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في ضوء لممرحمة اإلعدادية تحميل محتوى كتب العموم  إلى الدراسة ىدفت مستخلص الدراسة:
 ، Next Generation Science Standards,( NGSS) معايير العموم لمجيل القادم

 وذلك ؛لممرحمة اإلعدادية  العموم كتب تحميل خالل من التحميمي الوصفي المنيج تواستخدم
من كتب  الدراسة مجموعة وتكونت.(NGSS)القادم لمجيل العموم لمعايير تضمينيا مدى لتحديد

 تاأدا وتمثمت م، 8162- 8162المرحمة اإلعدادية في العام الدراسي العموم المقررة عمى 
صمت الدراسة و وت .محتوىال تحميل بطاقة ، وئمة بمعايير العموم لمجيل القادمقا في الدراسة

بدرجة كبيرة إلى أنو بالنسبة لمجال عموم الحياة فقد توافرت الممارسات العممية واليندسية 
 و ،% 41.4بنسبة بدرجة منخفضة و  األفكار المحورية بينما توافرت %،611وبنسبة 

%. وبالنسبة لمجال الفيزياء فقد  44.64بنسبة و  بدرجة متوسطة توافرت المفاىيم الشاممة
وتوافرت األفكار المحورية  ،%611كبيرة وبنسبة العممية واليندسية بدرجة  توافرت الممارسات
كبيرة وبنسبة ) العابرة( بدرجة  الشاممةالمفاىيم ، وتوافرت %44بنسبة بدرجة كبيرة و 

. وبالنسبة لمجال عموم األرض والفضاء فقد توافرت الممارسات العممية واليندسية 611%
 44.4بة سبنبدرجة منخفضة و  ، بينما توافرت األفكار المحورية%611كبيرة وبنسبة بدرجة 
%. وبالنسبة لمجال التصميم 46.4بنسبة بدرجة كبيرة و  وتوافرت المفاىيم الشاممة% ، 

عدم توافر  %،611كبيرة وبنسبة بدرجة اليندسي فقد توافرت الممارسات العممية واليندسية 
 بدرجة كبيرة وبنسبة  وتوافر المفاىيم الشاممة ) العابرة(، ليذا المجالأي من األفكار المحورية 

كتب العموم لممرحمة اإلعدادية ولم تتضمنيا  وردت فيالتي  الموضوعاتأن أكثر  .611%
% ، وسرعة التفاعالت الكيميائية  86.4معايير العموم لمجيل القادم ىي العدسات وبنسبة 

  %.67.44% ، والمرايا بنسبة 61.84وبنسبة 

 .المرحمة اإلعدادية العموم، كتب ،( NGSS )معايير: المفتاحية الكممات
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Abstract: 

 The study aimed to analyze the content of science textbooks for the 

preparatory stage in the light of the next generation science standards 

(NGSS). The study group consisted of science text books scheduled for the 

preparatory stage in the academic year 2018-2019, and the study tools was 

a list of (NGSS) and content analysis card designed in the light of the list. 

The study finding that: for the field of life sciences, science and 

engineering practices were found in high degree and 100% percent , while 

the disciplinary core ideas were found in low degree and 46.7% percent, 

and crosscutting concepts were found in middle degree and 57.14% 

percent. In the field of physics, science and engineering practices were 

found in high degree and 100% percent , the disciplinary core ideas were 

found in high degree and 75% percent, the crosscutting concepts were 

found in high degree and 100% percent. As for the field of Earth and 

space sciences, science and engineering practices were found in high 

degree and 100% percent, while the disciplinary core ideas were found in 

low degree and 45.5% percent, and crosscutting concepts were  found in 

middle degree and 71.4% percent. As for the field of engineering design, 

science and engineering practices were found in high degree and 100% 

percent , didn't find any disciplinary core ideas in this field, and 

crosscutting concepts were found in high degree and 100% percent. The 

most topics contained in the science textbooks for the preparatory stage 

and not included in( NGSS) are lenses at 21.5%, and the speed of chemical 

reactions by 16.25%, and mirrors by 13.75%. 

Keywords: NGSS Standards, science books, preparatory stage.  
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 مكدمة:

تنبع أىمية االىتمام بتطوير مادة العموم بكونيا معيارا لمدى تقدم الدول فيي األساس     
ك فيي منبع االبتكار في وكذل، اليامة لشغل بعض الوظائف والمينالذي يقوم عميو اإلعداد 

طح عمى س الحياةالتي تواجو المشكالت والعقبات الكثير من تساعد في حل  كما، االقتصاد
 األرض.

المستمرين ألن ة كانت كتب مادة العموم عرضة لمتحديث والتطوير ونظرا ليذه األىمي   
يمثل األساس في  فيومن أىم المصادر التعميمية في المؤسسة التربوية الكتاب المدرسي 

المنيج المقرر عمى التالميذ والطالب في كافة المراحل الدراسية، كما يوفر الكتاب المدرسي 
 (.671، 8166الخوالدة، ) وية الالزمة لتحقيق األىداف التعميمية المطموبة الخبرات الترب

المعايير من أجل ذلك كان السعي إلى بناء الكتب الدراسية في مادة العموم عمى أحدث     
كمعايير جديدة لتعميم العموم بفاعمية في وتأتي معايير تعميم العموم لمجيل القادم بيا، المتعمقة 

مجموعة من توقعات األداء التي تصف ما ينبغي أن تشمل التي و القرن الحادي والعشرين 
عموم  -في مجاالت العموم المختمفة ) الفيزياءيعرفو الطالب ويكونوا قادرين عمى القيام بو 

(، وذلك في كل صف  يقات العممتطب -اليندسة والتكنولوجيا -األرض والفضاءعموم  – الحياة
 (. 411،  8161) حسانين، دراسي بدءا من رياض األطفال وحتى نياية المرحمة الثانوية

 عقود من تستفيد التي المعايير من حديثة مجموعة مومعايير تعميم العموم لمجيل القاد     
يا في الرئيسية الموضوعات وتشمل ،العموم لتعميم ومتسقة مبتكرة صورة لتقديم األبحاث من

 ،المختمفة العممية التخصصات عبر االتصاالت مع والتعامل بالعموم، والقيام التعمم بين التداخل
 األساسية الدولة معايير مع العموم معايير وتنسيق اليندسة، ودمج ،قدرات المتعممين وتطوير

 (. Bybee,2014 ,212) والرياضيات اإلنجميزية المغة لفنون المشتركة
 ،ية في تعميم وتعمم العمومكما تقدم معايير العموم لمجيل القادم رؤية جديدة ونقمة نوع    

التدريس وتمثل تغييرا جذريا لما يحدث في الفصول الدراسية أثناء تعميم مادة العموم بتحول 
بعمل العموم إلى مكان يقوم فيو الطالب حول العموم في الفصول من مكان يتم فيو التعمم 

  (. Houseal,2016,3) بالطريقة التي يقوم بيا العمماء
 العممية الممارسات ة من ثماني(  NGSSوتحدد معايير تعميم العموم لمجيل القادم )    

 وتحديد األسئمة طرحأثناء تدريس مادة العموم وىي  الفصول في لالستخدام واليندسية
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 البيانات وتحميل ، التحقيقات وتنفيذ وتخطيط ، النماذج واستخدام وتطوير المشكالت،
 ، الحمول وتصميم التفسيرات وبناء ، الحسابي والتفكير الرياضيات واستخدام وتفسيرىا،
 وتقييميا المعمومات عمى والحصول ، األدلة من الحجة في والمشاركة

  (. Rowland,2014 ,4)ونقميا
مجموعة من الدراسات  قامتونظرا لحداثة وأىمية معايير تعميم العموم لمجيل القادم فقد     

 فيدفت دراسة  أبو حاصل واألسمري ،في ضوئيابتحميل وتقويم محتوى المناىج الدراسية 
 القادم الجيل معايير ضوء في الثانوية بالمرحمة األحياء منيج محتوى ( إلى تقويم 8162)

أن ، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا  السعودية العربية بالمممكةالعموم  في
 تقييم " كانالثانوي الثاني و األول  ينأكثر المؤشرات تكرارا في محتوى منيج األحياء بالصف

، كما أظيرت  % ( عمى التوالي 27، و)% ( 12" وبنسبة مئوية بمغت ) واالستنتاجات األدلة
وقامت دراسة ال كاسي  فين األول والثاني بدرجة متوسطة.المؤشرات في الصالنتائج تضمين 

لجيل ا( بتقويم محتوى منيج العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء معايير 8162)وحكمي
، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا أن توافر معايير العموم ( NGSS)القادم

ية كانت منخفضة لممرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودفي كتب العموم لمجيل القادم 
مجال عموم الحياة جزئيا في محتوى منيج العموم ، وتوافر %( 46.77)وبنسبة عامة بمغت 

النظم %(، وتوافر موضوع " العالقات المترابطة في 16لمصف الخامس االبتدائي وبنسبة )
ىتمت ا اكم محتوى منيج العموم بالمرحمة االبتدائية. %( في 41.77البيئية" جزئيا وبنسبة )

 مصر بجميورية الثانوية بالمرحمة الحياة عموم مناىج محتوى( بتقويم 8164عمر) دراسة 
وتوصمت الدراسة في نتائجيا النيائية  (NGSS)لمجيل القادم العموم معايير ضوء في العربية
( ويشير ىذا   7.48التركيب والوظيفة بمغ ) أن متوسط درجة توافر معايير موضوع إلى  

متوفرة بدرجة كبيرة، وأن متوسط درجة توافر معايير المتوسط إلى أن معايير ىذا الموضوع 
( ، وىو متوسط يشير  7.84موضوع المواد والطاقة في الكائنات الحية والنظم البيئية بمغ) 

موضوع  ط درجة توافر معاييرتوفر معايير ىذا الموضع بدرجة متوسطة ، وأن متوسإلى 
ويشير ىذا المتوسط إلى عدم توفر معايير (، 1.18العالقات المتبادلة في النظم البيئة بمغ)

(  6.44درجة توافر معايير موضوع الوراثة وتنوع الصفات بمغ ) ىذا الموضوع ، وأن متوسط 
ويشير ىذا المتوسط إلى توفر معايير ىذا الموضوع بدرجة متوسطة، وأن متوسط درجة  ،
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( ويشير ىذا المتوسط إلى عدم توفر  1توافر معايير موضوع االنتخاب الطبيعي والتطور بمغ)
  معايير ىذا الموضوع.

