عملي  3.57
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوضح استخدام الصور والرسوم واألشكال 3.54
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد إجابات أسئلة الرسوم واألشكال .3.5
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 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد إجابات ماذا قرأت ، تطبيقات العلوم  3.533
 0300 3300    4 ت
    100 ن

يتضددددمن التعددددرف علددددى المفدددداهيم الخاطئددددة الغيددددر  .3.53
 صحيحة

 0300 3300    4 ت
    100 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يطرح طرق تدريس متنوعة 3.537
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يستهدف التنوع الثقافي 3.534
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 لمعلم يوجد معلومة ل .3.53
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 توجد فقرة القراءة الفاعلة  3.536
 0370 2327   3 1 ت
   47 27 ن

 توجد توجيهات الستخدام المختبر االفتراضي 3.533
 1370 0347 1 3   ت
 27 47   ن

 توجد فقرة نشاط 3.530
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 ستخدام المفردات العلمية توجد فقرة ا 3.539
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 use an analogتوجد فقرة استخدام التشابه  3.538
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 2387 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %9730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

   رات مرحلة التقويم تتسم بالوضوح  واالرتباط بفقرة التقويم في كتاب الطالب فق 13المؤشر

يوجددد تدددداخالت يوميددة تتضدددمن التحقددق مدددن الفهدددم  3753
عادة التدريس  وا 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد فقرة التقويم وتتضمن التقويم األدائي .375
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 إجابات أسئلة مراجعة الدرسيزود  3757
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 0302 2388 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %9630 فة الخامسةالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواص

 

ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة قيمة المتوسط الحساب أن (334-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (.858)معياري  وبانحراف ، (500.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

ة ؛ وبنسبمرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
(9658.)% 

118 
 

بمستوى تحقق مرتفع، ( 507.)وقد حصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي قيمته   
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على ( 7588)على متوسط حسابي ( .385، 3853) انوحصل الشاهد

وذلك بظهور كتاب الطالب في  ماجروهيل األصلالتزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم  بالسلسلة 
التحفيز ،التدريس ، )تظام التوجيهات في الهوامش مع ترتيبها تحت  مراحل الدرس اندليل المعلم و  قلب

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 3857)يليهما الشاهد (  التقويم
. الطالبكتاب المشروع نسخة دليل المعلم ترتبط  فقرات توجيهات المعلم بمضامين صفحات كتاب 

 .ليماجروه األصلبالسلسلة 
على متوسطات ( 3357، .335، 3353)وبالنسبة للمؤشر الحادي عشر فقد حصلت شواهده 

 األصلبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام دليل المعلم بالسلسلة ( 7588)حسابية بلغت جميعها 
مستخدمة وتحديد نمط التعلم ل في مرحلة التحفيز باشتمالها على صورة من الشفافية اليماجروه

ومستويات القدرة وتوجيهات الربط مع المعرفة السابقة ومستطيل به مصادر الدرس مع تحديد 
للصفحات المستهدفة وغابت أيقونة السبورة التفاعلية لعدم دعم كتب المشروع للمصادر التقنية بنفس 

يعًا متوسط حسابي بلغت قيمته عشر، فقد حققت شواهده جم الثاني والمؤشر. األصلدرجة النسخة 
 األصلبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بالسلسلة ( 7588)

يقونة مناقشة لموضوع محدد من أمضمون وليس الموضع واحتوائه على والترابط في ال ماجروهيل
جابات المختبر المصغر  عرض عملي واستخدام الصور  وفقرة( تجربة)الدرس وعلى توجيهات وا 

جاباتها وأسئلة الرسوم واألشكال وتوجيهات دفتر العلوم ونشاط عرض سريع وفقرة  والرسوم واألشكال وا 
جابات ماذا قرأتالمهن، الصحة وفقرة نشاط استقصائي و  ،الربط مع المعارفحقيقة ممتعه و  ، ا 

ليات تدريس متنوعة تستهدف التنوع وتطبيقات العلوم كما يتضمن التعرف على المفاهيم الخاطئة وآ
 .بمستوى تحقق مرتفع( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3.536) الثقافي ومعلومة للمعلم، ما عدا الشاهد

ومستوى تحقق منخفض لغياب المختبرات االفتراضية من  ( .853)بمتوسط حسابي ( 3.533)والشاهد 
 .األصلكتاب المشروع نسخة دليل المعلم كما في السلسلة 

بمستوى تحقق مرتفع وهذا ينطبق ( 7588)خيرًا جاء المؤشر الثالث عشر بمتوسط حسابي وأ
 األصلمما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بالسلسلة . على جميع شواهده

عادة التدريس وفقرة التقويم يماجروه ل في اشتماله على تداخالت يومية تتضمن التحقق من الفهم وا 
 .التقويم األدائي كما يحتوى على إجابات أسئلة مراجعة الدرسوتتضمن 
 

 المتوسط الثاني لدليل المعلم للصف خالصة نتائج المحور الثالث: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرًا ( 37)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
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 0300 3300    4 ت
    100 ن
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 27 47   ن
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 0300 3300    4 ت
    100 ن
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 0300 3300    4 ت
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 0300 2387 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %9730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

   رات مرحلة التقويم تتسم بالوضوح  واالرتباط بفقرة التقويم في كتاب الطالب فق 13المؤشر

يوجددد تدددداخالت يوميددة تتضدددمن التحقددق مدددن الفهدددم  3753
عادة التدريس  وا 

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يوجد فقرة التقويم وتتضمن التقويم األدائي .375
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 إجابات أسئلة مراجعة الدرسيزود  3757
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 0302 2388 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %9630 فة الخامسةالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواص

 

ي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة قيمة المتوسط الحساب أن (334-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (.858)معياري  وبانحراف ، (500.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

ة ؛ وبنسبمرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
(9658.)% 
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بمستوى تحقق مرتفع، ( 507.)وقد حصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي قيمته   
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على ( 7588)على متوسط حسابي ( .385، 3853) انوحصل الشاهد

وذلك بظهور كتاب الطالب في  ماجروهيل األصلالتزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم  بالسلسلة 
التحفيز ،التدريس ، )تظام التوجيهات في الهوامش مع ترتيبها تحت  مراحل الدرس اندليل المعلم و  قلب

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 3857)يليهما الشاهد (  التقويم
. الطالبكتاب المشروع نسخة دليل المعلم ترتبط  فقرات توجيهات المعلم بمضامين صفحات كتاب 

 .ليماجروه األصلبالسلسلة 
على متوسطات ( 3357، .335، 3353)وبالنسبة للمؤشر الحادي عشر فقد حصلت شواهده 

 األصلبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام دليل المعلم بالسلسلة ( 7588)حسابية بلغت جميعها 
مستخدمة وتحديد نمط التعلم ل في مرحلة التحفيز باشتمالها على صورة من الشفافية اليماجروه

ومستويات القدرة وتوجيهات الربط مع المعرفة السابقة ومستطيل به مصادر الدرس مع تحديد 
للصفحات المستهدفة وغابت أيقونة السبورة التفاعلية لعدم دعم كتب المشروع للمصادر التقنية بنفس 

يعًا متوسط حسابي بلغت قيمته عشر، فقد حققت شواهده جم الثاني والمؤشر. األصلدرجة النسخة 
 األصلبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة دليل المعلم بالسلسلة ( 7588)

يقونة مناقشة لموضوع محدد من أمضمون وليس الموضع واحتوائه على والترابط في ال ماجروهيل
جابات المختبر المصغر  عرض عملي واستخدام الصور  وفقرة( تجربة)الدرس وعلى توجيهات وا 

جاباتها وأسئلة الرسوم واألشكال وتوجيهات دفتر العلوم ونشاط عرض سريع وفقرة  والرسوم واألشكال وا 
جابات ماذا قرأتالمهن، الصحة وفقرة نشاط استقصائي و  ،الربط مع المعارفحقيقة ممتعه و  ، ا 

ليات تدريس متنوعة تستهدف التنوع وتطبيقات العلوم كما يتضمن التعرف على المفاهيم الخاطئة وآ
 .بمستوى تحقق مرتفع( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3.536) الثقافي ومعلومة للمعلم، ما عدا الشاهد

ومستوى تحقق منخفض لغياب المختبرات االفتراضية من  ( .853)بمتوسط حسابي ( 3.533)والشاهد 
 .األصلكتاب المشروع نسخة دليل المعلم كما في السلسلة 

بمستوى تحقق مرتفع وهذا ينطبق ( 7588)خيرًا جاء المؤشر الثالث عشر بمتوسط حسابي وأ
 األصلمما يدل على التزام  كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بالسلسلة . على جميع شواهده

عادة التدريس وفقرة التقويم يماجروه ل في اشتماله على تداخالت يومية تتضمن التحقق من الفهم وا 
 .التقويم األدائي كما يحتوى على إجابات أسئلة مراجعة الدرسوتتضمن 
 

 المتوسط الثاني لدليل المعلم للصف خالصة نتائج المحور الثالث: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرًا ( 37)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
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رئيسًا، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( .33-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 

 117-4 ل جدو

 الثاني لدليل المعلم للصف اصفات التناول والعرضمو  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث
 المتوسط

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 4 %3.58 85.8 ..5. وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق مكونات الدليل 3
 . %3453 857.0 5.4. يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل .
 3 %388 8588 7588 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 7
 7 %9457 85376 507. يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 . %9658 .858 500. صميم الدروسيظهر االتساق في ت .

  %0053 85340 566. مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( .33-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (85340)معياري  وبانحراف ، (566.)تساوي 

 %(. 0053)، ونسبة التحقق تساوي  (..7588.5-..5.)قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين تقع 
، حيث (7588-5.4.)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

( 7588)بمتوسط حسابي  يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليميةتحققت المواصفة الثالثة 
 األصلكتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بالسلسلة ما يدل على التزام تحقق مرتفعة مبدرجة 
 يظهر االتساق في تصميم الدروس، ثم المواصفة الخامسة ل في عرض الوحدات وتنظيمهايماجروه

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم ( 500.)بمتوسط حسابي 
في مراحل  يقونات ل في عرض الدرس وتصميمه حيث  تحققت  مطابقة األيماجروه األصلبالسلسلة 

ابت أيقونة السبورة الدرس جميعها مرحلة التحفيز والتدريس والتقويم مع تحقق ترابط في المضمون وغ
ي بلغ بدرجة مرتفعة وبمتوسط حساب يظهر االتساق في تصميم الفصول، ثم المواصفة الرابعة التفاعلية

ل في يماجروه األصلدليل المعلم بالسلسلة  يدل على التزام كتاب المشروع نسخةمما ( 507.)
كما . Test Practice Workbook, Study Guide, Reading Essentialsماعدا  الشواهد جميعها

على   غابت فقرة االستفادة من السبورة التفاعلية والوسائط اإلضافية لغياب دعم التقنية باإلجابات
بعد  األولىوجاءت المواصفة ، Exam view المقنن وغابت توجيهات فقرة أسئلة االختبار جميع أجزاء

في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقذلك 
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 مكونات دليل المعلم بعرض ل على التزام  كتاب المشروع نسخةومستوى تحقق مرتفع مما يد( ..5.)
Teacher Hand  book لى القراءة  مثل التدريس النشط والمراجعة متعددة المستويات وساعد طالبك ع

دليل المعلم بمناقشة الفكرة العامة في بداية الفصل مع وضوح أهداف التعلم في مما يدل على التزام 
توى شطة االستقصائية اإلضافية التي تدعم تنظيم المحنمخطط الفصل وفي بداية الدرس وتقديم األ

 :لشطة مثنالكبرى وتوفر تصور لها ولكن غاب جزء التقنية الداعم لأل األفكارحول المفاهيم و 
كما في السلسلة  ،مختبرات الفيديو ،المختبرات االفتراضية، labs probe ware مختبرات المجسات

 بنية الدليل يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميمة الثاني ل، وأخيرًا المواصفةيماجروه األصل
بمستوى تحقق متوسط واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات ( 5.4.)التي حققت متوسط حسابي 

 Teacher مكونات ب المشروع نسخة دليل المعلم بعرضالمحور الثالث مما يدل على التزام  كتا

Hand book ة والمطويات مثل التدريس النشط والمراجعة متعددة المستويات وساعد طالبك على القراء
والتقويم وطرائق التدريس المتنوعة واستراتيجيات التدريس القائمة على البحث والتعلم داخل المختبر 
والسالمة والتخزين والتخلص من الفضالت وقائمة المواد واألدوات األساسية ولكن غابت قائمة توضح 

 Correlation يةاألصلالنسخة  االرتباط بين معايير التربية العلمية وفصول ودروس المقرر كما في

of Glencoe Science Level Green to the National Science Education Standards  رغم
في كتاب المشروع   Unifying Concepts and Processesةظهور معيار المفاهيم والعمليات الموحد

ول  ولكن دون توضيح نسخة دليل المعلم عند مناقشة الفكرة العامة للفصل وذلك لجميع الفص
 . (لخإ... 40 )دللمسميات أو توجيه للمعلم كيف يوظفها مثل ص

 

 :دليل المعلم للصف الثاني المتوسط اتساقخالصة نتائج محاور  4-.-4-3-7
الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل اتساق دليل المعلم لعرض نتائج محاور 

محاور، تم عرض نتائج ( 7)ه المحاور والبالغ عددها إليها بعد تحليل كل مواصفة من مواصفات هذ
ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى االنحرافالمحاور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لها، و 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور ( 336-4)تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :مرتبة كما يلي

 116-4 جدول 

 المتوسط الثاني دليل المعلم للصفالمتوسطات والنسب المئوية لمحاور 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المواصفات المواصفة

 7 %6.53 85394 3593 المواصفات التربوية 3
 . %0756 85.70 5.3. المواصفات الفنية .
 3 %0053 85340 566. مواصفات التناول والعرض 3

  %3053 85360 576. مستوى تحقق  المحاور الكلية
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رئيسًا، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( .33-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 

 117-4 ل جدو

 الثاني لدليل المعلم للصف اصفات التناول والعرضمو  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث
 المتوسط

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 4 %3.58 85.8 ..5. وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق مكونات الدليل 3
 . %3453 857.0 5.4. يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل .
 3 %388 8588 7588 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 7
 7 %9457 85376 507. يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 . %9658 .858 500. صميم الدروسيظهر االتساق في ت .

  %0053 85340 566. مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( .33-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (85340)معياري  وبانحراف ، (566.)تساوي 

 %(. 0053)، ونسبة التحقق تساوي  (..7588.5-..5.)قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين تقع 
، حيث (7588-5.4.)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

( 7588)بمتوسط حسابي  يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليميةتحققت المواصفة الثالثة 
 األصلكتاب المشروع نسخة  دليل المعلم بالسلسلة ما يدل على التزام تحقق مرتفعة مبدرجة 
 يظهر االتساق في تصميم الدروس، ثم المواصفة الخامسة ل في عرض الوحدات وتنظيمهايماجروه

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على التزام كتاب المشروع نسخة  دليل المعلم ( 500.)بمتوسط حسابي 
في مراحل  يقونات ل في عرض الدرس وتصميمه حيث  تحققت  مطابقة األيماجروه األصلبالسلسلة 

ابت أيقونة السبورة الدرس جميعها مرحلة التحفيز والتدريس والتقويم مع تحقق ترابط في المضمون وغ
ي بلغ بدرجة مرتفعة وبمتوسط حساب يظهر االتساق في تصميم الفصول، ثم المواصفة الرابعة التفاعلية

ل في يماجروه األصلدليل المعلم بالسلسلة  يدل على التزام كتاب المشروع نسخةمما ( 507.)
كما . Test Practice Workbook, Study Guide, Reading Essentialsماعدا  الشواهد جميعها

على   غابت فقرة االستفادة من السبورة التفاعلية والوسائط اإلضافية لغياب دعم التقنية باإلجابات
بعد  األولىوجاءت المواصفة ، Exam view المقنن وغابت توجيهات فقرة أسئلة االختبار جميع أجزاء

في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقذلك 
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 مكونات دليل المعلم بعرض ل على التزام  كتاب المشروع نسخةومستوى تحقق مرتفع مما يد( ..5.)
Teacher Hand  book لى القراءة  مثل التدريس النشط والمراجعة متعددة المستويات وساعد طالبك ع

دليل المعلم بمناقشة الفكرة العامة في بداية الفصل مع وضوح أهداف التعلم في مما يدل على التزام 
توى شطة االستقصائية اإلضافية التي تدعم تنظيم المحنمخطط الفصل وفي بداية الدرس وتقديم األ

 :لشطة مثنالكبرى وتوفر تصور لها ولكن غاب جزء التقنية الداعم لأل األفكارحول المفاهيم و 
كما في السلسلة  ،مختبرات الفيديو ،المختبرات االفتراضية، labs probe ware مختبرات المجسات

 بنية الدليل يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميمة الثاني ل، وأخيرًا المواصفةيماجروه األصل
بمستوى تحقق متوسط واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات ( 5.4.)التي حققت متوسط حسابي 

 Teacher مكونات ب المشروع نسخة دليل المعلم بعرضالمحور الثالث مما يدل على التزام  كتا

Hand book ة والمطويات مثل التدريس النشط والمراجعة متعددة المستويات وساعد طالبك على القراء
والتقويم وطرائق التدريس المتنوعة واستراتيجيات التدريس القائمة على البحث والتعلم داخل المختبر 
والسالمة والتخزين والتخلص من الفضالت وقائمة المواد واألدوات األساسية ولكن غابت قائمة توضح 

 Correlation يةاألصلالنسخة  االرتباط بين معايير التربية العلمية وفصول ودروس المقرر كما في

of Glencoe Science Level Green to the National Science Education Standards  رغم
في كتاب المشروع   Unifying Concepts and Processesةظهور معيار المفاهيم والعمليات الموحد

ول  ولكن دون توضيح نسخة دليل المعلم عند مناقشة الفكرة العامة للفصل وذلك لجميع الفص
 . (لخإ... 40 )دللمسميات أو توجيه للمعلم كيف يوظفها مثل ص

 

 :دليل المعلم للصف الثاني المتوسط اتساقخالصة نتائج محاور  4-.-4-3-7
الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل اتساق دليل المعلم لعرض نتائج محاور 

محاور، تم عرض نتائج ( 7)ه المحاور والبالغ عددها إليها بعد تحليل كل مواصفة من مواصفات هذ
ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى االنحرافالمحاور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لها، و 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور ( 336-4)تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :مرتبة كما يلي

 116-4 جدول 

 المتوسط الثاني دليل المعلم للصفالمتوسطات والنسب المئوية لمحاور 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المواصفات المواصفة

 7 %6.53 85394 3593 المواصفات التربوية 3
 . %0756 85.70 5.3. المواصفات الفنية .
 3 %0053 85340 566. مواصفات التناول والعرض 3

  %3053 85360 576. مستوى تحقق  المحاور الكلية
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ميعًا ج قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور أن( 336-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (566.-3593)وقعت بين 

( 7588-..5.)وهي بمستوى تحقق مرتفع حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 576.)
المحور الثالث قد تحقق بدرجة مرتفعة  أنيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 3053)بنسبة تحقق 

فقد حصل على متوسط  الثاني ، ثم المحوراألولىوجاء في المرتبة ( 566.)وبمتوسط حسابي بلغ 
( 3593)بدرجة تحقق مرتفعة، وأخيرًا جاء المحور األول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 5.3.)حسابي 

 . بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم
 

 : حياء للصف األول الثانوياألنتائج اتساق كتب  4-1-4
 ومناقشتهاتحليل كتاب الطالب لألحياء للصف األول الثانوي نتائج  4-1-4-1

لمادة األحياء الفصل الدراسي األول،  الثانوي نتائج تحليل كتاب الطالب للصف األول لعرض
، سيتم عرض نتائج مواصفات كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، الثاني والفصل الدراسي

 :ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف بالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات
 

للصف األول  األحياء-لكتاب الطالب التربوية صفاتالموا: المحور األول 4-1-4-1-1
 الثانوي

يكون عليه المنتج التعليمي من  أنيركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 
الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

مؤشرات رئيسة، ( 3)لمعلم ويتضمن أربعة مواصفات يندرج تحتها لكتاب الطالب ودليل ا األصل
وتعرض نتائج هذا المحور من خالل نتائج تحليل كل مواصفة من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها 

 .الكلي  ضمن هذا المحور
 

  (أحياء-كتاب الطالب) تمحور المحتوى حول االستقصاء: من المحور األول األولىالمواصفة 
( .)تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
 .توى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية لمس
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 114-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 حياءاأل – الثانوي تربوية كتاب الطالب للصف األول" تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 
 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 333-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا المتوسط (85373)معياري  وبانحراف ، (.57.)اوي تس تمحور المحتوى حول االستقصاء

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
متوسط 

(2) 
منفخض 

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّودالطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 1المؤّشر 

353 
التجددارب االسددتهاللية، والتجددارب، ومختبددر "تقدددم أنشددطة 

فرصددا للطددالب لتخطدديط االستقصدداءات " تحليددل البيانددات
 وجمع البيانات وتحليل األدلة

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

35. 
تقدددددم المختبددددرات االفتراضددددية الفرصددددة للطددددالب لتطبيددددق 
المهددارات االستقصددائية فددي الفصددول الدراسددية االعتياديددة 

 (بدون استخدام المعمل)

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

357 
الطددددالب علددددى تطبيددددق " مختبددددر األحيدددداء"تشددددجع فقددددرات 

ة باسددددددتخدام تصددددددميم مددددددن مهددددددارات العلددددددوم االستقصددددددائي
 (صمم تجربتك)اختيارهم 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 85739 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %057. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة 2المؤّشر

.53 
اقددددددد الموجددددددود فددددددي تقددددددويم الفصددددددل مهددددددارات يشددددددجع التفكيددددددر الن

العمليات العلمية تقدم أدلة المهارات أفكارا حدول أهميدة مهدارات 
 (في مرجعيات الطالب)عمليات العلم وكيفية تطويرها 

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

.5. 
تقددددددم أنشدددددطة المختبدددددرات بجميدددددع أنواعهدددددا فرصدددددا كثيدددددرة 

المالحظة واالسدتنباط  لمثلممارسة مهارات عمليات العلم 
 ...والتنبؤ ومعرفة السبب والنتيجة و

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.57 

يشددجع التفكيددر الناقددد الموجددود فددي تقددويم الفصددل مهددارات 
 العمليات العلمية

تقدددم أدلدددة المهددارات أفكدددارا حددول أهميدددة مهددارات عمليدددات 
 (في مرجعيات الطالب)العلم وكيفية تطويرها 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.54 
تقددددددم أنشدددددطة المختبدددددرات بجميدددددع أنواعهدددددا فرصدددددا كثيدددددرة 

المالحظة واالسدتنباط  مثللممارسة مهارات عمليات العلم 
 ...والتنبؤ ومعرفة السبب والنتيجة و

   7 3 ت
.5.. 85.8 

   .3 .. ن

 8588 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9353 المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول النسبة

 85373 .57. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى
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ميعًا ج قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور أن( 336-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (566.-3593)وقعت بين 

( 7588-..5.)وهي بمستوى تحقق مرتفع حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 576.)
المحور الثالث قد تحقق بدرجة مرتفعة  أنيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 3053)بنسبة تحقق 

فقد حصل على متوسط  الثاني ، ثم المحوراألولىوجاء في المرتبة ( 566.)وبمتوسط حسابي بلغ 
( 3593)بدرجة تحقق مرتفعة، وأخيرًا جاء المحور األول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 5.3.)حسابي 

 . بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم
 

 : حياء للصف األول الثانوياألنتائج اتساق كتب  4-1-4
 ومناقشتهاتحليل كتاب الطالب لألحياء للصف األول الثانوي نتائج  4-1-4-1

لمادة األحياء الفصل الدراسي األول،  الثانوي نتائج تحليل كتاب الطالب للصف األول لعرض
، سيتم عرض نتائج مواصفات كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، الثاني والفصل الدراسي

 :ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف بالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات
 

للصف األول  األحياء-لكتاب الطالب التربوية صفاتالموا: المحور األول 4-1-4-1-1
 الثانوي

يكون عليه المنتج التعليمي من  أنيركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 
الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

مؤشرات رئيسة، ( 3)لمعلم ويتضمن أربعة مواصفات يندرج تحتها لكتاب الطالب ودليل ا األصل
وتعرض نتائج هذا المحور من خالل نتائج تحليل كل مواصفة من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها 

 .الكلي  ضمن هذا المحور
 

  (أحياء-كتاب الطالب) تمحور المحتوى حول االستقصاء: من المحور األول األولىالمواصفة 
( .)تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
 .توى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية لمس
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 114-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 حياءاأل – الثانوي تربوية كتاب الطالب للصف األول" تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 
 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 333-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا المتوسط (85373)معياري  وبانحراف ، (.57.)اوي تس تمحور المحتوى حول االستقصاء

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
متوسط 

(2) 
منفخض 

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّودالطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 1المؤّشر 

353 
التجددارب االسددتهاللية، والتجددارب، ومختبددر "تقدددم أنشددطة 

فرصددا للطددالب لتخطدديط االستقصدداءات " تحليددل البيانددات
 وجمع البيانات وتحليل األدلة

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

35. 
تقدددددم المختبددددرات االفتراضددددية الفرصددددة للطددددالب لتطبيددددق 
المهددارات االستقصددائية فددي الفصددول الدراسددية االعتياديددة 

 (بدون استخدام المعمل)

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

357 
الطددددالب علددددى تطبيددددق " مختبددددر األحيدددداء"تشددددجع فقددددرات 

ة باسددددددتخدام تصددددددميم مددددددن مهددددددارات العلددددددوم االستقصددددددائي
 (صمم تجربتك)اختيارهم 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 85739 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %057. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة 2المؤّشر

.53 
اقددددددد الموجددددددود فددددددي تقددددددويم الفصددددددل مهددددددارات يشددددددجع التفكيددددددر الن

العمليات العلمية تقدم أدلة المهارات أفكارا حدول أهميدة مهدارات 
 (في مرجعيات الطالب)عمليات العلم وكيفية تطويرها 

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

.5. 
تقددددددم أنشدددددطة المختبدددددرات بجميدددددع أنواعهدددددا فرصدددددا كثيدددددرة 

المالحظة واالسدتنباط  لمثلممارسة مهارات عمليات العلم 
 ...والتنبؤ ومعرفة السبب والنتيجة و

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.57 

يشددجع التفكيددر الناقددد الموجددود فددي تقددويم الفصددل مهددارات 
 العمليات العلمية

تقدددم أدلدددة المهددارات أفكدددارا حددول أهميدددة مهددارات عمليدددات 
 (في مرجعيات الطالب)العلم وكيفية تطويرها 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.54 
تقددددددم أنشدددددطة المختبدددددرات بجميدددددع أنواعهدددددا فرصدددددا كثيدددددرة 

المالحظة واالسدتنباط  مثللممارسة مهارات عمليات العلم 
 ...والتنبؤ ومعرفة السبب والنتيجة و

   7 3 ت
.5.. 85.8 

   .3 .. ن

 8588 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9353 المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول النسبة

 85373 .57. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى
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 %(3357)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)في المدى مابين 
 تحقق مؤشر بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر بدرجة متوسطة، وجاء المؤشر إلى وتعزى هذه النتيجة

شواهد نتيجة لتحقق جميع ( .53.) مرتفعة وبمتوسط حسابي بدرجة تحقق األولىفي المرتبة  الثاني
لكل ( 7588)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 7، .)الشاهدان المؤشر بدرجة مرتفعة حيث حصل 

منهما بمستوى تحقق مرتفع وذلك يدل على التزام كتب المشروع بتضمين مهارات عمليات العلم في 
رات بجميع فروعها فرصا كثيرة لممارسة عمليات العلم شطة المختبأنمرجعيات الطالب كما قدمت 

( .53.)بمتوسط حسابي ( 3)، يليهما الشاهد األصلبصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب 
وبدرجة تحقق مرتفعة نتيجة توفر فقرة التفكير الناقد ضمن تقويم الفصل وشملت مهارات العمليات 

نتيجة الحذف الذي تم للمواءمة واحتل الشاهد  الثاني الفصل العلمية بينما لم ترد الفقرة ضمن تقويم
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة توفر دليل مختبر ( ..5.)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  (4)

 .االستقصاء بينما لم يضمن دليل المجسات للمختبرات
وتراوحت قيم ( .353)ت درجة تحقق المؤشر األول متوسطة بمتوسط حسابي كانو 

( .)وتحقق الشاهد  ،(.53.-8588)توسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين الم
وذلك اللتزام كتب المشروع بتضمين مختبر األحياء ( .53.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  قيمته 

بينما لم تظهر أيقونة صمم تجربتك في بعض  األصلفي نهاية كل فصل كما ظهر في السلسلة 
بمتوسط ( 3) ة الشاهدالثاني ع التي تطلب ذلك في الكتاب كالفصل األول، يليه في المرتبةالمواض

شطة التجارب أنكتب المشروع بتقديم  وذلك اللتزام وبمستوى تحقق متوسط( .3،3)حسابي قيمته 
ات في جميع اناالستهاللية في بداية كل فصل بينما لم يضمن مختبر التجارب ومختبر تحليل البي

كما اتضح وجود سقط في بعض فقرات  (اتانمختبر البي الثاني لم يتضمن الفصل)الكتاب  فصول
بمتوسط حسابي قيمته  (7) الشاهدمتطلبات المواءمة الشرعية، ويأتي  إلى المختبرات يعزى بعض منها

 تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها نظرا لغياب المصادر التقنية التيم ومستوى غير( 8588)
والتي تقدم الفرصة للطالب لتطبيق المهارات ( المختبرات االفتراضية)تدعم األنشطة االستقصائية مثل 

 (.بدون استخدام المعمل)االستقصائية في الفصول الدراسية االعتيادية 
 

 (أحياء-كتاب الطالب) التعلم المتمركز حول المتعلم: ة من المحور األولالثاني المواصفة 
( 4)المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم تحليل تقييم

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشراتوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( 330-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 

111 
 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 118-4 جدول 
 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" التعلم المتمركز حول الطالب "

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار 3المؤّشر 
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يوفر المحتوى إرشادات لدربط المعرفدة السدابقة بالمعلومدات الجديددة 
يقددددددم نشددددداطات ( مراجعدددددة المفدددددردات و الدددددربط مدددددع الحيددددداة  مثدددددل)

معمليددة متعددددة تسددمح للطددالب الختبددار فهمهددم مقابددل المعلومددات 
 .الجديدة والشواهد

 8588 7588    4 ت
    388 ن

75. 
يددددوفر المحتددددوى فرصددددا الختبددددار فهددددم الطددددالب مقابددددل المعلومددددات 

ى علــى تنشــيط يؤكــد المحتــو ( مثــل مــاذا قــرات)والــدالئل الجديــدة 
 المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوفر المحتوى إرشادات لدربط المعرفدة السدابقة بالمعلومدات الجديددة  757
 ( مثل مراجعة المفردات والربط مع الحياة)

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

 85363 .59. ثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثال
  %9357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 4المؤّشر 

يستقصدددي الطالدددب ويقددديم فرضدددياته ويعددددلها معتمددددا علدددى البياندددات  453
 التي يتم جمعها

 8588 7588    4 ت
    388 ن

قدق مددن الفهدم والحصدول علدى تغذيددة يسداعد المحتدوى الطدالب للتح .45
 راجعة فورية ضمن مراجعة الدرس، مراجعة الفصل 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توفر أهداف التعلم في الدروس فرصا للطالب لالستعداد للتعلم   457
 8588 7588    4 ت
    388 ن

تبدارات يستطيع الطالب الوصدول لمراجعدة الفصدول التفاعليدة واالخ 454
 "األحياء عبر المواقع االلكترونية"الذاتية ضمن فقرة 

 85.8 ..85 7 3   ت
 .3 ..   ن

 .8573 544. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %0357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
 يزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرتباط 7المؤّشر 

شدددجع السدددبورة الذكيددددة تفاعدددل الطالددددب مدددع العددددروض مدددن خددددالل ت 53.
 توفير منفذا لمواقع ذات عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

تشددجع فقددرة الددربط مددع الحيدداة الفضددول العلمددي لدددى الطالددب ليددربط  .5.
 المحتوى بالحياة اليومية والمهن 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.57 

يشجع موقع التعلم االلكتروني تفاعل الطالدب مدع المحتدوى العلمدي 
تدددوفير محتدددوى الكتروندددي يستكشدددف المفددداهيم : فدددي أربدددع مجددداالت

، روابددط المختبددرات (Concepts in Motion)بطريقددة حركيددة 
االفتراضددية والتشددريح االفتراضددي، الوصددول إلددى روابددط المزيددد مددن 

النشداطات، مراجعدة الكترونيدة للمحتدوى مددع المعلومدات والمشداريع و 
 المساعد الشخصي التفاعلي واجراء اختبارات التقويم الذاتي   

 85.8 ..85 7 3   ت
 .3 ..   ن
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 %(3357)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)في المدى مابين 
 تحقق مؤشر بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر بدرجة متوسطة، وجاء المؤشر إلى وتعزى هذه النتيجة

شواهد نتيجة لتحقق جميع ( .53.) مرتفعة وبمتوسط حسابي بدرجة تحقق األولىفي المرتبة  الثاني
لكل ( 7588)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 7، .)الشاهدان المؤشر بدرجة مرتفعة حيث حصل 

منهما بمستوى تحقق مرتفع وذلك يدل على التزام كتب المشروع بتضمين مهارات عمليات العلم في 
رات بجميع فروعها فرصا كثيرة لممارسة عمليات العلم شطة المختبأنمرجعيات الطالب كما قدمت 

( .53.)بمتوسط حسابي ( 3)، يليهما الشاهد األصلبصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب 
وبدرجة تحقق مرتفعة نتيجة توفر فقرة التفكير الناقد ضمن تقويم الفصل وشملت مهارات العمليات 

نتيجة الحذف الذي تم للمواءمة واحتل الشاهد  الثاني الفصل العلمية بينما لم ترد الفقرة ضمن تقويم
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة توفر دليل مختبر ( ..5.)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  (4)

 .االستقصاء بينما لم يضمن دليل المجسات للمختبرات
وتراوحت قيم ( .353)ت درجة تحقق المؤشر األول متوسطة بمتوسط حسابي كانو 

( .)وتحقق الشاهد  ،(.53.-8588)توسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين الم
وذلك اللتزام كتب المشروع بتضمين مختبر األحياء ( .53.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  قيمته 

بينما لم تظهر أيقونة صمم تجربتك في بعض  األصلفي نهاية كل فصل كما ظهر في السلسلة 
بمتوسط ( 3) ة الشاهدالثاني ع التي تطلب ذلك في الكتاب كالفصل األول، يليه في المرتبةالمواض

شطة التجارب أنكتب المشروع بتقديم  وذلك اللتزام وبمستوى تحقق متوسط( .3،3)حسابي قيمته 
ات في جميع اناالستهاللية في بداية كل فصل بينما لم يضمن مختبر التجارب ومختبر تحليل البي

كما اتضح وجود سقط في بعض فقرات  (اتانمختبر البي الثاني لم يتضمن الفصل)الكتاب  فصول
بمتوسط حسابي قيمته  (7) الشاهدمتطلبات المواءمة الشرعية، ويأتي  إلى المختبرات يعزى بعض منها

 تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها نظرا لغياب المصادر التقنية التيم ومستوى غير( 8588)
والتي تقدم الفرصة للطالب لتطبيق المهارات ( المختبرات االفتراضية)تدعم األنشطة االستقصائية مثل 

 (.بدون استخدام المعمل)االستقصائية في الفصول الدراسية االعتيادية 
 

 (أحياء-كتاب الطالب) التعلم المتمركز حول المتعلم: ة من المحور األولالثاني المواصفة 
( 4)المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم تحليل تقييم

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشراتوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( 330-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 118-4 جدول 
 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" التعلم المتمركز حول الطالب "

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار 3المؤّشر 
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يوفر المحتوى إرشادات لدربط المعرفدة السدابقة بالمعلومدات الجديددة 
يقددددددم نشددددداطات ( مراجعدددددة المفدددددردات و الدددددربط مدددددع الحيددددداة  مثدددددل)

معمليددة متعددددة تسددمح للطددالب الختبددار فهمهددم مقابددل المعلومددات 
 .الجديدة والشواهد

 8588 7588    4 ت
    388 ن

75. 
يددددوفر المحتددددوى فرصددددا الختبددددار فهددددم الطددددالب مقابددددل المعلومددددات 

ى علــى تنشــيط يؤكــد المحتــو ( مثــل مــاذا قــرات)والــدالئل الجديــدة 
 المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوفر المحتوى إرشادات لدربط المعرفدة السدابقة بالمعلومدات الجديددة  757
 ( مثل مراجعة المفردات والربط مع الحياة)

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

 85363 .59. ثالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثال
  %9357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 4المؤّشر 

يستقصدددي الطالدددب ويقددديم فرضدددياته ويعددددلها معتمددددا علدددى البياندددات  453
 التي يتم جمعها

 8588 7588    4 ت
    388 ن

قدق مددن الفهدم والحصدول علدى تغذيددة يسداعد المحتدوى الطدالب للتح .45
 راجعة فورية ضمن مراجعة الدرس، مراجعة الفصل 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توفر أهداف التعلم في الدروس فرصا للطالب لالستعداد للتعلم   457
 8588 7588    4 ت
    388 ن

تبدارات يستطيع الطالب الوصدول لمراجعدة الفصدول التفاعليدة واالخ 454
 "األحياء عبر المواقع االلكترونية"الذاتية ضمن فقرة 

 85.8 ..85 7 3   ت
 .3 ..   ن

 .8573 544. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %0357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
 يزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرتباط 7المؤّشر 

شدددجع السدددبورة الذكيددددة تفاعدددل الطالددددب مدددع العددددروض مدددن خددددالل ت 53.
 توفير منفذا لمواقع ذات عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

تشددجع فقددرة الددربط مددع الحيدداة الفضددول العلمددي لدددى الطالددب ليددربط  .5.
 المحتوى بالحياة اليومية والمهن 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.57 

يشجع موقع التعلم االلكتروني تفاعل الطالدب مدع المحتدوى العلمدي 
تدددوفير محتدددوى الكتروندددي يستكشدددف المفددداهيم : فدددي أربدددع مجددداالت

، روابددط المختبددرات (Concepts in Motion)بطريقددة حركيددة 
االفتراضددية والتشددريح االفتراضددي، الوصددول إلددى روابددط المزيددد مددن 

النشداطات، مراجعدة الكترونيدة للمحتدوى مددع المعلومدات والمشداريع و 
 المساعد الشخصي التفاعلي واجراء اختبارات التقويم الذاتي   

 85.8 ..85 7 3   ت
 .3 ..   ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

يقدددم المحتددوى تجددارب تركددز علددى أسددئلة مددن واقددع الطددالب وتددربط  54.
 .المحتوى وخطوات االستكشاف العلمي بالعالم الخارجي

 3588 5.8.  3  7 ت
  ..  .3 ن

 يبدأ كل فصل بصورة ملونة لجذب اهتمام الطالب .5.
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 ...85 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %057. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب  6المؤّشر

ح مختبددددرات األنترنددددت والمشدددداريع اإللكترونيددددة بمشدددداركة آراء تسددددم 653
 وأفكار الطالب 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 4المؤشر

 ة فرصا للعمل التعاوني لجميع الطالبتوفر األنشط 353
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

35. 
يددددوفر  الموقددددع االلكترونددددي  تقيدددديم ذاتددددي وأسددددئلة مراجعددددة لنهايددددة  

الفصدل للحصددول علددى تغذيددة راجعددة مدن أجددل تقددديم فددرص متاحددة 
 للجميع لتحقيق الفهم

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

357 
كمهندددة المسدددتقبل فدددي الكتددداب بأيقوندددة مميدددزة تتدددوفر اتخددداذ العلدددوم 

إضدافة إلدى رابدط لموقدع الكتروندي ( مهن مرتبطة مع علدم األحيداء)
 للتوسع حول موضوع إسهامات العلماءالنساء والرجال 

   2 2 ت
2370 03744 

   70 70 ن

 8539 3507 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %6358 تحقق المؤشر السابعالنسبة المئوية  لمستوى 

 85379 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %6057 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 330-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (85379)معياري  وبانحراف ، (.58.)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)بين  المدى ما
ة بدرجة الثاني درجة التزام كتاب الطالب من منتجات المشروع بالمواصفة أنمما يدل على %(. 6057)

وتحقق  من مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة( 4) مؤشروال( 7)متوسطة نتيجة لتحقق كل من المؤشر 
 .ت درجة تحقق مؤشر واحد من مؤشرات المواصفة بدرجة منخفضةكانمؤشرين بدرجة متوسطة و 

( .59.)بدرجة تحقق مرتفعة ومتوسط حسابي  األولىوجاء ترتيب المؤشر الثالث في المرتبة  
 ، وتحققت(7588-.53.)المؤشر الثالث بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد
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وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة اللتزام الكتاب بربط المعرفة ( 7588)بمتوسط حسابي  (.، 3)الشواهد 
مع الحياة في جميع الدروس بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في السابقة بالمعلومات الجديدة والربط 

غابت في الدرس األول من الفصل الخامس، أما الشاهد  فقرة الربط مع الحياة أنإال  األصلالكتاب 
وذلك لتوافق تكرار  ظهور فقرة ماذا ( .53.)فتحقق بمستوى تحقق مرتفع وبمتوسط حسابي (  7)

من  (98)دوص (.3)دبينما غابت الفقرة في كل من ص األصلقرأت في محتوى الدرس مع الكتاب 
لبعض من  األصلالصياغة التي وردت في الكتاب كما لم يتم االلتزام بنفس  (.ج)كتاب الطالب 

 .الفقرات ويعزى ذلك للمواءمة التي تمت للنصوص
فقد ( 44،.)ة ومستوى تحقق مرتفع وبمتوسط حسابي الثاني وجاء ترتيب المؤشر الرابع بالدرجة 

على ( 7، .، 3) الشواهدحيث حصلت ( 7588–.853)تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 
وذلك ناتج عن تضمين الكتاب إلرشادات واضحة  وبمستوى تحقق مرتفع( 7588)ط حسابي متوس

بينما اتضح وجود  .لتنفيذ التجارب كما ظهرت أهداف التعلم بشكل واضح وصريح  في بداية كل درس
في فقرة التقويم وذلك راجع لعمليات الدمج التي تمت  األصلتباين طفيف بين كتب المشروع وكتب 

نظرية ) الدروس وللمواءمة التي تمت على بعض الفقرات لتجنب نظرية النشوء واالرتقاء على بعض
نتيجة  جدا بمستوى تحقق منخفض( ..85)فقد حصل على متوسط حسابي ( 4) الشاهد، أما (التطور

 .لضعف الدعم التقني الرقمي للموقع االلكتروني والذي يدعم فقرة األحياء عبر المواقع االلكترونية
ت درجة تحقق المؤشر السابع متوسطة وبذلك احتل المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي انكو 

على متوسط ( 3)حيث حصلت الشاهد ( 7588-8588)و تراوحت متوسطات الشواهد بين ( 3507)
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام الكتاب بتوفير فرص للتعلم التعاوني لجميع ( 7588)حسابي 

ومستوى ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 7)وضمن إرشادات الدراسة، يليه الشاهد شطة نالطالب في األ
تحقق مرتفع وذلك لتكرار ظهور فقرة مهن مرتبطة بعلم األحياء بنفس تكرار ظهورها في الكتاب 

نظرية ا من كتب المشروع وذلك الرتباطها بمتم استبعاده( 086-.49)دإال فقرتين في ص األصل
تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( .)ثم يأتي الشاهد  التطور،

نظرا لضعف الدعم الذي يقدمه الموقع االلكتروني للطالب في التقييم الذاتي وتقديم فرص متاحة  بينها
 .للجميع لتحقيق الفهم 

ت درجة تحقق المؤشر الخامس متوسطة واحتل بذلك المرتبة الرابعة وبمتوسط كانبينما 
وقد تحقق ( 7588–8588)ت شواهد المؤشر الخامس بين وتراوحت متوسطا( .353)حسابي بلغ 

بمستوى تحقق مرتفع نظرا لتوفر مفردات التي تحقق هذا ( 7588)بمتوسط حسابي ( .، .) انالشاهد
الشاهد في كتب المشروع منها التزام الكتب بتضمين صورة ملونة وجذابة في افتتاحية الفصل لجذب 

بمتوسط حسابي ( 4)، يليهما الشاهد األصلبشكل مقارب لما ظهرت عليه في الكتاب  ام الطالباهتم
ومستوى تحقق منخفض جدًا ( ..85)بمتوسط حسابي ( 7)ومستوى تحقق مرتفع، ثم الشاهد ( 5.8.)
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

يقدددم المحتددوى تجددارب تركددز علددى أسددئلة مددن واقددع الطددالب وتددربط  54.
 .المحتوى وخطوات االستكشاف العلمي بالعالم الخارجي

 3588 5.8.  3  7 ت
  ..  .3 ن

 يبدأ كل فصل بصورة ملونة لجذب اهتمام الطالب .5.
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 ...85 .353 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %057. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب  6المؤّشر

ح مختبددددرات األنترنددددت والمشدددداريع اإللكترونيددددة بمشدددداركة آراء تسددددم 653
 وأفكار الطالب 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 4المؤشر

 ة فرصا للعمل التعاوني لجميع الطالبتوفر األنشط 353
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

35. 
يددددوفر  الموقددددع االلكترونددددي  تقيدددديم ذاتددددي وأسددددئلة مراجعددددة لنهايددددة  

الفصدل للحصددول علددى تغذيددة راجعددة مدن أجددل تقددديم فددرص متاحددة 
 للجميع لتحقيق الفهم

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

357 
كمهندددة المسدددتقبل فدددي الكتددداب بأيقوندددة مميدددزة تتدددوفر اتخددداذ العلدددوم 

إضدافة إلدى رابدط لموقدع الكتروندي ( مهن مرتبطة مع علدم األحيداء)
 للتوسع حول موضوع إسهامات العلماءالنساء والرجال 

   2 2 ت
2370 03744 

   70 70 ن

 8539 3507 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %6358 تحقق المؤشر السابعالنسبة المئوية  لمستوى 

 85379 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %6057 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 330-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (85379)معياري  وبانحراف ، (.58.)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)بين  المدى ما
ة بدرجة الثاني درجة التزام كتاب الطالب من منتجات المشروع بالمواصفة أنمما يدل على %(. 6057)

وتحقق  من مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة( 4) مؤشروال( 7)متوسطة نتيجة لتحقق كل من المؤشر 
 .ت درجة تحقق مؤشر واحد من مؤشرات المواصفة بدرجة منخفضةكانمؤشرين بدرجة متوسطة و 

( .59.)بدرجة تحقق مرتفعة ومتوسط حسابي  األولىوجاء ترتيب المؤشر الثالث في المرتبة  
 ، وتحققت(7588-.53.)المؤشر الثالث بين  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد
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وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة اللتزام الكتاب بربط المعرفة ( 7588)بمتوسط حسابي  (.، 3)الشواهد 
مع الحياة في جميع الدروس بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في السابقة بالمعلومات الجديدة والربط 

غابت في الدرس األول من الفصل الخامس، أما الشاهد  فقرة الربط مع الحياة أنإال  األصلالكتاب 
وذلك لتوافق تكرار  ظهور فقرة ماذا ( .53.)فتحقق بمستوى تحقق مرتفع وبمتوسط حسابي (  7)

من  (98)دوص (.3)دبينما غابت الفقرة في كل من ص األصلقرأت في محتوى الدرس مع الكتاب 
لبعض من  األصلالصياغة التي وردت في الكتاب كما لم يتم االلتزام بنفس  (.ج)كتاب الطالب 

 .الفقرات ويعزى ذلك للمواءمة التي تمت للنصوص
فقد ( 44،.)ة ومستوى تحقق مرتفع وبمتوسط حسابي الثاني وجاء ترتيب المؤشر الرابع بالدرجة 

على ( 7، .، 3) الشواهدحيث حصلت ( 7588–.853)تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 
وذلك ناتج عن تضمين الكتاب إلرشادات واضحة  وبمستوى تحقق مرتفع( 7588)ط حسابي متوس

بينما اتضح وجود  .لتنفيذ التجارب كما ظهرت أهداف التعلم بشكل واضح وصريح  في بداية كل درس
في فقرة التقويم وذلك راجع لعمليات الدمج التي تمت  األصلتباين طفيف بين كتب المشروع وكتب 

نظرية ) الدروس وللمواءمة التي تمت على بعض الفقرات لتجنب نظرية النشوء واالرتقاء على بعض
نتيجة  جدا بمستوى تحقق منخفض( ..85)فقد حصل على متوسط حسابي ( 4) الشاهد، أما (التطور

 .لضعف الدعم التقني الرقمي للموقع االلكتروني والذي يدعم فقرة األحياء عبر المواقع االلكترونية
ت درجة تحقق المؤشر السابع متوسطة وبذلك احتل المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي انكو 

على متوسط ( 3)حيث حصلت الشاهد ( 7588-8588)و تراوحت متوسطات الشواهد بين ( 3507)
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام الكتاب بتوفير فرص للتعلم التعاوني لجميع ( 7588)حسابي 

ومستوى ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( 7)وضمن إرشادات الدراسة، يليه الشاهد شطة نالطالب في األ
تحقق مرتفع وذلك لتكرار ظهور فقرة مهن مرتبطة بعلم األحياء بنفس تكرار ظهورها في الكتاب 

نظرية ا من كتب المشروع وذلك الرتباطها بمتم استبعاده( 086-.49)دإال فقرتين في ص األصل
تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( .)ثم يأتي الشاهد  التطور،

نظرا لضعف الدعم الذي يقدمه الموقع االلكتروني للطالب في التقييم الذاتي وتقديم فرص متاحة  بينها
 .للجميع لتحقيق الفهم 

ت درجة تحقق المؤشر الخامس متوسطة واحتل بذلك المرتبة الرابعة وبمتوسط كانبينما 
وقد تحقق ( 7588–8588)ت شواهد المؤشر الخامس بين وتراوحت متوسطا( .353)حسابي بلغ 

بمستوى تحقق مرتفع نظرا لتوفر مفردات التي تحقق هذا ( 7588)بمتوسط حسابي ( .، .) انالشاهد
الشاهد في كتب المشروع منها التزام الكتب بتضمين صورة ملونة وجذابة في افتتاحية الفصل لجذب 

بمتوسط حسابي ( 4)، يليهما الشاهد األصلبشكل مقارب لما ظهرت عليه في الكتاب  ام الطالباهتم
ومستوى تحقق منخفض جدًا ( ..85)بمتوسط حسابي ( 7)ومستوى تحقق مرتفع، ثم الشاهد ( 5.8.)
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، (Concepts in Motion)محتوى الكتروني يستكشف المفاهيم بطريقة حركية وذلك راجع لغياب 
روابط المزيد من المعلومات والمشاريع  إلى مختبرات االفتراضية والتشريح االفتراضي، الوصولروابط ال

جراء اختبارات التقويم  والنشاطات، مراجعة الكترونية للمحتوى مع المساعد الشخصي التفاعلي وا 
 بتحقق وذلك لغياحيث لم ي( 8588)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( 3)واحتل الشاهد  .الذاتي

السبورة الذكية والتي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض من خالل توفير منفذا  لمواقع ذات عالقة 
 .بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

حيث لم ( 8588)واحتل المؤشر السادس المرتبة األخيرة فقد حصل على متوسط حسابي 
ترنت  نمختبرات األلغياب  المؤشر نظرا إلى تحقق وذلك لعدم تحقق الشاهد الوحيد والذي ينتميي

 .والمشاريع اإللكترونية
 

 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: المواصفة الثالثة من المحور األول 
( 3)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم  

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  النحرافاوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 339-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
  119-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة

 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
نخفض م

 (0)جدًا 

 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات 8المؤّشر

 يدعم المحتوى مهارة تدوين المالحظات بشكل منظم 053
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توفر المطويات فرصا لتنمية مهارة تدوين المالحظات .05
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 لمستوى تحقق المؤشر الثامن المتوسط الحسابي
  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 9المؤّشر 

والرئيسدددة مثددداال لكيفيدددة تلخددديص ( عامدددة)تدددوفر األفكدددار الكبدددرى  953
 وعرض المعلومات

    4 ت
    388 ن 8588 7588

 .اعدالمطويات على تنظيم وتلخيص المعلوماتتس .95
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

( دليددددددل مراجعدددددده الفصددددددل)يشددددددمل التقددددددويم ودليددددددل االسددددددتذكار  957
 ملخصات للمعلومات

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

118 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
نخفض م

 (0)جدًا 

 يوفر التقويم بنهاية كل درس ملخصا لألفكار الرئيسة 954
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

95. 
تقدم المشروعات علدى الشدبكة االلكترونيدة للطدالب سلسدلة مدن 
األسدددددئلة وتتطلددددددب مددددددنهم كتابددددددة ملخصددددددات للمعلومددددددات التددددددي 

 جمعوها من بحثهم في األنترنت

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %0858 التاسع النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر

 يستهدف المحتوى تطويراستخدام المخططات التنظيمية الصورية وخرائط المفاهيم 10المؤشر 

يعوجدددددده الطالدددددددب فدددددددي تقدددددددويم الفصدددددددل لبنددددددداء خدددددددرائط المفددددددداهيم  3853
 والمنظمات البيانية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 تعوفر المطويات فرصا لتصميم المنظمات التخطيطية .385
 8588 7588    4 ت
    388 ن

تسدددددمح المواقدددددع االلكترونيدددددة التفاعليدددددة للطدددددالب ببنددددداء تمثيدددددل  3857
 صوري للبيانات التي تم ادخالها

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 588. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 8588 548. متوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةال
  %0858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
دعم قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 339-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا (85888)معياري  وبانحراف ، (548.)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة
؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما

نظرا لتحقق مؤشرين من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر واحد ، %(0858)
( 7588)ته متوسط حسابي بلغت قيمو  األولىبدرجة متوسطة، وحصل المؤشر الثامن على المرتبة 

 وذلك اللتزام محتوى كتب المشروع بتقديم( .، 3)بمستوى تحقق مرتفع وهذا ينطبق على الشاهدين 
لتي تدعم مهارة تدوين  اوتكرر ظهور فقرة المطويات  دعم لمهارة تدوين المالحظات بشكل منظم،
 .األصلالمالحظات بشكل مماثل لتكرارها في الكتاب 

وبذلك تكون درجة ( 54.)ة وبلغت درجة تحقق  المؤشر الثاني ةواحتل المؤشر التاسع المرتب
 تحقق المؤشر مرتفعة  فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد له بين

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر قيمته ( 4، 7، .، 3)، وتحققت الشواهد (8588-7588)
، يليها في تحقق هذه الشواهد في كتب المشروعالتي مما يدل على توفر جميع المفردات ( 7588)

، وبذلك احتل المرتبة األخيرة حيث لم يتحقق( 8588)حسابي قيمته بمتوسط ( .) الشاهدة الثاني المرتبة
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، (Concepts in Motion)محتوى الكتروني يستكشف المفاهيم بطريقة حركية وذلك راجع لغياب 
روابط المزيد من المعلومات والمشاريع  إلى مختبرات االفتراضية والتشريح االفتراضي، الوصولروابط ال

جراء اختبارات التقويم  والنشاطات، مراجعة الكترونية للمحتوى مع المساعد الشخصي التفاعلي وا 
 بتحقق وذلك لغياحيث لم ي( 8588)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( 3)واحتل الشاهد  .الذاتي

السبورة الذكية والتي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض من خالل توفير منفذا  لمواقع ذات عالقة 
 .بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

حيث لم ( 8588)واحتل المؤشر السادس المرتبة األخيرة فقد حصل على متوسط حسابي 
ترنت  نمختبرات األلغياب  المؤشر نظرا إلى تحقق وذلك لعدم تحقق الشاهد الوحيد والذي ينتميي

 .والمشاريع اإللكترونية
 

 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: المواصفة الثالثة من المحور األول 
( 3)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم  

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  النحرافاوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 339-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
  119-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة

 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
نخفض م

 (0)جدًا 

 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات 8المؤّشر

 يدعم المحتوى مهارة تدوين المالحظات بشكل منظم 053
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توفر المطويات فرصا لتنمية مهارة تدوين المالحظات .05
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 لمستوى تحقق المؤشر الثامن المتوسط الحسابي
  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 9المؤّشر 

والرئيسدددة مثددداال لكيفيدددة تلخددديص ( عامدددة)تدددوفر األفكدددار الكبدددرى  953
 وعرض المعلومات

    4 ت
    388 ن 8588 7588

 .اعدالمطويات على تنظيم وتلخيص المعلوماتتس .95
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

( دليددددددل مراجعدددددده الفصددددددل)يشددددددمل التقددددددويم ودليددددددل االسددددددتذكار  957
 ملخصات للمعلومات

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
نخفض م

 (0)جدًا 

 يوفر التقويم بنهاية كل درس ملخصا لألفكار الرئيسة 954
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

95. 
تقدم المشروعات علدى الشدبكة االلكترونيدة للطدالب سلسدلة مدن 
األسدددددئلة وتتطلددددددب مددددددنهم كتابددددددة ملخصددددددات للمعلومددددددات التددددددي 

 جمعوها من بحثهم في األنترنت

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %0858 التاسع النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر

 يستهدف المحتوى تطويراستخدام المخططات التنظيمية الصورية وخرائط المفاهيم 10المؤشر 

يعوجدددددده الطالدددددددب فدددددددي تقدددددددويم الفصدددددددل لبنددددددداء خدددددددرائط المفددددددداهيم  3853
 والمنظمات البيانية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 تعوفر المطويات فرصا لتصميم المنظمات التخطيطية .385
 8588 7588    4 ت
    388 ن

تسدددددمح المواقدددددع االلكترونيدددددة التفاعليدددددة للطدددددالب ببنددددداء تمثيدددددل  3857
 صوري للبيانات التي تم ادخالها

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 588. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %6653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 8588 548. متوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةال
  %0858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
دعم قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 339-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا (85888)معياري  وبانحراف ، (548.)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة
؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما

نظرا لتحقق مؤشرين من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر واحد ، %(0858)
( 7588)ته متوسط حسابي بلغت قيمو  األولىبدرجة متوسطة، وحصل المؤشر الثامن على المرتبة 

 وذلك اللتزام محتوى كتب المشروع بتقديم( .، 3)بمستوى تحقق مرتفع وهذا ينطبق على الشاهدين 
لتي تدعم مهارة تدوين  اوتكرر ظهور فقرة المطويات  دعم لمهارة تدوين المالحظات بشكل منظم،
 .األصلالمالحظات بشكل مماثل لتكرارها في الكتاب 

وبذلك تكون درجة ( 54.)ة وبلغت درجة تحقق  المؤشر الثاني ةواحتل المؤشر التاسع المرتب
 تحقق المؤشر مرتفعة  فقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد له بين

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر قيمته ( 4، 7، .، 3)، وتحققت الشواهد (8588-7588)
، يليها في تحقق هذه الشواهد في كتب المشروعالتي مما يدل على توفر جميع المفردات ( 7588)

، وبذلك احتل المرتبة األخيرة حيث لم يتحقق( 8588)حسابي قيمته بمتوسط ( .) الشاهدة الثاني المرتبة
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بين الشواهد وذلك لغياب المشروعات على الشبكة االلكترونية والتي تقدم للطالب سلسلة من األسئلة 
 .للمعلومات التي جمعوها من بحثهم في األنترنت وتتطلب منهم كتابة ملخصات

 (.)واحتل المؤشر العاشر المرتبة األخيرة وحصل على درجة تحقق متوسطة ومتوسط حسابي 
بدرجة مرتفعة ( .، 3)، وتحققت الشواهد (7588-8588)وتراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد  بين 

ام كتب المشروع بتقديم خرائط المفاهيم والمنظمات وذلك اللتز ( 7588)وبمتوسط حسابي للمؤشر قيمته 
البيانية في تقويم الفصل وفي المطويات كما ظهرت في السلسلة األصل، يليهما في المرتبة الثانية الشاهد 

نظرا لغياب تحقق، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)
 .ة التفاعلية والتي تسمح  للطالب ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم إدخالهاالمواقع االلكتروني

 

 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث: المواصفة الرابعة من المحور األول 
 (أحياء-كتاب الطالب)

مؤشروذلك ( 4)ها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عدد  
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 3.8-4)مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 :المواصفة كما يليلهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 120-4 جدول 

 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" والحوار والكتابة القراءة بمهارات العلوم محتوى ربط"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤشر

على التركيز علدى الفكدرة الرئيسدة " ماذا قرأت"تعحفز فقرة   3353
 واسترجاعها وفهم ما تمت قراءته

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توفر المطويات توجيهات لتعزيز القراءة  .335
 8588 7588    4 ت

    388 ن

يشمل االختبار المقنن أسدئلة تعتمدد علدى تحديدد مواضديع  3357
 قرائية لتعزيز وتقييم مهارات القراءة لدى الطالب

 35.6 .353 3  . 3 ت
 ..  8. .. ن

 ترد المصطلحات معرفة في مسرد المصطلحات 3354
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

تددوفر أنشددطة التفكيددر الناقددد فرصددا للطالددب ليشددرح ويقيدديم  .335
 ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 CD RomPuzzel) تددوفر أنشددطة أحجيددات المفددردات 3356
Makers )فرصا لفهم معاني المفردات المهمة 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 .85.3 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب  12المؤّشر

3.53 
تسددددداعد صدددددور المفددددداهيم العلميدددددة والمخططدددددات البيانيدددددة 

كددل فددي National geographic  المسددتقاة مددن
 رفصل الطالب فهم وتفسير الصو

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

تركدددز الحقدددائق فدددي علدددم األحيددداء المرافقدددة للصدددورة فدددي صدددفحة  .3.5
 افتتاحية الفصل اهتمام الطالب على المحتوى العلمي للفصل

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

3.57 

ات تتكامدددددل الصدددددور والمخططدددددات والبياندددددات والتوضددددديح
والرسددددوم البيانيددددة مددددع النصددددوص المرافقددددة لهددددا لتوضدددديح 
المحتدددددوى ومسددددداعدة الطدددددالب علدددددى تفسدددددير المعلومدددددات 

 البصرية ويشار إليها في متن نص المحتوى

 8588 7588    4 ت
    388 ن

3.54 
تشدددمل مجموعدددة مدددن المدددؤثرات البصدددرية المتضدددمنة فدددي 

ي العدددددروض التقديميدددددة فدددددد)مصدددددادر الدددددتعلم االلكترونيدددددة 
 مواقعا للمهنة ومعامل افتراضية ( السبورة التفاعلية

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 03347 2306 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %6834 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم  13المؤّشر

يكتددب الطالددب شددرحا وتوضدديحا لنتددائج التجددارب ويجيددب  3753
 عن األسئلة في تقويم الفصل

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوجد دعوة للكتابة في متن المحتوى والتقدويم أحياندا لدربط  .375
 المحتوى العلمي من خالل انجاز مهمة كتابية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

در الدددتعلم االلكترونيدددة الطالدددب علدددى تددددرب أنشدددطة مصدددا 3757
 الكتابة معتمدا على المالحظات التي تم تدوينها

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 588. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %6653 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 مهارات المحادثة والتواصل اللفظييقدم المحتوى فرصا لتطوير   14المؤّشر

تشدددمل السدددمات الموجدددودة فدددي عالقدددة األحيددداء بدددالمجتمع  3453
 إجراء جدل بين الطالب لمناقشة مختلف اآلراء 

 3543 3588 . 3  3 ت
 8. ..  .. ن

تشدددجع أنشدددطة التفكيدددر الناقدددد واألسدددئلة المتضدددمنة بكدددل فصدددل  .345
 ماذج ومناقشة اآلراءالطالب على شرح المفاهيم وتقييم الن

 3543 588. 3  3 . ت
 ..  .. 8. ن

 35.9 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  %858. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
 85334 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %6057 صفة الرابعةالنسبة المؤية لمستوى تحقق الموا
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بين الشواهد وذلك لغياب المشروعات على الشبكة االلكترونية والتي تقدم للطالب سلسلة من األسئلة 
 .للمعلومات التي جمعوها من بحثهم في األنترنت وتتطلب منهم كتابة ملخصات

 (.)واحتل المؤشر العاشر المرتبة األخيرة وحصل على درجة تحقق متوسطة ومتوسط حسابي 
بدرجة مرتفعة ( .، 3)، وتحققت الشواهد (7588-8588)وتراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد  بين 

ام كتب المشروع بتقديم خرائط المفاهيم والمنظمات وذلك اللتز ( 7588)وبمتوسط حسابي للمؤشر قيمته 
البيانية في تقويم الفصل وفي المطويات كما ظهرت في السلسلة األصل، يليهما في المرتبة الثانية الشاهد 

نظرا لغياب تحقق، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)
 .ة التفاعلية والتي تسمح  للطالب ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم إدخالهاالمواقع االلكتروني

 

 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث: المواصفة الرابعة من المحور األول 
 (أحياء-كتاب الطالب)

مؤشروذلك ( 4)ها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عدد  
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 3.8-4)مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 :المواصفة كما يليلهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 120-4 جدول 

 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" والحوار والكتابة القراءة بمهارات العلوم محتوى ربط"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤشر

على التركيز علدى الفكدرة الرئيسدة " ماذا قرأت"تعحفز فقرة   3353
 واسترجاعها وفهم ما تمت قراءته

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 توفر المطويات توجيهات لتعزيز القراءة  .335
 8588 7588    4 ت

    388 ن

يشمل االختبار المقنن أسدئلة تعتمدد علدى تحديدد مواضديع  3357
 قرائية لتعزيز وتقييم مهارات القراءة لدى الطالب

 35.6 .353 3  . 3 ت
 ..  8. .. ن

 ترد المصطلحات معرفة في مسرد المصطلحات 3354
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

تددوفر أنشددطة التفكيددر الناقددد فرصددا للطالددب ليشددرح ويقيدديم  .335
 ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 CD RomPuzzel) تددوفر أنشددطة أحجيددات المفددردات 3356
Makers )فرصا لفهم معاني المفردات المهمة 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 .85.3 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب  12المؤّشر

3.53 
تسددددداعد صدددددور المفددددداهيم العلميدددددة والمخططدددددات البيانيدددددة 

كددل فددي National geographic  المسددتقاة مددن
 رفصل الطالب فهم وتفسير الصو

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

تركدددز الحقدددائق فدددي علدددم األحيددداء المرافقدددة للصدددورة فدددي صدددفحة  .3.5
 افتتاحية الفصل اهتمام الطالب على المحتوى العلمي للفصل

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

3.57 

ات تتكامدددددل الصدددددور والمخططدددددات والبياندددددات والتوضددددديح
والرسددددوم البيانيددددة مددددع النصددددوص المرافقددددة لهددددا لتوضدددديح 
المحتدددددوى ومسددددداعدة الطدددددالب علدددددى تفسدددددير المعلومدددددات 

 البصرية ويشار إليها في متن نص المحتوى

 8588 7588    4 ت
    388 ن

3.54 
تشدددمل مجموعدددة مدددن المدددؤثرات البصدددرية المتضدددمنة فدددي 

ي العدددددروض التقديميدددددة فدددددد)مصدددددادر الدددددتعلم االلكترونيدددددة 
 مواقعا للمهنة ومعامل افتراضية ( السبورة التفاعلية

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 03347 2306 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %6834 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم  13المؤّشر

يكتددب الطالددب شددرحا وتوضدديحا لنتددائج التجددارب ويجيددب  3753
 عن األسئلة في تقويم الفصل

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يوجد دعوة للكتابة في متن المحتوى والتقدويم أحياندا لدربط  .375
 المحتوى العلمي من خالل انجاز مهمة كتابية

 8588 7588    4 ت
    388 ن

در الدددتعلم االلكترونيدددة الطالدددب علدددى تددددرب أنشدددطة مصدددا 3757
 الكتابة معتمدا على المالحظات التي تم تدوينها

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 588. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
  %6653 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

 مهارات المحادثة والتواصل اللفظييقدم المحتوى فرصا لتطوير   14المؤّشر

تشدددمل السدددمات الموجدددودة فدددي عالقدددة األحيددداء بدددالمجتمع  3453
 إجراء جدل بين الطالب لمناقشة مختلف اآلراء 

 3543 3588 . 3  3 ت
 8. ..  .. ن

تشدددجع أنشدددطة التفكيدددر الناقدددد واألسدددئلة المتضدددمنة بكدددل فصدددل  .345
 ماذج ومناقشة اآلراءالطالب على شرح المفاهيم وتقييم الن

 3543 588. 3  3 . ت
 ..  .. 8. ن

 35.9 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  %858. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
 85334 .58. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %6057 صفة الرابعةالنسبة المؤية لمستوى تحقق الموا
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ربط أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 3.8-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85334)، وبانحراف معياري (.58.)تساوي  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

؛ متوسطةق هذه المواصفة وبذلك تكون درجة تحق( ..5.أقل من-35.8)بين  المتوسط في المدى ما
مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق  وتعزى هذه النتيجة لتحقق مؤشر واحد من %(.6057)وبنسبة 

بدرجة تحقق مرتفعة  ىاألولفي المرتبة  ترتيب المؤشر الحادي عشر كانمؤشرات بدرجة متوسطة و ( 7)
توى تحقق الشواهد للمؤشر الحادي وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمس ،(..،.)وبمتوسط حسابي 

( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .،.، 3)، وتحققت الشواهد (7588-8588)عشر بين 
ماذا )وذلك اللتزام كتب المشروع بجميع مفردات تطوير مستويات الفهم القرائي للطالب من خالل فقرة 

كما توفر أنشطة التفكير الناقد فرصا للطالب  ،وياتوورود توجيهات لتعزيز القراءة ضمن فقرة المط (قرأت
بمتوسط حسابي قيمته ( 4)يليها في المرتبة الثانية الشاهد  .ليشرح ويقييم ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

في مسرد المصطلحات بينما غابت  بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتضمين المصطلحات معرفة( .53.)
في المرتبة الثانية ( 7)الشاهد  ، وجاء(المثير المخلوق الحي،) بعض المصطلحات عن المسرد منها

وذلك لغياب أسئلة تعتمد على تحديد  ومستوى تحقق متوسط( .353)وبمتوسط حسابي بلغت قيمته 
 مواضيع قرائية لتعزيز وتقييم مهارات القراءة لدى الطالب ضمن أسئلة االختبار المقنن في كل من الفصل

وع أسئلة السؤال المقالي في الكتاب األصل ضمن دروس رحلت في كتب المشروع وذلك لوق( 6 ،4، 7)
 التطور، واحتل بنظريةإلى السنوات الالحقة أو عدم مناسبة مضمونها نظرا لتناولها موضوعات تتعلق 

تحقق لغياب الروابط االلكترونية والبدائل حيث لم ي( 8588)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( 6)الشاهد 
والتي توفر فرصا للطالب لفهم معاني ( CD RomPuzzle Makers)لتقنية ألنشطة أحجيات المفردات ا

 .المفردات المهمة
ومستوى تحقق متوسط وذلك ( 586. (واحتل المؤشر الثاني عشر المرتبة الثانية بمتوسط حسابي

قيم المتوسطات  شواهد بدرجة مرتفعة وتحقق شاهد واحد بدرجة منخفضة،  فقد تراوحت( 7)لتحقق 
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي ( 7)، وتحقق الشاهد (7588-8588)الحسابية لمستوى تحقق الشواهد بين 

مما يدل على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع، يليه في المرتبة  (7588)قيمته 
تفع وذلك اللتزام كتب المشروع بمستوى تحقق مر ( .53.)بمتوسط حسابي قيمته ( 3) الشاهدالثانية 

في كل  National geographicبتضمين صور المفاهيم العلمية والمخططات البيانية المستقاة من 
فصل بينما غابت في الفصل الثاني وذلك الرتباط مضمون الفقرة في الكتاب األصل بنظرية التطور، ثم 

قق مرتفع وذلك لتوفر المفردات التي تحقق ومستوى تح( .53.)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( .) اهدالش
تحقق وبذلك احتل حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)هذا الشاهد في كتب المشروع، ثم الشاهد 

العروض المرتبة األخيرة بين الشواهد وذلك لغياب الروابط االلكترونية والبدائل التقنية التي تتضمن 
 .للمهنة ومعامل افتراضية التقديمية في السبورة التفاعلية ومواقعا

181 
 

وفقد ( .)بمستوى تحقق متوسط ومتوسط حسابي   واحتل المؤشر الثالث عشر المرتبة الثالثة
 ، وتحقق الشاهدين(7588-8588)بين  تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد له

ت التي تحقق دعم المحتوى وذلك لتوفر المفردا( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .، 3)
لتطوير مهارة الكتابة في العلوم بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتب األصل، يليهما في المرتبة 

تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)الثانية الشاهد 
 .ية والتي تدعم مهارة الكتابةالشواهد وذلك لغياب أنشطة مصادر التعلم االلكترون

، فقد (.58.)واحتل المؤشر الرابع عشر المرتبة األخيرة بمستوى تحقق متوسط ومتوسط حسابي 
بدرجة ( .)الشاهد ، وتحقق (588.-3588)بين  شواهدهتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

روع بتضمين أسئلة التفكير الناقد والتي وذلك اللتزام كتب المش (588.)متوسطة وبمتوسط حسابي قيمته 
تشجع الطالب على شرح المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء في فصول الكتاب بينما تم حذف بعض 

حد أسئلة أن الفقرة بنظرية التطور كما غاب الرتباط مضمو ( 9،.)أسئلة التفكير الناقد في كل من الفصل 
بمتوسط حسابي قيمته ( 3)لكتاب، يليه في المرتبة الثانية الشاهد من ا (6)التفكير الناقد عن الفصل 

بمستوى تحقق منخفض وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشاهدين وذلك لورود فقرة األحياء ( 3588)
والمجتمع لمرة واحدة فقط ضمن اإلثراء العلمي للفصل الخامس ولم يرد فيها أي توجيه إلجراء مناقشات 

 كانفصول فقط و ( 0)ب الطالب وهذا راجع لتكرار ظهور الفقرة في الكتاب األصل في حججية ضمن كتا
المتضمنة للفقرة في نية االثمنطاق استهداف الفصول للصف األول الثانوي فصل واحد من الفصول 

على الرغم من ورود مهارات الحوار ضمن مهارات حل المشكالت في ملحق مرجعيات  الكتاب األصل،
 .الطالب

 

 توظيف التقنية لدعم التعلم  :لمواصفة الخامسة من المحور األولا 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  مؤشرات
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 3.3-4)ات هذه المواصفة، ويوضح الجدول لمستوى تحقق مؤشر 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 121-4 جدول 

 لخامسةرات المواصفة االتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤش

 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يطور المحتوى مهارت حل المشكالت لدى الطالب  17المؤّشر

1731 
النشدددداطات المخبريددددة والنشدددداطات ضددددمن المددددواد التعليميددددة تددددوفر 

للطددددددالب تطبيددددددق مهددددددارات ( ضددددددمن حقيبددددددة المعلددددددم)اإلضددددددافية 
 (?reasoning)االستدالل 

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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ربط أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 3.8-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85334)، وبانحراف معياري (.58.)تساوي  محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والتحدث

؛ متوسطةق هذه المواصفة وبذلك تكون درجة تحق( ..5.أقل من-35.8)بين  المتوسط في المدى ما
مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق  وتعزى هذه النتيجة لتحقق مؤشر واحد من %(.6057)وبنسبة 

بدرجة تحقق مرتفعة  ىاألولفي المرتبة  ترتيب المؤشر الحادي عشر كانمؤشرات بدرجة متوسطة و ( 7)
توى تحقق الشواهد للمؤشر الحادي وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمس ،(..،.)وبمتوسط حسابي 

( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .،.، 3)، وتحققت الشواهد (7588-8588)عشر بين 
ماذا )وذلك اللتزام كتب المشروع بجميع مفردات تطوير مستويات الفهم القرائي للطالب من خالل فقرة 

كما توفر أنشطة التفكير الناقد فرصا للطالب  ،وياتوورود توجيهات لتعزيز القراءة ضمن فقرة المط (قرأت
بمتوسط حسابي قيمته ( 4)يليها في المرتبة الثانية الشاهد  .ليشرح ويقييم ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

في مسرد المصطلحات بينما غابت  بمستوى تحقق مرتفع وذلك لتضمين المصطلحات معرفة( .53.)
في المرتبة الثانية ( 7)الشاهد  ، وجاء(المثير المخلوق الحي،) بعض المصطلحات عن المسرد منها

وذلك لغياب أسئلة تعتمد على تحديد  ومستوى تحقق متوسط( .353)وبمتوسط حسابي بلغت قيمته 
 مواضيع قرائية لتعزيز وتقييم مهارات القراءة لدى الطالب ضمن أسئلة االختبار المقنن في كل من الفصل

وع أسئلة السؤال المقالي في الكتاب األصل ضمن دروس رحلت في كتب المشروع وذلك لوق( 6 ،4، 7)
 التطور، واحتل بنظريةإلى السنوات الالحقة أو عدم مناسبة مضمونها نظرا لتناولها موضوعات تتعلق 

تحقق لغياب الروابط االلكترونية والبدائل حيث لم ي( 8588)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( 6)الشاهد 
والتي توفر فرصا للطالب لفهم معاني ( CD RomPuzzle Makers)لتقنية ألنشطة أحجيات المفردات ا

 .المفردات المهمة
ومستوى تحقق متوسط وذلك ( 586. (واحتل المؤشر الثاني عشر المرتبة الثانية بمتوسط حسابي

قيم المتوسطات  شواهد بدرجة مرتفعة وتحقق شاهد واحد بدرجة منخفضة،  فقد تراوحت( 7)لتحقق 
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي ( 7)، وتحقق الشاهد (7588-8588)الحسابية لمستوى تحقق الشواهد بين 

مما يدل على توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهد في كتب المشروع، يليه في المرتبة  (7588)قيمته 
تفع وذلك اللتزام كتب المشروع بمستوى تحقق مر ( .53.)بمتوسط حسابي قيمته ( 3) الشاهدالثانية 

في كل  National geographicبتضمين صور المفاهيم العلمية والمخططات البيانية المستقاة من 
فصل بينما غابت في الفصل الثاني وذلك الرتباط مضمون الفقرة في الكتاب األصل بنظرية التطور، ثم 

قق مرتفع وذلك لتوفر المفردات التي تحقق ومستوى تح( .53.)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( .) اهدالش
تحقق وبذلك احتل حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)هذا الشاهد في كتب المشروع، ثم الشاهد 

العروض المرتبة األخيرة بين الشواهد وذلك لغياب الروابط االلكترونية والبدائل التقنية التي تتضمن 
 .للمهنة ومعامل افتراضية التقديمية في السبورة التفاعلية ومواقعا
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وفقد ( .)بمستوى تحقق متوسط ومتوسط حسابي   واحتل المؤشر الثالث عشر المرتبة الثالثة
 ، وتحقق الشاهدين(7588-8588)بين  تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد له

ت التي تحقق دعم المحتوى وذلك لتوفر المفردا( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .، 3)
لتطوير مهارة الكتابة في العلوم بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتب األصل، يليهما في المرتبة 

تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)الثانية الشاهد 
 .ية والتي تدعم مهارة الكتابةالشواهد وذلك لغياب أنشطة مصادر التعلم االلكترون

، فقد (.58.)واحتل المؤشر الرابع عشر المرتبة األخيرة بمستوى تحقق متوسط ومتوسط حسابي 
بدرجة ( .)الشاهد ، وتحقق (588.-3588)بين  شواهدهتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

روع بتضمين أسئلة التفكير الناقد والتي وذلك اللتزام كتب المش (588.)متوسطة وبمتوسط حسابي قيمته 
تشجع الطالب على شرح المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء في فصول الكتاب بينما تم حذف بعض 

حد أسئلة أن الفقرة بنظرية التطور كما غاب الرتباط مضمو ( 9،.)أسئلة التفكير الناقد في كل من الفصل 
بمتوسط حسابي قيمته ( 3)لكتاب، يليه في المرتبة الثانية الشاهد من ا (6)التفكير الناقد عن الفصل 

بمستوى تحقق منخفض وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشاهدين وذلك لورود فقرة األحياء ( 3588)
والمجتمع لمرة واحدة فقط ضمن اإلثراء العلمي للفصل الخامس ولم يرد فيها أي توجيه إلجراء مناقشات 

 كانفصول فقط و ( 0)ب الطالب وهذا راجع لتكرار ظهور الفقرة في الكتاب األصل في حججية ضمن كتا
المتضمنة للفقرة في نية االثمنطاق استهداف الفصول للصف األول الثانوي فصل واحد من الفصول 

على الرغم من ورود مهارات الحوار ضمن مهارات حل المشكالت في ملحق مرجعيات  الكتاب األصل،
 .الطالب

 

 توظيف التقنية لدعم التعلم  :لمواصفة الخامسة من المحور األولا 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  مؤشرات
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 3.3-4)ات هذه المواصفة، ويوضح الجدول لمستوى تحقق مؤشر 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 121-4 جدول 

 لخامسةرات المواصفة االتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤش

 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يطور المحتوى مهارت حل المشكالت لدى الطالب  17المؤّشر

1731 
النشدددداطات المخبريددددة والنشدددداطات ضددددمن المددددواد التعليميددددة تددددوفر 

للطددددددالب تطبيددددددق مهددددددارات ( ضددددددمن حقيبددددددة المعلددددددم)اإلضددددددافية 
 (?reasoning)االستدالل 

 8588 7588    4 ت
    388 ن



282

181 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

يؤكددد المحتددوى العالقددة مددع الرياضدديات مددن خددالل حددل المسددائل  1732
 ضمن فقرة الرياضيات في علم األحياء

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  %38858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 يستهدف المحتوى تطويرمهارات القياس لدى الطالب  16المؤّشر

توفرالتمدددددددارين واألسدددددددئلة تددددددددريبا علدددددددى اسدددددددتخدام أدوات القيددددددداس  1631
 ت المرتبطهوالحسابا

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

مختبدر األحيداء، )يتكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة  1632
 (تجربة

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

يشددددددمل المددددددنهج معامددددددل مصددددددممة بتسدددددداؤالت مرتبطددددددة بالقيدددددداس  1633
 والبيانات

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

فر المختبدددددرات الفرصدددددة للطدددددالب لجمدددددع البياندددددات باسدددددتخدام تدددددو  1634
 المجسات

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 85477 3500 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  %6.53 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 الناقد يستهدف المحتوى تطويرمهارات السببية والتفكير  14المؤّشر

1431 
( األنشددددطة واألنشددددطة اإلثرائيددددة)تقدددددم األنشددددطة المخبريددددة 

فرصددددددددددددددة لممارسددددددددددددددة وتطبيددددددددددددددق  مهدددددددددددددددارات السببيدددددددددددددددددة 
(reasoning ) 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

1432 
تشددددمل مراجعددددة الفصددددل ومراجعددددة الدددددرس أسددددئلة تتحدددددى 
التفكيددددر الناقددددد للطالددددب مددددن خددددالل االسددددتدالل والتوضدددديح 

 والسبب والنتيجةوالتنبؤ 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
  %38858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 يستهدف المحتوى تطويرمهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب  18المؤّشر

م البيانيدددة فدددي الكتدددب مدددع شدددرح توضددديحي تسدددتخدم الرسدددو  1831
 وأسئلة  توجه الطالب لتفسير البيانات

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يتضددددمن تقددددويم الفصددددل رسددددوما بيانيددددة لتفسدددديرها وبيانددددات  1832
 .رقمية للتعبير عنها بالشكل

 859.3 .353  . 3 3 ت
  8. .. .. ن

الرسدددوم البيانيدددة مددددن تدددوفر المعامدددل فرصدددا لبندددداء وتحليدددل  1833
 التجربة

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

يشمل كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقدة اسدتخدام  1834
 (ضمن مرجعيات الطالب )وبناء الرسوم البيانية 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 857.7 3500 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  %6.53 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر النسبة
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 مهارات تحليل البيانات، واإلحصاء، واالحتماالت يستهدف المحتوى تطوير 19المؤّشر

فرصدددددا ( مختبدددددر تحليدددددل البياندددددات)تددددوفر أنشدددددطة المعمدددددل  1931
 للطالب لممارسة تحليل البينات واالحتمالية واإلحصاء

  1 1 2 ت
  27 27 70 ن 03974 2327

أنشدطة تنمدي االحصداء ( تجربدة)يتضمن المعمل المصغر  1932
 واالحتماالت

  2 2  ت
  70 70  ن 1343 1370

تدددددوفر أنشدددددطة المعامدددددل األخدددددرى فرصدددددا للطدددددالب لجمدددددع  1933
 وتحليل البيأنات

  1 1 2 ت
  27 27 70 ن 03974 2327

مة فدي يتضمن كتاب مهارات الطالب وصفا للمهارات المه 1934
 (ضمن مرجعيات الطالب)جمع البيانات وتحليلها 

    4 ت
    100 ن 0300 3300

تددددوفر مختبددددرات األنترنددددت فرصددددا للطالددددب لتحليددددل بيانددددات  1937
 لتجارب أفراد آخرين

 4    ت
 100    ن 0300 0300

 .8533 3508 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  %6858 ة  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشرالنسبة المئوي

 857.6 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %3853 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  أن( 3.3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (857.6)معياري  وبانحراف ، (.53.)اوي تس توظيف التقنية لدعم التعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-35.8)المدى مابين 
( 7)وتعزى هذه النتيجة لتحقق مؤشرين من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق %( 3853)

 .مؤشرات بدرجة متوسطة
توى تحقق وبمس األولىالمؤشر الخامس عشر والمؤشر السابع عشر المرتبة واحتل كل من 
من شواهد المؤشر الخامس عشر والسابع ( .، 3)ن االشاهد ، حيث حصل(7)مرتفع ومتوسط حسابي 

لكل منهما وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات ( 7588)عشر على متوسط حسابي 
 .لمشروعلتي تحقق الشواهد في كتب اا

(  3500)مستوى تحقق متوسط ومتوسط حسابي الثانية  واحتل المؤشر السادس عشر المرتبة
، وتحققت الشواهد (5.8.-8588)بين  شواهدهفقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

قلة تضمين التمارين  إلى وذلك يرجع (5.8.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 7، .، 3)
ألسئلة تدريبات على استخدام أدوات القياس والحسابات المرتبطة نظرا لمجاالت المحتوى العلمي وا

 والتي ال تتطلب غالبا استخدام أدوات القياس، يليها في المرتبة الثانوي المستهدف في الصف األول
بين الشواهد  تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرةحيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)ة الشاهد الثاني

 .ات باستخدام المجسات في المختبراتاننظرا لغياب الفقرات التي توفر الفرصة للطالب لجمع البي
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

يؤكددد المحتددوى العالقددة مددع الرياضدديات مددن خددالل حددل المسددائل  1732
 ضمن فقرة الرياضيات في علم األحياء

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر
  %38858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 يستهدف المحتوى تطويرمهارات القياس لدى الطالب  16المؤّشر

توفرالتمدددددددارين واألسدددددددئلة تددددددددريبا علدددددددى اسدددددددتخدام أدوات القيددددددداس  1631
 ت المرتبطهوالحسابا

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

مختبدر األحيداء، )يتكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة  1632
 (تجربة

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

يشددددددمل المددددددنهج معامددددددل مصددددددممة بتسدددددداؤالت مرتبطددددددة بالقيدددددداس  1633
 والبيانات

 85.33 5.8.   . . ت
   8. 8. ن

فر المختبدددددرات الفرصدددددة للطدددددالب لجمدددددع البياندددددات باسدددددتخدام تدددددو  1634
 المجسات

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 85477 3500 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
  %6.53 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

 الناقد يستهدف المحتوى تطويرمهارات السببية والتفكير  14المؤّشر

1431 
( األنشددددطة واألنشددددطة اإلثرائيددددة)تقدددددم األنشددددطة المخبريددددة 

فرصددددددددددددددة لممارسددددددددددددددة وتطبيددددددددددددددق  مهدددددددددددددددارات السببيدددددددددددددددددة 
(reasoning ) 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

1432 
تشددددمل مراجعددددة الفصددددل ومراجعددددة الدددددرس أسددددئلة تتحدددددى 
التفكيددددر الناقددددد للطالددددب مددددن خددددالل االسددددتدالل والتوضدددديح 

 والسبب والنتيجةوالتنبؤ 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر
  %38858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 يستهدف المحتوى تطويرمهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب  18المؤّشر

م البيانيدددة فدددي الكتدددب مدددع شدددرح توضددديحي تسدددتخدم الرسدددو  1831
 وأسئلة  توجه الطالب لتفسير البيانات

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يتضددددمن تقددددويم الفصددددل رسددددوما بيانيددددة لتفسدددديرها وبيانددددات  1832
 .رقمية للتعبير عنها بالشكل

 859.3 .353  . 3 3 ت
  8. .. .. ن

الرسدددوم البيانيدددة مددددن تدددوفر المعامدددل فرصدددا لبندددداء وتحليدددل  1833
 التجربة

 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

يشمل كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقدة اسدتخدام  1834
 (ضمن مرجعيات الطالب )وبناء الرسوم البيانية 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 857.7 3500 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر
  %6.53 المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر النسبة

181 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 مهارات تحليل البيانات، واإلحصاء، واالحتماالت يستهدف المحتوى تطوير 19المؤّشر

فرصدددددا ( مختبدددددر تحليدددددل البياندددددات)تددددوفر أنشدددددطة المعمدددددل  1931
 للطالب لممارسة تحليل البينات واالحتمالية واإلحصاء

  1 1 2 ت
  27 27 70 ن 03974 2327

أنشدطة تنمدي االحصداء ( تجربدة)يتضمن المعمل المصغر  1932
 واالحتماالت

  2 2  ت
  70 70  ن 1343 1370

تدددددوفر أنشدددددطة المعامدددددل األخدددددرى فرصدددددا للطدددددالب لجمدددددع  1933
 وتحليل البيأنات

  1 1 2 ت
  27 27 70 ن 03974 2327

مة فدي يتضمن كتاب مهارات الطالب وصفا للمهارات المه 1934
 (ضمن مرجعيات الطالب)جمع البيانات وتحليلها 

    4 ت
    100 ن 0300 3300

تددددوفر مختبددددرات األنترنددددت فرصددددا للطالددددب لتحليددددل بيانددددات  1937
 لتجارب أفراد آخرين

 4    ت
 100    ن 0300 0300

 .8533 3508 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر
  %6858 ة  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشرالنسبة المئوي

 857.6 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %3853 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  أن( 3.3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (857.6)معياري  وبانحراف ، (.53.)اوي تس توظيف التقنية لدعم التعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-35.8)المدى مابين 
( 7)وتعزى هذه النتيجة لتحقق مؤشرين من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق %( 3853)

 .مؤشرات بدرجة متوسطة
توى تحقق وبمس األولىالمؤشر الخامس عشر والمؤشر السابع عشر المرتبة واحتل كل من 
من شواهد المؤشر الخامس عشر والسابع ( .، 3)ن االشاهد ، حيث حصل(7)مرتفع ومتوسط حسابي 

لكل منهما وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات ( 7588)عشر على متوسط حسابي 
 .لمشروعلتي تحقق الشواهد في كتب اا

(  3500)مستوى تحقق متوسط ومتوسط حسابي الثانية  واحتل المؤشر السادس عشر المرتبة
، وتحققت الشواهد (5.8.-8588)بين  شواهدهفقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

قلة تضمين التمارين  إلى وذلك يرجع (5.8.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 7، .، 3)
ألسئلة تدريبات على استخدام أدوات القياس والحسابات المرتبطة نظرا لمجاالت المحتوى العلمي وا

 والتي ال تتطلب غالبا استخدام أدوات القياس، يليها في المرتبة الثانوي المستهدف في الصف األول
بين الشواهد  تحقق وبذلك احتل المرتبة األخيرةحيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)ة الشاهد الثاني

 .ات باستخدام المجسات في المختبراتاننظرا لغياب الفقرات التي توفر الفرصة للطالب لجمع البي
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ة بمستوى تحقق متطابق مع المؤشر السادس الثاني عشر فقد احتل المرتبة أما المؤشر الثامن
 الشاهدحقق ، وت(7588-8588)بين  شواهدهعشر تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

تحقق هذا  مما يدل على توفر المفردات التي( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته  (3)
ومستوى تحقق ( .53.)بمتوسط حسابي ( 7) الشاهدة الثاني ، يليه في المرتبةالشاهد في كتب المشروع

، ثم يانية في التجاربحليل الرسوم البمما يدل على التزام كتب المشروع بتقديم فرص لبناء وت مرتفع
ومستوى تحقق متوسط نظرا لعدم تضمين بعض  تقويم الفصل ( .353)بمتوسط حسابي ( .)الشاهد 

محتوى المجال العلمي المضمن  إلى ات رقمية للتعبير عنها وذلك يرجعانية لتفسيرها وبيانرسوما بي
تحقق وبذلك احتل لم ي حيث( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد  ، ثمالثانوي لكتاب الصف األول

نية االمرتبة األخيرة بين الشواهد وذلك لغياب التعليمات حول أنواع وطريقة استخدام وبناء الرسوم البي
 (.ضمن مرجعيات الطالب)
( 350)واحتل المؤشر التاسع عشر المرتبة األخيرة بدرجة تحقق متوسطة ومتوسط حسابي  

شاهد بدرجة متوسطة وشاهد بدرجة منخفضة، فقد  شواهد بدرجة مرتفعة وتحقق( 7)نظرا لتحقق 
( 4)، وتحقق الشاهد (7588-8588)بين  تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد له

تحقق هذا الشاهد  مما يدل على توفر المفردات التي( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته 
بمستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي قيمته ( 3،7) انالشاهد ةالثاني ، يليه في المرتبةفي كتب المشروع

ات والتي تقدم فرصا للطالب ناوذلك لتوفر بعض نشطة المعمل ضمن مختبر تحليل البي مرتفعتحقق 
واإلحصاء بينما لم تظهر بتكرار ورودها في السلسلة  تاالحتماالحساب ات و انلممارسة تحليل البي

والذي ال  الثانوي المستهدف لمحتوى كتاب الصف األول المجال العلمي إلى وذلك يرجع األصل
بمتوسط حسابي ( .)الشاهد  االحتماالت، وحققحساب شطة تنمي اإلحصاء و أنيتطلب تكرار ظهور 

لفقرات ( تجربة)شطة المعملية نومستوى تحقق متوسط ويرجع ذلك لعدم تضمين بعض األ( 35.8)
وبذلك احتل تحقق حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( .) الشاهدوأخيرا  تنمى اإلحصاء واالحتماالت،

ات ناالتي تقدم فرصا للطالب لتحليل بي تنترناال المرتبة األخيرة بين الشواهد نظرا لعدم توفر مختبرات
 .تجارب أفراد آخرينمن 

 
 خالصة نتائج المحور األول: 

التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم 
مؤشرًا ( 39)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات،  تمرئيسًا، 
( ..3-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 122-4 جدول 

 الثانوي المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول التربوية لكتاب الطالب األحياء الصف األول
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 لحسابيا
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 2 %77.. 17211 1711 االستق اء اتا تماترالماتت  1
 4 %1871 17211 1711 التعلم المتمركز حول المتعلم 2
يستهد  الماتت  تنمية مهارات االست كار مت ذالا  7

 1 %0878 1711 1711 استراتيجيات مناسبة 

 4 %1871 17221 1711 هارة القراءة تالكتابة تالاتار ربط ماتت  ال لتم بم 4
 7 %1171 .111 1721 ربط ماتت  ال لتم بالطرق تالمهارات الرياضية  5

  %78118 .41. 81.2 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

لمحور األول الكلي قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات ا أن( ..3-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور (85349)معياري  وبانحراف ،(530.) تساوي

 %(. .3.59)ونسبة التحقق تساوي ( ..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حسددابي  (548.-.58.)وتراوحددت قدديم المتوسددطات الحسددابية لمسددتوى تحقددق المواصددفات بددين  

يســتهدف المحتــوى تنميــة مهــارات فتين بدرجددة مرتفعددة وجدداءت المواصددفة الثالثددة حيددث تحققددت مواصدد
بدين مواصدفات ( 548.)بمتوسدط حسدابي  األولىفي المرتبة  االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

بمتوسددط   المحتــوى حــول االستقصــاء تمحــور األولددىة المواصددفة الثانيدد المحددور األول، وفددي المرتبددة
ربــط محتــوى العلــوم درجددة تحقددق مرتفعددة، وفددي المرتبددة الثالثددة المواصددفة الخامسددة ب( .57.)حسددابي 

الـتعلم المتمركـز وجداءت فدي المرتبدة الرابعدة المواصدفة ( .53.)بمتوسدط  بالطرق والمهـارات الرياضـية
مكدرر مددع المواصدفة الرابعددة ( .58.)فقدد تحققددت بدرجدة متوسددطة وبمتوسدط حسدابي بلددغ  حـول المــتعلم
 .في المحور األول العلوم بمهارة القراءة والكتابة والحوار ربط محتوى

 

 للصف األول الثانوي األحياء-المواصفات الفنية لكتاب الطالب: المحور الثاني 4-1-4-1-2
يكون عليه المنتج  أنمجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب   يركز هذا المحور على

التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في 
لكتاب الطالب  األصللكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

مؤشرا رئيسا، وتم عرض نتائج هذا ( 33)ويتضمن المحور ثالثة مواصفات يندرج تحتها  .ودليل المعلم
 :الل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يليالمحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خ

 

  أحياء الصف األول الثانوي-الشكل الخارجي للكتاب: الثاني من المحور األولىالمواصفة 
تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 

 .لهاالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  النحرافاالتكرارت والمتوسط الحسابي و  باستخراج
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ة بمستوى تحقق متطابق مع المؤشر السادس الثاني عشر فقد احتل المرتبة أما المؤشر الثامن
 الشاهدحقق ، وت(7588-8588)بين  شواهدهعشر تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

تحقق هذا  مما يدل على توفر المفردات التي( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته  (3)
ومستوى تحقق ( .53.)بمتوسط حسابي ( 7) الشاهدة الثاني ، يليه في المرتبةالشاهد في كتب المشروع

، ثم يانية في التجاربحليل الرسوم البمما يدل على التزام كتب المشروع بتقديم فرص لبناء وت مرتفع
ومستوى تحقق متوسط نظرا لعدم تضمين بعض  تقويم الفصل ( .353)بمتوسط حسابي ( .)الشاهد 

محتوى المجال العلمي المضمن  إلى ات رقمية للتعبير عنها وذلك يرجعانية لتفسيرها وبيانرسوما بي
تحقق وبذلك احتل لم ي حيث( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد  ، ثمالثانوي لكتاب الصف األول

نية االمرتبة األخيرة بين الشواهد وذلك لغياب التعليمات حول أنواع وطريقة استخدام وبناء الرسوم البي
 (.ضمن مرجعيات الطالب)
( 350)واحتل المؤشر التاسع عشر المرتبة األخيرة بدرجة تحقق متوسطة ومتوسط حسابي  

شاهد بدرجة متوسطة وشاهد بدرجة منخفضة، فقد  شواهد بدرجة مرتفعة وتحقق( 7)نظرا لتحقق 
( 4)، وتحقق الشاهد (7588-8588)بين  تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد له

تحقق هذا الشاهد  مما يدل على توفر المفردات التي( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته 
بمستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي قيمته ( 3،7) انالشاهد ةالثاني ، يليه في المرتبةفي كتب المشروع

ات والتي تقدم فرصا للطالب ناوذلك لتوفر بعض نشطة المعمل ضمن مختبر تحليل البي مرتفعتحقق 
واإلحصاء بينما لم تظهر بتكرار ورودها في السلسلة  تاالحتماالحساب ات و انلممارسة تحليل البي

والذي ال  الثانوي المستهدف لمحتوى كتاب الصف األول المجال العلمي إلى وذلك يرجع األصل
بمتوسط حسابي ( .)الشاهد  االحتماالت، وحققحساب شطة تنمي اإلحصاء و أنيتطلب تكرار ظهور 

لفقرات ( تجربة)شطة المعملية نومستوى تحقق متوسط ويرجع ذلك لعدم تضمين بعض األ( 35.8)
وبذلك احتل تحقق حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( .) الشاهدوأخيرا  تنمى اإلحصاء واالحتماالت،

ات ناالتي تقدم فرصا للطالب لتحليل بي تنترناال المرتبة األخيرة بين الشواهد نظرا لعدم توفر مختبرات
 .تجارب أفراد آخرينمن 

 
 خالصة نتائج المحور األول: 

التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم 
مؤشرًا ( 39)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات،  تمرئيسًا، 
( ..3-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
181 

 

 122-4 جدول 

 الثانوي المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول التربوية لكتاب الطالب األحياء الصف األول
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 لحسابيا
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 2 %77.. 17211 1711 االستق اء اتا تماترالماتت  1
 4 %1871 17211 1711 التعلم المتمركز حول المتعلم 2
يستهد  الماتت  تنمية مهارات االست كار مت ذالا  7

 1 %0878 1711 1711 استراتيجيات مناسبة 

 4 %1871 17221 1711 هارة القراءة تالكتابة تالاتار ربط ماتت  ال لتم بم 4
 7 %1171 .111 1721 ربط ماتت  ال لتم بالطرق تالمهارات الرياضية  5

  %78118 .41. 81.2 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

لمحور األول الكلي قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات ا أن( ..3-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث متوسطة، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور (85349)معياري  وبانحراف ،(530.) تساوي

 %(. .3.59)ونسبة التحقق تساوي ( ..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حسددابي  (548.-.58.)وتراوحددت قدديم المتوسددطات الحسددابية لمسددتوى تحقددق المواصددفات بددين  

يســتهدف المحتــوى تنميــة مهــارات فتين بدرجددة مرتفعددة وجدداءت المواصددفة الثالثددة حيددث تحققددت مواصدد
بدين مواصدفات ( 548.)بمتوسدط حسدابي  األولىفي المرتبة  االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

بمتوسددط   المحتــوى حــول االستقصــاء تمحــور األولددىة المواصددفة الثانيدد المحددور األول، وفددي المرتبددة
ربــط محتــوى العلــوم درجددة تحقددق مرتفعددة، وفددي المرتبددة الثالثددة المواصددفة الخامسددة ب( .57.)حسددابي 

الـتعلم المتمركـز وجداءت فدي المرتبدة الرابعدة المواصدفة ( .53.)بمتوسدط  بالطرق والمهـارات الرياضـية
مكدرر مددع المواصدفة الرابعددة ( .58.)فقدد تحققددت بدرجدة متوسددطة وبمتوسدط حسدابي بلددغ  حـول المــتعلم
 .في المحور األول العلوم بمهارة القراءة والكتابة والحوار ربط محتوى

 

 للصف األول الثانوي األحياء-المواصفات الفنية لكتاب الطالب: المحور الثاني 4-1-4-1-2
يكون عليه المنتج  أنمجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب   يركز هذا المحور على

التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في 
لكتاب الطالب  األصللكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

مؤشرا رئيسا، وتم عرض نتائج هذا ( 33)ويتضمن المحور ثالثة مواصفات يندرج تحتها  .ودليل المعلم
 :الل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يليالمحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خ

 

  أحياء الصف األول الثانوي-الشكل الخارجي للكتاب: الثاني من المحور األولىالمواصفة 
تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 

 .لهاالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  النحرافاالتكرارت والمتوسط الحسابي و  باستخراج
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 123-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي الصف األوللألحياء لكتاب الطالب "  الشكل الخارجي"

 البنود
 حققمستوى الت ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 يتميزالكتاب بجودة تجليده وسماكةغالفه 131
   7 3 ت

.5.. 85.8 
   .3 .. ن

 ترتبط صورة الغالف بموضوعات الكتاب 132
 3 7   ت

35.. 35.8 
 .. .3   ن

 يكون الغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي 133
  . .  ت

353. 35.6 
  8. 8.  ن

134 
يتضمن الغالف الخلفي قائمة بوحدات الكتاب والموقع 

 االلكتروني
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

137 
يتضمن الغالف الداخلي مصادر من األنترنت 

 ضحاعليها مجاالت االستفادة من الموقعمو 
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

136 
توجد صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة 

 في الغالف الداخلي
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

توجد صفحة في الغالف الداخلي تتضمن صورة  134
 مصغرة للغالف الخارجي

   3 7 ت
.53. 35.8 

   .. .3 ن

 يظهراسم الكتاب على كعب الغالف 138
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .85.3 3574 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %4453 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 .85.3 3574 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %4453 تحقق المواصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى 

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 3.7-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (.85.3)معياري  وبانحراف ، (3574)تساوي  المظهر الخارجي

وذلك  %(4453)سبة ؛ وبنمنخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من -.853)
 .راجع لتحقق المؤشر الوحيد في المواصفة بدرجة منخفضة

 ل بينوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األو 
نظرا لظهور اسم ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 0)شاهد ، وتحقق ال(7588-.853)

( 3، 3) انة الشاهدالثاني ، يليها في المرتبةاألصلكتاب الكتاب على كعب الغالب بشكل مماثل لل
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام تصميم صفحة الغالف الداخلي ( ..5.) بمتوسط حسابي قيمته

188 
 

بينما لم يتطابق جودة التجليد وسماكة الغالف، حيث  األصلفي الكتاب  لكتاب الطالب مع التصميم
كبر حجم الكتاب  إلى ويعزى ذلك األصلوع عنها في السلسلة تقل سماكة الكتاب من منتجات المشر 

 إلى حيث يضم جميع مجاالت علم األحياء بينما قسم الكتاب في النسخة العربية األصلفي السلسلة 
( .353)بمتوسط حسابي ( 7) الشاهدفي المملكة، ثم  الثانوي ستة أجزاء ليتالءم مع نظام التعليم

االرتباط بين الغالف األمامي والغالف الخلفي للكتاب ظهر  أن إلى كومستوى تحقق متوسط ويعزى ذل
ومستوى تحقق ( ..35)بمتوسط حسابي ( .) بصورة متوسطة ولم يتضح االمتداد بينهما، ثم الشاهد

وذلك  األصلمنخفض نتيجة عدم ارتباط صورة الغالف بموضوعات الكتاب بصورة مماثلة للكتاب 
ة متكاملة يضم جميع مجاالت علم األحياء في غالف واحد بينما وحد األصلناتج لكون الكتاب 

 صورة الطائر والتي ال ترتبط بموضوعات األحياء للصف األول العربيةتضمن الغالف في النسخة 
 .الثانوي الثاني الطيور ذكر تصنيفها في كتاب الصف ن، ألالثانوي

عدم  إلى جدًا ويعزى ذلك بمستوى تحقق منخفض( ..85)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد  وحقق
تضمين الغالف الخلفي للكتاب لقائمة بوحدات الكتاب نتيجة عدم التزام الكتاب في النسخة العربية 

فصول  إلى حيث قسم الكتاب األصلوحدات دراسية كما ظهرت في الكتاب  إلى بتقسيم المحتوى
 الثانوي أجزاء حسب نظام التعليم ةليتم تقديمة في ست األصلليتناسب ذلك مع التقسيم الذي تم للكتاب 

تحقق وبذلك احتال المرتبة حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 6، .) الشاهدانوأخيرًا  في المملكة،
عليها مجاالت ترنت موضحا نالشواهد نتيجة عدم تضمين الغالف الداخلي مصادر من األ األخيرة بين

 .موز المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلياالستفادة من الموقع وغياب صفحة تتضمن جدوال للر 
 

 كتاب الطالب -اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية من المحور الثاني
  األول الثانوي لألحياء للصف

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافج التكرارات والمتوسط الحسابي و مؤشرات وذلك باستخرا

التكرارات والمتوسط ( 3.4-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 123-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي الصف األوللألحياء لكتاب الطالب "  الشكل الخارجي"

 البنود
 حققمستوى الت ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته  1المؤشر

 يتميزالكتاب بجودة تجليده وسماكةغالفه 131
   7 3 ت

.5.. 85.8 
   .3 .. ن

 ترتبط صورة الغالف بموضوعات الكتاب 132
 3 7   ت

35.. 35.8 
 .. .3   ن

 يكون الغالف الخلفي امتداد للغالف األمامي 133
  . .  ت

353. 35.6 
  8. 8.  ن

134 
يتضمن الغالف الخلفي قائمة بوحدات الكتاب والموقع 

 االلكتروني
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

137 
يتضمن الغالف الداخلي مصادر من األنترنت 

 ضحاعليها مجاالت االستفادة من الموقعمو 
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

136 
توجد صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة 

 في الغالف الداخلي
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

توجد صفحة في الغالف الداخلي تتضمن صورة  134
 مصغرة للغالف الخارجي

   3 7 ت
.53. 35.8 

   .. .3 ن

 يظهراسم الكتاب على كعب الغالف 138
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .85.3 3574 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %4453 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 .85.3 3574 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %4453 تحقق المواصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى 

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 3.7-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (.85.3)معياري  وبانحراف ، (3574)تساوي  المظهر الخارجي

وذلك  %(4453)سبة ؛ وبنمنخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من -.853)
 .راجع لتحقق المؤشر الوحيد في المواصفة بدرجة منخفضة

 ل بينوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األو 
نظرا لظهور اسم ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 0)شاهد ، وتحقق ال(7588-.853)

( 3، 3) انة الشاهدالثاني ، يليها في المرتبةاألصلكتاب الكتاب على كعب الغالب بشكل مماثل لل
بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام تصميم صفحة الغالف الداخلي ( ..5.) بمتوسط حسابي قيمته

188 
 

بينما لم يتطابق جودة التجليد وسماكة الغالف، حيث  األصلفي الكتاب  لكتاب الطالب مع التصميم
كبر حجم الكتاب  إلى ويعزى ذلك األصلوع عنها في السلسلة تقل سماكة الكتاب من منتجات المشر 

 إلى حيث يضم جميع مجاالت علم األحياء بينما قسم الكتاب في النسخة العربية األصلفي السلسلة 
( .353)بمتوسط حسابي ( 7) الشاهدفي المملكة، ثم  الثانوي ستة أجزاء ليتالءم مع نظام التعليم

االرتباط بين الغالف األمامي والغالف الخلفي للكتاب ظهر  أن إلى كومستوى تحقق متوسط ويعزى ذل
ومستوى تحقق ( ..35)بمتوسط حسابي ( .) بصورة متوسطة ولم يتضح االمتداد بينهما، ثم الشاهد

وذلك  األصلمنخفض نتيجة عدم ارتباط صورة الغالف بموضوعات الكتاب بصورة مماثلة للكتاب 
ة متكاملة يضم جميع مجاالت علم األحياء في غالف واحد بينما وحد األصلناتج لكون الكتاب 

 صورة الطائر والتي ال ترتبط بموضوعات األحياء للصف األول العربيةتضمن الغالف في النسخة 
 .الثانوي الثاني الطيور ذكر تصنيفها في كتاب الصف ن، ألالثانوي

عدم  إلى جدًا ويعزى ذلك بمستوى تحقق منخفض( ..85)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد  وحقق
تضمين الغالف الخلفي للكتاب لقائمة بوحدات الكتاب نتيجة عدم التزام الكتاب في النسخة العربية 

فصول  إلى حيث قسم الكتاب األصلوحدات دراسية كما ظهرت في الكتاب  إلى بتقسيم المحتوى
 الثانوي أجزاء حسب نظام التعليم ةليتم تقديمة في ست األصلليتناسب ذلك مع التقسيم الذي تم للكتاب 

تحقق وبذلك احتال المرتبة حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 6، .) الشاهدانوأخيرًا  في المملكة،
عليها مجاالت ترنت موضحا نالشواهد نتيجة عدم تضمين الغالف الداخلي مصادر من األ األخيرة بين

 .موز المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلياالستفادة من الموقع وغياب صفحة تتضمن جدوال للر 
 

 كتاب الطالب -اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية من المحور الثاني
  األول الثانوي لألحياء للصف

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافج التكرارات والمتوسط الحسابي و مؤشرات وذلك باستخرا

التكرارات والمتوسط ( 3.4-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 124-4 جدول 
 الثانوي الصف األول" لكتاب الطالب" اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الكتاب وعناصره 2المؤشر

231 
تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب ميزت بهامش علوي 

 باللون األخضر
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

232 
تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة 

 تابفي جميع أجزاء الك
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

233 
يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من 

 العناوين ونصوص المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

234 
يوجدعنوان ورقم الوحدة أو الفصل في الهامش األعلى للصفحة 

 بلون أبيض على خلفية صفراء للعنوان وزرقاء للرقم 
  3 7  ت

353. 35..0 
  .. .3  ن

237 
الفكرة )يوجد هامش في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل يتضمن 
العامة كتبت بخط سميك، أرقام الدروس وعناوينها واألفكار 

 (الرئيسة لكل درس

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 ...85 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %9353 سبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثانيالن

 تنظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر

331 
تتوفر فهارس متنوعة تعكس محتويات الكتاب موضحة برقم 

 الصفحات
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

تبرزأرقام الوحدات ببنط كبير وغامق ولون أبيض على  332
 فية حمراء والعناوين بخط أحمر غامقخل

 4   3 ت
8588 858 

 388   .. ن

333 
تكتب أرقام الصفحات للوحدات أو الفصول أمام اسمها مع 

 محاذاة اليمين
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

334 
يكتب رقم صفحة الوحدة أو الفصل بنفس اللون المستخدم 

 في كتابة اسم الوحدة أو الفصل 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

337 
تميز أرقام الدروس ببنط خط صغير أسود غامق وتكتب في 

 البداية محاذاة اليسار قبل عنوان الدرس
   3 7 ت

.53. 3588 
   .. .3 ن

 تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير  336
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

334 
لصفحة في الفهرس بخط غامق يحدد بداية كل فصل برقم ا

 يكتب أمام اسم الفصل بمحاذاة اليمين
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يحدد رقم الصفحة لكل درس في الفهرس بخط غامق 338
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

339 
يكتب اسم النشاط المعملي بلون أسود وأمامه في محاذاة 

 اليمين رقم الصفحة
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .. .3   ن

111 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 توجد قائمة باألنشطة المعملية بعد جدول المحتويات 3310
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 0307 1388 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %6234 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ُتدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤشر

431 
    4 ت ترتبط الصور بموضوع الدرس

7588 8588 
    388 ن

432 
رقم الفصل متبوعا )ترقم الصور  تسلسليا حسب الفصل 

 (برقم تسلسل الصورة
   3 7 ت

   .. .3 ن 35.8 .53.

 يوجد نص مرافق لكل صورة يكتب بعد رقم الصورة 433
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 85.8 .53. بي لمستوى تحقق المؤشر الرابعالمتوسط الحسا

  %9353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 85807 5.6. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %3.57 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني حقق المواصفةقيمة المتوسط الحسابي لمستوى ت أن( 3.4-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85807)معياري  وبانحراف ، (5.6.)تساوي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
تحقق مؤشر واحد وذلك نتيجة تحقق مؤشرين من مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة و %( 3.57)

 .بدرجة متوسطة
حيث وتراوحت قيم المتوسطات  األولىوالمؤشر الرابع المرتبة  الثاني واحتل كل من المؤشر

( .، 7، .، 3)، وتحققت الشواهد (7588-.353)بين  الثاني الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر
لشواهد التي تنتمي للمؤشر نتيجة تحقق جميع ا وبمستوى تحقق مرتفع،( 7588)بمتوسط حسابي 

وبالثبات بدرجة مرتفعة وذلك اللتزام كتاب األحياء بتوفير الفهارس التي تعكس محتويات الكتاب 
واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من العناوين ونصوص المحتوى بشكل مماثل لما ظهرت 

من  (3-4)لحياة في الدرس رقم فقرة الربط مع ا انمع مالحظة ورود عنو  األصلعليه في السلسلة 
يليها الشاهد  بلون مختلف عن مثيالتها في الدروس األخرى،( 04)صدفي  (3)كتاب الفصل الدراسي 

عناوين وأرقام  انبمستوى تحقق متوسط نتيجة التزام كتاب األحياء بألو ( .353)بمتوسط حسابي ( 4)
الوحدات نتيجة  انبينما غاب عنو  صلاألالفصول في الهامش األعلى للصفحة كما ظهرت في الكتاب 

 .وحدات إلى عدم تقسيم الكتاب
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 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 124-4 جدول 
 الثانوي الصف األول" لكتاب الطالب" اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الكتاب وعناصره 2المؤشر

231 
تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب ميزت بهامش علوي 

 باللون األخضر
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

232 
تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحرف مميزة وثابتة 

 تابفي جميع أجزاء الك
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

233 
يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من 

 العناوين ونصوص المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

234 
يوجدعنوان ورقم الوحدة أو الفصل في الهامش األعلى للصفحة 

 بلون أبيض على خلفية صفراء للعنوان وزرقاء للرقم 
  3 7  ت

353. 35..0 
  .. .3  ن

237 
الفكرة )يوجد هامش في الصفحة األولى الفتتاحية الفصل يتضمن 
العامة كتبت بخط سميك، أرقام الدروس وعناوينها واألفكار 

 (الرئيسة لكل درس

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 ...85 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %9353 سبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثانيالن

 تنظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر

331 
تتوفر فهارس متنوعة تعكس محتويات الكتاب موضحة برقم 

 الصفحات
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

تبرزأرقام الوحدات ببنط كبير وغامق ولون أبيض على  332
 فية حمراء والعناوين بخط أحمر غامقخل

 4   3 ت
8588 858 

 388   .. ن

333 
تكتب أرقام الصفحات للوحدات أو الفصول أمام اسمها مع 

 محاذاة اليمين
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

334 
يكتب رقم صفحة الوحدة أو الفصل بنفس اللون المستخدم 

 في كتابة اسم الوحدة أو الفصل 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

337 
تميز أرقام الدروس ببنط خط صغير أسود غامق وتكتب في 

 البداية محاذاة اليسار قبل عنوان الدرس
   3 7 ت

.53. 3588 
   .. .3 ن

 تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير  336
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

334 
لصفحة في الفهرس بخط غامق يحدد بداية كل فصل برقم ا

 يكتب أمام اسم الفصل بمحاذاة اليمين
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يحدد رقم الصفحة لكل درس في الفهرس بخط غامق 338
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

339 
يكتب اسم النشاط المعملي بلون أسود وأمامه في محاذاة 

 اليمين رقم الصفحة
 7 3   ت

85.. 85.8 
 .. .3   ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 توجد قائمة باألنشطة المعملية بعد جدول المحتويات 3310
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 0307 1388 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %6234 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 ُتدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤشر

431 
    4 ت ترتبط الصور بموضوع الدرس

7588 8588 
    388 ن

432 
رقم الفصل متبوعا )ترقم الصور  تسلسليا حسب الفصل 

 (برقم تسلسل الصورة
   3 7 ت

   .. .3 ن 35.8 .53.

 يوجد نص مرافق لكل صورة يكتب بعد رقم الصورة 433
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 85.8 .53. بي لمستوى تحقق المؤشر الرابعالمتوسط الحسا

  %9353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 85807 5.6. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %3.57 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني حقق المواصفةقيمة المتوسط الحسابي لمستوى ت أن( 3.4-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85807)معياري  وبانحراف ، (5.6.)تساوي  اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
تحقق مؤشر واحد وذلك نتيجة تحقق مؤشرين من مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة و %( 3.57)

 .بدرجة متوسطة
حيث وتراوحت قيم المتوسطات  األولىوالمؤشر الرابع المرتبة  الثاني واحتل كل من المؤشر

( .، 7، .، 3)، وتحققت الشواهد (7588-.353)بين  الثاني الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر
لشواهد التي تنتمي للمؤشر نتيجة تحقق جميع ا وبمستوى تحقق مرتفع،( 7588)بمتوسط حسابي 

وبالثبات بدرجة مرتفعة وذلك اللتزام كتاب األحياء بتوفير الفهارس التي تعكس محتويات الكتاب 
واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لكل من العناوين ونصوص المحتوى بشكل مماثل لما ظهرت 

من  (3-4)لحياة في الدرس رقم فقرة الربط مع ا انمع مالحظة ورود عنو  األصلعليه في السلسلة 
يليها الشاهد  بلون مختلف عن مثيالتها في الدروس األخرى،( 04)صدفي  (3)كتاب الفصل الدراسي 

عناوين وأرقام  انبمستوى تحقق متوسط نتيجة التزام كتاب األحياء بألو ( .353)بمتوسط حسابي ( 4)
الوحدات نتيجة  انبينما غاب عنو  صلاألالفصول في الهامش األعلى للصفحة كما ظهرت في الكتاب 

 .وحدات إلى عدم تقسيم الكتاب
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حيث ( 7588 –8588)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين 
وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 7588)على متوسط حسابي ( 0، 3، 6، 4، 7)حصلت الشواهد 

، أما ظهرت عليه في السلسلة األصل الشواهد بشكل يطابق ماكتاب األحياء بجميع ما تضمنته 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة اللتزام كتاب األحياء ( .53.)فقد حصل على متوسط حسابي ( .) الشاهد

 بينما لم تتطابق المحاذاة األصلبتصميم أرقام الدروس بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة 
م بمحاذاة اليمين وذلك راجع لنمطية الكتابة باللغة العربية والتي تأخذ اليسار حيث كتبت األرقا إلى

ومستوى تحقق ( ..85)بمتوسط حسابي ( 9، 3) الشاهداناليسار، يليه  إلى االتجاه من اليمين
مسمى  األصلويقابله في " قائمة المحتويات"منخفض جدًا وذلك لتوفر فهرس واحد فقط بمسمى 

Content اإلثراء العلمي، ومختبر األحياء، ودليل  إلى والدروس، باإلضافةالفصول عناوين : ويتضمن
ال يوجد فهارس مستقلة للتجارب االستهاللية، ومختبرات تحليل و . مراجعة الفصل، وتقويم الفصل

 انالشاهدوأخيرا  صفحات العلم والمجتمع، والمهن المرتبطة باألحياء،، ات، والتجارب المصغرةانالبي
عدم ول غياب الوحدات عن كتاب األحياءنتيجة  اتحققحيث لم ي( 8588)وسط حسابي بمت( 38، .)

 .شطة المعمليةنتوفر فهارس مستقلة لأل
( 7، 3) ناوقد تحقق الشاهد( 7588 –..5.)والمؤشر الرابع تراوحت متوسطات شواهده بين 

اء بإدراج صور التزام كتاب األحي إلى بمستوى تحقق مرتفع ويعزى ذلك( 7588)بمتوسط حسابي 
ترتبط بموضوع الدرس ووجود نص مرافق لكل صورة بشكل مماثل لما ظهرت عليه في السلسلة 

ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الكتاب بنمطية ( .53.)بمتوسط حسابي ( .) ، يليهما الشاهداألصل
الشكل ( 44)ع صدما عدا الفصل الساب ترقيم الصور تسلسليا حسب الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

 .(3-6)، والصحيح هو الشكل (4-3)
 

 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: الثاني المواصفة الثالثة من المحور 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  رافاالنحمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( ..3-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 127-4 جدول 

 الثانوي لكتاب الطالب للصف األول" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

فمنخ
ض جدًا 

(0) 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 7المؤشر

 توضح الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 تستخدم رموز ذات داللة علمية 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

731 
تسددددتخدم رمددددوز واضددددحة بنمطيددددة محددددددة وفددددق نددددوع 

 المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 جميع أجزاءه ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في 6المؤشر

 ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 631
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 ترقم الوحدات والفصول رقميا حسب تسلسلها 632
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 633
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 588. ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوس

  %6653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 5.3. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %0.53 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

ستوى تحقق المواصفة الثالثة قيمة المتوسط الحسابي لم أن( ..3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (8588)معياري  وبانحراف ، (5.3.)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  هذا المتوسط في المدى ما
 ة مرتفعة وتحقق المؤشرنتيجة تحقق مؤشر واحد من مؤشرات المواصفة بدرج%( 0.53)وبنسبة 

 .بدرجة متوسطة الثاني
بمستوى تحقق مرتفع واحتل ( 7588)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته  

( 7588)حيث حققت متوسط حسابي ( 4، 7، .، 3)وكذا الحال بالنسبة لشواهده  األولىبذلك المرتبة 
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حيث ( 7588 –8588)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين 
وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 7588)على متوسط حسابي ( 0، 3، 6، 4، 7)حصلت الشواهد 

، أما ظهرت عليه في السلسلة األصل الشواهد بشكل يطابق ماكتاب األحياء بجميع ما تضمنته 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة اللتزام كتاب األحياء ( .53.)فقد حصل على متوسط حسابي ( .) الشاهد

 بينما لم تتطابق المحاذاة األصلبتصميم أرقام الدروس بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في السلسلة 
م بمحاذاة اليمين وذلك راجع لنمطية الكتابة باللغة العربية والتي تأخذ اليسار حيث كتبت األرقا إلى

ومستوى تحقق ( ..85)بمتوسط حسابي ( 9، 3) الشاهداناليسار، يليه  إلى االتجاه من اليمين
مسمى  األصلويقابله في " قائمة المحتويات"منخفض جدًا وذلك لتوفر فهرس واحد فقط بمسمى 

Content اإلثراء العلمي، ومختبر األحياء، ودليل  إلى والدروس، باإلضافةالفصول عناوين : ويتضمن
ال يوجد فهارس مستقلة للتجارب االستهاللية، ومختبرات تحليل و . مراجعة الفصل، وتقويم الفصل

 انالشاهدوأخيرا  صفحات العلم والمجتمع، والمهن المرتبطة باألحياء،، ات، والتجارب المصغرةانالبي
عدم ول غياب الوحدات عن كتاب األحياءنتيجة  اتحققحيث لم ي( 8588)وسط حسابي بمت( 38، .)

 .شطة المعمليةنتوفر فهارس مستقلة لأل
( 7، 3) ناوقد تحقق الشاهد( 7588 –..5.)والمؤشر الرابع تراوحت متوسطات شواهده بين 

اء بإدراج صور التزام كتاب األحي إلى بمستوى تحقق مرتفع ويعزى ذلك( 7588)بمتوسط حسابي 
ترتبط بموضوع الدرس ووجود نص مرافق لكل صورة بشكل مماثل لما ظهرت عليه في السلسلة 

ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الكتاب بنمطية ( .53.)بمتوسط حسابي ( .) ، يليهما الشاهداألصل
الشكل ( 44)ع صدما عدا الفصل الساب ترقيم الصور تسلسليا حسب الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

 .(3-6)، والصحيح هو الشكل (4-3)
 

 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب: الثاني المواصفة الثالثة من المحور 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  رافاالنحمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( ..3-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 127-4 جدول 

 الثانوي لكتاب الطالب للصف األول" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

فمنخ
ض جدًا 

(0) 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 7المؤشر

 توضح الرموز في المكان المناسب لها في المحتوى 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 تستخدم رموز ذات داللة علمية 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

731 
تسددددتخدم رمددددوز واضددددحة بنمطيددددة محددددددة وفددددق نددددوع 

 المحتوى
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 جميع أجزاءه ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في 6المؤشر

 ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 631
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 ترقم الوحدات والفصول رقميا حسب تسلسلها 632
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 633
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 588. ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوس

  %6653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 5.3. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %0.53 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

ستوى تحقق المواصفة الثالثة قيمة المتوسط الحسابي لم أن( ..3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (8588)معياري  وبانحراف ، (5.3.)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  هذا المتوسط في المدى ما
 ة مرتفعة وتحقق المؤشرنتيجة تحقق مؤشر واحد من مؤشرات المواصفة بدرج%( 0.53)وبنسبة 

 .بدرجة متوسطة الثاني
بمستوى تحقق مرتفع واحتل ( 7588)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته  

( 7588)حيث حققت متوسط حسابي ( 4، 7، .، 3)وكذا الحال بالنسبة لشواهده  األولىبذلك المرتبة 
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الرموز في الكتاب تتسم  نمرتفعة نظرا ألبمستوى تحقق مرتفع نتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة 
 انأيقونة الفكرة العامة والفكرة الرئيسية اختلفت األلو  أنإال  بالوضوح ولها داللة علمية متسقة

 . الثاني المستخدمة لها في كتاب الفصل األول وكتاب الفصل
 حتلوا( 588.)بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده بقيمة 

ان وحصل الشاهد( 7588-8588)ة حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين الثاني بذلك المرتبة
بمستوى تحقق مرتفع، نظرا اللتزام كتاب األحياء بترقيم الفصول ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، .)

 الشاهد يليهما، األصلبصورة مماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة  والصفحات رقميا حسب تسلسلها
تحقق نظرا لعدم التزام الكتاب بتمييز ترقيم مقدمات غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 3)

 .األصلية كما ظهرت في السلسلة انالكتاب باألرقام اليون
 

 الثاني خالصة نتائج المحور: 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  الثاني لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 6)مواصفة تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 3.6-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :ابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحس

 126-4 جدول 

 لألحياءلكتاب الطالب  للمواصفات الفنية المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بة النس
 الترتيب المئوية

 7 %.447 17111 2711 الشكا الذارج  للكتاب 1
 2 %1171 17181 1711 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج  2
 1 %8171 1711 1711 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 7

  %7217 8..21 ..81 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن(  3.6-4)ول يتضح من الجد
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8533)معياري  وبانحراف ،(533.)تساوي 

 %(. 3857)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (5.3.-3574)الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  وتراوحت قيم المتوسطات

( 5.3.)بمتوسط حسابي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلمتحققت المواصفة الثالثة 
في المرتبة الثالثة  أقسام الدليلة الثاني ، يليها المواصفةاألولىبدرجة تحقق مرتفعة وجاءت في المرتبة 

 الشكلالثانية ثم المواصفة األولى  ومستوى تحقق مرتفع لتحتل بذلك المرتبة( 5.6.)بمتوسط حسابي 
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وجاءت في المرتبة األخيرة بين ( 3574)بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي بلغ  للكتاب الخارجي
 .الثاني مواصفات المحور

 

للصــف األول  األحيــاء-مواصــفات التنــاول والعــرض لكتــاب الطالــب: المحــور الثالــث 4-3-4-3-7
 الثانوي

يكون عليه المنتج التعليمي من  أنالشروط العلمية التي تحدد ما يجب  يركز هذا المحور على 
لكتاب الطالب  األصلالناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة 

المحور ويتضمن  .ودليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس وأسلوب العرض
مؤشرات رئيسة، وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل ( 9)أربعة مواصفات يندرج تحتها 

 :مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

  الكبرى  األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على : من المحور الثالث األولىالمواصفة
 والوضوح

( 3)يل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحل 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 3.3-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .مؤشرات هذه المواصفة المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق النحرافاالحسابي و 

 
 124-4  جدول

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" رى والوضوحالكب األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر

131 
 0300 3300    4 ت في بداية كل درستظهر أهداف التعلم بوضوح 

    100 ن

132 
تدددرتبط الفكدددرة العامدددة باألفكدددار الرئيسدددة بوضدددوح فدددي 

 بداية كل درس
 0300 3300    4 ت
    100 ن

133 
يطور المحتوى المبندي علدى المعدايير األفكدار العامدة 

 بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة
 0300 3300    4 ت
    100 ن

134 
تتدوفر فددرص تتديح للطالددب أن  يتعامدل  مددع المفدداهيم 
الجديدة لعدة مرات بدالمختبر وأنشدطة القدراءة والكتابدة 
 والمفردات ومناقشات البصريات ومصادر األنترنت 

 0300 3300    4 ت
    100 ن
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الرموز في الكتاب تتسم  نمرتفعة نظرا ألبمستوى تحقق مرتفع نتيجة لتحقق جميع الشواهد بدرجة 
 انأيقونة الفكرة العامة والفكرة الرئيسية اختلفت األلو  أنإال  بالوضوح ولها داللة علمية متسقة

 . الثاني المستخدمة لها في كتاب الفصل األول وكتاب الفصل
 حتلوا( 588.)بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده بقيمة 

ان وحصل الشاهد( 7588-8588)ة حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين الثاني بذلك المرتبة
بمستوى تحقق مرتفع، نظرا اللتزام كتاب األحياء بترقيم الفصول ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، .)

 الشاهد يليهما، األصلبصورة مماثلة لما ظهرت عليه في السلسلة  والصفحات رقميا حسب تسلسلها
تحقق نظرا لعدم التزام الكتاب بتمييز ترقيم مقدمات غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 3)

 .األصلية كما ظهرت في السلسلة انالكتاب باألرقام اليون
 

 الثاني خالصة نتائج المحور: 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  الثاني لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 6)مواصفة تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 3.6-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :ابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحس

 126-4 جدول 

 لألحياءلكتاب الطالب  للمواصفات الفنية المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بة النس
 الترتيب المئوية

 7 %.447 17111 2711 الشكا الذارج  للكتاب 1
 2 %1171 17181 1711 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج  2
 1 %8171 1711 1711 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 7

  %7217 8..21 ..81 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن(  3.6-4)ول يتضح من الجد
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8533)معياري  وبانحراف ،(533.)تساوي 

 %(. 3857)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (5.3.-3574)الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  وتراوحت قيم المتوسطات

( 5.3.)بمتوسط حسابي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلمتحققت المواصفة الثالثة 
في المرتبة الثالثة  أقسام الدليلة الثاني ، يليها المواصفةاألولىبدرجة تحقق مرتفعة وجاءت في المرتبة 

 الشكلالثانية ثم المواصفة األولى  ومستوى تحقق مرتفع لتحتل بذلك المرتبة( 5.6.)بمتوسط حسابي 
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وجاءت في المرتبة األخيرة بين ( 3574)بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي بلغ  للكتاب الخارجي
 .الثاني مواصفات المحور

 

للصــف األول  األحيــاء-مواصــفات التنــاول والعــرض لكتــاب الطالــب: المحــور الثالــث 4-3-4-3-7
 الثانوي

يكون عليه المنتج التعليمي من  أنالشروط العلمية التي تحدد ما يجب  يركز هذا المحور على 
لكتاب الطالب  األصلالناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة 

المحور ويتضمن  .ودليل المعلم، من حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس وأسلوب العرض
مؤشرات رئيسة، وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل ( 9)أربعة مواصفات يندرج تحتها 

 :مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

  الكبرى  األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على : من المحور الثالث األولىالمواصفة
 والوضوح

( 3)يل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحل 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 3.3-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .مؤشرات هذه المواصفة المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق النحرافاالحسابي و 

 
 124-4  جدول

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" رى والوضوحالكب األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر

131 
 0300 3300    4 ت في بداية كل درستظهر أهداف التعلم بوضوح 

    100 ن

132 
تدددرتبط الفكدددرة العامدددة باألفكدددار الرئيسدددة بوضدددوح فدددي 

 بداية كل درس
 0300 3300    4 ت
    100 ن

133 
يطور المحتوى المبندي علدى المعدايير األفكدار العامدة 

 بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة
 0300 3300    4 ت
    100 ن

134 
تتدوفر فددرص تتديح للطالددب أن  يتعامدل  مددع المفدداهيم 
الجديدة لعدة مرات بدالمختبر وأنشدطة القدراءة والكتابدة 
 والمفردات ومناقشات البصريات ومصادر األنترنت 

 0300 3300    4 ت
    100 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

137 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في البرنامج 

الستقصاء وتطدوير المهدارات على مهارات ا( المنهج)
 الرياضية 

 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

136 
-DVD)يتوفر كتاب الطالدب علدى قدرص اسدطوأني 

ROM) 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

134 
تدددددوفر األحيددددداء عبدددددر المواقدددددع االلكترونيدددددة مصدددددادر 

 ألنشطة إضافية 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

138 
يدددددداء عبددددددر المواقددددددع االلكترونيددددددة  فرصددددددا تددددددوفر األح

 .للطالب للتعلم باستخدام تقنية الحاسب
 0300 0300 4    ت
 100    ن

 03063 1384 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %6133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 03063 1384 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %6133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

بي لمستوى تحقق المواصفة األولى قيمة المتوسط الحسا أن( 3.3-4)يتضح من الجدول 
حراف معياري ان، ب(3504)تساوي  الكبرى والوضوح األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على 

وبذلك تكون درجة تحقق ( ..5.أقل من -35.8)ن بي ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(85867)
بدرجة مرتفعة  هشواهد من( .)وذلك ناتج عن تحقق %( 6357)هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

 .شواهد بدرجة منخفضة جدا (7)وتحقق 
، حيث (7588-8588)وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد التابعة للمؤشر األول بين 

بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 7588)على متوسط حسابي قيمته ( 4، 7 ،.، 3)حصلت الشواهد 
الرئيسة في بداية كل درس  األفكاركتاب األحياء بظهور أهداف التعلم بوضوح وارتباط الفكرة العامة ب

مع المفاهيم  الب أن يتعاملكما التزم الكتاب بتقديم فرص تتيح للط األصلبصورة مطابقة للكتاب 
شطة القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات البصريات بشكل مماثل لما أنلعدة مرات بالمختبر و الجديدة 

ومستوى تحقق مرتفع وذلك ( .53.)بمتوسط حسابي ( .) الشاهد، ثم األصلظهرت عليه في الكتاب 
 اللتزام الكتاب بتقديم  أشكال المختبرات المتعددة والتي تركز على مهارات االستقصاء وتطوير

وذلك  األصلالمهارات الرياضية لم تظهر بنفس تكرار ظهورها في الكتب  أنالمهارات الرياضية إال 
والتي ال تركز  الثانوي راجع لطبيعة المجاالت العلمية التي تتناولها فصول كتاب األحياء للصف األول

 حيث لم( 8588)بمتوسط حسابي ( 0، 3، 6) الشواهدليه يبالضرورة على المهارات الرياضية، 
 األصلغياب المصادر التقنية الرقمية المتعددة والمصاحبة للسلسلة  إلى وتعزى هذى النتيجة ،تحققي
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-DVD)ي انكتاب الطالب على قرص اسطو )والتي تساهم في توفر تعلما أكثر بوقت أقصر مثل 

ROM)األحياء عبر المواقع االلكترونية ،.) 
 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب: ة من المحور الثالثالثاني المواصفة 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 3.0-4)مواصفة، ويوضح الجدول المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه ال

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 
 128-4 جدول 

 ةالثاني اصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المو 
 الثانوي لصف األولللألحياء للكتاب الطالب " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تسقةتظهربنية الدليل بنمطية محددة وم 2المؤّشر

.53 
يتضدددددمن الكتددددداب دليددددددل الطالدددددب لالسددددددتفادة مدددددن الكتدددددداب 

(Reading for Information )مددا قبددل : مقسددمة إلددى
 القراءة، أثناء القراءة، ما بعد القراءة

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

يقسددم الكتدداب إلددى وحدددات، وتقسددم كددل وحدددة إلددى فصددول،  .5.
 .وفي كل فصل عدد من الدروس

  1 3  ت
1347 1300 

  27 47  ن

.57 

فهدددددرس : )تتددددوفر فهددددارس تعكدددددس محتويددددات الكتددددداب مثددددل
مختصدددددددددددر للمحتدددددددددددوى، نبدددددددددددذة عدددددددددددن المدددددددددددؤلفين وقائمدددددددددددة 
بالمستشددارين، فهددرس مفصددل للمحتددوى، فهددرس لمرجعيددات 

فهددددددرس خدددددداص بددددددالمختبرات، فهددددددرس خدددددداص : )الطالددددددب
بسدددمات األحيدددداء فددددي العددددالم الحقيقدددي، فهددددرس المهددددن فددددي 

 (المفاهيمالعلوم، فهرس 

 3 1   ت

0327 0370 
 47 27   ن

.54 
تقدددم دعمددا ( Student Resources)تتددوفر مرجعيددات 

إضددددافيا للمددددتعلم واألسددددرة، تشددددمل المرجعيددددات كتيددددب بندددداء 
، معجددددم (Skill builder Handbook)المهددددارات 

 (Credits)مصطلحات، مالحق،  حقوق الملكيات 

  1 3  ت
1347 0370 

  27 47  ن

 يوجد فهرس مفصل للمرجعيات  .5.
 4    ت

030 030 
 100    ن

مهدددددددارات حدددددددل المشدددددددكلة، : يشدددددددمل كتيدددددددب بناءالمهدددددددارات 56.
 المرجعية والمهارات الرياضية، والجداول

   4  ت
2300 0300 

   100  ن

 يوجد معجم المصطلحات إنجليزي 53.
   1 3 ت

2347 1370 
   27 47 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

137 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في البرنامج 

الستقصاء وتطدوير المهدارات على مهارات ا( المنهج)
 الرياضية 

 0370 2347   1 3 ت
   27 47 ن

136 
-DVD)يتوفر كتاب الطالدب علدى قدرص اسدطوأني 

ROM) 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

134 
تدددددوفر األحيددددداء عبدددددر المواقدددددع االلكترونيدددددة مصدددددادر 

 ألنشطة إضافية 
 0300 0300 4    ت
 100    ن

138 
يدددددداء عبددددددر المواقددددددع االلكترونيددددددة  فرصددددددا تددددددوفر األح

 .للطالب للتعلم باستخدام تقنية الحاسب
 0300 0300 4    ت
 100    ن

 03063 1384 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %6133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 03063 1384 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %6133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

بي لمستوى تحقق المواصفة األولى قيمة المتوسط الحسا أن( 3.3-4)يتضح من الجدول 
حراف معياري ان، ب(3504)تساوي  الكبرى والوضوح األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على 

وبذلك تكون درجة تحقق ( ..5.أقل من -35.8)ن بي ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(85867)
بدرجة مرتفعة  هشواهد من( .)وذلك ناتج عن تحقق %( 6357)هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

 .شواهد بدرجة منخفضة جدا (7)وتحقق 
، حيث (7588-8588)وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد التابعة للمؤشر األول بين 

بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام ( 7588)على متوسط حسابي قيمته ( 4، 7 ،.، 3)حصلت الشواهد 
الرئيسة في بداية كل درس  األفكاركتاب األحياء بظهور أهداف التعلم بوضوح وارتباط الفكرة العامة ب

مع المفاهيم  الب أن يتعاملكما التزم الكتاب بتقديم فرص تتيح للط األصلبصورة مطابقة للكتاب 
شطة القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات البصريات بشكل مماثل لما أنلعدة مرات بالمختبر و الجديدة 

ومستوى تحقق مرتفع وذلك ( .53.)بمتوسط حسابي ( .) الشاهد، ثم األصلظهرت عليه في الكتاب 
 اللتزام الكتاب بتقديم  أشكال المختبرات المتعددة والتي تركز على مهارات االستقصاء وتطوير

وذلك  األصلالمهارات الرياضية لم تظهر بنفس تكرار ظهورها في الكتب  أنالمهارات الرياضية إال 
والتي ال تركز  الثانوي راجع لطبيعة المجاالت العلمية التي تتناولها فصول كتاب األحياء للصف األول

 حيث لم( 8588)بمتوسط حسابي ( 0، 3، 6) الشواهدليه يبالضرورة على المهارات الرياضية، 
 األصلغياب المصادر التقنية الرقمية المتعددة والمصاحبة للسلسلة  إلى وتعزى هذى النتيجة ،تحققي
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-DVD)ي انكتاب الطالب على قرص اسطو )والتي تساهم في توفر تعلما أكثر بوقت أقصر مثل 

ROM)األحياء عبر المواقع االلكترونية ،.) 
 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب: ة من المحور الثالثالثاني المواصفة 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 3.0-4)مواصفة، ويوضح الجدول المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه ال

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 
 128-4 جدول 

 ةالثاني اصفةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المو 
 الثانوي لصف األولللألحياء للكتاب الطالب " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تسقةتظهربنية الدليل بنمطية محددة وم 2المؤّشر

.53 
يتضدددددمن الكتددددداب دليددددددل الطالدددددب لالسددددددتفادة مدددددن الكتدددددداب 

(Reading for Information )مددا قبددل : مقسددمة إلددى
 القراءة، أثناء القراءة، ما بعد القراءة

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

يقسددم الكتدداب إلددى وحدددات، وتقسددم كددل وحدددة إلددى فصددول،  .5.
 .وفي كل فصل عدد من الدروس

  1 3  ت
1347 1300 

  27 47  ن

.57 

فهدددددرس : )تتددددوفر فهددددارس تعكدددددس محتويددددات الكتددددداب مثددددل
مختصدددددددددددر للمحتدددددددددددوى، نبدددددددددددذة عدددددددددددن المدددددددددددؤلفين وقائمدددددددددددة 
بالمستشددارين، فهددرس مفصددل للمحتددوى، فهددرس لمرجعيددات 

فهددددددرس خدددددداص بددددددالمختبرات، فهددددددرس خدددددداص : )الطالددددددب
بسدددمات األحيدددداء فددددي العددددالم الحقيقدددي، فهددددرس المهددددن فددددي 

 (المفاهيمالعلوم، فهرس 

 3 1   ت

0327 0370 
 47 27   ن

.54 
تقدددم دعمددا ( Student Resources)تتددوفر مرجعيددات 

إضددددافيا للمددددتعلم واألسددددرة، تشددددمل المرجعيددددات كتيددددب بندددداء 
، معجددددم (Skill builder Handbook)المهددددارات 

 (Credits)مصطلحات، مالحق،  حقوق الملكيات 

  1 3  ت
1347 0370 

  27 47  ن

 يوجد فهرس مفصل للمرجعيات  .5.
 4    ت

030 030 
 100    ن

مهدددددددارات حدددددددل المشدددددددكلة، : يشدددددددمل كتيدددددددب بناءالمهدددددددارات 56.
 المرجعية والمهارات الرياضية، والجداول

   4  ت
2300 0300 

   100  ن

 يوجد معجم المصطلحات إنجليزي 53.
   1 3 ت

2347 1370 
   27 47 ن



296

111 
 

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

.50 

حددددددق علددددددى مفددددددردات الكتدددددداب مرتبددددددة أبجددددددديا تشددددددمل المال
وموضدددحة بأرقدددام الصدددفحات التدددي وردت بهدددا، وفدددي حدددال 
كتدددب رقدددم الصدددفحة بدددالخط المائدددل يعندددي توضددديح المفدددردة 
بصورة، ولو كتب بخط غدامق يعندي المصدطلح، ولدو كتدب 

 يدل على نشاط( act)بخط مائل مضاف له 

 3 1   ت

0327 0370 
 47 27   ن

ملكيددات الرسددوم وملكيددات : حقددوق الملكيددات يوضددح فهددرس 59.
 الصور

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

 توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 538.
    4 ت

    100 ن 0300 3300
 .6 1348 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %70 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 .6 1348 الحسابي لمستوى المواصفة الثانيةالمتوسط 

  %70 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 3.0-4)يتضح من الجدول 
ويقع هذا ، (856)، وبانحراف معياري (3540)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5. أقل من-35.8)بين  المتوسط في المدى ما
شواهد ( 7)ة ويعزى ذلك إلى تحقق متوسطنتيجة تحقق المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة %( 8.)وبنسبة 

بدرجة  انداهوتحقق  شمتوسطة بدرجة  واهدش( 7)وتحقق مرتفعة من شواهد تحقق المؤشر بدرجة 
 .لم يتحققا اهدانوش جداة نخفضم
وقد حصل ( 7588-8588)للشواهد التابعة للمؤشر الثاني بين  وتراوحت المتوسطات الحسابية 

ومستوى تحقق مرتفع واحتل بذلك المرتبة األولى نتيجة ( 7588)على متوسط حسابي ( 38، 3) انالشاهد
لالستفادة من الكتاب ووضحت المرجعيات بألسنة مختلفة بتضمين دليل الطالب ( 3ج)التزام كتاب األحياء 

( .53.)بمتوسط حسابي ( 3) الشاهديليهما  ن بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في الكتاب األصل،ااأللو 
ومستوى تحقق مرتفع واحتل بذلك المرتبة الثانية نتيجة تضمين كتاب الطالب لمعجم المصطلحات مرتبة 

ومستوى تحقق متوسط واحتل بذلك المرتبة الثالثة وذلك ( 588.)وسط حسابي بمت( 6) الشاهدأبجديا، ثم 
لتضمين كتاب األحياء لكتيب بناء المهارات ضمن مرجعيات الطالب بينما غاب كتيب بناء المهارات 

ويعزى ذلك إلى أن المجال العلمي المستهدف لمحتوى كتاب األحياء للصف  math skillsالرياضية 
ومستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي ( 4، .) انالشاهد يتطلب مهارات رياضية، ثم األول الثانوي ال
نتيجة التزام كتاب األحياء بنمطية تقسيم المحتوى إلى فصول والفصول بذلك المرتبة الرابعة  متوسط واحتال

ي الكتاب إلى دروس كما هي في الكتاب األصل بينما لم يقسم المحتوى إلى وحدات مقارنة لما هي عليه ف
األصل وذلك راجع لكون الكتاب األصل يضم جميع الوحدات والتي تمثل المجاالت العلمية لعلم األحياء 

118 
 

م الكتاب في النسخة المعربة إلى ست أجزاء لتدرس في ثالث س  في كتاب واحد وبغالف واحد بينما قع 
عه تقسيم المحتوى إلى وحدات سنوات دراسية تماشيا مع نظام التعليم الثانوي في المملكة مما تعذر م

إضافيا للمتعلم واألسرة،  تقدم دعما( Student Resources)تضمين كتاب األحياء مرجعيات و  منفصلة،
، معجم مصطلحات، مالحق، (Skill builder Handbook)تشمل المرجعيات كتيب بناء المهارات 

، 7) الشاهدانثم ، عن مالحق الكتاب (Credits)بينما غاب كل من المهارات الرياضية وحقوق الملكيات 
وتعزى هذه  الخامسةبذلك المرتبة  ومستوى تحقق منخفض جدًا واحتال( ..85)بمتوسط حسابي ( 0

قائمة )النتيجة إلى غياب بعض الفهارس التي تعكس محتويات الكتاب حيث يتوفر فقط فهرس بمسمى 
وين الفصول والدروس، باإلضافة إلى عنا: ويتضمن Contentويقابله في األصل مسمى  (المحتويات

ال يوجد فهارس مستقلة للتجارب و . اإلثراء العلمي، ومختبر األحياء، ودليل مراجعة الفصل، وتقويم الفصل
وسمات األحياء في العالم الحقيقي، صفحات ، االستهاللية، ومختبرات تحليل البيانات، والتجارب المصغرة

المالحق والتي تشمل على كما غابت كل من  .األحياء، والمفاهيمالعلم والمجتمع، المهن المرتبطة ب
مفردات الكتاب مرتبة أبجديا وموضحة بأرقام الصفحات التي وردت بها، وفي حال كتب رقم الصفحة 
بالخط المائل يعني توضيح المفردة بصورة، ولو كتب بخط غامق يعني المصطلح، ولو كتب بخط مائل 

( 8588)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 9، .) الشاهدان، وأخيرًا جاءت اطيدل على نش( act)مضاف له 
غياب فهرس حقوق الملكيات ملكيات و نتيجة غياب الفهرس المفصل للمرجعيات تحقق غير مومستوى 

 .الرسوم وملكيات الصور
 
 يظهر االتساق في تصميم الوحدات: المواصفة الثالثة من المحور الثالث 

 مؤشر( 3)لين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحل
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 3.9-4)تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةي لهذه التكرارات، والنسب المئوية المعيار 

 129-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الثانوي ولالصف األ  لألحياء لكتاب الطالب" يظهر االتساق في تصميم الوحدات"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم الوحدات بنمطية واضحة ومتّسقة 3المؤّشر

331 
تفتح الوحدة بصدورة فدي صدفحتين متقدابلتين لهدا عالقدة 

 .بموضوع الوحدة
 0300 0300 4    ت
 100    ن

332 
يوجد فقرة نصية ضمن افتتاحية الوحددة تتضدمن شدرحا 

 للصورة ومميزة بسهم
 0300 0300 4    ت
 100    ن



297

111 
 

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

.50 

حددددددق علددددددى مفددددددردات الكتدددددداب مرتبددددددة أبجددددددديا تشددددددمل المال
وموضدددحة بأرقدددام الصدددفحات التدددي وردت بهدددا، وفدددي حدددال 
كتدددب رقدددم الصدددفحة بدددالخط المائدددل يعندددي توضددديح المفدددردة 
بصورة، ولو كتب بخط غدامق يعندي المصدطلح، ولدو كتدب 

 يدل على نشاط( act)بخط مائل مضاف له 

 3 1   ت

0327 0370 
 47 27   ن

ملكيددات الرسددوم وملكيددات : حقددوق الملكيددات يوضددح فهددرس 59.
 الصور

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

 توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 538.
    4 ت

    100 ن 0300 3300
 .6 1348 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %70 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 .6 1348 الحسابي لمستوى المواصفة الثانيةالمتوسط 

  %70 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 3.0-4)يتضح من الجدول 
ويقع هذا ، (856)، وبانحراف معياري (3540)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5. أقل من-35.8)بين  المتوسط في المدى ما
شواهد ( 7)ة ويعزى ذلك إلى تحقق متوسطنتيجة تحقق المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة %( 8.)وبنسبة 

بدرجة  انداهوتحقق  شمتوسطة بدرجة  واهدش( 7)وتحقق مرتفعة من شواهد تحقق المؤشر بدرجة 
 .لم يتحققا اهدانوش جداة نخفضم
وقد حصل ( 7588-8588)للشواهد التابعة للمؤشر الثاني بين  وتراوحت المتوسطات الحسابية 

ومستوى تحقق مرتفع واحتل بذلك المرتبة األولى نتيجة ( 7588)على متوسط حسابي ( 38، 3) انالشاهد
لالستفادة من الكتاب ووضحت المرجعيات بألسنة مختلفة بتضمين دليل الطالب ( 3ج)التزام كتاب األحياء 

( .53.)بمتوسط حسابي ( 3) الشاهديليهما  ن بصورة مماثلة لما ظهرت عليه في الكتاب األصل،ااأللو 
ومستوى تحقق مرتفع واحتل بذلك المرتبة الثانية نتيجة تضمين كتاب الطالب لمعجم المصطلحات مرتبة 

ومستوى تحقق متوسط واحتل بذلك المرتبة الثالثة وذلك ( 588.)وسط حسابي بمت( 6) الشاهدأبجديا، ثم 
لتضمين كتاب األحياء لكتيب بناء المهارات ضمن مرجعيات الطالب بينما غاب كتيب بناء المهارات 

ويعزى ذلك إلى أن المجال العلمي المستهدف لمحتوى كتاب األحياء للصف  math skillsالرياضية 
ومستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي ( 4، .) انالشاهد يتطلب مهارات رياضية، ثم األول الثانوي ال
نتيجة التزام كتاب األحياء بنمطية تقسيم المحتوى إلى فصول والفصول بذلك المرتبة الرابعة  متوسط واحتال

ي الكتاب إلى دروس كما هي في الكتاب األصل بينما لم يقسم المحتوى إلى وحدات مقارنة لما هي عليه ف
األصل وذلك راجع لكون الكتاب األصل يضم جميع الوحدات والتي تمثل المجاالت العلمية لعلم األحياء 
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م الكتاب في النسخة المعربة إلى ست أجزاء لتدرس في ثالث س  في كتاب واحد وبغالف واحد بينما قع 
عه تقسيم المحتوى إلى وحدات سنوات دراسية تماشيا مع نظام التعليم الثانوي في المملكة مما تعذر م

إضافيا للمتعلم واألسرة،  تقدم دعما( Student Resources)تضمين كتاب األحياء مرجعيات و  منفصلة،
، معجم مصطلحات، مالحق، (Skill builder Handbook)تشمل المرجعيات كتيب بناء المهارات 

، 7) الشاهدانثم ، عن مالحق الكتاب (Credits)بينما غاب كل من المهارات الرياضية وحقوق الملكيات 
وتعزى هذه  الخامسةبذلك المرتبة  ومستوى تحقق منخفض جدًا واحتال( ..85)بمتوسط حسابي ( 0

قائمة )النتيجة إلى غياب بعض الفهارس التي تعكس محتويات الكتاب حيث يتوفر فقط فهرس بمسمى 
وين الفصول والدروس، باإلضافة إلى عنا: ويتضمن Contentويقابله في األصل مسمى  (المحتويات

ال يوجد فهارس مستقلة للتجارب و . اإلثراء العلمي، ومختبر األحياء، ودليل مراجعة الفصل، وتقويم الفصل
وسمات األحياء في العالم الحقيقي، صفحات ، االستهاللية، ومختبرات تحليل البيانات، والتجارب المصغرة

المالحق والتي تشمل على كما غابت كل من  .األحياء، والمفاهيمالعلم والمجتمع، المهن المرتبطة ب
مفردات الكتاب مرتبة أبجديا وموضحة بأرقام الصفحات التي وردت بها، وفي حال كتب رقم الصفحة 
بالخط المائل يعني توضيح المفردة بصورة، ولو كتب بخط غامق يعني المصطلح، ولو كتب بخط مائل 

( 8588)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 9، .) الشاهدان، وأخيرًا جاءت اطيدل على نش( act)مضاف له 
غياب فهرس حقوق الملكيات ملكيات و نتيجة غياب الفهرس المفصل للمرجعيات تحقق غير مومستوى 

 .الرسوم وملكيات الصور
 
 يظهر االتساق في تصميم الوحدات: المواصفة الثالثة من المحور الثالث 

 مؤشر( 3)لين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحل
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 3.9-4)تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةي لهذه التكرارات، والنسب المئوية المعيار 

 129-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الثانوي ولالصف األ  لألحياء لكتاب الطالب" يظهر االتساق في تصميم الوحدات"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم الوحدات بنمطية واضحة ومتّسقة 3المؤّشر

331 
تفتح الوحدة بصدورة فدي صدفحتين متقدابلتين لهدا عالقدة 

 .بموضوع الوحدة
 0300 0300 4    ت
 100    ن

332 
يوجد فقرة نصية ضمن افتتاحية الوحددة تتضدمن شدرحا 

 للصورة ومميزة بسهم
 0300 0300 4    ت
 100    ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

333 
يوجد مربع نصي في صدفحة االفتتاحيدة تتضدمن موقدع 

 األحياء اإللكتروني
 0300 0300 4    ت
 100    ن

334 
وينهدا يعرض في صفحة اإلفتتاحية أرقدام الفصدول وعنا

 والفكرة العامة في كل فصل
 0300 0300 4    ت
 100    ن

337 
تتضدددمن صدددفحة االفتتاحيدددة مهندددة فدددي األحيددداء تدددرتبط 

 بموضوع الوحدة
 0300 0300 4    ت
 100    ن

336 
يظهددر فددي صددفحة اإلفتتاحيددة دعددوة لمهمددة كتابيددة فددي 
موضددددددددوع الوحدددددددددة بعددددددددد زيددددددددارة الموقددددددددع االلكترونددددددددي 

biologygmh.com 

 0300 0300 4    ت

 100    ن

 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

ي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قيمة المتوسط الحساب أن( 3.9-4)جدول يتضح من ال
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (8588)تساوي  ر االتساق في تصميم الوحداتيظه

 .ةتحققغير مكون هذه المواصفة توبذلك ( .853أقل من -8588)بين  في المدى ما
شواهده الستة ب حيث لم يتحقق( 8588)قيمته حسابي وقد حصل المؤشر الثالث على متوسط  

يضم جميع الوحدات والتي تمثل المجاالت العلمية لعلم  األصلكون الكتاب  إلى وتعزى هذه النتيجة
ست أجزاء لتدرس في  إلى األحياء في كتاب واحد وبغالف واحد بينما قسم الكتاب في النسخة المعربة

 إلى في المملكة مما تعذر معه تقسيم المحتوى الثانوي م التعليمثالث سنوات دراسية تماشيا مع نظا
 .وحدات منفصلة

 

 يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوسط الحسابي و مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمت
التكرارات والمتوسط ( 378-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 130-4 جدول 

 الثانوي الصف األوللألحياء لكتاب الطالب " يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 فضمنخ
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 4المؤّشر

 0300 3300    4 ت يفتتح الفصل بصورة ممتدة في صفحة واحدة 431
    100 ن

تظهددددر فددددي صددددفحة افتتاحيددددة الفصددددل أرقددددام دروس الفصددددل  432
 وأبرزت عناوينها، واألفكار الرئيسة لكل درس

 0300 3300    4 ت
    100 ن

حقددائق )تظهددر عبددارة تددرتبط بموضددوع الصددورة ضددمن أيقونددة  433
 (في علم األحياء

 0300 3300    4 ت
    100 ن

434 

يوجددد فددي الصددفحة المقابلددة لصددفحة االفتتاحيددة إطددارا للتجربددة 
االسددددتهاللية ينقسددددم إلددددى جددددزأين األول للتجربددددة االسددددتهاللية، 

خطدددوات إعدددداد المطويدددة إضدددافة حدددددت : والثددداني المطويدددات
إلددى مربددع نصددي لألحيدداء عبددر المواقددع االلكترونيددة يتضددمن 

 توجيه لالستفادة من موقع الكتاب االلكتروني

 0370 2347   1 3 ت

   27 47 ن

 03127 2394 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %9830 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع
 تُـنـــّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 7مؤشر

731 
ينقسددم إلددى ( Study Guide)يوجددد دليددل مراجعددة الفصددل 

جزأين األول مراجعة األفكار الرئيسية، والجزء الثاني مراجعدة 
 المفردات ويوجد تحديد لرقم الدرس والعنوان

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 تقويميتوفر في نهاية كل فصل ال 732
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 733
 0300 3300    4 ت
    100 ن

734 
شدرح المفداهيم )تتوفر صدفحة كاملدة لتصدور المفداهيم العلميدة 

( … Visualizing)لكددل فصددل ( العلميددة بطريقددة بصددرية
 بحسب المحتوى

 0300 3300    4 ت
    100 ن

737 

يوجددد صددفحة كاملددة فددي كددل فصددل تددوفر اثددراء علمددي تددرتبط 
وتشدرح الفكددرة الرئيسدة للفصددل مددع موضدوعات العلددوم بالحيدداة 

المهدن، -صدمم بنفسدك، فدي الميددان-مختبر األحياء)الواقعية 
 (مستجدات في علم األحياء، االكتشافات الحيوية

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 نهاية كل فصل يوجد تقويم في 736
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 0307 2398 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %9933 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

333 
يوجد مربع نصي في صدفحة االفتتاحيدة تتضدمن موقدع 

 األحياء اإللكتروني
 0300 0300 4    ت
 100    ن

334 
وينهدا يعرض في صفحة اإلفتتاحية أرقدام الفصدول وعنا

 والفكرة العامة في كل فصل
 0300 0300 4    ت
 100    ن

337 
تتضدددمن صدددفحة االفتتاحيدددة مهندددة فدددي األحيددداء تدددرتبط 

 بموضوع الوحدة
 0300 0300 4    ت
 100    ن

336 
يظهددر فددي صددفحة اإلفتتاحيددة دعددوة لمهمددة كتابيددة فددي 
موضددددددددوع الوحدددددددددة بعددددددددد زيددددددددارة الموقددددددددع االلكترونددددددددي 

biologygmh.com 

 0300 0300 4    ت

 100    ن

 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

ي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قيمة المتوسط الحساب أن( 3.9-4)جدول يتضح من ال
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (8588)تساوي  ر االتساق في تصميم الوحداتيظه

 .ةتحققغير مكون هذه المواصفة توبذلك ( .853أقل من -8588)بين  في المدى ما
شواهده الستة ب حيث لم يتحقق( 8588)قيمته حسابي وقد حصل المؤشر الثالث على متوسط  

يضم جميع الوحدات والتي تمثل المجاالت العلمية لعلم  األصلكون الكتاب  إلى وتعزى هذه النتيجة
ست أجزاء لتدرس في  إلى األحياء في كتاب واحد وبغالف واحد بينما قسم الكتاب في النسخة المعربة

 إلى في المملكة مما تعذر معه تقسيم المحتوى الثانوي م التعليمثالث سنوات دراسية تماشيا مع نظا
 .وحدات منفصلة

 

 يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوسط الحسابي و مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمت
التكرارات والمتوسط ( 378-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 130-4 جدول 

 الثانوي الصف األوللألحياء لكتاب الطالب " يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 فضمنخ
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 4المؤّشر

 0300 3300    4 ت يفتتح الفصل بصورة ممتدة في صفحة واحدة 431
    100 ن

تظهددددر فددددي صددددفحة افتتاحيددددة الفصددددل أرقددددام دروس الفصددددل  432
 وأبرزت عناوينها، واألفكار الرئيسة لكل درس

 0300 3300    4 ت
    100 ن

حقددائق )تظهددر عبددارة تددرتبط بموضددوع الصددورة ضددمن أيقونددة  433
 (في علم األحياء

 0300 3300    4 ت
    100 ن

434 

يوجددد فددي الصددفحة المقابلددة لصددفحة االفتتاحيددة إطددارا للتجربددة 
االسددددتهاللية ينقسددددم إلددددى جددددزأين األول للتجربددددة االسددددتهاللية، 

خطدددوات إعدددداد المطويدددة إضدددافة حدددددت : والثددداني المطويدددات
إلددى مربددع نصددي لألحيدداء عبددر المواقددع االلكترونيددة يتضددمن 

 توجيه لالستفادة من موقع الكتاب االلكتروني

 0370 2347   1 3 ت

   27 47 ن

 03127 2394 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %9830 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع
 تُـنـــّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 7مؤشر

731 
ينقسددم إلددى ( Study Guide)يوجددد دليددل مراجعددة الفصددل 

جزأين األول مراجعة األفكار الرئيسية، والجزء الثاني مراجعدة 
 المفردات ويوجد تحديد لرقم الدرس والعنوان

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 تقويميتوفر في نهاية كل فصل ال 732
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 733
 0300 3300    4 ت
    100 ن

734 
شدرح المفداهيم )تتوفر صدفحة كاملدة لتصدور المفداهيم العلميدة 

( … Visualizing)لكددل فصددل ( العلميددة بطريقددة بصددرية
 بحسب المحتوى

 0300 3300    4 ت
    100 ن

737 

يوجددد صددفحة كاملددة فددي كددل فصددل تددوفر اثددراء علمددي تددرتبط 
وتشدرح الفكددرة الرئيسدة للفصددل مددع موضدوعات العلددوم بالحيدداة 

المهدن، -صدمم بنفسدك، فدي الميددان-مختبر األحياء)الواقعية 
 (مستجدات في علم األحياء، االكتشافات الحيوية

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 نهاية كل فصل يوجد تقويم في 736
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 0307 2398 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %9933 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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ي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة قيمة المتوسط الحساب أن( 378-4)تضح من الجدول ي
، ويقع هذا المتوسط (.858)معياري  وبانحراف ، (590.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الفصول

%( 9957)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)في المدى مابين 
 .ميع مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة نتيجة تحقق ج

بلغت ( 6، .، 4، 7، .، 3)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسطات حسابية لشواهده 
نتيجة التزام كتاب األحياء بتنظيم  األولىبمستوى تحقق مرتفع واحتل بذلك المرتبة ( 7588)جميعا 

عدد  أن إال األصللكتاب الفصول بطريقة واضحة ومتسقة ونمطية ثابتة كما ظهرت عليه في ا
نظرا لعمليات الدمج التي تمت  األصلالدروس في كل فصل اختلف عن ما هو موجود في الكتاب 

نتيجة لعمليات  الثاني لبعض الدروس كما تم حذف صفحة كاملة لتصور المفاهيم العلمية من الفصل
ن الدرس األول من الفصل المواءمة التي تمت نظرا الرتباط المحتوى بنظرية التطور كما لم يتضم

الخامس فقرة الربط مع الحياة وذلك لحذف الفقرة الرتباطها بعمليات المواءمة التي تمت، وقد اجمع 
 .جميع المحللين على تحقق جميع الشواهد التابعة للمؤشر بدرجة مرتفعة

واحتل  بمستوى تحقق مرتفع( 594.)وقد حصل المؤشر الرابع على متوسط حسابي قيمته  
بمستوى تحقق مرتفع ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، .، 3) الشواهد تة، وحصلالثاني ذلك المرتبةب

يليها الشاهد  األصلنتيجة اللتزام كتاب األحياء بتصميم مقدمات الفصل كما ظهرت عليه في الكتاب 
ابلة بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الكتاب بتصميم الصفحة المق( .53.)بمتوسط حسابي ( 4)

المربع النصي الخاص باألحياء عبر المواقع االلكترونية  أنلصفحة االفتتاحية من حيث المكونات إال 
 .األصلال يتضمن توجيهات كافية لالستفادة من موقع الكتاب االلكتروني كما هو موجود في السلسلة 

 

 يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الخامسة من المحور الثالث 
( .)حليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم ت

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( 373-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافو الحسابي 
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 131-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 الثانوي الصف األول لألحياء الطالبلكتاب " يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يشجع تصميم مقدمات الدرس الطالب على التعلم 6مؤشر

األهدداف، : يتوفر هامش جانبي في مقدمدة الددرس يتضدمن 631
 ات، والمفرداتالجديدة ومراجعة المفرد

 0300 3300    4 ت
    100 ن

 تظهر الفكرة الرئيسة  بوضوح في مقدمة الدرس 632
 0300 3300    4 ت
    100 ن

633 
 Real-world reading)توجدد فقددرة الددربط مددع الحيدداة 

link )في مقدمة الدرس 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

 0300 3300 ى تحقق المؤشر السادسالمتوسط الحسابي لمستو 
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 تُـنـــّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة 4المؤّشر

431 
 0300 3300    4 ت صممت الدروس بنمطية واضحة وثابته في جميع الدروس

    100 ن

432 
حمددراء للتحقددق مددن بدداللون األصددفر داخددل دائددرة ( √)تظهرأيقونددة 

 فقرات الدرسفي بعض  Reading Checkالقراءة
 0300 3300    4 ت
    100 ن

433 
يرافق النص صور ورسوم بيانية ورسدوم تخطيطيدة وخدرائط  
انسدددديابية وخددددرائط معرفيددددة وجددددداول علددددى حسددددب الدددددروس 

 والتخصص

 0300 3300    4 ت
    100 ن

434 
مرة األولى ببنط غامق، إضافة تكتب المفردات التي تظهرلل
 إلى تظليلها باللون األصفر

 0300 3300    4 ت
    100 ن

437 
يوجد في الهوامش فقرة للمفردات األكاديميدة تتضدمن شدرحا 
لمعنى المفردات وبعضها يتضمن االستعمال الشدائع مقابدل 

 االستعمال العلمي لها

 03974 2327  1 1 2 ت
  27 27 70 ن

436 
الدروس إشدارة إلدى الدربط مدع فدروع المعرفدة  بعضتتضمن 

 األخرى، وتكتب موضحة كعنوان في داخل المتن
 0300 3300    4 ت
    100 ن

434 
فددددي مربددددع نصددددي (  Mini Lab)يوجدددد مختبددددر مصددددغر

 يتكررعلى األقل مرة واحدة في الفصل 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

438 
رة إلى الربط بالمهن فدي هدامش الدروس إشابعض  تتضمن
 الدرس

 0300 3300    4 ت
    100 ن

439 
ملخددص : مقسدمة إلدى قسدمين" تقدويم"يختدتم كدل درس بفقدرة 

الدددددرس، الثدددداني يتضددددمن مهددددام تقويميددددة حددددول فهددددم الفكددددرة 
 الرئيسة والتفكير ناقد والكتابة في األحياء

 0300 3300    4 ت
    100 ن
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 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 03106 2392 لمستوى تحقق المؤشر السابع المتوسط الحسابي
  %9433 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

 03080 2394 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %9830 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

المواصفة الخامسة  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق أن( 373-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8580)معياري  وبانحراف ، (594.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

%( 9058)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
 .نتيجة لتحقق مؤشري المواصفة بدرجة مرتفعة 

بمستوى تحقق مرتفع، وهذا ( 7588)متوسط حسابي قيمته وقد حصل المؤشر السادس على 
نتيجة اللتزام كتاب األحياء بتصميم مقدمات الدرس كما ظهرت ( 7، .، 3)ينطبق على جميع شواهده 

 . األصلعليه في الكتاب 
، 3، 6، 4، 7، .، 3)فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده  وبالنسبة للمؤشر السابع

بمستوى تحقق مرتفع نظرا اللتزام كتاب األحياء بنمطية واضحة وثابتة ( 7588)بلغت جميعا ( 9، 0
الفصل الرابع  أنإال  األصلجميع الدروس بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب في مكونات 

فقد حصل على متوسط ( .)من كتاب األحياء لم يتضمن مختبر مصغر، أما الشاهد  (09)دص
مستوى تحقق مرتفع وذلك لتضمين الكتاب لفقرة المفردات األكاديمية في و ( ..5.)حسابي بلغت قيمته 

لم  األصلهناك مفردات أكاديمية ورد شرحها في  أنإال  ،األصلالهوامش كما ظهرت في الكتاب 
، (p492-493/49-44ص)، (p20/3.ص) :تذكر في النسخة العربية كما في الصفحات

، (p549/93ص)، (p547/09ص)، (p543/.0ص)، (p527/69ص)، (p517/9.ص)
، (p577/.33ص)، (p562/388ص)، (p559/99ص)، (p555/96ص)، (p551/97ص)
، (p772/04ص)، (p750/67ص)، (p727/43ص)، (p708/4.ص)، (p589/3.6ص)
 نضم  تع محتوى لم الترتبط ب التي بعض المفردات نويعزى ذلك أل ،(p796/380ص)، (p778/98ص)

 .النسخة العربية في
 

 ائج المحور الثالثخالصة نت: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 3)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
ات االنحراف، و عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفاتتمرئيسة، 
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المتوسطات الحسابية ( .37-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 132-4 جدول 

 الثانوي األوللصف ألحياء الكتاب الطالب ا التناول والعرض الثالثالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور 

 المواصفات رقم المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %6133 03063 1384 يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى الوضوح 3
 4 %70 036 137 الكتاب بنيةيظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم  .
 7 %030 0300 0300 يظهر االتساق في تصميم الوحدات 7
 1 %9933 0307 2398 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 2 %9830 03080 2394 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  %62 173 1387 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( .37-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.853)معياري  وبانحراف ، (.350)تساوي 

 %(. 6.58)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (590.-8588)لمستوى تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الرابعة 
يظهر االتساق في الثالث، يليها المواصفة الخامسة في المحور  األولىوجاءت في المرتبة ( 590.)

بعد ذلك  األولىقق مرتفع، ثم المواصفة ومستوى تح( 594.)بمتوسط حسابي  تصميم الدروس
( 3504)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلة الثاني ومستوى تحقق متوسط، ثم المواصفة
يظهر االتساق في وأخيرا المواصفة الثالثة  سطتو بمستوى تحقق م( .35)التي حققت متوسط حسابي 

، واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات حيث لم يتحقق( 8588)بمتوسط حسابي  الوحداتتصميم 
 .المحور الثالث

 

 :اتساق كتاب الطالب لألحياء للصف األول الثانويخالصة نتائج محاور  4-3-4-3-4
ج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائ

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 7)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، االنحرافالمتوسط الحسابي الموزون لها، و 

 :سب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والن( 377-4)ويوضح الجدول 
 



303

111 
 

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 03106 2392 لمستوى تحقق المؤشر السابع المتوسط الحسابي
  %9433 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

 03080 2394 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
  %9830 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

المواصفة الخامسة  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق أن( 373-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8580)معياري  وبانحراف ، (594.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

%( 9058)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
 .نتيجة لتحقق مؤشري المواصفة بدرجة مرتفعة 

بمستوى تحقق مرتفع، وهذا ( 7588)متوسط حسابي قيمته وقد حصل المؤشر السادس على 
نتيجة اللتزام كتاب األحياء بتصميم مقدمات الدرس كما ظهرت ( 7، .، 3)ينطبق على جميع شواهده 

 . األصلعليه في الكتاب 
، 3، 6، 4، 7، .، 3)فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده  وبالنسبة للمؤشر السابع

بمستوى تحقق مرتفع نظرا اللتزام كتاب األحياء بنمطية واضحة وثابتة ( 7588)بلغت جميعا ( 9، 0
الفصل الرابع  أنإال  األصلجميع الدروس بصورة مطابقة لما ظهرت عليه في الكتاب في مكونات 

فقد حصل على متوسط ( .)من كتاب األحياء لم يتضمن مختبر مصغر، أما الشاهد  (09)دص
مستوى تحقق مرتفع وذلك لتضمين الكتاب لفقرة المفردات األكاديمية في و ( ..5.)حسابي بلغت قيمته 

لم  األصلهناك مفردات أكاديمية ورد شرحها في  أنإال  ،األصلالهوامش كما ظهرت في الكتاب 
، (p492-493/49-44ص)، (p20/3.ص) :تذكر في النسخة العربية كما في الصفحات

، (p549/93ص)، (p547/09ص)، (p543/.0ص)، (p527/69ص)، (p517/9.ص)
، (p577/.33ص)، (p562/388ص)، (p559/99ص)، (p555/96ص)، (p551/97ص)
، (p772/04ص)، (p750/67ص)، (p727/43ص)، (p708/4.ص)، (p589/3.6ص)
 نضم  تع محتوى لم الترتبط ب التي بعض المفردات نويعزى ذلك أل ،(p796/380ص)، (p778/98ص)

 .النسخة العربية في
 

 ائج المحور الثالثخالصة نت: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 3)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
ات االنحراف، و عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفاتتمرئيسة، 
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المتوسطات الحسابية ( .37-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 132-4 جدول 

 الثانوي األوللصف ألحياء الكتاب الطالب ا التناول والعرض الثالثالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور 

 المواصفات رقم المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %6133 03063 1384 يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى الوضوح 3
 4 %70 036 137 الكتاب بنيةيظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم  .
 7 %030 0300 0300 يظهر االتساق في تصميم الوحدات 7
 1 %9933 0307 2398 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 2 %9830 03080 2394 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  %62 173 1387 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( .37-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.853)معياري  وبانحراف ، (.350)تساوي 

 %(. 6.58)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (590.-8588)لمستوى تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الرابعة 
يظهر االتساق في الثالث، يليها المواصفة الخامسة في المحور  األولىوجاءت في المرتبة ( 590.)

بعد ذلك  األولىقق مرتفع، ثم المواصفة ومستوى تح( 594.)بمتوسط حسابي  تصميم الدروس
( 3504)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليلة الثاني ومستوى تحقق متوسط، ثم المواصفة
يظهر االتساق في وأخيرا المواصفة الثالثة  سطتو بمستوى تحقق م( .35)التي حققت متوسط حسابي 

، واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات حيث لم يتحقق( 8588)بمتوسط حسابي  الوحداتتصميم 
 .المحور الثالث

 

 :اتساق كتاب الطالب لألحياء للصف األول الثانويخالصة نتائج محاور  4-3-4-3-4
ج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائ

محاور، يتم عرض نتائج المحاور في ضوء ( 7)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، االنحرافالمتوسط الحسابي الموزون لها، و 

 :سب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية والن( 377-4)ويوضح الجدول 
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 133-4 جدول 

 االحياء الصف األول الثانويلطالب االمتوسطات والنسب المئوية لمحاور كتاب 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المواصفات رقم المواصفة

 3 %.3.59 85846 530. لمواصفات التربويةا 3
 . %3857 .8533 533. المواصفات الفنية .
 7 %6.58 .853 .350 مواصفات التناول والعرض 7

  %6058 8538 .58. مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

جميعًا  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور أن( 377-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (.53.-.350)وقعت بين 

أقل من -35.8)حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين  وهي بمستوى تحقق متوسط( .58.)
قد تحقق بدرجة  المحور األول أنيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 6058)بنسبة تحقق ( ..5.

 لمحورا بين محاور التقييم، يليها األولىوجاء في المرتبة ( .53.)غ متوسطة وبمتوسط حسابي بل
فقد حصل على متوسط  بدرجة تحقق متوسطة، أم المحور الثالث( 533.)بمتوسط حسابي  الثاني

ويمكن  .تحقق هذا المحور متوسطة، وبذلك تكون درجة (.853)معياري  وبانحراف، (.350)حسابي 
 :إلى أن تعزى هذه النتائج

تالف نظام التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية عنة في الواليات المتحدة اخ .3
تقدم ضمن كتاب واحد  األصلحيث أن مادة األحياء في  األصلاألمريكية منشأ الكتب 

بغالف واحد يضم جميع المجاالت العلمية لألحياء، بينما تقدم مادة األحياء في التعليم 
جزأين دراسيين لكل سنة من سنوات  إلى أجزاء مقسمة ةكة في ستالثانوي العام في الممل

 :التعليم الثانوي الثالث، مما أثر ذلك على
  التزام الكتاب في نسخته العربية بتحقق بعض المواصفات ألنها ال تقع ضمن

 .المحتوى العلمي المستهدف للصف األول الثانوي
  كمواصفات الغالف من حيث  صلاألالمواصفات الفنية للكتاب التزام الكتاب ببعض

ست أجزاء مما ال  إلى مادة التغليف ومواصفات صورة الغالف نظرا لتقسيم الكتاب
 .يتطلب معه توفر غالف سميك وصعوبة االلتزام بصورة موحدة لجميع األغلفة

  التزام الكتاب في نسخته العربية بمواصفات الفهارس المفصلة لمحتويات الكتاب بما
ت الفهارس المفصلة لألنشطة والتجارب بينما ال يتطلب األمر في في ذلك مواصفا

النسخة العربية التفصيل في إدراج األنشطة والتجارب العملية في فهارس منفصلة 
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ال يعني ذلك عدم أهمية إدراجها غير أن ذلك نظرا لمحدودية العدد في الجزء الواحد، 
 . مستقل لجميع األنشطة ضمن فهرس الكتاب وقد يكون من المناسب تضمين فهرس

نب اعمليات مواءمة شملت جو  إلى ع محتوى كتاب األحياء للصف األول الثانويو خض ..
متعددة من المحتوى العلمي مما تطلب معه حذف واختصار بعض الفقرات والتي تتعلق 

النشوء واالرتقاء ونظريات التطور مما أثر على تحقق بعض مواصفات كتاب الطالب في ب
 .صلاألالسلسلة 

 ومناقشتهاتحليل دليل المعلم لألحياء للصف األول الثانوي نتائج  4-1-4-2
لمددادة األحيدداء الفصددل الدراسددي األول،  الثددانوي تحليددل دليددل المعلددم للصددف األول لعددرض نتددائج

، سدديتم عدرض نتددائج مواصدفات كددل محدور فددي ضدوء مسددتوى تحقدق مؤشددراتها، الثداني والفصدل الدراسددي
 :لكلي لهذا الصف كما يليومن ثم عرض نتائج المحور ا

 

 للصف األول الثانوي لألحياء لمعلما لدليل التربوية المواصفات: المحور األول 3-.-4-3-4
يكون عليه المنتج  أنمجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب  ركز هذا المحور على

المتحققة في التعليمي من الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات 
مؤشرات رئيسة، ( 3)، ويتضمن أربعة مواصفات يندرج تحتها لدليل المعلم األصلمنتجات السلسلة 

وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا 
 :المحور كما يلي

 

  أحياء -االستقصاء تمحور المحتوى حول: من المحور األول األولىالمواصفة 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافالتكرارت والمتوسط الحسابي و  مؤشر وذلك باستخراج
  :(374-4)كما هي موضحة في جدول  المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 
 134-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي الصف األول لألحياء لدليل المعلم" تمحورالمحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن ريالمعيا

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 .يشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّودالطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 1المؤّشر 

353 
يدددزود دليدددل المعلدددم مقترحدددات لكيفيدددة تنميدددة مهدددارات 
الطالددب فددي اجددراء األنشددطة االستقصددائية بدددء مددن 

 لمغلقة وانتهاء بالمفتوحةا

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 133-4 جدول 

 االحياء الصف األول الثانويلطالب االمتوسطات والنسب المئوية لمحاور كتاب 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المواصفات رقم المواصفة

 3 %.3.59 85846 530. لمواصفات التربويةا 3
 . %3857 .8533 533. المواصفات الفنية .
 7 %6.58 .853 .350 مواصفات التناول والعرض 7

  %6058 8538 .58. مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

جميعًا  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور أن( 377-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (.53.-.350)وقعت بين 

أقل من -35.8)حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين  وهي بمستوى تحقق متوسط( .58.)
قد تحقق بدرجة  المحور األول أنيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 6058)بنسبة تحقق ( ..5.

 لمحورا بين محاور التقييم، يليها األولىوجاء في المرتبة ( .53.)غ متوسطة وبمتوسط حسابي بل
فقد حصل على متوسط  بدرجة تحقق متوسطة، أم المحور الثالث( 533.)بمتوسط حسابي  الثاني

ويمكن  .تحقق هذا المحور متوسطة، وبذلك تكون درجة (.853)معياري  وبانحراف، (.350)حسابي 
 :إلى أن تعزى هذه النتائج

تالف نظام التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية عنة في الواليات المتحدة اخ .3
تقدم ضمن كتاب واحد  األصلحيث أن مادة األحياء في  األصلاألمريكية منشأ الكتب 

بغالف واحد يضم جميع المجاالت العلمية لألحياء، بينما تقدم مادة األحياء في التعليم 
جزأين دراسيين لكل سنة من سنوات  إلى أجزاء مقسمة ةكة في ستالثانوي العام في الممل

 :التعليم الثانوي الثالث، مما أثر ذلك على
  التزام الكتاب في نسخته العربية بتحقق بعض المواصفات ألنها ال تقع ضمن

 .المحتوى العلمي المستهدف للصف األول الثانوي
  كمواصفات الغالف من حيث  صلاألالمواصفات الفنية للكتاب التزام الكتاب ببعض

ست أجزاء مما ال  إلى مادة التغليف ومواصفات صورة الغالف نظرا لتقسيم الكتاب
 .يتطلب معه توفر غالف سميك وصعوبة االلتزام بصورة موحدة لجميع األغلفة

  التزام الكتاب في نسخته العربية بمواصفات الفهارس المفصلة لمحتويات الكتاب بما
ت الفهارس المفصلة لألنشطة والتجارب بينما ال يتطلب األمر في في ذلك مواصفا

النسخة العربية التفصيل في إدراج األنشطة والتجارب العملية في فهارس منفصلة 
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ال يعني ذلك عدم أهمية إدراجها غير أن ذلك نظرا لمحدودية العدد في الجزء الواحد، 
 . مستقل لجميع األنشطة ضمن فهرس الكتاب وقد يكون من المناسب تضمين فهرس

نب اعمليات مواءمة شملت جو  إلى ع محتوى كتاب األحياء للصف األول الثانويو خض ..
متعددة من المحتوى العلمي مما تطلب معه حذف واختصار بعض الفقرات والتي تتعلق 

النشوء واالرتقاء ونظريات التطور مما أثر على تحقق بعض مواصفات كتاب الطالب في ب
 .صلاألالسلسلة 

 ومناقشتهاتحليل دليل المعلم لألحياء للصف األول الثانوي نتائج  4-1-4-2
لمددادة األحيدداء الفصددل الدراسددي األول،  الثددانوي تحليددل دليددل المعلددم للصددف األول لعددرض نتددائج

، سدديتم عدرض نتددائج مواصدفات كددل محدور فددي ضدوء مسددتوى تحقدق مؤشددراتها، الثداني والفصدل الدراسددي
 :لكلي لهذا الصف كما يليومن ثم عرض نتائج المحور ا

 

 للصف األول الثانوي لألحياء لمعلما لدليل التربوية المواصفات: المحور األول 3-.-4-3-4
يكون عليه المنتج  أنمجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب  ركز هذا المحور على

المتحققة في التعليمي من الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات 
مؤشرات رئيسة، ( 3)، ويتضمن أربعة مواصفات يندرج تحتها لدليل المعلم األصلمنتجات السلسلة 

وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا 
 :المحور كما يلي

 

  أحياء -االستقصاء تمحور المحتوى حول: من المحور األول األولىالمواصفة 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافالتكرارت والمتوسط الحسابي و  مؤشر وذلك باستخراج
  :(374-4)كما هي موضحة في جدول  المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 
 134-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي الصف األول لألحياء لدليل المعلم" تمحورالمحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن ريالمعيا

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 .يشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّودالطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 1المؤّشر 

353 
يدددزود دليدددل المعلدددم مقترحدددات لكيفيدددة تنميدددة مهدددارات 
الطالددب فددي اجددراء األنشددطة االستقصددائية بدددء مددن 

 لمغلقة وانتهاء بالمفتوحةا

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن ريالمعيا

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

يدددددددزود الددددددددليل المعلدددددددم بتلميحدددددددات حدددددددول تطبيدددددددق  .35
 االستقصاء في الدروس

 8588 7588    4 ت
    388 ن

357 

تؤكددد كتيبددات المختبددرات ومختبددرات الطددب الشددرعي 
مختبدر )ضمن حقيبة المعلم ومختبر صمم مختبدرك 

بدددار االستقصددداء العلمدددي طريقدددة علدددى اعت( األحيددداء
 للتفكير وحل المشكالت

 8588 7588    4 ت
    388 ن

354 

يددددزود كتيدددددب مختبدددددر االستقصدددداء المفتدددددوح وكتيدددددب 
 lab)االستقصدداء الموجدده ضددمن كتيبددات المختبددر 

manuals ) فدددي حقيبدددة المعلدددم مشددداريع مبنيدددة علدددى
االستقصددددددددداء لزيدددددددددادة إتقدددددددددان الطدددددددددالب لمهدددددددددارات 

 االستقصاء

 8588 7588    4 ت
    388 ن

35. 

ضدددمن ( probeware)تدددوفر مختبدددرات المجسدددات 
كتيبات المختبدر مجموعدة مدن المختبدرات المصدممة 
لتسددددددمح للطددددددالب اسددددددتخدام المجسددددددات فددددددي جمددددددع 

 البيانات 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %0858 وية لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة المئ

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %0858 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 
 تمحورأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 374-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا المتوسط في المدى (85888)،  وبانحراف معياري (548.)تساوي  االستقصاء حول المحتوى
نتيجة تحقق %( 0858)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  ما

 .المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة مرتفعة
 تحققت، و (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر بين  

نتيجة التزام دليل المعلم ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغت قيمته  (4، 7، .، 3) الشواهد
مقترحات لكيفية تنمية مهارات الطالب في إجراء األنشطة االستقصائية  بدءا من المغلقة بتزويد المعلم ب

تقصاء في الدروس، كما أكدت كتيبات كما زود الدليل المعلم بتلميحات حول تطبيق االس وانتهاء بالمفتوحة
المختبرات ضمن حقيبة المعلم على اعتبار االستقصاء العلمي طريقة للتفكير وحل المشكالت كما 

إال أن كتيب مختبر  تضمنت مشاريع مبنية على االستقصاء لزيادة اتقان الطالب لمهارة االستقصاء،
، (8588)بمتوسط حسابي قيمته  (.) رقم شاهدالالطب الشرعي غاب عن مكونات حقيبة المعلم، يليها 

118 
 

ضمن ( probeware)نتيجة غياب مختبرات المجسات  وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها حيث لم يتحقق
 .كتيبات المختبر في حقيبة المعلم والتي تسمح للطالب باستخدام المجسات في جمع البيانات

 

 متمركز حول المتعلمالتعلم ال: المواصفة الثانية من المحور األول 
( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  مؤشرات
كرارات والمتوسط الحسابي الت( .37-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 137-4 جدول 

 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" المتعلم  التعلم المتمركز حول"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 ن المعياري
 مرتفع

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم الدليل المعلم في استهداف التعلم المتمركز على المتعلم 2المؤّشر

.53 
ــم الم علمــين فــي تــوفير فــرص تســاعد ارشــادات دليــل المعل

 للطالب لربط معرفتهم السابقة بالمحتوى العلمي
 8588 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

.5. 
يشددددمل الدددددليل تلميحددددات حددددول توظيددددف اسددددتراتيجيات 

 التقويم البنائي
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.57 

الشددائعة غيددر الصددحيحة  يحدددد الدددليل سددمات المفدداهيم
مع اقتراح نشداطات تسداعد فدي تحديدد المرتبطة بالفصل
وتوفر طدرق لكيفيدة مسداعدة الطدالب  المفهوم الخاطئ

 لتحقيق تعلم مفاهيمي صحيح

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.54 
يسددددداعدالدليل المعلدددددم علدددددى التحقدددددق مدددددن الفهدددددم عندددددد 
الطالب ويدوفر للمعلدم فرصدا للتغلدب عليهدا مدن خدالل 

 فقرة عالجي

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.5. 
يوفر للمعلم الفرصة لتددريب الطدالب علدى إعدادة بنداء 

 (إجابات فقرة ماذا قرأت)المعرفة من خالل 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.56 
تسددددددهم التقنيددددددة فددددددي مسدددددداعدة المعلمددددددين علددددددى بندددددداء 

 Exam View assessmentاالختبدارات باسدتخدام 
suite CD-ROM 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

.53 
يركدز دليدل المعلددم علدى تعزيدز مهددارات المدذاكرة والتددي 

 .تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.50 
يسددداعد دليدددل المعلدددم المعلمدددين علدددى تحددددي الطدددالب  

بشكل صدحيح باسدتخدام القدراءة الموجهدة،أوراق العمدل 
 Fast file chapter resourcesلإلثراء والتعزيز في 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 ..853 5.6. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %0.57 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 مرتفع ن ريالمعيا

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

يدددددددزود الددددددددليل المعلدددددددم بتلميحدددددددات حدددددددول تطبيدددددددق  .35
 االستقصاء في الدروس

 8588 7588    4 ت
    388 ن

357 

تؤكددد كتيبددات المختبددرات ومختبددرات الطددب الشددرعي 
مختبدر )ضمن حقيبة المعلم ومختبر صمم مختبدرك 

بدددار االستقصددداء العلمدددي طريقدددة علدددى اعت( األحيددداء
 للتفكير وحل المشكالت

 8588 7588    4 ت
    388 ن

354 

يددددزود كتيدددددب مختبدددددر االستقصدددداء المفتدددددوح وكتيدددددب 
 lab)االستقصدداء الموجدده ضددمن كتيبددات المختبددر 

manuals ) فدددي حقيبدددة المعلدددم مشددداريع مبنيدددة علدددى
االستقصددددددددداء لزيدددددددددادة إتقدددددددددان الطدددددددددالب لمهدددددددددارات 

 االستقصاء

 8588 7588    4 ت
    388 ن

35. 

ضدددمن ( probeware)تدددوفر مختبدددرات المجسدددات 
كتيبات المختبدر مجموعدة مدن المختبدرات المصدممة 
لتسددددددمح للطددددددالب اسددددددتخدام المجسددددددات فددددددي جمددددددع 

 البيانات 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %0858 وية لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة المئ

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %0858 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 
 تمحورأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 374-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا المتوسط في المدى (85888)،  وبانحراف معياري (548.)تساوي  االستقصاء حول المحتوى
نتيجة تحقق %( 0858)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  ما

 .المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة مرتفعة
 تحققت، و (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر بين  

نتيجة التزام دليل المعلم ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغت قيمته  (4، 7، .، 3) الشواهد
مقترحات لكيفية تنمية مهارات الطالب في إجراء األنشطة االستقصائية  بدءا من المغلقة بتزويد المعلم ب

تقصاء في الدروس، كما أكدت كتيبات كما زود الدليل المعلم بتلميحات حول تطبيق االس وانتهاء بالمفتوحة
المختبرات ضمن حقيبة المعلم على اعتبار االستقصاء العلمي طريقة للتفكير وحل المشكالت كما 

إال أن كتيب مختبر  تضمنت مشاريع مبنية على االستقصاء لزيادة اتقان الطالب لمهارة االستقصاء،
، (8588)بمتوسط حسابي قيمته  (.) رقم شاهدالالطب الشرعي غاب عن مكونات حقيبة المعلم، يليها 

118 
 

ضمن ( probeware)نتيجة غياب مختبرات المجسات  وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها حيث لم يتحقق
 .كتيبات المختبر في حقيبة المعلم والتي تسمح للطالب باستخدام المجسات في جمع البيانات

 

 متمركز حول المتعلمالتعلم ال: المواصفة الثانية من المحور األول 
( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  مؤشرات
كرارات والمتوسط الحسابي الت( .37-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 137-4 جدول 

 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" المتعلم  التعلم المتمركز حول"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 ن المعياري
 مرتفع

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم الدليل المعلم في استهداف التعلم المتمركز على المتعلم 2المؤّشر

.53 
ــم الم علمــين فــي تــوفير فــرص تســاعد ارشــادات دليــل المعل

 للطالب لربط معرفتهم السابقة بالمحتوى العلمي
 8588 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

.5. 
يشددددمل الدددددليل تلميحددددات حددددول توظيددددف اسددددتراتيجيات 

 التقويم البنائي
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.57 

الشددائعة غيددر الصددحيحة  يحدددد الدددليل سددمات المفدداهيم
مع اقتراح نشداطات تسداعد فدي تحديدد المرتبطة بالفصل
وتوفر طدرق لكيفيدة مسداعدة الطدالب  المفهوم الخاطئ

 لتحقيق تعلم مفاهيمي صحيح

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.54 
يسددددداعدالدليل المعلدددددم علدددددى التحقدددددق مدددددن الفهدددددم عندددددد 
الطالب ويدوفر للمعلدم فرصدا للتغلدب عليهدا مدن خدالل 

 فقرة عالجي

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.5. 
يوفر للمعلم الفرصة لتددريب الطدالب علدى إعدادة بنداء 

 (إجابات فقرة ماذا قرأت)المعرفة من خالل 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.56 
تسددددددهم التقنيددددددة فددددددي مسدددددداعدة المعلمددددددين علددددددى بندددددداء 

 Exam View assessmentاالختبدارات باسدتخدام 
suite CD-ROM 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

.53 
يركدز دليدل المعلددم علدى تعزيدز مهددارات المدذاكرة والتددي 

 .تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.50 
يسددداعد دليدددل المعلدددم المعلمدددين علدددى تحددددي الطدددالب  

بشكل صدحيح باسدتخدام القدراءة الموجهدة،أوراق العمدل 
 Fast file chapter resourcesلإلثراء والتعزيز في 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

 ..853 5.6. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %0.57 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق التعلم المتمايز 3المؤّشر

753 
تددولعلى العديددد يوجددد قسددم خدداص بددالتعليم المتمددايز يح

من االستراتيجيات لمالقداة المسدتويات المتعدددة للطلبدة 
 والطالب  ذو االحتياجات الخاصة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

75. 
يساعد المعلم على تحددي الطدالب بشدكل مناسبضدمن 

 استراتيجيات القراءة للتمكن من المحتوى 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

757 

د م، ض )مسددتويات مختلفددة لألنشددطة  7ود يددوفر وجدد
فددي محتددوى صددف دراسددي واحددد احتياجدددات ( م، ف م

الطبيعددددي والضددددعيف -الفئددددات فددددي المسددددتوياتالمتفاوته
 والمتقدم

 8588 7588    4 ت
    388 ن

754 
 Student workتددوفر السددبورة التفاعليددة باسددتخدام 

DVD-ROM  ضدددددمن حقيبدددددة المعلدددددم التربويدددددة قددددددراءة
 للنص  كاملة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

75. 
تقدددم اسددتراتيجيات الددتعلم التعدداوني إرشددادات للمعلمددين 
لتضدددددمين هدددددذه االسدددددتراتيجيات ضدددددمن أيقوندددددة الدددددتعلم 

 التعاوني

 8588 7588    4 ت

    388 ن

756 
تقدددددم تعليمددددات حددددول كيفيددددة ابتكددددار أسدددداليب بصددددرية 

م خددددددددددرائط متعددددددددددددة لتقددددددددددديم المعلومددددددددددات  باسددددددددددتخدا
 graphics softwareوالمفاهيم،الرسومات البيانية 

 859.3 ..5.  3 3 . ت
  .. .. 8. ن

 85368 570. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %3957 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 خالل استراتيجيات مناسبةيسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من  4المؤّشر

453 
يدددددزود المعلدددددم بتلميحدددددات لزيدددددادة فهدددددم الطدددددالب أثنددددداء 

 .القراءة
 8588 7588    4 ت
    388 ن

45. 
توجد في كتاب المعلدم ايقوندة للرجدوع لقدوائم تقدويم أداء 
الطددددددالب والمتددددددوفرة علددددددى قددددددرص سددددددي دي ضددددددمن 

TeacherWorks 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 35.8 سط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابعالمتو 
  %858. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث 7المؤّشر

.53 
يدددددوفر دليدددددل المعلدددددم اسدددددتراتيجيات ومصدددددادر إضدددددافية 
للمعلددم لمسدداعدة الطددالب علدددى الددتمكن مددن المهدددارات 

 ساسيةاأل

 8588 7588    4 ت
    388 ن

121 
 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

.5. 

يددددددوّفر مصددددددادر مصددددددممة لمسدددددداعدة الطددددددالب تددددددوفر 
اسدددددتراتيجيات قدددددراءة لتحسددددددين الفهدددددم القرائدددددي للددددددنص 
وتتضددددددمن أنشددددددطة داعمددددددة لتنميددددددة مهددددددارات الكتابددددددة 

 (Reading essential)األساسية 

 8588 7588    4 ت

    388 ن

.57 
الة لبنداء مهدارات الكتابدة يوّفر مصادر استراتيجيات فع

العلمية  ضمن كراسة المالحظات التفاعلية في حقيبدة 
 المعلم

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.54 
يدددددوفر تددددددريب فدددددي تنظددددديم ومراجعدددددة الفكدددددرة الرئيسدددددة 

 باستخدام القراءة الموجهة  إلتقان المحتوى
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

.5. 
لتقويدددددددة القدددددددراءة باسدددددددتخدام  يدددددددوفر أنشدددددددطة  مختلفدددددددة

اسدددددددددتراتيجيات التددددددددددريس المتبدددددددددادل،التعلم التعددددددددداوني 
 واستراتيجيات القراءة الفاعلة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.56 
يقدددددّدم اسدددددتراتيجيات فدددددي افتتاحيدددددة الوحددددددات لتشدددددجيع 

 الطالب على إدارة التعلم الذاتي عبر مشاريع الوحدة
 8588 8588 4    ت
 388    ن

.53 
يقدم الدليل أفكارا للتمكن من المفدردات األساسدية  مدن 

 خالل اشتقاق المفردات وربطها باالستخدام اليومي
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

.50 
لتعزيددز ( كلمددات متقاطعددة)يقدددم الدددليل ألعابددا تعليميددة 

 puzzle maker CD ROMمهارات المفردات 
 8588 8588 4    ت
 388    ن

.59 

يددددوفر دفتددددر تدددددوين المالحظددددات كراسددددة المالحظددددات 
اسدددتراتيجيات تسددداعد ( ضدددمن حقيبدددة المعلدددم)التفاعليدددة 

الطالددددب علددددى الددددتمكن مددددن مهددددارة أخددددذ المالحظددددات 
 وتدوينها

 8588 8588 4    ت
 388    ن

.538 
يقددددم الدددددليل توجيهددددات للمعلدددم تسدددداعد الطددددالب علددددى 

 Visual Learningتفسير المعلومات البصرية 
 8588 7588    4 ت

    388 ن

.،33 
يقددددددم الددددددليل توجيهدددددات للمعلدددددم فدددددي مرحلدددددة التحفيدددددز 

لتقدددددددديم  CD-ROOMباسدددددددتخدام السدددددددبورة التفاعليدددددددة 
 خلفيات بصرية ورسوم بيانية تفاعلية ورسوم متحركة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

.53. 
بالمعلومدات يعطي الطالب الفرصة لممارسة التواصدل 

 وبالنتائج في مجموعات مصغرة
 8588 7588    4 ت

    388 ن

.537 
يدددددوفر الددددددليل مقترحدددددات للنقددددداش لمسددددداعدة الطدددددالب 
لتطددددددوير قدددددددرات الطددددددالب علددددددى النقدددددداش والتواصددددددل 

 بأفكارهم مع االخرين 

 8588 7588    4 ت

    388 ن

.534 
لشدرح توفر نشاطات التفكير الناقد لكدل فصدل الفدرص 
 المفاهيم شفهيا  وتقويم النماذج ومناقشة األفكار

 8588 7588    4 ت

    388 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق التعلم المتمايز 3المؤّشر

753 
تددولعلى العديددد يوجددد قسددم خدداص بددالتعليم المتمددايز يح

من االستراتيجيات لمالقداة المسدتويات المتعدددة للطلبدة 
 والطالب  ذو االحتياجات الخاصة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

75. 
يساعد المعلم على تحددي الطدالب بشدكل مناسبضدمن 

 استراتيجيات القراءة للتمكن من المحتوى 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

757 

د م، ض )مسددتويات مختلفددة لألنشددطة  7ود يددوفر وجدد
فددي محتددوى صددف دراسددي واحددد احتياجدددات ( م، ف م

الطبيعددددي والضددددعيف -الفئددددات فددددي المسددددتوياتالمتفاوته
 والمتقدم

 8588 7588    4 ت
    388 ن

754 
 Student workتددوفر السددبورة التفاعليددة باسددتخدام 

DVD-ROM  ضدددددمن حقيبدددددة المعلدددددم التربويدددددة قددددددراءة
 للنص  كاملة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

75. 
تقدددم اسددتراتيجيات الددتعلم التعدداوني إرشددادات للمعلمددين 
لتضدددددمين هدددددذه االسدددددتراتيجيات ضدددددمن أيقوندددددة الدددددتعلم 

 التعاوني

 8588 7588    4 ت

    388 ن

756 
تقدددددم تعليمددددات حددددول كيفيددددة ابتكددددار أسدددداليب بصددددرية 

م خددددددددددرائط متعددددددددددددة لتقددددددددددديم المعلومددددددددددات  باسددددددددددتخدا
 graphics softwareوالمفاهيم،الرسومات البيانية 

 859.3 ..5.  3 3 . ت
  .. .. 8. ن

 85368 570. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %3957 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 خالل استراتيجيات مناسبةيسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من  4المؤّشر

453 
يدددددزود المعلدددددم بتلميحدددددات لزيدددددادة فهدددددم الطدددددالب أثنددددداء 

 .القراءة
 8588 7588    4 ت
    388 ن

45. 
توجد في كتاب المعلدم ايقوندة للرجدوع لقدوائم تقدويم أداء 
الطددددددالب والمتددددددوفرة علددددددى قددددددرص سددددددي دي ضددددددمن 

TeacherWorks 

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 35.8 سط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابعالمتو 
  %858. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث 7المؤّشر

.53 
يدددددوفر دليدددددل المعلدددددم اسدددددتراتيجيات ومصدددددادر إضدددددافية 
للمعلددم لمسدداعدة الطددالب علدددى الددتمكن مددن المهدددارات 

 ساسيةاأل

 8588 7588    4 ت
    388 ن

121 
 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

.5. 

يددددددوّفر مصددددددادر مصددددددممة لمسدددددداعدة الطددددددالب تددددددوفر 
اسدددددتراتيجيات قدددددراءة لتحسددددددين الفهدددددم القرائدددددي للددددددنص 
وتتضددددددمن أنشددددددطة داعمددددددة لتنميددددددة مهددددددارات الكتابددددددة 

 (Reading essential)األساسية 

 8588 7588    4 ت

    388 ن

.57 
الة لبنداء مهدارات الكتابدة يوّفر مصادر استراتيجيات فع

العلمية  ضمن كراسة المالحظات التفاعلية في حقيبدة 
 المعلم

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.54 
يدددددوفر تددددددريب فدددددي تنظددددديم ومراجعدددددة الفكدددددرة الرئيسدددددة 

 باستخدام القراءة الموجهة  إلتقان المحتوى
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

.5. 
لتقويدددددددة القدددددددراءة باسدددددددتخدام  يدددددددوفر أنشدددددددطة  مختلفدددددددة

اسدددددددددتراتيجيات التددددددددددريس المتبدددددددددادل،التعلم التعددددددددداوني 
 واستراتيجيات القراءة الفاعلة

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.56 
يقدددددّدم اسدددددتراتيجيات فدددددي افتتاحيدددددة الوحددددددات لتشدددددجيع 

 الطالب على إدارة التعلم الذاتي عبر مشاريع الوحدة
 8588 8588 4    ت
 388    ن

.53 
يقدم الدليل أفكارا للتمكن من المفدردات األساسدية  مدن 

 خالل اشتقاق المفردات وربطها باالستخدام اليومي
 85.8 .53.   3 7 ت
   .. .3 ن

.50 
لتعزيددز ( كلمددات متقاطعددة)يقدددم الدددليل ألعابددا تعليميددة 

 puzzle maker CD ROMمهارات المفردات 
 8588 8588 4    ت
 388    ن

.59 

يددددوفر دفتددددر تدددددوين المالحظددددات كراسددددة المالحظددددات 
اسدددتراتيجيات تسددداعد ( ضدددمن حقيبدددة المعلدددم)التفاعليدددة 

الطالددددب علددددى الددددتمكن مددددن مهددددارة أخددددذ المالحظددددات 
 وتدوينها

 8588 8588 4    ت
 388    ن

.538 
يقددددم الدددددليل توجيهددددات للمعلدددم تسدددداعد الطددددالب علددددى 

 Visual Learningتفسير المعلومات البصرية 
 8588 7588    4 ت

    388 ن

.،33 
يقددددددم الددددددليل توجيهدددددات للمعلدددددم فدددددي مرحلدددددة التحفيدددددز 

لتقدددددددديم  CD-ROOMباسدددددددتخدام السدددددددبورة التفاعليدددددددة 
 خلفيات بصرية ورسوم بيانية تفاعلية ورسوم متحركة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

.53. 
بالمعلومدات يعطي الطالب الفرصة لممارسة التواصدل 

 وبالنتائج في مجموعات مصغرة
 8588 7588    4 ت

    388 ن

.537 
يدددددوفر الددددددليل مقترحدددددات للنقددددداش لمسددددداعدة الطدددددالب 
لتطددددددوير قدددددددرات الطددددددالب علددددددى النقدددددداش والتواصددددددل 

 بأفكارهم مع االخرين 

 8588 7588    4 ت

    388 ن

.534 
لشدرح توفر نشاطات التفكير الناقد لكدل فصدل الفدرص 
 المفاهيم شفهيا  وتقويم النماذج ومناقشة األفكار

 8588 7588    4 ت

    388 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 85843 .57. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %3357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 85869 547. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %0358 وية  لمستوى تحقق المواصفة الثانيةالنسبة المئ

 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( .37-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (85843)معياري  وبانحراف ، (.57.)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

%( 0358)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( 7588-..5.)بين  المدى ما
 .نتيجة تحقق مؤشرين من مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر واحد بدرجة متوسطة

، (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين  
ى تحقق مرتفع نتيجة التزام وبمستو ( 7588)بمتوسط حسابي  (0، 3، .، 4، 7 ،3) الشواهد وتحققت

الدليل بدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول الطالب بسمات مطابقة لما ظهرت عليه في الدليل 
بعض السمات بشكل لظهور ( .53.)بمتوسط حسابي  بدرجة مرتفعة (.)بينما تحقق الشاهد  األصل،

ب لربط معرفتهم السابقة بالمحتوى العلمي مباشر في الدليل في السلسلة األصل مثل توفير فرص للطال
 activateةالسابقللكتاب حيث ظهر في الدليل األصل كمربع نصي يقدم توجيهات للمعلم بتنشيط المعرفة 

prior  knowledge   ضمن افتتاحية وحدات الدليل بينما غاب عن الدليل في النسخة المعربة، كما
 تحديد مباشر ومناقشة للمفاهيم الشائعة غير الصحيحة تضمنت افتتاحية الوحدات في الدليل األصل

(misconception )  في كل فصل من فصول الكتاب وغابت هذة الفقرة من الدليل في نسخته المعربة
( 6) نظرا لعدم تقسيم الكتاب إلى وحدات مما أدى إلى غياب جميع مكونات افتتاحية الوحدات، أما الشاهد

وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد نتيجة غياب  حيث لم يتحقق( 8588)فقد تحقق بمتوسط حسابي 
 Exam Viewالمصار التقنية والتي تسهم في  مساعدة المعلمين على بناء االختبارات باستخدام 

assessment suite CD-ROM. 
ث حي( 7588 –..5.)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين 

وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة ( 7588)على متوسط حسابي ( .، 4، 7، .، 3)حصلت المؤشرات 
التزام الدليل في نسخته المعربة بتقديم جميع السمات التي تسهم في تخطيط التدريس وفق التعلم 

( ..5.)فقد حصل على متوسط حسابي ( 6)، أما الشاهد األصلالمتمايز كما ظهرت عليه في الدليل 
 graphicsها لم تلتزم بتقديم مصادر تقنية مثلأنستوى تحقق مرتفع أيضًا نتيجة لتحقق الشاهد إال بم

software  وذلك البتكار أساليب بصرية متعددة لتقديم المعلومات. 
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( 3)وقد تحقق الشاهد ( 7588–8588)بين  شواهدهوالمؤشر الرابع تراوحت متوسطات 
مرتفع نتيجة التزام الدليل بتزويد المعلم بتلميحات لزيادة فهم بمستوى تحقق ( 7588)بمتوسط حسابي 

لعدم التزام الدليل  حيث لم يتحقق( 8588)بمتوسط حسابي ( .)الطالب أثناء القراءة، يليه الشاهد 
 والمتوفرة على قرص سي دي ضمنقوائم تقويم أداء الطالب بتضمين أيقونة للرجوع ل

TeacherWorks. 
حيث حصلت ( 7588-8588)بين فقد تراوحت متوسطات شواهده خامس أما المؤشر ال

بمستوى تحقق مرتفع، ( 7588)على متوسط حسابي ( 34، 37، .3، 38، .، 7، .، 3) الشواهد
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الدليل بتضمين ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3، 4) يليها الشواهد

( 33، 9، 0، 6)الشواهد ، ثم تأتي والكتابة والتحدث مهارات القراءةسمات تدعم المعلم في تنمية 
المؤشر الخامس  شواهدبين  المرتبة األخيرة توبذلك احتل حيث لم تتحقق( 8588)بمتوسط حسابي 

غياب االستراتيجيات في افتتاحية الوحدات والتي تشجع الطالب على إدارة التعلم  إلى ويعزى ذلك
غياب جميع مكونات  إلى وحدات مما أدى إلى تقسيم الكتاب عبر مشاريع الوحدة نظرا لعدم الذاتي

لتعزيز ( كلمات متقاطعة)ألعابا تعليمية بينما لم توفر في الدليل المصادر التقنية مثل  افتتاحية الوحدة،
 .والتقنيات المصاحبة للسبورة التفاعلية puzzle maker CD ROMمهارات المفردات 

 

  دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: ولالمواصفة الثالثة من المحور األ 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  اتالتكرار وذلك باستخراج  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 376-4)ويوضح الجدول ، المواصفة مؤشرات هذهالمئوية لمستوى تحقق 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 136-4 جدول 

 ثالثةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة ال
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 رة للتقويم الصفييدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستم 6المؤّشر 

653 
عدددددادة التددددددريس للمفددددداهيم  يقددددددم أنشدددددطة لمراجعدددددة الفهدددددم وا 

فقددددرة )الرئيسددددة ضددددمن المرحلددددة الثالثددددة فددددي خطددددة الدددددرس 
 (عالجي

4     7588 8588 
388     

65. 
توجددددد قائمددددة لمقدددداييس تقددددديراألداء وتعليمددددات للمعلددددم 
الستخدامها في تقدويم األداء موجدودة ضدمن سدي دي 

TeacherWorks ومحددة بايقونة واضحة. 

    4 8588 8588 
    388 
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 85843 .57. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %3357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 85869 547. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %0358 وية  لمستوى تحقق المواصفة الثانيةالنسبة المئ

 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( .37-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (85843)معياري  وبانحراف ، (.57.)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

%( 0358)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( 7588-..5.)بين  المدى ما
 .نتيجة تحقق مؤشرين من مؤشرات المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر واحد بدرجة متوسطة

، (7588-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني بين  
ى تحقق مرتفع نتيجة التزام وبمستو ( 7588)بمتوسط حسابي  (0، 3، .، 4، 7 ،3) الشواهد وتحققت

الدليل بدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركز حول الطالب بسمات مطابقة لما ظهرت عليه في الدليل 
بعض السمات بشكل لظهور ( .53.)بمتوسط حسابي  بدرجة مرتفعة (.)بينما تحقق الشاهد  األصل،

ب لربط معرفتهم السابقة بالمحتوى العلمي مباشر في الدليل في السلسلة األصل مثل توفير فرص للطال
 activateةالسابقللكتاب حيث ظهر في الدليل األصل كمربع نصي يقدم توجيهات للمعلم بتنشيط المعرفة 

prior  knowledge   ضمن افتتاحية وحدات الدليل بينما غاب عن الدليل في النسخة المعربة، كما
 تحديد مباشر ومناقشة للمفاهيم الشائعة غير الصحيحة تضمنت افتتاحية الوحدات في الدليل األصل

(misconception )  في كل فصل من فصول الكتاب وغابت هذة الفقرة من الدليل في نسخته المعربة
( 6) نظرا لعدم تقسيم الكتاب إلى وحدات مما أدى إلى غياب جميع مكونات افتتاحية الوحدات، أما الشاهد

وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد نتيجة غياب  حيث لم يتحقق( 8588)فقد تحقق بمتوسط حسابي 
 Exam Viewالمصار التقنية والتي تسهم في  مساعدة المعلمين على بناء االختبارات باستخدام 

assessment suite CD-ROM. 
ث حي( 7588 –..5.)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين 

وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة ( 7588)على متوسط حسابي ( .، 4، 7، .، 3)حصلت المؤشرات 
التزام الدليل في نسخته المعربة بتقديم جميع السمات التي تسهم في تخطيط التدريس وفق التعلم 

( ..5.)فقد حصل على متوسط حسابي ( 6)، أما الشاهد األصلالمتمايز كما ظهرت عليه في الدليل 
 graphicsها لم تلتزم بتقديم مصادر تقنية مثلأنستوى تحقق مرتفع أيضًا نتيجة لتحقق الشاهد إال بم

software  وذلك البتكار أساليب بصرية متعددة لتقديم المعلومات. 
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( 3)وقد تحقق الشاهد ( 7588–8588)بين  شواهدهوالمؤشر الرابع تراوحت متوسطات 
مرتفع نتيجة التزام الدليل بتزويد المعلم بتلميحات لزيادة فهم بمستوى تحقق ( 7588)بمتوسط حسابي 

لعدم التزام الدليل  حيث لم يتحقق( 8588)بمتوسط حسابي ( .)الطالب أثناء القراءة، يليه الشاهد 
 والمتوفرة على قرص سي دي ضمنقوائم تقويم أداء الطالب بتضمين أيقونة للرجوع ل

TeacherWorks. 
حيث حصلت ( 7588-8588)بين فقد تراوحت متوسطات شواهده خامس أما المؤشر ال

بمستوى تحقق مرتفع، ( 7588)على متوسط حسابي ( 34، 37، .3، 38، .، 7، .، 3) الشواهد
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الدليل بتضمين ( .53.)بمتوسط حسابي ( 3، 4) يليها الشواهد

( 33، 9، 0، 6)الشواهد ، ثم تأتي والكتابة والتحدث مهارات القراءةسمات تدعم المعلم في تنمية 
المؤشر الخامس  شواهدبين  المرتبة األخيرة توبذلك احتل حيث لم تتحقق( 8588)بمتوسط حسابي 

غياب االستراتيجيات في افتتاحية الوحدات والتي تشجع الطالب على إدارة التعلم  إلى ويعزى ذلك
غياب جميع مكونات  إلى وحدات مما أدى إلى تقسيم الكتاب عبر مشاريع الوحدة نظرا لعدم الذاتي

لتعزيز ( كلمات متقاطعة)ألعابا تعليمية بينما لم توفر في الدليل المصادر التقنية مثل  افتتاحية الوحدة،
 .والتقنيات المصاحبة للسبورة التفاعلية puzzle maker CD ROMمهارات المفردات 

 

  دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: ولالمواصفة الثالثة من المحور األ 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  اتالتكرار وذلك باستخراج  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 376-4)ويوضح الجدول ، المواصفة مؤشرات هذهالمئوية لمستوى تحقق 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 136-4 جدول 

 ثالثةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة ال
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 رة للتقويم الصفييدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستم 6المؤّشر 

653 
عدددددادة التددددددريس للمفددددداهيم  يقددددددم أنشدددددطة لمراجعدددددة الفهدددددم وا 

فقددددرة )الرئيسددددة ضددددمن المرحلددددة الثالثددددة فددددي خطددددة الدددددرس 
 (عالجي

4     7588 8588 
388     

65. 
توجددددد قائمددددة لمقدددداييس تقددددديراألداء وتعليمددددات للمعلددددم 
الستخدامها في تقدويم األداء موجدودة ضدمن سدي دي 

TeacherWorks ومحددة بايقونة واضحة. 

    4 8588 8588 
    388 
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

657 
يقدددم عينددة مددن االختبددارات تسدداعد المعلددم فددي التقيدديم 
يستخدم فيه سي دي عليه عدد من أسئلة االختبدارات 

 .ويمكن التعديل على األسئلة أو اإلضافة عليها 

    4 8588 8588 
    388 

 التفاعليددة السددبورة فددي ميسددتخد مضددغوط قددرص يوجددد 654
 درس كل في مقطع لكل تقييمية أسئلة ويتضمن

    4 8588 8588 
    388 

 8588 .853 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %58.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 .853 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %58.. بة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنس

 

دعم قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 376-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85888)معياري  وبانحراف، (.853)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من-.853)بين  المتوسط في المدى ما
 .نظرا لتحقق المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة منخفضة%( 58..)وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 
ع بمستوى تحقق مرتف( 7588)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 3)، وقد تحقق الشاهد (8588-7588)

عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة ضمن المرحلة الثالثة ا  شطة لمراجعة الفهم و أننظرا اللتزام الدليل بتقديم 
غياب المصادر  إلى ذلكعزى يو ( 4، 7، .)الشواهد  ولم تتحقق، (فقرة عالجي)في خطة الدرس 

لتقويم الصفي مثل سي التقنية التي توفر دعم للمعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة ل
سي دي عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعديل على األسئلة أو ، ((teacherworkدي 

قرص مضغوط  يستخدم في السبورة التفاعلية ويتضمن أسئلة تقيميه لكل مقطع في و اإلضافة عليها 
 .كل درس

 

 توظيف التقنية لدعم التعلم: المواصفة الرابعة من المحور األول 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 373-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافابي و الحس
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 134-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 الثانوي لم الصف األوللدليل المع" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم 4المؤّشر 

353 
 TeacherWorksTM Plusيسددمح قددرص الددددي فددي دي

DVD-ROM الددددددرس واسددددددتخراج  للمعلمدددددين بوضدددددع خطددددددة
 .مصادر الصف بسرعة وسهولة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

35. 
بتخصدديص  LabManager يسددمح برنددامج إدارة المعمددل 

 .أنشطة المعمل
 8588 8588 4    ت
 388    ن

357 

أوالسدبورة التفاعليدة علدى  Interactive Chalkboardتحتدوي
حتدوي أيًضدا علدى عروض تقديمية مع رسدومات لكدل فصدل وي

صدددددور للعدددددروض التقديميددددددة المخصصدددددة وأدوات تكنولوجيددددددة 
 .أخرى

 8588 8588 4    ت

 388    ن

354 
للمعلمدددين بالوصددددول إلددددى  Biology Onlineيسدددمح موقددددع

منتددددددددددددى المعلمدددددددددددين حيدددددددددددث يتبدددددددددددادل المعلمدددددددددددون األفكدددددددددددار 
 .  واالستراتيجيات واألنشطة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 8588 ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابعالمتوس
  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

 وى تحقق المواصفة الرابعةقيمة المتوسط الحسابي لمست أن( 373-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (8588)معياري  وبانحراف، (8588)تساوي  توظيف التقنية لدعم التعلم

المئوية ت النسبة كانوبذلك تكون هذه المواصفة غير متحققة؛ و ( .853أقل من-8588)بين  المدى ما
وتعزى هذه  المواصفة الرابعةلمؤشر السابع في ا شواهد، وهذا ينطبق على جميع %(858)مساوية  

 :غياب المصادر التقنية والتي تقدم دعم للتعلم متمثلة باآلتي إلى النتيجة
والذي يسمح للمعلمين بوضع  TeacherWorksTM Plus DVD-ROMدي في دي قرص الد .3

 .خطة الدرس واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة
 .لمين  بتخصيص أنشطة المعملوالذي يسمح للمع LabManagerبرنامج إدارة المعمل  ..
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

657 
يقدددم عينددة مددن االختبددارات تسدداعد المعلددم فددي التقيدديم 
يستخدم فيه سي دي عليه عدد من أسئلة االختبدارات 

 .ويمكن التعديل على األسئلة أو اإلضافة عليها 

    4 8588 8588 
    388 

 التفاعليددة السددبورة فددي ميسددتخد مضددغوط قددرص يوجددد 654
 درس كل في مقطع لكل تقييمية أسئلة ويتضمن

    4 8588 8588 
    388 

 8588 .853 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %58.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 .853 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %58.. بة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنس

 

دعم قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( 376-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85888)معياري  وبانحراف، (.853)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من-.853)بين  المتوسط في المدى ما
 .نظرا لتحقق المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة منخفضة%( 58..)وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 
ع بمستوى تحقق مرتف( 7588)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 3)، وقد تحقق الشاهد (8588-7588)

عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة ضمن المرحلة الثالثة ا  شطة لمراجعة الفهم و أننظرا اللتزام الدليل بتقديم 
غياب المصادر  إلى ذلكعزى يو ( 4، 7، .)الشواهد  ولم تتحقق، (فقرة عالجي)في خطة الدرس 

لتقويم الصفي مثل سي التقنية التي توفر دعم للمعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة ل
سي دي عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعديل على األسئلة أو ، ((teacherworkدي 

قرص مضغوط  يستخدم في السبورة التفاعلية ويتضمن أسئلة تقيميه لكل مقطع في و اإلضافة عليها 
 .كل درس

 

 توظيف التقنية لدعم التعلم: المواصفة الرابعة من المحور األول 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر
التكرارات والمتوسط ( 373-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافابي و الحس
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 134-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 الثانوي لم الصف األوللدليل المع" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم 4المؤّشر 

353 
 TeacherWorksTM Plusيسددمح قددرص الددددي فددي دي

DVD-ROM الددددددرس واسددددددتخراج  للمعلمدددددين بوضدددددع خطددددددة
 .مصادر الصف بسرعة وسهولة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

35. 
بتخصدديص  LabManager يسددمح برنددامج إدارة المعمددل 

 .أنشطة المعمل
 8588 8588 4    ت
 388    ن

357 

أوالسدبورة التفاعليدة علدى  Interactive Chalkboardتحتدوي
حتدوي أيًضدا علدى عروض تقديمية مع رسدومات لكدل فصدل وي

صدددددور للعدددددروض التقديميددددددة المخصصدددددة وأدوات تكنولوجيددددددة 
 .أخرى

 8588 8588 4    ت

 388    ن

354 
للمعلمدددين بالوصددددول إلددددى  Biology Onlineيسدددمح موقددددع

منتددددددددددددى المعلمدددددددددددين حيدددددددددددث يتبدددددددددددادل المعلمدددددددددددون األفكدددددددددددار 
 .  واالستراتيجيات واألنشطة

 8588 8588 4    ت
 388    ن

 8588 8588 ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابعالمتوس
  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

 وى تحقق المواصفة الرابعةقيمة المتوسط الحسابي لمست أن( 373-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (8588)معياري  وبانحراف، (8588)تساوي  توظيف التقنية لدعم التعلم

المئوية ت النسبة كانوبذلك تكون هذه المواصفة غير متحققة؛ و ( .853أقل من-8588)بين  المدى ما
وتعزى هذه  المواصفة الرابعةلمؤشر السابع في ا شواهد، وهذا ينطبق على جميع %(858)مساوية  

 :غياب المصادر التقنية والتي تقدم دعم للتعلم متمثلة باآلتي إلى النتيجة
والذي يسمح للمعلمين بوضع  TeacherWorksTM Plus DVD-ROMدي في دي قرص الد .3

 .خطة الدرس واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة
 .لمين  بتخصيص أنشطة المعملوالذي يسمح للمع LabManagerبرنامج إدارة المعمل  ..
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بتقديم عروض  أو السبورة التفاعلية والتي تسمح للمعلمين Interactive Chalkboardبرنامج  .7
التقديمية المخصصة وأدوات تقديمية مع رسومات لكل فصل وتحتوي على صور للعروض 

 .تكنولوجية أخرى
المعلمين حيث يتبادل  منتدى إلى والذي يسمح للمعلمين بالوصول Biology Onlineموقع  .4

 .واالستراتيجيات واألنشطة األفكارالمعلمون 
 

 خالصة نتائج المحور األول: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 3)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، تم ، رئيسة

( 370-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 138-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الطالب الصف المواصفات التربوية
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 . %0858 8588 548. تمحورالمحتوى حول االستقصاء 3
 3 %0358 85869 547. ول المتعلمالتعلم المتمركز ح .
 7 %58.. 8588 .853 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة 7
 4 %858 8588 8588 توظيف التقنية لدعم التعلم 4

  %.465 .858 3548 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي
 

المحور األول الكلي  قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات أن(  370-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور (.858)معياري  وبانحراف، (3548)تساوي 

 %(..465)، ونسبة التحقق تساوي  (.35أقل من -853.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (547.-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

فقد تحققت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  التعلم المتمركز حول المتعلمة الثاني تحققت المواصفة
 حول المحتوى تمحور األولى، يليها المواصفة الثاني في المحور األولىوجاءت في المرتبة ( 547.)

دعم المعلم في لثة بدرجة تحقق مرتفعة، وجاءت المواصفة الثا( 548.)بمتوسط حسابي  االستقصاء
بين مواصفات المحور ( .853)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  استخدام أساليب تقويم متعددة

وجاءت في  توظيف التقنية لدعم التعلمتحقق مواصفة لم تاألول ومستوى تحقق منخفض، وأخيرًا 
 .رابعة بين مواصفات المحور األولالمرتبة ال
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 صف األول الثانويحياء الالمعلم لأل لدليل الفنية المواصفات: المحور الثاني .-.-4-3-4
يكون عليه المنتج  أنمجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب  يركز هذا المحور على

التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 
لدليل  األصلت المتحققة في منتجات السلسلة لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفا

مؤشرا رئيسا، وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل ( 33)ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها .المعلم
 :نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

  لدليل المعلم لألحياء للصف األول  المظهر الخارجي: الثاني من المحور األولىالمواصفة
 الثانوي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافالتكرارت والمتوسط الحسابي و  مؤشر وذلك باستخراج

 :   يلي المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما
 139-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي الصف األوللألحياء لدليل المعلم " للدليل المظهر الخارجي"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 الجاذبية والمتانة 1المؤشر

 يتميز الدليل بسماكة غالفه  131
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

132 
تكون صورة الغالف مماثلة لصورة غالف كتاب 

 الطالب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

133 
مماثلة للغالف الخلفي  تكون صورة الغالف الخلفي

 لكتاب الطالب
   3 7 ت

.53. 85.8 
   .. .3 ن

 85363 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 85363 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %9353 واصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى تحقق الم

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 379-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85363)معياري  وبانحراف ، (.53.)تساوي  الثاني من المحور المظهر الخارجي

بنسبة ؛ و مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)المتوسط في المدى مابين 
 .نتيجة لتحقق المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة مرتفعة%( 9353)
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بتقديم عروض  أو السبورة التفاعلية والتي تسمح للمعلمين Interactive Chalkboardبرنامج  .7
التقديمية المخصصة وأدوات تقديمية مع رسومات لكل فصل وتحتوي على صور للعروض 

 .تكنولوجية أخرى
المعلمين حيث يتبادل  منتدى إلى والذي يسمح للمعلمين بالوصول Biology Onlineموقع  .4

 .واالستراتيجيات واألنشطة األفكارالمعلمون 
 

 خالصة نتائج المحور األول: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 3)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، تم ، رئيسة

( 370-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 138-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الطالب الصف المواصفات التربوية
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 . %0858 8588 548. تمحورالمحتوى حول االستقصاء 3
 3 %0358 85869 547. ول المتعلمالتعلم المتمركز ح .
 7 %58.. 8588 .853 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة 7
 4 %858 8588 8588 توظيف التقنية لدعم التعلم 4

  %.465 .858 3548 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي
 

المحور األول الكلي  قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات أن(  370-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور (.858)معياري  وبانحراف، (3548)تساوي 

 %(..465)، ونسبة التحقق تساوي  (.35أقل من -853.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (547.-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

فقد تحققت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  التعلم المتمركز حول المتعلمة الثاني تحققت المواصفة
 حول المحتوى تمحور األولى، يليها المواصفة الثاني في المحور األولىوجاءت في المرتبة ( 547.)

دعم المعلم في لثة بدرجة تحقق مرتفعة، وجاءت المواصفة الثا( 548.)بمتوسط حسابي  االستقصاء
بين مواصفات المحور ( .853)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  استخدام أساليب تقويم متعددة

وجاءت في  توظيف التقنية لدعم التعلمتحقق مواصفة لم تاألول ومستوى تحقق منخفض، وأخيرًا 
 .رابعة بين مواصفات المحور األولالمرتبة ال
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 صف األول الثانويحياء الالمعلم لأل لدليل الفنية المواصفات: المحور الثاني .-.-4-3-4
يكون عليه المنتج  أنمجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب  يركز هذا المحور على

التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 
لدليل  األصلت المتحققة في منتجات السلسلة لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفا

مؤشرا رئيسا، وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل ( 33)ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها .المعلم
 :نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

  لدليل المعلم لألحياء للصف األول  المظهر الخارجي: الثاني من المحور األولىالمواصفة
 الثانوي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافالتكرارت والمتوسط الحسابي و  مؤشر وذلك باستخراج

 :   يلي المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما
 139-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي الصف األوللألحياء لدليل المعلم " للدليل المظهر الخارجي"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 الجاذبية والمتانة 1المؤشر

 يتميز الدليل بسماكة غالفه  131
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

132 
تكون صورة الغالف مماثلة لصورة غالف كتاب 

 الطالب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

133 
مماثلة للغالف الخلفي  تكون صورة الغالف الخلفي

 لكتاب الطالب
   3 7 ت

.53. 85.8 
   .. .3 ن

 85363 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %9353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 85363 .53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %9353 واصفة األولىالنسبة المئوية لمستوى تحقق الم

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 379-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85363)معياري  وبانحراف ، (.53.)تساوي  الثاني من المحور المظهر الخارجي

بنسبة ؛ و مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)المتوسط في المدى مابين 
 .نتيجة لتحقق المؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة مرتفعة%( 9353)



316

121 
 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة تطابق ( 7588)بمتوسط حسابي ( .) ، وتحقق الشاهد(7588-.53.)

( 7، 3)، يليه الشاهد األصلهي في الدليل صورة غالف الدليل مع صورة غالف كتاب الطالب كما
ة بين الشواهد نتيجة توفر الثاني حيث جاءت في المرتبة (5.8.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته 

نظرا لكون الدليل  األصلالغالف لم يظهر بنفس سماكته في الدليل  أنالغالف السميك للدليل اال 
دات كتاب االحياء بينما قسم الدليل في النسخة كتاب واحد بغالف واحد يضم جميع وح األصل
أجزاء ليتماثل مع التقسيم الذي تم لكتاب الطالب مما ال يتطلب معه توفير غالف  (6) إلى المعربة
 .سميك

 

 ألحياء الصف األول الثانوي أقسام الدليل: الثاني ة من المحورالثاني المواصفة 
( 0)من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( 348-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالنسب المئوية المعياري لهذه التكرارات، و  االنحرافالحسابي و 
 
 140-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي الصف األوللألحياء لدليل المعلم " أقسام الدليل"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر

يشددمل مقدددمات الدددليل علددى صددفحات تتضددمن سددمات الكتدداب  231
 وكيفية االستفادة منه

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

232 
ضددددددمن الرمددددددوز يشددددددمل مقدددددددمات الدددددددليل علددددددى صددددددفحات تت

 المستخدمة في السالمة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يشمل مقدمات الدليل على صفحة مماثلة للغالف الخارجي 233
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

234 
يشدددددمل مقددددددمات الددددددليل علدددددى صدددددفحات ألسدددددماء المدددددؤلفين 

 والمراجعين
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 س دليل المعلم قائمة بمحتويات مقدمات الدليل يتضمن فهر  237
 . .   ت

85.8 3543 
 8. 8.   ن

236 
يتضددمن الفهددرس المختصددر وحدددات الكتدداب وأسددماء وعندداوين 

 الفصول لكل وحدة موضحا بأرقام الصفحات
 3 3  . ت

353. 35.8 
 .. ..  8. ن

128 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

234 

تدوى يوجد عمود في صفحة الفهرس المفصل يبين تركيدز المح
التغيدددر، التندددوع، الطاقدددة، المحافظدددة : مواضددديع تشدددمل .علدددى 

، االستقصدددداء العلمددددي ويوضددددح Homeostasisعلددددى النددددوع 
العمود وجود فكرة عامة واحدة لكل فصدل وفكدرة رئيسدة واحددة 

 لكل درس كما هي في كتاب الطالب

 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

238 
وأسدددماء وعنددداوين  يتضدددمن الفهدددرس المفصدددل وحددددات الكتددداب

الفصددددول لكددددل وحدددددة والدددددروس لكددددل فصددددل موضددددحا بأرقددددام 
 الصفحات كما ظهرت في كتاب الطالب

 3 3  . ت
353. 35.8 

 .. ..  8. ن

239 
يوضح العمود وجود فكرة عامة واحدة لكل فصل وفكرة رئيسة 

 واحدة لكل درس كما هي في كتاب الطالب
  4   ت

358 858 
  388   ن

 جميعيتضمن الدليل قائمة توضح بالفصول وأرقام الصفحات  2310
 فهارس كتاب الطالب

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن
 894 3508 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %6858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 صفحة االفتتاحية  للوحدة 3المؤشر

 ة بصورة االفتتاحية الموجودة في كتاب الطالب تفتتح الوحد 331
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 تمتد صورة  افتتاحية الوحدة في صفحتين متقابلتين  332
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 يتميز لون افتتاحية الوحدة باللون األصفر في أعلى الصفحة 333
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

334 
وجد مربع بداللون األزرق مكتدوب بده رقدم الوحددة بلدون ابديض ي

 في رأس الهامش اليسرى في صفحة االفتتاحية
 4    ت

 388    ن 8588 8588
 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 لللفص( مخطط)صفحة منظم  4المؤشر

431 
    4 ت يتضمن مخطط الفصل إطار علوي باللون األخضر

7588 8588 
    388 ن

432 
يمتددد مخطددط الفصددل فددي صددفحتين ويتضددمن جدددوال فددي كددل 

 صفحة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

433 

يشددمل الجدددول فددي الصددفحة علددى اليسددار فددي مخطددط الفصددل 
، الددربط (3د عمددو )توزيددع األهددداف وفددق الدددروس فددي الفصددل 

، التخطدديط والمددواد المسددتخدمة (.عمددود )مدع معددايير الوطنيددة 
 (7عمود )

   7 3 ت

.5.. 85.8 
 ن

.. 3.   
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 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة تطابق ( 7588)بمتوسط حسابي ( .) ، وتحقق الشاهد(7588-.53.)

( 7، 3)، يليه الشاهد األصلهي في الدليل صورة غالف الدليل مع صورة غالف كتاب الطالب كما
ة بين الشواهد نتيجة توفر الثاني حيث جاءت في المرتبة (5.8.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته 

نظرا لكون الدليل  األصلالغالف لم يظهر بنفس سماكته في الدليل  أنالغالف السميك للدليل اال 
دات كتاب االحياء بينما قسم الدليل في النسخة كتاب واحد بغالف واحد يضم جميع وح األصل
أجزاء ليتماثل مع التقسيم الذي تم لكتاب الطالب مما ال يتطلب معه توفير غالف  (6) إلى المعربة
 .سميك

 

 ألحياء الصف األول الثانوي أقسام الدليل: الثاني ة من المحورالثاني المواصفة 
( 0)من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( 348-4)ويوضح الجدول ، المواصفة المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالنسب المئوية المعياري لهذه التكرارات، و  االنحرافالحسابي و 
 
 140-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي الصف األوللألحياء لدليل المعلم " أقسام الدليل"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر

يشددمل مقدددمات الدددليل علددى صددفحات تتضددمن سددمات الكتدداب  231
 وكيفية االستفادة منه

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

232 
ضددددددمن الرمددددددوز يشددددددمل مقدددددددمات الدددددددليل علددددددى صددددددفحات تت

 المستخدمة في السالمة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يشمل مقدمات الدليل على صفحة مماثلة للغالف الخارجي 233
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

234 
يشدددددمل مقددددددمات الددددددليل علدددددى صدددددفحات ألسدددددماء المدددددؤلفين 

 والمراجعين
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 س دليل المعلم قائمة بمحتويات مقدمات الدليل يتضمن فهر  237
 . .   ت

85.8 3543 
 8. 8.   ن

236 
يتضددمن الفهددرس المختصددر وحدددات الكتدداب وأسددماء وعندداوين 

 الفصول لكل وحدة موضحا بأرقام الصفحات
 3 3  . ت

353. 35.8 
 .. ..  8. ن

128 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

234 

تدوى يوجد عمود في صفحة الفهرس المفصل يبين تركيدز المح
التغيدددر، التندددوع، الطاقدددة، المحافظدددة : مواضددديع تشدددمل .علدددى 

، االستقصدددداء العلمددددي ويوضددددح Homeostasisعلددددى النددددوع 
العمود وجود فكرة عامة واحدة لكل فصدل وفكدرة رئيسدة واحددة 

 لكل درس كما هي في كتاب الطالب

 7 3   ت

85.. 85.8 
 .3 ..   ن

238 
وأسدددماء وعنددداوين  يتضدددمن الفهدددرس المفصدددل وحددددات الكتددداب

الفصددددول لكددددل وحدددددة والدددددروس لكددددل فصددددل موضددددحا بأرقددددام 
 الصفحات كما ظهرت في كتاب الطالب

 3 3  . ت
353. 35.8 

 .. ..  8. ن

239 
يوضح العمود وجود فكرة عامة واحدة لكل فصل وفكرة رئيسة 

 واحدة لكل درس كما هي في كتاب الطالب
  4   ت

358 858 
  388   ن

 جميعيتضمن الدليل قائمة توضح بالفصول وأرقام الصفحات  2310
 فهارس كتاب الطالب

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن
 894 3508 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %6858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 صفحة االفتتاحية  للوحدة 3المؤشر

 ة بصورة االفتتاحية الموجودة في كتاب الطالب تفتتح الوحد 331
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 تمتد صورة  افتتاحية الوحدة في صفحتين متقابلتين  332
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 يتميز لون افتتاحية الوحدة باللون األصفر في أعلى الصفحة 333
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

334 
وجد مربع بداللون األزرق مكتدوب بده رقدم الوحددة بلدون ابديض ي

 في رأس الهامش اليسرى في صفحة االفتتاحية
 4    ت

 388    ن 8588 8588
 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 لللفص( مخطط)صفحة منظم  4المؤشر

431 
    4 ت يتضمن مخطط الفصل إطار علوي باللون األخضر

7588 8588 
    388 ن

432 
يمتددد مخطددط الفصددل فددي صددفحتين ويتضددمن جدددوال فددي كددل 

 صفحة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

433 

يشددمل الجدددول فددي الصددفحة علددى اليسددار فددي مخطددط الفصددل 
، الددربط (3د عمددو )توزيددع األهددداف وفددق الدددروس فددي الفصددل 

، التخطدديط والمددواد المسددتخدمة (.عمددود )مدع معددايير الوطنيددة 
 (7عمود )

   7 3 ت

.5.. 85.8 
 ن

.. 3.   
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

434 
يوجددد فددي أسددفل الصددفحة التددي علددى اليسددار بمخطددط الفصددل 

 جدول زمني مقترح لتنفيذ كل درس
  3 3 . ت

.5.. 859.3 
  .. .. 8. ن

437 
لى اليمين بمخطدط الفصدل يشدمل الجدول في الصفحة التي ع
، مصددادر تعلددم اضددافية (3عمددود )مصددادر التعلمفددي الفصددل 

 (7عمود )، التقنية (.عمود )

   4  ت
.588 8588 

   388  ن

436 
يوجددد أسددفل الجدددول فددي الصددفحة التددي علددى اليمددين بمخطددط 

تشدددير إلدددى طدددرق ( شدددفرات او عالمدددات)الفصدددل مختصدددرات 
 لى مستويات الطالبالتدريس المختلفة بناء ع

    4 ت

    388 ن 8588 7588

 .85.3 5.0. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %0658 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 صفحة االفتتاحية للفصل 7المؤشر

 يفتتح الفصل بصورة االفتتاحية الموجودة في كتاب الطالب 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

يتميدددددز لدددددون افتتاحيدددددة الفصدددددل بددددداللون األخضدددددر فدددددي أعلدددددى  732
 الصفحة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

733 
يتضمن محتوى افتتاحية الفصل كما في كتداب الطالدب الفكدرة 

 العامة للفصل 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

734 
بلددون ابدديض  يوجددد مربددع بدداللون البنددي مكتددوب بدده رقددم الفصددل

 في رأس الهامش في صفحة االفتتاحية 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 تقسم هوامش صفحة االفتتاحية لقسمين  737
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

يشمل الهامش فدي صدفحة االفتتاحيدة علدى مسداعدة للبددء فدي  736
 (Ask students)أسال الطالب : التقديم الفصل تحت عنوان

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

734 
يشددددمل الهددددامش فددددي صددددفحة االفتتاحيددددة علددددى الفكددددرة العامددددة 

 (الكبيرة)
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

738 
يشدددمل الهدددامش السدددفلى فدددي صدددفحة االفتتاحيدددة علدددى جددددول 

لمصدددادر ( سدددي دي)للصددف التفددداعلي يشدددمل اشدددارة  للقدددرص 
 التعلم وموقع

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 8588 567. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %.035 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 6المؤشر

تشدددمل الصدددفحة المقابلدددة الفتتاحيدددة الفصدددل توجيهدددات لتقدددديم  631
 الفصل بالنشاط االستهاللي في الهامش 

 4    ت
.5.. 35.8 

 388    ن

 يتضمن الهامش اشارات لمحكات التقييم في قرص المعلم 632
    4 ت

8588 8588 
    388 ن

111 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يتضمن الهامش الوقت المقترح للنشاط 633
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يتضمن الهامش تحذيرات السالمة 634
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 استراتيجيات التدريس يتضمن الهامش 637
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

ارشددادات النظافددة : يتضددمن الهددامش اجددراءات مددا بعددد النشدداط 636
 والتخلص من النفايات

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

 إدارة المعمل( سي دي)يتضمن الهامش االشارة  لقرص  634
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

638 
الهدددامش الصدددفحة يوجدددد عندددوان تحليدددل بددده توجيهدددات  يتضدددمن

 لتوضيح  هي عبارة عن اجابة أسئلة التحليل 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

على مربع ندص  في بعض الفصوليتضمن الهامش الصفحة  639
 للتدريس المتمايز 

  3 7  ت
353. 35.8 

  .. .3  ن
 85739 580. ادسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الس

  %6954 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 توجيهات المعلم في الدروس 4المؤشر

431 
يوجدددد فدددي الهدددامش الفكدددرة الرئيسدددة للددددرس تليهدددا  مختصدددرات 

لطدددددرق التددددددريس المختلفدددددة بنددددداء علدددددى مسدددددتويات ( شدددددفرات)
 الطالب

    4 ت
    388 ن 8588 7588

432 
تددريب علدى : علدى( أحيانا وفق حاجة الددرس) يشمل الهامش

 المهارات، استراتيجيات قراءة، دعم الكتابة، تنمية المفاهيم
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 ية الفصلصفحة التقييم بنها 8المؤشر

831 
تشددمل صددفحة التقيدديم بنهايددة كدددل فصددل علددى اجابددات جميدددع 

 . فقرات التقويم في كتاب الطالب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

832 
تشدددمل صدددفحة االختبدددار المقدددنن فدددي هوامشدددها علدددى اجابدددات 

 .جميع أسئلة االختبار المقنن
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 توى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 مرجعيات الدليل 9المؤشر

 يوجد فهرس للمرجعيات 931
 4    ت

8588 8588 
 388    ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

434 
يوجددد فددي أسددفل الصددفحة التددي علددى اليسددار بمخطددط الفصددل 

 جدول زمني مقترح لتنفيذ كل درس
  3 3 . ت

.5.. 859.3 
  .. .. 8. ن

437 
لى اليمين بمخطدط الفصدل يشدمل الجدول في الصفحة التي ع
، مصددادر تعلددم اضددافية (3عمددود )مصددادر التعلمفددي الفصددل 

 (7عمود )، التقنية (.عمود )

   4  ت
.588 8588 

   388  ن

436 
يوجددد أسددفل الجدددول فددي الصددفحة التددي علددى اليمددين بمخطددط 

تشدددير إلدددى طدددرق ( شدددفرات او عالمدددات)الفصدددل مختصدددرات 
 لى مستويات الطالبالتدريس المختلفة بناء ع

    4 ت

    388 ن 8588 7588

 .85.3 5.0. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %0658 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 صفحة االفتتاحية للفصل 7المؤشر

 يفتتح الفصل بصورة االفتتاحية الموجودة في كتاب الطالب 731
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

يتميدددددز لدددددون افتتاحيدددددة الفصدددددل بددددداللون األخضدددددر فدددددي أعلدددددى  732
 الصفحة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

733 
يتضمن محتوى افتتاحية الفصل كما في كتداب الطالدب الفكدرة 

 العامة للفصل 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

734 
بلددون ابدديض  يوجددد مربددع بدداللون البنددي مكتددوب بدده رقددم الفصددل

 في رأس الهامش في صفحة االفتتاحية 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 تقسم هوامش صفحة االفتتاحية لقسمين  737
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

يشمل الهامش فدي صدفحة االفتتاحيدة علدى مسداعدة للبددء فدي  736
 (Ask students)أسال الطالب : التقديم الفصل تحت عنوان

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

734 
يشددددمل الهددددامش فددددي صددددفحة االفتتاحيددددة علددددى الفكددددرة العامددددة 

 (الكبيرة)
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

738 
يشدددمل الهدددامش السدددفلى فدددي صدددفحة االفتتاحيدددة علدددى جددددول 

لمصدددادر ( سدددي دي)للصددف التفددداعلي يشدددمل اشدددارة  للقدددرص 
 التعلم وموقع

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 8588 567. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %.035 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 6المؤشر

تشدددمل الصدددفحة المقابلدددة الفتتاحيدددة الفصدددل توجيهدددات لتقدددديم  631
 الفصل بالنشاط االستهاللي في الهامش 

 4    ت
.5.. 35.8 

 388    ن

 يتضمن الهامش اشارات لمحكات التقييم في قرص المعلم 632
    4 ت

8588 8588 
    388 ن
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 يتضمن الهامش الوقت المقترح للنشاط 633
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يتضمن الهامش تحذيرات السالمة 634
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 استراتيجيات التدريس يتضمن الهامش 637
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

ارشددادات النظافددة : يتضددمن الهددامش اجددراءات مددا بعددد النشدداط 636
 والتخلص من النفايات

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

 إدارة المعمل( سي دي)يتضمن الهامش االشارة  لقرص  634
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

638 
الهدددامش الصدددفحة يوجدددد عندددوان تحليدددل بددده توجيهدددات  يتضدددمن

 لتوضيح  هي عبارة عن اجابة أسئلة التحليل 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

على مربع ندص  في بعض الفصوليتضمن الهامش الصفحة  639
 للتدريس المتمايز 

  3 7  ت
353. 35.8 

  .. .3  ن
 85739 580. ادسالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الس

  %6954 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 توجيهات المعلم في الدروس 4المؤشر

431 
يوجدددد فدددي الهدددامش الفكدددرة الرئيسدددة للددددرس تليهدددا  مختصدددرات 

لطدددددرق التددددددريس المختلفدددددة بنددددداء علدددددى مسدددددتويات ( شدددددفرات)
 الطالب

    4 ت
    388 ن 8588 7588

432 
تددريب علدى : علدى( أحيانا وفق حاجة الددرس) يشمل الهامش

 المهارات، استراتيجيات قراءة، دعم الكتابة، تنمية المفاهيم
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 ية الفصلصفحة التقييم بنها 8المؤشر

831 
تشددمل صددفحة التقيدديم بنهايددة كدددل فصددل علددى اجابددات جميدددع 

 . فقرات التقويم في كتاب الطالب
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

832 
تشدددمل صدددفحة االختبدددار المقدددنن فدددي هوامشدددها علدددى اجابدددات 

 .جميع أسئلة االختبار المقنن
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 توى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 مرجعيات الدليل 9المؤشر

 يوجد فهرس للمرجعيات 931
 4    ت

8588 8588 
 388    ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

932 
يوجددد دليددل لمهددارات حددل المشددكلة توجددد بدده توجيهددات لكيفيددة 

 التدريب على المهارة وتطبيقها 
   . . ت

.5.8 3537 
   8. 8. ن

 يوجد دليل للمهارات رياضية 933
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

قداموس : يشدمل Reference handbookيوجدد دليدل المراجدع  934
 يوضح منشأ المفردات العلمية ومخطط الجدول الدوري 

  4    ت
8588 8588 

 388    ن

 النجليزية يوجد قاموس المصطلحات باللغة ا 937
   . . ت

.5.8 3537 
   8. 8. ن

 899 358 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %7757 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   المالحق 10المؤشر

1031 
يوجددددد ملحددددق مقسددددم أبجددددديا  مددددع ذكددددر رقددددم الصددددفحة يشددددمل 

 مفردات الكتاب والصور التوضيحية واألنشطة
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

1032 
يوجددد ملحددق الملكيددة لصددور ورسددومات الكتدداب موضددحا بددرقم 

 الصفحة 
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

1033 
 4    ت ينتهي دليل المعلم بالجدول الدوري في صفحتين

8588 8588 
 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 85.6 3539 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %.6 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 348-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (85.6)معياري  وبانحراف ،(3539)تساوي  أقسام الدليل

نتيجة %( .6)؛ وبنسبة ةتوسطموبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5. أقل من-35.8)
بدرجة متوسطة  ينمؤشرات من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر  (4)تحقق 

 .مؤشرين تحققعدم بدرجة منخفضة و  وتحقق مؤشر
 بين الثاني وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر

وبمستوى تحقق مرتفع ( 7588)بمتوسط حسابي ( 4 ،7 ،.، 3) ، وتحققت الشواهد(8588-7588)
جة التزام الدليل في النسخة المعربة من منتجات المشروع بتقديم صفحات تتضمن سمات الكتاب ينت

تفادة منها كما شملت مقدمات الدليل على صفحات تتضمن الرموز المستخدمة للسالمة وكيفية االس
المؤلفين والمراجعين بينما لم يتم التعريف بالمؤلفين والمراجعين سماء أكما شملت على صفحة تتضمن 

ظهور صفحة تتضمن صورة مماثلة للغالف الخارجي ضمن و ، األصلكما ظهر في السلسلة 
111 

 

ومستوى تحقق متوسط ( .353)بمتوسط حسابي ( 0، 6) شواهد، ثم تأتي الالدليلمحتويات مقدمات 
ه لم تظهر في الفهرس أنال إنتيجة التزام الدليل بتوفر الفهرس المختصر وهو الفهرس الوحيد في الدليل 

لذا احتوى الفهرس على أرقام وعناوين فصول الكتاب وأرقام  .في النسخة العربية للدليل وحدات
بمتوسط حسابي ( 9، .) ينالشاهدثم  وعناوين الدروس وأرقام صفحاتها،ا وكذلك أرقام صفحاته

الفهرس حيث  إلى ضافة جميع محتويات مقدمات الدليلإومستوى تحقق منخفض نتيجة عدم ( 3588)
( 85.8)بمتوسط حسابي ( 38)ثم الشاهد  اكتفى بذكر ثالثة محتويات من المقدمة وأهمل البقية،

ومستوى تحقق منخفض جدًا، ( ..85)بمتوسط حسابي ( 3) يليه الشاهد ،جدا منخفض ومستوى تحقق
صفحات الفهارس المفصلة والتي وردت في  إلى عدم تضمين مقدمات الدليل إلى وتعزى هذه النتيجة

 .األصلمقدمات كتاب الطالب في الدليل من السلسلة 
( 8588)بلغت قيمته  توسط حسابيبالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصلت الشواهد جميعًا على م

 نتيجة غياب صفحة افتتاحية الوحدة من الدليل نظرا لعدم تقسيم محتوى كتاب الطالب حيث لم يتحقق
 .األصلوحدات دراسية كما ظهرت في السلسلة  إلى

 وقد تحققت الشواهد( 7588 –588.)تراوحت متوسطات شواهد المؤشر الرابع بين و 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الدليل بتنسيق فني لمخطط ( 7588)بمتوسط حسابي ( 6،.، 3)

طرق التدريس المختلفة بناء على مستويات الطالب بصورة  إلى الفصل وتوفر شفرات ورموز تشير
ومستوى ( ..5.)حسابي بمتوسط ( 4، 7) الشاهدان، يليها األصلمطابقة لما ظهرت علية في الدليل 

هداف وفق الدروس والمواد المستخدمة في التجارب خطط الفصل األتحقق مرتفع نتيجة تضمين م
ط مع المعايير الوطنية لتدريس المخطط لم يتضمن الرب أنال إوالجدول الزمني المقترح لتنفيذ الدرس 

 مريكية،يرتبط بالمعايير الوطنية األ األصلما ورد في المخطط في الدليل في السلسلة  نحياء ألاأل
داول الزمن المقترح لتنفيذ الدرس الموجودة في النسخة المعربة فارغة من الزمن ينما بدت بعض جب

، (70aص 3ف)، (6aص 6ف)، (38aص  3ف)المقترح في خمسة من فصول الكتاب وهي 
أيضا الزمن المقترح في الدليل يختلف عن الزمن المقترح في  (.a.38ص 9ف)، (a.3ص 0ف)

لحصة في بلد المنشأ عن زمن الحصة في النظام التعليمي وذلك راجع الختالف زمن ا األصلالدليل 
لم يراعي الزمن المقترح في النسخة العربية مستويات الطالب كما هو واضح في  في المملكة  كما

 - Basic – General)ماط لتقسيم الزمن حسب مستوى الطالب أن (7) حيث اقترح األصلالنسخة 

Honors)نتيجة  ومستوى تحقق متوسط( 588.)ابي بلغت قيمته بمتوسط حس( .) ، وأخيرا الشاهد
 .تضمين المخطط عمود مصادر الفصول وعمود المصادر اإلضافية بينما ال يوجد عمود التقنية

حيث حصلت (  7588-8588)أما المؤشر الخامس فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين 
جة التزام الدليل بسمات صفحة بمستوى تحقق مرتفع نتي( 7588)جميع الشواهد على متوسط حسابي 

والذي حصل على متوسط ( 0) الشاهد حققلم يت، و األصلافتتاحية الفصل كما ظهرت في الدليل 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

932 
يوجددد دليددل لمهددارات حددل المشددكلة توجددد بدده توجيهددات لكيفيددة 

 التدريب على المهارة وتطبيقها 
   . . ت

.5.8 3537 
   8. 8. ن

 يوجد دليل للمهارات رياضية 933
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

قداموس : يشدمل Reference handbookيوجدد دليدل المراجدع  934
 يوضح منشأ المفردات العلمية ومخطط الجدول الدوري 

  4    ت
8588 8588 

 388    ن

 النجليزية يوجد قاموس المصطلحات باللغة ا 937
   . . ت

.5.8 3537 
   8. 8. ن

 899 358 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %7757 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   المالحق 10المؤشر

1031 
يوجددددد ملحددددق مقسددددم أبجددددديا  مددددع ذكددددر رقددددم الصددددفحة يشددددمل 

 مفردات الكتاب والصور التوضيحية واألنشطة
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

1032 
يوجددد ملحددق الملكيددة لصددور ورسددومات الكتدداب موضددحا بددرقم 

 الصفحة 
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

1033 
 4    ت ينتهي دليل المعلم بالجدول الدوري في صفحتين

8588 8588 
 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  %858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 85.6 3539 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %.6 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 348-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى مابين (85.6)معياري  وبانحراف ،(3539)تساوي  أقسام الدليل

نتيجة %( .6)؛ وبنسبة ةتوسطموبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5. أقل من-35.8)
بدرجة متوسطة  ينمؤشرات من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر  (4)تحقق 

 .مؤشرين تحققعدم بدرجة منخفضة و  وتحقق مؤشر
 بين الثاني وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر

وبمستوى تحقق مرتفع ( 7588)بمتوسط حسابي ( 4 ،7 ،.، 3) ، وتحققت الشواهد(8588-7588)
جة التزام الدليل في النسخة المعربة من منتجات المشروع بتقديم صفحات تتضمن سمات الكتاب ينت

تفادة منها كما شملت مقدمات الدليل على صفحات تتضمن الرموز المستخدمة للسالمة وكيفية االس
المؤلفين والمراجعين بينما لم يتم التعريف بالمؤلفين والمراجعين سماء أكما شملت على صفحة تتضمن 

ظهور صفحة تتضمن صورة مماثلة للغالف الخارجي ضمن و ، األصلكما ظهر في السلسلة 
111 

 

ومستوى تحقق متوسط ( .353)بمتوسط حسابي ( 0، 6) شواهد، ثم تأتي الالدليلمحتويات مقدمات 
ه لم تظهر في الفهرس أنال إنتيجة التزام الدليل بتوفر الفهرس المختصر وهو الفهرس الوحيد في الدليل 

لذا احتوى الفهرس على أرقام وعناوين فصول الكتاب وأرقام  .في النسخة العربية للدليل وحدات
بمتوسط حسابي ( 9، .) ينالشاهدثم  وعناوين الدروس وأرقام صفحاتها،ا وكذلك أرقام صفحاته

الفهرس حيث  إلى ضافة جميع محتويات مقدمات الدليلإومستوى تحقق منخفض نتيجة عدم ( 3588)
( 85.8)بمتوسط حسابي ( 38)ثم الشاهد  اكتفى بذكر ثالثة محتويات من المقدمة وأهمل البقية،

ومستوى تحقق منخفض جدًا، ( ..85)بمتوسط حسابي ( 3) يليه الشاهد ،جدا منخفض ومستوى تحقق
صفحات الفهارس المفصلة والتي وردت في  إلى عدم تضمين مقدمات الدليل إلى وتعزى هذه النتيجة

 .األصلمقدمات كتاب الطالب في الدليل من السلسلة 
( 8588)بلغت قيمته  توسط حسابيبالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصلت الشواهد جميعًا على م

 نتيجة غياب صفحة افتتاحية الوحدة من الدليل نظرا لعدم تقسيم محتوى كتاب الطالب حيث لم يتحقق
 .األصلوحدات دراسية كما ظهرت في السلسلة  إلى

 وقد تحققت الشواهد( 7588 –588.)تراوحت متوسطات شواهد المؤشر الرابع بين و 
بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الدليل بتنسيق فني لمخطط ( 7588)بمتوسط حسابي ( 6،.، 3)

طرق التدريس المختلفة بناء على مستويات الطالب بصورة  إلى الفصل وتوفر شفرات ورموز تشير
ومستوى ( ..5.)حسابي بمتوسط ( 4، 7) الشاهدان، يليها األصلمطابقة لما ظهرت علية في الدليل 

هداف وفق الدروس والمواد المستخدمة في التجارب خطط الفصل األتحقق مرتفع نتيجة تضمين م
ط مع المعايير الوطنية لتدريس المخطط لم يتضمن الرب أنال إوالجدول الزمني المقترح لتنفيذ الدرس 

 مريكية،يرتبط بالمعايير الوطنية األ األصلما ورد في المخطط في الدليل في السلسلة  نحياء ألاأل
داول الزمن المقترح لتنفيذ الدرس الموجودة في النسخة المعربة فارغة من الزمن ينما بدت بعض جب

، (70aص 3ف)، (6aص 6ف)، (38aص  3ف)المقترح في خمسة من فصول الكتاب وهي 
أيضا الزمن المقترح في الدليل يختلف عن الزمن المقترح في  (.a.38ص 9ف)، (a.3ص 0ف)

لحصة في بلد المنشأ عن زمن الحصة في النظام التعليمي وذلك راجع الختالف زمن ا األصلالدليل 
لم يراعي الزمن المقترح في النسخة العربية مستويات الطالب كما هو واضح في  في المملكة  كما

 - Basic – General)ماط لتقسيم الزمن حسب مستوى الطالب أن (7) حيث اقترح األصلالنسخة 

Honors)نتيجة  ومستوى تحقق متوسط( 588.)ابي بلغت قيمته بمتوسط حس( .) ، وأخيرا الشاهد
 .تضمين المخطط عمود مصادر الفصول وعمود المصادر اإلضافية بينما ال يوجد عمود التقنية

حيث حصلت (  7588-8588)أما المؤشر الخامس فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين 
جة التزام الدليل بسمات صفحة بمستوى تحقق مرتفع نتي( 7588)جميع الشواهد على متوسط حسابي 

والذي حصل على متوسط ( 0) الشاهد حققلم يت، و األصلافتتاحية الفصل كما ظهرت في الدليل 
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ظرا لغياب الهامش السفلى في صفحة االفتتاحية نا وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينه( 8588)حسابي 
 .لمصادر التعلم وموقع (سي دي)للقرص شارة  إوالذي يتضمن جدول للصف التفاعلي يشمل 

على ( 0، .، 4، 7)وقد تحققت الشواهد للمؤشر السادس بنسب متفاوتة، وحصلت الشواهد 
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة لتحقق السمات الواردة في الشواهد  (7588)متوسط حسابي بلغت قيمته 

وى تحقق مرتفع، ثم بمست( .53.)بمتوسط ( 6) ، يليها الشاهدالصفحة المقابلة الفتتاحية الفصلفي 
جراءات ما إومستوى تحقق مرتفع أيضا نتيجة تضمين الهامش ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3) الشاهد

( .353)بمتوسط حسابي ( 9)شاط االستهاللي، والشاهد بعد النشاط وتوجيهات لتقديم الفصل بالن
ورد في الفصل  ومستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين الهامش لمربع نصي للتدريس المتمايز بينما

نفسه  وهو( p. 541) مربع نص للتدريس المتمايز في حين لم يرد في النسخة األصل( 07ص)الرابع 
( 8588)بمتوسط حسابي ( 3، .)جاءت الشواهد  وأخيراً ، (p575/337ص) الوارد في الفصل الخامس

 ص المعلمنتيجة غياب كل من الهامش الذي يتضمن اشارات لمحكات التقييم في قر ولم تتحقق 
 .إلدارة المعمل( سي دي)والهامش الذي يتضمن االشارة  لقرص 

وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة ( 7588)والمؤشر السابع تحققت جميع شواهده بمتوسط حسابي 
التزام الدليل بتضمين التوجيهات للمعلم في الدروس بصورة مشابهة لما ظهرت عليه في الدليل 

وبمستوى تحقق مرتفع ( 7588)حققت جميع شواهده بمتوسط حسابي والمؤشر الثامن كذلك ت .األصل
 .األصلنظرا اللتزام صفحة التقييم بنهاية الفصل بنفس سمات الصفحة في الدليل في السلسلة 

 انالشاهد وحصل( 5.8.-8588)وحقق المؤشر التاسع متوسط حسابي لشواهده تراوح بين 
نظرا لتوفر المرجعيات في  مرتفعبمستوى تحقق ( 5.8.)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( .، .)

غير ومستوى  (8588)حسابي بمتوسط ( 4 ،7، 3) اهدو شالو ، ووجود قاموس المصطلحات الدليل
وذلك نتيجة غياب فهرس للمرجعيات وعدم تضمين دليل المهارات الرياضية  حيث لم تتحقق تحققم

رشادات اب معها جميع التوجيهات واإللب وغلغياب صفحات كتاب الطالب المصغرة لمرجعيات الطا
غياب كل من الجدول الدوري وغياب قاموس يوضح منشأ المفردات و  للمعلم في الهوامش المصاحبة

القاموس يختص بالمفردات  أن إلى ويعزى ذلك Reference handbook من دليل المراجع العلمية
 . يناو اليونأجليزية ويوضح منشأ المفردة الالتيني نباللغة اال

لغياب كل من مفردات الكتاب وحقوق للمؤشر العاشر ( 7، .، 3) الشواهدتحقق لم توأخيرًا 
 .الملكية والجدول الدوري من المالحق

 

 لألحياء يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم: الثاني المواصفة الثالثة من المحور 
( .)رات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤش

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

111 
 

التكرارات والمتوسط ( 343-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلمئوية المعياري لهذه التكرارات، والنسب ا االنحرافالحسابي و 

 141-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الصف األول الثانويلألحياء لدليل المعلم " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 11المؤشر

1131 
    4 ت تكون الرموز موحدة وواضحة الداللة في جميع الكتاب 

7588 8588 
    388 ن

1132 
وجدددد الرمدددوز فدددي الموضدددع المناسدددب قريبدددة مدددن الفقدددرة ت

 المعنية
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 12المؤشر

 ميزت صفحات مقدمات الدليل باألرقام الرومانية 1231
 7 3   ت

85.. 85393 
 .3 ..   ن

1232 
( Teacher Handbook)ترقم صفحات كتداب المعلدم 

 (  T)باألرقام متبوعة بد
  3 7  ت

  .. .3  ن 35.8 .353

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 1233
   7 3 ت

.5.. 3588 
   .3 .. ن

 85393 .354 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  %53.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .8567 5.3. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %3757 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

 بي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةقيمة المتوسط الحسا نأ( 343-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (.8567)معياري  وبانحراف ، (5.3.)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)هذا المتوسط في المدى مابين 
وتحقق الثاني بدرجة  المواصفة بدرجة مرتفعة يحد مؤشر أوذلك لتحقق %( 3757)؛ وبنسبة متوسطة
لكل ( 7588)وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسطات حسابية لشواهده بلغت  .منخفضة

جزاء الدليل وتوجد أي الدليل بوضوح الداللة في جميع منهما بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الرموز ف
  .المعنيةفي الموضع المناسب قريبة من الفقرة 

( ..5.-..85)لشواهده بين عشر فقد تراوحت المتوسطات الحسابية  الثاني أما المؤشر
رقام بشكل تسلسلي توى تحقق مرتفع نتيجة استخدام األبمس( ..5.)متوسط حسابي ( 7)وحقق الشاهد 



323

111 
 

ظرا لغياب الهامش السفلى في صفحة االفتتاحية نا وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينه( 8588)حسابي 
 .لمصادر التعلم وموقع (سي دي)للقرص شارة  إوالذي يتضمن جدول للصف التفاعلي يشمل 

على ( 0، .، 4، 7)وقد تحققت الشواهد للمؤشر السادس بنسب متفاوتة، وحصلت الشواهد 
ومستوى تحقق مرتفع نتيجة لتحقق السمات الواردة في الشواهد  (7588)متوسط حسابي بلغت قيمته 

وى تحقق مرتفع، ثم بمست( .53.)بمتوسط ( 6) ، يليها الشاهدالصفحة المقابلة الفتتاحية الفصلفي 
جراءات ما إومستوى تحقق مرتفع أيضا نتيجة تضمين الهامش ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3) الشاهد

( .353)بمتوسط حسابي ( 9)شاط االستهاللي، والشاهد بعد النشاط وتوجيهات لتقديم الفصل بالن
ورد في الفصل  ومستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين الهامش لمربع نصي للتدريس المتمايز بينما

نفسه  وهو( p. 541) مربع نص للتدريس المتمايز في حين لم يرد في النسخة األصل( 07ص)الرابع 
( 8588)بمتوسط حسابي ( 3، .)جاءت الشواهد  وأخيراً ، (p575/337ص) الوارد في الفصل الخامس

 ص المعلمنتيجة غياب كل من الهامش الذي يتضمن اشارات لمحكات التقييم في قر ولم تتحقق 
 .إلدارة المعمل( سي دي)والهامش الذي يتضمن االشارة  لقرص 

وبمستوى تحقق مرتفع نتيجة ( 7588)والمؤشر السابع تحققت جميع شواهده بمتوسط حسابي 
التزام الدليل بتضمين التوجيهات للمعلم في الدروس بصورة مشابهة لما ظهرت عليه في الدليل 

وبمستوى تحقق مرتفع ( 7588)حققت جميع شواهده بمتوسط حسابي والمؤشر الثامن كذلك ت .األصل
 .األصلنظرا اللتزام صفحة التقييم بنهاية الفصل بنفس سمات الصفحة في الدليل في السلسلة 

 انالشاهد وحصل( 5.8.-8588)وحقق المؤشر التاسع متوسط حسابي لشواهده تراوح بين 
نظرا لتوفر المرجعيات في  مرتفعبمستوى تحقق ( 5.8.)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( .، .)

غير ومستوى  (8588)حسابي بمتوسط ( 4 ،7، 3) اهدو شالو ، ووجود قاموس المصطلحات الدليل
وذلك نتيجة غياب فهرس للمرجعيات وعدم تضمين دليل المهارات الرياضية  حيث لم تتحقق تحققم

رشادات اب معها جميع التوجيهات واإللب وغلغياب صفحات كتاب الطالب المصغرة لمرجعيات الطا
غياب كل من الجدول الدوري وغياب قاموس يوضح منشأ المفردات و  للمعلم في الهوامش المصاحبة

القاموس يختص بالمفردات  أن إلى ويعزى ذلك Reference handbook من دليل المراجع العلمية
 . يناو اليونأجليزية ويوضح منشأ المفردة الالتيني نباللغة اال

لغياب كل من مفردات الكتاب وحقوق للمؤشر العاشر ( 7، .، 3) الشواهدتحقق لم توأخيرًا 
 .الملكية والجدول الدوري من المالحق

 

 لألحياء يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم: الثاني المواصفة الثالثة من المحور 
( .)رات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤش

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
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التكرارات والمتوسط ( 343-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلمئوية المعياري لهذه التكرارات، والنسب ا االنحرافالحسابي و 

 141-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الصف األول الثانويلألحياء لدليل المعلم " يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 11المؤشر

1131 
    4 ت تكون الرموز موحدة وواضحة الداللة في جميع الكتاب 

7588 8588 
    388 ن

1132 
وجدددد الرمدددوز فدددي الموضدددع المناسدددب قريبدددة مدددن الفقدددرة ت

 المعنية
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 12المؤشر

 ميزت صفحات مقدمات الدليل باألرقام الرومانية 1231
 7 3   ت

85.. 85393 
 .3 ..   ن

1232 
( Teacher Handbook)ترقم صفحات كتداب المعلدم 

 (  T)باألرقام متبوعة بد
  3 7  ت

  .. .3  ن 35.8 .353

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 1233
   7 3 ت

.5.. 3588 
   .3 .. ن

 85393 .354 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

  %53.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 .8567 5.3. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %3757 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

 بي لمستوى تحقق المواصفة الثالثةقيمة المتوسط الحسا نأ( 343-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (.8567)معياري  وبانحراف ، (5.3.)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)هذا المتوسط في المدى مابين 
وتحقق الثاني بدرجة  المواصفة بدرجة مرتفعة يحد مؤشر أوذلك لتحقق %( 3757)؛ وبنسبة متوسطة
لكل ( 7588)وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسطات حسابية لشواهده بلغت  .منخفضة

جزاء الدليل وتوجد أي الدليل بوضوح الداللة في جميع منهما بمستوى تحقق مرتفع نتيجة التزام الرموز ف
  .المعنيةفي الموضع المناسب قريبة من الفقرة 

( ..5.-..85)لشواهده بين عشر فقد تراوحت المتوسطات الحسابية  الثاني أما المؤشر
رقام بشكل تسلسلي توى تحقق مرتفع نتيجة استخدام األبمس( ..5.)متوسط حسابي ( 7)وحقق الشاهد 
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نظرة )جزء من الصفحات في مقدمة الدليل رقمت بطريقة مختلفة وهي صفحات  أنال إفي الدليل 
رغم أنها واردة في األصل متسقة مع  (a,7b,7c,7d,7,8,9: لصفحاتفي ا ،عامة إلى دليل المعلم

لنفس التبرير ( .353)بمستوى تحقق متوسط وبمتوسط حسابي ( .)يليه الشاهد  في ترقيم واحد، البقية
تخدام لعدم اس( ..85)بمستوى تحقق منخفض جدا زمتوسط ( 3)، وأخيرا الشاهد (7)المذكور للشاهد 
 .األرقام الرومانية

 

 الثاني خالصة نتائج المحور: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 33)مواصفة تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
متوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، عرض نتائج هذا المحور في ضوء ال تم رئيسًا، 

( .34-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 142-4 جدول 

 االول الثانوي أحياءالصف  دليل المعلم للمواصفات الفنية ل الثاني النسب المئوية لمواصفات المحورالمتوسطات و 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %9353 85363 .53. الشكل الخارجي للكتاب 3
 7 %.6 85.6 3506 أقسام الدليل .
 . %3757 .8567 5.3. الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلميتسق  7

  %4736 0337 2324 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( .34-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث تقع رتفعةمذا المحور وبذلك تكون درجة تحقق ه  (..7)معياري  وبانحراف  (5.3.)تساوي 

 %(.3.56)، ونسبة التحقق تساوي  (7أقل من -..5.)قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.53.-3506)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

وجاءت ( .53.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  لكتابل لخارجيا الشكل األولىتحققت المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل ، يليها المواصفة الثالثة الثاني في المحور األولىفي المرتبة 

في  أقسام الدليل ةالثاني بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المواصفة( 5.8.)بمتوسط حسابي  المعلم
 .توسطةستوى تحقق مالمحور الثاني وم بين مواصفات( 3506)المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
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حيــاء للصــف األول لألالمعلــم  دليللــمواصــفات التنــاول والعــرض : المحــور الثالــث 7-.-4-3-4
 الثانوي

يكون عليه المنتج التعليمي من  أنالشروط العلمية التي تحدد ما يجب  يركز هذا المحور على 
لدليل المعلم، من  األصلالناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة 

ويتضمن أربعة مواصفات يندرج تحتها  .حيث بنية الدليل، والوحدة أو الفصل، والدرس وأسلوب العرض
عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل  تم مؤشرات رئيسة، و ( 9)

 :مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق: ن المحور الثالثم األولىالمواصفة 
( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( 347-4)ويوضح الجدول ، شرات هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤ 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 143-4 جدول 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل األولى ؤشرات المواصفة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 الثانوي الصف األول لألحياء لدليل المعلم" قمتمايز ومتس

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 األفكار الكبرى والوضوح يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على 1المؤشر

131 
تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل 

 فصل بمخطط الفصل 
 0300 3300    4 ت
    100 ن

يوثق ارتباط الدروس بالمعايير الوطنية في مخطدط  132
 الفصل

 0300 0300 4    ت
 100    ن

 0300 3300    4 ت تناقش األفكار الرئيسة في بداية كل درس 133
    100 ن

يدددوفر دليدددل المعلدددم قائمدددة توضدددح ارتبددداط  134
 بمعايير التربية العملية( المنهج)البرنامج 

 0300 0300 4    ت
 100    ن

 0300 1370 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %70 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 0300 1370 ق المواصفة األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحق
  %70 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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نظرة )جزء من الصفحات في مقدمة الدليل رقمت بطريقة مختلفة وهي صفحات  أنال إفي الدليل 
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 .األرقام الرومانية

 

 الثاني خالصة نتائج المحور: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 33)مواصفة تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
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 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 142-4 جدول 

 االول الثانوي أحياءالصف  دليل المعلم للمواصفات الفنية ل الثاني النسب المئوية لمواصفات المحورالمتوسطات و 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %9353 85363 .53. الشكل الخارجي للكتاب 3
 7 %.6 85.6 3506 أقسام الدليل .
 . %3757 .8567 5.3. الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلميتسق  7

  %4736 0337 2324 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( .34-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث تقع رتفعةمذا المحور وبذلك تكون درجة تحقق ه  (..7)معياري  وبانحراف  (5.3.)تساوي 

 %(.3.56)، ونسبة التحقق تساوي  (7أقل من -..5.)قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.53.-3506)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

وجاءت ( .53.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  لكتابل لخارجيا الشكل األولىتحققت المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل ، يليها المواصفة الثالثة الثاني في المحور األولىفي المرتبة 

في  أقسام الدليل ةالثاني بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المواصفة( 5.8.)بمتوسط حسابي  المعلم
 .توسطةستوى تحقق مالمحور الثاني وم بين مواصفات( 3506)المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
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 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 347-4)يتضح من الجدول 
، (8588)معياري  وبانحراف ، (35.8)تساوي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)بين  ط في المدى ماويقع هذا المتوس
 %(.858.)؛ وبنسبة متوسطة

بمستوى تحقق متوسط وبالنسبة ( 35.8)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
ا بمستوى تحقق مرتفع نتيجة لكل منهم( 7588)فقد حصال على متوسط حسابي ( 7، 3)للشاهدين 

 األفكارهداف التعلم بوضوح في بداية كل فصل ضمن مخطط الفصل والتزام الدليل بمناقشة أور ظه
، .) الشاهدان، يليهما ابقة لما ظهرت عليه في الدليل األصلالرئيسة في بداية كل درس بصورة مط

طط المعايير الوطنية في مخنتيجة غياب ارتباط المنهج مع  لم تتحققاو ( 8588)بمتوسط حسابي ( 4
  .مريكيةبالمعايير الوطنية األ دليل األصلالفصل ويعزى ذلك الرتباط المعايير الوطنية المذكورة في ال

 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : ة من المحور الثالثالثاني المواصفة
 لألحياء للصف األول الثانوي الدليل

( 4)من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر  
التكرارات، والنسب  المعياري لهذه االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 344-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالنسب المئوية المعياري لهذه التكرارات، و  االنحرافالحسابي و 

 144-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي األولالصف لألحياء لدليل المعلم " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر

231 
مكونددات الدددليل مرتبددة بتسلسددل ثابددت ومتوافددق مددع 

 المحتوى
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

( مدددنظم)يقسدددم الددددليل إلدددى كتيدددب المعلدددم، مخطدددط  232
 الفصل، المساعدة في التحضير، المرجعيات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن
 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعلم على استخدامهتتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية   3المؤشر

331 
تتددوفر مقدددمات توضددح بنيدددة كتدداب الطالددب وتقددددم 

 للمعلم شرحا لمكوناته وكيفية استخدامه
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

118 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

332 
يشدددددددددمل الددددددددددليل توجيهدددددددددات للتددددددددددريس المتمدددددددددايز 

(Differentiated Instruction) 
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 يشمل الدليل توجيهات للتخطيط للوحدة وللفصل 333
  1 3  ت

1347 1326 
  27 47  ن

334 
يشدددمل الددددليل توجيهدددات للتقدددويم فدددي نهايدددة الددددرس 

 وفي نهاية الفصل
   1 3 ت

2347 1370 
   27 47 ن

 03644 2370 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %8333 ة لمستوى تحقق المؤشر الثالثالنسبة المئوي
 تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز بينها 4المؤشر

431 
يتدددوفر فهدددرس لكتيدددب المعلدددم يقددددم قائمدددة بمكوندددات 

 الدليل
 1 3   ت

0347 1370 
 27 47   ن

 يشمل دليل المعلم فهارس المحتوى لكتاب الطالب 432
  4   ت

1300 1341 
  100   ن

433 
تتدددوفر مرجعيدددات كتددداب الطالدددب ويتضدددمن بعضدددا 

 منها توجيهات للمعلم
  2 2  ت

1370 1343 
  70 70  ن

 03833 1308 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %36 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 7المؤشر

در المعلددددم توجيهددددات للتخطدددديط للتأكددددد مددددن تقدددددم مصددددا 731
 Backward Mappingالتعلم 

 1 3   ت
853. 35.8 

 27 47   ن

تتضددمن مصددادر المعلددم توجيهددات الحتياجددات الطددالب  732
 المتفاوته عند التخطيط

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

733 
تتضددددددمن مصددددددادر المعلددددددم توجيهددددددات لددددددتعلم المفددددددردات 

 Academic Vocabularyالعلمية 
 4    ت

0300 0300 
 100    ن

تتضدددددمن مصدددددادر المعلدددددم جدددددزء القدددددراءة فدددددي المحتدددددوى  734
Reading in the content area 

  2 2  ت
1370 1343 

  70 70  ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم توجيهدددددددات لالسدددددددتفادة مدددددددن  737
 استراتيجيات االختبارات

   1 3 ت
2327 1370 

   27 47 ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم توجيهدددددددات لالسدددددددتفادة مدددددددن  736
 استراتيجيات التقويم البديل

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم توجيهدددددددات لالسدددددددتفادة مدددددددن  734
 Web Strategiesاستراتيجيات المواقع االلكترونية 

   1 3 ت
2327 1370 

   27 47 ن
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 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 347-4)يتضح من الجدول 
، (8588)معياري  وبانحراف ، (35.8)تساوي  مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من -35.8)بين  ط في المدى ماويقع هذا المتوس
 %(.858.)؛ وبنسبة متوسطة

بمستوى تحقق متوسط وبالنسبة ( 35.8)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
ا بمستوى تحقق مرتفع نتيجة لكل منهم( 7588)فقد حصال على متوسط حسابي ( 7، 3)للشاهدين 

 األفكارهداف التعلم بوضوح في بداية كل فصل ضمن مخطط الفصل والتزام الدليل بمناقشة أور ظه
، .) الشاهدان، يليهما ابقة لما ظهرت عليه في الدليل األصلالرئيسة في بداية كل درس بصورة مط

طط المعايير الوطنية في مخنتيجة غياب ارتباط المنهج مع  لم تتحققاو ( 8588)بمتوسط حسابي ( 4
  .مريكيةبالمعايير الوطنية األ دليل األصلالفصل ويعزى ذلك الرتباط المعايير الوطنية المذكورة في ال

 

 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : ة من المحور الثالثالثاني المواصفة
 لألحياء للصف األول الثانوي الدليل

( 4)من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر  
التكرارات، والنسب  المعياري لهذه االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 344-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالنسب المئوية المعياري لهذه التكرارات، و  االنحرافالحسابي و 

 144-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي األولالصف لألحياء لدليل المعلم " يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر

231 
مكونددات الدددليل مرتبددة بتسلسددل ثابددت ومتوافددق مددع 

 المحتوى
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

( مدددنظم)يقسدددم الددددليل إلدددى كتيدددب المعلدددم، مخطدددط  232
 الفصل، المساعدة في التحضير، المرجعيات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن
 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعلم على استخدامهتتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية   3المؤشر

331 
تتددوفر مقدددمات توضددح بنيدددة كتدداب الطالددب وتقددددم 

 للمعلم شرحا لمكوناته وكيفية استخدامه
    4 ت

3300 0300 
    100 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

332 
يشدددددددددمل الددددددددددليل توجيهدددددددددات للتددددددددددريس المتمدددددددددايز 

(Differentiated Instruction) 
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 يشمل الدليل توجيهات للتخطيط للوحدة وللفصل 333
  1 3  ت

1347 1326 
  27 47  ن

334 
يشدددمل الددددليل توجيهدددات للتقدددويم فدددي نهايدددة الددددرس 

 وفي نهاية الفصل
   1 3 ت

2347 1370 
   27 47 ن

 03644 2370 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %8333 ة لمستوى تحقق المؤشر الثالثالنسبة المئوي
 تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز بينها 4المؤشر

431 
يتدددوفر فهدددرس لكتيدددب المعلدددم يقددددم قائمدددة بمكوندددات 

 الدليل
 1 3   ت

0347 1370 
 27 47   ن

 يشمل دليل المعلم فهارس المحتوى لكتاب الطالب 432
  4   ت

1300 1341 
  100   ن

433 
تتدددوفر مرجعيدددات كتددداب الطالدددب ويتضدددمن بعضدددا 

 منها توجيهات للمعلم
  2 2  ت

1370 1343 
  70 70  ن

 03833 1308 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %36 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 7المؤشر

در المعلددددم توجيهددددات للتخطدددديط للتأكددددد مددددن تقدددددم مصددددا 731
 Backward Mappingالتعلم 

 1 3   ت
853. 35.8 

 27 47   ن

تتضددمن مصددادر المعلددم توجيهددات الحتياجددات الطددالب  732
 المتفاوته عند التخطيط

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

733 
تتضددددددمن مصددددددادر المعلددددددم توجيهددددددات لددددددتعلم المفددددددردات 

 Academic Vocabularyالعلمية 
 4    ت

0300 0300 
 100    ن

تتضدددددمن مصدددددادر المعلدددددم جدددددزء القدددددراءة فدددددي المحتدددددوى  734
Reading in the content area 

  2 2  ت
1370 1343 

  70 70  ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم توجيهدددددددات لالسدددددددتفادة مدددددددن  737
 استراتيجيات االختبارات

   1 3 ت
2327 1370 

   27 47 ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم توجيهدددددددات لالسدددددددتفادة مدددددددن  736
 استراتيجيات التقويم البديل

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم توجيهدددددددات لالسدددددددتفادة مدددددددن  734
 Web Strategiesاستراتيجيات المواقع االلكترونية 

   1 3 ت
2327 1370 

   27 47 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

الب غيدددر المتحددددثين تشدددمل مصدددادر المعلدددم دمدددج الطددد 738
 باللغة االنجليزية

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

تتضدددمن مصدددادر المعلدددم توجيهدددات لتطبيدددق االستقصددداء  739
Inquiry-based instruction 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تقدددددم فقدددددرة المطويدددددات توجيهددددات للمعلدددددم لكيفيدددددة إعدددددداد  7310
 المطويات واالستفادة منها

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تتضددددمن مصددددادر المعلددددم مراجعدددددا إضددددافية مثددددل دفتدددددر  7311
 العلوم، ودليل المختبرات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

7312 
تتضمن مصادر المعلم شفافيات التددريس، وقدراءات فدي 
األحياء، ومصادر خاصة بالوحدات متوفرة فدي مصدادر 

 (FastFile Chapter resource)الفصول 

   1 3 ت
2327 1370 

   27 47 ن

7313 

تتددددوفر مصددددادر إلكترونيددددة متعددددددة للمعلددددم علددددى قددددرص 
، Exam Viewتشدمل االختبدارات  CD ROMصدلب 

ومختبددددرات الفيددددديو، وموقددددع الكيميدددداء اإللكترونددددي، إدارة 
، المختبدددددرات االفتراضدددددية، LabManagerالمختبدددددرات 

، Teacher Workالسدددبورة التفاعليدددة، عمدددل المعلدددم 
 Student Workعمل الطالب 

 4    ت

0300 0300 
 100    ن

تتضددددمن مصددددادر المعلددددم توجيهددددات تفيددددد فددددي التطدددددور  7314
 المهني

 1 3   ت
0347 1370 

 27 47   ن

تتضددددمن مصددددادر المعلدددددم فقددددرة خاصدددددة بددددأجهزة األمدددددن  7317
 والسالمة في المختبر والنفايات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم دلددددددديال لتحضدددددددير محاليدددددددل  7316
 المختبرات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

 يتوفر فهرس ألدوات المختبر 7314
 1 3   ت

0347 1370 
 27 47   ن

 03338 1387 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %6134 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 03204 1397 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %6730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (344-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (85.84)وبانحراف معياري  ،(.359)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

؛ متوسطةهذه المواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق( ..5.أقل من -35.8)بين  هذا المتوسط في المدى ما
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نتيجة تحقق مؤشرين من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر بدرجة %( 6.58)وبنسبة 
 .متوسطة ومؤشر بدرجة منخفضة

بمستوى تحقق مرتفع، وكذلك ( 7588)على متوسط حسابي قيمته وقد حصل المؤشر الثاني 
بمستوى تحقق مرتفع ( 7588)الحال بالنسبة للشاهدين، حيث حصل كل منهما على متوسط حسابي 

واحتل بذلك المرتبة األولى نظرا اللتزام بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة حيث ظهرت مكونات الدليل 
تحتاج دمج في  (a,7b,7c,7d,7,8,9)الصفحات  أنال إمع المحتوى مرتبة بتسلسل ثابت ومتوافق 

 .الترتيب الحالي كما هو الحال في األصل
 بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده وتراوحت بين

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( 7588)على متوسط حسابي ( .، 3)وحصل الشواهد ( 7588-.353)
ل بتضمين مقدمات توضح بنية كتاب الطالب وتقدم شرحا للمعلم لمكوناته وكيفية استخدامه كما الدلي

بمستوى تحقق ( .53.)بمتوسط حسابي ( 4)اشتمل الدليل على توجيهات للتدريس المتمايز، يليه الشاهد 
هات واضحة ال أن التوجيإفي نهاية الدرس وفي نهاية الفصل لتضمين الدليل توجيهات للتقويم  مرتفع

الوارد في هامش نهاية و ومباشرة في تقويم نهاية الدروس ضمن مراحل التدريس تحت عنوان تقويم بنائي 
أما في أسئلة تقويم نهاية الدروس وكذلك . (لخإ ...، اعرض صورا، زود الطالب، اطلب) كل درس

إجابات  ستختلف، تملةاإلجابة المح)عن األسئلة  الفصول فالتوجيهات أقل وضوحا وترد ضمن اإلجابة
 بمستوى تحقق متوسط( .353)بمتوسط حسابي ( 7)الشاهد ثم  (لخإ ... يجب أن تشير إجابات، الطالب

نظرا لغياب نتيجة تضمين الدليل توجيهات للتخطيط للفصل بينما غابت التوجيهات للتخطيط للوحدة 
 .صفحات افتتاحية الوحدة من الدليل

 صل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بينبالنسبة للمؤشر الرابع فقد ح
بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين ( 35.8)على متوسط حسابي ( 7) وحصل الشاهد( 35.8-.853)

إال أن المرجعيات لم تكن متطابقة مع المرجعيات الدليل لمرجعيات يتضمن بعض منها توجيهات للمعلم 
يليه عدم ارتباطها بفصول كتاب الصف األول الثانوي، في الكتاب األصل نتيجة لغياب بعض منها نظرا ل

والذي حصل على متوسط ( 3)بمستوى تحقق منخفض، ثم الشاهد ( 3588)بمتوسط حسابي ( .) الشاهد
 .بمستوى تحقق منخفض نتيجة عدم التفصيل في الفهارس كما في الكتاب األصل( .853)حسابي 

( 7588-8588)ية لشواهده تراوحت بين أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حساب
بمستوى تحقق مرتفع ( 7588)على متوسط حسابي ( 36، .3، 33، 38، 9، 7، .) ت الشواهدوحصل

الشواهد  ضافيا للمعلم كما هي في الكتاب األصل، يليهاإنتيجة اللتزام الدليل بتقديم مصادر تقدم دعما 
والذي حصل على متوسط ( 4)تفع، ثم الشاهد بمستوى تحقق مر ( ..5.)بمتوسط حسابي ( .3، 3، .)

بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين مصادر المعلم في الدليل في النسخة العربية كتيب ( 35.8)حسابي 
الدليل األصل اقترح مصادر قرائية متعددة لتقدم دعم للطالب الذين يعانون من  أنال إأساسيات القراءة 

، ...(الطالقة في القراءة، القراءة الناقدة، الفهم القرائي )لصعوبة صعوبات في القراءة مصنفة حسب نوع ا
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

الب غيدددر المتحددددثين تشدددمل مصدددادر المعلدددم دمدددج الطددد 738
 باللغة االنجليزية

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

تتضدددمن مصدددادر المعلدددم توجيهدددات لتطبيدددق االستقصددداء  739
Inquiry-based instruction 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تقدددددم فقدددددرة المطويدددددات توجيهددددات للمعلدددددم لكيفيدددددة إعدددددداد  7310
 المطويات واالستفادة منها

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تتضددددمن مصددددادر المعلددددم مراجعدددددا إضددددافية مثددددل دفتدددددر  7311
 العلوم، ودليل المختبرات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

7312 
تتضمن مصادر المعلم شفافيات التددريس، وقدراءات فدي 
األحياء، ومصادر خاصة بالوحدات متوفرة فدي مصدادر 

 (FastFile Chapter resource)الفصول 

   1 3 ت
2327 1370 

   27 47 ن

7313 

تتددددوفر مصددددادر إلكترونيددددة متعددددددة للمعلددددم علددددى قددددرص 
، Exam Viewتشدمل االختبدارات  CD ROMصدلب 

ومختبددددرات الفيددددديو، وموقددددع الكيميدددداء اإللكترونددددي، إدارة 
، المختبدددددرات االفتراضدددددية، LabManagerالمختبدددددرات 

، Teacher Workالسدددبورة التفاعليدددة، عمدددل المعلدددم 
 Student Workعمل الطالب 

 4    ت

0300 0300 
 100    ن

تتضددددمن مصددددادر المعلددددم توجيهددددات تفيددددد فددددي التطدددددور  7314
 المهني

 1 3   ت
0347 1370 

 27 47   ن

تتضددددمن مصددددادر المعلدددددم فقددددرة خاصدددددة بددددأجهزة األمدددددن  7317
 والسالمة في المختبر والنفايات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

تتضدددددددمن مصدددددددادر المعلدددددددم دلددددددديال لتحضدددددددير محاليدددددددل  7316
 المختبرات

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

 يتوفر فهرس ألدوات المختبر 7314
 1 3   ت

0347 1370 
 27 47   ن

 03338 1387 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %6134 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 03204 1397 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %6730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (344-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (85.84)وبانحراف معياري  ،(.359)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

؛ متوسطةهذه المواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق( ..5.أقل من -35.8)بين  هذا المتوسط في المدى ما
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نتيجة تحقق مؤشرين من مؤشرات تحقق المواصفة بدرجة مرتفعة وتحقق مؤشر بدرجة %( 6.58)وبنسبة 
 .متوسطة ومؤشر بدرجة منخفضة

بمستوى تحقق مرتفع، وكذلك ( 7588)على متوسط حسابي قيمته وقد حصل المؤشر الثاني 
بمستوى تحقق مرتفع ( 7588)الحال بالنسبة للشاهدين، حيث حصل كل منهما على متوسط حسابي 

واحتل بذلك المرتبة األولى نظرا اللتزام بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة حيث ظهرت مكونات الدليل 
تحتاج دمج في  (a,7b,7c,7d,7,8,9)الصفحات  أنال إمع المحتوى مرتبة بتسلسل ثابت ومتوافق 

 .الترتيب الحالي كما هو الحال في األصل
 بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده وتراوحت بين

بمستوى تحقق مرتفع وذلك اللتزام ( 7588)على متوسط حسابي ( .، 3)وحصل الشواهد ( 7588-.353)
ل بتضمين مقدمات توضح بنية كتاب الطالب وتقدم شرحا للمعلم لمكوناته وكيفية استخدامه كما الدلي

بمستوى تحقق ( .53.)بمتوسط حسابي ( 4)اشتمل الدليل على توجيهات للتدريس المتمايز، يليه الشاهد 
هات واضحة ال أن التوجيإفي نهاية الدرس وفي نهاية الفصل لتضمين الدليل توجيهات للتقويم  مرتفع

الوارد في هامش نهاية و ومباشرة في تقويم نهاية الدروس ضمن مراحل التدريس تحت عنوان تقويم بنائي 
أما في أسئلة تقويم نهاية الدروس وكذلك . (لخإ ...، اعرض صورا، زود الطالب، اطلب) كل درس

إجابات  ستختلف، تملةاإلجابة المح)عن األسئلة  الفصول فالتوجيهات أقل وضوحا وترد ضمن اإلجابة
 بمستوى تحقق متوسط( .353)بمتوسط حسابي ( 7)الشاهد ثم  (لخإ ... يجب أن تشير إجابات، الطالب

نظرا لغياب نتيجة تضمين الدليل توجيهات للتخطيط للفصل بينما غابت التوجيهات للتخطيط للوحدة 
 .صفحات افتتاحية الوحدة من الدليل

 صل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بينبالنسبة للمؤشر الرابع فقد ح
بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين ( 35.8)على متوسط حسابي ( 7) وحصل الشاهد( 35.8-.853)

إال أن المرجعيات لم تكن متطابقة مع المرجعيات الدليل لمرجعيات يتضمن بعض منها توجيهات للمعلم 
يليه عدم ارتباطها بفصول كتاب الصف األول الثانوي، في الكتاب األصل نتيجة لغياب بعض منها نظرا ل

والذي حصل على متوسط ( 3)بمستوى تحقق منخفض، ثم الشاهد ( 3588)بمتوسط حسابي ( .) الشاهد
 .بمستوى تحقق منخفض نتيجة عدم التفصيل في الفهارس كما في الكتاب األصل( .853)حسابي 

( 7588-8588)ية لشواهده تراوحت بين أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حساب
بمستوى تحقق مرتفع ( 7588)على متوسط حسابي ( 36، .3، 33، 38، 9، 7، .) ت الشواهدوحصل

الشواهد  ضافيا للمعلم كما هي في الكتاب األصل، يليهاإنتيجة اللتزام الدليل بتقديم مصادر تقدم دعما 
والذي حصل على متوسط ( 4)تفع، ثم الشاهد بمستوى تحقق مر ( ..5.)بمتوسط حسابي ( .3، 3، .)

بمستوى تحقق متوسط نتيجة تضمين مصادر المعلم في الدليل في النسخة العربية كتيب ( 35.8)حسابي 
الدليل األصل اقترح مصادر قرائية متعددة لتقدم دعم للطالب الذين يعانون من  أنال إأساسيات القراءة 

، ...(الطالقة في القراءة، القراءة الناقدة، الفهم القرائي )لصعوبة صعوبات في القراءة مصنفة حسب نوع ا
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بمستوى تحقق منخفض نتيجة غياب كل ( .853)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 33، 34، 3) الشواهدثم 
ومصادر المعلم والتي تقدم  Backward Mappingمن مصادر المعلم للتخطيط للتأكد من التعلم 

والتي ( 37، 0، 7) الشواهددوات المختبر، وأخيرا وغياب فهرس أل المهني توجيهات تفيد في التطور
تحقق نتيجة غياب كل من الفقرات التالية عن ولم تلكل منها ( 8588)حصلت على متوسط حسابي 

 CDمصادر إلكترونية متعددة للمعلم على قرص صلب  توجيهات لتعلم المفردات العلمية،: مصادر المعلم

ROM ارات تشمل االختبExam View، ومختبرات الفيديو، وموقع الكيمياء اإللكتروني، إدارة المختبرات 

LabManager المختبرات االفتراضية، السبورة التفاعلية، عمل المعلم ،Teacher Work عمل الطالب ،
Student Work. 

 لألحياء  لدليل المعلم يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 الصف األول الثانوي

 تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( .34-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 147-4 جدول 

 الثانوي الصف األول لألحياء لدليل المعلم" تساق في تصميم الوحداتيظهر اال "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر

631 
فحة الفتتاحيددة يتضددمن غددالف الوحدددة صددورة بكامددل الصدد

الوحدددددددة فددددددي كتدددددداب الطالددددددب  وعبددددددارة تددددددرتبط بموضددددددوع 
 وبمضمون الوحدة

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

تتددددوفر توجيهددددات للمعلددددم فددددي هددددوامش اإلفتتاحيددددة  لددددربط  632
 موضوع الوحدة بمواضيع تعلم األحياء الخمسة

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

فددداهيم الشددائعة الغيددر صدددحيحة تتددوفر توجيهددات للمعلددم للم 633
(Misconceptions) 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

 minute Unit-5تتوفر توجيهدات للمعلدم السدتهالل الوحددة  634
Launch 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

 Serviceتتددددددوفر توجيهددددددات للمعلددددددم لخدمددددددة المجتمددددددع  637
Learning/Community Service 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن
 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس
 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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ة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قيم أن (.34-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (8588)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الوحدات

وقد  %(858)قق هذه المواصفة؛ وبنسبة بذلك لم تتحو ( .853أقل من-.8588)في المدى مابين 
الحال بالنسبة لجميع تحقق وكذا حيث لم ي( 8588)حصل المؤشر السادس على متوسط حسابي قيمته 

 إلى غياب افتتاحية الوحدة من الدليل نظرا لتقسيم كتاب الطالب إلى وتعزى هذه النتيجة ه،شواهد
 .فصول ودروس

 

 لألحياء لدليل المعلم  يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث
 الصف األول الثانوي

( 4)ل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحلي
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  تمؤشرا

التكرارات والمتوسط ( 346-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  النحرافاالحسابي و 

 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 146-4 جدول 

 الثانوي الصف األول ألحياءل لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

منخف
ض جداً 

(0) 

 يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم 4المؤّشر

431 
للفصل يمتد في صفحتين في بداية ( منظم)يتوفر مخطط 

 كل فصل
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 يظهر في مخطط الفصل الفكرة العامة من الفصل 432
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

433 

لى  يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس الفصل، وا 
 :أعمدة تشمل3

 Section Objectivesأهداف الدروس  -   
 National Standardsالمعايير الوطنية  -   
 Materials and Planningد والتخطيط الموا -   
 الوقت المقترح -   
  Chapter Resourcesمصادر الفصل  -   
 Additional Resourcesمصادر إضافية  -   
 Technologyالتقنية -   

   4  ت

2300 0300 

   100  ن

 يشمل مخطط الفصل على جدول زمني مقترح للتدريس 434
  2 2  ت

1370 03744 
  70 70  ن
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بمستوى تحقق منخفض نتيجة غياب كل ( .853)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 33، 34، 3) الشواهدثم 
ومصادر المعلم والتي تقدم  Backward Mappingمن مصادر المعلم للتخطيط للتأكد من التعلم 

والتي ( 37، 0، 7) الشواهددوات المختبر، وأخيرا وغياب فهرس أل المهني توجيهات تفيد في التطور
تحقق نتيجة غياب كل من الفقرات التالية عن ولم تلكل منها ( 8588)حصلت على متوسط حسابي 

 CDمصادر إلكترونية متعددة للمعلم على قرص صلب  توجيهات لتعلم المفردات العلمية،: مصادر المعلم

ROM ارات تشمل االختبExam View، ومختبرات الفيديو، وموقع الكيمياء اإللكتروني، إدارة المختبرات 

LabManager المختبرات االفتراضية، السبورة التفاعلية، عمل المعلم ،Teacher Work عمل الطالب ،
Student Work. 

