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 : لص امل

بجمهكريػة مرػر هدؼ البحث الحالي إلى تقكيـ محتكل كتب عمـك المرحمة اإلعداديػة 
فيمػػػا يمػػػص مكتػػػكع التيػػػاعةت الكيمياليػػػة فػػػي تػػػكر الجيػػػؿ القػػػادـ لمعػػػايير العمػػػـك العربيػػػة 
NGSS  كذلؾ بغرض الكقكؼ عمى مستكل تتميف محتػكل تمػؾ الكتػب لممرتكػزات ايساسػية ،

الميػػاهيـ  –ايفكػػار المحكريػػة  –)الممارسػػات العمميػػة كالهندسػػيةلتمػػؾ المعػػايير المتمفمػػة فػػي 
 تحقيػؽ ذلػؾ عمػى حسػاب التكػررات كالنسػب الملكيػةالحػالي فػي ، حيث اعتمػد البحػث الشاممة(

لتتميف معايير كمؤشرات كػؿ مرتكػز مػف هػذم المرتكػزات فػي محتػكل كتػب العمػـك  كمتكسطاتها
كتػػاب الرػػؼ ايكؿ اإلعػػدادم كحػػدة "المػػادة كتركيبهػػا" ككحػػدة عينػػة البحػػث كالتػػي تمفمػػت فػػي 

فػػافو ككتػػاب الرػػؼ فرػػؿ دراسػػي أكؿ ، ككحػػدة "التيػػاعةت الكيمياليػػة"  فرػػؿ دراسػػي"الطاقػػة" 
أكؿ و ككتػػاب الرػػؼ الفالػػث فرػػؿ دراسػػي الفػػاني اإلعػػدادم كحػػدة "دكريػػة العنارػػر كمكارػػها" 

 2088/2089 ، كذلػؾ لمعػاـ الدراسػيفػاففرػؿ دراسػي اإلعدادم كحدة "التياعةت الكيميالية" 
حػػث الكرػػيي التحميمػػػي فػػي تحميػػؿ محتػػكل كحػػػدات و كقػػد اسػػتمدـ البحػػث الحػػػالي مػػنهج الب
عمػػى بطاقػػة  تػػـ اتعتمػػاد فػػي جمػػ  كتحميػػؿ البيانػػات التيػػاعةت الكيمياليػػة عينػػة البحػػث و كقػػد

المارػة  NGSSتحميؿ المحتكل التي تـ إعدادها في تكر قالمة الجيؿ القادـ لمعػايير العمػـك 
كقػد و " مؤشػر88" معػايير ك"80" محػاكر ك"3حيث تككنت مػف " بمكتكع التياعةت الكيميالية

أم  %"3و33تكرمت النتالج إلى أف جمي  محاكر المعايير قػد حققػت متكسػط نسػبة تتػميف "
و حيػػث NGSSدعك إلػػى تػػركرة التطػػكير فػػي تػػكر يػػايمػػر الػػذم  مسػػتكل تتػػميف مػػنميض

مسػػتكل تتػػميف أم  %"7و57"حقػػؽ محػػكر "ايفكػػار المحكريػػة" أعمػػى متكسػػط نسػػبة تتػػميف 
بمسػػػتكل %" أم 2و35""متكسػػػط" ، يميػػػل فػػػي ذلػػػؾ محػػػكر "الممارسػػػات العمميػػػة كالهندسػػػية" 

 مستكل تتميف "مػنميض جػدا"أم  %"8و7" تتميف "منميض"، يميل محكر"المياهيـ الشاممة"
الرػؼ  كمػا حققػت كتػب عمػـك وكما ظهر تبايف في نسب تتميف معػايير كمؤشػرات كػؿ محػكر

يميػل ،  مسػتكل تتػميف "مػنميض"%" أم 6و46"ايكؿ اإلعدادم أعمى متكسط نسػبة تتػميف 
مسػتكل تتػميف "مػنميص"، يميػػل %" أم 8و29لرػؼ الفالػث اإلعػدادم "فػي ذلػؾ كتػب عمػـك ا

مسػػتكل تتػػميف "مػػنميص %" أم 6و23"كبيػػارؽ بسػػيط كتػػب عمػػـك الرػػؼ الفػػاني اإلعػػدادم 
رػكرا مقترحػا لتمطػيط بعػض دركس التيػاعةت الكيمياليػة فػي و كما قدـ البحػث الحػالي تجدا" 
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كفي تػكر هػذم النتػالج تكرػؿ البحػث إلػى تكرػيات كمقترحػات لتعمػيـ و NGSSتكر معايير 
 نتالج البحثو

 الكلمات المفتاحية:

 –محتػػكل كحػػدات التيػػاعةت الكيمياليػػة  -  NGSSالجيػػؿ القػػادـ لمعػػايير العمػػـك 
ايفكػػػار  –الممارسػػػات العمميػػػة كالهندسػػػية - المحتػػػكلتحميػػػؿ  –رػػػيكؼ المرحمػػػة اإلعداديػػػة 

 المياهيـ الشاممةو –المحكرية 
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Abstract: 
       the current research aimed to evaluate the content of the preparatory 

stage science books in The Egyptian Arabic Republic on the subject of 

chemical reactions in the light of The Next Generation Science Standards" 

NGSS ", in order to determine the level of inclusion of the basic 

dimensions of these standards in content of these books which are: 

(Science and Engineering Practices-Disciplinary Core Idea - Crosscutting 

Concepts). The current research is based on the calculation of the 

frequencies, percentages and their averages of  include the standards and 

indicators of each dimension in the content of the science books of  sample 

of the research ,which were represented in the first grade book " energy 

unit " & "matter and its construction unit " first term, and " chemical 

reactions unit " second term. And the second grade book " Periodicity of 

elements and their properties unit " first term. And The third grade book 

"Chemical reactions unit " second term for the year of 2018/2019. The 

current research used a descriptive analytical research method in the 

content analysis of  the chemical reactions units of sample of the research. 

The data collection and analysis were based on the content analysis tool, 

which was prepared in the light of The Next Generation Science 

Standards" NGSS " for chemical reactions, which is consisting of 3 axes, 

10 standards and 18 indicators. The results found that all axes of the 

standards achieved inclusion percentages average of 33.3%, which is the 

low inclusion level ,which requires development in the light of NGSS. The 

" Disciplinary Core Idea" axis achieved the highest inclusion percentages 

average "57.7%", which is "medium" inclusion level, followed by the " 

Science and Engineering Practices " axis  35.2%,  which is "low" inclusion 

level, followed by the " Crosscutting Concepts " axis " 7.1% ", Which is 

a" very low "inclusion level, As appeared a variation in the inclusion 

percentages of standards and indicators for each axis. Also The first grade 

science books achieved the highest inclusion percentages average 

"46.6%", which is "low" inclusion level, followed by the third grade 

science books "29.8%", which is "low" inclusion level, followed by the 

second grade science books " 23.6% which is " very low" inclusion level. 

The current research also suggested some chemical reactions lesson plans 

in the light of the NGSS standards. in the light of these results The 

research  reached to recommendations and suggestions for generalizing 

the results of the research. 

Keywords: 

      The Next Generation Science Standards" NGSS "- content of  chemical 

reactions units - preparatory stage grads – content analysis - Science and 

Engineering Practices - Disciplinary Core Idea - Crosscutting Concepts. 
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 املكدمة : 

 كاتترػػاؿ المعمكمػػات تكنكلكجيػػا فػػي التطػػكرحػػدكث مزيػػد مػػف الحػػالي  العرػػريشػػهد   
مجمكعػػػة مػػػف التحػػػديات  ، ممػػػا أدل إلػػػى بػػػزكغكاتنيتػػػاح الفقػػػافي فػػػي شػػػتي مجػػػاتت العمػػػـ 

 كتبػادؿ اتقترػادم، كالتنػافس العكلمة، ظاهرة كبركز ،المعرفي  اإلنيجاركالمتغيرات في تكر 
جديػدة فػي الػتعمـ كاتستكشػاؼ  اتجاهات دعت الحاجة إلى الكشؼ عف مما  كالكظالؼ؛ المهف

مػف الرػعب نػل حيث إكأهمية التطبيؽ العممي  اكالتأكيد عمى اتساع المجاتت المعرفية كتداممه
 ايمػػر الػػذمعػػف تمػػؾ التحػػديات  بعيػػداعمػػى مناهجػػل الحاليػػة كنظمػػل كفمسػػيتل  التعمػػيـ اسػػتمرار

رؤية شاممة لمعممية التعميمية بكافة جكانبها كتػركرة تػكفير تعمػيـ ينمػي قػدرات  يستدعي كجكد
 ،د ببيلتػل كاحتياجاتهػا اإلقترػاديةحقػؽ اترػاؿ اليػر تعقميػة تسػتطي  حػؿ المشػكةت اليكميػة ك 

هػذا  تحػديات عمػى لمتغمػب كسػيمةن  المػنهج مػف جعمػت حديفػةعالميػة  تكجهػات كمػف فػـ بػرزت
تقػدمها بقػكة مػا  لقػاس مسػتك يأرػبحت الشػعكب  حيث، العممية كالتكنكلكجية لطكراتكت العرر

 و (2087،كمها البقمي نتاؿ ايحمد) يفراد مجتمعهاتقدمل مف مناهج تعميمية 
ف إ حيػث التعميميػة، العممية مككنات أحد باعتبارهاكبيرا  اهتماما الدراسية المناهج كتناؿ  
 فػي التعمػيـ أداة فهػي الدراسػية، المنػاهج عػف بمعػزؿ هاحم يمكف ت التعميمية اينظمة مشكةت
 دكر تمعػبحيػث  بالغػة أهميػة ذات برػية مارػة العمػـك منػاهج كتعتبر والبشرية القكل تنمية
تػأتي منػاهج لػذلؾ فكريػان ك اقترػاديا ك حتػاريان بػايمـ  كاترتقػار المجتمعػات تقػدـ فػي رليسػي

 (Monkman,2001) سياسػػات الػػتعمـ كالتمطػػيطالعمػػـك فػػي مقدمػػة اهتمػػاـ المعنيػػيف بكتػػ  
 عاليػة درجػة كعمػى مفقػؼ فػرد إيجاد بهدؼ العمـك تعميـ يتـ مف مةلل منهج العمـكف إحيث ،

 المػتعمـ ييعمػل مػا عمػى تعمػيـ العمػـكالتركيػز فػي  طريػؽ عػف الكيػارة كهػذاك ايدار المعرفة ك  مف
 العممػي اتستقرػارأف " عمػى مبػدأ  العمـك تعميـ يقـك  حيث المعمـ، كتكجيل إشراؼ تحت بذاتل
 و(2088،مطابية عبداهلل )" كالتعميـ التعمـ محكر هك

نمػا المحتػكل، يتتػمنها كمياهيـ حقالؽ عرض مجرد ليس العمـك تعميـ أف كما     مػف  كا 
كسػاب المعرفػي، الجانػب بالتكامؿ بيف كػؿ مػف يهتـالتركرم أف   ،التقنيػةك  ،الينيػة المهػارات كا 

 ، كدعػـ  اآلمػريف مػ  التكارػؿك  المشػكةت حػؿ مهػارات إلػى إتافة ،الهندسيةك  ،اتجتماعيةك 
 )بدريػة أبػك حارػؿ كسػهاـ كاتبتكػار اإلبػداع عمػى القػدرة كتنميػة ،أيتػا  الكجػداني الجانػب

ـ مػف ايمػكر التػركرية كالحتميػة العمػك  تعمػيـ تطػكيرالتيكير في  لذلؾ يعتبر( 2088ايسمرم،
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 ذات العمػـك منػاهج جعػؿ هػذا التطػكير يعنػىحيػث  بشكؿ مسػتمر،العرر الحالي  التي يتطمبها
عػداد كتبسػيطل العمػـ نشػر فػي أهميػة  العرػر مسػتجدات مػ  التكيػؼ، عمػى قػادريف أفػراد كا 

 كالتػى الرػمة كالمهػف ذات الكظػالؼ لشػغؿك  وـبيلاته في المشكةت كحؿ لمكاجهة التكنكلكجية
 عمػى التكنكلكجيػة كالفقافػة العمميػة الفقافػة تنمية يجب عندلذ اتقتراد، فى اتبتكار مناب  تعد
دعػا الكفيػر مػف العػامميف  ايمػر الػذمو  )2086)بدريػة حسػانيف، الجميػ  لػدل المسػاكاة قػدـ

لمػا مػةؿ تعمػـ العمػـك بالمجاؿ التربكم إلى التأكيد عمى أهمية متابعة كمراجعة ما يقدـ لممتعمـ 
لل مف دكر بالغ في تطكير كارةح عنارػر المنظكمػة التعميميػة كبمػا يتػمف تحػديفها لتكاكػب 

 ومف تطكرات عممية سريعة  العررما يعايشل 
 بالعديػد كالناميػة المتقدمػة العػالـ دكؿ فػي العمػـكتعمػيـ  حظػي كعمى هذا الرعيد، فقػد   
 اليجػكة لتقميػؿ كالمحمػي، الػدكلي المسػتكل عمػى العمػـك تعميـ لتطكير اإلرةحية المشاري  مف
 المدرسػي الكتػاب كيعتبرو  العمـك تعميـ كبيفكمتطمبات العرر  كالتكنكلكجي العممي التقدـ بيف

 لمػا كالمعمػـ لممػتعمـ تعميمػي مردر كأهـ التعميمية، لممناهج الرسمية كالكفيقة اليعمية الترجمة
 التربكيػة ايهػداؼ لتحقيػؽ فالقػة بعنايػة مككناتػل امتيػار مف التركرم لذا تربكية، قيمة مف لل

 كالتقكيـ بالتحميؿ كالدراسة اتهتماـ محط كاف كمف فـ، )5005محمد الخوالدة،) منل المأمكلة
 أف عمػى كبير حد إلى ايميرة الفةفة العقكد مةؿ ساتدراال نتالجاتيقت  فقد يفالباحف قبؿ مف

 نسبيا رغيرة فركؽ كجكد م  كالتعمـ، التعميـ عمميتي تعزيز في لل دكر بارز المدرسي الكتاب
 العنارػر أكفػر مػف كنظػرا لكػكف الكتػاب المدرسػي سػياالدر  كالمكتػكع الرػؼ لمسػتكل كفقػا

 كيايتػل مػف كالتحقػؽ لتقكيمػل آلمػر حػيف مػف الكقػكؼ يسػتدعي ايمػر فػاف ،تػأفيرا  التربكيػة
 رسػيةالمد الكتػب تحميؿعممية ف إ، حيث  كاتجتماعية التربكية المستجدات تكر في كمةرمتل
، التػدريس عمميػة تحسػيفكمػف فػـ  الكتػب محتػكل كتحسػيف المنػاهج تطكير الى تقكد كتقكيمها
 و (2087إيهاب فتيحة،( ار بالعممية التعميمية برية عامةكاترتق
فػي تػكر تحػديات العرػر  العمػـك تعميـل المستمر تطكيرال إلىممحة كجكد حاجة لكنظرا   

ي تػكر معػايير فػمنػاهج العمػـك كتػب كتقػكيـ مراجعة  يتطمب التطكير هذاكتغير متطمباتل، فإف 
فقػد اعتبػر بالعمميػة التعميميػة  كاترتقػار مف أجؿ التقدـجديدة ممبية إلحتياجات اليرد كالمجتم  

 ،2008)فػكزم الشػربيني،البعض أف مدمؿ المعايير مف أهـ مدامؿ إرةح المناهج التعميميػة 
 نحػك التقػدـ كمقننػة إلرػدار الحكػـ عمػى مػدل دقيقػة محكػات تقػدـر المعػاييف إ حيػث( 870



 ................................................. تقويم محتوى كتب علوم المرحلة اإلعدادية في ضوء الجيل القادم

- 237 - 

 أبػرز مػف تعتبػر المعػايير حركػةأف كمػا  ، كتعممػل العمػـك لتػدريس اتتجاهات كالػرؤل العالميػة
بالمجػاؿ كالتػي نالػت قبػكؿ مػف المهتمػيف ـ التقػكي مجػاؿ فػي التربكيػة اتتجاهػات كالمسػتجدات

 فأكمػا و  )2004زيتػكف،عبػد الحميػد (العرػر سػمة أرػبحتالتربكم عمى المسػتكل العػالمي ف
مسػتكل  تحسػيففػي يكػكف لػل دكر  التربكيػة المعػاييرفػي تػكر مراجعة كتقكيـ الكتب الدراسية 

 كيرجػ  ،برػية مارػة لمتعممػيفادل لػ التحريؿ مستكلعمميات التعميـ كالتعمـ برية عامة ك 
أدالػل مػف  يجػب مػا كتحدد ،بشكؿ محدد  تدريسل يجب ما تكتح التربكية المعايير إلى أف ذلؾ

كتكفر أسس قياس ما يتعممل المتعمـ كمػا يسػتطي  فعمػل مكحدة  تعمـ نكاتج تت ك  ،قبؿ المتعمـ
 دقيػؽ تقػدـ كرػؼ المعػايير أفمػف ( 2005) مطايبػةعبػد اهلل  أشػار بػل مػامػ   بمػا يتيػؽ ،
 المهنػي التطػكر كحاجػات التدريسػية كالطػرؽ أف يتعممػل الطالػب يجػب الػذم العمػـك محتػكلل

عػايش  يشػير اتتجام هذا كفي .التقدـ إلبراز استمدامها يجب التي التعميـ كتكنكلكجيا لممعمميف
 تمبػي المعػايير أف إلػى (2009) الطنػاكمعيػت ك  (2005) محمػكدحسػيف  ك (2080(زيتػكف
 التعميـ مراحؿ في عمميان  لممؽ طةب مفقييف ؛ات كمهار  ساتكممار  معارؼ مف الطةب حاجات
 و   الممتمية
هػك لتعمػيـ العمػـك  ةيػهج قك انحػك بنػار منػ الطريػؽ الرػحيح يربح كبنارا عمى ما سبؽ  

مػف أجػؿ تقكيمهػا لمكقػكؼ عمػى فػي تػكر معػايير عالميػة مناهج كتب هذم الالمراجعة الدالمة ل
كمػػ  تتبػػ  الحركػػات و بسػػرعة التطػػكرركرية فػػي عرػػر يتميػػز مسػػتكل تتػػمينها لممعػػايير التػػ
 العالميػة، المشػاري  مػف العديػدلػكحظ كجػكد فػي تػكر المعػايير العالمية إلرةح تعميـ العمػـك 

 American العمػـك لتقػدـ ايمريكيػة لمجمعيػة 2068 مشػركع :المفػاؿ سػبيؿ عمػى منهػا

Association for the Advancement of Science "AAAS"، المعػايير كمشػركع 
فػي  و"National Science Education Standards "NSESانعهًيةخ لمتربيػة العالميػة

 National Science  انعهًيةخ التربيػة ريمعػاي أف الميدانيػة البحػكث نتػالج حػيف أكتػحت

Education Standards NSES"  "تدريس عمى هادبمير  قادرةغير ك  كافية أربحت غير 
عداد العمـك ظهػرت كمػف فػـ  ، (NRC,2012) الجديػدة ايلييػة لمػدمكؿ فػي الجيؿ هذا أبنار كا 

 العرػرهذا لتكاكب متطمبات  NSESخانعهًيالحاجة إلى تركرة رياغة مطكرة لمعايير التربية 
قػاـ المركػز القػكمي لمبحػكث فػي الكتيػات  دالرد، كفي هذا عداد المتعمميف لممهف المستقبميةكا  

" م  عػدد مػف المؤسسػات كالهيلػات  " National Research Council"NRC المتحدة 
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 كالرابطػػة،  "National Academy of Science "NASكايكاديميػػة الكطنيػػة لمعمػػـك 
،  Science Teachers Association"NSTA  Nationalلعمػػـك معممػػي االقكميػػة ل

الجيػؿ القػادـ ببنػار (ACHIEVE) كمنظمػة AAASكأعتار الجمعية ايمريكية لتقدـ العمـك 
التػي ك    " The Next Generation Science Standards " NGSSلمعػايير العمػـك 

التربية العممية كالتي بنيت مػف أجػؿ تحديػد الرؤيػة مجاؿ المعايير في ريحات مف أحدث  تعتبر
 كالشػػمكؿاإلفػػرار ك الترابط بػػمعػػايير تعميميػػة جديػػدة تتسػػـ  نهػػاحيػػث إالمسػػتقبمية لتعمػػيـ العمػػـك ،

 تػػكفر لجميػػ  الطػػةب مسػػتكم تعميمػػي مرجعػػي تلػػؽكالمراحػػؿ الدراسػػية ك  المكتػػكعاتلممتمػػؼ 
(NGSS Lead States, 2013)ـ العمػـك يمطػة تيرػيمية لتعمػ هػذم المعػايير كتػعتقػد ف و

 مسػاعداتهـبهػدؼ  )الفالث الفػانكم(لفػاني عشػرالمطةب مف مرحمة رياض ايطياؿ إلى الرػؼ 
 انتاجػاك يككنػك أكفػر اطةعػا  كأفالعػيش بنجػاح  ؽ لهػـكمػف فػـ تحقػفهـ العمـك كالهندسػة  عمى

، في حياتهـ )  جديػدان، اهػان جات   العمػـكتعمػيـ ل حيػث أعطػت هػذم المعػايير(و 2083نتػاؿ قسػـك
 مػف بمجمكعػة ل( المحتػك ( الن ظرية العممية المعرفة ارتباط نتيجة أكبر كقيمةن  معنى فأربح لل
 فيبػػمكحػػدة كمشػػتركة  أمػػرل كميػػاهيـ ،)الممارسػػة( كالهندسػػية العمميػػة الممارسػػات

 إلػىتهػدؼ NGSS معايير( إلى أف 2083)نتاؿ قسـك كقد أشار   NGSS,2014).)العمـك
، تعميـ طرؽ في تطكر هالؿ إحداث  كالتعػاكف اتترػاؿ كػؿ مػف  أهميػة ىعم تؤكدحيث  العمـك
 التجػارب كتنييػذ ,اليرؿ الدراسػي دامؿ تتـ المناقشات التي ؿة م مف الناقد؛ كالتيكير كاإلبداع
وكمػا تؤكػد مجمكعػات الطةب قبػؿ مػف إبداعيػة بأعمػاؿ كالقيػاـ بشػكؿ تعػاكني جمػاعي العمميػة

 محػكرم رن عنرػ باعتبػارم الترػميـ فيتتػممف مػةؿ  العمـك تعميـ في الهندسة دمج يتا عمىأ
 NGSS تؤكدكما  الحاسكبية كالبرامج التجارب ك النماذجكؿ مف  ترميـ مفؿ العمـك تعميـ في

 المػتعمـ يمػارس ىكػ )التعميميػة الممارسػات( بمرػطمح المهػارات مرػطمح اسػتبداؿ عمػى أيتػان 
 التقميديػة باجراراتػل العممػي المػنهج كلػيس العمميػة الدراسػة بهػا يػتـ يتال الطريقة عمىيتدرب ك 

(NGSS, 2014)و 
 :  البححمشكلة 

مػف المةحػػظ أف تػػدريس العمػػـك فػػي العػػالـ العربػي يحتػػاج إلػػى قيػػزة نكعيػػة كبيػػرة كفكريػػة ،     
 قػادرة كحػدها حيث تعػد سبية في تحقيؽ ذلؾ ، NGSSالجيؿ القادـ لمعايير العمـك كيرل في 

دم نظػاـ يشػهكفػي تػكر ما متطمبػات العرػر، مػ  يتػكارـ فعػاؿ عمػـك تػدريس نظػاـ بنػار عمػى
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مػف تطػكرا  2030كرؤيػة  هكريػة مرػر العربيػة فػي الكقػت الػراهففػي جمالتعميـ برػية عامػة 
التكامػػؿ كالػػدمج بػػيف مجػػاتت العمػػـك سػػعى نحػػك حيػػث يهػػالة كنقمػػة نكعيػػة لػػـ تسػػبؽ مػػف قبػػؿ 

 كمػا يهػدؼيتبنى مريكفة المدل كالتتػاب  )الميػاهيـ كالمهػارات( م تربك تحقيؽ نظاـ الممتمية ك 
ترميـ نظاـ تعميمي جديد كمبتكر مارج الرندكؽ لتنمية أجيػاؿ مرػرية تمتمػؾ مهػارات القػرف 

 ريمعػاي قػالـ عمػىبحيػث يكػكف هػذا النظػاـ ، الكاحد كالعشريف كالقدرة عمى التعمـ مدل الحيػاة 
عالية ، كفي تكر ما أكرػت بػل العديػد مػف الدراسػات  تنافسية كركح اجتماعية، كقيـ عالمية،

 NGSSكالبحكث السابقة مف تركرة مراجعة كتقػكيـ منػاهج العمػـك الحاليػة فػي تػكر معػايير 
؛  2087،نتػػاؿ ايحمػػد، ك مهػػا البقمػػي؛  5002 ، )كفار الربيعػػاف  كعبيػػر مؿ حمامػػلكدراسػػة

؛ عارػػػـ 2087غالػػػب العتيبػػػي ك جبػػػر الجبػػػر، ؛2088ايسػػػمرم، بدريػػػة أبػػػك حارػػػؿ كسػػػهاـ
 المػؤتمرات مػف عميػل العديػد كفػي إطػار مػا أكػدتو  (2087؛ سحر عبد الكػريـ، 2087عمر،

 العممػي كالمػؤتمر( (2009لممنػاهج المرػرية لمجمعيػة كالعشػركف الحػادم العممػي كػالمؤتمر
 ايكؿ الػدكلي كالمػؤتمر (2014) التػدريس كطػرؽ لممنػاهج المرػرية لمجمعيػة الفػاني الػدكلي
 تػركرة مػف ،(2015)ايردف فػي التربػكم التطػكير كمػؤتمر  (2015)السػكداف فػي لممنػاهج
 قػادرة غيػر الحاليػة فالمنػاهج فيهػا، الػنقص كمعالجػة العربػي الػكطف فػي العمػـك منػاهج تطكير
 العالميػة اتتجاهػات عػف بعيػدة مازالػت أنهػا إذ كالعشػريف، الحػادم لمقرف متعمميف إعداد عمى

هنػا تظهػر حاجػة كمػف  ؛ (5002، )كفػار الربيعػاف  كعبيػر مؿ حمامػلالعمػـك  لتعمػيـ المعارػرة
بمػا يتماشػى مػ  تكرػيات الدراسػات كالبحػكث كالمػؤتمرات لتطكير محتكل كتب العمـك لمتقكيـ كا

السػػابقة فػػي هػػذا الرػػدد ، كاتجاهػػات التطػػكير التػػي تتبعهػػا كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ المرػػرية فػػي 
المسػػػايرة لممسػػتحدفات التكنكلكجيػػة المعارػػػرة كمتطمبػػات الحيػػػاة الكقػػت الػػراهف ، ممػػػا يحقػػؽ 

