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 المتوسط األول للصف العلوم كتاب انقرائية الصور في
 صالح المقبل نوره بنت

 قسم المناهج وطرق التدريس/كلية التربية/جامعة الملك سعود
 

أنشأت معظم دول العامل دوائر ، لذلك تعد املناهج عنصرًا من عناصر العملية التعليمية الرمسية
ن أ (1001) صالحية املنهج املدرسي. ويرى مرعي واحلليلةخاصة بتقومي املناهج من أجل التأكد من 

خري وسيلة لتحسني عملية التعلم والتعليم تكمن يف تطوير وتقومي املناهج املدرسية. ويعد الكتاب 
 )السويدي واخلليلي، هاوأكثر املصادر التعليمية اليت ترتجم أهداف من أهم أدوات املناهج، املدرسي
ذلك  مالئمةمن حمتواه ترتبط بشكل وثيق مع  واالستفادةكتاب لل املتعلمنيعملية فهم و (. 1991
 .املعريف والعقلي والنفسي املتعلمنيستوى ملاحملتوى 

وتعد اللغة غري  ،حمتوى يتألف من لغة لفظية وأخرى غري لفظية دفتيهبني الكتاب جيمع و 
فهي أول ما  ؛حمتوى الكتاب املدرسي همة يفبأمناطها املتعددة من العناصر امل اللفظية املتمثلة يف الصور
بالنص كما أهنا تساعد يف توضيح, وتفسري األفكار اليت يصعب التعبري عنها ،  تقع عليه عني املتعلم

من يف تصور احملتوى العلمي تصورا يتطابق مع ما يرمى إليه املؤلف  املتعلموهى أيضا تساعد  املقروء،
ألفكار املركبة اليت قد يصعب ل هلمعلومات, واستيعابل ههم يف فهمتساميكن أن ملادة العلمية, كما ا

( إىل أن التعليم الذي يستخدم الصور يفوق 1991فقط. ويشري اجلزار ) فهمها من خالل الكلمات
التعليم اللفظي من حيث منو العمليات الذهنية. ويؤثر استخدام الصور يف عملية التعليم تأثريا إجيابيا من 

عا،ي، واخلارات اللفظية إىل مادة حمسوسة يدركها الطالب بسهولة، كما أهنا تقود إىل إدرا  حيث حتول امل
الصور وسيلة تواصل بصري ذات طابع خاص  تعتارو  ، (1002)البجة، املوضوع املراد تعلمه بسهولة 

 .(1001مييزها عن التواصل املقروء من خالل النص )األستاذ والطويل، 
فالصور بأنواعها شأهنا شأن اللغة اللفظية حتتاج قراءة حمتوياهتا وفهم الغرض منها إىل تدريب، 
وكما يتعلم املتعلم قراءة الكلمة املكتوبة، ينبغي أن يتعلم مهارات قراءة الصور والرسوم التوضيحية، 

تعلم مهارات اللغة  وإذا كان (.1991وكيفية تفسري رموزها وفهم معناها واالستجابة هلا )الطوجبي، 
اللفظية حظي باهتمام كبري فان تنمية مهارات قراءة الصور لدى املتعلمني حيتاج إىل اهتمام مضاعف يف 
هذه الفرتة نظرا ألمهيتها يف عامل اليوم الذي يشهد تطورا هائال يف جمال املعلومات وختزينها واسرتجاعها 

وسائل البصرية ورموز اللغة اللفظية )عبداملنعم، ومعاجلتها ونقلها حيث يتم ذلك بقدر كبري من ال
1000) . 
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العلوم مقرر ستحداث كتب جديدة يف ايف اململكة العربية السعودية  شهدت مناهج التعليمو
مقرراته منذ بدء العام جتريب ضمن "مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية" الذي بدأ 

وتتمثل مرجعية املشروع وخلفيته يف مواءمة سالسل عاملية  (.م1009/1010هـ )1120/1121الدراسي 
مراحل  ملناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية جلميع McGraw Hillسلسلة ماجروهل ، اختريت متميزة

اللجنة ) .حيث مت تعريبها ومواءمتها للبيئة احمللية ،التعليم العام لالستفادة من اخلارات املميزة عاملياً 
 .(1011 يات والعلوم،العلمية للرياض

ضمن "مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم اليت مت استحداثها كتب العلوم وتعتمد  
كالصور بأمناطها املتعددة.   الطبيعية" على تقدمي شرح جزء من مادهتا العلمية من خالل اللغة غري اللفظية