 لألحياء  لدليل المعلم يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 الصف األول الثانوي

 تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر
وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( .34-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 147-4 جدول 

 الثانوي الصف األول لألحياء لدليل المعلم" تساق في تصميم الوحداتيظهر اال "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر

631 
فحة الفتتاحيددة يتضددمن غددالف الوحدددة صددورة بكامددل الصدد

الوحدددددددة فددددددي كتدددددداب الطالددددددب  وعبددددددارة تددددددرتبط بموضددددددوع 
 وبمضمون الوحدة

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

تتددددوفر توجيهددددات للمعلددددم فددددي هددددوامش اإلفتتاحيددددة  لددددربط  632
 موضوع الوحدة بمواضيع تعلم األحياء الخمسة

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

فددداهيم الشددائعة الغيددر صدددحيحة تتددوفر توجيهددات للمعلددم للم 633
(Misconceptions) 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

 minute Unit-5تتوفر توجيهدات للمعلدم السدتهالل الوحددة  634
Launch 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

 Serviceتتددددددوفر توجيهددددددات للمعلددددددم لخدمددددددة المجتمددددددع  637
Learning/Community Service 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن
 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس
 0300 0300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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ة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قيم أن (.34-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف ، (8588)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الوحدات

وقد  %(858)قق هذه المواصفة؛ وبنسبة بذلك لم تتحو ( .853أقل من-.8588)في المدى مابين 
الحال بالنسبة لجميع تحقق وكذا حيث لم ي( 8588)حصل المؤشر السادس على متوسط حسابي قيمته 

 إلى غياب افتتاحية الوحدة من الدليل نظرا لتقسيم كتاب الطالب إلى وتعزى هذه النتيجة ه،شواهد
 .فصول ودروس

 

 لألحياء لدليل المعلم  يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الرابعة من المحور الثالث
 الصف األول الثانوي

( 4)ل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحلي
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  تمؤشرا

التكرارات والمتوسط ( 346-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  النحرافاالحسابي و 

 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 146-4 جدول 

 الثانوي الصف األول ألحياءل لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

منخف
ض جداً 

(0) 

 يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم 4المؤّشر
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للفصل يمتد في صفحتين في بداية ( منظم)يتوفر مخطط 

 كل فصل
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 يظهر في مخطط الفصل الفكرة العامة من الفصل 432
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

433 

لى  يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس الفصل، وا 
 :أعمدة تشمل3

 Section Objectivesأهداف الدروس  -   
 National Standardsالمعايير الوطنية  -   
 Materials and Planningد والتخطيط الموا -   
 الوقت المقترح -   
  Chapter Resourcesمصادر الفصل  -   
 Additional Resourcesمصادر إضافية  -   
 Technologyالتقنية -   

   4  ت

2300 0300 

   100  ن

 يشمل مخطط الفصل على جدول زمني مقترح للتدريس 434
  2 2  ت

1370 03744 
  70 70  ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

منخف
ض جداً 

(0) 

437 
يشددددددمل المخطددددددط علددددددى توضدددددديح لمختصددددددرات التدددددددريس 

 المتمايز المستخدمة الستراتيجيات التدريس واألنشطة
   1 3 ت

2327 1370 
   27 47 ن

 03742 2320 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %4333 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

 يم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرفة القبلية للطالبيساعد تصم 8المؤشر

831 
يتضددددمنمقدمة الفصدددددل توجيهدددددات للمعلدددددم لمناقشدددددة الفكدددددرة 

 العامة
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

يتضددمنمقدمة الفصددل توجيهددات للمعلددم السددتهالل الفصددل  832
 Ask Studentبعنوان أسأل الطالب 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

833 
يتضددددددددددمنمقدمة الفصددددددددددل توجيهددددددددددات لتطبيددددددددددق التجربددددددددددة 

 االستهاللية
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

834 
يتضددددمنمقدمة الفصددددل توجيهددددات لالسددددتفادة مددددن الفصددددول 

 CD-ROMالتفاعلية المتوفرة على قرص 
 4    ت

0300 0300 
 100    ن

 0300 2327 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %4730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل 9المؤشر

931 

يوجد توجيهدات للمعلدم فدي نهايدة كدل فصدل لالسدتفادة مدن 
فددي الميدددان، أو : صددفحة االثددراء العلمددي المتددوفرة بعنددوان

ي صمم مختبرك، أو أحدث المستجدات فد-مختبر األحياء
، أو تصددورات Cutting-Edge Biologyعلددم األحيدداء 

 بصرية للمفاهيم العلميلة

    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 ويات في الفصلتتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المست 10المؤشر

 تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم 1031
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 1032
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1033 
تتددوفر إجابددات ألسددئلة فقددرات التقددويم الموجددودة فددي كتدداب 

 الطالب
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1034 
يوجددد اشددارة للرجددوع لموقددع األحيدداء فددي صددفحات التقددويم 

 الختامي في نهاية الفصل
 2 2   ت

0370 1343 
 70 70   ن

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

منخف
ض جداً 

(0) 

 03433 2363 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %8434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 03289 2339 ابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الر 
  %4934 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن (346-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85.09)معياري  وبانحراف ، (579.)تساوي يظهر االتساق في تصميم الفصول 

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(3953.)% 
بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( 5.8.)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي قيمته  

بمستوى تحقق مرتفع نتيجة تضمين الدليل لمخطط الفصل ( 7588)على متوسط ( .، 3) انالشاهد
على ( .)، يليه الشاهد العامة من الفصل في المخطط وورود الفكرة األصلكما ظهر في الدليل 

بمستوى تحقق متوسط نتيجة ( 4، 7) الشاهدانيليهما  مرتفع،بمستوى تحقق ( ..5.)متوسط حسابي 
 المخطط لم يشمل عمود المعايير الوطنية وال عمود التقنية، أنال إالتزام بمكونات مخطط الفصل 

، (38aص  3ف)مقترح في خمسة من فصول الكتاب وهي والجداول الموجودة فارغة من الزمن ال
أيضا الزمن المقترح يختلف  (.a.38ص 9ف)، (a.3ص 0ف)، (70aص 3ف)، (6aص 6ف)

كما ال يراعي الزمن المقترح في النسخة العربية ، في الفصول التي ذكر زمنا مقترحاً  األصلعما في 
 .(Basic – General – Honors) األصلمستويات الطالب كما هو واضح في النسخة 

 هده تراوحت بينفقد حصل على متوسطات حسابية لشوا وبالنسبة للمؤشر الثامن
بمستوى تحقق مرتفع ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، .، 3)هد او شال توحصل( 8588-7588)

التزام الدليل بتصميم مقدمة الفصل  معتحقق حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)لشاهد يليها ا
المقدمة لم تتضمن توجيهات لالستفادة من الفصول  أنال إعد المعلم على تنشيط المعرفة القبلية لتسا

 . CD-ROMالتفاعلية المتوفرة على قرص 

بمستوى تحقق مرتفع وكذا ( 7588)والمؤشر التاسع حصل على متوسط حسابي بلغت قيمته 
  .العلمي ضمن الفصل وذلك لتوفر فقرات متعددة لالثراء( 3)الحال بالنسبة الشاهد 

بمستوى تحقق مرتفع حيث حققت ( 567.)وقد حصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي 
فقد حصل على متوسط ( 4) أما الشاهد( 7588)مستوى مرتفع بمتوسط حسابي ( 7، .، 3)الشواهد 
قع المو  إلى النسخة العربية توجد اإلشارةفي  حيث إن منخفض جدابمستوى تحقق ( 85.8)حسابي 
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

منخف
ض جداً 

(0) 

437 
يشددددددمل المخطددددددط علددددددى توضدددددديح لمختصددددددرات التدددددددريس 

 المتمايز المستخدمة الستراتيجيات التدريس واألنشطة
   1 3 ت

2327 1370 
   27 47 ن

 03742 2320 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %4333 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

 يم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرفة القبلية للطالبيساعد تصم 8المؤشر

831 
يتضددددمنمقدمة الفصدددددل توجيهدددددات للمعلدددددم لمناقشدددددة الفكدددددرة 

 العامة
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

يتضددمنمقدمة الفصددل توجيهددات للمعلددم السددتهالل الفصددل  832
 Ask Studentبعنوان أسأل الطالب 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

833 
يتضددددددددددمنمقدمة الفصددددددددددل توجيهددددددددددات لتطبيددددددددددق التجربددددددددددة 

 االستهاللية
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

834 
يتضددددمنمقدمة الفصددددل توجيهددددات لالسددددتفادة مددددن الفصددددول 

 CD-ROMالتفاعلية المتوفرة على قرص 
 4    ت

0300 0300 
 100    ن

 0300 2327 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %4730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل 9المؤشر

931 

يوجد توجيهدات للمعلدم فدي نهايدة كدل فصدل لالسدتفادة مدن 
فددي الميدددان، أو : صددفحة االثددراء العلمددي المتددوفرة بعنددوان

ي صمم مختبرك، أو أحدث المستجدات فد-مختبر األحياء
، أو تصددورات Cutting-Edge Biologyعلددم األحيدداء 

 بصرية للمفاهيم العلميلة

    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %100 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 ويات في الفصلتتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المست 10المؤشر

 تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم 1031
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

 تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 1032
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1033 
تتددوفر إجابددات ألسددئلة فقددرات التقددويم الموجددودة فددي كتدداب 

 الطالب
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1034 
يوجددد اشددارة للرجددوع لموقددع األحيدداء فددي صددفحات التقددويم 

 الختامي في نهاية الفصل
 2 2   ت

0370 1343 
 70 70   ن

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 

منخف
ض جداً 

(0) 

 03433 2363 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %8434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 03289 2339 ابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الر 
  %4934 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن (346-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85.09)معياري  وبانحراف ، (579.)تساوي يظهر االتساق في تصميم الفصول 

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ما
(3953.)% 
بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( 5.8.)وقد حصل المؤشر السابع على متوسط حسابي قيمته  

بمستوى تحقق مرتفع نتيجة تضمين الدليل لمخطط الفصل ( 7588)على متوسط ( .، 3) انالشاهد
على ( .)، يليه الشاهد العامة من الفصل في المخطط وورود الفكرة األصلكما ظهر في الدليل 

بمستوى تحقق متوسط نتيجة ( 4، 7) الشاهدانيليهما  مرتفع،بمستوى تحقق ( ..5.)متوسط حسابي 
 المخطط لم يشمل عمود المعايير الوطنية وال عمود التقنية، أنال إالتزام بمكونات مخطط الفصل 

، (38aص  3ف)مقترح في خمسة من فصول الكتاب وهي والجداول الموجودة فارغة من الزمن ال
أيضا الزمن المقترح يختلف  (.a.38ص 9ف)، (a.3ص 0ف)، (70aص 3ف)، (6aص 6ف)

كما ال يراعي الزمن المقترح في النسخة العربية ، في الفصول التي ذكر زمنا مقترحاً  األصلعما في 
 .(Basic – General – Honors) األصلمستويات الطالب كما هو واضح في النسخة 

 هده تراوحت بينفقد حصل على متوسطات حسابية لشوا وبالنسبة للمؤشر الثامن
بمستوى تحقق مرتفع ( 7588)على متوسط حسابي ( 7، .، 3)هد او شال توحصل( 8588-7588)

التزام الدليل بتصميم مقدمة الفصل  معتحقق حيث لم ي( 8588)بمتوسط حسابي ( 4)لشاهد يليها ا
المقدمة لم تتضمن توجيهات لالستفادة من الفصول  أنال إعد المعلم على تنشيط المعرفة القبلية لتسا

 . CD-ROMالتفاعلية المتوفرة على قرص 

بمستوى تحقق مرتفع وكذا ( 7588)والمؤشر التاسع حصل على متوسط حسابي بلغت قيمته 
  .العلمي ضمن الفصل وذلك لتوفر فقرات متعددة لالثراء( 3)الحال بالنسبة الشاهد 

بمستوى تحقق مرتفع حيث حققت ( 567.)وقد حصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي 
فقد حصل على متوسط ( 4) أما الشاهد( 7588)مستوى مرتفع بمتوسط حسابي ( 7، .، 3)الشواهد 
قع المو  إلى النسخة العربية توجد اإلشارةفي  حيث إن منخفض جدابمستوى تحقق ( 85.8)حسابي 
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االلكتروني في أسفل صفحات تقويم الفصل في كتاب الطالب وليست في دليل المعلم على العكس من 
التي توجد فيها اإلشارة في دليل المعلم في صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل  األصلالنسخة 

 .Chapter testوموجهة تحديدا نحو 
 
 

 لألحياء لدليل المعلم تساق في تصميم الدروسيظهر اال : المواصفة الخامسة من المحور الثالث 
  الصف األول الثانوي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر

التكرارات والمتوسط ( 343-4)ويوضح الجدول ، رات هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤش
 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 

 

 144-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 الثانوي الصف األول لألحياء لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم مكونات الدروس بنمطية واضحة ومتّسقة 11المؤشر

1131 
تددددنّظم توجيهددددات المعلددددم علددددى هددددوامش صددددفحات كتدددداب 

 الطالب
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

    4 ت يوجد توجيهات لمناقشة الفكرة الرئيسة في بداية كل درس 1132
3300 0300 

    100 ن

1133 
تتضددددمن مرحلددددة التدددددريس توجيهددددات لمراعدددداة المسددددتويات 

 المختلفة للطلبة، والتنوع
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1134 
يتضدددددددددددددددددددددمن الدددددددددددددددددددددددرس فقددددددددددددددددددددددرة تقددددددددددددددددددددددويم بنددددددددددددددددددددددائي 

(FormativeAssessment )التقدددددددويم : تشدددددددمل مدددددددرحلتين
(Evaluation) العالج ،(Remediation) 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1137 
 Writingتتضمن التوجيهات توضيحا لكيفية دعم الكتابة 

support 
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

لتطبيدددددددددق ( أو تأكيددددددددددا)تتضدددددددددمن التوجيهدددددددددات توضددددددددديحا  1136
 Reading strategyالستراتيجية القراءة 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1134 
 Skillتتضددددمن التوجيهددددات توضدددديحا للتدددددريب علددددى 

practice 
    4 ت

    100 ن 0300 3300

1138 
المفدددددداهيم تتضددددددمن التوجيهددددددات توضدددددديحا لكيفيددددددة تنميددددددة 

Develop concepts 
    4 ت

    100 ن 0300 3300

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

1139 
بحسددددددب الدددددددروس تتضددددددمن التوجيهددددددات التفكيددددددر الناقددددددد 

Critical thinking 
    4 ت

    100 ن 0300 3300

بحسددب الدددروس قددد تتضددمن توجيهددات السددتخدام سدداللم التقدددير  11310
 بفي تقييم المطويات المشار لها في كتاب الطال

 4    ت
 100    ن 0300 0300

 0300 2340 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %9030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
 0300 2340 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %9030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 

ي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قيمة المتوسط الحساب أن( 343-4)ح من الجدول يتض
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف، (538.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

%( 9858)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
 .ؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة مرتفعةنتيجة تحقق الم

أما الشواهد التابعة للمؤشر الحادي عشر فقد حققت مستوى مرتفع بمتوسط حسابي بلغت 
( 38) الشاهد التزام الدليل بتنظيم مكونات الدروس بنمطية واضحة ومتسقة أمانتيجة ( 7588)قيمته 
الستخدام ساللم التقدير في تقييم  جاء في المرتبة األخيرة نتيجة غياب توجيهاتلذا حقق فلم يت

 .المطويات المشار لها في كتاب الطالب
 

 خالصة نتائج المحور الثالث: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

 تم ، اتمؤشر ( 9)مواصفة تضمنت ( 4)دها تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عد
ات االنحرافعرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، و 

المتوسطات الحسابية ( 340-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :ة لهذه المواصفات مرتبة كما يليوالنسب المئوي

 148-4  جدول

 االول أحياء الصفلدليل المعلم المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 
 مواصفات التناول والعرض

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 4 %7030 0300 1370 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 3
 7 %6730 03204 1397 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل .
 . %030 0300 0300 يظهر االتساق في تصميم الوحدات 7
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االلكتروني في أسفل صفحات تقويم الفصل في كتاب الطالب وليست في دليل المعلم على العكس من 
التي توجد فيها اإلشارة في دليل المعلم في صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل  األصلالنسخة 

 .Chapter testوموجهة تحديدا نحو 
 
 

 لألحياء لدليل المعلم تساق في تصميم الدروسيظهر اال : المواصفة الخامسة من المحور الثالث 
  الصف األول الثانوي

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و  مؤشر

التكرارات والمتوسط ( 343-4)ويوضح الجدول ، رات هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤش
 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 

 

 144-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة الخامسةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 الثانوي الصف األول لألحياء لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تُـنـــّظم مكونات الدروس بنمطية واضحة ومتّسقة 11المؤشر

1131 
تددددنّظم توجيهددددات المعلددددم علددددى هددددوامش صددددفحات كتدددداب 

 الطالب
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

    4 ت يوجد توجيهات لمناقشة الفكرة الرئيسة في بداية كل درس 1132
3300 0300 

    100 ن

1133 
تتضددددمن مرحلددددة التدددددريس توجيهددددات لمراعدددداة المسددددتويات 

 المختلفة للطلبة، والتنوع
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

1134 
يتضدددددددددددددددددددددمن الدددددددددددددددددددددددرس فقددددددددددددددددددددددرة تقددددددددددددددددددددددويم بنددددددددددددددددددددددائي 

(FormativeAssessment )التقدددددددويم : تشدددددددمل مدددددددرحلتين
(Evaluation) العالج ،(Remediation) 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1137 
 Writingتتضمن التوجيهات توضيحا لكيفية دعم الكتابة 

support 
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

لتطبيدددددددددق ( أو تأكيددددددددددا)تتضدددددددددمن التوجيهدددددددددات توضددددددددديحا  1136
 Reading strategyالستراتيجية القراءة 

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

1134 
 Skillتتضددددمن التوجيهددددات توضدددديحا للتدددددريب علددددى 

practice 
    4 ت

    100 ن 0300 3300

1138 
المفدددددداهيم تتضددددددمن التوجيهددددددات توضدددددديحا لكيفيددددددة تنميددددددة 

Develop concepts 
    4 ت

    100 ن 0300 3300
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

1139 
بحسددددددب الدددددددروس تتضددددددمن التوجيهددددددات التفكيددددددر الناقددددددد 

Critical thinking 
    4 ت

    100 ن 0300 3300

بحسددب الدددروس قددد تتضددمن توجيهددات السددتخدام سدداللم التقدددير  11310
 بفي تقييم المطويات المشار لها في كتاب الطال

 4    ت
 100    ن 0300 0300

 0300 2340 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %9030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
 0300 2340 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

  %9030 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة
 

ي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة قيمة المتوسط الحساب أن( 343-4)ح من الجدول يتض
، ويقع هذا المتوسط (8588)معياري  وبانحراف، (538.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

%( 9858)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)بين  في المدى ما
 .ؤشر الوحيد للمواصفة بدرجة مرتفعةنتيجة تحقق الم

أما الشواهد التابعة للمؤشر الحادي عشر فقد حققت مستوى مرتفع بمتوسط حسابي بلغت 
( 38) الشاهد التزام الدليل بتنظيم مكونات الدروس بنمطية واضحة ومتسقة أمانتيجة ( 7588)قيمته 
الستخدام ساللم التقدير في تقييم  جاء في المرتبة األخيرة نتيجة غياب توجيهاتلذا حقق فلم يت

 .المطويات المشار لها في كتاب الطالب
 

 خالصة نتائج المحور الثالث: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

 تم ، اتمؤشر ( 9)مواصفة تضمنت ( 4)دها تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عد
ات االنحرافعرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، و 

المتوسطات الحسابية ( 340-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :ة لهذه المواصفات مرتبة كما يليوالنسب المئوي

 148-4  جدول

 االول أحياء الصفلدليل المعلم المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثالث 
 مواصفات التناول والعرض

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 4 %7030 0300 1370 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 3
 7 %6730 03204 1397 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل .
 . %030 0300 0300 يظهر االتساق في تصميم الوحدات 7
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رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %4934 03289 2339 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 3 %90 0300 234 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  % 74 03136 1341 واصفات للمحور الثالث الكليمستوى تحقق الم
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( 340-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (85376)معياري  وبانحراف ، (3533)تساوي 

 %(. 3.)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (579.-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

( 53.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  يظهر االتساق في تصميم الدروسالخامسة  تحققت المواصفة
بدرجة مرتفعة  فصولفي تصميم اليظهر االتساق الرابعة  وجاءت في المرتبة األولى، يليها المواصفة

ة الثاني في المحور الثالث، يليها المواصفة ةوجاءت في المرتبة الثاني( 579.)وبمتوسط حسابي بلغ 
بمستوى ( .359)التي حققت متوسط حسابي  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

بمتوسط  عناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل و  األولىيليهاالمواصفة  ،تحقق متوسط
يظهر االتساق في تصميم توسط وأخيرًا جاءت المواصفة الثالثة مومستوى تحقق ( 35.8)حسابي 

، واحتلت بذلك المرتبة األخيرة بين مواصفات حيث لم يتحقق( 8588)بمتوسط حسابي الوحدات 
 .المحور الثالث

 

  للصف األول الثانوي حياءأللمعلم اتساق دليل الخالصة نتائج محاور  4-1-4-2-4
لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 

عرض نتائج المحاور في ضوء  تم محاور، ( 7)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ات المعيارية، والنسب االنحرافالمتوسط الحسابي الموزون لها، و 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 349-4)ويوضح الجدول 
 149-4 جدول 

 حياء للصف األول الثانويب المئوية لمحاور دليل المعلم األالمتوسطات والنس
رقم 

المتوسط  المحاور المحور
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 7 %.465 .858 3548 محور المواصفات التربوية 3
 3 % 3.56 .857 5.3. محور المواصفات الفنية .
 . % 3. 85376 3533 محور مواصفات التناول والعرض 7

  %6858 85846 3508 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

118 
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا وقعت (  349-4)ح من الجدول يتض
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا لدليل المعلم كان، حيث (5.3.-3548)بين 

أقل -35.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 3508)لألحياء 
وقد جاء ترتيب التحقق للمحور الثاني المتعلق بالمواصفات الفنية في %(. 6858)بنسبة تحقق ( ..5.ن م

فيما جاء المحور . مرتفعةوتحقق بدرجة ( 5.3.)المرتبة األولى حيث حصل على متوسط حسابي بلغ 
حسابي بلغ الثالث المتعلق بمحور مواصفات التناول والعرض في المرتبة الثانية وحصل على متوسط 

وبدرجة تحقق متوسطة، وأخيرا جاء المحور األول المتعلق بالمواصفات التربوية في المرتبة الثالثة ( 3533)
 :ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى. وتحقق  بدرجة منخفضة( 354)حيث حصل على متوسط حسابي بلغ 

 ت للمعلم حول دليل المعلم مصمم بشكل صفحات مصغرة من كتاب الطالب مزودة بتوجيها
استراتيجيات تنفيذ المنهج في الهوامش لذا تأثر تحقق المواصفات المرتبطة في كتاب الطالب في 
دليل المعلم ، ولعل أبرز ما ظهر في تفسير النتائج هو عدم اعتماد تقسيم بنية كتاب الطالب إلى 

التوجيهات للمعلم وحدات مما غاب معه صفحات كتاب الطالب المصغرة في الدليل وغاب بالتالي 
والمرتبطة بصفحات افتتاحية الوحدات في الهوامش مما أثر بذلك على تحقق بعض المواصفات 

 .المرتبطة بها
  المصادر التقنية المتعددة في السلسلة األصل تدعم المعلم بأدوات تقنية متعددة تساهم في تنفيذ

في العديد من مواصفات السلسلة  المنهج بشكل متكامل مع النسخة الورقية له وارتبطت بالتالي
األصل منها اعتماد وسائل تقنية متعددة تدعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة ونتيجة 
لغياب هذة المصادر التقنية من منتجات المشروع أثر ذلك على تحقق العديد من المواصفات 

-TeacherWork CD-ROOM, Interactive Classroom CD: المرتبطة بها مثل
ROOM, ExamView, Video Labs DVD, StudentWorks Plus CD-ROOM, 

.Virtual Labs, and LabManager  
  عن النظام التعليمي ( الواليات المتحدة االمريكية)اختالف النظام التعليمي لبلد منشا الكتب األصل

طنية االمريكية وتوثيقها في المملكة العربية السعودية من حيث ارتباط محتوى الكتب بالمعايير الو 
حياء في الواليات بصورة معلنة وصريحة في الدليل، اختالف الوزن النسبي لتدريس مادة األ
جزاء ليتوافق مع أ ةالمتحدة االمريكية حيث قدمت المادة في كتاب واحد بينما قسم الدليل إلى ست

دة في بلد المنشأ عن زمن ، اختالف زمن الحصة الدراسية الواحالتقسيم الذي تم لكتاب الطالب
الحصة في النظام التعليمي في المملكة أثر بشكل واضح على تحقق العديد من مواصفات الدليل 

 .األصل
  عن اللغة العربية في الدليل ضمن ( اللغة اإلنجليزية)اختالف لغة الكتاب في السلسلة األصل

 Academicزية مثلمنتجات المشروع وما ترتب عليه من فقرات تدعم اللغة اإلنجلي

Vocabulary, Scientific Word Origins قد ساهم في عدم تحقق بعض المواصفات . 
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رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %4934 03289 2339 يظهر االتساق في تصميم الفصول 4
 3 %90 0300 234 يظهر االتساق في تصميم الدروس .

  % 74 03136 1341 واصفات للمحور الثالث الكليمستوى تحقق الم
 

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( 340-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (85376)معياري  وبانحراف ، (3533)تساوي 

 %(. 3.)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (579.-8588)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

( 53.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي  يظهر االتساق في تصميم الدروسالخامسة  تحققت المواصفة
بدرجة مرتفعة  فصولفي تصميم اليظهر االتساق الرابعة  وجاءت في المرتبة األولى، يليها المواصفة

ة الثاني في المحور الثالث، يليها المواصفة ةوجاءت في المرتبة الثاني( 579.)وبمتوسط حسابي بلغ 
بمستوى ( .359)التي حققت متوسط حسابي  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

بمتوسط  عناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل و  األولىيليهاالمواصفة  ،تحقق متوسط
يظهر االتساق في تصميم توسط وأخيرًا جاءت المواصفة الثالثة مومستوى تحقق ( 35.8)حسابي 

، واحتلت بذلك المرتبة األخيرة بين مواصفات حيث لم يتحقق( 8588)بمتوسط حسابي الوحدات 
 .المحور الثالث

 

  للصف األول الثانوي حياءأللمعلم اتساق دليل الخالصة نتائج محاور  4-1-4-2-4
لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 

عرض نتائج المحاور في ضوء  تم محاور، ( 7)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ات المعيارية، والنسب االنحرافالمتوسط الحسابي الموزون لها، و 

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 349-4)ويوضح الجدول 
 149-4 جدول 

 حياء للصف األول الثانويب المئوية لمحاور دليل المعلم األالمتوسطات والنس
رقم 

المتوسط  المحاور المحور
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 7 %.465 .858 3548 محور المواصفات التربوية 3
 3 % 3.56 .857 5.3. محور المواصفات الفنية .
 . % 3. 85376 3533 محور مواصفات التناول والعرض 7

  %6858 85846 3508 مستوى تحقق  المحاور الكلية
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا وقعت (  349-4)ح من الجدول يتض
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا لدليل المعلم كان، حيث (5.3.-3548)بين 

أقل -35.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 3508)لألحياء 
وقد جاء ترتيب التحقق للمحور الثاني المتعلق بالمواصفات الفنية في %(. 6858)بنسبة تحقق ( ..5.ن م

فيما جاء المحور . مرتفعةوتحقق بدرجة ( 5.3.)المرتبة األولى حيث حصل على متوسط حسابي بلغ 
حسابي بلغ الثالث المتعلق بمحور مواصفات التناول والعرض في المرتبة الثانية وحصل على متوسط 

وبدرجة تحقق متوسطة، وأخيرا جاء المحور األول المتعلق بالمواصفات التربوية في المرتبة الثالثة ( 3533)
 :ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى. وتحقق  بدرجة منخفضة( 354)حيث حصل على متوسط حسابي بلغ 

 ت للمعلم حول دليل المعلم مصمم بشكل صفحات مصغرة من كتاب الطالب مزودة بتوجيها
استراتيجيات تنفيذ المنهج في الهوامش لذا تأثر تحقق المواصفات المرتبطة في كتاب الطالب في 
دليل المعلم ، ولعل أبرز ما ظهر في تفسير النتائج هو عدم اعتماد تقسيم بنية كتاب الطالب إلى 

التوجيهات للمعلم وحدات مما غاب معه صفحات كتاب الطالب المصغرة في الدليل وغاب بالتالي 
والمرتبطة بصفحات افتتاحية الوحدات في الهوامش مما أثر بذلك على تحقق بعض المواصفات 

 .المرتبطة بها
  المصادر التقنية المتعددة في السلسلة األصل تدعم المعلم بأدوات تقنية متعددة تساهم في تنفيذ

في العديد من مواصفات السلسلة  المنهج بشكل متكامل مع النسخة الورقية له وارتبطت بالتالي
األصل منها اعتماد وسائل تقنية متعددة تدعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة ونتيجة 
لغياب هذة المصادر التقنية من منتجات المشروع أثر ذلك على تحقق العديد من المواصفات 

-TeacherWork CD-ROOM, Interactive Classroom CD: المرتبطة بها مثل
ROOM, ExamView, Video Labs DVD, StudentWorks Plus CD-ROOM, 

.Virtual Labs, and LabManager  
  عن النظام التعليمي ( الواليات المتحدة االمريكية)اختالف النظام التعليمي لبلد منشا الكتب األصل

طنية االمريكية وتوثيقها في المملكة العربية السعودية من حيث ارتباط محتوى الكتب بالمعايير الو 
حياء في الواليات بصورة معلنة وصريحة في الدليل، اختالف الوزن النسبي لتدريس مادة األ
جزاء ليتوافق مع أ ةالمتحدة االمريكية حيث قدمت المادة في كتاب واحد بينما قسم الدليل إلى ست

دة في بلد المنشأ عن زمن ، اختالف زمن الحصة الدراسية الواحالتقسيم الذي تم لكتاب الطالب
الحصة في النظام التعليمي في المملكة أثر بشكل واضح على تحقق العديد من مواصفات الدليل 

 .األصل
  عن اللغة العربية في الدليل ضمن ( اللغة اإلنجليزية)اختالف لغة الكتاب في السلسلة األصل

 Academicزية مثلمنتجات المشروع وما ترتب عليه من فقرات تدعم اللغة اإلنجلي

Vocabulary, Scientific Word Origins قد ساهم في عدم تحقق بعض المواصفات . 
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 لصف األول الثانوي لفيزياء التب نتائج اتساق ك 4-1-7
 ومناقشتهاللصف األول الثانوي  تحليل كتاب الطالب للفيزياءنتائج  4-1-7-1

الفيزيداء الفصددل  لمددادة يسدتعرض هددذا الجدزء نتددائج تحليدل كتدداب الطالدب  للصددف األول الثدانوي
الدراسدددي األول، والفصدددل الدراسدددي الثددداني، مدددن خدددالل عدددرض نتدددائج مواصدددفات كدددل محدددور فدددي ضدددوء 

 :مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف كما يلي
 

للصف األول  للفيزياء لكتاب الطالب التربوية المواصفات: المحور األول 3-3-.-4-3
 الثانوي

الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من لمحور على يركز هذا ا
الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة 

عرض نتدائج  تم و  مؤشرا رئيسًا،( 8.)تحتها ، ويتضمن خمس مواصفات يندرج لكتاب الطالب األصل
 :لمحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يليهذا ا

 

 للفيزياء لكتاب الطالب االستقصاء حول المحتوى تمحور: المواصفة األولى من المحور األول 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، ويوضح  شر وذلك باستخراجمؤ 
  .النسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة( 3.8-4)الجدول 

 ات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشر  170-4 دول ج

 فيزياء –لكتاب الطالب للصف األول الثانوي " تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 .، وتزّود الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطينيشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء 1المؤّشر

353 
التجددارب االسددتهاللية، والتجددارب، ومختبددر "تقدددم أنشددطة 

فرصددا للطددالب لتخطدديط االستقصدداءات " تحليددل البيانددات
 وجمع البيانات وتحليل األدلة

   7 3 ت
.5.. 85.88 

   .3 .. ن

35. 
لددددى تطبيددددق الطددددالب ع" مختبددددر الفيزيدددداء"تشددددجع فقددددرات 

مهددددددارات العلددددددوم االستقصددددددائية باسددددددتخدام تصددددددميم مددددددن 
 اختيارهم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

357 
تقدددددم المختبددددرات االفتراضددددية الفرصددددة للطددددالب لتطبيددددق 
المهددارات االستقصددائية فددي الفصددول الدراسددية االعتياديددة 

 (بدون استخدام المعمل)

 7 3   ت
85.. 85.8 

 .3 ..   ن

 85663 350 وسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األولالمت
  %6353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة  2المؤّشر

يشجع التفكير الناقد الموجود في مراجعة الفصل مهدارات  53.
 العمليات العلمية

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تقدددم أدلددة المهددارات أفكددارا حددول أهميددة مهددارات عمليددات  53.
 (في مرجعيات الطالب)العلم وكيفية تطويرها 

 3 7   ت
853. 85.8 

 .. .3   ن

.53 
تقدددددم أنشدددددطة المختبددددرات بجميدددددع أنواعهددددا فرصدددددا كثيدددددرة 

ـــــــل لممارسدددددددة مهدددددددارات عمليدددددددات العلدددددددم المالحظدددددددة  مث
 ب والنتيجةواالستنباط والتنبؤ ومعرفة السب

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.53 

يركدددز المحتدددوى علدددى تنميدددة مهدددارات عمليدددات العلدددم فدددي 
دليدددددددل المختبدددددددر، ودليدددددددل مختبدددددددر االستقصددددددداء، ودليدددددددل 
المجسدددات للمختبدددرات، مهدددارات عمليدددات العلدددم فدددي كدددل 

 مختبر

  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

 85330 586. الثانيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  %6053 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 85637 3597 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %6458 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 
 ورتمحأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 3.8-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا المتوسط في المدى (85637)، وبانحراف معياري (3597)تساوي  االستقصاء حول المحتوى
 %(.6458)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( ..5.أقل من-.35)بين  ما

، (7588-..85)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 
حيث التزمت كتب المشروع ( 7588)قق الشاهد الثاني بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغت قيمته وتح

 األول بالتركيز على تصميم الطالب لتجربته في عدد مناسب من األنشطة، يليه في المرتبة الثانية الشاهد
خالل التجارب من فكتب المشروع أولت جمع البيانات وتحليلها أهمية ( ..5.)بمتوسط حسابي قيمته 

بمتوسط  الثالث ، ويأتي الشاهداالستهاللية ومختبر الفيزياء إال أنه لم يتطرق لمختبرات تحليل البيانات
تفعيل المختبرات االفتراضية  ورود بسبب عدم جدا والذي تحقق بمستوى منخفض( ..85)حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها
وجاء ( 7588-.853)د تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين بالنسبة للمؤشر الثاني فق

 لكل منهما ومستوى تحقق مرتفع( 7588)الشاهد األول والشاهد الثالث بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 
حيث ساهم التفكير الناقد ونشطة المختبرات في إعطاء الفرصة للطالب بممارسة عمليات العلم، يليهما 
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 لصف األول الثانوي لفيزياء التب نتائج اتساق ك 4-1-7
 ومناقشتهاللصف األول الثانوي  تحليل كتاب الطالب للفيزياءنتائج  4-1-7-1

الفيزيداء الفصددل  لمددادة يسدتعرض هددذا الجدزء نتددائج تحليدل كتدداب الطالدب  للصددف األول الثدانوي
الدراسدددي األول، والفصدددل الدراسدددي الثددداني، مدددن خدددالل عدددرض نتدددائج مواصدددفات كدددل محدددور فدددي ضدددوء 

 :مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف كما يلي
 

للصف األول  للفيزياء لكتاب الطالب التربوية المواصفات: المحور األول 3-3-.-4-3
 الثانوي

الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من لمحور على يركز هذا ا
الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة 

عرض نتدائج  تم و  مؤشرا رئيسًا،( 8.)تحتها ، ويتضمن خمس مواصفات يندرج لكتاب الطالب األصل
 :لمحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يليهذا ا

 

 للفيزياء لكتاب الطالب االستقصاء حول المحتوى تمحور: المواصفة األولى من المحور األول 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، ويوضح  شر وذلك باستخراجمؤ 
  .النسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة( 3.8-4)الجدول 

 ات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشر  170-4 دول ج

 فيزياء –لكتاب الطالب للصف األول الثانوي " تمحور المحتوى حول االستقصاء"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 .، وتزّود الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعلمين نشطينيشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء 1المؤّشر

353 
التجددارب االسددتهاللية، والتجددارب، ومختبددر "تقدددم أنشددطة 

فرصددا للطددالب لتخطدديط االستقصدداءات " تحليددل البيانددات
 وجمع البيانات وتحليل األدلة

   7 3 ت
.5.. 85.88 

   .3 .. ن

35. 
لددددى تطبيددددق الطددددالب ع" مختبددددر الفيزيدددداء"تشددددجع فقددددرات 

مهددددددارات العلددددددوم االستقصددددددائية باسددددددتخدام تصددددددميم مددددددن 
 اختيارهم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

357 
تقدددددم المختبددددرات االفتراضددددية الفرصددددة للطددددالب لتطبيددددق 
المهددارات االستقصددائية فددي الفصددول الدراسددية االعتياديددة 

 (بدون استخدام المعمل)

 7 3   ت
85.. 85.8 

 .3 ..   ن

 85663 350 وسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األولالمت
  %6353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يطور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفة  2المؤّشر

يشجع التفكير الناقد الموجود في مراجعة الفصل مهدارات  53.
 العمليات العلمية

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تقدددم أدلددة المهددارات أفكددارا حددول أهميددة مهددارات عمليددات  53.
 (في مرجعيات الطالب)العلم وكيفية تطويرها 

 3 7   ت
853. 85.8 

 .. .3   ن

.53 
تقدددددم أنشدددددطة المختبددددرات بجميدددددع أنواعهددددا فرصدددددا كثيدددددرة 

ـــــــل لممارسدددددددة مهدددددددارات عمليدددددددات العلدددددددم المالحظدددددددة  مث
 ب والنتيجةواالستنباط والتنبؤ ومعرفة السب

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

.53 

يركدددز المحتدددوى علدددى تنميدددة مهدددارات عمليدددات العلدددم فدددي 
دليدددددددل المختبدددددددر، ودليدددددددل مختبدددددددر االستقصددددددداء، ودليدددددددل 
المجسدددات للمختبدددرات، مهدددارات عمليدددات العلدددم فدددي كدددل 

 مختبر

  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

 85330 586. الثانيالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر 
  %6053 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 85637 3597 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %6458 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 
 ورتمحأن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 3.8-4)يتضح من الجدول 

، ويقع هذا المتوسط في المدى (85637)، وبانحراف معياري (3597)تساوي  االستقصاء حول المحتوى
 %(.6458)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( ..5.أقل من-.35)بين  ما

، (7588-..85)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 
حيث التزمت كتب المشروع ( 7588)قق الشاهد الثاني بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغت قيمته وتح

 األول بالتركيز على تصميم الطالب لتجربته في عدد مناسب من األنشطة، يليه في المرتبة الثانية الشاهد
خالل التجارب من فكتب المشروع أولت جمع البيانات وتحليلها أهمية ( ..5.)بمتوسط حسابي قيمته 

بمتوسط  الثالث ، ويأتي الشاهداالستهاللية ومختبر الفيزياء إال أنه لم يتطرق لمختبرات تحليل البيانات
تفعيل المختبرات االفتراضية  ورود بسبب عدم جدا والذي تحقق بمستوى منخفض( ..85)حسابي قيمته 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها
وجاء ( 7588-.853)د تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهده بين بالنسبة للمؤشر الثاني فق

 لكل منهما ومستوى تحقق مرتفع( 7588)الشاهد األول والشاهد الثالث بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 
حيث ساهم التفكير الناقد ونشطة المختبرات في إعطاء الفرصة للطالب بممارسة عمليات العلم، يليهما 
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توفر دليل التجارب العملية بينما لم لوذلك ومستوى تحقق متوسط ( 35.8)متوسط حسابي الشاهد الرابع ب
( .853)الشاهد الثاني بمتوسط  ، وأخيراللمختبرات المجسات ودليل االستقصاء، مختبر دليليتوفر كل من 

ت كونه لم يرد في مرجعيات الطالب سوى دليل الرياضيات الذي يوضح المهارا ومستوى تحقق منخفض
 .خرىللمهارات األأدلة  ولم ترد الرياضية

 
 لكتاب  الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء اعتماد: المواصفة الثانية من المحور األول

 للفيزياء الطالب
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

ارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية مؤشراتوذلك باستخراج التكر 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 3.3-4)ويوضح الجدول . لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 

 171-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 فيزياء –لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء اعتماد"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن ياريالمع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار 3المؤّشر

753 
يددددددوفر المحتددددددوى مقترحددددددات للنقدددددداش ممايسدددددداعد 
الطالددب علددى اسددترجاع المعرفددة السددابقة وتحديددد 

 .أفكاره والتواصل مع اآلخرين

   3 7 ت
.53. 35.8 

   .. .3 ن

يدددوفر المحتدددوى إرشدددادات لدددربط المعرفدددة السدددابقة  .75
 بالمعلومات الجديدة

  7 3  ت
35.. 35.8 

  .3 ..  ن

757 
يقددددم نشددداطات معمليدددة متعدددددة تسدددمح للطدددالب 
الختبدددددددار فهمهدددددددم مقابدددددددل المعلومدددددددات الجديددددددددة 

 .والشواهد

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

ا الختبددار فهددم الطددالب فددي يددوفر المحتددوى فرصدد 754
 مقابل المعلومات والدالئل الجديدة

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن
 .8563 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 4المؤّشر

تقصي الطالب ويقيم فرضياته ويعدلها معتمددا يس 453
 على البيانات التي يتم جمعها

   7 3 ت
.5.. 35.8 

   .3 .. ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن ياريالمع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

45. 
يساعد المحتوى الطدالب للتحقدق مدن الفهدم والحصدول 
علددددى تغذيددددة راجعددددة فوريددددة ضددددمن مراجعددددة الدددددرس، 

 ومراجعة الفصل

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

حدددل التمدددارين فرصدددا للطالدددب لتقيددديم تدددوفر أمثلدددة  457
 اإلجابة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

توفر أهداف التعلم في الفصدول والددروس فرصدا  454
 للطالب لالستعداد للتعلم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

45. 
يسدددددددتطيع الطدددددددالب الوصدددددددول لمراجعدددددددة الفصدددددددول 

وم العلددد"التفاعليدددة واالختبدددارات الذاتيدددة ضدددمن فقدددرة 
 "عبر المواقع االلكترونية

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

 85.87 578. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %3653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 يزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرتباط 7المؤّشر

.53 
مددددددع  تشددددددجع السددددددبورة الذكيددددددة تفاعددددددل الطالددددددب

العدددروض مددددن خددددالل تدددوفير منفددددذا لمواقددددع ذات 
 عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

   . . ت
.5.8 35.8 

   8. 8. ن

يددربط المحتددوى األفكددار العلميددة بالحيدداة الواقعيددة  .5.
 .للطالب والعلوم

   . . ت
.5.8 35.8 

   8. 8. ن

ب تشجع مصادر التعلم االلكترونيدة تفاعدل الطالد 57.
 مع المحتوى العلمي

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

.54 
( مددن خددالل الددربط بدددالواقع)تشددجع دعددوة القددراءة 

اهتمددام الطالددب وتددربط المحتددوى العلمددي بالحيدداة 
 اليومية وسمات المهنة

   . . ت
.5.8 35.8 

   8. 8. ن

.5. 
يقدم المحتوى تجارب تركز على أسدئلة مدن واقدع 

المحتددوى وخطددوات االستكشدداف  الطددالب وتددربط
 .العلمي بالعالم خارج الغرفة الصفية

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يبدددددأ كددددل فصددددل بصددددورة ملونددددة لجددددذب اهتمددددام  56.
 الطالب

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 يبدأ كل فصل بأهداف تعلمية واضحة 53.
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .8534 576. لمستوى تحقق المؤشر الخامسالمتوسط الحسابي 

  %3053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
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توفر دليل التجارب العملية بينما لم لوذلك ومستوى تحقق متوسط ( 35.8)متوسط حسابي الشاهد الرابع ب
( .853)الشاهد الثاني بمتوسط  ، وأخيراللمختبرات المجسات ودليل االستقصاء، مختبر دليليتوفر كل من 

ت كونه لم يرد في مرجعيات الطالب سوى دليل الرياضيات الذي يوضح المهارا ومستوى تحقق منخفض
 .خرىللمهارات األأدلة  ولم ترد الرياضية

 
 لكتاب  الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء اعتماد: المواصفة الثانية من المحور األول

 للفيزياء الطالب
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

ارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية مؤشراتوذلك باستخراج التكر 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 3.3-4)ويوضح الجدول . لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 

 171-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 فيزياء –لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء اعتماد"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن ياريالمع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار 3المؤّشر

753 
يددددددوفر المحتددددددوى مقترحددددددات للنقدددددداش ممايسدددددداعد 
الطالددب علددى اسددترجاع المعرفددة السددابقة وتحديددد 

 .أفكاره والتواصل مع اآلخرين

   3 7 ت
.53. 35.8 

   .. .3 ن

يدددوفر المحتدددوى إرشدددادات لدددربط المعرفدددة السدددابقة  .75
 بالمعلومات الجديدة

  7 3  ت
35.. 35.8 

  .3 ..  ن

757 
يقددددم نشددداطات معمليدددة متعدددددة تسدددمح للطدددالب 
الختبدددددددار فهمهدددددددم مقابدددددددل المعلومدددددددات الجديددددددددة 

 .والشواهد

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن

ا الختبددار فهددم الطددالب فددي يددوفر المحتددوى فرصدد 754
 مقابل المعلومات والدالئل الجديدة

   3 7 ت
.53. 85.8 

   .. .3 ن
 .8563 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 4المؤّشر

تقصي الطالب ويقيم فرضياته ويعدلها معتمددا يس 453
 على البيانات التي يتم جمعها

   7 3 ت
.5.. 35.8 

   .3 .. ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن ياريالمع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

45. 
يساعد المحتوى الطدالب للتحقدق مدن الفهدم والحصدول 
علددددى تغذيددددة راجعددددة فوريددددة ضددددمن مراجعددددة الدددددرس، 

 ومراجعة الفصل

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

حدددل التمدددارين فرصدددا للطالدددب لتقيددديم تدددوفر أمثلدددة  457
 اإلجابة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

توفر أهداف التعلم في الفصدول والددروس فرصدا  454
 للطالب لالستعداد للتعلم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

45. 
يسدددددددتطيع الطدددددددالب الوصدددددددول لمراجعدددددددة الفصدددددددول 

وم العلددد"التفاعليدددة واالختبدددارات الذاتيدددة ضدددمن فقدددرة 
 "عبر المواقع االلكترونية

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

 85.87 578. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %3653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 يزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرتباط 7المؤّشر

.53 
مددددددع  تشددددددجع السددددددبورة الذكيددددددة تفاعددددددل الطالددددددب

العدددروض مددددن خددددالل تدددوفير منفددددذا لمواقددددع ذات 
 عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية

   . . ت
.5.8 35.8 

   8. 8. ن

يددربط المحتددوى األفكددار العلميددة بالحيدداة الواقعيددة  .5.
 .للطالب والعلوم

   . . ت
.5.8 35.8 

   8. 8. ن

ب تشجع مصادر التعلم االلكترونيدة تفاعدل الطالد 57.
 مع المحتوى العلمي

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

.54 
( مددن خددالل الددربط بدددالواقع)تشددجع دعددوة القددراءة 

اهتمددام الطالددب وتددربط المحتددوى العلمددي بالحيدداة 
 اليومية وسمات المهنة

   . . ت
.5.8 35.8 

   8. 8. ن

.5. 
يقدم المحتوى تجارب تركز على أسدئلة مدن واقدع 

المحتددوى وخطددوات االستكشدداف  الطددالب وتددربط
 .العلمي بالعالم خارج الغرفة الصفية

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يبدددددأ كددددل فصددددل بصددددورة ملونددددة لجددددذب اهتمددددام  56.
 الطالب

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 يبدأ كل فصل بأهداف تعلمية واضحة 53.
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 .8534 576. لمستوى تحقق المؤشر الخامسالمتوسط الحسابي 

  %3053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن ياريالمع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر

تسددمح مختبددرات االنترنددت والمشدداريع االلكترونيددة  653
 للطالب بمشاركة آراءهم وأفكارهم

 4    ت
8588 8588 

 388    ن
 8588 8588 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوسط 

  %8 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 4المؤشر

تددددوفر األنشددددطة فرصددددا للعمددددل التعدددداوني لجميددددع  353
 الطالب

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

35. 
ة تشددمل المواقددع علددى تقيدديم ذاتددي وأسددئلة مراجعدد

لنهايددة الفصددل للحصددول علددى تغذيددة راجعددة مددن 
 أجل تحقيق الفهم

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

تشددددمل اتخدددداذ العلددددوم كمهنددددة المسددددتقبل المتددددوفرة  357
 على الروابط إسهامات العلماءالنساء والرجال

 4    ت
0300 0300 

 100    ن
 85603 358 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  . %77 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع
 856.4 587. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %6353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 3.3-4)يتضح من الجدول و 
، وبانحراف معياري (587.)تساوي  الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء اعتماد

وبذلك تكون درجة تحقق ( ..5.أقل من -35.8)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(856.4)
 %(.6353)هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين
وبمستوى تحقق مرتفع اللتزام ( .53.)بمتوسط حسابي  (4، 7)الشواهد  ، وتحققت(.53.-..35)

كتب المشروع بتقديم نشاطات معملية متعددة كما أنها تمنح الفرصة للطالب الختبار فهمهم، أما 
 إال أنه ال ومستوى تحقق مرتفع لنفس السبب السابق( 5.8.)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 3)الشاهد 

بمتوسط حسابي ( .)، وأخيرا جاء الشاهد يوجد ما يدعم العمل التعاوني بين الطالب بشكل بارز
 تحيث ورد ومستوى تحقق منخفض لعدم وجود اإلرشادات بشكل صريح في كتاب الطالب( ..35)

 .(فكر)في بداية الفصول في فقرة 
وقد تحقق الشاهدان ( 7588–..85)متوسطات شواهده بين  أما المؤشر الرابع فقد تراوحت

بمستوى تحقق مرتفع  لتوفر أهداف التعلم في الفصول والدروس ( 7588)بمتوسط حسابي ( 4، 7)
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( 5.8.)بمتوسط حسابي ( .)وكذلك توفر أمثلة حل التمارين فرص االستعداد للتعلم، يليهما الشاهد 
نهاية كل درس ن كتب المشروع اشتملت على مراجعة الدرس في ومستوى تحقق مرتفع وذلك أل

، ثم األصلقل عن العدد المضمن في الكتاب أ سئلةإال أن عدد األ ومراجعة الفصل في نهاية الفصول
ومستوى تحقق مرتفع حيث ظهر بشكل واضح في كتب ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3)الشاهد 

قد ورد ض لم يذكر بشكل صريح فالمشروع في التجارب االستهاللية وصمم تجربتك إال أن فرض الفرو 
ومستوى تحقق ( ..85)بمتوسط حسابي ( .)غلب األحوال ضمن سؤال التجربة، وأخيرا الشاهد أفي 

وذلك لضعف المحتوى الرقمي اإللكتروني للموقع الخاص بالفيزياء على الرغم من ورود جدا منخفض 
 .اسم الموقع في الكتاب

حيث حصلت (  7588-..85)أما المؤشر الخامس فقد تراوحت متوسطات شواهده بين 
لكل منها بمستوى تحقق مرتفع اللتزام كتب ( 7588)على متوسط حسابي ( 3، 6، .)الشواهد 

( 5.8.)على متوسط حسابي ( 4، .، 3)هد يليها الشوا األصلالمشروع بنفس الطريقة الوردة في 
اء العلم بمستوى تحقق مرتفع من خالل ربط الموضوعات بالحياة الواقعية من خالل موضوعات اإلثر 

وكيف تعمل كما أنها تشجع على القراءة في هذه الموضوعات إال أنه لم يرد في الكتاب فقرة ماذا 
لعدم وجود محتوى  جدا ومستوى تحقق منخفض( ..85)بمتوسط حسابي ( 7)قرأت، يليها الشاهد 

  .رقمي في الموقع اإللكتروني وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها في المؤشر الخامس
وهذا بسبب عدم تكامل الموقع ( 8588)تحقق بمتوسط حسابي غير موالمؤشر السادس 

اإللكتروني الخاص بالفيزياء، وأخيرًا في هذه المواصفة جاء المؤشر السابع بشواهده الثالثة التي 
( 7588)متوسط حسابي ( 3)، وحقق الشاهد (7588-8588)تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين 

مرتفع حيث أن معظم األنشطة الواردة في كتب المشروع يغلب عليها طريقة التعلم  بمستوى تحقق
بمتوسط ( 7، .)أنه لم يشر للتعلم التعاوني بشكل مباشر في الكتاب، تاله الشاهدان  رغمالتعاونية 
تحقق لعدم اشتمال الموقع اإللكتروني على أسئلة تقييم ذاتي أو أسئلة غير مومستوى ( 8588)حسابي 

 .سهامات العلماءإل أو تغذية راجعة ولم يشتمل على راجعة نهاية الفصم
 

 يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل : المواصفة الثالثة من المحور األول
 لكتاب الطالب للفيزياء للصف األول الثانوي استراتيجيات مناسبة

( 7)هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات 
مؤشراتوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( ..3-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةية الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئو 
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 

 مرتفع ن ياريالمع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر

تسددمح مختبددرات االنترنددت والمشدداريع االلكترونيددة  653
 للطالب بمشاركة آراءهم وأفكارهم

 4    ت
8588 8588 

 388    ن
 8588 8588 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوسط 

  %8 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 4المؤشر

تددددوفر األنشددددطة فرصددددا للعمددددل التعدددداوني لجميددددع  353
 الطالب

    4 ت
3300 0300 

    100 ن

35. 
ة تشددمل المواقددع علددى تقيدديم ذاتددي وأسددئلة مراجعدد

لنهايددة الفصددل للحصددول علددى تغذيددة راجعددة مددن 
 أجل تحقيق الفهم

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

تشددددمل اتخدددداذ العلددددوم كمهنددددة المسددددتقبل المتددددوفرة  357
 على الروابط إسهامات العلماءالنساء والرجال

 4    ت
0300 0300 

 100    ن
 85603 358 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  . %77 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع
 856.4 587. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %6353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 3.3-4)يتضح من الجدول و 
، وبانحراف معياري (587.)تساوي  الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء اعتماد

وبذلك تكون درجة تحقق ( ..5.أقل من -35.8)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(856.4)
 %(.6353)هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين
وبمستوى تحقق مرتفع اللتزام ( .53.)بمتوسط حسابي  (4، 7)الشواهد  ، وتحققت(.53.-..35)

كتب المشروع بتقديم نشاطات معملية متعددة كما أنها تمنح الفرصة للطالب الختبار فهمهم، أما 
 إال أنه ال ومستوى تحقق مرتفع لنفس السبب السابق( 5.8.)فقد تحقق بمتوسط حسابي ( 3)الشاهد 

بمتوسط حسابي ( .)، وأخيرا جاء الشاهد يوجد ما يدعم العمل التعاوني بين الطالب بشكل بارز
 تحيث ورد ومستوى تحقق منخفض لعدم وجود اإلرشادات بشكل صريح في كتاب الطالب( ..35)

 .(فكر)في بداية الفصول في فقرة 
وقد تحقق الشاهدان ( 7588–..85)متوسطات شواهده بين  أما المؤشر الرابع فقد تراوحت

بمستوى تحقق مرتفع  لتوفر أهداف التعلم في الفصول والدروس ( 7588)بمتوسط حسابي ( 4، 7)
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( 5.8.)بمتوسط حسابي ( .)وكذلك توفر أمثلة حل التمارين فرص االستعداد للتعلم، يليهما الشاهد 
نهاية كل درس ن كتب المشروع اشتملت على مراجعة الدرس في ومستوى تحقق مرتفع وذلك أل

، ثم األصلقل عن العدد المضمن في الكتاب أ سئلةإال أن عدد األ ومراجعة الفصل في نهاية الفصول
ومستوى تحقق مرتفع حيث ظهر بشكل واضح في كتب ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 3)الشاهد 

قد ورد ض لم يذكر بشكل صريح فالمشروع في التجارب االستهاللية وصمم تجربتك إال أن فرض الفرو 
ومستوى تحقق ( ..85)بمتوسط حسابي ( .)غلب األحوال ضمن سؤال التجربة، وأخيرا الشاهد أفي 

وذلك لضعف المحتوى الرقمي اإللكتروني للموقع الخاص بالفيزياء على الرغم من ورود جدا منخفض 
 .اسم الموقع في الكتاب

حيث حصلت (  7588-..85)أما المؤشر الخامس فقد تراوحت متوسطات شواهده بين 
لكل منها بمستوى تحقق مرتفع اللتزام كتب ( 7588)على متوسط حسابي ( 3، 6، .)الشواهد 

( 5.8.)على متوسط حسابي ( 4، .، 3)هد يليها الشوا األصلالمشروع بنفس الطريقة الوردة في 
اء العلم بمستوى تحقق مرتفع من خالل ربط الموضوعات بالحياة الواقعية من خالل موضوعات اإلثر 

وكيف تعمل كما أنها تشجع على القراءة في هذه الموضوعات إال أنه لم يرد في الكتاب فقرة ماذا 
لعدم وجود محتوى  جدا ومستوى تحقق منخفض( ..85)بمتوسط حسابي ( 7)قرأت، يليها الشاهد 

  .رقمي في الموقع اإللكتروني وبذلك احتل المرتبة األخيرة بينها في المؤشر الخامس
وهذا بسبب عدم تكامل الموقع ( 8588)تحقق بمتوسط حسابي غير موالمؤشر السادس 

اإللكتروني الخاص بالفيزياء، وأخيرًا في هذه المواصفة جاء المؤشر السابع بشواهده الثالثة التي 
( 7588)متوسط حسابي ( 3)، وحقق الشاهد (7588-8588)تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين 

مرتفع حيث أن معظم األنشطة الواردة في كتب المشروع يغلب عليها طريقة التعلم  بمستوى تحقق
بمتوسط ( 7، .)أنه لم يشر للتعلم التعاوني بشكل مباشر في الكتاب، تاله الشاهدان  رغمالتعاونية 
تحقق لعدم اشتمال الموقع اإللكتروني على أسئلة تقييم ذاتي أو أسئلة غير مومستوى ( 8588)حسابي 

 .سهامات العلماءإل أو تغذية راجعة ولم يشتمل على راجعة نهاية الفصم
 

 يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل : المواصفة الثالثة من المحور األول
 لكتاب الطالب للفيزياء للصف األول الثانوي استراتيجيات مناسبة

( 7)هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات 
مؤشراتوذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( ..3-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةية الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئو 
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 172-4 جدول 

يستهدف المحتوى تنمية مهارات " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 فيزياء –الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

 ت البنود م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 ن (0)جدًا 

 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات 8المؤّشر

053 
يدددددددوفر كتدددددددداب الفيزيددددددداء اسددددددددتراتيجيات 

ارة أخددذ تسدداعد الطالددب علددى تمكددن مهدد
 المالحظات وتدوينها

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %8588 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن
   يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 9المؤّشر

953 
ة تدددددوفر أهدددددداف الفصدددددل واألفكدددددار الكبيدددددر 

والرئيسددددة مثدددداال لكيفيددددة تلخدددديص عددددرض 
 المعلومات

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

يشدددددمل التقدددددويم ودليدددددل مراجعدددددة الفصدددددل  .95
 ملخصات للمعلومات

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن

957 

تقدددم المشددروعات علددى الشددبكة اإللكترونيددة 
للطددالب سلسددلة مددن األسددئلة وتتطلددب مددنهم 

للمعلومدددات التدددي جمعوهدددا كتابدددة ملخصدددات 
 .من بحثهم في االنترنت

 3 7   ت

853. 35.8 
 .. .3   ن

 35.8 85.0 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %3954 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
 مفاهيميستهدف المحتوى تطوير استخدام المخططات التنظيمية الصورية وخرائط ال 10المؤشر 

يوجدده الطالدددب فددي تقدددويم الفصددل لبنددداء  3853
 .خرائط المفاهيم

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن

385. 
تسدددددمح المواقدددددع االلكترونيدددددة التفاعليدددددة 
للطدددالب ببنددداء تمثيدددل صدددوري للبياندددات 

 التي تم إدخالها

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

 35.8 85.8 عاشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر ال
  %3653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ..353 8576 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( ..3-4)يتضح من الجدول 
، (8576)تساوي  مناسبة استراتيجيات خالل من االستذكار مهارات تنمية المحتوى هدفيست

( .853أقل من-8588أعلى من )بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(..353)وبانحراف معياري 
لتحقق مؤشرين من وذلك %( 3.58)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ وبنسبة 

 .بدرجة منخفضة جدا وعدم تحقق مؤشرها الثالثهذه المواصفة 
ومستوى غير متحقق لعدم وجود قراءات ( 8588) على متوسطلمؤشر اشاهد  وحصل

حيث حققت ( .853-..85)المؤشر التاسع تراوحت المتوسطات الحسابية بين أما . استطالعية
وعدم  جعة الفصلمرادليل لوجود  بمستوى تحقق منخفض( .853)متوسط حسابي ( 7، .)الشواهد 
منخفض بمستوى ( 3)، يليها الشاهد في الموقع اإللكترونيلمشروعات عبر الشبكة العنكبوتية وجود ا

العتبار اهداف الدرس تمثل تلخيصا للمعلومات ولكنها في الوقت نفسه ( ..85)بمتوسط حسابي  جدا
ل على متوسط حسابي أما المؤشر العاشر فقد حص. ال تشمل جميع المعلومات الوارده في الدرس

 المفاهيم في تقويم بعض الفصولوردت اكمال خرائط حيث  جدا بمستوى تحقق منخفض( 85.8)
 .فقط

 

 والحوار والكتابة القراءة بمهارات العلوم محتوى ربط: المواصفة الرابعة من المحور األول 
( 4)لغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبا

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرات
التكرارات والمتوسط ( 3.7-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .شرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤ 
 
 173-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 الصف األول الثانوي للفيزياء لكتاب الطالب" والحوار والكتابة القراءة بمهارات العلوم محتوى ربط"

 البنود م
المتوسط  وى التحققمست ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب  11المؤّشر

 .ترد المصطلحات معرفة في مسرد المصطلحات 3353
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

ا للطالددددب ليشددددرح تددددوفر أنشددددطة التفكيددددر الناقددددد فرصدددد .335
 ويقييم ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

  3 7  ت
353. 859.3 

  .. .3  ن
 85644 570. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %.395 النسبة المئوية مستوى تحقق المؤشر الحادي عشر عشر
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 172-4 جدول 

يستهدف المحتوى تنمية مهارات " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 فيزياء –الثانوي لكتاب الطالب الصف األول" االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة

 ت البنود م
المتوسط  مستوى التحقق

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 ن (0)جدًا 

 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات 8المؤّشر

053 
يدددددددوفر كتدددددددداب الفيزيددددددداء اسددددددددتراتيجيات 

ارة أخددذ تسدداعد الطالددب علددى تمكددن مهدد
 المالحظات وتدوينها

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %8588 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن
   يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخيص لدى الطالب 9المؤّشر

953 
ة تدددددوفر أهدددددداف الفصدددددل واألفكدددددار الكبيدددددر 

والرئيسددددة مثدددداال لكيفيددددة تلخدددديص عددددرض 
 المعلومات

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

يشدددددمل التقدددددويم ودليدددددل مراجعدددددة الفصدددددل  .95
 ملخصات للمعلومات

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن

957 

تقدددم المشددروعات علددى الشددبكة اإللكترونيددة 
للطددالب سلسددلة مددن األسددئلة وتتطلددب مددنهم 

للمعلومدددات التدددي جمعوهدددا كتابدددة ملخصدددات 
 .من بحثهم في االنترنت

 3 7   ت

853. 35.8 
 .. .3   ن

 35.8 85.0 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %3954 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
 مفاهيميستهدف المحتوى تطوير استخدام المخططات التنظيمية الصورية وخرائط ال 10المؤشر 

يوجدده الطالدددب فددي تقدددويم الفصددل لبنددداء  3853
 .خرائط المفاهيم

 3 7   ت
853. 35.8 

 .. .3   ن

385. 
تسدددددمح المواقدددددع االلكترونيدددددة التفاعليدددددة 
للطدددالب ببنددداء تمثيدددل صدددوري للبياندددات 

 التي تم إدخالها

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن

 35.8 85.8 عاشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر ال
  %3653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ..353 8576 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( ..3-4)يتضح من الجدول 
، (8576)تساوي  مناسبة استراتيجيات خالل من االستذكار مهارات تنمية المحتوى هدفيست

( .853أقل من-8588أعلى من )بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(..353)وبانحراف معياري 
لتحقق مؤشرين من وذلك %( 3.58)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ وبنسبة 

 .بدرجة منخفضة جدا وعدم تحقق مؤشرها الثالثهذه المواصفة 
ومستوى غير متحقق لعدم وجود قراءات ( 8588) على متوسطلمؤشر اشاهد  وحصل

حيث حققت ( .853-..85)المؤشر التاسع تراوحت المتوسطات الحسابية بين أما . استطالعية
وعدم  جعة الفصلمرادليل لوجود  بمستوى تحقق منخفض( .853)متوسط حسابي ( 7، .)الشواهد 
منخفض بمستوى ( 3)، يليها الشاهد في الموقع اإللكترونيلمشروعات عبر الشبكة العنكبوتية وجود ا

العتبار اهداف الدرس تمثل تلخيصا للمعلومات ولكنها في الوقت نفسه ( ..85)بمتوسط حسابي  جدا
ل على متوسط حسابي أما المؤشر العاشر فقد حص. ال تشمل جميع المعلومات الوارده في الدرس

 المفاهيم في تقويم بعض الفصولوردت اكمال خرائط حيث  جدا بمستوى تحقق منخفض( 85.8)
 .فقط

 

 والحوار والكتابة القراءة بمهارات العلوم محتوى ربط: المواصفة الرابعة من المحور األول 
( 4)لغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبا

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشرات
التكرارات والمتوسط ( 3.7-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .شرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤ 
 
 173-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 الصف األول الثانوي للفيزياء لكتاب الطالب" والحوار والكتابة القراءة بمهارات العلوم محتوى ربط"

 البنود م
المتوسط  وى التحققمست ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب  11المؤّشر

 .ترد المصطلحات معرفة في مسرد المصطلحات 3353
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

ا للطالددددب ليشددددرح تددددوفر أنشددددطة التفكيددددر الناقددددد فرصدددد .335
 ويقييم ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

  3 7  ت
353. 859.3 

  .. .3  ن
 85644 570. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %.395 النسبة المئوية مستوى تحقق المؤشر الحادي عشر عشر
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 البنود م
المتوسط  وى التحققمست ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب  12المؤّشر

األسددددئلة المرافقددددة للصددددورة فددددي بدايددددة /لسددددؤاليوجدددده ا 3.53
 الفصل اهتمام الطالب المحتوى العلمي للفصل

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

3.5. 

تتكامددل الصددور والمخططددات والبيانددات والتوضدديحات 
والرسددوم البيانيددة مددع النصددوص المرافقددة لهددا لتوضدديح 
المحتددوى ومسدداعدة الطددالب علددى تفسددير المعلومدددات 

 ية ويشار إليها في متن نص المحتوىالبصر 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

3.57 
تشمل مجموعة من المدؤثرات البصدرية المتضدمنة فدي 

كددالعروض التقديميددة فددي )مصددادر الددتعلم االلكترونيددة 
 مواقعا للمهنة ومعامال افتراضية( السبورة التفاعلية

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 8588 588. بي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشرالمتوسط الحسا
  %6653 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم  13المؤّشر

يكتدددددب الطالدددددب شدددددرحا وتوضددددديحا لنتدددددائج التجدددددارب  3753
 ويجيب عن األسئلة في تقويم الفصل

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يوجددددد دعددددوة للكتابددددة فددددي تقيدددديم نهايددددة الفصددددل لددددربط  .375
 المحتوى العلمي من خالل اإلجابة عن األسئلة

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

تدر ب أنشطة مصادر التعلم االلكترونية الطالب علدى  3757
 الكتابة معتمدا على المالحظات التي تم تدوينها

 4    ت
8588 8588 

 388    ن
 85673 3507 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  %6353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
 يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي  14المؤّشر

المشدداريع التددي تتضددمن مجموعددة مددن الطددالب تشددمل  3453
 روععرضا شفهيا لنتائج المش

 7 3   ت
85.. 85.88 

 .3 ..   ن

تشجع أنشطة التفكير الناقدد واألسدئلة المتضدمنة بكدل فصدل  .345
 الطالب على شرح المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن
 85439 3570 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  %4658 ة  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشرالنسبة المئوي
 .8543 3598 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %6757 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

الرابعة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 3.7-4)يتضح من الجدول 
، (.8543)، وبانحراف معياري (3598)ي تساو  والحوار والكتابة ءةالقرا بمهارات العلوم محتوى ربط
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وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-35.8)بين  ويقع هذا المتوسط في المدى ما
 %(.6757)متوسطة؛ وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الحادي عشر بين
ومستوى تحقق مرتفع حيث ورد ( 7588)بمتوسط حسابي ( 3) الشاهد ث تحقق، حي(7588-.353)

بمستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي ( .)في نهاية الكتاب مسرد المصطلحات، يليه الشاهد 
 جاءت إال أن أنشطة التفكير الناقد حيث توفر أنشطة التفكير الناقد فرصًا للتقييم والتحليل متوسط

  .هاللية والتقويم ولم تضمن ضمن فقرات الدروسملحقة بالتجارب االست
 بين لشواهدهعشر بمستوى متوسط وتراوح الوسط الحسابي  المؤشر الثانيوتحقق 

ومستوى تحقق ( 7588)متوسط حسابي بلغت قيمته ( .، 3)حيث حقق الشاهدان ( 8588-7588)
ثم  لرسوم البيانية في الكتاب،لوجود السؤال المرافق للصورة في بداية الفصل وتكامل الصور وا مرتفع

ومستوى تحقق منخفض جدًا لعدم تضمن الكتاب على السبورة ( 8588)بمتوسط حسابي ( 7)الشاهد 
 . مع العلم بورودها في السلسلة األصل -فيزياء –التفاعلية ولم يرد لها ذكر في كتب المشروع 

توسط حسابي بلغ على م( 3)المؤشر الثالث عشر تحقق بدرجة متوسطة وحصل الشاهد 
بمستوى تحقق مرتفع لتركيز كتب المشروع على تحليل النتائج والمشاهدات في كل نشاط ( 7588)

بمستوى تحقق مرتفع حيث ورد في تقييم الفصول ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( .)وتجربة، ثم الشاهد 
إال أن عدد المرات التي  بةالدعوة للكتابة في الفيزياء والتي تحتوى على أسئلة معينة للطالب أثناء الكتا

، وأخيرا ورد فيها الدعوة للكتابة في الفيزياء في كتب المشروع قل عن الموجود في السلسة األصل
تحقق لغياب أنشطة مصادر التعلم االلكترونية غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 7)الشاهد 

 .والتي تدعم مهارة الكتابة
على ( .)حيث حصل الشاهد ( 3570)بمتوسط  اخفضالمؤشر الرابع عشر حقق مستوى من

بمستوى تحقق مرتفع ألن أنشطة التفكير الناقد وأسئلته تشجع الطالب على شرح ( 5.8.)متوسط 
، تاله إال أن عدد أنشطة التفكير الناقد قل في النسخة المعربة مقارنة باألصل المفاهيم ومناقشة النتائج

حيث أن معظم المشاريع تحتاج  مستوى تحقق منخفض جداو ( ..85)بمتوسط حسابي ( 3)الشاهد 
 .لدعم المشاهدات بنتائج بيانية

 

 الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربط: المواصفة الخامسة من المحور األول 
( 6)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

اج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب وذلك باستخر  مؤشرات
التكرارات والمتوسط ( 3.4-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 البنود م
المتوسط  وى التحققمست ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب  12المؤّشر

األسددددئلة المرافقددددة للصددددورة فددددي بدايددددة /لسددددؤاليوجدددده ا 3.53
 الفصل اهتمام الطالب المحتوى العلمي للفصل

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

3.5. 

تتكامددل الصددور والمخططددات والبيانددات والتوضدديحات 
والرسددوم البيانيددة مددع النصددوص المرافقددة لهددا لتوضدديح 
المحتددوى ومسدداعدة الطددالب علددى تفسددير المعلومدددات 

 ية ويشار إليها في متن نص المحتوىالبصر 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

3.57 
تشمل مجموعة من المدؤثرات البصدرية المتضدمنة فدي 

كددالعروض التقديميددة فددي )مصددادر الددتعلم االلكترونيددة 
 مواقعا للمهنة ومعامال افتراضية( السبورة التفاعلية

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 8588 588. بي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشرالمتوسط الحسا
  %6653 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

 يدعم المحتوى تطوير مهارات الكتابة في العلوم  13المؤّشر

يكتدددددب الطالدددددب شدددددرحا وتوضددددديحا لنتدددددائج التجدددددارب  3753
 ويجيب عن األسئلة في تقويم الفصل

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يوجددددد دعددددوة للكتابددددة فددددي تقيدددديم نهايددددة الفصددددل لددددربط  .375
 المحتوى العلمي من خالل اإلجابة عن األسئلة

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن

تدر ب أنشطة مصادر التعلم االلكترونية الطالب علدى  3757
 الكتابة معتمدا على المالحظات التي تم تدوينها

 4    ت
8588 8588 

 388    ن
 85673 3507 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  %6353 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
 يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظي  14المؤّشر

المشدداريع التددي تتضددمن مجموعددة مددن الطددالب تشددمل  3453
 روععرضا شفهيا لنتائج المش

 7 3   ت
85.. 85.88 

 .3 ..   ن

تشجع أنشطة التفكير الناقدد واألسدئلة المتضدمنة بكدل فصدل  .345
 الطالب على شرح المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء

   . . ت
.5.8 85.33 

   8. 8. ن
 85439 3570 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر

  %4658 ة  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشرالنسبة المئوي
 .8543 3598 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %6757 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

الرابعة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ( 3.7-4)يتضح من الجدول 
، (.8543)، وبانحراف معياري (3598)ي تساو  والحوار والكتابة ءةالقرا بمهارات العلوم محتوى ربط
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وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-35.8)بين  ويقع هذا المتوسط في المدى ما
 %(.6757)متوسطة؛ وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الحادي عشر بين
ومستوى تحقق مرتفع حيث ورد ( 7588)بمتوسط حسابي ( 3) الشاهد ث تحقق، حي(7588-.353)

بمستوى تحقق ( .353)بمتوسط حسابي ( .)في نهاية الكتاب مسرد المصطلحات، يليه الشاهد 
 جاءت إال أن أنشطة التفكير الناقد حيث توفر أنشطة التفكير الناقد فرصًا للتقييم والتحليل متوسط

  .هاللية والتقويم ولم تضمن ضمن فقرات الدروسملحقة بالتجارب االست
 بين لشواهدهعشر بمستوى متوسط وتراوح الوسط الحسابي  المؤشر الثانيوتحقق 

ومستوى تحقق ( 7588)متوسط حسابي بلغت قيمته ( .، 3)حيث حقق الشاهدان ( 8588-7588)
ثم  لرسوم البيانية في الكتاب،لوجود السؤال المرافق للصورة في بداية الفصل وتكامل الصور وا مرتفع

ومستوى تحقق منخفض جدًا لعدم تضمن الكتاب على السبورة ( 8588)بمتوسط حسابي ( 7)الشاهد 
 . مع العلم بورودها في السلسلة األصل -فيزياء –التفاعلية ولم يرد لها ذكر في كتب المشروع 

توسط حسابي بلغ على م( 3)المؤشر الثالث عشر تحقق بدرجة متوسطة وحصل الشاهد 
بمستوى تحقق مرتفع لتركيز كتب المشروع على تحليل النتائج والمشاهدات في كل نشاط ( 7588)

بمستوى تحقق مرتفع حيث ورد في تقييم الفصول ( 5.8.)بمتوسط حسابي ( .)وتجربة، ثم الشاهد 
إال أن عدد المرات التي  بةالدعوة للكتابة في الفيزياء والتي تحتوى على أسئلة معينة للطالب أثناء الكتا

، وأخيرا ورد فيها الدعوة للكتابة في الفيزياء في كتب المشروع قل عن الموجود في السلسة األصل
تحقق لغياب أنشطة مصادر التعلم االلكترونية غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 7)الشاهد 

 .والتي تدعم مهارة الكتابة
على ( .)حيث حصل الشاهد ( 3570)بمتوسط  اخفضالمؤشر الرابع عشر حقق مستوى من

بمستوى تحقق مرتفع ألن أنشطة التفكير الناقد وأسئلته تشجع الطالب على شرح ( 5.8.)متوسط 
، تاله إال أن عدد أنشطة التفكير الناقد قل في النسخة المعربة مقارنة باألصل المفاهيم ومناقشة النتائج

حيث أن معظم المشاريع تحتاج  مستوى تحقق منخفض جداو ( ..85)بمتوسط حسابي ( 3)الشاهد 
 .لدعم المشاهدات بنتائج بيانية

 

 الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربط: المواصفة الخامسة من المحور األول 
( 6)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

اج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب وذلك باستخر  مؤشرات
التكرارات والمتوسط ( 3.4-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 174-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربط"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يطور المحتوى مهارات حل المشكالت لدى الطالب .3المؤّشر

يبرز المحتدوى مهدارات حدل المشدكلة مدن خدالل  اسدتراتيجيات  3.53
 حل المشكلة وأنشطة المختبر

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

3.5. 
لطالب على تكدوين تصدور تساعد األمثلة في أسئلة المراجعة ا

السدددتراتيجيات حدددل المشدددكلة وتزويدددده بتطبيقدددات فدددي مختلدددف 
 أنشطة واألنشطة اإلثرائية

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

يددوفر موقددع العلددوم االلكترونددي مسدداعدة للطالددب باسددتراتيجيات  3.57
 حل المشكلة

 4    ت
0300 0300 

 388    ن

مددددع الرياضدددديات مددددن خددددالل حددددل  يوضددددح المحتددددوى العالقددددة 3.54
 المسائل وتوضيح خطوات تحليل المسألة وشرحها

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

 0300 2327 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

  %4730 النسبة المئوية مستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب  36المؤّشر

توفرالتمددددارين واألسددددئلة تدددددريبا علددددى اسددددتخدام أدوات القيددددداس  3653
 .والحسابات المرتبطة

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

 يتكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة .365
    4 ت

3300 0300 
    388 ن

تدددوفر المختبدددرات الفرصدددة للطدددالب لجمدددع البياندددات باسدددتخدام  3657
 المجسات

 3 7   ت
0347 0300 

 .. .3   ن

يشددددمل المددددنهج معددددامال مصددددممة بتسدددداؤالت مرتبطددددة بالقيدددداس  3654
 والبيانات

    4 ت
3300 0300 

    388 ن
 03347 2344 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

  %8133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
 هدف تطويرمهارات السببية والتفكير الناقديست 33المؤّشر 

فرصددة ( األنشدطة واألنشددطة اإلثرائيدة)تقددم األنشدطة المخبريددة  3353
 االستدالل-(reasoning)لممارسة وتطبيق مهارات السببية 

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

تشددمل مراجعددة الفصددل ومراجعددة الدددرس أسددئلة تتحدددى تفكيددر  .335
 الطالب

  . .  ت
1370 1343 

  8. 8.  ن

 03866 2327 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  %4730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب 30المؤّشر

حي وأسدئلة تستخدم الرسوم البيانية فدي الكتدب مدع شدرح توضدي 3053
 .توجه الطالب لتفسير البيانات

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

يتضددمن تقددويم الفصددل رسددوما بيانيددة لتفسدديرها وبيانددات رقميددة  .305
 .للتعبير عنها بالشكل

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

111 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 .توفرالمعامل فرصا لبناء وتحليل الرسوم البيانية من التجربة 3057
    4 ت

3300 0300 
    388 ن

يشددمل كتدداب الطالددب تعليمددات حددول أنددواع وطريقددة اسدددتخدام  3054
 وبناء الرسوم البيانية

   7 3 ت
2327 1370 

   .. .3 ن
 03347 2381 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

  %9334 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

   ستهدف المحتوى تطوير مهارات تحليل البيانات، واإلحصاء،واالحتماالتي 39المؤّشر

تددوفر أنشددطة المعمددل فرصددا للطالددب لممارسددة تحليددل البيانددات  3953
 .واالحتمالية واإلحصاء

   3 7 ت
2347 03700 

   .. .3 ن

توجدددده وتركددددز أنشددددطةحل المشددددكلة وأنشددددطة تحليددددل البيانددددات  .395
 .في جمع وتحليل البيانات لتطوير مهارات الطالب

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

أنشدددطة تنمدددي اإلحصددداء ( تجربدددة)يتضدددمن المعمدددل المصدددغر  3957
 .واالحتماالت

   7 3 ت
2327 1370 

   .3 .. ن

تددوفر أنشددطة المعامددل األخددرى فرصددا للطددالب لجمددع وتحليددل  3954
 البيانات

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

يتضددمن كتدداب مهددارات الطالددب وصددفا للمهددارات المهمددة فددي  .395
 جمع البيانات وتحليلها

 4    ت
0300 0300 

 388    ن

توفر مختبرات االنترنت فرصا للطالب لتحليل بيانات لتجدارب  3956
 أفراد آخرين

 3 7   ت
0347 1370 

 .. .3   ن
 03449 1396 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

  %6733 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

   يستهدف المحتوى تطوير مهارات  المعادالت  ووظائفها  التفاعلية ومسائل الجبر  8.المؤّشر

 تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 853.
    4 ت

3300 0300 
    388 ن

.85. 
النسددبة، والمعدددل، والتناسددب،  يتضددمن المحتددوى تنميددة مهددارات

والنسددددبة المئويددددة فددددي جميددددع البددددرامج وبدددداألخص فددددي أنشددددطة 
 المعمل وأنشطة حل المسألة

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %100 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 0327 2338 ستوى تحقق المواصفة الخامسةالمتوسط الحسابي لم
  %4933 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة ( 3.4-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (..85)، وبانحراف معياري (570.)تساوي  الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربط

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ماهذا 
 %(.3957)وبنسبة 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس عشر بين 
 حيث( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، .، 3)، وتحققت الشواهد (8588-7588)

محتوى مهارات حل المشكالت بشكل مفصل وواضح ومحدد كما أن األمثلة تساعد على تصور يبرز ال
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 174-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربط"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يطور المحتوى مهارات حل المشكالت لدى الطالب .3المؤّشر

يبرز المحتدوى مهدارات حدل المشدكلة مدن خدالل  اسدتراتيجيات  3.53
 حل المشكلة وأنشطة المختبر

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

3.5. 
لطالب على تكدوين تصدور تساعد األمثلة في أسئلة المراجعة ا

السدددتراتيجيات حدددل المشدددكلة وتزويدددده بتطبيقدددات فدددي مختلدددف 
 أنشطة واألنشطة اإلثرائية

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

يددوفر موقددع العلددوم االلكترونددي مسدداعدة للطالددب باسددتراتيجيات  3.57
 حل المشكلة

 4    ت
0300 0300 

 388    ن

مددددع الرياضدددديات مددددن خددددالل حددددل  يوضددددح المحتددددوى العالقددددة 3.54
 المسائل وتوضيح خطوات تحليل المسألة وشرحها

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

 0300 2327 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

  %4730 النسبة المئوية مستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

 يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب  36المؤّشر

توفرالتمددددارين واألسددددئلة تدددددريبا علددددى اسددددتخدام أدوات القيددددداس  3653
 .والحسابات المرتبطة

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

 يتكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة .365
    4 ت

3300 0300 
    388 ن

تدددوفر المختبدددرات الفرصدددة للطدددالب لجمدددع البياندددات باسدددتخدام  3657
 المجسات

 3 7   ت
0347 0300 

 .. .3   ن

يشددددمل المددددنهج معددددامال مصددددممة بتسدددداؤالت مرتبطددددة بالقيدددداس  3654
 والبيانات

    4 ت
3300 0300 

    388 ن
 03347 2344 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

  %8133 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر
 هدف تطويرمهارات السببية والتفكير الناقديست 33المؤّشر 

فرصددة ( األنشدطة واألنشددطة اإلثرائيدة)تقددم األنشدطة المخبريددة  3353
 االستدالل-(reasoning)لممارسة وتطبيق مهارات السببية 

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

تشددمل مراجعددة الفصددل ومراجعددة الدددرس أسددئلة تتحدددى تفكيددر  .335
 الطالب

  . .  ت
1370 1343 

  8. 8.  ن

 03866 2327 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  %4730 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

 يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب 30المؤّشر

حي وأسدئلة تستخدم الرسوم البيانية فدي الكتدب مدع شدرح توضدي 3053
 .توجه الطالب لتفسير البيانات

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

يتضددمن تقددويم الفصددل رسددوما بيانيددة لتفسدديرها وبيانددات رقميددة  .305
 .للتعبير عنها بالشكل

    4 ت
3300 0300 

    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 .توفرالمعامل فرصا لبناء وتحليل الرسوم البيانية من التجربة 3057
    4 ت

3300 0300 
    388 ن

يشددمل كتدداب الطالددب تعليمددات حددول أنددواع وطريقددة اسدددتخدام  3054
 وبناء الرسوم البيانية

   7 3 ت
2327 1370 

   .. .3 ن
 03347 2381 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

  %9334 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

   ستهدف المحتوى تطوير مهارات تحليل البيانات، واإلحصاء،واالحتماالتي 39المؤّشر

تددوفر أنشددطة المعمددل فرصددا للطالددب لممارسددة تحليددل البيانددات  3953
 .واالحتمالية واإلحصاء

   3 7 ت
2347 03700 

   .. .3 ن

توجدددده وتركددددز أنشددددطةحل المشددددكلة وأنشددددطة تحليددددل البيانددددات  .395
 .في جمع وتحليل البيانات لتطوير مهارات الطالب

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

أنشدددطة تنمدددي اإلحصددداء ( تجربدددة)يتضدددمن المعمدددل المصدددغر  3957
 .واالحتماالت

   7 3 ت
2327 1370 

   .3 .. ن

تددوفر أنشددطة المعامددل األخددرى فرصددا للطددالب لجمددع وتحليددل  3954
 البيانات

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

يتضددمن كتدداب مهددارات الطالددب وصددفا للمهددارات المهمددة فددي  .395
 جمع البيانات وتحليلها

 4    ت
0300 0300 

 388    ن

توفر مختبرات االنترنت فرصا للطالب لتحليل بيانات لتجدارب  3956
 أفراد آخرين

 3 7   ت
0347 1370 

 .. .3   ن
 03449 1396 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

  %6733 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

   يستهدف المحتوى تطوير مهارات  المعادالت  ووظائفها  التفاعلية ومسائل الجبر  8.المؤّشر

 تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 853.
    4 ت

3300 0300 
    388 ن

.85. 
النسددبة، والمعدددل، والتناسددب،  يتضددمن المحتددوى تنميددة مهددارات

والنسددددبة المئويددددة فددددي جميددددع البددددرامج وبدددداألخص فددددي أنشددددطة 
 المعمل وأنشطة حل المسألة

    4 ت
3300 0300 

    388 ن

 0300 3300 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون
  %100 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العشرون

 0327 2338 ستوى تحقق المواصفة الخامسةالمتوسط الحسابي لم
  %4933 النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الخامسة

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة ( 3.4-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (..85)، وبانحراف معياري (570.)تساوي  الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربط

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ ( 7588-..5.)بين  المتوسط في المدى ماهذا 
 %(.3957)وبنسبة 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس عشر بين 
 حيث( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، .، 3)، وتحققت الشواهد (8588-7588)

محتوى مهارات حل المشكالت بشكل مفصل وواضح ومحدد كما أن األمثلة تساعد على تصور يبرز ال
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يليها في  استراتيجيات الحل كما أن المحتوى يوضح العالقة بالرياضيات من خالل حل المسائل،
تحقق لعدم توفر موقع غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)المرتبة الثانية الشاهد 

 .الشواهد وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين إلكتروني،
وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس عشر بين 

لتحققها ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، .، 3)، وتحققت الشواهد (7588-.853)
لى أدوات القياس والحسابات وكذلك من حيث أن التدريبات واالسئلة توفر تدريبًا ع األصلكما في 

، يليها في التكامل بين المختبر وأدوات القياس كما أن المنهج مزود بمعامل مرتبطة بالقياس والبيانات
لعدم دمج المجسات بمستوى تحقق منخفض ( .853)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)المرتبة الثانية الشاهد 

 .احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدف ضوئية كمجس فقطاب على البوابة القتصار الكتضمن التجارب وا
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السابع عشر بين

لتحقق تقديم ( 7588)درجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)، وحقق الشاهد (35.8-7588)
( .) ، يليه في المرتبة الثانية الشاهداألنشطة المخبرية فرصة تطبيق مهارات السببية واالستدالل

مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة متوسط لتضمن بمستوى تحقق ( 35.8)بمتوسط حسابي قيمته 
، وبذلك احتل المرتبة األخيرة في طبيعتها تحدي ولكن لم يرد عنوان لسؤال تحدي في كتاب الطالب

 .بين الشواهد
 وى تحقق الشواهد للمؤشر الثامن عشر بينوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمست

( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 7، .، 3)، حيث تحققت الشواهد (7588-..5.)
 الم اما كما أنلوجود الرسوم البيانية ضمن موضوعات الدروس والتقويم في جميع فصول الكتاب 

بمتوسط ( 4)ليه في المرتبة الثانية الشاهد ، يالبيانية مت التجربة الرستم تتاليا لبناء فر ةتتفر 
يشمل كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقة  حيث بمستوى تحقق مرتفع( ..5.)حسابي قيمته 

إال أنه لم يشر لذلك  (370)حة فاستخدام وبناء الرسوم البيانية كما في كتاب الطالب للفصل األول ص
 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد ،في التجارب ليعود لها الطالب عند الحاجة

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر التاسع عشر بين
حيث ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، .)، حيث تحققت الشواهد (8588-7588)

بمتوسط حسابي قيمته ( 3)الشاهد  تركز األنشطة على جمع و تحليل النتائج، يليه في المرتبة الثانية
ولكن فرصا للطالب لممارسة تحليل البيانات  المعمل أنشطة توفرحيث  بمستوى تحقق مرتفع( .53.)

ومستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 7)، ثم الشاهد واإلحصاء االحتماليةهناك قصور في ممارسة 
إال أن   االحصاء واالحتماالت مييتضمن أنشطة تن (تجربة)المصغر  المعملوذلك ألن  تحقق مرتفع

جدا  ومستوى تحقق منخفض( .853)بمتوسط حسابي ( 6)، ثم الشاهد تركيزها على االحتمال أكثر
بمتوسط ( .)، وجاء الشاهد غير موجود تكامل مختبرات االنترنت لوجود الموقع االلكتروني ولكن
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في كتاب  هر ذك يرد لب ولمتحقق لعدم وجود كتاب مهارات الطاغير مبمستوى ( 8588)حسابي 
 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد الطالب،

وكذلك  (7588)أما المؤشر العشرون فقد تحقق بمستوى مرتفع بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
تتضمن األنشطة حيث  األصلتحققت بالدرجة الموجودة في  فقد( .، 3)الحال بالنسبة للشاهدين 

 .المحتوى تنمية مهارات النسبة، والمعدل، والتناسب ما يتضمنكالتدريبية حل معادالت 
 

 خالصة نتائج المحور األول: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

 تم مؤشرًا، ( 8.)مواصفات تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات عرض 

المتوسطات الحسابية ( ..3-4) المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 
 177-4 جدول 

  للفيزياءلكتاب الطالب المواصفات التربوية المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %6458 85637 3597 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 7 %6353 856.4 587. ى على التعلم المتمركز حول الطالباعتماد بناء المحتو  .

يسدددتهدف المحتدددوى تنميدددة مهدددارات االسدددتذكار مدددن خدددالل  7
 . %3.58 ..353 8576 استراتيجيات مناسبة

 4 %6757 .8543 359 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار 4
 3 %3957 ..85 570. ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية .

  %357. 85.76 .353 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي ( ..3-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (85.76)، وبانحراف معياري (.353)تساوي 

 %(. 357.)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)سط في المدى ما بين تقع قيمة هذا المتو 
، حيث (570.-8576)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

بدرجة مرتفعة بمتوسط  الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربطتحققت المواصفة الخامسة 
 اعتمادتلتها المواصفة الثانية . األولى بين مواصفات المحور األولوحققت المرتبة ( 570.)حسابي 

فقد تحققت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ  الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء
ة بمتوسط لثفي المرتبة الثا االستقصاء حول المحتوى تمحورثم جاءت المواصفة األولى ( 587.)
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يليها في  استراتيجيات الحل كما أن المحتوى يوضح العالقة بالرياضيات من خالل حل المسائل،
تحقق لعدم توفر موقع غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)المرتبة الثانية الشاهد 

 .الشواهد وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين إلكتروني،
وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس عشر بين 

لتحققها ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، .، 3)، وتحققت الشواهد (7588-.853)
لى أدوات القياس والحسابات وكذلك من حيث أن التدريبات واالسئلة توفر تدريبًا ع األصلكما في 

، يليها في التكامل بين المختبر وأدوات القياس كما أن المنهج مزود بمعامل مرتبطة بالقياس والبيانات
لعدم دمج المجسات بمستوى تحقق منخفض ( .853)بمتوسط حسابي قيمته ( 7)المرتبة الثانية الشاهد 

 .احتل المرتبة األخيرة بين الشواهدف ضوئية كمجس فقطاب على البوابة القتصار الكتضمن التجارب وا
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السابع عشر بين

لتحقق تقديم ( 7588)درجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 3)، وحقق الشاهد (35.8-7588)
( .) ، يليه في المرتبة الثانية الشاهداألنشطة المخبرية فرصة تطبيق مهارات السببية واالستدالل

مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة متوسط لتضمن بمستوى تحقق ( 35.8)بمتوسط حسابي قيمته 
، وبذلك احتل المرتبة األخيرة في طبيعتها تحدي ولكن لم يرد عنوان لسؤال تحدي في كتاب الطالب

 .بين الشواهد
 وى تحقق الشواهد للمؤشر الثامن عشر بينوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمست

( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 7، .، 3)، حيث تحققت الشواهد (7588-..5.)
 الم اما كما أنلوجود الرسوم البيانية ضمن موضوعات الدروس والتقويم في جميع فصول الكتاب 

بمتوسط ( 4)ليه في المرتبة الثانية الشاهد ، يالبيانية مت التجربة الرستم تتاليا لبناء فر ةتتفر 
يشمل كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقة  حيث بمستوى تحقق مرتفع( ..5.)حسابي قيمته 

إال أنه لم يشر لذلك  (370)حة فاستخدام وبناء الرسوم البيانية كما في كتاب الطالب للفصل األول ص
 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد ،في التجارب ليعود لها الطالب عند الحاجة

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر التاسع عشر بين
حيث ( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 4، .)، حيث تحققت الشواهد (8588-7588)

بمتوسط حسابي قيمته ( 3)الشاهد  تركز األنشطة على جمع و تحليل النتائج، يليه في المرتبة الثانية
ولكن فرصا للطالب لممارسة تحليل البيانات  المعمل أنشطة توفرحيث  بمستوى تحقق مرتفع( .53.)

ومستوى ( ..5.)بمتوسط حسابي ( 7)، ثم الشاهد واإلحصاء االحتماليةهناك قصور في ممارسة 
إال أن   االحصاء واالحتماالت مييتضمن أنشطة تن (تجربة)المصغر  المعملوذلك ألن  تحقق مرتفع

جدا  ومستوى تحقق منخفض( .853)بمتوسط حسابي ( 6)، ثم الشاهد تركيزها على االحتمال أكثر
بمتوسط ( .)، وجاء الشاهد غير موجود تكامل مختبرات االنترنت لوجود الموقع االلكتروني ولكن
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في كتاب  هر ذك يرد لب ولمتحقق لعدم وجود كتاب مهارات الطاغير مبمستوى ( 8588)حسابي 
 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد الطالب،

وكذلك  (7588)أما المؤشر العشرون فقد تحقق بمستوى مرتفع بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
تتضمن األنشطة حيث  األصلتحققت بالدرجة الموجودة في  فقد( .، 3)الحال بالنسبة للشاهدين 

 .المحتوى تنمية مهارات النسبة، والمعدل، والتناسب ما يتضمنكالتدريبية حل معادالت 
 

 خالصة نتائج المحور األول: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

 تم مؤشرًا، ( 8.)مواصفات تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات عرض 

المتوسطات الحسابية ( ..3-4) المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 
 177-4 جدول 

  للفيزياءلكتاب الطالب المواصفات التربوية المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %6458 85637 3597 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 7 %6353 856.4 587. ى على التعلم المتمركز حول الطالباعتماد بناء المحتو  .

يسدددتهدف المحتدددوى تنميدددة مهدددارات االسدددتذكار مدددن خدددالل  7
 . %3.58 ..353 8576 استراتيجيات مناسبة

 4 %6757 .8543 359 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار 4
 3 %3957 ..85 570. ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية .

  %357. 85.76 .353 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي ( ..3-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (85.76)، وبانحراف معياري (.353)تساوي 

 %(. 357.)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)سط في المدى ما بين تقع قيمة هذا المتو 
، حيث (570.-8576)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

بدرجة مرتفعة بمتوسط  الرياضية والمهارات بالطرق العلوم محتوى ربطتحققت المواصفة الخامسة 
 اعتمادتلتها المواصفة الثانية . األولى بين مواصفات المحور األولوحققت المرتبة ( 570.)حسابي 

فقد تحققت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ  الطالب حول المتمركز التعلم على المحتوى بناء
ة بمتوسط لثفي المرتبة الثا االستقصاء حول المحتوى تمحورثم جاءت المواصفة األولى ( 587.)
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 القراءة بمهارات العلوم محتوى ربطيليها المواصفة الرابعة ق متوسط، وى تحقومست( 3597)حسابي 
 يستهدف بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المواصفة الثالثة( 3598) بمتوسط حسابي والحوار والكتابة
في المرتبة الخامسة بمتوسط  مناسبة استراتيجيات خالل من االستذكار مهارات تنمية المحتوى
 .فات المحور األولبين مواص( 85.6)حسابي 

 
 

 فيزياء-لكتاب الطالب للصف األول الثانوي الفنية المواصفات: المحور الثاني .-3-.-4-3
الشروط الفنية التي تحدد ما يجدب أن يكدون عليده المندتج التعليمدي مدن  يركز هذا المحور على

 صددلاألالناحيددة الفنيددة لكافددة عناصددر المحتددوى وهددي تلددك المواصددفات المتحققددة فددي منتجددات السلسددلة 
عدرض نتدائج هدذا المحدور  تدم مؤشدرات، و ( 6)، ويتضمن ثالثدة مواصدفات ينددرج تحتهدا لكتاب الطالب

 :بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

 للفيزياء الطالب لكتاب الخارجي الشكل: المواصفة األولى من المحور الثاني 
( 3)المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم تحليل تقييم
التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشر وذلك باستخراج

 : المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 

 176-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 الصف األول الثانويفيزياء لكتاب الطالب " للكتاب الخارجي الشكل"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 الجاذبية والمتانة 1شر المؤ 

 يتميز الدليل بسماكة غالفه 1.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

تتناسب الصورة المعروضدة علدى غدالف الكتداب مدع  1.2
 طبيعة المادة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تتماثددددل صدددددورة الغدددددالف مددددع صدددددورة غدددددالف كتددددداب  1.3
 الطالب

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يوجددد فددي صددفحة الغددالف الددداخلي موقعددا الكترونيددا  1.4
 physicspp.comللمعلم 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

توضددددح صددددفحة الغددددالف الددددداخلي معلومددددات الجهددددة  1.5
 الناشرة

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

توجددددد صددددفحة تتضددددمن جدددددوال للرمددددوز المسدددددتخدمة  1.6
 للسالمة في الغالف الداخلي

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

توجدددد صدددفحة فدددي الغدددالف الدددداخلي تتضدددمن صدددورة  1.7
 مصغرة للغالف الخارجي

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.8
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %3.58 وية لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة المئ

 8588 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3.58 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 3.6-4)يتضح من الجدول 
 ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8588)انحراف معياري ، وب(..5.)تساوي  للكتاب الخارجي الشكل
 %(..3)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)بين 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
سط حسابي قيمته بدرجة مرتفعة وبمتو ( 0، 3، 6، 7، .، 3)، وتحققت الشواهد (8588-7588)
حيث تميز الكتاب بغالف ذو سماكة جيدة وفي نفس الوقت فإن صورة الغالف تتناسب مع  (7588)

طبيعة المادة كما أن الغالف الخلفي امتداد للغالف األول كما تحقق وجود جدول لرموز السالمة كما 
، 4)يليها الشاهدان  ،يوجد صورة مصغرة للغالف في صفحة داخلية كما يظهر اسم الكتاب على كعبه

نظرا ألن الغالف الخلفي ال يتضمن قائمة تحقق غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( .
 فقد ، وبذلكبمحتويات الكتاب كما أنه ال يوجد في الداخل أي تعليمات لإلستفادة من الموقع االلكتروني

 .احتال المرتبة األخيرة بين الشواهد
 

 من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساق: لمحور الثانيالمواصفة الثانية من ا 
( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
التكرارات والمتوسط ( 3.3-4) جدولويوضح  .مواصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه ال

 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 القراءة بمهارات العلوم محتوى ربطيليها المواصفة الرابعة ق متوسط، وى تحقومست( 3597)حسابي 
 يستهدف بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المواصفة الثالثة( 3598) بمتوسط حسابي والحوار والكتابة
في المرتبة الخامسة بمتوسط  مناسبة استراتيجيات خالل من االستذكار مهارات تنمية المحتوى
 .فات المحور األولبين مواص( 85.6)حسابي 

 
 

 فيزياء-لكتاب الطالب للصف األول الثانوي الفنية المواصفات: المحور الثاني .-3-.-4-3
الشروط الفنية التي تحدد ما يجدب أن يكدون عليده المندتج التعليمدي مدن  يركز هذا المحور على

 صددلاألالناحيددة الفنيددة لكافددة عناصددر المحتددوى وهددي تلددك المواصددفات المتحققددة فددي منتجددات السلسددلة 
عدرض نتدائج هدذا المحدور  تدم مؤشدرات، و ( 6)، ويتضمن ثالثدة مواصدفات ينددرج تحتهدا لكتاب الطالب

 :بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 

 للفيزياء الطالب لكتاب الخارجي الشكل: المواصفة األولى من المحور الثاني 
( 3)المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم تحليل تقييم
التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب  مؤشر وذلك باستخراج

 : المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 

 176-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 الصف األول الثانويفيزياء لكتاب الطالب " للكتاب الخارجي الشكل"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 الجاذبية والمتانة 1شر المؤ 

 يتميز الدليل بسماكة غالفه 1.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

تتناسب الصورة المعروضدة علدى غدالف الكتداب مدع  1.2
 طبيعة المادة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

تتماثددددل صدددددورة الغدددددالف مددددع صدددددورة غدددددالف كتددددداب  1.3
 الطالب

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يوجددد فددي صددفحة الغددالف الددداخلي موقعددا الكترونيددا  1.4
 physicspp.comللمعلم 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

توضددددح صددددفحة الغددددالف الددددداخلي معلومددددات الجهددددة  1.5
 الناشرة

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

توجددددد صددددفحة تتضددددمن جدددددوال للرمددددوز المسدددددتخدمة  1.6
 للسالمة في الغالف الداخلي

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

توجدددد صدددفحة فدددي الغدددالف الدددداخلي تتضدددمن صدددورة  1.7
 مصغرة للغالف الخارجي

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.8
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %3.58 وية لمستوى تحقق المؤشر األولالنسبة المئ

 8588 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %3.58 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 3.6-4)يتضح من الجدول 
 ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8588)انحراف معياري ، وب(..5.)تساوي  للكتاب الخارجي الشكل
 %(..3)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)بين 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
سط حسابي قيمته بدرجة مرتفعة وبمتو ( 0، 3، 6، 7، .، 3)، وتحققت الشواهد (8588-7588)
حيث تميز الكتاب بغالف ذو سماكة جيدة وفي نفس الوقت فإن صورة الغالف تتناسب مع  (7588)

طبيعة المادة كما أن الغالف الخلفي امتداد للغالف األول كما تحقق وجود جدول لرموز السالمة كما 
، 4)يليها الشاهدان  ،يوجد صورة مصغرة للغالف في صفحة داخلية كما يظهر اسم الكتاب على كعبه

نظرا ألن الغالف الخلفي ال يتضمن قائمة تحقق غير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( .
 فقد ، وبذلكبمحتويات الكتاب كما أنه ال يوجد في الداخل أي تعليمات لإلستفادة من الموقع االلكتروني

 .احتال المرتبة األخيرة بين الشواهد
 

 من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساق: لمحور الثانيالمواصفة الثانية من ا 
( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
التكرارات والمتوسط ( 3.3-4) جدولويوضح  .مواصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه ال

 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 174-4 جدول 

 واصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات الم
 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساق"

 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

الكتدداب ميددزت بهددامش علددوي تتددوفر فهددارس تعكددس محتويددات  2.1
 باللون األحمر

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

تظهددر العندداوين الرئيسددة والفرعيددة بددألوان وأحددرف مميددزة وثابتددة  2.2
 في جميع أجزاء الكتاب

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

ل من يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لك 2.3
 العناوين ونصوص المحتوى

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

يوجددد عنددوان ورقددم الفصددل فددي الهددامش األعلددى للصددفحة بلددون  2.4
 أبيض على خلفية حمراء للعنوان وخلفية برتقالية للرقم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  تُـنـــّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤّشر

تبددددرز أرقددددام الفصددددول ببددددنط خددددط كبيددددر وغددددامق ولددددون أحمددددر  3.1
 والعناوين ببنط أصغر قليل وخط غامق أزرق

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

تكتددب أرقددام الصددفحات للوحدددات أو الفصددول أمددام اسددمها مددع  3.2
 محاذاة اليمين

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

يكتب رقم صفحة الوحدة أو الفصل بنفس اللون المسدتخدم فدي  3.3
 كتابة اسم الوحدة أو الفصل

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

بدنط خدط صدغير أسدود غدامق وتكتدب فدي تميز أرقام الدروس ب 3.4
 البداية محاذاة اليسار قبل عنوان الدرس

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

 تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير 3.5
 7588    4 ت

7588 
8588 
    388 ن 8588

يحدددد رقددم صددفحة بدايددة كددل فصددل فددي الفهددرس بخددط غددامق  3.6
 ان الفصل أمام العنوانوبنفس بنط عنو 

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

يحددد بدايددة كددل فصددل بددرقم الصددفحة فددي الفهددرس بخددط غددامق  3.7
 يكتب أمام اسم الفصل بمحاذاة اليمين

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

 يحدد رقم الصفحة لكل درس في الفهرس بخط غامق 3.8
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 توجد قائمة باألنشطة المعملية بعد جدول المحتويات 3.9
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

111 
 

 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 8588 563. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %0958 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر

 ط الصور بموضوع الدرسترتب 4.1
 7588    4 ت

7588 
8588 
    388 ن 8588

4.2 
رقدددم الفصدددل متبوعدددا )تدددرقم الصدددور  تسلسدددليا حسدددب الفصدددل 

 (برقم تسلسل الصورة
 7588    4 ت

7588 
8588 
    388 ن 8588

 يوجد نص مرافق لكل صورة يكتب بعد رقم الصورة 4.3
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 لمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابعا

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 8588 533. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %9.57 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

لمستوى تحقق المواصفة الثانية  أن قيمة المتوسط الحسابي( 3.3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)، وبانحراف معياري (533.)تساوي  من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساق

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)المتوسط في المدى مابين 
ومستوى ( 7588)بلغت قيمته وحصلت جميع الشواهد للمؤشر الثاني على متوسط حسابي  %(.9.57)

وكذلك الحال . كما وردة في السلسلة األصل تحقق مرتفع لتحققها بشكل كامل في كتب المشروع
من المؤشر الثالث والذي حصل على متوسط ( 9) الشاهد ابالنسبة للشواهد للمؤشر الثالث ما عد

 وحقق. طة المعمليةبمستوى تحقق منخفض جدًا وذلك لعدم وجود قائمة باألنش( 8588)حسابي 
ت جميع صور كانحيث  بمستوى تحقق مرتفع( 7588)المؤشر الرابع بجميع شواهده متوسط حسابي 

الكتاب ذات ارتباط بموضوعات الكتاب وذات ترقيم متسلسل حسب فصول الكتاب كما يوجد توضيح 
 .مرافق للصورة يكتب بعد رقم الصورة

 

 ق الترميز وعالمات الترقيم في الكتابيتس: المواصفة الثالثة من المحور الثاني 
( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 

مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
التكرارات والمتوسط ( 3.0-4)لجدول ويوضح ا .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 174-4 جدول 

 واصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات الم
 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساق"

 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

الكتدداب ميددزت بهددامش علددوي تتددوفر فهددارس تعكددس محتويددات  2.1
 باللون األحمر

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

تظهددر العندداوين الرئيسددة والفرعيددة بددألوان وأحددرف مميددزة وثابتددة  2.2
 في جميع أجزاء الكتاب

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

ل من يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون وبنط الخط لك 2.3
 العناوين ونصوص المحتوى

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

يوجددد عنددوان ورقددم الفصددل فددي الهددامش األعلددى للصددفحة بلددون  2.4
 أبيض على خلفية حمراء للعنوان وخلفية برتقالية للرقم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  تُـنـــّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤّشر

تبددددرز أرقددددام الفصددددول ببددددنط خددددط كبيددددر وغددددامق ولددددون أحمددددر  3.1
 والعناوين ببنط أصغر قليل وخط غامق أزرق

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

تكتددب أرقددام الصددفحات للوحدددات أو الفصددول أمددام اسددمها مددع  3.2
 محاذاة اليمين

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

يكتب رقم صفحة الوحدة أو الفصل بنفس اللون المسدتخدم فدي  3.3
 كتابة اسم الوحدة أو الفصل

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

بدنط خدط صدغير أسدود غدامق وتكتدب فدي تميز أرقام الدروس ب 3.4
 البداية محاذاة اليسار قبل عنوان الدرس

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

 تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير 3.5
 7588    4 ت

7588 
8588 
    388 ن 8588

يحدددد رقددم صددفحة بدايددة كددل فصددل فددي الفهددرس بخددط غددامق  3.6
 ان الفصل أمام العنوانوبنفس بنط عنو 

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

يحددد بدايددة كددل فصددل بددرقم الصددفحة فددي الفهددرس بخددط غددامق  3.7
 يكتب أمام اسم الفصل بمحاذاة اليمين

 7588    4 ت
7588 

8588 
    388 ن 8588

 يحدد رقم الصفحة لكل درس في الفهرس بخط غامق 3.8
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 توجد قائمة باألنشطة المعملية بعد جدول المحتويات 3.9
 4    ت

8588 8588 
 388    ن
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 البنود م

 مستوى التحقق ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 8588 563. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %0958 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر

 ط الصور بموضوع الدرسترتب 4.1
 7588    4 ت

7588 
8588 
    388 ن 8588

4.2 
رقدددم الفصدددل متبوعدددا )تدددرقم الصدددور  تسلسدددليا حسدددب الفصدددل 

 (برقم تسلسل الصورة
 7588    4 ت

7588 
8588 
    388 ن 8588

 يوجد نص مرافق لكل صورة يكتب بعد رقم الصورة 4.3
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 لمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابعا

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 8588 533. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %9.57 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

لمستوى تحقق المواصفة الثانية  أن قيمة المتوسط الحسابي( 3.3-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8588)، وبانحراف معياري (533.)تساوي  من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساق

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)المتوسط في المدى مابين 
ومستوى ( 7588)بلغت قيمته وحصلت جميع الشواهد للمؤشر الثاني على متوسط حسابي  %(.9.57)

وكذلك الحال . كما وردة في السلسلة األصل تحقق مرتفع لتحققها بشكل كامل في كتب المشروع
من المؤشر الثالث والذي حصل على متوسط ( 9) الشاهد ابالنسبة للشواهد للمؤشر الثالث ما عد

 وحقق. طة المعمليةبمستوى تحقق منخفض جدًا وذلك لعدم وجود قائمة باألنش( 8588)حسابي 
ت جميع صور كانحيث  بمستوى تحقق مرتفع( 7588)المؤشر الرابع بجميع شواهده متوسط حسابي 

الكتاب ذات ارتباط بموضوعات الكتاب وذات ترقيم متسلسل حسب فصول الكتاب كما يوجد توضيح 
 .مرافق للصورة يكتب بعد رقم الصورة

 

 ق الترميز وعالمات الترقيم في الكتابيتس: المواصفة الثالثة من المحور الثاني 
( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 

مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
التكرارات والمتوسط ( 3.0-4)لجدول ويوضح ا .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 178-4 جدول 

 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" سق الترميز وعالمات الترقيم في الكتابيت"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة 5المؤّشر

 المناسب لها في المحتوى كانمتوضح الرموز في ال 5.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

    4 ت تستخدم رموز ذات داللة علمية 5.3
7588 8588 

    388 ن تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 5.4
 8588 7588 لحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامسالمتوسط ا

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 6المؤّشر

 3 7   ت ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 6.1
853. 35.8 

 .. .3   ن

    4 ت ول رقميا حسب تسلسلهاترقم الوحدات والفص 6.2
7588 8588 

    388 ن

    4 ت تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 6.3
7588 8588 

    388 ن

 85.8 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 85.34 560. تحقق المواصفة الثالثة المتوسط الحسابي لمستوى

  %0957 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( 3.0-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85.34)، وبانحراف معياري (560.)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)بين  وسط في المدى ماالمت
(0957.)% 

بمسددتوى تحقددق مرتفددع وكددذا ( 7588)وقددد حصددل المؤشددر الخددامس علددى متوسددط حسددابي قيمتدده 
( 7588)حيددددث حققددددت جميعددددًا متوسددددط حسددددابي بلغددددت قيمتدددده ( 4، 7، .، 3)الحددددال بالنسددددبة لشددددواهده 

المناسدددب لهدددا كمدددا تحقدددق الثبدددات فدددي الرمدددوز  كدددانحيدددث توضدددح الرمدددوز فدددي الم مرتفدددع بمسدددتوى تحقدددق
بالنسددبة للمؤشددر . المسددتخدمة كمددا أن الرمددوز المسددتخدمة ذات داللددة علميددة وتتناسددب مددع نددوع المحتددوى

وحصددل الشدداهدان ( 7588-.853)السدادس فقددد حصددل علدى متوسددطات حسددابية لشددواهده تراوحدت بددين 
م الوحددات والفصدول حسدب يحيدث تدم تدرق بمسدتوى تحقدق مرتفدع( 7588)حسابي على متوسط ( 7، .)

118 
 

( .853)بمتوسدط حسدابي ( 3)، يليه الشاهد تسلسلها كم رقمت صفحات الكتاب بأرقام تسلسلية متتابعة
 .واستخدام ترقيم آخر وذلك لعدم استخدام األرقام الرومانية بمستوى تحقق منخفض

 

 خالصة نتائج المحور الثاني: 
عرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد ل

 تم مؤشرات، ( 6)مواصفات تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات 

المتوسطات الحسابية ( 3.9-4) والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول المعيارية،
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 179-4 جدول 

 للفيزياءالطالب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني للمواصفات الفنية لكتاب 
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 7 %3.58 8588 ..5. الشكل الخارجي للكتاب 3

 3 %9.57 8588 533. اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج .

 . %0957 85.34 560. يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 7

  %0058 85840 564. مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 3.9-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (85840)، وبانحراف معياري (564.)تساوي 

 %(. 0058)، ونسبة التحقق تساوي  (7588-..5.)ين تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما ب
 ، حيث(533.-..5.)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساقتحققت المواصفة الثانية 
 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتابالثة ومستوى تحقق مرتفع تلتها المواصفة الث( 533.)

 للكتاب الخارجي الشكلومستوى تحقق مرتفع وأخيرا المواصفة األولى ( 560.)بمتوسط حسابي 
وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور ( ..5.)تحققت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 

 .الثاني
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 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 178-4 جدول 

 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" سق الترميز وعالمات الترقيم في الكتابيت"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية ومتسقة 5المؤّشر

 المناسب لها في المحتوى كانمتوضح الرموز في ال 5.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

    4 ت تستخدم رموز ذات داللة علمية 5.3
7588 8588 

    388 ن تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق نوع المحتوى 5.4
 8588 7588 لحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامسالمتوسط ا

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 6المؤّشر

 3 7   ت ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 6.1
853. 35.8 

 .. .3   ن

    4 ت ول رقميا حسب تسلسلهاترقم الوحدات والفص 6.2
7588 8588 

    388 ن

    4 ت تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 6.3
7588 8588 

    388 ن

 85.8 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %3.58 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 85.34 560. تحقق المواصفة الثالثة المتوسط الحسابي لمستوى

  %0957 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( 3.0-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (85.34)، وبانحراف معياري (560.)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)بين  وسط في المدى ماالمت
(0957.)% 

بمسددتوى تحقددق مرتفددع وكددذا ( 7588)وقددد حصددل المؤشددر الخددامس علددى متوسددط حسددابي قيمتدده 
( 7588)حيددددث حققددددت جميعددددًا متوسددددط حسددددابي بلغددددت قيمتدددده ( 4، 7، .، 3)الحددددال بالنسددددبة لشددددواهده 

المناسدددب لهدددا كمدددا تحقدددق الثبدددات فدددي الرمدددوز  كدددانحيدددث توضدددح الرمدددوز فدددي الم مرتفدددع بمسدددتوى تحقدددق
بالنسددبة للمؤشددر . المسددتخدمة كمددا أن الرمددوز المسددتخدمة ذات داللددة علميددة وتتناسددب مددع نددوع المحتددوى

وحصددل الشدداهدان ( 7588-.853)السدادس فقددد حصددل علدى متوسددطات حسددابية لشددواهده تراوحدت بددين 
م الوحددات والفصدول حسدب يحيدث تدم تدرق بمسدتوى تحقدق مرتفدع( 7588)حسابي على متوسط ( 7، .)

118 
 

( .853)بمتوسدط حسدابي ( 3)، يليه الشاهد تسلسلها كم رقمت صفحات الكتاب بأرقام تسلسلية متتابعة
 .واستخدام ترقيم آخر وذلك لعدم استخدام األرقام الرومانية بمستوى تحقق منخفض

 

 خالصة نتائج المحور الثاني: 
عرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد ل

 تم مؤشرات، ( 6)مواصفات تضمنت ( 7)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات 

المتوسطات الحسابية ( 3.9-4) والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول المعيارية،
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 179-4 جدول 

 للفيزياءالطالب المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني للمواصفات الفنية لكتاب 
رقم 

 المواصفات المواصفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 7 %3.58 8588 ..5. الشكل الخارجي للكتاب 3

 3 %9.57 8588 533. اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج .

 . %0957 85.34 560. يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 7

  %0058 85840 564. مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 3.9-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (85840)، وبانحراف معياري (564.)تساوي 

 %(. 0058)، ونسبة التحقق تساوي  (7588-..5.)ين تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما ب
 ، حيث(533.-..5.)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  من حيث التصميم واإلخراج الكتاب اتساقتحققت المواصفة الثانية 
 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتابالثة ومستوى تحقق مرتفع تلتها المواصفة الث( 533.)

 للكتاب الخارجي الشكلومستوى تحقق مرتفع وأخيرا المواصفة األولى ( 560.)بمتوسط حسابي 
وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور ( ..5.)تحققت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ 

 .الثاني
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والعرض كتـاب الطالـب للصـف األول الثـانوي  مواصفات التناول: المحور الثالث 3-7-.-4-3
 فيزياء –

مواصفات التناول والعدرض التدي تحددد مدا يجدب أن يكدون عليده المندتج يركز هذا المحور على 
التعليمي من الناحية الفنية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسدلة 

مؤشدرات، ويدتم عدرض نتدائج هدذا ( 6)صدفات ينددرج تحتهدا ، ويتضدمن أربعدة موالكتاب الطالدب األصل
 :المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

 الكبرى  األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على : المواصفة األولى من المحور الثالث
 والوضوح

( 3)بعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األر 
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 368-4)ويوضح الجدول  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات، والنسب المئوية الحسابي واالنحراف المعياري لهذه 

 160-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 ب الصف األول الثانويلكتاب الطال" الكبرى والوضوح األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر 

 تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل درس 1.1
    4 ت

3300 0300 
10 ن

0    

يطدددور المحتدددوى المبندددي علدددى المعدددايير األهدددداف  1.2
 العامة بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

    4 ت
3300 0300 

10 ن
0    

1.3 

تتددددددوفر فددددددرص تتدددددديح للطالددددددب أن  يتعامددددددل مددددددع 
المفددداهيم الجديدددددة لعدددددة مدددرات بددددالمختبر وأنشددددطة 

قشدددات البصدددريات القدددراءة والكتابدددة والمفدددردات ومنا
 ومصادر االنترنت

 2 2  1 ت
0370 1341 

 70 70  27 ن

1.4 
تركددددز أشددددكال المختبددددرات المتعددددددة المقدمددددة فددددي 

علددددددى مهددددددارات االستقصدددددداء ( المددددددنهج)البرنددددددامج 
 وتطوير المهارات الرياضية

    4 ت
3300 03000 

10 ن
0    

يتددددددوفر كتدددددداب الطالددددددب علددددددى قددددددرص اسددددددطواني  1.5
(DVD-ROM) 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

تدددوفر الفيزيددداء عبدددر المواقدددع االلكترونيدددة مصدددادر  1.6
 ألنشطة إضافية

 1 3   ت
0347 1370 

 27 47   ن

تددددوفر الفيزيدددداء عبددددر المواقددددع االلكترونيددددة  فرصددددا  1.7
 .للطالب للتعلم باستخدام تقنية الحاسب

 1 3   ت
0347 1370 

 27 47   ن

 03623 1364 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األولالمتوسط 
  %7434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 03623 1364 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %7434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

حقق المواصفة األولى أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى ت( 368-4)يتضح من الجدول 
، (3564)تساوي  الكبرى والوضوح األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على بمؤشرها األول 

وبذلك ( ..5.أقل من  -35.8)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(856.7)وبانحراف معياري 
جميعًا ( 4،.،3)حيث حققت الشواهد %( 453.)تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

( .853)بمتوسط حسابي قدره ( 6،3)بمستوى تحقق مرتفع ، وتاله الشاهدين ( 7588)متوسط حسابي 
اكتمال المواقع االلكترونية وبمستوى تحقق منخفض وذلك لتوفر الموقع اإللكتروني ولكن تسبب عدم 

بمتوسط ( 7)يليه الشاهد  ،في التدني لمستوى التحقق الخاصة ذات المحتوى الرقمي والمساعدة للطالب
بمستوى تحقق منخفض جدا حيث تتاح الفرصة للطالب بالتعامل المتكرر مع ( 85.8)حسابي قدره 

القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات البصريات  أنشطةالمفاهيم الجديدة في المختبر ولكن لعدم وجود 
في المرتبة األخيرة ( .)الشاهد  وأخيرا جاء، المنخفض جداتسبب في تحققها ومصادر االنترنت 

 .سطوانيةأ لعدم توفر الكتاب على أقراصومستوى غير متحقق وذلك ( 8588)وبمتوسط حسابي قدره 
 

 

 االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتابيظهر : المواصفة الثانية من المحور الثالث - 
 فيزياء الصف األول الثانوي
األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر تم تحليل تقييم المحللين 

واحد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 363-4)ويوضح الجدول . لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةهذه التكرارات، والنسب المئوية واالنحراف المعياري ل
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والعرض كتـاب الطالـب للصـف األول الثـانوي  مواصفات التناول: المحور الثالث 3-7-.-4-3
 فيزياء –

مواصفات التناول والعدرض التدي تحددد مدا يجدب أن يكدون عليده المندتج يركز هذا المحور على 
التعليمي من الناحية الفنية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسدلة 

مؤشدرات، ويدتم عدرض نتدائج هدذا ( 6)صدفات ينددرج تحتهدا ، ويتضدمن أربعدة موالكتاب الطالدب األصل
 :المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 

 الكبرى  األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على : المواصفة األولى من المحور الثالث
 والوضوح

( 3)بعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األر 
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 368-4)ويوضح الجدول  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالتكرارات، والنسب المئوية الحسابي واالنحراف المعياري لهذه 

 160-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 ب الصف األول الثانويلكتاب الطال" الكبرى والوضوح األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر 

 تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل درس 1.1
    4 ت

3300 0300 
10 ن

0    

يطدددور المحتدددوى المبندددي علدددى المعدددايير األهدددداف  1.2
 العامة بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

    4 ت
3300 0300 

10 ن
0    

1.3 

تتددددددوفر فددددددرص تتدددددديح للطالددددددب أن  يتعامددددددل مددددددع 
المفددداهيم الجديدددددة لعدددددة مدددرات بددددالمختبر وأنشددددطة 

قشدددات البصدددريات القدددراءة والكتابدددة والمفدددردات ومنا
 ومصادر االنترنت

 2 2  1 ت
0370 1341 

 70 70  27 ن

1.4 
تركددددز أشددددكال المختبددددرات المتعددددددة المقدمددددة فددددي 

علددددددى مهددددددارات االستقصدددددداء ( المددددددنهج)البرنددددددامج 
 وتطوير المهارات الرياضية

    4 ت
3300 03000 

10 ن
0    

يتددددددوفر كتدددددداب الطالددددددب علددددددى قددددددرص اسددددددطواني  1.5
(DVD-ROM) 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

111 
 

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

تدددوفر الفيزيددداء عبدددر المواقدددع االلكترونيدددة مصدددادر  1.6
 ألنشطة إضافية

 1 3   ت
0347 1370 

 27 47   ن

تددددوفر الفيزيدددداء عبددددر المواقددددع االلكترونيددددة  فرصددددا  1.7
 .للطالب للتعلم باستخدام تقنية الحاسب

 1 3   ت
0347 1370 

 27 47   ن

 03623 1364 الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األولالمتوسط 
  %7434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 03623 1364 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %7434 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

حقق المواصفة األولى أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى ت( 368-4)يتضح من الجدول 
، (3564)تساوي  الكبرى والوضوح األفكاريتميز تصميم المحتوى بالتركيز على بمؤشرها األول 

وبذلك ( ..5.أقل من  -35.8)بين  ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(856.7)وبانحراف معياري 
جميعًا ( 4،.،3)حيث حققت الشواهد %( 453.)تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

( .853)بمتوسط حسابي قدره ( 6،3)بمستوى تحقق مرتفع ، وتاله الشاهدين ( 7588)متوسط حسابي 
اكتمال المواقع االلكترونية وبمستوى تحقق منخفض وذلك لتوفر الموقع اإللكتروني ولكن تسبب عدم 

بمتوسط ( 7)يليه الشاهد  ،في التدني لمستوى التحقق الخاصة ذات المحتوى الرقمي والمساعدة للطالب
بمستوى تحقق منخفض جدا حيث تتاح الفرصة للطالب بالتعامل المتكرر مع ( 85.8)حسابي قدره 

القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات البصريات  أنشطةالمفاهيم الجديدة في المختبر ولكن لعدم وجود 
في المرتبة األخيرة ( .)الشاهد  وأخيرا جاء، المنخفض جداتسبب في تحققها ومصادر االنترنت 

 .سطوانيةأ لعدم توفر الكتاب على أقراصومستوى غير متحقق وذلك ( 8588)وبمتوسط حسابي قدره 
 

 

 االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتابيظهر : المواصفة الثانية من المحور الثالث - 
 فيزياء الصف األول الثانوي
األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر تم تحليل تقييم المحللين 

واحد وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 363-4)ويوضح الجدول . لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةهذه التكرارات، والنسب المئوية واالنحراف المعياري ل
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 161-4 جدول 

 من المحور الثالث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 الصف األول الثانوي للفيزياء لكتاب الطالب" ابالكتاالتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

يتضدددمن الكتددداب دليدددل الطالدددب لالسدددتفادة مدددن الكتددداب  2.1
(Reading for Information) 

  2 2  ت
1370 1343 

  70 70  ن

 .الدروس يقسم الكتاب إلى فصول، في كل فصل عدد من 2.2
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

2.3 

فهددرس : )تتددوفر فهددارس تعكددس محتويددات الكتدداب مثددل
مختصددددددددر للمحتددددددددوى، نبددددددددذة عددددددددن المددددددددؤلفين وقائمددددددددة 

رس بالمستشدددددددددارين، فهدددددددددرس مفصدددددددددل للمحتدددددددددوى، فهددددددددد
فهرس خداص بدالمختبرات، فهدرس : )لمرجعيات الطالب

خدددداص بسددددمات الفيزيدددداء فددددي العددددالم الحقيقددددي، فهددددرس 
تطبيقات الرياضديات والفيزيداء، فهدرس المفداهيم، فهدرس 

 (المعلم الشخصي

 4    ت

0300 0300 

 100    ن

يشمل فهرس المعلم الشخصدي توضديح المعلدم للمفداهيم  2.4
 حسب ورودها في الفصلالكبيرة في الفيزياء 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

.5. 
كتيدددب المهدددارات الرياضدددية، )تتدددوفر مرجعيدددات تتضدددمن 

كتيب مسائل إضافية، حلول مسائل التطبيقات، جدداول 
 (مرجعية، معجم المصطلحات، ومالحق

  3 1  ت
1300 1317 

  47 27  ن

 يوجد فهرس مفصل للمرجعيات 56.
 4    ت

0300 0300 
 100    ن

 توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 53.
   1 3 ت

2370 1370 
   27 47 ن

.50 
الكسدور والنسدب : يشمل كتيب بناء مهدارات الرياضديات

واألسددددددددس والمعددددددددادالت وأشددددددددكال العالقددددددددات وحسدددددددداب 
 المثلثات واللوغاريثمات

    4 ت
3300 0300 

10 ن
0    

.59 
المصدددطلحات تعريددف المفهدددوم مرتبدددا  يظهددر فدددي معجددم

باألبجديدددة كمدددا توجدددد إشدددارة لموقدددع الفيزيددداء االلكتروندددي 
 ويتوفر به عدد من المعاجم بعدة لغات

  2 2  ت
1370 1343 

  70 70  ن

تشددددمل المالحددددق علددددى مفددددردات الكتدددداب مرتبددددة أبجددددديا  538.
 وموضحة بأرقام الصفحات التي وردت بها

 2 2   ت
0370 1300 

 70 70   ن
 0348 1328 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %4237 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 0348 1328 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %4237 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

111 
 

 

المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية أن قيمة ( 363-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (8530)، وبانحراف معياري (35.0)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من -.853)هذا المتوسط في المدى مابين 
 %(..4.5)منخفضة؛ وبنسبة 

وحصل الشاهدان ( 7588-8588)لشواهد المؤشر الثاني بين الحسابي  المتوسطوقد تراوح 
بدرجة تحقق مرتفعة جدا وذلك لتطابق كتب ( 7588)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 0، .)

( 3)، تالهما الشاهد من حيث تقسيم الكتاب إلى فصول تتكون من عدة دروس األصلالمشروع مع 
ألسنة المرجعيات في الكتاب، ثم الشاهدان  الوان تفع لتنوعومستوى تحقق مر ( 5.8.)بمتوسط حسابي 

حيث توجد أدلة في الكتاب مثل دليل ومستوى تحقق منخفض ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 9، 3)
الرياضيات ولكن لم يوضع دليل لكيفية االستفادة من الكتاب كما أنه يظهر في معجم المصطلحات 

ومستوى ( 3588)بمتوسط حسابي ( .) قع الفيزياء، ثم الشاهدال يوجد إشارة لمو تعريف للمفاهيم ولكن 
 اتكتيب حيث احتوى الكتاب على جداول مرجعية ومعجم المصطلحات بينما لم تتوفر تحقق منخفض

جعلت من مستوى تحقق هذا  حلول مسائل التطبيقات،و ضافية، اإلمسائل وال رات الرياضية،المها
لكون ومستوى تحقق منخفض جدا ( 85.8)متوسط حسابي ب( 38)الشاهد  ومن ثم ،الشاهد منخفضة

أرقام صفحات التي وردة ج مفردات الكتاب و ادر المفردات وردة فقط في سرد المصطلحات إال أن عدم إ
بمتوسط حسابي ( 7،4،6)وجاءت بقية الشواهد  ،جعلت مستوى تحقق هذا المؤشر منخفض جداً  فيها

 . للصف األول ثانوي الفيزياء-الطالب باكت هارس فيتوفر الف تحقق لعدمغير مومستوى ( 8588)
 

 
 

 كتاب الطالب للفيزياء ) يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 (للصف األول الثانوي

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب وذلك باستخرا مؤشر

التكرارات والمتوسط ( .36-4)ويوضح الجدول  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
  .هاالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات
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 161-4 جدول 

 من المحور الثالث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 الصف األول الثانوي للفيزياء لكتاب الطالب" ابالكتاالتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية "

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

يتضدددمن الكتددداب دليدددل الطالدددب لالسدددتفادة مدددن الكتددداب  2.1
(Reading for Information) 

  2 2  ت
1370 1343 

  70 70  ن

 .الدروس يقسم الكتاب إلى فصول، في كل فصل عدد من 2.2
    4 ت

3300 0300 
    100 ن

2.3 

فهددرس : )تتددوفر فهددارس تعكددس محتويددات الكتدداب مثددل
مختصددددددددر للمحتددددددددوى، نبددددددددذة عددددددددن المددددددددؤلفين وقائمددددددددة 

رس بالمستشدددددددددارين، فهدددددددددرس مفصدددددددددل للمحتدددددددددوى، فهددددددددد
فهرس خداص بدالمختبرات، فهدرس : )لمرجعيات الطالب

خدددداص بسددددمات الفيزيدددداء فددددي العددددالم الحقيقددددي، فهددددرس 
تطبيقات الرياضديات والفيزيداء، فهدرس المفداهيم، فهدرس 

 (المعلم الشخصي

 4    ت

0300 0300 

 100    ن

يشمل فهرس المعلم الشخصدي توضديح المعلدم للمفداهيم  2.4
 حسب ورودها في الفصلالكبيرة في الفيزياء 

 4    ت
0300 0300 

 100    ن

.5. 
كتيدددب المهدددارات الرياضدددية، )تتدددوفر مرجعيدددات تتضدددمن 

كتيب مسائل إضافية، حلول مسائل التطبيقات، جدداول 
 (مرجعية، معجم المصطلحات، ومالحق

  3 1  ت
1300 1317 

  47 27  ن

 يوجد فهرس مفصل للمرجعيات 56.
 4    ت

0300 0300 
 100    ن

 توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 53.
   1 3 ت

2370 1370 
   27 47 ن

.50 
الكسدور والنسدب : يشمل كتيب بناء مهدارات الرياضديات

واألسددددددددس والمعددددددددادالت وأشددددددددكال العالقددددددددات وحسدددددددداب 
 المثلثات واللوغاريثمات

    4 ت
3300 0300 

10 ن
0    

.59 
المصدددطلحات تعريددف المفهدددوم مرتبدددا  يظهددر فدددي معجددم

باألبجديدددة كمدددا توجدددد إشدددارة لموقدددع الفيزيددداء االلكتروندددي 
 ويتوفر به عدد من المعاجم بعدة لغات

  2 2  ت
1370 1343 

  70 70  ن

تشددددمل المالحددددق علددددى مفددددردات الكتدددداب مرتبددددة أبجددددديا  538.
 وموضحة بأرقام الصفحات التي وردت بها

 2 2   ت
0370 1300 

 70 70   ن
 0348 1328 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %4237 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 0348 1328 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %4237 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية أن قيمة ( 363-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (8530)، وبانحراف معياري (35.0)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 35.8أقل من -.853)هذا المتوسط في المدى مابين 
 %(..4.5)منخفضة؛ وبنسبة 
وحصل الشاهدان ( 7588-8588)لشواهد المؤشر الثاني بين الحسابي  المتوسطوقد تراوح 

بدرجة تحقق مرتفعة جدا وذلك لتطابق كتب ( 7588)على متوسط حسابي بلغت قيمته ( 0، .)
( 3)، تالهما الشاهد من حيث تقسيم الكتاب إلى فصول تتكون من عدة دروس األصلالمشروع مع 

ألسنة المرجعيات في الكتاب، ثم الشاهدان  الوان تفع لتنوعومستوى تحقق مر ( 5.8.)بمتوسط حسابي 
حيث توجد أدلة في الكتاب مثل دليل ومستوى تحقق منخفض ( 35.8)بمتوسط حسابي ( 9، 3)

الرياضيات ولكن لم يوضع دليل لكيفية االستفادة من الكتاب كما أنه يظهر في معجم المصطلحات 
ومستوى ( 3588)بمتوسط حسابي ( .) قع الفيزياء، ثم الشاهدال يوجد إشارة لمو تعريف للمفاهيم ولكن 

 اتكتيب حيث احتوى الكتاب على جداول مرجعية ومعجم المصطلحات بينما لم تتوفر تحقق منخفض
جعلت من مستوى تحقق هذا  حلول مسائل التطبيقات،و ضافية، اإلمسائل وال رات الرياضية،المها

لكون ومستوى تحقق منخفض جدا ( 85.8)متوسط حسابي ب( 38)الشاهد  ومن ثم ،الشاهد منخفضة
أرقام صفحات التي وردة ج مفردات الكتاب و ادر المفردات وردة فقط في سرد المصطلحات إال أن عدم إ

بمتوسط حسابي ( 7،4،6)وجاءت بقية الشواهد  ،جعلت مستوى تحقق هذا المؤشر منخفض جداً  فيها
 . للصف األول ثانوي الفيزياء-الطالب باكت هارس فيتوفر الف تحقق لعدمغير مومستوى ( 8588)

 
 
 

 كتاب الطالب للفيزياء ) يظهر االتساق في تصميم الفصول: المواصفة الثالثة من المحور الثالث
 (للصف األول الثانوي

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب وذلك باستخرا مؤشر

التكرارات والمتوسط ( .36-4)ويوضح الجدول  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
  .هاالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات
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 162-4 جدول 

 من المحور الثالث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الصف األول الثانوي للفيزياء لكتاب الطالب" االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
جداً منخفض 

(0) 

 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 3المؤّشر

 المناسب لها في المحتوى كانتوضح الرموز في الم 3.1
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

يوجددد عبددارة فددي افتتاحيددة الفصددل تبددرز األهميددة مددن دراسددة  3.2
 الفصل

    4 ت
7588 8588 

    100 ن

يوجدددد فقدددرة نصدددية ضدددمن افتتاحيدددة الفصدددل تتضدددمن شدددرحا  3.3
 (فكر)لصورة مميزة بسهم ضمن فقرة 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يوجددد فددي الصددفحة المقابلددة الفتتاحيددة الفصددل إطددارا للتجربددة  3.4
 االستهاللية

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
 8588 7588 ى تحقق المؤشر الثالثالمتوسط الحسابي لمستو 

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تُـنـــّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4المؤشر 

 ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 4.1
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 ترقم الوحدات والفصول رقميا حسب تسلسلها 4.2
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 4.3
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 454
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن .45
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 8588 7588 ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابعالمتوس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يظهر وى تحقق المواصفة الثالثة أن قيمة المتوسط الحسابي لمست( .36-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (8588)، وانحراف معياري (7588)تساوي  االتساق في تصميم الفصول

 %(.388)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)بين  ما
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ى متوسط حسابي بلغت وقد حصل المؤشر الثالث والمؤشر الرابع وجميع مؤشراتهما الفرعية عل
لوجود الصورة الممتدة كما أورد أهمية الفصل و ضمن الصورة عبارة  ومستوى تحقق مرتفع( 7588)قيمته 

فكر لتحفيز الطالب ثم اتبعت بالتجربة االستهاللية التي تشجع الطالب على التعلم كما أن لتنسيق الفصل 
 . مع شواهدهما بمستوى تحقق مرتفعبطريقة منتظمة لها دور كبير في تحقق هذين المؤشرين 

 فيزياء الصف األول  -يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الرابعة من المحور الثالث
 الثانوي

ان تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 
اف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحر 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 367-4)ويوضح الجدول  .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

  163-4 جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة

 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 5ؤشر م

 يوجد في بداية كل درس عمود جانبي يحتوي على األهداف والمفردات 5.1
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يوجد موقع الفيزياء االلكتروني 5.2
 8588 8588 4    ت
 388    ن

 لناقد ومجموعة من المسائلينتهي كل درس بالتقويم الذي يشمل التفكير ا 5.3
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

5.4 
يوجددددفي نهايدددة كدددل فصدددل مختبدددر حسدددب التخصدددص يشدددتمل علدددى نشددداط 

 استقصائي
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

5.5 
يوجدددددفي نهايددددة كددددل فصددددل دليددددل الدراسددددة مقسددددما حسددددب دروس الفصددددل 

 ويشمل المفردات، والمفاهيم
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 (Physics Lab)يوجدفي نهاية كل فصل نشاط  5.6
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يوجدفي نهاية كل فصل نشاط إثرائي للتعمق وبعضها للتفكير الناقد 5.7
 8588 8588 4    ت
 388    ن

5.8 
يوجدفي نهاية كل فصدل تقدويم شدامل يشدتمل علدى مجموعدة أسدئلة مقسدمة 

 دروسحسب ال
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 يوجدفي نهاية كل فصل اختبار مقنن 5.9
    4 ت

7588 8588 
    100 ن
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 162-4 جدول 

 من المحور الثالث التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الصف األول الثانوي للفيزياء لكتاب الطالب" االتساق في تصميم الفصول"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
جداً منخفض 

(0) 

 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 3المؤّشر

 المناسب لها في المحتوى كانتوضح الرموز في الم 3.1
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

يوجددد عبددارة فددي افتتاحيددة الفصددل تبددرز األهميددة مددن دراسددة  3.2
 الفصل

    4 ت
7588 8588 

    100 ن

يوجدددد فقدددرة نصدددية ضدددمن افتتاحيدددة الفصدددل تتضدددمن شدددرحا  3.3
 (فكر)لصورة مميزة بسهم ضمن فقرة 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

يوجددد فددي الصددفحة المقابلددة الفتتاحيددة الفصددل إطددارا للتجربددة  3.4
 االستهاللية

    4 ت
7588 8588 

    388 ن
 8588 7588 ى تحقق المؤشر الثالثالمتوسط الحسابي لمستو 

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 تُـنـــّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4المؤشر 

 ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 4.1
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 ترقم الوحدات والفصول رقميا حسب تسلسلها 4.2
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 4.3
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 454
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن .45
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 8588 7588 ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابعالمتوس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 8588 7588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

يظهر وى تحقق المواصفة الثالثة أن قيمة المتوسط الحسابي لمست( .36-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (8588)، وانحراف معياري (7588)تساوي  االتساق في تصميم الفصول

 %(.388)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة مرتفعة؛ وبنسبة ( 7588-..5.)بين  ما
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ى متوسط حسابي بلغت وقد حصل المؤشر الثالث والمؤشر الرابع وجميع مؤشراتهما الفرعية عل
لوجود الصورة الممتدة كما أورد أهمية الفصل و ضمن الصورة عبارة  ومستوى تحقق مرتفع( 7588)قيمته 

فكر لتحفيز الطالب ثم اتبعت بالتجربة االستهاللية التي تشجع الطالب على التعلم كما أن لتنسيق الفصل 
 . مع شواهدهما بمستوى تحقق مرتفعبطريقة منتظمة لها دور كبير في تحقق هذين المؤشرين 

 فيزياء الصف األول  -يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الرابعة من المحور الثالث
 الثانوي

ان تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها مؤشر 
اف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحر 

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف ( 367-4)ويوضح الجدول  .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

  163-4 جدول 
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة

 لكتاب الطالب الصف األول الثانوي" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 5ؤشر م

 يوجد في بداية كل درس عمود جانبي يحتوي على األهداف والمفردات 5.1
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يوجد موقع الفيزياء االلكتروني 5.2
 8588 8588 4    ت
 388    ن

 لناقد ومجموعة من المسائلينتهي كل درس بالتقويم الذي يشمل التفكير ا 5.3
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

5.4 
يوجددددفي نهايدددة كدددل فصدددل مختبدددر حسدددب التخصدددص يشدددتمل علدددى نشددداط 

 استقصائي
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

5.5 
يوجدددددفي نهايددددة كددددل فصددددل دليددددل الدراسددددة مقسددددما حسددددب دروس الفصددددل 

 ويشمل المفردات، والمفاهيم
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 (Physics Lab)يوجدفي نهاية كل فصل نشاط  5.6
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يوجدفي نهاية كل فصل نشاط إثرائي للتعمق وبعضها للتفكير الناقد 5.7
 8588 8588 4    ت
 388    ن

5.8 
يوجدفي نهاية كل فصدل تقدويم شدامل يشدتمل علدى مجموعدة أسدئلة مقسدمة 

 دروسحسب ال
   . . ت

.5.8 85.33 
   8. 8. ن

 يوجدفي نهاية كل فصل اختبار مقنن 5.9
    4 ت

7588 8588 
    100 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 85734 544. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %0357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 قةتُـنـــّظم الدروس بطريقة واضحةو متسّ  6المؤّشر

6.1 
يوجددد فددي افتتاحيددة كددل درس رقمددا واضددحا يمثددل رقددم الدددرس مرتبطددا بددرقم 

 الفصل
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يظهر عنوان الدرس بخط كبير ليتميز عن العناوين الجانبية وعن المتن 6.2
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 داتاألهداف والمفر : يوجد في الهامش مربع نص يشمل 6.3
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 تكتب المفردات التي تظهر للمرة األولى ببنط غامق 6.4
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.5 
يرافددددق الددددنص صددددور ورسددددوم بيانيددددة ورسددددوم تخطيطيددددة وخددددرائط انسدددديابية 

 وخرائط معرفية وجداول على حسب الدروس والتخصص
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.6 
يوجددد مختبددر مصددغر يتكررعلددى األقددل مددرة واحدددة فددي الفصددل يكددون فدددي 

 الهامش في الفيزياء
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.7 
الددددروس إشدددارة إلدددى التكامدددل مدددع فدددروع المعرفدددة األخدددرى  بعـــضتتضدددمن 

 تكتب في الهامش مع اإلشارة بخط للمتن
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.8 
ـــ تتضدددمن الددددروس إشدددارة إلدددى التكامدددل مدددع فدددروع المعرفدددة األخدددرى  ضبع

 تكتب في جدول في حالة الربط مع الرياضيات
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

6.9 
الددددروس إشدددارة إلدددى التكامدددل مدددع فدددروع المعرفدددة األخدددرى  بعـــض تتضدددمن

 تكتب في الهامش للفيزياء في الحياة
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.10 
األول : مقسدددمة إلدددى جدددزأين( مراجعدددة الددددرس" )تقدددويم"يختدددتم الددددرس بفقدددرة 

 أسئلة تتعلق بالمفردات، والثاني التفكير الناقد
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 8588 538. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %9858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 3533 5.0. حسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتوسط ال

  %0658 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 367-4)يتضح من الجدول 
سط ، ويقع هذا المتو (3533)، وبانحراف معياري (5.0.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

 %(.0658)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)في المدى مابين 
بمستوى تحقق مرتفع، وحققت ( 544.)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي 

ومستوى تحقق مرتفع ( 7588)متوسط حسابي بلغت قيمته ( 9، 6، .، 4، 7، 3)شواهده جميع 
من حيث وجود األهداف كما أن الدرس ينتهي بتقويم كما  األصلما في السلسلة لتحقق هذه الشواهد ك
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( 0)، تالها الشاهد يوجد نهاية الفصل مختبر ودليل الدراسة الخاص بالفصل ويختم باختبار مقنن
حيث توجد أسئلة نهاية كل فصل إال أنها في بعض  ومستوى تحقق مرتفع( 5.8.)بمتوسط حسابي 

سب الدروس كما في الفصل الثاني بينما في بعض الفصول قسمة تبعًا للدروس الفصول لم تقسم بح
( 3، .)، ثم جاء الشاهدان كما في الفصل الثالث من كتاب الطالب للفيزياء للصف األول الثانوي

كما أن النشاط  غير مفعلوجود موقع إلكتروني لتحقق غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي 
 .اية الفصولاإلثرائي لم يرد في نه

على متوسط ( ما عدا الثامن)شواهده جميع والمؤشر السادس تحقق بمستوى مرتفع وحصلت 
، وجاء في الترتيب توافقت مع الموجود في األصل ومستوى تحقق مرتفع( 7588)حسابي بلغت قيمته 

 لعدم تكراراها كما وردت في ومستوى تحقق منخفض( 35.8)بمتوسط حسابي ( 0)األخير الشاهد 
 .الكتاب األصل

 

 خالصة نتائج المحور الثالث: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ، ( 6)مواصفات تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
لموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي ا تم

المتوسطات الحسابية ( 364-4) المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 164-4 جدول 

 للفيزياء لكتاب الطالبالتناول والعرض مواصفات المحور الثالث المتوسطات والنسب المئوية ل
 االنحراف المعياري المتوسط المواصفات المواصفة

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %7434 03623 1364 يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى والوضوح 3
 4 %4237 0348 1328 االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب .
 1 %100 0300 3300 يظهر االتساق في تصميم الفصول 7
 2 %8630 1344 2378 يظهر االتساق في تصميم الدروس 4

  %6833 03147 2307 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( 364-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8534)، وبانحراف معياري (.58.)اوي تس

 %(. 6057)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (7588-8593)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

ومستوى تحقق مرتفع، ( 7588)بمتوسط  يظهر االتساق في تصميم الفصولالثالثة  تحققت المواصفة
( 5.0.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  يظهر االتساق في تصميم الدروسثم المواصفة الرابعة 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 85734 544. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %0357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 قةتُـنـــّظم الدروس بطريقة واضحةو متسّ  6المؤّشر

6.1 
يوجددد فددي افتتاحيددة كددل درس رقمددا واضددحا يمثددل رقددم الدددرس مرتبطددا بددرقم 

 الفصل
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 يظهر عنوان الدرس بخط كبير ليتميز عن العناوين الجانبية وعن المتن 6.2
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 داتاألهداف والمفر : يوجد في الهامش مربع نص يشمل 6.3
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 تكتب المفردات التي تظهر للمرة األولى ببنط غامق 6.4
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.5 
يرافددددق الددددنص صددددور ورسددددوم بيانيددددة ورسددددوم تخطيطيددددة وخددددرائط انسدددديابية 

 وخرائط معرفية وجداول على حسب الدروس والتخصص
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.6 
يوجددد مختبددر مصددغر يتكررعلددى األقددل مددرة واحدددة فددي الفصددل يكددون فدددي 

 الهامش في الفيزياء
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.7 
الددددروس إشدددارة إلدددى التكامدددل مدددع فدددروع المعرفدددة األخدددرى  بعـــضتتضدددمن 

 تكتب في الهامش مع اإلشارة بخط للمتن
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.8 
ـــ تتضدددمن الددددروس إشدددارة إلدددى التكامدددل مدددع فدددروع المعرفدددة األخدددرى  ضبع

 تكتب في جدول في حالة الربط مع الرياضيات
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

6.9 
الددددروس إشدددارة إلدددى التكامدددل مدددع فدددروع المعرفدددة األخدددرى  بعـــض تتضدددمن

 تكتب في الهامش للفيزياء في الحياة
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

6.10 
األول : مقسدددمة إلدددى جدددزأين( مراجعدددة الددددرس" )تقدددويم"يختدددتم الددددرس بفقدددرة 

 أسئلة تتعلق بالمفردات، والثاني التفكير الناقد
    4 ت

7588 8588 
    100 ن

 8588 538. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %9858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 3533 5.0. حسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمتوسط ال

  %0658 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 367-4)يتضح من الجدول 
سط ، ويقع هذا المتو (3533)، وبانحراف معياري (5.0.)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

 %(.0658)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)في المدى مابين 
بمستوى تحقق مرتفع، وحققت ( 544.)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي 

ومستوى تحقق مرتفع ( 7588)متوسط حسابي بلغت قيمته ( 9، 6، .، 4، 7، 3)شواهده جميع 
من حيث وجود األهداف كما أن الدرس ينتهي بتقويم كما  األصلما في السلسلة لتحقق هذه الشواهد ك
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( 0)، تالها الشاهد يوجد نهاية الفصل مختبر ودليل الدراسة الخاص بالفصل ويختم باختبار مقنن
حيث توجد أسئلة نهاية كل فصل إال أنها في بعض  ومستوى تحقق مرتفع( 5.8.)بمتوسط حسابي 

سب الدروس كما في الفصل الثاني بينما في بعض الفصول قسمة تبعًا للدروس الفصول لم تقسم بح
( 3، .)، ثم جاء الشاهدان كما في الفصل الثالث من كتاب الطالب للفيزياء للصف األول الثانوي

كما أن النشاط  غير مفعلوجود موقع إلكتروني لتحقق غير مومستوى ( 8588)بمتوسط حسابي 
 .اية الفصولاإلثرائي لم يرد في نه

على متوسط ( ما عدا الثامن)شواهده جميع والمؤشر السادس تحقق بمستوى مرتفع وحصلت 
، وجاء في الترتيب توافقت مع الموجود في األصل ومستوى تحقق مرتفع( 7588)حسابي بلغت قيمته 

 لعدم تكراراها كما وردت في ومستوى تحقق منخفض( 35.8)بمتوسط حسابي ( 0)األخير الشاهد 
 .الكتاب األصل

 

 خالصة نتائج المحور الثالث: 
لعرض نتائج المحور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ، ( 6)مواصفات تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
لموزون لهذه المواصفات، واالنحرافات عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي ا تم

المتوسطات الحسابية ( 364-4) المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 164-4 جدول 

 للفيزياء لكتاب الطالبالتناول والعرض مواصفات المحور الثالث المتوسطات والنسب المئوية ل
 االنحراف المعياري المتوسط المواصفات المواصفة

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %7434 03623 1364 يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى والوضوح 3
 4 %4237 0348 1328 االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب .
 1 %100 0300 3300 يظهر االتساق في تصميم الفصول 7
 2 %8630 1344 2378 يظهر االتساق في تصميم الدروس 4

  %6833 03147 2307 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثالث الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( 364-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8534)، وبانحراف معياري (.58.)اوي تس

 %(. 6057)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (7588-8593)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

ومستوى تحقق مرتفع، ( 7588)بمتوسط  يظهر االتساق في تصميم الفصولالثالثة  تحققت المواصفة
( 5.0.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  يظهر االتساق في تصميم الدروسثم المواصفة الرابعة 
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يتميز تصميم المحتوى بالتركيز  وجاءت في المرتبة الثانية في المحور الثالث، يليها المواصفة األولى
بدرجة تحقق متوسطة وجاءت في المرتبة ( 3564)بمتوسط حسابي  الكبرى والوضوح األفكارعلى 

التي حققت متوسط  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتابالثالثة، وأخيرًا المواصفة الثانية 
 .بمستوى تحقق منخفض واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور الثالث( 35.0)حسابي 

 
 

 خالصة نتائج محاور اتساق كتاب الطالب للفيزياء للصف األول الثانوي 4-1-7-1-4
والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل  ة،ور الكليالعرض نتائج المح
في ضوء  المحاورعرض نتائج  تم محاور، ( 7)ور والبالغ عددها االمح همواصفة من مواصفات هذ

والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ا، واالنحرافات المعيارية، زون لهالمتوسط الحسابي المو 
 :مرتبة كما يلي المحاورالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( .36-4) ويوضح الجدول رقم

 167-4 جدول 

 لفيزياء للصف األول الثانويالمتوسطات والنسب المئوية لمحاور كتاب ا
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المواصفات  مواصفة

 7 %357. 85.76 .353 المواصفات التربوية 3
 3 %0058 85840 564. المواصفات الفنية .
 . %6057 .8534 .58. مواصفات التناول والعرض 7

  %6053 85.97 537. مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا ( .36-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (564.-.353)وقعت بين 

ن أقل م-35.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 537.)
يالحظ ان المحور األول قد تحقق بدرجة : وعلى مستوى المحاور%(. 6053)بنسبة تحقق ( ..5.

ما المحور الثاني بين محاور التقييم، أوجاء في المرتبة الثالثة ( .353)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
 المحور الثالث فقد حصل على ابدرجة تحقق مرتفعة، أم( 564.)فقد حصل على متوسط حسابي 

  .وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة( .58.)متوسط حسابي 
 

 ومناقشتها تحليل دليل المعلم للفيزياء للصف األول الثانوي نتائج  4-1-7-2
لعددرض نتددائج تحليددل دليددل المعلددم للصددف األول الثددانوي لمددادة الفيزيدداء الفصددل الدراسددي األول، 

ل محدور فددي ضدوء مسددتوى تحقدق مؤشددراتها، والفصدل الدراسددي الثداني، سدديتم عدرض نتددائج مواصدفات كدد
 :ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف كما يلي
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ــانوي: المحــور األول 3-.-.-4-3 ــم للصــف األول الث ــدليل المعل ــة ل ــل  -المواصــفات التربوي دلي
 فيزياء الصف األول الثانويالمعلم لل

المنتج التعليمي من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه يركز هذا المحور على 
الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة 

مؤشدرات رئيسدة، ويدتم عدرض نتدائج ( 3)، ويتضدمن أربعدة مواصدفات ينددرج تحتهدا لدليل المعلدم األصل
 :رتيبها الكلي لهذا المحور كما يليهذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وت

 

 فيزياء لدليل المعلم لل تمحور المحتوى حول االستقصاء: المواصفة األولى من المحور األول
 صف األول الثانويلل

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط 

 :   المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 166-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 الصف األول الثانويللفيزياء لدليل المعلم " ستقصاءتمحور المحتوى حول اال"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 .مين نشطينيشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّود الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعل 1المؤّشر 

3،3 
يزود دليل المعلم مقترحات لكيفية تنميدة مهدارات الطالدب فدي اجدراء األنشدطة 

 االستقصائية بدء من المغلقة وانتهاء بالمفتوحة
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يزود الدليل المعلم بتلميحات حول تطبيق االستقصاء في الدروس .،3
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

3،7 
تؤكد كتيبات المختبرات ضمن حقيبة المعلم على اعتبار االستقصداء العلمدي 

 طريقة للتفكير وحل المشكالت
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

3،4 
يددزود كتيدددب مختبدددر االستقصدداء المفتدددوح وكتيدددب االستقصدداء الموجددده ضدددمن 

لددى فددي حقيبددة المعلددم مشدداريع مبنيددة ع( lab manuals)كتيبددات المختبددر 
 االستقصاء لزيادة إتقان الطالب لمهارات االستقصاء

  . .  ت
35.8 3537 

  8. 8.  ن

3،. 
ضددمن كتيبددات المختبددر مجموعددة ( probeware)تدوفر مختبددرات المجسددات 

مددددن المختبددددرات المصددددممة لتسددددمح للطددددالب اسددددتخدام المجسددددات فددددي جمددددع 
 البيانات

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 85697 3508 حسابي لمستوى تحقق المؤشر األولالمتوسط ال
  %68 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 85697 3508 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %68 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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يتميز تصميم المحتوى بالتركيز  وجاءت في المرتبة الثانية في المحور الثالث، يليها المواصفة األولى
بدرجة تحقق متوسطة وجاءت في المرتبة ( 3564)بمتوسط حسابي  الكبرى والوضوح األفكارعلى 

التي حققت متوسط  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتابالثالثة، وأخيرًا المواصفة الثانية 
 .بمستوى تحقق منخفض واحتلت المرتبة األخيرة بين مواصفات المحور الثالث( 35.0)حسابي 

 
 

 خالصة نتائج محاور اتساق كتاب الطالب للفيزياء للصف األول الثانوي 4-1-7-1-4
والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل  ة،ور الكليالعرض نتائج المح
في ضوء  المحاورعرض نتائج  تم محاور، ( 7)ور والبالغ عددها االمح همواصفة من مواصفات هذ

والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ا، واالنحرافات المعيارية، زون لهالمتوسط الحسابي المو 
 :مرتبة كما يلي المحاورالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه ( .36-4) ويوضح الجدول رقم

 167-4 جدول 

 لفيزياء للصف األول الثانويالمتوسطات والنسب المئوية لمحاور كتاب ا
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المواصفات  مواصفة

 7 %357. 85.76 .353 المواصفات التربوية 3
 3 %0058 85840 564. المواصفات الفنية .
 . %6057 .8534 .58. مواصفات التناول والعرض 7

  %6053 85.97 537. مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا ( .36-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (564.-.353)وقعت بين 

ن أقل م-35.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 537.)
يالحظ ان المحور األول قد تحقق بدرجة : وعلى مستوى المحاور%(. 6053)بنسبة تحقق ( ..5.

ما المحور الثاني بين محاور التقييم، أوجاء في المرتبة الثالثة ( .353)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
 المحور الثالث فقد حصل على ابدرجة تحقق مرتفعة، أم( 564.)فقد حصل على متوسط حسابي 

  .وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة( .58.)متوسط حسابي 
 

 ومناقشتها تحليل دليل المعلم للفيزياء للصف األول الثانوي نتائج  4-1-7-2
لعددرض نتددائج تحليددل دليددل المعلددم للصددف األول الثددانوي لمددادة الفيزيدداء الفصددل الدراسددي األول، 

ل محدور فددي ضدوء مسددتوى تحقدق مؤشددراتها، والفصدل الدراسددي الثداني، سدديتم عدرض نتددائج مواصدفات كدد
 :ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف كما يلي
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ــانوي: المحــور األول 3-.-.-4-3 ــم للصــف األول الث ــدليل المعل ــة ل ــل  -المواصــفات التربوي دلي
 فيزياء الصف األول الثانويالمعلم لل

المنتج التعليمي من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه يركز هذا المحور على 
الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصدر المحتدوى وهدي تلدك المواصدفات المتحققدة فدي منتجدات السلسدلة 

مؤشدرات رئيسدة، ويدتم عدرض نتدائج ( 3)، ويتضدمن أربعدة مواصدفات ينددرج تحتهدا لدليل المعلدم األصل
 :رتيبها الكلي لهذا المحور كما يليهذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وت

 

 فيزياء لدليل المعلم لل تمحور المحتوى حول االستقصاء: المواصفة األولى من المحور األول
 صف األول الثانويلل

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط 

 :   المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 166-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 الصف األول الثانويللفيزياء لدليل المعلم " ستقصاءتمحور المحتوى حول اال"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 .مين نشطينيشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّود الطالب بفرص متعددة ليكونوا متعل 1المؤّشر 

3،3 
يزود دليل المعلم مقترحات لكيفية تنميدة مهدارات الطالدب فدي اجدراء األنشدطة 

 االستقصائية بدء من المغلقة وانتهاء بالمفتوحة
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يزود الدليل المعلم بتلميحات حول تطبيق االستقصاء في الدروس .،3
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

3،7 
تؤكد كتيبات المختبرات ضمن حقيبة المعلم على اعتبار االستقصداء العلمدي 

 طريقة للتفكير وحل المشكالت
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

3،4 
يددزود كتيدددب مختبدددر االستقصدداء المفتدددوح وكتيدددب االستقصدداء الموجددده ضدددمن 

لددى فددي حقيبددة المعلددم مشدداريع مبنيددة ع( lab manuals)كتيبددات المختبددر 
 االستقصاء لزيادة إتقان الطالب لمهارات االستقصاء

  . .  ت
35.8 3537 

  8. 8.  ن

3،. 
ضددمن كتيبددات المختبددر مجموعددة ( probeware)تدوفر مختبددرات المجسددات 

مددددن المختبددددرات المصددددممة لتسددددمح للطددددالب اسددددتخدام المجسددددات فددددي جمددددع 
 البيانات

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

 85697 3508 حسابي لمستوى تحقق المؤشر األولالمتوسط ال
  %68 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 85697 3508 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %68 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 



368

111 
 

تمحور مواصفة األولى أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ال( 366-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (85697)، وبانحراف معياري (3508)تساوي  المحتوى حول االستقصاء

 %(.6858)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( ..5.أقل من-.35)ما بين 
 نللمؤشر األول بي الشواهد وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق 

لتزويد الدليل المعلم  (7588) بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي (.،3)، وتحقق الشاهدين (8588-7588)
ويقدم تلميحات لطريقة تفعيل  بالمقترحات لكيفية تنمية مهارات الطالب في األنشطة االستقصائية

حيث أن كتب دليل  (35.8)بمتوسط حسابي قيمته ( 7،4) ، يليهما في المرتبة الثانية الشاهديناالستقصاء
الموجه إنما يوجد كتيبات لالستقصاء المفتوح و التجارب تؤكد على االستقصاء كطريقة للتفكير إال أنه ال 

والذي تحقق بمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته  (.)، ويأتي الشاهد دمجة في التجارب العلمية 
 .احتل المرتبة األخيرة بينها وبذلك منخفض جدًا لعدم توفر هذه المختبرات ضمن كتب المشروع

 للصف للفيزياء التعلم المتمركز حول المتعلم لدليل المعلم : المواصفة الثانية من المحور األول
 األول الثانوي

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
حسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط ال

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 363-4) ويوضح الجدول .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 
 164-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية
 لدليل المعلم الصف األول الثانوي" التعلم المتمركز حول المتعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)دًا ج

 يدعم الدليل المعلم في استهداف التعلم المتمركز على المتعلم 2المؤّشر 

.،3 
تسددداعد ارشدددادات دليدددل المعلدددم المعلمدددين فدددي تدددوفير فدددرص للطدددالب 

 لربط معرفتهم السابقة بالمحتوى العلمي
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،. 
ة المرتبطددددة يحدددددد الدددددليل سددددمات المفدددداهيم الشددددائعة غيددددر الصددددحيح

بالفصددل مددع اقتددراح نشدداطات  تسدداعد فددي تحديددد المفهددوم الخدداطئ 
 وتوفر طرق لكيفية مساعدة الطالب لتحقيق تعلم مفاهيمي صحيح

 8588 7588    4 ت
    388 ن

يسددداعدالدليل المعلدددم علدددى التحقدددق مدددن الفهدددم عندددد الطدددالب ويدددوفر  7،.
 (تدريساعادة ال)للمعلم فرصا للتغلب عليها من خالل 

 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،4 
يقدددم توجيهدددات للمعلدددم لددربط الطالدددب  بدددالنص الددذي يدرسددده و التدددي 

توجهدده لددربط المعلومددة بمددا هددو موجددود فددي الفصددل مددن خددالل فقددرة  
 Think about it(  فّكر)

 8588 7588    4 ت
    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)دًا ج

.،. 
 االختبدارات باسدتخدام  يقددم مصدادر تقنيدة لمسداعدة المعلمدين فدي بنداء

ExamView® Pro 
 8588 8588 4    ت
 388    ن

.،6 
يسدداعد الدددليل المعلمددين علددى تحدددي الطددالب بشددكل صددحيح باسددتخدام 

 مشكالت التحدي، أنشطة التحدي ، فقرات التوسع في التقييم 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،3 
مددذاكرة والتددي تسدداعد الطالددب يركددز دليددل المعلددم علددى تعزيددز مهددارات ال

 على تحمل مسؤولية تعلمه
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،0 
ترّكددز سددمات المشدداريع البحثيددة فددي دليددل المعلددم علددى مهددارات المددذاكرة 

 وتساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمهم باستخدام مشاريع الوحدة

 8588 7588    4 ت

    388 ن

.،9 
أنشدطة تسداعد علدى ممارسدة مهدارات تفكيدر عليدا مدن خدالل  يقدم الدليل

وفقدددددددرة التوسدددددددع ( (Critical Thinkingفقدددددددرات التفكيدددددددر الناقدددددددد 
(Extension) 

 8588 7588    4 ت

    388 ن

 8577 563. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %0059 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق التعلم المتمايز 3ر المؤشّ 

7،3 
يقددددددم الددددددليل للمعلدددددم األنشدددددطة وفقدددددًا لمسدددددتوى الدددددتعلم لددددددى المتعلمدددددين  

 (.L3، المرتفع  L2، الطبيعيL1الضعيف )
 8588 7588    4 ت
    388 ن

7،. 
يسدداعد المعلددم علددى تحدددي الطددالب بشددكل مناسددب مددن خددالل مشددكالت 

  التحدي
 8588 7588    4 ت
    388 ن

7،7 
يقدددددم أنشددددطة تدريسددددية مختلفددددة لددددذوي االحتياجددددات الخاصددددة، وأنشددددطة 
التحدي للطالب الموهوبين، وأنشدطة للطدالب الدذين يعدانون مشداكل فدي 

 استيعاب المفاهيم 

 8588 7588    4 ت

    388 ن

7،4 
-Student work CDتددوفر النسددخة التفاعليددة للمددتعلم باسدددتخدام 

ROM 
 8588 8588 4    ت
 388    ن

7،. 
يقدددم الدددليل تعليمددات حددول كيفيددة ابتكددار أسدداليب بصددرية متعددددة لتقددديم 

 المعلومات باستخدام خرائط المفاهيم، الرسومات البيانية
 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

 85.09 53. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %3858 سبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالثالن

 يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة 4المؤّشر 

 يزود المعلم بتلميحات لزيادة  فهم الطالب أثناء القراءة 4،3
 8588 8588 4    ت
 388    ن

4،. 
ل المعلدم ليددتمكن المعلمددين مددن تقددويم تنداقش التصددورات الخاطئددة فددي دليدد

 .فهم الطالب وتوفير تغذية راجعة فورية لهم
 8588 7588    4 ت
    388 ن

4،7 
يشددددجع الدددددليل علددددى المناقشددددة للمجموعددددات الصددددغيرة أو علددددى مسددددتوى 

 الصف 
 35.8 ..5.   3 7 ت
   .. .3 ن

4،4 
ت وأنشدددددددطة  واسددددددتراتيجيا يعددددددرض الدددددددليل  نصدددددددائح مجربددددددة وحقيقيدددددددة،

للمعلمددين الددذين تمكنددوا مددن اسدددتخدام الفيزيدداء فددي صددفوفهم بنجدداح مدددن 
 (من معلم آلخر)خالل فقرة 

 8588 7588    4 ت

    388 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

منخفض 
 (0)دًا ج

 .8573 586. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %6053 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث يدعم المعلم في 7المؤّشر 

.،3 
يدددوفر الددددليل اسدددتراتيجيات ومصدددادر إضدددافية للمعلدددم لمسددداعدة الطدددالب 

 على التمكن من المهارات األساسية
 3537 35.8  . .  ت
  8. 8.  ن

.،. 

راءة ددددددددة لبندداء مهددارات القدددددددددددات فعالدددددددددادر استراتيجيددددددددل مصددددددددديددوّفر الدلي
 -ةدددبل التقنيددددددددددددمستق -اءددددددة فدي الفيزيدددددددالكتاب)والكتابة العلمية من خدالل 

 -ق الفيزيدداءددددددددددتطبي –اة دددددددددددددالفيزيدداء والحي –وىددددددددة العلميددة للمحتدددددددددددالخلفي
 (اءيدددددددددل األشدددددددديف تعمدددددددك -ةددددددددالمجتمع والتقني

 8588 7588    4 ت

 388 ن
   

.،7 
يقدددددم الدددددليل لوحددددة المفددددردات فددددي بدايددددة كددددل فصددددل للتأكيددددد علددددى أهددددم 

 المفاهيم العلمية فيه
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،4 
يقدددم الدددليل مسددرد المصددطلحات فددي نهايتدده للتركيددز علددى المصددطلحات 

 العلمية 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،. 
يقّدم الددليل اسدتراتيجيات لتشدجيع الطدالب علدى إدارة الدتعلم الدذاتي عبدر 

 مشروع الفيزياء للوحدة
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،6 
يقدددم الدددليل أفكددارا للددتمكن مددن المفددردات األساسددية  مددن خددالل اشددتقاق 

 المفردات وربطها باالستخدام اليومي
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،3 
يعدددددددددددددددددددزز الددددددددددددددددددددليل مهدددددددددددددددددددارات المفدددددددددددددددددددرداتمن خدددددددددددددددددددالل الدددددددددددددددددددرابط 

physicspp.com/vocabulary_puzzlemaker 
 8588 8588 4    ت
 388    ن

.،0 
يدددددوفر الددددددليل مقترحدددددات لتعطدددددي الطالدددددب الفرصدددددة لممارسدددددة التواصدددددل 

 بالمعلومات وبالنتائج في مجموعات مصغرة
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،9 
لدليل مقترحات للنقداش لمسداعدة الطدالب لتطدوير قددرات الطدالب يوفر ا

 على النقاش والتواصل بأفكارهم مع االخرين 
 8588 7588    4 ت
    388 ن

.،38 
تدددوفر نشددداطات التفكيدددر الناقدددد فدددي كدددل فصدددل الفرصدددة لشدددرح المفددداهيم 

 شفهيا وتقويم النماذج ومناقشة األفكار
 8588 7588    4 ت
    388 ن

 7..85 530. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %3.53 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 85.86 530. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %3.53 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

مواصفة الثانية سط الحسابي لمستوى تحقق الأن قيمة المتو ( 363-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (85.86)، وبانحراف معياري (530.)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

 %(.3.53)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 7588-..5.)المدى ما بين 
يدعم الدليل المعلم واهد للمؤشر الثاني وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الش

عدا )شواهد جميع ال ، وتحققت(7588-8588)بين  في استهداف التعلم المتمركز على المتعلم

111 
 

وبمستوى تحقق مرتفع لتضمينها في كتب المشروع كما في ( 7588)بمتوسط حسابي  (الخامس
 .لعدم توفر المصادر التقنية (858)تحقق بمتوسط حسابي م غير( .)، أما الشاهدين األصلالسلسلة 

فقد تراوحت  يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق التعلم المتمايزبالنسبة للمؤشر الثالث 
على متوسط ( 7، .، 3)حيث حصلت الشواهد ( 7588–8588)بين  لشواهدهابية المتوسطات الحس

فقد حصل على ( .)هد ، أما الشااألصلوبمستوى تحقق مرتفع حيث تحققت كما في ( 7588)حسابي 
حيث قدم خرائط المفاهيم في التقويم ولم يستخدمها في  بمستوى تحقق متوسط( 35.8)متوسط حسابي 

والذي ( 4)، وأخيرا الشاهد تقديم المعلومات كما أنه لم يقدم معلومات عن كيفية ابتكار معلومات عنها
 Student نسخة التفاعليةتحقق لعدم توفر الغير مبمستوى ( 8588)على متوسط حسابي  حصل

work CD-ROM . 
يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من خالل استراتيجيات والمؤشر الرابع 

( ما عدا األول) اهدو الشجميع  توقد تحقق( 7588–8588)بين  شواهده تراوحت متوسطات مناسبة
رات الخاطئة في دليل المعلم وكذلك بمستوى تحقق مرتفع حيث تناقش التصو ( 7588)بمتوسط حسابي 

اعتمد الدليل على النقاش على شكل مجموعات أو على مستوى  كما ،(من معلم آلخر)ورود فقرة 
أنه لم يحدد متى تتم المناقشة على مستوى المجموعات  رغم الصف بشكل موسع في معظم الدروس

تحقق وذلك لعدم غير مستوى وم( 8588)بمتوسط حسابي ( 3)، وأخيرا الشاهد وعلى مستوى الصف
 .ورود فقرة القراءة في كتب الفيزياء

فقد تراوحت  يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث أما المؤشر الخامس
( 33 ،38، 9 ،6، .، 4، 7، .)حيث حصلت الشواهد ( 7588 -8588)متوسطات شواهده بين 

يأتي الشاهد  ، ثمحيث تحققت كما هي في األصل فعبمستوى تحقق مرت( 7588)على متوسط حسابي 
حيث تتوفر مصار للمهارات ولكن لم يحدد  ومستوى تحقق متوسط( 35.8)بمتوسط حسابي ( 3)

بمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 3) دوأخيرا يأتي الشاهاالستراتيجيات لتطوير المهارات االساسية، 
لعربي وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين شواهد المؤشر بط االلكتروني باالم يفعل الر  تحقق حيثغير م

 .الخامس
 

 لدليل المعلم  دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: المواصفة الثالثة من المحور األول
 للصف األول الثانويللفيزياء 

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 360-4) ويوضح الجدول .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .واصفةلمستوى تحقق مؤشرات هذه المالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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وبمستوى تحقق مرتفع لتضمينها في كتب المشروع كما في ( 7588)بمتوسط حسابي  (الخامس
 .لعدم توفر المصادر التقنية (858)تحقق بمتوسط حسابي م غير( .)، أما الشاهدين األصلالسلسلة 

فقد تراوحت  يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق التعلم المتمايزبالنسبة للمؤشر الثالث 
على متوسط ( 7، .، 3)حيث حصلت الشواهد ( 7588–8588)بين  لشواهدهابية المتوسطات الحس

فقد حصل على ( .)هد ، أما الشااألصلوبمستوى تحقق مرتفع حيث تحققت كما في ( 7588)حسابي 
حيث قدم خرائط المفاهيم في التقويم ولم يستخدمها في  بمستوى تحقق متوسط( 35.8)متوسط حسابي 

والذي ( 4)، وأخيرا الشاهد تقديم المعلومات كما أنه لم يقدم معلومات عن كيفية ابتكار معلومات عنها
 Student نسخة التفاعليةتحقق لعدم توفر الغير مبمستوى ( 8588)على متوسط حسابي  حصل

work CD-ROM . 
يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من خالل استراتيجيات والمؤشر الرابع 

( ما عدا األول) اهدو الشجميع  توقد تحقق( 7588–8588)بين  شواهده تراوحت متوسطات مناسبة
رات الخاطئة في دليل المعلم وكذلك بمستوى تحقق مرتفع حيث تناقش التصو ( 7588)بمتوسط حسابي 

اعتمد الدليل على النقاش على شكل مجموعات أو على مستوى  كما ،(من معلم آلخر)ورود فقرة 
أنه لم يحدد متى تتم المناقشة على مستوى المجموعات  رغم الصف بشكل موسع في معظم الدروس

تحقق وذلك لعدم غير مستوى وم( 8588)بمتوسط حسابي ( 3)، وأخيرا الشاهد وعلى مستوى الصف
 .ورود فقرة القراءة في كتب الفيزياء

فقد تراوحت  يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث أما المؤشر الخامس
( 33 ،38، 9 ،6، .، 4، 7، .)حيث حصلت الشواهد ( 7588 -8588)متوسطات شواهده بين 

يأتي الشاهد  ، ثمحيث تحققت كما هي في األصل فعبمستوى تحقق مرت( 7588)على متوسط حسابي 
حيث تتوفر مصار للمهارات ولكن لم يحدد  ومستوى تحقق متوسط( 35.8)بمتوسط حسابي ( 3)

بمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي ( 3) دوأخيرا يأتي الشاهاالستراتيجيات لتطوير المهارات االساسية، 
لعربي وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين شواهد المؤشر بط االلكتروني باالم يفعل الر  تحقق حيثغير م

 .الخامس
 

 لدليل المعلم  دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: المواصفة الثالثة من المحور األول
 للصف األول الثانويللفيزياء 

( 3)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 360-4) ويوضح الجدول .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .واصفةلمستوى تحقق مؤشرات هذه المالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
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 168-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 فيزياء لدليل المعلم الصف األول الثانوي" دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 بيالحسا
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي 6المؤّشر 

6،3 

يحدد المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيفية معالجتها لتعزيز فهم الطالب 
ة تقييم نهاية الفصل من تعلم خرائط من خالل  ما يعرضه الدليل في فقر 

المفاهيم، عرض للمفاهيم الرئيسة، أجوبة أسئلة إتقان المفاهيم، أجوبة 
 أسئلة تطبيق المفاهيم

    4 ت

7588 8588 
 388 ن

   

6،. 
يقدم التغذية الراجعة من خالل ما يعرضه الدليل بعد كل فصل اجابات 

االختيار من متعدد، وأجوبة األسئلة أسئلة االختبار المقنن، أجوبة أسئلة  
 المفتوحة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة ضمن  6،7 يقدم أنشطة لمراجعة الفهم وا 
 المرحلة الثالثة في خطة الدرس وهي مرحلة التقييم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 ناء عملية التقييميقدم  الدليل اإلرشادات الالزمة أث 6،4
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

6،. 

التي تساعد المعلم على إنشاء  ExamView® Proيقدم الدليل قائمة  
نشاء اختبارات معدلة للطالب ذوي  إصدارات متعددة من االختبارات، وا 

ضافة األسئلة الخاصة  صعوبات التعلم، وتحرير األسئلة الموجودة وا 
 ختبارات وفقًا لمعايير المناهج الوطنيةبالمعلم، وبناء اال

 ت
   

4 
8588 8588 

 388    ن

يوجد قرص مضغوط  يستخدم في السبورة التفاعلية ويتضمن أسئلة  6،6
 تقييمية لكل مقطع في كل درس

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

6،3 
ص يقدم عينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم يستخدم فيه قر 

مضغوط عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعديل على األسئلة أو 
 .اإلضافة عليها

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

6،0 
الذي يحوي  physicspp.comيقدم كل فصل دعوة لزيارة موقع   

مسابقة االختيار الذاتي واختبار الفصل واالختبار المقنن والكلمات 
 صلالمتقاطعة لمفردات الف

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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دعم أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( 360-4)دول يتضح من الج
، ويقع هذا (8588)، وبانحراف معياري (35.8)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-.35)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.858.)وبنسبة 

، (7588-8588)اوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر األول بين وتر 
( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر الثاني قيمته ( 4، 7، .، 3)وتحققت الشواهد 

( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 0، 3، 6، .)لمطابقتها لألصل، يليها في المرتبة الثانية الشواهد 
تحقق لعدم تحققها في كتب المشروع، وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين شواهد هذا ر مغيبمستوى 

 .المؤشر
 

 للصف للفيزياء لدليل المعلم  توظيف التقنية لدعم التعلم: المواصفة الرابعة من المحور األول
 األول الثانوي

( 3)الغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والب
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 369-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .رات هذه المواصفةلمستوى تحقق مؤشالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 169-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 للفيزياء لدليل المعلم الصف األول الثانوي" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم 4المؤّشر 

3،3 

الحصدول علدى المدواد المسداعدة التاليددة   Fast fileيسده ل تطبيدق 
دليددل  -ورقددة عمددل معمددل الفيزيدداء -ورقددة عمددل المختبددر المصددغر)

اإلثدراء  -إعادة التدريس والتعزيز -قسم اختبار -صلاالستذكار للف
تقيدديم الفصددل وفقددًا لمسددتويات   -الشددفافيات وأوراق العمددل -العلمددي

 (الصعوبة الثالث

 7 3   ت

85.. 35.8 

 .3 ..   ن

3،. 

والدذي   Answer Key Maker CD-ROMيقدم الددليل تطبيدق 
لتحددددددي، المشدددددكالت العمليدددددة ، مشدددددكالت ا)يتضدددددمن إجابدددددات  لددددددد

ويددتمكن ( مراجعددات الدددروس، تقيدديم الفصددل، المشددكالت اإلضددافية
المعلم من خالل هذا التطبيق من إنشاء مفاتيح مخصصدة لإلجابدة 

 أي مجموعة من التمارين و طباعة جميع مفاتيح اإلجابة

 7 3   ت

85.. 35.8 
 .3 ..   ن
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 168-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 فيزياء لدليل المعلم الصف األول الثانوي" دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 بيالحسا
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي 6المؤّشر 

6،3 

يحدد المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيفية معالجتها لتعزيز فهم الطالب 
ة تقييم نهاية الفصل من تعلم خرائط من خالل  ما يعرضه الدليل في فقر 

المفاهيم، عرض للمفاهيم الرئيسة، أجوبة أسئلة إتقان المفاهيم، أجوبة 
 أسئلة تطبيق المفاهيم

    4 ت

7588 8588 
 388 ن

   

6،. 
يقدم التغذية الراجعة من خالل ما يعرضه الدليل بعد كل فصل اجابات 

االختيار من متعدد، وأجوبة األسئلة أسئلة االختبار المقنن، أجوبة أسئلة  
 المفتوحة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة ضمن  6،7 يقدم أنشطة لمراجعة الفهم وا 
 المرحلة الثالثة في خطة الدرس وهي مرحلة التقييم

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

 ناء عملية التقييميقدم  الدليل اإلرشادات الالزمة أث 6،4
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

6،. 

التي تساعد المعلم على إنشاء  ExamView® Proيقدم الدليل قائمة  
نشاء اختبارات معدلة للطالب ذوي  إصدارات متعددة من االختبارات، وا 

ضافة األسئلة الخاصة  صعوبات التعلم، وتحرير األسئلة الموجودة وا 
 ختبارات وفقًا لمعايير المناهج الوطنيةبالمعلم، وبناء اال

 ت
   

4 
8588 8588 

 388    ن

يوجد قرص مضغوط  يستخدم في السبورة التفاعلية ويتضمن أسئلة  6،6
 تقييمية لكل مقطع في كل درس

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

6،3 
ص يقدم عينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم يستخدم فيه قر 

مضغوط عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعديل على األسئلة أو 
 .اإلضافة عليها

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

6،0 
الذي يحوي  physicspp.comيقدم كل فصل دعوة لزيارة موقع   

مسابقة االختيار الذاتي واختبار الفصل واالختبار المقنن والكلمات 
 صلالمتقاطعة لمفردات الف

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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دعم أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( 360-4)دول يتضح من الج
، ويقع هذا (8588)، وبانحراف معياري (35.8)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( ..5.أقل من-.35)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.858.)وبنسبة 

، (7588-8588)اوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق شواهد المؤشر األول بين وتر 
( 7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي للمؤشر الثاني قيمته ( 4، 7، .، 3)وتحققت الشواهد 

( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 0، 3، 6، .)لمطابقتها لألصل، يليها في المرتبة الثانية الشواهد 
تحقق لعدم تحققها في كتب المشروع، وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين شواهد هذا ر مغيبمستوى 

 .المؤشر
 

 للصف للفيزياء لدليل المعلم  توظيف التقنية لدعم التعلم: المواصفة الرابعة من المحور األول
 األول الثانوي

( 3)الغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والب
مؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 369-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .رات هذه المواصفةلمستوى تحقق مؤشالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 169-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 للفيزياء لدليل المعلم الصف األول الثانوي" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم 4المؤّشر 

3،3 

الحصدول علدى المدواد المسداعدة التاليددة   Fast fileيسده ل تطبيدق 
دليددل  -ورقددة عمددل معمددل الفيزيدداء -ورقددة عمددل المختبددر المصددغر)

اإلثدراء  -إعادة التدريس والتعزيز -قسم اختبار -صلاالستذكار للف
تقيدديم الفصددل وفقددًا لمسددتويات   -الشددفافيات وأوراق العمددل -العلمددي

 (الصعوبة الثالث

 7 3   ت

85.. 35.8 

 .3 ..   ن

3،. 

والدذي   Answer Key Maker CD-ROMيقدم الددليل تطبيدق 
لتحددددددي، المشدددددكالت العمليدددددة ، مشدددددكالت ا)يتضدددددمن إجابدددددات  لددددددد

ويددتمكن ( مراجعددات الدددروس، تقيدديم الفصددل، المشددكالت اإلضددافية
المعلم من خالل هذا التطبيق من إنشاء مفاتيح مخصصدة لإلجابدة 

 أي مجموعة من التمارين و طباعة جميع مفاتيح اإلجابة

 7 3   ت

85.. 35.8 
 .3 ..   ن



374

111 
 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

3،7 

  ExamView® Pro Testmaker CD-ROMيسدمح تطبيدق 
إنشدداء )وتخصدديص االختبددارات بسددهولة وسددرعة مددن خددالل  بإنشدداء

إدراج األسددئلة المعياريددة  -QuickTestاالختبددار باسددتخدام معددالج 
تعدددديل االختبدددارات لمسدددتوى   -فدددي االختبدددارات الخاصدددة بدددالمعلم 

اسددتخدام دوال خوارزميددة إلنشدداء مشددكالت   -الصددعوبة  المطلددوب
 (فريدة النوع

 4    ت

8588 8588 
 388    ن

3،4 
للمعلمددين   TeacherWorksTMيسددمح قددرص الددد دي فددي دي 

بتخصيص خطة الدرس واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة 
عداد قائمة المهام  واالتصال باالنترنت وا 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

لتطبيدددددق  physicspp.com/internet_labيددددددعو لزيدددددارة موقدددددع  .،3
 تجارب معمل الفيزياء

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

3،6 

أو السدددبورة التفاعليدددة علدددى  Interactive Chalkboardتحتدددوي
 –بندددك الصدددور -عدددروض تقديميدددة والتدددي تشدددمل رسدددومات تفاعليدددة

 –أسئلة التقييم الجديدة للدروس والفصول  -الصوتيات –الشفافيات
 physicspp.comرابط للموقع 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

للمعلمددين بالوصددول إلددى منتدددى  physicspp.comيسددمح موقددع   3،3
 المعلم حيث يتبادل المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن
 8543 8533 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %14329 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع
 8543 8533 وسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمت

  %14329 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 369-4)يتضح من الجدول 
المتوسط في ، ويقع هذا (8543)، وبانحراف معياري (8533)تساوي  توظيف التقنية لدعم التعلم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ وبنسبة ( ..85أقل من-8588)المدى ما بين 
(345.9.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
 (..85)وبمتوسط حسابي قيمته جدا بدرجة منخفضة ( 3، .، 3)، وتحققت الشواهد (..8588-85)

ورقة عمل التجربة وورقة عمل مختبر الفيزياء واالختبار ودليل  fast fileحيث يوجد في ملف 
المراجعة للفصل والشفافيات وتقويم الفصل إال أن التقييم وفقًا لمستويات التعلم لم ترد فيه  ومن 

 الشواهد، يليها في المرتبة الثانية األسباب التي جعلت تقييمه منخفض عدم وجوده لدى المعلمين
األخيرة وبذلك احتلت المرتبة  ،تحققغير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 6، .، 4، 7)

111 
 

عدم توفر وسائل الدعم التقنية  إلى يعود الضعف  في تحقق هذه المواصفةشواهد هذه المواصفة و  بين
 .التي تدعم التعلم

 
 

  (:فيزياء-معلمالمواصفات التربوية لدليل ال)خالصة نتائج المحور األول 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 3)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 338-4) نحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدولواال
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 140-4 جدول 

 للفيزياء الصف األول الثانوي معلمدليل الل التربويةمواصفات لب المئوية لالمتوسطات والنس
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %68 85697 3508 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 3 %3.53 85.86 530. التعلم المتمركز حول المتعلم .
 7 %8. 8588 35.8 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة 7
 4 %345.9 8543 8533 توظيف التقنية لدعم التعلم 4

  %9. 85347 3533 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 338-4)يتضح من الجدول 
حقق هذا المحور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة ت(85347)، وبانحراف معياري (3533)تساوي 

 %(. 9.)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (530.-.857)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

فعة وبمتوسط حسابي بلغ فقد تحققت بدرجة مرت التعلم المتمركز حول المتعلمتحققت المواصفة الثانية 
تمحور المحتوى حول وجاءت في المرتبة األولى في المحور األول، يليها المواصفة األولى ( 530.)

دعم المعلم في بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المواصفة الثالثة ( 3508)بمتوسط حسابي  االستقصاء
بين مواصفات المحور ( 35.8)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  استخدام أساليب تقويم متعددة

بدرجة منخفضة جدًا وبمتوسط حسابي  توظيف التقنية لدعم التعلماألول، وأخيرًا فقد تحققت المواصفة 
 .وجاءت في المرتبة الرابعة بين مواصفات المحور األول( 8533)بلغ 
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

3،7 

  ExamView® Pro Testmaker CD-ROMيسدمح تطبيدق 
إنشدداء )وتخصدديص االختبددارات بسددهولة وسددرعة مددن خددالل  بإنشدداء

إدراج األسددئلة المعياريددة  -QuickTestاالختبددار باسددتخدام معددالج 
تعدددديل االختبدددارات لمسدددتوى   -فدددي االختبدددارات الخاصدددة بدددالمعلم 

اسددتخدام دوال خوارزميددة إلنشدداء مشددكالت   -الصددعوبة  المطلددوب
 (فريدة النوع

 4    ت

8588 8588 
 388    ن

3،4 
للمعلمددين   TeacherWorksTMيسددمح قددرص الددد دي فددي دي 

بتخصيص خطة الدرس واستخراج مصادر الصف بسرعة وسهولة 
عداد قائمة المهام  واالتصال باالنترنت وا 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

لتطبيدددددق  physicspp.com/internet_labيددددددعو لزيدددددارة موقدددددع  .،3
 تجارب معمل الفيزياء

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

3،6 

أو السدددبورة التفاعليدددة علدددى  Interactive Chalkboardتحتدددوي
 –بندددك الصدددور -عدددروض تقديميدددة والتدددي تشدددمل رسدددومات تفاعليدددة

 –أسئلة التقييم الجديدة للدروس والفصول  -الصوتيات –الشفافيات
 physicspp.comرابط للموقع 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

للمعلمددين بالوصددول إلددى منتدددى  physicspp.comيسددمح موقددع   3،3
 المعلم حيث يتبادل المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة

 7 3   ت
85.. 35.8 

 .3 ..   ن
 8543 8533 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %14329 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع
 8543 8533 وسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعةالمت

  %14329 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة ( 369-4)يتضح من الجدول 
المتوسط في ، ويقع هذا (8543)، وبانحراف معياري (8533)تساوي  توظيف التقنية لدعم التعلم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة منخفضة جدًا؛ وبنسبة ( ..85أقل من-8588)المدى ما بين 
(345.9.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
 (..85)وبمتوسط حسابي قيمته جدا بدرجة منخفضة ( 3، .، 3)، وتحققت الشواهد (..8588-85)

ورقة عمل التجربة وورقة عمل مختبر الفيزياء واالختبار ودليل  fast fileحيث يوجد في ملف 
المراجعة للفصل والشفافيات وتقويم الفصل إال أن التقييم وفقًا لمستويات التعلم لم ترد فيه  ومن 

 الشواهد، يليها في المرتبة الثانية األسباب التي جعلت تقييمه منخفض عدم وجوده لدى المعلمين
األخيرة وبذلك احتلت المرتبة  ،تحققغير مبمستوى ( 8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 6، .، 4، 7)
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عدم توفر وسائل الدعم التقنية  إلى يعود الضعف  في تحقق هذه المواصفةشواهد هذه المواصفة و  بين
 .التي تدعم التعلم

 
 

  (:فيزياء-معلمالمواصفات التربوية لدليل ال)خالصة نتائج المحور األول 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 3)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 338-4) نحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدولواال
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 140-4 جدول 

 للفيزياء الصف األول الثانوي معلمدليل الل التربويةمواصفات لب المئوية لالمتوسطات والنس
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %68 85697 3508 تمحور المحتوى حول االستقصاء 3
 3 %3.53 85.86 530. التعلم المتمركز حول المتعلم .
 7 %8. 8588 35.8 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة 7
 4 %345.9 8543 8533 توظيف التقنية لدعم التعلم 4

  %9. 85347 3533 مستوى تحقق المواصفات  للمحور األول الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي ( 338-4)يتضح من الجدول 
حقق هذا المحور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة ت(85347)، وبانحراف معياري (3533)تساوي 

 %(. 9.)، ونسبة التحقق تساوي  (..5.أقل من -35.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (530.-.857)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

فعة وبمتوسط حسابي بلغ فقد تحققت بدرجة مرت التعلم المتمركز حول المتعلمتحققت المواصفة الثانية 
تمحور المحتوى حول وجاءت في المرتبة األولى في المحور األول، يليها المواصفة األولى ( 530.)

دعم المعلم في بدرجة تحقق متوسطة، وجاءت المواصفة الثالثة ( 3508)بمتوسط حسابي  االستقصاء
بين مواصفات المحور ( 35.8)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  استخدام أساليب تقويم متعددة

بدرجة منخفضة جدًا وبمتوسط حسابي  توظيف التقنية لدعم التعلماألول، وأخيرًا فقد تحققت المواصفة 
 .وجاءت في المرتبة الرابعة بين مواصفات المحور األول( 8533)بلغ 
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  للصف األول الثانويللفيزياء المواصفات الفنية لدليل المعلم : المحور الثاني .-.-.-4-3
الشروط الفنية التي تحدد ما يجدب أن يكدون عليده المندتج التعليمدي مدن يركز هذا المحور على 

 األصددلالناحيددة الفنيددة لكافددة عناصددر المحتددوى وهددي تلددك المواصددفات المتحققددة فددي منتجددات السلسددلة 
هذا مؤشرا رئيسا، ويتم عرض نتائج ( 33)، ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها لكتاب دليل المعلم 

 :المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 للصف األول للفيزياء لدليل المعلم  المظهر الخارجي: المواصفة األولى من المحور الثاني

 الثانوي
( 3)ددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ ع

مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
 :المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 
 141-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 الصف األول الثانوي الفيزياء لدليل المعلم" المظهر الخارجي"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدًا 

(0) 

 الجاذبية والمتانة 1المؤشر 

    4 ت يتميز الدليل بسماكة غالفه 1.1
7588 8588 

    388 ن

تتناسددددب الصددددورة المعروضددددة علددددى غددددالف الكتدددداب مددددع  1.2
 طبيعة المادة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

    4 ت تتماثل صورة الغالف مع صورة غالف كتاب الطالب 1.3
7588 8588 

    388 ن

يوجد فدي صدفحة الغدالف الدداخلي موقعدا الكترونيدا للمعلدم  1.4
physicspp.com 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

    4 ت توضح صفحة الغالف الداخلي معلومات الجهة الناشرة 1.5
7588 8588 

    388 ن
 8578 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %.0 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول
 8578 ..5. األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 

  %.0 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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المظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 333-4)يتضح من الجدول 
( 7588-..5.)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (8578)، وبانحراف معياري (..5.)تساوي  الخارجي

 %(..0)؛ وبنسبة مرتفعةتحقق هذه المواصفة وبذلك تكون درجة 
، (7588-.853)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 

لكون الدليل تميز بسماكة  (7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .، 7، .، 3)وتحققت الشواهد 
مماثلة لصورة غالف كتاب الطالب و يجود في الغالف  غالفه وارتباط صورة الغالف بطبيعة المادة وهي

تحقق غير مبمستوى  (8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 4)الشاهد  كما يأتي، الداخلي معلومات عن الناشر
حيث أنه ال يوجد في صفحة الغالف الداخلي موقعًا إلكترونيًا للمعلم، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين 

 .الشواهد
 (للصف األول الثانويللفيزياء دليل المعلم ) أقسام الدليل: نية من المحور الثانيالمواصفة الثا 

مؤشرات ( 0)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
لمستوى  وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( .33-4) ويوضح الجدول .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 

 النسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية و  142-4 جدول 

 الصف األول الثانوي للفيزياء لدليل المعلم" أقسام الدليل"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

2.1 
ليل علددددى صددددفحات تتضددددمن سددددمات الكتدددداب وكيفيددددة يشددددمل مقدددددمات الددددد

 االستفادة منه 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

2.2 
يشدددمل مقددددمات الددددليل علدددى صدددفحات تتتضدددمن الرمدددوز المسدددتخدمة فدددي 

 السالمة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يشمل مقدمات الدليل على صفحة مماثلة للغالف الخارجي 2.3
   3 7 ت

.5.8 35.8 
   .. .3 ن

2.4 

 : المؤلفين تشمل يشمل مقدمات الدليل على صفحات ألسماء
أسددددددماء ، أسددددددماء المددددددؤلفين المسدددددداهمين، التعريددددددف بددددددالمؤلفين األساسدددددديين -

أسدماء المعلمدين ، مستشدار السدالمة، أعضاء مجلدس المعلمدين االستشداري
 أسماء المستشارين، و المراجعين

  4   ت
3588 8588 

  388   ن

 يتضمن فهرس دليل المعلم قائمة بمحتويات مقدمات الدليل 2.5
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن
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  للصف األول الثانويللفيزياء المواصفات الفنية لدليل المعلم : المحور الثاني .-.-.-4-3
الشروط الفنية التي تحدد ما يجدب أن يكدون عليده المندتج التعليمدي مدن يركز هذا المحور على 

 األصددلالناحيددة الفنيددة لكافددة عناصددر المحتددوى وهددي تلددك المواصددفات المتحققددة فددي منتجددات السلسددلة 
هذا مؤشرا رئيسا، ويتم عرض نتائج ( 33)، ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها لكتاب دليل المعلم 

 :المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 للصف األول للفيزياء لدليل المعلم  المظهر الخارجي: المواصفة األولى من المحور الثاني

 الثانوي
( 3)ددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ ع

مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 
 :المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 
 141-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 الصف األول الثانوي الفيزياء لدليل المعلم" المظهر الخارجي"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض جدًا 

(0) 

 الجاذبية والمتانة 1المؤشر 

    4 ت يتميز الدليل بسماكة غالفه 1.1
7588 8588 

    388 ن

تتناسددددب الصددددورة المعروضددددة علددددى غددددالف الكتدددداب مددددع  1.2
 طبيعة المادة

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

    4 ت تتماثل صورة الغالف مع صورة غالف كتاب الطالب 1.3
7588 8588 

    388 ن

يوجد فدي صدفحة الغدالف الدداخلي موقعدا الكترونيدا للمعلدم  1.4
physicspp.com 

 4    ت
8588 8588 

 388    ن

    4 ت توضح صفحة الغالف الداخلي معلومات الجهة الناشرة 1.5
7588 8588 

    388 ن
 8578 ..5. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %.0 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول
 8578 ..5. األولىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة 

  %.0 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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المظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 333-4)يتضح من الجدول 
( 7588-..5.)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (8578)، وبانحراف معياري (..5.)تساوي  الخارجي

 %(..0)؛ وبنسبة مرتفعةتحقق هذه المواصفة وبذلك تكون درجة 
، (7588-.853)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 

لكون الدليل تميز بسماكة  (7588)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( .، 7، .، 3)وتحققت الشواهد 
مماثلة لصورة غالف كتاب الطالب و يجود في الغالف  غالفه وارتباط صورة الغالف بطبيعة المادة وهي

تحقق غير مبمستوى  (8588)بمتوسط حسابي قيمته ( 4)الشاهد  كما يأتي، الداخلي معلومات عن الناشر
حيث أنه ال يوجد في صفحة الغالف الداخلي موقعًا إلكترونيًا للمعلم، وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين 

 .الشواهد
 (للصف األول الثانويللفيزياء دليل المعلم ) أقسام الدليل: نية من المحور الثانيالمواصفة الثا 

مؤشرات ( 0)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
لمستوى  وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية

التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( .33-4) ويوضح الجدول .تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 

 النسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والمتوسطات الحسابية و  142-4 جدول 

 الصف األول الثانوي للفيزياء لدليل المعلم" أقسام الدليل"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

2.1 
ليل علددددى صددددفحات تتضددددمن سددددمات الكتدددداب وكيفيددددة يشددددمل مقدددددمات الددددد

 االستفادة منه 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

2.2 
يشدددمل مقددددمات الددددليل علدددى صدددفحات تتتضدددمن الرمدددوز المسدددتخدمة فدددي 

 السالمة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يشمل مقدمات الدليل على صفحة مماثلة للغالف الخارجي 2.3
   3 7 ت

.5.8 35.8 
   .. .3 ن

2.4 

 : المؤلفين تشمل يشمل مقدمات الدليل على صفحات ألسماء
أسددددددماء ، أسددددددماء المددددددؤلفين المسدددددداهمين، التعريددددددف بددددددالمؤلفين األساسدددددديين -

أسدماء المعلمدين ، مستشدار السدالمة، أعضاء مجلدس المعلمدين االستشداري
 أسماء المستشارين، و المراجعين

  4   ت
3588 8588 

  388   ن

 يتضمن فهرس دليل المعلم قائمة بمحتويات مقدمات الدليل 2.5
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

2.6 
يتضمن الفهرس المختصر وحدات الكتداب وأسدماء وعنداوين الفصدول لكدل 

 وحدة موضحا بأرقام الصفحات
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

 أ بفهرس المحتوياتيوجد كتيب أدوات تدريس الفيزياء ويبد 2.7
 3 7   ت

853. 35.8 
 .. .3   ن

2.8 

أهدداف الددرس وأهميتده، : يتضمن الدليل على طبعة كتاب الطالب وتشمل
، (الرياضددديات والفيزيددداء، دليدددل الرياضددديات: )فقدددرة فكدددر، الددددعم الرياضدددي

 المجتمع والتقنية، كيف تعمل األشياء، الفيزياء والحياة
 -قصدديرة -اسددتهاللية)تجددارب ،  Extreme physicsمسددتقبل التقنيددة،  -

تقيددددديم  –دليدددددل الدراسدددددة –المراجعدددددة: )التقيددددديم، ، مختبدددددر الفيزيددددداء(طويلدددددة
 (االختبار المقنن –الفصل

    4 ت

7588 8588 
    388 ن

2.9 

لمحددة : )أدوات التخطدديط، نظددرة عدن خطددة الدددرس :يتضدمن دليددل المعلددم علددى
، (fast file –technology)ر المدوارد مددي، (المفدردات -فك در -عدن الفصدل

أنشددددطة ذوي االحتياجددددات  :مثددددلطرائددددق تدددددريس منوعددددة وفقددددا ألنمدددداط الددددتعلم 
مصددادر المعلددم فددي غرفددة ، دورة التدددريس الفعددال، صددعوبات الددتعلمو الخاصددة 
مصددادر معرفددة ، كتيددب التجددارب المعمليددة للمعلددم، Fast fail:مثددلالصددف 

احتياطددددات السددددالمة فددددي ، لقابلددددة للتحسددددينوسددددائل التقنيددددة ا، متعلقددددة بددددالمنهج
قائمددة بجهددات اإلمددداد لمسددتلزمات ، و اإلسددعافات األوليددة فددي المعمددل، المعمددل

 معمل الفيزياء وعناوينها

  4   ت
3588 8588 

  388   ن

 8533 3509 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %4357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 الفصل  ( مخطط)صفحة منظم  3المؤشر 

 يتضمن مخطط الفصل إطار علويا باللون األحمر 3.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

3.2 
يمتد مخطط الفصل في صفحتين ويتضمن مخطط الفصل جدول فدي كدل 

 صفحة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

3.3 

الوطنيددددة )المعددددايير -اف األهددددد: )يحددددوي جدددددوال :مخطددددط الفصددددليشددددمل 
قائمدة بطرائدق و  (.األدوات الالزمدة ألداء التجدارب والعدروض  –( والمحلية

جدددددول مصددددادر الددددتعلم ويشددددمل األدوات و  .التدددددريس وفقددددًا ألنمدددداط الددددتعلم
 .  قائمة بمصادر التقييمو  .ووسائل التقنية مرقمة بأرقام الصفحات

  4   ت
3588 8588 

  388   ن

 85433 577. سابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثالمتوسط الح
  %3353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 

4.1 
. يفتددتح الفصدددل بصدددورة  االفتتاحيددة الموجدددودة فدددي كتدداب الطالدددب صدددفحة 

 .  اليكتب مسمى الوحدة في الفصل بل فقط في الفهرس
 .   . ت

35.8 3537 
 8.   8. ن

 يتميز لون افتتاحية الفصل باللون األحمر في أعلى الصفحة 4.2
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

4.3 
يوجددد مسددتطيل  بدداللون البرتقددالي مكتددوب بدده رقددم الفصددل بلددون ابدديض فددي 

 رأس الهامش األيسر في صفحة االفتتاحية
    4 ت

    388 ن 8588 7588

181 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

4.4 
مدداذا سددتتعلم؟ )ى افتتاحيددة الفصددل كمددا فددي كتدداب الطالددب  يتضددمن محتددو 

تدرتبط بصدورة افتتاحيدة ( physicspp.comأهمية الموضوع، فّكر، موقع 
 الفصل 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

4.5 

 :تنقسم هوامش الصفحة االفتتاحية لقسمين
 : على يسار الصفحة ويشمل( عمود)هامش  .3

 .نظرة عامة للفصل   -
 .رفكّ  -
 .المفردات -

 :أسفل الصفحة ويشمل( عمود)هامش  ..
( اسدددتراتيجيات  التددددريس –األدوات  –الهددددف ) تجربدددة اسدددتهاللية وتشدددمل  -

 .النتائج المتوقعة ، التحليل، تفكير ناقد: وعض الفصول يشمل  أيضًا 

    4 ت

7588 8588 

    388 ن

 85746 538. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %9858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

5.1 
تشمل الصفحة المقابلة الفتتاحية الفصدل توجيهدات لتقدديم الفصدل بالنشداط 

 االستهاللي في الهامش األسفل
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 Focusللتركيز يتضمن الهامش األيمن توجيهات  5.2
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يتضمن الهامش األيمن توجيهات للربط مع المعرفة السابقة 5.3
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يتضمن الهامش األيمن توجيهات لتوظيف السبورة التفاعلية 5.4
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 للتحليل، والتفكير الناقديتضمن الهامش األسفل توجيهات  5.5
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %0858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 المساعدة في تحضير الدروس  6المؤشر 

 تنقسم المساعدة في التدريس على التركيز، التدريس، التقويم 6.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

6.2 

اسددتخدام النمدداذج، تطدوير المفهددوم، مثددال داخددل : تشدمل أنشددطة التدددريس علدى
الصددددف،  أنشددددطة، تصددددحيح المفدددداهيم الشددددائعة غيددددر الصددددحيحة، العددددروض 

، تطدددوير المفهدددوم، التفكيدددر الناقدددد، التعزيدددز،  Xالسددريعة،  اسدددتخدام الشدددكل 
بيق الفيزياء، الفيزياء والحياة، مدن معلدم آلخدر، استخدام التشابه، المناقشة، تط

الخلفية العلمية للمحتوى، مشدروع الفيزيداء، طرائدق تددريس منوعدة وفقدا ألنمداط 
الددتعلم وتشددمل أنشددطة ذوي االحتياجددات الخاصددة وأنشددطة  التحدددي و أنشددطة 

 صعوبات التعلم

    4 ت

7588 8588 

    388 ن

6.3 
التحقدددق مدددن الفهدددم ، إعدددادة : لددددرس علدددىتشدددمل أنشدددطة التقيددديم بحسدددب ا

 التدريس، التوسع 
    4 ت

    388 ن 8588 7588
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

2.6 
يتضمن الفهرس المختصر وحدات الكتداب وأسدماء وعنداوين الفصدول لكدل 

 وحدة موضحا بأرقام الصفحات
  . .  ت

35.8 3537 
  8. 8.  ن

 أ بفهرس المحتوياتيوجد كتيب أدوات تدريس الفيزياء ويبد 2.7
 3 7   ت

853. 35.8 
 .. .3   ن

2.8 

أهدداف الددرس وأهميتده، : يتضمن الدليل على طبعة كتاب الطالب وتشمل
، (الرياضددديات والفيزيددداء، دليدددل الرياضددديات: )فقدددرة فكدددر، الددددعم الرياضدددي

 المجتمع والتقنية، كيف تعمل األشياء، الفيزياء والحياة
 -قصدديرة -اسددتهاللية)تجددارب ،  Extreme physicsمسددتقبل التقنيددة،  -

تقيددددديم  –دليدددددل الدراسدددددة –المراجعدددددة: )التقيددددديم، ، مختبدددددر الفيزيددددداء(طويلدددددة
 (االختبار المقنن –الفصل

    4 ت

7588 8588 
    388 ن

2.9 

لمحددة : )أدوات التخطدديط، نظددرة عدن خطددة الدددرس :يتضدمن دليددل المعلددم علددى
، (fast file –technology)ر المدوارد مددي، (المفدردات -فك در -عدن الفصدل

أنشددددطة ذوي االحتياجددددات  :مثددددلطرائددددق تدددددريس منوعددددة وفقددددا ألنمدددداط الددددتعلم 
مصددادر المعلددم فددي غرفددة ، دورة التدددريس الفعددال، صددعوبات الددتعلمو الخاصددة 
مصددادر معرفددة ، كتيددب التجددارب المعمليددة للمعلددم، Fast fail:مثددلالصددف 

احتياطددددات السددددالمة فددددي ، لقابلددددة للتحسددددينوسددددائل التقنيددددة ا، متعلقددددة بددددالمنهج
قائمددة بجهددات اإلمددداد لمسددتلزمات ، و اإلسددعافات األوليددة فددي المعمددل، المعمددل

 معمل الفيزياء وعناوينها

  4   ت
3588 8588 

  388   ن

 8533 3509 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %4357 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 الفصل  ( مخطط)صفحة منظم  3المؤشر 

 يتضمن مخطط الفصل إطار علويا باللون األحمر 3.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

3.2 
يمتد مخطط الفصل في صفحتين ويتضمن مخطط الفصل جدول فدي كدل 

 صفحة 
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

3.3 

الوطنيددددة )المعددددايير -اف األهددددد: )يحددددوي جدددددوال :مخطددددط الفصددددليشددددمل 
قائمدة بطرائدق و  (.األدوات الالزمدة ألداء التجدارب والعدروض  –( والمحلية

جدددددول مصددددادر الددددتعلم ويشددددمل األدوات و  .التدددددريس وفقددددًا ألنمدددداط الددددتعلم
 .  قائمة بمصادر التقييمو  .ووسائل التقنية مرقمة بأرقام الصفحات

  4   ت
3588 8588 

  388   ن

 85433 577. سابي لمستوى تحقق المؤشر الثالثالمتوسط الح
  %3353 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 

4.1 
. يفتددتح الفصدددل بصدددورة  االفتتاحيددة الموجدددودة فدددي كتدداب الطالدددب صدددفحة 

 .  اليكتب مسمى الوحدة في الفصل بل فقط في الفهرس
 .   . ت

35.8 3537 
 8.   8. ن

 يتميز لون افتتاحية الفصل باللون األحمر في أعلى الصفحة 4.2
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

4.3 
يوجددد مسددتطيل  بدداللون البرتقددالي مكتددوب بدده رقددم الفصددل بلددون ابدديض فددي 

 رأس الهامش األيسر في صفحة االفتتاحية
    4 ت

    388 ن 8588 7588

181 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

4.4 
مدداذا سددتتعلم؟ )ى افتتاحيددة الفصددل كمددا فددي كتدداب الطالددب  يتضددمن محتددو 

تدرتبط بصدورة افتتاحيدة ( physicspp.comأهمية الموضوع، فّكر، موقع 
 الفصل 

    4 ت
7588 8588 

    388 ن

4.5 

 :تنقسم هوامش الصفحة االفتتاحية لقسمين
 : على يسار الصفحة ويشمل( عمود)هامش  .3

 .نظرة عامة للفصل   -
 .رفكّ  -
 .المفردات -

 :أسفل الصفحة ويشمل( عمود)هامش  ..
( اسدددتراتيجيات  التددددريس –األدوات  –الهددددف ) تجربدددة اسدددتهاللية وتشدددمل  -

 .النتائج المتوقعة ، التحليل، تفكير ناقد: وعض الفصول يشمل  أيضًا 

    4 ت

7588 8588 

    388 ن

 85746 538. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %9858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

5.1 
تشمل الصفحة المقابلة الفتتاحية الفصدل توجيهدات لتقدديم الفصدل بالنشداط 

 االستهاللي في الهامش األسفل
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 Focusللتركيز يتضمن الهامش األيمن توجيهات  5.2
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يتضمن الهامش األيمن توجيهات للربط مع المعرفة السابقة 5.3
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 يتضمن الهامش األيمن توجيهات لتوظيف السبورة التفاعلية 5.4
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 للتحليل، والتفكير الناقديتضمن الهامش األسفل توجيهات  5.5
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 548. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %0858 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 المساعدة في تحضير الدروس  6المؤشر 

 تنقسم المساعدة في التدريس على التركيز، التدريس، التقويم 6.1
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

6.2 

اسددتخدام النمدداذج، تطدوير المفهددوم، مثددال داخددل : تشدمل أنشددطة التدددريس علدى
الصددددف،  أنشددددطة، تصددددحيح المفدددداهيم الشددددائعة غيددددر الصددددحيحة، العددددروض 

، تطدددوير المفهدددوم، التفكيدددر الناقدددد، التعزيدددز،  Xالسددريعة،  اسدددتخدام الشدددكل 
بيق الفيزياء، الفيزياء والحياة، مدن معلدم آلخدر، استخدام التشابه، المناقشة، تط

الخلفية العلمية للمحتوى، مشدروع الفيزيداء، طرائدق تددريس منوعدة وفقدا ألنمداط 
الددتعلم وتشددمل أنشددطة ذوي االحتياجددات الخاصددة وأنشددطة  التحدددي و أنشددطة 

 صعوبات التعلم

    4 ت

7588 8588 

    388 ن

6.3 
التحقدددق مدددن الفهدددم ، إعدددادة : لددددرس علدددىتشدددمل أنشدددطة التقيددديم بحسدددب ا

 التدريس، التوسع 
    4 ت

    388 ن 8588 7588
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

6.4 
تشدددمل نهايدددة الفصدددل مختبدددر الفيزيددداء، وقدددد يليددده حسدددب الفصدددل فقدددرة التقنيدددة 

 أو كيف تعمل األشياء أو مستقبل التقنية Extreme physics والمجتمع أو
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 

 تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1
    4 ت

    388 ن 8588 7588

7.2 
الدذي يحدوي مسدابقة physicspp.comتشمل على توجيهات لزيدارة موقدع 

ار الدددذاتي واختبدددار الفصدددل واالختبدددار المقدددنن والكلمدددات المتقاطعدددة االختيددد
 لمفردات الفصل

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 

8.1 
ش تقيددديم  نهايدددة الفصدددل توجيهدددات لدددتعلم  خدددرائط المفددداهيم، يتضدددمن هدددام

أجوبة أسئلة اتقان المفداهيم، أجوبدة أسدئلة تطبيدق المفداهيم، التفكيدر الناقدد، 
 .الكتابة في الفيزياء، حلول المشكالت

    4 ت
    388 ن 8588 7588

8.2 

 ExamView® Pro  يشمل التقييم توجيهات للرجوع لقائمة 
نشدداء علددم علددى إنشاءإصدددارات متعددددةمن االختبددارات،تسدداعد الم  اختبددارات وا 

ضددددافة الموجددددودة و  األسددددئلة تحريددددرو للطددددالب ذوي صددددعوبات الددددتعلم،  معدلددددة ا 
 .الوطنية لمعايير المناهج وفقا االختبارات بناءو األسئلة الخاصة بالمعلم، 

 4    ت
8588 8588 

 ن
   388 

8.3 
قدنن علدى إجابدات أسدئلة االختبدار التدي تشمل هوامش صدفحة االختبدار الم

 االختيار من متعدد، واألسئلة المفتوحة: تشمل
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 588. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %6653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن
 المالحق 9المؤشر 

 قما بالصفحات يوجد فهرس بالمالحق مر  9.1
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

9.2 
دليددل الرياضدديات، مشددكالت إضددافية، حلددول المشددكالت : تشددمل المالحددق

درجدددددات الحدددددرارة، درجدددددات التبخدددددر، : مثدددددل)العمليددددة، الجدددددداول المرجعيدددددة 
 ، قائمة المصطلحات، المؤشرات، ....(التحويالت، 

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 ملحق الملكية الفكرية لصور ورسومات الكتاب يوجد 9.3
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %8588 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 85.70  3590 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  6753 ى تحقق المواصفة الثانيةالنسبة المئوية  لمستو 
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 271-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (891.1)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي  أقسام الدليل

 %(.7.97)سبة ؛ وبنمتوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)
مكونات مقدمات وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني 

وبمستوى تحقق ( 988.)بمتوسط حسابي ( 1، 1، 2)، وتحققت الشواهد (988.-8988)بين  الدليل
مرتفع حيث اشتمل الدليل على مقدمات كيفية االستفادة منه ورموز السالمة وأهداف الدروس 

بمستوى تحقق مرتفع لكون الصفحة ليست ( 19.8)بمتوسط حسابي ( .)وموضوعاتها، يليها الشاهد 
ومستوى تحقق متوسط ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 7، .)مشابهة تمامًا للغالف، ثم يأتي الشاهدان 

ية مثل مصادر التعلم األصلحيث يتضمن الفهرس مقدمات الدليل إال أن بعض المحتويات في النسخة 
ثم جاء بعدهما  ،ن الدروس دون ذكر ألسماء الوحداتما تضمن الفهرس الفصول مرقمة وعناويك

ومستوى تحقق منخفض وذلك ألنه ذكر أسماء من قام ( 2988)بمتوسط حسابي ( .، 4)الشاهدان 
بالتحرير والمراجعة والموائمة والتعريب دون ذكر ألسماء أعضاء مجلس المعلمين االستشاري 

في المرتبة ( 7)المة وأسماء المعلمين المراجعين أو أسماء المستشارين، يليهما الشاهد ومستشار الس
ضيفت ضمن دليل أومستوى تحقق منخفض لكون أدوات التدريس ( .897)األخيرة بمتوسط حسابي 

 . ألدوات تدريس الفيزياء مستقل المعلم وال يوجد كتيب
 فقد تراوحت المتوسطات الحسابية  الفصل( مخطط)صفحة منظم بالنسبة للمؤشر الثالث 

وبمستوى ( 988.)على متوسط حسابي ( 1، 2)حيث حصلت الشواهد ( 988.–2988)بين  لشواهده
تحقق مرتفع لكون مخطط الفصل يتضمن إطار علويا باللون األحمر كما أن مخطط الفصل يمتد في 

فقد حصل على متوسط ( .)صفحتين كما يتضمن مخطط الفصل جدول في كل صفحة ، أما الشاهد 
بمستوى تحقق منخفض كونه يحتوي جدول يبين األهداف ومصادر التعلم ويشمل ( 2988)حسابي 

األدوات ووسائل التقنية وقائمة بمصادر التقييم إال أنه ال يحتوي على المعايير الوطنية كون السلسلة 
 .م مرقمة بأرقام الصفحاتأمريكية  كما ال يوجد به قائمة بطرائق التدريس وفقًا ألنماط التعل

( 988. – 29.8)تراوحت متوسطات شواهدها بين  صفحة االفتتاحية للفصلوالمؤشر الرابع 
بمستوى تحقق مرتفع حيث يتميز لون ( 988.)بمتوسط حسابي ( .، 4، .، 1)وقد تحققت الشواهد 

رتقالي مكتوب به رقم افتتاحية الفصل باللون األحمر في أعلى الصفحة كما يوجد مستطيل  باللون الب
بيض في رأس الهامش األيمن في صفحة االفتتاحية كما يتضمن محتوى افتتاحية أالفصل بلون 

ترتبط بصورة افتتاحية الفصل إال ( ماذا ستتعلم؟ أهمية الموضوع، فّكر) لطالبالفصل كما في كتاب ا
( 29.8)توسط حسابي بم( 2)، يليها الشاهد physicspp.comيوجد الموقع اإللكتروني  أنه ال

ومستوى تحقق متوسط حيث فتتاحية الموجودة في كتاب الطالب إال أن مسمى الوحدة لم يكتب في 
 .الفهرس
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جدًا 

6.4 
تشدددمل نهايدددة الفصدددل مختبدددر الفيزيددداء، وقدددد يليددده حسدددب الفصدددل فقدددرة التقنيدددة 

 أو كيف تعمل األشياء أو مستقبل التقنية Extreme physics والمجتمع أو
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 7588 ط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتوس

  %388 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 

 تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1
    4 ت

    388 ن 8588 7588

7.2 
الدذي يحدوي مسدابقة physicspp.comتشمل على توجيهات لزيدارة موقدع 

ار الدددذاتي واختبدددار الفصدددل واالختبدددار المقدددنن والكلمدددات المتقاطعدددة االختيددد
 لمفردات الفصل

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 8588 35.8 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع

  %8. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 

8.1 
ش تقيددديم  نهايدددة الفصدددل توجيهدددات لدددتعلم  خدددرائط المفددداهيم، يتضدددمن هدددام

أجوبة أسئلة اتقان المفداهيم، أجوبدة أسدئلة تطبيدق المفداهيم، التفكيدر الناقدد، 
 .الكتابة في الفيزياء، حلول المشكالت

    4 ت
    388 ن 8588 7588

8.2 

 ExamView® Pro  يشمل التقييم توجيهات للرجوع لقائمة 
نشدداء علددم علددى إنشاءإصدددارات متعددددةمن االختبددارات،تسدداعد الم  اختبددارات وا 

ضددددافة الموجددددودة و  األسددددئلة تحريددددرو للطددددالب ذوي صددددعوبات الددددتعلم،  معدلددددة ا 
 .الوطنية لمعايير المناهج وفقا االختبارات بناءو األسئلة الخاصة بالمعلم، 

 4    ت
8588 8588 

 ن
   388 

8.3 
قدنن علدى إجابدات أسدئلة االختبدار التدي تشمل هوامش صدفحة االختبدار الم

 االختيار من متعدد، واألسئلة المفتوحة: تشمل
    4 ت

7588 8588 
    388 ن

 8588 588. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن

  %6653 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن
 المالحق 9المؤشر 

 قما بالصفحات يوجد فهرس بالمالحق مر  9.1
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

9.2 
دليددل الرياضدديات، مشددكالت إضددافية، حلددول المشددكالت : تشددمل المالحددق

درجدددددات الحدددددرارة، درجدددددات التبخدددددر، : مثدددددل)العمليددددة، الجدددددداول المرجعيدددددة 
 ، قائمة المصطلحات، المؤشرات، ....(التحويالت، 

 4    ت
 388    ن 8588 8588

 ملحق الملكية الفكرية لصور ورسومات الكتاب يوجد 9.3
 4    ت

8588 8588 
 388    ن

 8588 8588 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %8588 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 85.70  3590 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 271-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (891.1)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي  أقسام الدليل

 %(.7.97)سبة ؛ وبنمتوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)
مكونات مقدمات وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثاني 

وبمستوى تحقق ( 988.)بمتوسط حسابي ( 1، 1، 2)، وتحققت الشواهد (988.-8988)بين  الدليل
مرتفع حيث اشتمل الدليل على مقدمات كيفية االستفادة منه ورموز السالمة وأهداف الدروس 

بمستوى تحقق مرتفع لكون الصفحة ليست ( 19.8)بمتوسط حسابي ( .)وموضوعاتها، يليها الشاهد 
ومستوى تحقق متوسط ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 7، .)مشابهة تمامًا للغالف، ثم يأتي الشاهدان 

ية مثل مصادر التعلم األصلحيث يتضمن الفهرس مقدمات الدليل إال أن بعض المحتويات في النسخة 
ثم جاء بعدهما  ،ن الدروس دون ذكر ألسماء الوحداتما تضمن الفهرس الفصول مرقمة وعناويك

ومستوى تحقق منخفض وذلك ألنه ذكر أسماء من قام ( 2988)بمتوسط حسابي ( .، 4)الشاهدان 
بالتحرير والمراجعة والموائمة والتعريب دون ذكر ألسماء أعضاء مجلس المعلمين االستشاري 

في المرتبة ( 7)المة وأسماء المعلمين المراجعين أو أسماء المستشارين، يليهما الشاهد ومستشار الس
ضيفت ضمن دليل أومستوى تحقق منخفض لكون أدوات التدريس ( .897)األخيرة بمتوسط حسابي 

 . ألدوات تدريس الفيزياء مستقل المعلم وال يوجد كتيب
 فقد تراوحت المتوسطات الحسابية  الفصل( مخطط)صفحة منظم بالنسبة للمؤشر الثالث 

وبمستوى ( 988.)على متوسط حسابي ( 1، 2)حيث حصلت الشواهد ( 988.–2988)بين  لشواهده
تحقق مرتفع لكون مخطط الفصل يتضمن إطار علويا باللون األحمر كما أن مخطط الفصل يمتد في 

فقد حصل على متوسط ( .)صفحتين كما يتضمن مخطط الفصل جدول في كل صفحة ، أما الشاهد 
بمستوى تحقق منخفض كونه يحتوي جدول يبين األهداف ومصادر التعلم ويشمل ( 2988)حسابي 

األدوات ووسائل التقنية وقائمة بمصادر التقييم إال أنه ال يحتوي على المعايير الوطنية كون السلسلة 
 .م مرقمة بأرقام الصفحاتأمريكية  كما ال يوجد به قائمة بطرائق التدريس وفقًا ألنماط التعل

( 988. – 29.8)تراوحت متوسطات شواهدها بين  صفحة االفتتاحية للفصلوالمؤشر الرابع 
بمستوى تحقق مرتفع حيث يتميز لون ( 988.)بمتوسط حسابي ( .، 4، .، 1)وقد تحققت الشواهد 

رتقالي مكتوب به رقم افتتاحية الفصل باللون األحمر في أعلى الصفحة كما يوجد مستطيل  باللون الب
بيض في رأس الهامش األيمن في صفحة االفتتاحية كما يتضمن محتوى افتتاحية أالفصل بلون 

ترتبط بصورة افتتاحية الفصل إال ( ماذا ستتعلم؟ أهمية الموضوع، فّكر) لطالبالفصل كما في كتاب ا
( 29.8)توسط حسابي بم( 2)، يليها الشاهد physicspp.comيوجد الموقع اإللكتروني  أنه ال

ومستوى تحقق متوسط حيث فتتاحية الموجودة في كتاب الطالب إال أن مسمى الوحدة لم يكتب في 
 .الفهرس
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فقد تراوحت متوسطات شواهده بين  الصفحة المقابلة لالفتتاحيةأما المؤشر الخامس 
تحقق  بمستوى( 988.)على متوسط حسابي ( .، .، 1، 2)حيث حصلت الشواهد ( 988.-8988)

( 8988)بمتوسط حسابي ( 4)، يليها الشاهد األصلمرتفع لتحققها بالشكل الموجودة به في السلسلة 
تحقق لعدم تضمين الهامش األيمن توجيهات لتوظيف السبورة التفاعلية، وبذلك احتل غير مومستوى 

 .المرتبة األخيرة بينها في المؤشر الخامس
حققت جميع الشواهد   فقد  في تحضير الدروسالمساعدة أما شواهد المؤشر السادس   

  .لتوفرها في الدليل بمستوى تحقق مرتفع( 988.)متوسط حسابي 
 تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهدها بين صفحة دليل الدراسةوالمؤشر السابع 

بمستوى تحقق مرتفع لكون صفحة دليل ( 988.)متوسط حسابي ( 2)وحقق الشاهد ( 988.-8988)
تحقق غير مبمستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 1)تشتمل على المفاهيم الرئيسية، يليه الشاهد  الدراسة
 .physicspp.comاشتمالها على توجيهات لزيارة موقع لعدم 

وتحقق ( 988. -8988)تراوحت متوسطاته بين  لصفحة التقييم بنهاية الفصوالمؤشر الثامن 
وى تحقق مرتفع لوجود توجيهات في الهامش  لتعلم بمست( 988.)بمتوسط حسابي ( .، 2)الشاهدان 

بمتوسط حسابي ( 1)خرائط المفاهيم كما أن هوامش االختبار المقنن تحوي إجاباته، يليهما الشاهد 
 ®ExamViewاشتمال التقييم توجيهات للرجوع لقائمة تحقق وذلك لعدم غير مومستوى ( 8988)

Pro . 
متوسط حسابي بلغت ( 4، .، 1، 2)ميع شواهده لج المالحقوأخيرا حقق المؤشر التاسع 

لكل منها بمستوى تحقق منخفض جدا لعدم وجود فهرس مرقم في المالحق كما وأن ( 8988)قيمته 
المالحق ال تشتمل إال على دليل الرياضيات وقائمة المصطلحات، كما تفتقد لملحق الملكية الفكرية 

 .لصور ورسومات الكتاب
 

  فيزياء لل يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم: المحور الثانيالمواصفة الثالثة من
 لصف األول الثانويل

مؤشرا ( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ب المئوية وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنس

التكرارات والمتوسط الحسابي ( .27-4)ويوضح الجدول . لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي
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 371-4 جدول 

 لمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات وا
 الصف األول الثانوي للفيزياء لدليل المعلم" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
 منخفض

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 10المؤشر 

 تكون الرموز موحدة وواضحة الداللة في جميع الكتاب  10.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من الفقرة المعنية 10.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. قق المؤشر العاشرالمتوسط الحسابي لمستوى تح

  %288 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 11المؤشر 

 ترقيم الصفحات باألرقام الرومانية للقوائم في مقدمات الكتاب  11.1
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

11.2 
باألرقررام ( Teacher Handbook)معلررم ترررقيم صررفحات كترراب ال

 (  T)متبوعة بر
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 11.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89.8 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %4297 ي عشرالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحاد

 89.8 ..29 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %.7 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( .27-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (89.8)وبانحراف معياري ، (..29)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7.98)؛ وبنسبة متوسطة

على متوسط  تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقةوقد حصل المؤشر العاشر 
حيث حققا متوسط ( 1، 2)بالنسبة للشاهدين  بمستوى تحقق مرتفع وكذا الحال( 988.)حسابي قيمته 

 .  األصلبمستوى تحقق مرتفع لتحققهم كما في ( 988.)حسابي 
فقد حصل على  ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءهبالنسبة للمؤشر الحادي عشر 

 على متوسط حسابي( .) وحصل الشاهد( 988.-8988)متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمتوسط ( 2)بمستوى تحقق مرتفع حيث اتبع ترقيم تسلسلي لصفحات الكتاب، يليه الشاهد ( 988.)
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فقد تراوحت متوسطات شواهده بين  الصفحة المقابلة لالفتتاحيةأما المؤشر الخامس 
تحقق  بمستوى( 988.)على متوسط حسابي ( .، .، 1، 2)حيث حصلت الشواهد ( 988.-8988)

( 8988)بمتوسط حسابي ( 4)، يليها الشاهد األصلمرتفع لتحققها بالشكل الموجودة به في السلسلة 
تحقق لعدم تضمين الهامش األيمن توجيهات لتوظيف السبورة التفاعلية، وبذلك احتل غير مومستوى 

 .المرتبة األخيرة بينها في المؤشر الخامس
حققت جميع الشواهد   فقد  في تحضير الدروسالمساعدة أما شواهد المؤشر السادس   

  .لتوفرها في الدليل بمستوى تحقق مرتفع( 988.)متوسط حسابي 
 تراوحت المتوسطات الحسابية لشواهدها بين صفحة دليل الدراسةوالمؤشر السابع 

بمستوى تحقق مرتفع لكون صفحة دليل ( 988.)متوسط حسابي ( 2)وحقق الشاهد ( 988.-8988)
تحقق غير مبمستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 1)تشتمل على المفاهيم الرئيسية، يليه الشاهد  الدراسة
 .physicspp.comاشتمالها على توجيهات لزيارة موقع لعدم 

وتحقق ( 988. -8988)تراوحت متوسطاته بين  لصفحة التقييم بنهاية الفصوالمؤشر الثامن 
وى تحقق مرتفع لوجود توجيهات في الهامش  لتعلم بمست( 988.)بمتوسط حسابي ( .، 2)الشاهدان 

بمتوسط حسابي ( 1)خرائط المفاهيم كما أن هوامش االختبار المقنن تحوي إجاباته، يليهما الشاهد 
 ®ExamViewاشتمال التقييم توجيهات للرجوع لقائمة تحقق وذلك لعدم غير مومستوى ( 8988)

Pro . 
متوسط حسابي بلغت ( 4، .، 1، 2)ميع شواهده لج المالحقوأخيرا حقق المؤشر التاسع 

لكل منها بمستوى تحقق منخفض جدا لعدم وجود فهرس مرقم في المالحق كما وأن ( 8988)قيمته 
المالحق ال تشتمل إال على دليل الرياضيات وقائمة المصطلحات، كما تفتقد لملحق الملكية الفكرية 

 .لصور ورسومات الكتاب
 

  فيزياء لل يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم: المحور الثانيالمواصفة الثالثة من
 لصف األول الثانويل

مؤشرا ( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ب المئوية وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنس

التكرارات والمتوسط الحسابي ( .27-4)ويوضح الجدول . لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 :واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة كما يلي
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 371-4 جدول 

 لمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارات وا
 الصف األول الثانوي للفيزياء لدليل المعلم" يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
 منخفض

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 10المؤشر 

 تكون الرموز موحدة وواضحة الداللة في جميع الكتاب  10.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من الفقرة المعنية 10.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. قق المؤشر العاشرالمتوسط الحسابي لمستوى تح

  %288 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 11المؤشر 

 ترقيم الصفحات باألرقام الرومانية للقوائم في مقدمات الكتاب  11.1
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

11.2 
باألرقررام ( Teacher Handbook)معلررم ترررقيم صررفحات كترراب ال

 (  T)متبوعة بر
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات 11.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89.8 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %4297 ي عشرالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحاد

 89.8 ..29 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %.7 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( .27-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (89.8)وبانحراف معياري ، (..29)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7.98)؛ وبنسبة متوسطة

على متوسط  تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقةوقد حصل المؤشر العاشر 
حيث حققا متوسط ( 1، 2)بالنسبة للشاهدين  بمستوى تحقق مرتفع وكذا الحال( 988.)حسابي قيمته 

 .  األصلبمستوى تحقق مرتفع لتحققهم كما في ( 988.)حسابي 
فقد حصل على  ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءهبالنسبة للمؤشر الحادي عشر 

 على متوسط حسابي( .) وحصل الشاهد( 988.-8988)متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
بمتوسط ( 2)بمستوى تحقق مرتفع حيث اتبع ترقيم تسلسلي لصفحات الكتاب، يليه الشاهد ( 988.)
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لعدم استخدام األرقام الرومانية في الترقيم، وأخيرا الشاهد جدا بمستوى تحقق منخفض ( .897)حسابي 
 تحقق حيث لم يعتمد ترقيم صفحاتغير مبمستوى ( 8988)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1)

 (.T)كتاب المعلم باألرقام متبوعة بر
 

  لصف األول لفيزياء لل المواصفات الفنية لدليل المعلم)خالصة نتائج المحور الثاني
 (:الثانوي

الثاني الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  لعرض نتائج المحور
مؤشرا ( 22)مواصفة تضمنت ( .)ها تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عدد

رئيسًا، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( 274-4) واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 

 374-4 جدول 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني للمواصفات الفنية لدليل المعلم في الفيزياء الصف األول 
 الثانوي

رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 2 %.1 89.8 ..19 شكل الخارجي للكتابال 2
 . %7.97 891.1 29.1 أقسام الدليل 1
 1 %.7 89.8 ..29 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم .

  %77 89111 29.1 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

ر الثاني الكلي أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحو ( 274-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (8911)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي 

 %(. 77)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (..19-29.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

وجاءت ( ..19)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الشكل الخارجي للكتابتحققت المواصفة األولى 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة الثالثة 

في  م الدليلأقساوسطة، وجاءت المواصفة الثانية بدرجة تحقق مت( ..29)بمتوسط حسابي  المعلم
 .بين مواصفات المحور الثاني( 29.1)المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
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ليوول المعلووم للصووف األول مواصووفات التنوواول والعوورض د: المحووور الثالوو  .-1-.-4-2
 فيزياءالثانوي 

مواصفات التناول والعررض التري تحردد مرا يجرب أن يكرون عليره المنرتج يركز هذا المحور على 
ية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسرلة التعليمي من الناحية الفن

مؤشررات رئيسرة، ويرتم عررض نترائج ( .)، ويتضرمن أربعرة مواصرفات ينردرج تحتهرا لدليل المعلرم األصل
 :هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 
 

 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق: ة األولى من المحور الثال المواصف 
مؤشرا ( 2)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( .27-4)ويوضح الجدول . توى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلمس

 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 

 371-4 جدول 

 ب المئوية لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنس
 لدليل المعلم الصف األول الثانوي" مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يز على األفكار الكبرى والوضوح  يتميز تصميم المحتوى بالترك 1المؤشر 

 تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل فصل بمخطط الفصل  1.1
 0000 1000    4 ت
    300 ن

 يوثق ارتباط الدروس بالمعايير الوطنية في مخطط الفصل 1.2
 0000 0000 4    ت
 300    ن

 0000 3010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %10 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 0000 3010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %10 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( .27-4)يتضح من الجدول 
، (8988)، وبانحراف معياري (29.8)تساوي  مة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل وعناصره منظ

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.898.)؛ وبنسبة متوسطة
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لعدم استخدام األرقام الرومانية في الترقيم، وأخيرا الشاهد جدا بمستوى تحقق منخفض ( .897)حسابي 
 تحقق حيث لم يعتمد ترقيم صفحاتغير مبمستوى ( 8988)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1)
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  لصف األول لفيزياء لل المواصفات الفنية لدليل المعلم)خالصة نتائج المحور الثاني
 (:الثانوي

الثاني الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد  لعرض نتائج المحور
مؤشرا ( 22)مواصفة تضمنت ( .)ها تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عدد

رئيسًا، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 
( 274-4) واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 

 374-4 جدول 

المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني للمواصفات الفنية لدليل المعلم في الفيزياء الصف األول 
 الثانوي

رقم 
 المواصفة

المتوسط  المواصفات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 2 %.1 89.8 ..19 شكل الخارجي للكتابال 2
 . %7.97 891.1 29.1 أقسام الدليل 1
 1 %.7 89.8 ..29 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم .

  %77 89111 29.1 مستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكلي
 

ر الثاني الكلي أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحو ( 274-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (8911)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي 

 %(. 77)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (..19-29.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

وجاءت ( ..19)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  الشكل الخارجي للكتابتحققت المواصفة األولى 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة الثالثة 

في  م الدليلأقساوسطة، وجاءت المواصفة الثانية بدرجة تحقق مت( ..29)بمتوسط حسابي  المعلم
 .بين مواصفات المحور الثاني( 29.1)المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
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ليوول المعلووم للصووف األول مواصووفات التنوواول والعوورض د: المحووور الثالوو  .-1-.-4-2
 فيزياءالثانوي 

مواصفات التناول والعررض التري تحردد مرا يجرب أن يكرون عليره المنرتج يركز هذا المحور على 
ية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسرلة التعليمي من الناحية الفن
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 :هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي

 
 

 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق: ة األولى من المحور الثال المواصف 
مؤشرا ( 2)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( .27-4)ويوضح الجدول . توى تحقق مؤشرات هذه المواصفةلمس

 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 

 371-4 جدول 

 ب المئوية لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنس
 لدليل المعلم الصف األول الثانوي" مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يز على األفكار الكبرى والوضوح  يتميز تصميم المحتوى بالترك 1المؤشر 

 تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل فصل بمخطط الفصل  1.1
 0000 1000    4 ت
    300 ن

 يوثق ارتباط الدروس بالمعايير الوطنية في مخطط الفصل 1.2
 0000 0000 4    ت
 300    ن

 0000 3010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %10 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 0000 3010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %10 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( .27-4)يتضح من الجدول 
، (8988)، وبانحراف معياري (29.8)تساوي  مة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل وعناصره منظ

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.898.)؛ وبنسبة متوسطة
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بمستوى تحقق متوسط وبالنسبة ( 29.8)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع حيث تظهر ( 988.)متوسط حسابي ( 2)فقد حقق الشاهد ( 1، 2)للشاهدين 

تحقق غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 1)الشاهد  يليه أهدف التعلم بوضوح بداية كل فصل،
ألن الخطة هنا عبارة عن الخطة  لم يدرج توثيق الدروس بالخطة الوطنية التي لم تدرج في الدليلحيث 

 .  األمريكية كون السلسلة أمريكيةالوطنية 
 

  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل: المواصفة الثانية من المحور الثال 
 للصف األول الثانويللفيزياء لدليل المعلم 

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك 

التكرارات والمتوسط ( 277-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 371-4 ل جدو

 من المحور الثال التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 الصف األول الثانويللفيزياء  لدليل المعلم" االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"

 البنود
 درجة التحقق ت

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

 مكونات الدليل مرتبة بتسلسل ثابت ومتوافق مع المحتوى 2.1
    300 ن 0000 1000    4 ت

الفصرل، المسراعدة ( نظممر)يقسم الدليل إلى كتيرب المعلرم، مخطرط  2.2
 في التحضير، المرجعيات

 3043 3021  1 3  ت
  71 21  ن

 00470 2031 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %73 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 م على استخدامهتتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعل 3المؤشر 

تتررروفر مقررردمات توضرررح بنيرررة كتررراب الطالرررب وتقررردم للمعلرررم شررررحا  3.1
 لمكوناته وكيفية استخدامه

 0000 1000    4 ت
    300 ن

يقررردم الررردليل ربرررط المحتررروى مرررع المعرررايير الوطنيرررة للثقافرررة العلميرررة  3.2
(Standard for National Science Literacy) 

 300    ن 0000 0000 4    ت

 يشمل الدليل توجيهات للتخطيط لتدريس الفصل 3.3
 2   2 ت

3010 3071 
 10   10 ن

( Differentiated Instruction)يشمل الدليل توجيهات للتردريس المتمرايز  3.4
 تمايز، تحدي، مساعدة الطالب المتعثرين: تتضمن أنشطة

 2 2   ت
0010 3000 

 10 10   ن

: ليل توجيهررررات لررردورة الرررتعلم الفعالررررة والتررري حرررددت فررررييشرررمل الرررد 3.5
 التركيز، التدريس، التقويم

 0000 1000    4 ت
    300 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 00400 3010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %1101 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 بينها تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز 4المؤشر 

 يتوفر فهرس لكتيب المعلم يقدم قائمة بمكونات الدليل 4.1
  2 2  ت

3010 3071 
  10 10  ن

 يشمل دليل المعلم فهارس المحتوى لكتاب الطالب 4.2
   21 71 ن 3010 2071   3 1 ت

تتررروفر مرجعيرررات كتررراب الطالرررب ويتضرررمن بعضرررا منهرررا توجيهرررات  4.3
 للمعلم

 0000 0000 4    ت
 300    ن

 0010 3042 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %4702 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

 توجيهات للمعلم تتضمن قراءة كتاب المعلم الدليل ضمنيت 5.1
   2 2 ت

1988 29.8 
   10 10 ن

 Planتقردم مصرادر المعلرم توجيهرات للتخطريط للتأكرد مرن الرتعلم  5.2
Lesson at Glance 

 4    ت
 300    ن 0000 0000

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة مرررن إدارة المصرررادر  5.3
 (FastFile Chapter resource)لفصول الكتاب 

 3 1   ت
 21 71   ن 3010 0071

5.4 
المعلرررم مراجعرررا إضرررافية أدلرررة المختبررررات للمعلرررم تتضرررمن مصرررادر 

والطالرررب، ومسرررائل التحررردي، ومسرررائل داعمرررة، واختبرررارات مقننررره، 
 ودعم الرياضيات

  2 2  ت
3010 3071 

  10 10  ن

 CDتتوفر مصادر إلكترونية متعددة للطالب على أقررا  صرلبة  5.5
ROM وفيديوهات ومواقع 

 4    ت
 300    ن 0000 0000

5.6 
تتوفر مصادر إلكترونيرة متعرددة للمعلرم علرى أقررا  صرلبة تشرمل 

، وموقررررع الفيزيرررراء Exam Viewالسرررربورة التفاعليررررة، اختبررررارات 
 اإللكتروني، والشفافيات، وحلول المسائل واالختبارات

 4    ت
0000 0000 

 300    ن

تتضررمن مصررادر المعلررم فقرررة خاصررة بررأجهزة األمررن والسررالمة فرري  5.7
 المختبر

 4    ت
 300    ن 0000 0000

تتضرمن مصررادر المعلررم دلرريال ألجهرزة المختبررر والجهررات المسررؤولة  5.8
 عن امداداته

 4    ت
0000 0000 

 300    ن

 المختبرفي يتوفر فهرس للسالمة  5.9
   3 1 ت

   21 71 ن 3010 2071
 00430 0078 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %21 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 00280 3020 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %40 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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بمستوى تحقق متوسط وبالنسبة ( 29.8)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع حيث تظهر ( 988.)متوسط حسابي ( 2)فقد حقق الشاهد ( 1، 2)للشاهدين 

تحقق غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 1)الشاهد  يليه أهدف التعلم بوضوح بداية كل فصل،
ألن الخطة هنا عبارة عن الخطة  لم يدرج توثيق الدروس بالخطة الوطنية التي لم تدرج في الدليلحيث 

 .  األمريكية كون السلسلة أمريكيةالوطنية 
 

  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل: المواصفة الثانية من المحور الثال 
 للصف األول الثانويللفيزياء لدليل المعلم 

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشرات وذلك 

التكرارات والمتوسط ( 277-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 371-4 ل جدو

 من المحور الثال التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 الصف األول الثانويللفيزياء  لدليل المعلم" االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"
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 درجة التحقق ت
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 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري
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 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 
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 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

 مكونات الدليل مرتبة بتسلسل ثابت ومتوافق مع المحتوى 2.1
    300 ن 0000 1000    4 ت

الفصرل، المسراعدة ( نظممر)يقسم الدليل إلى كتيرب المعلرم، مخطرط  2.2
 في التحضير، المرجعيات
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  71 21  ن

 00470 2031 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %73 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 م على استخدامهتتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعل 3المؤشر 

تتررروفر مقررردمات توضرررح بنيرررة كتررراب الطالرررب وتقررردم للمعلرررم شررررحا  3.1
 لمكوناته وكيفية استخدامه

 0000 1000    4 ت
    300 ن

يقررردم الررردليل ربرررط المحتررروى مرررع المعرررايير الوطنيرررة للثقافرررة العلميرررة  3.2
(Standard for National Science Literacy) 

 300    ن 0000 0000 4    ت

 يشمل الدليل توجيهات للتخطيط لتدريس الفصل 3.3
 2   2 ت

3010 3071 
 10   10 ن

( Differentiated Instruction)يشمل الدليل توجيهات للتردريس المتمرايز  3.4
 تمايز، تحدي، مساعدة الطالب المتعثرين: تتضمن أنشطة

 2 2   ت
0010 3000 

 10 10   ن

: ليل توجيهررررات لررردورة الرررتعلم الفعالررررة والتررري حرررددت فررررييشرررمل الرررد 3.5
 التركيز، التدريس، التقويم

 0000 1000    4 ت
    300 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
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(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 00400 3010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %1101 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 بينها تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز 4المؤشر 

 يتوفر فهرس لكتيب المعلم يقدم قائمة بمكونات الدليل 4.1
  2 2  ت

3010 3071 
  10 10  ن

 يشمل دليل المعلم فهارس المحتوى لكتاب الطالب 4.2
   21 71 ن 3010 2071   3 1 ت

تتررروفر مرجعيرررات كتررراب الطالرررب ويتضرررمن بعضرررا منهرررا توجيهرررات  4.3
 للمعلم

 0000 0000 4    ت
 300    ن

 0010 3042 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %4702 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

 توجيهات للمعلم تتضمن قراءة كتاب المعلم الدليل ضمنيت 5.1
   2 2 ت

1988 29.8 
   10 10 ن

 Planتقردم مصرادر المعلرم توجيهرات للتخطريط للتأكرد مرن الرتعلم  5.2
Lesson at Glance 

 4    ت
 300    ن 0000 0000

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة مرررن إدارة المصرررادر  5.3
 (FastFile Chapter resource)لفصول الكتاب 

 3 1   ت
 21 71   ن 3010 0071

5.4 
المعلرررم مراجعرررا إضرررافية أدلرررة المختبررررات للمعلرررم تتضرررمن مصرررادر 

والطالرررب، ومسرررائل التحررردي، ومسرررائل داعمرررة، واختبرررارات مقننررره، 
 ودعم الرياضيات

  2 2  ت
3010 3071 

  10 10  ن

 CDتتوفر مصادر إلكترونية متعددة للطالب على أقررا  صرلبة  5.5
ROM وفيديوهات ومواقع 

 4    ت
 300    ن 0000 0000

5.6 
تتوفر مصادر إلكترونيرة متعرددة للمعلرم علرى أقررا  صرلبة تشرمل 

، وموقررررع الفيزيرررراء Exam Viewالسرررربورة التفاعليررررة، اختبررررارات 
 اإللكتروني، والشفافيات، وحلول المسائل واالختبارات

 4    ت
0000 0000 

 300    ن

تتضررمن مصررادر المعلررم فقرررة خاصررة بررأجهزة األمررن والسررالمة فرري  5.7
 المختبر

 4    ت
 300    ن 0000 0000

تتضرمن مصررادر المعلررم دلرريال ألجهرزة المختبررر والجهررات المسررؤولة  5.8
 عن امداداته

 4    ت
0000 0000 

 300    ن

 المختبرفي يتوفر فهرس للسالمة  5.9
   3 1 ت

   21 71 ن 3010 2071
 00430 0078 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %21 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 00280 3020 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %40 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 277-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2918)تساوي  التركيز والتمايز في تصميم بنية الدليليظهر االتساق و 

وبذلك تكون درجة تحقق ( 29.8أقل من -.897)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (.8911)
 %(.4898)؛ وبنسبة منخفضةهذه المواصفة 

حسابي على متوسط  تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقةالثاني  وقد حصل المؤشر
بمستوى تحقق ( 988.)على متوسط حسابي ( 2)بمستوى تحقق مرتفع، وحصل الشاهد ( .192)قيمته 
بمتوسط حسابي ( 1)يليه الشاهد ، مع المحتوى ةمكونات الدليل مرتبة بتسلسل ثابت ومتوافقألن  مرتفع

إال أنه ، الفصل( منظم)مخطط و كتيب المعلم، حيث يوجد في الدليل  ومستوى تحقق منخفض( .291)
 .  وجود جزئية المساعدة في التحضير والمرجعياتي ال

تتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل توفر شرحا لمكوناته  بالنسبة للمؤشر الثالث
 لشواهده تراوحت بين فقد حصل على متوسطات حسابية تعين المعلم على استخدامه

توفر ل بمستوى تحقق مرتفع( 988.)سابي على متوسط ح( .، 2) وحصل الشاهدان، (988.-8988)
يشمل الدليل كما  مقدمات توضح بنية كتاب الطالب وتقدم للمعلم شرحا لمكوناته وكيفية استخدامه

بمتوسط ( .)الشاهد  ، يليهامالتركيز، التدريس، التقوي: توجيهات لدورة التعلم الفعالة والتي حددت في
إال أنه لم  لدليل توجيهات للتخطيط لتدريس الفصليشمل ا بمستوى تحقق متوسط( 29.8)حسابي 

( 4)ثم الشاهد  ،يضمن في التخطيط استخدام السبورة التفاعلية واستخدام التقنية كما وردة في األصل
 بمستوى تحقق منخفض جدًا حيث يشتمل على بعض من أنشطة التحدي( 89.8)بمتوسط حسابي 

يشمل الدليل توجيهات للتدريس المتمايز  ا الذوي االحتياجات الخاصة بينم مساعدة الطالبو 
(Differentiated Instruction )والذي حصل على ( 1)، وأخيرا الشاهد تمايز: تضمن أنشطةوال ي

الدليل ال يقدم ربط المحتوى مع المعايير الوطنية  ألنتحقق غير مبمستوى ( 8988)متوسط حسابي 
 .للثقافة العلمية

فقد حصل على فر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز بينها تتو بالنسبة للمؤشر الرابع 
على متوسط حسابي ( 1)وحصل الشاهد ( .197-8988)متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 

إال أنه ال يوجد  دليل المعلم يشمل فهارس المحتوى لكتاب الطالبكون  بمستوى تحقق مرتفع( .197)
توفر فهرس ل وبمستوى تحقق متوسط( 29.8)توسط حسابي بم( 2)، يليه الشاهد سوى فهرس الدروس

ل إال أن الفهارس في دليل المعلم ليست كما في األصل مثل كتيب المعلم يقدم قائمة بمكونات الدلي
 غير بمستوى( 8988)والذي حصل على متوسط حسابي ( .)، ثم الشاهد فهرس الفيزياء في الحياة

 .الطالب توفر مرجعيات كتابيتحقق حيث أنه ال م
فقد حصل على متوسطات  تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلمأما المؤشر الخامس 
( .197)على متوسط حسابي ( .)وحصل الشاهد ( .197-8988)حسابية لشواهده تراوحت بين 
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( 1988)بمتوسط حسابي ( 2)يليه الشاهد فهرس للسالمة في المختبر  توفربمستوى تحقق مرتفع حيث 
بمستوى ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 4)ن توجهات بقراءة كتاب المعلم، يتضملقق متوسط ومستوى تح
إال  للمعلم والطالب دليل التجارب العملية مثل تتضمن مصادر المعلم مراجعا إضافيةحيث  تحقق متوسط

ي مدمجة ف مسائل التحديكما أن ، أن بقية األدلة مثل دليل االستقصاء المفتوح والموجه غير موجودة 
فال يوجد في دليل دعم الرياضيات أما بالنسبة ل، مضمنة في الدليل مقننهالختبارات الادليل المعلم كما أن 
بمستوى تحقق ( .897)والذي حصل على متوسط حسابي ( .) الشاهد تال ذلك، المعلم ما يدعمه

، 7، 7، .، 1)واهد ، وأخيرا الشاستخدامها للمعلم كانحيث توجد إدارة المصادر لكن لم يحدد م منخفض
لكونها لم تتحقق في كتب تحقق غير ملكل منها بمستوى ( 8988)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 1

 .المشروع
  للفيزياء يظهر االتساق في تصميم الفصول لدليل المعلم : المواصفة الثالثة من المحور الثال

 للصف األول الثانوي
( 4)شر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤ 

مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 277-4)ويوضح الجدول  .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .هذه المواصفة، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات واالنحراف المعياري لهذه التكرارات
 377-4 ول جد

 من المحور الثال  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 ول الثانويالصف األ الفيزياء لدليل المعلم " يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض جدًا 

(0) 

 يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم 6المؤّشر 

 للفصل يمتد في صفحتين في بداية كل فصل( منظم)يتوفر مخطط  6.1
 0000 1000    4 ت
    300 ن

6.2 

لى  أعمدة ( 7)يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس الفصل، وا 
 Section/Objectivesأهداف الدروس  :تشمل

 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 State/Local Standardsالمعايير المحلية  -
 Lab and DemoPlanningالتخطيط للمختبر والعروض  -
 Reproducible Resources and ات المصادر والشفافي -

Transparencies 
إدارة المعمل ( اسطوانة)المصادر اإللكترونية المتوفرة على قر   -

TeacherWorksTM 

 3000 0010 2 2   ت

 10 10   ن
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 277-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (2918)تساوي  التركيز والتمايز في تصميم بنية الدليليظهر االتساق و 

وبذلك تكون درجة تحقق ( 29.8أقل من -.897)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (.8911)
 %(.4898)؛ وبنسبة منخفضةهذه المواصفة 

حسابي على متوسط  تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقةالثاني  وقد حصل المؤشر
بمستوى تحقق ( 988.)على متوسط حسابي ( 2)بمستوى تحقق مرتفع، وحصل الشاهد ( .192)قيمته 
بمتوسط حسابي ( 1)يليه الشاهد ، مع المحتوى ةمكونات الدليل مرتبة بتسلسل ثابت ومتوافقألن  مرتفع

إال أنه ، الفصل( منظم)مخطط و كتيب المعلم، حيث يوجد في الدليل  ومستوى تحقق منخفض( .291)
 .  وجود جزئية المساعدة في التحضير والمرجعياتي ال

تتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل توفر شرحا لمكوناته  بالنسبة للمؤشر الثالث
 لشواهده تراوحت بين فقد حصل على متوسطات حسابية تعين المعلم على استخدامه

توفر ل بمستوى تحقق مرتفع( 988.)سابي على متوسط ح( .، 2) وحصل الشاهدان، (988.-8988)
يشمل الدليل كما  مقدمات توضح بنية كتاب الطالب وتقدم للمعلم شرحا لمكوناته وكيفية استخدامه

بمتوسط ( .)الشاهد  ، يليهامالتركيز، التدريس، التقوي: توجيهات لدورة التعلم الفعالة والتي حددت في
إال أنه لم  لدليل توجيهات للتخطيط لتدريس الفصليشمل ا بمستوى تحقق متوسط( 29.8)حسابي 

( 4)ثم الشاهد  ،يضمن في التخطيط استخدام السبورة التفاعلية واستخدام التقنية كما وردة في األصل
 بمستوى تحقق منخفض جدًا حيث يشتمل على بعض من أنشطة التحدي( 89.8)بمتوسط حسابي 

يشمل الدليل توجيهات للتدريس المتمايز  ا الذوي االحتياجات الخاصة بينم مساعدة الطالبو 
(Differentiated Instruction )والذي حصل على ( 1)، وأخيرا الشاهد تمايز: تضمن أنشطةوال ي

الدليل ال يقدم ربط المحتوى مع المعايير الوطنية  ألنتحقق غير مبمستوى ( 8988)متوسط حسابي 
 .للثقافة العلمية

فقد حصل على فر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز بينها تتو بالنسبة للمؤشر الرابع 
على متوسط حسابي ( 1)وحصل الشاهد ( .197-8988)متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 

إال أنه ال يوجد  دليل المعلم يشمل فهارس المحتوى لكتاب الطالبكون  بمستوى تحقق مرتفع( .197)
توفر فهرس ل وبمستوى تحقق متوسط( 29.8)توسط حسابي بم( 2)، يليه الشاهد سوى فهرس الدروس

ل إال أن الفهارس في دليل المعلم ليست كما في األصل مثل كتيب المعلم يقدم قائمة بمكونات الدلي
 غير بمستوى( 8988)والذي حصل على متوسط حسابي ( .)، ثم الشاهد فهرس الفيزياء في الحياة

 .الطالب توفر مرجعيات كتابيتحقق حيث أنه ال م
فقد حصل على متوسطات  تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلمأما المؤشر الخامس 
( .197)على متوسط حسابي ( .)وحصل الشاهد ( .197-8988)حسابية لشواهده تراوحت بين 

233 
 

( 1988)بمتوسط حسابي ( 2)يليه الشاهد فهرس للسالمة في المختبر  توفربمستوى تحقق مرتفع حيث 
بمستوى ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 4)ن توجهات بقراءة كتاب المعلم، يتضملقق متوسط ومستوى تح
إال  للمعلم والطالب دليل التجارب العملية مثل تتضمن مصادر المعلم مراجعا إضافيةحيث  تحقق متوسط

ي مدمجة ف مسائل التحديكما أن ، أن بقية األدلة مثل دليل االستقصاء المفتوح والموجه غير موجودة 
فال يوجد في دليل دعم الرياضيات أما بالنسبة ل، مضمنة في الدليل مقننهالختبارات الادليل المعلم كما أن 
بمستوى تحقق ( .897)والذي حصل على متوسط حسابي ( .) الشاهد تال ذلك، المعلم ما يدعمه

، 7، 7، .، 1)واهد ، وأخيرا الشاستخدامها للمعلم كانحيث توجد إدارة المصادر لكن لم يحدد م منخفض
لكونها لم تتحقق في كتب تحقق غير ملكل منها بمستوى ( 8988)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 1

 .المشروع
  للفيزياء يظهر االتساق في تصميم الفصول لدليل المعلم : المواصفة الثالثة من المحور الثال

 للصف األول الثانوي
( 4)شر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤ 

مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
التكرارات والمتوسط الحسابي ( 277-4)ويوضح الجدول  .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .هذه المواصفة، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات واالنحراف المعياري لهذه التكرارات
 377-4 ول جد

 من المحور الثال  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 ول الثانويالصف األ الفيزياء لدليل المعلم " يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض جدًا 

(0) 

 يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوم 6المؤّشر 

 للفصل يمتد في صفحتين في بداية كل فصل( منظم)يتوفر مخطط  6.1
 0000 1000    4 ت
    300 ن

6.2 

لى  أعمدة ( 7)يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس الفصل، وا 
 Section/Objectivesأهداف الدروس  :تشمل

 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 State/Local Standardsالمعايير المحلية  -
 Lab and DemoPlanningالتخطيط للمختبر والعروض  -
 Reproducible Resources and ات المصادر والشفافي -

Transparencies 
إدارة المعمل ( اسطوانة)المصادر اإللكترونية المتوفرة على قر   -

TeacherWorksTM 

 3000 0010 2 2   ت

 10 10   ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض جدًا 

(0) 

لمخطط على توضيح مختصرات الرموز المسرتخدمة للمسراعدة يشمل ا 6.4
 في مخطط الفصل

 3071 3010  2 2  ت
  10 10  ن

 0012 3083 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %1001 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ة القبلية للطالبيساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرف 7المؤشر 

7.1 
يتضرمن مقدمرة الفصرل توجيهرات للمعلرم لمناقشرة الفصرل تحرت عنروان 

Chapter Overview 
 0000 1000    4 ت
    300 ن

7.2 
يتضمن مقدمة الفصرل توجيهرات للمعلرم لالسرتفادة مرن صرورة افتتاحيرة 

 Think about Thisالفصل تحت عنوان فكر في هذا 
 0000 1000    4 ت
    300 ن

7.3 
 0000 1000    4 ت يتضمن مقدمة الفصل توجيهات لتطبيق التجربة االستهاللية

    300 ن

7.4 
علرررى توجيهرررات للمعلرررم لجرررذب اهتمرررام  Focusتتضرررمن مرحلرررة ركرررز 

 الطالب
 0000 1000    4 ت
    300 ن

 0000 1000 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %300 المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع النسبة

 تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل  8المؤشر 

8.1 
يوجررد توجيهررات للمعلرررم فرري نهايرررة كررل فصررل لتطبيرررق مختبررر الفيزيررراء 

PhysicsLab واالستفادة منه 
 0000 1000    4 ت
    300 ن

8.2 

لالسررررتفادة مررررن إحرررردى  يوجرررد توجيهررررات للمعلررررم فررري نهايررررة كررررل فصرررل
تقنيرررة المسرررتقبل، التقنيرررة والمجتمرررع، كيرررف : صرررفحات  االثرررراء العلمررري
وتتضرررمن الخلفيرررة المعرفيرررة، واسررررتراتيجيات :تعمرررل األشرررياء، والفيزيررراء

 التدريس، والنشاط

 0000 1000    4 ت

    300 ن

 0000 1000 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %300 ية لمستوى تحقق المؤشر الثامنالنسبة المئو 
 تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في الفصل 9المؤشر 

9.1 
 0000 1000    4 ت تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم 

    300 ن

9.2 
 0000 1000    4 ت تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل

    300 ن

9.3 
 0000 1000    4 ت توفر إجابات ألسئلة فقرات التقويم الموجودة في كتاب الطالب ت

    300 ن

9.4 
يوجررد إشررارة للرجرروع لموقررع الفيزيرراء فرري صررفحات التقررويم الختررامي فرري 

 نهاية الفصل
 3010 0071 3 1   ت
 21 71   ن

 00171 2044 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %8301 لنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسعا

 00303 2010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %8101 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( 277-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (89282)، وبانحراف معياري (19.8)تساوي  الفصوليظهر االتساق في تصميم 
؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)في المدى ما بين 

(1.9..)% 
على  يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوموقد حصل المؤشر السادس 

متوسط حسابي على ( 2)حصل الشاهد حيث توى تحقق متوسط، بمس( 2912)متوسط حسابي قيمته 
( .)يليه الشاهد  بمستوى تحقق مرتفع حيث يتوفر في بداية كل فصل مخطط للفصل،( 988.)

ومستوى تحقق مرتفع لكونه يشتمل مخطط الفصل على توضيح مختصرات ( .191)بمتوسط حسابي 
 وأخيرا الشاهد  بمستوى تحقق متوسط( 29.8)ي بمتوسط حساب( 4)الشاهد  التدريس المتمايز، ومن ثم

المخطط على المعايير  اءحتو اومستوى تحقق منخفض جدًا لعدم ( 89.8)بمتوسط حسابي ( 1)
التخطيط للمختبر والعروض المصادر اإللكترونية المتوفرة على قر  و المعايير المحلية و الوطنية 

   .TeacherWorksTMإدارة المعمل ( اسطوانة)
فقد  يساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرفة القبلية للطالب ة للمؤشر السابعبالنسب

بمستوى تحقق مرتفع ( 988.)بلغت جميعا  (4، .، 1، 2)حصل على متوسطات حسابية لشواهده 
 .األصلي فلتحققها كما 

حصل على  فقد تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل وبالنسبة للمؤشر الثامن
يوجد توجيهات حيث  بمستوى تحقق مرتفع( 988.)بلغت جميعا ( 1، 2)متوسطات حسابية لشواهده 

يوجد توجيهات كما  واالستفادة منه PhysicsLabللمعلم في نهاية كل فصل لتطبيق مختبر الفيزياء 
 .ثراء العلميفصل لالستفادة من إحدى صفحات  اإلللمعلم في نهاية كل 
فقد  تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في الفصل لتاسعأما المؤشر ا

( .، 1، 2)فقد حصلت شواهده ( 988.-.897)حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
، كما تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويمكونها  بمستوى تحقق مرتفع( 988.)على متوسط حسابي 
التقويم الموجودة في كتاب إجابات ألسئلة فقرات  كما توجد مي في نهاية الفصلتتوفر فقرة التقويم الختا

بمستوى تحقق منخفض لعدم اإلشارة للرجوع ( .897)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد  ، يليهاالطالب
 .كما في األصل لموقع الفيزياء
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض جدًا 

(0) 

لمخطط على توضيح مختصرات الرموز المسرتخدمة للمسراعدة يشمل ا 6.4
 في مخطط الفصل

 3071 3010  2 2  ت
  10 10  ن

 0012 3083 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %1001 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ة القبلية للطالبيساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرف 7المؤشر 

7.1 
يتضرمن مقدمرة الفصرل توجيهرات للمعلرم لمناقشرة الفصرل تحرت عنروان 

Chapter Overview 
 0000 1000    4 ت
    300 ن

7.2 
يتضمن مقدمة الفصرل توجيهرات للمعلرم لالسرتفادة مرن صرورة افتتاحيرة 

 Think about Thisالفصل تحت عنوان فكر في هذا 
 0000 1000    4 ت
    300 ن

7.3 
 0000 1000    4 ت يتضمن مقدمة الفصل توجيهات لتطبيق التجربة االستهاللية

    300 ن

7.4 
علرررى توجيهرررات للمعلرررم لجرررذب اهتمرررام  Focusتتضرررمن مرحلرررة ركرررز 

 الطالب
 0000 1000    4 ت
    300 ن

 0000 1000 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %300 المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع النسبة

 تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل  8المؤشر 

8.1 
يوجررد توجيهررات للمعلرررم فرري نهايرررة كررل فصررل لتطبيرررق مختبررر الفيزيررراء 

PhysicsLab واالستفادة منه 
 0000 1000    4 ت
    300 ن

8.2 

لالسررررتفادة مررررن إحرررردى  يوجرررد توجيهررررات للمعلررررم فررري نهايررررة كررررل فصرررل
تقنيرررة المسرررتقبل، التقنيرررة والمجتمرررع، كيرررف : صرررفحات  االثرررراء العلمررري
وتتضرررمن الخلفيرررة المعرفيرررة، واسررررتراتيجيات :تعمرررل األشرررياء، والفيزيررراء

 التدريس، والنشاط

 0000 1000    4 ت

    300 ن

 0000 1000 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %300 ية لمستوى تحقق المؤشر الثامنالنسبة المئو 
 تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في الفصل 9المؤشر 

9.1 
 0000 1000    4 ت تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم 

    300 ن

9.2 
 0000 1000    4 ت تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل

    300 ن

9.3 
 0000 1000    4 ت توفر إجابات ألسئلة فقرات التقويم الموجودة في كتاب الطالب ت

    300 ن

9.4 
يوجررد إشررارة للرجرروع لموقررع الفيزيرراء فرري صررفحات التقررويم الختررامي فرري 

 نهاية الفصل
 3010 0071 3 1   ت
 21 71   ن

 00171 2044 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %8301 لنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسعا

 00303 2010 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %8101 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( 277-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (89282)، وبانحراف معياري (19.8)تساوي  الفصوليظهر االتساق في تصميم 
؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)في المدى ما بين 

(1.9..)% 
على  يدعم تنظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوموقد حصل المؤشر السادس 

متوسط حسابي على ( 2)حصل الشاهد حيث توى تحقق متوسط، بمس( 2912)متوسط حسابي قيمته 
( .)يليه الشاهد  بمستوى تحقق مرتفع حيث يتوفر في بداية كل فصل مخطط للفصل،( 988.)

ومستوى تحقق مرتفع لكونه يشتمل مخطط الفصل على توضيح مختصرات ( .191)بمتوسط حسابي 
 وأخيرا الشاهد  بمستوى تحقق متوسط( 29.8)ي بمتوسط حساب( 4)الشاهد  التدريس المتمايز، ومن ثم

المخطط على المعايير  اءحتو اومستوى تحقق منخفض جدًا لعدم ( 89.8)بمتوسط حسابي ( 1)
التخطيط للمختبر والعروض المصادر اإللكترونية المتوفرة على قر  و المعايير المحلية و الوطنية 

   .TeacherWorksTMإدارة المعمل ( اسطوانة)
فقد  يساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرفة القبلية للطالب ة للمؤشر السابعبالنسب

بمستوى تحقق مرتفع ( 988.)بلغت جميعا  (4، .، 1، 2)حصل على متوسطات حسابية لشواهده 
 .األصلي فلتحققها كما 

حصل على  فقد تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل وبالنسبة للمؤشر الثامن
يوجد توجيهات حيث  بمستوى تحقق مرتفع( 988.)بلغت جميعا ( 1، 2)متوسطات حسابية لشواهده 

يوجد توجيهات كما  واالستفادة منه PhysicsLabللمعلم في نهاية كل فصل لتطبيق مختبر الفيزياء 
 .ثراء العلميفصل لالستفادة من إحدى صفحات  اإلللمعلم في نهاية كل 
فقد  تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في الفصل لتاسعأما المؤشر ا

( .، 1، 2)فقد حصلت شواهده ( 988.-.897)حصل على متوسطات حسابية لشواهده تراوحت بين 
، كما تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويمكونها  بمستوى تحقق مرتفع( 988.)على متوسط حسابي 
التقويم الموجودة في كتاب إجابات ألسئلة فقرات  كما توجد مي في نهاية الفصلتتوفر فقرة التقويم الختا

بمستوى تحقق منخفض لعدم اإلشارة للرجوع ( .897)بمتوسط حسابي ( 4)الشاهد  ، يليهاالطالب
 .كما في األصل لموقع الفيزياء
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  للفيزياء ل المعلم لدلي يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الرابعة من المحور الثال
 للصف األول الثانوي

( 1)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 271-4)الجدول ويوضح . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 
 378-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 الصف األول الثانوي للفيزياء لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنفيذ الدرس 10المؤشر

10.1 
: مراحرل .مقسرمة إلرى ( لكرل درس)لتخطيط التدريس يوجد توجيهات 
 ركِّز، درِّس، قيِّم

   1 3 ت
2021 3010 

   71 21 ن

10.2 
يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم لتنفيرررذ مشررراريع بحثيرررة جماعيرررة حسرررب دروس 

 الفصل
   1 3 ت

2021 3010 
   71 21 ن

10.3 
تتناسب مسراعدات التحضرير علرى حسرب الردروس فري محتروى كتراب 

بحيرررث يمكرررن أن تتضرررمن الهررروامش التفكيرررر الناقرررد، تحديرررد )الطالرررب 
 (Reinforcementالمفاهيم الخاطئة، تطور المفهوم، التأكيد 

    4 ت
1000 0000 

    300 ن

 مقدمة الفصل توجيهات صريحة للربط بالمعرفة السابقة تتضمن 10.4
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 0071 2011 وى تحقق المؤشر العاشرالمتوسط الحسابي لمست
  %8707 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 تُونوووّظم مكونات الدروس بنمطية واضحة ومتّسقة 11المؤشر 

 تنّظم توجيهات المعلم على هوامش صفحات كتاب الطالب 11.1
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 ية ثابتة وفق مراحل تخطيط التدريسقدمت التوجيهات المعلم بنمط 11.2
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 يوجد تحديد ألهداف كل درس تظهر في صفحة كتاب الطالب 11.3
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 يوجد توجيهات لمناقشة الفكرة الرئيسة في بداية كل درس 11.4
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

11.5 
ة التررررردريس توجيهرررررات لمراعررررراة المسرررررتويات المختلفرررررة تتضرررررمن مرحلررررر
 للطلبة، والتنوع

    4 ت
1000 0000 

    300 ن

11.6 
التحقق مرن الفهرم، : تتضمن مرحلة التقويم في كل درس ثالث مراحل

 Reinforcementاعادة التدريس، التأكيد 
    4 ت

1000 0000 
    300 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 0000 1000 مؤشر الحادي عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق ال
  %300 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
 0010 2081 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %01 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

رابعة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ال( 271-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (89.8)، وبانحراف معياري (.191)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

 %(...)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)في المدى ما بين 
على  يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنفيذ الدرسوقد حصل المؤشر العاشر 

على متوسط حسابي ( 4، .)بمستوى تحقق مرتفع، وحصل الشاهدان ( .197)حسابي قيمته متوسط 
بمستوى تحقق مرتفع لتحقق وجود التفكير الناقد ضمن الهوامش، وتحديد المفاهيم الخاطئة، ( 988.)

كما ورد بشكل صريح للربط بالمعرفة السابقة، يليهما  Reinforcementوتطور المفهوم، والتأكيد 
ومستوى تحقق مرتفع كونه يوجد توجيهات لتخطيط ( .191)بمتوسط حسابي ( 1، 2)دان الشاه

ركِّز، درِّس، قيِّم يوجد كما يوجد توجيهات للمعلم لتنفيذ : مراحل (.) إلى مقسمة( لكل درس)التدريس 
 .  مشاريع بحثية جماعية حسب دروس الفصل

فقد حصل  وس بنمطية واضحة ومتّسقةتُونوووّظم مكونات الدر وبالنسبة للمؤشر الحادي عشر 
بمستوى تحقق مرتفع ( 988.)بلغت جميعا ( 7، .، 4، .، 1، 2)على متوسطات حسابية لشواهده 

 .األصلكونها طابقت 
 

  للصف األول للفيزياء لدليل المعلم  (مواصفات التناول والعرض)الثال  خالصة نتائج المحور
 الثانوي

، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثالث الكلي
مؤشرات ( .)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، تم رئيسة، 
( .27-4) حققها، وترتيبها، ويوضح الجدولواالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى ت

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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  للفيزياء ل المعلم لدلي يظهر االتساق في تصميم الدروس: المواصفة الرابعة من المحور الثال
 للصف األول الثانوي

( 1)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 
مؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب 

التكرارات والمتوسط ( 271-4)الجدول ويوضح . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 
 378-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 الصف األول الثانوي للفيزياء لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنفيذ الدرس 10المؤشر

10.1 
: مراحرل .مقسرمة إلرى ( لكرل درس)لتخطيط التدريس يوجد توجيهات 
 ركِّز، درِّس، قيِّم

   1 3 ت
2021 3010 

   71 21 ن

10.2 
يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم لتنفيرررذ مشررراريع بحثيرررة جماعيرررة حسرررب دروس 

 الفصل
   1 3 ت

2021 3010 
   71 21 ن

10.3 
تتناسب مسراعدات التحضرير علرى حسرب الردروس فري محتروى كتراب 

بحيرررث يمكرررن أن تتضرررمن الهررروامش التفكيرررر الناقرررد، تحديرررد )الطالرررب 
 (Reinforcementالمفاهيم الخاطئة، تطور المفهوم، التأكيد 

    4 ت
1000 0000 

    300 ن

 مقدمة الفصل توجيهات صريحة للربط بالمعرفة السابقة تتضمن 10.4
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 0071 2011 وى تحقق المؤشر العاشرالمتوسط الحسابي لمست
  %8707 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر

 تُونوووّظم مكونات الدروس بنمطية واضحة ومتّسقة 11المؤشر 

 تنّظم توجيهات المعلم على هوامش صفحات كتاب الطالب 11.1
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 ية ثابتة وفق مراحل تخطيط التدريسقدمت التوجيهات المعلم بنمط 11.2
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 يوجد تحديد ألهداف كل درس تظهر في صفحة كتاب الطالب 11.3
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

 يوجد توجيهات لمناقشة الفكرة الرئيسة في بداية كل درس 11.4
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

11.5 
ة التررررردريس توجيهرررررات لمراعررررراة المسرررررتويات المختلفرررررة تتضرررررمن مرحلررررر
 للطلبة، والتنوع

    4 ت
1000 0000 

    300 ن

11.6 
التحقق مرن الفهرم، : تتضمن مرحلة التقويم في كل درس ثالث مراحل

 Reinforcementاعادة التدريس، التأكيد 
    4 ت

1000 0000 
    300 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 0000 1000 مؤشر الحادي عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق ال
  %300 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
 0010 2081 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %01 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

رابعة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة ال( 271-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (89.8)، وبانحراف معياري (.191)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

 %(...)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)في المدى ما بين 
على  يدعم تنظيم مخطط الدرس المعلم للتخطيط لتنفيذ الدرسوقد حصل المؤشر العاشر 

على متوسط حسابي ( 4، .)بمستوى تحقق مرتفع، وحصل الشاهدان ( .197)حسابي قيمته متوسط 
بمستوى تحقق مرتفع لتحقق وجود التفكير الناقد ضمن الهوامش، وتحديد المفاهيم الخاطئة، ( 988.)

كما ورد بشكل صريح للربط بالمعرفة السابقة، يليهما  Reinforcementوتطور المفهوم، والتأكيد 
ومستوى تحقق مرتفع كونه يوجد توجيهات لتخطيط ( .191)بمتوسط حسابي ( 1، 2)دان الشاه

ركِّز، درِّس، قيِّم يوجد كما يوجد توجيهات للمعلم لتنفيذ : مراحل (.) إلى مقسمة( لكل درس)التدريس 
 .  مشاريع بحثية جماعية حسب دروس الفصل

فقد حصل  وس بنمطية واضحة ومتّسقةتُونوووّظم مكونات الدر وبالنسبة للمؤشر الحادي عشر 
بمستوى تحقق مرتفع ( 988.)بلغت جميعا ( 7، .، 4، .، 1، 2)على متوسطات حسابية لشواهده 

 .األصلكونها طابقت 
 

  للصف األول للفيزياء لدليل المعلم  (مواصفات التناول والعرض)الثال  خالصة نتائج المحور
 الثانوي

، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثالث الكلي
مؤشرات ( .)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 

عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، تم رئيسة، 
( .27-4) حققها، وترتيبها، ويوضح الجدولواالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى ت

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 370-4 جدول 

 لثانويلدليل المعلم في الفيزياء الصف األول ا التناول والعرضالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات محور 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %10 0000 3010 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 2
 4 %40 00280 3020 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 1
 2 %8101 00303 2010 يظهر االتساق في تصميم الفصول .
 3 %01 0010 2081 يظهر االتساق في تصميم الدروس 4

  %11 00372 3008 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثال  الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( .27-4)يتضح من الجدول 
ة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درج(89271)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي 

 %(. 77)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.191-2918)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

متوسط حسابي بلغ بدرجة مرتفعة وب يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الرابعة 
يظهر االتساق في وجاءت في المرتبة األولى في المحور الثالث، يليها المواصفة الثالثة ( .191)

بدرجة تحقق مرتفعة، وجاءت المواصفة األولى بعد ذلك ( 19.8)بمتوسط حسابي  تصميم الفصول
( 29.8)ط حسابي في المرتبة الثالثة بمتوس مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية ومستوى تحقق متوسط، وأخيرًا المواصفة الثانية 
بمستوى تحقق منخفض واحتلت المرتبة األخيرة بين ( 2918)التي حققت متوسط حسابي  الدليل

 .مواصفات المحور الثالث
 

صف خالصة نتائج محاور اتساق دليل المعلم للفيزياء لل 4-3-1-2-4
 األول الثانوي

لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 
محاور، تم عرض نتائج المحاور في ضوء ( .)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 

توى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمس
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 218-4)ويوضح الجدول رقم 
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 380-4  جدول

 المتوسطات والنسب المئوية لمحاور دليل المعلم في الفيزياء للصف األول الثانوي
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المواصفات المواصفة

 1 %.. .8924 2977 المواصفات التربوية 2
 2 %77 89111 29.1 المواصفات الفنية 1
 2 %77 89271 29.1 مواصفات التناول والعرض .

  %7.97 ..892 29.2 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا  (218-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (29.1-2977)وقعت بين 

أقل من -29.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 29.2)
يالحظ ان المحور األول قد تحقق بدرجة : محاوروعلى مستوى ال%(. 7.97)بنسبة تحقق ( .191

وجاء في المرتبة الثالثة بين محاور التقييم، اما المحور الثاني ( 2977)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
بدرجة تحقق متوسطة وتساوت قيمته مع المحور الثالث فقد ( 29.1)فقد حصل على متوسط حسابي 

 .درجة تحقق هذا المحور متوسطة وبذلك تكون( 29.1)حصل على متوسط حسابي 
  

 للصف األول الثانوي كتب الكيمياء نتائج اتساق  4-3-1
 ومناقشتهاللصف األول الثانوي  تحليل كتاب الطالب للكيمياءنتائج  4-3-1-3

لعرض نتائج تحليل كتاب الطالب للصف األول الثانوي لمادة الكيمياء الفصل الدراسي األول، 
تائج مواصفات كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، والفصل الدراسي الثاني، سيتم عرض ن

 :ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف كما يلي
المواصفات التربوية لكتاب الطالب للكيمياء للصف األول : المحور األول 4-3-1-3-3

 الثانوي
يركز هذا المحور على مجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج 

يمي من الناحية التربوية التعليمية لكافة عناصر المحتوى وهي تلك المواصفات المتحققة في التعل
مؤشرا رئيسًا، ( 18)منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب، ويتضمن خمسة مواصفات يندرج تحتها 

لهذا  ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي
  :المحور كما يلي
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 370-4 جدول 

 لثانويلدليل المعلم في الفيزياء الصف األول ا التناول والعرضالمتوسطات والنسب المئوية لمواصفات محور 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %10 0000 3010 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 2
 4 %40 00280 3020 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 1
 2 %8101 00303 2010 يظهر االتساق في تصميم الفصول .
 3 %01 0010 2081 يظهر االتساق في تصميم الدروس 4

  %11 00372 3008 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثال  الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي ( .27-4)يتضح من الجدول 
ة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درج(89271)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي 

 %(. 77)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.191-2918)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

متوسط حسابي بلغ بدرجة مرتفعة وب يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الرابعة 
يظهر االتساق في وجاءت في المرتبة األولى في المحور الثالث، يليها المواصفة الثالثة ( .191)

بدرجة تحقق مرتفعة، وجاءت المواصفة األولى بعد ذلك ( 19.8)بمتوسط حسابي  تصميم الفصول
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يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية ومستوى تحقق متوسط، وأخيرًا المواصفة الثانية 
بمستوى تحقق منخفض واحتلت المرتبة األخيرة بين ( 2918)التي حققت متوسط حسابي  الدليل

 .مواصفات المحور الثالث
 

صف خالصة نتائج محاور اتساق دليل المعلم للفيزياء لل 4-3-1-2-4
 األول الثانوي

لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 
محاور، تم عرض نتائج المحاور في ضوء ( .)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 

توى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمس
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 218-4)ويوضح الجدول رقم 
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ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (29.1-2977)وقعت بين 

أقل من -29.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 29.2)
يالحظ ان المحور األول قد تحقق بدرجة : محاوروعلى مستوى ال%(. 7.97)بنسبة تحقق ( .191

وجاء في المرتبة الثالثة بين محاور التقييم، اما المحور الثاني ( 2977)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
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 للصف األول الثانوي كتب الكيمياء نتائج اتساق  4-3-1
 ومناقشتهاللصف األول الثانوي  تحليل كتاب الطالب للكيمياءنتائج  4-3-1-3

لعرض نتائج تحليل كتاب الطالب للصف األول الثانوي لمادة الكيمياء الفصل الدراسي األول، 
تائج مواصفات كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، والفصل الدراسي الثاني، سيتم عرض ن

 :ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف كما يلي
المواصفات التربوية لكتاب الطالب للكيمياء للصف األول : المحور األول 4-3-1-3-3
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يركز هذا المحور على مجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج 
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  تمحور المحتوى حول االستقصاء لكتاب الطالب : المحور األول منالمواصفة األولى
 يللكيمياء للصف األول الثانو 

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
نحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واال

  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 383-4 جدول 

 "تمحور المحتوى حول االستقصاء"التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 البنود م
 لتحققمستوى ا ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

 منخفض
 (0)جدًا 

 .يشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّود الطالب بفر  متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 2المؤّشر

2،2 
ليرررل التجرررارب االسرررتهاللية، والتجرررارب، ومختبرررر تح"شرررطة أنتقررردم 
ات انررفرصررا للطررالب لتخطرريط االستقصرراءات وجمررع البي" اتانررالبي

 وتحليل األدلة

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

الطررررالب علرررى تطبيررررق مهررررارات " مختبرررر الكيميرررراء"تشرررجع فقرررررات  2،1
 العلوم االستقصائية باستخدام تصميم من اختيارهم

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

2،. 
تبررررات االفتراضرررية الفرصرررة للطرررالب لتطبيرررق المهرررارات تقررردم المخ

بررردون اسررررتخدام )االستقصرررائية فررري الفصرررول الدراسرررية االعتياديرررة 
 (المعمل

 . 2   ت
891. 89.8 

 .7 .1   ن

 89.8 .297 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %.19. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 طور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفةي 2المؤّشر 

يشرررررجع التفكيرررررر الناقرررررد الموجرررررود فررررري مراجعرررررة الفصرررررل مهرررررارات  2.1
 العمليات العلمية

    4 ت
    288 ن 8988 988.

تقررردم أدلرررة المهرررارات أفكرررارا حرررول أهميرررة مهرررارات عمليرررات العلرررم  2.2
 (في مرجعيات الطالب)وكيفية تطويرها 

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

2.3 
واعهررررا فرصررررا كثيرررررة لممارسررررة أنشررررطة المختبرررررات بجميررررع أنتقرررردم 

مهرارات عمليررات العلررم مثررل المالحظررة واالسررتنباط والتنبررؤ ومعرفررة 
 السبب والنتيجة

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

194 
يركررررز المحترررروى علررررى تنميررررة مهررررارات عمليررررات العلررررم فرررري دليررررل 

ليل مختبرر االستقصراء، ودليرل المجسرات للمختبررات، المختبر، ود
 مهارات عمليات العلم في كل مختبر

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن
 ..894 2911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 8942 2911 لىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األو 

  %7897 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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األولى قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 212-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8942)معياري  وبانحراف ، (2911)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -.29)في المدى ما بين 
(7897.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( 1-2) الثاني والشاهد( 2-2)، حيث تحقق الشاهد األول (19.8-.891)

ت التي تحقق الشواهد السابقة وذلك اللتزام كتاب وهذا يدل على توفر المفردا( 19.8)حسابي قيمته 
مثل التجربة االستهاللية  األصلالطالب لمشروع العلوم والرياضيات لما ورد في كتاب السلسلة 

وتجارب المختبر ومختبر حل المشكالت ومختبر الكيمياء الموجود في نهاية كل فصل من فصول 
الكلية لعدم وضوح أعلى درجات االستقصاء  ويعزى انخفاض درجة المؤشر عن الدرجة، الكتاب

ة الشاهد الثالث الثاني ، يليهما في المرتبةوالمرتبطة بتشجيع المتعلمين على تصمصم استقصاءاتهم
، الذي تحقق بمستوى منخفض جدُا وبذلك احتل المرتبة (.891)بمتوسط حسابي قيمته ( .-2)

وفرت منتجات خاصة بالتقنية مثل المختبرات  فقد األصلكتب السلسة  إلى وبالنظر، األخيرة بينها
االفتراضية والتي تسمح للمتعلمين بممارسة االستقصاء بطريقة تفاعلية  مثل تصميم التجارب وتنفيذها 

ولم يتوفر ذلك في منتجات مشروع العلوم ، المختبر وأدواته إلى ات دون الحاجةانوتسجيل البي
 . والرياضيات

بمستوى تحقق متوسط، حيث جاء ( 2911)حسابي بلغت قيمته  متوسط الثاني وحقق المؤشر
بمستوى تحقق مرتفع مما يدلل ( 988.)بمتوسط حسابي قيمته ( .-1)والثالث ( 2-1)الشاهد األول 

على توفر مفردات الشاهد األول والثالث وهي دعم التفكير الناقد وممارسة عمليات العلم، يليه الشاهد 
دليل النشاط الخا  بالطالب  أنبمستوى تحقق متوسط حيث ( 29.8)ي بمتوسط حساب( 4-1)الرابع 

وفي الوقت ذاته هو المنتج الوحيد للمختبر المتوفر بشكل مستقل في ، يركز على تنمية مهارات العلم
ودليل ، أدلة مختلفة مثل دليل المجسات األصلبينما تتوفر في السلسة ، مشروع العلوم والرياضيات

غير بمستوى ( 8988)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 1-1) الثاني ا جاء الشاهدوأخير . االستقصاء
المواصفة  أنوبشكل عام يتضح . الثاني تحقق حيث يدل على عدم توفر المفردات التي تحقق الشاهدم

شطة متعددة ومتنوعة تشجع على أنمحتوى كتاب الطالب يوفر  أنمتوفره بشكل متوسط حيث  األولى
الخلل الحاصل في عدم توفر منتجات أخرى تدعم  أنمهارات العلم والتفكير الناقد و  االستقصاء وتنمي

 .وأدلة المهارات، ذلك مثل أدلة المختبر المختلفة والمختبرات التفاعلية
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  تمحور المحتوى حول االستقصاء لكتاب الطالب : المحور األول منالمواصفة األولى
 يللكيمياء للصف األول الثانو 

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
نحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب مؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واال

  .المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 383-4 جدول 

 "تمحور المحتوى حول االستقصاء"التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى

 البنود م
 لتحققمستوى ا ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

 منخفض
 (0)جدًا 

 .يشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّود الطالب بفر  متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 2المؤّشر

2،2 
ليرررل التجرررارب االسرررتهاللية، والتجرررارب، ومختبرررر تح"شرررطة أنتقررردم 
ات انررفرصررا للطررالب لتخطرريط االستقصرراءات وجمررع البي" اتانررالبي

 وتحليل األدلة

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

الطررررالب علرررى تطبيررررق مهررررارات " مختبرررر الكيميرررراء"تشرررجع فقرررررات  2،1
 العلوم االستقصائية باستخدام تصميم من اختيارهم

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

2،. 
تبررررات االفتراضرررية الفرصرررة للطرررالب لتطبيرررق المهرررارات تقررردم المخ

بررردون اسررررتخدام )االستقصرررائية فررري الفصرررول الدراسرررية االعتياديرررة 
 (المعمل

 . 2   ت
891. 89.8 

 .7 .1   ن

 89.8 .297 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %.19. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 طور المحتوى عمليات العلم ضمن أنشطة وسياقات مختلفةي 2المؤّشر 

يشرررررجع التفكيرررررر الناقرررررد الموجرررررود فررررري مراجعرررررة الفصرررررل مهرررررارات  2.1
 العمليات العلمية

    4 ت
    288 ن 8988 988.

تقررردم أدلرررة المهرررارات أفكرررارا حرررول أهميرررة مهرررارات عمليرررات العلرررم  2.2
 (في مرجعيات الطالب)وكيفية تطويرها 

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

2.3 
واعهررررا فرصررررا كثيرررررة لممارسررررة أنشررررطة المختبرررررات بجميررررع أنتقرررردم 

مهرارات عمليررات العلررم مثررل المالحظررة واالسررتنباط والتنبررؤ ومعرفررة 
 السبب والنتيجة

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

194 
يركررررز المحترررروى علررررى تنميررررة مهررررارات عمليررررات العلررررم فرررري دليررررل 

ليل مختبرر االستقصراء، ودليرل المجسرات للمختبررات، المختبر، ود
 مهارات عمليات العلم في كل مختبر

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن
 ..894 2911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 8942 2911 لىالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األو 

  %7897 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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األولى قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 212-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8942)معياري  وبانحراف ، (2911)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -.29)في المدى ما بين 
(7897.)% 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين
بدرجة مرتفعة وبمتوسط ( 1-2) الثاني والشاهد( 2-2)، حيث تحقق الشاهد األول (19.8-.891)

ت التي تحقق الشواهد السابقة وذلك اللتزام كتاب وهذا يدل على توفر المفردا( 19.8)حسابي قيمته 
مثل التجربة االستهاللية  األصلالطالب لمشروع العلوم والرياضيات لما ورد في كتاب السلسلة 

وتجارب المختبر ومختبر حل المشكالت ومختبر الكيمياء الموجود في نهاية كل فصل من فصول 
الكلية لعدم وضوح أعلى درجات االستقصاء  ويعزى انخفاض درجة المؤشر عن الدرجة، الكتاب

ة الشاهد الثالث الثاني ، يليهما في المرتبةوالمرتبطة بتشجيع المتعلمين على تصمصم استقصاءاتهم
، الذي تحقق بمستوى منخفض جدُا وبذلك احتل المرتبة (.891)بمتوسط حسابي قيمته ( .-2)

وفرت منتجات خاصة بالتقنية مثل المختبرات  فقد األصلكتب السلسة  إلى وبالنظر، األخيرة بينها
االفتراضية والتي تسمح للمتعلمين بممارسة االستقصاء بطريقة تفاعلية  مثل تصميم التجارب وتنفيذها 

ولم يتوفر ذلك في منتجات مشروع العلوم ، المختبر وأدواته إلى ات دون الحاجةانوتسجيل البي
 . والرياضيات

بمستوى تحقق متوسط، حيث جاء ( 2911)حسابي بلغت قيمته  متوسط الثاني وحقق المؤشر
بمستوى تحقق مرتفع مما يدلل ( 988.)بمتوسط حسابي قيمته ( .-1)والثالث ( 2-1)الشاهد األول 

على توفر مفردات الشاهد األول والثالث وهي دعم التفكير الناقد وممارسة عمليات العلم، يليه الشاهد 
دليل النشاط الخا  بالطالب  أنبمستوى تحقق متوسط حيث ( 29.8)ي بمتوسط حساب( 4-1)الرابع 

وفي الوقت ذاته هو المنتج الوحيد للمختبر المتوفر بشكل مستقل في ، يركز على تنمية مهارات العلم
ودليل ، أدلة مختلفة مثل دليل المجسات األصلبينما تتوفر في السلسة ، مشروع العلوم والرياضيات

غير بمستوى ( 8988)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 1-1) الثاني ا جاء الشاهدوأخير . االستقصاء
المواصفة  أنوبشكل عام يتضح . الثاني تحقق حيث يدل على عدم توفر المفردات التي تحقق الشاهدم

شطة متعددة ومتنوعة تشجع على أنمحتوى كتاب الطالب يوفر  أنمتوفره بشكل متوسط حيث  األولى
الخلل الحاصل في عدم توفر منتجات أخرى تدعم  أنمهارات العلم والتفكير الناقد و  االستقصاء وتنمي

 .وأدلة المهارات، ذلك مثل أدلة المختبر المختلفة والمختبرات التفاعلية
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 التعلم المتمركز حول المتعلماعتماد بناء المحتوى على : المحور األولمن ة الثاني المواصفة 
 لصف األول الثانويلللكيمياء  لكتاب الطالب

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

رارات والمتوسط التك( 211-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .قق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح االنحرافالحسابي و 

 382-4 جدول 

 "الطالبالتعلم المتمركز حول "ة الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

 يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار .المؤّشر 

3.1 
يرروفر المحترروى مقترحررات للنقرراش ممررا يسرراعد الطالررب علررى 

لسررررابقة وتحديرررد أفكررررارهم والتواصرررل مررررع اسرررترجاع المعرفرررة ا
 .اآلخرين

   . 2 ت
191. 89.8 

   .7 .1 ن

3.2 
يرروفر المحترروى إرشررادات لررربط المعرفررة السررابقة بالمعلومررات 

 الجديدة
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

3.3 
يقررررردم نشررررراطات معمليرررررة متعرررررددة تسرررررمح للطرررررالب الختبرررررار 

 .والشواهدفهمهم مقابل المعلومات الجديدة 
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

3.4 
يرررروفر المحترررروى فرصررررا الختبررررار فهررررم الطررررالب فرررري مقابررررل 

 المعلومات والدالئل الجديدة
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 8918 1944 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %.129 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 4المؤّشر 

4.1 
يستقصرررري الطالررررب ويقرررريم فرضررررياته ويعرررردلها معتمرررردا علررررى 

 ات التي يتم جمعهاانالبي
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

4.2 
يسراعد المحتروى الطرالب للتحقرق مرن الفهرم والحصرول علرى 

 مراجعة الفصلتغذية راجعة فورية ضمن مراجعة الدرس، 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 توفر أمثلة حل التمارين فرصا للطالب لتقييم اإلجابة 4.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.4 
تررروفر أهرررداف الرررتعلم فررري الفصرررول والررردروس فرصرررا للطالرررب 

 لالستعداد للتعلم
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.5 
الطرررررالب " عبرررررر المواقررررع اإللكترونيرررررةالكيميرررراء "توجرررره فقررررررة 

 للوصول لمراجعة الفصول التفاعلية واالختبارات الذاتية
 2 .   ت

897. 89.8 
 .1 .7   ن

 89.8 .194 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %1297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

 والتفاعل واالرتباطيزيد المحتوى من الدافعية  .المؤّشر 

5.1 
تشررررجع السرررربورة الذكيررررة تفاعررررل الطالررررب مررررع العررررروض مررررن 
خررالل ترروفير منفررذا لمواقررع ذات عالقررة بررالمنهج فرري الشرربكة 

 العنكبوتية

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

5.2 
العلميررررة بالحيرررراة الواقعيررررة للطالررررب  األفكرررراريررررربط المحترررروى 

 والعلوم
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

5.3 
تشرررررجع مصرررررادر الررررررتعلم اإللكترونيرررررة تفاعررررررل الطالرررررب مررررررع 

 المحتوى العلمي
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

5.4 
اهتمرررررام ( مرررررن خررررالل الرررررربط بررررالواقع)تشررررجع دعررررروة القررررراءة 

الطالررررب وتررررربط المحترررروى العلمرررري بالحيرررراة اليوميررررة وسررررمات 
 المهنة

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

5.5 
تجرارب علرى أسرئلة مرن واقرع الطرالب ترربط المحتروى تشرمل 

 .وخطوات االستكشاف العلمي بالعالم خارج الغرفة الصفية
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 يبدأ كل فصل بصورة ملونة لجذب اهتمام الطالب 5.6
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89427 .297 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %97.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر 

6.1 
تسرررررمح األنشرررررطة التعاونيررررررة بالتواصرررررل بررررررين الطرررررالب فرررررري 

 المجموعات المصغرة
  . 2  ت

291. 89.8 
  7 .1  ن

6.2 
مشرررراركة ترنررررت والمشرررراريع اإللكترونيررررة نتسرررمح مختبرررررات اال
 آراء وأفكار  الطالب

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 .891 .897 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %1298 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

 توفر األنشطة فرصا للعمل التعاوني لجميع الطالب 7.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

7.2 
تشرررررمل المواقرررررع علرررررى تقيررررريم ذاتررررري وأسرررررئلة مراجعرررررة لنهايرررررة 

 الفصل للحصول على تغذية راجعة من أجل تحقيق الفهم
 . 2   ت

891. 89.8 
 .7 .1   ن

7.3 
تتوفر روابط اتخراذ العلروم كمهنرة المسرتقبل تشرمل اسرهامات 

 العلماءالنساء والرجال
 2   . ت

191. 29.8 
 .1   .7 ن

 77.. .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %7298 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 .8947 .198 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %.719 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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 التعلم المتمركز حول المتعلماعتماد بناء المحتوى على : المحور األولمن ة الثاني المواصفة 
 لصف األول الثانويلللكيمياء  لكتاب الطالب

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

رارات والمتوسط التك( 211-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .قق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تح االنحرافالحسابي و 

 382-4 جدول 

 "الطالبالتعلم المتمركز حول "ة الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

 يؤكد المحتوى على تنشيط المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار .المؤّشر 

3.1 
يرروفر المحترروى مقترحررات للنقرراش ممررا يسرراعد الطالررب علررى 

لسررررابقة وتحديرررد أفكررررارهم والتواصرررل مررررع اسرررترجاع المعرفرررة ا
 .اآلخرين

   . 2 ت
191. 89.8 

   .7 .1 ن

3.2 
يرروفر المحترروى إرشررادات لررربط المعرفررة السررابقة بالمعلومررات 

 الجديدة
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

3.3 
يقررررردم نشررررراطات معمليرررررة متعرررررددة تسرررررمح للطرررررالب الختبرررررار 

 .والشواهدفهمهم مقابل المعلومات الجديدة 
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

3.4 
يرررروفر المحترررروى فرصررررا الختبررررار فهررررم الطررررالب فرررري مقابررررل 

 المعلومات والدالئل الجديدة
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 8918 1944 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %.129 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث
 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية التعلم 4المؤّشر 

4.1 
يستقصرررري الطالررررب ويقرررريم فرضررررياته ويعرررردلها معتمرررردا علررررى 

 ات التي يتم جمعهاانالبي
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

4.2 
يسراعد المحتروى الطرالب للتحقرق مرن الفهرم والحصرول علرى 

 مراجعة الفصلتغذية راجعة فورية ضمن مراجعة الدرس، 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 توفر أمثلة حل التمارين فرصا للطالب لتقييم اإلجابة 4.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.4 
تررروفر أهرررداف الرررتعلم فررري الفصرررول والررردروس فرصرررا للطالرررب 

 لالستعداد للتعلم
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.5 
الطرررررالب " عبرررررر المواقررررع اإللكترونيرررررةالكيميرررراء "توجرررره فقررررررة 

 للوصول لمراجعة الفصول التفاعلية واالختبارات الذاتية
 2 .   ت

897. 89.8 
 .1 .7   ن

 89.8 .194 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %1297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

 والتفاعل واالرتباطيزيد المحتوى من الدافعية  .المؤّشر 

5.1 
تشررررجع السرررربورة الذكيررررة تفاعررررل الطالررررب مررررع العررررروض مررررن 
خررالل ترروفير منفررذا لمواقررع ذات عالقررة بررالمنهج فرري الشرربكة 

 العنكبوتية

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

5.2 
العلميررررة بالحيرررراة الواقعيررررة للطالررررب  األفكرررراريررررربط المحترررروى 

 والعلوم
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

5.3 
تشرررررجع مصرررررادر الررررررتعلم اإللكترونيرررررة تفاعررررررل الطالرررررب مررررررع 

 المحتوى العلمي
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

5.4 
اهتمرررررام ( مرررررن خررررالل الرررررربط بررررالواقع)تشررررجع دعررررروة القررررراءة 

الطالررررب وتررررربط المحترررروى العلمرررري بالحيرررراة اليوميررررة وسررررمات 
 المهنة

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

5.5 
تجرارب علرى أسرئلة مرن واقرع الطرالب ترربط المحتروى تشرمل 

 .وخطوات االستكشاف العلمي بالعالم خارج الغرفة الصفية
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 يبدأ كل فصل بصورة ملونة لجذب اهتمام الطالب 5.6
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89427 .297 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %97.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر 

6.1 
تسرررررمح األنشرررررطة التعاونيررررررة بالتواصرررررل بررررررين الطرررررالب فرررررري 

 المجموعات المصغرة
  . 2  ت

291. 89.8 
  7 .1  ن

6.2 
مشرررراركة ترنررررت والمشرررراريع اإللكترونيررررة نتسرررمح مختبرررررات اال
 آراء وأفكار  الطالب

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 .891 .897 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %1298 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

 توفر األنشطة فرصا للعمل التعاوني لجميع الطالب 7.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

7.2 
تشرررررمل المواقرررررع علرررررى تقيررررريم ذاتررررري وأسرررررئلة مراجعرررررة لنهايرررررة 

 الفصل للحصول على تغذية راجعة من أجل تحقيق الفهم
 . 2   ت

891. 89.8 
 .7 .1   ن

7.3 
تتوفر روابط اتخراذ العلروم كمهنرة المسرتقبل تشرمل اسرهامات 

 العلماءالنساء والرجال
 2   . ت

191. 29.8 
 .1   .7 ن

 77.. .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %7298 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 .8947 .198 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %.719 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 211-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (.8947)معياري  وبانحراف ، (.198)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)المدى ما بين 
(719..)% 

-.191)سابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين وتراوحت قيم المتوسطات الح
بمتوسط حسابي  (4، .، 2) اهدو الش تحققتكما بمستوى مرتفع ( 1)، حيث تحقق الشاهد (.197

شطة في كتاب الطالب كما في السلسة نحيث يدعم المحتوى واأل، وبمستوى تحقق مرتفع( .191)
ناء على معرفتهم السابقة من خالل األسئلة داخل اختبار فهم الطالب للمعلومات الجديدة ب األصل

، والمعلم انتوفر المفردات التي تحقق فرصة للطالب للمناقشة مع األقر و  شطة المختبرأنالمحتوى و 
 . في كتاب( ن )متوفرة بشكل غير مباشر  رغم أنهاوربط المعرفة السابقة بالمعلومات الجديدة 

، (1-4)وقد تحققت الشواهد ( 988.–.897)د بين راوحت متوسطات الشواهوالمؤشر الرابع ت
بمستوى تحقق مرتفع وبذلك تتحقق مفردات الشواهد ( 988.)بمتوسط حسابي ( 4-4)، (.-4)

( 2-4)، يليها الشاهد األصلوتطابق كتاب الطالب لمشروع العلوم والرياضيات مع كتاب السلسة 
( .897)بمتوسط حسابي ( .-4)هد وأخيرا الشا، ومستوى تحقق مرتفع( 19.8)بمتوسط حسابي 

الموقع ال يوفر الفصول التفاعلية للطالب وعدد محدود من  أنومستوى تحقق منخفض حيث 
ويالحظ على المؤشر بشكل عام توفر معظم مفردات الشواهد حيث يساعد . االختبارات الذاتيه

 .المحتوى على تحمل المتعلم مسئولية تعلمه
حيث حصلت ( 988.-8988)ت متوسطات الشواهد بين أما المؤشر الخامس فقد تراوح

( 1-.)بمستوى تحقق مرتفع، يليهما الشاهد ( 988.)على متوسط حسابي ( 7-.)، (4-.)الشواهد 
بمتوسط حسابي ( .-.)ومستوى تحقق مرتفع،  ثم الشاهد ( 19.8)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 

التي تحقق تلك الشواهد في كتاب الطالب  ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات( .191)
بمتوسط ( . -.)، (2-.) ان، وأخيرا الشاهداألصللمشروع العلوم والرياضيات كما في السلسة 

، ، وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين الشواهد في المؤشر الخامستحققغير مومستوى ( 8988)حسابي 
والرياضيات مثل السبورة الذكية ومصادر التعّلم  وذلك لعدم توفر منتجات التقنية ضمن مشروع العلوم

 .المختلفة
بمستوى تحقق ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 2-7)أما المؤشر السادس فقد تحقق الشاهد 

لقلة توجيه الطالب للتواصل مع في كتاب الطالب  الشاهدتحقق انخفاض  إلى مما يشير منخفض
لعدم ، ومستوى تحقق منخفض جداً ( 8988)سابي بمتوسط ح( 1-7)، يليه الشاهد األقران في األنشطة

 .توفر المواقع اإللكترونية التي تدعم التعّلم التعاوني والتشاركية بين الطالب
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حيث حصل الشاهد ( 988.-.891)أما المؤشر السابع فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين 
المفردات التي تحقق بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر ( 988.)على متوسط حسابي ( 7-2)

ومستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر فقرة مهن في ( .191)بمتوسط حسابي ( .-7)الشاهد، يليه الشاهد 
بمتوسط ( 1-7)ويحتل المرتبة األخيرة الشاهد ، جازات العلماء النساء والرجالنإالكيمياء تتناول 
 أنلموقع اإللكتروني يتضح ا إلى ومستوى تحقق منخفض جدًا وبالرجوع( .891)حسابي بلغت قيمته 

 .شطة والتدريبات غير مفعلة وبالتالي يعتبر هذا الشاهد غير متحققنأيقونة األ
 

  يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل : المحور األولمن المواصفة الثالثة
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالباستراتيجيات مناسبة 
( .)محللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم ال

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( .21-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية ال االنحرافالحسابي و 
 

 381-4  جدول

يستهدف المحتوى تنمية مهارات "المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب 
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب "يات مناسبةذكار من خالل استراتيجاالست

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات 8المؤّشر 

 الحظات بشكل منظميدعم المحتوى مهارة تدوين الم 8.1
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

8.2 
ُتهيررأ القررراءة االسررتطالعية اسررتراتيجيات لتحديررد وترردوين 

 المعلومات المفتاحية

 .197   2 . ت
 

89.8 
   .1 .7 ن

8.3 
يرروفر كترراب العلرروم اسررتراتيجياات تسرراعد الطالررب علررى 

 تمكن مهارة أخذ المالحظات وتدوينها
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

 89.8 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %2977. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخي  لدى الطالب 9المؤّشر 

9.1 
الكبيررررة والرئيسرررة مثررراال  األفكرررارتررروفر أهرررداف الفصرررل و 
 ض المعلوماتلكيفية تلخي  عر 

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

 .تساعد المطويات على تنظيم وتلخي  المعلومات 9.2
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن
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ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 211-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (.8947)معياري  وبانحراف ، (.198)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)المدى ما بين 
(719..)% 

-.191)سابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين وتراوحت قيم المتوسطات الح
بمتوسط حسابي  (4، .، 2) اهدو الش تحققتكما بمستوى مرتفع ( 1)، حيث تحقق الشاهد (.197

شطة في كتاب الطالب كما في السلسة نحيث يدعم المحتوى واأل، وبمستوى تحقق مرتفع( .191)
ناء على معرفتهم السابقة من خالل األسئلة داخل اختبار فهم الطالب للمعلومات الجديدة ب األصل

، والمعلم انتوفر المفردات التي تحقق فرصة للطالب للمناقشة مع األقر و  شطة المختبرأنالمحتوى و 
 . في كتاب( ن )متوفرة بشكل غير مباشر  رغم أنهاوربط المعرفة السابقة بالمعلومات الجديدة 

، (1-4)وقد تحققت الشواهد ( 988.–.897)د بين راوحت متوسطات الشواهوالمؤشر الرابع ت
بمستوى تحقق مرتفع وبذلك تتحقق مفردات الشواهد ( 988.)بمتوسط حسابي ( 4-4)، (.-4)

( 2-4)، يليها الشاهد األصلوتطابق كتاب الطالب لمشروع العلوم والرياضيات مع كتاب السلسة 
( .897)بمتوسط حسابي ( .-4)هد وأخيرا الشا، ومستوى تحقق مرتفع( 19.8)بمتوسط حسابي 

الموقع ال يوفر الفصول التفاعلية للطالب وعدد محدود من  أنومستوى تحقق منخفض حيث 
ويالحظ على المؤشر بشكل عام توفر معظم مفردات الشواهد حيث يساعد . االختبارات الذاتيه

 .المحتوى على تحمل المتعلم مسئولية تعلمه
حيث حصلت ( 988.-8988)ت متوسطات الشواهد بين أما المؤشر الخامس فقد تراوح

( 1-.)بمستوى تحقق مرتفع، يليهما الشاهد ( 988.)على متوسط حسابي ( 7-.)، (4-.)الشواهد 
بمتوسط حسابي ( .-.)ومستوى تحقق مرتفع،  ثم الشاهد ( 19.8)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 

التي تحقق تلك الشواهد في كتاب الطالب  ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات( .191)
بمتوسط ( . -.)، (2-.) ان، وأخيرا الشاهداألصللمشروع العلوم والرياضيات كما في السلسة 

، ، وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين الشواهد في المؤشر الخامستحققغير مومستوى ( 8988)حسابي 
والرياضيات مثل السبورة الذكية ومصادر التعّلم  وذلك لعدم توفر منتجات التقنية ضمن مشروع العلوم

 .المختلفة
بمستوى تحقق ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 2-7)أما المؤشر السادس فقد تحقق الشاهد 

لقلة توجيه الطالب للتواصل مع في كتاب الطالب  الشاهدتحقق انخفاض  إلى مما يشير منخفض
لعدم ، ومستوى تحقق منخفض جداً ( 8988)سابي بمتوسط ح( 1-7)، يليه الشاهد األقران في األنشطة

 .توفر المواقع اإللكترونية التي تدعم التعّلم التعاوني والتشاركية بين الطالب
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حيث حصل الشاهد ( 988.-.891)أما المؤشر السابع فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين 
المفردات التي تحقق بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر ( 988.)على متوسط حسابي ( 7-2)

ومستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر فقرة مهن في ( .191)بمتوسط حسابي ( .-7)الشاهد، يليه الشاهد 
بمتوسط ( 1-7)ويحتل المرتبة األخيرة الشاهد ، جازات العلماء النساء والرجالنإالكيمياء تتناول 
 أنلموقع اإللكتروني يتضح ا إلى ومستوى تحقق منخفض جدًا وبالرجوع( .891)حسابي بلغت قيمته 

 .شطة والتدريبات غير مفعلة وبالتالي يعتبر هذا الشاهد غير متحققنأيقونة األ
 

  يستهدف المحتوى تنمية مهارات االستذكار من خالل : المحور األولمن المواصفة الثالثة
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالباستراتيجيات مناسبة 
( .)محللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم ال

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( .21-4)ويوضح الجدول . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية ال االنحرافالحسابي و 
 

 381-4  جدول

يستهدف المحتوى تنمية مهارات "المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب 
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب "يات مناسبةذكار من خالل استراتيجاالست

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يتضمن المحتوى فرصا لتطوير مهارات تدوين المالحظات 8المؤّشر 

 الحظات بشكل منظميدعم المحتوى مهارة تدوين الم 8.1
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

8.2 
ُتهيررأ القررراءة االسررتطالعية اسررتراتيجيات لتحديررد وترردوين 

 المعلومات المفتاحية

 .197   2 . ت
 

89.8 
   .1 .7 ن

8.3 
يرروفر كترراب العلرروم اسررتراتيجياات تسرراعد الطالررب علررى 

 تمكن مهارة أخذ المالحظات وتدوينها
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

 89.8 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %2977. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   يستهدف المحتوى تطوير مهارة التلخي  لدى الطالب 9المؤّشر 

9.1 
الكبيررررة والرئيسرررة مثررراال  األفكرررارتررروفر أهرررداف الفصرررل و 
 ض المعلوماتلكيفية تلخي  عر 

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

 .تساعد المطويات على تنظيم وتلخي  المعلومات 9.2
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يشمل التقويم ودليل االستذكار ملخصات للمعلومات 9.3
  . 2  ت

291. 29.8 
  78 .1  ن

9.4 
يررررروفر التقرررررويم بنهايرررررة كرررررل درس أو فصرررررل ملخصرررررات 
 لألفكار الرئيسة

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

9.5 
تقرررردم المشررررروعات علررررى الشرررربكة اإللكترونيررررة للطررررالب 
سلسررررلة مررررن األسررررئلة وتتطلررررب مررررنهم كتابررررة ملخصررررات 

 .ترنتنللمعلومات التي جمعوها من بحثهم في اال

  4   ت
2988 8988 

  288   ن

 89.7 1988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %7797 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
 يستهدف المحتوى تطوير استخدام المخططات التنظيمية الصورية وخرائط المفاهيم 28المؤشر 

10.1 
يوجررره الطالرررب فررري تقرررويم الفصرررل لبنررراء خررررائط المفررراهيم 

 .يةانوالمنظمات البي
   4  ت

1988 8988 
   288  ن

 وفر المطويات فرصا لتصميم المنظمات التخطيطيةت 10.2
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

10.3 
تسررمح المواقررع اإللكترونيررة التفاعليررة للطررالب ببنرراء تمثيررل 

 ات التي تم ادخالهاانصوري للبي
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 8977 2941 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %.479 بة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشرالنس

 8974 1984 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %7198 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( .21-4)يتضح من الجدول 
دعم المعلم في استخدام رات االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة يستهدف المحتوى تنمية مها

، ويقع هذا المتوسط في المدى ما (8974)معياري  وبانحراف ، (1984)تساوي  أساليب تقويم متعددة
 %(.7198)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من-.29)بين 

لكل منها ( .197)ن قيم متوسطات حسابية متساوية بلغت وحققت الشواهد للمؤشر الثام
وهذا يدل على تحقق مفردات هذا الشاهد في كتاب الطالب حيث يوفر المحتوى ، بمستوى تحقق مرتفع

فقرة التوسع  إلى إضافة، وماذا قرأت، وفقرة الكتابة في الكيمياء، فرصة للطالب من خالل المطويات
  .ء التجارب فرصة لتدوين المالحظاتل مالحظات أثناء إجرافي االستقصاء التي تتطلب تسجي

( 4-.)وقد تحقق الشاهد ( 988.–2988)راوحت متوسطات الشواهد بين والمؤشر التاسع ت
بمستوى تحقق مرتفع وهذا يدل على توفر المفردات التي تحقق ( 988.)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
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 أنبمستوى تحقق مرتفع مما يدلل على ( 19.8)ي بمتوسط حساب( 2-.)الشاهد، ثم تحقق الشاهد 
، العامة والرئيسية تساعد على تلخي  المعلومات والتركيز على المفاهيم الرئيسية األفكاراألهداف و 

مدى تمثيل تلك األهداف لألفكار الرئيسية  إلى واالختالف يرجع بحسب المالحظات في بطاقة التحليل
وبحسب ما ورد من ، ومستوى تحقق مرتفع( .191)سط حسابي بمتو ( 1-.)والعامة، يليه الشاهد 

 إلى وبالنظر، المطويات تتناول جزء بسيط من المحتوى أنمالحظات في بطاقة التحليل والتي ترى 
والمفاهيم الرئيسية للفصل وليس  األفكارالهدف من تلك المطويات والتي تفيد في التركيز على 

بمتوسط حسابي ( .-.)ثم الشاهد . حققت المطلوب منها المطويات أنيمكن القول ،  المحتوى
ومستوى تحقق ( 2988)بمتوسط حسابي ( .-.)ومستوى تحقق منخفض، وأخيرا الشاهد ( .291)

 .منخفض
حيث حصل الشاهد ( .191-8988)أما المؤشر العاشر فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين 

ع مما يدلل على توفر المفردات التي بمستوى تحقق مرتف( .191)على متوسط حسابي ( 28-1)
 ومستوى تحقق متوسط( 1988)قيمته  بمتوسط حسابي بلغت( 2-28)تحقق الشاهد، يليه الشاهد 

ومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( .-28)ثم الشاهد . وذلك راجع إلى اختالف تكرارها عن األصل
اإللكتروني، وبذلك احتل المرتبة  ات غير مفّعل في الموقعانتخطيط وتمثيل البي أنتحقق حيث غير م

 .المؤشر العاشر األخيرة بين شواهد
 

 لكتاب  ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار: المواصفة الرابعة من المحور األول
 للصف األول الثانويللكيمياء  الطالب

( 4)البالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة و 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 214-4)ويوضح الجدول رقم . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .حقق مؤشرات هذه المواصفةلمستوى تالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
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  %7797 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع
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10.1 
يوجررره الطالرررب فررري تقرررويم الفصرررل لبنررراء خررررائط المفررراهيم 

 .يةانوالمنظمات البي
   4  ت

1988 8988 
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 وفر المطويات فرصا لتصميم المنظمات التخطيطيةت 10.2
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

10.3 
تسررمح المواقررع اإللكترونيررة التفاعليررة للطررالب ببنرراء تمثيررل 

 ات التي تم ادخالهاانصوري للبي
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 8977 2941 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %.479 بة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر العاشرالنس

 8974 1984 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
  %7198 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( .21-4)يتضح من الجدول 
دعم المعلم في استخدام رات االستذكار من خالل استراتيجيات مناسبة يستهدف المحتوى تنمية مها

، ويقع هذا المتوسط في المدى ما (8974)معياري  وبانحراف ، (1984)تساوي  أساليب تقويم متعددة
 %(.7198)؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من-.29)بين 

لكل منها ( .197)ن قيم متوسطات حسابية متساوية بلغت وحققت الشواهد للمؤشر الثام
وهذا يدل على تحقق مفردات هذا الشاهد في كتاب الطالب حيث يوفر المحتوى ، بمستوى تحقق مرتفع

فقرة التوسع  إلى إضافة، وماذا قرأت، وفقرة الكتابة في الكيمياء، فرصة للطالب من خالل المطويات
  .ء التجارب فرصة لتدوين المالحظاتل مالحظات أثناء إجرافي االستقصاء التي تتطلب تسجي

( 4-.)وقد تحقق الشاهد ( 988.–2988)راوحت متوسطات الشواهد بين والمؤشر التاسع ت
بمستوى تحقق مرتفع وهذا يدل على توفر المفردات التي تحقق ( 988.)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
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 أنبمستوى تحقق مرتفع مما يدلل على ( 19.8)ي بمتوسط حساب( 2-.)الشاهد، ثم تحقق الشاهد 
، العامة والرئيسية تساعد على تلخي  المعلومات والتركيز على المفاهيم الرئيسية األفكاراألهداف و 

مدى تمثيل تلك األهداف لألفكار الرئيسية  إلى واالختالف يرجع بحسب المالحظات في بطاقة التحليل
وبحسب ما ورد من ، ومستوى تحقق مرتفع( .191)سط حسابي بمتو ( 1-.)والعامة، يليه الشاهد 

 إلى وبالنظر، المطويات تتناول جزء بسيط من المحتوى أنمالحظات في بطاقة التحليل والتي ترى 
والمفاهيم الرئيسية للفصل وليس  األفكارالهدف من تلك المطويات والتي تفيد في التركيز على 

بمتوسط حسابي ( .-.)ثم الشاهد . حققت المطلوب منها المطويات أنيمكن القول ،  المحتوى
ومستوى تحقق ( 2988)بمتوسط حسابي ( .-.)ومستوى تحقق منخفض، وأخيرا الشاهد ( .291)

 .منخفض
حيث حصل الشاهد ( .191-8988)أما المؤشر العاشر فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين 

ع مما يدلل على توفر المفردات التي بمستوى تحقق مرتف( .191)على متوسط حسابي ( 28-1)
 ومستوى تحقق متوسط( 1988)قيمته  بمتوسط حسابي بلغت( 2-28)تحقق الشاهد، يليه الشاهد 

ومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( .-28)ثم الشاهد . وذلك راجع إلى اختالف تكرارها عن األصل
اإللكتروني، وبذلك احتل المرتبة  ات غير مفّعل في الموقعانتخطيط وتمثيل البي أنتحقق حيث غير م

 .المؤشر العاشر األخيرة بين شواهد
 

 لكتاب  ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار: المواصفة الرابعة من المحور األول
 للصف األول الثانويللكيمياء  الطالب

( 4)البالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة و 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 214-4)ويوضح الجدول رقم . المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .حقق مؤشرات هذه المواصفةلمستوى تالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



404

333 
 

ربط محتوى العلوم "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة  384-4 جدول 
 "بمهارات القراءة والكتابة والحوار

 البنود المؤّشر
المتوسط  مستوى التحقق ت

 سابيالح
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض

 (0) جدا

 تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر

11.1 
علررى التركيررز علررى الفكرررة األساسررية واسررترجاعها " مرراذا قرررأت"تحفررز فقرررة 

 وفهم ما تمت قراءته
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

 المطويات توجيهات لتعزيز القراءةتوفر  11.2
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

11.3 
يشرررمل االختبرررار المقرررنن علرررى أسرررئلة تعتمرررد علرررى تحديرررد مواضررريع قرائيرررة 

 لتعزيز وتقييم مهارات القراءة لدى الطالب
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

 .ترد المصطلحات معرفة في مسرد المصطلحات 11.4
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

11.5 
ترروفر أنشررطة التفكيررر الناقررد فرصررا للطالررب ليشرررح ويقيرريم ويحلررل ويسررتنتج 

 مما تمت قراءته
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 ي المفردات المهمةانتوفر أنشطة أحجيات المفردات فرصا لفهم مع 11.6
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 89427 .191 مستوى تحقق المؤشر الحادي عشرالمتوسط الحسابي ل
  %.779 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

   تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر

12.1 
األسررئلة المرافقررة للصررورة فرري بدايررة الفصررل اهتمررام الطالررب /يركررز السررؤال

 على المحتوى العلمي للفصل
  2 .  ت

297. 89..7 
  .1 .7  ن

12.2 
يرة مرع انات والتوضريحات والرسروم البيانرتتكامل الصرور والمخططرات والبي

النصو  المرافقرة لهرا لتوضريح المحتروى ومسراعدة الطرالب علرى تفسرير 
 المعلومات البصرية ويشار إليها في متن ن  المحتوى

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

12.3 
صررررية المتضرررمنة فررري مصرررادر الرررتعلم تشرررمل مجموعرررة مرررن المرررؤثرات الب

 اإللكترونية على مواقع للمهنة ومعامل افتراضية
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 .89.2 29.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %197. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر

   لكتابة في العلوميدعم المحتوى تطوير مهارات ا 13المؤّشر

13.1 
يكتب الطالب شررحا وتوضريحا لنترائج التجرارب ويجيرب علرى األسرئلة فري 

 نهاية الفصل
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

13.2 
يوجررد دعرروة للكتابررة فرري مررتن المحترروى لررربط المحترروى العلمرري مررن خررالل 

 (assignment)جاز التكليف ان
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

13.3 
تررردرب أنشرررطة مصرررادر الرررتعلم اإللكترونيرررة الطالرررب علرررى الكتابرررة معتمررردا 

 على المالحظات التي تم تدوينها
 4    ت

8988 8988 
 288    ن
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 البنود المؤّشر
المتوسط  مستوى التحقق ت

 سابيالح
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
 منخفض

 (0) جدا

 89.8 .297 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر

  %.19. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث عشر
   المحتوى فرصا لتطوير مهارات المحادثة والتواصل اللفظييقدم  14المؤّشر

14.1 
تشمل المشاريع التي تتضمن مجموعرة مرن الطرالب عرضرا شرفهيا لنترائج 

 المشروع
   1 1 ت

19.8 89.77 
   8. 8. ن

14.2 
تشجع أنشطة التفكير الناقد واألسئلة المتضمنة بكرل فصرل الطرالب علرى 

 ذج ومناقشة اآلراءشرح المفاهيم وتقييم النما
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 .8911 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
  %297. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع عشر
 .8917 .198 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %7.97 رابعةالنسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة ال
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( 214-4)يتضح من الجدول 
، (.8917)معياري  وبانحراف ، (.198)تساوي " ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار"

ذه المواصفة وبذلك تكون درجة تحقق ه( .191أقل من-29.8)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7.97)؛ وبنسبة متوسطة

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الحادي عشر بين
بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( . -22)، (4-22)، حيث تحققت الشواهد (988.-8988)
 الطالب، يليها في المرتبة وهذا يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد السابقة في كتاب( 988.)