بػػراز كالتنػػكع كأسػػاليب العػػرض كمراعػػاة مرػػيكفة المػػ دل كالتتػػاب  لتنظػػيـ ايفكػػار كالميػػاهيـ كا 
مػػؿ مػػ  مليػػات كتقنيػػات الفػػكرة ة )التكنكلكجيػػة كالهندسػػية( كالتعاالتطبيقػػات المجتمعيػػة العمميػػ

الجيػػػؿ القػػػادـ لمعػػػايير )كمػػػف أبرزهػػػا  الرقميػػػة مػػػف مػػػةؿ اإلعتمػػػاد عمػػػى اتتجاهػػػات الحديفػػػة 
 مسػتكل تقرػي فػيكالتػي تػتممص الحػالي  البحػث مشػكمة نبعػت(، كبالتػالي NGSSالعمػـك

ساسػػية )الممارسػػات العمميػػة بمرتكزاتهػػا اي "NGSS" الجيػػؿ القػػادـ لمعػػايير العمػػـك تتػػميف
ممرحمػػة لالعمػػـك كتػػب  محتػػكل فػػيالميػػاهيـ الشػػاممة (  –ايفكػػار المحكريػػة  –كالهندسػػية 

اإلعداديػػة فيمػػا يتعمػػؽ بمكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة نظػػرا يهميتػػل البػػارزة فػػي مجػػاؿ العمػػـك 
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الرػػؼ ايكؿ كالفػػاني كالفالػػث  عمػػـك كػػؿ مػػفتػػب ك تحميػػؿ محتػػكلكذلػػؾ مػػف مػػةؿ الييزياليػػة 
 السػؤاؿ عػف جابػةالبحػث الحػالي لإ سػعى فػـ كمػفو  NGSS معػايير تػكر فػياإلعػدادم 

    التالي يالرليس
بمرتكزاتهػػا الػػفةث )الممارسػػات  NGSSالجيػػؿ القػػادـ لمعػػايير العمػػـك " مػػا مسػػتكل تتػػميف 

 لمكتػكع التيػاعةت الكيمياليػةالمياهيـ الشاممة (  –ايفكار المحكرية  –العممية كالهندسية 
   ؟ بجمهكرية مرر العربية لممرحمة اإلعداديةفي محتكل كتب العمـك 

 كيتيرع مف هذا السؤاؿ الرليسي مجمكعة مف ايسلمة اليرعية كالتي تتمفؿ فيما يمي    
)الممارسػػػػات العمميػػػػة بمرتكزاتهػػػػا الفةث NGSSالجيػػػػؿ القػػػػادـ لمعػػػػايير العمػػػػـك مػػػػا  -8

لمكتػكع التيػاعةت الكيمياليػة الميػاهيـ الشػاممة (   –ايفكار المحكرية  –كالهندسية 
 كالةـز تتمينها في محتكل كتب عمـك المرحمة اإلعدادية ؟ 

 بمرتكزاتهػػػػا الػػػػفةث NGSSالجيػػػػؿ القػػػػادـ لمعػػػػايير العمػػػػـك مػػػػا مسػػػػتكل تتػػػػميف  -2
لمكتػػكع الميػػاهيـ الشػػاممة (  –ايفكػػار المحكريػػة  –)الممارسػػات العمميػػة كالهندسػػية 
 ؟اإلعدادم ايكؿ ب العمـك لمرؼ تالتياعةت الكيميالية في محتكل ك

 بمرتكزاتهػػػػا الػػػػفةث NGSSالجيػػػػؿ القػػػػادـ لمعػػػػايير العمػػػػـك مػػػػا مسػػػػتكل تتػػػػميف  -3
لمكتػػكع الميػػاهيـ الشػػاممة (  –ايفكػػار المحكريػػة  –)الممارسػػات العمميػػة كالهندسػػية 

 ؟عدادم اإلالفاني  ب العمـك لمرؼلتياعةت الكيميالية في محتكل كتا
بمرتكزاتهػػػػا الػػػػفةث  NGSSمػػػػا مسػػػػتكل تتػػػػميف الجيػػػػؿ القػػػػادـ لمعػػػػايير العمػػػػـك  -4

الميػػاهيـ الشػػاممة ( لمكتػػكع  –ايفكػػار المحكريػػة  –)الممارسػػات العمميػػة كالهندسػػية 
 العمـك لمرؼ الفالث اإلعدادم ؟ كتبالتياعةت الكيميالية في محتكل 

دركس فػي مكتػكع التيػاعةت الكيمياليػة لطػةب بعض الػما التركر المقترح لتمطيط  -5
لمكتػػػكع  NGSSالجيػػػؿ القػػػادـ لمعػػػايير العمػػػـك    " فػػػي تػػػكرالمرحمػػػة اإلعداديػػػة 

 ؟ "التياعةت الكيميالية لممرحمة اإلعدادية
 يسعى البحث الحالي إلى تحقيؽ ايهداؼ التالية   أٍداف البحح:

بمرتكزاتهػػػا الفةفة)الممارسػػػات  NGSSالجيػػػؿ القػػػادـ لمعػػػايير العمػػػـك إعػػػداد قالمػػػة  -8
الميػػاهيـ الشػػاممة (  لمكتػػكع التيػػاعةت  –ايفكػػار المحكريػػة  –العمميػػة كالهندسػػية 

 وكتب عمـك المرحمة اإلعداديةالكيميالية كالةـز تتمينها في محتكل 
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بمرتكزاتهػػػػػػا  NGSSالجيػػػػػػؿ القػػػػػػادـ لمعػػػػػػايير العمػػػػػػـك مسػػػػػػتكل تتػػػػػػميف  تحديػػػػػػد -2
الميػػػاهيـ الشػػػاممة (   –ايفكػػػار المحكريػػػة  –كالهندسػػػية  الفةفة)الممارسػػػات العمميػػػة

 اإلعدادموالرؼ ايكؿ  عمـك  كتبلمكتكع التياعةت الكيميالية في محتكل 
بمرتكزاتهػػػػػػا  NGSSتحديػػػػػػد مسػػػػػػتكل تتػػػػػػميف الجيػػػػػػؿ القػػػػػػادـ لمعػػػػػػايير العمػػػػػػـك  -3

الميػػػاهيـ الشػػػاممة (   –ايفكػػػار المحكريػػػة  –الفةفة)الممارسػػػات العمميػػػة كالهندسػػػية 
 واإلعدادمالرؼ الفاني  عمـك  كتبلمكتكع التياعةت الكيميالية في محتكل 

بمرتكزاتهػػػػػػا  NGSSتحديػػػػػػد مسػػػػػػتكل تتػػػػػػميف الجيػػػػػػؿ القػػػػػػادـ لمعػػػػػػايير العمػػػػػػـك  -4
الميػػػاهيـ الشػػػاممة (   –ايفكػػػار المحكريػػػة  –الفةفة)الممارسػػػات العمميػػػة كالهندسػػػية 

 واإلعدادمالرؼ الفالث  عمـك  كتبفي محتكل  لمكتكع التياعةت الكيميالية
كت  تركر مقترح لتمطيط بعض الدركس فػي مكتػكع التيػاعةت الكيمياليػة لطػةب  -5

لمكتػػػكع  NGSSالجيػػػؿ القػػػادـ لمعػػػايير العمػػػـك  المرحمػػػة اإلعداديػػػة فػػػي تػػػكر   "
 التياعةت الكيميالية لممرحمة اإلعداديةو

 تتمفؿ أهمية البحث الحالي فيما يمي    : أٍنية البحح
فيمػػا يمػػص مكتػػكع التيػػاعةت  NGSSتقػػديـ قالمػػة بالجيػػؿ القػػادـ لمعػػايير العمػػـك  -8

 الكيميالية لممرحمة اإلعداديةو 
سػػاعد معممػػي العمػػـك لممرحمػػة اإلعداديػػة عمػػى تمطػػيط دركس فػػي العمػػـك تػػدعـ قػػد ي -2

فػػي  دركسلػػبعض مطػػط  لترػػكر مقتػػرح البحػػث تقػػديـي تػػكر ، فػػNGSSمعػػايير 
  و  NGSSمكتكع التياعةت الكيميالية في تكر معايير 

فػي منػاهج عمػـك  القػكة كالتػعؼساعد مطكرم المناهج فػي التعػرؼ عمػى جكانػب قد ي -3
 NGSSالمرحمة اإلعدادية فيما يمص مكتكع التياعةت الكيميالية بالنسػبة لمعػايير 

   و التعؼ جكانبمعالجة دعـ جكانب القكة ك كمف فـ 
 بمػػا يحقػػؽ NGSSمػػف منظػػكريعػػد البحػػث اسػػتجابة لحركػػة ارػػةح منػػاهج العمػػـك   -4

 و 2030لتطكير التعميـ الرؤية المررية 
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 حدود البحح :  

 الحدكد المكتكعية   *
لمرػؼ ايكؿ كالفػاني كالفالػث تحميؿ محتػكل كتػب العمػـك  فيالبحث الحالي  تمفؿ مجتم  -

 2089-2088كالمطبقػػػػة مػػػػةؿ العػػػػاـ الدراسػػػػػي ايكؿ كالفػػػػاني  اإلعػػػػدادم بيرػػػػميل
( كتػب بمعػدؿ كتػابيف لكػؿ رػؼ دراسػي، أمػا 6كالبالغ عددها )، بجمهكرية مرر العربية

التي تناكلتػل الجيػؿ القػادـ لمعػايير  -عينتل فبتتب  محتكل مكتكع التياعةت الكيميالية 
عدد مػف الكتػب  في كتب العمـك لممرحمة اإلعدادية اتتح أنل يظهر في - NGSSالعمـك

 وإجرارات البحث  مةؿ (2)جدكؿ يكتحها سكالذم 
لمكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة فػػي مجػػاؿ  NGSSاقترػػر البحػػث الحػػالي عمػػى معػػايير  -

العمـك الييزيالية بمرتكزاتها الفةفة )الممارسات العممية كالهندسػية ، ايفكػار المحكريػة ، 
 لممرحمة اإلعدادية و  المياهيـ الشاممة (
 مصطلحات البحح:  

 :Standardsاملعايري  -
(، بأنهػا أعمػى مسػتكيات ايدار التػي يطمػ  اتنسػاف 2004،68 ،طعيمةرشدم )يعرفها 

و لمكرػػكؿ إليهػػا كالتػػي يػػتـ فػػي تػػكلها تقػػكيـ مسػػتكيات ايدار الممتميػػة كالحكػػـ عميهػػا
الػػػذم ( بأنهػػػا بيػػػاف بالمسػػػتكل المتكقػػػ  2086المػػػكني ، أمػػػؿ ركاقػػػة ك غػػػازم كيعرفهػػػا )

كتعتل هيلػة مسػؤكلة أك معتػرؼ بهػا بشػأف درجػة أك هػدؼ معػيف يػراد الكرػكؿ إليػل ، 
كعرفتهػػػػػػػػػا )كزارة التربيػػػػػػػػػة  وؽ قػػػػػػػػػدر مطمػػػػػػػػػكب مػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكدة أك التميػػػػػػػػػزلتحقيػػػػػػػػػ
( بأنهػػا عبػػارات عامػػة ترػػؼ مػػا يجػػب أف يرػػؿ إليػػل المػػتعمـ مػػف 2003،868،كالتعمػػيـ

 رؼ كمهارات كقيـ نتيجة دراستل محتكل معيف و امع
 The Next Generation Science Standards  عايري العلووجليل الكادو ملا -

 كتتميػز الغػد، فػي العاممػة كلمقػكل اليػـك لطػةب كتػعت العمـك لتعميـ جديدة معايير هي
 التمررػات ممتمؼ في متماسكة بطريقة كُرتبت كالممارسة، المحتكل في غنية بككنها

 العمػـك مجػاؿ فػي لمتعمػيـ رؤيػة كتحقيػؽ الطػةب، لجميػ  العمػـك تعمػيـ لتػكفير كالػدرجات
 فػي فعَّػاؿ بشػكؿ الدراسػة مػف - عديدة سنكات مدل كعمى - الطةب ليتمكَّف كالهندسة؛
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 فهمهػـ لتعميػؽ كالمتداممػة؛ الشػاممة الميػاهيـ كتطبيػؽ كالهندسػية، العمميػة الممارسػات
 لتعمػيـ K-12 اؿ إطػار عمػى NGSS كتسػتند المجػاتت، هػذم فػي المحكريػة لألفكػار
،  . (NGSS. 2013)لمبحػكث الػكطني المجمػس قبػؿ مػف إعػدادم تػـ كالػذم العمػـك

National Research Council  .بأنهػػػا  )2086بدريػػػة حسػػػانيف،)مػػػا عرفتهػػػا ك
 عمػى قادريف نكاكيكك  الطةب يعرفل أف ينبغى ما ترؼ التى ايدار تكقعات مف مجمكعة
 كالهندسػة الحيػاة كعمػـك كايرض اليتػار كعمػـك الييزياليػة العمـك مجاتت فى بل القياـ

، كتطبيقات كالتكنكلكجيا  كحتى ايطياؿ رياض مف بدرنا دراسي رؼ كؿ فى كذلؾ العمـك
 الطػةب لكػؿ العمػـك تعمػيـ لتحسػيف المعػايير هػذم كتػعت كقػد ."عشػر الفػانى الرػؼ

 وكالمكاطنة كالمهف بالكميات لةلتحاؽ كاعدادهـ
مجػاؿ العمػـك لمكتػكع التيػاعةت الكيمياليػة ب NGSSكيعتمد البحث الحػالي عمػى معػايير 

ممرحمػػة اإلعداديػػة بمرتكزاتهػػا الفةفػػة )الممارسػػات العمميػػة كالهندسػػية ، ايفكػػار الييزياليػػة ل
 المحكرية ، المياهيـ الشاممة (و

 حمتوى كتب العلوو:  -
 كالفػانيب العمـك لكؿ مف الرػؼ ايكؿ لكتالمعرفي محتكل الفي البحث الحالي  يقرد بل

و 2019-2018لعػػاـ ر العربيػػة رػػالمقػػررة عمػػى الطػػةب بجمهكريػػة م الفالػػث اإلعػػدادم
نظريػات  –ات تعميمػ –ميػاهيـ  –حيث يشمؿ المحتػكل كافػة المبػرات التعميميػة )حقػالؽ 

لتحقيػؽ أهػداؼ  كجدانيات ( كالتي تـ امتيارها كتنظيمهػا عمػى نمػط معػيف ، –مهارات  –
 والمنهج التي تـ تحديدها مف قبؿ 

 كتب العلوو:تكويه حمتوى  -
بيانػات مارػة بيػرد أك جرارات التي يػتـ بكاسػطتها جمػ  مجمكعة مف اإليقرد بالتقكيـ "

عممػي لمتأكػد مػف  هػذم البيانػات باسػمكبمشركع أك ظاهرة أك مادة عممية معينة كدراسػة 
 ،)رشػػػدم طعيمػػػة مػػػدل تحقػػػؽ أهػػػداؼ محػػػددة سػػػميا مػػػف أجػػػؿ اتمػػػاذ قػػػرارات معينػػػة و

 و (2004،68
كيعرؼ تقكيـ محتكل كتب العمـك إجراليا بأنل "مجمكعة مف اإلجرارات المنظمػة التػي يػتـ 

الفػاني مةلها جم  البيانات حكؿ المحتػكل العممػي لكتػب العمػـك لكػؿ مػف الرػؼ ايكؿ ك 
كدراسػة  2088/2089بجمهكريػة مرػر العربيػة فػي العػاـ الدراسػي الفالػث اإلعػدادم ك 
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لمكتػػػػكع  NGSSمعػػػػايير  لتحديػػػػد مسػػػػتكل تتػػػػميفهػػػػذم البيانػػػػات باسػػػػمكب عممػػػػي 
هذم الكتبو كمف فػـ كتػ  ترػكر مقتػرح لػبعض مطػط محتكل التياعةت الكيميالية في 

 ايير و دركس في مكتكع التياعةت الكيميالية في تكر هذم المع
 ميَر البحح:  

اتبػػ  البحػػث الحػػالي مػػنهج البحػػث الكرػػيي التحميمػػي فػػي تحميػػؿ محتػػكل كحػػدات التيػػاعةت 
بجمهكريػة مرػر العربيػة كالسػابؽ تحديػدها فػي  المرحمػة اإلعداديػة عمػـكي كتػب الكيمياليػة فػ
 NGSSالجيػػؿ القػػادـ لمعػػايير العمػػـك ، باتتػػافة إلػػى تحديػػد مسػػتكل تتػػميف  عينػػة البحػػث

لمكتكع التياعةت الكيميالية في تمػؾ الكتػب ، كمػف فػـ إقتػراح ترػكر لمطػط بعػض الػدركس 
كيعتمد المػنهج الكرػيي التحميمػي عمػى  في مكتكع التياعةت الكيميالية كفؽ هذم المعايير و

 جم  الحقالؽ فـ تحميمها كتيسيرها لمكركؿ إلى النتالج و
 البحح : أداة

كتػػب العمػػـك لممرحمػػة اإلعداديػػة "عينػػة  محتػػكلتحميػػؿ  فػػي بطاقػػةالرليسػػية تمفمػػت أداة البحػػث  
الكيمياليػة  لمكتكع التيػاعةتالجيؿ القادـ لمعايير العمـك التي تـ ترميمها في تكر ك  "البحث
 و اإلعدادية لممرحمة

 اإلطار اليظري للبحح:

 The Next Generation Science ماٍيـــة اجليـــل الكـــادو ملعـــايري العلـــوو

Standards" NGSS " 
 فػى بياعميػة العمػـك لتعمػيـ جديدة معايير NGSSالجيؿ القادـ لمعايير العمـك  يتتمف       

كالعشػريف كالتػي ظهػرت نتيجػة العديػد مػف ايبحػاث حػكؿ كيييػة تعمػـ الطػةب  الحػادل القػرف
إلػى إحػداث فػكرة فػي طػرؽ تعمػيـ العمػـك فػي جميػ  المراحػؿ هػذم المعػايير لمعمـك حيث تهدؼ 
لمكاجهة تحديات العرر كالتغير المستمر في سكؽ العمػؿ ، كتسػميح  28التعميمية في القرف 

المتعمميف بمهارات عممية عالية مفؿ التيكير الناقد كاتستقرار المبني عمػى حػؿ المشػكةت ، 
عيػة فػي تعمػيـ كتعمػـ العمػـك كتحػكؿ التػدريس فػي نقمة نك  نحك تحقيؽتمؾ المعايير تسعى  كما

التعمـ حػكؿ العمػـك إلػى مكػاف ييعمػكا "يمارسػكا " ب يقـك فيل الطةبمف مكاف اليركؿ الدراسية 
 قػػػدرةعمػػػى فهػػػـ المحتػػػكل إلػػػى تطػػػكير  مػػػف التركيػػػزككػػػذلؾ  (Houseal,2016)فيػػػل العمػػػـك 
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عمػاؿ العقػؿ تجػام حػؿ  اليعاؿالتعمـ مف مةؿ اإلنمراط ية ليهـ كيي المتعمميف فػي اتسػتدتؿ كا 
المبنػػي عمػػى ممارسػػات عمميػػة كهندسػػية ، فػػي حػػيف ت تهمػػؿ هػػذم ك الظػػكاهر ، ك المشػػكةت 

متمفمة في بعد ايفكار المحكريػة  NGSSالمعايير المحتكل حيث يعتبر مف أحد أبعاد معايير 
 كالممارسػة حتػكلالم فػي غنيػة بأنهػا تمػؾ المعػايير كمػف فػـ تتميػز كالميػاهيـ الشػاممة و

 كالػدرجات التمررػات ممتمػؼ فػي كمتناسػقة متماسػكة بطريقػة كرتبت ركة،تالمش كالمياهيـ
 ليػتمكف كالهندسػة، العمػـك مجػاؿ في لمتعميـ رؤية كتحقيؽ ،الطةب العمـك لجمي  تعميـ لتكفر

 فعػاؿ ، كالهندسػية بشػكؿ يػةمالعم الممارسػات مػف الدراسػة مػف عديػدة سػنكات المػتعمـ مػةؿ
 كتسػتند المجاتت، هذم في الرليسة يفكارا فهـ لتعميؽ كالمتداممة، الشاممة المياهيـ كتطبيؽ
، لتعمػيـ K-12  إطػار عمػىفػي ايسػاس  NGSS معػايير  قبػؿ مػفم إعػداد تػـ كالػذم العمػـك

التكنكلكجيػػا  كقػػد ركػػزت هػػذم المعػػايير عمػػى  (NGSS,2013).لمبحػػكث ينالػػكط المجمػػس
 الفػانى الرػؼ كحتػى ايطيػاؿ ريػاض مػف العمػـك محتػكل معػايير كتشػمؿ ، كالهندسػة

تعنػػي  NGSS( إلػػى أف معػػايير 2086بدريػػة حسػػانيف، (و كقػػد أشػػارت"الفالث الفػػانكم"عشػػر
 هػذم التكقعػات مػػا ايدار  القالمػة عمػى اليهػػـ كالتطبيػؽ حيػث ترػػؼ تكقعػػات مػف مجمكعػة"

 كعمػـك الييزياليػة العمػـك مجػاتت فػى بػل القيػاـ عمػى قػادريف كانك كيك الطةب يعرفل أف ينبغى
، كتطبيقػات كالتكنكلكجيػا كالهندسػة الحياة كعمـك اليتارك  ايرض  رػؼ كػؿ فػى كذلػؾ العمػـك

 المعػايير هػذم كتػعت كقػد ر،عشػ الفػانى الرػؼ كحتػى ايطيػاؿ ريػاض مػفدراسػي بدايػة 
  .كالمكاطنة كالمهف بالكميات لةلتحاؽ كاعدادهـ الطةب لكؿ العمـك تعميـ لتحسيف

تسػعى إلػى إعػادة تشػكيؿ NGSS إلػى أف معػايير (Erik,2013,1)أشار  كفي هذا الردد    
بمػػا  بشػػكؿ متعمػػؽعمميػػات تػػدريس العمػػـك فػػي دكؿ العػػالـ بػػالتركيز عمػػى دراسػػة المكتػػكعات 

مػػا  نحػػك تطبيػػؽهـ مػػف المعػػارؼ ايساسػػية ، كتػػكجيهكػػاؼ المتعممػػيف قػػدر  اكسػػابفػػي  يسػػهـ
تتػيح معػايير رؤيػة عمميػة لمتػدريس كالتعمػيـ ال هػذم البحث العممي و كمػا تقػدـ تعممكم مف مةؿ

برػكرة تقميديػة قبػؿ ذلػؾ  االتعامػؿ معهػ كافالذم ك لمجمكعات المتعمميف فرص التعمـ المطمكبة 
(Okhee ,et al.,2014,223)                                                             

بعػػػدة مراحػػػؿ قبػػػؿ أف ترػػػؿ إلػػػى الرػػػكرة النهاليػػػة لهػػػا فػػػي  NGSSكقػػػد مػػػرت معػػػايير       
(NGSS, 2013b)  المتحػػدة الكتيػػات فػػي لمبحػػكث القػػكمي المجمػػس بػػدأحيػػث 

 مػف ""K-12لتعمػيـ العمػـك  العمميػة ريلممعػاي عػاـ مياهيمي إطار بكت   (NRC)ايمريكية
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 AFRAMEWORK "الفػانكم "الفالثالفػاني عشػر الرػؼ إلػى ايطيػاؿ ريػاض مرحمػة

FOR K-12 SCIENCE EDUCATION   ،ةقكيػ قاعػدة عمػى اإلطػار هػذا بنػي كقػد 
 قػاـفػـ  ،العمػـك لتعمػيـ الرليسػة ايفكػار تحػدد ك ترػؼ التػي السػابقة الدراسػاتك  البحػكث مػف

إطػار  عمػى تعػديةت إدمػاؿب (NRC)ايمريكيػة المتحػدة الكتيػات فػي لمبحػكث القػكمي المجمػس
K-12" "مجمكعة تحديد كركزت هذم التعديةت عمى ، العمـك تعميـ في التعؼ نقاط كمعالجة 
، في لمطةب ايدار تكقعات مف كاسعة هػك  ""K-12 إلطػار ايساسػي الهػدؼ حيػث كػاف العمػـك

 العمػـك فػي الكافيػة المعرفػة يممكػكف الفانكيػة المرحمػة  نهايػة فػي الطػةب جميػ  يكػكف أف
 يسػتطيعكف ، قتػايا المجتمػ  المترػمة حػكؿ مناقشات في لمشاركةعمى اقادريف  ؛ كالهندسة
مػػ  القػػدرة عمػػى  اليكميػػة، حيػػاتهـب ذات الرػػمة كالتكنكلكجيػػة العمميػػة المشػػكةت مكاجهػػة

 المهػارات امػتةكهـ إلػى باإلتػافة ،حػدكد اليرػؿ الدراسػي مػارج العمػـ كطمػب اسػتمرارية الػتعمـ
-K  كالهندسػة العمػـك تعمػيـ إطػار أف إلػى المجنػة تكرػمت هػذا كمػف  لحياتهـ المهنية الةزمة

 يرػمـ كأف الشػاممة ، الميػاهيـك  ،المحكريػة ايفكػار مف محدكد عدد" يجب أف يركز عمى "12
 مف عدد مةؿ قدراتهـ كمراجعة معرفتهـ بنار مف الطةب يتمكف حتى متسمسؿ كمتتاب  بشكؿ

 الممارسػات مػ  الشػاممة كالميػاهيـ ايفكػار هػذم دمػج يجػب أف يحقػؽ كمػا الدراسػية، السػنكات
 ، (NGSS Lead States, 2013)الةزمة لةنمراط في البحث العممػي كالترػميـ الهندسػي  

 الجيؿ القػادـ لمعػايير العمػـك  قالمة إلى  " "K-12 كالهندسة العمـك تعميـ إطار ترجـ كمف فـ
Next Generation Science StandardS   التمررػات عبػر متسقةكالتي تتسـ بأنها 

 تزكيػد الطالػب أجػؿ مػفكالتطبيػؽ  كالممارسػة بػالمحتكل غنيػةك  متكاممػةك  ةيالدراسػ كالرػيكؼ
 إطػار كمف فػـ يعتبػر لمعمـك قالـ عمى مؤشرات عالمية لمتربية العممية؛ المستكل عالمي بتعميـ

K-12   الكفيقػة  كمػف فػـ رػدرت  المحدفػة ريالمعػايكفيقػة  عميػل قامػت الػذم ايسػاسهػك
هػذم تنظيـ  حيث تـ و (NGSS, 2013 ) 3102 بحمكؿ أكالؿ عاـ  NGSS  الرسمية لمعايير