تعلمني القدرة على قراءة هذه الصور ولتحقيق األهداف التعليمية املرجوة منها البد أن تتوافر لدى امل
( إن الصورة إذا مل تكن قد ُوضعت 1919والتعامل معها وفحصها ودراستها بعناية. ويؤكد السيد )

ليقرأها املتعلم بتمعن كما يقرأ النص اللفظي فهي ال تستحق أن توضع يف الكتاب، وال أن يُنفق عليها، 
تعلم فحسب بل تكون موضع دراسته املتأنية ونظرته كما أن الصورة ال جيب أن تكون حمل نظر امل

  .العميقة
ومن خالل مسح الباحثة للدراسات الرتبوية العربية املنشورة يف اململكة العربية السعودية مت 
مالحظة قلة ما يتعلق منها بالصور عامة أو ما خيتص بانقرائية الصور مما يارر إجراء مزيد من الدراسات 

على ذلك رأت الباحثة الكشف عن "مستوى انقرائية الصور يف كتاب العلوم للصف وبناء  حيال ذلك.
 األول املتوسط، ومستوى ارتباط الصور بالنصوص املصاحبة هلا".

 البحث أسئلة
  انقرائية صور كتاب العلوم لدى طالبات الصف األول املتوسط؟ما مستوى  
   كتاب العلوم للصف األول املتوسط؟ما مستوى ارتباط الصور بالنصوص املصاحبة هلا يف 

 أهداف البحث
 هدف البحث إىل:

 توسط.املللصف األول  مالصور املتضمنة يف حمتوى كتاب العلو  انقرائيةلكشف عن مستوى ا 
  الكشف عن مستوى ارتباط الصور بالنصوص املصاحبة هلا يف كتاب العلوم للصف األول

 املتوسط.
 الصور:انقرائية ماهية 
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قدرة الطالب على قراءة الشكل "يف العلوم بأهنا  الصور" ( "انقرائية11، ص1002)عرف امليهي 
حيملها ذلك الشكل إىل لغة لفظية, واستخالص املعلومات  اليتحتويل اللغة البصرية و  لعلمياالبصري 

 ".واستخالص املعا،ي ،والتفسري ،والربط ،والتحليل ،منه, وهلا عدة مستويات منها: الوصف
ملوجودة ا على قراءة الصورالطالبات قدرة  بأهنا إجرائياالصور يف العلوم  انقرائية الباحثةوتعرف 

والتعبري عن  ،وإجياد العالقة بني العناصر البصرية ،بدقة وفهم يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط
 ملية التعلم.مع ع يتالءمواستخالص املعلومات واستخدامها مبا  ،الشكل البصري بصورة لفظية واضحة

 لصور: انقرائية ا أهمية
إن وجود الصور داخل الكتب املدرسية جيب أن يكون من أجل حتقيق أهداف واضحة 
وحمددة, مثل مساعدة املتعلمني على ختيل املفاهيم اجملردة أو توضيح العمليات والرتاكيب والعناصر 

وغريها من األهداف األخرى كمساعدة املختلفة لألشياء, أو توضيح الظواهر واألحداث أو العالقات, 
املتعلم على الفهم واالستنتاج والتحليل والتفكري وغريها من العمليات العقلية, ومثل هذه األهداف لن 
تتحقق ما مل تتوافر لدى املتعلمني القدرة على قراءة هذه الصور والتعامل معها وفحصها ودراستها 

( إىل أن مهارة & ,Willows, 7891  Evans, Watson) ويلوز و وطسون و  بعناية. حيث يشري ايفانس
قراءة الصور أصبحت من األهداف اهلامة اليت جيب أن تتوافر لدى املتعلمني, خاصة يف املستويات 

و ونظراَ ألمهية وضرورة توافر مهارة قراءة الصور لدى املتعلمني فإن لُ املبكرة من التعليم االبتدائي واملتوسط.
( على أن هذه املهارة جيب أال تقتصر على متعلمي مرحلة دون أخرى, بل جيب Lowe, 0222)يؤكد 

  أن تتوافر لدى املتعلمني يف مجيع املراحل الدراسية ابتداء من املدرسة إىل اجلامعة.
( أن قراءة املتعلمني للصور جيب أال  ,4991Salesيرى ساليس ) ،وباإلضافة إىل ما تقدم

