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  ملخص
صفوف السادس، ة آتب العلوم لطلبة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة إشراآي

، واألشكالالمحتوى، والرسوم عرض : والسابع، والثامن في األردن، من خالل آل من
الكشف عن الفروق في درجة إشراآية آتب العلوم للطالب حسب واألنشطة، آما هدفت إلى 
لحساب  Romyولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت طريقة رومي  .الصف الدراسي إن وجدت

ية الختبار الفروق في درجات إشراآ) ٢χ(اختبار آاي تربيع ومعامالت اإلشراآية للطالب، 
أظهرت النتائج أن إشراآية المحتوى لطلبة الصفوف الثالثة،  . الكتب حسب الصف الدراسي

-٠.٥٢(بين جاءت جميعها ضمن المدى المقبول الذي اعتمده رومي، وتراوحت قيمها بالمدى 
أما فيما . آما أظهرت النتائج انخفاض إشراآية الطالب لألنشطة في جميع آتب العلوم). ٠.٨٥

شراآية من خالل الرسومات واألشكال، فقد آانت جيدة عدا آتاب الجزء األول للصف يتعلق باإل
، والذي ال تقدم رسوماته وأشكاله البيانات الكافية لقيام ١.٧٦السابع، الذي آان معامل إشراآيته 

آما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة . الطالب باالستقصاء
)α=عرض المحتوى، واألنشطة، ووجود فروق دالة : باختالف الصفوف في آل من) ٠.٠٥

للرسومات واألشكال، وأوصت الدراسة ) ٠.٠٥=α(باختالف الصفوف عند مستوى الداللة 
بزيادة االهتمام بإشراآية آتب العلوم للطالب، وخصوصًا األنشطة التي جاءت إشراآيتها للطالب 

  .شراآيةدراسات التحليلية لكتب العلوم في ضوء اإلمنخفضة، وإجراء المزيد من ال

  .شراآية، معادلة رومي، آتب العلومتحليل المحتوى، اإل :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed at exploring the involvement level of 6th-8th science 

textbooks in Jordan through: Content presentation, figures & diagrams, 
and activities. The study also aimed at exploring the differences in the 
level of students' involvement in science textbooks according to the class 
level. To achieve the objectives of the study, the researcher used Romy's 
method to calculate the students' involvement coefficients, and Chi-
Square test to examine the differences of science textbooks involvement 
according to the class level. The results of the study revealed that the 
content involvement of students in the three classes were all within 
acceptable range adopted by Romy, ranged between (0.52-0.85). The 
results also revealed reduction of student's involvement of activities in all 
science textbooks, and the student involvement through figures and 
diagrams was good except the first part of 7th science textbook, where its 
involvement coefficient was (1.76), and its figures and diagrams did not 
provide enough data to inquiry. The results also revealed that there were 
no statistical significant differences in all classes due to the content 
presentation and activities, and there were statistical significant 
differences in all classes due to figures and diagrams. The study 
recommended to increase the interest of student's involvement of science 
textbooks, especially the activities, where its student's involvement was 
low. It also recommended to conduct more analytical studies of science 
textbooks in light of the student's involvement. 

Key Words: Content analysis, Involvement, Romy's Method, 
Science Textbook.   

  
 خلفية الدراسة

يحتل تدريس العلوم الطبيعية دورا مميزا بين المواضيع الدراسية األخرى، حيث تتناول 
هذه العلوم دراسة الظواهر الطبيعية وما يحكمها من قوانين وقواعد وعالقات، آما يعد تدريس 

ت واسعة في العلوم ودراستها من الميادين ذات األثر الكبير في حياتنا، وذلك لما لها من تطبيقا
مجاالت مختلفة ترتبط بها آالطب والهندسة والفلك، وبفعل حرآة التطور والتقدم التي يشهدها 
العالم في هذه المجاالت، لذا فإنه من الضروري دراسة واقع التربية العلمية بصورة عامة، 

من وإعداد آل ما يتعلق بها من مناهج، ومعلمين، وبيئات تعلم لتحقيق األهداف المرجوة 
  . دراستها
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آثرة ترآيزه على حفظ الطلبة للحقائق والمفاهيم، : يعاني تعليم العلوم من عدة انتقادات مثل
والقوانين العلمية، دون توفر المعنى والفهم الكامل لها، وصعوبة المادة التعليمية نفسها في بعض 

قدرات المتعلمين على  األحيان، وعدم إدراك العالقات والقوانين التي تنظمها، وفشله في تنمية
لمادة التعليمية هدفا في حد استخدام هذه الحقائق والمفاهيم وتطبيقها في مواقف مختلفة، واعتبار ا

، في وقت أصبحت الثقافة العلمية، وقدرة أفراد المجتمع بعامة، والمتعلمين على التفكير ذاته
يا في تعلم وتعليم العلوم العلمي أو استخدامه في آل ما يواجههم من مشكالت، محورا رئيس

  .)١٩٩٤زيتون، (

وبالرغم من أن هذه العيوب واالنتقادات ال يمكن التخلص منها، أو التغلب عليها بين ليلة 
وضحاها، إال أننا نحتاج إلى تخطيط علمي لتطوير مناهج العلوم والطرق التي تدرس بها، 

فمكونات . ر بعضها في البعض اآلخرالتي تؤثه المختلفة باعتبارها نظاما له مكوناته، وعوامل
المنهج جميعها آالمعلم، والطالب، والكتاب المدرسي، والمختبر، وطرق ووسائل التعليم 
المختلفة، وطرق التقويم المتعددة، والغايات التي ننشدها في تعليم العلوم، آلها مواد متفاعلة، 

ا بمعزل عن األخرى، ويصعب فصل إحداها عن األخرى، آما يصعب إصالح وتطوير إحداه
فال بد من النظرة الشاملة إليها جميعا، ورفع آفاياتها بما يحقق األهداف والغايات المنشودة 

  ).٢٠٠٥؛  قبيالت، ٢٠٠٤قالدة، (

لقد برزت العديد من الجهود اإلصالحية لمناهج العلوم في العالم، وآان أهمها مشروع 
ن أحد رآائزه أن تعلم العلوم عملية نشطة تترآز حول المعايير القوميه للتربية العلمية، والذي آا

البحث واالستقصاء، والقدرات الضرورية الالزمة توفرها لدى الطالب حتى يستطيع القيام 
باالستقصاء العلمي بطريقة صحيحة، وفهمه لها، بدءًا من تحديد المشكلة وحتى القيام بتفسير 

ت مناهج العلوم في األردن بالبرامج والثورات وقد تأثر. (NRC, 1996)نتائج التجريب العلمي 
العلمية التي ظهرت في الدول المتقدمة، فأجريت تعديالت جذرية لمناهج العلوم، وطورت لعدة 

الفروق الفردية،  رتقاء بالمناهج لمراعاةالمي، واالمرات، لمواآبة التطور العلمي والتقني الع
على ربط العلم بالحياة، ومراعاة الجوانب الوظيفية  وتنمية التفكير بأشكاله المتنوعة، والترآيز

 ). ١٩٨٨وزارة التربية والتعليم، (والتطبيقية للمنهاج 

إن الهدف الرئيس ألي منهاج يتم إعداده، أن يكون قابال للتدريس، وحتى يكون آذلك ال بد 
نشطة، باألهداف، والمحتوى، واأل: التي تتمثلعناصر المنهاج الرئيسة األربعة من توفر 

والتقويم، ولتحقيق أهداف المنهاج، ال بد أن يمر المتعلم بخبرة ما، وإال فلن تتحقق تلك األهداف، 
). ٢٠٠٨مرعي والحيلة، (والخبرة يجب أن تكون خبرة تعلميه، أي يمر بها المتعلم بنفسه 

ه الخبرات والكتاب المدرسي هو وسيلة من الوسائل المهمة في منهاج المواد الدراسية لتقديم هذ
وتحقيق األهداف التربوية المنشودة، آما يعتبر إحدى الوسائل التعبيرية عن محتويات منهج 
العلوم وأهدافه، ويوحي إلى حد آبير بطريقة التدريس أو يحددها، إذ غالبًا ما تتأثر طريقة 

  .التدريس بطريقة عرض الكتاب للمعرفة العلمية والنشاطات والتجارب العلمية
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التاريخ من الخبرات  حتوى الكتاب على المعرفة المنظمة المتراآمة عبرويشتمل م
التي تشتمل على حقائق ومفاهيم ومبادىء وتعميمات وأفكار، يتم تنظيمها على نحو اإلنسانية، 

). ٢٠٠٨مرعي والحيلة، (توضيحية  ورسومات وأشكاًال صورًامعين، آما يتضمن الكتاب 
لتوضيحية هي رسوم بسيطة ال تمثل صورة الواقع، وإنما أن الرسوم ا) ٢٠٠٩(ويشير سالمة 

تشرح الفكرة أو تفسرها، فهي عبارة عن تلخيص بصري للحقيقة وتبسيط لها، حيث ترآز على 
األفكار، والحقائق الرئيسة دون الرجوع إلى المعلم، ومن الطرق التي تمكن المعلم من عرضها 

شيء األصلي، أو الصور، أوالشرائح أو األفالم أن يسبق استخدام الرسم التوضيحي استخدام ال
التامة، ومما يزيد من قابلية فهم التالميذ لمضمون الرسم التوضيحي أن يشرح الرسم مقترنا 

  .بوسائل تعليمية أخرى

ويوجد نوع آخرمن الرسوم، وهو الرسوم الخطية التي تشمل مستويات متعددة تبدأ من 
ثلتها للشيء الذي نرمز له في عناصر آثيرة، مما يجعل األشكال التوضيحية التي تتميز بمما