المعايير كفقا لألفكار المنهجية الرليسية فػي كػؿ رػؼ  نظمت فيهاالكفيقة في ركرتيف إحداها 
المعػايير كفقػا لممكتػكعات  نظمػت فيهػاكايمػرل  (NGSS Lead States,2013a)دراسػي 

 (NGSS Lead States,2013b)في كؿ مرحمة دراسية 
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 دافعيػة زيػادة التي تسػهـ فػي المعايير أحدتعتبر الجيؿ القادـ لمعايير العمـك كمف المةحظ أف  
، لتعمـ الطةب تعممػل  بدايػة فػي الميهػـك يبػدأ حيػث الممتميػة، كمهػاراتهـ قدراتهـ كتنمية العمـك
 هػذم تقػـك كمػا المتتاليػة، الدراسػية المراحػؿ مػةؿ فشػيلنا شػيلنافيػل  التعمػؽيػتـ  فػـ بسػيطا،
 ةايفكار المحكريػNGSS NOW,2017 ):) متمفمة في رليسية مرتكزات فةفة عمى المعايير

Disciplinary Core Idea  ، الممارسػػػات العمميػػػة كالهندسػػػية كScience and 

Engineering Practices  الميػاهيـ الشػاممة ، ك Crosscutting Conceptsلمتقاطعػة ا
معػػايير نجػػدها لػػـ تقترػػر عمػػى اتدراؾ الميػػاهيمي بػػالنظر إلػػى تمػػؾ الفو المجػػاتت العمميػػةعبػػر 

الممارسػػات المرتبطػػة بالمجػػاتت العمميػػة الممتميػػة ككرػػيها  تتػػمنتلممجػػاؿ الكاحػػد ، كلكػػف 
هذم المجػاتت ارسات اتستقرالية باتستقرار العممي البيني كذلؾ مف مةؿ التكامؿ بيف ملمم

 امياهيميػ تحػكتايمػر الػذم يمفػؿ  بنالهػااسػتمداـ المعرفػة العمميػة ككيييػة ، كذلؾ التأكيد عمى 
مػف المعمػـ الػتمكف  ممػا يحتػاجلمكييية التي يجػب أف تػدرس بهػا العمػـك فػي المػدارس مسػتقبة 

اسػػبة مػػف المعرفػػة التمررػػية ككيييػػة معالجػػة المحتػػكل العممػػي مػػف مػػةؿ مكاقػػؼ تعميميػػة من
 ,National research council,2012; Campbell,2015; Pruitt)لممتعممػػيف و 

2014; Pellegrino,2013; NRC, 2013; Lee, et al. , 2014) 
 NGSS:لذيل الكادو ملعايري العلوولاملرتكزات األساسية 

 Science and Engineering Practices أوال : املنارسات العلنية واهليدسية:  

National Research Council, 2012; NGSS, 2013))  

العمميػات  تنميػة بهػدؼNGSS معػايير في لقد ظهريعبر هذا المرتكز عف طبيعة العمـ ، ك   
 كالتيكيػر العممػي، البحػث عمػى ممارسػة   قػدرتهـ كتطػكير كالعقميػة لػدل الطػةب ، العمميػة
مجػرد  عمػى التركيػز مػفرحيحو مف أجؿ التغمب عمى ما كاف شالعا فيما سبؽ  عممي بشكؿ

 أف فكػرة كشػيكع العممي، البحث طبيعة عف بعيدة بمياهيـ الطةب عقكؿ كتزكيد ، المحتكل
كما أف اتهتماـ بدمج الهندسة فػي تعمػيـ العمػـك  .الكاق  عف بعيدة معمكمات ما هك إت العمـ

فػػي تعمػػيـ العمػػـك مػػةؿ  أساسػػياعنرػػرا كالػػذم يعتبػػر مػػف مػػةؿ تتػػميف "الترػػميـ" يكػػكف 
تشػير الممارسػات العمميػة إلػى ك  الحاسػكبية (و ترميـ كػؿ مػف )التجػارب ، النمػاذج ،البػرامج

النمػاذج كالنظريػات  ركبنػا اتالتي يستمدمها العممارعند اإلنمراط في اتستقرارالسمككيات 
أمػػػا يسػػػهـ فػػػي فهػػػـ الطالػػػب لكيييػػػة تطػػػكر المعرفػػػة العمميػػػة ، حػػػكؿ العػػػالـ الطبيعػػػي ممػػػا
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 كترػميـ بنػار فػي المهندسػكف السػمككيات التػي يسػتمدمهاالممارسات الهندسية فتشير إلى 
)بدريػػة  كأسػػاليبهـ المهندسػػيف عمػػؿ فهػػـ عمػػى يسػػاعد الطالػػبممػػا كالنمػػاذج  اينظمػػة
 و (2086حسانيف،

لمتأكيد عمى تػركرة تعمػيـ الطػةب  الممارسات هنامرطمح استمداـ أف  كمف المةحظ      
 المشػاركة أف عمىأيتا لمتأكيد ك  الكييية التي يتـ بها البحث العممي كليس المنهج العممي،

ػا بػؿ المهػارات فقػط تطمػبت ت العممػى البحث فى بكػؿ  تتعمػؽ التػى المعمكمػاتالمعرفػة ك  كأيتن
 كفهمهمػا كالهندسػى العممػى المحتػكل معرفػة فقػط لػيس الممارسػات مػف كالهػدؼ ،ممارسػة
)بدريػػة البحث فػػى كالمهندسػػكف العممػػار يسػػتمدمها التػػى ايسػػاليب فهػػـ كانمػػا

وكمف المةحظ أف الممارسات العمميػة كالهندسػية يجػب أت تػتـ بمعػزؿ عػف (2086حسانيف،
 يعطىالحيظ ، أما التكامؿ بينهـ  ذلؾ مجرد نتيجة ككفيالمحتكل )ايفكار المحكرية( حيث 

 الجانب تككيف أل المتعمـلدل  كشعكر إحساس تككيف فى العمـك كمف فـ تبدأ لمتعمـ، سياؽ
كقػد أشػارت  .العمػـك بتطبيػؽ لهػـ يسػمح لػذلاك  لمتعممػيف، لػدل بػالعمـك المػرتبط الكجػدانى
 معػايير تػمف الهندسػيةالعمميػة ك  بالممارسػات اتهتمػاـ إفإلػى  (Bybee,2011) دراسػة

NGSS،  كالرياتػيات كالهندسػة كالتكنكلكجيػا العمػـك عةقػة الطػةب عمػى فهػـسيسػاعد 
    .كقتايا المجتم  كمشكةتل اليكمية بالحياة

كالهندسػػػية فػػػي طياتػػػل فمػػػاف ممارسػػػات أساسػػػية  كيحمػػػؿ مرتكػػػز الممارسػػػات العمميػػػة      
كالتػي يجػب أف يراعيهػا معمػـ العمػـك مػ  طةبػل أفنػار كيتيرع منها عػدد مػف مؤشػرات ايدار 

مػػف مرحمػػة ريػػاض ايطيػػاؿ حتػػى الرػػؼ الفالػػث  تػػدريس العمػػـك مػػف أجػػؿ تنميتهػػا لػػديهـ
     ما يميفي حيث تتمفؿ هذم الممارسات، الفانكم

(ايسػلمة طػرح -0  Asking questions (for و )الهندسػة(المشكةت كتحديػد )العمـك

science) and defining problems (for engineering) 

  Developing and using models اننًبرج كاستمداـ تطكير -5
 Planning and carrying out ولهػػػاكاجرا اتستقرػػػارات تمطػػػيط -3

investigations 
 Analyzing and interpreting data وهاكتيسير  تالبيانا تحميؿ -4
 Using mathematics and كالتيكيػػر الحسػػابي و الرياتػػيات اسػػتمداـ -5

computational thinking 



 ................................................. تقويم محتوى كتب علوم المرحلة اإلعدادية في ضوء الجيل القادم

- 249 - 

( التيسػػػيرات بنػػػار -6  Constructing )الهندسػػػة( الحمػػػكؿ كترػػػميـ )العمػػػـك

explanations (for science) and designing solutions (for 

engineering) 
 Engaging in argument from evidence والجدؿ مف ايدلة  فى اتنمراط -2
 Obtaining, evaluating, and  لمعمكمػػػاتاكتسػػاب كتقيػػيـ كتكرػػيؿ ا -8

communicating information 

كالجػػدير بالػػذكر هنػػا أف الطػػةب ت يمكػػنهـ فهػػـ ايفكػػار العمميػػة كالهندسػػية تمامػػا دكف       
التػػي يمكػػف مػػف مةلهػػا تطػػكير هػػذم ايفكػػار ك اتنػػدماج كالمشػػاركة فػػي ممارسػػات استقرػػالية 

تيمكف أف يػتعمـ أك يػؤدل هػذم الممارسػات بكيػارة إت فػي سػياؽ كتدعيمها ، كما أف الطالب 
 محتكل محددو

 (Next Generation Science Standards, 2013b,4; National Research 

Council,2012, 54-76) 
 عمى   تؤكد الممارسات العممية كالهندسية عمى أف يككف الطالب قادرحيث 

 (Bell,et al.,2012 ; NGSS,2016)                                               
 كالممططػات البيانيػل كالرسػـك الجػداكؿ ذلػؾ في بما كالهندسيل العمميل النركص قرارم -

 ونقمها يتـ التي الرليسيل فكاراي كشرح
 نمػاذج - تمطيطػي رسػـ -تعبيرات رياتية  - تمطيطيل شكاؿترميـ النماذج مفؿ ، أ -

 وكالممططات البيانيل كالرسـك الجداكؿ استمداـمحسكسة أك مادية 
 كالهندسػػيل العمميػػل الطبيعػػة ذات لكتابػػلكا متحػػدثل الرليسػػيل ميػػزاتمال عمػػى التعػػرؼ  -

 فكػػارمأ لتكرػػيؿ الشػػيكيل العػػركض، كتقػػديـ كمرػػكرأ مكتػػكب نػػص انتػػاج القػػدرة عمػػىك 
 كأعماللو

 رػحل مػدل كمناقشل اتعةـ كسالؿ كتقارير لألدبيات العممية نقديل قرارمفي  اتشتراؾ -
 كاتستنتاجات كاليرتيات الرمل ذات البيانات كمرداقيل

 Disciplinary Core Idea :التصصصية ثاىيا : األفكار احملورية
National Research Council  ,2012)) 

كمػف فػـ تطبيقػل ، فػإف مرتكػز تركز عمى فهـ أعمؽ لممحتكل  NGSSنظرا يف معايير       
ايفكػار المحكريػػة ت يهػدؼ إلػػى مجػرد تعمػػيـ الطػػةب عػدد ت يحرػػى مػف الحقػػالؽ كالتيارػػيؿ 
المرتبطة، كلكػف يهػدؼ إلػى تسػميحهـ بالمعرفػة كالمعمكمػات ايساسػية كالكافيػة كالتػي تمكػنهـ 
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دد أقػػؿ مػػف مػػف الحرػػكؿ عمػػى المزيػػد مػػف المعمكمػػات فيمػػا بعػػد بأنيسػػهـ أم التركيػػز عمػػى عػػ
ايفكار ايساسية القابمة لمػتعمـو كيتمفػؿ هػذا المرتكػز فػي ايفكػار الرليسػية المرتبطػة بكػؿ مػف 

كالهندسة كالتكنكلكجيػا(، أم أف تمػؾ  كعمـك ايرض كاليتار،لية،كالعمـك الييزيا ،)عمـك الحياة
طػةب مكاجهػة مػا ايفكار تظهر العةقة بيف العمـك كالتكنكلكجياكالهندسػة، كمػف فػـ يسػتطي  ال

يقابمهـ  في حياتهـ اليكميػة مػف ظػكاهرو فمػف المةحػظ فػي ايفكػار المحكريػة المتتػمنة فػي 
أنهػػا محكريػػة اليػػركع كبهػػا تكتػػيحات شػػاممة كعميقػػة لمظػػكاهر ممػػا يمكػػف  NGSSمعػػايير 

كتطبيقهػا فػػي المكاقػؼ المسػتقبمية التػي قػػد  الميػاهيـ كالمبػادئالمػتعمـ مػف اليهػـ كالػربط بػػيف 
ايفكػػار تبنػػي عمػػى بعتػػها ف إكاجههـ مػػف مػػةؿ مػػا تكػػكف لػػديهـ مػػف فهػػـ متكامػػؿو حيػػث تػػ

 البعض كمما تقدـ الطةب مةؿ مستكيات التعميـ و
  مف مرحمة رياض ايطياؿ إلى نهاية المرحمة الفانكية بأنها تمؾ ايفكار المحكرية  كتترؼ

Next Generation science standards,2016a ; NGSS,2013H,3)            ) 
 العمـك كالهندسلو  عبر تمرراتيهمية اتنتظـ حكؿ ميهـك رليسي، أك تككف متعددة  -0
 كفر تعقيدا كحؿ المشكةت واي  ايفكار كبحثأداة رليسيل تساعد في فهـ  تكفر -5
ك الشمرػػيل التػػي أاتجتماعيػػل  بالشػػؤكفترػػؿ تك كاهتمامػػاتهـ أالطػػةب  بحيػػاةتػػرتبط   -3

 التكنكلكجيلوك المعرفل العمميل  تحتاج
مػػ   العمػػؽ كالتعقيػدكمتزايػدة فػػي درجػات  مسػػتكيات متدرجػة مػةؿقابمػل لمتعمػيـ كالػػتعمـ   -4

 وزيادة المستكيات
لهػػا القػػػدرة عمػػػى التيسػػػير، أم يمكػػػف أف يعتمػػػد عميهػػا المػػػتعمـ فػػػي تيسػػػير العديػػػد مػػػف  -5

 الظكاهرو
 العمػـك)كهػي فػي أربعػة مجػاتت رليسػية  NGSSلمعػايير كقد تـ تجمي  ايفكار الرليسػية     

فكػرة  44مؿ ( لتشػ الهندسػة تكنكلكجيػا ، كاليتػار ايرض عمػـك الحيػاة ، عمػـك الييزياليػة ،
 عمػـكال مجػاؿ فػى المتتػمنة المحكريػة ايفكػارأساسػية متمررػة ككسػنتطرؽ إلػى عػرض 

 فيما يمي    حيث تتمفؿ -كالتي سيتناكؿ البحث الحالي إحداها  -لية الييزيا
Appenhttps://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/

f061617.pd-ProgressionswithinNGSS-dixE 
 Structure of matterالمادة  تركيب -

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/AppendixE-ProgressionswithinNGSS-061617.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/AppendixE-ProgressionswithinNGSS-061617.pdf
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 Chemical reactions  الكيميالية التياعةت -
  Nuclear processes النككية العمميات -
  Types of interactions التياعةت أنكاع -
 Stability& instability الفبات  كعدـ الفبات -
  A Definitions of energy الطاقة مياهيـ -
 Conservation of energy and energy بالطاقػػة كانتقالهػػا اتحتيػػاظ -

transfer 
 Forces and motionالقكة كالحركة  -
 Relationship between energy and forces كالقكة  العةقة بيف الطاقة -
 Energy in chemical processes الحياة كفى الكيميالية العمميات فى الطاقة -

and everyday life 
 Wave properties المكجات  مكاص -
 Electromagnetic radiation الكهركمغناطيسية اإلشعاعات -
 information technologies and المعمكمػػػػات كايجهػػػػزة تكنكلكجيػػػػا -

instrumentation 
 Crosscutting Concepts  املشرتكة : املفاٍيه الشاملةثالجا: 

المياهيـ الشاممة ممطط تنظيمي يعمؿ عمػى الػربط بػيف مجػاتت العمػـك ايربعػة )العمػـك  تكفر  
الترػػػميـ الهندسػػػي ( كمػػػا أف لتمػػػؾ  –عمػػػـك ايرض كاليتػػػار  –عمػػػـك الحيػػػاة  –الييزياليػػػة 

الميػػاهيـ تطبيقػػات متعػػددة فػػي جميػػ  مجػػاتت العمػػـك ، كتكتػػح العةقػػات التػػي تػػربط الميػػاهيـ 
بعتػها بشػكؿ متماسػؾ ممػا يػكفر بنيػة معرفيػة متماسػكة قالمػة عمػى أسػس العممية الممتمية ب

 التمررػات جميػ  فػي تظهػر التػي العمميػة المكتػكعات تيسػركما أف تمؾ المياهيـ  وعممية 
 لمتيكيػر العمميػة الطريقػة بػيف فػى الػربط يتمفػؿكالػذم  الشػامؿ الميهػـكبمػا يحقػؽ العمميػة 

الرليسػية  ايفكػار كفهػـ كالهندسػية العمميػة لممارسػاتا كمف المةحظ أف والعممية كالمكتكعات
 كمتماسػؾ تراكمػي فهـ تطكير مف الطالب تمكف حيث ،المياهيـ الشاممة تطبيؽ هي التي تفرم

 (و2086)عبد اهلل غالب، كالهندسة العمـك في
 مجمكعة مف المياهيـ ايساسية تمفمت في   NGSSكقد قدمت معايير 
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تتمفؿ في أنماط المةحظة مف ايشكاؿ ، كايحػداث ، كطػرح أسػلمة   Patternsاينماط  -
 حكؿ العةقات كالعكامؿ التي تؤفر عميهـو

أحػد ف إاآللية كالشرح يسػباب ايحػداث و حيػث   Cause and effectكالنتيجة  السبب -
اينشطة الرليسية لمعمـك هػك البحػث عػف العةقػات السػببية كتيسػيرها كاآلليػات التػي يػتـ 

كيمكف بعد ذلؾ امتبار هذم اآلليات عبر سياقات معينػة كاسػتمدامها  اسطتها تكسطهاوبك 
 لمتنبؤ بايحداث كتيسيرها في سياقات جديدةو

  عنػػد دراسػػة Scale, proportion, and quantity كالكميػػة  كالنسػػبة القيػػاس -
المقاييس الممتمية لمحجـ كالكقت كالطاقة كالتعػرؼ  مفإدراؾ ما هك مةلـ  ،يجبالظكاهر

عمى الكييية التي تؤفر بهػا التغيػرات فػي الحجػـ أك النسػبة أك الكميػة عمػى بنيػة أك أدار 
 النظاـو 

تحديػػد النظػػاـ قيػػد    Systems and system models النظػػاـ  كنمػػاذج اينظمػػة -
يػػكفر أدكات ليهػػـ كامتبػػار  ،تحديػػد حػػدكدم ككتػػ  نمػػكذج رػػريح لهػػذا النظػػاـ  ،الدراسػػة

 ايفكار القابمة لمتطبيؽ في كؿ مف العمـك كالهندسةو
مػى الطاقػة كتتبػ  تػدفؽ عالػدكرات كالحيػاظ   Energy and matterكالمػادة  الطاقػة -

 اعد عمى فهـ إمكانيات اينظمة كحدكدهاوساينظمة كمارجها ي دامؿالطاقة كالمادة 
الطريقة التي يتـ بها تشػكيؿ الجسػـ   Structure and function كالكظيية التركيب  -

 د العديد مف مرالرل ككظاليلو يتحدتساعد في أك الكالف الحي كبنيتل، 
بالنسبة لألنظمػة الطبيعيػة كالرػناعية عمػى   Stability and change كالتغير الفبات -

النظػاـ مػف العنارػر  أكتطػكر حد سكار، تعتبػر شػركط الفبػات كمحػددات معػدتت التغييػر
 المهمة لمدراسةو

NGSS Release,2013;  NGSS Lead States,2013)) 

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/resource/files/Appendi

x%20G%20-

%20Crosscutting%20Concepts%20FINAL%20edited%204.10.13.pdf 

كمف المةحظ أف المياهيـ المشتركة مفؿ النماذج كاينماط تساعد فػي تعميػؽ الرؤيػة لمطالػب   
كالمعمـ ، كتجعؿ الطالػب قػادر عمػى أف يطػرح أسػلمة مػةؿ البحػث كاتستقرػار كمػا أنهػا تقػدـ 
فهمػػػا لكيييػػػة بنػػػار العممػػػار لمنظريػػػات كالنمػػػاذج العمميػػػة ، بمػػػا يتيػػػؽ مػػػ  مػػػا أكدتػػػل دراسػػػة 
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(Poorter,et al.,2016)  التي اعتمدت عمى تنميػة التعمػؽ فػي الكهركمغناطيسػية باسػتمداـ
 المياهيـ المشتركةو

عند تناكؿ المياهيـ الشاممة مف قبؿ المعمـ يجب أف يراعي مجمكعة الجدير بالذكر هنا أنل ك 
 (NGSS,2013C,1-3; NGSS,2013H,2)مف المبادمر نذكر منها ايتي  

 تقديـ المزيد مف المرطمحات المشتركة بيف العمـك كالهندسة و  -
 نمك المياهيـ الشاممة كتطكر مستكل تعقيدها عبر الريكؼ الدراسيةو  -
 يجب أف تساعد المتعمـ عمى فهـ أفتؿ لألفكار المحكرية في الهندسة كالعمـك و  -
 تككيف ألية م  المعرفة مف مةؿ التكرار في سياقات ممتمية و  -
 تقييـ المياهيـ الشاممة جنبا إلى جنب م  الممارسات كايفكار المحكرية و -

  :NGSS العلوو لذيل الكادو ملعايريل الشكل التيظيني 

؛ عارـ عمر 5002، كفار الربيعاف ك عبير مؿ حمامل ؛ 2086بدرية حسانيف،)         
،2087) 

في تنظيمها في تكر  امحدد قد أمذت شكة NGSSمف المةحظ أف معايير     
  كالذم يكتحل الشكؿ التالي  ،(Standards by Topic)المكتكعات 

 عنكاف المكتكع
 تكقعات ايدار

المياهيـ الشاممة 
 المشتركة

 

 ايفكار المحكرية التمررية

 

 الممارسات العممية
 كالهندسية

 اترتباطات ب 
 نيس الرؼ الدراسي ايفكار المحكرية ايمرل التي تدرس في -

 ايفكار المحكرية مةؿ الريكؼ الدراسية الدنيا كالعمياو -

 .المعايير ايساسية لمكتية في المغة كالرياتيات -

 NGSS لمجيؿ القادـ لمعايير العمكـ( الشكؿ التنظيمي 8شكؿ )
 تتككف مف أربعة أجزار   ريحة المعايير يم مكتكعكيتتح مف الشكؿ السابؽ أف 

http://static.nsta.org/ngss/InsideTheNGSSBox.pdf 
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 أكت   عنكاف المكتكعو
كػػؿ أدار متكقػػ  لػػل عنػػكاف كشػػيرة ف إ، حيػػث  فػػي ايعمػػى تكقعػػات ايدارفانيػػا    رػػندكؽ 

عممية كهذا العنكاف يتككف مف فةث مككنػات   )جممػة تقريريػة لػألدار المتكقػ  كالتػي تػدمج 
حػدكد لتقيػيـ  –تكتػيح لػألدار المتكقػ  مػدعـ بأمفمػة –بيف "المياهيـ، الممارسػات، ايفكػار" 

 ايدار المتكق  (و
،حيػث  فةفػة أعمػدة كيتككف مف  فالفا   الرندكؽ ايساسي   أسيؿ رندكؽ تكقعات ايدار 

يكجػػد فػػي العمػػكد اييسػػر مرتكػػز )الممارسػػات العمميػػة كالهندسػػية (، كفػػي العمػػكد ايكسػػط 
العمػػػكد اييمػػػف مرتكػػػز )الميػػػاهيـ الشػػػاممة  ي،كفػػػ ()ايفكػػػار المحكريػػػة التمررػػػيةمرتكػػػز 

 مدة الفةفة تندمج معا مككنة تكقعات ايدارو ، كهذم ايعالمشتركة (
رابعا   رندكؽ اإلرتباط كيكجػد أسػيؿ الرػندكؽ ايساسػي ، كيكتػح اترتباطػات بكػؿ مػف   

ايفكػار المحكريػة مػةؿ  –)ايفكار المحكرية ايمرل التي تدرس في نيػس الرػؼ الدراسػي 
 ية في المغة كالرياتيات (والمعايير ايساسية لمكت –الريكؼ الدراسية الدنيا كالعميا

،كمػػا NGSSكمػػف فػػـ كفػػي تػػكر مػػا سػػبؽ يمكػػف تحديػػد اليمسػػية التػػي تقػػـك عميهػػا معػػايير   
) NGSS(،2087)نتػػػػاؿ ايحمػػػػد كمهػػػػا البقمػػػػيك  (2086بدريػػػػة حسػػػػانيف)أكتػػػػحها 

Releasek 2013,1-5)      كالتي تتمفؿ فيما يمي 
 الطػةب يكػكف أف يجػب كالتػى لػألدار تكقعػات تحػدد المعػايير كفيقػة  التأكيػد عمػى ايدار -8

 . ةتعميمي مرحمةفي نهاية كؿ  قيقها باليعؿ كبشكؿ محدد ككاتححت عمى قادريف
فػي  العمػـك لػتعمـ الفةفػة المرتكػزات بػيف المعػايير تػدمج ايدار لتحقيػؽ تكقعػات  :الػدمج  -2

 و)الشاممة كايفكار المحكرية،كالمياهيـ )الممارسات العممية كالهندسية ،د اطار كاح
 كالهندسػة العمػـك محتػكل فػى المتكقعػة ايدارات مػف مجمكعػة كػؿ : اترتبػاط كالتماسػؾ -3

 معػايير ككػذلؾ مػ   فػي فػركع التمرػص  ايمػرل ايفكػار مػ  تكػكف ترابطػات كاترػاتت
أم المعػايير المشػتركة  لمدكلػة العامػة كالمعػايير العمميػة الفقافػة السػابقة كمعػايير العمػـك
 و مجاؿ التمررات ايمرلساسية في اي
هذا كقد أشارت العديد مف ايدبيات كالدراسات إلػى مجمكعػة مػف المرػالص كالمبػادمر       

    ايير السابقة كالمتمفمة فيما يميكتمييزها عف المع NGSSايساسية التي تقـك عميها معايير 
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(;NGSS,2013,1 ; NGSS,2013H,8 ،؛ 2087عارػـ عمػر ، ؛ 2086بدريػة حسػانيف
  (2085؛ مها البقيمي،5002، كفار الربيعاف ك عبير مؿ حمامل

 فػي الطةب   حيث ينمرطالمارجي لمعالـ كاكتشاؼ كممارسة الطبيعة المترابطة لمعمـك   -8
 فػيكا أيتا بشكؿ متكامؿ كمترابط ، كما ينمرط )ممارسات مياهيـ، أفكار،( أبعاد الفةث
 أعمػؽ ليهػـ المشػتركة الميػاهيـ كتطبيػؽ كهندسػية عمميػة بممارسػات دراسػتهـ مراحػؿ
 و  مجاتتها في ايساسية لألفكار