، (2 -22) انومستوى تحقق مرتفع، ثم الشاهد( .197)بمتوسط حسابي ( .-22)ة الشاهد الثاني
بمستوى تحقق مرتفع وهذا يدل على اتفاق المحللين على ( 19.8)بمتوسط حسابي قيمته ( 1 -22)

تعزيز القراءة وتحسين مستوى  تساعد في" االختبار المقنن"وكذلك " المطويات"و" ماذا قرأت"فقرة  أن
( 8988)بمتوسط حسابي ( 7 -22)وأخيرا الشاهد  .الفهم القرائي وتقييم مهارات القراءة لدى الطالب

والذي حقق مستوى منخفض جدًا وبذلك احتل المرتبة األخيرة بين المؤشرات الفرعية حيث لم يتوفر في 
 .األصلفردات كما هي موجودة في السلسة حجيات المأكتاب الطالب لمشروع العلوم والرياضيات 

( 988.-8988)عشر، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين  الثاني أما المؤشر
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على ( 988.)على أعلى متوسط منها بقيمة ( 1-21)وحصل الشاهد 

ومستوى تحقق ( .297)ابي بمتوسط حس( 2-21)يليه الشاهد . توفر المفردات التي تحقق الشاهد
االتفاق بين المحللين على ارتباط تلك األسئلة بالصورة الموجودة في بداية الفصل  كانحيث ، متوسط

ويعزى انخفاض تحقق المؤشر إلى أن  األصللكتاب الطالب لمشروع العلوم والرياضيات مع السلسلة 
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وأخيرا جاء الشاهد . تباين فيه اآلراءالحكم على ارتباط األسئلة بالصورة هو أمر نسبي ويمكن أن ت
 أنومستوى تحقق منخفض جدًاوهذا دليل ( 8988)في المرحلة األخيرة بينها بمتوسط حسابي ( .-21)

 .المفردات التي تحقق الشاهد غير متوفرة
( 2-.2)وجاءت بالترتيب الشاهد ( 988.-8988)والمؤشر الثالث عشر تراوحت الشواهد بين 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، ثم ( 988.)بمتوسط حسابي 
ومستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر مهام كتابية داخل ( .191)بمتوسط حسابي ( 1-.2)الشاهد

وأخيرا . األصلالمحتوى العلمي تساعد على تطوير مهارات الكتابة في كتاب الطالب كما في السلسلة 
تحقق حيث لم تتوفر مصادر التعّلم غير مومستوى ( 8988)ط حسابي بمتوس( .-.2)الشاهد 

 .اإللكترونية
والمؤشر األخير في هذه المواصفة هو المؤشر الرابع عشر والذي حقق مستوى مرتفع بمتوسط 

على مستوى تحقق مرتفع بمتوسط حسابي بلغت ( 1-24)، حيث حصل الشاهد ( .197)حسابي 
( 2-24)يليه المؤشر الفرعي . توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهدوهذا يدلل على ( 988.)قيمته 

ويرجع انخفاض المشاهدج لقلة تكرار ، (.197)بمستوى تحقق مرتفع ومتوسط حسابي بلغت قيمته 
 .التواصل الشفهي في األنشطة

 

  لكتاب  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية: المحور األولمن المواصفة الخامسة
 للصف األول الثانويللكيمياء  الطالب

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( .21-4)جدول رقم ويوضح ال. المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 

 381-4 جدول 

ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 "الرياضية

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض 
(3) 

منخفض 
 (0) جداً 

 يطور المحتوى مهارات حل المشكالت لدى الطالب 15المؤّشر 

ل استراتيجيات حل يبرز المحتوى مهارات حل المشكلة من خال 15.1
 المشكلة وأنشطة المعمل

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

15.2 
تشمل أسئلة مراجعة على أمثلة لمساعدة الطالب على تكوين تصور 
الستراتيجيات حل المشكلة وتزويده بتطبيقات في مختلف أنشطة 

 واألنشطة اإلثرائية

   5 5 ت
5720 1700 

   20 20 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض 
(3) 

منخفض 
 (0) جداً 

وقع العلوم اإللكتروني مساعدة للطالب باستراتيجيات حل يوفر م 15.3
 المشكلة 

 4    ت
0700 0700 

 100    ن

يوضح المحتوى العالقة مع الرياضيات من خالل حل المسائل  15.4
 وتوضيح خطوات تحليل المسألة وشرحها

    4 ت
3700 0700 

    100 ن

 073.2 5702 مس عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخا

  %.2.7 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

   يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب 16المؤّشر 

توفر التمارين واألسئلة تدريبات على استخدام أدوات القياس  16.1
 .والحسابات المرتبطه

    4 ت
3700 0700 

    100 ن

 مع محتوى المختبرات المتعددة يتكامل القياس 16.2
   1 3 ت

57.2 0720 
   52 2. ن

 توفر المختبرات الفرصة للطالب لجمع البيانات باستخدام المجسات 16.3
 5 5   ت

0720 1700 
 20 20   ن 

 يشمل المنهج معامل مصممة بتساؤالت مرتبطة بالقياس والبيانات 16.4
   5 5 ت

5720 1700 
   20 20 ن

 07152 5712 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

  %370. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

   يستهدف تطوير مهارات السببية والتفكير الناقد 17المؤّشر 

فرصة لممارسة ( األنشطة واألنشطة اإلثرائية)تقدم األنشطة المخبرية  17.1
 االستدالل ( reasoning)ت السببية وتطبيق  مهارا

   5 5 ت
5720 1700 

   20 20 ن

 تشمل مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة تتحدى المتعلمين 17.2
   1 3 ت

57.2 0720 
   52 2. ن

 07.2 5723 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  %.7.. بع عشرالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السا

   يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب 18المؤّشر 

تستخدم الرسوم البيانية في جميع الكتب مع شرح توضيحي وأسئلة  18.1
 .توجه الطالب في تفسير  البيانات

   4  ت
5700 0700 

   100  ن

سيرها وبيانات رقمية للتعبير يتضمن تقويم الفصل رسوما بيانية  لتف 18.2
 .عنها بالشكل

   4  ت
5700 0700 

   100  ن

 .توفر المعامل فرصا لبناء وتحليل الرسوم البيانية من التجربة 18.3
   4  ت

5700 0700 
   100  ن

يشمل كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقة استخدام وبناء  18.4
 الرسوم البيانية

 1 3   ت
07.2 1720 

 52 2.   ن
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وأخيرا جاء الشاهد . تباين فيه اآلراءالحكم على ارتباط األسئلة بالصورة هو أمر نسبي ويمكن أن ت
 أنومستوى تحقق منخفض جدًاوهذا دليل ( 8988)في المرحلة األخيرة بينها بمتوسط حسابي ( .-21)

 .المفردات التي تحقق الشاهد غير متوفرة
( 2-.2)وجاءت بالترتيب الشاهد ( 988.-8988)والمؤشر الثالث عشر تراوحت الشواهد بين 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، ثم ( 988.)بمتوسط حسابي 
ومستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر مهام كتابية داخل ( .191)بمتوسط حسابي ( 1-.2)الشاهد

وأخيرا . األصلالمحتوى العلمي تساعد على تطوير مهارات الكتابة في كتاب الطالب كما في السلسلة 
تحقق حيث لم تتوفر مصادر التعّلم غير مومستوى ( 8988)ط حسابي بمتوس( .-.2)الشاهد 

 .اإللكترونية
والمؤشر األخير في هذه المواصفة هو المؤشر الرابع عشر والذي حقق مستوى مرتفع بمتوسط 

على مستوى تحقق مرتفع بمتوسط حسابي بلغت ( 1-24)، حيث حصل الشاهد ( .197)حسابي 
( 2-24)يليه المؤشر الفرعي . توفر المفردات التي تحقق هذا الشاهدوهذا يدلل على ( 988.)قيمته 

ويرجع انخفاض المشاهدج لقلة تكرار ، (.197)بمستوى تحقق مرتفع ومتوسط حسابي بلغت قيمته 
 .التواصل الشفهي في األنشطة

 

  لكتاب  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية: المحور األولمن المواصفة الخامسة
 للصف األول الثانويللكيمياء  الطالب

( 7)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( .21-4)جدول رقم ويوضح ال. المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
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ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات " التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الخامسة
 "الرياضية

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض 
(3) 

منخفض 
 (0) جداً 

 يطور المحتوى مهارات حل المشكالت لدى الطالب 15المؤّشر 

ل استراتيجيات حل يبرز المحتوى مهارات حل المشكلة من خال 15.1
 المشكلة وأنشطة المعمل

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

15.2 
تشمل أسئلة مراجعة على أمثلة لمساعدة الطالب على تكوين تصور 
الستراتيجيات حل المشكلة وتزويده بتطبيقات في مختلف أنشطة 

 واألنشطة اإلثرائية

   5 5 ت
5720 1700 

   20 20 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض 
(3) 

منخفض 
 (0) جداً 

وقع العلوم اإللكتروني مساعدة للطالب باستراتيجيات حل يوفر م 15.3
 المشكلة 

 4    ت
0700 0700 

 100    ن

يوضح المحتوى العالقة مع الرياضيات من خالل حل المسائل  15.4
 وتوضيح خطوات تحليل المسألة وشرحها

    4 ت
3700 0700 

    100 ن

 073.2 5702 مس عشرالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخا

  %.2.7 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس عشر

   يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب 16المؤّشر 

توفر التمارين واألسئلة تدريبات على استخدام أدوات القياس  16.1
 .والحسابات المرتبطه

    4 ت
3700 0700 

    100 ن

 مع محتوى المختبرات المتعددة يتكامل القياس 16.2
   1 3 ت

57.2 0720 
   52 2. ن

 توفر المختبرات الفرصة للطالب لجمع البيانات باستخدام المجسات 16.3
 5 5   ت

0720 1700 
 20 20   ن 

 يشمل المنهج معامل مصممة بتساؤالت مرتبطة بالقياس والبيانات 16.4
   5 5 ت

5720 1700 
   20 20 ن

 07152 5712 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

  %370. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس عشر

   يستهدف تطوير مهارات السببية والتفكير الناقد 17المؤّشر 

فرصة لممارسة ( األنشطة واألنشطة اإلثرائية)تقدم األنشطة المخبرية  17.1
 االستدالل ( reasoning)ت السببية وتطبيق  مهارا

   5 5 ت
5720 1700 

   20 20 ن

 تشمل مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة تتحدى المتعلمين 17.2
   1 3 ت

57.2 0720 
   52 2. ن

 07.2 5723 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع عشر

  %.7.. بع عشرالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السا

   يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب 18المؤّشر 

تستخدم الرسوم البيانية في جميع الكتب مع شرح توضيحي وأسئلة  18.1
 .توجه الطالب في تفسير  البيانات

   4  ت
5700 0700 

   100  ن

سيرها وبيانات رقمية للتعبير يتضمن تقويم الفصل رسوما بيانية  لتف 18.2
 .عنها بالشكل

   4  ت
5700 0700 

   100  ن

 .توفر المعامل فرصا لبناء وتحليل الرسوم البيانية من التجربة 18.3
   4  ت

5700 0700 
   100  ن

يشمل كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقة استخدام وبناء  18.4
 الرسوم البيانية

 1 3   ت
07.2 1720 

 52 2.   ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض 
(3) 

منخفض 
 (0) جداً 

 07212 1722 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

  %2273 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

   يستهدف المحتوى تطوير مهارات تحليل البيانات، واإلحصاء، واالحتماالت  19المؤّشر 

رسة تحليل البيانات واالحتمالية توفر أنشطة المعمل فرصا للطالب لمما 19.1
 واإلحصاء

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

توجه وتركز أنشطة حل المشكلة وأنشطة تحليل البيانات على تطوير  19.2
 مهارات الطالب في جمع وتحليل البيانات

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

الحصاء أنشطة تنمي ا( تجربة)يتضمن المختبر المصغر  19.3
 .واالحتماالت

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

 توفر أنشطة المعامل األخرى فرصا للطالب لجمع وتحليل البيانات 19.4
   5 5 ت

5700 1741 
   20 20 ن

يوفر األنشطة اإللكترونية فرصا للطالب لتحليل بيانات لتجارب أفراد  19.5
 آخرين

 4    ت
0700 0700 

 100    ن

 07415 5702 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

  %2.73 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

   يستهدف المحتوى تطوير مهارات المعادالت ووظائفها التفاعلية ومسائل الجبر 20المؤّشر 

 تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 20.1
    4 ت

3700 0700 
    100 ن

20.2 
يتضمن المحتوى تنمية مهارات النسبة، والمعدل، والتناسب، والنسبة 
المئوية في جميع البرامج وباألخص في أنشطة المعمل وأنشطة حل 

 المسألة

    4 ت
3700 0700 

    100 ن

 0700 3700 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون

  %100 تحقق المؤشر العشرون النسبة المئوية  لمستوى

 07352 5712 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %.17. النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

ربط قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  أن( .21-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (89.17)معياري  وبانحراف ، (.192)تساوي  محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ ( .191أقل من-29.8)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7297)وبنسبة 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس عشر بين 
حيث ( 988.)بدرجة مرتفعه وبمتوسط حسابي قيمته ( 4-.2)، حيث تحقق الشاهد (988.-8988)

، بمتوسط حسابي (2-.2)ة الشاهد الثاني يدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، يليه في المرتبة
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بمستوى تحقق مرتفع حيث توفرت فقرة مختبر حل المشكالت وفي المرتبة الثالثة الشاهد ( .197)
حيث يتوفر في كتاب الطالب ( 19.8)ك بمتوسط حسابي يضا مرتفع وذلأبمستوى تحقق ( 1-.2)

وجاء بالمرتبة األخيرة . األصلأمثلة عديدة توضح خطوات حل المشكلة كما وردت في السلسة 
يقونة المسائل وحل أأن حيث ( 8988)بمتوسط حسابي ( .-.2)لشاهد لتحقق غير مبمستوى 

 .المشكالت غير متوفرة في الموقع اإللكتروني
 شر السادس عشر فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمؤشراته الفرعية بينأما المؤ 

ومستوى ( 988.)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2-27)وقد جاء في أولها الشاهد ( 988.-89.8)
بمتوسط حسابي ( 1 -27)تحقق مرتفع ويدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، ثم الشاهد 

ث يتحقق تكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة مثل الرسوم ومستوى تحقق مرتفع حي( .197)
الحساس وغيرها بحسب الحاجة اليها في  انية وأدوات القياس مثل المخبار المدرج والماصة والميز انالبي

، األصلمختبر الكيمياء ومختبر حل المشكالت في كتاب الطالب مقاربة لما هو موجود في السلسلة 
ومستوى تحقق مرتفع وذلك يدل على وجود تصميم ( 19.8)بمتوسط حسابي ( 4-27)ثم الشاهد 

وفقرة تحليل " اتانقوم كيف تختلف البي"ات مثل انللمختبر يحتوى على تساؤالت خاصة بالقياس والبي
( .-27)، وأخيرا الشاهد األصلالخطأ في مختبر الكيمياء في كتاب الطالب مقاربة لما في السلسة 

 .ومستوى تحقق منخفض جدًا لعدم توفر المجسات في المختبرات( 89.8)بمتوسط حسابي 
( .197)على متوسط حسابي قدره ( 1-27)بالنسبة للمؤشر السابع عشر حصل الشاهد 

بمستوى تحقق ( 19.8)على متوسط حسابي قدره ( 2-27)بمستوى تحقق مرتفع وحصل الشاهد 
ممارسة مهارات السببية  من خالل تصميم المحتوى يساعد على  أنمرتفع أيضًا وهذا يدل على 

األسئلة  أن إلى إضافة، التجارب الذي يتيح الربط ما بين السبب والنتيجة بعدة طرق وقيم مختلفة
دلة والنتيجة في دى تفكير الطالب للربط ما بين األالمطروحة مثل فسر؟ استنتج؟ توقع؟ وغيرها تتح

 .صلاألكتاب الطالب مقاربة لما هي في السلسلة 
حيث ( 1988-.897)والمؤشر الثامن عشر تراوحت قيم المتوسط الحسابي للشواهد بين 

بمستوى ( 1988)بقيمة المتوسط الحسابي حيث بلغت ( .-21)، (1-21)، (2-21)تساوت الشواهد 
ية لتوضيح المحتوى تشتمل على أسئلة لتفسير انتحقق متوسط ويدل ذلك على تضمين الرسوم البي

وجودها في تقويم الفصل في كتاب الطالب ولكنها بنسبة متوسطة بالنسبة للسلسلة  إلى فةات إضاانالبي
بمستوى تحقق منخفض حيث ال يوجد ( .897)على متوسط حسابي ( 4-21)وحصل الشاهد  األصل

وجود قليل  إلىيرجع انخفاض تحقق الشاهد ية و انواع وكيفية بناء واستخدام الرسوم البيأنتعليمات عن 
 .اتانتعليمات داخل فقرات مختبر تحليل المشكالت ومختبر تحليل البيمن ال

للشواهد، حيث ( .197-8988)وتراوحت قيم المتوسط الحسابي للمؤشر التاسع عشر بين 
بمستوى ( .197)بقيمة المتوسط الحسابي حيث بلغت ( .-.2)، (1-.2)، (2-.2)تساوت الشواهد 



409

333 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض 
(3) 

منخفض 
 (0) جداً 

 07212 1722 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

  %2273 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن عشر

   يستهدف المحتوى تطوير مهارات تحليل البيانات، واإلحصاء، واالحتماالت  19المؤّشر 

رسة تحليل البيانات واالحتمالية توفر أنشطة المعمل فرصا للطالب لمما 19.1
 واإلحصاء

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

توجه وتركز أنشطة حل المشكلة وأنشطة تحليل البيانات على تطوير  19.2
 مهارات الطالب في جمع وتحليل البيانات

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

الحصاء أنشطة تنمي ا( تجربة)يتضمن المختبر المصغر  19.3
 .واالحتماالت

   1 3 ت
57.2 0720 

   52 2. ن

 توفر أنشطة المعامل األخرى فرصا للطالب لجمع وتحليل البيانات 19.4
   5 5 ت

5700 1741 
   20 20 ن

يوفر األنشطة اإللكترونية فرصا للطالب لتحليل بيانات لتجارب أفراد  19.5
 آخرين

 4    ت
0700 0700 

 100    ن

 07415 5702 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

  %2.73 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع عشر

   يستهدف المحتوى تطوير مهارات المعادالت ووظائفها التفاعلية ومسائل الجبر 20المؤّشر 

 تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 20.1
    4 ت

3700 0700 
    100 ن

20.2 
يتضمن المحتوى تنمية مهارات النسبة، والمعدل، والتناسب، والنسبة 
المئوية في جميع البرامج وباألخص في أنشطة المعمل وأنشطة حل 

 المسألة

    4 ت
3700 0700 

    100 ن

 0700 3700 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العشرون

  %100 تحقق المؤشر العشرون النسبة المئوية  لمستوى

 07352 5712 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

  %.17. النسبة المؤية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
 

ربط قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الخامسة  أن( .21-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (89.17)معياري  وبانحراف ، (.192)تساوي  محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ ( .191أقل من-29.8)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7297)وبنسبة 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس عشر بين 
حيث ( 988.)بدرجة مرتفعه وبمتوسط حسابي قيمته ( 4-.2)، حيث تحقق الشاهد (988.-8988)

، بمتوسط حسابي (2-.2)ة الشاهد الثاني يدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، يليه في المرتبة
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بمستوى تحقق مرتفع حيث توفرت فقرة مختبر حل المشكالت وفي المرتبة الثالثة الشاهد ( .197)
حيث يتوفر في كتاب الطالب ( 19.8)ك بمتوسط حسابي يضا مرتفع وذلأبمستوى تحقق ( 1-.2)

وجاء بالمرتبة األخيرة . األصلأمثلة عديدة توضح خطوات حل المشكلة كما وردت في السلسة 
يقونة المسائل وحل أأن حيث ( 8988)بمتوسط حسابي ( .-.2)لشاهد لتحقق غير مبمستوى 

 .المشكالت غير متوفرة في الموقع اإللكتروني
 شر السادس عشر فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمؤشراته الفرعية بينأما المؤ 

ومستوى ( 988.)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 2-27)وقد جاء في أولها الشاهد ( 988.-89.8)
بمتوسط حسابي ( 1 -27)تحقق مرتفع ويدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، ثم الشاهد 

ث يتحقق تكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة مثل الرسوم ومستوى تحقق مرتفع حي( .197)
الحساس وغيرها بحسب الحاجة اليها في  انية وأدوات القياس مثل المخبار المدرج والماصة والميز انالبي

، األصلمختبر الكيمياء ومختبر حل المشكالت في كتاب الطالب مقاربة لما هو موجود في السلسلة 
ومستوى تحقق مرتفع وذلك يدل على وجود تصميم ( 19.8)بمتوسط حسابي ( 4-27)ثم الشاهد 

وفقرة تحليل " اتانقوم كيف تختلف البي"ات مثل انللمختبر يحتوى على تساؤالت خاصة بالقياس والبي
( .-27)، وأخيرا الشاهد األصلالخطأ في مختبر الكيمياء في كتاب الطالب مقاربة لما في السلسة 

 .ومستوى تحقق منخفض جدًا لعدم توفر المجسات في المختبرات( 89.8)بمتوسط حسابي 
( .197)على متوسط حسابي قدره ( 1-27)بالنسبة للمؤشر السابع عشر حصل الشاهد 

بمستوى تحقق ( 19.8)على متوسط حسابي قدره ( 2-27)بمستوى تحقق مرتفع وحصل الشاهد 
ممارسة مهارات السببية  من خالل تصميم المحتوى يساعد على  أنمرتفع أيضًا وهذا يدل على 

األسئلة  أن إلى إضافة، التجارب الذي يتيح الربط ما بين السبب والنتيجة بعدة طرق وقيم مختلفة
دلة والنتيجة في دى تفكير الطالب للربط ما بين األالمطروحة مثل فسر؟ استنتج؟ توقع؟ وغيرها تتح

 .صلاألكتاب الطالب مقاربة لما هي في السلسلة 
حيث ( 1988-.897)والمؤشر الثامن عشر تراوحت قيم المتوسط الحسابي للشواهد بين 

بمستوى ( 1988)بقيمة المتوسط الحسابي حيث بلغت ( .-21)، (1-21)، (2-21)تساوت الشواهد 
ية لتوضيح المحتوى تشتمل على أسئلة لتفسير انتحقق متوسط ويدل ذلك على تضمين الرسوم البي

وجودها في تقويم الفصل في كتاب الطالب ولكنها بنسبة متوسطة بالنسبة للسلسلة  إلى فةات إضاانالبي
بمستوى تحقق منخفض حيث ال يوجد ( .897)على متوسط حسابي ( 4-21)وحصل الشاهد  األصل

وجود قليل  إلىيرجع انخفاض تحقق الشاهد ية و انواع وكيفية بناء واستخدام الرسوم البيأنتعليمات عن 
 .اتانتعليمات داخل فقرات مختبر تحليل المشكالت ومختبر تحليل البيمن ال

للشواهد، حيث ( .197-8988)وتراوحت قيم المتوسط الحسابي للمؤشر التاسع عشر بين 
بمستوى ( .197)بقيمة المتوسط الحسابي حيث بلغت ( .-.2)، (1-.2)، (2-.2)تساوت الشواهد 
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المختبرات توفر للطالب فرصة لممارسة مهارات جمع المحتوى و  أنتحقق مرتفع ويدل ذلك على 
توقع، : ات وتحليلها واستخدام االحصاء واالحتماالت من خالل فقرات المختبر المصغر مثلانالبي

ويلية ، األصلات في كتاب الطالب مقاربة لما في السلسلة اناحسب النسبة ودرجة التباين بين البي
المعامل األخرى  أنبمستوى تحقق متوسط حيث ( 1988)غ بقيمة متوسط حسابي بل( 4-.2)الشاهد 

ويأتي في المرتبة األخيرة ، ات واإلحصاء بدرجة متوسطةانتوفر فرصة لممارسة مهارات تحليل البي
وهذا يدل على عدم توفر ، تحققغير مبمستوى ( 8988)بقيمة متوسط حسابي بلغ ( .-.2)الشاهد 

ات واإلحصاء في الموقع انيقونة خاصة بتحليل البيالمفردات التي تحقق الشاهد وهو وجود أ
 .اإللكتروني

بلغ ( 1-18)و( 2-18)وأخيرًا يأتي المؤشر العشرين بقيم متوسط حسابي لكال الشاهدين 
وبمستوى تحقق مرتفع حيث يدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهدين في كتاب الطالب ( 988.)

 .األصلكما في السلسة 
 

  للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب المواصفات التربوية :المحور األولخالصة نتائج 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 18)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، رئيسًا، تم عرض نتائج 

( 217-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 
 381-4 جدول 

 لكيمياء للكتاب الطالب " المواصفات التربوية"المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %.207 0741 17.5 تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 3 %2.73 07422 5702 التعلم المتمركز حول الطالب اعتماد بناء المحتوى على 5

يستتتتهدف المحتتتتوى تنميتتتة مهتتتارات االستتتت كار متتتن ختتتالل  3
 4 %2.70 074.5 5704 استراتيجيات مناسبة

 5 %.227 07522 5702 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار 4

 1 %.17. 07352 5712 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 2

  %2270 073.3 .570 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
  

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي  أن( 217-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.89.7)معياري  وبانحراف ، (1987)تساوي 
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%(. .7)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)في المدى ما بين  تقع قيمة هذا المتوسط
، حيث تحققت (.192-2911)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

فقد تحققت بدرجة مرتفعة  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضيةالمواصفة الخامسة 
 في المحور األول، يليها المواصفة الرابعة ثم األولىت في المرتبة وجاء( .192)وبمتوسط حسابي بلغ 

( 2911)ضمن هذا المحور بمتوسط حسابي بلغت قيمته  األولىة ثم الثالثة وأخيرا المواصفة الثاني
 . ومستوى تحقق متوسط

 

للصف األول للكيمياء المواصفات الفنية لكتاب الطالب : المحور الثاني 4-3-1-3-2
 الثانوي

يكون عليه المنتج  أنمحور على مجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب يركز هذا ال
التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 

. لكتاب الطالب األصللكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 
مؤشرات رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل ( 7)ثة مواصفات يندرج تحتها ويتضمن ثال

 .نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور
 

 الشكل الخارجي للكتاب: المحور الثاني من المواصفة األولى 
( 2)واصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه الم

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و 
   .(217-4) المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة جدول
 387-4 جدول 

 "الشكل الخارجي للكتاب" األولىوالنسب المئوية لمؤشرات المواصفة التكرارات والمتوسطات الحسابية 

 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

 منخفض
 (0)جدا 

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته   1المؤشر 

 وسماكة غالفهيتميز الكتاب بجودة تجليده  1.1
 5 5   ت

0720 072.. 
 20 20   ن

 صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   1.2
  1 3  ت

17.2 0722. 
  52 2.  ن

 يتضمن الغالف الخلفي قائمة بفصول الكتاب 1.3
 4    ت

0700 0700 
 100    ن

توجد صفحة تتضمن موقعا إلكترونيا للكتاب موضحا  1.4
 الت االستفادة من الموقع في الغالف الداخليعليه مجا

 3 1   ت
0752 0720 

 2. 52   ن
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المختبرات توفر للطالب فرصة لممارسة مهارات جمع المحتوى و  أنتحقق مرتفع ويدل ذلك على 
توقع، : ات وتحليلها واستخدام االحصاء واالحتماالت من خالل فقرات المختبر المصغر مثلانالبي

ويلية ، األصلات في كتاب الطالب مقاربة لما في السلسلة اناحسب النسبة ودرجة التباين بين البي
المعامل األخرى  أنبمستوى تحقق متوسط حيث ( 1988)غ بقيمة متوسط حسابي بل( 4-.2)الشاهد 

ويأتي في المرتبة األخيرة ، ات واإلحصاء بدرجة متوسطةانتوفر فرصة لممارسة مهارات تحليل البي
وهذا يدل على عدم توفر ، تحققغير مبمستوى ( 8988)بقيمة متوسط حسابي بلغ ( .-.2)الشاهد 

ات واإلحصاء في الموقع انيقونة خاصة بتحليل البيالمفردات التي تحقق الشاهد وهو وجود أ
 .اإللكتروني

بلغ ( 1-18)و( 2-18)وأخيرًا يأتي المؤشر العشرين بقيم متوسط حسابي لكال الشاهدين 
وبمستوى تحقق مرتفع حيث يدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهدين في كتاب الطالب ( 988.)

 .األصلكما في السلسة 
 

  للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب المواصفات التربوية :المحور األولخالصة نتائج 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرا ( 18)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، رئيسًا، تم عرض نتائج 

( 217-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 
 381-4 جدول 

 لكيمياء للكتاب الطالب " المواصفات التربوية"المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %.207 0741 17.5 تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 3 %2.73 07422 5702 التعلم المتمركز حول الطالب اعتماد بناء المحتوى على 5

يستتتتهدف المحتتتتوى تنميتتتة مهتتتارات االستتتت كار متتتن ختتتالل  3
 4 %2.70 074.5 5704 استراتيجيات مناسبة

 5 %.227 07522 5702 ربط محتوى العلوم بمهارات القراءة والكتابة والحوار 4

 1 %.17. 07352 5712 ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضية 2

  %2270 073.3 .570 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
  

قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي  أن( 217-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.89.7)معياري  وبانحراف ، (1987)تساوي 
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%(. .7)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)في المدى ما بين  تقع قيمة هذا المتوسط
، حيث تحققت (.192-2911)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

فقد تحققت بدرجة مرتفعة  ربط محتوى العلوم بالطرق والمهارات الرياضيةالمواصفة الخامسة 
 في المحور األول، يليها المواصفة الرابعة ثم األولىت في المرتبة وجاء( .192)وبمتوسط حسابي بلغ 

( 2911)ضمن هذا المحور بمتوسط حسابي بلغت قيمته  األولىة ثم الثالثة وأخيرا المواصفة الثاني
 . ومستوى تحقق متوسط

 

للصف األول للكيمياء المواصفات الفنية لكتاب الطالب : المحور الثاني 4-3-1-3-2
 الثانوي

يكون عليه المنتج  أنمحور على مجموعة الشروط العلمية التي تحدد ما يجب يركز هذا ال
التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم الظاهري واإلخراج الفني للمنتج التعليمي، 

. لكتاب الطالب األصللكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 
مؤشرات رئيسة، ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل ( 7)ثة مواصفات يندرج تحتها ويتضمن ثال

 .نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا المحور
 

 الشكل الخارجي للكتاب: المحور الثاني من المواصفة األولى 
( 2)واصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه الم

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و 
   .(217-4) المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة جدول
 387-4 جدول 

 "الشكل الخارجي للكتاب" األولىوالنسب المئوية لمؤشرات المواصفة التكرارات والمتوسطات الحسابية 

 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

 منخفض
 (0)جدا 

 يتميز الشكل الخارجي للكتاب بجاذبيته ومتانته   1المؤشر 

 وسماكة غالفهيتميز الكتاب بجودة تجليده  1.1
 5 5   ت

0720 072.. 
 20 20   ن

 صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   1.2
  1 3  ت

17.2 0722. 
  52 2.  ن

 يتضمن الغالف الخلفي قائمة بفصول الكتاب 1.3
 4    ت

0700 0700 
 100    ن

توجد صفحة تتضمن موقعا إلكترونيا للكتاب موضحا  1.4
 الت االستفادة من الموقع في الغالف الداخليعليه مجا

 3 1   ت
0752 0720 

 2. 52   ن
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 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف  

 مرتفع ن المعياري
(3) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(1) 

 منخفض
 (0)جدا 

توجد صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة  1.5
 في الغالف الداخلي

    4 ت
3700 0700 

10 ن
0    

توجد صفحة في الغالف الداخلي تتضمن صورة  1.6
 مصغرة للغالف الخارجي 

    4 ت
3700 0700 

    100 ن

 يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.7
    4 ت

3700 0700 
    100 ن

يوجد مربع نص في الغالف الداخلي تصف صورة  1.8
 الغالف 

 4    ت
0700 0700 

 100    ن

 1741 1744 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %.4 ألولالنسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر ا

 1741 1744 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  %.4 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
 

الشكل أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى ( 217-4)يتضح من الجدول 
هذا المتوسط في المدى ما بين ، ويقع (2942)،  وبانحراف معياري (2944)تساوي  الخارجي للكتاب

 %(.41)؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من -.897)
، (988.-8988)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين 

دليل على توفر ( 988.)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قيمته ( 7-2)، (. -2)وتحققت الشواهد من 
( .297)بمتوسط حسابي قيمته ( 1-2)المفردات التي تحقق تلك الشواهد، يليه في المرتبة الثانية الشاهد 

أمر ، االتفاق على أن صورة الغالف ذات صلة بموضوعات الكتاب أنبمستوى تحقق متوسط حيث 
يمثل الفكرة العامة للكتاب  ويمكن القول بأن صورة السلسة األصل تعبر عن مفهوم المادة والذي نسبي،

بمتوسط حسابي ( 2-2)ويلي ذلك الشاهد . حيث ترتبط الفكرة الرئيسية للموضوعات بمفهوم المادة
منخفضة لكتاب الطالب لمشروع العلوم الكتاب سماكة لكون ومستوى تحقق منخفض جدًا ( 89.8)

ومستوى تحقق منخفض ( .891) بمتوسط حسابي( 4-2)ثم الشاهد . والرياضيات مقارنة بالسلسة األصل
جدًا حيث ال تتوفر في صفحة الغالف الداخلي أي تعليمات لالستفادة من الموقع اإللكتروني في كتاب 

تحقق غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 1-2)الشاهد  الطالب كما في السلسة األصل، ثم جاء
الشواهد في المؤشر  ل المرتبة األخيرة بينوبذلك احت ،ويدل على عدم توفر المفردات التي تحقق الشاهد

 .األول
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 للكيمياء  لكتاب الطالب اتساق الكتاب من حي  التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية المحور الثاني
 للصف األول الثانوي

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
خراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية مؤشرات وذلك باست

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 211-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 
 388-4 جدول 

اتساق الكتاب من حي  التصميم "ة الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 كتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثانوي "واإلخراج

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

2.1 
تتررروفر فهررررارس تعكررررس محتويرررات الكترررراب ميررررزت بهررررامش 

 علوي باللون األزرق
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

2.2 
تظهرررر العنررراوين الرئيسرررة والفرعيرررة برررألوان وأحررررف مميررررزة 

 اء الكتابوثابتة في جميع أجز 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

2.3 
يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري حجرررم ولرررون وبرررنط الخرررط 

 لكل من العناوين ونصو  المحتوى
   1 1 ت

19.8 89.77 
   8. 8. ن

2.4 
يوجررد عنرروان ورقررم الوحرردة أو الفصررل فرري الهررامش األعلررى 

وزي علرى خلفيرة زرقراء للعنروان وفيرر  للصفحة بلرون أبريض
 للرقم

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 89244 1911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %7. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تُرنرررّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر 

3.1 
حة تترروفر فهررارس متنوعررة تعكررس محتويررات الكترراب موضرر

 برقم الصفحات
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

3.2 
تبررررز أرقرررام الفصرررول ببرررنط أحمرررر كبيرررر غرررامق والعنررراوين 

 بخط
  1 1  ت

29.8 297.. 
  8. 8.  ن

3.3 
تكتررب أرقررام الصررفحات للوحرردات أو الفصررول أمررام اسررمها 

 مع محاذاة اليمين
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

3.4 
صفحة الفصل بنفس اللون المستخدم فري كتابرة  يكتب رقم

 اسم الوحدة أو الفصل
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

3.5 
تميز أرقام الدروس ببنط خط صرغير أسرود غرامق وتكترب 

 في البداية محاذاة اليسار قبل عنوان الدرس
  4   

1988 292. 
   288  ت
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 للكيمياء  لكتاب الطالب اتساق الكتاب من حي  التصميم واإلخراج: المواصفة الثانية المحور الثاني
 للصف األول الثانوي

( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
خراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية مؤشرات وذلك باست

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 211-4)ويوضح الجدول ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 

 
 388-4 جدول 

اتساق الكتاب من حي  التصميم "ة الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 كتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثانوي "واإلخراج

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

2.1 
تتررروفر فهررررارس تعكررررس محتويرررات الكترررراب ميررررزت بهررررامش 

 علوي باللون األزرق
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

2.2 
تظهرررر العنررراوين الرئيسرررة والفرعيرررة برررألوان وأحررررف مميررررزة 

 اء الكتابوثابتة في جميع أجز 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

2.3 
يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري حجرررم ولرررون وبرررنط الخرررط 

 لكل من العناوين ونصو  المحتوى
   1 1 ت

19.8 89.77 
   8. 8. ن

2.4 
يوجررد عنرروان ورقررم الوحرردة أو الفصررل فرري الهررامش األعلررى 

وزي علرى خلفيرة زرقراء للعنروان وفيرر  للصفحة بلرون أبريض
 للرقم

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 89244 1911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

  %7. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تُرنرررّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياته ويمايز بينها 3المؤشر 

3.1 
حة تترروفر فهررارس متنوعررة تعكررس محتويررات الكترراب موضرر

 برقم الصفحات
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

3.2 
تبررررز أرقرررام الفصرررول ببرررنط أحمرررر كبيرررر غرررامق والعنررراوين 

 بخط
  1 1  ت

29.8 297.. 
  8. 8.  ن

3.3 
تكتررب أرقررام الصررفحات للوحرردات أو الفصررول أمررام اسررمها 

 مع محاذاة اليمين
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

3.4 
صفحة الفصل بنفس اللون المستخدم فري كتابرة  يكتب رقم

 اسم الوحدة أو الفصل
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

3.5 
تميز أرقام الدروس ببنط خط صرغير أسرود غرامق وتكترب 

 في البداية محاذاة اليسار قبل عنوان الدرس
  4   

1988 292. 
   288  ت
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير 3.6
    4 ن

.988 8988 
    288 ت

3.7 
يحررردد بدايرررة كرررل فصرررل بررررقم الصرررفحة فررري الفهررررس بخرررط 

 غامق يكتب أمام اسم الفصل بمحاذاة اليمين
   4  ن

1988 292. 
   288  ت

 يحدد رقم الصفحة لكل درس في الفهرس بخط غامق 3.8
   1 1 ن

19.8 89.77 
   8. 8. ت

3.9 
معملي بلون أسرود وأمامره فري محراذاة يكتب اسم النشاط ال
 اليمين رقم الصفحة

 4    ن
8988 8988 

 288    ت

 توجد قائمة باألنشطة المعملية بعد جدول المحتويات 3.10
    4 

8988 8988 
    288 

 2987 2978 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %797. ثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ال
 تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤشر 

 ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.2 
رقرم الفصرل متبوعرا )ترقم الصور  تسلسرليا حسرب الفصرل 

 (برقم تسلسل الصورة
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 رقم الصورة يوجد ن  مرافق لكل صورة يكتب بعد 4.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %288 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 89.74 1912 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %7.97 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 211-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (89.74)معياري  وبانحراف، (1912)تساوي  اتساق الكتاب من حي  التصميم واإلخراج

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7.97)وبنسبة 

بين  الثاني وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المؤشرات الفرعية للمؤشر
بمتوسط حسابي ( 4-1)، (1-1)، (2-1)، وتحققت المؤشرات الفرعية الشواهد(988.-8988)
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق تلك الشواهد، يليه الشاهد ( 988.)
 .بمستوى تحقق مرتفع( 19.8)متوسط حسابي ب( .-1)
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حيث ( 988. – 8988)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 
وبمستوى تحقق مرتفع، أما الشاهد ( 988.)على متوسط حسابي ( 7-.)، (4-.)حصلت الشواهد 

في درجة  كاناالختالف بمستوى تحقق مرتفع و ( 19.8)فقد حصل على متوسط حسابي ( 1-.)
( 7-.)، (.-.)، والشواهد األصلالتوافق ما بين فهرس كتاب الطالب الفصل الدراسي األول والسلسة 

ومستوى تحقق متوسط ويدل ذلك على توفر المفردات التي ( 1988)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
س في كتاب الطالب يقع رقام الدرو أاالختالف في موقع  إلىويمكن إرجاع الفروق ، تحقق الشواهد

( 29.8)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( .-.)، (1-.)، (2-.)الدرس، تالهما الشواهد  انيمين عنو 
هي عبارة عن فهرس واحد فقط لمحتويات حيث فهارس ال عددالختالف نظرا بمستوى تحقق متوسط 

خلفية الرقم حمراء وخلفية  أنفقد ذكر ب الثاني الكتاب وهو ما يتعلق بالشاهد األول وبالنسبة للشاهد
-.)، وأخيرا الشواهد ه بمحاذاة اليسارأنرقم الصفحة حيث  كانزرقاء والشاهد الثالث يتعلق بم انالعنو 

تحقق حيث ال تتوفر أي من الفهارس غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 28 -.)، (.
ابع حصل على متوسط حسابي والمؤشر الر . المذكورة في كتاب الطالب لمشروع العلوم والرياضيات

ومستوى تحقق مرتفع لجميع شواهده مما يدل على توفر المفردات التي تحقق  ( 988.)بلغت قيمته 
 . تلك الشواهد والمؤشر بشكل عام

 

 لكتاب الطالبيتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب : الثاني المواصفة الثالثة من المحور 
 للصف األول الثانويللكيمياء 

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

 التكرارات والمتوسط( .21-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول رقم 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 

 181-4 جدول 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 

 كتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثانوي "لكتابا

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
النحراف ا

 مرتفع ن المعياري
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 5المؤشر 

 الكتابتكون الرموز موحدة وواضحة الداللة في جميع  92.
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

.91 
توجرررد الرمررروز فررري الموضرررع المناسرررب قريبرررة مرررن الفقررررة 

 المعنية
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير 3.6
    4 ن

.988 8988 
    288 ت

3.7 
يحررردد بدايرررة كرررل فصرررل بررررقم الصرررفحة فررري الفهررررس بخرررط 

 غامق يكتب أمام اسم الفصل بمحاذاة اليمين
   4  ن

1988 292. 
   288  ت

 يحدد رقم الصفحة لكل درس في الفهرس بخط غامق 3.8
   1 1 ن

19.8 89.77 
   8. 8. ت

3.9 
معملي بلون أسرود وأمامره فري محراذاة يكتب اسم النشاط ال
 اليمين رقم الصفحة

 4    ن
8988 8988 

 288    ت

 توجد قائمة باألنشطة المعملية بعد جدول المحتويات 3.10
    4 

8988 8988 
    288 

 2987 2978 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %797. ثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر ال
 تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤشر 

 ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.2 
رقرم الفصرل متبوعرا )ترقم الصور  تسلسرليا حسرب الفصرل 

 (برقم تسلسل الصورة
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 رقم الصورة يوجد ن  مرافق لكل صورة يكتب بعد 4.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %288 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 89.74 1912 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %7.97 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 211-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (89.74)معياري  وبانحراف، (1912)تساوي  اتساق الكتاب من حي  التصميم واإلخراج

؛ متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7.97)وبنسبة 

بين  الثاني وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المؤشرات الفرعية للمؤشر
بمتوسط حسابي ( 4-1)، (1-1)، (2-1)، وتحققت المؤشرات الفرعية الشواهد(988.-8988)
وبمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق تلك الشواهد، يليه الشاهد ( 988.)
 .بمستوى تحقق مرتفع( 19.8)متوسط حسابي ب( .-1)
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حيث ( 988. – 8988)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 
وبمستوى تحقق مرتفع، أما الشاهد ( 988.)على متوسط حسابي ( 7-.)، (4-.)حصلت الشواهد 

في درجة  كاناالختالف بمستوى تحقق مرتفع و ( 19.8)فقد حصل على متوسط حسابي ( 1-.)
( 7-.)، (.-.)، والشواهد األصلالتوافق ما بين فهرس كتاب الطالب الفصل الدراسي األول والسلسة 

ومستوى تحقق متوسط ويدل ذلك على توفر المفردات التي ( 1988)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 
س في كتاب الطالب يقع رقام الدرو أاالختالف في موقع  إلىويمكن إرجاع الفروق ، تحقق الشواهد

( 29.8)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( .-.)، (1-.)، (2-.)الدرس، تالهما الشواهد  انيمين عنو 
هي عبارة عن فهرس واحد فقط لمحتويات حيث فهارس ال عددالختالف نظرا بمستوى تحقق متوسط 

خلفية الرقم حمراء وخلفية  أنفقد ذكر ب الثاني الكتاب وهو ما يتعلق بالشاهد األول وبالنسبة للشاهد
-.)، وأخيرا الشواهد ه بمحاذاة اليسارأنرقم الصفحة حيث  كانزرقاء والشاهد الثالث يتعلق بم انالعنو 

تحقق حيث ال تتوفر أي من الفهارس غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 28 -.)، (.
ابع حصل على متوسط حسابي والمؤشر الر . المذكورة في كتاب الطالب لمشروع العلوم والرياضيات

ومستوى تحقق مرتفع لجميع شواهده مما يدل على توفر المفردات التي تحقق  ( 988.)بلغت قيمته 
 . تلك الشواهد والمؤشر بشكل عام

 

 لكتاب الطالبيتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب : الثاني المواصفة الثالثة من المحور 
 للصف األول الثانويللكيمياء 

( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

 التكرارات والمتوسط( .21-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول رقم 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 

 181-4 جدول 
يتسق الترميز وعالمات الترقيم في "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 

 كتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثانوي "لكتابا

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
النحراف ا

 مرتفع ن المعياري
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 5المؤشر 

 الكتابتكون الرموز موحدة وواضحة الداللة في جميع  92.
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

.91 
توجرررد الرمررروز فررري الموضرررع المناسرررب قريبرررة مرررن الفقررررة 

 المعنية
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
النحراف ا

 مرتفع ن المعياري
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تستخدم رموز ذات داللة علمية .9.
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

.94 
تسرررررتخدم رمرررررروز واضررررررحة بنمطيرررررة محررررررددة وفررررررق نرررررروع 

 المحتوى
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 29.8 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %7.98 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 7المؤشر 

 ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 792
 .   2 ت

897. 29.8 
 .7   .1 ن

 ترقم الوحدات  والفصول رقميا حسب تسلسلها 791
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات .79
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89.8 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %7.98 السادس النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر
 ..89 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %7.98 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( .21-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (..89)معياري  وبانحراف ، (.191)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(..7)وبنسبة 

بمستوى مرتفع منخفض وكذا ( .191)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
حيث حققت متوسط حسابي ( 4-.)، (.-.)، (1 -.)، (2-.)الحال بالنسبة لجميع الشواهد 

. دات التي تحقق الشواهد السابقةلكل منها بمستوى تحقق مرتفع وهذا يدل على توفر المفر ( .191)
( 988.-.897)بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين 

رتفع ويدل على توفر بمستوى تحقق م( 988.)على متوسط حسابي ( .-7)، و(1-7)وحصل الشاهد 
بمستوى تحقق ( .897)بمتوسط حسابي ( 2-7)، يليهما الشاهد انالمفردات التي تحقق الشاهد

 .منخفض مما يدل على عدم تحقق المفردات التي تحقق الشاهد
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 الثانوي لكتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثاني خالصة نتائج المحور: 
والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد الكلي،  الثاني لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 7)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 2.8-4)قها، وترتيبها، ويوضح الجدول ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحقاالنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 300-4 دولج

 كيمياء -لمواصفات الفنية لكتاب الطالبا الثاني المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %.3.7 07322 1712 الشكل الخارجي للكتاب 1

 5 %.37. 073.4 5751 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 5

 1 %270. 0722 5752 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3

  %0190 09211 1911 محور الثاني الكليمستوى تحقق  المواصفات  لل
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( 2.8-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (891.2)معياري  وبانحراف ، (..29)تساوي 

 %(. .7)نسبة التحقق تساوي  ، و (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.191-2927)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

 ، يليها المواصفةالثاني في المحور األولىتحققت المواصفة الثالثة بمستوى مرتفع وجاءت في المرتبة 
( 2927)الثالثة بمتوسط حسابي  بالمرتبة األولىة بمستوى تحقق متوسط وأخيرا جاءت المواصفة الثاني

 .الثاني ومستوى تحقق منخفض بين مواصفات المحور
 
 

مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للكيمياء : المحور الثال   .-4-2-7-2
 للصف األول الثانوي 

يكون عليه المنتج التعليمي مرن الناحيرة  أنيركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 
لكتررراب الطالرررب ودليرررل  األصرررلوالفنيرررة لتنظررريم المحتررروى برررين دفتررري الكتررراب لمنتجرررات السلسرررلة  التربويرررة

ويتضررمن أربعررة مواصررفات ينرردرج تحتهررا . المعلررم، مررن حيررث بنيررة الكترراب، والوحرردة أو الفصررل، والرردرس
مؤشررررات رئيسرررة، ويرررتم عررررض نترررائج هرررذا المحرررور بتحليرررل نترررائج كرررل مواصرررفة مرررن خرررالل تحليرررل ( 7)

 :ا وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يليمؤشراته
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
النحراف ا

 مرتفع ن المعياري
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 تستخدم رموز ذات داللة علمية .9.
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

.94 
تسرررررتخدم رمرررررروز واضررررررحة بنمطيرررررة محررررررددة وفررررررق نرررررروع 

 المحتوى
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 29.8 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
  %7.98 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 ترقم صفحات الكتاب بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 7المؤشر 

 ترقم الصفحات باألرقام الرومانية لمقدمات الكتاب 792
 .   2 ت

897. 29.8 
 .7   .1 ن

 ترقم الوحدات  والفصول رقميا حسب تسلسلها 791
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات .79
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89.8 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %7.98 السادس النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر
 ..89 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %7.98 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن( .21-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (..89)معياري  وبانحراف ، (.191)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

؛ مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(..7)وبنسبة 

بمستوى مرتفع منخفض وكذا ( .191)وقد حصل المؤشر الخامس على متوسط حسابي قيمته 
حيث حققت متوسط حسابي ( 4-.)، (.-.)، (1 -.)، (2-.)الحال بالنسبة لجميع الشواهد 

. دات التي تحقق الشواهد السابقةلكل منها بمستوى تحقق مرتفع وهذا يدل على توفر المفر ( .191)
( 988.-.897)بالنسبة للمؤشر السادس فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين 

رتفع ويدل على توفر بمستوى تحقق م( 988.)على متوسط حسابي ( .-7)، و(1-7)وحصل الشاهد 
بمستوى تحقق ( .897)بمتوسط حسابي ( 2-7)، يليهما الشاهد انالمفردات التي تحقق الشاهد

 .منخفض مما يدل على عدم تحقق المفردات التي تحقق الشاهد
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 الثانوي لكتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثاني خالصة نتائج المحور: 
والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد الكلي،  الثاني لعرض نتائج المحور

مؤشرات ( 7)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 2.8-4)قها، وترتيبها، ويوضح الجدول ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحقاالنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 300-4 دولج

 كيمياء -لمواصفات الفنية لكتاب الطالبا الثاني المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 3 %.3.7 07322 1712 الشكل الخارجي للكتاب 1

 5 %.37. 073.4 5751 اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 5

 1 %270. 0722 5752 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3

  %0190 09211 1911 محور الثاني الكليمستوى تحقق  المواصفات  لل
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( 2.8-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (891.2)معياري  وبانحراف ، (..29)تساوي 

 %(. .7)نسبة التحقق تساوي  ، و (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.191-2927)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

 ، يليها المواصفةالثاني في المحور األولىتحققت المواصفة الثالثة بمستوى مرتفع وجاءت في المرتبة 
( 2927)الثالثة بمتوسط حسابي  بالمرتبة األولىة بمستوى تحقق متوسط وأخيرا جاءت المواصفة الثاني

 .الثاني ومستوى تحقق منخفض بين مواصفات المحور
 
 

مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للكيمياء : المحور الثال   .-4-2-7-2
 للصف األول الثانوي 

يكون عليه المنتج التعليمي مرن الناحيرة  أنيركز هذا المحور على الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 
لكتررراب الطالرررب ودليرررل  األصرررلوالفنيرررة لتنظررريم المحتررروى برررين دفتررري الكتررراب لمنتجرررات السلسرررلة  التربويرررة

ويتضررمن أربعررة مواصررفات ينرردرج تحتهررا . المعلررم، مررن حيررث بنيررة الكترراب، والوحرردة أو الفصررل، والرردرس
مؤشررررات رئيسرررة، ويرررتم عررررض نترررائج هرررذا المحرررور بتحليرررل نترررائج كرررل مواصرررفة مرررن خرررالل تحليرررل ( 7)

 :ا وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يليمؤشراته
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  يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى : المواصفة األولى من المحور الثال
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب والوضوح
( 2)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و مؤش
التكرارات والمتوسط ( 2.2-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول رقم 

 .اصفةلمستوى تحقق مؤشرات هذه المو المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 

 303-4 جدول 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على " األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 كتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثانوي "الكبرى والوضوح األفكار

 البنود
 درجة التحقق ت

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
 منخفض
 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر 

 تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل درس 1.1
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

1.2 
لمبنري علررى المعررايير األفكرار العامررة بأنشررطة يطرور المحترروى ا

 ومعلومات داعمة ذات عالقة
   2 2 ت

2010 00177 
   10 10 ن

1.3 
تترروفر فررر  تترريح للطالررب أن  يتعامررل  مررع المفرراهيم الجديرردة 
لعررررردة مررررررات برررررالمختبر وأنشرررررطة القرررررراءة والكتابرررررة والمفرررررردات 

 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

   1 3 ت
2021 00017 

   71 21 ن

1.4 
تركررررررز أشرررررركال المختبرررررررات المتعررررررددة المقدمررررررة فرررررري البرنررررررامج 

علرررررررى مهرررررررارات االستقصررررررراء وتطررررررروير المهرررررررارات ( المرررررررنهج)
 الرياضية

   2 2 ت
2010 3000 

   10 10 ن

 (DVD-ROM)يتوفر كتاب الطالب على قر  اسطواني  1.5
 4    ت

0000 0000 
 300    ن

1.6 
الكيميررررراء عبرررررر المواقررررع اإللكترونيرررررة مصرررررادر ألنشرررررطة  ترررروفر
 إضافية

 1 3   ت
0021 0010 

 71 21   ن

1.7 
تروفر الكيميرراء عبرر المواقررع اإللكترونيررة  فرصرا للطالررب للررتعلم 

 .باستخدام تقنية الحاسب
 1 3   ت

0021 0010 
 71 21   ن

 00134 3014 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %1301 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 00134 3014 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %1301 النسبة المئوية للمستوى تحقق المواصفة األولى
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 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 2.2-4)يتضح من الجدول 
معياري  وبانحراف ، (29.4)تساوي  بالتركيز على األفكار الكبرى والوضوحيتميز تصميم المحتوى 

وبذلك تكون درجة تحقق ( .191أقل من -29.8)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (89.24)
 %(..29.)؛ وبنسبة متوسطةهذه المواصفة 

النسبة بمستوى تحقق متوسط وب( 29.4)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
ويدل على توفر المفردات التي تحقق ( 988.)فقد حقق مستوى مرتفع بمتوسط حسابي ( 2-2)للشاهد 
ومستوى تحقق مرتفع ومن المفردات ( .19)بمتوسط حسابي ( 4-2)، (1-2)يليه الشاهد . الشاهد

تناول " ياتناالكيمياء علم أساسي في ح"التي تحقق ذلك الشاهد في كتاب الطالب كمثال الفكرة العامة 
الكتاب عدة موضوعات تترجم تلك الفكرة من مفهوم الكيمياء ومجاالته كيف يستخدم العلماء الطريقة 

حلول في الكيمياء وينتهي الفصل بأهمية البحث العلمي بشكل عام والكيمياء  إلى العلمية للتوصل
 إلى على حياتنا إضافةه يؤثر أنالكيمياء علم و  أنبشكل خا  وأثره في حياتنا تدعم فكرة كيف 

ويعزى  مختبر الكيمياء، شطة التي تندرج تحت تلك الموضوعات مثل التجربة االستهالليةناأل
الرئيسية للموضوعات الفكرة العامة، وبالنسبة للشاهد  األفكارمثلت  حداالنخفاض إلى الحكم على أي 

لفكرة العامة للفصل ومنها ما يتناول الرابع فقط تنوعت المختبرات في كتاب الطالب منها ما هو تمهيد ل
الفكرة الرئيسية مثل فقرة تجربة وكلها تكسب مهارات االستقصاء التنبؤ بأسئلة مثل توقع والمهارات 

بمستوى تحقق مرتفع ومتوسط ( .-2)ثم الشاهد . الرياضية احسب عدد الموالت أو النسبة المئوية
ميع المفردات الخاصة بالشاهد مثل المفردات االختالف في عدم توفر ج كانحيث ( .191)حسابي 

بمتوسط حسابي ( 7-2)، (7-2)ثم الشاهد . ترنت والبصرياتنومصادر اال( الكلمات المتقاطعة)
ات وغيرها ولكنها انللتجارب وتحليل البي أيقونات هناك  أنومستوى تحقق منخفض جدًا حيث ( .891)

الموقع  أنحيث ( 8988)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( .-2)وكذا الحال بالنسبة للشاهد ، غير مفعلة
 .  اإللكتروني غير مفعل

 

 لكتاب  الكتاباالتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : المحور الثال  من ةالثاني المواصفة
 للصف األول الثانويللكيمياء  الطالب

( 2)والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 2.1-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .ق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحق االنحرافالحسابي و 
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  يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى : المواصفة األولى من المحور الثال
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب والوضوح
( 2)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و مؤش
التكرارات والمتوسط ( 2.2-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول رقم 

 .اصفةلمستوى تحقق مؤشرات هذه المو المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 
 

 303-4 جدول 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على " األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 كتاب الطالب للكيمياء للصف األول الثانوي "الكبرى والوضوح األفكار

 البنود
 درجة التحقق ت

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
 منخفض
 (0)جدًا 

 ينتظم محتوى الكتاب حول األفكار الكبرى مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر 1المؤشر 

 تظهر أهداف التعلم بوضوح في بداية كل درس 1.1
    4 ت

1000 0000 
    300 ن

1.2 
لمبنري علررى المعررايير األفكرار العامررة بأنشررطة يطرور المحترروى ا

 ومعلومات داعمة ذات عالقة
   2 2 ت

2010 00177 
   10 10 ن

1.3 
تترروفر فررر  تترريح للطالررب أن  يتعامررل  مررع المفرراهيم الجديرردة 
لعررررردة مررررررات برررررالمختبر وأنشرررررطة القرررررراءة والكتابرررررة والمفرررررردات 

 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

   1 3 ت
2021 00017 

   71 21 ن

1.4 
تركررررررز أشرررررركال المختبرررررررات المتعررررررددة المقدمررررررة فرررررري البرنررررررامج 

علرررررررى مهرررررررارات االستقصررررررراء وتطررررررروير المهرررررررارات ( المرررررررنهج)
 الرياضية

   2 2 ت
2010 3000 

   10 10 ن

 (DVD-ROM)يتوفر كتاب الطالب على قر  اسطواني  1.5
 4    ت

0000 0000 
 300    ن

1.6 
الكيميررررراء عبرررررر المواقررررع اإللكترونيرررررة مصرررررادر ألنشرررررطة  ترررروفر
 إضافية

 1 3   ت
0021 0010 

 71 21   ن

1.7 
تروفر الكيميرراء عبرر المواقررع اإللكترونيررة  فرصرا للطالررب للررتعلم 

 .باستخدام تقنية الحاسب
 1 3   ت

0021 0010 
 71 21   ن

 00134 3014 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %1301 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 00134 3014 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى
  %1301 النسبة المئوية للمستوى تحقق المواصفة األولى
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 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 2.2-4)يتضح من الجدول 
معياري  وبانحراف ، (29.4)تساوي  بالتركيز على األفكار الكبرى والوضوحيتميز تصميم المحتوى 

وبذلك تكون درجة تحقق ( .191أقل من -29.8)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (89.24)
 %(..29.)؛ وبنسبة متوسطةهذه المواصفة 

النسبة بمستوى تحقق متوسط وب( 29.4)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
ويدل على توفر المفردات التي تحقق ( 988.)فقد حقق مستوى مرتفع بمتوسط حسابي ( 2-2)للشاهد 
ومستوى تحقق مرتفع ومن المفردات ( .19)بمتوسط حسابي ( 4-2)، (1-2)يليه الشاهد . الشاهد

تناول " ياتناالكيمياء علم أساسي في ح"التي تحقق ذلك الشاهد في كتاب الطالب كمثال الفكرة العامة 
الكتاب عدة موضوعات تترجم تلك الفكرة من مفهوم الكيمياء ومجاالته كيف يستخدم العلماء الطريقة 

حلول في الكيمياء وينتهي الفصل بأهمية البحث العلمي بشكل عام والكيمياء  إلى العلمية للتوصل
 إلى على حياتنا إضافةه يؤثر أنالكيمياء علم و  أنبشكل خا  وأثره في حياتنا تدعم فكرة كيف 

ويعزى  مختبر الكيمياء، شطة التي تندرج تحت تلك الموضوعات مثل التجربة االستهالليةناأل
الرئيسية للموضوعات الفكرة العامة، وبالنسبة للشاهد  األفكارمثلت  حداالنخفاض إلى الحكم على أي 

لفكرة العامة للفصل ومنها ما يتناول الرابع فقط تنوعت المختبرات في كتاب الطالب منها ما هو تمهيد ل
الفكرة الرئيسية مثل فقرة تجربة وكلها تكسب مهارات االستقصاء التنبؤ بأسئلة مثل توقع والمهارات 

بمستوى تحقق مرتفع ومتوسط ( .-2)ثم الشاهد . الرياضية احسب عدد الموالت أو النسبة المئوية
ميع المفردات الخاصة بالشاهد مثل المفردات االختالف في عدم توفر ج كانحيث ( .191)حسابي 

بمتوسط حسابي ( 7-2)، (7-2)ثم الشاهد . ترنت والبصرياتنومصادر اال( الكلمات المتقاطعة)
ات وغيرها ولكنها انللتجارب وتحليل البي أيقونات هناك  أنومستوى تحقق منخفض جدًا حيث ( .891)

الموقع  أنحيث ( 8988)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( .-2)وكذا الحال بالنسبة للشاهد ، غير مفعلة
 .  اإللكتروني غير مفعل

 

 لكتاب  الكتاباالتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية : المحور الثال  من ةالثاني المواصفة
 للصف األول الثانويللكيمياء  الطالب

( 2)والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 2.1-4)المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .ق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحق االنحرافالحسابي و 
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 302-4 جدول 

االتساق والتركيز والتمايز في تصميم "ة الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب "الكتاببنية 

 البنود
المتوسط  ة التحققدرج ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

يتضرررررررمن الكتررررررراب دليرررررررل الطالرررررررب لالسرررررررتفادة مرررررررن الكترررررررراب  2.1
(Reading for Information) 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 .سم الكتاب إلى فصول، في كل فصل عدد من الدروسيق 2.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

2.3 

فهررس مختصرر : )تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب مثرل
للمحترررروى، نبررررذة عررررن المررررؤلفين وقائمررررة بالمستشررررارين، فهرررررس 

فهرررس : )مفصررل للمحترروى، فهرررس لمرجعيررات الطالررب يشررمل
ات الكيميراء فري العرالم خا  برالمختبرات، فهررس خرا  بسرم

 (الحقيقي، فهرس المهن في الكيمياء، فهرس المفاهيم

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

2.4 

تترروفر مرجعيررات تقرردم دعمررا إضررافيا للمررتعلم واألسرررة  تتضررمن 
كتيرررررررب العناصرررررررر، كتيرررررررب الرياضررررررريات، جرررررررداول مرجعيرررررررة، )

تررررردريبات علرررررى مسرررررائل اضرررررافية، حلرررررول لررررربعض التررررردريبات 
ائل المخترررراره، معجررررم المصررررطلحات، المالحررررق، حقرررروق والمسرررر
 (Credits-الملكيات

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

 يوجد فهرس مفصل للمرجعيات 2.5
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.6
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 اسباني/غتين انجليزييوجد معجم المصطلحات بالل 2.7
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

2.8 

تشمل المالحرق علرى مفرردات الكتراب مرتبرة أبجرديا وموضرحة 
بأرقرررررام الصرررررفحات التررررري وردت بهرررررا، وفررررري حرررررال كترررررب رقرررررم 
الصرررفحة برررالخط المائرررل يعنررري توضررريح المفرررردة بصرررورة، ولرررو 
كترررب بخرررط غرررامق يعنررري المصرررطلح، ولرررو كترررب بخرررط مائرررل 

 يدل على نشاط( act)مضاف له 

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

ملكيررررات الرسرررروم وملكيررررات : يوضررررح فهرررررس حقرررروق الملكيررررات 2.9
 الصور

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 29.1 8977 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %1191 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 29.1 8977 لمستوى تحقق المواصفة الثانية المتوسط الحسابي
  %1191 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 2.1-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (29.1)، وبانحراف معياري (8977)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

 منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .897أقل من -8988)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.1191)جدًا؛ وبنسبة 

بمستوى تحقق منخفض جدا، ( 8977)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
ع مما يدل على توفر بمستوى تحقق مرتف( 988.)على متوسط حسابي ( 1-1)، (2-1)وحصل الشاهد 

حصلت على متوسط حسابي ( .-1)-(.-1)بينما بقية الشواهد من ، المفردات التي تحقق الشاهد
عدم توفر المفردات التي تحقق الشواهد السابقة حيث يحتوي كتاب الطالب  لتحقق غير مومستوى ( 8988)

 .  لسلسة األصللمشروع العلوم والرياضيات على فهرس لمحتويات الكتاب فقط مقارنة با
 

  للصف للكيمياء  لكتاب الطالب لفصولايظهر االتساق في تصميم : المواصفة الثالثة المحور الثال
 األول الثانوي

مؤشر ( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
نحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واال

التكرارات والمتوسط الحسابي ( ..2-4)لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة ويوضح الجدول رقم 
 .حقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى ت

 301-4 جدول 

 "لفصولايظهر االتساق في تصميم "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)ًا جد
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 3المؤّشر 

 يفتتح الفصل بصورة ممتدة في صفحة واحدة 3.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

.91 
أبرزت كل مرن الفكررة العامرة للفصرل واألفكرار الرئيسرة لردروس 
الفصررررل فرررري هررررامش فرررري الصررررفحة األولررررى الفتتاحيررررة الفصررررل 

 كوكتبت بخط سمي

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

.9. 
تظهرررر عبرررارة تررررتبط بموضررروع الصرررورة  مرررع مهمرررة كتابيرررة فررري 

حقيقررررة )ضررررمن أيقونررررة  science journalدفتررررر العلرررروم 
 (كيميائية

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

.94 

يوجررد فررري الصرررفحة المقابلرررة إطرررار للتجربرررة االسرررتهاللية ينقسرررم 
جربرررة االسرررتهاللية، والثررراني المطويرررات األول للت:  إلرررى جرررزأين

حرررررددت خطررررروات إعرررررداد المطويرررررة إضرررررافة إلرررررى مربرررررع نصررررري 
للكيمياء عبر المواقع اإللكترونية يتضمن توحيره لالسرتفادة مرن 

 موقع الكتاب اإللكتروني

    4 ت

.988 8988 
    288 ن
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 302-4 جدول 

االتساق والتركيز والتمايز في تصميم "ة الثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب "الكتاببنية 

 البنود
المتوسط  ة التحققدرج ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

يتضرررررررمن الكتررررررراب دليرررررررل الطالرررررررب لالسرررررررتفادة مرررررررن الكترررررررراب  2.1
(Reading for Information) 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 .سم الكتاب إلى فصول، في كل فصل عدد من الدروسيق 2.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

2.3 

فهررس مختصرر : )تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب مثرل
للمحترررروى، نبررررذة عررررن المررررؤلفين وقائمررررة بالمستشررررارين، فهرررررس 

فهرررس : )مفصررل للمحترروى، فهرررس لمرجعيررات الطالررب يشررمل
ات الكيميراء فري العرالم خا  برالمختبرات، فهررس خرا  بسرم

 (الحقيقي، فهرس المهن في الكيمياء، فهرس المفاهيم

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

2.4 

تترروفر مرجعيررات تقرردم دعمررا إضررافيا للمررتعلم واألسرررة  تتضررمن 
كتيرررررررب العناصرررررررر، كتيرررررررب الرياضررررررريات، جرررررررداول مرجعيرررررررة، )

تررررردريبات علرررررى مسرررررائل اضرررررافية، حلرررررول لررررربعض التررررردريبات 
ائل المخترررراره، معجررررم المصررررطلحات، المالحررررق، حقرررروق والمسرررر
 (Credits-الملكيات

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

 يوجد فهرس مفصل للمرجعيات 2.5
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.6
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 اسباني/غتين انجليزييوجد معجم المصطلحات بالل 2.7
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

2.8 

تشمل المالحرق علرى مفرردات الكتراب مرتبرة أبجرديا وموضرحة 
بأرقرررررام الصرررررفحات التررررري وردت بهرررررا، وفررررري حرررررال كترررررب رقرررررم 
الصرررفحة برررالخط المائرررل يعنررري توضررريح المفرررردة بصرررورة، ولرررو 
كترررب بخرررط غرررامق يعنررري المصرررطلح، ولرررو كترررب بخرررط مائرررل 

 يدل على نشاط( act)مضاف له 

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

ملكيررررات الرسرررروم وملكيررررات : يوضررررح فهرررررس حقرررروق الملكيررررات 2.9
 الصور

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 29.1 8977 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني
  %1191 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 29.1 8977 لمستوى تحقق المواصفة الثانية المتوسط الحسابي
  %1191 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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يظهر أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية ( 2.1-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (29.1)، وبانحراف معياري (8977)تساوي  االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل

 منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .897أقل من -8988)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.1191)جدًا؛ وبنسبة 

بمستوى تحقق منخفض جدا، ( 8977)وقد حصل المؤشر الثاني على متوسط حسابي قيمته 
ع مما يدل على توفر بمستوى تحقق مرتف( 988.)على متوسط حسابي ( 1-1)، (2-1)وحصل الشاهد 

حصلت على متوسط حسابي ( .-1)-(.-1)بينما بقية الشواهد من ، المفردات التي تحقق الشاهد
عدم توفر المفردات التي تحقق الشواهد السابقة حيث يحتوي كتاب الطالب  لتحقق غير مومستوى ( 8988)

 .  لسلسة األصللمشروع العلوم والرياضيات على فهرس لمحتويات الكتاب فقط مقارنة با
 

  للصف للكيمياء  لكتاب الطالب لفصولايظهر االتساق في تصميم : المواصفة الثالثة المحور الثال
 األول الثانوي

مؤشر ( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
نحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واال

التكرارات والمتوسط الحسابي ( ..2-4)لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة ويوضح الجدول رقم 
 .حقق مؤشرات هذه المواصفةواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى ت

 301-4 جدول 

 "لفصولايظهر االتساق في تصميم "التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة 
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)ًا جد
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 3المؤّشر 

 يفتتح الفصل بصورة ممتدة في صفحة واحدة 3.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

.91 
أبرزت كل مرن الفكررة العامرة للفصرل واألفكرار الرئيسرة لردروس 
الفصررررل فرررري هررررامش فرررري الصررررفحة األولررررى الفتتاحيررررة الفصررررل 

 كوكتبت بخط سمي

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

.9. 
تظهرررر عبرررارة تررررتبط بموضررروع الصرررورة  مرررع مهمرررة كتابيرررة فررري 

حقيقررررة )ضررررمن أيقونررررة  science journalدفتررررر العلرررروم 
 (كيميائية

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

.94 

يوجررد فررري الصرررفحة المقابلرررة إطرررار للتجربرررة االسرررتهاللية ينقسرررم 
جربرررة االسرررتهاللية، والثررراني المطويرررات األول للت:  إلرررى جرررزأين

حرررررددت خطررررروات إعرررررداد المطويرررررة إضرررررافة إلرررررى مربرررررع نصررررري 
للكيمياء عبر المواقع اإللكترونية يتضمن توحيره لالسرتفادة مرن 

 موقع الكتاب اإللكتروني

    4 ت

.988 8988 
    288 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)ًا جد
 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %288 وية لمستوى تحقق المؤشر الثالثالنسبة المئ
   تنوووّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4مؤشر 

4.1 
يترررروفر فرررري نهايررررة كررررل فصررررل مختبررررر للكيميرررراء يشررررمل نشرررراطا 

 استقصائيا
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.2 
يتررروفر فررري نهايرررة كرررل فصرررل اثرررراء علمررري يررررتبط بموضررروعات 

 الفصل
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.3 
( Study Guide)يتروفر فري نهايرة كرل فصرل دليرل مراجعرة الفصرل 

ينقسرررم إلرررى جرررزأين األول مراجعررررة األفكرررار الرئيسرررية، والجرررزء الثرررراني 
 مراجعة المفردات ويوجد تحديد لرقم الدرس والعنوان

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 4.4
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 4.5
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %288 بة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنس

مكونات أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( ..2-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8988)،  وبانحراف معياري (988.)تساوي  الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

؛ وبنسبة مرتفعةبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة و ( .9881.-.191)المتوسط في المدى ما بين 
(28898 .)% 

بمستوى ( 988.)وقد حصل المؤشران الثالث والرابع وجميع شواهدهما على متوسط حسابي قيمته 
تحقق مرتفع مما يدل على تطابق المفردات التي تحقق الشواهد في كتاب الطالب لمشروع العلوم 

 . والرياضيات مع السلسة األصل
 

  للكيمياء  لكتاب الطالب يظهر االتساق في تصميم الدروس: المحور الثال  منالمواصفة الرابعة
 للصف األول الثانوي

مؤشرا ( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية االنحراف المعو رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 2.4-4)لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 304-4 جدول 

 "الدروس يظهر االتساق في تصميم"التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 5 مؤشر

.92 
يتررروفر هرررامش جرررانبي فررري مقدمرررة الررردرس بعنررروان مراجعرررة القرررراءة 

 األهداف، ومراجعة المفردات، والمفردات الجديدة: يتضمن
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تظهر الفكرة الرئيسة بوضوح في مقدمة الدرس 91.
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 توجد فقرة الربط مع الحياة في مقدمة الدرس .9.
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

   تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 

 نمطية واضحة وثابته في جميع الدروسصممت الدروس ب 792
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

برراللون األصررفر داخررل دائرررة حمررراء للتحقررق مررن ( √)تظهررر أيقونررة  791
 في بعض فقرات الدرس Reading Checkالقراءة 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن
ة إلرى تكتب المفردات التري تظهرر للمررة األولرى ببرنط غرامق، إضراف .79

 تظليلها باللون األصفر
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

794 
يرافرررررق الرررررن  صرررررور ورسررررروم بيانيرررررة ورسررررروم تخطيطيرررررة وخررررررائط 
 انسيابية وخرائط معرفية وجداول على حسب الدروس والتخص 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

79. 
عنرى يوجد في الهوامش فقررة للمفرردات األكاديميرة تتضرمن شررحا لم

المفرررردات وبعضرررها يتضرررمن االسرررتعمال الشرررائع مقابرررل االسرررتعمال 
 العلمي لها

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

فري مربرع نصري يتكررر علرى (  Mini Lab)يوجرد مختبرر مصرغر  797
 األقل مرة واحدة في الفصل

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن
 سب طبيعة الدرسيوجد ربط مع المجاالت العلمية األخرى ح 797

    4 ت
.988 8988 

    288 ن
تتضرررررمن بعرررررض الررررردروس إشرررررارة إلرررررى الرررررربط مرررررع فرررررروع المعرفرررررة  791

 األخرى، وتكتب موضحة كعنوان في داخل المتن
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تتضمن بعض الدروس إشارة إلى الربط بالمهن في هامش الدرس .79
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يوجد بنهاية كل درس فقرة تقويم 7928
    4 ت

.988 8988 
    288 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)ًا جد
 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %288 وية لمستوى تحقق المؤشر الثالثالنسبة المئ
   تنوووّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4مؤشر 

4.1 
يترررروفر فرررري نهايررررة كررررل فصررررل مختبررررر للكيميرررراء يشررررمل نشرررراطا 

 استقصائيا
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.2 
يتررروفر فررري نهايرررة كرررل فصرررل اثرررراء علمررري يررررتبط بموضررروعات 

 الفصل
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.3 
( Study Guide)يتروفر فري نهايرة كرل فصرل دليرل مراجعرة الفصرل 

ينقسرررم إلرررى جرررزأين األول مراجعررررة األفكرررار الرئيسرررية، والجرررزء الثرررراني 
 مراجعة المفردات ويوجد تحديد لرقم الدرس والعنوان

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 4.4
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 4.5
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %288 بة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثةالنس

مكونات أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة ( ..2-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (8988)،  وبانحراف معياري (988.)تساوي  الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

؛ وبنسبة مرتفعةبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة و ( .9881.-.191)المتوسط في المدى ما بين 
(28898 .)% 

بمستوى ( 988.)وقد حصل المؤشران الثالث والرابع وجميع شواهدهما على متوسط حسابي قيمته 
تحقق مرتفع مما يدل على تطابق المفردات التي تحقق الشواهد في كتاب الطالب لمشروع العلوم 

 . والرياضيات مع السلسة األصل
 

  للكيمياء  لكتاب الطالب يظهر االتساق في تصميم الدروس: المحور الثال  منالمواصفة الرابعة
 للصف األول الثانوي

مؤشرا ( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية االنحراف المعو رئيسًا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي 

التكرارات والمتوسط الحسابي ( 2.4-4)لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة، ويوضح الجدول 
 .واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 304-4 جدول 

 "الدروس يظهر االتساق في تصميم"التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة 
 للصف األول الثانويللكيمياء  لكتاب الطالب

 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على التعلم 5 مؤشر

.92 
يتررروفر هرررامش جرررانبي فررري مقدمرررة الررردرس بعنررروان مراجعرررة القرررراءة 

 األهداف، ومراجعة المفردات، والمفردات الجديدة: يتضمن
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تظهر الفكرة الرئيسة بوضوح في مقدمة الدرس 91.
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 توجد فقرة الربط مع الحياة في مقدمة الدرس .9.
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس

   تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 

 نمطية واضحة وثابته في جميع الدروسصممت الدروس ب 792
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

برراللون األصررفر داخررل دائرررة حمررراء للتحقررق مررن ( √)تظهررر أيقونررة  791
 في بعض فقرات الدرس Reading Checkالقراءة 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن
ة إلرى تكتب المفردات التري تظهرر للمررة األولرى ببرنط غرامق، إضراف .79

 تظليلها باللون األصفر
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

794 
يرافرررررق الرررررن  صرررررور ورسررررروم بيانيرررررة ورسررررروم تخطيطيرررررة وخررررررائط 
 انسيابية وخرائط معرفية وجداول على حسب الدروس والتخص 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

79. 
عنرى يوجد في الهوامش فقررة للمفرردات األكاديميرة تتضرمن شررحا لم

المفرررردات وبعضرررها يتضرررمن االسرررتعمال الشرررائع مقابرررل االسرررتعمال 
 العلمي لها

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

فري مربرع نصري يتكررر علرى (  Mini Lab)يوجرد مختبرر مصرغر  797
 األقل مرة واحدة في الفصل

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن
 سب طبيعة الدرسيوجد ربط مع المجاالت العلمية األخرى ح 797

    4 ت
.988 8988 

    288 ن
تتضرررررمن بعرررررض الررررردروس إشرررررارة إلرررررى الرررررربط مرررررع فرررررروع المعرفرررررة  791

 األخرى، وتكتب موضحة كعنوان في داخل المتن
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تتضمن بعض الدروس إشارة إلى الربط بالمهن في هامش الدرس .79
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يوجد بنهاية كل درس فقرة تقويم 7928
    4 ت

.988 8988 
    288 ن
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

7922 
ملخر  الردرس، : مقسرمة إلرى قسرمين" تقويم"يختتم كل درس بفقرة 

الثاني يتضمن مهام تقويمية حول فهم الفكررة الرئيسرة والتفكيرر ناقرد 
 والكتابة في الكيمياء

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 8922 19.4 سط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتو 
  %198. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 89287 ..19 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %.19. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

 

مستوى تحقق المواصفة الرابعة قيمة المتوسط الحسابي ل أن( 2.4-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (89287)معياري  وبانحراف ، (..19)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)المتوسط في المدى ما بين 
بمستوى تحقق ( 988.)وقد حصل المؤشر الخامس والسادس على متوسط حسابي قيمته %(. .19.)

ضمن المؤشر السادس والذي حقق مستوى مرتفع ( 7-7)مرتفع لجميع الشواهد ما عدا الشاهد 
 .  وهذا يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد( .191)بمتوسط حسابي بلغت قيمته 

 
 

  الثانوي لكتاب الطالب كيمياء للصف األول خالصة نتائج المحور الثال: 
حور الثالث الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج الم

مؤشرات ( 7)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( ..2-4)المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول ات المعيارية، والنسب االنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 

 301-4 جدول 

 الثانوي صف األولكيمياء ال-لكتاب الطالب" التناول والعرض"محور وسطات والنسب المئوية لمواصفات المت
رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

يتميررررز تصررررميم المحترررروى بررررالتركيز علررررى األفكررررار الكبرررررى  2
 . %.29. 89.24 29.4 والوضوح

 4 %.249 .8928 .894 االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الكتاب 1
 2 %288 8988 988. ساق في تصميم الفصوليظهر االت .
 1 %.19. 89287 ..19 يظهر االتساق في تصميم الدروس 4

  %11 00070 3001 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثال  الكلي
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قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( ..2-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8987)معياري  وبانحراف، (..29)تساوي 

 %(. .7)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (988.-.894)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

اصفة الرابعة بمستوى تحقق مرتفع ثم المواصفة تحققت المواصفة الثالثة بدرجة مرتفعة، يليها المو 
 . ة بمستوى تحقق منخفض جداً الثاني بمستوى تحقق منخفض وأخيرا المواصفة األولى

 

اتساق كتاب الطالب للكيمياء للصف األول محاور خالصة نتائج  4-3-1-3-4
 : الثانوي

بعد تحليل كل  لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها
محاور، تم عرض نتائج المحاور في ضوء ( .)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 

ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، االنحرافالمتوسط الحسابي الموزون لها، و 
 :مرتبة كما يلي المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور( 2.7-4)ويوضح الجدول 

 
 301-4 جدول 

 الكيمياء للصف األول الثانوي-كتاب الطالبلالمتوسطات والنسب المئوية لمحاور 
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المواصفات رقم المواصفة

 2 %7.98 .89.7 1987 المواصفات التربوية 2
 1 %7.98 891.2 ..29 المواصفات الفنية 1
 1 %.7 .8987 ..29 مواصفات التناول والعرض .

  %7797 89177 .198 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا  أن( 2.7-4)يتضح من الجدول 
متوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا ت قيمة الكان، حيث (1987-..29)وقعت بين 

أقل من -29.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( .198)
المحور األول قد تحقق بدرجة  أنيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(. 7797)بنسبة تحقق ( .191

 الثاني ما المحورأبين محاور التقييم،  األولى وجاء في المرتبة( 1987)متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
بدرجة تحقق متوسطة وتساوت قيمته مع المحور الثالث فقد ( ..29)فقد حصل على متوسط حسابي 

وتعزى هذه . وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة( ..29)حصل على متوسط حسابي 
 :النتيجة إلى اآلتي
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 البنود
 درجة التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

7922 
ملخر  الردرس، : مقسرمة إلرى قسرمين" تقويم"يختتم كل درس بفقرة 

الثاني يتضمن مهام تقويمية حول فهم الفكررة الرئيسرة والتفكيرر ناقرد 
 والكتابة في الكيمياء

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 8922 19.4 سط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادسالمتو 
  %198. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

 89287 ..19 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %.19. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة

 

 

مستوى تحقق المواصفة الرابعة قيمة المتوسط الحسابي ل أن( 2.4-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (89287)معياري  وبانحراف ، (..19)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)المتوسط في المدى ما بين 
بمستوى تحقق ( 988.)وقد حصل المؤشر الخامس والسادس على متوسط حسابي قيمته %(. .19.)

ضمن المؤشر السادس والذي حقق مستوى مرتفع ( 7-7)مرتفع لجميع الشواهد ما عدا الشاهد 
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  %11 00070 3001 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثال  الكلي
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قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( ..2-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (.8987)معياري  وبانحراف، (..29)تساوي 
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 غابت عن صفحات كتاب الطالب حيث توجد في  األصل مصادر التقنية التي توفرها السلسة
عدد من المصادر التقنية منها الكيمياء على  إلى إشارة األصلصفحات الكتاب في السلسة 

كما يحوي أيقونات الكلمات المتقاطعة واختبارات ومصادر ، Chemistry onlineالشبكة 
على التزام الكتاب في النسخة مما أثر ، concept in motion إلى للمشروعات وغيرها إضافة

 .المعربة من كتاب الطالب على عدد من المواصفات والتي ترتبط بتلك المصادر
  عدد من المصادر الورقية مثل األصلتوفر السلسةMath hand book,   والتي غابت عن

منتجات مشروع العلوم والرياضيات مما أثر على عدد من المواصفات في كتاب الطالب 
 .ول الثانوي كيمياءللصف األ

  فصل يتناوله الطالب في ( 14) إلى حيث يقسم األصللطبيعة كتاب الطالب في السلسة
المرحلة الثانوية بينما في كتاب الطالب لمشروع العلوم والرياضيات عبارة عن كتاب فصلي 

ي حدث بعض االختالف انيحوي على خمسة فصول موزعة على الفصل الدراسي األول والث
االلكترونات داخل الذرة واحتوت  األصلحتوى حيث تناول الفصل الخامس في السلسة في الم

على موضوع التوزيع االلكتروني بينما أدرج هذا الفصل في كتاب الطالب للصف الثاني 
فصل المادة الخوا  والتغيرات في  إلى (التوزيع االلكتروني)وقد تم نقل الموضوع ، الثانوي

ة غالف كتاب السلسة انأن مت إلى وي الفصل الدراسي االول إضافةكتاب الصف األول الثان
راجع لكثرة الصفحات وألنه لمرحلة تعليمية واحدة وذلك للمحافظة عليه أطول فترة  األصل

 .ممكنة مما أثر على تطابق بعض المواصفات
 

 ومناقشتهاتحليل دليل المعلم للكيمياء للصف األول الثانوي نتائج  4-3-1-2
لمرادة الكيميرراء الفصررل الدراسرري األول،  الثررانوي يررل دليرل المعلررم للصررف األوللعررض نتررائج تحل

، سرريتم عررض نتررائج مواصرفات كررل محرور فرري ضروء مسررتوى تحقرق مؤشررراتها، الثراني والفصرل الدراسرري
 :ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف كما يلي

 

 للصف األول الثانوي للكيمياء المواصفات التربوية لدليل المعلم: المحور األول 4-3-1-2-3
يكون عليه المنتج  أنيركز هذا المحور على مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب 

التعليمرري مرررن الناحيرررة التربويرررة التعليميررة لكافرررة عناصرررر المحتررروى وهرري تلرررك المواصرررفات المتحققرررة فررري 
مؤشرررات رئيسررة، ( 7)هررا لرردليل المعلررم، ويتضررمن أربعررة مواصررفات ينرردرج تحت األصررلمنتجررات السلسررلة 

ويتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها الكلي لهذا 
 :المحور كما يلي
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 تمحوووور المحتووووى حوووول االستقصووواء لووودليل المعلوووم: المحوووور األول مووون المواصوووفة األولوووى 
 للصف األول الثانوي للكيمياء

( 2)األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تقييم المحللين 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي و 
 :   المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 307-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي الصف األولللكيمياء لدليل المعلم " تمحور المحتوى حول االستقصاء" 

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
النحراف ا

 مرتفع ن المعياري
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 .يشمل المحتوى أنشطة متنوعة معتمدة على االستقصاء، وتزّود الطالب بفر  متعددة ليكونوا متعلمين نشطين 2المؤّشر 

2،2 
يزود دليل المعلم مقترحات لكيفية تنمية مهارات الطالب في اجراء 

 األنشطة االستقصائية بدء من المغلقة وانتهاء بالمفتوحة
 8988 988.    4 ت
    288 ن

 يزود الدليل المعلم بتلميحات حول تطبيق االستقصاء في الدروس 2،1
 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

2،. 
تؤكد كتيبات المختبرات ضمن حقيبة المعلم ومختبر صمم مختبرك 

على اعتبار االستقصاء العلمي طريقة للتفكير ( مختبر الكيمياء)
 وحل المشكالت

 8988 8988 4    ت
 288    ن

2،4 
يزود كتيب مختبر االستقصاء المفتوح وكتيب االستقصاء الموجه 

في حقيبة المعلم مشاريع ( lab manuals)ضمن كتيبات المختبر 
 مبنية على االستقصاء لزيادة إتقان الطالب لمهارات االستقصاء

 8988 8988 4    ت

 288    ن

2،. 
تيبات المختبر ضمن ك( probeware)توفر مختبرات المجسات 

مجموعة من المختبرات المصممة لتسمح للطالب استخدام 
 المجسات في جمع البيانات 

 8988 8988 4    ت

 288    ن

 8928 .292 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول
  %.19. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول
 8928 .292 األولى المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة
  %.19. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 2.7-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (8928)معياري  وبانحراف، (.292)تساوي  تمحور المحتوى حول االستقصاء

؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8نأقل م-.897)في المدى ما بين 
(.19..)% 

، (988.-8988)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى الشواهد للمؤشر األول بين 
( 988.)ابي بلغت قيمته بدرجة مرتفعة وبمتوسط حس( 1-2)والمؤشر الفرعي ( 2-2)ويحقق الشاهد 
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منتجات مشروع العلوم والرياضيات مما أثر على عدد من المواصفات في كتاب الطالب 
 .ول الثانوي كيمياءللصف األ
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( 988.)ابي بلغت قيمته بدرجة مرتفعة وبمتوسط حس( 1-2)والمؤشر الفرعي ( 2-2)ويحقق الشاهد 
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ويدل ذلك على توفر المفردات التي  الثاني للشاهد( .197)قيمته  ول ومتوسط حسابي بلغتللشاهد األ
سئلة المقترحة التي ترتبط سئلة واألجابات المحتملة عن األكبيرة فالمالحظات واإلتحقق الشواهد بدرجة 

بفقرات المختبرات المتعددة مثل التجارب االستهاللية ومختبر الكيمياء وغيرها تساعد المعلم على 
. تصميم التجارب وتنفيذها إلى قصاء وتنمية مهارات االستقصاء لدى الطالب إضافةتطبيق االست
تحقق وبذلك غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي قيمته ( . -2) ،(4-2)، (.-2)يليهما الشواهد 

احتلت المرتبة األخيرة بينها حيث ال تتوفر من ضمن منتجات المشروع حقيبة المعلم التي تشمل 
 .تبرات واالستقصاء والمجساتكتيبات المخ

 

 للكيميوواء الووتعلم المتمركووز حووول المووتعلم لوودليل المعلووم: المواصووفة الثانيووة موون المحووور األول 
 للصف األول الثانوي

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافسابي و مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الح
التكرارات والمتوسط ( 2.1-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 
 

 308-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي الصف األولللكيمياء لدليل المعلم " التعلم المتمركز حول المتعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يدعم الدليل المعلم في استهداف التعلم المتمركز على المتعلم 1المؤّشر 

1،2 
تسرررراعد إرشررررادات دليررررل المعلررررم المعلمررررين فرررري ترررروفير فررررر  

 للطالب لربط معرفتهم السابقة بالمحتوى العلمي
 .292 2988  4   ت
  288   ن

1،1 
ف اسررتراتيجيات تشررمل ارشررادات الرردليل توجيهررات حررول توظيرر

 (alternative assessment strategies)تقويم بديلة 
 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

1،. 

يحرررررردد الرررررردليل سررررررمات المفرررررراهيم الشررررررائعة غيررررررر الصررررررحيحة 
المرتبطرررة بالفصرررل مرررع اقترررراح نشررراطات  تسررراعد فررري تحديرررد 
المفهوم الخاطئ وتوفر طرق لكيفية مسراعدة الطرالب لتحقيرق 

 هيمي صحيحتعلم مفا

 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

1،4 
يسرررراعد دليررررل المعلررررم علررررى التحقررررق مررررن الفهررررم عنررررد الطررررالب 

 (اعادة التدريس)ويوفر للمعلم فرصا للتغلب عليها من خالل 
 89.8 .197   2 . ت

   .1 .7 ن

1،. 
يوفر للمعلم الفرصة لتدريب الطالب على إعادة بنراء المعرفرة 

، (reading check)ابرررات فقررررة مررراذا قررررأت مرررن خرررالل إج
(graph check) 

 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

1،7 
تسرهم التقنيررة فرري مسراعدة المعلمررين علررى بنراء االختبررارات باسررتخدام  

Exam View assessment suite CD-ROM 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

1،7 
السررررتذكار والترررري يركررررز دليررررل المعلررررم علررررى تعزيررررز مهررررارات ا
 .تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه

 29.8 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

1،1 
يسرررراعد الرررردليل المعلررررم علررررى دعررررم تعلررررم الطررررالب مررررن خررررالل 

 Fast file chapterمختبرر الكيميراء، وأنشرطة التقرويم فري 
resources  

 2988 89.8 1 1   ت

 8. 8.   ن

 .89.2 2912 ى تحقق المؤشر الثانيالمتوسط الحسابي لمستو 

  %.789 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق التعلم المتمايز .المؤّشر 

.،2 
يوجررد قسررم خررا  بررالتعليم المتمررايز يحترروى علررى العديررد مررن 
االسرررتراتيجيات لمالقررراة المسرررتويات المتعرررددة للطلبرررة والطرررالب 

 و االحتياجات الخاصةذ

 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

.،1 
مسررتويات مختلفررة لألنشررطة فرري محترروى صررف  .يرروفر وجررود 

-دراسرررري واحررررد احتياجررررات الفئررررات فرررري المسررررتويات المتفاوترررره
 الطبيعي والضعيف والمتقدم

 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

.،. 
-Student work DVDتروفر السربورة التفاعليرة باسرتخدام 

ROM  ضمن حقيبة المعلم التربوية قراءة كاملة للن 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،4 
تقررررررردم اسرررررررتراتيجيات الرررررررتعلم التعررررررراوني مدعومرررررررة ب رشرررررررادات 
للمعلمررين لتضررمين هررذه االسررتراتيجيات باسررتخدام دليررل الررتعلم 

 التعاوني في الغرفة الصفية

 8988 988.    4 ت
    288 ن

.،. 
تقرررردم تعليمررررات حررررول كيفيررررة ابتكررررار أسرررراليب بصرررررية متعررررددة 
لتقرررررديم المعلومرررررات  باسرررررتخدام خررررررائط المفررررراهيم، الرسرررررومات 

 graphics softwareالبيانية و

 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

 8948 1918 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %.7.9 الثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة 4المؤّشر 

4،2 
 2988 19.8   1 1 ت .يزود المعلم بتلميحات لزيادة فهم الطالب أثناء القراءة

   8. 8. ن

4،1 
تناقش التصورات الخاطئرة فري كتراب المعلرم ليرتمكن المعلمرين 

 ويم فهم الطالب وتوفير تغذية راجعة فورية لهممن تق
 .292 1988   4  ت
   288  ن

4.3 
تتروفر فري كترراب المعلرم قرروائم لتقرويم أداء الطررالب فري فصررول 

 العلوم 
 29.8 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

 2928 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %7.98 المؤشر الرابع النسبة المئوية  لمستوى تحقق
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ويدل ذلك على توفر المفردات التي  الثاني للشاهد( .197)قيمته  ول ومتوسط حسابي بلغتللشاهد األ
سئلة المقترحة التي ترتبط سئلة واألجابات المحتملة عن األكبيرة فالمالحظات واإلتحقق الشواهد بدرجة 

بفقرات المختبرات المتعددة مثل التجارب االستهاللية ومختبر الكيمياء وغيرها تساعد المعلم على 
. تصميم التجارب وتنفيذها إلى قصاء وتنمية مهارات االستقصاء لدى الطالب إضافةتطبيق االست
تحقق وبذلك غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي قيمته ( . -2) ،(4-2)، (.-2)يليهما الشواهد 

احتلت المرتبة األخيرة بينها حيث ال تتوفر من ضمن منتجات المشروع حقيبة المعلم التي تشمل 
 .تبرات واالستقصاء والمجساتكتيبات المخ

 

 للكيميوواء الووتعلم المتمركووز حووول المووتعلم لوودليل المعلووم: المواصووفة الثانيووة موون المحووور األول 
 للصف األول الثانوي

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافسابي و مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الح
التكرارات والمتوسط ( 2.1-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 
 

 308-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي الصف األولللكيمياء لدليل المعلم " التعلم المتمركز حول المتعلم"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ن المعياري

 مرتفع
(1) 

 متوسط
(2) 

 منخفض
(3) 

منخفض 
 (0)جدًا 

 يدعم الدليل المعلم في استهداف التعلم المتمركز على المتعلم 1المؤّشر 

1،2 
تسرررراعد إرشررررادات دليررررل المعلررررم المعلمررررين فرررري ترررروفير فررررر  

 للطالب لربط معرفتهم السابقة بالمحتوى العلمي
 .292 2988  4   ت
  288   ن

1،1 
ف اسررتراتيجيات تشررمل ارشررادات الرردليل توجيهررات حررول توظيرر

 (alternative assessment strategies)تقويم بديلة 
 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

1،. 

يحرررررردد الرررررردليل سررررررمات المفرررررراهيم الشررررررائعة غيررررررر الصررررررحيحة 
المرتبطرررة بالفصرررل مرررع اقترررراح نشررراطات  تسررراعد فررري تحديرررد 
المفهوم الخاطئ وتوفر طرق لكيفية مسراعدة الطرالب لتحقيرق 

 هيمي صحيحتعلم مفا

 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

1،4 
يسرررراعد دليررررل المعلررررم علررررى التحقررررق مررررن الفهررررم عنررررد الطررررالب 

 (اعادة التدريس)ويوفر للمعلم فرصا للتغلب عليها من خالل 
 89.8 .197   2 . ت

   .1 .7 ن

1،. 
يوفر للمعلم الفرصة لتدريب الطالب على إعادة بنراء المعرفرة 

، (reading check)ابرررات فقررررة مررراذا قررررأت مرررن خرررالل إج
(graph check) 

 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

323 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

1،7 
تسرهم التقنيررة فرري مسراعدة المعلمررين علررى بنراء االختبررارات باسررتخدام  

Exam View assessment suite CD-ROM 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

1،7 
السررررتذكار والترررري يركررررز دليررررل المعلررررم علررررى تعزيررررز مهررررارات ا
 .تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه

 29.8 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

1،1 
يسرررراعد الرررردليل المعلررررم علررررى دعررررم تعلررررم الطررررالب مررررن خررررالل 

 Fast file chapterمختبرر الكيميراء، وأنشرطة التقرويم فري 
resources  

 2988 89.8 1 1   ت

 8. 8.   ن

 .89.2 2912 ى تحقق المؤشر الثانيالمتوسط الحسابي لمستو 

  %.789 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 يسهم المحتوى في تخطيط التدريس وفق التعلم المتمايز .المؤّشر 

.،2 
يوجررد قسررم خررا  بررالتعليم المتمررايز يحترروى علررى العديررد مررن 
االسرررتراتيجيات لمالقررراة المسرررتويات المتعرررددة للطلبرررة والطرررالب 

 و االحتياجات الخاصةذ

 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

.،1 
مسررتويات مختلفررة لألنشررطة فرري محترروى صررف  .يرروفر وجررود 

-دراسرررري واحررررد احتياجررررات الفئررررات فرررري المسررررتويات المتفاوترررره
 الطبيعي والضعيف والمتقدم

 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

.،. 
-Student work DVDتروفر السربورة التفاعليرة باسرتخدام 

ROM  ضمن حقيبة المعلم التربوية قراءة كاملة للن 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،4 
تقررررررردم اسرررررررتراتيجيات الرررررررتعلم التعررررررراوني مدعومرررررررة ب رشرررررررادات 
للمعلمررين لتضررمين هررذه االسررتراتيجيات باسررتخدام دليررل الررتعلم 

 التعاوني في الغرفة الصفية

 8988 988.    4 ت
    288 ن

.،. 
تقرررردم تعليمررررات حررررول كيفيررررة ابتكررررار أسرررراليب بصرررررية متعررررددة 
لتقرررررديم المعلومرررررات  باسرررررتخدام خررررررائط المفررررراهيم، الرسرررررومات 

 graphics softwareالبيانية و

 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

 8948 1918 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %.7.9 الثالثالنسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر 

 يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة 4المؤّشر 

4،2 
 2988 19.8   1 1 ت .يزود المعلم بتلميحات لزيادة فهم الطالب أثناء القراءة

   8. 8. ن

4،1 
تناقش التصورات الخاطئرة فري كتراب المعلرم ليرتمكن المعلمرين 

 ويم فهم الطالب وتوفير تغذية راجعة فورية لهممن تق
 .292 1988   4  ت
   288  ن

4.3 
تتروفر فري كترراب المعلرم قرروائم لتقرويم أداء الطررالب فري فصررول 

 العلوم 
 29.8 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

 2928 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع

  %7.98 المؤشر الرابع النسبة المئوية  لمستوى تحقق



430

323 
 

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث .المؤّشر 

.،2 
يررررروفر دليرررررل المعلرررررم اسرررررتراتيجيات ومصرررررادر إضرررررافية للمعلرررررم 

 لمساعدة الطالب على التمكن من المهارات األساسية
 7..89 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

.،1 
ت فعالرة لبنراء مهرارات الكتابرة توّفر مصادر المعلرم اسرتراتيجيا

 ومهارة أخذ المالحظات
 2942 1988   4  ت
   288  ن

.،. 
يقدم الدليل أفكرارا للرتمكن مرن المفرردات األساسرية  مرن خرالل 

 اشتقاق المفردات وربطها باالستخدام اليومي
 2942 2988  4   ت
  288   ن

.،4 
لتعزيررز مهررارات ( اطعررةكلمررات متق)يقرردم الرردليل ألعابررا تعليميررة 

 puzzle maker CD ROMالمفردات 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،. 
( ضررررررمن حقيبررررررة المعلررررررم)يرررررروفر دفتررررررر ترررررردوين المالحظررررررات 

اسررررتراتيجيات تسرررراعد الطالررررب علررررى الررررتمكن مررررن مهررررارة أخررررذ 
 المالحظات وتدوينها

 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،7 
معلررررم تسرررراعد الطررررالب علررررى تفسررررير يقرررردم الرررردليل توجيهررررات لل
  Visual Learningالمعلومات البصرية 

 29.8 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

.،7 
يقدم الدليل توجيهات للمعلم باستخدام قر  السربورة التفاعليرة 

Interactive Chalkboard CD-ROOM   لتقررررديم
 لتدريس المفاهيم الرئيسة 

 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،1 
يقررررّدم الرررردليل للمعلررررم اسررررتراتيجيات محررررددة لمسرررراعدة الطررررالب علررررى 
التمكن من المهارات األساسية باستخدام القراءة والكتابرة فري فصرول 

 العلوم 

 8988 988.    4 ت
    288 ن

.،. 
يعطرررررري الطالررررررب الفرصررررررة لممارسررررررة التواصررررررل بالمعلومررررررات 

 وبالنتائج في مجموعات مصغرة
 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

.،28 
يرررروفر الررررردليل مقترحررررات للنقررررراش لمسرررراعدة الطرررررالب لتطررررروير 
 قدرات الطالب على النقاش والتواصل بأفكارهم مع االخرين 

 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

.،22 
تررروفر نشررراطات التفكيرررر الناقرررد الفرررر  لشررررح المفررراهيم شرررفهيا 

 وتقويم النماذج ومناقشة األفكار
 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

 89.71 2977 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %.9.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 89.87 2917 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %.719 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 2.1-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (89.87)معياري  وبانحراف، (2917)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)المدى ما بين 
(719..)% 
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-8988)بين  الثاني طات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشروتراوحت قيم المتوس
وبمستوى تحقق مرتفع ( .197)بمتوسط حسابي ( .-1)، (4-1)، (1-1)، وتحققت الشواهد (.197

حيث احتوى دليل المعلم لمشروع العلوم والرياضيات على توظيف الستراتيجيات التقويم البديلة 
 إلى م سواء كتابية مثل مشروع الكيمياء ودفتر الكيمياء إضافةوالمعتمدة على أداء الطالب في مها

ات الكمية والنوعية في درس الطرائق العلمية في فصل ناالعروض الشفوية والبصرية مثل وصف للبي
إضافة ، طرائق تدريس متنوعة وبناء نماذج لطبقات الغالف الجوي من خالل فقرة، مقدمة في الكيمياء

عادة التدريس والتي تتناول المفاهيم بطرق إتحقق من فهم الطالب من خالل م للرشادات للمعلإإلى 
عادة بناء المعرفة من خالل فقرة ماذا إفرصة للمعلم لتدريب الطالب على  كما يوفر الدليل، مختلفة
وذلك بالتعبير بكلماتهم الخاصة عن  (graph check) ، وفقرة سؤال الشكل(reading check) قرأت

سؤال الشكل مطابق بدرجة كبيرة لما هو موجود في  نجابة عواردة في المحتوى وتحليلها واإلالالمفاهيم 
وذلك لوجود فقرة ( 19.8)فقد تحقق بمستوى مرتفع بمتوسط ( .-1)، أما الشاهد األصلالسلسة 

ة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة في دليل المعلم والتي تساعد المعلم على استكشاف المفاهيم الخاطئ
لدى الطالب وعرض المفهوم بطريقة يستطيع معها الطالب تصحيح الفكرة الخاطئة التي لديه عن 

بمتوسط ( 7-1)ويأتي الشاهد . األصلالمفهوم وهو مطابق بصورة كبيرة لما هو موجود في السلسة 
ومستوى تحقق مرتفع وذلك لتوفر استراتيجيات تساعد المعلم في مراجعة الفصل ( .191)حسابي 

لطالب ضمن دليل مراجعة الفصل الذي يقع في نهاية كل فصل من فصول كتاب الطالب، ثم ل
عدم  إلى خفاضنومستوى تحقق منخفض ويمكن إرجاع اال( 2988)بمتوسط حسابي ( 2-1)الشاهد 

ول دليل المعلم للصف األ إلى وجود فقرات مباشرة تربط المعرفة السابقة بالمعرفة الحالية ولكن بالرجوع
بينما في  ،وي وجدنا فقرة الربط مع المعرفة السابقة والذي اقتصر على مراجعة المفاهيم السابقةانثال

. مفاهيمها ةرقم الفصول الواجب مراجع إلى شارةالربط مع المعرفة السابقة باإل كان األصلالسلسة 
  الكترونية بمستوى تحقق منخفض جدًا وذلك لعدم توفر أقرا( 1-1) ،(7-1) ناوأخيرا جاء الشاهد

 .شطة التقويميةنو دعم تعلم الطالب في مختبر الكيمياء واألأتساعد المعلم على بناء االختبارات 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 988.)بمتوسط حسابي ( 4-.)وقد تحقق الشاهد ،  (.8988-197)
توفر المفردات التي تحقق الشاهد من خالل عدة قنوات تدعم التعّلم التعاوني مثل طرائق التدريس  على

 ،(2-.) ناتحقق الشاهد، شطة المختبرأنو العروض و أعادة التدريس والمهام الكتابية ا  المتنوعة و 
لول بمستوى تحقق مرتفع حيث يتوفر في مقدمة الدليل من ضمن ح( .197)بمتوسط حسابي ( 1-.)

نون اكيفية التعامل مع الطالب الذين يع إلى راعاة الفروق الفردية بين الطالب إضافةمرشادات إصفية 
فوق المستوى في  وأسمعية ومن هم دون  و بصرية أوأو من اعاقات جسدية أمن صعوبات التعّلم 

المهام الكتابية أو  رشادت مثل طرائق تدريس متنوعة أون أغلب اإل دليل المعلم ف إلى وبالرجوع، الفهم
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم في تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث .المؤّشر 

.،2 
يررررروفر دليرررررل المعلرررررم اسرررررتراتيجيات ومصرررررادر إضرررررافية للمعلرررررم 

 لمساعدة الطالب على التمكن من المهارات األساسية
 7..89 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

.،1 
ت فعالرة لبنراء مهرارات الكتابرة توّفر مصادر المعلرم اسرتراتيجيا

 ومهارة أخذ المالحظات
 2942 1988   4  ت
   288  ن

.،. 
يقدم الدليل أفكرارا للرتمكن مرن المفرردات األساسرية  مرن خرالل 

 اشتقاق المفردات وربطها باالستخدام اليومي
 2942 2988  4   ت
  288   ن

.،4 
لتعزيررز مهررارات ( اطعررةكلمررات متق)يقرردم الرردليل ألعابررا تعليميررة 

 puzzle maker CD ROMالمفردات 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،. 
( ضررررررمن حقيبررررررة المعلررررررم)يرررررروفر دفتررررررر ترررررردوين المالحظررررررات 

اسررررتراتيجيات تسرررراعد الطالررررب علررررى الررررتمكن مررررن مهررررارة أخررررذ 
 المالحظات وتدوينها

 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،7 
معلررررم تسرررراعد الطررررالب علررررى تفسررررير يقرررردم الرررردليل توجيهررررات لل
  Visual Learningالمعلومات البصرية 

 29.8 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

.،7 
يقدم الدليل توجيهات للمعلم باستخدام قر  السربورة التفاعليرة 

Interactive Chalkboard CD-ROOM   لتقررررديم
 لتدريس المفاهيم الرئيسة 

 8988 8988 4    ت
 288    ن

.،1 
يقررررّدم الرررردليل للمعلررررم اسررررتراتيجيات محررررددة لمسرررراعدة الطررررالب علررررى 
التمكن من المهارات األساسية باستخدام القراءة والكتابرة فري فصرول 

 العلوم 

 8988 988.    4 ت
    288 ن

.،. 
يعطرررررري الطالررررررب الفرصررررررة لممارسررررررة التواصررررررل بالمعلومررررررات 

 وبالنتائج في مجموعات مصغرة
 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

.،28 
يرررروفر الررررردليل مقترحررررات للنقررررراش لمسرررراعدة الطرررررالب لتطررررروير 
 قدرات الطالب على النقاش والتواصل بأفكارهم مع االخرين 

 2988 19.8   1 1 ت
   8. 8. ن

.،22 
تررروفر نشررراطات التفكيرررر الناقرررد الفرررر  لشررررح المفررراهيم شرررفهيا 

 وتقويم النماذج ومناقشة األفكار
 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

 89.71 2977 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %.9.. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس

 89.87 2917 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %.719 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 2.1-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (89.87)معياري  وبانحراف، (2917)تساوي  التعلم المتمركز حول المتعلم

؛ وبنسبة متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)المدى ما بين 
(719..)% 
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-8988)بين  الثاني طات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشروتراوحت قيم المتوس
وبمستوى تحقق مرتفع ( .197)بمتوسط حسابي ( .-1)، (4-1)، (1-1)، وتحققت الشواهد (.197

حيث احتوى دليل المعلم لمشروع العلوم والرياضيات على توظيف الستراتيجيات التقويم البديلة 
 إلى م سواء كتابية مثل مشروع الكيمياء ودفتر الكيمياء إضافةوالمعتمدة على أداء الطالب في مها

ات الكمية والنوعية في درس الطرائق العلمية في فصل ناالعروض الشفوية والبصرية مثل وصف للبي
إضافة ، طرائق تدريس متنوعة وبناء نماذج لطبقات الغالف الجوي من خالل فقرة، مقدمة في الكيمياء

عادة التدريس والتي تتناول المفاهيم بطرق إتحقق من فهم الطالب من خالل م للرشادات للمعلإإلى 
عادة بناء المعرفة من خالل فقرة ماذا إفرصة للمعلم لتدريب الطالب على  كما يوفر الدليل، مختلفة
وذلك بالتعبير بكلماتهم الخاصة عن  (graph check) ، وفقرة سؤال الشكل(reading check) قرأت

سؤال الشكل مطابق بدرجة كبيرة لما هو موجود في  نجابة عواردة في المحتوى وتحليلها واإلالالمفاهيم 
وذلك لوجود فقرة ( 19.8)فقد تحقق بمستوى مرتفع بمتوسط ( .-1)، أما الشاهد األصلالسلسة 

ة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة في دليل المعلم والتي تساعد المعلم على استكشاف المفاهيم الخاطئ
لدى الطالب وعرض المفهوم بطريقة يستطيع معها الطالب تصحيح الفكرة الخاطئة التي لديه عن 

بمتوسط ( 7-1)ويأتي الشاهد . األصلالمفهوم وهو مطابق بصورة كبيرة لما هو موجود في السلسة 
ومستوى تحقق مرتفع وذلك لتوفر استراتيجيات تساعد المعلم في مراجعة الفصل ( .191)حسابي 

لطالب ضمن دليل مراجعة الفصل الذي يقع في نهاية كل فصل من فصول كتاب الطالب، ثم ل
عدم  إلى خفاضنومستوى تحقق منخفض ويمكن إرجاع اال( 2988)بمتوسط حسابي ( 2-1)الشاهد 

ول دليل المعلم للصف األ إلى وجود فقرات مباشرة تربط المعرفة السابقة بالمعرفة الحالية ولكن بالرجوع
بينما في  ،وي وجدنا فقرة الربط مع المعرفة السابقة والذي اقتصر على مراجعة المفاهيم السابقةانثال

. مفاهيمها ةرقم الفصول الواجب مراجع إلى شارةالربط مع المعرفة السابقة باإل كان األصلالسلسة 
  الكترونية بمستوى تحقق منخفض جدًا وذلك لعدم توفر أقرا( 1-1) ،(7-1) ناوأخيرا جاء الشاهد

 .شطة التقويميةنو دعم تعلم الطالب في مختبر الكيمياء واألأتساعد المعلم على بناء االختبارات 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الثالث بين

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 988.)بمتوسط حسابي ( 4-.)وقد تحقق الشاهد ،  (.8988-197)
توفر المفردات التي تحقق الشاهد من خالل عدة قنوات تدعم التعّلم التعاوني مثل طرائق التدريس  على

 ،(2-.) ناتحقق الشاهد، شطة المختبرأنو العروض و أعادة التدريس والمهام الكتابية ا  المتنوعة و 
لول بمستوى تحقق مرتفع حيث يتوفر في مقدمة الدليل من ضمن ح( .197)بمتوسط حسابي ( 1-.)

نون اكيفية التعامل مع الطالب الذين يع إلى راعاة الفروق الفردية بين الطالب إضافةمرشادات إصفية 
فوق المستوى في  وأسمعية ومن هم دون  و بصرية أوأو من اعاقات جسدية أمن صعوبات التعّلم 

المهام الكتابية أو  رشادت مثل طرائق تدريس متنوعة أون أغلب اإل دليل المعلم ف إلى وبالرجوع، الفهم
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كما يحتوي ، فوق المستوى وأو من الطالب الذين هم دون أشطة  تتعلق بذوي االعاقات البصرية ناأل
فوق و  ،(م. ض)ضمن المستوى و  ،(م. د)شطة دون المستوى نالدليل على ثالث مستويات مختلفة لأل

( 19.8)متوسط حسابي ب( .-.)يلي ذلك الشاهد . لتلبية احتياجات كل فئة ،(م. ف) المستوى
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتنوع التعليمات التي في دليل المعلم لكيفية تقديم المعلومات بطريقة 

ات نامهارة رسم المخططات المفاهيمية كما في درس الطريقة العلمية أو تمثيل البي نابصرية مثل إتق
ياء كما ورد في دليل المعلم بشكل ية كما في مختبر حل المشكالت ومختبر الكيمناعلى هيئة رسوم بي

، تحققغير مبمستوى ( 8988)، متوسط حسابي بلغ (.-.)وحقق الشاهد ، األصلالسلسة  إلى مقارب
 . وذلك لعدم توفر حقيبة المعلم ضمن مشروع العلوم والرياضيات

، (19.8-1988)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الرابع بين 
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر تلميحات للمعلم ( 19.8) وسط حسابيبمت( 2-4)وقد تحقق الشاهد 

( .-4)يليه الشاهد، األصلعن كيفية استفادة الطالب من القراءة بصورة مقاربة لما في السلسلة 
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر قوائم لتقويم أداء الطالب من مهارات ( .191)بمتوسط حسابي 

وحقق ، األصلداء كما هو موجود في السلسة يوجد مقياس لتقويم األ معرفة في فقرة التقويم ولكن الو 
بمستوى تحقق متوسط حيث يتم مناقشة التصورات ( 1988)متوسط حسابي بلغ ( 1-4)الشاهد 

 .الخاطئة ليتمكن المعلمين من تقويم فهم الطالب وتوفير التغذية الراجعة لهم
 وسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس بينوتراوحت قيم المت

بمستوى تحقق مرتفع ويدل على ( 988.)بمتوسط حسابي ( 1-.)وقد تحقق الشاهد ، (988.-8988)
د الطالب على اكتساب المهارات توفر المفردات التي تحقق الشاهد من استراتيجيات للمعلم تساع

بمستوى تحقق ( .197)بمتوسط حسابي ( 22-.)يليه الشاهد  ،ساسية باستخدام القراءة والكتابةاأل
و مختبر الكيمياء أمرتفع حيث يوفر نشاط التفكير الناقد والذي يقع ضمن مختبر حل المشكالت 

وحقق ، وغيرها فرصًا للطالب لمناقشة وشرح المفاهيم للتمكن من فهمها بصورة أفضل وأعمق
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر للمعلم ( 19.8)لغ ب احسابي امتوسط( 28-.)، (.-.) ناالشاهد

و العمل أشطة سواء الكتابية ناستراتيجيات لتفعيل التعّلم التعاوني بين الطالب في عدد من األ
بمتوسط حسابي ( 7-.)، (2-.) نايليهما الشاهد، ناقر المختبري والتي تساعد على التواصل مع األ

في دليل المعلم تساعد على اكتساب المهارات  ستراتيجياتتوفر اتبمستوى تحقق مرتفع حيث ( .191)
ضافية يقوم بها إتجارب  إلى مشروع الكيمياء دفتر الكيمياء وفقرة ماذا قرأت إضافة األساسية مثل

. شكال والصورفي تفسير المعلومات البصرية كاأل( Visual Learning)ي المعلم وفقرة التعّلم البصر 
بمستوى تحقق متوسط وذلك لتوفر استراتيجيات ( 1988) ا بلغحسابي امتوسط( 1-.) وحقق الشاهد

، دفتر الكيمياء، مشاريع الكيمياء :مهام مثل عدة فعالة لبناء مهارات الكتابة وأخذ المالحظات ضمن
وقد غاب عن دليل المعلم لمشروع العلوم والرياضيات ، األصلمختبر الكيمياء وغيرها مقاربة للسلسلة 
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كاديمية العلمية من ة تعلم المفردات األعن كيفي األصلادات دليل المعلم في السلسة رشإفقرة ضمن 
ومستوى  (298) (.-.) وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للشاهد. خالل استراتيجيات ومهام كتابية

تحت  الربط مع الحياة والكتابة في الكيمياء ةتضمن فقر الدليل  أنوبالرجوع لدليل المعلم نجد منخفض، 
 بصورة غير مباشرةربط المفاهيم مع االستخدام اليومي داخل كتاب الطالب، ل نافي الميد عنوان
مشروع الكيمياء وغيره تتناول عالقة المفردات والمفاهيم في بعض الدروس بشكل  ةفقر  إلى إضافة

ط بمتوس (7-.) ،(.-.) ،(4-.) اهدو يليه الش. وذلك في دليل المعلم مباشر في حياتنا اليومية
قرا  المضغوطة  ر حقيبة المعلم والتي تضم األتحقق حيث ال تتوفغير مبمستوى ( 8988)حسابي 

 .قرا  السبورة التفاعيةأو  ،اتظدفتر تدوين المالح، ات المتقاطعةللكلم
 

  لدليل المعلم دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: المحور األولمن المواصفة الثالثة 
 األول الثانويللصف  للكيمياء

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

والمتوسط التكرارات ( ..2-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 

 
 300-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الثانوي الصف األول كيمياء لدليل المعلم" ليب تقويم متعددةتخدام أسادعم المعلم في اس"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي 7المؤّشر 

7،2 
المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيفية معالجتها لتعزيز فهم  يحدد

 الطالب
 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

7،1 
 .297 29.8  1 1  ت يشتمل كتاب المعلم على مقاييس تقدير لألسئلة المفتوحة

  8. 8.  ن

7،. 
عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة  يقدم أنشطة لمراجعة الفهم وا 

 حلة الثالثة في خطة الدرسضمن المر 
 8988 988. 4    ت
 288    ن

7،4 
يوجد التقويم في كتاب المعلم بعد كل فصل ويشتمل على تقويم 

 .األداء وملف االنجاز
 .297 29.8  1 1  ت
  8. 8.  ن

7،. 
يقدم ضمن تقويم األداء في دروس العلوم قائمة لمقاييس تقدير 

 .مها في تقويم األداءوتعليمات للمعلم الستخدا
 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،7 
يقدم عينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم يستخدم فيه 
قر  مضغوط عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعديل 

 .على األسئلة أو اإلضافة عليها 

 8988 8988 4    ت

 288    ن
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كما يحتوي ، فوق المستوى وأو من الطالب الذين هم دون أشطة  تتعلق بذوي االعاقات البصرية ناأل
فوق و  ،(م. ض)ضمن المستوى و  ،(م. د)شطة دون المستوى نالدليل على ثالث مستويات مختلفة لأل

( 19.8)متوسط حسابي ب( .-.)يلي ذلك الشاهد . لتلبية احتياجات كل فئة ،(م. ف) المستوى
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتنوع التعليمات التي في دليل المعلم لكيفية تقديم المعلومات بطريقة 

ات نامهارة رسم المخططات المفاهيمية كما في درس الطريقة العلمية أو تمثيل البي نابصرية مثل إتق
ياء كما ورد في دليل المعلم بشكل ية كما في مختبر حل المشكالت ومختبر الكيمناعلى هيئة رسوم بي

، تحققغير مبمستوى ( 8988)، متوسط حسابي بلغ (.-.)وحقق الشاهد ، األصلالسلسة  إلى مقارب
 . وذلك لعدم توفر حقيبة المعلم ضمن مشروع العلوم والرياضيات

، (19.8-1988)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الرابع بين 
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر تلميحات للمعلم ( 19.8) وسط حسابيبمت( 2-4)وقد تحقق الشاهد 

( .-4)يليه الشاهد، األصلعن كيفية استفادة الطالب من القراءة بصورة مقاربة لما في السلسلة 
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر قوائم لتقويم أداء الطالب من مهارات ( .191)بمتوسط حسابي 

وحقق ، األصلداء كما هو موجود في السلسة يوجد مقياس لتقويم األ معرفة في فقرة التقويم ولكن الو 
بمستوى تحقق متوسط حيث يتم مناقشة التصورات ( 1988)متوسط حسابي بلغ ( 1-4)الشاهد 

 .الخاطئة ليتمكن المعلمين من تقويم فهم الطالب وتوفير التغذية الراجعة لهم
 وسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر الخامس بينوتراوحت قيم المت

بمستوى تحقق مرتفع ويدل على ( 988.)بمتوسط حسابي ( 1-.)وقد تحقق الشاهد ، (988.-8988)
د الطالب على اكتساب المهارات توفر المفردات التي تحقق الشاهد من استراتيجيات للمعلم تساع

بمستوى تحقق ( .197)بمتوسط حسابي ( 22-.)يليه الشاهد  ،ساسية باستخدام القراءة والكتابةاأل
و مختبر الكيمياء أمرتفع حيث يوفر نشاط التفكير الناقد والذي يقع ضمن مختبر حل المشكالت 

وحقق ، وغيرها فرصًا للطالب لمناقشة وشرح المفاهيم للتمكن من فهمها بصورة أفضل وأعمق
بمستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر للمعلم ( 19.8)لغ ب احسابي امتوسط( 28-.)، (.-.) ناالشاهد

و العمل أشطة سواء الكتابية ناستراتيجيات لتفعيل التعّلم التعاوني بين الطالب في عدد من األ
بمتوسط حسابي ( 7-.)، (2-.) نايليهما الشاهد، ناقر المختبري والتي تساعد على التواصل مع األ

في دليل المعلم تساعد على اكتساب المهارات  ستراتيجياتتوفر اتبمستوى تحقق مرتفع حيث ( .191)
ضافية يقوم بها إتجارب  إلى مشروع الكيمياء دفتر الكيمياء وفقرة ماذا قرأت إضافة األساسية مثل

. شكال والصورفي تفسير المعلومات البصرية كاأل( Visual Learning)ي المعلم وفقرة التعّلم البصر 
بمستوى تحقق متوسط وذلك لتوفر استراتيجيات ( 1988) ا بلغحسابي امتوسط( 1-.) وحقق الشاهد

، دفتر الكيمياء، مشاريع الكيمياء :مهام مثل عدة فعالة لبناء مهارات الكتابة وأخذ المالحظات ضمن
وقد غاب عن دليل المعلم لمشروع العلوم والرياضيات ، األصلمختبر الكيمياء وغيرها مقاربة للسلسلة 

323 
 

كاديمية العلمية من ة تعلم المفردات األعن كيفي األصلادات دليل المعلم في السلسة رشإفقرة ضمن 
ومستوى  (298) (.-.) وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للشاهد. خالل استراتيجيات ومهام كتابية

تحت  الربط مع الحياة والكتابة في الكيمياء ةتضمن فقر الدليل  أنوبالرجوع لدليل المعلم نجد منخفض، 
 بصورة غير مباشرةربط المفاهيم مع االستخدام اليومي داخل كتاب الطالب، ل نافي الميد عنوان
مشروع الكيمياء وغيره تتناول عالقة المفردات والمفاهيم في بعض الدروس بشكل  ةفقر  إلى إضافة

ط بمتوس (7-.) ،(.-.) ،(4-.) اهدو يليه الش. وذلك في دليل المعلم مباشر في حياتنا اليومية
قرا  المضغوطة  ر حقيبة المعلم والتي تضم األتحقق حيث ال تتوفغير مبمستوى ( 8988)حسابي 

 .قرا  السبورة التفاعيةأو  ،اتظدفتر تدوين المالح، ات المتقاطعةللكلم
 

  لدليل المعلم دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة: المحور األولمن المواصفة الثالثة 
 األول الثانويللصف  للكيمياء

( 2)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

والمتوسط التكرارات ( ..2-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 

 
 300-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الثانوي الصف األول كيمياء لدليل المعلم" ليب تقويم متعددةتخدام أسادعم المعلم في اس"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 يدعم المعلم ليستخدم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي 7المؤّشر 

7،2 
المفاهيم الخاطئة عند الطالب وكيفية معالجتها لتعزيز فهم  يحدد

 الطالب
 89.8 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

7،1 
 .297 29.8  1 1  ت يشتمل كتاب المعلم على مقاييس تقدير لألسئلة المفتوحة

  8. 8.  ن

7،. 
عادة التدريس للمفاهيم الرئيسة  يقدم أنشطة لمراجعة الفهم وا 

 حلة الثالثة في خطة الدرسضمن المر 
 8988 988. 4    ت
 288    ن

7،4 
يوجد التقويم في كتاب المعلم بعد كل فصل ويشتمل على تقويم 

 .األداء وملف االنجاز
 .297 29.8  1 1  ت
  8. 8.  ن

7،. 
يقدم ضمن تقويم األداء في دروس العلوم قائمة لمقاييس تقدير 

 .مها في تقويم األداءوتعليمات للمعلم الستخدا
 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،7 
يقدم عينة من االختبارات تساعد المعلم في التقييم يستخدم فيه 
قر  مضغوط عليه عدد من أسئلة االختبارات ويمكن التعديل 

 .على األسئلة أو اإلضافة عليها 

 8988 8988 4    ت

 288    ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

7،7 
دم في السبورة التفاعلية ويتضمن يوجد قر  مضغوط  يستخ

 أسئلة تقييمية لكل مقطع في كل درس 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

 ...89 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %4297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ...89 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %4297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

دعم قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن (..2-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (...89)معياري  وبانحراف ، (.291)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8من أقل-.897)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.4297)وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس بين
ومستوى تحقق مرتفع وهذا يدل ( 988.)بمتوسط حسابي ( .-7)، وتحقق الشاهد (988.-8988)

ومستوى تحقق ( .197)بمتوسط حسابي ( 2-7)شاهد على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، ثم ال
ويدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد من خالل فقرة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة،  مرتفع

لكل منهما حيث يتوفر في ( 29.8)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ( 4 -7)، (1-7)ن اتاله الشاهد
المفتوحة والتي تندرج تحت االختبار المقنن ولكن ال تحتوى سئلة ألجابات المتعلقة بادليل المعلم اإل

بمتوسط ( 7 -7) ،(7 -7) ،(.-7)وأخيرا جاءت الشواهد . على مقاييس لتحديد مستوى الطالب
تحقق وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين الشواهد حيث ال يوفر دليل غير مومستوى ( 8988)حسابي 

قرا  األ إلى ضافةإوتعليمات الستخدامها داء قاييس تقدير األعلوم والرياضيات مالمعلم لمشروع ال
 .ختبارات والدروس ضمن حقيبة المعلمسئلة التقويمية لالالمضغوطه التي تحوي األ

 

  للصف  للكيمياء لدليل المعلم توظيف التقنية لدعم التعلم: المحور األولمن المواصفة الرابعة
 األول الثانوي

( 2)األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم تحليل تقييم المحللين
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 188-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .هذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري ل االنحرافالحسابي و 
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 200-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 لثانويالصف األول ا للكيمياء لدليل المعلم" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم  7المؤّشر 

7،2 
 TeacherWorksTM Plusيسررمح قررر  الرررر دي فرري دي 

DVD-ROM تخراج للمعلمررررررين بتخصرررررري  خطررررررة الرررررردرس واسرررررر
 .مصادر الصف بسرعة وسهولة

 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،1 
لهرررررم بتخصررررري    LabManagerيسرررررمح برنرررررامج إدارة المعمرررررل 

 .أنشطة المعمل
 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،. 
أو السرربورة التفاعليررة علرررى  Interactive Chalkboardتحترروي

أيًضرررا علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع رسرررومات لكرررل فصرررل ويحتررروي 
 .صور للعروض التقديمية المخصصة وأدوات تكنولوجية أخرى

 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،4 
للمعلمرين بالوصرول إلرى منتردى  Science Onlineيسرمح موقرع 

 .  المعلم حيث يتبادل المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة
 8988 8988 4    ت
 288    ن

 glencoe.comادر إضافية للمعلم على الرابط تتوفر مص 7.5
 8988 8988 4    ت
 288    ن

 8988 8988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %898 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 8988 8988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %898 قق المواصفة الرابعةالنسبة المئوية  لمستوى تح

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( 188-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (8988)معياري  وبانحراف، (8988)تساوي  توظيف التقنية لدعم التعلم

؛ وبنسبة فضة جداً منخوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .897أقل من-8988)المدى ما بين 
وكذا الحال بالنسبة لشواهد للمؤشر السابع حيث تغيب التقنية والتي هي من ضمن أدوات %(. 898)

 .المعلم  في ظل غياب حقيبة المعلم
 

 خالصة نتائج المحور األول: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 7)مواصفة تضمنت ( 4)اصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها تحليل كل مو 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 182-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول رقم االنحرافو 
 :لنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية وا
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

7،7 
دم في السبورة التفاعلية ويتضمن يوجد قر  مضغوط  يستخ

 أسئلة تقييمية لكل مقطع في كل درس 
 8988 8988 4    ت
 288    ن

 ...89 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس

  %4297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 ...89 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %4297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

دعم قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن (..2-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا (...89)معياري  وبانحراف ، (.291)تساوي  المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة

؛ منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8من أقل-.897)المتوسط في المدى ما بين 
 %(.4297)وبنسبة 

 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر السادس بين
ومستوى تحقق مرتفع وهذا يدل ( 988.)بمتوسط حسابي ( .-7)، وتحقق الشاهد (988.-8988)

ومستوى تحقق ( .197)بمتوسط حسابي ( 2-7)شاهد على توفر المفردات التي تحقق الشاهد، ثم ال
ويدل على توفر المفردات التي تحقق الشاهد من خالل فقرة المفاهيم الشائعة غير الصحيحة،  مرتفع

لكل منهما حيث يتوفر في ( 29.8)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ( 4 -7)، (1-7)ن اتاله الشاهد
المفتوحة والتي تندرج تحت االختبار المقنن ولكن ال تحتوى سئلة ألجابات المتعلقة بادليل المعلم اإل

بمتوسط ( 7 -7) ،(7 -7) ،(.-7)وأخيرا جاءت الشواهد . على مقاييس لتحديد مستوى الطالب
تحقق وبذلك احتلت المرتبة األخيرة بين الشواهد حيث ال يوفر دليل غير مومستوى ( 8988)حسابي 

قرا  األ إلى ضافةإوتعليمات الستخدامها داء قاييس تقدير األعلوم والرياضيات مالمعلم لمشروع ال
 .ختبارات والدروس ضمن حقيبة المعلمسئلة التقويمية لالالمضغوطه التي تحوي األ

 

  للصف  للكيمياء لدليل المعلم توظيف التقنية لدعم التعلم: المحور األولمن المواصفة الرابعة
 األول الثانوي

( 2)األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  تم تحليل تقييم المحللين
المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشر وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 188-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .هذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري ل االنحرافالحسابي و 
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 200-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الرابعة
 لثانويالصف األول ا للكيمياء لدليل المعلم" توظيف التقنية لدعم التعلم"

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم  7المؤّشر 

7،2 
 TeacherWorksTM Plusيسررمح قررر  الرررر دي فرري دي 

DVD-ROM تخراج للمعلمررررررين بتخصرررررري  خطررررررة الرررررردرس واسرررررر
 .مصادر الصف بسرعة وسهولة

 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،1 
لهرررررم بتخصررررري    LabManagerيسرررررمح برنرررررامج إدارة المعمرررررل 

 .أنشطة المعمل
 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،. 
أو السرربورة التفاعليررة علرررى  Interactive Chalkboardتحترروي

أيًضرررا علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع رسرررومات لكرررل فصرررل ويحتررروي 
 .صور للعروض التقديمية المخصصة وأدوات تكنولوجية أخرى

 8988 8988 4    ت
 288    ن

7،4 
للمعلمرين بالوصرول إلرى منتردى  Science Onlineيسرمح موقرع 

 .  المعلم حيث يتبادل المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة
 8988 8988 4    ت
 288    ن

 glencoe.comادر إضافية للمعلم على الرابط تتوفر مص 7.5
 8988 8988 4    ت
 288    ن

 8988 8988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %898 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 8988 8988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
  %898 قق المواصفة الرابعةالنسبة المئوية  لمستوى تح

 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة  أن( 188-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في (8988)معياري  وبانحراف، (8988)تساوي  توظيف التقنية لدعم التعلم

؛ وبنسبة فضة جداً منخوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .897أقل من-8988)المدى ما بين 
وكذا الحال بالنسبة لشواهد للمؤشر السابع حيث تغيب التقنية والتي هي من ضمن أدوات %(. 898)

 .المعلم  في ظل غياب حقيبة المعلم
 

 خالصة نتائج المحور األول: 
لعرض نتائج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

مؤشرات ( 7)مواصفة تضمنت ( 4)اصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها تحليل كل مو 
رئيسة، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( 182-4)ات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول رقم االنحرافو 
 :لنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يليالمتوسطات الحسابية وا
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 203-4 جدول 

 الكيمياء لكتاب الطالب المواصفات التربوية المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب لمئويةا

 . %.19. 8928 .292 تمحور المحتوى حول االستقصاء 2
 2 %.719 89.87 2917 التعلم المتمركز حول المتعلم 1
 1 %4297 ...89 .291 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة .
 4 %898 8988 8988 توظيف التقنية لدعم التعلم 4

  %.4.9 89.17 2941 ول الكليمستوى تحقق المواصفات للمحور األ 
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي ( 182-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور (89.17)معياري  وبانحراف ، (2941)تساوي 

 %(. .4.9)ق تساوي  ، ونسبة التحق(29.8أقل من -.897)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2917-8988)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

( 2917)وبمتوسط حسابي بلغ  مرتفعةبدرجة  التعلم المتمركز حول المتعلمتحققت المواصفة الثانية 
م في استخدام أساليب دعم المعلوجاءت في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة الثالثة 

الذي  تمحور المحتوى حول االستقصاءثم المواصفة األولى ( .291)بمتوسط حسابي  تقويم متعددة
بين مواصفات المحور ( .292)، وجاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي منخفضةتحقق بدرجة 

المرتبة الرابعة بين في ت وجاء توظيف التقنية لدعم التعلمالمواصفة  تحققلم تاألول، وأخيرًا 
 .مواصفات المحور األول

 
 

 المواصفات الفنية لدليل المعلم كيمياء للصف األول الثانوي: المحور الثاني 4-3-1-2-2
مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه  يركز هذا المحور على   

ظاهري واإلخراج الفني للمنتج المنتج التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم ال
لدليل  األصلالتعليمي، لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

مؤشرا رئيسا، وتم عرض نتائج هذا المحور ( 21)، ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها المعلم
 :كلي لهذا المحور كما يليبتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها ال
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 للصف األول  للكيمياء لدليل المعلم المظهر الخارجي: المحور الثاني من المواصفة األولى
 الثانوي

مؤشر هذه المواصفة وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط لتم تحليل تقييم المحللين األربعة 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةية الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئو 

 202-4  جدول

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 الصف األول الثانويللكيمياء المعلم  "لدليلل المظهر الخارجي"

 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 سابيالح
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 الجاذبية والمتانة 1المؤشر 

 يتميز الدليل بسماكة غالفه  1.1
  4   ت

2988 292. 
  288   ن

 تتناسب الصورة المعروضة على غالف الكتاب مع طبيعة المادة 1.2
  . 2  ت

291. 29.8 
  .7 .1  ن

 تماثل صورة الغالف مع صورة غالف كتاب الطالب 1.3
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

1.4 
 يوجد في صفحة الغالف الداخلي موقعا الكترونيا للمعلم 

physicspp.com 
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

1.5 
يحوي الغالف الخلفي قائمة مختصرة بالفصول، اسماء المؤلفين، 

 اإللكتروني للشركة المنتجة والموقع
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 ..897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %4297 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 ..897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  %4297 ولىالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األ
 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن (181-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما (..897)معياري  وبانحراف ، (.291)تساوي  المظهر الخارجي

 %(.4297)؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من-.897)بين 
-.897)اوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين وتر 

ه أنحيث  ،(.191)تفعة وبمتوسط حسابي قيمته بدرجة مر ( 7 -2) ،(.-2) نا، وتحقق الشاهد(.191
وبالنسبة لإلسماء والفصول المدرجة في الغالف الخلفي فال وجود لها ، يوجد تطابق مع كتاب الطالب

سماء الخاصة اءت النتيجة مرتفعة لوجود تلك األما جنا  معلم لمشروع العلوم والرياضيات و في دليل ال
يليهما في . ة للغالف الداخليالثاني شراف في الصفحةالمراجعة والمواءمة والتعريب واإلبالتحرير و 
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 203-4 جدول 

 الكيمياء لكتاب الطالب المواصفات التربوية المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول 
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب لمئويةا

 . %.19. 8928 .292 تمحور المحتوى حول االستقصاء 2
 2 %.719 89.87 2917 التعلم المتمركز حول المتعلم 1
 1 %4297 ...89 .291 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة .
 4 %898 8988 8988 توظيف التقنية لدعم التعلم 4

  %.4.9 89.17 2941 ول الكليمستوى تحقق المواصفات للمحور األ 
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي ( 182-4)يتضح من الجدول 
؛ حيث منخفضة، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور (89.17)معياري  وبانحراف ، (2941)تساوي 

 %(. .4.9)ق تساوي  ، ونسبة التحق(29.8أقل من -.897)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (2917-8988)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

( 2917)وبمتوسط حسابي بلغ  مرتفعةبدرجة  التعلم المتمركز حول المتعلمتحققت المواصفة الثانية 
م في استخدام أساليب دعم المعلوجاءت في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة الثالثة 

الذي  تمحور المحتوى حول االستقصاءثم المواصفة األولى ( .291)بمتوسط حسابي  تقويم متعددة
بين مواصفات المحور ( .292)، وجاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي منخفضةتحقق بدرجة 

المرتبة الرابعة بين في ت وجاء توظيف التقنية لدعم التعلمالمواصفة  تحققلم تاألول، وأخيرًا 
 .مواصفات المحور األول

 
 

 المواصفات الفنية لدليل المعلم كيمياء للصف األول الثانوي: المحور الثاني 4-3-1-2-2
مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه  يركز هذا المحور على   

ظاهري واإلخراج الفني للمنتج المنتج التعليمي من الناحية المادية الظاهرية يتمثل في التصميم ال
لدليل  األصلالتعليمي، لكافة مكونات الكتاب وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة 

مؤشرا رئيسا، وتم عرض نتائج هذا المحور ( 21)، ويتضمن ثالثة مواصفات يندرج تحتها المعلم
 :كلي لهذا المحور كما يليبتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها وترتيبها ال
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 للصف األول  للكيمياء لدليل المعلم المظهر الخارجي: المحور الثاني من المواصفة األولى
 الثانوي

مؤشر هذه المواصفة وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط لتم تحليل تقييم المحللين األربعة 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةية الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئو 

 202-4  جدول

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة األولى
 الصف األول الثانويللكيمياء المعلم  "لدليلل المظهر الخارجي"

 البنود
المتوسط  مستوى التحقق ت

 سابيالح
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 الجاذبية والمتانة 1المؤشر 

 يتميز الدليل بسماكة غالفه  1.1
  4   ت

2988 292. 
  288   ن

 تتناسب الصورة المعروضة على غالف الكتاب مع طبيعة المادة 1.2
  . 2  ت

291. 29.8 
  .7 .1  ن

 تماثل صورة الغالف مع صورة غالف كتاب الطالب 1.3
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

1.4 
 يوجد في صفحة الغالف الداخلي موقعا الكترونيا للمعلم 

physicspp.com 
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

1.5 
يحوي الغالف الخلفي قائمة مختصرة بالفصول، اسماء المؤلفين، 

 اإللكتروني للشركة المنتجة والموقع
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 ..897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %4297 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 ..897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  %4297 ولىالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األ
 

 األولىقيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن (181-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما (..897)معياري  وبانحراف ، (.291)تساوي  المظهر الخارجي

 %(.4297)؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من-.897)بين 
-.897)اوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر األول بين وتر 

ه أنحيث  ،(.191)تفعة وبمتوسط حسابي قيمته بدرجة مر ( 7 -2) ،(.-2) نا، وتحقق الشاهد(.191
وبالنسبة لإلسماء والفصول المدرجة في الغالف الخلفي فال وجود لها ، يوجد تطابق مع كتاب الطالب

سماء الخاصة اءت النتيجة مرتفعة لوجود تلك األما جنا  معلم لمشروع العلوم والرياضيات و في دليل ال
يليهما في . ة للغالف الداخليالثاني شراف في الصفحةالمراجعة والمواءمة والتعريب واإلبالتحرير و 
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ى بمستوى تحقق منخفض حيث نحكم عل( .291)بمتوسط حسابي قيمته ( 1-2)ة الشاهد الثاني المرتبة
التناسب ما بين الصورة المعروضة وغالف الكتاب بحسب ارتباطها بطبيعة المادة والصورة عبارة عن 

كتاب  نإاللهب المميزة لكل عنصر وحيث  نالو أمن العناصر تشتعل وتظهر  اطباق بتري تحوى عددأ
واصها التغيرات ي يتناول مفهوم المادة بشكل عام خناول والثنوي بفصليه األاثالول الكيمياء للصف األ

حٍد ما كما  إلى التي تطرأ عليها حساباتها وغيرها فنسبة ارتباط تلك الصورة بطبيعة المادة تعتبر جيدة
بمتوسط حسابي ( 2-2)، ثم الشاهد األصلها مطابقة لما ورد في غالف دليل المعلم في السلسة أن
، ثم األصلة بالسلسة ومستوى تحقق منخفض حيث سماكة دليل المعلم منخفضة مقارن( 2988)

ومستوى تحقق منخفض حيث يحتوي الغالف الدخلي على ( .897)بمتوسط حسابي ( 4-2)الشاهد 
 .غير مفعل احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد ولكون الموقعالتعليمية  كانموقع بوابة العبي

  لصف األول الثانويل للكيمياء لدليل المعلم أقسام الدليل: المحور الثانيمن المواصفة الثانية 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( .18-4)ويوضح الجدول رقم ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 

 201-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي الصف األول للكيمياء ليل المعلملد" أقسام الدليل"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

2.1 
يوجد بمقدمات الدليل صفحة تتضمن الرموز المستخدمة 

 في السالمة
 4    ت

 288    ن 8988 988.

2.2 
يشمل مقدمات الدليل على صفحة مماثلة للغالف 

 الخارجي
 4    ت

 288    ن 8988 988.

2.3 
تشمل مقدمات الدليل على صفحات ألسماء المؤلفين 
 والمراجعين والمستشارين والمشاركين في الكتابة

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

2.4 
على فهرس مختصر يتضمن دليل  تشمل مقدمات الدليل

الطالب الخا  بالمعلم، وبه أسماء فصول الكتاب، دليل 
 مصادر الطالب موضحة بأرقام الصفحات

  1 1  ت
  8. 8.  ن .297 29.8

2.5 
يبدأ الدليل بصفحات تتضمن سمات كتاب الطالب وكيفية 

 استفادة المعلم منه
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

2.6 
مواصفات : شمل كتيب دليل المعلم نظرة عامة لدليل وتتضمني

إطار عمل المعلم، طرائق التدريس المتنوعة، تخطيط الفصل، 
 تدريس الفصل، تقويم الدروس والفصول

 2 .   ت
 ن 29.8 .897

  7. 1. 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

2.7 

 :يشمل كتيب دليل المعلم على حلول صفية تتضمن
اء علررررى المعررررايير خطرررروات تنظرررريم مخطررررط لمررررنهج الكيميرررراء بنرررر -

 الوطنية 
 (التنوع الثقافي)تلبية احتياجات الطالب  -
 كيفية تعلم المفردات العلمية األكاديمية  -
 االستفادة من بعض المنتجات لتحسين قراءة الطالب -
 استراتيجيات التعامل مع االختبارات -
 استراتيجيات التقويم البديلة -
 استراتيجيات استخدام الشبكة العنكبوتية -
 س القائم على االستقصاءالتدري -

 المطويات

 1 1   ت

89.8 2988 
 8. 8.   ن

2.8 

يشرررررمل كتيرررررب دليرررررل المعلرررررم علرررررى صرررررفحات المصرررررادر اإلثرائيرررررة 
 :وتتضمن

، التقنيررة (الشررفافيات -أدلررة نشرراط مختبررر الكيميرراء)الترردريب العملرري 
مواقررع الشرربكة العنكبوتيررة للشررركة خاصررة بالكيميرراء  -CDأقرررا  )

 (تجارب تفاعلية واختبارات الكترونية وألعاب تحتوي على

 . 2   ت

 ن 89.8 .891
  1. 7. 

2.9 
: يشررمل كتيررب دليررل المعلررم علررى التطرروير المهنرري للمعلررم ويتضررمن
مصررررادر السررررتراتيجيات ترررردريس للمعلررررم ومواقررررع للشرررربكة العنكبوتيررررة 

 ودليل ورش العمل  

 4    ت
 288    ن 8988 8988

2.10 

 :يب دليل المعلم على محاليل المختبر وتتضمنيشمل كت
تحضرير محلرول  -تحضرير محلرول مرن مرادة صرلبة)الموالرية  -

 (من قانون التخفيف
 تحضير محلول بمعرفة النسبة المئوية الكتلية -

 تحضير محلول بمعرفة النسبة المئوية الحجمية

 2 .   ت

 .1 .7   ن 29.8 .897

2.11 
ئمرة براألجهزة واألدوات والمرواد الكيميائيرة يشمل كتيب دليل المعلرم قا

 المطلوبة للفصول
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 .897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
489.2

%  

 الفصل  ( مخطط)صفحة منظم  3المؤشر 

 علوي باللون األزرق يتميز مخطط الفصل ب طار 3.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يتضمن مخطط الفصل أيقونة عبارة الفكرة العامة 3.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

3.3 
    4 ت يمتد مخطط الفصل في صفحتين ويتضمن جدول في كل صفحة 

.988 8988 
    288 ن

3.4 
ى اليسرررار توزيرررع يتضرررمن جررردول مخطرررط الفصرررل فررري الصرررفحة علررر

، الرربط مررع المعررايير (2عمررود )األهرداف وفررق الرردروس فري الفصررل 
 (..عمود )، التخطيط ومصادر تقييم التعّلم  (1عمود )الوطنية 

   . 2 ت
   .7 .1 ن 29.8 .191
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ى بمستوى تحقق منخفض حيث نحكم عل( .291)بمتوسط حسابي قيمته ( 1-2)ة الشاهد الثاني المرتبة
التناسب ما بين الصورة المعروضة وغالف الكتاب بحسب ارتباطها بطبيعة المادة والصورة عبارة عن 

كتاب  نإاللهب المميزة لكل عنصر وحيث  نالو أمن العناصر تشتعل وتظهر  اطباق بتري تحوى عددأ
واصها التغيرات ي يتناول مفهوم المادة بشكل عام خناول والثنوي بفصليه األاثالول الكيمياء للصف األ

حٍد ما كما  إلى التي تطرأ عليها حساباتها وغيرها فنسبة ارتباط تلك الصورة بطبيعة المادة تعتبر جيدة
بمتوسط حسابي ( 2-2)، ثم الشاهد األصلها مطابقة لما ورد في غالف دليل المعلم في السلسة أن
، ثم األصلة بالسلسة ومستوى تحقق منخفض حيث سماكة دليل المعلم منخفضة مقارن( 2988)

ومستوى تحقق منخفض حيث يحتوي الغالف الدخلي على ( .897)بمتوسط حسابي ( 4-2)الشاهد 
 .غير مفعل احتل المرتبة األخيرة بين الشواهد ولكون الموقعالتعليمية  كانموقع بوابة العبي

  لصف األول الثانويل للكيمياء لدليل المعلم أقسام الدليل: المحور الثانيمن المواصفة الثانية 
( .)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( .18-4)ويوضح الجدول رقم ، لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمئوية 
 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية  االنحرافالحسابي و 

 201-4 جدول 

 ةالثاني التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة
 الثانوي الصف األول للكيمياء ليل المعلملد" أقسام الدليل"

 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

2.1 
يوجد بمقدمات الدليل صفحة تتضمن الرموز المستخدمة 

 في السالمة
 4    ت

 288    ن 8988 988.

2.2 
يشمل مقدمات الدليل على صفحة مماثلة للغالف 

 الخارجي
 4    ت

 288    ن 8988 988.

2.3 
تشمل مقدمات الدليل على صفحات ألسماء المؤلفين 
 والمراجعين والمستشارين والمشاركين في الكتابة

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

2.4 
على فهرس مختصر يتضمن دليل  تشمل مقدمات الدليل

الطالب الخا  بالمعلم، وبه أسماء فصول الكتاب، دليل 
 مصادر الطالب موضحة بأرقام الصفحات

  1 1  ت
  8. 8.  ن .297 29.8

2.5 
يبدأ الدليل بصفحات تتضمن سمات كتاب الطالب وكيفية 

 استفادة المعلم منه
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

2.6 
مواصفات : شمل كتيب دليل المعلم نظرة عامة لدليل وتتضمني

إطار عمل المعلم، طرائق التدريس المتنوعة، تخطيط الفصل، 
 تدريس الفصل، تقويم الدروس والفصول

 2 .   ت
 ن 29.8 .897

  7. 1. 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

2.7 

 :يشمل كتيب دليل المعلم على حلول صفية تتضمن
اء علررررى المعررررايير خطرررروات تنظرررريم مخطررررط لمررررنهج الكيميرررراء بنرررر -

 الوطنية 
 (التنوع الثقافي)تلبية احتياجات الطالب  -
 كيفية تعلم المفردات العلمية األكاديمية  -
 االستفادة من بعض المنتجات لتحسين قراءة الطالب -
 استراتيجيات التعامل مع االختبارات -
 استراتيجيات التقويم البديلة -
 استراتيجيات استخدام الشبكة العنكبوتية -
 س القائم على االستقصاءالتدري -

 المطويات

 1 1   ت

89.8 2988 
 8. 8.   ن

2.8 

يشرررررمل كتيرررررب دليرررررل المعلرررررم علرررررى صرررررفحات المصرررررادر اإلثرائيرررررة 
 :وتتضمن

، التقنيررة (الشررفافيات -أدلررة نشرراط مختبررر الكيميرراء)الترردريب العملرري 
مواقررع الشرربكة العنكبوتيررة للشررركة خاصررة بالكيميرراء  -CDأقرررا  )

 (تجارب تفاعلية واختبارات الكترونية وألعاب تحتوي على

 . 2   ت

 ن 89.8 .891
  1. 7. 

2.9 
: يشررمل كتيررب دليررل المعلررم علررى التطرروير المهنرري للمعلررم ويتضررمن
مصررررادر السررررتراتيجيات ترررردريس للمعلررررم ومواقررررع للشرررربكة العنكبوتيررررة 

 ودليل ورش العمل  

 4    ت
 288    ن 8988 8988

2.10 

 :يب دليل المعلم على محاليل المختبر وتتضمنيشمل كت
تحضرير محلرول  -تحضرير محلرول مرن مرادة صرلبة)الموالرية  -

 (من قانون التخفيف
 تحضير محلول بمعرفة النسبة المئوية الكتلية -

 تحضير محلول بمعرفة النسبة المئوية الحجمية

 2 .   ت

 .1 .7   ن 29.8 .897

2.11 
ئمرة براألجهزة واألدوات والمرواد الكيميائيرة يشمل كتيب دليل المعلرم قا

 المطلوبة للفصول
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 .897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني

 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني
489.2

%  

 الفصل  ( مخطط)صفحة منظم  3المؤشر 

 علوي باللون األزرق يتميز مخطط الفصل ب طار 3.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يتضمن مخطط الفصل أيقونة عبارة الفكرة العامة 3.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

3.3 
    4 ت يمتد مخطط الفصل في صفحتين ويتضمن جدول في كل صفحة 

.988 8988 
    288 ن

3.4 
ى اليسرررار توزيرررع يتضرررمن جررردول مخطرررط الفصرررل فررري الصرررفحة علررر

، الرربط مررع المعررايير (2عمررود )األهرداف وفررق الرردروس فري الفصررل 
 (..عمود )، التخطيط ومصادر تقييم التعّلم  (1عمود )الوطنية 

   . 2 ت
   .7 .1 ن 29.8 .191
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

3.5 
جرردول ( فرري أعلررى الصررفحة علررى اليمررين)يتضررمن مخطررط الفصررل  
 زمني مقترح لتنفيذ كل درس

   2 . ت
197. 89.8 

   .1 .7 ن

3.6 
يتضرررمن جررردول مخطرررط الفصرررل فررري الصرررفحة علرررى اليمرررين ثرررالث 

مصررادر الررتعلم فرري الفصررل، األدوات المسررتخدمة فرري : أعمرردة تشررمل
 (التجارب، التقنية

   . 2 ت
   .7 .1 ن 29.8 .191

3.7 
يتضرررررمن مخطرررررط الفصرررررل فررررري أسرررررفل الصرررررفحة علرررررى مختصررررررات 

 فة بناء على مستويات الطالبلطرق التدريس المختل( شفرات)
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89.8 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %297. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 

 يفتتح الفصل بصورة  االفتتاحية الموجودة في كتاب الطالب  4.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يتميز لون افتتاحية الفصل باللون األزرق في أعلى الصفحة 4.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.3 
يتضرررمن محتررروى افتتاحيرررة الفصرررل كمرررا فررري كتررراب الطالرررب  الفكررررة 
العامرررة للفصرررل وعنررراوين الررردروس وحقرررائق كيميائيرررة تررررتبط بصرررورة 

 افتتاحية الفصل 

    4 ت
    288 ن 8988 988.

4.4 
علررى يسررار الصررفحة ( عمررود)هررامش )تقسررم هرروامش الرردليل لقسررمين 

 (أسفل الصفحة( عمود)وهامش 
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

يوجررد مربررع برراللون البنرري مكترروب برره رقررم الفصررل بلررون ابرريض فرري  4.5
 رأس الهامش اليسرى في صفحة االفتتاحية 

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

4.6 
الهررامش اليسررار الفتتاحيررة الفصررل توجيهررات لتقررديم الفصررل، الفكرررة 

 العامة 
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

تشررمل الهررامش السررفلى فرري صررفحة االفتتاحيررة علررى جرردول للفصررل  4.7
 لمصادر التعلم ورابط ( سي دي)التفاعلي يشمل اشارة لقر  

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 .8974 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %7.98 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

تتضرررمن الصرررفحة مسررراعدة لتطبيرررق التجربرررة االسرررتهاللية ويتضرررمن  5.1
 اشارة لمحكات التقييم في قر  المعلم

 2 .   ت
897. 29.8 

 .1 .7   ن

 تتضمن الصفحة تحذيرات السالمة 5.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تتضمن الصفحة استراتيجيات التدريس 5.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 إدارة المعمل( اسطوانة)تتضمن الصفحة االشارة  لقر   5.4
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

بره توجيهرات لتوضريح " تحليرل"فحة فري األسرفل عنروان تتضرمن الصر 5.5
 توقعات التي يمكن الحصول عليها من التجربة االستهاللية

    4 ت
.988 8988 

    288 ن
 89.8 ..29 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

  %7.98 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 حضير الدروس المساعدة في ت 6المؤشر 

الهرررررامش األيسرررررر بررررره الفكررررررة الرئيسرررررة للررررردرس تليهرررررا  مختصررررررات  6.1
 لطرق التدريس المختلفة بناء على مستويات الطالب( شفرات)

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على تدريب على المهارات 6.2
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على استراتيجيات للقراءة 6.3
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على دعم الكتابة 6.4
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على تنمية المفاهيم 6.5
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

6.6 

تتناسرررب مسررراعدات التحضرررير  علرررى حسرررب الررردروس فررري محتررروى 
يمكرررن أن تتضرررمن الهررروامش علرررى التفكيرررر الناقرررد،  : كتررراب الطالرررب

وسرؤال توضريحي  للشركل ، Quick (Demo)عررض عملري سرريع 
(caption question) ودعرروة للقررراءة ،(reading check) ،

 concept in)، والمفرراهيم الجديرردة demonstrationعررروض 
motion) ، تحديرررررررررررد المفررررررررررراهيم الخاطئرررررررررررة، المختبرررررررررررر المصرررررررررررغر

(Minilab)  ، أسررررأل الطالررررب، توجيهررررات للتقيرررريم البنررررائي، الخلفيرررررة
، التقيريم، طررق (chemlab)العلمية للمحتوى، والمعمرل االفتراضري 

الترررررررردريس المتمررررررررايزة حسررررررررب الطالررررررررب، الكتابررررررررة فرررررررري الكيميرررررررراء، 
 واستراتيجيات القراءة

    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 .291 19.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %.7.9 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 

 تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 لكتروني مياء االتشمل على توجيهات لزيارة موقع الكي 7.2
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 يحوي توجيهات الستخدام الكلمات المتقاطعة لمفردات الفصل 7.3
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

7.4 
-Exam View CDالمصررادر مررن  يحرروي توجيهررات السررتخدام

ROM  
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 .292 89.4 ق المؤشر السابعالمتوسط الحسابي لمستوى تحق
  %.29. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 

8.1 

فررري نهايرررة كرررل فصرررل يتضرررمن الهرررامش  إجابرررات اسرررئلة المراجعرررة 
والتقيررررريم فررررري تشرررررمل األسرررررئلة مراجعرررررة المفرررررردات، تعلرررررم المفررررراهيم 

 constructed)اليرررررررة والمسرررررررائل الحسرررررررابية، األسرررررررئلة المق
response)التفكير الناقد ، . 

   1 1 ت

 ن 2988 19.8
.8 .8   
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

3.5 
جرردول ( فرري أعلررى الصررفحة علررى اليمررين)يتضررمن مخطررط الفصررل  
 زمني مقترح لتنفيذ كل درس

   2 . ت
197. 89.8 

   .1 .7 ن

3.6 
يتضرررمن جررردول مخطرررط الفصرررل فررري الصرررفحة علرررى اليمرررين ثرررالث 

مصررادر الررتعلم فرري الفصررل، األدوات المسررتخدمة فرري : أعمرردة تشررمل
 (التجارب، التقنية

   . 2 ت
   .7 .1 ن 29.8 .191

3.7 
يتضرررررمن مخطرررررط الفصرررررل فررررري أسرررررفل الصرررررفحة علرررررى مختصررررررات 

 فة بناء على مستويات الطالبلطرق التدريس المختل( شفرات)
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89.8 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث
  %297. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثالث

 صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 

 يفتتح الفصل بصورة  االفتتاحية الموجودة في كتاب الطالب  4.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يتميز لون افتتاحية الفصل باللون األزرق في أعلى الصفحة 4.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

4.3 
يتضرررمن محتررروى افتتاحيرررة الفصرررل كمرررا فررري كتررراب الطالرررب  الفكررررة 
العامرررة للفصرررل وعنررراوين الررردروس وحقرررائق كيميائيرررة تررررتبط بصرررورة 

 افتتاحية الفصل 

    4 ت
    288 ن 8988 988.

4.4 
علررى يسررار الصررفحة ( عمررود)هررامش )تقسررم هرروامش الرردليل لقسررمين 

 (أسفل الصفحة( عمود)وهامش 
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

يوجررد مربررع برراللون البنرري مكترروب برره رقررم الفصررل بلررون ابرريض فرري  4.5
 رأس الهامش اليسرى في صفحة االفتتاحية 

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

4.6 
الهررامش اليسررار الفتتاحيررة الفصررل توجيهررات لتقررديم الفصررل، الفكرررة 

 العامة 
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

تشررمل الهررامش السررفلى فرري صررفحة االفتتاحيررة علررى جرردول للفصررل  4.7
 لمصادر التعلم ورابط ( سي دي)التفاعلي يشمل اشارة لقر  

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 .8974 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %7.98 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الرابع

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

تتضرررمن الصرررفحة مسررراعدة لتطبيرررق التجربرررة االسرررتهاللية ويتضرررمن  5.1
 اشارة لمحكات التقييم في قر  المعلم

 2 .   ت
897. 29.8 

 .1 .7   ن

 تتضمن الصفحة تحذيرات السالمة 5.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تتضمن الصفحة استراتيجيات التدريس 5.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 إدارة المعمل( اسطوانة)تتضمن الصفحة االشارة  لقر   5.4
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

بره توجيهرات لتوضريح " تحليرل"فحة فري األسرفل عنروان تتضرمن الصر 5.5
 توقعات التي يمكن الحصول عليها من التجربة االستهاللية

    4 ت
.988 8988 

    288 ن
 89.8 ..29 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

  %7.98 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 حضير الدروس المساعدة في ت 6المؤشر 

الهرررررامش األيسرررررر بررررره الفكررررررة الرئيسرررررة للررررردرس تليهرررررا  مختصررررررات  6.1
 لطرق التدريس المختلفة بناء على مستويات الطالب( شفرات)

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على تدريب على المهارات 6.2
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على استراتيجيات للقراءة 6.3
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على دعم الكتابة 6.4
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

 قد يشمل الهامش األيسر أو األيمن على تنمية المفاهيم 6.5
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن

6.6 

تتناسرررب مسررراعدات التحضرررير  علرررى حسرررب الررردروس فررري محتررروى 
يمكرررن أن تتضرررمن الهررروامش علرررى التفكيرررر الناقرررد،  : كتررراب الطالرررب

وسرؤال توضريحي  للشركل ، Quick (Demo)عررض عملري سرريع 
(caption question) ودعرروة للقررراءة ،(reading check) ،

 concept in)، والمفرراهيم الجديرردة demonstrationعررروض 
motion) ، تحديرررررررررررد المفررررررررررراهيم الخاطئرررررررررررة، المختبرررررررررررر المصرررررررررررغر

(Minilab)  ، أسررررأل الطالررررب، توجيهررررات للتقيرررريم البنررررائي، الخلفيرررررة
، التقيريم، طررق (chemlab)العلمية للمحتوى، والمعمرل االفتراضري 

الترررررررردريس المتمررررررررايزة حسررررررررب الطالررررررررب، الكتابررررررررة فرررررررري الكيميرررررررراء، 
 واستراتيجيات القراءة

    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 .291 19.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %.7.9 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السادس

 صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 

 تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 لكتروني مياء االتشمل على توجيهات لزيارة موقع الكي 7.2
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 يحوي توجيهات الستخدام الكلمات المتقاطعة لمفردات الفصل 7.3
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

7.4 
-Exam View CDالمصررادر مررن  يحرروي توجيهررات السررتخدام

ROM  
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 .292 89.4 ق المؤشر السابعالمتوسط الحسابي لمستوى تحق
  %.29. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر السابع

 صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 

8.1 

فررري نهايرررة كرررل فصرررل يتضرررمن الهرررامش  إجابرررات اسرررئلة المراجعرررة 
والتقيررررريم فررررري تشرررررمل األسرررررئلة مراجعرررررة المفرررررردات، تعلرررررم المفررررراهيم 

 constructed)اليرررررررة والمسرررررررائل الحسرررررررابية، األسرررررررئلة المق
response)التفكير الناقد ، . 

   1 1 ت

 ن 2988 19.8
.8 .8   
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

8.2 
: تشررررمل فرررري هوامشررررها علررررى اجابررررات أسررررئلة االختبررررار الترررري تشررررمل

اختيرررار مرررن متعررردد، االسرررئلة القصررريرة، االسرررئلة المفتوحرررة، واالسرررئلة 
 السهلة

    4 ت
    288 ن 888 988.

 89.8 .197 وى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمست
  %297. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 المالحق 9المؤشر 

 يوجد فهرس يتكون من جدول لمحتوى المرجعيات  9.1
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

9.2 
المعلومات الموجرودة  مربرع : يوجد دليل للعناصر الكيميائية يتضمن

 جدول الدوري، وكيفية االستفادة من الكتيبالعنصر في ال
 . 2   ت

891. 89.8 
 .7 .1   ن

 يوجد دليل للمهارات رياضية 9.3
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

9.4 

: يتضررمن جررداول  Reference tablesيوجررد  جررداول المراجررع
بعررض  –ثوابررت التفكررك  -الرمرروز واالختصررارات –الرروان العناصررر 

المحتررررروى  –قررررريم درجرررررات الحررررررارة  -زيائيرررررة للعناصررررررالصرررررفات الفي
 (الحراري

 4    ت

 288    ن 8988 8988

 يوجد أسئلة تكميلية وحلول  لممارسة حل المشكالت 9.5
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 يوجد قاموس المصطلحات باللغتين االنجليزية واالسبانية  9.6
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 يوجد قائمة  بالمفردات مرتبة ابجدياً  9.7
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 89872 8947 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %.2.9 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   المالحق 10المؤشر 

 يوجد في المالحق صفحة اعتمادات الصور 10.1
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

10.2 
 4    ت يوجد في المالحق صفحات فارغة للمعلم لكتابة المالحظات

8988 8988 
 288    ن

10.3 
    4 ت ينتهي دليل المعلم بالجدول الدوري في صفحتين

.988 8988 
    288 ن

 8988 2988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %.9.. لمستوى تحقق المؤشر العاشرالنسبة المئوية  

 .89.8 .294 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %4.97 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن (.18-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (.89.8)معياري  فوبانحرا ، (.294)تساوي  أقسام الدليل

 %(.4.97)؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من -.897)
 بين الثاني وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر

وبمستوى تحقق مرتفع ( 988.)بمتوسط حسابي ( 1-1) ،(2-1) ان، وتحققت الشاهد(988.-8988)
بمتوسط حسابي ( 4 -1) ،(.-1) انمما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، يليها الشاهد

لكل منهما بمستوى تحقق متوسط حيث يوجد صفحة واحدة تحوي أسماء القائمين بالتحرير ( 29.8)
ماء المؤلفين والمراجعين سأمن  شراف بدالءمة التعريب والتحرير اللغوي واإلوالمراجعة والموا

وبالنسبة ، ويات الدليلوالمستشارين والمشاركين، وفي الشاهد الرابع ال يوجد سوى فهرس واحد لمحت
ة جهزة المطلوبدوات واأللم تحدد المواد واأل اوجودهفهي رغم دوات والمواد الكيميائية جهزة واأللقائمة األ

 ،(.-1) داهو ثم تأتي الش. مشروع العلوم والرياضياتوي لناثالول في فصول كتاب الكيمياء للصف األ
ومستوى تحقق منخفض حيث يحتوي الدليل صفحة مصغرة ( .897)بمتوسط حسابي  (1-7)،(1-7)

من صفحات الدليل تشتمل على شرح توضيحي للمفردات وما يتضمنه الدليل، ويتناول الشاهد السابع 
( 1 -1)ثم الشاهد . ق التدريس المتنوعة وتخطيطمنه سوى طرائ كتيب دليل المعلم الذي لم يتوفر

د غاب عن ه قأندليل المعلم وجد  إلى ومستوى تحقق منخفض وبالرجوع( 89.8)بمتوسط حسابي 
وفقرة تعلم المفردات  ،كيفية التنظيم والتخطيط لمحتوى كتاب الطالب :من كل صفحة الحلول الصفية

. اعمة للمحتوى مثل كتب خاصة بالمختبر وغيرهاواالستفادة من بعض المنتجات الد، االكاديمية
ب ناومستوى تحقق منخفض جدا وذلك لوجود الج( .891)بمتوسط حسابي ( .-1)الشاهد تحقق و 

 ،(28-1) انيليهما أخيرا الشاهد. دلة نشاط مختبر الكيمياء فقط وغياب الشفافيات والتقنيةأالعملي 
ق لعدم توفر المفردات التي تحقق الشواهد في تحقغير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي  (1-22)

قائمة بالمعايير الوطنية ، هنيوالتي تشمل صفحة التطوير الم األصلدليل المعلم بالمقارنة مع السلسة 
كتيب و ، يوضح كيفية تحضير المحاليل المستخدمة داخل فصول الكتابالذي  جدولوال، مريكيةاأل

لمختبرات المدرجة في كتاب الطالب لمشروع العلوم يضا غياب الفهرس التفصيلي لوأ، المعلم
عشر المرتبط  الثاني أما بالنسبة للشاهد. والرياضيات داخل دليل المعلم وفهرس الكيمياء الحياتية

بتوفر صفحات السالمة في المختبر فقد غاب عن تلك الصفحات بطاقة الصالحية على العبوات 
اد الكيميائية فقط أما باقي مفردات الشاهد فقط توفرت جميعا الكيميائية وتقنيات لتخفيض استهالك المو 

 .األصلكما في السلسة 
 حيث( 988.–.191)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 

وبمستوى تحقق  (.988.)على متوسط حسابي ( 7-.) ،(.-.) ،(1-.) ،(2-.)حصلت الشواهد 
بمتوسط حسابي ( .-.)تالها الشاهد . فر المفردات التي تحقق تلك الشواهدمرتفع وهذا يدل على تو 
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 البنود م
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(3) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(1) 
منخفض 

 (0)جداً 

8.2 
: تشررررمل فرررري هوامشررررها علررررى اجابررررات أسررررئلة االختبررررار الترررري تشررررمل

اختيرررار مرررن متعررردد، االسرررئلة القصررريرة، االسرررئلة المفتوحرررة، واالسرررئلة 
 السهلة

    4 ت
    288 ن 888 988.

 89.8 .197 وى تحقق المؤشر الثامنالمتوسط الحسابي لمست
  %297. النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثامن

 المالحق 9المؤشر 

 يوجد فهرس يتكون من جدول لمحتوى المرجعيات  9.1
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

9.2 
المعلومات الموجرودة  مربرع : يوجد دليل للعناصر الكيميائية يتضمن

 جدول الدوري، وكيفية االستفادة من الكتيبالعنصر في ال
 . 2   ت

891. 89.8 
 .7 .1   ن

 يوجد دليل للمهارات رياضية 9.3
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

9.4 

: يتضررمن جررداول  Reference tablesيوجررد  جررداول المراجررع
بعررض  –ثوابررت التفكررك  -الرمرروز واالختصررارات –الرروان العناصررر 

المحتررررروى  –قررررريم درجرررررات الحررررررارة  -زيائيرررررة للعناصررررررالصرررررفات الفي
 (الحراري

 4    ت

 288    ن 8988 8988

 يوجد أسئلة تكميلية وحلول  لممارسة حل المشكالت 9.5
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 يوجد قاموس المصطلحات باللغتين االنجليزية واالسبانية  9.6
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

 يوجد قائمة  بالمفردات مرتبة ابجدياً  9.7
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

 89872 8947 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع
  %.2.9 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر التاسع

   المالحق 10المؤشر 

 يوجد في المالحق صفحة اعتمادات الصور 10.1
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

10.2 
 4    ت يوجد في المالحق صفحات فارغة للمعلم لكتابة المالحظات

8988 8988 
 288    ن

10.3 
    4 ت ينتهي دليل المعلم بالجدول الدوري في صفحتين

.988 8988 
    288 ن

 8988 2988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر
  %.9.. لمستوى تحقق المؤشر العاشرالنسبة المئوية  

 .89.8 .294 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية
  %4.97 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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ة الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن (.18-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (.89.8)معياري  فوبانحرا ، (.294)تساوي  أقسام الدليل

 %(.4.97)؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من -.897)
 بين الثاني وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق الشواهد للمؤشر

وبمستوى تحقق مرتفع ( 988.)بمتوسط حسابي ( 1-1) ،(2-1) ان، وتحققت الشاهد(988.-8988)
بمتوسط حسابي ( 4 -1) ،(.-1) انمما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، يليها الشاهد

لكل منهما بمستوى تحقق متوسط حيث يوجد صفحة واحدة تحوي أسماء القائمين بالتحرير ( 29.8)
ماء المؤلفين والمراجعين سأمن  شراف بدالءمة التعريب والتحرير اللغوي واإلوالمراجعة والموا

وبالنسبة ، ويات الدليلوالمستشارين والمشاركين، وفي الشاهد الرابع ال يوجد سوى فهرس واحد لمحت
ة جهزة المطلوبدوات واأللم تحدد المواد واأل اوجودهفهي رغم دوات والمواد الكيميائية جهزة واأللقائمة األ

 ،(.-1) داهو ثم تأتي الش. مشروع العلوم والرياضياتوي لناثالول في فصول كتاب الكيمياء للصف األ
ومستوى تحقق منخفض حيث يحتوي الدليل صفحة مصغرة ( .897)بمتوسط حسابي  (1-7)،(1-7)

من صفحات الدليل تشتمل على شرح توضيحي للمفردات وما يتضمنه الدليل، ويتناول الشاهد السابع 
( 1 -1)ثم الشاهد . ق التدريس المتنوعة وتخطيطمنه سوى طرائ كتيب دليل المعلم الذي لم يتوفر

د غاب عن ه قأندليل المعلم وجد  إلى ومستوى تحقق منخفض وبالرجوع( 89.8)بمتوسط حسابي 
وفقرة تعلم المفردات  ،كيفية التنظيم والتخطيط لمحتوى كتاب الطالب :من كل صفحة الحلول الصفية

. اعمة للمحتوى مثل كتب خاصة بالمختبر وغيرهاواالستفادة من بعض المنتجات الد، االكاديمية
ب ناومستوى تحقق منخفض جدا وذلك لوجود الج( .891)بمتوسط حسابي ( .-1)الشاهد تحقق و 

 ،(28-1) انيليهما أخيرا الشاهد. دلة نشاط مختبر الكيمياء فقط وغياب الشفافيات والتقنيةأالعملي 
ق لعدم توفر المفردات التي تحقق الشواهد في تحقغير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي  (1-22)

قائمة بالمعايير الوطنية ، هنيوالتي تشمل صفحة التطوير الم األصلدليل المعلم بالمقارنة مع السلسة 
كتيب و ، يوضح كيفية تحضير المحاليل المستخدمة داخل فصول الكتابالذي  جدولوال، مريكيةاأل

لمختبرات المدرجة في كتاب الطالب لمشروع العلوم يضا غياب الفهرس التفصيلي لوأ، المعلم
عشر المرتبط  الثاني أما بالنسبة للشاهد. والرياضيات داخل دليل المعلم وفهرس الكيمياء الحياتية

بتوفر صفحات السالمة في المختبر فقد غاب عن تلك الصفحات بطاقة الصالحية على العبوات 
اد الكيميائية فقط أما باقي مفردات الشاهد فقط توفرت جميعا الكيميائية وتقنيات لتخفيض استهالك المو 

 .األصلكما في السلسة 
 حيث( 988.–.191)بالنسبة للمؤشر الثالث فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 

وبمستوى تحقق  (.988.)على متوسط حسابي ( 7-.) ،(.-.) ،(1-.) ،(2-.)حصلت الشواهد 
بمتوسط حسابي ( .-.)تالها الشاهد . فر المفردات التي تحقق تلك الشواهدمرتفع وهذا يدل على تو 
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ومستوى تحقق مرتفع حيث توفرت المفردات التي تحقق الشاهد واالختالف بين المحكمين ( .197)
( .191)فقد حصال على متوسط حسابي ( 7 -.) ،(4-.) نافي موقع الشريط، أما الشاهد كان

 .عن الجدول المعايير الوطنية االمريكيةبمستوى تحقق مرتفع حيث غاب 
وقد تحققت المؤشرات الفرعية ( 988.–8988)راوحت متوسطات الشواهد بين والمؤشر الرابع ت

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر ( 988.)بمتوسط حسابي ( . -4) ،(1 -4) ،(4-2)
بمتوسط حسابي ( 7 -4) ،(. -4) ،(4-4)يليها المؤشرات الفرعية . المفردات التي تحقق الشواهد

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد بصورة كبيرة، وأخيرًا ( .191)
تحقق حيث ال يحتوى الدليل على أي غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 7)المؤشر الفرعي 

 .القر  المضغوط لمصادر التعّلم إلى شارةإ
حيث حصلت ( 988.-8988)فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين أما المؤشر الخامس 

بمستوى تحقق مرتفع مما ( 988.)على متوسط حسابي ( .-.) ،(.-.) ،(1-.)المؤشرات الفرعية 
ومستوى ( .897)بمتوسط حسابي ( 2-.)يليها الشاهد. يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد

محكات التقييم للتجربة االستهاللية كما في  إلى شارةمنخفض حيث غاب في دليل المعلم اإلتحقق 
تحقق وبذلك احتل غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-.)ثم الشاهد . األصلالسلسة 

 .إدارة المعمل  شارة لقر إالمرتبة األخيرة بينها في المؤشر الخامس عدم وجود 
( 988.)بمتوسط حسابي ( 7-7)وقد تحقق المؤشر السادس بمستوى مرتفع وجاء الشاهد 

مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، ثم تحققت الشواهد للمؤشر  ومستوى تحقق مرتفع
بمستوى تحقق ( .191)بمتوسط حسابي ( .-7) ،(4-7) ،(.-7)  ،(1-7) ،(2-7)السادس 
 .مرتفع

ق المؤشر وحق( 29.8-8988)والمؤشر السابع تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 
بمستوى تحقق متوسط حيث تحتوي صفحة دليل ( 29.8)متوسط حسابي ( 1 -7) ،(2-7)الفرعي 

الدعوة لزيارة الموقع االلكتروني ولكنه غير  إلى ضافةإالدراسة على المفردات الواردة في الدروس 
ليل بمستوى تحقق منخفض حيث ال يحتوي الد( .897)بمتوسط حسابي ( .-7)مفعل، يليه الشاهد 

غير ى ومستو ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-7)ثم الشاهد . على أي إشارة عن الكلمات المتقاطعة
 .Exam View CD-ROMقرا  المضغوطة الستخدام المصادر تحقق في ظل غياب األم

( 1-1)وتحقق الشاهد ( 988.-19.8)والمؤشر الثامن تراوحت المتوسطات له الحسابية بين 
يليه . ستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهدبم( 988.)بمتوسط حسابي 

فقرة  إلى ومستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر المفردات إضافة( 19.8)بمتوسط حسابي ( 2-1)الشاهد 
 . تقويم اضافي في النسخة المعربة
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ل لك( 29.8)بلغت قيمته ( 7 -.) ،(.-.)حقق المؤشر التاسع متوسط حسابي للشواهد و 
ه غاب في دليل المعلم للمشروع مرجعيات تحوي أسئلة إضافية لمساعدة الطالب على أنمنها حيث 

ه غاب في دليل أنحيث ( .891)بمتوسط حسابي ( 1-.)ثم الشاهد . ةمهارات حل المشكل نقاتإ
( 7-.) ،(4-.) ،(.-.) ،(2-.)وأخيرا جاءت الشواهد . المعلم للمشروع دليل العناصر الكيميائية

، من دليل المرجعيات وذلك لعدم توفر كل( 8988)يمته تحقق وبمتوسط حسابي بلغت قغير ممستوى ب
 .جليزينقاموس االال، جدول للمراجع، دليل المهارات الرياضية

وبمتوسط حسابي  غير متحققبمستوى ( 1 -28) ،(2-28)والمؤشر العاشر تحققت شواهده 
بمتوسط حسابي ( .-28)واهد في حين جاء الشاهد لعدم توفر المفردات التي تحقق الش( 8988)
ة مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الثاني ومستوى تحقق مرتفع بين مؤشرات المواصفة( 988.)

 .الشاهد
 

  لدليل  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم: المحور الثانيمن المواصفة الثالثة
 انويللصف األول الث للكيمياء المعلم
( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
ط التكرارات والمتوس( 184-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 
 .كما يلي

 204-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" قيم في دليل المعلميتسق الترميز وعالمات التر "

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 11المؤشر 

11.1 
ي جميرررع تكرررون الرمررروز موحررردة وواضرررحة الداللرررة فررر

 الكتاب 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

11.2 
توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من الفقررة 

 المعنية
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %288 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 12المؤشر 

12.1 
تررررررقيم الصرررررفحات باألرقرررررام الرومأنيرررررة للقررررروائم فررررري 

 مقدمات الكتاب 
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن
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ومستوى تحقق مرتفع حيث توفرت المفردات التي تحقق الشاهد واالختالف بين المحكمين ( .197)
( .191)فقد حصال على متوسط حسابي ( 7 -.) ،(4-.) نافي موقع الشريط، أما الشاهد كان

 .عن الجدول المعايير الوطنية االمريكيةبمستوى تحقق مرتفع حيث غاب 
وقد تحققت المؤشرات الفرعية ( 988.–8988)راوحت متوسطات الشواهد بين والمؤشر الرابع ت

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر ( 988.)بمتوسط حسابي ( . -4) ،(1 -4) ،(4-2)
بمتوسط حسابي ( 7 -4) ،(. -4) ،(4-4)يليها المؤشرات الفرعية . المفردات التي تحقق الشواهد

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد بصورة كبيرة، وأخيرًا ( .191)
تحقق حيث ال يحتوى الدليل على أي غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 7)المؤشر الفرعي 

 .القر  المضغوط لمصادر التعّلم إلى شارةإ
حيث حصلت ( 988.-8988)فقد تراوحت متوسطات الشواهد بين أما المؤشر الخامس 

بمستوى تحقق مرتفع مما ( 988.)على متوسط حسابي ( .-.) ،(.-.) ،(1-.)المؤشرات الفرعية 
ومستوى ( .897)بمتوسط حسابي ( 2-.)يليها الشاهد. يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد

محكات التقييم للتجربة االستهاللية كما في  إلى شارةمنخفض حيث غاب في دليل المعلم اإلتحقق 
تحقق وبذلك احتل غير مومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-.)ثم الشاهد . األصلالسلسة 

 .إدارة المعمل  شارة لقر إالمرتبة األخيرة بينها في المؤشر الخامس عدم وجود 
( 988.)بمتوسط حسابي ( 7-7)وقد تحقق المؤشر السادس بمستوى مرتفع وجاء الشاهد 

مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، ثم تحققت الشواهد للمؤشر  ومستوى تحقق مرتفع
بمستوى تحقق ( .191)بمتوسط حسابي ( .-7) ،(4-7) ،(.-7)  ،(1-7) ،(2-7)السادس 
 .مرتفع

ق المؤشر وحق( 29.8-8988)والمؤشر السابع تراوحت المتوسطات الحسابية للشواهد بين 
بمستوى تحقق متوسط حيث تحتوي صفحة دليل ( 29.8)متوسط حسابي ( 1 -7) ،(2-7)الفرعي 

الدعوة لزيارة الموقع االلكتروني ولكنه غير  إلى ضافةإالدراسة على المفردات الواردة في الدروس 
ليل بمستوى تحقق منخفض حيث ال يحتوي الد( .897)بمتوسط حسابي ( .-7)مفعل، يليه الشاهد 

غير ى ومستو ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-7)ثم الشاهد . على أي إشارة عن الكلمات المتقاطعة
 .Exam View CD-ROMقرا  المضغوطة الستخدام المصادر تحقق في ظل غياب األم

( 1-1)وتحقق الشاهد ( 988.-19.8)والمؤشر الثامن تراوحت المتوسطات له الحسابية بين 
يليه . ستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهدبم( 988.)بمتوسط حسابي 

فقرة  إلى ومستوى تحقق مرتفع حيث تتوفر المفردات إضافة( 19.8)بمتوسط حسابي ( 2-1)الشاهد 
 . تقويم اضافي في النسخة المعربة
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ل لك( 29.8)بلغت قيمته ( 7 -.) ،(.-.)حقق المؤشر التاسع متوسط حسابي للشواهد و 
ه غاب في دليل المعلم للمشروع مرجعيات تحوي أسئلة إضافية لمساعدة الطالب على أنمنها حيث 

ه غاب في دليل أنحيث ( .891)بمتوسط حسابي ( 1-.)ثم الشاهد . ةمهارات حل المشكل نقاتإ
( 7-.) ،(4-.) ،(.-.) ،(2-.)وأخيرا جاءت الشواهد . المعلم للمشروع دليل العناصر الكيميائية

، من دليل المرجعيات وذلك لعدم توفر كل( 8988)يمته تحقق وبمتوسط حسابي بلغت قغير ممستوى ب
 .جليزينقاموس االال، جدول للمراجع، دليل المهارات الرياضية

وبمتوسط حسابي  غير متحققبمستوى ( 1 -28) ،(2-28)والمؤشر العاشر تحققت شواهده 
بمتوسط حسابي ( .-28)واهد في حين جاء الشاهد لعدم توفر المفردات التي تحقق الش( 8988)
ة مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الثاني ومستوى تحقق مرتفع بين مؤشرات المواصفة( 988.)

 .الشاهد
 

  لدليل  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم: المحور الثانيمن المواصفة الثالثة
 انويللصف األول الث للكيمياء المعلم
( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها  

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
ط التكرارات والمتوس( 184-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 
 .كما يلي

 204-4 جدول 

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثة
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" قيم في دليل المعلميتسق الترميز وعالمات التر "

 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 تتسم الرموز بالوضوح ولها داللة علمية متسقة 11المؤشر 

11.1 
ي جميرررع تكرررون الرمررروز موحررردة وواضرررحة الداللرررة فررر

 الكتاب 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

11.2 
توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة من الفقررة 

 المعنية
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر
  %288 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ترقم صفحات الدليل بطريقة متسقة في جميع أجزاءه 12المؤشر 

12.1 
تررررررقيم الصرررررفحات باألرقرررررام الرومأنيرررررة للقررررروائم فررررري 

 مقدمات الكتاب 
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

12.2 
 Teacher)تررررررقيم صرررررفحات كتررررراب المعلرررررم 

Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  ) 
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

12.3 
    4 ت تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات

.988 8988 
    288 ن

 8988 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %4297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 89.8 ..29 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %7.98 لمستوى تحقق المواصفة الثالثة النسبة المئوية 
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن (184-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (89.8)معياري  وبانحراف ، (..29)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

تكون درجة تحقق هذه المواصفة وبذلك ( .191أقل من -29.8)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7.98)؛ وبنسبة متوسطة

بمستوى تحقق مرتفع ( 988.)وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق ( 988.)حيث حققا متوسط حسابي ( 1-22) ،(2-22) للشاهدانوكذا الحال بالنسبة 

 .  دمرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواه
تراوحت بين  لشواهدهعشر فقد حصل على متوسطات حسابية  الثاني بالنسبة للمؤشر

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 988.)على متوسط حسابي ( .-21)وحصل الشاهد ( 988.-8988)
بمستوى ( .897)بمتوسط حسابي ( 2-21)، يليه الشاهد توفر المفردات التي تحقق الشواهدعلى 

الخاصة بها فقد رقمت الصفحات الصفحات فقد تحققت المفردات  إلى جوعتحقق منخفض وبالر 
غير بمستوى ( 8988)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1-21)وأخيرا الشاهد . يةنارقام الرومباأل
 .تحقق مما يدل على عدم توفر المفردات التي تحقق الشواهدم
 
 

 خالصة نتائج المحور الثاني: 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور األول 

مؤشرا ( 21)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسًا، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( .18-4)ستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول ات المعيارية، والنسب المئوية لماالنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 201-4  جدول

  لدليل المعلمللمواصفات الفنية  الثاني المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور

المتوسط  المواصفات صفةرقم الموا
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

 . %4297 ..897 .291 الشكل الخارجي للكتاب 2
 1 %4.97 .89.8 .294 أقسام الدليل 1
 2 %7.98 89.8 ..29 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم .

  %898. 7..89 29.8 يمستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكل
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( .18-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (7..89)معياري  وبانحراف ، (29.8)تساوي 

 %(. 898.)ي  ، ونسبة التحقق تساو (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (..29-.291)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

بدرجة متوسطة وبمتوسط  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلمتحققت المواصفة الثالثة 
 أقسام الدليل ةالثاني ، يليها المواصفةالثاني في المحور األولىوجاءت في المرتبة ( ..29)حسابي بلغ 

وجاءت  الشكل الخارجي للكتاب األولىبدرجة تحقق منخفضة، ثم المواصفة ( .294)بمتوسط حسابي 
 .الثاني بين مواصفات المحور( .291)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

 

 -مواصووفات التنوواول والعوورض دليوول المعلووم للصووف األول الثووانوي: المحووور الثالوو   4-3-1-2-1
 كيمياء

الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من حور على يركز هذا الم
الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، من حيث 

( 22)أربعة مواصفات يندرج تحتها هذا المحور ويتضمن  .بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس
مؤشرات رئيسة، وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها 

 :وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق لدليل : المحور الثال  من المواصفة األولى

 للصف األول الثانوي للكيمياء المعلم
مؤشرا ( 2)ييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تق

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 
اف التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحر ( 187-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 البنود م
المتوسط  مستوى التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

12.2 
 Teacher)تررررررقيم صرررررفحات كتررررراب المعلرررررم 

Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  ) 
 4    ت

8988 8988 
 288    ن

12.3 
    4 ت تستخدم األرقام بشكل تسلسلي لترقيم الصفحات

.988 8988 
    288 ن

 8988 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
  %4297 النسبة المئوية  لمستوى تحقق المؤشر الثاني عشر
 89.8 ..29 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %7.98 لمستوى تحقق المواصفة الثالثة النسبة المئوية 
 

قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  أن (184-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (89.8)معياري  وبانحراف ، (..29)تساوي  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم

تكون درجة تحقق هذه المواصفة وبذلك ( .191أقل من -29.8)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7.98)؛ وبنسبة متوسطة

بمستوى تحقق مرتفع ( 988.)وقد حصل المؤشر الحادي عشر على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق ( 988.)حيث حققا متوسط حسابي ( 1-22) ،(2-22) للشاهدانوكذا الحال بالنسبة 

 .  دمرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواه
تراوحت بين  لشواهدهعشر فقد حصل على متوسطات حسابية  الثاني بالنسبة للمؤشر

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل ( 988.)على متوسط حسابي ( .-21)وحصل الشاهد ( 988.-8988)
بمستوى ( .897)بمتوسط حسابي ( 2-21)، يليه الشاهد توفر المفردات التي تحقق الشواهدعلى 

الخاصة بها فقد رقمت الصفحات الصفحات فقد تحققت المفردات  إلى جوعتحقق منخفض وبالر 
غير بمستوى ( 8988)والذي حصل على متوسط حسابي ( 1-21)وأخيرا الشاهد . يةنارقام الرومباأل
 .تحقق مما يدل على عدم توفر المفردات التي تحقق الشواهدم
 
 

 خالصة نتائج المحور الثاني: 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور األول 

مؤشرا ( 21)مواصفة تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
رئيسًا، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، 

( .18-4)ستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول ات المعيارية، والنسب المئوية لماالنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 201-4  جدول

  لدليل المعلمللمواصفات الفنية  الثاني المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور

المتوسط  المواصفات صفةرقم الموا
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

 . %4297 ..897 .291 الشكل الخارجي للكتاب 2
 1 %4.97 .89.8 .294 أقسام الدليل 1
 2 %7.98 89.8 ..29 يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلم .

  %898. 7..89 29.8 يمستوى تحقق  المواصفات  للمحور الثاني الكل
 

الكلي  الثاني قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور أن( .18-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (7..89)معياري  وبانحراف ، (29.8)تساوي 

 %(. 898.)ي  ، ونسبة التحقق تساو (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (..29-.291)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين 

بدرجة متوسطة وبمتوسط  يتسق الترميز وعالمات الترقيم في دليل المعلمتحققت المواصفة الثالثة 
 أقسام الدليل ةالثاني ، يليها المواصفةالثاني في المحور األولىوجاءت في المرتبة ( ..29)حسابي بلغ 

وجاءت  الشكل الخارجي للكتاب األولىبدرجة تحقق منخفضة، ثم المواصفة ( .294)بمتوسط حسابي 
 .الثاني بين مواصفات المحور( .291)في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

 

 -مواصووفات التنوواول والعوورض دليوول المعلووم للصووف األول الثووانوي: المحووور الثالوو   4-3-1-2-1
 كيمياء

الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنتج التعليمي من حور على يركز هذا الم
الناحية التربوية والفنية لتنظيم المحتوى بين دفتي الكتاب لمنتجات السلسلة األصل لدليل المعلم، من حيث 

( 22)أربعة مواصفات يندرج تحتها هذا المحور ويتضمن  .بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس
مؤشرات رئيسة، وتم عرض نتائج هذا المحور بتحليل نتائج كل مواصفة من خالل تحليل مؤشراتها 

 :وترتيبها الكلي لهذا المحور كما يلي
 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق لدليل : المحور الثال  من المواصفة األولى

 للصف األول الثانوي للكيمياء المعلم
مؤشرا ( 2)ييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تم تحليل تق

وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى 
اف التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحر ( 187-4)ويوضح الجدول ، تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 201-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي ليل المعلم الصف األوللد" وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل "

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى والوضوح 1المؤشر 

تظهرر أهررداف الررتعلم بوضروح فرري بدايررة كررل  1.1
 صلفصل بمخطط الف

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

يوثق ارتباط الدروس بالمعرايير الوطنيرة فري  1.2
 مخطط الفصل

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

 تناقش األفكار الرئيسة في بداية كل درس 1.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

يررررروفر دليرررررل المعلرررررم قائمرررررة توضرررررح ارتبررررراط  1.4
 معايير التربية العمليةب( المنهج)البرنامج 

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 .894 2911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 .894 2911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

األولى قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 187-4)يتضح من الجدول 
، (.894)معياري  وبانحراف، (2911)تساوي  كونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7197)؛ وبنسبة متوسطة

بمستوى تحقق متوسط وبالنسبة ( 2911)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع لكل منهما ( 988.)فقد حصال على متوسط حسابي ( .-2)، (2-2)للشاهدان 

سابي فقد حصل على متوسط ح( 1)مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، أما الشاهد 
المحتوى يحقق المعايير الوطنية االمريكية ولكن ال يوثق  أنومستوى تحقق متوسط حيث ( 29.8)

غير ومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-2)يليه الشاهد . ارتباطه بالدروس في مخطط الفصل
 .  تحقق مما يدل على عدم توفر المفردات التي تحقق الشواهدم
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  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل: الثال المحور من المواصفة الثانية 
 (للصف األول الثانوي للكيمياء لدليل المعلم)

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
التكرارات، والنسب  المعياري لهذه االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 187-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 

 207-4 جدول 

 ةالثاني رات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفةالتكرا
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

2.1 
مكونررات الرردليل مرتبررة بتسلسررل ثابررت ومتوافررق مررع 

 المحتوى
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

2.2 
( مرررنظم)يقسرررم الررردليل إلرررى كتيرررب المعلرررم، مخطرررط 

 الفصل، المساعدة في التحضير، المرجعيات
  1 1  ت

  8. 8.  ن .297 29.8
 .2911 1988 لمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثانيا

  %7797 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعلم على استخدامه 3المؤشر 

تترروفر مقرردمات توضررح بنيررة كترراب الطالررب وتقرردم  3.1
 وناته وكيفية استخدامهللمعلم شرحا لمك

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

يقرررررردم الرررررردليل توجيهررررررات وفررررررق معررررررايير الترررررردريس  3.2
(Standards-Based Instruction) 

   2 . ت
197. 89.8 

   .1 .7 ن

يشرررررررررمل الررررررررردليل توجيهرررررررررات للتررررررررردريس المتمرررررررررايز  3.3
(Differentiated Instruction) 

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

 يشمل الدليل توجيهات للتخطيط للفصل 3.4
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

يشرررمل الررردليل توجيهرررات للتقرررويم فررري نهايرررة الررردرس  3.5
 وفي نهاية الفصل

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

يشررررررمل الرررررردليل توجيهررررررات السررررررتراتيجيات التقررررررويم  3.6
 والتقويم البديل

   2 . ت
197. 89.8 

   .1 .7 ن
 8941 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %98.. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث
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 201-4 جدول 

 األولىالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة 
 الثانوي ليل المعلم الصف األوللد" وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقمكونات الدليل "

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار الكبرى والوضوح 1المؤشر 

تظهرر أهررداف الررتعلم بوضروح فرري بدايررة كررل  1.1
 صلفصل بمخطط الف

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

يوثق ارتباط الدروس بالمعرايير الوطنيرة فري  1.2
 مخطط الفصل

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

 تناقش األفكار الرئيسة في بداية كل درس 1.3
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

يررررروفر دليرررررل المعلرررررم قائمرررررة توضرررررح ارتبررررراط  1.4
 معايير التربية العمليةب( المنهج)البرنامج 

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
 .894 2911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر األول

  %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر األول

 .894 2911 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى

  %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى

األولى قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة  أن( 187-4)يتضح من الجدول 
، (.894)معياري  وبانحراف، (2911)تساوي  كونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسقم

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من -29.8)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.7197)؛ وبنسبة متوسطة

بمستوى تحقق متوسط وبالنسبة ( 2911)وقد حصل المؤشر األول على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع لكل منهما ( 988.)فقد حصال على متوسط حسابي ( .-2)، (2-2)للشاهدان 

سابي فقد حصل على متوسط ح( 1)مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، أما الشاهد 
المحتوى يحقق المعايير الوطنية االمريكية ولكن ال يوثق  أنومستوى تحقق متوسط حيث ( 29.8)

غير ومستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-2)يليه الشاهد . ارتباطه بالدروس في مخطط الفصل
 .  تحقق مما يدل على عدم توفر المفردات التي تحقق الشواهدم
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  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل: الثال المحور من المواصفة الثانية 
 (للصف األول الثانوي للكيمياء لدليل المعلم)

( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
التكرارات، والنسب  المعياري لهذه االنحرافمؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 

التكرارات والمتوسط ( 187-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 

 207-4 جدول 

 ةالثاني رات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفةالتكرا
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

2.1 
مكونررات الرردليل مرتبررة بتسلسررل ثابررت ومتوافررق مررع 

 المحتوى
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

2.2 
( مرررنظم)يقسرررم الررردليل إلرررى كتيرررب المعلرررم، مخطرررط 

 الفصل، المساعدة في التحضير، المرجعيات
  1 1  ت

  8. 8.  ن .297 29.8
 .2911 1988 لمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثانيا

  %7797 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثاني
 تتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعلم على استخدامه 3المؤشر 

تترروفر مقرردمات توضررح بنيررة كترراب الطالررب وتقرردم  3.1
 وناته وكيفية استخدامهللمعلم شرحا لمك

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

يقرررررردم الرررررردليل توجيهررررررات وفررررررق معررررررايير الترررررردريس  3.2
(Standards-Based Instruction) 

   2 . ت
197. 89.8 

   .1 .7 ن

يشرررررررررمل الررررررررردليل توجيهرررررررررات للتررررررررردريس المتمرررررررررايز  3.3
(Differentiated Instruction) 

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

 يشمل الدليل توجيهات للتخطيط للفصل 3.4
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

يشرررمل الررردليل توجيهرررات للتقرررويم فررري نهايرررة الررردرس  3.5
 وفي نهاية الفصل

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

يشررررررمل الرررررردليل توجيهررررررات السررررررتراتيجيات التقررررررويم  3.6
 والتقويم البديل

   2 . ت
197. 89.8 

   .1 .7 ن
 8941 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثالث

  %98.. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثالث
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 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز بينها 4المؤشر 

يترروفر فهررررس لكتيررب المعلرررم يقرردم قائمرررة بمكونرررات  4.1
 الدليل

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

 يشمل دليل المعلم فهارس المحتوى لكتاب الطالب 4.2
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

تتررروفر مرجعيرررات كتررراب الطالرررب ويتضرررمن بعضرررا  4.3
 منها توجيهات للمعلم

  1 1  ت
  8. 8.  ن .297 29.8

 ..292 2988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %.9.. قق المؤشر الرابعالنسبة المئوية لمستوى تح

 تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

تتضررمن مصررادر المعلررم جررزء القررراءة فرري المحترروى  5.1
Reading in the content area 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

تقدم مصادر المعلم توجيهات للتخطريط للتأكرد مرن  5.2
 Backward Mappingالتعلم 

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة مرررن  5.3
 Web Strategiesاالستراتيجيات االلكترونية 

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

تتضررررررررمن مصررررررررادر المعلررررررررم توجيهررررررررات لتطبيررررررررق  5.4
 Inquiry-based instructionاالستقصاء 

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

5.5 
تتضمن مصادر المعلم مراجعرا إضرافية مثرل دفترر 
العلوم، ودليل المختبرات للمعلم والطالرب، ومسرائل 

 التحدي، ومسائل داعمة

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

5.6 

تتضررررررررمن مصرررررررررادر المعلرررررررررم شرررررررررفافيات مهرررررررررارات 
الرياضررررررريات، شرررررررفافيات التررررررردريس،  متررررررروفرة فررررررري 

 Fast File Chapter)مصررادر الفصررول 
resource) 

 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

5.7 

تتررررروفر مصرررررادر إلكترونيرررررة متعرررررددة للمعلرررررم علرررررى 
تشرررررمل المررررردرس  CD ROMقرررررر  صرررررلب 

، ومختبررات Exam Viewالخرا ، واالختبرارات 
 الفيديو، وموقع الكيمياء اإللكتروني

 2 .   ت
897. 29.8 

 .1 .7   ن

د فري التطرور تتضمن مصادر المعلم توجيهرات تفير 5.8
 المهني

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

تقرررررردم فقرررررررة المطويررررررات توجيهررررررات للمعلررررررم لكيفيررررررة   5.9
 إعداد أنواع متعددة من المطويات

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

5.10 
 Teacher WorksTMترروفر مصررادر المعلررم 

Plus DVD-ROM  سررراللم تقررردير لتقيررريم أداء
 ة الكتابية المتعددةالطالب في األنشط

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

333 
 

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

تتضرمن مصرادر المعلرم ربرط المحتروى مرع معررايير  5.11
 المحتوى

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

 تتضمن مصادر المعلم دليل التخطيط للمقرر 5.12
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

زة األمرن تتضمن مصادر المعلم فقررة خاصرة برأجه 5.13
 والسالمة في المحتبر

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم دلررريال لتحضرررير محاليرررل  5.14
 المختبرات

 2 .   ت
897. 29.8 

 .1 .7   ن

 يتوفر فهرس ألدوات المختبر 5.15
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

 يتوفر فهرس للمصطلحات العلمية 5.16
   . 2 ت

   .7 .1 ن 29.8 .191
 89.87 2972 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %97.. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 ..897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %7298 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

 
الثانية  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 187-4) يتضح من الجدول

معياري  وبانحراف ، (.291)تساوي  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل
وبذلك تكون درجة تحقق ( .191أقل من -29.8)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (..897)

 %(.7298)؛ وبنسبة متوسطةهذه المواصفة 
بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( 1988)على متوسط حسابي قيمته  الثاني وقد حصل المؤشر

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي ( 19.8)على متوسط حسابي ( 2-1)الشاهد 
ومستوى تحقق متوسط وذلك لغياب هذا ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 1-1)يليه الشاهد . تحقق الشواهد

عدم توفر كتيب المعلم والكثير من المرجعيات واالقتصار على  إلى قسيم بشكل واضح اضافةالت
 (.  المصطلحات والجدول الدوري)مصادر تعليمية 

 بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين
بمستوى ( 988.)على متوسط حسابي ( . -.( )4 -.( )2-.)وحصلت الشواهد ( 988.-8988)

( 7 -.( )1-.) ناتحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، يليه الشاهد
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد ثم ( .197)بمتوسط حسابي 
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 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمايز بينها 4المؤشر 

يترروفر فهررررس لكتيررب المعلرررم يقرردم قائمرررة بمكونرررات  4.1
 الدليل

 4    ت
8988 8988 

 288    ن

 يشمل دليل المعلم فهارس المحتوى لكتاب الطالب 4.2
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

تتررروفر مرجعيرررات كتررراب الطالرررب ويتضرررمن بعضرررا  4.3
 منها توجيهات للمعلم

  1 1  ت
  8. 8.  ن .297 29.8

 ..292 2988 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الرابع
  %.9.. قق المؤشر الرابعالنسبة المئوية لمستوى تح

 تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

تتضررمن مصررادر المعلررم جررزء القررراءة فرري المحترروى  5.1
Reading in the content area 

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

تقدم مصادر المعلم توجيهات للتخطريط للتأكرد مرن  5.2
 Backward Mappingالتعلم 

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة مرررن  5.3
 Web Strategiesاالستراتيجيات االلكترونية 

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

تتضررررررررمن مصررررررررادر المعلررررررررم توجيهررررررررات لتطبيررررررررق  5.4
 Inquiry-based instructionاالستقصاء 

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

5.5 
تتضمن مصادر المعلم مراجعرا إضرافية مثرل دفترر 
العلوم، ودليل المختبرات للمعلم والطالرب، ومسرائل 

 التحدي، ومسائل داعمة

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

5.6 

تتضررررررررمن مصرررررررررادر المعلرررررررررم شرررررررررفافيات مهرررررررررارات 
الرياضررررررريات، شرررررررفافيات التررررررردريس،  متررررررروفرة فررررررري 

 Fast File Chapter)مصررادر الفصررول 
resource) 

 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

5.7 

تتررررروفر مصرررررادر إلكترونيرررررة متعرررررددة للمعلرررررم علرررررى 
تشرررررمل المررررردرس  CD ROMقرررررر  صرررررلب 

، ومختبررات Exam Viewالخرا ، واالختبرارات 
 الفيديو، وموقع الكيمياء اإللكتروني

 2 .   ت
897. 29.8 

 .1 .7   ن

د فري التطرور تتضمن مصادر المعلم توجيهرات تفير 5.8
 المهني

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

تقرررررردم فقرررررررة المطويررررررات توجيهررررررات للمعلررررررم لكيفيررررررة   5.9
 إعداد أنواع متعددة من المطويات

   1 1 ت
19.8 2988 

   8. 8. ن

5.10 
 Teacher WorksTMترروفر مصررادر المعلررم 

Plus DVD-ROM  سررراللم تقررردير لتقيررريم أداء
 ة الكتابية المتعددةالطالب في األنشط

 4    ت
8988 8988 

 288    ن
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 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

تتضرمن مصرادر المعلرم ربرط المحتروى مرع معررايير  5.11
 المحتوى

  1 1  ت
29.8 297. 

  8. 8.  ن

 تتضمن مصادر المعلم دليل التخطيط للمقرر 5.12
  1 1  ت

29.8 297. 
  8. 8.  ن

زة األمرن تتضمن مصادر المعلم فقررة خاصرة برأجه 5.13
 والسالمة في المحتبر

   . 2 ت
191. 29.8 

   .7 .1 ن

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم دلررريال لتحضرررير محاليرررل  5.14
 المختبرات

 2 .   ت
897. 29.8 

 .1 .7   ن

 يتوفر فهرس ألدوات المختبر 5.15
 2 .   ت

897. 29.8 
 .1 .7   ن

 يتوفر فهرس للمصطلحات العلمية 5.16
   . 2 ت

   .7 .1 ن 29.8 .191
 89.87 2972 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الخامس

  %97.. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الخامس
 ..897 .291 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية

  %7298 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 

 
الثانية  قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة أن( 187-4) يتضح من الجدول

معياري  وبانحراف ، (.291)تساوي  يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل
وبذلك تكون درجة تحقق ( .191أقل من -29.8)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (..897)

 %(.7298)؛ وبنسبة متوسطةهذه المواصفة 
بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( 1988)على متوسط حسابي قيمته  الثاني وقد حصل المؤشر

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي ( 19.8)على متوسط حسابي ( 2-1)الشاهد 
ومستوى تحقق متوسط وذلك لغياب هذا ( 29.8)بمتوسط حسابي ( 1-1)يليه الشاهد . تحقق الشواهد

عدم توفر كتيب المعلم والكثير من المرجعيات واالقتصار على  إلى قسيم بشكل واضح اضافةالت
 (.  المصطلحات والجدول الدوري)مصادر تعليمية 

 بالنسبة للمؤشر الثالث فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين
بمستوى ( 988.)على متوسط حسابي ( . -.( )4 -.( )2-.)وحصلت الشواهد ( 988.-8988)

( 7 -.( )1-.) ناتحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، يليه الشاهد
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد ثم ( .197)بمتوسط حسابي 
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ت التي بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردا( .191)بمتوسط حسابي ( .-.)الشاهد 
البصر والطالب فوق وتحت  تحقق الشواهد ولكنها اقتصرت في داخل الدروس على ضعاف 

 . المستوى
 بالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين

بمستوى تحقق ( 29.8)بي على متوسط حسا( . -4( )1-4) انوحصل الشاهد( 8988-29.8)
هارس ومرجعيات للطالب سوى المصطلحات والجدول الدوري، يليه الشاهد ك لعدم توفر فمتوسط وذل

 .تحقق لعدم توفر كتيب دليل المعلمغير مبمستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-2)
( 988.-8988)أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين 

ى تحقق مرتفع مما يدل على توفر بمستو ( 988.)على متوسط حسابي ( 2-.)وحصل الشاهد 
بمستوى تحقق مرتفع مما ( 19.8)بمتوسط حسابي ( .-.)يليه الشاهد . المفردات التي تحقق الشواهد

 (.2 -.( )1 -.( ). -.( )4-.)يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، ثم الشواهد 
ل ليست بصورة مكثفة كما في ومستوى تحقق مرتفع ووجود المسائ( .191)بمتوسط حسابي ( 27 -.)

حيث توجد مسائل داعمة في مرجعيات الدليل وبالنسبة للشاهد الثامن ال يوفر الدليل  األصلالسلسة 
 ،(1-.)ثم الشواهد . الشاهد يقع في المستوى المنخفض جداً  ن صفحات للتطور المهني لذا ف

بمستوى تحقق متوسط ( 29.8)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 21 -.) ،(22-.) ،(. -.)
، األصلكما في السلسة  Backward Mappingحيث يتوفر مخطط الفصل في ظل غياب صفحة 

( .897)والتي حصلت على متوسط حسابي ( .2-.) ،(24 -.) ،(7 -.) ،(7-.)وأخيرا الشواهد 
 ال لبعض الدروس كما ال يوجد مصادرإلكل منها بمستوى تحقق منخفض حيث ال تتوفر الشفافيات 

 الشاهد الرابع عشر والخامس عشر متحققين بدرجة كبيرة من واقع الرجوع ن الكترونية في المقابل ف
وجود فهرس لبعض  إلى ضافةإدليل المعلم وتوفر صفحات داخل الدليل لتحضير المحاليل  إلى
 مومستوى غير متحقق لعدم توفر مصادر التعلّ ( 8988)حسابي بمتوسط ( 28-.)ثم الشاهد . دواتاأل

Teacher Works TM Plus DVD-ROM. 
 

 يظهر االتساق في تصميم الفصول: المحور الثال من  المواصفة الثالثة 
( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

كرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه الت
التكرارات والمتوسط ( 181-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 208-4 جدول 

 ت والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارا
 الصف األول الثانوي كيمياء لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 نظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوميدعم ت 6المؤّشر 

6.1 
للفصل يمتد في صفحتين في ( منظم)يتوفر مخطط 
 بداية كل فصل

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 يبدأ مخطط الفصل بالفكرة العامة من الفصل 6.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

6.3 

لى يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس الفصل،  وا 
 :أعمدة تشمل 7
 Section Objectivesأهداف الدروس  -
 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 State/Local Standardsالمعايير المحلية  -
 Resources toالمصادر للتأكد من التعلم  -

Assess Mastery 
 Leveledالمصادر حسب مستويات الطالب  -

Resources 
إللكترونية المتوفرة على مصادر مواد المختبر ا -

 LabManagerTMإدارة المعمل ( اسطوانة)قر  
المطبوعات اإلضافية والمصادر اإللكترونية والتي  -

، FastFile Resourcesالتقنية، التقويم، : تشمل
 مصادر إضافية، مصادر المختبر

  . 2  ت

291. 89..7 
  .7 .1  ن

6.4 
رح للتدريس يشمل مخطط الفصل على جدول زمني مقت

Suggested Pacing 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

6.5 
يشررمل المخطررط علررى توضرريح للمختصرررات المسررتخدمة 

 للمساعدة في التدريس
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 892.4 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %.119 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

   يساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرفة القبلية للطالب 7المؤشر 

7.1 
يتضررمن مقدمررة الفصررل توجيهررات للمعلررم لمناقشررة الفكرررة 

 العامة
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

7.2 
يتضررمن مقدمررة الفصررل توجيهررات للمعلررم لالسررتفادة مررن 

 صورة افتتاحية الفصل
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

7.3 
قررررد تتضررررمن مقدمررررة الفصررررل توجيهررررات صررررريحة للمعلررررم 

 للربط بالمعرفة السابقة
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن
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ت التي بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردا( .191)بمتوسط حسابي ( .-.)الشاهد 
البصر والطالب فوق وتحت  تحقق الشواهد ولكنها اقتصرت في داخل الدروس على ضعاف 

 . المستوى
 بالنسبة للمؤشر الرابع فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين

بمستوى تحقق ( 29.8)بي على متوسط حسا( . -4( )1-4) انوحصل الشاهد( 8988-29.8)
هارس ومرجعيات للطالب سوى المصطلحات والجدول الدوري، يليه الشاهد ك لعدم توفر فمتوسط وذل

 .تحقق لعدم توفر كتيب دليل المعلمغير مبمستوى ( 8988)بمتوسط حسابي ( 4-2)
( 988.-8988)أما المؤشر الخامس فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد تراوحت بين 

ى تحقق مرتفع مما يدل على توفر بمستو ( 988.)على متوسط حسابي ( 2-.)وحصل الشاهد 
بمستوى تحقق مرتفع مما ( 19.8)بمتوسط حسابي ( .-.)يليه الشاهد . المفردات التي تحقق الشواهد

 (.2 -.( )1 -.( ). -.( )4-.)يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد، ثم الشواهد 
ل ليست بصورة مكثفة كما في ومستوى تحقق مرتفع ووجود المسائ( .191)بمتوسط حسابي ( 27 -.)

حيث توجد مسائل داعمة في مرجعيات الدليل وبالنسبة للشاهد الثامن ال يوفر الدليل  األصلالسلسة 
 ،(1-.)ثم الشواهد . الشاهد يقع في المستوى المنخفض جداً  ن صفحات للتطور المهني لذا ف

بمستوى تحقق متوسط ( 29.8)والتي حصلت على متوسط حسابي ( 21 -.) ،(22-.) ،(. -.)
، األصلكما في السلسة  Backward Mappingحيث يتوفر مخطط الفصل في ظل غياب صفحة 

( .897)والتي حصلت على متوسط حسابي ( .2-.) ،(24 -.) ،(7 -.) ،(7-.)وأخيرا الشواهد 
 ال لبعض الدروس كما ال يوجد مصادرإلكل منها بمستوى تحقق منخفض حيث ال تتوفر الشفافيات 

 الشاهد الرابع عشر والخامس عشر متحققين بدرجة كبيرة من واقع الرجوع ن الكترونية في المقابل ف
وجود فهرس لبعض  إلى ضافةإدليل المعلم وتوفر صفحات داخل الدليل لتحضير المحاليل  إلى
 مومستوى غير متحقق لعدم توفر مصادر التعلّ ( 8988)حسابي بمتوسط ( 28-.)ثم الشاهد . دواتاأل

Teacher Works TM Plus DVD-ROM. 
 

 يظهر االتساق في تصميم الفصول: المحور الثال من  المواصفة الثالثة 
( 4)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

كرارات، والنسب مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه الت
التكرارات والمتوسط ( 181-4)ويوضح الجدول ، المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
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 208-4 جدول 

 ت والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات المواصفة الثالثةالتكرارا
 الصف األول الثانوي كيمياء لدليل المعلم" يظهر االتساق في تصميم الفصول"

 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

 نظيم مقدمات الفصل المعلم للتخطيط لتعليم العلوميدعم ت 6المؤّشر 

6.1 
للفصل يمتد في صفحتين في ( منظم)يتوفر مخطط 
 بداية كل فصل

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

 يبدأ مخطط الفصل بالفكرة العامة من الفصل 6.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

6.3 

لى يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس الفصل،  وا 
 :أعمدة تشمل 7
 Section Objectivesأهداف الدروس  -
 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 State/Local Standardsالمعايير المحلية  -
 Resources toالمصادر للتأكد من التعلم  -

Assess Mastery 
 Leveledالمصادر حسب مستويات الطالب  -

Resources 
إللكترونية المتوفرة على مصادر مواد المختبر ا -

 LabManagerTMإدارة المعمل ( اسطوانة)قر  
المطبوعات اإلضافية والمصادر اإللكترونية والتي  -

، FastFile Resourcesالتقنية، التقويم، : تشمل
 مصادر إضافية، مصادر المختبر

  . 2  ت

291. 89..7 
  .7 .1  ن

6.4 
رح للتدريس يشمل مخطط الفصل على جدول زمني مقت

Suggested Pacing 
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

6.5 
يشررمل المخطررط علررى توضرريح للمختصرررات المسررتخدمة 

 للمساعدة في التدريس
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 892.4 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السادس
  %.119 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السادس

   يساعد تصميم مقدمة الفصل المعلم على تنشيط المعرفة القبلية للطالب 7المؤشر 

7.1 
يتضررمن مقدمررة الفصررل توجيهررات للمعلررم لمناقشررة الفكرررة 

 العامة
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

7.2 
يتضررمن مقدمررة الفصررل توجيهررات للمعلررم لالسررتفادة مررن 

 صورة افتتاحية الفصل
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

7.3 
قررررد تتضررررمن مقدمررررة الفصررررل توجيهررررات صررررريحة للمعلررررم 

 للربط بالمعرفة السابقة
   . 2 ت

191. 29.8 
   .7 .1 ن
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

7.4 
يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات لتطبيررررررق التجربررررررة 

 االستهاللية
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

7.5 
علرم لجرذب على توجيهات للم Focusتتضمن فقرة ركز 

 اهتمام الطالب
  4   ت

2988 8988 
  288   ن

 ..897 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %7.98 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل 8المؤشر 

8.1 
سرررتفادة يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم فررري نهايرررة كرررل فصرررل لال

وتتضررررمن الهرررردف، الخلفيررررة " فرررري الميرررردان"مررررن صررررفحة 
 المعرفية، واستراتيجيات التدريس

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

8.2 
يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم فررري نهايرررة كرررل فصرررل لالسرررتفادة 

 ChemLabمن مختبر الكيمياء 
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

 فيذ النشاط االستقصائيتوجيهات للمعلم  للتوسع في تن 8.3
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

 89777 1977 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %1.98 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في الفصل 9المؤشر 

 التقويم تتضمن نهاية كل درس فقرة 9.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 9.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

9.3 
تتوفر إجابات ألسئلة فقررات التقرويم الموجرودة فري كتراب 

 الطالب
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

9.4 
رونرررري فررررري يوجررررد اشررررارة للرجرررروع لموقرررررع الكيميرررراء االلكت

 صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 89.77 1971 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %.179 تحقق المواصفة الثالثة النسبة المئوية لمستوى
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لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  قيمة المتوسط الحسابي أن (181-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (89.77)معياري  وبانحراف، (1971)تساوي  االتساق في تصميم الفصول يظهر

؛ وبنسبة مرتفعة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة( 988.-.191)في المدى ما بين 
(179..)% 

بمستوى تحقق مرتفع، ( .197)وقد حصل المؤشر السادس على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق ( 988.)على متوسط حسابي ( . -7) ،(4 -7) ،(1-7) ،(2-7)وحصلت الشواهد 

( .291)بمتوسط حسابي ( .-7)مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد يليهم الشاهد 
ومستوى تحقق منخفض حيث غاب عن مخطط الفصل المعايير الوطنية والمحلية ومصادر مواد 

 .  دوات المختبرأفي النسخة المعربة صف لمواد و  أدرجالمختبر االلكتروني والمطبوعات االضافية وقد 
بلغت ( 1 -7( )2-7)بالنسبة للمؤشر السابع فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد  بصورة كبيرة، ( .197)ها قيمت
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي ( .191)بمتوسط حسابي ( .-7)ثم الشاهد 

ومستوى تحقق ( 2988)بمتوسط حسابي ( .-7)تحقق الشواهد بصورة كبيرة، وجاء أخيرا الشاهد 
 . دراج الفقرة في بداية كل درسوا   Focusركز  فض لعدم توفر الشفافيات التي تحتاج اليها فقرة منخ

بمستوى ( 988.)بلغ ( 2-1)وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسط حسابي للشاهد 
-1) للشاهدانثم قيمة الوسط الحسابي . تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد ( 19.8)بلغت ( . -1( )1
  .بصورة كبيرة

( 988.)أما المؤشر التاسع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده جميعا قيمة بلغت 
 . ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد والمؤشر ككل

 
 

  يظهر االتساق في تصميم الدروس: المحور الثال من اصفة الرابعة المو 
( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( .18-4)ويوضح الجدول ، ت هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرا

 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 
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 البنود
 مستوى التحقق ت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 

7.4 
يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات لتطبيررررررق التجربررررررة 

 االستهاللية
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

7.5 
علرم لجرذب على توجيهات للم Focusتتضمن فقرة ركز 

 اهتمام الطالب
  4   ت

2988 8988 
  288   ن

 ..897 .191 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر السابع
  %7.98 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر السابع

   تتوفر فقرات متعددة لإلثراء العلمي ضمن الفصل 8المؤشر 

8.1 
سرررتفادة يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم فررري نهايرررة كرررل فصرررل لال

وتتضررررمن الهرررردف، الخلفيررررة " فرررري الميرررردان"مررررن صررررفحة 
 المعرفية، واستراتيجيات التدريس

    4 ت
.988 8988 

    288 ن

8.2 
يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم فررري نهايرررة كرررل فصرررل لالسرررتفادة 

 ChemLabمن مختبر الكيمياء 
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

 فيذ النشاط االستقصائيتوجيهات للمعلم  للتوسع في تن 8.3
   1 1 ت

19.8 2988 
   8. 8. ن

 89777 1977 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الثامن
  %1.98 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الثامن

   تتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في الفصل 9المؤشر 

 التقويم تتضمن نهاية كل درس فقرة 9.1
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 9.2
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

9.3 
تتوفر إجابات ألسئلة فقررات التقرويم الموجرودة فري كتراب 

 الطالب
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

9.4 
رونرررري فررررري يوجررررد اشررررارة للرجرررروع لموقرررررع الكيميرررراء االلكت

 صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 8988 988. المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر التاسع

  %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر التاسع

 89.77 1971 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

  %.179 تحقق المواصفة الثالثة النسبة المئوية لمستوى
 

 
 

333 
 

لمستوى تحقق المواصفة الثالثة  قيمة المتوسط الحسابي أن (181-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (89.77)معياري  وبانحراف، (1971)تساوي  االتساق في تصميم الفصول يظهر

؛ وبنسبة مرتفعة وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة( 988.-.191)في المدى ما بين 
(179..)% 

بمستوى تحقق مرتفع، ( .197)وقد حصل المؤشر السادس على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق ( 988.)على متوسط حسابي ( . -7) ،(4 -7) ،(1-7) ،(2-7)وحصلت الشواهد 

( .291)بمتوسط حسابي ( .-7)مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد يليهم الشاهد 
ومستوى تحقق منخفض حيث غاب عن مخطط الفصل المعايير الوطنية والمحلية ومصادر مواد 

 .  دوات المختبرأفي النسخة المعربة صف لمواد و  أدرجالمختبر االلكتروني والمطبوعات االضافية وقد 
بلغت ( 1 -7( )2-7)بالنسبة للمؤشر السابع فقد حصل على متوسطات حسابية للشواهد 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد  بصورة كبيرة، ( .197)ها قيمت
ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي ( .191)بمتوسط حسابي ( .-7)ثم الشاهد 

ومستوى تحقق ( 2988)بمتوسط حسابي ( .-7)تحقق الشواهد بصورة كبيرة، وجاء أخيرا الشاهد 
 . دراج الفقرة في بداية كل درسوا   Focusركز  فض لعدم توفر الشفافيات التي تحتاج اليها فقرة منخ

بمستوى ( 988.)بلغ ( 2-1)وبالنسبة للمؤشر الثامن فقد حصل على متوسط حسابي للشاهد 
-1) للشاهدانثم قيمة الوسط الحسابي . تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد

بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد ( 19.8)بلغت ( . -1( )1
  .بصورة كبيرة

( 988.)أما المؤشر التاسع فقد حصل على متوسطات حسابية لشواهده جميعا قيمة بلغت 
 . ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد والمؤشر ككل

 
 

  يظهر االتساق في تصميم الدروس: المحور الثال من اصفة الرابعة المو 
( 1)تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

المعياري لهذه التكرارات، والنسب  االنحرافمؤشرا وذلك باستخراج التكرارات والمتوسط الحسابي و 
التكرارات والمتوسط ( .18-4)ويوضح الجدول ، ت هذه المواصفةالمئوية لمستوى تحقق مؤشرا

 .المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة االنحرافالحسابي و 
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 200-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة الرابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 لفصلتتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في ا 10المؤشر 

10.1 
 .مقسررمة إلررى ( لكررل درس)يوجررد توجيهررات لتخطرريط الترردريس 

 ركِّز، درِّس، قيِّم: مراحل
    4 ت

    288 ن 8988 988.

10.2 
يوجررد توجيهرررات للمعلرررم لتنفيرررذ مشرراريع بحثيرررة جماعيرررة حسرررب 

 دروس الفصل
   1 1 ت

   8. 8. ن 2988 19.8

 Readingالتحقق من القراءة : منيوجد توجيهات للمعلم لالستفادة  10.3
Check التحقق من الرسوم البيانية ،Graph Check 

   8. 8. ن 2988 19.8   1 1 ت

10.4 

تتناسب مساعدات التحضير على حسب الدروس في محتروى كتراب 
بحيررث يمكررن أن تتضررمن الهرروامش التفكيررر الناقررد، التحقررق )الطالررب 

 Graphمن الرسوم البيانيرة ، التحقق reading checkمن القراءة
Checkتحديد المفاهيم الخاطئة، تطور المفهوم، التوسع ،) 

   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

 .8971 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  %1.97 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر
   واضحة ومتّسقة تُرنرررّظم مكونات الدروس بنمطية 11المؤشر 

 تنّظم توجيهات المعلم على هوامش صفحات كتاب الطالب 11.1
 4    ت

.988 8988 
 288    ن

11.2 
قررردمت التوجيهرررات المعلرررم بنمطيرررة ثابترررة وفرررق مراحرررل تخطررريط 

 التدريس
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

11.3 
يوجرررد تحديرررد ألهرررداف كررررل درس والفكررررة الرئيسرررة تظهرررر فرررري 

 صفحة كتاب الطالب
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يوجد توجيهات لمناقشة الفكرة الرئيسة في بداية كل درس 11.4
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

11.5 
تتضرررررررمن مرحلرررررررة التررررررردريس توجيهرررررررات لمراعررررررراة المسرررررررتويات 

 المختلفة للطلبة، والتنوع
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

11.6 
التحقرررق : من مرحلرررة التقررويم فررري كررل درس ثرررالث مراحررلتتضرر

 من الفهم، اعادة التدريس، التوسع
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89277 19.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %.79. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ..89 .191 ة الرابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصف

  %.49. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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ي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة قيمة المتوسط الحساب أن( .18-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (..89)معياري  وبانحراف ، (.191)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)في المدى ما بين 
(.49..)% 

بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( .197)وقد حصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات ( 988.)على متوسط حسابي ( 2-28)الشاهد 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر ( .197)بمتوسط ( 4-28)التي تحقق الشواهد ، ثم الشاهد 
( 19.8)على متوسط حسابي ( . -28( )1-28) نا، تاله الشاهدالمفردات التي تحقق الشواهد

 .  بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد
 ،(2-22) هدهلشواوبالنسبة للمؤشر الحادي عشر فقد حصل على متوسطات حسابية 

فقد ( .، 1)بمستوى تحقق مرتفع، أما الشواهد ( 988.)بلغت جميعا ( 22-7) ،(22-4) ،(.-22)
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق ( .197)حصال على متوسط حسابي 

 .الشواهد والمؤشر بشكل عام
 

  خالصة نتائج المحور الثال: 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثالث 

مؤشرا ( 22)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، ارئيس

( 128-4)توى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول ات المعيارية، والنسب المئوية لمساالنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 
 230-4  جدول

 كيمياء لكتاب الطالب التناول والعرض المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثال  
رقم 

 لمواصفةا
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 . %7197 .894 2911 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 2
 4 %7298 ..897 .291 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 1
 1 %.179 89.77 1971 يظهر االتساق في تصميم الفصول .
 2 %.49. ..89 .191 يظهر االتساق في تصميم الدروس 4

  %7497 ...89 1914 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثال  الكلي
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 200-4 جدول 

 ؤشرات المواصفة الرابعةالتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لم
 الثانوي لدليل المعلم الصف األول" يظهر االتساق في تصميم الدروس"

 البنود
المتوسط  درجة التحقق ت

 الحسابي
االنحراف 
 مرتفع ن المعياري

(1) 
 متوسط

(2) 
 منخفض

(3) 
منخفض 

 (0)جدًا 
 لفصلتتوفر خيارات لتقويم أداء الطالب متعددة المستويات في ا 10المؤشر 

10.1 
 .مقسررمة إلررى ( لكررل درس)يوجررد توجيهررات لتخطرريط الترردريس 

 ركِّز، درِّس، قيِّم: مراحل
    4 ت

    288 ن 8988 988.

10.2 
يوجررد توجيهرررات للمعلرررم لتنفيرررذ مشرراريع بحثيرررة جماعيرررة حسرررب 

 دروس الفصل
   1 1 ت

   8. 8. ن 2988 19.8

 Readingالتحقق من القراءة : منيوجد توجيهات للمعلم لالستفادة  10.3
Check التحقق من الرسوم البيانية ،Graph Check 

   8. 8. ن 2988 19.8   1 1 ت

10.4 

تتناسب مساعدات التحضير على حسب الدروس في محتروى كتراب 
بحيررث يمكررن أن تتضررمن الهرروامش التفكيررر الناقررد، التحقررق )الطالررب 

 Graphمن الرسوم البيانيرة ، التحقق reading checkمن القراءة
Checkتحديد المفاهيم الخاطئة، تطور المفهوم، التوسع ،) 

   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

 .8971 .197 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر العاشر

  %1.97 النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر العاشر
   واضحة ومتّسقة تُرنرررّظم مكونات الدروس بنمطية 11المؤشر 

 تنّظم توجيهات المعلم على هوامش صفحات كتاب الطالب 11.1
 4    ت

.988 8988 
 288    ن

11.2 
قررردمت التوجيهرررات المعلرررم بنمطيرررة ثابترررة وفرررق مراحرررل تخطررريط 

 التدريس
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

11.3 
يوجرررد تحديرررد ألهرررداف كررررل درس والفكررررة الرئيسرررة تظهرررر فرررري 

 صفحة كتاب الطالب
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 يوجد توجيهات لمناقشة الفكرة الرئيسة في بداية كل درس 11.4
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

11.5 
تتضرررررررمن مرحلرررررررة التررررررردريس توجيهرررررررات لمراعررررررراة المسرررررررتويات 

 المختلفة للطلبة، والتنوع
   2 . ت

197. 89.8 
   .1 .7 ن

11.6 
التحقرررق : من مرحلرررة التقررويم فررري كررل درس ثرررالث مراحررلتتضرر

 من الفهم، اعادة التدريس، التوسع
    4 ت

.988 8988 
    288 ن

 89277 19.1 المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

  %.79. النسبة المئوية لمستوى تحقق المؤشر الحادي عشر

 ..89 .191 ة الرابعةالمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصف

  %.49. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الرابعة
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ي لمستوى تحقق المواصفة الرابعة قيمة المتوسط الحساب أن( .18-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط (..89)معياري  وبانحراف ، (.191)تساوي  يظهر االتساق في تصميم الدروس

؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)في المدى ما بين 
(.49..)% 

بمستوى تحقق مرتفع، وحصل ( .197)وقد حصل المؤشر العاشر على متوسط حسابي قيمته 
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات ( 988.)على متوسط حسابي ( 2-28)الشاهد 

ومستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر ( .197)بمتوسط ( 4-28)التي تحقق الشواهد ، ثم الشاهد 
( 19.8)على متوسط حسابي ( . -28( )1-28) نا، تاله الشاهدالمفردات التي تحقق الشواهد

 .  بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق الشواهد
 ،(2-22) هدهلشواوبالنسبة للمؤشر الحادي عشر فقد حصل على متوسطات حسابية 

فقد ( .، 1)بمستوى تحقق مرتفع، أما الشواهد ( 988.)بلغت جميعا ( 22-7) ،(22-4) ،(.-22)
بمستوى تحقق مرتفع مما يدل على توفر المفردات التي تحقق ( .197)حصال على متوسط حسابي 

 .الشواهد والمؤشر بشكل عام
 

  خالصة نتائج المحور الثال: 
الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد لعرض نتائج المحور الثالث 

مؤشرا ( 22)مواصفة تضمنت ( 4)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
، تم عرض نتائج هذا المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، ارئيس

( 128-4)توى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول ات المعيارية، والنسب المئوية لمساالنحرافو 
 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 
 230-4  جدول

 كيمياء لكتاب الطالب التناول والعرض المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثال  
رقم 

 لمواصفةا
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 . %7197 .894 2911 مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق 2
 4 %7298 ..897 .291 يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية الدليل 1
 1 %.179 89.77 1971 يظهر االتساق في تصميم الفصول .
 2 %.49. ..89 .191 يظهر االتساق في تصميم الدروس 4

  %7497 ...89 1914 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثال  الكلي
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قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( 128-4)يتضح من الجدول 
قق هذا المحور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تح(...89)معياري  وبانحراف، (1914)تساوي 

 %(. 7497)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.191-.291)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

توسط حسابي بلغ بدرجة مرتفعة وبم يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الرابعة 
يظهر االتساق في في المحور الثالث، يليها المواصفة الثالثة  األولىوجاءت في المرتبة ( .191)

بعد ذلك  األولىبدرجة تحقق مرتفعة، وجاءت المواصفة ( 1971)بمتوسط حسابي  تصميم الفصول
( 2911)حسابي  في المرتبة الثالثة بمتوسط مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية ة الثاني ومستوى تحقق متوسط، وأخيرًا المواصفة
بمستوى تحقق متوسط واحتلت المرتبة األخيرة بين ( .291)التي حققت متوسط حسابي  الدليل

 .مواصفات المحور الثالث
 

 ف األول الثانويخالصة نتائج محاور اتساق دليل المعلم للكيمياء للص 4-3-1-2-4
لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 

تم عرض نتائج المحاور في ضوء و محاور، ( .)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
توى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمس

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 122-4)ويوضح الجدول 
 

 233-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمحاور دليل المعلم في الكيمياء للصف األول الثانوي
رقم 

المتوسط  واصفاتالم المواصفة
النسبة  االنحراف المعياري الحسابي

 الترتيب المئوية

 . %.4.9 89.17 2941 المواصفات التربوية 2
 1 %898. ...89 .29 المواصفات الفنية 1
 2 %7497 ...89 1914 مواصفات التناول والعرض .

  %198. 89.14 2974 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا ( 122-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (1914-2941)وقعت بين 

أقل من -29.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 2974)
ن المحور األول قد تحقق بدرجة أيالحظ : المحاوروعلى مستوى %(. 198.)بنسبة تحقق ( .191

ما المحور الثاني أة بين محاور التقييم، لثوجاء في المرتبة الثا( 2941)بلغ منخفضة وبمتوسط حسابي 
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 امأقيمته وحقق المرتبة الثانية، بدرجة تحقق متوسطة ( 29.8)فقد حصل على متوسط حسابي 
وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور ( 1914)حسابي متوسط أعلى المحور الثالث فقد حصل على 

  :ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى. وحقق المرتبة األولى متوسطة
  إن دليل المعلم يعتبر نسخة مصغرة من كتاب الطالب محاط بهوامش تتضمن توجيهات

رياضيات وقد اختلف دليل المعلم لمشروع العلوم وال، واستراتيجيات آلية تقديم منهج الكيمياء
محتوى عن السلسة األصل في كون األخير يمثل دليل المعلم للمرحلة الثانوية بشكل عام 

وقد غاب عن دليل المعلم ، بينما في دليل المعلم مقسم إلى الفصل الدراسي األول والثاني
حيث لم يتطرق الدليل ( كتيب المعلم، المحتوى، المرجعيات)التقسيمات في السلسة األصل 

خدام منتجات أخرى لتعزيز القراءة وتعلم المفردات األكاديمية كذلك كيفية التخطيط إلى است
 ,Elements handbookكما غاب عن الدليل المرجعيات مثل ، للمنهج والتطور المهني

math handbook, reference tables, Practice problems-  وتلك ترتبط ارتباطا مباشرا
 .وفر أيضًا مما أثر على العديد من المواصفاتبمرجعيات الطالب والتي لم تت

  تعتبر من المنتجات التي تساهم في دعم المعلم بأدوات  األصلمصادر التقنية في السلسة
تساعده في تقديم المحتوى بطرق متعدده بشكل متكامل مع النسخ الورقية والتي ارتبطت بدليل 

العديد من المواصفات التي   نونتيجة لغياب تلك المصادر ف األصلالمعلم في السلسة 
 :ارتبطت بها في النسخة المعربة من دليل المعلم لم تتحقق ومن تلك المصادر

- TeacherWork CD-ROOM 
- Interactive Classroom CD-ROOM 
- ExamView Video Labs DVD 
- StudentWorks Plus CD-ROOM 
- Virtual Labs- LabManager  

  دلة  المطبوعة التي األصل وتحوى عدد من األفرها السلسة حقيبة المعلم من المنتجات التي تو
 :ساسية مثلالمهارات األ ناتقإترشد المعلم في كيفية مساعدة الطالب على 

- Laboratory manual  
- Science notebook 
- Solving probrems   
- A chemistry handbook 

العديد من المواصفات  ن ف ونتيجة لغياب تلك األدلة المطبوعة في منتجات النسخة المعربة
 .المرتبطة بها لم تتحقق
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قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثالث الكلي  أن( 128-4)يتضح من الجدول 
قق هذا المحور متوسطة؛ حيث ، وبذلك تكون درجة تح(...89)معياري  وبانحراف، (1914)تساوي 

 %(. 7497)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (.191-.291)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين  

توسط حسابي بلغ بدرجة مرتفعة وبم يظهر االتساق في تصميم الدروستحققت المواصفة الرابعة 
يظهر االتساق في في المحور الثالث، يليها المواصفة الثالثة  األولىوجاءت في المرتبة ( .191)

بعد ذلك  األولىبدرجة تحقق مرتفعة، وجاءت المواصفة ( 1971)بمتوسط حسابي  تصميم الفصول
( 2911)حسابي  في المرتبة الثالثة بمتوسط مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز ومتسق

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم بنية ة الثاني ومستوى تحقق متوسط، وأخيرًا المواصفة
بمستوى تحقق متوسط واحتلت المرتبة األخيرة بين ( .291)التي حققت متوسط حسابي  الدليل

 .مواصفات المحور الثالث
 

 ف األول الثانويخالصة نتائج محاور اتساق دليل المعلم للكيمياء للص 4-3-1-2-4
لعرض نتائج المحاور الكلية، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كل 

تم عرض نتائج المحاور في ضوء و محاور، ( .)مواصفة من مواصفات هذه المحاور والبالغ عددها 
توى تحققها، وترتيبها، المتوسط الحسابي الموزون لها، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمس

 :المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لهذه المحاور مرتبة كما يلي( 122-4)ويوضح الجدول 
 

 233-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمحاور دليل المعلم في الكيمياء للصف األول الثانوي
رقم 

المتوسط  واصفاتالم المواصفة
النسبة  االنحراف المعياري الحسابي

 الترتيب المئوية

 . %.4.9 89.17 2941 المواصفات التربوية 2
 1 %898. ...89 .29 المواصفات الفنية 1
 2 %7497 ...89 1914 مواصفات التناول والعرض .

  %198. 89.14 2974 مستوى تحقق  المحاور الكلية
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المحاور جميعًا ( 122-4)يتضح من الجدول 
ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، حيث (1914-2941)وقعت بين 

أقل من -29.8)وهي بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين ( 2974)
ن المحور األول قد تحقق بدرجة أيالحظ : المحاوروعلى مستوى %(. 198.)بنسبة تحقق ( .191

ما المحور الثاني أة بين محاور التقييم، لثوجاء في المرتبة الثا( 2941)بلغ منخفضة وبمتوسط حسابي 
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 امأقيمته وحقق المرتبة الثانية، بدرجة تحقق متوسطة ( 29.8)فقد حصل على متوسط حسابي 
وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور ( 1914)حسابي متوسط أعلى المحور الثالث فقد حصل على 

  :ويمكن أن تعزى هذه النتائج إلى. وحقق المرتبة األولى متوسطة
  إن دليل المعلم يعتبر نسخة مصغرة من كتاب الطالب محاط بهوامش تتضمن توجيهات

رياضيات وقد اختلف دليل المعلم لمشروع العلوم وال، واستراتيجيات آلية تقديم منهج الكيمياء
محتوى عن السلسة األصل في كون األخير يمثل دليل المعلم للمرحلة الثانوية بشكل عام 

وقد غاب عن دليل المعلم ، بينما في دليل المعلم مقسم إلى الفصل الدراسي األول والثاني
حيث لم يتطرق الدليل ( كتيب المعلم، المحتوى، المرجعيات)التقسيمات في السلسة األصل 

خدام منتجات أخرى لتعزيز القراءة وتعلم المفردات األكاديمية كذلك كيفية التخطيط إلى است
 ,Elements handbookكما غاب عن الدليل المرجعيات مثل ، للمنهج والتطور المهني

math handbook, reference tables, Practice problems-  وتلك ترتبط ارتباطا مباشرا
 .وفر أيضًا مما أثر على العديد من المواصفاتبمرجعيات الطالب والتي لم تت

  تعتبر من المنتجات التي تساهم في دعم المعلم بأدوات  األصلمصادر التقنية في السلسة
تساعده في تقديم المحتوى بطرق متعدده بشكل متكامل مع النسخ الورقية والتي ارتبطت بدليل 

العديد من المواصفات التي   نونتيجة لغياب تلك المصادر ف األصلالمعلم في السلسة 
 :ارتبطت بها في النسخة المعربة من دليل المعلم لم تتحقق ومن تلك المصادر

- TeacherWork CD-ROOM 
- Interactive Classroom CD-ROOM 
- ExamView Video Labs DVD 
- StudentWorks Plus CD-ROOM 
- Virtual Labs- LabManager  

  دلة  المطبوعة التي األصل وتحوى عدد من األفرها السلسة حقيبة المعلم من المنتجات التي تو
 :ساسية مثلالمهارات األ ناتقإترشد المعلم في كيفية مساعدة الطالب على 

- Laboratory manual  
- Science notebook 
- Solving probrems   
- A chemistry handbook 

العديد من المواصفات  ن ف ونتيجة لغياب تلك األدلة المطبوعة في منتجات النسخة المعربة
 .المرتبطة بها لم تتحقق
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 المواءمة نتائج عرض ومناقشة  4-2
 :ب العلوم الصف الثاني االبتدائياكتنتائج مواءمة  4-2-3

الدراسررري  ، الفصرررلاالبتررردائيالعلررروم للصرررف الثررراني نترررائج تحليرررل كتررراب يسرررتعرض هرررذا الجرررزء 
من خالل ، اه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمينلتحديد مستوى تمثيل محتو  الدراسي الثاني األول، والفصل

عرررض نتررائج المحررور  فرري ضرروء مسررتوى تحقررق مؤشررراتها، ومررن ثررم كررل محررورعرررض نتررائج مواصررفات 
 :كما يليبالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات  الكلي لهذا الصف

 

لثقافووووة المجتمووووع مواءمووووة كتوووواب الصووووف الثوووواني االبتوووودائي مناسووووبة : المحووووور األول 4-1-2-2
 :وديالسع

بتعزيرز للصف الثراني  االبتردائي  العلوم ابكت على الكشف عن مدى اهتمام هذا المحور يركز
، االتسررراق مرررع التشرررريعات والرررنظم المحليرررة وعررردم التصرررادم معهررراالهويرررة الوطنيرررة و الهويرررة اإلسرررالمية، و 

ائج كرل نترمن خالل تحليل نتائج هذا المحور مؤشرات، وتعرض ( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 
 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي تحديد مؤشراتها و على حده من خالل  مواصفة

 

 هوية اإلسالميةلمراعاة كتاب الصف الثاني االبتدائي ل: المواصفة األولى من المحور األول 
تركز هذه المواصفة على مساهمة محتوى كتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي بتعزيز الجانب 

بررازه اإليماني، وم راعاته بجميع مكوناته لمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية وتعزيرزه لهرا، وا 
تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن مؤشررررات هرررذه لمررر ثر العلمررراء العررررب والمسرررلمين، وترررم 

راف والمتوسررررط الحسررررابي واالنحرررر تالتكرررررار  مؤشرررررات وذلررررك باسررررتخراج( .)المواصررررفة والبررررالغ عررررددها 
  .المواصفة مؤشرات هذه، والنسب المئوية لمستوى تحقق تكرارتالمعياري لهذه ال

 
 212-4 جدول 

مراعاة الهوية "لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "اإلسالمية

 ؤشراتالم
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

منخفض 
 جدا

2 
ُيسرررررررهتم المحتررررررروى فررررررري تعزيرررررررز الجانرررررررب اإليمررررررراني 
بتضرمنه نصوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم 

 .والسنة النبوية

   2 . ت
197. 89.88 1 

   .1 .7 ن

1 
ادئ الشريعة اإلسالمية والثوابرت يراعي المحتوى مب

 .الدينية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

. 
يشررير المحتررروى إلررى المررر ثر العلميررة لعلمررراء العررررب 

 .والمسلمين
 4    ت

8988 89888 . 
 288    ن
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 ؤشراتالم
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

 جدا
  89277 29.1  من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 %7498 من المحور األول لمستوى تحقق المواصفة األولى النسبة المئوية
 

مراعاة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (121-4)يتضح من الجدول 
، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررابين (89277)، وبررانحراف معيرراري (29.1)تسرراوي  الهويووة اإلسووالمية

 %(.7498)وبنسبة  تحقق هذه المواصفة متوسطة؛وبذلك تكون درجة ( .191أقل من-.29)
، (988.-8988)وتراوحت قريم المتوسرطات الحسرابية لمسرتوى تحقرق مؤشررات هرذه المواصرفة برين 

لمؤشررر الثرراني فرري المرتبررة اجرراء و  ،لكررل منهمررا الثرراني بدرجررة مرتفعررة تحقررق المؤشررر األول والمؤشرررحيررث 
شرررر األول فررري المرتبرررة الثانيرررة بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره يليررره المؤ  ،(988.)األولرررى بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرةلم يتحقق الثالث  أما المؤشر ،(.197)
وبشرركل عررام يظهررر تحليررل محترروى كتررراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي بفصررليه األول والثررراني 

هرر فري ثنايرا الكتراب بجميرع مكوناتره ويعزى ذلك إلرى أنره لرم يظ ،توافقه مع الهوية اإلسالمية بدرجة مرتفعة
 ،سواء ن  الدرس أو األمثلة أو الصور والرسومات ما يخالف مبرادئ الشرريعة اإلسرالمية والثوابرت الدينيرة
كرذلك . مما يعني أن الكتاب في هرذا الجانرب القرى عنايرة كافيرة عنرد مواءمتره مرع ثقافرة المجتمرع السرعودي

ب اإليمرراني بدرجرة مرتفعرة بتضرمنه لنصرو  ودالئرل علميرة مررن يالحرظ أن الكتراب أسرهم فري تعزيرز الجانر
فقرررد تضرررمن  ،القررررآن الكرررريم والسرررنة النبويرررة حيرررث سرررجلت العديرررد مرررن الشرررواهد واألمثلرررة مرررن قبرررل المحللرررين
كما تم االستشهاد  ، المحتوى إشارات ضمنيه لبعض القيم اإلسالمية كضرورة التفكر في خلق اهلل وتعظيمه

 .كريم في بداية كل فصلب ية من القرآن ال
بينمرا لررم يتحقرق المؤشررر الثالررث نظررًا ألن المحترروى لرم يتضررمن أي إشررارات للمر ثر العلميررة للعلمرراء 

ابرررن سررريناء، وابرررن البيطرررار، الررررازي ومسررراهماتهم فررري تصرررنيف النباترررات وتصرررنيع : العررررب والمسرررلمين مثرررل
ضرمن بأسرلوب بسريط يرتالءم مرع المرحلرة األدوية منها، وكرذلك فري علرم الفلرك والضروء، والرذي يفضرل أن يُ 

العمرية، ولو لمرة واحدة في الكتراب وذلرك فري مرحلرة اإلثرراء ضرمن فقررة قرراءة علميرة التري ترأتي فري نهايرة 
 .الفصل

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسرات الحديثرة علرى المسرتوى المحلري حيرث أوصرت دراسرة 
وكذلك أوصت  ،سالمية في الكتب بطريقه مقصوده ومخطط لهابضرورة تضمين القيم اإل( 1822)البيالي 

كمرا ترأتي . بأهمية تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوس الطرالب بالشركل المطلروب( 1822)دراسة عسيالن 
هذه النتيجة متوافقة مع أهم أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة فري وثيقرة التعلريم الصرادرة مرن 

هر التي تدعو إلى أهمية تعهرد العقيردة 8..2يا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية عام اللجنة العل
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 المواءمة نتائج عرض ومناقشة  4-2
 :ب العلوم الصف الثاني االبتدائياكتنتائج مواءمة  4-2-3

الدراسررري  ، الفصرررلاالبتررردائيالعلررروم للصرررف الثررراني نترررائج تحليرررل كتررراب يسرررتعرض هرررذا الجرررزء 
من خالل ، اه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمينلتحديد مستوى تمثيل محتو  الدراسي الثاني األول، والفصل

عرررض نتررائج المحررور  فرري ضرروء مسررتوى تحقررق مؤشررراتها، ومررن ثررم كررل محررورعرررض نتررائج مواصررفات 
 :كما يليبالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات  الكلي لهذا الصف

 

لثقافووووة المجتمووووع مواءمووووة كتوووواب الصووووف الثوووواني االبتوووودائي مناسووووبة : المحووووور األول 4-1-2-2
 :وديالسع

بتعزيرز للصف الثراني  االبتردائي  العلوم ابكت على الكشف عن مدى اهتمام هذا المحور يركز
، االتسررراق مرررع التشرررريعات والرررنظم المحليرررة وعررردم التصرررادم معهررراالهويرررة الوطنيرررة و الهويرررة اإلسرررالمية، و 

ائج كرل نترمن خالل تحليل نتائج هذا المحور مؤشرات، وتعرض ( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 
 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي تحديد مؤشراتها و على حده من خالل  مواصفة

 

 هوية اإلسالميةلمراعاة كتاب الصف الثاني االبتدائي ل: المواصفة األولى من المحور األول 
تركز هذه المواصفة على مساهمة محتوى كتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي بتعزيز الجانب 

بررازه اإليماني، وم راعاته بجميع مكوناته لمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية وتعزيرزه لهرا، وا 
تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن مؤشررررات هرررذه لمررر ثر العلمررراء العررررب والمسرررلمين، وترررم 

راف والمتوسررررط الحسررررابي واالنحرررر تالتكرررررار  مؤشرررررات وذلررررك باسررررتخراج( .)المواصررررفة والبررررالغ عررررددها 
  .المواصفة مؤشرات هذه، والنسب المئوية لمستوى تحقق تكرارتالمعياري لهذه ال

 
 212-4 جدول 

مراعاة الهوية "لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "اإلسالمية

 ؤشراتالم
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
 منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

منخفض 
 جدا

2 
ُيسرررررررهتم المحتررررررروى فررررررري تعزيرررررررز الجانرررررررب اإليمررررررراني 
بتضرمنه نصوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم 
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 .الدينية
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    288 ن
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8988 89888 . 
 288    ن

333 
 

 ؤشراتالم
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

 جدا
  89277 29.1  من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى

 %7498 من المحور األول لمستوى تحقق المواصفة األولى النسبة المئوية
 

مراعاة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (121-4)يتضح من الجدول 
، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررابين (89277)، وبررانحراف معيرراري (29.1)تسرراوي  الهويووة اإلسووالمية

 %(.7498)وبنسبة  تحقق هذه المواصفة متوسطة؛وبذلك تكون درجة ( .191أقل من-.29)
، (988.-8988)وتراوحت قريم المتوسرطات الحسرابية لمسرتوى تحقرق مؤشررات هرذه المواصرفة برين 

لمؤشررر الثرراني فرري المرتبررة اجرراء و  ،لكررل منهمررا الثرراني بدرجررة مرتفعررة تحقررق المؤشررر األول والمؤشرررحيررث 
شرررر األول فررري المرتبرررة الثانيرررة بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره يليررره المؤ  ،(988.)األولرررى بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره 

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرةلم يتحقق الثالث  أما المؤشر ،(.197)
وبشرركل عررام يظهررر تحليررل محترروى كتررراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي بفصررليه األول والثررراني 

هرر فري ثنايرا الكتراب بجميرع مكوناتره ويعزى ذلك إلرى أنره لرم يظ ،توافقه مع الهوية اإلسالمية بدرجة مرتفعة
 ،سواء ن  الدرس أو األمثلة أو الصور والرسومات ما يخالف مبرادئ الشرريعة اإلسرالمية والثوابرت الدينيرة
كرذلك . مما يعني أن الكتاب في هرذا الجانرب القرى عنايرة كافيرة عنرد مواءمتره مرع ثقافرة المجتمرع السرعودي

ب اإليمرراني بدرجرة مرتفعرة بتضرمنه لنصرو  ودالئرل علميرة مررن يالحرظ أن الكتراب أسرهم فري تعزيرز الجانر
فقرررد تضرررمن  ،القررررآن الكرررريم والسرررنة النبويرررة حيرررث سرررجلت العديرررد مرررن الشرررواهد واألمثلرررة مرررن قبرررل المحللرررين
كما تم االستشهاد  ، المحتوى إشارات ضمنيه لبعض القيم اإلسالمية كضرورة التفكر في خلق اهلل وتعظيمه

 .كريم في بداية كل فصلب ية من القرآن ال
بينمرا لررم يتحقرق المؤشررر الثالررث نظررًا ألن المحترروى لرم يتضررمن أي إشررارات للمر ثر العلميررة للعلمرراء 

ابرررن سررريناء، وابرررن البيطرررار، الررررازي ومسررراهماتهم فررري تصرررنيف النباترررات وتصرررنيع : العررررب والمسرررلمين مثرررل
ضرمن بأسرلوب بسريط يرتالءم مرع المرحلرة األدوية منها، وكرذلك فري علرم الفلرك والضروء، والرذي يفضرل أن يُ 

العمرية، ولو لمرة واحدة في الكتراب وذلرك فري مرحلرة اإلثرراء ضرمن فقررة قرراءة علميرة التري ترأتي فري نهايرة 
 .الفصل

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسرات الحديثرة علرى المسرتوى المحلري حيرث أوصرت دراسرة 
وكذلك أوصت  ،سالمية في الكتب بطريقه مقصوده ومخطط لهابضرورة تضمين القيم اإل( 1822)البيالي 

كمرا ترأتي . بأهمية تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوس الطرالب بالشركل المطلروب( 1822)دراسة عسيالن 
هذه النتيجة متوافقة مع أهم أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة فري وثيقرة التعلريم الصرادرة مرن 

هر التي تدعو إلى أهمية تعهرد العقيردة 8..2يا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية عام اللجنة العل
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وجعلهرا ضرابطًا لسرلوكه وتصررفاته  ،اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالب ورعايته بتربية إسالمية متكاملة
 (.7..2 ،الحقيل)

 
 للهوية الوطنية ني االبتدائي كتاب الصف الثامراعاة : المواصفة الثانية من المحور األول

 والتشريعات والنظم المحلية
تركررز هررذه المواصررفة علررى مرردى مراعرراة كترراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي بجميررع مكوناترره لقرريم       

واهتمامرره بقضررايا المجتمررع  ،ومرردى تعزيررزه لالنتمرراء الرروطني ،وموروثاتررهالمجتمررع السررعودي وخصوصررياته 
المحللرين األربعرة لكررل  تحليرل تقيرريم موتر ،إلررى الجهرود الوطنيرة الترري تسرهم فري حلهررا مرع اإلشرارة ،ومشركالته

والمتوسرررط  توذلرررك باسرررتخراج التكررررار  ت مؤشررررا( 4)مؤشرررر مرررن مؤشررررات هرررذه المواصرررفة والبرررالغ عرررددها 
كمرا  المواصرفة مؤشررات هرذهالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكررارات، والنسرب المئويرة لمسرتوى تحقرق 

 .يلي
 231-4 جدول 

مراعاة الهوية "الثانية لمؤشرات المواصفة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 عياريالم

 الترتيب
 منخفض متوسط مرتفع نسبة

منخفض 
 جدا

4 
يراعررررررررري المحتررررررررروى عرررررررررادات وتقاليرررررررررد المجتمررررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
 4    ت

8988 89888 1 
 288    ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهتم فررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
 4    ت

89888 89888 1 
 288    ن

  89888 2988 من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 %.9.. من المحور األول واصفة الثانيةالنسبة المئوية لمستوى تحقق الم
 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (.12-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبررانحراف (2988)مررن المحررور األول تسرراوي  مراعوواة الهويووة الوطنيووة والتشووريعات والوونظم المحليووة

وبرذلك تكرون درجرة ( .291أقل مرن  –.897)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (89888)معياري 
 %(..9..)وبنسبة  ؛منخفضةتحقق هذه المواصفة 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفة الثانية المحور األول في مؤشراتها 
بدرجرة مرتفعررة وجراء فرري المرتبرة األولررى ( 4)، حيرث تحقررق المؤشرر رقررم (.، 88-8، 88)الثالثرة بررين 
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لرم يتحققرا، وحصرال (  7)و( .)، يليه فري المرتبرة الثانيرة المؤشرران رقرم (88،.)قيمته  بمتوسط حسابي
 .(8988)على متوسط حسابي قيمته 

بررالرغم مررن تحقررق ( 7)و( .)ويعررزى انخفرراض تحقررق المواصررفة إلررى عرردم تحقررق المؤشررران رقررم 
ن بمواءمررة الكترراب بدرجررة مرتفعررة، وهررذا يعنرري أنرره علررى الرررغم مررن اهتمررام المختصرري( 4)المؤشررر رقررم 

بجميرررع مكوناتررره مرررع عرررادات وتقاليرررد المجتمرررع السرررعودي بدرجرررة مرتفعرررة إال أنهرررم أغفلررروا الموضررروعات 
الصرررريحة التررري تبررردو مصررراغه بصرررفة خاصرررة لرررربط المجتمرررع السرررعودي بحاجاتررره ومشررركالته والجهرررود 

ة لرذلك، ويمكرن الوطنية التي تساهم فري خدمتره وحرل مشركالته، وهرذا ال يعنري عردم وجرود فرر  لإلشرار 
االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها مرن قبرل المحللرين والتري تتصرل بتلرك 

مثال جاء درس النباتات مجااًل خصبًا لإلشارة إلى جهرود المملكرة فري المحافظرة علرى البيئرة  ؛المؤشرات
ميتهررا واقتررراح حملررة لزراعررة النباتررات فرري والنباتررات وتعريررف الطررالب بالمحميررات النباتيررة فرري بالدنررا وأه

المدرسة ورعايتها، وفي درس الصرخور والمعرادن، مرن الممكرن إبرراز دور وزارة البتررول والمعرادن، وفري 
درس المرراء علررى األرض، كرران مررن الممكررن اإلشررارة إلررى دور الهيئررة العامررة لتحليرره الميرراه فرري حرصررها 

وهي فرصة لتشجيع الطالب على االلتحراق  ؛في استهالكهعلى ضرورة االهتمام بالماء وعدم اإلسراف 
بالحمالت التطوعية للمحافظة على المراء، والتأكيرد علرى أن قطررة المراء غاليرة خاصرة فري بالدنرا وذلرك 
لررربط الطالررب بحاجررات المجتمررع ومشرركالته، ويعتبررر درس الكهربرراء مررن المجرراالت الخصرربة للمحافظررة 

قامة حمالت لترشيد استهالك الكهرباء خاصة فري فصرل الصريف، وترأتي  على موارد الوطن ومقدراته وا 
هذه الشواهد واألدلة الكيفية لتعزز وتؤكد أهمية تضمين هذين المؤشرين في كتاب العلوم للصف الثاني 
االبترردائي فرري سررياق آخررر غيررر سررياق الرردرس األساسرري، مثررل أن تضررمن فرري المهررام الترري يطلررب مررن 

ثراء ضرمن فقررة قرراءة علميرة أو الكتابرة فري العلروم والتري تكرون فري نهايرة الطالب تنفيذها في مرحلة اإل
من أهمية تضمين منراهج العلروم ( 1887)وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الشايع والعقيل . الفصل

 .في محتواها لعدد من القضايا االجتماعية للمتعلم بصورة ميسرة وسهلة وذات طابع مشوق
 

 

  مواءمة كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي لثقافة المجتمع : حور األولالمنتائج خالصة 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،األول الكلرري لعرررض نتررائج المحررور

 ترمو ات، مؤشرر ( 7)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
، واالنحرافررررات الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات ي ضرررروء المتوسررررطعرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور فرررر

المتوسطات الحسابية ( 124-4)والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول المعيارية، 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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وجعلهرا ضرابطًا لسرلوكه وتصررفاته  ،اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالب ورعايته بتربية إسالمية متكاملة
 (.7..2 ،الحقيل)

 
 للهوية الوطنية ني االبتدائي كتاب الصف الثامراعاة : المواصفة الثانية من المحور األول

 والتشريعات والنظم المحلية
تركررز هررذه المواصررفة علررى مرردى مراعرراة كترراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي بجميررع مكوناترره لقرريم       

واهتمامرره بقضررايا المجتمررع  ،ومرردى تعزيررزه لالنتمرراء الرروطني ،وموروثاتررهالمجتمررع السررعودي وخصوصررياته 
المحللرين األربعرة لكررل  تحليرل تقيرريم موتر ،إلررى الجهرود الوطنيرة الترري تسرهم فري حلهررا مرع اإلشرارة ،ومشركالته

والمتوسرررط  توذلرررك باسرررتخراج التكررررار  ت مؤشررررا( 4)مؤشرررر مرررن مؤشررررات هرررذه المواصرررفة والبرررالغ عرررددها 
كمرا  المواصرفة مؤشررات هرذهالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكررارات، والنسرب المئويرة لمسرتوى تحقرق 

 .يلي
 231-4 جدول 

مراعاة الهوية "الثانية لمؤشرات المواصفة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 عياريالم

 الترتيب
 منخفض متوسط مرتفع نسبة

منخفض 
 جدا

4 
يراعررررررررري المحتررررررررروى عرررررررررادات وتقاليرررررررررد المجتمررررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
 4    ت

8988 89888 1 
 288    ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهتم فررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
 4    ت

89888 89888 1 
 288    ن

  89888 2988 من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 %.9.. من المحور األول واصفة الثانيةالنسبة المئوية لمستوى تحقق الم
 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (.12-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبررانحراف (2988)مررن المحررور األول تسرراوي  مراعوواة الهويووة الوطنيووة والتشووريعات والوونظم المحليووة

وبرذلك تكرون درجرة ( .291أقل مرن  –.897)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (89888)معياري 
 %(..9..)وبنسبة  ؛منخفضةتحقق هذه المواصفة 

وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفة الثانية المحور األول في مؤشراتها 
بدرجرة مرتفعررة وجراء فرري المرتبرة األولررى ( 4)، حيرث تحقررق المؤشرر رقررم (.، 88-8، 88)الثالثرة بررين 
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لرم يتحققرا، وحصرال (  7)و( .)، يليه فري المرتبرة الثانيرة المؤشرران رقرم (88،.)قيمته  بمتوسط حسابي
 .(8988)على متوسط حسابي قيمته 

بررالرغم مررن تحقررق ( 7)و( .)ويعررزى انخفرراض تحقررق المواصررفة إلررى عرردم تحقررق المؤشررران رقررم 
ن بمواءمررة الكترراب بدرجررة مرتفعررة، وهررذا يعنرري أنرره علررى الرررغم مررن اهتمررام المختصرري( 4)المؤشررر رقررم 

بجميرررع مكوناتررره مرررع عرررادات وتقاليرررد المجتمرررع السرررعودي بدرجرررة مرتفعرررة إال أنهرررم أغفلررروا الموضررروعات 
الصرررريحة التررري تبررردو مصررراغه بصرررفة خاصرررة لرررربط المجتمرررع السرررعودي بحاجاتررره ومشررركالته والجهرررود 

ة لرذلك، ويمكرن الوطنية التي تساهم فري خدمتره وحرل مشركالته، وهرذا ال يعنري عردم وجرود فرر  لإلشرار 
االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها مرن قبرل المحللرين والتري تتصرل بتلرك 

مثال جاء درس النباتات مجااًل خصبًا لإلشارة إلى جهرود المملكرة فري المحافظرة علرى البيئرة  ؛المؤشرات
ميتهررا واقتررراح حملررة لزراعررة النباتررات فرري والنباتررات وتعريررف الطررالب بالمحميررات النباتيررة فرري بالدنررا وأه

المدرسة ورعايتها، وفي درس الصرخور والمعرادن، مرن الممكرن إبرراز دور وزارة البتررول والمعرادن، وفري 
درس المرراء علررى األرض، كرران مررن الممكررن اإلشررارة إلررى دور الهيئررة العامررة لتحليرره الميرراه فرري حرصررها 

وهي فرصة لتشجيع الطالب على االلتحراق  ؛في استهالكهعلى ضرورة االهتمام بالماء وعدم اإلسراف 
بالحمالت التطوعية للمحافظة على المراء، والتأكيرد علرى أن قطررة المراء غاليرة خاصرة فري بالدنرا وذلرك 
لررربط الطالررب بحاجررات المجتمررع ومشرركالته، ويعتبررر درس الكهربرراء مررن المجرراالت الخصرربة للمحافظررة 

قامة حمالت لترشيد استهالك الكهرباء خاصة فري فصرل الصريف، وترأتي  على موارد الوطن ومقدراته وا 
هذه الشواهد واألدلة الكيفية لتعزز وتؤكد أهمية تضمين هذين المؤشرين في كتاب العلوم للصف الثاني 
االبترردائي فرري سررياق آخررر غيررر سررياق الرردرس األساسرري، مثررل أن تضررمن فرري المهررام الترري يطلررب مررن 

ثراء ضرمن فقررة قرراءة علميرة أو الكتابرة فري العلروم والتري تكرون فري نهايرة الطالب تنفيذها في مرحلة اإل
من أهمية تضمين منراهج العلروم ( 1887)وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الشايع والعقيل . الفصل

 .في محتواها لعدد من القضايا االجتماعية للمتعلم بصورة ميسرة وسهلة وذات طابع مشوق
 

 

  مواءمة كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي لثقافة المجتمع : حور األولالمنتائج خالصة 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،األول الكلرري لعرررض نتررائج المحررور

 ترمو ات، مؤشرر ( 7)مواصفة تضمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
، واالنحرافررررات الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات ي ضرررروء المتوسررررطعرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور فرررر

المتوسطات الحسابية ( 124-4)والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول المعيارية، 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 234-4 جدول 

  متوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب العلوم للصف الثانيال
المتوسط  المواصفات رقم المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 2 %7498 89277 29.1 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 1 %.9.. 89888 2988 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %4197 .8981 2947 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمواصرررفات المحرررور األول الكلررري ( 124-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هرذا المحرور منخفضرة؛ حيرث (.8981)، وبانحراف معياري (2947)تساوي 

 %(.4197)، ونسبة التحقق تساوي(29.8أقل من -.897)مدى ما بين تقع قيمة هذا المتوسط في ال
، حيرررث (29.1-2988)وتراوحررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين 

بدرجررة متوسررطة وجرراءت فرري المرتبررة األولررى بررين  مراعوواة الهويووة اإلسووالميةتحققررت المواصررفة األولررى 
فقرد  مراعواة الهويوة الوطنيوة والتشوريعات والونظم المحليوةانيرة مواصفتي هذا المحور، أما المواصرفة الث

 .وجاءت في المرتبة الثانية في المحور األول( 2988)تحققت بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي بلغ 
 

 مواءمة كتاب الصف الثاني االبتدائي لبيئة المتعلمين: الثاني المحور 4-1-2-1
الغنري برالمثيرات والتحرديات ( المنرا  التعليمري)عييركز هذا المحور على اإلطرار النفسري واالجتمرا     

التررري يمكرررن أن يوفرهرررا الكتررراب للمتعلمرررين مرررن خرررالل ارتباطررره بالبيئرررة المحليرررة، ومراعررراة محترررواه ولغتررره 
مرن نترائج هرذا المحرور مؤشررا، وتعررض ( 24)ويتضمن ثالث مواصفات ينردرج تحتهرا .للمرحلة العمرية
ا ضرررمن هرررذترتيبهرررا الكلررري تحديرررد مؤشرررراتها و ه مرررن خرررالل علرررى حرررد نترررائج كرررل مواصرررفةخرررالل تحليرررل 

 .المحور
 

 بالبيئة كتاب الصف الثاني االبتدائي ارتباط محتوى : المواصفة األولى من المحور الثاني
 المحلية

تركرررز هرررذه المواصرررفة علرررى مررردى تعزيرررز محتررروى كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني االبتررردائي بجميرررع       
ن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مررن حيررث مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروط

التنررروع البيئررري فيهرررا وأسرررماء مررردنها ومناطقهرررا، ومررردى تضرررمينه إحصررراءات ودالئرررل مرررن البيئرررة المحليرررة، 
تحليررل تقيرريم المحللررين األربعررة  وتررم. وترروفير المتطلبررات البيئيررة الالزمررة لتنفيررذ األنشررطة والتجررارب منهررا 

مؤشررات وذلرك باسرتخراج التكررارات والنسرب ( 4)ؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبرالغ عرددها لكل م
وسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمرات بنراء علرى مسرتوى تحقرق مؤشررات متالمئوية وقيمة ال

 :هذه المواصفة وهي كما يلي
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 231-4 دول ج

ارتباط المحتوى " لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ز المحترروى قيمررة م 7 نجررزات الرروطن ومرروارده ُيعررزِّ
 .المختلفة

   1 1 ت
19.8 89.77 1 

   8. 8. ن

ُيعرررررِّف المحترررروى بالبيئررررة المحليررررة مررررن حيررررث  1
 مناطقهاو التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها 

   . 2 ت
191. 89.88 . 

   .7 .1 ن

حصرررررراءات مررررررن  . يتضرررررمن المحترررررروى دالئرررررل وا 
 .البيئة المحلية

 4    ت
8988 89888 4 

 288    ن

تررررررروافر المتطلبرررررررات البيئيرررررررة لتنفيرررررررذ األنشرررررررطة  28
 .والتجارب في البيئة المحلية

   2 . ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

  89244 2911 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 %7197 ثانيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور ال

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى  (.12-4)يتضررح مررن الجرردول 
، (89244)، وبررانحراف معيرراري (2911)مررن المحررور الثرراني تسرراوي  ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووة

فة وبرذلك تكرون درجرة تحقرق هرذه المواصر (.191أقرل مرن -.29)ويقع هذا المتوسط فري المردى مرا برين 
 %(.7197)؛ وبنسبة متوسطة

 هذه المواصفة بين المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات وقد تراوحت قيم
بدرجة مرتفعة، وجاء في المرتبة ( 28، 1، 7)المؤشرات ذات الرقم  تحققتحيث ، (.8988-197)

( 7)مؤشر رقم ، يليه في المرتبة الثانية ال(.197)بمتوسط حسابي قيمته ( 28)رقم  لمؤشرااألولى 
( .191)بمتوسط قيمته ( 1)والمؤشر رقم ، بمستوى تحقق مرتفع( 19.8)بمتوسط حسابي قيمته 

 احتل المرتبة الرابعة بين مؤشرات هذه المواصفة فقد( .)بمستوى تحقق مرتفع، أما المؤشر رقم 
 .ولم يتحقق( 8988)بمتوسط حسابي 

اني االبترردائي تحقررق جميررع المؤشرررات وبشرركل عررام يتضررح مررن تحليررل كترراب العلرروم للصررف الثرر
حصرراءات مررن البيئررة  لهررذه المواصررفة بدرجررة مرتفعررة مررا عرردا مررا يشررير إلررى تضررمين المحترروى لرردالئل وا 
المحلية، حيث افتقر كتاب العلوم للصف الثاني االبتردائي إلرى اإلشرارة إلحصراءات مرن البيئرة المحليرة، 

م مناسرربة المرحلررة العمريررة لتقررديم إحصرراءات معينررة وقررد تعررزى هررذه النتيجررة إلررى اعتقرراد المختصررين بعررد
ونتررائج هررذه المواصررفة تتفررق مررع . لعرردم اكتمررال الخبرررة الرياضررية حررول مفهرروم اإلحصرراء والمعرردل لررديهم

الترري أجريررت علررى سلسررله منرراهج العلرروم المترجمررة والترري خلصررت إلررى أن كتررب ( .188)دراسررة بلفقيرره 
 .من حيث ارتباطها بالبيئة المحليةالعلوم المترجمة بحاجة إلى إعادة نظر 
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 234-4 جدول 

  متوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب العلوم للصف الثانيال
المتوسط  المواصفات رقم المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب النسبة المئوية

 2 %7498 89277 29.1 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 1 %.9.. 89888 2988 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %4197 .8981 2947 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمواصرررفات المحرررور األول الكلررري ( 124-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هرذا المحرور منخفضرة؛ حيرث (.8981)، وبانحراف معياري (2947)تساوي 

 %(.4197)، ونسبة التحقق تساوي(29.8أقل من -.897)مدى ما بين تقع قيمة هذا المتوسط في ال
، حيرررث (29.1-2988)وتراوحررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين 

بدرجررة متوسررطة وجرراءت فرري المرتبررة األولررى بررين  مراعوواة الهويووة اإلسووالميةتحققررت المواصررفة األولررى 
فقرد  مراعواة الهويوة الوطنيوة والتشوريعات والونظم المحليوةانيرة مواصفتي هذا المحور، أما المواصرفة الث

 .وجاءت في المرتبة الثانية في المحور األول( 2988)تحققت بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابي بلغ 
 

 مواءمة كتاب الصف الثاني االبتدائي لبيئة المتعلمين: الثاني المحور 4-1-2-1
الغنري برالمثيرات والتحرديات ( المنرا  التعليمري)عييركز هذا المحور على اإلطرار النفسري واالجتمرا     

التررري يمكرررن أن يوفرهرررا الكتررراب للمتعلمرررين مرررن خرررالل ارتباطررره بالبيئرررة المحليرررة، ومراعررراة محترررواه ولغتررره 
مرن نترائج هرذا المحرور مؤشررا، وتعررض ( 24)ويتضمن ثالث مواصفات ينردرج تحتهرا .للمرحلة العمرية
ا ضرررمن هرررذترتيبهرررا الكلررري تحديرررد مؤشرررراتها و ه مرررن خرررالل علرررى حرررد نترررائج كرررل مواصرررفةخرررالل تحليرررل 

 .المحور
 

 بالبيئة كتاب الصف الثاني االبتدائي ارتباط محتوى : المواصفة األولى من المحور الثاني
 المحلية

تركرررز هرررذه المواصرررفة علرررى مررردى تعزيرررز محتررروى كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني االبتررردائي بجميرررع       
ن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مررن حيررث مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروط

التنررروع البيئررري فيهرررا وأسرررماء مررردنها ومناطقهرررا، ومررردى تضرررمينه إحصررراءات ودالئرررل مرررن البيئرررة المحليرررة، 
تحليررل تقيرريم المحللررين األربعررة  وتررم. وترروفير المتطلبررات البيئيررة الالزمررة لتنفيررذ األنشررطة والتجررارب منهررا 

مؤشررات وذلرك باسرتخراج التكررارات والنسرب ( 4)ؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبرالغ عرددها لكل م
وسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمرات بنراء علرى مسرتوى تحقرق مؤشررات متالمئوية وقيمة ال

 :هذه المواصفة وهي كما يلي
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 231-4 دول ج

ارتباط المحتوى " لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ز المحترروى قيمررة م 7 نجررزات الرروطن ومرروارده ُيعررزِّ
 .المختلفة

   1 1 ت
19.8 89.77 1 

   8. 8. ن

ُيعرررررِّف المحترررروى بالبيئررررة المحليررررة مررررن حيررررث  1
 مناطقهاو التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها 

   . 2 ت
191. 89.88 . 