فهمها أسرع، ثم الخرائط التي تحوي خطوطا تمثل بعض العناصر، ثم الرسوم البيانية والرموز 
التي تتخلص من آل الخطوط الممثلة للرموز، وفي تدريس العلوم نحن بحاجة إلى استخدام 

التالميذ، وإلتاحة الفرصة لالستجابات  الرسوم الخطية لتحقيق سرعة توصيل الرسالة إلى
والتصورات الحرة دون قيود، ولتوضيح الحقائق العلمية أو األفكار المجردة، ولتوضيح العالقات 

  ).٢٠٠٩سالمة، (وتسلسل األفكار 

التي تمثل عنصرا رئيسيا آخر من عناصر المنهاج، فهي الجهد وفيما يتعلق باألنشطة 
ه المتعلم أو المعلم من أجل بلوغ األهداف، وهذا النشاط له مضمون العقلي أو البدني الذي يبذل

وخطة يسير عليها، وله هدف يسعى إلى تحقيقه، ويكون النشاط تعليميا إذا قام به المعلم، ويكون 
، ويجب التنويع في األنشطة المضمنة بالكتاب )٢٠٠٨مرعي والحيلة، (تعلميا إذا قام به المتعلم 
الوآيل، ( التالميذ للقيام بها، لتساهم في تنمية ميولهم وإشباع حاجاتهم وإتاحة الفرصة أمام

٢٠٠٥.(  

أنه يقدم خبرة في المحتوى ال يمتلكها إال قليل من : فللكتاب المدرسي أهمية بالغة ومنها
المعلمين، وينظم المحتوى حول بعض الموضوعات تنظيمًا منطقيًا بما يكفل ترتيب المادة 

، ويزود المعلمين والطالب بنوع من األمان، من خالل توضيحه للرحلة التي لألهداف التعليمية
سيسير فيها آل من المعلمين والطالب، ليعرفوا ماذا سيأتي في المنهاج وبماذا سيتبع وأين 
ستنتهي بهم الرحلة، ويقدم للمعلمين األسئلة التي يجب أن تسأل للطالب، ويزودهم بمادة 

، ويقترح أنشطة ينهمك بها الطلبة، ويزود المعلمين باإلجابات ايستخدمونهالتي االمتحان 
  ). Eisner, 1994(الصحيحة 

ونظرًا ألهمية الكتاب المدرسي، وما يلعبه من دور آبير في عملية التعليم والتعلم، فإن 
االهتمام بتحليله وتقويمه من جوانب متعددة ال يقل أهمية عن بقية عناصر المنهاج األخرى، 

وقوف على نقاط الضعف والقوة فيه، ومحاولة معالجة نقاط الضعف بإجراء التعديالت وذلك لل
ليف وجه لتأ ًا، خصوصًا وأن هناك نقد(Tanner & Tanner, 1998)المناسبة أو تغيير الكتاب 
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 & Philip) الكتب في الدول العربية، من بعض التربويين في الغرب، ومنهم فيليب وجيل
Gail, 1988) إلى أن الكتب المدرسية في الدول العربية، لم توضع شارا في دراستهما اللذان أ

بناء على أبحاث ودراسات ميدانية حقيقية، طبقت على واقع الطالب المستهدفين في الكتاب 
المدرسي، وأن هذه الكتب المؤلفة تستخدم آمصدر وحيد للمعرفة، على اعتبار أن آل ما يجب 

  . لكتاب المدرسي، وآأنها منزلة من المؤلف وال مجال لمناقشتهاأن يكتسبه المتعلم متضمن في ا

إن تحليل وتقويم الكتب المدرسية بشكل عام وآتب العلوم بشكل خاص، يتم في ضوء 
معايير محددة يتم من خاللها الحكم على مناسبة هذه الكتب، ومدى صالحيتها لالستخدام، ومن 

وهذا الجانب يكشف عن . المادة العلمية المتضمنة فيههذه المعايير مدى إشراآية الكتاب للطالب ب
مدى مناسبة مخاطبة الكتاب للطلبة ومحاورتهم، دون أن يملي عليهم المادة العلمية، ويكشف عن 

وهذا يعني أن . مدى قدرة الطلبة على استنتاج األفكار واستخدام أسلوب االستقصاء العلمي
ويضم هذا . ا، وفاعال في العملية التعليميةتعرض مادة الكتاب بشكل يجعل الطالب مشارآ
إشراآية الكتاب للطالب من خالل عرض : المفهوم عدة أنواع من إشراآية الكتاب للطالب وهي

المادة، وإشراآية الكتاب للطالب من خالل الرسومات واألشكال، وإشراآية الكتاب للطالب من 
  ).٢٠٠٨خطايبة، (صات الفصول خالل النشاطات، وإشراآية الكتاب للطالب من خالل خال

ويشير معامل إشراآية الكتاب للطالب في المجاالت األربعة السابقة الذآر إلى أي مدى 
يخاطب الكتاب الطالب ويحاوره دون أن يملي عليه المادة العلمية، ويكشف عن قدرته على 

آية الكتاب للطالب ويتم تقدير معامل إشرا. استنتاج األفكار العلمية بأسلوب االستقصاء العلمي
، وهو أول من استخدم هذه الطريقة لتقدير )Romy’s Formula(باستخدام طريقة رومي 

درجة إشراآية الكتاب للطالب في عرض المادة، والرسومات واألشكال، والنشاطات، 
  ). ٢٠٠٨خطايبة، (وخالصات الفصول 

والكتب المدرسية، وأحد  هامًا في تطوير المناهج بر إشراآية الكتاب للطالب عنصرًاوتعت
معنى، وهذا ما تسعى  ًا وذاالعناصر المهمة في عملية التعليم والتعلم، حتى يكون التعلم استقصائي

اليه االتجاهات الحديثة في التدريس على المستوى العالمي، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتكشف 
  .قصاءنحو االستالمتوسطة عن مدى توجه آتب علوم المرحلة األساسية 

ل الكتب المدرسية والكشف عن مدى لدى استعراض األدب التربوي المتعلق بتحلي
شراآيتها للطالب في تعلمه، فقد عثر على بعض الدراسات ترآزت في آتب األحياء والكيمياء إ

في دولة ) ٢٠٠١(واللغة العربية، ومن الدراسات التي تناولت آتب األحياء دراسة درويش 
تاب من خالل عرض المادة المتحدة، وأشارت إلى أن معامل إشراآية الكاإلمارات العربية 

ي جميعها ، وه٠.٢٧٠شراآية الصور واألشكال وإ ٠.٣٣٧، وإشراآية األنشطة الذاتية ٠.١٩٢
 شارت إلى، وأياء للصف العاشر األردنيلكتاب األح) ١٩٩٤(وعنيزة اهللا ودراسة العبد. ضعيفة

وهي ضعيفة، وإشراآيته من خالل  ٠.٢٥الل عرض المحتوى أن إشراآية الكتاب للطالب من خ
شراآيتة من ب فرصة القيام بنشاطات مقترحة، وإ، وهي مرتفعه وتتيح للطال٠.٨٠األنشطة 
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، وهي مرتفعة وتشير إلى أن الرسومات األشكال تعطي ٠.٨٧٥خالل الرسومات واألشكال 
  .فرصة لمشارآة الطالب

لكتب األحياء ) ١٩٨٦(ألحياء آذلك، دراسة الصوري ومن الدراسات التي تناولت آتب ا
شارت الى أن إشراآية الكتب للطالب من خالل عرض المحتوى منخفض، في األردن، التي أ

الطالب فرصة وأنه يرآز على تقديم حقائق واستنتاجات المؤلفين وتعريفاتهم، وال تعطي 
الكيمياء للصف حياء ولكتب األ فقد آانت (Azar, 1982)زار أما دراسة أ. المشارآة الفعالة

يران، وأشارت إلى أن إشراآية آتاب األحياء للطالب منخفضة، وال يدعو األول الثانوي في إ
اء للبحث واالستقصاء، في حين آان الفصل األول من آتاب الجيولوجيا يدعو للبحث واالستقص

للصف الثالث الثانوي في لكتاب الكيمياء والفيزياء ) ١٩٨٦( ودراسة الخليلي ورفاقه. العلمي
أن إشراآية آل من الكتابين للطالب آانت منخفضة، وأن الكتابين يحتويان  إلى تاألردن، وأشار

في معظمها على حقائق واستنتاجات المؤلفين، ولم يترآا للطالب سوى فرصة ضئيلة جدًا 
لكتب الكيمياء  )١٩٩٨(ودراسة الرواشدة وعلي . للمشارآة في الوصول الى االستنتاجات بنفسه

، )٠.٠٤(انخفاض معامل إشراآية عرض المحتوى لى الثانوية في السودان، وأشارت إللمرحلة 
  ). صفر(، وانعدامها للرسومات واألشكال )٠.٢١(والنشاطات 

آما وجدت دراسات تناولت آتب اللغة العربية إليجاد مدى إشراآيتها للطالب، ومنها دراسة 
التي أظهرت أن مارات العربية ة العربية للصف السادس في اإللكتاب اللغ) ٢٠٠٣(الناجي 

حسب المعيار الذي حددته ) ٠.٤٨٥(شراآية الكتاب للطالب من خالل عرض المحتوى مقبولة إ
ودراسة . ستقراء، وأن الكتاب يساعد الطالب على التفكير والتحليل واال)٠.٤(طريقة رومي 