 في ( NGSS )معاير نظام ودمج تحميل إلى  Holm et al. ( 2017 )ىدفت دراسةكما     
 ، األساسية األفكار معايير ضوء في الثامن الصف وحى السادس الصف من العموم مناىج

 نتائج وأظيرت الصف، مستوى ريمعاي و واليندسة العموم وممارسات الشاممة، والمفاىيم
 ال أنيا ،الطالب وعينات البشرية، والموارد المعمم، وأدلة المدرسية، مكتبل األولية التحميل
 ،المقررة عمى الطالب الدراسية المناىج يغطييا محتوى الي الموضوعات مع جيد بشكل تتفق
 في العموم لبرنامج الشاممة المواءمة عممية أن العموم مناىج تطوير بعد نتائجال أظيرت كما

 العموم تعميم مجال في الحالية التوقعات يبيم 68 -1من المتحدة الواليات في العموم مجال
 .والدولي ينالوط الصعيدين عمى
  القادم لمجيل العموم معايير توافر مدى معرفة ( إلى8164)وىدفت دراسة  العتيبي والجبر   

) (NGSS بوحدة المتوسط والثاني واألول االبتدائي، السادس لمصفوف  العموم كتب في 
 مؤشرات جميع تضمين مدى أن الدراسة، نتائج وأظيرت السعودية، العربية المممكة في الطاقة
 واألول االبتدائي، السادسبالصفوف  الطاقة وحدات في واليندسية العممية الممارسات معايير

 التخطيط" معيار عدا ما متوفرة، غير أو منخفضة كانت )المتوسط والثاني المتوسط،
 ، (%48.64)بمغت متوسطة بنسبة جاء االبتدائي السادس الصف بكتاب" واالستقصاء

 وبنفس ،(%77.7) لتبمغ المتوسط الثاني الصف كتاب في المعيار ىذا نسبة نخفضتاو 
 تضميناً  المعايير أقل أن النتائج وأظيرت ،"النماذج واستخدام التخطيط" معيار جاء النسبة
 (% 4.74)بمغت بنسبة" الحمول وتصميم اإليضاحات إنشاء" معيار ىو المستيدفة بالكتب
 لم حين في المتوسط، الثاني الصف بكتاب (% 4.46)و ،االبتدائي السادس الصف بكتاب

 قصور وجود النتائج أظيرت كما المتوسط، األول الصف بكتاب المعايير ىذه من أي ضمنتي
 ىذه ُتضمن لم إذ الطاقة وحدة محتوى في ( NGSS ) لمعايير والتتابع المدى مصفوفة في

 .المتوسط األول لمصف العموم كتاب في المعايير
بمجال توافر الممارسات العممية واليندسية ( إلى 8164 )وراغبعيسى  دراسةوتوصمت    

األفكار وتوافر ، (77.7عموم األرض والفضاء بكتب العموم بالمرحمة اإلعدادية بنسبة )
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(، وتوافر المفاىيم المشتركة 48.4المحورية لمعايير العموم لمجيل القادم بنسبة )
 .(44.4بنسبة)

ويظير مما سبق أنو عمى الرغم من أىمية ما تقدمو معايير تعميم العموم لمجيل القادم من    
تحميل قامت بمميزات، وما تؤكد عميو من ممارسات فإنو ال توجد دراسة في حدود عمم الباحث 

، ولذلك تأتي ىذه بصورة متكاممة في ضوئيامحتوى كتب العموم في المرحمة اإلعدادية 
في ضوء بجميورية مصر العربية محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية  الدراسة لتحميل

 .العموم لمجيل القادممعايير 
 مشللة الدراسة:

باألزىر الشريف بجميورية مصر العربية لمدة نظرا لعمل الباحث معمما لمادة العموم     
فقد الحظ وكذلك عممو لفترة مشرفا )موجيا( لمادة العموم بالمممكة العربية السعودية  طويمة،

بجميورية مصر العربية منذ بداية القرن الباحث أن عمميات التطوير بالنسبة لكتب العموم 
تتمثل بصورة أساسية في التطوير عن طريق نقل الحالي وبعد مرور عقدين تقريبا من بدايتو 

إلى كتاب الصف الثاني اإلعدادي ومن مثال من كتاب الصف األول اإلعدادي الموضوعات 
، وكذلك اقتصرت كتاب الصف الثالث اإلعدادي وىكذاكتاب الصف الثاني اإلعدادي إلى 

من ىذه الكتب بعد أن يقوم  أو الدروس عمميات التطوير عمى حذف بعض الموضوعات
، أما في المممكة العربية لتخفيف عمى الطالبالطالب بدراستيا لمدة عام أو عامين بداعي ا

 الخاصة بمادة العموم وذلك السعودية فقد تمت عمميات تطوير جذرية لمحتوى الكتب الدراسية
 والعموم الرياضيات مناىج تطوير خالل مشروع من عالمية، تعميمية مقررات سمسمة بتبني

 بعدمكجروىيل األمريكية  وذلك بتطبيق مجموعة من الكتب الخاصة بمجموعة الطبيعية،
 ا لتناسب بيئة التعمم في المممكة العربية السعودية.تييئتيترجمتيا و 

تطوير وتحديث محتوى كتب العموم في ضوء المستجدات العممية يظير مما سبق أىمية     
، وعمى الرغم من حداثة وأىمية معايير لمتربية العممية لك طبقا ألحدث المعايير العالميةوكذ

بمحاولة تحميل كتب العموم تعميم العموم لمجيل القادم فإنو لم تقم دراسة في حدود عمم الباحث 
ومن ىنا جاءت ،بصورة متكاممة  لممرحمة اإلعدادية بجميورية مصر العربية في ضوئيا

ميورية مصر العربية في ضوء الحاجو إلى تحميل محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية في ج
 .العموم لمجيل القادممعايير 
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 المعايير ىذه توافر مدى عن الكشف في الحالية الدراسة مشكمة تحددت سبق ما ضوء في   
 العموم معايير في ترد لم موضوعات من الكتب ىذه تناولتو ما وتحديد العموم، كتب بمحتوى
 مصر بجميورية اإلعدادية لممرحمة العموم كتب محتوى تحميل طريق عن وذلك. القادم لمجيل
 .القادم لمجيل العموم معايير ضوء في العربية

 سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: أسئلة الدراسة:
الواجب توافرىا في محتوى كتب العموم لممرحمة  (NGSS)ما معايير العموم لمجيل القادم  -6

 اإلعدادية؟
 في كتب العموم لممرحمة اإلعدادية؟   (NGSS)ما مدى توافر معايير العموم لمجيل القادم  -8
 العموم معايير تتضمنيا ولم اإلعدادية لممرحمة العموم بكتب وردت التي ما الموضوعات -7

 ؟(NGSS) القادم لمجيل
 ىدفت الدراسة الحالية إلى : :أيداف الدراسة

كتب ى والواجب توافرىا في محتو  (NGSS)لمجيل القادم  العمومإعداد قائمة بمعايير  -6
 العموم لممرحمة اإلعدادية.

في كتب العموم لممرحمة  (NGSS)العموم لمجيل القادم  الكشف عن مدى توافر معايير -8
 اإلعدادية.