   .7 .1 ن

حصرررررراءات مررررررن  . يتضرررررمن المحترررررروى دالئرررررل وا 
 .البيئة المحلية

 4    ت
8988 89888 4 

 288    ن

تررررررروافر المتطلبرررررررات البيئيرررررررة لتنفيرررررررذ األنشرررررررطة  28
 .والتجارب في البيئة المحلية

   2 . ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

  89244 2911 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 %7197 ثانيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور ال

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى  (.12-4)يتضررح مررن الجرردول 
، (89244)، وبررانحراف معيرراري (2911)مررن المحررور الثرراني تسرراوي  ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووة

فة وبرذلك تكرون درجرة تحقرق هرذه المواصر (.191أقرل مرن -.29)ويقع هذا المتوسط فري المردى مرا برين 
 %(.7197)؛ وبنسبة متوسطة

 هذه المواصفة بين المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات وقد تراوحت قيم
بدرجة مرتفعة، وجاء في المرتبة ( 28، 1، 7)المؤشرات ذات الرقم  تحققتحيث ، (.8988-197)

( 7)مؤشر رقم ، يليه في المرتبة الثانية ال(.197)بمتوسط حسابي قيمته ( 28)رقم  لمؤشرااألولى 
( .191)بمتوسط قيمته ( 1)والمؤشر رقم ، بمستوى تحقق مرتفع( 19.8)بمتوسط حسابي قيمته 

 احتل المرتبة الرابعة بين مؤشرات هذه المواصفة فقد( .)بمستوى تحقق مرتفع، أما المؤشر رقم 
 .ولم يتحقق( 8988)بمتوسط حسابي 

اني االبترردائي تحقررق جميررع المؤشرررات وبشرركل عررام يتضررح مررن تحليررل كترراب العلرروم للصررف الثرر
حصرراءات مررن البيئررة  لهررذه المواصررفة بدرجررة مرتفعررة مررا عرردا مررا يشررير إلررى تضررمين المحترروى لرردالئل وا 
المحلية، حيث افتقر كتاب العلوم للصف الثاني االبتردائي إلرى اإلشرارة إلحصراءات مرن البيئرة المحليرة، 

م مناسرربة المرحلررة العمريررة لتقررديم إحصرراءات معينررة وقررد تعررزى هررذه النتيجررة إلررى اعتقرراد المختصررين بعررد
ونتررائج هررذه المواصررفة تتفررق مررع . لعرردم اكتمررال الخبرررة الرياضررية حررول مفهرروم اإلحصرراء والمعرردل لررديهم

الترري أجريررت علررى سلسررله منرراهج العلرروم المترجمررة والترري خلصررت إلررى أن كتررب ( .188)دراسررة بلفقيرره 
 .من حيث ارتباطها بالبيئة المحليةالعلوم المترجمة بحاجة إلى إعادة نظر 
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 للمرحلة  كتاب الصف الثاني االبتدائيمالءمة محتوى : المواصفة الثانية من المحور الثاني
 العمرية للمتعلمين

للمعرفرة العلميرة  كتراب العلروم للصرف الثراني االبتردائي محتروى مالءمرةتركز هذه المواصرفة علرى       
وترم . وتلبيرة حاجراتهم واهتمامراتهم العلميرة ،م مصطلحات مألوفرة لرديهمالمتوقعة لدى المتعلمين واستخدا

مؤشررات وذلرك ( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب المئويررة لمسررتوى 

 :ات هذه المواصفة وهي كما يليتحقق مؤشر 
 231-4 جدول 

مالءمة المحتوى " لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 توسطالم
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

22 
يرررتالءم المحتررروى مرررع المعرفرررة العلميرررة 
المتوقعررررررة لرررررردى المتعلمررررررين فرررررري هررررررذه 

 .المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
م المحترروى مصررطلحات مألوفرررة  َيسررتخدت
وواضرررحة الداللرررة لررردى المتعلمرررين فررري 

 .مرحلةهذه ال

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

ُيلبررررري المحتررررروى حاجرررررات واهتمامررررررات 
التثقيرررررررف : مثرررررررل. المتعلمرررررررين العلميرررررررة

العلمرري حررول الررذات، التثقيررف المهنرري 
 .للتخصصات العلمية( الوظيفي)

   . 2 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

  89277 .197 حور الثانيمن الم الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %297. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

       
مالءمووة أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة الثانيررة  (127-4)يتضررح مررن الجرردول 

معيرررراري  ، وبررررانحراف(.197)مررررن المحررررور الثرررراني تسرررراوي  المحتوووووى للمرحلووووة العمريووووة للمتعلمووووين
وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه ( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89277)

 .%(297.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 
 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين       

في ( 22)رقم  لمؤشرا بدرجة مرتفعة، وجاء( 21، 22)تحقق المؤشرين حيث ، (988.-.191)
فقد ( .2)رقم  ، أما المؤشر(988.)بمتوسط حسابي قيمته ( 21)رقم  المرتبة األولى مكررًا مع المؤشر
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 واحتل المرتبة الثانية بعد المؤشرين مرتفع وبمستوى تحقق( .191)حصل على متوسط قيمته 
 .في نفس المواصفة( 21و 22)

اني االبتدائي مالءمته للمرحلة العمرية للمتعلمين ويظهر تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الث
وتعرررزى هرررذه النتيجرررة ألن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهتمامرررات المتعلمرررين  ،بدرجرررة مرتفعرررة

 ،وسجلت العديد من الشواهد واألمثلة من قبرل المحللرين فري هرذا الجانرب ؛العامة والعلمية بدرجة مرتفعة
ودراسررة دوره حيرراة  ،مررة بأسررماء نباتررات مررن موطننررا فرري دروس النباترراتكتوجيرره الطررالب إلررى كتابرره قائ

وتشررررجيع الطررررالب لالهتمررررام بالتربررررة ومعرفررررة أنواعهررررا  ،حيوانررررات مألوفررررة لررررديهم فرررري دروس الحيوانررررات
واإلشارة إلى كتابة تقارير عرن البحرار فري بالدنرا  ،وأصنافها والتعرف على الصخور واستخداماتها قديماً 

وتوجيرره الطررالب لعمررل قائمررة باألشررياء الموجررودة فرري ثالجررة المنررزل وتصررنيفها  ،ة المرراءفرري درس اليابسرر
كمرا جراء محتروى الكترراب يرتالءم مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمررين  ،وذلرك فري دروس المرادة

: مثررل ؛ماعرردا بعررض مررن الشررواهد واألمثلررة تحترراج إلررى مراجعررة ،فرري هررذه المرحلررة أيضررا بدرجررة مرتفعررة
رس سبب حدوث الفصول، كان من ضمن التكليفات المطلوبة على الطالب كتابة قصه والمقارنة بين د

األعمال في فصلي الصيف والشتاء وضرورة تضمين القصرة معلومرات عرن تشرابه واخرتالف الفصرول، 
لردى ومن المالحظ أن هذا التكليف يتضمن ثالثة مهارات عليا ال ترتالءم مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة 

وفرري درس أنررواع المررواطن كرران مررن ضررمن التكليفررات أن يكتررب الطالررب تقريرررا عررن حيوانررات  ،الطررالب
وفي دروس الماء علرى األرض يكلرف الطالرب بكتابره تقريرر عرن البحيررات  ،تعيش في المناطق القطبية

ألنره مرن  ،حلرةأو األنهار على الرغم من عدم توافق ذلك مع المعرفة المتوقعة لدى المتعلم في هذه المر 
الصررعب علررى الطالررب فرري هررذه المرحلررة كتابررة تقريررر حسررب المرردلول المتعررارف عليررة فرري اللغررة العربيررة 

فرري ( هررر24.1)وهررذه النتيجررة تتفررق مررع دراسررة الجغيمرران . والررذي يختلررف عررن مدلولرره باللغررة االنجليزيررة
ب المصرطلحات والمفراهيم إضرافة إلرى أن أغلر ؛ضرورة مالءمة كترب العلروم للمرحلرة العمريرة للمتعلمرين

 .كانت واضحة ومألوفة الداللة لدى المتعلمين
 

 للمرحلة العمريةكتاب الصف الثاني االبتدائي لغة مالءمة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة 
للقرراءة والفهرم مرن  الصرف الثراني االبتردائي كترابمحتوى مدى قابلية تركز هذه المواصفة على 

مرررن األخطررراء اللغويرررة، والمطبعيرررة، ه ة العمريرررة المسرررتهدفة، مرررع التأكرررد مرررن خلرررو قبرررل الطرررالب فررري الفئررر
واتسراقها فري الوقرت نفسره  ،وخلرو الصرور واألشركال مرن االزدحرام والمشرتات ،وتسلسل األفكرار وترابطهرا
ومناسررربة حجرررم الخرررط ، وموقعهرررا المناسرررب ضرررمن سرررياق الرررن  المرتبطرررة بررره، مرررع مضرررامين المحتررروى
مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة  المحللررين األربعررة لكررل مؤشررر تررم تحليررل تقيرريمو .العمريررةواأللرروان للمرحلررة 
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات( 7)والبررالغ عررددها 

 .المواصفة مؤشرات هذهالتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
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 للمرحلة  كتاب الصف الثاني االبتدائيمالءمة محتوى : المواصفة الثانية من المحور الثاني
 العمرية للمتعلمين

للمعرفرة العلميرة  كتراب العلروم للصرف الثراني االبتردائي محتروى مالءمرةتركز هذه المواصرفة علرى       
وترم . وتلبيرة حاجراتهم واهتمامراتهم العلميرة ،م مصطلحات مألوفرة لرديهمالمتوقعة لدى المتعلمين واستخدا

مؤشررات وذلرك ( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب المئويررة لمسررتوى 

 :ات هذه المواصفة وهي كما يليتحقق مؤشر 
 231-4 جدول 

مالءمة المحتوى " لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 توسطالم
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

22 
يرررتالءم المحتررروى مرررع المعرفرررة العلميرررة 
المتوقعررررررة لرررررردى المتعلمررررررين فرررررري هررررررذه 

 .المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
م المحترروى مصررطلحات مألوفرررة  َيسررتخدت
وواضرررحة الداللرررة لررردى المتعلمرررين فررري 

 .مرحلةهذه ال

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

ُيلبررررري المحتررررروى حاجرررررات واهتمامررررررات 
التثقيرررررررف : مثرررررررل. المتعلمرررررررين العلميرررررررة

العلمرري حررول الررذات، التثقيررف المهنرري 
 .للتخصصات العلمية( الوظيفي)

   . 2 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

  89277 .197 حور الثانيمن الم الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %297. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

       
مالءمووة أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة الثانيررة  (127-4)يتضررح مررن الجرردول 

معيرررراري  ، وبررررانحراف(.197)مررررن المحررررور الثرررراني تسرررراوي  المحتوووووى للمرحلووووة العمريووووة للمتعلمووووين
وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه ( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89277)

 .%(297.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 
 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين       

في ( 22)رقم  لمؤشرا بدرجة مرتفعة، وجاء( 21، 22)تحقق المؤشرين حيث ، (988.-.191)
فقد ( .2)رقم  ، أما المؤشر(988.)بمتوسط حسابي قيمته ( 21)رقم  المرتبة األولى مكررًا مع المؤشر
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 واحتل المرتبة الثانية بعد المؤشرين مرتفع وبمستوى تحقق( .191)حصل على متوسط قيمته 
 .في نفس المواصفة( 21و 22)

اني االبتدائي مالءمته للمرحلة العمرية للمتعلمين ويظهر تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الث
وتعرررزى هرررذه النتيجرررة ألن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهتمامرررات المتعلمرررين  ،بدرجرررة مرتفعرررة

 ،وسجلت العديد من الشواهد واألمثلة من قبرل المحللرين فري هرذا الجانرب ؛العامة والعلمية بدرجة مرتفعة
ودراسررة دوره حيرراة  ،مررة بأسررماء نباتررات مررن موطننررا فرري دروس النباترراتكتوجيرره الطررالب إلررى كتابرره قائ

وتشررررجيع الطررررالب لالهتمررررام بالتربررررة ومعرفررررة أنواعهررررا  ،حيوانررررات مألوفررررة لررررديهم فرررري دروس الحيوانررررات
واإلشارة إلى كتابة تقارير عرن البحرار فري بالدنرا  ،وأصنافها والتعرف على الصخور واستخداماتها قديماً 

وتوجيرره الطررالب لعمررل قائمررة باألشررياء الموجررودة فرري ثالجررة المنررزل وتصررنيفها  ،ة المرراءفرري درس اليابسرر
كمرا جراء محتروى الكترراب يرتالءم مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمررين  ،وذلرك فري دروس المرادة

: مثررل ؛ماعرردا بعررض مررن الشررواهد واألمثلررة تحترراج إلررى مراجعررة ،فرري هررذه المرحلررة أيضررا بدرجررة مرتفعررة
رس سبب حدوث الفصول، كان من ضمن التكليفات المطلوبة على الطالب كتابة قصه والمقارنة بين د

األعمال في فصلي الصيف والشتاء وضرورة تضمين القصرة معلومرات عرن تشرابه واخرتالف الفصرول، 
لردى ومن المالحظ أن هذا التكليف يتضمن ثالثة مهارات عليا ال ترتالءم مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة 

وفرري درس أنررواع المررواطن كرران مررن ضررمن التكليفررات أن يكتررب الطالررب تقريرررا عررن حيوانررات  ،الطررالب
وفي دروس الماء علرى األرض يكلرف الطالرب بكتابره تقريرر عرن البحيررات  ،تعيش في المناطق القطبية

ألنره مرن  ،حلرةأو األنهار على الرغم من عدم توافق ذلك مع المعرفة المتوقعة لدى المتعلم في هذه المر 
الصررعب علررى الطالررب فرري هررذه المرحلررة كتابررة تقريررر حسررب المرردلول المتعررارف عليررة فرري اللغررة العربيررة 

فرري ( هررر24.1)وهررذه النتيجررة تتفررق مررع دراسررة الجغيمرران . والررذي يختلررف عررن مدلولرره باللغررة االنجليزيررة
ب المصرطلحات والمفراهيم إضرافة إلرى أن أغلر ؛ضرورة مالءمة كترب العلروم للمرحلرة العمريرة للمتعلمرين

 .كانت واضحة ومألوفة الداللة لدى المتعلمين
 

 للمرحلة العمريةكتاب الصف الثاني االبتدائي لغة مالءمة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة 
للقرراءة والفهرم مرن  الصرف الثراني االبتردائي كترابمحتوى مدى قابلية تركز هذه المواصفة على 

مرررن األخطررراء اللغويرررة، والمطبعيرررة، ه ة العمريرررة المسرررتهدفة، مرررع التأكرررد مرررن خلرررو قبرررل الطرررالب فررري الفئررر
واتسراقها فري الوقرت نفسره  ،وخلرو الصرور واألشركال مرن االزدحرام والمشرتات ،وتسلسل األفكرار وترابطهرا
ومناسررربة حجرررم الخرررط ، وموقعهرررا المناسرررب ضرررمن سرررياق الرررن  المرتبطرررة بررره، مرررع مضرررامين المحتررروى
مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة  المحللررين األربعررة لكررل مؤشررر تررم تحليررل تقيرريمو .العمريررةواأللرروان للمرحلررة 
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات( 7)والبررالغ عررددها 

 .المواصفة مؤشرات هذهالتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
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 237-4 جدول 

 لغةالكتابمالءمة : لمواصفة الثالثةلمؤشرات االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 للمرحلة العمرية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 الترتيب المعياري

 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

 .يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

يخلرررررررررررو المحتررررررررررروى مرررررررررررن األخطررررررررررراء  .2
 .المطبعية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تتسررررم لغررررة الكترررراب بتسلسررررل األفكررررار  27
 .وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تخلرررررررو الصرررررررور والرسررررررروم واألشررررررركال  27
 .توضيحية من االزدحام والمشتتاتال

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
تتسررررررق الصررررررور والرسرررررروم واألشرررررركال 
التوضرررريحية والتجررررارب مررررع مضررررامين 

 .المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

تقررررررررع الصررررررررور والرسرررررررروم واألشرررررررركال 
التوضررريحية والجرررداول والتجرررارب فررري 
رتبط مكرران مناسررب ضررمن الررن  المرر

 .بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسرررربة حجررررم الخررررط ودرجررررة وضرررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

   1 1 ت
19.8 89.77 1 

   8. 8. ن
  89811 ..19 من المحور الثاني الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 %797. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة  (127-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبررررانحراف معيرررراري (..19)مررررن المحررررور الثرررراني تسرررراوي  للمرحلووووة العمريووووة لغووووة الكتووووابمالءمووووة 

هرررذه  وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89811)
 %(.797.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
فرري  تبدرجررة مرتفعررة، وجرراء( .2، 21، 27، .27،2، 24)ات المؤشررر  ت، وقررد تحققرر(988.-19.8)

( 18) رقررم نيررة المؤشرررفرري المرتبررة الثا ا، يليهرر(988.) قيمترره وبمتوسررط حسررابي مكرررر المرتبررة األولررى
وبررذلك احتررل المرتبررة األخيرررة بررين مؤشرررات هررذه ( 19.8)بمسررتوى تحقررق مرتفررع بمتوسررط حسررابي قيمترره 

 .المواصفة

333 
 

يظهررر تحليررل محترروى كترراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي أن لغررة الكترراب مالءمررة للمرحلررة 
تراب بدرجرة مرتفعرة إال أن نترائج وعلرى الررغم مرن تحقرق جميرع مؤشررات لغرة الك ،العمرية بدرجة مرتفعة

ومرررن األمثلرررة علرررى بعرررض  ؛التحليررل الكيفررري أظهررررت بعرررض المالحظررات الطفيفرررة حرررول هرررذه المؤشرررات
 ،فرري الفصررل الثالررث( 17)فرري  ( الضررب واألرنررب يحفررر جحررور فرري التربررة)عبررارة : األخطرراء اللغويررة
اتجاهرات األسرهم : خطاء المطبعيةومن األ(. الضب واألرنب يحفران جحورا في التربة)والصحيح لغويًا 

المرتبررة ( 18)واحتررل المؤشررر  ،فرري درس سالسررل الغررذاء( 74)لصررورة سلسررلة غذائيررة فرري الصررحراء صررر
األخيرررة لوجررود تررزاحم فرري الررن  وعرردم ترررك مسررافات فارغررة فرري محترروى العديررد مررن الرردروس فرري كترراب 

كيرف تبدوالبرذور؟ مرن ( ..)وصرر ،؟مرن أيرن ترأتي البرذور( 4.)العلوم للصرف الثراني االبتردائي مثرل صرر
واتفقرررت هرررذه النتيجرررة مرررع نترررائج دراسرررة  ،مرررن الفصرررل السرررابع( 18 -21)صرررر ،(24)صرررر ،الفصررل األول

مغريرًا  ،التي أوصت بضرورة ترك مسافة فارغة بين األسطر ليكون ذلك شائقًا للطرالب( 1881)حلس 
 .خاصة في هذه المرحلة العمرية ،للقراءة
وتقرديرهم  لغرة الكترابمواءمرة الكترب لمعرايير  اهتمرام القرائمين علرىتيجرة أيضرا إلرى وتعزى هرذه الن     

لدرجررة أهميتهرررا للطلبررة، ومررردى مالءمتهررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم للمررادة العلميرررة المضررمنة مرررن نصرررو  
ب سرررتراتيجيات  العلرروم ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسرررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم، إضررافة إلرررى ترردعيم كتررب

سررواًء تلررك المتعلقررة  فهررم الررن  المقررروءومراعرراتهم للعوامررل المررؤثرة علررى  لجررة المعلومررات وتنظيمهررا،معا
 وارتباطه بالفكرة المراد تحقيقها، ومراعاة تسلسل األفكرار ، وطريقة تنظيمه،هبالمحتوى من حيث وضوح

عوامرررل الطباعرررة التررري تتصرررل ب تلرررك عررردد الفقررررات ومرررا تحويررره مرررن كرررم األفكرررار وغيرهرررا، أوو ، وترابطهرررا
 عوامرررلالوالعنررراوين البرررارزة وغيرهرررا مرررن  واإلخرررراج ووضررروح المرررادة المطبوعرررة وشررركلها وعررررض األسرررطر

إضافة إلى ذلك حر  الوزارة على استطالع الرأي والمراجعة الدائمرة عرن طريرق أخرذ التغذيرة  ؛األخرى
ور حرول معرايير تلرك الكترب فري المردارس ومرن الطلبرة وأوليراء األمرالعلوم الراجعة من معلمي ومعلمات 

 .     (1822اللجنة العلمية للرياضيات والعلوم، )لغة الكتاب ومنها معيار 
فررري  كتررراب  التوضررريحية واألشررركال والرسررروم علرررى أن الصرررور داللرررة هرررذه النتيجرررة  تعطررريكمرررا 
ت، واضررحة ودقيقررة وترررتبط بررالمحتوى والصررفحة، وتخلررو مررن االزدحررام والمشررتتاراسررة النشرراط الطالررب وك

اهتمررررام الكتررررب بمعررررايير مالءمررررة الصررررور والرسرررروم  إلررررى ذلرررركعررررزى وي ؛وتتسررررم مكوناتهررررا بررررالترابط بينهررررا
لتررزام بالشررروط والمواصررفات الترري تتبناهررا وزارة التربيررة والتعلرريم االعلررى  اواألشرركال التوضرريحية، وحرصرره

خراجهررررا، ومنهرررررا مواصررررفات ال ، الغرررررانم)ية رسرررروم واألشررررركال التوضرررريحفرررري تصررررميم الكترررررب المدرسررررية وا 
 (. .188والصالح،  والمقبل، والرويس، والعطيوي، 
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 237-4 جدول 

 لغةالكتابمالءمة : لمواصفة الثالثةلمؤشرات االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 للمرحلة العمرية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 الترتيب المعياري

 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

 .يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

يخلرررررررررررو المحتررررررررررروى مرررررررررررن األخطررررررررررراء  .2
 .المطبعية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تتسررررم لغررررة الكترررراب بتسلسررررل األفكررررار  27
 .وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تخلرررررررو الصرررررررور والرسررررررروم واألشررررررركال  27
 .توضيحية من االزدحام والمشتتاتال

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
تتسررررررق الصررررررور والرسرررررروم واألشرررررركال 
التوضرررريحية والتجررررارب مررررع مضررررامين 

 .المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

تقررررررررع الصررررررررور والرسرررررررروم واألشرررررررركال 
التوضررريحية والجرررداول والتجرررارب فررري 
رتبط مكرران مناسررب ضررمن الررن  المرر

 .بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسرررربة حجررررم الخررررط ودرجررررة وضرررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

   1 1 ت
19.8 89.77 1 

   8. 8. ن
  89811 ..19 من المحور الثاني الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 %797. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة  (127-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبررررانحراف معيرررراري (..19)مررررن المحررررور الثرررراني تسرررراوي  للمرحلووووة العمريووووة لغووووة الكتووووابمالءمووووة 

هرررذه  وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89811)
 %(.797.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
فرري  تبدرجررة مرتفعررة، وجرراء( .2، 21، 27، .27،2، 24)ات المؤشررر  ت، وقررد تحققرر(988.-19.8)

( 18) رقررم نيررة المؤشرررفرري المرتبررة الثا ا، يليهرر(988.) قيمترره وبمتوسررط حسررابي مكرررر المرتبررة األولررى
وبررذلك احتررل المرتبررة األخيرررة بررين مؤشرررات هررذه ( 19.8)بمسررتوى تحقررق مرتفررع بمتوسررط حسررابي قيمترره 

 .المواصفة
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يظهررر تحليررل محترروى كترراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي أن لغررة الكترراب مالءمررة للمرحلررة 
تراب بدرجرة مرتفعرة إال أن نترائج وعلرى الررغم مرن تحقرق جميرع مؤشررات لغرة الك ،العمرية بدرجة مرتفعة

ومرررن األمثلرررة علرررى بعرررض  ؛التحليررل الكيفررري أظهررررت بعرررض المالحظررات الطفيفرررة حرررول هرررذه المؤشرررات
 ،فرري الفصررل الثالررث( 17)فرري  ( الضررب واألرنررب يحفررر جحررور فرري التربررة)عبررارة : األخطرراء اللغويررة
اتجاهرات األسرهم : خطاء المطبعيةومن األ(. الضب واألرنب يحفران جحورا في التربة)والصحيح لغويًا 

المرتبررة ( 18)واحتررل المؤشررر  ،فرري درس سالسررل الغررذاء( 74)لصررورة سلسررلة غذائيررة فرري الصررحراء صررر
األخيرررة لوجررود تررزاحم فرري الررن  وعرردم ترررك مسررافات فارغررة فرري محترروى العديررد مررن الرردروس فرري كترراب 

كيرف تبدوالبرذور؟ مرن ( ..)وصرر ،؟مرن أيرن ترأتي البرذور( 4.)العلوم للصرف الثراني االبتردائي مثرل صرر
واتفقرررت هرررذه النتيجرررة مرررع نترررائج دراسرررة  ،مرررن الفصرررل السرررابع( 18 -21)صرررر ،(24)صرررر ،الفصررل األول

مغريرًا  ،التي أوصت بضرورة ترك مسافة فارغة بين األسطر ليكون ذلك شائقًا للطرالب( 1881)حلس 
 .خاصة في هذه المرحلة العمرية ،للقراءة
وتقرديرهم  لغرة الكترابمواءمرة الكترب لمعرايير  اهتمرام القرائمين علرىتيجرة أيضرا إلرى وتعزى هرذه الن     

لدرجررة أهميتهرررا للطلبررة، ومررردى مالءمتهررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم للمررادة العلميرررة المضررمنة مرررن نصرررو  
ب سرررتراتيجيات  العلرروم ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسرررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم، إضررافة إلرررى ترردعيم كتررب

سررواًء تلررك المتعلقررة  فهررم الررن  المقررروءومراعرراتهم للعوامررل المررؤثرة علررى  لجررة المعلومررات وتنظيمهررا،معا
 وارتباطه بالفكرة المراد تحقيقها، ومراعاة تسلسل األفكرار ، وطريقة تنظيمه،هبالمحتوى من حيث وضوح

عوامرررل الطباعرررة التررري تتصرررل ب تلرررك عررردد الفقررررات ومرررا تحويررره مرررن كرررم األفكرررار وغيرهرررا، أوو ، وترابطهرررا
 عوامرررلالوالعنررراوين البرررارزة وغيرهرررا مرررن  واإلخرررراج ووضررروح المرررادة المطبوعرررة وشررركلها وعررررض األسرررطر

إضافة إلى ذلك حر  الوزارة على استطالع الرأي والمراجعة الدائمرة عرن طريرق أخرذ التغذيرة  ؛األخرى
ور حرول معرايير تلرك الكترب فري المردارس ومرن الطلبرة وأوليراء األمرالعلوم الراجعة من معلمي ومعلمات 

 .     (1822اللجنة العلمية للرياضيات والعلوم، )لغة الكتاب ومنها معيار 
فررري  كتررراب  التوضررريحية واألشررركال والرسررروم علرررى أن الصرررور داللرررة هرررذه النتيجرررة  تعطررريكمرررا 
ت، واضررحة ودقيقررة وترررتبط بررالمحتوى والصررفحة، وتخلررو مررن االزدحررام والمشررتتاراسررة النشرراط الطالررب وك

اهتمررررام الكتررررب بمعررررايير مالءمررررة الصررررور والرسرررروم  إلررررى ذلرررركعررررزى وي ؛وتتسررررم مكوناتهررررا بررررالترابط بينهررررا
لتررزام بالشررروط والمواصررفات الترري تتبناهررا وزارة التربيررة والتعلرريم االعلررى  اواألشرركال التوضرريحية، وحرصرره

خراجهررررا، ومنهرررررا مواصررررفات ال ، الغرررررانم)ية رسرررروم واألشررررركال التوضرررريحفرررري تصررررميم الكترررررب المدرسررررية وا 
 (. .188والصالح،  والمقبل، والرويس، والعطيوي، 
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، (1821)وقررد جرراءت هررذه النتيجررة متسررقة مررع نتررائج دراسررة مكتررب التربيررة العربرري لرردول الخلرريج        
التي خلصت إلى أن كتب العلوم بشكل عام مناسبة لمسرتوى تعلرم الطلبرة فيمرا يتعلرق براختالف تراكيرب 

 .واقعية لتوضيح المفاهيم اللغة واستخدام أمثلة
هرردفت إلررى الكشررف عررن  والترري( Robyn, 2008) روبررينوتختلررف هررذه النتيجررة مررع نتررائج دراسررة       

سلسررلة )فلوريرردا بالواليررات المتحرردة األمريكيررة واليررة تحليررل مقروئيررة كتررب العلرروم للمرحلررة األساسررية فرري 
كتررب العلرروم  ، حيررث توصررلت أن لغررة هموعالقتهررا بتحصرريل الطررالب وأنمرراط تفكيررر  (ماجروهيررل الثانيررة

 اإلحبررراطيوبالترررالي المسرررتوى  ،صرررعبفررري منطقرررة فلوريررردا تقرررع ضرررمن المسرررتوى األ األساسررريةللمرحلرررة 
وخاصرررة فررري  لغرررة الكترررابتراجرررع تحصررريل الطرررالب بشررركل عرررام بسررربب صرررعوبة ممرررا أدى إلرررى  للطالرررب

الحاجررة لتنفيررذ ت الدراسررة إلررى كمررا خلصرر. واإلنسررانالحيررة والنبررات  المخلوقرراتالمصررطلحات المتعلقررة ب
قرراءة محتروى العمليرة لتسرهيل ألنشرطة وتعزيز الكتب بالصور الملونة وا نشطةتعديالت في الدروس واأل

التررري توصرررلت إلرررى  (Johnson, 2008)وتتعرررارض هرررذه النتيجرررة مرررع نترررائج دراسرررة  جونسرررون  .الكتررراب
 .لى األطفالصعوبة مقروئية لغة كتاب العلوم بسبب ارتفاع مستوى اللغة ع

 
 

 لبيئة كتاب الصف الثاني االبتدائي مواءمة مناسبة مناسبة  خالصة نتائج المحور الثاني
 :المتعلمين

والتي تمثل خالصة النترائج التري ترم التوصرل إليهرا بعرد تحليرل  ،الكلي الثانيلعرض نتائج المحور      
عرررض ا، تمؤشررر ( 24)ضررمنت مواصررفة ت( .)كررل مواصررفة مررن مواصررفات هررذا المحررور والبررالغ عررددها 

،واالنحرافات المعياريرررة، نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات
المتوسرطات الحسرابية والنسرب ( 121-4)والنسب المئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول 

 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 

 238-4 جدول 
 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي

رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

 . %7197 89244 2911 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 1 %297. 89277 .197 مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 2 %797. 89811 ..19 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %.179 898.7 ..19 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
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أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني الكلرري ( 121-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور مرتفعررة؛ حيررث (898.7)، وبررانحراف معيرراري (..19)اوي تسرر

 %(. .179)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (..19-2911)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

بدرجررة متوسررطة وجرراءت فرري المرتبررة  للمرحلووة العمريووةلغووة الكتوواب مالءمووة ة تحققررت المواصررفة الثالثرر
مالءمووووة بررررين مواصررررفات المحررررور الثرررراني، يليهررررا المواصررررفة الثانيررررة ( ..19)األولررررى بمتوسررررط حسررررابي 

( .197)فقرررد تحققرررت بدرجرررة متوسرررطة وبمتوسرررط حسرررابي بلرررغ  المحتووووى للمرحلوووة العمريوووة للمتعلموووين
ارتبوواط  برين مواصرفات المحرور الثرراني، وأخيررًا فقرد تحققرت المواصرفة األولرى وجراءت فري المرتبرة الثانيرة
وجاءت في المرتبة الثالثة بين ( 2911)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ  المحتوى بالبيئة المحلية
 . مواصفات المحور الثاني

 

 :االبتدائي خامسلصف اللب العلوم انتائج تحليل كتعرض ومناقشة  4-2-2
الدراسررري  ، الفصرررلاالبتررردائيالعلررروم للصرررف الخرررامس نترررائج تحليرررل كتررراب هرررذا الجرررزء  يسرررتعرض      

 من خالل، لتحديد مستوى تمثيل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين الدراسي الثاني األول، والفصل
عرررض نتررائج المحررور  فرري ضرروء مسررتوى تحقررق مؤشررراتها، ومررن ثررم كررل محررورعرررض نتررائج مواصررفات 

 :كما يليبالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات  الصف الكلي لهذا
 

 لثقافة المجتمع السعوديكتاب الصف اخلامس االبتدائي مواءمة : المحور األول 4-1-1-2

بتعزيرز للصرف الخرامس االبتردائي  العلرومكترب  علرى الكشرف عرن مردى اهتمرام هذا المحور يركز      
، والرررنظم المحليرررة وعررردم التصرررادم معهرررا تشرررريعااالتسررراق مرررع التالهويرررة الوطنيرررة و الهويرررة اإلسرررالمية، و 

نترائج كرل من خالل تحليل نتائج هذا المحور مؤشرات، وتعرض ( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 
 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي تحديد مؤشراتها و على حده من خالل  مواصفة

 
 

 البتدائي للهوية اإلسالميةمراعاة كتاب الصف الخامس ا: المواصفة األولى من المحور األول 
تركز هذه المواصفة على مدى مساهمة محتوى كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي بتعزيرز 
الجانررب اإليمرراني، ومراعاترره بجميررع مكوناترره لمبررادئ وقرريم الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة وتعزيررزه 

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين قييم المحللين األربعة لكل مؤشرر مرن مؤشررات تحليل توتم . لها، وا 
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف  تالتكرررار  مؤشرررات وذلررك باسررتخراج( .)هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

   .المواصفة مؤشرات هذهالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
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، (1821)وقررد جرراءت هررذه النتيجررة متسررقة مررع نتررائج دراسررة مكتررب التربيررة العربرري لرردول الخلرريج        
التي خلصت إلى أن كتب العلوم بشكل عام مناسبة لمسرتوى تعلرم الطلبرة فيمرا يتعلرق براختالف تراكيرب 

 .واقعية لتوضيح المفاهيم اللغة واستخدام أمثلة
هرردفت إلررى الكشررف عررن  والترري( Robyn, 2008) روبررينوتختلررف هررذه النتيجررة مررع نتررائج دراسررة       

سلسررلة )فلوريرردا بالواليررات المتحرردة األمريكيررة واليررة تحليررل مقروئيررة كتررب العلرروم للمرحلررة األساسررية فرري 
كتررب العلرروم  ، حيررث توصررلت أن لغررة هموعالقتهررا بتحصرريل الطررالب وأنمرراط تفكيررر  (ماجروهيررل الثانيررة

 اإلحبررراطيوبالترررالي المسرررتوى  ،صرررعبفررري منطقرررة فلوريررردا تقرررع ضرررمن المسرررتوى األ األساسررريةللمرحلرررة 
وخاصرررة فررري  لغرررة الكترررابتراجرررع تحصررريل الطرررالب بشررركل عرررام بسررربب صرررعوبة ممرررا أدى إلرررى  للطالرررب

الحاجررة لتنفيررذ ت الدراسررة إلررى كمررا خلصرر. واإلنسررانالحيررة والنبررات  المخلوقرراتالمصررطلحات المتعلقررة ب
قرراءة محتروى العمليرة لتسرهيل ألنشرطة وتعزيز الكتب بالصور الملونة وا نشطةتعديالت في الدروس واأل

التررري توصرررلت إلرررى  (Johnson, 2008)وتتعرررارض هرررذه النتيجرررة مرررع نترررائج دراسرررة  جونسرررون  .الكتررراب
 .لى األطفالصعوبة مقروئية لغة كتاب العلوم بسبب ارتفاع مستوى اللغة ع

 
 

 لبيئة كتاب الصف الثاني االبتدائي مواءمة مناسبة مناسبة  خالصة نتائج المحور الثاني
 :المتعلمين

والتي تمثل خالصة النترائج التري ترم التوصرل إليهرا بعرد تحليرل  ،الكلي الثانيلعرض نتائج المحور      
عرررض ا، تمؤشررر ( 24)ضررمنت مواصررفة ت( .)كررل مواصررفة مررن مواصررفات هررذا المحررور والبررالغ عررددها 

،واالنحرافات المعياريرررة، نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات
المتوسرطات الحسرابية والنسرب ( 121-4)والنسب المئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول 

 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
 

 238-4 جدول 
 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي

رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب النسبة المئوية المعياري

 . %7197 89244 2911 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 1 %297. 89277 .197 مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 2 %797. 89811 ..19 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %.179 898.7 ..19 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
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أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني الكلرري ( 121-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور مرتفعررة؛ حيررث (898.7)، وبررانحراف معيرراري (..19)اوي تسرر

 %(. .179)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (..19-2911)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

بدرجررة متوسررطة وجرراءت فرري المرتبررة  للمرحلووة العمريووةلغووة الكتوواب مالءمووة ة تحققررت المواصررفة الثالثرر
مالءمووووة بررررين مواصررررفات المحررررور الثرررراني، يليهررررا المواصررررفة الثانيررررة ( ..19)األولررررى بمتوسررررط حسررررابي 

( .197)فقرررد تحققرررت بدرجرررة متوسرررطة وبمتوسرررط حسرررابي بلرررغ  المحتووووى للمرحلوووة العمريوووة للمتعلموووين
ارتبوواط  برين مواصرفات المحرور الثرراني، وأخيررًا فقرد تحققرت المواصرفة األولرى وجراءت فري المرتبرة الثانيرة
وجاءت في المرتبة الثالثة بين ( 2911)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ  المحتوى بالبيئة المحلية
 . مواصفات المحور الثاني

 

 :االبتدائي خامسلصف اللب العلوم انتائج تحليل كتعرض ومناقشة  4-2-2
الدراسررري  ، الفصرررلاالبتررردائيالعلررروم للصرررف الخرررامس نترررائج تحليرررل كتررراب هرررذا الجرررزء  يسرررتعرض      

 من خالل، لتحديد مستوى تمثيل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين الدراسي الثاني األول، والفصل
عرررض نتررائج المحررور  فرري ضرروء مسررتوى تحقررق مؤشررراتها، ومررن ثررم كررل محررورعرررض نتررائج مواصررفات 

 :كما يليبالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات  الصف الكلي لهذا
 

 لثقافة المجتمع السعوديكتاب الصف اخلامس االبتدائي مواءمة : المحور األول 4-1-1-2

بتعزيرز للصرف الخرامس االبتردائي  العلرومكترب  علرى الكشرف عرن مردى اهتمرام هذا المحور يركز      
، والرررنظم المحليرررة وعررردم التصرررادم معهرررا تشرررريعااالتسررراق مرررع التالهويرررة الوطنيرررة و الهويرررة اإلسرررالمية، و 

نترائج كرل من خالل تحليل نتائج هذا المحور مؤشرات، وتعرض ( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 
 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي تحديد مؤشراتها و على حده من خالل  مواصفة

 
 

 البتدائي للهوية اإلسالميةمراعاة كتاب الصف الخامس ا: المواصفة األولى من المحور األول 
تركز هذه المواصفة على مدى مساهمة محتوى كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي بتعزيرز 
الجانررب اإليمرراني، ومراعاترره بجميررع مكوناترره لمبررادئ وقرريم الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة وتعزيررزه 

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين قييم المحللين األربعة لكل مؤشرر مرن مؤشررات تحليل توتم . لها، وا 
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف  تالتكرررار  مؤشرررات وذلررك باسررتخراج( .)هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

   .المواصفة مؤشرات هذهالمعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
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 230-4 جدول 

مراعاة الهوية  لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 اإلسالمية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 الترتيب المعياري

 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

2 
انرررب اإليمررراني بتضرررمنه ُيسرررهتم المحتررروى فررري تعزيرررز الج

نصوصرررررا ودالئرررررل علميرررررة مرررررن القررررررآن الكرررررريم والسرررررنة 
 .النبوية

   3 1 ت
197. 89.88 1 

   .1 .7 ن

1 
يراعرررري المحترررروى مبررررادئ الشررررريعة اإلسررررالمية والثوابررررت 

 .الدينية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

. 
يشرررررير المحتررررروى إلرررررى المررررر ثر العلميرررررة لعلمررررراء العررررررب 

 .لمينوالمس
 4    ت

8988 89888 . 
 288    ن
  89277 29.1 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 %7498 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 

بي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى أن قيمررة المتوسررط الحسررا (.12-4)يتضررح مررن الجرردول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (89277)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي  راعاة الهوية اإلسالميةم
 %(.7498)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( .191أقل من-.29)بين  ما

 وتراوحررررررررت قرررررررريم المتوسررررررررطات الحسررررررررابية لمسررررررررتوى تحقررررررررق مؤشرررررررررات هررررررررذه المواصررررررررفة بررررررررين
وجررراء فررري  لكرررل منهمرررا، الثررراني بدرجرررة مرتفعرررة قرررق المؤشرررر األول والمؤشررررتححيرررث ، (988.-8988)

، يليرره فرري المرتبررة الثانيررة المؤشررر األول (988.)لمؤشررر الثرراني بمتوسررط حسررابي قيمترره االمرتبررة األولررى 
متوسررط حسررابي قيمترره لررم يتحقررق وحصررل علررى  ، أمررا المؤشررر الثالررث(.197)بمتوسررط حسررابي قيمترره 

 .لمرتبة األخيرةوبذلك احتل ا( 8988)
وأظهرررت نتررائج تحليررل محترروى كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي بفصررليه األول والثرراني 

وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى مراعرراة المحترروى بجميررع مكوناترره  ،مراعاترره للهويررة اإلسررالمية بدرجررة متوسررطة
فيرره مررا يخررالف ذلررك فرري وانسررجامه معهررا، حيررث لررم يظهررر  ،لمبررادئ الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة

ومسراهمته فرري تعزيررز الجانرب اإليمرراني بتضررمنه نصوصرَا ودالئررل علميررة مررن  ؛ نر  مكترروب أو صررورة
 حيررث سررجلسررقة مررع هررذه النتررائج، تالكيفرري للكترراب م لوجرراءت نتيجررة التحليررالقرررآن الكررريم والسررنة النبويررة، 
مرتفعررًا، شررملت آيررات قرآنيررة كريمررة أو الررذي كرران تحققرره  علررى المؤشررر األول المحللررون العديررد مررن الشررواهد

وتراوحررت أعررداد هررذه الشررواهد فرري بعررض . لىاأحاديررث شررريفة، وبعررض اإلشررارات إلررى قرردرة اهلل سرربحانه وتعرر
شررواهد، إال أنرره تحقررق بنسرربة أقررل فرري الفصررلين األول والعاشررر، ولررم يتحقررق فرري  4-.فصررول الكترراب مررن 

برالرغم مرن إمكانيرة االستشرهاد بربعض اآليرات فري تلرك بعض الفصول مثل الفصلين التاسع والثاني عشرر، 
الرردروس، أو اإلشررارة إلررى عظمرررة الخررالق سرربحانه وتعرررالى، بمررا يتناسررب مررع موضررروع الرردرس، ممررا أظهرررر 
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الحاجررة إلررى مزيررد مررن النصررو  والرردالئل العلميررة مررن القرررآن والسررنة الترري يمكررن إدراجهررا فرري العديررد مررن 
مررثاًل فرري الفصررل  ؛ا زيررادة المسرراهمة فرري تعزيررز الجانررب اإليمررانيدروس فصررول الكترراب ، والترري مررن شررأنه

واهلل خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه  ومهنهم مهن يمشهي علهى " األول يمكن إضافة اآلية
، (.4سرورة النرور آيرة )" رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق اهلل ما يشاء إن اهلل على كل شيء قدير

لقهد أرلهلنا رلهلنا بالنيا هان وأ  لنها ملههم الالهاز والميه ان ليقه   " ع يمكن إضرافة اآليرةوفي الفصل التاس
، وفرري (.1سررورة الحديررد آيررة " )اآليررة ..  النههاب بالق ههن وأ  لنهها اليديههد فيهه  بههفب شههديد ومنههافع للنههاب

سرورة ( )اآليرة......لهم رهر أن اهلل ي جهي لهيابما ؤهم ييله  بينه  أ": الفصل العاشر يمكن إضرافة قولره تعرالى
، وفرري الفصررل الحررادي عشررر يمكررن إضررافة مررا يشررير إلررى أن اآلالت البسرريطة والمركبررة مررن (.4النررور آيررة 

وجلهل "..النعم التي سخرها اهلل لإلنسان حتى تسهل حياتره، وفري الفصرل الثراني عشرر يمكرن إضرافة اآليرة 
 (.17سورة النحل آية ) "لام ال مع واألبصار واألفئدة لللام رشارون

  ؛%(28898)بنسربة تحقرق ( 988.)أما المؤشر الثاني كران تحققره مرتفعرًا بمتوسرط حسرابي قيمتره 
حيررث لررم يسررجل المحللررون أي شررواهد متنافيررة مررع هررذا المؤشررر، ممررا يعنرري أن مررا يتعلررق بالمؤشرررين األول 

 .والثاني القى اهتمامًا عند مواءمتهما لمراعاة الهوية اإلسالمية
،  ممررا يرردل علررى أن (صررفر)شررر الثالررث وحصررل علررى متوسررط حسررابي قيمترره بينمررا لررم يتحقررق المؤ 

محتوى الكتاب لم يراعت م ثر العلماء العرب والمسلمين بالرغم مرن كرون المحتروى مجرال خصرب لرذلك، ممرا 
وقرد يعرزى هرذا إلرى عردم اإلشرارة  .األول بدرجرة مرتفعرة على عدم تحقرق المواصرفة األولرى مرن المحرورر أث

لنسخة األصلية، والمواءمة لم تمارس إضافات لتحقق هرذا المؤشرر العتقرادهم أن تضرمينه ال إلى ذلك في ا
يتناسب مع مستوى الطالب، مع أنه كان من الممكن اإلشارة ولو ب يجاز إلى أي من الم ثر العلمية لعلماء 

: مثالً  ؛قراءة علميةالعرب والمسلمين ولو لمرة واحدة في الكتاب في مرحلة اإلثراء نهاية الفصل ضمن فقرة 
فررري الفصرررل األول، كررران يمكرررن ذكرررر العرررالم ابرررن البيطرررار والرررذي برررزن فررري علرررم التصرررنيف، أو كمرررال الررردين 
الرردميري مؤلررف كترراب حيرراة الحيرروان الكبرررى، أو العررالم ابررن عثمرران الجرراحظ مؤلررف كترراب علررم الحيرروان، أو 

ان يمكرن التنويره إلرى ابرن سرينا مؤسرس العالم الغسراني الرذي أسرس تصرنيف النبرات، وفري الفصرل الثالرث كر
علرررم الطفيليرررات، وفررري الفصرررل العاشرررر كررران يمكرررن التطررررق للعرررالم جرررابر ابرررن حيررران الرررذي لررره كتابرررات فررري 
المركبات الكيميائية والتقطير والترشيح والتبخير، وفي الفصل الثاني عشر كان من الممكن ذكر جهود ابن 

 . الهيثم والرازي في البصريات
النتيجررررة متوافقررررة مررررع توصرررريات نرررردوة المنرررراهج المنعقرررردة فرررري جامعررررة أم القرررررى عررررام وجرررراءت هررررذه 

، الترري ركررزت علررى أهميررة الرردين ك طررار مرجعرري للمنرراهج والمقررررات الدراسررية وتوظيررف المقررررات (1884)
أكرردت عليرره مررع مررا كمررا توافقررت هررذه النتيجررة  ؛الدراسررية فرري إبررراز العمررق واألصررالة فرري الهويررة اإلسررالمية

أهميرة  مرن( Balciuniene & Mazeikiene, 2005)نين ومرازيكيني و يلسروبا( 1887) تي الغراليدراسر
مرع مرا توصرلت  وكرذلك. الدور الذي تقوم به المنراهج لصرون الهويرة اإلسرالمية واالرتقراء بالعمليرة التعليميرة
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 230-4 جدول 

مراعاة الهوية  لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 اإلسالمية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 الترتيب المعياري

 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

2 
انرررب اإليمررراني بتضرررمنه ُيسرررهتم المحتررروى فررري تعزيرررز الج

نصوصرررررا ودالئرررررل علميرررررة مرررررن القررررررآن الكرررررريم والسرررررنة 
 .النبوية

   3 1 ت
197. 89.88 1 

   .1 .7 ن

1 
يراعرررري المحترررروى مبررررادئ الشررررريعة اإلسررررالمية والثوابررررت 

 .الدينية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

. 
يشرررررير المحتررررروى إلرررررى المررررر ثر العلميرررررة لعلمررررراء العررررررب 

 .لمينوالمس
 4    ت

8988 89888 . 
 288    ن
  89277 29.1 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 %7498 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 

بي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى أن قيمررة المتوسررط الحسررا (.12-4)يتضررح مررن الجرردول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (89277)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي  راعاة الهوية اإلسالميةم
 %(.7498)وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة ( .191أقل من-.29)بين  ما

 وتراوحررررررررت قرررررررريم المتوسررررررررطات الحسررررررررابية لمسررررررررتوى تحقررررررررق مؤشرررررررررات هررررررررذه المواصررررررررفة بررررررررين
وجررراء فررري  لكرررل منهمرررا، الثررراني بدرجرررة مرتفعرررة قرررق المؤشرررر األول والمؤشررررتححيرررث ، (988.-8988)

، يليرره فرري المرتبررة الثانيررة المؤشررر األول (988.)لمؤشررر الثرراني بمتوسررط حسررابي قيمترره االمرتبررة األولررى 
متوسررط حسررابي قيمترره لررم يتحقررق وحصررل علررى  ، أمررا المؤشررر الثالررث(.197)بمتوسررط حسررابي قيمترره 

 .لمرتبة األخيرةوبذلك احتل ا( 8988)
وأظهرررت نتررائج تحليررل محترروى كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي بفصررليه األول والثرراني 

وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى مراعرراة المحترروى بجميررع مكوناترره  ،مراعاترره للهويررة اإلسررالمية بدرجررة متوسررطة
فيرره مررا يخررالف ذلررك فرري وانسررجامه معهررا، حيررث لررم يظهررر  ،لمبررادئ الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة

ومسراهمته فرري تعزيررز الجانرب اإليمرراني بتضررمنه نصوصرَا ودالئررل علميررة مررن  ؛ نر  مكترروب أو صررورة
 حيررث سررجلسررقة مررع هررذه النتررائج، تالكيفرري للكترراب م لوجرراءت نتيجررة التحليررالقرررآن الكررريم والسررنة النبويررة، 
مرتفعررًا، شررملت آيررات قرآنيررة كريمررة أو الررذي كرران تحققرره  علررى المؤشررر األول المحللررون العديررد مررن الشررواهد

وتراوحررت أعررداد هررذه الشررواهد فرري بعررض . لىاأحاديررث شررريفة، وبعررض اإلشررارات إلررى قرردرة اهلل سرربحانه وتعرر
شررواهد، إال أنرره تحقررق بنسرربة أقررل فرري الفصررلين األول والعاشررر، ولررم يتحقررق فرري  4-.فصررول الكترراب مررن 

برالرغم مرن إمكانيرة االستشرهاد بربعض اآليرات فري تلرك بعض الفصول مثل الفصلين التاسع والثاني عشرر، 
الرردروس، أو اإلشررارة إلررى عظمرررة الخررالق سرربحانه وتعرررالى، بمررا يتناسررب مررع موضررروع الرردرس، ممررا أظهرررر 
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الحاجررة إلررى مزيررد مررن النصررو  والرردالئل العلميررة مررن القرررآن والسررنة الترري يمكررن إدراجهررا فرري العديررد مررن 
مررثاًل فرري الفصررل  ؛ا زيررادة المسرراهمة فرري تعزيررز الجانررب اإليمررانيدروس فصررول الكترراب ، والترري مررن شررأنه

واهلل خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه  ومهنهم مهن يمشهي علهى " األول يمكن إضافة اآلية
، (.4سرورة النرور آيرة )" رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق اهلل ما يشاء إن اهلل على كل شيء قدير

لقهد أرلهلنا رلهلنا بالنيا هان وأ  لنها ملههم الالهاز والميه ان ليقه   " ع يمكن إضرافة اآليرةوفي الفصل التاس
، وفرري (.1سررورة الحديررد آيررة " )اآليررة ..  النههاب بالق ههن وأ  لنهها اليديههد فيهه  بههفب شههديد ومنههافع للنههاب

سرورة ( )اآليرة......لهم رهر أن اهلل ي جهي لهيابما ؤهم ييله  بينه  أ": الفصل العاشر يمكن إضرافة قولره تعرالى
، وفرري الفصررل الحررادي عشررر يمكررن إضررافة مررا يشررير إلررى أن اآلالت البسرريطة والمركبررة مررن (.4النررور آيررة 

وجلهل "..النعم التي سخرها اهلل لإلنسان حتى تسهل حياتره، وفري الفصرل الثراني عشرر يمكرن إضرافة اآليرة 
 (.17سورة النحل آية ) "لام ال مع واألبصار واألفئدة لللام رشارون

  ؛%(28898)بنسربة تحقرق ( 988.)أما المؤشر الثاني كران تحققره مرتفعرًا بمتوسرط حسرابي قيمتره 
حيررث لررم يسررجل المحللررون أي شررواهد متنافيررة مررع هررذا المؤشررر، ممررا يعنرري أن مررا يتعلررق بالمؤشرررين األول 

 .والثاني القى اهتمامًا عند مواءمتهما لمراعاة الهوية اإلسالمية
،  ممررا يرردل علررى أن (صررفر)شررر الثالررث وحصررل علررى متوسررط حسررابي قيمترره بينمررا لررم يتحقررق المؤ 

محتوى الكتاب لم يراعت م ثر العلماء العرب والمسلمين بالرغم مرن كرون المحتروى مجرال خصرب لرذلك، ممرا 
وقرد يعرزى هرذا إلرى عردم اإلشرارة  .األول بدرجرة مرتفعرة على عدم تحقرق المواصرفة األولرى مرن المحرورر أث

لنسخة األصلية، والمواءمة لم تمارس إضافات لتحقق هرذا المؤشرر العتقرادهم أن تضرمينه ال إلى ذلك في ا
يتناسب مع مستوى الطالب، مع أنه كان من الممكن اإلشارة ولو ب يجاز إلى أي من الم ثر العلمية لعلماء 

: مثالً  ؛قراءة علميةالعرب والمسلمين ولو لمرة واحدة في الكتاب في مرحلة اإلثراء نهاية الفصل ضمن فقرة 
فررري الفصرررل األول، كررران يمكرررن ذكرررر العرررالم ابرررن البيطرررار والرررذي برررزن فررري علرررم التصرررنيف، أو كمرررال الررردين 
الرردميري مؤلررف كترراب حيرراة الحيرروان الكبرررى، أو العررالم ابررن عثمرران الجرراحظ مؤلررف كترراب علررم الحيرروان، أو 

ان يمكرن التنويره إلرى ابرن سرينا مؤسرس العالم الغسراني الرذي أسرس تصرنيف النبرات، وفري الفصرل الثالرث كر
علرررم الطفيليرررات، وفررري الفصرررل العاشرررر كررران يمكرررن التطررررق للعرررالم جرررابر ابرررن حيررران الرررذي لررره كتابرررات فررري 
المركبات الكيميائية والتقطير والترشيح والتبخير، وفي الفصل الثاني عشر كان من الممكن ذكر جهود ابن 

 . الهيثم والرازي في البصريات
النتيجررررة متوافقررررة مررررع توصرررريات نرررردوة المنرررراهج المنعقرررردة فرررري جامعررررة أم القرررررى عررررام وجرررراءت هررررذه 

، الترري ركررزت علررى أهميررة الرردين ك طررار مرجعرري للمنرراهج والمقررررات الدراسررية وتوظيررف المقررررات (1884)
أكرردت عليرره مررع مررا كمررا توافقررت هررذه النتيجررة  ؛الدراسررية فرري إبررراز العمررق واألصررالة فرري الهويررة اإلسررالمية

أهميرة  مرن( Balciuniene & Mazeikiene, 2005)نين ومرازيكيني و يلسروبا( 1887) تي الغراليدراسر
مرع مرا توصرلت  وكرذلك. الدور الذي تقوم به المنراهج لصرون الهويرة اإلسرالمية واالرتقراء بالعمليرة التعليميرة
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ة والهويررة القوميررة أن تزويررد المتعلمررين فرري المرحلررة االبتدائيررة بأساسرريات الثقافرر( 7..2)إليرره دراسررة عمررار 
مررا ركررزت علرري يتسررق مررع  وهررذا . ناتهررا الشخصررية والعربيررة واإلسررالمية واإلنسررانية يمثررل هرردفًا جوهريرراً و بمك

سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث جعلت غايتها التعليمية غرس العقيدة اإلسالمية ونشررها 
 .(7..2الحقيل، )وتزويد المتعلمين بها 

 

 الوطنية  لهويةل كتاب الصف الخامس االبتدائيمراعاة : من المحور األولة الثانية المواصف
 والتشريعات والنظم المحلية

االبتدائي بجميع مكوناته لقريم  الخامستركز هذه المواصفة على مدى مراعاة كتاب العلوم للصف      
واهتمامره بقضرايا المجتمرع  ،يومدى تعزيزه لالنتماء الوطن ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 

المحللرين األربعرة لكرل  تم تحليرل تقيريمو .مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في حلها ،ومشكالته
والمتوسررط  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات( .)مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها  مؤشررر

 . المواصفة مؤشرات هذهالمئوية لمستوى تحقق  الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب
 220-4 جدول 

مراعاة الهوية "مواصفة الثانية لمؤشرات ال التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق كرارت

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

4 
يراعرررررررررري المحترررررررررروى عررررررررررادات وتقاليررررررررررد المجتمررررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

   3 1 ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

. 
لمحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته يرررررررتبط ا

 .المختلفة( قضاياه)
   1 3 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيررررة التررري ُتسرررهتم فرررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
   1 3 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

  89277 1941 من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %1897 من المحور األول النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (118-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبررانحراف (1941)مررن المحررور األول تسرراوي  مراعوواة الهويووة الوطنيووة والتشووريعات والوونظم المحليووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق ( 988.–.191)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (89277)معيرراري 
 %(.1897)؛ وبنسبة مرتفعةهذه المواصفة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
سررابي بمتوسررط ح، وجرراء فرري المرتبررة األولررى ،بدرجررة مرتفعررة( 4)رقررم  ، وتحقررق المؤشررر(.197-.191)
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واللررذان تحققررا بدرجررة مرتفعررة أيضررًا  (7)و( .)رقررم  ران، يليرره فرري المرتبررة الثانيررة المؤشرر( .197)قيمترره 
 .المرتبة األخيرة ال، وبذلك احت(.191)بمتوسط حسابي قيمته 

وتعطي هذه النتيجة داللة كبيررة علرى أن محتروى الكتراب بجميرع مكوناتره راعرى عرادات وتقاليرد 
وأشررار لرربعض الجهررود الوطنيررة الترري تسرراهم فرري  ،هررتم بربطرره بحاجاترره ومشرركالتهالمجتمررع السررعودي وا

ويمكررن االسررتدالل كيفيررًا علررى بعررض الشررواهد واألمثلررة الترري تررم  ،خدمترره وحررل مشرركالته بدرجررة مرتفعررة
على سبيل المثال تمت اإلشارة في الفصل  ،التوصل لها من قبل المحللين والتي تتصل بتلك المؤشرات

كمرا تمرت  ،جهود الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في حماية األنواع المهددة براالنقراض الرابع إلى
مشرركلة النشراط الزلزالرري الرذي شررهده مركرز العرري  بحررة الشرراقة غرررب  اإلشرارة فرري الفصرل الخررامس إلرى

مركرررز ال وجهرررود ،عيرررة عرررن السرررالمة مرررن أخطرررار الرررزالزلحمرررالت التو  إلرررى المدينرررة المنرررورة مرررع اإلشرررارة
 الوطني للزالزل والبرراكين الترابع لهيئرة المسراحة الجيولوجيرة السرعودية، وفري الفصرل السرادس ترم اإلشرارة

مشكلة تلوث موارد المياه سواء الجوفية أو السطحية و جهود وزارة المياه في معالجرة ميراه الصررف  إلى
عادة استعمالها  .الصحي وا 

من أهمية تضرمين منراهج العلروم ( 1887)ع والعقيل وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الشاي
فمرررن  .لعررردد مرررن القضرررايا االجتماعيرررة للمرررتعلم بصررروره ميسرررره وسرررهله وذات طرررابع مشررروقفررري محتواهرررا 

لهرم ومرا علريهم فري  المنهج مرن القريم والمفراهيم مرا يجعرل الطرالب يعرفرون مرااألهمية بمكان أن يحتوي 
وحتى ال يصدموا مع ما يؤمن به أفراد مجتمعهم مرن قريم ومرا  مجتمعهم حتى يتمكنوا من االندماج فيه،

 (. 1828جان، )يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف 
 

 لثقافة المجتمعالخامس االبتدائي  كتاب الصفمواءمة : األول خالصة نتائج المحور 
تحليرل  ليهرا بعردوالتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إ ،األول الكلي لعرض نتائج المحور      

ترم عررض و ات، مؤشرر ( 7)تضرمنت  تينكل مواصفة مرن مواصرفات هرذا المحرور والبرالغ عرددها مواصرف
، واالنحرافرررات المعياريرررة، الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط

حسرابية والنسرب المتوسرطات ال( 112-4)والنسب المئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول 
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 223-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب العلوم للصف الخامس
المتوسط  المواصفات رقم المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 لترتيبا النسبة المئوية المعياري

 1 %7498 89277 29.1 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 2 %1897 .8921 1941 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %.719 89227 1927 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
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ة والهويررة القوميررة أن تزويررد المتعلمررين فرري المرحلررة االبتدائيررة بأساسرريات الثقافرر( 7..2)إليرره دراسررة عمررار 
مررا ركررزت علرري يتسررق مررع  وهررذا . ناتهررا الشخصررية والعربيررة واإلسررالمية واإلنسررانية يمثررل هرردفًا جوهريرراً و بمك

سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث جعلت غايتها التعليمية غرس العقيدة اإلسالمية ونشررها 
 .(7..2الحقيل، )وتزويد المتعلمين بها 

 

 الوطنية  لهويةل كتاب الصف الخامس االبتدائيمراعاة : من المحور األولة الثانية المواصف
 والتشريعات والنظم المحلية

االبتدائي بجميع مكوناته لقريم  الخامستركز هذه المواصفة على مدى مراعاة كتاب العلوم للصف      
واهتمامره بقضرايا المجتمرع  ،يومدى تعزيزه لالنتماء الوطن ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 

المحللرين األربعرة لكرل  تم تحليرل تقيريمو .مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في حلها ،ومشكالته
والمتوسررط  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات( .)مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها  مؤشررر

 . المواصفة مؤشرات هذهالمئوية لمستوى تحقق  الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب
 220-4 جدول 

مراعاة الهوية "مواصفة الثانية لمؤشرات ال التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق كرارت

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

4 
يراعرررررررررري المحترررررررررروى عررررررررررادات وتقاليررررررررررد المجتمررررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

   3 1 ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

. 
لمحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته يرررررررتبط ا

 .المختلفة( قضاياه)
   1 3 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيررررة التررري ُتسرررهتم فرررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
   1 3 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

  89277 1941 من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %1897 من المحور األول النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (118-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبررانحراف (1941)مررن المحررور األول تسرراوي  مراعوواة الهويووة الوطنيووة والتشووريعات والوونظم المحليووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق ( 988.–.191)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (89277)معيرراري 
 %(.1897)؛ وبنسبة مرتفعةهذه المواصفة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
سررابي بمتوسررط ح، وجرراء فرري المرتبررة األولررى ،بدرجررة مرتفعررة( 4)رقررم  ، وتحقررق المؤشررر(.197-.191)
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واللررذان تحققررا بدرجررة مرتفعررة أيضررًا  (7)و( .)رقررم  ران، يليرره فرري المرتبررة الثانيررة المؤشرر( .197)قيمترره 
 .المرتبة األخيرة ال، وبذلك احت(.191)بمتوسط حسابي قيمته 

وتعطي هذه النتيجة داللة كبيررة علرى أن محتروى الكتراب بجميرع مكوناتره راعرى عرادات وتقاليرد 
وأشررار لرربعض الجهررود الوطنيررة الترري تسرراهم فرري  ،هررتم بربطرره بحاجاترره ومشرركالتهالمجتمررع السررعودي وا

ويمكررن االسررتدالل كيفيررًا علررى بعررض الشررواهد واألمثلررة الترري تررم  ،خدمترره وحررل مشرركالته بدرجررة مرتفعررة
على سبيل المثال تمت اإلشارة في الفصل  ،التوصل لها من قبل المحللين والتي تتصل بتلك المؤشرات

كمرا تمرت  ،جهود الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في حماية األنواع المهددة براالنقراض الرابع إلى
مشرركلة النشراط الزلزالرري الرذي شررهده مركرز العرري  بحررة الشرراقة غرررب  اإلشرارة فرري الفصرل الخررامس إلرى

مركرررز ال وجهرررود ،عيرررة عرررن السرررالمة مرررن أخطرررار الرررزالزلحمرررالت التو  إلرررى المدينرررة المنرررورة مرررع اإلشرررارة
 الوطني للزالزل والبرراكين الترابع لهيئرة المسراحة الجيولوجيرة السرعودية، وفري الفصرل السرادس ترم اإلشرارة

مشكلة تلوث موارد المياه سواء الجوفية أو السطحية و جهود وزارة المياه في معالجرة ميراه الصررف  إلى
عادة استعمالها  .الصحي وا 

من أهمية تضرمين منراهج العلروم ( 1887)ع والعقيل وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الشاي
فمرررن  .لعررردد مرررن القضرررايا االجتماعيرررة للمرررتعلم بصررروره ميسرررره وسرررهله وذات طرررابع مشررروقفررري محتواهرررا 

لهرم ومرا علريهم فري  المنهج مرن القريم والمفراهيم مرا يجعرل الطرالب يعرفرون مرااألهمية بمكان أن يحتوي 
وحتى ال يصدموا مع ما يؤمن به أفراد مجتمعهم مرن قريم ومرا  مجتمعهم حتى يتمكنوا من االندماج فيه،

 (. 1828جان، )يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف 
 

 لثقافة المجتمعالخامس االبتدائي  كتاب الصفمواءمة : األول خالصة نتائج المحور 
تحليرل  ليهرا بعردوالتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إ ،األول الكلي لعرض نتائج المحور      

ترم عررض و ات، مؤشرر ( 7)تضرمنت  تينكل مواصفة مرن مواصرفات هرذا المحرور والبرالغ عرددها مواصرف
، واالنحرافرررات المعياريرررة، الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط

حسرابية والنسرب المتوسرطات ال( 112-4)والنسب المئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول 
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 223-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب العلوم للصف الخامس
المتوسط  المواصفات رقم المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 لترتيبا النسبة المئوية المعياري

 1 %7498 89277 29.1 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 2 %1897 .8921 1941 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %.719 89227 1927 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
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لي أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الك( 112-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (89227)، وبانحراف معياري (1927)تساوي 

 %(. .719)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (1941-29.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفتين بين 

بدرجة مرتفعة وبمتوسط  مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحليةمواصفة الثانية تحققت ال
مراعاة وجاءت في المرتبة األولى من المحور األول، أما المواصفة األولى ( 1941)حسابي بلغ 

وجاءت في المرتبة ( 29.1)بدرجة متوسطة كذلك وبمتوسط حسابي بلغ  فقد تحققت الهوية اإلسالمية
 . الثانية من المحور األول

 

 لبيئة المتعلمينكتاب الصف اخلامس االبتدائي مواءمة : الثاني المحور 4-1-1-1
الغني بالمثيرات والتحديات ( المنا  التعليمي)يركز هذا المحور على اإلطار النفسي واالجتماعي       

اطرره بالبيئررة المحليررة الترري يمكررن أن يوفرهررا كترراب الصررف الخررامس االبترردائي للمتعلمررين مررن خررالل ارتب
مؤشررا، وتعررض ( 24)ويتضمن ثالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . ومراعاة محتواه ولغته للمرحلة العمرية

ترتيبهررا تحديرد مؤشرراتها و علرى حررده مرن خرالل  نترائج كرل مواصرفةمرن خرالل تحليررل نترائج هرذا المحرور 
 .ا المحورضمن هذالكلي 

 
 

 باط المحتوى بالبيئة المحليةارت: من المحور الثاني المواصفة األولى 
تركررز هرررذه المواصرررفة علرررى مرردى تعزيرررز محتررروى كتررراب العلرروم للصرررف الخرررامس االبتررردائي بجميرررع      

مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مررن حيررث 
إحصراءات ودالئرل منهرا، وتروفير المتطلبرات التنوع البيئي فيها وأسماء مدنها ومناطقها، ومدى تضمينه 

تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن  وترررم. البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا
مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارات والنسررب المئويررة وقيمررة ( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة ذه التقييمات بناء علىوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهمتال
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 222-4 دول ج

ارتباط المحتوى " لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق كرارت

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ز المحترروى قيمررة منجررزات الرروطن  7 ُيعررزِّ
 .وموارده المختلفة

 4 89.88 .291  . 2  ت
  .7 .1  ن

ُيعررررِّف المحتررروى بالبيئرررة المحليرررة مرررن  1
حيرررث التنررروع البيئررري فيهرررا، أو أسرررماء 

 .نها ومناطقهامد

 1 89.88 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

حصرراءات  . يتضررمن المحترروى دالئررل وا 
 .من البيئة المحلية

 . 89888 1988   4  ت
   288  ن

تررررررررروافر المتطلبرررررررررات البيئيرررررررررة لتنفيرررررررررذ  28
 .األنشطة والتجارب في البيئة المحلية

 2 89.88 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

  .8921 1987 لية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثانيالدرجة الك
 %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني

 

ارتبواط أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولرى  (111-4)يتضح من الجدول 
، ويقررع هررذا (.8921)، وبررانحراف معيرراري (1987)وي مررن المحررور الثرراني تسررا المحتوووى بالبيئووة المحليووة

؛ متوسررطةوبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذه المواصررفة  (.191أقررل مررن -.29)المتوسررط فرري المرردى مررا بررين 
 %(.7197)وبنسبة 

 وقرررررررد تراوحرررررررت قررررررريم المتوسرررررررطات الحسرررررررابية لمسرررررررتوى تحقرررررررق مؤشررررررررات هرررررررذه المواصرررررررفة برررررررين
مرتفعرررة، وجررراء فررري المرتبرررة األولى،بمتوسرررط حسرررابي بدرجرررة ( 28)قرررم ر  المؤشرررر ، وتحقرررق(.197-.291)
، بمسرتوى تحقرق مرتفرع( .191)بمتوسرط حسرابي قيمتره ( 1)رقرم  ، يليه في المرتبرة الثانيرة المؤشرر(.197)

احترل المرتبرة  فقرد( 7) ، أمرا المؤشرر رقرممتوسرطبمسرتوى تحقرق ( 1988)بمتوسرط قيمتره ( .)والمؤشر رقم 
 .وبمستوى تحقق منخفض( .291)بمتوسط حسابي  فةالرابعة بين مؤشرات هذه المواص

وتعرزى هررذه النتيجررة إلررى مررا لرروحظ عنررد تحليررل كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي مررن تحقررق 
يعووزز المحتوووي قيمووة منجووزات الثررامن وكرران تحقررق المؤشررر  ،مؤشررات هررذه المواصررفة فيرره برردرجات متفاوتررة

ه من المؤشرات، وتعزى هذه النتيجة لتركيز السلسرلة األصرل منخفضًا مقارنة بغير الوطن وموارده المختلفة 
علررى الطررابع العررالمي أكثررر مررن الجانررب المحلرري، وجرراءت نتيجررة التحليررل الكيفرري للكترراب متسررقة مررع هررذه 
النتائج، حيث لم يسجل المحللون شواهد في معظم فصول الكتاب، عدا أربعة فصول سرجل فيهرا المحللرون 

كررون هررذا الكترراب يشررتمل علرري العديررد مررن الفصررول الترري تعررد مجررااًل خصرربًا  شررواهد محرردودة، بررالرغم مررن
فعلررى سرربيل المثرال كرران يمكررن اإلشررارة إلررى األهميرة االقتصررادية ألشررجار النخيررل فرري . لتحقيرق هررذا المؤشررر
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لي أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الك( 112-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور متوسطة؛ حيث (89227)، وبانحراف معياري (1927)تساوي 

 %(. .719)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (1941-29.1)وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق المواصفتين بين 

بدرجة مرتفعة وبمتوسط  مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحليةمواصفة الثانية تحققت ال
مراعاة وجاءت في المرتبة األولى من المحور األول، أما المواصفة األولى ( 1941)حسابي بلغ 

وجاءت في المرتبة ( 29.1)بدرجة متوسطة كذلك وبمتوسط حسابي بلغ  فقد تحققت الهوية اإلسالمية
 . الثانية من المحور األول

 

 لبيئة المتعلمينكتاب الصف اخلامس االبتدائي مواءمة : الثاني المحور 4-1-1-1
الغني بالمثيرات والتحديات ( المنا  التعليمي)يركز هذا المحور على اإلطار النفسي واالجتماعي       

اطرره بالبيئررة المحليررة الترري يمكررن أن يوفرهررا كترراب الصررف الخررامس االبترردائي للمتعلمررين مررن خررالل ارتب
مؤشررا، وتعررض ( 24)ويتضمن ثالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . ومراعاة محتواه ولغته للمرحلة العمرية

ترتيبهررا تحديرد مؤشرراتها و علرى حررده مرن خرالل  نترائج كرل مواصرفةمرن خرالل تحليررل نترائج هرذا المحرور 
 .ا المحورضمن هذالكلي 

 
 

 باط المحتوى بالبيئة المحليةارت: من المحور الثاني المواصفة األولى 
تركررز هرررذه المواصرررفة علرررى مرردى تعزيرررز محتررروى كتررراب العلرروم للصرررف الخرررامس االبتررردائي بجميرررع      

مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مررن حيررث 
إحصراءات ودالئرل منهرا، وتروفير المتطلبرات التنوع البيئي فيها وأسماء مدنها ومناطقها، ومدى تضمينه 

تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن  وترررم. البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا
مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارات والنسررب المئويررة وقيمررة ( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة ذه التقييمات بناء علىوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهمتال
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 222-4 دول ج

ارتباط المحتوى " لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق كرارت

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ز المحترروى قيمررة منجررزات الرروطن  7 ُيعررزِّ
 .وموارده المختلفة

 4 89.88 .291  . 2  ت
  .7 .1  ن

ُيعررررِّف المحتررروى بالبيئرررة المحليرررة مرررن  1
حيرررث التنررروع البيئررري فيهرررا، أو أسرررماء 

 .نها ومناطقهامد

 1 89.88 .191   . 2 ت
   .7 .1 ن

حصرراءات  . يتضررمن المحترروى دالئررل وا 
 .من البيئة المحلية

 . 89888 1988   4  ت
   288  ن

تررررررررروافر المتطلبرررررررررات البيئيرررررررررة لتنفيرررررررررذ  28
 .األنشطة والتجارب في البيئة المحلية

 2 89.88 .197   2 . ت
   .1 .7 ن

  .8921 1987 لية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثانيالدرجة الك
 %7197 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني

 

ارتبواط أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولرى  (111-4)يتضح من الجدول 
، ويقررع هررذا (.8921)، وبررانحراف معيرراري (1987)وي مررن المحررور الثرراني تسررا المحتوووى بالبيئووة المحليووة

؛ متوسررطةوبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذه المواصررفة  (.191أقررل مررن -.29)المتوسررط فرري المرردى مررا بررين 
 %(.7197)وبنسبة 

 وقرررررررد تراوحرررررررت قررررررريم المتوسرررررررطات الحسرررررررابية لمسرررررررتوى تحقرررررررق مؤشررررررررات هرررررررذه المواصرررررررفة برررررررين
مرتفعرررة، وجررراء فررري المرتبرررة األولى،بمتوسرررط حسرررابي بدرجرررة ( 28)قرررم ر  المؤشرررر ، وتحقرررق(.197-.291)
، بمسرتوى تحقرق مرتفرع( .191)بمتوسرط حسرابي قيمتره ( 1)رقرم  ، يليه في المرتبرة الثانيرة المؤشرر(.197)

احترل المرتبرة  فقرد( 7) ، أمرا المؤشرر رقرممتوسرطبمسرتوى تحقرق ( 1988)بمتوسرط قيمتره ( .)والمؤشر رقم 
 .وبمستوى تحقق منخفض( .291)بمتوسط حسابي  فةالرابعة بين مؤشرات هذه المواص

وتعرزى هررذه النتيجررة إلررى مررا لرروحظ عنررد تحليررل كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي مررن تحقررق 
يعووزز المحتوووي قيمووة منجووزات الثررامن وكرران تحقررق المؤشررر  ،مؤشررات هررذه المواصررفة فيرره برردرجات متفاوتررة

ه من المؤشرات، وتعزى هذه النتيجة لتركيز السلسرلة األصرل منخفضًا مقارنة بغير الوطن وموارده المختلفة 
علررى الطررابع العررالمي أكثررر مررن الجانررب المحلرري، وجرراءت نتيجررة التحليررل الكيفرري للكترراب متسررقة مررع هررذه 
النتائج، حيث لم يسجل المحللون شواهد في معظم فصول الكتاب، عدا أربعة فصول سرجل فيهرا المحللرون 

كررون هررذا الكترراب يشررتمل علرري العديررد مررن الفصررول الترري تعررد مجررااًل خصرربًا  شررواهد محرردودة، بررالرغم مررن
فعلررى سرربيل المثرال كرران يمكررن اإلشررارة إلررى األهميرة االقتصررادية ألشررجار النخيررل فرري . لتحقيرق هررذا المؤشررر
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الصريد ثراني أكبرر محميرة مسريجة فري العرالم فري الفصرل الرابرع، الفصل الثاني، واإلشارة إلى محميرة محرازة 
، نجازاتها في مجال االستفادة من الطاقة الشمسيةإطرق لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية من حيث والت

نتاج  ىواإلشارة إل جهود الدولة في دعم مشاريع اإلنتاج النباتي والحيواني، وجهود الدولة في بناء السدود، وا 
، ر العواصرف الرمليرة فري الفصرل الثرامنلتوعيرة للحرد مرن أضررا، وااألسمدة الكيميائية، في الفصل الخرامس

وجهود هيئة المساحة الجيولوجية السرعودية لتنميرة المصرادر المعدنيرة فري المملكرة بشرقيها الفلرزي والالفلرزي 
 .في الفصل التاسع

ينبغرري للمررنهج المدرسرري أن يعرررف الطررالب مررن أنرره  (1828)جرران وهررذا يتسررق مررع مررا أشررار لرره 
يتكررون منهررا وطررنهم مررن تضرراريس ومنررا  وموقررع، وتعررريفهم بمررا فيرره مررن  ببلرردهم والظررروف الطبيعيررة الترري

 . ثروات طبيعية، مما يؤدي إلى افتخارهم بوطنهم والتفاني في سبيل رفعته ورقيه
 

 للمرحلة  كتاب الصف الخامس االبتدائيمالءمة محتوى : المواصفة الثانية من المحور الثاني
 العمرية للمتعلمين

على مالءمة حمتوى كتاب الصف اخلامس االبتدااي  للعررةدة الرلع دة املتو ردة     تركز هذه املواصفة و

 تم تحليل تقييمو .وتلب ة حاجاتهم واهتعاماتهم الرلع ة ،لاى املترلعني واستخاام مصطلحات مألوةة لايهم
وذلررك باسرررتخراج  مؤشرررات( .)مرررن مؤشرررات هررذه المواصررفة والبرررالغ عررددها  المحللررين األربعررة لكررل مؤشررر

مؤشررات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهرذه التكررارات، والنسرب المئويرة لمسرتوى تحقرق  تكرار الت
 :كما يليوهي  المواصفة هذه

 

 221-4  جدول

مالءمة المحتوى " واصفة الثانيةلمؤشرات المالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

22 
يررررررتالءم المحترررررروى مررررررع المعرفررررررة العلميرررررررة 

 .المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

21 
م المحتررررررروى مصرررررررطلحات مألوفرررررررة  َيسرررررررتخدت
وواضررحة الداللررة لرردى المتعلمررين فرري هررذه 

 .المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

ُيلبرررررررررري المحترررررررررروى حاجررررررررررات واهتمامررررررررررات 
التثقيررف العلمرري : مثررل. المتعلمررين العلميررة

( الررروظيفي)حرررول الرررذات، التثقيرررف المهنررري 
 .ةللتخصصات العلمي

   1 1 ت

19.8 89.77 1 
   8. 8. ن

  892.1 .191 من المحور الثاني الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %.49. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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يرررة أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثان (.11-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبرانحراف معيراري (.191)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه  (988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (892.1)
 %(..49.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 هررررررذه المواصررررررفة بررررررينوقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات 
فرري المرتبررة ( 22)رقررم  لمؤشرررابدرجررة مرتفعررة، وجرراء ( 21، 22)، وتحقررق المؤشرررين (988.-19.8)

فقد حصرل ( .2)، أما المؤشر رقم (988.)بمتوسط حسابي قيمته ( 21)رقم  األولى مكررًا مع المؤشر
 يررررة بعررررد المؤشررررريناحتررررل المرتبررررة الثان مرتفررررع إال أنرررره وبمسررررتوى تحقررررق( 19.8)علررررى متوسررررط قيمترررره 

 .في نفس المواصفة( 21و 22)
ويظهررررر تحليررررل محترررروى كترررراب العلرررروم للصررررف الخررررامس االبترررردائي مالءمترررره للمرحلررررة العمريررررة 

وتعرررزى هرررذه النتيجرررة ألن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهتمامرررات  ،للمتعلمرررين بدرجرررة مرتفعرررة
اء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى كمرا جر ،المتعلمين العامة والعلمية في كثيرر مرن المواضرع

إضافة إلرى أن المصرطلحات والمفراهيم كانرت واضرحة ومألوفرة الداللرة لردى  ؛المتعلمين في هذه المرحلة
تهررررتم بمراعرررراة األسررررس النفسررررية المرتبطررررة  األصررررلأن السلسررررلة  إلررررى وتعررررزى هررررذه النتيجررررة ؛المتعلمررررين

مشرركالت التالميررذ فرري تنظرريم محترروى المررنهج، بحيررث بخصررائ  النمررو وحاجررات واهتمامررات وميررول و 
يمررس حاجررات المتعلمررين ويناسررب ميررولهم ويسرراعدهم فرري حررل مشرركالتهم، بمعنررى آخررر مراعرراة األسرراس 

األخرذ باالتجاهرات الحديثرة فري  إلرى ، باإلضافة(.188السعيد، )أثناء تنظيم المحتوى  في السيكولوجي
ات المحتروى ومرواده التعليميرة بمرا يتماشرى مرع اهتمامرات تطوير تدريس العلوم من ناحية تنروع موضروع

 (. ...2أحمد، )التالميذ 
المواصفة الثانية مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بعملية إعداد الكتب ى نتيجة تحقق وتتماش

 ىالدراسية، وكتب العلوم الطبيعية بشكل خا ، حيث ركز مشروع تطوير كتب الرياضيات والعلوم عل
شملت جوانب التطوير مضامين  وقد، (STS)والعلم والتقنية والمجتمع ( التنوير العلمي)ف التثقي

المناهج، حيث روعي فيها الحداثة والربط بينهما وبين المباحث المعرفية األخرى والربط بواقع الحياة، 
 يد،الشايع وعبدالحم)وطرائق التدريس بحيث تراعي الفروق الفردية وحاجات الطالب وقدراتهم 

1822.) 
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الصريد ثراني أكبرر محميرة مسريجة فري العرالم فري الفصرل الرابرع، الفصل الثاني، واإلشارة إلى محميرة محرازة 
، نجازاتها في مجال االستفادة من الطاقة الشمسيةإطرق لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية من حيث والت

نتاج  ىواإلشارة إل جهود الدولة في دعم مشاريع اإلنتاج النباتي والحيواني، وجهود الدولة في بناء السدود، وا 
، ر العواصرف الرمليرة فري الفصرل الثرامنلتوعيرة للحرد مرن أضررا، وااألسمدة الكيميائية، في الفصل الخرامس

وجهود هيئة المساحة الجيولوجية السرعودية لتنميرة المصرادر المعدنيرة فري المملكرة بشرقيها الفلرزي والالفلرزي 
 .في الفصل التاسع

ينبغرري للمررنهج المدرسرري أن يعرررف الطررالب مررن أنرره  (1828)جرران وهررذا يتسررق مررع مررا أشررار لرره 
يتكررون منهررا وطررنهم مررن تضرراريس ومنررا  وموقررع، وتعررريفهم بمررا فيرره مررن  ببلرردهم والظررروف الطبيعيررة الترري

 . ثروات طبيعية، مما يؤدي إلى افتخارهم بوطنهم والتفاني في سبيل رفعته ورقيه
 

 للمرحلة  كتاب الصف الخامس االبتدائيمالءمة محتوى : المواصفة الثانية من المحور الثاني
 العمرية للمتعلمين

على مالءمة حمتوى كتاب الصف اخلامس االبتدااي  للعررةدة الرلع دة املتو ردة     تركز هذه املواصفة و

 تم تحليل تقييمو .وتلب ة حاجاتهم واهتعاماتهم الرلع ة ،لاى املترلعني واستخاام مصطلحات مألوةة لايهم
وذلررك باسرررتخراج  مؤشرررات( .)مرررن مؤشرررات هررذه المواصررفة والبرررالغ عررددها  المحللررين األربعررة لكررل مؤشررر

مؤشررات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهرذه التكررارات، والنسرب المئويرة لمسرتوى تحقرق  تكرار الت
 :كما يليوهي  المواصفة هذه

 

 221-4  جدول

مالءمة المحتوى " واصفة الثانيةلمؤشرات المالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

22 
يررررررتالءم المحترررررروى مررررررع المعرفررررررة العلميرررررررة 

 .المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

21 
م المحتررررررروى مصرررررررطلحات مألوفرررررررة  َيسرررررررتخدت
وواضررحة الداللررة لرردى المتعلمررين فرري هررذه 

 .المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

ُيلبرررررررررري المحترررررررررروى حاجررررررررررات واهتمامررررررررررات 
التثقيررف العلمرري : مثررل. المتعلمررين العلميررة

( الررروظيفي)حرررول الرررذات، التثقيرررف المهنررري 
 .ةللتخصصات العلمي

   1 1 ت

19.8 89.77 1 
   8. 8. ن

  892.1 .191 من المحور الثاني الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %.49. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
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يرررة أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثان (.11-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبرانحراف معيراري (.191)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه  (988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (892.1)
 %(..49.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 هررررررذه المواصررررررفة بررررررينوقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات 
فرري المرتبررة ( 22)رقررم  لمؤشرررابدرجررة مرتفعررة، وجرراء ( 21، 22)، وتحقررق المؤشرررين (988.-19.8)

فقد حصرل ( .2)، أما المؤشر رقم (988.)بمتوسط حسابي قيمته ( 21)رقم  األولى مكررًا مع المؤشر
 يررررة بعررررد المؤشررررريناحتررررل المرتبررررة الثان مرتفررررع إال أنرررره وبمسررررتوى تحقررررق( 19.8)علررررى متوسررررط قيمترررره 

 .في نفس المواصفة( 21و 22)
ويظهررررر تحليررررل محترررروى كترررراب العلرررروم للصررررف الخررررامس االبترررردائي مالءمترررره للمرحلررررة العمريررررة 

وتعرررزى هرررذه النتيجرررة ألن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهتمامرررات  ،للمتعلمرررين بدرجرررة مرتفعرررة
اء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى كمرا جر ،المتعلمين العامة والعلمية في كثيرر مرن المواضرع

إضافة إلرى أن المصرطلحات والمفراهيم كانرت واضرحة ومألوفرة الداللرة لردى  ؛المتعلمين في هذه المرحلة
تهررررتم بمراعرررراة األسررررس النفسررررية المرتبطررررة  األصررررلأن السلسررررلة  إلررررى وتعررررزى هررررذه النتيجررررة ؛المتعلمررررين

مشرركالت التالميررذ فرري تنظرريم محترروى المررنهج، بحيررث بخصررائ  النمررو وحاجررات واهتمامررات وميررول و 
يمررس حاجررات المتعلمررين ويناسررب ميررولهم ويسرراعدهم فرري حررل مشرركالتهم، بمعنررى آخررر مراعرراة األسرراس 

األخرذ باالتجاهرات الحديثرة فري  إلرى ، باإلضافة(.188السعيد، )أثناء تنظيم المحتوى  في السيكولوجي
ات المحتروى ومرواده التعليميرة بمرا يتماشرى مرع اهتمامرات تطوير تدريس العلوم من ناحية تنروع موضروع

 (. ...2أحمد، )التالميذ 
المواصفة الثانية مع اهتمام وزارة التربية والتعليم بعملية إعداد الكتب ى نتيجة تحقق وتتماش

 ىالدراسية، وكتب العلوم الطبيعية بشكل خا ، حيث ركز مشروع تطوير كتب الرياضيات والعلوم عل
شملت جوانب التطوير مضامين  وقد، (STS)والعلم والتقنية والمجتمع ( التنوير العلمي)ف التثقي

المناهج، حيث روعي فيها الحداثة والربط بينهما وبين المباحث المعرفية األخرى والربط بواقع الحياة، 
 يد،الشايع وعبدالحم)وطرائق التدريس بحيث تراعي الفروق الفردية وحاجات الطالب وقدراتهم 

1822.) 
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 للمرحلة  كتاب الصف الخامس االبتدائيمالءمة لغة : المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 العمرية
للقرراءة والفهرم مرن  محتوى كتراب الصرف الخرامس االبتردائيمدى قابلية تركز هذه المواصفة على       

خطررراء اللغويرررة، والمطبعيرررة، مرررن األه قبرررل الطرررالب فررري الفئرررة العمريرررة المسرررتهدفة، مرررع التأكرررد مرررن خلرررو 
واتسراقها فري الوقرت نفسره  ،وخلرو الصرور واألشركال مرن االزدحرام والمشرتات ،وتسلسل األفكرار وترابطهرا
األخطرراء  ، وموقعهررا المناسررب ضررمن سررياق الررن  المرتبطررة برره، وسررالمتها مررنمررع مضررامين المحترروى

 المحللرين األربعرة لكرل مؤشررر ليرل تقيرريمترم تحو  .ومناسربة حجرم الخرط واأللرروان للمرحلرة العمريرة العلميرة،
والمتوسرط الحسرابي  توذلرك باسرتخراج التكررار  مؤشررات( 7)من مؤشرات هرذه المواصرفة والبرالغ عرددها 

 .المواصفة مؤشرات هذهواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
 224-4 جدول 

لغة مالءمة : لمواصفة الثالثةلمؤشرات االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 للمرحلة العمرية الكتاب

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
 منخفض متوسط مرتفع نسبة

منخفض 
 جدا

مرررررن األخطررررراء  يخلرررررو المحتررررروى 24
 .اللغوية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

يخلرررررو المحتررررروى مرررررن األخطررررراء  .2
 .المطبعية

  1 1  ت
29.8 89.77 1 

  8. 8.  ن

تتسررررررررم لغررررررررة الكترررررررراب بتسلسررررررررل  27
 .األفكار وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

27 
تخلرو الصرور والرسروم واألشرركال 

االزدحرررررررررررام التوضررررررررررريحية مرررررررررررن 
 .والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
تتسق الصور والرسوم واألشركال 
التوضرررررررررريحية والتجررررررررررارب مررررررررررع 

 .مضامين المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

تقرررع الصرررور والرسررروم واألشررركال 
التوضرريحية والجررداول والتجررارب 
فرري مكرران مناسررب ضررمن الررن  

 .المرتبط بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسررررررربة حجرررررررم الخرررررررط ودرجرررررررة  18
 .وضوح األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89811 .197 من المحور الثاني الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 %98.. انيمن المحور الث النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة  (114-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، (89811)، وبانحراف معياري (.197)من المحور الثاني تساوي  للمرحلة العمرية لغةالكتابمالءمة 

؛ رتفعرةموبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصرفة  (988.-.191)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.98..)وبنسبة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
ت بدرجررررة مرتفعررررة، وجرررراء( 18، .2، 21، 27، 27، 24) اتالمؤشررررر  ت، وقررررد تحققرررر(988.-29.8)

( .2)قرم في المرتبة الثانية المؤشرر ر  ا، يليه(988.)المرتبة األولى وبمتوسط حسابي جميعًا مكررة في 
، وبذلك احتل المرتبرة األخيررة برين مؤشررات هرذه متوسطبمستوى تحقق ( 29.8)بمتوسط حسابي قيمته 

 .المواصفة
يظهرر تحليررل محترروى كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي أن لغررة الكترراب مالءمررة للمرحلررة 

رتفعرة إال أن نترائج وعلرى الررغم مرن تحقرق جميرع مؤشررات لغرة الكتراب بدرجرة م ،العمرية بدرجة مرتفعة
حيرث ظهررت بعرض األخطراء : التحليل الكيفي أظهرت بعض المالحظات الطفيفة حول هرذه المؤشررات

كتبت بالهاء واألصرح بالتراء المربوطرة، وكلمرة ( 8.)صر( 2)كلمة خلية بكتيرية فر: البسيطة مثل اللغوية
وعررددًا مررن األخطرراء . كتبررت بهمررزة وصررل واألصررح همررزة قطررع( 8.، .1، 11، 17) ( 7)أسررتنتج فررر

، (.21)صرر( .)فرر( في صورة تضاريس المحيط)السهم الذي يشير إلى األخدود خاطئ : المطبعية مثل
، أخطررراء فررري بعرررض أرقرررام (222)صرررر( 22)واألصرررح برررالم واحررردة فررري فرررر كلمرررة الرررداخلي بالمرررينكتابرررة 

إلرخ، وعردم ...، (1.واألصرح ( ..)مثل التركيز على المهارات صرر( 4)صر( 1)الصفحات في فهرس فر
ال ينطبررق مررع ( .1)صررر( 2)سررؤال إقرررأ المخطررط فرري فررر: اتسرراق بعررض الصررور مررع مضررامين المحترروى

الصورة، حيث أن السؤال يتعلرق برالعنكبوت والصرورة تمثرل قنرديل البحرر، فري الملخر  المصرور صرورة 
صورة طبقات ( 7)ر، وفي ف(18)ال تتطابق مع الصورة السابقة في صر( 1.)صر( .)الدرس الثاني في فر

 .ال تنطبق مع المحتوى، (22)فرفي  (227)صركسوسفير، صورة السد الغالف الجوي ينقصها طبقة األ
 لغرررة الكترررابمعرررايير باهتمرررام القرررائمين علرررى مواءمرررة الكترررب  هرررذا المعيرررار إلرررىوتعرررزى نتيجرررة 

لعلميرررة المضرررمنة مرررن وتقرررديرهم لدرجرررة أهميتهرررا للطلبرررة، ومررردى مالءمتهرررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم للمرررادة ا
إضررافة إلررى ذلررك حررر  الرروزارة علررى . نصررو  ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم

فرري  العلرروماسررتطالع الرررأي والمراجعررة الدائمررة عررن طريررق أخررذ التغذيررة الراجعررة مررن معلمرري ومعلمررات 
اللجنرة العلميرة )لغرة الكتراب ر المدارس ومن الطلبة وأولياء األمور حول معايير تلرك الكترب ومنهرا معيرا

 .     (1822للرياضيات والعلوم، 
تأتي هذه النتيجة منسجمة مع التوجهات المعاصرة في بناء المنراهج والكترب المدرسرية، والتري و 

الجرداول و تؤكد على ضرورة عرض الكتاب المدرسي بشركل متسلسرل ومتررابط ويرزود باألشركال والرسروم 
وكرذلك تتوافررق هررذه النتيجررة  (.1822 ،العمررري)اثرة فرري تقررديم المرادة العلميررة وأن يراعرى فيرره الدقررة والحد
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 للمرحلة  كتاب الصف الخامس االبتدائيمالءمة لغة : المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 العمرية
للقرراءة والفهرم مرن  محتوى كتراب الصرف الخرامس االبتردائيمدى قابلية تركز هذه المواصفة على       

خطررراء اللغويرررة، والمطبعيرررة، مرررن األه قبرررل الطرررالب فررري الفئرررة العمريرررة المسرررتهدفة، مرررع التأكرررد مرررن خلرررو 
واتسراقها فري الوقرت نفسره  ،وخلرو الصرور واألشركال مرن االزدحرام والمشرتات ،وتسلسل األفكرار وترابطهرا
األخطرراء  ، وموقعهررا المناسررب ضررمن سررياق الررن  المرتبطررة برره، وسررالمتها مررنمررع مضررامين المحترروى

 المحللرين األربعرة لكرل مؤشررر ليرل تقيرريمترم تحو  .ومناسربة حجرم الخرط واأللرروان للمرحلرة العمريرة العلميرة،
والمتوسرط الحسرابي  توذلرك باسرتخراج التكررار  مؤشررات( 7)من مؤشرات هرذه المواصرفة والبرالغ عرددها 

 .المواصفة مؤشرات هذهواالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
 224-4 جدول 

لغة مالءمة : لمواصفة الثالثةلمؤشرات االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 للمرحلة العمرية الكتاب

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
 منخفض متوسط مرتفع نسبة

منخفض 
 جدا

مرررررن األخطررررراء  يخلرررررو المحتررررروى 24
 .اللغوية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

يخلرررررو المحتررررروى مرررررن األخطررررراء  .2
 .المطبعية

  1 1  ت
29.8 89.77 1 

  8. 8.  ن

تتسررررررررم لغررررررررة الكترررررررراب بتسلسررررررررل  27
 .األفكار وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

27 
تخلرو الصرور والرسروم واألشرركال 

االزدحرررررررررررام التوضررررررررررريحية مرررررررررررن 
 .والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
تتسق الصور والرسوم واألشركال 
التوضرررررررررريحية والتجررررررررررارب مررررررررررع 

 .مضامين المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

تقرررع الصرررور والرسررروم واألشررركال 
التوضرريحية والجررداول والتجررارب 
فرري مكرران مناسررب ضررمن الررن  

 .المرتبط بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسررررررربة حجرررررررم الخرررررررط ودرجرررررررة  18
 .وضوح األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89811 .197 من المحور الثاني الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 %98.. انيمن المحور الث النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
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أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة  (114-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، (89811)، وبانحراف معياري (.197)من المحور الثاني تساوي  للمرحلة العمرية لغةالكتابمالءمة 

؛ رتفعرةموبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصرفة  (988.-.191)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(.98..)وبنسبة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
ت بدرجررررة مرتفعررررة، وجرررراء( 18، .2، 21، 27، 27، 24) اتالمؤشررررر  ت، وقررررد تحققرررر(988.-29.8)

( .2)قرم في المرتبة الثانية المؤشرر ر  ا، يليه(988.)المرتبة األولى وبمتوسط حسابي جميعًا مكررة في 
، وبذلك احتل المرتبرة األخيررة برين مؤشررات هرذه متوسطبمستوى تحقق ( 29.8)بمتوسط حسابي قيمته 

 .المواصفة
يظهرر تحليررل محترروى كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي أن لغررة الكترراب مالءمررة للمرحلررة 

رتفعرة إال أن نترائج وعلرى الررغم مرن تحقرق جميرع مؤشررات لغرة الكتراب بدرجرة م ،العمرية بدرجة مرتفعة
حيرث ظهررت بعرض األخطراء : التحليل الكيفي أظهرت بعض المالحظات الطفيفة حول هرذه المؤشررات

كتبت بالهاء واألصرح بالتراء المربوطرة، وكلمرة ( 8.)صر( 2)كلمة خلية بكتيرية فر: البسيطة مثل اللغوية
وعررددًا مررن األخطرراء . كتبررت بهمررزة وصررل واألصررح همررزة قطررع( 8.، .1، 11، 17) ( 7)أسررتنتج فررر

، (.21)صرر( .)فرر( في صورة تضاريس المحيط)السهم الذي يشير إلى األخدود خاطئ : المطبعية مثل
، أخطررراء فررري بعرررض أرقرررام (222)صرررر( 22)واألصرررح برررالم واحررردة فررري فرررر كلمرررة الرررداخلي بالمرررينكتابرررة 

إلرخ، وعردم ...، (1.واألصرح ( ..)مثل التركيز على المهارات صرر( 4)صر( 1)الصفحات في فهرس فر
ال ينطبررق مررع ( .1)صررر( 2)سررؤال إقرررأ المخطررط فرري فررر: اتسرراق بعررض الصررور مررع مضررامين المحترروى

الصورة، حيث أن السؤال يتعلرق برالعنكبوت والصرورة تمثرل قنرديل البحرر، فري الملخر  المصرور صرورة 
صورة طبقات ( 7)ر، وفي ف(18)ال تتطابق مع الصورة السابقة في صر( 1.)صر( .)الدرس الثاني في فر

 .ال تنطبق مع المحتوى، (22)فرفي  (227)صركسوسفير، صورة السد الغالف الجوي ينقصها طبقة األ
 لغرررة الكترررابمعرررايير باهتمرررام القرررائمين علرررى مواءمرررة الكترررب  هرررذا المعيرررار إلرررىوتعرررزى نتيجرررة 

لعلميرررة المضرررمنة مرررن وتقرررديرهم لدرجرررة أهميتهرررا للطلبرررة، ومررردى مالءمتهرررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم للمرررادة ا
إضررافة إلررى ذلررك حررر  الرروزارة علررى . نصررو  ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم

فرري  العلرروماسررتطالع الرررأي والمراجعررة الدائمررة عررن طريررق أخررذ التغذيررة الراجعررة مررن معلمرري ومعلمررات 
اللجنرة العلميرة )لغرة الكتراب ر المدارس ومن الطلبة وأولياء األمور حول معايير تلرك الكترب ومنهرا معيرا

 .     (1822للرياضيات والعلوم، 
تأتي هذه النتيجة منسجمة مع التوجهات المعاصرة في بناء المنراهج والكترب المدرسرية، والتري و 

الجرداول و تؤكد على ضرورة عرض الكتاب المدرسي بشركل متسلسرل ومتررابط ويرزود باألشركال والرسروم 
وكرذلك تتوافررق هررذه النتيجررة  (.1822 ،العمررري)اثرة فرري تقررديم المرادة العلميررة وأن يراعرى فيرره الدقررة والحد
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أهمية العناية بمعايير الصور والرسوم التوضيحية في من  (1884)دراسة الحصري  مع ما أكدته نتائج
 .في للدرسعر كتب العلوم الطبيعية من أجل تحقيق أهداف واضحة ومحددة ومرتبطة بالمحتوى الم

 

  مواءمة كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي لبيئة المتعلمين: الثاني المحورخالصة نتائج 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،الكلرري الثررانيلعرررض نتررائج المحررور 

 ترم ا، مؤشرر ( 24)مواصرفة تضرمنت ( .)تحليل كل مواصفة مرن مواصرفات هرذا المحرور والبرالغ عرددها 
، واالنحرافررررات حررررور فرررري ضرررروء المتوسررررط الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفاتعرررررض نتررررائج هررررذا الم

المتوسررررطات ( .11-.4)والنسررررب المئويررررة لمسررررتوى تحققهررررا، وترتيبهررررا، ويوضررررح الجرررردول المعياريررررة، 
 :الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 221-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 . %7197 .8921 1987 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %.49. 892.1 .191 تعلمينمالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للم 1
 1 %98.. 89811 .197 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %.179 89871 ..19 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني الكلرري  (.11-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور مرتفعررة؛ حيررث (89871)، وبررانحراف معيرراري (..19)تسرراوي 

 %(. .179)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (.191-1987)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

فقررد تحققررت بدرجررة مرتفعررة  لمتعلمووينمالءمووة المحتوووى للمرحلووة العمريووة ل تحققررت المواصررفة الثانيررة
وجرراءت فرري المرتبررة األولررى فرري المحررور الثرراني، تلتهررا المواصررفة الثالثررة ( .191)وبمتوسررط حسررابي بلررغ 

وجاءت فري المرتبرة ( .197)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  للمرحلة العمرية لغة الكتابمالءمة 
الترري  المحتوووى بالبيئوة المحليووة ارتبوواط واصررفة األولرىوأخيررا الم. الثانيرة برين مواصررفات المحرور الثرراني

بررين مواصررفات المحررور ( 1987)تحققررت بدرجررة متوسررطة وجرراءت فرري المرتبررة الثالثررة بمتوسررط حسررابي 
 .الثاني

 

 :المتوسطب العلوم الصف الثاني اكت مواءمة نتائج تحليلعرض ومناقشة  4-2-1
الدراسرري األول،  الثرراني المتوسررط، الفصررلالعلرروم للصررف نتررائج تحليررل كترراب يسررتعرض هررذا الجررزء      

عرض من خالل ، لتحديد مستوى تمثيل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين الدراسي الثاني والفصل
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عرض نتائج المحور الكلي لهرذا  في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم كل محورنتائج مواصفات 
 :ا يليكمبالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات  الصف

 

 لثقافة المجتمع السعودي المتوسطلصف الثاني لب العلوم اكتمواءمة : المحور األول 2-.-4-1
بتعزيرز الهويرة  العلوم للصف الثاني متوسطكتب  على الكشف عن مدى اهتمام هذا المحور يركز     

يتضررمن ، و االتسرراق مررع التشررريعات والررنظم المحليررة وعرردم التصررادم معهرراالهويررة الوطنيررة و اإلسررالمية، و 
 نترائج كرل مواصرفةمرن خرالل تحليرل نتائج هذا المحور مؤشرات، وتعرض ( 7)مواصفتين يندرج تحتها 

 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي تحديد مؤشراتها و على حده من خالل 
 

 لهويوووة ل لصوووف الثووواني المتوسوووطلكتووواب العلووووم مراعووواة : المواصوووفة األولوووى مووون المحوووور األول
 اإلسالمية

ه المواصرررفة علرررى مررردى مسررراهمة  محتررروى كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني متوسرررط بتعزيرررز تركرررز هرررذ     
الجانررب اإليمرراني، ومراعاترره بجميررع مكوناترره لمبررادئ وقرريم الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة وتعزيررزه 

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم  شررات تحليل تقييم المحللين األربعة لكرل مؤشرر مرن مؤ لها، وا 
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف  تالتكرررار  مؤشرررات وذلررك باسررتخراج( .)هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .المواصفة مؤشرات هذه، والنسب المئوية لمستوى تحقق تكرارتالمعياري لهذه ال
 
 221-4 جدول 

مراعاة الهوية "لمؤشرات المواصفة األولى سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتو 
 "اإلسالمية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

ُيسرررهتم المحتررروى فررري تعزيرررز الجانرررب اإليمررراني بتضرررمنه  2
يرررررة مرررررن القررررررآن الكرررررريم والسرررررنة نصوصرررررا ودالئرررررل علم

 .النبوية

  3 1  ت
297. 89.88 

. 

  .1 .7  ن

يراعررري المحتررروى مبرررادئ الشرررريعة اإلسرررالمية والثوابرررت  1
 .الدينية

    4 ت
. 89888 

2 
    288 ن

يشرررررير المحتررررروى إلرررررى المررررر ثر العلميرررررة لعلمررررراء العررررررب  .
 .والمسلمين

   4  ت
1988 89888 

1 
   288  ن

  89277 .191 من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى
 %.7 من المحور األول النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أهمية العناية بمعايير الصور والرسوم التوضيحية في من  (1884)دراسة الحصري  مع ما أكدته نتائج
 .في للدرسعر كتب العلوم الطبيعية من أجل تحقيق أهداف واضحة ومحددة ومرتبطة بالمحتوى الم

 

  مواءمة كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي لبيئة المتعلمين: الثاني المحورخالصة نتائج 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،الكلرري الثررانيلعرررض نتررائج المحررور 

 ترم ا، مؤشرر ( 24)مواصرفة تضرمنت ( .)تحليل كل مواصفة مرن مواصرفات هرذا المحرور والبرالغ عرددها 
، واالنحرافررررات حررررور فرررري ضرررروء المتوسررررط الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفاتعرررررض نتررررائج هررررذا الم

المتوسررررطات ( .11-.4)والنسررررب المئويررررة لمسررررتوى تحققهررررا، وترتيبهررررا، ويوضررررح الجرررردول المعياريررررة، 
 :الحسابية والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 221-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي
رقم 

 المواصفة
المتوسط  المواصفات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 . %7197 .8921 1987 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %.49. 892.1 .191 تعلمينمالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للم 1
 1 %98.. 89811 .197 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %.179 89871 ..19 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني الكلرري  (.11-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور مرتفعررة؛ حيررث (89871)، وبررانحراف معيرراري (..19)تسرراوي 

 %(. .179)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (.191-1987)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

فقررد تحققررت بدرجررة مرتفعررة  لمتعلمووينمالءمووة المحتوووى للمرحلووة العمريووة ل تحققررت المواصررفة الثانيررة
وجرراءت فرري المرتبررة األولررى فرري المحررور الثرراني، تلتهررا المواصررفة الثالثررة ( .191)وبمتوسررط حسررابي بلررغ 

وجاءت فري المرتبرة ( .197)بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ  للمرحلة العمرية لغة الكتابمالءمة 
الترري  المحتوووى بالبيئوة المحليووة ارتبوواط واصررفة األولرىوأخيررا الم. الثانيرة برين مواصررفات المحرور الثرراني

بررين مواصررفات المحررور ( 1987)تحققررت بدرجررة متوسررطة وجرراءت فرري المرتبررة الثالثررة بمتوسررط حسررابي 
 .الثاني

 

 :المتوسطب العلوم الصف الثاني اكت مواءمة نتائج تحليلعرض ومناقشة  4-2-1
الدراسرري األول،  الثرراني المتوسررط، الفصررلالعلرروم للصررف نتررائج تحليررل كترراب يسررتعرض هررذا الجررزء      

عرض من خالل ، لتحديد مستوى تمثيل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين الدراسي الثاني والفصل
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عرض نتائج المحور الكلي لهرذا  في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم كل محورنتائج مواصفات 
 :ا يليكمبالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات  الصف

 

 لثقافة المجتمع السعودي المتوسطلصف الثاني لب العلوم اكتمواءمة : المحور األول 2-.-4-1
بتعزيرز الهويرة  العلوم للصف الثاني متوسطكتب  على الكشف عن مدى اهتمام هذا المحور يركز     

يتضررمن ، و االتسرراق مررع التشررريعات والررنظم المحليررة وعرردم التصررادم معهرراالهويررة الوطنيررة و اإلسررالمية، و 
 نترائج كرل مواصرفةمرن خرالل تحليرل نتائج هذا المحور مؤشرات، وتعرض ( 7)مواصفتين يندرج تحتها 

 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي تحديد مؤشراتها و على حده من خالل 
 

 لهويوووة ل لصوووف الثووواني المتوسوووطلكتووواب العلووووم مراعووواة : المواصوووفة األولوووى مووون المحوووور األول
 اإلسالمية

ه المواصرررفة علرررى مررردى مسررراهمة  محتررروى كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني متوسرررط بتعزيرررز تركرررز هرررذ     
الجانررب اإليمرراني، ومراعاترره بجميررع مكوناترره لمبررادئ وقرريم الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة وتعزيررزه 

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم  شررات تحليل تقييم المحللين األربعة لكرل مؤشرر مرن مؤ لها، وا 
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف  تالتكرررار  مؤشرررات وذلررك باسررتخراج( .)هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .المواصفة مؤشرات هذه، والنسب المئوية لمستوى تحقق تكرارتالمعياري لهذه ال
 
 221-4 جدول 

مراعاة الهوية "لمؤشرات المواصفة األولى سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتو 
 "اإلسالمية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة الترتيب

ُيسرررهتم المحتررروى فررري تعزيرررز الجانرررب اإليمررراني بتضرررمنه  2
يرررررة مرررررن القررررررآن الكرررررريم والسرررررنة نصوصرررررا ودالئرررررل علم

 .النبوية

  3 1  ت
297. 89.88 

. 

  .1 .7  ن

يراعررري المحتررروى مبرررادئ الشرررريعة اإلسرررالمية والثوابرررت  1
 .الدينية

    4 ت
. 89888 

2 
    288 ن

يشرررررير المحتررررروى إلرررررى المررررر ثر العلميرررررة لعلمررررراء العررررررب  .
 .والمسلمين

   4  ت
1988 89888 

1 
   288  ن

  89277 .191 من المحور األول الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى
 %.7 من المحور األول النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى
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أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى  (117-4)يتضررح مررن الجرردول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (89277)حراف معياري ، وبان(.191)تساوي  مراعاة الهوية اإلسالمية

 %(..7)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( .-.191)بين  ما
، (.-.297)تراوحررت قرريم المتوسررطات الحسررابية لمسررتوى تحقررق مؤشرررات هررذه المواصررفة بررين و 

المرتبرة  يليره فري ،(.)توسط حسرابي الثاني بدرجة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى، وبم وتحقق المؤشر
فقد  األول المؤشر وكذلك، (1988)بمتوسط حسابي قيمته  الثالث تحقق بدرجة متوسطةالمؤشر  الثانية

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة( .297)بمتوسط حسابي قيمته  متوسطةتحقق بدرجة 
فقررره مرررع الهويرررة وبشررركل عرررام يظهرررر تحليرررل محتررروى كتررراب العلررروم الصرررف الثررراني المتوسرررط توا

النتائج المرتفعة  هذه مع متسقة لمحتوى الكتاب الكيفي التحليل نتيجة جاءتو  ،اإلسالمية بدرجة مرتفعة
حيث أنره لرم يظهرر فري ثنايرا الكتراب بجميرع مكوناتره سرواء موضروع الردرس أو  الثاني بدعم من المؤشر

الدينيررة، ممررا يعنرري أن هررذه الجانررب األمثلررة أو الصررور مررا يخررالف مبررادئ الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت 
كررذلك يالحررظ أن محترروى الكترراب أسررهم فرري . القررى عنايررة كافيررة عنررد مواءمترره لثقافررة المجتمررع السررعودي

تعزيررز الجانررب اإليمرراني بدرجرررة متوسررطة بتضررمنه لنصرررو  ودالئررل علميررة مرررن القرررآن الكررريم والسرررنة 
إشرارات ضرمنيه لربعض وأحاديث نبوية أو  آنيةقر  آياتمابين  اً شاهد (24)فقد تضمن المحتوى  ،النبوية

عجررازه وتعظيمرره ولررم يتحقررق فرري بعررض الفصررول مثررل  ،القرريم اإلسررالمية كضرررورة التفكررر فرري خلررق اهلل وا 
الفصلين السادس والحادي عشر، على الررغم مرن إمكانيرة االستشرهاد بربعض اآليرات فري تلرك الردروس، 

ما يتناسب مع موضوع الدرس، مما أظهر الحاجرة إلرى أو اإلشارة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ب
مزيد من النصو  والدالئل العلمية من القرآن والسنة التي يمكن إدراجها في العديد من دروس فصرول 
الكتاب، والتي من شأنها زيادة المساهمة في تعزيز الجانب اإليماني، فمرثاًل فري الفصرل الخرامس يمكرن 

، وفرري الفصررل السررادس يمكررن ( 12سررورة الررذرايات اآليررة) "ْم َأفَههت رِهْنِصههِرونَ َوِفههي َأ ِسِ ههاِ "إضررافة اآليررة 
وفرري الفصررل الحررادي عشررر يمكررن إضررافة اآليررة  ،(مررا مررأل ابررن آدم وعرراًء شرررًا مررن بطنرره)حررديث إضررافة 

، وفري الفصرل الثراني عشرر يمكرن (12اآليرةسرورة النحرل " )اآليرة... "
آيرة  لمؤمنرونسرورة ا) "َوِههَ  الذهِيأ َأ َشهفَ َلِاهِم ال ذهْمَع َواأْلَْبَصهاَر َواأْلَْفئِهَدَة قَِلهيتم مذها َرْشهِاِرونَ "إضافة اآليرة 

71.) 
لم ثر تضمن المحتوى العلمي إشارات لالثالث بدرجة متوسطة نظرًا  ظهر تحقق المؤشركما   
 أحد رواد الطريقة العلميةكابن الهيثم : مثل العلمية االكتشافاتمسلمين ودورهم في العرب و اللعلماء ا

مكتشف  وابن النفيس ،التشريحية االكتشافاتفي  وكتاب تشريح القانون البن سيناء ،في الفصل األول
في الدورة الدموية عند القرشي ته الطبيب المصري محي الدين التطاوي ورسالو  ،الدورة الدموية الصغرى

ضيع كتاب الفصل الدراسي ربط العلماء بموا المواءمة اقتصار ولكن ما يؤخذ على ،الفصل الخامس

383 
 

على الرغم من وجود العديد من  ،سي الثانيافي كتاب الفصل الدر  ألحدهم شارةاإلفقط دون  األول
الفر  لتعزيز هذا المؤشر في الفصل الدراسي الثاني بشكل يخلق نوعًا من التوازن في تحقيقه في 

علم اته في مساهمو ات بابن البيطار عالم النذكر لتاسع، كان يمكن في الفصل ا فمثال ؛الفصلين
في ومساهماتهما بيروني والكندي كان يمكن التطرق لل عشر، وفي الفصل الثاني، الصيدلة والطب

 .البصريات والسمعيات
علرريم وتتسرق هرذه النتيجرة مررع أهرم أهرداف التعلرريم فري المرحلرة االبتدائيرة والمتوسررطة  فري وثيقرة الت      

هرر الترري تردعو إلررى 8..2الصرادرة مرن اللجنررة العليرا لسياسررة التعلريم فرري المملكرة العربيررة السرعودية عررام 
وجعلهررا  ،أهميررة تعهررد العقيرردة اإلسررالمية الصررحيحة فرري نفررس الطالررب ورعايترره بتربيررة إسررالمية متكاملررة

الترررري ( 1881)جفررررة دراسرررة النرررراجي والروا نتررررائج ومررررع(. 7..2 ،الحقيرررل)ضرررابطًا لسررررلوكه وتصرررررفاته 
توصررلت إلررى أن أعلررى القرريم تكرررارا فرري كتررب العلرروم كانررت قيمررة اإليمرران برراهلل عقيرردة وممارسررة وأوصررت 
بررراز جهررود العلمرراء  الدراسررة بضرررورة االهتمررام بتوظيررف اآليررات القرآنيررة واألحاديررث النبويررة الشررريفة، وا 

لمسررتوى المحلرري مررع دراسررة الرردغيم كمررا تتسررق علررى ا. المسررلمين ودورهررم فرري تقرردم الحضررارة اإلنسررانية
التي طبقت على كترب العلروم المطرورة فري المرحلرة المتوسرطة بالسرعودية، وأوصرت بضررورة (  1821)

اإلشارة في كتب العلوم إلى جهود العلماء العرب والمسلمين حسب ما يقتضيه الموضوع ، وتختلف مرع 
عدة الطرالب علرى تقردير عظمرة اهلل التري أشرارت إلرى عردم تحقرق مؤشرر مسرا( 1822)دراسة عسريالن 

وقدرترره فرري خلررق الكررون وتعميررق العقيرردة اإلسررالمية فرري نفوسررهم بالشرركل المطلرروب ضررمن أهررداف مقرررر 
ودعرت إلرى أهميررة تعميرق العقيردة اإلسرالمية فري نفروس الطررالب  ؛العلروم المطرور للصرف األول متوسرط

خرتالف طبيعرة المعرايير التري بنيرت عليره ويعلرل الفريرق البحثري هرذا االخرتالف إلرى ا. بالشكل المطلوب
واختالف خلفية المحللين أوقد يعود السبب الختالف  ،أداة الدراسة عن طبيعة األداة في الدراسة الحالية

 . المرحلة العمرية
 
 

  لهوية الوطنية المتوسط لب العلوم الصف الثاني امراعاة كت: من المحور األولالمواصفة الثانية
 م المحليةوالتشريعات والنظ

بجميرع مكوناتره لقريم  المتوسرطتركز هذه المواصرفة علرى مردى مراعراة كتراب العلروم للصرف الثراني      
واهتمامره بقضرايا المجتمرع  ،ومدى تعزيزه لالنتماء الوطني ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 

المحللين األربعة لكل  ل تقييمتحلي موت ،مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في حلها ،ومشكالته
والمتوسررط  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات( 4)مؤشررر مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .هامؤشراتالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
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أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى  (117-4)يتضررح مررن الجرردول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (89277)حراف معياري ، وبان(.191)تساوي  مراعاة الهوية اإلسالمية

 %(..7)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة  وبذلك تكون درجة تحقق هذه( .-.191)بين  ما
، (.-.297)تراوحررت قرريم المتوسررطات الحسررابية لمسررتوى تحقررق مؤشرررات هررذه المواصررفة بررين و 

المرتبرة  يليره فري ،(.)توسط حسرابي الثاني بدرجة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى، وبم وتحقق المؤشر
فقد  األول المؤشر وكذلك، (1988)بمتوسط حسابي قيمته  الثالث تحقق بدرجة متوسطةالمؤشر  الثانية

 .وبذلك احتل المرتبة األخيرة( .297)بمتوسط حسابي قيمته  متوسطةتحقق بدرجة 
فقررره مرررع الهويرررة وبشررركل عرررام يظهرررر تحليرررل محتررروى كتررراب العلررروم الصرررف الثررراني المتوسرررط توا

النتائج المرتفعة  هذه مع متسقة لمحتوى الكتاب الكيفي التحليل نتيجة جاءتو  ،اإلسالمية بدرجة مرتفعة
حيث أنره لرم يظهرر فري ثنايرا الكتراب بجميرع مكوناتره سرواء موضروع الردرس أو  الثاني بدعم من المؤشر

الدينيررة، ممررا يعنرري أن هررذه الجانررب األمثلررة أو الصررور مررا يخررالف مبررادئ الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت 
كررذلك يالحررظ أن محترروى الكترراب أسررهم فرري . القررى عنايررة كافيررة عنررد مواءمترره لثقافررة المجتمررع السررعودي

تعزيررز الجانررب اإليمرراني بدرجرررة متوسررطة بتضررمنه لنصرررو  ودالئررل علميررة مرررن القرررآن الكررريم والسرررنة 
إشرارات ضرمنيه لربعض وأحاديث نبوية أو  آنيةقر  آياتمابين  اً شاهد (24)فقد تضمن المحتوى  ،النبوية

عجررازه وتعظيمرره ولررم يتحقررق فرري بعررض الفصررول مثررل  ،القرريم اإلسررالمية كضرررورة التفكررر فرري خلررق اهلل وا 
الفصلين السادس والحادي عشر، على الررغم مرن إمكانيرة االستشرهاد بربعض اآليرات فري تلرك الردروس، 

ما يتناسب مع موضوع الدرس، مما أظهر الحاجرة إلرى أو اإلشارة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ب
مزيد من النصو  والدالئل العلمية من القرآن والسنة التي يمكن إدراجها في العديد من دروس فصرول 
الكتاب، والتي من شأنها زيادة المساهمة في تعزيز الجانب اإليماني، فمرثاًل فري الفصرل الخرامس يمكرن 

، وفرري الفصررل السررادس يمكررن ( 12سررورة الررذرايات اآليررة) "ْم َأفَههت رِهْنِصههِرونَ َوِفههي َأ ِسِ ههاِ "إضررافة اآليررة 
وفرري الفصررل الحررادي عشررر يمكررن إضررافة اآليررة  ،(مررا مررأل ابررن آدم وعرراًء شرررًا مررن بطنرره)حررديث إضررافة 

، وفري الفصرل الثراني عشرر يمكرن (12اآليرةسرورة النحرل " )اآليرة... "
آيرة  لمؤمنرونسرورة ا) "َوِههَ  الذهِيأ َأ َشهفَ َلِاهِم ال ذهْمَع َواأْلَْبَصهاَر َواأْلَْفئِهَدَة قَِلهيتم مذها َرْشهِاِرونَ "إضافة اآليرة 

71.) 
لم ثر تضمن المحتوى العلمي إشارات لالثالث بدرجة متوسطة نظرًا  ظهر تحقق المؤشركما   
 أحد رواد الطريقة العلميةكابن الهيثم : مثل العلمية االكتشافاتمسلمين ودورهم في العرب و اللعلماء ا

مكتشف  وابن النفيس ،التشريحية االكتشافاتفي  وكتاب تشريح القانون البن سيناء ،في الفصل األول
في الدورة الدموية عند القرشي ته الطبيب المصري محي الدين التطاوي ورسالو  ،الدورة الدموية الصغرى

ضيع كتاب الفصل الدراسي ربط العلماء بموا المواءمة اقتصار ولكن ما يؤخذ على ،الفصل الخامس
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على الرغم من وجود العديد من  ،سي الثانيافي كتاب الفصل الدر  ألحدهم شارةاإلفقط دون  األول
الفر  لتعزيز هذا المؤشر في الفصل الدراسي الثاني بشكل يخلق نوعًا من التوازن في تحقيقه في 

علم اته في مساهمو ات بابن البيطار عالم النذكر لتاسع، كان يمكن في الفصل ا فمثال ؛الفصلين
في ومساهماتهما بيروني والكندي كان يمكن التطرق لل عشر، وفي الفصل الثاني، الصيدلة والطب

 .البصريات والسمعيات
علرريم وتتسرق هرذه النتيجرة مررع أهرم أهرداف التعلرريم فري المرحلرة االبتدائيرة والمتوسررطة  فري وثيقرة الت      

هرر الترري تردعو إلررى 8..2الصرادرة مرن اللجنررة العليرا لسياسررة التعلريم فرري المملكرة العربيررة السرعودية عررام 
وجعلهررا  ،أهميررة تعهررد العقيرردة اإلسررالمية الصررحيحة فرري نفررس الطالررب ورعايترره بتربيررة إسررالمية متكاملررة

الترررري ( 1881)جفررررة دراسرررة النرررراجي والروا نتررررائج ومررررع(. 7..2 ،الحقيرررل)ضرررابطًا لسررررلوكه وتصرررررفاته 
توصررلت إلررى أن أعلررى القرريم تكرررارا فرري كتررب العلرروم كانررت قيمررة اإليمرران برراهلل عقيرردة وممارسررة وأوصررت 
بررراز جهررود العلمرراء  الدراسررة بضرررورة االهتمررام بتوظيررف اآليررات القرآنيررة واألحاديررث النبويررة الشررريفة، وا 

لمسررتوى المحلرري مررع دراسررة الرردغيم كمررا تتسررق علررى ا. المسررلمين ودورهررم فرري تقرردم الحضررارة اإلنسررانية
التي طبقت على كترب العلروم المطرورة فري المرحلرة المتوسرطة بالسرعودية، وأوصرت بضررورة (  1821)

اإلشارة في كتب العلوم إلى جهود العلماء العرب والمسلمين حسب ما يقتضيه الموضوع ، وتختلف مرع 
عدة الطرالب علرى تقردير عظمرة اهلل التري أشرارت إلرى عردم تحقرق مؤشرر مسرا( 1822)دراسة عسريالن 

وقدرترره فرري خلررق الكررون وتعميررق العقيرردة اإلسررالمية فرري نفوسررهم بالشرركل المطلرروب ضررمن أهررداف مقرررر 
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خرتالف طبيعرة المعرايير التري بنيرت عليره ويعلرل الفريرق البحثري هرذا االخرتالف إلرى ا. بالشكل المطلوب
واختالف خلفية المحللين أوقد يعود السبب الختالف  ،أداة الدراسة عن طبيعة األداة في الدراسة الحالية

 . المرحلة العمرية
 
 

  لهوية الوطنية المتوسط لب العلوم الصف الثاني امراعاة كت: من المحور األولالمواصفة الثانية
 م المحليةوالتشريعات والنظ

بجميرع مكوناتره لقريم  المتوسرطتركز هذه المواصرفة علرى مردى مراعراة كتراب العلروم للصرف الثراني      
واهتمامره بقضرايا المجتمرع  ،ومدى تعزيزه لالنتماء الوطني ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 

المحللين األربعة لكل  ل تقييمتحلي موت ،مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في حلها ،ومشكالته
والمتوسررط  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات( 4)مؤشررر مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .هامؤشراتالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق 
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 227-4  جدول

مراعاة الهوية "لتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية ا
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة

 جدا

4 

حتررروى عرررادات وتقاليرررد المجتمرررع يراعررري الم
الررررررررررررزي، واألكررررررررررررل، : مثررررررررررررل. السررررررررررررعودي

والممارسرررات االجتماعيرررة، وكرررل مرررا يرمرررز 
 .للهوية الوطنية

   3 1 ت

197. 89.88 2 
   .1 .7 ن

يرررررررررررتبط المحترررررررررروى بحاجررررررررررات المجتمررررررررررع  .
 .المختلفة( قضاياه)ومشكالته 

   4  ت
1988 89888 1 

   288  ن

جهود الوطنيرة التري ُتسرهتم يشير المحتوى لل 7
 .في خدمة المجتمع وحل مشكالته

 4    ت
8988 89888 . 

 288    ن

  .8921 29.1 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
 %197. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 

 قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررةأن  (117-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبررانحراف (29.1)مررن المحررور األول تسرراوي  مراعوواة الهويووة الوطنيووة والتشووريعات والوونظم المحليووة

وبرذلك تكرون درجرة ( .191أقل مرن – 29.8)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (.8921)معياري 
 %(.197.)؛ وبنسبة متوسطةتحقق هذه المواصفة 

-8988)وقررد تراوحررت قرريم المتوسررطات الحسررابية لمسررتوى تحقررق مؤشرررات هررذه المواصررفة بررين 
بدرجرررة مرتفعرررة وجررراء فررري المرتبرررة األولرررى وبمتوسرررط حسرررابي قيمتررره ( 4)، وتحقرررق المؤشرررر رقرررم (.197

 وتحقرق بدرجررة متوسررطة،( 1988)بمتوسررط حسررابي  (.)، يليره فرري المرتبرة الثانيررة المؤشررر رقرم (.197)
 .المرتبة األخيرة لوبذلك احت( 8988)وحصل على متوسط حسابي  ،لم يتحقق (7)ما المؤشر رقم أ

وهذا يعني أنه على الررغم مرن اهتمرام المختصرين بمواءمرة محتروى الكتراب بجميرع مكوناتره مرع 
ومحرراولتهم لربطرره بحاجررات ومشرركالت المجتمررع مررا  ،عررادات وتقاليررد المجتمررع السررعودي بدرجررة مرتفعررة

إال أنهم أغفلوا الموضوعات الصريحة التي تبدو مصراغه بصرفة خاصرة لإلشرارة للجهرود الوطنيرة أمكن 
التري تسرهم فري خدمتره وحرل مشركالته، علرى الررغم مرن وجرود فرر  لإلشرارة لرذلك، ولرو ب يجراز بصرورة 

التري تقردم للطالرب فري ، العلميرة طبيعرة محتروى بعرض وحردات العلرومكثافرة  ضمنية وقد يعرزى ذلرك إلرى
لصررف الثرراني المتوسررط والترري يتطلررب معهررا اإلسررهاب فرري التوضرريح والشرررح للمفرراهيم األساسررية ضررمن ا

سياق علمي مركز، ويمكن االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلرة التري ترم التوصرل لهرا مرن قبرل 
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حة الوطنيرة فمثاًل الفصل األول كان فرصة للتعريف بهيئة السريا ؛المحللين والتي تتصل بتلك المؤشرات
ودورهررا فرري تنظرريم زيررارة الوفررود للمواقررع األثريررة والتعريررف بترراريخ المملكررة العريررق وانعكرراس ذلررك علرررى 
الموارد، فري الفصرل الخرامس درس الردم والردورة الدمويرة كران يمكرن اإلشرارة إلرى جهرود الجمعيرة العلميرة 

أمررراض الرردم واألمررراض الوراثيررة مثررل السررعودية واألنظمررة والقرروانين الترري تسررنها الدولررة للحررد مررن انتشررار 
لجمعيررة فحوصررات مررا قبررل الررزواج، وفرري الفصررل السررادس درس اإلخررراج كرران يمكررن اإلشررارة إلررى دور ا

، وفي الفصل الثرامن كران يمكرن التنويره إلرى ريرادة المملكرة الطبيرة فري السعودية ألمراض وزراعة الكلى
شررارة لرردور الهيئررة الوطنيررة لحمايررة الحيرراة الفطريررة فصررل الترروائم السرريامية، وفرري الفصررل التاسررع يمكررن اإل

نمائهررا والتررري أنشررئت للمحافظرررة علررى التنررروع النبرراتي والحيرررواني والتغلررب علرررى مشرركلة قطرررع األشرررجار  وا 
وتأثيرها على الغطاء النباتي في بعض مناطق المملكة الغنية بالغابات، وفي الفصل العاشر كان يمكن 

 ؛السررعودية وهيئررة تنظرريم الكهربرراء فرري مشرراريع التوليررد المررزدوج للطاقررة اإلشررارة إلررى جهررود شررركة أرامكررو
 التطوعيرةت برالحمال االلتحراق علرىالطاقرة الكهربائيرة والمراء والتشرجيع حمالت ترشريد اسرتهالك وكذلك 

 .وغرس ثقافة العمل الخيري والتعاون الجماعي مع األفراد للحفاظ على البيئة والحد من التلوث
الترري توصررلت إلررى أن محترروى كترراب ( 1822)مررع نتررائج دراسررة عسرريالن  تيجررةوتتفررق هررذه الن

يحترراج إلرى التمثيرل لطبيعرة المجتمررع  بالمملكرة العربيرة السرعودية العلروم المطرور للصرف األول المتوسررط
مررن ( 1887)مررع مررا أشررار إليرره الشررايع والعقيررل  –أيضررًا  –تتفررق  كمررا. السررعودي والتعبيررر عررن هويترره

اهج العلرروم فرري محتواهررا لعرردد مررن القضررايا االجتماعيررة للمررتعلم بصرروره ميسررره وسررهله أهميررة تضررمين منرر
فمرررن األهميرررة بمكررران أن يحتررروي المرررنهج مرررن القررريم والمفررراهيم مرررا يجعرررل الطرررالب  .وذات طرررابع مشررروق

يعرفون مالهم وما عليهم في مجتمعهم حتى يتمكنوا مرن االنردماج فيره، وحترى ال يصردموا مرع مرا يرؤمن 
 .(1828جان، )مجتمعهم من قيم وما يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف  به أفراد

 

  لثقافة المجتمع المتوسطلصف الثاني لب العلوم اكتمواءمة : نتائج المحور األولخالصة 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،لعرررض نتررائج المحررور األول الكلرري

ترم ات، مؤشرر ( 7)مواصرفة تضرمنت ( 1)ذا المحرور والبرالغ عرددها تحليل كل مواصفة من مواصفات ه
، واالنحرافررررات الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات عرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور فرررري ضرررروء المتوسررررط

المتوسطات الحسابية ( 111-4)والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول المعيارية، 
 :مرتبة كما يلي والنسب المئوية لهذه المواصفات
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حة الوطنيرة فمثاًل الفصل األول كان فرصة للتعريف بهيئة السريا ؛المحللين والتي تتصل بتلك المؤشرات
ودورهررا فرري تنظرريم زيررارة الوفررود للمواقررع األثريررة والتعريررف بترراريخ المملكررة العريررق وانعكرراس ذلررك علرررى 
الموارد، فري الفصرل الخرامس درس الردم والردورة الدمويرة كران يمكرن اإلشرارة إلرى جهرود الجمعيرة العلميرة 

أمررراض الرردم واألمررراض الوراثيررة مثررل السررعودية واألنظمررة والقرروانين الترري تسررنها الدولررة للحررد مررن انتشررار 
لجمعيررة فحوصررات مررا قبررل الررزواج، وفرري الفصررل السررادس درس اإلخررراج كرران يمكررن اإلشررارة إلررى دور ا
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شررارة لرردور الهيئررة الوطنيررة لحمايررة الحيرراة الفطريررة فصررل الترروائم السرريامية، وفرري الفصررل التاسررع يمكررن اإل

نمائهررا والتررري أنشررئت للمحافظرررة علررى التنررروع النبرراتي والحيرررواني والتغلررب علرررى مشرركلة قطرررع األشرررجار  وا 
وتأثيرها على الغطاء النباتي في بعض مناطق المملكة الغنية بالغابات، وفي الفصل العاشر كان يمكن 

 ؛السررعودية وهيئررة تنظرريم الكهربرراء فرري مشرراريع التوليررد المررزدوج للطاقررة اإلشررارة إلررى جهررود شررركة أرامكررو
 التطوعيرةت برالحمال االلتحراق علرىالطاقرة الكهربائيرة والمراء والتشرجيع حمالت ترشريد اسرتهالك وكذلك 

 .وغرس ثقافة العمل الخيري والتعاون الجماعي مع األفراد للحفاظ على البيئة والحد من التلوث
الترري توصررلت إلررى أن محترروى كترراب ( 1822)مررع نتررائج دراسررة عسرريالن  تيجررةوتتفررق هررذه الن

يحترراج إلرى التمثيرل لطبيعرة المجتمررع  بالمملكرة العربيرة السرعودية العلروم المطرور للصرف األول المتوسررط
مررن ( 1887)مررع مررا أشررار إليرره الشررايع والعقيررل  –أيضررًا  –تتفررق  كمررا. السررعودي والتعبيررر عررن هويترره

اهج العلرروم فرري محتواهررا لعرردد مررن القضررايا االجتماعيررة للمررتعلم بصرروره ميسررره وسررهله أهميررة تضررمين منرر
فمرررن األهميرررة بمكررران أن يحتررروي المرررنهج مرررن القررريم والمفررراهيم مرررا يجعرررل الطرررالب  .وذات طرررابع مشررروق

يعرفون مالهم وما عليهم في مجتمعهم حتى يتمكنوا مرن االنردماج فيره، وحترى ال يصردموا مرع مرا يرؤمن 
 .(1828جان، )مجتمعهم من قيم وما يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف  به أفراد

 

  لثقافة المجتمع المتوسطلصف الثاني لب العلوم اكتمواءمة : نتائج المحور األولخالصة 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،لعرررض نتررائج المحررور األول الكلرري

ترم ات، مؤشرر ( 7)مواصرفة تضرمنت ( 1)ذا المحرور والبرالغ عرددها تحليل كل مواصفة من مواصفات ه
، واالنحرافررررات الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات عرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور فرررري ضرررروء المتوسررررط

المتوسطات الحسابية ( 111-4)والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول المعيارية، 
 :مرتبة كما يلي والنسب المئوية لهذه المواصفات
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 228-4 جدول 
 للصف الثاني المتوسط المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب العلوم

المتوسط  المواصفات رقم المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %.7 89277 .191 اإلسالميةمراعاة الهوية  2
 1 %197. .8921 29.1 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %.7.9 89811 29.1 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور األول الكلرري (  111-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبذلك تكرون درجرة تحقرق هرذا المحرور متوسرطة؛ حيرث (89811)معياري  ، وبانحراف(29.1)تساوي 

 %(. .7.9)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (.191-29.1)وتراوحررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين  

بدرجررة مرتفعررة وجرراءت فررري المرتبررة األولررى برررين  ويووة اإلسوووالميةمراعووواة الهتحققررت المواصررفة األولررى 
مراعوووواة الهويووووة الوطنيووووة ، أمررررا المواصررررفة الثانيررررة (.191)مواصررررفتي هررررذا المحررررور بمتوسررررط حسررررابي 

وجرراءت فرري ( 29.1)فقررد تحققررت بدرجررة متوسررطة وبمتوسررط حسررابي بلررغ  والتشووريعات والوونظم المحليووة
 . المرتبة الثانية في المحور األول

 

 المتوسط لبيئة المتعلمينلصف الثاني لب العلوم اكتمواءمة : الثاني المحور 1-.-4-1
الغنرررري بررررالمثيرات ( المنررررا  التعليمرررري)يركررررز هررررذا المحررررور علررررى اإلطررررار النفسرررري واالجتمرررراعي

والتحررديات الترري يمكررن أن يوفرهررا كترراب الصررف الثرراني المتوسررط للمتعلمررين مررن خررالل ارتباطرره بالبيئررة 
مؤشررا، ( 24)ويتضرمن ثرالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . واه ولغتره للمرحلرة العمريرةالمحلية ومراعاة محت

تحديرد مؤشرراتها و علرى حرده مرن خرالل  نترائج كرل مواصرفةمن خالل تحليل نتائج هذا المحور وتعرض 
 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي 

 

 بالبيئة  المتوسطي ب العلوم الصف الثاناكت ارتباط محتوى: من المحور الثاني المواصفة األولى
 المحلية

يركررز هررذه المواصررفة علررى مرردى تعزيررز محترروى كترراب العلرروم للصررف الثرراني المتوسررط بجميررع 
مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مررن حيررث 

دالئرل منهرا، وتروفير المتطلبرات التنوع البيئي فيها وأسماء مدنها ومناطقها، ومدى تضمينه إحصراءات و 
تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن  وترررم. البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا

مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارات والنسررب المئويررة وقيمررة ( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 
 .مات بناء على مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمتال
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 220-4 دول ج

ارتباط المحتوى " لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 ققمستوى التح تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

ز المحتررررروى قيمرررررة منجرررررزات الررررروطن  7 ُيعرررررزِّ
 .وموارده المختلفة

  4   ت
2988 89888 4 

  288   ن

1 
ُيعرِّف المحتوى بالبيئة المحلية مرن حيرث 
التنرررررروع البيئرررررري فيهررررررا، أو أسررررررماء مرررررردنها 

 .ومناطقها

  4   ت
2988 89888 . 

  288   ن

حصراءات مرن  . يتضمن المحتروى دالئرل وا 
 .البيئة المحلية

  2 .  ت
297. 89.88 1 

  .1 .7  ن

تررروافر المتطلبرررات البيئيرررة لتنفيرررذ األنشرررطة  28
 .والتجارب في البيئة المحلية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  .8921 .297 األولى من المحور الثانيواصفة الدرجة الكلية لمستوى تحقق الم

 %.79. األولى من المحور الثانيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة 
 

ارتبواط أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولرى  (.11-4)يتضح من الجدول 
، ويقررع هررذا (.8921)معيرراري  ، وبررانحراف(.297)مررن المحررور الثرراني تسرراوي  المحتوووى بالبيئووة المحليووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذه المواصررفة متوسررطة؛  (.191أقررل مررن -.29)المتوسررط فرري المرردى مررا بررين 
 %(..79.)وبنسبة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
رتبررة األولررى وبمتوسررط حسررابي بدرجررة مرتفعررة، وجرراء فرري الم( 28)المؤشررر رقررم  وتحقررق، (988.-2988)
متوسط، بمستوى تحقق ( .297)بمتوسط حسابي قيمته ( .)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم ( 988.)

بمسررتوى ( 2988) فقررد بلغررت قيمررة المتوسررط الحسررابي لكررل منهمررا( 1) والمؤشررر رقررم( 7) المؤشررر رقررمأمررا 
 .منخفض وبذلك احتال المرتبة األخيرةتحقق 

لررروحظ عنرررد تحليرررل كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني متوسرررط مرررن تحقرررق  ه النتيجرررة إلرررى مررراوتعرررزى هرررذ
مؤشرررات هررذه المواصررفة فيرره برردرجات متفاوتررة، ويالحررظ بهررذا الصرردد أن محترروى الكترراب أفتقررر إلررى اإلشررارة 
حصررراءات عامرررة غيرررر محرررددة بالبيئرررة المحليرررة أو  إلحصررائيات مرررن البيئرررة المحليرررة، وجررراء غنررري بجرررداول وا 

ماعررردا الجررردول المتضرررمن لمعلومرررات عرررن الطاقرررة المحليرررة فررري الفصرررل الرابرررع، وجررردول اللقاحرررات  غيرهرررا،
المعتمرردة مررن وزارة الصررحة فرري الفصررل الخررامس، وينطبررق األمررر نفسرره علررى تعزيررز قيمررة منجررزات الرروطن 

 لررذا جرراء ؛ومرروارده المختلفررة أو التعريررف بالبيئررات المحليررة وتنوعهررا والترري لررم يررتم دعمهررا بالمسررتوى المقبررول
علرى الررغم  ؛في المرتبة األخيرة وبمستوى تحقرق مرنخفض وبعردد قليرل مرن الردالئل( 1)و( 7)المؤشران 
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 228-4 جدول 
 للصف الثاني المتوسط المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب العلوم

المتوسط  المواصفات رقم المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %.7 89277 .191 اإلسالميةمراعاة الهوية  2
 1 %197. .8921 29.1 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %.7.9 89811 29.1 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور األول الكلرري (  111-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبذلك تكرون درجرة تحقرق هرذا المحرور متوسرطة؛ حيرث (89811)معياري  ، وبانحراف(29.1)تساوي 

 %(. .7.9)، ونسبة التحقق تساوي  (.191أقل من -29.8)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (.191-29.1)وتراوحررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين  

بدرجررة مرتفعررة وجرراءت فررري المرتبررة األولررى برررين  ويووة اإلسوووالميةمراعووواة الهتحققررت المواصررفة األولررى 
مراعوووواة الهويووووة الوطنيووووة ، أمررررا المواصررررفة الثانيررررة (.191)مواصررررفتي هررررذا المحررررور بمتوسررررط حسررررابي 

وجرراءت فرري ( 29.1)فقررد تحققررت بدرجررة متوسررطة وبمتوسررط حسررابي بلررغ  والتشووريعات والوونظم المحليووة
 . المرتبة الثانية في المحور األول

 

 المتوسط لبيئة المتعلمينلصف الثاني لب العلوم اكتمواءمة : الثاني المحور 1-.-4-1
الغنرررري بررررالمثيرات ( المنررررا  التعليمرررري)يركررررز هررررذا المحررررور علررررى اإلطررررار النفسرررري واالجتمرررراعي

والتحررديات الترري يمكررن أن يوفرهررا كترراب الصررف الثرراني المتوسررط للمتعلمررين مررن خررالل ارتباطرره بالبيئررة 
مؤشررا، ( 24)ويتضرمن ثرالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . واه ولغتره للمرحلرة العمريرةالمحلية ومراعاة محت

تحديرد مؤشرراتها و علرى حرده مرن خرالل  نترائج كرل مواصرفةمن خالل تحليل نتائج هذا المحور وتعرض 
 .ا المحورضمن هذترتيبها الكلي 

 

 بالبيئة  المتوسطي ب العلوم الصف الثاناكت ارتباط محتوى: من المحور الثاني المواصفة األولى
 المحلية

يركررز هررذه المواصررفة علررى مرردى تعزيررز محترروى كترراب العلرروم للصررف الثرراني المتوسررط بجميررع 
مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مررن حيررث 

دالئرل منهرا، وتروفير المتطلبرات التنوع البيئي فيها وأسماء مدنها ومناطقها، ومدى تضمينه إحصراءات و 
تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن  وترررم. البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا

مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارات والنسررب المئويررة وقيمررة ( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 
 .مات بناء على مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمتال

 

333 
 

 220-4 دول ج

ارتباط المحتوى " لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 ققمستوى التح تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

ز المحتررررروى قيمرررررة منجرررررزات الررررروطن  7 ُيعرررررزِّ
 .وموارده المختلفة

  4   ت
2988 89888 4 

  288   ن

1 
ُيعرِّف المحتوى بالبيئة المحلية مرن حيرث 
التنرررررروع البيئرررررري فيهررررررا، أو أسررررررماء مرررررردنها 

 .ومناطقها

  4   ت
2988 89888 . 

  288   ن

حصراءات مرن  . يتضمن المحتروى دالئرل وا 
 .البيئة المحلية

  2 .  ت
297. 89.88 1 

  .1 .7  ن

تررروافر المتطلبرررات البيئيرررة لتنفيرررذ األنشرررطة  28
 .والتجارب في البيئة المحلية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  .8921 .297 األولى من المحور الثانيواصفة الدرجة الكلية لمستوى تحقق الم

 %.79. األولى من المحور الثانيالنسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة 
 

ارتبواط أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولرى  (.11-4)يتضح من الجدول 
، ويقررع هررذا (.8921)معيرراري  ، وبررانحراف(.297)مررن المحررور الثرراني تسرراوي  المحتوووى بالبيئووة المحليووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذه المواصررفة متوسررطة؛  (.191أقررل مررن -.29)المتوسررط فرري المرردى مررا بررين 
 %(..79.)وبنسبة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
رتبررة األولررى وبمتوسررط حسررابي بدرجررة مرتفعررة، وجرراء فرري الم( 28)المؤشررر رقررم  وتحقررق، (988.-2988)
متوسط، بمستوى تحقق ( .297)بمتوسط حسابي قيمته ( .)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم ( 988.)

بمسررتوى ( 2988) فقررد بلغررت قيمررة المتوسررط الحسررابي لكررل منهمررا( 1) والمؤشررر رقررم( 7) المؤشررر رقررمأمررا 
 .منخفض وبذلك احتال المرتبة األخيرةتحقق 

لررروحظ عنرررد تحليرررل كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني متوسرررط مرررن تحقرررق  ه النتيجرررة إلرررى مررراوتعرررزى هرررذ
مؤشرررات هررذه المواصررفة فيرره برردرجات متفاوتررة، ويالحررظ بهررذا الصرردد أن محترروى الكترراب أفتقررر إلررى اإلشررارة 
حصررراءات عامرررة غيرررر محرررددة بالبيئرررة المحليرررة أو  إلحصررائيات مرررن البيئرررة المحليرررة، وجررراء غنررري بجرررداول وا 

ماعررردا الجررردول المتضرررمن لمعلومرررات عرررن الطاقرررة المحليرررة فررري الفصرررل الرابرررع، وجررردول اللقاحرررات  غيرهرررا،
المعتمرردة مررن وزارة الصررحة فرري الفصررل الخررامس، وينطبررق األمررر نفسرره علررى تعزيررز قيمررة منجررزات الرروطن 

 لررذا جرراء ؛ومرروارده المختلفررة أو التعريررف بالبيئررات المحليررة وتنوعهررا والترري لررم يررتم دعمهررا بالمسررتوى المقبررول
علرى الررغم  ؛في المرتبة األخيرة وبمستوى تحقرق مرنخفض وبعردد قليرل مرن الردالئل( 1)و( 7)المؤشران 
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 من وجود فر  لذلك حيث زخرر الكتراب بصرور كثيررة غيرر محرددة المكران، ويمكرن أن يعرزى ذلرك إلرى
تب المنشأ في أن ما يقابل تحقيق ذلك في السلسلة األصل قد ذكر ضمن سياق محلي يرتبط بمجتمع ك

لرم يررتم اإلنتبراه لهررا عنرد عمررل المواءمرة، ويمكررن معالجرة األمررر باسرتبدالها بصررور مررن و السلسرلة األصررل 
واقع بيئتنا لتوفرها في ظل التنوع البيئي لمناطق المملكة، ويمكن االستدالل كيفيًا علرى انخفراض تحقرق 

فري  ؛فمرثالً : تصرل بهرا وتحتراج إلرى مراجعرةهذه المؤشرات بالرجوع إلى األدلة والشواهد التحليليرة التري ت
الفصل األول تم تضرمين صرورة لموقرع أثرري فري المملكرة دون تحديرد اسرم الموقرع األثرري، وفري الفصرل 
الثرراني تررم اإلشررارة إلررى المطررر الحمضرري وآثرراره علررى البيئررة، وكرران باإلمكرران أن تضررمن أمثلررة علررى أثررر 

ر الناتجة عن ذلرك، كمرا يمكرن اإلشرارة إلرى دور المملكرة المطر الحمضي على البيئة في المملكة واآلثا
مررن صررناعة الرردواء فرري الخلرريج العربرري، وفرري الفصررل %( 18)فري تأسرريس صررناعة األدويررة حيررث تمثررل 

الثالث كان يمكن التطرق إلى صرناعة الزجراج التري يمكرن أن تزدهرر بروفرة رمرال السريليكا فري المملكرة، 
للطاقرة الذريرة والمتجرددة وتشرغيل أجرزاء مرن  مدينرة الملرك عبردا هلل ىإلر يمكن اإلشرارة الفصل الرابعوفي 

، وفري الفصرل الخرامس كران باإلمكران اإلشرارة بيل وينبع بواسرطة الطاقرة الشمسريةالمدن الصناعية كالج
إلررى المسرراهمةات الطبيررة المتميررزة للمملكررة فرري مجررال البحرروث العلميررة مثررل اكتشرراف البصررمة الوراثيرررة 

وفرري الفصررل العاشررر عنررد تطبيررق العلرروم وردت إحصررائيات ، خولرره الكريررع.واسررطة دلمرررض السرررطان ب
لجهود إحدى الدول في إعادة تدوير المواد كان باإلمكان إبراز جهرود المملكرة فري هرذا الجانرب ، وذكرر 
إحصائيات خاصة بها، كما يمكن أن يشرار إلرى تقردم المملكرة ونجاحهرا فري صرناعة المنتجرات النفطيرة 

، وفرررري الفصرررل التاسررررع يمكررررن اإلشرررارة إلررررى تنررروع األشررررجار بصررررور أو جرررداول، أو ذكررررر نبررررذة والتعررردين
مختصررررة عرررن منجرررزات الزراعرررة فررري أنحررراء الررربالد كحقرررول القمرررح فررري القصررريم، ونجررراح زراعرررة المرررانجو 

معدل بيمكن ربط تأثير التلوث الحراري  وفي الفصل الحادي عشر ،حساءالنخيل في اال بجيزان ومزارع
وربرررط مشررركلة الجفررراف وشررردة الحررررارة بتقنيرررة البيررروت المحميرررة واهتمرررام المملكرررة  ،الثرررروة السرررمكيةإنتررراج 

والتري مرن شرأنها رفرع  وغيرها كثير من المنجزات التي يمكن ربطها بمواضريع الكتراب ،بالتنمية الزراعية
 .ويزيد من روح الوالء والمحبة للوطن البيئةينسجم مع بشكل جودة المحتوى 
أن مررا يقابررل تحقيررق ذلررك فرري السلسررلة األصررل ذكررر ضررمن سررياق  يعررزى ذلررك إلررىيمكررن أن و 

لرم يرتم االنتبراه لهرا عنرد عمرل المواءمرة، وتتفرق و محلي يرتبط بمجتمع كتب المنشرأ فري السلسرلة األصرل 
الترري أظهرررت أن معيررار ارتبرراط محترروى كتررب العلرروم (  1822)هررذه النتيجررة مررع نتررائج دراسررة عسرريالن 

مع السعودي قد جاء في المرتبة األخيررة فري معرايير جرودة المحتروى العلمري لكتراب العلروم بالبيئة والمجت
التري ( .188)كمرا ترأتي نترائج هرذه المواصرفة متسرقة مرع دراسرة بلفقيره . المطور للصرف األول متوسرط

أجريررت علررى سلسررله منرراهج العلرروم المترجمررة والترري خلصررت إلررى أن كتررب العلرروم المترجمررة بحاجررة إلررى 
 .دة نظر من حيث ارتباطها بالبيئة المحليةإعا
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 المتوسطلصف الثاني لب العلوم اكت مالءمة محتوى: من المحور الثاني المواصفة الثانية 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للعررةددة  املتوسدد لصددف النددا    لالرلددوم ب اكتوو حمتددوى مالءمددةتركددز هددذه املواصددفة علددى    و

ب ددة حاجدداتهم واهتعامدداتهم  وتل ،تخاام مصددطلحات مألوةددة لددايهمالرلع ددة املتو رددة لدداى املددترلعني واسدد 

( .)مرن مؤشررات هرذه المواصرفة والبرالغ عرددها  المحللرين األربعرة لكرل مؤشرر ترم تحليرل تقيريمو .الرلع ة
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات

 :كما يليوهي  المواصفة ؤشرات هذهمالمئوية لمستوى تحقق 
 210-4 جدول 

مالءمة المحتوى " لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يررررتالءم المحتررررروى مررررع المعرفرررررة العلميرررررة  22
 .في هذه المرحلةالمتوقعة لدى المتعلمين 

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

م المحتررروى مصرررطلحات مألوفرررة 21 وواضرررحة  َيسرررتخدت
 .المرحلة الداللة لدى المتعلمين في هذه

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 
ُيلبررررري المحتررررروى حاجرررررات واهتمامرررررات المتعلمرررررين 

التثقيرررررف العلمررررري حرررررول الرررررذات، : مثرررررل. العلميرررررة
 .للتخصصات العلمية( الوظيفي)التثقيف المهني 

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89888 988. محور الثانيمن ال الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %28898 من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (1.8-4)يتضررح مرررن الجرردول 
ري ، وبرانحراف معيرا(988.)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه  (988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89888)
 %(.28898)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

تحقرق حيرث ، (988.)بلغرت قريم متوسرطات حسرابية  حصلت مؤشرات هذه المواصفة علىوقد 
ة األولرررى مكرررررًا مرررع فررري المرتبررر ليكرررون( 988.)بدرجرررة مرتفعرررة، وبمتوسرررط حسرررابي ( 22)رقرررم المؤشرررر 

( .2)المؤشررر رقررم وكرذلك  وبمسررتوى تحقرق مرتفررع،( 988.)بمتوسرط حسررابي قيمتره ( 21)المؤشرر رقررم 
 األولرررى مكرررررر مررررعواحتررررل المرتبررررة  مرتفرررع وبمسرررتوى تحقررررق( 988.)فقرررد حصررررل علرررى متوسررررط قيمترررره 

 .في نفس المواصفة( 21و 22)المؤشرين 
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 من وجود فر  لذلك حيث زخرر الكتراب بصرور كثيررة غيرر محرددة المكران، ويمكرن أن يعرزى ذلرك إلرى
تب المنشأ في أن ما يقابل تحقيق ذلك في السلسلة األصل قد ذكر ضمن سياق محلي يرتبط بمجتمع ك

لرم يررتم اإلنتبراه لهررا عنرد عمررل المواءمرة، ويمكررن معالجرة األمررر باسرتبدالها بصررور مررن و السلسرلة األصررل 
واقع بيئتنا لتوفرها في ظل التنوع البيئي لمناطق المملكة، ويمكن االستدالل كيفيًا علرى انخفراض تحقرق 

فري  ؛فمرثالً : تصرل بهرا وتحتراج إلرى مراجعرةهذه المؤشرات بالرجوع إلى األدلة والشواهد التحليليرة التري ت
الفصل األول تم تضرمين صرورة لموقرع أثرري فري المملكرة دون تحديرد اسرم الموقرع األثرري، وفري الفصرل 
الثرراني تررم اإلشررارة إلررى المطررر الحمضرري وآثرراره علررى البيئررة، وكرران باإلمكرران أن تضررمن أمثلررة علررى أثررر 

ر الناتجة عن ذلرك، كمرا يمكرن اإلشرارة إلرى دور المملكرة المطر الحمضي على البيئة في المملكة واآلثا
مررن صررناعة الرردواء فرري الخلرريج العربرري، وفرري الفصررل %( 18)فري تأسرريس صررناعة األدويررة حيررث تمثررل 

الثالث كان يمكن التطرق إلى صرناعة الزجراج التري يمكرن أن تزدهرر بروفرة رمرال السريليكا فري المملكرة، 
للطاقرة الذريرة والمتجرددة وتشرغيل أجرزاء مرن  مدينرة الملرك عبردا هلل ىإلر يمكن اإلشرارة الفصل الرابعوفي 

، وفري الفصرل الخرامس كران باإلمكران اإلشرارة بيل وينبع بواسرطة الطاقرة الشمسريةالمدن الصناعية كالج
إلررى المسرراهمةات الطبيررة المتميررزة للمملكررة فرري مجررال البحرروث العلميررة مثررل اكتشرراف البصررمة الوراثيرررة 

وفرري الفصررل العاشررر عنررد تطبيررق العلرروم وردت إحصررائيات ، خولرره الكريررع.واسررطة دلمرررض السرررطان ب
لجهود إحدى الدول في إعادة تدوير المواد كان باإلمكان إبراز جهرود المملكرة فري هرذا الجانرب ، وذكرر 
إحصائيات خاصة بها، كما يمكن أن يشرار إلرى تقردم المملكرة ونجاحهرا فري صرناعة المنتجرات النفطيرة 

، وفرررري الفصرررل التاسررررع يمكررررن اإلشرررارة إلررررى تنررروع األشررررجار بصررررور أو جرررداول، أو ذكررررر نبررررذة والتعررردين
مختصررررة عرررن منجرررزات الزراعرررة فررري أنحررراء الررربالد كحقرررول القمرررح فررري القصررريم، ونجررراح زراعرررة المرررانجو 

معدل بيمكن ربط تأثير التلوث الحراري  وفي الفصل الحادي عشر ،حساءالنخيل في اال بجيزان ومزارع
وربرررط مشررركلة الجفررراف وشررردة الحررررارة بتقنيرررة البيررروت المحميرررة واهتمرررام المملكرررة  ،الثرررروة السرررمكيةإنتررراج 

والتري مرن شرأنها رفرع  وغيرها كثير من المنجزات التي يمكن ربطها بمواضريع الكتراب ،بالتنمية الزراعية
 .ويزيد من روح الوالء والمحبة للوطن البيئةينسجم مع بشكل جودة المحتوى 
أن مررا يقابررل تحقيررق ذلررك فرري السلسررلة األصررل ذكررر ضررمن سررياق  يعررزى ذلررك إلررىيمكررن أن و 

لرم يرتم االنتبراه لهرا عنرد عمرل المواءمرة، وتتفرق و محلي يرتبط بمجتمع كتب المنشرأ فري السلسرلة األصرل 
الترري أظهرررت أن معيررار ارتبرراط محترروى كتررب العلرروم (  1822)هررذه النتيجررة مررع نتررائج دراسررة عسرريالن 

مع السعودي قد جاء في المرتبة األخيررة فري معرايير جرودة المحتروى العلمري لكتراب العلروم بالبيئة والمجت
التري ( .188)كمرا ترأتي نترائج هرذه المواصرفة متسرقة مرع دراسرة بلفقيره . المطور للصرف األول متوسرط

أجريررت علررى سلسررله منرراهج العلرروم المترجمررة والترري خلصررت إلررى أن كتررب العلرروم المترجمررة بحاجررة إلررى 
 .دة نظر من حيث ارتباطها بالبيئة المحليةإعا
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 المتوسطلصف الثاني لب العلوم اكت مالءمة محتوى: من المحور الثاني المواصفة الثانية 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للعررةددة  املتوسدد لصددف النددا    لالرلددوم ب اكتوو حمتددوى مالءمددةتركددز هددذه املواصددفة علددى    و

ب ددة حاجدداتهم واهتعامدداتهم  وتل ،تخاام مصددطلحات مألوةددة لددايهمالرلع ددة املتو رددة لدداى املددترلعني واسدد 

( .)مرن مؤشررات هرذه المواصرفة والبرالغ عرددها  المحللرين األربعرة لكرل مؤشرر ترم تحليرل تقيريمو .الرلع ة
والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب  توذلررك باسررتخراج التكرررار  مؤشرررات

 :كما يليوهي  المواصفة ؤشرات هذهمالمئوية لمستوى تحقق 
 210-4 جدول 

مالءمة المحتوى " لمؤشرات المواصفة الثانيةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يررررتالءم المحتررررروى مررررع المعرفرررررة العلميرررررة  22
 .في هذه المرحلةالمتوقعة لدى المتعلمين 

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

م المحتررروى مصرررطلحات مألوفرررة 21 وواضرررحة  َيسرررتخدت
 .المرحلة الداللة لدى المتعلمين في هذه

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 
ُيلبررررري المحتررررروى حاجرررررات واهتمامرررررات المتعلمرررررين 

التثقيرررررف العلمررررري حرررررول الرررررذات، : مثرررررل. العلميرررررة
 .للتخصصات العلمية( الوظيفي)التثقيف المهني 

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89888 988. محور الثانيمن ال الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية
 %28898 من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (1.8-4)يتضررح مرررن الجرردول 
ري ، وبرانحراف معيرا(988.)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه  (988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89888)
 %(.28898)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

تحقرق حيرث ، (988.)بلغرت قريم متوسرطات حسرابية  حصلت مؤشرات هذه المواصفة علىوقد 
ة األولرررى مكرررررًا مرررع فررري المرتبررر ليكرررون( 988.)بدرجرررة مرتفعرررة، وبمتوسرررط حسرررابي ( 22)رقرررم المؤشرررر 

( .2)المؤشررر رقررم وكرذلك  وبمسررتوى تحقرق مرتفررع،( 988.)بمتوسرط حسررابي قيمتره ( 21)المؤشرر رقررم 
 األولرررى مكرررررر مررررعواحتررررل المرتبررررة  مرتفرررع وبمسرررتوى تحقررررق( 988.)فقرررد حصررررل علرررى متوسررررط قيمترررره 

 .في نفس المواصفة( 21و 22)المؤشرين 
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للصرررف الثررراني متوسرررط جررراء معرررززًا لحاجرررات  وتعرررزى هرررذه النتيجرررة ألن محتررروى كتررراب العلررروم
كمررا جرراء متالئمررا مررع المعرفررة العلميررة  ،واهتمامررات المتعلمررين العامررة والعلميررة فرري كثيررر مررن المواضررع

إضرافة إلرى أن أغلرب المصرطلحات والمفراهيم كانرت واضرحة  ،المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
 .ومألوفة الداللة لدى المتعلمين 

بمراعررررراة األسرررررس النفسرررررية المرتبطرررررة  اهتمرررررت ه النتيجرررررة إلرررررى أن السلسرررررلة األصرررررلوتعرررررزى هرررررذ
بخصررائ  النمررو وحاجررات واهتمامررات وميررول ومشرركالت التالميررذ فرري تنظرريم محترروى المررنهج، بحيررث 
يمررس حاجررات المتعلمررين ويناسررب ميررولهم ويسرراعدهم فرري حررل مشرركالتهم، بمعنررى آخررر مراعرراة األسرراس 

، باإلضافة إلرى األخرذ باالتجاهرات الحديثرة فري (.188السعيد، )م المحتوى أثناء تنظي في السيكولوجي
تطوير تدريس العلوم من ناحية تنروع موضروعات المحتروى ومرواده التعليميرة بمرا يتماشرى مرع اهتمامرات 

 (....2أحمد، )التالميذ 
 

 للمرحلة العمرية لغة الكتابمالءمة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة 
للقراءة والفهم من  محتوى كتاب الصف الثاني متوسطمدى قابلية ه المواصفة على تركز هذ

من األخطاء اللغوية، والمطبعية، ه قبل الطالب في الفئة العمرية المستهدفة، مع التأكد من خلو 
واتساقها في الوقت نفسه  ،وخلو الصور واألشكال من االزدحام والمشتات ،وتسلسل األفكار وترابطها

ومناسبة حجم الخط  ، وموقعها المناسب ضمن سياق الن  المرتبطة به ،امين المحتوىمع مض
من مؤشرات هذه المواصفة  المحللين األربعة لكل مؤشر تم تحليل تقييمو .واأللوان للمرحلة العمرية

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه  توذلك باستخراج التكرار  مؤشرات( 7)والبالغ عددها 
 :كما يليوهي  المواصفة مؤشرات هذهتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق ال

 213-4 جدول 

لغة مالءمة : لمواصفة الثالثةلمؤشرات االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 للمرحلة العمرية الكتاب

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 .يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

 .يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية .2
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

لغرررررة الكتررررراب بتسلسرررررل األفكرررررار تتسرررررم  27
 .وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تخلررررررررو الصررررررررور والرسرررررررروم واألشرررررررركال  27
 .التوضيحية من االزدحام والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

21 
تتسرررررررق الصرررررررور والرسررررررروم واألشررررررركال 

مررررررررع مضررررررررامين التوضرررررررريحية والتجررررررررارب 
 .المحتوى

   . 2 ت
191. 89.8 1 

   .7 .1 ن

2. 

تقرررررررررع الصرررررررررور والرسررررررررروم واألشررررررررركال 
التوضرررريحية والجررررداول والتجررررارب فرررري 
مكررران مناسرررب ضرررمن الرررن  المررررتبط 

 .بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسرررربة حجررررم الخررررط ودرجررررة وضرررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89872 .191 من المحور الثاني لمستوى تحقق المواصفة الثالثة الدرجة الكلية

 %.79. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة  (1.2-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبررررانحراف معيرررراري (.191)تسرررراوي مررررن المحررررور الثرررراني  للمرحلووووة العمريووووة لغووووة الكتووووابمالءمررررة 

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه ( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89872)
 %(..79.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
مرتفعررررة، وبمتوسررررط  للمواصررررفة الثالثررررة بدرجررررة ت جميررررع المؤشرررررات التابعررررة، وقررررد تحققرررر(988.-.191)

بمتوسررط حسررابي بلغررت ( 21)مكررررًا مررا عرردا المؤشررر رقررم  فرري المرتبررة األولررى توجرراء( 988.)حسررابي 
  .بين مؤشرات هذه المواصفة الثانية، وبذلك احتل المرتبة (.191)قيمته 

الءمة للمرحلة يظهر تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط أن لغة الكتاب م
وعلى الرغم من تحقق جميع مؤشرات لغة الكتاب بدرجة مرتفعة إال أن نتائج  ،العمرية بدرجة مرتفعة

ومن األمثلة على األخطاء  ،التحليل الكيفي أظهرت بعض المالحظات الطفيفة حول هذه المؤشرات
ات االوعائية واألصح ومصطلح النبات، (..)صر( 1)تشجيع النمو واألصح تحفيز النمو فر: اللغوية

بين ( 4)فقرة ( ي)حرف : ومن األخطاء المطبعية، (17)صر( .)فر1)النباتات الالوعائية في الشكل 
وكلمة البربخ بعيدة وليست في المكان الصحيح أمام خط المؤشر في  ،(18)صر( 2)المسافات في فر

تلف عن المطلوب في يخ( 2.7)صر( 7)ما كتب على المطوية في فر ،(..)صر( 1)فر( .)الشكل 
الصور واألشكال التوضيحية مع مضامين  ومن األمثلة على عدم اتساق بعض ،أسئلة تعريفية
( 3)فـ (سرطان الرئة)لم يتسق بوضوح مع المحتوى يمين الصورة  (32)الشكل : منها المحتوى

ألواح  مع مضمون الصورة حيث ال يظهر( .2)عدم تطابق التعليق المكتوب في الشكل  ،(333)صـ
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للصرررف الثررراني متوسرررط جررراء معرررززًا لحاجرررات  وتعرررزى هرررذه النتيجرررة ألن محتررروى كتررراب العلررروم
كمررا جرراء متالئمررا مررع المعرفررة العلميررة  ،واهتمامررات المتعلمررين العامررة والعلميررة فرري كثيررر مررن المواضررع

إضرافة إلرى أن أغلرب المصرطلحات والمفراهيم كانرت واضرحة  ،المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
 .ومألوفة الداللة لدى المتعلمين 

بمراعررررراة األسرررررس النفسرررررية المرتبطرررررة  اهتمرررررت ه النتيجرررررة إلرررررى أن السلسرررررلة األصرررررلوتعرررررزى هرررررذ
بخصررائ  النمررو وحاجررات واهتمامررات وميررول ومشرركالت التالميررذ فرري تنظرريم محترروى المررنهج، بحيررث 
يمررس حاجررات المتعلمررين ويناسررب ميررولهم ويسرراعدهم فرري حررل مشرركالتهم، بمعنررى آخررر مراعرراة األسرراس 

، باإلضافة إلرى األخرذ باالتجاهرات الحديثرة فري (.188السعيد، )م المحتوى أثناء تنظي في السيكولوجي
تطوير تدريس العلوم من ناحية تنروع موضروعات المحتروى ومرواده التعليميرة بمرا يتماشرى مرع اهتمامرات 

 (....2أحمد، )التالميذ 
 

 للمرحلة العمرية لغة الكتابمالءمة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة 
للقراءة والفهم من  محتوى كتاب الصف الثاني متوسطمدى قابلية ه المواصفة على تركز هذ

من األخطاء اللغوية، والمطبعية، ه قبل الطالب في الفئة العمرية المستهدفة، مع التأكد من خلو 
واتساقها في الوقت نفسه  ،وخلو الصور واألشكال من االزدحام والمشتات ،وتسلسل األفكار وترابطها

ومناسبة حجم الخط  ، وموقعها المناسب ضمن سياق الن  المرتبطة به ،امين المحتوىمع مض
من مؤشرات هذه المواصفة  المحللين األربعة لكل مؤشر تم تحليل تقييمو .واأللوان للمرحلة العمرية

والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه  توذلك باستخراج التكرار  مؤشرات( 7)والبالغ عددها 
 :كما يليوهي  المواصفة مؤشرات هذهتكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق ال

 213-4 جدول 

لغة مالءمة : لمواصفة الثالثةلمؤشرات االتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 للمرحلة العمرية الكتاب

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 .يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

 .يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية .2
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

لغرررررة الكتررررراب بتسلسرررررل األفكرررررار تتسرررررم  27
 .وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تخلررررررررو الصررررررررور والرسرررررررروم واألشرررررررركال  27
 .التوضيحية من االزدحام والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

333 
 

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

21 
تتسرررررررق الصرررررررور والرسررررررروم واألشررررررركال 

مررررررررع مضررررررررامين التوضرررررررريحية والتجررررررررارب 
 .المحتوى

   . 2 ت
191. 89.8 1 

   .7 .1 ن

2. 

تقرررررررررع الصرررررررررور والرسررررررررروم واألشررررررررركال 
التوضرررريحية والجررررداول والتجررررارب فرررري 
مكررران مناسرررب ضرررمن الرررن  المررررتبط 

 .بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسرررربة حجررررم الخررررط ودرجررررة وضرررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89872 .191 من المحور الثاني لمستوى تحقق المواصفة الثالثة الدرجة الكلية

 %.79. من المحور الثاني النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة
 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة  (1.2-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبررررانحراف معيرررراري (.191)تسرررراوي مررررن المحررررور الثرررراني  للمرحلووووة العمريووووة لغووووة الكتووووابمالءمررررة 

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه ( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89872)
 %(..79.)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
مرتفعررررة، وبمتوسررررط  للمواصررررفة الثالثررررة بدرجررررة ت جميررررع المؤشرررررات التابعررررة، وقررررد تحققرررر(988.-.191)

بمتوسررط حسررابي بلغررت ( 21)مكررررًا مررا عرردا المؤشررر رقررم  فرري المرتبررة األولررى توجرراء( 988.)حسررابي 
  .بين مؤشرات هذه المواصفة الثانية، وبذلك احتل المرتبة (.191)قيمته 

الءمة للمرحلة يظهر تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط أن لغة الكتاب م
وعلى الرغم من تحقق جميع مؤشرات لغة الكتاب بدرجة مرتفعة إال أن نتائج  ،العمرية بدرجة مرتفعة

ومن األمثلة على األخطاء  ،التحليل الكيفي أظهرت بعض المالحظات الطفيفة حول هذه المؤشرات
ات االوعائية واألصح ومصطلح النبات، (..)صر( 1)تشجيع النمو واألصح تحفيز النمو فر: اللغوية

بين ( 4)فقرة ( ي)حرف : ومن األخطاء المطبعية، (17)صر( .)فر1)النباتات الالوعائية في الشكل 
وكلمة البربخ بعيدة وليست في المكان الصحيح أمام خط المؤشر في  ،(18)صر( 2)المسافات في فر

تلف عن المطلوب في يخ( 2.7)صر( 7)ما كتب على المطوية في فر ،(..)صر( 1)فر( .)الشكل 
الصور واألشكال التوضيحية مع مضامين  ومن األمثلة على عدم اتساق بعض ،أسئلة تعريفية
( 3)فـ (سرطان الرئة)لم يتسق بوضوح مع المحتوى يمين الصورة  (32)الشكل : منها المحتوى

ألواح  مع مضمون الصورة حيث ال يظهر( .2)عدم تطابق التعليق المكتوب في الشكل  ،(333)صـ
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مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان وبالنسبة ل ،(218)صر( 28)شمسية فوق سطح المبنى فر
 .صغيراً ( .21)صر( 21)في فر( 2)كان حجم الخط في جدول: للمرحلة العمرية

 لغرررة الكتررراباهتمرررام القرررائمين علرررى مواءمرررة الكترررب لمعرررايير  هرررذا المعيرررار إلرررىوتعرررزى نتيجرررة 
هرررا للطلبرررة، ومررردى مالءمتهرررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم للمرررادة العلميرررة المضرررمنة مرررن وتقرررديرهم لدرجرررة أهميت

إضررافة إلررى ذلررك حررر  الرروزارة علررى  ؛نصررو  ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم
فرري  العلرروماسررتطالع الرررأي والمراجعررة الدائمررة عررن طريررق أخررذ التغذيررة الراجعررة مررن معلمرري ومعلمررات 

اللجنرة العلميرة )لغرة الكتراب الطلبة وأولياء األمور حول معايير تلرك الكترب ومنهرا معيرار المدارس ومن 
 . (1822للرياضيات والعلوم، 

هذا وقد جاءت هرذه النتيجرة متسرقة إلرى حرد كبيرر مرع نترائج دراسرة مكترب التربيرة العربري لردول 
ى تعلم الطلبرة فيمرا يتعلرق ، التي خلصت إلى أن كتب العلوم بشكل عام مناسبة لمستو (1821)الخليج 

دراسرررة الحصرررري  ومرررع مرررا أكدتررره. بررراختالف تراكيرررب اللغرررة واسرررتخدام أمثلرررة واقعيرررة لتوضررريح المفررراهيم
أهميررة العنايررة بمعررايير الصررور والرسرروم التوضرريحية فرري كتررب العلرروم الطبيعيررة مررن أجررل مررن  (1884)

تلررف هررذه النتيجررة فيمررا يخرر  وتخ.فرري للرردرسعر تحقيررق أهررداف واضررحة ومحررددة ومرتبطررة بررالمحتوى الم
خلررررو الصررررور والرسرررروم واإلشرررركال التوضرررريحية مررررن االزدحررررام والمشررررتتات مررررع دراسررررة العرينرررري والشررررايع 

التي توصرلت إلرى ضرعف قرراءة طرالب الصرف الثراني متوسرط للرسروم التوضريحية ( 1821)والشمراني 
 ،ووجرود مشرتتات ،وضريحيةالمتضمنة في كتاب العلروم المطرور فري السرعودية بسربب ازدحرام الرسروم الت

ويعلل الفريق البحثي هذا االختالف إلى اختالف حجم  ؛ونق  النصو  التوضيحية المصاحبة للرسم
حيث طبقت هرذه الدراسرة علرى ثالثرة رسروم توضريحية فقرط  ؛العينة في هذه الدراسة عن الدراسة الحالية

 . اإلشكال التوضيحية في الكتاببينما الدراسة الحالية شملت جميع الصور والرسوم و  ،من الكتاب
 

 المتوسط لبيئة المتعلمينب العلوم الصف الثاني اكتمواءمة: خالصة نتائج المحور الثاني 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،الكلرري الثررانيلعرررض نتررائج المحررور 

ترم ا، و مؤشرر ( 24)تضرمنت  مواصرفة( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عرددها 
واالنحرافررررات  ،عرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور فرررري ضرررروء المتوسررررط الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات

المتوسرطات الحسرابية ( 12-.)والنسب المئوية لمستوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول المعيارية، 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 212-4  جدول

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب العلوم للصف الثاني المتوسط
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %.79. .8921 .297 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %28898 89888 988. مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 1 %.79. 89872 .191 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %1.97 898.1 19.7 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي

 

لكلرري أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني ا( 1.1-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور مرتفعررة؛ حيررث (898.1)، وبررانحراف معيرراري (19.7)تسرراوي 

 %(. 1.97)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (988.-.297)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسرابي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمينالثانية  تحققت المواصفة
 لغوووة الكتوووابالءموووة موجررراءت فررري المرتبرررة األولرررى فررري المحرررور الثررراني، يليهرررا المواصرررفة ( 988.)بلرررغ 

بررين مواصررفات ( .191)بدرجررة مرتفعررة وجرراءت فرري المرتبررة الثانيررة بمتوسررط حسررابي  للمرحلووة العمريووة
بدرجررة متوسررطة وبمتوسررط  ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووةالثرراني، وأخيرررًا تحققررت المواصررفة المحررور 

 . وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني( .297)حسابي بلغ 
 

 األحياء للصف األول الثانويب اكتمواءمة نتائج تحليل عرض ومناقشة  4-2-4
اء للصف األول الثانوي، الفصل الدراسي األول يستعرض هذا الجزء نتائج تحليل كتاب األحي

والثاني لتحديد مستوى تمثيل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين، من خالل عرض نتائج مواصفات 
كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف بالنظر 

 :لمستوى تحقق جميع المواصفات كما يلي
 

 لثقافة المجتمع السعودي كتاب األحياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور األول 4-1-4-2
ب األحياء للصف األول الثانوي بتعزيز اكت اهتماميركز هذا المحور على الكشف عن مدى        

الهوية اإلسالمية، والهوية الوطنية واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم التصادم معها، 
مؤشرات، وتعرض نتائج هذا المحور من خالل تحليل نتائج كل ( 7)من مواصفتين يندرج تحتها ويتض

 .مواصفة على حده من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور
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مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان وبالنسبة ل ،(218)صر( 28)شمسية فوق سطح المبنى فر
 .صغيراً ( .21)صر( 21)في فر( 2)كان حجم الخط في جدول: للمرحلة العمرية

 لغرررة الكتررراباهتمرررام القرررائمين علرررى مواءمرررة الكترررب لمعرررايير  هرررذا المعيرررار إلرررىوتعرررزى نتيجرررة 
هرررا للطلبرررة، ومررردى مالءمتهرررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم للمرررادة العلميرررة المضرررمنة مرررن وتقرررديرهم لدرجرررة أهميت

إضررافة إلررى ذلررك حررر  الرروزارة علررى  ؛نصررو  ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم
فرري  العلرروماسررتطالع الرررأي والمراجعررة الدائمررة عررن طريررق أخررذ التغذيررة الراجعررة مررن معلمرري ومعلمررات 

اللجنرة العلميرة )لغرة الكتراب الطلبة وأولياء األمور حول معايير تلرك الكترب ومنهرا معيرار المدارس ومن 
 . (1822للرياضيات والعلوم، 

هذا وقد جاءت هرذه النتيجرة متسرقة إلرى حرد كبيرر مرع نترائج دراسرة مكترب التربيرة العربري لردول 
ى تعلم الطلبرة فيمرا يتعلرق ، التي خلصت إلى أن كتب العلوم بشكل عام مناسبة لمستو (1821)الخليج 

دراسرررة الحصرررري  ومرررع مرررا أكدتررره. بررراختالف تراكيرررب اللغرررة واسرررتخدام أمثلرررة واقعيرررة لتوضررريح المفررراهيم
أهميررة العنايررة بمعررايير الصررور والرسرروم التوضرريحية فرري كتررب العلرروم الطبيعيررة مررن أجررل مررن  (1884)

تلررف هررذه النتيجررة فيمررا يخرر  وتخ.فرري للرردرسعر تحقيررق أهررداف واضررحة ومحررددة ومرتبطررة بررالمحتوى الم
خلررررو الصررررور والرسرررروم واإلشرررركال التوضرررريحية مررررن االزدحررررام والمشررررتتات مررررع دراسررررة العرينرررري والشررررايع 

التي توصرلت إلرى ضرعف قرراءة طرالب الصرف الثراني متوسرط للرسروم التوضريحية ( 1821)والشمراني 
 ،ووجرود مشرتتات ،وضريحيةالمتضمنة في كتاب العلروم المطرور فري السرعودية بسربب ازدحرام الرسروم الت

ويعلل الفريق البحثي هذا االختالف إلى اختالف حجم  ؛ونق  النصو  التوضيحية المصاحبة للرسم
حيث طبقت هرذه الدراسرة علرى ثالثرة رسروم توضريحية فقرط  ؛العينة في هذه الدراسة عن الدراسة الحالية

 . اإلشكال التوضيحية في الكتاببينما الدراسة الحالية شملت جميع الصور والرسوم و  ،من الكتاب
 

 المتوسط لبيئة المتعلمينب العلوم الصف الثاني اكتمواءمة: خالصة نتائج المحور الثاني 
والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد  ،الكلرري الثررانيلعرررض نتررائج المحررور 

ترم ا، و مؤشرر ( 24)تضرمنت  مواصرفة( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عرددها 
واالنحرافررررات  ،عرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور فرررري ضرررروء المتوسررررط الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات

المتوسرطات الحسرابية ( 12-.)والنسب المئوية لمستوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول المعيارية، 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 212-4  جدول

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب العلوم للصف الثاني المتوسط
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 . %.79. .8921 .297 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %28898 89888 988. مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 1 %.79. 89872 .191 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %1.97 898.1 19.7 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي

 

لكلرري أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني ا( 1.1-4)يتضررح مررن الجرردول 
، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور مرتفعررة؛ حيررث (898.1)، وبررانحراف معيرراري (19.7)تسرراوي 

 %(. 1.97)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (988.-.297)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسرابي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمينالثانية  تحققت المواصفة
 لغوووة الكتوووابالءموووة موجررراءت فررري المرتبرررة األولرررى فررري المحرررور الثررراني، يليهرررا المواصرررفة ( 988.)بلرررغ 

بررين مواصررفات ( .191)بدرجررة مرتفعررة وجرراءت فرري المرتبررة الثانيررة بمتوسررط حسررابي  للمرحلووة العمريووة
بدرجررة متوسررطة وبمتوسررط  ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووةالثرراني، وأخيرررًا تحققررت المواصررفة المحررور 

 . وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني( .297)حسابي بلغ 
 

 األحياء للصف األول الثانويب اكتمواءمة نتائج تحليل عرض ومناقشة  4-2-4
اء للصف األول الثانوي، الفصل الدراسي األول يستعرض هذا الجزء نتائج تحليل كتاب األحي

والثاني لتحديد مستوى تمثيل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين، من خالل عرض نتائج مواصفات 
كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا الصف بالنظر 

 :لمستوى تحقق جميع المواصفات كما يلي
 

 لثقافة المجتمع السعودي كتاب األحياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور األول 4-1-4-2
ب األحياء للصف األول الثانوي بتعزيز اكت اهتماميركز هذا المحور على الكشف عن مدى        

الهوية اإلسالمية، والهوية الوطنية واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم التصادم معها، 
مؤشرات، وتعرض نتائج هذا المحور من خالل تحليل نتائج كل ( 7)من مواصفتين يندرج تحتها ويتض

 .مواصفة على حده من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور
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 محتوى كتاب األحياء للصف األول الثانوي  مراعاة: المواصفة األولى من المحور األول
 الهوية اإلسالمية

بتعزيز محتوى كتاب األحياء للصف األول الثانوي  مساهمةالمواصفة على مدى  تركز هذه
وتعزيزه  الجانب اإليماني، ومراعاته بجميع مكوناته لمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤ  شرات لها، وا 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف ( .)هذه المواصفة والبالغ عددها 

 .المعياري لهذه التكرارت، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 211-4 جدول 

مراعاة الهوية "طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوس
 "اإلسالمية

م
 المؤشرات م

 مستوى التحقق تكرار
 المتوسط

االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

2 
ُيسررررهتم المحترررروى فرررري تعزيررررز الجانررررب اإليمرررراني بتضررررمنه 

 .من القرآن الكريم والسنة النبوية نصوصا ودالئل علمية
   4  ت

1988 89888 1 
   288  ن

1 
يراعرررري المحترررروى مبررررادئ الشررررريعة اإلسررررالمية والثوابررررت 

 .الدينية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

. 
يشررررررير المحترررررروى إلررررررى المرررررر ثر العلميررررررة لعلمرررررراء العرررررررب 

 .والمسلمين
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن
  89888 1977 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 %.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (..1-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (8988)اف معياري ، وبانحر (1977)تساوي مراعاة الهوية اإلسالمية

 %(.                                                                                    .1)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)مابين 
 المواصفة بينوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 

لكل منهما، ( 988.)، وتحقق المؤشران الثاني والثالث بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي (988.-1988)
وتحقق بدرجة ( 1988)ووقعا في المرتبة األولى مكرر، يليهما المؤشر األول بمتوسط حسابي قيمته 

 .متوسطة وبذلك احتل المرتبة الثانية
للصف األول الثانوي بفصليه األول  األحياءكتاب  بشكل عام أظهرت نتائج تحليل محتوى

والثاني مراعاته للهوية اإلسالمية بدرجة مرتفعة، وتعزى هذه النتيجة إلى مراعاة المحتوى بجميع 
مكوناته لمبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية، وانسجامه معها، حيث لم يظهر فيه ما يخالف 

في تعزيز الجانب اإليماني بتضمنه نصوصَا ودالئل علمية  تههمومسا. ذلك في ن  مكتوب أو صورة
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من القرآن الكريم والسنة النبوية، وجاءت نتيجة التحليل الكيفي للكتاب متسقة مع هذه النتائج، حيث 
سجل المحللون العديد من الشواهد على المؤشر األول الذي كان تحققه مرتفعًا، شملت آيات قرآنية 

وتراوحت أعداد هذه الشواهد في بعض فصول  .لىارات إلى قدرة اهلل سبحانه وتعكريمة، وبعض اإلشا
وعلى الرغم من عدم ورود آيات قرآنية أو أحاديث نبوية في بعض الفصول شاهد، ( 1-2)الكتاب من 

إال أن بعض نصو  أو فقرات محتوى الكتاب أعيدت صياغتها لمراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية 
مثاًل في الفصل األول ورد ضمن الفقرة الثانية إشارة إلى عالقة األخالق العلمية مع  ،نيوالجانب اإليما

، وفي الدرس الثاني من الفصل الخامس تم معالجة فقرة تصنيف (.1)الشريعة اإلسالمية السمحة صر
( نظرية التطور)الفطريات والفطريات اللزجة المختلطة لتجنب الخوض في نظرية النشوء واالرتقاء 

 (.212)صر
إشارات للم ثر وكذلك تحقق المؤشر الثالث بدرجة مرتفعة، حيث تضمن محتوى الكتاب 

ومساهماتهم في  ،أبو بكر الرازي، و ابن البيطارو  ،ابن سيناء: العلمية للعلماء العرب والمسلمين مثل
 ءمة اقتصارما يؤخذ على الموا ولكن ،تصنيف النباتات واكتشاف بعض الميكروبات المسببة لألمراض

اإلشارة ألحدهم في كتاب الفصل الدراسي  دون ،ربط العلماء بمواضيع كتاب الفصل الدراسي األول
لذا يفضل تعزيز هذا المؤشر في الفصل ، وقد يعزى ذلك إلى طبيعة المحتوى العلمي للمادة ،الثاني

في الفصل : فمثال ،اسيينالدر  الفصلين خاللالدراسي الثاني بشكل يخلق نوعًا من التوازن في تحقيقه 
 العالم ابن سيناء على أنه أول من اكتشف الطفيلية المعوية اإلشارة إلىمن الممكن  كانالسابع 

 من الممكن اإلشارة كانكما  .من وصف داء الفيالريا وأول ،وسماها الدودة المستديرة( ستومااالنكل)
 .هر488سنه طبيب اخت  بطب األطفالالديدان الدبوسيه كأول  ابن الجزار في موضوع العالم إلى

وجاءت نتيجة هذه الدراسة متوافقة مع توصيات ندوة المناهج المنعقدة في جامعة أم القرى عام 
، التي ركزت على أهمية الدين ك طار مرجعي للمناهج والمقررات الدراسية وتوظيف المقررات (1884)

التي ( 1822)مع دراسه عسيالن  وكذلك .ميةالدراسية في إبراز العمق واألصالة في الهوية اإلسال
كما تأتي متوافقة مع . دعت إلى أهمية تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالب بالشكل المطلوب

أهم أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة في وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة 
هر التي تدعو إلى أهمية تعهد العقيدة اإلسالمية 8..2سعودية عام التعليم في المملكة العربية ال

الصحيحة في نفس الطالب ورعايته بتربية إسالمية متكاملة، وجعلها ضابطًا لسلوكه وتصرفاته 
 (.7..2الحقيل، )
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 محتوى كتاب األحياء للصف األول الثانوي  مراعاة: المواصفة األولى من المحور األول
 الهوية اإلسالمية

بتعزيز محتوى كتاب األحياء للصف األول الثانوي  مساهمةالمواصفة على مدى  تركز هذه
وتعزيزه  الجانب اإليماني، ومراعاته بجميع مكوناته لمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤ  شرات لها، وا 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف ( .)هذه المواصفة والبالغ عددها 

 .المعياري لهذه التكرارت، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 211-4 جدول 

مراعاة الهوية "طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولىالتكرارات والنسب المئوية والمتوس
 "اإلسالمية

م
 المؤشرات م

 مستوى التحقق تكرار
 المتوسط

االنحراف 
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

2 
ُيسررررهتم المحترررروى فرررري تعزيررررز الجانررررب اإليمرررراني بتضررررمنه 

 .من القرآن الكريم والسنة النبوية نصوصا ودالئل علمية
   4  ت

1988 89888 1 
   288  ن

1 
يراعرررري المحترررروى مبررررادئ الشررررريعة اإلسررررالمية والثوابررررت 

 .الدينية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

. 
يشررررررير المحترررررروى إلررررررى المرررررر ثر العلميررررررة لعلمرررررراء العرررررررب 

 .والمسلمين
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن
  89888 1977 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 %.1 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (..1-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (8988)اف معياري ، وبانحر (1977)تساوي مراعاة الهوية اإلسالمية

 %(.                                                                                    .1)؛ وبنسبة مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 988.-.191)مابين 
 المواصفة بينوتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه 

لكل منهما، ( 988.)، وتحقق المؤشران الثاني والثالث بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي (988.-1988)
وتحقق بدرجة ( 1988)ووقعا في المرتبة األولى مكرر، يليهما المؤشر األول بمتوسط حسابي قيمته 

 .متوسطة وبذلك احتل المرتبة الثانية
للصف األول الثانوي بفصليه األول  األحياءكتاب  بشكل عام أظهرت نتائج تحليل محتوى

والثاني مراعاته للهوية اإلسالمية بدرجة مرتفعة، وتعزى هذه النتيجة إلى مراعاة المحتوى بجميع 
مكوناته لمبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية، وانسجامه معها، حيث لم يظهر فيه ما يخالف 

في تعزيز الجانب اإليماني بتضمنه نصوصَا ودالئل علمية  تههمومسا. ذلك في ن  مكتوب أو صورة
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من القرآن الكريم والسنة النبوية، وجاءت نتيجة التحليل الكيفي للكتاب متسقة مع هذه النتائج، حيث 
سجل المحللون العديد من الشواهد على المؤشر األول الذي كان تحققه مرتفعًا، شملت آيات قرآنية 

وتراوحت أعداد هذه الشواهد في بعض فصول  .لىارات إلى قدرة اهلل سبحانه وتعكريمة، وبعض اإلشا
وعلى الرغم من عدم ورود آيات قرآنية أو أحاديث نبوية في بعض الفصول شاهد، ( 1-2)الكتاب من 

إال أن بعض نصو  أو فقرات محتوى الكتاب أعيدت صياغتها لمراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية 
مثاًل في الفصل األول ورد ضمن الفقرة الثانية إشارة إلى عالقة األخالق العلمية مع  ،نيوالجانب اإليما

، وفي الدرس الثاني من الفصل الخامس تم معالجة فقرة تصنيف (.1)الشريعة اإلسالمية السمحة صر
( نظرية التطور)الفطريات والفطريات اللزجة المختلطة لتجنب الخوض في نظرية النشوء واالرتقاء 

 (.212)صر
إشارات للم ثر وكذلك تحقق المؤشر الثالث بدرجة مرتفعة، حيث تضمن محتوى الكتاب 

ومساهماتهم في  ،أبو بكر الرازي، و ابن البيطارو  ،ابن سيناء: العلمية للعلماء العرب والمسلمين مثل
 ءمة اقتصارما يؤخذ على الموا ولكن ،تصنيف النباتات واكتشاف بعض الميكروبات المسببة لألمراض

اإلشارة ألحدهم في كتاب الفصل الدراسي  دون ،ربط العلماء بمواضيع كتاب الفصل الدراسي األول
لذا يفضل تعزيز هذا المؤشر في الفصل ، وقد يعزى ذلك إلى طبيعة المحتوى العلمي للمادة ،الثاني

في الفصل : فمثال ،اسيينالدر  الفصلين خاللالدراسي الثاني بشكل يخلق نوعًا من التوازن في تحقيقه 
 العالم ابن سيناء على أنه أول من اكتشف الطفيلية المعوية اإلشارة إلىمن الممكن  كانالسابع 

 من الممكن اإلشارة كانكما  .من وصف داء الفيالريا وأول ،وسماها الدودة المستديرة( ستومااالنكل)
 .هر488سنه طبيب اخت  بطب األطفالالديدان الدبوسيه كأول  ابن الجزار في موضوع العالم إلى

وجاءت نتيجة هذه الدراسة متوافقة مع توصيات ندوة المناهج المنعقدة في جامعة أم القرى عام 
، التي ركزت على أهمية الدين ك طار مرجعي للمناهج والمقررات الدراسية وتوظيف المقررات (1884)

التي ( 1822)مع دراسه عسيالن  وكذلك .ميةالدراسية في إبراز العمق واألصالة في الهوية اإلسال
كما تأتي متوافقة مع . دعت إلى أهمية تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالب بالشكل المطلوب

أهم أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة في وثيقة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة 
هر التي تدعو إلى أهمية تعهد العقيدة اإلسالمية 8..2سعودية عام التعليم في المملكة العربية ال

الصحيحة في نفس الطالب ورعايته بتربية إسالمية متكاملة، وجعلها ضابطًا لسلوكه وتصرفاته 
 (.7..2الحقيل، )
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 الهوية الوطنية  كتاب األحياء للصف األول الثانويمراعاة :  من المحور األول المواصفة الثانية
 لتشريعات والنظم المحليةوا
تركز هذه المواصفة على مدى مراعاة كتاب األحياء للصف األول الثانوي بجميع مكوناته لقيم      

واهتمامه بقضايا المجتمع  ،ومدى تعزيزه لالنتماء الوطني ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 
تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل و .حلها، مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في ومشكالته

مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط ( .)مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
  .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 214-4 جدول 
مراعاة الهوية "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 

 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

خفض من منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

4 
يراعررررررررري المحتررررررررروى عرررررررررادات وتقاليرررررررررد المجتمرررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
   3 1 ت

197. 89.88 1 
   .1 .7 ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهتم فررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
  2 2  ت

29.8 89.77 . 
  8. 8.  ن

  .8921 1941 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
 %1897 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (1.4-4)تضح من الجدول ي
، وبانحراف (1941)من المحور األول تساوي  ةمراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلي

وبذلك تكون درجة تحقق ( 988. –.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (.8921)معياري 
 %(.1897)؛ وبنسبة مرتفعةة هذه المواصف

 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين
( 4)، وجاء المؤشر رقم لكل منهمابدرجة مرتفعة ( .)ورقم ( 4)، وتحقق المؤشر رقم (988.-29.8)

بمتوسط ( .)شر رقم ، يليه في المرتبة الثانية المؤ (988.)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
الذي تحقق بدرجة متوسطة وبمتوسط  (7)، يليه في المرتبة الثالثة المؤشر رقم ( .197)حسابي 
 .حتل المرتبة األخيرةاوبذلك ( 29.8)حسابي 
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ثانوي بجميع الوهذه النتيجة تعطي داللة كبيرة على أن محتوى كتاب األحياء للصف األول       
د المجتمع السعودي واهتم بربطه بحاجاته ومشكالته بدرجة مرتفعة، وأشار مكوناته راعى عادات وتقالي

إلى  الحاجةلبعض الجهود الوطنية التي تسهم في خدمته وحل مشكالته بدرجة متوسطة، مما أظهر 
مزيد من الشواهد التي يمكن إدراجها في العديد من دروس فصول الكتاب المناسبة لتحقيقه، والتي من 

طبيعة محتوى فصول  وقد يعزى ذلك إلى ،لمساهمة في تعزيز الربط بالمجتمع ومشكالتهشأنها زيادة ا
الكتاب، الذي يقدم للطالب في الصف األول الثانوي والذي يتطلب التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية 

ويمكن االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها . ضمن سياق علمي مركز
جهود  إلى إضافة اإلشارةفي الفصل األول يمكن : مثالً  المؤشرات،ن قبل المحللين والتي تتصل بتلك م

، وفي الفصل الرابع يمكن (.2)رمراض صالمخدرات تحت عنوان البحث في األ المملكة في محاربة
ترض اإلشارة إلى جهود وزارة الزراعة مع الصحة في القضاء على البعوض، وفي الفصل السابع يف

، وفي (41-47)روغيرها ص ...اإلشارة إلى الحمالت الوطنية للتوعية بحمى الضنك  وأنفلونزا الطيور 
الفصل الثامن يمكن ذكر جهود وزارة الزراعة للقضاء على الحشرات وآفاتها مثل أسراب الجراد 

 . (2.)ر، وذكر الجهود الوطنية في مكافحه سوسه النخيل في ص(2.)رص
من أهمية تضمين مناهج العلوم ( 1887)العقيل الشايع و ما أشار إليه يجة مع وتتفق هذه النت

فمن . لعدد من القضايا االجتماعية للمتعلم بصوره ميسره وسهله وذات طابع مشوقفي محتواها 
لهم وما عليهم في  أن يحتوي المنهج من القيم والمفاهيم ما يجعل الطالب يعرفون ما كاناألهمية بم

يتمكنوا من االندماج فيه، وحتى ال يصدموا مع ما يؤمن به أفراد مجتمعهم من قيم وما  مجتمعهم حتى
 (. 1828جان، )يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف 

 

 لثقافة المجتمع كتاب األحياء للصف األول الثانويمواءمة : خالصة نتائج المحور األول 
النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد لعرررض نتررائج المحررور األول الكلرري، والترري تمثررل خالصررة 

ترم  مؤشررات،( 7)مواصرفة تضرمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحرور والبرالغ عرددها 
واالنحرافررررات  فرررري ضرررروء المتوسررررط الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات، عرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور

المتوسطات الحسابية ( ..1-4)جدول المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح ال
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 211-4 جدول 
  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب األحياء للصف األول الثانوي

رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %1.98 8988 1977 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 1 %1897 .8921 1941 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %.149 89872 ..19 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
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 الهوية الوطنية  كتاب األحياء للصف األول الثانويمراعاة :  من المحور األول المواصفة الثانية
 لتشريعات والنظم المحليةوا
تركز هذه المواصفة على مدى مراعاة كتاب األحياء للصف األول الثانوي بجميع مكوناته لقيم      

واهتمامه بقضايا المجتمع  ،ومدى تعزيزه لالنتماء الوطني ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 
تم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل و .حلها، مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في ومشكالته

مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط ( .)مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
  .الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة

 214-4 جدول 
مراعاة الهوية "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 

 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

خفض من منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

4 
يراعررررررررري المحتررررررررروى عرررررررررادات وتقاليرررررررررد المجتمرررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
   3 1 ت

197. 89.88 1 
   .1 .7 ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهتم فررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
  2 2  ت

29.8 89.77 . 
  8. 8.  ن

  .8921 1941 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
 %1897 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانية  (1.4-4)تضح من الجدول ي
، وبانحراف (1941)من المحور األول تساوي  ةمراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلي

وبذلك تكون درجة تحقق ( 988. –.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (.8921)معياري 
 %(.1897)؛ وبنسبة مرتفعةة هذه المواصف

 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين
( 4)، وجاء المؤشر رقم لكل منهمابدرجة مرتفعة ( .)ورقم ( 4)، وتحقق المؤشر رقم (988.-29.8)

بمتوسط ( .)شر رقم ، يليه في المرتبة الثانية المؤ (988.)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قيمته 
الذي تحقق بدرجة متوسطة وبمتوسط  (7)، يليه في المرتبة الثالثة المؤشر رقم ( .197)حسابي 
 .حتل المرتبة األخيرةاوبذلك ( 29.8)حسابي 
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ثانوي بجميع الوهذه النتيجة تعطي داللة كبيرة على أن محتوى كتاب األحياء للصف األول       
د المجتمع السعودي واهتم بربطه بحاجاته ومشكالته بدرجة مرتفعة، وأشار مكوناته راعى عادات وتقالي

إلى  الحاجةلبعض الجهود الوطنية التي تسهم في خدمته وحل مشكالته بدرجة متوسطة، مما أظهر 
مزيد من الشواهد التي يمكن إدراجها في العديد من دروس فصول الكتاب المناسبة لتحقيقه، والتي من 

طبيعة محتوى فصول  وقد يعزى ذلك إلى ،لمساهمة في تعزيز الربط بالمجتمع ومشكالتهشأنها زيادة ا
الكتاب، الذي يقدم للطالب في الصف األول الثانوي والذي يتطلب التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية 

ويمكن االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها . ضمن سياق علمي مركز
جهود  إلى إضافة اإلشارةفي الفصل األول يمكن : مثالً  المؤشرات،ن قبل المحللين والتي تتصل بتلك م

، وفي الفصل الرابع يمكن (.2)رمراض صالمخدرات تحت عنوان البحث في األ المملكة في محاربة
ترض اإلشارة إلى جهود وزارة الزراعة مع الصحة في القضاء على البعوض، وفي الفصل السابع يف

، وفي (41-47)روغيرها ص ...اإلشارة إلى الحمالت الوطنية للتوعية بحمى الضنك  وأنفلونزا الطيور 
الفصل الثامن يمكن ذكر جهود وزارة الزراعة للقضاء على الحشرات وآفاتها مثل أسراب الجراد 

 . (2.)ر، وذكر الجهود الوطنية في مكافحه سوسه النخيل في ص(2.)رص
من أهمية تضمين مناهج العلوم ( 1887)العقيل الشايع و ما أشار إليه يجة مع وتتفق هذه النت

فمن . لعدد من القضايا االجتماعية للمتعلم بصوره ميسره وسهله وذات طابع مشوقفي محتواها 
لهم وما عليهم في  أن يحتوي المنهج من القيم والمفاهيم ما يجعل الطالب يعرفون ما كاناألهمية بم

يتمكنوا من االندماج فيه، وحتى ال يصدموا مع ما يؤمن به أفراد مجتمعهم من قيم وما  مجتمعهم حتى
 (. 1828جان، )يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف 

 

 لثقافة المجتمع كتاب األحياء للصف األول الثانويمواءمة : خالصة نتائج المحور األول 
النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد لعرررض نتررائج المحررور األول الكلرري، والترري تمثررل خالصررة 

ترم  مؤشررات،( 7)مواصرفة تضرمنت ( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحرور والبرالغ عرددها 
واالنحرافررررات  فرررري ضرررروء المتوسررررط الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات، عرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور

المتوسطات الحسابية ( ..1-4)جدول المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح ال
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 211-4 جدول 
  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب األحياء للصف األول الثانوي

رقم 
 المواصفات المواصفة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %1.98 8988 1977 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 1 %1897 .8921 1941 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %.149 89872 ..19 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
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لحسرررابي لمواصرررفات المحرررور األول الكلرررري أن قيمرررة المتوسررررط ا( 14-.)يتضرررح مرررن الجررردول 
؛ حيررث مرتفعررة، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور (89872)، وبررانحراف معيرراري (..19)تسرراوي 

 %(. .149)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (1977-1941)وتراوحررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين 

بدرجررة مرتفعررة وجرراءت فررري المرتبررة األولررى برررين  مراعووواة الهويووة اإلسوووالمية تحققررت المواصررفة األولررى
مراعوووواة الهويووووة الوطنيووووة ، أمررررا المواصررررفة الثانيررررة (1977)مواصررررفتي هررررذا المحررررور بمتوسررررط حسررررابي 

وجاءت في ( 1941)بلغ وبمتوسط حسابي  مرتفعة أيضاً فقد تحققت بدرجة  والتشريعات والنظم المحلية
 . المرتبة الثانية في المحور األول

 

 لبيئة المتعلمين كتاب األحياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور الثاني 4-1-4-1
الغني بالمثيرات والتحديات ( المنا  التعليمي) يركز هذا المحور على اإلطار النفسي واالجتماعي      

ف األول الثانوي للمتعلمرين مرن خرالل ارتباطره بالبيئرة المحليرة التي يمكن أن يوفرها كتاب األحياء للص
مؤشررا، وتعررض ( 24)ويتضمن ثالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . ومراعاة محتواه ولغته للمرحلة العمرية

نترائج هرذا المحرور مرن خرالل تحليررل نترائج كرل مواصرفة علرى حررده مرن خرالل مؤشرراتها وتحديرد ترتيبهررا 
 .الكلي ضمن هذا المحور

 

 بالبيئة  كتاب األحياء للصف األول الثانوي ارتباط محتوى: من المحور الثاني المواصفة األولى
 المحلية

تركرررز هرررذه المواصرررفة علرررى مررردى تعزيرررز محتررروى كتررراب األحيررراء للصرررف األول الثرررانوي بجميرررع 
ن حيررث مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مرر
المتطلبرات  التنوع البيئي فيها وأسماء مدنها ومناطقها، ومدى تضمينه إحصراءات ودالئرل منهرا، وتروفير

وترررم تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن . البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا
ت والنسررب المئويررة وقيمررة مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارا( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمات بناء على
 211-4 جدول 

ارتباط المحتوى "األولى  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ز المحتررررروى قيمرررررة منجرررررزات الررررروطن  7 ُيعرررررزِّ
 .وموارده المختلفة

   1 1 ت
19.8 89.77 . 

   8. 8. ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

البيئرررررة المحليرررررة مرررررن حيرررررث ُيعرررررِّف المحتررررروى ب 1
 .التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها

   2 . ت
197. 89.88 1 

   .1 .7 ن

حصرراءات مررن  . يتضررمن المحترروى دالئررل وا 
 .البيئة المحلية

  2 .  ت
297. 89.88 4 

  .1 .7  ن

تررروافر المتطلبرررات البيئيرررة لتنفيرررذ األنشرررطة  28
 .محليةفي البيئة الوالتجارب 

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89184 19.8 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 %.1.9 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني

 

 ىأن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولرر (1.7-4)يتضررح مررن الجرردول 
، (89184)، وبررانحراف معيرراري (19.8)مررن المحررور الثرراني تسرراوي ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووة 

؛ مرتفعرةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصرفة  (988.-.191)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(..1.9)وبنسبة 

 ة بررررررينوقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررف
بدرجرررررة مرتفعرررررة وجررررراء فررررري المرتبرررررة األولرررررى ( 28 ،1 ،7)، وتحققرررررت المؤشررررررات رقرررررم (988.-.297)

بمتوسط حسابي قيمته ( 1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم (988.)بمتوسط حسابي  (28)المؤشر
غرت قيمتره بمتوسرط حسرابي بل( 7)يليره فري المرتبرة الثالثرة المؤشرر رقرم  ،بمسرتوى تحقرق مرتفرع( .197)
الررذي تحقرق بمسررتوى متوسرط وبقيمررة متوسررط ( .)وبمسرتوى تحقررق مرتفرع، وأخيرررًا المؤشرر رقررم ( 19.8)

 .وبذلك جاء في المرتبة األخيرة( .297)حسابي 
وبشكل عام عند تحليل كتاب األحياء للصف األول الثانوي لوحظ تحقق جميع المؤشررات لهرذه 

حصرررائيات مرررن البيئرررة المواصرررفة فيررره بدرجرررة مرتفعرررة ماعررردا مرررا يشررر ير إلرررى تضرررمين المحتررروى لررردالئل وا 
ويرجررع  ذلررك إلررى  فتقررر محترروى الكترراب إلررى اإلشررارة إلحصررائيات مررن البيئررة المحليررة،االمحليررة، حيررث 

مرررن البيئرررة  تمرررع أنررره كررران باإلمكررران اإلشرررارة إلرررى بعرررض اإلحصرررائياطبيعرررة المحتررروى العلمررري للكتررراب، 
كررران  ، مرررثال فررري الفصرررل األولنررراغم مرررع المحتررروى ويعرررززهفررري بعرررض فصرررول الكتررراب بشررركل يت المحليرررة

باإلمكان االستشهاد ب حصائية لألمراض التي تسببها البكتيريا بالرجوع لموقع وزارة الصحة المشرار إليره 
، أو (71)، واألمراض الفيروسية التي تصيب اإلنسان ونسبة اإلصابة بها فري المملكرة صرر(77)في صر

فرري المملكررة ضررمن فقرررة إرشررادات ( أنفلررونزا الخنررازير)اإلصررابة بمرررضإضررافة إحصررائية توضررح نسرربة 
، وفي الفصل الثالث كان باإلمكان استبدال جدول النسب اإلحصائية في الواليرات (.7)الدراسة في صر

بجررردول نسرررب مرررن المملكرررة العربيرررة ( 18)المتحررردة ودول أخررررى ضرررمن فقررررة التقرررويم اإلضرررافي فررري صرررر
 .مكن مراعاة ذلك في السنوات الالحقة بما يتسق مع طبيعة المحتوىالمالسعودية، كما أنه من 
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لحسرررابي لمواصرررفات المحرررور األول الكلرررري أن قيمرررة المتوسررررط ا( 14-.)يتضرررح مرررن الجررردول 
؛ حيررث مرتفعررة، وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذا المحررور (89872)، وبررانحراف معيرراري (..19)تسرراوي 

 %(. .149)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (1977-1941)وتراوحررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين 

بدرجررة مرتفعررة وجرراءت فررري المرتبررة األولررى برررين  مراعووواة الهويووة اإلسوووالمية تحققررت المواصررفة األولررى
مراعوووواة الهويووووة الوطنيووووة ، أمررررا المواصررررفة الثانيررررة (1977)مواصررررفتي هررررذا المحررررور بمتوسررررط حسررررابي 

وجاءت في ( 1941)بلغ وبمتوسط حسابي  مرتفعة أيضاً فقد تحققت بدرجة  والتشريعات والنظم المحلية
 . المرتبة الثانية في المحور األول

 

 لبيئة المتعلمين كتاب األحياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور الثاني 4-1-4-1
الغني بالمثيرات والتحديات ( المنا  التعليمي) يركز هذا المحور على اإلطار النفسي واالجتماعي      

ف األول الثانوي للمتعلمرين مرن خرالل ارتباطره بالبيئرة المحليرة التي يمكن أن يوفرها كتاب األحياء للص
مؤشررا، وتعررض ( 24)ويتضمن ثالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . ومراعاة محتواه ولغته للمرحلة العمرية

نترائج هرذا المحرور مرن خرالل تحليررل نترائج كرل مواصرفة علرى حررده مرن خرالل مؤشرراتها وتحديرد ترتيبهررا 
 .الكلي ضمن هذا المحور

 

 بالبيئة  كتاب األحياء للصف األول الثانوي ارتباط محتوى: من المحور الثاني المواصفة األولى
 المحلية

تركرررز هرررذه المواصرررفة علرررى مررردى تعزيرررز محتررروى كتررراب األحيررراء للصرررف األول الثرررانوي بجميرررع 
ن حيررث مكوناترره لقيمررة منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة والحفرراظ عليهررا، والتعريررف بالبيئررة المحليررة مرر
المتطلبرات  التنوع البيئي فيها وأسماء مدنها ومناطقها، ومدى تضمينه إحصراءات ودالئرل منهرا، وتروفير

وترررم تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مرررن . البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا
ت والنسررب المئويررة وقيمررة مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارا( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 

 .مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمات بناء على
 211-4 جدول 

ارتباط المحتوى "األولى  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ز المحتررررروى قيمرررررة منجرررررزات الررررروطن  7 ُيعرررررزِّ
 .وموارده المختلفة

   1 1 ت
19.8 89.77 . 

   8. 8. ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

البيئرررررة المحليرررررة مرررررن حيرررررث ُيعرررررِّف المحتررررروى ب 1
 .التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها

   2 . ت
197. 89.88 1 

   .1 .7 ن

حصرراءات مررن  . يتضررمن المحترروى دالئررل وا 
 .البيئة المحلية

  2 .  ت
297. 89.88 4 

  .1 .7  ن

تررروافر المتطلبرررات البيئيرررة لتنفيرررذ األنشرررطة  28
 .محليةفي البيئة الوالتجارب 

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89184 19.8 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 %.1.9 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني

 

 ىأن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولرر (1.7-4)يتضررح مررن الجرردول 
، (89184)، وبررانحراف معيرراري (19.8)مررن المحررور الثرراني تسرراوي ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووة 

؛ مرتفعرةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصرفة  (988.-.191)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(..1.9)وبنسبة 

 ة بررررررينوقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررف
بدرجرررررة مرتفعرررررة وجررررراء فررررري المرتبرررررة األولرررررى ( 28 ،1 ،7)، وتحققرررررت المؤشررررررات رقرررررم (988.-.297)

بمتوسط حسابي قيمته ( 1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم (988.)بمتوسط حسابي  (28)المؤشر
غرت قيمتره بمتوسرط حسرابي بل( 7)يليره فري المرتبرة الثالثرة المؤشرر رقرم  ،بمسرتوى تحقرق مرتفرع( .197)
الررذي تحقرق بمسررتوى متوسرط وبقيمررة متوسررط ( .)وبمسرتوى تحقررق مرتفرع، وأخيرررًا المؤشرر رقررم ( 19.8)

 .وبذلك جاء في المرتبة األخيرة( .297)حسابي 
وبشكل عام عند تحليل كتاب األحياء للصف األول الثانوي لوحظ تحقق جميع المؤشررات لهرذه 

حصرررائيات مرررن البيئرررة المواصرررفة فيررره بدرجرررة مرتفعرررة ماعررردا مرررا يشررر ير إلرررى تضرررمين المحتررروى لررردالئل وا 
ويرجررع  ذلررك إلررى  فتقررر محترروى الكترراب إلررى اإلشررارة إلحصررائيات مررن البيئررة المحليررة،االمحليررة، حيررث 

مرررن البيئرررة  تمرررع أنررره كررران باإلمكررران اإلشرررارة إلرررى بعرررض اإلحصرررائياطبيعرررة المحتررروى العلمررري للكتررراب، 
كررران  ، مرررثال فررري الفصرررل األولنررراغم مرررع المحتررروى ويعرررززهفررري بعرررض فصرررول الكتررراب بشررركل يت المحليرررة

باإلمكان االستشهاد ب حصائية لألمراض التي تسببها البكتيريا بالرجوع لموقع وزارة الصحة المشرار إليره 
، أو (71)، واألمراض الفيروسية التي تصيب اإلنسان ونسبة اإلصابة بها فري المملكرة صرر(77)في صر

فرري المملكررة ضررمن فقرررة إرشررادات ( أنفلررونزا الخنررازير)اإلصررابة بمرررضإضررافة إحصررائية توضررح نسرربة 
، وفي الفصل الثالث كان باإلمكان استبدال جدول النسب اإلحصائية في الواليرات (.7)الدراسة في صر

بجررردول نسرررب مرررن المملكرررة العربيرررة ( 18)المتحررردة ودول أخررررى ضرررمن فقررررة التقرررويم اإلضرررافي فررري صرررر
 .مكن مراعاة ذلك في السنوات الالحقة بما يتسق مع طبيعة المحتوىالمالسعودية، كما أنه من 
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 كتاب األحياء للصف األول الثانوي مالءمة محتوى: من المحور الثاني المواصفة الثانية 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للمعرفة العلمية كتاب األحياء للصف األول الثانوي محتوى  مالءمةتركز هذه المواصفة على و 
وترم . بيرة حاجراتهم واهتمامراتهم العلميرةوتل ،وقعة لدى المتعلمين واستخدام مصطلحات مألوفرة لرديهمالمت

مؤشررات وذلرك ( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ب المئويررة لمسررتوى باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسرر

 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 217-4 جدول 

مالءمة المحتوى "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 راتالمؤش م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا

يررررررتالءم المحترررررروى مررررررع المعرفررررررة العلميررررررة  22
 .المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة

    4 ت
.988 8988 2 

    288 ن

م المحتوى مصطلحات  21  مألوفةوواضحةَيستخدت
 لدى المتعلمين في هذه المرحلة الداللة

    4 ت
.988 8988 2 

    288 ن

2. 

ُيلبررررررررري المحتررررررررروى حاجرررررررررات واهتمامرررررررررات 
التثقيررف العلمرري : مثررل. المتعلمررين العلميررة
( الررررررروظيفي)التثقيرررررررف المهنررررررري حرررررررول الرررررررذات، 
 .للتخصصات العلمية

   1 1 ت

19.8 89.77 1 
   8. 8. ن

  892.1 .191 لمواصفة الثانية من المحور الثانيالدرجة الكلية لمستوى تحقق ا
 %.49. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (1.7-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبرانحراف معيراري (.191)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرذلك تكرون درجرة تحقرق هرذه المواصرفة  (.-.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما برين (892.1)
 %(..49.)؛ وبنسبة مرتفعة

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
فرررري ( .2)وجرررراء المؤشررررر رقررررم بدرجررررة مرتفعررررة، ( .2، 21)حيررررث تحقررررق المؤشرررررين ، (988.-19.8)

فقد ( 24)، أما المؤشر رقم (988.)بمتوسط حسابي قيمته ( 21)المرتبة األولى مكررًا مع المؤشر رقم 
 .وبمستوى تحقق مرتفع واحتل المرتبة الثانية( 19.8)حصل على متوسط قيمته 
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يرة للمتعلمرين ثانوي مالءمته للمرحلرة العمر الويظهر تحليل محتوى كتاب األحياء للصف األول 
ن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهتمامرررات المتعلمرررين بدرجرررة مرتفعرررة، وتعرررزى هرررذه النتيجرررة أل

العامة والعلمية في كثير مرن المواضرع، كمرا جراء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمرين 
 .ألوفة الداللة لدى المتعلمينفي هذه المرحلة، إضافة إلى أن المصطلحات والمفاهيم كانت واضحة وم

وتعزى هذه النتيجة إلى أن السلسلة األصل تهتم بمراعاة األسس النفسية المرتبطة بخصائ  
النمو وحاجات واهتمامات وميول ومشكالت التالميذ في تنظيم محتوى المنهج، بحيث يمس حاجات 

اعاة األساس السيكولوجي في المتعلمين ويناسب ميولهم ويساعدهم في حل مشكالتهم، بمعنى آخر مر 
، باإلضافة إلى األخذ باالتجاهات الحديثة في تطوير تدريس (.188السعيد، )أثناء تنظيم المحتوى 

أحمد، )العلوم من ناحية تنوع موضوعات المحتوى ومواده التعليمية بما يتماشى مع اهتمامات التالميذ 
في ضرورة مالءمة كتب العلوم للمرحلة ( هر24.1)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجغيمان (. ...2

 .العمرية للمتعلمين
 

 للمرحلة  كتاب األحياء للصف األول الثانويمالءمة لغة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة
 العمرية

للقراءة والفهم األحياء للصف األول الثانوي  تركز هذه المواصفة على مدى قابلية محتوى كتاب
الفئة العمرية المستهدفة، مع التأكد من خلوه من األخطاء اللغوية، والمطبعية، من قبل الطالب في 

وتسلسل األفكار وترابطها، وخلو الصور واألشكال من االزدحام والمشتات، واتساقها في الوقت نفسه 
مع مضامين المحتوى، وموقعها المناسب ضمن سياق الن  المرتبطة به، ومناسبة حجم الخط 

وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة . حلة العمريةواأللوان للمر 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 7)والبالغ عددها 

 :التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 218-4 جدول 

مالءمة لغة "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 
 "الكتاب للمرحلة العمرية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 فضمنخ متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا

 .يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
   . 2 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

يخلررررررررررو المحترررررررررروى مررررررررررن األخطرررررررررراء  .2
 .المطبعية

   4  ت
1988 89888 . 

   288  ن

تتسررررم لغررررة الكترررراب بتسلسررررل األفكررررار  27
 .وترابطها

   4  ت
1988 89888 . 

   288  ن
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 كتاب األحياء للصف األول الثانوي مالءمة محتوى: من المحور الثاني المواصفة الثانية 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للمعرفة العلمية كتاب األحياء للصف األول الثانوي محتوى  مالءمةتركز هذه المواصفة على و 
وترم . بيرة حاجراتهم واهتمامراتهم العلميرةوتل ،وقعة لدى المتعلمين واستخدام مصطلحات مألوفرة لرديهمالمت

مؤشررات وذلرك ( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
ب المئويررة لمسررتوى باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسرر

 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 217-4 جدول 

مالءمة المحتوى "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 راتالمؤش م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا

يررررررتالءم المحترررررروى مررررررع المعرفررررررة العلميررررررة  22
 .المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة

    4 ت
.988 8988 2 

    288 ن

م المحتوى مصطلحات  21  مألوفةوواضحةَيستخدت
 لدى المتعلمين في هذه المرحلة الداللة

    4 ت
.988 8988 2 

    288 ن

2. 

ُيلبررررررررري المحتررررررررروى حاجرررررررررات واهتمامرررررررررات 
التثقيررف العلمرري : مثررل. المتعلمررين العلميررة
( الررررررروظيفي)التثقيرررررررف المهنررررررري حرررررررول الرررررررذات، 
 .للتخصصات العلمية

   1 1 ت

19.8 89.77 1 
   8. 8. ن

  892.1 .191 لمواصفة الثانية من المحور الثانيالدرجة الكلية لمستوى تحقق ا
 %.49. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (1.7-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبرانحراف معيراري (.191)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرذلك تكرون درجرة تحقرق هرذه المواصرفة  (.-.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما برين (892.1)
 %(..49.)؛ وبنسبة مرتفعة

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
فرررري ( .2)وجرررراء المؤشررررر رقررررم بدرجررررة مرتفعررررة، ( .2، 21)حيررررث تحقررررق المؤشرررررين ، (988.-19.8)

فقد ( 24)، أما المؤشر رقم (988.)بمتوسط حسابي قيمته ( 21)المرتبة األولى مكررًا مع المؤشر رقم 
 .وبمستوى تحقق مرتفع واحتل المرتبة الثانية( 19.8)حصل على متوسط قيمته 
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يرة للمتعلمرين ثانوي مالءمته للمرحلرة العمر الويظهر تحليل محتوى كتاب األحياء للصف األول 
ن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهتمامرررات المتعلمرررين بدرجرررة مرتفعرررة، وتعرررزى هرررذه النتيجرررة أل

العامة والعلمية في كثير مرن المواضرع، كمرا جراء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمرين 
 .ألوفة الداللة لدى المتعلمينفي هذه المرحلة، إضافة إلى أن المصطلحات والمفاهيم كانت واضحة وم

وتعزى هذه النتيجة إلى أن السلسلة األصل تهتم بمراعاة األسس النفسية المرتبطة بخصائ  
النمو وحاجات واهتمامات وميول ومشكالت التالميذ في تنظيم محتوى المنهج، بحيث يمس حاجات 

اعاة األساس السيكولوجي في المتعلمين ويناسب ميولهم ويساعدهم في حل مشكالتهم، بمعنى آخر مر 
، باإلضافة إلى األخذ باالتجاهات الحديثة في تطوير تدريس (.188السعيد، )أثناء تنظيم المحتوى 

أحمد، )العلوم من ناحية تنوع موضوعات المحتوى ومواده التعليمية بما يتماشى مع اهتمامات التالميذ 
في ضرورة مالءمة كتب العلوم للمرحلة ( هر24.1)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجغيمان (. ...2

 .العمرية للمتعلمين
 

 للمرحلة  كتاب األحياء للصف األول الثانويمالءمة لغة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة
 العمرية

للقراءة والفهم األحياء للصف األول الثانوي  تركز هذه المواصفة على مدى قابلية محتوى كتاب
الفئة العمرية المستهدفة، مع التأكد من خلوه من األخطاء اللغوية، والمطبعية، من قبل الطالب في 

وتسلسل األفكار وترابطها، وخلو الصور واألشكال من االزدحام والمشتات، واتساقها في الوقت نفسه 
مع مضامين المحتوى، وموقعها المناسب ضمن سياق الن  المرتبطة به، ومناسبة حجم الخط 

وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة . حلة العمريةواأللوان للمر 
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه ( 7)والبالغ عددها 

 :التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 218-4 جدول 

مالءمة لغة "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثالثة 
 "الكتاب للمرحلة العمرية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 فضمنخ متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا

 .يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
   . 2 ت

191. 89.88 1 
   .7 .1 ن

يخلررررررررررو المحترررررررررروى مررررررررررن األخطرررررررررراء  .2
 .المطبعية

   4  ت
1988 89888 . 

   288  ن

تتسررررم لغررررة الكترررراب بتسلسررررل األفكررررار  27
 .وترابطها

   4  ت
1988 89888 . 

   288  ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  فضمنخ متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ر والرسررررررروم واألشررررررركال تخلررررررو الصرررررررو  27
 .التوضيحية من االزدحام والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تتسررق الصررور والرسرروم واألشرركال التوضرريحية  21
 .والتجارب مع مضامين المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 
تقررررع الصررررور والرسرررروم واألشرررركال التوضرررريحية 

ان مناسررب ضررمن والجررداول والتجررارب فرري مكرر
 .الن  المرتبط بها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

مناسررربة حجرررم الخررررط ودرجرررة وضرررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89872 1972 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 %1798 ق المواصفة الثالثة من المحور الثانيالنسبة المئوية لمستوى تحق
 

 أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة (1.1-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبرانحراف معيراري (1972)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة لغة الكتاب المحتوى للمرحلة العمرية

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه ( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89872)
 %(.1798)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين
بدرجة مرتفعة، وجاءت في المرتبة ( 18، .2، 21، 27)، وقد تحققت المؤشرات (988.-1988)

بمتوسط حسابي ( 24)المرتبة الثانية المؤشر رقم  ، يليها في(988.)األولى مكرر بمتوسط حسابي 
بمتوسط حسابي ( 27، .2)رقم  انوبمستوى تحقق مرتفع، يليه في المرتبة الثالثة المؤشر ( .191)

بمستوى تحقق متوسط، وبذلك احتال المرتبة الثالثة واألخيرة بين مؤشرات هذه ( 1988)قيمته 
 .المواصفة

للصرررف األول الثرررانوي أن لغرررة الكتررراب مالءمرررة للمرحلرررة يظهرررر تحليرررل محتررروى كتررراب األحيررراء 
العمرية بدرجة مرتفعة، وعلرى الررغم مرن تحقرق جميرع مؤشررات لغرة الكتراب بدرجرة مرتفعرة إال أن نترائج 

مثرل بعرض األخطراء اللغويرة  ،التحليل الكيفي أظهررت بعرض المالحظرات الطفيفرة حرول هرذه المؤشررات
 ،(..)رة المسررماة البكتيريررا المحبررة لالحماضررة فرري الفصررل الثالررث صررعبررارة البكتيريررا البدائيررك: البسرريطة

 (d)البرررديل ( 4)، إضرررافة إلرررى الفقررررة رقرررم (المحبرررة لألحمررراض)كتبرررت خطرررأ بالتررراء المربوطرررة واألصرررح 
والحموضررة، وفرري الفصررل هفرري البكتيريررا المحبررة للحرررارة واالحماضررة والصررحيح  كتبررت خطررأ (77)رصرر

 -كتبررت خطررأ ،سررتهالليةاالتجربررة الفرري  (1)سررطر (.1)رجموعررات صررالرابررع عبررارة وتضررم مررن ثررالث م
تسرراق الصررور والرسرروم واألشرركال اومررن األمثلررة علررى عرردم  .واألصررح هررو وتتكررون مررن ثررالث مجموعررات
صرررورة ( 7-4الشررركل )( 22)رفررري الفصرررل السرررادس صررر: التوضررريحية والتجرررارب مرررع مضرررامين المحتررروى
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ومن األمثلة  ،غير متسقة مع المحتوى (2.)رياء صحخصاب غير واضحه، وكذلك صورة مختبر األاإل
فررري الفصرررل الثررراني الرررربط مرررع الحيررراة مرررا جررراء : التررري احتلرررت المرتبرررة األخيررررةعلرررى األخطررراء المطبعيرررة 

( .2)التفكيرر الناقرد رقرم  (.28)رعبارة بناء علرى أفكرار جديردة مكرررة، وفري الفصرل الرابرع صر (44)رص
صحيح الرياضيات في علم األحياء، إضافة إلى عنوان تجربرة تحليرل عنوانه الكتابة في علم األحياء وال

مررن الفطريررات الدعاميررة  (4)مختبررر تحليررل البيانررات، وفرري الفصررل الخررامس السررطر  البيانررات والصررحيح
فرري التقررويم  (21)كلمررة عالقررات تكامليرة والصررحيح عالقررات تكافليرة، إضررافة إلررى الفقررة رقررم  (214)رصر

 (7)رالرياضيات في علم األحياء، وفي الفصل السادس ص األحياء والصحيح هوعنوان الكتابة في علم 
-1)والصحيح استعمل هذه المطوية في القسم ( 7-2)استعمل هذه المطوية في القسم  ،في المطويات

إضافة إلى التقويم  ،(7-7)والصحيح هو الشكل ( 7-4)الشكل في ( 44)ر، وفي الفصل السابع ص(7
الرياضريات فري علرم األحيراء والصرحيح الكتابرة فري علرم األحيراء، وفري الفصرل  (.7)رصر( 7)الفقرة رقم 
 .والصرحيح مرتبرة –خطرأ وهري كلمرة مركبرة وردت فري تركيرب الجسرم  (28)السرطر  (.28)رالتاسع صر

 (4)فرري الفصررل األول تقررويم الفقرررة رقررم : ومررن األمثلررة علررى عرردم تسلسررل أفكررار لغررة الكترراب وترابطهررا
 ، وفي الفصل الثاني أنظمة التصنيف القديمرة(..)رمتجانس ومترابط مع بقية البدائل صغير  aالبديل 
 كلقرررب عنرروان لرره هررو أهميررة التصررنيف، وكررذأالمحترروى غيررر متجررانس مررع العنرروان، المحترروى  (1.)رصرر

المحترروى الخررا  بفكررره السررؤال موجررودة فرري الفصررل الثالررث، وموضرروع بقرراء البكتيريررا ( 28)الفقرررة رقررم 
بعرد محتروى تكراثر البردائيات، وكرذلك موضروع الفيروسرات  (.7)ريفضرل نقرل المحتروى إلرى صر (74)رص

أن الفيروسررات ترردخل  للطالررب اوالبريونررات أدرج ضررمن الفصررل الثالررث مررع البكتيريررا ممررا قررد يسرربب لبسرر
ع يفضل دراسة الفيروسات مستقلة وقبل البدائيات، وفي الفصرل الرابر لذا. ضمن التصنيف مع البدائيات

ن اال يوجرررد لرررره محترررروى، وفرررري الفصرررل الخررررامس  يوجررررد عنوانرررر – (7) الهرررردف رقررررم (11)راألهرررداف صرررر
 (.22)خصررائ  الفطريررات، وفرري    (224)رسرربب التشررتت للطالررب وذلررك فرري صررممررا قررد ين بررامتقار 

إلرى أنرواع الفطريرات حسرب   (224)رالخصائ  الرئيسرة للفطريرات، لرذا يفضرل اسرتبدال العنروان فري صر
 2)بتركيب الفطريات، إضافة إلى عدم تسلسل أفكار األسطر  (.22)رواستبدال العنوان في صالخاليا، 
يفضرل أن تردرج مباشررة  (.21)رصر فريدورة الحيراة  وأخيررافي عنروان التكراثر فري الفطريرات، ( .و 1و 

 . الرتباطها بها (214)ربعد الفطريات الدعامية في ص
على مواءمة الكتب لمعايير لغة الكتاب وتقديرهم وتعزى هذه النتيجة إلى اهتمام القائمين 

لدرجة أهميتها للطلبة، ومدى مالءمتها لمستواهم، واختيارهم للمادة العلمية المضمنة من نصو  
ومواد قرائية بما يتالءم ومستوى فهم الطلبة وبيئتهم، إضافة إلى تدعيم كتب العلوم ب ستراتيجيات 

تهم للعوامل المؤثرة على فهم الن  المقرؤ سواًء تلك المتعلقة معالجة المعلومات وتنظيمها، ومراعا
وارتباطه بالفكرة المراد تحقيقها، ومراعاة تسلسل  بالمحتوى من حيث وضوح المحتوى، وطريقة تنظيمه،

وعدد الفقرات وما تحويه من كم األفكار وغيرها، أو تلك التي تتصل بعوامل ، األفكار وترابطها
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  فضمنخ متوسط مرتفع نسبة
 جدا

ر والرسررررررروم واألشررررررركال تخلررررررو الصرررررررو  27
 .التوضيحية من االزدحام والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تتسررق الصررور والرسرروم واألشرركال التوضرريحية  21
 .والتجارب مع مضامين المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 
تقررررع الصررررور والرسرررروم واألشرررركال التوضرررريحية 

ان مناسررب ضررمن والجررداول والتجررارب فرري مكرر
 .الن  المرتبط بها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

مناسررربة حجرررم الخررررط ودرجرررة وضرررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89872 1972 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 %1798 ق المواصفة الثالثة من المحور الثانيالنسبة المئوية لمستوى تحق
 

 أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة (1.1-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبرانحراف معيراري (1972)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة لغة الكتاب المحتوى للمرحلة العمرية

وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق هرررذه ( 988.-.191)، ويقرررع هرررذا المتوسرررط فررري المررردى مرررا برررين (89872)
 %(.1798)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين
بدرجة مرتفعة، وجاءت في المرتبة ( 18، .2، 21، 27)، وقد تحققت المؤشرات (988.-1988)

بمتوسط حسابي ( 24)المرتبة الثانية المؤشر رقم  ، يليها في(988.)األولى مكرر بمتوسط حسابي 
بمتوسط حسابي ( 27، .2)رقم  انوبمستوى تحقق مرتفع، يليه في المرتبة الثالثة المؤشر ( .191)

بمستوى تحقق متوسط، وبذلك احتال المرتبة الثالثة واألخيرة بين مؤشرات هذه ( 1988)قيمته 
 .المواصفة

للصرررف األول الثرررانوي أن لغرررة الكتررراب مالءمرررة للمرحلرررة يظهرررر تحليرررل محتررروى كتررراب األحيررراء 
العمرية بدرجة مرتفعة، وعلرى الررغم مرن تحقرق جميرع مؤشررات لغرة الكتراب بدرجرة مرتفعرة إال أن نترائج 

مثرل بعرض األخطراء اللغويرة  ،التحليل الكيفي أظهررت بعرض المالحظرات الطفيفرة حرول هرذه المؤشررات
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ومن األمثلة  ،غير متسقة مع المحتوى (2.)رياء صحخصاب غير واضحه، وكذلك صورة مختبر األاإل
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صحيح الرياضيات في علم األحياء، إضافة إلى عنوان تجربرة تحليرل عنوانه الكتابة في علم األحياء وال
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وضوح المادة المطبوعة وشكلها وعرض األسطر والعناوين البارزة وغيرها من الطباعة واإلخراج و 
إضافة إلى ذلك حر  الوزارة على استطالع الرأي والمراجعة الدائمة عن طريق أخذ التغذية  ،عوامل

الراجعة من معلمي ومعلمات العلوم في المدارس ومن الطلبة وأولياء األمور حول معايير تلك الكتب 
 (.     1822اللجنة العلمية للرياضيات والعلوم، )ار لغة الكتاب ومنها معي

كما تعطي هذه النتيجة داللة كبيرة على أن الصور والرسوم واألشكال التوضيحية في  كتاب 
الطالب وكراسة النشاط واضحة ودقيقة وترتبط بالمحتوى والصفحة، وتخلو من االزدحام والمشتتات، 

ويعزى ذلك إلى اهتمام الكتب بمعايير مالءمة الصور والرسوم واألشكال .ينهاوتتسم مكوناتها بالترابط ب
التوضيحية، وحرصها على االلتزام بالشروط والمواصفات التي تتبناها وزارة التربية والتعليم في تصميم 

خراجها، ومنها مواصفات الرسوم واألشكال التوضيحية   (. .188الغانم وآخرون، )الكتب المدرسية وا 
أتي هذه النتيجة منسجمة مع التوجهات المعاصرة في بناء المناهج والكتب المدرسية، والتي وت

تؤكد على ضرورة عرض الكتاب المدرسي بشكل متسلسل ومترابط ويزود باألشكال والرسوم الجداول 
ة إلى كما تتسق هذه النتيج (.1822 ،العمري)وأن يراعى فيه الدقة والحداثة في تقديم المادة العلمية 

حد كبير مع نتائج دراسة مكتب التربية العربي لدول الخليج، التي خلصت إلى أن كتب العلوم بشكل 
عام مناسبة لمستوى تعلم الطلبة فيما يتعلق باختالف تراكيب اللغة واستخدام أمثلة واقعية لتوضيح 

هدفت إلى الكشف عن والتي ( Robyn, 2008) تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة روبينو  .المفاهيم
سلسلة )تحليل مقروئية كتب العلوم للمرحلة األساسية في والية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية 

وعالقتها بتحصيل الطالب وأنماط تفكيرهم، حيث توصلت أن لغة كتب العلوم ( ماجروهيل الثانية
بالتالي المستوى اإلحباطي للمرحلة األساسية في منطقة فلوريدا تقع ضمن المستوى األصعب، و 

للطالب مما أدى إلى تراجع تحصيل الطالب بشكل عام بسبب صعوبة لغة الكتاب وخاصة في 
كما خلصت الدراسة إلى الحاجة لتنفيذ . المصطلحات المتعلقة بالمخلوقات الحية والنبات واإلنسان

العملية لتسهيل قراءة محتوى تعديالت في الدروس واألنشطة وتعزيز الكتب بالصور الملونة واألنشطة 
 .الكتاب

 

 مواءمة كتاب األحياء للصف األول الثانوي لبيئة المتعلمين خالصة نتائج المحور الثاني: 
لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

 تم  مؤشرًا،( 24)مواصفات تضمنت ( .)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
واالنحرافات  المحور في ضوء المتوسط الحسابي الموزون لهذه المواصفات، عرض نتائج هذا

المتوسطات الحسابية ( ..1-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي
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 210-4  جدول
 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب األحياء للصف األول الثانوي

رقم 
المتوسط  المواصفات المواصفة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %.1.9 89184 19.8 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %.49. 892.1 .191 مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 . %1798 89872 1972 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %1797 898.7 .197 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

اني الكلي أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الث( ..1-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (898.7)، وبانحراف معياري (.197)تساوي 

 %(. 1797)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (.191-19.8)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

بدرجرة مرتفعرة بمتوسرط حسرابي  الءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلموينم واصفة الثانيةالمتحققت 
بدرجرة مرتفعرة وبمتوسرط حسرابي  للمرحلة العمرية لغة الكتابمالءمة ، يليها المواصفة الثالثة (.191)

سرابي بلرغ بدرجة مرتفعة وبمتوسط ح ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية المواصفة األولىثم ( 1972)بلغ 
 . بين مواصفات المحور الثاني وجاءت في المرتبة الثالثة( 19.8)
 

 الفيزياء للصف األول الثانويب اكتمواءمة نتائج تحليل عرض ومناقشة  4-2-1
، الفصل الدراسي األول، كتاب الفيزياء الصف األول الثانوييستعرض هذا الجزء نتائج تحليل 
يل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين، من خالل عرض والفصل الدراسي الثاني لتحديد مستوى تمث

نتائج مواصفات كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا 
 :الصف بالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات كما يلي

 

 مع السعوديلثقافة المجت كتاب الفيزياء للصف األول الثانويمواءمة :  المحور األول 2-.-4-1
 كتاب الفيزياء الصف األول الثانوييركز هذا المحور على الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب        

بتعزيز الهوية اإلسالمية، والهوية الوطنية واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم التصادم معها، 
لمحور من خالل تحليل نتائج كل مؤشرات، وتعرض نتائج هذا ا( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 

 .مواصفة على حده من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور
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 %(. 1797)، ونسبة التحقق تساوي  (988.-.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (.191-19.8)وتراوحرررت قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين 

بدرجرة مرتفعرة بمتوسرط حسرابي  الءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلموينم واصفة الثانيةالمتحققت 
بدرجرة مرتفعرة وبمتوسرط حسرابي  للمرحلة العمرية لغة الكتابمالءمة ، يليها المواصفة الثالثة (.191)

سرابي بلرغ بدرجة مرتفعة وبمتوسط ح ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية المواصفة األولىثم ( 1972)بلغ 
 . بين مواصفات المحور الثاني وجاءت في المرتبة الثالثة( 19.8)
 

 الفيزياء للصف األول الثانويب اكتمواءمة نتائج تحليل عرض ومناقشة  4-2-1
، الفصل الدراسي األول، كتاب الفيزياء الصف األول الثانوييستعرض هذا الجزء نتائج تحليل 
يل محتواه لرثقافة المجتمع وبيئة المتعلمين، من خالل عرض والفصل الدراسي الثاني لتحديد مستوى تمث

نتائج مواصفات كل محور في ضوء مستوى تحقق مؤشراتها، ومن ثم عرض نتائج المحور الكلي لهذا 
 :الصف بالنظر لمستوى تحقق جميع المواصفات كما يلي

 

 مع السعوديلثقافة المجت كتاب الفيزياء للصف األول الثانويمواءمة :  المحور األول 2-.-4-1
 كتاب الفيزياء الصف األول الثانوييركز هذا المحور على الكشف عن مدى تنفيذ أو تقيد كتب        

بتعزيز الهوية اإلسالمية، والهوية الوطنية واالتساق مع التشريعات والنظم المحلية وعدم التصادم معها، 
لمحور من خالل تحليل نتائج كل مؤشرات، وتعرض نتائج هذا ا( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 

 .مواصفة على حده من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور
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 لهوية كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي ل مراعاة: المواصفة األولى من المحور األول
 اإلسالمية

بتعزيز  لثانويصف األول اللكتاب الفيزياء محتوى  مساهمةتركز هذه المواصفة على مدى 
وتعزيزه  الجانب اإليماني، ومراعاته بجميع مكوناته لمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات  لها، وا 
التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف  مؤشرات وذلك باستخراج( .)هذه المواصفة والبالغ عددها 

 .المعياري لهذه التكرارت، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 240-4  جدول

مراعاة الهوية "لىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األو 
 "اإلسالمية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 الترتيب المعياري

 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

2 
ُيسرررررهتم المحتررررروى فررررري تعزيرررررز الجانرررررب اإليمررررراني بتضرررررمنه 

 .القرآن الكريم والسنة النبويةنصوصا ودالئل علمية من 
 4    ت

8988 89888 . 
 288    ن

1 
يراعررررري المحترررررروى مبررررررادئ الشرررررريعة اإلسررررررالمية والثوابررررررت 

 .الدينية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

. 
يشرررررررير المحتررررررروى إلرررررررى المررررررر ثر العلميرررررررة لعلمررررررراء العررررررررب 

 .والمسلمين
  4   ت

2988 89888 1 
  288   ن

  89888 ..29 ولالدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األ
 %.449 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (148-4)يتضح من الجدول 
 ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8988)، وبانحراف معياري (..29)مراعاة الهوية اإلسالمية تساوي 

 %(..449)؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من -.897)بين 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين

، وتحقق المؤشر الثاني بدرجة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي (988.-8988)
وتحقق بدرجة ( 2988)المؤشر الثالث بمتوسط حسابي قيمته ، يليه في المرتبة الثانية (988.)

وبذلك احتل ( 8988)متوسط حسابي قيمته فلم يتحقق حيث حصل على أما المؤشر األول منخفضة، 
 . المرتبة األخيرة

بشرركل عررام أظهرررت نتررائج تحليررل محترروى كترراب الفيزيرراء للصررف األول الثررانوي بفصررليه األول 
ة اإلسررالمية كرران منخفضررًا، وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أنرره علررى الرررغم مراعرراة والثرراني أن مراعاترره للهويرر

المحتوى بجميع مكوناته لمبرادئ الشرريعة اإلسرالمية والثوابرت الدينيرة، وانسرجامه معهرا، حيرث لرم يظهرر 

333 
 

فررري تعزيرررز الجانرررب  تهإال أن مسررراهم. فيررره مرررا يخرررالف ذلرررك فررري نررر  مكتررروب أو صرررورة أو رسرررومات
وجرراءت نتيجررة  ؛لررم يتحقررقصوصررَا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة النبويررة اإليمرراني بتضررمنه ن

التحليل الكيفي لمحتوى الكتاب متسقة مع هذه النتائج، حيث لم يسجل المحللون أي نصو  أو دالئل 
علمية من القررآن والسرنة ، وقرد يرجرع ذلرك ألن جميرع موضروعات الكتراب تخرت  بدراسرة أهرم فررع مرن 

فرررع الميكانيكرا، طبيعرة دراسررة موضروعاته تميرل للجانررب الرياضري البحرت والمنطقرري  زيراء وهروفرروع الفي
بأفضررلية أكثررر مررن التطبيقرري حيررث تمثررل المعررادالت الرياضررية أداة مهمررة لنمذجررة المشرراهدات ووضررع 

ين التوقعررات لتفسررير الظررواهر الفيزيائيررة المختلفررة، ممررا قررد يررؤدي إلررى صررعوبة إظهررار العالقررة البررارزة برر
 . المفاهيم الرياضية والهوية اإلسالمية في المحتوى لدى المختصين

كما أشارت نتائج التحليرل الكيفري لمحتروى الكتراب النخفراض واضرح فري اإلشرارة لمر ثر العلمراء 
العرب والمسلمين في االكتشافات العلميرة وتقردم العلرم و الحضرارة اإلنسرانية حيرث ظهررت اإلشرارة لردور 

ابتكررار المسررلمين آللررة السرردس، وجهرراز اإلسررطرالب شرركل : ن فرري موضررعين  فقررط همرراالعلمرراء والمسررلمي
مساهمات هبرة اهلل البغردادي فري الفيزيراء ( 287) تدريبفي الكتابة في الفيزياء ، و (71)رصفي  (7-2)

وقررد يعررزى ذلررك إلررى عرردم اإلشررارة إلررى ذلررك فرري النسررخة األصررلية بطبيعتهررا، كمررا أن محترروى  ؛(1.)صررر
ا ذكرنررا سررابًقا يهررتم بالجانررب الرياضرري المنطقرري البحررت ممررا جعررل القررائمين علررى المواءمررة الكترراب كمرر

يغفلررون عررن إضررافة هررذا الجانررب الررذي يبرررز الهويررة اإلسررالمية ويعززهررا فرري نفرروس طالبنررا، مررع وجررود 
دراجرره ضررمن موضرروعات الكترراب ذات العالقررة بشرركل يتنرراغم مررع المحترروى  العديررد مررن الفررر  لتعزيررزه وا 

الحسرن برن  :في الفصل األول كان يمكن اإلشرارة إلرى علمراء مسرلمين فري الفيزيراء أمثرال: مثالً  ،ميالعل
حردد العلمراء المسرلمين الرذين  :علرى شركل سرؤالأحمد زويل، وفي الفصرل الثراني ممكرن تعزيرزه ، و الهيثم

ن اإلشرارة إلرى في الفصل الثالث كران مرن الممكرو  ،(7.)رالكتابة في الفيزياء صفي  ؟درسوا علم الحركة
في الفصرل الخرامس كران يمكرن و  ، (217)رمساهمات أبناء موسى بن شاكر وربطها بالوقت الحالي ص

،  (28)راإلشررارة إلررى بعررض العلمرراء المسررلمين مثررل الخرروارزمي وعمررر الخيررام ونصررر الرردين الطوسرري صرر
فرررالك واألجررررام وفررري الفصرررل السرررابع يمكرررن اإلشرررارة إلرررى مسررراهماتهم فررري علرررم الفلرررك بدراسرررة حركرررة األ

، والعرالم البيرونري كرأول عرالم اسرتطاع قيراس (72)رالسماوية واإلشارة إلى أول مرصد فلكي تم بناءه ص
 .  (71)راألرض عن طريق الظل ص قطر

وتشير هذه النتيجة إلرى أن تعزيرز محتروى الكتراب  للقريم اإلسرالمية لرم يصرل للمسرتوى المقبرول 
ية الصرحيحة فرري نفروس الطرالب ورعايتهررا بتربيرة إسرالمية متكاملررة برالرغم مرن أن تعهرد العقيرردة اإلسرالم

وجعلهررا ضررابطًا لسررلوكهم و تصرررفاتهم مررن أهررم أهررداف التعلرريم فرري المرحلررة الثانويررة وفقًررا لوثيقررة التعلرريم 
 ،الحقيررل)هررر 8..2الصررادرة مررن اللجنررة العليررا لسياسررة التعلرريم فرري المملكررة العربيررة السررعودية فرري عررام 

وتؤكررد علررى هررذه األهميررة توصرريات . العديررد مررن الفررر  لتعزيزهررا فرري محترروى الكترراب ، ووجررود(7..2
حيررث ركررزت علررى أهميررة الرردين ك طررار ( 1884)نرردوة بنرراء المنرراهج المنعقرردة فرري جامعررة أم القرررى عررام 
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 لهوية كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي ل مراعاة: المواصفة األولى من المحور األول
 اإلسالمية

بتعزيز  لثانويصف األول اللكتاب الفيزياء محتوى  مساهمةتركز هذه المواصفة على مدى 
وتعزيزه  الجانب اإليماني، ومراعاته بجميع مكوناته لمبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية

برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات  لها، وا 
التكرارت والمتوسط الحسابي واالنحراف  مؤشرات وذلك باستخراج( .)هذه المواصفة والبالغ عددها 

 .المعياري لهذه التكرارت، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة
 240-4  جدول

مراعاة الهوية "لىالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األو 
 "اإلسالمية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 الترتيب المعياري

 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

2 
ُيسرررررهتم المحتررررروى فررررري تعزيرررررز الجانرررررب اإليمررررراني بتضرررررمنه 

 .القرآن الكريم والسنة النبويةنصوصا ودالئل علمية من 
 4    ت

8988 89888 . 
 288    ن

1 
يراعررررري المحترررررروى مبررررررادئ الشرررررريعة اإلسررررررالمية والثوابررررررت 

 .الدينية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

. 
يشرررررررير المحتررررررروى إلرررررررى المررررررر ثر العلميرررررررة لعلمررررررراء العررررررررب 

 .والمسلمين
  4   ت

2988 89888 1 
  288   ن

  89888 ..29 ولالدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األ
 %.449 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (148-4)يتضح من الجدول 
 ، ويقع هذا المتوسط في المدى ما(8988)، وبانحراف معياري (..29)مراعاة الهوية اإلسالمية تساوي 

 %(..449)؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من -.897)بين 
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين

، وتحقق المؤشر الثاني بدرجة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي (988.-8988)
وتحقق بدرجة ( 2988)المؤشر الثالث بمتوسط حسابي قيمته ، يليه في المرتبة الثانية (988.)

وبذلك احتل ( 8988)متوسط حسابي قيمته فلم يتحقق حيث حصل على أما المؤشر األول منخفضة، 
 . المرتبة األخيرة

بشرركل عررام أظهرررت نتررائج تحليررل محترروى كترراب الفيزيرراء للصررف األول الثررانوي بفصررليه األول 
ة اإلسررالمية كرران منخفضررًا، وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أنرره علررى الرررغم مراعرراة والثرراني أن مراعاترره للهويرر

المحتوى بجميع مكوناته لمبرادئ الشرريعة اإلسرالمية والثوابرت الدينيرة، وانسرجامه معهرا، حيرث لرم يظهرر 
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فررري تعزيرررز الجانرررب  تهإال أن مسررراهم. فيررره مرررا يخرررالف ذلرررك فررري نررر  مكتررروب أو صرررورة أو رسرررومات
وجرراءت نتيجررة  ؛لررم يتحقررقصوصررَا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة النبويررة اإليمرراني بتضررمنه ن

التحليل الكيفي لمحتوى الكتاب متسقة مع هذه النتائج، حيث لم يسجل المحللون أي نصو  أو دالئل 
علمية من القررآن والسرنة ، وقرد يرجرع ذلرك ألن جميرع موضروعات الكتراب تخرت  بدراسرة أهرم فررع مرن 

فرررع الميكانيكرا، طبيعرة دراسررة موضروعاته تميرل للجانررب الرياضري البحرت والمنطقرري  زيراء وهروفرروع الفي
بأفضررلية أكثررر مررن التطبيقرري حيررث تمثررل المعررادالت الرياضررية أداة مهمررة لنمذجررة المشرراهدات ووضررع 

ين التوقعررات لتفسررير الظررواهر الفيزيائيررة المختلفررة، ممررا قررد يررؤدي إلررى صررعوبة إظهررار العالقررة البررارزة برر
 . المفاهيم الرياضية والهوية اإلسالمية في المحتوى لدى المختصين

كما أشارت نتائج التحليرل الكيفري لمحتروى الكتراب النخفراض واضرح فري اإلشرارة لمر ثر العلمراء 
العرب والمسلمين في االكتشافات العلميرة وتقردم العلرم و الحضرارة اإلنسرانية حيرث ظهررت اإلشرارة لردور 

ابتكررار المسررلمين آللررة السرردس، وجهرراز اإلسررطرالب شرركل : ن فرري موضررعين  فقررط همرراالعلمرراء والمسررلمي
مساهمات هبرة اهلل البغردادي فري الفيزيراء ( 287) تدريبفي الكتابة في الفيزياء ، و (71)رصفي  (7-2)

وقررد يعررزى ذلررك إلررى عرردم اإلشررارة إلررى ذلررك فرري النسررخة األصررلية بطبيعتهررا، كمررا أن محترروى  ؛(1.)صررر
ا ذكرنررا سررابًقا يهررتم بالجانررب الرياضرري المنطقرري البحررت ممررا جعررل القررائمين علررى المواءمررة الكترراب كمرر

يغفلررون عررن إضررافة هررذا الجانررب الررذي يبرررز الهويررة اإلسررالمية ويعززهررا فرري نفرروس طالبنررا، مررع وجررود 
دراجرره ضررمن موضرروعات الكترراب ذات العالقررة بشرركل يتنرراغم مررع المحترروى  العديررد مررن الفررر  لتعزيررزه وا 

الحسرن برن  :في الفصل األول كان يمكن اإلشرارة إلرى علمراء مسرلمين فري الفيزيراء أمثرال: مثالً  ،ميالعل
حردد العلمراء المسرلمين الرذين  :علرى شركل سرؤالأحمد زويل، وفي الفصرل الثراني ممكرن تعزيرزه ، و الهيثم

ن اإلشرارة إلرى في الفصل الثالث كران مرن الممكرو  ،(7.)رالكتابة في الفيزياء صفي  ؟درسوا علم الحركة
في الفصرل الخرامس كران يمكرن و  ، (217)رمساهمات أبناء موسى بن شاكر وربطها بالوقت الحالي ص

،  (28)راإلشررارة إلررى بعررض العلمرراء المسررلمين مثررل الخرروارزمي وعمررر الخيررام ونصررر الرردين الطوسرري صرر
فرررالك واألجررررام وفررري الفصرررل السرررابع يمكرررن اإلشرررارة إلرررى مسررراهماتهم فررري علرررم الفلرررك بدراسرررة حركرررة األ

، والعرالم البيرونري كرأول عرالم اسرتطاع قيراس (72)رالسماوية واإلشارة إلى أول مرصد فلكي تم بناءه ص
 .  (71)راألرض عن طريق الظل ص قطر

وتشير هذه النتيجة إلرى أن تعزيرز محتروى الكتراب  للقريم اإلسرالمية لرم يصرل للمسرتوى المقبرول 
ية الصرحيحة فرري نفروس الطرالب ورعايتهررا بتربيرة إسرالمية متكاملررة برالرغم مرن أن تعهرد العقيرردة اإلسرالم

وجعلهررا ضررابطًا لسررلوكهم و تصرررفاتهم مررن أهررم أهررداف التعلرريم فرري المرحلررة الثانويررة وفقًررا لوثيقررة التعلرريم 
 ،الحقيررل)هررر 8..2الصررادرة مررن اللجنررة العليررا لسياسررة التعلرريم فرري المملكررة العربيررة السررعودية فرري عررام 

وتؤكررد علررى هررذه األهميررة توصرريات . العديررد مررن الفررر  لتعزيزهررا فرري محترروى الكترراب ، ووجررود(7..2
حيررث ركررزت علررى أهميررة الرردين ك طررار ( 1884)نرردوة بنرراء المنرراهج المنعقرردة فرري جامعررة أم القرررى عررام 
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. مرجعي للمناهج والمقررات الدراسية وتوظيف المقررات الدراسية فري إبرراز العمرق واألصرالة فري الهويرة
ير مسررتوى التعراون والعمررل الجمراعي بررين األفرراد وتفهررم قريم اآلخرررين وثقرافتهم واالهتمررام بتضررمين وتطرو 

محتررروى الكترررب المدرسرررية المفررراهيم المرتبطرررة بمقومرررات المجتمرررع وثوابتررره والقررريم ذات العالقرررة باألسرررس 
 . العقدية واالجتماعية للمنهج

دراسة عسيالن  كتوى المحلي وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات الحديثة على المس
التي أشارت إلى عدم تحقق مؤشر مساعدة الطالب على تقدير عظمة اهلل وقدرته في خلق ( 1822)

 . الكون وتعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسهم بالشكل المطلوب
 

  ة لهوية الوطنيلكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي مراعاة : من المحور األولالمواصفة الثانية
 والتشريعات والنظم المحلية

بجميع مكوناته لقيم  كتاب الفيزياء الصف األول الثانويتركز هذه المواصفة على مدى مراعاة 
واهتمامه بقضايا المجتمع  ،ومدى تعزيزه لالنتماء الوطني ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 

حلها،وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل ، مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في ومشكالته
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط ( .)مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 243-4 جدول 

مراعاة الهوية "المواصفة الثانية  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

فض منخ منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

4 
يراعررررررررري المحتررررررررروى عرررررررررادات وتقاليرررررررررد المجتمرررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
 4    ت

8988 89888 1 
 288    ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهتم فررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
 4    ت

8988 89888 1 
 288    ن

  89888 2988 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
 %.9.. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
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مراعواة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانيرة  (142-4)من الجدول  يتضح
، وبرررانحراف معيررراري (2988)مرررن المحرررور األول تسررراوي  الهويوووة الوطنيوووة والتشوووريعات والووونظم المحليوووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذه ( 29.8أقررل مررن –.897)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (8988)
 %(..9..)صفة منخفضة؛ وبنسبة الموا

 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين
بدرجة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي قيمته ( 4)، وتحقق المؤشر رقم (988.-8988)
متوسط قق وحصلت على التي لم تتح (7، .)المرتبة الثانية مكرر المؤشرات رقم  ، يليه في(988.)

 (.8988)قيمته حسابي 
يتضح من نتائج تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي بفصليه األول والثاني أن 

وهذا يعني على الرغم من اهتمام مراعاته للهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية كان منخفضًا، 
حيث ادات وتقاليد المجتمع السعودي بدرجة مرتفعة المختصين بمواءمة الكتاب بجميع مكوناته مع ع

جاءت جميع نصوصه وصوره وأشكاله متوافقة بشكل يتجانس مع تقاليد مجتمعنا السعودي وكل ما يرمز 
إال أنهم أغفلوا الموضوعات الصريحة التي تبدو مصاغه بصفة خاصة الهوية الوطنية بدرجة مرتفعة، 

ولم  الته والجهود الوطنية التي تسهم في خدمته وحل مشكالته،لربط المجتمع السعودي بحاجاته ومشك
وقد يعزى ذلك . حيث لم يظهر في موضوعات الكتاب ما يشير إلى حاجات المجتمع وقضاياهتتحقق 

طبيعة محتوى فصول الكتاب الذي يقدم للطالب في الصف األول الثانوي تميل  لنفس األسباب السابقة إلى
ي، والذي يتطلب التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضمن سياق علمي مركز، للجانب الرياضي والمنطق

ويمكن االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها من قبل المحللين والتي تتصل 
: مثالً  ؛وباإلمكان إدراجها ضمن موضوعات الكتاب كلت حسب موقعه في محتوى الكتاب، بتلك المؤشرات

وطرح مشكلة  ،أهمية القياس للمسلم في حفظ الحقوق ودورها في تحديد الزكاة في الفصل األولذكر 
ومشكلة سباق السيارات في الطرق السريعة وظاهرة  ،في الفصل الثاني السرعة أو تحديد الطرق في السفر

نية المبذولة لحل التفحيط  والتسارع غير المحدد والتوعية بما ينتج عنها من حوادث مع ذكر الجهود الوط
إلشارة وا ،وأهمية ربط حزام األمان في الفصل الثالث ،مشكلة السرعة وقطع اإلشارات بوضع نظام ساهر

اإلشارة إلى وكالة األرصاد باإلضافة إلى  ،إلى مشروع الملك عبداهلل للعلوم والرياضيات في الفصل الرابع
 .(72)روحماية البيئة ودورها في الفصل السابع ص

من أهمية تضمين مناهج العلوم في ( 1887)العقيل الشايع و ما أشار إليه  ق هذه النتيجة معوتتف
فمن األهمية . لعدد من القضايا االجتماعية للمتعلم بصوره ميسره وسهله وذات طابع مشوقمحتواها 

تمعهم حتى مج بمكان أن يحتوي المنهج من القيم والمفاهيم ما يجعل الطالب يعرفون مالهم وما عليهم في
يتمكنوا من االندماج فيه، وحتى ال يصدموا مع ما يؤمن به أفراد مجتمعهم من قيم وما يمارسونه من 

 (. 1828جان، )عادات وتقاليد وأعراف 
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. مرجعي للمناهج والمقررات الدراسية وتوظيف المقررات الدراسية فري إبرراز العمرق واألصرالة فري الهويرة
ير مسررتوى التعراون والعمررل الجمراعي بررين األفرراد وتفهررم قريم اآلخرررين وثقرافتهم واالهتمررام بتضررمين وتطرو 

محتررروى الكترررب المدرسرررية المفررراهيم المرتبطرررة بمقومرررات المجتمرررع وثوابتررره والقررريم ذات العالقرررة باألسرررس 
 . العقدية واالجتماعية للمنهج

دراسة عسيالن  كتوى المحلي وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات الحديثة على المس
التي أشارت إلى عدم تحقق مؤشر مساعدة الطالب على تقدير عظمة اهلل وقدرته في خلق ( 1822)

 . الكون وتعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسهم بالشكل المطلوب
 

  ة لهوية الوطنيلكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي مراعاة : من المحور األولالمواصفة الثانية
 والتشريعات والنظم المحلية

بجميع مكوناته لقيم  كتاب الفيزياء الصف األول الثانويتركز هذه المواصفة على مدى مراعاة 
واهتمامه بقضايا المجتمع  ،ومدى تعزيزه لالنتماء الوطني ،وموروثاتهالمجتمع السعودي وخصوصياته 

حلها،وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل ، مع اإلشارة إلى الجهود الوطنية التي تسهم في ومشكالته
مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والمتوسط ( .)مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 

 .لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفةالحسابي واالنحراف المعياري لهذه التكرارات، والنسب المئوية 
 243-4 جدول 

مراعاة الهوية "المواصفة الثانية  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

فض منخ منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

4 
يراعررررررررري المحتررررررررروى عرررررررررادات وتقاليرررررررررد المجتمرررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
 4    ت

8988 89888 1 
 288    ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهتم فررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
 4    ت

8988 89888 1 
 288    ن

  89888 2988 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
 %.9.. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول
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مراعواة أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثانيرة  (142-4)من الجدول  يتضح
، وبرررانحراف معيررراري (2988)مرررن المحرررور األول تسررراوي  الهويوووة الوطنيوووة والتشوووريعات والووونظم المحليوووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق هررذه ( 29.8أقررل مررن –.897)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (8988)
 %(..9..)صفة منخفضة؛ وبنسبة الموا

 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بين
بدرجة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي قيمته ( 4)، وتحقق المؤشر رقم (988.-8988)
متوسط قق وحصلت على التي لم تتح (7، .)المرتبة الثانية مكرر المؤشرات رقم  ، يليه في(988.)

 (.8988)قيمته حسابي 
يتضح من نتائج تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي بفصليه األول والثاني أن 

وهذا يعني على الرغم من اهتمام مراعاته للهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية كان منخفضًا، 
حيث ادات وتقاليد المجتمع السعودي بدرجة مرتفعة المختصين بمواءمة الكتاب بجميع مكوناته مع ع

جاءت جميع نصوصه وصوره وأشكاله متوافقة بشكل يتجانس مع تقاليد مجتمعنا السعودي وكل ما يرمز 
إال أنهم أغفلوا الموضوعات الصريحة التي تبدو مصاغه بصفة خاصة الهوية الوطنية بدرجة مرتفعة، 

ولم  الته والجهود الوطنية التي تسهم في خدمته وحل مشكالته،لربط المجتمع السعودي بحاجاته ومشك
وقد يعزى ذلك . حيث لم يظهر في موضوعات الكتاب ما يشير إلى حاجات المجتمع وقضاياهتتحقق 

طبيعة محتوى فصول الكتاب الذي يقدم للطالب في الصف األول الثانوي تميل  لنفس األسباب السابقة إلى
ي، والذي يتطلب التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضمن سياق علمي مركز، للجانب الرياضي والمنطق

ويمكن االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها من قبل المحللين والتي تتصل 
: مثالً  ؛وباإلمكان إدراجها ضمن موضوعات الكتاب كلت حسب موقعه في محتوى الكتاب، بتلك المؤشرات

وطرح مشكلة  ،أهمية القياس للمسلم في حفظ الحقوق ودورها في تحديد الزكاة في الفصل األولذكر 
ومشكلة سباق السيارات في الطرق السريعة وظاهرة  ،في الفصل الثاني السرعة أو تحديد الطرق في السفر

نية المبذولة لحل التفحيط  والتسارع غير المحدد والتوعية بما ينتج عنها من حوادث مع ذكر الجهود الوط
إلشارة وا ،وأهمية ربط حزام األمان في الفصل الثالث ،مشكلة السرعة وقطع اإلشارات بوضع نظام ساهر

اإلشارة إلى وكالة األرصاد باإلضافة إلى  ،إلى مشروع الملك عبداهلل للعلوم والرياضيات في الفصل الرابع
 .(72)روحماية البيئة ودورها في الفصل السابع ص

من أهمية تضمين مناهج العلوم في ( 1887)العقيل الشايع و ما أشار إليه  ق هذه النتيجة معوتتف
فمن األهمية . لعدد من القضايا االجتماعية للمتعلم بصوره ميسره وسهله وذات طابع مشوقمحتواها 

تمعهم حتى مج بمكان أن يحتوي المنهج من القيم والمفاهيم ما يجعل الطالب يعرفون مالهم وما عليهم في
يتمكنوا من االندماج فيه، وحتى ال يصدموا مع ما يؤمن به أفراد مجتمعهم من قيم وما يمارسونه من 

 (. 1828جان، )عادات وتقاليد وأعراف 
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 لثقافة المجتمعكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي مواءمة : خالصة نتائج المحور األول 
مثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصررل إليهررا بعررد لعرررض نتررائج المحررور األول الكلرري، والترري ت

ترم  مؤشررات،( 7) مواصرفة تضرمنت( 1)تحليل كل مواصفة من مواصفات هذا المحرور والبرالغ عرددها 
واالنحرافررررات  عرررررض نتررررائج هررررذا المحررررور فرررري ضرررروء المتوسررررط الحسررررابي المرررروزون لهررررذه المواصررررفات،

المتوسطات الحسابية ( 141-4)، ويوضح الجدول المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 242-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي
رقم 

ط المتوس المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 2 %.449 89888 ..29 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 1 %.9.. 89888 2988 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %.. 8988 2927 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

المتوسط الحسابي لمواصفات المحور األول الكلي أن قيمة ( 141-4)يتضح من الجدول 
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور منخفضة؛ حيث (8988)، وبانحراف معياري (2927)تساوي 

 %(. ..)، ونسبة التحقق تساوي  (29.8أقل من -.897)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (..29-2988)لمواصفتين بين وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية لمستوى تحقق ا 

بدرجة منخفضة إال أنها جاءت في المرتبة األولى  مراعاة الهوية اإلسالمية تحققت المواصفة األولى
مراعاة الهوية الوطنية  ، أما المواصفة الثانية(..29)بين مواصفتي هذا المحور بمتوسط حسابي 

وجاءت ( 2988)منخفضة وبمتوسط حسابي بلغ  بدرجةأيضًا فقد تحققت  والتشريعات والنظم المحلية
 . في المرتبة الثانية في المحور األول

 

 لبيئة المتعلمينكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي مواءمة : المحور الثاني 1-.-4-1
الغني بالمثيرات ( المنا  التعليمي) يركز هذا المحور على اإلطار النفسي واالجتماعي

للمتعلمين من خالل ارتباطه  كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي والتحديات التي يمكن أن يوفرها
( 24)ويتضمن ثالث مواصفات يندرج تحتها . بالبيئة المحلية ومراعاة محتواه ولغته للمرحلة العمرية

مؤشرا، وتعرض نتائج هذا المحور من خالل تحليل نتائج كل مواصفة على حده من خالل مؤشراتها 
 .ضمن هذا المحور وتحديد ترتيبها الكلي
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 بالبيئة كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي ارتباط محتوى : من المحور الثاني المواصفة األولى
 المحلية

بجميع  كتاب الفيزياء الصف األول الثانويتركز هذه المواصفة على مدى تعزيز محتوى 
ريف بالبيئة المحلية من حيث مكوناته لقيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة والحفاظ عليها، والتع

التنوع البيئي فيها وأسماء مدنها ومناطقها ومدى تضمينه إحصاءات ودالئل من البيئة المحلية، وتوفير 
وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر . المتطلبات البيئية الالزمة لتنفيذ األنشطة والتجارب منها

مؤشرات وذلك باستخراج التكرارات والنسب المئوية ( 4)من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
وقيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمات بناء على مستوى تحقق مؤشرات هذه 

 :المواصفة وهي كما يلي
 241-4 جدول 

ارتباط المحتوى "حسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة األولى التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال
 "بالبيئة المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

 المتوسط
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 منخفض متوسط مرتفع نسبة
منخفض 

 جدا

ز المحتررروى قيمرررة منجرررزات الررروطن  7 ُيعرررزِّ
 .وموارده المختلفة

 4    ت
89888 89888 . 

 288    ن
التنروع  ُيعرِّف المحتوى بالبيئة المحليرة مرن حيرث 1

 .أو أسماء مدنها ومناطقها، البيئي فيها
  4   ت

2988 89888 1 
  288   ن

حصرررراءات  . يتضررررمن المحترررروى دالئررررل وا 
 .من البيئة المحلية

 4    ت
89888 89888 . 

 288    ن
يئيرة لتنفيرذ األنشرطة توافر المتطلبات الب 28

 .والتجارب في البيئة المحلية
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

  89888 2988 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 %.9.. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني

 

لمتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى أن قيمة ا (.14-4)يتضح من الجدول 
، ويقع (8988)، وبانحراف معياري (2988)من المحور الثاني تساوي  ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية

وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة  (29.8أقل من -.897)هذا المتوسط في المدى ما بين 
 %(..9..)؛ وبنسبة منخفضة

 متوسطات الحسابية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة بينوقد تراوحت قيم ال
بدرجة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( 28)، وتحقق المؤشر رقم (988.-8988)
بمستوى تحقق ( 2988)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم (988.)
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 لثقافة المجتمعكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي مواءمة : خالصة نتائج المحور األول 
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ولم لكل منهما ( 8988)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته (  .، 7)حتل المؤشران رقم امنخفض، و 
 .يتحققا

وبشكل عام عند تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي لوحظ أن تحقق مؤشرات 
وافر جميع المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في ت عدا مؤشر ما ،هذه المواصفة كان منخفضا

ُيعرِّف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث تحقق مؤشر  وجاء ،حقق بدرجة مرتفعةالبيئة المحلية فقد ت
ليل الكيفي متسقة مع هذه وجاءت نتائج التح نخفضًا،م التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقه

أما ما يتعلق بتعزيزه منجزات  ،ولم يسجل المحللون أي شاهد لهذا المؤشر إال في موضعين ،النتائج
وطن وموارده المختلفة لم يسجل المحللون عليه سوى شاهد واحد تمثل في إدراج صورة لبرج مكة في ال

 .، كما أفتقر محتوى الكتاب إلى اإلشارة إلحصائيات من البيئة المحلية(27)صرر
لما تم اإلشارة له سابًقا أن طبيعة محتوى الكتاب تهتم بدراسة الجانب وتعزى هذه النتيجة 

والذي يتطلب اإلسهاب في يكا في جميع فصوله، كانحت والتطبيقي والذي يركز على الميالرياضي الب
قد ال يظهر معه ارتباط ظاهر بالبيئة التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضمن سياق علمي مركز، 

 ، ويمكن االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها من قبل المحللينالمحلية
في الفصل األول : فمثالً  ،ويمكن األخذ بها في بعض المواضع لتعزيز ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية

وحدات القياس عند  إلى التطرق كانيمكن إضافة صور ألي أداة قياس من السعودية، كما أنه باإلم
رفاق صور لها عند تناول موضوع.. . ،لذراعا، الصاع، المسلمين قديًما مثل المد الوحدات  وا 

، (4.)رص( أنظمة اإلحداثيات)وفي الفصل الثاني يمكن إضافة تحديد القبلة في كل منطقة  ،(27)صر
 (الدقة في قياس الزمن)كما يمكن وضع ساعة مكة وكيف توحدت الدول المسلمة بتوقيت مكة 

لفصل ، وفي الفصل الثالث يمكن ذكر إحصائيات عن حوادث السيارات بسبب السرعة، وفي ا(1.)رص
ذكر  إلى إضافة يمكن مقارنة التقويم الهجري مع الميالدي بالنسبة لحركة األجرام السماوية، السابع

دراج بعض الصور من بيئتنا بشكل متناغم مع موضوعات محتوى كتاب الفيزياء  بعض األسماء وا 
 . المحليةبما يعزز جانب ارتباط المحتوى بالبيئة للصف األول الثانوي أو في الصفوف الالحقة 

التي أجريت على سلسله مناهج ( .188)وتأتي نتائج هذه المواصفة متسقة مع دراسة بلفقيه 
العلوم المترجمة والتي خلصت إلى أن كتب العلوم المترجمة بحاجة إلى إعادة نظر من حيث ارتباطها 

 .بالبيئة المحلية
 

 زياء للصف األول الثانويكتاب الفي مالءمة محتوى: من المحور الثاني المواصفة الثانية 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للمعرفة العلمية  كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي محتوى مالءمةتركز هذه المواصفة على و 
وترم . وتلبيرة حاجراتهم واهتمامراتهم العلميرة ،المتوقعة لدى المتعلمين واستخدام مصطلحات مألوفرة لرديهم
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مؤشررات وذلرك ( .)ة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تحليل تقييم المحللين األربع
باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب المئويررة لمسررتوى 

 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 244-4 جدول 

مالءمة المحتوى "كرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية الت
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

المعرفة العلميرة المتوقعرة  يتالءم المحتوى مع 22
 .لدى المتعلمين في هذه المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
م المحتررررررررروى مصرررررررررطلحات مألوفرررررررررة  َيسرررررررررتخدت
واضرررررحة الداللرررررة لررررردى المتعلمرررررين فررررري هرررررذه 

 .المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

ُيلبي المحتروى حاجرات واهتمامرات المتعلمرين 
التثقيررف العلمرري حررول الررذات، : مثررل. ةالعلميرر

للتخصصررررررات ( الرررررروظيفي)التثقيررررررف المهنرررررري 
 .العلمية

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

  89888 988. الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
 %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (144-4)ضررح مرررن الجرردول يت
، وبرانحراف معيراري (988.)الثراني تسراوي  مرن المحرور مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرذلك تكرون درجرة تحقرق هرذه المواصرفة  (.-.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما برين (89888)
علرى مسرتوى تحقرق مرتفرع ( .2، 21، 22)قرد حصرلت جميرع المؤشررات و  %(.288)بنسبة ؛ و مرتفعة

 .لكل منها( 988.)بمتوسط حسابي 
ثانوي مالءمتره للمرحلرة العمريرة للمتعلمرين الويظهر تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف األول 

تمامرررات المتعلمرررين ن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهبدرجرررة مرتفعرررة، وتعرررزى هرررذه النتيجرررة أل
العامرررة والعلميرررة فررري كثيرررر مرررن المواضرررع، يحررروي مصرررطلحات ومفررراهيم واضرررحة ومألوفرررة الداللرررة لررردى 

ماعردا فري المتعلمين، كما جاء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمرين فري هرذه المرحلرة، 
موضرروع )لفصرل الثالرث افري  درس التسرارع: بعرض مرن الشرواهد واألمثلرة التري تحتراج إلررى مراجعرة مثرل

حيرررث يقررع العديرررد مررن الطررالب بررراللبس بررين كيفيرررة  (.7، 71)صررر( التسررارع الموجررب والتسرررارع السررالب
المصاحب للشرح، وموضوع المتجهات وجمعها  (. -7)تحديد اتجاه أو إشارة التسارع وفي فهم الشكل 

حيث يصعب على الطالب   (21)صررواستخدام الدوال المثلثية في تحديد المركبات في الفصل الخامس 
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ولم لكل منهما ( 8988)المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قيمته (  .، 7)حتل المؤشران رقم امنخفض، و 
 .يتحققا

وبشكل عام عند تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي لوحظ أن تحقق مؤشرات 
وافر جميع المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في ت عدا مؤشر ما ،هذه المواصفة كان منخفضا

ُيعرِّف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث تحقق مؤشر  وجاء ،حقق بدرجة مرتفعةالبيئة المحلية فقد ت
ليل الكيفي متسقة مع هذه وجاءت نتائج التح نخفضًا،م التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقه

أما ما يتعلق بتعزيزه منجزات  ،ولم يسجل المحللون أي شاهد لهذا المؤشر إال في موضعين ،النتائج
وطن وموارده المختلفة لم يسجل المحللون عليه سوى شاهد واحد تمثل في إدراج صورة لبرج مكة في ال

 .، كما أفتقر محتوى الكتاب إلى اإلشارة إلحصائيات من البيئة المحلية(27)صرر
لما تم اإلشارة له سابًقا أن طبيعة محتوى الكتاب تهتم بدراسة الجانب وتعزى هذه النتيجة 

والذي يتطلب اإلسهاب في يكا في جميع فصوله، كانحت والتطبيقي والذي يركز على الميالرياضي الب
قد ال يظهر معه ارتباط ظاهر بالبيئة التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضمن سياق علمي مركز، 

 ، ويمكن االستدالل كيفيًا على بعض الشواهد واألمثلة التي تم التوصل لها من قبل المحللينالمحلية
في الفصل األول : فمثالً  ،ويمكن األخذ بها في بعض المواضع لتعزيز ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية

وحدات القياس عند  إلى التطرق كانيمكن إضافة صور ألي أداة قياس من السعودية، كما أنه باإلم
رفاق صور لها عند تناول موضوع.. . ،لذراعا، الصاع، المسلمين قديًما مثل المد الوحدات  وا 

، (4.)رص( أنظمة اإلحداثيات)وفي الفصل الثاني يمكن إضافة تحديد القبلة في كل منطقة  ،(27)صر
 (الدقة في قياس الزمن)كما يمكن وضع ساعة مكة وكيف توحدت الدول المسلمة بتوقيت مكة 

لفصل ، وفي الفصل الثالث يمكن ذكر إحصائيات عن حوادث السيارات بسبب السرعة، وفي ا(1.)رص
ذكر  إلى إضافة يمكن مقارنة التقويم الهجري مع الميالدي بالنسبة لحركة األجرام السماوية، السابع

دراج بعض الصور من بيئتنا بشكل متناغم مع موضوعات محتوى كتاب الفيزياء  بعض األسماء وا 
 . المحليةبما يعزز جانب ارتباط المحتوى بالبيئة للصف األول الثانوي أو في الصفوف الالحقة 

التي أجريت على سلسله مناهج ( .188)وتأتي نتائج هذه المواصفة متسقة مع دراسة بلفقيه 
العلوم المترجمة والتي خلصت إلى أن كتب العلوم المترجمة بحاجة إلى إعادة نظر من حيث ارتباطها 

 .بالبيئة المحلية
 

 زياء للصف األول الثانويكتاب الفي مالءمة محتوى: من المحور الثاني المواصفة الثانية 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للمعرفة العلمية  كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي محتوى مالءمةتركز هذه المواصفة على و 
وترم . وتلبيرة حاجراتهم واهتمامراتهم العلميرة ،المتوقعة لدى المتعلمين واستخدام مصطلحات مألوفرة لرديهم
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مؤشررات وذلرك ( .)ة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها تحليل تقييم المحللين األربع
باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب المئويررة لمسررتوى 

 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 244-4 جدول 

مالءمة المحتوى "كرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية الت
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

المعرفة العلميرة المتوقعرة  يتالءم المحتوى مع 22
 .لدى المتعلمين في هذه المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
م المحتررررررررروى مصرررررررررطلحات مألوفرررررررررة  َيسرررررررررتخدت
واضرررررحة الداللرررررة لررررردى المتعلمرررررين فررررري هرررررذه 

 .المرحلة

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

ُيلبي المحتروى حاجرات واهتمامرات المتعلمرين 
التثقيررف العلمرري حررول الررذات، : مثررل. ةالعلميرر

للتخصصررررررات ( الرررررروظيفي)التثقيررررررف المهنرررررري 
 .العلمية

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

  89888 988. الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
 %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (144-4)ضررح مرررن الجرردول يت
، وبرانحراف معيراري (988.)الثراني تسراوي  مرن المحرور مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبرذلك تكرون درجرة تحقرق هرذه المواصرفة  (.-.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما برين (89888)
علرى مسرتوى تحقرق مرتفرع ( .2، 21، 22)قرد حصرلت جميرع المؤشررات و  %(.288)بنسبة ؛ و مرتفعة

 .لكل منها( 988.)بمتوسط حسابي 
ثانوي مالءمتره للمرحلرة العمريرة للمتعلمرين الويظهر تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف األول 

تمامرررات المتعلمرررين ن محتررروى الكتررراب جررراء معرررززًا لحاجرررات واهبدرجرررة مرتفعرررة، وتعرررزى هرررذه النتيجرررة أل
العامرررة والعلميرررة فررري كثيرررر مرررن المواضرررع، يحررروي مصرررطلحات ومفررراهيم واضرررحة ومألوفرررة الداللرررة لررردى 

ماعردا فري المتعلمين، كما جاء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمرين فري هرذه المرحلرة، 
موضرروع )لفصرل الثالرث افري  درس التسرارع: بعرض مرن الشرواهد واألمثلرة التري تحتراج إلررى مراجعرة مثرل

حيرررث يقررع العديرررد مررن الطررالب بررراللبس بررين كيفيرررة  (.7، 71)صررر( التسررارع الموجررب والتسرررارع السررالب
المصاحب للشرح، وموضوع المتجهات وجمعها  (. -7)تحديد اتجاه أو إشارة التسارع وفي فهم الشكل 

حيث يصعب على الطالب   (21)صررواستخدام الدوال المثلثية في تحديد المركبات في الفصل الخامس 
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فهمها وتحديدها، وكذلك درس المقذوفات ومسائله في الفصل السادس ال يتناسرب مرع القردرات المعرفيرة 
 ،(44رص 4، .) انتدريبالمثل  ،للطالب ألن حل المسائل التدريبية يتطلب خطوات كثيرة تربك الطالب

كما فري درس المقرذوفات أو حرث الطرالب فري وقد يكون الهدف منها الحصول على تمايز في الطالب 
بعض الموضروعات علرى الرجروع إلرى دليرل الرياضريات كواجبرات قبليرة بحيرث تكرون لرديهم بنيرة معرفيرة 

 .سابقة تمهد لدراسة هذا المحتوى كما في بداية دراسة موضوع المتجهات
سررس النفسررية المرتبطررة إلررى أن السلسررلة األصررل تهررتم بمراعرراة األ بشرركل عررام وتعررزى هررذه النتيجررة     

بخصررائ  النمررو وحاجررات واهتمامررات وميررول ومشرركالت التالميررذ فرري تنظرريم محترروى المررنهج، بحيررث 
يمررس حاجررات المتعلمررين ويناسررب ميررولهم ويسرراعدهم فرري حررل مشرركالتهم، بمعنررى آخررر مراعرراة األسرراس 

التجاهرات الحديثرة فري ، باإلضافة إلرى األخرذ با(.188السعيد، )أثناء تنظيم المحتوى  في السيكولوجي
تطوير تدريس العلوم من ناحية تنروع موضروعات المحتروى ومرواده التعليميرة بمرا يتماشرى مرع اهتمامرات 

وبما أن المادة العلمية في بلد المنشأ تُقدم ضمن كتاب واحد بحيث يتم تناول  (....2أحمد، )التالميذ 
النسرخة المعربرة ُقسِّررم الكتراب إلرى سررتة  الموضروعات باتسراق مرع تسلسررل ورودهرا فري الكتراب، بينمررا فري

 ،أجزاء ليتسق مع طبيعة النظام التعليمي في المملكة حيث تقدم مادة الفيزيراء فري ثرالث سرنوات دراسرية
ممرا قرد يرؤدي إلرى تقرديم بعرض الفصرول وترأخير فصرول أخررى  ،وكل سنة مقسمة إلى فصرلين دراسريين

ات العالقة  بالردوال المثلثيرة تقردم بتوسرع فري محتروى بخالف تسلسلها في األصل، وحيث أن المفاهيم ذ
كنرررراب الرياضرررريات فرررري الصررررف الثرررراني الثررررانوي، وألهميررررة الررررربط بررررين الخبرررررات الرياضررررية فرررري الفيزيرررراء 
والرياضيات، لذا ال بد من نقلها لمحتوى كتاب الفيزيراء للصرف الثراني الثرانوي حيرث أن مرا يخر  هرذه 

وحتررى يصرربح متالئمررًا مررع خبرررات  ،الفيزيرراء للصررف األول الثررانويالرردوال ال يتوافررق مررع محترروى كترراب 
في ضرورة مالءمة كتب ( هر24.1)هذه النتيجة مع دراسة الجغيمان  قوتتف الطالب والمرحلة العمرية،

 .العلوم للمرحلة العمرية للمتعلمين
 

 للمرحلة انوي كتاب الفيزياء للصف األول الثمالءمة لغة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة
 العمرية

للقراءة والفهم  كتاب الفيزياء الصف األول الثانويتركز هذه المواصفة على مدى قابلية محتوى 
من قبل الطالب في الفئة العمرية المستهدفة، مع التأكد من خلوه من األخطاء اللغوية، والمطبعية، 

والمشتات، واتساقها في الوقت نفسه وتسلسل األفكار وترابطها، وخلو الصور واألشكال من االزدحام 
مع مضامين المحتوى، وموقعها المناسب ضمن سياق الن  المرتبطة به ، ومناسبة حجم الخط 

وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة . واأللوان للمرحلة العمرية
توسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والم( 7)والبالغ عددها 

 :التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
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 241-4 جدول 

ثة مالءمة مقروئية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثال
 المحتوى للمرحلة العمرية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

يخلرررررررررو المحترررررررررروى مررررررررررن األخطرررررررررراء  .2
 المطبعية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

بتسلسررررررل األفكررررررار تتسررررررم لغررررررة الكترررررراب  27
 وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تخلررررررو الصررررررور والرسرررررروم واألشرررررركال  27
 .التوضيحية من االزدحام والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
تتسرررررق الصرررررور والرسررررروم واألشررررركال 

تجررررررررررررارب مررررررررررررع مضررررررررررررامين التوضرررررررررررريحية وال
 .المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

تقرررررررع الصرررررررور والرسررررررروم واألشررررررركال 
التوضرريحية والجررداول والتجررارب فرري 
مكران مناسررب ضررمن الررن  المرررتبط 

 .بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسررربة حجرررم الخرررط ودرجرررة وضررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89888 988. الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة (.14-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (1000)من المحور الثاني تساوي  كتاب للمرحلة العمريةمالءمة لغة ال

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 988.-.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (89888)
 %(.288)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

( 988.)متوسطات الحسابية بلغت للوقد حصلت جميع المؤشرات لهذه المواصفة على قيم 
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 18، .2، 21، 27، 27، .2، 24)قد تحققت المؤشرات رقم و 
 .في المرتبة األولى مكرر عهالكل منها، وجاءت جمي( 988.)

يظهرررر تحليرررل محتررروى كتررراب الفيزيررراء للصرررف األول الثرررانوي أن لغرررة الكتررراب مالءمرررة للمرحلرررة 
يع مؤشررات لغرة الكتراب بدرجرة مرتفعرة إال أن نترائج وعلى الرغم من تحقق جم  ؛العمرية بدرجة مرتفعة

، ومررن األمثلررة علررى بعررض حررول هررذه المؤشرررات البسرريطةالتحليررل الكيفرري أظهرررت بعررض المالحظررات 
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فهمها وتحديدها، وكذلك درس المقذوفات ومسائله في الفصل السادس ال يتناسرب مرع القردرات المعرفيرة 
 ،(44رص 4، .) انتدريبالمثل  ،للطالب ألن حل المسائل التدريبية يتطلب خطوات كثيرة تربك الطالب

كما فري درس المقرذوفات أو حرث الطرالب فري وقد يكون الهدف منها الحصول على تمايز في الطالب 
بعض الموضروعات علرى الرجروع إلرى دليرل الرياضريات كواجبرات قبليرة بحيرث تكرون لرديهم بنيرة معرفيرة 

 .سابقة تمهد لدراسة هذا المحتوى كما في بداية دراسة موضوع المتجهات
سررس النفسررية المرتبطررة إلررى أن السلسررلة األصررل تهررتم بمراعرراة األ بشرركل عررام وتعررزى هررذه النتيجررة     

بخصررائ  النمررو وحاجررات واهتمامررات وميررول ومشرركالت التالميررذ فرري تنظرريم محترروى المررنهج، بحيررث 
يمررس حاجررات المتعلمررين ويناسررب ميررولهم ويسرراعدهم فرري حررل مشرركالتهم، بمعنررى آخررر مراعرراة األسرراس 

التجاهرات الحديثرة فري ، باإلضافة إلرى األخرذ با(.188السعيد، )أثناء تنظيم المحتوى  في السيكولوجي
تطوير تدريس العلوم من ناحية تنروع موضروعات المحتروى ومرواده التعليميرة بمرا يتماشرى مرع اهتمامرات 

وبما أن المادة العلمية في بلد المنشأ تُقدم ضمن كتاب واحد بحيث يتم تناول  (....2أحمد، )التالميذ 
النسرخة المعربرة ُقسِّررم الكتراب إلرى سررتة  الموضروعات باتسراق مرع تسلسررل ورودهرا فري الكتراب، بينمررا فري

 ،أجزاء ليتسق مع طبيعة النظام التعليمي في المملكة حيث تقدم مادة الفيزيراء فري ثرالث سرنوات دراسرية
ممرا قرد يرؤدي إلرى تقرديم بعرض الفصرول وترأخير فصرول أخررى  ،وكل سنة مقسمة إلى فصرلين دراسريين

ات العالقة  بالردوال المثلثيرة تقردم بتوسرع فري محتروى بخالف تسلسلها في األصل، وحيث أن المفاهيم ذ
كنرررراب الرياضرررريات فرررري الصررررف الثرررراني الثررررانوي، وألهميررررة الررررربط بررررين الخبرررررات الرياضررررية فرررري الفيزيرررراء 
والرياضيات، لذا ال بد من نقلها لمحتوى كتاب الفيزيراء للصرف الثراني الثرانوي حيرث أن مرا يخر  هرذه 

وحتررى يصرربح متالئمررًا مررع خبرررات  ،الفيزيرراء للصررف األول الثررانويالرردوال ال يتوافررق مررع محترروى كترراب 
في ضرورة مالءمة كتب ( هر24.1)هذه النتيجة مع دراسة الجغيمان  قوتتف الطالب والمرحلة العمرية،

 .العلوم للمرحلة العمرية للمتعلمين
 

 للمرحلة انوي كتاب الفيزياء للصف األول الثمالءمة لغة : من المحور الثاني المواصفة الثالثة
 العمرية

للقراءة والفهم  كتاب الفيزياء الصف األول الثانويتركز هذه المواصفة على مدى قابلية محتوى 
من قبل الطالب في الفئة العمرية المستهدفة، مع التأكد من خلوه من األخطاء اللغوية، والمطبعية، 

والمشتات، واتساقها في الوقت نفسه وتسلسل األفكار وترابطها، وخلو الصور واألشكال من االزدحام 
مع مضامين المحتوى، وموقعها المناسب ضمن سياق الن  المرتبطة به ، ومناسبة حجم الخط 

وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة . واأللوان للمرحلة العمرية
توسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه مؤشرات وذلك باستخراج التكرارت والم( 7)والبالغ عددها 

 :التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
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 241-4 جدول 

ثة مالءمة مقروئية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثال
 المحتوى للمرحلة العمرية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

 يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية 24
    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

يخلرررررررررو المحترررررررررروى مررررررررررن األخطرررررررررراء  .2
 المطبعية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

بتسلسررررررل األفكررررررار تتسررررررم لغررررررة الكترررررراب  27
 وترابطها

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

تخلررررررو الصررررررور والرسرررررروم واألشرررررركال  27
 .التوضيحية من االزدحام والمشتتات

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

21 
تتسرررررق الصرررررور والرسررررروم واألشررررركال 

تجررررررررررررارب مررررررررررررع مضررررررررررررامين التوضرررررررررررريحية وال
 .المحتوى

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن

2. 

تقرررررررع الصرررررررور والرسررررررروم واألشررررررركال 
التوضرريحية والجررداول والتجررارب فرري 
مكران مناسررب ضررمن الررن  المرررتبط 

 .بها

    4 ت

.988 89888 2 
    288 ن

مناسررربة حجرررم الخرررط ودرجرررة وضررروح  18
 .األلوان للمرحلة العمرية

    4 ت
.988 89888 2 

    288 ن
  89888 988. الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 %288 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 

 أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة الثالثة (.14-4)يتضح من الجدول 
، وبانحراف معياري (1000)من المحور الثاني تساوي  كتاب للمرحلة العمريةمالءمة لغة ال

وبذلك تكون درجة تحقق هذه ( 988.-.191)، ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين (89888)
 %(.288)؛ وبنسبة مرتفعةالمواصفة 

( 988.)متوسطات الحسابية بلغت للوقد حصلت جميع المؤشرات لهذه المواصفة على قيم 
بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ( 18، .2، 21، 27، 27، .2، 24)قد تحققت المؤشرات رقم و 
 .في المرتبة األولى مكرر عهالكل منها، وجاءت جمي( 988.)

يظهرررر تحليرررل محتررروى كتررراب الفيزيررراء للصرررف األول الثرررانوي أن لغرررة الكتررراب مالءمرررة للمرحلرررة 
يع مؤشررات لغرة الكتراب بدرجرة مرتفعرة إال أن نترائج وعلى الرغم من تحقق جم  ؛العمرية بدرجة مرتفعة

، ومررن األمثلررة علررى بعررض حررول هررذه المؤشرررات البسرريطةالتحليررل الكيفرري أظهرررت بعررض المالحظررات 
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سجل قيمة ( 2-.)في كتاب األنشطة العملية في تجربة الخامس ذكر في الفصل ما : األخطاء اللغوية
ألنرره مررن المعلرروم أن  سووطر  مررنبرردال صووفصررح كتابررة واأل( II+1)سررطر القرروة  (2)القرروة فرري الجرردول 

عررردم وقررروع الصرررور والرسررروم مؤشرررر  وبالنسررربة إلرررى. الجرررداول تقسرررم إلرررى أعمررردة وصرررفوف ولررريس أسرررطر
فرري الفصررل  :واألشرركال التوضرريحية والجررداول والتجررارب فرري مكرران مناسررب ضررمن الررن  المرررتبط بهررا

وكرذلك التعامرل مرع ، (21)رن يرحل إلى  صواألفضل أ ،غير مناسب (11)رالخامس تطبيق الفيزياء ص
 .قبل األمثلة والتدريبات  (.2)من األفضل أن يرحل إلى صرر( 11)حاالت االحتكاك صرر

وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى اهتمررام القررائمين علرررى مواءمررة الكتررب لمعررايير لغررة الكترراب وتقرررديرهم 
مررادة العلميرررة المضررمنة مرررن نصرررو  لدرجررة أهميتهرررا للطلبررة، ومررردى مالءمتهررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم لل

ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسرررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم، إضررافة إلرررى ترردعيم كتررب العلرروم ب سرررتراتيجيات 
معالجررة المعلومررات وتنظيمهررا، ومراعرراتهم للعوامررل المررؤثرة علررى فهررم الررن  المقرررؤ سررواًء تلررك المتعلقررة 

وارتباطه بالفكرة المراد تحقيقها، ومراعراة تسلسرل  بالمحتوى من حيث وضوح المحتوى، وطريقة تنظيمه،
وعررردد الفقررررات ومرررا تحويررره مرررن كرررم األفكرررار وغيرهرررا، أو تلرررك التررري تتصرررل بعوامرررل ، األفكرررار وترابطهرررا

الطباعرررة واإلخرررراج ووضررروح المرررادة المطبوعرررة وشررركلها وعررررض األسرررطر والعنررراوين البرررارزة وغيرهرررا مرررن 
ى اسرتطالع الررأي والمراجعرة الدائمرة عرن طريرق أخرذ التغذيرة إضافة إلى ذلك حر  الوزارة علر. عوامل

الراجعة من معلمي ومعلمات العلوم فري المردارس ومرن الطلبرة وأوليراء األمرور حرول معرايير تلرك الكترب 
 (.     1822اللجنة العلمية للرياضيات والعلوم، )ومنها معيار لغة الكتاب 

صرور والرسروم واألشركال التوضريحية فري  كتراب كما تعطي هذه النتيجة داللة كبيررة علرى أن ال
الطالررب وكراسررة النشرراط واضررحة ودقيقررة وترررتبط بررالمحتوى والصررفحة، وتخلررو مررن االزدحررام والمشررتتات، 

ويعررررزى ذلررررك إلررررى اهتمررررام الكتررررب بمعررررايير مالءمررررة الصررررور والرسرررروم  .وتتسررررم مكوناتهررررا بررررالترابط بينهررررا
الشررروط والمواصررفات الترري تتبناهررا وزارة التربيررة والتعلرريم واألشرركال التوضرريحية، وحرصررها علررى االلتررزام ب

خراجها، ومنها مواصفات الرسروم واألشركال التوضريحية  الغرانم وآخررون، )في تصميم الكتب المدرسية وا 
188. .) 

وتأتي هذه النتيجة منسجمة مع التوجهات المعاصرة في بناء المنراهج والكترب المدرسرية، والتري 
الكتراب المدرسري بشركل متسلسرل ومتررابط ويرزود باألشركال والرسروم الجرداول تؤكد على ضررورة عررض 

كمرا تتسرق هرذه النتيجرة إلرى  (.1822 ،العمرري)وأن يراعى فيه الدقة والحداثرة فري تقرديم المرادة العلميرة 
، الترري خلصررت إلررى أن كتررب (1821) حررد كبيررر مررع نتررائج دراسررة مكتررب التربيررة العربرري لرردول الخلرريج

عام مناسبة لمستوى تعلم الطلبة فيما يتعلق باختالف تراكيب اللغة واسرتخدام أمثلرة واقعيرة العلوم بشكل 
 .لتوضيح المفاهيم
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 كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي لبيئة المتعلمينمواءمة  :خالصة نتائج المحور الثاني 
ل إليهررا بعررد لعرررض نتررائج المحررور الثرراني الكلرري، والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصرر

 مؤشرررًا،( 24)مواصررفات تضررمنت ( .)تحليررل كررل مواصررفة مررن مواصررفات هررذا المحررور والبررالغ عررددها 
ترررم عررررض نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات،واالنحرافات و 

طات الحسابية المتوس( 147-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 241-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %.9.. 89888 2988 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %288 89888 988. مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 2 %288 8988 988. مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %12 89842 .194 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي  (147-4)من الجدول  يتضح
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (89842)، وبانحراف معياري (.194)تساوي 

 %(. 12)، ونسبة التحقق تساوي  (988. -.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (988.-2988)الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات 

بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمينتحققت المواصفة الثانية 
مالءمة لغة الكتاب للمرحلة وجاءت في المرتبة األولى مكرر مع المواصفة الثالثة ( 988.)بلغ 

ارتباط المحتوى بالبيئة ، وأخيرًا المواصفة األولى (988.)حسابي بلغ  بدرجة مرتفعة وبمتوسط العمرية
وجاءت في المرتبة الثانية بين مواصفات المحور  ، (2988)بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي  المحلية
 .الثاني

 

 عرض ومناقشة نتائج تحليل مواءمة كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي 4-2-1
حتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي ، الفصرررل يسرررتعرض هرررذا الجرررزء نترررائج تحليرررل م

الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني لتحديرد مسرتوى تمثيرل محترواه لررثقافة المجتمرع وبيئرة المتعلمرين، 
من خالل عرض نتائج مواصفات كل محور في ضوء مسرتوى تحقرق مؤشرراتها، ومرن ثرم عررض نترائج 

 :ى تحقق جميع المواصفات كما يليالمحور الكلي لهذا الصف بالنظر لمستو 
 
 



519

333 
 

سجل قيمة ( 2-.)في كتاب األنشطة العملية في تجربة الخامس ذكر في الفصل ما : األخطاء اللغوية
ألنرره مررن المعلرروم أن  سووطر  مررنبرردال صووفصررح كتابررة واأل( II+1)سررطر القرروة  (2)القرروة فرري الجرردول 

عررردم وقررروع الصرررور والرسررروم مؤشرررر  وبالنسررربة إلرررى. الجرررداول تقسرررم إلرررى أعمررردة وصرررفوف ولررريس أسرررطر
فرري الفصررل  :واألشرركال التوضرريحية والجررداول والتجررارب فرري مكرران مناسررب ضررمن الررن  المرررتبط بهررا

وكرذلك التعامرل مرع ، (21)رن يرحل إلى  صواألفضل أ ،غير مناسب (11)رالخامس تطبيق الفيزياء ص
 .قبل األمثلة والتدريبات  (.2)من األفضل أن يرحل إلى صرر( 11)حاالت االحتكاك صرر

وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى اهتمررام القررائمين علرررى مواءمررة الكتررب لمعررايير لغررة الكترراب وتقرررديرهم 
مررادة العلميرررة المضررمنة مرررن نصرررو  لدرجررة أهميتهرررا للطلبررة، ومررردى مالءمتهررا لمسرررتواهم، واختيرررارهم لل

ومررواد قرائيررة بمررا يررتالءم ومسرررتوى فهررم الطلبررة وبيئررتهم، إضررافة إلرررى ترردعيم كتررب العلرروم ب سرررتراتيجيات 
معالجررة المعلومررات وتنظيمهررا، ومراعرراتهم للعوامررل المررؤثرة علررى فهررم الررن  المقرررؤ سررواًء تلررك المتعلقررة 

وارتباطه بالفكرة المراد تحقيقها، ومراعراة تسلسرل  بالمحتوى من حيث وضوح المحتوى، وطريقة تنظيمه،
وعررردد الفقررررات ومرررا تحويررره مرررن كرررم األفكرررار وغيرهرررا، أو تلرررك التررري تتصرررل بعوامرررل ، األفكرررار وترابطهرررا

الطباعرررة واإلخرررراج ووضررروح المرررادة المطبوعرررة وشررركلها وعررررض األسرررطر والعنررراوين البرررارزة وغيرهرررا مرررن 
ى اسرتطالع الررأي والمراجعرة الدائمرة عرن طريرق أخرذ التغذيرة إضافة إلى ذلك حر  الوزارة علر. عوامل

الراجعة من معلمي ومعلمات العلوم فري المردارس ومرن الطلبرة وأوليراء األمرور حرول معرايير تلرك الكترب 
 (.     1822اللجنة العلمية للرياضيات والعلوم، )ومنها معيار لغة الكتاب 

صرور والرسروم واألشركال التوضريحية فري  كتراب كما تعطي هذه النتيجة داللة كبيررة علرى أن ال
الطالررب وكراسررة النشرراط واضررحة ودقيقررة وترررتبط بررالمحتوى والصررفحة، وتخلررو مررن االزدحررام والمشررتتات، 

ويعررررزى ذلررررك إلررررى اهتمررررام الكتررررب بمعررررايير مالءمررررة الصررررور والرسرررروم  .وتتسررررم مكوناتهررررا بررررالترابط بينهررررا
الشررروط والمواصررفات الترري تتبناهررا وزارة التربيررة والتعلرريم واألشرركال التوضرريحية، وحرصررها علررى االلتررزام ب

خراجها، ومنها مواصفات الرسروم واألشركال التوضريحية  الغرانم وآخررون، )في تصميم الكتب المدرسية وا 
188. .) 

وتأتي هذه النتيجة منسجمة مع التوجهات المعاصرة في بناء المنراهج والكترب المدرسرية، والتري 
الكتراب المدرسري بشركل متسلسرل ومتررابط ويرزود باألشركال والرسروم الجرداول تؤكد على ضررورة عررض 

كمرا تتسرق هرذه النتيجرة إلرى  (.1822 ،العمرري)وأن يراعى فيه الدقة والحداثرة فري تقرديم المرادة العلميرة 
، الترري خلصررت إلررى أن كتررب (1821) حررد كبيررر مررع نتررائج دراسررة مكتررب التربيررة العربرري لرردول الخلرريج

عام مناسبة لمستوى تعلم الطلبة فيما يتعلق باختالف تراكيب اللغة واسرتخدام أمثلرة واقعيرة العلوم بشكل 
 .لتوضيح المفاهيم
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 كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي لبيئة المتعلمينمواءمة  :خالصة نتائج المحور الثاني 
ل إليهررا بعررد لعرررض نتررائج المحررور الثرراني الكلرري، والترري تمثررل خالصررة النتررائج الترري تررم التوصرر

 مؤشرررًا،( 24)مواصررفات تضررمنت ( .)تحليررل كررل مواصررفة مررن مواصررفات هررذا المحررور والبررالغ عررددها 
ترررم عررررض نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات،واالنحرافات و 

طات الحسابية المتوس( 147-4)المعيارية، والنسب المئوية لمستوى تحققها، وترتيبها، ويوضح الجدول 
 :والنسب المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 241-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 1 %.9.. 89888 2988 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %288 89888 988. مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 2 %288 8988 988. مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %12 89842 .194 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات المحور الثاني الكلي  (147-4)من الجدول  يتضح
، وبذلك تكون درجة تحقق هذا المحور مرتفعة؛ حيث (89842)، وبانحراف معياري (.194)تساوي 

 %(. 12)، ونسبة التحقق تساوي  (988. -.191)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيث (988.-2988)الحسابية لمستوى تحقق المواصفات بين وتراوحت قيم المتوسطات 

بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمينتحققت المواصفة الثانية 
مالءمة لغة الكتاب للمرحلة وجاءت في المرتبة األولى مكرر مع المواصفة الثالثة ( 988.)بلغ 

ارتباط المحتوى بالبيئة ، وأخيرًا المواصفة األولى (988.)حسابي بلغ  بدرجة مرتفعة وبمتوسط العمرية
وجاءت في المرتبة الثانية بين مواصفات المحور  ، (2988)بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي  المحلية
 .الثاني

 

 عرض ومناقشة نتائج تحليل مواءمة كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي 4-2-1
حتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي ، الفصرررل يسرررتعرض هرررذا الجرررزء نترررائج تحليرررل م

الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني لتحديرد مسرتوى تمثيرل محترواه لررثقافة المجتمرع وبيئرة المتعلمرين، 
من خالل عرض نتائج مواصفات كل محور في ضوء مسرتوى تحقرق مؤشرراتها، ومرن ثرم عررض نترائج 

 :ى تحقق جميع المواصفات كما يليالمحور الكلي لهذا الصف بالنظر لمستو 
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 :لثقافة المجتمع السعودي كتاب الكيمياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور األول 4-1-7-2
محتروى كتراب الكيميراء للصرف األول الثرانوي  اهتمراميركز هرذا المحرور علرى الكشرف عرن مردى        

عات والنظم المحلية وعدم التصادم معها، بتعزيز الهوية اإلسالمية، والهوية الوطنية واالتساق مع التشري
مؤشرات، وتعرض نتائج هذا المحور من خالل تحليل نترائج كرل ( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 

 .مواصفة على حده من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور
 

 مراعاة الهوية اإلسالمية: المواصفة األولى من المحور األول 
بتعزيررز محترروى كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانوي  إسررهامهررذه المواصررفة علررى مرردى تركررز 

وتعزيررزه  الجانررب اإليمرراني، ومراعاترره بجميررع مكوناترره لمبررادئ وقرريم الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة
برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكرل مؤشرر مرن مؤشررات  لها، وا 

مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف ( .)هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 
 : المعياري لهذه التكرارت، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 247-4 جدول 

مراعاة الهوية  مؤشرات المواصفة األولىالمئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل التكرارات والنسب
 اإلسالمية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 المعياري

 الترتيب
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

ُيسرررررهتم المحتررررروى فررررري تعزيرررررز الجانرررررب اإليمررررراني بتضرررررمنه  2
 .ا ودالئل علمية من القرآن الكريم والسنة النبويةنصوص

 2 1   ت
897. 89.88 

1 
 .1 .7   ن

يراعررررري المحتررررروى مبررررررادئ الشرررررريعة اإلسرررررالمية والثوابررررررت  1
 .الدينية

    4 ت
.988 89888 

2 
    288 ن

يشررررررير المحتررررررروى إلرررررررى المررررررر ثر العلميرررررررة لعلمررررررراء العررررررررب  .
 .والمسلمين

 4    ت
8988 89888 

. 
 288    ن
  89277 .291 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 %4297 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (147-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (89277)، وبانحراف معياري (.291)ساوي ت مراعاة الهوية اإلسالمية

؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من -.897)بين  ما
(4297.)% 

، (988.-8988)وتراوحت قيم المتوسرطات الحسرابية لمسرتوى تحقرق مؤشررات هرذه المواصرفة برين      
، يليره ( 988.)جة مرتفعة وجراء فري المرتبرة األولرى وبمتوسرط حسرابي قيمتره وتحقق المؤشر الثاني بدر 
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وتحقرق بدرجرة منخفضرة، أمرا المؤشرر ( .897)المؤشر األول في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمتره 
 . وبذلك احتل المرتبة األخيرة( 8988)متوسط حسابي قيمته فلم يتحقق وحصل على الثالث 
نترررائج تحليرررل محتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي بفصرررليه األول  بشررركل عرررام أظهررررتو      

والثاني أن مراعاته للهوية اإلسالمية كان منخفضًا، مما يعني أن هذا الجانب لم يالق االهتمرام الكرافي 
عنررد مواءمترره، وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أنرره علررى الرررغم مررن مراعرراة المحترروى بجميررع مكوناترره لمبررادئ 

اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة، وانسررجامه معهررا، حيررث لررم يظهررر فيرره مررا يخررالف ذلررك فرري نرر   الشررريعة
إال أن إسررهامه فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني . عرردا نصررًا واحرردا سيشررار لرره الحقرراً  مكترروب أو صررورة مررا

بة وقد يعزى ذلك لصعو  بتضمنه نصوصَا ودالئل علمية من القرآن الكريم والسنة النبوية كان منخفضًا،
وجاءت نتيجة الوقت؛  متزامن مع عملية التعريب في نفس تحقيق المواءمة اإليمانية بأعلى درجة بشكل

شرواهد فقرط ( 4)سروى أربعرة التحليل الكيفي للكتراب متسرقة مرع هرذه النترائج، حيرث لرم يسرجل المحللرون 
ثررةن مررن هررذه حيررث ُعرتضررت ثال. علررى المؤشررر األول، تركررزت فرري الفصررلين األول والثرراني مررن الكترراب

الشواهد في الفصل األول في صورة ربط بعض المعلومات بقدرة اهلل سبحانه وتعرالى فري الخلرق وحسرن 
 ولرم. تدبيره لما فيه نفع لمخلوقاته، فري حرين جراء شراهد فري الفصرل الثراني فري صرورة آيرة قرآنيرة كريمرة

إلررى عظمررة الخررالق سرربحانه يتحقررق هررذا المؤشررر فرري بقيررة فصررول الكترراب، بررالرغم مررن إمكانيررة اإلشررارة 
وتعالى، بما يتناسب مع موضوع بعض الدروس، مما أظهرر الحاجرة إلرى مزيرد مرن النصرو  والردالئل 
العلميررة مررن القرررآن والسررنة الترري يمكررن إدراجهررا فرري العديررد مررن دروس فصررول الكترراب، والترري مررن شررأنها 

توضيح أنَّ اهلل خلق كل  كان يمكن:  زيادة اإلسهام في تعزيز الجانب اإليماني، مثاًل في الفصل األول
 ،(27  )وتعريرف المرادة ( 21  )شيٍء من مرادة؛ وذلرك فري الفقررات التري تتنراول تعريرف الكيميراء 

وفرري الفصررل الثرراني يمكررن تأكيررد ذلررك فرري شررذوذ المرراء عررن سررائر المررواد األخرررى فرري خواصرره الطبيعيررة 
صررلبة، سررائلة،  :المررواد فرري أربعررة حرراالت ، وأيًضررا برر براز حكمررة اهلل فرري أن جعررل(41، 47، 48  )

 ،(.4  )مع اإلشارة ألهمية هذا التنوع في حياة المخلوقات وفي حفظ النظام الكوني  ،غازية، بالزما
يمكررن اإلشررارة لعظمررة خلررق اهلل سرربحانه وتعررالى للررذرة؛ الترري مررا زال العلمرراء  كرران ،وفرري الفصررل الثالررث

، وبيررران حكمرررة اهلل عرررزَّ وجرررل فررري أن جعرررل لررربعض (17  )يبحثرررون فررري تركيبهرررا فيكتشرررفون الجديرررد 
وفرري الفصررل الرابررع مررن المهررم جررد ا ربررط سلسررلة  ،العناصررر نظررائر فرري الطبيعررة فيهررا منفعررة لمخلوقاترره

برحمة اهلل بخلقه ( .2  )في دليل التجارب العملية و في كتاب الطالب،  (17  )النشاط الكيميائي 
صائصها، وتتفاعل فيما بينها وفق هذه الخصائ  التي قردرها اهلل وما سخره لهم من مواد تتباين في خ

وكرذلك ظراهرة ( 41  )لكلٍّ منها، كما ُيمكن ربط التفاعالت الكيميائية التي تحدث في جسم اإلنسان 
عجازه سبحانه فري خلقره( .4  )التألق الحيوي في بعض الحيوانات  وفري الفصرل . بقدرة اهلل تعالى وا 

يمكررن ربررط خاصررية امتصررا  بعررض األمررالح  كرران؛ ( .1  " )مررالح المائيررةاأل"الخررامس فرري درس 
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 :لثقافة المجتمع السعودي كتاب الكيمياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور األول 4-1-7-2
محتروى كتراب الكيميراء للصرف األول الثرانوي  اهتمراميركز هرذا المحرور علرى الكشرف عرن مردى        

عات والنظم المحلية وعدم التصادم معها، بتعزيز الهوية اإلسالمية، والهوية الوطنية واالتساق مع التشري
مؤشرات، وتعرض نتائج هذا المحور من خالل تحليل نترائج كرل ( 7)ويتضمن مواصفتين يندرج تحتها 

 .مواصفة على حده من خالل مؤشراتها وتحديد ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور
 

 مراعاة الهوية اإلسالمية: المواصفة األولى من المحور األول 
بتعزيررز محترروى كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانوي  إسررهامهررذه المواصررفة علررى مرردى تركررز 

وتعزيررزه  الجانررب اإليمرراني، ومراعاترره بجميررع مكوناترره لمبررادئ وقرريم الشررريعة اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة
برازه لم ثر العلماء العرب والمسلمين، وتم تحليل تقييم المحللين األربعة لكرل مؤشرر مرن مؤشررات  لها، وا 

مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف ( .)هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 
 : المعياري لهذه التكرارت، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي

 247-4 جدول 

مراعاة الهوية  مؤشرات المواصفة األولىالمئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل التكرارات والنسب
 اإلسالمية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 المعياري

 الترتيب
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

ُيسرررررهتم المحتررررروى فررررري تعزيرررررز الجانرررررب اإليمررررراني بتضرررررمنه  2
 .ا ودالئل علمية من القرآن الكريم والسنة النبويةنصوص

 2 1   ت
897. 89.88 

1 
 .1 .7   ن

يراعررررري المحتررررروى مبررررررادئ الشرررررريعة اإلسرررررالمية والثوابررررررت  1
 .الدينية

    4 ت
.988 89888 

2 
    288 ن

يشررررررير المحتررررررروى إلرررررررى المررررررر ثر العلميرررررررة لعلمررررررراء العررررررررب  .
 .والمسلمين

 4    ت
8988 89888 

. 
 288    ن
  89277 .291 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول

 %4297 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور األول
 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق المواصفة األولى  (147-4)يتضح من الجدول 
، ويقع هذا المتوسط في المدى (89277)، وبانحراف معياري (.291)ساوي ت مراعاة الهوية اإلسالمية

؛ وبنسبة منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( 29.8أقل من -.897)بين  ما
(4297.)% 

، (988.-8988)وتراوحت قيم المتوسرطات الحسرابية لمسرتوى تحقرق مؤشررات هرذه المواصرفة برين      
، يليره ( 988.)جة مرتفعة وجراء فري المرتبرة األولرى وبمتوسرط حسرابي قيمتره وتحقق المؤشر الثاني بدر 
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وتحقرق بدرجرة منخفضرة، أمرا المؤشرر ( .897)المؤشر األول في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قيمتره 
 . وبذلك احتل المرتبة األخيرة( 8988)متوسط حسابي قيمته فلم يتحقق وحصل على الثالث 
نترررائج تحليرررل محتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي بفصرررليه األول  بشررركل عرررام أظهررررتو      

والثاني أن مراعاته للهوية اإلسالمية كان منخفضًا، مما يعني أن هذا الجانب لم يالق االهتمرام الكرافي 
عنررد مواءمترره، وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أنرره علررى الرررغم مررن مراعرراة المحترروى بجميررع مكوناترره لمبررادئ 

اإلسررالمية والثوابررت الدينيررة، وانسررجامه معهررا، حيررث لررم يظهررر فيرره مررا يخررالف ذلررك فرري نرر   الشررريعة
إال أن إسررهامه فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني . عرردا نصررًا واحرردا سيشررار لرره الحقرراً  مكترروب أو صررورة مررا

بة وقد يعزى ذلك لصعو  بتضمنه نصوصَا ودالئل علمية من القرآن الكريم والسنة النبوية كان منخفضًا،
وجاءت نتيجة الوقت؛  متزامن مع عملية التعريب في نفس تحقيق المواءمة اإليمانية بأعلى درجة بشكل

شرواهد فقرط ( 4)سروى أربعرة التحليل الكيفي للكتراب متسرقة مرع هرذه النترائج، حيرث لرم يسرجل المحللرون 
ثررةن مررن هررذه حيررث ُعرتضررت ثال. علررى المؤشررر األول، تركررزت فرري الفصررلين األول والثرراني مررن الكترراب

الشواهد في الفصل األول في صورة ربط بعض المعلومات بقدرة اهلل سبحانه وتعرالى فري الخلرق وحسرن 
 ولرم. تدبيره لما فيه نفع لمخلوقاته، فري حرين جراء شراهد فري الفصرل الثراني فري صرورة آيرة قرآنيرة كريمرة

إلررى عظمررة الخررالق سرربحانه يتحقررق هررذا المؤشررر فرري بقيررة فصررول الكترراب، بررالرغم مررن إمكانيررة اإلشررارة 
وتعالى، بما يتناسب مع موضوع بعض الدروس، مما أظهرر الحاجرة إلرى مزيرد مرن النصرو  والردالئل 
العلميررة مررن القرررآن والسررنة الترري يمكررن إدراجهررا فرري العديررد مررن دروس فصررول الكترراب، والترري مررن شررأنها 

توضيح أنَّ اهلل خلق كل  كان يمكن:  زيادة اإلسهام في تعزيز الجانب اإليماني، مثاًل في الفصل األول
 ،(27  )وتعريرف المرادة ( 21  )شيٍء من مرادة؛ وذلرك فري الفقررات التري تتنراول تعريرف الكيميراء 

وفرري الفصررل الثرراني يمكررن تأكيررد ذلررك فرري شررذوذ المرراء عررن سررائر المررواد األخرررى فرري خواصرره الطبيعيررة 
صررلبة، سررائلة،  :المررواد فرري أربعررة حرراالت ، وأيًضررا برر براز حكمررة اهلل فرري أن جعررل(41، 47، 48  )

 ،(.4  )مع اإلشارة ألهمية هذا التنوع في حياة المخلوقات وفي حفظ النظام الكوني  ،غازية، بالزما
يمكررن اإلشررارة لعظمررة خلررق اهلل سرربحانه وتعررالى للررذرة؛ الترري مررا زال العلمرراء  كرران ،وفرري الفصررل الثالررث

، وبيررران حكمرررة اهلل عرررزَّ وجرررل فررري أن جعرررل لررربعض (17  )يبحثرررون فررري تركيبهرررا فيكتشرررفون الجديرررد 
وفرري الفصررل الرابررع مررن المهررم جررد ا ربررط سلسررلة  ،العناصررر نظررائر فرري الطبيعررة فيهررا منفعررة لمخلوقاترره

برحمة اهلل بخلقه ( .2  )في دليل التجارب العملية و في كتاب الطالب،  (17  )النشاط الكيميائي 
صائصها، وتتفاعل فيما بينها وفق هذه الخصائ  التي قردرها اهلل وما سخره لهم من مواد تتباين في خ

وكرذلك ظراهرة ( 41  )لكلٍّ منها، كما ُيمكن ربط التفاعالت الكيميائية التي تحدث في جسم اإلنسان 
عجازه سبحانه فري خلقره( .4  )التألق الحيوي في بعض الحيوانات  وفري الفصرل . بقدرة اهلل تعالى وا 

يمكررن ربررط خاصررية امتصررا  بعررض األمررالح  كرران؛ ( .1  " )مررالح المائيررةاأل"الخررامس فرري درس 
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للمرراء أو فقرردانها لرره فرري ظررروف معينررة ومررا يتيحرره ذلررك مررن تنرروع اسررتخداماتها فرري مختلررف المجرراالت؛ 
 . بقدرة اهلل سبحانه وتعالى وحسن تدبيره في مخلوقاته

يعة اإلسرالمية والثوابررت الدينيررة، ولررم كرذلك يالحررظ أن الكترراب قرد راعررى بشرركل مرتفرع مبررادئ الشررر       
؛ (8.  )يسجل المحللون سروى شراهٍد سرلبيٍّ واحرٍد فري دليرل التجرارب العمليرة الفصرل الدراسري األول 

م، وكرران مررن األولررى أن تررذكر العنررب وقررد جرراء النهرري فرري صررحيح السررنة  وهررو التعبيررر عررن العنررب بررالَكرن
ًمررا، وهررذا ألن لفظرر م"ة الشررريفة عررن تسررمية العنررب كرن ترردل علررى كثرررة الخيررر والمنررافع المسررمى بهررا، " الَكرررن

الشرراب المرأخوذ منره، وهرذا ذريعرة إلرى  الخمررةوتسمية العنب بالكرم هرو وصرف الخيرر والمنرافع ألصرل 
 (. 8..2 ابن القيم الجوزيه،)مدح ما حرم اهلل وتهييج النفوس إليه 

حترروى الكترراب لررم يررراع مرر ثر العلمرراء العرررب المؤشررر الثالررث؛ ممررا يرردل علررى أن م لررم يتحقررقبينمررا       
والمسلمين  الذين وضعوا أسس هذا العلم، بالرغم من كون المحتوى مجال خصب لذلك، وقد يعزى هذا 

ن على المواءمة يغفلون عن و إلى عدم اإلشارة إلى ذلك في النسخة األصلية بطبيعتها، مما جعل القائم
سرررالمية ويعززهرررا فررري نفررروس طالبنررا، مرررع وجرررود العديرررد مرررن إضررافة هرررذا الجانرررب الرررذي يبررررز الهويررة اإل

دراجرره ضررمن موضرروعات الكترراب ذات العالقررة بشرركل يتنرراغم مررع المحترروى العلمررري،  الفررر  لتعزيررزه وا 
كران يمكرن التنويره إلرى العلمراء العررب ( 18  )فري درس الطرائرق العلميرة : في الفصل األول : فمثالً 

في تحديد خطوات الطريقة العلمية، مع عرض لربعض مر ثرهم فري  والمسلمين الذين سبقوا علماء الغرب
كران يمكرن التطررق إلرى اهتمرام جرابر برن حيران بالتجرارب العمليرة؛ فهرو أول ( 11)ركل مرحلة، وفي صر

من أسس العلم التجريبي للكيمياء، وكذلك أبرو بكرٍر الررازي مؤسرس الكيميراء الحديثرة فري الشررق والغررب 
كرران : وفرري الفصررل الثرراني. دوات واألجهررزة الترري صررنعوها إلجررراء التجررارب العمليررةمًعررا، كمررا ُيعرررَّف برراأل

؛ وفرري درس المخرراليط (.4  )مكتشررف قررانون حفررظ الكتلررة  المجريطرري يمكررن التنويرره  للعررالم المسررلم
يمكن التنويه لجهود أبي بكر الرازي في الكيمياء الطبية؛ فقد قام بتركيب مراهم الزئبق، وهو ( 1.  )

إلرررى العرررالم المسرررلم ( ..)فرري صرررر ن اسرررتعمل الكحرررول فررري تطهيررر الجرررروح، كمرررا يمكرررن أن ُيشرررارأول مرر
الجلدكي على أنه أول من توصل إلى طريقة فصل الذهب عن الفضة بواسرطة حرامض النيتريرك، وفري 

ُيعرررَّف بالعناصررر الترري اكتشررفها العلمرراء العرررب والمسررلمين ( 7.، 7.  )العناصررر والمركبررات  درس
جررابر بررن حيرران الزئبررق والكبريررت، كمررا ُيشررار لجهررودهم فرري تحضررير بعررض "هم؛ فقررد اكتشررف قبررل غيررر 

إلرى أنَّ ( ..  )المركبات والمواد الكيميائية ألول مرة، كمرا يمكرن أن ُيشرار فري قرانون النسرب الثابترة 
د أعرراد العررالم المسررلم الجلرردكي هررو أول مررن قررال بررأنَّ المررواد تتفاعررل مررع بعضررها بنسررب وزنيررة ثابتررة، وقرر

فري درس النظريرات القديمرة للمرادة : وفري الفصرل الثالرث. اكتشاف ذلك العالم الفرنسري جوزيرف بروسرت
ُيشررار ألفكررار وجهررود العلمرراء العرررب والمسررلمين حررول المررادة؛ وال ُيقتصررر فقررط علررى أفكررار ( 74  )

ا عرن النظريرة الذريرة الفالسفة اإلغريق، مثرل نظريرة جرابر عرن االتحراد الكيميرائي؛ التري ال تختلرف كثيررً 
التي ظهرت بعد ذلك بألف سنة، وُنسبت للعالم اإلنجليزي دالتون، وأبو بكٍر الرازي الذي توصل إلى أنَّ 
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ُيعرررَّف بجهررود العررالم المصررري أحمررد زويررل فرري دراسررة و جميررع المررواد مكونررة مررن زئبررق وكبريررت وملررح، 
فرري درس التفرراعالت والمعررادالت : ابررع، وفرري الفصررل الر (.7  ) سررلوك الررذرات بواسررطة تقنيررة النررانو

ُيعرررَّف بجهررود علمرراء العرررب والمسررلمين فرري إحررداث كثيررٍر مررن التفرراعالت الكيميائيررة، وفرري ( 21  )
ُيعررررررَّف بالمحاليرررررل التررررري حضررررررها العلمررررراء العررررررب ( ..  )درس التفررررراعالت فررررري المحاليرررررل المائيرررررة 

ن ربرررط الكيميرررائي الصرررناعي والكيميرررائي ُيمكررر: وفررري الفصرررل الخرررامس. والمسرررلمين واسرررتنتاجاتهم حولهرررا
بجهود العلماء العررب والمسرلمين فري تحضرير المركبرات وتحليلهرا وربطهرم للكيميراء ( 77  )التحليلي 

 المنصروربرو أتتأكرد أهميرة اإلشرارة العرالم المسرلم ( 17  )بالصيدلة، في درس صيغ األمرالح المائيرة 
تخداماتها الطبيرة، مثرل كبريترات الصروديوم المائيرة تفيرد الموفق في اكتشافه لبعض لألمرالح المائيرة واسر

 . في معالجة اإلمساك، وعجينة باريس التي تستخدم في عمليات التجبير
وتشررير هرررذه النتيجررة إلرررى أن تعزيررز محتررروى الكترراب للهويرررة اإلسررالمية لرررم يصررل للمسرررتوى المقبرررول     

الطرالب ورعايتهررا بتربيرة إسرالمية متكاملررة برالرغم مرن أن تعهرد العقيرردة اإلسرالمية الصرحيحة فرري نفروس 
وجعلهررا ضررابطًا لسررلوكهم و تصرررفاتهم مررن أهررم أهررداف التعلرريم فرري المرحلررة الثانويررة وفقًررا لوثيقررة التعلرريم 

الحقيررل، )هررر  8..2الصررادرة مررن اللجنررة العليررا لسياسررة التعلرريم فرري المملكررة العربيررة السررعودية فرري عررام 
وصررريات نررردوة بنررراء المنررراهج المنعقررردة فررري جامعرررة أم القررررى عرررام وتؤكرررد علرررى هرررذه األهميرررة ت(. 7..2

حيث ركزت على أهمية الدين ك طار مرجعي للمناهج والمقررات الدراسية وتوظيف المقرررات ( 1884)
الدراسية في إبراز العمق واألصالة في الهوية، وتطوير مستوى التعاون والعمرل الجمراعي برين األفرراد و 

افتهم واالهتمررام بتضرررمين محتررروى الكترررب المدرسررية المفررراهيم المرتبطرررة بمقومرررات تفهررم قررريم اآلخررررين وثقررر
 . المجتمع وثوابته والقيم ذات العالقة باألسس العقدية واالجتماعية للمنهج

بعررض الدراسررات الحديثررة علررى المسررتوى المحلرري كدراسررة البيررالي نتررائج وتتفررق هررذه النتيجررة مررع 
لعلرروم للقرريم اإلسررالمية وأوصررت بضرررورة تضررمين القرريم الترري أظهرررت ضررعف تضررمين كتررب ا( 1822)

التري أشرارت إلرى عردم ( 1822)اإلسالمية في الكتب بطريقة مقصودة ومخطط لها، ودراسرة عسريالن  
تحقق مؤشر مساعدة الطالب على تقدير عظمة اهلل وقدرته في خلق الكرون وتعميرق العقيردة اإلسرالمية 

 .في نفوسهم بالشكل المطلوب
إلررى أنرره يجررب إبررراز عظمررة الخررالق فرري نفرروس الطررالب مررن ( 1828)دراسررة جرران كمررا أكرردت 

وأوصرت دراسرة . خالل المنهج، وأن يحوي المنهج على المعلومات العلمية التي تزيد في إيمران الطالرب
إلى ضرورة التمسك والمحافظرة علرى اإلطرار الرديني الرذي ينفررد بره الرتعلم ( 1821)ي والرحيلي داألحم

 .العربية السعودية وغرس االنتماء له واالعتزاز بهفي المملكة 
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للمرراء أو فقرردانها لرره فرري ظررروف معينررة ومررا يتيحرره ذلررك مررن تنرروع اسررتخداماتها فرري مختلررف المجرراالت؛ 
 . بقدرة اهلل سبحانه وتعالى وحسن تدبيره في مخلوقاته

يعة اإلسرالمية والثوابررت الدينيررة، ولررم كرذلك يالحررظ أن الكترراب قرد راعررى بشرركل مرتفرع مبررادئ الشررر       
؛ (8.  )يسجل المحللون سروى شراهٍد سرلبيٍّ واحرٍد فري دليرل التجرارب العمليرة الفصرل الدراسري األول 

م، وكرران مررن األولررى أن تررذكر العنررب وقررد جرراء النهرري فرري صررحيح السررنة  وهررو التعبيررر عررن العنررب بررالَكرن
ًمررا، وهررذا ألن لفظرر م"ة الشررريفة عررن تسررمية العنررب كرن ترردل علررى كثرررة الخيررر والمنررافع المسررمى بهررا، " الَكرررن

الشرراب المرأخوذ منره، وهرذا ذريعرة إلرى  الخمررةوتسمية العنب بالكرم هرو وصرف الخيرر والمنرافع ألصرل 
 (. 8..2 ابن القيم الجوزيه،)مدح ما حرم اهلل وتهييج النفوس إليه 

حترروى الكترراب لررم يررراع مرر ثر العلمرراء العرررب المؤشررر الثالررث؛ ممررا يرردل علررى أن م لررم يتحقررقبينمررا       
والمسلمين  الذين وضعوا أسس هذا العلم، بالرغم من كون المحتوى مجال خصب لذلك، وقد يعزى هذا 

ن على المواءمة يغفلون عن و إلى عدم اإلشارة إلى ذلك في النسخة األصلية بطبيعتها، مما جعل القائم
سرررالمية ويعززهرررا فررري نفررروس طالبنررا، مرررع وجرررود العديرررد مرررن إضررافة هرررذا الجانرررب الرررذي يبررررز الهويررة اإل

دراجرره ضررمن موضرروعات الكترراب ذات العالقررة بشرركل يتنرراغم مررع المحترروى العلمررري،  الفررر  لتعزيررزه وا 
كران يمكرن التنويره إلرى العلمراء العررب ( 18  )فري درس الطرائرق العلميرة : في الفصل األول : فمثالً 

في تحديد خطوات الطريقة العلمية، مع عرض لربعض مر ثرهم فري  والمسلمين الذين سبقوا علماء الغرب
كران يمكرن التطررق إلرى اهتمرام جرابر برن حيران بالتجرارب العمليرة؛ فهرو أول ( 11)ركل مرحلة، وفي صر

من أسس العلم التجريبي للكيمياء، وكذلك أبرو بكرٍر الررازي مؤسرس الكيميراء الحديثرة فري الشررق والغررب 
كرران : وفرري الفصررل الثرراني. دوات واألجهررزة الترري صررنعوها إلجررراء التجررارب العمليررةمًعررا، كمررا ُيعرررَّف برراأل

؛ وفرري درس المخرراليط (.4  )مكتشررف قررانون حفررظ الكتلررة  المجريطرري يمكررن التنويرره  للعررالم المسررلم
يمكن التنويه لجهود أبي بكر الرازي في الكيمياء الطبية؛ فقد قام بتركيب مراهم الزئبق، وهو ( 1.  )

إلرررى العرررالم المسرررلم ( ..)فرري صرررر ن اسرررتعمل الكحرررول فررري تطهيررر الجرررروح، كمرررا يمكرررن أن ُيشرررارأول مرر
الجلدكي على أنه أول من توصل إلى طريقة فصل الذهب عن الفضة بواسرطة حرامض النيتريرك، وفري 

ُيعرررَّف بالعناصررر الترري اكتشررفها العلمرراء العرررب والمسررلمين ( 7.، 7.  )العناصررر والمركبررات  درس
جررابر بررن حيرران الزئبررق والكبريررت، كمررا ُيشررار لجهررودهم فرري تحضررير بعررض "هم؛ فقررد اكتشررف قبررل غيررر 

إلرى أنَّ ( ..  )المركبات والمواد الكيميائية ألول مرة، كمرا يمكرن أن ُيشرار فري قرانون النسرب الثابترة 
د أعرراد العررالم المسررلم الجلرردكي هررو أول مررن قررال بررأنَّ المررواد تتفاعررل مررع بعضررها بنسررب وزنيررة ثابتررة، وقرر

فري درس النظريرات القديمرة للمرادة : وفري الفصرل الثالرث. اكتشاف ذلك العالم الفرنسري جوزيرف بروسرت
ُيشررار ألفكررار وجهررود العلمرراء العرررب والمسررلمين حررول المررادة؛ وال ُيقتصررر فقررط علررى أفكررار ( 74  )

ا عرن النظريرة الذريرة الفالسفة اإلغريق، مثرل نظريرة جرابر عرن االتحراد الكيميرائي؛ التري ال تختلرف كثيررً 
التي ظهرت بعد ذلك بألف سنة، وُنسبت للعالم اإلنجليزي دالتون، وأبو بكٍر الرازي الذي توصل إلى أنَّ 
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ُيعرررَّف بجهررود العررالم المصررري أحمررد زويررل فرري دراسررة و جميررع المررواد مكونررة مررن زئبررق وكبريررت وملررح، 
فرري درس التفرراعالت والمعررادالت : ابررع، وفرري الفصررل الر (.7  ) سررلوك الررذرات بواسررطة تقنيررة النررانو

ُيعرررَّف بجهررود علمرراء العرررب والمسررلمين فرري إحررداث كثيررٍر مررن التفرراعالت الكيميائيررة، وفرري ( 21  )
ُيعررررررَّف بالمحاليرررررل التررررري حضررررررها العلمررررراء العررررررب ( ..  )درس التفررررراعالت فررررري المحاليرررررل المائيرررررة 

ن ربرررط الكيميرررائي الصرررناعي والكيميرررائي ُيمكررر: وفررري الفصرررل الخرررامس. والمسرررلمين واسرررتنتاجاتهم حولهرررا
بجهود العلماء العررب والمسرلمين فري تحضرير المركبرات وتحليلهرا وربطهرم للكيميراء ( 77  )التحليلي 

 المنصروربرو أتتأكرد أهميرة اإلشرارة العرالم المسرلم ( 17  )بالصيدلة، في درس صيغ األمرالح المائيرة 
تخداماتها الطبيرة، مثرل كبريترات الصروديوم المائيرة تفيرد الموفق في اكتشافه لبعض لألمرالح المائيرة واسر

 . في معالجة اإلمساك، وعجينة باريس التي تستخدم في عمليات التجبير
وتشررير هرررذه النتيجررة إلرررى أن تعزيررز محتررروى الكترراب للهويرررة اإلسررالمية لرررم يصررل للمسرررتوى المقبرررول     

الطرالب ورعايتهررا بتربيرة إسرالمية متكاملررة برالرغم مرن أن تعهرد العقيرردة اإلسرالمية الصرحيحة فرري نفروس 
وجعلهررا ضررابطًا لسررلوكهم و تصرررفاتهم مررن أهررم أهررداف التعلرريم فرري المرحلررة الثانويررة وفقًررا لوثيقررة التعلرريم 

الحقيررل، )هررر  8..2الصررادرة مررن اللجنررة العليررا لسياسررة التعلرريم فرري المملكررة العربيررة السررعودية فرري عررام 
وصررريات نررردوة بنررراء المنررراهج المنعقررردة فررري جامعرررة أم القررررى عرررام وتؤكرررد علرررى هرررذه األهميرررة ت(. 7..2

حيث ركزت على أهمية الدين ك طار مرجعي للمناهج والمقررات الدراسية وتوظيف المقرررات ( 1884)
الدراسية في إبراز العمق واألصالة في الهوية، وتطوير مستوى التعاون والعمرل الجمراعي برين األفرراد و 

افتهم واالهتمررام بتضرررمين محتررروى الكترررب المدرسررية المفررراهيم المرتبطرررة بمقومرررات تفهررم قررريم اآلخررررين وثقررر
 . المجتمع وثوابته والقيم ذات العالقة باألسس العقدية واالجتماعية للمنهج

بعررض الدراسررات الحديثررة علررى المسررتوى المحلرري كدراسررة البيررالي نتررائج وتتفررق هررذه النتيجررة مررع 
لعلرروم للقرريم اإلسررالمية وأوصررت بضرررورة تضررمين القرريم الترري أظهرررت ضررعف تضررمين كتررب ا( 1822)

التري أشرارت إلرى عردم ( 1822)اإلسالمية في الكتب بطريقة مقصودة ومخطط لها، ودراسرة عسريالن  
تحقق مؤشر مساعدة الطالب على تقدير عظمة اهلل وقدرته في خلق الكرون وتعميرق العقيردة اإلسرالمية 

 .في نفوسهم بالشكل المطلوب
إلررى أنرره يجررب إبررراز عظمررة الخررالق فرري نفرروس الطررالب مررن ( 1828)دراسررة جرران كمررا أكرردت 

وأوصرت دراسرة . خالل المنهج، وأن يحوي المنهج على المعلومات العلمية التي تزيد في إيمران الطالرب
إلى ضرورة التمسك والمحافظرة علرى اإلطرار الرديني الرذي ينفررد بره الرتعلم ( 1821)ي والرحيلي داألحم

 .العربية السعودية وغرس االنتماء له واالعتزاز بهفي المملكة 
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  مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية: من المحور األولالمواصفة الثانية 
هرررذه المواصرررفة علرررى مررردى مراعررراة محتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي بجميرررع تركرررز       

وموروثاترره، ومرردى تعزيررزه لالنتمرراء الرروطني، واهتمامرره  مكوناترره لقرريم المجتمررع السررعودي وخصوصررياته
بقضررايا المجتمررع ومشرركالته، مررع اإلشررارة إلررى الجهررود الوطنيررة الترري تسررهم فرري حلهررا، وتررم تحليررل تقيرريم 

مؤشررات وذلرك باسرتخراج ( .)المحللين األربعة لكرل مؤشرر مرن مؤشررات هرذه المواصرفة والبرالغ عرددها 
النحرررراف المعيررراري لهرررذه التكررررارات، والنسرررب المئويرررة لمسرررتوى تحقرررق التكررررارت والمتوسرررط الحسرررابي وا

 :مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 248-4 جدول 

ة مراعاة الهوي"التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشراتالمواصفة الثانية 
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة

 جدا

4 
يراعرررررررررري المحترررررررررروى عررررررررررادات وتقاليررررررررررد المجتمررررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

   3 1 ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
 2 1   ت

897. 89.88 . 
 .1 .7   ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيررررة التررري ُتسرررهتم فرررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
  4   ت

2988 89888 1 
  288   ن

  89244 29.8 ة لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األولالدرجة الكلي
 %8. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (141-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبررانحراف (29.8)حررور األول تسرراوي مررن الم مراعوواة الهويووة الوطنيووة والتشووريعات والوونظم المحليووة

وبررذلك تكررون درجررة  (.191أقررل مررن -.29)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (89244)معيرراري 
 %(.8.)؛ وبنسبة متوسطةتحقق هذه المواصفة 

-.897)وقررد تراوحررت قرريم المتوسررطات الحسررابية لمسررتوى تحقررق مؤشرررات هررذه المواصررفة بررين 
بدرجرررة مرتفعرررة وجررراء فررري المرتبرررة األولرررى بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره ( 4)، وتحقرررق المؤشرررر رقرررم (.197

الرررذي تحقرررق بدرجرررة منخفضرررة وبمتوسرررط حسرررابي  (7)رقرررم  ، يليررره فررري المرتبرررة الثانيرررة المؤشرررر(.197)
فري المرتبرة ( .897)منخفض وبمتوسط حسابي  تحقق بمستوى(  .)، وأخيرًا جاء المؤشر رقم (2988)

 .األخيرة
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ل محتوى كتاب الكيمياء للصف األول الثرانوي بفصرليه األول والثراني أن يتضح من نتائج تحلي
على الرغم من أنه ، وهذا يعني بدرجة متوسطة مراعاته للهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية كان

اهتمام المختصين بمواءمة الكتاب بجميع مكوناته مع عادات وتقاليد المجتمرع السرعودي بدرجرة مرتفعرة 
ءت جميرررع نصوصررره القرائيرررة و صررروره وأشررركاله متوافقرررة بشررركل يتجرررانس مرررع تقاليرررد مجتمعنرررا حيرررث جرررا

السعودي وكل ما يرمز للهوية الوطنية بدرجة مرتفعة، إال أنهم أغفلوا الموضوعات الصريحة التي تبدو 
مصرراغه بصررفة خاصررة لررربط المجتمررع السررعودي بحاجاترره ومشرركالته والجهررود الوطنيررة الترري تسررهم فرري 

الجهرررود الوطنيرررة التررري تسرررهم فررري حلهرررا و ه وحرررل مشررركالته، وكررران تحقرررق الحاجرررات والمشررركالت، خدمتررر
؛ وجراءت نتيجرة التحليرل الكيفري لمحتروى الكتراب متسرقة مرع هرذه النترائج، حيرث لرم يسرجل منخفًض جداً 

المحللررون سرروى شرراهدين فقررط، ُعرتضررا كمشرركلٍة عامررة؛ دون ربطهررا بررالمجتمع السررعودي بشرركٍل مباشررر؛ 
في الفصل األول مرن كتراب الطالرب، وطرحرت ( ..)صراإلشارة إلى مشكلة عسر الماء في  تتمحيث 

ن الُحفرر فري الطررق والبحرث عرن العوامرل الكيميائيرة والبيئيرة المسرببة لحردوثها فري  ( 8.)صررمشكلة تكرون
ة التي للجهود الوطني شاهدين كذلك المحللون وسجل. الفصل الدراسي األول-من دليل التجارب العملية

ويعررزى ذلررك إلررى طبيعررة محترروى فصررول الكترراب الررذي يقرردم  ُتسررهتم فرري خدمررة المجتمررع وحررل مشرركالته،
للطالب في الصف األول الثانوي والذي يتطلب التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضمن سياق علمي 

اجرات المجتمرع مركز، وربما أيًضا لعدم استشعار جوانب ارتباط الموضروعات الكيميائيرة فري الكتراب بح
ومشكالته المحلية والجهود التي تسهم فري حلهرا، ويمكرن االسرتدالل كيفيرًا علرى بعرض الشرواهد واألمثلرة 
التررري ترررم التوصرررل لهرررا مررررن قبرررل المحللرررين والتررري تتصرررل بتلررررك المؤشررررات، وباإلمكررران إدراجهرررا ضررررمن 

ُيمكرن اإلشرارة إلرى  :موضوعات الكتاب كلت حسرب موقعره فري محتروى الكتراب مرثاًل ، فري الفصرل األول
بأنَّهرا مرن التقنيرات التري ُتسراعد علرى الحرد مرن مشركلة ( 2.  )السيارة التي تعمل برالهواء المضرغوط 

ببيئرة المملكرة مناطقهرا أو مصرادر الميراه ( ..  )كما يمكرن ربرط مشركلة عسرر المراء . التلوث البيئي
مرن : وفري الفصرل الثراني. ة ميراه البحرارفيها سواًء العذبة أو التي فيها عسرر وبجهرود المملكرة فري تحلير

المهم اإلشارة لظاهرة ت كل المعادن في المنش ت العمرانية بعرض صورة معبرة ُتلتقط مرن بيئتنرا المحليرة 
، كما يمكن التمثيل بتقطير النفط وتحلية المياه المالحة فري (.4  )ضمن عنوان التغيرات الكيميائية 

، وكرررذلك يمكرررن اإلشرررارة لجهرررود (4.  )ليط بطريقرررة التقطيرررر المملكرررة عنرررد شررررح عمليرررة فصرررل المخرررا
الشررركات الصررناعية الكبرررى فرري المملكررة الترري تُنررتج كثيررٍر مررن المركبررات الكيميائيررة؛ مثررل شررركة سررابك 
والمدينررة الصررناعية فرري الجبيررل وينبررع وغيرهررا مررن الشررركات، مررع التعريررف بأسررماء أهررم المركبررات الترري 

وفرري (. 7.  )بصررورة إحصررائية إن أمكررن ذلررك ضررمن عنرروان المركبررات تنتجهررا فرري قرروائم مجدولررة؛ و 
يمكن التعريف بمصادر اإلشعاع التي يتعرض لها اإلنسان؛ كأجهزة الهواتف المحمولة، : الفصل الثالث

وقضريب الليرزر، إضرافة ألنررواع اإلشرعاعات الطبيرة، مررع بيران أنرواع األشرعة الترري تبعثهرا، واإلشرارة إلررى 
 البيئيرررررة؛ وُسررررربل الوقايرررررة والعرررررالج منهرررررا وذلرررررك ضرررررمن عنررررروان أنرررررواع اإلشرررررعاعاتأضررررررارها الصرررررحية و 
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  مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية: من المحور األولالمواصفة الثانية 
هرررذه المواصرررفة علرررى مررردى مراعررراة محتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي بجميرررع تركرررز       

وموروثاترره، ومرردى تعزيررزه لالنتمرراء الرروطني، واهتمامرره  مكوناترره لقرريم المجتمررع السررعودي وخصوصررياته
بقضررايا المجتمررع ومشرركالته، مررع اإلشررارة إلررى الجهررود الوطنيررة الترري تسررهم فرري حلهررا، وتررم تحليررل تقيرريم 

مؤشررات وذلرك باسرتخراج ( .)المحللين األربعة لكرل مؤشرر مرن مؤشررات هرذه المواصرفة والبرالغ عرددها 
النحرررراف المعيررراري لهرررذه التكررررارات، والنسرررب المئويرررة لمسرررتوى تحقرررق التكررررارت والمتوسرررط الحسرررابي وا

 :مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 248-4 جدول 

ة مراعاة الهوي"التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشراتالمواصفة الثانية 
 "الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 الترتيب
منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة

 جدا

4 
يراعرررررررررري المحترررررررررروى عررررررررررادات وتقاليررررررررررد المجتمررررررررررع 

الررررررزي، واألكررررررل، والممارسررررررات : مثررررررل. السررررررعودي
 .االجتماعية، وكل ما يرمز للهوية الوطنية

   3 1 ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

. 
يرررررررتبط المحترررررروى بحاجررررررات المجتمررررررع ومشرررررركالته 

 .المختلفة( قضاياه)
 2 1   ت

897. 89.88 . 
 .1 .7   ن

7 
يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيررررة التررري ُتسرررهتم فرررري 

 .خدمة المجتمع وحل مشكالته
  4   ت

2988 89888 1 
  288   ن

  89244 29.8 ة لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األولالدرجة الكلي
 %8. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور األول

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (141-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبررانحراف (29.8)حررور األول تسرراوي مررن الم مراعوواة الهويووة الوطنيووة والتشووريعات والوونظم المحليووة

وبررذلك تكررون درجررة  (.191أقررل مررن -.29)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (89244)معيرراري 
 %(.8.)؛ وبنسبة متوسطةتحقق هذه المواصفة 

-.897)وقررد تراوحررت قرريم المتوسررطات الحسررابية لمسررتوى تحقررق مؤشرررات هررذه المواصررفة بررين 
بدرجرررة مرتفعرررة وجررراء فررري المرتبرررة األولرررى بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره ( 4)، وتحقرررق المؤشرررر رقرررم (.197

الرررذي تحقرررق بدرجرررة منخفضرررة وبمتوسرررط حسرررابي  (7)رقرررم  ، يليررره فررري المرتبرررة الثانيرررة المؤشرررر(.197)
فري المرتبرة ( .897)منخفض وبمتوسط حسابي  تحقق بمستوى(  .)، وأخيرًا جاء المؤشر رقم (2988)

 .األخيرة
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ل محتوى كتاب الكيمياء للصف األول الثرانوي بفصرليه األول والثراني أن يتضح من نتائج تحلي
على الرغم من أنه ، وهذا يعني بدرجة متوسطة مراعاته للهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية كان

اهتمام المختصين بمواءمة الكتاب بجميع مكوناته مع عادات وتقاليد المجتمرع السرعودي بدرجرة مرتفعرة 
ءت جميرررع نصوصررره القرائيرررة و صررروره وأشررركاله متوافقرررة بشررركل يتجرررانس مرررع تقاليرررد مجتمعنرررا حيرررث جرررا

السعودي وكل ما يرمز للهوية الوطنية بدرجة مرتفعة، إال أنهم أغفلوا الموضوعات الصريحة التي تبدو 
مصرراغه بصررفة خاصررة لررربط المجتمررع السررعودي بحاجاترره ومشرركالته والجهررود الوطنيررة الترري تسررهم فرري 

الجهرررود الوطنيرررة التررري تسرررهم فررري حلهرررا و ه وحرررل مشررركالته، وكررران تحقرررق الحاجرررات والمشررركالت، خدمتررر
؛ وجراءت نتيجرة التحليرل الكيفري لمحتروى الكتراب متسرقة مرع هرذه النترائج، حيرث لرم يسرجل منخفًض جداً 

المحللررون سرروى شرراهدين فقررط، ُعرتضررا كمشرركلٍة عامررة؛ دون ربطهررا بررالمجتمع السررعودي بشرركٍل مباشررر؛ 
في الفصل األول مرن كتراب الطالرب، وطرحرت ( ..)صراإلشارة إلى مشكلة عسر الماء في  تتمحيث 

ن الُحفرر فري الطررق والبحرث عرن العوامرل الكيميائيرة والبيئيرة المسرببة لحردوثها فري  ( 8.)صررمشكلة تكرون
ة التي للجهود الوطني شاهدين كذلك المحللون وسجل. الفصل الدراسي األول-من دليل التجارب العملية

ويعررزى ذلررك إلررى طبيعررة محترروى فصررول الكترراب الررذي يقرردم  ُتسررهتم فرري خدمررة المجتمررع وحررل مشرركالته،
للطالب في الصف األول الثانوي والذي يتطلب التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضمن سياق علمي 

اجرات المجتمرع مركز، وربما أيًضا لعدم استشعار جوانب ارتباط الموضروعات الكيميائيرة فري الكتراب بح
ومشكالته المحلية والجهود التي تسهم فري حلهرا، ويمكرن االسرتدالل كيفيرًا علرى بعرض الشرواهد واألمثلرة 
التررري ترررم التوصرررل لهرررا مررررن قبرررل المحللرررين والتررري تتصرررل بتلررررك المؤشررررات، وباإلمكررران إدراجهرررا ضررررمن 

ُيمكرن اإلشرارة إلرى  :موضوعات الكتاب كلت حسرب موقعره فري محتروى الكتراب مرثاًل ، فري الفصرل األول
بأنَّهرا مرن التقنيرات التري ُتسراعد علرى الحرد مرن مشركلة ( 2.  )السيارة التي تعمل برالهواء المضرغوط 

ببيئرة المملكرة مناطقهرا أو مصرادر الميراه ( ..  )كما يمكرن ربرط مشركلة عسرر المراء . التلوث البيئي
مرن : وفري الفصرل الثراني. ة ميراه البحرارفيها سواًء العذبة أو التي فيها عسرر وبجهرود المملكرة فري تحلير

المهم اإلشارة لظاهرة ت كل المعادن في المنش ت العمرانية بعرض صورة معبرة ُتلتقط مرن بيئتنرا المحليرة 
، كما يمكن التمثيل بتقطير النفط وتحلية المياه المالحة فري (.4  )ضمن عنوان التغيرات الكيميائية 

، وكرررذلك يمكرررن اإلشرررارة لجهرررود (4.  )ليط بطريقرررة التقطيرررر المملكرررة عنرررد شررررح عمليرررة فصرررل المخرررا
الشررركات الصررناعية الكبرررى فرري المملكررة الترري تُنررتج كثيررٍر مررن المركبررات الكيميائيررة؛ مثررل شررركة سررابك 
والمدينررة الصررناعية فرري الجبيررل وينبررع وغيرهررا مررن الشررركات، مررع التعريررف بأسررماء أهررم المركبررات الترري 

وفرري (. 7.  )بصررورة إحصررائية إن أمكررن ذلررك ضررمن عنرروان المركبررات تنتجهررا فرري قرروائم مجدولررة؛ و 
يمكن التعريف بمصادر اإلشعاع التي يتعرض لها اإلنسان؛ كأجهزة الهواتف المحمولة، : الفصل الثالث

وقضريب الليرزر، إضرافة ألنررواع اإلشرعاعات الطبيرة، مررع بيران أنرواع األشرعة الترري تبعثهرا، واإلشرارة إلررى 
 البيئيرررررة؛ وُسررررربل الوقايرررررة والعرررررالج منهرررررا وذلرررررك ضرررررمن عنررررروان أنرررررواع اإلشرررررعاعاتأضررررررارها الصرررررحية و 
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مرررن المهرررم جرررد ا أن تُرررربط سلسرررلة النشررراط الكيميرررائي للفلرررزات بررربعض : ، وفررري الفصرررل الرابرررع(..  )
المشكالت المرتبطة بت كل المنش ت العمرانية عموًما ومن بيئتنا المحلية خصوًصا فري عنروان تفراعالت 

، وفرري الفصررل (.2  )فرري دليررل التجررارب العمليررة و فرري كترراب الطالررب،  (17  )سرريط اإلحررالل الب
ضرمن عنروان ( الوقرود األحفروري)ُيمكن اإلشارة ضرمني ا إلرى نضروب مصرادر الطاقرة التقليديرة : الخامس

مع ربط االستعماالت المرذكورة لألمرالح المائيرة ببيئتنرا المحليرة ( .1  " )استعماالت األمالح المائية"
فُيشررررار إلررررى إمكانيررررة اسررررتعمالها لتقرررردير بعررررض أحرررروال الطقررررس وتخررررزين الطاقررررة الشمسررررية فرررري بيئتنررررا  ؛

 . المشمسة لحل مشكلة نفاد الوقود األحفوري، مع التعريف باستعماالتها في مجالي الطب والصناعة
مررن أنرره يجررب تضررمين المنرراهج ( 1884)ليرره دراسررة معمررارإوتتفررق هررذه النتيجررة مررع مررا أشررارت 

مرن أهميرة ( 1887)العقيرل الشرايع و ا من شأنه تعزيرز الهويرة الوطنيرة، ومرع مرا أشرارت لره دراسرة كل م
تضررمين منرراهج العلرروم فرري محتواهررا لعرردد مررن القضررايا االجتماعيررة للمررتعلم بصرروره ميسررره وسررهله وذات 

ون فمررن األهميررة بمكرران أن يحترروي المررنهج مررن القرريم والمفرراهيم مررا يجعررل الطررالب يعرفرر. طررابع مشرروق
مالهم وما عليهم في مجتمعهم حتى يتمكنوا من االندماج فيه، وحترى ال يصردموا مرع مرا يرؤمن بره أفرراد 

 (.1828جان، )مجتمعهم من قيم وما يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف 
 

 لثقافة المجتمعكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي مواءمة : خالصة نتائج المحور األول 
ج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليهرا بعرد تحليرل لعرض نتائ      

عرض  تم مؤشرات، ( 7)مواصفة تضمنت ( 1)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات، واالنحرافرررات المعياريرررة، 

المتوسرطات الحسرابية والنسرب ( .14-4)لمئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول والنسب ا
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 240-4 جدول 

  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المواصفات المواصفة
 1 %4297 89277 .291 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 2 %8. 89244 29.8 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %41 00073 3018 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور األول الكلرري (  .14-4)مررن الجرردول يتضررح 
، وبذلك تكون درجة تحقق هرذا المحرور منخفضرة؛ حيرث (89872)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي 

 %(. 47)، ونسبة التحقق تساوي  (29.8أقل من  -.897)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (29.8-.291)وسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين وتراوحررت قررريم المت
بدرجة منخفضة وبمتوسط  مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحليةتحققت المواصفة الثانية 
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مراعاة وتحققت المواصفة األولى . ، وجاءت في المرتبة األولى من المحور األول( 29.8)حسابي بلغ 
وجراءت فري المرتبرة الثانيرة ( .291)، ومتوسط حسابي أيضاً  بمستوى تحقق منخفض ةالهوية اإلسالمي

 .بين مواصفتي هذا المحور
 

 لبيئة المتعلمين كتاب الكيمياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور الثاني 4-1-7-1
حرديات الغنري برالمثيرات والت( المنا  التعليمي) يركز هذا المحور على اإلطار النفسي واالجتماعي     

التي يمكن أن يوفرها محتوى كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي للمتعلمرين مرن خرالل ارتباطره بالبيئرة 
مؤشررا، ( 24)ويتضرمن ثرالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . المحلية ومراعاة محتواه ولغتره للمرحلرة العمريرة

ل مؤشرراتها وتحديرد وتعرض نتائج هذا المحور من خالل تحليل نترائج كرل مواصرفة علرى حرده مرن خرال
 .ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور

 

  كتوواب الكيميواء للصووف األول الثووانوي ارتبواط محتوووى : مون المحووور الثوواني األولووىالمواصوفة
 بالبيئة المحلية

تركز هذه المواصفة على مدى تعزيز محتوى كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي بجميع مكوناته      
وارده المختلفة والحفاظ عليها، والتعريف بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئري لقيمة منجزات الوطن وم

فيها وأسماء مدنها ومناطقهرا ومردى تضرمينه إحصراءات ودالئرل مرن البيئرة المحليرة، وتروفير المتطلبرات 
ن وترررم تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مررر. البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا 

مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارات والنسررب المئويررة وقيمررة ( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 
 .مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمات بناء على

 210-4  جدول

رتباط المحتوى ا"يارية لمؤشرات المواصفة األولى سب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعالتكرارات والن
 "بالبيئة المحلية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 المعياري

 الترتيب
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

ز المحتروى قيمرة منجرزات الروطن ومرروارد 7 ه ُيعرزِّ
 .المختلفة

  1 1  ت
29.8 89.77 . 