السابع في األردن، وأشارت أن معامل اإلشراآية  لكتاب اللغة العربية للصف) ١٩٩٥(رواشدة 
، وأن الكتاب يعطي قدرًا ال بأس به )٠.٤٨٥(للكتاب من خالل عرض المحتوى مناسبة ومقبولة 

لكتاب قواعد ) ١٩٩١(ودراسة شاهين . من المشارآة للطالب ويساعده على التحليل والتفكير
لى أن إشراآية الكتاب للطالب من خالل ارت إلثالث الثانوي في األردن، أشاللغة العربية للصف ا

تعطي قدرًا من المشارآة للطالب، في حين ، و)٠.٥٥(عرض المحتوى جاءت بدرجة مقبولة 
لكتاب ) ١٩٩٠(ودراسة خويله . من المشارآة للطالبقليًال تتيح قدرًا و) ٠.٤(آانت للنشاطات 

لى أن إشراآية الكتاب للطالب رت إاني ثانوي في األردن، فقد أشاالمطالعة والنصوص للصف الث
مما يعني أن الكتاب تسلطي وال يشرك الطالب ) ٠.٢٦(من خالل عرض المحتوى منخفضة 

مشارآة فعالة، ويعتمد على عرض حقائق واستنتاجات المؤلف، في حين آانت إشراآية الكتاب 
  .نشاطات مقترحة ذاتيًا، وأن الكتاب يتيح للطالب القيام ب)٠.٨(للطالب من خالل األنشطة مرتفعة 

 (Abd El-Magieed, 2011)ومن الدراسات على الكتب الجامعية دراسة عبد المجيد 
ية واإلشراآية لكتاب التوسع الزراعي في آلية الزراعة في جامعة المنصورة، وئلمستوى المقر

ب هذا الكتا آيةاروأشارت النتائج أن إشواستخدمت طريقة رومي لقياس مستوى اإلشراآية، 
الكتاب  أنوهذا يعني ، )٠.٤( الذي اعتمده رومي األدنىقل من الحد وهي أ) ٠.٢٢٥(للطالب 
  .للتفكيرطلبة للوال يتيح الفرص الكافية تسلطي 
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من خالل استعراض الدراسات السابقة التي عثر عليها يالحظ أن معظمها آانت قديمة، في 
تقدم نحو األفضل، ولربما تكون النتائج في حين أن التطور في بناء المناهج في الدول العربية ي

آما أن الدراسات التي آانت في مجال العلوم ترآزت على آتب . الكتب الحديثة أفضل من ذلك
تبحث  -أو ربما تكون نادرة-األحياء ثم الكيمياء والفيزياء، في حين لم يعثر على دراسات حديثة 

المناهج في  في األردن، خصوصًا بعد تطوير في إشراآية آتب العلوم العامة للمرحلة األساسية
إلى تحليل آتب المرحلة األساسية العليا في  المعرفي، األمر الذي دعا الباحث ضوء االقتصاد

  . ضوء مفهوم اإلشراآية الذي تسعى إليه االتجاهات الحديثة في التدريس عالميًا
  

  هاوأسئلتمشكلة الدراسة 
ة، وفي ظل    اآمصدر أساسي في العملية انطالقًا من أهمية الكتاب المدرسي  لتعليمية التعلمي

رة من ا   ى ضرورة مالء    التأآيدات الكثي راء والمختصين، عل ة من      لخب ة الكتب المدرسية للطلب م
نظم          عت ال د س رأي، فق داء ال ة وإب ارآة الطلب ال لمش احها المج رورة إفس ددة، وض ب متع جوان

ذ عق    ي، ومن ة      التربوية على المستوى العالمي والعرب اهج بطريق اء المن ة بن  ود مضت، في محاول
ى  . بتعاد عن المنحى التسلطي في إعداد الكتب المدرسية       تتوجة نحو االستقصاء، محاولة اال فعل

ورًا       كاًال وص وم أش اب العل أن يتضمن آت وي ب وير الترب ؤتمر التط ي أوصى م توى المحل المس
اب عرضًا يكس وى الكت أن يعرض محت ة، وب ة آافي ة ورسومات بياني ارات العلمي ة المه ب الطلب

يم،   (للتفكير العلمي، وبأن يكامل محتوى هذه الكتب بين العلم والتقانة والبيئة  ة والتعل وزارة التربي
دني     ). ١٩٨٨ وم؛ آت م العل ات تعل ي مخرج ة ف ت قائم ا زال كالت م اك مش رى أن هن ذا ن ع ه وم

وم     اهيم في العل ات،  (التحصيل، وصعوبة تعلم بعض المف ة    )٢٠٠٦العليم دني ممارسة الطلب ، وت
  .لمهارات التفكير، وغيرها

ا يكون        ارتأى الباحث ة، ربم ه المختلف وى الدراسي بمكونات أن طريقة إعداد وعرض المحت
ذا        راك ه دم إش ها بع ل بعض وم، والمتمث م العل ات تعل ي مخرج كالت ف باب وراء المش د األس أح

ه في الغا     ة ل ديم المعرف ه من ممارسة       المحتوى للطالب في تعلمه، وتق لب بشكل جاهز، وحرمان
ى الحفظ ال   مهارات التفكير  ه إل ذا          . صم ودعوت وفر دراسات من ه ى عدم ت ه، وإضافًة إل ذا آل له

النوع على آتب العلوم لصفوف السادس والسابع والثامن األساسي في األردن والمطورة بمنحى    
ذه  ه،      االقتصاد المعرفي، جاءت هذه الدراسة لتكشف عن مدى مشارآة ه الكتب للطالب في تعلم

ابع         : هو الها الرئيسوآان سؤ ة صفوف السادس والس ة لطلب وم العام ما درجة إشراآية آتب العل
  : وتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية ؟والثامن األساسي في األردن

 ،صفوف السادس، والسابعض المحتوى في آتب العلوم لطلبة ما درجة إشراآية عر −
  ، األساسي في األردن؟والثامن

 ،صفوف السادس، والسابعواألشكال في آتب العلوم لطلبة  ما درجة إشراآية الرسوم −
 والثامن األساسي في األردن؟
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صفوف السادس، والسابع، والثامن ة األنشطة في آتب العلوم لطلبة ما درجة إشراآي −
 األساسي في األردن؟

ألردن في ، والثامن األساسي في اهل تختلف آتب العلوم لصفوف السادس، والسابع −
في  عرض محتوياتها ورسوماتها وأشكالها ونشاطاتها درجات إشراآيتها للطلبة في مجاالت
 ؟)٠.٠٥=α(تعليمهم وتعلمهم عند مستوى الداللة 

  
  هدف الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة إشراآية آتب العلوم لطلبة صفوف السادس، والسابع، 
ساسي في األردن، والكشف عن الفروق في درجة إشراآية آتب العلوم للطالب حسب والثامن األ

  .الصف الدراسي إن وجدت
  

  أهمية الدراسة
تنبثق أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله؛ فهي ترآز على أهم عنصرين من 

آتب المرحلة آما أنها تناولت . الكتاب، والمتعلم، والعالقة بينهما: عناصر المنهج وهما
  .نظام التعليمي األردنيالاألساسية، التي تعتبر القاعدة األساسية لمراحل التعليم األخرى في سلم 

آما تكمن أهمية الدراسة، وفي ضوء نتائجها، بتقديم التغذية الراجعة للمسؤولين في وزارة 
لجديدة في إشراك التربية والتعليم، في التعرف على مدى فاعلية الكتب المطورة في المناهج ا

التي من واألنشطة، واألشكال والرسومات،  الطلبة في تعلمهم من خالل عرض المحتوى،
المفترض أن تحفز تفكيرهم وتجذب انتباههم، وتثير دافعيتهم، وتتيح الفرصة لهم في التعبير عن 

  .آرائهم، وتحثهم على البحث واالستقصاء

آيفية التعامل مع الطلبة والكتاب معا بشكل  وقد يستفيد المعلمون من نتائج التحليل، في
وقد تفتح . مزدوج لتوظيف الكتاب بشكل فعال لخدمة المتعلم والنهوض بالمستوى الفكري له

الكتب المدرسية للطالب في شراآية إالدراسة المجال إلجراء المزيد من الدراسات للكشف عن 
  . صفوف مختلفة وفي مواد دراسية مختلفة

  
  سة وحدودهامحددات الدرا

آتب صفحات من % ١٥اقتصار عينة الدراسة المتعلقة بإشراآية عرض المحتوى على  −
  . مجتمع الدراسة

عرض المحتوى، واألنشطة، والرسومات : آل من) عناصر(اقتصار التحليل على مجاالت  −
واألشكال، دون غيرها من عناصر أخرى آاألسئلة وخالصات الفصول وقضايا البحث 

 .لتكنولوجياوباب العلم وا
 .صدق وثبات التحليل −
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  مصطلحات الدراسة
درجة مخاطبة الكتاب للطالب ودعوته الآتشاف واستقصاء  :(Involvement)شراآية اإل

وى، واألنشطة، والرسومات واألشكال،           ر، من خالل عرضه للمحت ى التفكي المعرفة وحفزه عل
ا آزار     Romyوقيست اإلشراآية بطريقة رومي  ي ذآره ادالت   )Azar, 1982(الت ذه المع ، وه
  .مذآورة في وصف أداة الدراسة

وم ب العل ة  :آت وم العام ادة العل ية لم ب المدرس ي الكت اني( ه ا األول والث ن  )بجزأيه ل م لك
دنيا،   الصف السادس، والسابع، والثامن األساسي،  د تدريسها في    في المرحلة األساسية ال والمعتم