مػف  المتكقػ  ألدارعمػى تحديػد دقيػؽ لػ المعػايير ركػزت  :لمػتعمـا مػف قبػؿ متكقعػة أدارات -2
، كلػـ يكػف التركيػز عمػى المنػاهج   الدراسػية المرحمػة أكسػي الدرا   الرؼ نهاية بعدالمتعمـ 
 الدراسيةو

حيػث  كتنمكيػة كمتعاقبػة كمتسمسػمة متماسػكة برػكرة مبنيػة   العمميػة كايفكػار الميػاهيـ -3
تػـ تغطيتهػا عمػى مسػتكل المرحمػة  كالهندسػة، العمـك في أساسية أفكار عمى التركيز يككف

الدراسية ك يككف هناؾ تطكر لهذم ايفكػار كالميػاهيـ مػف مرحمػة يمػرل بدايػة مػف مرحمػة 
 عمػى التركيػز مػ  عمميػة فقافػة ممػؽ بهػدؼ ،كذلؾريػاض ايطيػاؿ حتػى المرحمػة الفانكيػة

 فػي كيؤديػل يتعممػل أف المػتعمـ عمػى كاتهتمػاـ بمػا يجػب العػدد، المحدكدة العممية ايفكار
عطػار المتكػرر المحتػكل حػذؼ مػ  كالةحقػة الحاليػة السػنل  لتقدمػ مسػؤكلية المػتعمـ كا 
 موكتطكر 

 تكػكف أف  (NGSS)فػي معػايير المهـ يرشال : لتطبيقك  العممي لممحتكل العميؽ اليهـ  -4
 عمػى التركيػز كلكػف. المشػتركة كالميػاهيـ الممارسػات مػ  كمرتبطػة مندمجػة ايفكػار تمػؾ

أم التركيػػز عمػػى عػػدد أقػػؿ مػػف ايفكػػار  وتػػركريا لػػيس التمررػػية الرليسػػية ايفكػػار
الرليسػػية القابمػػة لمػػتعمـ بػػدت مػػف عػػدد كبيػػر مػػف الحقػػالؽ كالتيارػػيؿ وكتعميػػؽ اليهػػـ مػػف 

 ؿ تطبيؽ المعرفة في حؿ المشكةت و مة 
 مػف NGSSريعةبيي حيػث طػكرت  :المهنيػة كالحياة كالمكاطنة لمجامعات المتعمميف إعداد -5

سػتكماؿ مجتمعاتهـ، لمدمة المتعمميف إعداد أجؿ  أسػاس عػف طريػؽ الجػامعي تعمػيمهـ كا 
 المعرفػػة كتكظيػػؼـ كمشػػكةتهبالبيلػػة كالمجتمػػ   المعرفػػة ربػػط عمػػىقػػالـ  قػػكم عممػػي

نتاجهاكنشػػرها فالطالػػب تيعػػرؼ فقػػط الميػػاهيـ العمميػػة كلكػػف يسػػتمدـ فهمػػل لهػػا ليحػػص .كا 
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العػػػالـ مػػػف حكلػػػل بممارسػػػات اتستقرػػػار العممػػػي كحػػػؿ المشػػػكةت مػػػف مػػػةؿ ممارسػػػات 
 الترميـ الهندسيو

 أف الحقالؽ المسمـ بهػا مف ، :الرياتيات كالمغة تعميـ بمعايير (NGSS) معايير ارتباط  -6
 أك الرياتػيات عػف بشكؿ منيرػؿ العمـك تعميـ يمكف ت حيث،  العمـك لغة هي ياتياتالر 

 لغػة تطػكير مما يسػهـ فػي كالرياتيات المغة معاييرب (NGSS)معايير ربطت، لذلؾ المغة
 والرياتية  كمهاراتل المتعمـ

تقيػػػيـ فهػػػـ الطػػػةب لألفكػػػار ايساسػػػية ت يػػػتـ بشػػػكؿ منيرػػػؿ عػػػف الممارسػػػات العمميػػػة  -7
 -بنػالي –كالهندسية كلكف يسير تقيمهـ معا جنبػا إلػى جنػب و مػ  التقيػيـ المسػتمر)قبمي 
 متامي( الذم يعزز النمك الفرم كاليهـ المتعمؽ لجمي  أبعاد التعمـ لدل الطةب و

مػف فمسػية كمبػادمر كمػا يميزهػا مػف مرػالص  NGSSكفي إطار ما تقػـك عميػل معػايير    
اإلهتمػاـ بمفػػؿ هػذم المعػػايير كمحاكلػة تقيػػيـ مناهجنػا الحاليػػة فػػي تػػركرة تظهػر الحاجػػة إلػى 
ذكرتهػا كالتػي ، ايمػر الػذم يرجػ  إلػى العديػد مػف المبػررات كايسػباب تطكيرهاتكلها كمف فـ 
معػايير للجيػؿ القػادـ المػاذا  "أحػد ايسػلمة المهمػة كهػكلةجابػة عػف (  2086)بدرية حسانيف

   ، حيث تمفمت اإلجابة في أف تمؾ المعايير تعمؿ عمى تحقيؽ ايتي   العمـك ؟"
 كالممارسػات المحتػكل تتػـ الرػعيد الػدكلى، عمػى العمػـك لتعمػيـ مكحػدة معايير إتاحة -3

 .المهني كالنمك التدريس، كطرؽ
 لمػاذا حػكؿ يػاكطن كمشػتركة كاتػحة رؤيػة لكتػ  العمػـك لمعممػى جديػدة فررة تكفير -2

ػا الطػةب؟ لجمي  العمـك تعميـ ؟ الطػةب يػتعمـ كيػؼ فهػـ كأيتن  لهػـ يسػمح ممػا العمػـك
 .القادـ لمجيؿ الطةب بإعداد

، كالهندسػة، التكنكلكجيػا باسػتمداـ ايعمػار جميػ  مػف الطةب قياـ -4  راتكالمهػا كالعمػـك
ف تتتػم 28القػرف فػى المسػتقبؿ عمػـك، فػي تػكر أف أفتػؿ مسػتقبؿ لتحقيػؽ الةزمػة
 والحقيقي العالـ في كالمشكةت لمقتايا استجابةن  التيكير تركرة

 إلػى الحقػالؽ مػف مجمكعػة حيػظ شػكؿ عمػى العمػـك تعمػيـ مػف ةنتقػاؿاليررة ل اتاحة -5
 فػي تسػتمدـ  ) كالميػاهيـ ايفكػار،، الممارسػات( أبعػاد فةفػة مػةؿ مػف العمػـك تعمػيـ
 ومنيرمة كيانات كالهندسة العمـك أف ستمتيي فكرة ، حيثالكقت نيس
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 الحقيقي العالـ في العمـ كاق  عف بمعزؿ يتـ لـ يعد كتقييمها العممية المياهيـ تدريس -6
 المهػارات الطػةب كتعمػيـ ،يػاكتعاكن شػامة العمػـك تػدريس سػيككف بػؿ .العممػار كعمػؿ
 .العمؿ مكاف إلى معهـ تنتقؿ التي

 لػدل العقميػة العػادات غػرس عمػى أيتػا كلكػف المحتػكل عمػى فقػط التركيػز لػـ يعػد -7
 .الطةب

 محتػكل فػى المسػتمر التغيػر معالجػة فػي فقػط ليس العمـك تعميـ في جديد بعهد التنبؤ -8
 .تربكينا كناجحة سميمة بطريقة لمتعمـ نهجا تعد ينها كانما العممية، التمررات

 كمنتجػيف نػاجحيف مػكاطنيف ليككنكا لها الةزمة كالمعرفة اراتالمه يمتمككف انتاج أفراد -9
 .المجتم  فى

 التػرابط يعنػيممػا  مممػكس، بشػكؿ الحقيقػي العػالـ فػي لمعمػـك المترابطػة الطبيعة دتأكي -01
، الهندسة، بيف كالتكامؿ ، دراسػة عنػد كالرياتػيات لمغػةاك  كالعمػـك  التحػكؿ هػذاك  العمػـك
 :اآلتي منهـ نتكق  بحيث المعمكمات معرفة كرار فيما الطةب يأمذ
o تراالتيسي لدعـ المةحظات مف المعمكمات استمداـ. 
o التكنكلكجية كالكسالؿ ايدكات استمداـ. 
o المةحظات القالمة عمى ايسلمة طرح. 
o كتنييذها البحكث ترميـ. 
o معينة لمشكمة حؿ ترميـ. 
o الحمكؿ كمناقشة المعمكمات تبادؿ. 
o  كاستمدامها كتحميمها البيانات جم. 
o العمـك مف متعددة مجاتت عبر الشاممة المياهيـ تطبيؽ. 

  ييػرضممػا  الطػةب، يكتسػبها ايفعػاؿ مػف مجمكعػة إلى المحتكل قالمة مف اإلنتقاؿ -88
 وبالكاق  مرتبطا امنهج بنار يةككيي ،اتجريبى المنهج جعؿ يةلكيي عديدة تحديات
 .فقط نظرينا كليس عمميا العممى البحث رياض ايطياؿ مرحمة منذ الطةب ممارسة  -82

تعمػيـ العمػـك  رمعػاييكمف فـ كفي إطار تمؾ المبررات كايسباب السابؽ ذكرهػا يتتػح أف       
ممػا يسػير عػف  السػابقة، المعػايير كػؿ فػى القركر أكجل كبشكؿ فعاؿ عالجتلمجيؿ الجديد ، 
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فػي تقػكيـ كتطػكير الكتػب الدراسػية ، كالتػي تعتبػر ايداة  المعػايير هػذم لمفػؿ نحتػاج بحػؽأننػا 
 .الرليسية لتطكير المناهج برية عامة 

الدراسػػات كالبحػػكث السػػابقة عمػػى المسػػتكل ايجنبػػي كالعربػػي كالتػػي كمػػ  تتبػػ  حركػػة         
المناهج برية عامة ، كمنػاهج العمػـك برػية كتطكير في تقكيـ  NGSSإعتمدت عمى معايير 

تـ التكرػؿ إلػى عػدد مػف و فقد تحديد مستكل تتميف هذم المناهج لتمؾ المعاييربهدؼ مارة 
بتقػػديـ  (2088قامػػت دراسػػة )سػػحر عػػز الػػديف،:  عمػػى مسػػتكل المرحمػػة اإلبتداليػػة، ف الدراسػات

لتنميػػة الممارسػػات العمميػػة كالهندسػػية  NGSS مجمكعػػة مػػف اينشػػطة القالمػػة عمػػى معػػايير
العممية لػدل طالبػات المرحمػة اإلبتداليػة بالسػعكدية مسػتمدمة الترػميـ  كالتيكير الناقد كالميكؿ

التجريبػػي ذم المجمكعػػة الكاحػػدة ، كقػػد تكرػػمت الدراسػػة إلػػى فاعميػػة تمػػؾ اينشػػطة فػػي تنميػػة 
 متغيرات الدراسة و 

غػػػػازم كأمػػػػؿ  قامػػػػت دراسػػػػة)ركاقةكعمػػػػى مسػػػػتكل المرحمػػػػة اإلعدادية"المتكسػػػػطة"           
الفػامف ايساسػي فػي ايردف  الرػؼ لطمبػة الكرافػة فػي محتػكل ( بترػميـ2086المػكمي،

، كتحديػد مسػتكل تتػميف هػذا المحتػكل لممرتكػزات ايساسػية  NGSSباتعتماد عمػى معػايير 
اسػػتمدمت الدراسػػة المػػنهج الكرػػيي التحميمػػي ، كمقيػػاس محتػػكل قػػالـ عمػػى  حيػػث لممعػػايير ،

 84)بمػغ  التتػميف مسػتكل أف النتػالج كػأداة لمدراسػة ، كأظهػرت  NGSSمرتكػزات معػايير 
( 2087، مؿ حمامػل كعبيػر ربيعػاف)كفػار السػعت دراسػة كمػا  .عاليػة ، كالتػي تعتبػر نسػبة(%
 فػي متكسػط ايكؿ لمرػؼ العمػـك كتػب فػي (NGSS) معػايير تتػميف مػدل عمػى التعرؼ إلى

 برػكرة جػار  (NGSS)معػايير تػكافر هػا أفنتالج أبػرز مػف السػعكدية ككػاف العربيػة المممكػة
 التمررػيةر ايفكا معيار تكافر حيث،(%33.1)كبنسبة متكسط أكؿ عمـك كتب في منميتة
 بنسػبة جػار كالهندسػية العمميػة الممارسػات ،كمعيػار"%57"بنسػبة متكسػطة بمغػت  الرليسػية
كمػا  و"%18" بمغػت بنسػبة جػار المشػتركة الميػاهيـ معيػار ، يميهػا "%24.3" بمغػت منميتػة

باسػػػتمداـ المحاكػػػاة عبػػر اتنترنػػػت لػػػدعـ معػػػايير  (Lesley,et al. ,2017)قامػػت دراسػػػة 
NGSS  في اليرػكؿ الدراسػية المتكسػطة ، كأسػيرت النتػالج عػف أف تعمػـ الطػةب لمعمػـك عػف

كمػػػا هػػػدفت دراسػػػة و  طريػػؽ المحاكػػػاة أسػػػهـ فػػي تعزيػػػز فهمهػػػـ لكيييػػة عمػػػؿ أنظمػػػة الجسػػـ
(Brown,2013) ترميـ كحدة مقترحة  في العمـك قالمػة عمػى معػايير  إلىNGSS  لممرحمػة

كقػد أفبتػت النتػالج أف تػدريس ـ الحياة كايرض كاليتػار، المتكسطة لألفكار ايساسية في عمك 
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الكحدة المقترحة كاف لل تأفير ايجابي كفعاؿ في نمػك المعرفػة كالمهػارات لػدل التةميػذ كجعمهػـ 
 أكفر ارتباطا بالكاق  و

هػدفت دراسػة كعمى مستكل المرحمة اتبتدانية كاإلعدادية معا"مرحمة التعميـ ايساسي"          
فػي كتػب العمػـك  NGSSإلى معرفػة مػدل تػكافر معػايير ( 2087)غالب العتيبي ك جبر الجبر،

لممراحػػػؿ  السػػػادس اإلبتػػػدالي كايكؿ كالفػػػاني المتكسػػػط بكحػػػدة الطاقػػػة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة 
، باسػػتمداـ المػػنهج الكرػػيي التحميمػػي ، كأدكات الدراسػػة متمفمػػة فػػي بطاقػػة تحميػػؿ السػػعكدية 

 مػدل أف النتػالج كأظهػرت محتكل مرممة في تكر المعػايير كمقيػاس مػف فػةث مسػتكيات و
 بجمي  المراحؿ  الطاقة كحدة في كالهندسية العممية الممارسات معايير مؤشرات جمي  تتميف
 بنسبة جار السادس الرؼ بكتاب كاتستقرار التمطيط معيار عدا ما متكافر، كغير منميض
و كأف أقػؿ المعػايير تتػمينا معيػار "انشػار اتيتػاحات كترػميـ  % 52.17 بمغػت متكسػطة
 و كمػا مػةؿ المراحػؿ المحػددةكعدـ كجكد تتاب  لمريكفة المعايير في كحدة الطاقػة  ،الحمكؿ "
 العمػـك  منػاهج فػي  NGSSمعػايير نظػاـ كدمػج تحميػؿ إلػى  (Holm, 2017)دراسػة هػدفت
 تػكر فػي ، الفػامف الرػؼ ىتػكح السػادس الرػؼ في الكتيات المتحدة ايمريكية مف الحالية
 ة ، كمعػاييريكالهندسػ العمميػة كالممارسػات الشػاممة، كالميػاهيـ ، المحكريػة ايفكػار معػايير
الكتػاب المدرسػي كدليػؿ المعمػـ أف ، ايكلية التحميؿ نتالج كأظهرت فردم، بشكؿ الرؼ مستكل

 المنػاهج تغطيهػا يتػال المكتػكعات مػ  جيػد بشػكؿ تتيػؽ كالمكارد البشرية كعينػات الطػةب ت
 و  الدراسية
  (2088بدريػة أبػك حارػؿ كسػهاـ ايسػمرم،)دراسػة كعمى مستكل المرحمة الفانكيػة           

 العربيػة بالمممكػة الفػانكم كالفػاني ايكؿ لمرػؼ ايحيػار مػنهج محتػكل إلى تحميػؿ كالتي هدفت
المرتكػزات  تتػميف مسػتكل عمػى تعػرؼال إلػى تػافةباإل NGSSيعةبيير تػكر السػعكدية،في

بهػػػذا المنهج،حيػػػث إعتمػػػدت عمػػػى المػػػنهج الكرػػػيي التحميمػػػي كأداة تحميػػػؿ  ممعػػػاييرالفةفػػػة ل
كػػاف  لممعػػايير تكرػػمت النتػػالج إلػػى أف مسػػتكل التتػػميفك ، المحتػػكل القالمػػة عمػػى المعػػايير

 محتػكل تحميػؿ إلػى (2087،نتاؿ ايحمد ك مهػا البقمػي)كقد هدفت دراسة و بدرجة متكسطة
 المرتكػزات ايساسػية تػكر فػية العربيػة السػعكدي المممكػة الفانكيػة فػي لممرحمػة الييزيػار كتب

ة، حيػػث اسػػتمدمت المػػنهج الكرػػيي التحميمػػي، كأداة لتحميػػؿ الطاقػػ بعػػد فػػي NGSSنًعةةبيير
 تتػميف بنسػبة الييزيػار، كتػب فػيايساسية  المرتكزات تحقؽ إلى الدراسة كتكرمتالمحتكل، 
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 بمغػت متكسػطة تتميف نسبة المحكرية ايفكار مرتكز( حيث حقؽ (33.33%بمغت منميتة
 مرتكزك  ،(%31.1) بمغت منميتة تتميف سبةحقؽ ن الشاممة المياهيـ مرتكزك  ،(51.9%)
كمػا  و(%16.35) بمغػت جػدان  منميتػة تتػميف نسػبةحقػؽ  كالهندسػية العمميػة الممارسػات

( إلػى تطػكير مػنهج الكيميػار لمرػؼ ايكؿ الفػانكم فػي تػكر 2087سعت دراسة )مركة البػاز،
مميػة كقياس أفرم في تنمية التحريؿ كالممارسػات الع NGSSمجاؿ الترميـ الهندسي لمعايير 

كالهندسػػية، معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػى أداة تحميػػؿ المحتػػكل لمتعػػرؼ عمػػى مػػدل تتػػمينل لممعػػايير 
كأشػارت النتػالج إلػػى تػعؼ مسػػتكل تنػاكؿ مػنهج الكيميػػار لمعػايير مجػػاؿ الترػميـ الهندسػػي، 
كأف هنػػاؾ فاعميػػة لمكحػػدة المقترحػػة فػػي تنميػػة التحرػػيؿ كالممارسػػات العمميػػة كالهندسػػية لػػدل 

( إلى تقكيـ محتكل مناهج عمـك الحيػاة بالمرحمػة 2087فت دراسة )عارـ عمر ،الطةبو كهد
، كذلػؾ باسػتمداـ مػنهج البحػث NGSS الفانكيػة بجمهكريػة مرػر العربيػة فػي تػكر معػايير 

الكريي التحميمي، كأداة لتحميؿ محتكل تمػؾ المنػاهج فػي تػكر المعايير،كتكرػمت النتػالج إلػى 
لمكتػكع التركيػب كالكظييػة كػاف بدرجػة كبيػرة، بينمػا تػكافرت معػايير  NGSSأف تكافر معػايير 

مكتػػكع المػػكاد كالطاقػػة فػػي الكالنػػات الحيػػة كالػػنظـ البيليػػة كمعػػايير مكتػػكع الكرافػػة كتنػػكع 
الرػػيات بدرجػػة متكسػػطة،أما معػػايير مكتػػكع العةقػػات المتبادلػػة فػػي الػػنظـ البيليػػة كمكتػػكع 

قامت الدراسػة بإعػداد ترػكر مقتػرح لتطػكير تمػؾ المػنهج فػي اتنتماب الطبيعي فمـ تتكافر،كما 
بنقد معػايير ايحيػار ( Govett,2014) Bawman &كقامت دراسة  و NGSSتكر معايير 

لعمـ ايحيار لممرحمة الفانكيػة ، متبعػة فػي ذلػؾ  NGSSفي كتية تيسني ايمريكية م  معايير 
 و  في بطاقة تحميؿ المحتكلالمنهج الكريي التحميمي ، كأداة الدراسة متمفمة 

عمى تحميؿ الكاقػ   (Sneider, et al., 2014)عممت دراسة كعمى المستكل العاـ           
الرياتػػػيات كالتيكيػػػر  يمػػػا يتعمػػػؽ بادمػػػاؿفكمارػػػة  NGSSالتدريسػػػي فػػػي تػػػكر معػػػايير 

الحسػابي تػػمف الممارسػات العمميػػة كالهندسػية، كأكتػػحت النتػالج أف ذلػػؾ لػـ يعطػػى اهتمػػاـ 
بالقدر الذم يمكف الطةب مف تطبيقل عمى النحك المػأمكؿ، كأف الميػاهيـ الرياتػية كالمنطػؽ 

 دراسػػػة كػػػؿ مػػػف  و كتكرػػػمتعمػػػـكالرياتػػػي مػػػف أقػػػؿ المرتكػػػزات شػػػيكعا دامػػػؿ فرػػػكؿ ال
(Krajcik,et al., 2014) الجيػؿ  لتتػميف اتباعػل يمكػف مطػكات مػف عشػر مقتػرح إلػى

كفػي هػذا الرػدد أيتػا قامػت دراسػة  والتمطػيط اليعػاؿ لمػدركس تػمفالقػادـ لمعػايير العمػـك 
(Arnow& Laura,2015)  بتطكير منهج العمـك إعتمػادا عمػى معػاييرNGSS  لمكاجهػة
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اقػػػة تحميػػػؿ لكرػػػيي المسػػػحي كالتحميمػػػي، كبطاحتياجػػػات المعممػػػيف ، مسػػػتمدمة المػػػنهج ا
كمف فـ أسيرت الدراسة عف تطكير مجمكعة مف الدركس النمكذجيػة  ،المحتكل كأداة لمدراسة

دراسػػػػة و كقػػػػد قػػػػدمت المارػػػػة بالبيلػػػػة NGSSفػػػػي العمػػػػـك قالمػػػػة عمػػػػى دمػػػػج معػػػػايير 
(Price,2017)  ممارسػػػات عمميػػػة كهندسػػػية تعمػػػؽ مػػػف فهػػػـ ايفكػػػار المحكريػػػة الرليسػػػية

، MBLكالميػػاهيـ الشػػاممة، كذلػػؾ باسػػتمداـ الممتبػػرات المعتمػػدة عمػػى الحاسػػكب المرػػغر 
كأفبتت النتالج فاعمية ذلؾ بالنسػبة لمجػالي العمػـك الييزياليػة كالبيكلكجيػة، كعمػى العكػس فػي 

 ومجاؿ عمـك ايرض
 مراجعة الدراسات كالبحكث السابقة نجد أنها أفرت البحث الحالي فيما يمي  كفي تكر         
 وNGSSالتأطير النظرم لمعايير  -
امتيػػار المػػنهج الكرػػيي التحميمػػي كمػػنهج بحػػث، ، كػػذلؾ اإلعتمػػاد عمػػى إعػػداد أداة   -

 كأداة لمبحث و NGSSفي تكر معايير لتحميؿ المحتكل 
كفػار الربيعػاف  كعبيػر مؿ )المطكات اإلجرالية كالمنهجية التي قدمتها دراسػة كػؿ مػف  -

 بدريػػة أبػػك حارػػؿ كسػػهاـ ؛2087،ك مهػػا البقمػػي نتػػاؿ ايحمػػد؛ 0220حمامػػل ،
 ؛2087؛ عارػػـ عمػػر،  2087غالػػب العتيبػػي ك جبػػر الجبػػر،؛ 2088ايسػػمرم،

Holm, 2017 )  لتحميؿ كتقكيـ محتكل مناهج العمـك في تػكر معػاييرNGSS  ،
التيػاعةت الكيمياليػة مكتكع تقكيـ محتكل في في البحث الحالي التي إعتمد عميها ك 

الكقػكؼ عمػى كمف فـ   NGSSالمرحمة اإلعدادية في تكر معايير  كتب عمـكمةؿ 
   فيما يمص هذا المكتكعو لتمؾ المعايير  هامستكل تتمين

لمطػػكات تتػػميف معػػايير  (Krajcik,et al.,2014)المقتػػرح الػػذم قدمتػػل دراسػػة  -
NGSS القالمػػة عمػػى ككػػذلؾ الػػدركس النمكذجيػػة فػػي العمػػـك  ،فػػي تمطػػيط الػػدركس
كاينشػطة التػي  (Arnow& Laura, 2015)التػي طكرتهػا دراسػة  NGSSمعايير
بترػميمها، كالمطػكات كايسػس التػي قامػػت  (2088سػحر عػز الػػديف،)دراسػة  قامػت

( 2086)ركاقػػػة غػػػازم كأمػػػؿ المػػػكمي، ك (Brown,2013)عميهػػػا دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 
البحػث  فػي أف يقػدـ كالتػي أسػهمت جميعػالتطكير مناهج العمـك في تكر المعػايير ، 

لتمطيط بعض الدركس في مكتكع التياعةت الكيميالية تػدعـ  امقترح اتركر الحالي 
 لهذا المكتكع و  NGSSمعايير 
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عػػف تكظيػػؼ  Price,2017; Lesley,et al.2017)كػػؿ مػػف )  مػػا قدمتػػل دراسػػة -
حيػػث تػػـ اتسترشػػاد دامػػؿ المػػنهج ،  NGSSالجانػػب التكنكلػػكجي فػػي دعػػـ معػػايير 

بعػػض ايدكات التكنكلكجيػػة فػػي مطػػط الػػدركس  فػػي البحػػث الحػػالي فػػي دمػػج بػػذلؾ
   و لمكتكع التياعةت الكيميالية المقترحة

فػػي حػػيف انيػػرد البحػػث الحػػالي بتحميػػؿ محتػػكل كتػػب عمػػـك المرحمػػة اإلعداديػػة فػػي  -
 NGSSمكتكع التياعةت الكيميالية في تكر المرتكػزات الفةفػة ايساسػية لمعػايير 

الممارسػات العمميػة كالهندسػية (، كالكقػكؼ  –المياهيـ الشاممة  –)ايفكار المحكرية 
مقترحػة الدركس الػمطػط بعػض مػف فػـ تقػديـ عمى نسب التتميف لهػذم المعػايير ، ك 

في مكتكع التياعةت الكيميالية كالتي تحقػؽ تكقعػات ايدار المحػددة لػل فػي معػايير 
NGSS في حدكد بحػث ،حيث لـ تتطرؽ أم دراسة عمى المستكل العربي أكايجنبي(
لتحميػػؿ مكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة عمػػى مسػػتكل المرحمػػة اإلعداديػػة فػػي  الباحفػػة(