يث الشكل فحسب, بل جيب أن يتضمن ذلك قراءهتا من حيث حمتواها تقتصر على قراءهتا من ح
أيضاً, أي قراءة املعا،ي واألفكار اليت حتملها هذه الصور. وإذا كانت مهارة قراءة الصور من املهارات 

أن تتوافر لدى املتعلمني فإن األمر يتطلب تدريب املتعلمني على هذه املهارات,  الضرورية اليت جيب
مساعدهتم على اكتساهبا, ويؤكد على هذا املطلب كثري من الرتبويني, حيث يرى كاظم وتوجيههم و 

( أن متكن املتعلم من تفسري الصور والوصول إىل استنتاجات سليمة من العالقات 1991وجابر )
واإلشارة البصرية اليت تتضمنها يتطلب أن تنمي لديهم املهارات والعادات اليت تساعدهم على دقة 

( أن عرض الصورة على املتعلم ليس كافيًا لقراءهتا, 1919ة واملهارة يف الرتكيز, كما يرى سيد )املشاهد
 وإمنا جيب أن يعرف املتعلم كيف يشاهد الصورة أو يالحظها ليرتمجها أو يفسرها.

وبطاقة  -استخدمت الباحثة أداتني ومها )اختبار انقرائية الصور ولتحقيق أهداف البحث  
لكشف عن مستوى انقرائية الصور املتضمنة يف حمتوى كتاب العلوم للصف األول فل حتليل احملتوى(
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متعددة األمناط  من الصور حيث مت اختيار عينة قامت الباحثة بإعداد اختبار انقرائية الصور .املتوسط
باستخدام الطريقة  املتوسط األولكتاب العلوم للصف   أشكال( واملتضمنة يف -حية رسوم توضي -)صور

العشوائية البسيطة حيث مت اختيار صورتني أو ثالث صور عشوائيا من كل فصل من فصول الكتاب 
(سؤال  مت وضع سؤال 22مث اعد االختبار يف صورته األولية يف هيئة ) ( صورة.22وبلغت عدد الصور )

ل لكل صور بطريقة تستهدف من الطالبة معرفة الصورة والتعبري عن مضموهنا لفظيًا يبني على األق
 فهمها. 

هو معرفة مدى ارتباط الصور بالنصوص املصاحبة هلا يف كتاب ولتحقيق هدف البحث الثاني 
قة ومشلت بطا المحتوى تحليل العلوم للصف األول املتوسط مت بناء األداة الثانية للبحث وهي بطاقة

 التحليل يف ثالثة أبعاد )حماور( رئيسية وهي كالتايل:
 .مدى ارتباط الصورة بالفكرة األساسية للنص املصاحب هلا: وتكون من ثالثة معايري 
 دى تبسيط الصورة للمعلومات اليت حيتويها النص املصاحب هلا: وتكون من ثالثة معايري.م 
 وبني املعلومات املوجودة بالنص املصاحب هلا: دى التوازن بني املعلومات اليت تقدمها الصورة م

 وتكون من ثالثة معايري.
 –(2) متوسطة -(1) استخدمت الباحثة للتحقق من تطبيق املعايري مقياس ليكرت الرباعي: كبرية جداو 

 .(1منعدمة ) –(1قليلة )
 

 نتائج البحث:
 ميكن تلخيص نتائج البحث مبا يلي : 

  وهو اقل من %، 59بلغ مستوى انقرائية الصور يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط
 . تد،ي  مستوى انقرائية الصورأن  إىلمما يشري %10املعدل االفرتاضي املقبول 

  من إمجايل 21بلغت نسبة  الصور املقبولة تربويا يف اختبار مستوى انقرائية الصور %
 الصور.

 من إمجايل 11ملقبولة تربويا يف اختبار مستوى انقرائية الصور بلغت نسبة  الصور  غري ا %
 الصور.

   الصورة ذات االنقرائية األكثر ارتفعا يف االختبار بلغ املتوسط احلسايب إلجابات الطالبات
 %.90ومستوى االنقرائية  1من    2،19عليها

   الصورة ذات االنقرائية األكثر اخنفاضا يف االختبار بلغ املتوسط احلسايب إلجابات
 %. 20ومستوى االنقرائية  1من 1،10الطالبات عليها 
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 متحقق  وص املصاحبة هلا يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط،ارتباط الصور بالنص كان
 متوسطة.    بدرجة 

  احملور األكثر حتققاً وبدرجة كبرية يف بطاقة حتليل احملتوى للكشف عن مستوى ارتباط الصور
 ".املصاحب للنص األساسية بالفكرة الصورة ارتباطبالنصوص املصاحبة هلا هو" 

   كان الزدحام الصور وتعقيدها وتشتتها والبعد عن البساطة اثر سليب على انقرائية الصور يف
  كتاب العلوم.