 .٢٠١١/٢٠١٢م الدراسي للعا جميع المدارس الحكومية في األردن

هي عملية ترميز للبيانات المسجلة، والرسائل المتضمنة بشكل منظم  :وحدة التحليل
وفي ). Stemler, 2001. (وأشكاًال ًاأو فقرات، رسوم آلمات، جمًال: وموضوعي، وقد تكون

ستفهام هذه الدراسة تعني وحدة التحليل لعرض المحتوى، الجملة التي تنتهي بفاصلة، أو عالمة ا
وللرسومات واألشكال تعني جميع الصور واألشكال الواردة . أو نقطة، على أن تكون ذات معنى

أنها  على اعتبارالتقويمية، باستثناء الصور واألشكال الواردة في األنشطة واألسئلة  ،في الكتاب
ة ألنشطة تعني جميع األنشطة الواردة في الكتاب واألنشطاستخدمت لغايات التوضيح، وا
 .اإلثرائية باستثناء قضايا للبحث

  
  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة
القائم على وصف الظاهرة آما هي، ) المسحي(استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي 

وذلك من خالل رصد وتحليل واقع المشكلة البحثية المطروحة، باستخدام استمارة للتحليل 
راآية آتب العلوم للطالب في المرحلة األساسية العليا ، لمعرفة درجة إش Romyبطريقة رومي 

  .وى ، والرسوم واألشكال، واألنشطةعرض المحت: في األردن من حيث

  عينتهامجتمع الدراسة و
تكون مجتمع الدراسة من آتب العلوم العامة لصفوف السادس، والسابع، والثامن األساسي 

لغ عددها ستة آتب، لكل صف دراسي ، والبا٢٠١١/٢٠١٢ست في العام الدراسي التي دّر
يبين عدد آتب ) ١(والجدول ). ١٠١١(ويبلغ مجموع صفحات هذه الكتب ): نآجز(آتابان 

العلوم موزعة حسب الصف الدراسي، والطبعة، وسنة النشر لكل آتاب، والناشر، وعدد 
  .الوحدات في آل آتاب
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نة النشر والناشر ومكان الطبع توزيع آتب العلوم العامة حسب الصف والطبعة وس :)١(جدول 
  .والوحدات

الصف الثامن األساسي الصف السابع 
 األساسي

الصف السادس 
معلومات عامة  األساسي

الكتب  عن
الجزء  المختارة

 الثاني
الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

الجزء 
 األول

 رقم الطبعة الثانية  الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية
 سنة النشر ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠١١ ٢٠٠٩
 عدد الوحدات ٣ ٨ ٤ ٦ ٥ ٥
 عدد الصفحات ١٣٨ ١٢٨ ١٦٧ ١٥٣ ٢١٦ ٢٠٩

 الناشر وزارة التربية والتعليم
 مكان الطبع إدارة المناهج/ مطابع وزارة التربية والتعليم

من مجموع صفحات % ١٥من تكونت عينة الدراسة المستخدمة لتقدير إشراآية المحتوى، 
من بين آل  آل آتاب من هذه الكتب، اختيرت بالطريقة العشوائية المنتظمة، أي بمعدل صفحة

ومتسلسل من آل جزء من آل آتاب منها، وقد تم استثناء الصفحة إذا  سبع صفحات بشكل متواٍل
ناء أسئلة الفصول ، وتم استث-ألنه سيتم حساب إشراآية الكتاب من خالل األنشطة -آانت نشاطا 

آذلك، وقضايا البحث وباب العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وتم تحليل الصفحة التالية للصفحة 
  .المستثناة

وتكونت عينة الدراسة المستخدمة لتقدير إشراآية الرسوم واألشكال، من جميع الرسوم 
ي األنشطة واألسئلة واألشكال من آل آتب عينة الدراسة، باستثناء الصور واألشكال الواردة ف

أما عينة الدراسة المستخدمة لتقدير . التقويمية، على اعتبار أنها استخدمت لغايات التوضيح
إشراآية األنشطة، فقد تكونت من جميع األنشطة الواردة في آل الكتب، بما فيها األنشطة 

  . اإلثرائية

  أداة الدراسة
افق مع العناصر المكونة منها معادالت تكونت أداة الدراسة من ثالثة نماذج للتحليل، تتو

في  Azar, 1982)(التي استخدمها آزار في حساب معامل اإلشراآية للكتب،  Romyرومي 
وتضمن النموذج األول العناصر الالزمة لحساب معامل إشراآية عرض المحتوى، . دراسته

والثالث تضمن  والثاني تضمن العناصر الالزمة لحساب معامل إشراآية الرسومات واألشكال،
وفيما يلي توضيح . األنشطةعدد األنشطة التي تشرك الطالب في تعلمه لحساب معامل إشراآية 

  .لمعادالت رومي وعناصرها الالزمة لحساب معامل اإلشراآية
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  = معامل إشراآية عرض المادة 
  
  
  

            =  

  

  :حيث

من المعلومات أو المشاهدات، قام  حقائق، وعرفت بأنها جملة بسيطة تمثل عينةعبارات و  .أ 
  .بها شخص غير الطالب

 ف االستنتاج على أنه رأي المؤلف المستخلصويعر: االستنتاجات، أو التعميمات الصريحة  .ب 
  .من المعنى أو العالقة بين الفقرات أو سلسلة من الحقائق

  .وهي ما يعرضه الكتاب من عبارات تحدد معاني المصطلحات فيه: التعريفات  .ج 

  .ئلة التي تسأل ويجيب عليها الكتاب مباشرةاألس  .د 

  .األسئلة التي تتطلب قيام الطالب بتحليل المعلومات  .ه 

  .الجمل اإلخبارية التي تطلب من الطالب أن يصوغ استنتاجه الخاص  .و 

   اإلرشادات التي تطلب من الطالب أداء وتحليل نشاط ما، والعبارات التي تطرح مشكلة  .ز 

  .ليقوم الطالب بحلها  .ح 

  .التي تسأل لتثير انتباه الطالب، وال يوجد لها إجابة مباشرة في الكتاب المدرسياألسئلة   .ط 

قد تتواجد في المحتوى لكنها ال تؤثر بشكل  Romyوهناك عناصر أخرى ذآرها رومي 
  ).ط، ي(حقيقي على فائدة الكتاب من خالل تدريسه وهي 

عليمات اإلجرائية في الجمل التي توجه القارىء للنظر إلى شكل أو رسم توضيحي، والت  .ي 
  .النشاطات، والجمل التي ال تالئم أي من التصنيفات السابقة

  .األسئلة البالغية وهي التي تطرح لمجرد التأثير في النفوس وليس للحصول على جواب  .ك 

ال تحتاج مشارآة الطالب أو استخدام مهارات استقصاء ) أ، ب، ج، د(ويالحظ أن الفقرات 
فهي تشرك الطالب في تعليمه ) ، و، ز، حـه(تويات دنيا، أما الفقرات علمية، لذلك فهي تمثل مس

فقد تم ) ط، ي(، وأما الفقرات )مستويات عليا(وتعلمه، ومالئمة لخلق التوجه االستكشافي 
  .تجاهلها ألنها ال تؤثر بشكل حقيقي على فائدة الكتاب من خالل تدريسه

 مجموع تكرارات فئات أربع تشرك الطالب في التعلم والتعليم

 مجموع تكرارات فئات أربع ال تشرك الطالب في التعلم والتعليم

 ح+ ز + و + مجموع تكرارات هـ 

 د+ جـ + ب + ع تكرارات أ مجمو
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  = معامل إشراآية الرسومات واألشكال 

  

     :حيث

  .رسومات، أو أشكال تستخدم بشكل مباشر لغرض توضيحي  .أ 

رسومات، أو أشكال تحتاج من الطالب أداء نشاط، أو استخدام معلومات، آإجابة عن   .ب 
  .سؤال

وهناك عناصر أخرى تتعلق بالرسومات واألشكال إال انها ال تدخل في حساب معامل 
  ) :ج، د(اإلشراآية مثل 

  .ايوضح آيفية ترآيب جهاز لنشاط م  .ج 

 .من السابقة ًاالئم أيال ت  .د 

  

  =  معامل إشراآية النشاطات 

  

المشار  Romyوفيما يتعلق بقيم ومعايير الحكم على معامل اإلشراآية فقد ذآرها رومي 
  -:وهي Azar 1982)(اليه في أزار 

  .يعني انعدام إشراآية الكتاب للطالب: الصفر −

رآة الطالب، والعبارات التي تتطلب يمثل تساوي عدد العبارات التي ال تطلب مشا:  ١ −
 .بعض التفكير من الطالب

زادت نسبة المادة التي تتطلب االستقصاء مقارنًة بالمادة ): ١(آلما زادت قيمة المعامل عن  −
 .التي ال تتطلبه

فيعد الكتاب تسلطيًا أي يتضمن تحديًا قليًال لفكر  ٠.٤ذا قل معامل إشراآية الكتاب عن إ −
 .الطالب

فهذا يعني أن الكتاب ال يحوي سوى أسئلة، ) ١.٥(معامل إشراآية الكتاب أآثر من ذا آان إ −
 .وال يعطي الطالب البيانات الكافية ليتعامل معها بفاعلية

  

تشرك الطالب في تعلمه (مجموع تكرارات الفئة ب  

ال تشرك الطالب في تعلمه (مجموع تكرارات الفئة أ 

 عدد النشاطات التي يطلب إلى الطالب عملها

 عدد الصفحات المحللة في البحث عن النشاطات    
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 صدق وثبات التحليل