تقػديـ مطػط دركس مقترحػة فػي هػذا المكتػكع تػدعـ تمػؾ أك ل NGSSكر معػايير ت
 المعايير و

كبػػالتطرؽ إلػػى مكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة نجػػدم مػػف أهػػـ المكتػػكعات فػػي مجػػاؿ          
تمفيمػل لمكفيػر مػف الظػكاهر الكيمياليػة فػي الحيػاة مفػؿ  العمـك الييزيالية حيث تنبػ  أهميتػل مػف

، كالعديػد مػف الظػكاهر ، كتشػكيؿ النجػـك احتراؽ الشمعة في الهكار كعمميػات التغذيػة كالهتػـ 
الكيميالية المرتبطػة بالحيػاة الكاقعيػة ، كمػا يمكػف المػتعمـ مػف تيسػير السػمكؾ الكيميػالي لكفيػر 

ا تسػاعدم فػي نيػس الكقػت عمػى إدراؾ كيييػة الػتحكـ فػي مف العنارر كالمركبػات الكيمياليػة كمػ
العمميػػات الكيمياليػػة الممتميػػة ، كهػػذا هػػك جػػكهر اتسػػتمداـ الػػكظييي لممبػػادئ ايساسػػية فػػي 

 و   (2080الكيميار )دعارعبد العزيز،
  :كمف فـ ترج  أهمية مكتكع التياعةت الكيميالية لعديد مف ايسباب تتمفؿ فيما يمي        

-reactions-chemical-of-https://www.thoughtco.com/importance

604047 

 التػػي المػػكاد جميػػ ف التياعػػؿ الكيميػػالي هػػك كيػػؼ نرػػن  أشػػكاؿ جديػػدة مػػف المػػادة ، -8
 والكيميالية لمتغيرات نتيجة هي اليكمية الحياة في انترادف

 الطريقػػة دراسػػة مػػةؿ فتسػػاعدنا التيػػاعةت الكيمياليػػة عمػػى فهػػـ مرػػالص المػػادة مػػ -2
 هػذمو الكيمياليػة مرالرػها نػتعمـ كمػف فػـ ايمػرل المػادة مػ  العينة بها تتياعؿ التي
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 أنػكاع تياعػؿ بكيييػة لمتنبػؤ أك معركفة غير عينة لتحديد هااستمدام يمكف المرالص
 والبعض بعتها م  المكاد مف ممتمية

و الطبيعػي العػالـ عمػؿ كيييػة كشػرح فهػـ عمػى تسػاعد ، الكيميالية التياعةت مةحظة -3
كتتسػػبب فػػي  ، اتنسػػاف لجسػػـ طاقػػة إلػػى الغػػذار تحكيػػؿ عمػػى تعمػػؿفمػػفة هػػي التػػي 

 يزيػؿ الرػابكف كجعػؿ ، طهيل عند الطعاـ تغيير في كتتسبب ، النارية ايلعاب انيجار
 وايكساخ

، كتشػػجي   تتميػػز التيػػاعةت الكيمياليػػة باإلفػػارة كالتسػػمية ممػػا يفيػػر اإلهتمػػاـ  -4 بػػالعمـك
 ايفراد عمى طرح ايسلمة كتقكدهـ إلى مهف مرتبطة بالعمـك و 

تسػػاعدنا التيػػاعةت الكيمياليػػة عمػػى حػػؿ الجػػرالـ كتيسػػير ايلغػػاز ، فمػػفة مػػف مػػةؿ  -5
تحميؿ عينات الدـ كاينسجة يمكف التعػرؼ عمػى مرتكبػي الجػرالـ، كتسػتمدـ أيتػا فػي 

 كاف يعيش أجدادناو تحميؿ المكاد القديمة كمعرفة كيؼ 
 تحديػػد نسػػتطي  ، المػػارجي اليتػػار فػػي الكيمياليػػة التيػػاعةت مةحظػػة مػػةؿ مػػف    -6

 أف المحتمػؿ مػف التػي كايقمػار الككاكػب تحديػد أيتػا يمكننػاو ايمرل الككاكب ككرؼ
 والحياة عمى الحياظ عمى قادرة تككف

 تياعؿ كيميالي والحرالؽ تعتبر مف أهـ ما اكتشيل اتنساف ، كما هي إت  -7
دراسػػة التياعػػؿ الكيميػػالي تسػػاعد فػػي تنميػػة بعػػض العػػادات العمميػػة السػػميمة مفػػؿ   -8

عنػػد تيسػػير كالتػػدريب عمػػى عمميػػات كمهػػارات البحػػث العممػػي التيكيػػر العممػػي السػػميـ 
 والظكاهر الممتمية في الككف

عمػػـ دراسػػة التياعػػؿ الكيميػػالي تسػػاعد فػػي تكتػػيح الجانػػب اتقترػػادم كاتجتمػػاعي ل -9
 الكيميار كتكتح مدل إسهاـ هذا العمـ في تقدـ الحتارة اإلنسانية و  

 ،ذرات سػػػتبقى الػػػذراتو شػػػير أم يتغيػػػر لػػػف ،التيػػػاعةت الكيمياليػػػة  بػػػدكف -80
ذاو ك  الحيػػة الكالنػػات تعػػيش أف يمكػػف ت، تتكػػكف لػػف الجديػػدة الجزيلػػات  تتياعػػؿ لػػـ ا 

 !لمغاية ممةن  سيككف الككف فإف ، أمرل مادة م  المادة
تحتػػؿ مكانػػة فػػي  تلالمةحػػظ أف دراسػػفمػػف  ةالكيمياليػػ تهميػػة مكتػػكع التيػػاعةي كنظػػرا     

لكػػؿ مػػف المرحمػػة  " مػػنهج العمػػـكالمرػػرية  حيػػث يظهػػر فػػي العديػػد مػػف المنػػاهج الدراسػػية 
اتبتداليػػة كاإلعداديػػة كمػػنهج الكيميػػار لممرحمػػة الفانكيػػةو فػػي حػػيف إعتمػػد البحػػث الحػػالي عمػػى 
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مكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة لمػػا لهػػذم المرحمػػة مػػف أهميػػة فػػي  تنػػاكؿ
حياة المتعمـ  حيث تعتبر المرحمة اإلعدادية بكتعها فػي السػمـ التعميمػي المرػرم حمقػة الػربط 
بػػيف مػػرحمتيف هػػامتيف فػػي حيػػاة المتعمـ)اتبتداليػػة ، الفانكيػػة( كالتػػي تقابػػؿ فػػي مرحمػػة النمػػك 

مراهقػػة المبكػػرة، كمػػف فػػـ ترػػبح مػػف أكفػػر المراحػػؿ التعميميػػة التػػي يػػتـ فيهػػا تشػػكيؿ مرحمػػة ال
عػدادم كفػي نيػس الكقػت  شمرػية المػتعمـ كبنػار مبراتػل مػف مػةؿ تمبيػة احتياجاتػل كرغباتػل كا 

 تمبية احتياجات المجتم  كمتطمباتل كما تعد هذم المرحمة المتعمـ لمكارمة تعميمل كتعممل و
مريج مرحمة التعميـ اإلعدادم يجب أف يترؼ بما يمي   )اتطار العاـ لمناهج ف إحيث 

 .( 2082المرحمة اإلعدادية ،
  ذك شمرية متكاممة عقميا كجسميا ككجدانيا 
 مؤهة لمحياة في مجتم  المعرفة و 
 قادرا عمى التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر مدل الحياة و 
   ديمقراطيومكاطنا مستنيرا كايجابيا في مجتم 
 متمكنا مف مهارات التيكير العممي كالمنطقيو 
  دارة شلكف حياتل و  متمكنا مف مهارات الحياة في المجتم  كا 
كيعتبػػر المػػنهج الدراسػػي هػػك ايداة ايساسػػية لتحقيػػؽ تمػػؾ الرػػيات لػػدل طالػػب المرحمػػة     

مر لمتابعػة مػدل اإلعدادية ، لذا يربح هناؾ حاجة ماسة لتقكيـ المناهج الدراسػية بشػكؿ مسػت
تمبيتها لحاجات المتعمـ كمكاكبتها لمتغيػرات العالميػة كمػف فػـ تطكيرهػا ، كمارػة منػاهج العمػـك 
ينهػػا تعتبػػر الميػػداف ايساسػػي لتنميػػة المعػػارؼ كالمبػػرات العمميػػة كمهػػارات التيكيػػر كالفقافػػة 

لمتةحقػػة فػػي العمميػػة لػػدل المتعممػػيف ، حيػػث يرجػػ  ذلػػؾ إلػػى ايسػػباب التاليػػة  )التطػػكرات ا
تغيػر  –زيػادة كػـ المعرفػة العمميػة   -التكجهات العالمية الحديفة فػي بنػار المنػاهج –المجتم  

تغيػر اتجاهػات كميػكؿ كحاجػات الطػةب  –تغير متطمبات سكؽ العمؿ  –البنية المعرفية لمعمـك 
 –منػاهج تكريات البحكث العمميػة بتػركرة تطػكير ال –فكرة تكنكلكجيا المعمكمات كاتتراؿ  –

الحاجة إلى طةب ذك عقكؿ قػادرة عمػى انتػاج المعرفػة ( )مبػرار مركػز تطػكير المنػاهج كالمػكاد 
 (2082التعميمية ،
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تتتػػح تػػركرة تقػػكيـ المػػنهج كتطػػكيرة فػػي تػػكر معػػايير عالميػػة ، كمػػف فػػـ كفػػي إطػػار       
مػف أحػدث  بإعتبارهػا - NGSSكمػف فػـ تطػكيرم فػي تػكر معػايير مػنهج العمػـك أهمية تقػكيـ 

 (2087)عارـ عمر،فيما يمي   -المعايير العالمية في الكقت الحالي 
مكاكبػػة أحػػدث التطػػكرات فػػي مجػػاؿ العمػػـك كالتربيػػة العمميػػة كمسػػايرة اإلقترػػاد المعرفػػي  -

 القالـ عمى اإلبتكار و 
دعػػـ كتشػػجي  اتهتمػػاـ بػػالعمـك كالتكنكلكجيػػا كالهندسػػة كالرياتػػيات فػػي محتػػكل منػػاهج  -

 المرحمة اإلعدادية و العمـك ب
إعػداد الطػػةب لإلتحػػاؽ بأفتػؿ الكميػػات كالمهػػف المسػػتقبمية فػي تػػكر احتياجػػات سػػكؽ  -

عدادهـ لممكاطنة كالمساهمة في حؿ مشكةت المجتم  و   العمؿ، كا 
تماف تيكؽ ككيارة الطػةب فػي المهػف المسػتقبمية مػف مػةؿ امػتةكهـ مهػارات عمميػة  -

مهػػارات التيكيػػر الناقػػد كحػػؿ المشػػكةت القػػالـ عمػػى فػػي مجػػاتت متنكعػػة فػػي العمػػـك ك 
 اتستقرار و 

 وTIMSSتحسيف مستكل انجاز الطةب في اتمتبارات الدكلية مفؿ امتبارات  -
 تماف تنمية فقافية عممية كتكنكلكجية لدل جمي  الطةب في ظؿ معايير تتمف ذلؾو -
ؿ الػدمج بػيف الممارسػات اظهار تكامؿ العمػـك كممارسػتها فػي الحيػاة الكاقعيػة ، مػف مػة  -

العمميػة كالهندسػػية كالميػػاهيـ الشػػاممة كايفكػػار المحكريػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ تكقعػػات أدار 
 محددةو

تحقيؽ مبدأ المدل كالتتاب  كالتناسؽ كالعمؽ لممياهيـ العممية مف مرحمة رياض ايطيػاؿ  -
 كحتى نهاية المرحمة الفانكيةو

ر ايساسػػية المحكريػػة أكفػػر مػػف مجػػرد حيػػظ التركيػػز عمػػى فهػػـ كاسػػتيعاب الطػػةب لألفكػػا -
 مجمكعة كبيرة مف الحقالؽ كالتياريؿ المرتبطة بها و 

 إدراءات البحح :  

  كذلػؾ  " البحػثمحتكل كتب العمـك لممرحمة اإلعدادية "عينػة  بطاقة تحميؿإعداد إجرارات  -8
 كفقا لممطكات التالية  

المرتبػػة كفقػػا الجيػػؿ القػػادـ لمعػػايير العمػػـك عمػػى مكقػػ  الػػدمكؿ عبػػر شػػبكة اتنترنػػت  -أ 
لممكتكعات ، كالدمكؿ عمػى مكتػكعات المرحمػة اإلعداديػة كامتيػار مػف مجػاؿ العمػـك 
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الييزيالية مكتكع التياعةت الكيميالية كمف فـ الحركؿ قالمة المعػايير المارػة بهػذا 
 و  تمؾ المعاييرالريحة المارة بكيمفؿ الرابط التالي المكتكع 

-://www.nextgenscience.org/topichttps

reactions-arrangement/mschemical 

 –ايفكار المحكريػة  –المرتكزات الفةفة لممعايير)الممارسات العممية كالهندسية ترجمة  -ب 
لمتأكػد  فػي مجػاؿ المغػة اتنجميزيػةكعرتها عمػى أحػد المتمررػيف  المياهيـ الشاممة(
 و  كاجرار التعديةت المقترحة مف قبمهـ مف سةمة الترجمة

( 3)حيػػث تككنػػت مػػف (8)ممحػػؽ مكتػػ  البحػػث NGSSمعػػايير قالمػػة لػػى التكرػػؿ إ -ج 
 –ايفكػػار المحكريػػػة  –متمفمػػة فػػي )الممارسػػػات العمميػػة كالهندسػػية رليسػػية  محػػاكر

بمػػغ كالتػػي  اليرعيػػة كػػؿ محػػكر عػػدد مػػف المعػػايير أسػػيؿينػػدرج ك  ،الميػػاهيـ الشػػاممة(
تػي تكتػح أمػاكف عػدد مػف المؤشػرات كال أسيملكؿ معيار يندرج ك  معايير( 80)عددها 

كيكتػػػػػح الجػػػػػدكؿ التػػػػػالي ( مؤشػػػػػرو 88)كالتػػػػػي بمػػػػػغ عػػػػػددهاتكاجػػػػػد هػػػػػذا المعيػػػػػار 
 عدد المعايير كالمؤشرات لكؿ محكر  (8)جدكؿ

 ( يعبيير ويؤشراد انًحبور انرئيسيخ نهجيم انقبدو نًعبيير انعهىو نًىضىع 0جذول)

 انكيًيبئيخ انتفبعالد

 عذد انًؤشراد عذد انًعبيير انًحبور انرئيسيخ

 6 4 انًًبرسبد انعهًيخ وانهنذسيخ

 9 4 األفكبر انًحىريخ

 2 3 انًفبهيى انشبيهخ

 08 01 انًجًىع

( كالتػي تتػمنت فػي بػدايتها 2)ممحػؽتحكيؿ قالمة المعايير إلػى بطاقػة تحميػؿ المحتكل -د 
 عينػة البحػثمجمكعة مف البيانات المارة بتحميػؿ كػؿ كحػدة مػف كحػدات كتػب العمػـك 

عػدد اليقػرات فػي  –دركس الكحدة  –عنكاف الكحدة  –اليرؿ الدراسي  –كهي )الرؼ 
بػالمطكة السػابقة باتتػافة عمى قالمة المعايير السابؽ إعػدادها الدرس(، كما اشتممت 

مػػف المانػػات أمػػاـ كػػؿ مؤشػػر لررػػد عػػدد مػػرات تكػػرارم فػػي كػػؿ درس مػػف دركس  عػػدد
، باتتافة إلى كجكد رندكؽ المشاهدات أما كؿ مؤشر لتسجيؿ العبارات الدالػة الكحدة

 و  كالتي تمفؿ متاميف المحتكل لكؿ مؤشر عمى كجكد المؤشر
عمػػى ها عرتػػ رػػدؽ البطاقػػة   متػػعت البطاقػػة إلجػػرارات الرػػدؽ الظػػاهرم حيػػث تػػـ -ق 

تسػػتطةع أرالهػػـ  العمػػـك مجػػاؿ المنػػاهج كطػػرؽ تػػدريسفػػي المحكمػػيف مجمكعػػة مػػف 
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، كمػػف فػػـ ادمػػاؿ بعػػض التعػػديةت عمػػى كمؤشػػرات حػػكؿ البطاقػػة كمػػا بهػػا مػػف معػػايير
   الرياغة المغكية كالعممية في تكر مةحظات المحكميفو

حيػث قامػت الباحفػة بػاجرار تـ التحقؽ مف الفبات بطريقة فبات اإلعادة    البطاقةفبات  -ك 
مػػرة أمػػرل بعػػد  فػػـ اعػػادة إجػػرار التحميػػؿ ،عينػػة البحػػث""لمحتػػكل كتػػب العمػػـك  التحميػػؿ

شهر مف التحميؿ ايكؿ ، كمف فـ حساب فبات التحميؿ بمعادلة هكليسػتي، حيػث بمغػت 
 كهي قيمة مرتيعة كتعطي فقة كبيرة في نتالج التحميؿ و  89و0قيمتل 

كمعيػػار لمحكػػـ عمػػى مسػػتكل التتػػميف لمعػػايير  لمتكػػرار الملكيػػة اإلعتمػػاد عمػػى النسػػبة -ز 
NGSS  حيث يككف مسػتكل  "البحثعينة "في محتكل كتب عمـك المرحمة اإلعدادية ،

،  %25إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  %0التتػػػميف مػػػنميض جػػػدا فػػػي حالػػػة تػػػراكح النسػػػبة مػػػف 
، %75إلػػى أقػػؿ مػػف  %50، كمتكسػػط مػػف %50إلػػى أقػػؿ مػػف  %25كمػػنميض مػػف 
 و%100إلى أقؿ مف  %75كمرتي  مف 

كذلؾ كفقا لممطكات   "عينة البحث" تحميؿ محتكل كتب عمكـ المرحمة اإلعدادية إجرارات  -2
 التالية   

، دقيقػػػة كمتأنيػػػة عػػػدة مػػػراتالسػػػابؽ إعػػػدادها قػػػرارة  NGSSقػػػرارة قالمػػػة معػػػايير  -أ 
 اعتبارها كيلات لمتحميؿ و ك 

التػػػي تناكلتػػػل الجيػػػؿ القػػػادـ لمعػػػايير  –تتبػػػ  محتػػػكل مكتػػػكع التيػػػاعةت الكيمياليػػػة  -ب 
مةؿ كتب عمـك المرحمة اإلعدادية ، حيث اتتح أنل يظهر فػي عػدد  - NGSSالعمـك

 (    2مف الكتب كالتي تمفؿ "عينة البحث" حيث يكتحها الجدكؿ التالي )جدكؿ
 لتي متعت لمتحميؿ( عينة كتب عمكـ المرحمة اإلعدادية ا2جدكؿ)

 عنكاف الكحدة رقـ الكحدة اليرؿ الدراسي الرؼ

 ايكؿ اإلعدادم
 ايكؿ

 المادة كتركيبها ايكلى
 الطاقة الفانية

 التياعةت الكيميالية ايكلى الفاني
 دكرية العنارر كمكارها ايكلى ايكؿ الفاني اإلعدادم
 الكيميالية التياعةت ايكلى الفاني الفالث اإلعدادم

 اإلعتماد عمى الدرس ككحدة تحميؿ يستند إليها في ررد فلات التحميؿ و  -ج 
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 فيهػا جػار مػا كػؿ   كتأمػؿقرارة دقيقػة كمتأنيػة "عينة البحث" قرارة محتكل كتب العمـك  -د 
، اسػػػػػتنتاجات ، ك حقػػػػػالؽ، ك ميػػػػػاهيـ ، ك ، كأنشػػػػػطة، كرػػػػػكر   مػػػػػف مكتكعات،كأشػػػػػكاؿ 

أم تنػاكؿ التحميػؿ كػؿ مػف  عامػة و نظػرة إلػى كرػكتن فقػرات ك ، رسػكماتك  ،تعميمػاتك 
كتاب الطالب ككتاب اينشػطة مػ  اسػتبعاد التػدريبات كمممرػات الػدركس مػف التحميػؿ 

 لكجكد بها نيس المحتكل المكجكد بالدركسو 
" تتػميف اتعدد مػرات "تكػرار المارة بكؿ رؼ دراسي في بطاقة تحميؿ المحتكل  ررد -ق 

  و  لكؿ درس بالنسبة لكؿ كحدة دراسيةكؿ مؤشر مف مؤشرات المعايير كذلؾ 
حسػػاب التكػػرار كالنسػػبة الملكيػػة الكميػػة لتتػػميف كػػؿ معيػػار فػػـ كػػؿ محػػكر فػػـ جميػػ   -ك 

"عينػة البحػث" كذلػؾ لكػؿ رػؼ  NGSSمحاكر معايير  في محتػكل كحػدات كتػب العمـك
لمعػػػايير  تتػػػمينها كمػػػف فػػػـ الحكػػػـ عمػػػى مسػػػتكل ،مػػػف رػػػيكؼ المرحمػػػة اإلعداديػػػة 

NGSS  ومعايير الحكـ السابؽ تحديدهاتكر في   
 واستمةص النتالج كتيسيرها كمناقشتها -ز 
مكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة فػػي تػػكر  فػػي دركسبعػػض الػػتمطػػيط مقتػػرح لإعػػداد ترػػكر  -3

      NGSSمعايير 
لمكتكع التيػاعةت الكيمياليػة  NGSSاعتمدت الباحفة في إعداد هذا التركر عمى معايير 

لممرحمػػة اإلعداديػػة بمػػا تتتػػمنل مػػف تكقعػػات لػػألدار كممارسػػات عمميػػة كهندسػػية كأفكػػار 
و كمػػا تػػـ اتسترشػػاد فػػي ذلػػؾ بػػبعض الدراسػػات السػػابقة فػػي هػػذا محكريػػة كميػػاهيـ شػػاممة 

كأحػػد المكاقػػ  التػػي قامػػت بترػػميـ دركس فػػي ، المجػػاؿ كالسػػابؽ ذكرهػػا فػػي اتطػػار النظػػرم
 و، حيػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػـ ترجمػػػػػػػػػػػة بعتػػػػػػػػػػػهاNGSSالكيميػػػػػػػػػػػار تحقػػػػػػػػػػػؽ معػػػػػػػػػػػايير 

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/   
كذج يمكػف أف يحتػذل بػل ة كنمتـ إعداد مطتيف لدرسيف في مكتكع التياعةت الكيميالي فقد

 و كتـ ذلؾ في تكر المطكات التالية    NGSSفي تكر معايير  العمـك دركسفي تمطيط 
 لمكتػػػػكع التيػػػػاعةت الكيمياليػػػػة NGSSترجمػػػػة تكقعػػػػات ايدار المارػػػػة بمعػػػػايير  -أ 

 كالمكجكدة عمى الرابط التالي ،(3لممرحمة اإلعدادية)ممحؽ
-arrangement/mschemical-https://www.nextgenscience.org/topic

reactions 

http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/
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 مراجعػػة أحػػد المتمررػػيف فػػي مجػػاؿ المغػػة اإلنجميزيػػة لمتأكػػد مػػف رػػحة الترجمػػةفػػـ 
 وكمف فـ ادماؿ التعديةت المطمكبة

بعد ترجمتها إلى قالمة المعايير التػي تػـ ترجمتهػا ( 3كعددهـ )إتافة تكقعات ايدار   -ب 
 في اتجرار ايكؿ مف إجرارات البحثو 

كالػػػدرس الفػػػاني ، الػػػدرس ايكؿ بعنػػػكاف "مػػػا هػػػي التيػػػاعةت الكيمياليػػػة؟"  تمطػػػيط   -ج 
حيػػث يحقػػؽ كػػؿ درس مجمكعػػة  بعنػػكاف "التيػػاعةت الكيمياليػػة كالترػػميـ الهندسػػي"

محددة مف تكقعات ايدار كالممارسات العممية كالهندسية كايفكار المحكرية كالميػاهيـ 
 و  (4كاتح في )ممحؽ الشاممة كما هك

مػػف كػػؿ درس  حيػػث تتكػػكف مطػػة المقترحػػة لمطػػط الػػدركس إعػػداد الرػػكرة ايكليػػة -د 
    اآلتي

هػػذا العنرػػر كػػؿ مػػف تكقعػػات ايدار،  يحػػدد  حيػػث NGSSمعػػاييرمػػ   أكت  المحػػاذاة
 NGSSالميػاهيـ الشػاممة لمعػايير ك ، الممارسات العممية كالهندسية، ايفكار المحكرية

 لمكتكع التياعةت الكيميالية كالتي يحققها هذا الدرس و
 كتتتمف اآلتيفانيا   عنارر مطة الدرس   

 ولمكتكع الدرس  مقدمة 
  و لمدرس الرليسيةالمياهيـ 
  والدرسمممص 
  والدرسأهداؼ 
 و+ )اجابة كرقة النشاط( يـ )كرقة النشاط(التقي 
  الةزمة لمشرحو المعمـ مكاد أدكات ك 
  مكاد الطالب و أدكات ك 
 التدريس   حيث اتب  في الدرس ايكؿ استراتيجية دكرة الػتعمـ المماسػي اجرارات 

 –التكسػػػي   –التيسػػػير  –اتستكشػػػاؼ  –كالتػػي تتتػػػمف عػػػدة مراحؿ )المشػػاركة 
كالتػػػي  ، كفػػػي الػػػدرس الفػػػاني اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ القػػػالـ عمػػػى المشػػػركعالتقيػػػيـ(

"الترػميـ تحسػيف الترػميـ  –تطكير الحمػكؿ الممكنػة  –تتتمف )تحديد المشكمة 
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لكسػػالؿ التكنكلكجيػػة مفػػؿ الييػػديكهات، ابعػػض ايدكات ك مػػ  تكظيػػؼ و   (ايمفػػؿ"
   والركر الفابتة كالمتحركة

مجػاؿ المنػاهج  فػي الركرة ايكلية لمطط الدركس عمى مجمكعة مف المحكمػيفعرض  -ق
مػ  تكقعػات ايدار  الػدرس مطػةستطةع أرالهػـ حػكؿ مػدل اتسػاؽ ، تكطرؽ تدريس العمـك

 كذلؾ مدل شمكلية عنارر مطة الدرس  المحددة لكؿ درسوكالمرتكزات ايساسية لممعايير 
عػديةت عمػى مطػط الػدركس كمػف فػـ التكرػؿ إلػى اجرار ما أشػار إليػل المحكمػيف مػف ت -ك
 و(4)ممحؽركرة النهالية لمطط الدركس لا

 ىتائر البحح : 

مػا الجيػؿ القػادـ لمعػايير العمػـك  "اإلجابة عف سؤاؿ البحػث ايكؿ كالػذم يػنص عمػىأكت  
NGSS  الميػػػاهيـ  –ايفكػػػار المحكريػػػة  –بمرتكزاتهػػػا الفةث)الممارسػػػات العمميػػػة كالهندسػػػية