 صيات البحث: تو 
 ضرورة أن تكون الصور املتضمنة يف كتب العلوم  ذات انقرائية مناسبة ملستوى الطالبات. .1
ضرورة أن يراعي يف الصور املتضمنة يف كتب العلوم جمموعة من الشروط وفق ما كشفت عنه  .1

وعدم الصور بساطة تصميم  -الدراسة احلالية مثل: أن ترتبط الصورة ارتباطا شديدا بالنص 
منها حىت ال متثل مشتتاً  يازدحامها وخلوها من املكونات اليت ال ختدم الغرض األساس

 , وأن تكون وظيفتها هامة يف احملتوى. تابلاللط

وأساليب  التعليم يف ضبط الصور بأمناطها تقنياتأن يستفاد من خارات املتخصصني يف  .2
 تناوهلا.

علومات اليت تتضمنها الصور واملعلومات أن يراعي مصممو كتب العلوم التوازن بني امل ةضرور  .1
 اليت تتضمنها النصوص املصاحبة.

ضرورة رسم خريطة واضحة للمحتوى البصري الذي ميكن أن يصاحب احملتوى اللفظي يف  .5
 الكتب املقررة.

تدريب معلمي العلوم أثناء اخلدمة على مهارات قراءة الصور واستخدامها يف تدريس العلوم مبا  .1
 ينفع الطالب.

توفري الكتيبات واإلرشادات املناسبة اليت تساعد على تنمية مهارات قراءة الصور لدى طالبات  .1
 املرحلة املتوسطة.

 

 

 أدوات البحث:
 اعتمد هذا البحث على أداتين: اختبار انقرائية الصور, بطاقة تحليل المحتوى.

 المتوسطاختبار قياس انقرائية الصور في كتاب العلوم للصف األول أوال: 
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     األسئلة جميع عن أجيبي  

 

 ما خطوات االستقصاء المتبعة في حال لم تدعم الفرضية؟  -1    

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

 

 الصورة؟ما دور الكيس األسود في  -1               

........................................................................................... 
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 ما الذي توضحه الدائرة الكبيرة في الصورة؟ -2

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

 

 

 إلى ماذا يشير اتجاهات األسهم المختلفة؟ -4                

........................................................................................... 
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 ما الذي توضحه الدوائر الكبيرة الخارجة من كل وعاء؟ -أ  -5       

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

 ما االختالفات التي  تالحظينها على األشكال الموجودة في الدوائر الكبيرة؟  -ب         

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

.  

 (؟ 0(، ورقم)1ما اسم المادة الموجودة بالوعاء رقم ) -6      

(1                 .............................................................................:) 

(1...........................................................................:)  
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 أي المخاليط أعاله يمثل مخلوطا متجانسا؟ -8          

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

 

 

 

 

إلى ماذا يشير اللون  -7

 األحمر في الشكل؟

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

.............................. 
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 عددي ثالثة أنواع من الصخور الموجودة بالرسم.  -9      

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

 اكتبي دورة صخر رسوبي ليصبح صخرا ناريا. -12       

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

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

........................................................................................... 
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 ؟سماكة أي أجزاء األرض اكبر -أ     -11

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

 طبقات األرض من الخارج إلى الداخل؟اكتبي أسماء  -ب        

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

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

 

 

 ما الذي توضحه األسهم  -10      

................................................................................ 
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إلى ماذا يشير اتجاه األسهم؟  -11
........................................................................................................
........................................................................................................

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

 
 أذكري مراحل دورة الماء من خالل الصورة ؟ -14

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

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

.............. 
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 (؟1ما الذي يشير إليه السهم رقم ) -15

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

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

 
(، واللون األحمر للسهم المشار 1اللون األزرق للسهم المشار إلية بالرقم)على ماذا يدل  -16

 ( ؟0إلية بالرقم)

 (1......................................................................................:) 

(0..........................................................................:)............
..  