ٍ للتدرب على تحليل آل من − عرض المحتوى، واألنشطة، : اختيرت صفحات عشوائية
  .  بتحليلها معًا لهاألشكال والرسومات، وقام الباحث وزميل و

راسة، وتم تم أخذ عشر صفحات عشوائية من آل آتاب من الكتب التي اشتملت عليها الد −
آل على حده بعد االتفاق على وحدة الترميز للمحتوى،  تحليلها من قبل الباحث وزميله

 .والرسومات واألشكال، والنشاطات

عرض المحتوى، والرسوم : نرصدت نقاط االتفاق ونقاط االختالف بين المحللين لكل م −
واألشكال، واألنشطة لصفحات عينة الثبات المختارة، ثم حسبت نسبة التوافق بين المحللين 

، واستخدمت )٢(لكل عنصر من عناصر التحليل ولكل آتاب آما هو مبين بالجدول 
 :المعادلة اآلتية

 

  =نسبة التوافق

 

ولجميع آتب علوم عينة  جاالت التحليلنسب التوافق بين المحللين في جميع م ):٢(جدول 
 .الدراسة

  عنصر
نقاط اإلتفاق  الكتاب التحليل

بين المحللين

نقاط 
اإلختالف بين 
 المحللين

معدل نسبة  نسبة التوافق
 التوافق

عرض 
 المحتوى

 ٠.٨٤ ١٦ ٨٥ سادس
 ٠.٨١ ١٧ ٧٨ سابع ٠.٨٤

 ٠.٨٧ ١٣ ٨٨ ثامن

الرسومات 
 واألشكال

 ٠.٩٢ ١ ١٢ سادس
 %١٠٠ - ٨ سابع ٠.٩٤

 ٠.٩٠ ١ ٩ ثامن

 األنشطة
 %١٠٠ - ٧ سادس

 %١٠٠ - ٥ سابع %١٠٠
 %١٠٠ - ٥ ثامن

  

 عدد وحدات التحليل الكلية في عينة التحليل    

 عدد وحدات التحليل المتفق عليها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بين ) وهي نسب التوافق بعد حذف نسبة الصدفة(حسبت معامالت آابا لنسب التوافق  −
المحللين لكتاب الصف السادس في عنصر عرض المحتوى آمؤشر على ثبات التحليل بين 

  ين حسب المعادلة األتيةالمحلل

  =معامل آابا 

  

المعيارية في سلم التقدير المعتمد هو حد مقبول وقوي أيضا حسب العالمة و ٠.٧٦وآان 
 ١٩٧٧عام   Landis & kochإليهالذي أشار ) ٣(دول لمعامل آابا الموضح في الج

)Stemler, 2001 .(  

  .سلم التقدير المعتمد لمعامل آابا ):٣(جدول 

 درجة القوة اإلحصائيةابا معامل آ
 ضعيف ٠.٠٠<
 سطحي ٠.٢٠ – ٠.٠٠
 مناسب ٠.٤٠ – ٠.٢١
 متوسط ٠.٦٠ – ٠.٤١
 قوي ٠.٨٠ – ٠.٦١
 متميز ١.٠٠ – ٠.٨١

  
  إجراءات الدراسة

  :لتحقيق أهداف الدراسة تم القيام باإلجراءات اآلتية

من المرحلة األساسية  د مجتمع الدراسة بكتب العلوم لصفوف السادس والسابع والثامنحّد −
 ).١٠١١(العليا في األردن، وتكون آل آتاب من جزأين، وآان عدد صفحات الكتب 

 .عرض المحتوى، واألنشطة، والرسومات واألشكال: اختيرت مجاالت التحليل لتكون −

 .تقدير اإلشراآية لكل مجاٍل من مجاالت التحليلل التحليل نماذج أعدت −

ميع األنشطة، وجميع الرسومات واألشكال في آتب عينة اختيرت عينة الدراسة لتمثل ج −
أما فيما يتعلق بمجال عرض المحتوى فقد اختير . الدراسة عدا الواردة منها في األنشطة

من صفحات آل آتاب بالطريقة العشوائية المنتظمة لتكون صفحٍة واحدة من بين آل % ١٥
لى أساس تحليلها لوحدها، آما صفحاٍت، وتم استثناء الصور والرسومات واألنشطة ع سبع

 .استثنيت صفحات أسئلة الفصول وقضايا البحث وباب العلم والتكنولوجيا

 نسبة صدفة التوافق  –نسبة التوافق 

 نسبة صدفة التوافق  – ١



 ٢٣٨٣ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد نوافلة

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) لعلوم االنسانيةا(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

حددت وحدة التحليل بالجملة التي تنتهي بفاصلة أو عالمة استفهام أو نقطة وتكون ذات  −
 .معنى

آتاب وتم تحليلها من قبل الباحث وزميله آل صفحات من آل ) ١٠(عينة عشوائية  أخذت −
آما أشير إلى ذلك في وصف ثبات  ، ومعامل آابا،تفاق بينهماى حدة، ثم حسبت نسب االعل

 .   التحليل

آتب علوم الجزء الثاني، وقام آل منهم  زميلهآتب علوم الجزء األول، وحلل  حلل الباحث −
برصد التكرارات في نماذج التحليل المعدة لكل من عرض المحتوى، والرسوم واألشكال، 

 .واألنشطة

عرض المحتوى، : آل من رومي لحساب مدى إشراآية الكتب من خالل طبقت معادالت −
 .والرسوم واألشكال، واألنشطة

استخدم اختبار آاي تربيع لإلجابة عن السؤال الرابع، والمتعلق باختبار الفروق في درجة  −
واألشكال،  في آل من عرض المحتوى، والرسوم اإلشراآية بين آتب الصفوف المدرسية،

  .األنشطةو
  

 المعالجة اإلحصائية
لحساب معامالت إشراآية آتب العلوم للطالب، في ) Romy(استخدمت معادالت رومي 

آما استخدم اإلحصائي آاي تربيع . آل من عرض المحتوى، والرسوم واألشكال، واألنشطة
)٢χ(ابع ، الختبار مدى االختالف في درجة اإلشراآية بين آتب العلوم لصفوف السادس والس

  . واألشكال، واألنشطة في آل من عرض المحتوى، والرسوم والثامن،
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  متعلقة باإلجابة عن السؤال األولالنتائج ال
 وفصفي آتب العلوم لطلبة ما درجة إشراآية عرض المحتوى ف"نص السؤال األول ي

ى هذا السؤال، تم تحليل هذه الكتب لإلجابة علو" السادس والسابع والثامن األساسي في األردن؟
ورصد تكرارات ظهور الجمل التي أوردها رومي في معادلته، وحسبت معامالت اإلشراآية 

وفقا لعرض المحتوى لكل آتاب من آتب العلوم لصفوف السادس والسابع والثامن األساسي 
،  ٤(لجداول ونظمت في االتي ذآرت في وصف أداة الدراسة سابقًا،  (Romy)لمعادلة رومي 

  :اآلتي) ١٠(، ثم لخصت هذه الجداول بالجدول )١(الواردة في الملحق ) ٩، ٨، ٧، ٦، ٥
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تكرار الجمل من خالل عرض المحتوى في صفحات عينة الدراسة لكتب العلوم : )١٠(جدول 
  .لصفوف السادس والسابع والثامن، وإشراآية آل آتاب للطالب

 تصنيف الجمل

آتاب الصف
السادس

 آتاب الصف الثامنب الصف السابعآتا

الجزء
األول

الجزء
الثاني

الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني
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ر ا
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ي 
ف

ت 
حا
صف
ال

ة
ختا

ال

ملة
لج
ر ا
كرا
ت

ت   
حا
صف
 ال
في

رة
ختا
الم

ملة 
لج
ر ا
كرا
ت

ت   
حا
صف
 ال
في

رة
ختا
الم

ملة 
لج
ر ا
كرا
ت

ت   
حا
صف
 ال
في

رة
ختا
الم

ملة 
لج
ر ا
كرا
ت

ت   
حا
صف
 ال
في

رة
ختا
الم

ملة 
لج
ر ا
كرا
ت

ت   
حا
صف
 ال
في

رة
ختا
الم

 

 ٤٤ ٥٠ ٣٢ ٦٣٤٤٤٣الحقائـــق -أ
االستنتاجات - ب

 ٣٩ ٣٤ ٢٥ ٣٦ ٢٠ ٢٧والتعميمات
 ١٦ ٢٤ ٨ ١٣١٠١٢التعريفات - ج
أسئلة تسأل ويجيب -د

 ٣٢ ١٠ ٢١ ٥ ٤ ١٧.عنها الكتاب مباشرة
أسئلة تتطلب قيام -هـ

 ٢٦ ٣٧ ٣٢ ٤٦ ٤١ ٣٠.علوماتالطالب بتحليل م
خبارية تطلبجمل إ -و

من الطالب أن يصوغ 
.استنتاجه الخاص

٧ ٣ ٢ ٢ ٣ ١١ 

إرشادات تطلب قيام - ز
الطالب بأداء وتحليل 

نشاط أو تطرح مشكلة 
.  ليقوم الطالب بحلها

٢٥ ٣٣ ١٣ ٨ ١٨ ٢٤ 

تثير انتباهأسئلة - ح
الطالب، وال يوجد لها 
.كتابإجابة مباشرة في ال

١٠ ٩ ٨ ٣ ٤ ٧ 

جمل توجه الطالب -ط
للنظر إلى شكل أو رسم 
توضيحي، والتعليمات 
.اإلجرائية في النشاطات

