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التدسدو لالترسسلر اسي كلاسا الملسسلمي جسا لميسح للانس الحيسل لم سسيمل الللانس

التعجيميا لذلك بفضل هللا تعسللا مسو بتدسدو العجسلو لترسلر لسسلقل التدنيساع لسذا سسعي السدلل لسا
ترلير منلهلهل لتلاك

تجك المسستلداي لهسل مسل دكسد جيس ( جسي  )1122حيس ذكسر دن مسن

دلا ي ترلير المنهج الدراسي لز تجك المنلهج ن تحديق دهدااهل ل دو ملاكبتهل الترلراي
المعلصر لحللا الملتمح لا الدلى العلمجا لقصلرهل ن كسل المدلاا العجميسا لجمتعجمسين
كمسسل دكسسد جسسا دهميسسا مرا سسل ململ سسا مسسن اوس س

نسسد ترسسلير المسسنهج لمنهسسل دن يبنسسا ذلسسك

الترلير جا نتلقج تدليم لدن يرا ي خصلقص المتعجمين لخبرتهو السلبدا لكسذلك حللسلي
لمشكالي الملتمح لدن يستممر التدسدو العجمسي لالتكنللسللي لالتربسلأ لدن يدسلو جسا البحس
العجمسسي لالتلري س

لدن تتسسلاار ل س اامكلنسسلي البشسسريا لالملديسسا الالزمسساع انلسسلز

جسسا اللل س

الصحيح
ليسسرى (محمسسلد  )1112دن المدصسسلد بترسسلير المسسنهج تصسسحيح دل

سسلد تصسسميم بلدخسسلل

تلديداي لمستحدملي اي مكلنلتس ع لتحسسين العمجيسا التعجيميسا لتحديسق دهسدااهل اسي حسين يشسير
(الكسسبلني  ) 1121لسسا دن ترسسلير المسسنهج يمكسسن دن يسستو بسسر الدراسسسلي المدلرنسسا التسسي تترجس
مدلرنا المنلهج الدراسيا اي الملتمسح بمميالتهسل اسي الملتمعسلي المتددمسا حيس

يتسلاار اسي هسذ

الملتمعلي الخبراء العلمجلن جا بنلء النملذج لتدليمهل لترليرهل جا دس

جميا تلريبيا

تتجدف المستحدملي من العجلو لالتكنلللليل لتربرهل بحلللي الملتمح لالفرد
ليتدلى ذلك امهتملو اي ظل نتلقج مشلركا رال الممجكا العربيا السعلديا المخيبا لآلمسلل اسي
الدراسا الدلليا لتللهلي تعجسيو الريلضسيلي لالعجسلو (التيمسز) The Trends in International

) Mathematics and Science Study (TIMSSسلمي 1112و ل 1112و ,لالتسي دظهسري
ضسعف نتسلقج رسال الممجكسا مدلرنسا بللمتلسسسر العسللمي لب يسرهو مسن رسال السدلل المشسسلركا
اوخسسرىع ذ كلنسسي هسسذ النتسسلقج ممشسسرال جمي سل ل جسسا ضسسعف مسسستلى رسسال الممجكسسا اسسي العجسسلو
لالريلضسسيلي بيسسد دن هسسذا الضسسعف شسسلل ح لزار التربيسسا لالتعجسسيو جسسا ترسسلير منسسلهج العجسسلو
لسسسسل دهل جسسسا خسسسراج مشسسسرلو الريلضسسسيلي لالعجسسسلو الربيعيسسسا بتبنسسسي سجسسسسجا للميسسسا اسسسي

التخصصين لتعريبهسل لملاءمتهسل (لزار التربيسا لالتعجسيو 2321هسـ) لقسد بدسدب بللمشسرلو
لربدي منتللت تربيدل ل تدريليل ل اي المرحجا الملنليا ابتداء من العلو الدراسي 2321/2322هـ
للكسسلن الكتسسل المدرسسسي يدعسسد دحسسد دهسسو نلصسسر المسسنهج المدرسسسي حي س يمكسسد (بلمشسسمل
حيس

 2321هـ) جا دن يضبر مجيا التعجو لالتعجيو لهل المرلح اوسل
اي تعجيم لالرلل اي دراست لمن دم لو الن الكت المدرسيا تمدأ دلرال مه لمل ل اي تللي
التسسدري