ولم تتضمنيا معايير التي تحتوييا كتب العموم لممرحمة اإلعدادية  الموضوعاتتحديد   -7
 . (NGSS) العموم لمجيل القادم

 تتضح أىمية الدراسة الحالية في أنيا: أيمية الدراسة:
في كتب العموم لممرحمة الواجب توافرىا  (NGSS)معايير العموم لمجيل القادمتقدم قائمة ب -6

 اإلعدادية.
في ضوء جوانب القوة وجوانب الضعف في محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية  دتحد -8

لالستفادة منيا في حال القيام بتطوير كتب العموم  (NGSS)معايير العموم لمجيل القادم 
 لممرحمة اإلعدادية.
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 يتفق بما وتطويرىا العموم كتب تحميل وتقويم عمى المناىج ومصممي مخططي تساعد قد -7
 في الحديثة التوجيات عن بعدىا أو ياقرب مدى عمى والوقوف ،( NGSS )معايير مع
 .وتصميميا الطبيعية العموم مناىج بناء

مما ينشر الوعي بيا بين موجيي  (NGSS)القاء الضوء عمى معايير العموم لمجيل القادم  -4
 ومعممي مادة العموم والميتمين بالتربية العممية.

 مصطلحات الدراسة: 

العموم بالمرحمة  كتب محتوى تحميل إلى ييدف الذي األسموب بويقصد  تحميل المحتوى:
معايير تعمم العموم  تتضمن والتيالتحميل  فئات إعداد خالل من وكيفيًا، كمياً  تحميالً اإلعدادية 

 .ىذه الكتبالواجب توافرىا في محتوى  (NGSS)لمجيل القادم 
ىي الكتب الدراسية المقررة عمى طالب وطالبات المرحمة كتب العموم لممرحمة اإلعدادية: 

اإلعدادية العامة واألزىرية بجميورية مصر العربية والتي يتم من خالليا تدريس مادة العموم 
 م. 8162– 8162في العام الدراسي 

ىي مجموعة المعايير التي انطمقت من مجمس  :(NGSS)معايير العموم لمجيل القادم
في الواليات المتحدة األمريكية لتقدم رؤية جديدة لمتربية العممية ،  (NRC)البحث الوطني 

ثالثة أبعاد ىي الممارسة العممية واليندسية واألفكار المحورية التخصصية وتكونت من تكامل 
 بين األفرع المختمفة لمعموم.، والمفاىيم المشتركة 

 اإلطار الهظزي:

عندما شرعت مجموعة من م  8161بدأت فكرة معايير تعميم العموم لمجيل القادم في عام     
من  في مشروعالجمعيات والمؤسسات الميتمة بتطوير تعميم العموم في الواليات المتحدة 
، وكانت  م8167خطوتين وصمتا في النياية إلى ىذه المجموعة من المعايير وذلك في عام 

 (.NRC,2013,2) ما:ىاتين الخطوتين ى
عن طريق  الخطوة األولى ىي إصدار إطار عام لتعميم العموم في الواليات المتحدة األمريكية

 األبحاث وشمل ىذا اإلطار أحدث، 8166وذلك في عام  (NRC)لمبحوث الوطني المجمس
وتم فيو تحديد ما يجب عمى الطالب من مرحمة رياض األطفال  والتربية العممية العموم حول
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( تعممو والقيام بو من خالل مادة العموم بفروعيا K – 12)وحتى نياية المرحمة الثانوية
 .المختمفة

وكانت الفكرة األساسية التي من أجميا تم وضع اإلطار ىي ضمان أنو بنياية المرحمة     
كون المعرفة الكافية والالزمة في العموم واليندسة لممشاركة الثانوية  يكون جميع الطالب يمم

في مناقشات عامة حول القضايا المجتمعية ذات الصمة ، كما تكون لدييم القدرة عمى 
، وتصبح لدييم القدرة عمى لوجية التي تواجو حياتيم اليوميةمواجية المشكالت العممية والتكنو 

المدرسة، باإلضافة إلى امتالكيم الميارات الالزمة االستمرار في التعمم وطمب العمم خارج 
لدخول المين التي يختارونيا في مجاالت العموم واليندسة وغيرىا من المجاالت التي 

 .(NGSS,2013A,1يحتاجون إلييا مستقبال ) 
وتعاون إلى مجموعة من المعايير بمساعدة ىذا اإلطار العام  الثانية  كانت تطويرالخطوة 

الجمعية  ،ماألكاديمية الوطنية لمعمو مجموعة من الييئات والمؤسسات التعميمية ومنيا 
  .إنجاز، منظمة األمريكية لتقدم العموم، الجمعية القومية لمعممي العموم

في مجموعة من  8167وجاءت معايير تعميم العموم لمجيل القادم والتي صدرت في عام    
في فرع معين من  مرحمة من المراحلكل عمى المعايير الخاصة بلوثائق اشتممت كل منيا ا

، بحيث تحتوي كل وثيقة في بدايتيا عمى فروع العموم التي تتعمق بيا ىذه المعايير
عمييا، ثم مقرر العموم في ىذه المرحمة فرع الموضوعات التي من الواجب اشتمال محتوى 

الخاصة بكل موضوع من ىذه  لمجيل القادمالخاصة بتعميم العموم تأتي بعد ذلك المعايير 
ىذه المعايير في جدول بحيث جاءت في قمة الجدول توقعات األداء  تنظيم، وتم الموضوعات

التي من المفترض قيام الطالب بيا عند االنتياء من دراسة العموم وفقا ليذه المعايير، ثم 
أو  منيا عمى المفاىيم الشاممةاحتوى العمود األيمن قسم الجدول بعد ذلك إلى ثالثة أعمدة 

ويقصد بيا المفاىيم العامة والتي من المفترض أن تكون مشتركة في جميع مجاالت  المشتركة
الطاقة والموضوع  -السبب والتأثير –السكون والتغير  –) األنماط(النماذج العموم مثل 

التي تختص بفرع معين من فروع العمم وغيرىا. واحتوى العمود األوسط عمى األفكار المحورية 
 -البيئية النظم في الطاقة ونقل المادة دورة -البيئية النظم في المترابطة العالقاتمثل 

الممارسات العممية واليندسية البيئي وغيرىا. واحتوى العمود األيسر عمى  النظام ديناميكية
 –أو اليندسة مثل استخدام وتطوير النماذج وتشير إلى ما يحتاجو المتعمم لكي يطبق العموم 
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بناء الحجج اعتمادا عمى  –الحمول  وتصميم التفسيرات بناء -تحميل البيانات وتفسيرىا 
 .دلة وغيرىااأل
ليست عالقة خطية لمعايير تعمم العموم لمجيل القادم والعالقة بين ىذه العناصر المختمفة      

لكي يتعمم  ووتأثير وتأثر بينيا بحيث أنبل ىي عالقة ترابط بين ىذه العناصر المختمفة 
الطالب األفكار المحورية لتخصص ما فال بد أن تكون في سياق الممارسات العممية 

بالمفاىيم المشتركة فيما بينيا، ويتحدد واليندسية مع ربط فروع المعرفة مع بعضيا البعض 
األداء المتوقع من الطالب بحيث ال يتم تقييم فيم الطالب لألفكار األساسية ك عن طريق ذل

ولكن المغزى ، فميس المغزى معرفة الطالب لممفاىيم الممارسات العممية واليندسيةبمعزل عن 
العممي وحل مشكالت ذات معنى من خالل ىو استخدام فيميم ليا لممارسة االستقصاء 

 .(NGSS,2013B,8)  لفيم العالم الطبيعي من حوليمصوالالتصميم اليندسي و 
كما يالحظ من خالل تحميل وثائق معايير تعمم العموم لمجيل القادم أن كل معيار يشمل من   
، أداءا  748إجمالي األداءات المتوقعة الخاصة بيذه المعايير  أن، و أداءات متوقعة  2: 7

 :( 8162،يب) غابعض المفردات وىي كما يميكما يظير لمممارسات العممية واليندسية 
 
 
 

 (8شكل)
 مفردات الممارسات العممية واليندسية

 
 (1شكم )

 يفرصاد انًًبرضبد انؼهًٛخ ٔانُٓضضٛخ

 

  القادم: جيللم العموم معايير تميزأوجو 
 العموم لمجيل القادم عن غيرىا من المعايير السابقة من أوجو متعددة منيا:تختمف معايير     
  (. K-12مبنية بشكل مترابط ومتماسك من ) أن المفاىيم فييا  -
 .تركز عمى التكامل بين العموم واليندسة والتكنولوجيا والرياضيات -
 تطبيق الطالب لممعارف العممية في حل المشكالت الحياتية. -
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يفية توجييات لمعممي العموم لما يجب أن يقوموا بتدريسو لطالبيم ) المحتوى( وبكتقدم  -
 التدريس) العممية(.

تستيدف األداء المتوقع من الطالب وليس المنيج ، بمعنى ما يجب أن يكون الطالب قد  -
 حصمو من معمومات، وما يجب أن يكون قادرا عمى تطبيقو منيا في نياية الدرس.