١٩ ١٣ ٧ ١٦ ١٠ ١٦ 

:األسئلة البالغية - ي
وهي التي تطرح لمجرد 
 التأثير بالنفوس وليس
.للحصول على جواب

- - ١ - - - 

 ٠.٥٢ ٠.٦٤٠.٦٩ ٠.٦٠٠.٨٥٠.٦١اإلشراآية



 ٢٣٨٥ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد نوافلة

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) لعلوم االنسانيةا(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أن معامالت اإلشراآية لعرض المحتوى في آتب العلوم العامة ) ١٠(حظ من الجدول يال
الست لصفوف السادس والسابع والثامن األساسي، جميعها جاءت بالمدى المقبول الذي حددته 

، وتراوحت قيم معامالت إشراآية هذه الكتب للطالب بين )١.٥-  ٠.٤(طريقة رومي وهو 
) ٠.٨٥(العلوم للصف السادس الجزء الثاني بالمرتبة األولى  وجاء آتاب). ٠.٨٥(و ) ٠.٥٢(

في إشراآيته للطالب في تعلمه، ثم جاء آتاب علوم الصف الثامن الجزء األول بالمرتبة الثانية 
، ثم آتاب علوم الصف السابع )٠.٦٤(، وتاله آتاب علوم الصف السابع الجزء الثاني )٠.٦٩(

  .  بالمرتبة األخيرة) ٠.٥٢(ب علوم الصف الثامن الجزء الثاني ، وأخيرًا آتا)٠.٦٠(الجزء األول 
يالحظ من هذه النتائج أن جميع هذه الكتب تشرك الطالب في تعلمه، وتساعده على التفكير 

الصف علوم ب اوالتحليل واالستقراء والبحث واالستقصاء، بدرجات متفاوتة، آان أعالها آت
وإذا ما قورنت هذه النتائج مع . بير عن بقية الكتبوبفارق آ) ٠.٨٥( الجزء الثاني السادس

الدراسات السابقة التي عثر عليها وبحثت في إشراآية آتب العلوم األردنية، نجد أنها تختلف عن 
 ١٩٩٤Abd، وعنيزة ؛ العبداهللا١٩٨٦وآخرون، ؛ الخليلي  ١٩٨٦الصوري، (نتائج دراسات 

El-Mageed, 2011, (وآتاب  واألحياء لصفوف العاشر فما فوق، ، لكتب الفيزياء والكيمياء
إلى أن إشراآية هذه الكتب للطالب من حيث عرض  جميعها التي أشارتزراعة جامعي، 
إلى أن هذه في تدني اإلشراآية في الدراسات السابقة، وربما يعود السبب  .المحتوى منخفضة

، الذي يكون فيه دور الطالب وأن تصميمها وبناءها ساير المفهوم التقليدي للمنهج ،الكتب قديمة
متلقيًا ومستمعًا، في حين أن آتب عينة الدراسة الحالية مصممة حسب منحى االقتصاد المعرفي، 

  .    الذي هو محور العملية التعليمية التعلميةيرآز على دور الطالب في التعلم، الذي 
 

  تعلقة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج الم
ال في آتب العلوم العامة لطلبة ما درجة إشراآية الرسوم واألشك"نص السؤال الثاني ي
ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب " السادس والسابع والثامن األساسي في األردن؟ وفصف

معامل اإلشراآية للرسوم واألشكال الواردة في آتب العلوم العامة للصف السادس والسابع 
التي ذآرت في وصف أداة الدراسة سابقا،  (Romy)وفقا لمعادلة رومي والثامن األساسي 

  .يبين نتائج التحليل) ١١(والجدول 
معامل اإلشراآية للرسوم واألشكال الواردة في آتب العلوم لصفوف السادس ): ١١(جدول 

  .األساسي في األردن والسابع والثامن

 تكرار الكتاب الصف
 أ

  تكرار
 ب

  معامل
 )أ/ب(اإلشراآية 

 ٠.٦٢ ٥٠٣١جزء أول السادس
 ٠.٧٣ ٤٤٣٢جزء ثاني

 ١.٧٦ ٢٩٥١جزء أول السابع
 ١.٤٦ ٢٨٤١جزء ثاني

 ٠.٧٧ ٧٢٩٤جزء أول الثامن
 ٠.٦٤ ٣٥٥٥جزء ثاني
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شراآية للرسوم واألشكال لكتاب علوم الصف أن معامالت اإل) ١١(حظ من الجدول الي
أعلى من  وهو )١.٧٦(عامل إشراآيتة السابع بجزئيه آانت مرتفعة، إال أن الجزء األول آان م

، وهذا يعني أن هذا Romyشراآيته للطالب، حسب معايير رومي الحد األعلى المقبول في إ
الكتاب ال يحوي سوى أسئلة وال يعطي الطالب البيانات الكافية ليتعامل معها بفاعلية، أما آتاب 

لى أن إ، وهذا يشير )١.٤٦(تفع علوم الصف السابع الجزء الثاني فقد آان معامل إشراآيته مر
  . في عملية تعلمه الرسومات واالشكال فيه تعطي فرصة آبيرة لمشارآة الطالب

وفيما يتعلق بكتب علوم الصف السادس والثامن، فقد آانت معامالت إشراآيتها للطالب من 
 ًا، وبدرجة مرتفعة نوعRomyشكال ضمن المدى المقبول الذي حدده رومي خالل الرسوم واأل

لى ، وهذا يشير إ)٠٦٤،  ٠.٧٧(الثامن ، ولكتاب )٠.٧٤،  ٠.٦٢(ما، حيث آانت لكتاب السادس 
أن الرسومات واالشكال الواردة في هذه الكتب تتيح الفرصة للطالب بدرجة عالية نسبيًا في 

  .التفكير والتحليل واستخدام المعلومات لإلجابة عن األسئلة

األشكال، يتفق مع دراسة هذه الكتب من خالل الرسوم ورتفاع في درجات إشراآية وهذا اال
وقد يفسر االرتفاع في درجات . لكتاب األحياء األردني للصف العاشر) ١٩٩٤(وعنيزة  العبداهللا

إشراآية هذه الكتب من خالل الرسوم واألشكال، في أن هذه الكتب مصصمة حسب منحى 
تعلم في تعلمه، وعلى اإلآثار من الصور االقتصاد المعرفي الذي يرآز على الدور الكبير للم

وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الصوري . والرسومات التي تتطلب من الطالب تحليلها
لكتاب الكيمياء والفيزياء ) ١٩٨٦( نوآخريلكتاب األحياء األردني، ودراسة الخليلي ) ١٩٨٦(

أن هذه الدراسات آانت على آتب  للصف الثاني الثانوي األردني، وقد يفسر هذا االختالف إلى
أردنية قديمة مصممة حسب المفهوم القديم للمنهج الذي يهتم بالرسوم واالشكال ألهداٍف 

  .   توضيحية فقط

عينة  آتب العلومرجات اإلشراآية للرسوم واألشكال بين ما يتعلق بالتباين في دأما في
لمشرفة على المناهج، وعدم وضوح ، فقد يعزى ذلك إلى اختالف المؤلفين واللجان االدراسة

الرؤية عندهم أثناء التأليف، وعدم اتفاقهم على أسس موحدة مع لجان التنسيق لتوظيف الرسوم 
واألشكال بشكل فعال، آما أن عملية تجميع الرسوم واألشكال ووضعها في المنهاج، هي عملية 

قد يعود التباين في درجات آما  ،الحقة لعميلة إعداد المحتوى مما يجعل هناك فجوة بينهما
  .اإلشراآية للرسوم واألشكال إلى اختالف طبيعة المحتوى الدراسي بين آتاب وآخر

  
  الثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الث

 وفصفمة لطلبة ما درجة إشراآية النشاطات في آتب العلوم العا" نص هذا السؤالي
ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب معامل  "؟السادس والسابع والثامن األساسي في األردن

السادس، والسابع ، والثامن ت الواردة في آتب العلوم العامة لصفوف اإلشراآية للنشاطا
الجدول ويبين التي ذآرت في وصف أداة الدراسة سابقا،  (Romy)لمعادلة رومي  وفقًااألساسي 

  .نتائج هذا التحليل )١٢(
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النشاطات الواردة في آتب العلوم لصفوف السادس والسابع معامالت إشراآية  ):١٢(جدول 
  .والثامن

 الكتاب الصف
عدد األنشطة 
التي يقوم بها 

 الطالب

  عدد صفحات
 الكتاب

  معامل
 اإلشراآية

 ٠.٢٣ ١٤٧ ٣٤ جزء أول  السادس
 ٠.٢١ ١٢٣ ٢٦ جزء ثاني

 ٠.٢٦ ١٥٩ ٤٢ جزء أول  السابع
 ٠.٢٧ ١٤٩ ٤٠ جزء ثاني

 ٠.٢٥ ٢٠٨ ٥٢ جزء أول  الثامن
 ٠.٢٣ ٢٠٣ ٤٦ جزء ثاني

شراآية للنشاطات، في جميع آتب العلوم لصفوف أن معامالت اإل) ١٢(حظ من الجدول يال
 السادس والسابع والثامن األساسي منخفضة، وأقل من الحد األدنى المقبول الذي حدده رومي 

Romy صة للطالب لممارسة ، وهذا يعني أن هذه الكتب تسلطية، وال تتيح الفر)٠.٤(وهو
  .األنشطة الكافية التي تنمي تفكيره وتساعده على تعلم المحتوى

لكتب األحياء األردنية، ودراسة الخليلي ) ١٩٨٦(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصوري 
لكتب الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي األردني، حيث أشارت هذه ) ١٩٨٦( نوآخري