1 

1 

1 
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 اذكري أربعة أنواع من األشعة الكهرومغناطيسية الموجودة في الصورة؟ -17

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

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

 
 على ماذا تدل الخطوط الحمراء في الصورة؟ -18

........................................................................................................
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 بطاقة تحليل المحتوى للكشف عن ارتباط الصورة بالنص المصاحب لهاثانيا: 
 

للوصول إىل تقدير موضوعي دقيق وشامل ملدى ارتباط الصورة بالنص يف كتاب العلوم للصف      
 األول املتوسط يف ظل املعايري املوضوعة.

 

 لمراجعا
(. التوازن بني ثقافة الكلمة وثقافة الصورة كمعيار للجودة يف حمتوى منهاج 1001األستاذ، حممود؛ والطويل، مها. )

 .29-21؛ 0غزة، ع -مجلة المؤتمر التربوي الثالثالعلوم، 

اعة (. عمان: دار الفكر للطب1. ) طتعليم األطفال المهارات القرائية والكتابية(. 1002البجة، عبد الفتاح. )
 والنشر والتوزيع.  

بيرة المعيار 
ك

 4 

سطة
متو

 1 

ليلة
ق

 0 

يفة
ضع

 1 

     .المصاحب للنص األساسية بالفكرة الصورة ارتباط أوال

     .ارتباط الصورة بعنوان النص 1
     .النص من املستهدفة الفكرة عن بدقة الصورة تعار 1
     وضوح الفكرة 2

     .لها المصاحب النص يحتويها التي للمعلومات الصورة تبسيط ثانيا
     .وفهمه املصاحب النص قراءة على تساعد 1
     واضحة من الناحية الفنية )سهولة قراءهتا، ودقة خطوط الرسم، وغري مزدمحة( 1
     البساطة والبعد عن التعقيد مع عدم وجود مشتتات. 2
ثال
 ثا

 المعلومات وبين الصورة تقدمها التي المعلومات بين التوازن مدى
 .بالنص الموجودة

 
  

 

     .للنص بالنسبةتقدمها الصورة  اليت املعلومات كميةمدى توازن   1
     مدى التوازن يف التفسري والتفصيل بني ما تقدمه الصورة بالنسبة النص. 1
     مدى التوازن يف حتقيق أهداف الدرس بني ما تقدمه الصورة بالنسبة النص. 2

     اإلمجايل
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 -)جامعة بنها (  مجلة كلية التربيةالصور املتضمنة يف كتب التاريخ باملرحلة الثانوية.  (.1991) اجلزار، جنفة قطب.
 .115 – 119 ؛5مجمصر, 

(. أثر اسرتاتيجية مقرتحة يف التفكري البصري على تنمية اخليال األديب 1009حسن , ثناء عبداملنعم رجب . )
 121؛ 121ع ، مصر–والتعبرياإلبداعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية . دراسات ىف املناهج وطرق التدريس 

- 191 . 
، النشرة اإلعالمية الدولية محو األمية البصرية في تعليم العلوم والتكنولوجيا، الرابطة(.1000ريتشاد لو، )

 .2-1؛ 1،ع05مج لليونسكو،

. ديب: دار . المنهاج: مفهومة وتصميمه وتنفيذه وصيانته(1991يوسف. )السويدي، خليفة؛ واخلليلي، 
 .190العلم؛

 . 19-15؛  1، ع1، الكويت، سانقرائية اللغة المقدمة للطفل، تكنولوجيا التعليم(. 1919سيد، فتح الباب. )

 1الكويت , س _  ليم. تكنولوجيا التع(. وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم 1990الطوجبي, حسني محدي . )
 .12 - 10؛ 1, ع 

(. القاهرة:دار النهضة 2.) ط(. الوسائل التعليمية والمنهج1991كاظم، امحد خريي؛ وجابر، عبد احلميد. )
 112-121العربية؛ 

. وكالة (. الدليل اإلجرائي لمراجعة كتب العلوم الطبيعية1011اللجنة العلمية للرياضيات والعلوم الطبيعية.)
 والتطوير .وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية. التخطيط

. عمان: مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها المناهج التربوية الحديثة(. 1001) .واحليلة، حممد ؛مرعي، توفق
 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

ارسة األنشطة التعليمية يف منوذج تدريسي مقرتح قائم (. أثر اختالف منط مم 1002امليهي، رجب السيد عبداحلميد. )
على املستحدثات التكنولوجية والنظرية البنائية على التحصيل وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكري أالبتكاري 

مصر -مجلة التربية العلميةيف العلوم لدى طالب املرحلة الثانوية ذوي مركز التحكم الداخلي واخلارجي، 
 .11-1؛  2ع  ،6مج
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