الشػػاممة (  لمكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة كالػػةـز تتػػمينها فػػي محتػػكل كتػػب عمػػـك المرحمػػة 
 ؟ اإلعدادية

تمػػػت اتجابػػػة عػػػف هػػػذا السػػػؤاؿ مػػػف مػػػةؿ الػػػدمكؿ عبػػػر شػػػبكة اتنترنػػػت عمػػػى المكقػػػ    
القادـ لمعايير العمـك المرتبة كفقا لممكتػكعات ، كالػدمكؿ عمػى مكتػكعات ايساسي لمجيؿ 

المرحمة اإلعدادية كامتيار مف مجاؿ العمـك الييزيالية مكتكع التياعةت الكيمياليػة كمػف فػـ 
كعرتػها الحركؿ عمى قالمة المعايير المارة بهذا المكتػكع بمرتكزاتهػا الفةفػة كترجمتهػا 

لمتأكػػػد مػػػف سػػػةمة الترجمػػػة كاجػػػرار  جػػػاؿ المغػػػة اتنجميزيػػػةفػػػي معمػػػى أحػػػد المتمررػػػيف 
التعديةت المقترحة كمف قبمهـ ، كمف فـ التكرؿ إلى الركرة النهالية لقالمة المعػايير، كقػد 

 سبؽ اتشارة إلى ذلؾ في اإلجرار ايكؿ مف إجرارات البحثو 
ما مستكل تتميف الجيؿ القػادـ  "فانيا  اإلجابة عف سؤاؿ البحث الفاني كالذم ينص عمى

ايفكػار المحكريػة  –بمرتكزاتها الفةث )الممارسات العممية كالهندسية  NGSSلمعايير العمـك 
الميػػاهيـ الشػػاممة ( لمكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة فػػي محتػػكل كتػػب العمػػـك لمرػػؼ ايكؿ  –

 اإلعدادم ؟ 
كػؿ مؤشػر كذلػؾ لكػؿ درس بالنسػبة تكػرارات التتػميف ل لةجابة عػف هػذا السػؤاؿ تػـ حسػاب  

(، كمف فـ التكرؿ إلى التكرار كالنسبة الملكية الكميػة لتتػميف كػؿ 5لكؿ كحدة دراسية )ممحؽ
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فػي محتػكل كحػدات كتػب عمػـك الرػؼ  NGSSمعيار فـ كؿ محكر فـ جميػ  محػاكر معػايير 
 ، كيتتح ذلؾ في الجدكؿ التالي (3ايكؿ اإلعدادم عينة التحميؿ)جدكؿ

 
( انتكراراد واننست انًئىيخ نتضًين انجيم انقبدو نًعبيير انعهىو ثًحتىي كتت عهىو انصف 2جذول)

 األول اإلعذادي عينخ انتحهيم

 
 :املنارسات العلنية و اهليدسية"فينا يتعلل باحملور األول "

كالهندسػػية الترتيػػب الفػػاني فػػي مسػػتكل التتػػميف بالنسػػبة لبػػاقي  احتمػػت الممارسػػات العمميػػة
%" ، ممػا يعنػي مسػتكل تتػميف مػنميضو كمػف 7و33المحاكر حيث حققت نسػبة تتػميف "

%" فػػي 8و87المةحػػظ أف معيػػار "تطػػكير كاسػػتمداـ النمػػاذج " قػػد حقػػؽ أعمػػى نسػػبة تتػػميف"
تػميف هػذا المعيػار فػي هذا المحكر كالتػي تعنػي مسػتكل تتػميف مػنميض جػدا حيػث ظهػر ت

تطكير كاسػتمداـ نمػاذج لكرػؼ الظػاهرة أك التنبػؤ بهػا أك لكرػؼ بعػض اآلليػات الغيػر قابمػة 

 اننسجخ انًئىيخ% انتكرار انًحبور انرئيسيخ وانًعبيير 

 انًحىر األول : انًًبرسبد انعهًيخ و انهنذسيخ

 07.8 47 تطىير و استخذاو اننًبرج

 7.3 09 و تفسير انجيبنبد تحهيم

 1 1 ثنبء تفسيراد و تصًيى حهىل

 8.7 32 ارتجبطبد ثطجيعخ انعهى

 22.7 89 انًجًىع

 انًحىر انثبني : األفكبر انًحىريخ

 44.2 007  تركيت و خصبئص انًبدح 

 9.5 35 انتفبعالد انكيًيبئيخ

 1 1 تطىير انحهىل انًًكنخ

 1 1 تصًيى انحم االيثم

 52.8 043 انًجًىع

 انًحىر انثبنج : انًفبهيى انشبيهخ

 5.7 05 األنًبط

 6.8 08 انطبقخ و انًبدح

 03.5 22 انًجًىع

 46.6 364 انًجًىع انكهي نهثالث يحبور 
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لمررد حيث تنكعت ما بيف)رسـك ، جػداكؿ، اعػداد تقػارير أك بحػكث، رػكر فابتػة، ممططػات 
ركرة ترؼ احمرار كرقػة عبػاد الشػمس الزرقػار بتػأفير الحمػض، جػدكؿ يرػؼ )بيانية( مفؿ 

مةح التي تذكب في المػار كالتػي ت تػذكب، تطػكير نمػكذج لرابطػة تسػاهمية أحاديػة بػالطيف اي
%" 7و8بطبيعػػة العمػػـ" بنسػػبة تتػػميف " يميػػل فػػي ذلػػؾ معيػػار "ارتباطػػاتو  الرمرػػاؿ الممػػكف(

كتعنػػي مسػػتكل تتػػميف مػػنميض جػػدا حيػػث ظهػػر تتػػميف هػػذا المعيػػار فػػي اسػػتناد المعرفػػة 
العمميػػة عمػػى ايدلػػة التجريبيػػة مػػف مػػةؿ القيػػاـ بػػبعض اينشػػطة كالتجػػارب العمميػػة التػػي يػػتـ 

حمػكؿ ايمكنيػا التكرػؿ مػف مػةؿ التجريػب إلػى أف   مالكركؿ مف مةلها لهذم المعرفة مفؿ)
المػػكاد ذات الكفافػػة ، يتحػػد اتحػػادا مباشػػرا مػػ  حمػػض الهيػػدرككمكريؾ مككنػػا كمكريػػد ايمكنيػػـك

( ايقؿ مف المار تطيك فػكؽ سػطح المػار ك المػكاد ذات الكفافػة ايكبػر مػف المػار تغػكص فيػل
كػػػذلؾ التعبيػػػر عػػػف الظػػػكاهر الطبيعيػػػة بأكرػػػاؼ رياتػػػية كاسػػػتمداـ المعػػػادتت الكيمياليػػػة 

( = الكتمػة / الحجػـ 3الكفافػة)حجـ/ سػـالمياهيـ كايرقاـ كاتشارات الرياتية كالقكانيف مفؿ )ك 
                                    ، الترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازلي لممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كفافتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(و                                                                                      

%" كتعنػي مسػتكل تتػميف مػنميض 2و7ار "تحميؿ كتيسير البيانات بنسبة تتميف "يمية معي
جػػػدا حيػػػث ظهػػػر تتػػػميف هػػػذا المعيػػػار فػػػي تحميػػػؿ كتيسػػػير البيانػػػات لتحديػػػد أكجػػػل التشػػػابل 

)تحميؿ كتيسير بيانات امتةؼ درجة انرػهار الػفمج عػف كاتمتةؼ           في النتالج مفؿ 
سػػير بيانػػات طيػػك بعػػض المػػكاد دكف غيرهػػا فػػكؽ سػػطح درجػػة انرػػهار الشػػم ، تحميػػؿ كتي

و في حيف أف معيار "بنار تيسيرات كترميـ حمكؿ" لـ يكف لل أم تمفيؿ فػي كتػب عمػـك المار(
 الرؼ ايكؿ اإلعدادم مكت  التحميؿو 

 ":األفكار احملورية" الجاىيفينا يتعلل باحملور 

تػػميف بالنسػػبة لبػػاقي المحػػاكر حيػػث احتمػػت ايفكػػار المحكريػػة الترتيػػب ايكؿ فػػي مسػػتكل الت
%" ، ممػػا يعنػػي مسػػتكل تتػػميف متكسػػطو كمػػف المةحػػظ أف 8و53حققػػت نسػػبة تتػػميف "

%" فػػي هػػذا المحػػكر 3و44معيػػار "تركيػػب كمرػػالص المػػادة" قػػد حقػػؽ أعمػػى نسػػبة تتػػميف"
كالتػػي تعنػػي مسػػتكل تتػػميف مػػنميض حيػػث ظهػػر تتػػميف هػػذا المعيػػار فػػي تنػػاكؿ ايفكػػار 

الةفمػػػزات رديلػػػة التكرػػػيؿ لمحػػػرارة مرػػػالص الييزياليػػػة كالكيمياليػػػة لممػػػكاد مفػػػؿ)المرتبطػػػة بال
و كالكهربار، ايلمكنيـك كالحديد كالنحاس درجة انرهارها مرتيعة، الزلبؽ اليمز الكحيد السػالؿ(

%" كتعنػػي مسػػتكل تتػػميف 5و9يميػػل فػػي ذلػػؾ معيػػار "التيػػاعةت الكيمياليػػة" بنسػػبة تتػػميف "
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تتميف هذا المعيار في تناكؿ ايفكارالمرتبطة بتياعؿ المػكاد كيمياليػا  منميض جدا حيث ظهر
بطرؽ مميزة كامتةؼ مكاص المتياعةت عف النكاتج م  اتحتياظ بالكتمة كنيس عػدد الػذرات 

تغيػػر شػػكؿ  ،ينػػتج أكسػػيد الماغنيسػػيـك مػػف اتتحػػاد المباشػػر لمماغيسػػيـك مػػ  ايكسػػجيفمفػػؿ)
 كتػؿ مجمكع، الماغنيسيـك كتحكلل إلى مسحكؽ أبيض لمادة جديدة كهي أكسيد الماغنيسيـك

و فػي حػيف أف كػؿ (التياعػؿ الناتجػة مػف المػكاد كتػؿ مجمػكع يساكل التياعؿ فى الداممة المكاد
مف معيار "تطكير الحمكؿ الممكنة"،"ترميـ الحؿ ايمفؿ" لـ يكف لهـ أم تمفيؿ في كتػب عمػـك 

 الرؼ ايكؿ اإلعدادم مكت  التحميؿو
 :"املفاٍيه الشاملة" الجالحفينا يتعلل باحملور 

احتمت الميػاهيـ الشػاممة الترتيػب الفالػث فػي مسػتكل التتػميف بالنسػبة لبػاقي المحػاكر حيػث  
المةحػظ أف  %" ، مما يعني مستكل تتػميف مػنميض جػداو كمػف5و82حققت نسبة تتميف "

%" فػػي هػػذا المحػػكر كالتػػي تعنػػي 8و6معيػػار "الطاقػػة كالمػػادة" قػػد حقػػؽ أعمػػى نسػػبة تتػػميف"
فػي تنػاكؿ انتقػاؿ الطاقػة مػةؿ  مستكل تتميف منميض جدا حيػث ظهػر تتػميف هػذا المعيػار

 فػى الفناليػة التسػاهمية الرابطة كسر إلى أدت الحرارية الطاقةالنظاـ المرمـ أك الطبيعي مفؿ)
فػػإف  ايكسػػجيف، عنػػد تياعػػؿ ايكسػػجيف مػػ  الماغنيسػػيـك لتكػػكيف أكسػػيد الماغنيسػػيـك جػػزلر

زيادة سػرعة حركػة جزيلػات المػادة مػ  التسػميف يػدؿ عمػى اكتسػابها طاقػة، تػزداد طاقػة حركػة 
%" كتعنػي 7و5و يميل في ذلؾ معيار "اينماط" بنسبة تتميف "ايجساـ بزيادة سرعتها ككتمتها(

اينمػػاط المرليػػة جػػدا حيػػث ظهػػر تتػػميف هػػذا المعيػػار فػػي تنػػاكؿ  مسػػتكل تتػػميف مػػنميض
اليمػػزات يحتػكل مسػػتكل الطاقػػة )مفػػؿ  بالطبيعػػة الغيػػر مرليػة كتركيػػب المسػػتكل الػذرم المرتبطػة

 الطاقػػة الةفمػػزات يحتػػكل مسػػتكلأمااا ( إلكتركنػػات 3( أك )2(أك)8المػػارجي لػػذراتها عمػػى )
عبػارة عػف  + Naأيكف الرػكديـك المكجػب  ،إلكتركنات (7أك) (6( أك)5عمى) لذراتها المارجى

عبػػػػارة عػػػػف ذرة  Mg+2ذرة رػػػػكديـك فقػػػػدت إلكتػػػػركف  أمػػػػا أيػػػػكف الماغنيسػػػػيـك المكجػػػػب 
 (وماغنيسيـك فقدت إلكتركناف أفنار التياعؿ الكيميالي

كعمى المستكل العاـ نجد أف جمي  المحاكر قد تحققػت فػي كتػب عمػـك الرػؼ ايكؿ اإلعػدادم 
 %" كالتي تعني مستكل تتميف منميضو6و46حميؿ بنسبة تتميف "مكت  الت

( متػػػاميف محتػػػكل كتػػػب عمػػػـك الرػػػؼ ايكؿ اإلعػػػدادم مكتػػػ  التحميػػػؿ 6كيكتػػػح )ممحػػػؽ
 المرتبطة بمؤشرات كؿ معيار مف معايير كؿ محكر مف المحاكر السابقةو 
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مػا مسػتكل تتػميف الجيػؿ القػادـ  "فالفا  اإلجابة عف سؤاؿ البحث الفالث كالذم ينص عمػى

ايفكػار المحكريػة  –بمرتكزاتهػا الػفةث )الممارسػات العمميػة كالهندسػية  NGSSلمعايير العمـك 
الميػػاهيـ الشػػاممة ( لمكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة فػػي محتػػكل كتػػب العمػػـك لمرػػؼ الفػػاني  –

 اإلعدادم؟
مؤشػر كذلػؾ لكػؿ درس مػف دركس تكػرارات التتػميف لكػؿ  لةجابة عف هذا السؤاؿ تػـ حسػاب
(، كمػػػف فػػػـ التكرػػػؿ إلػػػى التكػػػرار كالنسػػػبة الملكيػػػة الكميػػػة 7الكحػػػدة مكتػػػ  التحميػػػؿ )ممحػػػؽ

فػي محتػكل كحػدات كتػب  NGSSلتتميف كؿ معيار فـ كػؿ محػكر فػـ جميػ  محػاكر معػايير 
 (، كيتتح ذلؾ في الجدكؿ التالي  4عمـك الرؼ الفاني اإلعدادم عينة التحميؿ)جدكؿ

( انتكراراد واننست انًئىيخ نتضًين انجيم انقبدو نًعبيير انعهىو ثًحتىي كتت عهىو انصف 4)جذول

 انثبني اإلعذادي عينخ انتحهيم

 

 اننسجخ انًئىيخ% انتكرار انًحبور انرئيسيخ وانًعبيير

 انًحىر األول : انًًبرسبد انعهًيخ و انهنذسيخ

 30.6 39 تطىير و استخذاو اننًبرج

 6 8 و تفسير انجيبنبد تحهيم
 1 1 ثنبء تفسيراد و تصًيى حهىل

 8.3 00 ارتجبطبد ثطجيعخ انعهى

 25.8 48 انًجًىع

 انًحىر انثبني : األفكبر انًحىريخ

 26.6 49  تركيت و خصبئص انًبدح 

 33.4 21 انتفبعالد انكيًيبئيخ

 1 1 تطىير انحهىل انًًكنخ

 1 1 تصًيى انحم االيثم

 59 79 انًجًىع

 المحكر الفالث   المياهيـ الشاممة
 5و4 6 اينماط

 75و0 8 الطاقة ك المادة
 2و5 7 المجمكع

 6و23 834 المجمكع الكمي لمفةث محاكر
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 :املنارسات العلنية و اهليدسية"فينا يتعلل باحملور األول "

كالهندسػػية الترتيػػب الفػػاني فػػي مسػػتكل التتػػميف بالنسػػبة لبػػاقي  احتمػػت الممارسػػات العمميػػة
%" ، ممػا يعنػي مسػتكل تتػميف مػنميضو كمػف 8و35المحاكر حيث حققت نسػبة تتػميف "

%" فػػي 6و28المةحػػظ أف معيػػار "تطػػكير كاسػػتمداـ النمػػاذج " قػػد حقػػؽ أعمػػى نسػػبة تتػػميف"
تػميف هػذا المعيػار فػي هذا المحكر كالتػي تعنػي مسػتكل تتػميف مػنميض جػدا حيػث ظهػر ت

تطكير كاسػتمداـ نمػاذج لكرػؼ الظػاهرة أك التنبػؤ بهػا أك لكرػؼ بعػض اآلليػات الغيػر قابمػة 
لمررػػد حيػػث تنكعػػت مػػا بيف)رسػػـك ، جػػداكؿ، اعػػداد بحػػكث، رػػكر فابتػػة، ممططػػات بيانيػػة( 

، ممطػػط بيػػاني يرػػؼ كفافػػة فمػػزات ايقػػةر، رػػكرة ترػػؼ تياعػػؿ الرػػكديـك مػػ  المػػارمفػػؿ)
اعػداد بحػث يرػؼ مليػة انيجػار زجاجػة مممػؤة  ،مكذج لجهاز التحميػؿ الكهربػي لممػارترميـ ن

و يميػػل فػػي ذلػػؾ معيػػار "ارتباطػػات بطبيعػػة ( بالمػػار لحافتهػػا كمغمقػػة عنػػد كتػػعها فػػي اليريػػزر
%" كتعني مستكل تتػميف مػنميض جػدا حيػث ظهػر تتػميف هػذا 2و8العمـ" بنسبة تتميف "

يػػة عمػػى ايدلػة التجريبيػػة مػػف مػػةؿ القيػػاـ بػػبعض اينشػػطة المعيػار فػػي اسػػتناد المعرفػػة العمم
ايكاسػػيد القاعديػػة التػػي كالتجػػارب العمميػػة التػػي يػػتـ الكرػػكؿ مػػف مةلهػػا لهػػذم المعرفػػة مفػػؿ)

تتياعػؿ اليمػزات مػ  ايحمػاض الممييػة مككنػة ممػح الحمػػض ، تػذكب فػي المػار تكػكف قمكيػات
بيعية بأكراؼ رياتية كاسػتمداـ المعػادتت كذلؾ التعبير عف الظكاهر الط (كغاز الهيدركجيف

الزاكيػػة بػػيف الػػركابط التسػػاهمية فػػي الكيمياليػػة كالميػػاهيـ كايرقػػاـ كاتشػػارات الرياتػػية مفػػؿ)
درجػػػة ملكيػػة كيتجمػػػد عنػػد الرػػػير 800يغمػػي المػػػار عنػػد  ،درجػػػة 104.5جػػزمر المػػار = 

كتعنػي مسػتكل تتػميف  %"6و يمية معيار "تحميػؿ كتيسػير البيانػات بنسػبة تتػميف "( الملكم
مػػنميض جػػدا حيػػث ظهػػر تتػػميف هػػذا المعيػػار فػػي تحميػػؿ كتيسػػير البيانػػات لتحديػػد أكجػػل 

 –تحميػػؿ كتيسػػير بيانػػات  امػػتةؼ ذكبػػاف كػػؿ مف"الممػػح )التشػػابل كاتمػػتةؼ فػػي النتػػالج مفػػؿ
الزيت" فػي المػار، المػكاص الكيمياليػة الممتميػة لميمػزات فػي تياعمهػا مػ  ايحمػاض  –السكر 

اتمػػتةؼ بػػيف كفافػػة المػػار فػػي الحالػػة الرػػمبة"الفمج" ككفافتػػل فػػي الحالػػة  كمػػ  ايكسػػجيف،
في حيف أف معيار "بنػار تيسػيرات كترػميـ حمػكؿ" لػـ يكػف لػل أم تمفيػؿ فػي كتػب  (والسالمة 

 عدادم مكت  التحميؿوعمـك الرؼ الفاني اإل
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 :"األفكار احملورية" الجاىيفينا يتعلل باحملور 

احتمت ايفكار المحكرية الترتيب ايكؿ في مستكل التتميف بالنسػبة لبػاقي المحػاكر حيػث    
%" ، ممػا يعنػي مسػتكل تتػميف متكسػطو كمػف المةحػظ أف معيػار 59حققت نسبة تتميف "

%" في هذا المحكر كالتي تعنػي 6و36أعمى نسبة تتميف""تركيب كمرالص المادة" قد حقؽ 
مسػػػتكل تتػػػميف مػػػنميض حيػػػث ظهػػػر تتػػػميف هػػػذا المعيػػػار فػػػي تنػػػاكؿ ايفكػػػار المرتبطػػػة 

الرػػػكديـك فػػػي حالتػػػل السػػػالمة مكرػػػؿ جيػػػد بالمرػػػالص الييزياليػػػة كالكيمياليػػػة لممػػػكاد مفػػػؿ)
، المػار المػالح لػل كفافػة أكبػر لمحرارة، السالبية الكهربية لألكسجيف كبيرة مقارنػة بالهيػدركجيف

%" 4و22(و يميػػل فػػي ذلػػؾ معيػػار "التيػػاعةت الكيمياليػػة" بنسػػبة تتػػميف "مػػف المػػار العػػذب
كتعنػػػػي مسػػػػتكل تتػػػػميف مػػػػنميض جػػػػدا حيػػػػث ظهػػػػر تتػػػػميف هػػػػذا المعيػػػػار فػػػػي تنػػػػاكؿ 
ايفكارالمرتبطة بتياعؿ المكاد كيمياليا بطرؽ مميػزة كامػتةؼ مػكاص المتيػاعةت عػف النػكاتج 

مػػةؿ التياعػػؿ الكيميػػالي  رػػمية فػػي جزيلػػات ممتميػػةتجميػػ  الػػذرات التػػي تشػػكؿ المػػكاد ايك 
يتياعػػؿ اليحػػـ مػػ  ايكسػػجيف بتياعػػؿ اتحتػػراؽ، يتكػػكف ممػػح كمػػار عنػػد تياعػػؿ أكسػػيد مفػػؿ)

ايلمكنيػػػـك مػػػ  الحمػػػض أك القاعػػػدة، يتكػػػكف بركميػػػد البكتاسػػػيـك عنػػػد تياعػػػؿ البػػػرـك مػػػ  
(و مف معيار "تطكير الحمكؿ الممكنة"،"ترميـ الحؿ ايمفؿ" لـ يكػف  في حيف أف كؿ البكتاسيـك

 لهـ أم تمفيؿ في كتب عمـك الرؼ الفاني اإلعدادم مكت  التحميؿو
 :"املفاٍيه الشاملة" الجالحفينا يتعلل باحملور 

المياهيـ الشاممة الترتيب الفالػث فػي مسػتكل التتػميف بالنسػبة لبػاقي المحػاكر حيػث  احتمت 
%" ، مما يعنػي مسػتكل تتػميف مػنميض جػداو كمػف المةحػظ أف 2و5حققت نسبة تتميف "

%" فػي هػذا المحػكر كالتػي تعنػي مسػتكل 5و4معيار "اينمػاط" قػد حقػؽ أعمػى نسػبة تتػميف"
 المرتبطػػةاينمػػاط المرليػػة ا المعيػػار فػػي تنػػاكؿ تتػػميف مػػنميض جػػدا حيػػث ظهػػر تتػػميف هػػذ
أشػباة فمػزات  –)تدرج الرية اليمزية "فمزات مفؿ  بالطبيعة الغير مرلية كتركيب المستكل الذرم

تفمزات" في الجدكؿ الدكرم بزيػادة العػدد الػذرم، الحجػـ الػذرم لعنارػر الػدكرة الكاحػدة يقػؿ  –
بزيػػادة أعػػدادها الذريػػة  كلعنارػػر المجمكعػػة الكاحػػدة يػػزداد بزيػػادة أعػػدادها الذريػػة، امػػتةؼ 
النشػػػاط الكيميػػػالي لميمػػػزات فػػػي سػػػمككها مػػػ  المػػػار تبعػػػا لمكقعهػػػا فػػػي متسمسػػػمة النشػػػاط 

%" كتعنػػي مسػػتكل 75و0يميػػل فػػي ذلػػؾ معيػػار "الطاقػػة كالمػػادة" بنسػػبة تتػػميف "(و الكيميػػالي
تتميف منميض جدا، حيث ظهر تتميف هػذا المعيػار فػي تنػاكؿ انتقػاؿ الطاقػة مػةؿ النظػاـ 
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ينقػػؿ الرػػكديـك السػػالؿ الطاقػػة المرػػمـ أك الطبيعػػي كالتػػي تناكلتهػػا عبػػارة كاحػػدة فقػػط كهػػي )
 و م إلى مارجل لمحركؿ عمى طاقة بمارية لتكليد الكهربار(الحرارية مف قمب المياعؿ النكك 

كعمػػػى المسػػػتكل العػػػاـ نجػػػد أف جميػػػ  المحػػػاكر قػػػد تحققػػػت فػػػي كتػػػب عمػػػـك الرػػػؼ الفػػػاني 
%" كالتػػي تعنػػي مسػػتكل تتػػميف مػػنميض 6و23اإلعػػدادم مكتػػ  التحميػػؿ بنسػػبة تتػػميف "

 جدا و
ادم مكتػػ  التحميػػؿ ( متػػاميف محتػػكل كتػػب عمػػـك الرػػؼ الفػػاني اإلعػػد8كيكتػػح )ممحػػؽ

 المرتبطة بمؤشرات كؿ معيار مف معايير كؿ محكر مف المحاكر السابقةو
 

مػا مسػػتكل تتػميف الجيػػؿ  "رابعاا : لججاباة  ااا  الاح البحااع الراباي والاا   يا    لاا 
ايفكػػػار  –بمرتكزاتهػػا الػػفةث )الممارسػػػات العمميػػة كالهندسػػية  NGSSالقػػادـ لمعػػايير العمػػػـك 

يـ الشاممة ( لمكتكع التيػاعةت الكيمياليػة فػي محتػكل كتػب العمػـك لمرػؼ المياه –المحكرية 
 الفالث اإلعدادم ؟

تكرارات التتػميف لكػؿ مؤشػر كذلػؾ لكػؿ درس مػف دركس  لةجابة عف هذا السؤاؿ تـ حساب 
(، كمػػػف فػػػـ التكرػػػؿ إلػػػى التكػػػرار كالنسػػػبة الملكيػػػة الكميػػػة 9الكحػػػدة مكتػػػ  التحميػػػؿ )ممحػػػؽ