وتختلف نتيجة هذه الدراسة . شراآية هذه الكتب للطلبة من خالل النشاطاتالدراسات إلى تدني إ
لكتاب أحياء الصف العاشر األردني التي أشارت إلى أن ) ١٩٩٤( وعنيزه مع دراسة العبداهللا

  . أنشطة الكتاب تشرك الطالب في تعلمه بشكل مرتفع

لبة في آتب العلوم ن درجة إشراآية النشاطات للطوفي ضوء هذه النتيجة يمكن القول إ
بشكل عام ضعيفة، وأن األنشطة هي من نوع األنشطة المباشرة، التي تعرض األنشطة آكتاب 

هدف إلى إثبات نتيجة تجربة الطبخ، دون أي إشراك للطالب في عملية التفكير والتحليل، وربما ت
ن المفترض أن نه ال توجد أدلة للتجارب العملية لهذه الكتب، فميرمي إليها المؤلف، وحيث إ

  . ًايكون عدد النشاطات التي تشرك الطالب في تعلمه في هذه الكتب مرتفع
  

  عن السؤال الرابعالنتائج المتعلقة باإلجابة 
هل تختلف آتب العلوم لصفوف السادس، والسابع، والثامن األساسي في "نص هذا السؤال ي

ها ورسوماتها وأشكالها األردن في درجات إشراآيتها للطلبة في مجاالت عرض محتويات
 "؟)٠.٠٥=α(ونشاطاتها في تعليمهم وتعلمهم عند مستوى الداللة 



 " ......لـ  إشراآية آتب العلوم العامة"ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٨٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ولإلجابة على هذا السؤال تم بناء جدول يجمع بين عناصر اإلشراآية لكتب الصفوف 
الثالث، حيث أخذ المتوسط الحسابي لكتابي الصف الواحد على اعتبار أنه آتاب واحد له نفس 

  ).١٣(الوزن على الطالب، آما في الجدول  لغاية تخفيف عبءجزئ المؤلفين، ولكن 

شكال، والنشاطات، عرض المحتوى، والرسوم واأل :معامالت اإلشراآية لكل من ):١٣(جدول 
  .لصفوف السادس والسابع والثامن األساسيلكتب العلوم 

 الصف

معامالت إشراآية 
 المحتوى

معامالت إشراآية الرسوم 
 واألشكال

آية معامالت إشرا
 النشاطات

جزء 
١ 

جزء 
  جزءالوسط ٢

١ 
جزء 
جزء الوسط ٢

١ 
جزء 
 الوسط ٢

 ٠.٢٢ ٠.٢١ ٠.٢٣ ٠.٦٧ ٠.٧٣ ٠.٦٢ ٠.٧٣ ٠.٨٥ ٠.٦٠ السادس 
 ٠.٢٧ ٠.٢٧ ٠.٢٦ ١.٦١ ١.٤٦ ١.٧٦ ٠.٦٣ ٠.٦٤ ٠.٦١ السابع 
 ٠.٢٤ ٠.٢٣ ٠.٢٥ ٠.٧١ ٠.٦٤ ٠.٧٧ ٠.٦١ ٠.٥٢ ٠.٦٩ الثامن 

عرض : معامالت اإلشراآية في جميع عناصر آل منأن ) ١٣(يالحظ من الجدول 
المحتوى والرسوم واألشكال، والنشاطات، في آتب العلوم لصفوف السادس، والسابع، والثامن 

، ولمعرفة إن آانت هذه الفروق الحسابية ذات داللة إحصائية، فقد األساسي مختلفة حسابيًا
، لمعرفة داللة الفروق (Goodness of Fit) في حسن المطابقة) ٢χ(استخدم اختبار آاي تربيع 

عرض المحتوى، والرسوم واألشكال، : بين الكتب الثالثة في إشراآيتها للطالب، في آل من
  .نتائج هذا التحليل) ١٤(والنشاطات، ويبين الجدول 

التكرار المشاهد والتكرار المتوقع لدرجات إشراآية آل من عرض المحتوى،  ):١٤(جدول 
والنشاطات، في آتب العلوم لصفوف السادس والسابع والثامن، وقيم آاي  ال،واألشكوالرسوم 

  .)٢χ(تربيع 

 معامل
 التكرار الصف إشراآية

 المشاهد
 التكرار
 الباقي الباقي المتوقع

المعياري
٢χ درجة 

 الحرية
 الداللة

 اإلحصائية
ض
عر

وى  
حت
الم

 
 ٠.٥٣٣ ٢ ١.٢٦ ٠.٩٠ ٧.٣ ٦٥.٧ ٧٣ السادس
    ٠.٣٣- ٢.٧- ٦٥.٧ ٦٣ السابع
    ٠.٥٨- ٤.٧- ٦٥.٧ ٦١ الثامن
       ١٩٧ الكلي

وم
رس
ال

ال 
شك
األ
و

 

 ٠.٠٠٠ ٢ ٥٦.٦٨ ٣.٢٧- ٣٢.٧- ٩٩.٧ ٦٧ السادس
     ٦.١٤ ٦١.٣ ٩٩.٧ ١٦١ السابع
    ٢.٨٧- ٢٨.٧- ٩٩.٧ ٧١ الثامن
       ٢٩٩ الكلي
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 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) لعلوم االنسانيةا(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١٤(تابع جدول رقم ... 
معامل 
التكرار  الصفإشراآية

شاهدالم
التكرار 
الباقي  الباقي المتوقع

 المعياري
٢χ  درجة

 الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

ت
طا
شا
الن

 

 ٠.٧٧١ ٢ ٠.٥٢ ٠.٤٧- ٢.٣- ٢٤.٣ ٢٢السادس
    ٠.٥٥ ٢.٧ ٢٤.٣ ٢٧ السابع
    ٠.٠٦- ٠.٣- ٢٤.٣ ٢٤ الثامن
       ٧٣ الكلي

دول  ن الج وم واأل ،)١٤(يالحظ م راآية الرس ة إش كاأن درج وم ش ب العل ي آت ب ف ل للطال
ة      د مستوى الدالل ) ٠.٠٥=α(تختلف باختالف الصف، أي أن هناك فروقًا ذات دالة إحصائية عن

اي      ة آ بين آتب العلوم الثالثة في إشراآيتها للطالب من خالل الرسوم واألشكال، حيث آانت قيم
ع   وبة ) ٢χ(تربي ة ) ٥٦.٦٨(المحس ة الحرج ن القيم ى م تو) ٥.٩٩(أعل د مس ة عن ى الدالل

)α=ابع      ،)٠.٠٥ وم الصف الس اب عل ، )١.٦١(وآانت إشراآية الرسوم واألشكال للطالب في آت
  ).٠.٧١(، وعلوم الصف الثامن )٠.٦٧(أعلى وبفارق آبير منه في آتابي علوم الصف السادس 

اني، أن معامل اإلشراآية     ى  ) ١.٦١(إال أنه وآما أشير سابقًا في اإلجابة عن السؤال الث أعل
ده رومي      ذي اعتم ى ال وًال وهو    Romyمن الحد األعل اب الصف     )١.٥(مقب ي أن آت ذا يعن ، وه

ا أو               ي تتطلب من الطالب أداء نشاط م ر من الرسوم واألشكال الت ى عدد آبي وي عل السابع يحت
وم           ذه الرس إن ه الي ف يحية، وبالت راض توض د ألغ و مع ا ه ع م ة م ات، مقارن تخدام معلوم اس

كال ال تعطي ا ةواألش ا بفاعلي ل معه ة ليتعام ات الكافي ب البيان راآية . لطال أن إش ول ب ا الق ويمكنن
وم   ابي عل امن  ) ٠.٦٧(السادس   الرسوم واألشكال للطالب في آل من آت يح   ، )٠.٧١(والث ي تت الت

ة لقي ة، هي أفرصًا معقول ب باستقصاء المعرف ن  ام الطال ب م ذي يطل ابع ال اب الس ن آت فضل م
ام الطالب           الطالب استقصاء المعرفة ة لقي ات الكافي ديم البيان ة الرسوم واألشكال دون تق من غالبي

  .بهذا العمل

هو االعتماد على  ولربما آان السبب في اختالف إشراآية الرسوم واألشكال بين الصفوف
التي مصدرها مواقع اإلنترنت، وتحديد إدارة المناهج للجنة أخرى متخصصة الصور الجاهزة 

والتصميم والتنسيق لتحديد الرسوم واألشكال لمواضيع الكتاب ال عالقة لهم بالوسائط المتعددة 
  .بالتأليف والمناهج، مما أفقدها الترابط مع المحتوى والمعنى

دول  ن الج ذلك) ١٤(ويالحظ م ة إحصائيًا ،آ روق دال د ف ه ال توج ة  أن توى الدالل ى مس عل
)٠.٠٥=α (  وى،   : من خالل آل من    بين آتب العلوم الثالثة في إشراآيتها للطالب عرض المحت

ع     اي تربي ة آ ت قيم ث آان طة، حي وى   ) ٢χ(واألنش ي عرض المحت وبة ف ي  )١.٢٦(المحس وف
اطات  ع  )٠.٥٢(النش اي تربي ة آ ن قيم ل م ا أق ة ) ٢χ(، وآالهم توى الدالل د مس ة عن الحرج