  8. 8.  ن

ُيعرررررِّف المحترررروى بالبيئررررة المحليررررة مررررن حيررررث  1
 مناطقهاو التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها 

   . 2 ت
191. 89.8 1 

   .7 .1 ن

حصررررراءات مرررررن  . يتضرررررمن المحتررررروى دالئرررررل وا 
 .البيئة المحلية

 4    ت
8988 89888 4 

 288    ن

ترررررروافر المتطلبررررررات البيئيرررررررة لتنفيررررررذ األنشرررررررطة  28
 .والتجارب في البيئة المحلية

   2 . ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن
  .89.1 .297 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 %.49. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني



527

333 
 

مرررن المهرررم جرررد ا أن تُرررربط سلسرررلة النشررراط الكيميرررائي للفلرررزات بررربعض : ، وفررري الفصرررل الرابرررع(..  )
المشكالت المرتبطة بت كل المنش ت العمرانية عموًما ومن بيئتنا المحلية خصوًصا فري عنروان تفراعالت 

، وفرري الفصررل (.2  )فرري دليررل التجررارب العمليررة و فرري كترراب الطالررب،  (17  )سرريط اإلحررالل الب
ضرمن عنروان ( الوقرود األحفروري)ُيمكن اإلشارة ضرمني ا إلرى نضروب مصرادر الطاقرة التقليديرة : الخامس

مع ربط االستعماالت المرذكورة لألمرالح المائيرة ببيئتنرا المحليرة ( .1  " )استعماالت األمالح المائية"
فُيشررررار إلررررى إمكانيررررة اسررررتعمالها لتقرررردير بعررررض أحرررروال الطقررررس وتخررررزين الطاقررررة الشمسررررية فرررري بيئتنررررا  ؛

 . المشمسة لحل مشكلة نفاد الوقود األحفوري، مع التعريف باستعماالتها في مجالي الطب والصناعة
مررن أنرره يجررب تضررمين المنرراهج ( 1884)ليرره دراسررة معمررارإوتتفررق هررذه النتيجررة مررع مررا أشررارت 

مرن أهميرة ( 1887)العقيرل الشرايع و ا من شأنه تعزيرز الهويرة الوطنيرة، ومرع مرا أشرارت لره دراسرة كل م
تضررمين منرراهج العلرروم فرري محتواهررا لعرردد مررن القضررايا االجتماعيررة للمررتعلم بصرروره ميسررره وسررهله وذات 

ون فمررن األهميررة بمكرران أن يحترروي المررنهج مررن القرريم والمفرراهيم مررا يجعررل الطررالب يعرفرر. طررابع مشرروق
مالهم وما عليهم في مجتمعهم حتى يتمكنوا من االندماج فيه، وحترى ال يصردموا مرع مرا يرؤمن بره أفرراد 

 (.1828جان، )مجتمعهم من قيم وما يمارسونه من عادات وتقاليد وأعراف 
 

 لثقافة المجتمعكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي مواءمة : خالصة نتائج المحور األول 
ج المحور األول الكلي، والتي تمثل خالصة النتائج التي تم التوصل إليهرا بعرد تحليرل لعرض نتائ      

عرض  تم مؤشرات، ( 7)مواصفة تضمنت ( 1)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات، واالنحرافرررات المعياريرررة، 

المتوسرطات الحسرابية والنسرب ( .14-4)لمئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول والنسب ا
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 240-4 جدول 

  المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور األول لكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي
 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المواصفات المواصفة
 1 %4297 89277 .291 مراعاة الهوية اإلسالمية 2
 2 %8. 89244 29.8 مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية 1

  %41 00073 3018 مستوى تحقق المواصفات للمحور األول الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور األول الكلرري (  .14-4)مررن الجرردول يتضررح 
، وبذلك تكون درجة تحقق هرذا المحرور منخفضرة؛ حيرث (89872)، وبانحراف معياري (29.1)تساوي 

 %(. 47)، ونسبة التحقق تساوي  (29.8أقل من  -.897)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (29.8-.291)وسرررطات الحسرررابية لمسررتوى تحقرررق المواصرررفتين برررين وتراوحررت قررريم المت
بدرجة منخفضة وبمتوسط  مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحليةتحققت المواصفة الثانية 
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مراعاة وتحققت المواصفة األولى . ، وجاءت في المرتبة األولى من المحور األول( 29.8)حسابي بلغ 
وجراءت فري المرتبرة الثانيرة ( .291)، ومتوسط حسابي أيضاً  بمستوى تحقق منخفض ةالهوية اإلسالمي

 .بين مواصفتي هذا المحور
 

 لبيئة المتعلمين كتاب الكيمياء للصف األول الثانويمواءمة : المحور الثاني 4-1-7-1
حرديات الغنري برالمثيرات والت( المنا  التعليمي) يركز هذا المحور على اإلطار النفسي واالجتماعي     

التي يمكن أن يوفرها محتوى كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي للمتعلمرين مرن خرالل ارتباطره بالبيئرة 
مؤشررا، ( 24)ويتضرمن ثرالث مواصرفات ينردرج تحتهرا . المحلية ومراعاة محتواه ولغتره للمرحلرة العمريرة

ل مؤشرراتها وتحديرد وتعرض نتائج هذا المحور من خالل تحليل نترائج كرل مواصرفة علرى حرده مرن خرال
 .ترتيبها الكلي ضمن هذا المحور

 

  كتوواب الكيميواء للصووف األول الثووانوي ارتبواط محتوووى : مون المحووور الثوواني األولووىالمواصوفة
 بالبيئة المحلية

تركز هذه المواصفة على مدى تعزيز محتوى كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي بجميع مكوناته      
وارده المختلفة والحفاظ عليها، والتعريف بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئري لقيمة منجزات الوطن وم

فيها وأسماء مدنها ومناطقهرا ومردى تضرمينه إحصراءات ودالئرل مرن البيئرة المحليرة، وتروفير المتطلبرات 
ن وترررم تحليرررل تقيررريم المحللرررين األربعرررة لكرررل مؤشرررر مررر. البيئيرررة الالزمرررة لتنفيرررذ األنشرررطة والتجرررارب منهرررا 

مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارات والنسررب المئويررة وقيمررة ( 4)مؤشرررات هررذه المواصررفة والبررالغ عررددها 
 .مستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه التقييمات بناء على

 210-4  جدول

رتباط المحتوى ا"يارية لمؤشرات المواصفة األولى سب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعالتكرارات والن
 "بالبيئة المحلية

االنحراف  المتوسط مستوى التحقق تكرار المؤشرات م
 المعياري

 الترتيب
 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع نسبة

ز المحتروى قيمرة منجرزات الروطن ومرروارد 7 ه ُيعرزِّ
 .المختلفة

  1 1  ت
29.8 89.77 . 

  8. 8.  ن

ُيعرررررِّف المحترررروى بالبيئررررة المحليررررة مررررن حيررررث  1
 مناطقهاو التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها 

   . 2 ت
191. 89.8 1 

   .7 .1 ن

حصررررراءات مرررررن  . يتضرررررمن المحتررررروى دالئرررررل وا 
 .البيئة المحلية

 4    ت
8988 89888 4 

 288    ن

ترررررروافر المتطلبررررررات البيئيرررررررة لتنفيررررررذ األنشرررررررطة  28
 .والتجارب في البيئة المحلية

   2 . ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن
  .89.1 .297 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
 %.49. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة األولى من المحور الثاني
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 أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى (1.8-4)ن الجرردول يتضررح مرر
، (.89.1)، وبررانحراف معيرراري (.297)مررن المحررور الثرراني تسرراوي  ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووة
وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من  -29.8)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 

 %(..49.)ة ؛ وبنسبمتوسطة
 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين

بدرجررة مرتفعررة وجرراء فرري المرتبررة األولررى بمتوسررط حسررابي ( 28)، وتحقررق المؤشررر رقررم (.8988-197)
بمستوى تحقق مرتفع ( .191)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم (.197)

وبمسرررتوى تحقرررق ( 29.8)بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره ( 7)وجررراء فررري المرتبرررة الثالثرررة المؤشرررر رقرررم . أيضررراً 
وبذلك جاء فري ( 8988)متوسط حسابي قيمته  لم يتحقق وحصل على( .) متوسط، وأخيرًا المؤشر رقم

 .المرتبة األخيرة
جميرررع  وبشررركل عرررام عنرررد تحليرررل محتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي لررروحظ تحقرررق

يعزز المحتروي قيمرة منجرزات الروطن  السابعالمؤشرات لهذه المواصفة فيه بدرجة مرتفعة ماعدا المؤشر 
ومرروارده المختلفررة  فقررد تحقررق بدرجررة متوسررطة، ولررم يسررجل المحللررون سرروى أربعررة شررواهد لرره فرري جميررع 

رة إلحصرائيات مرن فتقر محتوى الكتاب إلرى اإلشراالم يتحقق، حيث  تاسعفصول الكتاب، أما المؤشر ال
 .البيئة المحلية

لمررا تررم اإلشررارة لرره سررابًقا أن طبيعررة محترروى الكترراب تهررتم بدراسررة الجانررب وتعررزى هررذه النتيجررة 
قرد والذي يتطلب اإلسهاب في التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضرمن سرياق علمري مركرز، العلمي، 

الل كيفيرًا علرى بعرض الشرواهد واألمثلرة التري ، ويمكن االستدال يظهر معه ارتباط ظاهر بالبيئة المحلية
ويمكن األخذ بهرا فري بعرض المواضرع لتعزيرز ارتبراط المحتروى بالبيئرة تم التوصل لها من قبل المحللين 

ُيمكرن التمثيرل : ؛ مثرل فري الفصرل األولخالل تعزيز قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة المحلية من
وغير ذلك من المخترعرات؛ وذلرك ضرمن عنروان ( ل وأصيلة ووهجغزا)لمخترعات وطنية مثل السيارات 

التعريررف بالعناصررر ( 7.، 41)صرررمررن المهررم جررد ا فرري : وفرري الفصررل الثرراني(. 2.  )فوائررد الكيميرراء 
؛ كالررذهب فرري مدينررة مهررد الررذهب، والعناصررر (البريررة والبحريررة)والمركبررات المترروافرة فرري البيئررة المحليررة 

وفري الفصرل . البحراألحمر والخلريج العربري، مرع عررض الصرور التوضريحية لهراوالمركبات المتوافرة في 
ُيمكن مرع : وفي الفصل الخامس. التعريف بمعهد الملك عبداهلل لتقنية النانو( 71)صرُيمكن في : الثالث

ربطه بتحضير عينة من مركرب فري ( 77  )التعريف بعمل الكيميائي الصناعي والكيميائي التحليلي 
 . ع السعودية وتحليل عينة حيوية في أحد مشافيهاأحد المصان

اإلشارة إلى بعض اإلحصائيات من خالل  ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية من كما يمكن تعزيز
فرري  فعلررى سرربيل المثررالالبيئررة المحليررة فرري بعررض فصررول الكترراب بشرركل يتنرراغم مررع المحترروى ويعررززه، 
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كرن عمرل إحصرائية بدرجرة عسرر المراء فري مصرادر يم( ..  )في تجربة عسر الماء : الفصل األول
ُيفترض في عنوان : ، وفي الفصل الثاني(ماء صنوبر-عين-بئر زمزم-بحر)مختلفة من البيئة المحلية 

وضررع جرردول يوضررح مسررتوى إنتاجيررة المملكررة لرربعض المركبررات الكيميائيررة مررن بررين ( 7.)صرررالمركبررات 
فري كتراب  (17)صررعنروان تفراعالت اإلحرالل البسريط مرن الممكرن فري : دول العالم، وفي الفصرل الرابرع

عمرل إحصرائية تُقرارن معردالت ت كرل المنشر ت المعدنيرة ( .2  )في دليل التجارب العملية و الطالب، 
في المملكة بالدول األخرى؛ وذلك من خالل ربط سلسلة النشراط الكيميرائي للفلرزات بهرذه المشركلة، وفري 

عمرل إحصرائية بنسربة الرطوبرة ( 17  )ليل األمرالح المائيرة ُيمكن ضمن عنوان تح: الفصل الخامس
والجفاف فري عردٍد مرن المردن أو المنراطق المحليرة وربطهرا بقردرة األمرالح المائيرة علرى امتصرا  المراء 

دراج بعرض الصرور مرن بيئتنرا بشرركل  .وفقرده براختالف درجرة الحررارة إضرافة إلرى ذكرر بعرض األسرماء وا 
بمرا يعرزز ب الكيمياء للصف األول الثانوي أو في الصفوف الالحقة كتا متناغم مع موضوعات محتوى

 . جانب ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
أنره ينبغري للمرنهج المدرسري  (1828جران، )ما أشار له  وتأتي نتائج هذه المواصفة متسقة مع

وموقررع،  أن يعرررف الطررالب ببلرردهم والظررروف الطبيعيررة الترري يتكررون منهررا وطررنهم مررن تضرراريس ومنررا 
، وتعريفهم بما فيه من ثروات طبيعية، مما يؤدي إلى افتخرارهم بروطنهم والتفراني فري سربيل رفعتره ورقيره

الترري أجريررت علررى سلسررله منرراهج العلرروم المترجمررة والترري خلصررت إلررى أن ( .188)راسررة بلفقيرره ع دومرر
 .ةكتب العلوم المترجمة بحاجة إلى إعادة نظر من حيث ارتباطها بالبيئة المحلي

 

 كتاب الكيمياء للصف األول ثانوي مالءمة محتوى: من المحور الثاني لمواصفة الثانيةا 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للمعرفررة العلميررة  محترروى كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانويتركررز هررذه المواصررفة علررى مالئمررة و      
وترم . تمامراتهم العلميرةبيرة حاجراتهم واهوتل ،المتوقعة لدى المتعلمين واستخدام مصطلحات مألوفرة لرديهم

مؤشررات وذلرك ( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب المئويررة لمسررتوى 

 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 213-4 جدول 

مالءمة المحتوى "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 تيبالتر  المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يرررررررتالءم المحتررررررروى مرررررررع المعرفرررررررة العلميرررررررة  22
 .المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة

  2 .  ت
297. 89.88 1 

  .1 .7  ن
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 أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المواصررفة األولررى (1.8-4)ن الجرردول يتضررح مرر
، (.89.1)، وبررانحراف معيرراري (.297)مررن المحررور الثرراني تسرراوي  ارتبوواط المحتوووى بالبيئووة المحليووة
وبذلك تكون درجة تحقق هذه المواصفة ( .191أقل من  -29.8)ويقع هذا المتوسط في المدى ما بين 

 %(..49.)ة ؛ وبنسبمتوسطة
 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين

بدرجررة مرتفعررة وجرراء فرري المرتبررة األولررى بمتوسررط حسررابي ( 28)، وتحقررق المؤشررر رقررم (.8988-197)
بمستوى تحقق مرتفع ( .191)بمتوسط حسابي قيمته ( 1)، يليه في المرتبة الثانية المؤشر رقم (.197)

وبمسرررتوى تحقرررق ( 29.8)بمتوسرررط حسرررابي قيمتررره ( 7)وجررراء فررري المرتبرررة الثالثرررة المؤشرررر رقرررم . أيضررراً 
وبذلك جاء فري ( 8988)متوسط حسابي قيمته  لم يتحقق وحصل على( .) متوسط، وأخيرًا المؤشر رقم

 .المرتبة األخيرة
جميرررع  وبشررركل عرررام عنرررد تحليرررل محتررروى كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي لررروحظ تحقرررق

يعزز المحتروي قيمرة منجرزات الروطن  السابعالمؤشرات لهذه المواصفة فيه بدرجة مرتفعة ماعدا المؤشر 
ومرروارده المختلفررة  فقررد تحقررق بدرجررة متوسررطة، ولررم يسررجل المحللررون سرروى أربعررة شررواهد لرره فرري جميررع 

رة إلحصرائيات مرن فتقر محتوى الكتاب إلرى اإلشراالم يتحقق، حيث  تاسعفصول الكتاب، أما المؤشر ال
 .البيئة المحلية

لمررا تررم اإلشررارة لرره سررابًقا أن طبيعررة محترروى الكترراب تهررتم بدراسررة الجانررب وتعررزى هررذه النتيجررة 
قرد والذي يتطلب اإلسهاب في التوضيح والشرح للمفاهيم األساسية ضرمن سرياق علمري مركرز، العلمي، 

الل كيفيرًا علرى بعرض الشرواهد واألمثلرة التري ، ويمكن االستدال يظهر معه ارتباط ظاهر بالبيئة المحلية
ويمكن األخذ بهرا فري بعرض المواضرع لتعزيرز ارتبراط المحتروى بالبيئرة تم التوصل لها من قبل المحللين 

ُيمكرن التمثيرل : ؛ مثرل فري الفصرل األولخالل تعزيز قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة المحلية من
وغير ذلك من المخترعرات؛ وذلرك ضرمن عنروان ( ل وأصيلة ووهجغزا)لمخترعات وطنية مثل السيارات 

التعريررف بالعناصررر ( 7.، 41)صرررمررن المهررم جررد ا فرري : وفرري الفصررل الثرراني(. 2.  )فوائررد الكيميرراء 
؛ كالررذهب فرري مدينررة مهررد الررذهب، والعناصررر (البريررة والبحريررة)والمركبررات المترروافرة فرري البيئررة المحليررة 

وفري الفصرل . البحراألحمر والخلريج العربري، مرع عررض الصرور التوضريحية لهراوالمركبات المتوافرة في 
ُيمكن مرع : وفي الفصل الخامس. التعريف بمعهد الملك عبداهلل لتقنية النانو( 71)صرُيمكن في : الثالث

ربطه بتحضير عينة من مركرب فري ( 77  )التعريف بعمل الكيميائي الصناعي والكيميائي التحليلي 
 . ع السعودية وتحليل عينة حيوية في أحد مشافيهاأحد المصان

اإلشارة إلى بعض اإلحصائيات من خالل  ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية من كما يمكن تعزيز
فرري  فعلررى سرربيل المثررالالبيئررة المحليررة فرري بعررض فصررول الكترراب بشرركل يتنرراغم مررع المحترروى ويعررززه، 
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كرن عمرل إحصرائية بدرجرة عسرر المراء فري مصرادر يم( ..  )في تجربة عسر الماء : الفصل األول
ُيفترض في عنوان : ، وفي الفصل الثاني(ماء صنوبر-عين-بئر زمزم-بحر)مختلفة من البيئة المحلية 

وضررع جرردول يوضررح مسررتوى إنتاجيررة المملكررة لرربعض المركبررات الكيميائيررة مررن بررين ( 7.)صرررالمركبررات 
فري كتراب  (17)صررعنروان تفراعالت اإلحرالل البسريط مرن الممكرن فري : دول العالم، وفي الفصرل الرابرع

عمرل إحصرائية تُقرارن معردالت ت كرل المنشر ت المعدنيرة ( .2  )في دليل التجارب العملية و الطالب، 
في المملكة بالدول األخرى؛ وذلك من خالل ربط سلسلة النشراط الكيميرائي للفلرزات بهرذه المشركلة، وفري 

عمرل إحصرائية بنسربة الرطوبرة ( 17  )ليل األمرالح المائيرة ُيمكن ضمن عنوان تح: الفصل الخامس
والجفاف فري عردٍد مرن المردن أو المنراطق المحليرة وربطهرا بقردرة األمرالح المائيرة علرى امتصرا  المراء 

دراج بعرض الصرور مرن بيئتنرا بشرركل  .وفقرده براختالف درجرة الحررارة إضرافة إلرى ذكرر بعرض األسرماء وا 
بمرا يعرزز ب الكيمياء للصف األول الثانوي أو في الصفوف الالحقة كتا متناغم مع موضوعات محتوى

 . جانب ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
أنره ينبغري للمرنهج المدرسري  (1828جران، )ما أشار له  وتأتي نتائج هذه المواصفة متسقة مع

وموقررع،  أن يعرررف الطررالب ببلرردهم والظررروف الطبيعيررة الترري يتكررون منهررا وطررنهم مررن تضرراريس ومنررا 
، وتعريفهم بما فيه من ثروات طبيعية، مما يؤدي إلى افتخرارهم بروطنهم والتفراني فري سربيل رفعتره ورقيره

الترري أجريررت علررى سلسررله منرراهج العلرروم المترجمررة والترري خلصررت إلررى أن ( .188)راسررة بلفقيرره ع دومرر
 .ةكتب العلوم المترجمة بحاجة إلى إعادة نظر من حيث ارتباطها بالبيئة المحلي

 

 كتاب الكيمياء للصف األول ثانوي مالءمة محتوى: من المحور الثاني لمواصفة الثانيةا 
 للمرحلة العمرية للمتعلمين

للمعرفررة العلميررة  محترروى كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانويتركررز هررذه المواصررفة علررى مالئمررة و      
وترم . تمامراتهم العلميرةبيرة حاجراتهم واهوتل ،المتوقعة لدى المتعلمين واستخدام مصطلحات مألوفرة لرديهم

مؤشررات وذلرك ( .)تحليل تقييم المحللين األربعة لكل مؤشر من مؤشرات هذه المواصفة والبالغ عددها 
باسررتخراج التكرررارت والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه التكرررارات، والنسررب المئويررة لمسررتوى 

 :تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
 213-4 جدول 

مالءمة المحتوى "التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواصفة الثانية 
 "للمرحلة العمرية للمتعلمين

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 تيبالتر  المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يرررررررتالءم المحتررررررروى مرررررررع المعرفرررررررة العلميرررررررة  22
 .المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة

  2 .  ت
297. 89.88 1 

  .1 .7  ن
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 تيبالتر  المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

21 
م المحتررررررروى مصرررررررطلحات مألوفرررررررة  َيسرررررررتخدت
وواضرررحة الداللرررة لررردى المتعلمرررين فررري هرررذه 

 .المرحلة

  1 1  ت
29.8 89.77 . 

  8. 8.  ن

2. 

ُيلبرررررررررري المحترررررررررروى حاجررررررررررات واهتمامررررررررررات 
التثقيرررف العلمررري : مثرررل. المتعلمرررين العلميرررة

( الررروظيفي)حرررول الرررذات، التثقيرررف المهنررري 
 .للتخصصات العلمية

   2 . ت

197. 89.88 2 
   .1 .7 ن

  89171 1988 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
 %7797 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (1.2-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبرانحراف معيراري (1988)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق  (.191أقررل مررن -29.8)وسررط فرري المرردى مررا بررين ، ويقررع هررذا المت(89171)
 %(.7797)هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
ليكرون فري ( .197)بدرجة مرتفعة، وبمتوسرط حسرابي ( .2)، حيث تحقق المؤشر رقم (.29.8-197)

وبمسررتوى ( .297)بمتوسرط حسررابي قيمترره ( 22)األولررى ، يليرره فرري المرتبرة الثانيررة المؤشررر رقررم  المرتبرة
وبرذلك ( 29.8)تحقرق بمسرتوى متوسرط وبمتوسرط حسرابي قيمتره ( 21) تحقق متوسط، أمرا المؤشرر رقرم

 .أحتل المرتبة األخيرة
عمريرة للمتعلمرين ويظهر تحليل محتوى كتاب الكيميراء للصرف األول ثرانوي مالءمتره للمرحلرة ال

بدرجررة متوسررطة، وتعررزى هررذه النتيجررة الن محترروى الكترراب جرراء معررززًا لحاجررات واهتمامررات المتعلمررين 
لى طبيعة مادة  ىلعلمية في كثير من المواضع، ويعز العامة وا ذلك إلى اهتمام السلسلة األصل بذلك، وا 

إلرشراد وأخرذ االحتياجرات المختلفرة، الكيمياء والتي تتضرمن الكثيرر مرن التجرارب وتحتراج إلرى التوجيره وا
كما جراء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمرين فري هرذه المرحلرة، ماعردا فري بعرض مرن 

؛ (..  )تضرمن مختبرر الكيميراء : الشواهد واألمثلة التي تحتاج إلى مراجعة مثرل، فري الفصرل األول
إضرافة إلرى عردم ارتباطره إطالقًرا بمحتروى الفصرل؛  تجربة عن عسر الماء؛ دون التعريف بهذا المفهوم،

عررردم ( ..، 4.  : )لرررذا ينبغررري اسرررتبدال التجربرررة بتجربرررة تتعلرررق بتلررروث الهرررواء، وفررري الفصرررل الثررراني
التسامي ضمن طرق فصل المخاليط بأمثلة توضح مفهوم كرلٍّ منهمرا؛، وعردم و  التمثيل لعمليتي التقطير

كطريقرة لفصرل المخراليط أيًضرا، فقرد أشركل فهمهرا علررى ( ..  )وضروح شررح عمليرة الكروماتوجرافيرا 
المعلم والمرتعلم؛ لرذا ينبغري إعرادة شررحها بشركٍل أوضرح مرع ربطهرا بربعض الصرور، وفري الردرس الثراني 
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؛ بدأ بدراسة العناصر والمركبرات دون أن ُيخصر  قبلهرا عنروان لدراسرة (7.  )العناصر والمركبات 
اكتُفي بفقرة عن رموز العناصر بدون ذكر أمثلة وشرح كاٍف، كمرا رموز العناصر وصيغ المركبات؛ إذ 

تضررمن : وفرري الفصررل الثالررث(. .2  )تررأخر التعريررف بكيفيررة كتابررة الصرريغ الكيميائيررة للفصررل الرابررع 
عملية حسابية لحساب متوسط كتلة عنصر الكلور من نظائره دون شرح ( 2.)في صر( 18-3)الشكل 

فري ( 3-3)عريف بالقرانون الخرا  بطريقرة حسرابها؛ وقرد ُيفيرد مثرال العملية ضمن نصو  الدرس والت
فري : وفري الفصرل الرابرع. في استنباط قانون عام لحساب متوسط كتلة عنصر لره عردة نظرائر( ..)صر
مررررن الرررردرس األول؛ تررررم شرررررح مرررروجز لرررربعض الحرررراالت االسررررتثنائية فرررري التوزيررررع اإللكترونرررري ( 24)صررررر

نا أيًضررا فري الجرردول  .(النحرراس والكرروم)لعنصررين مرن العناصررر االنتقاليرة  ؛ والمأخرذ هنررا (2-4)وُضرمِّ
أنَّه ال داعي للتطرق إطالًقا للحاالت االستثنائية في التوزيع اإللكتروني في الصف األول الثانوي؛ لعدم 

-4)أما الجدول . تناسبه مع المرحلة العمرية ولعدم الحاجة لها بتاًتا ضمن الدروس المقررة في الكتاب
مررن الرردرس األول؛ فقررد تررم فرري األول عرررض أليونررات ( 27)فرري صررر( 5-4)والجرردول ( .2)فرري صررر( 4

لرمرروز األيونررات المتعررددة  االعناصررر الترري لهررا أكثررر مررن عرردد تأكسررد محتمررل، وجرراء فرري الثرراني عرضرر
ر أنَّره ال داعري لعرضره إطالقًرا وال التطررق لوجرود عناصرر لهرا أكثر( 4-4)الذرات؛ والمأخذ في الجدول 

المقررررة فرري الكترراب؛ فهررو يخررت  بالصررفين الثرراني   مررن عرردد أكسرردة لعرردم الحاجررة إليهررا ضررمن الرردروس
ال حاجرة لهرا فري الصرف ( 5-4)والثالث الثانوي، وكذلك ف نَّ كثيًرا من األيونات المضمنة فري الجردول 

فري الصرف األول األول الثانوي؛ ويمكن االقتصار على بعض األيونات الشائعة التري يحتاجهرا المرتعلم 
وكمرا لروحظ عردم كتابرة رمروز العناصرر وصريغ المركبرات فري المسرائل التدريبيرة وأسرئلة التقرويم . الثانوي

؛ مررررع أن المررررتعلم فرررري الصررررف األول (41، 42، 1.، 7.، 2.، 17، .1، 12  )فرررري الصررررفحات 
ا  بمجررد الثانوي لم يصل لدرجة التمكن مرن كتابرة جميرع رمروز العناصرر وصريغ المركبرات بشركل خر

؛ ُطلتررب مررن (..  )فرري التجربررة االسررتهاللية : وفرري الفصررل الخررامس. ذكررر اسررم العنصررر أوالمركررب 
إجرراء حسرابات رياضرية تررتبط بالسرنة الضروئية، وهرذه الوحردة لرن ( a,b,c:3-2)المتعلم فري الخطروات 

ة، إضرررافًة لعررردم يحتاجهرررا المرررتعلم إطالقًرررا فررري دروس هرررذا الفصرررل، ولرررم تررررتبط إطالقًرررا بالررردروس السرررابق
كما اعُتمتد في حل جميع األمثلة الحسرابية . الحاجة لربط الحسابات الكيميائية بحسابات السنة الضوئية

علررى عامررل التحويرل؛ وهررذا يتسربب فرري عرردة إشركاليات فرري عمليترري ( 7.)صررفري هررذا الفصرل برردًءا مررن 
ي حررل المسررألة، كمررا أنَّرره ال ُيسرراعد علررى اإلطالررة الزمنيررة فرري الشرررح أو التفكيررر فرر: التعلرريم والررتعلنم؛ منهررا

ثبرررات المعلومرررة لررردى المرررتعلم وسررررعة التطبيرررق علرررى مسرررائل أخررررى، وسررريؤثر ذلرررك بالترررالي علرررى نترررائج 
تحصرريل عرردد كبيررر مررن المتعلمررين ذوو مسررتوى الررذكاء المتوسررط ومررا دونرره؛ لررذا فاألسررلوب األفضررل فرري 

ام مصررطلح القررانون العلمرري بررداًل مررن عامررل حررل المسررائل الحسررابية فرري هررذا الفصررل هررو حلهررا باسررتخد
 .التحويل
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 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 تيبالتر  المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

21 
م المحتررررررروى مصرررررررطلحات مألوفرررررررة  َيسرررررررتخدت
وواضرررحة الداللرررة لررردى المتعلمرررين فررري هرررذه 

 .المرحلة

  1 1  ت
29.8 89.77 . 

  8. 8.  ن

2. 

ُيلبرررررررررري المحترررررررررروى حاجررررررررررات واهتمامررررررررررات 
التثقيرررف العلمررري : مثرررل. المتعلمرررين العلميرررة

( الررروظيفي)حرررول الرررذات، التثقيرررف المهنررري 
 .للتخصصات العلمية

   2 . ت

197. 89.88 2 
   .1 .7 ن

  89171 1988 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني
 %7797 النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثانية من المحور الثاني

 

أن قيمرررة المتوسرررط الحسررابي لمسرررتوى تحقررق المواصرررفة الثانيرررة  (1.2-4)يتضررح مرررن الجرردول 
، وبرانحراف معيراري (1988)مرن المحرور الثراني تسراوي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمريوة للمتعلموين

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق  (.191أقررل مررن -29.8)وسررط فرري المرردى مررا بررين ، ويقررع هررذا المت(89171)
 %(.7797)هذه المواصفة متوسطة؛ وبنسبة 

 وقررررررد تراوحررررررت قرررررريم المتوسررررررطات الحسررررررابية لمسررررررتوى تحقررررررق مؤشرررررررات هررررررذه المواصررررررفة بررررررين
ليكرون فري ( .197)بدرجة مرتفعة، وبمتوسرط حسرابي ( .2)، حيث تحقق المؤشر رقم (.29.8-197)

وبمسررتوى ( .297)بمتوسرط حسررابي قيمترره ( 22)األولررى ، يليرره فرري المرتبرة الثانيررة المؤشررر رقررم  المرتبرة
وبرذلك ( 29.8)تحقرق بمسرتوى متوسرط وبمتوسرط حسرابي قيمتره ( 21) تحقق متوسط، أمرا المؤشرر رقرم

 .أحتل المرتبة األخيرة
عمريرة للمتعلمرين ويظهر تحليل محتوى كتاب الكيميراء للصرف األول ثرانوي مالءمتره للمرحلرة ال

بدرجررة متوسررطة، وتعررزى هررذه النتيجررة الن محترروى الكترراب جرراء معررززًا لحاجررات واهتمامررات المتعلمررين 
لى طبيعة مادة  ىلعلمية في كثير من المواضع، ويعز العامة وا ذلك إلى اهتمام السلسلة األصل بذلك، وا 

إلرشراد وأخرذ االحتياجرات المختلفرة، الكيمياء والتي تتضرمن الكثيرر مرن التجرارب وتحتراج إلرى التوجيره وا
كما جراء متالئمرا مرع المعرفرة العلميرة المتوقعرة لردى المتعلمرين فري هرذه المرحلرة، ماعردا فري بعرض مرن 

؛ (..  )تضرمن مختبرر الكيميراء : الشواهد واألمثلة التي تحتاج إلى مراجعة مثرل، فري الفصرل األول
إضرافة إلرى عردم ارتباطره إطالقًرا بمحتروى الفصرل؛  تجربة عن عسر الماء؛ دون التعريف بهذا المفهوم،

عررردم ( ..، 4.  : )لرررذا ينبغررري اسرررتبدال التجربرررة بتجربرررة تتعلرررق بتلررروث الهرررواء، وفررري الفصرررل الثررراني
التسامي ضمن طرق فصل المخاليط بأمثلة توضح مفهوم كرلٍّ منهمرا؛، وعردم و  التمثيل لعمليتي التقطير

كطريقرة لفصرل المخراليط أيًضرا، فقرد أشركل فهمهرا علررى ( ..  )وضروح شررح عمليرة الكروماتوجرافيرا 
المعلم والمرتعلم؛ لرذا ينبغري إعرادة شررحها بشركٍل أوضرح مرع ربطهرا بربعض الصرور، وفري الردرس الثراني 
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؛ بدأ بدراسة العناصر والمركبرات دون أن ُيخصر  قبلهرا عنروان لدراسرة (7.  )العناصر والمركبات 
اكتُفي بفقرة عن رموز العناصر بدون ذكر أمثلة وشرح كاٍف، كمرا رموز العناصر وصيغ المركبات؛ إذ 

تضررمن : وفرري الفصررل الثالررث(. .2  )تررأخر التعريررف بكيفيررة كتابررة الصرريغ الكيميائيررة للفصررل الرابررع 
عملية حسابية لحساب متوسط كتلة عنصر الكلور من نظائره دون شرح ( 2.)في صر( 18-3)الشكل 

فري ( 3-3)عريف بالقرانون الخرا  بطريقرة حسرابها؛ وقرد ُيفيرد مثرال العملية ضمن نصو  الدرس والت
فري : وفري الفصرل الرابرع. في استنباط قانون عام لحساب متوسط كتلة عنصر لره عردة نظرائر( ..)صر
مررررن الرررردرس األول؛ تررررم شرررررح مرررروجز لرررربعض الحرررراالت االسررررتثنائية فرررري التوزيررررع اإللكترونرررري ( 24)صررررر

نا أيًضررا فري الجرردول  .(النحرراس والكرروم)لعنصررين مرن العناصررر االنتقاليرة  ؛ والمأخرذ هنررا (2-4)وُضرمِّ
أنَّه ال داعي للتطرق إطالًقا للحاالت االستثنائية في التوزيع اإللكتروني في الصف األول الثانوي؛ لعدم 

-4)أما الجدول . تناسبه مع المرحلة العمرية ولعدم الحاجة لها بتاًتا ضمن الدروس المقررة في الكتاب
مررن الرردرس األول؛ فقررد تررم فرري األول عرررض أليونررات ( 27)فرري صررر( 5-4)والجرردول ( .2)فرري صررر( 4

لرمرروز األيونررات المتعررددة  االعناصررر الترري لهررا أكثررر مررن عرردد تأكسررد محتمررل، وجرراء فرري الثرراني عرضرر
ر أنَّره ال داعري لعرضره إطالقًرا وال التطررق لوجرود عناصرر لهرا أكثر( 4-4)الذرات؛ والمأخذ في الجدول 

المقررررة فرري الكترراب؛ فهررو يخررت  بالصررفين الثرراني   مررن عرردد أكسرردة لعرردم الحاجررة إليهررا ضررمن الرردروس
ال حاجرة لهرا فري الصرف ( 5-4)والثالث الثانوي، وكذلك ف نَّ كثيًرا من األيونات المضمنة فري الجردول 

فري الصرف األول األول الثانوي؛ ويمكن االقتصار على بعض األيونات الشائعة التري يحتاجهرا المرتعلم 
وكمرا لروحظ عردم كتابرة رمروز العناصرر وصريغ المركبرات فري المسرائل التدريبيرة وأسرئلة التقرويم . الثانوي

؛ مررررع أن المررررتعلم فرررري الصررررف األول (41، 42، 1.، 7.، 2.، 17، .1، 12  )فرررري الصررررفحات 
ا  بمجررد الثانوي لم يصل لدرجة التمكن مرن كتابرة جميرع رمروز العناصرر وصريغ المركبرات بشركل خر

؛ ُطلتررب مررن (..  )فرري التجربررة االسررتهاللية : وفرري الفصررل الخررامس. ذكررر اسررم العنصررر أوالمركررب 
إجرراء حسرابات رياضرية تررتبط بالسرنة الضروئية، وهرذه الوحردة لرن ( a,b,c:3-2)المتعلم فري الخطروات 

ة، إضرررافًة لعررردم يحتاجهرررا المرررتعلم إطالقًرررا فررري دروس هرررذا الفصرررل، ولرررم تررررتبط إطالقًرررا بالررردروس السرررابق
كما اعُتمتد في حل جميع األمثلة الحسرابية . الحاجة لربط الحسابات الكيميائية بحسابات السنة الضوئية

علررى عامررل التحويرل؛ وهررذا يتسربب فرري عرردة إشركاليات فرري عمليترري ( 7.)صررفري هررذا الفصرل برردًءا مررن 
ي حررل المسررألة، كمررا أنَّرره ال ُيسرراعد علررى اإلطالررة الزمنيررة فرري الشرررح أو التفكيررر فرر: التعلرريم والررتعلنم؛ منهررا

ثبرررات المعلومرررة لررردى المرررتعلم وسررررعة التطبيرررق علرررى مسرررائل أخررررى، وسررريؤثر ذلرررك بالترررالي علرررى نترررائج 
تحصرريل عرردد كبيررر مررن المتعلمررين ذوو مسررتوى الررذكاء المتوسررط ومررا دونرره؛ لررذا فاألسررلوب األفضررل فرري 

ام مصررطلح القررانون العلمرري بررداًل مررن عامررل حررل المسررائل الحسررابية فرري هررذا الفصررل هررو حلهررا باسررتخد
 .التحويل
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وأمررا بالنسرربة للمصررطلحات والمفرراهيم الترري تضررمنها محترروى كترراب الكيميرراء؛ فرر نَّ أغلبهررا كانررت  
واضرررحة ومألوفرررة الداللرررة لررردى المتعلمرررين سررروى بعرررٍض منهرررا اتفرررق المحللرررون علرررى عررردم معرفرررة المرررتعلم 

أو  ضرمن المفرردات الجديردةب الطالرب يحقرق الهردف منهرا لمعناها ولم يرد لهرا تفسرير مختصرر فري كترا
مررن الفصررل ( .2  )مصررطلح البرروليمرات فرري  :مثررل.  مسرررد المصررطلحات المرفررق فرري آخررر الكترراب

( .7  )مررررررن الفصررررررل الثرررررراني، مصررررررطلح العرررررروارض السررررررفلية ( .4  )األول، مصررررررطلح البالزمررررررا 
فصررررل الثالررررث، ومصررررطلح مررررن ال( 17  )و( .1  ( )10-3الشرررركل )ومصررررطلح الكواركررررات فرررري 

من ( .2  )، ومصطلح الفلزات االنتقالية في (22  )في ( 3)الكاشف العام في خطوة العمل رقم 
لفرة أوالذي يفضل إبداله بمصطلح الدرزن ألنَّه أكثر ( ..  )الفصل الرابع، ومصطلح العقد والدستة 

فصل الخامس، والذي لرم يرتم ال في( 7.  ) للمتعلم في هذه المرحلة، وكذلك مصطلح عامل التحويل
مصرررطلح و  التطررررق لتعريفررره فررري الررردرس األول وترررأخر تعريفررره للررردرس الثررراني ضرررمن مراجعرررة المفرررردات،

 (..7)صرومصطلح وحدة صيغة واحدة في ( 1.)صراألرقام المعنوية في 
اول وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أن المررادة العلميررة فرري بلررد المنشررأ تقرردم ضررمن كترراب واحررد ويررتم تنرر      

الموضرروعات باتسرراق مررع تسلسررل ورودهررا فرري الكترراب بينمررا فرري النسررخة المعربررة قسررم الكترراب إلررى سررت 
أجزاء ليتسق مع طبيعة النظام التعليمي في المملكة حيث تقدم مادة الكيمياء في ثالثرة سرنوات دراسرية، 

فرري فصررول  كررل سررنة فيهررا مقسررمة إلررى فصررلين دراسرريين، ممررا قررد يررؤدي إلررى تقررديم فرري فصررول وتررأخير
. أخرى بخالف تسلسلها في األصل، وهذا ما أثر على عدم تالئم بعض الخبررات مرع المرحلرة العمريرة 

ضررررورة مالئمرررة كترررب العلررروم  التررري أكررردت علرررى( هرررر24.1)وتتفرررق هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة الجغيمررران 
 .للمرحلة العمرية للمتعلمين

 

 كتاب للمرحلة العمريةمالءمة لغة ال: من المحور الثاني المواصفة الثالثة 
تركز هذه المواصرفة علرى مردى قابليرة محتروى كتراب الكيميراء للصرف األول الثرانوي للقرراءة والفهرم      

مررن قبررل الطررالب فرري الفئررة العمريررة المسررتهدفة، مررع التأكررد مررن خلرروه مررن األخطرراء اللغويررة، والمطبعيررة، 
دحرام والمشرتات، واتسراقها فري الوقرت نفسره وتسلسل األفكرار وترابطهرا، وخلرو الصرور واألشركال مرن االز 

مرررع مضرررامين المحتررروى، وموقعهرررا المناسرررب ضرررمن سرررياق الرررن  المرتبطرررة بررره، ومناسررربة حجرررم الخرررط 
وتررم تحليررل تقيرريم المحللررين األربعررة لكررل مؤشررر مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة . واأللرروان للمرحلررة العمريررة

والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارت ( 1)والبررالغ عررددها 
 :التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
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 212-4 جدول 

مالءمة لغة : فة الثالثةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواص
 الكتاب للمرحلة العمرية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يخلررررررررو المحترررررررروى مررررررررن األخطرررررررراء  24
 .اللغوية

 . 2   ت
891. 89.88 4 

 .7 .1   ن

يخلررررررررو المحترررررررروى مررررررررن األخطرررررررراء  .2
 .عيةالمطب

 4    ت
8988 89888 . 

 288    ن

تتسررم لغررة الكترراب بتسلسررل األفكررار  27
 .وترابطها

 . 2   ت
891. 89.88 4 

 .7 .1   ن

27 
تخلررررو الصررررور والرسرررروم واألشرررركال 
التوضرررررررررررررريحية مررررررررررررررن االزدحررررررررررررررام 

 .والمشتتات

  . 2  ت
291. 89.88 . 

  .7 .1  ن

21 
تتسرررق الصرررور والرسررروم واألشررركال 
التوضيحية والتجارب مع مضامين 

 .المحتوى

   2 . ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

2. 

تقرررررع الصرررررور والرسررررروم واألشررررركال 
التوضيحية والجداول والتجارب في 
مكرررررررران مناسررررررررب ضررررررررمن الررررررررن  

 .المرتبط بها

 4    ت

8988 89888 . 
 288    ن

مناسبة حجرم الخرط ودرجرة وضروح  18
 .ريةاأللوان للمرحلة العم

   4  ت
1988 89888 1 

   288  ن
  89214 ..89 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 %2. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 

 أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة (1.1-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبررررانحراف معيرررراري (..89)مررررن المحررررور الثرررراني تسرررراوي  مالءمووووة لغووووة الكتوووواب للمرحلووووة العمريووووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق ( 29.8أقررل مررن -.897)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (89214)
 %(.2.)؛ وبنسبة منخفضةهذه المواصفة 

 هرررررررذه المواصرررررررفة برررررررين وقرررررررد تراوحرررررررت قررررررريم المتوسرررررررطات الحسرررررررابية لمسرررررررتوى تحقرررررررق مؤشررررررررات     
وجرراء فرري ( .197)بدرجررة مرتفعررة، وبمتوسررط حسررابي ( 21)، وقررد تحقررق المؤشررر رقررم (.8988-197)

وبمسررتوى تحقررق ( 1988)بمتوسررط حسررابي ( 18)المرتبررة األولررى، يليرره فرري المرتبررة الثانيررة المؤشررر رقررم 
متوسررط حسررابي بلغررت والررذين تحقررق بمسررتوى متوسررط وب( 27) متوسررط، ثررم فرري المرتبررة الثالثررة المؤشررر
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وأمررا بالنسرربة للمصررطلحات والمفرراهيم الترري تضررمنها محترروى كترراب الكيميرراء؛ فرر نَّ أغلبهررا كانررت  
واضرررحة ومألوفرررة الداللرررة لررردى المتعلمرررين سررروى بعرررٍض منهرررا اتفرررق المحللرررون علرررى عررردم معرفرررة المرررتعلم 

أو  ضرمن المفرردات الجديردةب الطالرب يحقرق الهردف منهرا لمعناها ولم يرد لهرا تفسرير مختصرر فري كترا
مررن الفصررل ( .2  )مصررطلح البرروليمرات فرري  :مثررل.  مسرررد المصررطلحات المرفررق فرري آخررر الكترراب

( .7  )مررررررن الفصررررررل الثرررررراني، مصررررررطلح العرررررروارض السررررررفلية ( .4  )األول، مصررررررطلح البالزمررررررا 
فصررررل الثالررررث، ومصررررطلح مررررن ال( 17  )و( .1  ( )10-3الشرررركل )ومصررررطلح الكواركررررات فرررري 

من ( .2  )، ومصطلح الفلزات االنتقالية في (22  )في ( 3)الكاشف العام في خطوة العمل رقم 
لفرة أوالذي يفضل إبداله بمصطلح الدرزن ألنَّه أكثر ( ..  )الفصل الرابع، ومصطلح العقد والدستة 

فصل الخامس، والذي لرم يرتم ال في( 7.  ) للمتعلم في هذه المرحلة، وكذلك مصطلح عامل التحويل
مصرررطلح و  التطررررق لتعريفررره فررري الررردرس األول وترررأخر تعريفررره للررردرس الثررراني ضرررمن مراجعرررة المفرررردات،

 (..7)صرومصطلح وحدة صيغة واحدة في ( 1.)صراألرقام المعنوية في 
اول وتعررزى هررذه النتيجررة إلررى أن المررادة العلميررة فرري بلررد المنشررأ تقرردم ضررمن كترراب واحررد ويررتم تنرر      

الموضرروعات باتسرراق مررع تسلسررل ورودهررا فرري الكترراب بينمررا فرري النسررخة المعربررة قسررم الكترراب إلررى سررت 
أجزاء ليتسق مع طبيعة النظام التعليمي في المملكة حيث تقدم مادة الكيمياء في ثالثرة سرنوات دراسرية، 

فرري فصررول  كررل سررنة فيهررا مقسررمة إلررى فصررلين دراسرريين، ممررا قررد يررؤدي إلررى تقررديم فرري فصررول وتررأخير
. أخرى بخالف تسلسلها في األصل، وهذا ما أثر على عدم تالئم بعض الخبررات مرع المرحلرة العمريرة 

ضررررورة مالئمرررة كترررب العلررروم  التررري أكررردت علرررى( هرررر24.1)وتتفرررق هرررذه النتيجرررة مرررع دراسرررة الجغيمررران 
 .للمرحلة العمرية للمتعلمين

 

 كتاب للمرحلة العمريةمالءمة لغة ال: من المحور الثاني المواصفة الثالثة 
تركز هذه المواصرفة علرى مردى قابليرة محتروى كتراب الكيميراء للصرف األول الثرانوي للقرراءة والفهرم      

مررن قبررل الطررالب فرري الفئررة العمريررة المسررتهدفة، مررع التأكررد مررن خلرروه مررن األخطرراء اللغويررة، والمطبعيررة، 
دحرام والمشرتات، واتسراقها فري الوقرت نفسره وتسلسل األفكرار وترابطهرا، وخلرو الصرور واألشركال مرن االز 

مرررع مضرررامين المحتررروى، وموقعهرررا المناسرررب ضرررمن سرررياق الرررن  المرتبطرررة بررره، ومناسررربة حجرررم الخرررط 
وتررم تحليررل تقيرريم المحللررين األربعررة لكررل مؤشررر مررن مؤشرررات هررذه المواصررفة . واأللرروان للمرحلررة العمريررة

والمتوسررط الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لهررذه مؤشرررات وذلررك باسررتخراج التكرررارت ( 1)والبررالغ عررددها 
 :التكرارات، والنسب المئوية لمستوى تحقق مؤشرات هذه المواصفة وهي كما يلي
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 212-4 جدول 

مالءمة لغة : فة الثالثةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشرات المواص
 الكتاب للمرحلة العمرية

 المؤشرات م
 مستوى التحقق تكرار

االنحراف  المتوسط
 الترتيب المعياري

منخفض  منخفض متوسط مرتفع نسبة
 جدا

يخلررررررررو المحترررررررروى مررررررررن األخطرررررررراء  24
 .اللغوية

 . 2   ت
891. 89.88 4 

 .7 .1   ن

يخلررررررررو المحترررررررروى مررررررررن األخطرررررررراء  .2
 .عيةالمطب

 4    ت
8988 89888 . 

 288    ن

تتسررم لغررة الكترراب بتسلسررل األفكررار  27
 .وترابطها

 . 2   ت
891. 89.88 4 

 .7 .1   ن

27 
تخلررررو الصررررور والرسرررروم واألشرررركال 
التوضرررررررررررررريحية مررررررررررررررن االزدحررررررررررررررام 

 .والمشتتات

  . 2  ت
291. 89.88 . 

  .7 .1  ن

21 
تتسرررق الصرررور والرسررروم واألشررركال 
التوضيحية والتجارب مع مضامين 

 .المحتوى

   2 . ت
197. 89.88 2 

   .1 .7 ن

2. 

تقرررررع الصرررررور والرسررررروم واألشررررركال 
التوضيحية والجداول والتجارب في 
مكرررررررران مناسررررررررب ضررررررررمن الررررررررن  

 .المرتبط بها

 4    ت

8988 89888 . 
 288    ن

مناسبة حجرم الخرط ودرجرة وضروح  18
 .ريةاأللوان للمرحلة العم

   4  ت
1988 89888 1 

   288  ن
  89214 ..89 الدرجة الكلية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني
 %2. النسبة المئوية لمستوى تحقق المواصفة الثالثة من المحور الثاني

 

 أن قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفة الثالثرررة (1.1-4)يتضرررح مرررن الجررردول 
، وبررررانحراف معيرررراري (..89)مررررن المحررررور الثرررراني تسرررراوي  مالءمووووة لغووووة الكتوووواب للمرحلووووة العمريووووة

وبررذلك تكررون درجررة تحقررق ( 29.8أقررل مررن -.897)، ويقررع هررذا المتوسررط فرري المرردى مررا بررين (89214)
 %(.2.)؛ وبنسبة منخفضةهذه المواصفة 

 هرررررررذه المواصرررررررفة برررررررين وقرررررررد تراوحرررررررت قررررررريم المتوسرررررررطات الحسرررررررابية لمسرررررررتوى تحقرررررررق مؤشررررررررات     
وجرراء فرري ( .197)بدرجررة مرتفعررة، وبمتوسررط حسررابي ( 21)، وقررد تحقررق المؤشررر رقررم (.8988-197)

وبمسررتوى تحقررق ( 1988)بمتوسررط حسررابي ( 18)المرتبررة األولررى، يليرره فرري المرتبررة الثانيررة المؤشررر رقررم 
متوسررط حسررابي بلغررت والررذين تحقررق بمسررتوى متوسررط وب( 27) متوسررط، ثررم فرري المرتبررة الثالثررة المؤشررر
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لكرل ( .891)بمتوسرط حسرابي ( 27)رقرم ( 24) ، وجاء في المرتبة الرابعة المؤشران رقم(.291)قيمته 
( 8988)بمتوسررط حسررابي ( .2) ورقررم (.2)منهمررا وبمسررتوى تحقررق مررنخفض جرردا، ثررم المؤشررران رقررم 

 .ةتحقق، وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين مؤشرات هذه المواصفغير موبمستوى 
يظهررر تحليررل محترروى كترراب االكيميرراء للصررف األول الثررانوي أن مالئمررة لغترره للمرحلررة العمريررة 
جاءت بدرجة منخفضة ، ويعزى ذلرك إلرى تحقرق جميرع مؤشررات هرذه المواصرفة بمسرتوى مرنخفض إلرى 
منخفض جدًا ماعدا مؤشر اتساق الصور مع مضامين المحتوى، وجاءت نترائج التحليرل الكيفري متسرقة 

المطبعيرة، إضرافة إلرى اللغوية و  ذه النتائج، حيث سجل المحللون الكثير من األمثلة على األخطاءمع ه
والرسررروم واألشررركال التوضررريحية  عررردم وقررروع الصرررور عررردم تسلسرررل أفكرررار لغرررة الكتررراب وترابطهرررا، وعلرررى

المررررتبط بهرررا، مرررع عررردم مناسررربة حجرررم الخرررط  والجرررداول والتجرررارب فررري المكررران المناسرررب ضرررمن الرررن 
 .ستخدم مع الخط المناسب للكتاب المدرسيالم

أخطراء لغويرة متكرررة  ومن األخطراء اللغويرة التري تمرت مالحظتهرا علرى سربيل المثرال ال الحصرر،     
، .2، 28)صرر ،إدخال ال التعريف على كلمة كثير وتكرر ذلرك فريمثل  :ومشتركة بين فصول الكتاب

، .4، 41، ..، 17، 21)ول، والصرفحات األ من كتراب الفصرل الدراسري( 71، 77، 77، 74، 14
من كتاب الفصل الدراسي الثاني، والصواب أن ُتكتب بدون ال التعريف، صياغة الفعرل اإلجرائري ( 4.

فررري األهرررداف بصررريغة المؤنرررث؛ فررري حرررين ُتصررران األفعرررال اإلجرائيرررة األخررررى فررري خطررروات العمرررل فررري 
رد كلمة المألوفرة مضرافًة لربعض الكلمرات؛ ممرا التجارب العملية، أو في أسئلة التقويم بصيغة المذكر، ت

مرن كتراب الفصرل الدراسري ( 1.، .4، 47، .4، 41)يجعلها غيرر مقبولرة ُلغوي را، كمرا فري الصرفحات 
وردت جملررة المررواد المألوفررة ( 1.، 41)ففرري صررر. مررن كترراب الفصررل الدراسرري الثرراني( 41)األول، وصررر

فري النصرو  أو -كثيرًرا مرا تبردأ بعرض العبرارات الشررطية  أيضا،. وُيقترح تعديلها إلى المواد من حولنا
مرن كتراب الفصرل ( 2.، 18)؛ كمرا فري الصرفحات ...وألنك/ بلفظ وألن -األمثلة الحسابية أو األشكال
مرررن كتررراب الفصرررل الدراسررري ( 17، 12، 71، 77، 71، 78، .7، .7)الدراسررري األول، والصرررفحات 

ومرن األمثلرة  .وبمرا أنرك وحيرث إن، وحيرث إنرك/ لفظ وبما أنالثاني، والصواب بدء مثل هذه العبارات ب
ناتجررة عررن الترجمررة أخطرراء لغويررة  مررن الفصررل األولفرري  وردمررا  فرري كررل فصررل علررى األخطرراء اللغويررة

؛ (17، .1، 22)فري الصرفحات  كمرا( في أثناء)سبق ظرف الزمان أثناء بحرف الجر في  فقد الحرفية
حات بحرذف حررف الجرر فري واالقتصرار علرى ظررف الزمران أثنراء والصواب كتابة العبارة في هذه الصف

: وفررري الفصرررل الثررراني تكررررر عررردم مناسررربة بعرررض األفعرررال فررري بعرررض الجمرررل؛ مثرررل جملرررة تحرررذير. فقرررط
، فيفضررل إعادتهررا إلررى األجسررام الحررادة ُيمكررن أن تجرررح (4.  )األجسررام الحررادة تسررتطيع جرررح الجلررد 

شرط على فعل الشررط؛ مرع عكرس دور كرلٍّ منهمرا؛ ممرا ُيخرل وفي الفصل الثالث تقديم جواب ال -الجلد
بالمعلومة العلمية، كما في عبارة وألن الذرة متعادلة كهربائي ا ف ن عدد البروتونات في النرواة يعرادل عردد 
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أو وحيرررررث إن عررررردد / ؛ والتعرررررديل المقتررررررح بعكرررررس العبرررررارة وألن(17  )اإللكترونرررررات المحيطرررررة بهرررررا 
يعادل عدد اإللكترونات المحيطة بها؛ فر ن الرذرة تكرون متعادلرة كهربائي را، وتعريرف البروتونات في النواة 

وفرري ... ؛ والتعررديل المقترررح هررو نمرروذج تترتررب فيرره(17  ... )الجرردول الرردوري بأنَّرره لوحررة تترتررب فيهررا
غيرر مناسربة للغرة الكيميراء؛ لرذا ُيفضرل ( 21)في صرر( 5-4)الفصل الرابع كلمة متخصصة في الشكل 

وفي الفصل الخامس تكررر فري هرذا الفصرل مصرطلح عامرل التحويرل، وأحياًنرا يررد . دالها بلفظ خاصةإب
، أو بررالجمع عوامررل التحويررل كمررا فرري (7.)كمررا فرري  صررر( عرراملي التحويررل)المصررطلح بصرريغة المثنررى 

أنَّ الصررواب هررو معامررل التحويررل : ؛ والمأخررذ اللغرروي فرري هررذا المصررطلح(..، .7، 71، 77، ..)صررر
س عامررررررل التحويررررررل؛ ويكررررررون بررررررالمثنى معرررررراملي التحويررررررل، وبررررررالجمع معررررررامالت التحويررررررل، إذ إنَّ ولرررررري
 .عوامل تأتي بمعنى أسباب ونحوها/عاملي
أخطراء مطبعيرة فري  مالحظتها على سبيل المثرال ال الحصرر، تومن األخطاء المطبعية التي تم      

ضع الصحيح بما يتناسب مع السياق منها عدم وضع عالمات الترقيم في المو : كتابة بعض النصو 
مرن نروع )عردم مراعراة اتجراه المحراذاة  اللغوي للن ، عدم طباعة عالمرات التررقيم بالطريقرة الصرحيحة،

فرري كتابررة أهررداف بعررض الرردروس، ضرريق المسررافة الفاصررلة بررين عمررودين فرري بعررض صررفحات ( تنظرريم
( 8.)صرربرين نصرو  الموضروع كمرا فري اإلثراء العلمي، وضع إطار فقرة ختامية الكتابة في الكيمياء 

من الفصرل الخرامس؛ وقبرل اكتمرال نر  فقررة معينرة، عردم تضرليل بعرض المصرطلحات الجديردة براللون 
وأخطررراء . مرررن الفصرررل األول( 21  )األصرررفر كغيرهرررا مرررن المصرررطلحات؛ مثرررل مصرررطلح النمررروذج 

ناسرربة، أو هررا بالحركررة الممنهررا عرردم تشرركيل بدايررة بعررض الكلمررات أو نهايت :مطبعيررة فرري كتابررة الكلمررات
،  األول؛ والصرواب أضرف مراًء مقطرًرامرن الفصرل ( ..  ) اأضف مراء مقطررً الخطأ في تشكيلها مثل 

ترررك مسررافة بررين مفررردات مصررطلح واحررد؛ كمررا يكررون أحياًنررا فرري كتابررة مصررطلح الكلررورو فلررورو كربررون 
الكلوروفلوروكربررون، أو هررا بتهررا دون أن ُيفصررل بررين مفرداتمررن الفصررل األول، والصررواب كتا( 21  )

مرن الفصرل الثالرث، عردم الفصرل ( 71  )قطر  ذرة ة بين كلمتين؛ كما بين الكلمتين ترك مسافة كبير 
بررين بعررض األحرررف والكلمررات الترري ترررتبط بهررا عررادة؛ باعتبررار أنَّهررا كلمررة واحرردة، والصررواب أنَّهررا ُتكتررب 

، الخطرأ ال برد: منفصرلةالصرواب كتابتهرا ألول، و مرن الفصرل ا( 27  )بد في ال: بشكٍل منفصل، مثل
  )وراذرفرورد ( 18  )؛ ككتابرة كمبرردج (مدن، أو أشخا ، أو عناصرر)في كتابة بعض األسماء 

كتقرديم الخررا  علررى )تقرديم كلمررة علرى كلمررة و ، دمرن الفصررل الثالرث، والصررواب كرامبردج ورذرفررور ( .1
فرري الفصررل الرابررع، ( ..)صرررمررن  سررطر األخيررر؛ مثررل كتابررة المعررادالت الرمزيررة الكيميائيررة فرري ال(العررام

وأخطاء مطبعيرة فري كتابرة الرمروز والصريغ والمعرادالت  .والصواب كتابتها المعادالت الكيميائية الرمزية
منها ترك مسافة أفقية كبيرة بين رموز العناصرر وعردد ذراتهرا أو رمرز حالتهرا الفيزيائيرة التري  :الكيميائية

( 42-..  )حات عض المعادالت الكيميائية، كما في معادالت الصفتكتب أسفل الرمز؛ وذلك في ب
  )عدم وضع سهم في بعض المعادالت الكيميائية؛ كما في المعادلرة األخيررة فري . من الفصل الرابع
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لكرل ( .891)بمتوسرط حسرابي ( 27)رقرم ( 24) ، وجاء في المرتبة الرابعة المؤشران رقم(.291)قيمته 
( 8988)بمتوسررط حسررابي ( .2) ورقررم (.2)منهمررا وبمسررتوى تحقررق مررنخفض جرردا، ثررم المؤشررران رقررم 

 .ةتحقق، وبذلك احتال المرتبة األخيرة بين مؤشرات هذه المواصفغير موبمستوى 
يظهررر تحليررل محترروى كترراب االكيميرراء للصررف األول الثررانوي أن مالئمررة لغترره للمرحلررة العمريررة 
جاءت بدرجة منخفضة ، ويعزى ذلرك إلرى تحقرق جميرع مؤشررات هرذه المواصرفة بمسرتوى مرنخفض إلرى 
منخفض جدًا ماعدا مؤشر اتساق الصور مع مضامين المحتوى، وجاءت نترائج التحليرل الكيفري متسرقة 

المطبعيرة، إضرافة إلرى اللغوية و  ذه النتائج، حيث سجل المحللون الكثير من األمثلة على األخطاءمع ه
والرسررروم واألشررركال التوضررريحية  عررردم وقررروع الصرررور عررردم تسلسرررل أفكرررار لغرررة الكتررراب وترابطهرررا، وعلرررى

المررررتبط بهرررا، مرررع عررردم مناسررربة حجرررم الخرررط  والجرررداول والتجرررارب فررري المكررران المناسرررب ضرررمن الرررن 
 .ستخدم مع الخط المناسب للكتاب المدرسيالم

أخطراء لغويرة متكرررة  ومن األخطراء اللغويرة التري تمرت مالحظتهرا علرى سربيل المثرال ال الحصرر،     
، .2، 28)صرر ،إدخال ال التعريف على كلمة كثير وتكرر ذلرك فريمثل  :ومشتركة بين فصول الكتاب

، .4، 41، ..، 17، 21)ول، والصرفحات األ من كتراب الفصرل الدراسري( 71، 77، 77، 74، 14
من كتاب الفصل الدراسي الثاني، والصواب أن ُتكتب بدون ال التعريف، صياغة الفعرل اإلجرائري ( 4.

فررري األهرررداف بصررريغة المؤنرررث؛ فررري حرررين ُتصررران األفعرررال اإلجرائيرررة األخررررى فررري خطررروات العمرررل فررري 
رد كلمة المألوفرة مضرافًة لربعض الكلمرات؛ ممرا التجارب العملية، أو في أسئلة التقويم بصيغة المذكر، ت

مرن كتراب الفصرل الدراسري ( 1.، .4، 47، .4، 41)يجعلها غيرر مقبولرة ُلغوي را، كمرا فري الصرفحات 
وردت جملررة المررواد المألوفررة ( 1.، 41)ففرري صررر. مررن كترراب الفصررل الدراسرري الثرراني( 41)األول، وصررر

فري النصرو  أو -كثيرًرا مرا تبردأ بعرض العبرارات الشررطية  أيضا،. وُيقترح تعديلها إلى المواد من حولنا
مرن كتراب الفصرل ( 2.، 18)؛ كمرا فري الصرفحات ...وألنك/ بلفظ وألن -األمثلة الحسابية أو األشكال
مرررن كتررراب الفصرررل الدراسررري ( 17، 12، 71، 77، 71، 78، .7، .7)الدراسررري األول، والصرررفحات 

ومرن األمثلرة  .وبمرا أنرك وحيرث إن، وحيرث إنرك/ لفظ وبما أنالثاني، والصواب بدء مثل هذه العبارات ب
ناتجررة عررن الترجمررة أخطرراء لغويررة  مررن الفصررل األولفرري  وردمررا  فرري كررل فصررل علررى األخطرراء اللغويررة

؛ (17، .1، 22)فري الصرفحات  كمرا( في أثناء)سبق ظرف الزمان أثناء بحرف الجر في  فقد الحرفية
حات بحرذف حررف الجرر فري واالقتصرار علرى ظررف الزمران أثنراء والصواب كتابة العبارة في هذه الصف

: وفررري الفصرررل الثررراني تكررررر عررردم مناسررربة بعرررض األفعرررال فررري بعرررض الجمرررل؛ مثرررل جملرررة تحرررذير. فقرررط
، فيفضررل إعادتهررا إلررى األجسررام الحررادة ُيمكررن أن تجرررح (4.  )األجسررام الحررادة تسررتطيع جرررح الجلررد 

شرط على فعل الشررط؛ مرع عكرس دور كرلٍّ منهمرا؛ ممرا ُيخرل وفي الفصل الثالث تقديم جواب ال -الجلد
بالمعلومة العلمية، كما في عبارة وألن الذرة متعادلة كهربائي ا ف ن عدد البروتونات في النرواة يعرادل عردد 
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أو وحيرررررث إن عررررردد / ؛ والتعرررررديل المقتررررررح بعكرررررس العبرررررارة وألن(17  )اإللكترونرررررات المحيطرررررة بهرررررا 
يعادل عدد اإللكترونات المحيطة بها؛ فر ن الرذرة تكرون متعادلرة كهربائي را، وتعريرف البروتونات في النواة 

وفرري ... ؛ والتعررديل المقترررح هررو نمرروذج تترتررب فيرره(17  ... )الجرردول الرردوري بأنَّرره لوحررة تترتررب فيهررا
غيرر مناسربة للغرة الكيميراء؛ لرذا ُيفضرل ( 21)في صرر( 5-4)الفصل الرابع كلمة متخصصة في الشكل 

وفي الفصل الخامس تكررر فري هرذا الفصرل مصرطلح عامرل التحويرل، وأحياًنرا يررد . دالها بلفظ خاصةإب
، أو بررالجمع عوامررل التحويررل كمررا فرري (7.)كمررا فرري  صررر( عرراملي التحويررل)المصررطلح بصرريغة المثنررى 

أنَّ الصررواب هررو معامررل التحويررل : ؛ والمأخررذ اللغرروي فرري هررذا المصررطلح(..، .7، 71، 77، ..)صررر
س عامررررررل التحويررررررل؛ ويكررررررون بررررررالمثنى معرررررراملي التحويررررررل، وبررررررالجمع معررررررامالت التحويررررررل، إذ إنَّ ولرررررري
 .عوامل تأتي بمعنى أسباب ونحوها/عاملي
أخطراء مطبعيرة فري  مالحظتها على سبيل المثرال ال الحصرر، تومن األخطاء المطبعية التي تم      

ضع الصحيح بما يتناسب مع السياق منها عدم وضع عالمات الترقيم في المو : كتابة بعض النصو 
مرن نروع )عردم مراعراة اتجراه المحراذاة  اللغوي للن ، عدم طباعة عالمرات التررقيم بالطريقرة الصرحيحة،

فرري كتابررة أهررداف بعررض الرردروس، ضرريق المسررافة الفاصررلة بررين عمررودين فرري بعررض صررفحات ( تنظرريم
( 8.)صرربرين نصرو  الموضروع كمرا فري اإلثراء العلمي، وضع إطار فقرة ختامية الكتابة في الكيمياء 

من الفصرل الخرامس؛ وقبرل اكتمرال نر  فقررة معينرة، عردم تضرليل بعرض المصرطلحات الجديردة براللون 
وأخطررراء . مرررن الفصرررل األول( 21  )األصرررفر كغيرهرررا مرررن المصرررطلحات؛ مثرررل مصرررطلح النمررروذج 

ناسرربة، أو هررا بالحركررة الممنهررا عرردم تشرركيل بدايررة بعررض الكلمررات أو نهايت :مطبعيررة فرري كتابررة الكلمررات
،  األول؛ والصرواب أضرف مراًء مقطرًرامرن الفصرل ( ..  ) اأضف مراء مقطررً الخطأ في تشكيلها مثل 

ترررك مسررافة بررين مفررردات مصررطلح واحررد؛ كمررا يكررون أحياًنررا فرري كتابررة مصررطلح الكلررورو فلررورو كربررون 
الكلوروفلوروكربررون، أو هررا بتهررا دون أن ُيفصررل بررين مفرداتمررن الفصررل األول، والصررواب كتا( 21  )

مرن الفصرل الثالرث، عردم الفصرل ( 71  )قطر  ذرة ة بين كلمتين؛ كما بين الكلمتين ترك مسافة كبير 
بررين بعررض األحرررف والكلمررات الترري ترررتبط بهررا عررادة؛ باعتبررار أنَّهررا كلمررة واحرردة، والصررواب أنَّهررا ُتكتررب 

، الخطرأ ال برد: منفصرلةالصرواب كتابتهرا ألول، و مرن الفصرل ا( 27  )بد في ال: بشكٍل منفصل، مثل
  )وراذرفرورد ( 18  )؛ ككتابرة كمبرردج (مدن، أو أشخا ، أو عناصرر)في كتابة بعض األسماء 

كتقرديم الخررا  علررى )تقرديم كلمررة علرى كلمررة و ، دمرن الفصررل الثالرث، والصررواب كرامبردج ورذرفررور ( .1
فرري الفصررل الرابررع، ( ..)صرررمررن  سررطر األخيررر؛ مثررل كتابررة المعررادالت الرمزيررة الكيميائيررة فرري ال(العررام

وأخطاء مطبعيرة فري كتابرة الرمروز والصريغ والمعرادالت  .والصواب كتابتها المعادالت الكيميائية الرمزية
منها ترك مسافة أفقية كبيرة بين رموز العناصرر وعردد ذراتهرا أو رمرز حالتهرا الفيزيائيرة التري  :الكيميائية

( 42-..  )حات عض المعادالت الكيميائية، كما في معادالت الصفتكتب أسفل الرمز؛ وذلك في ب
  )عدم وضع سهم في بعض المعادالت الكيميائية؛ كما في المعادلرة األخيررة فري . من الفصل الرابع
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المعبررر عررن عرردد جزيئررات المرراء فرري األمررالح المائيررة ( X)مررن الفصررل الرابررع، كتابررة رمررز اإلكررس ( ..
مطبعيررررة فرررري كتابررررة حررررل المسررررائل الخطرررراء األو  (.X)صررررواب كتابترررره كبيررررًرا ؛ وال(x)بالمقرررراس الصررررغير 

مرن الفصرل الخرامس، ( 7.)رعكس طرفي اإلجابة في حل األمثلة الحسابية؛ كما في صمثل : الحسابية
عدم وضع عالمة الشطب الختصار البسط مع المقام في بعض األمثلة الحسابية؛ كما في الصفحات و 
بسرربب اسررتخدام  :بعيررة ينشررأ عنهررا صررعوبة أو خطررأ فرري مقروئيررة الررن وأخطرراء مط (.71، .7، 1.)

الخطررأ فرري اتجرراه كتابررة المرردى الزمنرري لترراريخ  :مثررل األرقررام أو الحررروف االنجليزيررة ضررمن نرر  عربرري
مررواد أو )ضررمن الررن  العربرري؛ عرردم ترروالي كتابررة قرريم كميررة لرربعض األسررماء ( باللغررة اإلنجليزيررة)معررين 

مررن ( 71، 71  )اسررب مررع ترروالي هررذه األسررماء فرري الررن ؛ كمررا جرراء فرري بمررا يتن( رمرروز أو غيرهررا
؛ (أي قبلرره)الفصررل الخررامس، كتابررة عالمررة النسرربة المئويررة عررن يسررار الرررقم المكترروب باللغررة اإلنجليزيررة 

، تررقيم فقررات بعرض أسرئلة التقرويم (أي بعرده)والصواب كتابة النسبة المئوية عن يمرين الررقم اإلنجليرزي 
 ,88 ,97 ,99 ,102 ,103 ,112)كتابة الفقرة بشكل ُيقرأ من اليسار؛ كما األسرئلة رقرم من اليمين و 

بحجررم كبيررر مماثررل لحجررم الرررقم األساسرري؛ ( األرقررام العلويررة)كتابررة األسررس (. ..، 4.  )فرري ( 87
الخطررأ فرري كتابررة بعررض الرمرروز اإلنجليزيررة الترري تتكررون مررن . وهررذا متكرررر كثيررًرا فرري الفصررل الخررامس

 .؛ من حيث كون التكبير أو التصغير لكال الحرفين أو لواحٍد منهما(كالوحدات)فأكثر حرفين 
الحصرر، علرى سربيل المثرال ال  ومن األمثلة علرى عردم تسلسرل األفكرار وترابطهرا فري لغرة الكتراب      

التقنيررة ضررمن مراجعررة المفررردات؛ وهررذا مصررطلح ( 27 )رد فرري الرردرس الثرراني و   :فرري الفصررل األول
الرذي لره عالقرة ( .1  )ح غير مرتبط إطالًقا بمحتروى الردرس، لرذا ُيقتررح نقلره للردرس الرابرع المصطل

كررذلك االنفصررال فرري شرررح الفرضررية ونمرروذج مولينررا وروالنررد المرررتبط بهررا؛ فُيقترررح نقررل بهرذا المصررطلح،  
 لشرررركلشرررررح الفقرررررات المرتبطررررة بالفرضررررية وبنمرررروذج مولينررررا وروالنررررد المضررررمنة مررررع االسررررتنتاج وكررررذلك ا

فرري نهايررة شرررح الفرضررية وقبررل البرردء بشرررح التجربررة واالسررتنتاج ( 12  )إلررى ( .1  ( ) 2 - .2)
  )الكتلرة  تضمن الردرس الثراني مرن هرذا الفصرل عنروان حفرظ:  في الفصل الثانيو . (.1، 11  )
لقرانون ؛ وقد تم فيه شرح لهذا القانون مرع تقرديم مثرال حسرابي، والمأخرذ هنرا أنَّ تضرمين هرذا ا(2.-.4

فرري هررذا الرردرس غيررر مناسررب إطالقًررا؛ ألّنرره يخررت  بالتفرراعالت الكيميائيررة، وهررذا الفصررل خررا  فقررط 
ولررم يتنرراول شرريًئا عررن التفرراعالت الكيميائيررة؛ ( العناصررر والمركبررات والمخرراليط)بدراسررة المررادة وأشرركالها 

مررل محتررواه إلررى الترري ُخصرر  لرره فصررل خررا  وهررو الفصررل الرابررع؛ لررذا ُيفترررض نقررل هررذا القررانون بكا
، مررع كتابررة العنرروان تحقيررق قررانون حفررظ الكتلررةقبررل عنرروان ( 11  )الرردرس األول مررن الفصررل الرابررع 

علررى ( 1.  )قررانون حفررظ الكتلررة ولرريس حفررظ الكتلررة، كمررا تررم فرري هررذا الفصررل تقررديم درس المخرراليط 
الكيميائيررة  الحقيقررة: فرري الفصررل الثالررث. ؛ والمفترررض عكررس ذلررك(7.  )درس العناصررر والمركبررات 
الت صرل دون أن ُيرذكر اسرمها؛ وهرذه ُتشرير لظراهرة ( 71  )مرتبطة بها األولى في الفصل والصورة ال

الظرراهرة لررم يررتم التطرررق إليهررا إطالقًررا فرري الفصررل، لررذا ُيقترررح تغييررر الصررورة والحقررائق الكيميائيررة المعبرررة 
328 

 

ترداخل برين معلومرات الصرورة عنها بصورة وحقرائق أخررى مرتبطرة بموضروعات الفصرل؛ كري ال يحردث 
 كعنروان حفرظ الكتلرة؛ وهنرا( 77  )وحقائقها وبعض مفراهيم الفصرل؛ كالنظرائر مرثاًل، كمرا ُكترب فري 

نظريررة دالتررون  خلرالن فرري تسلسرل األفكررار وترابطهرا، األول حررول العنرروان الرذي يجررب تغييرره إلررى تفسرير
رض هذا العنوان وما تحته في هرذا الردرس؛ ، والخلل الثاني يتمثل في عدم مناسبة علقانون حفظ الكتلة

قبررل أن يرردرس المررتعلم التفرراعالت الكيميائيررة الترري هرري فرري الفصررل الرابررع، لررذا ينبغرري نقررل هررذا العنرروان 
؛ كرري ُيقرردم قررانون حفررظ الكتلررة فرري الرردرس (11  )بكاملرره فرري نهايررة الرردرس األول مررن الفصررل الرابررع 
فرري الفصررل (. الثرراني والثالررث والرابررع)علررى ثالثررة فصررول المناسررب لرره، وبصررورة متكاملررة وليسررت مجررزأة 

فرررري الرررردرس األول الخررررا  بررررر التفرررراعالت ( .2-.2  )إقحررررام عنرررروان التوزيررررع اإللكترونرررري : الرابررررع
والمعادالت؛ غير مناسب إطالًقا لمحتوى الدرس؛ والموضع المناسب للتوزيع اإللكتروني يكون بوضرعه 

  )كتابرة الصريغ الكيميائيرة بل الدرس الثالث،  كما أن عنروان وقفي الفصل الثالث بعد الدرس الثاني 
غيررر مناسررب أيًضررا للرردرس األول مررن الفصررل ( 27  )وعنرروان تسررمية المركبررات األيونيررة ( 27، .2

مررن الفصررل ( 7.  )والمركبات بوضررعه مررع الرردرس الرابررع العناصررر  الرابررع؛ وتسلسررله المناسررب يكررون
من الدرس األول ال يتناسب مع محتوى هرذا ( ..  ( )21)ل رقم السؤا: في الفصل الخامس. الثاني

، ترررأخر كتابرررة اسرررتنتاج الصررريغة ( 77  )الررردرس؛ لرررذا ينبغررري نقلررره مرررع أسرررئلة تقرررويم الررردرس الثررراني 
؛ لذا ينبغي كتابة االستنتاج الخا  بالمثرال األول (12  )الجزيئية لألستيلين بعد شرح مثال البنزين 

كما ُيؤخذ على الكتاب بشكل عام أنره بردء  .هاء منه، وقبل البدء بالمثال الذي يليهبعد االنت( األستيلين)
الفصل األول بدراسة طبقة األوزون ودراسة سبب تقلصرها، ثرم دراسرة خروا  المرادة وتغيراتهرا وأشركالها 

 . قبل دراسة تركيب المادة الذي يرتكز على دراسة الذرة التي هي أساس بنية علم الكيمياء
 ألمثلررة علررى عرردم وقرروع الصررور والرسرروم واألشرركال التوضرريحية والجررداول والتجررارب فرريومررن ا

  )تجربرة تطروير مهرارات المالحظرة : فري الفصرل األول: المكان المناسرب ضرمن الرن  المررتبط بهرا
ررل عررن الررن  المناسررب لرره ( 8.  )مختبررر تحليررل البيانررات  ،المالحظررة جرراءت بعررد خطرروة( 12 ُفصت

سرررررربقت طريقررررررة ( 4.  )تجربررررررة فصررررررل األصرررررربان : ميرررررراء؛ وفرررررري الفصررررررل الثررررررانيبعنرررررروان فوائررررررد الكي
تجربة الحظ تفاعاًل ُيكوِّن راسًبا سبقت : لفصل المخاليط؛ وفي الفصل الرابع( ..  )الكروماتوجرافيا 

وفرري الفصررل  مرراذا قرررأت؟: بعررد سررؤالالعنرروان  يالعنرروان المرررتبط بهررا المعررادالت األيونيررة فرر( ..  )
صرل فُ  حيرث؛ (7.)صررعرن الرن  المررتبط بره فري ( 7.)في صر( 4-5)عرض الشكل تأخر : الخامس

بيل بينهما بمسائل تدريبية وعنوان جديد، ومن األشكال والجداول التي سبقت الن  الذي تتبعه علرى سر
ي فرو ، (24)في صرر (3-1)الشكل و ، (.2)في صر( 2-1)الشكل ي الفصل األول ف: المثال ال الحصر
الشركل  ي الفصرل الثالرثفرو  ،(44)فري صرر( (4-2الشركل و ، (.4)في صر( 2-2)ل الشكالفصل الثاني 

ي الفصل الرابع فو ، (11)في صر( 9-3)الشكل و ، (18)في صر( 7-3)الشكل و ، (77)في صر( 3-3)
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المعبررر عررن عرردد جزيئررات المرراء فرري األمررالح المائيررة ( X)مررن الفصررل الرابررع، كتابررة رمررز اإلكررس ( ..
مطبعيررررة فرررري كتابررررة حررررل المسررررائل الخطرررراء األو  (.X)صررررواب كتابترررره كبيررررًرا ؛ وال(x)بالمقرررراس الصررررغير 

مرن الفصرل الخرامس، ( 7.)رعكس طرفي اإلجابة في حل األمثلة الحسابية؛ كما في صمثل : الحسابية
عدم وضع عالمة الشطب الختصار البسط مع المقام في بعض األمثلة الحسابية؛ كما في الصفحات و 
بسرربب اسررتخدام  :بعيررة ينشررأ عنهررا صررعوبة أو خطررأ فرري مقروئيررة الررن وأخطرراء مط (.71، .7، 1.)

الخطررأ فرري اتجرراه كتابررة المرردى الزمنرري لترراريخ  :مثررل األرقررام أو الحررروف االنجليزيررة ضررمن نرر  عربرري
مررواد أو )ضررمن الررن  العربرري؛ عرردم ترروالي كتابررة قرريم كميررة لرربعض األسررماء ( باللغررة اإلنجليزيررة)معررين 

مررن ( 71، 71  )اسررب مررع ترروالي هررذه األسررماء فرري الررن ؛ كمررا جرراء فرري بمررا يتن( رمرروز أو غيرهررا
؛ (أي قبلرره)الفصررل الخررامس، كتابررة عالمررة النسرربة المئويررة عررن يسررار الرررقم المكترروب باللغررة اإلنجليزيررة 

، تررقيم فقررات بعرض أسرئلة التقرويم (أي بعرده)والصواب كتابة النسبة المئوية عن يمرين الررقم اإلنجليرزي 
 ,88 ,97 ,99 ,102 ,103 ,112)كتابة الفقرة بشكل ُيقرأ من اليسار؛ كما األسرئلة رقرم من اليمين و 

بحجررم كبيررر مماثررل لحجررم الرررقم األساسرري؛ ( األرقررام العلويررة)كتابررة األسررس (. ..، 4.  )فرري ( 87
الخطررأ فرري كتابررة بعررض الرمرروز اإلنجليزيررة الترري تتكررون مررن . وهررذا متكرررر كثيررًرا فرري الفصررل الخررامس

 .؛ من حيث كون التكبير أو التصغير لكال الحرفين أو لواحٍد منهما(كالوحدات)فأكثر حرفين 
الحصرر، علرى سربيل المثرال ال  ومن األمثلة علرى عردم تسلسرل األفكرار وترابطهرا فري لغرة الكتراب      

التقنيررة ضررمن مراجعررة المفررردات؛ وهررذا مصررطلح ( 27 )رد فرري الرردرس الثرراني و   :فرري الفصررل األول
الرذي لره عالقرة ( .1  )ح غير مرتبط إطالًقا بمحتروى الردرس، لرذا ُيقتررح نقلره للردرس الرابرع المصطل

كررذلك االنفصررال فرري شرررح الفرضررية ونمرروذج مولينررا وروالنررد المرررتبط بهررا؛ فُيقترررح نقررل بهرذا المصررطلح،  
 لشرررركلشرررررح الفقرررررات المرتبطررررة بالفرضررررية وبنمرررروذج مولينررررا وروالنررررد المضررررمنة مررررع االسررررتنتاج وكررررذلك ا

فرري نهايررة شرررح الفرضررية وقبررل البرردء بشرررح التجربررة واالسررتنتاج ( 12  )إلررى ( .1  ( ) 2 - .2)
  )الكتلرة  تضمن الردرس الثراني مرن هرذا الفصرل عنروان حفرظ:  في الفصل الثانيو . (.1، 11  )
لقرانون ؛ وقد تم فيه شرح لهذا القانون مرع تقرديم مثرال حسرابي، والمأخرذ هنرا أنَّ تضرمين هرذا ا(2.-.4

فرري هررذا الرردرس غيررر مناسررب إطالقًررا؛ ألّنرره يخررت  بالتفرراعالت الكيميائيررة، وهررذا الفصررل خررا  فقررط 
ولررم يتنرراول شرريًئا عررن التفرراعالت الكيميائيررة؛ ( العناصررر والمركبررات والمخرراليط)بدراسررة المررادة وأشرركالها 

مررل محتررواه إلررى الترري ُخصرر  لرره فصررل خررا  وهررو الفصررل الرابررع؛ لررذا ُيفترررض نقررل هررذا القررانون بكا
، مررع كتابررة العنرروان تحقيررق قررانون حفررظ الكتلررةقبررل عنرروان ( 11  )الرردرس األول مررن الفصررل الرابررع 

علررى ( 1.  )قررانون حفررظ الكتلررة ولرريس حفررظ الكتلررة، كمررا تررم فرري هررذا الفصررل تقررديم درس المخرراليط 
الكيميائيررة  الحقيقررة: فرري الفصررل الثالررث. ؛ والمفترررض عكررس ذلررك(7.  )درس العناصررر والمركبررات 
الت صرل دون أن ُيرذكر اسرمها؛ وهرذه ُتشرير لظراهرة ( 71  )مرتبطة بها األولى في الفصل والصورة ال

الظرراهرة لررم يررتم التطرررق إليهررا إطالقًررا فرري الفصررل، لررذا ُيقترررح تغييررر الصررورة والحقررائق الكيميائيررة المعبرررة 
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ترداخل برين معلومرات الصرورة عنها بصورة وحقرائق أخررى مرتبطرة بموضروعات الفصرل؛ كري ال يحردث 
 كعنروان حفرظ الكتلرة؛ وهنرا( 77  )وحقائقها وبعض مفراهيم الفصرل؛ كالنظرائر مرثاًل، كمرا ُكترب فري 

نظريررة دالتررون  خلرالن فرري تسلسرل األفكررار وترابطهرا، األول حررول العنرروان الرذي يجررب تغييرره إلررى تفسرير
رض هذا العنوان وما تحته في هرذا الردرس؛ ، والخلل الثاني يتمثل في عدم مناسبة علقانون حفظ الكتلة

قبررل أن يرردرس المررتعلم التفرراعالت الكيميائيررة الترري هرري فرري الفصررل الرابررع، لررذا ينبغرري نقررل هررذا العنرروان 
؛ كرري ُيقرردم قررانون حفررظ الكتلررة فرري الرردرس (11  )بكاملرره فرري نهايررة الرردرس األول مررن الفصررل الرابررع 
فرري الفصررل (. الثرراني والثالررث والرابررع)علررى ثالثررة فصررول المناسررب لرره، وبصررورة متكاملررة وليسررت مجررزأة 

فرررري الرررردرس األول الخررررا  بررررر التفرررراعالت ( .2-.2  )إقحررررام عنرررروان التوزيررررع اإللكترونرررري : الرابررررع
والمعادالت؛ غير مناسب إطالًقا لمحتوى الدرس؛ والموضع المناسب للتوزيع اإللكتروني يكون بوضرعه 

  )كتابرة الصريغ الكيميائيرة بل الدرس الثالث،  كما أن عنروان وقفي الفصل الثالث بعد الدرس الثاني 
غيررر مناسررب أيًضررا للرردرس األول مررن الفصررل ( 27  )وعنرروان تسررمية المركبررات األيونيررة ( 27، .2

مررن الفصررل ( 7.  )والمركبات بوضررعه مررع الرردرس الرابررع العناصررر  الرابررع؛ وتسلسررله المناسررب يكررون
من الدرس األول ال يتناسب مع محتوى هرذا ( ..  ( )21)ل رقم السؤا: في الفصل الخامس. الثاني

، ترررأخر كتابرررة اسرررتنتاج الصررريغة ( 77  )الررردرس؛ لرررذا ينبغررري نقلررره مرررع أسرررئلة تقرررويم الررردرس الثررراني 
؛ لذا ينبغي كتابة االستنتاج الخا  بالمثرال األول (12  )الجزيئية لألستيلين بعد شرح مثال البنزين 

كما ُيؤخذ على الكتاب بشكل عام أنره بردء  .هاء منه، وقبل البدء بالمثال الذي يليهبعد االنت( األستيلين)
الفصل األول بدراسة طبقة األوزون ودراسة سبب تقلصرها، ثرم دراسرة خروا  المرادة وتغيراتهرا وأشركالها 

 . قبل دراسة تركيب المادة الذي يرتكز على دراسة الذرة التي هي أساس بنية علم الكيمياء
 ألمثلررة علررى عرردم وقرروع الصررور والرسرروم واألشرركال التوضرريحية والجررداول والتجررارب فرريومررن ا

  )تجربرة تطروير مهرارات المالحظرة : فري الفصرل األول: المكان المناسرب ضرمن الرن  المررتبط بهرا
ررل عررن الررن  المناسررب لرره ( 8.  )مختبررر تحليررل البيانررات  ،المالحظررة جرراءت بعررد خطرروة( 12 ُفصت

سرررررربقت طريقررررررة ( 4.  )تجربررررررة فصررررررل األصرررررربان : ميرررررراء؛ وفرررررري الفصررررررل الثررررررانيبعنرررررروان فوائررررررد الكي
تجربة الحظ تفاعاًل ُيكوِّن راسًبا سبقت : لفصل المخاليط؛ وفي الفصل الرابع( ..  )الكروماتوجرافيا 

وفرري الفصررل  مرراذا قرررأت؟: بعررد سررؤالالعنرروان  يالعنرروان المرررتبط بهررا المعررادالت األيونيررة فرر( ..  )
صرل فُ  حيرث؛ (7.)صررعرن الرن  المررتبط بره فري ( 7.)في صر( 4-5)عرض الشكل تأخر : الخامس

بيل بينهما بمسائل تدريبية وعنوان جديد، ومن األشكال والجداول التي سبقت الن  الذي تتبعه علرى سر
ي فرو ، (24)في صرر (3-1)الشكل و ، (.2)في صر( 2-1)الشكل ي الفصل األول ف: المثال ال الحصر
الشركل  ي الفصرل الثالرثفرو  ،(44)فري صرر( (4-2الشركل و ، (.4)في صر( 2-2)ل الشكالفصل الثاني 

ي الفصل الرابع فو ، (11)في صر( 9-3)الشكل و ، (18)في صر( 7-3)الشكل و ، (77)في صر( 3-3)
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فري ( 8-4)الشركل  ي الفصرل الخرامسفرو  ،(.2)فري صرر( 6-4)الشركل و ، (.2)في صر( 2-4)الشكل 
 .  لخإ(....17)في صر( 13-4)الشكل و ، (14)في صر( 10-4)الشكل و ، (11)صر

علررى مؤشرر مناسرربة حجررم الخررط ودرجررة وضرروح األلرروان  السررلبية الترري تررم رصرردهاومرن الشررواهد 
غر . : العمرية سواًء على مستوى الصفحات أو الفقرات أو العناوين الرئيسة والفرعية، وهكذا للمرحلة صت

العمليررة؛ فحجررم الخررط فرري كافررة النصررو  ال حجررم الخررط فرري كترراب الطالررب فقررط دون دليررل التجررارب 
يتوافق مع مواصفات الكتاب التعليمي في مرحلة التعليم العام، ضيق المسافة بين األسطر؛ خاصًة فري 

؛ ليتمكن المتعلم مرن قرراءة (سطر ونصف)كتاب الطالب، فينبغي أال تقل المسافة بين كل سطرين عن 
بيسر وسرهولة؛ مرن حيرث كتابرة مرا يريرد مرن تعليقرات النصو  بوضوح، ويستطيع التعامل مع الكتاب 
وعررردم تغميرررق الخرررط فررري العنررراوين اإلنجليزيرررة فررري بعرررض  .عليهرررا أو تررررقيم لمعلوماتررره أو تلوينهرررا وهكرررذا

الفصررل الدراسررري األول، -مرررن كترراب الطالرررب( 71، 7.، 1.، 41، 41، 28  )الفصررول والرردروس 
في بعض الردروس ( من حيث السطر واتجاه المحاذاه)ة وعدم الثبات في موقع كتابة العناوين اإلنجليزي

مررن كترراب الطالررب مقارنررًة بالتنسرريق المتبررع فرري بقيررة الرردروس، وعرردم تغييررر اتجرراه الترررقيم التسلسررلي فرري 
الرردروس وكررذلك الجررداول واألشرركال والتجررارب فرري دليررل التجررارب العمليررة؛ عمررا كانررت عليرره فرري النسررخة 

يررة الررن  العربرري، وعرردم ترررقيم العنرراوين الفرعيررة المندرجررة مررن عنرروان األمريكيررة بمررا يتررواءم مررع مقروئ
رئريس؛ فعرردم ترررقيم مثرل هررذه العنرراوين يتسربب فرري انفصررال المعلومرات وعرردم الررربط بينهرا؛ وعرردم تغميررق 

وعردم تمييرز لرون .الخط في الكلمرات المفتاحيرة لربعض األسرئلة أو األهرداف؛ أسروًة بمثيالتهرا فري الكتراب
؛ فينبغرري تلرروين جميررع (اللررون األسررود)الفرعيررة عررن اللررون األساسرري لنصررو  الكترراب بعررض العنرراوين 

المرقمرررة وغيرررر )العنررراوين الفرعيرررة برررنفس اللرررون، وعررردم الثبرررات فررري تلررروين نرررواتج حرررل األمثلرررة الحسرررابية 
 . في الفصل الخامس من كتاب الطالب باللون األحمر( المرقمة

ًا مررن تقررديم أو تررأخير بعررض الفصررول فرري النسررخة ه سررابقيررلإاإلشررارة  تويعررزى ذلررك إلررى مررا تمرر
أثررر علررى تسلسررل وهررذا المعربررة بخررالف تسلسررلها فرري األصررل لتتسررق مررع النظررام التعليمرري فرري المملكررة، 

أمرررا بالنسررربة لوقررروع الصرررور والرسرروم واألشررركال التوضررريحية والجرررداول والتجرررارب فررري . األفكررار وترابطهرررا
قررد يرجررع ذلررك إلررى أن بعررض الصررور والرسرروم واألشرركال . المكرران المناسررب ضررمن الررن  المرررتبط بهررا

 ؛عنرره إلررى الصررفحة المقابلررة أو الترري تليهررا التوضرريحية والجررداول والتجررارب قريبررة مررن الررن  وتتجرراوز
أما بالنسبة للخط فقد يظهر أنه التزم بحجم الخط كما ورد  .لمحدودية الصفحة أحيانًا أو التصميم الفني

ود صررغر حجررم الخررط فيهررا إلررى كبررر حجررم الكترراب فرري بلررد المنشررأ خررالف فرري السلسررلة األصررل والترري يعرر
 .   حجم الكتاب لدينا في كل فصل دراسي
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 لبيئة المتعلمين كتاب الكيمياء للصف األول ثانويمواءمة  :خالصة نتائج المحور الثاني 
ل إليهرا بعرد تحليرل لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خالصة النترائج التري ترم التوصر     

عررض  ترم مؤشرا، ( 24)مواصفة تضمنت ( .)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
واالنحرافرررات المعياريرررة،  نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات،

ات الحسرابية والنسرب المتوسرط( ..1-4)والنسب المئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول 
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 211-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لنسبة ا
 الترتيب المئوية

 1 %.49. .89.1 .297 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %7797 89171 1988 مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 . %2. 89214 ..89 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %.4.9 89811 29.7 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني الكلرري (  ..1-4)ضررح مررن الجرردول يت
، وبذلك تكون درجة تحقق هرذا المحرور منخفضرة؛ حيرث (89811)، وبانحراف معياري (29.7)تساوي 

 %(. .4.9)، ونسبة التحقق تساوي  (29.8أقل من -.897)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (1988-..89)م المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين وتراوحرررت قررري 

بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمينتحققت المواصفة الثانية 
ارتباط المحتوى بالبيئوة وجاءت في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة األولرى ( 1988)

وجررراءت فررري المرتبرررة الثانيرررة برررين مواصرررفات ( .27)بدرجرررة متوسرررطة وبمتوسرررط حسرررابي بلرررغ  المحليوووة
بدرجررة منخفضررة  مالءمووة لغووة الكتوواب للمرحلووة العمريووةالمحررور الثرراني، وأخيرررًا فقررد تحققررت المواصررفة 

 . وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني( ..89)وبمتوسط حسابي بلغ 
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فري ( 8-4)الشركل  ي الفصرل الخرامسفرو  ،(.2)فري صرر( 6-4)الشركل و ، (.2)في صر( 2-4)الشكل 
 .  لخإ(....17)في صر( 13-4)الشكل و ، (14)في صر( 10-4)الشكل و ، (11)صر

علررى مؤشرر مناسرربة حجررم الخررط ودرجررة وضرروح األلرروان  السررلبية الترري تررم رصرردهاومرن الشررواهد 
غر . : العمرية سواًء على مستوى الصفحات أو الفقرات أو العناوين الرئيسة والفرعية، وهكذا للمرحلة صت

العمليررة؛ فحجررم الخررط فرري كافررة النصررو  ال حجررم الخررط فرري كترراب الطالررب فقررط دون دليررل التجررارب 
يتوافق مع مواصفات الكتاب التعليمي في مرحلة التعليم العام، ضيق المسافة بين األسطر؛ خاصًة فري 

؛ ليتمكن المتعلم مرن قرراءة (سطر ونصف)كتاب الطالب، فينبغي أال تقل المسافة بين كل سطرين عن 
بيسر وسرهولة؛ مرن حيرث كتابرة مرا يريرد مرن تعليقرات النصو  بوضوح، ويستطيع التعامل مع الكتاب 
وعررردم تغميرررق الخرررط فررري العنررراوين اإلنجليزيرررة فررري بعرررض  .عليهرررا أو تررررقيم لمعلوماتررره أو تلوينهرررا وهكرررذا

الفصررل الدراسررري األول، -مرررن كترراب الطالرررب( 71، 7.، 1.، 41، 41، 28  )الفصررول والرردروس 
في بعض الردروس ( من حيث السطر واتجاه المحاذاه)ة وعدم الثبات في موقع كتابة العناوين اإلنجليزي

مررن كترراب الطالررب مقارنررًة بالتنسرريق المتبررع فرري بقيررة الرردروس، وعرردم تغييررر اتجرراه الترررقيم التسلسررلي فرري 
الرردروس وكررذلك الجررداول واألشرركال والتجررارب فرري دليررل التجررارب العمليررة؛ عمررا كانررت عليرره فرري النسررخة 

يررة الررن  العربرري، وعرردم ترررقيم العنرراوين الفرعيررة المندرجررة مررن عنرروان األمريكيررة بمررا يتررواءم مررع مقروئ
رئريس؛ فعرردم ترررقيم مثرل هررذه العنرراوين يتسربب فرري انفصررال المعلومرات وعرردم الررربط بينهرا؛ وعرردم تغميررق 

وعردم تمييرز لرون .الخط في الكلمرات المفتاحيرة لربعض األسرئلة أو األهرداف؛ أسروًة بمثيالتهرا فري الكتراب
؛ فينبغرري تلرروين جميررع (اللررون األسررود)الفرعيررة عررن اللررون األساسرري لنصررو  الكترراب بعررض العنرراوين 

المرقمرررة وغيرررر )العنررراوين الفرعيرررة برررنفس اللرررون، وعررردم الثبرررات فررري تلررروين نرررواتج حرررل األمثلرررة الحسرررابية 
 . في الفصل الخامس من كتاب الطالب باللون األحمر( المرقمة

ًا مررن تقررديم أو تررأخير بعررض الفصررول فرري النسررخة ه سررابقيررلإاإلشررارة  تويعررزى ذلررك إلررى مررا تمرر
أثررر علررى تسلسررل وهررذا المعربررة بخررالف تسلسررلها فرري األصررل لتتسررق مررع النظررام التعليمرري فرري المملكررة، 

أمرررا بالنسررربة لوقررروع الصرررور والرسرروم واألشررركال التوضررريحية والجرررداول والتجرررارب فررري . األفكررار وترابطهرررا
قررد يرجررع ذلررك إلررى أن بعررض الصررور والرسرروم واألشرركال . المكرران المناسررب ضررمن الررن  المرررتبط بهررا

 ؛عنرره إلررى الصررفحة المقابلررة أو الترري تليهررا التوضرريحية والجررداول والتجررارب قريبررة مررن الررن  وتتجرراوز
أما بالنسبة للخط فقد يظهر أنه التزم بحجم الخط كما ورد  .لمحدودية الصفحة أحيانًا أو التصميم الفني

ود صررغر حجررم الخررط فيهررا إلررى كبررر حجررم الكترراب فرري بلررد المنشررأ خررالف فرري السلسررلة األصررل والترري يعرر
 .   حجم الكتاب لدينا في كل فصل دراسي

 
 
 
 

333 
 

 لبيئة المتعلمين كتاب الكيمياء للصف األول ثانويمواءمة  :خالصة نتائج المحور الثاني 
ل إليهرا بعرد تحليرل لعرض نتائج المحور الثاني الكلي، والتي تمثل خالصة النترائج التري ترم التوصر     

عررض  ترم مؤشرا، ( 24)مواصفة تضمنت ( .)كل مواصفة من مواصفات هذا المحور والبالغ عددها 
واالنحرافرررات المعياريرررة،  نترررائج هرررذا المحرررور فررري ضررروء المتوسرررط الحسرررابي المررروزون لهرررذه المواصرررفات،

ات الحسرابية والنسرب المتوسرط( ..1-4)والنسب المئويرة لمسرتوى تحققهرا، وترتيبهرا، ويوضرح الجردول 
 :المئوية لهذه المواصفات مرتبة كما يلي

 211-4 جدول 

 المتوسطات والنسب المئوية لمواصفات المحور الثاني لكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي
رقم 

المتوسط  المواصفات المواصفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لنسبة ا
 الترتيب المئوية

 1 %.49. .89.1 .297 ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية 2
 2 %7797 89171 1988 مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين 1
 . %2. 89214 ..89 مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية .

  %.4.9 89811 29.7 مستوى تحقق المواصفات للمحور الثاني الكلي
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمواصررفات المحررور الثرراني الكلرري (  ..1-4)ضررح مررن الجرردول يت
، وبذلك تكون درجة تحقق هرذا المحرور منخفضرة؛ حيرث (89811)، وبانحراف معياري (29.7)تساوي 

 %(. .4.9)، ونسبة التحقق تساوي  (29.8أقل من -.897)تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
، حيرررث (1988-..89)م المتوسرررطات الحسرررابية لمسرررتوى تحقرررق المواصرررفات برررين وتراوحرررت قررري 

بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي  مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمينتحققت المواصفة الثانية 
ارتباط المحتوى بالبيئوة وجاءت في المرتبة األولى في المحور الثاني، يليها المواصفة األولرى ( 1988)

وجررراءت فررري المرتبرررة الثانيرررة برررين مواصرررفات ( .27)بدرجرررة متوسرررطة وبمتوسرررط حسرررابي بلرررغ  المحليوووة
بدرجررة منخفضررة  مالءمووة لغووة الكتوواب للمرحلووة العمريووةالمحررور الثرراني، وأخيرررًا فقررد تحققررت المواصررفة 

 . وجاءت في المرتبة الثالثة بين مواصفات المحور الثاني( ..89)وبمتوسط حسابي بلغ 
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 :مقدمة
وقد تطلبت اإلجابة ال األول السؤ  عنتتبنى هذه الدراسة المنهج النوعي من خالل إجابتها 

تحليل كتب السلسلة األصل للوقوف على المواصفات والمؤشرات والشواهد لقياس مدى اتساقها مع 
يظهر تبني المنهج النوعي من خالل عمليات التحليل واالستقصاء التي تسعى  اكم. كتب المشروع

وع، وبالتالي إصدار حكم كيفي لقياس مدى تحقق المواصفات والمؤشرات التابعة لها في كتب المشر 
وبالرغم من ترجمة نتائج التحليل بصورة كمية ضمن كل مواصفة، إال أنها جاءت . على مدى االتساق

 . في حقيقتها من خالل التحليل النوعي للمحتوى
تحديد مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم  وهو، تحقيق هدف الدراسة الرئيس األولول

فات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض كما تظهر في منتجات سلسلة للعلوم مع المواص
أحياء، )، واألول الثانوي والثاني المتوسط، الثاني االبتدائي والخامس االبتدائي: للصفوف ماجروهيل

من  وقد ُحددت تسع أسئلة فرعية لإلجابة عن سؤالي الدراسة وتمت اإلجابة عليهم( وفيزياء، وكيمياء
حيث تم تحديد قائمة بالمواصفات التربوية والفنية  والتناول والعرض التي ، ل التحليل واالستقصاءخال

والتي في ضوئها تم تحليل كتب الطالب وأدلة المعلم ، للعلوم ماجروهيلبنيت عليها المواد التعليمية ل
 . لتحديد مدى تحقق تلك المواصفات

كما  وم لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمينوللتحقق من مستوى مواءمة محتوى كتب العل
، والثاني المتوسط، الثاني االبتدائي والخامس االبتدائي: للصفوف تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل

في  تحليل محتوى كتب العلوم في الصفوف قيد الدراسةتم ( أحياء، وفيزياء، وكيمياء)واألول الثانوي 
 . ومناسبة المواءمة لبيئة المتعلمين، السعودي لمواءمة لثقافة المجتمعمناسبة اضوء مؤشرات  تتعلق ب

نتائج التحليل لمستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول ملخ  عرض  وقد تم
لنتائج تحقق تلك  اوسيتضمن هذا الفصل ملخصً . والعرض ونتائج المواءمة في الفصل الرابع

 ذلك تقديم مجموعة من  يلي،  قيد الدراسة لصفوف األربعةوذلك وفق كل صف من ا، المواصفات
 .ثم المواءمة التساقبدءا با على تلك النتائجالتوصيات والمقترحات المترتبة 

 

 االتساقملخص نتائج  1-3
اول نالطالب للمواصفات التربوية والفنية والت كتباتساق تحليل ملخص نتائج  1-3-3

 والعرض
لجميع المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض  سيتم تلخي  نتائج تحليل كتاب الطالب

أحياء، ) الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي: لجميع الصفوف قيد الدراسة
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 :مقدمة
وقد تطلبت اإلجابة ال األول السؤ  عنتتبنى هذه الدراسة المنهج النوعي من خالل إجابتها 

تحليل كتب السلسلة األصل للوقوف على المواصفات والمؤشرات والشواهد لقياس مدى اتساقها مع 
يظهر تبني المنهج النوعي من خالل عمليات التحليل واالستقصاء التي تسعى  اكم. كتب المشروع

وع، وبالتالي إصدار حكم كيفي لقياس مدى تحقق المواصفات والمؤشرات التابعة لها في كتب المشر 
وبالرغم من ترجمة نتائج التحليل بصورة كمية ضمن كل مواصفة، إال أنها جاءت . على مدى االتساق

 . في حقيقتها من خالل التحليل النوعي للمحتوى
تحديد مستوى اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم  وهو، تحقيق هدف الدراسة الرئيس األولول

فات التربوية والفنية ومواصفات التناول والعرض كما تظهر في منتجات سلسلة للعلوم مع المواص
أحياء، )، واألول الثانوي والثاني المتوسط، الثاني االبتدائي والخامس االبتدائي: للصفوف ماجروهيل

من  وقد ُحددت تسع أسئلة فرعية لإلجابة عن سؤالي الدراسة وتمت اإلجابة عليهم( وفيزياء، وكيمياء
حيث تم تحديد قائمة بالمواصفات التربوية والفنية  والتناول والعرض التي ، ل التحليل واالستقصاءخال

والتي في ضوئها تم تحليل كتب الطالب وأدلة المعلم ، للعلوم ماجروهيلبنيت عليها المواد التعليمية ل
 . لتحديد مدى تحقق تلك المواصفات

كما  وم لثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمينوللتحقق من مستوى مواءمة محتوى كتب العل
، والثاني المتوسط، الثاني االبتدائي والخامس االبتدائي: للصفوف تظهر في منتجات سلسلة ماجروهيل

في  تحليل محتوى كتب العلوم في الصفوف قيد الدراسةتم ( أحياء، وفيزياء، وكيمياء)واألول الثانوي 
 . ومناسبة المواءمة لبيئة المتعلمين، السعودي لمواءمة لثقافة المجتمعمناسبة اضوء مؤشرات  تتعلق ب

نتائج التحليل لمستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول ملخ  عرض  وقد تم
لنتائج تحقق تلك  اوسيتضمن هذا الفصل ملخصً . والعرض ونتائج المواءمة في الفصل الرابع

 ذلك تقديم مجموعة من  يلي،  قيد الدراسة لصفوف األربعةوذلك وفق كل صف من ا، المواصفات
 .ثم المواءمة التساقبدءا با على تلك النتائجالتوصيات والمقترحات المترتبة 

 

 االتساقملخص نتائج  1-3
اول نالطالب للمواصفات التربوية والفنية والت كتباتساق تحليل ملخص نتائج  1-3-3

 والعرض
لجميع المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض  سيتم تلخي  نتائج تحليل كتاب الطالب

أحياء، ) الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي: لجميع الصفوف قيد الدراسة
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قيم المتوسطات الحسابية لتحقق المواصفات للمحاور الثالثة ( 2-.)يوضح الجدول و . (فيزياء، كيمياء
 : على النحو التالي

 3-1 جدول 

ملخص لمتوسط مستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب الطالب للعلوم الصفوف 
 ( أحياء، فيزياء، كيمياء)الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي

 المواصفات
الصف الثاني 

 االبتدائي
 الخامس لصفا

 االبتدائي
الصف الثاني 

 المتوسط
األول الثانوي 

 أحياء
األول الثانوي 

 فيزياء
األول الثانوي 

 كيمياء
 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

 1000 2007 1701 3072 7200 2038 7002 2033 1101 3077 1201 3081 التربوية
 1 1 3 2 1 4 الترتيب
 1100 3001 8800 2014 7001 2033 7101 201 7707 2011 8407 2014 الفنية

 1 3 1 4 1 2 الترتيب
التناول 
 والعرض

2047 8201 2011 8401 2010 8107 3081 1200 2001 1801 3001 1100 

 1 4 1 3 2 1 الترتيب
مستوى 

تحقق  ال
 الكلي

2031 7200 2007 1000 2010 7107 2001 1801 2031 1807 2001 1707 

 1 1 1 3 4 2 الترتيب
 

المحاور وقعت جميع أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-.)ح من الجدول يتض
وهي ( 1921)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (19.8-.198)بين 

، وبنسبة (.191أقل من -.29)حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين  متوسطبمستوى تحقق 
   .%(7894)مئوية 

 مرتفعةقد تحقق بدرجة  (المواصفات الفنية)الثاني  ن المحورأوعلى مستوى المحاور يالحظ 
فقد  (التناول والعرض) وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور الثالث( 19.2)وبمتوسط حسابي بلغ 

المواصفات )، وأخيرًا جاء المحور األول متوسطةبدرجة تحقق ( 1914)حصل على متوسط حسابي 
ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور  متوسطبمستوى تحقق ( ..29)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( تربويةال

 .أداة التقييم
كتاب لكل من  أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية( 2-.) ويظهر من الجدول

 وبنسبة، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(2917) الطالب للصف الثاني االبتدائي
وبذلك تكون  ،(2977) للصف الخامس االبتدائيبينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات . (%.719)

أما قيمة المتوسط الحسابي . (%.79.)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  متوسطةدرجة تحقق المواصفات 
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ونسبة ، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(1922) للمواصفات للصف الثاني المتوسط
بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية لكتاب قد و . (%7891) بلغتتحقق هذه المواصفة 

 وبنسبة، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(1921) الطالب للصف األول الثانوي أحياء
وبذلك  ،(2971) للصف األول الثانوي فيزياء بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات .(%.719)

قيمة  ، وأخيرا كانت(%.79.) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةتكون درجة تحقق المواصفات 
وبذلك تكون درجة تحقق  ،(1987) للصف األول الثانوي كيمياء المتوسط الحسابي للمواصفات

 .(%7.98) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةالمواصفات 
قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية  لكتاب  أن( 2-.) من الجدولأيضا ويظهر 

 وبنسبة، مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ، (19.4) الطالب للصف الثاني االبتدائي
وبذلك ،(..19) بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية  للصف الخامس االبتدائي. (1497%)

وكذلك قيمة المتوسط . (%7797)ونسبة التحقق تساوي  ،أيضاً  مرتفعةتكون درجة تحقق المواصفات 
 وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات، (.19) مواصفات الفنية  للصف الثاني المتوسطللالحسابي 

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي . (%7797) ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي، أيضاً  مرتفعة
وبذلك تكون درجة تحقق ، (1922) انوي أحياءللمواصفات الفنية لكتاب الطالب للصف األول الث

لمواصفات الفنية  للصف األول لوقيمة المتوسط الحسابي . (%.789) وبنسبة، متوسطةالمواصفات 
ي ونسبة التحقق تساو ، مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(1974) الثانوي فيزياء

، (..29)ء ة  للصف األول الثانوي كيمياالفني بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات. (1198%)
 .(%7.98) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات التناول والعرض لكتاب ( 2-.) يظهر من الجدولكما  
وبنسبة ، مرتفعة واصفاتوبذلك تكون درجة تحقق الم ،(1947)كانت  الطالب للصف الثاني االبتدائي

 لصف الخامس االبتدائياوكذلك قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات . (%.119) تحقق تساوي
. (%.149)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(..19)
وبذلك  ،(..19) لتناول والعرض للصف الثاني المتوسطامواصفات قيمة المتوسط الحسابي لبلغت و 

وبلغت قيمة . (%1797) المواصفة تساوي ونسبة تحقق هذه، مرتفعة تكون درجة تحقق المواصفات
، (.291)ء المتوسط الحسابي لمواصفات التناول والعرض لكتاب الطالب للصف األول الثانوي أحيا

سابي قيمة المتوسط الحبلغت و . (%7198)ة وبنسب، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات 
وبذلك تكون درجة تحقق  ،(.198) لتناول والعرض للصف األول الثانوي فيزياءالمواصفات 
وكذلك قيمة المتوسط الحسابي  .(%.719) ونسبة التحقق تساوي ،أيضاً  متوسطةالمواصفات 

وبذلك تكون درجة تحقق ، (..29)ء بلغت لتناول والعرض للصف األول الثانوي كيمياا لمواصفات
 .(%.7) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطة المواصفات



543

332 
 

قيم المتوسطات الحسابية لتحقق المواصفات للمحاور الثالثة ( 2-.)يوضح الجدول و . (فيزياء، كيمياء
 : على النحو التالي

 3-1 جدول 

ملخص لمتوسط مستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب الطالب للعلوم الصفوف 
 ( أحياء، فيزياء، كيمياء)الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي

 المواصفات
الصف الثاني 

 االبتدائي
 الخامس لصفا

 االبتدائي
الصف الثاني 

 المتوسط
األول الثانوي 

 أحياء
األول الثانوي 

 فيزياء
األول الثانوي 

 كيمياء
 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

 1000 2007 1701 3072 7200 2038 7002 2033 1101 3077 1201 3081 التربوية
 1 1 3 2 1 4 الترتيب
 1100 3001 8800 2014 7001 2033 7101 201 7707 2011 8407 2014 الفنية

 1 3 1 4 1 2 الترتيب
التناول 
 والعرض

2047 8201 2011 8401 2010 8107 3081 1200 2001 1801 3001 1100 

 1 4 1 3 2 1 الترتيب
مستوى 

تحقق  ال
 الكلي

2031 7200 2007 1000 2010 7107 2001 1801 2031 1807 2001 1707 

 1 1 1 3 4 2 الترتيب
 

المحاور وقعت جميع أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق ( 2-.)ح من الجدول يتض
وهي ( 1921)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (19.8-.198)بين 

، وبنسبة (.191أقل من -.29)حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين  متوسطبمستوى تحقق 
   .%(7894)مئوية 

 مرتفعةقد تحقق بدرجة  (المواصفات الفنية)الثاني  ن المحورأوعلى مستوى المحاور يالحظ 
فقد  (التناول والعرض) وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور الثالث( 19.2)وبمتوسط حسابي بلغ 

المواصفات )، وأخيرًا جاء المحور األول متوسطةبدرجة تحقق ( 1914)حصل على متوسط حسابي 
ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور  متوسطبمستوى تحقق ( ..29)بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( تربويةال

 .أداة التقييم
كتاب لكل من  أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية( 2-.) ويظهر من الجدول

 وبنسبة، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(2917) الطالب للصف الثاني االبتدائي
وبذلك تكون  ،(2977) للصف الخامس االبتدائيبينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات . (%.719)

أما قيمة المتوسط الحسابي . (%.79.)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  متوسطةدرجة تحقق المواصفات 
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ونسبة ، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(1922) للمواصفات للصف الثاني المتوسط
بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية لكتاب قد و . (%7891) بلغتتحقق هذه المواصفة 

 وبنسبة، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(1921) الطالب للصف األول الثانوي أحياء
وبذلك  ،(2971) للصف األول الثانوي فيزياء بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات .(%.719)

قيمة  ، وأخيرا كانت(%.79.) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةتكون درجة تحقق المواصفات 
وبذلك تكون درجة تحقق  ،(1987) للصف األول الثانوي كيمياء المتوسط الحسابي للمواصفات

 .(%7.98) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةالمواصفات 
قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية  لكتاب  أن( 2-.) من الجدولأيضا ويظهر 

 وبنسبة، مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ، (19.4) الطالب للصف الثاني االبتدائي
وبذلك ،(..19) بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية  للصف الخامس االبتدائي. (1497%)

وكذلك قيمة المتوسط . (%7797)ونسبة التحقق تساوي  ،أيضاً  مرتفعةتكون درجة تحقق المواصفات 
 وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات، (.19) مواصفات الفنية  للصف الثاني المتوسطللالحسابي 

وبلغت قيمة المتوسط الحسابي . (%7797) ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي، أيضاً  مرتفعة
وبذلك تكون درجة تحقق ، (1922) انوي أحياءللمواصفات الفنية لكتاب الطالب للصف األول الث

لمواصفات الفنية  للصف األول لوقيمة المتوسط الحسابي . (%.789) وبنسبة، متوسطةالمواصفات 
ي ونسبة التحقق تساو ، مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(1974) الثانوي فيزياء

، (..29)ء ة  للصف األول الثانوي كيمياالفني بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات. (1198%)
 .(%7.98) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات 

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات التناول والعرض لكتاب ( 2-.) يظهر من الجدولكما  
وبنسبة ، مرتفعة واصفاتوبذلك تكون درجة تحقق الم ،(1947)كانت  الطالب للصف الثاني االبتدائي

 لصف الخامس االبتدائياوكذلك قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات . (%.119) تحقق تساوي
. (%.149)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(..19)
وبذلك  ،(..19) لتناول والعرض للصف الثاني المتوسطامواصفات قيمة المتوسط الحسابي لبلغت و 

وبلغت قيمة . (%1797) المواصفة تساوي ونسبة تحقق هذه، مرتفعة تكون درجة تحقق المواصفات
، (.291)ء المتوسط الحسابي لمواصفات التناول والعرض لكتاب الطالب للصف األول الثانوي أحيا

سابي قيمة المتوسط الحبلغت و . (%7198)ة وبنسب، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات 
وبذلك تكون درجة تحقق  ،(.198) لتناول والعرض للصف األول الثانوي فيزياءالمواصفات 
وكذلك قيمة المتوسط الحسابي  .(%.719) ونسبة التحقق تساوي ،أيضاً  متوسطةالمواصفات 

وبذلك تكون درجة تحقق ، (..29)ء بلغت لتناول والعرض للصف األول الثانوي كيمياا لمواصفات
 .(%.7) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطة المواصفات
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بين نسبة تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب ( 2-.)ويقارن الشكل 
الطالب لجميع الصفوف الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط وكتب العلوم للصف األول الثانوي 

 .بتخصصاتها األحياء والفيزياء والكيمياء
  

 
 

 

 3-1  شكل

 ب الطالب لجميع الصفوفامقارنة نسبة تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكت
 

في تحقق االتساق  أعلى من تحققه جاء الفنية فيظهر أن المواصفاتاتساق  وتوضح نتائج
الصفوف بدرجة مرتفعة جميع جاء مستوى االتساق في  حيث، عرضوالتناول وال التربوية واصفاتالم

 :التنازلي اآلتيوفق الترتيب ، بدرجة متوسطةاللذان تحققا ماعدا األحياء والكيمياء 
 .(فيزياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي .2
 .كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1
 .كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي ..
 .للصف الثاني المتوسط كتاب الطالب .4
 .(أحياء)كتاب الطالب للصف األول الثانوي  ..
 .(كيمياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي .7
 المواصفاتفي  االتساق التناول والعرض أعلى منمواصفات يظهر االتساق في كما  

التناول مواصفات في  جاء مستوى االتساق حيثالفنية،  المواصفات االتساق في قل منأالتربوية، و 
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، بينما مرتفعةبدرجة  الثاني والخامس االبتدائي والصف الثاني المتوسط الصفوف كتب في والعرض
( الفيزياء والكيمياء واألحياء)في كتب العلوم  التناول والعرضمواصفات في  جاء مستوى االتساق

 :التنازلي اآلتيوفق الترتيب للصف األول الثانوي بدرجة متوسطة، 
 .الثاني المتوسطللصف كتاب الطالب  .2
 .الخامس االبتدائي كتاب الطالب للصف .1
 .الثاني االبتدائي كتاب الطالب للصف ..
 .(فيزياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 .(كيمياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي ..
 (.أحياء)كتاب الطالب للصف األول الثانوي  .7

 

مواصفات التربوية لكتاب الطالب للعلوم بدرجة االتساق في الكما أظهرت نتائج التحليل تحقق 
بدرجة مرتفعة،وفق الترتيب  الذي تحقق ماعدا الصف الثاني المتوسط ،متوسطة لجميع الصفوف

 :التنازلي اآلتي
  (.أحياء)األول الثانوي  كتاب الطالب للصف .2
 .الثاني المتوسط كتاب الطالب للصف .1
 .(كيمياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي ..
 .كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .4
 .الخامس االبتدائيكتاب الطالب للصف  ..
 .(فيزياء) األول الثانوي كتاب الطالب للصف .7

 

اول نللمواصفات التربوية والفنية والت أدلة المعلمملخص نتائج تحليل  1-3-2
 والعرض

صفات التربوية في جميع الموا المعلمأو أدلة المعلمين  سيتم تلخي  نتائج تحليل دليل المعلم
الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول : والفنية والتناول والعرض للصفوف قيد الدراسة

قيم المتوسطات الحسابية لتحقق المواصفات ( 1-.)يوضح الجدول و . (أحياء، فيزياء، كيمياء) الثانوي
 : للمحاور الثالثة على النحو التالي
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بين نسبة تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتب ( 2-.)ويقارن الشكل 
الطالب لجميع الصفوف الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط وكتب العلوم للصف األول الثانوي 

 .بتخصصاتها األحياء والفيزياء والكيمياء
  

 
 

 

 3-1  شكل

 ب الطالب لجميع الصفوفامقارنة نسبة تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكت
 

في تحقق االتساق  أعلى من تحققه جاء الفنية فيظهر أن المواصفاتاتساق  وتوضح نتائج
الصفوف بدرجة مرتفعة جميع جاء مستوى االتساق في  حيث، عرضوالتناول وال التربوية واصفاتالم

 :التنازلي اآلتيوفق الترتيب ، بدرجة متوسطةاللذان تحققا ماعدا األحياء والكيمياء 
 .(فيزياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي .2
 .كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .1
 .كتاب الطالب للصف الخامس االبتدائي ..
 .للصف الثاني المتوسط كتاب الطالب .4
 .(أحياء)كتاب الطالب للصف األول الثانوي  ..
 .(كيمياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي .7
 المواصفاتفي  االتساق التناول والعرض أعلى منمواصفات يظهر االتساق في كما  

التناول مواصفات في  جاء مستوى االتساق حيثالفنية،  المواصفات االتساق في قل منأالتربوية، و 
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، بينما مرتفعةبدرجة  الثاني والخامس االبتدائي والصف الثاني المتوسط الصفوف كتب في والعرض
( الفيزياء والكيمياء واألحياء)في كتب العلوم  التناول والعرضمواصفات في  جاء مستوى االتساق

 :التنازلي اآلتيوفق الترتيب للصف األول الثانوي بدرجة متوسطة، 
 .الثاني المتوسطللصف كتاب الطالب  .2
 .الخامس االبتدائي كتاب الطالب للصف .1
 .الثاني االبتدائي كتاب الطالب للصف ..
 .(فيزياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي .4
 .(كيمياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي ..
 (.أحياء)كتاب الطالب للصف األول الثانوي  .7

 

مواصفات التربوية لكتاب الطالب للعلوم بدرجة االتساق في الكما أظهرت نتائج التحليل تحقق 
بدرجة مرتفعة،وفق الترتيب  الذي تحقق ماعدا الصف الثاني المتوسط ،متوسطة لجميع الصفوف

 :التنازلي اآلتي
  (.أحياء)األول الثانوي  كتاب الطالب للصف .2
 .الثاني المتوسط كتاب الطالب للصف .1
 .(كيمياء) كتاب الطالب للصف األول الثانوي ..
 .كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي .4
 .الخامس االبتدائيكتاب الطالب للصف  ..
 .(فيزياء) األول الثانوي كتاب الطالب للصف .7

 

اول نللمواصفات التربوية والفنية والت أدلة المعلمملخص نتائج تحليل  1-3-2
 والعرض

صفات التربوية في جميع الموا المعلمأو أدلة المعلمين  سيتم تلخي  نتائج تحليل دليل المعلم
الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول : والفنية والتناول والعرض للصفوف قيد الدراسة

قيم المتوسطات الحسابية لتحقق المواصفات ( 1-.)يوضح الجدول و . (أحياء، فيزياء، كيمياء) الثانوي
 : للمحاور الثالثة على النحو التالي
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 2-1 جدول 

الثاني لصفوف لين ألدلة المعلمملخص لمتوسط ومستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض 
 ( أحياء، فيزياء، كيمياء) والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي

 المواصفات
الصف الثاني 

 االبتدائي
الصف الخامس 

 تدائياالب
الصف الثاني 

 الكيمياء الفيزياء األحياء المتوسط

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م
 4001 3048 10 3077 4101 3040 1107 3007 1102 3008 1000 2007 التربوية
 1 4 1 1 2 3 الترتيب

 2033 الفنية
 

 
7001 

2031 7202 2013 8101  
2027 

 
7101 

3008 11 301 
 

 
1000 

 1 1 2 3 1 4 الترتيب
التناول 
 والعرض

 
2001 

 
1708 

3087 1204 2011 8807 3073 17 3008 11 2024 7407 

 2 4 1 3 1 1 الترتيب
مستوى 

تحقق  ال
 الكلي

 
2007 

 
1003 

 
200 

 
1107 2011 7807 3080 1000% 3003 1107 

 
3074 1800 

 1 4 1 3 1 2 الترتيب
 

وى تحقق المحاور جميعًا وقعت أن قيمة المتوسط الحسابي لمست( 1-.)يتضح من الجدول 
وهي ( 29.1)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (19.7- 2977)بين 

، وبنسبة (.191أقل من -.29)بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
 متوسطةقد تحقق بدرجة  ن المحور الثانيأيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(..7798)مئوية 

وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور الثالث فقد حصل على متوسط ( .198)وبمتوسط حسابي بلغ 
بدرجة تحقق متوسطة، وأخيرًا جاء المحور األول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 1981)حسابي 

 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم( 271)
ن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية لدليل المعلم يضا أأ( 1-.)ويظهر من الجدول 

. (%7.98) وبنسبة، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(1987) للصف الثاني االبتدائي
 وبذلك تكون درجة ،(29.1) قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للصف الخامس االبتدائيبلغت بينما 

وكذلك قيمة المتوسط الحسابي . (%779198)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  متوسطةتحقق المواصفات 
، أيضاً  متوسطة وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(29.7) للمواصفات للصف الثاني المتوسط
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية  . (%7.97) ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي

، منخفضة وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات، (2948) لدليل المعلم للصف األول الثانوي أحياء
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 للصف األول الثانوي فيزياءالتربوية بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات . (%479.8) وبنسبة
مة وقي .(%..)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(2977)

وبذلك تكون درجة تحقق ، (2941) كيمياءالمتوسط الحسابي للمواصفات للصف األول الثانوي 
 .(%.4.9) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  منخفضةالمواصفات 

أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية  لدليل المعلم كذلك ( 1-.) ويظهر من الجدول
. (%.789) وبنسبة، مرتفعةون درجة تحقق المواصفات وبذلك تك، (1922) للصف الثاني االبتدائي

وبذلك تكون درجة تحقق  ،(1927)ي بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للصف الخامس االبتدائ
وكذلك قيمة المتوسط الحسابي . (%7191)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  متوسطةالمواصفات 

، أيضاً  مرتفعة ك تكون درجة تحقق المواصفاتوبذل، (19.2) للمواصفات للصف الثاني المتوسط
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية لدليل . (%1.97)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
ة وبنسب، مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ، (1917) المعلم للصف األول الثانوي أحياء

وبذلك تكون  ،(29.1)ء للصف األول الثانوي فيزيا وقيمة المتوسط الحسابي للمواصفات. (7.97%)
وكذلك قيمة المتوسط  .(%77)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطةدرجة تحقق المواصفات 

وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ، (.29)ء الحسابي للمواصفات للصف األول الثانوي كيميا
 .(%898.)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات التناول والعرض  كذلك (1-.)ن الجدول ويظهر م
 وبنسبة، متوسطةبذلك تكون درجة تحقق المواصفات و  ،(.198)ي لدليل المعلم للصف الثاني االبتدائ

وبذلك  ،(2917) وكذلك قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للصف الخامس االبتدائي .(7791%)
بينما قيمة المتوسط . (%7194) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةمواصفات تكون درجة تحقق ال

، مرتفعة وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(1977)ط الحسابي للمواصفات للصف الثاني المتوس
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات التناول . (%1197) المواصفة تساوي ونسبة تحقق هذه

وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ، (2972)ء للصف األول الثانوي أحيا والعرض لدليل المعلم
ء وقيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للصف األول الثانوي فيزيا. (%7.)ة وبنسب، متوسطة

وكذلك  .(%77)ي ونسبة التحقق تساو  ،أيضاً  متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(29.1)
وبذلك تكون درجة تحقق ، (1914) صفات للصف األول الثانوي كيمياءقيمة المتوسط الحسابي للموا

 .(%7497)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطةالمواصفات 
مقارنة نسبة تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض ألدلة ( 1-.)ويبين الشكل  

وسط وكتب العلوم للصف األول والخامس االبتدائي والثاني المت لجميع الصفوف الثاني ينالمعلم
 . الثانوي بتخصصاتها األحياء والفيزياء والكيمياء



547

333 
 

 
 2-1 جدول 

الثاني لصفوف لين ألدلة المعلمملخص لمتوسط ومستوى تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض 
 ( أحياء، فيزياء، كيمياء) والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي

 المواصفات
الصف الثاني 

 االبتدائي
الصف الخامس 

 تدائياالب
الصف الثاني 

 الكيمياء الفيزياء األحياء المتوسط

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م
 4001 3048 10 3077 4101 3040 1107 3007 1102 3008 1000 2007 التربوية
 1 4 1 1 2 3 الترتيب

 2033 الفنية
 

 
7001 

2031 7202 2013 8101  
2027 

 
7101 

3008 11 301 
 

 
1000 

 1 1 2 3 1 4 الترتيب
التناول 
 والعرض

 
2001 

 
1708 

3087 1204 2011 8807 3073 17 3008 11 2024 7407 

 2 4 1 3 1 1 الترتيب
مستوى 

تحقق  ال
 الكلي

 
2007 

 
1003 

 
200 

 
1107 2011 7807 3080 1000% 3003 1107 

 
3074 1800 

 1 4 1 3 1 2 الترتيب
 

وى تحقق المحاور جميعًا وقعت أن قيمة المتوسط الحسابي لمست( 1-.)يتضح من الجدول 
وهي ( 29.1)ت قيمة المتوسط الحسابي لمستوى تحقق محاور التقييم معا كان، و (19.7- 2977)بين 

، وبنسبة (.191أقل من -.29)بمستوى تحقق متوسط حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما بين 
 متوسطةقد تحقق بدرجة  ن المحور الثانيأيالحظ : وعلى مستوى المحاور%(..7798)مئوية 

وجاء في المرتبة األولى، ثم المحور الثالث فقد حصل على متوسط ( .198)وبمتوسط حسابي بلغ 
بدرجة تحقق متوسطة، وأخيرًا جاء المحور األول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ( 1981)حسابي 

 .بمستوى تحقق متوسط ليحتل المرتبة الثالثة بين محاور أداة التقييم( 271)
ن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية لدليل المعلم يضا أأ( 1-.)ويظهر من الجدول 

. (%7.98) وبنسبة، متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(1987) للصف الثاني االبتدائي
 وبذلك تكون درجة ،(29.1) قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للصف الخامس االبتدائيبلغت بينما 

وكذلك قيمة المتوسط الحسابي . (%779198)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  متوسطةتحقق المواصفات 
، أيضاً  متوسطة وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(29.7) للمواصفات للصف الثاني المتوسط
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات التربوية  . (%7.97) ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي

، منخفضة وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات، (2948) لدليل المعلم للصف األول الثانوي أحياء
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 للصف األول الثانوي فيزياءالتربوية بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات . (%479.8) وبنسبة
مة وقي .(%..)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات  ،(2977)

وبذلك تكون درجة تحقق ، (2941) كيمياءالمتوسط الحسابي للمواصفات للصف األول الثانوي 
 .(%.4.9) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  منخفضةالمواصفات 

أن قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية  لدليل المعلم كذلك ( 1-.) ويظهر من الجدول
. (%.789) وبنسبة، مرتفعةون درجة تحقق المواصفات وبذلك تك، (1922) للصف الثاني االبتدائي

وبذلك تكون درجة تحقق  ،(1927)ي بينما قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للصف الخامس االبتدائ
وكذلك قيمة المتوسط الحسابي . (%7191)ونسبة التحقق تساوي ، أيضاً  متوسطةالمواصفات 

، أيضاً  مرتفعة ك تكون درجة تحقق المواصفاتوبذل، (19.2) للمواصفات للصف الثاني المتوسط
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات الفنية لدليل . (%1.97)ونسبة تحقق هذه المواصفة تساوي 
ة وبنسب، مرتفعةوبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ، (1917) المعلم للصف األول الثانوي أحياء

وبذلك تكون  ،(29.1)ء للصف األول الثانوي فيزيا وقيمة المتوسط الحسابي للمواصفات. (7.97%)
وكذلك قيمة المتوسط  .(%77)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطةدرجة تحقق المواصفات 

وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ، (.29)ء الحسابي للمواصفات للصف األول الثانوي كيميا
 .(%898.)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطة

أن قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات التناول والعرض  كذلك (1-.)ن الجدول ويظهر م
 وبنسبة، متوسطةبذلك تكون درجة تحقق المواصفات و  ،(.198)ي لدليل المعلم للصف الثاني االبتدائ

وبذلك  ،(2917) وكذلك قيمة المتوسط الحسابي للمواصفات للصف الخامس االبتدائي .(7791%)
بينما قيمة المتوسط . (%7194) ونسبة التحقق تساوي، أيضاً  متوسطةمواصفات تكون درجة تحقق ال

، مرتفعة وبذلك تكون درجة تحقق المواصفات ،(1977)ط الحسابي للمواصفات للصف الثاني المتوس
وبلغت قيمة المتوسط الحسابي لمواصفات التناول . (%1197) المواصفة تساوي ونسبة تحقق هذه
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 .(%7497)ي ونسبة التحقق تساو ، أيضاً  متوسطةالمواصفات 
مقارنة نسبة تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض ألدلة ( 1-.)ويبين الشكل  

وسط وكتب العلوم للصف األول والخامس االبتدائي والثاني المت لجميع الصفوف الثاني ينالمعلم
 . الثانوي بتخصصاتها األحياء والفيزياء والكيمياء
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 2-1 شكل 

 :لجميع الصفوف ينمقارنة نسبة تحقق المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض ألدلة المعلم
 

 في المواصفات التربوية االتساق  على منأ ينألدلة المعلمة االتساق في المواصفات الفني جاء 
بدرجة قيد الدراسة لصفوف جيع أدلة المعلمين لجاء مستوى االتساق في  حيث، والتناول والعرض

 :التنازلي اآلتيمرتفعة وفق الترتيب 
 .الثاني المتوسط دليل المعلم للصف .2
 .(أحياء)األول الثانوي  دليل المعلم للصف .1
 .الخامس االبتدائي معلم للصفدليل ال ..
 .الثاني االبتدائيدليل المعلم للصف  .4
 .(فيزياء) دليل المعلم للصف األول الثانوي ..
 .(كيمياء) دليل المعلم للصف األول الثانوي .7
قد تحقق بدرجة  االتساق في مواصفات التناول والعرض  أظهرت نتائج التحليل أن مستوىو 
حيث جاء في المواصفات الفنية،  درجة تحققه من قلأالتربوية، و المواصفات درجة تحققه في أعلى من 

 :التنازلي اآلتيوفق الترتيب مستوى التحقق 
 .دليل المعلم للصف الثاني المتوسط .2
 .(كيمياء) دليل المعلم للصف األول الثانوي .1
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 .الثاني االبتدائيدليل المعلم للصف  ..
  .(فيزياء) األول الثانوي دليل المعلم للصف .4
 .الخامس االبتدائي لمعلم للصفدليل ا ..
 (.أحياء)دليل المعلم للصف األول الثانوي  .7

أقل من مستوى االتساق  في المواصفات االتساق في المواصفات التربوية مستوى  جاءوقد  
 الصفوفكتب بدرجة متوسطة لجميع  حيث جاءلعلوم كتب ال ين المعلم الفنية والتناول والعرض ألدلة

 :التنازلي اآلتيترتيب وفق ال قيد الدراسة
 .دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي .2
 .دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي .1
 .دليل المعلم للصف الثاني المتوسط ..
 .(فيزياء) دليل المعلم للصف األول الثانوي .4
 .(كيمياء) دليل المعلم للصف األول الثانوي ..
 (.أحياء)دليل المعلم للصف األول الثانوي  .7
والفنية والتناول والعرض مستوى التحقق الكلي للمواصفات التربوية  (.-.)شكل يقارن الو 

لكتاب الطالب وألدلة المعلم لجميع الصفوف الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط وكتب العلوم 
 . للصف األول الثانوي بتخصصاتها األحياء والفيزياء والكيمياء

 
 1-1 شكل 

مقارنة مستوى التحقق الكلي للمواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض لكتاب الطالب وأدلة المعلم لجميع 
 الصفوف قيد الدراسة
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أن مستوى التحقق الكلي للمواصفات التربوية والفنية والتناول ( .-.)يتضح من الشكل  
لجميع الصفوف عدا الصف الثاني  منه في أدلة المعلمينوالعرض في كتب الطالب جاء أعلى 

 :جاء مستوى التحقق الكلي وفق الترتيب التنازلي اآلتيوعموما  المتوسط،
 .لصف الثاني المتوسطكتب ا .2
 .لصف الثاني االبتدائيكتب ا .1

 .لصف الخامس االبتدائيكتب ا ..
 .لصف األول الثانويا فيزياءكتب ال .4
 .نويللصف األول الثاحياء كتب األ ..
 .كيمياء للصف األول الثانويكتب ال .7

  

 المواءمةملخص نتائج  1-2
 بيئة المتعلمينو  لثقافة المجتمع السعودي محتوىكتب العلوم لمواءمة التحليل ملخص  1-2-3

لثقافرة المجتمررع  محترروىال مالءمرة ىمسررتو العلروم للكشررف عرن سريتم تلخري  نتررائج تحليرل كتررب 
والخررامس االبترردائي والثرراني المتوسررط  الثرراني: الدراسررة لجميررع الصررفوف قيررد بيئررة المتعلمررينو  السررعودي
قررريم المتوسرررطات الحسرررابية لتحقرررق ( .-.)يوضرررح الجررردول و  .(أحيررراء، فيزيررراء، كيميررراء) الثرررانويواألول 

 :على النحو التاليللمحورين المواصفات 
  1-1  جدول 

صفوف لل المتعلمين مواءمتها لبيئةو  لثقافة المجتمع السعودي لعلوماكتب  اسبة محتوىمن ىملخص لمتوسط ومستو 
 ( أحياء، فيزياء، كيمياء)الثانوي الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول 

 المواصفات المحاور
الصف الثاني 

 االبتدائي
الصف الخامس 

حياءاألول الثانوي أ الصف الثاني المتوسط االبتدائي  األول الثانوي كيمياء األول الثانوي فيزياء 

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م

مالءمة 
المحتوى 
لثقافة 

المجتمع 
 السعودي

مراعاة الهوية 
 اإلسالمية

3002 1400 3002 1400 2021 71 2017 80 3011 4401 3021 4307 

مراعاة الهوية 
الوطنية 

والتشريعات 
 والنظم المحلية

3000 1101 2042 8001 3018 1207 2042 8007 3 1101 3010 10 

مستوى التحقق 
 الكلي للمحور

3041 4807 2037 7201 3002 14 2011 81 3037 10 3018 41 

 1 1 3 1 2 4 الترتيب

مواءمة 
الكتب لبيئة 
 المتعلمين

ارتباط المحتوى 
 بالبيئة المحلية

3088 1207 2001 1807 3010 1101 2010 8101 3000 1101 3011 1401 

مالءمة 
المحتوى 

للمرحلة العمرية 
 للمتعلمين

2071 0307 2081 0401 1 300 2081 0401 1000 300 2000 1107 

333 
 

 المواصفات المحاور
الصف الثاني 

 االبتدائي
الصف الخامس 

حياءاألول الثانوي أ الصف الثاني المتوسط االبتدائي  األول الثانوي كيمياء األول الثانوي فيزياء 

 ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م ٪ م
مالءمة لغة 

الكتاب للمرحلة 
 العمرية

2001 0707 2070 01 2080 0101 2013 8700 1000 300 0001 13 

مستوى التحقق 
2الكلي للمحور  

2010 8101 2010 8101 2017 8107 2011 8707 2041 83 3011 4101 

  1  4  3  1  2  2 الترتيب
مستوى التحقق 

 الكلي
2001 1701 2018 7001 2021 71 2010 8101 308 10 3017 4107 

  1  1  3  1  2  4 الترتيب
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المحررورين، وقعررت بررين ( .-.)يتضررح مررن الجرردول 
وهررري ( 1987)نرررت قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق محررراور التقيررريم معرررا ، وكا(..19- 29.7)

، وبنسربة (.191أقرل مرن -.29)حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما برين  متوسطبمستوى تحقق 
 %(. .7)مئوية 

بمتوسط حسابي بلرغ  مرتفعةبدرجة  قد تحققالمحور الثاني وعلى مستوى المحورين يالحظ أن 
جرراء فرري المرتبررة األولررى، ثررم المحررور األول بمتوسررط حسررابي الررذي %( 7807)مئويررة  بةوبنسرر( 19.7)

 .في المرتبة الثانية وجاء%( 91..)مئوية وبنسبة ( 2971)بلغ 
المحتوووى لثقافووة المجتمووع  لمواءمووةأن قيمررة المتوسررط الحسررابي ( .-.)ويظهررر مررن الجرردول 

وبنسبة  ،منخفضةك تكون درجة تحقق المحور وبذل ،(3041)لكتاب الصف الثاني االبتدائي  السعودي
وبررذلك تكررون  ،(2037)للصررف الخررامس االبترردائي بينمررا قيمررة المتوسررط الحسررابي للمحررور . %(4197)

أمرا قيمرة المتوسرط الحسرابي للمحرور %(. .719)ونسربة التحقرق تسراوي  ،متوسرطةدرجة تحقق المحور 
ونسررربة  أيضرررا، متوسرررطةة تحقرررق المحرررور وبرررذلك تكرررون درجررر ،(29.1) المتوسرررط فبلغرررتللصرررف الثررراني 

المحتوى لثقافة المجتمع  لمالءمةالحسابي  وبلغت قيمة المتوسط%(. 74)التحقق لهذا المحور بلغت 
 ،مرتفعررةوبررذلك تكرون درجررة التحقررق المحررور  ،(..19)لكترراب األحيراء للصررف األول الثررانوي  السووعودي
وبررذلك  ،(2927)للصررف األول الثررانوي فيزيرراء  قيمررة المتوسررط الحسررابي للمحرور بينمررا. %(.1)وبنسربة 

كرذلك قيمرة المتوسرط الحسرابي و %(. ..)ونسبة التحقق تسراوي  ،منخفضةتكون درجة التحقق للمحور 
 أيضررًا، منخفضررة التحقررق للمحرروروبررذلك تكررون درجررة  ،(29.1)للصررف األول الثررانوي كيميرراء  للمحررور

المحتروى لثقافررة  مالءمررةمحرور سرتوى تحقررق م( 4-.)ويوضرح الشرركل  %(.47)ونسربة التحقرق تسرراوي 
 .المجتمع السعودي
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مستوى التحقق 
2الكلي للمحور  

2010 8101 2010 8101 2017 8107 2011 8707 2041 83 3011 4101 

  1  4  3  1  2  2 الترتيب
مستوى التحقق 

 الكلي
2001 1701 2018 7001 2021 71 2010 8101 308 10 3017 4107 

  1  1  3  1  2  4 الترتيب
 

أن قيمررة المتوسررط الحسررابي لمسررتوى تحقررق المحررورين، وقعررت بررين ( .-.)يتضررح مررن الجرردول 
وهررري ( 1987)نرررت قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي لمسرررتوى تحقرررق محررراور التقيررريم معرررا ، وكا(..19- 29.7)

، وبنسربة (.191أقرل مرن -.29)حيث تقع قيمة هذا المتوسط في المدى ما برين  متوسطبمستوى تحقق 
 %(. .7)مئوية 

بمتوسط حسابي بلرغ  مرتفعةبدرجة  قد تحققالمحور الثاني وعلى مستوى المحورين يالحظ أن 
جرراء فرري المرتبررة األولررى، ثررم المحررور األول بمتوسررط حسررابي الررذي %( 7807)مئويررة  بةوبنسرر( 19.7)

 .في المرتبة الثانية وجاء%( 91..)مئوية وبنسبة ( 2971)بلغ 
المحتوووى لثقافووة المجتمووع  لمواءمووةأن قيمررة المتوسررط الحسررابي ( .-.)ويظهررر مررن الجرردول 

وبنسبة  ،منخفضةك تكون درجة تحقق المحور وبذل ،(3041)لكتاب الصف الثاني االبتدائي  السعودي
وبررذلك تكررون  ،(2037)للصررف الخررامس االبترردائي بينمررا قيمررة المتوسررط الحسررابي للمحررور . %(4197)

أمرا قيمرة المتوسرط الحسرابي للمحرور %(. .719)ونسربة التحقرق تسراوي  ،متوسرطةدرجة تحقق المحور 
ونسررربة  أيضرررا، متوسرررطةة تحقرررق المحرررور وبرررذلك تكرررون درجررر ،(29.1) المتوسرررط فبلغرررتللصرررف الثررراني 

المحتوى لثقافة المجتمع  لمالءمةالحسابي  وبلغت قيمة المتوسط%(. 74)التحقق لهذا المحور بلغت 
 ،مرتفعررةوبررذلك تكرون درجررة التحقررق المحررور  ،(..19)لكترراب األحيراء للصررف األول الثررانوي  السووعودي
وبررذلك  ،(2927)للصررف األول الثررانوي فيزيرراء  قيمررة المتوسررط الحسررابي للمحرور بينمررا. %(.1)وبنسربة 

كرذلك قيمرة المتوسرط الحسرابي و %(. ..)ونسبة التحقق تسراوي  ،منخفضةتكون درجة التحقق للمحور 
 أيضررًا، منخفضررة التحقررق للمحرروروبررذلك تكررون درجررة  ،(29.1)للصررف األول الثررانوي كيميرراء  للمحررور

المحتروى لثقافررة  مالءمررةمحرور سرتوى تحقررق م( 4-.)ويوضرح الشرركل  %(.47)ونسربة التحقرق تسرراوي 
 .المجتمع السعودي
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 4-1 شكل 

 المحتوى لثقافة المجتمع السعودي مواءمةمستوى تحقق محور 
 

 لمواءمووة الكتووب لبيئووة المتعلمووين أن قيمررة المتوسررط الحسررابي( .-.) يظهررر مررن الجرردولكمررا 
وبنسررررربة  ،مرتفعرررررةوبرررررذلك تكرررررون درجرررررة التحقرررررق المحرررررور  ،(..19)االبتررررردائي صرررررف الثررررراني لكتررررراب ال

تكرون درجرة  ، وبرذلك(..19)الخرامس االبتردائي للمحرور للصرف  وقيمة المتوسط الحسرابي%(. .179)
سررابي للمحررور للصررف وقيمررة المتوسررط الح%(. .179)ونسرربة التحقررق تسرراوي  ،مرتفعررةتحقررق المحررور 
 التحقرق تسراويونسربة  أيضرا، مرتفعرة المحرور تحقرقوبذلك تكرون درجرة  ،(19.7)غتبل الثاني المتوسط

لكترراب األحيرراء للصررف  لمواءمووة الكتووب لبيئووة المتعلمووينوبلغررت قيمررة المتوسررط الحسررابي . %(1.97)
بينمرررا قيمرررة %(. 8707)وبنسررربة  ،مرتفعرررة وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق المحرررور ،(.197)الثرررانوي األول 

 وبررذلك تكررون درجررة تحقررق المحررور ،(.194)للمحررور للصررف األول الثررانوي فيزيرراء المتوسررط الحسررابي 
وكذلك قيمة المتوسرط الحسرابي للمحرور للصرف األول الثرانوي %(. 83)ونسبة التحقق تساوي  ،مرتفعة
ويبرين  %(..4.9)وي ونسبة التحقق تسرا ،منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق المحور  ،(29.7)كيمياء 
 . لبيئة المتعلمين الكتبمواءمة محور وى تحقق مست( .-.)الشكل 
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 1-1 شكل 

 الكتب لبيئة المتعلمين مواءمةمستوى تحقق محور 
 

لكترب العلروم تحقرق المحرور  المحتوى لثقافة المجتمع السوعودي محور مالءمةوتوضح نترائج 
الخرررامس االبتررردائي، : صرررفوفال لكترررب متوسرررطةو  أحيررراء، ول الثرررانوياأل مرتفعرررة لكتررراب الصرررف بدرجرررة

كيميراء وفيزيراء،  األول الثرانويو الثراني االبتردائي،  :صرفوفلكترب ال وبدرجة منخفضرةوالثاني المتوسط، 
 :وفق الترتيب التنازلي اآلتي

 (.أحياء)كتاب الصف األول الثانوي  .2
 .كتاب الصف الخامس االبتدائي .1
 .المتوسطكتاب الصف الثاني  ..
 .كتاب الصف الثاني االبتدائي .4
 (.كيمياء)كتاب الصف األول الثانوي  ..
 (.فيزياء)لصف األول الثانوي ا كتاب .7

ة عرررلكترررب العلرروم تحقرررق المحرررور بدرجرررة مرتف مواءموووة الكتوووب لبيئوووة المتعلموووينوتوضررح نترررائج 
األول و  ،متوسررط والثرراني ،والخررامس االبترردائي ،كترراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي: لخمسررة صررفوف

ول الثرررانوي، وفرررق وبدرجرررة منخفضرررة لكتررراب الكيميررراء للصرررف األاألول الثرررانوي فيزيررراء  ،أحيررراء الثرررانوي
 :التنازلي اآلتيالترتيب 

 (.أحياء)كتاب الصف األول الثانوي  .2
 .كتاب الصف الثاني االبتدائي .1
 .مكرر تاب الصف الخامس االبتدائيك ..
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 4-1 شكل 

 المحتوى لثقافة المجتمع السعودي مواءمةمستوى تحقق محور 
 

 لمواءمووة الكتووب لبيئووة المتعلمووين أن قيمررة المتوسررط الحسررابي( .-.) يظهررر مررن الجرردولكمررا 
وبنسررررربة  ،مرتفعرررررةوبرررررذلك تكرررررون درجرررررة التحقرررررق المحرررررور  ،(..19)االبتررررردائي صرررررف الثررررراني لكتررررراب ال

تكرون درجرة  ، وبرذلك(..19)الخرامس االبتردائي للمحرور للصرف  وقيمة المتوسط الحسرابي%(. .179)
سررابي للمحررور للصررف وقيمررة المتوسررط الح%(. .179)ونسرربة التحقررق تسرراوي  ،مرتفعررةتحقررق المحررور 
 التحقرق تسراويونسربة  أيضرا، مرتفعرة المحرور تحقرقوبذلك تكرون درجرة  ،(19.7)غتبل الثاني المتوسط

لكترراب األحيرراء للصررف  لمواءمووة الكتووب لبيئووة المتعلمووينوبلغررت قيمررة المتوسررط الحسررابي . %(1.97)
بينمرررا قيمرررة %(. 8707)وبنسررربة  ،مرتفعرررة وبرررذلك تكرررون درجرررة تحقرررق المحرررور ،(.197)الثرررانوي األول 

 وبررذلك تكررون درجررة تحقررق المحررور ،(.194)للمحررور للصررف األول الثررانوي فيزيرراء المتوسررط الحسررابي 
وكذلك قيمة المتوسرط الحسرابي للمحرور للصرف األول الثرانوي %(. 83)ونسبة التحقق تساوي  ،مرتفعة
ويبرين  %(..4.9)وي ونسبة التحقق تسرا ،منخفضةوبذلك تكون درجة تحقق المحور  ،(29.7)كيمياء 
 . لبيئة المتعلمين الكتبمواءمة محور وى تحقق مست( .-.)الشكل 
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 1-1 شكل 

 الكتب لبيئة المتعلمين مواءمةمستوى تحقق محور 
 

لكترب العلروم تحقرق المحرور  المحتوى لثقافة المجتمع السوعودي محور مالءمةوتوضح نترائج 
الخرررامس االبتررردائي، : صرررفوفال لكترررب متوسرررطةو  أحيررراء، ول الثرررانوياأل مرتفعرررة لكتررراب الصرررف بدرجرررة

كيميراء وفيزيراء،  األول الثرانويو الثراني االبتردائي،  :صرفوفلكترب ال وبدرجة منخفضرةوالثاني المتوسط، 
 :وفق الترتيب التنازلي اآلتي

 (.أحياء)كتاب الصف األول الثانوي  .2
 .كتاب الصف الخامس االبتدائي .1
 .المتوسطكتاب الصف الثاني  ..
 .كتاب الصف الثاني االبتدائي .4
 (.كيمياء)كتاب الصف األول الثانوي  ..
 (.فيزياء)لصف األول الثانوي ا كتاب .7

ة عرررلكترررب العلرروم تحقرررق المحرررور بدرجرررة مرتف مواءموووة الكتوووب لبيئوووة المتعلموووينوتوضررح نترررائج 
األول و  ،متوسررط والثرراني ،والخررامس االبترردائي ،كترراب العلرروم للصررف الثرراني االبترردائي: لخمسررة صررفوف

ول الثرررانوي، وفرررق وبدرجرررة منخفضرررة لكتررراب الكيميررراء للصرررف األاألول الثرررانوي فيزيررراء  ،أحيررراء الثرررانوي
 :التنازلي اآلتيالترتيب 

 (.أحياء)كتاب الصف األول الثانوي  .2
 .كتاب الصف الثاني االبتدائي .1
 .مكرر تاب الصف الخامس االبتدائيك ..
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 .كتاب الصف الثاني المتوسط .4
 (.فيزياء)ف األول الثانوي تاب الصك ..
 (.كيمياء)كتاب الصف األول الثانوي  .7
المحتووى  مواءموة: لمواصفات محروري المواءمرةمستوى التحقق الكلي ( 7-.)الشكل ويوضح 

مقارنرة مرع مسرتوى التحقرق الكلري للمواءمرة  مواءمة الكتب لبيئوة المتعلموينو  لثقافة المجتمع السعودي
 . األحياء والفيزياء والكيمياءالمتوسط، خامس االبتدائي والثاني لجميع الصفوف الثاني والوذلك 
 

 

 1-1 شكل 

 مواءمةمستوى التحقق الكلي لمحور ال
 

 :التوصيات .-.
في ضوء ما تم عرضه من نتائج الدراسة، وفي ضوء ما خلصت إليه نتائج تحليل الكتب، وما 

ه واإلشارة إليه من الشواهد واألدلة التي تم التوصل إليها من تحليل كتب العلوم للصفوف تم مناقشت
، خل  الفريق (أحياء، وفيزياء، وكيمياء)الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي 
بداية  وسيتم استعراض هذه التوصيات. البحثي إلى عدد من التوصيات ذات الصلة بمحاور الدراسة

بالتوصيات المشتقة من نتائج تحليل اتساق كتب الصفوف المستهدفة بالتحليل ثم التوصيات المشتقة 
 :على النحو اآلتيوذلك ، من نتائج تحليل مواءمة الكتب

 

 توصيات تتعلق باتساق كتب وأدلة العلوم 1-1-3
الدقيق لمدى  ومن خالل التتبع، عطفًا على النتائج التفصيلية التي ُعرضت في الفصل الرابع

تحقق الشواهد التفصيلية للمؤشرات لكتاب الطالب ولدليل المعلم، نقدم عددًا من التوصيات التفصيلية 
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التي يمكن لوزارة التربية والتعليم متابعة تحقيقها؛ لرفع جودة الكتب وجعلها أكثر اتساقًا مع سلسلة 
 .ومن ثم دليل المعلم، ب لكل صفبكتاب الطال بدايةونعرض التوصيات وفقًا للصفوف . ماجروهيل

يالحظ أن هناك انخفاضا متكررا في مستوى تحقق المواصفات التربوية وكذلك التناول  وعموما
وهذا ربما يكون متوقعا بالنظر إلى سهولة التعامل مع المواصفات . والعرض مقارنة بالمواصفات الفنية
لمواصفات التربوية ومواصفات التناول والعرض غير أننا ربما نرى أن ا. الفنية ومعالجتها في الكتاب

قد تكون أكثر تأثيرا في التعلم، مما يستدعي أن تولي الوزارة اهتماما خاصا بهذه المواصفات كونها 
 .أكثر أهمية

 

 توصيات كتب الصف الثاني االبتدائي  1-1-3-3
 :توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي (أ 
 :لدى الطالب وذلك من خاللتطوير مستوى الفهم القرائي  .2

  تضمين فقرة أقرأ وأتعلم في بداية مرحلة الشرح في الدرس والتي تتضمن المفردات
 .المهمة من الدرس

  تضمين فقرة أقرأ ألراجع(I read to Review)  في نهاية كل فصل من فصول الكتاب
 .والتي توفر الفرصة للطالب لمراجعة وتأكيد ما تم تعلمه في الفصل

 بمستويات قرائية متعددة  لطالب بمصادر لكتيباتدعم ا(Leveled reader ) لزيادة
 .فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية

  دعم الموقع االلكتروني بتوفير أساليب بصرية وسردية متوافقة مع نصو  الكتاب
ضمن الموقع االلكتروني لشركة ( المراجعة االلكترونية)بصورة تتماثل مع 

 .ليماجروه
 يتعلق بالمجلة االلكترونية والتي تشجع الطلبة على  اموقع االلكتروني قسمتضمين ال

 .القراءة من مصادر من االنترنت
تضمين فقرة أدبيات والتي ترد في بداية الوحدات لتعزيز مهارة القراءة وتعزيز مهارات  .1

 .التثقيف البصري

موضوعاتها  التي ثراء في كل درس وتعاقب تكرار االلتزام بتضمين مرحلة التوسع واإل ..
( الكتابة العلمية، العلوم والرياضيات القراءة العلمية،)ظهرت عليها في السلسلة األصل 

 .وتكرار تضمين فقرة مهن علمية ألكثر من مرة واحدة في الكتاب في نهاية الوحدة

نشطة االستقصائية  ضافة فهارس خاصة بالمرجعيات وباأل تفصيل فهارس الكتاب ب .4
 .ة العملية بلون مخالف للخط المستخدم للفهرسنشطوتمييز األ
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 .كتاب الصف الثاني المتوسط .4
 (.فيزياء)ف األول الثانوي تاب الصك ..
 (.كيمياء)كتاب الصف األول الثانوي  .7
المحتووى  مواءموة: لمواصفات محروري المواءمرةمستوى التحقق الكلي ( 7-.)الشكل ويوضح 

مقارنرة مرع مسرتوى التحقرق الكلري للمواءمرة  مواءمة الكتب لبيئوة المتعلموينو  لثقافة المجتمع السعودي
 . األحياء والفيزياء والكيمياءالمتوسط، خامس االبتدائي والثاني لجميع الصفوف الثاني والوذلك 
 

 

 1-1 شكل 

 مواءمةمستوى التحقق الكلي لمحور ال
 

 :التوصيات .-.
في ضوء ما تم عرضه من نتائج الدراسة، وفي ضوء ما خلصت إليه نتائج تحليل الكتب، وما 

ه واإلشارة إليه من الشواهد واألدلة التي تم التوصل إليها من تحليل كتب العلوم للصفوف تم مناقشت
، خل  الفريق (أحياء، وفيزياء، وكيمياء)الثاني والخامس االبتدائي والثاني المتوسط واألول الثانوي 
بداية  وسيتم استعراض هذه التوصيات. البحثي إلى عدد من التوصيات ذات الصلة بمحاور الدراسة

بالتوصيات المشتقة من نتائج تحليل اتساق كتب الصفوف المستهدفة بالتحليل ثم التوصيات المشتقة 
 :على النحو اآلتيوذلك ، من نتائج تحليل مواءمة الكتب

 

 توصيات تتعلق باتساق كتب وأدلة العلوم 1-1-3
الدقيق لمدى  ومن خالل التتبع، عطفًا على النتائج التفصيلية التي ُعرضت في الفصل الرابع

تحقق الشواهد التفصيلية للمؤشرات لكتاب الطالب ولدليل المعلم، نقدم عددًا من التوصيات التفصيلية 
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التي يمكن لوزارة التربية والتعليم متابعة تحقيقها؛ لرفع جودة الكتب وجعلها أكثر اتساقًا مع سلسلة 
 .ومن ثم دليل المعلم، ب لكل صفبكتاب الطال بدايةونعرض التوصيات وفقًا للصفوف . ماجروهيل

يالحظ أن هناك انخفاضا متكررا في مستوى تحقق المواصفات التربوية وكذلك التناول  وعموما
وهذا ربما يكون متوقعا بالنظر إلى سهولة التعامل مع المواصفات . والعرض مقارنة بالمواصفات الفنية
لمواصفات التربوية ومواصفات التناول والعرض غير أننا ربما نرى أن ا. الفنية ومعالجتها في الكتاب

قد تكون أكثر تأثيرا في التعلم، مما يستدعي أن تولي الوزارة اهتماما خاصا بهذه المواصفات كونها 
 .أكثر أهمية

 

 توصيات كتب الصف الثاني االبتدائي  1-1-3-3
 :توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف الثاني االبتدائي (أ 
 :لدى الطالب وذلك من خاللتطوير مستوى الفهم القرائي  .2

  تضمين فقرة أقرأ وأتعلم في بداية مرحلة الشرح في الدرس والتي تتضمن المفردات
 .المهمة من الدرس

  تضمين فقرة أقرأ ألراجع(I read to Review)  في نهاية كل فصل من فصول الكتاب
 .والتي توفر الفرصة للطالب لمراجعة وتأكيد ما تم تعلمه في الفصل

 بمستويات قرائية متعددة  لطالب بمصادر لكتيباتدعم ا(Leveled reader ) لزيادة
 .فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية

  دعم الموقع االلكتروني بتوفير أساليب بصرية وسردية متوافقة مع نصو  الكتاب
ضمن الموقع االلكتروني لشركة ( المراجعة االلكترونية)بصورة تتماثل مع 

 .ليماجروه
 يتعلق بالمجلة االلكترونية والتي تشجع الطلبة على  اموقع االلكتروني قسمتضمين ال

 .القراءة من مصادر من االنترنت
تضمين فقرة أدبيات والتي ترد في بداية الوحدات لتعزيز مهارة القراءة وتعزيز مهارات  .1

 .التثقيف البصري

موضوعاتها  التي ثراء في كل درس وتعاقب تكرار االلتزام بتضمين مرحلة التوسع واإل ..
( الكتابة العلمية، العلوم والرياضيات القراءة العلمية،)ظهرت عليها في السلسلة األصل 

 .وتكرار تضمين فقرة مهن علمية ألكثر من مرة واحدة في الكتاب في نهاية الوحدة

نشطة االستقصائية  ضافة فهارس خاصة بالمرجعيات وباأل تفصيل فهارس الكتاب ب .4
 .ة العملية بلون مخالف للخط المستخدم للفهرسنشطوتمييز األ
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ثراء ضمن فقرة من فقرات مرحلة اإلتضمين جزء المرجعيات فقرة الرسوم البيانية لورودها  ..
 .والتوسع

 :دعم كتاب الطالب بمصادر تقنية متعددة منها .7

  المفاهيم الحركيةScience in motion  توفر المفاهيم المفتاحية باستخدام الرسوم التي
  .لمتحركةا

 افعية واالنغماس عند تعلم العلوماألقرا  المدمجة للعروض التقديمية لزيادة الد. 
 عروض المحاكاة والرسوم المتحركة - ROOMS  Science quest CD 

 

 :توصيات لتحسين دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي (ب 
فير انشطة لتو ( alternative explorers) اكتشف وأتعلم تضمين دليل المعلم فقرة .2

 .استقصائية إضافية تقدم فرصا لممارسة االستقصاء والتمكن من المهارات العملية
تضمين التوجيهات المرتبطة بتضمين فقرات مرحلة االثراء والتوسع في كل درس بتزامن  .1

 .مع ورودها في كتاب الطالب
المعلم  لتساعد( school to home activity)أنشطة منزلية تضمين حقيبة المعلم مصدر  ..

 .على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول المفاهيم العلمية خارج الغرفة الصفية
والتي تقدم المحتوى بمستويات قرائية  "قراءة متعددة المستويات"تعزيز مصادر المعلم بكتيبات  .4

متعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية ولتعزيز مهارة القراءة العلمية وتضمين الدليل 
 .توجيهات للمعلم الستراتيجيات اضافية للقراءة المتعددة المستويات

توفبر بطاقات المفاهيم العلمية ضمن مصادر المعلم لتقديم المفاهيم العلمية المهمة للمجموعات  ..
 .الصغيرة أو التعلم الفردي والستخدامها ضمن فقرة التقويم الختامي

 :حات التاليةتضمين صفحات المقدمات التعريفية للدليل الصف .7
 صفحة  مخطط الدرس -
 .فقرة تعريفية بمكونات حقيبة المعلم لالنشطة الصفية ونبذة تعريفية موجزة عنها -
 :تضمين مراجع الدليل .7

 صفحات مخطط  مصفوفة المدي والتتابع توضح تتابع المفاهيم العلمية عبر السنوات -
(2- 7 .) 

 .ائمة المصطلحات العلمية مزودة بالصور المرافقةق -
ضمين افتتاحية الفصل في الدليل فقرة مراعاة المستويات المختلفة للطالب والتي تقترح ت .1

 .استراتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة للقدرة محددة بأرقام الدروس والصفحات
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ليتميز عن ( المرجع المكتبي لمعلم العلوم)لى إ (دليل معلم العلوم )تعديل مسمى المصدر  ..
 (.Teacher Desk Reference Book)صل وليتقارب مع المسمى في الكتاب األليل تسمية الد

 :صفات الفنية في الدليل والمتعلقةتعديل بعض الموا .28
 .زيادة سماكة الغالف الخارجي للدليل -
مييزمقدمة الوحدات الدراسية في الدليل بغالف سميك وتحديد للمجال العلمي للوحدة ت -

 .لسهولة تصفح الدليل
 .صفحات الدليل بتسلسل متسق وتمييز ترقيم صفحات المالحقرقيم ت -
فراد صفحة مستقلة لكل مجال علمي في الفهرس وااللتزام بنفس ألوان وبنط الخط الخا  أ -

 .الذي يميز كل مجال علمي
 :تضمين الدليل التقنيات المصاحبة لدعم التعليم والتعلم منها .22

 .لكل درس االقرا  المدمجة المصاحبة  للعروض التقديمية -
 .قر  المستكشف التعليمي -
 .قرا  الدي في دي للتطوير المهنيأ -
 :لمرتبط بمنتجات المشروع ليشملاطوير الموقع االلكتروني ت -

 اختبارات الكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب 
 صادر متعددة للمعلمم. 

 

 توصيات كتب الصف الخامس االبتدائي  1-1-3-2
 :خامس االبتدائيتوصيات لتحسين كتاب الطالب للصف ال (أ 
دورة التعلم  التوسع عند نهاية كل درس لتكتمل ذلكثراء و االلتزام بتضمين مرحلة اإل .2

 .الخماسية

لتشمل الدروس في ثراء والتوسع تضمين موضوعات مرحلة اإلالتنوع والتوازن في تكرار  .1
يات في قراءة علمية، كتابة علمية، الرياض: فيصل والمتمثلة جميع الفقرات في السلسة األ

 .نشاط كن عالما أو نشاط اعمل كالعلماء العلوم،

 .افتتاحية الوحدات الدراسيةفي دب التربوي تضمين فقرة من األ ..

 Mathصل مراجعة ترجمة عبارة العلوم والرياضيات لتعبر عما قصد بها في السلسلة األ .4

link)  ) الربط مع الرياضيات(لى إتعدل (وmath in science) ) ياضيات في لى الر إتعدل
 .العلوم
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ثراء ضمن فقرة من فقرات مرحلة اإلتضمين جزء المرجعيات فقرة الرسوم البيانية لورودها  ..
 .والتوسع

 :دعم كتاب الطالب بمصادر تقنية متعددة منها .7

  المفاهيم الحركيةScience in motion  توفر المفاهيم المفتاحية باستخدام الرسوم التي
  .لمتحركةا

 افعية واالنغماس عند تعلم العلوماألقرا  المدمجة للعروض التقديمية لزيادة الد. 
 عروض المحاكاة والرسوم المتحركة - ROOMS  Science quest CD 

 

 :توصيات لتحسين دليل المعلم للصف الثاني االبتدائي (ب 
فير انشطة لتو ( alternative explorers) اكتشف وأتعلم تضمين دليل المعلم فقرة .2

 .استقصائية إضافية تقدم فرصا لممارسة االستقصاء والتمكن من المهارات العملية
تضمين التوجيهات المرتبطة بتضمين فقرات مرحلة االثراء والتوسع في كل درس بتزامن  .1

 .مع ورودها في كتاب الطالب
المعلم  لتساعد( school to home activity)أنشطة منزلية تضمين حقيبة المعلم مصدر  ..

 .على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول المفاهيم العلمية خارج الغرفة الصفية
والتي تقدم المحتوى بمستويات قرائية  "قراءة متعددة المستويات"تعزيز مصادر المعلم بكتيبات  .4

متعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم المفتاحية ولتعزيز مهارة القراءة العلمية وتضمين الدليل 
 .توجيهات للمعلم الستراتيجيات اضافية للقراءة المتعددة المستويات

توفبر بطاقات المفاهيم العلمية ضمن مصادر المعلم لتقديم المفاهيم العلمية المهمة للمجموعات  ..
 .الصغيرة أو التعلم الفردي والستخدامها ضمن فقرة التقويم الختامي

 :حات التاليةتضمين صفحات المقدمات التعريفية للدليل الصف .7
 صفحة  مخطط الدرس -
 .فقرة تعريفية بمكونات حقيبة المعلم لالنشطة الصفية ونبذة تعريفية موجزة عنها -
 :تضمين مراجع الدليل .7

 صفحات مخطط  مصفوفة المدي والتتابع توضح تتابع المفاهيم العلمية عبر السنوات -
(2- 7 .) 

 .ائمة المصطلحات العلمية مزودة بالصور المرافقةق -
ضمين افتتاحية الفصل في الدليل فقرة مراعاة المستويات المختلفة للطالب والتي تقترح ت .1

 .استراتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات المختلفة للقدرة محددة بأرقام الدروس والصفحات
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ليتميز عن ( المرجع المكتبي لمعلم العلوم)لى إ (دليل معلم العلوم )تعديل مسمى المصدر  ..
 (.Teacher Desk Reference Book)صل وليتقارب مع المسمى في الكتاب األليل تسمية الد

 :صفات الفنية في الدليل والمتعلقةتعديل بعض الموا .28
 .زيادة سماكة الغالف الخارجي للدليل -
مييزمقدمة الوحدات الدراسية في الدليل بغالف سميك وتحديد للمجال العلمي للوحدة ت -

 .لسهولة تصفح الدليل
 .صفحات الدليل بتسلسل متسق وتمييز ترقيم صفحات المالحقرقيم ت -
فراد صفحة مستقلة لكل مجال علمي في الفهرس وااللتزام بنفس ألوان وبنط الخط الخا  أ -

 .الذي يميز كل مجال علمي
 :تضمين الدليل التقنيات المصاحبة لدعم التعليم والتعلم منها .22

 .لكل درس االقرا  المدمجة المصاحبة  للعروض التقديمية -
 .قر  المستكشف التعليمي -
 .قرا  الدي في دي للتطوير المهنيأ -
 :لمرتبط بمنتجات المشروع ليشملاطوير الموقع االلكتروني ت -

 اختبارات الكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب 
 صادر متعددة للمعلمم. 

 

 توصيات كتب الصف الخامس االبتدائي  1-1-3-2
 :خامس االبتدائيتوصيات لتحسين كتاب الطالب للصف ال (أ 
دورة التعلم  التوسع عند نهاية كل درس لتكتمل ذلكثراء و االلتزام بتضمين مرحلة اإل .2

 .الخماسية

لتشمل الدروس في ثراء والتوسع تضمين موضوعات مرحلة اإلالتنوع والتوازن في تكرار  .1
يات في قراءة علمية، كتابة علمية، الرياض: فيصل والمتمثلة جميع الفقرات في السلسة األ

 .نشاط كن عالما أو نشاط اعمل كالعلماء العلوم،

 .افتتاحية الوحدات الدراسيةفي دب التربوي تضمين فقرة من األ ..

 Mathصل مراجعة ترجمة عبارة العلوم والرياضيات لتعبر عما قصد بها في السلسلة األ .4

link)  ) الربط مع الرياضيات(لى إتعدل (وmath in science) ) ياضيات في لى الر إتعدل
 .العلوم



558

333 
 

ثرائية متعددة المستويات لزيادة فهم إنشطة الصفية مصادر تضمين حقيبة المعلم لأل ..
 .الطالب للمفاهيم

تصنيف المخلوقات الحية درس  :رسوم البيانية في كل منتضمين الكتاب قراءة ال .7
 .(1)ج( 2.7)ردرس الهواء والماء صفي و  (2)ج (18)رص

  .في الفهرس بلون مخالف عن بقية مكونات الفهرسنشطة االستقصائية تمييز األ .7

ز متى ورد مثل درجة توحيد الرموز العلمية في الكتاب من حيث الثبات في استخدام الرم .1
 .سيليزية

ثراء الموقع االلكتروني المشار ا  توفير المصادر التقنية المتعددة والمرافقة للكتاب وتفعيل و  ..
 .وضع في الكتاب هجلأذي من الكتاب بما يخدم الغرض ال له في صفحات

 

 :توصيات لتحسين دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي (ب 
نشطة استقصائية أدليل المعلم لتوفير في ( alternative explorer) اكتشف وتعلم تضمين فقرة .2

 .من المهارات العملية وتمكين المتعلمينإضافية تقدم فرصا لممارسة االستقصاء 

لتساعد المعلم ( school to home activity)ية نشاطات منزلل ا ممتداتضمين حقيبة المعلم مصدر  .1
 .على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول المفاهيم العلمية خارج الغرفة الصفية

والتي تقدم المحتوى بمستويات قرائية  قراءة متعددة المستوياتتعزيز مصادر المعلم  بكتيبات  ..
يل المفتاحية ولتعزيز مهارة القراءة العلمية وتضمين الدلمتعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم 

 .ضافية للقراءة المتعددة المستوياتإتوجيهات للمعلم الستراتيجيات 

ربط فقرة قراءة علمية في كتاب الطالب بفقرة تكامل القراءة في دليل المعلم مع تعديل ترجمة  .4
 (.integrate reading)صل لتتوافق مع المعني في الكتاب األ العبارة

ر بطاقات المفاهيم العلمية ضمن مصادر المعلم لتقديم المفاهيم العلمية المهمة للمجموعات يتوف ..
 .الصغيرة أو التعلم الفردي

 :تضمين صفحات المقدمات التعريفية للدليل الصفحات التالية .7

  صفحة  مخطط الدرس 
 فية موجزة عنهافقرة تعريفية بمكونات حقيبة المعلم لالنشطة الصفية ونبذة تعري. 

توضح تتابع المفاهيم العلمية لوالتتابع  ىالمدتضمين مراجع الدليل صفحات مخطط مصفوفة  .7
 (.7 -2) المرحلة االبتدائية عبر سنوات
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تضمين افتتاحية الفصل في الدليل فقرة مراعاة المستويات المختلفة للطالب والتي تقترح  .1
 .لقدرة محددة بأرقام الدروس والصفحاتا مختلفةاستراتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات ال

ليتميز عن تسمية ( المرجع المكتبي لمعلم العلوم)لى إ (دليل معلم العلوم)ل مسمى المصدر تعدي ..
 (.Teacher Desk Reference Book)صل في الكتاب األالموجود المسمى  وليعكس ترجمةالدليل 

 :لقةتعديل بعض المواصفات الفنية في الدليل والمتع .28

  زيادة سماكة الغالف الخارجي للدليل 
 مقدمة الوحدات الدراسية في الدليل بغالف سميك وتحديد للمجال العلمي  تمييز

 .للوحدة لسهولة تصفح الدليل
  ترقيم صفحات الدليل بتسلسل متسق وتمييز ترقيم صفحات المقدمات وصفحات

 .المالحق
 :والتعلم منها تضمين الدليل التقنيات المصاحبة لدعم التعليم .22

 قرا  المدمجة المصاحبة للعروض التقديمية لكل درساأل. 
 قر  المستكشف التعليمي. 
 أقرا  الدي في دي للتطوير المهني.  
  لمرتبط بمنتجات المشروع ليشملاتطوير الموقع االلكتروني:  

 اختبارات الكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب 
 صادر متعددة للمعلمم. 

 

 تب الصف الثاني المتوسطتوصيات ك  1-1-3-1
 :توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط (أ 
لى إ (7.2)في صر Design an Experimentإضافة جزء التصميم التجريبي الذي لم يترجم  .2

 .دليل المهارات العلمية

 .(2.7)رإضافة عبارة النمذجة واالختراع إلى عنوان التجربة للكتاب ص .1

تقني للموقع االلكتروني لدعم فقرة العلوم عبر المواقع االلكترونية تضمين المحتوى الدعم ال ..
لكتروني إوالتي تقدم للطالب محتوى  Brain POP: وكذلك المواقع االلكترونية التفاعلية مثل
أنشطة المعامل نترنت و على اإل، (Concepts in Motion)يستكشف المفاهيم بطريقة حركية 
للطالب لجمع القياسات باستخدام المجسات في المختبرات االلكترونية التي توفر الفرصة 

 .أو مختبرات الفيديو أو المختبرات االفتراضية
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ثرائية متعددة المستويات لزيادة فهم إنشطة الصفية مصادر تضمين حقيبة المعلم لأل ..
 .الطالب للمفاهيم

تصنيف المخلوقات الحية درس  :رسوم البيانية في كل منتضمين الكتاب قراءة ال .7
 .(1)ج( 2.7)ردرس الهواء والماء صفي و  (2)ج (18)رص

  .في الفهرس بلون مخالف عن بقية مكونات الفهرسنشطة االستقصائية تمييز األ .7

ز متى ورد مثل درجة توحيد الرموز العلمية في الكتاب من حيث الثبات في استخدام الرم .1
 .سيليزية

ثراء الموقع االلكتروني المشار ا  توفير المصادر التقنية المتعددة والمرافقة للكتاب وتفعيل و  ..
 .وضع في الكتاب هجلأذي من الكتاب بما يخدم الغرض ال له في صفحات

 

 :توصيات لتحسين دليل المعلم للصف الخامس االبتدائي (ب 
نشطة استقصائية أدليل المعلم لتوفير في ( alternative explorer) اكتشف وتعلم تضمين فقرة .2

 .من المهارات العملية وتمكين المتعلمينإضافية تقدم فرصا لممارسة االستقصاء 

لتساعد المعلم ( school to home activity)ية نشاطات منزلل ا ممتداتضمين حقيبة المعلم مصدر  .1
 .على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول المفاهيم العلمية خارج الغرفة الصفية

والتي تقدم المحتوى بمستويات قرائية  قراءة متعددة المستوياتتعزيز مصادر المعلم  بكتيبات  ..
يل المفتاحية ولتعزيز مهارة القراءة العلمية وتضمين الدلمتعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم 

 .ضافية للقراءة المتعددة المستوياتإتوجيهات للمعلم الستراتيجيات 

ربط فقرة قراءة علمية في كتاب الطالب بفقرة تكامل القراءة في دليل المعلم مع تعديل ترجمة  .4
 (.integrate reading)صل لتتوافق مع المعني في الكتاب األ العبارة

ر بطاقات المفاهيم العلمية ضمن مصادر المعلم لتقديم المفاهيم العلمية المهمة للمجموعات يتوف ..
 .الصغيرة أو التعلم الفردي

 :تضمين صفحات المقدمات التعريفية للدليل الصفحات التالية .7

  صفحة  مخطط الدرس 
 فية موجزة عنهافقرة تعريفية بمكونات حقيبة المعلم لالنشطة الصفية ونبذة تعري. 

توضح تتابع المفاهيم العلمية لوالتتابع  ىالمدتضمين مراجع الدليل صفحات مخطط مصفوفة  .7
 (.7 -2) المرحلة االبتدائية عبر سنوات
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تضمين افتتاحية الفصل في الدليل فقرة مراعاة المستويات المختلفة للطالب والتي تقترح  .1
 .لقدرة محددة بأرقام الدروس والصفحاتا مختلفةاستراتيجيات متعددة لالستجابة للمستويات ال

ليتميز عن تسمية ( المرجع المكتبي لمعلم العلوم)لى إ (دليل معلم العلوم)ل مسمى المصدر تعدي ..
 (.Teacher Desk Reference Book)صل في الكتاب األالموجود المسمى  وليعكس ترجمةالدليل 

 :لقةتعديل بعض المواصفات الفنية في الدليل والمتع .28

  زيادة سماكة الغالف الخارجي للدليل 
 مقدمة الوحدات الدراسية في الدليل بغالف سميك وتحديد للمجال العلمي  تمييز

 .للوحدة لسهولة تصفح الدليل
  ترقيم صفحات الدليل بتسلسل متسق وتمييز ترقيم صفحات المقدمات وصفحات

 .المالحق
 :والتعلم منها تضمين الدليل التقنيات المصاحبة لدعم التعليم .22

 قرا  المدمجة المصاحبة للعروض التقديمية لكل درساأل. 
 قر  المستكشف التعليمي. 
 أقرا  الدي في دي للتطوير المهني.  
  لمرتبط بمنتجات المشروع ليشملاتطوير الموقع االلكتروني:  

 اختبارات الكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب 
 صادر متعددة للمعلمم. 

 

 تب الصف الثاني المتوسطتوصيات ك  1-1-3-1
 :توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف الثاني المتوسط (أ 
لى إ (7.2)في صر Design an Experimentإضافة جزء التصميم التجريبي الذي لم يترجم  .2

 .دليل المهارات العلمية

 .(2.7)رإضافة عبارة النمذجة واالختراع إلى عنوان التجربة للكتاب ص .1

تقني للموقع االلكتروني لدعم فقرة العلوم عبر المواقع االلكترونية تضمين المحتوى الدعم ال ..
لكتروني إوالتي تقدم للطالب محتوى  Brain POP: وكذلك المواقع االلكترونية التفاعلية مثل
أنشطة المعامل نترنت و على اإل، (Concepts in Motion)يستكشف المفاهيم بطريقة حركية 
للطالب لجمع القياسات باستخدام المجسات في المختبرات االلكترونية التي توفر الفرصة 

 .أو مختبرات الفيديو أو المختبرات االفتراضية
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المشروعات على الشبكة االلكترونية والتي تقدم مختبرات اإلنترنت و تضمين المحتوى  .4
للطالب فرصا  لتحليل بيانات مقدمة من قبل علماء أو ألفراد آخرين يجرون نفس 

   .التجربة

ي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم استخدام السبورة التفاعلية الت وفير برامج وت ..
مقاطع صوتية وبنك للصور وبنك للرسوم البيانية التفاعلية وأسئلة للدرس وللفصل 

 .واختبارات مقننة للتدريب وشفافيات  لوجدها في بعض المدارس

فهرس  الصور المرتبطة تضمين كتب المشروع فهارس مفصلة للمحتوى وتضمين ال .7
بموضوعات الوحدات من هوامش الفهرس لغياب مربع ن  بالهامش األيمن يتضمن 

 .فر  المراجعة والتقويم لكل فصل

تضمين المحتوى المهارات التقنية مثل مهارات استخدام الحاسب ومهارات العروض  .7
  .التقديمية

 .مة للسالمةتضمين الغالف الداخلي صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخد .1

 :توصيات لتحسين دليل المعلم للصف الثاني المتوسط (ب 
 .تضمين الشفافيات ورفعها على الموقع االلكتروني .2

 .االختباراتتضمين الملف التفاعلي والتقنية المساعدة للمعلمين على بناء  .1

ي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم مقاطع التفاعلية التالسبورة CD  تضمين ..
ك للصور وبنك للرسوم البيانية التفاعلية وأسئلة للدرس وللفصل واختبارات صوتية وبن

 .مقننة للتدريب و توفر روابط  لمواقع ذات عالقة بالمقرر في الشبكة العنكبوتية

كما في السلسلة األصل للتحقيق مستويات قراءة  reading essential رتضمين المصادر ب .4
 .أسهل

-CD)لكترونية التي تدعم مهارة تعزيز المفردات مثل  تضمين أنشطة مصادر التعلم اال ..

Rom Puzzle Makers,.) 

التي توفر  ( CD-ROM)و األقرا  المدمجة  التفاعلية الملف التفاعلي والسبورة تضمين .7
  .وابط ألنشطة ومصادر على اإلنترنتر 
والمواقع  www.glenco.com المصادر اإلضافية للتطوير المهني على الرابط تضمين .7

للمعلمين الذي يسمح لهم  بالوصول إلى  Science Onlineموقع  االلكترونية التفاعلية مثل
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منتدى المعلم حيث يتبادل المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة ويتشاركون فيه 
 .  بخبراتهم ومعارفهم

  .(ةضيالمختبرات االفترا)تضمين مختبرات اإلنترنت والمصادر التقنية مثل  .1

 .رقام الصفحاتأتضمين مرجعيات المعلم في الدليل فهرس يوضح فقرات المرجعيات و  ..
في ترقيم موحد متسق مع بقية الصفحات كما ( نظرة عامة)ترقيم صفحات مقدمات الدليل  .28

 .ظهرت في السلسلة األصل
ود عند ور  (ه.)رتضمين مقاييس تقدير األسئلة المفتوحة والتي وردت في مقدمة الدليل ص .22

 .إجابات هذه األسئلة في نهاية الوحدة في االختبار المقنن كما في السلسلة األصل
 

 توصيات كتب األحياء للصف األول الثانوي  1-1-3-4
 توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف األول الثانوي أحياء (أ 

اضع التي تتطلب ذلك ضمن مختبر تضمين أيقونة صمم مختبرك في المو بااللتزام  .2
 .نماط المختبراتأا عن بقية حياء تميزا لهاأل

تضمين  :مثال)االلتزام بنمطية ثابتة لمكونات الدروس وذلك بتضمين الفقرات المفقودة  .1
ول من الفصل الخامس مع تعديل للفقرة في الكتاب لدرس األفقرة الربط مع الحياة في ا

 .(رفقرة مختبر مصغ (.1)رتضمين الفصل الرابع ص ؛ق مع ثقافة المجتمعاألصل لتتواف

دعم مهارة االستقصاء في كتاب الطالب وذلك بتضمين المصادر التقنية كالمختبرات  ..
 .االفتراضية والتي تسهم في تنفيذ بعض التجارب

تضمين فقرات بديلة ومناسبة لثقافة المجتمع بما يتناسب مع خبرات الطالب للفقرات  .4
ة والرتباطها بنظرية المحذوفة من الكتاب نظرا لعدم مناسبتها نتيجة عمليات المواءم

 :التطور في مواقع متعددة من الكتاب مثل
 (.السؤال المقالي) بعض الفقرات المحذوفه من االختبار المقنن -
 national geographic.الفقرات المحذوفة من  -

نواع وطريقة استخدام وبناء أتضمين مرجعيات الطالب في كتاب الطالب تعليمات حول  ..
 .الرسوم البيانية

 .ول الثانويلتتناسب مع موضوعات كتاب الصف األورة الغالف تعديل ص .7

 .تضمين الغالف الداخلي صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة .7

 .نشطة العملية وللمرجعياتتضمين الكتاب فهارس مستقلة لأل .1
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المشروعات على الشبكة االلكترونية والتي تقدم مختبرات اإلنترنت و تضمين المحتوى  .4
للطالب فرصا  لتحليل بيانات مقدمة من قبل علماء أو ألفراد آخرين يجرون نفس 

   .التجربة

ي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم استخدام السبورة التفاعلية الت وفير برامج وت ..
مقاطع صوتية وبنك للصور وبنك للرسوم البيانية التفاعلية وأسئلة للدرس وللفصل 

 .واختبارات مقننة للتدريب وشفافيات  لوجدها في بعض المدارس

فهرس  الصور المرتبطة تضمين كتب المشروع فهارس مفصلة للمحتوى وتضمين ال .7
بموضوعات الوحدات من هوامش الفهرس لغياب مربع ن  بالهامش األيمن يتضمن 

 .فر  المراجعة والتقويم لكل فصل

تضمين المحتوى المهارات التقنية مثل مهارات استخدام الحاسب ومهارات العروض  .7
  .التقديمية

 .مة للسالمةتضمين الغالف الداخلي صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخد .1

 :توصيات لتحسين دليل المعلم للصف الثاني المتوسط (ب 
 .تضمين الشفافيات ورفعها على الموقع االلكتروني .2

 .االختباراتتضمين الملف التفاعلي والتقنية المساعدة للمعلمين على بناء  .1

ي تشجع  تفاعل الطالب مع العروض وتقدم مقاطع التفاعلية التالسبورة CD  تضمين ..
ك للصور وبنك للرسوم البيانية التفاعلية وأسئلة للدرس وللفصل واختبارات صوتية وبن

 .مقننة للتدريب و توفر روابط  لمواقع ذات عالقة بالمقرر في الشبكة العنكبوتية

كما في السلسلة األصل للتحقيق مستويات قراءة  reading essential رتضمين المصادر ب .4
 .أسهل

-CD)لكترونية التي تدعم مهارة تعزيز المفردات مثل  تضمين أنشطة مصادر التعلم اال ..

Rom Puzzle Makers,.) 

التي توفر  ( CD-ROM)و األقرا  المدمجة  التفاعلية الملف التفاعلي والسبورة تضمين .7
  .وابط ألنشطة ومصادر على اإلنترنتر 
والمواقع  www.glenco.com المصادر اإلضافية للتطوير المهني على الرابط تضمين .7

للمعلمين الذي يسمح لهم  بالوصول إلى  Science Onlineموقع  االلكترونية التفاعلية مثل
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منتدى المعلم حيث يتبادل المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة ويتشاركون فيه 
 .  بخبراتهم ومعارفهم

  .(ةضيالمختبرات االفترا)تضمين مختبرات اإلنترنت والمصادر التقنية مثل  .1

 .رقام الصفحاتأتضمين مرجعيات المعلم في الدليل فهرس يوضح فقرات المرجعيات و  ..
في ترقيم موحد متسق مع بقية الصفحات كما ( نظرة عامة)ترقيم صفحات مقدمات الدليل  .28

 .ظهرت في السلسلة األصل
ود عند ور  (ه.)رتضمين مقاييس تقدير األسئلة المفتوحة والتي وردت في مقدمة الدليل ص .22

 .إجابات هذه األسئلة في نهاية الوحدة في االختبار المقنن كما في السلسلة األصل
 

 توصيات كتب األحياء للصف األول الثانوي  1-1-3-4
 توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف األول الثانوي أحياء (أ 

اضع التي تتطلب ذلك ضمن مختبر تضمين أيقونة صمم مختبرك في المو بااللتزام  .2
 .نماط المختبراتأا عن بقية حياء تميزا لهاأل

تضمين  :مثال)االلتزام بنمطية ثابتة لمكونات الدروس وذلك بتضمين الفقرات المفقودة  .1
ول من الفصل الخامس مع تعديل للفقرة في الكتاب لدرس األفقرة الربط مع الحياة في ا

 .(رفقرة مختبر مصغ (.1)رتضمين الفصل الرابع ص ؛ق مع ثقافة المجتمعاألصل لتتواف

دعم مهارة االستقصاء في كتاب الطالب وذلك بتضمين المصادر التقنية كالمختبرات  ..
 .االفتراضية والتي تسهم في تنفيذ بعض التجارب

تضمين فقرات بديلة ومناسبة لثقافة المجتمع بما يتناسب مع خبرات الطالب للفقرات  .4
ة والرتباطها بنظرية المحذوفة من الكتاب نظرا لعدم مناسبتها نتيجة عمليات المواءم

 :التطور في مواقع متعددة من الكتاب مثل
 (.السؤال المقالي) بعض الفقرات المحذوفه من االختبار المقنن -
 national geographic.الفقرات المحذوفة من  -

نواع وطريقة استخدام وبناء أتضمين مرجعيات الطالب في كتاب الطالب تعليمات حول  ..
 .الرسوم البيانية

 .ول الثانويلتتناسب مع موضوعات كتاب الصف األورة الغالف تعديل ص .7

 .تضمين الغالف الداخلي صفحة تتضمن جدوال للرموز المستخدمة للسالمة .7

 .نشطة العملية وللمرجعياتتضمين الكتاب فهارس مستقلة لأل .1
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حياء عبر المواقع االلكترونية توجيهات كافية لالستفادة تضمين المربع النصي الخا  باأل ..
 .ن الموقع االلكتروني للكتابم

 توصيات لتحسين دليل المعلم للصف األول الثانوي أحياء (ب 
 activate prior)صل مثل من فقرات افتتاحية الوحدات في الدليل األ اتضمين بعض .2

knowledge)  وفقرة(misconception ) في الدليل في النسخة العربية ضمن افتتاحية
 .و الدروسأالفصول 

ضمن كتيبات المختبر  (probe ware)المعلم كتيب مختبرات المجسات تضمين حقيبة  .1
 .واإلشارة لها في دليل المعلم وذلك لتسمح للطالب باستخدام المجسات في جمع البيانات

يق بتحقق المواصفات في الدليل توفير بعض المصادر التقنية والتي ترتبط ارتباط وث ..
و تضمين ألطالب داء اأير قوائم لتقويم وذلك لتوف( Teacher work سي دي(صل مثل األ

 .نشطة الصفيةحد مصادر حقيبة المعلم لألأهذه القوائم ضمن 

 . تضمين الفهارس جميع فقرات مقدمات الدليل .4

، 2)فصول من الدليل وهي الفصل  (.)تضمين جداول الزمن المقترح لتنفيذ الدرس في  ..
7 ،7 ،1 ،.). 

 .رقام الصفحاتأيوضح فقرات المرجعيات و  تضمين مرجعيات المعلم في الدليل فهرس .7

تضمين الدليل الصفحات المصغرة لكتاب الطالب والمتعلقة بالمرجعيات لالستفادة من  .7
 .التعليقات والتوجيهات المصاحبة لها

الصفحات كما  في ترقيم موحد متسق مع بقية( نظرة عامة)ترقيم صفحات مقدمات الدليل  .1
 .صلظهرت في السلسلة األ

صادر المعلم ضمن الدليل بمقترحات لمصادر قرائية متعددة لمعالجة تضمين م ..
 .الصعوبات القرائية لدى الطالب

  .ضافية للمعلم تتعلق بالتطوير المهني وفهرس ألدوات المختبرإتضمين الدليل لمصادر  .28

تضمين الدليل التوجيهات الستخدام ساللم التقدير لتقويم المطويات والمتوفرة على  .22
 (.Teacherwork دي سي) قميالمصدر الر 
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 توصيات كتب الفيزياء للصف األول الثانوي   1-1-3-1
 توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف األول الثانوي فيزياء (أ 

 .إدراج الموقع اإللكتروني متضمنًا مصادر التعلم اإللكترونية وكيفية االستفادة منه .2

 .اإلفادة منها دعم مهارة االستقصاء ب دراج مختبرات االنترنت وتوضيح كيفية .1

 .يع التعلم باستخدام التقنيةجلتش DVD-ROOMتوفير الكتاب على قر   ..

 .تضمين فهارس مستقلة لألنشطة المختلفة و المختبرات والمرجعيات في كتاب الطالب .4

تضمين مرجعيات الطالب في كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقة استخدام وبناء  ..
 .الرسوم البيانية والمطويات

 .ورة إضافة إشارة للتكامل مع فروع المعرفة األخرى حسب الدرسضر  .7
 

 توصيات لتحسين دليل المعلم للصف األول الثانوي فيزياء (ب 
وكتيب االستقصاء المفتوح والموجه ضمن كتيبات ( probeware)تضمين مختبرات المجسات  .2

 .المختبر

 .ExamView® Pro  دامتضمين مصادر تقنية لمساعدة المعلمين في بناء االختبارات باستخ .5

 .Student work CD-ROMتضمين النسخة التفاعلية للمتعلم باستخدام  ..

 .قرا  الخاصة بالسبورة التفاعليةتضمين األ .4

 .تضمين مرجعيات المعلم في الدليل فهرس يوضح فقرات المرجعيات وأرقام الصفحات ..

رجعيات لالستفادة من تضمين دليل المعلم الصفحات المصغرة لكتاب الطالب والمتعلقة بالم .7
 .التعليقات والتوجيهات المصاحبة لها

 .تضمين السبورة التفاعلية ضمن هامش الدليل .7

 .أجهزة األمن والسالمةو تضمين مصادر المعلم دليال ألجهزة المختبر  .1
 

 توصيات كتب الكيمياء للصف األول الثانوي  1-1-3-1
 توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف األول الثانوي كيمياء (أ 

دراج المزيد من التوجيهات حول تضمي .2 ن وتفعيل الموقع االلكتروني داخل كتاب الطالب وا 
 .استخدامه في مراجعة الفصول واختبار استيعابه للمفاهيم
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حياء عبر المواقع االلكترونية توجيهات كافية لالستفادة تضمين المربع النصي الخا  باأل ..
 .ن الموقع االلكتروني للكتابم

 توصيات لتحسين دليل المعلم للصف األول الثانوي أحياء (ب 
 activate prior)صل مثل من فقرات افتتاحية الوحدات في الدليل األ اتضمين بعض .2

knowledge)  وفقرة(misconception ) في الدليل في النسخة العربية ضمن افتتاحية
 .و الدروسأالفصول 

ضمن كتيبات المختبر  (probe ware)المعلم كتيب مختبرات المجسات تضمين حقيبة  .1
 .واإلشارة لها في دليل المعلم وذلك لتسمح للطالب باستخدام المجسات في جمع البيانات

يق بتحقق المواصفات في الدليل توفير بعض المصادر التقنية والتي ترتبط ارتباط وث ..
و تضمين ألطالب داء اأير قوائم لتقويم وذلك لتوف( Teacher work سي دي(صل مثل األ

 .نشطة الصفيةحد مصادر حقيبة المعلم لألأهذه القوائم ضمن 

 . تضمين الفهارس جميع فقرات مقدمات الدليل .4

، 2)فصول من الدليل وهي الفصل  (.)تضمين جداول الزمن المقترح لتنفيذ الدرس في  ..
7 ،7 ،1 ،.). 

 .رقام الصفحاتأيوضح فقرات المرجعيات و  تضمين مرجعيات المعلم في الدليل فهرس .7

تضمين الدليل الصفحات المصغرة لكتاب الطالب والمتعلقة بالمرجعيات لالستفادة من  .7
 .التعليقات والتوجيهات المصاحبة لها

الصفحات كما  في ترقيم موحد متسق مع بقية( نظرة عامة)ترقيم صفحات مقدمات الدليل  .1
 .صلظهرت في السلسلة األ

صادر المعلم ضمن الدليل بمقترحات لمصادر قرائية متعددة لمعالجة تضمين م ..
 .الصعوبات القرائية لدى الطالب

  .ضافية للمعلم تتعلق بالتطوير المهني وفهرس ألدوات المختبرإتضمين الدليل لمصادر  .28

تضمين الدليل التوجيهات الستخدام ساللم التقدير لتقويم المطويات والمتوفرة على  .22
 (.Teacherwork دي سي) قميالمصدر الر 
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 توصيات كتب الفيزياء للصف األول الثانوي   1-1-3-1
 توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف األول الثانوي فيزياء (أ 

 .إدراج الموقع اإللكتروني متضمنًا مصادر التعلم اإللكترونية وكيفية االستفادة منه .2

 .اإلفادة منها دعم مهارة االستقصاء ب دراج مختبرات االنترنت وتوضيح كيفية .1

 .يع التعلم باستخدام التقنيةجلتش DVD-ROOMتوفير الكتاب على قر   ..

 .تضمين فهارس مستقلة لألنشطة المختلفة و المختبرات والمرجعيات في كتاب الطالب .4

تضمين مرجعيات الطالب في كتاب الطالب تعليمات حول أنواع وطريقة استخدام وبناء  ..
 .الرسوم البيانية والمطويات

 .ورة إضافة إشارة للتكامل مع فروع المعرفة األخرى حسب الدرسضر  .7
 

 توصيات لتحسين دليل المعلم للصف األول الثانوي فيزياء (ب 
وكتيب االستقصاء المفتوح والموجه ضمن كتيبات ( probeware)تضمين مختبرات المجسات  .2

 .المختبر

 .ExamView® Pro  دامتضمين مصادر تقنية لمساعدة المعلمين في بناء االختبارات باستخ .5

 .Student work CD-ROMتضمين النسخة التفاعلية للمتعلم باستخدام  ..

 .قرا  الخاصة بالسبورة التفاعليةتضمين األ .4

 .تضمين مرجعيات المعلم في الدليل فهرس يوضح فقرات المرجعيات وأرقام الصفحات ..

رجعيات لالستفادة من تضمين دليل المعلم الصفحات المصغرة لكتاب الطالب والمتعلقة بالم .7
 .التعليقات والتوجيهات المصاحبة لها

 .تضمين السبورة التفاعلية ضمن هامش الدليل .7

 .أجهزة األمن والسالمةو تضمين مصادر المعلم دليال ألجهزة المختبر  .1
 

 توصيات كتب الكيمياء للصف األول الثانوي  1-1-3-1
 توصيات لتحسين كتاب الطالب للصف األول الثانوي كيمياء (أ 

دراج المزيد من التوجيهات حول تضمي .2 ن وتفعيل الموقع االلكتروني داخل كتاب الطالب وا 
 .استخدامه في مراجعة الفصول واختبار استيعابه للمفاهيم
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تضمين المصادر التقنية في كتاب الطالب بالمختبرات اإلفتراضية التفاعلية إلكتساب  .1
 .معملالمهارات أو التجارب التي ال يستطيع القيام بها في ال

دعم الطالب بأدلة مختلفة ورقية سواء المتعلقة باالستقصاء مثل دليل تحدى  .3
 . Chemistry test prepare أو دليل االستعداد لالختبارات،  Challenge problemsالمشكالت

إدراج أسئلة  في االختبار المقنن بدال من الفقرات المحذوفة تتعلق بمتطلبات دخول   .4
لعربية السعودية االختبار التحصيلي أو القدرات على غرار ماذكر الجامعة في المملكة ا

  .Subject Aptitude Test (SAT) ختبارافي السلسة األصل من أسئلة تتعلق ب

 تضمين المرجعيات في كتاب الطالب والتي تتعلق بكتيب العناصر وكتيب الرياضيات .2
Math handbook. 

ضمن فصول كتاب الطالب لما له من أهمية Analyzing data  إدراج فصل تحليل البيانات .7
 . في إكساب الطالب المهارات األساسية مثل القياس وقراءة وتحليل ورسم البيانات

إضافة فقرات في كتاب الطالب تتناسب مع ثقافتنا وهويتنا اإلسالمية مثل بعض إنجازات  .7
 . المسلمين في مجال الكيمياء في فصل بناء الذرة

 .لألنشطة المختلفة والمرجعيات في كتاب الطالب تضمين فهارس مستقلة .1

 توصيات لتحسين دليل المعلم للصف األول الثانوي كيمياء (ب 
من ضمن صفحات حلول صفية لما ( Backward mapping)إدراج فقرة التخطيط للمنهج  .2

لها من أهمية في رسم خريطة مفاهيم للمنهج تساعد المعلم على تقديم المحتوى بشكل 
 .أوضح

 .فهرس مستقل لمقدمات الدليل بأرقام الصفحات إدراج .1

 .إدراج فهارس مستقلة لألنشطة العملية ..

نشطة العملية ي األجهزة المستخدمة فرس مع ارقام الصفحات لألدوات واألإدراج فه .4
Launch lab, Mini Lab, Chem Lab . 

 . مهمة المعلمدوات المعلم في الموقع الكتروني لما لها من أثر في تسهيل أيقونات أتفعيل  ..

 CD-Rom  Teacherتضمين منتجات التقنية في حقيبة المعلم لألقرا  المضغوطة   .7

Work Interactive Classroom, Exam View,  ثراء مهمة لما لها من أثر في تسهيل وا 
 .المعلم
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وتشغيل  Hands-on تضمين حقيبة المعلم النسخ الورقية والمرتبطة بأنشطة تشغيل اليدين .7
 . Minds-onالفكر

في حقيبة المعلم والذي يساعد على  (probe ware) تضمين دليل مختبر المجسات .1
  .استخدام تلك المجسات في قراءة وجمع البيانات

المعلم في  اكتساب  توفير كتب وتوجيهات للمعلم في مقدمة الدليل لمصادر قرائية تساعد ..
 . مهارات القراءة للطالب

علم على ساللم التقدير روني في الصفحة الخاصة بالميقونات في الموقع االلكتأإدراج  .28
 .دوات تساعد على تقييم الطالب بطريقة عادلةأداء لتوفير وتقييم األ

توفير شرائح التركيز والتي تهيئ الطالب وتقييم مدى معرفتهم بمفردات الدروس والتي  .22
 .تتعلق في بداية كل درس في فصول الكتاب

ني والتي توفر للمعلم أدوات تساعده في تطوير مهاراته إدراج ما يتعلق بالتطوير المه .21
 .وقدراته التعليمية

كاديمية وكيفية مساعدة الطالب المفردات األتوفير صفحات تتعلق بأهمية الكتابة وتعلم  ..2
 .المتنوعة في مجال المهام الكتابية

 

لمواصفات بعض اتحقق يمكن أن ُيعنزى سبب غياب أو انخفاض تدني وتجدر اإلشارة إلى أنه 
 :إلى عدد من األسباب قد يكون من ضمنها التاليباتساق ومواءمة الكتب  والمؤشرات المرتبطة

،مما شملت جوانب متعددة من المحتوى العلمي إلى عمليات مواءمةالكتب محتوى  وعخض .2
: مثال على ذلك ،متناسبة مع ثقافة وقيم المجتمعالغير تطلب حذف واختصار بعض الفقرات 

وحذف األمثلة ذات  بنظرية النشوء واالرتقاء ونظريات التطور ضوعات التي تتعلقحذف المو 
أثر على  ، والبيئة المحلية األمر الذيلمؤلفي الكتب األصل الجذور الغربية، والهوية الوطنية

 .في كتب النسخة المعربةكتاب التحقق بعض مواصفات 

لة األصل والتي تدعم الطالب والمعلم ارتباط عدد من المواصفات بالمصادر التقنية في السلس .1
بأدوات تقنية متعددة تسهم في تنفيذ المنهج بشكل متكامل مع النسخة الورقية له، ونتيجة 
لغياب المصادر التقنية في كتب النسخة المعربة من منتجات المشروع فقد أثر ذلك على 

 .خفض نسبة تحقق تلك المواصفات المرتبطة بها
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تضمين المصادر التقنية في كتاب الطالب بالمختبرات اإلفتراضية التفاعلية إلكتساب  .1
 .معملالمهارات أو التجارب التي ال يستطيع القيام بها في ال

دعم الطالب بأدلة مختلفة ورقية سواء المتعلقة باالستقصاء مثل دليل تحدى  .3
 . Chemistry test prepare أو دليل االستعداد لالختبارات،  Challenge problemsالمشكالت

إدراج أسئلة  في االختبار المقنن بدال من الفقرات المحذوفة تتعلق بمتطلبات دخول   .4
لعربية السعودية االختبار التحصيلي أو القدرات على غرار ماذكر الجامعة في المملكة ا

  .Subject Aptitude Test (SAT) ختبارافي السلسة األصل من أسئلة تتعلق ب

 تضمين المرجعيات في كتاب الطالب والتي تتعلق بكتيب العناصر وكتيب الرياضيات .2
Math handbook. 

ضمن فصول كتاب الطالب لما له من أهمية Analyzing data  إدراج فصل تحليل البيانات .7
 . في إكساب الطالب المهارات األساسية مثل القياس وقراءة وتحليل ورسم البيانات

إضافة فقرات في كتاب الطالب تتناسب مع ثقافتنا وهويتنا اإلسالمية مثل بعض إنجازات  .7
 . المسلمين في مجال الكيمياء في فصل بناء الذرة

 .لألنشطة المختلفة والمرجعيات في كتاب الطالب تضمين فهارس مستقلة .1

 توصيات لتحسين دليل المعلم للصف األول الثانوي كيمياء (ب 
من ضمن صفحات حلول صفية لما ( Backward mapping)إدراج فقرة التخطيط للمنهج  .2

لها من أهمية في رسم خريطة مفاهيم للمنهج تساعد المعلم على تقديم المحتوى بشكل 
 .أوضح

 .فهرس مستقل لمقدمات الدليل بأرقام الصفحات إدراج .1

 .إدراج فهارس مستقلة لألنشطة العملية ..

نشطة العملية ي األجهزة المستخدمة فرس مع ارقام الصفحات لألدوات واألإدراج فه .4
Launch lab, Mini Lab, Chem Lab . 

 . مهمة المعلمدوات المعلم في الموقع الكتروني لما لها من أثر في تسهيل أيقونات أتفعيل  ..

 CD-Rom  Teacherتضمين منتجات التقنية في حقيبة المعلم لألقرا  المضغوطة   .7

Work Interactive Classroom, Exam View,  ثراء مهمة لما لها من أثر في تسهيل وا 
 .المعلم
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وتشغيل  Hands-on تضمين حقيبة المعلم النسخ الورقية والمرتبطة بأنشطة تشغيل اليدين .7
 . Minds-onالفكر

في حقيبة المعلم والذي يساعد على  (probe ware) تضمين دليل مختبر المجسات .1
  .استخدام تلك المجسات في قراءة وجمع البيانات

المعلم في  اكتساب  توفير كتب وتوجيهات للمعلم في مقدمة الدليل لمصادر قرائية تساعد ..
 . مهارات القراءة للطالب

علم على ساللم التقدير روني في الصفحة الخاصة بالميقونات في الموقع االلكتأإدراج  .28
 .دوات تساعد على تقييم الطالب بطريقة عادلةأداء لتوفير وتقييم األ

توفير شرائح التركيز والتي تهيئ الطالب وتقييم مدى معرفتهم بمفردات الدروس والتي  .22
 .تتعلق في بداية كل درس في فصول الكتاب

ني والتي توفر للمعلم أدوات تساعده في تطوير مهاراته إدراج ما يتعلق بالتطوير المه .21
 .وقدراته التعليمية

كاديمية وكيفية مساعدة الطالب المفردات األتوفير صفحات تتعلق بأهمية الكتابة وتعلم  ..2
 .المتنوعة في مجال المهام الكتابية

 

لمواصفات بعض اتحقق يمكن أن ُيعنزى سبب غياب أو انخفاض تدني وتجدر اإلشارة إلى أنه 
 :إلى عدد من األسباب قد يكون من ضمنها التاليباتساق ومواءمة الكتب  والمؤشرات المرتبطة

،مما شملت جوانب متعددة من المحتوى العلمي إلى عمليات مواءمةالكتب محتوى  وعخض .2
: مثال على ذلك ،متناسبة مع ثقافة وقيم المجتمعالغير تطلب حذف واختصار بعض الفقرات 

وحذف األمثلة ذات  بنظرية النشوء واالرتقاء ونظريات التطور ضوعات التي تتعلقحذف المو 
أثر على  ، والبيئة المحلية األمر الذيلمؤلفي الكتب األصل الجذور الغربية، والهوية الوطنية

 .في كتب النسخة المعربةكتاب التحقق بعض مواصفات 

لة األصل والتي تدعم الطالب والمعلم ارتباط عدد من المواصفات بالمصادر التقنية في السلس .1
بأدوات تقنية متعددة تسهم في تنفيذ المنهج بشكل متكامل مع النسخة الورقية له، ونتيجة 
لغياب المصادر التقنية في كتب النسخة المعربة من منتجات المشروع فقد أثر ذلك على 

 .خفض نسبة تحقق تلك المواصفات المرتبطة بها
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المملكة العربية  وبين( األمريكيةالواليات المتحدة )الكتب األصل  أمنش بين البلدتالف االخ ..
من  ، وذلكأثر بشكل واضح على تحقق العديد من مواصفات الكتب األصلقد  السعودية
 :حيث
  وتوثيقها بصورة معلنة وصريحة في  األمريكيةارتباط محتوى الكتب بالمعايير الوطنية
 .كتب وباألخ  في أدلة المعلمال

 واد العلوم ومواد المجاالت العلميةتالف الوزن النسبي لتدريس مخا.  
  اختالف زمن الحصة الدراسية الواحدة وترتيب الجدول الدراسي في بلد المنشأ عن زمن

  .الحصة في النظام التعليمي في المملكة
ات عن اللغة العربية ضمن منتج( اللغة االنجليزية)اختالف لغة الكتاب في السلسلة األصل  .4

 ,Academic Vocabulary) المشروع وما ترتب عليه من فقرات تدعم اللغة االنجليزية مثل

Scientific Word Origins )في عدم تحقق بعض المواصفات التي تدعم تعلم اللغة  أسهم
 .نجليزية في الكتاب األصلاإل

 

توصيات تتعلق بمواءمة محتوى كتب العلوم لثقافة المجتمع السعودي وبيئة  1-1-2
 لمتعلمينا

لتحليل نتائج مواءمة كتب العلوم  عطفًا على النتائج التفصيلية التي ُعرضت في الفصل الرابع
، نقدم مواصفات محوري المواءمةومن خالل التتبع الدقيق لمدى تحقق ، للصفوف المستهدفة بالتحليل

جودة الكتب وجعلها أكثر  من التوصيات التي يمكن لوزارة التربية والتعليم متابعة تحقيقها؛ لرفع اعددً 
للكتاب المستهدف عرض التوصيات وفقًا سيتم و . مواءمة مع ثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين

 .مواءمتها لبيئة المتعلمينثم  لثقافة المجتمع السعوديمحوري المواءمة بدءا بمواءمتها بالتحليل ل
 

 توصيات مواءمة كتب الصف الثاني االبتدائي 1-1-2-3
 لثقافة المجتمع السعودي اب العلوم للصف الثاني االبتدائيكت مواءمةبعلق وصيات تتت (أ 
مررر ثر العلمررراء العررررب والمسرررلمين  بعرررض مرررن كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني االبتررردائي تضرررمين  .2

وعلرم  ،فري مجرال تصرنيف النباترات وتصرنيع األدويرة منهراخاصة العلماءالرذين برعروا  وجهودهم
ولررو لمرررة واحرردة فرري  بسرريط يررتالءم مررع المرحلررة العمريررة تضررمن بأسررلوببحيث ،الفلررك والضرروء

 .في مرحلة اإلثراء ضمن فقرة قراءة علمية التي تأتي في نهاية الفصل، الكتاب

تضرررمين كترررراب العلرررروم للصررررف الثرررراني االبترررردائي بعررررض قضررررايا المجتمررررع ومشرررركالته والجهررررود  .1
فري مرحلرة  وذلك،لردرسالوطنية التي تسرهم فري حلهرا فري سرياق يختلرف عرن السرياق األساسري ل

 ةمثررل إبررراز دور الهيئررة العامررة لتحليرر ؛ضررمن فقرررة قررراءة علميررة أو الكتابررة فرري العلرروم  اإلثررراء
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المرراء )الميرراه وحرصررها علررى ضرررورة االهتمررام بالمرراء وعرردم اإلسررراف فرري اسررتهالكه فرري درس 
 .وغيرها وذلك لربط الطالب بحاجات المجتمع ومشكالته( على األرض

 

 :المتعلمين لبيئة اب العلوم للصف الثاني االبتدائيكتبمواءمة لق توصيات تتع (ب 
حصاءات من البيئة المحلية االبتدائي دعم محتوى كتاب العلوم للصف الثاني .2 بطريقة  بدالئل وا 

ضرمن فقررة العلروم والرياضريات التري  ،مرا أمكرن طرالبلمع الخبررات الرياضرية  لتتناسب وتتفق 
مثل االستشهاد بأعداد بعض الحيوانرات  ،لبيانات من البيئة المحليةتنمي مهارة التمثيل البياني 

 .... .من الفصل الدراسي األول وهكذا 8.المعروفة بحديقة الحيوان في الرياض  

تعديل بعض المهام التي تتطلب مهارات عليا ال تتناسب مع المعرفة العلمية لطالب الصف  .1
 (حيوانات تعيش في المناطق القطبية) عنتقرير مثل تكليف الطالب بكتابة ،الثاني االبتدائي

س ر في د( األنهارالبحيرات أو عن تقرير )وتكليف الطالب بكتابه  ،(أنواع المواطن)في درس 
ألنه من الصعب على الطالب في هذه المرحلة كتابة تقرير حسب  ؛(الماء على األرض)

 .دلوله باللغة االنجليزيةالمدلول المتعارف عليه في اللغة العربية والذي يختلف عن م

اللغوية والمطبعية البسيطة التي ممكن أن تؤثر على فهم الن   األخطاءبعض معالجة  ..
ت اتجاها،الفصل الثالث (17)في  ( الضب واألرنب يحفر جحور في التربة) المقروء مثل

 .في درس سالسل الغذاء( 74)األسهم لصورة سلسلة غذائية في الصحراء صر

يه من كم عدد الفقرات وما تحو لمالئمة  ،بعد كل ثالث أسطر متتالية افة فارغةترك مس مراعاة .4
من أين تأتي )كما في  ،مستوى فهم الطالب في هذه المرحلة العمرية عماألفكار 
 -21)صر ،(24)وصر ،(..)وكيف تبدو البذور؟ صر ،من الفصل األول( 4. ()البذور؟

 .من الفصل السابع( 12
 

 ب العلوم للصف الخامس االبتدائيتوصيات مواءمة كتا  1-1-2-2
 :لثقافة المجتمع السعودي العلوم للصف الخامس االبتدائي باكت مواءمةبوصيات تتعلق ت (أ 

مررن كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي آيررات مررن  عشرررتضررمين الفصررلين التاسررع والثرراني  .2
عجرازه سربحانه وتعرالى خلرق اهلل عظمرة إلرى  دالئل إيمانيرة تشرير أوالقرآن الكريم  فري ملكوتره وا 

في تعزيرز الجانرب  لتحقيق التوازن بين الفصلين الدراسيين للكتاب،الدرسسياق بما يتناسب مع 
 .اإليماني

لو لمرة واحدة و ،نم ثر العلماء العرب والمسلميبتضمين كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي  .1
م فيها تنراول سريرة أحرد العلمراء يت،ةفي مرحلة اإلثراء والتوسع ضمن فقرة قراءة علمي في الكتاب

العرررالم ابرررن :ي مثرررلبسرررياق قصصررري أدبررري محبرررب يرررتالءم مرررع طرررالب الصرررف الخرررامس االبتررردائ
 .وغيرهم البيطار الذي بزن في علم التصنيف، وابن الهيثم والرازي في علم البصريات
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المملكة العربية  وبين( األمريكيةالواليات المتحدة )الكتب األصل  أمنش بين البلدتالف االخ ..
من  ، وذلكأثر بشكل واضح على تحقق العديد من مواصفات الكتب األصلقد  السعودية
 :حيث
  وتوثيقها بصورة معلنة وصريحة في  األمريكيةارتباط محتوى الكتب بالمعايير الوطنية
 .كتب وباألخ  في أدلة المعلمال

 واد العلوم ومواد المجاالت العلميةتالف الوزن النسبي لتدريس مخا.  
  اختالف زمن الحصة الدراسية الواحدة وترتيب الجدول الدراسي في بلد المنشأ عن زمن

  .الحصة في النظام التعليمي في المملكة
ات عن اللغة العربية ضمن منتج( اللغة االنجليزية)اختالف لغة الكتاب في السلسلة األصل  .4

 ,Academic Vocabulary) المشروع وما ترتب عليه من فقرات تدعم اللغة االنجليزية مثل

Scientific Word Origins )في عدم تحقق بعض المواصفات التي تدعم تعلم اللغة  أسهم
 .نجليزية في الكتاب األصلاإل

 

توصيات تتعلق بمواءمة محتوى كتب العلوم لثقافة المجتمع السعودي وبيئة  1-1-2
 لمتعلمينا

لتحليل نتائج مواءمة كتب العلوم  عطفًا على النتائج التفصيلية التي ُعرضت في الفصل الرابع
، نقدم مواصفات محوري المواءمةومن خالل التتبع الدقيق لمدى تحقق ، للصفوف المستهدفة بالتحليل

جودة الكتب وجعلها أكثر  من التوصيات التي يمكن لوزارة التربية والتعليم متابعة تحقيقها؛ لرفع اعددً 
للكتاب المستهدف عرض التوصيات وفقًا سيتم و . مواءمة مع ثقافة المجتمع السعودي وبيئة المتعلمين

 .مواءمتها لبيئة المتعلمينثم  لثقافة المجتمع السعوديمحوري المواءمة بدءا بمواءمتها بالتحليل ل
 

 توصيات مواءمة كتب الصف الثاني االبتدائي 1-1-2-3
 لثقافة المجتمع السعودي اب العلوم للصف الثاني االبتدائيكت مواءمةبعلق وصيات تتت (أ 
مررر ثر العلمررراء العررررب والمسرررلمين  بعرررض مرررن كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني االبتررردائي تضرررمين  .2

وعلرم  ،فري مجرال تصرنيف النباترات وتصرنيع األدويرة منهراخاصة العلماءالرذين برعروا  وجهودهم
ولررو لمرررة واحرردة فرري  بسرريط يررتالءم مررع المرحلررة العمريررة تضررمن بأسررلوببحيث ،الفلررك والضرروء

 .في مرحلة اإلثراء ضمن فقرة قراءة علمية التي تأتي في نهاية الفصل، الكتاب

تضرررمين كترررراب العلرررروم للصررررف الثرررراني االبترررردائي بعررررض قضررررايا المجتمررررع ومشرررركالته والجهررررود  .1
فري مرحلرة  وذلك،لردرسالوطنية التي تسرهم فري حلهرا فري سرياق يختلرف عرن السرياق األساسري ل

 ةمثررل إبررراز دور الهيئررة العامررة لتحليرر ؛ضررمن فقرررة قررراءة علميررة أو الكتابررة فرري العلرروم  اإلثررراء
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المرراء )الميرراه وحرصررها علررى ضرررورة االهتمررام بالمرراء وعرردم اإلسررراف فرري اسررتهالكه فرري درس 
 .وغيرها وذلك لربط الطالب بحاجات المجتمع ومشكالته( على األرض

 

 :المتعلمين لبيئة اب العلوم للصف الثاني االبتدائيكتبمواءمة لق توصيات تتع (ب 
حصاءات من البيئة المحلية االبتدائي دعم محتوى كتاب العلوم للصف الثاني .2 بطريقة  بدالئل وا 

ضرمن فقررة العلروم والرياضريات التري  ،مرا أمكرن طرالبلمع الخبررات الرياضرية  لتتناسب وتتفق 
مثل االستشهاد بأعداد بعض الحيوانرات  ،لبيانات من البيئة المحليةتنمي مهارة التمثيل البياني 

 .... .من الفصل الدراسي األول وهكذا 8.المعروفة بحديقة الحيوان في الرياض  

تعديل بعض المهام التي تتطلب مهارات عليا ال تتناسب مع المعرفة العلمية لطالب الصف  .1
 (حيوانات تعيش في المناطق القطبية) عنتقرير مثل تكليف الطالب بكتابة ،الثاني االبتدائي

س ر في د( األنهارالبحيرات أو عن تقرير )وتكليف الطالب بكتابه  ،(أنواع المواطن)في درس 
ألنه من الصعب على الطالب في هذه المرحلة كتابة تقرير حسب  ؛(الماء على األرض)

 .دلوله باللغة االنجليزيةالمدلول المتعارف عليه في اللغة العربية والذي يختلف عن م

اللغوية والمطبعية البسيطة التي ممكن أن تؤثر على فهم الن   األخطاءبعض معالجة  ..
ت اتجاها،الفصل الثالث (17)في  ( الضب واألرنب يحفر جحور في التربة) المقروء مثل

 .في درس سالسل الغذاء( 74)األسهم لصورة سلسلة غذائية في الصحراء صر

يه من كم عدد الفقرات وما تحو لمالئمة  ،بعد كل ثالث أسطر متتالية افة فارغةترك مس مراعاة .4
من أين تأتي )كما في  ،مستوى فهم الطالب في هذه المرحلة العمرية عماألفكار 
 -21)صر ،(24)وصر ،(..)وكيف تبدو البذور؟ صر ،من الفصل األول( 4. ()البذور؟

 .من الفصل السابع( 12
 

 ب العلوم للصف الخامس االبتدائيتوصيات مواءمة كتا  1-1-2-2
 :لثقافة المجتمع السعودي العلوم للصف الخامس االبتدائي باكت مواءمةبوصيات تتعلق ت (أ 

مررن كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي آيررات مررن  عشرررتضررمين الفصررلين التاسررع والثرراني  .2
عجرازه سربحانه وتعرالى خلرق اهلل عظمرة إلرى  دالئل إيمانيرة تشرير أوالقرآن الكريم  فري ملكوتره وا 

في تعزيرز الجانرب  لتحقيق التوازن بين الفصلين الدراسيين للكتاب،الدرسسياق بما يتناسب مع 
 .اإليماني

لو لمرة واحدة و ،نم ثر العلماء العرب والمسلميبتضمين كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي  .1
م فيها تنراول سريرة أحرد العلمراء يت،ةفي مرحلة اإلثراء والتوسع ضمن فقرة قراءة علمي في الكتاب

العرررالم ابرررن :ي مثرررلبسرررياق قصصررري أدبررري محبرررب يرررتالءم مرررع طرررالب الصرررف الخرررامس االبتررردائ
 .وغيرهم البيطار الذي بزن في علم التصنيف، وابن الهيثم والرازي في علم البصريات
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فرري  دعررم كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي بمررا يعررزز منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة ..
فررري مسيييي جة الصررريد ثررراني أكبرررر محميرررة اإلشرررارة إلرررى محميرررة محرررازة :الموضررروعات المناسررربة مثرررل

مرن  اإلفرادة، والتطرق لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية من حيث انجازاتها في مجرال العالم
تنميررة المصررادر المعدنيررة فرري فرري هيئررة المسرراحة الجيولوجيررة السررعودية ودور  الطاقررة الشمسررية،

 .وغيرها المملكة
 

 متعلمينلبيئة الالعلوم للصف الخامس االبتدائي  باكت واءمةتوصيات تتعلق بم (ب 
السرهم الرذي : مثرل المقرروءفهم الن   التي ممكن أن تؤثر فياألخطاء المطبعية تعديل بعض  .2

فرررري  ليلكلمررررة الررررداخ، (.21)رصرررر (.)رفرررر (فرررري صررررورة تضرررراريس المحرررريط)إلررررى األخرررردود  يشررررير
التركيرررز علرررى : مثرررل( 4)صرررر( 1)بعرررض أرقرررام الصرررفحات فررري فهررررس فرررر ،(222)رصررر (22)ف

 ،إلخ... ،(..)المهارات صر

والتري ظهررت  معالجة أو تعديل بعض الصور التي ظهر عدم اتساقها مرع مضرامين المحتروى، .1
ال ينطبررق مررع الصررورة، حيررث أن السررؤال ( .1)صررر( 2)سررؤال اقرررأ المخطررط فرري فررر: فرري كررل مررن

في الملخ  المصور صورة الردرس الثراني فري و رة تمثل قنديل البحر، يتعلق بالعنكبوت والصو 
صرورة طبقرات الغرالف ( 7)، وفي فرر(18)ال تتطابق مع الصورة السابقة في صر( 1.)صر( .)فر

 .ال تنطبق مع المحتوى، (22)فرفي  (227)صركسوسفير، صورة السد اإلالجوي ينقصها طبقة 
 . بما يتالءم مع المرحلة العمرية درس حجم الخط في الملخ  المصور لكلمعالجة  ..

 

 :توصيات مواءمة كتاب الصف الثاني المتوسط  1-1-2-1
 :السعوديلثقافة المجتمع  العلوم للصف الثاني المتوسطب اكت مواءمةبوصيات تتعلق ت  (أ 
آيرات مررن  الثراني المتوسرطلصرف العلروم ل عشرر مرن كتراب حراديوال سرادسالفصرلين التضرمين  .2

عجررازه سرربحانه وتعررالى خلررق اهلل إلررى  إيمانيررة  تشرريردالئررل أو  الكررريم نآالقررر  بمررا فرري ملكوترره وا 
فرري تعزيررز الجانررب  لتحقيررق الترروازن بررين الفصررلين الدراسرريين للكترراب ،الرردرسسررياق يتناسرب مررع 

 .ىال يتركز تضمينها في فصول دون أخر و  ،اإليماني

 ثر العلمرراء مرر بعررض مررنكترراب العلرروم للصررف الثرراني متوسررط  الفصررل الدراسرري الثرراني   دعررم .1
العرالم  :ن مثرلن بشكل يخلق نوعًا من التوازن في تحقيقه في الفصرلين الدراسرييالعرب والمسلمي
سرهاماته فريابن البيطرار  سرهاماتهمابيرونري والكنردي وال ب،علم الصريدلة والطروا  البصرريات  فري وا 
 :وذلك من خالل .والسمعيات

 مهام قرائية ضمن فقرة اإلثراء والتوسع. 

 ضمن مشاريع الوحدة مهام بحثية. 
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 مهام كتابية حول أحد العلماء تضاف في دليل المعلم ضمن توجيهات المعلم للطالب. 
فري مواضرع متعرددة مرن  الجهود الوطنية التي تسهم في خدمة المجتمرع وحرل مشركالتهتضمين  ..

إلبرررراز الهويررة الوطنيرررة  صرررف الثرراني متوسرررط بمررا يتسرررق مررع مواضررريع الرردروسالعلرروم لل كترراب
حيرررث يمكرررن اإلشرررارة إلرررى جهرررود الجمعيرررة العلميرررة السرررعودية  ؛مقصرررودة ومخطرررط لهرررا بصرررورة

واألنظمررة والقرروانين الترري تسررنها الدولررة للحررد مررن انتشررار أمررراض الرردم واألمررراض الوراثيررة مثررل 
فري  لجمعيرة السرعودية ألمرراض وزراعرة الكلرى، ودور افري درس الردم فحوصات مرا قبرل الرزواج

 ،نررة الملررك عبررد اهلل للطاقررة الذريررة والمتجررددة فرري درس مرروارد البيئررةوجهررود مدي ،اإلخررراجدرس 
 .وغيرها

 

 لبيئة المتعلمينالعلوم للصف الثاني المتوسط  باكتواءمة توصيات تتعلق بم  (ب 
في مواضع متعرددة المختلفة نجزات الوطن وموارده دعم كتاب العلوم للصف الثني متوسط بم .2

صررناعة األدويررة حيررث تمثررل إلررى دور المملكررة فرري ارة اإلشيي: مثررل ؛بمررا يتفررق وطبيعررة المحترروى
اإلسررهامات الطبيررة و ،ن صررناعة الرردواء فرري الخلرريج العربرري وغيرهررا مررن الصررناعاتمرر (18%)

المتميررزة للمملكررة فرري مجررال البحرروث العلميررة مثررل اكتشرراف البصررمة الوراثيررة لمرررض السرررطان 
 .وغيرها الكريع ةخول.د بواسطة

من واقرع بيئتنرا لتوفرهرا فري ظرل التنروع البيئري بصور المتوسط  انيكتاب العلوم للصف الثدعم  .1
يزيرد مرن روح الروالء ممرا  ،وتوثيق الموقع الجغرافي لمحتوى الصور المضرمنة ،لمناطق المملكة
 .والمحبة للوطن

تضررمين كترراب العلرروم للصررف الثرراني متوسررط لرربعض مررن اإلحصرراءات والجررداول الترري ترررتبط  ..
ويمكررن  ،موثقررة مررن المؤسسررات الوطنيررة الترري تررم الحصررول عليهررا منهرراوتكررون  ،بالبيئررة المحليررة

 :تضمين ذلك من خالل
 ( .22)إضرافة نسربة اسرتهالك الطاقرة فري السرعودية صرر: مثل. سياق الدرس األساسي

 .في الفصل الدراسي األول
 الفصل الدراسي األول( ..2)صر 18س: أسئلة مراجعة الدرس أو الفصل مثل. 
 إلررى نسررب يعرردل  ،الفصررل الدراسرري األول( .24)صررر المثررال: مثررل فقرررة تطبيررق العلرروم

 .محلية
تشجيع النمو كلمة : مثلمعالجة األخطاء اللغوية التي ممكن أن تؤثر على فهم الن  المقروء  .4

( .)ي الفصررررل فرررر( 1)فرررري الشرررركل  ائيررررةالنباتررررات االوعمصررررطلح  ،(..)صررررر( 1)ي الفصررررل فرررر
 (.17)صر
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فرري  دعررم كترراب العلرروم للصررف الخررامس االبترردائي بمررا يعررزز منجررزات الرروطن ومرروارده المختلفررة ..
فررري مسيييي جة الصررريد ثررراني أكبرررر محميرررة اإلشرررارة إلرررى محميرررة محرررازة :الموضررروعات المناسررربة مثرررل

مرن  اإلفرادة، والتطرق لجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية من حيث انجازاتها في مجرال العالم
تنميررة المصررادر المعدنيررة فرري فرري هيئررة المسرراحة الجيولوجيررة السررعودية ودور  الطاقررة الشمسررية،

 .وغيرها المملكة
 

 متعلمينلبيئة الالعلوم للصف الخامس االبتدائي  باكت واءمةتوصيات تتعلق بم (ب 
السرهم الرذي : مثرل المقرروءفهم الن   التي ممكن أن تؤثر فياألخطاء المطبعية تعديل بعض  .2

فرررري  ليلكلمررررة الررررداخ، (.21)رصرررر (.)رفرررر (فرررري صررررورة تضرررراريس المحرررريط)إلررررى األخرررردود  يشررررير
التركيرررز علرررى : مثرررل( 4)صرررر( 1)بعرررض أرقرررام الصرررفحات فررري فهررررس فرررر ،(222)رصررر (22)ف

 ،إلخ... ،(..)المهارات صر

والتري ظهررت  معالجة أو تعديل بعض الصور التي ظهر عدم اتساقها مرع مضرامين المحتروى، .1
ال ينطبررق مررع الصررورة، حيررث أن السررؤال ( .1)صررر( 2)سررؤال اقرررأ المخطررط فرري فررر: فرري كررل مررن

في الملخ  المصور صورة الردرس الثراني فري و رة تمثل قنديل البحر، يتعلق بالعنكبوت والصو 
صرورة طبقرات الغرالف ( 7)، وفي فرر(18)ال تتطابق مع الصورة السابقة في صر( 1.)صر( .)فر

 .ال تنطبق مع المحتوى، (22)فرفي  (227)صركسوسفير، صورة السد اإلالجوي ينقصها طبقة 
 . بما يتالءم مع المرحلة العمرية درس حجم الخط في الملخ  المصور لكلمعالجة  ..

 

 :توصيات مواءمة كتاب الصف الثاني المتوسط  1-1-2-1
 :السعوديلثقافة المجتمع  العلوم للصف الثاني المتوسطب اكت مواءمةبوصيات تتعلق ت  (أ 
آيرات مررن  الثراني المتوسرطلصرف العلروم ل عشرر مرن كتراب حراديوال سرادسالفصرلين التضرمين  .2

عجررازه سرربحانه وتعررالى خلررق اهلل إلررى  إيمانيررة  تشرريردالئررل أو  الكررريم نآالقررر  بمررا فرري ملكوترره وا 
فرري تعزيررز الجانررب  لتحقيررق الترروازن بررين الفصررلين الدراسرريين للكترراب ،الرردرسسررياق يتناسرب مررع 

 .ىال يتركز تضمينها في فصول دون أخر و  ،اإليماني

 ثر العلمرراء مرر بعررض مررنكترراب العلرروم للصررف الثرراني متوسررط  الفصررل الدراسرري الثرراني   دعررم .1
العرالم  :ن مثرلن بشكل يخلق نوعًا من التوازن في تحقيقه في الفصرلين الدراسرييالعرب والمسلمي
سرهاماته فريابن البيطرار  سرهاماتهمابيرونري والكنردي وال ب،علم الصريدلة والطروا  البصرريات  فري وا 
 :وذلك من خالل .والسمعيات

 مهام قرائية ضمن فقرة اإلثراء والتوسع. 

 ضمن مشاريع الوحدة مهام بحثية. 
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 مهام كتابية حول أحد العلماء تضاف في دليل المعلم ضمن توجيهات المعلم للطالب. 
فري مواضرع متعرددة مرن  الجهود الوطنية التي تسهم في خدمة المجتمرع وحرل مشركالتهتضمين  ..

إلبرررراز الهويررة الوطنيرررة  صرررف الثرراني متوسرررط بمررا يتسرررق مررع مواضررريع الرردروسالعلرروم لل كترراب
حيرررث يمكرررن اإلشرررارة إلرررى جهرررود الجمعيرررة العلميرررة السرررعودية  ؛مقصرررودة ومخطرررط لهرررا بصرررورة

واألنظمررة والقرروانين الترري تسررنها الدولررة للحررد مررن انتشررار أمررراض الرردم واألمررراض الوراثيررة مثررل 
فري  لجمعيرة السرعودية ألمرراض وزراعرة الكلرى، ودور افري درس الردم فحوصات مرا قبرل الرزواج

 ،نررة الملررك عبررد اهلل للطاقررة الذريررة والمتجررددة فرري درس مرروارد البيئررةوجهررود مدي ،اإلخررراجدرس 
 .وغيرها

 

 لبيئة المتعلمينالعلوم للصف الثاني المتوسط  باكتواءمة توصيات تتعلق بم  (ب 
في مواضع متعرددة المختلفة نجزات الوطن وموارده دعم كتاب العلوم للصف الثني متوسط بم .2

صررناعة األدويررة حيررث تمثررل إلررى دور المملكررة فرري ارة اإلشيي: مثررل ؛بمررا يتفررق وطبيعررة المحترروى
اإلسررهامات الطبيررة و ،ن صررناعة الرردواء فرري الخلرريج العربرري وغيرهررا مررن الصررناعاتمرر (18%)

المتميررزة للمملكررة فرري مجررال البحرروث العلميررة مثررل اكتشرراف البصررمة الوراثيررة لمرررض السرررطان 
 .وغيرها الكريع ةخول.د بواسطة

من واقرع بيئتنرا لتوفرهرا فري ظرل التنروع البيئري بصور المتوسط  انيكتاب العلوم للصف الثدعم  .1
يزيرد مرن روح الروالء ممرا  ،وتوثيق الموقع الجغرافي لمحتوى الصور المضرمنة ،لمناطق المملكة
 .والمحبة للوطن

تضررمين كترراب العلرروم للصررف الثرراني متوسررط لرربعض مررن اإلحصرراءات والجررداول الترري ترررتبط  ..
ويمكررن  ،موثقررة مررن المؤسسررات الوطنيررة الترري تررم الحصررول عليهررا منهرراوتكررون  ،بالبيئررة المحليررة

 :تضمين ذلك من خالل
 ( .22)إضرافة نسربة اسرتهالك الطاقرة فري السرعودية صرر: مثل. سياق الدرس األساسي

 .في الفصل الدراسي األول
 الفصل الدراسي األول( ..2)صر 18س: أسئلة مراجعة الدرس أو الفصل مثل. 
 إلررى نسررب يعرردل  ،الفصررل الدراسرري األول( .24)صررر المثررال: مثررل فقرررة تطبيررق العلرروم

 .محلية
تشجيع النمو كلمة : مثلمعالجة األخطاء اللغوية التي ممكن أن تؤثر على فهم الن  المقروء  .4

( .)ي الفصررررل فرررر( 1)فرررري الشرررركل  ائيررررةالنباتررررات االوعمصررررطلح  ،(..)صررررر( 1)ي الفصررررل فرررر
 (.17)صر
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بررررين ( 4)فقرررررة ( ي)حرررررف :واضررررع التاليررررة هرررررت فرررري الممعالجررررة األخطرررراء المطبعيررررة الترررري ظ ..
كلمرة البرربخ بعيردة وليسرت فري المكران الصرحيح  (.)في الشركل  ،(18)صر( 2)المسافات في فر

يختلررف عررن ( 2.7)صررر( 7)مررا كتررب علررى المطويررة فرري فررر ،(..)صررر( 1)فررر ،أمررام خررط المؤشررر
 .المطلوب في أسئلة تعريفية

لرم ( .2)الشركل : اتسراقها مرع مضرامين المحتروى، مثرلمعالجة بعض الصرور التري ظهرر عردم  .7
عررردم تطرررابق  ،(277)صرررر( 7)فرررر (سررررطان الرئرررة)يتسرررق بوضررروح مرررع المحتررروى يمرررين الصرررورة 

شمسرية فروق اللرواح األظهرر تمرع مضرمون الصرورة حيرث ال ( .2)التعليق المكتوب في الشكل 
 .(218)صر( 28)فرفي سطح المبنى 

( 21)فررررر فرررري( 2)حجررررم الخررررط فرررري جرررردول: مثررررل ؛العمريررررةللفئررررة حجررررم الخررررط مراعرررراة مناسرررربة  .7
 (..21)صر

 

 :يو الثاناألول لصف األحياء لب اتوصيات مواءمة كت  1-1-2-4
 لثقافة المجتمع السعوديي و الثاناألول لصف األحياء لب اكت مواءمةبوصيات تتعلق ت (أ 

العلمرررراء العرررررب مرررر ثر  محترررروى كترررراب األحيرررراء للفصررررل الدراسرررري الثرررراني بموضرررروع عررررن دعررررم .2
لمين فرري اكتشرراف بعررض الطفيليررات كالعررالم ابررن سررينا أو العررالم ابررن الجررزار فرري الفصررل والمسرر

 .بشكل يقدم نوعًا من التوازن في تحقيقه خالل الفصلين الدراسيينالسابع  

فري مواضرع متعرددة مرن  الجهود الوطنية التي تسهم في خدمة المجتمرع وحرل مشركالتهتضمين  .1
جهرود المملكرة فرري : مثرل مررا يتسرق مرع مواضريع الرردروسب األحيراء للصرف األول الثرانويكتراب 

الديررردان  خاصرررةتشررررة فررري المملكرررة ناألمرررراض التررري تسرررببها الطفيليرررات المالتوعيرررة والوقايرررة مرررن 
ضررررمن  وأنفلررررونزا الطيررررور مررررالت الوطنيررررة للتوعيررررة بحمررررى الضررررنكالح إلررررى اإلشررررارةو  ،الطفيليررررة

 .يرهاوغ موضوعات الفصل السابع  في الفصل الدراسي الثاني

ه الطرالب للكتابرة يرلتوج ؛ضرمن تقرويم الفصرل التي تعديل بعض فقرات الكتابة في علم األحياء ..
المالريررا وطرررق منررع  ل الكتابررة عررنمثرر ،عررن بعررض القضررايا والمشرركالت الوطنيررة بشرركل مباشررر

 .للفصل الدراسي الثاني (..)ا صرانتشاره
 

 لبيئة المتعلميني و الثاناألول لصف األحياء لب اكتواءمة توصيات تتعلق بم (ب 
حصاءات مرن البيئرة المحليرة مرا أمكرن بشركل يتنراغم مرع  .2 دعم محتوى كتاب األحياء بدالالت وا 

 :مثل . ويعززها محتوى الدروس

 مراض الترررري تسررررببها بعررردد المصررررابين بررراأل تضرررمين محترررروى الفصرررل األول ب حصررررائية
 .سات في المملكة العربية السعوديةالبكتيريا والفيرو 
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 النسرب اإلحصرائية فري الواليرات المتحردة ودول أخررى ضرمن فقررة التقرويم  تعديل جدول
 .نسب من المملكة العربية السعوديةيحوي إلى جدول ( 18)اإلضافي في صر

 ،معالجة بعض األخطاء اللغوية البسيطة التي وردت في كل من الفصل الثالث والفصل الرابرع .1
– بمقترحات التعديلن تحقيق ذلك باألخذ والتي ممكن أن تؤثر على فهم الن  المقروء؛ ويمك

 .لما تم رصده من هذه األخطاء -التي تم تدعيمها لتفسير النتائج

فري الفصرل الثراني رة بناء على أفكار جديدة عباتكرار : مثل األخطاء المطبعية  معالجة بعض ..
ليرل تجربرة تح)عنروان  إلى ، إضافة4ف( .28)رص( الكتابة في علم األحياء) عنوان، (44)رص

، .ف( 214)رمررن الفطريررات الدعاميررة صرر (4)السررطر  فرري كلمررة عالقررات تكامليررةو ، (البيانررات
 (7)رصر 7في ف (7-2)استعمل هذه المطوية في القسم و ، في التقويم (21)الفقرة رقم وعنوان 
 الرياضرريات فرري علررم األحيرراء إلررىإضررافة  ،7ف( 44)رصرر( 7-4)الشرركل ، وفرري المطويرراتفرري 
 فررررري تركيرررررب الجسرررررم (28)السرررررطر  (مركبرررررة) كلمرررررةو ، (.7)رصررررر( 7)رقرررررم  التقرررررويم الفقررررررة فررررري
 ..ف( .28)رص

خصراب صرورة اإل :معالجة بعض الصور التي ظهر عدم اتساقها مع مضرامين المحتروى، مثرل .4
غيررر  (2.)رصرر حيرراء، وكررذلك صررورة مختبررر األ(7-4الشرركل )( 22)رفرري الفصررل السررادس صرر
 .متسقة مع المحتوى

ئيسة في المحتوى بما يضمن تسلسل وترابط األفكار بعد عمليات تعديل بعض العناوين الر  ..
عنوان أنظمة التصنيف القديمة الفصل الثاني : مثل ،المواءمة التي تمت على الكتاب

أنواع الفطريات حسب   إلى يعدل (224)رالعنوان في صو ،إلى أهمية التصنيف يعدل( 1.)رص
 .الفطرياتتركيب يعدل إلى  (.22)رالعنوان في صالخاليا، و 

األهداف ومراجعة المفردات، والمفردات الجديدة وكذلك في الخط في كل حجم  معالجة .7
 .وسهولة؛ ليتمكن المتعلم من قراءة النصو  واستيعاب مضمونها بيسٍر التجارب

 

 :يو الثاناألول لصف الفيزياء لب اتوصيات مواءمة كت  1-1-2-1
 لثقافة المجتمع السعوديي و الثاناألول لصف الفيزياء لب اكت مواءمةوصيات تتعلق ت (أ 
فري كتراب الفيزيراء للصررف األول  اإلشرارة إلرى مر ثر العلمراء العررب والمسرلمين علرى مردى واسرع .2

الحسرن  :مثرل فري الفصرول المناسربة مرن الميكانيكرا بشركل يتنراغم مرع المحتروى العلمري ،الثانوي
 نصر الدين الطوسيالخوارزمي وعمر الخيام و  ،أبناء موسى بن شاكر ،أحمد زويل، بن الهيثم
 :ويمكن تحقيق ذلك ضمن ؛وغيرهم
 في الدرس سياق الن  المرتبط به. 
 أسئلة مراجعة الدرس أو الفصل. 
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بررررين ( 4)فقرررررة ( ي)حرررررف :واضررررع التاليررررة هرررررت فرررري الممعالجررررة األخطرررراء المطبعيررررة الترررري ظ ..
كلمرة البرربخ بعيردة وليسرت فري المكران الصرحيح  (.)في الشركل  ،(18)صر( 2)المسافات في فر

يختلررف عررن ( 2.7)صررر( 7)مررا كتررب علررى المطويررة فرري فررر ،(..)صررر( 1)فررر ،أمررام خررط المؤشررر
 .المطلوب في أسئلة تعريفية

لرم ( .2)الشركل : اتسراقها مرع مضرامين المحتروى، مثرلمعالجة بعض الصرور التري ظهرر عردم  .7
عررردم تطرررابق  ،(277)صرررر( 7)فرررر (سررررطان الرئرررة)يتسرررق بوضررروح مرررع المحتررروى يمرررين الصرررورة 

شمسرية فروق اللرواح األظهرر تمرع مضرمون الصرورة حيرث ال ( .2)التعليق المكتوب في الشكل 
 .(218)صر( 28)فرفي سطح المبنى 

( 21)فررررر فرررري( 2)حجررررم الخررررط فرررري جرررردول: مثررررل ؛العمريررررةللفئررررة حجررررم الخررررط مراعرررراة مناسرررربة  .7
 (..21)صر

 

 :يو الثاناألول لصف األحياء لب اتوصيات مواءمة كت  1-1-2-4
 لثقافة المجتمع السعوديي و الثاناألول لصف األحياء لب اكت مواءمةبوصيات تتعلق ت (أ 

العلمرررراء العرررررب مرررر ثر  محترررروى كترررراب األحيرررراء للفصررررل الدراسرررري الثرررراني بموضرررروع عررررن دعررررم .2
لمين فرري اكتشرراف بعررض الطفيليررات كالعررالم ابررن سررينا أو العررالم ابررن الجررزار فرري الفصررل والمسرر

 .بشكل يقدم نوعًا من التوازن في تحقيقه خالل الفصلين الدراسيينالسابع  

فري مواضرع متعرددة مرن  الجهود الوطنية التي تسهم في خدمة المجتمرع وحرل مشركالتهتضمين  .1
جهرود المملكرة فرري : مثرل مررا يتسرق مرع مواضريع الرردروسب األحيراء للصرف األول الثرانويكتراب 

الديررردان  خاصرررةتشررررة فررري المملكرررة ناألمرررراض التررري تسرررببها الطفيليرررات المالتوعيرررة والوقايرررة مرررن 
ضررررمن  وأنفلررررونزا الطيررررور مررررالت الوطنيررررة للتوعيررررة بحمررررى الضررررنكالح إلررررى اإلشررررارةو  ،الطفيليررررة

 .يرهاوغ موضوعات الفصل السابع  في الفصل الدراسي الثاني

ه الطرالب للكتابرة يرلتوج ؛ضرمن تقرويم الفصرل التي تعديل بعض فقرات الكتابة في علم األحياء ..
المالريررا وطرررق منررع  ل الكتابررة عررنمثرر ،عررن بعررض القضررايا والمشرركالت الوطنيررة بشرركل مباشررر

 .للفصل الدراسي الثاني (..)ا صرانتشاره
 

 لبيئة المتعلميني و الثاناألول لصف األحياء لب اكتواءمة توصيات تتعلق بم (ب 
حصاءات مرن البيئرة المحليرة مرا أمكرن بشركل يتنراغم مرع  .2 دعم محتوى كتاب األحياء بدالالت وا 

 :مثل . ويعززها محتوى الدروس

 مراض الترررري تسررررببها بعررردد المصررررابين بررراأل تضرررمين محترررروى الفصرررل األول ب حصررررائية
 .سات في المملكة العربية السعوديةالبكتيريا والفيرو 
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 النسرب اإلحصرائية فري الواليرات المتحردة ودول أخررى ضرمن فقررة التقرويم  تعديل جدول
 .نسب من المملكة العربية السعوديةيحوي إلى جدول ( 18)اإلضافي في صر

 ،معالجة بعض األخطاء اللغوية البسيطة التي وردت في كل من الفصل الثالث والفصل الرابرع .1
– بمقترحات التعديلن تحقيق ذلك باألخذ والتي ممكن أن تؤثر على فهم الن  المقروء؛ ويمك

 .لما تم رصده من هذه األخطاء -التي تم تدعيمها لتفسير النتائج

فري الفصرل الثراني رة بناء على أفكار جديدة عباتكرار : مثل األخطاء المطبعية  معالجة بعض ..
ليرل تجربرة تح)عنروان  إلى ، إضافة4ف( .28)رص( الكتابة في علم األحياء) عنوان، (44)رص

، .ف( 214)رمررن الفطريررات الدعاميررة صرر (4)السررطر  فرري كلمررة عالقررات تكامليررةو ، (البيانررات
 (7)رصر 7في ف (7-2)استعمل هذه المطوية في القسم و ، في التقويم (21)الفقرة رقم وعنوان 
 الرياضرريات فرري علررم األحيرراء إلررىإضررافة  ،7ف( 44)رصرر( 7-4)الشرركل ، وفرري المطويرراتفرري 
 فررررري تركيرررررب الجسرررررم (28)السرررررطر  (مركبرررررة) كلمرررررةو ، (.7)رصررررر( 7)رقرررررم  التقرررررويم الفقررررررة فررررري
 ..ف( .28)رص

خصراب صرورة اإل :معالجة بعض الصور التي ظهر عدم اتساقها مع مضرامين المحتروى، مثرل .4
غيررر  (2.)رصرر حيرراء، وكررذلك صررورة مختبررر األ(7-4الشرركل )( 22)رفرري الفصررل السررادس صرر
 .متسقة مع المحتوى

ئيسة في المحتوى بما يضمن تسلسل وترابط األفكار بعد عمليات تعديل بعض العناوين الر  ..
عنوان أنظمة التصنيف القديمة الفصل الثاني : مثل ،المواءمة التي تمت على الكتاب

أنواع الفطريات حسب   إلى يعدل (224)رالعنوان في صو ،إلى أهمية التصنيف يعدل( 1.)رص
 .الفطرياتتركيب يعدل إلى  (.22)رالعنوان في صالخاليا، و 

األهداف ومراجعة المفردات، والمفردات الجديدة وكذلك في الخط في كل حجم  معالجة .7
 .وسهولة؛ ليتمكن المتعلم من قراءة النصو  واستيعاب مضمونها بيسٍر التجارب

 

 :يو الثاناألول لصف الفيزياء لب اتوصيات مواءمة كت  1-1-2-1
 لثقافة المجتمع السعوديي و الثاناألول لصف الفيزياء لب اكت مواءمةوصيات تتعلق ت (أ 
فري كتراب الفيزيراء للصررف األول  اإلشرارة إلرى مر ثر العلمراء العررب والمسرلمين علرى مردى واسرع .2

الحسرن  :مثرل فري الفصرول المناسربة مرن الميكانيكرا بشركل يتنراغم مرع المحتروى العلمري ،الثانوي
 نصر الدين الطوسيالخوارزمي وعمر الخيام و  ،أبناء موسى بن شاكر ،أحمد زويل، بن الهيثم
 :ويمكن تحقيق ذلك ضمن ؛وغيرهم
 في الدرس سياق الن  المرتبط به. 
 أسئلة مراجعة الدرس أو الفصل. 



572

332 
 

  حرررددي العلمررراء المسرررلمين الرررذين درسررروا علرررم الحركرررة  :مثرررلالكتابرررة فررري الفيزيررراء فقررررة
 (.7.)رص

بصرررورة هرررا تضرررمين قضرررايا المجتمرررع ومشررركالته المهمرررة والجهرررود الوطنيرررة التررري تسرررهم فررري حل .1
ك ضرمن سرياق يختلرف عرن السرياق األساسري وذلر ،بما يتناسرب مرع طبيعرة كرل درسمقصودة 

 يمكررن طرررح :فمررثالً  ؛الوحرردةللرردرس فرري مرحلررة اإلثررراء الترري فرري نهايررة الفصررل أو فرري مشرراريع 
باق السرريارات فرري ومشرركلة سرر ،فرري الفصررل الثرراني مشرركلة السرررعة أو تحديررد الطرررق فرري السررفر

مررع ذكررر الجهررود الوطنيررة المبذولررة  ،ظرراهرة التفحرريط  والتسررارع غيررر المحررددالطرررق السررريعة و 
وأهمية ربط حزام األمان فري الفصرل  ،لحل مشكلة السرعة وقطع اإلشارات بوضع نظام ساهر

وكالررة األرصرراد  ودور ،اهلل للعلرروم والرياضرريات فرري الفصررل الرابررع مشررروع الملررك عبرردو  ،الثالررث
 .(72)رابع صوحماية البيئة في الفصل الس

 

 :لبيئة المتعلميني و الثاناألول لصف الفيزياء لب اكت واءمةتوصيات تتعلق بم (ب 
 من البيئة المحلية إحصائية بصور ودالئل الصف األول الثانوي كتاب الفيزياءدعم محتوى  .2

يمكن إضافة تحديد القبلة في كل  :مثاًل  ،المحتوى كلما أمكنبشكل متناغم مع موضوعات 
، كما يمكن وضع ساعة مكة وكيف توحدت الدول 1ف( 4.)رص( ة اإلحداثياتأنظم)منطقة 

ذكر إحصائيات عن  كما يمكن، (1.)رص (الدقة في قياس الزمن)المسلمة بتوقيت مكة 
 .وغيرها، .في ف حوادث السيارات بسبب السرعة

علمين في مراعاة الخبرات المعرفية للمتممكن أن ُتخل بجانب معالجة المعارف العلمية والتي  .1
موضوع المتجهات وجمعها واستخدام الدوال المثلثية : مثل ؛كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي

موضوع التسارع الموجب والتسارع السالب في و  ،في تحديد المركبات في الفصل الخامس
 مالمالئمته ؛إلى محتوى كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي اموذلك بترحيله ؛الفصل الثالث

 .مع مستوى الطالب في هذه المرحلة العمرية

من الن  ضالصور والرسوم واألشكال التوضيحية والجداول والتجارب في مكان مناسب إيراد  ..
غير مناسب واألفضل أن يرحل إلى  .ف (11)رتطبيق الفيزياء ص :مثل ؛المرتبط بها

 (.2)حل إلى صررمن األفضل أن ير  (11)وكذلك التعامل مع حاالت االحتكاك صرر ،(21)رص
 .قبل األمثلة والتدريبات

 

 :الكيمياء للصف األول الثانوي بتوصيات مواءمة كت  1-1-2-1
 ثقافة المجتمع السعوديلب الكيمياء للصف األول الثانوي اكت مواءمةبوصيات تتعلق ت (أ 
اهلل ل اإليمانيرة التري تشرير إلرى إعجراز بالدالئكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي ربط محتوى  .1

لررى سررعة رحمترره بمخلوقاترره بمررا خلررق لهررم مررن مررواد سرربحا نه وتعررالى فرري ملكوترره قرردرًة وترردبيًرا، وا 
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؛ مما يوفر لهم تنوًعا كبير في استخداماتها بحسب حاجاتهم، ومن المناسرب تتنوع في خواصها
 .أن ُتضمَّن هذه الدالئل في سياق الن  الدال عليها

الذين لهم  هود العلماء العرب والمسلمينبجي كتاب الكيمياء للصف األول الثانو  محتوى تدعيم .1
، وبيران مر ثرهم فري تحضرير العملريفي مجال التجريرب  في تأسيس علم الكيمياء؛ خاصةً  دور

كثيررٍر مررن المررواد الكيميائيررة وتصررنيع بعررض األدوات المخبريررة والصررناعات المهمررة ألول مرررة، 
بها قوانين كيميائية مهمة سبقوا بها  واكتشافاتهم حول ما قاموا به من تفاعالت كيميائية سجلوا

 :من خاللضمن أن ت وُيمكن. من بعدهم

 في الدرس سياق الن  المرتبط بها. 

 موسعة في نهاية الفصل المرتبط بعالم معين مهام قرائية. 

 إحالة المتعلم لمزيرٍد مرن البحرث عرن يتم فيها  الكتابة في الكيمياءفي فقرة  مهام كتابية
 .جهودهم في مجال معين

كترررراب  مررررنته المحليررررة فرررري المواضررررع المناسرررربة تضرررمين حاجررررات المجتمررررع السررررعودي ومشرررركال ..
لجرررة هرررذه المشررركالت فررري لجهرررود الوطنيرررة فررري معا، مرررع إبرررراز االكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي

كرررربط مشررركلة عسرررر المررراء بررربعض مصرررادر الميررراه العسررررة واليسررررة فررري البيئرررة  الموضرررع نفسررره؛
بت كررل الهياكررل المعدنيررة بمرررور الررزمن مررن خررالل دراسررة سلسررلة  المحليررة، وربررط ظرراهرة الصرردأ

الموضررع نفسرره ُيشررار لمحطررات تحليررة الميرراه، وُيعرررَّف برردور شرراط الكيميررائي للعناصررر، وفرري الن
كما أنَّ من المهم التعريف برالجهود الوطنيرة األخررى التري ُتسرهم فري . شركات تقنية منع الت كل

كمحطرررات تقطيرررر الرررنفط،  ،سرررق مرررع موضررروعات المحتررروىخدمرررة المجتمرررع بشررركٍل عرررام؛ بمرررا يت
 .وغيرها وشركات تصنيع المواد الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات التحويلية القائمة عليها

 

 :لبيئة المتعلمينالكيمياء للصف األول الثانوي  ابكت واءمةتوصيات تتعلق بم (ب 

فرررس الوقرررت بمررردن ومنررراطق التعريرررف بمنجرررزات الررروطن ومررروارده البيئيرررة، والتعريرررف فررري ن .2
 .المملكة التي احتضنت هذه المنجزات أو توفرت فيها بعض الموارد الطبيعية

حصاءات مرن البيئرة المحليرة، وذلرك د .1 عم كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي بدالالت وا 
عن طريق تقديم بعض مشكالت المجتمع أو جهروده الوطنيرة فري صرورة دالئرل إحصرائية 

إحصرررراءات درجررررة عسررررر المرررراء فرررري مصررررادر محليررررة : ، مثررررل(بيانيررررةمجدولررررة أو رسرررروم )
مختلفرررة، ودرجرررة تلررروث الجرررو فررري عررردٍد مرررن المنررراطق المحليرررة وكرررذلك بالنسررربة للقياسرررات 
الجويررة األخرررى المرتبطررة بتقررديرات الجفرراف والرطوبررة واحتماليررة سررقوط األمطررار بواسررطة 

صرناعات المحليرة البررارزة األمرالح المائيرة، وكرذلك اإلحصرراءات التري تكشرف عرن حجررم ال
 .مقارنة بغيرها من الدول
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  حرررددي العلمررراء المسرررلمين الرررذين درسررروا علرررم الحركرررة  :مثرررلالكتابرررة فررري الفيزيررراء فقررررة
 (.7.)رص

بصرررورة هرررا تضرررمين قضرررايا المجتمرررع ومشررركالته المهمرررة والجهرررود الوطنيرررة التررري تسرررهم فررري حل .1
ك ضرمن سرياق يختلرف عرن السرياق األساسري وذلر ،بما يتناسرب مرع طبيعرة كرل درسمقصودة 

 يمكررن طرررح :فمررثالً  ؛الوحرردةللرردرس فرري مرحلررة اإلثررراء الترري فرري نهايررة الفصررل أو فرري مشرراريع 
باق السرريارات فرري ومشرركلة سرر ،فرري الفصررل الثرراني مشرركلة السرررعة أو تحديررد الطرررق فرري السررفر

مررع ذكررر الجهررود الوطنيررة المبذولررة  ،ظرراهرة التفحرريط  والتسررارع غيررر المحررددالطرررق السررريعة و 
وأهمية ربط حزام األمان فري الفصرل  ،لحل مشكلة السرعة وقطع اإلشارات بوضع نظام ساهر

وكالررة األرصرراد  ودور ،اهلل للعلرروم والرياضرريات فرري الفصررل الرابررع مشررروع الملررك عبرردو  ،الثالررث
 .(72)رابع صوحماية البيئة في الفصل الس

 

 :لبيئة المتعلميني و الثاناألول لصف الفيزياء لب اكت واءمةتوصيات تتعلق بم (ب 
 من البيئة المحلية إحصائية بصور ودالئل الصف األول الثانوي كتاب الفيزياءدعم محتوى  .2

يمكن إضافة تحديد القبلة في كل  :مثاًل  ،المحتوى كلما أمكنبشكل متناغم مع موضوعات 
، كما يمكن وضع ساعة مكة وكيف توحدت الدول 1ف( 4.)رص( ة اإلحداثياتأنظم)منطقة 

ذكر إحصائيات عن  كما يمكن، (1.)رص (الدقة في قياس الزمن)المسلمة بتوقيت مكة 
 .وغيرها، .في ف حوادث السيارات بسبب السرعة

علمين في مراعاة الخبرات المعرفية للمتممكن أن ُتخل بجانب معالجة المعارف العلمية والتي  .1
موضوع المتجهات وجمعها واستخدام الدوال المثلثية : مثل ؛كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي

موضوع التسارع الموجب والتسارع السالب في و  ،في تحديد المركبات في الفصل الخامس
 مالمالئمته ؛إلى محتوى كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي اموذلك بترحيله ؛الفصل الثالث

 .مع مستوى الطالب في هذه المرحلة العمرية

من الن  ضالصور والرسوم واألشكال التوضيحية والجداول والتجارب في مكان مناسب إيراد  ..
غير مناسب واألفضل أن يرحل إلى  .ف (11)رتطبيق الفيزياء ص :مثل ؛المرتبط بها

 (.2)حل إلى صررمن األفضل أن ير  (11)وكذلك التعامل مع حاالت االحتكاك صرر ،(21)رص
 .قبل األمثلة والتدريبات

 

 :الكيمياء للصف األول الثانوي بتوصيات مواءمة كت  1-1-2-1
 ثقافة المجتمع السعوديلب الكيمياء للصف األول الثانوي اكت مواءمةبوصيات تتعلق ت (أ 
اهلل ل اإليمانيرة التري تشرير إلرى إعجراز بالدالئكتاب الكيمياء للصف األول الثانوي ربط محتوى  .1

لررى سررعة رحمترره بمخلوقاترره بمررا خلررق لهررم مررن مررواد سرربحا نه وتعررالى فرري ملكوترره قرردرًة وترردبيًرا، وا 
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؛ مما يوفر لهم تنوًعا كبير في استخداماتها بحسب حاجاتهم، ومن المناسرب تتنوع في خواصها
 .أن ُتضمَّن هذه الدالئل في سياق الن  الدال عليها

الذين لهم  هود العلماء العرب والمسلمينبجي كتاب الكيمياء للصف األول الثانو  محتوى تدعيم .1
، وبيران مر ثرهم فري تحضرير العملريفي مجال التجريرب  في تأسيس علم الكيمياء؛ خاصةً  دور

كثيررٍر مررن المررواد الكيميائيررة وتصررنيع بعررض األدوات المخبريررة والصررناعات المهمررة ألول مرررة، 
بها قوانين كيميائية مهمة سبقوا بها  واكتشافاتهم حول ما قاموا به من تفاعالت كيميائية سجلوا

 :من خاللضمن أن ت وُيمكن. من بعدهم

 في الدرس سياق الن  المرتبط بها. 

 موسعة في نهاية الفصل المرتبط بعالم معين مهام قرائية. 

 إحالة المتعلم لمزيرٍد مرن البحرث عرن يتم فيها  الكتابة في الكيمياءفي فقرة  مهام كتابية
 .جهودهم في مجال معين

كترررراب  مررررنته المحليررررة فرررري المواضررررع المناسرررربة تضرررمين حاجررررات المجتمررررع السررررعودي ومشرررركال ..
لجرررة هرررذه المشررركالت فررري لجهرررود الوطنيرررة فررري معا، مرررع إبرررراز االكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي

كرررربط مشررركلة عسرررر المررراء بررربعض مصرررادر الميررراه العسررررة واليسررررة فررري البيئرررة  الموضرررع نفسررره؛
بت كررل الهياكررل المعدنيررة بمرررور الررزمن مررن خررالل دراسررة سلسررلة  المحليررة، وربررط ظرراهرة الصرردأ

الموضررع نفسرره ُيشررار لمحطررات تحليررة الميرراه، وُيعرررَّف برردور شرراط الكيميررائي للعناصررر، وفرري الن
كما أنَّ من المهم التعريف برالجهود الوطنيرة األخررى التري ُتسرهم فري . شركات تقنية منع الت كل

كمحطرررات تقطيرررر الرررنفط،  ،سرررق مرررع موضررروعات المحتررروىخدمرررة المجتمرررع بشررركٍل عرررام؛ بمرررا يت
 .وغيرها وشركات تصنيع المواد الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات التحويلية القائمة عليها

 

 :لبيئة المتعلمينالكيمياء للصف األول الثانوي  ابكت واءمةتوصيات تتعلق بم (ب 

فرررس الوقرررت بمررردن ومنررراطق التعريرررف بمنجرررزات الررروطن ومررروارده البيئيرررة، والتعريرررف فررري ن .2
 .المملكة التي احتضنت هذه المنجزات أو توفرت فيها بعض الموارد الطبيعية

حصاءات مرن البيئرة المحليرة، وذلرك د .1 عم كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي بدالالت وا 
عن طريق تقديم بعض مشكالت المجتمع أو جهروده الوطنيرة فري صرورة دالئرل إحصرائية 

إحصرررراءات درجررررة عسررررر المرررراء فرررري مصررررادر محليررررة : ، مثررررل(بيانيررررةمجدولررررة أو رسرررروم )
مختلفرررة، ودرجرررة تلررروث الجرررو فررري عررردٍد مرررن المنررراطق المحليرررة وكرررذلك بالنسررربة للقياسرررات 
الجويررة األخرررى المرتبطررة بتقررديرات الجفرراف والرطوبررة واحتماليررة سررقوط األمطررار بواسررطة 

صرناعات المحليرة البررارزة األمرالح المائيرة، وكرذلك اإلحصرراءات التري تكشرف عرن حجررم ال
 .مقارنة بغيرها من الدول
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عالجرررة المعرررارف العلميرررة والمصرررطلحات والتررري ُتخرررل بجانرررب مراعررراة الخبررررات المعرفيرررة م ..
؛ ليألفهرررا الطرررالب ويفهمررروا مررردلولها للمتعلمرررين فررري كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي

شررح عمليرة مثرل  .نترائجويمكن تحقيق ذلرك بمعالجرة الشرواهد السرلبية التري ُرصردت فري ال
أشررركل فهمهرررا علررررى  والتررريكطريقرررة لفصرررل المخررراليط أيًضرررا، ( ..  ) لكروماتوجرافيررراا

وأبرررررز .، وكررررذلك رمرررروز العناصررررر وصرررريغ المركبررررات فرررري الفصررررل الثررررانيالمعلررررم والمررررتعلم
المصطلحات التي تضمنها كتاب الكيمياء وليس لها داللة لدى المتعلم ولم ُيعرَّف بهرا أو 

البالزمرررا، الكاشرررف العرررام، العقرررد والدسرررتة، عامرررل التحويرررل، األرقرررام : فهرررا مثرررلترررأخر تعري
 .المعنوية

معالجرة األخطرراء اللغويرة الترري ترم رصرردها فري كترراب الكيميراء للصررف األول الثرانوي لكررل  .4
الفصول، أوفي فصٍل معين؛ والتي ممكن أن تؤثر على فهم الرن  واسرتيعاب مضرمونه، 

لمرا ترم  -ائجالتري ترم تردعيمها لتفسرير النتر– ترحرات التعرديلبمقويمكن تحقيق ذلك باألخذ 
 .رصده من هذه األخطاء

معالجررة األخطرراء المطبعيررة؛ الترري تررم رصرردها فرري كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانوي؛  ..
وقرد جرراء بعضررها فرري كتابررة الكلمررات أو الجمررل أو األرقررام، وبعضررها جرراء فرري عرردم إتبرراع 

الترقيم، وبعضها كان الختالل تنسيق ن  أو عنوان  القواعد الصحيحة لطباعة عالمات
عرررن التنسررريق المتبرررع فيمرررا يماثلررره مرررن نصرررو  أو عنررراوين؛ ويمكرررن تحقيرررق ذلرررك باألخرررذ 

 .لما تم رصده من هذه األخطاء -التي تم تدعيمها لتفسير النتائج– بمقترحات التعديل

فيمرا برين الفصرول،  امعادة النظر في تسلسل المادة العلمية في كتراب الكيميراء بشركل عرإ .7
لمعالجررررة مررررا فيرررره مررررن تكررررراٍر لرررربعض العنرررراوين  وبشرررركٍل خررررا  داخررررل الفصررررل الواحررررد؛

والمعلومات، أو تجزيء لبعضها في عدة فصول، ومساعدة المتعلم على أن يبني معارفه 
ويمكرن . وخبراته الجديدة على ما يكتسبه من معرارف وخبررات سرابقة تكرون أساًسرا لبنائهرا

الخاصرة بكرل فصرل والتري ُأشرير إليهرا فري موضرٍع  بمقترحرات التعرديلاألخرذ أن يتم ذلك ب
 .سابٍق من هذه الدراسة

معالجة مشكلة االزدحرام والتشرتت فري بعرض الصرور والرسروم البيانيرة فري كتراب الكيميراء  .7
للصرررف األول الثرررانوي؛ بتوضررريح درجرررات ألوانهرررا وتمييرررز األلررروان المتقاربرررة عرررن بعضرررها 

يعاب مضرمون الصرورة، ، وكرذلك تررقيم أسرهم التفراعالت الكيميائيرة بشكل يمكن معه اسرت
المتتالية في خطواتها والمضمنة في شكٍل واحد، ومثله ترميز الصور المضمنة فري شركٍل 
واحررد لتمييزهررا مررن حيررث تتررالي خطواتهررا العمليررة، ومررن المهررم كررذلك كتابررة ُمعرررِّف خررا  

 .للعنوان العام للشكل إضافةً بالصور المختلفة المضمنة في شكٍل واحد 
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مراعرراة اتسرراق الصررور والجررداول والتجررارب فرري كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانوي مررع  .1
مضمون الن  الذي ترتبط به؛ ال تسربقه كثيرًرا أو تترأخر عنره كثيرًرا، وهرذا منتشرر بشركٍل 

وفيما يتعلق بصور الفصل؛ فصرورة الفصرل األول مرثاًل تتناسرب . كبير في كتاب الطالب
التأصل في بعض ُتشير لظاهرة  كثر مع مضامين الفصل الثاني، وصورة الفصل الثالثأ

 .الخ...الذرات وهذه الظاهرة ليست ضمن محتوى الفصل

معالجرررة حجرررم الخرررط فررري كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي ؛ خاصرررًة فررري نصرررو   ..
مكن المرتعلم مرن الدروس والجداول والتقويم، مع زيادة المسافة بين األسطر مرا أمكرن؛ ليرت

 .قراءة النصو  واستيعاب مضمونها بيسٍر وسهولة

اسرتخدام األرقررام العربيررة بررداًل مرن األرقررام اإلنجليزيررة؛ وذلررك ليثبرت اتجرراه قررراءة النصررو   .28
، وبذلك يمكن قراءة أي رقم مرع قرراءة الرن  المررتبط بره (من اليمين إلى اليسار)واألرقام 

ُيعردَّل اتجراه  -علرى أقرل تقردير-، أو (ه أو فري آخررهسواًء أكان ضرمن الرن  أو سرابًقا لر)
التررررقيم التسلسرررلي فررري الررردروس وكرررذلك الجرررداول واألشررركال والتجرررارب فررري دليرررل التجرررارب 
العمليرررة؛ عمرررا كانرررت عليررره فررري النسرررخة األمريكيرررة بمرررا يترررواءم مرررع اتجررراه مقروئيرررة الرررن  

 .العربي

ة الترري تررم رصرردها أثنرراء تحليررل الخاصررة برربعض الشررواهد السررلبي بمقترحررات التعررديل األخررذ .22
الكتاب؛ كتمييرز بعرض العنراوين الفرعيرة براللون األحمرر برداًل مرن اللرون األسرود، وتغميرق 
بعرررض العنررراوين أو الكلمرررات المفتاحيرررة فررري بعرررض األهرررداف أو األسرررئلة لتأخرررذ التنسررريق 

 .المطبعي لمثيالتها؛ ويجعلها أكثر بروًزا حال القراءة
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عالجرررة المعرررارف العلميرررة والمصرررطلحات والتررري ُتخرررل بجانرررب مراعررراة الخبررررات المعرفيرررة م ..
؛ ليألفهرررا الطرررالب ويفهمررروا مررردلولها للمتعلمرررين فررري كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي

شررح عمليرة مثرل  .نترائجويمكن تحقيق ذلرك بمعالجرة الشرواهد السرلبية التري ُرصردت فري ال
أشررركل فهمهرررا علررررى  والتررريكطريقرررة لفصرررل المخررراليط أيًضرررا، ( ..  ) لكروماتوجرافيررراا

وأبرررررز .، وكررررذلك رمرررروز العناصررررر وصرررريغ المركبررررات فرررري الفصررررل الثررررانيالمعلررررم والمررررتعلم
المصطلحات التي تضمنها كتاب الكيمياء وليس لها داللة لدى المتعلم ولم ُيعرَّف بهرا أو 

البالزمرررا، الكاشرررف العرررام، العقرررد والدسرررتة، عامرررل التحويرررل، األرقرررام : فهرررا مثرررلترررأخر تعري
 .المعنوية

معالجرة األخطرراء اللغويرة الترري ترم رصرردها فري كترراب الكيميراء للصررف األول الثرانوي لكررل  .4
الفصول، أوفي فصٍل معين؛ والتي ممكن أن تؤثر على فهم الرن  واسرتيعاب مضرمونه، 

لمرا ترم  -ائجالتري ترم تردعيمها لتفسرير النتر– ترحرات التعرديلبمقويمكن تحقيق ذلك باألخذ 
 .رصده من هذه األخطاء

معالجررة األخطرراء المطبعيررة؛ الترري تررم رصرردها فرري كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانوي؛  ..
وقرد جرراء بعضررها فرري كتابررة الكلمررات أو الجمررل أو األرقررام، وبعضررها جرراء فرري عرردم إتبرراع 

الترقيم، وبعضها كان الختالل تنسيق ن  أو عنوان  القواعد الصحيحة لطباعة عالمات
عرررن التنسررريق المتبرررع فيمرررا يماثلررره مرررن نصرررو  أو عنررراوين؛ ويمكرررن تحقيرررق ذلرررك باألخرررذ 

 .لما تم رصده من هذه األخطاء -التي تم تدعيمها لتفسير النتائج– بمقترحات التعديل

فيمرا برين الفصرول،  امعادة النظر في تسلسل المادة العلمية في كتراب الكيميراء بشركل عرإ .7
لمعالجررررة مررررا فيرررره مررررن تكررررراٍر لرررربعض العنرررراوين  وبشرررركٍل خررررا  داخررررل الفصررررل الواحررررد؛

والمعلومات، أو تجزيء لبعضها في عدة فصول، ومساعدة المتعلم على أن يبني معارفه 
ويمكرن . وخبراته الجديدة على ما يكتسبه من معرارف وخبررات سرابقة تكرون أساًسرا لبنائهرا

الخاصرة بكرل فصرل والتري ُأشرير إليهرا فري موضرٍع  بمقترحرات التعرديلاألخرذ أن يتم ذلك ب
 .سابٍق من هذه الدراسة

معالجة مشكلة االزدحرام والتشرتت فري بعرض الصرور والرسروم البيانيرة فري كتراب الكيميراء  .7
للصرررف األول الثرررانوي؛ بتوضررريح درجرررات ألوانهرررا وتمييرررز األلررروان المتقاربرررة عرررن بعضرررها 

يعاب مضرمون الصرورة، ، وكرذلك تررقيم أسرهم التفراعالت الكيميائيرة بشكل يمكن معه اسرت
المتتالية في خطواتها والمضمنة في شكٍل واحد، ومثله ترميز الصور المضمنة فري شركٍل 
واحررد لتمييزهررا مررن حيررث تتررالي خطواتهررا العمليررة، ومررن المهررم كررذلك كتابررة ُمعرررِّف خررا  

 .للعنوان العام للشكل إضافةً بالصور المختلفة المضمنة في شكٍل واحد 
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مراعرراة اتسرراق الصررور والجررداول والتجررارب فرري كترراب الكيميرراء للصررف األول الثررانوي مررع  .1
مضمون الن  الذي ترتبط به؛ ال تسربقه كثيرًرا أو تترأخر عنره كثيرًرا، وهرذا منتشرر بشركٍل 

وفيما يتعلق بصور الفصل؛ فصرورة الفصرل األول مرثاًل تتناسرب . كبير في كتاب الطالب
التأصل في بعض ُتشير لظاهرة  كثر مع مضامين الفصل الثاني، وصورة الفصل الثالثأ

 .الخ...الذرات وهذه الظاهرة ليست ضمن محتوى الفصل

معالجرررة حجرررم الخرررط فررري كتررراب الكيميررراء للصرررف األول الثرررانوي ؛ خاصرررًة فررري نصرررو   ..
مكن المرتعلم مرن الدروس والجداول والتقويم، مع زيادة المسافة بين األسطر مرا أمكرن؛ ليرت

 .قراءة النصو  واستيعاب مضمونها بيسٍر وسهولة

اسرتخدام األرقررام العربيررة بررداًل مرن األرقررام اإلنجليزيررة؛ وذلررك ليثبرت اتجرراه قررراءة النصررو   .28
، وبذلك يمكن قراءة أي رقم مرع قرراءة الرن  المررتبط بره (من اليمين إلى اليسار)واألرقام 

ُيعردَّل اتجراه  -علرى أقرل تقردير-، أو (ه أو فري آخررهسواًء أكان ضرمن الرن  أو سرابًقا لر)
التررررقيم التسلسرررلي فررري الررردروس وكرررذلك الجرررداول واألشررركال والتجرررارب فررري دليرررل التجرررارب 
العمليرررة؛ عمرررا كانرررت عليررره فررري النسرررخة األمريكيرررة بمرررا يترررواءم مرررع اتجررراه مقروئيرررة الرررن  

 .العربي

ة الترري تررم رصرردها أثنرراء تحليررل الخاصررة برربعض الشررواهد السررلبي بمقترحررات التعررديل األخررذ .22
الكتاب؛ كتمييرز بعرض العنراوين الفرعيرة براللون األحمرر برداًل مرن اللرون األسرود، وتغميرق 
بعرررض العنررراوين أو الكلمرررات المفتاحيرررة فررري بعرررض األهرررداف أو األسرررئلة لتأخرررذ التنسررريق 

 .المطبعي لمثيالتها؛ ويجعلها أكثر بروًزا حال القراءة
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 :لمراجعا
 .مصر، دار الجدي للطباعة والنشر والتوزيع(. 1)الجزء . لسان العربر (ه.248. )محمد، بن منظورا

التربية ، اللغة العربية: إنقرائية المفردات والجمل في الكتب المطورة للمرحلة االبتدائية(. .188يوليو، )نادية علي ، أبو سكينة
كتب تعليم القراءة في الوطن العربي بين تمر العلمي التاسع، المؤ ، االجتماعيات، العلوم، الرياضيات، اإلسالمية

 .1.1-.21. ، (1)المجلد ، ، مصراإلنقرائية واإلخراج

 .القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب. تعليم الرياضيات بين النظرية والتطبيق(. 1888)أبو عميرة، محبات 

مكتبررة : ،الطبعررة األولرى، الريراض SPSSالبيانوات باسوتخدام  الوودليل اإلحصوائي فوي تحليوول (: 1884. )أبرو هاشرم، السريد
 . الرشد

تقويم منهج العلوم بالصف الخامس االبتدائي في ضوء بعض المشروعات العالمية وآراء (. ...2)أحمد، أبو السعود محمد 
 ..7-11.،  (11)العدد ، دراسات في المناهج وطرق التدريسالموجهين، 

نظم التعليم في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية (. 1821) .لى ، تغريد عبد الفتاحاألحمدي، أمل رجاء؛ الرحي
 .48. - ..4. ،  ( 4)، العدد( 21)مصر، المجلد-تربوية واجتماعية  دراسات ،مقارنة دراسة: 

 .الموصل -دار الكتب للطباعة والنشر. أسس علم النفس التربوي(. 2..2. )األزيرجاوي، فاضل

، (.)المجلد ، مصر، مناهج التعليم والهوية الثقافية: المؤتمر العلمي العشرون. مناهج األحياء والقيم(. 1881)هدى ، بابطين
 ..11-..1 . 

. ناهج العلوم في التعليم العام بدول الخليج العربية ومواكبتها لمعطيات التطور العلمي والتقنيم(. 2..2)بدران، عبدالحكيم 
 .الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج

دراسة أثر تطبيق سلسلة مناهج العلوم المترجمة على تحصيل طالب الصف الرابع بدولة (. .188)بلفقيه، نجيب محفوظ 
، مصر، دراسات في المناهج وطرق التدريس. TIMSS 1887حدة في ضوء نتائج اختبارات اإلمارات العربية المت

 .11 – 71.،  (247)العدد 

تقويم كتب العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في ضوء القيم اإلسالمية الالزمة لطالب (. 1822. )البيالي، جالل
 .وم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياضرسالة ماجستير غير منشورة، كلية العل. المرحلة

المجلد ، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية(. 1884)توصيات ندوة بناء المناهج األسس والمنطلقات 
 .4.8-.41. ، (2)، العدد (27)

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية في المجتمع السعودي، دور المنهج المدرسي نحو التغيرات (. 1828) .جان، محمد
 .82.-..4.،  (2)، العدد (1)، المجلد التربوية والنفسية

دراسة تحليلية لمحتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية في ضوء (. .188يوليو، . )الجبر، جبر
مناهج التعليم : للمؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية المصرية للتربية العلميةمعايير تدريس العلوم، بحث مقدم 

 .47-.1.  . جامعة عين شمس، القاهرة. والمستويات المعيارية

(. 24.1)عالء ، فتحي؛ وأيوب، خالد؛ وأبو ناصر، غازي؛ والمطرب، عيد؛ السلولي، مسفر؛ ورواقة، عبداهلل؛ والحربي، الجغيمان
دراسة : المستمر في مدارس المرحلة االبتدائية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تجربة التقويم
-2. . مكتب النافع للبحوث واالستشارات التعليمية، اإلدارة العامة للبحو  وزارة التربية والتعليم. تحليلية تقويمية

..7. 
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، تحقيق شعيب االرنؤوط وعبد القادر االرنؤوط ، الجزء الثاني، ي هدي خير العبادزاد المعاد ف(. 8..2) .الجوزية، ابن القيم
 .الطبعة الرابعة عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت

عوامل ضعف طالب وطالبات المرحلة الثانوية في تحصيل المفاهيم الفيزيائية حسب رأي (. 2417. )الحبشي، سلطان مقبل
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، . التعليمية معلمي ومعلمات الفيزياء بمنطقة تبوك
 .الرياض، المملكة العربية السعودية

مركز بحو  كلية . معوقات العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف التربوي ومدير المدرسة(. 2417. )الحبيب، عبد الرحمن محمد
 .1.-2.،  144، جامعة الملك سعود، عالتربية

المؤتمر العلمي العشرون، . القيم التربوية المتضمنة في كتب رياضيات بالمملكة العربية السعودية(. 1881) .إبراهيم، الحربي
 .174–144. ، (2)المجلد ، مصر، مناهج التعليم والهوية الثقافية

مصورة بكتب وامتحانات العلوم مستويات قراءة الرسوم التوضيحية ومدى توافرها في األسئلة ال(. 1884) .الحصري، أحمد 
 .72-.2.،  (2)، العدد (7)، المجلد مجلة التربية العلميةبالمرحلة اإلعدادية، 

الرياض، مطابع التقنية . الطبعة الثانية عشر. نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية(. 7..2) .الحقيل، سليمان
 .لألوفست

،  بحث مقدم لمؤتمر ير جودة الكتاب المدرسي ومواصفاته لتالميذ المرحلة األساسية الدنيامعاي(. 1881. )حلس، داوود درويش
 .أكتوبر، الجامعة اإلسالمية، غزة 2.-8.جودة التعليم العام في الفترة من 

ضيات الرياضيات  وتوجهات  الذاتية  الثقافية  والقيم العامة في محتوى بعض كتب ريا(  1882. )زين العابدين، خضراوي
 .74-1.. ، (2)، العدد (27)المجلد ، ، أسيوطمجلة كلية التربية .المرحلة  االبتدائية

الطبعة . تقويمه، تطويره، تنظيماته، مكوناته، أسسه، مفهومه: المنهج المدرسي المعاصر(. 1828) .حسن جعفر، الخليفة
 .العاشرة، الرياض، مكتبة الرشد

، العدد مجلة التربية القطرية. م والتقنية للقرن القادم والهوية الثقافية لمجتمعاتنا العربيةمناهج العلو (. 1..2) .الخليلي، خليل
(21..) 

القيم التربوية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف األربعة العليا من (. .188) .الخوالده، محمد؛ والشوحة، أحمد
، كلية التربية، جامعة دمشق، المجلد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد . المرحلة األساسية في األردن

 ..27-2.1.،  (2)، العدد (.)

مدى تناول محتروى كترب العلروم المطرورة للمرحلرة المتوسرطة بالمملكرة العربيرة السرعودية لمجراالت (. 1821. )الدغيم ، خالد ابراهيم
 .288 - .7،   ( 4)، ع (.2)مصر، مج - ربية العلميةمجلة التالمنظور اإلسالمي للعلوم الطبيعية، 

كلية التربية، . كتب العلوم في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية من منظور تربوي حديث(. 1888. )الراشد، علي
 . .27-242، جامعة الملك سعود، الرياض،   مركز البحو  التربوية

مشروع تعليم (. 7..2. )؛ وأحمد، العويس؛ والرويشد، محمد؛ والرويلي، موافق؛ والصويغ، حمدالرشيد، عبداهلل؛ وباصهي، عبداهلل
مدينة الملك عبد العزيز . العلوم في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة للبنين والبنات في المملكة العربية السعودية

 . الرياض: للعلوم والتقنية

 .عمان، دار الشروق. واستراتيجيات تدريس العلومالنظرية البنائية (.1887) .زيتون، عايش

 .عمان، دار الشروق. الشباب والقيم في عالم متغير(. 1887) .الزيود، ماجد
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 :لمراجعا
 .مصر، دار الجدي للطباعة والنشر والتوزيع(. 1)الجزء . لسان العربر (ه.248. )محمد، بن منظورا

التربية ، اللغة العربية: إنقرائية المفردات والجمل في الكتب المطورة للمرحلة االبتدائية(. .188يوليو، )نادية علي ، أبو سكينة
كتب تعليم القراءة في الوطن العربي بين تمر العلمي التاسع، المؤ ، االجتماعيات، العلوم، الرياضيات، اإلسالمية

 .1.1-.21. ، (1)المجلد ، ، مصراإلنقرائية واإلخراج

 .القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب. تعليم الرياضيات بين النظرية والتطبيق(. 1888)أبو عميرة، محبات 

مكتبررة : ،الطبعررة األولرى، الريراض SPSSالبيانوات باسوتخدام  الوودليل اإلحصوائي فوي تحليوول (: 1884. )أبرو هاشرم، السريد
 . الرشد

تقويم منهج العلوم بالصف الخامس االبتدائي في ضوء بعض المشروعات العالمية وآراء (. ...2)أحمد، أبو السعود محمد 
 ..7-11.،  (11)العدد ، دراسات في المناهج وطرق التدريسالموجهين، 

نظم التعليم في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية (. 1821) .لى ، تغريد عبد الفتاحاألحمدي، أمل رجاء؛ الرحي
 .48. - ..4. ،  ( 4)، العدد( 21)مصر، المجلد-تربوية واجتماعية  دراسات ،مقارنة دراسة: 

 .الموصل -دار الكتب للطباعة والنشر. أسس علم النفس التربوي(. 2..2. )األزيرجاوي، فاضل

، (.)المجلد ، مصر، مناهج التعليم والهوية الثقافية: المؤتمر العلمي العشرون. مناهج األحياء والقيم(. 1881)هدى ، بابطين
 ..11-..1 . 

. ناهج العلوم في التعليم العام بدول الخليج العربية ومواكبتها لمعطيات التطور العلمي والتقنيم(. 2..2)بدران، عبدالحكيم 
 .الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج

دراسة أثر تطبيق سلسلة مناهج العلوم المترجمة على تحصيل طالب الصف الرابع بدولة (. .188)بلفقيه، نجيب محفوظ 
، مصر، دراسات في المناهج وطرق التدريس. TIMSS 1887حدة في ضوء نتائج اختبارات اإلمارات العربية المت

 .11 – 71.،  (247)العدد 

تقويم كتب العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في ضوء القيم اإلسالمية الالزمة لطالب (. 1822. )البيالي، جالل
 .وم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياضرسالة ماجستير غير منشورة، كلية العل. المرحلة

المجلد ، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية(. 1884)توصيات ندوة بناء المناهج األسس والمنطلقات 
 .4.8-.41. ، (2)، العدد (27)

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية في المجتمع السعودي، دور المنهج المدرسي نحو التغيرات (. 1828) .جان، محمد
 .82.-..4.،  (2)، العدد (1)، المجلد التربوية والنفسية

دراسة تحليلية لمحتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية في ضوء (. .188يوليو، . )الجبر، جبر
مناهج التعليم : للمؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية المصرية للتربية العلميةمعايير تدريس العلوم، بحث مقدم 

 .47-.1.  . جامعة عين شمس، القاهرة. والمستويات المعيارية

(. 24.1)عالء ، فتحي؛ وأيوب، خالد؛ وأبو ناصر، غازي؛ والمطرب، عيد؛ السلولي، مسفر؛ ورواقة، عبداهلل؛ والحربي، الجغيمان
دراسة : المستمر في مدارس المرحلة االبتدائية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تجربة التقويم
-2. . مكتب النافع للبحوث واالستشارات التعليمية، اإلدارة العامة للبحو  وزارة التربية والتعليم. تحليلية تقويمية

..7. 

338 
 

، تحقيق شعيب االرنؤوط وعبد القادر االرنؤوط ، الجزء الثاني، ي هدي خير العبادزاد المعاد ف(. 8..2) .الجوزية، ابن القيم
 .الطبعة الرابعة عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت

عوامل ضعف طالب وطالبات المرحلة الثانوية في تحصيل المفاهيم الفيزيائية حسب رأي (. 2417. )الحبشي، سلطان مقبل
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، . التعليمية معلمي ومعلمات الفيزياء بمنطقة تبوك
 .الرياض، المملكة العربية السعودية

مركز بحو  كلية . معوقات العمل اإلشرافي المشترك بين المشرف التربوي ومدير المدرسة(. 2417. )الحبيب، عبد الرحمن محمد
 .1.-2.،  144، جامعة الملك سعود، عالتربية

المؤتمر العلمي العشرون، . القيم التربوية المتضمنة في كتب رياضيات بالمملكة العربية السعودية(. 1881) .إبراهيم، الحربي
 .174–144. ، (2)المجلد ، مصر، مناهج التعليم والهوية الثقافية

مصورة بكتب وامتحانات العلوم مستويات قراءة الرسوم التوضيحية ومدى توافرها في األسئلة ال(. 1884) .الحصري، أحمد 
 .72-.2.،  (2)، العدد (7)، المجلد مجلة التربية العلميةبالمرحلة اإلعدادية، 

الرياض، مطابع التقنية . الطبعة الثانية عشر. نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية(. 7..2) .الحقيل، سليمان
 .لألوفست

،  بحث مقدم لمؤتمر ير جودة الكتاب المدرسي ومواصفاته لتالميذ المرحلة األساسية الدنيامعاي(. 1881. )حلس، داوود درويش
 .أكتوبر، الجامعة اإلسالمية، غزة 2.-8.جودة التعليم العام في الفترة من 

ضيات الرياضيات  وتوجهات  الذاتية  الثقافية  والقيم العامة في محتوى بعض كتب ريا(  1882. )زين العابدين، خضراوي
 .74-1.. ، (2)، العدد (27)المجلد ، ، أسيوطمجلة كلية التربية .المرحلة  االبتدائية

الطبعة . تقويمه، تطويره، تنظيماته، مكوناته، أسسه، مفهومه: المنهج المدرسي المعاصر(. 1828) .حسن جعفر، الخليفة
 .العاشرة، الرياض، مكتبة الرشد

، العدد مجلة التربية القطرية. م والتقنية للقرن القادم والهوية الثقافية لمجتمعاتنا العربيةمناهج العلو (. 1..2) .الخليلي، خليل
(21..) 

القيم التربوية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف األربعة العليا من (. .188) .الخوالده، محمد؛ والشوحة، أحمد
، كلية التربية، جامعة دمشق، المجلد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد . المرحلة األساسية في األردن

 ..27-2.1.،  (2)، العدد (.)

مدى تناول محتروى كترب العلروم المطرورة للمرحلرة المتوسرطة بالمملكرة العربيرة السرعودية لمجراالت (. 1821. )الدغيم ، خالد ابراهيم
 .288 - .7،   ( 4)، ع (.2)مصر، مج - ربية العلميةمجلة التالمنظور اإلسالمي للعلوم الطبيعية، 

كلية التربية، . كتب العلوم في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية من منظور تربوي حديث(. 1888. )الراشد، علي
 . .27-242، جامعة الملك سعود، الرياض،   مركز البحو  التربوية

مشروع تعليم (. 7..2. )؛ وأحمد، العويس؛ والرويشد، محمد؛ والرويلي، موافق؛ والصويغ، حمدالرشيد، عبداهلل؛ وباصهي، عبداهلل
مدينة الملك عبد العزيز . العلوم في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة للبنين والبنات في المملكة العربية السعودية

 . الرياض: للعلوم والتقنية

 .عمان، دار الشروق. واستراتيجيات تدريس العلومالنظرية البنائية (.1887) .زيتون، عايش

 .عمان، دار الشروق. الشباب والقيم في عالم متغير(. 1887) .الزيود، ماجد
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المؤتمر العربي الخامس نموذج منظومي ثالثي البعد لتنظيم محتوى المناهج المدرسية، (. .188أبريل، ) .السعيد، رضا مسعد
 ..8.-4.2.، كلية التربية، جامعة عين شمس،  والتعلمحول المدخل المنظومي في التدريس 

 ..27-2.7.،  (1)، العدد (.)، السنة مجلة رابطة التربية الحديثةالتربية وتنمية ثقافة المواطنة،  (.1828) .سكران، محمد

عايير القومية بمشروع الم( k-4)مدى تحقق معايير المحتوى(. 1887أغسطس، -يوليو)محمد ، فهد سليمان؛ والعقيل، الشايع
بح  مقدم  للمؤتمر العلمي ، في محتوى كتب العلوم في المملكة العربية السعودية( NSES)للتربية العلمية األمريكية 

(. 2)جامعة عين شمس، القاهرة، المجلد . تحديات الحاضر ورؤى المستقبل: العاشر للجمعية المصرية للتربية العلمية
 ..12–.4.. 

بمشروع المعايير القومية للتربية ( 1-.)مدى تحقيق  معايير المحتوى (. 1887يوليو، )وشينان، علي سعود  الشايع، فهد سليمان؛
مجلة دراسات في المناهج وطرق . في محتوى كتب العلوم في المملكة العربية السعودية( NSES)العلمية األمريكية 

 .211-271. ، (227)العدد ، جامعة عين شمس، ، كلية التربيةالتدريس

 .، القاهرة، الدار المصرية اللبنانيةمعجم المصطلحات التربوية والنفسية(. .188) .،شحاته، حسن؛ والنجار، زينب

تقويم كتب العلوم المطورة المقررة على طالب المرحلة المتوسطة كما يراها معلمو العلوم بمنطقة (. 1888. )الشمري، هذال
 . م المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياضقس. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض

ستراتيجية (. 1882)ممدوح ، الصادق تقويم مناهج العلوم المطورة بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مستخدميها بهندسة المناهج وا 
 ...-1.. ، (.4)العدد، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية. مبتكرة لزيادة فاعلية تدريسها

جراءاته(. 1882)محب محمود ، ماهر إسماعيل؛ والرافعي، صبري الرياض، مكتبة . الطبعة الثانية. التقويم التربوي أسسه وا 
 .الرشد

 .القاهرة، دار الفكر العربي. مفهومه أسسه استخداماته: تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية(. 2.17)طعيمة، رشدي أحمد 

المفاهيم واالتجاهات البيئية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بالمملكة (. 1..2أغسطس، )ع، سعيد الطنطاوي، رمضان؛ ورفا 
، (2)المجلد ، القاهرة. نحو تعليم أساسي أفضل: المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية للمناهج. العربية السعودية

 .17.-1.4. 

 .ترجمة ومواءمة شركة العبيكان للتعليم لسة ماجروهيلالمواصفات التربوية والفنية لس(. أ .182. )العبيكان

 .ترجمة شركة العبيكان معايير المحتوى التي بنيت عليها سالسل ماجروهيل في العلوم(. ب .182. )العبيكان

في  معايير مقترحة لمحتوى منهج العلوم في المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية(. 2417. )العثمان، عبد العزيز
قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك . رسالة دكتوراة غير منشورة. ضوء مطالب الثقافة العلمية

 .سعود، الرياض

قراءة طالب الصف الثاني المتوسط الرسوم (. 1821)العريني، عبد الرحمن علي؛ والشايع، فهد سليمان؛ والشمراني، سعيد محمد، 
،  (1.)العردد المجلة الدولية لألبحا  التربوية،. في كتاب العلوم في المملكة العربية السرعوديةالتوضيحية المتضمنة 

74-.2. 

 . والتوزيع للنشر الزهراء دار: الرياض. السلوكية العلوم في البح  إلى المدخل(. 1828. )صالح العساف،

، مجلة الجامعة اإلسالمية. ألول من التعليم األساسيتقويم الرسوم التوضيحية في كتاب العلوم للصف ا(. 1881)محمد ، عسقول
 .78-.4. ، (1)، العدد (28)المجلد 
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رسالة ماجستير . تقويم كتب العلوم المطور للصف األول متوسط في ضوء معايير الجودة الشاملة (.1822. )عسيالن، بندر
 .غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

تقويم كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية في ضوء مواصفات (. ..24) .يالعقالء، موض
، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االجتماعية. الكتاب المدرسي الجيد

 .الرياض

القاهرة، مكتبة : ، الطبعة األولى(2) ية، سلسلة دراسات في التربية والثقافةمن همومنا التربوية والثقاف( 7..2) .عمار، حامد
 .الدار العربية للكتاب

مجلة درجة مالءمة كتب علوم الصفوف الثالثة األولى لتحقيق نتاجات التعلم من وجهة نظر المعلمين، (. 1822) .العمري، علي
 ..71 -..7.،  (1)، العدد (.2)لد ، المج(سلسلة الدراسات اإلنسانية)الجامعة اإلسالمية 

، ، الكويتالمجلة التربوية. جامعة الملك سعود، الرياض، تقرير عن ندوة المناهج واألسس والمنطلقات(. .188) .محمد، عيسى
 .2.1-217. ، (.7)، العدد (21)المجلد 

، (2.)، العدد (.1)المجلد ، اإلمارات ،شؤون اجتماعية. التحديات والمواجهة: العولمة والهويات(. 1887) .الغالي، بلقاسم
 .27.-2... 

الدليل اإلجرائي لتأليف الكتب (. .188. )، والصالح، بدر، والمقبل، عبداهلل، والرويس، عبدالعزيز، والعطيوي، صالحالغانم، غانم
 .وزارة التربية والتعليم، الرياض، المملكة العربية السعودية. الدراسية

التربية دراسة تحليلية للمشكالت البيئية في كتب العلوم في المملكة العربية السعودية، (. ...2) .منالفالح ، ناصر عبد الرح
 .144-127. ،  (1.)، العدد (21)، مصر، السنة، المعاصرة

دم للمؤتمر بحث مق. تنمية الوعي الوقائي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية(. 1888يوليو، . )فراج، محسن
جامعة عين . مركز تطوير تدريس العلوم. مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين رؤية مستقبلية: العلمي الثالث

 171-1.2. ،  (1)شمس، القاهرة، المجلد 

ليم تقويم منهج اإلحياء في التعليم الثانوي القائم على نظام المقررات في ضوء معايير مقترحة لتع(. 1881) .يحيى، فقيهي
 . مكة المكرمة، كلية التربية، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه غير منشورة ، العلوم

، الطبعة األولى، وزارة التربية الدليل اإلجرائي لمراجعة كتب العلوم الطبيعية(. 1822) .اللجنة العلمية للرياضيات والعلوم الطبيعية
 .والتعليم، وكالة التخطيط والتطوير

 . الرياض، دار المريخ. القيم والتربية(. .248) .لطفي، بركات

. تقويم بعض الرسوم واألشكال التوضيحية المتضمنة بمقرر األحياء للصفين األول والثاني الثانوي(. 8..2) .محسن، محمد
 .7.8-778. ، (7)، العدد (1)المجلد ، جامعة أسيوط، مجلة كلية التربية

 .الرياض، مكتبة تربية الغد. الرسوم التعليميةتقنيات (. 7..2) .محمد سليمان، المشيقح

 .الرياض، دار المريخ. عناصرها وأسسها وتطبيقاتها: المناهج الدراسية(. 1888) .صالح، مصطفى

لدى طالب معاهد التعليم الفني التجاري والصناعي في المملكة  لوطنيالوعي ا (.1884. )معمار، صالح بن درويش حسن
 . .21 - 1.    ، 7.ع  ،دراسات في المناهج وطرق التدريس .دراسة تقويمية: العربية السعودية
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(. 2)جامعة عين شمس، القاهرة، المجلد . تحديات الحاضر ورؤى المستقبل: العاشر للجمعية المصرية للتربية العلمية
 ..12–.4.. 

بمشروع المعايير القومية للتربية ( 1-.)مدى تحقيق  معايير المحتوى (. 1887يوليو، )وشينان، علي سعود  الشايع، فهد سليمان؛
مجلة دراسات في المناهج وطرق . في محتوى كتب العلوم في المملكة العربية السعودية( NSES)العلمية األمريكية 

 .211-271. ، (227)العدد ، جامعة عين شمس، ، كلية التربيةالتدريس

 .، القاهرة، الدار المصرية اللبنانيةمعجم المصطلحات التربوية والنفسية(. .188) .،شحاته، حسن؛ والنجار، زينب

تقويم كتب العلوم المطورة المقررة على طالب المرحلة المتوسطة كما يراها معلمو العلوم بمنطقة (. 1888. )الشمري، هذال
 . م المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياضقس. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض

ستراتيجية (. 1882)ممدوح ، الصادق تقويم مناهج العلوم المطورة بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مستخدميها بهندسة المناهج وا 
 ...-1.. ، (.4)العدد، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية. مبتكرة لزيادة فاعلية تدريسها

جراءاته(. 1882)محب محمود ، ماهر إسماعيل؛ والرافعي، صبري الرياض، مكتبة . الطبعة الثانية. التقويم التربوي أسسه وا 
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 . للمناهج وطرق التدريس

أسباب ضعف تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في مادة الكيمياء ومقترحات عالجه حسب (. 2417. )نحاس، مها محمد
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة . لمات والطالباترأي المشرفات والمع
 .العربية السعودية

المؤتمر . مداخل للتدريس والتعلم لتفعيل دور التربية العلمية في تحقيق المواطنة في عصر العولمة(.  1882) .نصر، محمد علي
 ..47–.44.،  (1)المجلد ، ، مصرمواطنةالتربية العلمية لل: العلمي الخامس

 . اللجنة العليا لسياسة التعليم. وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية(. هر2427. ) وزارة المعارف

فاعلية محتوى مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية بالسعودية في تنمية مفاهيم الطالب المتصلة (. 1888. )الوسيمي، عماد الدين
.  (. .)، العدد (2)، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد مجلة التربية العلمية. بقضايا العلم والتكنولوجيا

272-12.. 