، بدال من عدد ال يحصى من تركز عمى عدد أقل من األفكار األساسية القابمة لمتعمم  -
   (. 471، 8161الحقائق والتفاصيل المرتبطة بيا) حسانين، 

وخالصة األمر أن معايير العموم لمجيل القادم رؤية جديدة تختمف عما سبقيا من معايير    
قيقية تشغمو حفي ممارسات عممية عممية وىندسية في كونيا تركز عمى انغماس الطالب 

لممشكالت التي تواجيو عن طريق قيامو  ، وتقوده إلى تصميم حمولبالمحتوى الذي يدرسو
من خالل المفاىيم المشتركة والعابرة لمفروع العممية ، لتعزز من بالربط بين النظرية والتطبيق 

ن لم تكن العموم مجال بحثو واىتمامو.  فيمو وتجعمو عنصرا فاعال في المجتمع ، وا 
 مهًج الدراسة وإجزاءاتًا:

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي بصورتو التحميمية، بيدف تحميل محتوى  مهًج الدراسة:
 لمجيل القادم.كتب العموم لممرحمة اإلعدادية في ضوء معايير العموم 

طالب  كتب العموم المقررة عمىموضوعات تكون مجتمع الدراسة من  جمتمع الدراسة:
 .م8162-8162ادية في العام الدراسي المرحمة اإلعد وطالبات

 :دراسةالجمموعة 

المقررة عمى العموم  كتب وىي موضوعات من كامل مجتمع الدراسة الدراسة مجموعة تكونت   
التربية والتعميم في الفصمين الدراسيين لمعام  وزارة منالمرحمة اإلعدادية والمعتمدة طالب وطالبات 

 الدراسة: مجموعةبعض خصائص  التالييوضح الجدول ، و م 8162- 8162 الدراسي 
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 (1جضٔل)

     انضراضخ يجًٕػخسظبئض 

انفظم  انظف و

 انضراضٙ

ػضص  انُٕع

 انٕدضاد

ػضص 

 انضرٔش

ػضص 

 انظفذبد

 68 8 3 كتبة انطبنت األٔل األٔل 1

 43 8 3 نتضرٚجبدااألَشطخ ٔ كتبة

 69 9 3 كتبة انطبنت انثبَٙ

 45 9 3 كتبة األَشطخ ٔانتضرٚجبد

 األٔل انثبَٙ  2

 

 69 8 3 كتبة انطبنت

 43 8 3 نتضرٚجبداكتبة األَشطخ ٔ

 62 7 3 كتبة انطبنت انثبَٙ

 43 7 3 كتبة األَشطخ ٔانتضرٚجبد

 68 8 4 كتبة انطبنت األٔل انثبنث 3

 44 8 4 كتبة األَشطخ ٔانتضرٚجبد

 67 7 4 كتبة انطبنت انثبَٙ

 25 7 4 كتبة األَشطخ ٔانتضرٚجبد

 642 94 44 انًجًٕع 

    بواقع كتابين لكل صف، و لمطالب ( كتب1)الدراسة تضمنت  مجموعة( أن 6ويتضح من جدول )  
( 24تتضمن ) ،( وحدة دراسية41)و لتدريبات بواقع كتابين أيضا لكل صف،لألنشطة وا( كتب  1)

 .( صفحة148في) درًسا
 : الدراسة تاأدا

 :يمى ما الباحث أعد الدراسة أىداف لتحقيق
 بجميورية اإلعدادية لممرحمة العموم كتب في توافرىا الواجب القادم لمجيل العموم بمعايير قائمة أوال:

 .العربية مصر
 .المحتوى تحميل بطاقة ثانيا:

 :املعايري قائمة إعداد خطواتأوال: 

 لممرحمة العموم كتب في توافرىا الواجب القادم لمجيل العموم بمعايير قائمة إعداد: اليدف تحديد -6
 .العربية مصر بجميورية اإلعدادية

) حسانين ، اإلعداديةقام الباحث بالحصول عمى وثائق معايير العموم لمجيل القادم لممرحمة  -8
فتم الحصول عمى المعايير الخاصة بعموم  ،من المواقع الخاصة بيا عمى شبكة اإلنترنت( و  8161

 الحياة من الموقع
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https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20LS%20topics

%20combined%206.12.13.pdf كوا تن الحصىل على الىثيقة الخاصة بوعايير الفيزياء ،

 وىقع هن ال

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20PS%20DCI%

20Combined%206.13.13.pdf والحصىل على وثيقة هعايير علىم األرض والفضاء ،

 هن الوىقع

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20ESS%20DCI

%20combined%206.13.13.pdf والحصىل على وثيقة هعايير التصوين الهندسي هن ،

خالل الوىقع 

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20ETS%20topic

s%20combined%206.12.13.pdf، ، إلى  الرجوعكما قام الباحث بوتمت ترجمة ىذه الوثائق
والدراسات السابقة التي قامت بتحميل محتوى بعض الكتب الدراسية في ضوء معايير  أدبيات المجال

،  8164وعمر، 8162وال كاسي وحكمي، 8162أبو حاصل واألسمري،) لمجيل القادم مثلالعموم 
بناء  تم، وفي ضوء ( 8164، وعيسى وراغب، 8164والعتيبي والجبر ، Holm et al.,2017و

، ويوضح معايير العموم لمجيل القادم الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية قائمة الصورة األولية من 
مع مالحظة عدم  لمجيل القادمقائمة معايير العموم ل الصورة األولية خصائص (8)الجدول التالي

 .لكل مجال احتساب العناصر المكررة في الممارسات العممية واليندسية، والمفاىيم الشاممة) العابرة(
 نمبئًخ يؼبٚٛر انؼهٕو نهجٛم انمبصو( ثؼغ سظبئض انظٕرح األٔنٛخ 2جضٔل )

انًًبرضبد انؼهًٛخ  انًجبل و

 ٔانُٓضضٛخ

 األفكبر انًذٕرٚخ

 )األضبضٛخ(

 انشبيهخ انًفبْٛى

 ) انؼبثرح(

 7 16 7 ػهٕو انذٛبح 1

 8 13 8 انفٛسٚبء 2

ػهٕو األرع  3

 ٔانفؼبء

6 1 6 

 1 3 4 انتظًٛى انُٓضضٙ 4

 22 43 25 انًجًٕع

قد  (1) لقائمة معايير العموم لمجيل القادمالصورة األولية أن  (8)يتضح من الجدول السابق    
( 47واليندسية الضرورية لتالميذ المرحمة اإلعدادية، و) ( من الممارسات العممية84احتوت عمى )

 ( من المفاىيم العابرة. 88من األفكار المحورية) األساسية(، و)

                                                           
1
 ( الصورة األولية لقائمة المعايير .1ملحق ) - 

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20LS%20topics%20combined%206.12.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20LS%20topics%20combined%206.12.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20PS%20DCI%20Combined%206.13.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20PS%20DCI%20Combined%206.13.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20ESS%20DCI%20combined%206.13.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20ESS%20DCI%20combined%206.13.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20ETS%20topics%20combined%206.12.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/MS%20ETS%20topics%20combined%206.12.13.pdf
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لمتأكد من صحة ومطابقة  (2) مختص في الترجمةبعد ذلك تم عرض ىذه القائمة األولية عمى    
خاصة بمعايير العموم لمجيل القادم، كما تم عرضيا عمى ترجمة محتويات الوثائق المختمفة ال

 ترجمة في ، وتم بناء عمى ذلك تعديل(3المختصين بالمناىج وطرق تدريس العموم) مجموعة من
ر كل مجال مع بعضيا البعض لممرحمة دون فصل كل ، كما تم دمج معايي المعايير بعض وصياغة

 معايير العموم لمجيل القادمقائمة ، وبذلك أصبحت طبقا لرؤية السادة المحكمين صف عمى حدة
جاىزة في صورتيا  العربية مصر بجميورية اإلعدادية لممرحمة العموم كتب في توافرىا الواجب

( مع بعض التعديالت في ترجمة وصياغة بعض 8النيائية بنفس المواصفات التي وردت في جدول )
 المعايير.

 : احملتوى حتليل بطاقة تصميم ثانيا:

 العموم معايير توافر مدى عن الكشف الى المحتوى تحميل بطاقة ىدفت: اليدف تحديد -
، وقام الباحث بتصميم بطاقة تحميل  اإلعدادية بالمرحمة العموم كتب في  القادم لمجيل

 المحتوى بناء عمى القائمة النيائية لمعايير تعميم العموم لممرحمة اإلعدادية.
 حمتوى موضوعات كتب العلوم للمزحلة اإلعدادية يف ضوء معايري اجليل الكادم: حتليل

 قام الباحث بعممية التحميل كما يمي:   
ىدفت عممية التحميل إلى الكشف عن درجة توافر معايير العموم لمجيل  يدف عملية التحليل:

 ( في محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية.NGSS )  القادم
والتي سبق توضيح طريقة إعدادىا استخدم الباحث بطاقة تحميل المحتوى : املستخدمةاألداة 

، من خالل وضع معايير العموم القادم لكل مجال في صورة مقياس ثنائي االستجابة         وضبطيا
ىذه المعايير في محتوى كتب العموم لممرحمة  توافرلتحديد مدى  (متوافر، غير متوافر)

 . اإلعدادية
بعرضيا عمى ) بطاقة تحميل المحتوى( تم التحقق من صدق أداة التحميل  صدق األداة:
، الذين رأو ارتباط األداة بمعايير العموم تدريس وطرق بالمناىج المختصين مجموعة من

                                                           
2
 د محمد محمود خلف ، دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية. - 
3
 ( قائمة بأسماء السادة المحكمين.2ملحق ) - 



 .معايير العلوم للجيل القادمتحليل محتوى كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية في ضوء 
 