فػي محتػكل كحػدات كتػب  NGSSلتتميف كؿ معيار فـ كػؿ محػكر فػـ جميػ  محػاكر معػايير 
 الجدكؿ التالي  (، كيتتح ذلؾ في 5الث اإلعدادم عينة التحميؿ)جدكؿعمـك الرؼ الف
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( انتكراراد واننست انًئىيخ نتضًين انجيم انقبدو نًعبيير انعهىو ثًحتىي كتت عهىو انصف 5جذول)

 انثبنج اإلعذادي عينخ انتحهيم

 :املنارسات العلنية و اهليدسية"فينا يتعلل باحملور األول "

كالهندسػػية الترتيػػب الفػػاني فػػي مسػػتكل التتػػميف بالنسػػبة لبػػاقي  احتمػػت الممارسػػات العمميػػة
%" ، ممػا يعنػي مسػتكل تتػميف مػنميضو كمػف 8و36المحاكر حيث حققت نسػبة تتػميف "

%" فػػي 6و86المةحػػظ أف معيػػار "تطػػكير كاسػػتمداـ النمػػاذج " قػػد حقػػؽ أعمػػى نسػػبة تتػػميف"
تػميف هػذا المعيػار فػي هذا المحكر كالتػي تعنػي مسػتكل تتػميف مػنميض جػدا حيػث ظهػر ت

استمداـ نماذج لكرؼ الظاهرة أك التنبؤ بها أك لكرؼ بعض اآلليات الغير قابمة لمررػد كلػـ 
يكف هنػاؾ تطػكير يم نمػكذج حيػث تنكعػت النمػاذج مػا بيف)رسػـك ، جػداكؿ، أشػكاؿ ، رػكر 

رػػكرة ترػػؼ التغيػػر فػػي لػػكف المحمػػكؿ المتكػػكف مػػف تياعػػؿ فابتػػة، ممططػػات بيانيػػة( مفػػؿ)
شػػػكؿ ممفػػػؿ بػػػدبابيس الػػػكرؽ ، يتػػػات النحػػػاس مػػػ  هيدرككسػػػيد الرػػػكديـك بمػػػركر الػػػزمفكبر 

ويميػل (رسػـ تكتػيحي يرػؼ التكزيػ  اتلكتركنػي لمرػكديـك، لكرؼ تياعػؿ اتنحػةؿ الحػرارم
%" كتعنػػي مسػػتكل تتػػميف 7و80فػػي ذلػػؾ معيػػار "ارتباطػػات بطبيعػػة العمػػـ" بنسػػبة تتػػميف "

 اننسجخ انًئىيخ % انتكرار انًحبور انرئيسيخ وانًعبيير
 انًحىر األول : انًًبرسبد انعهًيخ و انهنذسيخ

 06.6 38 و استخذاو اننًبرج تطىير

 8.9 05 تحهيم و تفسير انجيبنبد
 1 1 ثنبء تفسيراد و تصًيى حهىل

 01.7 08 ارتجبطبد ثطجيعخ انعهى

 26.0 60 انًجًىع
 انًحىر انثبني : األفكبر انًحىريخ

 33.5 28  تركيت و خصبئص انًبدح 

 27.9 64 انتفبعالد انكيًيبئيخ

 1 1 تطىير انحهىل انًًكنخ

 1 1 تصًيى انحم االيثم

 61.4 013 انًجًىع
 انًحىر انثبنج :  انًفبهيى انشبيهخ

 2.6 6 األنًبط

 1 1 انطبقخ و انًبدح
 6.2 6 انًجًىع

 39.8 069 انًجًىع انكهي نهثالث يحبور
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ار فػػػي اسػػػتناد المعرفػػػة العمميػػػة عمػػػى ايدلػػػة مػػػنميض جػػػدا حيػػػث ظهػػػر تتػػػميف هػػػذا المعيػػػ
التجريبية مػف مػةؿ القيػاـ بػبعض اينشػطة كالتجػارب العمميػة التػي يػتـ الكرػكؿ مػف مةلهػا 

تياعػػؿ حمػػض الهيػػدرككمكريؾ مػػ  بػػرادة الحديػػد أسػػرع منػػل مػػ  قطعػػة )لهػػذم المعرفػػة مفػػؿ 
تيكػػؾ فػػكؽ أكسػػيد الهيػدركجيف بشػػكؿ أسػػرع فػػي كجػكد فػػاني أكسػػيد المنجنيػػز "عامػػؿ  ،الحديػد
كذلؾ التعبير عػف الظػكاهر الطبيعيػة و غاز فاني أكسيد الكربكف يعكر مار الجير الرالؽ( ،حياز

بأكرػػػاؼ رياتػػػية كاسػػػتمداـ المعػػػادتت الكيمياليػػػة كالميػػػاهيـ كايرقػػػاـ كاتشػػػارات الرياتػػػية 
يز المكاد مكؿ / لتر، التمفيؿ البياني لمعةقػة بػيف التركيػز كالػزمف لكرػؼ كحدة قياس ترك)مفؿ

معػػدؿ تيكػػؾ غػػاز مػػامس أكسػػيد النيتػػركجيف مػػ  الػػزمف، زيػػادة سػػرعة التياعػػؿ بزيػػادة درجػػة 
%" كتعنػي مسػتكل تتػميف 9و8يمية معيار "تحميؿ كتيسير البيانات بنسبة تتػميف " الحرارة(و

لمعيػػار فػػي تحميػػؿ كتيسػػير البيانػػات لتحديػػد أكجػػل مػػنميض جػػدا حيػػث ظهػػر تتػػميف هػػذا ا
تحميؿ كتيسير بيانات  اتمتةؼ بػيف المركبػات التسػاهمية التشابل كاتمتةؼ في النتالج مفؿ)

كربكنػػات  -،اتمتةؼ بػػيف انحػػةؿ كػػؿ مػػف "هيدرككسػػيد النحػػاسكاييكنيػػة فػػي سػػرعة التياعػػؿ
تياعػػؿ بػػرادة الحديػػد كقطعػػة الحديػػد مػػ  اتمػػتةؼ بػػيف  كبريتػػات النحػػاس" بػػالحرارة، -النحػػاس

و فػػي حػيف أف معيػػار "بنػار تيسػيرات كترػػميـ حمػكؿ" لػػـ يكػف لػػل أم  (حمػض الهيػدرككمكريؾ
 تمفيؿ في كتب عمـك الرؼ الفالث اإلعدادم مكت  التحميؿو

 :"األفكار احملورية" الجاىيفينا يتعلل باحملور 

احتمػػت ايفكػػار المحكريػػة الترتيػػب ايكؿ فػػي مسػػتكل التتػػميف بالنسػػبة لبػػاقي المحػػاكر حيػػث 
%" ، ممػػا يعنػػي مسػػتكل تتػػميف متكسػػطو كمػػف المةحػػظ أف 4و60حققػػت نسػػبة تتػػميف "

%" فػي هػذا المحػكر كالتػي 9و37معيار "التياعةت الكيمياليػة" قػد حقػؽ أعمػى نسػبة تتػميف"
هػػر تتػػميف هػػذا المعيػػار فػػي تنػػاكؿ ايفكارالمرتبطػػة تعنػػي مسػػتكل تتػػميف مػػنميض حيػػث ظ

تجميػ  الػذرات بتياعؿ المكاد كيمياليا بطرؽ مميزة كامتةؼ مػكاص المتيػاعةت عػف النػكاتج ك 
يتياعػؿ الحمػض مةؿ التياعػؿ الكيميػالي مفػؿ) رمية في جزيلات ممتميةالتي تشكؿ المكاد اي

بسػيط يػتـ فيهػا احػةؿ عنرػر محػؿ ممػر فػي تياعةت اتحةؿ ال ،م  الممح باتحةؿ المزدكج
محمكؿ أحد مركباتل بشرط أف يككف العنرر الػذم سػيحؿ محػؿ غيػرم أكفػر نشػاطا منػل، ينحػؿ 
أكسػػيد الزلبػػؽ إلػػى الزلبػػؽ كغػػاز ايكسػػجيف، ينػػتج  أكسػػيد النحػػاس أسػػكد المػػكف عػػف انحػػةؿ 

و يميل في ذلؾ معيار "تركيب كمرالص المػادة" بنسػبة تتػميف (كبريتات النحاس أزرؽ المكف
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%" كتعني مسػتكل تتػميف مػنميض جػدا حيػث ظهػر تتػميف هػذا المعيػار فػي تنػاكؿ 5و22"
محمػكؿ كمكريػد اليتػة يكػكف ايفكار المرتبطػة بالمرػالص الييزياليػة كالكيمياليػة لممػكاد مفػؿ)

كبريتػػات الرػػكديـك عديمػػة  ،ةتهػػاالمركبػػات اييكنيػػة تكػػكف سػػريعة فػػي تياع ،راسػػب أبػػيض
و فػػي حػػيف أف كػػؿ مػػف معيػػار "تطػػكير الحمػػكؿ (الماغنيسػػيـك أكفػػر نشػػاطا مػػف النحػػاس ،المػػكف

الممكنة"،"ترميـ الحؿ ايمفؿ" لـ يكف لهـ أم تمفيػؿ فػي كتػب عمػـك الرػؼ الفالػث اإلعػدادم 
 مكت  التحميؿو
 ":املفاٍيه الشاملة" الجالحفينا يتعلل باحملور 

المياهيـ الشاممة الترتيب الفالث في مستكل التتميف بالنسبة لبػاقي المحػاكر حيػث  احتمت 
%" ، مما يعني مستكل تتميف منميض جػداو كمػف المةحػظ أف 6و3حققت نسبة تتميف "

%" فػػي هػػذا المحػػكر كالتػػي تعنػػي مسػػتكل 6و3نسػػبة تتػػميف معيػػار "اينمػػاط" قػػد بمغػػت "
 المرتبطػةاينمػاط المرليػة لمعيػار فػي تنػاكؿ تتميف منميض جدا حيػث ظهػر تتػميف هػذا ا

)أنمػػػاط اإلنحػػػةؿ الحػػػرارم لػػػبعض مفػػػؿ بالطبيعػػػة الغيػػػر مرليػػػة كتركيػػػب المسػػػتكل الػػػذرم
معيار "الطاقػة كالمػادة" فمػـ يكػف  و أماالمكاد،أنماط اإلحةؿ البسيط ، أنماط اإلحةؿ المزدكج(

 لل أم تمفيؿ في كتب عمـك الرؼ الفالث اإلعدادم مكت  التحميؿو
كعمػػػى المسػػػتكل العػػػاـ نجػػػد أف جميػػػ  المحػػػاكر قػػػد تحققػػػت فػػػي كتػػػب عمػػػـك الرػػػؼ الفالػػػث 

 %" كالتي تعني مستكل تتميف منميضو8و29اإلعدادم مكت  التحميؿ بنسبة تتميف "
( متػػاميف محتػػكل كتػػب عمػػـك الرػػؼ الفالػػث اإلعػػدادم مكتػػ  التحميػػؿ 80)ممحػػؽ كيكتػػح

 المرتبطة بمؤشرات كؿ معيار مف معايير كؿ محكر مف المحاكر السابقةو
" مػػا الترػػكر المقتػػرح كالػػذم يػػنص عمػػى المػػامس  اإلجابػػة عػػف سػػؤاؿ البحػػث مامسػػا

رحمة اإلعداديػة فػي تػكر لتمطيط بعض الدركس في مكتكع التياعةت الكيميالية لطةب الم
 لمكتكع التياعةت الكيميالية لممرحمة اإلعدادية" ؟ NGSS  "الجيؿ القادـ لمعايير العمـك 

كقػػد تمػػت اإلجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ مػػةؿ اإلجػػرار الفالػػث مػػف إجػػرارات البحػػث ، كيظهػػر فػػي 
 ( الترػػػكر المقتػػػرح لمطػػػط درسػػػيف فػػػي مكتػػػكع التيػػػاعةت الكيمياليػػػة لممرحمػػػة4)ممحػػػؽ

(، كالػػػػدرس الفػػػػاني مػػػػا هػػػػي التيػػػػاعةت الكيمياليػػػػة ؟اإلعداديػػػػة ، الػػػػدرس ايكؿ بعنػػػػكاف )
 و   (اعةت الكيميالية كالترميـ الهندسييالتبعنكاف)
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 مياقشة اليتائر وتفشريٍا : 

يممػػص التكػػرارات كالنسػػب ( كالػػذم 6يمكػػف مناقشػػة النتػػالج مػػف مػػةؿ الجػػدكؿ التػػالي )جػػدكؿ
 لكػػؿ رػػؼ مػػفبالنسػػبة  NGSSلمعػػايير المحػػاكر الرليسػػية  مػػف تتػػميف كػػؿ محػػكرالملكيػػة ل
كػػؿ محػػكر بالنسػػبة تتػػميف مػػ  إظهػػار متكسػػط النسػػبة الملكيػػة ل المرحمػػة اإلعداديػػةرػػيكؼ 

ي جمي  المحاكر بالنسبة لكؿ رػؼ دراسػتتميف النسبة الملكية لمتكسط لجمي  الريكؼ ، ك 
 ، كالمتكسط العاـ لمنسبة الملكية لتتميف جمي  محاكر المعايير في جمي  الريكؼ و 

( يتىسظ اننسجخ انًئىيخ نتضًين يحبور انجيم انقبدو نًعبيير انعهىو ثًحتىي كتت عهىو انصفىف انثالث نهًرحهخ 6جذول)

 اإلعذاديخ عينخ انتحهيم

 انصف           

 انًحبور 

 انرئيسيخ          

 األول االعذادي
يتىسظ  انثبنج االعذادي انثبني االعذادي

اننسجخ 

انًئىيخ

% 

انترتي

 ة
 انتكرار

 اننسجخ

انًئىيخ

% 

انترتي

 ة
 انتكرار

 اننسجخ

انًئىيخ

% 

انترتي

 ة
 انتكرار

 اننسجخ

انًئىيخ

% 

انترتي

 ة

انًًبرسةةةبد انعهًيةةةخ و 

 انهنذسيخ
89 22.7 3 48 25.8 3 60 26.0 3 25.3 3 

 انًحىريخ األفكبر
043 52.8 0 79 59 0 013 61.4 0 57.7 0 

 انًفبهيى انشبيهخ
22 03.5 2 7 5.3 2 6 2.6 2 7.0 2 

يجًةةةةةةةىع انتكةةةةةةةراراد 

ويتىسةةةةةةةةةةظ اننسةةةةةةةةةةجخ 

 انًئىيخ

364 46.6  024 32.6  069 39.8  22.2  

 يتتح مف الجدكؿ السابؽ اآلتي  
 عمـك الريكؼ الفةث مكت  التحميؿ عمى اآلتي  اتيقت نتالج تحميؿ كتب -

o  ،محكر "ايفكار المحكرية" يحتؿ المرتبة ايكلى في تكػرارات التتػميف كنسػبة التتػميف
%" ، 7و57ل "متكسػط النسػبة الملكيػة لتتػمينكبمستكل تتميف "متكسط" حيث بمغت 
كفػػار ؛ 2087،نتػػاؿ ايحمػػد ك مهػػا البقمػػي)بمػػا يتيػػؽ مػػ  نتػػالج دراسػػة  كػػؿ مػػف 

و فقػػػد ظهػػػر أف كػػػؿ مػػػف معيػػػار"تطكير الحمػػػكؿ (2087، مؿ حمامػػػل كعبيػػػر ربيعػػػافال
الممكنة"،"ترػػميـ الحػػؿ ايمفػػؿ" لهػػذا المحػػكر لػػـ يكػػف لهػػـ أم تمفيػػؿ أك تتػػميف فػػي 
المحتػػػكلو كأف معيػػػار "تركيػػػب كمرػػػالص المػػػادة" حقػػػؽ أعمػػػى نسػػػبة تتػػػميف يميػػػل 

لفػػػاني اإلعػػػدادم، بينمػػػا فػػػي الرػػػؼ معيار"التيػػػاعةت الكيمياليػػػة" فػػػي الرػػػؼ ايكؿ كا
الفالػػث اإلعػػدادم حقػػؽ معيار"التيػػاعةت الكيمياليػػة" أعمػػى نسػػبة تتػػميف يميػػل معيػػار 
"تركيب كمرالص المادة" ، كهذا يرجػ  إلػى أف الكحػدات التػي تػـ تحميميهػا فػي الرػؼ 

 -الطاقػة  -ايكؿ كالفاني اإلعدادم منهـ فػةث كحػدات تتنػاكؿ أفكػار )المػادة كتركيبهػا
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دكريػة العنارػر كمكارػها( ، ككحػػدة كاحػدة فقػط تتنػػاكؿ فكػرة )التيػاعةت الكيمياليػػة(، 
أما الكحدة التي تـ تحميمها في الرؼ الفالث كانت تتناكؿ فكػرة )التيػاعةت الكيمياليػة( 
فقػػطو كمػػف فػػـ تعكػػس هػػذم النتيجػػة مػػدل اإلهتمػػاـ فػػي كتػػب عمػػـك المرحمػػة اإلعداديػػة 

لمحكريػة( لمكتػكع التيػاعةت الكيمياليػة مارػة فيمػا يتعمػؽ بجانػب المحتكل)ايفكػار ا
بالمرػػالص الييزياليػػة كالكيمياليػػة لممػػكاد كالطػػرؽ المميػػزة لتياعػػؿ المػػكاد مػػ  بعتػػها 
كمكاص المتياعةت كالنكاتج مػف حيػث الكتػؿ كنػكع كعػدد الػذرات، مػ  تػعؼ اتهتمػاـ 

د كحػػدة كاممػػة تتنػػاكؿ فكػػرة بيكػػرة التيػػاعةت الطػػاردة كالممزنػػة لمطاقػػة بػػالرغـ مػػف كجػػك 
الطاقػة كالتػػي كػػاف مػػف ايجػدر أف يظهػػر فيهػػا مػػا يتعمػؽ بالتيػػاعةت الطػػاردة كالممزنػػة 
لمطاقةو كما ظهر اإلهمػاؿ التػاـ لممؤشػرات المارػة بمعيػاريف )تطػكير الحمػكؿ الممكنػة 

ترميـ الحؿ ايمفؿ( كالمتمفمػة فػي أف أم حػؿ يحتػاج إلػى إمتبػار مػف أجػؿ التعػديؿ  -
لتحسػػيف، كأف ترػػميـ الحػػؿ ايمفػػؿ يػػتـ مػػف مػػةؿ التعػػرؼ عمػػى مرػػالص الترػػميـ كا

ايفتػؿ فػػي كػؿ إمتبػػار كمػػف فػـ دمػػج هػذم المرػػالص فػػي الترػميـ الجديػػد، فمحتػػكل 
الكتػػػب الحاليػػػة ت تعطػػػي أم فررػػػة لمطالػػػب لتطػػػكير أك ترػػػميـ أم حمػػػكؿ ، كلكػػػف 

لػيس لمطالػب أم دكر فيػل، اإلعتماد كؿ اإلعتماد عمى تقديـ الحػؿ بشػكؿ نظػرم كتػابي 
أك فػػي قميػػؿ مػػف ايحيػػاف قيػػاـ الطالػػب بأنشػػطة كتجػػارب يتكرػػؿ فيهػػا إلػػى حػػؿ مسػػبؽ 
تحديدم في الكتاب، كلكػف ت يتتػمف ذلػؾ عمميػة امتبػار أك تعػديؿ أك تحسػف لمحػؿ كت 
الربط بيف الحمكؿ الممتمية مف أجؿ الكركؿ إلى ترميـ الحؿ ايمفؿ بالرغـ مف كجػكد 

اينشطة كالتجػارب التػي يمكػف مػف مةلهػا تتػميف ذلػؾ كبػايمص النمػاذج العديد مف 
كالتػػي تعتبػػر فػػرص  –سػػتظهر فػػي المحػػكر التػػالي  -المطمػػكب مػػف الطالػػب تطكيرهػػا 

مناسػػبة جػػػدا لتتػػػميف تمػػؾ المؤشػػػراتو كقػػػد ترجػػ  الباحفػػػة السػػػبب فػػي ذلػػػؾ إلػػػى أف 
لكبيػر لتنييػذها أفنػار تتميف مؤشرات مفؿ هػذيف المعيػاريف فػي الكتػاب يحتػاج الكقػت ا

عمميػػة التػػدريس ، كػػذلؾ تحتػػاج إلػػى أعػػداد قميمػػة مػػف الطػػةب دامػػؿ اليرػػؿ الدراسػػي، 
ايمػػر الػػذم ت يتيحػػل نظامنػػا التعميمػػي فػػي ظػػؿ الكػػـ الكبيػػر مػػف المعمكمػػات كالمعػػارؼ 

 المقدمة لمطالب كايعداد الهالمة مف الطةب دامؿ اليركؿ الدراسيةو 
o  يحتػػؿ المرتبػػة الفانيػػة فػػي تكػػرارات التتػػميف العمميػػة كالهندسػػيةالممارسػػات "محػػكر "

متكسػػط النسػػبة الملكيػػة كنسػػبة التتػػميف كبمسػػتكل تتػػميف "مػػنميض" حيػػث بمغػػت 
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 مؿ حمامػػػل كعبيػػػر ربيعػػػاف)كفػػػار ال%" بمػػػا يتيػػػؽ مػػػ  نتػػػالج دراسػػػة 2و35ل"لتتػػػمين
و حيػث (Sneider, et al., 2014؛  2087غالػب العتيبػي ك جبػر الجبػر،؛  2087،

أنل عمى مستكل الفةث ريكؼ لكحظ أف معيار"تطكير كاستمداـ النمػاذج" حقػؽ أعمػى 
نسبة تتػميف يميػل معيار"ارتباطػات بطبيعػة العمػـ" يميػل معيار"تحميػؿ كتيسػير البيانػات" 
فػػي حػػيف لػػـ يكػػف هنػػاؾ أم تمفيػػؿ أك تتػػميف لمعيار"بنػػار تيسػػيرات كترػػميـ حمػػكؿ" 

ـ في كتب عمـك المرحمة اإلعداديػة بجانػب الممارسػة وايمر الذم يعكس تعؼ اتهتما
مف قبؿ الطالب سكار العمميػة منهػا أك الهندسػية ، فقػد ظهػر أف تركيػز محتػكل الكتػب 
مكت  التحميؿ كاف منرػب عمػى مجػرد تقػديـ نمػاذج يسػتمدمها الطالػب تقػـك بكظييػة 

يػػؿ مػػف تطػػكير كرػؼ الظػػاهرة أك التنبػػؤ بهػػا أك كرػػؼ ملياتهػػا ، كمػػا لػػـ يظهػػر إت القم
لبعض النماذج مف قبؿ الطالب كالتي لػـ تظهػر إت فػي الرػؼ ايكؿ كالفػاني اإلعػدادم 

إعػػػداد بحػػػػث أك كتابػػػة تقريػػػر، عمػػػؿ نمػػػػاذج لجزيلػػػات بعػػػض العنارػػػػر فقػػػط مفػػػؿ) 
كالمركبػػات، اعػػداد أداة لتنبيػػل رػػديؽ فاقػػد حاسػػة السػػم  كأمػػرل لتنبيػػل رػػديؽ فاقػػد 

لمػذرة  يرػؼ التكزيػ  اتلكتركنػيبية ، تطكير ممطػط حاسة اتبرار ، تككيف دالرة كهر 
 ، فةفيػػة" –فناليػػة  –تطػػكير فػػةث نمػػاذج لرابطػػة تسػػاهمية"أحادية كاييػػكف كالعنارػػر، 

ترػػميـ نمػػكذج لجهػػاز التحميػػؿ الكهربػػي لممػػار، رسػػـ ممططػػا يبػػيف انتقػػاؿ الطاقػػة مػػف 
اذج كػاف يكمػؼ كمػف المةحػظ أف مفػؿ هػذم النمػطاقة شمسية إلى أرب  رػكر لمطاقػة( 

الطالػػب بتطكيرهػػا بكتػػاب اينشػػطة كلػػيس فػػي محتػػكل الكتػػاب ايساسػػي لمطالػػب ايمػػر 
الػذم يجعمهػػا مهممػة كعػػدـ اتهتمػاـ بهػػا مػف قبػػؿ الطالػب أك متابعتهػػا مػف قبػػؿ المعمػػـ 

السالد في نظامنا التعميمي هك مجرد اتهتماـ بالكتاب ايساسي كاهمػاؿ كتػاب ف إحيث 
فػػي حػػيف لػػكحظ أف النمػػاذج التػػي كانػػت تقػػدـ لمطالػػب تسػػتمدامها كانػػت  واينشػػطة 

تقترػػػر عمػػػى مجػػػرد ايشػػػكاؿ أك الرػػػكر الفابتػػػة أك الجػػػداكؿ أك الرسػػػـك البيانيػػػة أك 
التمطيطية ايمر الذم ت يتيؽ تماما مػ  الطبيعػة المجػردة لمػادة العمػـك كأف مياهيمهػا 

المتعمـ عمى استمداـ أكفػر مػف حاسػة كػي تحتاج إلى نماذج مرلية تياعمية يعتمد فيها 
نػػل ككمػػا تشػػير معػػايير رليػػة كالغيػػر مرليػػة كالرمزيػػة حيػػث إيمكػػف اسػػتيعاب جكانبهػػا الم

NGSS  أف النمػاذج تعتبػػر أداة لمتيكيػػر تسػػمح لممػػتعمـ بتحسػػيف ترػػكر كفهػػـ الظػػاهرة
كتػػػؤدم إلػػػى فهػػػـ أعمػػػؽ كتعػػػزز التيكيػػػر كتسػػػاعد عمػػػى تطػػػكير ايسػػػلمة كالتنبػػػؤات 
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تيسػػيرات كمػػف التػػركرم أف تكػػكف هػػذم النمػػاذج مرليػػة، فقػػد كانػػت الكحػػدات التػػي كال
متعت لمتحميؿ مميلة بالعديد مف المياهيـ كايفكػار الجامػدة ذات الطبيعػة الغيػر مرليػة 
كالتػػي تحتػػاج إلػػى تميػػؿ مػػف قبػػؿ الطالػػب كمػػف فػػـ يحتػػاج تكتػػيحها لنمػػاذج مرليػػة 

اينػػػكاع ركػػػة أك محاكػػػاة كمػػػف أمفمتهػػػا)تياعميػػػة كييػػػديكهات أك فةشػػػات أك رػػػكر متح
انتقػػػاتت  -التكزيػػػ  اإللكتركنػػػي لمػػػذرات كاييكنػػػات –الممتميػػػة لمتيػػػاعةت الكيمياليػػػة 

أمػا  أنػكاع الػركابط(و –حركة الجزيلات في المكاد كالمسافات بينهػا  –الطاقة كتحكتتها 
ؿ أك تيسػير عف تحميؿ كتيسير البيانات فكػاف اتهتمػاـ منرػب عمػى مجػرد تقػديـ تحميػ