، القيم البيئية المتضمنة في كتب األحياء في المرحلة الثانوية للبنات بالمملكة العربية السعودية(. 1..2)اليحيوي، حنان 
 .جامعة الملك سعود، الرياض، السعوديةرسالة ماجستير غير منشورة 

جراءاته(. .188. )محمود، يوسف، ماهر؛ والرافعي  .الرياض، مكتبة الرشد. الطبعة الثانية. التقويم التربوي أسسه وا 
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 15المؤّشر
يقدم المحتوى فرصا لتطروير مهرارات   
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 5المواصفة 
ربررررط محترررروى العلرررروم بررررالطرق  

 والمهارات الرياضية

 16المؤّشر
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب

 17المؤّشر
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 18المؤّشر
يسرتهدف تطرروير مهررارات إعررداد وقررراءة 

 بالرسوم البيانية لدى الطال

الصووووووووف الثوووووووواني 
 االبتدائي

 

 19المؤّشر
يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات اإلحصررررراء  

 واالحتماالت األساسية لدى الطالب
 

 6المواصفة 
يوظررررف محترررروى العلررررروم أدوات 
وأسررررررررررررراليب تقرررررررررررررويم متنوعرررررررررررررة 

 ومستمرة للتقويم الصفي
 20المؤّشر

يسررررتخدم التقررررويم لرررردعم الررررتعلم وتحديررررد 
 مدى تقدمه

 

 21المؤّشر دام التقنية لدعم التعلماستخ 7المواصفة 
توّظف التقنية بأسراليب وأدوات متنوعرة 

 لدعم وتطوير التعلم
 كتاب الطالب -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب   1المواصفة
يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب 

 بجاذبيته ومتانته 
 

  2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 واإلخراجالتصميم 

 2المؤّشر 
أقسررام الكترراب وعناصررره منظمررة بشرركل 

 متمايز ومتسق ومتوازن

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
ترررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق وجررررررودة 

 عالية
 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤّشر 
تسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة ت

علمية متسقة وموحدة فري جميرع أجرزاء 
 .الكتاب

 6المؤشر 
تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة 

 .في جميع أجزائه
 

 كتاب الطالب -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونررررررررات الكترررررررراب وعناصررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن
 1المؤّشر 

محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار ينررررتظم 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
 

 2المواصفة
يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري 

 تصميم بنية الكتاب 
 2المؤّشر 

تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 
 ومتسقة
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 3المؤشر 
يركرررررز جرررررزء مرررررا قبرررررل الوحررررردات علرررررى 

 الطريقة العلمية

 4المؤشر
م دعمرررا إضرررافيا تتررروفر مرجعيرررات  تقرررد

 للمتعلم واألسرة
 

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية

 تُرنرتررّظم الوحدات بنمطية واضحة  5المؤّشر

 6المؤشر
يشررررررررررجع تصررررررررررميم مقرررررررررردمات الوحرررررررررردة  

 الطالب على التعلم 
 

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول 

 7المؤشر 
ات الفصل الطالرب يشجع تصميم مقدم

 على التعلم 

 8المؤّشر
تُرنررررررررّظم الفصرررررول بنمطيرررررة  واضرررررحة   

 ومتّسقة
 

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس 
 9المؤشر 

تشرررجع مقررردمات الررردرس الطالرررب علرررى 
 التعلم 

 10المؤّشر   
تُرنررررررررررّظم الررررررردروس بنمطيرررررررة واضرررررررحة   

 ومتسقة
 

الصووووووووف الثوووووووواني 
 االبتدائي

 

 دليل المعلم -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤشر 

يررررررررردعم المعلرررررررررم فررررررررري التركيرررررررررز علرررررررررى 
 االستقصاء

 

 التعلم المتمركز حول المتعلم  2المواصفة

 2المؤّشر 
يررررردعم المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررتعلم  

 المتمركز حول المتعلم

 3المؤّشر 
في تخطيط التردريس  يسهم المحتوى   

 وفق استراتيجيات التعلم المتمايز

 4المؤشر
يررررررررردعم الررررررررردليل اسرررررررررتراتيجيات الرررررررررتعلم 

 التعاوني

  4المواصفة
ينمرررررري دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

  االستذكار أو الدراسة
 5المؤّشر 

يقدم دليل المعلرم اسرتراتيجيات مناسربة   
  لدعم مهارات االستذكار أو الدراسة

 

 5 المواصفة
يطرررررور دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث
 6المؤّشر 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات   
 القراءة والكتابة والتحدث

 

  6المواصفة
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

  والمهارات الرياضية
 7المؤّشر 

يرردعم المعلررم فرري ربررط محترروى العلرروم    
 بالطرق والمهارات الرياضية
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 5المواصفة 
ربررررط محترررروى العلرررروم بررررالطرق  

 والمهارات الرياضية

 16المؤّشر
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب

 17المؤّشر
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 18المؤّشر
يسرتهدف تطرروير مهررارات إعررداد وقررراءة 

 بالرسوم البيانية لدى الطال

الصووووووووف الثوووووووواني 
 االبتدائي

 

 19المؤّشر
يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات اإلحصررررراء  

 واالحتماالت األساسية لدى الطالب
 

 6المواصفة 
يوظررررف محترررروى العلررررروم أدوات 
وأسررررررررررررراليب تقرررررررررررررويم متنوعرررررررررررررة 

 ومستمرة للتقويم الصفي
 20المؤّشر

يسررررتخدم التقررررويم لرررردعم الررررتعلم وتحديررررد 
 مدى تقدمه

 

 21المؤّشر دام التقنية لدعم التعلماستخ 7المواصفة 
توّظف التقنية بأسراليب وأدوات متنوعرة 

 لدعم وتطوير التعلم
 كتاب الطالب -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب   1المواصفة
يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب 

 بجاذبيته ومتانته 
 

  2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 واإلخراجالتصميم 

 2المؤّشر 
أقسررام الكترراب وعناصررره منظمررة بشرركل 

 متمايز ومتسق ومتوازن

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
ترررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق وجررررررودة 

 عالية
 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤّشر 
تسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة ت

علمية متسقة وموحدة فري جميرع أجرزاء 
 .الكتاب

 6المؤشر 
تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة 

 .في جميع أجزائه
 

 كتاب الطالب -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونررررررررات الكترررررررراب وعناصررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن
 1المؤّشر 

محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار ينررررتظم 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
 

 2المواصفة
يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري 

 تصميم بنية الكتاب 
 2المؤّشر 

تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 
 ومتسقة
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 3المؤشر 
يركرررررز جرررررزء مرررررا قبرررررل الوحررررردات علرررررى 

 الطريقة العلمية

 4المؤشر
م دعمرررا إضرررافيا تتررروفر مرجعيرررات  تقرررد

 للمتعلم واألسرة
 

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية

 تُرنرتررّظم الوحدات بنمطية واضحة  5المؤّشر

 6المؤشر
يشررررررررررجع تصررررررررررميم مقرررررررررردمات الوحرررررررررردة  

 الطالب على التعلم 
 

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول 

 7المؤشر 
ات الفصل الطالرب يشجع تصميم مقدم

 على التعلم 

 8المؤّشر
تُرنررررررررّظم الفصرررررول بنمطيرررررة  واضرررررحة   

 ومتّسقة
 

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس 
 9المؤشر 

تشرررجع مقررردمات الررردرس الطالرررب علرررى 
 التعلم 

 10المؤّشر   
تُرنررررررررررّظم الررررررردروس بنمطيرررررررة واضرررررررحة   

 ومتسقة
 

الصووووووووف الثوووووووواني 
 االبتدائي

 

 دليل المعلم -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤشر 

يررررررررردعم المعلرررررررررم فررررررررري التركيرررررررررز علرررررررررى 
 االستقصاء

 

 التعلم المتمركز حول المتعلم  2المواصفة

 2المؤّشر 
يررررردعم المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررتعلم  

 المتمركز حول المتعلم

 3المؤّشر 
في تخطيط التردريس  يسهم المحتوى   

 وفق استراتيجيات التعلم المتمايز

 4المؤشر
يررررررررردعم الررررررررردليل اسرررررررررتراتيجيات الرررررررررتعلم 

 التعاوني

  4المواصفة
ينمرررررري دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

  االستذكار أو الدراسة
 5المؤّشر 

يقدم دليل المعلرم اسرتراتيجيات مناسربة   
  لدعم مهارات االستذكار أو الدراسة

 

 5 المواصفة
يطرررررور دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث
 6المؤّشر 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات   
 القراءة والكتابة والتحدث

 

  6المواصفة
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

  والمهارات الرياضية
 7المؤّشر 

يرردعم المعلررم فرري ربررط محترروى العلرروم    
 بالطرق والمهارات الرياضية
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 7واصفةالم
يقررررررردم الررررررردليل أسررررررراليب تقرررررررويم 

 متعددة
 8المؤّشر 

يررررررررررررردعم المعلرررررررررررررم ليسرررررررررررررتخدم أدوات   
وأساليب تقويم متنوعة ومسرتمرة للتقرويم 

 الصفي
 

  يوفر فرصا للتطوير المهني للمعلم 9المؤشر يدعم التطوير المهني للمعلم 8المواصفة
 

 9المواصفة
يوظرررررررف التقنيرررررررة لررررررردعم تعلررررررررم 

 وتعليم العلوم
 10لمؤّشر ا

يوجه المعلم إلى مصادر تقنيرة متنوعرة 
 لدعم تعلم وتعليم العلوم 

 
 دليل المعلم -المواصفات الفنية 

 1المؤشر  الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 
يتميرررررررررررز الشررررررررررركل الخرررررررررررارجي للررررررررررردليل  

 بجاذبيته ومتانته
 

 2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 أقسام الدليل وعناصره  2 المؤشر

 3المؤشر
ترررررنظم فهرررررارس الررررردليل بشررررركل يعكرررررس 

 محتوياته ويمايز بينها
 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الدليل 

 4المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 
 علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 5المؤشر
 ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة

 في جميع أجزاءة
    

 دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 
 منظمة بشكل متمايز ومتسق 

 1المؤّشر 
ينرررررتظم محتررررروى الررررردليل حرررررول األفكرررررار 

 الكبرى
 

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 
والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 

 الدليل 
 2المؤّشر 

ة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة تظهررررررر بنيرررررر
 ومتسقة

الصووووووووف الثوووووووواني 
 االبتدائي

 

  

 3المؤشر
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررح لمكوناترررررره  تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل  

 وتمايز بينها 

 5المؤشر
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم
 

 3المواصفة
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية
 6المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة
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 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم 

 8المؤشر
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 لى تنشيط المعرفة القبلية للطالبع

 9المؤشر
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن  الفصل 

 10المؤشر  
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 .متعددة المستويات للفصل
 

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 11المؤشر
يررررردعم تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم 

 الدرس  للتخطيط لتنفيذ

 12المؤشر
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتنفيررررذ الرررردرس  
بنمطيرررة  واضرررحة ومتّسرررقة مرررع طبيعرررة 

 المحتوى
 

الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 كتاب الطالب -المواصفات التربوية 

 1المواصفة
تمحررررررررررور المحترررررررررروى حرررررررررررول   

 االستقصاء

 1المؤّشر 

يقررررّدم أنشررررطة متنوعررررة معتمرررردة علررررى   
وعهررررا تركيررررز االستقصرررراء تشررررّكل بمجم

الوحدة، وترزّود الطرالب بفرر  متعرددة 
 .ليكونوا متعلمين نشطين

 2المؤّشر 
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة 
اعتمررراد بنررراء المحتررروى علررررى   

 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
صممت الدروس بردمج مراحرل دورة    
 التعلم

 4المؤّشر
يؤكررررررررد المحترررررررروى علررررررررى تنشرررررررريط      

 .المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار

 5المؤّشر 
يشجع المحتوى الطرالب علرى تحّمرل   

 مسئولية التعلم

 6المؤّشر 
يزيررررررررررررد المحترررررررررررروى مررررررررررررن الدافعيررررررررررررة   

 واالنغماس والمرجعية واالرتباط

 7المؤّشر 
يشجع المحتوى التشاركية برين جميرع   
 بالطال

    

 3المواصفة 
يسررررررررتهدف المحتررررررررروى تطررررررررروير 
المهررررررررررررارات الدراسررررررررررررية لرررررررررررردى 

 الطالب

 8المؤّشر 
يتضررررررمن المحترررررروى فرصررررررا لتطرررررروير   

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارة   

 التلخي  لدى الطالب
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 7واصفةالم
يقررررررردم الررررررردليل أسررررررراليب تقرررررررويم 

 متعددة
 8المؤّشر 

يررررررررررررردعم المعلرررررررررررررم ليسرررررررررررررتخدم أدوات   
وأساليب تقويم متنوعة ومسرتمرة للتقرويم 

 الصفي
 

  يوفر فرصا للتطوير المهني للمعلم 9المؤشر يدعم التطوير المهني للمعلم 8المواصفة
 

 9المواصفة
يوظرررررررف التقنيرررررررة لررررررردعم تعلررررررررم 

 وتعليم العلوم
 10لمؤّشر ا

يوجه المعلم إلى مصادر تقنيرة متنوعرة 
 لدعم تعلم وتعليم العلوم 

 
 دليل المعلم -المواصفات الفنية 

 1المؤشر  الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 
يتميرررررررررررز الشررررررررررركل الخرررررررررررارجي للررررررررررردليل  

 بجاذبيته ومتانته
 

 2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 أقسام الدليل وعناصره  2 المؤشر

 3المؤشر
ترررررنظم فهرررررارس الررررردليل بشررررركل يعكرررررس 

 محتوياته ويمايز بينها
 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الدليل 

 4المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 
 علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 5المؤشر
 ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة

 في جميع أجزاءة
    

 دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 
 منظمة بشكل متمايز ومتسق 

 1المؤّشر 
ينرررررتظم محتررررروى الررررردليل حرررررول األفكرررررار 

 الكبرى
 

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 
والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 

 الدليل 
 2المؤّشر 

ة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة تظهررررررر بنيرررررر
 ومتسقة

الصووووووووف الثوووووووواني 
 االبتدائي

 

  

 3المؤشر
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررح لمكوناترررررره  تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل  

 وتمايز بينها 

 5المؤشر
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم
 

 3المواصفة
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية
 6المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة
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 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم 

 8المؤشر
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 لى تنشيط المعرفة القبلية للطالبع

 9المؤشر
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن  الفصل 

 10المؤشر  
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 .متعددة المستويات للفصل
 

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 11المؤشر
يررررردعم تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم 

 الدرس  للتخطيط لتنفيذ

 12المؤشر
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتنفيررررذ الرررردرس  
بنمطيرررة  واضرررحة ومتّسرررقة مرررع طبيعرررة 

 المحتوى
 

الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 كتاب الطالب -المواصفات التربوية 

 1المواصفة
تمحررررررررررور المحترررررررررروى حرررررررررررول   

 االستقصاء

 1المؤّشر 

يقررررّدم أنشررررطة متنوعررررة معتمرررردة علررررى   
وعهررررا تركيررررز االستقصرررراء تشررررّكل بمجم

الوحدة، وترزّود الطرالب بفرر  متعرددة 
 .ليكونوا متعلمين نشطين

 2المؤّشر 
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة 
اعتمررراد بنررراء المحتررروى علررررى   

 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
صممت الدروس بردمج مراحرل دورة    
 التعلم

 4المؤّشر
يؤكررررررررد المحترررررررروى علررررررررى تنشرررررررريط      

 .المعرفة المسبقة وأخذها باالعتبار

 5المؤّشر 
يشجع المحتوى الطرالب علرى تحّمرل   

 مسئولية التعلم

 6المؤّشر 
يزيررررررررررررد المحترررررررررررروى مررررررررررررن الدافعيررررررررررررة   

 واالنغماس والمرجعية واالرتباط

 7المؤّشر 
يشجع المحتوى التشاركية برين جميرع   
 بالطال

    

 3المواصفة 
يسررررررررتهدف المحتررررررررروى تطررررررررروير 
المهررررررررررررارات الدراسررررررررررررية لرررررررررررردى 

 الطالب

 8المؤّشر 
يتضررررررمن المحترررررروى فرصررررررا لتطرررررروير   

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارة   

 التلخي  لدى الطالب
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الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 10المؤّشر
كار يقرررررردم المحتررررررروى فرصرررررررا لالسرررررررتذ  

والتردرب علرى المهررارات المسرتهدفة فرري 
 الصف واستقبال التغذية الراجعة

    

 4المواصفة 
ربرررط  محتررروى العلررروم بمهرررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث

 11المؤّشر
تطرررروير مسررررتوى الفهررررم القرائرررري لرررردى   

 الطالب

 12المؤّشر
تطررررروير قررررردرات الطرررررالب فررررري قرررررراءة   

 المفردات والمصطلحات
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب   13لمؤّشرا

 14المؤّشر
يرررررررردعم المحترررررررروى تطرررررررروير مهررررررررارات   

 الكتابة في العلوم

 15المؤّشر
يقدم المحتوى فرصا لتطروير مهرارات   

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة 
ربررررررررررررط محترررررررررررروى العلرررررررررررروم     

 بالطرق والمهارات الرياضية

 16المؤّشر
يطررررررررور المحترررررررروى مهررررررررارت حررررررررل     

 المشكالت لدى الطالب

 17المؤّشر
يسرررتهدف تطرررروير مهرررارات القيرررراس     

 لدى الطالب

 18المؤّشر
يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات إعرررررداد     

 وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر
يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات اإلحصررررراء  

 واالحتماالت األساسية لدى الطالب
 

 6المواصفة 
يوظررررررررف محترررررررروى العلرررررررروم     

أدوات وأسرررراليب تقررررويم متنوعررررة 
 ومستمرة للتقويم الصفي

 20المؤّشر 
يسرررتخدم التقرررويم لررردعم الرررتعلم وتحديرررد  

 مدى تقدمه

 

 7المواصفة 
اسرررررررررتخدام التقنيرررررررررة لررررررررردعم     

 التعلم
 21المؤّشر 

توّظررررررررف التقنيررررررررة بأسرررررررراليب وأدوات    
 متنوعة لدعم وتطوير التعلم

 
 كتاب الطالب -المواصفات الفنية 

 1المواصفة
 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب   

يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب 
 بجاذبيته ومتانته

 

 2المواصفة 
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 2المؤّشر 
أقسام الكتاب وعناصرره منظمرة بشركل  

 متمايز ومتّسق ومتوازن

3 رالمؤشّ    
تُرنررررررّظم فهرررارس الكتررراب بشررركل يعكرررس  

 محتوياته ويمايز بينها
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 المؤّشر4
ترررردرج الصررررور بررررنمط متّسررررق وجررررودة   

 عالية
 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب                         

 5المؤشر
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

زاء علمية متسقة وموحدة فري جميرع أجر
 .الكتاب

 6المؤّشر 
يرّقم الكتاب بطريقرة متسرقة وتسرتخدم   

 رموز موحدة
 

الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 كتاب الطالب -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونررررررررات الكترررررررراب وعناصررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن 
 1المؤّشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت الكبرررررى ممررررا 

 أقصر
 

 2المواصفة
يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري 

 تصميم بنية الكتاب 

 2المؤّشر
تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 

 ومتسقة 

 3المؤشر 
يركرررررز جرررررزء مرررررا قبرررررل الوحررررردات علرررررى 

 الطريقة العلمية 

 4المؤشر
تتررروفر مرجعيرررات  تقررردم دعمرررا إضرررافيا 

 للمتعلم واألسرة
 

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية
 5المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة

 
 

 6المؤشر
يشررررررررررجع تصررررررررررميم مقرررررررررردمات الوحرررررررررردة  

 الطالب على التعلم 
    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول 
 7المؤّشر 

تشررررررجع تصررررررميم مقرررررردمات الفصررررررول   
 لتعلم الطالب على ا

 
 

 8المؤّشر
تُرنررررررررّظم الفصرررررول بنمطيرررررة  واضرررررحة   

 ومتّسقة
    

 5المواصفة
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس 
 9المؤشر 

تشرررجع مقررردمات الررردرس الطالرررب علرررى 
 `التعلم 

 
 

 10المؤّشر
تُرنررررررررررّظم الررررررردروس بطريقرررررررة واضرررررررحة   

 ومتّسقة
 

 دليل المعلم -المواصفات التربوية 

 1اصفة المو 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

يررررررردعم المعلرررررررم فررررررري التركيرررررررز علرررررررى   
 االستقصاء
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الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 10المؤّشر
كار يقرررررردم المحتررررررروى فرصرررررررا لالسرررررررتذ  

والتردرب علرى المهررارات المسرتهدفة فرري 
 الصف واستقبال التغذية الراجعة

    

 4المواصفة 
ربرررط  محتررروى العلررروم بمهرررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث

 11المؤّشر
تطرررروير مسررررتوى الفهررررم القرائرررري لرررردى   

 الطالب

 12المؤّشر
تطررررروير قررررردرات الطرررررالب فررررري قرررررراءة   

 المفردات والمصطلحات
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب   13لمؤّشرا

 14المؤّشر
يرررررررردعم المحترررررررروى تطرررررررروير مهررررررررارات   

 الكتابة في العلوم

 15المؤّشر
يقدم المحتوى فرصا لتطروير مهرارات   

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة 
ربررررررررررررط محترررررررررررروى العلرررررررررررروم     

 بالطرق والمهارات الرياضية

 16المؤّشر
يطررررررررور المحترررررررروى مهررررررررارت حررررررررل     

 المشكالت لدى الطالب

 17المؤّشر
يسرررتهدف تطرررروير مهرررارات القيرررراس     

 لدى الطالب

 18المؤّشر
يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات إعرررررداد     

 وقراءة الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر
يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات اإلحصررررراء  

 واالحتماالت األساسية لدى الطالب
 

 6المواصفة 
يوظررررررررف محترررررررروى العلرررررررروم     

أدوات وأسرررراليب تقررررويم متنوعررررة 
 ومستمرة للتقويم الصفي

 20المؤّشر 
يسرررتخدم التقرررويم لررردعم الرررتعلم وتحديرررد  

 مدى تقدمه

 

 7المواصفة 
اسرررررررررتخدام التقنيرررررررررة لررررررررردعم     

 التعلم
 21المؤّشر 

توّظررررررررف التقنيررررررررة بأسرررررررراليب وأدوات    
 متنوعة لدعم وتطوير التعلم

 
 كتاب الطالب -المواصفات الفنية 

 1المواصفة
 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب   

يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب 
 بجاذبيته ومتانته

 

 2المواصفة 
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 2المؤّشر 
أقسام الكتاب وعناصرره منظمرة بشركل  

 متمايز ومتّسق ومتوازن

3 رالمؤشّ    
تُرنررررررّظم فهرررارس الكتررراب بشررركل يعكرررس  

 محتوياته ويمايز بينها
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 المؤّشر4
ترررردرج الصررررور بررررنمط متّسررررق وجررررودة   

 عالية
 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب                         

 5المؤشر
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

زاء علمية متسقة وموحدة فري جميرع أجر
 .الكتاب

 6المؤّشر 
يرّقم الكتاب بطريقرة متسرقة وتسرتخدم   

 رموز موحدة
 

الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 كتاب الطالب -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونررررررررات الكترررررررراب وعناصررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن 
 1المؤّشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت الكبرررررى ممررررا 

 أقصر
 

 2المواصفة
يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري 

 تصميم بنية الكتاب 

 2المؤّشر
تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 

 ومتسقة 

 3المؤشر 
يركرررررز جرررررزء مرررررا قبرررررل الوحررررردات علرررررى 

 الطريقة العلمية 

 4المؤشر
تتررروفر مرجعيرررات  تقررردم دعمرررا إضرررافيا 

 للمتعلم واألسرة
 

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية
 5المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة

 
 

 6المؤشر
يشررررررررررجع تصررررررررررميم مقرررررررررردمات الوحرررررررررردة  

 الطالب على التعلم 
    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول 
 7المؤّشر 

تشررررررجع تصررررررميم مقرررررردمات الفصررررررول   
 لتعلم الطالب على ا

 
 

 8المؤّشر
تُرنررررررررّظم الفصرررررول بنمطيرررررة  واضرررررحة   

 ومتّسقة
    

 5المواصفة
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس 
 9المؤشر 

تشرررجع مقررردمات الررردرس الطالرررب علرررى 
 `التعلم 

 
 

 10المؤّشر
تُرنررررررررررّظم الررررررردروس بطريقرررررررة واضرررررررحة   

 ومتّسقة
 

 دليل المعلم -المواصفات التربوية 

 1اصفة المو 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

يررررررردعم المعلرررررررم فررررررري التركيرررررررز علرررررررى   
 االستقصاء
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة

 2المؤّشر 
يررردعم المعلرررم فررري اسرررتهداف الرررتعلم     

 المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
يسررهم المحترروى فررري تخطرريط التررردريس  

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤشر
يررررررررردعم الررررررررردليل اسرررررررررتراتيجيات الرررررررررتعلم 

 التعاوني
    

 3المواصفة
ينمرررررري دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 االستذكار أو الدراسة 
 5المؤّشر 

يقرردم دليررل المعلررم اسررتراتيجيات مناسرربة  
 لدعم مهارات االستذكار أو الدراسة

    

 4المواصفة
يطرررررور دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 والتحدثالقراءة والكتابة 
 6المؤّشر 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات   
 القراءة والكتابة والتحدث

    

 5المواصفة
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية 
 7المؤّشر 

يرردعم المعلررم فرري ربررط محترروى العلرروم    
 بالطرق والمهارات الرياضية

    

 6المواصفة 
يقررررررردم الررررررردليل أسررررررراليب تقرررررررويم 

 متعددة
 8المؤّشر 

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب 
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 9المؤشر يدعم التطوير المهني للمعلم 7المواصفة
يررررررررروفر  مصرررررررررادر متنوعرررررررررة للتطررررررررروير 

 المهني للمعلمين
    

 8المواصفة
يوظرررررررف التقنيرررررررة لررررررردعم تعلررررررررم 

 وتعليم العلوم
 10المؤّشر

لررررررى مصررررررادر تقنيررررررة يوجرررررره المعلررررررم ا  
 متنوعة لدعم  تعلم وتعليم العلوم 

    

الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 دليل المعلم -المواصفات الفنية 

 1المؤشر الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 
يتميرررررررررررز الشررررررررررركل الخرررررررررررارجي للررررررررررردليل  

 بجاذبيته ومتانته
    

 2المواصفة
اتسررررررررراق الررررررررردليل مرررررررررن حيرررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 2رالمؤش
أقسرررام الررردليل وعناصرررره منظمرررة بشررركل 

 متمايز ومتّسق ومتوازن

 3المؤشر
ترررررنظم فهرررررارس الررررردليل بشررررركل يعكرررررس 

 محتوياته ويمايز بينها
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الدليل 

 4المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 
 علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 5 المؤشر 
ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة 

 في جميع أجزاءة
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

    
 دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن 
 1المؤّشر 

ينرررررتظم محتررررروى الررررردليل حرررررول األفكرررررار 
 الكبرى

    

 2المواصفة 
ز يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيررررررررررر

والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 
 الدليل 

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررح لمكوناترررررره  تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل  

 وتمايز بينها 

 5المؤشر
در تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا تتررررروفر مصررررررا

 للمعلم

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 6المؤّشر  الوحدات التعليمية
تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم 

 8شرالمؤ 
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 9المؤشر
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن  الفصل 

 10المؤشر
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 .متعددة المستويات للفصل

    

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 11المؤشر
تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم  يررررردعم

 للتخطيط لتنفيذ الدرس 

 12المؤشر
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتنفيررررذ الرررردرس  
بنمطيرررة  واضرررحة ومتّسرررقة مرررع طبيعرررة 

 المحتوى 
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة

 2المؤّشر 
يررردعم المعلرررم فررري اسرررتهداف الرررتعلم     

 المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
يسررهم المحترروى فررري تخطرريط التررردريس  

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤشر
يررررررررردعم الررررررررردليل اسرررررررررتراتيجيات الرررررررررتعلم 

 التعاوني
    

 3المواصفة
ينمرررررري دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 االستذكار أو الدراسة 
 5المؤّشر 

يقرردم دليررل المعلررم اسررتراتيجيات مناسرربة  
 لدعم مهارات االستذكار أو الدراسة

    

 4المواصفة
يطرررررور دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 والتحدثالقراءة والكتابة 
 6المؤّشر 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات   
 القراءة والكتابة والتحدث

    

 5المواصفة
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية 
 7المؤّشر 

يرردعم المعلررم فرري ربررط محترروى العلرروم    
 بالطرق والمهارات الرياضية

    

 6المواصفة 
يقررررررردم الررررررردليل أسررررررراليب تقرررررررويم 

 متعددة
 8المؤّشر 

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب 
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 9المؤشر يدعم التطوير المهني للمعلم 7المواصفة
يررررررررروفر  مصرررررررررادر متنوعرررررررررة للتطررررررررروير 

 المهني للمعلمين
    

 8المواصفة
يوظرررررررف التقنيرررررررة لررررررردعم تعلررررررررم 

 وتعليم العلوم
 10المؤّشر

لررررررى مصررررررادر تقنيررررررة يوجرررررره المعلررررررم ا  
 متنوعة لدعم  تعلم وتعليم العلوم 

    

الصوووووف الخوووووامس 
 االبتدائي

 دليل المعلم -المواصفات الفنية 

 1المؤشر الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 
يتميرررررررررررز الشررررررررررركل الخرررررررررررارجي للررررررررررردليل  

 بجاذبيته ومتانته
    

 2المواصفة
اتسررررررررراق الررررررررردليل مرررررررررن حيرررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 2رالمؤش
أقسرررام الررردليل وعناصرررره منظمرررة بشررركل 

 متمايز ومتّسق ومتوازن

 3المؤشر
ترررررنظم فهرررررارس الررررردليل بشررررركل يعكرررررس 

 محتوياته ويمايز بينها
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الدليل 

 4المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 
 علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 5 المؤشر 
ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة 

 في جميع أجزاءة
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

    
 دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن 
 1المؤّشر 

ينرررررتظم محتررررروى الررررردليل حرررررول األفكرررررار 
 الكبرى

    

 2المواصفة 
ز يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيررررررررررر

والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 
 الدليل 

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررح لمكوناترررررره  تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل  

 وتمايز بينها 

 5المؤشر
در تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا تتررررروفر مصررررررا

 للمعلم

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 6المؤّشر  الوحدات التعليمية
تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم 

 8شرالمؤ 
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 9المؤشر
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن  الفصل 

 10المؤشر
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 .متعددة المستويات للفصل

    

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 11المؤشر
تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم  يررررردعم

 للتخطيط لتنفيذ الدرس 

 12المؤشر
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتنفيررررذ الرررردرس  
بنمطيرررة  واضرررحة ومتّسرررقة مرررع طبيعرررة 

 المحتوى 
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

الصووووووووف الثوووووووواني 
 المتوسط

 كتاب طالب -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

ة معتمرررررردة علررررررى يقررررررّدم أنشررررررطة متنوعرررررر
االستقصرررراء تشررررّكل بمجموعهررررا تركيررررز 
الوحدة، وترزّود الطرالب بفرر  متعرددة 

 .ليكونوا متعلمين نشطين

 2المؤّشر  
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة 
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
دروس وفررق اسررتراتيجية دورة تصررمم الرر 

 التعلم

 4المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 .المسبقة وأخذها بالحسبان 

 5المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى الطرررالب علرررى تحّمرررل 

 مسئولية التعلم

 6المؤّشر 
يزيررد المحترروى مررن الدافعيررة واالنغمرراس 

 والمرجعية واالرتباط

 7المؤّشر 
ى التشررراركية برررين جميرررع يشرررجع المحترررو 
 الطالب

    

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل 

 استراتيجيات مناسبة

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارة   

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
لمحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام يسرررررتهدف ا

 المخططات التنظيمية الصورية

 11المؤّشر 
يقررررررررردم المحتررررررررروى فرصرررررررررا لالسرررررررررتذكار 
والتردرب علرى المهررارات المسرتهدفة فرري 

 الصف واستقبال التغذية الراجعة
    

 4المواصفة 
ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث

 12المؤّشر 
رائرررررري لرررررردى تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم الق

 الطالب

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 13المؤّشر 

 14المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 في العلوم

 15المؤّشر 
يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة 
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 16المؤّشر  والمهارات الرياضية
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب

333 
 

 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 17المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 18المؤّشر 
يستهدف تطوير مهارات إعداد وقرراءة  

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 

لردى اإلحصاء  واالحتماالت األساسرية 
 الطالب وتطبيق مسائل الجبر

الصووووووووف الثوووووووواني 
 المتوسط

    

 6المواصفة 
يوظررررف محترررروى العلررررروم أدوات 
وأسررررررررررررراليب تقرررررررررررررويم متنوعرررررررررررررة 

 ومستمرة للتقويم الصفي
 20المؤّشر 

يسررررتخدم التقررررويم لرررردعم الررررتعلم وتحديررررد 
 مدى تقدمه

    

 21المؤّشر  استخدام التقنية لدعم التعلم 7المواصفة 
تقنية بأسراليب وأدوات متنوعرة توّظف ال

 لدعم وتطوير التعلم
    

 كتاب طالب  -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب 1المواصفة 
يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب 

 بجاذبيته ومتانته
  

    

 2المواصفة 
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج 

 2المؤشر 
وعناصرررررررره منظمرررررررة أقسرررررررام الكتررررررراب   

 بشكل متمايز ومتّسق ومتوازن

 3المؤّشر
تُرنرررررّظم فهررارس الكترراب بشرركل يعكررس   

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
ترررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق وجررررررودة 

 عالية
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤشر
 تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة
علمية متسقة وموحدة فري جميرع أجرزاء 

 الكتاب

 6المؤّشر 
يرّقم الكتاب بطريقرة متسرقة وتسرتخدم   

 رموز موحدة
    

 كتاب طالب  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونررررررررات الكترررررررراب وعناصررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن 
 1المؤّشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
لكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت ا

 أقصر
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الصووووووووف الثوووووووواني 
 المتوسط

 كتاب طالب -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

ة معتمرررررردة علررررررى يقررررررّدم أنشررررررطة متنوعرررررر
االستقصرررراء تشررررّكل بمجموعهررررا تركيررررز 
الوحدة، وترزّود الطرالب بفرر  متعرددة 

 .ليكونوا متعلمين نشطين

 2المؤّشر  
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة 
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
دروس وفررق اسررتراتيجية دورة تصررمم الرر 

 التعلم

 4المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 .المسبقة وأخذها بالحسبان 

 5المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى الطرررالب علرررى تحّمرررل 

 مسئولية التعلم

 6المؤّشر 
يزيررد المحترروى مررن الدافعيررة واالنغمرراس 

 والمرجعية واالرتباط

 7المؤّشر 
ى التشررراركية برررين جميرررع يشرررجع المحترررو 
 الطالب

    

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل 

 استراتيجيات مناسبة

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارة   

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
لمحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام يسرررررتهدف ا

 المخططات التنظيمية الصورية

 11المؤّشر 
يقررررررررردم المحتررررررررروى فرصرررررررررا لالسرررررررررتذكار 
والتردرب علرى المهررارات المسرتهدفة فرري 

 الصف واستقبال التغذية الراجعة
    

 4المواصفة 
ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث

 12المؤّشر 
رائرررررري لرررررردى تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم الق

 الطالب

 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 13المؤّشر 

 14المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 في العلوم

 15المؤّشر 
يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة 
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 16المؤّشر  والمهارات الرياضية
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب
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 17المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 18المؤّشر 
يستهدف تطوير مهارات إعداد وقرراءة  

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 

لردى اإلحصاء  واالحتماالت األساسرية 
 الطالب وتطبيق مسائل الجبر

الصووووووووف الثوووووووواني 
 المتوسط

    

 6المواصفة 
يوظررررف محترررروى العلررررروم أدوات 
وأسررررررررررررراليب تقرررررررررررررويم متنوعرررررررررررررة 

 ومستمرة للتقويم الصفي
 20المؤّشر 

يسررررتخدم التقررررويم لرررردعم الررررتعلم وتحديررررد 
 مدى تقدمه

    

 21المؤّشر  استخدام التقنية لدعم التعلم 7المواصفة 
تقنية بأسراليب وأدوات متنوعرة توّظف ال

 لدعم وتطوير التعلم
    

 كتاب طالب  -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب 1المواصفة 
يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب 

 بجاذبيته ومتانته
  

    

 2المواصفة 
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج 

 2المؤشر 
وعناصرررررررره منظمرررررررة أقسرررررررام الكتررررررراب   

 بشكل متمايز ومتّسق ومتوازن

 3المؤّشر
تُرنرررررّظم فهررارس الكترراب بشرركل يعكررس   

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
ترررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق وجررررررودة 

 عالية
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤشر
 تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة
علمية متسقة وموحدة فري جميرع أجرزاء 

 الكتاب

 6المؤّشر 
يرّقم الكتاب بطريقرة متسرقة وتسرتخدم   

 رموز موحدة
    

 كتاب طالب  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونررررررررات الكترررررررراب وعناصررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن 
 1المؤّشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
لكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت ا

 أقصر
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 2المواصفة
يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري 

 تصميم بنية الكتاب 

 2المؤّشر 
تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 

 ومتسقة
 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 3المؤشر 

 4المؤشر 
تتررررروفر مقررررردمات تعرررررين الطالرررررب علرررررى 

 استخدام كتاب العلوم

 5المؤشر
تتررروفر مرجعيرررات  تقررردم دعمرررا إضرررافيا 

 للمتعلم واألسرة
    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية

 6المؤّشر 
تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 

 ومتّسقة

 7المؤشر
يشررررررررررجع تصررررررررررميم مقرررررررررردمات الوحرررررررررردة  

 الطالب على التعلم 
 

 4المواصفة 
صرررررميم يظهرررررر االتسررررراق فررررري ت

 الفصول 

 8المؤّشر
تشررررررررجع تصررررررررميم مقرررررررردمات الفصررررررررول 

 الطالب على التعلم

 9المؤّشر
تُرنررررررررررّظم الفصررررررررول بنمطيرررررررة  واضررررررررحة 

 ومتّسقة

  
 10المؤشر

يرروفر الفصررل خيررارات متعررددة لمراجعررة 
 وتقويم التعلم  

 11المؤشر
تقررررردم فصرررررول الكتررررراب فرصرررررا متعرررررددة 

 لممارسة االستقصاء العلمي 
    

لصووووووووف الثوووووووواني ا
 المتوسط

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس 

 12المؤشر
تشرررجع مقررردمات الررردرس الطالرررب علرررى 

 `التعلم 

 13المؤّشر
تُرنررررررررررررّظم الررررررررردروس بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 دليل المعلم  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

م المعلرررررررررم فررررررررري التركيرررررررررز علرررررررررى يررررررررردع
 االستقصاء

    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة 

 2المؤّشر 
يررررردعم المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررتعلم  

 المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
يسرررررررررهم المحتررررررررروى فررررررررري التخطررررررررريط    

 للتدريس وفق التعليم المتمايز

 4المؤشر 
 يررررررررردعم الررررررررردليل اسرررررررررتراتيجيات الرررررررررتعلم

 التعاوني
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 3المواصفة 
ينمرررررري دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 5المؤّشر  االستذكار أو الدراسة
يسررررررهم المحتررررررروى فرررررري دعرررررررم مهرررررررارات 
االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 

 استراتيجيات مناسبة
    

 4المواصفة 
يطرررررور دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث
 6المؤّشر 

وير مهرررررارات يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررر  
 القراءة والكتابة والتحدث

    

 5المواصفة 
يقررررررردم الررررررردليل أسررررررراليب تقرررررررويم 

 متعددة
 7المؤّشر 

يررررررررررررردعم المعلرررررررررررررم ليسرررررررررررررتخدم أدوات   
وأساليب تقويم متنوعة ومسرتمرة للتقرويم 

 الصفي
    

 8المؤشر يدعم التطوير المهني للمعلم   6المواصفة
يوفر مصرادر متنوعرة للتطروير المهنري 

 للمعلمين
    

 7المواصفة 
يوظرررررررف التقنيرررررررة لررررررردعم تعلررررررررم 

 وتعليم العلوم
 9المؤشر

يوجه المعلم إلى مصادر تقنيرة متنوعرة 
 لدعم تعلم وتعليم العلوم 

    
 دليل المعلم  -المواصفات الفنية 

 1المؤشر  الشكل الخارجي  1 المواصفة
يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للرررررررررردليل  

 بجاذبيته ومتانته
    

  2المواصفة 
اتسررررررررراق الررررررررردليل مرررررررررن حيرررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 2المؤشر 
أقسرررام الررردليل وعناصرررره منظمرررة بشررركل 

 كتمايز ومتسق ومتوازن

 3المؤشر
ترررررنظم فهرررررارس الررررردليل بشررررركل يعكرررررس 

 محتوياته ويمايز بينها
    

  3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الدليل 

 4المؤشر
مررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة تتسرررررم الر 

 علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 5المؤشر 
ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة 

 في جميع أجزاءة
    

 دليل المعلم  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة
 

مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن
 1المؤّشر 

ل حرررررول األفكرررررار ينرررررتظم محتررررروى الررررردلي
 الكبرى

    

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 
والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 

 الدليل 
 2المؤّشر 

تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 
 ومتسقة



597

333 
 

 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 2المواصفة
يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري 

 تصميم بنية الكتاب 

 2المؤّشر 
تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 

 ومتسقة
 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 3المؤشر 

 4المؤشر 
تتررررروفر مقررررردمات تعرررررين الطالرررررب علرررررى 

 استخدام كتاب العلوم

 5المؤشر
تتررروفر مرجعيرررات  تقررردم دعمرررا إضرررافيا 

 للمتعلم واألسرة
    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية

 6المؤّشر 
تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 

 ومتّسقة

 7المؤشر
يشررررررررررجع تصررررررررررميم مقرررررررررردمات الوحرررررررررردة  

 الطالب على التعلم 
 

 4المواصفة 
صرررررميم يظهرررررر االتسررررراق فررررري ت

 الفصول 

 8المؤّشر
تشررررررررجع تصررررررررميم مقرررررررردمات الفصررررررررول 

 الطالب على التعلم

 9المؤّشر
تُرنررررررررررّظم الفصررررررررول بنمطيرررررررة  واضررررررررحة 

 ومتّسقة

  
 10المؤشر

يرروفر الفصررل خيررارات متعررددة لمراجعررة 
 وتقويم التعلم  

 11المؤشر
تقررررردم فصرررررول الكتررررراب فرصرررررا متعرررررددة 

 لممارسة االستقصاء العلمي 
    

لصووووووووف الثوووووووواني ا
 المتوسط

 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس 

 12المؤشر
تشرررجع مقررردمات الررردرس الطالرررب علرررى 

 `التعلم 

 13المؤّشر
تُرنررررررررررررّظم الررررررررردروس بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 دليل المعلم  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

م المعلرررررررررم فررررررررري التركيرررررررررز علرررررررررى يررررررررردع
 االستقصاء

    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة 

 2المؤّشر 
يررررردعم المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررتعلم  

 المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
يسرررررررررهم المحتررررررررروى فررررررررري التخطررررررررريط    

 للتدريس وفق التعليم المتمايز

 4المؤشر 
 يررررررررردعم الررررررررردليل اسرررررررررتراتيجيات الرررررررررتعلم

 التعاوني
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 3المواصفة 
ينمرررررري دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 5المؤّشر  االستذكار أو الدراسة
يسررررررهم المحتررررررروى فرررررري دعرررررررم مهرررررررارات 
االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 

 استراتيجيات مناسبة
    

 4المواصفة 
يطرررررور دليررررررل المعلررررررم مهررررررارات 

 القراءة والكتابة والتحدث
 6المؤّشر 

وير مهرررررارات يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررر  
 القراءة والكتابة والتحدث

    

 5المواصفة 
يقررررررردم الررررررردليل أسررررررراليب تقرررررررويم 

 متعددة
 7المؤّشر 

يررررررررررررردعم المعلرررررررررررررم ليسرررررررررررررتخدم أدوات   
وأساليب تقويم متنوعة ومسرتمرة للتقرويم 

 الصفي
    

 8المؤشر يدعم التطوير المهني للمعلم   6المواصفة
يوفر مصرادر متنوعرة للتطروير المهنري 

 للمعلمين
    

 7المواصفة 
يوظرررررررف التقنيرررررررة لررررررردعم تعلررررررررم 

 وتعليم العلوم
 9المؤشر

يوجه المعلم إلى مصادر تقنيرة متنوعرة 
 لدعم تعلم وتعليم العلوم 

    
 دليل المعلم  -المواصفات الفنية 

 1المؤشر  الشكل الخارجي  1 المواصفة
يتميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للرررررررررردليل  

 بجاذبيته ومتانته
    

  2المواصفة 
اتسررررررررراق الررررررررردليل مرررررررررن حيرررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 2المؤشر 
أقسرررام الررردليل وعناصرررره منظمرررة بشررركل 

 كتمايز ومتسق ومتوازن

 3المؤشر
ترررررنظم فهرررررارس الررررردليل بشررررركل يعكرررررس 

 محتوياته ويمايز بينها
    

  3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الدليل 

 4المؤشر
مررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة تتسرررررم الر 

 علمية ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 5المؤشر 
ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة 

 في جميع أجزاءة
    

 دليل المعلم  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة
 

مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 
منظمررة بشرركل متمررايز ومتسرررق 

 ومتوازن
 1المؤّشر 

ل حرررررول األفكرررررار ينرررررتظم محتررررروى الررررردلي
 الكبرى

    

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 
والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 

 الدليل 
 2المؤّشر 

تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 
 ومتسقة
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الصووووووووف الثوووووووواني 
 المتوسط

 

 
 3المؤشر

تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررح لمكوناترررررره  تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل  

 وتمايز بينها

 5المؤشر 
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم
    

 المواصفة
3 

يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 
 الوحدات التعليمية

 6المؤّشر
تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم

 8المؤشر
يرردعم تصررميم مقدمررة الفصررل المعلررم    

 على تنفيذ الفصل  

 9المؤشر
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 .متعددة المستويات للفصل
    

 5المواصفة  
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 10المؤشر 
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتنفيررررذ الرررردرس  
بنمطيرررة  واضرررحة ومتّسرررقة مرررع طبيعرررة 

 المحتوى

 المؤشر11
فقرررات مرحلررة التحفيررز تتسررم بالوضرروح 
واالرتبرررررراط بمضررررررمون صررررررفحة كترررررراب 

 الطالب 

 12المؤشر 
فقرررات مرحلررة الترردريس تتسررم بالوضرروح 
واالرتبرررررراط بمضررررررمون صررررررفحة كترررررراب 

 الطالب 

 13المؤشر
ت مرحلرررة التقرررويم تتسرررم بالوضررروح  فقررررا

واالرتبرررررراط بفقرررررررة التقرررررررويم فرررررري كتررررررراب 
 الطالب 

 

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 أحياء

 
 

 أحياء  -كتاب الطالب  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين

 2المؤّشر 
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
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 2المواصفة 
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 المسبقة وأخذها باالعتبار

 4المؤّشر 
لمحتررروى الطرررالب علرررى تحّمرررل يشرررجع ا

 مسئولية التعلم

  5المؤّشر
يزيررررد المحترررروى مررررن الدافعيررررة والتفاعررررل 

 واالرتباط

 6المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى التشررراركية برررين جميرررع 

 الطالب
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

    

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
 مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل

 استراتيجيات مناسبة

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررررتهدف المحترررررررروى تطرررررررروير مهررررررررارة 

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
يسرررررتهدف المحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام 
المخططرررررررررررات التنظيميرررررررررررة الصرررررررررررورية 

 وخرائط المفاهيم
    

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 اءأحي
 

 4المواصفة
ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات 

 القراءة والكتابة والحوار

 11المؤّشر 
تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم القرائرررررري لرررررردى 

 الطالب
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

 13المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 في العلوم

 14المؤّشر 
ير مهرررارات يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطرررو 
 المحادثة والتواصل اللفظي

    

 5المواصفة 
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية

 15المؤّشر 
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب

 16المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 17المؤّشر 
يسررررررررتهدف تطرررررررروير مهررررررررارات السررررررررببية 

 لناقدوالتفكير ا

 18المؤّشر 
يسرتهدف تطرروير مهررارات إعررداد وقررراءة 

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
تحليررررررررررررررررل البيانررررررررررررررررات، واإلحصرررررررررررررررراء، 

 واالحتماالت 
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الصووووووووف الثوووووووواني 
 المتوسط

 

 
 3المؤشر

تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررح لمكوناترررررره  تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل  

 وتمايز بينها

 5المؤشر 
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم
    

 المواصفة
3 

يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 
 الوحدات التعليمية

 6المؤّشر
تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم

 8المؤشر
يرردعم تصررميم مقدمررة الفصررل المعلررم    

 على تنفيذ الفصل  

 9المؤشر
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 .متعددة المستويات للفصل
    

 5المواصفة  
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 10المؤشر 
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتنفيررررذ الرررردرس  
بنمطيرررة  واضرررحة ومتّسرررقة مرررع طبيعرررة 

 المحتوى

 المؤشر11
فقرررات مرحلررة التحفيررز تتسررم بالوضرروح 
واالرتبرررررراط بمضررررررمون صررررررفحة كترررررراب 

 الطالب 

 12المؤشر 
فقرررات مرحلررة الترردريس تتسررم بالوضرروح 
واالرتبرررررراط بمضررررررمون صررررررفحة كترررررراب 

 الطالب 

 13المؤشر
ت مرحلرررة التقرررويم تتسرررم بالوضررروح  فقررررا

واالرتبرررررراط بفقرررررررة التقرررررررويم فرررررري كتررررررراب 
 الطالب 

 

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 أحياء

 
 

 أحياء  -كتاب الطالب  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين

 2المؤّشر 
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 2المواصفة 
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 المسبقة وأخذها باالعتبار

 4المؤّشر 
لمحتررروى الطرررالب علرررى تحّمرررل يشرررجع ا

 مسئولية التعلم

  5المؤّشر
يزيررررد المحترررروى مررررن الدافعيررررة والتفاعررررل 

 واالرتباط

 6المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى التشررراركية برررين جميرررع 

 الطالب
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

    

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
 مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل

 استراتيجيات مناسبة

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررررتهدف المحترررررررروى تطرررررررروير مهررررررررارة 

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
يسرررررتهدف المحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام 
المخططرررررررررررات التنظيميرررررررررررة الصرررررررررررورية 

 وخرائط المفاهيم
    

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 اءأحي
 

 4المواصفة
ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات 

 القراءة والكتابة والحوار

 11المؤّشر 
تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم القرائرررررري لرررررردى 

 الطالب
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

 13المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 في العلوم

 14المؤّشر 
ير مهرررارات يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطرررو 
 المحادثة والتواصل اللفظي

    

 5المواصفة 
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية

 15المؤّشر 
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب

 16المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 17المؤّشر 
يسررررررررتهدف تطرررررررروير مهررررررررارات السررررررررببية 

 لناقدوالتفكير ا

 18المؤّشر 
يسرتهدف تطرروير مهررارات إعررداد وقررراءة 

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
تحليررررررررررررررررل البيانررررررررررررررررات، واإلحصرررررررررررررررراء، 

 واالحتماالت 
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 أحياء –كتاب الطالب  -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 
تميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب ي

 بجاذبيته ومتانته
    

 2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
تُرررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق وجررررررودة 

 عالية
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية ومتسقة

 6المؤشر 
تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة 

 في جميع أجزاءه

    
 أحياء –كتاب الطالب -مواصفات التناول والعرض  

 1المواصفة 
يتميررررررررررررز تصررررررررررررميم المحترررررررررررروى 

علررى األفكررار الكبرررى  بررالتركيز
 والوضوح    

 1المؤشر 
ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
    

 2المواصفة 
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الكتاب
 2المؤّشر 

تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 
 ومتسقة

    

 3المواصفة 
تصرررررميم  يظهرررررر االتسررررراق فررررري

 الوحدات
 3المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بنمطيررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة

    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول
 4المؤّشر 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 
 على التعلم

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 أحياء

 

 5مؤشر   
تُرنررررررررررررّظم الفصرررررررررول بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 5مواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 6مؤشر 
يشجع تصميم مقردمات الردرس الطالرب 

 على التعلم

 7المؤّشر 
تُرنررررررررررّظم الررررررردروس بطريقرررررررة واضرررررررحة   

 ومتّسقة
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 أحياء   -دليل المعلم  -المواصفات التربوية 

 1مواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

نوعرة معتمردة يشمل المحتوى أنشرطة مت
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 نشطين
    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

 2المؤّشر 
يرررررردعم الرررررردليل المعلررررررم فرررررري اسررررررتهداف 

 التعلم المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
يسررهم المحترروى فررري تخطرريط التررردريس  

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤّشر 
يسررررررهم المحترررررروى فرررررري دعررررررم مهررررررارات  

االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 
 استراتيجيات مناسبة

 5المؤّشر 
يدعم المعلم في تطوير مهارات القرراءة 

 والكتابة والتحدث
    

 3المواصفة 
دعررررررررم المعلررررررررم فرررررررري اسررررررررتخدام 

 أساليب تقويم متعددة
  6المؤّشر

يب يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسرررال
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 4المواصفة 
 توظيف التقنية لدعم التعلم

 7المؤّشر 
يدعم المعلم في استخدام التقنيرة لردعم  

 التعلم
    

 أحياء –دليل المعلم -المواصفات الفنية 
 الجاذبية والمتانة 1المؤشر  المظهر الخارجي للدليل 1المواصفة 

    

 أقسام الدليل   2واصفةالم

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

 صفحة االفتتاحية للوحدة   3المؤشر 

 للفصل( مخطط)صفحة منظم   4المؤشر 

 صفحة االفتتاحية للفصل 5المؤشر 

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 6المؤشر 

 توجيهات المعلم في الدروس 7المؤشر 

 ة التقييم بنهاية الفصلصفح 8المؤشر 

 مرجعيات الدليل 9المؤشر 
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 أحياء –كتاب الطالب  -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 
تميررررررررررز الشرررررررررركل الخررررررررررارجي للكترررررررررراب ي

 بجاذبيته ومتانته
    

 2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
تُرررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق وجررررررودة 

 عالية
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية ومتسقة

 6المؤشر 
تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة 

 في جميع أجزاءه

    
 أحياء –كتاب الطالب -مواصفات التناول والعرض  

 1المواصفة 
يتميررررررررررررز تصررررررررررررميم المحترررررررررررروى 

علررى األفكررار الكبرررى  بررالتركيز
 والوضوح    

 1المؤشر 
ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
    

 2المواصفة 
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الكتاب
 2المؤّشر 

تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 
 ومتسقة

    

 3المواصفة 
تصرررررميم  يظهرررررر االتسررررراق فررررري

 الوحدات
 3المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بنمطيررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة

    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول
 4المؤّشر 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 
 على التعلم

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 أحياء

 

 5مؤشر   
تُرنررررررررررررّظم الفصرررررررررول بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 5مواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 6مؤشر 
يشجع تصميم مقردمات الردرس الطالرب 

 على التعلم

 7المؤّشر 
تُرنررررررررررّظم الررررررردروس بطريقرررررررة واضرررررررحة   

 ومتّسقة
    

333 
 

 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 أحياء   -دليل المعلم  -المواصفات التربوية 

 1مواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

نوعرة معتمردة يشمل المحتوى أنشرطة مت
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 نشطين
    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

 2المؤّشر 
يرررررردعم الرررررردليل المعلررررررم فرررررري اسررررررتهداف 

 التعلم المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
يسررهم المحترروى فررري تخطرريط التررردريس  

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤّشر 
يسررررررهم المحترررررروى فرررررري دعررررررم مهررررررارات  

االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 
 استراتيجيات مناسبة

 5المؤّشر 
يدعم المعلم في تطوير مهارات القرراءة 

 والكتابة والتحدث
    

 3المواصفة 
دعررررررررم المعلررررررررم فرررررررري اسررررررررتخدام 

 أساليب تقويم متعددة
  6المؤّشر

يب يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسرررال
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 4المواصفة 
 توظيف التقنية لدعم التعلم

 7المؤّشر 
يدعم المعلم في استخدام التقنيرة لردعم  

 التعلم
    

 أحياء –دليل المعلم -المواصفات الفنية 
 الجاذبية والمتانة 1المؤشر  المظهر الخارجي للدليل 1المواصفة 

    

 أقسام الدليل   2واصفةالم

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

 صفحة االفتتاحية للوحدة   3المؤشر 

 للفصل( مخطط)صفحة منظم   4المؤشر 

 صفحة االفتتاحية للفصل 5المؤشر 

 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 6المؤشر 

 توجيهات المعلم في الدروس 7المؤشر 

 ة التقييم بنهاية الفصلصفح 8المؤشر 

 مرجعيات الدليل 9المؤشر 
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 المالحق 10المؤشر 
    

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 أحياء

 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في دليل المعلم

 11المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية متسقة

 12المؤشر 
سررررقة ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة مت

 في جميع أجزاءه
    

 أحياء –دليل المعلم  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 

 منظمة بشكل متمايز ومتسق
 1المؤشر 

يتميررز تصررميم المحترروى بررالتركيز علررى 
 األفكار الكبرى والوضوح  

    

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 

بنيررررررررة  والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم
 الدليل

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر 
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررحا لمكوناترررررره تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل 

 وتمايز بينها 

 5المؤشر 
ا تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافي

 للمعلم
    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية
 6المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة

    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم

 8المؤشر 
دمرررة الفصرررل المعلرررم يسررراعد تصرررميم مق

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 9المؤشر 
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن الفصل 

 10المؤشر 
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 متعددة المستويات في الفصل
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 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس
 11المؤشر 

ت الرررررردروس بنمطيررررررة تُرنرررررررررّظم مكونررررررا  
 واضحة ومتّسقة

 

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

 فيزياء –كتاب الطالب  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين

 2مؤّشر ال
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة 
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 المسبقة وأخذها باالعتبار

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

  

 4المؤّشر 
لرررى تحّمرررل يشرررجع المحتررروى الطرررالب ع

 مسئولية التعلم

 5المؤّشر 
يزيررررد المحترررروى مررررن الدافعيررررة والتفاعررررل 

 واالرتباط

 6المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى التشررراركية برررين جميرررع 

 الطالب
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

    

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل 

 اسبةاستراتيجيات من

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارة   

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
يسرررررتهدف المحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام 
المخططرررررررررررات التنظيميرررررررررررة الصرررررررررررورية 

 وخرائط المفاهيم
    

 4المواصفة 
 ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات

 القراءة والكتابة والحوار

 11المؤّشر 
تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم القرائرررررري لرررررردى 

 الطالب
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

 13المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 في العلوم

 14المؤّشر 
يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية
 15المؤّشر 

يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 
 لدى الطالب



603

332 
 

 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

 المالحق 10المؤشر 
    

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 أحياء

 

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في دليل المعلم

 11المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية متسقة

 12المؤشر 
سررررقة ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة مت

 في جميع أجزاءه
    

 أحياء –دليل المعلم  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 

 منظمة بشكل متمايز ومتسق
 1المؤشر 

يتميررز تصررميم المحترروى بررالتركيز علررى 
 األفكار الكبرى والوضوح  

    

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 

بنيررررررررة  والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم
 الدليل

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر 
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررحا لمكوناترررررره تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل 

 وتمايز بينها 

 5المؤشر 
ا تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافي

 للمعلم
    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الوحدات التعليمية
 6المؤّشر 

تُرنرررررررررررّظم الوحرررررررردات بطريقررررررررة واضررررررررحة 
 ومتّسقة

    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 7المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم

 8المؤشر 
دمرررة الفصرررل المعلرررم يسررراعد تصرررميم مق

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 9المؤشر 
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن الفصل 

 10المؤشر 
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 متعددة المستويات في الفصل
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 5المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس
 11المؤشر 

ت الرررررردروس بنمطيررررررة تُرنرررررررررّظم مكونررررررا  
 واضحة ومتّسقة

 

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

 فيزياء –كتاب الطالب  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين

 2مؤّشر ال
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة 
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 المسبقة وأخذها باالعتبار

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

  

 4المؤّشر 
لرررى تحّمرررل يشرررجع المحتررروى الطرررالب ع

 مسئولية التعلم

 5المؤّشر 
يزيررررد المحترررروى مررررن الدافعيررررة والتفاعررررل 

 واالرتباط

 6المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى التشررراركية برررين جميرررع 

 الطالب
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

    

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل 

 اسبةاستراتيجيات من

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارة   

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
يسرررررتهدف المحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام 
المخططرررررررررررات التنظيميرررررررررررة الصرررررررررررورية 

 وخرائط المفاهيم
    

 4المواصفة 
 ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات

 القراءة والكتابة والحوار

 11المؤّشر 
تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم القرائرررررري لرررررردى 

 الطالب
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

 13المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 في العلوم

 14المؤّشر 
يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية
 15المؤّشر 

يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 
 لدى الطالب
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 16المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 17المؤّشر 
يسررررررررتهدف تطرررررررروير مهررررررررارات السررررررررببية 

 والتفكير الناقد

 18المؤّشر 
ت إعررداد وقررراءة يسرتهدف تطرروير مهررارا

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
تحليررررررررررررررررل البيانررررررررررررررررات، واإلحصرررررررررررررررراء،  

 واالحتماالت 

 20المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
المعرادالت ووظائفهررا التفاعليررة ومسررائل 

 الجبر
    

 فيزياء –كتاب الطالب  -المواصفات الفنية
 الجاذبية والمتانة 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 

    

 2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤّشر 

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
وجررررررودة ترررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق 

 عالية
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤّشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية ومتسقة

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

 6المؤّشر 
تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة 

 في جميع أجزاءه
    

 فيزياء –كتاب الطالب  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
يتميررررررررررررز تصررررررررررررميم المحترررررررررررروى 
بررالتركيز علررى األفكررار الكبرررى 

 والوضوح
 1المؤشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
    

 2المواصفة
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الكتاب
 2المؤّشر 

دة تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررد
 ومتسقة

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 3المؤّشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 4المؤشر 
تُرنررررررررررررّظم الفصرررررررررول بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
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 4مواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 5مؤشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 6المؤّشر 
تُرنررررررررررررّظم الررررررررردروس بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 فيزياء –دليل المعلم  -المواصفات التربوية 

 2مواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 2المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين
    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 1مواصفة 

 1المؤّشر 
يرررررردعم الرررررردليل المعلررررررم فرررررري اسررررررتهداف 

 التعلم المتمركز على المتعلم

 .المؤّشر 
يسرررهم المحتررروى فررري تخطررريط التررردريس 

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤّشر 
يسررررررهم المحتررررررروى فرررررري دعرررررررم مهرررررررارات 
االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 

 سبةاستراتيجيات منا

 .المؤّشر 
يدعم المعلم في تطوير مهارات القرراءة 

 والكتابة والتحدث
    

 .مواصفة
دعررررررررم المعلررررررررم فرررررررري اسررررررررتخدام 

 أساليب تقويم متعددة
 7المؤّشر 

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب 
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 7ر المؤشّ  توظيف التقنية لدعم التعلم 4مواصفة
يدعم المعلم في استخدام التقنيرة لردعم  

 التعلم
    

 فيزياء –دليل المعلم -المواصفات الفنية 
 الجاذبية والمتانة 1المؤشر  المظهر الخارجي  للدليل 1المواصفة

    

 أقسام الدليل 2المواصفة 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 
 الفصل  ( مخطط)صفحة منظم  3المؤشر 
 صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 
 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 
 المساعدة في تحضير الدروس  6المؤشر 
 صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 
 صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 
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 16المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب

 17المؤّشر 
يسررررررررتهدف تطرررررررروير مهررررررررارات السررررررررببية 

 والتفكير الناقد

 18المؤّشر 
ت إعررداد وقررراءة يسرتهدف تطرروير مهررارا

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
تحليررررررررررررررررل البيانررررررررررررررررات، واإلحصرررررررررررررررراء،  

 واالحتماالت 

 20المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
المعرادالت ووظائفهررا التفاعليررة ومسررائل 

 الجبر
    

 فيزياء –كتاب الطالب  -المواصفات الفنية
 الجاذبية والمتانة 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 

    

 2المواصفة
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤّشر 

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
وجررررررودة ترررررردرج الصررررررور بررررررنمط متّسررررررق 

 عالية
    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في الكتاب

 5المؤّشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية ومتسقة

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

 6المؤّشر 
تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة 

 في جميع أجزاءه
    

 فيزياء –كتاب الطالب  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
يتميررررررررررررز تصررررررررررررميم المحترررررررررررروى 
بررالتركيز علررى األفكررار الكبرررى 

 والوضوح
 1المؤشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
    

 2المواصفة
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الكتاب
 2المؤّشر 

دة تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررد
 ومتسقة

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 3المؤّشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 4المؤشر 
تُرنررررررررررررّظم الفصرررررررررول بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
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 4مواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 5مؤشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 6المؤّشر 
تُرنررررررررررررّظم الررررررررردروس بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 فيزياء –دليل المعلم  -المواصفات التربوية 

 2مواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء
 2المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين
    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 1مواصفة 

 1المؤّشر 
يرررررردعم الرررررردليل المعلررررررم فرررررري اسررررررتهداف 

 التعلم المتمركز على المتعلم

 .المؤّشر 
يسرررهم المحتررروى فررري تخطررريط التررردريس 

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤّشر 
يسررررررهم المحتررررررروى فرررررري دعرررررررم مهرررررررارات 
االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 

 سبةاستراتيجيات منا

 .المؤّشر 
يدعم المعلم في تطوير مهارات القرراءة 

 والكتابة والتحدث
    

 .مواصفة
دعررررررررم المعلررررررررم فرررررررري اسررررررررتخدام 

 أساليب تقويم متعددة
 7المؤّشر 

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب 
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 7ر المؤشّ  توظيف التقنية لدعم التعلم 4مواصفة
يدعم المعلم في استخدام التقنيرة لردعم  

 التعلم
    

 فيزياء –دليل المعلم -المواصفات الفنية 
 الجاذبية والمتانة 1المؤشر  المظهر الخارجي  للدليل 1المواصفة

    

 أقسام الدليل 2المواصفة 

 مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 
 الفصل  ( مخطط)صفحة منظم  3المؤشر 
 صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 
 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 
 المساعدة في تحضير الدروس  6المؤشر 
 صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 
 صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 
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الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

 المالحق 9المؤشر 
    

 3المواصفة 
الترميز وعالمات التررقيم  يتسق

 في دليل المعلم

 10المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية متسقة

 11المؤشر 
ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة 

 في جميع أجزاءه

    
 فيزياء –دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 

 ز ومتسقمنظمة بشكل متماي
 1المؤشر 

يتميررز تصررميم المحترروى بررالتركيز علررى 
 األفكار الكبرى والوضوح  

    

 2المواصفة 
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الدليل

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر 
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  

اترررررره تعررررررين للرررررردليل ترررررروفر شرررررررحا لمكون
 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل 

 وتمايز بينها 

 5المؤشر 
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم  6المؤّشر 
 للتخطيط لتعليم العلوم

 7شر المؤ 
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 8المؤشر 
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن الفصل 

 9المؤشر 
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 متعددة المستويات في الفصل

    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 10المؤشر 
يررررردعم تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم 

 للتخطيط لتنفيذ الدرس

 11المؤشر 
تُرنرررررررررّظم مكونررررررات الرررررردروس بنمطيررررررة   

 واضحة ومتّسقة
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الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 كيمياء

 كيمياء –كتاب الطالب  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

ة متنوعرة معتمردة يشمل المحتوى أنشرط
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين

 2المؤّشر 
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 لمسبقة وأخذها باالعتبارا

 4المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى الطرررالب علرررى تحّمرررل 

 مسئولية التعلم

 5المؤّشر 
يزيررررد المحترررروى مررررن الدافعيررررة والتفاعررررل 

 واالرتباط

 6المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى التشررراركية برررين جميرررع 

 الطالب
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

    

الصوووووووووووووووووف األول 
 ثانويال
 

 كيمياء

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل 

 استراتيجيات مناسبة

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررررتهدف المحترررررررروى تطرررررررروير مهررررررررارة 

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
يسرررررتهدف المحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام 

خططرررررررررررات التنظيميرررررررررررة الصرررررررررررورية الم
 وخرائط المفاهيم

    

 4المواصفة 
ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات 

 القراءة والكتابة والحوار

 11المؤّشر 
تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم القرائرررررري لرررررردى 

 الطالب
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

 13المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 العلوم في

 14المؤّشر   
يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة 
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية

 15المؤّشر 
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب

 16المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب
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الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 فيزياء

 المالحق 9المؤشر 
    

 3المواصفة 
الترميز وعالمات التررقيم  يتسق

 في دليل المعلم

 10المؤشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية متسقة

 11المؤشر 
ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة 

 في جميع أجزاءه

    
 فيزياء –دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 

 ز ومتسقمنظمة بشكل متماي
 1المؤشر 

يتميررز تصررميم المحترروى بررالتركيز علررى 
 األفكار الكبرى والوضوح  

    

 2المواصفة 
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الدليل

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر 
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  

اترررررره تعررررررين للرررررردليل ترررررروفر شرررررررحا لمكون
 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل 

 وتمايز بينها 

 5المؤشر 
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم  6المؤّشر 
 للتخطيط لتعليم العلوم

 7شر المؤ 
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 8المؤشر 
تترررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري 

 ضمن الفصل 

 9المؤشر 
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 متعددة المستويات في الفصل

    

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 10المؤشر 
يررررردعم تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم 

 للتخطيط لتنفيذ الدرس

 11المؤشر 
تُرنرررررررررّظم مكونررررررات الرررررردروس بنمطيررررررة   

 واضحة ومتّسقة
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الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 كيمياء

 كيمياء –كتاب الطالب  -المواصفات التربوية 

 1المواصفة 
تمحرررررررررررررور المحتررررررررررررروى حرررررررررررررول 

 االستقصاء

 1المؤّشر 

ة متنوعرة معتمردة يشمل المحتوى أنشرط
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 .نشطين

 2المؤّشر 
يطرررور المحتررروى عمليرررات العلرررم ضرررمن 

 أنشطة وسياقات مختلفة
    

 2المواصفة
اعتمرررررراد بنرررررراء المحترررررروى علررررررى 
 التعلم المتمركز حول الطالب

 3المؤّشر 
يؤكررررد المحترررروى علررررى تنشرررريط المعرفررررة 

 لمسبقة وأخذها باالعتبارا

 4المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى الطرررالب علرررى تحّمرررل 

 مسئولية التعلم

 5المؤّشر 
يزيررررد المحترررروى مررررن الدافعيررررة والتفاعررررل 

 واالرتباط

 6المؤّشر 
يشرررجع المحتررروى التشررراركية برررين جميرررع 

 الطالب
 يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

    

الصوووووووووووووووووف األول 
 ثانويال
 

 كيمياء

 3المواصفة 
يسررررررررررتهدف المحترررررررررروى تنميرررررررررررة 
مهرررارات االسرررتذكار مرررن خرررالل 

 استراتيجيات مناسبة

 8المؤّشر 
يتضررررررررمن المحترررررررروى فرصررررررررا لتطرررررررروير 

 مهارات تدوين المالحظات

 9المؤّشر 
يسررررررررتهدف المحترررررررروى تطرررررررروير مهررررررررارة 

 التلخي  لدى الطالب

 10المؤّشر 
يسرررررتهدف المحتررررروى تطررررروير اسرررررتخدام 

خططرررررررررررات التنظيميرررررررررررة الصرررررررررررورية الم
 وخرائط المفاهيم

    

 4المواصفة 
ربررررط محترررروى العلرررروم بمهررررارات 

 القراءة والكتابة والحوار

 11المؤّشر 
تطرررررروير مسررررررتوى الفهررررررم القرائرررررري لرررررردى 

 الطالب
 تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

 13المؤّشر 
يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة 

 العلوم في

 14المؤّشر   
يقررردم المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
    

 5المواصفة 
ربرررررط محتررررروى العلررررروم برررررالطرق 

 والمهارات الرياضية

 15المؤّشر 
يطور المحتوى مهارت حرل المشركالت 

 لدى الطالب

 16المؤّشر 
يسررتهدف تطرروير مهررارات القيرراس لرردى 

 الطالب
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 17ّشر المؤ 
يسررررررررتهدف تطرررررررروير مهررررررررارات السررررررررببية 

 والتفكير الناقد

 18المؤّشر 
يسرتهدف تطرروير مهررارات إعررداد وقررراءة 

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
تحليررررررررررررررررل البيانررررررررررررررررات، واإلحصرررررررررررررررراء،  

 واالحتماالت 

 20المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 

ادالت ووظائفهررا التفاعليررة ومسررائل المعر
 الجبر

    
 كيمياء –كتاب الطالب  -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب   1المواصفة
يتميررررررررز الشرررررررركل الخررررررررارجي للكترررررررراب   

 بجاذبيته ومتانته
    

 2المواصفة 
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 وعناصرهأقسام الكتاب  2المؤّشر 

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
ترررردرج الصررررور بررررنمط متّسررررق وجررررودة   

 عالية
    

 3المواصفة 

يتسق الترميز وعالمات التررقيم 
 في الكتاب

 5المؤّشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية ومتسقة

 6المؤّشر 
قم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة ترررر 

 في جميع أجزاءه
    

 كيمياء –كتاب الطالب  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
يتميررررررررررررز تصررررررررررررميم المحترررررررررررروى 
بررالتركيز علررى األفكررار الكبرررى 

 والوضوح
 1المؤشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
    

األول الصوووووووووووووووووف 
 الثانوي

 
 كيمياء

  2المواصفة
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الكتاب
 2المؤّشر 

تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 
 ومتسقة

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول 

 3المؤّشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 4مؤشر 
طريقرررررررررة واضرررررررررحة تنررررررررررررّظم الفصرررررررررول ب

 ومتّسقة
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 4مواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 5مؤشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 6المؤّشر 
تُرنررررررررررررّظم الررررررررردروس بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 كيمياء –مواصفات تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي 

 1المواصفة
ى حرررررررررررررول تمحرررررررررررررور المحترررررررررررررو 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 نشطين
    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

 2المؤّشر 
يرررررردعم الرررررردليل المعلررررررم فرررررري اسررررررتهداف 

 التعلم المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
لمحترروى فررري تخطرريط التررردريس يسررهم ا 

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤّشر 
يسررررررهم المحترررررروى فرررررري دعررررررم مهررررررارات  

االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 
 استراتيجيات مناسبة

 5المؤّشر 
يدعم المعلم في تطوير مهارات القرراءة 

 والكتابة والتحدث
    

 3المواصفة 
دعررررررررم المعلررررررررم فرررررررري اسررررررررتخدام 

 تعددةأساليب تقويم م
 6المؤّشر 

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب 
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 7المؤّشر  توظيف التقنية لدعم التعلم 4المواصفة 
يدعم المعلم في استخدام التقنيرة لردعم  

 التعلم
    

 كيمياء –دليل المعلم  -المواصفات الفنية 

 الجاذبية والمتانة 1المؤشر  جي للدليلالمظهر الخار  1المواصفة
    

 أقسام الدليل 2المواصفة 

 مكونات مقدمات الدليل  2المؤشر 
 الفصل( مخطط)صفحة منظم   3المؤشر 
 صفحة االفتتاحية للفصل 4المؤشر 
 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 
 المساعدة في تحضير الدروس 6المؤشر 
 صفحة دليل الدراسة  7مؤشر ال

 صفحة التقييم بنهاية الفصل  8المؤشر 
 مرجعيات الدليل  9المؤشر 
 المالحق 10المؤشر
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 17ّشر المؤ 
يسررررررررتهدف تطرررررررروير مهررررررررارات السررررررررببية 

 والتفكير الناقد

 18المؤّشر 
يسرتهدف تطرروير مهررارات إعررداد وقررراءة 

 الرسوم البيانية لدى الطالب

 19المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 
تحليررررررررررررررررل البيانررررررررررررررررات، واإلحصرررررررررررررررراء،  

 واالحتماالت 

 20المؤّشر 
يسررررررتهدف المحترررررروى تطرررررروير مهررررررارات 

ادالت ووظائفهررا التفاعليررة ومسررائل المعر
 الجبر

    
 كيمياء –كتاب الطالب  -المواصفات الفنية 

 1المؤّشر  الشكل الخارجي للكتاب   1المواصفة
يتميررررررررز الشرررررررركل الخررررررررارجي للكترررررررراب   

 بجاذبيته ومتانته
    

 2المواصفة 
اتسرررررررراق الكترررررررراب مررررررررن حيررررررررث 

 التصميم واإلخراج

 وعناصرهأقسام الكتاب  2المؤّشر 

 3المؤّشر 
تُرنرررررررّظم فهررررارس الكترررراب بشرررركل يعكررررس 

 محتوياته ويمايز بينها

 4المؤّشر 
ترررردرج الصررررور بررررنمط متّسررررق وجررررودة   

 عالية
    

 3المواصفة 

يتسق الترميز وعالمات التررقيم 
 في الكتاب

 5المؤّشر 
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية ومتسقة

 6المؤّشر 
قم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة ترررر 

 في جميع أجزاءه
    

 كيمياء –كتاب الطالب  -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة 
يتميررررررررررررز تصررررررررررررميم المحترررررررررررروى 
بررالتركيز علررى األفكررار الكبرررى 

 والوضوح
 1المؤشر 

ينررررتظم محترررروى الكترررراب حررررول األفكررررار 
الكبرررررى ممررررا يرررروفر تعلمررررا أكثررررر بوقررررت 

 أقصر
    

األول الصوووووووووووووووووف 
 الثانوي

 
 كيمياء

  2المواصفة
االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري 

 تصميم بنية الكتاب
 2المؤّشر 

تظهرررررر بنيرررررة الكتررررراب بنمطيرررررة محرررررددة 
 ومتسقة

    

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول 

 3المؤّشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 4مؤشر 
طريقرررررررررة واضرررررررررحة تنررررررررررررّظم الفصرررررررررول ب

 ومتّسقة
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 4مواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 5مؤشر 
يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالرب 

 على التعلم

 6المؤّشر 
تُرنررررررررررررّظم الررررررررردروس بطريقرررررررررة واضرررررررررحة 

 ومتّسقة
    

 كيمياء –مواصفات تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي 

 1المواصفة
ى حرررررررررررررول تمحرررررررررررررور المحترررررررررررررو 

 االستقصاء
 1المؤّشر 

يشمل المحتوى أنشرطة متنوعرة معتمردة 
علرررررررى االستقصررررررراء، وترررررررزّود الطرررررررالب 
بفرررررررررر  متعرررررررررددة ليكونررررررررروا متعلمرررررررررين 

 نشطين
    

 التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

 2المؤّشر 
يرررررردعم الرررررردليل المعلررررررم فرررررري اسررررررتهداف 

 التعلم المتمركز على المتعلم

 3المؤّشر 
لمحترروى فررري تخطرريط التررردريس يسررهم ا 

 وفق التعلم المتمايز

 4المؤّشر 
يسررررررهم المحترررررروى فرررررري دعررررررم مهررررررارات  

االسررررررررتذكار أو الدراسررررررررة مررررررررن خررررررررالل 
 استراتيجيات مناسبة

 5المؤّشر 
يدعم المعلم في تطوير مهارات القرراءة 

 والكتابة والتحدث
    

 3المواصفة 
دعررررررررم المعلررررررررم فرررررررري اسررررررررتخدام 

 تعددةأساليب تقويم م
 6المؤّشر 

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب 
 تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

    

 7المؤّشر  توظيف التقنية لدعم التعلم 4المواصفة 
يدعم المعلم في استخدام التقنيرة لردعم  

 التعلم
    

 كيمياء –دليل المعلم  -المواصفات الفنية 

 الجاذبية والمتانة 1المؤشر  جي للدليلالمظهر الخار  1المواصفة
    

 أقسام الدليل 2المواصفة 

 مكونات مقدمات الدليل  2المؤشر 
 الفصل( مخطط)صفحة منظم   3المؤشر 
 صفحة االفتتاحية للفصل 4المؤشر 
 الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 
 المساعدة في تحضير الدروس 6المؤشر 
 صفحة دليل الدراسة  7مؤشر ال

 صفحة التقييم بنهاية الفصل  8المؤشر 
 مرجعيات الدليل  9المؤشر 
 المالحق 10المؤشر
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 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في دليل المعلم

 11المؤشر
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية متسقة

 12المؤشر
لرررردليل بطريقررررة متسررررقة ترررررقم صررررفحات ا
 في جميع أجزاءه

    

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 كيمياء

 كيمياء –دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 

 منظمة بشكل متمايز ومتسق
 1المؤشر 

يتميررز تصررميم المحترروى بررالتركيز علررى 
 األفكار الكبرى والوضوح  

    

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 
والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 

 الدليل

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر 
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررحا لمكوناترررررره تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل 

 وتمايز بينها 

 5المؤشر 
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم
 

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 6المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم

 7المؤشر 
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

  
 8المؤشر 

ات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري تترررروفر فقررررر 
 ضمن الفصل 

 9المؤشر 
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 متعددة المستويات في الفصل
 

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 10المؤشر 
يررررردعم تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم 

 للتخطيط لتنفيذ الدرس

 11المؤشر 
ة تُرنرررررررررررّظم مكونررررررررات الرررررررردروس بنمطيررررررررر

 واضحة ومتّسقة
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 2ملحق 
 بطاقاتتحليلاالتساقفيصورتهاالنهائية

 الصف الثاني االبتدائي

 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة 

 1ر المؤشّ 

يقّدم أنشطة متنوعة معتمدة علتى االستقصتاء 
تشتتتّكل بمجموعهتتتا تركيتتتز الوحتتتدة، وتتتتزّود 
الطتتتالب بفتتترد متعتتتددة ليكونتتتوا متعلمتتتين 

 .نشطين

      

1,1 
" أستكشتتف"تقتتّدم أنشتتطة استكشتتافية بعنتتوان 

 .تشّجع على المالحظة والتنبؤ والتفسير
      

1,2 
لتشتتجيع " أنظتتر وتستتاءل"تستتتخدم خاصتتية 

لة الطالب وتشتجع خاصتية أختبتر نفستي أسئ
 "والتفكير الناقد" مراجعة الدرس"و 

      

1,3 

الفكتتتترة "و " األنشتتتتطة"تستتتتتخدم مناقشتتتتات 
لتشتتجيع الطتتالب لطتترح أستتئلتهم " الرئيستتة

ونتتتتائج بحتتتثهم واستتتتنتاجاتهم لفظيتتتا وكتتت ل  
 بشكل مكتوب

      

1,4 

ضتتتتمن مرجعيتتتتات )يستتتتتخدم دليتتتتل العلتتتتوم
الطتتالب علتتى أن يتتألفوا لمستتاعدة ( الطالتتب

األدوات والتقنيات المهمة في االستقصتاءات 
 العلمية

      

يطور المحتوى عمليات العلتم ضتمن أنشتطة  2المؤّشر 
 وسياقات مختلفة

      

2,1 

كتتن "يتضتتمن جتتزء متتا قبتتل الوحتتدات فقتترة 
ويقتتتدم المتتتنهج " عالمتتتا أو اعمتتتل كالعلمتتتاء 

بـ توليد العلمي ويتوّسع في العمليات المتعلقة 
الفرضتتتتيات واختبارهتتتتا، تحليتتتتل البيانتتتتات، 

 واستخالد االستنتاجات

      

2,2 
تشتتتّجع أنشتتتطة التقصتتتي المالحظتتتة والتنبتتتؤ 

 والتفسير
      

التجريتتتب " المختبتتترات الستتتريعة"تتضتتتمن  2,3
 والقياس والتفسير

      

المالحظتتة " أنظتتر وتستتاءل"تشتتّجع فقتترات  2,4
 واالستدالل والتنبؤ
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 مؤشرال رقم المواصفة رقم الصف

    

 3المواصفة 
يتسق الترميز وعالمات التررقيم 

 في دليل المعلم

 11المؤشر
تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة 

 علمية متسقة

 12المؤشر
لرررردليل بطريقررررة متسررررقة ترررررقم صررررفحات ا
 في جميع أجزاءه

    

الصوووووووووووووووووف األول 
 الثانوي

 
 كيمياء

 كيمياء –دليل المعلم -مواصفات التناول والعرض 

 1المواصفة
مكونرررررررررات الرررررررررردليل وعناصررررررررررره 

 منظمة بشكل متمايز ومتسق
 1المؤشر 

يتميررز تصررميم المحترروى بررالتركيز علررى 
 األفكار الكبرى والوضوح  

    

 2المواصفة 
يظهرررررررررررر االتسررررررررررراق والتركيرررررررررررز 
والتمرررررررايز فرررررررري تصرررررررميم بنيررررررررة 

 الدليل

 2المؤّشر 
تظهررررررر بنيررررررة الرررررردليل بنمطيررررررة محررررررددة 

 ومتسقة

 3المؤشر 
تتروفر مقردمات تعكرس األسرس النظريررة  
للرررررردليل ترررررروفر شرررررررحا لمكوناترررررره تعررررررين 

 المعلم على استخدامه

 4المؤشر 
تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل 

 وتمايز بينها 

 5المؤشر 
تتررررروفر مصررررررادر تقررررردم دعمررررررا إضررررررافيا 

 للمعلم
 

 3المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الفصول

 6المؤّشر 
يرررردعم تنظرررريم مقرررردمات الفصررررل المعلررررم 

 للتخطيط لتعليم العلوم

 7المؤشر 
يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم 

 على تنشيط المعرفة القبلية للطالب

  
 8المؤشر 

ات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري تترررروفر فقررررر 
 ضمن الفصل 

 9المؤشر 
تترررررروفر خيررررررارات لتقررررررويم أداء الطالررررررب 

 متعددة المستويات في الفصل
 

 4المواصفة 
يظهرررررر االتسررررراق فررررري تصرررررميم 

 الدروس

 10المؤشر 
يررررردعم تنظررررريم مخطرررررط الررررردرس المعلرررررم 

 للتخطيط لتنفيذ الدرس

 11المؤشر 
ة تُرنرررررررررررّظم مكونررررررررات الرررررررردروس بنمطيررررررررر

 واضحة ومتّسقة
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 2ملحق 
 بطاقاتتحليلاالتساقفيصورتهاالنهائية

 الصف الثاني االبتدائي

 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة 

 1ر المؤشّ 

يقّدم أنشطة متنوعة معتمدة علتى االستقصتاء 
تشتتتّكل بمجموعهتتتا تركيتتتز الوحتتتدة، وتتتتزّود 
الطتتتالب بفتتترد متعتتتددة ليكونتتتوا متعلمتتتين 

 .نشطين

      

1,1 
" أستكشتتف"تقتتّدم أنشتتطة استكشتتافية بعنتتوان 

 .تشّجع على المالحظة والتنبؤ والتفسير
      

1,2 
لتشتتجيع " أنظتتر وتستتاءل"تستتتخدم خاصتتية 

لة الطالب وتشتجع خاصتية أختبتر نفستي أسئ
 "والتفكير الناقد" مراجعة الدرس"و 

      

1,3 

الفكتتتترة "و " األنشتتتتطة"تستتتتتخدم مناقشتتتتات 
لتشتتجيع الطتتالب لطتترح أستتئلتهم " الرئيستتة

ونتتتتائج بحتتتثهم واستتتتنتاجاتهم لفظيتتتا وكتتت ل  
 بشكل مكتوب

      

1,4 

ضتتتتمن مرجعيتتتتات )يستتتتتخدم دليتتتتل العلتتتتوم
الطتتالب علتتى أن يتتألفوا لمستتاعدة ( الطالتتب

األدوات والتقنيات المهمة في االستقصتاءات 
 العلمية

      

يطور المحتوى عمليات العلتم ضتمن أنشتطة  2المؤّشر 
 وسياقات مختلفة

      

2,1 

كتتن "يتضتتمن جتتزء متتا قبتتل الوحتتدات فقتترة 
ويقتتتدم المتتتنهج " عالمتتتا أو اعمتتتل كالعلمتتتاء 

بـ توليد العلمي ويتوّسع في العمليات المتعلقة 
الفرضتتتتيات واختبارهتتتتا، تحليتتتتل البيانتتتتات، 

 واستخالد االستنتاجات

      

2,2 
تشتتتّجع أنشتتتطة التقصتتتي المالحظتتتة والتنبتتتؤ 

 والتفسير
      

التجريتتتب " المختبتتترات الستتتريعة"تتضتتتمن  2,3
 والقياس والتفسير

      

المالحظتتة " أنظتتر وتستتاءل"تشتتّجع فقتترات  2,4
 واالستدالل والتنبؤ
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

2,5 
يشتتتتجع المحتتتتتوى تنميتتتتة مهتتتتارات التفكيتتتتر 
األساستتية والمركبتتة متتن ختتالل فقتترات أفكتتر 

 .وأتحدث واكتب واختبر نفسي

      

2,6 

" المفكتتترات اإللكترونيتتتة"تستتتتخدم أنشتتتطة 
لمستتتاعدة الطتتتالب علتتتى تطتتتوير مهتتتارات 
البحث واالتصال متن ختالل القتراءة والتقيتيم 

 والتلخيص والكتابة

      

2,7 

علتتى االنترنتت  " العلتتوم  التطبيقيتتة"تستتتخدم 
واأٌلقتتتتتتراد التفاعليتتتتتتة المعتمتتتتتتدة  علتتتتتتى 
المحاكيتتات االستتتتطالعية متتن أجتتتل تطتتتوير 

 مهارات حل المشكالت

      

2,8 

يقتدم المحتتتوى الطريقتتة العلميتة ويتوستتع فتتي 
ضتتتمن . خطتتتوة توليتتتد الفتتتروه واختبارهتتتا

فتتي الجتتزء متتا قبتتل " أعمتتل كالعلمتتاء"فقتترة 
 الوحدات

      

2,9 
يوجه المحتوى الطالب إلى خطتوات تكتوين 
الفرضتتتية واختبارهتتتا والتوصتتتل لالستتتتنتا  

 ".استكشف "ضمن فقرة 

      

2,10 
يركز المحتوى على خطتوات تكتوين وتوليتد 

خطتتتتوة فتتتتي "الفرضتتتتية ضتتتتمن فقتتتترات   
 "األنشطة االستكشافية

      

2,11 
يشتتتتجع المحتتتتتوى الطتتتتالب علتتتتى المقارنتتتتة 

مراجعتتتة "ستتتئلة فتتتي والتصتتتنيف بطتتترح األ
 أختبر نفسي"و " الدرس

      

 2المواصفة
اعتمتاد بنتتاء المحتتتوى علتى التتتعلم المتمركتتز 

 حول الطالب
      

       صمم  الدروس بدمج مراحل دورة التعلم 3المؤّشر 

3,1 
يثيتتر المحتتتوى اهتمتتام الطتتالب متتن :التهيئتتة 

ختتتالل أستتتئلة أنظتتتر وأتستتتاءل ،والمناقشتتتات 
 الصفية

      

3,2 

تتتتوفر األنشتتتطة االستكشتتتافية : االستكشتتتاف
األوليتتة قبتتل قتتراءة التتدرس الفرصتتة لتقتتديم 
المفتتتاهيم المفتاحيتتتة والتتتتي ستتتيتطور حولهتتتا 

 الدرس
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

3,3 

" أقترأ وأتعلتم"يقدم المحتتوى ضتمن : الشرح
المفتتردات المهمتتة ويصتتل التتنص والصتتور 

" المختبتتر الستتريع"أجتتزاء المحتتتوى ويتتوفر 
لطتتالب  لتعميتتق المفتتاهيم فرصتتة إضتتافية  ل

 المفتاحية

      

3,4 
مراجعتتتة التتتدرس وطتتترق "تقتتتيس : التقتتتويم

التقويم البنتائي األخترى فهتم الطتالب وتتوفر 
 فرصا إلعادة التدريس

      

3,5 
" القتتتتراءة العلميتتتتة"التوستتتتع تقتتتتدم أنشتتتتطة 

بعتتتتخ الخيتتتتارات " المهتتتتن فتتتتي العلتتتتوم"و
 المتاحة للتوسع في المفاهيم

      

3,6 
دم موقتتتع علتتتى شتتتبكة االنترنتتت   متتترتبط يقتتت

بتتتتالمحتوى فرصتتتتا إضتتتتافية لتتتتدعم مرحلتتتتة 
 التفسير والتقويم والتوسع

      

يؤكد المحتوى على تنشتيط المعرفتة المستبقة  4المؤّشر 
 .وأخ ها باالعتبار

      

4,1 

تساعد مرحلة التهيئة المدرجة في كتل درس 
في التعترف علتى المعرفتة القبليتة متن ختالل 

المناقشتتتات " و " أنظتتتر وأتستتتاءل" فقتتترات
 "الصفية

      

4,2 
يوفر للطالب فرصة متكتررة لجمتع الشتواهد 
والتتتدالئل والتوصتتتل لالستتتتنتا   متتتن ختتتالل 

 .استكشف ،مختبر سريع 

      

 5المؤّشر 
يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية 

 التعلم
      

5,1 

يساعد الطلبة على طرح أسئلة لتقتويم درجتة 
همهتتتتم متتتتن ختتتتالل أختبتتتتر نفستتتتي التعليتتتتق ف

المرافق للصور ومراجعة الفصل ومراجعتة 
 .الدرس

      

يختبتتتتر  الطتتتتالب ويقيمتتتتون توقعتتتتاتهم فتتتتي  5,2
 .النشاطات االستكشافية

      

5,3 
 read to( أقتتترأ ألراجتتتع )تتتتوفر فقتتترة 

review  I  الفرصة للطالب لمراجعة ما تتم
 تعلمه في الفصل
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

2,5 
يشتتتتجع المحتتتتتوى تنميتتتتة مهتتتتارات التفكيتتتتر 
األساستتية والمركبتتة متتن ختتالل فقتترات أفكتتر 

 .وأتحدث واكتب واختبر نفسي

      

2,6 

" المفكتتترات اإللكترونيتتتة"تستتتتخدم أنشتتتطة 
لمستتتاعدة الطتتتالب علتتتى تطتتتوير مهتتتارات 
البحث واالتصال متن ختالل القتراءة والتقيتيم 

 والتلخيص والكتابة

      

2,7 

علتتى االنترنتت  " العلتتوم  التطبيقيتتة"تستتتخدم 
واأٌلقتتتتتتراد التفاعليتتتتتتة المعتمتتتتتتدة  علتتتتتتى 
المحاكيتتات االستتتتطالعية متتن أجتتتل تطتتتوير 

 مهارات حل المشكالت

      

2,8 

يقتدم المحتتتوى الطريقتتة العلميتة ويتوستتع فتتي 
ضتتتمن . خطتتتوة توليتتتد الفتتتروه واختبارهتتتا

فتتي الجتتزء متتا قبتتل " أعمتتل كالعلمتتاء"فقتترة 
 الوحدات

      

2,9 
يوجه المحتوى الطالب إلى خطتوات تكتوين 
الفرضتتتية واختبارهتتتا والتوصتتتل لالستتتتنتا  

 ".استكشف "ضمن فقرة 

      

2,10 
يركز المحتوى على خطتوات تكتوين وتوليتد 

خطتتتتوة فتتتتي "الفرضتتتتية ضتتتتمن فقتتتترات   
 "األنشطة االستكشافية

      

2,11 
يشتتتتجع المحتتتتتوى الطتتتتالب علتتتتى المقارنتتتتة 

مراجعتتتة "ستتتئلة فتتتي والتصتتتنيف بطتتترح األ
 أختبر نفسي"و " الدرس

      

 2المواصفة
اعتمتاد بنتتاء المحتتتوى علتى التتتعلم المتمركتتز 

 حول الطالب
      

       صمم  الدروس بدمج مراحل دورة التعلم 3المؤّشر 

3,1 
يثيتتر المحتتتوى اهتمتتام الطتتالب متتن :التهيئتتة 

ختتتالل أستتتئلة أنظتتتر وأتستتتاءل ،والمناقشتتتات 
 الصفية

      

3,2 

تتتتوفر األنشتتتطة االستكشتتتافية : االستكشتتتاف
األوليتتة قبتتل قتتراءة التتدرس الفرصتتة لتقتتديم 
المفتتتاهيم المفتاحيتتتة والتتتتي ستتتيتطور حولهتتتا 

 الدرس

      

333 
 

 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

3,3 

" أقترأ وأتعلتم"يقدم المحتتوى ضتمن : الشرح
المفتتردات المهمتتة ويصتتل التتنص والصتتور 

" المختبتتر الستتريع"أجتتزاء المحتتتوى ويتتوفر 
لطتتالب  لتعميتتق المفتتاهيم فرصتتة إضتتافية  ل

 المفتاحية

      

3,4 
مراجعتتتة التتتدرس وطتتترق "تقتتتيس : التقتتتويم

التقويم البنتائي األخترى فهتم الطتالب وتتوفر 
 فرصا إلعادة التدريس

      

3,5 
" القتتتتراءة العلميتتتتة"التوستتتتع تقتتتتدم أنشتتتتطة 

بعتتتتخ الخيتتتتارات " المهتتتتن فتتتتي العلتتتتوم"و
 المتاحة للتوسع في المفاهيم

      

3,6 
دم موقتتتع علتتتى شتتتبكة االنترنتتت   متتترتبط يقتتت

بتتتتالمحتوى فرصتتتتا إضتتتتافية لتتتتدعم مرحلتتتتة 
 التفسير والتقويم والتوسع

      

يؤكد المحتوى على تنشتيط المعرفتة المستبقة  4المؤّشر 
 .وأخ ها باالعتبار

      

4,1 

تساعد مرحلة التهيئة المدرجة في كتل درس 
في التعترف علتى المعرفتة القبليتة متن ختالل 

المناقشتتتات " و " أنظتتتر وأتستتتاءل" فقتتترات
 "الصفية

      

4,2 
يوفر للطالب فرصة متكتررة لجمتع الشتواهد 
والتتتدالئل والتوصتتتل لالستتتتنتا   متتتن ختتتالل 

 .استكشف ،مختبر سريع 

      

 5المؤّشر 
يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية 

 التعلم
      

5,1 

يساعد الطلبة على طرح أسئلة لتقتويم درجتة 
همهتتتتم متتتتن ختتتتالل أختبتتتتر نفستتتتي التعليتتتتق ف

المرافق للصور ومراجعة الفصل ومراجعتة 
 .الدرس

      

يختبتتتتر  الطتتتتالب ويقيمتتتتون توقعتتتتاتهم فتتتتي  5,2
 .النشاطات االستكشافية

      

5,3 
 read to( أقتتترأ ألراجتتتع )تتتتوفر فقتتترة 

review  I  الفرصة للطالب لمراجعة ما تتم
 تعلمه في الفصل
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

5,4 
غ يتتة راجعتتة فوريتتة  للطتتالب علتتى تتتوفر ت

فهمهم للمفتاهيم   متن ختالل أستئلة المراجعتة 
 االلكترونية

      

 6المؤّشر 
يزيتتتتد المحتتتتتوى متتتتن الدافعيتتتتة واالنغمتتتتاس 

 والمرجعية واالرتباط
      

6,1 
تقتتدم نشتتاطات متعتتددة تجعتتل الطالتتب ينهمتت   

 بفاعلية بحل المشكالت الموجهة
      

اقع الحياة متن ختالل فقترات يربط الطالب بو 6,2
 "مهن في العلوم"و " القراءة العلمية"

      

6,3 
يصتتتتتتتتتتمم التتتتتتتتتتنص والصتتتتتتتتتتور لتقتتتتتتتتتتديم  

واضتتتتتتحة تتتتتتتدعم  ( شتتتتتتروحات)تفستتتتتتيرات
 األهداف المحددة

      

6,4 

تتتتتتوفر للطتتتتتالب النشتتتتتاطات والمعلومتتتتتات 
اإلثرائية الداعمتة للمتنهج للتهيئتة واالنغمتاس 
 متتتتن ختتتتالل عتتتتروه المحاكتتتتاة والرستتتتوم
المتحركتتة والعتتتروه التفاعليتتة متتتن ختتتالل 

 الموقع االلكتروني للسلسلة

      

       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 7المؤّشر 

7,1 

يستتتاعد أو يبعتتتث علتتتى عمتتتل الطتتتالب فتتتي 
أزوا  أو مجموعتتتتات صتتتتغيرة متتتتن ختتتتالل 

استكشتتتتف الفكتتتترة "، "استكشتتتتف"فقتتتترات 
 "، " مختبر سريع"، "الرئيسية

      

 3المواصفة 
يستتتتتتتهدف المحتتتتتتتوى تطتتتتتتوير المهتتتتتتارات 

 الدراسية لدى الطالب
      

يتضتتمن المحتتتوى فرصتتا لتطتتوير مهتتارات  8المؤّشر 
 تدوين المالحظات

      

8,1 
يحتتدد المحتتتوى بوضتتوح األفكتتار الرئيستتية 
والكلمتتتتات المفتاحيتتتتة فتتتتي الكتتتتتاب ليستتتتاعد 

 .الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

      

8,2 
تتتتوفر ملخصتتتات القتتتراءة والكتابتتتة تحديتتتدا 
للمعلومتات التتتي تتتم جمعهتتا وتلميحتتات حتتول 

 .ما يتوجب تسجيله منها 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

8,3 

تشتتجع أنشتتطة المفكتترة االلكترونيتتة الطتتالب 
ألختت  مالحظتتات حتتول المتتادة التتتي يبحثونهتتا 
ومتتن ثتتم اإلشتتارة إلتتى هتت ه المالحظتتات عنتتد 

 كتابة ملخصاتهم

      

8,4 
قتترة أتواصتتل ضتتمن النشتتاط الستتريع تتتوفر ف

وفقتتتترات ضتتتتمن نشتتتتاط استكشتتتتف فرصتتتتا 
 للطالب لتدوين المالحظات

      

 9المؤّشر 
يستتتهدف المحتتتوى تطتتوير مهتتارة التلختتيص 

 لدى الطالب
      

تحدد األفكار الكبترى التتي ستيتلقاها الطتالب  9,1
 .في الكتاب بوضوح

      

9,2 

راجعتتة م)تُتتدعم األفكتتار الرئيستتة متتن ختتالل 
ويتتتم ( أكتتتب،تحتتدث،ونشتتاط فكتتر –التتدرس 

تشتتجيع الطتتالب علتتى تلختتيص تعلمهتتم حتتول 
 .ه ه األفكار

      

9,3 
تشتتجع أنشتتطة المفكتترة االلكترونيتتة الطتتالب 
على كتابة ملخص للمعلومات التتي جمعوهتا 

 .خالل بحثهم في االنترن  

      

 10المؤّشر 
يقتتدم المحتتتوى فرصتتا لالستتت كار والتتتدرب 

المهتتتتارات المستتتتتهدفة فتتتتي الصتتتتف علتتتتى 
 واستقبال التغ ية الراجعة

      

10,1 
و من المدرسة إلى  – A-Zمن)توفر أنشطة 

فرصتتتاض إضتتتافية ( وبنتتتاء المهتتارة  –المنتتزل 
 .للطالب للتدريب على مهارات االستقصاء 

      

10,2 
تتتوفر المراجعتتة الستتريعة ومراجعتتة الفصتتل 

تفكيتتتر تتتتدريبات علتتتى التصتتتنيف والتنبتتتؤ وال
 .الناقد وغيرها من المهارات العلمية 

      

10,3 

يوجتتد فتترد للطتتالب للتتتدرب علتتى تفستتير 
الصور والرسوم واألشكال متن ختالل أستئلة 

اقتتتتترأ  –اقتتتتترأ الجتتتتتدول –اقتتتتترأ الصتتتتتورة )
 ( .المخطط

      

10,4 
تحتتدث ، فكتتر –أستتئلة اختبتتر نفستتي )تعمتتل 

كتتتتأدوات تقتتتتويم بنتتتتائي ليتحقتتتتق ( واكتتتتتب ،
 .من فهمهم أثناء الدروس الطالب 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

5,4 
غ يتتة راجعتتة فوريتتة  للطتتالب علتتى تتتوفر ت

فهمهم للمفتاهيم   متن ختالل أستئلة المراجعتة 
 االلكترونية

      

 6المؤّشر 
يزيتتتتد المحتتتتتوى متتتتن الدافعيتتتتة واالنغمتتتتاس 

 والمرجعية واالرتباط
      

6,1 
تقتتدم نشتتاطات متعتتددة تجعتتل الطالتتب ينهمتت   

 بفاعلية بحل المشكالت الموجهة
      

اقع الحياة متن ختالل فقترات يربط الطالب بو 6,2
 "مهن في العلوم"و " القراءة العلمية"

      

6,3 
يصتتتتتتتتتتمم التتتتتتتتتتنص والصتتتتتتتتتتور لتقتتتتتتتتتتديم  

واضتتتتتتحة تتتتتتتدعم  ( شتتتتتتروحات)تفستتتتتتيرات
 األهداف المحددة

      

6,4 

تتتتتتوفر للطتتتتتالب النشتتتتتاطات والمعلومتتتتتات 
اإلثرائية الداعمتة للمتنهج للتهيئتة واالنغمتاس 
 متتتتن ختتتتالل عتتتتروه المحاكتتتتاة والرستتتتوم
المتحركتتة والعتتتروه التفاعليتتة متتتن ختتتالل 

 الموقع االلكتروني للسلسلة

      

       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 7المؤّشر 

7,1 

يستتتاعد أو يبعتتتث علتتتى عمتتتل الطتتتالب فتتتي 
أزوا  أو مجموعتتتتات صتتتتغيرة متتتتن ختتتتالل 

استكشتتتتف الفكتتتترة "، "استكشتتتتف"فقتتتترات 
 "، " مختبر سريع"، "الرئيسية

      

 3المواصفة 
يستتتتتتتهدف المحتتتتتتتوى تطتتتتتتوير المهتتتتتتارات 

 الدراسية لدى الطالب
      

يتضتتمن المحتتتوى فرصتتا لتطتتوير مهتتارات  8المؤّشر 
 تدوين المالحظات

      

8,1 
يحتتدد المحتتتوى بوضتتوح األفكتتار الرئيستتية 
والكلمتتتتات المفتاحيتتتتة فتتتتي الكتتتتتاب ليستتتتاعد 

 .الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

      

8,2 
تتتتوفر ملخصتتتات القتتتراءة والكتابتتتة تحديتتتدا 
للمعلومتات التتتي تتتم جمعهتتا وتلميحتتات حتتول 

 .ما يتوجب تسجيله منها 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

8,3 

تشتتجع أنشتتطة المفكتترة االلكترونيتتة الطتتالب 
ألختت  مالحظتتات حتتول المتتادة التتتي يبحثونهتتا 
ومتتن ثتتم اإلشتتارة إلتتى هتت ه المالحظتتات عنتتد 

 كتابة ملخصاتهم

      

8,4 
قتترة أتواصتتل ضتتمن النشتتاط الستتريع تتتوفر ف

وفقتتتترات ضتتتتمن نشتتتتاط استكشتتتتف فرصتتتتا 
 للطالب لتدوين المالحظات

      

 9المؤّشر 
يستتتهدف المحتتتوى تطتتوير مهتتارة التلختتيص 

 لدى الطالب
      

تحدد األفكار الكبترى التتي ستيتلقاها الطتالب  9,1
 .في الكتاب بوضوح

      

9,2 

راجعتتة م)تُتتدعم األفكتتار الرئيستتة متتن ختتالل 
ويتتتم ( أكتتتب،تحتتدث،ونشتتاط فكتتر –التتدرس 

تشتتجيع الطتتالب علتتى تلختتيص تعلمهتتم حتتول 
 .ه ه األفكار

      

9,3 
تشتتجع أنشتتطة المفكتترة االلكترونيتتة الطتتالب 
على كتابة ملخص للمعلومات التتي جمعوهتا 

 .خالل بحثهم في االنترن  

      

 10المؤّشر 
يقتتدم المحتتتوى فرصتتا لالستتت كار والتتتدرب 

المهتتتتارات المستتتتتهدفة فتتتتي الصتتتتف علتتتتى 
 واستقبال التغ ية الراجعة

      

10,1 
و من المدرسة إلى  – A-Zمن)توفر أنشطة 

فرصتتتاض إضتتتافية ( وبنتتتاء المهتتارة  –المنتتزل 
 .للطالب للتدريب على مهارات االستقصاء 

      

10,2 
تتتوفر المراجعتتة الستتريعة ومراجعتتة الفصتتل 

تفكيتتتر تتتتدريبات علتتتى التصتتتنيف والتنبتتتؤ وال
 .الناقد وغيرها من المهارات العلمية 

      

10,3 

يوجتتد فتترد للطتتالب للتتتدرب علتتى تفستتير 
الصور والرسوم واألشكال متن ختالل أستئلة 

اقتتتتترأ  –اقتتتتترأ الجتتتتتدول –اقتتتتترأ الصتتتتتورة )
 ( .المخطط

      

10,4 
تحتتدث ، فكتتر –أستتئلة اختبتتر نفستتي )تعمتتل 

كتتتتأدوات تقتتتتويم بنتتتتائي ليتحقتتتتق ( واكتتتتتب ،
 .من فهمهم أثناء الدروس الطالب 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يوجد فرد للطالب لتقويم أدائهم متن ختالل  10,5
 .إكمالهم لمراجعة الدرس ومراجعة الفصل 

      

10,6 
( اختبتتتار الفصتتتل–اختبتتتار التتتدرس )يتتتزود 

الطالب بتغ ية راجعتة حتول مستتوى فهمهتم 
 .للمفاهيم المقدمة لهم حديثاض 

      

10,7 
جعتتتة فوريتتتة عنتتتد يتلقتتتى الطتتتالب تغ يتتتة را

استخدامهم لالختبارات التفاعلية االلكترونيتة 
 .القصيرة 

      

ربتتتتط  محتتتتتوى العلتتتتوم بمهتتتتارات القتتتتراءة  4المواصفة 
 والكتابة والتحدث

      

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

11,1 
يُقتتتتّدم مصتتتتادر بمستتتتتويات قرائيتتتتة متعتتتتددة 

(Leveled reader ) لزيتتادة فهتتم الطتتالب
 للمفاهيم المفتاحية

      

       يبدأ كل درس بقائمة من المفردات المهمة 11,2

       يوجد مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب 11,3

11,4 

يوفر المحتوى تقويما لتعلم المفتردات والفهتم 
القرائتتي مراجعتتة التتدرس مراجعتتة الفصتتل، 

قترأ أ( (I read to reviewاختبتر نفستي ،
 ألراجع

      

11,5 
يشجع الطلبتة علتى القتراءة متن مصتادر متن 
االنترنتتت  ويتتتوفر تلختتتيص كتتتتابي لتوضتتتيح 
 مستوى فهمهم واستخدام المجلة االلكترونية

      

11,6 
تتتوفر أستتاليب بصتترية وستتردية متوافقتتة متتع 
التتتتنص  لتتتتدعم فهتتتتم الطتتتتالب متتتتن ختتتتالل 

 "المراجعة االلكترونية"

      

ر قدرات الطتالب فتي قتراءة المفتردات تطوي 12المؤّشر 
 والمصطلحات

      

تقتتّدم المفتتردات والمصتتطلحات فتتي افتتاحيتتة  12,1
 (نقرأ جميعا ونتعلم)كل فصل وكل درس 

      

12,2 
تظلل المفتردات التتي تترد للمترة األولتى فتي 

 النص
      

12,3 
تعتتزز اللغتتة العلميتتة بألعتتاب تعلميتته خاصتتة 

االلكترونتي وكت ل    بالمفردات  علتى الموقتع
puzzle maker CD ROM 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 13المؤّشر 

13,1 
يساعد المحتوى الطالب على تحليل األشكال 

 "أقرأ الشكل"البصرية من خالل فقرة 
      

13,2 
تزيتتتد التقنيتتتة متتتن فهتتتم الطتتتالب وتزيتتتد متتتن 

 -eةمهارات التثقيف البصري من خالل فقر
Review" 

      

13,3 

يستتتاعد المحتتتتوى الطتتتالب علتتتى اكتشتتتاف 
ظواهر من الصعب مالحظتها بشكل مباشتر 

 animated(بطريقتتتة ستتتردية متحركتتتة )
narration   وكتتتتتتتت ل"Science in 

motion" 

      

يتتدعم المحتتتوى تطتتوير مهتتارات الكتابتتة فتتي  14المؤّشر 
 العلوم

      

14,1 
عابهم للمفهتتوم يشتتجع الطتتالب  لتطتتوير استتتي

، "التتتربط بالكتابتتتة"بالكتابتتتة  عبتتتر فقتتترات 
 "الكتابة العلمية"، "اكتب عن "

      

14,2 
يشتتجع المحتتتوى الطالتتب علتتى الكتابتتة عتتن 

ستتمات "المفتتاهيم المقدمتتة فتتي  التتدرس عبتتر 
 ("افكر وأتحدث وأكتب)في مراجعة الدرس

      

14,3 

يشتتتتتجع المحتتتتتتوى الطتتتتتالب علتتتتتى كتابتتتتتة 
ومتتات التتتي تتتم جمعهتتا عتتن ملخصتتات للمعل

المجلتتتتة "طريتتتتق بحتتتتثهم فتتتتي االنترنتتتت  و 
 ".االلكترونية

      

 15المؤّشر 
يقتتتتدم المحتتتتتوى فرصتتتتا لتطتتتتوير مهتتتتارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
      

15,1 

يشجع المحتوى الطالب علتى مناقشتة أفكتاره 
متتع طالتتب آختتر أو متتع مجموعتتات مصتتغرة 

ل فتي خطتوة أتواصت"من الطالب عبر فقترة 
 "العديد من األنشطة العملية

      

15,2 

يستتمح المحتتتوى للطلبتتة بالتواصتتل بمستتتوى 
فهمهتتتم عتتتن طريتتتق الكتابتتتة والتحتتتدث فتتتي 

ستتمات التقتتويم البنتتائي فتتي أقتترأ وأتحتتتدث "
 "وأكتب

      

ربتتتط محتتتتوى العلتتتوم بتتتالطرق والمهتتتارات  5المواصفة 
 الرياضية
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يوجد فرد للطالب لتقويم أدائهم متن ختالل  10,5
 .إكمالهم لمراجعة الدرس ومراجعة الفصل 

      

10,6 
( اختبتتتار الفصتتتل–اختبتتتار التتتدرس )يتتتزود 

الطالب بتغ ية راجعتة حتول مستتوى فهمهتم 
 .للمفاهيم المقدمة لهم حديثاض 

      

10,7 
جعتتتة فوريتتتة عنتتتد يتلقتتتى الطتتتالب تغ يتتتة را

استخدامهم لالختبارات التفاعلية االلكترونيتة 
 .القصيرة 

      

ربتتتتط  محتتتتتوى العلتتتتوم بمهتتتتارات القتتتتراءة  4المواصفة 
 والكتابة والتحدث

      

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

11,1 
يُقتتتتّدم مصتتتتادر بمستتتتتويات قرائيتتتتة متعتتتتددة 

(Leveled reader ) لزيتتادة فهتتم الطتتالب
 للمفاهيم المفتاحية

      

       يبدأ كل درس بقائمة من المفردات المهمة 11,2

       يوجد مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب 11,3

11,4 

يوفر المحتوى تقويما لتعلم المفتردات والفهتم 
القرائتتي مراجعتتة التتدرس مراجعتتة الفصتتل، 

قترأ أ( (I read to reviewاختبتر نفستي ،
 ألراجع

      

11,5 
يشجع الطلبتة علتى القتراءة متن مصتادر متن 
االنترنتتت  ويتتتوفر تلختتتيص كتتتتابي لتوضتتتيح 
 مستوى فهمهم واستخدام المجلة االلكترونية

      

11,6 
تتتوفر أستتاليب بصتترية وستتردية متوافقتتة متتع 
التتتتنص  لتتتتدعم فهتتتتم الطتتتتالب متتتتن ختتتتالل 

 "المراجعة االلكترونية"

      

ر قدرات الطتالب فتي قتراءة المفتردات تطوي 12المؤّشر 
 والمصطلحات

      

تقتتّدم المفتتردات والمصتتطلحات فتتي افتتاحيتتة  12,1
 (نقرأ جميعا ونتعلم)كل فصل وكل درس 

      

12,2 
تظلل المفتردات التتي تترد للمترة األولتى فتي 

 النص
      

12,3 
تعتتزز اللغتتة العلميتتة بألعتتاب تعلميتته خاصتتة 

االلكترونتي وكت ل    بالمفردات  علتى الموقتع
puzzle maker CD ROM 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 13المؤّشر 

13,1 
يساعد المحتوى الطالب على تحليل األشكال 

 "أقرأ الشكل"البصرية من خالل فقرة 
      

13,2 
تزيتتتد التقنيتتتة متتتن فهتتتم الطتتتالب وتزيتتتد متتتن 

 -eةمهارات التثقيف البصري من خالل فقر
Review" 

      

13,3 

يستتتاعد المحتتتتوى الطتتتالب علتتتى اكتشتتتاف 
ظواهر من الصعب مالحظتها بشكل مباشتر 

 animated(بطريقتتتة ستتتردية متحركتتتة )
narration   وكتتتتتتتت ل"Science in 

motion" 

      

يتتدعم المحتتتوى تطتتوير مهتتارات الكتابتتة فتتي  14المؤّشر 
 العلوم

      

14,1 
عابهم للمفهتتوم يشتتجع الطتتالب  لتطتتوير استتتي

، "التتتربط بالكتابتتتة"بالكتابتتتة  عبتتتر فقتتترات 
 "الكتابة العلمية"، "اكتب عن "

      

14,2 
يشتتجع المحتتتوى الطالتتب علتتى الكتابتتة عتتن 

ستتمات "المفتتاهيم المقدمتتة فتتي  التتدرس عبتتر 
 ("افكر وأتحدث وأكتب)في مراجعة الدرس

      

14,3 

يشتتتتتجع المحتتتتتتوى الطتتتتتالب علتتتتتى كتابتتتتتة 
ومتتات التتتي تتتم جمعهتتا عتتن ملخصتتات للمعل

المجلتتتتة "طريتتتتق بحتتتتثهم فتتتتي االنترنتتتت  و 
 ".االلكترونية

      

 15المؤّشر 
يقتتتتدم المحتتتتتوى فرصتتتتا لتطتتتتوير مهتتتتارات 

 المحادثة والتواصل اللفظي
      

15,1 

يشجع المحتوى الطالب علتى مناقشتة أفكتاره 
متتع طالتتب آختتر أو متتع مجموعتتات مصتتغرة 

ل فتي خطتوة أتواصت"من الطالب عبر فقترة 
 "العديد من األنشطة العملية

      

15,2 

يستتمح المحتتتوى للطلبتتة بالتواصتتل بمستتتوى 
فهمهتتتم عتتتن طريتتتق الكتابتتتة والتحتتتدث فتتتي 

ستتمات التقتتويم البنتتائي فتتي أقتترأ وأتحتتتدث "
 "وأكتب

      

ربتتتط محتتتتوى العلتتتوم بتتتالطرق والمهتتتارات  5المواصفة 
 الرياضية
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

ل المشتكالت لتدى يطور المحتوى مهارت ح 16المؤّشر 
 الطالب

      

16,1 
يطبتتق الطتتالب مهتتارات حتتل المشتتكالت فتتي 

 أنشطة االستقصاء
      

16,2 
رابتتط  -الرياضتتيات فتتي العلتتوم)تقتتدم فقتترة 

مشتتتتتكالت ( حتتتتتل المشتتتتتكلة –الرياضتتتتتيات 
 .متنوعة ليقوم الطالب بحلها

      

تتتوفر حقيبتتة األقتتراد المدمجتتة موديتتوالت  16,3
 .لحل المشكالت 

      

يستتتتتهدف تطتتتتوير مهتتتتارات القيتتتتاس لتتتتدى  17المؤّشر 
 الطالب

      

تتطلتتتب الكثيتتتر متتتن تجتتتارب المعمتتتل متتتن  17,1
 الطالب قياس المسافة والحجم والحرارة

      

" الرياضتتتتيات فتتتتي العلتتتتوم"تتضتتتتمن فقتتتترة  17,2
 .أنشطة متنوعة للقياس

      

17,3 
يتضتتمن مرجعيتتات كتتتاب الطالتتب معلومتتات 

 .وأدوات القياسحول وحدات 
      

 18المؤّشر 
يستتتتهدف تطتتتوير مهتتتارات إعتتتداد وقتتتراءة 

 الرسوم البيانية لدى الطالب
      

يصتتف الكتتتاب للطتتالب كيفيتتة عمتتل وتفستتير  18,1
 .الرسوم البيانية

      

الطتتالب " اقتترأ الرستتم البيتتاني"تستتاعد فقتترة  18,2
 .في تطوير قدرتهم في تفسير تمثيل البيانات

      

( أنشتتطة الرياضتتتيات فتتي العلتتتوم )تتضتتمن  18,3
 .رسوما بيانية 

      

يستتتتتتتهدف تطتتتتتتوير مهتتتتتتارات اإلحصتتتتتتاء   19المؤّشر 
 واالحتماالت األساسية لدى الطالب

      

19,1 
فتتي ( الرياضتتيات فتتي العلتتوم)تقتتدم أنشتتطة 

المستتتويات العليتتا مفهتتومي النستتبة والمعتتدل 
 مترابطة ومدموجة مع المفاهيم العلمية

      

19,2 
يكتستتتب الطتتتالب خبتتترة فتتتي جمتتتع البيانتتتات 

 (بناء المهارة -اكتشف) وتحليلها من خالل
      

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقتويم  6المواصفة 
 متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يستتتخدم التقتتتويم لتتتدعم التتتعلم وتحديتتتد متتتدى  20المؤّشر 
 تقدمه

      

20,1 
ى أستتتاليب متنوعتتتة للتقتتتويم يوظتتتف المحتتتتو

البنائي للتأكد من فهتم الطتالب ختالل فقترات 
 "افكر وأتحدث واكتب"و " اختبر نفسي"

      

20,2 

يستتتمح المحتتتتوى للطلبتتتة بتقيتتتيم تعلمهتتتم فتتتي 
نهاية كل درس أو فصل باإلجابة على أستئلة 
مراجعة تشتتمل علتى مراجعتة التدرس  مثتل 

أفكتتتر "، "المطويتتتات"، "ملختتتص الصتتتور"
، "العلتتوم والرياضتتيات"، "تحتتدث واكتتتبوأ

 .العلوم والكتابة

      

       استخدام التقنية لدعم التعلم 7المواصفة 

توظّف التقنية بأساليب وأدوات متنوعة لدعم  21المؤّشر 
 وتطوير التعلم

      

توجتتد نستتخة الكترونيتتة لكتتتاب الطالتتب علتتى  21,1
 االنترن 

      

21,2 

يتتتتد المفتتتتردات العلميتتتتة تعتتتتزز التقنيتتتتة وتز
والمحتتتتتوى العلمتتتتي عبتتتتر تتتتتوفير أقتتتتراد 

لتتتـ صتتتانع األلغتتتاز ( CD-ROM)مدمجتتتة 
Puzzle Maker  وأناشيد العلومScience 

Songs  لمختلف المراحل و بأشكال مختلفة 

      

21,3 

يقتتتتدم تصتتتتميم لسنشتتتتطة باستتتتتخدام الفيتتتتديو  
وتتيح أقراد الـ دي في دي الخاصة بنشاط 

تخطتتتيط األنشتتتطة باستتتتخدام العلتتتوم فرصتتتة 
 Science in Motionالفيتتديو ويستتاعد 

علتتتتى تقتتتتديم المفتتتتاهيم األساستتتتية باستتتتتخدام 
 .الرسوم المتحركة

      

21,4 

 Scienceيساعد برنامج البحث فتي العلتوم 
Quest  الموجتتتتود علتتتتى اإلنترنتتتت  وعلتتتتى

الطتتالب ( CD-ROM)األقتتراد المدمجتتة 
ليتتتة علتتتى االنتتتدما  فتتتي عمليتتتة محاكتتتاة تفاع

 .وسيناريوهات لحل المشكالت

      

بأشتتتتكال وصتتتتي  " أنشتتتتطة اإلثتتتتراء"يتتتتوفر  21,5
 مختلفة على االنترن 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

ل المشتكالت لتدى يطور المحتوى مهارت ح 16المؤّشر 
 الطالب

      

16,1 
يطبتتق الطتتالب مهتتارات حتتل المشتتكالت فتتي 

 أنشطة االستقصاء
      

16,2 
رابتتط  -الرياضتتيات فتتي العلتتوم)تقتتدم فقتترة 

مشتتتتتكالت ( حتتتتتل المشتتتتتكلة –الرياضتتتتتيات 
 .متنوعة ليقوم الطالب بحلها

      

تتتوفر حقيبتتة األقتتراد المدمجتتة موديتتوالت  16,3
 .لحل المشكالت 

      

يستتتتتهدف تطتتتتوير مهتتتتارات القيتتتتاس لتتتتدى  17المؤّشر 
 الطالب

      

تتطلتتتب الكثيتتتر متتتن تجتتتارب المعمتتتل متتتن  17,1
 الطالب قياس المسافة والحجم والحرارة

      

" الرياضتتتتيات فتتتتي العلتتتتوم"تتضتتتتمن فقتتتترة  17,2
 .أنشطة متنوعة للقياس

      

17,3 
يتضتتمن مرجعيتتات كتتتاب الطالتتب معلومتتات 

 .وأدوات القياسحول وحدات 
      

 18المؤّشر 
يستتتتهدف تطتتتوير مهتتتارات إعتتتداد وقتتتراءة 

 الرسوم البيانية لدى الطالب
      

يصتتف الكتتتاب للطتتالب كيفيتتة عمتتل وتفستتير  18,1
 .الرسوم البيانية

      

الطتتالب " اقتترأ الرستتم البيتتاني"تستتاعد فقتترة  18,2
 .في تطوير قدرتهم في تفسير تمثيل البيانات

      

( أنشتتطة الرياضتتتيات فتتي العلتتتوم )تتضتتمن  18,3
 .رسوما بيانية 

      

يستتتتتتتهدف تطتتتتتتوير مهتتتتتتارات اإلحصتتتتتتاء   19المؤّشر 
 واالحتماالت األساسية لدى الطالب

      

19,1 
فتتي ( الرياضتتيات فتتي العلتتوم)تقتتدم أنشتتطة 

المستتتويات العليتتا مفهتتومي النستتبة والمعتتدل 
 مترابطة ومدموجة مع المفاهيم العلمية

      

19,2 
يكتستتتب الطتتتالب خبتتترة فتتتي جمتتتع البيانتتتات 

 (بناء المهارة -اكتشف) وتحليلها من خالل
      

يوظف محتوى العلوم أدوات وأساليب تقتويم  6المواصفة 
 متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يستتتخدم التقتتتويم لتتتدعم التتتعلم وتحديتتتد متتتدى  20المؤّشر 
 تقدمه

      

20,1 
ى أستتتاليب متنوعتتتة للتقتتتويم يوظتتتف المحتتتتو

البنائي للتأكد من فهتم الطتالب ختالل فقترات 
 "افكر وأتحدث واكتب"و " اختبر نفسي"

      

20,2 

يستتتمح المحتتتتوى للطلبتتتة بتقيتتتيم تعلمهتتتم فتتتي 
نهاية كل درس أو فصل باإلجابة على أستئلة 
مراجعة تشتتمل علتى مراجعتة التدرس  مثتل 

أفكتتتر "، "المطويتتتات"، "ملختتتص الصتتتور"
، "العلتتوم والرياضتتيات"، "تحتتدث واكتتتبوأ

 .العلوم والكتابة

      

       استخدام التقنية لدعم التعلم 7المواصفة 

توظّف التقنية بأساليب وأدوات متنوعة لدعم  21المؤّشر 
 وتطوير التعلم

      

توجتتد نستتخة الكترونيتتة لكتتتاب الطالتتب علتتى  21,1
 االنترن 

      

21,2 

يتتتتد المفتتتتردات العلميتتتتة تعتتتتزز التقنيتتتتة وتز
والمحتتتتتوى العلمتتتتي عبتتتتر تتتتتوفير أقتتتتراد 

لتتتـ صتتتانع األلغتتتاز ( CD-ROM)مدمجتتتة 
Puzzle Maker  وأناشيد العلومScience 

Songs  لمختلف المراحل و بأشكال مختلفة 

      

21,3 

يقتتتتدم تصتتتتميم لسنشتتتتطة باستتتتتخدام الفيتتتتديو  
وتتيح أقراد الـ دي في دي الخاصة بنشاط 

تخطتتتيط األنشتتتطة باستتتتخدام العلتتتوم فرصتتتة 
 Science in Motionالفيتتديو ويستتاعد 

علتتتتى تقتتتتديم المفتتتتاهيم األساستتتتية باستتتتتخدام 
 .الرسوم المتحركة

      

21,4 

 Scienceيساعد برنامج البحث فتي العلتوم 
Quest  الموجتتتتود علتتتتى اإلنترنتتتت  وعلتتتتى

الطتتالب ( CD-ROM)األقتتراد المدمجتتة 
ليتتتة علتتتى االنتتتدما  فتتتي عمليتتتة محاكتتتاة تفاع

 .وسيناريوهات لحل المشكالت

      

بأشتتتتكال وصتتتتي  " أنشتتتتطة اإلثتتتتراء"يتتتتوفر  21,5
 مختلفة على االنترن 

      

 



620

333 
 

 ثاني ابتدائي –كتاب طالب  فنيةمواصفات 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب 1المواصفة

يتميتتز الشتتكل الختتارجي للكتتتاب بجاذبيتتته  1مؤّشر ال
 ومتانته

      

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1,1

صتتتتورة الغتتتتالف مرتبطتتتتة بموضتتتتوعات  1,2
 الكتاب

      

       صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 1,3
       يتخ  الغالف لونا يميّزه عن باقي الصفوف 1,4

رة الغتتالف الخلفتتي مرتبطتتة بتتالغالف صتتو 1,5
 األمامي

      

يتضتتتمن الغتتتالف الخلفتتتي شتتترحا لصتتتورة  1,6
 الغالف

      

صتتور الغتتالف التتداخلي مرتبطتتة بتتالغالف  1,7
 الخارجي

      

       يظهر كعب الغالف بلون مميز للصف 1,8
       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1,9

استتي علتتى كعتتب يظهتتر رقتتم الصتتف الدر 1,10
 الغالف

      

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخرا  2المواصفة 

أقستتتام الكتتتتاب وعناصتتتره منظمتتتة بشتتتكل  2المؤّشر 
 متمايز ومتسق ومتوازن

      

2,1 
تتخ  أجتزاء الكتتاب ألوانتا مميتزة للعنتاوين 
والخطتتتوط  تتوافتتتق متتتع األلتتتوان المميتتتزة 

 للمجاالت العلمية
      

2,2 
تظهتتر العنتتاوين الرئيستتة والفرعيتتة بتتألوان 
وأحتترف مميتتزة وثابتتتة فتتي جميتتع أجتتزاء 

 الكتاب
      

يظهتر اتستاق األلتوان واستتمرارها وثباتهتا  2,3
 في جميع أجزاء الكتاب

      

يتضح الثبات واالستتمرارية فتي الفراغتات  2,4
 العمودية وبين األسطر

      

ي تصتتميم يتضتتح الثبتتات واالستتتمرارية فتت 2,5
 صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى

      

2,6 
يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون 
وبتتنط الختتط لكتتل متتن العنتتاوين ونصتتود 

 المحتوى
      

تُـنــتتتـظّم فهتتتتارس الكتتتتاب بشتتتتكل يعكتتتتس  3المؤّشر 
 محتوياته ويمايز بينها
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 ثاني ابتدائي –كتاب طالب  فنيةمواصفات 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

تتتتوفر فهتتارس متنوعتتة تعكتتس محتويتتات  3,1
 رقام الصفحاتالكتاب موضحة بأ

      

تميّتتتز صتتتفحات الفهتتتارس بتتتألوان خطتتتوط  3,2
 خاصة تتناسب مع مجاالت العلوم

      

تكتتتب عنتتاوين الوحتتدات بتتنفس لتتون إطتتار  3,3
 صفحات الفهرس

      

يتتزيّن هتتامف الفهتترس بصتتور ورستتومات  3,4
 ..مرتبطة بمحتوى الوحدات والفصول

      

       لميةيوجد مخطط تنظيمي للطريقة الع 3,5

يظهتتر عنتتوان رئيستتي فتتي ركتتن الصتتفحة  3,6
 للمجال

      

عنتتوان جتتانبي بتتنط عتتريخ ألستتم يوجتتد  3,7
 الوحدة

      

 ببتنط عتريخ يكتتبويبرز الفصل ورقمتة  3,8
 مع عنوان الفصل

      

تسلستتل التتدروس لكتتل فصتتل استتم الفصتتل  3,9
 ببنط عريخ يكتب 

      

لعلمتي بلتون تميز موضوعات االستقصاء ا 3,10
 أحمر

      

       تدر  الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الصفحة 4,1

تتناستتتتب مستتتتاحة الصتتتتور متتتتع مستتتتاحة  4,2
 الصفحة

      

       تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 4,3

يوجتتتد تعليتتتق مرافتتتق لكتتتل صتتتورة ببتتتنط  4,4
 عريخ

      

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 

تتسم الرمتوز بالوضتوح ولهتا داللتة علميتة  5المؤّشر 
 .متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب

      

توضع الرموز في المكان المناسب لها فتي  5,1
 .المحتوى

      

يظهتتتر ثبتتتات الرمتتتوز فتتتي جميتتتع أجتتتزاء  5,2
 .الكتاب

      

       ز لها داللة علميةتستخدم رمو 5,3

تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق  5,4
 .نوع المحتوى

      

تتترقم صتتفحات الكتتتاب بطريقتتة متستتقة فتتي  6المؤشر 
 .جميع أجزائه
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 ثاني ابتدائي –كتاب طالب  فنيةمواصفات 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب 1المواصفة

يتميتتز الشتتكل الختتارجي للكتتتاب بجاذبيتتته  1مؤّشر ال
 ومتانته

      

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1,1

صتتتتورة الغتتتتالف مرتبطتتتتة بموضتتتتوعات  1,2
 الكتاب

      

       صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 1,3
       يتخ  الغالف لونا يميّزه عن باقي الصفوف 1,4

رة الغتتالف الخلفتتي مرتبطتتة بتتالغالف صتتو 1,5
 األمامي

      

يتضتتتمن الغتتتالف الخلفتتتي شتتترحا لصتتتورة  1,6
 الغالف

      

صتتور الغتتالف التتداخلي مرتبطتتة بتتالغالف  1,7
 الخارجي

      

       يظهر كعب الغالف بلون مميز للصف 1,8
       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1,9

استتي علتتى كعتتب يظهتتر رقتتم الصتتف الدر 1,10
 الغالف

      

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخرا  2المواصفة 

أقستتتام الكتتتتاب وعناصتتتره منظمتتتة بشتتتكل  2المؤّشر 
 متمايز ومتسق ومتوازن

      

2,1 
تتخ  أجتزاء الكتتاب ألوانتا مميتزة للعنتاوين 
والخطتتتوط  تتوافتتتق متتتع األلتتتوان المميتتتزة 

 للمجاالت العلمية
      

2,2 
تظهتتر العنتتاوين الرئيستتة والفرعيتتة بتتألوان 
وأحتترف مميتتزة وثابتتتة فتتي جميتتع أجتتزاء 

 الكتاب
      

يظهتر اتستاق األلتوان واستتمرارها وثباتهتا  2,3
 في جميع أجزاء الكتاب

      

يتضح الثبات واالستتمرارية فتي الفراغتات  2,4
 العمودية وبين األسطر

      

ي تصتتميم يتضتتح الثبتتات واالستتتمرارية فتت 2,5
 صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى

      

2,6 
يتضح الثبات واالستمرارية في حجم ولون 
وبتتنط الختتط لكتتل متتن العنتتاوين ونصتتود 

 المحتوى
      

تُـنــتتتـظّم فهتتتتارس الكتتتتاب بشتتتتكل يعكتتتتس  3المؤّشر 
 محتوياته ويمايز بينها
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 ثاني ابتدائي –كتاب طالب  فنيةمواصفات 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

تتتتوفر فهتتارس متنوعتتة تعكتتس محتويتتات  3,1
 رقام الصفحاتالكتاب موضحة بأ

      

تميّتتتز صتتتفحات الفهتتتارس بتتتألوان خطتتتوط  3,2
 خاصة تتناسب مع مجاالت العلوم

      

تكتتتب عنتتاوين الوحتتدات بتتنفس لتتون إطتتار  3,3
 صفحات الفهرس

      

يتتزيّن هتتامف الفهتترس بصتتور ورستتومات  3,4
 ..مرتبطة بمحتوى الوحدات والفصول

      

       لميةيوجد مخطط تنظيمي للطريقة الع 3,5

يظهتتر عنتتوان رئيستتي فتتي ركتتن الصتتفحة  3,6
 للمجال

      

عنتتوان جتتانبي بتتنط عتتريخ ألستتم يوجتتد  3,7
 الوحدة

      

 ببتنط عتريخ يكتتبويبرز الفصل ورقمتة  3,8
 مع عنوان الفصل

      

تسلستتل التتدروس لكتتل فصتتل استتم الفصتتل  3,9
 ببنط عريخ يكتب 

      

لعلمتي بلتون تميز موضوعات االستقصاء ا 3,10
 أحمر

      

       تدر  الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الصفحة 4,1

تتناستتتتب مستتتتاحة الصتتتتور متتتتع مستتتتاحة  4,2
 الصفحة

      

       تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 4,3

يوجتتتد تعليتتتق مرافتتتق لكتتتل صتتتورة ببتتتنط  4,4
 عريخ

      

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 

تتسم الرمتوز بالوضتوح ولهتا داللتة علميتة  5المؤّشر 
 .متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب

      

توضع الرموز في المكان المناسب لها فتي  5,1
 .المحتوى

      

يظهتتتر ثبتتتات الرمتتتوز فتتتي جميتتتع أجتتتزاء  5,2
 .الكتاب

      

       ز لها داللة علميةتستخدم رمو 5,3

تستخدم رموز واضحة بنمطية محددة وفق  5,4
 .نوع المحتوى

      

تتترقم صتتفحات الكتتتاب بطريقتتة متستتقة فتتي  6المؤشر 
 .جميع أجزائه
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 ثاني ابتدائي –كتاب طالب  فنيةمواصفات 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

6,1 
تتترقم صتتفحات المقتتدمات بطريقتتة متستتقة 

ليكتتون الرومانيتتة تأختت  األرقتتام المتسلستتلة 
 .مستقالض عن بقية الفصول

      

ترقم صفحات الدروس باألرقتام المتسلستلة  6,2
 .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب

      

6,3 
ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلستلة 
واألحتتتترف تتنتتتتوع بنتتتتوع المحتتتتتوى فتتتتي 

 .المالحق
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررات الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل  1المواصفة 
       متمايز ومتسق ومتوازن

ينرتظم محترروى الكتراب حررول األفكرار الكبرررى  1المؤّشر 
       مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

الفكرررة العامررة معلنررة بوضرروح فرري بدايررة كررل  1,1
       صلف

1,2 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة
      

1,3 
تتروفر فرر  تتريح للطالرب أن  يتعامرل  مررع 
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشرررررررررررطة القرررررررررررراءة والكتابرررررررررررة والمفرررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

      

1,4 
تركرررز أشررركال المختبررررات المتعرررددة المقدمرررة 
فررررري المحتررررروى علرررررى مهرررررارات االستقصررررراء 

 وتطوير المهارات الرياضية
      

يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة  2المواصفة
       الكتاب

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

دات يقسم الكتاب إلرى  وحردات، وتقسرم الوحر 2,1
       إلى فصول وتقسم الفصول إلى دروس

2,2 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب
فهررررررس أعمرررررل كالعلمررررراء، فهررررررس مفصرررررل )

للمحتررروى ميرررز برررألوان مختلفرررة تتناسرررب مرررع 
مجررررررررررراالت العلررررررررررروم ، فهررررررررررررس لألنشرررررررررررطة 
 (واالستقصاء العلمي، فهرس للمرجعيات

      

ريقررة يركررز جررزء مررا قبررل الوحرردات علررى الط 3المؤشر 
       العلمية

3,1 
خص  درسين للمهارات العلمية و الطريقة 
العلميرررررة تضرررررمن شررررررح تفصررررريلي لخطررررروات 

 ومهارات الطريقة العلمية
      

خصصرررت صرررفحة إلجرررراءات السرررالمة فررري  3,2
       حصة العلوم

تتوفر مرجعيات  تقدم دعمرا إضرافيا للمرتعلم  4المؤشر
       واألسرة

4,1 
لعلوم يتضمن صرفحات لكرل كتيب دليل ا)  

مرررن القياسرررات األدوات العلميرررة ،الرسرررومات 
 (البيانية 
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 ثاني ابتدائي –كتاب طالب  فنيةمواصفات 
 البنود

 درجة التحقق
 منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

6,1 
تتترقم صتتفحات المقتتدمات بطريقتتة متستتقة 

ليكتتون الرومانيتتة تأختت  األرقتتام المتسلستتلة 
 .مستقالض عن بقية الفصول

      

ترقم صفحات الدروس باألرقتام المتسلستلة  6,2
 .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب

      

6,3 
ترقم صفحات المالحق باألرقام المتسلستلة 
واألحتتتترف تتنتتتتوع بنتتتتوع المحتتتتتوى فتتتتي 

 .المالحق
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررات الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل  1المواصفة 
       متمايز ومتسق ومتوازن

ينرتظم محترروى الكتراب حررول األفكرار الكبرررى  1المؤّشر 
       مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

الفكرررة العامررة معلنررة بوضرروح فرري بدايررة كررل  1,1
       صلف

1,2 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة
      

1,3 
تتروفر فرر  تتريح للطالرب أن  يتعامرل  مررع 
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشرررررررررررطة القرررررررررررراءة والكتابرررررررررررة والمفرررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

      

1,4 
تركرررز أشررركال المختبررررات المتعرررددة المقدمرررة 
فررررري المحتررررروى علرررررى مهرررررارات االستقصررررراء 

 وتطوير المهارات الرياضية
      

يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة  2المواصفة
       الكتاب

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

دات يقسم الكتاب إلرى  وحردات، وتقسرم الوحر 2,1
       إلى فصول وتقسم الفصول إلى دروس

2,2 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب
فهررررررس أعمرررررل كالعلمررررراء، فهررررررس مفصرررررل )

للمحتررروى ميرررز برررألوان مختلفرررة تتناسرررب مرررع 
مجررررررررررراالت العلررررررررررروم ، فهررررررررررررس لألنشرررررررررررطة 
 (واالستقصاء العلمي، فهرس للمرجعيات

      

ريقررة يركررز جررزء مررا قبررل الوحرردات علررى الط 3المؤشر 
       العلمية

3,1 
خص  درسين للمهارات العلمية و الطريقة 
العلميرررررة تضرررررمن شررررررح تفصررررريلي لخطررررروات 

 ومهارات الطريقة العلمية
      

خصصرررت صرررفحة إلجرررراءات السرررالمة فررري  3,2
       حصة العلوم

تتوفر مرجعيات  تقدم دعمرا إضرافيا للمرتعلم  4المؤشر
       واألسرة

4,1 
لعلوم يتضمن صرفحات لكرل كتيب دليل ا)  

مرررن القياسرررات األدوات العلميرررة ،الرسرررومات 
 (البيانية 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4,2 
 

يتضرررررررررمن كتيرررررررررب دليرررررررررل الصرررررررررحة جسرررررررررم 
اإلنسررررررران،الغذاء الصرررررررحي،الحياة الصرررررررحية 

جراءات السالمة  وا 
      

يترررروفر معجررررم المصررررطلحات مررررزود بصررررور  4,3
       توضيحية

ات يظهرررررررر االتسررررررراق فررررررري تصرررررررميم الوحرررررررد 3المواصفة 
       التعليمية

       تُرنرتررّظم الوحدات بنمطية واضحة 5المؤّشر

5,1 
تنرررتظم وحررردات الكتررراب بشررركل متترررابع وفرررق 

العلررروم الطبيعيرررة ، علرررم )المجررراالت العلميرررة 
 (األرض ، علم الحياة

      

 
5,2 

يتررررروازن المحترررررروى فرررررري تقررررررديم   المجرررررراالت 
علرررررررم األحيررررررراء ، علرررررررم )العلميررررررة المتعرررررررددة 

، علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم العلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم  األرض
 (وحدتين لكل مجال علمي)بمعدل(الطبيعية

      

يشررررجع تصررررميم مقرررردمات الوحرررردة  الطالررررب  6المؤشر
       على التعلم

تفررتح الوحرردة بصررورة فرري كامررل الصررفحة لهررا  6,1
       .عالقة بموضوع الوحدة 

يوجرررررد عبرررررارة فررررري افتتاحيرررررة الوحررررردة تررررررتبط  6,2
       بموضوع الصورة والوحدة

6,3 

يمهرررررد لموضررررروع الوحررررردة بفقررررررة مرررررن األدب 
اللغرررررروي بسررررررياقات أدبيررررررة متعررررررددة  يرررررررتبط 
مضررمونها بموضرروع الوحرردة ،أدبيررات الوحرردة 

(literature  ) فرري صرررفحتين متقررابلتين مرررع
صورة بكامل الصفحة وتحديد لرنمط المجرال 

 األدبي المستهدف

      

تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية  6,4
       مضمون الوحدةيرتبط ب

       يظهر االتساق في تصميم الفصول 4المواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على  7المؤشر 
       التعلم

تتضررمن افتتاحيررة الفصررل صررورة ممترردة فرري  7,1
       صفحتين متقابلتين

أبررررزت الفكررررة العامرررة فررري الصرررفحة األولرررى  7,2
       .الفتتاحية الفصل 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7,3 

خصرررر  لمفررررردات الفصررررل  إطررررار ضررررمن 
صرررورة افتتاحيرررة الفصرررل ينقسرررم إلرررى جرررزأين  
يحويرران مفتاحررا للمفررردات ودالالتهررا  مظللررة 
وحدد أرقام الصفحات ودعمت بصور معبرة 

 لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى

      

       تُرنرررّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة 8المؤّشر

8,1 
فصررل فقررررة للقرررراءة  خصرر  فررري نهايررة كرررل

 I لزيرادة وتأكيرد اسرتيعاب مفراهيم الفصرل  
read to review" " 

      

8,2 

يتكامرررل محتررروى الفصرررل ويررررتبط مرررع فرررروع 
المعرفة األخرى وسياقات حياتية متعددة في 

الكتابررة فرري "مرحلررة التوسررع فرري المجرراالت  
قررررراءة "،"الرياضرررريات فرررري العلرررروم"   "العلرررروم
 فصلتتكرر في كل " علمية

      

8,3 

" مراجعررررة"تتضررررمن نهايررررة كررررل فصررررل فقرررررة 
 (مفرردات)تتضمن مهام تقويمية مقسمة إلى 

سؤال يتعلق ) (المهارات واألفكار العلمية )و
معرررررززة بصرررررور ،وأبررررررزت  (برررررالفكرة العامرررررة 

المهارة المستهدفة في المهمة التقويمية بلون 
 .أحمر

      

       روسيظهر االتساق في تصميم الد 5المواصفة 
       تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم 9المؤشر 

تظهر افتتاحية الدرس في صورة فوتوغرافيرة  9,1
       ممتدة لتشمل الصفحتين المتقابلتين

9,2 
تقررررردم فقررررررة أنظرررررر وأتسررررراءل ضرررررمن مرحلرررررة 
التهيئررررررة تسرررررراؤل يرررررررتبط بموضرررررروع صررررررورة 

 افتتاحية الدرس
      

 
 

9,3 
 

يرررة الررردرس نشررراط استكشرررافي   تتضرررمن افتتاح
ترم تحديرد المرواد المسرتخدمة فري النشراط مرع 
صررور توضرريحية لهررا ، يوجررد صررور توضررح 
أحرررررد خطررررروات النشررررراط مررررردون عليهرررررا رقرررررم 
الخطرروة وتظهررر المهررارات المسررتهدفة ضررمن 
 النشاط االستكشافي مميزة  باللون األحمر

      

       قةتُرنرررّظم الدروس بنمطية واضحة ومتس 10المؤّشر 

صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة فري  10,1
       سائر الفصول

10,2 
يعرررض المحترروى المعرفرري وفقررا لرردورة الررتعلم 
الخماسررررية مررررع اإلشررررارة إلررررى مراحررررل الرررردورة 

 أسفل الترقيم للصفحة
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4,2 
 

يتضرررررررررمن كتيرررررررررب دليرررررررررل الصرررررررررحة جسرررررررررم 
اإلنسررررررران،الغذاء الصرررررررحي،الحياة الصرررررررحية 

جراءات السالمة  وا 
      

يترررروفر معجررررم المصررررطلحات مررررزود بصررررور  4,3
       توضيحية

ات يظهرررررررر االتسررررررراق فررررررري تصرررررررميم الوحرررررررد 3المواصفة 
       التعليمية

       تُرنرتررّظم الوحدات بنمطية واضحة 5المؤّشر

5,1 
تنرررتظم وحررردات الكتررراب بشررركل متترررابع وفرررق 

العلررروم الطبيعيرررة ، علرررم )المجررراالت العلميرررة 
 (األرض ، علم الحياة

      

 
5,2 

يتررررروازن المحترررررروى فرررررري تقررررررديم   المجرررررراالت 
علرررررررم األحيررررررراء ، علرررررررم )العلميررررررة المتعرررررررددة 

، علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم العلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم  األرض
 (وحدتين لكل مجال علمي)بمعدل(الطبيعية

      

يشررررجع تصررررميم مقرررردمات الوحرررردة  الطالررررب  6المؤشر
       على التعلم

تفررتح الوحرردة بصررورة فرري كامررل الصررفحة لهررا  6,1
       .عالقة بموضوع الوحدة 

يوجرررررد عبرررررارة فررررري افتتاحيرررررة الوحررررردة تررررررتبط  6,2
       بموضوع الصورة والوحدة

6,3 

يمهرررررد لموضررررروع الوحررررردة بفقررررررة مرررررن األدب 
اللغرررررروي بسررررررياقات أدبيررررررة متعررررررددة  يرررررررتبط 
مضررمونها بموضرروع الوحرردة ،أدبيررات الوحرردة 

(literature  ) فرري صرررفحتين متقررابلتين مرررع
صورة بكامل الصفحة وتحديد لرنمط المجرال 

 األدبي المستهدف

      

تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية  6,4
       مضمون الوحدةيرتبط ب

       يظهر االتساق في تصميم الفصول 4المواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب على  7المؤشر 
       التعلم

تتضررمن افتتاحيررة الفصررل صررورة ممترردة فرري  7,1
       صفحتين متقابلتين

أبررررزت الفكررررة العامرررة فررري الصرررفحة األولرررى  7,2
       .الفتتاحية الفصل 
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7,3 

خصرررر  لمفررررردات الفصررررل  إطررررار ضررررمن 
صرررورة افتتاحيرررة الفصرررل ينقسرررم إلرررى جرررزأين  
يحويرران مفتاحررا للمفررردات ودالالتهررا  مظللررة 
وحدد أرقام الصفحات ودعمت بصور معبرة 

 لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى

      

       تُرنرررّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة 8المؤّشر

8,1 
فصررل فقررررة للقرررراءة  خصرر  فررري نهايررة كرررل

 I لزيرادة وتأكيرد اسرتيعاب مفراهيم الفصرل  
read to review" " 

      

8,2 

يتكامرررل محتررروى الفصرررل ويررررتبط مرررع فرررروع 
المعرفة األخرى وسياقات حياتية متعددة في 

الكتابررة فرري "مرحلررة التوسررع فرري المجرراالت  
قررررراءة "،"الرياضرررريات فرررري العلرررروم"   "العلرررروم
 فصلتتكرر في كل " علمية

      

8,3 

" مراجعررررة"تتضررررمن نهايررررة كررررل فصررررل فقرررررة 
 (مفرردات)تتضمن مهام تقويمية مقسمة إلى 

سؤال يتعلق ) (المهارات واألفكار العلمية )و
معرررررززة بصرررررور ،وأبررررررزت  (برررررالفكرة العامرررررة 

المهارة المستهدفة في المهمة التقويمية بلون 
 .أحمر

      

       روسيظهر االتساق في تصميم الد 5المواصفة 
       تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم 9المؤشر 

تظهر افتتاحية الدرس في صورة فوتوغرافيرة  9,1
       ممتدة لتشمل الصفحتين المتقابلتين

9,2 
تقررررردم فقررررررة أنظرررررر وأتسررررراءل ضرررررمن مرحلرررررة 
التهيئررررررة تسرررررراؤل يرررررررتبط بموضرررررروع صررررررورة 

 افتتاحية الدرس
      

 
 

9,3 
 

يرررة الررردرس نشررراط استكشرررافي   تتضرررمن افتتاح
ترم تحديرد المرواد المسرتخدمة فري النشراط مرع 
صررور توضرريحية لهررا ، يوجررد صررور توضررح 
أحرررررد خطررررروات النشررررراط مررررردون عليهرررررا رقرررررم 
الخطرروة وتظهررر المهررارات المسررتهدفة ضررمن 
 النشاط االستكشافي مميزة  باللون األحمر

      

       قةتُرنرررّظم الدروس بنمطية واضحة ومتس 10المؤّشر 

صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة فري  10,1
       سائر الفصول

10,2 
يعرررض المحترروى المعرفرري وفقررا لرردورة الررتعلم 
الخماسررررية مررررع اإلشررررارة إلررررى مراحررررل الرررردورة 

 أسفل الترقيم للصفحة
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تبررررز المفرررردات الجديررردة ضرررمن إيقونرررة نقررررأ  10,3
       جميعا ونتعلم وتظلل في الن 

الطررررالب  √تحفرررز السررررؤال المررررتبط بأيقونررررة  10,4
       على التحقق من الفهم

 quickتتضمن مرحلرة الشررح نشراط سرريع  10,5
lab يتكرر في كل درس       

10,6 
قسرررررم الرررررن  الرررررى فقررررررات كتبرررررت العنررررراوين 
الرئيسررة ضررمن مررتن الرردروس برراللون األزرق 
الغرررررامق وكتبرررررت العنررررراوين الفرعيرررررة بررررراللون 

 ت المفردات التي ترد ألول مرةاألحمر وظلل

      

10,7 

يقررردم تقرررويم مسرررتمر وبأشررركال مختلفرررة قبلررري 
وبنررائي وتجميعرري  يرررد فرري نهايررة كررل درس 
أسررئلة تتنرراول تقيرريم المهررارات المختلفررة  مررع 
أفكررر "تحديررد للمهررارة المسررتهدفة ضررمن فقرررة 

تضرمن الرربط مرع المعرارف " وأتحدث واكتب
 والمواد الدراسية المختلفة
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة
       يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤشر 

1,1 
لررررم مقترحررررات لكيفيررررة عرررررض قرررردم دليررررل المع

األنشررررررطة االستقصررررررائية المغلقررررررة والموّجهررررررة 
 .وشبه المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة

      

1,2 
دليرل "teachers desk reference يقرّدم

ضررمن حقيبررة المعلررم مررن خررالل " معلررم العلرروم
أقسامه المختلفة دعما للتطروير المهنري إلدارة 

 صاءتدريس العلوم المعتمد على االستق
      

1,3 
يقرردم دليررل المعلررم توجيهررات  للمعلررم ألنشررطة 

لتطررررررروير مهرررررررارات " بنررررررراء المهرررررررارة"بعنرررررروان  
 االستقصاء لدى الطالب

      

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة

يررردعم المعلرررم فررري اسرررتهداف الرررتعلم المتمركرررز  2المؤّشر 
       حول المتعلم

2,1 
المناسرربة مررن مراحرررل تحرردد بوضرروح المرحلررة 

دورة التعلم بعالمات تبويب لكل جزء من كرل 
 .درس

      

يرررررررردرج قسررررررررم خررررررررا  بنمرررررررروذج دورة الررررررررتعلم  2,2
       الخماسية في المرجع المكتبي للمعلم

2,3 
يقررررررردم المحتررررررروى مقترحرررررررات ألسرررررررئلة سرررررررابرة 
وتشخيصرررية فررري مرحلرررة تقرررديم الررردرس لتقرررويم 

 المعرفة القبلية
      

2,4 
محترررروى توجيهررررات إضررررافية لمسرررراعدة يقرررردم ال

المعلررم علررى التعرررف علررى المفرراهيم الخاطئررة 
 الشائعة عند الطالب

      

يقررررردم المحتررررروى إرشرررررادات للمعلمرررررين لكيفيرررررة  2,5
       استخدام جدول التعلم

2,6 
تساعد مصادر المعلم على توجيره   الطرالب 
لتطبيرررررق التجرررررارب والمفررررراهيم العلميرررررة خرررررارج 

 school أنشرطة منزليرةفري الغرفرة الصرفية 
to home activity 

      

2,7 
يسهم المحتوى فري تقرديم أفكرار لتقيريم خبررات 
الطررررالب وأفكررررارهم عبررررر المناقشررررات الصررررفية 
المرتبطرررة مرررع تقيررريم المعرفرررة القبليرررة ومناقشرررة 

 الفكرة الرئيسة
      

2,8 
-e تررروفر اختبرررارات المراجعرررة االلكترونيرررة

review  التغذيرة الراجعررة  فرري دليرل المعلررم
 الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

      

يسررررهم المحترررروى فرررري تخطرررريط الترررردريس وفررررق  3المؤّشر 
       استراتيجيات التعلم المتمايز
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 ثاني ابتدائي –مواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 قدرجة التحق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تبررررز المفرررردات الجديررردة ضرررمن إيقونرررة نقررررأ  10,3
       جميعا ونتعلم وتظلل في الن 

الطررررالب  √تحفرررز السررررؤال المررررتبط بأيقونررررة  10,4
       على التحقق من الفهم

 quickتتضمن مرحلرة الشررح نشراط سرريع  10,5
lab يتكرر في كل درس       

10,6 
قسرررررم الرررررن  الرررررى فقررررررات كتبرررررت العنررررراوين 
الرئيسررة ضررمن مررتن الرردروس برراللون األزرق 
الغرررررامق وكتبرررررت العنررررراوين الفرعيرررررة بررررراللون 

 ت المفردات التي ترد ألول مرةاألحمر وظلل

      

10,7 

يقررردم تقرررويم مسرررتمر وبأشررركال مختلفرررة قبلررري 
وبنررائي وتجميعرري  يرررد فرري نهايررة كررل درس 
أسررئلة تتنرراول تقيرريم المهررارات المختلفررة  مررع 
أفكررر "تحديررد للمهررارة المسررتهدفة ضررمن فقرررة 

تضرمن الرربط مرع المعرارف " وأتحدث واكتب
 والمواد الدراسية المختلفة
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة
       يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤشر 

1,1 
لررررم مقترحررررات لكيفيررررة عرررررض قرررردم دليررررل المع

األنشررررررطة االستقصررررررائية المغلقررررررة والموّجهررررررة 
 .وشبه المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة

      

1,2 
دليرل "teachers desk reference يقرّدم

ضررمن حقيبررة المعلررم مررن خررالل " معلررم العلرروم
أقسامه المختلفة دعما للتطروير المهنري إلدارة 

 صاءتدريس العلوم المعتمد على االستق
      

1,3 
يقرردم دليررل المعلررم توجيهررات  للمعلررم ألنشررطة 

لتطررررررروير مهرررررررارات " بنررررررراء المهرررررررارة"بعنرررررروان  
 االستقصاء لدى الطالب

      

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة

يررردعم المعلرررم فررري اسرررتهداف الرررتعلم المتمركرررز  2المؤّشر 
       حول المتعلم

2,1 
المناسرربة مررن مراحرررل تحرردد بوضرروح المرحلررة 

دورة التعلم بعالمات تبويب لكل جزء من كرل 
 .درس

      

يرررررررردرج قسررررررررم خررررررررا  بنمرررررررروذج دورة الررررررررتعلم  2,2
       الخماسية في المرجع المكتبي للمعلم

2,3 
يقررررررردم المحتررررررروى مقترحرررررررات ألسرررررررئلة سرررررررابرة 
وتشخيصرررية فررري مرحلرررة تقرررديم الررردرس لتقرررويم 

 المعرفة القبلية
      

2,4 
محترررروى توجيهررررات إضررررافية لمسرررراعدة يقرررردم ال

المعلررم علررى التعرررف علررى المفرراهيم الخاطئررة 
 الشائعة عند الطالب

      

يقررررردم المحتررررروى إرشرررررادات للمعلمرررررين لكيفيرررررة  2,5
       استخدام جدول التعلم

2,6 
تساعد مصادر المعلم على توجيره   الطرالب 
لتطبيرررررق التجرررررارب والمفررررراهيم العلميرررررة خرررررارج 

 school أنشرطة منزليرةفري الغرفرة الصرفية 
to home activity 

      

2,7 
يسهم المحتوى فري تقرديم أفكرار لتقيريم خبررات 
الطررررالب وأفكررررارهم عبررررر المناقشررررات الصررررفية 
المرتبطرررة مرررع تقيررريم المعرفرررة القبليرررة ومناقشرررة 

 الفكرة الرئيسة
      

2,8 
-e تررروفر اختبرررارات المراجعرررة االلكترونيرررة

review  التغذيرة الراجعررة  فرري دليرل المعلررم
 الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

      

يسررررهم المحترررروى فرررري تخطرررريط الترررردريس وفررررق  3المؤّشر 
       استراتيجيات التعلم المتمايز
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

3,1 
يقررردم المحتررروى إرشرررادات لتخطررريط مسرررتويات 
مناسرررررربة  مررررررن التحرررررردي التعليمرررررري للطررررررالب 

مراعررررررررراة )اسرررررررررتراتيجيات التعلررررررررريم المتمرررررررررايز 
 (ويات المختلفةالمست

      

3,2 
يقردم المحترروى اسرتراتيجيات إضررافية لمصررادر 
متعررررددة للقررررراءة ضررررمن دليررررل المعلررررم للقررررراءة 
المتعرررددة المسرررتويات ومرررزودة بررردليل إرشرررادي 

 للمعلم
      

3,3 
يسررررررمح المحترررررروى بتقررررررديم المفرررررراهيم المهمررررررة 
للمجموعررات الصررغيرة أو التعلرريم الفررردي مثررل 

 فتاحيةبطاقات المفاهيم الم
      

3,4 
يقترررررررررررح المحتررررررررررروى اسررررررررررتراتيجيات متعرررررررررررددة 

مراعررررررراة .)لالسرررررررتجابة للمسرررررررتويات المختلفرررررررة
 (المستويات المختلفة

      

3,5 
يقرردم المحترروى دعمررا للمعلررم مررن خررالل الجررزء 
الخرررا  برررالتقويم فررري الغرفرررة الصرررفية ضرررمن 

 المرجع المكتبي للمعلم
      

قررررررراءة يقرررررردم المحترررررروى مختررررررارات صرررررروتية لل 3,6
       المتعددة المستويات

3,7 
يتضررررررررمن المحترررررررروى اإلشررررررررارة إلررررررررى الموقررررررررع 
االلكترونررري لتقرررديم عرررروض تقديميرررة بصررررية 

 (science in motion) للمفاهيم المفتاحية
      

       يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

تتضرررررمن توجيهرررررات المعلرررررم لتنفيرررررذ األنشرررررطة  4,1
       عمل الجماعيايقونة ال

ينمررررري دليرررررل المعلرررررم مهرررررارات االسرررررتذكار أو  4المواصفة
       الدراسة

يقردم دليررل المعلرم اسررتراتيجيات مناسربة  لرردعم  5المؤّشر 
       مهارات االستذكار أو الدراسة

5,1 
تقرردم فرري دليررل المعلررم ضررمن مصررادر المعلررم 
نمرررررررراذج متعررررررررددة  للمنظمررررررررات التخطيطيرررررررررة 

 .على تنظيم المعلومات لمساعدة الطالب
      

5,2 
يتضررمن دليرررل المعلررم نمررراذج ألسررئلة إضرررافية 
حررررررول توضرررررريح الصررررررور البصرررررررية لترررررردريب 

 .الطالب عليها
      

5,3 
يتضررمن دليرررل المعلررم نمررراذج ألسررئلة إضرررافية 

لتنشررررررريط المعرفرررررررة القبليرررررررة للطرررررررالب ولبررررررردء  
 مناقشات الفصل

      

5.4 
للتقررررويم  يرررروفر دليررررل المعلررررم أنشررررطة اضرررراف ة

األدائرررري تقررررديم تغذيررررة راجعررررة للطررررالب حررررول 
 أدائهم
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يطرررور دليرررل المعلرررم مهرررارات القرررراءة والكتابرررة  5المواصفة
       والتحدث

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات القرررررراءة  6المؤّشر 
       والكتابة والتحدث

6,1 
يركررررز علررررى مهررررارات القررررراءة والمفررررردات فرررري 

الررتعلم عبررر فقرررة أقرررأ  مرحلررة الشرررح فرري دورة
 وأتعلم

      

6,2 
يرررررروفر المحترررررروى مقترحررررررات لطرررررررق متعررررررددة 
يسرررررررتطيع الطالرررررررب مرررررررن خاللهرررررررا التواصرررررررل 
 والتشارك بالمهام القرائية مثل تكامل القراءة

      

6,3 
قررررررررراءة متعررررررررددة "ترررررررروفر مصررررررررادر المعلررررررررم  

بمسررتويات قرائيررة متعررددة لزيررادة " المسررتويات 
لمفتاحيرررررة ،  وبنررررراء فهرررررم الطرررررالب للمفررررراهيم ا
 مهارة القراءة والكتابة

      

6,4 
يقررردم المحتررروى دعرررم لرررتعلم اللغرررة مرررن خرررالل 
أنشرررررطة للمفرررررردات لتحسرررررين اكتسررررراب اللغرررررة 

 ( أساليب داعمة)
      

يقررردم إرشرررادات للمعلرررم لتطررروير فهرررم الطرررالب  6,5
       للمفردات مثل بطاقات المفردات

لتعزيررررز  يرررروفر المحترررروى مخططررررات تنظيميررررة 6,6
       فهم الطالب للمفردات

6,7 
يقترح استراتيجيات للمعلم ليرشد الطرالب إلرى 
اسررتخدام الصررور فرري  كترراب الطالررب لتعزيررز 

 التعلم
      

ترررروفر مصررررادر المعلررررم أوراق عمررررل للطررررالب  6,8
       لتطوير مهارات  التثقيف البصري

يررررررروفر مقترحرررررررات لفرررررررر  إضرررررررافية للكتابرررررررة  6,9
       .للطالب

ترررررروفر مصررررررادر المعلررررررم مقترحررررررات إضررررررافية  6,10
       .لمساعدة الطالب لتطوير مهارات الكتابة

ربرررررررط محتررررررروى العلررررررروم برررررررالطرق والمهرررررررارات  6المواصفة
       الرياضية

يرردعم المعلررم فرري ربررط محترروى العلرروم بررالطرق   7المؤّشر 
       والمهارات الرياضية

7,1 
فرررررري يتضرررررمن مقترحرررررات لررررردمج الرياضررررريات 

العلرروم ولترردريب الطررالب علررى المشرراركة فرري 
 أنشطة القياس

      

       يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة 7المواصفة

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم  8المؤّشر 
       متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

3,1 
يقررردم المحتررروى إرشرررادات لتخطررريط مسرررتويات 
مناسرررررربة  مررررررن التحرررررردي التعليمرررررري للطررررررالب 

مراعررررررررراة )اسرررررررررتراتيجيات التعلررررررررريم المتمرررررررررايز 
 (ويات المختلفةالمست

      

3,2 
يقردم المحترروى اسرتراتيجيات إضررافية لمصررادر 
متعررررددة للقررررراءة ضررررمن دليررررل المعلررررم للقررررراءة 
المتعرررددة المسرررتويات ومرررزودة بررردليل إرشرررادي 

 للمعلم
      

3,3 
يسررررررمح المحترررررروى بتقررررررديم المفرررررراهيم المهمررررررة 
للمجموعررات الصررغيرة أو التعلرريم الفررردي مثررل 

 فتاحيةبطاقات المفاهيم الم
      

3,4 
يقترررررررررررح المحتررررررررررروى اسررررررررررتراتيجيات متعرررررررررررددة 

مراعررررررراة .)لالسرررررررتجابة للمسرررررررتويات المختلفرررررررة
 (المستويات المختلفة

      

3,5 
يقرردم المحترروى دعمررا للمعلررم مررن خررالل الجررزء 
الخرررا  برررالتقويم فررري الغرفرررة الصرررفية ضرررمن 

 المرجع المكتبي للمعلم
      

قررررررراءة يقرررررردم المحترررررروى مختررررررارات صرررررروتية لل 3,6
       المتعددة المستويات

3,7 
يتضررررررررمن المحترررررررروى اإلشررررررررارة إلررررررررى الموقررررررررع 
االلكترونررري لتقرررديم عرررروض تقديميرررة بصررررية 

 (science in motion) للمفاهيم المفتاحية
      

       يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

تتضرررررمن توجيهرررررات المعلرررررم لتنفيرررررذ األنشرررررطة  4,1
       عمل الجماعيايقونة ال

ينمررررري دليرررررل المعلرررررم مهرررررارات االسرررررتذكار أو  4المواصفة
       الدراسة

يقردم دليررل المعلرم اسررتراتيجيات مناسربة  لرردعم  5المؤّشر 
       مهارات االستذكار أو الدراسة

5,1 
تقرردم فرري دليررل المعلررم ضررمن مصررادر المعلررم 
نمرررررررراذج متعررررررررددة  للمنظمررررررررات التخطيطيرررررررررة 

 .على تنظيم المعلومات لمساعدة الطالب
      

5,2 
يتضررمن دليرررل المعلررم نمررراذج ألسررئلة إضرررافية 
حررررررول توضرررررريح الصررررررور البصرررررررية لترررررردريب 

 .الطالب عليها
      

5,3 
يتضررمن دليرررل المعلررم نمررراذج ألسررئلة إضرررافية 

لتنشررررررريط المعرفرررررررة القبليرررررررة للطرررررررالب ولبررررررردء  
 مناقشات الفصل

      

5.4 
للتقررررويم  يرررروفر دليررررل المعلررررم أنشررررطة اضرررراف ة

األدائرررري تقررررديم تغذيررررة راجعررررة للطررررالب حررررول 
 أدائهم
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يطرررور دليرررل المعلرررم مهرررارات القرررراءة والكتابرررة  5المواصفة
       والتحدث

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات القرررررراءة  6المؤّشر 
       والكتابة والتحدث

6,1 
يركررررز علررررى مهررررارات القررررراءة والمفررررردات فرررري 

الررتعلم عبررر فقرررة أقرررأ  مرحلررة الشرررح فرري دورة
 وأتعلم

      

6,2 
يرررررروفر المحترررررروى مقترحررررررات لطرررررررق متعررررررددة 
يسرررررررتطيع الطالرررررررب مرررررررن خاللهرررررررا التواصرررررررل 
 والتشارك بالمهام القرائية مثل تكامل القراءة

      

6,3 
قررررررررراءة متعررررررررددة "ترررررررروفر مصررررررررادر المعلررررررررم  

بمسررتويات قرائيررة متعررددة لزيررادة " المسررتويات 
لمفتاحيرررررة ،  وبنررررراء فهرررررم الطرررررالب للمفررررراهيم ا
 مهارة القراءة والكتابة

      

6,4 
يقررردم المحتررروى دعرررم لرررتعلم اللغرررة مرررن خرررالل 
أنشرررررطة للمفرررررردات لتحسرررررين اكتسررررراب اللغرررررة 

 ( أساليب داعمة)
      

يقررردم إرشرررادات للمعلرررم لتطررروير فهرررم الطرررالب  6,5
       للمفردات مثل بطاقات المفردات

لتعزيررررز  يرررروفر المحترررروى مخططررررات تنظيميررررة 6,6
       فهم الطالب للمفردات

6,7 
يقترح استراتيجيات للمعلم ليرشد الطرالب إلرى 
اسررتخدام الصررور فرري  كترراب الطالررب لتعزيررز 

 التعلم
      

ترررروفر مصررررادر المعلررررم أوراق عمررررل للطررررالب  6,8
       لتطوير مهارات  التثقيف البصري

يررررررروفر مقترحرررررررات لفرررررررر  إضرررررررافية للكتابرررررررة  6,9
       .للطالب

ترررررروفر مصررررررادر المعلررررررم مقترحررررررات إضررررررافية  6,10
       .لمساعدة الطالب لتطوير مهارات الكتابة

ربرررررررط محتررررررروى العلررررررروم برررررررالطرق والمهرررررررارات  6المواصفة
       الرياضية

يرردعم المعلررم فرري ربررط محترروى العلرروم بررالطرق   7المؤّشر 
       والمهارات الرياضية

7,1 
فرررررري يتضرررررمن مقترحرررررات لررررردمج الرياضررررريات 

العلرروم ولترردريب الطررالب علررى المشرراركة فرري 
 أنشطة القياس

      

       يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة 7المواصفة

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم  8المؤّشر 
       متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يقرررردم فرررري كررررل درس مجموعررررة مررررن األسررررئلة  8,1
       .لتقييم الطالب قبلياً 

يقررردم أمثلرررة إضرررافية ألسررراليب التقرررويم البنرررائي  8,2
       .في كل فصل في دليل المعلم

يقرردم مقرراييس تقرردير لتقررويم األنشررطة األدائيررة  8,3
       .للطالب والواجبات الكتابية

8,4 
يقررررردم أجوبرررررة اختبرررررارات الررررردروس واختبرررررارات 
الفصل الموجودة في كتراب المعلرم للتأكرد مرن 

 .فهم الطالب
      

يتضرررمن التقرررويم فررري فصرررول العلررروم المراجرررع  8,5
       .اإللكترونية للمعلم

       يدعم التطوير المهني للمعلم 8المواصفة
       يوفر فرصا للتطوير المهني للمعلم 9المؤشر

9,1 
 ترررروفر حقيبررررة المعلررررم لألنشررررطة الصررررفية
(teacher desk reference ) دعمررا

وتقررردم اسرررتراتيجيات  للتطررروير المهنررري للمعلرررم
 تدريس متعددة

      

يررروفر معلومررررات إضرررافية لمحترررروى كررررل درس  9,2
       )خلفية علمية)

9,3 
يررررررروفر معلومرررررررات علميرررررررة واسرررررررعة للمفررررررراهيم 
المفتاحيررة لكررل درس ضررمن مرجعيررات المعلررم 

8science yellow pages 
      

يقررررردم نمرررررراذج لكررررررل مرررررن الترررررردريس المتمررررررايز  9,4
       يوالتقويم البنائ

9,5 

 يرررررردعم قررررررر  المستكشررررررف التعليمرررررري
(Instructional Navigator CD-

ROM)  وأقررا  الردليل اإلرشرادي للعرروض
 Classroom Presentation) الصرفية

Toolkit CD-ROM)  وأقررا  الرر دي فري
 Professional) دي للتطررروير المهنررري

Development DVDs)  عمليرة التخطريط
 .والتوجيه

      

9,6 
توجررررررد مصررررررادر إضررررررافية للتطرررررروير المهنرررررري 
والمحتررروى المعلومررراتي ودعرررم التررردريس علرررى 

 www.macmillanmh.comالرابط 
      

       يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 9المواصفة

يوجه المعلم إلرى مصرادر تقنيرة متنوعرة لردعم  10المؤّشر 
       يم العلومتعلم وتعل

 المستكشف التعليمي 10,1
instructional Navigator CD-ROM       
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

10.2 
Presentation Toolkit CD 

-ROMs, 
 مصادر تقنية للعروض التقديمية

      

10,3 

 مصادر للتقويم المهني للمعلم
Professional Development DVDs. 

مصررررررادر اضررررررافي ة للتطرررررروير المهنرررررري عبررررررر 
 لكتروني للشركةالموقع اال

www.macmillanmh.com. 

      

اختبارات  Progress Reporterيقدم موقع  10,4
       .إلكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب

ررط  تقنرري لكررٍل فصررل   10,5 يقرردم دليررل المعلررم ُمَخطت
       .للمعلمين والطالب
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

يقرررردم فرررري كررررل درس مجموعررررة مررررن األسررررئلة  8,1
       .لتقييم الطالب قبلياً 

يقررردم أمثلرررة إضرررافية ألسررراليب التقرررويم البنرررائي  8,2
       .في كل فصل في دليل المعلم

يقرردم مقرراييس تقرردير لتقررويم األنشررطة األدائيررة  8,3
       .للطالب والواجبات الكتابية

8,4 
يقررررردم أجوبرررررة اختبرررررارات الررررردروس واختبرررررارات 
الفصل الموجودة في كتراب المعلرم للتأكرد مرن 

 .فهم الطالب
      

يتضرررمن التقرررويم فررري فصرررول العلررروم المراجرررع  8,5
       .اإللكترونية للمعلم

       يدعم التطوير المهني للمعلم 8المواصفة
       يوفر فرصا للتطوير المهني للمعلم 9المؤشر

9,1 
 ترررروفر حقيبررررة المعلررررم لألنشررررطة الصررررفية
(teacher desk reference ) دعمررا

وتقررردم اسرررتراتيجيات  للتطررروير المهنررري للمعلرررم
 تدريس متعددة

      

يررروفر معلومررررات إضرررافية لمحترررروى كررررل درس  9,2
       )خلفية علمية)

9,3 
يررررررروفر معلومرررررررات علميرررررررة واسرررررررعة للمفررررررراهيم 
المفتاحيررة لكررل درس ضررمن مرجعيررات المعلررم 

8science yellow pages 
      

يقررررردم نمرررررراذج لكررررررل مرررررن الترررررردريس المتمررررررايز  9,4
       يوالتقويم البنائ

9,5 

 يرررررردعم قررررررر  المستكشررررررف التعليمرررررري
(Instructional Navigator CD-

ROM)  وأقررا  الردليل اإلرشرادي للعرروض
 Classroom Presentation) الصرفية

Toolkit CD-ROM)  وأقررا  الرر دي فري
 Professional) دي للتطررروير المهنررري

Development DVDs)  عمليرة التخطريط
 .والتوجيه

      

9,6 
توجررررررد مصررررررادر إضررررررافية للتطرررررروير المهنرررررري 
والمحتررروى المعلومررراتي ودعرررم التررردريس علرررى 

 www.macmillanmh.comالرابط 
      

       يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 9المواصفة

يوجه المعلم إلرى مصرادر تقنيرة متنوعرة لردعم  10المؤّشر 
       يم العلومتعلم وتعل

 المستكشف التعليمي 10,1
instructional Navigator CD-ROM       
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 ثاني ابتدائي –مواصفات تربوية دليل المعلم 
 البنود

 درجة التحقق
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة مالحظات

 جدا
غير 
 متحقق

10.2 
Presentation Toolkit CD 

-ROMs, 
 مصادر تقنية للعروض التقديمية

      

10,3 

 مصادر للتقويم المهني للمعلم
Professional Development DVDs. 

مصررررررادر اضررررررافي ة للتطرررررروير المهنرررررري عبررررررر 
 لكتروني للشركةالموقع اال

www.macmillanmh.com. 

      

اختبارات  Progress Reporterيقدم موقع  10,4
       .إلكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب

ررط  تقنرري لكررٍل فصررل   10,5 يقرردم دليررل المعلررم ُمَخطت
       .للمعلمين والطالب
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 بتدائيثاني ا –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 

 1المؤشر 
يتميرررز الشرررركل الخررررارجي للرررردليل  بجاذبيترررره 

      ومتانته
 

1,1 
يتميررررررز الرررررردليل بسررررررماكة غالفرررررره وتجليررررررده 

       الحلزوني

1,2 
ف مماثلررررررة لصررررررورة تكررررررون صررررررورة الغررررررال 

       غالف كتاب الطالب

1,3 

يوجرررد هرررامش جرررانبي بلرررون مميرررز للمجرررال 
األزرق للفيزيرررررراء األخضررررررر لعلررررررم األحيرررررراء 

 والبرتقالي لعلم األرض  
     

 

1,4 
تكرررررررون صرررررررورة الغرررررررالف الخلفررررررري مماثلرررررررة 

       للغالف الخلفي لكتاب الطالب

1,5 
يوجررررررررد صررررررررفحة لغررررررررالف داخلرررررررري ترررررررررتبط 

      امي بالغالف األم
 

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة
       أقسام الدليل وعناصره  2 المؤشر

تتميرررز أجرررزاء الررردليل  بهرررامش علررروي يتخرررذ  2,1
      لونا مميزا لكل جزء

 

2,2 
تظهررررر العنرررراوين الرئيسررررة والفرعيررررة بررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الدليل
     

 

يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في  2,3
      جميع أجزاء الدليل

 

يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري الفراغرررات  2,4
      العمودية وبين األسطر

 

يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري تصررررميم  2,5
      صفحات الدليل وفق نوع المحتوى

 

2,6 
 يتضح الثبات واالسرتمرارية فري حجرم ولرون
وبرررنط الخرررط لكرررل مرررن العنررراوين ونصرررو  

 المحتوى
     

 

تتميررز الوحرردة بوجررود غررالف سررميك ولسرران  2,7
      جانبي يحدد المجال العلمي 
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 بتدائيثاني ا –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته  3المؤشر
      ويمايز بينها

 

تتميرررررز صرررررفحات الفهرررررارس بخطررررروط ذات  3,1
      ألوان مميزة تتناسب مع مجاالت العلوم 

 

يظهرر عنروان جررانبي ببرنط عرريض للمجررال  3,2
      العلمي 

 

تكتب عناوين الوحدات بنفس اللون المميرز  3,3
      للمجال 

 

       يبرز اسم الفصل ورقمه بخط سميك  3,4

يوجررد تسلسررل محرردد وثابررت لتتررابع الفصررول  3,5
      والدروس في الفهارس 

 

       ت الترقيم في الدليل يتسق الترميز وعالما 3المواصفة 

 4المؤشر 
تتسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة 

      ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب
 

توجررد الرمرروز فرري الموضررع المناسررب قريبررة  4,1
      من الفقرة المعنية

 

4,2 
يظهرررررر ثبرررررات الرمررررروز فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

       الكتاب 

       ومعبرةتستخدم رموز ذات داللة علمية  4,3

تكررررون الرمرررروز موحرررردة الداللررررة فرررري جميررررع  4,4
      الكتاب 

 

تررررقم صرررفحات الررردليل بطريقرررة متسرررقة فررري  5المؤشر
      جميع أجزاءة

 

تررررررررررقيم الصررررررررررفحات باألرقرررررررررام الرومانيررررررررررة  5,1
      لمقدمات الكتاب 

 

       abcdترقم الوحدات  بالحروف  5,2
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 بتدائيثاني ا –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 

 1المؤشر 
يتميرررز الشرررركل الخررررارجي للرررردليل  بجاذبيترررره 

      ومتانته
 

1,1 
يتميررررررز الرررررردليل بسررررررماكة غالفرررررره وتجليررررررده 

       الحلزوني

1,2 
ف مماثلررررررة لصررررررورة تكررررررون صررررررورة الغررررررال 

       غالف كتاب الطالب

1,3 

يوجرررد هرررامش جرررانبي بلرررون مميرررز للمجرررال 
األزرق للفيزيرررررراء األخضررررررر لعلررررررم األحيرررررراء 

 والبرتقالي لعلم األرض  
     

 

1,4 
تكرررررررون صرررررررورة الغرررررررالف الخلفررررررري مماثلرررررررة 

       للغالف الخلفي لكتاب الطالب

1,5 
يوجررررررررد صررررررررفحة لغررررررررالف داخلرررررررري ترررررررررتبط 

      امي بالغالف األم
 

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة
       أقسام الدليل وعناصره  2 المؤشر

تتميرررز أجرررزاء الررردليل  بهرررامش علررروي يتخرررذ  2,1
      لونا مميزا لكل جزء

 

2,2 
تظهررررر العنرررراوين الرئيسررررة والفرعيررررة بررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الدليل
     

 

يظهر اتساق األلوان واستمرارها وثباتها في  2,3
      جميع أجزاء الدليل

 

يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري الفراغرررات  2,4
      العمودية وبين األسطر

 

يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري تصررررميم  2,5
      صفحات الدليل وفق نوع المحتوى

 

2,6 
 يتضح الثبات واالسرتمرارية فري حجرم ولرون
وبرررنط الخرررط لكرررل مرررن العنررراوين ونصرررو  

 المحتوى
     

 

تتميررز الوحرردة بوجررود غررالف سررميك ولسرران  2,7
      جانبي يحدد المجال العلمي 
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 بتدائيثاني ا –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته  3المؤشر
      ويمايز بينها

 

تتميرررررز صرررررفحات الفهرررررارس بخطررررروط ذات  3,1
      ألوان مميزة تتناسب مع مجاالت العلوم 

 

يظهرر عنروان جررانبي ببرنط عرريض للمجررال  3,2
      العلمي 

 

تكتب عناوين الوحدات بنفس اللون المميرز  3,3
      للمجال 

 

       يبرز اسم الفصل ورقمه بخط سميك  3,4

يوجررد تسلسررل محرردد وثابررت لتتررابع الفصررول  3,5
      والدروس في الفهارس 

 

       ت الترقيم في الدليل يتسق الترميز وعالما 3المواصفة 

 4المؤشر 
تتسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة 

      ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب
 

توجررد الرمرروز فرري الموضررع المناسررب قريبررة  4,1
      من الفقرة المعنية

 

4,2 
يظهرررررر ثبرررررات الرمررررروز فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

       الكتاب 

       ومعبرةتستخدم رموز ذات داللة علمية  4,3

تكررررون الرمرررروز موحرررردة الداللررررة فرررري جميررررع  4,4
      الكتاب 

 

تررررقم صرررفحات الررردليل بطريقرررة متسرررقة فررري  5المؤشر
      جميع أجزاءة

 

تررررررررررقيم الصررررررررررفحات باألرقرررررررررام الرومانيررررررررررة  5,1
      لمقدمات الكتاب 

 

       abcdترقم الوحدات  بالحروف  5,2
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونرررررات الررررردليل وعناصرررررره منظمرررررة بشررررركل  1المواصفة 
      متمايز ومتسق 

 

       ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤّشر 

ضروح فري معلنرة وبو ( العامرة)األفكار الكبررى 1,1
       بداية الفصل

1,2 
تظهررر أهررداف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل 

و بدايرة كرل الردرس ( مخطط الفصرل)فصل 
 (مخطط الدرس ،تقديم الدرس)

     
 

1,3 
تنرررراقش األفكررررار الرئيسررررة فرررري بدايررررة مرحلررررة 

مناقشررررات الفكرررررة )الترررردريس فرررري كررررل درس 
 (الرئيسة

     
 

1,4 
ايير يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعرررررر

األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 
 ذات عالقة

     
 

1,5 
يوثررررررق ارتبرررررراط المحترررررروى بمعررررررايير التربيررررررة 

المفرررررررراهيم )العلميررررررررة  فرررررررري مررررررررنظم الوحرررررررردة 
 (والمبادئ واألفكار الرئيسة

     
 

1,6 

يوفر أنشطة استقصائية إضافية توفر فرصا 
لممارسررة االستقصرراء والررتمكن مررن المهررارات 

توجيهرررات للمعلرررم ألنشرررطة التركيرررز )العمليرررة 
 ،(أنشرررطة أعمرررل كالعلمررراء)،(علرررى المهرررارة 

يقرررررررررررردم مقترحررررررررررررات )،( اكتشررررررررررررف وتعلررررررررررررم)
لالستقصاء المفتوح للنشاط االستكشرافي فري 

  (مرحلة التهيئة

     

 

1,7 
يررروفر الموقرررع االلكترونررري للشرررركة  مصرررادر 
إضافية للمعلم ألنشرطة متعرددة لتعلريم وتعلرم 

 . تقنية الحاسب العلوم باستخدام 
     

 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم  2المواصفة 
       بنية الدليل 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

2,1 
يقرردم الرردليل فرري ثالثررة أجررزاء حسررب المجررال 

علررررررم الفيزيرررررراء،علم األرض، علررررررم )العلمررررري 
 (األحياء
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 3المؤشر
مقررررردمات تعكرررررس األسرررررس النظريررررررة  تتررررروفر 

للررردليل تررروفر شرررررح لمكوناتررره  تعرررين المعلررررم 
 على استخدامه

     
 

3.1 

تتضمن مقدمات الدليل فقررة مصرادر المعلرم 
المرررواد ( ) k ) -7لتنفيررذ محتررروى البرنرررامج

مصررررررررررررررررررررررادر ()التعليميررررررررررررررررررررررة األساسررررررررررررررررررررررية
مصرررررررررررررررررررررررادر التررررررررررررررررررررررردريس ()األنشرررررررررررررررررررررررطة

المصررررررررررادر التقنيررررررررررة للطالررررررررررب ()المتعررررررررررددة
 ( التقنية للمعلم المصادر()

     

 

3,2 

تتضررررررمن مقرررررردمات الرررررردليل فقرررررررة المحترررررروى 
أنشرررطة )واألنشرررطة تشررررح سرررمات كرررل مرررن 

محتررررررررررررروى مبنررررررررررررري علررررررررررررررى ()استقصرررررررررررررائية
 (دورة التعلم ()المعايير

     

 

3,3 
توفر فقرة الوصول للجميع شرح لسمات كرل 

مراعرررررررررررراة المسررررررررررررتويات المختلفررررررررررررة )مررررررررررررن 
 (الدعم التقني الكامل()للطالب

     
 

3,4 

 ease of)ترروفر فقرررة سررهولة االسررتعمال
use )المخطررررررط )شرررررررح لسررررررمات كررررررل مررررررن

أنمرررررررررراط التقررررررررررويم القبلرررررررررري ، )، (التنظيمرررررررررري
 (البنائي،والتجميعي

     

 

3,5 
يوضررررررح مخطررررررط نظرررررررة شرررررراملة للبرنررررررامج    

 المجررراالت العلميرررة عبرررر الصرررفوف مرررن 
pre-k –grade 6 

     
 

3,6 
رنررررررامج توجررررررد ، قائمررررررة المررررررواد التعليميررررررة لب

science a closer look  وتوافرهرا فري
 (k-7)السنوات 

     
 

تترررررروفر فهررررررارس تعكررررررس محتويررررررات الرررررردليل   4المؤشر
      وتمايز بينها 

 

4,1 

يتررررروفر  فهرررررررس مفصررررررل وشررررررامل لمحترررررروى 
( أجررررزاء الررررردليل)الرررردليل للمجرررراالت الررررثالث 

ميررزت بررألوان مختلفررة تتناسررب مررع مجرراالت 
 العلوم
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونرررررات الررررردليل وعناصرررررره منظمرررررة بشررررركل  1المواصفة 
      متمايز ومتسق 

 

       ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤّشر 

ضروح فري معلنرة وبو ( العامرة)األفكار الكبررى 1,1
       بداية الفصل

1,2 
تظهررر أهررداف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل 

و بدايرة كرل الردرس ( مخطط الفصرل)فصل 
 (مخطط الدرس ،تقديم الدرس)

     
 

1,3 
تنرررراقش األفكررررار الرئيسررررة فرررري بدايررررة مرحلررررة 

مناقشررررات الفكرررررة )الترررردريس فرررري كررررل درس 
 (الرئيسة

     
 

1,4 
ايير يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعرررررر

األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 
 ذات عالقة

     
 

1,5 
يوثررررررق ارتبرررررراط المحترررررروى بمعررررررايير التربيررررررة 

المفرررررررراهيم )العلميررررررررة  فرررررررري مررررررررنظم الوحرررررررردة 
 (والمبادئ واألفكار الرئيسة

     
 

1,6 

يوفر أنشطة استقصائية إضافية توفر فرصا 
لممارسررة االستقصرراء والررتمكن مررن المهررارات 

توجيهرررات للمعلرررم ألنشرررطة التركيرررز )العمليرررة 
 ،(أنشرررطة أعمرررل كالعلمررراء)،(علرررى المهرررارة 

يقرررررررررررردم مقترحررررررررررررات )،( اكتشررررررررررررف وتعلررررررررررررم)
لالستقصاء المفتوح للنشاط االستكشرافي فري 

  (مرحلة التهيئة

     

 

1,7 
يررروفر الموقرررع االلكترونررري للشرررركة  مصرررادر 
إضافية للمعلم ألنشرطة متعرددة لتعلريم وتعلرم 

 . تقنية الحاسب العلوم باستخدام 
     

 

يظهر االتساق والتركيز والتمايز في تصميم  2المواصفة 
       بنية الدليل 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

2,1 
يقرردم الرردليل فرري ثالثررة أجررزاء حسررب المجررال 

علررررررم الفيزيرررررراء،علم األرض، علررررررم )العلمررررري 
 (األحياء
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 3المؤشر
مقررررردمات تعكرررررس األسرررررس النظريررررررة  تتررررروفر 

للررردليل تررروفر شرررررح لمكوناتررره  تعرررين المعلررررم 
 على استخدامه

     
 

3.1 

تتضمن مقدمات الدليل فقررة مصرادر المعلرم 
المرررواد ( ) k ) -7لتنفيررذ محتررروى البرنرررامج

مصررررررررررررررررررررررادر ()التعليميررررررررررررررررررررررة األساسررررررررررررررررررررررية
مصرررررررررررررررررررررررادر التررررررررررررررررررررررردريس ()األنشرررررررررررررررررررررررطة

المصررررررررررادر التقنيررررررررررة للطالررررررررررب ()المتعررررررررررددة
 ( التقنية للمعلم المصادر()

     

 

3,2 

تتضررررررمن مقرررررردمات الرررررردليل فقرررررررة المحترررررروى 
أنشرررطة )واألنشرررطة تشررررح سرررمات كرررل مرررن 

محتررررررررررررروى مبنررررررررررررري علررررررررررررررى ()استقصرررررررررررررائية
 (دورة التعلم ()المعايير

     

 

3,3 
توفر فقرة الوصول للجميع شرح لسمات كرل 

مراعرررررررررررراة المسررررررررررررتويات المختلفررررررررررررة )مررررررررررررن 
 (الدعم التقني الكامل()للطالب

     
 

3,4 

 ease of)ترروفر فقرررة سررهولة االسررتعمال
use )المخطررررررط )شرررررررح لسررررررمات كررررررل مررررررن

أنمرررررررررراط التقررررررررررويم القبلرررررررررري ، )، (التنظيمرررررررررري
 (البنائي،والتجميعي

     

 

3,5 
يوضررررررح مخطررررررط نظرررررررة شرررررراملة للبرنررررررامج    

 المجررراالت العلميرررة عبرررر الصرررفوف مرررن 
pre-k –grade 6 

     
 

3,6 
رنررررررامج توجررررررد ، قائمررررررة المررررررواد التعليميررررررة لب

science a closer look  وتوافرهرا فري
 (k-7)السنوات 

     
 

تترررررروفر فهررررررارس تعكررررررس محتويررررررات الرررررردليل   4المؤشر
      وتمايز بينها 

 

4,1 

يتررررروفر  فهرررررررس مفصررررررل وشررررررامل لمحترررررروى 
( أجررررزاء الررررردليل)الرررردليل للمجرررراالت الررررثالث 

ميررزت بررألوان مختلفررة تتناسررب مررع مجرراالت 
 العلوم
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

فحات مصرررررغرة لفهرررررارس كتررررراب يتررررروفر صررررر 4,2
      الطالب

 

       يتوفر  فهرس مصادر ومرجعيات المعلم 4,3
       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر

5,1 

يتضمن جزء مصادر المعلم في الدليل شرح 
مرررروجز لمحترررروى المصرررردر المكتبرررري للمعلررررم 

 teacher deskدليرررل معلرررم العلررروم )
references) 

     

 

5,2 

تقرررردم مصررررادر المعلررررم نمرررراذج متعررررددة مررررن 
المنظمرررررررررات التخطيطيرررررررررة تغطررررررررري جميرررررررررع 
المخططات المتضمنة  وخرائط المفاهيم في 

 الدليل 

     

 

5,3 

تتوفر ضمن مصرادر المعلرم  صرفحة للرسرم 
البيرررررررررررررررررررررررررررررررراني، جرررررررررررررررررررررررررررررررردول أليررررررررررررررررررررررررررررررررام  
األسبوع،مسرررررررررررراطر،مقياس الحرارة،أناشرررررررررررريد 

 علمية،لمساعدة المعلم على تنفيذ الدروس 

     

 

تقدم فقرة المطويات  توجيهات للمعلم لكيفية   5,4
      إعداد أنواع متعددة من المطويات

 

5,5 
توفر مصادر المعلم ساللم تقدير لتقييم أداء 

األنشرررررررررررطة )الطرررررررررررالب فررررررررررري كرررررررررررل مرررررررررررن 
 (االستقصائية،األنشطة الكتابية المتعددة،

     
 

5,6 

توجررد فقرررة تتضررمن قائمررة بررالمواد المسررتهلكة 
لمرررررررواد الغيرررررررر مسرررررررتهلكة الالزمرررررررة لتنفيرررررررذ وا

األنشطة في كتاب الطالب لمجموعة تتكرون 
 من ستة طالب  

     

 

تتوفر صفحات لمراجع الكتراب مرن مصرادر  5,7
      موثقة 

 

5,8 
خلفي ررة (  yellow pages)يتروفر مصردر 

علميرررررة  لموضررررروع  كرررررل درس  فررررري كتررررراب 
 الطالب   

     
 

5,9 
لمررررردي والتترررررابع يتررررروفر مخطرررررط لمصرررررفوفة ا

 (k-6)توضح تتابع المفاهيم عبر السنوات 
 (تقديم ،تطوير تعزيز)وحدد نمو المفهوم 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تتوفر فهرسة للمصطلحات العلمية  5,10

يترروفر مخطررط يوضررح ارتبرراط محترروى كترراب  5,11
      الطالب بمعايير التربية العلمية

 

 يظهرررررررر االتسررررررراق فررررررري تصرررررررميم الوحررررررردات 3المواصفة
       التعليمية

       تُرنرررّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 
يتكرررررون كرررررل جرررررزء مرررررن أجرررررزاء الررررردليل مرررررن  6,1

وحدتين تشركالن المجرال العلمري المسرتهدف 
 في الجزء

     
 

6,2 

يتضرررررررمن غرررررررالف الوحررررررردة صرررررررورة بكامرررررررل 
الصفحة الفتتاحية الوحدة في كتاب الطالرب  

وبمضرمون الوحردة ،  وعبارة تررتبط بموضروع
يوجررررد فرررري الوجرررره الثرررراني لغررررالف افتتاحيررررة 
الوحدة جدوال للمواد المسرتهلكة وجردول آخرر 
للمررررررواد الغيررررررر المسررررررتهلكة الالزمررررررة لتنفيررررررذ 
أنشررررطة الوحرررردة مررررع صررررور لرررربعض المررررواد 

 المدرجة في الجدول

     

 

،مرررنظم )تتررروفر مقررردمات للوحررردة تتكرررون مرررن  6,3
الترررررري   الوحرررررردة يتضررررررمن معررررررايير المحترررررروى

فصررول الوحرردة والرردروس )،(تغطيهررا الوحرردة 
يوجد مختصر لمحتوى كل درس ،  مخطط  

 (.التقنية  للمعّلم وللطالب 

     

 

صرررررورة فقررررررة أدبيرررررات مرررررن كتررررراب الطالرررررب  6,4
      وتوجيهات للمعلم في الهوامش

 

تختررتم كررل وحرردة بتوجيهررات للمعلررم لموضرروع  6,5
      عن المهن العلمية في كتاب الطالب

 

       يظهر االتساق في تصميم الفصول 4المواصفة 
يرررررررردعم تنظرررررررريم مقرررررررردمات الفصررررررررل المعلررررررررم  7المؤّشر 

       للتخطيط لتعليم العلوم 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

فحات مصرررررغرة لفهرررررارس كتررررراب يتررررروفر صررررر 4,2
      الطالب

 

       يتوفر  فهرس مصادر ومرجعيات المعلم 4,3
       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر

5,1 

يتضمن جزء مصادر المعلم في الدليل شرح 
مرررروجز لمحترررروى المصرررردر المكتبرررري للمعلررررم 

 teacher deskدليرررل معلرررم العلررروم )
references) 

     

 

5,2 

تقرررردم مصررررادر المعلررررم نمرررراذج متعررررددة مررررن 
المنظمرررررررررات التخطيطيرررررررررة تغطررررررررري جميرررررررررع 
المخططات المتضمنة  وخرائط المفاهيم في 

 الدليل 

     

 

5,3 

تتوفر ضمن مصرادر المعلرم  صرفحة للرسرم 
البيرررررررررررررررررررررررررررررررراني، جرررررررررررررررررررررررررررررررردول أليررررررررررررررررررررررررررررررررام  
األسبوع،مسرررررررررررراطر،مقياس الحرارة،أناشرررررررررررريد 

 علمية،لمساعدة المعلم على تنفيذ الدروس 

     

 

تقدم فقرة المطويات  توجيهات للمعلم لكيفية   5,4
      إعداد أنواع متعددة من المطويات

 

5,5 
توفر مصادر المعلم ساللم تقدير لتقييم أداء 

األنشرررررررررررطة )الطرررررررررررالب فررررررررررري كرررررررررررل مرررررررررررن 
 (االستقصائية،األنشطة الكتابية المتعددة،

     
 

5,6 

توجررد فقرررة تتضررمن قائمررة بررالمواد المسررتهلكة 
لمرررررررواد الغيرررررررر مسرررررررتهلكة الالزمرررررررة لتنفيرررررررذ وا

األنشطة في كتاب الطالب لمجموعة تتكرون 
 من ستة طالب  

     

 

تتوفر صفحات لمراجع الكتراب مرن مصرادر  5,7
      موثقة 

 

5,8 
خلفي ررة (  yellow pages)يتروفر مصردر 

علميرررررة  لموضررررروع  كرررررل درس  فررررري كتررررراب 
 الطالب   

     
 

5,9 
لمررررردي والتترررررابع يتررررروفر مخطرررررط لمصرررررفوفة ا

 (k-6)توضح تتابع المفاهيم عبر السنوات 
 (تقديم ،تطوير تعزيز)وحدد نمو المفهوم 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تتوفر فهرسة للمصطلحات العلمية  5,10

يترروفر مخطررط يوضررح ارتبرراط محترروى كترراب  5,11
      الطالب بمعايير التربية العلمية

 

 يظهرررررررر االتسررررررراق فررررررري تصرررررررميم الوحررررررردات 3المواصفة
       التعليمية

       تُرنرررّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 
يتكرررررون كرررررل جرررررزء مرررررن أجرررررزاء الررررردليل مرررررن  6,1

وحدتين تشركالن المجرال العلمري المسرتهدف 
 في الجزء

     
 

6,2 

يتضرررررررمن غرررررررالف الوحررررررردة صرررررررورة بكامرررررررل 
الصفحة الفتتاحية الوحدة في كتاب الطالرب  

وبمضرمون الوحردة ،  وعبارة تررتبط بموضروع
يوجررررد فرررري الوجرررره الثرررراني لغررررالف افتتاحيررررة 
الوحدة جدوال للمواد المسرتهلكة وجردول آخرر 
للمررررررواد الغيررررررر المسررررررتهلكة الالزمررررررة لتنفيررررررذ 
أنشررررطة الوحرررردة مررررع صررررور لرررربعض المررررواد 

 المدرجة في الجدول

     

 

،مرررنظم )تتررروفر مقررردمات للوحررردة تتكرررون مرررن  6,3
الترررررري   الوحرررررردة يتضررررررمن معررررررايير المحترررررروى

فصررول الوحرردة والرردروس )،(تغطيهررا الوحرردة 
يوجد مختصر لمحتوى كل درس ،  مخطط  

 (.التقنية  للمعّلم وللطالب 

     

 

صرررررورة فقررررررة أدبيرررررات مرررررن كتررررراب الطالرررررب  6,4
      وتوجيهات للمعلم في الهوامش

 

تختررتم كررل وحرردة بتوجيهررات للمعلررم لموضرروع  6,5
      عن المهن العلمية في كتاب الطالب

 

       يظهر االتساق في تصميم الفصول 4المواصفة 
يرررررررردعم تنظرررررررريم مقرررررررردمات الفصررررررررل المعلررررررررم  7المؤّشر 

       للتخطيط لتعليم العلوم 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

صفوف عمودية  7يقسم المخطط إلى  7,1
 :تشمل

 الدروس وعناوينها وصفحاتها -   
 المدة الزمنية الالزمة -   
ع تحديد األهداف والمهارات القرائية م -   

 للمخططات التنظيمية
 المفردات -    
 المصادر التقنية بأرقام الصفحات -    
أنشطة االستكشاف برقم الصفحة  -    

 والمدة الزمنية الالزمة
أنشطة المختبر السريع متضمنا  -    

 أنشطة االستكشاف
يوجرررد ضرررمن مخطرررط الفصرررل أعمررردة أفقيرررة 

 I read toللردروس و القرراءة للمراجعرة 
review ومراجعة الفصل 

يتضرررررررررررررمن مصرررررررررررررادر إضرررررررررررررافية ضرررررررررررررمن 
    Activity flipchartمصدر

     

 

تررروفر فقررررة متعلمررري  اللغرررة أسررراليب متعرررددة  7,2
      .لربط المحتوى العلمي بمهارات اللغة

 

يسرراعد تصررميم مقدمررة الفصررل المعلررم علررى  8المؤشر
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

الفصررل توجيهررات للمعلرررم  تضررمنت افتتاحيررة 8,1
      لمناقشة الفكرة العامة

 

يقرردم توجيهررات للمعلررم لتقررويم المعرفررة القبليررة  8,2
       (جدول التعلم موضحا عليه اإلجابات) 

يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتقررررديم موضرررروعات  8,3
الفصرررررررررل  مراعيرررررررررا المسرررررررررتويات المختلفرررررررررة 

 للطالب 
     

 

عامرررررة الرررررى   يقررررردم للمعلرررررم إرشرررررادات لنظررررررة 8,4
       المفردات المفتاحية 

يقررررردم للمعلرررررم مقترحرررررات لمصرررررادر مختلفرررررة  8,5
للقرررررررررررررراءة متعرررررررررررررددة المسرررررررررررررتويات تررررررررررررررتبط 

 موضوعاتها بدروس الفصل 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تترروفر فقرررات متعررددة لإلثررراء العلمرري ضررمن   9المؤشر
      الفصل 

 

التركيرررررز ) توجيهرررررات  النشررررراط استقصرررررائي  9,1
لمعلرررم لتنفيرررذ النشرررراط ترشرررد ا(علرررى المهرررارة 

( الرياضيات أو القرراءة)وتتوفر فقرة التكامل 
ترررررررتبط بموضرررررروع النشرررررراط، توجررررررد صررررررفحة 
مصررررررغرة للنشرررررراط المسررررررتهدف فرررررري كراسررررررة 

 النشاط

     

 

أعمررررررل ) توجيهررررررات النشرررررراط االستقصررررررائي  9,2
ترشررد المعلررم لكيفيررة تنفيررذ النشرراط (كالعلمرراء 

ويوجرررره المعلررررم الررررى تنفيررررذ استقصرررراء موجرررره 
ستقصرراء مفترروح وتترروفر فقرررة التكامررل مرررع وا
ترررررتبط بمضررررمون ( الرياضررريات او القررررراءة )

النشررررراط ، توجرررررد صرررررفحة مصرررررغرة للنشررررراط 
 المستهدف في كراسة النشاط 

     

 

يوجررد فرري نهايررة كررل فصررل توجيهررات للمعلررم  9,3
   I read to review  لفقررة أقررأ ألراجرع  

تتضرررررررررررمن  األهرررررررررررداف ويررررررررررروفر خيرررررررررررارات 
ة القراءة المقترحة وهرامش للتقرويم إلستراتيجي

  األدائي

     

 

تتررروفر خيرررارات لتقرررويم أداء الطالرررب متعرررددة  10المؤشر
       .المستويات للفصل

تتضرررمن نهايرررة كرررل فصرررل توجيهرررات للمعلرررم   10,1
تتضررررمن اسررررتخدام " مراجعررررة الفصررررل"لفقرررررة 

 جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ المطوية
     

 

       لتقويم الختاميتتوفر فقرة ا 10,2
تتررروفر إجابرررات ألسرررئلة فقررررات التقرررويم  فررري  10,3

      كتاب الطالب 
 

تترروفر ، صررور مصررغرة مررن مصررادر التقررويم  10,4
      للمعلم مدون عليها اإلجابات

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم  10,5
       الورقية والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

       يظهر االتساق في تصميم الدروس 5المواصفة 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

صفوف عمودية  7يقسم المخطط إلى  7,1
 :تشمل

 الدروس وعناوينها وصفحاتها -   
 المدة الزمنية الالزمة -   
ع تحديد األهداف والمهارات القرائية م -   

 للمخططات التنظيمية
 المفردات -    
 المصادر التقنية بأرقام الصفحات -    
أنشطة االستكشاف برقم الصفحة  -    

 والمدة الزمنية الالزمة
أنشطة المختبر السريع متضمنا  -    

 أنشطة االستكشاف
يوجرررد ضرررمن مخطرررط الفصرررل أعمررردة أفقيرررة 

 I read toللردروس و القرراءة للمراجعرة 
review ومراجعة الفصل 

يتضرررررررررررررمن مصرررررررررررررادر إضرررررررررررررافية ضرررررررررررررمن 
    Activity flipchartمصدر

     

 

تررروفر فقررررة متعلمررري  اللغرررة أسررراليب متعرررددة  7,2
      .لربط المحتوى العلمي بمهارات اللغة

 

يسرراعد تصررميم مقدمررة الفصررل المعلررم علررى  8المؤشر
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

الفصررل توجيهررات للمعلرررم  تضررمنت افتتاحيررة 8,1
      لمناقشة الفكرة العامة

 

يقرردم توجيهررات للمعلررم لتقررويم المعرفررة القبليررة  8,2
       (جدول التعلم موضحا عليه اإلجابات) 

يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتقررررديم موضرررروعات  8,3
الفصرررررررررل  مراعيرررررررررا المسرررررررررتويات المختلفرررررررررة 

 للطالب 
     

 

عامرررررة الرررررى   يقررررردم للمعلرررررم إرشرررررادات لنظررررررة 8,4
       المفردات المفتاحية 

يقررررردم للمعلرررررم مقترحرررررات لمصرررررادر مختلفرررررة  8,5
للقرررررررررررررراءة متعرررررررررررررددة المسرررررررررررررتويات تررررررررررررررتبط 

 موضوعاتها بدروس الفصل 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تترروفر فقرررات متعررددة لإلثررراء العلمرري ضررمن   9المؤشر
      الفصل 

 

التركيرررررز ) توجيهرررررات  النشررررراط استقصرررررائي  9,1
لمعلرررم لتنفيرررذ النشرررراط ترشرررد ا(علرررى المهرررارة 

( الرياضيات أو القرراءة)وتتوفر فقرة التكامل 
ترررررررتبط بموضرررررروع النشرررررراط، توجررررررد صررررررفحة 
مصررررررغرة للنشرررررراط المسررررررتهدف فرررررري كراسررررررة 

 النشاط

     

 

أعمررررررل ) توجيهررررررات النشرررررراط االستقصررررررائي  9,2
ترشررد المعلررم لكيفيررة تنفيررذ النشرراط (كالعلمرراء 

ويوجرررره المعلررررم الررررى تنفيررررذ استقصرررراء موجرررره 
ستقصرراء مفترروح وتترروفر فقرررة التكامررل مرررع وا
ترررررتبط بمضررررمون ( الرياضررريات او القررررراءة )

النشررررراط ، توجرررررد صرررررفحة مصرررررغرة للنشررررراط 
 المستهدف في كراسة النشاط 

     

 

يوجررد فرري نهايررة كررل فصررل توجيهررات للمعلررم  9,3
   I read to review  لفقررة أقررأ ألراجرع  

تتضرررررررررررمن  األهرررررررررررداف ويررررررررررروفر خيرررررررررررارات 
ة القراءة المقترحة وهرامش للتقرويم إلستراتيجي

  األدائي

     

 

تتررروفر خيرررارات لتقرررويم أداء الطالرررب متعرررددة  10المؤشر
       .المستويات للفصل

تتضرررمن نهايرررة كرررل فصرررل توجيهرررات للمعلرررم   10,1
تتضررررمن اسررررتخدام " مراجعررررة الفصررررل"لفقرررررة 

 جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ المطوية
     

 

       لتقويم الختاميتتوفر فقرة ا 10,2
تتررروفر إجابرررات ألسرررئلة فقررررات التقرررويم  فررري  10,3

      كتاب الطالب 
 

تترروفر ، صررور مصررغرة مررن مصررادر التقررويم  10,4
      للمعلم مدون عليها اإلجابات

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم  10,5
       الورقية والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

       يظهر االتساق في تصميم الدروس 5المواصفة 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يدعم تنظيم مخطط الردرس المعلرم للتخطريط  11المؤشر
      لتنفيذ الدرس 

 

 
11,1 

تظهررر صررورة مصررغرة الفتتاحيررة الرردرس فرري 
كتاب الطالب بجانرب أهرداف الرتعلم وتحديرد 
للمهررررررررررارة القرائيررررررررررة  المسررررررررررتهدفة والمررررررررررنظم 

 التخطيطي  

     

 

وات إسرررتراتيجية التررردريس يقررردم  للمعلرررم خطررر 11,2
       fast trackالسريع 

 

تتوفر صور أغلفة لمصادر إضافية وصرور  11,3
مصررررررغرة للصررررررفحات المسررررررتهدفة لمصررررررادر 

( حقيبرررة المعلرررم)المعلرررم فررري الغرفرررة الصرررفية 
 مدونا عليها إجابات األنشطة

     

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم   11,4
      الدرسالرقمية المرافقة لتنفيذ 

 

يقدم توجيهات للمعلم لتنفيرذ الردرس  بنمطيرة   12المؤشر
      واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى

 

ترررررررنّظم توجيهررررررررات المعلرررررررم علررررررررى هرررررررروامش  12,1
      صفحتين متقابلتين من كتاب الطالب

 

قردمت التوجيهررات المعلررم بنمطيررة ثابتررة وفررق  12,2
مرحلرة  تسلسل دورة التدريس الفعال وبر براز ل

 التدريس 
     

 

تتسرررررررررق دورة الرررررررررتعلم الخماسرررررررررية مرررررررررع دورة  12,3
التررردريس الفعرررال يوجرررد تحديرررد لمرحلررررة دورة 

 التعلم الخماسية  في الهامش العلوي 
     

 

       يوجد تحديد ألهداف الدرس 12,4
تقرررررردم فقرررررررة تقررررررديم الرررررردرس تقررررررويم المعرفررررررة  12,5

جابات لفقرة أنظر وأتسرا ءل  المسبقة وشرح وا 
 و توجد فقرة إثارة االهتمام
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتضمن مرحلة االستكشاف توجيهات  12,6
 للنشاط االستكشافي ، تحديد للمجموعات

 الزمن المستغرق إلتمام النشاط 
 التخطيط المسبق-
 الهدف -

تحديد للمهارة )االستقصاء البنائي
 (المستهدفة

 االستقصاء الموجه
 االستقصاء المفتوح
اف برررديل ينفرررذ فررري حرررال توجرررد فقررررة استكشررر

تعررذر تنفيررذ االستكشرراف فرري كترراب الطالررب 
مع  صفحة مصغرة لكراس التجارب العملية 

 .موضح عليها اإلجابات 

     

 

فقرة أقرأ )الشرح( تنفيذ الدرس)تتضمن مرحلة 12,7
وأتعلررم مررع تحديررد للمهررارة القرائيررة المسررتهدفة 
مرررررع المخطرررررط التنظيمررررري،  تظهرررررر أيقونررررررة 

يع مررع توجيهررات لإلسررتراتيجية الترردريس السررر 
ومناقشررررة الفكرررررة الرئيسرررررة ،خلفيررررة علميرررررة ، 
أسرررررررررراليب داعمررررررررررة ،مراعرررررررررراة المسررررررررررتويات 
المختلفررة، يوجررد توجيهرررات أقرررأ الصررورة مرررع 
إضررررافة إجابررررات األسررررئلة ،  يتضررررمن فقررررررة 

 √تطوير المفردات،إجابة السؤال 
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يدعم تنظيم مخطط الردرس المعلرم للتخطريط  11المؤشر
      لتنفيذ الدرس 

 

 
11,1 

تظهررر صررورة مصررغرة الفتتاحيررة الرردرس فرري 
كتاب الطالب بجانرب أهرداف الرتعلم وتحديرد 
للمهررررررررررارة القرائيررررررررررة  المسررررررررررتهدفة والمررررررررررنظم 

 التخطيطي  

     

 

وات إسرررتراتيجية التررردريس يقررردم  للمعلرررم خطررر 11,2
       fast trackالسريع 

 

تتوفر صور أغلفة لمصادر إضافية وصرور  11,3
مصررررررغرة للصررررررفحات المسررررررتهدفة لمصررررررادر 

( حقيبرررة المعلرررم)المعلرررم فررري الغرفرررة الصرررفية 
 مدونا عليها إجابات األنشطة

     

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم   11,4
      الدرسالرقمية المرافقة لتنفيذ 

 

يقدم توجيهات للمعلم لتنفيرذ الردرس  بنمطيرة   12المؤشر
      واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى

 

ترررررررنّظم توجيهررررررررات المعلرررررررم علررررررررى هرررررررروامش  12,1
      صفحتين متقابلتين من كتاب الطالب

 

قردمت التوجيهررات المعلررم بنمطيررة ثابتررة وفررق  12,2
مرحلرة  تسلسل دورة التدريس الفعال وبر براز ل

 التدريس 
     

 

تتسرررررررررق دورة الرررررررررتعلم الخماسرررررررررية مرررررررررع دورة  12,3
التررردريس الفعرررال يوجرررد تحديرررد لمرحلررررة دورة 

 التعلم الخماسية  في الهامش العلوي 
     

 

       يوجد تحديد ألهداف الدرس 12,4
تقرررررردم فقرررررررة تقررررررديم الرررررردرس تقررررررويم المعرفررررررة  12,5

جابات لفقرة أنظر وأتسرا ءل  المسبقة وشرح وا 
 و توجد فقرة إثارة االهتمام
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 ثاني ابتدائي –ليل المعلم مواصفات التناول والعرض د

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتضمن مرحلة االستكشاف توجيهات  12,6
 للنشاط االستكشافي ، تحديد للمجموعات

 الزمن المستغرق إلتمام النشاط 
 التخطيط المسبق-
 الهدف -

تحديد للمهارة )االستقصاء البنائي
 (المستهدفة

 االستقصاء الموجه
 االستقصاء المفتوح
اف برررديل ينفرررذ فررري حرررال توجرررد فقررررة استكشررر

تعررذر تنفيررذ االستكشرراف فرري كترراب الطالررب 
مع  صفحة مصغرة لكراس التجارب العملية 

 .موضح عليها اإلجابات 

     

 

فقرة أقرأ )الشرح( تنفيذ الدرس)تتضمن مرحلة 12,7
وأتعلررم مررع تحديررد للمهررارة القرائيررة المسررتهدفة 
مرررررع المخطرررررط التنظيمررررري،  تظهرررررر أيقونررررررة 

يع مررع توجيهررات لإلسررتراتيجية الترردريس السررر 
ومناقشررررة الفكرررررة الرئيسرررررة ،خلفيررررة علميرررررة ، 
أسرررررررررراليب داعمررررررررررة ،مراعرررررررررراة المسررررررررررتويات 
المختلفررة، يوجررد توجيهرررات أقرررأ الصررورة مرررع 
إضررررافة إجابررررات األسررررئلة ،  يتضررررمن فقررررررة 

 √تطوير المفردات،إجابة السؤال 
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 الصف الخامس االبتدائي

 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء   1المواصفة

 1المؤّشر 

يقرررررررررّدم أنشرررررررررطة متنوعرررررررررة معتمررررررررردة علرررررررررى   
االستقصرراء تشررّكل بمجموعهررا تركيررز الوحرردة، 
وترررررررزّود الطرررررررالب بفرررررررر  متعرررررررددة ليكونررررررروا 

 .ن نشطينمتعلمي

     

 

" أستكشرررف"تقرررّدم أنشرررطة استكشرررافية بعنررروان  1,1
      .تشّجع على المالحظة والتنبؤ والتفسير

 

1,2 
كرررررن عالمرررررا أو " تقررررردم استقصررررراءات بعنررررروان 

تنمررررررذج أسررررررلوب العلمرررررراء " اعمررررررل كالعلمرررررراء
 .وتوّسع فر  تعلم العلوم

     
 

لتطررروير " بنررراء المهرررارة"تقررردم أنشرررطة بعنررروان   1,3
       .رات االستقصاء لدى الطالبمها

1,4 
لتشررررجيع " أنظررررر وتسرررراءل"تسررررتخدم خاصررررية 

أسئلة الطرالب وتشرجع خاصرية أختبرر نفسري 
 التفكير الناقد" مراجعة الدرس"و 

     
 

1,5 

الفكرررررررررة "و " األنشررررررررطة"تسررررررررتخدم مناقشررررررررات 
لتشرررررجيع الطرررررالب لطررررررح أسرررررئلتهم " الرئيسرررررة

لك ونترررررائج بحرررررثهم واسرررررتنتاجاتهم لفظيرررررا وكرررررذ
 بشكل مكتوب

     

 

1,6 

ضرررررررمن مرجعيرررررررات )يسرررررررتخدم دليرررررررل العلررررررروم
لمسرررراعدة الطررررالب علررررى أن يررررألفوا ( الطالررررب

األدوات والتقنيررات المهمررة فرري االستقصرراءات 
 العلمية

     

 

يطرور المحترروى عمليررات العلرم ضررمن أنشررطة  2المؤّشر 
       وسياقات مختلفة

2,1 

لما كن عا"يتضمن جزء ما قبل الوحدات فقرة 
ويقرررردم المررررنهج العلمرررري " أو اعمررررل كالعلمرررراء 

ويتوّسررررررع فرررررري العمليررررررات المتعلقررررررة بررررررر توليررررررد 
الفرضرررررررريات واختبارهررررررررا، تحليررررررررل البيانررررررررات، 

 واستخال  االستنتاجات
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تشررررّجع أنشررررطة التقصرررري المالحظررررة والتنبررررؤ  2,2
      والتفسير

 

التجريررررررررب " المختبرررررررررات السررررررررريعة"تتضررررررررمن  2,3
      والقياس والتفسير

 

" كن عالما أو اعمل كالعلماء"تتضمن فقرات  2,4
      صياغة واختبار الفرضيات

 

ترّكرررررز أنشرررررطة بنررررراء المهرررررارة علرررررى مهرررررارات  2,5
      خاصة للعمليات

 

المالحظرررررة " أنظرررررر وتسررررراءل"تشرررررّجع فقررررررات  2,6
      واالستدالل والتنبؤ

 

2,7 
يشرررررررجع المحتررررررروى تنميرررررررة مهرررررررارات التفكيرررررررر 

لمركبرررة مرررن خرررالل فقررررات أفكرررر األساسرررية وا
 .وأتحدث واكتب واختبر نفسي

     
 

2,8 
" المفكرررررررررات اإللكترونيررررررررة"تسررررررررتخدم أنشررررررررطة 

لمسرررررراعدة الطررررررالب علررررررى تطرررررروير مهررررررارات 
البحررث واالتصررال مررن خررالل القررراءة والتقيرريم 

 والتلخي  والكتابة

     

 

2,9 
علررررى االنترنررررت " العلرررروم  التطبيقيررررة"تسرررتخدم 

ليرررررررررررة المعتمررررررررررردة  علرررررررررررى وامألقررررررررررررا  التفاع
المحاكيررررات االسررررتطالعية مررررن أجررررل تطرررروير 

 مهارات حل المشكالت

     

 

2,10 
يقررردم المحتررروى الطريقرررة العلميرررة ويتوسرررع فررري 

ضررمن فقرررة . خطرروة توليررد الفررروض واختبارهررا
 في الجزء ما قبل الوحدات" أعمل كالعلماء"

     
 

2,11 
يوجرره المحترروى الطررالب إلررى خطرروات تكرروين 

واختبارهرررررررا والتوصرررررررل لالسرررررررتنتاج  الفرضرررررررية
 "استكشاف أعمل كالعلماء"ضمن فقرة 

     
 

2,12 
يركررز المحترروى علررى خطرروات تكرروين وتوليرررد 

" نشرراط بنرراء المهرررارة"الفرضررية ضررمن فقررررات 
 "خطوة في االنشطة االستكشافية"وكذلك 

     
 

يشررررررررجع المحترررررررروى علررررررررى تطرررررررروير  مهررررررررارة  2,13
      ".ةبناء المهار "التصنيف في نشاطات 
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 الصف الخامس االبتدائي

 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء   1المواصفة

 1المؤّشر 

يقرررررررررّدم أنشرررررررررطة متنوعرررررررررة معتمررررررررردة علرررررررررى   
االستقصرراء تشررّكل بمجموعهررا تركيررز الوحرردة، 
وترررررررزّود الطرررررررالب بفرررررررر  متعرررررررددة ليكونررررررروا 

 .ن نشطينمتعلمي

     

 

" أستكشرررف"تقرررّدم أنشرررطة استكشرررافية بعنررروان  1,1
      .تشّجع على المالحظة والتنبؤ والتفسير

 

1,2 
كرررررن عالمرررررا أو " تقررررردم استقصررررراءات بعنررررروان 

تنمررررررذج أسررررررلوب العلمرررررراء " اعمررررررل كالعلمرررررراء
 .وتوّسع فر  تعلم العلوم

     
 

لتطررروير " بنررراء المهرررارة"تقررردم أنشرررطة بعنررروان   1,3
       .رات االستقصاء لدى الطالبمها

1,4 
لتشررررجيع " أنظررررر وتسرررراءل"تسررررتخدم خاصررررية 

أسئلة الطرالب وتشرجع خاصرية أختبرر نفسري 
 التفكير الناقد" مراجعة الدرس"و 

     
 

1,5 

الفكرررررررررة "و " األنشررررررررطة"تسررررررررتخدم مناقشررررررررات 
لتشرررررجيع الطرررررالب لطررررررح أسرررررئلتهم " الرئيسرررررة

لك ونترررررائج بحرررررثهم واسرررررتنتاجاتهم لفظيرررررا وكرررررذ
 بشكل مكتوب

     

 

1,6 

ضرررررررمن مرجعيرررررررات )يسرررررررتخدم دليرررررررل العلررررررروم
لمسرررراعدة الطررررالب علررررى أن يررررألفوا ( الطالررررب

األدوات والتقنيررات المهمررة فرري االستقصرراءات 
 العلمية

     

 

يطرور المحترروى عمليررات العلرم ضررمن أنشررطة  2المؤّشر 
       وسياقات مختلفة

2,1 

لما كن عا"يتضمن جزء ما قبل الوحدات فقرة 
ويقرررردم المررررنهج العلمرررري " أو اعمررررل كالعلمرررراء 

ويتوّسررررررع فرررررري العمليررررررات المتعلقررررررة بررررررر توليررررررد 
الفرضرررررررريات واختبارهررررررررا، تحليررررررررل البيانررررررررات، 

 واستخال  االستنتاجات
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تشررررّجع أنشررررطة التقصرررري المالحظررررة والتنبررررؤ  2,2
      والتفسير

 

التجريررررررررب " المختبرررررررررات السررررررررريعة"تتضررررررررمن  2,3
      والقياس والتفسير

 

" كن عالما أو اعمل كالعلماء"تتضمن فقرات  2,4
      صياغة واختبار الفرضيات

 

ترّكرررررز أنشرررررطة بنررررراء المهرررررارة علرررررى مهرررررارات  2,5
      خاصة للعمليات

 

المالحظرررررة " أنظرررررر وتسررررراءل"تشرررررّجع فقررررررات  2,6
      واالستدالل والتنبؤ

 

2,7 
يشرررررررجع المحتررررررروى تنميرررررررة مهرررررررارات التفكيرررررررر 

لمركبرررة مرررن خرررالل فقررررات أفكرررر األساسرررية وا
 .وأتحدث واكتب واختبر نفسي

     
 

2,8 
" المفكرررررررررات اإللكترونيررررررررة"تسررررررررتخدم أنشررررررررطة 

لمسرررررراعدة الطررررررالب علررررررى تطرررررروير مهررررررارات 
البحررث واالتصررال مررن خررالل القررراءة والتقيرريم 

 والتلخي  والكتابة

     

 

2,9 
علررررى االنترنررررت " العلرررروم  التطبيقيررررة"تسرررتخدم 

ليرررررررررررة المعتمررررررررررردة  علرررررررررررى وامألقررررررررررررا  التفاع
المحاكيررررات االسررررتطالعية مررررن أجررررل تطرررروير 

 مهارات حل المشكالت

     

 

2,10 
يقررردم المحتررروى الطريقرررة العلميرررة ويتوسرررع فررري 

ضررمن فقرررة . خطرروة توليررد الفررروض واختبارهررا
 في الجزء ما قبل الوحدات" أعمل كالعلماء"

     
 

2,11 
يوجرره المحترروى الطررالب إلررى خطرروات تكرروين 

واختبارهرررررررا والتوصرررررررل لالسرررررررتنتاج  الفرضرررررررية
 "استكشاف أعمل كالعلماء"ضمن فقرة 

     
 

2,12 
يركررز المحترروى علررى خطرروات تكرروين وتوليرررد 

" نشرراط بنرراء المهرررارة"الفرضررية ضررمن فقررررات 
 "خطوة في االنشطة االستكشافية"وكذلك 

     
 

يشررررررررجع المحترررررررروى علررررررررى تطرررررررروير  مهررررررررارة  2,13
      ".ةبناء المهار "التصنيف في نشاطات 
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,14 
يشررررررجع المحترررررروى الطررررررالب علررررررى المقارنررررررة 

مراجعررررررة "والتصررررررنيف بطرررررررح األسررررررئلة فرررررري 
 "أختبر نفسي"و " الدرس

     
 

اعتماد بناء المحتوى علرى الرتعلم المتمركرز    2المواصفة 
      حول الطالب

 

       صممت الدروس بدمج مراحل دورة التعلم    3المؤّشر 

3,1 
لمحتررروى اهتمرررام الطرررالب مرررن يثيرررر ا:التهيئرررة 

خررررررالل أسررررررئلة أنظررررررر وأتساءل،والمناقشرررررررات 
 الصفية 

     
 

3,2 
تررررروفر األنشرررررطة االستكشرررررافية : االستكشررررراف

األوليررررة قبرررررل قررررراءة الررررردرس الفرصررررة لتقرررررديم 
المفررررراهيم المفتاحيرررررة والتررررري سررررريتطور حولهرررررا 

 الدرس

     

 

3,3 

" أقرررررأ وأتعلررررم"يقرررردم المحترررروى ضررررمن : الشرررررح
مهمرررررة ويصرررررل الرررررن  والصرررررور المفرررررردات ال

" المختبرررررر السرررررريع"أجرررررزاء المحتررررروى ويررررروفر 
فرصرررة إضرررافية  للطرررالب  لتعميرررق المفررراهيم 

 المفتاحية 

     

 

3,4 
مراجعة الردرس وطررق التقرويم "تقيس : التقويم

البنرررائي األخررررى فهرررم الطرررالب وتررروفر فرصرررا 
 إلعادة التدريس

     
 

3,5 
" أعمرررررررل كالعلمررررررراء"التوسرررررررع تقررررررردم أنشرررررررطة 

بعرض " المهرن فري العلروم"و" القراءة العلمية"و
 الخيارات المتاحة للتوسه في المفاهيم 

     
 

3,6 
يقرررردم موقرررررع علرررررى شررررربكة االنترنرررررت  مررررررتبط 
بالمحتوى فرصا إضافية لدعم مرحلة التفسير 

  والتقويم والتوسع
     

 

يؤكرررررد المحتررررروى علرررررى تنشررررريط المعرفرررررة       4المؤّشر
       .بارالمسبقة وأخذها باالعت

4,1 

تسراعد مرحلررة التهيئررة المدرجررة فرري كررل درس 
فرري التعرررف علررى المعرفررة القبليررة مررن خررالل 

المناقشررررررررات " و " أنظررررررررر وأتسرررررررراءل"فقرررررررررات 
 "الصفية
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4,2 
يرروفر للطالررب فرصررة متكررررة لجمررع الشررواهد 
والررررردالئل والتوصرررررل لالسرررررتنتاج  مرررررن خرررررالل 
 استكشف ،مختبر سريع واعمل كالعلماء

     
 

يشررررررجع المحترررررروى الطررررررالب علررررررى تحّمررررررل    5المؤّشر 
      مسئولية التعلم

 

5,1 

يسراعد الطلبرة علرى طررح أسرئلة لتقرويم درجررة 
فهمهرررررم مرررررن خرررررالل أختبرررررر نفسررررري التعليرررررق 
المرافرررق للصرررور ومراجعرررة الفصرررل ومراجعرررة 

 .الدرس

     

 

5,2 
يختبررررررر  الطررررررالب ويقيمررررررون توقعرررررراتهم فرررررري 

نشررررراط أعمرررررل فررررري .النشررررراطات االستكشرررررافية
 .كالعلماء

     
 

يجمرررررررررررع الطرررررررررررالب المعلومرررررررررررات الختبرررررررررررار  5,3
      ". أعمل كالعلماء"الفرضيات في نشاط 

 

5,4 
تسررراعد المطويرررات الطرررالب علرررى ان يكونررروا 
علرررى وعررري  بالمفررراهيم التررري ترررم اسرررتيعابها و 

 .تلك التي لم يتم استيعابها
     

 

5,5 
ترررروفر تغذيررررة راجعررررة فوريررررة  للطررررالب علررررى 

همهررم للمفرراهيم   مررن خررالل أسررئلة المراجعررة ف
 االلكترونية 

     
 

يزيرررررد المحتررررروى مرررررن الدافعيرررررة واالنغمررررراس    6المؤّشر 
      والمرجعية واالرتباط

 

تقرردم نشرراطات متعررددة تجعررل الطالررب ينهمررك   6,1
      بفاعلية بحل المشكالت الموجهه

 

يررربط الطالررب بواقررع الحيرراة مررن خررالل فقرررات  6,2
      "مهن في العلوم"و " لقراءة العلميةا"

 

6,3 
يصرررررررررررررررررمم الرررررررررررررررررن  والصرررررررررررررررررور لتقرررررررررررررررررديم  

واضرحة تردعم  األهرداف ( شروحات)تفسيرات
 المحددة
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,14 
يشررررررجع المحترررررروى الطررررررالب علررررررى المقارنررررررة 

مراجعررررررة "والتصررررررنيف بطرررررررح األسررررررئلة فرررررري 
 "أختبر نفسي"و " الدرس

     
 

اعتماد بناء المحتوى علرى الرتعلم المتمركرز    2المواصفة 
      حول الطالب

 

       صممت الدروس بدمج مراحل دورة التعلم    3المؤّشر 

3,1 
لمحتررروى اهتمرررام الطرررالب مرررن يثيرررر ا:التهيئرررة 

خررررررالل أسررررررئلة أنظررررررر وأتساءل،والمناقشرررررررات 
 الصفية 

     
 

3,2 
تررررروفر األنشرررررطة االستكشرررررافية : االستكشررررراف

األوليررررة قبرررررل قررررراءة الررررردرس الفرصررررة لتقرررررديم 
المفررررراهيم المفتاحيرررررة والتررررري سررررريتطور حولهرررررا 

 الدرس

     

 

3,3 

" أقرررررأ وأتعلررررم"يقرررردم المحترررروى ضررررمن : الشرررررح
مهمرررررة ويصرررررل الرررررن  والصرررررور المفرررررردات ال

" المختبرررررر السرررررريع"أجرررررزاء المحتررررروى ويررررروفر 
فرصرررة إضرررافية  للطرررالب  لتعميرررق المفررراهيم 

 المفتاحية 

     

 

3,4 
مراجعة الردرس وطررق التقرويم "تقيس : التقويم

البنرررائي األخررررى فهرررم الطرررالب وتررروفر فرصرررا 
 إلعادة التدريس

     
 

3,5 
" أعمرررررررل كالعلمررررررراء"التوسرررررررع تقررررررردم أنشرررررررطة 

بعرض " المهرن فري العلروم"و" القراءة العلمية"و
 الخيارات المتاحة للتوسه في المفاهيم 

     
 

3,6 
يقرررردم موقرررررع علرررررى شررررربكة االنترنرررررت  مررررررتبط 
بالمحتوى فرصا إضافية لدعم مرحلة التفسير 

  والتقويم والتوسع
     

 

يؤكرررررد المحتررررروى علرررررى تنشررررريط المعرفرررررة       4المؤّشر
       .بارالمسبقة وأخذها باالعت

4,1 

تسراعد مرحلررة التهيئررة المدرجررة فرري كررل درس 
فرري التعرررف علررى المعرفررة القبليررة مررن خررالل 

المناقشررررررررات " و " أنظررررررررر وأتسرررررررراءل"فقرررررررررات 
 "الصفية
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4,2 
يرروفر للطالررب فرصررة متكررررة لجمررع الشررواهد 
والررررردالئل والتوصرررررل لالسرررررتنتاج  مرررررن خرررررالل 
 استكشف ،مختبر سريع واعمل كالعلماء

     
 

يشررررررجع المحترررررروى الطررررررالب علررررررى تحّمررررررل    5المؤّشر 
      مسئولية التعلم

 

5,1 

يسراعد الطلبرة علرى طررح أسرئلة لتقرويم درجررة 
فهمهرررررم مرررررن خرررررالل أختبرررررر نفسررررري التعليرررررق 
المرافرررق للصرررور ومراجعرررة الفصرررل ومراجعرررة 

 .الدرس

     

 

5,2 
يختبررررررر  الطررررررالب ويقيمررررررون توقعرررررراتهم فرررررري 

نشررررراط أعمرررررل فررررري .النشررررراطات االستكشرررررافية
 .كالعلماء

     
 

يجمرررررررررررع الطرررررررررررالب المعلومرررررررررررات الختبرررررررررررار  5,3
      ". أعمل كالعلماء"الفرضيات في نشاط 

 

5,4 
تسررراعد المطويرررات الطرررالب علرررى ان يكونررروا 
علرررى وعررري  بالمفررراهيم التررري ترررم اسرررتيعابها و 

 .تلك التي لم يتم استيعابها
     

 

5,5 
ترررروفر تغذيررررة راجعررررة فوريررررة  للطررررالب علررررى 

همهررم للمفرراهيم   مررن خررالل أسررئلة المراجعررة ف
 االلكترونية 

     
 

يزيرررررد المحتررررروى مرررررن الدافعيرررررة واالنغمررررراس    6المؤّشر 
      والمرجعية واالرتباط

 

تقرردم نشرراطات متعررددة تجعررل الطالررب ينهمررك   6,1
      بفاعلية بحل المشكالت الموجهه

 

يررربط الطالررب بواقررع الحيرراة مررن خررالل فقرررات  6,2
      "مهن في العلوم"و " لقراءة العلميةا"

 

6,3 
يصرررررررررررررررررمم الرررررررررررررررررن  والصرررررررررررررررررور لتقرررررررررررررررررديم  

واضرحة تردعم  األهرداف ( شروحات)تفسيرات
 المحددة
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,4 

توفر للطالب النشاطات والمعلومات اإلثرائية 
الداعمة للمنهج للتهيئة واالنغماس مرن خرالل 
عررررررررررروض المحاكرررررررررراة والرسرررررررررروم المتحركررررررررررة 

مرررررررن خرررررررالل الموقرررررررع  والعرررررررروض التفاعليرررررررة
 االلكتروني للسلسلة

     

 

6,5 
ترررررررتبط العرررررررروض التقديميرررررررة وتتكامرررررررل مرررررررع 

أقر  مدمجة للعروض )مخططات الدروس 
 ( التقديمية

     
 

يشررررررجع المحترررررروى التشرررررراركية بررررررين جميررررررع    7المؤّشر 
      الطالب

 

7,1 

يسرررراعد أو يبعررررث علررررى عمررررل الطررررالب فرررري 
فقرات  أزواج أو مجموعات صغيرة من خالل

، "استكشررررررف الفكرررررررة الرئيسررررررية"، "استكشررررررف"
اعمرررررررررل )كرررررررررن عالمرررررررررا" ، " مختبرررررررررر سرررررررررريع"

 ("كالعلماء

     

 

يسرتهدف المحترروى تطرروير المهررارات الدراسررية  3المواصفة 
      لدى الطالب

 

يتضرررمن المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات    8المؤّشر 
      تدوين المالحظات

 

8,1 
ار الرئيسرررررية يحررررردد المحتررررروى بوضررررروح األفكررررر

والكلمررررررات المفتاحيررررررة فرررررري الكترررررراب ليسرررررراعد 
 .الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

     
 

8,2 
ترررررروفر ملخصررررررات القررررررراءة والكتابررررررة تحديرررررردا 
للمعلومررات الترري تررم جمعهررا وتلميحررات حررول 

 .ما يتوجب تسجيله منها 
     

 

8,3 

تشرررجع أنشرررطة المفكررررة االلكترونيرررة الطرررالب 
ل المررادة الترري يبحثونهررا ألخررذ مالحظررات حررو 

ومرررن ثرررم اإلشرررارة إلرررى هرررذه المالحظرررات عنرررد 
 كتابة ملخصاتهم 

     

 

ترررروفر حقيبررررة األقرررررا  المدمجررررة والعررررروض  8,4
      .التقديمية مخططات بيانية للنصو  

 

يسررتهدف المحترروى تطرروير مهررارة التلخرري     9المؤّشر 
      لدى الطالب
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

سرريتلقاها الطررالب تحرردد األفكررار الكبرررى الترري  9,1
      .في الكتاب بوضوح

 

9,2 

مراجعرررة )تُررردعم األفكرررار الرئيسرررة مرررن خرررالل 
 –أكترررررررب ،تحرررررردث،ونشرررررراط فكررررررر –الرررررردرس 
ويررررررتم تشررررررجيع الطررررررالب علررررررى ( والمطويررررررات

 .تلخي  تعلمهم حول هذه األفكار

     

 

9,3 
تشرررجع أنشرررطة المفكررررة االلكترونيرررة الطرررالب 
عوهرا على كتابة ملخر  للمعلومرات التري جم

 .خالل بحثهم في االنترنت 
     

 

 10المؤّشر 
يقررردم المحتررروى فرصرررا لالسرررتذكار والتررردرب   

علرررررررى المهرررررررارات المسرررررررتهدفة فررررررري الصرررررررف 
 واستقبال التغذية الراجعة

     
 

10,1 
و مررررن المدرسررررة  – A-Zمررررن)ترررروفر أنشررررطة 
فرصرًا إضرافية ( وبنراء المهرارة  –إلى المنزل 

 .الستقصاء للطالب للتدريب على مهارات ا
     

 

10,2 
ترررروفر المراجعرررررة السررررريعة ومراجعرررررة الفصرررررل 
تررررردريبات علرررررى التصرررررنيف والتنبرررررؤ والتفكيرررررر 

 .الناقد وغيرها من المهارات العلمية 
     

 

10,3 

يوجررررد فررررر  للطررررالب للترررردرب علررررى تفسررررير 
الصررور والرسرروم واألشرركال مررن خررالل أسررئلة 

( اقررأ المخطرط –اقررأ الجردول –اقرأ الصرورة )
. 

     

 

10,4 
تحرررردث ،فكررررر –أسررررئلة اختبررررر نفسرررري )تعمررررل 
كررررررأدوات تقرررررررويم بنررررررائي ليتحقرررررررق ( واكتررررررب ،

 .الطالب من فهمهم أثناء الدروس 
     

 

يوجد فر  للطالب لتقرويم أدائهرم مرن خرالل  10,5
      .إكمالهم لمراجعة الدرس ومراجعة الفصل 

 

10,6 
( اختبررررررار الفصررررررل–اختبررررررار الرررررردرس )يررررررزود 

غذيررة راجعررة حررول مسررتوى فهمهررم الطررالب بت
 . للمفاهيم المقدمة لهم حديثاً 

     
 

10,7 
يتلقرررررى الطرررررالب تغذيرررررة راجعرررررة فوريرررررة عنرررررد 
اسررتخدامهم لالختبررارات التفاعليررة االلكترونيررة 

 .القصيرة 
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,4 

توفر للطالب النشاطات والمعلومات اإلثرائية 
الداعمة للمنهج للتهيئة واالنغماس مرن خرالل 
عررررررررررروض المحاكرررررررررراة والرسرررررررررروم المتحركررررررررررة 

مرررررررن خرررررررالل الموقرررررررع  والعرررررررروض التفاعليرررررررة
 االلكتروني للسلسلة

     

 

6,5 
ترررررررتبط العرررررررروض التقديميرررررررة وتتكامرررررررل مرررررررع 

أقر  مدمجة للعروض )مخططات الدروس 
 ( التقديمية

     
 

يشررررررجع المحترررررروى التشرررررراركية بررررررين جميررررررع    7المؤّشر 
      الطالب

 

7,1 

يسرررراعد أو يبعررررث علررررى عمررررل الطررررالب فرررري 
فقرات  أزواج أو مجموعات صغيرة من خالل

، "استكشررررررف الفكرررررررة الرئيسررررررية"، "استكشررررررف"
اعمرررررررررل )كرررررررررن عالمرررررررررا" ، " مختبرررررررررر سرررررررررريع"

 ("كالعلماء

     

 

يسرتهدف المحترروى تطرروير المهررارات الدراسررية  3المواصفة 
      لدى الطالب

 

يتضرررمن المحتررروى فرصرررا لتطررروير مهرررارات    8المؤّشر 
      تدوين المالحظات

 

8,1 
ار الرئيسرررررية يحررررردد المحتررررروى بوضررررروح األفكررررر

والكلمررررررات المفتاحيررررررة فرررررري الكترررررراب ليسرررررراعد 
 .الطالب  على تمييز المعلومات الهامة 

     
 

8,2 
ترررررروفر ملخصررررررات القررررررراءة والكتابررررررة تحديرررررردا 
للمعلومررات الترري تررم جمعهررا وتلميحررات حررول 

 .ما يتوجب تسجيله منها 
     

 

8,3 

تشرررجع أنشرررطة المفكررررة االلكترونيرررة الطرررالب 
ل المررادة الترري يبحثونهررا ألخررذ مالحظررات حررو 

ومرررن ثرررم اإلشرررارة إلرررى هرررذه المالحظرررات عنرررد 
 كتابة ملخصاتهم 

     

 

ترررروفر حقيبررررة األقرررررا  المدمجررررة والعررررروض  8,4
      .التقديمية مخططات بيانية للنصو  

 

يسررتهدف المحترروى تطرروير مهررارة التلخرري     9المؤّشر 
      لدى الطالب
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

سرريتلقاها الطررالب تحرردد األفكررار الكبرررى الترري  9,1
      .في الكتاب بوضوح

 

9,2 

مراجعرررة )تُررردعم األفكرررار الرئيسرررة مرررن خرررالل 
 –أكترررررررب ،تحرررررردث،ونشرررررراط فكررررررر –الرررررردرس 
ويررررررتم تشررررررجيع الطررررررالب علررررررى ( والمطويررررررات

 .تلخي  تعلمهم حول هذه األفكار

     

 

9,3 
تشرررجع أنشرررطة المفكررررة االلكترونيرررة الطرررالب 
عوهرا على كتابة ملخر  للمعلومرات التري جم

 .خالل بحثهم في االنترنت 
     

 

 10المؤّشر 
يقررردم المحتررروى فرصرررا لالسرررتذكار والتررردرب   

علرررررررى المهرررررررارات المسرررررررتهدفة فررررررري الصرررررررف 
 واستقبال التغذية الراجعة

     
 

10,1 
و مررررن المدرسررررة  – A-Zمررررن)ترررروفر أنشررررطة 
فرصرًا إضرافية ( وبنراء المهرارة  –إلى المنزل 

 .الستقصاء للطالب للتدريب على مهارات ا
     

 

10,2 
ترررروفر المراجعرررررة السررررريعة ومراجعرررررة الفصرررررل 
تررررردريبات علرررررى التصرررررنيف والتنبرررررؤ والتفكيرررررر 

 .الناقد وغيرها من المهارات العلمية 
     

 

10,3 

يوجررررد فررررر  للطررررالب للترررردرب علررررى تفسررررير 
الصررور والرسرروم واألشرركال مررن خررالل أسررئلة 

( اقررأ المخطرط –اقررأ الجردول –اقرأ الصرورة )
. 

     

 

10,4 
تحرررردث ،فكررررر –أسررررئلة اختبررررر نفسرررري )تعمررررل 
كررررررأدوات تقرررررررويم بنررررررائي ليتحقرررررررق ( واكتررررررب ،

 .الطالب من فهمهم أثناء الدروس 
     

 

يوجد فر  للطالب لتقرويم أدائهرم مرن خرالل  10,5
      .إكمالهم لمراجعة الدرس ومراجعة الفصل 

 

10,6 
( اختبررررررار الفصررررررل–اختبررررررار الرررررردرس )يررررررزود 

غذيررة راجعررة حررول مسررتوى فهمهررم الطررالب بت
 . للمفاهيم المقدمة لهم حديثاً 

     
 

10,7 
يتلقرررررى الطرررررالب تغذيرررررة راجعرررررة فوريرررررة عنرررررد 
اسررتخدامهم لالختبررارات التفاعليررة االلكترونيررة 

 .القصيرة 
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

ربط  محتوى العلروم بمهرارات القرراءة والكتابرة  4المواصفة 
      والتحدث

 

       ى الفهم القرائي لدى الطالبتطوير مستو    11المؤّشر 

11,1 
ُيقررررررّدم مصرررررررادر بمسرررررررتويات قرائيرررررررة متعرررررررددة 

(Leveled reader ) لزيررادة فهررم الطررالب
 للمفاهيم المفتاحية

     
 

       يبدأ كل درس بقائمة من المفردات المهمة 11,2
       يوجد مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب 11,3

11,4 

مررا لررتعلم المفررردات والفهررم يرروفر المحترروى تقوي
مراجعررررة الرررردرس مراجعررررة الفصررررل، )القرائرررري 

أقرررأ ((I read to reviewاختبررر نفسرري ،
 ألراجع

     

 

11,5 
يشررجع الطلبررة علررى القررراءة مررن مصررادر مررن 
االنترنرررررت ويررررروفر تلخررررري  كترررررابي لتوضررررريح 
 مستوى فهمهم واستخدام المجلة االلكترونية 

     
 

11,6 
وسرررردية متوافقررررة مررررع تررروفر أسرررراليب بصرررررية 

الررررررن   لرررررردعم فهررررررم الطررررررالب مررررررن خررررررالل 
 "المراجعة االلكترونية"

     
 

تطوير قردرات الطرالب فري قرراءة المفرردات    12المؤّشر 
      والمصطلحات

 

تقرررّدم المفرررردات والمصرررطلحات فررري افتتاحيرررة  12,1
      (أقرأ وأتعلم)كل فصل وكل درس 

 

رة األولرررى فررري تظلرررل المفرررردات التررري تررررد للمررر 12,2
      الن 

 

12,3 
تعرررزز اللغرررة العلميرررة بألعررراب تعلميررره خاصرررة 
برررالمفردات  علرررى الموقرررع االلكترونررري وكرررذلك  

puzzle maker CD ROM 
     

 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب   13المؤّشر 

يساعد المحتوى الطالب على تحليل األشكال  13,1
       "رأ الشكلأق"البصرية من خالل فقرة 

يقرررررردم المحترررررروى تلخيصررررررا بصررررررريا للمفرررررراهيم  13,2
       "مراجعة الدرس"المفتاحية  ضمن فقرة 
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13,3 
تزيررررد التقنيررررة مررررن فهررررم الطررررالب وتزيررررد مررررن 

 -eمهارات التثقيف البصري مرن خرالل فقررة
Review" 

     
 

13,4 

يسررررراعد المحترررررروى الطررررررالب علررررررى اكتشرررررراف 
ل مباشرر ظواهر من الصعب مالحظتها بشرك

 animated(بطريقررررة سررررردية متحركررررة )
narration  وكررررررررذلك"Science in 

motion" 

     

 

يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة فرري    14المؤّشر 
      العلوم

 

14,1 
يشرررجع الطرررالب  لتطررروير اسرررتيعابهم للمفهررروم 

اكترب "، "الرربط بالكتابرة"بالكتابة  عبر فقرات 
 "الكتابة العلمية"، "عن 

     
 

14,2 
يشرررجع المحتررروى الطالرررب علرررى الكتابرررة عرررن 

سرررمات "المفررراهيم المقدمرررة فررري  الررردرس عبرررر 
 ("افكر وأتحدث وأكتب)في مراجعة الدرس

     
 

14,3 

يشررررررررجع المحترررررررروى الطررررررررالب علررررررررى كتابررررررررة 
ملخصرررات للمعلومرررات التررري ترررم جمعهرررا عرررن 

المجلرررررررة "طريرررررررق بحرررررررثهم فررررررري االنترنرررررررت و 
 ".االلكترونية

     

 

يقرررررردم المحترررررروى فرصررررررا لتطرررررروير مهررررررارات    15ر المؤشّ 
      المحادثة والتواصل اللفظي

 

15,1 

يشررجع المحترروى الطالررب علررى مناقشررة أفكرراره 
مرررع طالرررب آخرررر أو مرررع مجموعرررات مصرررغرة 

خطرروة أتواصررل فرري "مررن الطررالب عبررر فقرررة 
 "العديد من األنشطة العملية

     

 

15,2 

 يسررررمح المحترررروى للطلبررررة بالتواصررررل بمسررررتوى
فهمهرررررم عرررررن طريرررررق الكتابرررررة والتحررررردث فررررري 

سرررررمات التقرررررويم البنرررررائي فررررري أقررررررأ وأتحررررردث "
 "وأكتب

     

 

ربرررط محتررروى العلررروم برررالطرق والمهرررارات      5المواصفة 
      الرياضية
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

ربط  محتوى العلروم بمهرارات القرراءة والكتابرة  4المواصفة 
      والتحدث

 

       ى الفهم القرائي لدى الطالبتطوير مستو    11المؤّشر 

11,1 
ُيقررررررّدم مصرررررررادر بمسرررررررتويات قرائيرررررررة متعرررررررددة 

(Leveled reader ) لزيررادة فهررم الطررالب
 للمفاهيم المفتاحية

     
 

       يبدأ كل درس بقائمة من المفردات المهمة 11,2
       يوجد مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب 11,3

11,4 

مررا لررتعلم المفررردات والفهررم يرروفر المحترروى تقوي
مراجعررررة الرررردرس مراجعررررة الفصررررل، )القرائرررري 

أقرررأ ((I read to reviewاختبررر نفسرري ،
 ألراجع

     

 

11,5 
يشررجع الطلبررة علررى القررراءة مررن مصررادر مررن 
االنترنرررررت ويررررروفر تلخررررري  كترررررابي لتوضررررريح 
 مستوى فهمهم واستخدام المجلة االلكترونية 

     
 

11,6 
وسرررردية متوافقررررة مررررع تررروفر أسرررراليب بصرررررية 

الررررررن   لرررررردعم فهررررررم الطررررررالب مررررررن خررررررالل 
 "المراجعة االلكترونية"

     
 

تطوير قردرات الطرالب فري قرراءة المفرردات    12المؤّشر 
      والمصطلحات

 

تقرررّدم المفرررردات والمصرررطلحات فررري افتتاحيرررة  12,1
      (أقرأ وأتعلم)كل فصل وكل درس 

 

رة األولرررى فررري تظلرررل المفرررردات التررري تررررد للمررر 12,2
      الن 

 

12,3 
تعرررزز اللغرررة العلميرررة بألعررراب تعلميررره خاصرررة 
برررالمفردات  علرررى الموقرررع االلكترونررري وكرررذلك  

puzzle maker CD ROM 
     

 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب   13المؤّشر 

يساعد المحتوى الطالب على تحليل األشكال  13,1
       "رأ الشكلأق"البصرية من خالل فقرة 

يقرررررردم المحترررررروى تلخيصررررررا بصررررررريا للمفرررررراهيم  13,2
       "مراجعة الدرس"المفتاحية  ضمن فقرة 
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13,3 
تزيررررد التقنيررررة مررررن فهررررم الطررررالب وتزيررررد مررررن 

 -eمهارات التثقيف البصري مرن خرالل فقررة
Review" 

     
 

13,4 

يسررررراعد المحترررررروى الطررررررالب علررررررى اكتشرررررراف 
ل مباشرر ظواهر من الصعب مالحظتها بشرك

 animated(بطريقررررة سررررردية متحركررررة )
narration  وكررررررررذلك"Science in 

motion" 

     

 

يرردعم المحترروى تطرروير مهررارات الكتابررة فرري    14المؤّشر 
      العلوم

 

14,1 
يشرررجع الطرررالب  لتطررروير اسرررتيعابهم للمفهررروم 

اكترب "، "الرربط بالكتابرة"بالكتابة  عبر فقرات 
 "الكتابة العلمية"، "عن 

     
 

14,2 
يشرررجع المحتررروى الطالرررب علرررى الكتابرررة عرررن 

سرررمات "المفررراهيم المقدمرررة فررري  الررردرس عبرررر 
 ("افكر وأتحدث وأكتب)في مراجعة الدرس

     
 

14,3 

يشررررررررجع المحترررررررروى الطررررررررالب علررررررررى كتابررررررررة 
ملخصرررات للمعلومرررات التررري ترررم جمعهرررا عرررن 

المجلرررررررة "طريرررررررق بحرررررررثهم فررررررري االنترنرررررررت و 
 ".االلكترونية

     

 

يقرررررردم المحترررررروى فرصررررررا لتطرررررروير مهررررررارات    15ر المؤشّ 
      المحادثة والتواصل اللفظي

 

15,1 

يشررجع المحترروى الطالررب علررى مناقشررة أفكرراره 
مرررع طالرررب آخرررر أو مرررع مجموعرررات مصرررغرة 

خطرروة أتواصررل فرري "مررن الطررالب عبررر فقرررة 
 "العديد من األنشطة العملية

     

 

15,2 

 يسررررمح المحترررروى للطلبررررة بالتواصررررل بمسررررتوى
فهمهرررررم عرررررن طريرررررق الكتابرررررة والتحررررردث فررررري 

سرررررمات التقرررررويم البنرررررائي فررررري أقررررررأ وأتحررررردث "
 "وأكتب

     

 

ربرررط محتررروى العلررروم برررالطرق والمهرررارات      5المواصفة 
      الرياضية
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يطررور المحترروى مهررارت حررل المشررركالت      16المؤّشر 
      لدى الطالب

 

يطبررق الطررالب مهررارات حررل المشرركالت فرري  16,1
      طة االستقصاءأنش

 

16,2 
رابررررط  -الرياضرررريات فرررري العلرررروم)تقرررردم فقرررررة 
مشرررررررركالت ( حررررررررل المشرررررررركلة –الرياضرررررررريات 

 .متنوعة ليقوم الطالب بحلها
     

 

ترررروفر حقيبررررة األقرررررا  المدمجررررة موديرررروالت  16,3
      .لحل المشكالت 

 

يسررررتهدف تطرررروير مهررررارات القيرررراس لرررردى      17المؤّشر 
      الطالب

 

تطلرررررب الكثيرررررر مرررررن تجرررررارب المعمرررررل مرررررن ت 17,1
      الطالب قياس المسافة والحجم والحرارة 

 

تطبيقررات علررى ( كررن عالمررا)تتضررمن أنشررطة  17,2
      .القياس 

 

أنشررطة " الرياضرريات فري العلروم"تتضرمن فقررة  17,3
      .متنوعة للقياس

 

يتضرررمن مرجعيرررات كتررراب الطالرررب معلومرررات  17,4
      .ياسحول وحدات وأدوات الق

 

يسرررتهدف تطررروير مهرررارات إعرررداد وقرررراءة      18المؤّشر 
       الرسوم البيانية لدى الطالب

يصررف الكترراب للطررالب كيفيررة عمررل وتفسررير  18,1
       .الرسوم البيانية

الطررالب فرري " اقرررأ الرسررم البيرراني"تسرراعد فقرررة  18,2
       .تطوير قدرتهم في تفسير تمثيل البيانات

( أنشررررطة الرياضرررريات فرررري العلرررروم )تضررررمن ت 18,3
      .رسوما بيانية 

 

يسرررررررررررتهدف تطررررررررررروير مهرررررررررررارات اإلحصررررررررررراء   19المؤّشر 
      واالحتماالت األساسية لدى الطالب

 

19,1 
فرررري ( الرياضرررريات فرررري العلرررروم)تقرررردم أنشررررطة 

المسرررتويات العليررررا مفهررررومي النسرررربة والمعرررردل 
 مترابطة ومدموجة مع المفاهيم العلمية
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يكتسررررب الطررررالب خبرررررة فرررري جمررررع البيانررررات  19,2
      (بناء المهارة -اكتشف) وتحليلها من خالل

 

يوظررررف محترررروى العلرررروم أدوات وأسرررراليب      6المواصفة 
      تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

يستخدم التقويم لدعم الرتعلم وتحديرد مردى      20المؤّشر 
      تقدمه

 

20,1 
تررررروى أسررررراليب متنوعرررررة للتقرررررويم يوظرررررف المح

البنرائي للتأكرد مرن فهرم الطرالب خرالل فقرررات 
 "أفكر وأتحدث واكتب"و " اختبر نفسي"

     
 

20,2 

يسررررمح المحترررروى للطلبررررة بتقيرررريم تعلمهررررم فرررري 
نهايرررررة كرررررل درس أو فصرررررل باإلجابرررررة علرررررى 
أسرررئلة مراجعرررة تشرررتمل علرررى مراجعرررة الررردرس  

أفكرررر "، "المطويررات"، "ملخرر  الصرررور"مثررل 
، "العلررررررروم والرياضررررررريات"، "وأتحررررررردث واكترررررررب
 .العلوم والكتابة

     

 

       استخدام التقنية لدعم التعلم     7المواصفة 

توّظررررف التقنيررررة بأسرررراليب وأدوات متنوعررررة     22المؤّشر 
       لدعم وتطوير التعلم

توجرررد نسرررخة الكترونيرررة لكتررراب الطالرررب علرررى  22,1
       االنترنت

22,2 

لتقنيرررررررة وتزيرررررررد المفرررررررردات العلميرررررررة تعرررررررزز ا 
 والمحتوى العلمي عبر توفير أقرا  مدمجة 

CD-ROM ) لررر صررانع األلغررازPuzzle 
Maker   وأناشرررررريد العلررررررومScience 
Songs   لمختلررررررررررف المراحررررررررررل و بأشرررررررررركال
 مختلفة 

     

 

22,3 

يقرررررردم تصررررررميم لألنشررررررطة باسررررررتخدام الفيررررررديو  
وتتيح أقرا  الر دي في دي الخاصرة بنشراط 
العلرررروم فرصررررة تخطرررريط األنشررررطة باسررررتخدام 

 Science in Motionالفيررديو ويسرراعد 
علرررررى تقررررررديم المفرررررراهيم األساسررررررية باسررررررتخدام 

 .الرسوم المتحركة
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يطررور المحترروى مهررارت حررل المشررركالت      16المؤّشر 
      لدى الطالب

 

يطبررق الطررالب مهررارات حررل المشرركالت فرري  16,1
      طة االستقصاءأنش

 

16,2 
رابررررط  -الرياضرررريات فرررري العلرررروم)تقرررردم فقرررررة 
مشرررررررركالت ( حررررررررل المشرررررررركلة –الرياضرررررررريات 

 .متنوعة ليقوم الطالب بحلها
     

 

ترررروفر حقيبررررة األقرررررا  المدمجررررة موديرررروالت  16,3
      .لحل المشكالت 

 

يسررررتهدف تطرررروير مهررررارات القيرررراس لرررردى      17المؤّشر 
      الطالب

 

تطلرررررب الكثيرررررر مرررررن تجرررررارب المعمرررررل مرررررن ت 17,1
      الطالب قياس المسافة والحجم والحرارة 

 

تطبيقررات علررى ( كررن عالمررا)تتضررمن أنشررطة  17,2
      .القياس 

 

أنشررطة " الرياضرريات فري العلروم"تتضرمن فقررة  17,3
      .متنوعة للقياس

 

يتضرررمن مرجعيرررات كتررراب الطالرررب معلومرررات  17,4
      .ياسحول وحدات وأدوات الق

 

يسرررتهدف تطررروير مهرررارات إعرررداد وقرررراءة      18المؤّشر 
       الرسوم البيانية لدى الطالب

يصررف الكترراب للطررالب كيفيررة عمررل وتفسررير  18,1
       .الرسوم البيانية

الطررالب فرري " اقرررأ الرسررم البيرراني"تسرراعد فقرررة  18,2
       .تطوير قدرتهم في تفسير تمثيل البيانات

( أنشررررطة الرياضرررريات فرررري العلرررروم )تضررررمن ت 18,3
      .رسوما بيانية 

 

يسرررررررررررتهدف تطررررررررررروير مهرررررررررررارات اإلحصررررررررررراء   19المؤّشر 
      واالحتماالت األساسية لدى الطالب

 

19,1 
فرررري ( الرياضرررريات فرررري العلرررروم)تقرررردم أنشررررطة 

المسرررتويات العليررررا مفهررررومي النسرررربة والمعرررردل 
 مترابطة ومدموجة مع المفاهيم العلمية
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يكتسررررب الطررررالب خبرررررة فرررري جمررررع البيانررررات  19,2
      (بناء المهارة -اكتشف) وتحليلها من خالل

 

يوظررررف محترررروى العلرررروم أدوات وأسرررراليب      6المواصفة 
      تقويم متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

يستخدم التقويم لدعم الرتعلم وتحديرد مردى      20المؤّشر 
      تقدمه

 

20,1 
تررررروى أسررررراليب متنوعرررررة للتقرررررويم يوظرررررف المح

البنرائي للتأكرد مرن فهرم الطرالب خرالل فقرررات 
 "أفكر وأتحدث واكتب"و " اختبر نفسي"

     
 

20,2 

يسررررمح المحترررروى للطلبررررة بتقيرررريم تعلمهررررم فرررري 
نهايرررررة كرررررل درس أو فصرررررل باإلجابرررررة علرررررى 
أسرررئلة مراجعرررة تشرررتمل علرررى مراجعرررة الررردرس  

أفكرررر "، "المطويررات"، "ملخرر  الصرررور"مثررل 
، "العلررررررروم والرياضررررررريات"، "وأتحررررررردث واكترررررررب
 .العلوم والكتابة

     

 

       استخدام التقنية لدعم التعلم     7المواصفة 

توّظررررف التقنيررررة بأسرررراليب وأدوات متنوعررررة     22المؤّشر 
       لدعم وتطوير التعلم

توجرررد نسرررخة الكترونيرررة لكتررراب الطالرررب علرررى  22,1
       االنترنت

22,2 

لتقنيرررررررة وتزيرررررررد المفرررررررردات العلميرررررررة تعرررررررزز ا 
 والمحتوى العلمي عبر توفير أقرا  مدمجة 

CD-ROM ) لررر صررانع األلغررازPuzzle 
Maker   وأناشرررررريد العلررررررومScience 
Songs   لمختلررررررررررف المراحررررررررررل و بأشرررررررررركال
 مختلفة 

     

 

22,3 

يقرررررردم تصررررررميم لألنشررررررطة باسررررررتخدام الفيررررررديو  
وتتيح أقرا  الر دي في دي الخاصرة بنشراط 
العلرررروم فرصررررة تخطرررريط األنشررررطة باسررررتخدام 

 Science in Motionالفيررديو ويسرراعد 
علرررررى تقررررررديم المفرررررراهيم األساسررررررية باسررررررتخدام 

 .الرسوم المتحركة
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

22,4 

 Science يساعد برنامج البحث في العلوم 
Quest  الموجرررررررود علرررررررى اإلنترنرررررررت وعلرررررررى

الطررالب  CD-ROM األقرررا  المدمجررة 
محاكرررراة تفاعليررررة  علررررى االنرررردماج فرررري عمليررررة
 .وسيناريوهات لحل المشكالت

     

 

بأشركال وصريغ مختلفرة " أنشطة اإلثرراء"يوفر  22,5
      على االنترنت
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 خامس ابتدائي –مواصفات فنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب    1المواصفة

 1المؤّشر 
يتميرررز الشررركل الخرررارجي للكتررراب بجاذبيتررره   

      ومتانته
 

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1,1
       صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   1,2
       صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 1,3
       نا يمّيزه عن باقي الصفوفيتخذ الغالف لو  1,4

1,5 
صررررورة الغررررالف الخلفرررري مرتبطررررة بررررالغالف 

 األمامي
 

    
 

1,6 
يتضررررررمن الغررررررالف الخلفرررررري شرررررررحا لصررررررورة 

 الغالف
 

    
 

1,7 
صررررور الغررررالف الررررداخلي مرتبطررررة بررررالغالف 

 الخارجي 
 

    
 

       يظهر كعب الغالف بلون مميز للصف 1,8
       ب الغالفيظهر اسم الكتاب على كع 1,9

1,10 
يظهرررررر رقرررررم الصرررررف الدراسررررري علرررررى كعرررررب 

 الغالف
 

    
 

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة 

 2المؤّشر 
أقسررررام الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل    

 متمايز ومتّسق ومتوازن
 

    
 

2,1 
تتخررررذ أجررررزاء الكترررراب ألوانررررا مميررررزة للعنرررراوين 

األلررررررروان المميرررررررزة  والخطررررررروط  تتوافرررررررق مرررررررع
 للمجاالت العلمية

 
    

 

2,2 
تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة والفرعيرررررة برررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الكتاب

 
    

 

يظهر اتسراق األلروان واسرتمرارها وثباتهرا فري  2,3
 جميع أجزاء الكتاب

 
    

 

يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري الفراغررررات  2,4
 ألسطرالعمودية وبين ا

 
    

 

يتضرررررح الثبرررررات واالسرررررتمرارية فررررري تصرررررميم  2,5
 صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى
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 خامس ابتدائي –مواصفات تربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

22,4 

 Science يساعد برنامج البحث في العلوم 
Quest  الموجرررررررود علرررررررى اإلنترنرررررررت وعلرررررررى

الطررالب  CD-ROM األقرررا  المدمجررة 
محاكرررراة تفاعليررررة  علررررى االنرررردماج فرررري عمليررررة
 .وسيناريوهات لحل المشكالت

     

 

بأشركال وصريغ مختلفرة " أنشطة اإلثرراء"يوفر  22,5
      على االنترنت
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 خامس ابتدائي –مواصفات فنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب    1المواصفة

 1المؤّشر 
يتميرررز الشررركل الخرررارجي للكتررراب بجاذبيتررره   

      ومتانته
 

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1,1
       صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   1,2
       صورة الغالف مناسبة للعمر المستهدف 1,3
       نا يمّيزه عن باقي الصفوفيتخذ الغالف لو  1,4

1,5 
صررررورة الغررررالف الخلفرررري مرتبطررررة بررررالغالف 

 األمامي
 

    
 

1,6 
يتضررررررمن الغررررررالف الخلفرررررري شرررررررحا لصررررررورة 

 الغالف
 

    
 

1,7 
صررررور الغررررالف الررررداخلي مرتبطررررة بررررالغالف 

 الخارجي 
 

    
 

       يظهر كعب الغالف بلون مميز للصف 1,8
       ب الغالفيظهر اسم الكتاب على كع 1,9

1,10 
يظهرررررر رقرررررم الصرررررف الدراسررررري علرررررى كعرررررب 

 الغالف
 

    
 

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة 

 2المؤّشر 
أقسررررام الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل    

 متمايز ومتّسق ومتوازن
 

    
 

2,1 
تتخررررذ أجررررزاء الكترررراب ألوانررررا مميررررزة للعنرررراوين 

األلررررررروان المميرررررررزة  والخطررررررروط  تتوافرررررررق مرررررررع
 للمجاالت العلمية

 
    

 

2,2 
تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة والفرعيرررررة برررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الكتاب

 
    

 

يظهر اتسراق األلروان واسرتمرارها وثباتهرا فري  2,3
 جميع أجزاء الكتاب

 
    

 

يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري الفراغررررات  2,4
 ألسطرالعمودية وبين ا

 
    

 

يتضرررررح الثبرررررات واالسرررررتمرارية فررررري تصرررررميم  2,5
 صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى
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 خامس ابتدائي –مواصفات فنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون  2,6
وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  

 المحتوى

 
    

 

3 المؤّشر  تُرنرررررررررّظم فهررررررارس الكترررررراب بشرررررركل يعكررررررس    
 محتوياته ويمايز بينها

 
    

 

وفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات تتررررر 3،1
 الكتاب موضحة بأرقام الصفحات  

 
    

 

تمّيررررررز صررررررفحات الفهررررررارس بررررررألوان خاصررررررة  3,2
 تتناسب مع مجاالت العلوم 

 
    

 

تكترررب عنررراوين الوحررردات برررنفس لرررون إطرررار  3،3
 صفحات الفهرس

 
    

 

يرررررزّين هرررررامش الفهررررررس بصرررررور ورسرررررومات  3,4
 ..لمرتبطة بمحتوى الوحدات والفصو 

 
    

 

       يوجد مخطط تنظيمي للطريقة العلمية 3,5
يظهررررر عنرررروان رئيسرررري فرررري ركررررن الصررررفحة  3,6

 للمجال 
 

    
 

       عنوان جانبي بنط عريض ألسم الوحدة 3,7
يبرز الفصل ورقمة ويكتب ببنط عريض مع  3,8

 عنوان الفصل 
      

تسلسررررل الرررردروس لكررررل فصررررل اسررررم الفصررررل  3,9
 ريضيكتب  ببنط ع

      

تميررز موضرروعات االستقصرراء العلمرري بلررون  3,10
 أحمر

      

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية   المؤّشر4
       ترتبط الصور بموضوع الصفحة 4,1
       تتناسب مساحة الصور مع مساحة الصفحة  4,2
       تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 4,3
       رافق لكل صورة ببنط عريضيوجد تعليق م 4,4
       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب                          3المواصفة 
تتسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة  5المؤشر

 .متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب
 

    
 

توضرع الرمروز فري المكرران المناسرب لهرا فرري  5,1
 .المحتوى

 
    

 

333 
 

 خامس ابتدائي –مواصفات فنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يظهررررررر ثبررررررات الرمرررررروز فرررررري جميررررررع أجررررررزاء  5,2
 .الكتاب

 
    

 

       تستخدم رموز لها داللة علمية 5,3
تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5,4

  .نوع المحتوى
      

يرّقم الكتاب بطريقة متسقة وتستخدم رموز    6المؤّشر 
 موحدة

      

6,1 
ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ 
األرقرررام المتسلسرررلة الرومانيرررة ليكرررون مسرررتقاًل 

  .عن بقية الفصول

 
    

 

تررررقم صرررفحات الررردروس باألرقرررام المتسلسرررلة  6,2
 .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب

      

ترررقم صررفحات المالحررق باألرقررام المتسلسررلة  6,3
 .واألحرف تتنوع بنوع المحتوى في المالحق
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 خامس ابتدائي –مواصفات فنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون  2,6
وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  

 المحتوى

 
    

 

3 المؤّشر  تُرنرررررررررّظم فهررررررارس الكترررررراب بشرررررركل يعكررررررس    
 محتوياته ويمايز بينها

 
    

 

وفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات تتررررر 3،1
 الكتاب موضحة بأرقام الصفحات  

 
    

 

تمّيررررررز صررررررفحات الفهررررررارس بررررررألوان خاصررررررة  3,2
 تتناسب مع مجاالت العلوم 

 
    

 

تكترررب عنررراوين الوحررردات برررنفس لرررون إطرررار  3،3
 صفحات الفهرس

 
    

 

يرررررزّين هرررررامش الفهررررررس بصرررررور ورسرررررومات  3,4
 ..لمرتبطة بمحتوى الوحدات والفصو 

 
    

 

       يوجد مخطط تنظيمي للطريقة العلمية 3,5
يظهررررر عنرررروان رئيسرررري فرررري ركررررن الصررررفحة  3,6

 للمجال 
 

    
 

       عنوان جانبي بنط عريض ألسم الوحدة 3,7
يبرز الفصل ورقمة ويكتب ببنط عريض مع  3,8

 عنوان الفصل 
      

تسلسررررل الرررردروس لكررررل فصررررل اسررررم الفصررررل  3,9
 ريضيكتب  ببنط ع

      

تميررز موضرروعات االستقصرراء العلمرري بلررون  3,10
 أحمر

      

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية   المؤّشر4
       ترتبط الصور بموضوع الصفحة 4,1
       تتناسب مساحة الصور مع مساحة الصفحة  4,2
       تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 4,3
       رافق لكل صورة ببنط عريضيوجد تعليق م 4,4
       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب                          3المواصفة 
تتسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة  5المؤشر

 .متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب
 

    
 

توضرع الرمروز فري المكرران المناسرب لهرا فرري  5,1
 .المحتوى
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 خامس ابتدائي –مواصفات فنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يظهررررررر ثبررررررات الرمرررررروز فرررررري جميررررررع أجررررررزاء  5,2
 .الكتاب

 
    

 

       تستخدم رموز لها داللة علمية 5,3
تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5,4

  .نوع المحتوى
      

يرّقم الكتاب بطريقة متسقة وتستخدم رموز    6المؤّشر 
 موحدة

      

6,1 
ترقم صفحات المقدمات بطريقة متسقة تأخذ 
األرقرررام المتسلسرررلة الرومانيرررة ليكرررون مسرررتقاًل 

  .عن بقية الفصول

 
    

 

تررررقم صرررفحات الررردروس باألرقرررام المتسلسرررلة  6,2
 .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب

      

ترررقم صررفحات المالحررق باألرقررام المتسلسررلة  6,3
 .واألحرف تتنوع بنوع المحتوى في المالحق
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 خامس ابتدائي –فات التناول والعرض كتاب طالب مواص

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررات الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل  1المواصفة 
      متمايز ومتسق ومتوازن 

 

ينرتظم محترروى الكتراب حررول األفكرار الكبرررى  1المؤّشر 
      ثر بوقت أقصرمما يوفر تعلما أك

 

الفكررررة العامرررة  معلنرررة وبوضررروح فررري بدايرررة   1,1
 كل فصل 

 
    

 

الفكرررررة الرئيسررررة معلنررررة وبوضرررروح فرررري بدايررررة  1,2
 الدرس وترتبط بالفكرة العامة

 
    

 

1,3 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة 

 
    

 

1,4 

ر  تتراح للطالرب أن  يتعامرل  مرع تتوفر فر
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشرررررررررررطة القرررررررررررراءة والكتابرررررررررررة والمفرررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت 

 

    

 

1,5 
تركرررز أشررركال المختبررررات المتعرررددة المقدمرررة 
فررررري المحتررررروى علرررررى مهرررررارات االستقصررررراء 

 وتطوير المهارات الرياضية

 
    

 

يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة  2المواصفة
 الكتاب 

 
    

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة  2المؤّشر

يقسم الكتاب إلرى  وحردات، وتقسرم الوحردات  2,1
 إلى فصول وتقسم الفصول إلى دروس

 
    

 

2,2 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 
 فهرررررس أعمررررل كالعلمرررراء ، فهرررررس مفصررررل)

للمحترروى ميررزت بررألوان مختلفررة تتناسررب مررع 
مجررررررررررررررررراالت العلررررررررررررررررروم،فهرس لألنشرررررررررررررررررطة 
 (واالستقصاء العلمي، فهرس للمرجعيات

 

    

 

يركررز جررزء مررا قبررل الوحرردات علررى الطريقررة  3المؤشر 
 العلمية 

 
    

 

يتضمن شرح ( الطريقة العلمية )يوجد درس  3,1
 تفصيلي لخطوات الطريقة العلمية
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,2 
نشررراط التركيرررز علرررى المهرررارة يتضرررمن يوجرررد 

تعريررررف للمهررررارات العلميررررة أبرررررزت المهرررررارة 
 باللون األحمر

 
    

 

خصصرررت صرررفحة إلجرررراءات السرررالمة فررري  3,3
 حصة العلوم

 
    

 

تتوفر مرجعيات  تقدم دعمرا إضرافيا للمرتعلم  4المؤشر
 واألسرة

 
    

 

4,1 
يتضمن  كتيب دليل العلوم صرفحات لكرل   

األدوات العلميررررررة، تنظررررررريم  مررررررن القياسرررررررات،
 (البيانات ،أجهزة جسم 

 
    

 

تقدم فقرة المطويات إرشرادات لعمرل أشركال   4,2
 متعددة من المطويات 

 
    

 

يترررروفر معجررررم المصررررطلحات مررررزود بصررررور  4,3
 توضيحية 

 
    

 

يظهرررررررر االتسررررررراق فررررررري تصرررررررميم الوحررررررردات  3المواصفة 
 التعليمية

 
    

 

       حدات بطريقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الو  5المؤّشر 

5,1 
تنرررتظم وحررردات الكتررراب بشررركل متترررابع وفرررق 

العلررروم الطبيعيرررة ، علرررم )المجررراالت العلميرررة 
 ( األرض ، علم الحياة

 
    

 

 
5,2 

يتررررروازن المحترررررروى فرررررري تقررررررديم   المجرررررراالت 
علرررررررم األحيررررررراء ، علرررررررم )العلميررررررة المتعرررررررددة 

األرض ، علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم العلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم 
 ( لكل مجال علمي وحدتين)بمعدل(الطبيعية

 

    

 

يشررررجع تصررررميم مقرررردمات الوحرررردة  الطالررررب  6المؤشر
 على التعلم 

 
    

 

تفررتح الوحرردة بصررورة فرري كامررل الصررفحة لهررا  6,1
 .عالقة بموضوع الوحدة 

 
    

 

يوجرررررد عبرررررارة فررررري افتتاحيرررررة الوحررررردة تررررررتبط  6,2
 بموضوع الصورة والوحدة
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررات الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل  1المواصفة 
      متمايز ومتسق ومتوازن 

 

ينرتظم محترروى الكتراب حررول األفكرار الكبرررى  1المؤّشر 
      ثر بوقت أقصرمما يوفر تعلما أك

 

الفكررررة العامرررة  معلنرررة وبوضررروح فررري بدايرررة   1,1
 كل فصل 

 
    

 

الفكرررررة الرئيسررررة معلنررررة وبوضرررروح فرررري بدايررررة  1,2
 الدرس وترتبط بالفكرة العامة

 
    

 

1,3 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة 

 
    

 

1,4 

ر  تتراح للطالرب أن  يتعامرل  مرع تتوفر فر
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشرررررررررررطة القرررررررررررراءة والكتابرررررررررررة والمفرررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت 

 

    

 

1,5 
تركرررز أشررركال المختبررررات المتعرررددة المقدمرررة 
فررررري المحتررررروى علرررررى مهرررررارات االستقصررررراء 

 وتطوير المهارات الرياضية

 
    

 

يظهرررر االتسررراق  والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة  2المواصفة
 الكتاب 

 
    

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة  2المؤّشر

يقسم الكتاب إلرى  وحردات، وتقسرم الوحردات  2,1
 إلى فصول وتقسم الفصول إلى دروس

 
    

 

2,2 

 تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 
 فهرررررس أعمررررل كالعلمرررراء ، فهرررررس مفصررررل)

للمحترروى ميررزت بررألوان مختلفررة تتناسررب مررع 
مجررررررررررررررررراالت العلررررررررررررررررروم،فهرس لألنشرررررررررررررررررطة 
 (واالستقصاء العلمي، فهرس للمرجعيات

 

    

 

يركررز جررزء مررا قبررل الوحرردات علررى الطريقررة  3المؤشر 
 العلمية 

 
    

 

يتضمن شرح ( الطريقة العلمية )يوجد درس  3,1
 تفصيلي لخطوات الطريقة العلمية
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منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,2 
نشررراط التركيرررز علرررى المهرررارة يتضرررمن يوجرررد 

تعريررررف للمهررررارات العلميررررة أبرررررزت المهرررررارة 
 باللون األحمر

 
    

 

خصصرررت صرررفحة إلجرررراءات السرررالمة فررري  3,3
 حصة العلوم

 
    

 

تتوفر مرجعيات  تقدم دعمرا إضرافيا للمرتعلم  4المؤشر
 واألسرة

 
    

 

4,1 
يتضمن  كتيب دليل العلوم صرفحات لكرل   

األدوات العلميررررررة، تنظررررررريم  مررررررن القياسرررررررات،
 (البيانات ،أجهزة جسم 

 
    

 

تقدم فقرة المطويات إرشرادات لعمرل أشركال   4,2
 متعددة من المطويات 

 
    

 

يترررروفر معجررررم المصررررطلحات مررررزود بصررررور  4,3
 توضيحية 

 
    

 

يظهرررررررر االتسررررررراق فررررررري تصرررررررميم الوحررررررردات  3المواصفة 
 التعليمية

 
    

 

       حدات بطريقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الو  5المؤّشر 

5,1 
تنرررتظم وحررردات الكتررراب بشررركل متترررابع وفرررق 

العلررروم الطبيعيرررة ، علرررم )المجررراالت العلميرررة 
 ( األرض ، علم الحياة

 
    

 

 
5,2 

يتررررروازن المحترررررروى فرررررري تقررررررديم   المجرررررراالت 
علرررررررم األحيررررررراء ، علرررررررم )العلميررررررة المتعرررررررددة 

األرض ، علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم العلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم 
 ( لكل مجال علمي وحدتين)بمعدل(الطبيعية

 

    

 

يشررررجع تصررررميم مقرررردمات الوحرررردة  الطالررررب  6المؤشر
 على التعلم 

 
    

 

تفررتح الوحرردة بصررورة فرري كامررل الصررفحة لهررا  6,1
 .عالقة بموضوع الوحدة 

 
    

 

يوجرررررد عبرررررارة فررررري افتتاحيرررررة الوحررررردة تررررررتبط  6,2
 بموضوع الصورة والوحدة
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 خامس ابتدائي –فات التناول والعرض كتاب طالب مواص

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,3 

ألدب يمهرررررد لموضررررروع الوحررررردة بفقررررررة مرررررن ا
اللغرررررروي بسررررررياقات أدبيررررررة متعررررررددة  يرررررررتبط 
مضررمونها بموضرروع الوحرردة ،أدبيررات الوحرردة 

(literature  ) فرري صرررفحتين متقررابلتين مرررع
صورة بكامل الصفحة وتحديد لرنمط المجرال 

 األدبي المستهدف

 

    

 

       تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية 6,4
       الفصول يظهر االتساق في تصميم  4المواصفة 

تشررجع تصررميم مقرردمات الفصررول الطالررب    7المؤّشر 
 على التعلم 

 
    

 

تتضررمن افتتاحيررة الفصررل صررورة فوتوغرافيررة  7,1
 ممتدة في صفحتين متقابلتين

 
    

 

أبررررزت الفكررررة العامرررة فررري الصرررفحة األولرررى  7,2
 .الفتتاحية الفصل 

 
    

 

7,3 

خصرررر  لمفررررردات الفصررررل  إطررررار ضررررمن 
فتتاحيرررة الفصرررل ينقسرررم إلرررى جرررزأين  صرررورة ا

يحويرران مفتاحررا للمفررردات ودالالتهررا  مظللررة 
وحدد أرقام الصفحات ودعمت بصور معبرة 

 لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى 

 

    

 

       تُرنرررّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة   8المؤّشر

8,1 

يتكامرررل محتررروى الفصرررل ويررررتبط مرررع فرررروع  
ى وسياقات حياتية متعددة في المعرفة األخر 

الكتابررة فرري "مرحلررة التوسررع فرري المجرراالت  
قررررراءة "،"الرياضرررريات فرررري العلرررروم"   "العلرررروم
 "علمية

 

    

 

8,2 

نشاط استقصائي صمم " يوجد في كل فصل
ليتررررردرج فررررري االستقصررررراء المبنررررري والموجرررررة 

نشرررراط التركيرررررز علررررى المهرررررارة " "والمفترررروح ،
 يخررررررت  كررررررل فصررررررل بمهررررررارة محررررررددة مررررررن
مهرررررررارات الطريقرررررررة العلميرررررررة والتررررررري تشررررررركل 

 "مهارة 21بمجملها 
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 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8,3 

" مراجعررررة"تتضررررمن نهايررررة كررررل فصررررل فقرررررة 
ملخرررر  بصررررري لمحترررروى دروس "تتضررررمن 

مهرررام تقويميرررة مقسرررمة "،"الفصرررل والمطويرررة 
تقررويم ()المهررارات والمفرراهيم)و(مفررردات)إلررى 
سررررؤال يتعلررررق ()التحضررررير لالختبررررار()األداء

معرررررززة بصرررررور ،وأبررررررزت (برررررالفكرة العامرررررة 
المهارة المستهدفة في المهمة التقويمية بلون 

 .لألزرق

 

    

 

       يظهر االتساق في تصميم الدروس  5المواصفة
       `تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم  9المؤشر 

تظهر افتتاحية الدرس في صورة فوتوغرافيرة  9,1
 ممتدة لتشمل الصفحتين المتقابلتين

 
    

 

9,2 
تقررررردم فقررررررة أنظرررررر وأتسررررراءل ضرررررمن مرحلرررررة 
التهيئررررررة تسرررررراؤل يرررررررتبط بموضرررررروع صررررررورة 

 افتتاحية الدرس 

 
    

 

9,3 

تتضرررمن افتتاحيرررة الررردرس نشررراط استكشرررافي   
ترم تحديرد المرواد المسرتخدمة فري النشراط مرع 
صررور توضرريحية لهررا ، يوجررد صررور توضررح 
أحرررررد خطررررروات النشررررراط مررررردون عليهرررررا رقرررررم 

مهررارات المسررتهدفة ضررمن الخطرروة وتظهررر ال
 النشاط االستكشافي مميزة  باللون األحمر 

 

    

 

       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة   10المؤّشر

صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة فري  10,1
 سائر الفصول 

 
    

 

10,2 
يعرررض المحترروى المعرفرري وفقررا لرردورة الررتعلم 

احررررل الرررردورة  الخماسررررية مررررع اإلشررررارة إلررررى مر 
 أسفل الترقيم للصفحة

 
    

 

10,3 
 
 

توجد في بداية مرحلة الشرح فقررة أقررأ وتعلرم 
المفردات الجديردة "و"الفكرة الرئيسة " تتضمن

وحرررررررررررردد رقررررررررررررم صررررررررررررفحة ظهورهررررررررررررا فرررررررررررري 
ومهرررررررارة "، " الموقرررررررع االلكترونررررررري"،"الرررررررن 

القررررررررراءة مررررررررع تحديررررررررد الررررررررنمط المسررررررررتهدف  
 ".والمخطط التنظيمي 
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6,3 

ألدب يمهرررررد لموضررررروع الوحررررردة بفقررررررة مرررررن ا
اللغرررررروي بسررررررياقات أدبيررررررة متعررررررددة  يرررررررتبط 
مضررمونها بموضرروع الوحرردة ،أدبيررات الوحرردة 

(literature  ) فرري صرررفحتين متقررابلتين مرررع
صورة بكامل الصفحة وتحديد لرنمط المجرال 

 األدبي المستهدف

 

    

 

       تختتم كل وحدة بموضوع عن المهن العلمية 6,4
       الفصول يظهر االتساق في تصميم  4المواصفة 

تشررجع تصررميم مقرردمات الفصررول الطالررب    7المؤّشر 
 على التعلم 

 
    

 

تتضررمن افتتاحيررة الفصررل صررورة فوتوغرافيررة  7,1
 ممتدة في صفحتين متقابلتين

 
    

 

أبررررزت الفكررررة العامرررة فررري الصرررفحة األولرررى  7,2
 .الفتتاحية الفصل 

 
    

 

7,3 

خصرررر  لمفررررردات الفصررررل  إطررررار ضررررمن 
فتتاحيرررة الفصرررل ينقسرررم إلرررى جرررزأين  صرررورة ا

يحويرران مفتاحررا للمفررردات ودالالتهررا  مظللررة 
وحدد أرقام الصفحات ودعمت بصور معبرة 

 لكل مفردة و قائمة بمفردات أخرى 

 

    

 

       تُرنرررّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة   8المؤّشر

8,1 

يتكامرررل محتررروى الفصرررل ويررررتبط مرررع فرررروع  
ى وسياقات حياتية متعددة في المعرفة األخر 

الكتابررة فرري "مرحلررة التوسررع فرري المجرراالت  
قررررراءة "،"الرياضرررريات فرررري العلرررروم"   "العلرررروم
 "علمية

 

    

 

8,2 

نشاط استقصائي صمم " يوجد في كل فصل
ليتررررردرج فررررري االستقصررررراء المبنررررري والموجرررررة 

نشرررراط التركيرررررز علررررى المهرررررارة " "والمفترررروح ،
 يخررررررت  كررررررل فصررررررل بمهررررررارة محررررررددة مررررررن
مهرررررررارات الطريقرررررررة العلميرررررررة والتررررررري تشررررررركل 

 "مهارة 21بمجملها 
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 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8,3 

" مراجعررررة"تتضررررمن نهايررررة كررررل فصررررل فقرررررة 
ملخرررر  بصررررري لمحترررروى دروس "تتضررررمن 

مهرررام تقويميرررة مقسرررمة "،"الفصرررل والمطويرررة 
تقررويم ()المهررارات والمفرراهيم)و(مفررردات)إلررى 
سررررؤال يتعلررررق ()التحضررررير لالختبررررار()األداء

معرررررززة بصرررررور ،وأبررررررزت (برررررالفكرة العامرررررة 
المهارة المستهدفة في المهمة التقويمية بلون 

 .لألزرق

 

    

 

       يظهر االتساق في تصميم الدروس  5المواصفة
       `تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم  9المؤشر 

تظهر افتتاحية الدرس في صورة فوتوغرافيرة  9,1
 ممتدة لتشمل الصفحتين المتقابلتين

 
    

 

9,2 
تقررررردم فقررررررة أنظرررررر وأتسررررراءل ضرررررمن مرحلرررررة 
التهيئررررررة تسرررررراؤل يرررررررتبط بموضرررررروع صررررررورة 

 افتتاحية الدرس 

 
    

 

9,3 

تتضرررمن افتتاحيرررة الررردرس نشررراط استكشرررافي   
ترم تحديرد المرواد المسرتخدمة فري النشراط مرع 
صررور توضرريحية لهررا ، يوجررد صررور توضررح 
أحرررررد خطررررروات النشررررراط مررررردون عليهرررررا رقرررررم 

مهررارات المسررتهدفة ضررمن الخطرروة وتظهررر ال
 النشاط االستكشافي مميزة  باللون األحمر 

 

    

 

       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة   10المؤّشر

صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة فري  10,1
 سائر الفصول 

 
    

 

10,2 
يعرررض المحترروى المعرفرري وفقررا لرردورة الررتعلم 

احررررل الرررردورة  الخماسررررية مررررع اإلشررررارة إلررررى مر 
 أسفل الترقيم للصفحة

 
    

 

10,3 
 
 

توجد في بداية مرحلة الشرح فقررة أقررأ وتعلرم 
المفردات الجديردة "و"الفكرة الرئيسة " تتضمن

وحرررررررررررردد رقررررررررررررم صررررررررررررفحة ظهورهررررررررررررا فرررررررررررري 
ومهرررررررارة "، " الموقرررررررع االلكترونررررررري"،"الرررررررن 

القررررررررراءة مررررررررع تحديررررررررد الررررررررنمط المسررررررررتهدف  
 ".والمخطط التنظيمي 
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 خامس ابتدائي –فات التناول والعرض كتاب طالب مواص

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 quickتضمن مرحلرة الشررح نشراط سرريع ت 10,4
lab 

 
    

 

10,5 

قسرررررم الرررررن  الرررررى فقررررررات كتبرررررت العنررررراوين 
الرئيسررة ضررمن مررتن الرردروس برراللون األزرق 
الغرررررامق وكتبرررررت العنررررراوين الفرعيرررررة بررررراللون 
 األحمر وظللت المفردات التي ترد ألول مرة 

 

    

 

10,6 
يحفرررز السرررؤال أختبرررر نفسررري الطرررالب علرررى 

هررررم ويعررررزز بسررررؤال للتفكيررررر التحقررررق مررررن الف
 الناقد 

 
    

 

توجرررررررد فقررررررررة تقررررررردم حقيقرررررررة علميرررررررة تررررررررتبط  10,7
 (حقيقة)بمضمون الدرس

 
    

 

10,8 

يقررردم تقرررويم مسرررتمر وبأشررركال مختلفرررة قبلررري 
وبنررائي وتجميعرري  يرررد فرري نهايررة كررل درس 
مراجعرررررة الرررررردرس والترررررري تتضررررررمن ملخصررررررا 
مصرررورا ونشررراط خرررا  بالمطويرررات وأسرررئلة 

م المهررارات المختلقررة مررن الرردرس تتنرراول تقرروي
وتتضرمن " أفكر وأتحدث واكترب"تحت  فقرة 

الررررررربط بررررررين العلرررررروم والرياضرررررريات ،العلرررررروم 
 والكتابة 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 
 

 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

اصفة المو 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

       يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء   1المؤّشر 

1,1 
يقرررردم دليررررل المعلررررم مقترحررررات لكيفيررررة عرررررض  

األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهرة وشربه 
 .المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة

     
 

1,2 
قيبرة المعلرم مرن ح"المرجع المكتبي للمعلرم"يقّدم 

خرالل أقسرامه المختلفرة دعمرا للتطروير المهنري 
 إلدارة تدريس العلوم المعتمد على االستقصاء 

     
 

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة

يدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركرز      2المؤّشر 
      على المتعلم

 

2,1 
ن مراحرررل تحررردد بوضررروح المرحلرررة المناسررربة مررر

دورة التعلم بعالمات تبويرب لكرل جرزء مرن كرل 
 .درس

     
 

يدرج قسم خا  بنموذج دورة التعلم الخماسية  2,2
      في المرجع المكتبي للمعلم

 

2,3 
يقرررررررردم المحترررررررروى مقترحررررررررات ألسررررررررئلة سررررررررابرة 
وتشخيصرررية فررري مرحلرررة تقرررديم الررردرس لتقرررويم 

 المعرفة القبلية
     

 

2,4 
هرررررات إضرررررافية لمسررررراعدة يقررررردم المحتررررروى توجي

المعلرررم علرررى التعررررف علرررى المفررراهيم الخاطئرررة 
 الشائعة عند الطالب

     
 

يقرررررردم المحترررررروى إرشررررررادات للمعلمررررررين لكيفيررررررة  2,5
      استخدام جدول التعلم

 

2,6 

تسراعد مصررادر المعلررم علرى توجيرره   الطررالب 
لتطبيرررررق التجررررررارب والمفررررراهيم العلميررررررة خررررررارج 

 school to نزليةأنشطة مالغرفة الصفية في 
home activity  

     

 

2,7 

يسررهم المحترروى فرري تقررديم أفكررار لتقيرريم خبرررات 
الطررررالب وأفكررررارهم عبررررر المناقشررررات الصررررفية 
المرتبطرررة مرررع تقيررريم المعرفرررة القبليرررة ومناقشرررة 

 الفكرة الرئيسة
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 خامس ابتدائي –فات التناول والعرض كتاب طالب مواص

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 quickتضمن مرحلرة الشررح نشراط سرريع ت 10,4
lab 

 
    

 

10,5 

قسرررررم الرررررن  الرررررى فقررررررات كتبرررررت العنررررراوين 
الرئيسررة ضررمن مررتن الرردروس برراللون األزرق 
الغرررررامق وكتبرررررت العنررررراوين الفرعيرررررة بررررراللون 
 األحمر وظللت المفردات التي ترد ألول مرة 

 

    

 

10,6 
يحفرررز السرررؤال أختبرررر نفسررري الطرررالب علرررى 

هررررم ويعررررزز بسررررؤال للتفكيررررر التحقررررق مررررن الف
 الناقد 

 
    

 

توجرررررررد فقررررررررة تقررررررردم حقيقرررررررة علميرررررررة تررررررررتبط  10,7
 (حقيقة)بمضمون الدرس

 
    

 

10,8 

يقررردم تقرررويم مسرررتمر وبأشررركال مختلفرررة قبلررري 
وبنررائي وتجميعرري  يرررد فرري نهايررة كررل درس 
مراجعرررررة الرررررردرس والترررررري تتضررررررمن ملخصررررررا 
مصرررورا ونشررراط خرررا  بالمطويرررات وأسرررئلة 

م المهررارات المختلقررة مررن الرردرس تتنرراول تقرروي
وتتضرمن " أفكر وأتحدث واكترب"تحت  فقرة 

الررررررربط بررررررين العلرررررروم والرياضرررررريات ،العلرررررروم 
 والكتابة 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 
 

 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

اصفة المو 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

       يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء   1المؤّشر 

1,1 
يقرررردم دليررررل المعلررررم مقترحررررات لكيفيررررة عرررررض  

األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهرة وشربه 
 .المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة

     
 

1,2 
قيبرة المعلرم مرن ح"المرجع المكتبي للمعلرم"يقّدم 

خرالل أقسرامه المختلفرة دعمرا للتطروير المهنري 
 إلدارة تدريس العلوم المعتمد على االستقصاء 

     
 

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2المواصفة

يدعم المعلم في استهداف التعلم المتمركرز      2المؤّشر 
      على المتعلم

 

2,1 
ن مراحرررل تحررردد بوضررروح المرحلرررة المناسررربة مررر

دورة التعلم بعالمات تبويرب لكرل جرزء مرن كرل 
 .درس

     
 

يدرج قسم خا  بنموذج دورة التعلم الخماسية  2,2
      في المرجع المكتبي للمعلم

 

2,3 
يقرررررررردم المحترررررررروى مقترحررررررررات ألسررررررررئلة سررررررررابرة 
وتشخيصرررية فررري مرحلرررة تقرررديم الررردرس لتقرررويم 

 المعرفة القبلية
     

 

2,4 
هرررررات إضرررررافية لمسررررراعدة يقررررردم المحتررررروى توجي

المعلرررم علرررى التعررررف علرررى المفررراهيم الخاطئرررة 
 الشائعة عند الطالب

     
 

يقرررررردم المحترررررروى إرشررررررادات للمعلمررررررين لكيفيررررررة  2,5
      استخدام جدول التعلم

 

2,6 

تسراعد مصررادر المعلررم علرى توجيرره   الطررالب 
لتطبيرررررق التجررررررارب والمفررررراهيم العلميررررررة خررررررارج 

 school to نزليةأنشطة مالغرفة الصفية في 
home activity  

     

 

2,7 

يسررهم المحترروى فرري تقررديم أفكررار لتقيرريم خبرررات 
الطررررالب وأفكررررارهم عبررررر المناقشررررات الصررررفية 
المرتبطرررة مرررع تقيررريم المعرفرررة القبليرررة ومناقشرررة 

 الفكرة الرئيسة
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,8 
-eتررررررروفر اختبرررررررارات المراجعرررررررة االلكترونيرررررررة 

review   الراجعررة فرري دليررل المعلررم التغذيررة
 الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

     
 

يسررهم المحترروى فرري تخطرريط الترردريس وفررق     3المؤّشر 
      التعلم المتمايز

 

3,1 

يقرررردم المحترررروى إرشررررادات لتخطرررريط مسررررتويات 
مناسررررررربة  مرررررررن التحررررررردي التعليمررررررري للطرررررررالب 

مراعرررررررررراة )اسررررررررررتراتيجيات التعلرررررررررريم المتمررررررررررايز 
 (المستويات المختلفة

     

 

3,2 

يقرردم المحترروى اسررتراتيجيات إضررافية لمصررادر 
متعرررررددة للقرررررراءة ضرررررمن دليرررررل المعلرررررم للقرررررراءة 
المتعررررددة المسررررتويات ومررررزودة برررردليل إرشررررادي 

  للمعلم

     

 

3,3 
يسرررررررمح المحتررررررروى بتقرررررررديم المفررررررراهيم المهمرررررررة 
للمجموعرررات الصرررغيرة أو التعلررريم الفرررردي مثرررل 

 بطاقات المفاهيم المفتاحية
     

 

يقترح المحتوى استراتيجيات متعددة لالسرتجابة  3,4
      .للمستويات المختلفة

 

3,5 
يقرردم المحترروى دعمررا للمعلررم مررن خررالل الجررزء 
الخررررا  بررررالتقويم فرررري الغرفررررة الصررررفية ضررررمن 

 المرجع المكتبي للمعلم
     

 

يقررررررردم المحتررررررروى مخترررررررارات صررررررروتية للقرررررررراءة  3,6
      المتعددة المستويات

 

3,7 
محترررررررروى اإلشررررررررارة إلررررررررى الموقررررررررع يتضررررررررمن ال

االلكترونرررري لتقررررديم عررررروض تقديميررررة بصرررررية 
 (science in motion)للمفاهيم المفتاحية 

     
 

       يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

تتضمن توجيهات المعلم لتنفيذ األنشطة ايقونة  4,1
      العمل الجماعي 

 

لررررررم مهررررررارات االسررررررتذكار أو ينمرررررري دليررررررل المع 3المواصفة
      الدراسة 

 

يقرردم دليررل المعلررم اسررتراتيجيات مناسرربة  لرردعم  5المؤّشر 
      مهارات االستذكار أو الدراسة
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5,1 
تقررردم فررري دليرررل المعلرررم ضرررمن مصرررادر المعلرررم  
نمررررررررراذج متعرررررررررددة  للمنظمرررررررررات التخطيطيررررررررررة 

 لمساعدة الطالب على تنظيم المعلومات
     

 

5,2 
ب المعلررررم أسررررئلة إضررررافية حررررول يتضررررمن كتررررا

توضرررريح الصرررررور البصرررررية لتررررردريب الطرررررالب 
 .عليها

     
 

5,3 
يتضرررمن دليرررل المعلرررم نمررراذج ألسرررئلة إضرررافية 
لتنشرررررررريط المعرفررررررررة القبليررررررررة للطررررررررالب ولبرررررررردء  

 مناقشات الفصل 
     

 

5,4 
يررررروفر دليرررررل المعلرررررم أنشرررررطة إضرررررافية للتقرررررويم 
األدائررررري تقررررردم تغذيرررررة راجعرررررة للطرررررالب حرررررول 

 ئهمأدا
     

 

يطررررور دليررررل المعلررررم مهررررارات القررررراءة والكتابررررة  4المواصفة
      والتحدث

 

يرررردعم المعلررررم فرررري تطرررروير مهررررارات القررررراءة    6المؤّشر 
      والكتابة والتحدث

 

6,1 
يركررررز علررررى مهررررارات القررررراءة والمفررررردات فرررري 
مرحلرررة الشررررح فررري دورة الرررتعلم عبرررر فقررررة أقررررأ 

 وأتعلم
     

 

6,2 
محتررررررروى مقترحرررررررات لطررررررررق متعرررررررددة يررررررروفر ال

يسررررررررتطيع الطالررررررررب مررررررررن خاللهررررررررا التواصررررررررل 
 والتشارك بالمهام القرائية مثل تكامل القراءة

     
 

6,3 

قرررررررررراءة متعرررررررررددة "يررررررررروفر مصرررررررررادر المعلرررررررررم  
المحتروى بمسرتويات قرائيرة متعرددة "المستويات 

لزيررررررادة فهررررررم الطررررررالب للمفرررررراهيم المفتاحيررررررة ،  
 وبناء مهارة القراءة والكتابة

     

 

6,4 
يقرررردم المحترررروى دعررررم لررررتعلم اللغررررة مررررن خررررالل 
أنشررررررطة للمفررررررردات لتحسررررررين اكتسرررررراب اللغررررررة 

 (أساليب داعمة )
     

 

يقرررردم إرشررررادات للمعلررررم لتطرررروير فهررررم الطررررالب  6,5
      للمفردات مثل بطاقات المفردات

 

يوفر المحتوى مخططات تنظيميرة لتعزيرز فهرم  6,6
      الطالب للمفردات
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,8 
-eتررررررروفر اختبرررررررارات المراجعرررررررة االلكترونيرررررررة 

review   الراجعررة فرري دليررل المعلررم التغذيررة
 الفورية لفهم الطالب للمفاهيم العلمية

     
 

يسررهم المحترروى فرري تخطرريط الترردريس وفررق     3المؤّشر 
      التعلم المتمايز

 

3,1 

يقرررردم المحترررروى إرشررررادات لتخطرررريط مسررررتويات 
مناسررررررربة  مرررررررن التحررررررردي التعليمررررررري للطرررررررالب 

مراعرررررررررراة )اسررررررررررتراتيجيات التعلرررررررررريم المتمررررررررررايز 
 (المستويات المختلفة

     

 

3,2 

يقرردم المحترروى اسررتراتيجيات إضررافية لمصررادر 
متعرررررددة للقرررررراءة ضرررررمن دليرررررل المعلرررررم للقرررررراءة 
المتعررررددة المسررررتويات ومررررزودة برررردليل إرشررررادي 

  للمعلم

     

 

3,3 
يسرررررررمح المحتررررررروى بتقرررررررديم المفررررررراهيم المهمرررررررة 
للمجموعرررات الصرررغيرة أو التعلررريم الفرررردي مثرررل 

 بطاقات المفاهيم المفتاحية
     

 

يقترح المحتوى استراتيجيات متعددة لالسرتجابة  3,4
      .للمستويات المختلفة

 

3,5 
يقرردم المحترروى دعمررا للمعلررم مررن خررالل الجررزء 
الخررررا  بررررالتقويم فرررري الغرفررررة الصررررفية ضررررمن 

 المرجع المكتبي للمعلم
     

 

يقررررررردم المحتررررررروى مخترررررررارات صررررررروتية للقرررررررراءة  3,6
      المتعددة المستويات

 

3,7 
محترررررررروى اإلشررررررررارة إلررررررررى الموقررررررررع يتضررررررررمن ال

االلكترونرررري لتقررررديم عررررروض تقديميررررة بصرررررية 
 (science in motion)للمفاهيم المفتاحية 

     
 

       يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر

تتضمن توجيهات المعلم لتنفيذ األنشطة ايقونة  4,1
      العمل الجماعي 

 

لررررررم مهررررررارات االسررررررتذكار أو ينمرررررري دليررررررل المع 3المواصفة
      الدراسة 

 

يقرردم دليررل المعلررم اسررتراتيجيات مناسرربة  لرردعم  5المؤّشر 
      مهارات االستذكار أو الدراسة
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5,1 
تقررردم فررري دليرررل المعلرررم ضرررمن مصرررادر المعلرررم  
نمررررررررراذج متعرررررررررددة  للمنظمرررررررررات التخطيطيررررررررررة 

 لمساعدة الطالب على تنظيم المعلومات
     

 

5,2 
ب المعلررررم أسررررئلة إضررررافية حررررول يتضررررمن كتررررا

توضرررريح الصرررررور البصرررررية لتررررردريب الطرررررالب 
 .عليها

     
 

5,3 
يتضرررمن دليرررل المعلرررم نمررراذج ألسرررئلة إضرررافية 
لتنشرررررررريط المعرفررررررررة القبليررررررررة للطررررررررالب ولبرررررررردء  

 مناقشات الفصل 
     

 

5,4 
يررررروفر دليرررررل المعلرررررم أنشرررررطة إضرررررافية للتقرررررويم 
األدائررررري تقررررردم تغذيرررررة راجعرررررة للطرررررالب حرررررول 

 ئهمأدا
     

 

يطررررور دليررررل المعلررررم مهررررارات القررررراءة والكتابررررة  4المواصفة
      والتحدث

 

يرررردعم المعلررررم فرررري تطرررروير مهررررارات القررررراءة    6المؤّشر 
      والكتابة والتحدث

 

6,1 
يركررررز علررررى مهررررارات القررررراءة والمفررررردات فرررري 
مرحلرررة الشررررح فررري دورة الرررتعلم عبرررر فقررررة أقررررأ 

 وأتعلم
     

 

6,2 
محتررررررروى مقترحرررررررات لطررررررررق متعرررررررددة يررررررروفر ال

يسررررررررتطيع الطالررررررررب مررررررررن خاللهررررررررا التواصررررررررل 
 والتشارك بالمهام القرائية مثل تكامل القراءة

     
 

6,3 

قرررررررررراءة متعرررررررررددة "يررررررررروفر مصرررررررررادر المعلرررررررررم  
المحتروى بمسرتويات قرائيرة متعرددة "المستويات 

لزيررررررادة فهررررررم الطررررررالب للمفرررررراهيم المفتاحيررررررة ،  
 وبناء مهارة القراءة والكتابة

     

 

6,4 
يقرررردم المحترررروى دعررررم لررررتعلم اللغررررة مررررن خررررالل 
أنشررررررطة للمفررررررردات لتحسررررررين اكتسرررررراب اللغررررررة 

 (أساليب داعمة )
     

 

يقرررردم إرشررررادات للمعلررررم لتطرررروير فهررررم الطررررالب  6,5
      للمفردات مثل بطاقات المفردات

 

يوفر المحتوى مخططات تنظيميرة لتعزيرز فهرم  6,6
      الطالب للمفردات

 



664

333 
 

 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,7 
قتررح اسررتراتيجيات للمعلررم ليرشرد الطررالب إلررى ي

اسرررتخدام الصرررور فررري  كتررراب الطالرررب لتعزيرررز 
 التعلم 

     
 

تررررروفر مصرررررادر المعلرررررم أوراق عمرررررل للطرررررالب  6,8
      لتطوير مهارات  التثقيف البصري

 

يررررررروفر مقترحررررررررات لفرررررررر  إضررررررررافية للكتابررررررررة  6,9
      .للطالب

 

ية تررررررروفر مصرررررررادر المعلرررررررم مقترحرررررررات إضررررررراف 6,10
      .لمساعدة الطالب لتطوير مهارات الكتابة

 

ربرررررررط محتررررررروى العلرررررررروم برررررررالطرق والمهررررررررارات  5المواصفة
      الرياضية 

 

 7المؤّشر 
يدعم المعلم في ربط محتروى العلروم برالطرق    

      والمهارات الرياضية
 

7,1 
يتضمن مقترحات لدمج الرياضيات فري العلروم 

ة فرري أنشررطة ولترردريب الطررالب علررى المشررارك
 القياس

     
 

المواصفة 
      يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة 6

 

 8المؤّشر 
يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم 

      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
 

يقدم في كل درس مجموعة مرن األسرئلة لتقيريم  8,1
      .الطالب قبلياً 

 

التقويم البنائي فري  يقدم أمثلة إضافية ألساليب 8,2
       .كل فصل من دليل المعلم

يقررردم مقررراييس تقررردير لتقرررويم األنشرررطة األدائيرررة  8,3
       .للطالب والواجبات الكتابية

8,4 
يقررررردم أجوبرررررة اختبررررررارات الررررردروس واختبررررررارات 
الفصررل الموجررودة فرري كترراب المعلررم للتأكررد مررن 

 .فهم الطالب
     

 

العلرررروم المراجررررع يتضررررمن التقررررويم فرررري فصررررول  8,5
      .اإللكترونية للمعلم

 

       يدعم التطوير المهني للمعلم 7المواصفة
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يرررررروفر  مصررررررادر متنوعررررررة للتطرررررروير المهنررررررري  9المؤشر
      للمعلمين

 

9,1 

تررررررررروفر حقيبرررررررررة المعلرررررررررم لألنشرررررررررطة الصرررررررررفية 
(teacher desk reference ) دعمررررا

للتطرررروير المهنرررري للمعلررررم وتقرررردم اسررررتراتيجيات 
 متعددة تدريس

     

 

يرررروفر معلومررررات إضررررافية لمحترررروى كررررل درس  9,2
      (خلفية علمية)

 

9,3 
يرررررررروفر معلومررررررررات علميررررررررة واسررررررررعة للمفرررررررراهيم 
المفتاحيررة لكررل درس ضرررمن مرجعيررات المعلرررم 

8science yellow pages 
     

 

يقدم نماذج لكل من التدريس المتمرايز والتقرويم  9,4
      البنائي 

 

9,5 

لمستكشررررررررررررررف التعليمرررررررررررررري يرررررررررررررردعم قررررررررررررررر  ا
(Instructional Navigator CD-ROM )

وأقررررا  الررردليل اإلرشرررادي للعرررروض الصرررفية 
(Classroom Presentation Toolkit 

CD-ROM ) وأقررررررررررررا  الرررررررررررر دي فررررررررررري دي
 Professional)للتطرررررررروير المهنرررررررري 

Development DVDs ) عمليررة التخطرريط
 .والتوجيه

     

 

9,6 
توجرررررررد مصرررررررادر إضرررررررافية للتطررررررروير المهنررررررري 
والمحترررروى المعلومرررراتي ودعررررم الترررردريس علررررى 

 www.macmillanmh.comالرابط 
     

 

       يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 8المواصفة

 10المؤّشر
يوجه المعلم الى مصادر تقنية متنوعة لردعم    

       تعلم وتعليم العلوم 

 المستكشف التعليمي 10,1
instructional Navigator CD-ROM        

10.2 Presentation Toolkit CD-ROMs, 
       مصادر تقنية للعروض التقديمية 
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,7 
قتررح اسررتراتيجيات للمعلررم ليرشرد الطررالب إلررى ي

اسرررتخدام الصرررور فررري  كتررراب الطالرررب لتعزيرررز 
 التعلم 

     
 

تررررروفر مصرررررادر المعلرررررم أوراق عمرررررل للطرررررالب  6,8
      لتطوير مهارات  التثقيف البصري

 

يررررررروفر مقترحررررررررات لفرررررررر  إضررررررررافية للكتابررررررررة  6,9
      .للطالب

 

ية تررررررروفر مصرررررررادر المعلرررررررم مقترحرررررررات إضررررررراف 6,10
      .لمساعدة الطالب لتطوير مهارات الكتابة

 

ربرررررررط محتررررررروى العلرررررررروم برررررررالطرق والمهررررررررارات  5المواصفة
      الرياضية 

 

 7المؤّشر 
يدعم المعلم في ربط محتروى العلروم برالطرق    

      والمهارات الرياضية
 

7,1 
يتضمن مقترحات لدمج الرياضيات فري العلروم 

ة فرري أنشررطة ولترردريب الطررالب علررى المشررارك
 القياس

     
 

المواصفة 
      يقدم الدليل أساليب تقويم متعددة 6

 

 8المؤّشر 
يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم 

      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي
 

يقدم في كل درس مجموعة مرن األسرئلة لتقيريم  8,1
      .الطالب قبلياً 

 

التقويم البنائي فري  يقدم أمثلة إضافية ألساليب 8,2
       .كل فصل من دليل المعلم

يقررردم مقررراييس تقررردير لتقرررويم األنشرررطة األدائيرررة  8,3
       .للطالب والواجبات الكتابية

8,4 
يقررررردم أجوبرررررة اختبررررررارات الررررردروس واختبررررررارات 
الفصررل الموجررودة فرري كترراب المعلررم للتأكررد مررن 

 .فهم الطالب
     

 

العلرررروم المراجررررع يتضررررمن التقررررويم فرررري فصررررول  8,5
      .اإللكترونية للمعلم

 

       يدعم التطوير المهني للمعلم 7المواصفة
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يرررررروفر  مصررررررادر متنوعررررررة للتطرررررروير المهنررررررري  9المؤشر
      للمعلمين

 

9,1 

تررررررررروفر حقيبرررررررررة المعلرررررررررم لألنشرررررررررطة الصرررررررررفية 
(teacher desk reference ) دعمررررا

للتطرررروير المهنرررري للمعلررررم وتقرررردم اسررررتراتيجيات 
 متعددة تدريس

     

 

يرررروفر معلومررررات إضررررافية لمحترررروى كررررل درس  9,2
      (خلفية علمية)

 

9,3 
يرررررررروفر معلومررررررررات علميررررررررة واسررررررررعة للمفرررررررراهيم 
المفتاحيررة لكررل درس ضرررمن مرجعيررات المعلرررم 

8science yellow pages 
     

 

يقدم نماذج لكل من التدريس المتمرايز والتقرويم  9,4
      البنائي 

 

9,5 

لمستكشررررررررررررررف التعليمرررررررررررررري يرررررررررررررردعم قررررررررررررررر  ا
(Instructional Navigator CD-ROM )

وأقررررا  الررردليل اإلرشرررادي للعرررروض الصرررفية 
(Classroom Presentation Toolkit 

CD-ROM ) وأقررررررررررررا  الرررررررررررر دي فررررررررررري دي
 Professional)للتطرررررررروير المهنرررررررري 

Development DVDs ) عمليررة التخطرريط
 .والتوجيه

     

 

9,6 
توجرررررررد مصرررررررادر إضرررررررافية للتطررررررروير المهنررررررري 
والمحترررروى المعلومرررراتي ودعررررم الترررردريس علررررى 

 www.macmillanmh.comالرابط 
     

 

       يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 8المواصفة

 10المؤّشر
يوجه المعلم الى مصادر تقنية متنوعة لردعم    

       تعلم وتعليم العلوم 

 المستكشف التعليمي 10,1
instructional Navigator CD-ROM        

10.2 Presentation Toolkit CD-ROMs, 
       مصادر تقنية للعروض التقديمية 
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10,3 

 مصادر للتقويم المهني للمعلم 
Professional Development DVDs. 