- 6442 - 

العموم لمجيل القادم في مجاالت)عموم الحياة، الفيزياء، عموم األرض والفضاء، التصميم 
 رحمة اإلعدادية.الخاصة بالماليندسي( 

تم حساب ثبات أداة التحميل)بطاقة تحميل المحتوى( من خالل قيام الباحث بتحميل  ثبات األداة:
 من( يوما 44لممرحمة اإلعدادية ، ثم إعادة عممية التحميل مرة أخرى بعد مرور )محتوى كتب العموم 

، وقد بمغت معادلة ىوليستي ، ثم تم حساب ثبات التحميل عن طريق استخدام معادلة التحميل األول
 .( وىو معامل ثبات مرتفع ، ويعطي ثقة في نتائج التحميل1.21قيمة ثبات التحميل )

 تم استخدام الموضوع والفقرة كوحدة لعممية التحميل. وحدة التحليل:
تخدم الباحث معايير العموم لمجيل القادم والمتضمنة في بطاقة التحميل كفئات اس: فئة التحليل

 لمتحميل.
وذلك لمكشف عن مدى توافر معايير العموم لمجيل القادم في محتوى  تهفيذ عملية التحليل:

 :اآلتي النحو عمى التحميل معيار واعتمدت الدراسة  كتب العموم لممرحمة اإلعدادية.
 .(% 611 ) إلى (% 44 ) من كبيرة بدرجة متوفر -6
 (.44%من) أقل إلى (% 41 ) من متوسطة بدرجة متوفر -8
 %(. 41من) أقل إلى (% 84 ) من منخفضة بدرجة متوفر -7
 % (. 84%( إلى أقل من ) 6متوفر بدرجة منخفضة جدا من )  -4

 نتائج الدراسة ومهاقشتًا: 

 نص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى " أوال اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:

 لممرحمة العموم كتب محتوى في توافرىا الواجب( NGSS) القادم لمجيل العموم معايير ما
لوثائق معايير العموم  جابة عن ىذا السؤال تم الحصول عمى النسخ األصميةاإلعدادية؟: ولإل

 -األرض والفضاءعموم  -الفيزياء -لمجيل القادم والخاصة بالمجاالت األربعة ) عموم الحياة
الموجودة في بطاقة تحميل  والتوصل إلى قائمة بالمعايير، وتمت ترجمتيا التصميم اليندسي(

 ، وضبطيا والتحقق من صدقيا وثباتيا كما تم عرضو سابقا.المحتوى
 عمى الدراسة أسئمة من الثاني السؤال نص ثانيا اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:
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اإلعدادية؟"،  لممرحمة العموم كتب في( NGSS) القادم لمجيل العموم معايير توافر مدى ما "
ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بتحميل محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية في ضوء 

وكانت النتائج كما  معايير العموم لمجيل القادم باستخدام بطاقة تحميل المحتوى كأداة لمتحميل
 يمي:

  ػهٕو انذٛبح نًجبلانًًبرضبد انؼهًٛخ ٔانُٓضضٛخ  ( يضٖ تٕافر 3جضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

انًًبرضبد انؼهًٛخ  و

 ٔانُٓضضٛخ

انُطجخ  انتكرار فراغٛر يتٕ فرايتٕ

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

   - 1 4.5% 5 تطٕٚر ٔاضتشضاو انًُبطج. 1

   - 2 9.44% 4 تذهٛم ٔتفطٛر انجٛبَبد. 2

ثُبء انتفطٛراد) انؼهٕو(  3

 ٔتظًٛى انذهٕل )انُٓضضخ(.

  - 1 4.5% 5 

انذظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد  4

 ٔتمًٛٛٓب َٔمهٓب.

  - 5 22.7% 1 

ؽرح األضئهخ ) انؼهٕو(  5

 ٔتذضٚض انًشكهخ) انُٓضضخ(.

  - 1 4.5% 5 

   - 3 13.6% 3 تشطٛؾ ٔإجراء االضتمظبء. 6

اإلَشراؽ فٙ األصنخ انًطتُضح   7

 إنٗ انجراٍْٛ.

  - 5 22.7% 1 

فٙ  اضتشضاو انرٚبػٛبد 8

 انتفكٛر انكًٙ.

  - 4 18.2% 2 

 - % 144 22 4 8 انًجًٕع

 عموم لمجال واليندسية العممية الممارسات جميع السابق توافر ليتضح من الجدو      
كما يظير  ،% وبدرجة توافر كبيرة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة 611بنسبة  الحياة

ت الممارسات الخاصة جاء ىاألول الرتبةفي من الجدول أيضا أن توافرىا كان بنسب متفاوتة ف
البراىين  إلى المستندة األدلة في واالنخراطونقميا،  وتقييميا المعمومات عمى الحصولب

الممارسات الخاصة باستخدام الرياضيات في التفكير بينما جاءت ،%  88.4وبنسبة بمغت 
جراء ء تخطيط% ، كما جا62.8الكمي في الرتبة الثانية وبنسبة بمغت  االستقصاء في  وا 

رتبة الرابعة وبنسبة في ال البيانات وتفسير تحميل حل%، و 67.1الرتبة الثالثة وبنسبة بمغت 
( العموم)  التفسيرات بناءالنماذج ،  واستخدام تطوير ممارساتوأخيرا جاءت ، 2.11%
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في الرتبة   (اليندسة) المشكمة وتحديد( العموم)  األسئمة ، طرح(اليندسة) الحمول وتصميم
 .%  4.4، وبنسبة بمغت الخامسة 

 انًذٕرٚخ نًجبل ػهٕو انذٛبح  األفكبر( يضٖ تٕافر 4جضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

غٛر  فرايتٕ األفكبر  انًذٕرٚخ) األضبضٛخ( و

 فرايتٕ

انُطجخ  انتكرار

 انًئٕٚخ%

 ترتٛتان

 - - -   - انتركٛت ٔانٕظٛفخ. 1

 - - -   - يؼبنجخ انًؼهٕيبد. 2

تُظٛى انًبصح ٔتضفك انطبلخ فٙ  3

انكبئُبد انذٛخ        ) انُظبو 

 انؼؼٕ٘(.

  - 5 1.3 6 

انؼاللبد انًتجبصنخ ) انًتراثطخ(فٙ  4

 األَظًخ انجٛئٛخ

-   - - - 

صٔراد انًٕاص ٔتذٕالد انطبلخ  5

 األَظًخ انجٛئٛخ.فٙ 

-   - - - 

صُٚبيٛبد انُظى انجٛئٛخ) انٕظبئف  6

 ٔانًرَٔخ(.

  - 14 2.6 5 

انطبلخ فٙ انؼًهٛبد انكًٛٛبئٛخ  7

 ٔانذٛبح انٕٛيٛخ.

-   - - - 

 - - -   - انطهٕن ٔانتفبػالد االجتًبػٛخ. 8

 - - -   - تطٕٚر انذهٕل انًًكُخ. 9

   - 175 46.6 1 ًَٕ ٔتطٕر انكبئُبد انذٛخ. 14

   - 45 12.4 3 ٔراثخ انظفبد. 11

   - 55 14.6 2 تجبٍٚ ٔاستالف انظفبد انٕراثٛخ. 12

 - - -   - االَتشبة انطجٛؼٙ. 13

انضنٛم ػهٗ انُطت انًشترن  14

 ٔانتُٕع.

  - 55 14.6 2 

   - 34 8.4 4 انتكٛف. 15

  %144 375 8 7 انًجًٕع

 ما يمي:ضح تي الجدول السابق باستقراء
اإلعدادية  لممرحمة العموم كتب في الحياة عموم لمجال المحورية األفكار توافرلبالنسبة  وأن -

 لمعايير طبقا توافرىا الواجب األفكار من % 41.4وبنسبة  أفكار محورية سبعة فقد توافرت
 ،وبدرجة توافر منخفضة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة (NGSS) القادم لمجيل العموم
الحية  الكائنات وتطور جاء نمومتفاوتة ف بنسب كان توافرىا أن أيضا الجدول من يظير كما

 النسب عمى الدليل الوراثية، الصفات واختالف تباين ثم % ، 41.1في الرتبة األولى بنسبة 
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في الرتبة الثالثة  الصفات وراثة % ، ثم 64.1المشترك في الرتبة الثانية وبنسبة بمغت 
 ديناميات  %، ثم 2.1التكيف في الرتبة الرابعة وبنسبة بمغت% ، ثم  68.1وبنسبة بمغت 

 تنظيم، ثم   % 8.1في الرتبة الخامسة وبنسبة بمغت (والمرونة الوظائف) البيئية النظم
( في الرتبة السادسة وبنسبة بمغت العضوي النظام)  الحية الكائنات في الطاقة وتدفق المادة
6.7.% 
األفكار و %  47.7بنسبة  لمجال عموم الحياة مجموعة من األفكار المحورية تتوافركما لم  -

 في (المترابطة)  المتبادلة المعمومات، العالقات والوظيفة، معالجة )التركيبىي التي لم تتوافر 
 العمميات في ، الطاقةالبيئية األنظمة في الطاقة وتحوالت المواد البيئية ، دورات األنظمة