داخسسل الفصسسل ليشسسير دلتبسسلت

يعتمسد جيس المعجسو
مجيا

) (Altbach, 1991لسسا دن  %27مسسن المعجمسسين اسسي

اللميلي المتحد يعتمدلن ا تملدال دسلسيل ل اي تدريسهو جا الكت المدرسيا كمل دشلري دراسا
التللهلي العللميا اي الريلضيلي لالعجلو "التيمز"  TIMSS-1995لا تللي الكتس المدرسسيا
مملرسلي معجمي العجلو جا مستلى العللو ,لدنهو يدضلن دكمسر مسن  %71مسن لقسي تدريسسهو
اي اونشرا التي تتضمنهل الكت المدرسيا ()Beaton, et al., 1996
ل جا الرغو من قدو المصلدر السلبدا التي تمكد جا دهميا الكتل المدرسي اي تلليس

مجيسا

تعجسسو الرسسال  ,الن س م يسسزال يحظسسا بتجسسك اوهميسسا لخصلص سل ل اسسي السسدلل التسسي تتبنسسا الكت س
المدرسيا الملحد لت ي ايهل المعليير الخلصا بتدري

التخصصسلي المختجفسا ,لمنهسل الممجكسا

العربيا السعلديا
لهداي الدراسا الحلليا لا التعرف

جا الصعلبلي التي تلال رال

الصف الملني

الملنلأ اي دراسا مدرر الكيميلء من للها نظرهو لالمتعجدا بللمحتلى لاونشرا لاودلاي
لالتدليو لالللان

الفنيا لجكتل

لالللان

اللصفي المسحي لتضمن ملتمعهل لميح رال

الخلصا بللرلل

لا تمدي الدراسا جا المنهج

الصف الملني الملنلأ ربيعي اي المدار

الحكلميا اي مدينا الريلض اي الفصل الدراسي الملني من العلو الدراسي 2322/2321هـ
ص لم َو
د
ل ددهو ( )27871رللبل ل اي حين تضمني ينا الدراسا ( )171رللبل لللمح بيلنلي البح
استبيلن يحتلأ جا ( )21ادر ضمن خمسا محللر
لتلصجي نتلقج الدراسا لا حصلل الصعلبلي المتعجدا بللتدليو جا الرتبا اوللا مو تجتهل
المتعجدا بللمحتلى مو اونشرا لاودلاي مو الللان
لجكتل

الخلصا بللرلل

مو الللان

الفنيا

كمل دظهري النتلقج دو لللد ارلق ذاي دملا حصلقيا ند مستلى ( )1017اأقل اي

تددير الصعلبلي المتعجدا بللمحتلى لاونشرا لاودلاي لكذلك المتعجدا بللرال

دنفسهو

بلختالف مت ير التددير العلو اي الصف اولل الملنلأ لدظهري النتلقج ديضل دن الرال
الحلصجين جا تددير مدبلل يعلنلن من الصعلبلي المتعجدا بللللان

الفنيا لجكتل

دكمر من

غيرهو ممن حصل جا تدديراي جيل لدن الفرق دال حصل لقيل ل ند مستلى ( )1017اي تحديد
مستلى صعلبا ادراي محلر التدليو لذلك لصللح الرال الحلصجين جا تددير ليلد ل لدال
توصيات ومقترحات الدراسة :
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي:
 2لضح السدبل المنلسباع لجحد من الصعلبلي التي تلال رال

الصف الملني الملنلأ اي

دراسا مدرر الكيميلء
 1العمل جا تدجيل ملضل لي كتل الكيميلء المدرر جا الصف الملني الملنلأ
 2امهتملو بتحسين تلهيزاي المختبر اي المدار
 3زيلد اللسلقل التعجيميا ذاي الصجا بملضل لي كتل الكيميلء المدرر جا الصف نفس
 7العمل جا

لد صيلغا بلراي كتل الكيميلء المدرر جا ذلك الصف برريدا مبسرا

 6بيلن دهميا مترجبلي المدرر المرتبرا بللتدليو ممل (مجف اانللز لالمرليلي) لجرلل
لللي دمر
 2تدجيل د بلء المدرر المرتبرا بللتدليو ممل (مجف اانللز لالمرليلي)
كما يقترح الباحث القيام بالدراسات التالية
2

دراسلي مستدبجيا لاايا حلل سدبل الحد من الصعلبلي التي تلال رال

الصف الملني

الملنلأ اي دراسا مدرر الكيميلء
1

دراسا مملمجا لجدراسا الحلليا اي مدرراي دخرى

ممل اوحيلء

لالفيزيلء

لالريلضيلي لالعجلو
2

دراسا مملمجا لجدراسا الحلليا اي مدرر الكيميلء لصفلف دخرى

3

دراسا الصعلبلي المتعجدا بللتدليو التي تلال الرال اي مدرراي العجلو الربيعيا
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شر لد

اي 2323/2/17هـ جا الرابر http://linkshrink.com/9cy
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