مصادر اضافي ة للتطوير المهني عبرر الموقرع 
 االلكتروني للشركة 

www.macmillanmh.com. 

     

 

اختبرارات  Progress Reporterيقردم موقرع  10,4
      .إلكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب

 

رررط  تقنررري لكرررٍل فصرررل   10,5 يقررردم دليرررل المعلرررم ُمَخطت
      .للمعلمين والطالب
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 خامس ابتدائي –المواصفات الفنية دليل المعلم 

 ودالبن
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 

يتميرررز الشرررركل الخررررارجي للرررردليل  بجاذبيترررره  1المؤشر
      ومتانته

 

يتميررررررز الرررررردليل بسررررررماكة غالفرررررره وتجليررررررده  1,1
       الحلزوني

ة تكررررررون صررررررورة الغررررررالف مماثلررررررة لصررررررور   1,2
       غالف كتاب الطالب

1,3 
يوجرررد هرررامش جرررانبي بلرررون مميرررز للمجرررال 
األزرق للفيزيرررررراء األخضررررررر لعلررررررم األحيرررررراء 

 والبرتقالي لعلم األرض  
     

 

تكرررررررون صرررررررورة الغرررررررالف الخلفررررررري مماثلرررررررة  1,4
       للغالف الخلفي لكتاب الطالب

       اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة

أقسررررررام الرررررردليل وعناصررررررره منظمررررررة بشرررررركل  2ؤشرالم
      متمايز ومتّسق ومتوازن

 

تتميرررز أجرررزاء الررردليل  بهرررامش علررروي يتخرررذ  2,1
      لونا مميزا لكل جزء

 

2,2 
تظهررررر العنرررراوين الرئيسررررة والفرعيررررة بررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الدليل
     

 

ثباتها في يظهر اتساق األلوان واستمرارها و  2,3
       جميع أجزاء الدليل

يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري الفراغرررات  2,4
       العمودية وبين األسطر

يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري تصررررميم  2,5
       صفحات الدليل وفق نوع المحتوى

2,6 
يتضح الثبات واالسرتمرارية فري حجرم ولرون 
وبرررنط الخرررط لكرررل مرررن العنررراوين ونصرررو  

 وىالمحت
     

 

تتميررز الوحرردة بوجررود غررالف سررميك ولسرران  2,7
      جانبي يحدد المجال العلمي 

 

تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته  3المؤشر
      ويمايز بينها
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 خامس ابتدائي –المواصفات التربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10,3 

 مصادر للتقويم المهني للمعلم 
Professional Development DVDs. 

مصادر اضافي ة للتطوير المهني عبرر الموقرع 
 االلكتروني للشركة 

www.macmillanmh.com. 

     

 

اختبرارات  Progress Reporterيقردم موقرع  10,4
      .إلكترونية عبر االنترنت لتقييم الطالب

 

رررط  تقنررري لكرررٍل فصرررل   10,5 يقررردم دليرررل المعلرررم ُمَخطت
      .للمعلمين والطالب
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 خامس ابتدائي –المواصفات الفنية دليل المعلم 

 ودالبن
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للدليل  1المواصفة 

يتميرررز الشرررركل الخررررارجي للرررردليل  بجاذبيترررره  1المؤشر
      ومتانته

 

يتميررررررز الرررررردليل بسررررررماكة غالفرررررره وتجليررررررده  1,1
       الحلزوني

ة تكررررررون صررررررورة الغررررررالف مماثلررررررة لصررررررور   1,2
       غالف كتاب الطالب

1,3 
يوجرررد هرررامش جرررانبي بلرررون مميرررز للمجرررال 
األزرق للفيزيرررررراء األخضررررررر لعلررررررم األحيرررررراء 

 والبرتقالي لعلم األرض  
     

 

تكرررررررون صرررررررورة الغرررررررالف الخلفررررررري مماثلرررررررة  1,4
       للغالف الخلفي لكتاب الطالب

       اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة

أقسررررررام الرررررردليل وعناصررررررره منظمررررررة بشرررررركل  2ؤشرالم
      متمايز ومتّسق ومتوازن

 

تتميرررز أجرررزاء الررردليل  بهرررامش علررروي يتخرررذ  2,1
      لونا مميزا لكل جزء

 

2,2 
تظهررررر العنرررراوين الرئيسررررة والفرعيررررة بررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الدليل
     

 

ثباتها في يظهر اتساق األلوان واستمرارها و  2,3
       جميع أجزاء الدليل

يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري الفراغرررات  2,4
       العمودية وبين األسطر

يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري تصررررميم  2,5
       صفحات الدليل وفق نوع المحتوى

2,6 
يتضح الثبات واالسرتمرارية فري حجرم ولرون 
وبرررنط الخرررط لكرررل مرررن العنررراوين ونصرررو  

 وىالمحت
     

 

تتميررز الوحرردة بوجررود غررالف سررميك ولسرران  2,7
      جانبي يحدد المجال العلمي 

 

تنظم فهارس الدليل بشكل يعكس محتوياته  3المؤشر
      ويمايز بينها
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 خامس ابتدائي –المواصفات الفنية دليل المعلم 

 ودالبن
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتميرررررز صرررررفحات الفهرررررارس بخطررررروط ذات  3,1
      ألوان مميزة تتناسب مع مجاالت العلوم 

 

للمجررال يظهرر عنروان جررانبي ببرنط عرريض  3,2
      العلمي 

 

تكتب عناوين الوحدات بنفس اللون المميرز  3,3
      للمجال 

 

       يبرز اسم الفصل ورقمه بخط سميك  3,4

يوجررد تسلسررل محرردد وثابررت لتتررابع الفصررول  3,5
       والدروس في الفهارس 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل  3المواصفة 

تسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة ت 4المؤشر 
      ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 

توجررد الرمرروز فرري الموضررع المناسررب قريبررة  4,1
      من الفقرة المعنية

 

يظهرررررر ثبرررررات الرمررررروز فررررري جميرررررع أجرررررزاء  4,2
      الكتاب 

 

       تستخدم رموز ذات داللة علمية ومعبرة 4,3

داللررررة فرررري جميررررع تكررررون الرمرررروز موحرررردة ال 4,4
      الكتاب 

 

تررررقم صرررفحات الررردليل بطريقرررة متسرررقة فررري  5 المؤشر 
      جميع أجزاءة

 

تررررررررررقيم الصررررررررررفحات باألرقرررررررررام الرومانيررررررررررة  5,1
      لمقدمات الكتاب 

 

       abcdترقم الوحدات  بالحروف  5,2
 

 

 

 

 

 

 

333 
 

 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررات الرررردليل وعناصررررره منظمررررة بشرررركل  1المواصفة 
      متمايز ومتسق ومتوازن 

 

       ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤّشر 

معلنرة وبوضروح فري ( العامة)األفكار الكبرى 1,1
       بداية الفصل 

تظهرر أهرداف الرتعلم بوضروح فري بدايرة كررل  1,2
       (بداية الدرس)و(مخطط الفصل)فصل 

1,3 
تنررراقش األفكررررار الرئيسررررة فررري بدايررررة مرحلررررة 

مناقشررررات الفكرررررة )الترررردريس فرررري كررررل درس 
 (الرئيسة

     
 

1,4 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة 
     

 

1,5 
يوثررررررق ارتبرررررراط المحترررررروى بمعررررررايير التربيررررررة 

المفاهيم والمبادئ )العملية في منظم الوحدة 
 (واألفكار الرئيسة

     
 

1,6 

يررررروفر أنشرررررطة استقصرررررائية إضرررررافية تررررروفر 
فرصررررا لممارسررررة االستقصرررراء والررررتمكن مررررن 

،يقرررردم ( اكتشررررف وتعلررررم)المهررررارات العمليررررة 
مقترحرررررررات لالستقصررررررراء المفتررررررروح للنشررررررراط 

 االستكشافي في مرحلة التهيئة

     

 

1,7 
يرروفر الموقرررع االلكترونررري للشرررركة  مصرررادر 
إضافية للمعلم ألنشطة متعددة لتعلريم وتعلرم 

 .العلوم باستخدام تقنية الحاسب 
     

 

يظهررررررر االتسرررررراق والتركيررررررز والتمررررررايز فرررررري  2المواصفة 
      تصميم بنية الدليل 

 

       طية محددة ومتسقةتظهر بنية الدليل بنم 2المؤّشر 

2,1 
يقردم الردليل فرري ثالثرة أجررزاء حسرب المجررال 

علرررررم الفيزيررررراء،علم األرض، علرررررم )العلمررررري 
 (األحياء

     
 

 3المؤشر
تتررررروفر مقررررردمات تعكرررررس األسرررررس النظريرررررة  
للررردليل تررروفر شررررح لمكوناتررره  تعرررين المعلرررم 

 على استخدامه
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 خامس ابتدائي –المواصفات الفنية دليل المعلم 

 ودالبن
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتميرررررز صرررررفحات الفهرررررارس بخطررررروط ذات  3,1
      ألوان مميزة تتناسب مع مجاالت العلوم 

 

للمجررال يظهرر عنروان جررانبي ببرنط عرريض  3,2
      العلمي 

 

تكتب عناوين الوحدات بنفس اللون المميرز  3,3
      للمجال 

 

       يبرز اسم الفصل ورقمه بخط سميك  3,4

يوجررد تسلسررل محرردد وثابررت لتتررابع الفصررول  3,5
       والدروس في الفهارس 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل  3المواصفة 

تسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة ت 4المؤشر 
      ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

 

توجررد الرمرروز فرري الموضررع المناسررب قريبررة  4,1
      من الفقرة المعنية

 

يظهرررررر ثبرررررات الرمررررروز فررررري جميرررررع أجرررررزاء  4,2
      الكتاب 

 

       تستخدم رموز ذات داللة علمية ومعبرة 4,3

داللررررة فرررري جميررررع تكررررون الرمرررروز موحرررردة ال 4,4
      الكتاب 

 

تررررقم صرررفحات الررردليل بطريقرررة متسرررقة فررري  5 المؤشر 
      جميع أجزاءة

 

تررررررررررقيم الصررررررررررفحات باألرقرررررررررام الرومانيررررررررررة  5,1
      لمقدمات الكتاب 

 

       abcdترقم الوحدات  بالحروف  5,2
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررات الرررردليل وعناصررررره منظمررررة بشرررركل  1المواصفة 
      متمايز ومتسق ومتوازن 

 

       ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤّشر 

معلنرة وبوضروح فري ( العامة)األفكار الكبرى 1,1
       بداية الفصل 

تظهرر أهرداف الرتعلم بوضروح فري بدايرة كررل  1,2
       (بداية الدرس)و(مخطط الفصل)فصل 

1,3 
تنررراقش األفكررررار الرئيسررررة فررري بدايررررة مرحلررررة 

مناقشررررات الفكرررررة )الترررردريس فرررري كررررل درس 
 (الرئيسة

     
 

1,4 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة 
     

 

1,5 
يوثررررررق ارتبرررررراط المحترررررروى بمعررررررايير التربيررررررة 

المفاهيم والمبادئ )العملية في منظم الوحدة 
 (واألفكار الرئيسة

     
 

1,6 

يررررروفر أنشرررررطة استقصرررررائية إضرررررافية تررررروفر 
فرصررررا لممارسررررة االستقصرررراء والررررتمكن مررررن 

،يقرررردم ( اكتشررررف وتعلررررم)المهررررارات العمليررررة 
مقترحرررررررات لالستقصررررررراء المفتررررررروح للنشررررررراط 

 االستكشافي في مرحلة التهيئة

     

 

1,7 
يرروفر الموقرررع االلكترونررري للشرررركة  مصرررادر 
إضافية للمعلم ألنشطة متعددة لتعلريم وتعلرم 

 .العلوم باستخدام تقنية الحاسب 
     

 

يظهررررررر االتسرررررراق والتركيررررررز والتمررررررايز فرررررري  2المواصفة 
      تصميم بنية الدليل 

 

       طية محددة ومتسقةتظهر بنية الدليل بنم 2المؤّشر 

2,1 
يقردم الردليل فرري ثالثرة أجررزاء حسرب المجررال 

علرررررم الفيزيررررراء،علم األرض، علرررررم )العلمررررري 
 (األحياء

     
 

 3المؤشر
تتررررروفر مقررررردمات تعكرررررس األسرررررس النظريرررررة  
للررردليل تررروفر شررررح لمكوناتررره  تعرررين المعلرررم 

 على استخدامه
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3.1 

لرم تتضمن مقدمات الدليل فقرة مصرادر المع
المررواد ( ) k ) -7لتنفيررذ محترروى البرنررامج

( مصرررررادر األنشرررررطة( )التعليميرررررة األساسرررررية
المصرررررادر ( )مصرررررادر التررررردريس المتعرررررددة)

 ( المصادر التقنية للمعلم( )التقنية للطالب

     

 

3,2 

تتضررررررمن مقرررررردمات الرررررردليل فقرررررررة المحترررررروى 
أنشرررطة )واألنشرررطة تشررررح سرررمات كرررل مرررن 

( المعرراييرمحترروى مبنرري علررى ( )استقصررائية
 (دورة التعلم )

     

 

3,3 
توفر فقرة الوصول للجميع شرح لسمات كل 

( مراعرراة المسررتويات المختلفررة للطررالب)مررن 
 (الدعم التقني الكامل)

     
 

3,4 

 ease of)ترروفر فقرررة سررهولة االسررتعمال
use ) المخطرررررط )شررررررح لسرررررمات كرررررل مرررررن

أنماط التقويم القبلي ، البنرائي، )، (التنظيمي
 (ميعيوالتج

     

 

3,5 
يوضررررررح مخطررررررط نظرررررررة شرررررراملة للبرنررررررامج    

 المجررراالت العلميرررة عبرررر الصرررفوف مرررن 
pre-k –grade 6 

     
 

3,6 
توجررررررد ، قائمررررررة المررررررواد التعليميررررررة لبرنررررررامج 

science a closer look  وتوافرهرا فري
 (k-7)السنوات 

     
 

تترررررروفر فهررررررارس تعكررررررس محتويررررررات الرررررردليل   4المؤشر
      وتمايز بينها 

 

4,1 

يتررررروفر  فهررررررس مفصرررررل وشرررررامل لمحتررررروى 
( أجررررزاء الرررردليل)الرررردليل للمجرررراالت الررررثالث 

ميررزت بررألوان مختلفررة تتناسررب مررع مجرراالت 
 العلوم

     

 

يتررررروفر صرررررفحات مصرررررغرة لفهرررررارس كتررررراب  4,2
      الطالب

 

       يتوفر  فهرس مصادر ومرجعيات المعلم 4,3
       يا للمعلمتتوفر مصادر تقدم دعما إضاف 5المؤشر
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 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5,1 

يتضررررمن جررررزء مصررررادر المعلررررم فرررري الرررردليل 
شررررررح مررررروجز لمحتررررروى المصررررردر المكتبررررري 

 teacher deskدليل معلم العلوم )للمعلم 
references) 

     

 

5,2 

تقرررردم مصررررادر المعلررررم نمرررراذج متعررررددة مررررن 
المنظمرررررررررات التخطيطيرررررررررة تغطررررررررري جميرررررررررع 
المخططررررات المتضررررمنة  وخرررررائط المفرررراهيم 

 في الدليل 

     

 

5,3 

تتوفر ضمن مصادر المعلم  صرفحة للرسرم 
البيررراني، جررردول أليرررام  األسررربوع، مسررراطر، 
مقيرراس الحرررارة،  خرررائط، الجرردول الرردوري، 

 لمساعدة المعلم على تنفيذ الدروس 

     

 

5,4 
تررروفر مصرررادر المعلررررم سررراللم تقررردير لتقيرررريم 

األنشرررررررطة )أداء الطرررررررالب فررررررري كرررررررل مرررررررن 
 (تابية المتعددة،االستقصائية، األنشطة الك

     
 

5،5 

توجرد فقررة تتضرمن قائمرة برالمواد المسرتهلكة 
وقائمة بالمواد الغير مستهلكة الالزمة لتنفيذ 
األنشطة في كتاب الطالب لمجموعة تتكون 

 من ستة طالب  

     

 

تتوفر صفحات لمراجع الكتاب من مصرادر  5,6
      موثقة 

 

5,7 
فيررة خل(  yellow pages)يترروفر مصرردر 

علميرررررة  لموضررررروع  كرررررل درس فررررري كتررررراب 
 الطالب   

     
 

5,8 
يترررروفر مخطرررررط لمصرررررفوفة المررررردى والتترررررابع 

( k-6)توضح تتابع المفاهيم عبر السرنوات 
 (تقديم ،تطوير تعزيز)وحدد نمو المفهوم 

     
 

       تتوفر فهرسة للمصطلحات العلمية  5,9

يتوفر مخطرط يوضرح ارتبراط محتروى كتراب  5,10
       الب بمعايير التربية العلميةالط

يظهرررررررر االتسررررررراق فررررررري تصرررررررميم الوحررررررردات  3المواصفة 
       التعليمية

       تُرنرررّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 
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يترررروفر مخطرررررط لمصرررررفوفة المررررردى والتترررررابع 
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       التعليمية

       تُرنرررّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 



672

332 
 

 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,1 

يتضرررررررمن غرررررررالف الوحررررررردة صرررررررورة بكامرررررررل 
الصفحة الفتتاحية الوحدة في كتاب الطالب  

ة ، وعبارة ترتبط بموضوع وبمضرمون الوحرد
يوجررررد فرررري الوجرررره الثرررراني لغررررالف افتتاحيررررة 
الوحدة جدوال للمواد المستهلكة وجدول آخرر 

 .للمواد الغير المستهلكة 

     

 

6,2 

مرررنظم )تتررروفر مقررردمات للوحررردة يتكرررون مرررن 
الوحرررررردة يتضررررررمن معررررررايير المحترررررروى الترررررري  
تغطيهرررا الوحررردة، فصرررول الوحررردة والررردروس  
يوجد مختصر لمحتوى كرل درس،  مخطرط 

 .عّلم والطالب للتقنية الم

     

 

صرررررورة فقررررررة أدبيرررررات مرررررن كتررررراب الطالرررررب  6,3
       وتوجيهات للمعلم في الهوامش

تخترررتم كرررل وحررردة بتوجيهرررات لموضررروع عرررن  6,4
      المهن العلمية

 

       يظهر االتساق في تصميم الفصول 4المواصفة 

يررررررردعم تنظررررررريم مقرررررررردمات الفصرررررررل المعلررررررررم  7المؤّشر 
      عليم العلوم للتخطيط لت

 

333 
 

 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7,1 

صفوف عمودية  7يقسم المخطط إلى 
 :تشمل

 الدروس وعناوينها وصفحاتها -   
 المدة الزمنية الالزمة -   
األهداف والمهارات القرائية مع تحديد  -   

 للمخططات التنظيمية
 المفردات -    
 المصادر التقنية بأرقام الصفحات -    
الصفحة  أنشطة االستكشاف برقم -    

 والمدة الزمنية الالزمة
أنشطة المختبر السريع متضمنا  -    

 أنشطة االستكشاف
يوجرررد ضرررمن مخطرررط الفصرررل أعمررردة أفقيرررة 

 I read toللردروس و القرراءة للمراجعرة 
review ومراجعة الفصل 

يتضرررررررررررررمن مصرررررررررررررادر إضرررررررررررررافية ضرررررررررررررمن 
    Activity flipchartمصدر

     

 

اليب متعرررددة تررروفر فقررررة متعلمررري  اللغرررة أسررر 7,2
      .لربط المحتوى العلمي بمهارات اللغة

 

يسرراعد تصررميم مقدمررة الفصررل المعلررم علررى  8المؤشر
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

تضررمنت افتتاحيررة الفصررل توجيهررات للمعلررم  8,1
      لمناقشة الفكرة العامة

 

يقدم توجيهرات للمعلرم لتقرويم المعرفرة القبليرة  8,2
       (التعلم موضحا عليه اإلجاباتجدول ) 

8,3 
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتقررررديم موضرررروعات 
الفصررررررررل  مراعيررررررررا المسررررررررتويات المختلفرررررررررة 

 للطالب 
     

 

يقررررردم للمعلرررررم إرشرررررادات لنظررررررة عامرررررة الرررررى   8,4
       المفردات المفتاحية 

8,5 
يقررررردم للمعلرررررم مقترحرررررات لمصرررررادر مختلفرررررة 

ط للقررررررررررررراءة متعررررررررررررددة المسررررررررررررتويات ترررررررررررررتب
 موضوعاتها بدروس الفصل 
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    Activity flipchartمصدر

     

 

اليب متعرررددة تررروفر فقررررة متعلمررري  اللغرررة أسررر 7,2
      .لربط المحتوى العلمي بمهارات اللغة

 

يسرراعد تصررميم مقدمررة الفصررل المعلررم علررى  8المؤشر
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

تضررمنت افتتاحيررة الفصررل توجيهررات للمعلررم  8,1
      لمناقشة الفكرة العامة

 

يقدم توجيهرات للمعلرم لتقرويم المعرفرة القبليرة  8,2
       (التعلم موضحا عليه اإلجاباتجدول ) 

8,3 
يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم لتقررررديم موضرررروعات 
الفصررررررررل  مراعيررررررررا المسررررررررتويات المختلفرررررررررة 

 للطالب 
     

 

يقررررردم للمعلرررررم إرشرررررادات لنظررررررة عامرررررة الرررررى   8,4
       المفردات المفتاحية 

8,5 
يقررررردم للمعلرررررم مقترحرررررات لمصرررررادر مختلفرررررة 

ط للقررررررررررررراءة متعررررررررررررددة المسررررررررررررتويات ترررررررررررررتب
 موضوعاتها بدروس الفصل 
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تترروفر فقرررات متعررددة لإلثررراء العلمرري ضررمن   9المؤشر
      الفصل 

 

9,1 

التركيرررررز ) توجيهرررررات  النشررررراط استقصرررررائي 
ترشرررد المعلرررم لتنفيرررذ النشررراط (علرررى المهرررارة 

ترررررتبط ( وتترررروفر فقرررررة التكامررررل مررررع القررررراءة
بموضرررروع النشرررراط، توجررررد صررررفحة مصررررغرة 

 في كراسة النشاطللنشاط المستهدف 

     

 

9,2 

أعمررررررل ) توجيهررررررات النشرررررراط االستقصررررررائي 
ترشررد المعلررم لكيفيررة تنفيررذ النشرراط (كالعلمرراء 

ويوجررره المعلرررم الرررى تنفيرررذ استقصررراء موجررره 
واستقصرراء مفترروح وتترروفر فقرررة التكامررل مررع 

ترررررتبط بمضررررمون ( الرياضرررريات او القررررراءة)
النشررررراط ، توجرررررد صرررررفحة مصرررررغرة للنشررررراط 

 كراسة النشاط المستهدف في 

     

 

9,3 

يوجرد فري نهايرة كرل فصرل توجيهرات للمعلرم 
لفقررررات متعرررددة لإلثرررراء العلمررري فررري كتررراب 
الطالرررررررررب  تتضرررررررررمن  األهرررررررررداف وتحديرررررررررد 

أتعلررررررم، )لخطرررررروات ثررررررالث لتنفيررررررذ التوسررررررع 
مزودة بصفحات مصرغرة مرن ( أجرب،أطبق

 المصادر المرافقة لتنفيذ اإلثراء العلمي 

     

 

خيرررارات لتقرررويم أداء الطالرررب متعرررددة  تتررروفر 10المؤشر
       .المستويات للفصل

10,1 
تتضررمن نهايررة كررل فصررل توجيهررات للمعلررم  

تتضررررمن اسررررتخدام " مراجعررررة الفصررررل"لفقرررررة 
 جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ المطوية

     
 

       تتوفر فقرة التقويم الختامي 10,2

ي تتررروفر إجابرررات ألسرررئلة فقررررات التقرررويم  فررر 10,3
      كتاب الطالب 

 

تتوفر ، صرور مصرغرة مرن مصرادر التقرويم  10,4
      للمعلم مدون عليها اإلجابات

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم  10,5
       الورقية والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

       يظهر االتساق في تصميم الدروس 5المواصفة 
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

درس المعلم للتخطريط يدعم تنظيم مخطط ال 11المؤشر
      لتنفيذ الدرس 

 

 
11,1 

تظهررر صررورة مصررغرة الفتتاحيررة الرردرس فرري 
كتاب الطالب بجانب أهرداف الرتعلم وتحديرد 
للمهرررررررررارة القرائيرررررررررة  المسرررررررررتهدفة والمرررررررررنظم 

 التخطيطي  

     

 

يقررردم  للمعلرررم خطررروات إسرررتراتيجية التررردريس  11,2
       fast trackالسريع 

 

11,3 

أغلفة لمصادر إضافية وصور  تتوفر صور
مصرررررغرة للصررررررفحات المسررررررتهدفة لمصررررررادر 

( حقيبرررة المعلرررم)المعلرررم فررري الغرفرررة الصرررفية 
 مدونا عليها إجابات األنشطة

     

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم   11,4
      الرقمية المرافقة لتنفيذ الدرس

 

 يقدم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطيرة  12المؤشر
      واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى 

 

ترررررررنّظم توجيهرررررررات المعلرررررررم علرررررررى هررررررروامش  12,1
      صفحتين متقابلتين من كتاب الطالب

 

12,2 
قدمت التوجيهرات المعلرم بنمطيرة ثابترة وفرق 
تسلسل دورة التدريس الفعال وب براز لمرحلرة  

 التدريس 
     

 

12,3 
تتسررررررررق دورة الررررررررتعلم الخماسررررررررية مررررررررع دورة 
التررردريس الفعرررال يوجرررد تحديرررد لمرحلرررة دورة 

 التعلم الخماسية  في الهامش العلوي 
     

 

       يوجد تحديد ألهداف الدرس 12,4

12,5 
تقرررررردم فقرررررررة تقررررررديم الرررررردرس تقررررررويم المعرفررررررة 
جابات لفقرة أنظر وأتساءل   المسبقة وشرح وا 

 و توجد فقرة إثارة االهتمام
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تترروفر فقرررات متعررددة لإلثررراء العلمرري ضررمن   9المؤشر
      الفصل 

 

9,1 

التركيرررررز ) توجيهرررررات  النشررررراط استقصرررررائي 
ترشرررد المعلرررم لتنفيرررذ النشررراط (علرررى المهرررارة 

ترررررتبط ( وتترررروفر فقرررررة التكامررررل مررررع القررررراءة
بموضرررروع النشرررراط، توجررررد صررررفحة مصررررغرة 

 في كراسة النشاطللنشاط المستهدف 

     

 

9,2 

أعمررررررل ) توجيهررررررات النشرررررراط االستقصررررررائي 
ترشررد المعلررم لكيفيررة تنفيررذ النشرراط (كالعلمرراء 

ويوجررره المعلرررم الرررى تنفيرررذ استقصررراء موجررره 
واستقصرراء مفترروح وتترروفر فقرررة التكامررل مررع 

ترررررتبط بمضررررمون ( الرياضرررريات او القررررراءة)
النشررررراط ، توجرررررد صرررررفحة مصرررررغرة للنشررررراط 

 كراسة النشاط المستهدف في 

     

 

9,3 

يوجرد فري نهايرة كرل فصرل توجيهرات للمعلرم 
لفقررررات متعرررددة لإلثرررراء العلمررري فررري كتررراب 
الطالرررررررررب  تتضرررررررررمن  األهرررررررررداف وتحديرررررررررد 

أتعلررررررم، )لخطرررررروات ثررررررالث لتنفيررررررذ التوسررررررع 
مزودة بصفحات مصرغرة مرن ( أجرب،أطبق

 المصادر المرافقة لتنفيذ اإلثراء العلمي 

     

 

خيرررارات لتقرررويم أداء الطالرررب متعرررددة  تتررروفر 10المؤشر
       .المستويات للفصل

10,1 
تتضررمن نهايررة كررل فصررل توجيهررات للمعلررم  

تتضررررمن اسررررتخدام " مراجعررررة الفصررررل"لفقرررررة 
 جدول التعلم وتوجيهات لتنفيذ المطوية

     
 

       تتوفر فقرة التقويم الختامي 10,2

ي تتررروفر إجابرررات ألسرررئلة فقررررات التقرررويم  فررر 10,3
      كتاب الطالب 

 

تتوفر ، صرور مصرغرة مرن مصرادر التقرويم  10,4
      للمعلم مدون عليها اإلجابات

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم  10,5
       الورقية والرقمية المرافقة لتنفيذ التقويم

       يظهر االتساق في تصميم الدروس 5المواصفة 
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

درس المعلم للتخطريط يدعم تنظيم مخطط ال 11المؤشر
      لتنفيذ الدرس 

 

 
11,1 

تظهررر صررورة مصررغرة الفتتاحيررة الرردرس فرري 
كتاب الطالب بجانب أهرداف الرتعلم وتحديرد 
للمهرررررررررارة القرائيرررررررررة  المسرررررررررتهدفة والمرررررررررنظم 

 التخطيطي  

     

 

يقررردم  للمعلرررم خطررروات إسرررتراتيجية التررردريس  11,2
       fast trackالسريع 

 

11,3 

أغلفة لمصادر إضافية وصور  تتوفر صور
مصرررررغرة للصررررررفحات المسررررررتهدفة لمصررررررادر 

( حقيبرررة المعلرررم)المعلرررم فررري الغرفرررة الصرررفية 
 مدونا عليها إجابات األنشطة

     

 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مصررادر المعلررم   11,4
      الرقمية المرافقة لتنفيذ الدرس

 

 يقدم توجيهات للمعلم لتنفيذ الدرس  بنمطيرة  12المؤشر
      واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى 

 

ترررررررنّظم توجيهرررررررات المعلرررررررم علرررررررى هررررررروامش  12,1
      صفحتين متقابلتين من كتاب الطالب

 

12,2 
قدمت التوجيهرات المعلرم بنمطيرة ثابترة وفرق 
تسلسل دورة التدريس الفعال وب براز لمرحلرة  

 التدريس 
     

 

12,3 
تتسررررررررق دورة الررررررررتعلم الخماسررررررررية مررررررررع دورة 
التررردريس الفعرررال يوجرررد تحديرررد لمرحلرررة دورة 

 التعلم الخماسية  في الهامش العلوي 
     

 

       يوجد تحديد ألهداف الدرس 12,4

12,5 
تقرررررردم فقرررررررة تقررررررديم الرررررردرس تقررررررويم المعرفررررررة 
جابات لفقرة أنظر وأتساءل   المسبقة وشرح وا 

 و توجد فقرة إثارة االهتمام
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12,6 

اف توجيهرررررررات تتضرررررررمن مرحلرررررررة االستكشررررررر
 للنشررراط االستكشرررافي ، تحديرررد للمجموعرررات

 الزمن المستغرق إلتمام النشاط 
 التخطيط المسبق-
 الهدف-

تحديرررررررررررد للمهرررررررررررارة )االستقصررررررررررراء البنرررررررررررائي
 (المستهدفة

 االستقصاء الموجه
 االستقصاء المفتوح

ينفذ في حال تعذر اكتشف وتعلم توجد فقرة 
تنفيرررذ االستكشررراف فررري كتررراب الطالرررب مرررع  

مصررررغرة لكررررراس التجررررارب العمليررررة  صررررفحة
 موضح عليها اإلجابات 

     

 

12,7 

فقررررة )الشررررح( تنفيرررذ الررردرس)تتضرررمن مرحلرررة
أقرررررررأ وأتعلررررررم مررررررع تحديررررررد للمهررررررارة القرائيررررررة 
المسررتهدفة مررع المخطررط التنظيمرري،  تظهررر 
أيقونرررررررة التررررررردريس السرررررررريع مرررررررع توجيهرررررررات 
لإلستراتيجية ومناقشة الفكرة الرئيسة ،خلفيرة 

أساليب داعمة ،مراعراة المسرتويات علمية ، 
المختلفررة، يوجررد توجيهررات أقرررأ الصررورة مررع 
إضررررافة إجابررررات األسررررئلة ،  يتضررررمن فقرررررة 

 √تطوير المفردات،إجابة السؤال 

     

 

12,8 

تتضرمن مرحلررة التقررويم  توجيهررات المراجعررة 
البصرية ،توجيهات المطوية كمرشد للدراسة  

جابررات " ترربأفكررر وأتحرردث وأك" توجيهررات وا 
 فقرة التقويم البنائي 

     

 

جابررات  12,9 تتضررمن مرحلررة التوسررع توجيهررات وا 
      موضوعات التوسع 

 

 

338 
 

:الصف الثاني المتوسط  
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

 1المؤّشر 

يقررّدم أنشررطة متنوعررة معتمرردة علررى االستقصرراء 
تشرررررررّكل بمجموعهرررررررا تركيرررررررز الوحررررررردة، وترررررررزّود 
الطررررررالب بفررررررر  متعررررررددة ليكونرررررروا متعلمررررررين 

 .نشطين

     

 

1,1 
المختبرررات، والمختبرررات الصررغيرة "تقرردم فقرررات 

فرصررررررا للطررررررالب لتخطرررررريط " وتطبيررررررق العلرررررروم
 صاءات وجمع البيانات وتحليل األدلةاالستق

     
 

1,2 

صمم مختبرك ومختبرر النمذجرة "تشجع فقرات 
الطرررالب علرررى تطبيرررق مهرررارات " و االخترررراع 

العلررررروم االستقصرررررائية باسرررررتخدام تصرررررميم مرررررن 
 اختيارهم

     

 

تزود المصرادر اإلضرافية الطرالب بالمزيرد مرن  1,3
      الفر  لممارسة األنشطة االستقصائية

 

يطررور المحترروى عمليررات العلررم ضررمن أنشررطة  2المؤّشر 
      وسياقات مختلفة

 

يشررررجع التفكيررررر الناقررررد الموجررررود فرررري مراجعررررة  2,1
      الفصل مهارات العمليات العلمية

 

2,2 
تقدم أدلة المهارات أفكرارا حرول أهميرة مهرارات 

في مرجعيرات )عمليات العلوم وكيفية تطويرها 
 (الطالب

     
 

2,3 

تقرردم المختبرررات والمختبرررات الصررغيرة وتطبيررق 
العلوم وتطبيق المهارات فرصرا كثيررة لممارسرة 
مهررررررررارات عمليررررررررات العلررررررررم مثررررررررل المالحظررررررررة 

 والتصنيف والتفسير والنمذجة

     

 

2,4 
يركرررز المحتررروى علرررى تنميرررة مهرررارات عمليرررات 
العلررررررم فرررررري دليررررررل المختبررررررر، ودليررررررل مختبررررررر 

 سات االستقصاء، ودليل مختبرات  المج
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 خامس ابتدائي –المواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 دالبنو 
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12,6 

اف توجيهرررررررات تتضرررررررمن مرحلرررررررة االستكشررررررر
 للنشررراط االستكشرررافي ، تحديرررد للمجموعرررات

 الزمن المستغرق إلتمام النشاط 
 التخطيط المسبق-
 الهدف-

تحديرررررررررررد للمهرررررررررررارة )االستقصررررررررررراء البنرررررررررررائي
 (المستهدفة

 االستقصاء الموجه
 االستقصاء المفتوح

ينفذ في حال تعذر اكتشف وتعلم توجد فقرة 
تنفيرررذ االستكشررراف فررري كتررراب الطالرررب مرررع  

مصررررغرة لكررررراس التجررررارب العمليررررة  صررررفحة
 موضح عليها اإلجابات 

     

 

12,7 

فقررررة )الشررررح( تنفيرررذ الررردرس)تتضرررمن مرحلرررة
أقرررررررأ وأتعلررررررم مررررررع تحديررررررد للمهررررررارة القرائيررررررة 
المسررتهدفة مررع المخطررط التنظيمرري،  تظهررر 
أيقونرررررررة التررررررردريس السرررررررريع مرررررررع توجيهرررررررات 
لإلستراتيجية ومناقشة الفكرة الرئيسة ،خلفيرة 

أساليب داعمة ،مراعراة المسرتويات علمية ، 
المختلفررة، يوجررد توجيهررات أقرررأ الصررورة مررع 
إضررررافة إجابررررات األسررررئلة ،  يتضررررمن فقرررررة 

 √تطوير المفردات،إجابة السؤال 

     

 

12,8 

تتضرمن مرحلررة التقررويم  توجيهررات المراجعررة 
البصرية ،توجيهات المطوية كمرشد للدراسة  

جابررات " ترربأفكررر وأتحرردث وأك" توجيهررات وا 
 فقرة التقويم البنائي 

     

 

جابررات  12,9 تتضررمن مرحلررة التوسررع توجيهررات وا 
      موضوعات التوسع 

 

 

338 
 

:الصف الثاني المتوسط  
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

 1المؤّشر 

يقررّدم أنشررطة متنوعررة معتمرردة علررى االستقصرراء 
تشرررررررّكل بمجموعهرررررررا تركيرررررررز الوحررررررردة، وترررررررزّود 
الطررررررالب بفررررررر  متعررررررددة ليكونرررررروا متعلمررررررين 

 .نشطين

     

 

1,1 
المختبرررات، والمختبرررات الصررغيرة "تقرردم فقرررات 

فرصررررررا للطررررررالب لتخطرررررريط " وتطبيررررررق العلرررررروم
 صاءات وجمع البيانات وتحليل األدلةاالستق

     
 

1,2 

صمم مختبرك ومختبرر النمذجرة "تشجع فقرات 
الطرررالب علرررى تطبيرررق مهرررارات " و االخترررراع 

العلررررروم االستقصرررررائية باسرررررتخدام تصرررررميم مرررررن 
 اختيارهم

     

 

تزود المصرادر اإلضرافية الطرالب بالمزيرد مرن  1,3
      الفر  لممارسة األنشطة االستقصائية

 

يطررور المحترروى عمليررات العلررم ضررمن أنشررطة  2المؤّشر 
      وسياقات مختلفة

 

يشررررجع التفكيررررر الناقررررد الموجررررود فرررري مراجعررررة  2,1
      الفصل مهارات العمليات العلمية

 

2,2 
تقدم أدلة المهارات أفكرارا حرول أهميرة مهرارات 

في مرجعيرات )عمليات العلوم وكيفية تطويرها 
 (الطالب

     
 

2,3 

تقرردم المختبرررات والمختبرررات الصررغيرة وتطبيررق 
العلوم وتطبيق المهارات فرصرا كثيررة لممارسرة 
مهررررررررارات عمليررررررررات العلررررررررم مثررررررررل المالحظررررررررة 

 والتصنيف والتفسير والنمذجة

     

 

2,4 
يركرررز المحتررروى علرررى تنميرررة مهرررارات عمليرررات 
العلررررررم فرررررري دليررررررل المختبررررررر، ودليررررررل مختبررررررر 

 سات االستقصاء، ودليل مختبرات  المج
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,5 

يوفر فرصا وفيرة لتوليد المهرارة واختبارهرا مرن "
 :خالل

التجربة االستهاللية ، االستقصاء الموجة فري  
،استقصرررراء (مختبررررر)مختبررررر الصررررفحة الواحرررردة

صرررمم )الصررفحتين اسررتخدام الطريقرررة العلميررة ،
مختبرك، مختبر النمذجة واالختراع، مختبررات 

جربة،تجربررة ت)، المختبرررات المصررغرة(االنترنررت
 (في المنزل

     

 

يعررررررررّرف دليررررررررل المهررررررررارات العلميررررررررة بوضرررررررروح  2,6
       الفرضيات وتطبيقاتها في الطريقة العلمية

2,7 
في مراجعرة الفصرل " التفكير الناقد"تشّجع فقرة 

وأختبررررر نفسررررك فرررري مراجعررررة الرررردرس الطررررالب 
 لمقارنة شيئين مختلفين 

     
 

2,8 
ة لزيرررادة الدافعيرررة توّجررره افتتاحيرررة الوحررردة أسرررئل

لمقارنررررة شرررريئين مختلفرررررين مررررن خررررالل الرررررن  
 والصور والنشاطات

     
 

المواصفة 
2 

اعتمررراد بنررراء المحتررروى علرررى الرررتعلم المتمركرررز 
      حول الطالب

 

       تصمم الدروس وفق استراتيجية دورة التعلم  3المؤّشر 

3,1 
فرررري " مناقشررررات الفكرررررة الرئيسررررة"تسرررراعد فقرررررة 
ل واسرررررررتعمال الشرررررررفافيات فررررررري مقدمررررررة الفصررررررر

 .انغماس وتهيئة الطالب في موضوع الدرس
     

 

3,2 
تشرررررررررررجع التجرررررررررررارب االسرررررررررررتهاللية الطرررررررررررالب 
الستكشاف موضوعات دروس الفصل  العلوم 

 .قبل قراءة الدرس 
     

 

3,3 

تسررمح التوضرريحات المرافقررة للصررور ومررا دون 
تحررت ايقونررة فرري هررذا الرردرس  الطررالب بتقررويم 

ب المفرراهيم المفتاحيرررة والمفرررردات مرردى اسرررتيعا
 .الجديدة أثناء قراءتهم الن  

     

 

يكتسررررررب الطررررررالب خبررررررررات ذاتيررررررة بالمفررررررراهيم  3,4
       من خالل المختبرات المصغرة. المفتاحية

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,5 
مثرل . يوفر للطالب فرصا للتقويم الذاتي للرتعلم

مرررراذا قرررررأت ،مراجعررررة الرررردرس، دليررررل مراجعررررة 
 الفصل

     
 

3,6 
للطرررالب بالتوسرررع فررري تعلمهرررم بتطبيرررق  يسرررمح

للمفاهيم عن طريق القيام بالنشاطات بسرياقات 
 . واقعية من الحياة  في نهاية كل فصل

     
 

يؤكرررد المحتررروى علرررى تنشررريط المعرفرررة المسررربقة  4المؤّشر 
      .وأخذها بالحسبان 

 

4,1 
يررروفر مقترحرررات للنقررراش ممرررا يسررراعد الطالرررب 

حديرررررد أفكرررررارهم علرررررى تطررررروير قررررردراتهم علرررررى ت
 .والتواصل مع اآلخرين

     
 

4,2 
يرررروفر إرشررررادات لتوقررررع المعرفررررة القبليررررة حررررول 
معلومررررات الفصررررل عنررررد الطالررررب مررررن خررررالل 

 (أتهيأ للقراءة)توجيه القراءة 
     

 

4,3 
يقرردم نشرراطات معمليررة متعررددة تسررمح للطررالب 
الختبرررررار فهمهرررررم مقابرررررل المعلومرررررات الجديررررردة 

 .والشواهد
     

 

يشرجع المحتروى الطرالب علرى تحّمرل مسررئولية  5ر المؤشّ 
      التعلم

 

5,1 
يختبرررررررر الطرررررررالب وتقررررررروم التوقعرررررررات وتراجرررررررع 

المختبررررر . الفرضرررريات المبنيررررة علررررى البيانررررات
 (.تجربة)والمختبر المصغر 

     
 

5,2 
يسررراعد المحتررروى الطرررالب للتحقرررق مرررن الفهرررم 
والحصرررول علررررى تغذيررررة راجعرررة فوريررررة ضررررمن 

 مراجعة الفصلمراجعة الدرس، 
     

 

5,3 
يرررردعم االسررررتقاللية مررررن خررررالل تبنرررري الطررررالب 

مشرررراريع "اسررررتراتيجاتهم الخاصررررة ضررررمن فقرررررة 
 "الوحدة

     
 

تشررررجع " مرررراذا قرررررأت"يتضررررمن الررررن  توقفررررات  5,4
      .الطالب  على التقويم الذاتي للفهم
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,5 

يوفر فرصا وفيرة لتوليد المهرارة واختبارهرا مرن "
 :خالل

التجربة االستهاللية ، االستقصاء الموجة فري  
،استقصرررراء (مختبررررر)مختبررررر الصررررفحة الواحرررردة

صرررمم )الصررفحتين اسررتخدام الطريقرررة العلميررة ،
مختبرك، مختبر النمذجة واالختراع، مختبررات 

جربة،تجربررة ت)، المختبرررات المصررغرة(االنترنررت
 (في المنزل

     

 

يعررررررررّرف دليررررررررل المهررررررررارات العلميررررررررة بوضرررررررروح  2,6
       الفرضيات وتطبيقاتها في الطريقة العلمية

2,7 
في مراجعرة الفصرل " التفكير الناقد"تشّجع فقرة 

وأختبررررر نفسررررك فرررري مراجعررررة الرررردرس الطررررالب 
 لمقارنة شيئين مختلفين 

     
 

2,8 
ة لزيرررادة الدافعيرررة توّجررره افتتاحيرررة الوحررردة أسرررئل

لمقارنررررة شرررريئين مختلفرررررين مررررن خررررالل الرررررن  
 والصور والنشاطات

     
 

المواصفة 
2 

اعتمررراد بنررراء المحتررروى علرررى الرررتعلم المتمركرررز 
      حول الطالب

 

       تصمم الدروس وفق استراتيجية دورة التعلم  3المؤّشر 

3,1 
فرررري " مناقشررررات الفكرررررة الرئيسررررة"تسرررراعد فقرررررة 
ل واسرررررررتعمال الشرررررررفافيات فررررررري مقدمررررررة الفصررررررر

 .انغماس وتهيئة الطالب في موضوع الدرس
     

 

3,2 
تشرررررررررررجع التجرررررررررررارب االسرررررررررررتهاللية الطرررررررررررالب 
الستكشاف موضوعات دروس الفصل  العلوم 

 .قبل قراءة الدرس 
     

 

3,3 

تسررمح التوضرريحات المرافقررة للصررور ومررا دون 
تحررت ايقونررة فرري هررذا الرردرس  الطررالب بتقررويم 

ب المفرراهيم المفتاحيرررة والمفرررردات مرردى اسرررتيعا
 .الجديدة أثناء قراءتهم الن  

     

 

يكتسررررررب الطررررررالب خبررررررررات ذاتيررررررة بالمفررررررراهيم  3,4
       من خالل المختبرات المصغرة. المفتاحية

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,5 
مثرل . يوفر للطالب فرصا للتقويم الذاتي للرتعلم

مرررراذا قرررررأت ،مراجعررررة الرررردرس، دليررررل مراجعررررة 
 الفصل

     
 

3,6 
للطرررالب بالتوسرررع فررري تعلمهرررم بتطبيرررق  يسرررمح

للمفاهيم عن طريق القيام بالنشاطات بسرياقات 
 . واقعية من الحياة  في نهاية كل فصل

     
 

يؤكرررد المحتررروى علرررى تنشررريط المعرفرررة المسررربقة  4المؤّشر 
      .وأخذها بالحسبان 

 

4,1 
يررروفر مقترحرررات للنقررراش ممرررا يسررراعد الطالرررب 

حديرررررد أفكرررررارهم علرررررى تطررررروير قررررردراتهم علرررررى ت
 .والتواصل مع اآلخرين

     
 

4,2 
يرررروفر إرشررررادات لتوقررررع المعرفررررة القبليررررة حررررول 
معلومررررات الفصررررل عنررررد الطالررررب مررررن خررررالل 

 (أتهيأ للقراءة)توجيه القراءة 
     

 

4,3 
يقرردم نشرراطات معمليررة متعررددة تسررمح للطررالب 
الختبرررررار فهمهرررررم مقابرررررل المعلومرررررات الجديررررردة 

 .والشواهد
     

 

يشرجع المحتروى الطرالب علرى تحّمرل مسررئولية  5ر المؤشّ 
      التعلم

 

5,1 
يختبرررررررر الطرررررررالب وتقررررررروم التوقعرررررررات وتراجرررررررع 

المختبررررر . الفرضرررريات المبنيررررة علررررى البيانررررات
 (.تجربة)والمختبر المصغر 

     
 

5,2 
يسررراعد المحتررروى الطرررالب للتحقرررق مرررن الفهرررم 
والحصرررول علررررى تغذيررررة راجعرررة فوريررررة ضررررمن 

 مراجعة الفصلمراجعة الدرس، 
     

 

5,3 
يرررردعم االسررررتقاللية مررررن خررررالل تبنرررري الطررررالب 

مشرررراريع "اسررررتراتيجاتهم الخاصررررة ضررررمن فقرررررة 
 "الوحدة

     
 

تشررررجع " مرررراذا قرررررأت"يتضررررمن الررررن  توقفررررات  5,4
      .الطالب  على التقويم الذاتي للفهم
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5,5 

يسررراعد المحتررروى الطرررالب علرررى رصرررد فهمهرررم 
  المرافق للشركل الن" للتوضيحات واألشكال 

ممرررا يسررراعد علرررى تطررروير مهرررارات مررررا وراء " 
 . المعرفة

     

 

5,6 

يساعد المحتوى الطالب علرى أن يكونروا علرى 
درايرررة بالمفررراهيم العلميرررة عرررن طريرررق إرشرررادهم 
إلرررررى التررررردوين والتلخررررري  واسرررررتعمال المرررررنظم 

 من خالل المطويات ودفتر العلوم.التخطيطي

     

 

5,7 
وصرررول لمراجعرررة الفصرررول يسرررتطيع الطرررالب ال

التفاعليررررررة واالختبررررررارات الذاتيررررررة ضررررررمن فقرررررررة 
 "العلوم عبر المواقع االلكترونية"

     
 

يزيررررررررد المحترررررررروى مررررررررن الدافعيررررررررة واالنغمرررررررراس  6المؤّشر 
      والمرجعية واالرتباط

 

يربط المحتوى الطالب بفعالية بردروس الفصرل  6,1
      من خالل التجارب االستهاللية

 

6,2 
بط الطالرررررب بفعاليرررررة فررررري حرررررل المشررررركالت يرررررر 

الموجهة وتصميم التجارب من خالل التجارب 
 (تجربة)والتجارب المصغرة

     
 

يربط المحتوى األفكار العلمية بالحيراة الواقعيرة  6,3
      للطالب والعلوم والتاريخ

 

يتشرررارك الطرررالب بالبيانرررات مرررع اآلخررررين فررري  6,4
      Internet labبلدهم وحول العالم و 

 

6,5 
يتضرررررمن المحتررررروى بصرررررريات عاليرررررة الجرررررودة 
لتركيرررز انتبررراه الطالرررب وشرررد اهتمامررره مسرررتفادة 

 National geographicمن 
     

 

6,6 
يربط المحتوى العلمري الطالرب بالحيراة العمليرة 
المسررتقبلية مررن خررالل الررربط بررالمهن، ومشررروع 

 الوحدة الخا  بالمهن
     

 

6,7 
أسرررررئلة مرررررن واقرررررع  يقررررردم تجرررررارب تركرررررز علرررررى

الطالب وتربط المحتوى وخطوات االستكشاف 
 .العلمي بالعالم خارج الغرفة الصفية

     
 

       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 7المؤّشر 

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7,1 
يعطرررري الطالررررب الفرصررررة لممارسررررة التواصررررل 

فقررررة تواصرررل ببياناترررك )بالمعلومرررات وبالنترررائج 
 (ضمن أنشطة االستقصاء

     
 

تسرررمح مختبررررات االنترنرررت للطرررالب بالتشرررارك  7,2
      بالبيانات

 

المواصفة 
3 

يسرررتهدف المحتررروى تنميرررة مهرررارات االسرررتذكار 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضررررررمن المحترررررروى فرصررررررا لتطرررررروير مهررررررارات  8المؤّشر 
      تدوين المالحظات

 

 تساعد المطويات الطالب في اختيار المفراهيم 8,1
      .الهامة وتدوينها بشكل منظم 

 

يشرررجع اسرررتخدام الطرررالب المطويرررات لمراجعرررة  8,2
      .المفاهيم 

 

الطررالب باسررتراتيجيات ( اسررتعد للقررراءة )تررزود  8,3
      لتحديد المعلومات المهمة وتدوينها 

 

يسرررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري     9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

المطويررررررررات علررررررررى تنظرررررررريم وتلخرررررررري  تؤكررررررررد  9,1
      المعلومات 

 

9,2 
ترروفر األفكررار الكبرررى والرئيسررية ومرراذا سررتتعلم 
ملخصررا  للمعلومررات الترري سررتقدم ويؤكررد تقررويم 
 .كل قسم عليها من خالل تقديم أسئلة حولها 

     
 

تقرررردم مراجعررررة القسررررم ونمرررروذج دليررررل الدراسررررة  9,3
       .ملخصات للمعلومات المقدمة 

9,4 

تقرررردم المشررررروعات علررررى الشرررربكة االلكترونيرررررة 
للطررررالب سلسررررلة مررررن األسررررئلة وتتطلررررب مررررنهم 
كتابة ملخصرات للمعلومرات التري جمعوهرا مرن 

 .بحثهم في االنترنت 

     

 

المؤّشر 
10 

يسررررررررررررتهدف المحترررررررررررروى تطرررررررررررروير اسرررررررررررررتخدام 
       المخططات التنظيمية الصورية

ثيرررل يكمرررل الطرررالب خررررائط المفررراهيم وذلرررك لتم 10,1
       .الفكرة الرئيسية 
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383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5,5 

يسررراعد المحتررروى الطرررالب علرررى رصرررد فهمهرررم 
  المرافق للشركل الن" للتوضيحات واألشكال 

ممرررا يسررراعد علرررى تطررروير مهرررارات مررررا وراء " 
 . المعرفة

     

 

5,6 

يساعد المحتوى الطالب علرى أن يكونروا علرى 
درايرررة بالمفررراهيم العلميرررة عرررن طريرررق إرشرررادهم 
إلرررررى التررررردوين والتلخررررري  واسرررررتعمال المرررررنظم 

 من خالل المطويات ودفتر العلوم.التخطيطي

     

 

5,7 
وصرررول لمراجعرررة الفصرررول يسرررتطيع الطرررالب ال

التفاعليررررررة واالختبررررررارات الذاتيررررررة ضررررررمن فقرررررررة 
 "العلوم عبر المواقع االلكترونية"

     
 

يزيررررررررد المحترررررررروى مررررررررن الدافعيررررررررة واالنغمرررررررراس  6المؤّشر 
      والمرجعية واالرتباط

 

يربط المحتوى الطالب بفعالية بردروس الفصرل  6,1
      من خالل التجارب االستهاللية

 

6,2 
بط الطالرررررب بفعاليرررررة فررررري حرررررل المشررررركالت يرررررر 

الموجهة وتصميم التجارب من خالل التجارب 
 (تجربة)والتجارب المصغرة

     
 

يربط المحتوى األفكار العلمية بالحيراة الواقعيرة  6,3
      للطالب والعلوم والتاريخ

 

يتشرررارك الطرررالب بالبيانرررات مرررع اآلخررررين فررري  6,4
      Internet labبلدهم وحول العالم و 

 

6,5 
يتضرررررمن المحتررررروى بصرررررريات عاليرررررة الجرررررودة 
لتركيرررز انتبررراه الطالرررب وشرررد اهتمامررره مسرررتفادة 

 National geographicمن 
     

 

6,6 
يربط المحتوى العلمري الطالرب بالحيراة العمليرة 
المسررتقبلية مررن خررالل الررربط بررالمهن، ومشررروع 

 الوحدة الخا  بالمهن
     

 

6,7 
أسرررررئلة مرررررن واقرررررع  يقررررردم تجرررررارب تركرررررز علرررررى

الطالب وتربط المحتوى وخطوات االستكشاف 
 .العلمي بالعالم خارج الغرفة الصفية

     
 

       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 7المؤّشر 

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7,1 
يعطرررري الطالررررب الفرصررررة لممارسررررة التواصررررل 

فقررررة تواصرررل ببياناترررك )بالمعلومرررات وبالنترررائج 
 (ضمن أنشطة االستقصاء

     
 

تسرررمح مختبررررات االنترنرررت للطرررالب بالتشرررارك  7,2
      بالبيانات

 

المواصفة 
3 

يسرررتهدف المحتررروى تنميرررة مهرررارات االسرررتذكار 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضررررررمن المحترررررروى فرصررررررا لتطرررررروير مهررررررارات  8المؤّشر 
      تدوين المالحظات

 

 تساعد المطويات الطالب في اختيار المفراهيم 8,1
      .الهامة وتدوينها بشكل منظم 

 

يشرررجع اسرررتخدام الطرررالب المطويرررات لمراجعرررة  8,2
      .المفاهيم 

 

الطررالب باسررتراتيجيات ( اسررتعد للقررراءة )تررزود  8,3
      لتحديد المعلومات المهمة وتدوينها 

 

يسرررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري     9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

المطويررررررررات علررررررررى تنظرررررررريم وتلخرررررررري  تؤكررررررررد  9,1
      المعلومات 

 

9,2 
ترروفر األفكررار الكبرررى والرئيسررية ومرراذا سررتتعلم 
ملخصررا  للمعلومررات الترري سررتقدم ويؤكررد تقررويم 
 .كل قسم عليها من خالل تقديم أسئلة حولها 

     
 

تقرررردم مراجعررررة القسررررم ونمرررروذج دليررررل الدراسررررة  9,3
       .ملخصات للمعلومات المقدمة 

9,4 

تقرررردم المشررررروعات علررررى الشرررربكة االلكترونيرررررة 
للطررررالب سلسررررلة مررررن األسررررئلة وتتطلررررب مررررنهم 
كتابة ملخصرات للمعلومرات التري جمعوهرا مرن 

 .بحثهم في االنترنت 

     

 

المؤّشر 
10 

يسررررررررررررتهدف المحترررررررررررروى تطرررررررررررروير اسرررررررررررررتخدام 
       المخططات التنظيمية الصورية

ثيرررل يكمرررل الطرررالب خررررائط المفررراهيم وذلرررك لتم 10,1
       .الفكرة الرئيسية 
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382 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتطلب معمل النمذجرة واالخترراع مرن الطرالب  10,2
      .تصميم نماذج تمثيلية 

 

10,3 
مرررررن ( واسررررتعد للقرررررراءة –المطويرررررات )تتطلررررب 

الطرررررررالب دمرررررررج الرسررررررروم التخطيطيرررررررة لررررررردعم 
 .تعلمهم

     
 

المؤّشر 
11 

يقدم المحتوى فرصرا لالسرتذكار والتردرب علرى 
تهدفة فررررري الصرررررف واسرررررتقبال المهرررررارات المسررررر
 التغذية الراجعة

     
 

11,1 
فرررررري ( أنشررررررطة األداء والتفكيررررررر الناقررررررد)ترررررروفر 

مراجعة الفصل تدريبات علرى مهرارات التفكيرر 
 .الناقد 

     
 

11,2 
تطبيرررررررق –تطبيرررررررق المهرررررررارات )تررررررروفر فقررررررررات 
تررردريبا ( التواصرررل مرررع البيانرررات –الرياضررريات 

 .العلمي على المهارات الضرورية لالستقصاء
     

 

11,3 

جرررررب -صررررمم معملررررك الخررررا )ترررروفر فقرررررات
تدريبا على تطبيق ( المزيد في المعمل المنزلي

مهارات االستقصاء العلمي التي تم تعلمها في 
 .أنشطة المعمل األخرى

     

 

11,4 
تتضررررمن مشررررروعات الوحرررردة مررررداخل متنوعررررة 
ليطبرررررق الطرررررالب مهررررراراتهم ومعرررررارفهم بطررررررق 

 جديدة
     

 

تسرررراعد أسررررئلة مراجعررررة القررررراءة الطررررالب فرررري  11,5
      .مراقبة فهمهم للمحتوى

 

11,6 
تسرراعد مراجعررة القسررم ومراجعررة الفصررل ودليررل 
الدراسرررة الطرررالب فررري تقرررويم معرررارفهم وقررردرتهم 

 .على تطبيق المفاهيم العلمية
     

 

11,7 
يررررررروفر التررررررردريب علرررررررى االختبرررررررارات المقننرررررررة 

للطالب تغذية في نهاية كل فصل ( المعيارية)
 .راجعة حول مستوى فهمهم

     
 

المواصفة 
4 

ربرررط محتررروى العلررروم بمهرررارات القرررراءة والكتابرررة 
      والتحدث

 

المؤّشر 
      تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 12

 

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12,1 
يسررراعد الطالرررب علرررى تعلرررم وممارسرررة وتطبيرررق 
مهرررارات القرررراءة قبرررل بدايرررة الفصرررل عبرررر فقررررة 

 "لقراءةأتهيأ ل"
     

 

12,2 
يرروفر للطلبررة المسرراعدة علررى التركيررز ومتابعررة 
الفكررررة الرئيسرررية فررري الرررن  مرررن خرررالل توجيررره 

 القراءة وتركيزها
     

 

يسرررراعد علررررى التركيررررز علررررى الفكرررررة األساسررررية  12,3
      "ماذا قرأت"عبر فقرة 

 

يساعد الطالب على مراقبة وضبط الفهم عبرر  12,4
      ومراجعة الدرس أسئلة مراجعة الفصل

 

12,5 

يسررررراعد الطلبرررررة عرررررل بنررررراء وتطررررروير المفررررراهيم 
العلمية من خرالل القرراءة باسرتخدام المنظمرات 
التخطيطية ومخططات السبب والنتيجة خرائط 

 Bubbleالخرررائط الفقاعيررة  المفرراهيم ، و
map  وEvent   chain  سلسرلة الحردث 

 net work والخرائط الشبكية 

     

 

12,6 
هم مهررررارات مررررا قبررررل القررررراءة فرررري تشررررجيع تسرررر

القرررراءة والكتابررررة الفاعلرررة  وتلخرررري  المحترررروى 
 للمراجعة من خالل استخدام المطويات

     
 

       يقدم تطبيق للمفردات في مراجعة الفصل 12,7

ترررررررررررد المصررررررررررطلحات معرفررررررررررة فرررررررررري مسرررررررررررد  12,8
       .المصطلحات

       متعزز المصطلحات من خالل خرائط المفاهي 12,9

تساعد المطويات  الطلبرة علرى فهرم واسرتدعاء  12,10
      .المفردات األساسية

 

المؤّشر 
      تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 13

 

13,1 
يسرررررراعد الطرررررررالب علررررررى تفسرررررررير المعلومرررررررات 

األسررررئلة ) Caption Questionالبصررررية 
 (المرافقة للصور
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382 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتطلب معمل النمذجرة واالخترراع مرن الطرالب  10,2
      .تصميم نماذج تمثيلية 

 

10,3 
مرررررن ( واسررررتعد للقرررررراءة –المطويرررررات )تتطلررررب 

الطرررررررالب دمرررررررج الرسررررررروم التخطيطيرررررررة لررررررردعم 
 .تعلمهم

     
 

المؤّشر 
11 

يقدم المحتوى فرصرا لالسرتذكار والتردرب علرى 
تهدفة فررررري الصرررررف واسرررررتقبال المهرررررارات المسررررر
 التغذية الراجعة

     
 

11,1 
فرررررري ( أنشررررررطة األداء والتفكيررررررر الناقررررررد)ترررررروفر 

مراجعة الفصل تدريبات علرى مهرارات التفكيرر 
 .الناقد 

     
 

11,2 
تطبيرررررررق –تطبيرررررررق المهرررررررارات )تررررررروفر فقررررررررات 
تررردريبا ( التواصرررل مرررع البيانرررات –الرياضررريات 

 .العلمي على المهارات الضرورية لالستقصاء
     

 

11,3 

جرررررب -صررررمم معملررررك الخررررا )ترررروفر فقرررررات
تدريبا على تطبيق ( المزيد في المعمل المنزلي

مهارات االستقصاء العلمي التي تم تعلمها في 
 .أنشطة المعمل األخرى

     

 

11,4 
تتضررررمن مشررررروعات الوحرررردة مررررداخل متنوعررررة 
ليطبرررررق الطرررررالب مهررررراراتهم ومعرررررارفهم بطررررررق 

 جديدة
     

 

تسرررراعد أسررررئلة مراجعررررة القررررراءة الطررررالب فرررري  11,5
      .مراقبة فهمهم للمحتوى

 

11,6 
تسرراعد مراجعررة القسررم ومراجعررة الفصررل ودليررل 
الدراسرررة الطرررالب فررري تقرررويم معرررارفهم وقررردرتهم 

 .على تطبيق المفاهيم العلمية
     

 

11,7 
يررررررروفر التررررررردريب علرررررررى االختبرررررررارات المقننرررررررة 

للطالب تغذية في نهاية كل فصل ( المعيارية)
 .راجعة حول مستوى فهمهم

     
 

المواصفة 
4 

ربرررط محتررروى العلررروم بمهرررارات القرررراءة والكتابرررة 
      والتحدث

 

المؤّشر 
      تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 12

 

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12,1 
يسررراعد الطالرررب علرررى تعلرررم وممارسرررة وتطبيرررق 
مهرررارات القرررراءة قبرررل بدايرررة الفصرررل عبرررر فقررررة 

 "لقراءةأتهيأ ل"
     

 

12,2 
يرروفر للطلبررة المسرراعدة علررى التركيررز ومتابعررة 
الفكررررة الرئيسرررية فررري الرررن  مرررن خرررالل توجيررره 

 القراءة وتركيزها
     

 

يسرررراعد علررررى التركيررررز علررررى الفكرررررة األساسررررية  12,3
      "ماذا قرأت"عبر فقرة 

 

يساعد الطالب على مراقبة وضبط الفهم عبرر  12,4
      ومراجعة الدرس أسئلة مراجعة الفصل

 

12,5 

يسررررراعد الطلبرررررة عرررررل بنررررراء وتطررررروير المفررررراهيم 
العلمية من خرالل القرراءة باسرتخدام المنظمرات 
التخطيطية ومخططات السبب والنتيجة خرائط 

 Bubbleالخرررائط الفقاعيررة  المفرراهيم ، و
map  وEvent   chain  سلسرلة الحردث 

 net work والخرائط الشبكية 

     

 

12,6 
هم مهررررارات مررررا قبررررل القررررراءة فرررري تشررررجيع تسرررر

القرررراءة والكتابررررة الفاعلرررة  وتلخرررري  المحترررروى 
 للمراجعة من خالل استخدام المطويات

     
 

       يقدم تطبيق للمفردات في مراجعة الفصل 12,7

ترررررررررررد المصررررررررررطلحات معرفررررررررررة فرررررررررري مسرررررررررررد  12,8
       .المصطلحات

       متعزز المصطلحات من خالل خرائط المفاهي 12,9

تساعد المطويات  الطلبرة علرى فهرم واسرتدعاء  12,10
      .المفردات األساسية

 

المؤّشر 
      تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 13

 

13,1 
يسرررررراعد الطرررررررالب علررررررى تفسرررررررير المعلومرررررررات 

األسررررئلة ) Caption Questionالبصررررية 
 (المرافقة للصور

     
 



684

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13,2 

المفاهيم العلميرة يساعد المحتوى على توضيح 
عبرررررررررر العديرررررررررد مرررررررررن الخررررررررررائط والرسرررررررررومات 
والتوضرررررريحات والرسرررررروم البيانيررررررة و األشرررررركال 

 .والصور 

     

 

       توضع األشكال  بقرب الن  المرتبط بها   13,3

13,4 
يسررراعد المحتررروى الطرررالب علرررى عمرررل خررررائط 
المفاهيم وعلى تفسير خررائط المفراهيم والرسروم 

 خالل مراجعة الفصل  البيانية واألشكال من
     

 

13,5 
يوجررد صررورة بكامررل الصررفحة توضررح المفرراهيم 
العلميرررررة األساسرررررية لكرررررل فصرررررل مسرررررتقاة مرررررن 

National geographic      
     

 

تستخدم الصور لربط العلوم بالحياة من خرالل  13,6
TIME Science and History      

 

المؤّشر 
14 

بررررة فرررري يرررردعم المحترررروى تطرررروير مهررررارات الكتا
       العلوم

14,1 
يطلرررب المحتررروى مرررن الطلبرررة اسرررتخدام الكتابرررة 
للتعريف والتفسير والمقارنة والتفكيرر الناقرد فري 

 مراجعة الفصل ومراجعة الدرس
     

 

14,2 
تقررردم نشررراطات فررري بدايرررة كرررل فصرررل  تسررراعد 
الطلبررررة علررررى ربررررط المعرفررررة الحاليررررة بمحترررروى 

 الفصل باستخدام دفتر العلوم 
     

 

تروفر نشرراطات تتطلررب اسرتخدام مهررارة التفكيررر  14,3
       لإلجابة على األسئلة عبر دفتر العلوم

14,4 
يوجررررررررد نشررررررررراطات متعررررررررددة للكتابرررررررررة ضرررررررررمن 

Science and language  arts ( العلروم
 (وفنون اللغة

     
 

14,5 
يطلررررب مررررن الطالررررب كتابررررة التوقررررع والفرضررررية 
رة واالسرررررررتنتاج والتواصررررررررل بالنتررررررررائج فرررررررري فقرررررررر

 االستقصاء"المختبر "
     

 

14,6 
يرررروفر المحترررروى نشرررراطات كتابيررررة يطلررررب مررررن 
الطالب كتابة ملخصرات عرن أبحراثهم مشرروع 

 Web question activityالوحدة عبر 
     

 

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المؤّشر 
15 

يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهرارات المحادثرة 
      والتواصل اللفظي

 

15,1 

اعلررررة يعطرررري يقرررردم أنشررررطة متعررررددة للقررررراءة الف
الفرصرررررة للطرررررالب للتعبيرررررر ومناقشرررررة أفكرررررارهم 

-Pair of pair write –drawلفظيرا عبرر 
discuss, buddy interview, News 

Summary 

     

 

15,2 
يرررررروّفر توسررررررعا فرررررري القررررررراءة يسررررررمح للطالررررررب 
بالمناقشررة والمحرراورة حررول القضررايا المطروحررة 

 في فقرة العلوم والمجتمع
     

 

المواصفة 
5 

محتررررررروى العلررررررروم برررررررالطرق والمهررررررررارات ربرررررررط 
      الرياضية

 

المؤّشر 
16 

يطررور المحترروى مهررارت حررل المشرركالت لرردى 
      الطالب

 

16,1 
يطبررق الطررالب فرري المعامررل اسررتراتيجيات حررل 
المشررررررررركالت باسرررررررررتخدام المحتررررررررروى الحقيقررررررررري 

 .للفصل
     

 

16,2 

( تطبيرررررق الرياضررررريات وتطبيرررررق العلررررروم)يقررررردم 
شررررررررركالت العلررررررررروم مررررررررردخال واضرررررررررحا لحرررررررررل م

 -ماذا تحتاج لتكتشرف -ماذا تعرف:) يتضمن
راجرررع  -االجرررراءات التررري يمكرررن أن تسرررتخدمها

 ( .وتأمل إجابتك

     

 

يترريح تقررديم مشرركالت إضررافية متاحررة للطررالب  16,3
      على االنترنت

 

المؤّشر 
      يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب 17

 

ريبا علررررى اسررررتخدام ترررروفر أنشررررطة المعمررررل تررررد 17,1
      .أدوات القياس 

 

17,2 
تركز أسئلة التفكيرر الناقرد فري مراجعرة الفصرل 
على تفسير القياسرات وتمثيرل البيانرات الناتجرة 

 .عن القياس
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13,2 

المفاهيم العلميرة يساعد المحتوى على توضيح 
عبرررررررررر العديرررررررررد مرررررررررن الخررررررررررائط والرسرررررررررومات 
والتوضرررررريحات والرسرررررروم البيانيررررررة و األشرررررركال 

 .والصور 

     

 

       توضع األشكال  بقرب الن  المرتبط بها   13,3

13,4 
يسررراعد المحتررروى الطرررالب علرررى عمرررل خررررائط 
المفاهيم وعلى تفسير خررائط المفراهيم والرسروم 

 خالل مراجعة الفصل  البيانية واألشكال من
     

 

13,5 
يوجررد صررورة بكامررل الصررفحة توضررح المفرراهيم 
العلميرررررة األساسرررررية لكرررررل فصرررررل مسرررررتقاة مرررررن 

National geographic      
     

 

تستخدم الصور لربط العلوم بالحياة من خرالل  13,6
TIME Science and History      

 

المؤّشر 
14 

بررررة فرررري يرررردعم المحترررروى تطرررروير مهررررارات الكتا
       العلوم

14,1 
يطلرررب المحتررروى مرررن الطلبرررة اسرررتخدام الكتابرررة 
للتعريف والتفسير والمقارنة والتفكيرر الناقرد فري 

 مراجعة الفصل ومراجعة الدرس
     

 

14,2 
تقررردم نشررراطات فررري بدايرررة كرررل فصرررل  تسررراعد 
الطلبررررة علررررى ربررررط المعرفررررة الحاليررررة بمحترررروى 

 الفصل باستخدام دفتر العلوم 
     

 

تروفر نشرراطات تتطلررب اسرتخدام مهررارة التفكيررر  14,3
       لإلجابة على األسئلة عبر دفتر العلوم

14,4 
يوجررررررررد نشررررررررراطات متعررررررررددة للكتابرررررررررة ضرررررررررمن 

Science and language  arts ( العلروم
 (وفنون اللغة

     
 

14,5 
يطلررررب مررررن الطالررررب كتابررررة التوقررررع والفرضررررية 
رة واالسرررررررتنتاج والتواصررررررررل بالنتررررررررائج فرررررررري فقرررررررر

 االستقصاء"المختبر "
     

 

14,6 
يرررروفر المحترررروى نشرررراطات كتابيررررة يطلررررب مررررن 
الطالب كتابة ملخصرات عرن أبحراثهم مشرروع 

 Web question activityالوحدة عبر 
     

 

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المؤّشر 
15 

يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهرارات المحادثرة 
      والتواصل اللفظي

 

15,1 

اعلررررة يعطرررري يقرررردم أنشررررطة متعررررددة للقررررراءة الف
الفرصرررررة للطرررررالب للتعبيرررررر ومناقشرررررة أفكرررررارهم 

-Pair of pair write –drawلفظيرا عبرر 
discuss, buddy interview, News 

Summary 

     

 

15,2 
يرررررروّفر توسررررررعا فرررررري القررررررراءة يسررررررمح للطالررررررب 
بالمناقشررة والمحرراورة حررول القضررايا المطروحررة 

 في فقرة العلوم والمجتمع
     

 

المواصفة 
5 

محتررررررروى العلررررررروم برررررررالطرق والمهررررررررارات ربرررررررط 
      الرياضية

 

المؤّشر 
16 

يطررور المحترروى مهررارت حررل المشرركالت لرردى 
      الطالب

 

16,1 
يطبررق الطررالب فرري المعامررل اسررتراتيجيات حررل 
المشررررررررركالت باسرررررررررتخدام المحتررررررررروى الحقيقررررررررري 

 .للفصل
     

 

16,2 

( تطبيرررررق الرياضررررريات وتطبيرررررق العلررررروم)يقررررردم 
شررررررررركالت العلررررررررروم مررررررررردخال واضرررررررررحا لحرررررررررل م

 -ماذا تحتاج لتكتشرف -ماذا تعرف:) يتضمن
راجرررع  -االجرررراءات التررري يمكرررن أن تسرررتخدمها

 ( .وتأمل إجابتك

     

 

16,3 
يترريح تقررديم مشرركالت إضررافية متاحررة للطررالب 

      على االنترنت
 

المؤّشر 
      يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب 17

 

ريبا علررررى اسررررتخدام ترررروفر أنشررررطة المعمررررل تررررد 17,1
      .أدوات القياس 

 

17,2 
تركز أسئلة التفكيرر الناقرد فري مراجعرة الفصرل 
على تفسير القياسرات وتمثيرل البيانرات الناتجرة 

 .عن القياس
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

17,3 
يتكامررررل القيرررراس مررررع المررررنهج بتعزيررررز مفرررراهيم 
القيرررراس الترررري تررررذكر فرررري الكترررراب مررررن خررررالل 

 عةتطبيق الرياضيات ومن خالل المراج
     

 

تترريح المعامررل للطررالب اسررتخدام التقنيررة لجمررع  17,4
      القياسات

 

المؤّشر 
18 

يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم  
      البيانية لدى الطالب

 

18,1 
تسرررتخدم الرسرررروم البيانيررررة فرررري كررررل برررررامج مررررع 
تسررميات توضرريحية وأسررئلة توجرره الطررالب فرري 

 .تفسير  الرسم البياني 
     

 

يتضمن تطبيق الرياضيات تردريبا علرى ابتكرار  18,2
      .وتفسير الرسوم البيانية

 

ترروفر المعامررل فرصررا البتكررار وتحليررل بيانررات  18,3
      .الرسوم البيانية

 

المؤّشر 
19 

يسررتهدف المحترروى تطررروير مهررارات اإلحصررراء  
واالحتمرراالت األساسررية لرردى الطررالب وتطبيررق 

 مسائل الجبر
     

 

تجارب ( تجربة)توفر أنشطة المعمل المصغر  19,1
      .الكتشاف االحتمالية واإلحصاء

 

19,2 
تطلرررررب األنرررررواع األخررررررى مرررررن المعامرررررل مرررررن 
الطالب جمرع بيانرات وتحليرل بيانرات الجرداول 

 .والرسوم البيانية
     

 

19,3 
فرصررا للطررالب ( صررمم بنفسررك)ترروفر نشرراطات

هم ومررن لطرررح أسررئلة وجمررع بيانررات مررن اختيررار 
 .ثم تحليلها

     
 

19,4 

ترروفر أسررئلة االنترنررت ومشرراريع الوحرردة فرصررا 
للطالب لتحليل بيانرات مقدمرة مرن قبرل علمراء 
علررررى االنترنررررت مررررن خررررالل معامررررل االنترنررررت 
التررري تررروفر فرصرررا لتحليرررل بيانرررات مقدمرررة مرررن 

 .عدد من األفراد يجرون نفس التجربة

     

 

عمرررل المصررررغر يركرررز تطبيرررق الرياضرررريات والم 19,5
      .على حل المعادالت
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتضمن مراجعة القسم ومراجعة الفصرل المزيرد  19,6
      .من التدريب على حل المعادالت

 

19,7 
ترررررررروفر العلررررررررروم علرررررررررى االنترنرررررررررت وتررررررررردريبات 
الرياضرررررريات للطررررررالب تجربررررررة اضررررررافية لحررررررل 

 .المعادالت
     

 

المواصفة 
6 

 يوظرررف محتررروى العلررروم أدوات وأسررراليب تقرررويم
      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

المؤّشر 
20 

يسررررتخدم التقرررررويم لررررردعم الرررررتعلم وتحديرررررد مررررردى 
      تقدمه

 

20,1 

مررن ( تقررويم بنررائي)يتأكررد الطررالب مررن فهمهررم  
، (مررراذا قررررأت)خرررالل أسرررئلة المراجعرررة القرائيرررة 

لمسررراعدة الطرررالب لفهرررم )األسرررئلة التوضررريحية 
 (.الصور واألشكال البيانية

     

 

20,2 
يسمح المحتوى للطلبة بتقييم تعلمهم فري نهايرة 
كررررررل درس او فصررررررل باإلجابررررررة علررررررى أسررررررئلة 

 .المراجعة
     

 

20,3 

مراجعرررررررة الرررررردرس ومراجعرررررررة "تسرررررراعد فقرررررررات 
الطررالب لتقيرريم معررارفهم وقرردراتهم فرري " الفصررل

تطبيرررررق مفررررراهيم العلررررروم مرررررن خرررررالل مراجعرررررة 
الرررردرس ويتضررررمن  ملخرررر ، اختبررررر نفسررررك ، 

مهررررررررارات او الرياضرررررررريات ، دليررررررررل تطبيررررررررق ال
مراجعررررة األفكررررار الرئيسررررة، )مراجعررررة الفصررررل 

 (تصور األفكار الرئيسة

     

 

20,4 

يقرردم اختبررارا مقننررا لتأكيررد الفهررم وفحرر  التقرردم  
االختيررررار مررررن متعرررردد، أسررررئلة )ويشررررتمل علررررى 

اإلجابررررررررررررات القصرررررررررررريرة، أسررررررررررررئلة اإلجابررررررررررررات 
 (.المفتوحة

     

 

20,5 

ى موقررررع الكترونرررري تعرررررض دروس العلرررروم علرررر
يقررررردم فيررررره أنشرررررطة تفاعليرررررة لمراجعرررررة مفررررراهيم 
الفصرررررل، واختبرررررارات سرررررريعة لكرررررل درس مرررررع 

 .تغذية راجعة للطالب

     

 

المواصفة 
      استخدام التقنية لدعم التعلم 7
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

17,3 
يتكامررررل القيرررراس مررررع المررررنهج بتعزيررررز مفرررراهيم 
القيرررراس الترررري تررررذكر فرررري الكترررراب مررررن خررررالل 

 عةتطبيق الرياضيات ومن خالل المراج
     

 

تترريح المعامررل للطررالب اسررتخدام التقنيررة لجمررع  17,4
      القياسات

 

المؤّشر 
18 

يستهدف تطوير مهارات إعداد وقراءة الرسوم  
      البيانية لدى الطالب

 

18,1 
تسرررتخدم الرسرررروم البيانيررررة فرررري كررررل برررررامج مررررع 
تسررميات توضرريحية وأسررئلة توجرره الطررالب فرري 

 .تفسير  الرسم البياني 
     

 

يتضمن تطبيق الرياضيات تردريبا علرى ابتكرار  18,2
      .وتفسير الرسوم البيانية

 

ترروفر المعامررل فرصررا البتكررار وتحليررل بيانررات  18,3
      .الرسوم البيانية

 

المؤّشر 
19 

يسررتهدف المحترروى تطررروير مهررارات اإلحصررراء  
واالحتمرراالت األساسررية لرردى الطررالب وتطبيررق 

 مسائل الجبر
     

 

تجارب ( تجربة)توفر أنشطة المعمل المصغر  19,1
      .الكتشاف االحتمالية واإلحصاء

 

19,2 
تطلرررررب األنرررررواع األخررررررى مرررررن المعامرررررل مرررررن 
الطالب جمرع بيانرات وتحليرل بيانرات الجرداول 

 .والرسوم البيانية
     

 

19,3 
فرصررا للطررالب ( صررمم بنفسررك)ترروفر نشرراطات

هم ومررن لطرررح أسررئلة وجمررع بيانررات مررن اختيررار 
 .ثم تحليلها

     
 

19,4 

ترروفر أسررئلة االنترنررت ومشرراريع الوحرردة فرصررا 
للطالب لتحليل بيانرات مقدمرة مرن قبرل علمراء 
علررررى االنترنررررت مررررن خررررالل معامررررل االنترنررررت 
التررري تررروفر فرصرررا لتحليرررل بيانرررات مقدمرررة مرررن 

 .عدد من األفراد يجرون نفس التجربة

     

 

عمرررل المصررررغر يركرررز تطبيرررق الرياضرررريات والم 19,5
      .على حل المعادالت

 

388 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتضمن مراجعة القسم ومراجعة الفصرل المزيرد  19,6
      .من التدريب على حل المعادالت

 

19,7 
ترررررررروفر العلررررررررروم علرررررررررى االنترنرررررررررت وتررررررررردريبات 
الرياضرررررريات للطررررررالب تجربررررررة اضررررررافية لحررررررل 

 .المعادالت
     

 

المواصفة 
6 

 يوظرررف محتررروى العلررروم أدوات وأسررراليب تقرررويم
      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

المؤّشر 
20 

يسررررتخدم التقرررررويم لررررردعم الرررررتعلم وتحديرررررد مررررردى 
      تقدمه

 

20,1 

مررن ( تقررويم بنررائي)يتأكررد الطررالب مررن فهمهررم  
، (مررراذا قررررأت)خرررالل أسرررئلة المراجعرررة القرائيرررة 

لمسررراعدة الطرررالب لفهرررم )األسرررئلة التوضررريحية 
 (.الصور واألشكال البيانية

     

 

20,2 
يسمح المحتوى للطلبة بتقييم تعلمهم فري نهايرة 
كررررررل درس او فصررررررل باإلجابررررررة علررررررى أسررررررئلة 

 .المراجعة
     

 

20,3 

مراجعرررررررة الرررررردرس ومراجعرررررررة "تسرررررراعد فقرررررررات 
الطررالب لتقيرريم معررارفهم وقرردراتهم فرري " الفصررل

تطبيرررررق مفررررراهيم العلررررروم مرررررن خرررررالل مراجعرررررة 
الرررردرس ويتضررررمن  ملخرررر ، اختبررررر نفسررررك ، 

مهررررررررارات او الرياضرررررررريات ، دليررررررررل تطبيررررررررق ال
مراجعررررة األفكررررار الرئيسررررة، )مراجعررررة الفصررررل 

 (تصور األفكار الرئيسة

     

 

20,4 

يقرردم اختبررارا مقننررا لتأكيررد الفهررم وفحرر  التقرردم  
االختيررررار مررررن متعرررردد، أسررررئلة )ويشررررتمل علررررى 

اإلجابررررررررررررات القصرررررررررررريرة، أسررررررررررررئلة اإلجابررررررررررررات 
 (.المفتوحة

     

 

20,5 

ى موقررررع الكترونرررري تعرررررض دروس العلرررروم علرررر
يقررررردم فيررررره أنشرررررطة تفاعليرررررة لمراجعرررررة مفررررراهيم 
الفصرررررل، واختبرررررارات سرررررريعة لكرررررل درس مرررررع 

 .تغذية راجعة للطالب

     

 

المواصفة 
      استخدام التقنية لدعم التعلم 7

 



688

383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المؤّشر 
21 

توّظررف التقنيررة بأسرراليب وأدوات متنوعررة لرردعم 
      وتطوير التعلم

 

21,1 

جميع   Student Works TM Plusيشمل 
علرى  Student Editionإصردرارات الطالرب 
وكررذلك روابررط ( CD-ROM)أقرررا  مدمجررة 

 ألنشطة ومصادر متوفرة على اإلنترنت

     

 

21,2 

راوبررط ذات  Science Onlineيقرردم موقررع 
صلة بالمنراهج لرم ُتعنرَرض بعرد؛ وأنشرطة بحرث 

؛ ومعامرررررل WebQuestمتررررروفرة علرررررى موقرررررع 
 .الطالب البيانات إنترنت حيث يتبادل

     

 

21,3 

تررروّفر وسرررائل تقنيرررة تررردعم محتررروى محررردد عرررن 
.  طريرررق المعامرررل اإلفتراضرررية ومعامرررل الفيرررديو

 Probewareويررررررررررررردمج برنرررررررررررررامج معامرررررررررررررل 
التكنولوجيا بالمناهج الدراسرية مرن خرالل تقرديم 
أنشررطة يسررتخدم الطررالب فيهررا أنظمررة محمولررة 

 لتجميع البيانات

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات الفنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      الشكل الخارجي للكتاب 1

 

 1المؤّشر 
يتميررررز الشرررركل الخررررارجي للكترررراب بجاذبيترررره 

 ومتانته
  

     
 

       وسماكة غالفهيتميز الكتاب بجودة تجليده  1,1

صررررررررورة الغررررررررالف مرتبطررررررررة بموضرررررررروعات   1,2
       الكتاب 

يمّيزه عرن براقي ( أخضرا)يتخذ الغالف لونا  1,3
       (اللون األخضر)الصفوف 

يكررررررون الغررررررالف الخلفرررررري امتررررررداد للغررررررالف  1,4
       األمامي

يتضررررمن الغرررررالف الخلفررررري قائمرررررة بوحررررردات  1,5
      الكتاب

 

1,6 
ة تتضررررررمن موقعررررررا الكترونيررررررا توجررررررد صررررررفح

للكتررراب موضرررحا عليررره مجررراالت االسرررتفادة 
 من الموقع في الغالف الداخلي

     
 

توجرررررررد صرررررررفحة تتضرررررررمن جررررررردوال للرمررررررروز  1,7
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صررفحة فرري الغررالف الررداخلي تتضررمن  1,8
      صورة مصغرة للغالف الخارجي 

 

لغرررالف بلرررون مميرررز للصرررف يظهرررر كعرررب ا 1,9
      اللون األخضر

 

) يظهرررر اسرررم الكتررراب علرررى كعرررب الغرررالف  1,10
      (العلوم المستوى األخضر

 

المواصفة 
      اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج  2

 

أقسررررام الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل    2المؤشر 
      متمايز ومتّسق ومتوازن

 

تررراب بهرررامش علررروي يتخرررذ تتميرررز أجرررزاء الك 2,1
      لونا مميزا لكل جزء
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383 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التربوية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المؤّشر 
21 

توّظررف التقنيررة بأسرراليب وأدوات متنوعررة لرردعم 
      وتطوير التعلم

 

21,1 

جميع   Student Works TM Plusيشمل 
علرى  Student Editionإصردرارات الطالرب 
وكررذلك روابررط ( CD-ROM)أقرررا  مدمجررة 

 ألنشطة ومصادر متوفرة على اإلنترنت

     

 

21,2 

راوبررط ذات  Science Onlineيقرردم موقررع 
صلة بالمنراهج لرم ُتعنرَرض بعرد؛ وأنشرطة بحرث 

؛ ومعامرررررل WebQuestمتررررروفرة علرررررى موقرررررع 
 .الطالب البيانات إنترنت حيث يتبادل

     

 

21,3 

تررروّفر وسرررائل تقنيرررة تررردعم محتررروى محررردد عرررن 
.  طريرررق المعامرررل اإلفتراضرررية ومعامرررل الفيرررديو

 Probewareويررررررررررررردمج برنرررررررررررررامج معامرررررررررررررل 
التكنولوجيا بالمناهج الدراسرية مرن خرالل تقرديم 
أنشررطة يسررتخدم الطررالب فيهررا أنظمررة محمولررة 

 لتجميع البيانات
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات الفنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      الشكل الخارجي للكتاب 1

 

 1المؤّشر 
يتميررررز الشرررركل الخررررارجي للكترررراب بجاذبيترررره 

 ومتانته
  

     
 

       وسماكة غالفهيتميز الكتاب بجودة تجليده  1,1

صررررررررورة الغررررررررالف مرتبطررررررررة بموضرررررررروعات   1,2
       الكتاب 

يمّيزه عرن براقي ( أخضرا)يتخذ الغالف لونا  1,3
       (اللون األخضر)الصفوف 

يكررررررون الغررررررالف الخلفرررررري امتررررررداد للغررررررالف  1,4
       األمامي

يتضررررمن الغرررررالف الخلفررررري قائمرررررة بوحررررردات  1,5
      الكتاب

 

1,6 
ة تتضررررررمن موقعررررررا الكترونيررررررا توجررررررد صررررررفح

للكتررراب موضرررحا عليررره مجررراالت االسرررتفادة 
 من الموقع في الغالف الداخلي

     
 

توجرررررررد صرررررررفحة تتضرررررررمن جررررررردوال للرمررررررروز  1,7
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صررفحة فرري الغررالف الررداخلي تتضررمن  1,8
      صورة مصغرة للغالف الخارجي 

 

لغرررالف بلرررون مميرررز للصرررف يظهرررر كعرررب ا 1,9
      اللون األخضر

 

) يظهرررر اسرررم الكتررراب علرررى كعرررب الغرررالف  1,10
      (العلوم المستوى األخضر

 

المواصفة 
      اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج  2

 

أقسررررام الكترررراب وعناصررررره منظمررررة بشرررركل    2المؤشر 
      متمايز ومتّسق ومتوازن

 

تررراب بهرررامش علررروي يتخرررذ تتميرررز أجرررزاء الك 2,1
      لونا مميزا لكل جزء
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات الفنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,2 
تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة والفرعيرررررة برررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الكتاب
     

 

يظهر اتساق األلوان واسرتمرارها وثباتهرا فري  2,3
      جميع أجزاء الكتاب

 

يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري الفراغرررات  2,4
      بين األسطرالعمودية و 

 

يتضرررررح الثبرررررات واالسرررررتمرارية فررررري تصرررررميم  2,5
      صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى

 

2,6 
يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون 
وبرررنط الخرررط لكرررل مرررن العنررراوين ونصرررو  

 المحتوى
     

 

تُرنرررررررررّظم فهررررررارس الكترررررراب بشرررررركل يعكررررررس    3المؤّشر
      محتوياته ويمايز بينها

 

تتررررروفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات  3،1
      الكتاب موضحة بأرقام الصفحات  

 

تبررررز أرقرررام الوحررردات وعناوينهرررا ببرررنط خرررط  3,1
      ( ألخضر)كبير ولون مميز 

 

3,2 
توجررررد أيقونررررة مميررررزة لرررررقم الفصررررل وعنرررروان 
الفصل ببنط خط اصغر مرن عنروان الوحردة 

 وبلون احمر 
     

 

س بلررون أزرق وببررنط خررط ميررز أرقررام الرردرو  3,3
      صغير

 

تحرررردد صررررفحات المختبررررر لكررررل فصررررل فرررري  3,4
       الفهرس

يوجررررد فرررري الهررررامش األيمررررن صررررور ترررررتبط  3,5
       بموضوعات الوحدات

يوجد مربرع نصري بالهرامش األيمرن يتضرمن  3,6
       فر  المراجعة والتقويم لكل فصل 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مواقررع وعنرراوين  3,7
      فقرة أتهيأ للقراءة

 

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الصفحة 4,1

333 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات الفنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتناسرررررررب مسررررررراحة الصرررررررور مرررررررع مسررررررراحة  4,2
      الصفحة 

 

       تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 4,4
       يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 4,5

ة المواصف
      يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3

 

تتسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة  5المؤشر
      متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب

 

توضع الرموز في المكران المناسرب لهرا فري  5,1
      .المحتوى

 

يظهررررررر ثبررررررات الرمرررررروز فرررررري جميررررررع أجررررررزاء  5,2
      .الكتاب

 

       وز لها داللة علميةتستخدم رم 5,3

تستخدم رموز واضرحة بنمطيرة محرددة وفرق  5,4
      . نوع المحتوى

 

يررررررّقم الكتررررراب بطريقرررررة متسرررررقة وتسرررررتخدم    6المؤّشر 
      رموز موحدة

 

6,1 
ترررررقم صررررفحات المقرررردمات بطريقررررة متسررررقة 
تأخررررذ األرقررررام المتسلسررررلة الرومانيررررة ليكررررون 

 . مستقاًل عن بقية الفصول
     

 

ترررقم صررفحات الرردروس باألرقررام المتسلسررلة  6,2
      .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات الفنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,2 
تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة والفرعيرررررة برررررألوان 
وأحررررررف مميرررررزة وثابترررررة فررررري جميرررررع أجرررررزاء 

 الكتاب
     

 

يظهر اتساق األلوان واسرتمرارها وثباتهرا فري  2,3
      جميع أجزاء الكتاب

 

يتضرررح الثبرررات واالسرررتمرارية فررري الفراغرررات  2,4
      بين األسطرالعمودية و 

 

يتضرررررح الثبرررررات واالسرررررتمرارية فررررري تصرررررميم  2,5
      صفحات الكتاب وفق نوع المحتوى

 

2,6 
يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون 
وبرررنط الخرررط لكرررل مرررن العنررراوين ونصرررو  

 المحتوى
     

 

تُرنرررررررررّظم فهررررررارس الكترررررراب بشرررررركل يعكررررررس    3المؤّشر
      محتوياته ويمايز بينها

 

تتررررروفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات  3،1
      الكتاب موضحة بأرقام الصفحات  

 

تبررررز أرقرررام الوحررردات وعناوينهرررا ببرررنط خرررط  3,1
      ( ألخضر)كبير ولون مميز 

 

3,2 
توجررررد أيقونررررة مميررررزة لرررررقم الفصررررل وعنرررروان 
الفصل ببنط خط اصغر مرن عنروان الوحردة 

 وبلون احمر 
     

 

س بلررون أزرق وببررنط خررط ميررز أرقررام الرردرو  3,3
      صغير

 

تحرررردد صررررفحات المختبررررر لكررررل فصررررل فرررري  3,4
       الفهرس

يوجررررد فرررري الهررررامش األيمررررن صررررور ترررررتبط  3,5
       بموضوعات الوحدات

يوجد مربرع نصري بالهرامش األيمرن يتضرمن  3,6
       فر  المراجعة والتقويم لكل فصل 

يوجررد مربررع نصرري يتضررمن مواقررع وعنرراوين  3,7
      فقرة أتهيأ للقراءة

 

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الصفحة 4,1
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات الفنية كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتناسرررررررب مسررررررراحة الصرررررررور مرررررررع مسررررررراحة  4,2
      الصفحة 

 

       تظهر محتويات الصورة بشكل واضح 4,4
       يوجد تعليق مرافق لكل صورة ببنط عريض 4,5

ة المواصف
      يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3

 

تتسرررم الرمررروز بالوضررروح ولهرررا داللرررة علميرررة  5المؤشر
      متسقة وموحدة في جميع أجزاء الكتاب

 

توضع الرموز في المكران المناسرب لهرا فري  5,1
      .المحتوى

 

يظهررررررر ثبررررررات الرمرررررروز فرررررري جميررررررع أجررررررزاء  5,2
      .الكتاب

 

       وز لها داللة علميةتستخدم رم 5,3

تستخدم رموز واضرحة بنمطيرة محرددة وفرق  5,4
      . نوع المحتوى

 

يررررررّقم الكتررررراب بطريقرررررة متسرررررقة وتسرررررتخدم    6المؤّشر 
      رموز موحدة

 

6,1 
ترررررقم صررررفحات المقرررردمات بطريقررررة متسررررقة 
تأخررررذ األرقررررام المتسلسررررلة الرومانيررررة ليكررررون 

 . مستقاًل عن بقية الفصول
     

 

ترررقم صررفحات الرردروس باألرقررام المتسلسررلة  6,2
      .لجميع الفصول المتضمنة في الكتاب
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

منظمررررة بشرررركل مكونررررات الكترررراب وعناصررررره  1المواصفة 
      متمايز ومتسق ومتوازن 

 

ينتظم محتوى الكتراب حرول األفكرار الكبررى  1المؤّشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

ترتبط الفكرة العامة باألفكار الرئيسة بصورة  1,1
      معلنة وبوضوح في بداية كل فصل 

 

تظهرر أهرداف الرتعلم بوضروح فري بدايرة كررل  1,2
      درس 

 

1,3 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة
     

 

1,4 

تتوفر فر  تتراح للطالرب أن  يتعامرل  مرع 
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشررررررررررطة القررررررررررراءة والكتابررررررررررة والمفررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

     

 

1,5 
أشررركال المختبررررات المتعرررددة المقدمرررة  تركرررز

علرررررررى مهرررررررارات ( المرررررررنهج)فررررررري البرنرررررررامج 
 االستقصاء وتطوير المهارات الرياضية

     
 

يظهررر االتسرراق  والتمررايز فرري تصررميم بنيررة  2المواصفة
      الكتاب 

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

م الوحردات يقسم الكتاب إلى  وحدات، وتقسر 2,1
      إلى فصول وتقسم الفصول إلى دروس

 

       تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 3المؤشر 
       يوجد فهرس مختصر للمحتوى 3,1
       يوجد فهرس مفصل للمحتوى 3,2

3,3 

التجررررررارب )يوجررررررد فهرررررررس خررررررا  بررررررالمختبر 
االسرررررررررررررررررتهاللية،التجارب القصررررررررررررررررريرة،التجارب 

فحة الواحرررردة، تجررررارب المنزليررررة، تجررررارب الصرررر
الصفحتين،صررمم تجربتررك،النموذج ومختبرررات 

 االختراع ،استعمل مختبر االنترنت

     

 

       يوجد فهرس خا  للمرجعيات 3.4
       يوجد فهرس للنشاطات والتطبيقات 3,5

333 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       يوجد فهرس خا  للقراءات عبر المنهج  3,6

سرررتخدام تتررروفر مقررردمات تعرررين الطالرررب علرررى ا 4المؤشر 
       كتاب العلوم

4,1 
توضريح لسرمات كرل ( قبل القراءة )تقدم فقرة  

مرررررررن  افتتاحيرررررررة الفصرررررررل وافتتاحيرررررررة الررررررردرس  
 وكيفية االستفادة منها 

     
 

4,2 
 

توضرررريح لمكونررررات ( أثنرررراء القررررراءة)تقرررردم فقرررررة 
      المحتوى وكيفية االستفادة منها  

 

لممارسرررة توجيهرررات ( فررري المختبرررر)تقررردم فقررررة  4,3
       النشاط ألمخبري بكفاءة 

توجيهررات ونصررائح ( قبررل الختبررار) تقرردم فقرررة  4,4
       ألداء االختبارات 

تترروفر مرجعيررات  تقرردم دعمررا إضررافيا للمررتعلم  5المؤشر
       واألسرة

5,1 
 science skillيتضررمن كتيررب المهررارات 

handbook  ، الطريقرررررررة العلميرررررررة ومهاراتهرررررررا
 المختبر   والسالمة في

     
 

يوجررررررد نشرررررراطات اضررررررافية تنفررررررذ فرررررري المنررررررزل  5,2
extra try at home labs       

5,3 
يوجد كتيب المهرارات التقنيرة يتضرمن مهرارات 
اسررررررررررتخدام الحاسررررررررررب ومهررررررررررارات العررررررررررروض 

 التقديمية 
     

 

يوجد كتيب المهارات الرياضرية يقردم  للطالرب  5,4
       المهارات الرياضية األساسية

5,5 

يوجررررد كتيررررب المراجررررع يرررروفر جررررداول  ألنررررواع 
الصررررخور والمعررررادن ورمرررروز المسررررتخدمة فرررري 
خررررائط الطقرررس ، اسرررتخدام والعنايرررة برررالمجهر 
خلفية علمية عن التصنيف ، مخطط الجردول 

 الدوري  

     

 

       يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 3المواصفة 
       بطريقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الوحدات  6المؤّشر 

6,1 
تنرررررتظم وحررررردات الكتررررراب بشررررركل متترررررابع وفرررررق 

العلرررروم الطبيعيررررة ، علرررررم )المجرررراالت العلميررررة 
 ( األرض ، علم الحياة
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

منظمررررة بشرررركل مكونررررات الكترررراب وعناصررررره  1المواصفة 
      متمايز ومتسق ومتوازن 

 

ينتظم محتوى الكتراب حرول األفكرار الكبررى  1المؤّشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

ترتبط الفكرة العامة باألفكار الرئيسة بصورة  1,1
      معلنة وبوضوح في بداية كل فصل 

 

تظهرر أهرداف الرتعلم بوضروح فري بدايرة كررل  1,2
      درس 

 

1,3 
يطررررررور المحترررررروى المبنرررررري علررررررى المعررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة
     

 

1,4 

تتوفر فر  تتراح للطالرب أن  يتعامرل  مرع 
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشررررررررررطة القررررررررررراءة والكتابررررررررررة والمفررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

     

 

1,5 
أشررركال المختبررررات المتعرررددة المقدمرررة  تركرررز

علرررررررى مهرررررررارات ( المرررررررنهج)فررررررري البرنرررررررامج 
 االستقصاء وتطوير المهارات الرياضية

     
 

يظهررر االتسرراق  والتمررايز فرري تصررميم بنيررة  2المواصفة
      الكتاب 

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

م الوحردات يقسم الكتاب إلى  وحدات، وتقسر 2,1
      إلى فصول وتقسم الفصول إلى دروس

 

       تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب 3المؤشر 
       يوجد فهرس مختصر للمحتوى 3,1
       يوجد فهرس مفصل للمحتوى 3,2

3,3 

التجررررررارب )يوجررررررد فهرررررررس خررررررا  بررررررالمختبر 
االسرررررررررررررررررتهاللية،التجارب القصررررررررررررررررريرة،التجارب 

فحة الواحرررردة، تجررررارب المنزليررررة، تجررررارب الصرررر
الصفحتين،صررمم تجربتررك،النموذج ومختبرررات 

 االختراع ،استعمل مختبر االنترنت

     

 

       يوجد فهرس خا  للمرجعيات 3.4
       يوجد فهرس للنشاطات والتطبيقات 3,5

333 
 

 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       يوجد فهرس خا  للقراءات عبر المنهج  3,6

سرررتخدام تتررروفر مقررردمات تعرررين الطالرررب علرررى ا 4المؤشر 
       كتاب العلوم

4,1 
توضريح لسرمات كرل ( قبل القراءة )تقدم فقرة  

مرررررررن  افتتاحيرررررررة الفصرررررررل وافتتاحيرررررررة الررررررردرس  
 وكيفية االستفادة منها 

     
 

4,2 
 

توضرررريح لمكونررررات ( أثنرررراء القررررراءة)تقرررردم فقرررررة 
      المحتوى وكيفية االستفادة منها  

 

لممارسرررة توجيهرررات ( فررري المختبرررر)تقررردم فقررررة  4,3
       النشاط ألمخبري بكفاءة 

توجيهررات ونصررائح ( قبررل الختبررار) تقرردم فقرررة  4,4
       ألداء االختبارات 

تترروفر مرجعيررات  تقرردم دعمررا إضررافيا للمررتعلم  5المؤشر
       واألسرة

5,1 
 science skillيتضررمن كتيررب المهررارات 

handbook  ، الطريقرررررررة العلميرررررررة ومهاراتهرررررررا
 المختبر   والسالمة في

     
 

يوجررررررد نشرررررراطات اضررررررافية تنفررررررذ فرررررري المنررررررزل  5,2
extra try at home labs       

5,3 
يوجد كتيب المهرارات التقنيرة يتضرمن مهرارات 
اسررررررررررتخدام الحاسررررررررررب ومهررررررررررارات العررررررررررروض 

 التقديمية 
     

 

يوجد كتيب المهارات الرياضرية يقردم  للطالرب  5,4
       المهارات الرياضية األساسية

5,5 

يوجررررد كتيررررب المراجررررع يرررروفر جررررداول  ألنررررواع 
الصررررخور والمعررررادن ورمرررروز المسررررتخدمة فرررري 
خررررائط الطقرررس ، اسرررتخدام والعنايرررة برررالمجهر 
خلفية علمية عن التصنيف ، مخطط الجردول 

 الدوري  

     

 

       يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 3المواصفة 
       بطريقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الوحدات  6المؤّشر 

6,1 
تنرررررتظم وحررررردات الكتررررراب بشررررركل متترررررابع وفرررررق 

العلرررروم الطبيعيررررة ، علرررررم )المجرررراالت العلميررررة 
 ( األرض ، علم الحياة
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشررررجع تصررررميم مقرررردمات الوحرررردة  الطالررررب  7المؤشر
      على التعلم 

 

تفتح الوحدة بصرورة فري صرفحتين متقرابلتين  7,1
      .وحدة لها عالقة بموضوع ال

 

7,2 
يوجد عبارة في افتتاحية الوحدة هي استفهام 
حرررررررول كيفيرررررررة تررررررررابط موضررررررروعين ضرررررررمن 

 موضوعات الوحدة 
     

 

يوجرررد فقررررة نصرررية ضرررمن افتتاحيرررة الوحررردة  7,3
      تتضمن شرح للصورة( الصفحة المقابلة)

 

7,4 
يوجرررد مربرررع نصررري فررري الجرررزء األسرررفل مرررن 

وحرردة يتضررمن الصررفحة المقابلررة الفتتاحيررة ال
 مشاريع الوحدة

     
 

       يظهر االتساق في تصميم الفصول  4المواصفة 

تشرررجع تصررررميم مقرررردمات الفصررررول الطالررررب  8المؤّشر
       على التعلم

يظهررررررر افتتاحيررررررة الفصررررررل فرررررري صررررررفحتين  8,1
      متقابلتين وصورة ممتدة في الصفحتين

 

8,2 
تلخ  الفكرة العامة محتوى الفصرل بجملرة 

املة أبررررررزت فررررري هرررررامش فررررري الصرررررفحة شرررر
 األولى الفتتاحية الفصل 

     
 

8,3 
تصررف األفكررار الرئيسررة مررا يركررز عليرره كررل 
درس ، وتررردعم الفكرررررة العامرررة ،أبرررررزت فرررري 
 هامش الصفحة األولى الفتتاحية الفصل 

     
 

تظهررررررر عبررررررارة ترررررررتبط بموضرررررروع الصرررررررورة   8,4
      وتمهد للمفاهيم األساسية للفصل 

 

8,5 

  science journal تقدم فقرة دفترر العلروم 
إرشرررادات لتحسرررين المهرررارات الكتابيرررة لررردى 
الطرررررالب ،حيرررررث يسررررراعد علرررررى التلخررررري  

 والتعليل والشرح

     

 

8,6 

تترريح التجربررة االسررتهاللية ضررمن النشرراطات 
التمهيدية للطرالب الفرصرة الكتشراف أفكرار 

حرررددت المهرررارة .جديررردة فررري بدايرررة الفصرررل 
 في النشاط بلون وخط مميزالمستهدفة 
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8,7 
تسرررررررررراعد  خطرررررررررروات إعررررررررررداد  المطويررررررررررات  
نشاء أدلة تفاعليرة  الطالب لتنظيم األفكار وا 

 للدراسة   
     

 

يترررررروفر موقررررررع الكترونرررررري يتضررررررمن توجيرررررره  8,8
      لالستفادة من الموقع االلكتروني للكتاب 

 

       تُرنرررّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة 9المؤّشر

9,1 

ترتبط صفحة قرراءات  عبرر المرنهج وتشررح 
الفكررررة الرئيسرررة للفصرررل وترررربط موضررروعات 

العلررروم )العلررروم بالحيررراة الواقعيرررة تتنررروع برررين 
والمجتمرررع، العلررروم والتررراريخ، العلررروم وفنرررون 
اللغررة ، اكتشررافات علميررة تررم التوصررل اليهررا 

 scienceصدفة ، العلوم و قضايا الدولة 
state. 

     

 

9,2 

تسرررررررمح صرررررررفحات أتهيرررررررأ للقرررررررراءة برررررررالتعلم 
والترردرب وتطبيررق مهررارات القررراءة قبررل البرردء 

 في قراءة الدرس األول من الفصل
نظررررة عامرررة ،توجيررره القرررراءة )وتشرررمل علرررى 

 (  وتركيزها

     

 

 
9,3 

توجد صفحة كاملة لتصور المفاهيم العلمية 
( شرررررح المفرررراهيم العلميررررة بطريقررررة بصرررررية)

ب علرررى تعلرررم المفررراهيم تثيرررر وتحفرررز الطرررال
 األساسية في الفصل ميزت ب طار اصفر 

     

 

يرررررروفر الفصررررررل خيررررررارات متعررررررددة لمراجعررررررة  10المؤشر
      وتقويم التعلم  

 

10,1 

يوجد دليل مذاكرة الفصل ينقسرم إلرى جرزأين 
األول مراجعة األفكار الرئيسية يوجرد تحديرد 
لرقم الدرس والعنوان، والجرزء الثراني تصرور 

كررررررار الرئيسررررررة بخريطررررررة غيررررررر مكتملررررررة األف
 للمفاهيم أو جدول
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشررررجع تصررررميم مقرررردمات الوحرررردة  الطالررررب  7المؤشر
      على التعلم 

 

تفتح الوحدة بصرورة فري صرفحتين متقرابلتين  7,1
      .وحدة لها عالقة بموضوع ال

 

7,2 
يوجد عبارة في افتتاحية الوحدة هي استفهام 
حرررررررول كيفيرررررررة تررررررررابط موضررررررروعين ضرررررررمن 

 موضوعات الوحدة 
     

 

يوجرررد فقررررة نصرررية ضرررمن افتتاحيرررة الوحررردة  7,3
      تتضمن شرح للصورة( الصفحة المقابلة)

 

7,4 
يوجرررد مربرررع نصررري فررري الجرررزء األسرررفل مرررن 

وحرردة يتضررمن الصررفحة المقابلررة الفتتاحيررة ال
 مشاريع الوحدة

     
 

       يظهر االتساق في تصميم الفصول  4المواصفة 

تشرررجع تصررررميم مقرررردمات الفصررررول الطالررررب  8المؤّشر
       على التعلم

يظهررررررر افتتاحيررررررة الفصررررررل فرررررري صررررررفحتين  8,1
      متقابلتين وصورة ممتدة في الصفحتين

 

8,2 
تلخ  الفكرة العامة محتوى الفصرل بجملرة 

املة أبررررررزت فررررري هرررررامش فررررري الصرررررفحة شرررر
 األولى الفتتاحية الفصل 

     
 

8,3 
تصررف األفكررار الرئيسررة مررا يركررز عليرره كررل 
درس ، وتررردعم الفكرررررة العامرررة ،أبرررررزت فرررري 
 هامش الصفحة األولى الفتتاحية الفصل 

     
 

تظهررررررر عبررررررارة ترررررررتبط بموضرررررروع الصرررررررورة   8,4
      وتمهد للمفاهيم األساسية للفصل 

 

8,5 

  science journal تقدم فقرة دفترر العلروم 
إرشرررادات لتحسرررين المهرررارات الكتابيرررة لررردى 
الطرررررالب ،حيرررررث يسررررراعد علرررررى التلخررررري  

 والتعليل والشرح

     

 

8,6 

تترريح التجربررة االسررتهاللية ضررمن النشرراطات 
التمهيدية للطرالب الفرصرة الكتشراف أفكرار 

حرررددت المهرررارة .جديررردة فررري بدايرررة الفصرررل 
 في النشاط بلون وخط مميزالمستهدفة 
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8,7 
تسرررررررررراعد  خطرررررررررروات إعررررررررررداد  المطويررررررررررات  
نشاء أدلة تفاعليرة  الطالب لتنظيم األفكار وا 

 للدراسة   
     

 

يترررررروفر موقررررررع الكترونرررررري يتضررررررمن توجيرررررره  8,8
      لالستفادة من الموقع االلكتروني للكتاب 

 

       تُرنرررّظم الفصول بنمطية  واضحة ومتّسقة 9المؤّشر

9,1 

ترتبط صفحة قرراءات  عبرر المرنهج وتشررح 
الفكررررة الرئيسرررة للفصرررل وترررربط موضررروعات 

العلررروم )العلررروم بالحيررراة الواقعيرررة تتنررروع برررين 
والمجتمرررع، العلررروم والتررراريخ، العلررروم وفنرررون 
اللغررة ، اكتشررافات علميررة تررم التوصررل اليهررا 

 scienceصدفة ، العلوم و قضايا الدولة 
state. 

     

 

9,2 

تسرررررررمح صرررررررفحات أتهيرررررررأ للقرررررررراءة برررررررالتعلم 
والترردرب وتطبيررق مهررارات القررراءة قبررل البرردء 

 في قراءة الدرس األول من الفصل
نظررررة عامرررة ،توجيررره القرررراءة )وتشرررمل علرررى 

 (  وتركيزها

     

 

 
9,3 

توجد صفحة كاملة لتصور المفاهيم العلمية 
( شرررررح المفرررراهيم العلميررررة بطريقررررة بصرررررية)

ب علرررى تعلرررم المفررراهيم تثيرررر وتحفرررز الطرررال
 األساسية في الفصل ميزت ب طار اصفر 

     

 

يرررررروفر الفصررررررل خيررررررارات متعررررررددة لمراجعررررررة  10المؤشر
      وتقويم التعلم  

 

10,1 

يوجد دليل مذاكرة الفصل ينقسرم إلرى جرزأين 
األول مراجعة األفكار الرئيسية يوجرد تحديرد 
لرقم الدرس والعنوان، والجرزء الثراني تصرور 

كررررررار الرئيسررررررة بخريطررررررة غيررررررر مكتملررررررة األف
 للمفاهيم أو جدول
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10,2 

 .يوجررررد دليررررل مراجعررررة الفصررررل ينقسررررم إلررررى "
اسررررررررتخدام المفررررررررردات توجررررررررد قائمررررررررة )أجررررررررزاء 

بررررالمفردات وتحديررررد لمواضررررعها فرررري صررررفحات 
الكترررراب ، تثبيررررت المفرررراهيم، التفكيررررر الناقررررد ، 
أنشطة األداء، تطبيق الرياضيات، يوجد رابط 

 "عبر الموقع االلكتروني للكتابللتقويم 

     

 

10,3 

أسرئلة : أجزاء .يوجد اختبار مقنن ينقسم إلى 
اختيررار مررن متعرردد ،أسررئلة اإلجابررات القصرريرة 
،أسررئلة اإلجابررات المفتوحررة، وتوجررد توجيهررات 
للطالرررب حرررول التررردرب علرررى اختبرررارات مقننرررة 

 عبر الموقع االلكتروني 

     

 

فرصرررا متعررددة لممارسرررة  تقرردم فصرررول الكترراب 11المؤشر
       االستقصاء العلمي 

11,1 

الفرصرررة ( تجربرررة)تررروفر المختبررررات المصرررغرة 
للطررالب إلجررراء تجرراب سررريعة وسررهلة التنفيررذ 
لتوضرريح المفرراهيم  وتعزيررز المهررارات أضرريفت 

يتكرررررر علرررررى (جربرررره بررررالمنزل)لبعضررررها ميررررزة 
 األقل مرة واحدة في الفصل

     

 

11,2 
ختبرر يمثرل االستقصراء يوجد فري كرل فصرل م

يشرررررجع ( مختبرررررر الصرررررفحة الواحررررردة)الموجررررره 
 الطالب على تعلم وممارسة الطريقة العلمية 

     
 

11,3 
 
 

يوجد فري كرل فصرل مختبرر يمثرل االستقصراء 
المبنررررررررري ،مختبرررررررررر الصرررررررررفحتين يتنررررررررروع برررررررررين 

صررررررررمم مختبرررررررررك ، نمررررررررذج واخترررررررررع )مختبررررررررر
مررع تأكيررد علررى ( ،اسررتخدم مختبرررات االنترنررت

 التواصل،مهارة 

     

 

       يظهر االتساق في تصميم الدروس  5المواصفة 
       تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم  12المؤشر

12,1 

أهررررداف الررررتعلم واضررررحة الصررررياغة وترررررتبط 
بمحترررروى الرررردرس  وتعرررررض فرررري بدايررررة كررررل 

 what youدرس لتقرديم المفراهيم الرئيسرة 
will learn  

     

 

ة األهميرررررة إجابرررررة لمررررراذا نرررررتعلم ؟ تقررررردم فقرررررر  12,2
      (مضمون الدرس)
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12,3 
تساعد فقرة مراجعة المفردات الطرالب علرى 
فهررم أفضررل لمحترروى الرردرس لمفررردات سرربق 

 .دراستها 
     

 

تبرز فقررة المفرردات الجديردة المفرردات التري  12,4
      .سيتعلمها الطالب في الدرس 

 

       يقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الدروس بطر  13المؤّشر

صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة في  13,1
       سائر الفصول

13,2 
يعرض المحتوى المعرفي للدرس وفقرا لردورة 
الرررتعلم الخماسرررية دون اإلشرررارة إلرررى مراحرررل 

 الدورة
     

 

13,3 

قسرررررم الرررررن  الرررررى فقررررررات كتبرررررت العنررررراوين 
الرئيسة ضرمن مرتن الردروس براللون األزرق 

غرررررامق وكتبرررررت العنررررراوين الفرعيرررررة بررررراللون  ال
األحمرررر وظللرررت المفرررردات التررري تررررد ألول 

 مرة

     

 

13,4 

يتكامرررل محتررروى الررردرس ويررررتبط مرررع فرررروع 
 المعرفة األخرى وسياقات حياتية متعددة

البيئررة، الكيميرراء، الترراريخ ، علررم )الررربط مررع 
األحيرررراء ، الفيزيرررراء، الدراسررررات االجتماعيررررة  

 (المهن، فنون اللغةالصحة، الفلك، 

     

 

تحفرز فقررة مراذا قررأت الطرالب علرى الترذكر  13,5
       .السريع والتركيز على الفكرة الرئيسة

136 
يرافرررق الرررن  صرررور ورسررروم بيانيرررة ورسررروم 
تخطيطيررة وخرررائط انسرريابية وخرررائط معرفيررة 

 وجداول
     

 

13,7 

يقررردم تقرررويم مسرررتمر وبأشررركال مختلفرررة قبلررري 
عررررري ومراجعرررررة الررررردرس التررررري وبنرررررائي وتجمي

تتضرررررمن ملخصرررررا ألفكرررررار الررررردرس وأسرررررئلة 
 أختبر نفسك وتطبيق المهارات
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10,2 

 .يوجررررد دليررررل مراجعررررة الفصررررل ينقسررررم إلررررى "
اسررررررررتخدام المفررررررررردات توجررررررررد قائمررررررررة )أجررررررررزاء 

بررررالمفردات وتحديررررد لمواضررررعها فرررري صررررفحات 
الكترررراب ، تثبيررررت المفرررراهيم، التفكيررررر الناقررررد ، 
أنشطة األداء، تطبيق الرياضيات، يوجد رابط 

 "عبر الموقع االلكتروني للكتابللتقويم 

     

 

10,3 

أسرئلة : أجزاء .يوجد اختبار مقنن ينقسم إلى 
اختيررار مررن متعرردد ،أسررئلة اإلجابررات القصرريرة 
،أسررئلة اإلجابررات المفتوحررة، وتوجررد توجيهررات 
للطالرررب حرررول التررردرب علرررى اختبرررارات مقننرررة 

 عبر الموقع االلكتروني 

     

 

فرصرررا متعررددة لممارسرررة  تقرردم فصرررول الكترراب 11المؤشر
       االستقصاء العلمي 

11,1 

الفرصرررة ( تجربرررة)تررروفر المختبررررات المصرررغرة 
للطررالب إلجررراء تجرراب سررريعة وسررهلة التنفيررذ 
لتوضرريح المفرراهيم  وتعزيررز المهررارات أضرريفت 

يتكرررررر علرررررى (جربرررره بررررالمنزل)لبعضررررها ميررررزة 
 األقل مرة واحدة في الفصل

     

 

11,2 
ختبرر يمثرل االستقصراء يوجد فري كرل فصرل م

يشرررررجع ( مختبرررررر الصرررررفحة الواحررررردة)الموجررررره 
 الطالب على تعلم وممارسة الطريقة العلمية 

     
 

11,3 
 
 

يوجد فري كرل فصرل مختبرر يمثرل االستقصراء 
المبنررررررررري ،مختبرررررررررر الصرررررررررفحتين يتنررررررررروع برررررررررين 

صررررررررمم مختبرررررررررك ، نمررررررررذج واخترررررررررع )مختبررررررررر
مررع تأكيررد علررى ( ،اسررتخدم مختبرررات االنترنررت

 التواصل،مهارة 

     

 

       يظهر االتساق في تصميم الدروس  5المواصفة 
       تشجع مقدمات الدرس الطالب على التعلم  12المؤشر

12,1 

أهررررداف الررررتعلم واضررررحة الصررررياغة وترررررتبط 
بمحترررروى الرررردرس  وتعرررررض فرررري بدايررررة كررررل 

 what youدرس لتقرديم المفراهيم الرئيسرة 
will learn  

     

 

ة األهميرررررة إجابرررررة لمررررراذا نرررررتعلم ؟ تقررررردم فقرررررر  12,2
      (مضمون الدرس)
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 الصف الثاني المتوسط –المواصفات التناول والعرض كتاب طالب 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12,3 
تساعد فقرة مراجعة المفردات الطرالب علرى 
فهررم أفضررل لمحترروى الرردرس لمفررردات سرربق 

 .دراستها 
     

 

تبرز فقررة المفرردات الجديردة المفرردات التري  12,4
      .سيتعلمها الطالب في الدرس 

 

       يقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الدروس بطر  13المؤّشر

صممت الدروس بنمطية واضحة وثابتة في  13,1
       سائر الفصول

13,2 
يعرض المحتوى المعرفي للدرس وفقرا لردورة 
الرررتعلم الخماسرررية دون اإلشرررارة إلرررى مراحرررل 

 الدورة
     

 

13,3 

قسرررررم الرررررن  الرررررى فقررررررات كتبرررررت العنررررراوين 
الرئيسة ضرمن مرتن الردروس براللون األزرق 

غرررررامق وكتبرررررت العنررررراوين الفرعيرررررة بررررراللون  ال
األحمرررر وظللرررت المفرررردات التررري تررررد ألول 

 مرة

     

 

13,4 

يتكامرررل محتررروى الررردرس ويررررتبط مرررع فرررروع 
 المعرفة األخرى وسياقات حياتية متعددة

البيئررة، الكيميرراء، الترراريخ ، علررم )الررربط مررع 
األحيرررراء ، الفيزيرررراء، الدراسررررات االجتماعيررررة  

 (المهن، فنون اللغةالصحة، الفلك، 

     

 

تحفرز فقررة مراذا قررأت الطرالب علرى الترذكر  13,5
       .السريع والتركيز على الفكرة الرئيسة

136 
يرافرررق الرررن  صرررور ورسررروم بيانيرررة ورسررروم 
تخطيطيررة وخرررائط انسرريابية وخرررائط معرفيررة 

 وجداول
     

 

13,7 

يقررردم تقرررويم مسرررتمر وبأشررركال مختلفرررة قبلررري 
عررررري ومراجعرررررة الررررردرس التررررري وبنرررررائي وتجمي

تتضرررررمن ملخصرررررا ألفكرررررار الررررردرس وأسرررررئلة 
 أختبر نفسك وتطبيق المهارات
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

       يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤّشر 

1,1 
يقرررردم دليررررل المعلررررم مقترحررررات لكيفيررررة عرررررض 
األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهة وشبه 

 .المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة
     

 

1,2 
نشراط )يستخدم دليل المعلم المختبررات البديلرة 

د علرررررررى لررررررردعم العلررررررروم المعتمررررررر( استقصرررررررائي
 االستقصاء أو كبديل للمختبرات التقليدية

     
 

المواصفة 
       التعلم المتمركز حول المتعلم 2

يرردعم المعلررم فرري اسررتهداف الررتعلم المتمركرررز   2المؤّشر 
       على المتعلم

2,1 
يمرررنح المعلمرررين صرررورة عرررن درجرررة الفهرررم عنرررد 
الطرررررالب مرررررن خرررررالل اسرررررتراتيجيات التررررردريس 

 تراتيجيات التقويم البنائيالمقترحة  واس
     

 

2,2 

يحررررردد المفررررراهيم الخاطئرررررة الشرررررائعة المرتبطرررررة 
ويقتررررررررررررررررررررررررررررررررح أنشرررررررررررررررررررررررررررررررطة .بالفصرررررررررررررررررررررررررررررررل

تسرراعد علررى تحديررد المفهرروم (مناقشررة،عروض)
 الخاطئ

     

 

       .يقدم مقترحات لمعالجة المفاهيم الخاطئة  2,3

2,4 

يسرراعد المعلررم علررى التعرررف علررى صررعوبات  
واقترررراح أنشرررطة للتغلرررب الرررتعلم عنرررد الطرررالب 

عليهررا مررن خررالل الترردخالت اليوميررة والتحقررق 
 من القهم

     

 

2,5 
يررروفر للمعلرررم الفرصرررة لتررردريب الطرررالب علرررى 
إعادة بناء المعرفة من خالل نشاط من خالل 

 (Quick checkمناقشة الفكرة الرئيسة )
     

 

2,6 
يسررررهم بمررررا يقررررردم مررررن تقنيرررررة علررررى مسررررراعدة  

االختبرررررارات باسرررررتخدام   المعلمرررررين علرررررى بنررررراء
Exam View assessment 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,7 

يسرراعد المعلمررين علررى تحرردي الطررالب بشرركل 
صررررررحيح باسررررررتخدام القررررررراءة الموجهررررررة ،أوراق 

 Fast fileالعمرررل لإلثرررراء والتعزيرررز فررري 
chapter resources ( حقيبرررررة المعلرررررم

 (لألنشطة الصفية

     

 

2,8 

يركررررررز دليررررررل المعلررررررم علررررررى تعزيررررررز مهررررررارات 
المرررذاكرة والترررري تسررراعد الطالررررب علرررى تحمررررل 

 .مسؤولية تعلمه
 

     

 

2,9 

ترّكز سمات المشاريع البحثية في دليل المعلم 
علررى مهررارات المررذاكرة وتسرراعد الطررالب علررى 
تحمرررررل مسرررررؤولية تعلمهرررررم باسرررررتخدام مشررررراريع 

 الوحدة

     

 

2,10 
يررزود ببصررريات عاليررة الجررودة فرري الشررفافيات 

 \الب وشد اهتمامهلتركيز انتباه الط
 

     
 

2,11 
تررررروفر سرررررمات القرررررراءة الفاعلرررررة  العديرررررد مرررررن 

، أكتررب ونرراقش)اسرتراتيجيات  الررتعلم التعرراوني 
 ( نقاش الزوايا األربع ،مقابلة األصدقاء

     
 

2,12 
 activeتشررجع نشررراطات الملرررف التفررراعلي 

folder  تفاعررررررررل الطررررررررالب فرررررررري مجموعررررررررات
 صغيرة

     
 

المحتوى في التخطيط للتردريس وفرق يسهم     3المؤّشر 
      التعليم المتمايز

 

3,1 

يوجرررد قسرررم خررررا  برررالتعليم المتمرررايز يحترررروى  
علرررررررى العديرررررررد مرررررررن االسرررررررتراتيجيات لمالقررررررراة 
المسرررررتويات المتعرررررددة للطلبرررررة والطرررررالب ذوو 

 االحتياجات الخاصة

     

 

3,2 

يسرررراعد المعلررررم علررررى تحرررردي الطررررالب بشرررركل 
للرتمكن مررن المحترروى مناسرب القررراءة الموجهرره 

 Fast fileأوراق العمل للتعزيز والتوسع فري 
chapter resources 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

       يدعم المعلم في التركيز على االستقصاء 1المؤّشر 

1,1 
يقرررردم دليررررل المعلررررم مقترحررررات لكيفيررررة عرررررض 
األنشطة االستقصائية المغلقة والموّجهة وشبه 

 .المفتوحة وكذلك أنشطة أخرى بديلة
     

 

1,2 
نشراط )يستخدم دليل المعلم المختبررات البديلرة 

د علرررررررى لررررررردعم العلررررررروم المعتمررررررر( استقصرررررررائي
 االستقصاء أو كبديل للمختبرات التقليدية

     
 

المواصفة 
       التعلم المتمركز حول المتعلم 2

يرردعم المعلررم فرري اسررتهداف الررتعلم المتمركرررز   2المؤّشر 
       على المتعلم

2,1 
يمرررنح المعلمرررين صرررورة عرررن درجرررة الفهرررم عنرررد 
الطرررررالب مرررررن خرررررالل اسرررررتراتيجيات التررررردريس 

 تراتيجيات التقويم البنائيالمقترحة  واس
     

 

2,2 

يحررررردد المفررررراهيم الخاطئرررررة الشرررررائعة المرتبطرررررة 
ويقتررررررررررررررررررررررررررررررررح أنشرررررررررررررررررررررررررررررررطة .بالفصرررررررررررررررررررررررررررررررل

تسرراعد علررى تحديررد المفهرروم (مناقشررة،عروض)
 الخاطئ

     

 

       .يقدم مقترحات لمعالجة المفاهيم الخاطئة  2,3

2,4 

يسرراعد المعلررم علررى التعرررف علررى صررعوبات  
واقترررراح أنشرررطة للتغلرررب الرررتعلم عنرررد الطرررالب 

عليهررا مررن خررالل الترردخالت اليوميررة والتحقررق 
 من القهم

     

 

2,5 
يررروفر للمعلرررم الفرصرررة لتررردريب الطرررالب علرررى 
إعادة بناء المعرفة من خالل نشاط من خالل 

 (Quick checkمناقشة الفكرة الرئيسة )
     

 

2,6 
يسررررهم بمررررا يقررررردم مررررن تقنيرررررة علررررى مسررررراعدة  

االختبرررررارات باسرررررتخدام   المعلمرررررين علرررررى بنررررراء
Exam View assessment 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2,7 

يسرراعد المعلمررين علررى تحرردي الطررالب بشرركل 
صررررررحيح باسررررررتخدام القررررررراءة الموجهررررررة ،أوراق 

 Fast fileالعمرررل لإلثرررراء والتعزيرررز فررري 
chapter resources ( حقيبرررررة المعلرررررم

 (لألنشطة الصفية

     

 

2,8 

يركررررررز دليررررررل المعلررررررم علررررررى تعزيررررررز مهررررررارات 
المرررذاكرة والترررري تسررراعد الطالررررب علرررى تحمررررل 

 .مسؤولية تعلمه
 

     

 

2,9 

ترّكز سمات المشاريع البحثية في دليل المعلم 
علررى مهررارات المررذاكرة وتسرراعد الطررالب علررى 
تحمرررررل مسرررررؤولية تعلمهرررررم باسرررررتخدام مشررررراريع 

 الوحدة

     

 

2,10 
يررزود ببصررريات عاليررة الجررودة فرري الشررفافيات 

 \الب وشد اهتمامهلتركيز انتباه الط
 

     
 

2,11 
تررررروفر سرررررمات القرررررراءة الفاعلرررررة  العديرررررد مرررررن 

، أكتررب ونرراقش)اسرتراتيجيات  الررتعلم التعرراوني 
 ( نقاش الزوايا األربع ،مقابلة األصدقاء

     
 

2,12 
 activeتشررجع نشررراطات الملرررف التفررراعلي 

folder  تفاعررررررررل الطررررررررالب فرررررررري مجموعررررررررات
 صغيرة

     
 

المحتوى في التخطيط للتردريس وفرق يسهم     3المؤّشر 
      التعليم المتمايز

 

3,1 

يوجرررد قسرررم خررررا  برررالتعليم المتمرررايز يحترررروى  
علرررررررى العديرررررررد مرررررررن االسرررررررتراتيجيات لمالقررررررراة 
المسرررررتويات المتعرررررددة للطلبرررررة والطرررررالب ذوو 

 االحتياجات الخاصة

     

 

3,2 

يسرررراعد المعلررررم علررررى تحرررردي الطررررالب بشرررركل 
للرتمكن مررن المحترروى مناسرب القررراءة الموجهرره 

 Fast fileأوراق العمل للتعزيز والتوسع فري 
chapter resources 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,3 

مستويات متمايزة لعرض  األنشرطة فري .يوفر
محتوى صف دراسري واحرد لمالقراة احتياجرات 
الفئررررررات فرررررري المسررررررتوى الطبيعرررررري والمسررررررتوى 

 والمستوى المتقدم. الضعيف

     

 

مرن السربورة التفاعليرة توفر قراءة كاملة للن   3,4
      Student work DVD-ROMباستخدام 

 

3,5 

يقرررردم تعليمررررات حررررول كيفيررررة ابتكررررار أسرررراليب 
بصررررية متعرررددة لتقرررديم المعلومرررات  باسرررتخدام 
خررررررررررائط المفررررررررراهيم ،الرسرررررررررومات البيانيرررررررررة و 

graphics software 

     

 

       يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر 

تروفر سرمات القرراءة الفاعلرة فري الردليل العديررد  4,1
      من استراتيجيات التعلم التعاوني 

 

4,2 

يقرررردم اسررررتراتيجيات الررررتعلم التعرررراوني مدعومررررة 
ب رشرررررررررررررادات للمعلمرررررررررررررين لتضرررررررررررررمين هرررررررررررررذه 
االستراتيجيات باسرتخدام دليرل الرتعلم التعراوني 

 (ضمن حقيبة المعلم)في الغرفة الصفية 

     

 

4,3 
لعديرررررد مرررررن األنشرررررطة والمختبررررررات صرررررممت ا

 لمجموعات مصغرة تعاونية ميزت بأيقونة 
 ( تعلم تعاوني) 

     
 

المواصفة 
3 

ينمررررري دليرررررل المعلررررررم مهرررررارات االسررررررتذكار أو 
       الدراسة

يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو  5المؤّشر 
       الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة

5,1 
لررررم بتلميحررررات لزيرررادة فهررررم الطررررالب يرررزود المع
 readingمصرررادر المعلرررم .)أثنررراء القرررراءة
essential) 

     
 

5,2 
تنررراقش المفررراهيم  الخاطئرررة فررري كتررراب المعلرررم 
ليرررررتمكن المعلمرررررين مرررررن تقرررررويم فهرررررم الطرررررالب 

 .وتوفير تغذية راجعة فورية لهم
     

 

5,3 
تتررررروفر فررررري كتررررراب المعلرررررم قررررروائم لتقرررررويم أداء 

مصرررادر المعلرررم )ل العلررروم الطرررالب فررري فصرررو 
 (للغرفة الصفية

     
 

333 
 

 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
4 

يطرررور دليرررل المعلرررم مهرررارات القرررراءة والكتابرررة 
      والتحدث

 

يرررردعم المعلررررم فرررري تطرررروير مهررررارات القررررراءة    6المؤّشر 
      والكتابة والتحدث

 

6,1 
يررروفر اسرررتراتيجيات ومصرررادر إضرررافية للمعلرررم 

لمهررارات لمسرراعدة الطررالب علررى الررتمكن مررن ا
 األساسية

     
 

6,2 

يرروّفر مصررادر إلعررادة كتابررة المحترروى العلمرري  
بمستويات قراءة سهلة من خالل اسرتراتيجيات 
اسرررررتهداف الفهرررررم باسرررررتخدام خطررررروات تررررردوين 

 Readingالمالحظررررات وأسررررئلة مركررررزة  
essential 

     

 

6,3 

يررررروّفر ضرررررمن مصرررررادر المعلرررررم فررررري الصرررررف 
ات القررررررراءة اسررررررتراتيجيات فعالررررررة لبنرررررراء مهررررررار 

 Reading and writingوالكتابرة العلميرة 
in the science classroom 

     

 

6,4 
ترررررروفر ترررررردريب فرررررري تنظرررررريم ومراجعررررررة الفكرررررررة 
الرئيسررررة باسررررتخدام القررررراءة الموجهررررة  إلتقرررران 

 المحتوى
     

 

6,5 
توجد  أنشطة  مختلفة لتقوية القراءة باستخدام 

علم اسرررررررررتراتيجيات التررررررررردريس المتبرررررررررادل ،الرررررررررت
 التعاوني واستراتيجيات القراءة الفاعلة

     
 

6,6 
يقررررررّدم اسررررررتراتيجيات فرررررري افتتاحيررررررة الوحرررررردات 
لتشجيع الطالب على إدارة التعلم الرذاتي عبرر 

 مشاريع الوحدة
     

 

6,7 
يقررردم أفكرررارا للرررتمكن مرررن المفرررردات األساسرررية  
مرررن خرررالل اشرررتقاق بعرررض المفرررردات وربطهرررا 

 باالستخدام اليومي
     

 

6,8 
 (كلمات متقاطعة )يقدم ألعابا تعليمية 

 puzzle makerلتعزيرز مهرارات المفرردات 
CD ROM 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,3 

مستويات متمايزة لعرض  األنشرطة فري .يوفر
محتوى صف دراسري واحرد لمالقراة احتياجرات 
الفئررررررات فرررررري المسررررررتوى الطبيعرررررري والمسررررررتوى 

 والمستوى المتقدم. الضعيف

     

 

مرن السربورة التفاعليرة توفر قراءة كاملة للن   3,4
      Student work DVD-ROMباستخدام 

 

3,5 

يقرررردم تعليمررررات حررررول كيفيررررة ابتكررررار أسرررراليب 
بصررررية متعرررددة لتقرررديم المعلومرررات  باسرررتخدام 
خررررررررررائط المفررررررررراهيم ،الرسرررررررررومات البيانيرررررررررة و 

graphics software 

     

 

       يدعم الدليل استراتيجيات التعلم التعاوني 4المؤشر 

تروفر سرمات القرراءة الفاعلرة فري الردليل العديررد  4,1
      من استراتيجيات التعلم التعاوني 

 

4,2 

يقرررردم اسررررتراتيجيات الررررتعلم التعرررراوني مدعومررررة 
ب رشرررررررررررررادات للمعلمرررررررررررررين لتضرررررررررررررمين هرررررررررررررذه 
االستراتيجيات باسرتخدام دليرل الرتعلم التعراوني 

 (ضمن حقيبة المعلم)في الغرفة الصفية 

     

 

4,3 
لعديرررررد مرررررن األنشرررررطة والمختبررررررات صرررررممت ا

 لمجموعات مصغرة تعاونية ميزت بأيقونة 
 ( تعلم تعاوني) 

     
 

المواصفة 
3 

ينمررررري دليرررررل المعلررررررم مهرررررارات االسررررررتذكار أو 
       الدراسة

يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو  5المؤّشر 
       الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة

5,1 
لررررم بتلميحررررات لزيرررادة فهررررم الطررررالب يرررزود المع
 readingمصرررادر المعلرررم .)أثنررراء القرررراءة
essential) 

     
 

5,2 
تنررراقش المفررراهيم  الخاطئرررة فررري كتررراب المعلرررم 
ليرررررتمكن المعلمرررررين مرررررن تقرررررويم فهرررررم الطرررررالب 

 .وتوفير تغذية راجعة فورية لهم
     

 

5,3 
تتررررروفر فررررري كتررررراب المعلرررررم قررررروائم لتقرررررويم أداء 

مصرررادر المعلرررم )ل العلررروم الطرررالب فررري فصرررو 
 (للغرفة الصفية
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
4 

يطرررور دليرررل المعلرررم مهرررارات القرررراءة والكتابرررة 
      والتحدث

 

يرررردعم المعلررررم فرررري تطرررروير مهررررارات القررررراءة    6المؤّشر 
      والكتابة والتحدث

 

6,1 
يررروفر اسرررتراتيجيات ومصرررادر إضرررافية للمعلرررم 

لمهررارات لمسرراعدة الطررالب علررى الررتمكن مررن ا
 األساسية

     
 

6,2 

يرروّفر مصررادر إلعررادة كتابررة المحترروى العلمرري  
بمستويات قراءة سهلة من خالل اسرتراتيجيات 
اسرررررتهداف الفهرررررم باسرررررتخدام خطررررروات تررررردوين 

 Readingالمالحظررررات وأسررررئلة مركررررزة  
essential 

     

 

6,3 

يررررروّفر ضرررررمن مصرررررادر المعلرررررم فررررري الصرررررف 
ات القررررررراءة اسررررررتراتيجيات فعالررررررة لبنرررررراء مهررررررار 

 Reading and writingوالكتابرة العلميرة 
in the science classroom 

     

 

6,4 
ترررررروفر ترررررردريب فرررررري تنظرررررريم ومراجعررررررة الفكرررررررة 
الرئيسررررة باسررررتخدام القررررراءة الموجهررررة  إلتقرررران 

 المحتوى
     

 

6,5 
توجد  أنشطة  مختلفة لتقوية القراءة باستخدام 

علم اسرررررررررتراتيجيات التررررررررردريس المتبرررررررررادل ،الرررررررررت
 التعاوني واستراتيجيات القراءة الفاعلة

     
 

6,6 
يقررررررّدم اسررررررتراتيجيات فرررررري افتتاحيررررررة الوحرررررردات 
لتشجيع الطالب على إدارة التعلم الرذاتي عبرر 

 مشاريع الوحدة
     

 

6,7 
يقررردم أفكرررارا للرررتمكن مرررن المفرررردات األساسرررية  
مرررن خرررالل اشرررتقاق بعرررض المفرررردات وربطهرررا 

 باالستخدام اليومي
     

 

6,8 
 (كلمات متقاطعة )يقدم ألعابا تعليمية 

 puzzle makerلتعزيرز مهرارات المفرردات 
CD ROM 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,9 
يقررردم توجيهرررات للمعلرررم تسررراعد الطرررالب علرررى 

 Visualتفسرررررير المعلومررررررات البصرررررررية 
Learning (استخدام الصور والرسوم) 

     
 

6,10 

يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم فرررري مرحلررررة التحفيررررز 
-CD السررررررربورة التفاعليرررررررة  باسرررررررتخدام
ROOM لتقديم  خلفيات بصرية ورسوم بيانيرة

 تفاعلية ورسوم متحركة

     

 

6,11 
يقرررررّدم للمعلرررررم اسرررررتراتيجيات محرررررددة لمسررررراعدة 
الطالب علرى الرتمكن مرن المهرارات األساسرية 

 باستخدام القراءة والكتابة في فصول العلوم 
     

 

المواصفة 
      متعددة يقدم الدليل أساليب تقويم 5

 

يدعم المعلرم ليسرتخدم أدوات وأسراليب تقرويم    7المؤّشر 
      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

يحرردد المفرراهيم الخاطئررة عنررد الطررالب وكيفيررة  7,1
      .معالجتها لتعزيز فهم الطالب

 

يشرررررتمل كتررررراب المعلرررررم علرررررى مقررررراييس تقررررردير  7,2
      .لألسئلة المفتوحة

 

7,3 
عرررادة التررردريس يقررردم أ نشرررطة لمراجعرررة الفهرررم وا 

للمفررراهيم الرئيسرررة ضرررمن المرحلرررة الثالثرررة فررري 
 خطة الدرس

     
 

يوجرد التقرويم فري كترراب المعلرم بعرد كرل فصررل  7,4
      .ويشتمل على تقويم األداء

 

يترروفر الملررف التفرراعلي ضررمن مصررادر المعلررم  7,5
      .في مخطط الفصل 

 

7,6 
فرررري دروس العلرررروم  يقرررردم ضررررمن تقررررويم األداء

قائمرررررررة لمقررررررراييس تقررررررردير وتعليمرررررررات للمعلرررررررم 
 .الستخدامها في تقويم األداء

     
 

7,7 

يقرردم عينررة مررن االختبررارات تسرراعد المعلررم فرري 
التقييم يستخدم فيه قر  مضرغوط عليره عردد 
مرررن أسرررئلة االختبرررارات ويمكرررن التعرررديل علرررى 

 .األسئلة أو اإلضافة عليها 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7,8 
غوط  يسرررتخدم فررري السررربورة يوجرررد قرررر  مضررر

التفاعليرررة ويتضرررمن أسرررئلة تقيميرررة لكرررل مقطرررع 
 في كل درس 

     
 

يقدم  فيديو استعراضي في شكل لعبة للتغذيرة  7,9
      .الراجعة بعد كل فصل

 

 المواصفة
      يدعم التطوير المهني للمعلم  6

 

يررررررروفر مصرررررررادر متنوعرررررررة للتطررررررروير المهنررررررري  المؤشر8
      للمعلمين

 

8,1 

 fast)تروفر حقيبرة المعلرم لألنشرطة الصرفية 
file chapter resources ) دعمرا للتطروير

المهنررررري للمعلرررررم وتقررررردم اسرررررتراتيجيات تررررردريس 
 متعددة

     

 

يرررروفر معلومررررات إضررررافية لمحترررروى كررررل درس  8,2
      (خلفية علمية)

 

8,3 
 teacher)توفر سمات رسائل بين المعلمين 

to teacher ) العلميررة رؤى ضررمن الخلفيررة
 حول إستراتيجيات تدريس ناجحة 

     
 

يقدم نماذج لكل من التدريس المتمايز والتقويم  8,4
      البنائي 

 

8,5 

أو   Interactive Chalkboardتحتررروي
السررربورة التفاعليرررة علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع 
رسررررومات لكررررل فصررررل ويحترررروي أيًضررررا علررررى 

 صور للعروض التقديمية المخصصة

     

 

8,6 

توجررد مصررادر إضررافية للتطرروير المهنرري علررى 
 www.glenco.comالرابط 

يتضررررررمن منترررررردى للمعلمررررررين يتشرررررراركون فيرررررره 
 بخبراتهم ومعارفهم 

     

 

المواصفة 
      يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 7

 

يوجره المعلرم إلررى مصرادر تقنيررة متنوعرة لرردعم  9المؤشر
      تعلم وتعليم العلوم 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6,9 
يقررردم توجيهرررات للمعلرررم تسررراعد الطرررالب علرررى 

 Visualتفسرررررير المعلومررررررات البصرررررررية 
Learning (استخدام الصور والرسوم) 

     
 

6,10 

يقرررردم توجيهررررات للمعلررررم فرررري مرحلررررة التحفيررررز 
-CD السررررررربورة التفاعليرررررررة  باسرررررررتخدام
ROOM لتقديم  خلفيات بصرية ورسوم بيانيرة

 تفاعلية ورسوم متحركة

     

 

6,11 
يقرررررّدم للمعلرررررم اسرررررتراتيجيات محرررررددة لمسررررراعدة 
الطالب علرى الرتمكن مرن المهرارات األساسرية 

 باستخدام القراءة والكتابة في فصول العلوم 
     

 

المواصفة 
      متعددة يقدم الدليل أساليب تقويم 5

 

يدعم المعلرم ليسرتخدم أدوات وأسراليب تقرويم    7المؤّشر 
      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

يحرردد المفرراهيم الخاطئررة عنررد الطررالب وكيفيررة  7,1
      .معالجتها لتعزيز فهم الطالب

 

يشرررررتمل كتررررراب المعلرررررم علرررررى مقررررراييس تقررررردير  7,2
      .لألسئلة المفتوحة

 

7,3 
عرررادة التررردريس يقررردم أ نشرررطة لمراجعرررة الفهرررم وا 

للمفررراهيم الرئيسرررة ضرررمن المرحلرررة الثالثرررة فررري 
 خطة الدرس

     
 

يوجرد التقرويم فري كترراب المعلرم بعرد كرل فصررل  7,4
      .ويشتمل على تقويم األداء

 

يترروفر الملررف التفرراعلي ضررمن مصررادر المعلررم  7,5
      .في مخطط الفصل 

 

7,6 
فرررري دروس العلرررروم  يقرررردم ضررررمن تقررررويم األداء

قائمرررررررة لمقررررررراييس تقررررررردير وتعليمرررررررات للمعلرررررررم 
 .الستخدامها في تقويم األداء

     
 

7,7 

يقرردم عينررة مررن االختبررارات تسرراعد المعلررم فرري 
التقييم يستخدم فيه قر  مضرغوط عليره عردد 
مرررن أسرررئلة االختبرررارات ويمكرررن التعرررديل علرررى 

 .األسئلة أو اإلضافة عليها 

     

 

333 
 

 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7,8 
غوط  يسرررتخدم فررري السررربورة يوجرررد قرررر  مضررر

التفاعليرررة ويتضرررمن أسرررئلة تقيميرررة لكرررل مقطرررع 
 في كل درس 

     
 

يقدم  فيديو استعراضي في شكل لعبة للتغذيرة  7,9
      .الراجعة بعد كل فصل

 

 المواصفة
      يدعم التطوير المهني للمعلم  6

 

يررررررروفر مصرررررررادر متنوعرررررررة للتطررررررروير المهنررررررري  المؤشر8
      للمعلمين

 

8,1 

 fast)تروفر حقيبرة المعلرم لألنشرطة الصرفية 
file chapter resources ) دعمرا للتطروير

المهنررررري للمعلرررررم وتقررررردم اسرررررتراتيجيات تررررردريس 
 متعددة

     

 

يرررروفر معلومررررات إضررررافية لمحترررروى كررررل درس  8,2
      (خلفية علمية)

 

8,3 
 teacher)توفر سمات رسائل بين المعلمين 

to teacher ) العلميررة رؤى ضررمن الخلفيررة
 حول إستراتيجيات تدريس ناجحة 

     
 

يقدم نماذج لكل من التدريس المتمايز والتقويم  8,4
      البنائي 

 

8,5 

أو   Interactive Chalkboardتحتررروي
السررربورة التفاعليرررة علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع 
رسررررومات لكررررل فصررررل ويحترررروي أيًضررررا علررررى 

 صور للعروض التقديمية المخصصة

     

 

8,6 

توجررد مصررادر إضررافية للتطرروير المهنرري علررى 
 www.glenco.comالرابط 

يتضررررررمن منترررررردى للمعلمررررررين يتشرررررراركون فيرررررره 
 بخبراتهم ومعارفهم 

     

 

المواصفة 
      يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم العلوم 7

 

يوجره المعلرم إلررى مصرادر تقنيررة متنوعرة لرردعم  9المؤشر
      تعلم وتعليم العلوم 
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

9,1 

أو   Interactive Chalkboardتحتررروي
السررربورة التفاعليرررة علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع 
رسررررومات لكررررل فصررررل ويحترررروي أيًضررررا علررررى 

 صور للعروض التقديمية المخصصة

     

 

9,2 
  LabManagerيسررمح برنررامج إدارة المعمررل 

وأدوات . لهرررررررم بتخصررررررري  أنشرررررررطة المعمرررررررل
 تكنولوجية أخرى

     
 

9,3 

للمعلمرين  Science Onlineوقرع يسرمح م. 
بالوصررررول إلررررى منترررردى المعلررررم حيررررث يتبررررادل 
.  المعلمررون األفكررار واالسررتراتيجيات واألنشررطة
وتتررروفر مصرررادر إضرررافية للمعلرررم علرررى الررررابط 

glencoe.com 

     

 

9,4 

 Teacherيسرررمح قرررر  الرررر دي فررري دي 
Works TM Plus DVD-ROM 
للمعلمررين بتخصرري  خطررة الرردرس واسررتخراج 

 .صادر الصف بسرعة وسهولةم
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 المواصفة
1 
 

      الشكل الخارجي 
 

يتميرررررررز الشررررررركل الخرررررررارجي للررررررردليل بجاذبيتررررررره   1المؤشر 
       ومتانته

       ميز الدليل بسماكة غالفه وتجليده الحلزونييت 1,1

تكرررون صرررورة الغرررالف مماثلرررة لصرررورة غرررالف   1,2
       كتاب الطالب

1,3 

 :األغلفة داخلية  قسمت إلى  
 صفحة تتضمن سمات وفوائد الكتاب -
 الرموز المستخدمة في السالمة -
صرررررفحة  تتضرررررمن صرررررورة مماثلرررررة للغرررررالف  -

 الخارجي
 المؤلفين والمراجعين صفحات ألسماء -
مخطط للجدول الدوري في الغالف الداخلي  -

 الخلفي

     

 

يكون لون الغالف الخلفي امتداد لون  للغالف  1,4
       األمامي مع كتابة محتويات الكتاب 

 المواصفة
2  

      اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج
 

كتمرررايز  أقسررام الررردليل وعناصررره منظمرررة بشرركل 2المؤشر 
       ومتسق ومتوازن

تترروفر فهرررارس تعكرررس محتويررات الررردليل ميرررزت  2,1
       بهامش علوي باللون األزرق 

كيرررف )تتررروفر صرررفحات مقدمرررة كتررراب الطالرررب  2,2
       (تستعمل كتاب العلوم، فهارس كتاب الطالب

2,3 
وميرررزت أقسرررام مقررردمات الررردليل بلسررران جرررانبي  

يرررز  لسرررهولة يوضرررح عنررروان كرررل قسرررم بلرررون مم
 التصفح

     
 

ميرررزت أجرررزاء الررردليل بهرررامش علررروي يتخرررذ لونرررا  2,4
       مميزا لكل جزء

تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحررف  5.,2 
       مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات تربوية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

9,1 

أو   Interactive Chalkboardتحتررروي
السررربورة التفاعليرررة علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع 
رسررررومات لكررررل فصررررل ويحترررروي أيًضررررا علررررى 

 صور للعروض التقديمية المخصصة

     

 

9,2 
  LabManagerيسررمح برنررامج إدارة المعمررل 

وأدوات . لهرررررررم بتخصررررررري  أنشرررررررطة المعمرررررررل
 تكنولوجية أخرى

     
 

9,3 

للمعلمرين  Science Onlineوقرع يسرمح م. 
بالوصررررول إلررررى منترررردى المعلررررم حيررررث يتبررررادل 
.  المعلمررون األفكررار واالسررتراتيجيات واألنشررطة
وتتررروفر مصرررادر إضرررافية للمعلرررم علرررى الررررابط 

glencoe.com 

     

 

9,4 

 Teacherيسرررمح قرررر  الرررر دي فررري دي 
Works TM Plus DVD-ROM 
للمعلمررين بتخصرري  خطررة الرردرس واسررتخراج 

 .صادر الصف بسرعة وسهولةم
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 المواصفة
1 
 

      الشكل الخارجي 
 

يتميرررررررز الشررررررركل الخرررررررارجي للررررررردليل بجاذبيتررررررره   1المؤشر 
       ومتانته

       ميز الدليل بسماكة غالفه وتجليده الحلزونييت 1,1

تكرررون صرررورة الغرررالف مماثلرررة لصرررورة غرررالف   1,2
       كتاب الطالب

1,3 

 :األغلفة داخلية  قسمت إلى  
 صفحة تتضمن سمات وفوائد الكتاب -
 الرموز المستخدمة في السالمة -
صرررررفحة  تتضرررررمن صرررررورة مماثلرررررة للغرررررالف  -

 الخارجي
 المؤلفين والمراجعين صفحات ألسماء -
مخطط للجدول الدوري في الغالف الداخلي  -

 الخلفي

     

 

يكون لون الغالف الخلفي امتداد لون  للغالف  1,4
       األمامي مع كتابة محتويات الكتاب 

 المواصفة
2  

      اتساق الدليل من حيث التصميم واإلخراج
 

كتمرررايز  أقسررام الررردليل وعناصررره منظمرررة بشرركل 2المؤشر 
       ومتسق ومتوازن

تترروفر فهرررارس تعكرررس محتويررات الررردليل ميرررزت  2,1
       بهامش علوي باللون األزرق 

كيرررف )تتررروفر صرررفحات مقدمرررة كتررراب الطالرررب  2,2
       (تستعمل كتاب العلوم، فهارس كتاب الطالب

2,3 
وميرررزت أقسرررام مقررردمات الررردليل بلسررران جرررانبي  

يرررز  لسرررهولة يوضرررح عنررروان كرررل قسرررم بلرررون مم
 التصفح

     
 

ميرررزت أجرررزاء الررردليل بهرررامش علررروي يتخرررذ لونرررا  2,4
       مميزا لكل جزء

تظهر العناوين الرئيسة والفرعية بألوان وأحررف  5.,2 
       مميزة وثابتة في جميع أجزاء الدليل
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يظهرررر اتسررراق األلررروان واسرررتمرارها وثباتهرررا فررري  2,6
       جميع أجزاء الدليل 

تضررررررح الثبررررررات واالسررررررتمرارية فرررررري الفراغررررررات ي 2,7
       العمودية وبين األسطر

يتضررررررررح الثبررررررررات واالسررررررررتمرارية فرررررررري تصررررررررميم  2,8
       صفحات الدليل وفق نوع المحتوى

2,9 
يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري حجررررم ولررررون 
وبررررررنط الخررررررط لكررررررل مررررررن العنرررررراوين ونصررررررو  

 المحتوى
     

 

يعكرررس محتوياتررره  ترررنظم فهرررارس الررردليل بشررركل 3المؤشر
       ويمايز بينها

يتضرررمن فهررررس ( كتيرررب المعلرررم)يتررروفر فهررررس  3,1
       لمقدمات الدليل 

تتررروفر جميرررع فهرررارس كتررراب الطالرررب وتتطرررابق  3,2
       معه في المواصفات الفنية 

 المواصفة
3  

      يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 
 

ح ولهرررررا داللرررررة علميررررررة تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررررو  4المؤشر
       ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

       تكون الرموز موحدة الداللة في جميع الدليل  4,1
       تستخدم رموز واضحة الداللة ومعبرة 4,2

توجرد الرمرروز فرري الموضرع المناسررب قريبررة مررن  4,3
       الفقرة المعنية

       ل يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدلي 4,4

ترقم صفحات الردليل بطريقرة متسرقة فري جميرع  5المؤشر 
       أجزاءة

تررررقيم الصرررفحات باألرقرررام الرومانيرررة لمقررردمات  5,1
       الكتاب

ترررررقم صررررفحات مقرررردمات الفصررررول برررررقم ثابررررت  5,2
       مضاف له حروف متسلسلة 

 
  

338 
 

 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 1المواصفة
 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشركل متمرايز 
      ومتسق ومتوازن

 

       ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤّشر 

يوجررره المعلرررم لمناقشرررة الفكررررة العامرررة فررري بدايرررة  1,1
       الفصل

تظهررررر أهررررداف الررررتعلم بوضرررروح فرررري بدايررررة كررررل  1,2
       (بداية الدرس)و( مخطط الفصل)فصل 

يوفر دليل المعلم قائمة توضح ارتبراط البرنرامج  1,3
       .بمعايير التربية العلمية ( المنهج)

1,4 

يررررروفر أنشرررررطة استقصرررررائية إضرررررافية  لممارسرررررة 
نشررراط ،عررررض )االستقصررراء لتصرررور المفررراهيم 

يع لتصرررررور المفررررراهيم ، نشررررراط استقصرررررائي سرررررر 
بررديل للمختبررر التقليرردي يترروفر فرري كررل فصررل ، 

،  labs probewareمختبرررررررررررات المجسررررررررررات 
 (مختبرات الفيديو ، المختبرات االفتراضية

     

 

يظهرررر االتسررراق والتركيرررز والتمرررايز فررري تصرررميم  2المواصفة 
       بنية الدليل 

       ية محددة ومتسقةتظهر بنية الدليل بنمط 2المؤّشر 

مكونرررات الررردليل مرتبرررة بتسلسرررل ثابرررت ومتوافرررق  2,1
       مع المحتوى 

 3المؤشر
تترروفر مقرردمات تعكررس األسررس النظريررة  للرردليل 
تررررررروفر شررررررررح لمكوناتررررررره  تعرررررررين المعلرررررررم علرررررررى 

 استخدامه
     

 

3,1 
تقرردم صررفحة الترردريس النشررط تعريررف بمكونررات 

ائية مررزودة الفصررل والرردرس واالنشررطة االستقصرر
 بصفحات مصغرة لكتاب الطالب 

     
 

3,2 

تقرررردم صررررفحة  المراجعررررة المتعررررددة المسررررتويات 
والتقرويم توضريحا ألنمراط التقرويم والمراجعرة فرري 
الفصررررررل والرررررردرس مررررررزودة بصررررررفحات مصررررررغرة 

 لكتاب الطالب 

     

 

توفر خيارات تقنية متعددة داعمة لتوفير الوقت  3,3
       لكل من الطالب والمعلم  
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 الصف الثاني المتوسط –مواصفات فنية دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يظهرررر اتسررراق األلررروان واسرررتمرارها وثباتهرررا فررري  2,6
       جميع أجزاء الدليل 

تضررررررح الثبررررررات واالسررررررتمرارية فرررررري الفراغررررررات ي 2,7
       العمودية وبين األسطر

يتضررررررررح الثبررررررررات واالسررررررررتمرارية فرررررررري تصررررررررميم  2,8
       صفحات الدليل وفق نوع المحتوى

2,9 
يتضررررح الثبررررات واالسررررتمرارية فرررري حجررررم ولررررون 
وبررررررنط الخررررررط لكررررررل مررررررن العنرررررراوين ونصررررررو  

 المحتوى
     

 

يعكرررس محتوياتررره  ترررنظم فهرررارس الررردليل بشررركل 3المؤشر
       ويمايز بينها

يتضرررمن فهررررس ( كتيرررب المعلرررم)يتررروفر فهررررس  3,1
       لمقدمات الدليل 

تتررروفر جميرررع فهرررارس كتررراب الطالرررب وتتطرررابق  3,2
       معه في المواصفات الفنية 

 المواصفة
3  

      يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الدليل 
 

ح ولهرررررا داللرررررة علميررررررة تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررررو  4المؤشر
       ومتسقة في جميع أجزاء الكتاب

       تكون الرموز موحدة الداللة في جميع الدليل  4,1
       تستخدم رموز واضحة الداللة ومعبرة 4,2

توجرد الرمرروز فرري الموضرع المناسررب قريبررة مررن  4,3
       الفقرة المعنية

       ل يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الدلي 4,4

ترقم صفحات الردليل بطريقرة متسرقة فري جميرع  5المؤشر 
       أجزاءة

تررررقيم الصرررفحات باألرقرررام الرومانيرررة لمقررردمات  5,1
       الكتاب

ترررررقم صررررفحات مقرررردمات الفصررررول برررررقم ثابررررت  5,2
       مضاف له حروف متسلسلة 
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 1المواصفة
 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشركل متمرايز 
      ومتسق ومتوازن

 

       ينتظم محتوى الدليل حول األفكار الكبرى 1المؤّشر 

يوجررره المعلرررم لمناقشرررة الفكررررة العامرررة فررري بدايرررة  1,1
       الفصل

تظهررررر أهررررداف الررررتعلم بوضرررروح فرررري بدايررررة كررررل  1,2
       (بداية الدرس)و( مخطط الفصل)فصل 

يوفر دليل المعلم قائمة توضح ارتبراط البرنرامج  1,3
       .بمعايير التربية العلمية ( المنهج)

1,4 

يررررروفر أنشرررررطة استقصرررررائية إضرررررافية  لممارسرررررة 
نشررراط ،عررررض )االستقصررراء لتصرررور المفررراهيم 

يع لتصرررررور المفررررراهيم ، نشررررراط استقصرررررائي سرررررر 
بررديل للمختبررر التقليرردي يترروفر فرري كررل فصررل ، 

،  labs probewareمختبرررررررررررات المجسررررررررررات 
 (مختبرات الفيديو ، المختبرات االفتراضية

     

 

يظهرررر االتسررراق والتركيرررز والتمرررايز فررري تصرررميم  2المواصفة 
       بنية الدليل 

       ية محددة ومتسقةتظهر بنية الدليل بنمط 2المؤّشر 

مكونرررات الررردليل مرتبرررة بتسلسرررل ثابرررت ومتوافرررق  2,1
       مع المحتوى 

 3المؤشر
تترروفر مقرردمات تعكررس األسررس النظريررة  للرردليل 
تررررررروفر شررررررررح لمكوناتررررررره  تعرررررررين المعلرررررررم علرررررررى 

 استخدامه
     

 

3,1 
تقرردم صررفحة الترردريس النشررط تعريررف بمكونررات 

ائية مررزودة الفصررل والرردرس واالنشررطة االستقصرر
 بصفحات مصغرة لكتاب الطالب 

     
 

3,2 

تقرررردم صررررفحة  المراجعررررة المتعررررددة المسررررتويات 
والتقرويم توضريحا ألنمراط التقرويم والمراجعرة فرري 
الفصررررررل والرررررردرس مررررررزودة بصررررررفحات مصررررررغرة 

 لكتاب الطالب 

     

 

توفر خيارات تقنية متعددة داعمة لتوفير الوقت  3,3
       لكل من الطالب والمعلم  
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333 
 

 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,4 
توجد صفحة  ساعد طالبك في القراءة والكتابة 
تتضررمن توجيررات لفقرررة أتهيررأ للقررراءة فرري كترراب 

 الطالب 
     

 

3,5 
توجرررررررد صرررررررفحة المطويرررررررات تتضرررررررمن تعريرررررررف 
بالمطويررات واألبحرراث الترري ترردعم توظيفهررا فرري 

 التعلم 
     

 

       يوجد  مخطط لتخطيط البرنامج  3,6

قررويم الوسررائل الترري يحترراج إليهررا تقرردم صررفحة الت 3,7
       المعلم لتهيئة الطالب لالختبار 

3,8 

تقرررررررررررررررررررررردم صررررررررررررررررررررررفحة  طرائررررررررررررررررررررررق ترررررررررررررررررررررردريس 
متنوعة،اسرررررتراتيجيات تررررردريس متنوعرررررة وأنمررررراط 
يقونرررررات  دالرررررة  تعلرررررم متعرررررددة مرررررزودة برمررررروز وا 
اضررررررافة الررررررى فقرررررررة تعرررررررف المفرررررراهيم الشررررررائعة 

 الخاطئة وتداخالت يومية

     

 

تراتيجيات الترررردريس القررررائم علررررى توجرررد فقرررررة اسرررر 3,9
       البحث

توجررررد فقرررررة  ارتبرررراط المحترررروى بمعررررايير التربيررررة  3,10
       العملية 

       توجد صفحة التعلم والسالمة  داخل المختبر 3,11

3,12 
توجرررررد صرررررفحة تقررررردم تعليمرررررات للمعلرررررم لتخرررررزين 
المررررررواد الكيميائيررررررة والررررررتخل  مررررررن الفضررررررالت 

 وتحضير المحاليل 
     

 

تتررروفر قائمرررة بجميرررع المرررواد المسرررتهلكة الالزمرررة  3,13
       لتنفيذ البرنامج 

تتوفر فهرارس تعكرس محتويرات الردليل  وتمرايز  4المؤشر 
       بينها

4,1 
قائمررررة بمكونررررات )تترررروفر فهرررررس كتيررررب المعلررررم 

، فهارس كتراب الطالرب ، فهررس (مقدمة الدليل
 مرجعيات الطالب

     
 

       لمكونات مقدمات الدليليتوفرفهرس  4,2
       توجد فهارس كتاب الطالب  4,3
       توجد فهارس للمرجعيات  4,4
       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5,1 
تتوفر مرجعيرات كتراب الطالرب  تضرمن بعرض 

تجرررارب )منهرررا توجيهرررات للمعلرررم فررري الهررروامش 
 (الرياضية منزلية إضافية ، كتيب المهارات

     
 

 المواصفة
      يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 3

 

       تُرنرررّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر

6,1 
تفتررررتح الوحرررردة بصررررورة  الفتتاحيررررة الوحرررردة فرررري 
كتررراب الطالرررب وتمترررد لصرررفحتين متقرررابلتين مرررع 

 وجود توجيهات للمعلم على الهوامش 
     

 

تتضرررررررمن محترررررررروى هرررررررروامش الوحرررررررردة عنرررررررراوين  6,2
       الفصول والدروس

بحرررررث   Web questيتررررروفر توضررررريح لرررررر  6,3
       باالنترنت 

       توجد  فقرة مهارات المذاكرة  6,4
       يوجد توجيهات حول مشاريع الوحدة   6,5
       يوجد شرح حول تساؤل افتتاحية الوحدة  6,6
       التساق في تصميم الفصوليظهر ا 4المواصفة 

يرردعم تنظرريم مقرردمات الفصررل المعلررم للتخطرريط  7المؤشر 
       لتعليم العلوم

7,1 

يوفر مخطرط الفصرل مقترحرات فاعلرة لكرل مرن 
جرررردول زمنرررري مقترررررح لتنفيررررذ الفصررررل ،معررررايير )

المحتروى ، األهرداف التعليميررة ، مصرادر تقررويم 
 coreاإلتقرررران، مصررررادر أساسررررية للتعلرررريم 

instruction  مصررادر لمالقرراة الفررروق الفرديررة
، تجررارب متنوعررة المسررتويات، عرردد الحصرر  

 (المقترحة ، دروس الفصل

     

 

7,2 

صور الشرفافيات )يوفر منظم مصادر الفصول 
المسررتخدمة ، مفترراح أليقونررات مسررتويات القرردرة 
واسرررررررتراتيجيات الترررررررردريس، صررررررررور للصررررررررفحات 

الررردرس المسرررتهدفة لمصرررادر األنشرررطة لمراحرررل 
زود بأغلفررة بعررض المصررادر  وحرردد مسررتويات 

 (القدرة لكل مصدر 

     

 

يررردعم تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم علررررى     8المؤشر
       تنفيذ الفصل  
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3,4 
توجد صفحة  ساعد طالبك في القراءة والكتابة 
تتضررمن توجيررات لفقرررة أتهيررأ للقررراءة فرري كترراب 

 الطالب 
     

 

3,5 
توجرررررررد صرررررررفحة المطويرررررررات تتضرررررررمن تعريرررررررف 
بالمطويررات واألبحرراث الترري ترردعم توظيفهررا فرري 

 التعلم 
     

 

       يوجد  مخطط لتخطيط البرنامج  3,6

قررويم الوسررائل الترري يحترراج إليهررا تقرردم صررفحة الت 3,7
       المعلم لتهيئة الطالب لالختبار 

3,8 

تقرررررررررررررررررررررردم صررررررررررررررررررررررفحة  طرائررررررررررررررررررررررق ترررررررررررررررررررررردريس 
متنوعة،اسرررررتراتيجيات تررررردريس متنوعرررررة وأنمررررراط 
يقونرررررات  دالرررررة  تعلرررررم متعرررررددة مرررررزودة برمررررروز وا 
اضررررررافة الررررررى فقرررررررة تعرررررررف المفرررررراهيم الشررررررائعة 

 الخاطئة وتداخالت يومية

     

 

تراتيجيات الترررردريس القررررائم علررررى توجرررد فقرررررة اسرررر 3,9
       البحث

توجررررد فقرررررة  ارتبرررراط المحترررروى بمعررررايير التربيررررة  3,10
       العملية 

       توجد صفحة التعلم والسالمة  داخل المختبر 3,11

3,12 
توجرررررد صرررررفحة تقررررردم تعليمرررررات للمعلرررررم لتخرررررزين 
المررررررواد الكيميائيررررررة والررررررتخل  مررررررن الفضررررررالت 

 وتحضير المحاليل 
     

 

تتررروفر قائمرررة بجميرررع المرررواد المسرررتهلكة الالزمرررة  3,13
       لتنفيذ البرنامج 

تتوفر فهرارس تعكرس محتويرات الردليل  وتمرايز  4المؤشر 
       بينها

4,1 
قائمررررة بمكونررررات )تترررروفر فهرررررس كتيررررب المعلررررم 

، فهارس كتراب الطالرب ، فهررس (مقدمة الدليل
 مرجعيات الطالب

     
 

       لمكونات مقدمات الدليليتوفرفهرس  4,2
       توجد فهارس كتاب الطالب  4,3
       توجد فهارس للمرجعيات  4,4
       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5,1 
تتوفر مرجعيرات كتراب الطالرب  تضرمن بعرض 

تجرررارب )منهرررا توجيهرررات للمعلرررم فررري الهررروامش 
 (الرياضية منزلية إضافية ، كتيب المهارات

     
 

 المواصفة
      يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية 3

 

       تُرنرررّظم الوحدات بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر

6,1 
تفتررررتح الوحرررردة بصررررورة  الفتتاحيررررة الوحرررردة فرررري 
كتررراب الطالرررب وتمترررد لصرررفحتين متقرررابلتين مرررع 

 وجود توجيهات للمعلم على الهوامش 
     

 

تتضرررررررمن محترررررررروى هرررررررروامش الوحرررررررردة عنرررررررراوين  6,2
       الفصول والدروس

بحرررررث   Web questيتررررروفر توضررررريح لرررررر  6,3
       باالنترنت 

       توجد  فقرة مهارات المذاكرة  6,4
       يوجد توجيهات حول مشاريع الوحدة   6,5
       يوجد شرح حول تساؤل افتتاحية الوحدة  6,6
       التساق في تصميم الفصوليظهر ا 4المواصفة 

يرردعم تنظرريم مقرردمات الفصررل المعلررم للتخطرريط  7المؤشر 
       لتعليم العلوم

7,1 

يوفر مخطرط الفصرل مقترحرات فاعلرة لكرل مرن 
جرررردول زمنرررري مقترررررح لتنفيررررذ الفصررررل ،معررررايير )

المحتروى ، األهرداف التعليميررة ، مصرادر تقررويم 
 coreاإلتقرررران، مصررررادر أساسررررية للتعلرررريم 

instruction  مصررادر لمالقرراة الفررروق الفرديررة
، تجررارب متنوعررة المسررتويات، عرردد الحصرر  

 (المقترحة ، دروس الفصل

     

 

7,2 

صور الشرفافيات )يوفر منظم مصادر الفصول 
المسررتخدمة ، مفترراح أليقونررات مسررتويات القرردرة 
واسرررررررتراتيجيات الترررررررردريس، صررررررررور للصررررررررفحات 

الررردرس المسرررتهدفة لمصرررادر األنشرررطة لمراحرررل 
زود بأغلفررة بعررض المصررادر  وحرردد مسررتويات 

 (القدرة لكل مصدر 

     

 

يررردعم تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم علررررى     8المؤشر
       تنفيذ الفصل  
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8,1 

خلفيرررررة ) تررررروفر فقررررررة المسررررراعدة فررررري التحضرررررير
علميرررة لكرررل درس ، تتررروفر فقررررة التعررررف علرررى 
المفررررراهيم الخاطئررررررة بتحديرررررد المفهرررررروم الخرررررراطئ 

رحرررات ألسرررراليب معالجتررره ومقترررررح لتعزيررررز ومقت
 (الفهم الصحيح

     

 

8,2 

ترزود افتتاحيررة الفصررل المعلررم بالتوجيهررات علررى 
هرررررروامش صررررررفحتي كنرررررراب الطالررررررب متضررررررمنة 

تحديررررد لرررررقم الرررردرس، فقرررررة توضررررح مضرررررمون )
جابررررررات دفتررررررر العلرررررروم،  الصررررررورة، توجيهررررررات وا 
مناقشرررررة الفكرررررررة العامررررررة، فقرررررررة لالسررررررتفادة مررررررن 

فاعليرررررررررررررة ، إرشرررررررررررررادات التجربرررررررررررررة السررررررررررررربورة الت
االسرررتهاللية تتضرررمن الهررردف  مرررع تحديرررد نمرررط 
الرررتعلم ومسرررتويات القررردرة بأيقونرررات دالرررة عليهرررا 
واألدوات واستراتيجيات التردريس والتفكيرر الناقرد 
والتقررررررررررويم ،  إرشررررررررررادات للمطويررررررررررة باسررررررررررتخدام 

 (مصادر الفصول، وسائط اضافية للفصل

     

 

م أداء الطالررررررب متعررررررددة تترررررروفر خيررررررارات لتقرررررروي 9المؤشر
       .المستويات للفصل

9,1 
إجابات لألسرئلة ) تتضمن فقرة مراجعة الفصل 

الرررواردة فرررري مراجعررررة الفصرررل، يوجررررد توجيهررررات 
 ، يقدم مصادر التقويمExam viewفقرة   

     
 

يررررزود إجابررررات لجميررررع أجررررزاء أسررررئلة االختبررررار  9,2
       المقنن

المواصفة  
5 

      تصميم الدروس يظهر االتساق في
 

يقررردم توجيهرررات للمعلرررم لتنفيرررذ الررردرس  بنمطيرررة   10المؤشر 
       واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى

10,1 
تظهررررر افتتاحيررررة الرررردرس  فرررري صررررورة افتتاحيررررة 
الررردرس فررري كتررراب الطالرررب  وتنرررتظم توجيهرررات 

 المعلم في الهوامش
     

 

       (لتقويمالتحفيز التدريس ا)تحدد مراحل الدرس  10,2

ترررررررتبط  فقرررررررات توجيهررررررات المعلررررررم بمضررررررامين  10,3
       صفحات كتاب الطالب 

فقرات مرحلة التحفيز تتسرم بالوضروح واالرتبراط  المؤشر11
       بمضمون صفحة كتاب الطالب 

333 
 

 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

11,1 
صررورة مررن الشررفافية ) تتضررمن مرحلررة التحفيررز 

المسررررتخدمة فرررري  مررررع إضررررافة أليقونررررة السرررربورة 
 ية  وتحديد نمط التعلم ومستويات القدرة التفاعل

     
 

       توجد توجيهات لفقرة الربط مع المعرفة السابقة  11,2

يتضمن فقرة تتعلق بر استخدام المصادر للدرس  11,3
       بتحديد للصفحات المستهدفة

فقرات مرحلة التدريس تتسم بالوضوح واالرتباط  12المؤشر 
       لب بمضمون صفحة كتاب الطا

يرررررررررررررزود بمناقشرررررررررررررة لموضررررررررررررروع محررررررررررررردد مرررررررررررررن  12,1
       (نقاش)الدرس

جابررررات المختبررررر المصررررغر  12,2 يررررزود بتوجيهررررات وا 
       (تجربة)

       يوجد فقرة عرض عملي  12,3
       يوضح استخدام الصور والرسوم واألشكال 12,4
       يوجد إجابات أسئلة الرسوم واألشكال 12,5
       توجيهات دفتر العلوميوجد  12,6
       يوجد عرض سريع 12,7
       يتضمن فقرة حقيقة ممتعه 12,8
       يوجد الربط مع المعارف ،المهن ، الصحة  12,9
       يوجد فقرة نشاط استقصائي  12,10
       يوجد إجابات ماذا قرأت ، تطبيقات العلوم  12,11

اهيم الخاطئررة الغيررر يتضررمن التعرررف علررى المفرر 12,12
       صحيحة

       يطرح طرق تدريس متنوعة 12,13
       يستهدف التنوع الثقافي 12,14
       يوجد معلومة للمعلم  12,15
       توجد فقرة القراءة الفاعلة  12,16
       توجد توجيهات الستخدام المختبر االفتراضي 12,17
       توجد فقرة نشاط 12,18
       توجد فقرة استخدام المفردات العلمية  12,19
       use an analogتوجد فقرة استخدام التشابه  12,20

فقرات مرحلة التقويم تتسرم بالوضروح  واالرتبراط  13المؤشر
       بفقرة التقويم في كتاب الطالب 
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8,1 

خلفيرررررة ) تررررروفر فقررررررة المسررررراعدة فررررري التحضرررررير
علميرررة لكرررل درس ، تتررروفر فقررررة التعررررف علرررى 
المفررررراهيم الخاطئررررررة بتحديرررررد المفهرررررروم الخرررررراطئ 

رحرررات ألسرررراليب معالجتررره ومقترررررح لتعزيررررز ومقت
 (الفهم الصحيح

     

 

8,2 

ترزود افتتاحيررة الفصررل المعلررم بالتوجيهررات علررى 
هرررررروامش صررررررفحتي كنرررررراب الطالررررررب متضررررررمنة 

تحديررررد لرررررقم الرررردرس، فقرررررة توضررررح مضرررررمون )
جابررررررات دفتررررررر العلرررررروم،  الصررررررورة، توجيهررررررات وا 
مناقشرررررة الفكرررررررة العامررررررة، فقرررررررة لالسررررررتفادة مررررررن 

فاعليرررررررررررررة ، إرشرررررررررررررادات التجربرررررررررررررة السررررررررررررربورة الت
االسرررتهاللية تتضرررمن الهررردف  مرررع تحديرررد نمرررط 
الرررتعلم ومسرررتويات القررردرة بأيقونرررات دالرررة عليهرررا 
واألدوات واستراتيجيات التردريس والتفكيرر الناقرد 
والتقررررررررررويم ،  إرشررررررررررادات للمطويررررررررررة باسررررررررررتخدام 

 (مصادر الفصول، وسائط اضافية للفصل

     

 

م أداء الطالررررررب متعررررررددة تترررررروفر خيررررررارات لتقرررررروي 9المؤشر
       .المستويات للفصل

9,1 
إجابات لألسرئلة ) تتضمن فقرة مراجعة الفصل 

الرررواردة فرررري مراجعررررة الفصرررل، يوجررررد توجيهررررات 
 ، يقدم مصادر التقويمExam viewفقرة   

     
 

يررررزود إجابررررات لجميررررع أجررررزاء أسررررئلة االختبررررار  9,2
       المقنن

المواصفة  
5 

      تصميم الدروس يظهر االتساق في
 

يقررردم توجيهرررات للمعلرررم لتنفيرررذ الررردرس  بنمطيرررة   10المؤشر 
       واضحة ومتّسقة مع طبيعة المحتوى

10,1 
تظهررررر افتتاحيررررة الرررردرس  فرررري صررررورة افتتاحيررررة 
الررردرس فررري كتررراب الطالرررب  وتنرررتظم توجيهرررات 

 المعلم في الهوامش
     

 

       (لتقويمالتحفيز التدريس ا)تحدد مراحل الدرس  10,2

ترررررررتبط  فقرررررررات توجيهررررررات المعلررررررم بمضررررررامين  10,3
       صفحات كتاب الطالب 

فقرات مرحلة التحفيز تتسرم بالوضروح واالرتبراط  المؤشر11
       بمضمون صفحة كتاب الطالب 
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

11,1 
صررورة مررن الشررفافية ) تتضررمن مرحلررة التحفيررز 

المسررررتخدمة فرررري  مررررع إضررررافة أليقونررررة السرررربورة 
 ية  وتحديد نمط التعلم ومستويات القدرة التفاعل

     
 

       توجد توجيهات لفقرة الربط مع المعرفة السابقة  11,2

يتضمن فقرة تتعلق بر استخدام المصادر للدرس  11,3
       بتحديد للصفحات المستهدفة

فقرات مرحلة التدريس تتسم بالوضوح واالرتباط  12المؤشر 
       لب بمضمون صفحة كتاب الطا

يرررررررررررررزود بمناقشرررررررررررررة لموضررررررررررررروع محررررررررررررردد مرررررررررررررن  12,1
       (نقاش)الدرس

جابررررات المختبررررر المصررررغر  12,2 يررررزود بتوجيهررررات وا 
       (تجربة)

       يوجد فقرة عرض عملي  12,3
       يوضح استخدام الصور والرسوم واألشكال 12,4
       يوجد إجابات أسئلة الرسوم واألشكال 12,5
       توجيهات دفتر العلوميوجد  12,6
       يوجد عرض سريع 12,7
       يتضمن فقرة حقيقة ممتعه 12,8
       يوجد الربط مع المعارف ،المهن ، الصحة  12,9
       يوجد فقرة نشاط استقصائي  12,10
       يوجد إجابات ماذا قرأت ، تطبيقات العلوم  12,11

اهيم الخاطئررة الغيررر يتضررمن التعرررف علررى المفرر 12,12
       صحيحة

       يطرح طرق تدريس متنوعة 12,13
       يستهدف التنوع الثقافي 12,14
       يوجد معلومة للمعلم  12,15
       توجد فقرة القراءة الفاعلة  12,16
       توجد توجيهات الستخدام المختبر االفتراضي 12,17
       توجد فقرة نشاط 12,18
       توجد فقرة استخدام المفردات العلمية  12,19
       use an analogتوجد فقرة استخدام التشابه  12,20

فقرات مرحلة التقويم تتسرم بالوضروح  واالرتبراط  13المؤشر
       بفقرة التقويم في كتاب الطالب 
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332 
 

 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يوجد تداخالت يومية تتضمن التحقق من الفهم  13.1
عادة التدريس        وا 

       يوجد فقرة التقويم وتتضمن التقويم األدائي 13,2
       يزود إجابات أسئلة مراجعة الدرس 13,3

 

333 
 

أحياء -الصف األول الثانوي   

 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة 

 1المؤّشر 
يشمل المحتروى أنشرطة متنوعرة معتمردة علرى 
االستقصرراء، وتررزّود الطررالب بفررر  متعررددة 

 .ليكونوا متعلمين نشطين
     

 

1.1 

التجرررررررررررارب االسرررررررررررتهاللية، "تقرررررررررردم أنشرررررررررررطة 
فرصرررا " والتجرررارب، ومختبرررر تحليرررل البيانرررات

قصررررررراءات وجمرررررررع للطرررررررالب لتخطررررررريط االست
 البيانات وتحليل األدلة

     

 

1.2 
الطرالب علرى " مختبر األحيراء"تشجع فقرات 

تطبيق مهارات العلوم االستقصائية باستخدام 
 (صمم تجربتك)تصميم من اختيارهم 

     
 

1.3 
تقدم المختبررات االفتراضرية الفرصرة للطرالب 
لتطبيررق المهررارات االستقصررائية فرري الفصررول 

 (بدون استخدام المعمل)عتيادية الدراسية اال
     

 

يطور المحتروى عمليرات العلرم ضرمن أنشرطة  2المؤّشر 
       وسياقات مختلفة

يشرررررجع التفكيرررررر الناقرررررد الموجرررررود فررررري تقرررررويم  2.1
       الفصل مهارات العمليات العلمية

2.2 
تقرررررردم أدلررررررة المهررررررارات أفكررررررارا حررررررول أهميررررررة 

فرري )هررا مهررارات عمليررات العلررم وكيفيررة تطوير 
 (مرجعيات الطالب

     
 

2.3 

تقدم أنشطة المختبرات بجميع أنواعهرا فرصرا 
كثيررررة لممارسرررة مهرررارات عمليرررات العلرررم مثرررل 
المالحظة واالسرتنباط والتنبرؤ ومعرفرة السربب 

 ...والنتيجة و

     

 

2.4 

يركررز المحترروى علررى تنميررة مهررارات عمليررات 
العلرررررم فررررري دليرررررل المختبرررررر، ودليرررررل مختبرررررر 

صاء، ودليل المجسات للمختبرات، في االستق
 كل مختبر

     

 

اعتمرراد بنرراء المحترروى علررى الررتعلم المتمركررز  2المواصفة 
       حول الطالب
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 سطالصف الثاني المتو  –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يوجد تداخالت يومية تتضمن التحقق من الفهم  13.1
عادة التدريس        وا 

       يوجد فقرة التقويم وتتضمن التقويم األدائي 13,2
       يزود إجابات أسئلة مراجعة الدرس 13,3
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أحياء -الصف األول الثانوي   

 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة 

 1المؤّشر 
يشمل المحتروى أنشرطة متنوعرة معتمردة علرى 
االستقصرراء، وتررزّود الطررالب بفررر  متعررددة 

 .ليكونوا متعلمين نشطين
     

 

1.1 

التجرررررررررررارب االسرررررررررررتهاللية، "تقرررررررررردم أنشرررررررررررطة 
فرصرررا " والتجرررارب، ومختبرررر تحليرررل البيانرررات

قصررررررراءات وجمرررررررع للطرررررررالب لتخطررررررريط االست
 البيانات وتحليل األدلة

     

 

1.2 
الطرالب علرى " مختبر األحيراء"تشجع فقرات 

تطبيق مهارات العلوم االستقصائية باستخدام 
 (صمم تجربتك)تصميم من اختيارهم 

     
 

1.3 
تقدم المختبررات االفتراضرية الفرصرة للطرالب 
لتطبيررق المهررارات االستقصررائية فرري الفصررول 

 (بدون استخدام المعمل)عتيادية الدراسية اال
     

 

يطور المحتروى عمليرات العلرم ضرمن أنشرطة  2المؤّشر 
       وسياقات مختلفة

يشرررررجع التفكيرررررر الناقرررررد الموجرررررود فررررري تقرررررويم  2.1
       الفصل مهارات العمليات العلمية

2.2 
تقرررررردم أدلررررررة المهررررررارات أفكررررررارا حررررررول أهميررررررة 

فرري )هررا مهررارات عمليررات العلررم وكيفيررة تطوير 
 (مرجعيات الطالب

     
 

2.3 

تقدم أنشطة المختبرات بجميع أنواعهرا فرصرا 
كثيررررة لممارسرررة مهرررارات عمليرررات العلرررم مثرررل 
المالحظة واالسرتنباط والتنبرؤ ومعرفرة السربب 

 ...والنتيجة و

     

 

2.4 

يركررز المحترروى علررى تنميررة مهررارات عمليررات 
العلرررررم فررررري دليرررررل المختبرررررر، ودليرررررل مختبرررررر 

صاء، ودليل المجسات للمختبرات، في االستق
 كل مختبر

     

 

اعتمرراد بنرراء المحترروى علررى الررتعلم المتمركررز  2المواصفة 
       حول الطالب
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يؤكررد المحترروى علررى تنشرريط المعرفررة المسرربقة  3المؤّشر 
      وأخذها باالعتبار

 

3.1 
يرررررروفر المحترررررروى إرشررررررادات لررررررربط المعرفرررررررة 

مثرررل مراجعرررة )السرررابقة بالمعلومرررات الجديررردة 
 ( المفردات و الربط مع الحياة 

     
 

3.2 
يقدم نشاطات معملية متعددة تسرمح للطرالب 
الختبررررار فهمهررررم مقابررررل المعلومررررات الجديرررردة 

 .والشواهد
     

 

3.3 
يرروفر المحترروى فرصررا الختبررار فهررم الطررالب 

مثرل )في مقابل المعلومرات والردالئل الجديردة 
 (ماذا قرات

     
 

يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية  4المؤّشر 
      التعلم

 

يستقصرررري الطالررررب ويقرررريم فرضررررياته ويعرررردلها  4.1
      معتمدا على البيانات التي يتم جمعها

 

4.2 
يسرراعد المحترروى الطررالب للتحقررق مررن الفهررم 
والحصررول علرررى تغذيرررة راجعرررة فوريرررة ضرررمن 

 ، مراجعة الفصل (التقويم)مراجعة الدرس 
     

 

تررررروفر أهرررررداف الرررررتعلم فررررري الررررردروس فرصرررررا  4.3
      للطالب لالستعداد للتعلم  

 

4.4 
يسرتطيع الطرالب الوصرول لمراجعرة الفصرول 
التفاعليرررررة واالختبرررررارات الذاتيرررررة ضرررررمن فقررررررة 

 "األحياء عبر المواقع االلكترونية"
     

 

       يزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرتباط  5المؤّشر

5.1 
ع السرررربورة الذكيررررة تفاعررررل الطالررررب مررررع تشررررج

العررررروض مررررن خررررالل ترررروفير منفررررذا  لمواقررررع 
 ذات عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية 

     
 

5.2 
تشجع فقرة الربط مع الحيراة الفضرول العلمري 
لردى الطالررب ليررربط المحترروى بالحيرراة اليوميررة 

 والمهن 
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.3 

الب يشجع موقع التعلم االلكتروني تفاعل الط
: مررررع المحترررروى العلمرررري فرررري أربررررع مجرررراالت
تررروفير محتررروى الكترونررري يستكشرررف المفررراهيم 

، (Concepts in Motion)بطريقرة حركيرة 
روابرررررررط المختبررررررررات االفتراضرررررررية والتشرررررررريح 
االفتراضرري، الوصررول إلررى روابررط المزيررد مررن 
المعلومرررات والمشررراريع والنشررراطات، مراجعرررة 
ي الكترونيرررة للمحتررروى مرررع المسررراعد الشخصررر
 التفاعلي واجراء اختبارات التقويم الذاتي   

     

 

5.4 
يقرردم المحترروى تجررارب تركررز علررى أسررئلة مررن 
واقرررررع الطرررررالب وترررررربط المحتررررروى وخطررررروات 

 . االستكشاف العلمي بالعالم الخارجي
     

 

يبرردأ كررل فصررل بصررورة ملونررة لجررذب اهتمررام  5.5
       الطالب

       ين جميع الطالبيشجع المحتوى التشاركية ب 6المؤّشر 

تسررررررررررمح مختبرررررررررررات اإلنترنررررررررررت والمشرررررررررراريع  6.1
      اإللكترونية بمشاركة آراء وأفكار الطالب 

 

       يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

توفر األنشرطة فرصرا للعمرل التعراوني لجميرع  7.1
      الطالب

 

7.2 

يرررروفر   الموقررررع االلكترونرررري    تقيرررريم ذاترررري  
ة مراجعة لنهاية الفصل للحصرول علرى وأسئل

تغذيرررة راجعرررة مرررن أجرررل تقرررديم فرررر  متاحرررة 
 للجميع لتحقيق الفهم 

     

 

7.3 

تترررروفر اتخرررراذ العلرررروم كمهنررررة المسررررتقبل فرررري 
مهرن مرتبطرة مرع علرم )الكتاب بأيقونة مميرزة 

إضررافة إلررى رابررط لموقررع الكترونرري ( األحيرراء
للتوسرررررع حرررررول موضررررروع إسرررررهامات العلمررررراء 

 والرجال النساء 

     

 

يسررتهدف المحترروى تنميررة مهررارات االسررتذكار  3المواصفة 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضررررمن المحترررروى فرصررررا لتطرررروير مهررررارات  8المؤّشر 
      تدوين المالحظات
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يؤكررد المحترروى علررى تنشرريط المعرفررة المسرربقة  3المؤّشر 
      وأخذها باالعتبار

 

3.1 
يرررررروفر المحترررررروى إرشررررررادات لررررررربط المعرفرررررررة 

مثرررل مراجعرررة )السرررابقة بالمعلومرررات الجديررردة 
 ( المفردات و الربط مع الحياة 

     
 

3.2 
يقدم نشاطات معملية متعددة تسرمح للطرالب 
الختبررررار فهمهررررم مقابررررل المعلومررررات الجديرررردة 

 .والشواهد
     

 

3.3 
يرروفر المحترروى فرصررا الختبررار فهررم الطررالب 

مثرل )في مقابل المعلومرات والردالئل الجديردة 
 (ماذا قرات

     
 

يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية  4المؤّشر 
      التعلم

 

يستقصرررري الطالررررب ويقرررريم فرضررررياته ويعرررردلها  4.1
      معتمدا على البيانات التي يتم جمعها

 

4.2 
يسرراعد المحترروى الطررالب للتحقررق مررن الفهررم 
والحصررول علرررى تغذيرررة راجعرررة فوريرررة ضرررمن 

 ، مراجعة الفصل (التقويم)مراجعة الدرس 
     

 

تررررروفر أهرررررداف الرررررتعلم فررررري الررررردروس فرصرررررا  4.3
      للطالب لالستعداد للتعلم  

 

4.4 
يسرتطيع الطرالب الوصرول لمراجعرة الفصرول 
التفاعليرررررة واالختبرررررارات الذاتيرررررة ضرررررمن فقررررررة 

 "األحياء عبر المواقع االلكترونية"
     

 

       يزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرتباط  5المؤّشر

5.1 
ع السرررربورة الذكيررررة تفاعررررل الطالررررب مررررع تشررررج

العررررروض مررررن خررررالل ترررروفير منفررررذا  لمواقررررع 
 ذات عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية 

     
 

5.2 
تشجع فقرة الربط مع الحيراة الفضرول العلمري 
لردى الطالررب ليررربط المحترروى بالحيرراة اليوميررة 

 والمهن 
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.3 

الب يشجع موقع التعلم االلكتروني تفاعل الط
: مررررع المحترررروى العلمرررري فرررري أربررررع مجرررراالت
تررروفير محتررروى الكترونررري يستكشرررف المفررراهيم 

، (Concepts in Motion)بطريقرة حركيرة 
روابرررررررط المختبررررررررات االفتراضرررررررية والتشرررررررريح 
االفتراضرري، الوصررول إلررى روابررط المزيررد مررن 
المعلومرررات والمشررراريع والنشررراطات، مراجعرررة 
ي الكترونيرررة للمحتررروى مرررع المسررراعد الشخصررر
 التفاعلي واجراء اختبارات التقويم الذاتي   

     

 

5.4 
يقرردم المحترروى تجررارب تركررز علررى أسررئلة مررن 
واقرررررع الطرررررالب وترررررربط المحتررررروى وخطررررروات 

 . االستكشاف العلمي بالعالم الخارجي
     

 

يبرردأ كررل فصررل بصررورة ملونررة لجررذب اهتمررام  5.5
       الطالب

       ين جميع الطالبيشجع المحتوى التشاركية ب 6المؤّشر 

تسررررررررررمح مختبرررررررررررات اإلنترنررررررررررت والمشرررررررررراريع  6.1
      اإللكترونية بمشاركة آراء وأفكار الطالب 

 

       يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

توفر األنشرطة فرصرا للعمرل التعراوني لجميرع  7.1
      الطالب

 

7.2 

يرررروفر   الموقررررع االلكترونرررري    تقيرررريم ذاترررري  
ة مراجعة لنهاية الفصل للحصرول علرى وأسئل

تغذيرررة راجعرررة مرررن أجرررل تقرررديم فرررر  متاحرررة 
 للجميع لتحقيق الفهم 

     

 

7.3 

تترررروفر اتخرررراذ العلرررروم كمهنررررة المسررررتقبل فرررري 
مهرن مرتبطرة مرع علرم )الكتاب بأيقونة مميرزة 

إضررافة إلررى رابررط لموقررع الكترونرري ( األحيرراء
للتوسرررررع حرررررول موضررررروع إسرررررهامات العلمررررراء 

 والرجال النساء 

     

 

يسررتهدف المحترروى تنميررة مهررارات االسررتذكار  3المواصفة 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضررررمن المحترررروى فرصررررا لتطرررروير مهررررارات  8المؤّشر 
      تدوين المالحظات
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يررررردعم المحتررررروى مهرررررارة تررررردوين المالحظرررررات  8.1
      بشكل منظم

 

تررردوين  تررروفر المطويرررات فرصرررا لتنميرررة مهرررارة 8.2
      المالحظات

 

يسرررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري   9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

والرئيسرة مثرراال ( عامررة)تروفر األفكررار الكبررى  9.1
      لكيفية تلخي  وعرض المعلومات

 

تسرررررراعد المطويررررررات الطررررررالب علررررررى تنظرررررريم  9.2
      وتلخي  المعلومات

 

دليل مراجعه )ذكار يشمل التقويم ودليل االست 9.3
      ملخصات للمعلومات( الفصل

 

يررررررروفر التقرررررررويم بنهايرررررررة كرررررررل درس ملخصرررررررا  9.4
      لألفكار الرئيسة

 

9.5 

تقررردم المشرررروعات علرررى الشررربكة االلكترونيرررة 
للطرررالب سلسرررلة مرررن األسرررئلة وتتطلرررب مرررنهم 
كتابررررة ملخصررررات للمعلومررررات الترررري جمعوهررررا 

 من بحثهم في االنترنت

     

 

 10ر المؤشّ 
يسرررررررررررتهدف المحتررررررررررروى تطررررررررررروير اسرررررررررررتخدام 
المخططررررررات التنظيميررررررة الصررررررورية وخرررررررائط 

 المفاهيم
     

 

ُيوجه الطالرب فري تقرويم الفصرل لبنراء خررائط  10.1
      المفاهيم والمنظمات البيانية

 

تُررروفر المطويرررات فرصرررا لتصرررميم المنظمرررات  10.2
       التخطيطية

اعليررة للطررالب تسررمح المواقررع االلكترونيررة التف 10.3
       ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم ادخالها

ربررط محترروى العلرروم بمهررارات القررراءة والكتابررة  4المواصفة
       والحوار

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

11.1 
علرررى التركيرررز علرررى " مررراذا قررررأت"ُتحفرررز فقررررة 

هرررم مرررا تمررررت الفكررررة الرئيسرررة واسرررترجاعها وف
 قراءته
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       توفر المطويات توجيهات لتعزيز القراءة  11.2

11.3 
يشررررمل االختبررررار المقررررنن أسررررئلة تعتمررررد علررررى 
تحديرد مواضريع قرائيرة لتعزيرز وتقيريم مهرارات 

 القراءة لدى الطالب
     

 

تررررررررررد المصرررررررررطلحات معرفرررررررررة فررررررررري مسررررررررررد  11.4
      المصطلحات

 

11.5 
الناقرررد فرصرررا للطالرررب  تررروفر أنشرررطة التفكيرررر

ليشرررررح ويقيررررريم ويحلرررررل ويسرررررتنتج ممرررررا تمرررررت 
 قراءته

     
 

11.6 
 CD Rom)توفر أنشطة أحجيات المفردات 

Puzzel Makers ) فرصرررا لفهرررم معررراني
 المفردات المهمة

     
 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

12.1 

تسرراعد صررور المفرراهيم العلميررة والمخططررات 
 Nationalالبيانيرررررررة المسرررررررتقاة مرررررررن 

geographic  فرري كررل فصررل الطررالب فهررم
 وتفسير الصور

     

 

12.2 
تركرررررز الحقرررررائق فررررري علرررررم األحيررررراء المرافقرررررة 
للصورة في صرفحة افتتاحيرة  الفصرل اهتمرام 

 الطالب على المحتوى العلمي للفصل
     

 

12.3 

تتكامرررررررل الصرررررررور والمخططرررررررات والبيانرررررررات 
م البيانيرة مرع النصرو  والتوضيحات والرسرو 

المرافقرررررة لهرررررا لتوضررررريح المحتررررروى ومسررررراعدة 
الطررررالب علررررى تفسررررير المعلومررررات البصرررررية 

 ويشار إليها في متن ن  المحتوى

     

 

12.4 

تشررررررمل مجموعررررررة مررررررن المررررررؤثرات البصرررررررية 
المتضررررمنة فرررري مصررررادر الررررتعلم االلكترونيررررة 

( العرررروض التقديميرررة فررري السررربورة التفاعليرررة)
 ومعامل افتراضية  مواقعا للمهنة

     

 

يررردعم المحتررروى تطررروير مهرررارات الكتابرررة فررري  13المؤّشر 
      العلوم
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يررررردعم المحتررررروى مهرررررارة تررررردوين المالحظرررررات  8.1
      بشكل منظم

 

تررردوين  تررروفر المطويرررات فرصرررا لتنميرررة مهرررارة 8.2
      المالحظات

 

يسرررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري   9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

والرئيسرة مثرراال ( عامررة)تروفر األفكررار الكبررى  9.1
      لكيفية تلخي  وعرض المعلومات

 

تسرررررراعد المطويررررررات الطررررررالب علررررررى تنظرررررريم  9.2
      وتلخي  المعلومات

 

دليل مراجعه )ذكار يشمل التقويم ودليل االست 9.3
      ملخصات للمعلومات( الفصل

 

يررررررروفر التقرررررررويم بنهايرررررررة كرررررررل درس ملخصرررررررا  9.4
      لألفكار الرئيسة

 

9.5 

تقررردم المشرررروعات علرررى الشررربكة االلكترونيرررة 
للطرررالب سلسرررلة مرررن األسرررئلة وتتطلرررب مرررنهم 
كتابررررة ملخصررررات للمعلومررررات الترررري جمعوهررررا 

 من بحثهم في االنترنت

     

 

 10ر المؤشّ 
يسرررررررررررتهدف المحتررررررررررروى تطررررررررررروير اسرررررررررررتخدام 
المخططررررررات التنظيميررررررة الصررررررورية وخرررررررائط 

 المفاهيم
     

 

ُيوجه الطالرب فري تقرويم الفصرل لبنراء خررائط  10.1
      المفاهيم والمنظمات البيانية

 

تُررروفر المطويرررات فرصرررا لتصرررميم المنظمرررات  10.2
       التخطيطية

اعليررة للطررالب تسررمح المواقررع االلكترونيررة التف 10.3
       ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم ادخالها

ربررط محترروى العلرروم بمهررارات القررراءة والكتابررة  4المواصفة
       والحوار

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

11.1 
علرررى التركيرررز علرررى " مررراذا قررررأت"ُتحفرررز فقررررة 

هرررم مرررا تمررررت الفكررررة الرئيسرررة واسرررترجاعها وف
 قراءته
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       توفر المطويات توجيهات لتعزيز القراءة  11.2

11.3 
يشررررمل االختبررررار المقررررنن أسررررئلة تعتمررررد علررررى 
تحديرد مواضريع قرائيرة لتعزيرز وتقيريم مهرارات 

 القراءة لدى الطالب
     

 

تررررررررررد المصرررررررررطلحات معرفرررررررررة فررررررررري مسررررررررررد  11.4
      المصطلحات

 

11.5 
الناقرررد فرصرررا للطالرررب  تررروفر أنشرررطة التفكيرررر

ليشرررررح ويقيررررريم ويحلرررررل ويسرررررتنتج ممرررررا تمرررررت 
 قراءته

     
 

11.6 
 CD Rom)توفر أنشطة أحجيات المفردات 

Puzzel Makers ) فرصرررا لفهرررم معررراني
 المفردات المهمة

     
 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

12.1 

تسرراعد صررور المفرراهيم العلميررة والمخططررات 
 Nationalالبيانيرررررررة المسرررررررتقاة مرررررررن 

geographic  فرري كررل فصررل الطررالب فهررم
 وتفسير الصور

     

 

12.2 
تركرررررز الحقرررررائق فررررري علرررررم األحيررررراء المرافقرررررة 
للصورة في صرفحة افتتاحيرة  الفصرل اهتمرام 

 الطالب على المحتوى العلمي للفصل
     

 

12.3 

تتكامرررررررل الصرررررررور والمخططرررررررات والبيانرررررررات 
م البيانيرة مرع النصرو  والتوضيحات والرسرو 

المرافقرررررة لهرررررا لتوضررررريح المحتررررروى ومسررررراعدة 
الطررررالب علررررى تفسررررير المعلومررررات البصرررررية 

 ويشار إليها في متن ن  المحتوى

     

 

12.4 

تشررررررمل مجموعررررررة مررررررن المررررررؤثرات البصرررررررية 
المتضررررمنة فرررري مصررررادر الررررتعلم االلكترونيررررة 

( العرررروض التقديميرررة فررري السررربورة التفاعليرررة)
 ومعامل افتراضية  مواقعا للمهنة

     

 

يررردعم المحتررروى تطررروير مهرررارات الكتابرررة فررري  13المؤّشر 
      العلوم
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13.1 
يكترررررررب الطالرررررررب شررررررررحا وتوضررررررريحا لنترررررررائج 
التجرررررارب ويجيرررررب عرررررن األسرررررئلة فررررري تقرررررويم 

 الفصل
     

 

13.2 
يوجد دعوة للكتابة في متن المحتروى والتقرويم 
أحيانررررا لررررربط المحتررررروى العلمرررري مررررن خرررررالل 

 از مهمة كتابيةانج
     

 

13.3 
تررررردرب أنشرررررطة مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة 
الطالررررررررررب علررررررررررى الكتابررررررررررة معتمرررررررررردا علررررررررررى 

 المالحظات التي تم تدوينها
     

 

يقررررررردم المحتررررررروى فرصرررررررا لتطررررررروير مهرررررررارات  14المؤّشر 
      المحادثة والتواصل اللفظي

 

14.1 
تشررمل السررمات الموجررودة فرري عالقررة األحيرراء 

اء جرردل بررين الطررالب لمناقشررة بررالمجتمع إجررر 
 مختلف اآلراء 

     
 

14.2 
تشررررررجع أنشررررررطة التفكيررررررر الناقررررررد واألسررررررئلة  

المتضرررمنة بكرررل فصرررل الطرررالب علرررى شررررح 
 المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء

     
 

ربررررررط محترررررروى العلرررررروم بررررررالطرق والمهررررررارات  5المواصفة 
      الرياضية

 

حرل المشركالت لردى  يطور المحتروى مهرارت 15المؤّشر 
      الطالب

 

15.1 

تروفر النشراطات المخبريرة والنشراطات ضررمن 
ضرررررمن حقيبرررررة )المرررررواد التعليميرررررة اإلضرررررافية 

للطرررالب تطبيرررق مهرررارات االسرررتدالل ( المعلرررم
(reasoning?) 

     

 

15.2 
يؤكرررد المحتررروى العالقرررة مرررع الرياضررريات مرررن 
خررالل حررل المسررائل ضررمن فقرررة الرياضرريات 

 ياءفي علم األح
     

 

يسرررررررتهدف تطررررررروير مهرررررررارات القيررررررراس لررررررردى  16المؤّشر 
      الطالب

 

تروفر التمرارين واألسرئلة تردريبا علرى اسررتخدام  16.1
      أدوات القياس والحسابات المرتبطه
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتكامرررررررل القيررررررراس مرررررررع محتررررررروى المختبررررررررات  16.2
      (مختبر األحياء، تجربة)المتعددة 

 

مة بتسررررراؤالت يشرررررمل المرررررنهج معامرررررل مصرررررم 16.3
      مرتبطة بالقياس والبيانات

 

تررررروفر المختبررررررات الفرصرررررة للطرررررالب لجمرررررع  16.4
      البيانات باستخدام المجسات

 

يسررررتهدف تطرررروير مهررررارات السررررببية والتفكيررررر  17المؤّشر 
      الناقد

 

17.1 
األنشررطة واألنشررطة )تقرردم األنشررطة المخبريررة 

هررارات فرصررة لممارسررة وتطبيررق  م( اإلثرائيررة
 ( reasoning)السببية 

     
 

17.2 
تشمل مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة 
تتحرررردى التفكيررررر الناقررررد للطالررررب مررررن خررررالل 
 االستدالل والتوضيح والتنبؤ والسبب والنتيجة

     
 

يسررررررتهدف تطرررررروير مهررررررارات إعررررررداد وقررررررراءة  18المؤّشر 
      الرسوم البيانية لدى الطالب

 

18.1 
سرروم البيانيررة فرري الكتررب مررع شرررح تسررتخدم الر 

توضررررريحي وأسرررررئلة توجررررره الطرررررالب لتفسرررررير  
 البيانات

     
 

يتضمن تقويم الفصل رسوما بيانية  لتفسيرها  18.2
      .وبيانات رقمية للتعبير عنها بالشكل

 

تررروفر المعامرررل فرصرررا لبنررراء وتحليرررل الرسررروم  18.3
      البيانية من التجربة

 

18.4 
لرررب تعليمرررات حرررول أنرررواع يشرررمل كتررراب الطا

وطريقررررررة اسررررررتخدام وبنرررررراء الرسرررررروم البيانيررررررة 
 (ضمن مرجعيات الطالب )

     
 

يسررررتهدف المحترررروى تطرررروير مهررررارات تحليررررل  19المؤّشر 
       البيانات، واإلحصاء، واالحتماالت 

19.1 
مختبررررررررر تحليررررررررل )ترررررررروفر أنشررررررررطة المعمررررررررل 

فرصرررررا للطالرررررب لممارسرررررة تحليرررررل ( البيانرررررات
 حتمالية واإلحصاءالبيانات واال

     
 

أنشرررطة ( تجربرررة)يتضرررمن المعمرررل المصرررغر  19.2
       تنمي االحصاء واالحتماالت
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13.1 
يكترررررررب الطالرررررررب شررررررررحا وتوضررررررريحا لنترررررررائج 
التجرررررارب ويجيرررررب عرررررن األسرررررئلة فررررري تقرررررويم 

 الفصل
     

 

13.2 
يوجد دعوة للكتابة في متن المحتروى والتقرويم 
أحيانررررا لررررربط المحتررررروى العلمرررري مررررن خرررررالل 

 از مهمة كتابيةانج
     

 

13.3 
تررررردرب أنشرررررطة مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة 
الطالررررررررررب علررررررررررى الكتابررررررررررة معتمرررررررررردا علررررررررررى 

 المالحظات التي تم تدوينها
     

 

يقررررررردم المحتررررررروى فرصرررررررا لتطررررررروير مهرررررررارات  14المؤّشر 
      المحادثة والتواصل اللفظي

 

14.1 
تشررمل السررمات الموجررودة فرري عالقررة األحيرراء 

اء جرردل بررين الطررالب لمناقشررة بررالمجتمع إجررر 
 مختلف اآلراء 

     
 

14.2 
تشررررررجع أنشررررررطة التفكيررررررر الناقررررررد واألسررررررئلة  

المتضرررمنة بكرررل فصرررل الطرررالب علرررى شررررح 
 المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء

     
 

ربررررررط محترررررروى العلرررررروم بررررررالطرق والمهررررررارات  5المواصفة 
      الرياضية

 

حرل المشركالت لردى  يطور المحتروى مهرارت 15المؤّشر 
      الطالب

 

15.1 

تروفر النشراطات المخبريرة والنشراطات ضررمن 
ضرررررمن حقيبرررررة )المرررررواد التعليميرررررة اإلضرررررافية 

للطرررالب تطبيرررق مهرررارات االسرررتدالل ( المعلرررم
(reasoning?) 

     

 

15.2 
يؤكرررد المحتررروى العالقرررة مرررع الرياضررريات مرررن 
خررالل حررل المسررائل ضررمن فقرررة الرياضرريات 

 ياءفي علم األح
     

 

يسرررررررتهدف تطررررررروير مهرررررررارات القيررررررراس لررررررردى  16المؤّشر 
      الطالب

 

تروفر التمرارين واألسرئلة تردريبا علرى اسررتخدام  16.1
      أدوات القياس والحسابات المرتبطه
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتكامرررررررل القيررررررراس مرررررررع محتررررررروى المختبررررررررات  16.2
      (مختبر األحياء، تجربة)المتعددة 

 

مة بتسررررراؤالت يشرررررمل المرررررنهج معامرررررل مصرررررم 16.3
      مرتبطة بالقياس والبيانات

 

تررررروفر المختبررررررات الفرصرررررة للطرررررالب لجمرررررع  16.4
      البيانات باستخدام المجسات

 

يسررررتهدف تطرررروير مهررررارات السررررببية والتفكيررررر  17المؤّشر 
      الناقد

 

17.1 
األنشررطة واألنشررطة )تقرردم األنشررطة المخبريررة 

هررارات فرصررة لممارسررة وتطبيررق  م( اإلثرائيررة
 ( reasoning)السببية 

     
 

17.2 
تشمل مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة 
تتحرررردى التفكيررررر الناقررررد للطالررررب مررررن خررررالل 
 االستدالل والتوضيح والتنبؤ والسبب والنتيجة

     
 

يسررررررتهدف تطرررررروير مهررررررارات إعررررررداد وقررررررراءة  18المؤّشر 
      الرسوم البيانية لدى الطالب

 

18.1 
سرروم البيانيررة فرري الكتررب مررع شرررح تسررتخدم الر 

توضررررريحي وأسرررررئلة توجررررره الطرررررالب لتفسرررررير  
 البيانات

     
 

يتضمن تقويم الفصل رسوما بيانية  لتفسيرها  18.2
      .وبيانات رقمية للتعبير عنها بالشكل

 

تررروفر المعامرررل فرصرررا لبنررراء وتحليرررل الرسررروم  18.3
      البيانية من التجربة

 

18.4 
لرررب تعليمرررات حرررول أنرررواع يشرررمل كتررراب الطا

وطريقررررررة اسررررررتخدام وبنرررررراء الرسرررررروم البيانيررررررة 
 (ضمن مرجعيات الطالب )

     
 

يسررررتهدف المحترررروى تطرررروير مهررررارات تحليررررل  19المؤّشر 
       البيانات، واإلحصاء، واالحتماالت 

19.1 
مختبررررررررر تحليررررررررل )ترررررررروفر أنشررررررررطة المعمررررررررل 

فرصرررررا للطالرررررب لممارسرررررة تحليرررررل ( البيانرررررات
 حتمالية واإلحصاءالبيانات واال

     
 

أنشرررطة ( تجربرررة)يتضرررمن المعمرررل المصرررغر  19.2
       تنمي االحصاء واالحتماالت
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

توفر أنشطة المعامل األخرى فرصا للطرالب  19.3
      لجمع وتحليل البيانات

 

19.4 
يتضرررررررمن كتررررررراب مهرررررررارات الطالرررررررب وصرررررررفا 
للمهارات المهمرة فري جمرع البيانرات وتحليلهرا 

 (الطالبضمن مرجعيات )
     

 

تررررروفر مختبرررررررات االنترنررررررت فرصررررررا للطالررررررب  19.5
      لتحليل بيانات لتجارب أفراد آخرين
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 أحياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 

يتميرررررز الشررررركل الخرررررارجي للكتررررراب بجاذبيتررررره  1المؤّشر 
      ومتانته

 

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1.1
       ترتبط صورة الغالف بموضوعات الكتاب  1.2

يكرررررررون الغرررررررالف الخلفررررررري امترررررررداد للغرررررررالف  1.3
       األمامي

يتضرررررمن الغرررررالف الخلفررررري قائمرررررة بوحررررردات  1.4
       تاب والموقع االلكترونيالك

1.5 
يتضررررررمن الغررررررالف الررررررداخلي مصررررررادر مررررررن 
االنترنررت موضررحا عليهررا مجرراالت االسررتفادة 

 من الموقع 
     

 

توجررررررررد صررررررررفحة تتضررررررررمن جرررررررردوال للرمرررررررروز  1.6
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صررفحة فرري الغررالف الررداخلي تتضررمن  1.7
      رجي صورة مصغرة للغالف الخا

 

       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.8
       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة
       أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

تتررررروفر فهرررررارس تعكررررررس محتويرررررات الكترررررراب  2.1
       ميزت بهامش علوي باللون األخضر

لوان تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة والفرعيرررررة برررررأ 2.2
      وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 

2.3 
يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون 
وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  

 المحتوى
     

 

2.4 
يوجررررد عنرررروان ورقررررم الوحرررردة أو الفصررررل فرررري 
علرى  الهرامش األعلرى للصرفحة بلرون أبريض
 خلفية صفراء للعنوان وزرقاء للرقم 

     
 

2.5 

يوجررد هررامش فرري الصررفحة األولررى الفتتاحيررة 
الفكرررة العامررة كتبررت بخررط )الفصررل يتضررمن 

سرررميك، أرقررررام الررردروس وعناوينهررررا واألفكررررار 
 ( الرئيسة لكل درس
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 أحياء  –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

توفر أنشطة المعامل األخرى فرصا للطرالب  19.3
      لجمع وتحليل البيانات

 

19.4 
يتضرررررررمن كتررررررراب مهرررررررارات الطالرررررررب وصرررررررفا 
للمهارات المهمرة فري جمرع البيانرات وتحليلهرا 

 (الطالبضمن مرجعيات )
     

 

تررررروفر مختبرررررررات االنترنررررررت فرصررررررا للطالررررررب  19.5
      لتحليل بيانات لتجارب أفراد آخرين
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 أحياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 

يتميرررررز الشررررركل الخرررررارجي للكتررررراب بجاذبيتررررره  1المؤّشر 
      ومتانته

 

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1.1
       ترتبط صورة الغالف بموضوعات الكتاب  1.2

يكرررررررون الغرررررررالف الخلفررررررري امترررررررداد للغرررررررالف  1.3
       األمامي

يتضرررررمن الغرررررالف الخلفررررري قائمرررررة بوحررررردات  1.4
       تاب والموقع االلكترونيالك

1.5 
يتضررررررمن الغررررررالف الررررررداخلي مصررررررادر مررررررن 
االنترنررت موضررحا عليهررا مجرراالت االسررتفادة 

 من الموقع 
     

 

توجررررررررد صررررررررفحة تتضررررررررمن جرررررررردوال للرمرررررررروز  1.6
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صررفحة فرري الغررالف الررداخلي تتضررمن  1.7
      رجي صورة مصغرة للغالف الخا

 

       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.8
       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة
       أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

تتررررروفر فهرررررارس تعكررررررس محتويرررررات الكترررررراب  2.1
       ميزت بهامش علوي باللون األخضر

لوان تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة والفرعيرررررة برررررأ 2.2
      وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 

2.3 
يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون 
وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  

 المحتوى
     

 

2.4 
يوجررررد عنرررروان ورقررررم الوحرررردة أو الفصررررل فرررري 
علرى  الهرامش األعلرى للصرفحة بلرون أبريض
 خلفية صفراء للعنوان وزرقاء للرقم 

     
 

2.5 

يوجررد هررامش فرري الصررفحة األولررى الفتتاحيررة 
الفكرررة العامررة كتبررت بخررط )الفصررل يتضررمن 

سرررميك، أرقررررام الررردروس وعناوينهررررا واألفكررررار 
 ( الرئيسة لكل درس

     

 



722

332 
 

 أحياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تُرنرررررررررررّظم فهررررررررارس الكترررررررراب بشرررررررركل يعكررررررررس  3المؤّشر 
      محتوياته ويمايز بينها

 

تتررررروفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات  3.1
      وضحة برقم الصفحاتالكتاب م

 

3.2 
تبرز أرقام الوحدات ببنط كبير وغامق ولرون 
أبررريض علرررى خلفيرررة حمرررراء والعنررراوين بخرررط 

 أحمر غامق
     

 

تكتب أرقام الصرفحات للوحردات أو الفصرول  3.3
      أمام اسمها مع محاذاة اليمين

 

3.4 
يكتررب رقررم صررفحة الوحرردة أو الفصررل بررنفس 

ابرررة اسرررم الوحررردة أو اللرررون المسرررتخدم فررري كت
 الفصل 

     
 

3.5 
تميرز أرقررام الرردروس ببررنط خررط صررغير أسررود 
غامق وتكتب في البداية محاذاة اليسرار قبرل 

 عنوان الدرس
     

 

تكترررررب أسرررررماء الررررردروس بخرررررط أسرررررود برررررنط  3.6
      صغير 

 

3.7 
يحررردد بدايرررة كررررل فصرررل برررررقم الصرررفحة فرررري 
الفهرس بخط غامق يكترب أمرام اسرم الفصرل 

 ذاة اليمينبمحا
     

 

يحررردد رقرررم الصرررفحة لكرررل درس فررري الفهررررس  3.8
      بخط غامق

 

يكترررررب اسرررررم النشررررراط المعملررررري بلرررررون أسرررررود  3.9
      وأمامه في محاذاة اليمين رقم الصفحة

 

توجرررد قائمرررة باألنشرررطة المعمليرررة بعرررد جررردول  3.10
      المحتويات

 

       ُتدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1

رقرررم )ترررقم الصرررور  تسلسرررليا حسرررب الفصرررل  4.2
       (الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

يوجد ن  مرافق لكل صرورة يكترب بعرد رقرم  4.3
      الصورة 

 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 
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 أحياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

الوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة تتسرررم الرمرررروز ب 5المؤشر 
      ومتسقة

 

توضرح الرمروز فري المكران المناسرب لهرا فرري  5.1
      المحتوى

 

       يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
       تستخدم رموز ذات داللة علمية 5.3

تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5.4
      نوع المحتوى

 

حات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة فررري تررررقم صرررف 6المؤشر 
      جميع أجزاءه

 

ترررقم الصررفحات باألرقررام الرومانيررة لمقرردمات  6.1
      الكتاب 

 

تررررررررقم الوحررررررردات والفصرررررررول رقميرررررررا حسرررررررب  6.2
      تسلسلها

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  6.3
      الصفحات 
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 أحياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تُرنرررررررررررّظم فهررررررررارس الكترررررررراب بشرررررررركل يعكررررررررس  3المؤّشر 
      محتوياته ويمايز بينها

 

تتررررروفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات  3.1
      وضحة برقم الصفحاتالكتاب م

 

3.2 
تبرز أرقام الوحدات ببنط كبير وغامق ولرون 
أبررريض علرررى خلفيرررة حمرررراء والعنررراوين بخرررط 

 أحمر غامق
     

 

تكتب أرقام الصرفحات للوحردات أو الفصرول  3.3
      أمام اسمها مع محاذاة اليمين

 

3.4 
يكتررب رقررم صررفحة الوحرردة أو الفصررل بررنفس 

ابرررة اسرررم الوحررردة أو اللرررون المسرررتخدم فررري كت
 الفصل 

     
 

3.5 
تميرز أرقررام الرردروس ببررنط خررط صررغير أسررود 
غامق وتكتب في البداية محاذاة اليسرار قبرل 

 عنوان الدرس
     

 

تكترررررب أسرررررماء الررررردروس بخرررررط أسرررررود برررررنط  3.6
      صغير 

 

3.7 
يحررردد بدايرررة كررررل فصرررل برررررقم الصرررفحة فرررري 
الفهرس بخط غامق يكترب أمرام اسرم الفصرل 

 ذاة اليمينبمحا
     

 

يحررردد رقرررم الصرررفحة لكرررل درس فررري الفهررررس  3.8
      بخط غامق

 

يكترررررب اسرررررم النشررررراط المعملررررري بلرررررون أسرررررود  3.9
      وأمامه في محاذاة اليمين رقم الصفحة

 

توجرررد قائمرررة باألنشرررطة المعمليرررة بعرررد جررردول  3.10
      المحتويات

 

       ُتدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1

رقرررم )ترررقم الصرررور  تسلسرررليا حسرررب الفصرررل  4.2
       (الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

يوجد ن  مرافق لكل صرورة يكترب بعرد رقرم  4.3
      الصورة 

 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 
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 أحياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

الوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة تتسرررم الرمرررروز ب 5المؤشر 
      ومتسقة

 

توضرح الرمروز فري المكران المناسرب لهرا فرري  5.1
      المحتوى

 

       يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
       تستخدم رموز ذات داللة علمية 5.3

تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5.4
      نوع المحتوى

 

حات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة فررري تررررقم صرررف 6المؤشر 
      جميع أجزاءه

 

ترررقم الصررفحات باألرقررام الرومانيررة لمقرردمات  6.1
      الكتاب 

 

تررررررررقم الوحررررررردات والفصرررررررول رقميرررررررا حسرررررررب  6.2
      تسلسلها

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  6.3
      الصفحات 
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
1 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز علرى األفكرار 
      الكبرى والوضوح    

 

ينرررتظم محتررروى الكتررراب حرررول األفكرررار الكبررررى  1المؤشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

تظهرررر أهرررداف الرررتعلم بوضررروح فررري بدايرررة كرررل  1.1
 درس

 
    

 

ترتبط الفكرة العامرة باألفكرار الرئيسرة بوضروح  1.2
 في بداية كل درس

 
    

 

يطور المحتوى المبنري علرى المعرايير األفكرار  1.3
 العامة بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

 
    

 

1.4 

تترروفر فرررر  تتررريح للطالرررب أن  يتعامرررل  مرررع 
اهيم الجديدة لعدة مرات بالمختبر وأنشرطة المف

القررررررررررراءة والكتابررررررررررة والمفررررررررررردات ومناقشررررررررررات 
 البصريات ومصادر االنترنت 

 

    

 

1.5 
تركز أشركال المختبررات المتعرددة المقدمرة فري 

علررى مهررارات االستقصرراء ( المررنهج)البرنررامج 
 وتطوير المهارات الرياضية 

 
    

 

سرررطواني يتررروفر كتررراب الطالرررب علرررى قرررر  ا 1.6
(DVD-ROM) 

 
    

 

تررررررروفر األحيررررررراء عبرررررررر المواقرررررررع االلكترونيرررررررة  1.7
 مصادر ألنشطة إضافية 

 
    

 

توفر األحياء عبر المواقع االلكترونيرة  فرصرا  1.8
 .للطالب للتعلم باستخدام تقنية الحاسب

 
    

 

المواصفة 
2 

االتسررراق والتركيرررز والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة 
       الكتاب

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2 المؤّشر

2.1 

يتضررمن الكترراب دليررل الطالررب لالسررتفادة مررن 
( Reading for Information)الكترراب 
ما قبرل القرراءة، أثنراء القرراءة، مرا : مقسمة إلى
 بعد القراءة

 

    

 

2.2 
يقسررم الكترراب إلررى وحرردات، وتقسررم كررل وحرردة 
إلرررررى فصرررررول، وفررررري كررررررل فصرررررل عررررردد مررررررن 

 .لدروسا
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.3 

: تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الكترراب مثررل
فهرس مختصر للمحتوى، نبذة عرن المرؤلفين )

وقائمة بالمستشارين، فهرس مفصل للمحتوى، 
فهرررررس خررررا  : )فهرررررس لمرجعيررررات الطالررررب

برررالمختبرات، فهررررس خرررا  بسرررمات األحيررراء 
في العالم الحقيقري، فهررس المهرن فري العلروم، 

 (فهرس المفاهيم

 

    

 

2.4 

( Student Resources)تتروفر مرجعيرات 
تقررردم دعمررررا إضررررافيا للمرررتعلم واألسرررررة، تشررررمل 

 Skill)المرجعيرررات كتيرررب بنررراء المهرررارات 
builder Handbook) معجرررررررررررم ،

مصرررررررطلحات، مالحرررررررق،  حقررررررروق الملكيرررررررات 
(Credits) 

 

    

 

       يوجد فهرس مفصل للمرجعيات  2.5

2.6 
مهررررارات حررررل  :يشررررمل كتيررررب بنرررراء المهررررارات

المشرررررركلة، والمهررررررارات الرياضررررررية، والجررررررداول 
 المرجعية

 
    

 

       يوجد معجم المصطلحات انجليزي 2.7

2.8 

تشررمل المالحررق علررى مفررردات الكترراب مرتبررة 
أبجررررررديا وموضررررررحة بأرقررررررام الصررررررفحات الترررررري 
وردت بهررررا، وفرررري حررررال كتررررب رقررررم الصررررفحة 
بررالخط المائررل يعنرري توضرريح المفررردة بصررورة، 

تررب بخررط غررامق يعنرري المصررطلح، ولررو ولررو ك
يردل علرى ( act)كتب بخط مائل مضراف لره 

 نشاط

 

    

 

ملكيرررررات : يوضرررررح فهررررررس حقررررروق الملكيرررررات 2.9
 الرسوم وملكيات الصور

      

       توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.10
المواصفة 

      يظهر االتساق في تصميم الوحدات 3
 

       م الوحدات بنمطية واضحة ومتّسقةتُرنرررظّ  3المؤّشر 

تفرررتح الوحررردة بصرررورة فررري صرررفحتين متقرررابلتين  3.1
 .لها عالقة بموضوع الوحدة
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
1 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز علرى األفكرار 
      الكبرى والوضوح    

 

ينرررتظم محتررروى الكتررراب حرررول األفكرررار الكبررررى  1المؤشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

تظهرررر أهرررداف الرررتعلم بوضررروح فررري بدايرررة كرررل  1.1
 درس

 
    

 

ترتبط الفكرة العامرة باألفكرار الرئيسرة بوضروح  1.2
 في بداية كل درس

 
    

 

يطور المحتوى المبنري علرى المعرايير األفكرار  1.3
 العامة بأنشطة ومعلومات داعمة ذات عالقة

 
    

 

1.4 

تترروفر فرررر  تتررريح للطالرررب أن  يتعامرررل  مرررع 
اهيم الجديدة لعدة مرات بالمختبر وأنشرطة المف

القررررررررررراءة والكتابررررررررررة والمفررررررررررردات ومناقشررررررررررات 
 البصريات ومصادر االنترنت 

 

    

 

1.5 
تركز أشركال المختبررات المتعرددة المقدمرة فري 

علررى مهررارات االستقصرراء ( المررنهج)البرنررامج 
 وتطوير المهارات الرياضية 

 
    

 

سرررطواني يتررروفر كتررراب الطالرررب علرررى قرررر  ا 1.6
(DVD-ROM) 

 
    

 

تررررررروفر األحيررررررراء عبرررررررر المواقرررررررع االلكترونيرررررررة  1.7
 مصادر ألنشطة إضافية 

 
    

 

توفر األحياء عبر المواقع االلكترونيرة  فرصرا  1.8
 .للطالب للتعلم باستخدام تقنية الحاسب

 
    

 

المواصفة 
2 

االتسررراق والتركيرررز والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة 
       الكتاب

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2 المؤّشر

2.1 

يتضررمن الكترراب دليررل الطالررب لالسررتفادة مررن 
( Reading for Information)الكترراب 
ما قبرل القرراءة، أثنراء القرراءة، مرا : مقسمة إلى
 بعد القراءة

 

    

 

2.2 
يقسررم الكترراب إلررى وحرردات، وتقسررم كررل وحرردة 
إلرررررى فصرررررول، وفررررري كررررررل فصرررررل عررررردد مررررررن 

 .لدروسا
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.3 

: تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الكترراب مثررل
فهرس مختصر للمحتوى، نبذة عرن المرؤلفين )

وقائمة بالمستشارين، فهرس مفصل للمحتوى، 
فهرررررس خررررا  : )فهرررررس لمرجعيررررات الطالررررب

برررالمختبرات، فهررررس خرررا  بسرررمات األحيررراء 
في العالم الحقيقري، فهررس المهرن فري العلروم، 

 (فهرس المفاهيم

 

    

 

2.4 

( Student Resources)تتروفر مرجعيرات 
تقررردم دعمررررا إضررررافيا للمرررتعلم واألسرررررة، تشررررمل 

 Skill)المرجعيرررات كتيرررب بنررراء المهرررارات 
builder Handbook) معجرررررررررررم ،

مصرررررررطلحات، مالحرررررررق،  حقررررررروق الملكيرررررررات 
(Credits) 

 

    

 

       يوجد فهرس مفصل للمرجعيات  2.5

2.6 
مهررررارات حررررل  :يشررررمل كتيررررب بنرررراء المهررررارات

المشرررررركلة، والمهررررررارات الرياضررررررية، والجررررررداول 
 المرجعية

 
    

 

       يوجد معجم المصطلحات انجليزي 2.7

2.8 

تشررمل المالحررق علررى مفررردات الكترراب مرتبررة 
أبجررررررديا وموضررررررحة بأرقررررررام الصررررررفحات الترررررري 
وردت بهررررا، وفرررري حررررال كتررررب رقررررم الصررررفحة 
بررالخط المائررل يعنرري توضرريح المفررردة بصررورة، 

تررب بخررط غررامق يعنرري المصررطلح، ولررو ولررو ك
يردل علرى ( act)كتب بخط مائل مضراف لره 

 نشاط

 

    

 

ملكيرررررات : يوضرررررح فهررررررس حقررررروق الملكيرررررات 2.9
 الرسوم وملكيات الصور

      

       توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.10
المواصفة 

      يظهر االتساق في تصميم الوحدات 3
 

       م الوحدات بنمطية واضحة ومتّسقةتُرنرررظّ  3المؤّشر 

تفرررتح الوحررردة بصرررورة فررري صرررفحتين متقرررابلتين  3.1
 .لها عالقة بموضوع الوحدة

 
    

 



726

333 
 

 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يوجرررررد فقررررررة نصرررررية ضرررررمن افتتاحيرررررة الوحررررردة  3.2
 تتضمن شرحا للصورة ومميزة بسهم

 
    

 

يوجرررررد مربرررررع نصررررري فررررري صرررررفحة االفتتاحيرررررة  3.3
 تتضمن موقع األحياء اإللكتروني

 
    

 

يعرررض فرري صررفحة اإلفتتاحيررة أرقررام الفصررول  3.4
 وعناوينها والفكرة العامة في كل فصل

 
    

 

تتضررمن صررفحة االفتتاحيررة مهنررة فرري األحيرراء  3.5
 ترتبط بموضوع الوحدة

 
    

 

3.6 
يظهررررر فرررري صررررفحة اإلفتتاحيررررة دعرررروة لمهمررررة 
كتابيررة فرري موضرروع الوحرردة بعررد زيررارة الموقررع 

 biologygmh.comااللكتروني 

 
    

 

المواصفة 
      يظهر االتساق في تصميم الفصول 4

 

يشررجع تصررميم مقرردمات الفصررل الطالررب علررى  4المؤّشر 
      التعلم

 

       يفتتح الفصل بصورة ممتدة في صفحة واحدة 4.1

4.2 
تظهررررر فرررري صررررفحة افتتاحيررررة الفصررررل أرقرررررام 
دروس الفصررررل وأبرررررزت عناوينهررررا، واألفكررررار 

 درس  الرئيسة لكل

 
    

 

تظهررر عبررارة ترررتبط بموضرروع الصررورة  ضررمن  4.3
 (حقائق في علم األحياء)أيقونة 

 
    

 

4.4 

يوجد في الصفحة المقابلة لصرفحة االفتتاحيرة 
إطررارا للتجربررة االسررتهاللية ينقسررم إلررى جررزأين 
األول للتجربرررررررررررررررة االسرررررررررررررررتهاللية، والثررررررررررررررراني 

حرررددت خطررروات إعرررداد المطويرررة : المطويرررات
مربع نصري لألحيراء عبرر المواقرع  إضافة إلى

االلكترونيرررررة يتضرررررمن توجيررررره لالسرررررتفادة مرررررن 
 موقع الكتاب االلكتروني

 

    

 

       تُرنرررّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 5مؤشر 

5.1 

 Study)يوجرررررد دليرررررل مراجعرررررة الفصرررررل 
Guide ) ينقسرررررم إلرررررى جرررررزأين األول مراجعرررررة

عرررررة األفكرررررار الرئيسرررررية، والجرررررزء الثررررراني مراج
 المفردات ويوجد تحديد لرقم الدرس والعنوان
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 5.2
       يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 5.3

5.4 
تتروفر صررفحة كاملرة لتصررور المفراهيم العلميررة 

لكررل ( شرررح المفرراهيم العلميررة بطريقررة بصرررية)
 ىبحسب المحتو ( … Visualizing)فصل 

     
 

5.5 

يوجد صفحة كاملة فري كرل فصرل تروفر اثرراء 
علمي ترتبط وتشرح الفكرة الرئيسة للفصل مع 

مختبرررر )موضررروعات العلررروم بالحيررراة الواقعيرررة 
المهررن، -صررمم بنفسررك، فرري الميرردان-األحيرراء

مسرررررتجدات فررررري علرررررم األحيررررراء، االكتشرررررافات 
 (الحيوية

     

 

       يوجد تقويم في نهاية كل الفصل  5.6
       يظهر االتساق في تصميم الدروس 5مواصفة 

يشررجع تصررميم مقرردمات الرردرس الطالررب علررى  6مؤشر 
      التعلم

 

6.1 
يتررررروفر هررررررامش جررررررانبي فررررري مقدمررررررة الرررررردرس 

األهرررررررداف، ومراجعرررررررة المفرررررررردات، : يتضرررررررمن
 والمفردات الجديدة 

     
 

تظهررررر الفكررررررة الرئيسرررررة بوضرررروح فررررري مقدمرررررة  6.2
      الدرس

 

 Real-world)توجرد فقررة الرربط مرع الحيراة  6.3
reading link )في مقدمة الدرس      

 

       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة   7المؤّشر 

صررممت الرردروس بنمطيررة واضررحة وثابترره فرري  7.1
      جميع الدروس

 

7.2 
باللون األصرفر داخرل دائررة ( √)تظهر أيقونة 

 Readingءة حمررررراء للتحقررررق مررررن القرررررا
Check في بعض فقرات الدرس 

     
 

7.3 
يرافررررق الررررن  صررررور ورسرررروم بيانيررررة ورسررررروم 
تخطيطيرررة وخررررائط انسررريابية وخررررائط معرفيرررة 
 وجداول على حسب الدروس والتخص 

     
 

تكتب المفردات التي تظهر للمرة األولى ببرنط  7.4
      غامق، إضافة إلى تظليلها باللون األصفر
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يوجرررررد فقررررررة نصرررررية ضرررررمن افتتاحيرررررة الوحررررردة  3.2
 تتضمن شرحا للصورة ومميزة بسهم

 
    

 

يوجرررررد مربرررررع نصررررري فررررري صرررررفحة االفتتاحيرررررة  3.3
 تتضمن موقع األحياء اإللكتروني

 
    

 

يعرررض فرري صررفحة اإلفتتاحيررة أرقررام الفصررول  3.4
 وعناوينها والفكرة العامة في كل فصل

 
    

 

تتضررمن صررفحة االفتتاحيررة مهنررة فرري األحيرراء  3.5
 ترتبط بموضوع الوحدة

 
    

 

3.6 
يظهررررر فرررري صررررفحة اإلفتتاحيررررة دعرررروة لمهمررررة 
كتابيررة فرري موضرروع الوحرردة بعررد زيررارة الموقررع 

 biologygmh.comااللكتروني 

 
    

 

المواصفة 
      يظهر االتساق في تصميم الفصول 4

 

يشررجع تصررميم مقرردمات الفصررل الطالررب علررى  4المؤّشر 
      التعلم

 

       يفتتح الفصل بصورة ممتدة في صفحة واحدة 4.1

4.2 
تظهررررر فرررري صررررفحة افتتاحيررررة الفصررررل أرقرررررام 
دروس الفصررررل وأبرررررزت عناوينهررررا، واألفكررررار 

 درس  الرئيسة لكل

 
    

 

تظهررر عبررارة ترررتبط بموضرروع الصررورة  ضررمن  4.3
 (حقائق في علم األحياء)أيقونة 

 
    

 

4.4 

يوجد في الصفحة المقابلة لصرفحة االفتتاحيرة 
إطررارا للتجربررة االسررتهاللية ينقسررم إلررى جررزأين 
األول للتجربرررررررررررررررة االسرررررررررررررررتهاللية، والثررررررررررررررراني 

حرررددت خطررروات إعرررداد المطويرررة : المطويرررات
مربع نصري لألحيراء عبرر المواقرع  إضافة إلى

االلكترونيرررررة يتضرررررمن توجيررررره لالسرررررتفادة مرررررن 
 موقع الكتاب االلكتروني

 

    

 

       تُرنرررّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 5مؤشر 

5.1 

 Study)يوجرررررد دليرررررل مراجعرررررة الفصرررررل 
Guide ) ينقسرررررم إلرررررى جرررررزأين األول مراجعرررررة

عرررررة األفكرررررار الرئيسرررررية، والجرررررزء الثررررراني مراج
 المفردات ويوجد تحديد لرقم الدرس والعنوان
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 5.2
       يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 5.3

5.4 
تتروفر صررفحة كاملرة لتصررور المفراهيم العلميررة 

لكررل ( شرررح المفرراهيم العلميررة بطريقررة بصرررية)
 ىبحسب المحتو ( … Visualizing)فصل 

     
 

5.5 

يوجد صفحة كاملة فري كرل فصرل تروفر اثرراء 
علمي ترتبط وتشرح الفكرة الرئيسة للفصل مع 

مختبرررر )موضررروعات العلررروم بالحيررراة الواقعيرررة 
المهررن، -صررمم بنفسررك، فرري الميرردان-األحيرراء

مسرررررتجدات فررررري علرررررم األحيررررراء، االكتشرررررافات 
 (الحيوية

     

 

       يوجد تقويم في نهاية كل الفصل  5.6
       يظهر االتساق في تصميم الدروس 5مواصفة 

يشررجع تصررميم مقرردمات الرردرس الطالررب علررى  6مؤشر 
      التعلم

 

6.1 
يتررررروفر هررررررامش جررررررانبي فررررري مقدمررررررة الرررررردرس 

األهرررررررداف، ومراجعرررررررة المفرررررررردات، : يتضرررررررمن
 والمفردات الجديدة 

     
 

تظهررررر الفكررررررة الرئيسرررررة بوضرررروح فررررري مقدمرررررة  6.2
      الدرس

 

 Real-world)توجرد فقررة الرربط مرع الحيراة  6.3
reading link )في مقدمة الدرس      

 

       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة   7المؤّشر 

صررممت الرردروس بنمطيررة واضررحة وثابترره فرري  7.1
      جميع الدروس

 

7.2 
باللون األصرفر داخرل دائررة ( √)تظهر أيقونة 

 Readingءة حمررررراء للتحقررررق مررررن القرررررا
Check في بعض فقرات الدرس 

     
 

7.3 
يرافررررق الررررن  صررررور ورسرررروم بيانيررررة ورسررررروم 
تخطيطيرررة وخررررائط انسررريابية وخررررائط معرفيرررة 
 وجداول على حسب الدروس والتخص 

     
 

تكتب المفردات التي تظهر للمرة األولى ببرنط  7.4
      غامق، إضافة إلى تظليلها باللون األصفر
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7.5 

فرري الهرروامش فقرررة للمفررردات األكاديميررة يوجررد 
تتضرررررمن شررررررحا لمعنرررررى المفرررررردات وبعضرررررها 
يتضررمن االسررتعمال الشررائع مقابررل االسررتعمال 

 العلمي لها

     

 

7.6 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى الررربط مررع 
فرررررروع المعرفررررررة األخرررررررى، وتكتررررررب موضررررررحة 

 كعنوان في داخل المتن
     

 

7.7 
في مربع (  Mini Lab)يوجد مختبر مصغر 

نصرررري يتكرررررر علررررى األقررررل مرررررة واحرررردة فررررري 
 الفصل 

     
 

تتضررررمن بعررررض الرررردروس إشررررارة إلررررى الررررربط  7.8
      بالمهن في هامش الدرس

 

7.9 

مقسررررمة إلررررى " تقررررويم"يختررررتم كررررل درس بفقرررررة 
ملخ  الدرس، الثاني يتضمن مهرام : قسمين

تقويمية حول فهم الفكرة الرئيسة والتفكيرر ناقرد 
 ي األحياءوالكتابة ف
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1مواصفة 

 1المؤّشر 
يشررمل المحترروى أنشررطة متنوعررة معتمرردة علررى 

د الطرررالب بفرررر  متعرررددة االستقصررراء، وترررزوّ 
 ليكونوا متعلمين نشطين

     
 

1.1 

يرررررزود دليرررررل المعلرررررم مقترحرررررات لكيفيرررررة تنميرررررة 
مهرررررررررارات الطالرررررررررب فررررررررري إجرررررررررراء األنشرررررررررطة 
االستقصررررررائية  بررررررردءا مررررررن المغلقرررررررة وانتهررررررراء 

 بالمفتوحة

     

 

يرررزود الررردليل المعلرررم بتلميحرررات حرررول تطبيرررق  1.2
      االستقصاء في الدروس

 

1.3 

كتيبررررات المختبرررررات ومختبرررررات الطررررب تؤكررررد 
الشرررعي ضررمن حقيبررة المعلررم ومختبررر صررمم 

علررررررى اعتبررررررار ( مختبررررررر األحيرررررراء)مختبرررررررك 
االستقصرررررراء العلمرررررري طريقررررررة للتفكيررررررر وحررررررل 

 المشكالت

     

 

1.4 

يزود كتيب مختبر االستقصاء المفتوح وكتيب 
االستقصررراء الموجررره ضرررمن كتيبرررات المختبرررر 

(lab manuals )معلرم مشراريع فري حقيبرة ال
مبنيررة علررى االستقصرراء لزيررادة إتقرران الطررالب 

 لمهارات االستقصاء

     

 

1.5 

( probeware)ترررررروفر مختبرررررررات المجسررررررات 
ضررررررررمن كتيبررررررررات المختبررررررررر مجموعررررررررة مررررررررن 
المختبرات المصممة لتسمح للطالب اسرتخدام 

 المجسات في جمع البيانات 

     

 

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

يررررردعم الررررردليل المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررتعلم  2المؤّشر 
      المتمركز على المتعلم

 

2.1 
تسررراعد ارشرررادات دليرررل المعلرررم المعلمرررين فررري 
ترروفير فررر  للطررالب لررربط معرررفتهم السررابقة 

 بالمحتوى العلمي
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 أحياء –ول الثانوي مواصفات التناول والعرض  كتاب الطالب للصف األ 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7.5 

فرري الهرروامش فقرررة للمفررردات األكاديميررة يوجررد 
تتضرررررمن شررررررحا لمعنرررررى المفرررررردات وبعضرررررها 
يتضررمن االسررتعمال الشررائع مقابررل االسررتعمال 

 العلمي لها

     

 

7.6 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى الررربط مررع 
فرررررروع المعرفررررررة األخرررررررى، وتكتررررررب موضررررررحة 

 كعنوان في داخل المتن
     

 

7.7 
في مربع (  Mini Lab)يوجد مختبر مصغر 

نصرررري يتكرررررر علررررى األقررررل مرررررة واحرررردة فررررري 
 الفصل 

     
 

تتضررررمن بعررررض الرررردروس إشررررارة إلررررى الررررربط  7.8
      بالمهن في هامش الدرس

 

7.9 

مقسررررمة إلررررى " تقررررويم"يختررررتم كررررل درس بفقرررررة 
ملخ  الدرس، الثاني يتضمن مهرام : قسمين

تقويمية حول فهم الفكرة الرئيسة والتفكيرر ناقرد 
 ي األحياءوالكتابة ف
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1مواصفة 

 1المؤّشر 
يشررمل المحترروى أنشررطة متنوعررة معتمرردة علررى 

د الطرررالب بفرررر  متعرررددة االستقصررراء، وترررزوّ 
 ليكونوا متعلمين نشطين

     
 

1.1 

يرررررزود دليرررررل المعلرررررم مقترحرررررات لكيفيرررررة تنميرررررة 
مهرررررررررارات الطالرررررررررب فررررررررري إجرررررررررراء األنشرررررررررطة 
االستقصررررررائية  بررررررردءا مررررررن المغلقرررررررة وانتهررررررراء 

 بالمفتوحة

     

 

يرررزود الررردليل المعلرررم بتلميحرررات حرررول تطبيرررق  1.2
      االستقصاء في الدروس

 

1.3 

كتيبررررات المختبرررررات ومختبرررررات الطررررب تؤكررررد 
الشرررعي ضررمن حقيبررة المعلررم ومختبررر صررمم 

علررررررى اعتبررررررار ( مختبررررررر األحيرررررراء)مختبرررررررك 
االستقصرررررراء العلمرررررري طريقررررررة للتفكيررررررر وحررررررل 

 المشكالت

     

 

1.4 

يزود كتيب مختبر االستقصاء المفتوح وكتيب 
االستقصررراء الموجررره ضرررمن كتيبرررات المختبرررر 

(lab manuals )معلرم مشراريع فري حقيبرة ال
مبنيررة علررى االستقصرراء لزيررادة إتقرران الطررالب 

 لمهارات االستقصاء

     

 

1.5 

( probeware)ترررررروفر مختبرررررررات المجسررررررات 
ضررررررررمن كتيبررررررررات المختبررررررررر مجموعررررررررة مررررررررن 
المختبرات المصممة لتسمح للطالب اسرتخدام 

 المجسات في جمع البيانات 

     

 

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

يررررردعم الررررردليل المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررتعلم  2المؤّشر 
      المتمركز على المتعلم

 

2.1 
تسررراعد ارشرررادات دليرررل المعلرررم المعلمرررين فررري 
ترروفير فررر  للطررالب لررربط معرررفتهم السررابقة 

 بالمحتوى العلمي
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشررررررررمل الرررررررردليل تلميحررررررررات حررررررررول توظيررررررررف  2.2
      استراتيجيات التقويم البنائي

 

2.3 

د الرررردليل سررررمات المفرررراهيم الشررررائعة غيررررر يحرررد
الصررررررحيحة المرتبطررررررة بالفصررررررل مررررررع اقتررررررراح 
نشاطات  تسراعد فري تحديرد المفهروم الخراطئ 
وترروفر طرررق لكيفيررة مسرراعدة الطررالب لتحقيررق 

 تعلم مفاهيمي صحيح

     

 

2.4 
يسررراعدالدليل المعلرررم علرررى التحقرررق مرررن الفهرررم 
عنررررد الطررررالب ويرررروفر للمعلررررم فرصررررا للتغلررررب 

 ن خالل فقرة عالجيعليها م
     

 

2.5 
يررروفر للمعلرررم الفرصرررة لتررردريب الطرررالب علرررى 

إجابررات فقرررة )إعررادة بنرراء المعرفررة مررن خررالل 
 (ماذا قرأت

     
 

2.6 
تسهم التقنيرة فري مسراعدة المعلمرين علرى بنراء 

 Exam Viewاالختبرررارات باسررررتخدام 
assessment suite CD-ROM 

     
 

2.7 
عزيررررررز مهررررررارات يركررررررز دليررررررل المعلررررررم علررررررى ت

المرررذاكرة والتررري تسرررراعد الطالرررب علرررى تحمررررل 
 .مسؤولية تعلمه

     
 

2.8 

يسررراعد دليرررل المعلرررم المعلمرررين علرررى تحررردي  
الطرررررالب بشررررركل صرررررحيح باسرررررتخدام القرررررراءة 
الموجهرررة، أوراق العمرررل لإلثرررراء والتعزيرررز فررري 

Fast file chapter resources  

     

 

التررردريس وفرررق يسرررهم المحتررروى فررري تخطررريط   3المؤّشر 
      التعلم المتمايز

 

3.1 

يوجرررد قسرررم خرررا  برررالتعليم المتمرررايز يحترررروى 
علرررررررى العديرررررررد مرررررررن االسرررررررتراتيجيات لمالقررررررراة 
المسرررررتويات المتعرررررددة للطلبرررررة والطرررررالب ذوو 

 االحتياجات الخاصة
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3.2 
يسرررراعد المعلررررم علررررى تحرررردي الطررررالب بشرررركل 
مناسب ضمن استراتيجيات القراءة للتمكن من 

 حتوى الم
     

 

3.3 

د )مسررتويات مختلفررة لألنشررطة  .يرروفر وجررود 
فررري محتررروى صرررف دراسرررري ( م، ض م، ف م

واحرررررررد احتياجرررررررات الفئرررررررات فررررررري المسرررررررتويات 
 الطبيعي والضعيف والمتقدم-المتفاوته

     

 

3.4 
 Studentتروفر السربورة التفاعليرة باسرتخدام 

work DVD-ROM  ضررمن حقيبررة المعلررم
 للن   التربوية قراءة كاملة

     
 

3.5 
تقررردم اسرررتراتيجيات الرررتعلم التعررراوني إرشرررادات 
للمعلمررين لتضررمين هررذه االسررتراتيجيات ضررمن 

 أيقونة التعلم التعاوني 
     

 

3.6 

تقرررردم تعليمررررات حررررول كيفيررررة ابتكررررار أسرررراليب 
بصررررية متعرررددة لتقرررديم المعلومرررات  باسرررتخدام 
خرررررررررررررائط المفرررررررررررراهيم، الرسررررررررررررومات البيانيررررررررررررة 

 graphics softwareو

     

 

يسررهم المحترروى فرري دعررم مهررارات االسررتذكار   4المؤّشر 
      أو الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يرررزود المعلررررم بتلميحرررات لزيررررادة فهرررم الطررررالب  4.1
      .أثناء القراءة

 

4.2 
توجررد فرري كترراب المعلررم ايقونررة للرجرروع لقررروائم 
تقويم أداء الطالب والمتروفرة علرى قرر  سري 

 TeacherWorksي ضمن د
     

 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات القرررررراءة  5المؤّشر 
      والكتابة والتحدث

 

5.1 
يررررروفر دليرررررل المعلرررررم اسرررررتراتيجيات ومصرررررادر 
إضافية للمعلم لمساعدة الطالب علرى الرتمكن 

 من المهارات األساسية
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشررررررررمل الرررررررردليل تلميحررررررررات حررررررررول توظيررررررررف  2.2
      استراتيجيات التقويم البنائي

 

2.3 

د الرررردليل سررررمات المفرررراهيم الشررررائعة غيررررر يحرررد
الصررررررحيحة المرتبطررررررة بالفصررررررل مررررررع اقتررررررراح 
نشاطات  تسراعد فري تحديرد المفهروم الخراطئ 
وترروفر طرررق لكيفيررة مسرراعدة الطررالب لتحقيررق 

 تعلم مفاهيمي صحيح

     

 

2.4 
يسررراعدالدليل المعلرررم علرررى التحقرررق مرررن الفهرررم 
عنررررد الطررررالب ويرررروفر للمعلررررم فرصررررا للتغلررررب 

 ن خالل فقرة عالجيعليها م
     

 

2.5 
يررروفر للمعلرررم الفرصرررة لتررردريب الطرررالب علرررى 

إجابررات فقرررة )إعررادة بنرراء المعرفررة مررن خررالل 
 (ماذا قرأت

     
 

2.6 
تسهم التقنيرة فري مسراعدة المعلمرين علرى بنراء 

 Exam Viewاالختبرررارات باسررررتخدام 
assessment suite CD-ROM 

     
 

2.7 
عزيررررررز مهررررررارات يركررررررز دليررررررل المعلررررررم علررررررى ت

المرررذاكرة والتررري تسرررراعد الطالرررب علرررى تحمررررل 
 .مسؤولية تعلمه

     
 

2.8 

يسررراعد دليرررل المعلرررم المعلمرررين علرررى تحررردي  
الطرررررالب بشررررركل صرررررحيح باسرررررتخدام القرررررراءة 
الموجهرررة، أوراق العمرررل لإلثرررراء والتعزيرررز فررري 

Fast file chapter resources  

     

 

التررردريس وفرررق يسرررهم المحتررروى فررري تخطررريط   3المؤّشر 
      التعلم المتمايز

 

3.1 

يوجرررد قسرررم خرررا  برررالتعليم المتمرررايز يحترررروى 
علرررررررى العديرررررررد مرررررررن االسرررررررتراتيجيات لمالقررررررراة 
المسرررررتويات المتعرررررددة للطلبرررررة والطرررررالب ذوو 

 االحتياجات الخاصة
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3.2 
يسرررراعد المعلررررم علررررى تحرررردي الطررررالب بشرررركل 
مناسب ضمن استراتيجيات القراءة للتمكن من 

 حتوى الم
     

 

3.3 

د )مسررتويات مختلفررة لألنشررطة  .يرروفر وجررود 
فررري محتررروى صرررف دراسرررري ( م، ض م، ف م

واحرررررررد احتياجرررررررات الفئرررررررات فررررررري المسرررررررتويات 
 الطبيعي والضعيف والمتقدم-المتفاوته

     

 

3.4 
 Studentتروفر السربورة التفاعليرة باسرتخدام 

work DVD-ROM  ضررمن حقيبررة المعلررم
 للن   التربوية قراءة كاملة

     
 

3.5 
تقررردم اسرررتراتيجيات الرررتعلم التعررراوني إرشرررادات 
للمعلمررين لتضررمين هررذه االسررتراتيجيات ضررمن 

 أيقونة التعلم التعاوني 
     

 

3.6 

تقرررردم تعليمررررات حررررول كيفيررررة ابتكررررار أسرررراليب 
بصررررية متعرررددة لتقرررديم المعلومرررات  باسرررتخدام 
خرررررررررررررائط المفرررررررررررراهيم، الرسررررررررررررومات البيانيررررررررررررة 

 graphics softwareو

     

 

يسررهم المحترروى فرري دعررم مهررارات االسررتذكار   4المؤّشر 
      أو الدراسة من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يرررزود المعلررررم بتلميحرررات لزيررررادة فهرررم الطررررالب  4.1
      .أثناء القراءة

 

4.2 
توجررد فرري كترراب المعلررم ايقونررة للرجرروع لقررروائم 
تقويم أداء الطالب والمتروفرة علرى قرر  سري 

 TeacherWorksي ضمن د
     

 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات القرررررراءة  5المؤّشر 
      والكتابة والتحدث

 

5.1 
يررررروفر دليرررررل المعلرررررم اسرررررتراتيجيات ومصرررررادر 
إضافية للمعلم لمساعدة الطالب علرى الرتمكن 

 من المهارات األساسية
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.2 

يررررروّفر مصرررررادر مصرررررممة لمسررررراعدة الطرررررالب 
ت قراءة لتحسين الفهم القرائري توفر استراتيجيا

للن  وتتضمن أنشطة داعمة لتنميرة مهرارات 
 ( Reading essential)الكتابة األساسية 

     

 

5.3 
يررررررروّفر مصرررررررادر اسرررررررتراتيجيات فعالرررررررة لبنررررررراء 
مهرررررررارات الكتابرررررررة العلميرررررررة  ضرررررررمن كراسرررررررة 

 المالحظات التفاعلية في حقيبة المعلم
     

 

5.4 
اجعررررررة الفكرررررررة ترررررروفر ترررررردريب فرررررري تنظرررررريم ومر 

الرئيسررررة باسررررتخدام القررررراءة الموجهررررة  إلتقرررران 
 المحتوى

     
 

5.5 
يوفر أنشرطة  مختلفرة لتقويرة القرراءة باسرتخدام 
اسرررررررررتراتيجيات التررررررررردريس المتبرررررررررادل، الرررررررررتعلم 

 التعاوني واستراتيجيات القراءة الفاعلة
     

 

5.6 
يقررررررّدم اسررررررتراتيجيات فرررررري افتتاحيررررررة الوحرررررردات 

إدارة التعلم الذاتي عبرر  لتشجيع الطالب على
 مشاريع الوحدة

     
 

5.7 
يقررررردم الررررردليل أفكرررررارا للرررررتمكن مرررررن المفرررررردات 
األساسررررررية  مررررررن خررررررالل اشررررررتقاق المفررررررردات 

 وربطها باالستخدام اليومي
     

 

5.8 
( كلمررات متقاطعررة)يقرردم الرردليل ألعابررا تعليميررة 
 puzzle makerلتعزيرز مهرارات المفرردات 

CD ROM 
     

 

5.9 

وفر دفتررررررررر ترررررررردوين المالحظررررررررات كراسررررررررة يرررررررر
( ضررمن حقيبررة المعلرررم)المالحظررات التفاعليررة 

استراتيجيات تساعد الطالرب علرى الرتمكن مرن 
 مهارة أخذ المالحظات وتدوينها

     

 

5.10 
يقرردم الرردليل توجيهررات للمعلررم تسرراعد الطررالب 

 Visualعلررى تفسررير المعلومررات البصرررية 
Learning  
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.11 

يل توجيهرررررات للمعلرررررم فررررري مرحلرررررة يقررررردم الررررردل
-CDالتحفيرررررز باسرررررتخدام السررررربورة التفاعليرررررة 

ROOM  لتقررررررديم  خلفيررررررات بصرررررررية ورسرررررروم
 بيانية تفاعلية ورسوم متحركة

     

 

يعطرررري الطالررررب الفرصررررة لممارسررررة التواصررررل  5.12
      بالمعلومات وبالنتائج في مجموعات مصغرة

 

5.13 
 يرررررروفر الررررررردليل مقترحررررررات للنقررررررراش لمسررررررراعدة
الطالب لتطوير قردرات الطرالب علرى النقراش 

 والتواصل بأفكارهم مع االخرين 
     

 

5.14 
تررررروفر نشررررراطات التفكيرررررر الناقرررررد لكرررررل فصرررررل 
الفر  لشرح المفراهيم شرفهيا  وتقرويم النمراذج 

 ومناقشة االفكار
     

 

المواصفة 
3 

 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة
     

 

المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم يررردعم   6المؤّشر
      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

6.1 
عرررادة التررردريس  يقررردم أنشرررطة لمراجعرررة الفهرررم وا 
للمفررراهيم الرئيسرررة ضرررمن المرحلرررة الثالثرررة فررري 

 (فقرة عالجي)خطة الدرس 
     

 

6.2 

توجررررد قائمررررة لمقرررراييس تقررررديراألداء وتعليمررررات 
األداء موجرررودة للمعلرررم السرررتخدامها فررري تقرررويم 

ومحرررددة  TeacherWorksضرررمن سررري دي 
 .بايقونة واضحة

     

 

6.3 

يقرردم عينررة مررن االختبررارات تسرراعد المعلررم فرري 
التقيررريم يسرررتخدم فيررره سررري دي عليررره عررردد مرررن 
أسئلة االختبارات ويمكن التعديل على األسئلة 

 .أو اإلضافة عليها 

     

 

6.4 
يوجرررد قرررر  مضرررغوط  يسرررتخدم فررري السررربورة 

تفاعليررة ويتضررمن أسررئلة تقييميررة لكررل مقطررع ال
 في كل درس 
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.2 

يررررروّفر مصرررررادر مصرررررممة لمسررررراعدة الطرررررالب 
ت قراءة لتحسين الفهم القرائري توفر استراتيجيا

للن  وتتضمن أنشطة داعمة لتنميرة مهرارات 
 ( Reading essential)الكتابة األساسية 

     

 

5.3 
يررررررروّفر مصرررررررادر اسرررررررتراتيجيات فعالرررررررة لبنررررررراء 
مهرررررررارات الكتابرررررررة العلميرررررررة  ضرررررررمن كراسرررررررة 

 المالحظات التفاعلية في حقيبة المعلم
     

 

5.4 
اجعررررررة الفكرررررررة ترررررروفر ترررررردريب فرررررري تنظرررررريم ومر 

الرئيسررررة باسررررتخدام القررررراءة الموجهررررة  إلتقرررران 
 المحتوى

     
 

5.5 
يوفر أنشرطة  مختلفرة لتقويرة القرراءة باسرتخدام 
اسرررررررررتراتيجيات التررررررررردريس المتبرررررررررادل، الرررررررررتعلم 

 التعاوني واستراتيجيات القراءة الفاعلة
     

 

5.6 
يقررررررّدم اسررررررتراتيجيات فرررررري افتتاحيررررررة الوحرررررردات 

إدارة التعلم الذاتي عبرر  لتشجيع الطالب على
 مشاريع الوحدة

     
 

5.7 
يقررررردم الررررردليل أفكرررررارا للرررررتمكن مرررررن المفرررررردات 
األساسررررررية  مررررررن خررررررالل اشررررررتقاق المفررررررردات 

 وربطها باالستخدام اليومي
     

 

5.8 
( كلمررات متقاطعررة)يقرردم الرردليل ألعابررا تعليميررة 
 puzzle makerلتعزيرز مهرارات المفرردات 

CD ROM 
     

 

5.9 

وفر دفتررررررررر ترررررررردوين المالحظررررررررات كراسررررررررة يرررررررر
( ضررمن حقيبررة المعلرررم)المالحظررات التفاعليررة 

استراتيجيات تساعد الطالرب علرى الرتمكن مرن 
 مهارة أخذ المالحظات وتدوينها

     

 

5.10 
يقرردم الرردليل توجيهررات للمعلررم تسرراعد الطررالب 

 Visualعلررى تفسررير المعلومررات البصرررية 
Learning  
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.11 

يل توجيهرررررات للمعلرررررم فررررري مرحلرررررة يقررررردم الررررردل
-CDالتحفيرررررز باسرررررتخدام السررررربورة التفاعليرررررة 

ROOM  لتقررررررديم  خلفيررررررات بصرررررررية ورسرررررروم
 بيانية تفاعلية ورسوم متحركة

     

 

يعطرررري الطالررررب الفرصررررة لممارسررررة التواصررررل  5.12
      بالمعلومات وبالنتائج في مجموعات مصغرة

 

5.13 
 يرررررروفر الررررررردليل مقترحررررررات للنقررررررراش لمسررررررراعدة
الطالب لتطوير قردرات الطرالب علرى النقراش 

 والتواصل بأفكارهم مع االخرين 
     

 

5.14 
تررررروفر نشررررراطات التفكيرررررر الناقرررررد لكرررررل فصرررررل 
الفر  لشرح المفراهيم شرفهيا  وتقرويم النمراذج 

 ومناقشة االفكار
     

 

المواصفة 
3 

 دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة
     

 

المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم يررردعم   6المؤّشر
      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

6.1 
عرررادة التررردريس  يقررردم أنشرررطة لمراجعرررة الفهرررم وا 
للمفررراهيم الرئيسرررة ضرررمن المرحلرررة الثالثرررة فررري 

 (فقرة عالجي)خطة الدرس 
     

 

6.2 

توجررررد قائمررررة لمقرررراييس تقررررديراألداء وتعليمررررات 
األداء موجرررودة للمعلرررم السرررتخدامها فررري تقرررويم 

ومحرررددة  TeacherWorksضرررمن سررري دي 
 .بايقونة واضحة

     

 

6.3 

يقرردم عينررة مررن االختبررارات تسرراعد المعلررم فرري 
التقيررريم يسرررتخدم فيررره سررري دي عليررره عررردد مرررن 
أسئلة االختبارات ويمكن التعديل على األسئلة 

 .أو اإلضافة عليها 

     

 

6.4 
يوجرررد قرررر  مضرررغوط  يسرررتخدم فررري السررربورة 

تفاعليررة ويتضررمن أسررئلة تقييميررة لكررل مقطررع ال
 في كل درس 
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
4 

 توظيف التقنية لدعم التعلم
     

 

       يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم  7المؤّشر 

7.1 

يسررررررررررررررررررمح قرررررررررررررررررررر  الرررررررررررررررررررر دي فررررررررررررررررررري دي 
TeacherWorksTM Plus DVD-

ROM  للمعلمرررررررررين بوضرررررررررع خطرررررررررة الررررررررردرس
 .صف بسرعة وسهولةواستخراج مصادر ال

     

 

  LabManagerيسررمح برنررامج إدارة المعمررل  7.2
      .لهم بتخصي  أنشطة المعمل

 

7.3 

أو  Interactive Chalkboardتحترررروي 
السررربورة التفاعليرررة علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع 
رسررررومات لكررررل فصررررل ويحترررروي أيًضررررا علررررى 
صور للعروض التقديميرة المخصصرة وأدوات 

 .تكنولوجية أخرى

     

 

7.4 
للمعلمرررين  Biology Onlineيسرررمح موقرررع 

بالوصررول إلررى منترردى المعلمررين حيررث يتبررادل 
 .  المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

       المظهر الخارجي للدليل 1المواصفة 

       الجاذبية والمتانة 1المؤشر 

       يتميز الدليل بسماكة غالفه  1.1

تكررون صررورة الغررالف مماثلررة لصررورة غررالف  1.2
      كتاب الطالب 

 

تكون صرورة الغرالف الخلفري مماثلرة للغرالف  1.3
      الخلفي لكتاب الطالب

 

       أقسام الدليل   2المواصفة

       مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

يشمل مقدمات الدليل على صفحات تتضمن  2.1
      سمات الكتاب وكيفية االستفادة منه 

 

يشرررررررمل مقررررررردمات الررررررردليل علرررررررى صرررررررفحات  2.2
      تتتضمن الرموز المستخدمة في السالمة 

 

يشرررمل مقررردمات الررردليل علرررى صرررفحة مماثلرررة  2.3
      غالف الخارجيلل

 

يشمل مقدمات الدليل على صفحات ألسرماء  2.4
      المؤلفين والمراجعين

 

يتضمن فهرس دليرل المعلرم قائمرة بمحتويرات  2.5
      مقدمات الدليل 

 

2.6 
يتضررمن الفهرررس المختصررر وحرردات الكترراب 
وأسماء وعناوين الفصول لكل وحدة موضحا 

 بأرقام الصفحات
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 أحياء   -مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
4 

 توظيف التقنية لدعم التعلم
     

 

       يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم  7المؤّشر 

7.1 

يسررررررررررررررررررمح قرررررررررررررررررررر  الرررررررررررررررررررر دي فررررررررررررررررررري دي 
TeacherWorksTM Plus DVD-

ROM  للمعلمرررررررررين بوضرررررررررع خطرررررررررة الررررررررردرس
 .صف بسرعة وسهولةواستخراج مصادر ال

     

 

  LabManagerيسررمح برنررامج إدارة المعمررل  7.2
      .لهم بتخصي  أنشطة المعمل

 

7.3 

أو  Interactive Chalkboardتحترررروي 
السررربورة التفاعليرررة علرررى عرررروض تقديميرررة مرررع 
رسررررومات لكررررل فصررررل ويحترررروي أيًضررررا علررررى 
صور للعروض التقديميرة المخصصرة وأدوات 

 .تكنولوجية أخرى

     

 

7.4 
للمعلمرررين  Biology Onlineيسرررمح موقرررع 

بالوصررول إلررى منترردى المعلمررين حيررث يتبررادل 
 .  المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

       المظهر الخارجي للدليل 1المواصفة 

       الجاذبية والمتانة 1المؤشر 

       يتميز الدليل بسماكة غالفه  1.1

تكررون صررورة الغررالف مماثلررة لصررورة غررالف  1.2
      كتاب الطالب 

 

تكون صرورة الغرالف الخلفري مماثلرة للغرالف  1.3
      الخلفي لكتاب الطالب

 

       أقسام الدليل   2المواصفة

       مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

يشمل مقدمات الدليل على صفحات تتضمن  2.1
      سمات الكتاب وكيفية االستفادة منه 

 

يشرررررررمل مقررررررردمات الررررررردليل علرررررررى صرررررررفحات  2.2
      تتتضمن الرموز المستخدمة في السالمة 

 

يشرررمل مقررردمات الررردليل علرررى صرررفحة مماثلرررة  2.3
      غالف الخارجيلل

 

يشمل مقدمات الدليل على صفحات ألسرماء  2.4
      المؤلفين والمراجعين

 

يتضمن فهرس دليرل المعلرم قائمرة بمحتويرات  2.5
      مقدمات الدليل 

 

2.6 
يتضررمن الفهرررس المختصررر وحرردات الكترراب 
وأسماء وعناوين الفصول لكل وحدة موضحا 

 بأرقام الصفحات
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

2.7 

عمرررود فررري صرررفحة الفهررررس المفصرررل  يوجرررد
مواضرررررريع  .يبررررررين تركيررررررز المحترررررروى علررررررى 

التغيرررر، التنررروع، الطاقرررة، المحافظررررة : تشرررمل
، االستقصررررراء Homeostasisعلرررررى النررررروع 

العلمررري ويوضرررح العمررررود وجرررود فكررررة عامررررة 
واحرردة لكرررل فصرررل وفكرررة رئيسرررة واحررردة لكرررل 

 درس كما هي في كتاب الطالب

     

 

2.8 

فصررررل وحرررردات الكترررراب يتضررررمن الفهرررررس الم
وأسررررررررماء وعنرررررررراوين الفصررررررررول لكررررررررل وحرررررررردة 
والرررررررردروس لكررررررررل فصررررررررل موضررررررررحا بأرقررررررررام 

 الصفحات كما ظهرت في كتاب الطالب

     

 

2.9 
يوضررح العمررود وجررود فكرررة عامررة واحرردة لكررل 
فصل وفكرة رئيسة واحدة لكل درس كما هي 

 في كتاب الطالب
     

 

قرام يتضمن الدليل قائمة توضح بالفصول وأر  2.10
      الصفحات جميع فهارس كتاب الطالب

 

       صفحة االفتتاحية للوحدة   3المؤشر 

تفتتح الوحدة بصورة االفتتاحية الموجودة فري  3.1
      كتاب الطالب 

 

تمتررد صررورة  افتتاحيررة الوحرردة فرري صررفحتين  3.2
      متقابلتين 

 

يتميررز لررون افتتاحيررة الوحرردة برراللون األصررفر  3.3
      على الصفحةفي أ

 

3.4 
يوجرررد مربرررع بررراللون األزرق مكتررروب بررره رقرررم 
الوحدة بلون ابيض في رأس الهامش اليسرى 

 في صفحة االفتتاحية
     

 

       للفصل( مخطط)صفحة منظم   4المؤشر 

يتضررمن مخطررط الفصررل إطررار علرروي برراللون  4.1
      األخضر
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

يمتد مخطرط الفصرل فري صرفحتين ويتضرمن  4.2
       في كل صفحة جدوال

 

4.3 

يشمل الجدول في الصرفحة علرى اليسرار فري 
مخطط الفصل توزيع األهداف وفق الدروس 

، الرررربط مرررع معرررايير (2عمرررود )فررري الفصرررل 
، التخطرررررررريط والمررررررررواد (1عمررررررررود )الوطنيررررررررة 

 (.عمود )المستخدمة 

     

 

4.4 
يوجررد فرري أسررفل الصررفحة الترري علررى اليسررار 

تررررح لتنفيرررذ بمخطرررط الفصرررل جررردول زمنررري مق
 كل درس

     
 

4.5 

الجررررردول فررررري الصرررررفحة التررررري علرررررى اليمرررررين 
بمخطرررط الفصرررل يشرررمل مصرررادر الرررتعلم فررري 

، مصرررادر تعلرررم اضرررافية (2عمرررود )الفصرررل 
 (.عمود )، التقنية (1عمود )

     

 

4.6 

يوجررد أسررفل الجرردول فرري الصررفحة الترري علررى 
شررفرات )اليمررين بمخطررط الفصررل مختصرررات 

طرررررررق الترررررردريس  تشررررررير إلررررررى( او عالمررررررات
 المختلفة بناء على مستويات الطالب

     

 

       صفحة االفتتاحية للفصل 5المؤشر 

يفتتح الفصل بصورة االفتتاحية الموجودة في  5.1
      كتاب الطالب

 

يتميز لرون افتتاحيرة الفصرل براللون األخضرر  5.2
      في أعلى الصفحة

 

ي يتضرررمن محتررروى افتتاحيرررة الفصرررل كمرررا فررر 5.3
      كتاب الطالب  الفكرة العامة للفصل 

 

5.4 
يوجررررد مربررررع برررراللون البنرررري مكترررروب برررره رقررررم 
الفصرررل بلرررون ابررريض فررري رأس الهرررامش فررري 

 صفحة االفتتاحية 
     

 

       تقسم هوامش صفحة االفتتاحية لقسمين  5.5
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

2.7 

عمرررود فررري صرررفحة الفهررررس المفصرررل  يوجرررد
مواضرررررريع  .يبررررررين تركيررررررز المحترررررروى علررررررى 

التغيرررر، التنررروع، الطاقرررة، المحافظررررة : تشرررمل
، االستقصررررراء Homeostasisعلرررررى النررررروع 

العلمررري ويوضرررح العمررررود وجرررود فكررررة عامررررة 
واحرردة لكرررل فصرررل وفكرررة رئيسرررة واحررردة لكرررل 

 درس كما هي في كتاب الطالب

     

 

2.8 

فصررررل وحرررردات الكترررراب يتضررررمن الفهرررررس الم
وأسررررررررماء وعنرررررررراوين الفصررررررررول لكررررررررل وحرررررررردة 
والرررررررردروس لكررررررررل فصررررررررل موضررررررررحا بأرقررررررررام 

 الصفحات كما ظهرت في كتاب الطالب

     

 

2.9 
يوضررح العمررود وجررود فكرررة عامررة واحرردة لكررل 
فصل وفكرة رئيسة واحدة لكل درس كما هي 

 في كتاب الطالب
     

 

قرام يتضمن الدليل قائمة توضح بالفصول وأر  2.10
      الصفحات جميع فهارس كتاب الطالب

 

       صفحة االفتتاحية للوحدة   3المؤشر 

تفتتح الوحدة بصورة االفتتاحية الموجودة فري  3.1
      كتاب الطالب 

 

تمتررد صررورة  افتتاحيررة الوحرردة فرري صررفحتين  3.2
      متقابلتين 

 

يتميررز لررون افتتاحيررة الوحرردة برراللون األصررفر  3.3
      على الصفحةفي أ

 

3.4 
يوجرررد مربرررع بررراللون األزرق مكتررروب بررره رقرررم 
الوحدة بلون ابيض في رأس الهامش اليسرى 

 في صفحة االفتتاحية
     

 

       للفصل( مخطط)صفحة منظم   4المؤشر 

يتضررمن مخطررط الفصررل إطررار علرروي برراللون  4.1
      األخضر
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

يمتد مخطرط الفصرل فري صرفحتين ويتضرمن  4.2
       في كل صفحة جدوال

 

4.3 

يشمل الجدول في الصرفحة علرى اليسرار فري 
مخطط الفصل توزيع األهداف وفق الدروس 

، الرررربط مرررع معرررايير (2عمرررود )فررري الفصرررل 
، التخطرررررررريط والمررررررررواد (1عمررررررررود )الوطنيررررررررة 

 (.عمود )المستخدمة 

     

 

4.4 
يوجررد فرري أسررفل الصررفحة الترري علررى اليسررار 

تررررح لتنفيرررذ بمخطرررط الفصرررل جررردول زمنررري مق
 كل درس

     
 

4.5 

الجررررردول فررررري الصرررررفحة التررررري علرررررى اليمرررررين 
بمخطرررط الفصرررل يشرررمل مصرررادر الرررتعلم فررري 

، مصرررادر تعلرررم اضرررافية (2عمرررود )الفصرررل 
 (.عمود )، التقنية (1عمود )

     

 

4.6 

يوجررد أسررفل الجرردول فرري الصررفحة الترري علررى 
شررفرات )اليمررين بمخطررط الفصررل مختصرررات 

طرررررررق الترررررردريس  تشررررررير إلررررررى( او عالمررررررات
 المختلفة بناء على مستويات الطالب

     

 

       صفحة االفتتاحية للفصل 5المؤشر 

يفتتح الفصل بصورة االفتتاحية الموجودة في  5.1
      كتاب الطالب

 

يتميز لرون افتتاحيرة الفصرل براللون األخضرر  5.2
      في أعلى الصفحة

 

ي يتضرررمن محتررروى افتتاحيرررة الفصرررل كمرررا فررر 5.3
      كتاب الطالب  الفكرة العامة للفصل 

 

5.4 
يوجررررد مربررررع برررراللون البنرررري مكترررروب برررره رقررررم 
الفصرررل بلرررون ابررريض فررري رأس الهرررامش فررري 

 صفحة االفتتاحية 
     

 

       تقسم هوامش صفحة االفتتاحية لقسمين  5.5
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

5.6 
يشررمل الهررامش فرري صررفحة االفتتاحيررة علررى 
حرررررت مسررررراعدة للبررررردء فررررري التقرررررديم الفصرررررل ت

 (Ask students)أسال الطالب : عنوان
     

 

يشررمل الهررامش فرري صررفحة االفتتاحيررة علررى  5.7
      (الكبيرة)الفكرة العامة 

 

5.8 
يشمل الهامش السفلى في صرفحة االفتتاحيرة 
علرررى جررردول للصرررف التفررراعلي يشرررمل اشرررارة  

 لمصادر التعلم وموقع( سي دي)للقر  
     

 

       لالفتتاحية الصفحة المقابلة 6المؤشر 

6.1 
تشررررمل الصررررفحة المقابلررررة الفتتاحيررررة الفصررررل 
توجيهات لتقديم الفصرل بالنشراط االسرتهاللي 

 في الهامش 
     

 

يتضمن الهامش اشارات لمحكات التقيريم فري  6.2
      قر  المعلم

 

       يتضمن الهامش الوقت المقترح للنشاط 6.3

       يتضمن الهامش تحذيرات السالمة 6.4

       يتضمن الهامش استراتيجيات التدريس 6.5

: يتضررمن الهررامش اجرررراءات مررا بعررد النشررراط 6.6
      ارشادات النظافة والتخل  من النفايات

 

( سرري دي)يتضرمن الهرامش االشرارة  لقرر   6.7
      إدارة المعمل

 

6.8 
يتضمن الهامش الصفحة يوجد عنوان تحليل 

عبرارة عرن اجابرة به توجيهات لتوضيح  هري 
 أسئلة التحليل 

     
 

يتضرررررررمن الهرررررررامش الصرررررررفحة فررررررري بعرررررررض  6.9
      الفصول على مربع ن  للتدريس المتمايز 

 

       اتوجيهات المعلم في الدروس 7المؤشر 
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

7.1 
يوجد في الهامش الفكرة الرئيسة للدرس تليها  

لطررررررررررق التررررررررردريس ( شرررررررررفرات)مختصررررررررررات 
 الطالبالمختلفة بناء على مستويات 

     
 

7.2 
( أحيانررا وفررق حاجررة الرردرس)يشررمل الهررامش 

تررردريب علرررى المهرررارات، اسرررتراتيجيات : علرررى
 قراءة، دعم الكتابة، تنمية المفاهيم

     
 

       صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 

8.1 
تشرمل صرفحة التقيريم بنهايررة كرل فصرل علررى 
اجابرررررات جميرررررع فقررررررات التقرررررويم فررررري كتررررراب 

   .الطالب
     

 

تشرمل صررفحة االختبررار المقررنن فرري هوامشررها  8.2
      .على اجابات جميع أسئلة االختبار المقنن

 

       مرجعيات الدليل 9المؤشر 

       يوجد فهرس للمرجعيات  9.1

9.2 
يبررردأ الفهررررس بررردليل لمهرررارات حرررل المشررركلة 
توجررررد برررره توجيهرررررات لكيفيررررة الترررردريب علرررررى 

 المهارة وتطبيقها 
     

 

       يوجد دليل للمهارات رياضية 9.3

9.4 
 Referenceيوجررررررد دليررررررل المراجررررررع 

handbook قررررراموس يوضرررررح منشرررررأ : يشرررررمل
 المفردات العلمية ومخطط الجدول الدوري

     
 

       يوجد قاموس المصطلحات باللغة االنجليزية  9.5

       المالحق 10المؤشر 

10.1 
ذكررررر رقررررم يوجررررد ملحررررق مقسررررم أبجررررديا  مررررع 

الصررررفحة يشررررمل مفررررردات الكترررراب والصررررور 
 التوضيحية واألنشطة

     
 

يوجررررررد ملحررررررق الملكيررررررة لصررررررور ورسررررررومات  10.2
      الكتاب موضحا برقم الصفحة 
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

5.6 
يشررمل الهررامش فرري صررفحة االفتتاحيررة علررى 
حرررررت مسررررراعدة للبررررردء فررررري التقرررررديم الفصرررررل ت

 (Ask students)أسال الطالب : عنوان
     

 

يشررمل الهررامش فرري صررفحة االفتتاحيررة علررى  5.7
      (الكبيرة)الفكرة العامة 

 

5.8 
يشمل الهامش السفلى في صرفحة االفتتاحيرة 
علرررى جررردول للصرررف التفررراعلي يشرررمل اشرررارة  

 لمصادر التعلم وموقع( سي دي)للقر  
     

 

       لالفتتاحية الصفحة المقابلة 6المؤشر 

6.1 
تشررررمل الصررررفحة المقابلررررة الفتتاحيررررة الفصررررل 
توجيهات لتقديم الفصرل بالنشراط االسرتهاللي 

 في الهامش 
     

 

يتضمن الهامش اشارات لمحكات التقيريم فري  6.2
      قر  المعلم

 

       يتضمن الهامش الوقت المقترح للنشاط 6.3

       يتضمن الهامش تحذيرات السالمة 6.4

       يتضمن الهامش استراتيجيات التدريس 6.5

: يتضررمن الهررامش اجرررراءات مررا بعررد النشررراط 6.6
      ارشادات النظافة والتخل  من النفايات

 

( سرري دي)يتضرمن الهرامش االشرارة  لقرر   6.7
      إدارة المعمل

 

6.8 
يتضمن الهامش الصفحة يوجد عنوان تحليل 

عبرارة عرن اجابرة به توجيهات لتوضيح  هري 
 أسئلة التحليل 

     
 

يتضرررررررمن الهرررررررامش الصرررررررفحة فررررررري بعرررررررض  6.9
      الفصول على مربع ن  للتدريس المتمايز 

 

       اتوجيهات المعلم في الدروس 7المؤشر 
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

7.1 
يوجد في الهامش الفكرة الرئيسة للدرس تليها  

لطررررررررررق التررررررررردريس ( شرررررررررفرات)مختصررررررررررات 
 الطالبالمختلفة بناء على مستويات 

     
 

7.2 
( أحيانررا وفررق حاجررة الرردرس)يشررمل الهررامش 

تررردريب علرررى المهرررارات، اسرررتراتيجيات : علرررى
 قراءة، دعم الكتابة، تنمية المفاهيم

     
 

       صفحة التقييم بنهاية الفصل 8المؤشر 

8.1 
تشرمل صرفحة التقيريم بنهايررة كرل فصرل علررى 
اجابرررررات جميرررررع فقررررررات التقرررررويم فررررري كتررررراب 

   .الطالب
     

 

تشرمل صررفحة االختبررار المقررنن فرري هوامشررها  8.2
      .على اجابات جميع أسئلة االختبار المقنن

 

       مرجعيات الدليل 9المؤشر 

       يوجد فهرس للمرجعيات  9.1

9.2 
يبررردأ الفهررررس بررردليل لمهرررارات حرررل المشررركلة 
توجررررد برررره توجيهرررررات لكيفيررررة الترررردريب علرررررى 

 المهارة وتطبيقها 
     

 

       يوجد دليل للمهارات رياضية 9.3

9.4 
 Referenceيوجررررررد دليررررررل المراجررررررع 

handbook قررررراموس يوضرررررح منشرررررأ : يشرررررمل
 المفردات العلمية ومخطط الجدول الدوري

     
 

       يوجد قاموس المصطلحات باللغة االنجليزية  9.5

       المالحق 10المؤشر 

10.1 
ذكررررر رقررررم يوجررررد ملحررررق مقسررررم أبجررررديا  مررررع 

الصررررفحة يشررررمل مفررررردات الكترررراب والصررررور 
 التوضيحية واألنشطة

     
 

يوجررررررد ملحررررررق الملكيررررررة لصررررررور ورسررررررومات  10.2
      الكتاب موضحا برقم الصفحة 

 



740

333 
 

 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

ينتهرررري دليرررررل المعلرررررم بالجرررردول الررررردوري فررررري  10.3
      صفحتين

 

يتسررررق الترميررررز وعالمررررات الترررررقيم فرررري دليررررل  3المواصفة 
      المعلم

 

تتسررررم الرمرررروز بالوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة  11ؤشر الم
      متسقة

 

تكرررون الرمررروز موحررردة وواضرررحة الداللرررة فررري  11.1
      جميع الكتاب 

 

توجرررد الرمررروز فررري الموضرررع المناسرررب قريبرررة  11.2
      من الفقرة المعنية

 

ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة فرررري  12المؤشر 
      جميع أجزاءه

 

صرررررفحات مقررررردمات الررررردليل باألرقرررررام  ميرررررزت 12.1
      الرومانية 

 

 Teacher)ترررقم صررفحات كترراب المعلررم  12.2
Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  )      

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  12.3
      الصفحات
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
1 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز 
      ومتسق

 

يتميز تصرميم المحتروى برالتركيز علرى األفكرار  1المؤشر 
      الكبرى والوضوح  

 

 تظهرررر أهرررداف الرررتعلم بوضررروح فررري بدايرررة كرررل 1.1
      فصل بمخطط الفصل 

 

يوثرررق ارتبررراط الررردروس بالمعرررايير الوطنيرررة فررري  1.2
      مخطط الفصل

 

       تناقش األفكار الرئيسة في بداية كل درس 1.3

يوفر دليل المعلم قائمة توضح ارتباط البرنامج  1.4
      بمعايير التربية العملية( المنهج)

 

المواصفة 
2 

والتمررايز فرري تصررميم  يظهررر االتسرراق والتركيررز
      بنية الدليل

 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

مكونررات الرردليل مرتبررة بتسلسررل ثابررت ومتوافررق  2.1
      مع المحتوى 

 

( منظم)يقسم الدليل إلى كتيب المعلم، مخطط  2.2
      الفصل، المساعدة في التحضير، المرجعيات  

 

 3المؤشر 
تتوفر مقدمات تعكس األسرس النظريرة  للردليل 
ترررررروفر شرررررررحا لمكوناترررررره تعررررررين المعلررررررم علررررررى 

 استخدامه
     

 

3.1 
تترررروفر مقرررردمات توضررررح بنيررررة كترررراب الطالررررب 
ودليررررل المعلررررم وتقرررردم للمعلررررم شرررررحا لمكوناترررره 

 وكيفية استخدامه 
     

 

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتررررردريس المتمرررررايز  3.2
(Differentiated Instruction)      

 

يشررررررمل الرررررردليل توجيهررررررات للتخطرررررريط للوحرررررردة  3.3
      وللفصل 
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 أحياء –مواصفات فنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 

 حققمت

ينتهرررري دليرررررل المعلرررررم بالجرررردول الررررردوري فررررري  10.3
      صفحتين

 

يتسررررق الترميررررز وعالمررررات الترررررقيم فرررري دليررررل  3المواصفة 
      المعلم

 

تتسررررم الرمرررروز بالوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة  11ؤشر الم
      متسقة

 

تكرررون الرمررروز موحررردة وواضرررحة الداللرررة فررري  11.1
      جميع الكتاب 

 

توجرررد الرمررروز فررري الموضرررع المناسرررب قريبرررة  11.2
      من الفقرة المعنية

 

ترررررقم صررررفحات الرررردليل بطريقررررة متسررررقة فرررري  12المؤشر 
      جميع أجزاءه

 

صرررررفحات مقررررردمات الررررردليل باألرقرررررام  ميرررررزت 12.1
      الرومانية 

 

 Teacher)ترررقم صررفحات كترراب المعلررم  12.2
Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  )      

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  12.3
      الصفحات
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
1 

مكونات الدليل وعناصره منظمة بشكل متمايز 
      ومتسق

 

يتميز تصرميم المحتروى برالتركيز علرى األفكرار  1المؤشر 
      الكبرى والوضوح  

 

 تظهرررر أهرررداف الرررتعلم بوضررروح فررري بدايرررة كرررل 1.1
      فصل بمخطط الفصل 

 

يوثرررق ارتبررراط الررردروس بالمعرررايير الوطنيرررة فررري  1.2
      مخطط الفصل

 

       تناقش األفكار الرئيسة في بداية كل درس 1.3

يوفر دليل المعلم قائمة توضح ارتباط البرنامج  1.4
      بمعايير التربية العملية( المنهج)

 

المواصفة 
2 

والتمررايز فرري تصررميم  يظهررر االتسرراق والتركيررز
      بنية الدليل

 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

مكونررات الرردليل مرتبررة بتسلسررل ثابررت ومتوافررق  2.1
      مع المحتوى 

 

( منظم)يقسم الدليل إلى كتيب المعلم، مخطط  2.2
      الفصل، المساعدة في التحضير، المرجعيات  

 

 3المؤشر 
تتوفر مقدمات تعكس األسرس النظريرة  للردليل 
ترررررروفر شرررررررحا لمكوناترررررره تعررررررين المعلررررررم علررررررى 

 استخدامه
     

 

3.1 
تترررروفر مقرررردمات توضررررح بنيررررة كترررراب الطالررررب 
ودليررررل المعلررررم وتقرررردم للمعلررررم شرررررحا لمكوناترررره 

 وكيفية استخدامه 
     

 

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتررررردريس المتمرررررايز  3.2
(Differentiated Instruction)      

 

يشررررررمل الرررررردليل توجيهررررررات للتخطرررررريط للوحرررررردة  3.3
      وللفصل 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتقرررررويم فررررري نهايرررررة  3.4
      الدرس وفي نهاية الفصل

 

تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل وتمررايز  4المؤشر 
      بينها 

 

يترررررروفر فهرررررررس لكتيررررررب المعلررررررم يقرررررردم قائمررررررة  4.1
      بمكونات الدليل 

 

يشرررمل دليرررل المعلرررم فهرررارس المحتررروى لكتررراب  4.2
      الطالب 

 

تترررررروفر مرجعيررررررات كترررررراب الطالررررررب ويتضررررررمن  4.3
      بعضا منها توجيهات للمعلم 

 

       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

تقدم مصادر المعلم توجيهرات للتخطريط للتأكرد  5.1
      Backward Mappingمن التعلم 

 

تتضررمن مصررادر المعلررم توجيهررات الحتياجررات  5.2
      الطالب المتفاوته عند التخطيط

 

5.3 
تتضرررررررمن مصرررررررادر المعلرررررررم توجيهرررررررات لرررررررتعلم 

 Academicالمفررررررررررردات العلميررررررررررة 
Vocabulary 

     
 

5.4 
تتضرررررمن مصرررررادر المعلرررررم جرررررزء القرررررراءة فررررري 

 Reading in the contentالمحترروى 
area 

     
 

مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة  تتضرررمن 5.5
      من استراتيجيات االختبارات

 

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة  5.6
      من استراتيجيات التقويم البديل

 

5.7 
تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة 

 Webمررن اسررتراتيجيات المواقررع االلكترونيررة 
Strategies 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المعلرررررم دمررررج الطررررالب غيرررررر تشررررمل مصررررادر  5.8
      المتحدثين باللغة االنجليزية

 

تتضرررررمن مصرررررادر المعلرررررم توجيهرررررات لتطبيرررررق  5.9
      Inquiry-based instructionاالستقصاء 

 

تقررردم فقررررة المطويرررات توجيهرررات للمعلرررم لكيفيرررة  5.10
      إعداد المطويات واالستفادة منها

 

فية مثررل تتضررمن مصررادر المعلررم مراجعررا إضررا 5.11
      دفتر العلوم، ودليل المختبرات

 

5.12 

تتضررررمن مصررررادر المعلررررم شررررفافيات الترررردريس، 
وقررررررراءات فرررررري األحيرررررراء، ومصررررررادر خاصررررررة 
بالوحررررررردات متررررررروفرة فررررررري مصرررررررادر الفصرررررررول 

(FastFile Chapter resource) 

     

 

5.13 

تترروفر مصررادر إلكترونيررة متعررددة للمعلررم علررى 
رات تشرمل االختبررا CD ROMقرر  صرلب 

Exam View ومختبرررات الفيرررديو، وموقرررع ،
الكيميررررررررررررراء اإللكترونررررررررررررري، إدارة المختبررررررررررررررات 

LabManager ،المختبرررررررررررات االفتراضررررررررررية ،
 Teacherالسرربورة التفاعليررة، عمررل المعلررم 

Work عمل الطالب ،Student Work 

     

 

تتضررررمن مصررررادر المعلررررم توجيهررررات تفيررررد فرررري  5.14
      التطور المهني

 

مصرررادر المعلرررم فقررررة خاصرررة برررأجهزة  تتضرررمن 5.15
      األمن والسالمة في المختبر والنفايات

 

تتضمن مصادر المعلم دليال لتحضير محاليل  5.16
      المختبرات

 

       يتوفر فهرس ألدوات المختبر 5.17

المواصفة 
3 

 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية
     

 

       دات بطريقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الوح 6المؤّشر 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتقرررررويم فررررري نهايرررررة  3.4
      الدرس وفي نهاية الفصل

 

تترروفر فهررارس تعكررس محتويررات الرردليل وتمررايز  4المؤشر 
      بينها 

 

يترررررروفر فهرررررررس لكتيررررررب المعلررررررم يقرررررردم قائمررررررة  4.1
      بمكونات الدليل 

 

يشرررمل دليرررل المعلرررم فهرررارس المحتررروى لكتررراب  4.2
      الطالب 

 

تترررررروفر مرجعيررررررات كترررررراب الطالررررررب ويتضررررررمن  4.3
      بعضا منها توجيهات للمعلم 

 

       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

تقدم مصادر المعلم توجيهرات للتخطريط للتأكرد  5.1
      Backward Mappingمن التعلم 

 

تتضررمن مصررادر المعلررم توجيهررات الحتياجررات  5.2
      الطالب المتفاوته عند التخطيط

 

5.3 
تتضرررررررمن مصرررررررادر المعلرررررررم توجيهرررررررات لرررررررتعلم 

 Academicالمفررررررررررردات العلميررررررررررة 
Vocabulary 

     
 

5.4 
تتضرررررمن مصرررررادر المعلرررررم جرررررزء القرررررراءة فررررري 

 Reading in the contentالمحترروى 
area 

     
 

مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة  تتضرررمن 5.5
      من استراتيجيات االختبارات

 

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة  5.6
      من استراتيجيات التقويم البديل

 

5.7 
تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات لالسرررتفادة 

 Webمررن اسررتراتيجيات المواقررع االلكترونيررة 
Strategies 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المعلرررررم دمررررج الطررررالب غيرررررر تشررررمل مصررررادر  5.8
      المتحدثين باللغة االنجليزية

 

تتضرررررمن مصرررررادر المعلرررررم توجيهرررررات لتطبيرررررق  5.9
      Inquiry-based instructionاالستقصاء 

 

تقررردم فقررررة المطويرررات توجيهرررات للمعلرررم لكيفيرررة  5.10
      إعداد المطويات واالستفادة منها

 

فية مثررل تتضررمن مصررادر المعلررم مراجعررا إضررا 5.11
      دفتر العلوم، ودليل المختبرات

 

5.12 

تتضررررمن مصررررادر المعلررررم شررررفافيات الترررردريس، 
وقررررررراءات فرررررري األحيرررررراء، ومصررررررادر خاصررررررة 
بالوحررررررردات متررررررروفرة فررررررري مصرررررررادر الفصرررررررول 

(FastFile Chapter resource) 

     

 

5.13 

تترروفر مصررادر إلكترونيررة متعررددة للمعلررم علررى 
رات تشرمل االختبررا CD ROMقرر  صرلب 

Exam View ومختبرررات الفيرررديو، وموقرررع ،
الكيميررررررررررررراء اإللكترونررررررررررررري، إدارة المختبررررررررررررررات 

LabManager ،المختبرررررررررررات االفتراضررررررررررية ،
 Teacherالسرربورة التفاعليررة، عمررل المعلررم 

Work عمل الطالب ،Student Work 

     

 

تتضررررمن مصررررادر المعلررررم توجيهررررات تفيررررد فرررري  5.14
      التطور المهني

 

مصرررادر المعلرررم فقررررة خاصرررة برررأجهزة  تتضرررمن 5.15
      األمن والسالمة في المختبر والنفايات

 

تتضمن مصادر المعلم دليال لتحضير محاليل  5.16
      المختبرات

 

       يتوفر فهرس ألدوات المختبر 5.17

المواصفة 
3 

 يظهر االتساق في تصميم الوحدات التعليمية
     

 

       دات بطريقة واضحة ومتّسقةتُرنرررّظم الوح 6المؤّشر 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6.1 
يتضمن غرالف الوحردة صرورة بكامرل الصرفحة 
الفتتاحيرررة الوحررردة فررري كتررراب الطالرررب  وعبرررارة 

 ترتبط بموضوع وبمضمون الوحدة 
     

 

6.2 
تتروفر توجيهرات للمعلرم فري هروامش اإلفتتاحيررة  
لررربط موضرروع الوحرردة بمواضرريع تعلررم األحيرراء 

 الخمسة 
     

 

ر توجيهات للمعلرم للمفراهيم الشرائعة الغيرر تتوف 6.3
      (Misconceptions)صحيحة 

 

-5)تتوفر توجيهرات للمعلرم السرتهالل الوحردة  6.4
minute Unit Launch)      

 

6.5 
تتررررررروفر توجيهرررررررات للمعلرررررررم لخدمرررررررة المجتمرررررررع 

(Service Learning/Community 
Service) 

     
 

المواصفة 
4 

 الفصول يظهر االتساق في تصميم
     

 

يرردعم تنظرريم مقرردمات الفصررل المعلررم للتخطرريط  7المؤّشر 
      لتعليم العلوم

 

للفصررررررل يمتررررررد فرررررري ( مررررررنظم)يترررررروفر مخطررررررط  7.1
      صفحتين في بداية كل فصل

 

7.2 
يظهررر فرري مخطررط الفصررل الفكرررة العامررة مررن 

      الفصل 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7.3 

يقسررررم المخطررررط إلررررى صررررفوف حسرررررب دروس 
لررررررررررررررررى   :دة تشررررررررررررررررملأعمرررررررررررررررر 7الفصررررررررررررررررل، وا 

 Section Objectivesأهرررداف الررردروس  -
 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 Materials andالمررررواد والتخطرررريط  -

Planning 
 الوقت المقترح -
  Chapter Resourcesمصرادر الفصرل  -
 Additional Resourcesمصادر إضافية  -
 Technologyالتقنية  -

     

 

لى جدول زمني مقترح يشمل مخطط الفصل ع 7.4
      للتدريس 

 

7.5 
يشرررررمل المخطرررررط علرررررى توضررررريح لمختصررررررات 
الترررردريس المتمررررايز المسررررتخدمة السررررتراتيجيات 

 التدريس واألنشطة  
     

 

يسرررراعد تصررررميم مقدمررررة الفصررررل المعلررررم علررررى  8المؤشر 
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات للمعلررررررم  8.1
      اقشة الفكرة العامةلمن

 

8.2 
يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات للمعلررررررم 

 Askالستهالل الفصل بعنوان أسرأل الطالرب 
Student 

     
 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات لتطبيرررررق  8.3
      التجربة االستهاللية

 

8.4 
يتضمن مقدمة الفصل توجيهات لالستفادة من 

-CD الفصررول التفاعليررة المترروفرة علررى قررر 
ROM 

     
 

تتررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري ضررررمن  9المؤشر 
      الفصل 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6.1 
يتضمن غرالف الوحردة صرورة بكامرل الصرفحة 
الفتتاحيرررة الوحررردة فررري كتررراب الطالرررب  وعبرررارة 

 ترتبط بموضوع وبمضمون الوحدة 
     

 

6.2 
تتروفر توجيهرات للمعلرم فري هروامش اإلفتتاحيررة  
لررربط موضرروع الوحرردة بمواضرريع تعلررم األحيرراء 

 الخمسة 
     

 

ر توجيهات للمعلرم للمفراهيم الشرائعة الغيرر تتوف 6.3
      (Misconceptions)صحيحة 

 

-5)تتوفر توجيهرات للمعلرم السرتهالل الوحردة  6.4
minute Unit Launch)      

 

6.5 
تتررررررروفر توجيهرررررررات للمعلرررررررم لخدمرررررررة المجتمرررررررع 

(Service Learning/Community 
Service) 

     
 

المواصفة 
4 

 الفصول يظهر االتساق في تصميم
     

 

يرردعم تنظرريم مقرردمات الفصررل المعلررم للتخطرريط  7المؤّشر 
      لتعليم العلوم

 

للفصررررررل يمتررررررد فرررررري ( مررررررنظم)يترررررروفر مخطررررررط  7.1
      صفحتين في بداية كل فصل

 

يظهررر فرري مخطررط الفصررل الفكرررة العامررة مررن  7.2
      الفصل 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7.3 

يقسررررم المخطررررط إلررررى صررررفوف حسرررررب دروس 
لررررررررررررررررى   :دة تشررررررررررررررررملأعمرررررررررررررررر 7الفصررررررررررررررررل، وا 

 Section Objectivesأهرررداف الررردروس  -
 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 Materials andالمررررواد والتخطرررريط  -

Planning 
 الوقت المقترح -
  Chapter Resourcesمصرادر الفصرل  -
 Additional Resourcesمصادر إضافية  -
 Technologyالتقنية  -

     

 

لى جدول زمني مقترح يشمل مخطط الفصل ع 7.4
      للتدريس 

 

7.5 
يشرررررمل المخطرررررط علرررررى توضررررريح لمختصررررررات 
الترررردريس المتمررررايز المسررررتخدمة السررررتراتيجيات 

 التدريس واألنشطة  
     

 

يسرررراعد تصررررميم مقدمررررة الفصررررل المعلررررم علررررى  8المؤشر 
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات للمعلررررررم  8.1
      اقشة الفكرة العامةلمن

 

8.2 
يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات للمعلررررررم 

 Askالستهالل الفصل بعنوان أسرأل الطالرب 
Student 

     
 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات لتطبيرررررق  8.3
      التجربة االستهاللية

 

8.4 
يتضمن مقدمة الفصل توجيهات لالستفادة من 

-CD الفصررول التفاعليررة المترروفرة علررى قررر 
ROM 

     
 

تتررروفر فقرررررات متعررررددة لإلثررررراء العلمرررري ضررررمن  9المؤشر 
      الفصل 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

9.1 

يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم فررري نهايرررة كرررل فصرررل 
لالسررتفادة مررن صررفحة االثررراء العلمرري المترروفرة 

صرمم -في الميدان، أو مختبر األحياء: بعنوان
مختبرررررررك، أو أحرررررردث المسررررررتجدات فرررررري علررررررم 

، أو Cutting-Edge Biologyاألحيرررراء 
 تصورات بصرية للمفاهيم العلمي ة 

     

 

المؤشر 
10 

تتررررروفر خيرررررارات لتقرررررويم أداء الطالرررررب متعرررررددة 
      المستويات في الفصل

 

       تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم  10.1

       تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 10.2

قررويم الموجررودة تترروفر إجابررات ألسررئلة فقرررات الت 10.3
      في كتاب الطالب 

 

يوجررررررد اشرررررررارة للرجرررررروع لموقرررررررع األحيرررررراء فررررررري  10.4
      صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل

 

المواصفة 
      يظهر االتساق في تصميم الدروس 5

 

المؤشر 
11 

تُرنرررررررّظم مكونررررات الرررردروس بنمطيررررة واضررررحة   
      ومتّسقة

 

لررم علرى هرروامش صررفحات ترنّظم توجيهررات المع 11.1
      كتاب الطالب

 

يوجررررد توجيهررررات لمناقشررررة الفكرررررة الرئيسررررة فرررري  11.2
      بداية كل درس

 

تتضررررمن مرحلررررة الترررردريس توجيهررررات لمراعرررراة  11.3
      المستويات المختلفة للطلبة، والتنوع 

 

11.4 

يتضررررررررررررمن الرررررررررررردرس فقرررررررررررررة تقررررررررررررويم بنررررررررررررائي 
(Formative Assessment ) تشررررررمل

، العررررررالج (Evaluation)التقررررررويم  :مرررررررحلتين
(Remediation) 

     

 

338 
 

 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتضررررررمن التوجيهررررررات توضرررررريحا لكيفيررررررة دعررررررم  11.5
      Writing supportالكتابة 

 

11.6 
( أو تأكيررررررردا)تتضرررررررمن التوجيهرررررررات توضررررررريحا 

 Readingلتطبيررررق السررررتراتيجية القررررراءة 
strategy 

     
 

تتضررررمن التوجيهررررات توضرررريحا للترررردريب علررررى  11.7
Skill practice      

 

تتضرررررمن التوجيهرررررات توضررررريحا لكيفيرررررة تنميرررررة  11.8
      Develop conceptsالمفاهيم 

 

بحسرررب الررردروس تتضرررمن التوجيهرررات التفكيرررر  11.9
      Critical thinkingالناقد 

 

11.10 
بحسررررررررب الرررررررردروس قررررررررد تتضررررررررمن توجيهررررررررات 
السررتخدام سرراللم التقرردير فرري تقيرريم المطويررات 

 تاب الطالبالمشار لها في ك
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

9.1 

يوجرررد توجيهرررات للمعلرررم فررري نهايرررة كرررل فصرررل 
لالسررتفادة مررن صررفحة االثررراء العلمرري المترروفرة 

صرمم -في الميدان، أو مختبر األحياء: بعنوان
مختبرررررررك، أو أحرررررردث المسررررررتجدات فرررررري علررررررم 

، أو Cutting-Edge Biologyاألحيرررراء 
 تصورات بصرية للمفاهيم العلمي ة 

     

 

المؤشر 
10 

تتررررروفر خيرررررارات لتقرررررويم أداء الطالرررررب متعرررررددة 
      المستويات في الفصل

 

       تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم  10.1

       تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 10.2

قررويم الموجررودة تترروفر إجابررات ألسررئلة فقرررات الت 10.3
      في كتاب الطالب 

 

يوجررررررد اشرررررررارة للرجرررررروع لموقرررررررع األحيرررررراء فررررررري  10.4
      صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل

 

المواصفة 
      يظهر االتساق في تصميم الدروس 5

 

المؤشر 
11 

تُرنرررررررّظم مكونررررات الرررردروس بنمطيررررة واضررررحة   
      ومتّسقة

 

لررم علرى هرروامش صررفحات ترنّظم توجيهررات المع 11.1
      كتاب الطالب

 

يوجررررد توجيهررررات لمناقشررررة الفكرررررة الرئيسررررة فرررري  11.2
      بداية كل درس

 

تتضررررمن مرحلررررة الترررردريس توجيهررررات لمراعرررراة  11.3
      المستويات المختلفة للطلبة، والتنوع 

 

11.4 

يتضررررررررررررمن الرررررررررررردرس فقرررررررررررررة تقررررررررررررويم بنررررررررررررائي 
(Formative Assessment ) تشررررررمل

، العررررررالج (Evaluation)التقررررررويم  :مرررررررحلتين
(Remediation) 
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 حياءأ –مواصفات التناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتضررررررمن التوجيهررررررات توضرررررريحا لكيفيررررررة دعررررررم  11.5
      Writing supportالكتابة 

 

11.6 
( أو تأكيررررررردا)تتضرررررررمن التوجيهرررررررات توضررررررريحا 

 Readingلتطبيررررق السررررتراتيجية القررررراءة 
strategy 

     
 

تتضررررمن التوجيهررررات توضرررريحا للترررردريب علررررى  11.7
Skill practice      

 

تتضرررررمن التوجيهرررررات توضررررريحا لكيفيرررررة تنميرررررة  11.8
      Develop conceptsالمفاهيم 

 

بحسرررب الررردروس تتضرررمن التوجيهرررات التفكيرررر  11.9
      Critical thinkingالناقد 

 

11.10 
بحسررررررررب الرررررررردروس قررررررررد تتضررررررررمن توجيهررررررررات 
السررتخدام سرراللم التقرردير فرري تقيرريم المطويررات 

 تاب الطالبالمشار لها في ك
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فيزياء -الصف األول الثانوي  

 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

 1المؤّشر 
ة معتمرردة علررى يشررمل المحترروى أنشررطة متنوعرر

االستقصررراء، وترررزّود الطرررالب بفرررر  متعرررددة 
 .ليكونوا متعلمين نشطين

     
 

1.1 

التجرررررررررررررررررررررررررررررررررارب "تقررررررررررررررررررررررررررررررررردم أنشرررررررررررررررررررررررررررررررررطة 
" االستهاللية،والتجارب،ومختبر تحليل البيانات
فرصا للطرالب لتخطريط االستقصراءات وجمرع 

 البيانات وتحليل األدلة

     

 

1.2 
 الطررالب علررى" مختبررر الفيزيرراء"تشررجع فقرررات 

تطبيررق مهررارات العلرروم االستقصررائية باسررتخدام 
 تصميم من اختيارهم

     
 

1.3 
تقرردم المختبرررات االفتراضررية الفرصررة للطررالب 
لتطبيرررق المهرررارات االستقصرررائية فررري الفصرررول 

 (بدون استخدام المعمل)الدراسية االعتيادية 
     

 

يطررور المحترروى عمليررات العلررم ضررمن أنشررطة  2المؤّشر 
      فةوسياقات مختل

 

يشررررجع التفكيررررر الناقررررد الموجررررود فرررري مراجعررررة  2.1
      الفصل مهارات العمليات العلمية

 

2.2 
تقدم أدلة المهارات أفكارا حرول أهميرة مهرارات 

فري مرجعيررات )عمليرات العلرم وكيفيررة تطويرهرا 
 (الطالب

     
 

2.3 

تقرردم أنشررطة المختبرررات بجميررع أنواعهررا فرصررا 
عمليررررات العلررررم مثررررل كثيرررررة لممارسررررة مهررررارات 

المالحظررة واالسررتنباط والتنبررؤ ومعرفررة السرربب 
 والنتيجة

     

 

2.4 

يركرررز المحتررروى علرررى تنميرررة مهرررارات عمليرررات 
العلررررررم فرررررري دليررررررل المختبررررررر، ودليررررررل مختبررررررر 
االستقصرررررراء، ودليررررررل المجسررررررات للمختبرررررررات، 