الممكنة،  الحمول االجتماعية ، تطوير والتفاعالت اليومية ، السموك والحياة الكيميائية
 الطبيعي(. االنتخاب

 ( يضٖ تٕافر  انًفبْٛى انشبيهخ) انؼبثرح( نًجبل ػهٕو انذٛبح 5جضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

ايتٕ انًفبْٛى انشبيهخ) انؼبثرح( و

 فر

انتكرا فراغٛر يتٕ

 ر

انُطجخ 

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

   - 2 24.4 2 انمٛبش ٔانتُبضت ٔانكًٛخ. 1

 - - -   - األَظًخ ًَٔبطج انُظبو. 2

   - 4 44.4 1 انتركٛت ٔانٕظٛفخ. 3

   - 2 24.4 2 األًَبؽ. 4

   - 2 24.4 2 انطجت ٔانُتٛجخ. 5

 - - -   - انطبلخ ٔانًبصح. 6

 - - -   - االضتمرار ٔانتغٛر. 7

  %611 61 7 4 المجموع
 :يتضح من الجدول السابق    
 وبدرجة توافر متوسطة % 44.8 بنسبةالمفاىيم الشاممة ) العابرة(  مجموعة منتوافر  -

 بنسب كان توافرىا أن أيضا الجدول من يظير كما .طبقا لممعيار المستخدم في الدراسة
 والكمية والتناسب القياسو %، 41.1بنسبة والوظيفة التركيب جاء في الرتبة األولىفمتفاوتة 

 .% لكال منيا81.1في الرتبة الثانية وبنسبة  والنتيجة السببو ، األنماطو ، 
% والمفاىيم غير المتوافرة  48.2بنسبة عدم توافر بعض المفاىيم الشاممة ) العابرة (  -

 (.والتغير االستقرار ،والمادة الطاقة، النظام ونماذج األنظمة) ىي
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 الفيزياءتوافر  الممارسات العممية واليندسية لمجال ( مدى 1جدول)
 في كتب العموم لممرحمة اإلعدادية

ايتٕ انًًبرضبد انؼهًٛخ ٔانُٓضضٛخ و
 فر

غٛر 
 فرايتٕ

انتكرا
 ر

انُطجخ 
 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

   - 13 9.2 3 تطٕٚر ٔاضتشضاو انًُبطج. 1
   - 12 8.5 4 تذهٛم ٔتفطٛر انجٛبَبد. 2
انتفطٛراد) انؼهٕو(  ثُبء 3

 ٔتظًٛى انذهٕل )انُٓضضخ(.
  - 9 6.3 5 

انذظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد  4
 ٔتمًٛٛٓب َٔمهٓب.

  - 13 9.2 3 

ؽرح األضئهخ ) انؼهٕو( ٔتذضٚض  5
 انًشكهخ) انُٓضضخ(.

  - 7 4.9 6 

   - 46 32.6 1 تشطٛؾ ٔإجراء االضتمظبء. 6
اإلَشراؽ فٙ األصنخ انًطتُضح   7

 إنٗ انجراٍْٛ.
  - 13 9.2 3 

اضتشضاو انرٚبػٛبد فٙ انتفكٛر  8
 انكًٙ.

  - 28 19.8 2 

 - % 144 141 4 8 انًجًٕع

 :من الجدول السابق يتضح أنو     
 لممرحمة العموم كتب في الفيزياء لمجال واليندسية فر جميع الممارسات العمميةاتو  -

% وبدرجة توافر كبيرة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة ، كما  611بنسبة  اإلعدادية
جراء االستقصاء اجاء ف يتضح من الجدول توافر ىذه الممارسات بنسب متفاوتة  لتخطيط وا 

 التفكير في الرياضيات جاء استخدام% ، كما  78.1وبنسبة مئوية بمغت في الرتبة األولى 
، النماذج واستخدام %، وحل في الرتبة الثالثة تطوير 62.2الكمي في الرتبة الثانية وبنسبة 

البراىين في  إلى المستندة األدلة في ونقميا، و اإلنخراط وتقييميا المعمومات عمى و الحصول
البيانات  وتفسير في الرتبة الرابعة تحميل% ، بينما حل  2.8الرتبة الثالثة وبنسبة بمغت 

 الحمول وتصميم( العموم) التفسيرات بناء% ، وفي الرتبة الخامسة  2.4وبنسبة بمغت 
) المشكمة وتحديد( العموم) األسئمة طرحوفي الرتبة السادسة %،  1.7وبنسبة  (اليندسة)

 %. 4.2وبنسبة مئوية بمغت  (اليندسة
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 ( يضٖ تٕافر األفكبر انًذٕرٚخ نًجبل انفٛسٚبء 7جضٔل)

 كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ فٙ

غٛر  فرايتٕ األفكبر  انًذٕرٚخ) األضبضٛخ( و

ايتٕ

 فر

انُطجخ  انتكرار

انًئٕٚخ

% 

 انترتٛت

   - 54 9.7 5 تركٛت ٔسٕاص انًبصح. 1

   - 125 24.2 1 انتفبػالد انكًٛٛبئٛخ. 2

   - 95 18.4 3 يفبْٛى انطبلخ. 3

 - - -   - تطٕٚر انذهٕل انًًكُخ. 4

   - 144 19.4 2 انمٕٖ ٔانذركخ. 5

   - 25 4.8 7 إَٔاع انتفبػالد. 6

   - 14 1.9 9 االدتفبظ ثبنطبلخ ٔتذٕالد انطبلخ. 7

   - 15 2.9 8 انؼاللخ ثٍٛ انطبلخ ٔانمٕح. 8

 - - -   - تذضٚض ٔتٕطٛف انًشكهخ انُٓضضٛخ. 9

   - 35 6.7 6 سٕاص انًٕجبد. 14

   - 64 11.6 4 االشؼبػبد انكٓرٔيغُبؽٛطٛخ. 11

 - - -   - تكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد. 12

  %144 515 3 9 انًجًٕع

 :باستقراء الجدول السابق يتضح
  % 44 بنسبة اإلعدادية لممرحمة العموم كتب في الفيزياء لمجال المحورية األفكار توافر -

توافر كبيرة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة ، كما يظير من الجدول تفاوت  وبدرجة
الكيميائية بنسبة  جاء في الرتبة األولى التفاعالتفنسب توافر ىذه األفكار المحورية 

 %، وفي الرتبة الثالثة 62.4والحركة وبنسبة  القوى%، وفي الرتبة الثانية 84.8

الكيرومغناطيسية  االشعاعات وفي الرتبة الرابعة %، 62.4الطاقة وبنسبة مفاىيم
وفي  ،% 2.4وبنسبة المادة  وخواص تركيب%، وفي الرتبة الخامسة 66.1وبنسبة 

 التفاعالت أنواع %، وفي الرتبة السابعة  1.4وبنسبة  الموجات الرتبة السادسة خواص
%،  8.2والقوة وبنسبة  الطاقة بين العالقة وفي الرتبة الثامنة، % 4.2وبنسبة بمغت 

 %. 6.2وبنسبة  الطاقة وتحوالت بالطاقة االحتفاظ وفي الرتبة التاسعة
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 لممرحمة العموم كتب في الفيزياء لمجال مجموعة من األفكار المحورية توافر  معد -
 الممكنة، الحمول تطويرىي ) توافر، واألفكار المحورية التي لم ت% 84بنسبة  اإلعدادية

 (.المعمومات تكنولوجيااليندسية،  المشكمة وتوصيف تحديد
 فر  انًفبْٛى انشبيهخ) انؼبثرح( نًجبل انفٛسٚبء ( يضٖ ت8ٕجضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

غٛر  فرايتٕ انًفبْٛى انشبيهخ) انؼبثرح( و

 فرايتٕ

 انترتٛت انُطجخ انًئٕٚخ% انتكرار

   - 11 24.7 1 انمٛبش ٔانتُبضت ٔانكًٛخ. 1

   - 9 17.44 3 األَظًخ ًَٔبطج انُظبو. 2

   - 5 9.4 5 انتركٛت ٔانٕظٛفخ. 3

   - 5 9.4 5 األًَبؽ. 4

   - 14 18.8 2 انطجت ٔانُتٛجخ. 5

   - 8 15.44 4 انطبلخ ٔانًبصح. 6

   - 5 9.4 5 االضتمرار ٔانتغٛر. 7

 - %144 53 4 7 انًجًٕع

 يتضح من الجدول السابق ما يمي :    
 اإلعدادية لممرحمة العموم كتب في الفيزياء لمجال( العابرة) الشاممة المفاىيم  جميعفر اتو  -

% وبدرجة توافر كبيرة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة، كما يظير أن ىذا  611وبنسبة 
وبنسبة  في الرتبة األولى والكمية والتناسب القياس مفيوم جاءالتوافر كان بنسب متفاوتة ف

% ، وجاءت 62.2والنتيجة في الرتبة الثانية وبنسبة  السبببينما جاءت ، % 81.4بمغت 
والمادة في  %، وجاءت الطاقة64.11النظام في الرتبة الثالثة وبنسبة بمغت  ونماذج األنظمة