لمبيانػػات بشػػكؿ نظػػرم مكتػػكب دكف إجػػرار أم تجريػػب، أك مجػػرد قيػػاـ الطالػػب بػػإجرار 
أنشػػطة أك تجػػارب يقػػـك مةلهػػا بالمةحظػػة كاتسػػتنتاج كالتيسػػير كفػػي الغالػػب تكػػكف 
محددة بشكؿ مسبؽ ، كفي قميؿ مف ايحياف تكتيح يكجهل التشػابهة كاتمػتةؼ فػي 

رتباطػػات بطبيعػػة العمػػـ كانػػت منرػػبة بشػػكؿ كبيػػر عمػػى النتػػالجو فػػي حػػيف لػػكحظ أف ات 
التعبيػػػر الرياتػػػي عػػػف الظػػػكاهر الطبيعػػػة كاسػػػتمداـ القػػػكانيف كالمعػػػادتت الكيمياليػػػة 
كايرقػػاـ كاإلشػػارات كالميػػاهيـ الرياتػػية ، فػػي حػػيف كػػاف هنػػاؾ تػػعؼ فػػي تقػػديـ أدلػػة 

عديػد مػف المعػارؼ تجريبية عمى المعرفػة العمميػة المقدمػة بػالرغـ مػف أنػل كػاف يكجػد ال
قيػػػاس سػػػرعة  –تيػػػاعةت ايكسػػػدة كاتمتػػػزاؿ التػػػي تحتػػػاج إلػػػى دليػػػؿ تجريبػػػي مفػػػؿ )

النشػػاط  –امػػتةؼ التكرػػيؿ الكهربػػي لممػػكاد  -مػػكاص ايحمػػاض كالقمكيػػات -التياعػػؿ
و كما افتقػر المحتػكل تمامػا انمػراط الطالػب فػي ترػميـ مشػاري  أك الكيميالي لممعادف(

دكرة ترػػػميـ لمكرػػػكؿ إلػػػى حػػػؿ لمشػػػكمة معينػػػة فػػػي تػػػكر مجمكعػػػة مػػػف المعػػػايير 
كالمعكقػػات لهػػذا الترػػميـ ، فػػي حػػيف أنػػل كػػاف يكجػػد فررػػة لتتػػميف ذلػػؾ فػػي محتػػكل 

تعمـ كحػػػدة الرػػػؼ الفػػػاني اإلعدادم"دكريػػػة العنارػػػر كمكارػػػها" حيػػػث طمػػػب مػػػف المػػػ
، كػذلؾ فػي كتػاب اينشػطة لمرػؼ ايكؿ "ترميـ نمكذج لجهاز التحميؿ الكهربي لممار"

" اعػداد أداة لتنبيػل رػديؽ فاقػد حاسػة اإلعدادم بكحدة"الطاقة" حيػث طمػب مػف المػتعمـ
و كقػد ترجػ  الباحفػة السػبب فػي ذلػؾ السم  كأمرل لتنبيل رديؽ فاقػد حاسػة اتبرػار"

ؿ هذم المشاري  يحتاج المزيػد مػف الكقػت كعػدد قميػؿ مػف إلى أف انمراط الطالب في مف
الطػػةب كتػػكافر امكانيػػات ماديػػة لتػػكفيرايدكات كالمػػكاد الةزمػػة لهػػذم المشػػاري  ، ايمػػر 
الذم ت يتيحل تدريس محتكل المنهج الحاليو كالجدير بالذكر أيتػا أف انمػراط الطالػب 
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رػػة كػػي يقػػـك بػػدكر المكجػػل فػػي مفػػؿ هػػذم المشػػاري  يحتػػاج إلػػى معمػػـ ذك كيايػػات ما
 كالمرشد لمطالب كهذا غير متكافر و 

o  محكر"الميػػاهيـ الشػػاممة" يحتػػؿ المرتبػػة الفالفػػة فػػى تكػػرارات التتػػميف كنسػػبة التتػػميف
ل متكسػػػط النسػػػبة الملكيػػػة لتتػػػمينكبمسػػػتكل تتػػػميف "مػػػنميض جػػػدا" حيػػػث بمغػػػت 

و فقػد  (2087، امػلمؿ حم كعبيػر ربيعاف)كفار ال%"، بما يتيؽ م  نتالج دراسة 8و7"
حقؽ معيار"اينماط" أعمى نسػبة تتػميف يميػل معيار"الطاقػة كالمػادة" كذلػؾ فػي الرػؼ 
الفاني كالفالث اإلعدادم لكجكد كحدة )دكريػة العنارػر كمكارػها(  ككحػدة )التيػاعةت 
الكيمياليػػة( كالتػػي يكفػػر بهمػػا اينمػػاط المرتبطػػة بتركيػػب المسػػتكل الػػذرل ، بينمػػا فػػي 

اإلعػػػػدادم حقػػػػؽ معيار"الطاقػػػػة كالمػػػػادة" أعمػػػػى نسػػػػبة تتػػػػميف يميػػػػل  الرػػػػؼ ايكؿ
معيار"اينمػاط" كذلػؾ لكجػكد كحػدة عػف "الطاقػة" تػمف كحػدات التحميػؿ كالتػي تتػمنت 
انتقاتت الطاقة كتحكتتهػا مػةؿ النظػاـ الطبيعػي ،أمػا فػي الرػؼ الفالػث اإلعػدادم لػـ 

لتتػػميف فقػػط لمعيار"اينمػػاط"، يكػػف هنػػاؾ أم تمفيػػؿ لمعيػػار "الطاقػػة كالمػػادة" فظهػػر ا
كذلؾ لكجكد كحػدة التيػاعةت الكيمياليػة فقػط كالتػي لػـ تتتػمف أم مػف ميػاهيـ المػادة 
كالطاقػػة ، كلكػػف تتتػػمف بعػػض ميػػاهيـ أنمػػاط التيػػاعةت الكيمياليػػة المرتبطػػة بتركيػػب 
المستكل الذرمو فمف المةحػظ فػي كتػب عمػـك الرػؼ ايكؿ كالفػاني كالفالػث اإلعػدادم 

ميف ميػػاهيـ اينمػػاط مػػف حيػػث ارتبػػاط اينمػػاط المرليػػة بتركيػػب المسػػتكل الػػذرم، تتػػ
كمياهيـ المادة كالطاقة في الرؼ ايكؿ كالفاني مف حيػث انتقػاؿ كتعقػب الطاقػة مػةؿ 
النظػػاـ الطبيعػػي، أمػػا فػػي كتػػب عمػػـك الرػػؼ الفالػػث اإلعػػدادم ت يكجػػد أم تتػػمف أك 

ؿ النظػاـ الطبيعػي،أك اتحتيػاظ بالػذرات كالمػادة تمفيؿ لكؿ مف انتقاؿ كتعقب الطاقة مة 
مةؿ العمميػات الكيمياليػة كالييزياليػة و كمػف المةحػظ أف كتػب عمػـك الرػيكؼ الػفةث 
لػػـ يكػػف فيهػػا أم تمفيػػؿ لميػػاهيـ الطاقػػة كالمػػادة المرتبطػػة باتحتيػػاظ بالػػذرات كالمػػادة 

ص لتتػػمينها فػػي كحػػدات مػػةؿ العمميػػات الكيمياليػػة كالييزياليػػة، بػػالرغـ مػػف كجػػكد فػػر 
ميهػػـك التياعػػؿ  –تكػػكف ايمػػةح  –تيكػػؾ ايحمػػاض كالقمكيػػات الرػػؼ ايكؿ مفػػؿ ) 

تيكػػػؾ المركبػػػات كالفالػػػث مفػػػؿ ) اينػػػكاع الممتميػػػة لمتيػػػاعةت الكيمياليػػػة( –الكيميػػػالي 
 العكامؿ المؤفرة عمى سرعة التياعؿ الكيميالي( و     –اييكنية كالتساهمية 
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كمف المةحظ اتياؽ النتالج السابقة مف حيث ترتيػب نسػبة التتػميف لمحػاكر المعػايير 
       (و  2087، مؿ حمامل كعبير ربيعاف)كفار الم  نتالج دراسة 

حققت كتب عمـك الرؼ ايكؿ اإلعدادم أعمى تكرار كأعمى متكسػط نسػبة تتػميف لجميػ   -
تػميف مػنميض كيرجػ  ذلػؾ %" أم مسػتكل ت6و46كالتي بمغػت " NGSSمحاكر معايير 

إلى كجػكد فػةث كحػدات تػـ تحمػيمهـ لهػذا الرػؼ مػنهـ كاحػدة فقػط هػي التػي تهػتـ جميػ  
دركسػػها بمكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة، أمػػا الكحػػدتيف ايمػػرييف تهػػتـ احػػداهما بمكتػػكع 
"المػػادة كتركيبهػػا" كايمػػرل بمكتػػكع "الطاقػػة"، يميػػل فػػي ذلػػؾ كتػػب عمػػـك الرػػؼ الفالػػث 

%"أم مسػػتكل تتػػميف مػػنميص، يميػػل كبيػػارؽ 8و29م بمتكسػػط نسػػبة تتػػميف"اإلعػػداد
%"أم مسػػتكل 6و23بسػػيط كتػػب عمػػـك الرػػؼ الفػػاني اإلعػػدادم بمتكسػػط نسػػبة تتػػميف"

تتميف مػنميص جػدا ، كيرجػ  السػبب فػي ذلػؾ إلػى تحميػؿ كحػدة كاحػدة لكػؿ مػف الرػؼ 
بمكتػكع "التيػػاعةت الفػاني كالفالػث ككحػدة الرػؼ الفالػث هػػي التػي تهػتـ جميػ  دركسػها 

الكيمياليػػػة" يف هػػػذا عنكانهػػػا أمػػػا كحػػػدة الرػػػؼ الفػػػاني فاهتمامهػػػا ينرػػػب عمػػػى "دكريػػػة 
العنارػػػر كمكارػػػها"، أم أف السػػػبب فيمػػػا سػػػبؽ يرجػػػ  لطبيعػػػة محتػػػكل الكحػػػدات عينػػػة 

 التحميؿو
عمػى مسػتكل جميػ  رػيكؼ  NGSSالمتكسط العاـ لنسبة تتميف جمي  محػاكر معػايير  -

أم مسػتكل تتػميف مػنميض بمػا يتيػؽ مػ  نتػالج  %"3و33ية تمفؿ في "المرحمة اإلعداد
 مؿ حمامػػل كعبيػر ربيعػػافكفػار ال؛  2087،نتػاؿ ايحمػػد، ك مهػا البقمػػي)دراسػة كػؿ مػػف 

، ايمر الذم يدعك إلى تػركرة إعػادة النظػر فػي محتكيػات كتػب عمػـك الرػيكؼ (2087،
يكػكف هنػاؾ تطػكير لهػا بمػا يحقػؽ الفةث فيما يمػص مكتػكع التيػاعةت الكيمياليػة، كػي 

 أعمى مف ذلؾ كمف فـ مستكل تتميف مرتي  و NGSS  نسبة تتميف لمعايير
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 توصيات البحح:

 فػػي تػػكر مػػا تكرػػؿ إليػػل البحػػث الحػػالي مػػف نتػػالج ، كمػػا تقػػدـ مػػف مناقشػػة لهػػذم النتػػالج
 يكري البحث بما يمي  

عمػػـك المرحمػػة اإلعداديػػة فػػي مكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة  فيمػػا يمػػص محتػػكل كتػػب -8
 يجب  

  تقميؿ الكـ الهالؿ مف المعمكمات كالمعرفة المقدمة تتاحة اليررة لتتػميف كػؿ مػف
 معيار" تطكير الحمكؿ الممكنة" ك"ترميـ الحؿ ايمفؿ"و

 بتطػػكير النمػػاذج مػػف قبػػؿ الطالػػب ، كتكظيػػؼ النمػػاذج التكنكلكجيػػة  زيػػادة اإلهتمػػاـ
المتنكعة مفؿ "فةشات،فيديكهات،ركر كرسـك متحركة ،محاكاة" لتكتػيح الظػكاهر 

 كاآلليات غير المرلية كالتنبؤ بها و 
  اتاحة اليررة لممارسة المزيد مف المقارنػات بعػد تحميػؿ كتيسػير البيانػات لمكرػكؿ

كاتمتةؼ فػي النتػالج ، مػف أجػؿ أف يكػكف هنػاؾ تػرابط لممعرفػة  إلى أكجل التشابل
 كتربح ذات معنىو 

  ظهػار الػركابط المنطقيػة كالمياهيميػة اإلكفار مف ربط المعرفة بايدلػة التجريبيػة ، كا 
 ودلة كالتيسيراتبيف اي

  اتاحة اليرص مف حيث الكقت كاتمكانيات تشراؾ الطةب في ترميـ مشػاري  لحػؿ
 ينة، في تكر تحديد مجمكعة مف المعايير كالمعكقاتومشكمة مع

  زيػػادة اتهتمػػاـ بػػالميهـك الشػػامؿ "الطاقػػة كالمػػادة" مارػػة فيمػػا يتعمػػؽ باتحتيػػاظ
 بالذرات كالمادة مةؿ العمميات الييزيالية كالكيميالية و 

  زيادة اتهتماـ بتتػميف جميػ  محػاكر معػاييرNGSS  كمارػة محػكر الممارسػات
ندسية كمحكر المياهيـ الشاممة لما لهـ مػف دكر بػالغ فػي تحقػؽ تعمػـ العممية كاله

العمػػـك ذك المعنػػى، كػػذلؾ دكرهػػـ فػػي تحقيػػؽ محػػكر ايفكػػار المحكريػػة بشػػكؿ أكفػػر 
 فاعمية و 

ككيييػة  NGSSالعمـك لمعايير القادـ تركرة إعداد دكرات تدريبية لممعمميف حكؿ الجيؿ -2
 سية و تتمينها في المحتكل كممارساتهـ التدري
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 NGSS  العمػـك لمعايير القادـ لمجيؿ الجامعات في العمـك معممي إعداد برامج تتميف -3
 التدريسية لهاو كالكيايات

اتسػػتيادة مػػف الترػػكر المقتػػرح مػػف قبػػؿ البحػػث الحػػالي لتمطػػيط بعػػض الػػدركس فػػي  -4
فػػي تمطػػيط دركس أمػػرل  ، NGSSمكتػػكع التيػػاعةت الكيمياليػػة فػػي تػػكر معػػايير 

 و  NGSSلهذا المكتكع أك لمكتكعات أمرل في العمـك بما يحقؽ معايير 
 وNGSSإعداد أدلة لمعممي العمـك لتدريس العمـك كفؽ الجيؿ القادـ لمعايير العمـك  -5

 مكرتحات البحوخ املشتكبلية : 

ايير إجرار بحكث مشابهة لتحميؿ محتػكل كتػب عمػـك المرحمػة اإلعداديػة فػي تػكر معػ -8
NGSS  لمكتكعات أمرلو 

فػػي تػػكر معػػػايير  مراحػػؿ أمػػرلإجػػرار بحػػكث مشػػابهة لتحميػػؿ محتػػكل كتػػػب عمػػـك  -2
NGSS التياعةت الكيمياليةو  لمكتكع 

فػػي تػػكر معػػػايير  مراحػػؿ أمػػرلإجػػرار بحػػكث مشػػابهة لتحميػػؿ محتػػكل كتػػػب عمػػـك  -3
NGSS  عات أمرلو لمكتك 

تطكير محتكل كتب عمـك المرحمة اإلعدادية فيما يمص مكتكع التيػاعةت الكيمياليػة   -4
 ، كذلؾ في تكر نتالج البحث الحاليو NGSSفي تكر معايير 

البحػػػث فػػػي معتقػػػدات كاتجاهػػػات كممارسػػػات معممػػػي عمػػػـك المرحمػػػة اإلعداديػػػة حػػػكؿ  -5
 لمكتكع التياعةت الكيمياليةو  NGSSمعايير 

، كدراسػػة  NGSSترػػميـ كحػػدات فػػي مكتػػكعات ممتميػػة فػػي العمػػـك تػػدعـ معػػايير  -6
بنػار الميػاهيـ  –اتتجػاة  –الدافعيػة  –فاعميتها عمى بعض المتغيرات مفػؿ )التحرػيؿ 

 اليهـ العميؽ(و –العممية 
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 املرادع 

 املرادع العربية : 

 .  2102.االطار العام لمناهج المرحلة اإلعدادية  -
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/prep_school_curriculum.pdf 

https://search.mandumah.com/Record/924350 

( 6 -4ححليى  مححىسك بحىب العلىسم المطىسرة لل)ى س   (. 2102إيهاب على  مسىى  يحيحىة .   -
من الحعليم األىاىي األردن يي ضسء المعايير العالمية للحربية العلمية. المجلة الحربسية: جامعىة 

  .442 – 424،  44بلية الحربية، ج -ىسهاج 
com/Record/887085http://search.mandumah.                    

بلية  -(. معايير العلسم للجي  القادم. المجلة الحربسية: جامعة ىسهاج 2106بدرية حىانين .   -
                       .484 - 843،  46الحربية، ج

com/Record/825400https://search.mandumah.   
(. حقىىسيم مححىىسك مىىنهج األحيىىاء 2103عبىىدالرحمن األىىىمر . بدريىىة محمىىد أبىىس حا)ىى ، سىىىهام  -

بالمرحلىىة النانسيىىة يىىي ضىىسء معىىايير الجيىى  القىىادم يىىي العلىىسم بالمملبىىة العربيىىة الىىىعسدية.مجلة 
 .213-061جامعة بيشة للعلسم اإلنىانية سالحربسية ، 

https://www.ub.edu.sa/web/dsr/20 

 المىؤحمر .الحعلىيم للمىنهج سنىساحج القسميىة المعياريىة المىىحسيات (. حىس 2111محمىسد .  حىين -
 سطىر  للمنىاهج الم)ىرية بالجمعيىة"سالمىىحسيات المعياريىة الحعلىيم منىاهج" عشىر الىىاب  العلمىي
 م)ر. لقاهرة،ا الحدريس

(.م)ىى سية مقحرحىىة لمعىىايير سمؤشىىرات 2102خبىىراء مربىىو حطىىسير المنىىاهج سالمىىساد الحعليميىىة .  -
 مححسك مناهج العلسم للحعليم قب  الجامعي . القاهرة : ب.د.

(. ح)ىىىسر مقحىىىرح لمىىىنهج الدراىىىىات االجحماعيىىىة يىىىي المرحلىىىة 2102خمىىىيس محمىىىد خمىىىيس .   -
دراىىىىات عربيىىىة يىىىي الحربيىىىة سعلىىىم الىىىن س: رابطىىىة  .ادماإلعداديىىىة يىىىي ضىىىسء معىىىايير الجيىىى  القىىى

   .102-422 ،  36الحربسيين العرب، ع
http://search.mandumah.com/Record/827612 

رقمي مقحرح يي الح اعالت البيميائيىة  (. ح)ميم مسديس 2101دعاء عبدالرحمن عبد العويو .  -
لطىىالب المرحلىىة النانسيىىة يىىي ضىىسء معىىايير ضىىبط الجىىسدة للىىحعلم اإللبحرسنىىي .رىىىالة ماجىىىحير، 

 بلية الحربية، جامعة طنطا. 
(. ححليىىى  المححىىىسك يىىىي العلىىىسم االنىىىىانية . القىىىاهرة :دار ال بىىىر 2114رشىىىد  أحمىىىد طعيمىىىة .  -

 العربي. 

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/prep_school_curriculum.pdf
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/prep_school_curriculum.pdf
https://search.mandumah.com/Record/924350
https://search.mandumah.com/Record/924350
http://search.mandumah.com/Record/887085
http://search.mandumah.com/Record/887085
https://search.mandumah.com/Record/825400
https://www.ub.edu.sa/web/dsr/20
https://www.ub.edu.sa/web/dsr/20
http://search.mandumah.com/Record/827612
http://search.mandumah.com/Record/827612
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(. برنىىىامج حىىىدريبي قىىىائم علىىى  معىىىايير العلىىىسم للجيىىى  الحىىىالي 2102ىىىىحر محمىىىد عبىىىدالبريم .   -
"NGSS لحنمية ال هم العمي  سمهارات االىحق)اء العلمىي سالجىد  العلمىي لىدك معلمىي العلىسم "

،  32يي المرحلة االبحدائية. دراىات عربية يي الحربية سعلم الن س: رابطىة الحربىسيين العىرب، ع
20 – 000 . 

ndumah.com/Record/827639https://search.ma 

(. أنشىىىىطة قائمىىىة علىىى  معىىىايير العلىىىسم للجيىىى  القىىىىادم 2103ىىىىحر محمىىىد يسىىىى  عىىىو الىىىدين.  -
“NGSS ” لحنمية الممارىات العلميىة سالهندىىية سالح بيىر الناقىد سالميىس  العلميىة يىي العلىسم لىدك

 .2103 –طالبات المرحلة االبحدائية بالىعسدية .مجلة الحربية العلمية .أبحسبر 
(. حقىىىسيم مححىىىسك منىىىاهج علىىىسم الحيىىىاة بالمرحلىىىة النانسيىىىة 2102عا)ىىىم محمىىىد ابىىىراهيم عمىىىر.   -

. المجلىىىة الم)ىىىرية NGSSبجمهسريىىىة م)ىىىر العربيىىىة يىىىي ضىىىسء معىىىايير العلىىىسم للجيىىى  القىىىادم 
 . 032 - 082،  02، ع21للحربية العلمية: الجمعية الم)رية للحربية العلمية، مج

https://search.mandumah.com/Record/875811 

 دار :عمىان .العلسم سحدريىها مناهج يي المعا)رة الدسلية . االحجاهات(2101ن. ويحس  عايش -
 .سالحسوي  للنشر الشرسع

 القسمية المعاييريي  المحضمنة المعلم إعداد ربلمعايي نقد  (. ححلي 2114ويحسن.  عبدالحميد -
 .م)ر .شمس عين بجامعة "المعلم حبسين" عشر الىادس العلمي المؤحمر . بم)ر للحعلم

 .للنشر الميىرة دار :االردن .للجمي  العلسم حعليم(. 2100.  خطابية عبداهلل -
 يىي اليمنيىة األىاىىية بالجمهسريىة المرحلىة يىي العلىسم منىاهج (. حطىسير2114عبىداهلل طالىب.  -

مىج، 02 العلميىة، للحربيىة الم)ىرية العلمية، الجمعية الحربية مجلة .الشاملة الجسدة معايير ضسء
 . 041-2،010ع

 .المشرسعات عل  القائم ىحيم حعليم ، (.2106غائب.  عبداهلل -
  http://www.rwaq.org 

 .المبحبة الع)رية :المن)سرة .العلسم حعليم يي الجسدة معايير (.2114الطناس .  ع ت -
لح)ىميم  العلىسم معىايير مىن الجديىد الجيى  ( . اعحمىاد2106المىسمني.  غىاو  رساقىة، سأمى  -

 .الحربسيىة العلىسم يىي األردنيىة المجلىة .األردن يىي النىامن ال)ى  لطلبىة يىي السرانىة مححىسك
 .462 – 4،411،ع02مج

 (. مىىىدك حضىىىمين معىىىايير2102غالىىىب بىىىن عبىىىداهلل العحيبىىىي، س جبىىىر بىىىن محمىىىد الجبىىىر.   -
(NGSS) رىالة الحربية سعلم الن س:  .يي سحدة الطاقة ببحب العلسم بالمملبة العربية الىعسدية

 .06-0، 14الجمعية الىعسدية للعلسم الحربسية سالن ىية،ع -جامعة الملك ىعسد 
http://search.mandumah.com/Record/865264 

https://search.mandumah.com/Record/875811
https://search.mandumah.com/Record/875811
http://www.rwaq.org/
http://search.mandumah.com/Record/865264
http://search.mandumah.com/Record/865264
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(. مىىداخ  عالميىىة يىىي حطىىسير المنىىاهج الحعليميىىة علىى  ضىىسء ححىىىديات 2110يىىسو  الشىىربيني.  -
 ،القاهرة،مبحبة األنجلس. 0القرن الساحد سالعشرين ،ط

 دار :عمىان .الحعليمىي البحىابسح)ىميم  الحربسيىة المنىاهج بنىاء أىىس (.2111محمد الخسالىدة.  -
 .المىيرة

(. حطىىىسير مىىىنهج البيميىىىاء لل)ىىى  األس  النىىىانس  يىىىي ضىىىسء 2102مىىىرسة محمىىىد محمىىىد البىىىاو.   -
سأنىىىري يىىىي حنميىىىة الممارىىىىات  NGSSمجىىىا  الح)ىىىميم الهندىىىىي لمعىىىايير العلىىىسم للجيىىى  القىىىادم 

،  22بليىىة الحربيىىة، ع -العلميىىة سالهندىىىية لىىدك الطىىالب. مجلىىة بليىىة الحربيىىة: جامعىىة بسرىىىعيد 
0060 - 0216 . 

https://search.mandumah.com/Record/883891 

(.نظىىرة علىى  حعلىىيم العلىىسم للجيىى  القىىادم، مربىىو الحميىىو 2101مهىىا بنىىت يىىراج عىىائ. البقمىىي.  -
 ت،جامعة الملك ىعسد.البحني يي حطس  حعليم العلسم سالرياضيا

(. "ححليىى  مححىىسك بحىىب ال يويىىاء يىىي المملبىىة العربيىىة 2102نضىىا  األحمىىد، ، س مهىىا البقمىىي.  -
 الحربسيىىة: العلىىسم يىى  االردنيىىة المجلىىة "NGSS الىىعسدية يىىي ضىىسء معىىايير العلىىسم للجيىى  القىادم

 .826 – 814، 8، ع08مج العلم  البحث عمادة - اليرمسك جامعة
 .ببيرة ق وة إل  يححاج العربي العالم يي العلسم حدريس (.2108قىسم  نضا  -

 2016 / 10 / 16    الرابط عل     
www.blog.icoproject.org 

،مطىىاب  سوارة الحربيىىة 0ي م)ىىر ،مىىج(.المعىىايير القسميىىة للحعلىىيم يىى2118سوارة الحربيىىة سالحعلىىيم .  -
 سالحعليم. 

(. ححلي  مححسك بحب العلسم لل)  األس  محسىط 2102سياء الربيعان ، سعبير آ  حمامه .   -
المجلىىىة الدسليىىىة الحربسيىىىة  ( Ngss ) يىىى  المملبىىىة العربيىىىة الىىىىعسدية يىىى  ضىىىسء معىىىايير

   .013 – 41، 00، ع6المحخ))ة: المجمسعة الدسلية لالىحشارات سالحدريب، مج
http://search.mandumah.com/Record/880222 

  
  

https://search.mandumah.com/Record/883891
https://search.mandumah.com/Record/883891
http://www.blog.icoproject.org/
http://www.blog.icoproject.org/
http://search.mandumah.com/Record/880222
http://search.mandumah.com/Record/880222
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