 مهارات عمليات العلم في كل مختبر
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
2 

علرررى الرررتعلم المتمركرررز اعتمررراد بنررراء المحتررروى 
      حول الطالب

 

يؤكررد المحتررروى علرررى تنشررريط المعرفرررة المسررربقة  3المؤّشر 
      وأخذها باالعتبار

 

3.1 
يررروفر المحتررروى مقترحرررات للنقررراش ممرررا يسررراعد 
الطالب على استرجاع المعرفة السابقة وتحديد 

 أفكاره والتواصل مع اآلخرين
     

 

بط المعرفرة السرابقة يوفر المحتوى إرشرادات لرر  3.2
      بالمعلومات الجديدة

 

3.3 
يقرردم نشرراطات معمليررة متعررددة تسررمح للطررالب 
الختبرررررار فهمهرررررم مقابرررررل المعلومرررررات الجديررررردة 

 والشواهد 
     

 

يوفر المحتوى فرصا الختبار فهم الطالب في  3.4
      مقابل المعلومات والدالئل الجديدة

 

علرى تحّمرل مسرئولية يشجع المحتروى الطرالب  4المؤّشر 
      التعلم

 

يستقصررررري الطالرررررب ويقررررريم فرضرررررياته ويعررررردلها  4.1
      معتمدا على البيانات التي يتم جمعها

 

4.2 
يسررراعد المحتررروى الطرررالب للتحقرررق مرررن الفهرررم 
والحصرررول علرررى تغذيرررة راجعرررة فوريرررة ضررررمن 

 مراجعة الدرس، ومراجعة الفصل 
     

 

للطالرب لتقيريم  توفر أمثلرة حرل التمرارين فرصرا 4.3
      اإلجابة

 

ترررروفر أهررررداف الررررتعلم فرررري الفصررررول والرررردروس  4.4
       فرصا للطالب لالستعداد للتعلم  

4.5 
يسررتطيع الطرررالب الوصررول لمراجعرررة الفصرررول 
التفاعليررررررة واالختبررررررارات الذاتيررررررة ضررررررمن فقرررررررة 

 "العلوم عبر المواقع االلكترونية"
     

 

       افعية والتفاعل واالرتباطيزيد المحتوى من الد 5المؤّشر 

5.1 
تشرررررجع السررررربورة الذكيرررررة تفاعرررررل الطالرررررب مرررررع 
العررروض مررن خررالل ترروفير منفررذا لمواقررع ذات 

 عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية
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فيزياء -الصف األول الثانوي  

 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 1

 

 1المؤّشر 
ة معتمرردة علررى يشررمل المحترروى أنشررطة متنوعرر

االستقصررراء، وترررزّود الطرررالب بفرررر  متعرررددة 
 .ليكونوا متعلمين نشطين

     
 

1.1 

التجرررررررررررررررررررررررررررررررررارب "تقررررررررررررررررررررررررررررررررردم أنشرررررررررررررررررررررررررررررررررطة 
" االستهاللية،والتجارب،ومختبر تحليل البيانات
فرصا للطرالب لتخطريط االستقصراءات وجمرع 

 البيانات وتحليل األدلة

     

 

1.2 
 الطررالب علررى" مختبررر الفيزيرراء"تشررجع فقرررات 

تطبيررق مهررارات العلرروم االستقصررائية باسررتخدام 
 تصميم من اختيارهم

     
 

1.3 
تقرردم المختبرررات االفتراضررية الفرصررة للطررالب 
لتطبيرررق المهرررارات االستقصرررائية فررري الفصرررول 

 (بدون استخدام المعمل)الدراسية االعتيادية 
     

 

يطررور المحترروى عمليررات العلررم ضررمن أنشررطة  2المؤّشر 
      فةوسياقات مختل

 

يشررررجع التفكيررررر الناقررررد الموجررررود فرررري مراجعررررة  2.1
      الفصل مهارات العمليات العلمية

 

2.2 
تقدم أدلة المهارات أفكارا حرول أهميرة مهرارات 

فري مرجعيررات )عمليرات العلرم وكيفيررة تطويرهرا 
 (الطالب

     
 

2.3 

تقرردم أنشررطة المختبرررات بجميررع أنواعهررا فرصررا 
عمليررررات العلررررم مثررررل كثيرررررة لممارسررررة مهررررارات 

المالحظررة واالسررتنباط والتنبررؤ ومعرفررة السرربب 
 والنتيجة

     

 

2.4 

يركرررز المحتررروى علرررى تنميرررة مهرررارات عمليرررات 
العلررررررم فرررررري دليررررررل المختبررررررر، ودليررررررل مختبررررررر 
االستقصرررررراء، ودليررررررل المجسررررررات للمختبرررررررات، 

 مهارات عمليات العلم في كل مختبر
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
2 

علرررى الرررتعلم المتمركرررز اعتمررراد بنررراء المحتررروى 
      حول الطالب

 

يؤكررد المحتررروى علرررى تنشررريط المعرفرررة المسررربقة  3المؤّشر 
      وأخذها باالعتبار

 

3.1 
يررروفر المحتررروى مقترحرررات للنقررراش ممرررا يسررراعد 
الطالب على استرجاع المعرفة السابقة وتحديد 

 أفكاره والتواصل مع اآلخرين
     

 

بط المعرفرة السرابقة يوفر المحتوى إرشرادات لرر  3.2
      بالمعلومات الجديدة

 

3.3 
يقرردم نشرراطات معمليررة متعررددة تسررمح للطررالب 
الختبرررررار فهمهرررررم مقابرررررل المعلومرررررات الجديررررردة 

 والشواهد 
     

 

يوفر المحتوى فرصا الختبار فهم الطالب في  3.4
      مقابل المعلومات والدالئل الجديدة

 

علرى تحّمرل مسرئولية يشجع المحتروى الطرالب  4المؤّشر 
      التعلم

 

يستقصررررري الطالرررررب ويقررررريم فرضرررررياته ويعررررردلها  4.1
      معتمدا على البيانات التي يتم جمعها

 

4.2 
يسررراعد المحتررروى الطرررالب للتحقرررق مرررن الفهرررم 
والحصرررول علرررى تغذيرررة راجعرررة فوريرررة ضررررمن 

 مراجعة الدرس، ومراجعة الفصل 
     

 

للطالرب لتقيريم  توفر أمثلرة حرل التمرارين فرصرا 4.3
      اإلجابة

 

ترررروفر أهررررداف الررررتعلم فرررري الفصررررول والرررردروس  4.4
       فرصا للطالب لالستعداد للتعلم  

4.5 
يسررتطيع الطرررالب الوصررول لمراجعرررة الفصرررول 
التفاعليررررررة واالختبررررررارات الذاتيررررررة ضررررررمن فقرررررررة 

 "العلوم عبر المواقع االلكترونية"
     

 

       افعية والتفاعل واالرتباطيزيد المحتوى من الد 5المؤّشر 

5.1 
تشرررررجع السررررربورة الذكيرررررة تفاعرررررل الطالرررررب مرررررع 
العررروض مررن خررالل ترروفير منفررذا لمواقررع ذات 

 عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يربط المحتوى األفكار العلمية بالحياة الواقعيرة  5.2
      للطالب والعلوم 

 

يررررررة تفاعررررررل تشررررررجع مصررررررادر الررررررتعلم االلكترون 5.3
      الطالب مع المحتوى العلمي 

 

5.4 
( مرن خرالل الرربط برالواقع)تشجع دعوة القراءة 

اهتمام الطالب وتربط المحتوى العلمي بالحيراة 
 اليومية وسمات المهنة  

     
 

5.5 

يقرردم المحترروى تجررارب تركررز علررى أسررئلة مررن 
واقررررررع الطررررررالب وتررررررربط المحترررررروى وخطرررررروات 

الم خررررررارج الغرفررررررة االستكشرررررراف العلمرررررري بالعرررررر
 الصفية

     

 

يبررردأ كرررل فصرررل بصرررورة ملونرررة لجرررذب اهتمرررام  5.6
      الطالب

 

       يبدأ كل فصل بأهداف تعلمية واضحة 5.7
       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر 

تسرررررررررررمح مختبررررررررررررات االنترنرررررررررررت والمشررررررررررراريع  6.1
      كارهمااللكترونية للطالب بمشاركة آراءهم وأف

 

       يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

ترروفر األنشررطة فرصررا للعمررل التعرراوني لجميررع  7.1
      الطالب

 

7.2 
تشمل المواقع على تقييم ذاتري وأسرئلة مراجعرة 
لنهاية الفصل للحصول على تغذية راجعة من 

 أجل تحقيق الفهم
     

 

قبل المترروفرة تشررمل اتخرراذ العلرروم كمهنررة المسررت 7.3
      على الروابط إسهامات العلماء النساء والرجال

 

المواصفة 
3 

يسرررتهدف المحتررروى تنميرررة مهرررارات االسرررتذكار 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضرررررمن المحترررررروى فرصرررررا لتطرررررروير مهررررررارات  8المؤّشر 
      تدوين المالحظات

 

8.1 
يرررررروفر كترررررراب الفيزيرررررراء اسررررررتراتيجيات تسرررررراعد 

الرررب علرررى تمكرررن مهرررارة أخرررذ المالحظرررات الط
 وتدوينها
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يسررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري     9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

توفر أهداف الفصل واألفكرار الكبيررة والرئيسرة  9.1
      مثاال لكيفية تلخي  عرض المعلومات

 

يشمل التقويم ودليل مراجعة الفصل ملخصات  9.2
      للمعلومات

 

9.3 

تقرررردم المشررررروعات علررررى الشرررربكة اإللكترونيررررة 
للطرررالب سلسررررلة مررررن األسرررئلة وتتطلررررب مررررنهم 
كتابة ملخصات للمعلومرات التري جمعوهرا مرن 

 بحثهم في االنترنت

     

 

 10المؤّشر 
يسررررررررررررتهدف المحترررررررررررروى تطرررررررررررروير اسررررررررررررتخدام 
المخططرررررررات التنظيميرررررررة الصرررررررورية وخررررررررائط 

 المفاهيم
     

 

تقررويم الفصررل لبنرراء خرررائط يوجرره الطالررب فرري  10.1
      المفاهيم

 

تسرررمح المواقرررع االلكترونيرررة التفاعليرررة للطرررالب  10.2
      ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم ادخالها

 

المواصفة 
4 

ربررط محتررروى العلررروم بمهررارات القرررراءة والكتابرررة 
      والحوار

 

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

ترررررررررررد المصررررررررررطلحات معرفررررررررررة فرررررررررري مسرررررررررررد  11.1
      .المصطلحات

 

ترررروفر أنشررررطة التفكيررررر الناقررررد فرصررررا للطالررررب  11.2
      ليشرح ويقييم ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

12.1 
األسررررئلة المرافقررررة للصررررورة فرررري /يوجرررره السررررؤال
مام الطالب بالمحتوى العلمري بداية الفصل اهت

 للفصل
     

 

12.2 

تتكامرررررررررل الصرررررررررور والمخططرررررررررات والبيانرررررررررات 
والتوضرريحات والرسرروم البيانيررة مررع النصررو  
المرافقررررررة لهررررررا لتوضرررررريح المحترررررروى ومسرررررراعدة 
الطرررررالب علرررررى تفسرررررير المعلومرررررات البصررررررية 

 ويشار إليها في متن ن  المحتوى
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يربط المحتوى األفكار العلمية بالحياة الواقعيرة  5.2
      للطالب والعلوم 

 

يررررررة تفاعررررررل تشررررررجع مصررررررادر الررررررتعلم االلكترون 5.3
      الطالب مع المحتوى العلمي 

 

5.4 
( مرن خرالل الرربط برالواقع)تشجع دعوة القراءة 

اهتمام الطالب وتربط المحتوى العلمي بالحيراة 
 اليومية وسمات المهنة  

     
 

5.5 

يقرردم المحترروى تجررارب تركررز علررى أسررئلة مررن 
واقررررررع الطررررررالب وتررررررربط المحترررررروى وخطرررررروات 

الم خررررررارج الغرفررررررة االستكشرررررراف العلمرررررري بالعرررررر
 الصفية

     

 

يبررردأ كرررل فصرررل بصرررورة ملونرررة لجرررذب اهتمرررام  5.6
      الطالب

 

       يبدأ كل فصل بأهداف تعلمية واضحة 5.7
       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر 

تسرررررررررررمح مختبررررررررررررات االنترنرررررررررررت والمشررررررررررراريع  6.1
      كارهمااللكترونية للطالب بمشاركة آراءهم وأف

 

       يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

ترروفر األنشررطة فرصررا للعمررل التعرراوني لجميررع  7.1
      الطالب

 

7.2 
تشمل المواقع على تقييم ذاتري وأسرئلة مراجعرة 
لنهاية الفصل للحصول على تغذية راجعة من 

 أجل تحقيق الفهم
     

 

قبل المترروفرة تشررمل اتخرراذ العلرروم كمهنررة المسررت 7.3
      على الروابط إسهامات العلماء النساء والرجال

 

المواصفة 
3 

يسرررتهدف المحتررروى تنميرررة مهرررارات االسرررتذكار 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضرررررمن المحترررررروى فرصرررررا لتطرررررروير مهررررررارات  8المؤّشر 
      تدوين المالحظات

 

8.1 
يرررررروفر كترررررراب الفيزيرررررراء اسررررررتراتيجيات تسرررررراعد 

الرررب علرررى تمكرررن مهرررارة أخرررذ المالحظرررات الط
 وتدوينها
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يسررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري     9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

توفر أهداف الفصل واألفكرار الكبيررة والرئيسرة  9.1
      مثاال لكيفية تلخي  عرض المعلومات

 

يشمل التقويم ودليل مراجعة الفصل ملخصات  9.2
      للمعلومات

 

9.3 

تقرررردم المشررررروعات علررررى الشرررربكة اإللكترونيررررة 
للطرررالب سلسررررلة مررررن األسرررئلة وتتطلررررب مررررنهم 
كتابة ملخصات للمعلومرات التري جمعوهرا مرن 

 بحثهم في االنترنت

     

 

 10المؤّشر 
يسررررررررررررتهدف المحترررررررررررروى تطرررررررررررروير اسررررررررررررتخدام 
المخططرررررررات التنظيميرررررررة الصرررررررورية وخررررررررائط 

 المفاهيم
     

 

تقررويم الفصررل لبنرراء خرررائط يوجرره الطالررب فرري  10.1
      المفاهيم

 

تسرررمح المواقرررع االلكترونيرررة التفاعليرررة للطرررالب  10.2
      ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم ادخالها

 

المواصفة 
4 

ربررط محتررروى العلررروم بمهررارات القرررراءة والكتابرررة 
      والحوار

 

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

ترررررررررررد المصررررررررررطلحات معرفررررررررررة فرررررررررري مسرررررررررررد  11.1
      .المصطلحات

 

ترررروفر أنشررررطة التفكيررررر الناقررررد فرصررررا للطالررررب  11.2
      ليشرح ويقييم ويحلل ويستنتج مما تمت قراءته

 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

12.1 
األسررررئلة المرافقررررة للصررررورة فرررري /يوجرررره السررررؤال
مام الطالب بالمحتوى العلمري بداية الفصل اهت

 للفصل
     

 

12.2 

تتكامرررررررررل الصرررررررررور والمخططرررررررررات والبيانرررررررررات 
والتوضرريحات والرسرروم البيانيررة مررع النصررو  
المرافقررررررة لهررررررا لتوضرررررريح المحترررررروى ومسرررررراعدة 
الطرررررالب علرررررى تفسرررررير المعلومرررررات البصررررررية 

 ويشار إليها في متن ن  المحتوى
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12.3 

صررررررررية تشرررررررمل مجموعرررررررة مرررررررن المرررررررؤثرات الب
المتضرررررمنة فررررري مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة 

( كرررالعروض التقديميرررة فررري السررربورة التفاعليرررة)
 مواقعا للمهنة ومعامال افتراضية 

     

 

يرررردعم المحترررروى تطرررروير مهررررارات الكتابررررة فرررري  13المؤّشر 
      العلوم

 

يكتب الطالب شرحا وتوضيحا لنتائج التجارب  13.1
      لفصلويجيب عن األسئلة في تقويم ا

 

13.2 
يوجرررد دعررروة للكتابرررة فررري تقيررريم نهايرررة الفصرررل 
لربط المحتوى العلمري مرن خرالل اإلجابرة عرن 

 األسئلة
     

 

13.3 
ترررررردرِّب أنشررررررطة مصررررررادر الررررررتعلم االلكترونيررررررة 
الطالب على الكتابة معتمدا علرى المالحظرات 

 التي تم تدوينها
     

 

ات المحادثرة يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهرار  14المؤّشر 
      والتواصل اللفظي

 

المشرراريع الترري تتضررمن مجموعررة مررن الطررالب  14.1
      تشمل عرضا شفهيا لنتائج المشروع

 

14.2 
تشررررررررجع أنشررررررررطة التفكيررررررررر الناقررررررررد واألسررررررررئلة 
المتضررررمنة بكررررل فصررررل الطررررالب علررررى شرررررح 

 المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء 
     

 

علررررررروم برررررررالطرق والمهرررررررارات ربرررررررط محتررررررروى ال 5المواصفة
      الرياضية

 

يطررور المحترروى مهررارت حررل المشرركالت لرردى  15المؤّشر 
      الطالب

 

يبرز المحتوى مهارات حل المشكلة من خالل   15.1
      استراتيجيات حل المشكلة وأنشطة المختبر

 

15.2 

تسررراعد األمثلرررة فررري أسرررئلة المراجعرررة الطالرررب 
يات حل المشكلة على تكوين تصور الستراتيج

وتزويررررررده بتطبيقررررررات فرررررري مختلررررررف األنشررررررطة 
 واألنشطة اإلثرائية

     

 

يوفر موقع العلوم االلكتروني مسراعدة للطالرب  15.3
       باستراتيجيات حل المشكلة 
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

15.4 
يوضررح المحترروى العالقررة مررع الرياضرريات مررن 
خررالل حررل المسررائل وتوضرريح خطرروات تحليررل 

 المسألة وشرحها
     

 

       يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب 16ؤّشر الم

ترروفر التمررارين واألسررئلة ترردريبا علررى اسررتخدام  16.1
      .أدوات القياس والحسابات المرتبطه

 

       يتكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة 16.2

ترررررروفر المختبرررررررات الفرصررررررة للطررررررالب لجمررررررع  16.3
      اتالبيانات باستخدام المجس

 

يشرررررمل المرررررنهج معرررررامال مصرررررممة بتسررررراؤالت  16.4
      مرتبطة بالقياس والبيانات

 

يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات السرررررببية والتفكيرررررر  17المؤّشر 
      الناقد

 

17.1 
األنشرررطة واألنشرررطة )تقررردم األنشرررطة المخبريرررة 

فرصررررة لممارسررررة وتطبيررررق مهررررارات ( اإلثرائيررررة
 االستدالل-(reasoning)السببية 

     
 

تشرمل مراجعرة الفصررل ومراجعرة الردرس أسررئلة  17.2
      تتحدى تفكير الطالب

 

يستهدف تطوير مهرارات إعرداد وقرراءة الرسروم  18المؤّشر 
      البيانية لدى الطالب

 

18.1 
تسررتخدم الرسرروم البيانيررة فرري الكتررب مررع شرررح 
توضرررررريحي وأسررررررئلة توجرررررره الطررررررالب لتفسررررررير  

 .البيانات
     

 

ضرمن تقررويم الفصرل رسرروما بيانيرة  لتفسرريرها يت 18.2
       .وبيانات رقمية للتعبير عنها بالشكل

ترررروفر المعامررررل فرصررررا لبنرررراء وتحليررررل الرسرررروم  18.3
       .البيانية من التجربة

يشررررمل كترررراب الطالررررب تعليمررررات حررررول أنررررواع  18.4
      وطريقة استخدام وبناء الرسوم البيانية

 

محتررررروى تطررررروير مهرررررارات تحليرررررل يسرررررتهدف ال 19المؤّشر 
      البيانات، واإلحصاء،  واالحتماالت 

 

ترروفر أنشررطة المعمررل فرصررا للطالررب لممارسررة  19.1
      تحليل البيانات و االحتمالية واإلحصاء
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

12.3 

صررررررررية تشرررررررمل مجموعرررررررة مرررررررن المرررررررؤثرات الب
المتضرررررمنة فررررري مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة 

( كرررالعروض التقديميرررة فررري السررربورة التفاعليرررة)
 مواقعا للمهنة ومعامال افتراضية 

     

 

يرررردعم المحترررروى تطرررروير مهررررارات الكتابررررة فرررري  13المؤّشر 
      العلوم

 

يكتب الطالب شرحا وتوضيحا لنتائج التجارب  13.1
      لفصلويجيب عن األسئلة في تقويم ا

 

13.2 
يوجرررد دعررروة للكتابرررة فررري تقيررريم نهايرررة الفصرررل 
لربط المحتوى العلمري مرن خرالل اإلجابرة عرن 

 األسئلة
     

 

13.3 
ترررررردرِّب أنشررررررطة مصررررررادر الررررررتعلم االلكترونيررررررة 
الطالب على الكتابة معتمدا علرى المالحظرات 

 التي تم تدوينها
     

 

ات المحادثرة يقدم المحتوى فرصا لتطوير مهرار  14المؤّشر 
      والتواصل اللفظي

 

المشرراريع الترري تتضررمن مجموعررة مررن الطررالب  14.1
      تشمل عرضا شفهيا لنتائج المشروع

 

14.2 
تشررررررررجع أنشررررررررطة التفكيررررررررر الناقررررررررد واألسررررررررئلة 
المتضررررمنة بكررررل فصررررل الطررررالب علررررى شرررررح 

 المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء 
     

 

علررررررروم برررررررالطرق والمهرررررررارات ربرررررررط محتررررررروى ال 5المواصفة
      الرياضية

 

يطررور المحترروى مهررارت حررل المشرركالت لرردى  15المؤّشر 
      الطالب

 

يبرز المحتوى مهارات حل المشكلة من خالل   15.1
      استراتيجيات حل المشكلة وأنشطة المختبر

 

15.2 

تسررراعد األمثلرررة فررري أسرررئلة المراجعرررة الطالرررب 
يات حل المشكلة على تكوين تصور الستراتيج

وتزويررررررده بتطبيقررررررات فرررررري مختلررررررف األنشررررررطة 
 واألنشطة اإلثرائية

     

 

يوفر موقع العلوم االلكتروني مسراعدة للطالرب  15.3
       باستراتيجيات حل المشكلة 
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

15.4 
يوضررح المحترروى العالقررة مررع الرياضرريات مررن 
خررالل حررل المسررائل وتوضرريح خطرروات تحليررل 

 المسألة وشرحها
     

 

       يستهدف تطوير مهارات القياس لدى الطالب 16ؤّشر الم

ترروفر التمررارين واألسررئلة ترردريبا علررى اسررتخدام  16.1
      .أدوات القياس والحسابات المرتبطه

 

       يتكامل القياس مع محتوى المختبرات المتعددة 16.2

ترررررروفر المختبرررررررات الفرصررررررة للطررررررالب لجمررررررع  16.3
      اتالبيانات باستخدام المجس

 

يشرررررمل المرررررنهج معرررررامال مصرررررممة بتسررررراؤالت  16.4
      مرتبطة بالقياس والبيانات

 

يسرررررتهدف تطررررروير مهرررررارات السرررررببية والتفكيرررررر  17المؤّشر 
      الناقد

 

17.1 
األنشرررطة واألنشرررطة )تقررردم األنشرررطة المخبريرررة 

فرصررررة لممارسررررة وتطبيررررق مهررررارات ( اإلثرائيررررة
 االستدالل-(reasoning)السببية 

     
 

تشرمل مراجعرة الفصررل ومراجعرة الردرس أسررئلة  17.2
      تتحدى تفكير الطالب

 

يستهدف تطوير مهرارات إعرداد وقرراءة الرسروم  18المؤّشر 
      البيانية لدى الطالب

 

18.1 
تسررتخدم الرسرروم البيانيررة فرري الكتررب مررع شرررح 
توضرررررريحي وأسررررررئلة توجرررررره الطررررررالب لتفسررررررير  

 .البيانات
     

 

ضرمن تقررويم الفصرل رسرروما بيانيرة  لتفسرريرها يت 18.2
       .وبيانات رقمية للتعبير عنها بالشكل

ترررروفر المعامررررل فرصررررا لبنرررراء وتحليررررل الرسرررروم  18.3
       .البيانية من التجربة

يشررررمل كترررراب الطالررررب تعليمررررات حررررول أنررررواع  18.4
      وطريقة استخدام وبناء الرسوم البيانية

 

محتررررروى تطررررروير مهرررررارات تحليرررررل يسرررررتهدف ال 19المؤّشر 
      البيانات، واإلحصاء،  واالحتماالت 

 

ترروفر أنشررطة المعمررل فرصررا للطالررب لممارسررة  19.1
      تحليل البيانات و االحتمالية واإلحصاء
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

19.2 
توجرررره وتركررررز أنشررررطة حررررل المشرررركلة وأنشررررطة 
تحليررل البيانررات لتطرروير مهررارات الطررالب فرري 

 جمع وتحليل البيانات
     

 

أنشررررطة ( تجربررررة)يتضررررمن المعمررررل المصررررغر  19.3
      تنمي االحصاء واالحتماالت

 

تروفر أنشررطة المعامررل األخرررى فرصررا للطررالب  19.4
      لجمع وتحليل البيانات

 

يتضررررررررمن كترررررررراب مهررررررررارات الطالررررررررب وصررررررررفا  19.5
      للمهارات المهمة في جمع البيانات وتحليلها

 

رصا للطالب لتحليرل توفر مختبرات االنترنت ف 19.6
      بيانات لتجارب أفراد آخرين

 

يسررتهدف المحترروى تطرروير مهررارات المعررادالت  20المؤّشر 
      ووظائفها التفاعلية ومسائل الجبر

 

       تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 20.1

20.2 

يتضررررررمن المحترررررروى تنميررررررة مهررررررارات النسرررررربة، 
ئوية في جميرع والمعدل، والتناسب، والنسبة الم

البرامج وباألخ  في أنشطة المعمل وأنشرطة 
 حل المسألة
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 فيزياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 
       ية والمتانةالجاذب 1المؤّشر 
       يتميز الدليل بسماكة غالفه 1.1

تتناسرررررب الصرررررورة المعروضرررررة علرررررى غرررررالف  1.2
       الكتاب مع طبيعة المادة

تتماثررررل صررررورة الغررررالف مررررع صررررورة غررررالف  1.3
       كتاب الطالب

يوجررررد فرررري صررررفحة الغررررالف الررررداخلي موقعررررا  1.4
       physicspp.comالكترونيا للمعلم 

توضرررح صرررفحة الغرررالف الرررداخلي معلومررررات  1.5
      الجهة الناشرة

 

توجررررررررد صررررررررفحة تتضررررررررمن جرررررررردوال للرمررررررررروز  1.6
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صرررفحة فررري الغرررالف الرررداخلي تتضرررمن  1.7
      صورة مصغرة للغالف الخارجي

 

       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.8
       ساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجات 2المواصفة
       مكونات مقدمات الدليل 2المؤّشر 

تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب ميرزت  2.1
      بهامش علوي باللون األحمر

 

تظهررررررر العنرررررراوين الرئيسررررررة والفرعيررررررة بررررررألوان  2.2
      وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 

2.3 
ت واالسرررتمرارية فررري حجرررم ولرررون يتضرررح الثبرررا

وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  
 المحتوى

     
 

2.4 
يوجد عنوان ورقم الفصل في الهامش األعلى 

علرررى خلفيرررة حمرررراء  للصرررفحة بلرررون أبررريض
 للعنوان وخلفية برتقالية للرقم 

     
 

تُرنرررّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياتره  3المؤّشر 
      ويمايز بينها

 

3.1 
تبرررز أرقررام الفصررول ببررنط خررط كبيررر وغررامق 
ولون أحمر والعناوين ببنط أصغر قليل وخط 

 غامق أزرق
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 فيزياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

19.2 
توجرررره وتركررررز أنشررررطة حررررل المشرررركلة وأنشررررطة 
تحليررل البيانررات لتطرروير مهررارات الطررالب فرري 

 جمع وتحليل البيانات
     

 

أنشررررطة ( تجربررررة)يتضررررمن المعمررررل المصررررغر  19.3
      تنمي االحصاء واالحتماالت

 

تروفر أنشررطة المعامررل األخرررى فرصررا للطررالب  19.4
      لجمع وتحليل البيانات

 

يتضررررررررمن كترررررررراب مهررررررررارات الطالررررررررب وصررررررررفا  19.5
      للمهارات المهمة في جمع البيانات وتحليلها

 

رصا للطالب لتحليرل توفر مختبرات االنترنت ف 19.6
      بيانات لتجارب أفراد آخرين

 

يسررتهدف المحترروى تطرروير مهررارات المعررادالت  20المؤّشر 
      ووظائفها التفاعلية ومسائل الجبر

 

       تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 20.1

20.2 

يتضررررررمن المحترررررروى تنميررررررة مهررررررارات النسرررررربة، 
ئوية في جميرع والمعدل، والتناسب، والنسبة الم

البرامج وباألخ  في أنشطة المعمل وأنشرطة 
 حل المسألة
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 فيزياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       الشكل الخارجي للكتاب  1المواصفة 
       ية والمتانةالجاذب 1المؤّشر 
       يتميز الدليل بسماكة غالفه 1.1

تتناسرررررب الصرررررورة المعروضرررررة علرررررى غرررررالف  1.2
       الكتاب مع طبيعة المادة

تتماثررررل صررررورة الغررررالف مررررع صررررورة غررررالف  1.3
       كتاب الطالب

يوجررررد فرررري صررررفحة الغررررالف الررررداخلي موقعررررا  1.4
       physicspp.comالكترونيا للمعلم 

توضرررح صرررفحة الغرررالف الرررداخلي معلومررررات  1.5
      الجهة الناشرة

 

توجررررررررد صررررررررفحة تتضررررررررمن جرررررررردوال للرمررررررررروز  1.6
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صرررفحة فررري الغرررالف الرررداخلي تتضرررمن  1.7
      صورة مصغرة للغالف الخارجي

 

       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.8
       ساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراجات 2المواصفة
       مكونات مقدمات الدليل 2المؤّشر 

تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب ميرزت  2.1
      بهامش علوي باللون األحمر

 

تظهررررررر العنرررررراوين الرئيسررررررة والفرعيررررررة بررررررألوان  2.2
      وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 

2.3 
ت واالسرررتمرارية فررري حجرررم ولرررون يتضرررح الثبرررا

وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  
 المحتوى

     
 

2.4 
يوجد عنوان ورقم الفصل في الهامش األعلى 

علرررى خلفيرررة حمرررراء  للصرررفحة بلرررون أبررريض
 للعنوان وخلفية برتقالية للرقم 

     
 

تُرنرررّظم فهارس الكتاب بشكل يعكس محتوياتره  3المؤّشر 
      ويمايز بينها

 

3.1 
تبرررز أرقررام الفصررول ببررنط خررط كبيررر وغررامق 
ولون أحمر والعناوين ببنط أصغر قليل وخط 

 غامق أزرق
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 فيزياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تكتررب أرقررام الصررفحات للوحرردات أو الفصررول  3.2
      أمام اسمها مع محاذاة اليمين

 

3.3 
يكترررب رقرررم صرررفحة الوحررردة أو الفصرررل برررنفس 
اللررررون المسررررتخدم فرررري كتابررررة اسررررم الوحرررردة أو 

 لفصل ا
     

 

3.4 
تميررز أرقررام الرردروس ببررنط خررط صررغير أسررود 
غامق وتكتب فري البدايرة محراذاة اليسرار قبرل 

 عنوان الدرس
     

 

       تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير  3.5

3.6 
يحدد رقم صفحة بداية كل فصل في الفهرس 
بخررط غررامق وبررنفس بررنط عنرروان الفصررل أمررام 

 العنوان
     

 

3.7 
يحرررردد بدايررررة كررررل فصررررل برررررقم الصررررفحة فرررري 
الفهرس بخرط غرامق يكترب أمرام اسرم الفصرل 

 بمحاذاة اليمين
     

 

يحررردد رقرررم الصرررفحة لكرررل درس فررري الفهررررس  3.8
       بخط غامق

توجرررد قائمرررة باألنشرررطة المعمليرررة بعرررد جررردول  3.9
       المحتويات

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1

رقرررم )تررررقم الصرررور  تسلسرررليا حسرررب الفصرررل  4.2
      (الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

 

يوجد نر  مرافرق لكرل صرورة يكترب بعرد رقرم  4.3
      الصورة 

 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 

لهررررا داللررررة علميررررة تتسررررم الرمرررروز بالوضرررروح و  5المؤّشر 
       ومتسقة

توضررح الرمرروز فرري المكرران المناسررب لهررا فرري  5.1
      المحتوى

 

       يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
       تستخدم رموز ذات داللة علمية 5.3

338 
 

 فيزياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5.4
      نوع المحتوى

 

ترررراب بطريقررررة متسررررقة فرررري ترررررقم صررررفحات الك 6المؤّشر 
      جميع أجزاءه

 

ترررقم الصررفحات باألرقرررام الرومانيررة لمقررردمات  6.1
      الكتاب 

 

       ترقم الوحدات والفصول رقميا حسب تسلسلها 6.2

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  6.3
       الصفحات 
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 فيزياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تكتررب أرقررام الصررفحات للوحرردات أو الفصررول  3.2
      أمام اسمها مع محاذاة اليمين

 

3.3 
يكترررب رقرررم صرررفحة الوحررردة أو الفصرررل برررنفس 
اللررررون المسررررتخدم فرررري كتابررررة اسررررم الوحرررردة أو 

 لفصل ا
     

 

3.4 
تميررز أرقررام الرردروس ببررنط خررط صررغير أسررود 
غامق وتكتب فري البدايرة محراذاة اليسرار قبرل 

 عنوان الدرس
     

 

       تكتب أسماء الدروس بخط أسود بنط صغير  3.5

3.6 
يحدد رقم صفحة بداية كل فصل في الفهرس 
بخررط غررامق وبررنفس بررنط عنرروان الفصررل أمررام 

 العنوان
     

 

3.7 
يحرررردد بدايررررة كررررل فصررررل برررررقم الصررررفحة فرررري 
الفهرس بخرط غرامق يكترب أمرام اسرم الفصرل 

 بمحاذاة اليمين
     

 

يحررردد رقرررم الصرررفحة لكرررل درس فررري الفهررررس  3.8
       بخط غامق

توجرررد قائمرررة باألنشرررطة المعمليرررة بعرررد جررردول  3.9
       المحتويات

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية 4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1

رقرررم )تررررقم الصرررور  تسلسرررليا حسرررب الفصرررل  4.2
      (الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

 

يوجد نر  مرافرق لكرل صرورة يكترب بعرد رقرم  4.3
      الصورة 

 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 

لهررررا داللررررة علميررررة تتسررررم الرمرررروز بالوضرررروح و  5المؤّشر 
       ومتسقة

توضررح الرمرروز فرري المكرران المناسررب لهررا فرري  5.1
      المحتوى

 

       يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
       تستخدم رموز ذات داللة علمية 5.3
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 فيزياء –مواصفات فنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5.4
      نوع المحتوى

 

ترررراب بطريقررررة متسررررقة فرررري ترررررقم صررررفحات الك 6المؤّشر 
      جميع أجزاءه

 

ترررقم الصررفحات باألرقرررام الرومانيررة لمقررردمات  6.1
      الكتاب 

 

       ترقم الوحدات والفصول رقميا حسب تسلسلها 6.2

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  6.3
       الصفحات 
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتميرررررررز تصرررررررميم المحتررررررروى برررررررالتركيز علرررررررى  1المواصفة 
      األفكار الكبرى والوضوح

 

ينررتظم محترروى الكترراب حررول األفكررار الكبرررى  1المؤشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

اف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل تظهررر أهررد 1.1
      درس 

 

1.2 
يطرررررررور المحتررررررروى المبنررررررري علرررررررى المعرررررررايير 
األهررداف العامررة بأنشررطة ومعلومررات داعمرررة 

 ذات عالقة 
     

 

1.3 

تتررروفر فرررر  تتررريح للطالرررب أن  يتعامرررل مرررع 
المفررررررراهيم الجديررررررردة لعررررررردة مررررررررات برررررررالمختبر 
وأنشطة القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات 

 يات ومصادر االنترنتالبصر 

     

 

1.4 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة فري 

علررى مهررارات االستقصرراء ( المررنهج)البرنررامج 
 وتطوير المهارات الرياضية 

     
 

يترروفر كترراب الطالررب علررى قررر  اسررطواني  1.5
(DVD-ROM)      

 

ترررررروفر الفيزيرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  1.6
      افية مصادر ألنشطة إض

 

1.7 
ترررررروفر الفيزيرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  
فرصررررررررا للطالررررررررب للررررررررتعلم باسررررررررتخدام تقنيررررررررة 

 .الحاسب
     

 

االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري تصررميم بنيررة  2المواصفة
      الكتاب

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

تفادة مررن يتضررمن الكترراب دليررل الطالررب لالسرر 2.1
      (Reading for Information)الكتاب 

 

يقسم الكتاب إلى فصول، في كل فصل عدد  2.2
      .من الدروس
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.3 

: تتوفر فهارس تعكس محتويرات الكتراب مثرل
فهررررررررس مختصرررررررر للمحتررررررروى، نبرررررررذة عرررررررن )

المؤلفين وقائمة بالمستشارين، فهرس مفصرل 
فهرس : )للمحتوى، فهرس لمرجعيات الطالب

برررالمختبرات، فهررررس خرررا  بسرررمات  خرررا 
الفيزياء فري العرالم الحقيقري، فهررس تطبيقرات 
الرياضيات والفيزياء، فهرس المفاهيم، فهرس 

 (المعلم الشخصي

     

 

2.4 
يشرررررمل فهررررررس المعلرررررم الشخصررررري توضررررريح 
المعلرررم للمفررراهيم الكبيررررة فررري الفيزيررراء حسرررب 

 ورودها في الفصل
     

 

2.5 

يرررب المهرررارات كت)تتررروفر مرجعيرررات تتضرررمن 
الرياضرررررية، كتيرررررب مسرررررائل إضرررررافية، حلرررررول 
مسرررائل التطبيقرررات، جرررداول مرجعيرررة، معجرررم 

 (المصطلحات، ومالحق

     

 

       يوجد فهرس مفصل للمرجعيات 2.6
       توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.7

2.8 
: يشررررررمل كتيررررررب بنرررررراء مهررررررارات الرياضرررررريات

دالت وأشكال الكسور والنسب واألسس والمعا
 العالقات وحساب المثلثات واللوغاريثمات

     
 

2.9 

يظهررررررر فرررررري معجررررررم المصررررررطلحات تعريررررررف 
المفهرررروم مرتبررررا باألبجديررررة كمررررا توجررررد إشررررارة 
لموقرررع الفيزيررراء االلكترونررري ويتررروفر بررره عررردد 

 من المعاجم بعدة لغات 

     

 

2.10 
تشررمل المالحررق علررى مفررردات الكترراب مرتبررة 

رقرررررام الصرررررفحات التررررري أبجرررررديا وموضرررررحة بأ
 وردت بها

     
 

       يظهر االتساق في تصميم الفصول 3المواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصرل الطالرب علرى  3المؤّشر 
      التعلم

 

توضررح الرمرروز فرري المكرران المناسررب لهررا فرري  3.1
       المحتوى
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتميرررررررز تصرررررررميم المحتررررررروى برررررررالتركيز علرررررررى  1المواصفة 
      األفكار الكبرى والوضوح

 

ينررتظم محترروى الكترراب حررول األفكررار الكبرررى  1المؤشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

اف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل تظهررر أهررد 1.1
      درس 

 

1.2 
يطرررررررور المحتررررررروى المبنررررررري علرررررررى المعرررررررايير 
األهررداف العامررة بأنشررطة ومعلومررات داعمرررة 

 ذات عالقة 
     

 

1.3 

تتررروفر فرررر  تتررريح للطالرررب أن  يتعامرررل مرررع 
المفررررررراهيم الجديررررررردة لعررررررردة مررررررررات برررررررالمختبر 
وأنشطة القراءة والكتابة والمفردات ومناقشات 

 يات ومصادر االنترنتالبصر 

     

 

1.4 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة فري 

علررى مهررارات االستقصرراء ( المررنهج)البرنررامج 
 وتطوير المهارات الرياضية 

     
 

يترروفر كترراب الطالررب علررى قررر  اسررطواني  1.5
(DVD-ROM)      

 

ترررررروفر الفيزيرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  1.6
      افية مصادر ألنشطة إض

 

1.7 
ترررررروفر الفيزيرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  
فرصررررررررا للطالررررررررب للررررررررتعلم باسررررررررتخدام تقنيررررررررة 

 .الحاسب
     

 

االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري تصررميم بنيررة  2المواصفة
      الكتاب

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

تفادة مررن يتضررمن الكترراب دليررل الطالررب لالسرر 2.1
      (Reading for Information)الكتاب 

 

يقسم الكتاب إلى فصول، في كل فصل عدد  2.2
      .من الدروس
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.3 

: تتوفر فهارس تعكس محتويرات الكتراب مثرل
فهررررررررس مختصرررررررر للمحتررررررروى، نبرررررررذة عرررررررن )

المؤلفين وقائمة بالمستشارين، فهرس مفصرل 
فهرس : )للمحتوى، فهرس لمرجعيات الطالب

برررالمختبرات، فهررررس خرررا  بسرررمات  خرررا 
الفيزياء فري العرالم الحقيقري، فهررس تطبيقرات 
الرياضيات والفيزياء، فهرس المفاهيم، فهرس 

 (المعلم الشخصي

     

 

2.4 
يشرررررمل فهررررررس المعلرررررم الشخصررررري توضررررريح 
المعلرررم للمفررراهيم الكبيررررة فررري الفيزيررراء حسرررب 

 ورودها في الفصل
     

 

2.5 

يرررب المهرررارات كت)تتررروفر مرجعيرررات تتضرررمن 
الرياضرررررية، كتيرررررب مسرررررائل إضرررررافية، حلرررررول 
مسرررائل التطبيقرررات، جرررداول مرجعيرررة، معجرررم 

 (المصطلحات، ومالحق

     

 

       يوجد فهرس مفصل للمرجعيات 2.6
       توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.7

2.8 
: يشررررررمل كتيررررررب بنرررررراء مهررررررارات الرياضرررررريات

دالت وأشكال الكسور والنسب واألسس والمعا
 العالقات وحساب المثلثات واللوغاريثمات

     
 

2.9 

يظهررررررر فرررررري معجررررررم المصررررررطلحات تعريررررررف 
المفهرررروم مرتبررررا باألبجديررررة كمررررا توجررررد إشررررارة 
لموقرررع الفيزيررراء االلكترونررري ويتررروفر بررره عررردد 

 من المعاجم بعدة لغات 

     

 

2.10 
تشررمل المالحررق علررى مفررردات الكترراب مرتبررة 

رقرررررام الصرررررفحات التررررري أبجرررررديا وموضرررررحة بأ
 وردت بها

     
 

       يظهر االتساق في تصميم الفصول 3المواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصرل الطالرب علرى  3المؤّشر 
      التعلم

 

توضررح الرمرروز فرري المكرران المناسررب لهررا فرري  3.1
       المحتوى
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يوجررررررد عبررررررارة فرررررري افتتاحيررررررة الفصررررررل تبرررررررز  3.2
        األهمية من دراسة الفصل

 

3.3 
يوجررررد فقرررررة نصررررية ضررررمن افتتاحيررررة الفصررررل 
تتضمن شرح الصورة مميزة بسهم ضمن فقرة 

 ( فكر)
     

 

يوجد في الصرفحة المقابلرة الفتتاحيرة الفصرل  3.4
      إطارا للتجربة االستهاللية 

 

       تُرنرررّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4المؤشر 

م الرومانيررة لمقرردمات ترررقم الصررفحات باألرقررا 4.1
       الكتاب

تررررررررقم الوحررررررردات والفصرررررررول رقميرررررررا حسرررررررب  4.2
       تسلسلها

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  4.3
      الصفحات

 

       يتوفر في نهاية كل فصل التقويم  4.4
       يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 4.5
       يم الدروسيظهر االتساق في تصم 4مواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصرل الطالرب علرى  5مؤشر 
       التعلم

يوجرررررد فررررري بدايرررررة كرررررل درس عمرررررود جرررررانبي  5.1
       يحتوي على األهداف والمفردات

       يوجد موقع الفيزياء االلكتروني  5.2

ينتهي كل درس بالتقويم الرذي يشرمل التفكيرر  5.3
      الناقد ومجموعة من المسائل 

 

يوجرررد فررري نهايرررة كرررل فصرررل مختبرررر حسرررب  5.4
      التخص  يشتمل على نشاط استقصائي

 

5.5 
يوجررررد فرررري نهايررررة كررررل فصررررل دليررررل الدراسررررة 
مقسرررررررررما حسرررررررررب دروس الفصرررررررررل ويشرررررررررمل 

 المفردات، والمفاهيم
     

 

 Physics)يوجد في نهاية كل فصل نشاط  5.6
Lab )       

ثرائرررري يوجررررد فرررري نهايررررة كررررل فصررررل نشرررراط ا 5.7
       للتعمق وبعضها للتفكير الناقد
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.8 
يوجررررد فررررري نهايررررة كرررررل فصررررل تقرررررويم شرررررامل 
يشررتمل علررى مجموعررة أسررئلة مقسررمة حسررب 

 الدروس
     

 

       يوجد في نهاية كل فصل اختبار مقنن 5.9
       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 

ا واضرررحا يوجرررد فررري افتتاحيرررة كرررل درس رقمررر 6.1
      يمثل رقم الدرس مرتبطا برقم الفصل 

 

يظهررر عنرروان الرردرس بخررط كبيررر ليتميررز عررن  6.2
      العناوين الجانبية وعن المتن

 

: يوجررررررد فرررررري الهررررررامش مربررررررع نرررررر  يشررررررمل 6.3
      األهداف والمفردات 

 

تكتررررب المفررررردات الترررري تظهررررر للمرررررة األولررررى  6.4
      ببنط غامق

 

6.5 
صرررور و رسررروم بيانيرررة ورسررروم يرافرررق الرررن  

تخطيطيرررة وخررررائط انسررريابية وخررررائط معرفيرررة 
 وجداول على حسب الدروس والتخص 

     
 

6.6 
يوجررد مختبررر مصررغر يتكرررر علررى األقررل مرررة 
واحررردة فررري الفصرررل يكرررون فررري الهرررامش فررري 

 الفيزياء
     

 

6.7 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى التكامررل 

ي الهرامش مع فروع المعرفة األخرى تكترب فر
 مع االشارة بخط للمتن  

     
 

6.8 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى التكامررل 
مررع فررروع المعرفررة األخرررى تكتررب فرري جرردول 

 في حالة الربط مع الرياضيات
     

 

6.9 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى التكامررل 
مع فروع المعرفة األخرى تكترب فري الهرامش 

 للفيزياء في الحياة
     

 

6.10 
( مراجعررة الرردرس" )تقررويم"يختررتم الرردرس بفقرررة 
األول أسررررررئلة تتعلررررررق : مقسررررررمة إلررررررى جررررررزأين

 بالمفردات، والثاني التفكير الناقد 
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يوجررررررد عبررررررارة فرررررري افتتاحيررررررة الفصررررررل تبرررررررز  3.2
        األهمية من دراسة الفصل

 

3.3 
يوجررررد فقرررررة نصررررية ضررررمن افتتاحيررررة الفصررررل 
تتضمن شرح الصورة مميزة بسهم ضمن فقرة 

 ( فكر)
     

 

يوجد في الصرفحة المقابلرة الفتتاحيرة الفصرل  3.4
      إطارا للتجربة االستهاللية 

 

       تُرنرررّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4المؤشر 

م الرومانيررة لمقرردمات ترررقم الصررفحات باألرقررا 4.1
       الكتاب

تررررررررقم الوحررررررردات والفصرررررررول رقميرررررررا حسرررررررب  4.2
       تسلسلها

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  4.3
      الصفحات

 

       يتوفر في نهاية كل فصل التقويم  4.4
       يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 4.5
       يم الدروسيظهر االتساق في تصم 4مواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصرل الطالرب علرى  5مؤشر 
       التعلم

يوجرررررد فررررري بدايرررررة كرررررل درس عمرررررود جرررررانبي  5.1
       يحتوي على األهداف والمفردات

       يوجد موقع الفيزياء االلكتروني  5.2

ينتهي كل درس بالتقويم الرذي يشرمل التفكيرر  5.3
      الناقد ومجموعة من المسائل 

 

يوجرررد فررري نهايرررة كرررل فصرررل مختبرررر حسرررب  5.4
      التخص  يشتمل على نشاط استقصائي

 

5.5 
يوجررررد فرررري نهايررررة كررررل فصررررل دليررررل الدراسررررة 
مقسرررررررررما حسرررررررررب دروس الفصرررررررررل ويشرررررررررمل 

 المفردات، والمفاهيم
     

 

 Physics)يوجد في نهاية كل فصل نشاط  5.6
Lab )       

ثرائرررري يوجررررد فرررري نهايررررة كررررل فصررررل نشرررراط ا 5.7
       للتعمق وبعضها للتفكير الناقد
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 فيزياء –وي مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثان

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.8 
يوجررررد فررررري نهايررررة كرررررل فصررررل تقرررررويم شرررررامل 
يشررتمل علررى مجموعررة أسررئلة مقسررمة حسررب 

 الدروس
     

 

       يوجد في نهاية كل فصل اختبار مقنن 5.9
       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 

ا واضرررحا يوجرررد فررري افتتاحيرررة كرررل درس رقمررر 6.1
      يمثل رقم الدرس مرتبطا برقم الفصل 

 

يظهررر عنرروان الرردرس بخررط كبيررر ليتميررز عررن  6.2
      العناوين الجانبية وعن المتن

 

: يوجررررررد فرررررري الهررررررامش مربررررررع نرررررر  يشررررررمل 6.3
      األهداف والمفردات 

 

تكتررررب المفررررردات الترررري تظهررررر للمرررررة األولررررى  6.4
      ببنط غامق

 

6.5 
صرررور و رسررروم بيانيرررة ورسررروم يرافرررق الرررن  

تخطيطيرررة وخررررائط انسررريابية وخررررائط معرفيرررة 
 وجداول على حسب الدروس والتخص 

     
 

6.6 
يوجررد مختبررر مصررغر يتكرررر علررى األقررل مرررة 
واحررردة فررري الفصرررل يكرررون فررري الهرررامش فررري 

 الفيزياء
     

 

6.7 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى التكامررل 

ي الهرامش مع فروع المعرفة األخرى تكترب فر
 مع االشارة بخط للمتن  

     
 

6.8 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى التكامررل 
مررع فررروع المعرفررة األخرررى تكتررب فرري جرردول 

 في حالة الربط مع الرياضيات
     

 

6.9 
تتضررمن بعررض الرردروس إشررارة إلررى التكامررل 
مع فروع المعرفة األخرى تكترب فري الهرامش 

 للفيزياء في الحياة
     

 

6.10 
( مراجعررة الرردرس" )تقررويم"يختررتم الرردرس بفقرررة 
األول أسررررررئلة تتعلررررررق : مقسررررررمة إلررررررى جررررررزأين

 بالمفردات، والثاني التفكير الناقد 
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 مواصفة
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 2

 

المؤّشر 
2 

يشرررررررمل المحتررررررروى أنشرررررررطة متنوعرررررررة معتمررررررردة علرررررررى 
االستقصررراء، وترررزّود الطرررالب بفرررر  متعرررددة ليكونررروا 

 .متعلمين نشطين
     

 

2،2 
يررررزود دليررررل المعلررررم مقترحررررات لكيفيررررة تنميررررة مهررررارات 
الطالرررب فررري اجررررراء األنشرررطة االستقصررررائية بررردء مررررن 

 هاء بالمفتوحةالمغلقة وانت
     

 

يزود الدليل المعلم بتلميحات حول تطبيرق االستقصراء  2،1
      في الدروس

 

2،. 
تؤكرررد كتيبرررات المختبررررات ضرررمن حقيبرررة المعلرررم علرررى 
اعتبرررررار االستقصررررراء العلمرررررري طريقرررررة للتفكيرررررر وحررررررل 

 المشكالت
     

 

2،4 

يررررررزود كتيررررررب مختبررررررر االستقصرررررراء المفترررررروح وكتيررررررب 
 lab)ضررمن كتيبرررات المختبررر االستقصرراء الموجرره 

manuals ) فرررري حقيبررررة المعلررررم مشرررراريع مبنيررررة علررررى
 االستقصاء لزيادة إتقان الطالب لمهارات االستقصاء

     

 

2،. 
ضررررررمن ( probeware)ترررررروفر مختبرررررررات المجسررررررات 

كتيبرررات المختبرررر مجموعرررة مرررن المختبررررات المصرررممة 
 لتسمح للطالب استخدام المجسات في جمع البيانات 

     
 

مواصفة 
      التعلم المتمركز حول المتعلم 1

 

المؤّشر 
1 

يدعم الدليل المعلم في استهداف التعلم المتمركز على 
      المتعلم

 

1،2 
تسرررراعد ارشررررادات دليررررل المعلررررم المعلمررررين فرررري ترررروفير 
فرررررر  للطرررررالب لرررررربط معررررررفتهم السرررررابقة برررررالمحتوى 

 العلمي
     

 

1،1 

شررائعة غيررر الصررحيحة يحرردد الرردليل سررمات المفرراهيم ال
المرتبطرررة بالفصرررل مرررع اقترررراح نشررراطات  تسررراعد فررري 
تحديررد المفهرروم الخرراطئ وترروفر طرررق لكيفيررة مسرراعدة 

 الطالب لتحقيق تعلم مفاهيمي صحيح
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

1،. 
يسرررراعد الرررردليل المعلررررم علررررى التحقررررق مررررن الفهررررم عنررررد 
الطالب ويوفر للمعلرم فرصرا للتغلرب عليهرا مرن خرالل 

 (اعادة التدريس)
     

 

1،4 
يقررردم توجيهرررات للمعلرررم لرررربط الطالرررب  برررالن  الرررذي 
يدرسه والتي توجهه لربط المعلومة بما هو موجود فري 

 Think about it(  فّكر) الفصل من خالل فقرة  
     

 

يقررررردم مصرررررادر تقنيرررررة لمسررررراعدة المعلمرررررين فررررري بنررررراء  .،1
      ExamView® Pro االختبارات باستخدام 

 

1،7 
ل المعلمرررين علرررى تحررردي الطرررالب بشررركل يسررراعد الررردلي

صحيح باستخدام مشكالت التحدي، أنشطة التحدي ، 
 فقرات التوسع في التقييم 

     
 

يركز دليرل المعلرم علرى تعزيرز مهرارات المرذاكرة والتري  1،7
      تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه

 

1،1 
ترّكررز سررمات المشرراريع البحثيررة فرري دليررل المعلررم علررى 

هررررررارات المررررررذاكرة وتسرررررراعد الطررررررالب علررررررى تحمررررررل م
 مسؤولية تعلمهم باستخدام مشاريع الوحدة

     
 

1،. 
يقدم الدليل أنشطة تساعد على ممارسة مهارات تفكير 

 Criticalعليرررا مرررن خرررالل فقررررات التفكيرررر الناقرررد 
Thinking) ) وفقرة التوسع(Extension) 

     
 

المؤّشر 
. 

دريس وفررررق الرررررتعلم يسررررهم المحترررروى فرررري تخطررررريط الترررر
      المتمايز

 

.،2 
يقرردم الرردليل للمعلررم األنشررطة وفقررًا لمسررتوى الررتعلم لرردى 

، المرتفرررررع  L2، الطبيعررررريL1الضرررررعيف )المتعلمرررررين  
L3.) 

     
 

يساعد المعلم على تحدي الطرالب بشركل مناسرب مرن  1،.
      خالل مشكالت التحدي 

 

.،. 

ياجررررررات يقررررردم أنشررررررطة تدريسررررررية مختلفررررررة لررررررذوي االحت
الخاصرررررررة، وأنشرررررررطة التحررررررردي للطرررررررالب الموهررررررروبين، 
وأنشررطة للطررالب الررذين يعررانون مشرراكل فرري اسررتيعاب 

 المفاهيم 

     

 

 Studentتروفر النسرخة التفاعليرة للمرتعلم باسرتخدام  4،.
work CD-ROM       
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

 مواصفة
      تمحور المحتوى حول االستقصاء 2

 

المؤّشر 
2 

يشرررررررمل المحتررررررروى أنشرررررررطة متنوعرررررررة معتمررررررردة علرررررررى 
االستقصررراء، وترررزّود الطرررالب بفرررر  متعرررددة ليكونررروا 

 .متعلمين نشطين
     

 

2،2 
يررررزود دليررررل المعلررررم مقترحررررات لكيفيررررة تنميررررة مهررررارات 
الطالرررب فررري اجررررراء األنشرررطة االستقصررررائية بررردء مررررن 

 هاء بالمفتوحةالمغلقة وانت
     

 

يزود الدليل المعلم بتلميحات حول تطبيرق االستقصراء  2،1
      في الدروس

 

2،. 
تؤكرررد كتيبرررات المختبررررات ضرررمن حقيبرررة المعلرررم علرررى 
اعتبرررررار االستقصررررراء العلمرررررري طريقرررررة للتفكيرررررر وحررررررل 

 المشكالت
     

 

2،4 

يررررررزود كتيررررررب مختبررررررر االستقصرررررراء المفترررررروح وكتيررررررب 
 lab)ضررمن كتيبرررات المختبررر االستقصرراء الموجرره 

manuals ) فرررري حقيبررررة المعلررررم مشرررراريع مبنيررررة علررررى
 االستقصاء لزيادة إتقان الطالب لمهارات االستقصاء

     

 

2،. 
ضررررررمن ( probeware)ترررررروفر مختبرررررررات المجسررررررات 

كتيبرررات المختبرررر مجموعرررة مرررن المختبررررات المصرررممة 
 لتسمح للطالب استخدام المجسات في جمع البيانات 

     
 

مواصفة 
      التعلم المتمركز حول المتعلم 1

 

المؤّشر 
1 

يدعم الدليل المعلم في استهداف التعلم المتمركز على 
      المتعلم

 

1،2 
تسرررراعد ارشررررادات دليررررل المعلررررم المعلمررررين فرررري ترررروفير 
فرررررر  للطرررررالب لرررررربط معررررررفتهم السرررررابقة برررررالمحتوى 

 العلمي
     

 

1،1 

شررائعة غيررر الصررحيحة يحرردد الرردليل سررمات المفرراهيم ال
المرتبطرررة بالفصرررل مرررع اقترررراح نشررراطات  تسررراعد فررري 
تحديررد المفهرروم الخرراطئ وترروفر طرررق لكيفيررة مسرراعدة 

 الطالب لتحقيق تعلم مفاهيمي صحيح
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

1،. 
يسرررراعد الرررردليل المعلررررم علررررى التحقررررق مررررن الفهررررم عنررررد 
الطالب ويوفر للمعلرم فرصرا للتغلرب عليهرا مرن خرالل 

 (اعادة التدريس)
     

 

1،4 
يقررردم توجيهرررات للمعلرررم لرررربط الطالرررب  برررالن  الرررذي 
يدرسه والتي توجهه لربط المعلومة بما هو موجود فري 

 Think about it(  فّكر) الفصل من خالل فقرة  
     

 

يقررررردم مصرررررادر تقنيرررررة لمسررررراعدة المعلمرررررين فررررري بنررررراء  .،1
      ExamView® Pro االختبارات باستخدام 

 

1،7 
ل المعلمرررين علرررى تحررردي الطرررالب بشررركل يسررراعد الررردلي

صحيح باستخدام مشكالت التحدي، أنشطة التحدي ، 
 فقرات التوسع في التقييم 

     
 

يركز دليرل المعلرم علرى تعزيرز مهرارات المرذاكرة والتري  1،7
      تساعد الطالب على تحمل مسؤولية تعلمه

 

1،1 
ترّكررز سررمات المشرراريع البحثيررة فرري دليررل المعلررم علررى 

هررررررارات المررررررذاكرة وتسرررررراعد الطررررررالب علررررررى تحمررررررل م
 مسؤولية تعلمهم باستخدام مشاريع الوحدة

     
 

1،. 
يقدم الدليل أنشطة تساعد على ممارسة مهارات تفكير 

 Criticalعليرررا مرررن خرررالل فقررررات التفكيرررر الناقرررد 
Thinking) ) وفقرة التوسع(Extension) 

     
 

المؤّشر 
. 

دريس وفررررق الرررررتعلم يسررررهم المحترررروى فرررري تخطررررريط الترررر
      المتمايز

 

.،2 
يقرردم الرردليل للمعلررم األنشررطة وفقررًا لمسررتوى الررتعلم لرردى 

، المرتفرررررع  L2، الطبيعررررريL1الضرررررعيف )المتعلمرررررين  
L3.) 

     
 

يساعد المعلم على تحدي الطرالب بشركل مناسرب مرن  1،.
      خالل مشكالت التحدي 

 

.،. 

ياجررررررات يقررررردم أنشررررررطة تدريسررررررية مختلفررررررة لررررررذوي االحت
الخاصرررررررة، وأنشرررررررطة التحررررررردي للطرررررررالب الموهررررررروبين، 
وأنشررطة للطررالب الررذين يعررانون مشرراكل فرري اسررتيعاب 

 المفاهيم 

     

 

 Studentتروفر النسرخة التفاعليرة للمرتعلم باسرتخدام  4،.
work CD-ROM       
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

.،. 
يقررررردم الررررردليل تعليمرررررات حرررررول كيفيرررررة ابتكرررررار أسررررراليب 

باسرررتخدام خررررائط بصررررية متعرررددة لتقرررديم المعلومرررات  
 المفاهيم، الرسومات البيانية 

     
 

المؤّشر 
4 

يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسرة 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

       يزود المعلم بتلميحات لزيادة فهم الطالب أثناء القراءة 4،2

4،1 
تنررراقش التصرررورات الخاطئرررة فررري دليرررل المعلرررم ليرررتمكن 
المعلمين من تقرويم فهرم الطرالب وتروفير تغذيرة راجعرة 

 فورية لهم
     

 

يشررجع الرردليل علررى المناقشررة للمجموعررات الصررغيرة أو  .،4
       على مستوى الصف 

4،4 
يعرض الدليل  نصائح مجربة وحقيقيرة، واسرتراتيجيات 
وأنشرطة  للمعلمرين الرذين تمكنرروا مرن اسرتخدام الفيزيرراء 

 (من معلم آلخر)ن خالل فقرة في صفوفهم بنجاح م
     

 

المؤّشر 
. 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات القرررررراءة والكتابرررررة 
      والتحدث

 

يررروفر الرررردليل اسررررتراتيجيات ومصرررادر إضررررافية للمعلررررم  2،.
      لمساعدة الطالب على التمكن من المهارات األساسية

 

.،1 

ارات يوّفر الدليل مصادر اسرتراتيجيات فعالرة لبنراء مهر
الكتابررررررة فرررررري )القرررررراءة والكتابررررررة العلميرررررة مررررررن خرررررالل 

 –الخلفيررة العلميررة للمحترروى -مسررتقبل التقنيررة -الفيزيرراء
 -المجتمرع والتقنيرة -تطبيق الفيزياء –الفيزياء والحياة 

 (كيف تعمل األشياء

     

 

يقدم الدليل لوحة المفردات في بداية كل فصل للتأكيرد  .،.
      ة فيهعلى أهم المفاهيم العلمي

 

يقررردم الررردليل مسررررد المصرررطلحات فررري نهايتررره للتركيرررز  4،.
      على المصطلحات العلمية 

 

يقررّدم الرردليل اسررتراتيجيات لتشررجيع الطررالب علررى إدارة  .،.
      التعلم الذاتي عبر مشروع الفيزياء للوحدة

 

يقدم الدليل أفكارا للتمكن من المفردات األساسرية  مرن  7،.
      اق المفردات وربطها باالستخدام اليوميخالل اشتق

 

مرررن خرررالل الررررابط  يعرررزز الررردليل مهرررارات المفرررردات 7،.
physicspp.com/vocabulary_puzzlemaker      
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

.،1 
يرررررروفر الرررررردليل مقترحررررررات لتعطرررررري الطالررررررب الفرصررررررة 
لممارسرررررررررة التواصرررررررررل بالمعلومرررررررررات وبالنترررررررررائج فررررررررري 

 مجموعات مصغرة
     

 

.،. 
مقترحرررررات للنقررررراش لمسررررراعدة الطرررررالب يررررروفر الررررردليل 

لتطرررررروير قرررررردرات الطررررررالب علررررررى النقرررررراش والتواصررررررل 
 بأفكارهم مع االخرين 

     
 

ترروفر نشرراطات التفكيررر الناقررد فرري كررل فصررل الفرصررة  28،.
      لشرح المفاهيم شفهيا وتقويم النماذج ومناقشة االفكار

 

       دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة 1المواصفة
المؤّشر 

7 
يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم متنوعرررة 

       ومستمرة للتقويم الصفي

7،2 

يحدد المفاهيم الخاطئة عنرد الطرالب وكيفيرة معالجتهرا 
لتعزيز فهم الطرالب مرن خرالل مرا يعرضره الردليل فري 
فقررررة تقيررريم نهايرررة الفصرررل مرررن تعلرررم خررررائط المفررراهيم، 

يسة، أجوبة أسرئلة إتقران المفراهيم، عرض للمفاهيم الرئ
 أجوبة أسئلة تطبيق المفاهيم

     

 

7،1 
يقدم التغذية الراجعة من خالل مرا يعرضره الردليل بعرد 
كررررل فصررررل اجابررررات أسررررئلة االختبررررار المقررررنن، أجوبررررة 
 أسئلة  االختيار من متعدد، وأجوبة األسئلة المفتوحة

     
 

7،. 
عررادة  الترردريس للمفرراهيم يقرردم أنشررطة لمراجعررة الفهررم وا 

الرئيسرة ضرمن المرحلررة الثالثرة فري خطررة الردرس وهرري 
 مرحلة التقييم

     
 

       يقدم  الدليل اإلرشادات الالزمة أثناء عملية التقييم 7،4

7،. 

التري تسراعد  ExamView® Proيقدم الدليل قائمرة  
المعلرم علرى إنشراء إصردارات متعرددة مرن االختبررارات، 

نشرررررراء اختبررررررارات  معدلررررررة للطررررررالب ذوي صررررررعوبات وا 
ضررررافة األسررررئلة  الررررتعلم، وتحريررررر األسررررئلة الموجررررودة وا 
الخاصرررررة برررررالمعلم، وبنررررراء االختبرررررارات وفقرررررًا لمعرررررايير 

 المناهج الوطنية

     

 

يوجررد قررر  مضررغوط  يسررتخدم فرري السرربورة التفاعليررة  7،7
      ويتضمن أسئلة تقييمية لكل مقطع في كل درس
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

.،. 
يقررررردم الررررردليل تعليمرررررات حرررررول كيفيرررررة ابتكرررررار أسررررراليب 

باسرررتخدام خررررائط بصررررية متعرررددة لتقرررديم المعلومرررات  
 المفاهيم، الرسومات البيانية 

     
 

المؤّشر 
4 

يسهم المحتوى في دعم مهارات االستذكار أو الدراسرة 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

       يزود المعلم بتلميحات لزيادة فهم الطالب أثناء القراءة 4،2

4،1 
تنررراقش التصرررورات الخاطئرررة فررري دليرررل المعلرررم ليرررتمكن 
المعلمين من تقرويم فهرم الطرالب وتروفير تغذيرة راجعرة 

 فورية لهم
     

 

يشررجع الرردليل علررى المناقشررة للمجموعررات الصررغيرة أو  .،4
       على مستوى الصف 

4،4 
يعرض الدليل  نصائح مجربة وحقيقيرة، واسرتراتيجيات 
وأنشرطة  للمعلمرين الرذين تمكنرروا مرن اسرتخدام الفيزيرراء 

 (من معلم آلخر)ن خالل فقرة في صفوفهم بنجاح م
     

 

المؤّشر 
. 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات القرررررراءة والكتابرررررة 
      والتحدث

 

يررروفر الرررردليل اسررررتراتيجيات ومصرررادر إضررررافية للمعلررررم  2،.
      لمساعدة الطالب على التمكن من المهارات األساسية

 

.،1 

ارات يوّفر الدليل مصادر اسرتراتيجيات فعالرة لبنراء مهر
الكتابررررررة فرررررري )القرررررراءة والكتابررررررة العلميرررررة مررررررن خرررررالل 

 –الخلفيررة العلميررة للمحترروى -مسررتقبل التقنيررة -الفيزيرراء
 -المجتمرع والتقنيرة -تطبيق الفيزياء –الفيزياء والحياة 

 (كيف تعمل األشياء

     

 

يقدم الدليل لوحة المفردات في بداية كل فصل للتأكيرد  .،.
      ة فيهعلى أهم المفاهيم العلمي

 

يقررردم الررردليل مسررررد المصرررطلحات فررري نهايتررره للتركيرررز  4،.
      على المصطلحات العلمية 

 

يقررّدم الرردليل اسررتراتيجيات لتشررجيع الطررالب علررى إدارة  .،.
      التعلم الذاتي عبر مشروع الفيزياء للوحدة

 

يقدم الدليل أفكارا للتمكن من المفردات األساسرية  مرن  7،.
      اق المفردات وربطها باالستخدام اليوميخالل اشتق

 

مرررن خرررالل الررررابط  يعرررزز الررردليل مهرررارات المفرررردات 7،.
physicspp.com/vocabulary_puzzlemaker      
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

.،1 
يرررررروفر الرررررردليل مقترحررررررات لتعطرررررري الطالررررررب الفرصررررررة 
لممارسرررررررررة التواصرررررررررل بالمعلومرررررررررات وبالنترررررررررائج فررررررررري 

 مجموعات مصغرة
     

 

.،. 
مقترحرررررات للنقررررراش لمسررررراعدة الطرررررالب يررررروفر الررررردليل 

لتطرررررروير قرررررردرات الطررررررالب علررررررى النقرررررراش والتواصررررررل 
 بأفكارهم مع االخرين 

     
 

ترروفر نشرراطات التفكيررر الناقررد فرري كررل فصررل الفرصررة  28،.
      لشرح المفاهيم شفهيا وتقويم النماذج ومناقشة االفكار

 

       دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة 1المواصفة
المؤّشر 

7 
يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم متنوعرررة 

       ومستمرة للتقويم الصفي

7،2 

يحدد المفاهيم الخاطئة عنرد الطرالب وكيفيرة معالجتهرا 
لتعزيز فهم الطرالب مرن خرالل مرا يعرضره الردليل فري 
فقررررة تقيررريم نهايرررة الفصرررل مرررن تعلرررم خررررائط المفررراهيم، 

يسة، أجوبة أسرئلة إتقران المفراهيم، عرض للمفاهيم الرئ
 أجوبة أسئلة تطبيق المفاهيم

     

 

7،1 
يقدم التغذية الراجعة من خالل مرا يعرضره الردليل بعرد 
كررررل فصررررل اجابررررات أسررررئلة االختبررررار المقررررنن، أجوبررررة 
 أسئلة  االختيار من متعدد، وأجوبة األسئلة المفتوحة

     
 

7،. 
عررادة  الترردريس للمفرراهيم يقرردم أنشررطة لمراجعررة الفهررم وا 

الرئيسرة ضرمن المرحلررة الثالثرة فري خطررة الردرس وهرري 
 مرحلة التقييم

     
 

       يقدم  الدليل اإلرشادات الالزمة أثناء عملية التقييم 7،4

7،. 

التري تسراعد  ExamView® Proيقدم الدليل قائمرة  
المعلرم علرى إنشراء إصردارات متعرددة مرن االختبررارات، 

نشرررررراء اختبررررررارات  معدلررررررة للطررررررالب ذوي صررررررعوبات وا 
ضررررافة األسررررئلة  الررررتعلم، وتحريررررر األسررررئلة الموجررررودة وا 
الخاصرررررة برررررالمعلم، وبنررررراء االختبرررررارات وفقرررررًا لمعرررررايير 

 المناهج الوطنية

     

 

يوجررد قررر  مضررغوط  يسررتخدم فرري السرربورة التفاعليررة  7،7
      ويتضمن أسئلة تقييمية لكل مقطع في كل درس

 



766

333 
 

 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7،7 

ختبررارات تسرراعد المعلررم فرري التقيررريم يقرردم عينررة مررن اال
يسرررتخدم فيررره قرررر  مضرررغوط عليررره عررردد مرررن أسرررئلة 
االختبررارات ويمكررن التعررديل علررى األسررئلة أو اإلضررافة 

 .عليها 

     

 

7،1 

يقررررررررررررررردم كرررررررررررررررل فصرررررررررررررررل دعررررررررررررررروة لزيرررررررررررررررارة موقرررررررررررررررع   
physicspp.com  الرررررذي يحررررروي مسرررررابقة االختيرررررار

الرررذاتي واختبرررار الفصررررل واالختبرررار المقرررنن والكلمررررات 
 المتقاطعة لمفردات الفصل

     

 

       توظيف التقنية لدعم التعلم 4المواصفة
المؤّشر 
       يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم  7

7،2 

الحصرررول علرررى المرررواد   Fast fileيسرررهِّل تطبيرررق 
ورقرة  -ورقة عمل المختبر المصرغر)المساعدة التالية 
قسررم  -سررتذكار للفصررلدليررل اال -عمررل معمررل الفيزيرراء

 -اإلثرررراء العلمررري -إعرررادة التررردريس والتعزيرررز -اختبرررار
تقيرررررررريم الفصررررررررل وفقررررررررًا   -الشررررررررفافيات وأوراق العمررررررررل
 (لمستويات الصعوبة الثالث

     

 

7،1 

-Answer Key Maker CDيقردم الردليل تطبيرق 
ROM  المشكالت العمليرة )والذي يتضمن إجابات  لرر

دروس، تقيررررررريم ، مشررررررركالت التحررررررردي، مراجعرررررررات الررررررر
ويررررتمكن المعلررررم مررررن ( الفصررررل، المشرررركالت اإلضررررافية

خررررالل هررررذا التطبيررررق مررررن إنشرررراء مفرررراتيح مخصصررررة 
لإلجابررررة علررررى أي مجموعررررة مررررن التمررررارين و طباعررررة 

 جميع مفاتيح اإلجابة

     

 

7،. 

 ExamView® Pro Testmakerيسرمح تطبيرق 
CD-ROM   ب نشاء وتخصري  االختبرارات بسرهولة

إنشرراء االختبررار باسررتخدام معررالج )وسرررعة مررن خررالل 
QuickTest-  إدراج األسرررررررررررررررئلة المعياريرررررررررررررررة فررررررررررررررري

تعررررديل االختبررررارات   -االختبررررارات الخاصررررة بررررالمعلم 
اسررررررررررتخدام دوال   -لمسررررررررررتوى الصررررررررررعوبة المطلرررررررررروب

 (خوارزمية إلنشاء مشكالت فريدة النوع
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7،4 

  TeacherWorksTMيسمح قر  الرر دي فري دي 
ة الردرس واسرتخراج مصرادر للمعلمين بتخصري  خطر

عرررداد  الصررف بسرررعة وسررهولة واالتصررال باالنترنررت وا 
 قائمة المهام

     

 

7،. 
يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردعو لزيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة موقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع 

physicspp.com/internet_lab  لتطبيررررق تجررررارب
 معمل الفيزياء

     
 

7،7 

أو السررررربورة  Interactive Chalkboardتحتررررروي
 التفاعلية على عروض تقديميرة والتري تشرمل رسرومات

 -الصررررروتيات –الشرررررفافيات –بنرررررك الصرررررور -تفاعليرررررة
رابرررررط  –أسرررررئلة التقيررررريم الجديررررردة للررررردروس والفصرررررول 

 physicspp.comللموقع 

     

 

7،7 
للمعلمرين بالوصرول  physicspp.comيسمح موقع  

إلررررى منترررردى المعلررررم حيررررث يتبررررادل المعلمررررون األفكررررار 
 واالستراتيجيات واألنشطة 
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7،7 

ختبررارات تسرراعد المعلررم فرري التقيررريم يقرردم عينررة مررن اال
يسرررتخدم فيررره قرررر  مضرررغوط عليررره عررردد مرررن أسرررئلة 
االختبررارات ويمكررن التعررديل علررى األسررئلة أو اإلضررافة 

 .عليها 

     

 

7،1 

يقررررررررررررررردم كرررررررررررررررل فصرررررررررررررررل دعررررررررررررررروة لزيرررررررررررررررارة موقرررررررررررررررع   
physicspp.com  الرررررذي يحررررروي مسرررررابقة االختيرررررار

الرررذاتي واختبرررار الفصررررل واالختبرررار المقرررنن والكلمررررات 
 المتقاطعة لمفردات الفصل

     

 

       توظيف التقنية لدعم التعلم 4المواصفة
المؤّشر 
       يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم  7

7،2 

الحصرررول علرررى المرررواد   Fast fileيسرررهِّل تطبيرررق 
ورقرة  -ورقة عمل المختبر المصرغر)المساعدة التالية 
قسررم  -سررتذكار للفصررلدليررل اال -عمررل معمررل الفيزيرراء

 -اإلثرررراء العلمررري -إعرررادة التررردريس والتعزيرررز -اختبرررار
تقيرررررررريم الفصررررررررل وفقررررررررًا   -الشررررررررفافيات وأوراق العمررررررررل
 (لمستويات الصعوبة الثالث

     

 

7،1 

-Answer Key Maker CDيقردم الردليل تطبيرق 
ROM  المشكالت العمليرة )والذي يتضمن إجابات  لرر

دروس، تقيررررررريم ، مشررررررركالت التحررررررردي، مراجعرررررررات الررررررر
ويررررتمكن المعلررررم مررررن ( الفصررررل، المشرررركالت اإلضررررافية

خررررالل هررررذا التطبيررررق مررررن إنشرررراء مفرررراتيح مخصصررررة 
لإلجابررررة علررررى أي مجموعررررة مررررن التمررررارين و طباعررررة 

 جميع مفاتيح اإلجابة

     

 

7،. 

 ExamView® Pro Testmakerيسرمح تطبيرق 
CD-ROM   ب نشاء وتخصري  االختبرارات بسرهولة

إنشرراء االختبررار باسررتخدام معررالج )وسرررعة مررن خررالل 
QuickTest-  إدراج األسرررررررررررررررئلة المعياريرررررررررررررررة فررررررررررررررري

تعررررديل االختبررررارات   -االختبررررارات الخاصررررة بررررالمعلم 
اسررررررررررتخدام دوال   -لمسررررررررررتوى الصررررررررررعوبة المطلرررررررررروب

 (خوارزمية إلنشاء مشكالت فريدة النوع
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 فيزياء –مواصفات تربوية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7،4 

  TeacherWorksTMيسمح قر  الرر دي فري دي 
ة الردرس واسرتخراج مصرادر للمعلمين بتخصري  خطر

عرررداد  الصررف بسرررعة وسررهولة واالتصررال باالنترنررت وا 
 قائمة المهام

     

 

7،. 
يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردعو لزيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة موقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع 

physicspp.com/internet_lab  لتطبيررررق تجررررارب
 معمل الفيزياء

     
 

7،7 

أو السررررربورة  Interactive Chalkboardتحتررررروي
 التفاعلية على عروض تقديميرة والتري تشرمل رسرومات

 -الصررررروتيات –الشرررررفافيات –بنرررررك الصرررررور -تفاعليرررررة
رابرررررط  –أسرررررئلة التقيررررريم الجديررررردة للررررردروس والفصرررررول 

 physicspp.comللموقع 

     

 

7،7 
للمعلمرين بالوصرول  physicspp.comيسمح موقع  

إلررررى منترررردى المعلررررم حيررررث يتبررررادل المعلمررررون األفكررررار 
 واالستراتيجيات واألنشطة 

     
 

 
  



768

333 
 

 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       المظهر الخارجي  للدليل 1المواصفة
       الجاذبية والمتانة 1المؤشر 
       يتميز الدليل بسماكة غالفه  1.1

ف تتناسررررررب الصررررررورة المعروضررررررة علررررررى غررررررال 1.2
       الكتاب مع طبيعة المادة 

تتماثل صورة الغالف مع صرورة غرالف كتراب  1.3
       الطالب

يوجرررررد فررررري صرررررفحة الغرررررالف الرررررداخلي موقعرررررا  1.4
        physicspp.com الكترونيا للمعلم 

توضرررررح صرررررفحة الغرررررالف الرررررداخلي معلومرررررات  1.5
      الجهة الناشرة

 

المواصفة 
      أقسام الدليل 2

 

       مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

يشررمل مقرردمات الرردليل علررى صررفحات تتضررمن  2.1
       سمات الكتاب وكيفية االستفادة منه 

يشمل مقدمات الردليل علرى صرفحات تتتضرمن  2.2
       الرموز المستخدمة في السالمة 

يشررررمل مقرررردمات الرررردليل علررررى صررررفحة مماثلررررة  2.3
       للغالف الخارجي

2.4 

يشررمل مقرردمات الرردليل علررى صررفحات ألسررماء 
 : المؤلفين تشمل

التعريف بالمؤلفين األساسيين، أسرماء المرؤلفين 
المسرراهمين، أسررماء أعضرراء مجلررس المعلمررين 
االستشررررررررراري، مستشرررررررررار السرررررررررالمة، أسرررررررررماء 

 المعلمين المراجعين، وأسماء المستشارين

     

 

يتضررمن فهرررس دليررل المعلررم قائمررة بمحتويررات  2.5
       قدمات الدليلم

2.6 
يتضررررمن الفهرررررس المختصررررر وحرررردات الكترررراب 
وأسررماء وعنرراوين الفصررول لكررل وحرردة موضررحا 

 بأرقام الصفحات
     

 

يوجررررررد كتيررررررب أدوات ترررررردريس الفيزيرررررراء ويبرررررردأ  2.7
      بفهرس المحتويات
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.8 

يتضررررمن الرررردليل علررررى طبعررررة كترررراب الطالررررب 
 أهرررداف الررردرس وأهميتررره، فقررررة فكرررر،: وتشرررمل

الرياضرريات والفيزيرراء، دليررل : )الرردعم الرياضرري
، الفيزيرررررررراء والحيرررررررراة، المجتمررررررررع (الرياضرررررررريات

 والتقنية، كيف تعمل األشياء
،  Extreme physicsمسررررتقبل التقنيررررة، 

، مختبرر (طويلرة -قصيرة -استهاللية)تجارب 
 –دليرررل الدراسرررة –المراجعرررة: )الفيزيرراء، التقيررريم

 (االختبار المقنن –تقييم الفصل

     

 

2.9 

نظررررة عرررن خطرررة : يتضرررمن دليرررل المعلرررم علرررى
لمحررررررررررة عررررررررررن : )الرررررررررردرس، أدوات التخطرررررررررريط

رررررر -الفصرررررل ، مررررردير المررررروارد (المفرررررردات -فكِّ
(fast file –technology) طرائرق تردريس ،

أنشررطة ذوي : منوعررة وفقررا ألنمرراط الررتعلم مثررل
االحتياجررات الخاصررة وصررعوبات الررتعلم، دورة 

لرررم فررري غرفرررة التررردريس الفعرررال، مصرررادر المع
، كتيرررب التجرررارب Fast fail: الصرررف مثرررل

المعمليررررررة للمعلررررررم، مصررررررادر معرفررررررة متعلقررررررة 
برررررالمنهج، وسرررررائل التقنيرررررة القابلرررررة للتحسرررررين، 
احتياطرررات السرررالمة فررري المعمرررل، اإلسرررعافات 
األوليرررة فررري المعمرررل، وقائمرررة بجهرررات اإلمرررداد 

 لمستلزمات معمل الفيزياء وعناوينها

     

 

       الفصل  ( مخطط)ظم صفحة من 3المؤشر 

يتضرررمن مخطرررط الفصرررل إطرررارا علويرررا بررراللون  3.1
      األحمر

 

يمترررد مخطرررط الفصرررل فررري صرررفحتين ويتضرررمن  3.2
      مخطط الفصل جدول في كل صفحة 
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       المظهر الخارجي  للدليل 1المواصفة
       الجاذبية والمتانة 1المؤشر 
       يتميز الدليل بسماكة غالفه  1.1

ف تتناسررررررب الصررررررورة المعروضررررررة علررررررى غررررررال 1.2
       الكتاب مع طبيعة المادة 

تتماثل صورة الغالف مع صرورة غرالف كتراب  1.3
       الطالب

يوجرررررد فررررري صرررررفحة الغرررررالف الرررررداخلي موقعرررررا  1.4
        physicspp.com الكترونيا للمعلم 

توضرررررح صرررررفحة الغرررررالف الرررررداخلي معلومرررررات  1.5
      الجهة الناشرة

 

المواصفة 
      أقسام الدليل 2

 

       مكونات مقدمات الدليل 2المؤشر 

يشررمل مقرردمات الرردليل علررى صررفحات تتضررمن  2.1
       سمات الكتاب وكيفية االستفادة منه 

يشمل مقدمات الردليل علرى صرفحات تتتضرمن  2.2
       الرموز المستخدمة في السالمة 

يشررررمل مقرررردمات الرررردليل علررررى صررررفحة مماثلررررة  2.3
       للغالف الخارجي

2.4 

يشررمل مقرردمات الرردليل علررى صررفحات ألسررماء 
 : المؤلفين تشمل

التعريف بالمؤلفين األساسيين، أسرماء المرؤلفين 
المسرراهمين، أسررماء أعضرراء مجلررس المعلمررين 
االستشررررررررراري، مستشرررررررررار السرررررررررالمة، أسرررررررررماء 

 المعلمين المراجعين، وأسماء المستشارين

     

 

يتضررمن فهرررس دليررل المعلررم قائمررة بمحتويررات  2.5
       قدمات الدليلم

2.6 
يتضررررمن الفهرررررس المختصررررر وحرررردات الكترررراب 
وأسررماء وعنرراوين الفصررول لكررل وحرردة موضررحا 

 بأرقام الصفحات
     

 

يوجررررررد كتيررررررب أدوات ترررررردريس الفيزيرررررراء ويبرررررردأ  2.7
      بفهرس المحتويات
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.8 

يتضررررمن الرررردليل علررررى طبعررررة كترررراب الطالررررب 
 أهرررداف الررردرس وأهميتررره، فقررررة فكرررر،: وتشرررمل

الرياضرريات والفيزيرراء، دليررل : )الرردعم الرياضرري
، الفيزيرررررررراء والحيرررررررراة، المجتمررررررررع (الرياضرررررررريات

 والتقنية، كيف تعمل األشياء
،  Extreme physicsمسررررتقبل التقنيررررة، 

، مختبرر (طويلرة -قصيرة -استهاللية)تجارب 
 –دليرررل الدراسرررة –المراجعرررة: )الفيزيرراء، التقيررريم

 (االختبار المقنن –تقييم الفصل

     

 

2.9 

نظررررة عرررن خطرررة : يتضرررمن دليرررل المعلرررم علرررى
لمحررررررررررة عررررررررررن : )الرررررررررردرس، أدوات التخطرررررررررريط

رررررر -الفصرررررل ، مررررردير المررررروارد (المفرررررردات -فكِّ
(fast file –technology) طرائرق تردريس ،

أنشررطة ذوي : منوعررة وفقررا ألنمرراط الررتعلم مثررل
االحتياجررات الخاصررة وصررعوبات الررتعلم، دورة 

لرررم فررري غرفرررة التررردريس الفعرررال، مصرررادر المع
، كتيرررب التجرررارب Fast fail: الصرررف مثرررل

المعمليررررررة للمعلررررررم، مصررررررادر معرفررررررة متعلقررررررة 
برررررالمنهج، وسرررررائل التقنيرررررة القابلرررررة للتحسرررررين، 
احتياطرررات السرررالمة فررري المعمرررل، اإلسرررعافات 
األوليرررة فررري المعمرررل، وقائمرررة بجهرررات اإلمرررداد 

 لمستلزمات معمل الفيزياء وعناوينها

     

 

       الفصل  ( مخطط)ظم صفحة من 3المؤشر 

يتضرررمن مخطرررط الفصرررل إطرررارا علويرررا بررراللون  3.1
      األحمر

 

يمترررد مخطرررط الفصرررل فررري صرررفحتين ويتضرررمن  3.2
      مخطط الفصل جدول في كل صفحة 
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3.3 

 :يشمل مخطط الفصل
الوطنيررررة )المعررررايير -األهررررداف : )جرررردول يحرررروي

األدوات الالزمررررررة ألداء التجررررررارب   –( والمحليررررررة
 (.لعروضوا

 .قائمة بطرائق التدريس وفقًا ألنماط التعلم
جررردول مصرررادر الرررتعلم ويشرررمل األدوات ووسرررائل 

 .التقنية مرقمة بأرقام الصفحات
   .قائمة بمصادر التقييم

     

 

       صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 

4.1 
يفترررتح الفصرررل بصرررورة االفتتاحيرررة الموجرررودة فررري 

كتررب مسررمى الوحرردة الي. كترراب الطالررب صررفحة 
 .  في الفصل بل فقط في الفهرس

     
 

يتميررز لررون افتتاحيررة الفصررل برراللون األحمررر فرري  4.2
       أعلى الصفحة

4.3 
يوجررد مسررتطيل  برراللون البرتقررالي مكترروب برره رقررم 
الفصل بلون أبيض في رأس الهامش األيسر في 

 صفحة االفتتاحية
     

 

4.4 

ل كمررا فرري كترراب يتضررمن محترروى افتتاحيررة الفصرر
مرراذا سررتتعلم؟ أهميررة الموضرروع، فّكررر، )الطالررب  
تررررررررررررتبط بصررررررررررررورة ( physicspp.comموقرررررررررررع 

 افتتاحية الفصل 

     

 

4.5 

 :تنقسم هوامش الصفحة االفتتاحية لقسمين
 : على يسار الصفحة ويشمل( عمود)هامش 

 .نظرة عامة للفصل   -
 .فّكر -
 .المفردات -

 :يشملأسفل الصفحة و ( عمود)هامش 
 –الهررررررررردف ) تجربرررررررررة اسرررررررررتهاللية وتشرررررررررمل  -

وعرررررررررض ( اسررررررررتراتيجيات الترررررررردريس –األدوات 
النتررررررائج المتوقعررررررة ، : الفصررررررول يشررررررمل أيضرررررراً 

 .التحليل، التفكير الناقد

     

 

       الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

5.1 
تشررررررررمل الصررررررررفحة المقابلررررررررة الفتتاحيررررررررة الفصررررررررل 

اط االسرتهاللي فري توجيهات لتقديم الفصرل بالنشر
 الهامش األسفل
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتضرررررمن الهرررررامش األيمرررررن توجيهرررررات للتركيرررررز  5.2
Focus      

 

يتضررمن الهرررامش األيمرررن توجيهرررات للرررربط مرررع  5.3
      المعرفة السابقة

 

يتضررررمن الهررررامش األيمررررن توجيهررررات لتوظيررررف  5.4
      السبورة التفاعلية

 

يرررل، يتضرررمن الهرررامش األسرررفل توجيهرررات للتحل 5.5
      والتفكير الناقد

 

       المساعدة في تحضير الدروس  6المؤشر 

تنقسرررم المسررراعدة فررري التررردريس علرررى التركيرررز،  6.1
      التدريس، التقويم

 

6.2 

اسررررررررتخدام : تشررررررررمل أنشررررررررطة الترررررررردريس علررررررررى
النماذج، تطوير المفهوم، مثال داخرل الصرف،  
أنشرررررررطة، تصرررررررحيح المفررررررراهيم الشرررررررائعة غيرررررررر 

العررررررروض السررررررريعة،  اسرررررررتخدام الصررررررحيحة، 
، تطرروير المفهرروم، التفكيررر الناقررد،  Xالشرركل 

التعزيرررز، اسرررتخدام التشرررابه، المناقشرررة، تطبيرررق 
الفيزيرررراء، الفيزيرررراء والحيرررراة، مررررن معلررررم آلخررررر، 
الخلفيررررة العلميررررة للمحترررروى، مشررررروع الفيزيرررراء، 
طرائرررررق تررررردريس منوعرررررة وفقرررررا ألنمررررراط الرررررتعلم 

لخاصررررررة وتشررررررمل أنشررررررطة ذوي االحتياجررررررات ا
 وأنشطة  التحدي و أنشطة صعوبات التعلم

     

 

: تشررررمل أنشررررطة التقيرررريم بحسررررب الرررردرس علررررى 6.3
       التحقق من الفهم ، إعادة التدريس، التوسع 

6.4 

تشرمل نهايرة الفصررل مختبرر الفيزيرراء، وقرد يليرره 
 حسرررب الفصرررل فقررررة التقنيرررة والمجتمررررع أو

Extreme physics  أو كيرف تعمرل األشرياء
 مستقبل التقنية أو

     

 

       صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 
       تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3.3 

 :يشمل مخطط الفصل
الوطنيررررة )المعررررايير -األهررررداف : )جرررردول يحرررروي

األدوات الالزمررررررة ألداء التجررررررارب   –( والمحليررررررة
 (.لعروضوا

 .قائمة بطرائق التدريس وفقًا ألنماط التعلم
جررردول مصرررادر الرررتعلم ويشرررمل األدوات ووسرررائل 

 .التقنية مرقمة بأرقام الصفحات
   .قائمة بمصادر التقييم

     

 

       صفحة االفتتاحية للفصل  4المؤشر 

4.1 
يفترررتح الفصرررل بصرررورة االفتتاحيرررة الموجرررودة فررري 

كتررب مسررمى الوحرردة الي. كترراب الطالررب صررفحة 
 .  في الفصل بل فقط في الفهرس

     
 

يتميررز لررون افتتاحيررة الفصررل برراللون األحمررر فرري  4.2
       أعلى الصفحة

4.3 
يوجررد مسررتطيل  برراللون البرتقررالي مكترروب برره رقررم 
الفصل بلون أبيض في رأس الهامش األيسر في 

 صفحة االفتتاحية
     

 

4.4 

ل كمررا فرري كترراب يتضررمن محترروى افتتاحيررة الفصرر
مرراذا سررتتعلم؟ أهميررة الموضرروع، فّكررر، )الطالررب  
تررررررررررررتبط بصررررررررررررورة ( physicspp.comموقرررررررررررع 

 افتتاحية الفصل 

     

 

4.5 

 :تنقسم هوامش الصفحة االفتتاحية لقسمين
 : على يسار الصفحة ويشمل( عمود)هامش 

 .نظرة عامة للفصل   -
 .فّكر -
 .المفردات -

 :يشملأسفل الصفحة و ( عمود)هامش 
 –الهررررررررردف ) تجربرررررررررة اسرررررررررتهاللية وتشرررررررررمل  -

وعرررررررررض ( اسررررررررتراتيجيات الترررررررردريس –األدوات 
النتررررررائج المتوقعررررررة ، : الفصررررررول يشررررررمل أيضرررررراً 

 .التحليل، التفكير الناقد

     

 

       الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

5.1 
تشررررررررمل الصررررررررفحة المقابلررررررررة الفتتاحيررررررررة الفصررررررررل 

اط االسرتهاللي فري توجيهات لتقديم الفصرل بالنشر
 الهامش األسفل
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتضرررررمن الهرررررامش األيمرررررن توجيهرررررات للتركيرررررز  5.2
Focus      

 

يتضررمن الهرررامش األيمرررن توجيهرررات للرررربط مرررع  5.3
      المعرفة السابقة

 

يتضررررمن الهررررامش األيمررررن توجيهررررات لتوظيررررف  5.4
      السبورة التفاعلية

 

يرررل، يتضرررمن الهرررامش األسرررفل توجيهرررات للتحل 5.5
      والتفكير الناقد

 

       المساعدة في تحضير الدروس  6المؤشر 

تنقسرررم المسررراعدة فررري التررردريس علرررى التركيرررز،  6.1
      التدريس، التقويم

 

6.2 

اسررررررررتخدام : تشررررررررمل أنشررررررررطة الترررررررردريس علررررررررى
النماذج، تطوير المفهوم، مثال داخرل الصرف،  
أنشرررررررطة، تصرررررررحيح المفررررررراهيم الشرررررررائعة غيرررررررر 

العررررررروض السررررررريعة،  اسرررررررتخدام الصررررررحيحة، 
، تطرروير المفهرروم، التفكيررر الناقررد،  Xالشرركل 

التعزيرررز، اسرررتخدام التشرررابه، المناقشرررة، تطبيرررق 
الفيزيرررراء، الفيزيرررراء والحيرررراة، مررررن معلررررم آلخررررر، 
الخلفيررررة العلميررررة للمحترررروى، مشررررروع الفيزيرررراء، 
طرائرررررق تررررردريس منوعرررررة وفقرررررا ألنمررررراط الرررررتعلم 

لخاصررررررة وتشررررررمل أنشررررررطة ذوي االحتياجررررررات ا
 وأنشطة  التحدي و أنشطة صعوبات التعلم

     

 

: تشررررمل أنشررررطة التقيرررريم بحسررررب الرررردرس علررررى 6.3
       التحقق من الفهم ، إعادة التدريس، التوسع 

6.4 

تشرمل نهايرة الفصررل مختبرر الفيزيرراء، وقرد يليرره 
 حسرررب الفصرررل فقررررة التقنيرررة والمجتمررررع أو

Extreme physics  أو كيرف تعمرل األشرياء
 مستقبل التقنية أو

     

 

       صفحة دليل الدراسة 7المؤشر 
       تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7.2 

 تشرررررمل علرررررى توجيهرررررات لزيرررررارة موقرررررع 
physicspp.com الررررررررررذي يحرررررررررروي مسررررررررررابقة

االختيررررار الررررذاتي واختبررررار الفصررررل واالختبررررار 
 المقنن والكلمات المتقاطعة لمفردات الفصل

     

 

       فحة التقييم بنهاية الفصلص 8المؤشر 

8.1 

يتضرمن هررامش تقيريم  نهايررة الفصرل توجيهررات 
لررررتعلم  خرررررائط المفرررراهيم، أجوبررررة أسررررئلة اتقرررران 
المفرررررراهيم، أجوبررررررة أسرررررررئلة تطبيررررررق المفررررررراهيم، 
التفكيررررر الناقررررد، الكتابررررة فرررري الفيزيرررراء، حلررررول 

 المشكالت

     

 

8.2 

  يشررمل التقيرريم توجيهررات للرجرروع لقائمررة 
ExamView® Pro 

تسررراعد المعلرررم علرررى إنشررراء إصررردارات متعرررددة 
نشرررررراء اختبررررررارات معدلررررررة  مررررررن االختبررررررارات، وا 
للطررررررررالب ذوي صررررررررعوبات الررررررررتعلم، وتحريررررررررر 
ضررررافة األسررررئلة الخاصررررة  األسررررئلة الموجررررودة وا 
برررررررالمعلم، وبنررررررراء االختبرررررررارات وفقرررررررًا لمعرررررررايير 

 المناهج الوطنية

     

 

8.3 
علرررى تشررمل هررروامش صررفحة االختبرررار المقررنن 

االختيررار : إجابررات أسررئلة االختبررار الترري تشررمل
 من متعدد، واألسئلة المفتوحة

     
 

       المالحق 9المؤشر 
       يوجد فهرس بالمالحق مرقما بالصفحات  9.1

9.2 

دليررل الرياضرريات، مشرركالت : تشررمل المالحررق
إضرررافية، حلرررول المشررركالت العمليرررة، الجرررداول 

ارة، درجرررررات درجرررررات الحرررررر : مثرررررل)المرجعيرررررة 
، قائمررررررررررررررررررة ....(التبخررررررررررررررررررر، التحررررررررررررررررررويالت، 
 المصطلحات، المؤشرات، 

     

 

يوجرد ملحرق الملكيررة الفكريرة لصرور ورسررومات  9.3
      الكتاب

 

المواصفة 
3 

يتسرررررق الترميرررررز وعالمرررررات التررررررقيم فررررري دليرررررل 
      المعلم
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المؤشر 
10 

تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة علميرررررة 
      متسقة

 

تكررررون الرمرررروز موحرررردة وواضررررحة الداللررررة فرررري  10.1
      جميع الكتاب 

 

توجد الرمروز فري الموضرع المناسرب قريبرة مرن  10.2
      الفقرة المعنية

 

المؤشر 
11 

ترقم صفحات الدليل بطريقرة متسرقة فري جميرع 
      أجزاءه

 

ترررقيم الصررفحات باألرقررام الرومانيررة للقرروائم فرري  11.1
      مقدمات الكتاب 

 

 Teacher)تررررقيم صرررفحات كتررراب المعلرررم  11.2
Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  )      

 

تسررررررررتخدم األرقررررررررام بشرررررررركل تسلسررررررررلي لترررررررررقيم  11.3
      الصفحات
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

7.2 

 تشرررررمل علرررررى توجيهرررررات لزيرررررارة موقرررررع 
physicspp.com الررررررررررذي يحرررررررررروي مسررررررررررابقة

االختيررررار الررررذاتي واختبررررار الفصررررل واالختبررررار 
 المقنن والكلمات المتقاطعة لمفردات الفصل

     

 

       فحة التقييم بنهاية الفصلص 8المؤشر 

8.1 

يتضرمن هررامش تقيريم  نهايررة الفصرل توجيهررات 
لررررتعلم  خرررررائط المفرررراهيم، أجوبررررة أسررررئلة اتقرررران 
المفرررررراهيم، أجوبررررررة أسرررررررئلة تطبيررررررق المفررررررراهيم، 
التفكيررررر الناقررررد، الكتابررررة فرررري الفيزيرررراء، حلررررول 

 المشكالت

     

 

8.2 

  يشررمل التقيرريم توجيهررات للرجرروع لقائمررة 
ExamView® Pro 

تسررراعد المعلرررم علرررى إنشررراء إصررردارات متعرررددة 
نشرررررراء اختبررررررارات معدلررررررة  مررررررن االختبررررررارات، وا 
للطررررررررالب ذوي صررررررررعوبات الررررررررتعلم، وتحريررررررررر 
ضررررافة األسررررئلة الخاصررررة  األسررررئلة الموجررررودة وا 
برررررررالمعلم، وبنررررررراء االختبرررررررارات وفقرررررررًا لمعرررررررايير 

 المناهج الوطنية

     

 

8.3 
علرررى تشررمل هررروامش صررفحة االختبرررار المقررنن 

االختيررار : إجابررات أسررئلة االختبررار الترري تشررمل
 من متعدد، واألسئلة المفتوحة

     
 

       المالحق 9المؤشر 
       يوجد فهرس بالمالحق مرقما بالصفحات  9.1

9.2 

دليررل الرياضرريات، مشرركالت : تشررمل المالحررق
إضرررافية، حلرررول المشررركالت العمليرررة، الجرررداول 

ارة، درجرررررات درجرررررات الحرررررر : مثرررررل)المرجعيرررررة 
، قائمررررررررررررررررررة ....(التبخررررررررررررررررررر، التحررررررررررررررررررويالت، 
 المصطلحات، المؤشرات، 

     

 

يوجرد ملحرق الملكيررة الفكريرة لصرور ورسررومات  9.3
      الكتاب

 

المواصفة 
3 

يتسرررررق الترميرررررز وعالمرررررات التررررررقيم فررررري دليرررررل 
      المعلم
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 فيزياء –ل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات فنية دلي

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المؤشر 
10 

تتسرررررم الرمررررروز بالوضررررروح ولهرررررا داللرررررة علميرررررة 
      متسقة

 

تكررررون الرمرررروز موحرررردة وواضررررحة الداللررررة فرررري  10.1
      جميع الكتاب 

 

توجد الرمروز فري الموضرع المناسرب قريبرة مرن  10.2
      الفقرة المعنية

 

المؤشر 
11 

ترقم صفحات الدليل بطريقرة متسرقة فري جميرع 
      أجزاءه

 

ترررقيم الصررفحات باألرقررام الرومانيررة للقرروائم فرري  11.1
      مقدمات الكتاب 

 

 Teacher)تررررقيم صرررفحات كتررراب المعلرررم  11.2
Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  )      

 

تسررررررررتخدم األرقررررررررام بشرررررررركل تسلسررررررررلي لترررررررررقيم  11.3
      الصفحات
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 فيزياء –مواصفات التاول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررررات الرررررردليل وعناصررررررره منظمررررررة بشرررررركل  1المواصفة
      متمايز ومتسق

 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز علرى األفكرار  1المؤشر 
      الكبرى والوضوح  

 

تظهررر أهررداف الرررتعلم بوضرروح فررري بدايررة كرررل  1.1
      فصل بمخطط الفصل 

 

ة فرري يوثررق ارتبرراط الرردروس بالمعررايير الوطنيرر 1.2
      مخطط الفصل

 

المواصفة 
2 

االتسررراق والتركيرررز والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة 
      الدليل

 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

مكونرات الردليل مرتبرة بتسلسرل ثابرت ومتوافرق  2.1
      مع المحتوى 

 

2.2 
يقسرررررم الررررردليل إلرررررى كتيرررررب المعلرررررم، مخطرررررط 

المسرررراعدة فرررري التحضررررير،  الفصررررل،( مررررنظم)
 المرجعيات  

     
 

 3المؤشر 
تتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل 
تررررروفر شررررررحا لمكوناتررررره تعرررررين المعلرررررم علرررررى 

 استخدامه
     

 

تتررروفر مقررردمات توضرررح بنيرررة كتررراب الطالررررب  3.1
      وتقدم للمعلم شرحا لمكوناته وكيفية استخدامه 

 

3.2 
وى مررررررع المعررررررايير يقرررررردم الرررررردليل ربررررررط المحترررررر

 Standard for)الوطنيررة للثقافررة العلميررة 
National Science Literacy ) 

     
 

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتخطررررريط لتررررردريس  3.3
      الفصل 

 

3.4 

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتررررردريس المتمرررررايز 
(Differentiated Instruction ) تتضررمن

تمرررررايز، تحررررردي، مسررررراعدة الطرررررالب : أنشرررررطة
 ثرينالمتع

     

 

يشرررمل الررردليل توجيهرررات لررردورة الرررتعلم الفعالرررة  3.5
      التركيز، التدريس، التقويم: والتي حددت في
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 فيزياء –مواصفات التاول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتوفر فهارس تعكس محتويرات الردليل وتمرايز  4المؤشر 
      بينها 

 

يترررررروفر فهرررررررس لكتيررررررب المعلررررررم يقرررررردم قائمررررررة  4.1
      بمكونات الدليل 

 

المحتررروى لكتررراب يشرررمل دليرررل المعلرررم فهرررارس  4.2
      الطالب 

 

تتررررروفر مرجعيرررررات كتررررراب الطالرررررب ويتضرررررمن  4.3
      بعضا منها توجيهات للمعلم 

 

       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

يتضمن الدليل توجيهات للمعلم تتضمن قرراءة  5.1
      كتاب المعلم 

 

أكد تقدم مصادر المعلم توجيهات للتخطيط للت 5.2
       Plan Lesson at Glanceمن التعلم 

 

5.3 
تتضررمن مصرررادر المعلررم توجيهرررات لالسرررتفادة 
مرررررررررررن إدارة المصرررررررررررادر لفصرررررررررررول الكتررررررررررراب 

(FastFile Chapter resource) 
     

 

5.4 

تتضررمن مصررادر المعلررم مراجعررا إضررافية أدلررة 
المختبرات للمعلم والطالب، ومسرائل التحردي، 

مقننررررره، ودعرررررم  ومسرررررائل داعمرررررة، واختبرررررارات
 الرياضيات 

     

 

5.5 
تتوفر مصادر إلكترونية متعددة للطالب علرى 

وفيررررديوهات  CD ROMأقرررررا  صررررلبة 
 ومواقع

     
 

5.6 

تترروفر مصررادر إلكترونيررة متعررددة للمعلررم علررى 
أقرررررررا  صررررررلبة تشررررررمل السرررررربورة التفاعليررررررة، 

، وموقرررع الفيزيررراء Exam Viewاختبرررارات 
حلرررررول المسرررررائل اإللكترونررررري، والشرررررفافيات، و 

 واالختبارات

     

 

تتضررمن مصررادر المعلررم فقرررة خاصررة بررأجهزة  5.7
      األمن والسالمة في المختبر

 

تتضمن مصادر المعلم دليال ألجهزة المختبرر  5.8
      والجهات المسؤولة عن امداداته

 

       يتوفر فهرس للسالمة في المختبر 5.9
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 فيزياء –مواصفات التاول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونررررررات الرررررردليل وعناصررررررره منظمررررررة بشرررررركل  1المواصفة
      متمايز ومتسق

 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز علرى األفكرار  1المؤشر 
      الكبرى والوضوح  

 

تظهررر أهررداف الرررتعلم بوضرروح فررري بدايررة كرررل  1.1
      فصل بمخطط الفصل 

 

ة فرري يوثررق ارتبرراط الرردروس بالمعررايير الوطنيرر 1.2
      مخطط الفصل

 

المواصفة 
2 

االتسررراق والتركيرررز والتمرررايز فررري تصرررميم بنيرررة 
      الدليل

 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

مكونرات الردليل مرتبرة بتسلسرل ثابرت ومتوافرق  2.1
      مع المحتوى 

 

2.2 
يقسرررررم الررررردليل إلرررررى كتيرررررب المعلرررررم، مخطرررررط 

المسرررراعدة فرررري التحضررررير،  الفصررررل،( مررررنظم)
 المرجعيات  

     
 

 3المؤشر 
تتوفر مقدمات تعكس األسس النظرية  للدليل 
تررررروفر شررررررحا لمكوناتررررره تعرررررين المعلرررررم علرررررى 

 استخدامه
     

 

تتررروفر مقررردمات توضرررح بنيرررة كتررراب الطالررررب  3.1
      وتقدم للمعلم شرحا لمكوناته وكيفية استخدامه 

 

3.2 
وى مررررررع المعررررررايير يقرررررردم الرررررردليل ربررررررط المحترررررر

 Standard for)الوطنيررة للثقافررة العلميررة 
National Science Literacy ) 

     
 

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتخطررررريط لتررررردريس  3.3
      الفصل 

 

3.4 

يشرررررمل الررررردليل توجيهرررررات للتررررردريس المتمرررررايز 
(Differentiated Instruction ) تتضررمن

تمرررررايز، تحررررردي، مسررررراعدة الطرررررالب : أنشرررررطة
 ثرينالمتع

     

 

يشرررمل الررردليل توجيهرررات لررردورة الرررتعلم الفعالرررة  3.5
      التركيز، التدريس، التقويم: والتي حددت في
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 البنود
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منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة
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يترررررروفر فهرررررررس لكتيررررررب المعلررررررم يقرررررردم قائمررررررة  4.1
      بمكونات الدليل 

 

المحتررروى لكتررراب يشرررمل دليرررل المعلرررم فهرررارس  4.2
      الطالب 

 

تتررررروفر مرجعيرررررات كتررررراب الطالرررررب ويتضرررررمن  4.3
      بعضا منها توجيهات للمعلم 

 

       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

يتضمن الدليل توجيهات للمعلم تتضمن قرراءة  5.1
      كتاب المعلم 

 

أكد تقدم مصادر المعلم توجيهات للتخطيط للت 5.2
       Plan Lesson at Glanceمن التعلم 

 

5.3 
تتضررمن مصرررادر المعلررم توجيهرررات لالسرررتفادة 
مرررررررررررن إدارة المصرررررررررررادر لفصرررررررررررول الكتررررررررررراب 

(FastFile Chapter resource) 
     

 

5.4 

تتضررمن مصررادر المعلررم مراجعررا إضررافية أدلررة 
المختبرات للمعلم والطالب، ومسرائل التحردي، 

مقننررررره، ودعرررررم  ومسرررررائل داعمرررررة، واختبرررررارات
 الرياضيات 

     

 

5.5 
تتوفر مصادر إلكترونية متعددة للطالب علرى 

وفيررررديوهات  CD ROMأقرررررا  صررررلبة 
 ومواقع

     
 

5.6 

تترروفر مصررادر إلكترونيررة متعررددة للمعلررم علررى 
أقرررررررا  صررررررلبة تشررررررمل السرررررربورة التفاعليررررررة، 

، وموقرررع الفيزيررراء Exam Viewاختبرررارات 
حلرررررول المسرررررائل اإللكترونررررري، والشرررررفافيات، و 

 واالختبارات

     

 

تتضررمن مصررادر المعلررم فقرررة خاصررة بررأجهزة  5.7
      األمن والسالمة في المختبر

 

تتضمن مصادر المعلم دليال ألجهزة المختبرر  5.8
      والجهات المسؤولة عن امداداته

 

       يتوفر فهرس للسالمة في المختبر 5.9
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 فيزياء –مواصفات التاول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
3 

 يم الفصوليظهر االتساق في تصم
     

 

يدعم تنظيم مقردمات الفصرل المعلرم للتخطريط  6المؤّشر 
      لتعليم العلوم

 

للفصرررررل يمترررررد فررررري ( مرررررنظم)يتررررروفر مخطرررررط  6.1
      صفحتين في بداية كل فصل

 

6.2 

يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس 
لى   :أعمدة تشمل( 7)الفصل، وا 

 Section/Objectivesأهداف الدروس  -
 National Standardsيير الوطنية المعا -
 State/Localالمعايير المحلية  -

Standards 
 Lab andالتخطيط للمختبر والعروض  -

Demo Planning 
 Reproducible المصادر والشفافيات  -

Resources and Transparencies 
المصادر اإللكترونية المتوفرة على قر   -
إدارة المعمل ( اسطوانة)

TeacherWorksTM 

     

 

يشررررررررمل مخطرررررررررط الفصرررررررررل علرررررررررى توضررررررررريح  6.3
       مختصرات التدريس المتمايز

6.4 
يشررررمل المخطررررط علررررى توضرررريح مختصرررررات 
الرمررررروز المسرررررتخدمة للمسررررراعدة فررررري مخطرررررط 

 الفصل
     

 

يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم علرررى  7المؤشر 
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

7.1 
توجيهررررررات للمعلررررررم  يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل

 Chapterلمناقشرررة الفصرررل تحرررت عنررروان 
Overview 

     
 

7.2 
يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات للمعلررررررم 
لالسررتفادة مررن صررورة افتتاحيررة الفصررل تحرررت 

 Think about Thisعنوان فكر في هذا 
     

 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات لتطبيرررررق  7.3
      التجربة االستهاللية
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 فيزياء –مواصفات التاول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

علررى توجيهررات  Focusلررة ركررز تتضرمن مرح 7.4
      للمعلم لجذب اهتمام الطالب

 

تتررروفر فقررررات متعرررددة لإلثرررراء العلمررري ضرررمن  8المؤشر 
      الفصل 

 

8.1 
يوجررد توجيهررات للمعلررم فررري نهايررة كررل فصرررل 

 PhysicsLabلتطبيرررررررررق مختبرررررررررر الفيزيررررررررراء 
 واالستفادة منه

     
 

8.2 

يوجررد توجيهررات للمعلررم فررري نهايررة كررل فصرررل 
سرررررررتفادة مرررررررن إحررررررردى صرررررررفحات  االثرررررررراء لال

تقنيرررة المسرررتقبل، التقنيرررة والمجتمرررع، : العلمررري
وتتضررررررمن :كيررررررف تعمررررررل األشررررررياء، والفيزيرررررراء

الخلفيرررررة المعرفيرررررة، واسرررررتراتيجيات التررررردريس، 
 والنشاط

     

 

تترررروفر خيررررارات لتقررررويم أداء الطالررررب متعررررددة  9المؤشر 
      المستويات في الفصل

 

       درس فقرة التقويم تتضمن نهاية كل  9.1
       تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 9.2

تتوفر إجابات ألسئلة فقررات التقرويم الموجرودة  9.3
      في كتاب الطالب 

 

يوجررررررد إشررررررارة للرجرررررروع لموقررررررع الفيزيرررررراء فرررررري  9.4
      صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل

 

المواصفة 
      في تصميم الدروسيظهر االتساق  4

 

يرردعم تنظرريم مخطررط الرردرس المعلررم للتخطرريط  10المؤشر 
      لتنفيذ الدرس

 

( لكل درس)يوجد توجيهات لتخطيط التدريس  10.1
       ركِّز، درِّس، قيِّم: مراحل .مقسمة إلى 

يوجررد توجيهرررات للمعلرررم لتنفيررذ مشررراريع بحثيرررة  10.2
       جماعية حسب دروس الفصل
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

المواصفة 
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يدعم تنظيم مقردمات الفصرل المعلرم للتخطريط  6المؤّشر 
      لتعليم العلوم

 

للفصرررررل يمترررررد فررررري ( مرررررنظم)يتررررروفر مخطرررررط  6.1
      صفحتين في بداية كل فصل

 

6.2 

يقسم المخطط إلى صفوف حسب دروس 
لى   :أعمدة تشمل( 7)الفصل، وا 

 Section/Objectivesأهداف الدروس  -
 National Standardsيير الوطنية المعا -
 State/Localالمعايير المحلية  -

Standards 
 Lab andالتخطيط للمختبر والعروض  -

Demo Planning 
 Reproducible المصادر والشفافيات  -

Resources and Transparencies 
المصادر اإللكترونية المتوفرة على قر   -
إدارة المعمل ( اسطوانة)

TeacherWorksTM 

     

 

يشررررررررمل مخطرررررررررط الفصرررررررررل علرررررررررى توضررررررررريح  6.3
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الرمررررروز المسرررررتخدمة للمسررررراعدة فررررري مخطرررررط 

 الفصل
     

 

يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم علرررى  7المؤشر 
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

7.1 
توجيهررررررات للمعلررررررم  يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل
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7.2 
يتضررررررمن مقدمررررررة الفصررررررل توجيهررررررات للمعلررررررم 
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 Think about Thisعنوان فكر في هذا 
     

 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات لتطبيرررررق  7.3
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منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة
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علررى توجيهررات  Focusلررة ركررز تتضرمن مرح 7.4
      للمعلم لجذب اهتمام الطالب
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 PhysicsLabلتطبيرررررررررق مختبرررررررررر الفيزيررررررررراء 
 واالستفادة منه

     
 

8.2 

يوجررد توجيهررات للمعلررم فررري نهايررة كررل فصرررل 
سرررررررتفادة مرررررررن إحررررررردى صرررررررفحات  االثرررررررراء لال

تقنيرررة المسرررتقبل، التقنيرررة والمجتمرررع، : العلمررري
وتتضررررررمن :كيررررررف تعمررررررل األشررررررياء، والفيزيرررررراء

الخلفيرررررة المعرفيرررررة، واسرررررتراتيجيات التررررردريس، 
 والنشاط

     

 

تترررروفر خيررررارات لتقررررويم أداء الطالررررب متعررررددة  9المؤشر 
      المستويات في الفصل

 

       درس فقرة التقويم تتضمن نهاية كل  9.1
       تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 9.2

تتوفر إجابات ألسئلة فقررات التقرويم الموجرودة  9.3
      في كتاب الطالب 

 

يوجررررررد إشررررررارة للرجرررررروع لموقررررررع الفيزيرررررراء فرررررري  9.4
      صفحات التقويم الختامي في نهاية الفصل

 

المواصفة 
      في تصميم الدروسيظهر االتساق  4

 

يرردعم تنظرريم مخطررط الرردرس المعلررم للتخطرريط  10المؤشر 
      لتنفيذ الدرس

 

( لكل درس)يوجد توجيهات لتخطيط التدريس  10.1
       ركِّز، درِّس، قيِّم: مراحل .مقسمة إلى 

يوجررد توجيهرررات للمعلرررم لتنفيررذ مشررراريع بحثيرررة  10.2
       جماعية حسب دروس الفصل
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 فيزياء –مواصفات التاول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10.3 

تتناسررررب مسرررراعدات التحضررررير علررررى حسررررب 
بحيرررث )الررردروس فررري محتررروى كتررراب الطالرررب 

يمكررررن أن تتضررررمن الهرررروامش التفكيررررر الناقررررد، 
تحديرررررد المفررررراهيم الخاطئرررررة، تطرررررور المفهررررروم، 

 (Reinforcementالتأكيد 

     

 

تتضررررمن مقدمررررة الفصررررل توجيهررررات صررررريحة  10.4
      للربط بالمعرفة السابقة

 

ررررررّظم مكونرررات الررردروس بنمطيرررة واضرررحة تُرن   11المؤشر 
      ومتّسقة

 

تنّظم توجيهات المعلم على هروامش صرفحات  11.1
      كتاب الطالب

 

قرردمت التوجيهرررات للمعلررم بنمطيرررة ثابتررة وفرررق  11.2
      مراحل تخطيط التدريس 

 

يوجرررد تحديرررد ألهررررداف كرررل درس تظهرررر فرررري  11.3
      صفحة كتاب الطالب

 

جيهرررات لمناقشرررة الفكررررة الرئيسرررة فررري يوجرررد تو  11.4
      بداية كل درس

 

تتضررررمن مرحلررررة الترررردريس توجيهررررات لمراعرررراة  11.5
      المستويات المختلفة للطلبة، والتنوع 

 

11.6 
تتضرررمن مرحلرررة التقرررويم فررري كرررل درس ثرررالث 

التحقرررق مرررن الفهررم، اعرررادة التررردريس، : مراحررل
 Reinforcementالتأكيد 
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 كيمياء –األول الثانوي  الصف
 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة 

 1المؤّشر 
يشمل المحتروى أنشرطة متنوعرة معتمردة علرى 

وتررزّود الطررالب بفررر  متعررددة  االستقصرراء،
 .ليكونوا متعلمين نشطين

     
 

1.1 

التجرررررررررررارب االسرررررررررررتهاللية، "تقررررررررررردم أنشرررررررررررطة 
فرصرررا " والتجرررارب، ومختبرررر تحليرررل البيانرررات

للطرررررررالب لتخطررررررريط االستقصررررررراءات وجمرررررررع 
 البيانات وتحليل األدلة

     

 

1.2 
الطرالب علرى " مختبر الكيمياء"تشجع فقرات 

االستقصائية باستخدام تطبيق مهارات العلوم 
 تصميم من اختيارهم

     
 

1.3 
تقدم المختبررات االفتراضرية الفرصرة للطرالب 
لتطبيررق المهررارات االستقصررائية فرري الفصررول 

 (بدون استخدام المعمل)الدراسية االعتيادية 
     

 

يطور المحتروى عمليرات العلرم ضرمن أنشرطة  2المؤّشر 
      وسياقات مختلفة

 

تفكيرررر الناقرررد الموجرررود فررري مراجعرررة يشرررجع ال 2.1
      الفصل مهارات العمليات العلمية

 

2.2 
تقرررررردم أدلررررررة المهررررررارات أفكررررررارا حررررررول أهميررررررة 
فرري )مهررارات عمليررات العلررم وكيفيررة تطويرهررا 

 (مرجعيات الطالب
     

 

2.3 

تقدم أنشطة المختبرات بجميع أنواعهرا فرصرا 
كثيررررة لممارسرررة مهرررارات عمليرررات العلرررم مثرررل 

حظة واالسرتنباط والتنبرؤ ومعرفرة السربب المال
 والنتيجة 

     

 

2.4 

يركررز المحترروى علررى تنميررة مهررارات عمليررات 
العلرررررم فررررري دليرررررل المختبرررررر، ودليرررررل مختبرررررر 
االستقصرررراء، ودليررررل المجسررررات للمختبرررررات، 

 مهارات عمليات العلم في كل مختبر

     

 

اعتمرراد بنرراء المحترروى علررى الررتعلم المتمركررز  2المواصفة
      ول الطالبح
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 فيزياء –مواصفات التاول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10.3 

تتناسررررب مسرررراعدات التحضررررير علررررى حسررررب 
بحيرررث )الررردروس فررري محتررروى كتررراب الطالرررب 

يمكررررن أن تتضررررمن الهرررروامش التفكيررررر الناقررررد، 
تحديرررررد المفررررراهيم الخاطئرررررة، تطرررررور المفهررررروم، 

 (Reinforcementالتأكيد 

     

 

تتضررررمن مقدمررررة الفصررررل توجيهررررات صررررريحة  10.4
      للربط بالمعرفة السابقة

 

ررررررّظم مكونرررات الررردروس بنمطيرررة واضرررحة تُرن   11المؤشر 
      ومتّسقة

 

تنّظم توجيهات المعلم على هروامش صرفحات  11.1
      كتاب الطالب

 

قرردمت التوجيهرررات للمعلررم بنمطيرررة ثابتررة وفرررق  11.2
      مراحل تخطيط التدريس 

 

يوجرررد تحديرررد ألهررررداف كرررل درس تظهرررر فرررري  11.3
      صفحة كتاب الطالب

 

جيهرررات لمناقشرررة الفكررررة الرئيسرررة فررري يوجرررد تو  11.4
      بداية كل درس

 

تتضررررمن مرحلررررة الترررردريس توجيهررررات لمراعرررراة  11.5
      المستويات المختلفة للطلبة، والتنوع 

 

11.6 
تتضرررمن مرحلرررة التقرررويم فررري كرررل درس ثرررالث 

التحقرررق مرررن الفهررم، اعرررادة التررردريس، : مراحررل
 Reinforcementالتأكيد 
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 كيمياء –األول الثانوي  الصف
 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة 

 1المؤّشر 
يشمل المحتروى أنشرطة متنوعرة معتمردة علرى 

وتررزّود الطررالب بفررر  متعررددة  االستقصرراء،
 .ليكونوا متعلمين نشطين

     
 

1.1 

التجرررررررررررارب االسرررررررررررتهاللية، "تقررررررررررردم أنشرررررررررررطة 
فرصرررا " والتجرررارب، ومختبرررر تحليرررل البيانرررات

للطرررررررالب لتخطررررررريط االستقصررررررراءات وجمرررررررع 
 البيانات وتحليل األدلة

     

 

1.2 
الطرالب علرى " مختبر الكيمياء"تشجع فقرات 

االستقصائية باستخدام تطبيق مهارات العلوم 
 تصميم من اختيارهم

     
 

1.3 
تقدم المختبررات االفتراضرية الفرصرة للطرالب 
لتطبيررق المهررارات االستقصررائية فرري الفصررول 

 (بدون استخدام المعمل)الدراسية االعتيادية 
     

 

يطور المحتروى عمليرات العلرم ضرمن أنشرطة  2المؤّشر 
      وسياقات مختلفة

 

تفكيرررر الناقرررد الموجرررود فررري مراجعرررة يشرررجع ال 2.1
      الفصل مهارات العمليات العلمية

 

2.2 
تقرررررردم أدلررررررة المهررررررارات أفكررررررارا حررررررول أهميررررررة 
فرري )مهررارات عمليررات العلررم وكيفيررة تطويرهررا 

 (مرجعيات الطالب
     

 

2.3 

تقدم أنشطة المختبرات بجميع أنواعهرا فرصرا 
كثيررررة لممارسرررة مهرررارات عمليرررات العلرررم مثرررل 

حظة واالسرتنباط والتنبرؤ ومعرفرة السربب المال
 والنتيجة 

     

 

2.4 

يركررز المحترروى علررى تنميررة مهررارات عمليررات 
العلرررررم فررررري دليرررررل المختبرررررر، ودليرررررل مختبرررررر 
االستقصرررراء، ودليررررل المجسررررات للمختبرررررات، 

 مهارات عمليات العلم في كل مختبر

     

 

اعتمرراد بنرراء المحترروى علررى الررتعلم المتمركررز  2المواصفة
      ول الطالبح
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يؤكررد المحترروى علررى تنشرريط المعرفررة المسرربقة  3المؤّشر 
      وأخذها باالعتبار

 

3.1 
يرروفر المحترروى مقترحررات للنقرراش ممررا يسرراعد 
الطالررررررب علررررررى اسررررررترجاع المعرفررررررة السررررررابقة 

 . وتحديد أفكارهم والتواصل مع اآلخرين
     

 

يرررررروفر المحترررررروى إرشرررررررادات لررررررربط المعرفرررررررة  3.2
      بالمعلومات الجديدة  السابقة

 

3.3 
يقدم نشاطات معملية متعددة تسرمح للطرالب 
الختبررررار فهمهررررم مقابررررل المعلومررررات الجديرررردة 

 .والشواهد
     

 

يرروفر المحترروى فرصررا الختبررار فهررم الطررالب  3.4
      في مقابل المعلومات والدالئل الجديدة

 

 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية 4المؤّشر 
      التعلم

 

يستقصرررري الطالررررب ويقرررريم فرضررررياته ويعرررردلها  4.1
      معتمدا على البيانات التي يتم جمعها

 

4.2 
يسرراعد المحترروى الطررالب للتحقررق مررن الفهررم 
والحصرررول علرررى تغذيرررة راجعرررة فوريرررة ضرررمن 

 مراجعة الدرس، مراجعة الفصل 
     

 

توفر أمثلة حل التمارين فرصا للطالب لتقييم  4.3
      جابةاإل

 

تررروفر أهرررداف الرررتعلم فررري الفصرررول والررردروس  4.4
      فرصا للطالب لالستعداد للتعلم  

 

4.5 
" الكيمياء عبر المواقع االلكترونيرة"توجه فقرة 

الطالب للوصول لمراجعة الفصرول التفاعليرة 
 واالختبارات الذاتية 

     
 

       باطيزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرت 5المؤّشر 

5.1 
تشررررجع السرررربورة الذكيررررة تفاعررررل الطالررررب مررررع 
العروض من خالل تروفير منفرذا لمواقرع ذات 

 عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية 
     

 

يررررررربط المحترررررروى األفكررررررار العلميررررررة بالحيرررررراة  5.2
      الواقعية للطالب والعلوم 
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تشرررررجع مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة تفاعرررررل  5.3
      لمحتوى العلمي الطالب مع ا

 

5.4 
مررررررن خررررررالل الررررررربط )تشررررررجع دعرررررروة القررررررراءة 

اهتمرررررام الطالرررررب وترررررربط المحتررررروى ( برررررالواقع
 العلمي بالحياة اليومية وسمات المهنة  

     
 

5.5 
تشرمل تجرارب علرى أسررئلة مرن واقرع الطررالب 
تربط المحتوى وخطروات االستكشراف العلمري 

 .بالعالم خارج الغرفة الصفية
     

 

يبرردأ كررل فصررل بصررورة ملونررة لجررذب اهتمررام  5.6
      الطالب

 

       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر 

تسرررررمح األنشرررررطة التعاونيرررررة بالتواصرررررل برررررين  6.1
       الطالب في المجموعات المصغرة

تسررررررررررمح مختبرررررررررررات االنترنررررررررررت والمشرررررررررراريع  6.2
       اإللكترونية مشاركة آراء وأفكار  الطالب

       يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

توفر األنشرطة فرصرا للعمرل التعراوني لجميرع  7.1
      الطالب

 

7.2 
تشررررررمل المواقررررررع علررررررى تقيرررررريم ذاترررررري وأسررررررئلة 
مراجعرة لنهايرة الفصررل للحصرول علرى تغذيررة 

 راجعة من أجل تحقيق الفهم
     

 

سرررتقبل تترروفر روابرررط اتخررراذ العلررروم كمهنرررة الم 7.3
      تشمل اسهامات العلماءالنساء والرجال

 

يسررتهدف المحترروى تنميررة مهررارات االسررتذكار  3المواصفة 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضررررمن المحترررروى فرصررررا لتطرررروير مهرررررارات  8المؤّشر 
       تدوين المالحظات

يررررردعم المحتررررروى مهرررررارة تررررردوين المالحظرررررات  8.1
       بشكل منظم

ُتهيرررررررأ القرررررررراءة االسرررررررتطالعية اسررررررررتراتيجيات  8.2
       لتحديد وتدوين المعلومات المفتاحية
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يؤكررد المحترروى علررى تنشرريط المعرفررة المسرربقة  3المؤّشر 
      وأخذها باالعتبار

 

3.1 
يرروفر المحترروى مقترحررات للنقرراش ممررا يسرراعد 
الطالررررررب علررررررى اسررررررترجاع المعرفررررررة السررررررابقة 

 . وتحديد أفكارهم والتواصل مع اآلخرين
     

 

يرررررروفر المحترررررروى إرشرررررررادات لررررررربط المعرفرررررررة  3.2
      بالمعلومات الجديدة  السابقة

 

3.3 
يقدم نشاطات معملية متعددة تسرمح للطرالب 
الختبررررار فهمهررررم مقابررررل المعلومررررات الجديرررردة 

 .والشواهد
     

 

يرروفر المحترروى فرصررا الختبررار فهررم الطررالب  3.4
      في مقابل المعلومات والدالئل الجديدة

 

 يشجع المحتوى الطالب على تحّمل مسئولية 4المؤّشر 
      التعلم

 

يستقصرررري الطالررررب ويقرررريم فرضررررياته ويعرررردلها  4.1
      معتمدا على البيانات التي يتم جمعها

 

4.2 
يسرراعد المحترروى الطررالب للتحقررق مررن الفهررم 
والحصرررول علرررى تغذيرررة راجعرررة فوريرررة ضرررمن 

 مراجعة الدرس، مراجعة الفصل 
     

 

توفر أمثلة حل التمارين فرصا للطالب لتقييم  4.3
      جابةاإل

 

تررروفر أهرررداف الرررتعلم فررري الفصرررول والررردروس  4.4
      فرصا للطالب لالستعداد للتعلم  

 

4.5 
" الكيمياء عبر المواقع االلكترونيرة"توجه فقرة 

الطالب للوصول لمراجعة الفصرول التفاعليرة 
 واالختبارات الذاتية 

     
 

       باطيزيد المحتوى من الدافعية والتفاعل واالرت 5المؤّشر 

5.1 
تشررررجع السرررربورة الذكيررررة تفاعررررل الطالررررب مررررع 
العروض من خالل تروفير منفرذا لمواقرع ذات 

 عالقة بالمنهج في الشبكة العنكبوتية 
     

 

يررررررربط المحترررررروى األفكررررررار العلميررررررة بالحيرررررراة  5.2
      الواقعية للطالب والعلوم 
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تشرررررجع مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة تفاعرررررل  5.3
      لمحتوى العلمي الطالب مع ا

 

5.4 
مررررررن خررررررالل الررررررربط )تشررررررجع دعرررررروة القررررررراءة 

اهتمرررررام الطالرررررب وترررررربط المحتررررروى ( برررررالواقع
 العلمي بالحياة اليومية وسمات المهنة  

     
 

5.5 
تشرمل تجرارب علرى أسررئلة مرن واقرع الطررالب 
تربط المحتوى وخطروات االستكشراف العلمري 

 .بالعالم خارج الغرفة الصفية
     

 

يبرردأ كررل فصررل بصررورة ملونررة لجررذب اهتمررام  5.6
      الطالب

 

       يشجع المحتوى التشاركية بين جميع الطالب 6المؤّشر 

تسرررررمح األنشرررررطة التعاونيرررررة بالتواصرررررل برررررين  6.1
       الطالب في المجموعات المصغرة

تسررررررررررمح مختبرررررررررررات االنترنررررررررررت والمشرررررررررراريع  6.2
       اإللكترونية مشاركة آراء وأفكار  الطالب

       يهدف المحتوى لتحقيق المساواة 7المؤشر 

توفر األنشرطة فرصرا للعمرل التعراوني لجميرع  7.1
      الطالب

 

7.2 
تشررررررمل المواقررررررع علررررررى تقيرررررريم ذاترررررري وأسررررررئلة 
مراجعرة لنهايرة الفصررل للحصرول علرى تغذيررة 

 راجعة من أجل تحقيق الفهم
     

 

سرررتقبل تترروفر روابرررط اتخررراذ العلررروم كمهنرررة الم 7.3
      تشمل اسهامات العلماءالنساء والرجال

 

يسررتهدف المحترروى تنميررة مهررارات االسررتذكار  3المواصفة 
      من خالل استراتيجيات مناسبة

 

يتضررررمن المحترررروى فرصررررا لتطرررروير مهرررررارات  8المؤّشر 
       تدوين المالحظات

يررررردعم المحتررررروى مهرررررارة تررررردوين المالحظرررررات  8.1
       بشكل منظم

ُتهيرررررررأ القرررررررراءة االسرررررررتطالعية اسررررررررتراتيجيات  8.2
       لتحديد وتدوين المعلومات المفتاحية
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8.3 
يررررروفر كتررررراب العلررررروم اسرررررتراتيجياات تسررررراعد 
الطالررب علررى تمكررن مهررارة أخررذ المالحظررات 

 وتدوينها
     

 

يسرررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري   9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

9.1 
واألفكرررررررار الكبيررررررررة تررررررروفر أهرررررررداف الفصرررررررل 

والرئيسرررررررة مثررررررراال لكيفيرررررررة تلخررررررري  عررررررررض 
 المعلومات

     
 

تسررررراعد المطويرررررات علرررررى تنظررررريم وتلخررررري   9.2
      .المعلومات

 

يشرررمل التقرررويم ودليررررل االسرررتذكار ملخصررررات  9.3
      للمعلومات

 

يرررررروفر التقررررررويم بنهايررررررة كررررررل درس أو فصررررررل  9.4
      ملخصات لألفكار الرئيسة

 

9.5 

مشرررروعات علرررى الشررربكة اإللكترونيرررة تقررردم ال
للطرررالب سلسرررلة مرررن األسرررئلة وتتطلرررب مرررنهم 
كتابررررة ملخصررررات للمعلومررررات الترررري جمعوهررررا 

 .من بحثهم في االنترنت

     

 

 10المؤّشر 
يسرررررررررررتهدف المحتررررررررررروى تطررررررررررروير اسرررررررررررتخدام 
المخططررررررات التنظيميررررررة الصررررررورية وخرررررررائط 

 المفاهيم
     

 

اء خررائط يوجه الطالرب فري تقرويم الفصرل لبنر 10.1
      .المفاهيم والمنظمات البيانية

 

تررروفر المطويرررات فرصرررا لتصرررميم المنظمرررات  10.2
      التخطيطية

 

تسررمح المواقررع االلكترونيررة التفاعليررة للطررالب  10.3
      ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم ادخالها

 

ربررط محترروى العلرروم بمهررارات القررراءة والكتابررة  4المواصفة 
      اروالحو 

 

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

11.1 
علرررى التركيرررز علرررى " مررراذا قررررأت"تحفرررز فقررررة 

الفكرررة األساسررية واسررترجاعها وفهررم مررا تمررت 
 قراءته
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       توفر المطويات توجيهات لتعزيز القراءة  11.2

11.3 
يشررررمل االختبررررار المقررررنن علررررى أسررررئلة تعتمررررد 

تحديرررد مواضررريع قرائيرررة لتعزيرررز وتقيررريم  علرررى
 مهارات القراءة لدى الطالب

     
 

تررررررررررد المصرررررررررطلحات معرفرررررررررة فررررررررري مسررررررررررد  11.4
      .المصطلحات

 

11.5 
تررروفر أنشرررطة التفكيرررر الناقرررد فرصرررا للطالرررب 
ليشررررررح ويقيررررريم ويحلرررررل ويسرررررتنتج ممرررررا تمرررررت 

 قراءته
     

 

ترروفر أنشررطة أحجيررات المفررردات فرصررا لفهررم  11.6
      ني المفردات المهمةمعا

 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

12.1 
األسرررئلة المرافقرررة للصرررورة فررري /يركرررز السرررؤال

بدايررة الفصررل اهتمررام الطالررب علررى المحترروى 
 العلمي للفصل

     
 

12.2 

تتكامرررررررل الصرررررررور والمخططرررررررات والبيانرررررررات 
والتوضيحات والرسروم البيانيرة مرع النصرو  

لمرافقرررررة لهرررررا لتوضررررريح المحتررررروى ومسررررراعدة ا
الطررررالب علررررى تفسررررير المعلومررررات البصرررررية 

 ويشار إليها في متن ن  المحتوى

     

 

12.3 
تشررررررمل مجموعررررررة مررررررن المررررررؤثرات البصرررررررية 
المتضمنة في مصادر التعلم االلترونية علرى 

 مواقع للمهنة ومعامل افتراضية 
     

 

ت الكتابرررة فررري يررردعم المحتررروى تطررروير مهرررارا 13المؤّشر 
      العلوم

 

13.1 
يكترررررررب الطالرررررررب شررررررررحا وتوضررررررريحا لنترررررررائج 
التجررررارب ويجيررررب علررررى األسررررئلة فرررري نهايررررة 

 الفصل
     

 

13.2 
يوجررد دعرروة للكتابررة فرري مررتن المحترروى لررربط 
المحترروى العلمرري مررن خررالل انجرراز التكليررف 

(assignment) 
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8.3 
يررررروفر كتررررراب العلررررروم اسرررررتراتيجياات تسررررراعد 
الطالررب علررى تمكررن مهررارة أخررذ المالحظررات 

 وتدوينها
     

 

يسرررتهدف المحتررروى تطررروير مهرررارة التلخررري   9المؤّشر 
      لدى الطالب

 

9.1 
واألفكرررررررار الكبيررررررررة تررررررروفر أهرررررررداف الفصرررررررل 

والرئيسرررررررة مثررررررراال لكيفيرررررررة تلخررررررري  عررررررررض 
 المعلومات

     
 

تسررررراعد المطويرررررات علرررررى تنظررررريم وتلخررررري   9.2
      .المعلومات

 

يشرررمل التقرررويم ودليررررل االسرررتذكار ملخصررررات  9.3
      للمعلومات

 

يرررررروفر التقررررررويم بنهايررررررة كررررررل درس أو فصررررررل  9.4
      ملخصات لألفكار الرئيسة

 

9.5 

مشرررروعات علرررى الشررربكة اإللكترونيرررة تقررردم ال
للطرررالب سلسرررلة مرررن األسرررئلة وتتطلرررب مرررنهم 
كتابررررة ملخصررررات للمعلومررررات الترررري جمعوهررررا 

 .من بحثهم في االنترنت

     

 

 10المؤّشر 
يسرررررررررررتهدف المحتررررررررررروى تطررررررررررروير اسرررررررررررتخدام 
المخططررررررات التنظيميررررررة الصررررررورية وخرررررررائط 

 المفاهيم
     

 

اء خررائط يوجه الطالرب فري تقرويم الفصرل لبنر 10.1
      .المفاهيم والمنظمات البيانية

 

تررروفر المطويرررات فرصرررا لتصرررميم المنظمرررات  10.2
      التخطيطية

 

تسررمح المواقررع االلكترونيررة التفاعليررة للطررالب  10.3
      ببناء تمثيل صوري للبيانات التي تم ادخالها

 

ربررط محترروى العلرروم بمهررارات القررراءة والكتابررة  4المواصفة 
      اروالحو 

 

       تطوير مستوى الفهم القرائي لدى الطالب 11المؤّشر 

11.1 
علرررى التركيرررز علرررى " مررراذا قررررأت"تحفرررز فقررررة 

الفكرررة األساسررية واسررترجاعها وفهررم مررا تمررت 
 قراءته
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       توفر المطويات توجيهات لتعزيز القراءة  11.2

11.3 
يشررررمل االختبررررار المقررررنن علررررى أسررررئلة تعتمررررد 

تحديرررد مواضررريع قرائيرررة لتعزيرررز وتقيررريم  علرررى
 مهارات القراءة لدى الطالب

     
 

تررررررررررد المصرررررررررطلحات معرفرررررررررة فررررررررري مسررررررررررد  11.4
      .المصطلحات

 

11.5 
تررروفر أنشرررطة التفكيرررر الناقرررد فرصرررا للطالرررب 
ليشررررررح ويقيررررريم ويحلرررررل ويسرررررتنتج ممرررررا تمرررررت 

 قراءته
     

 

ترروفر أنشررطة أحجيررات المفررردات فرصررا لفهررم  11.6
      ني المفردات المهمةمعا

 

       تطوير الثقافة البصرية لدى الطالب 12المؤّشر 

12.1 
األسرررئلة المرافقرررة للصرررورة فررري /يركرررز السرررؤال

بدايررة الفصررل اهتمررام الطالررب علررى المحترروى 
 العلمي للفصل

     
 

12.2 

تتكامرررررررل الصرررررررور والمخططرررررررات والبيانرررررررات 
والتوضيحات والرسروم البيانيرة مرع النصرو  

لمرافقرررررة لهرررررا لتوضررررريح المحتررررروى ومسررررراعدة ا
الطررررالب علررررى تفسررررير المعلومررررات البصرررررية 

 ويشار إليها في متن ن  المحتوى

     

 

12.3 
تشررررررمل مجموعررررررة مررررررن المررررررؤثرات البصرررررررية 
المتضمنة في مصادر التعلم االلترونية علرى 

 مواقع للمهنة ومعامل افتراضية 
     

 

ت الكتابرررة فررري يررردعم المحتررروى تطررروير مهرررارا 13المؤّشر 
      العلوم

 

13.1 
يكترررررررب الطالرررررررب شررررررررحا وتوضررررررريحا لنترررررررائج 
التجررررارب ويجيررررب علررررى األسررررئلة فرررري نهايررررة 

 الفصل
     

 

13.2 
يوجررد دعرروة للكتابررة فرري مررتن المحترروى لررربط 
المحترروى العلمرري مررن خررالل انجرراز التكليررف 

(assignment) 
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13.3 
تررررردرب أنشرررررطة مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة 

الررررررررررب علررررررررررى الكتابررررررررررة معتمرررررررررردا علررررررررررى الط
 المالحظات التي تم تدوينها

     
 

يقررررررردم المحتررررررروى فرصرررررررا لتطررررررروير مهرررررررارات  14المؤّشر 
      المحادثة والتواصل اللفظي

 

تشررمل المشرراريع الترري تتضررمن مجموعررة مررن  14.1
      الطالب عرضا شفهيا لنتائج المشروع 

 

14.2 
تشرررررررجع أنشرررررررطة التفكيرررررررر الناقرررررررد واألسرررررررئلة 
المتضرررمنة بكرررل فصرررل الطرررالب علرررى شررررح 

 المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء 
     

 

ربررررررط محترررررروى العلرررررروم بررررررالطرق والمهررررررارات  5المواصفة 
      الرياضية

 

يطرور المحتروى مهرارت حرل المشركالت لردى  15المؤّشر 
      الطالب

 

15.1 
يبرررررز المحترررروى مهررررارات حررررل المشرررركلة مررررن 

حرررل المشررركلة وأنشرررطة  خرررالل  اسرررتراتيجيات
 المعمل

     
 

15.2 

تشرررمل أسرررئلة مراجعرررة علرررى أمثلرررة لمسررراعدة 
الطالرررب علرررى تكررروين تصرررور السرررتراتيجيات 
حررل المشرركلة وتزويررده بتطبيقررات فرري مختلررف 

 أنشطة واألنشطة اإلثرائية

     

 

يرررررروفر موقررررررع العلرررررروم االلكترونرررررري مسرررررراعدة  15.3
      للطالب باستراتيجيات حل المشكلة 

 

15.4 
يوضح المحتروى العالقرة مرع الرياضريات مرن 
خالل حل المسائل وتوضريح خطروات تحليرل 

 المسألة وشرحها
     

 

يسرررررررتهدف تطررررررروير مهرررررررارات القيررررررراس لررررررردى  16المؤّشر 
      الطالب

 

تروفر التمرارين واألسررئلة تردريبا علرى اسررتخدام  16.1
      .أدوات القياس والحسابات المرتبطه

 

لقيررررررراس مرررررررع محتررررررروى المختبررررررررات يتكامرررررررل ا 16.2
      المتعددة

 

383 
 

 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تررررروفر المختبررررررات الفرصرررررة للطرررررالب لجمرررررع  16.3
      البيانات باستخدام المجسات

 

يشرررررمل المرررررنهج معامرررررل مصرررررممة بتسررررراؤالت  16.4
      مرتبطة بالقياس والبيانات

 

يسررررتهدف تطرررروير مهررررارات السررررببية والتفكيررررر  17المؤّشر 
      الناقد

 

17.1 
األنشررطة واألنشررطة )ألنشررطة المخبريررة تقرردم ا

فرصررة لممارسررة وتطبيررق  مهررارات ( اإلثرائيررة
 االستدالل ( reasoning)السببية 

     
 

تشمل مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة  17.2
      تتحدى

 

يسررررررتهدف تطرررررروير مهررررررارات إعررررررداد وقررررررراءة  18المؤّشر 
      الرسوم البيانية لدى الطالب

 

18.1 
الرسوم البيانية في كرل جميرع الكترب  تستخدم

مع شرح توضيحي وأسئلة توجه الطالب فري 
 .تفسير  البيانات

     
 

يتضمن تقويم الفصل رسوما بيانية  لتفسريرها  18.2
      .وبيانات رقمية للتعبير عنها بالشكل

 

تررروفر المعامرررل فرصرررا لبنررراء وتحليرررل الرسررروم  18.3
      .البيانية من التجربة

 

يشرررمل كتررراب الطالرررب تعليمرررات حرررول أنرررواع  18.4
      وطريقة استخدام وبناء الرسوم البيانية

 

يسررررتهدف المحترررروى تطرررروير مهررررارات تحليررررل  19المؤّشر 
      البيانات، واإلحصاء،  واالحتماالت 

 

توفر أنشطة المعمل فرصا للطالرب لممارسرة  19.1
       تحليل البيانات واالحتمالية واإلحصاء

19.2 
توجررره وتركرررز أنشرررطة حرررل المشررركلة وأنشرررطة 
تحليل البيانات على تطوير مهارات الطرالب 

 في جمع وتحليل البيانات
     

 

أنشرررطة ( تجربرررة)يتضرررمن المختبرررر المصرررغر  19.3
       .تنمي االحصاء واالحتماالت

توفر أنشطة المعامل األخرى فرصا للطرالب  19.4
      لجمع وتحليل البيانات
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

13.3 
تررررردرب أنشرررررطة مصرررررادر الرررررتعلم االلكترونيرررررة 

الررررررررررب علررررررررررى الكتابررررررررررة معتمرررررررررردا علررررررررررى الط
 المالحظات التي تم تدوينها

     
 

يقررررررردم المحتررررررروى فرصرررررررا لتطررررررروير مهرررررررارات  14المؤّشر 
      المحادثة والتواصل اللفظي

 

تشررمل المشرراريع الترري تتضررمن مجموعررة مررن  14.1
      الطالب عرضا شفهيا لنتائج المشروع 

 

14.2 
تشرررررررجع أنشرررررررطة التفكيرررررررر الناقرررررررد واألسرررررررئلة 
المتضرررمنة بكرررل فصرررل الطرررالب علرررى شررررح 

 المفاهيم وتقييم النماذج ومناقشة اآلراء 
     

 

ربررررررط محترررررروى العلرررررروم بررررررالطرق والمهررررررارات  5المواصفة 
      الرياضية

 

يطرور المحتروى مهرارت حرل المشركالت لردى  15المؤّشر 
      الطالب

 

15.1 
يبرررررز المحترررروى مهررررارات حررررل المشرررركلة مررررن 

حرررل المشررركلة وأنشرررطة  خرررالل  اسرررتراتيجيات
 المعمل

     
 

15.2 

تشرررمل أسرررئلة مراجعرررة علرررى أمثلرررة لمسررراعدة 
الطالرررب علرررى تكررروين تصرررور السرررتراتيجيات 
حررل المشرركلة وتزويررده بتطبيقررات فرري مختلررف 

 أنشطة واألنشطة اإلثرائية

     

 

يرررررروفر موقررررررع العلرررررروم االلكترونرررررري مسرررررراعدة  15.3
      للطالب باستراتيجيات حل المشكلة 

 

15.4 
يوضح المحتروى العالقرة مرع الرياضريات مرن 
خالل حل المسائل وتوضريح خطروات تحليرل 

 المسألة وشرحها
     

 

يسرررررررتهدف تطررررررروير مهرررررررارات القيررررررراس لررررررردى  16المؤّشر 
      الطالب

 

تروفر التمرارين واألسررئلة تردريبا علرى اسررتخدام  16.1
      .أدوات القياس والحسابات المرتبطه

 

لقيررررررراس مرررررررع محتررررررروى المختبررررررررات يتكامرررررررل ا 16.2
      المتعددة
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تررررروفر المختبررررررات الفرصرررررة للطرررررالب لجمرررررع  16.3
      البيانات باستخدام المجسات

 

يشرررررمل المرررررنهج معامرررررل مصرررررممة بتسررررراؤالت  16.4
      مرتبطة بالقياس والبيانات

 

يسررررتهدف تطرررروير مهررررارات السررررببية والتفكيررررر  17المؤّشر 
      الناقد

 

17.1 
األنشررطة واألنشررطة )ألنشررطة المخبريررة تقرردم ا

فرصررة لممارسررة وتطبيررق  مهررارات ( اإلثرائيررة
 االستدالل ( reasoning)السببية 

     
 

تشمل مراجعة الفصل ومراجعة الدرس أسئلة  17.2
      تتحدى

 

يسررررررتهدف تطرررررروير مهررررررارات إعررررررداد وقررررررراءة  18المؤّشر 
      الرسوم البيانية لدى الطالب

 

18.1 
الرسوم البيانية في كرل جميرع الكترب  تستخدم

مع شرح توضيحي وأسئلة توجه الطالب فري 
 .تفسير  البيانات

     
 

يتضمن تقويم الفصل رسوما بيانية  لتفسريرها  18.2
      .وبيانات رقمية للتعبير عنها بالشكل

 

تررروفر المعامرررل فرصرررا لبنررراء وتحليرررل الرسررروم  18.3
      .البيانية من التجربة

 

يشرررمل كتررراب الطالرررب تعليمرررات حرررول أنرررواع  18.4
      وطريقة استخدام وبناء الرسوم البيانية

 

يسررررتهدف المحترررروى تطرررروير مهررررارات تحليررررل  19المؤّشر 
      البيانات، واإلحصاء،  واالحتماالت 

 

توفر أنشطة المعمل فرصا للطالرب لممارسرة  19.1
       تحليل البيانات واالحتمالية واإلحصاء

19.2 
توجررره وتركرررز أنشرررطة حرررل المشررركلة وأنشرررطة 
تحليل البيانات على تطوير مهارات الطرالب 

 في جمع وتحليل البيانات
     

 

أنشرررطة ( تجربرررة)يتضرررمن المختبرررر المصرررغر  19.3
       .تنمي االحصاء واالحتماالت

توفر أنشطة المعامل األخرى فرصا للطرالب  19.4
      لجمع وتحليل البيانات
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

وفر األنشررررطة االلكترونيررررة فرصررررا للطالررررب يرررر 19.5
      لتحليل بيانات لتجارب أفراد آخرين

 

يستهدف المحتوى تطوير مهارات المعرادالت  20المؤّشر 
      ووظائفها التفاعلية ومسائل الجبر

 

       تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 20.1

20.2 

يتضرررررمن المحتررررروى تنميرررررة مهرررررارات النسررررربة، 
دل، والتناسرررررب، والنسررررربة المئويرررررة فررررري والمعررررر

جميع البرامج وبراألخ  فري أنشرطة المعمرل 
 وأنشطة حل المسألة

     

 

 
  

388 
 

 كيمياء –مواصفات الفنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تابالشكل الخارجي للك   1المواصفة

يتميرررز الشررركل الخرررارجي للكتررراب بجاذبيتررره    1المؤّشر 
      ومتانته

 

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1.1
       صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   1.2

يتضرررررمن الغررررررالف الخلفرررررري قائمررررررة بفصررررررول  1.3
       الكتاب

1.4 
ا توجررررررد صررررررفحة تتضررررررمن موقعررررررا إلكترونيرررررر
للكتاب موضحا عليه مجاالت االستفادة مرن 

 الموقع في الغالف الداخلي
     

 

توجررررررررد صررررررررفحة تتضررررررررمن جرررررررردوال للرمرررررررروز  1.5
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صررفحة فرري الغررالف الررداخلي تتضررمن  1.6
      صورة مصغرة للغالف الخارجي 

 

       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.7

يوجد مربع ن  في الغالف الداخلي تصرف  1.8
      صورة الغالف 

 

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة 
       أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

تتررررروفر فهرررررارس تعكررررررس محتويرررررات الكترررررراب  2.1
       ميزت بهامش علوي باللون األزرق

والفرعيرررررة برررررألوان  تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة 2.2
      وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 

2.3 
يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون 
وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  

 المحتوى
     

 

2.4 
يوجررررد عنرررروان ورقررررم الوحرررردة أو الفصررررل فرررري 
علرى  الهرامش األعلرى للصرفحة بلرون أبريض
 رقم خلفية زرقاء للعنوان وفيروزي لل

     
 

تُرنرررررررررررّظم فهررررررررارس الكترررررررراب بشرررررررركل يعكررررررررس  3المؤّشر 
      محتوياته ويمايز بينها

 

تتررررروفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات  3.1
      الكتاب موضحة برقم الصفحات
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 كيمياء –مواصفات تربوية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

وفر األنشررررطة االلكترونيررررة فرصررررا للطالررررب يرررر 19.5
      لتحليل بيانات لتجارب أفراد آخرين

 

يستهدف المحتوى تطوير مهارات المعرادالت  20المؤّشر 
      ووظائفها التفاعلية ومسائل الجبر

 

       تتضمن األنشطة التدريبية حل معادالت 20.1

20.2 

يتضرررررمن المحتررررروى تنميرررررة مهرررررارات النسررررربة، 
دل، والتناسرررررب، والنسررررربة المئويرررررة فررررري والمعررررر

جميع البرامج وبراألخ  فري أنشرطة المعمرل 
 وأنشطة حل المسألة

     

 

 
  

388 
 

 كيمياء –مواصفات الفنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تابالشكل الخارجي للك   1المواصفة

يتميرررز الشررركل الخرررارجي للكتررراب بجاذبيتررره    1المؤّشر 
      ومتانته

 

       يتميز الكتاب بجودة تجليده وسماكة غالفه 1.1
       صورة الغالف مرتبطة بموضوعات الكتاب   1.2

يتضرررررمن الغررررررالف الخلفرررررري قائمررررررة بفصررررررول  1.3
       الكتاب

1.4 
ا توجررررررد صررررررفحة تتضررررررمن موقعررررررا إلكترونيرررررر
للكتاب موضحا عليه مجاالت االستفادة مرن 

 الموقع في الغالف الداخلي
     

 

توجررررررررد صررررررررفحة تتضررررررررمن جرررررررردوال للرمرررررررروز  1.5
      المستخدمة للسالمة في الغالف الداخلي

 

توجررد صررفحة فرري الغررالف الررداخلي تتضررمن  1.6
      صورة مصغرة للغالف الخارجي 

 

       يظهر اسم الكتاب على كعب الغالف 1.7

يوجد مربع ن  في الغالف الداخلي تصرف  1.8
      صورة الغالف 

 

       اتساق الكتاب من حيث التصميم واإلخراج 2المواصفة 
       أقسام الكتاب وعناصره 2المؤّشر 

تتررررروفر فهرررررارس تعكررررررس محتويرررررات الكترررررراب  2.1
       ميزت بهامش علوي باللون األزرق

والفرعيرررررة برررررألوان  تظهرررررر العنررررراوين الرئيسرررررة 2.2
      وأحرف مميزة وثابتة في جميع أجزاء الكتاب

 

2.3 
يتضررح الثبررات واالسررتمرارية فرري حجررم ولررون 
وبررررنط الخررررط لكررررل مررررن العنرررراوين ونصررررو  

 المحتوى
     

 

2.4 
يوجررررد عنرررروان ورقررررم الوحرررردة أو الفصررررل فرررري 
علرى  الهرامش األعلرى للصرفحة بلرون أبريض
 رقم خلفية زرقاء للعنوان وفيروزي لل

     
 

تُرنرررررررررررّظم فهررررررررارس الكترررررررراب بشرررررررركل يعكررررررررس  3المؤّشر 
      محتوياته ويمايز بينها

 

تتررررروفر فهرررررارس متنوعرررررة تعكرررررس محتويرررررات  3.1
      الكتاب موضحة برقم الصفحات
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 كيمياء –مواصفات الفنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تبرز أرقام الفصول ببرنط أحمرر كبيرر غرامق  3.2
      والعناوين بخط أزرق غامق

 

ت أو الفصرول تكتب أرقام الصرفحات للوحردا 3.3
      أمام اسمها مع محاذاة اليمين

 

يكترررررب رقرررررم صرررررفحة الفصرررررل برررررنفس اللرررررون  3.4
      المستخدم في كتابة اسم الوحدة أو الفصل 

 

3.5 
تميرز أرقررام الرردروس ببررنط خررط صررغير أسررود 
غامق وتكتب في البداية محاذاة اليسرار قبرل 

 عنوان الدرس
     

 

د برررررنط تكترررررب أسرررررماء الررررردروس بخرررررط أسرررررو  3.6
      صغير 

 

3.7 
يحررردد بدايرررة كررررل فصرررل برررررقم الصرررفحة فرررري 
الفهرس بخط غامق يكترب أمرام اسرم الفصرل 

 بمحاذاة اليمين
     

 

يحررردد رقرررم الصرررفحة لكرررل درس فررري الفهررررس  3.8
      بخط غامق

 

يكترررررب اسرررررم النشررررراط المعملررررري بلرررررون أسرررررود  3.9
      وأمامه في محاذاة اليمين رقم الصفحة

 

د قائمرررة باألنشرررطة المعمليرررة بعرررد جررردول توجررر 3.10
      المحتويات

 

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية   4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1

رقرررم )ترررقم الصرررور  تسلسرررليا حسرررب الفصرررل  4.2
       (الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

قرم يوجد ن  مرافق لكل صرورة يكترب بعرد ر  4.3
       الصورة 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 

تتسرررم الرمرررروز بالوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة  5المؤّشر 
      ومتسقة

 

توضرح الرمروز فري المكران المناسرب لهرا فرري  5.1
      المحتوى

 

       يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
       ذات داللة علمية تستخدم رموز 5.3
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 كيمياء –مواصفات الفنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5.4
      نوع المحتوى

 

تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة فررري  6المؤّشر 
      جميع أجزاءه

 

ترررقم الصررفحات باألرقررام الرومانيررة لمقرردمات  6.1
      الكتاب 

 

ترررررررقم الوحرررررردات  والفصررررررول رقميررررررا حسررررررب  6.2
      تسلسلها

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  6.3
      الصفحات 
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 كيمياء –مواصفات الفنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تبرز أرقام الفصول ببرنط أحمرر كبيرر غرامق  3.2
      والعناوين بخط أزرق غامق

 

ت أو الفصرول تكتب أرقام الصرفحات للوحردا 3.3
      أمام اسمها مع محاذاة اليمين

 

يكترررررب رقرررررم صرررررفحة الفصرررررل برررررنفس اللرررررون  3.4
      المستخدم في كتابة اسم الوحدة أو الفصل 

 

3.5 
تميرز أرقررام الرردروس ببررنط خررط صررغير أسررود 
غامق وتكتب في البداية محاذاة اليسرار قبرل 

 عنوان الدرس
     

 

د برررررنط تكترررررب أسرررررماء الررررردروس بخرررررط أسرررررو  3.6
      صغير 

 

3.7 
يحررردد بدايرررة كررررل فصرررل برررررقم الصرررفحة فرررري 
الفهرس بخط غامق يكترب أمرام اسرم الفصرل 

 بمحاذاة اليمين
     

 

يحررردد رقرررم الصرررفحة لكرررل درس فررري الفهررررس  3.8
      بخط غامق

 

يكترررررب اسرررررم النشررررراط المعملررررري بلرررررون أسرررررود  3.9
      وأمامه في محاذاة اليمين رقم الصفحة

 

د قائمرررة باألنشرررطة المعمليرررة بعرررد جررردول توجررر 3.10
      المحتويات

 

       تدرج الصور بنمط متّسق وجودة عالية   4المؤّشر 
       ترتبط الصور بموضوع الدرس 4.1

رقرررم )ترررقم الصرررور  تسلسرررليا حسرررب الفصرررل  4.2
       (الفصل متبوعا برقم تسلسل الصورة

قرم يوجد ن  مرافق لكل صرورة يكترب بعرد ر  4.3
       الصورة 

       يتسق الترميز وعالمات الترقيم في الكتاب 3المواصفة 

تتسرررم الرمرررروز بالوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة  5المؤّشر 
      ومتسقة

 

توضرح الرمروز فري المكران المناسرب لهرا فرري  5.1
      المحتوى

 

       يظهر ثبات الرموز في جميع أجزاء الكتاب 5.2
       ذات داللة علمية تستخدم رموز 5.3
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 كيمياء –مواصفات الفنية كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تسررتخدم رمرروز واضررحة بنمطيررة محررددة وفررق  5.4
      نوع المحتوى

 

تررررقم صرررفحات الكتررراب بطريقرررة متسرررقة فررري  6المؤّشر 
      جميع أجزاءه

 

ترررقم الصررفحات باألرقررام الرومانيررة لمقرردمات  6.1
      الكتاب 

 

ترررررررقم الوحرررررردات  والفصررررررول رقميررررررا حسررررررب  6.2
      تسلسلها

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  6.3
      الصفحات 
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتميررررررز تصررررررميم المحترررررروى بررررررالتركيز علررررررى  1المواصفة 
      ضوحاألفكار الكبرى والو 

 

ينررتظم محترروى الكترراب حررول األفكررار الكبرررى  1المؤشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

تظهررر أهررداف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل  1.1
      درس 

 

1.2 
يطرررررررور المحتررررررروى المبنررررررري علرررررررى المعرررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة
     

 

1.3 

للطالررب أن  يتعامررل  مررع  تترروفر فررر  تترريح
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشرررررررررررطة القرررررررررررراءة والكتابرررررررررررة والمفرررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

     

 

1.4 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في 

علرى مهرارات االستقصراء ( المرنهج)البرنامج 
 وتطوير المهارات الرياضية

     
 

وفر كترراب الطالررب علررى قررر  اسررطواني يترر 1.5
(DVD-ROM)      

 

تررررروفر الكيميرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  1.6
      مصادر ألنشطة إضافية 

 

1.7 
تررررروفر الكيميرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  
فرصرررررررا للطالرررررررب للرررررررتعلم باسرررررررتخدام تقنيرررررررة 

 .الحاسب
     

 

بنيررة  االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري تصررميم  2المواصفة
      الكتاب

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

يتضرمن الكترراب دليررل الطالرب لالسررتفادة مررن  2.1
      (Reading for Information)الكتاب 

 

يقسرررم الكتررراب إلرررى فصرررول، فررري كرررل فصرررل  2.2
      .عدد من الدروس
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.3 

: تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب مثرل
فهررررررررس مختصرررررررر للمحتررررررروى، نبرررررررذة عرررررررن )

المؤلفين وقائمة بالمستشارين، فهرس مفصل 
: للمحتوى، فهررس لمرجعيرات الطالرب يشرمل

فهررررس خرررا  برررالمختبرات، فهررررس خرررا  )
بسرمات الكيميرراء فري العررالم الحقيقري، فهرررس 

 (المهن في الكيمياء، فهرس المفاهيم

     

 

2.4 

 التجارب: يشمل فهرس المختبرات عدة قوائم
االستهاللية، مختبر حرل المشركالت، مختبرر 

تجربررة، –تحليررل البيانررات، المختبررر المصررغر
 مختبر الكيمياء

     

 

       يوجد فهرس الستراتيجيات حل المشكلة، 2.5

2.6 

يشمل الفهرس الخرا  بسرمات الكيميراء فري 
كيف تعمرل األشرياء، كيميراء : العالم الحقيقي

ة، فرررررري الحيرررررراة اليوميررررررة، الكيميرررررراء والصررررررح
 الميدان 

     

 

       يوجد فهرس خا  بالمهن في الكيمياء  2.7

2.8 
 Concept in)يشررمل فهرررس المفرراهيم 

motion :) ،الخررررررررررررط الزمنرررررررررررري، الجررررررررررررداول
 .األشكال

     
 

2.9 

تترروفر مرجعيررات تقرردم دعمررا إضررافيا للمررتعلم 
كتيرررب العناصرررر، كتيرررب )واألسررررة  تتضرررمن 

بات علررى الرياضريات، جرداول مرجعيررة، تردري
مسررررائل اضررررافية، حلررررول لرررربعض الترررردريبات 
والمسررررائل المختررررراره، معجرررررم المصرررررطلحات، 

 (Credits-المالحق، حقوق الملكيات

     

 

       يوجد فهرس مفصل لمرجعيات 2.10
       توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.11

يتكرررررون معجرررررم المصرررررطلحات مرررررن اللغترررررين  2.12
      اسباني/انجليزي
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يتميررررررز تصررررررميم المحترررررروى بررررررالتركيز علررررررى  1المواصفة 
      ضوحاألفكار الكبرى والو 

 

ينررتظم محترروى الكترراب حررول األفكررار الكبرررى  1المؤشر 
      مما يوفر تعلما أكثر بوقت أقصر

 

تظهررر أهررداف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل  1.1
      درس 

 

1.2 
يطرررررررور المحتررررررروى المبنررررررري علرررررررى المعرررررررايير 
األفكرررار العامرررة بأنشرررطة ومعلومرررات داعمرررة 

 ذات عالقة
     

 

1.3 

للطالررب أن  يتعامررل  مررع  تترروفر فررر  تترريح
المفرررررراهيم الجديرررررردة لعرررررردة مرررررررات بررررررالمختبر 
وأنشرررررررررررطة القرررررررررررراءة والكتابرررررررررررة والمفرررررررررررردات 
 ومناقشات البصريات ومصادر االنترنت

     

 

1.4 
تركز أشكال المختبرات المتعددة المقدمة في 

علرى مهرارات االستقصراء ( المرنهج)البرنامج 
 وتطوير المهارات الرياضية

     
 

وفر كترراب الطالررب علررى قررر  اسررطواني يترر 1.5
(DVD-ROM)      

 

تررررروفر الكيميرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  1.6
      مصادر ألنشطة إضافية 

 

1.7 
تررررروفر الكيميرررررراء عبررررررر المواقررررررع االلكترونيررررررة  
فرصرررررررا للطالرررررررب للرررررررتعلم باسرررررررتخدام تقنيرررررررة 

 .الحاسب
     

 

بنيررة  االتسرراق والتركيررز والتمررايز فرري تصررميم  2المواصفة
      الكتاب

 

       تظهر بنية الكتاب بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

يتضرمن الكترراب دليررل الطالرب لالسررتفادة مررن  2.1
      (Reading for Information)الكتاب 

 

يقسرررم الكتررراب إلرررى فصرررول، فررري كرررل فصرررل  2.2
      .عدد من الدروس
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.3 

: تتوفر فهارس تعكس محتويات الكتاب مثرل
فهررررررررس مختصرررررررر للمحتررررررروى، نبرررررررذة عرررررررن )

المؤلفين وقائمة بالمستشارين، فهرس مفصل 
: للمحتوى، فهررس لمرجعيرات الطالرب يشرمل

فهررررس خرررا  برررالمختبرات، فهررررس خرررا  )
بسرمات الكيميرراء فري العررالم الحقيقري، فهرررس 

 (المهن في الكيمياء، فهرس المفاهيم

     

 

2.4 

 التجارب: يشمل فهرس المختبرات عدة قوائم
االستهاللية، مختبر حرل المشركالت، مختبرر 

تجربررة، –تحليررل البيانررات، المختبررر المصررغر
 مختبر الكيمياء

     

 

       يوجد فهرس الستراتيجيات حل المشكلة، 2.5

2.6 

يشمل الفهرس الخرا  بسرمات الكيميراء فري 
كيف تعمرل األشرياء، كيميراء : العالم الحقيقي

ة، فرررررري الحيرررررراة اليوميررررررة، الكيميرررررراء والصررررررح
 الميدان 

     

 

       يوجد فهرس خا  بالمهن في الكيمياء  2.7

2.8 
 Concept in)يشررمل فهرررس المفرراهيم 

motion :) ،الخررررررررررررط الزمنرررررررررررري، الجررررررررررررداول
 .األشكال

     
 

2.9 

تترروفر مرجعيررات تقرردم دعمررا إضررافيا للمررتعلم 
كتيرررب العناصرررر، كتيرررب )واألسررررة  تتضرررمن 

بات علررى الرياضريات، جرداول مرجعيررة، تردري
مسررررائل اضررررافية، حلررررول لرررربعض الترررردريبات 
والمسررررائل المختررررراره، معجرررررم المصرررررطلحات، 

 (Credits-المالحق، حقوق الملكيات

     

 

       يوجد فهرس مفصل لمرجعيات 2.10
       توضح المرجعيات بألسنة مختلفة األلوان 2.11

يتكرررررون معجرررررم المصرررررطلحات مرررررن اللغترررررين  2.12
      اسباني/انجليزي
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.13 

تشرمل المالحرق علرى مفرردات الكتراب مرتبرة 
أبجررررديا وموضرررررحة بأرقرررررام الصرررررفحات التررررري 
وردت بهرررا، وفررري حرررال كترررب رقرررم الصرررفحة 
بالخط المائل يعني توضريح المفرردة بصرورة، 
ولو كتب بخط غامق يعنري المصرطلح، ولرو 

يدل على ( act)كتب بخط مائل مضاف له 
 نشاط

     

 

ملكيررررات : ملكيرررراتيوضررررح فهرررررس حقرررروق ال 2.14
       الرسوم وملكيات الصور

       يظهر االتساق في تصميم الفصول  3المواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب علرى  3المؤّشر 
      التعلم

 

يفتررررتح الفصررررل بصررررورة ممترررردة فرررري صررررفحة  3.1
      واحدة

 

3.2 

أبرررررررزت كررررررل مررررررن الفكرررررررة العامررررررة للفصررررررل 
س الفصرل فري هرامش واألفكار الرئيسة لردرو 

فرررررري الصررررررفحة األولررررررى الفتتاحيررررررة الفصررررررل 
 وكتبت بخط سميك

     

 

3.3 
تظهرررر عبرررارة تررررتبط بموضررروع الصرررورة  مرررع 

 scienceمهمررة كتابيررة فرري دفتررر العلرروم 
journal  (حقيقة كيميائية)ضمن أيقونة 

     
 

3.4 

يوجرررد فررري الصرررفحة المقابلرررة إطرررار للتجربرررة 
األول :  االسرررررررتهاللية ينقسرررررررم إلرررررررى جررررررررزأين

للتجربررررررة االسررررررتهاللية، والثرررررراني المطويررررررات 
حررددت خطرروات إعررداد المطويررة إضررافة إلررى 
مربرررررررررع نصررررررررري للكيميررررررررراء عبرررررررررر المواقرررررررررع 
االلكترونيررررة يتضررررمن توحيرررره لالسررررتفادة مررررن 

 موقع الكتاب االلكتروني

     

 

       تنرررّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4مؤشر 

مختبررر للكيميرراء يترروفر فرري نهايررة كررل فصررل  4.1
      يشمل نشاطا استقصائيا

 

يتوفر في نهاية كل فصل اثراء علمي يرتبط  4.2
      بموضوعات الفصل
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4.3 

يتررروفر فررري نهايرررة كرررل فصرررل دليرررل مراجعرررة 
ينقسم إلى جزأين ( Study Guide)الفصل 

األول مراجعررررررة األفكررررررار الرئيسررررررية، والجررررررزء 
رقم الثرراني مراجعررة المفررردات ويوجررد تحديررد لرر

 الدرس والعنوان

     

 

       يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 4.4
       يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 4.5
       يظهر االتساق في تصميم الدروس 4مواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب علرى  5مؤشر 
       التعلم

5.1 
يتررررروفر هرررررامش جرررررانبي فررررري مقدمرررررة الررررردرس 

األهرررداف، : وان مراجعرررة القرررراءة يتضرررمنبعنررر
 ومراجعة المفردات، والمفردات الجديدة 

     
 

تظهررررر الفكرررررة الرئيسررررة بوضرررروح فرررري مقدمررررة  5.2
       الدرس

       توجد فقرة الربط مع الحياة في مقدمة الدرس 5.3
       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 

نمطية واضحة وثابتره فري صممت الدروس ب 6.1
      جميع الدروس

 

6.2 
برررراللون األصررررفر داخررررل ( √)تظهررررر أيقونررررة 

 Readingدائرة حمراء للتحقق مرن القرراءة 
Check في بعض فقرات الدرس 

     
 

6.3 
تكترررب المفرررردات التررري تظهرررر للمررررة األولرررى 
ببررررنط غررررامق، إضررررافة إلررررى تظليلهررررا برررراللون 

 األصفر
     

 

6.4 
صررررور ورسرررروم بيانيررررة ورسرررروم يرافررررق الررررن  

تخطيطيررة وخرررائط انسرريابية وخرررائط معرفيررة 
 وجداول على حسب الدروس والتخص 

     
 

6.5 

يوجد في الهوامش فقررة للمفرردات األكاديميرة 
تتضررررمن شرررررحا لمعنررررى المفررررردات وبعضررررها 
يتضمن االستعمال الشرائع مقابرل االسرتعمال 

 العلمي لها
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.13 

تشرمل المالحرق علرى مفرردات الكتراب مرتبرة 
أبجررررديا وموضرررررحة بأرقرررررام الصرررررفحات التررررري 
وردت بهرررا، وفررري حرررال كترررب رقرررم الصرررفحة 
بالخط المائل يعني توضريح المفرردة بصرورة، 
ولو كتب بخط غامق يعنري المصرطلح، ولرو 

يدل على ( act)كتب بخط مائل مضاف له 
 نشاط

     

 

ملكيررررات : ملكيرررراتيوضررررح فهرررررس حقرررروق ال 2.14
       الرسوم وملكيات الصور

       يظهر االتساق في تصميم الفصول  3المواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب علرى  3المؤّشر 
      التعلم

 

يفتررررتح الفصررررل بصررررورة ممترررردة فرررري صررررفحة  3.1
      واحدة

 

3.2 

أبرررررررزت كررررررل مررررررن الفكرررررررة العامررررررة للفصررررررل 
س الفصرل فري هرامش واألفكار الرئيسة لردرو 

فرررررري الصررررررفحة األولررررررى الفتتاحيررررررة الفصررررررل 
 وكتبت بخط سميك

     

 

3.3 
تظهرررر عبرررارة تررررتبط بموضررروع الصرررورة  مرررع 

 scienceمهمررة كتابيررة فرري دفتررر العلرروم 
journal  (حقيقة كيميائية)ضمن أيقونة 

     
 

3.4 

يوجرررد فررري الصرررفحة المقابلرررة إطرررار للتجربرررة 
األول :  االسرررررررتهاللية ينقسرررررررم إلرررررررى جررررررررزأين

للتجربررررررة االسررررررتهاللية، والثرررررراني المطويررررررات 
حررددت خطرروات إعررداد المطويررة إضررافة إلررى 
مربرررررررررع نصررررررررري للكيميررررررررراء عبرررررررررر المواقرررررررررع 
االلكترونيررررة يتضررررمن توحيرررره لالسررررتفادة مررررن 

 موقع الكتاب االلكتروني

     

 

       تنرررّظم الفصول بطريقة واضحة ومتّسقة 4مؤشر 

مختبررر للكيميرراء يترروفر فرري نهايررة كررل فصررل  4.1
      يشمل نشاطا استقصائيا

 

يتوفر في نهاية كل فصل اثراء علمي يرتبط  4.2
      بموضوعات الفصل
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4.3 

يتررروفر فررري نهايرررة كرررل فصرررل دليرررل مراجعرررة 
ينقسم إلى جزأين ( Study Guide)الفصل 

األول مراجعررررررة األفكررررررار الرئيسررررررية، والجررررررزء 
رقم الثرراني مراجعررة المفررردات ويوجررد تحديررد لرر

 الدرس والعنوان

     

 

       يتوفر في نهاية كل فصل التقويم 4.4
       يتوفر في نهاية كل فصل االختبار المقنن 4.5
       يظهر االتساق في تصميم الدروس 4مواصفة 

يشجع تصميم مقدمات الفصل الطالب علرى  5مؤشر 
       التعلم

5.1 
يتررررروفر هرررررامش جرررررانبي فررررري مقدمرررررة الررررردرس 

األهرررداف، : وان مراجعرررة القرررراءة يتضرررمنبعنررر
 ومراجعة المفردات، والمفردات الجديدة 

     
 

تظهررررر الفكرررررة الرئيسررررة بوضرررروح فرررري مقدمررررة  5.2
       الدرس

       توجد فقرة الربط مع الحياة في مقدمة الدرس 5.3
       تُرنرررّظم الدروس بطريقة واضحة ومتّسقة 6المؤّشر 

نمطية واضحة وثابتره فري صممت الدروس ب 6.1
      جميع الدروس

 

6.2 
برررراللون األصررررفر داخررررل ( √)تظهررررر أيقونررررة 

 Readingدائرة حمراء للتحقق مرن القرراءة 
Check في بعض فقرات الدرس 

     
 

6.3 
تكترررب المفرررردات التررري تظهرررر للمررررة األولرررى 
ببررررنط غررررامق، إضررررافة إلررررى تظليلهررررا برررراللون 

 األصفر
     

 

6.4 
صررررور ورسرررروم بيانيررررة ورسرررروم يرافررررق الررررن  

تخطيطيررة وخرررائط انسرريابية وخرررائط معرفيررة 
 وجداول على حسب الدروس والتخص 

     
 

6.5 

يوجد في الهوامش فقررة للمفرردات األكاديميرة 
تتضررررمن شرررررحا لمعنررررى المفررررردات وبعضررررها 
يتضمن االستعمال الشرائع مقابرل االسرتعمال 

 العلمي لها
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6.6 
فررري (  Mini Lab)يوجرررد مختبرررر مصرررغر 

مربع نصي يتكرر على األقل مرة واحدة في 
 الفصل 

     
 

يوجرررد ربرررط مرررع المجررراالت العلميرررة األخررررى  6.7
      حسب طبيعة الدرس

 

6.8 
تتضمن بعض الدروس إشارة إلرى الرربط مرع 
فررررروع المعرفرررررة األخرررررى، وتكترررررب موضرررررحة 

 كعنوان في داخل المتن 
     

 

إلررررى الررررربط تتضرررمن بعررررض الرررردروس إشرررارة  6.9
      بالمهن في هامش الدرس

 

       يوجد بنهاية كل درس فقرة تقويم  6.10

6.11 

مقسرررمة إلرررى " تقرررويم"يخترررتم كرررل درس بفقررررة 
ملخرررر  الرررردرس، الثرررراني يتضررررمن : قسررررمين

مهرررررام تقويميرررررة حرررررول فهرررررم الفكررررررة الرئيسرررررة 
 والتفكير ناقد والكتابة في الكيمياء
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 كيمياء –ت تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي مواصفا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة

 1المؤّشر 
يشررمل المحترروى أنشررطة متنوعررة معتمرردة علررى 
االستقصررراء، وترررزّود الطرررالب بفرررر  متعرررددة 

 ونوا متعلمين نشطينليك
     

 

1.1 

يررررزود دليرررررل المعلرررررم مقترحررررات لكيفيرررررة تنميرررررة 
مهرررررررررارات الطالرررررررررب فررررررررري إجرررررررررراء األنشرررررررررطة 
االستقصررررررائية  برررررردءا مررررررن المغلقررررررة وانتهرررررراء 

 بالمفتوحة

     

 

يرررزود الررردليل المعلرررم بتلميحرررات حرررول تطبيرررق  1.2
      االستقصاء في الدروس

 

1.3 

ة المعلررم تؤكررد كتيبررات المختبرررات ضررمن حقيبرر
( مختبررررر الكيميرررراء)ومختبررررر صررررمم مختبرررررك 

علررررررى اعتبررررررار االستقصرررررراء العلمرررررري طريقررررررة 
 للتفكير وحل المشكالت

     

 

1.4 

يررررررزود كتيررررررب مختبررررررر االستقصرررررراء المفترررررروح 
وكتيررررب االستقصرررراء الموجرررره ضررررمن كتيبررررات 

فري حقيبرة المعلرم ( lab manuals)المختبرر 
مشرراريع مبنيررة علررى االستقصرراء لزيررادة إتقرران 

 الطالب لمهارات االستقصاء

     

 

1.5 

( probeware)تررررروفر مختبررررررات المجسرررررات 
ضررررررررمن كتيبررررررررات المختبررررررررر مجموعررررررررة مررررررررن 
المختبرات المصممة لتسمح للطالب استخدام 

 المجسات في جمع البيانات 

     

 

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

علم يررررردعم الررررردليل المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررت 2المؤّشر 
      المتمركز على المتعلم

 

2.1 
تسررراعد ارشرررادات دليرررل المعلرررم المعلمرررين فررري 
ترروفير فررر  للطررالب لررربط معرررفتهم السررابقة 

 بالمحتوى العلمي 
     

 

2.2 

تشرررررررمل ارشرررررررادات الررررررردليل توجيهرررررررات حرررررررول 
توظيررررررررررررررف اسررررررررررررررتراتيجيات تقررررررررررررررويم بديلررررررررررررررة 
(alternative assessment 

strategies) 
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 كيمياء –مواصفات التناول والعرض كتاب الطالب للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6.6 
فررري (  Mini Lab)يوجرررد مختبرررر مصرررغر 

مربع نصي يتكرر على األقل مرة واحدة في 
 الفصل 

     
 

يوجرررد ربرررط مرررع المجررراالت العلميرررة األخررررى  6.7
      حسب طبيعة الدرس

 

6.8 
تتضمن بعض الدروس إشارة إلرى الرربط مرع 
فررررروع المعرفرررررة األخرررررى، وتكترررررب موضرررررحة 

 كعنوان في داخل المتن 
     

 

إلررررى الررررربط تتضرررمن بعررررض الرررردروس إشرررارة  6.9
      بالمهن في هامش الدرس

 

       يوجد بنهاية كل درس فقرة تقويم  6.10

6.11 

مقسرررمة إلرررى " تقرررويم"يخترررتم كرررل درس بفقررررة 
ملخرررر  الرررردرس، الثرررراني يتضررررمن : قسررررمين

مهرررررام تقويميرررررة حرررررول فهرررررم الفكررررررة الرئيسرررررة 
 والتفكير ناقد والكتابة في الكيمياء
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 كيمياء –ت تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي مواصفا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       تمحور المحتوى حول االستقصاء 1المواصفة

 1المؤّشر 
يشررمل المحترروى أنشررطة متنوعررة معتمرردة علررى 
االستقصررراء، وترررزّود الطرررالب بفرررر  متعرررددة 

 ونوا متعلمين نشطينليك
     

 

1.1 

يررررزود دليرررررل المعلرررررم مقترحررررات لكيفيرررررة تنميرررررة 
مهرررررررررارات الطالرررررررررب فررررررررري إجرررررررررراء األنشرررررررررطة 
االستقصررررررائية  برررررردءا مررررررن المغلقررررررة وانتهرررررراء 

 بالمفتوحة

     

 

يرررزود الررردليل المعلرررم بتلميحرررات حرررول تطبيرررق  1.2
      االستقصاء في الدروس

 

1.3 

ة المعلررم تؤكررد كتيبررات المختبرررات ضررمن حقيبرر
( مختبررررر الكيميرررراء)ومختبررررر صررررمم مختبرررررك 

علررررررى اعتبررررررار االستقصرررررراء العلمرررررري طريقررررررة 
 للتفكير وحل المشكالت

     

 

1.4 

يررررررزود كتيررررررب مختبررررررر االستقصرررررراء المفترررررروح 
وكتيررررب االستقصرررراء الموجرررره ضررررمن كتيبررررات 

فري حقيبرة المعلرم ( lab manuals)المختبرر 
مشرراريع مبنيررة علررى االستقصرراء لزيررادة إتقرران 

 الطالب لمهارات االستقصاء

     

 

1.5 

( probeware)تررررروفر مختبررررررات المجسرررررات 
ضررررررررمن كتيبررررررررات المختبررررررررر مجموعررررررررة مررررررررن 
المختبرات المصممة لتسمح للطالب استخدام 

 المجسات في جمع البيانات 

     

 

       التعلم المتمركز حول المتعلم 2مواصفة 

علم يررررردعم الررررردليل المعلرررررم فررررري اسرررررتهداف الرررررت 2المؤّشر 
      المتمركز على المتعلم

 

2.1 
تسررراعد ارشرررادات دليرررل المعلرررم المعلمرررين فررري 
ترروفير فررر  للطررالب لررربط معرررفتهم السررابقة 

 بالمحتوى العلمي 
     

 

2.2 

تشرررررررمل ارشرررررررادات الررررررردليل توجيهرررررررات حرررررررول 
توظيررررررررررررررف اسررررررررررررررتراتيجيات تقررررررررررررررويم بديلررررررررررررررة 
(alternative assessment 

strategies) 
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 كيمياء –ت تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي مواصفا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.3 

دليل سرررمات المفررراهيم الشرررائعة غيرررر يحررردد الررر
الصررررررحيحة المرتبطررررررة بالفصررررررل مررررررع اقتررررررراح 
نشاطات  تساعد فري تحديرد المفهروم الخراطئ 
وتروفر طرررق لكيفيرة مسرراعدة الطرالب لتحقيررق 

 تعلم مفاهيمي صحيح

     

 

2.4 
يسررراعدالدليل المعلرررم علرررى التحقرررق مرررن الفهرررم 
عنررررد الطررررالب ويرررروفر للمعلررررم فرصررررا للتغلررررب 

 (اعادة التدريس)ل عليها من خال
     

 

2.5 

يررروفر للمعلرررم الفرصرررة لتررردريب الطرررالب علرررى 
إعرررادة بنررراء المعرفرررة مرررن خرررالل إجابرررات فقررررة 

 graph)، (reading check)مراذا قررأت 
check) 

     

 

2.6 
تسهم التقنية في مسراعدة المعلمرين علرى بنراء 

 Exam Viewاالختبرررارات باسرررتخدام  
assessment suite CD-ROM 

     
 

2.7 
يركررررررز دليررررررل المعلررررررم علررررررى تعزيررررررز مهررررررارات 
االسررتذكار والترري تسرراعد الطالررب علررى تحمررل 

 .مسؤولية تعلمه
     

 

2.8 
يساعد الردليل المعلرم علرى دعرم تعلرم الطرالب 
مررن خررالل مختبرررر الكيميرراء، وأنشررطة التقرررويم 

  Fast file chapter resourcesفي 
     

 

ط التررردريس وفرررق يسرررهم المحتررروى فررري تخطررري  3المؤّشر 
      التعلم المتمايز

 

3.1 

يوجرررد قسرررم خرررا  برررالتعليم المتمرررايز يحتررروى 
علررررررى العديرررررررد مررررررن االسرررررررتراتيجيات لمالقررررررراة 
المسرررررتويات المتعرررررددة للطلبرررررة والطرررررالب ذوو 

 االحتياجات الخاصة

     

 

3.2 

مستويات مختلفرة لألنشرطة فري  .يوفر وجود 
محتوى صف دراسري واحرد احتياجرات الفئرات 

الطبيعري والضرعيف -ي المستويات المتفاوترهف
 والمتقدم
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 كيمياء –ت تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي مواصفا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

3.3 
 Studentتروفر السربورة التفاعليرة باسرتخدام 

work DVD-ROM  ضررمن حقيبررة المعلررم
 التربوية قراءة كاملة للن 

     
 

3.4 

تقررردم اسررررتراتيجيات الررررتعلم التعرررراوني مدعومررررة 
ب رشرررررررررررررادات للمعلمرررررررررررررين لتضرررررررررررررمين هرررررررررررررذه 

دليرل الرتعلم التعراوني  االستراتيجيات باستخدام
 في الغرفة الصفية

     

 

3.5 

تقرررردم تعليمررررات حررررول كيفيررررة ابتكررررار أسرررراليب 
بصرررية متعررددة لتقررديم المعلومررات  باسررتخدام 
خررررررررررررائط المفررررررررررراهيم، الرسرررررررررررومات البيانيرررررررررررة 

 graphics softwareو

     

 

يسررهم المحترروى فرري دعررم مهررارات االسررتذكار   4المؤّشر 
      تراتيجيات مناسبةأو الدراسة من خالل اس

 

يرررزود المعلرررم بتلميحرررات لزيرررادة فهرررم الطرررالب  4.1
      أثناء القراءة

 

4.2 
تنرراقش التصررورات الخاطئررة فرري كترراب المعلررم 
ليرررررتمكن المعلمرررررين مرررررن تقرررررويم فهرررررم الطرررررالب 

 وتوفير تغذية راجعة فورية لهم
     

 

تترررروفر فررررري كترررراب المعلرررررم قرررروائم لتقرررررويم أداء  4.3
      صول العلوم الطالب في ف

 

يررررردعم المعلرررررم فررررري تطررررروير مهرررررارات القرررررراءة  5المؤّشر 
      والكتابة والتحدث

 

5.1 
يررررروفر دليرررررل المعلرررررم اسرررررتراتيجيات ومصرررررادر 
إضافية للمعلم لمساعدة الطالب على الرتمكن 

 من المهارات األساسية
     

 

توّفر مصادر المعلم اسرتراتيجيات فعالرة لبنراء  5.2
      بة ومهارة أخذ المالحظاتمهارات الكتا

 

5.3 
يقررررردم الررررردليل أفكرررررارا للرررررتمكن مرررررن المفرررررردات 
األساسررررررية  مررررررن خررررررالل اشررررررتقاق المفررررررردات 

 وربطها باالستخدام اليومي
     

 

5.4 
( كلمررات متقاطعررة)يقرردم الرردليل ألعابررا تعليميررة 
 puzzle makerلتعزيرز مهرارات المفرردات 

CD ROM 
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 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق
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يسررراعدالدليل المعلرررم علرررى التحقرررق مرررن الفهرررم 
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check) 

     

 

2.6 
تسهم التقنية في مسراعدة المعلمرين علرى بنراء 

 Exam Viewاالختبرررارات باسرررتخدام  
assessment suite CD-ROM 
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االسررتذكار والترري تسرراعد الطالررب علررى تحمررل 
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 كيمياء –ت تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي مواصفا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.5 
ضررمن حقيبررة )المالحظررات يروفر دفتررر ترردوين 

اسررررتراتيجيات تسرررراعد الطالررررب علررررى ( المعلررررم
 التمكن من مهارة أخذ المالحظات وتدوينها

     
 

5.6 
يقرردم الرردليل توجيهررات للمعلررم تسرراعد الطررالب 

 Visualعلررى تفسررير المعلومررات البصرررية 
Learning  

     
 

5.7 

يقردم الردليل توجيهرات للمعلرم باسرتخدام قررر  
 Interactiveاعليرررررررررة السررررررررربورة التف

Chalkboard CD-ROOM   لتقررررررديم
 لتدريس المفاهيم الرئيسة 

     

 

5.8 

يقررررررّدم الرررررردليل للمعلررررررم اسررررررتراتيجيات محررررررددة 
لمسراعدة الطررالب علررى الرتمكن مررن المهررارات 
األساسررررررية باسررررررتخدام القررررررراءة والكتابررررررة فرررررري 

 فصول العلوم 

     

 

يعطرررري الطالررررب الفرصررررة لممارسررررة التواصررررل  5.9
      لمعلومات وبالنتائج في مجموعات مصغرةبا

 

5.10 
يرررررروفر الرررررردليل مقترحررررررات للنقرررررراش لمسرررررراعدة 
الطالب لتطوير قدرات الطرالب علرى النقراش 

 والتواصل بأفكارهم مع االخرين 
     

 

5.11 
تررروفر نشررراطات التفكيرررر الناقرررد الفرررر  لشررررح 
المفرررررراهيم شررررررفهيا وتقررررررويم النمرررررراذج ومناقشررررررة 

 االفكار
     

 

مواصفة ال
      دعم المعلم في استخدام أساليب تقويم متعددة 3

 

يررردعم المعلرررم ليسرررتخدم أدوات وأسررراليب تقرررويم  6المؤّشر 
      متنوعة ومستمرة للتقويم الصفي

 

يحرردد المفرراهيم الخاطئررة عنررد الطررالب وكيفيررة  6.1
      معالجتها لتعزيز فهم الطالب

 

قرررردير يشررررتمل كترررراب المعلررررم علررررى مقرررراييس ت 6.2
      لألسئلة المفتوحة

 

6.3 
عرررادة التررردريس  يقرردم أنشرررطة لمراجعرررة الفهرررم وا 
للمفررراهيم الرئيسرررة ضرررمن المرحلرررة الثالثرررة فررري 

 خطة الدرس
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 كيمياء –ت تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي مواصفا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يوجد التقويم فري كتراب المعلرم بعرد كرل فصرل  6.4
      .ويشتمل على تقويم األداء وملف اإلنجاز

 

6.5 
وم يقرررردم ضررررمن تقررررويم األداء فرررري دروس العلرررر
قائمرررررررة لمقررررررراييس تقررررررردير وتعليمرررررررات للمعلرررررررم 

 .الستخدامها في تقويم األداء
     

 

6.6 

يقرردم عينررة مررن االختبررارات تسرراعد المعلررم فرري 
التقييم يستخدم فيه قر  مضغوط عليه عردد 
مرررن أسرررئلة االختبرررارات ويمكرررن التعرررديل علرررى 

 .األسئلة أو اإلضافة عليها 

     

 

6.7 
ي السررربورة يوجررد قرررر  مضرررغوط  يسررتخدم فررر

التفاعليررة ويتضررمن أسررئلة تقييميررة لكررل مقطررع 
 في كل درس 

     
 

المواصفة 
      توظيف التقنية لدعم التعلم 4

 

       يدعم المعلم في استخدام التقنية لدعم التعلم  7المؤّشر 

7.1 

يسررررررررررررررررررمح قررررررررررررررررررر  الررررررررررررررررررر دي فرررررررررررررررررري دي 
TeacherWorksTM Plus DVD-

ROM  للمعلمررررين بتخصرررري  خطررررة الرررردرس
 .تخراج مصادر الصف بسرعة وسهولةواس

     

 

  LabManagerيسررمح برنررامج إدارة المعمررل  7.2
       .لهم بتخصي  أنشطة المعمل

7.3 

أو  Interactive Chalkboardتحتررررروي
السرربورة التفاعليرررة علررى عرررروض تقديميررة مرررع 
رسررررومات لكررررل فصررررل ويحترررروي أيًضررررا علررررى 
صور للعروض التقديمية المخصصرة وأدوات 

 .لوجية أخرىتكنو 

     

 

7.4 
للمعلمررين  Science Onlineيسررمح موقررع 

بالوصررررول إلررررى منترررردى المعلررررم حيررررث يتبررررادل 
 .  المعلمون األفكار واالستراتيجيات واألنشطة

     
 

تتررروفر مصرررادر إضرررافية للمعلرررم علرررى الررررابط  7.5
glencoe.com       
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 كيمياء –ت تربوية دليل المعلم  للصف األول الثانوي مواصفا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق
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5.8 
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مواصفة ال
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

       المظهر الخارجي للدليل 1المواصفة
       الجاذبية والمتانة 1المؤشر 
       يتميز الدليل بسماكة غالفه  1.1

تتناسرررررب الصرررررورة المعروضرررررة علرررررى غرررررالف  1.2
       الكتاب مع طبيعة المادة

تماثل صورة الغالف مع صورة غرالف كتراب  1.3
       الطالب

يوجررررد فرررري صررررفحة الغررررالف الررررداخلي موقعررررا  1.4
       physicspp.com الكترونيا للمعلم 

1.6 
يحررررررروي الغرررررررالف الخلفررررررري قائمرررررررة مختصررررررررة 
بالفصررررررررررول، اسرررررررررررماء المررررررررررؤلفين، والموقرررررررررررع 

 اإللكتروني للشركة المنتجة
     

 

       لأقسام الدلي 2المواصفة 
       مكونات مقدمات الدليل  2المؤشر 

يوجد بمقدمات الدليل صفحة تتضمن الرمروز  2.1
      المستخدمة في السالمة

 

يشرررمل مقررردمات الررردليل علرررى صرررفحة مماثلرررة  2.2
      للغالف الخارجي

 

2.3 
تشمل مقدمات الردليل علرى صرفحات ألسرماء 
ركين المؤلفين والمراجعين والمستشارين والمشا

 في الكتابة
     

 

2.4 

تشررمل مقرردمات الرردليل علررى فهرررس مختصررر 
يتضررمن دليررل الطالررب الخررا  بررالمعلم، وبرره 
أسماء فصول الكتاب، دليرل مصرادر الطالرب 

 موضحة بأرقام الصفحات

     

 

يبرردأ الرردليل بصررفحات تتضررمن سررمات كترراب  2.5
      الطالب وكيفية استفادة المعلم منه

 

2.6 

دليرررل المعلرررم علرررى نظررررة عامرررة يشرررمل كتيرررب 
مواصررررررفات إطررررررار عمررررررل : لرررررردليل وتتضررررررمن

المعلرررم، طرائرررق التررردريس المتنوعرررة، تخطررريط 
الفصرررررل، ترررررردريس الفصررررررل، تقررررررويم الرررررردروس 

 والفصول
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

2.7 

يشررمل كتيررب دليررل المعلررم علررى حلررول صررفية 
 :تتضمن

خطوات تنظيم مخطط لمنهج الكيمياء بناء  -
 على المعايير الوطنية 

 (التنوع الثقافي)حتياجات الطالب تلبية ا -
 كيفية تعلم المفردات العلمية األكاديمية  -
االسررررتفادة مررررن بعررررض المنتجررررات لتحسررررين  -

 قراءة الطالب
 استراتيجيات التعامل مع االختبارات -
 استراتيجيات التقويم البديلة -
 استراتيجيات استخدام الشبكة العنكبوتية -
 التدريس القائم على االستقصاء -
 المطويات -

     

 

2.8 

يشررررمل كتيرررررب دليررررل المعلرررررم علررررى صرررررفحات 
 :المصادر اإلثرائية وتتضمن

 -أدلة نشاط مختبر الكيمياء)التدريب العملي 
مواقرررررع  -CDأقررررررا  )، التقنيرررررة (الشرررررفافيات

الشررربكة العنكبوتيرررة للشرررركة خاصرررة بالكيميررراء 
تحترررررروي علررررررى تجررررررارب تفاعليررررررة واختبررررررارات 

 (الكترونية وألعاب

     

 

2.9 

كتيرررررب دليرررررل المعلرررررم علرررررى التطررررروير يشرررررمل 
مصرررررررررررررادر : المهنررررررررررررري للمعلرررررررررررررم ويتضرررررررررررررمن

السررتراتيجيات ترردريس للمعلررم ومواقررع للشررربكة 
 العنكبوتية ودليل ورش العمل  

     

 

2.10 

يشرررررمل كتيررررررب دليررررررل المعلررررررم علررررررى محاليررررررل 
 :المختبر وتتضمن

تحضررررير محلررررول مررررن مررررادة )الموالريررررة  -
تحضرررررير محلرررررول مرررررن قرررررانون  -صرررررلبة
 (التخفيف

ضررير محلررول بمعرفررة النسرربة المئويررة تح -
 الكتلية

تحضررير محلررول بمعرفررة النسرربة المئويررة  -
 الحجمية
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 
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2.10 

يشرررررمل كتيررررررب دليررررررل المعلررررررم علررررررى محاليررررررل 
 :المختبر وتتضمن
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشررررمل كتيررررب دليررررل المعلررررم قائمررررة برررراألجهزة  2.11
      واألدوات والمواد الكيميائية المطلوبة للفصول

 

       الفصل( مخطط)صفحة منظم   3المؤشر 

للون يتميرررز مخطرررط الفصرررل ب طرررار علررروي برررا 3.1
       األزرق

يتضررمن مخطررط الفصررل أيقونررة عبررارة الفكرررة  3.2
       العامة

يمتررد مخطررط الفصررل فرري صررفحتين ويتضررمن  3.3
       جدول في كل صفحة 

3.4 

يتضررمن جرردول مخطررط الفصررل فرري الصررفحة 
على اليسار توزيع األهداف وفق الدروس في 

، الررررررربط مررررررع المعررررررايير (2عمررررررود )الفصررررررل 
، التخطيط ومصرادر تقيريم (1د عمو )الوطنية 
 (..عمود )التعّلم  

     

 

3.5 
فري أعلرى الصرفحة )يتضمن مخطط الفصل  

جرردول زمنرري مقترررح لتنفيررذ كررل ( علررى اليمررين
 درس

     
 

3.6 

يتضررمن جرردول مخطررط الفصررل فرري الصررفحة 
مصرررادر : علرررى اليمرررين ثرررالث أعمررردة تشرررمل

الرررتعلم فررري الفصرررل، األدوات المسرررتخدمة فررري 
 (التقنية التجارب،

     

 

3.7 
يتضررمن مخطررط الفصررل فرري أسررفل الصررفحة 

لطرررررق الترررردريس ( شررررفرات)علرررى مختصرررررات 
 المختلفة بناء على مستويات الطالب

     
 

       صفحة االفتتاحية للفصل 4المؤشر 

يفترررتح الفصرررل بصرررورة  االفتتاحيرررة الموجرررودة  4.1
      في كتاب الطالب 

 

صل باللون األزرق في يتميز لون افتتاحية الف 4.2
      أعلى الصفحة

 

4.3 

يتضررررمن محترررروى افتتاحيررررة الفصررررل كمررررا فرررري 
كتاب الطالب  الفكرة العامة للفصرل وعنراوين 
الررررردروس وحقررررررائق كيميائيررررررة ترررررررتبط بصررررررورة 

 افتتاحية الفصل 
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4.4 
 تقسم هوامش الدليل لقسمين أقسام

 على يسار الصفحة( عمود)هامش  -
 الصفحةأسفل ( عمود)هامش  -

     
 

4.5 
يوجررررد مربررررع برررراللون البنرررري مكترررروب برررره رقررررم 
الفصل بلون ابيض في رأس الهامش اليسررى 

 في صفحة االفتتاحية 
     

 

الهرررامش اليسرررار الفتتاحيرررة الفصرررل توجيهرررات  4.6
      لتقديم الفصل، الفكرة العامة 

 

4.7 
تشمل الهامش السرفلى فري صرفحة االفتتاحيرة 

فررراعلي يشرررمل اشرررارة علرررى جررردول للفصرررل الت
 لمصادر التعلم ورابط ( سي دي)لقر  

     
 

       الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

5.1 
تتضرررمن الصررررفحة مسررراعدة لتطبيررررق التجربررررة 
االسررتهاللية ويتضررمن اشررارة لمحكررات التقيرريم 

 في قر  المعلم
     

 

       تتضمن الصفحة تحذيرات السالمة 5.2
       ة استراتيجيات التدريستتضمن الصفح 5.3

( اسرطوانة)تتضمن الصرفحة االشرارة  لقرر   5.4
      إدارة المعمل

 

5.5 
" تحليررل"تتضرمن الصررفحة فرري األسرفل عنرروان 

بررره توجيهرررات لتوضررريح توقعرررات التررري يمكرررن 
 الحصول عليها من التجربة االستهاللية

     
 

       المساعدة في تحضير الدروس 6المؤشر 

6.1 
هررررامش األيسررررر برررره الفكرررررة الرئيسررررة للرررردرس ال

لطررررق التررردريس ( شرررفرات)تليهرررا  مختصررررات 
 المختلفة بناء على مستويات الطالب

     
 

قرررد يشرررمل الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  6.2
       تدريب على المهارات

قرررد يشرررمل الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  6.3
       استراتيجيات للقراءة

الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  قرررد يشرررمل 6.4
       دعم الكتابة



803

832 
 

 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشررررمل كتيررررب دليررررل المعلررررم قائمررررة برررراألجهزة  2.11
      واألدوات والمواد الكيميائية المطلوبة للفصول

 

       الفصل( مخطط)صفحة منظم   3المؤشر 

للون يتميرررز مخطرررط الفصرررل ب طرررار علررروي برررا 3.1
       األزرق

يتضررمن مخطررط الفصررل أيقونررة عبررارة الفكرررة  3.2
       العامة

يمتررد مخطررط الفصررل فرري صررفحتين ويتضررمن  3.3
       جدول في كل صفحة 

3.4 

يتضررمن جرردول مخطررط الفصررل فرري الصررفحة 
على اليسار توزيع األهداف وفق الدروس في 

، الررررررربط مررررررع المعررررررايير (2عمررررررود )الفصررررررل 
، التخطيط ومصرادر تقيريم (1د عمو )الوطنية 
 (..عمود )التعّلم  

     

 

3.5 
فري أعلرى الصرفحة )يتضمن مخطط الفصل  

جرردول زمنرري مقترررح لتنفيررذ كررل ( علررى اليمررين
 درس

     
 

3.6 

يتضررمن جرردول مخطررط الفصررل فرري الصررفحة 
مصرررادر : علرررى اليمرررين ثرررالث أعمررردة تشرررمل

الرررتعلم فررري الفصرررل، األدوات المسرررتخدمة فررري 
 (التقنية التجارب،

     

 

3.7 
يتضررمن مخطررط الفصررل فرري أسررفل الصررفحة 

لطرررررق الترررردريس ( شررررفرات)علرررى مختصرررررات 
 المختلفة بناء على مستويات الطالب

     
 

       صفحة االفتتاحية للفصل 4المؤشر 

يفترررتح الفصرررل بصرررورة  االفتتاحيرررة الموجرررودة  4.1
      في كتاب الطالب 

 

صل باللون األزرق في يتميز لون افتتاحية الف 4.2
      أعلى الصفحة

 

4.3 

يتضررررمن محترررروى افتتاحيررررة الفصررررل كمررررا فرررري 
كتاب الطالب  الفكرة العامة للفصرل وعنراوين 
الررررردروس وحقررررررائق كيميائيررررررة ترررررررتبط بصررررررورة 

 افتتاحية الفصل 
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

4.4 
 تقسم هوامش الدليل لقسمين أقسام

 على يسار الصفحة( عمود)هامش  -
 الصفحةأسفل ( عمود)هامش  -

     
 

4.5 
يوجررررد مربررررع برررراللون البنرررري مكترررروب برررره رقررررم 
الفصل بلون ابيض في رأس الهامش اليسررى 

 في صفحة االفتتاحية 
     

 

الهرررامش اليسرررار الفتتاحيرررة الفصرررل توجيهرررات  4.6
      لتقديم الفصل، الفكرة العامة 

 

4.7 
تشمل الهامش السرفلى فري صرفحة االفتتاحيرة 

فررراعلي يشرررمل اشرررارة علرررى جررردول للفصرررل الت
 لمصادر التعلم ورابط ( سي دي)لقر  

     
 

       الصفحة المقابلة لالفتتاحية 5المؤشر 

5.1 
تتضرررمن الصررررفحة مسررراعدة لتطبيررررق التجربررررة 
االسررتهاللية ويتضررمن اشررارة لمحكررات التقيرريم 

 في قر  المعلم
     

 

       تتضمن الصفحة تحذيرات السالمة 5.2
       ة استراتيجيات التدريستتضمن الصفح 5.3

( اسرطوانة)تتضمن الصرفحة االشرارة  لقرر   5.4
      إدارة المعمل

 

5.5 
" تحليررل"تتضرمن الصررفحة فرري األسرفل عنرروان 

بررره توجيهرررات لتوضررريح توقعرررات التررري يمكرررن 
 الحصول عليها من التجربة االستهاللية

     
 

       المساعدة في تحضير الدروس 6المؤشر 

6.1 
هررررامش األيسررررر برررره الفكرررررة الرئيسررررة للرررردرس ال

لطررررق التررردريس ( شرررفرات)تليهرررا  مختصررررات 
 المختلفة بناء على مستويات الطالب

     
 

قرررد يشرررمل الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  6.2
       تدريب على المهارات

قرررد يشرررمل الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  6.3
       استراتيجيات للقراءة

الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  قرررد يشرررمل 6.4
       دعم الكتابة
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

قرررد يشرررمل الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  6.5
      تنمية المفاهيم

 

6.6 

تتناسرررب مسررراعدات التحضرررير  علرررى حسرررب 
يمكرن أن : الدروس في محتوى كتاب الطالرب

تتضرررررررمن الهررررررروامش علرررررررى التفكيرررررررر الناقرررررررد،  
، Quick (Demo)عررررض عملررري سرررريع 

 caption)حي  للشررررركل وسرررررؤال توضررررري
question) ودعررروة للقرررراءة ،(reading 

check) عررررررررررررررروض ،(demonstration) ،
، (concept in motion)والمفاهيم الجديردة 

 )تحديد المفاهيم الخاطئة، المختبر المصغر 
Minilab)  ، أسأل الطالرب، توجيهرات للتقيريم

البنرررائي، الخلفيرررة العلميرررة للمحتررروى، والمعمرررل 
، التقيرررررررريم، طرررررررررق (chemlab)االفتراضرررررررري 

التدريس المتمايزة حسب الطالرب، الكتابرة فري 
 الكيمياء، واستراتيجيات القراءة

     

 

       صفحة دليل الدراسة  7المؤشر 
       تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1

تشرررمل علرررى توجيهرررات لزيرررارة موقرررع الكيميررراء  7.2
       االلكتروني 

تخدام الكلمات المتقاطعة يحوي توجيهات الس 7.3
       لمفردات الفصل

7.4 
يحررررروي توجيهرررررات السرررررتخدام المصرررررادر مرررررن 

Exam View CD-ROM       
 

       صفحة التقييم بنهاية الفصل  8المؤشر 

8.1 

فرررررري نهايررررررة كررررررل فصررررررل يتضررررررمن الهررررررامش  
إجابرررات اسرررئلة المراجعرررة والتقيررريم فررري تشرررمل 

فررررراهيم األسرررررئلة مراجعرررررة المفرررررردات، تعلرررررم الم
والمسررررررررررائل الحسررررررررررابية، األسررررررررررئلة المقاليررررررررررة 

(constructed response) التفكيرررررر ،
 . الناقد
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8.2 

تشرررررمل فررررري هوامشرررررها علرررررى اجابرررررات أسرررررئلة 
اختيررررار مررررن متعرررردد، : االختبررررار الترررري تشررررمل

االسئلة القصيرة، االسرئلة المفتوحرة، واالسرئلة 
 السهلة

     

 

       مرجعيات الدليل  9المؤشر 

يوجرررررد فهررررررس يتكرررررون مرررررن جررررردول لمحتررررروى  9.1
      المرجعيات 

 

9.2 
: يوجرررررد دليرررررل للعناصرررررر الكيميائيرررررة يتضرررررمن

المعلومرررررات الموجرررررودة  مربرررررع العنصرررررر فررررري 
 الجدول الدوري، وكيفية االستفادة من الكتيب

     
 

       يوجد دليل للمهارات رياضية 9.3

9.4 

 Reference tablesيوجد  جداول المراجع
 :من جداوليتض 

 -الرمررررروز واالختصرررررارات –الررررروان العناصرررررر 
بعررررض الصررررفات الفيزيائيررررة  –ثوابررررت التفكررررك 

المحتررروى  –قررريم درجرررات الحررررارة  -للعناصرررر
 (الحراري

     

 

يوجرررد أسرررئلة تكميليرررة وحلرررول  لممارسرررة حرررل  9.5
      المشكالت

 

يوجررررررررررد قرررررررررراموس المصررررررررررطلحات برررررررررراللغتين  9.6
      االنجليزية واالسبانية 

 

       يوجد قائمة  بالمفردات مرتبة ابجدياً  9.7
       المالحق 10المؤشر 
       يوجد في المالحق صفحة اعتمادات الصور 10.1

يوجرررد فررري المالحرررق صرررفحات فارغرررة للمعلرررم  10.2
      لكتابة المالحظات

 

ينتهررررري دليرررررل المعلرررررم بالجررررردول الررررردوري فررررري  10.3
      صفحتين

 

الترميررررز وعالمررررات الترررررقيم فرررري دليررررل يتسررررق  3المواصفة 
      المعلم

 

تتسررررم الرمرررروز بالوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة  11المؤشر 
      متسقة
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

قرررد يشرررمل الهرررامش األيسرررر أو األيمرررن علرررى  6.5
      تنمية المفاهيم

 

6.6 

تتناسرررب مسررراعدات التحضرررير  علرررى حسرررب 
يمكرن أن : الدروس في محتوى كتاب الطالرب

تتضرررررررمن الهررررررروامش علرررررررى التفكيرررررررر الناقرررررررد،  
، Quick (Demo)عررررض عملررري سرررريع 

 caption)حي  للشررررركل وسرررررؤال توضررررري
question) ودعررروة للقرررراءة ،(reading 

check) عررررررررررررررروض ،(demonstration) ،
، (concept in motion)والمفاهيم الجديردة 

 )تحديد المفاهيم الخاطئة، المختبر المصغر 
Minilab)  ، أسأل الطالرب، توجيهرات للتقيريم

البنرررائي، الخلفيرررة العلميرررة للمحتررروى، والمعمرررل 
، التقيرررررررريم، طرررررررررق (chemlab)االفتراضرررررررري 

التدريس المتمايزة حسب الطالرب، الكتابرة فري 
 الكيمياء، واستراتيجيات القراءة

     

 

       صفحة دليل الدراسة  7المؤشر 
       تشمل على المفاهيم الرئيسة  7.1

تشرررمل علرررى توجيهرررات لزيرررارة موقرررع الكيميررراء  7.2
       االلكتروني 

تخدام الكلمات المتقاطعة يحوي توجيهات الس 7.3
       لمفردات الفصل

يحررررروي توجيهرررررات السرررررتخدام المصرررررادر مرررررن  7.4
Exam View CD-ROM       

 

       صفحة التقييم بنهاية الفصل  8المؤشر 

8.1 

فرررررري نهايررررررة كررررررل فصررررررل يتضررررررمن الهررررررامش  
إجابرررات اسرررئلة المراجعرررة والتقيررريم فررري تشرررمل 

فررررراهيم األسرررررئلة مراجعرررررة المفرررررردات، تعلرررررم الم
والمسررررررررررائل الحسررررررررررابية، األسررررررررررئلة المقاليررررررررررة 

(constructed response) التفكيرررررر ،
 . الناقد
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

8.2 

تشرررررمل فررررري هوامشرررررها علرررررى اجابرررررات أسرررررئلة 
اختيررررار مررررن متعرررردد، : االختبررررار الترررري تشررررمل

االسئلة القصيرة، االسرئلة المفتوحرة، واالسرئلة 
 السهلة

     

 

       مرجعيات الدليل  9المؤشر 

يوجرررررد فهررررررس يتكرررررون مرررررن جررررردول لمحتررررروى  9.1
      المرجعيات 

 

9.2 
: يوجرررررد دليرررررل للعناصرررررر الكيميائيرررررة يتضرررررمن

المعلومرررررات الموجرررررودة  مربرررررع العنصرررررر فررررري 
 الجدول الدوري، وكيفية االستفادة من الكتيب

     
 

       يوجد دليل للمهارات رياضية 9.3

9.4 

 Reference tablesيوجد  جداول المراجع
 :من جداوليتض 

 -الرمررررروز واالختصرررررارات –الررررروان العناصرررررر 
بعررررض الصررررفات الفيزيائيررررة  –ثوابررررت التفكررررك 

المحتررروى  –قررريم درجرررات الحررررارة  -للعناصرررر
 (الحراري

     

 

يوجرررد أسرررئلة تكميليرررة وحلرررول  لممارسرررة حرررل  9.5
      المشكالت

 

يوجررررررررررد قرررررررررراموس المصررررررررررطلحات برررررررررراللغتين  9.6
      االنجليزية واالسبانية 

 

       يوجد قائمة  بالمفردات مرتبة ابجدياً  9.7
       المالحق 10المؤشر 
       يوجد في المالحق صفحة اعتمادات الصور 10.1

يوجرررد فررري المالحرررق صرررفحات فارغرررة للمعلرررم  10.2
      لكتابة المالحظات

 

ينتهررررري دليرررررل المعلرررررم بالجررررردول الررررردوري فررررري  10.3
      صفحتين

 

الترميررررز وعالمررررات الترررررقيم فرررري دليررررل يتسررررق  3المواصفة 
      المعلم

 

تتسررررم الرمرررروز بالوضرررروح ولهررررا داللررررة علميررررة  11المؤشر 
      متسقة
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تكرررون الرمررروز موحرررردة وواضرررحة الداللرررة فرررري  11.1
      جميع الكتاب 

 

توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة مرن  11.2
      الفقرة المعنية

 

دليل بطريقة متسقة في جميع ترقم صفحات ال 12المؤشر 
      أجزاءه

 

ترقيم الصفحات باألرقام الرومانية للقروائم فري  12.1
      مقدمات الكتاب 

 

 Teacher)ترررقيم صررفحات كترراب المعلررم  12.2
Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  )      

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  12.3
      الصفحات
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونرررررات الرررررردليل وعناصررررررره منظمررررررة بشرررررركل  1المواصفة
      متمايز ومتسق

 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار  1المؤشر 
       الكبرى والوضوح 

 

تظهررر أهررداف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل  1.1
      فصل بمخطط الفصل 

 

يوثررق ارتبرراط الرردروس بالمعررايير الوطنيررة فرري  1.2
      مخطط الفصل

 

تنرررراقش األفكرررررار الرئيسررررة فررررري بدايررررة مرحلرررررة  1.3
      التركيز في كل درس

 

يررررروفر دليرررررل المعلرررررم قائمرررررة توضرررررح ارتبرررررراط  1.4
      بمعايير التربية العملية( المنهج)البرنامج 

 

يظهر االتساق والتركيرز والتمرايز فري تصرميم  2المواصفة 
      بنية الدليل

 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

مكونات الدليل مرتبرة بتسلسرل ثابرت ومتوافرق  2.1
      مع المحتوى 

 

2.2 
ط يقسرررررم الررررردليل إلرررررى كتيرررررب المعلرررررم، مخطررررر

الفصرررل، المسررراعدة فررري التحضرررير، ( مرررنظم)
 المرجعيات  

     
 

 3المؤشر 
تترررررروفر مقرررررردمات تعكررررررس األسررررررس النظريررررررة  
للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعلم علرى 

 استخدامه
     

 

3.1 
تتررروفر مقررردمات توضرررح بنيرررة كتررراب الطالرررب 
ودليرررل المعلرررم وتقررردم للمعلرررم شررررحا لمكوناتررره 

 وكيفية استخدامه 
     

 

يقرردم الرردليل توجيهررات وفررق معررايير الترردريس  3.2
(Standards-Based Instruction )      

 

يشررررمل الرررردليل توجيهررررات للترررردريس المتمررررايز  3.3
(Differentiated Instruction)      

 

       يشمل الدليل توجيهات للتخطيط للفصل  3.4

يشررررمل الرررردليل توجيهررررات للتقررررويم فرررري نهايررررة  3.5
      ي نهاية الفصلالدرس وف
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 يمياءك –مواصفات الفنية دليل المعلم للصف األول الثانوي 

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تكرررون الرمررروز موحرررردة وواضرررحة الداللرررة فرررري  11.1
      جميع الكتاب 

 

توجد الرموز في الموضع المناسب قريبة مرن  11.2
      الفقرة المعنية

 

دليل بطريقة متسقة في جميع ترقم صفحات ال 12المؤشر 
      أجزاءه

 

ترقيم الصفحات باألرقام الرومانية للقروائم فري  12.1
      مقدمات الكتاب 

 

 Teacher)ترررقيم صررفحات كترراب المعلررم  12.2
Handbook )باألرقام متبوعة بر(T  )      

 

تسرررررررتخدم األرقرررررررام بشررررررركل تسلسرررررررلي لتررررررررقيم  12.3
      الصفحات

 

 
  

838 
 

 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

مكونرررررات الرررررردليل وعناصررررررره منظمررررررة بشرررررركل  1المواصفة
      متمايز ومتسق

 

يتميز تصميم المحتوى بالتركيز على األفكار  1المؤشر 
       الكبرى والوضوح 

 

تظهررر أهررداف الررتعلم بوضرروح فرري بدايررة كررل  1.1
      فصل بمخطط الفصل 

 

يوثررق ارتبرراط الرردروس بالمعررايير الوطنيررة فرري  1.2
      مخطط الفصل

 

تنرررراقش األفكرررررار الرئيسررررة فررررري بدايررررة مرحلرررررة  1.3
      التركيز في كل درس

 

يررررروفر دليرررررل المعلرررررم قائمرررررة توضرررررح ارتبرررررراط  1.4
      بمعايير التربية العملية( المنهج)البرنامج 

 

يظهر االتساق والتركيرز والتمرايز فري تصرميم  2المواصفة 
      بنية الدليل

 

       تظهر بنية الدليل بنمطية محددة ومتسقة 2المؤّشر 

مكونات الدليل مرتبرة بتسلسرل ثابرت ومتوافرق  2.1
      مع المحتوى 

 

2.2 
ط يقسرررررم الررررردليل إلرررررى كتيرررررب المعلرررررم، مخطررررر

الفصرررل، المسررراعدة فررري التحضرررير، ( مرررنظم)
 المرجعيات  

     
 

 3المؤشر 
تترررررروفر مقرررررردمات تعكررررررس األسررررررس النظريررررررة  
للدليل توفر شرحا لمكوناته تعين المعلم علرى 

 استخدامه
     

 

3.1 
تتررروفر مقررردمات توضرررح بنيرررة كتررراب الطالرررب 
ودليرررل المعلرررم وتقررردم للمعلرررم شررررحا لمكوناتررره 

 وكيفية استخدامه 
     

 

يقرردم الرردليل توجيهررات وفررق معررايير الترردريس  3.2
(Standards-Based Instruction )      

 

يشررررمل الرررردليل توجيهررررات للترررردريس المتمررررايز  3.3
(Differentiated Instruction)      

 

       يشمل الدليل توجيهات للتخطيط للفصل  3.4

يشررررمل الرررردليل توجيهررررات للتقررررويم فرررري نهايررررة  3.5
      ي نهاية الفصلالدرس وف
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

يشررمل الرردليل توجيهررات السررتراتيجيات التقررويم  3.6
      والتقويم البديل

 

تتوفر فهارس تعكس محتويات الدليل وتمرايز  4المؤشر 
      بينها 

 

يترررررروفر فهرررررررس لكتيررررررب المعلررررررم يقرررررردم قائمررررررة  4.1
      بمكونات الدليل 

 

يشرررمل دليرررل المعلرررم فهرررارس المحتررروى لكتررراب  4.2
      طالب ال

 

تتررررروفر مرجعيرررررات كتررررراب الطالرررررب ويتضرررررمن  4.3
      بعضا منها توجيهات للمعلم 

 

       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

5.1 
تتضررررمن مصررررادر المعلررررم جررررزء القررررراءة فررررري 

 Reading in the contentالمحتروى 
area  

     
 

تقررررردم مصرررررادر المعلرررررم توجيهرررررات للتخطررررريط  5.2
       Backward Mappingلتأكد من التعلم ل

 

5.3 
تتضررمن مصررادر المعلررم توجيهررات لالسررتفادة 

 Webمررررن االسررررتراتيجيات االلكترونيررررة 
Strategies 

     
 

5.4 
تتضررررمن مصررررادر المعلررررم توجيهررررات لتطبيررررق 

 Inquiry-basedاالستقصررررررررررراء 
instruction  

     
 

5.5 
تتضمن مصرادر المعلرم مراجعرا إضرافية مثرل 
دفترررررررر العلررررررروم، ودليرررررررل المختبررررررررات للمعلرررررررم 

 والطالب، ومسائل التحدي، ومسائل داعمة 
     

 

5.6 

تتضررررمن مصررررادر المعلررررم شررررفافيات مهررررارات 
الرياضرريات، شررفافيات الترردريس،  مترروفرة فرري 

 FastFile Chapter)مصررادر الفصررول 
resource) 
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.7 

تتوفر مصرادر إلكترونيرة متعرددة للمعلرم علرى 
تشررمل المرردرس  CD ROMب قررر  صررل

، Exam Viewالخرررررا ، واالختبرررررارات 
ومختبررررررررررررات الفيرررررررررررديو، وموقرررررررررررع الكيميررررررررررراء 

 اإللكتروني

     

 

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات تفيرررد فررري  5.8
      التطور المهني

 

تقرردم فقرررة المطويررات توجيهررات للمعلررم لكيفيررة   5.9
      إعداد أنواع متعددة من المطويات

 

5.10 

 Teacherمصرررررررادر المعلرررررررم تررررررروفر 
WorksTM Plus DVD-ROM  سرراللم

تقرررررردير لتقيرررررريم أداء الطررررررالب فرررررري األنشررررررطة 
 الكتابية المتعددة 

     

 

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم ربرررط المحتررروى مرررع  5.11
      معايير المحتوى 

 

تتضررررررمن مصررررررادر المعلررررررم دليررررررل التخطرررررريط  5.12
      للمقرر 

 

ة بررأجهزة تتضررمن مصررادر المعلررم فقرررة خاصرر 5.13
      األمن والسالمة في المحتبر

 

تتضررررررمن مصررررررادر المعلررررررم دلرررررريال لتحضررررررير  5.14
      محاليل المختبرات

 

       يتوفر فهرس ألدوات المختبر 5.15
       يتوفر فهرس للمصطلحات العلمية 5.16
       يظهر االتساق في تصميم الفصول 3المواصفة 

الفصل المعلرم للتخطريط  يدعم تنظيم مقدمات 6المؤّشر 
      لتعليم العلوم

 

للفصرررررل يمترررررد فررررري ( مرررررنظم)يتررررروفر مخطرررررط  6.1
      صفحتين في بداية كل فصل

 

يبررررردأ مخطرررررط الفصرررررل برررررالفكرة العامرررررة مرررررن  6.2
      الفصل 
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 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق
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      بعضا منها توجيهات للمعلم 

 

       تتوفر مصادر تقدم دعما إضافيا للمعلم 5المؤشر 

5.1 
تتضررررمن مصررررادر المعلررررم جررررزء القررررراءة فررررري 

 Reading in the contentالمحتروى 
area  

     
 

تقررررردم مصرررررادر المعلرررررم توجيهرررررات للتخطررررريط  5.2
       Backward Mappingلتأكد من التعلم ل

 

5.3 
تتضررمن مصررادر المعلررم توجيهررات لالسررتفادة 

 Webمررررن االسررررتراتيجيات االلكترونيررررة 
Strategies 

     
 

5.4 
تتضررررمن مصررررادر المعلررررم توجيهررررات لتطبيررررق 

 Inquiry-basedاالستقصررررررررررراء 
instruction  

     
 

5.5 
تتضمن مصرادر المعلرم مراجعرا إضرافية مثرل 
دفترررررررر العلررررررروم، ودليرررررررل المختبررررررررات للمعلرررررررم 

 والطالب، ومسائل التحدي، ومسائل داعمة 
     

 

5.6 

تتضررررمن مصررررادر المعلررررم شررررفافيات مهررررارات 
الرياضرريات، شررفافيات الترردريس،  مترروفرة فرري 

 FastFile Chapter)مصررادر الفصررول 
resource) 
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 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

5.7 

تتوفر مصرادر إلكترونيرة متعرددة للمعلرم علرى 
تشررمل المرردرس  CD ROMب قررر  صررل

، Exam Viewالخرررررا ، واالختبرررررارات 
ومختبررررررررررررات الفيرررررررررررديو، وموقرررررررررررع الكيميررررررررررراء 

 اإللكتروني

     

 

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم توجيهرررات تفيرررد فررري  5.8
      التطور المهني

 

تقرردم فقرررة المطويررات توجيهررات للمعلررم لكيفيررة   5.9
      إعداد أنواع متعددة من المطويات

 

5.10 

 Teacherمصرررررررادر المعلرررررررم تررررررروفر 
WorksTM Plus DVD-ROM  سرراللم

تقرررررردير لتقيرررررريم أداء الطررررررالب فرررررري األنشررررررطة 
 الكتابية المتعددة 

     

 

تتضرررمن مصرررادر المعلرررم ربرررط المحتررروى مرررع  5.11
      معايير المحتوى 

 

تتضررررررمن مصررررررادر المعلررررررم دليررررررل التخطرررررريط  5.12
      للمقرر 

 

ة بررأجهزة تتضررمن مصررادر المعلررم فقرررة خاصرر 5.13
      األمن والسالمة في المحتبر

 

تتضررررررمن مصررررررادر المعلررررررم دلرررررريال لتحضررررررير  5.14
      محاليل المختبرات

 

       يتوفر فهرس ألدوات المختبر 5.15
       يتوفر فهرس للمصطلحات العلمية 5.16
       يظهر االتساق في تصميم الفصول 3المواصفة 

الفصل المعلرم للتخطريط  يدعم تنظيم مقدمات 6المؤّشر 
      لتعليم العلوم

 

للفصرررررل يمترررررد فررررري ( مرررررنظم)يتررررروفر مخطرررررط  6.1
      صفحتين في بداية كل فصل

 

يبررررردأ مخطرررررط الفصرررررل برررررالفكرة العامرررررة مرررررن  6.2
      الفصل 
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6.3 

يقسرررم المخطرررط إلرررى صرررفوف حسررررب دروس 
لى   :أعمدة تشمل 7الفصل، وا 

 Section Objectivesأهداف الدروس  -
 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 State/Localالمعايير المحلية  -

Standards 
 Resourcesالمصادر للتأكد من التعلم  -

to Assess Mastery 
المصادر حسب مستويات الطالب  -

Leveled Resources 
مصادر مواد المختبر اإللكترونية المتوفرة  -

إدارة المعمل ( اسطوانة)على قر  
LabManagerTM 

المطبوعات اإلضافية والمصادر اإللكترونية  -
 FastFileالتقنية، التقويم، : والتي تشمل

Resources مصادر إضافية، مصادر ،
 المختبر

     

 

يشررررمل مخطررررط الفصررررل علررررى جرررردول زمنرررري  6.4
       Suggested Pacingمقترح للتدريس 

يشرررمل المخطرررط علرررى توضررريح للمختصررررات  6.5
      لمساعدة في التدريس المستخدمة ل

 

يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم علرررى  7المؤشر 
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات للمعلرررررم  7.1
      لمناقشة الفكرة العامة

 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات للمعلرررررم  7.2
      لالستفادة من صورة افتتاحية الفصل

 

تتضمن مقدمرة الفصرل توجيهرات صرريحة  قد 7.3
      للمعلم للربط بالمعرفة السابقة

 

يتضررررمن مقدمررررة الفصررررل توجيهررررات لتطبيررررق  7.4
      التجربة االستهاللية

 

علرررى توجيهرررات  Focusتتضرررمن فقررررة ركرررز  7.5
      للمعلم لجذب اهتمام الطالب

 

833 
 

 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتررروفر فقررررات متعرررددة لإلثرررراء العلمررري ضرررمن  8المؤشر 
       الفصل

 

8.1 

يوجررد توجيهررات للمعلررم فرري نهايررة كررل فصررل 
وتتضرمن " فري الميردان"لالستفادة من صرفحة 

الهرررررردف، الخلفيررررررة المعرفيررررررة، واسررررررتراتيجيات 
 التدريس 

     

 

يوجررد توجيهررات للمعلررم فرري نهايررة كررل فصررل  8.2
      ChemLabلالستفادة من مختبر الكيمياء 

 

نفيررذ النشرراط توجيهررات للمعلررم  للتوسررع فرري ت  8.3
      االستقصائي 

 

تترررروفر خيررررارات لتقررررويم أداء الطالررررب متعررررددة  9المؤشر 
      المستويات في الفصل

 

       تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم  9.1
       تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 9.2

تتوفر إجابات ألسئلة فقرات التقويم الموجرودة  9.3
      الطالب  في كتاب

 

9.4 
يوجرررررررررد اشرررررررررارة للرجررررررررروع لموقرررررررررع الكيميررررررررراء 
االلكتروني في صفحات التقرويم الخترامي فري 

 نهاية الفصل
     

 

       يظهر االتساق في تصميم الدروس 4المواصفة 

يرردعم تنظرريم مخطررط الرردرس المعلررم للتخطرريط  10المؤشر 
      لتنفيذ الدرس

 

10.1 
لكررررررل )س يوجررررررد توجيهررررررات لتخطرررررريط الترررررردري

رررز، درِّس، : مراحرررل .مقسرررمة إلرررى ( درس ركِّ
 قيِّم

     
 

يوجررد توجيهررات للمعلررم لتنفيررذ مشرراريع بحثيررة  10.2
      جماعية حسب دروس الفصل

 

10.3 
التحقرق : يوجد توجيهات للمعلم لالستفادة مرن

، التحقق مرن Reading Checkمن القراءة 
 Graph Checkالرسوم البيانية 
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

6.3 
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 National Standardsالمعايير الوطنية  -
 State/Localالمعايير المحلية  -
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 Resourcesالمصادر للتأكد من التعلم  -
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المصادر حسب مستويات الطالب  -

Leveled Resources 
مصادر مواد المختبر اإللكترونية المتوفرة  -

إدارة المعمل ( اسطوانة)على قر  
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المطبوعات اإلضافية والمصادر اإللكترونية  -
 FastFileالتقنية، التقويم، : والتي تشمل

Resources مصادر إضافية، مصادر ،
 المختبر

     

 

يشررررمل مخطررررط الفصررررل علررررى جرررردول زمنرررري  6.4
       Suggested Pacingمقترح للتدريس 

يشرررمل المخطرررط علرررى توضررريح للمختصررررات  6.5
      لمساعدة في التدريس المستخدمة ل

 

يسررراعد تصرررميم مقدمرررة الفصرررل المعلرررم علرررى  7المؤشر 
      تنشيط المعرفة القبلية للطالب

 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات للمعلرررررم  7.1
      لمناقشة الفكرة العامة

 

يتضرررررمن مقدمرررررة الفصرررررل توجيهرررررات للمعلرررررم  7.2
      لالستفادة من صورة افتتاحية الفصل

 

تتضمن مقدمرة الفصرل توجيهرات صرريحة  قد 7.3
      للمعلم للربط بالمعرفة السابقة

 

يتضررررمن مقدمررررة الفصررررل توجيهررررات لتطبيررررق  7.4
      التجربة االستهاللية

 

علرررى توجيهرررات  Focusتتضرررمن فقررررة ركرررز  7.5
      للمعلم لجذب اهتمام الطالب
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

تتررروفر فقررررات متعرررددة لإلثرررراء العلمررري ضرررمن  8المؤشر 
       الفصل

 

8.1 

يوجررد توجيهررات للمعلررم فرري نهايررة كررل فصررل 
وتتضرمن " فري الميردان"لالستفادة من صرفحة 

الهرررررردف، الخلفيررررررة المعرفيررررررة، واسررررررتراتيجيات 
 التدريس 

     

 

يوجررد توجيهررات للمعلررم فرري نهايررة كررل فصررل  8.2
      ChemLabلالستفادة من مختبر الكيمياء 

 

نفيررذ النشرراط توجيهررات للمعلررم  للتوسررع فرري ت  8.3
      االستقصائي 

 

تترررروفر خيررررارات لتقررررويم أداء الطالررررب متعررررددة  9المؤشر 
      المستويات في الفصل

 

       تتضمن نهاية كل درس فقرة التقويم  9.1
       تتوفر فقرة التقويم الختامي في نهاية الفصل 9.2

تتوفر إجابات ألسئلة فقرات التقويم الموجرودة  9.3
      الطالب  في كتاب

 

9.4 
يوجرررررررررد اشرررررررررارة للرجررررررررروع لموقرررررررررع الكيميررررررررراء 
االلكتروني في صفحات التقرويم الخترامي فري 

 نهاية الفصل
     

 

       يظهر االتساق في تصميم الدروس 4المواصفة 

يرردعم تنظرريم مخطررط الرردرس المعلررم للتخطرريط  10المؤشر 
      لتنفيذ الدرس

 

10.1 
لكررررررل )س يوجررررررد توجيهررررررات لتخطرررررريط الترررررردري

رررز، درِّس، : مراحرررل .مقسرررمة إلرررى ( درس ركِّ
 قيِّم

     
 

يوجررد توجيهررات للمعلررم لتنفيررذ مشرراريع بحثيررة  10.2
      جماعية حسب دروس الفصل

 

10.3 
التحقرق : يوجد توجيهات للمعلم لالستفادة مرن

، التحقق مرن Reading Checkمن القراءة 
 Graph Checkالرسوم البيانية 
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10.4 

ناسررررب مسرررراعدات التحضررررير علررررى حسررررب تت
بحيرررث )الرردروس فررري محتررروى كتررراب الطالرررب 

يمكرررن أن تتضرررمن الهررروامش التفكيرررر الناقرررد، 
، reading checkالتحقررررق مررررن القررررراءة

 Graphالتحقرررررق مرررررن الرسررررروم البيانيرررررة 
Check تحديررررد المفرررراهيم الخاطئررررة، تطررررور ،

 (المفهوم، التوسع

     

 

روس بنمطيرررررة واضرررررحة تُرنررررررررّظم مكونرررررات الرررررد 11المؤشر 
       ومتّسقة

تنّظم توجيهات المعلم على هوامش صرفحات  11.1
      كتاب الطالب

 

قرردمت التوجيهررات المعلررم بنمطيررة ثابتررة وفررق  11.2
      مراحل تخطيط التدريس 

 

يوجررررررد تحديررررررد ألهررررررداف كررررررل درس والفكرررررررة  11.3
      الرئيسة تظهر في صفحة كتاب الطالب

 

يهرررات لمناقشرررة الفكررررة الرئيسرررة فررري يوجرررد توج 11.4
      بداية كل درس

 

تتضرررمن مرحلرررة التررردريس توجيهرررات لمراعررراة  11.5
      المستويات المختلفة للطلبة، والتنوع 

 

11.6 
تتضرررمن مرحلرررة التقرررويم فررري كرررل درس ثرررالث 

التحقررق مررن الفهررم، اعررادة الترردريس، : مراحررل
 التوسع
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 3ملحق رقم 

 

 تحليل االتساق  تطبيق أدواتدليل 

   العلوملكتب 

 ضمن دراسة

لكتب  التربوية والفنية والتناول والعرض مستوى اتساق المواصفاتتقويم 
 المشروع وسلسة ماجروهل للعلوم 

 الثاني والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط،  :للصفوف

 (أحياء، فيزياء، كيمياء)واألول الثانوي 

 

 األول  فريق دراسة المحور

 العلوم-التناول والعرض والمواصفات التربوية والفنية 
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 كيمياء –لتناول والعرض دليل المعلم للصف األول الثانوي مواصفات ا

 البنود
 درجة التحقق

 مالحظات
منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة

 جدا
غير 
 متحقق

10.4 

ناسررررب مسرررراعدات التحضررررير علررررى حسررررب تت
بحيرررث )الرردروس فررري محتررروى كتررراب الطالرررب 

يمكرررن أن تتضرررمن الهررروامش التفكيرررر الناقرررد، 
، reading checkالتحقررررق مررررن القررررراءة

 Graphالتحقرررررق مرررررن الرسررررروم البيانيرررررة 
Check تحديررررد المفرررراهيم الخاطئررررة، تطررررور ،

 (المفهوم، التوسع

     

 

روس بنمطيرررررة واضرررررحة تُرنررررررررّظم مكونرررررات الرررررد 11المؤشر 
       ومتّسقة

تنّظم توجيهات المعلم على هوامش صرفحات  11.1
      كتاب الطالب

 

قرردمت التوجيهررات المعلررم بنمطيررة ثابتررة وفررق  11.2
      مراحل تخطيط التدريس 

 

يوجررررررد تحديررررررد ألهررررررداف كررررررل درس والفكرررررررة  11.3
      الرئيسة تظهر في صفحة كتاب الطالب

 

يهرررات لمناقشرررة الفكررررة الرئيسرررة فررري يوجرررد توج 11.4
      بداية كل درس

 

تتضرررمن مرحلرررة التررردريس توجيهرررات لمراعررراة  11.5
      المستويات المختلفة للطلبة، والتنوع 

 

11.6 
تتضرررمن مرحلرررة التقرررويم فررري كرررل درس ثرررالث 

التحقررق مررن الفهررم، اعررادة الترردريس، : مراحررل
 التوسع
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 3ملحق رقم 

 

 تحليل االتساق  تطبيق أدواتدليل 

   العلوملكتب 

 ضمن دراسة

لكتب  التربوية والفنية والتناول والعرض مستوى اتساق المواصفاتتقويم 
 المشروع وسلسة ماجروهل للعلوم 

 الثاني والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط،  :للصفوف

 (أحياء، فيزياء، كيمياء)واألول الثانوي 

 

 األول  فريق دراسة المحور

 العلوم-التناول والعرض والمواصفات التربوية والفنية 
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بعررد أن أتررم الفريررق البحثرري أعمررال المرحلررة األولررى للدراسررة التقويميررة لمشررروع تطرروير الرياضرريات       
ت المشرروع والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السرعودية، يسرتكمل مسريرته لتقرويم منتجرا

تحديرد مردى  :هرر، ويسرتهدف فري هرذه المرحلرة تحقيرق الهردف الترالي24.4-..24للمرحلة الثانية لعرام 
اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للعلوم مع المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض كما تظهر في 

متوسررررط، واألول الثررررانوي منتجررررات سلسررررلة ماجروهررررل للصررررفوف الثرررراني والخررررامس االبترررردائي، والثرررراني ال
 (.أحياء، فيزياء، كيمياء)

ويررأتي هررذا الرردليل ليوضررح كيفيررة تطبيررق أدوات تقررويم منتجررات مشررروع تطرروير الرياضرريات والعلرروم    
هرر للفصرل الدراسري األول 24.4-..24النسخة المعدلة طبعة ( أحياء)الطبيعية للصف األول الثانوي 

 .والثاني

االسترشاد بأدوات الدراسرة للمرحلرة األولرى وبعرد اسرتقراء األدب التربروي فري ولتحقيق هذا الهدف تم     
مجرال تقررويم الكترب الدراسررية، واسررتخال  محرددات يررتم فري ضرروئها تحليررل هرذه المنتجررات، ومرن ثررم تررم 

للصرفوف المسرتهدفة   Student Edition وكتراب الطالرب Teacher Editionتحليرل دليرل المعلرم 
واصرررفات التربويرررة والفنيرررة لهرررذه المنتجرررات لفحررر  مررردى التوافرررق برررين منتجرررات السرررتخال  قائمرررة بالم

وقد ترم .  المشروع والسلسلة األصل في ضوء هذه المواصفات،  وتحكيمها أخيرا من قبل المتخصصين
إعداد هذا الدليل  لتقويم كتب الطالب للفصلين األول والثاني لمقرر األحياء، وأخرى لتقويم أدلرة المعلرم 

 : ين الدراسييين األول والثاني لنفس المقرر وفيما يلي تفصيل ذلكللفصل

 :المصطلحات: أوالً 

 :أبرز المصطلحات الواردة في أدوات التحليل في هذا الدليل على النحو التالي سيتم تعريف
 : المواصفات  3-3

للحكرم علرى ، صرلهي عبارات عامة تحدد توجهًا رئيسًا تم استهدافه في منتجرات السلسرلة األ         
من خالل المؤشرات الخاصة بها، وُعبِّر عنها في أداة التحليل بجمل ، مدى التزام منتجات المشروع بها

 .وصفية مصدرية

 :المؤشرات 3-2

هررري عبرررارات تحررردد أبعررراد المواصرررفة وأنمررراط اسرررتهدافها فررري منتجرررات السلسرررلة األصرررل، مرررن خرررالل     
يرررل للمنرررتج المسرررتهدف، وُعبِّرررر عنهرررا بجمرررل مصررردرية فررري أداة شرررواهد يمكرررن تتبعهرررا أثنررراء عمليرررات التحل
 .التحليل وتكون أقل عمومية من المواصفة

833 
 

 :الشواهد 3-1 

هررري عبرررارات محرررددة تشرررير إلرررى مواضرررع محرررددة فررري منتجرررات السلسرررلة األصرررل، يرررتم تتبعهرررا أثنررراء     
  . عمليات التحليل تمثل دالئل  تستخدم إلصدار الحكم على مدى تحقق المؤشر

 
 :السلسلة األصل 3-4

 Macmillan McGraw-Hill Science aيقصد بالسلسلة األصل هي سلسلة ماجروهل للعلوم     
Closer look  لكتراب الطالرب ودليرل المعلرم للصرفوف الثراني، والخرامس، و 1881طبعرةGlencoe 

McGraw-Hill Science level green  ن، لكترراب الطالررب والمعلررم للصررف الثررام 1881طبعررة
 1881لكتراب الكيميراء طبعرة  Glencoe McGraw-Hill Chemistry Matter and Changeو

لكتراب الطالررب  .188لكتراب األحيراء طبعرة  Glencoe McGraw-Hill Biologyطالرب ومعلرم و
لكتراب الفيزيراء  Glencoe McGraw-Hill Physics Principles and Problemsوالمعلرم، و

 .معلم .188طالب وطبعة  .188طبعة 

 :منتجات المشروع 3-1

يقصد بمنتجات المشروع هي منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في وزارة التربية      
-..24والتعلرريم فرري المملكررة العربيررة السررعودية، النسررخة المعدلررة لكترراب الطالررب، ودليررل المعلررم طبعررة 

أحيرررراء، -والثرررراني المتوسرررط، واألول الثرررانوي  الثرررراني والخرررامس االبتررردائي،)هرررر للعلررروم للصرررفوف 24.4
 (. فيزياء، كيمياء

 
 :أدوات التحليل: ثانياً 
تتمثررررل أدوات التحليررررل لهررررذه الدراسررررة فرررري أداة تحليررررل كترررراب الطالررررب للصررررفوف الثرررراني والخررررامس      

معلررم لررنفس وأداة تحليررل دليررل ال( أحيرراء، فيزيرراء، كيميرراء)االبترردائي، والثرراني المتوسررط،  واألول الثررانوي 
 .الصفوف في كتاب الطالب

 
 :محاور األداة 2-3

 :تتكون كل أداة من ثالثة محاور يندرج تحتها مجموعة من المواصفات وهي كما يلي

 : المواصفات التربوية: المحور األول
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بعررد أن أتررم الفريررق البحثرري أعمررال المرحلررة األولررى للدراسررة التقويميررة لمشررروع تطرروير الرياضرريات       
ت المشرروع والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السرعودية، يسرتكمل مسريرته لتقرويم منتجرا

تحديرد مردى  :هرر، ويسرتهدف فري هرذه المرحلرة تحقيرق الهردف الترالي24.4-..24للمرحلة الثانية لعرام 
اتساق كتب الطالب وأدلة المعلم للعلوم مع المواصفات التربوية والفنية والتناول والعرض كما تظهر في 

متوسررررط، واألول الثررررانوي منتجررررات سلسررررلة ماجروهررررل للصررررفوف الثرررراني والخررررامس االبترررردائي، والثرررراني ال
 (.أحياء، فيزياء، كيمياء)

ويررأتي هررذا الرردليل ليوضررح كيفيررة تطبيررق أدوات تقررويم منتجررات مشررروع تطرروير الرياضرريات والعلرروم    
هرر للفصرل الدراسري األول 24.4-..24النسخة المعدلة طبعة ( أحياء)الطبيعية للصف األول الثانوي 

 .والثاني

االسترشاد بأدوات الدراسرة للمرحلرة األولرى وبعرد اسرتقراء األدب التربروي فري ولتحقيق هذا الهدف تم     
مجرال تقررويم الكترب الدراسررية، واسررتخال  محرددات يررتم فري ضرروئها تحليررل هرذه المنتجررات، ومرن ثررم تررم 

للصرفوف المسرتهدفة   Student Edition وكتراب الطالرب Teacher Editionتحليرل دليرل المعلرم 
واصرررفات التربويرررة والفنيرررة لهرررذه المنتجرررات لفحررر  مررردى التوافرررق برررين منتجرررات السرررتخال  قائمرررة بالم

وقد ترم .  المشروع والسلسلة األصل في ضوء هذه المواصفات،  وتحكيمها أخيرا من قبل المتخصصين
إعداد هذا الدليل  لتقويم كتب الطالب للفصلين األول والثاني لمقرر األحياء، وأخرى لتقويم أدلرة المعلرم 

 : ين الدراسييين األول والثاني لنفس المقرر وفيما يلي تفصيل ذلكللفصل

 :المصطلحات: أوالً 

 :أبرز المصطلحات الواردة في أدوات التحليل في هذا الدليل على النحو التالي سيتم تعريف
 : المواصفات  3-3

للحكرم علرى ، صرلهي عبارات عامة تحدد توجهًا رئيسًا تم استهدافه في منتجرات السلسرلة األ         
من خالل المؤشرات الخاصة بها، وُعبِّر عنها في أداة التحليل بجمل ، مدى التزام منتجات المشروع بها

 .وصفية مصدرية

 :المؤشرات 3-2

هررري عبرررارات تحررردد أبعررراد المواصرررفة وأنمررراط اسرررتهدافها فررري منتجرررات السلسرررلة األصرررل، مرررن خرررالل     
يرررل للمنرررتج المسرررتهدف، وُعبِّرررر عنهرررا بجمرررل مصررردرية فررري أداة شرررواهد يمكرررن تتبعهرررا أثنررراء عمليرررات التحل
 .التحليل وتكون أقل عمومية من المواصفة

833 
 

 :الشواهد 3-1 

هررري عبرررارات محرررددة تشرررير إلرررى مواضرررع محرررددة فررري منتجرررات السلسرررلة األصرررل، يرررتم تتبعهرررا أثنررراء     
  . عمليات التحليل تمثل دالئل  تستخدم إلصدار الحكم على مدى تحقق المؤشر

 
 :السلسلة األصل 3-4

 Macmillan McGraw-Hill Science aيقصد بالسلسلة األصل هي سلسلة ماجروهل للعلوم     
Closer look  لكتراب الطالرب ودليرل المعلرم للصرفوف الثراني، والخرامس، و 1881طبعرةGlencoe 

McGraw-Hill Science level green  ن، لكترراب الطالررب والمعلررم للصررف الثررام 1881طبعررة
 1881لكتراب الكيميراء طبعرة  Glencoe McGraw-Hill Chemistry Matter and Changeو

لكتراب الطالررب  .188لكتراب األحيراء طبعرة  Glencoe McGraw-Hill Biologyطالرب ومعلرم و
لكتراب الفيزيراء  Glencoe McGraw-Hill Physics Principles and Problemsوالمعلرم، و

 .معلم .188طالب وطبعة  .188طبعة 

 :منتجات المشروع 3-1

يقصد بمنتجات المشروع هي منتجات مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في وزارة التربية      
-..24والتعلرريم فرري المملكررة العربيررة السررعودية، النسررخة المعدلررة لكترراب الطالررب، ودليررل المعلررم طبعررة 

أحيرررراء، -والثرررراني المتوسرررط، واألول الثرررانوي  الثرررراني والخرررامس االبتررردائي،)هرررر للعلررروم للصرررفوف 24.4
 (. فيزياء، كيمياء

 
 :أدوات التحليل: ثانياً 
تتمثررررل أدوات التحليررررل لهررررذه الدراسررررة فرررري أداة تحليررررل كترررراب الطالررررب للصررررفوف الثرررراني والخررررامس      

معلررم لررنفس وأداة تحليررل دليررل ال( أحيرراء، فيزيرراء، كيميرراء)االبترردائي، والثرراني المتوسررط،  واألول الثررانوي 
 .الصفوف في كتاب الطالب

 
 :محاور األداة 2-3

 :تتكون كل أداة من ثالثة محاور يندرج تحتها مجموعة من المواصفات وهي كما يلي

 : المواصفات التربوية: المحور األول
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وهرري مجموعررة مررن الشررروط العلميررة الترري تحرردد مررا يجررب أن يكررون عليرره المنررتج التعليمرري مررن       
ربوية التعليمية لكافة عناصرر المحتروى وهري تلرك المواصرفات المتحققرة فري منتجرات السلسرلة الناحية الت

 . األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

 :المواصفات الفنية: المحورالثاني

وهي مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليره المنرتج التعليمري مرن الناحيرة     
مثل فري التصرميم الظراهري واإلخرراج الفنري للمنرتج التعليمري، لكافرة مكونرات الكتراب المادية الظاهرية يت

 .وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

 : مواصفات التناول والعرض: المحور الثال 

التعليمري مرن الناحيرة التربويرة  وهي تلك الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنرتج    
والفنيرة لتنظريم المحتروى برين دفتري الكتراب لمنتجررات السلسرلة األصرل لكتراب الطالرب ودليرل المعلرم، مررن 

 .حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس

 :فئات ووحدات التحليل 2-2

منه مررن  شررواهد تنرردرج يعبررر عررن فئررات التحليررل فرري هررذه األدوات بالمؤشرررات ومررا تتضرر: فئررات التحليررل
 . تحتها لكل مواصفة،  والمتضمنة في محاور األداة

يرررتم تحديرررد وحررردات التحليرررل فررري ضررروء المؤشررررات والشرررواهد ونطررراق اسرررتهدافها فررري : وحررردات التحليرررل
المنتجرات، فقرد تكرون وحردة التحليرل كامرل الكترراب، أو تكرون وحردة التحليرل هري الوحردة، أو الفصررل، أو 

 .إلخ..... ، أو الشكل، أو المقدمات، أو المالحق الدرس، أو الغالف

 

 :مستويات التحقق 2-1

 : للحكم على مستوى تحقق الشواهد يتم ما يلي

القراءة المتأنية لمنتجات السلسلة األصل للعلوم واألحياء والفيزياء والكيمياء، ومنتجات مشروع  .2
 .لم للصف المستهدفتطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية كتاب الطالب، ودليل المع

 .يكون المحك إلصدار الحكم طريقة استهداف الشاهد في منتجات السلسلة األصل .1

 : تحديد مدى استهداف الشاهد في كتب المشروع، فيكون ..

838 
 

  متحقق بدرجة مرتفعة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل وبنسبة تقع
 %(.288 -% .7)ما بين 

 تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل وبنسبة  متحقق بدرجة متوسطة إذا
 %(..7أقل من  -% 8.)تقع ما بين 

  متحقق بدرجة منخفضة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل وبنسبة
 %(.8.أقل من  -% .1)تقع ما بين 

  متحقق بدرجة منخفضة جدا إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل
 (.الصفر -% .1أقل من )سبة تقع ما بين وبن

 ويشمل الصفر حصر للمواصفات والمؤشرات والشواهد غير المتحققة. 

بعد تحديد مستوى التحقق يتم تحديد هذا االختالف وكتابة المبرر لهذا القرار في حالة كونه  .4
، أو (متحقق بدرجة منخفضة)، أو (متحقق بدرجة متوسطة)، أو (متحقق بدرجة مرتفعة)
 .، في المكان المخص  لذلك(متحقق بدرجة منخفضة جدا)
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وهرري مجموعررة مررن الشررروط العلميررة الترري تحرردد مررا يجررب أن يكررون عليرره المنررتج التعليمرري مررن       
ربوية التعليمية لكافة عناصرر المحتروى وهري تلرك المواصرفات المتحققرة فري منتجرات السلسرلة الناحية الت

 . األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

 :المواصفات الفنية: المحورالثاني

وهي مجموعة من الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليره المنرتج التعليمري مرن الناحيرة     
مثل فري التصرميم الظراهري واإلخرراج الفنري للمنرتج التعليمري، لكافرة مكونرات الكتراب المادية الظاهرية يت

 .وهي تلك المواصفات المتحققة في منتجات السلسلة األصل لكتاب الطالب ودليل المعلم

 : مواصفات التناول والعرض: المحور الثال 

التعليمري مرن الناحيرة التربويرة  وهي تلك الشروط العلمية التي تحدد ما يجب أن يكون عليه المنرتج    
والفنيرة لتنظريم المحتروى برين دفتري الكتراب لمنتجررات السلسرلة األصرل لكتراب الطالرب ودليرل المعلرم، مررن 

 .حيث بنية الكتاب، والوحدة أو الفصل، والدرس

 :فئات ووحدات التحليل 2-2

منه مررن  شررواهد تنرردرج يعبررر عررن فئررات التحليررل فرري هررذه األدوات بالمؤشرررات ومررا تتضرر: فئررات التحليررل
 . تحتها لكل مواصفة،  والمتضمنة في محاور األداة

يرررتم تحديرررد وحررردات التحليرررل فررري ضررروء المؤشررررات والشرررواهد ونطررراق اسرررتهدافها فررري : وحررردات التحليرررل
المنتجرات، فقرد تكرون وحردة التحليرل كامرل الكترراب، أو تكرون وحردة التحليرل هري الوحردة، أو الفصررل، أو 

 .إلخ..... ، أو الشكل، أو المقدمات، أو المالحق الدرس، أو الغالف

 

 :مستويات التحقق 2-1

 : للحكم على مستوى تحقق الشواهد يتم ما يلي

القراءة المتأنية لمنتجات السلسلة األصل للعلوم واألحياء والفيزياء والكيمياء، ومنتجات مشروع  .2
 .لم للصف المستهدفتطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية كتاب الطالب، ودليل المع

 .يكون المحك إلصدار الحكم طريقة استهداف الشاهد في منتجات السلسلة األصل .1

 : تحديد مدى استهداف الشاهد في كتب المشروع، فيكون ..

838 
 

  متحقق بدرجة مرتفعة إذا تم استهداف الشاهد كما هو في السلسلة األصل وبنسبة تقع
 %(.288 -% .7)ما بين 
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، أو (متحقق بدرجة منخفضة)، أو (متحقق بدرجة متوسطة)، أو (متحقق بدرجة مرتفعة)
 .، في المكان المخص  لذلك(متحقق بدرجة منخفضة جدا)

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



818

833 
 

 4ملحق 
 أسماء ومؤهالت محللي االتساق لكتب العلوم

 

( األول الثانوي –ثاني متوسط -خامس  –ثاني )أسماء المشاركين في تحليل كتب العلوم قائمة ب
التربوية والفنية والتناول منتجات المشروع بالمواصفات اتساق  ستوىضمن دراسة المحور األول م

 والعرض كما تظهر في منتجات السلسلة األصل 
 المرحلة الثانية

 العمل التخصص االسم م

 طرفة عبدالعزيز عبداهلل السياري 2
ماجستير مناهج وطرق 

 (بالرياض)  1معلمة ث تدريس علوم

 ريم بنت بين العتيبي 1
ماجستير مناهج وطرق 

 تدريس علوم
 ماحر -مشرفة تربوية 

 مدارس المناهج بالرياض -معلمة ومدربة أولمبياد  بكالوريوس كيمياء أالء  عبدالغفور عبدالمغيث محمد .
 منطقة الرياض 111معلمة باالبتدائية  بكالوريوس أحياء ابتسام سلطان الضويحي 4

 نوال ناصر النهاري القحطاني .
دكتوراه مناهج وطرق 

 تدريس علوم
 بمشرفة تربوية مكتب غر 

 مشرفة تربوية مكتب وسط بكالوريوس أحياء صنعو محمد عنبر بن سالمين 7
 مشرفة علوم مدارس نجد بالرياض بكالوريوس كمياء ماجده عبدالقادر شلباية 7

ماجستير مناهج وطرق  محمد عبد اهلل وفاء 1
 تدريس

رئيسة شعبة العلوم في مكتب الجنوب بمنطقة مكة 
 المكرمة

 بكالوريوس فيزياء يرسلوى بوبكر باوز  .
رئيسة قسم العلوم ب دارة اإلشراف التربوي في منطقة 

 مكة المكرمة 

 بكالوريوس كيمياء مزون عجالن طلق القرشي 28
  7.معلمة بالمتوسطة 

 منطقة مكة المكرمة 
 مشرفة تربوية في مكتب شرق بمنطقة مكة المكرمة بكالوريوس كيمياء فاطمة سلمان بافديم 22
 مشرفة باإلدارة العامة للمناهج أحياء عبد الحميد البريكان وفاء 21

ثانوية -اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض أحياء أحمد ناصر السعدون .2
 اليمامة

  أحياء أناهيد خير أنيس بدر 24
رئيسة شعبة العلوم باإلدارة العامة للتربية والتعليم 

 بالمنطقة الشرقية

 أحياء محمد أألسمري إبراهيم .2
ثانوية -اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض

 األبناء

833 
 

 العمل التخصص االسم م

 فيزياء عيسى سليمان الفيفي 27
مكتب التربية –مشرف تربوي ادارة تعليم الرياض 

 والتعليم بغرب الرياض  
 مكتب االشراف التربوي شمال الرياض فيزياء هيفاء صالح المقبل 27
  الرياض  121معلمة ثانوي  الثانوية   فيزياء محمد القحطاني البندري شديد 21

 الرياض 41معلمة ثانوي  الثانوية   فيزياء هدى عبداهلل بن محمد الحرابي .2

 الجمعانحمد أمل  18
ماجستير مناهج وطرق 

 تدريس علوم
 محافظة الخرج-إدارة التربية والتعليم

 انوي الثانوية الرابعة الرياضمعلمة ث كيمياء  مريم عبد اهلل المطلق 12

 كيمياء حصة علي محمد السبيعي 11
  241معلمة ثانوي الثانوية  

 الرياض
 إدارة تعليم مكة المكرمة  21معلمة ثانوي  الثانوية  كيمياء حمد عبداهلل خيميأحنان  .1
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ثقافة المجلمع وبيئة الملللمين
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األحياء   
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الفيزياء   
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............................
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المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
 

عدد الشواهد في فصول الكتاب 
 

شواهد 
من كل 
فصل

 

رقم
الصفحة 

 
مالحظات

 
الفصل الدراسي األول

 
الفصل الدراسي الثاني
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المحور األول
 :

مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي
 : 

المواصفة األولى
 :

مراعاة الهوية اإلس
المية

، 
يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية

: 

2 
صوصًا ودالئل علمية مرن القررآن 

ضمنه ن
م المحتوى في تعزيز الجانب اإليماني بت ُيسهت

الكريم والسنة النبوية
. 
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يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 
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يشير المحتوى إلى الم
 ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعري المحتروى عرادات وتقاليرد المجتمرع السرعودي

 .
مثرل

 :
الرزي، واألكرل، والممارسرات 

االجتماعية،  وكل ما يرمز ل
لهوية الوطنية
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

 )
المختلفة
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

م فرري خدمررة المجتمررع وحررل مشرركالته يشرير المحترروى للجهررود الوطنيررة الترري ُتسررهت
 .

مثررل
جهررود الهيئررات والجمعيررات الوطنيررة، والحمررالت التطوعيررة، وحمررالت التوعيررة العلميررة،: 
 

والكشافة
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المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
 

عدد الشواهد في فصول الكتاب 
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ا
لمحور الثاني

 :
مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين

: 
المواصفة األولى

 :
ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة عزِّ ُي
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

ف المحترررروى بالبيئررررة المح
ِّ ُيعررررر

ليررررة مررررن حيررررث التنرررروع البيئرررري فيهررررا، أو أسررررماء مرررردنها 
ومناطقها
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

. 
صاءات من البيئة المحلية

ضمن المحتوى دالئل وا ح
يت
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28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
المواصفة الثانية

 :
مالءمة المحتوى

 
للمرحلة العمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

 
ضرررحة الداللرررة لررردى   المتعلمرررين فررري هرررذه 

صرررطلحات مألوفرررة ووا
م المحتررروى م َيسرررتخدت

المرحلة
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.
 

يُ 
لبرري المحتررروى حاجرررات واهتمامرررات المتعلمرررين  العلميررة

 .
مثرررل

 :
التثقيرررف العلمررري حرررول 

الذات،التثقيف المهني 
(

الوظيفي
 )

صات العلمية
ص
للتخ
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المواصفة الثالثة
 :

مالءمة لغة الكتاب للمرحلة العمرية
 ،

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

24
 

يخلو المحتوى من األخطاء اللغ
وية
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.

 
يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27

 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار وترابطها
. 
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صور والرسوم واألشكال التوضيحية من االزدحام والمشتتات

تخلو ال
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صور والرسوم واألشكال التوضيحية و 

تتسق ال
ضامين المحتوى

التجارب مع م
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صرررور والرسررروم واألشررركال التوضررريحية والجرررداول والتجرررارب فررري مكررران مناسرررب 

تقرررع ال
  المرتبط بها

ضمن الن
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مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان للمرحلة العمرية
. 
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المحور األول
 :

مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي
 : 

المواصفة األولى
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مراعاة الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصرًا ودالئرل علميرة

ضرمنه ن
م المحتوى في تعزيز الجانب اإليماني بت ُيسهت

 
مرن القررآن 

الكريم والسنة النبوية
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يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
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. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
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المواصفة الثانية

 :
مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية

، 
يستدل عليها وفق ا

لمؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعرري المحترروى عررادات وتقاليررد المجتمررع السررعودي

 .
مثررل
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الررزي، واألكررل، والممارسررات 

االجتماعية،  وكل ما يرمز للهوية الوطنية
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. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 

(
ضاياه

ق
 )

المختلفة
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7 
م فرري خدمرر يشررير المحترروى للجهررود الوطنيررة الترري ُتسررهت

ة المجتمررع وحررل مشرركالته
 .

مثررل
جهررود الهيئررات والجمعيررات الوطنيررة، والحمررالت التطوعيررة، وحمررالت التوعيررة العلميررة، : 

والكشافة
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المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 
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ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة
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1 
ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها

ِّ ُيعر
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صاءات من البيئة المحلية

ضمن المحتوى دالئل وا ح
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توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب ف
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 0ملحق 

 اة المواءمةدليل تطبيق أد
والعلوم  ا لرياضياتطويرتالدراسة التقويمية لمشروع في 

 السعوديةالطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية 
الثاني والخامس االبتدائي، والثاني المتوسط، واألول :للصفوف

 (أحياء، فيزياء، كيمياء)الثانوي 
 المرحلة الثانية

 
 

 الثاني فريق دراسة المحور

متها وارتباط محتواها واءمدى مناسبة م: تقويم منتجات كتب العلوم الطبيعية
 .المجتمع وبيئة المتعلمين ثقافةب

 

 

 م5013 -هـ1434
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بعد أن أتم الفريق البحثي أعمال المرحلة األولرى للدراسرة التقويميرة لمشرروع تطروير الرياضريات 
والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربيرة السرعودية، يسرتكمل مسريرته لتقرويم منتجرات المشرروع 

: هر، وحيث أن من أهدافه فري المرحلرة الثانيرة تحقيرق الهردف الترالي24.4-..24لمرحلة الثانية لعام ل
تحديرررد مررردى تمثيرررل محتررروى كترررب العلررروم لثقافرررة المجتمرررع السرررعودي وبيئرررة المتعلمرررين فررري ضررروء تحليرررل 

فيزيرررراء،  أحيرررراء،)للصررررفوف الثرررراني والخررررامس االبترررردائي، والثرررراني المتوسررررط، واألول الثررررانوي : محتواهررررا
 (.كيمياء

لررذا يررأتي هررذا الرردليل ليوضررح كيفيررة تطبيررق أداة المواءمررة لتقررويم منتجررات مشررروع كتررب العلرروم 
أحيرررراء، فيزيرررراء، )الطبيعيررررة للصررررفوف الثرررراني والخررررامس االبترررردائي، والثرررراني المتوسررررط، واألول الثررررانوي 

 .انيهر للفصل الدراسي األول والث24.4-..24النسخة المعدلة طبعة (. كيمياء

ولتحقيرق هرذا الهرردف ترم تطرروير أدوات الدراسرة للمرحلرة األولررى بعرد اسررتقراء األدب التربروي فرري 
مجرررال تقرررويم كترررب الرياضررريات والعلررروم الطبيعيرررة، واسرررتخال  محرررددات يرررتم فررري ضررروئها تحليرررل هرررذه 
فوف المنتجررات، ومراجعررة دليررل المعلررم وكترراب الطالررب وكراسررة النشرراط أو دليررل التجررارب العمليررة للصرر

وبعررد عرررض . المسررتهدفة السررتخال  قائمررة بالمواصررفات الالزمررة لكررل محررور رئرريس ومؤشرررات تحققهررا
قائمة المواصفات على مختصين في مجال المناهج وطرق التدريس والتعديل في ضوء آرائهم تم إعرداد 

ترب الطالرب هذا الدليل  لتقويم مدى مناسبة مواءمة منتجات مشروع كتب العلوم الطبيعية التي تشرمل ك
وكراس النشاط أو أدلة التجارب العملية للفصلين األول والثاني ، وارتباط محتواها بثقافة المجتمع وبيئة 
المتعلمين، بحيث يتم تحليل كتاب الطالب والنشراط أو دليرل التجرارب العمليرة معرا باعتبارهمرا متكراملين 

 .عند التحليل مع الرجوع إلى كتاب المعلم عند الحاجة لذلك
 : وفيما يلي تفصيل ذلك

 

 :المصطلحات: أوالً 
 :سيتم تعريف أبرز المصطلحات الواردة في أدوات التحليل في هذا الدليل على النحو التالي

 : المحاور 3-3
عبارات تحردد المجراالت الرئيسرة المسرتهدف تحقيقهرا أثنراء عمليرة المواءمرة لمنتجرات المشرروع، 

  .ويتضمن كل محور عددا من المواصفات
 :المواصفات3-2

هي عبارات عامة عبارة عن جمل مصدرية تحدد توجهًا رئيسًا تم استهدافه في منتجات 
المشروع، للحكم على مدى تحقق كل محور من المحاور الرئيسة، وتتضمن كل مواصفة عددا من 

 .المؤشرات
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 :المؤشرات 3-1
فري منتجرات المشرروع، ي عبرارات محردده تردل علرى مردى تحقرق المواصرفة وأنمراط اسرتهدافها ه

من خالل شواهد يمكن تتبعها أثناء عمليات التحليل للمنتج المستهدف، وُعبِّر عنها بجمل مصدرية في 
 .أداة التحليل أقل عمومية من المواصفة

 :منتجات المشروع 3-4
يقصررد بمنتجررات المشررروع هرري منتجررات مشررروع تطرروير الرياضرريات والعلرروم الطبيعيررة فرري وزارة 

التعلررريم فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية، النسرررخة المعدلرررة لكتررراب الطالرررب، ودليرررل المعلرررم طبعرررة التربيرررة و 
الثاني والخامس االبتدائي، )هر وكراسة النشاط أو دليل التجارب العملية للعلوم للصفوف 24.4-..24

 (.أحياء، فيزياء، كيمياء)والثاني المتوسط، واألول الثانوي 
 

 :أدوات التحليل: ثانياً 
تتمثل أدوات التحليل لهذه الدراسة في أداة واحدة لتحليل كتاب الطالب وكراسة النشراط أو دليرل 

الثرررراني والخررررامس االبترررردائي، والثرررراني المتوسررررط،  واألول :التجررررارب العمليررررة معررررا للصررررفوف المسررررتهدفة 
 (  .أحياء، فيزياء، كيمياء)الثانوي 

 :محاور األداة 2-3
رين رئيسيين  يندرج تحتهما مجموعة من المواصفات وهي كما تتكون أداة المواءمة من محو 

 :يلي
 : ثقافة المجتمع السعودي: المحور األول

مررردى مراعررراة كترررب العلررروم الطبيعيرررة للهويرررة اإلسرررالمية، والهويرررة : ويتنررراول المواصرررفات التاليرررة
 .الوطنية ، والتشريعات والنظم المحلية 

 :بيئة المتعلمين: المحور الثاني
مردى ارتبراط محتروى كترب العلروم الطبيعيرة بالبيئرة المحليرة، ومردى : ل المواصفات التاليرةويتناو 

 .مالءمته ومالئمة لغته للمرحلة العمرية للمتعلمين
 :فئات ووحدات التحليل 2-2

يعبرررر عرررن فئرررات التحليرررل فررري هرررذه األداة بالمؤشررررات التررري تنررردرج تحرررت كرررل  :فئوووات التحليووول
 .األداة مواصفة، والمتضمنة في محاور

تمثّرل القضرايا ذات ( Krippendorff, 2004, p. 107)وحردات موضروعية  :وحدات التحليل
 . الصلة بالمؤشرات المحددة في األداة سواء كان ظهورها في الكلمات، الجمل، الفقرات، أو الصور

 :إجراءات ومستويات التحقق 2-1
 : للحكم على مستوى تحقق الشواهد يتبع اآلتي
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كتاب الطالرب، وكراسرة النشراط أو دليرل )تأنية لمنتجات مشروع كتب العلوم الطبيعية القراءة الم .2
 .معًا للصف المستهدف ودليل المعلم عند الحاجة لذلك( التجارب العملية 

تحديد مدى استهداف المؤشرات فري كترب المشرروع، بحصرر تكررار الشرواهد لكرل مؤشرر حصررًا  .1
دوين أبرررز األمثلررة علررى الشررواهد الترري تحققررت كميررًا علررى مسررتوى كررل فصررل علررى حررده، مررع ترر

بأرقام الصرفحات المحرددة، مرع تقرديم أهرم المقترحرات والمبرررات المرتبطرة بالمؤشررات فري خانرة 
 .المالحظات والتي من شأنها تحسين وتطوير الكتاب

( المحررك)الحكررم علررى مرردى تحقيررق هررذه الشررواهد للمؤشرررات حكمررًا كيفيررًا جماعيررًا بررالرجوع إلررى  ..
قة عدد الشواهد المفترض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق للصف المستهدف، تم إعدادها بطا

من قبل مجموعة ال تقل عن ثالثة خبراء من أعضاء الفريق البحثي بمشاركة رئريس الفريرق أو 
كما ترم تحكيمهرا مرن قبرل خبرراء فري المنراهج وطررق  نائبه خالل ورشة عمل وفق آلية محددة ،

 .طبيعة المحتوى والمرحلة العمرية للمتعلمين  التدريس، روعي فيها
تحديرررد مسرررتوى التحقرررق لكرررل مؤشررررر فررري كترررب المشرررروع  يرررتم اتخرررراذ القررررار مرررن قبرررل المحلررررل  .4

اإلحصررائي حسررب  موقررع المتوسررط الحسررابي لتكرررارات المحللررين فرري ضرروء البطاقررة المعرردة لكررل 
 .صف وفق ما يلي 

، (988.-.191)لحسرررابي فررري المررردى برررين درجرررة التحقرررق مرتفعرررة إذا وقعرررت قيمرررة المتوسرررط ا -
 %(.288-%.7)وكذلك النسب المئوية مابين 

أقررررل مررررن -.29)درجررررة التحقررررق متوسررررطة إذا وقعررررت قيمررررة المتوسررررط الحسررررابي فرررري المرررردى بررررين -
 %(..7أقل من -%8.)، وكذلك النسب المئوية مابين (.191

وكرذلك (. .29مرن  أقرل-.897)درجة التحقق منخفضرة إذا وقعرت قيمرة المتوسرط الحسرابي برين -
 %(.8.أقل من -%.1)النسب المئوية ما بين 

أقررل مررن  –صررفر )درجررة التحقررق منخفضررة جرردًا إذا كانررت قيمررة المتوسررط الحسررابي تتررراوح بررين -
ويشررررمل الصررررفر حصررررر %(. .1أقررررل مررررن -صررررفر)وكررررذلك النسررررب المئويررررة مررررا بررررين ( .897

 .للمواصفات والمؤشرات والشواهد غير المتحققة
 :ت التحليلتعليما: ثالثا

 :يتم إجراء عملية التحليل في ضوء المحددات اآلتية
يتم تحليل كتاب الطالب والنشاط أو دليل التجارب العملية معا باعتبارهما متكاملين عند  -

 .التحليل مع الرجوع إلى كتاب المعلم عند الحاجة لذلك
يكرون الحكرم علرى تتضمن أداة الدراسة مواصفات يستدل على تحققها مرن خرالل المؤشررات،  و  -

 . تحقق المؤشر من خالل تحليل جميع دروس الفصل الواحد
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 :المؤشرات 3-1
فري منتجرات المشرروع، ي عبرارات محردده تردل علرى مردى تحقرق المواصرفة وأنمراط اسرتهدافها ه

من خالل شواهد يمكن تتبعها أثناء عمليات التحليل للمنتج المستهدف، وُعبِّر عنها بجمل مصدرية في 
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 :منتجات المشروع 3-4
يقصررد بمنتجررات المشررروع هرري منتجررات مشررروع تطرروير الرياضرريات والعلرروم الطبيعيررة فرري وزارة 

التعلررريم فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية، النسرررخة المعدلرررة لكتررراب الطالرررب، ودليرررل المعلرررم طبعرررة التربيرررة و 
الثاني والخامس االبتدائي، )هر وكراسة النشاط أو دليل التجارب العملية للعلوم للصفوف 24.4-..24

 (.أحياء، فيزياء، كيمياء)والثاني المتوسط، واألول الثانوي 
 

 :أدوات التحليل: ثانياً 
تتمثل أدوات التحليل لهذه الدراسة في أداة واحدة لتحليل كتاب الطالب وكراسة النشراط أو دليرل 

الثرررراني والخررررامس االبترررردائي، والثرررراني المتوسررررط،  واألول :التجررررارب العمليررررة معررررا للصررررفوف المسررررتهدفة 
 (  .أحياء، فيزياء، كيمياء)الثانوي 

 :محاور األداة 2-3
رين رئيسيين  يندرج تحتهما مجموعة من المواصفات وهي كما تتكون أداة المواءمة من محو 

 :يلي
 : ثقافة المجتمع السعودي: المحور األول

مررردى مراعررراة كترررب العلررروم الطبيعيرررة للهويرررة اإلسرررالمية، والهويرررة : ويتنررراول المواصرررفات التاليرررة
 .الوطنية ، والتشريعات والنظم المحلية 

 :بيئة المتعلمين: المحور الثاني
مردى ارتبراط محتروى كترب العلروم الطبيعيرة بالبيئرة المحليرة، ومردى : ل المواصفات التاليرةويتناو 

 .مالءمته ومالئمة لغته للمرحلة العمرية للمتعلمين
 :فئات ووحدات التحليل 2-2

يعبرررر عرررن فئرررات التحليرررل فررري هرررذه األداة بالمؤشررررات التررري تنررردرج تحرررت كرررل  :فئوووات التحليووول
 .األداة مواصفة، والمتضمنة في محاور

تمثّرل القضرايا ذات ( Krippendorff, 2004, p. 107)وحردات موضروعية  :وحدات التحليل
 . الصلة بالمؤشرات المحددة في األداة سواء كان ظهورها في الكلمات، الجمل، الفقرات، أو الصور

 :إجراءات ومستويات التحقق 2-1
 : للحكم على مستوى تحقق الشواهد يتبع اآلتي
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كتاب الطالرب، وكراسرة النشراط أو دليرل )تأنية لمنتجات مشروع كتب العلوم الطبيعية القراءة الم .2
 .معًا للصف المستهدف ودليل المعلم عند الحاجة لذلك( التجارب العملية 
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دوين أبرررز األمثلررة علررى الشررواهد الترري تحققررت كميررًا علررى مسررتوى كررل فصررل علررى حررده، مررع ترر

بأرقام الصرفحات المحرددة، مرع تقرديم أهرم المقترحرات والمبرررات المرتبطرة بالمؤشررات فري خانرة 
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( المحررك)الحكررم علررى مرردى تحقيررق هررذه الشررواهد للمؤشرررات حكمررًا كيفيررًا جماعيررًا بررالرجوع إلررى  ..
قة عدد الشواهد المفترض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق للصف المستهدف، تم إعدادها بطا

من قبل مجموعة ال تقل عن ثالثة خبراء من أعضاء الفريق البحثي بمشاركة رئريس الفريرق أو 
كما ترم تحكيمهرا مرن قبرل خبرراء فري المنراهج وطررق  نائبه خالل ورشة عمل وفق آلية محددة ،

 .طبيعة المحتوى والمرحلة العمرية للمتعلمين  التدريس، روعي فيها
تحديرررد مسرررتوى التحقرررق لكرررل مؤشررررر فررري كترررب المشرررروع  يرررتم اتخرررراذ القررررار مرررن قبرررل المحلررررل  .4

اإلحصررائي حسررب  موقررع المتوسررط الحسررابي لتكرررارات المحللررين فرري ضرروء البطاقررة المعرردة لكررل 
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، (988.-.191)لحسرررابي فررري المررردى برررين درجرررة التحقرررق مرتفعرررة إذا وقعرررت قيمرررة المتوسرررط ا -
 %(.288-%.7)وكذلك النسب المئوية مابين 

أقررررل مررررن -.29)درجررررة التحقررررق متوسررررطة إذا وقعررررت قيمررررة المتوسررررط الحسررررابي فرررري المرررردى بررررين -
 %(..7أقل من -%8.)، وكذلك النسب المئوية مابين (.191

وكرذلك (. .29مرن  أقرل-.897)درجة التحقق منخفضرة إذا وقعرت قيمرة المتوسرط الحسرابي برين -
 %(.8.أقل من -%.1)النسب المئوية ما بين 

أقررل مررن  –صررفر )درجررة التحقررق منخفضررة جرردًا إذا كانررت قيمررة المتوسررط الحسررابي تتررراوح بررين -
ويشررررمل الصررررفر حصررررر %(. .1أقررررل مررررن -صررررفر)وكررررذلك النسررررب المئويررررة مررررا بررررين ( .897

 .للمواصفات والمؤشرات والشواهد غير المتحققة
 :ت التحليلتعليما: ثالثا

 :يتم إجراء عملية التحليل في ضوء المحددات اآلتية
يتم تحليل كتاب الطالب والنشاط أو دليل التجارب العملية معا باعتبارهما متكاملين عند  -

 .التحليل مع الرجوع إلى كتاب المعلم عند الحاجة لذلك
يكرون الحكرم علرى تتضمن أداة الدراسة مواصفات يستدل على تحققها مرن خرالل المؤشررات،  و  -

 . تحقق المؤشر من خالل تحليل جميع دروس الفصل الواحد
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يتم التحليل في المحور األول والثاني لكال الكتابين بحصرر الشرواهد لكرل مؤشرر فري كرل فصرل  -
 .على حده، وتدون في البطاقتين المبدئية والنهائية

عدد الشواهد مع تدوين يستخدم لكل كتاب بطاقتين، بطاقة مبدئية لكل فصل على حده تحوي   -
أمثلة ودالئل ألبرزها موضحًا فيها أرقام الصفحات المحددة لها، للداللة على تحقق المؤشر، 

التي يرى المحلل أهميتها مع التبرير، وبطاقة نهائية ( الشواهد المقترحة)وفي المالحظات 
 .تحوي عدد الشواهد لكل مؤشر في جميع فصول الكتاب موضع التحليل

، .2، .2، 21، 1)مؤشرات تستخرج الشواهد االيجابية المحققة لهرا ماعردا المؤشررات جميع ال -
 . تستخرج الشواهد السلبية المتنافية معها لورودها بنسبة أقل( 12، 18، .2، 21، 27، 27

 (.12)يكون الحكم على تحقق بعض المؤشرات بالنظر إلى الكتاب كوحدة واحدة مثل المؤشر  -
في الشرواهد االيجابيرة ويعطرى صرفرًا إذا رأى المحلرل برأن المؤشرر " تحققغير م"يعتبر المؤشر  -

يمكررن تحقيقرره فرري الفصررل بصررورة واضررحة، وأن عرردم تحقيقرره أو وجرروده فرري الفصررل يعررود لخلررل 
ويكون ذلك إذا (. ×)يكتب أمامه إشارة " ال ينطبق"وعندما . في المواءمة وليس لطبيعة الفصل
تحقيقه في الفصل، وأن عدم تحقيقه يعرود لطبيعرة الفصرل ال  رأى المحلل بأن المؤشر ال يمكن

 . إلى المواءمة
، (مسرراعد باحررث، وثالثررة محللررين)يقرروم بتحليررل فصررول كررل كترراب لكررل صررف أربعررة محللررين   -

ويحسررب المتوسررط الحسررابي لنتررائج تحليررل المحللررين . رغبررة فرري الوصررول إلررى نتررائج أكثررر دقررة
 .مرحلة التحليل الكمي األربعة لكل مؤشر ثم لكل مواصفة في

 

 بطاقة مستويات التحقق: رابعا
عدد الشواهد المفترضة لكل مؤشر  توضح الجداول اآلتية مستويات التحقق من خالل توضيح

وحتى كتاب الكيمياء  في كل مستوى تحقق لكل كتاب بداية من كتاب العلوم للصف الثاني االبتدائي
 للصف األول الثانوي
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بطاقة توضح
 

ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب علوم الصف الثاني االبتدائي
عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
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أقل من
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أقل من 
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المحور األول

 :
مواءمة الكتب لث

قافة المجتمع السعودي
 : 

المواصفة األولى
 :

مراعاة الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت
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المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي ال

محتوى عادات وتقاليرد المجتمرع السرعودي
 .

مثرل
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. 

أكثر من 
1 

1 
2 

3 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 
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فأكثر
 

أقل من 
31

-
30

 
أقل من 

30
-1

 
أقل من 

1 
. 

ض
يت

صاءات من البيئة المحلية
من المحتوى دالئل وا ح

. 
4

فأكثر 
 

1 
2 

3 
28

 
توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

40
فأكثر

 
أقل من 

40
 -

27
 

أقل من 
27

- 
34

 
أقل من 

34
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بطاقة توضح
 

ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب علوم الصف الثاني االبتدائي
عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المواصفة الثانية

 :
مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق الم
ؤشرات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضحة الداللة لدى   المتعلمين في هذه المرحلة

صطلحات مألوفة ووا
م المحتوى م َيستخدت

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

ُيلبي المحتوى حاجات واهتمامات المتعلمين  العلمية
 .

مثل
 :

التثقيف العلمي حول الذات، التثقيرف المهنري 
(

الوظيفي
 )

صات العلمية
ص
للتخ

. 
23

فأكثر
 

أقل من 
23

-
34

 
أقل من 

34
- 

7 
أقل من

7 

المواصفة الثالثة
 :

مالءمة مقروئية المحتوى للمرحلة العمرية
 ،

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلت
:ية

 
24

 
يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
2.

 
يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار وترابطها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
ص
تخلو ال

ور والرسوم واألشكال التوضيحية من االزدحام والمشتتات
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضامين المحتوى

صور والرسوم واألشكال التوضيحية والتجارب مع م
تتسق ال

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

صررور والرسرروم واألشرركال التوضرريحية والجررداول وال
تقررع ال

  المرررتبط 
ضررمن الررن

تجررارب فرري مكرران مناسررب 
بها

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

18
 

مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان للمرحلة العمرية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
المحور األول

 :
مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي

 : 
المواصفة األولى

 :
مراعاة 

الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

النبوية
. 

24
فأكثر

 
أقل من 

24
- 

31
 

أقل من 
31

- 
8 

أقل من
8 
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بطاقة توضح
 

ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب علوم الصف الثاني االبتدائي
عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
1 

 
يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
   

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

1 
فأكثر

 
1-

4 
1-

2 
3 

المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتوى عادات وتقاليرد المجتمرع السرعودي

 .
مثرل

ا: 
لرزي، واألكرل، والممارسرات االجتماعيرة،  وكرل 

ما يرمز للهوية الوطنية
. 

23
فأكثر

 
أقل من 

23
–

34
  

أقل من 
34

-7
 

أقل من 
7 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

 )
المختلفة
. 

32
فأكثر

 
  

أقل من 
32

–8
 

أقل من 
8-

4 
أقل من 

4 

7 
م فررري  يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهت

خدمرررة المجتمرررع وحرررل مشررركالته
 .

مثرررل
 :

جهرررود الهيئرررات 
والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

30
فأكثر

 
أقل من 

30
–7

 
أقل من 

7–
1 

أقل من 
1 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستد
ل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ
. 

0
فأكثر

 
أقل من 

0-
 1

 
أقل من 

1-
1 

أقل من 
1 

1 
ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها

ِّ ُيعر
. 

31
فأكثر

 
أقل من 

31
–

30
 

أقل من 
30

–1
 

أقل من 
1 

. 
ي

صاءات من البيئة المحلية
ضمن المحتوى دالئل وا ح

ت
. 

1
فأكثر

 
4-

1 
1-

2 
3 

28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

41
فأكثر

 
أقل من 

41
–

13
 

أقل من 
13

–
31

 
أقل من 

31
 

المواصفة الثانية
 :

مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق 
المؤشرات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضحة الداللة لدى   المتعلمين في هذه المرحلة

صطلحات مألوفة ووا
م المحتوى م َيستخدت

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

ُيلبي المحتوى حاجات واهتمامات المتعلمين  العلميرة
 .

مثرل
 :

التثقيرف العلمري حرول الرذات،التثقيف المهنري 
21
 

فأكثر
 

أقل من 
21

- 
31

 
أقل من 

31
- 

8 
أقل من

8 
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بطاقة توضح
 

ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب علوم الصف الثاني االبتدائي
عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
1 

 
يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
   

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

1 
فأكثر

 
1-

4 
1-

2 
3 

المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتوى عادات وتقاليرد المجتمرع السرعودي

 .
مثرل

ا: 
لرزي، واألكرل، والممارسرات االجتماعيرة،  وكرل 

ما يرمز للهوية الوطنية
. 

23
فأكثر

 
أقل من 

23
–

34
  

أقل من 
34

-7
 

أقل من 
7 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

 )
المختلفة
. 

32
فأكثر

 
  

أقل من 
32

–8
 

أقل من 
8-

4 
أقل من 

4 

7 
م فررري  يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهت

خدمرررة المجتمرررع وحرررل مشررركالته
 .

مثرررل
 :

جهرررود الهيئرررات 
والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

30
فأكثر

 
أقل من 

30
–7

 
أقل من 

7–
1 

أقل من 
1 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستد
ل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ
. 

0
فأكثر

 
أقل من 

0-
 1

 
أقل من 

1-
1 

أقل من 
1 

1 
ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها

ِّ ُيعر
. 

31
فأكثر

 
أقل من 

31
–

30
 

أقل من 
30

–1
 

أقل من 
1 

. 
ي

صاءات من البيئة المحلية
ضمن المحتوى دالئل وا ح

ت
. 

1
فأكثر

 
4-

1 
1-

2 
3 

28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

41
فأكثر

 
أقل من 

41
–

13
 

أقل من 
13

–
31

 
أقل من 

31
 

المواصفة الثانية
 :

مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق 
المؤشرات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضحة الداللة لدى   المتعلمين في هذه المرحلة

صطلحات مألوفة ووا
م المحتوى م َيستخدت

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

ُيلبي المحتوى حاجات واهتمامات المتعلمين  العلميرة
 .

مثرل
 :

التثقيرف العلمري حرول الرذات،التثقيف المهنري 
21
 

فأكثر
 

أقل من 
21

- 
31

 
أقل من 

31
- 

8 
أقل من

8 
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بطاقة توضح
 

ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب علوم الصف الثاني االبتدائي
عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
(

الوظيفي
 )

صات العلمية
ص
للتخ

. 
المواصفة الثالثة

 :
مالءمة مقروئية المحتوى للمرحلة العمرية
 ،

يستدل عليها وفق المؤشرات 
اآلتية
: 

24
 

يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
2.

 
يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار وترابطها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
تخلو
 

صور والرسوم واألشكال التوضيحية من االزدحام والمشتتات
ال

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

21
 

ضامين المحتوى
صور والرسوم واألشكال التوضيحية والتجارب مع م

تتسق ال
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
2.

 
صررور والرسرروم واألشرركال التوضرريحية والجررداول

تقررع ال
 

  المرررتبط 
ضررمن الررن

والتجررارب فرري مكرران مناسررب 
بها

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

18
 

مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان للمرحلة العمرية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكت
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

اب علوم الصف الثاني متوسط
 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المحور األول

 :
مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي

 : 
المواصفة األولى

 :
مراعاة الهوية
 

اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

النبوية
. 

20
 

فأكثر 
 

أقل من 
20
 –

34
 

أقل من 
34

-7
 

أقل من
7 

1 
 

يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
   

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

8
فأكثر

 
أقل من

8-
1 

أقل من
1-

1 
   

أقل من
1 

المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع 

السرعودي
 .

مثرل
 :

الرزي، واألكرل، والممارسرات االجتماعيرة،  وكرل 
ما يرمز للهوية الوطنية
. 

10
فأكثر

 
أقل من

10
-

11
 

أقل من
14

- 
37

 
أقل من 

37
 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

 )
المختلفة
. 

34
فأكثر

 
أقل من

34
- 

0 
أقل من

0-
 1

 
أقل من 

1 
7 

يشررير المحترروى للجهرررود الوطنيررة ال
م فررري خدمررة المجتمررع وحرررل مشرركالته تررري ُتسررهت

 .
مثرررل

 :
جهررود الهيئرررات 

والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

8
فأكثر

 
أقل من

8-
1 

أقل من
1-

1  
أقل من 

1 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة الم
حلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ
. 

32
فأكثر

 
أقل من

32
-8

 
أقل من 

8-
 4

 
أقل من 

4 
1 

ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها
ِّ ُيعر

. 
30

فأكثر
 

أقل من
30

- 
7 

أقل من 
7-

 4
 

أقل
 

من 
4 

. 
صاءات من البيئة المحلية

ضمن المحتوى دالئل وا ح
يت

. 
30

فأكثر
 

أقل من
30

- 
7 

أقل من 
7-

 4
 

أقل من 
4 

28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

14
فأكثر

 
أقل من

14
-

11
 

أقل من 
11

-
38

 
أقل من 

38
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكت
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

اب علوم الصف الثاني متوسط
 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المحور األول

 :
مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي

 : 
المواصفة األولى

 :
مراعاة الهوية
 

اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

النبوية
. 

20
 

فأكثر 
 

أقل من 
20
 –

34
 

أقل من 
34

-7
 

أقل من
7 

1 
 

يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
   

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

8
فأكثر

 
أقل من

8-
1 

أقل من
1-

1 
   

أقل من
1 

المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع 

السرعودي
 .

مثرل
 :

الرزي، واألكرل، والممارسرات االجتماعيرة،  وكرل 
ما يرمز للهوية الوطنية
. 

10
فأكثر

 
أقل من

10
-

11
 

أقل من
14

- 
37

 
أقل من 

37
 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

 )
المختلفة
. 

34
فأكثر

 
أقل من

34
- 

0 
أقل من

0-
 1

 
أقل من 

1 
7 

يشررير المحترروى للجهرررود الوطنيررة ال
م فررري خدمررة المجتمررع وحرررل مشرركالته تررري ُتسررهت

 .
مثرررل

 :
جهررود الهيئرررات 

والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

8
فأكثر

 
أقل من

8-
1 

أقل من
1-

1  
أقل من 

1 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة الم
حلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ
. 

32
فأكثر

 
أقل من

32
-8

 
أقل من 

8-
 4

 
أقل من 

4 
1 

ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها
ِّ ُيعر

. 
30

فأكثر
 

أقل من
30

- 
7 

أقل من 
7-

 4
 

أقل
 

من 
4 

. 
صاءات من البيئة المحلية

ضمن المحتوى دالئل وا ح
يت

. 
30

فأكثر
 

أقل من
30

- 
7 

أقل من 
7-

 4
 

أقل من 
4 

28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

14
فأكثر

 
أقل من

14
-

11
 

أقل من 
11

-
38

 
أقل من 

38
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكت
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

اب علوم الصف الثاني متوسط
 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المواصفة الثانية

 :
مالءمة المحتوى للمرحلة ال

عمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضحة الداللة لدى   المتعلمين في هذه المرحلة

صطلحات مألوفة ووا
م المحتوى م َيستخدت

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

ُيلبي المحتوى حاجات واهتمامات المتعلمين  العلمية
 .

مثل
 :

التثقيرف العلمري حرول الرذات،التثقيف المهنري 
(

الوظيفي
 )

صات العلمية
ص
للتخ

. 
40

فأكثر
 

أقل من
40

-
21

 
أقل من 

21
-

34
 

أقل من 
34

 

المواصفة الثالثة
 :

مالءمة مقروئية المحتوى للمرحلة ال
عمرية
 ،

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

24
 

يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
2.

 
يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار وترابطها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
صور والرسوم واألشكال التوضيحية من االزدحام والمشتتات

تخلو ال
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضامين المحتوى

صور والرسوم واألشكال التوضيحية والتجارب مع م
تتسق ال

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

صرور وال
تقرع ال

  المرررتبط 
ضررمن الرن

رسرروم واألشركال التوضريحية والجررداول والتجرارب فرري مكران مناسرب 
بها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 

18
 

مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان للمرحلة العمرية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب األحياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جد
منخف

 اً 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المحور األول

 :
مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي

 : 
المواصفة األولى

 :
مراعاة الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

مررن القرررآن الكررريم والسررنة 
النبوية
. 

0
فأكثر

 
أقل من

0-
1 

أقل من 
1-

1 
أقل من 

1 

1 
 

يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
   

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

4 
فأكثر

 
1 

2 
3 

المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهو 
ية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع السعودي

 .
مثل

 :
الزي، واألكل، والممارسات االجتماعية،  وكل ما 

يرمز للهوية الوطنية
. 

1 
فأكثر

 
2 

3 
 -

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

ال( 
مختلفة
. 

7
فأكثر

 
1-

 1
 

4-
1 

أقل من 
1 

7 
م فررري خدمرررة المجتمرررع وحرررل مشررركالته يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهت

 .
مثرررل

 :
جهرررود الهيئرررات 

والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

1
فأكثر 

 
1-

4 
1-

2 
3 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمي
 :ن

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ

. 
1

فأكثر
 

2 
3 

        
 -

1 
ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها

ِّ ُيعر
. 

31
فأكثر

 
أقل من 

31
-

30
 

أقل من 
30

-1
 

أقل من 
1 

. 
صاءات من البيئة المحلية

ضمن المحتوى دالئل وا ح
يت

. 
4

فأكثر
 

1 
2 

3 
28

 
توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

38
فأكثر

 
أقل من 

38
 -

32
 

أكثر من
32

-1
 

أقل من 
1 
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب األحياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جد
منخف

 اً 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المحور األول

 :
مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي

 : 
المواصفة األولى

 :
مراعاة الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

مررن القرررآن الكررريم والسررنة 
النبوية
. 

0
فأكثر

 
أقل من

0-
1 

أقل من 
1-

1 
أقل من 

1 

1 
 

يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
   

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

4 
فأكثر

 
1 

2 
3 

المواصفة الثانية
 :

مراعاة الهو 
ية الوطنية والتشريعات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع السعودي

 .
مثل

 :
الزي، واألكل، والممارسات االجتماعية،  وكل ما 

يرمز للهوية الوطنية
. 

1 
فأكثر

 
2 

3 
 -

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

ال( 
مختلفة
. 

7
فأكثر

 
1-

 1
 

4-
1 

أقل من 
1 

7 
م فررري خدمرررة المجتمرررع وحرررل مشررركالته يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهت

 .
مثرررل

 :
جهرررود الهيئرررات 

والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

1
فأكثر 

 
1-

4 
1-

2 
3 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمي
 :ن

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ

. 
1

فأكثر
 

2 
3 

        
 -

1 
ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها

ِّ عر ُي
. 

31
فأكثر

 
أقل من 

31
-

30
 

أقل من 
30

-1
 

أقل من 
1 

. 
صاءات من البيئة المحلية

ضمن المحتوى دالئل وا ح
يت

. 
4

فأكثر
 

1 
2 

3 
28

 
توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

38
فأكثر

 
أقل من 

38
 -

32
 

أكثر من
32

-1
 

أقل من 
1 
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب األحياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جد
منخف

 اً 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المواصفة الثانية

 :
مالءمة المحتوى للمرحلة ا

لعمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضحة الداللة لدى   المتعلمين في هذه المرحلة

صطلحات مألوفة ووا
م المحتوى م َيستخدت

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

ُيلبي المحتوى حاجرات واهتمامرات المتعلمرين  العلميرة
 .

مثرل
 :

التثقيرف العلمري حرول الرذات،التثقيف المهنري 
(

الوظيفي
 )

صات العلمية
ص
للتخ

. 
31

فأكثر
 

أقل من
31

-
30

 
30

-1
 

أقل من
1 

المواصفة الثالثة
 :

مالءمة مقروئية المحتوى للمرحلة العمرية
 ،

يس
تدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

24
 

يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
2.

 
يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار وترابطها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
صور والرسوم واألشكال التوضيحية من االزدحام والمشتتات

تخلو ال
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضامين المحتوى

صور والرسوم واألشكال التوضيحية والتجارب مع م
تتسق ال

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

صور والرسوم واأل
تقع ال

  المرتبط بها
ضمن الن

شكال التوضيحية والجداول والتجارب في مكان مناسب 
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
18

 
مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان للمرحلة العمرية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب الفيزياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المحور األول

 :
مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي

 : 
المواصفة األولى

 :
مراعاة الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

النبوية
. 

0
فأكثر

 
أقل م

0ن
-1

 
أقل من 

1-
1 

أقل من 
1 

1 
 

يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
    

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

8 
فأكثر

 
أقل من 

8-
1 

أقل من 
1-

1 
أقل من 

1 
المواصفة الثانية

 :
مراعاة الهوية الوطنية والتشريع

ات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتروى عرادات وتقاليرد المجتمرع السرعودي

 .
مثرل

 :
الرزي، واألكرل، والممارسرات االجتماعيرة،  وكرل 

ما يرمز للهوية الوطنية
. 

32
فأكثر

 
أقل من 

32
–8

 
أقل من 

8-
4 

أقل من 
4 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضا
ق

ياه
 )

المختلفة
. 

1
فأكثر

 
1-

 4
 

1-
2 

3 
7 

م فررري خدمرررة المجتمرررع وحرررل مشررركالته يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهت
 .

مثرررل
 :

جهرررود الهيئرررات 
والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

4 
فأكثر

 
1 

2 
3 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ

. 
1

فأكثر
 

4-
1 

2-
1 

3 
1 

ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها
ِّ ُيعر

. 
1

فأكثر
 

4-
1 

2-
1 

3 
. 

صاءات من البيئة المحلية
ضمن المحتوى دالئل وا ح

يت
. 

4
فأكثر

 
1 

2 
3 

28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

31
فأكثر

 
أقل من

31
-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أقل من

1 
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب الفيزياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المحور األول

 :
مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي

 : 
المواصفة األولى

 :
مراعاة الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

النبوية
. 

0
فأكثر

 
أقل م

0ن
-1

 
أقل من 

1-
1 

أقل من 
1 

1 
 

يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
    

أكثر من 
1 

. 
يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

8 
فأكثر

 
أقل من 

8-
1 

أقل من 
1-

1 
أقل من 

1 
المواصفة الثانية

 :
مراعاة الهوية الوطنية والتشريع

ات والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتروى عرادات وتقاليرد المجتمرع السرعودي

 .
مثرل

 :
الرزي، واألكرل، والممارسرات االجتماعيرة،  وكرل 

ما يرمز للهوية الوطنية
. 

32
فأكثر

 
أقل من 

32
–8

 
أقل من 

8-
4 

أقل من 
4 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضا
ق

ياه
 )

المختلفة
. 

1
فأكثر

 
1-

 4
 

1-
2 

3 
7 

م فررري خدمرررة المجتمرررع وحرررل مشررركالته يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهت
 .

مثرررل
 :

جهرررود الهيئرررات 
والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

4 
فأكثر

 
1 

2 
3 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ

. 
1

فأكثر
 

4-
1 

2-
1 

3 
1 

ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها
ِّ عر ُي

. 
1

فأكثر
 

4-
1 

2-
1 

3 
. 

صاءات من البيئة المحلية
ضمن المحتوى دالئل وا ح

يت
. 

4
فأكثر

 
1 

2 
3 

28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

31
فأكثر

 
أقل من

31
-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أقل من

1 
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب الفيزياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أقل من 
21

% 
المواصفة الثانية

 :
مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق ا
لمؤشرات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضحة الداللة لدى   المتعلمين في هذه المرحلة

صطلحات مألوفة ووا
م المحتوى م َيستخدت

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

ُيلبي المحتوى حاجات واهتمامات المتعلمرين  العلميرة
 .

مثرل
 :

التثقيرف العلمري حرول الرذات،التثقيف المهنري 
(

الوظيفي
 )

صات العلمية
ص
للتخ

. 
32

فأكثر 
 

أقل من 
32

-1
 

أقل من
1-

1 
أقل من 

1 

المواصفة الثالثة
 :

مالءمة مقروئية المحتوى للمرحلة العمرية
 ،

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتي
 :ة

24
 

يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
2.

 
يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار وترابطها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
صو 
تخلو ال

ر والرسوم واألشكال التوضيحية من االزدحام والمشتتات
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضامين المحتوى

صور والرسوم واألشكال التوضيحية والتجارب مع م
تتسق ال

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

صررور والرسرروم واألشرركال التوضرريحية والجررداول والت
تقررع ال

  المرررتبط 
ضررمن الررن

جررارب فرري مكرران مناسررب 
بها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 

18
 

مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان للمرحلة العمرية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب الكيمياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أق
ل من 

21
% 

المحور األول
 :

مواءمة الكتب لثقافة المجتمع السعودي
 : 

المواصفة األولى
 :

مراعاة الهوية اإلسالمية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

2 
صوصررا ودالئررل علميررة مررن القرررآن الكررريم والسررنة 

ضررمنه  ن
م المحترروى فرري تعزيررز الجانررب اإليمرراني بت ُيسررهت

النبوية
. 

8 
فأكثر

 
أقل من 

8-
1 

أقل من 
1-

1 
أقل من 

1 

1 
 

يراعي المحتوى مبادئ الشريعة اإلسالمية والثوابت الدينية
. 

3 
2-

1 
4-

1 
أكثر من 

1 
. 

يشير المحتوى إلى الم ثر العلمية لعلماء العرب والمسلمين
. 

30
 

فأكثر
 

أقل من 
30

-7
 

أقل من 
7-

1 
أقل من 

1 
المواصفة الثانية

 :
مراعاة الهوية الوطنية والتشريعات 

والنظم المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

4 
يراعي المحتوى عادات وتقاليد المجتمع السعودي

 .
مثل

 :
الزي، واألكل، والممارسات االجتماعية،  وكل ما 

يرمز للهوية الوطنية
. 

8 
فأكثر

 
أقل من 

8-
1 

أقل من 
1-

1 
أقل من 

1 

. 
يرتبط المحتوى بحاجات المجتمع ومشكالته 
(

ضاياه
ق

) 
المختلفة
. 

4 
فأكثر

 
1 

2 
3 

7 
م فررري خدمرررة المجتمرررع وحرررل مشررركالته يشرررير المحتررروى للجهرررود الوطنيرررة التررري ُتسرررهت

 .
مثرررل

 :
جهرررود الهيئرررات 

والجمعيات الوطنية، والحمالت التطوعية، وحمالت التوعية العلمية، والكشافة
. 

4 
فأكثر

 
1 

2 
3 

المحور الثاني
 :

مواءمة الكتب لبيئة المتعلمين
: 

المواصفة
 

األولى
 :

ارتباط المحتوى بالبيئة المحلية
، 

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

7
       

 
ز المحتوى قيمة منجزات الوطن وموارده المختلفة ُيعزِّ

. 
1 

فأكثر
 

1-
4 

1-
2 

3 
1 

ف المحتوى بالبيئة المحلية من حيث التنوع البيئي فيها، أو أسماء مدنها ومناطقها
ِّ عر ُي

. 
4

فأكثر
 

1 
2 

3 
. 

صاءات من البيئة المحلية
ضمن المحتوى دالئل وا ح

يت
. 

1 
فأكثر

 
2 

3 
 -

28
 

توافر المتطلبات البيئية لتنفيذ األنشطة والتجارب في البيئة المحلية
. 

31
فأكثر

 
أقل من 

31
-

30
 

أقل من
30

-1
 

اقل من
1 
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ض لكل مؤشر في كل مستوى تحقق لكتاب الكيمياء للصف األول ثانوي
بطاقة توضح عدد الشواهد المفتر

 

 م
المحاور الرئيسة والمواصفات والمؤشووووووورات

 
مستوى التحقق

 
مرتفع

 
متوسط

 
ض

منخف
 

ض جداً 
منخف

 
71

 %
فأكثر

 
10

%-
 

أقل من 
71

% 
10

%-
أقل من

21
% 

أق
ل من 

21
% 

المواصفة الثانية
 :

مالءمة المحتوى للمرحلة العمرية للمتعلمين
، 

يستدل عليها وفق المؤش
رات اآلتية
: 

22
 

يتالءم المحتوى مع المعرفة العلمية المتوقعة لدى المتعلمين في هذه المرحلة
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضحة الداللة لدى   المتعلمين في هذه المرحلة

صطلحات مألوفة ووا
م المحتوى م َيستخدت

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

ُيلبي المحتوى حاجرات واهتمامرات المتعلمرين  العلميرة
 .

مثرل
 :

التثقيرف العلمري حرول الرذات،التثقيف المهنري 
(

الوظيفي
 )

صات العلمية
ص
للتخ

. 
24

فأكثر
 

أقل من 
24

- 
31

 
أقل من 

31
-8

 
أقل من

8 

المواصفة الثالثة
 :

مالءمة مقروئية المحتوى للمرحلة العمرية
 ،

يستدل عليها وفق المؤشرات اآلتية
: 

24
 

يخلو المحتوى من األخطاء اللغوية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
2.

 
يخلو المحتوى من األخطاء المطبعية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
تتسم لغة الكتاب بتسلسل األفكار وترابطها
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
27

 
صور 
تخلو ال

والرسوم واألشكال التوضيحية من االزدحام والمشتتات
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
21

 
ضامين المحتوى

صور والرسوم واألشكال التوضيحية والتجارب مع م
تتسق ال

. 
1

فأقل
 

أقل من
1-

30
 

أقل من 
30

-
31

 
أكثر من

31
 

2.
 

صور والرسوم واألشكال التوضيحية والجداول والتجا
تقع ال

  المرتبط بها
ضمن الن

رب في مكان مناسب 
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 
18

 
مناسبة حجم الخط ودرجة وضوح األلوان للمرحلة العمرية
. 

1
فأقل

 
أقل من

1-
30

 
أقل من 

30
-

31
 

أكثر من
31

 

338 
 

 (7) ملحق
 

 ختيار المحللينا ضوابط
 

 :في هذه الدراسة أداة المواءمة في تحليل الذي تم اختياره للمشاركة المحلل، اختيار معايير
 . الخبرة سنوات .1
 .الخبرة والمؤهالت العلمية في التكافؤ .5
 .معيار مهم جدا ورئيس. في تدريس المقررات موضع التحليل الممارسة .3
 . عمل حول المقرراتالوالمشاركة في دورات تدريبية وورش الحضور  .4
 .دعلى من يقوم بتدريس المقررات، إن وج اإلشراف .2
 .الصياغة لكتب المشروع عادةفي لجان الترجمة أو المراجعة أو إ المشاركة .2
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 (7) ملحق
 

 ختيار المحللينا ضوابط
 

 :في هذه الدراسة أداة المواءمة في تحليل الذي تم اختياره للمشاركة المحلل، اختيار معايير
 . الخبرة سنوات .1
 .الخبرة والمؤهالت العلمية في التكافؤ .5
 .معيار مهم جدا ورئيس. في تدريس المقررات موضع التحليل الممارسة .3
 . عمل حول المقرراتالوالمشاركة في دورات تدريبية وورش الحضور  .4
 .دعلى من يقوم بتدريس المقررات، إن وج اإلشراف .2
 .الصياغة لكتب المشروع عادةفي لجان الترجمة أو المراجعة أو إ المشاركة .2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



842

333 
 

 8ملحق 

 أسماء ومؤهالت محللي المواءمة لكتب العلوم
 

( األول الثانوي –ثاني متوسط -خامس  –ثاني )أسماء المشاركين في تحليل كتب العلوم قائمة ب
المجتمع السعودي كتب العلوم لثقافة  ىمحتو  ةمواءم األول مناسبةضمن دراسة المحور 

 المتعلمين وبيئة
 العمل التخصص االسم م

منطقة  -111معلمة باالبتدائية  ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم رباب خلف الغامدي 2
 الرياض

 بكالوريوس كيمياء  الطيارمحمد زين  1
-.21المتوسطة  –معلمة علوم 

 منطقة الرياض

 بكالوريوس كيمياء  عبدالمغيث  ورعبدالغف أالء .
مدارس المناهج - كيمياءمعلمة 

 ومدربة أولمبياد  - بالرياض

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس علوم منيرة سعود بن زيد.د 4
جامعة األميرة نوره بنت عبد 

 الرحمن

 بكالوريوس كيمياء انتصار محمد مقداد .
 .1ث-أمينة مركز مصادر التعلم

 الرياض لإشراف شما مكتب -
 177ب  –معلمة علوم  بكالوريوس أحياء ليلى راشد الخنين 7

 بكالوريوس أحياء مها إبراهيم الحماد 7
 -..1ب –معلمة علوم 

 الرياض مكتب إشراف جنوب

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس علوم فهد عبد اهلل العيسى .د 1
إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات 

 التعليم بمنطقة الرياض

 بكالوريوس كيمياء هيا غرمان العمري  .
 - .22 المتوسطة-علوممعلمة 
 إشراف شمال بالرياض مكتب

 بكالوريوس احياء جواهر محمد العساف  28
 -.22المتوسطة  -معلمة علوم

 مكتب إشراف شمال بالرياض

 بكالوريوس أحياء فاطمة الخليفة 22
جامعة األميرة نوره  -1.متوسطة

 بنت عبد الرحمن
 جامعة المجمعة دكتوراه مناهج وطرق تدريس علوم عبد اهلل عواد الحربي.د 21
 ثانوية اليمامة -معلم أحياء أحياءبكالوريوس  السعدونناصر أحمد  .2

24 
عبد الرحمن لطيفه .أ

 العبدرحمن
 ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم

 – أمينة مركز مصادر التعلم
 ابتدائية طويق
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 العمل التخصص االسم م

ثانوية المناهج  –معلمة أحياء  أحياءبكالوريوس  رينوره رابح المطي .2
 األهلية

 ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم نورة عبد اهلل العضيدان.أ 27
إدارة التربية والتعليم -معلمة أحياء

 بمحافظة الغاط

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس علوم  كميخ العتيبي مشاعل.د 27
الثانوية التاسعة ا -معلمة كيمياء 

 مكتب إشراف الشفا –ثالثون وال

 الجوهرة محمد المقرن.أ 21
طالبة ماجستير مناهج وطرق تدريس 

 جامعة الملك سعود -علوم 
مكتب -2.1ث -معلمة كيمياء

 إشراف الشمال

 ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم العنود محمد الدوسري.أ .2
مكتب  –.2ث -معلمة كيمياء
 إشراف الشفا

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس علوم يبيسارة بدر العت. د 18
جامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن

 بكالوريوس فيزياء هند الشهراني 12
 مكتب- 71ث -معلمة فيزياء

 لرياض اإشراف شمال 

ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم  عبد العزيز الريس.أ 11
 وطالب دكتوراه في جامعة الملك سعود 

بوزارة التربية اإلدارة العامة للمناهج 
 والتعليم

 ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم حنان علي الصليهم.أ .1
إدارة التربية والتعليم  -فيزياء مشرفة

 محافظة حوطه بني تميم والحريقب

 فيزياء بكالوريوس مها حمود المسلم 14
إدارة -2.الثانوية -معلمة فيزياء

 تربية وتعليم النهضة
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