 التركيب ثالثة مفاىيم وىي% ، وفي المرتبة الخامسة جاءت  64.11الرتبة الرابعة وبنسبة 
 %. 2.4والتغير وبنسبة مئوية بمغت  ، االستقراروالوظيفة، األنماط
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 ( يضٖ تٕافر  انًًبرضبد انؼهًٛخ ٔانُٓضضٛخ نًجبل ػهٕو األرع ٔانفؼبء9جضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

ايتٕ انًًبرضبد انؼهًٛخ ٔانُٓضضٛخ و

 فر

غٛر 

 فرايتٕ

انُطجخ  انتكرار

انًئٕٚخ

% 

 انترتٛت

   - 5 14.44 4 .انًُبطج تطٕٚر ٔاضتشضاو 1

   - 5 14.44 4 .انجٛبَبد ٔتفطٛر تذهٛم 2

 ٔتظًٛى( انؼهٕو) انتفطٛراد ثُبء 3

 (.انُٓضضخ) انذهٕل

  - 4 8.44 5 

 ٔتمًٛٛٓب انًؼهٕيبد ػهٗ انذظٕل 4

 .َٔمهٓب

  - 8 16.44 2 

ؽرح األضئهخ ) انؼهٕو( ٔتذضٚض  5

 انًشكهخ) انُٓضضخ(.

  - 4 8.44 5 

   - 9 18.44 1 االضتمظبء. تشطٛؾ ٔإجراء 6

 إنٗ انًطتُضح األصنخ فٙ اإلَشراؽ  7

 .انجراٍْٛ

  - 7 14.44 3 

اضتشضاو انرٚبػٛبد فٙ انتفكٛر  8

 انكًٙ.

  - 8 16.44 2 

 - %144 54 4 8 انًجًٕع

  :من الجدول السابق يتضح  
 العموم كتب في عموم األرض والفضاء لمجال واليندسية فر جميع الممارسات العمميةاتو  -

% ، وبدرجة توافر كبيرة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة، 611بنسبة  اإلعدادية لممرحمة
جراء االستقصاءجاء كما أن توافر ىذه الممارسات جاء بنسب متفاوتة ف في الرتبة  تخطيط وا 

 المعمومات عمى وجاء في الرتبة الثانية الحصول% ،  62وبنسبة مئوية بمغت  األولى
%، كما جاء في 61.11الكمي وبنسبة  التفكير في الرياضيات استخدام ونقميا و تقييمياو 

% ، وجاء في الرتبة  64.11البراىين وبنسبة  إلى المستندة األدلة في اإلنخراطالرتبة الثالثة 
%، وجاء  61.11البيانات بنسبة  وتفسير النماذج وتحميل واستخدام تطويرمجالي  الرابعة

 طرح، و (اليندسة) الحمول وتصميم( العموم)  التفسيرات مجالي بناءفي الرتبة الخامسة 
 %. 2.11وبنسبة  (اليندسة)  المشكمة وتحديد( العموم)  األسئمة
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 عموم األرض والفضاءلمجال األفكار المحورية فر ( مدى تو 61جدول)
 كتب العموم لممرحمة اإلعدادية في

األفكبر  انًذٕرٚخ)  و

 األضبضٛخ(

غٛر  فرايتٕ

 فرايتٕ

انتكرا

 ر

انُطجخ 

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

   - 44 24.4 2 انكٌٕ َٔجٕيّ. 1

   - 74 35.4 1 األرع ٔانُظبو انشًطٙ. 2

   - 34 15.4 3 تبرٚز كٕكت األرع. 3

 - - -   - .األرع ٔأَظًخ يٕاص 4

انتكتَٕٛخ) األَظًخ انظفبئخ  5

 ٔاضؼخ انُطبق(.

-   - - - 

أصٔار انًٛبِ فٙ انؼًٛبد   6

)        ػهٗ ضطخ األرع

 صٔرح انًٛبِ (.

-   - - - 

 - - -   - انطمص ٔانًُبر. 7

 - - -   - انًٕارص انطجٛؼٛخ. 8

 - - -   - انًشبؽر انطجٛؼٛخ. 9

انتأثٛراد انجشرٚخ ػهٗ َظى  14

 األرع.

  - 44 24.4 2 

   - 24 14.4 4 انتغٛراد انًُبسٛخ انؼبنًٛخ. 11

 - %144 244 6 5 انًجًٕع

 باستقراء الجدول السابق يتضح:
 اإلعدادية لممرحمة العموم كتب والفضاء في األرض لمجال عموم المحورية األفكار توافر -

توافر منخفضة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة،  وبدرجة%  44.4 بنسبة بالكتب
فجاءت األفكار كما يتضح من الجدول أيضا أن توافر ىذه األفكار كان بنسب متفاوتة 

% 74.11الشمسي في الرتبة األولى وبنسبة بمغت  والنظام األرضالمحورية الخاصة ب
وبنسبة  األرض نظم عمى يةالبشر  التأثيرات و ونجومو الكونجاءت ، وفي الرتبة الثانية 

% ، وفي 64.11األرض وبنسبة  كوكب تاريخ %، وفي الرتبة الثالثة جاءت 81.11
 .%61.11وبنسبة  العالمية المناخية التغيراتالرتبة الرابعة جاءت 

من األفكار المحورية الواجب %   44.4بنسبة تتوافر مجموعة من األفكار المحورية لم  -
 لكتب والفضاء األرض عموم لمجال (NGSS) القادم لمجيل العموم لمعايير توافرىا  طبقا

 الصفائح،  األرض وأنظمة مواد) األفكار غير المتوافرة ىيو لممرحمة اإلعدادية  العموم
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 دورة) األرض سطح عمى العميات في المياه أدوار، (النطاق واسعة األنظمة) التكتونية
 (.الطبيعية المخاطر، الطبيعية الموارد،  والمناخ الطقس،  (المياه

 ( يضٖ تٕافر انًفبْٛى انشبيهخ) انؼبثرح( نًجبل ػهٕو األرع ٔانفؼبء11جضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

انًفبْٛى انشبيهخ)  و

 انؼبثرح(

غٛر  فرايتٕ

 فرايتٕ

انُطجخ  انتكرار

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

انمٛبش ٔانتُبضت  1

 ٔانكًٛخ.

  - 4 23.5 2 

   - 4 23.5 2 األَظًخ ًَٔبطج انُظبو. 2

   - 1 5.8 4 انتركٛت ٔانٕظٛفخ. 3

   - 3 17.6 3 األًَبؽ. 4

   - 5 29.4 1 انطجت ٔانُتٛجخ. 5

 - - -   - انطبلخ ٔانًبصح. 6

 - - -   - االضتمرار ٔانتغٛر. 7

 - %144 17 2 5 انًجًٕع

 يتضح من الجدول السابق ما يمي : 
 العموم كتب والفضاء في األرض عموم لمجال ) العابرة(شاممةالمفاىيم ال مجموعة منفر اتو  -

وبدرجة توافر كبيرة طبقا لممعيار الذي استخدمتو الدراسة،  % 46.4بنسبة اإلعدادية  لممرحمة
 جاء في الرتبة األولىكما يظير أيضا أن درجة توافر ىذه المفاىيم كانت بدرجة متفاوتة فقد 

والكمية  والتناسب القياس جاء مفيومي %، وفي الرتبة الثانية  82.4والنتيجة بنسبة  السبب
مفيوم األنماط وبنسبة %، وفي الرتبة الثالثة جاء  87.4وبنسبة  النظام ونماذج ،األنظمة
 %. 4.2وبنسبة والوظيفة  التركيب %، وفي الرتبة الرابعة جاء 64.1

 في والفضاء األرض عموم في مجال والتغير ، االستقراروالمادة  فر مفيومي الطاقةاعدم تو  -
 .% 82.1وذلك بنسبة  اإلعدادية لممرحمة العموم كتب

 ( يضٖ تٕافر  انًًبرضبد انؼهًٛخ ٔانُٓضضٛخ نًجبل انتظًٛى انُٓضض12ٙجضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

غٛر  فرايتٕ انًًبرضبد انؼهًٛخ ٔانُٓضضٛخ و

 فرايتٕ

انُطجخ  انتكرار

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

 ٔتذضٚض( انؼهٕو)  األضئهخ ؽرح 1

 (.انُٓضضخ)  انًشكالد

  - 12 16 4 

   - 19 25.3 3 تطٕٚر ٔاضتشضاو انًُبطج. 2

   - 19 25.4 2 تذهٛم ٔتفطٛر انجٛبَبد. 3

 إنٗ انًطتُضح األصنخ فٙ اإلَشراؽ 4

 .انجراٍْٛ

  - 25 33.3 1 

 - % 144 75 4 4 انًجًٕع
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 الجدول السابق يتضح ما يمي:من 
 العموم كتب في التصميم اليندسي  لمجال واليندسية العممية الممارسات جميع فراتو  -

% وبدرجة توافر كبيرة ، كما يتضح أن درجة توافر ىذه 611وبنسبة  اإلعدادية لممرحمة
 المستندة األدلة في االنخراطالممارسات الخاصة ب جاءتالممارسات كانت بنسب متفاوتة فقد 

البيانات في  وتفسير تحميل كما جاءت ،%  77.7 وبنسبة في الرتبة األولى البراىين إلى
النماذج في الرتبة الثالثة  واستخدام %، وجاءت تطوير 84.4الرتبة الثانية وبنسبة بمغت 

في  (اليندسة)  المشكالت وتحديد( العموم)  األسئمة طرح  وجاءت%،  84.7وبنسبة بمغت 
 %. 61 بمغت مئوية وبنسبة الرتبة الرابعة

 ( يضٖ تٕافر األفكبر انًذٕرٚخ نًجبل انتظًٛى انُٓضض13ٙجضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

األفكبر  انًذٕرٚخ)  و

 األضبضٛخ(

غٛر  فرايتٕ

 فرايتٕ

انُطجخ  انتكرار

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

تؼرٚف انًشكهخ انُٓضضٛخ  1

 ٔتذهٛهٓب.

-   - - - 

 - - -   - تطٕٚر انذهٕل انًًكُخ. 2

 - - -   - تظًٛى انذم األيثم. 3

 - - - 3 4 انًجًٕع

 اليندسي التصميم لمجال المحورية أي من األفكار توافر عدم  من الجدول السابق يتضح    
 اإلعدادية. لممرحمة العموم كتب في

 نًجبل انتظًٛى انُٓضضٙ (انؼبثرح) انشبيهخ ( يضٖ تٕافر انًفبْٛى14جضٔل)

 فٙ كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ

غٛر  فرايتٕ (انؼبثرح) انشبيهخ انًفبْٛى و

 فرايتٕ

انُطجخ  انتكرار

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

تأثٛر انؼهٕو ٔانُٓضضخ  1

ٔانتكُٕنٕجٛب ػهٗ انًجتًغ ٔانؼبنى 

 انطجٛؼٙ.

  - 35 144% 1 

  %144 35 4 1 انًجًٕع

 في اليندسي التصميم لمجال( العابرة) الشاممة توفر المفاىيممن الجدول السابق  يتضح    
وبدرجة توافر كبيرة طبقا لممعيار الذي  %611وبنسبة  اإلعدادية لممرحمة العموم كتب

 .استخدمتو الدراسة
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ببعض ىناك بعض المعايير الخاصة بعد عرض نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني يتضح أن    
، كما لم تتوافر تماما في البعض  بدرجة ما بين متوسطة ومنخفضةقد توافرت  المجاالت
 وفنجد أنو بالنسبة لمجال عموم الحياة فقد توافرت األفكار المحورية بدرجة منخفضة،  األخر،
 توافرت فقد والفضاء األرض عموم لمجال وبالنسبة. متوسطة بدرجة الشاممة المفاىيم توافرت
 من أي توافر فمم اليندسي التصميم لمجال وبالنسبة. منخفضة بدرجة المحورية األفكار
الخاصة  جوانب النقصولذلك يرى الباحث أىمية تدعيم  ،المجال ليذا المحورية األفكار

عند إعداد بالمعايير التي وردت بمستوى منخفض أو متوسط أو لم ترد أصال في كتب العموم 
التوجيات الحديثة في تنظيم  ليذه الكتب مسايرةكتب العموم في الفترة المقبمة حتى يمكن 

  المحتوى.
 الدراسة أسئمة من لثالثا السؤال ث من أسئمة الدراسة: نصلثالثا اإلجابة عن السؤال الثا

 العموم معايير تتضمنيا ولم اإلعدادية لممرحمة العموم كتبب وردت التي ما الموضوعاتعمى" 
أثناء استخدامو بطاقة تحميل  ؟"، ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث(NGSS) القادم لمجيل

بتسجيل محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية في ضوء معايير العموم لمجيل القادم 
 تتضمنيا معايير العموم لمجيل ولم العموم لممرحمة اإلعدادية  كتبب وردتالموضوعات التي 

 وكانت النتائج كما يمي: (NGSS)القادم
 كتت انؼهٕو نهًردهخ اإلػضاصٚخ ث انًٕػٕػبد انتٙ ٔرصد( 15جضٔل)

 (NGSSٔنى تتؼًُٓب يؼبٚٛر انؼهٕو نهجٛم انمبصو )

انُطجخ  انتكرار انًفٕٓو  و

 انًئٕٚخ%

 انترتٛت

 6 7.5 34 تظُٛف انكبئُبد انذٛخ. 1

 9 1.25 5 .انذٛخ يٍ االَمراع ؽرق دًبٚخ انكبئُبد 2

 5 8.75 35 .انٓريَٕبد 3

 8 5.44 24 .انًجًٕػبد انرئٛطٛخ فٙ انجضٔل انضٔر٘ 4

 7 6.25 25 .انذركخ االْتسازٚخ 5

 4 11.25 45 .سظبئض انًٕجبد انظٕتٛخ 6

 3 13.75 55 .انًراٚب 7

 1 21.25 85 .انؼضضبد 8

 2 16.25 65 .ضرػخ انتفبػالد انكًٛٛبئٛخ 9

 5 8.75 35 .ؽجمبد انغالف انجٕ٘ 14

 - 144 444 انًجًٕع

 يتضح من الجدول السابق ما يمي : 
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 تتضمنيا ولم اإلعدادية لممرحمة العموم كتبوردت ب التي الموضوعاتىناك بعض أن  -
%،  86.84بنسبة  في الرتبة األولى العدسات :ىيو  (NGSS) القادم لمجيل العموم معايير

في الرتبة ، والمرايا %  61.84بنسبة بمغت في الرتبة الثانية وسرعة التفاعالت الكيميائية 
%  66.84الصوتية في الرتبة الرابعة وبنسبة  الموجات خصائص ،%67.44 الثالثة وبنسبة

%، 2.44اليرمونات وطبقات الغالف الجوي في الرتبة الخامسة وبنسبة بمغت  ، وكال من
%، وفي الرتبة السابعة  4.4تصنيف الكائنات الحية بنسبة بمغت  وفي الرتبة السادسة

 بالجدول الرئيسية %، وفي الرتبة الثامنة المجموعات 1.84الحركة االىتزازية وبنسبة 
 من الحية الكائنات حماية ، وفي الرتبة التاسعة طرق% 4.11 بمغت وبنسبة الدوري

 .% 6.84 بنسبة االنقراض
الموضوعات التي وردت في كتب بعض ومن خالل اإلجابة عن ىذا السؤال يتضح أن ىناك    

، ويرى الباحث أنو يمكن العموم لممرحمة اإلعدادية ولم تتضمنيا معايير العموم لمجيل القادم 
، كما يطالب الباحث  إذا كانت مناسبة ليا ات لمراحل تعميمية أعمىأن تنقل ىذه الموضوع

الميتمين بتطوير كتب العموم لممرحمة اإلعدادية بدراسة جدوى االستمرار في تدريس ىذه 
 الموضوعات التي لم تتضمنيا معايير العموم لمجيل القادم.

  توصيات الدراسة:
 يمكن التوصية بما يمي: في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فإنو

ضرورة مراجعة وتحديث محتوى كتب العموم لممرحمة اإلعدادية بجميورية مصر العربية  -6
 بما يتناسب مع معايير العموم لمجيل القادم.

ألن إشراك الخبراء ومتخصصي المناىج وطرق التدريس عند القيام بعممية التحديث  -8
راسية غير مناسب رغم التكمفة العالية لو والتي النظام الحالي الخاص بتأليف الكتب الد

، عمى الرغم من ضعف مستوى بمغت مميار جنيو حسب تصريحات وزير التربية والتعميم
 .ىذه الكتب بصفة عامة وذلك بشيادة الطالب والمعممين

بعد مراجعتيا في مادة العموم  التوجو نحو تدريس سالسل عالمية من الكتب الدراسية  -7
   .ومواءمتيا لتتماشى مع البيئة المصرية
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االستفادة من الدراسات والبحوث التي تقدم تصورات مقترحة لتطوير المناىج بصفة عامة  -4
 عن طريق تطبيق المناسب منيا.ومناىج العموم بصفة خاصة 

 مكرتحات الدراسة:
  يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية: 

االبتدائية بجميورية مصر العربية في ضوء معايير العموم  بالمرحمةتقويم مناىج العموم  -6
 لمجيل القادم.

، دراسة مقارنة لمدى توافق مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية بجميورية مصر العربية  -8
 والمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية مع معايير العموم لمجيل القادم.

وحدة مقترحة لتدريس العموم في ضوء معايير العموم لمجيل القادم وفاعميتيا في  بناء -7
 تنمية ميارات توليد المعمومات وتقييميا لدى الطالب.

دراسة معوقات تدريس مناىج العموم الحالية بالمرحمة اإلعدادية طبقا لمعايير العموم  -4
 لمجيل القادم.

الالزمة لتعمم  العممية واليندسية اإلعدادية لممياراتدراسة مدى امتالك تالميذ المرحمة  -4
 .العموم طبقا لمعايير العموم لمجيل القادم
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