)٠.٠٥=α ( وهي)وى، والنشاطات   )٥.٩٩  ، وهذا يعني أن درجة إشراآية آل من عرض المحت
اختالف الصف الدراسي   لطالبل روق      . ، لكتب العلوم الثالثة ال تختلف ب د يعزى عدم وجود ف وق
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وى   دالة بين آتب العلوم للصفوف المختلفة، في إشراآيتها للطالب من خالل آل من عرض المحت
دم      ه تق وم وتعميمات اهيم العل واألنشطة، إلى أن لجان التأليف يتلقون نفس التدريب، وأن آل من مف

  . الب بطرق متشابهة في مختلف الكتبللط
  

  التوصيات

  :ةاآلتيفقد تمت التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها 

ذا        − ه، ل ذي نسعى إلي أظهرت النتائج أن إشراآية عرض المحتوى للطالب ليست بالمستوى ال
توصي الدراسة بتطوير محتوى آتب العلوم وزيادة إشراآية عرض محتواها للطالب بشكل   

ع         أف ب م ا يتناس تواها بم اء بمس امن، واالرتق ابع والث ابي الصف الس ًا آت ل، وخصوص ض
  .المستوى الفكري والعقلي للمتعلم

ابع        − وم الصف الس اب عل أظهرت النتائج أن درجة إشراآية الرسوم واألشكال للطالب في آت
سة  ، وهو الحد األعلى المقبول حسب معيار رومي، لذا توصي الدرا )١.٥(جاءت أعلى من 

ادة          ات، وزي ي تتطلب من الطالب أداء نشاط أو استخدام معلوم بتقليل الرسوم واألشكال الت
 .عدد الرسوم واألشكال المعدة ألغراض توضيحية

ة الدراسة منخفضة،         − وم عين ع آتب عل أظهرت النتائج أن إشراآية األنشطة للطالب في جمي
ر من األ دد أآب وم لع ذا توصي الدراسة بتضمين آتب العل ي ل ي تشرك الطالب ف نشطة الت

 .تعلمه بأآبر درجة ممكنة

ة         − ة المختلف وم في المراحل التعليمي ة لكتب العل إجراء المزيد من الدراسات التحليلية التقويمي
 .في ضوء اإلشراآية
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  واألجنبية المراجع العربية

  .عمان .دار المسيرة. تعليم العلوم للجميع). ٢٠٠٨. (عبداهللا ،الخطايبه −

ع  ،ومساعدة .محمد ،وخشان .خليل ،الخليلي − اب     "). ١٩٨٦. (راف ة لكت ة تقويمي دراسة تحليلي
ة   .مرآز البحث والتطوير التربوي. "الكيمياء للصف الثالث الثانوي العلمي في األردن جامع

  . إربد .اليرموك

اني     "). ١٩٩٠( .أحمد محمود ،خويلة − ة والنصوص للصف الث دراسة تحليلية لكتاب المطالع
  .األردن .إربد .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة. "في األردن الثانوي

ش − د  ،دروي نعم محم د الم انوي   "). ٢٠٠١. (عب اء للصف األول الث اب اَألحي اول آت دى تن م
ة      ة البيئي ب التربي بعض جوان دة ل ة المتح ارات العربي ة اإلم تير . "بدول الة ماجس ة . رس آلي

  .ليمنيةالجمهورية ا .جامعة عدن. .التربية

اء      "). ٢٠٠٠(. عوض عمر  ،وعلي .إبراهيم ،الرواشدة − ة لكتب آيمي ة وتقويمي دراسة تحليلي
   .)٤(١٦ .مجلة جامعة دمشق. "المرحلة الثانوية بجمهورية السودان في ضوء الثقافة العلمية

دة − لم ،رواش اب "). ١٩٩٥( .سعدي مس ة آت توى مقروئي ة"مس ا العربي ابع " لغتن للصف الس
ر منشورة    . "جة إشراآيته للطالب األساسي ودر تير غي الة ماجس ة   .رس ة مؤت  .الكرك  .جامع

  .األردن

  . دار الشروق. أساليب تدريس العلوم). ١٩٩٤. (عايش ،زيتون −

المة − ز   ،س و الع ادل أب رة    ). ٢٠٠٩. (ع ة معاص ة تطبيقي وم معالج دريس العل رق ت دار . ط
    .عمان .الثقافة

ود   ،شاهين − ة   دراسة تح "). ١٩٩١. (يوسف محم ة تقويمي ة      ليلي ذآرة في قواعد اللغ اب م لكت
ة اليرموك   .رسالة ماجستير غير منشورة. "للصف الثالث الثانوي في األردن العربية  .جامع
  .األردن .إربد

وري − عد ،الص ة   "). ١٩٨٦. (أس ة الثانوي اء بالمرحل ب األحي ة لكت ة تقويمي ة تحليلي دراس
األردن ورة ."ب ر منش تير غي الة ماجس ة الت .رس ونآلي ة والفن وك .ربي ة اليرم  .جامع

  .األردن.إربد

د   ،العبداهللا − داهللا محم زة  .عب اهر  ،وعني اء      "). ١٩٩٤. (م اب األحي ة لكت ة تقويمي دراسة تحليلي
 .مجلة مرآز البحوث التربوية بجامعة قطر. "للصف العاشر األساسي في المدارس األردنية

  . ١٧١-١٣٧ .السنة الثالثة) ٦(العدد
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ات − ي مق ،العليم لعل وم   "). ٢٠٠٦. (ب اج العل ي منه ية الصعبة ف ة األساس اهيم الكيميائي المف
  .٢٢-١ .)١(١٣ .مجلة المنارة. "العامة للمرحلة األساسية في األردن

يالت − ي ،قب ة       ). ٢٠٠٥. (راج دنيا ومرحل ية ال ة األساس ي المرحل وم ف دريس العل اليب ت أس
    .عمان .دار الثقافة. رياض األطفال

  .عمان. مكتبة المجمع العربي. طرق تدريس العلوم). ٢٠٠٤. (فؤاد ،قالدة −

ق  ،مرعي − ة  .توفي د  ،والحيل ا وعناصرها      ). ٢٠٠٨. (محم ة مفاهيمه ة الحديث اهج التربوي المن
    .عمان. دار المسيرة. وأسسها وعملياتها

ي   ،الناجي − ن عل ة        "). ٢٠٠٣. (حسن ب ة العربي اب اللغ ة ودرجة إشراآية آت مستوى مقروئي
  .استرجعت من الموقع. "السادس االبتدائي في اإلمارات العربية المتحدة للصف

http.//www.lahaonline.com 
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  )١(الملحق 
اب علوم تكرار الجمل من خالل عرض المحتوى وأرقام الصفحات المختارة في  آت: )٤(جدول 

  .الجزء األول/الصف السادس

 تصنيف الجمل
 أرقام الصفحات

لي
جما

إ
 ١٠ ٩١ ٨٤ ٧٧ ٧١ ٦٥ ٦١ ٤٩ ٤٣ ٣٧ ٢٩ ٢٢ ١٧ ٩

٠
 ١١

٢
 ١١

٧
 ١٢

٤
 ١٣

٠
 ١٣

٦
 ١٤

٤
 

 ٣١٢١٣٢١٣١٦٥٧٢٤٦١٧٤١٣٦٣ الحقائـــق -أ
تنتاجات -ب االس

 ٢١٥١٢١١١٢٧ - ٢٢١- ١١ - ١٢٢١والتعميمات
 ١٣ -  - ١١ - ١٢-  - - ١٢- - ١ - ٣١ - - التعريفات -ج
أل -د ئلة تس أس

ا  ب عنه ويجي
.الكتاب مباشرة

١١١٧- ٢ - -  - - ٢١-  - ١٣ - ١٢- ١٢ 

ئلة تتطلب -هـ أس
ب  ام الطال قي
.بتحليل معلومات

 -٥٣٣٠-  -  - -  - ٥٤- ١٢- ٤٣ - ٢- ١ 

ل إ -و ةجم خباري
تطلب من الطالب 
وغ  أن يص
تنتاجه  اس

  .الخاص

١٢١١-  - ١-  - ٢ - - - ١- - ١ - - ١ - ٢ 

ادات -ز إرش
ام   ب قي تطل
أداء   ب ب الطال

ل ن اط أو وتحلي ش
كلة  رح مش تط
ب   وم الطال ليق

 .   بحلها

 -٢٢٤ - ٥١١- ٢- ٢١- ٣١- ١٢١- ٢ 

ئلة -ح رأس تثي
ب،   اه الطال انتب
ا   د له وال يوج
إجابة مباشرة في  

 .الكتاب

 - -  - - -  - ٧ - ٢٢ -  - - ١-  - - -  - ١١ 

ه -ط ل توج جم
ر   ب للنظ الطال
إلى شكل أو رسم  
يحي،   توض
ات  والتعليم

ي اإل ة ف جرائي
.النشاطات

١١١٦- ٢١١ - -  - ١١ - ١١١١- ١٢١ 

ئلة  -ي األس
ة ي : البالغي وه

رح   ي تط الت
أثير   رد الت لمج
يس   النفوس ول ب
ى  ول عل للحص

 .جواب

 - -  - - -  -  - - -  - - -  - -  - -  -  - -  -  - 
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ب علوم آتاتكرار الجمل من خالل عرض المحتوى وأرقام الصفحات المختارة في : )٥(جدول 
  .الجزء الثاني/الصف السادس

 تصنيف الجمل 
 أرقام الصفحات

لي
جما

إ
 ١٠ ٩٥ ٩٠ ٨٢ ٧٣ ٦٧ ٦٠ ٥٢ ٤٦ ٤١ ٣٦ ٢٧ ٢٣ ١٧ ١١ ٦

٠
 ١١

٠
 ١١

٤
 ١١

٨
 ١٢

٢
 

 ١٣٤٤-  - ٢- ٣٤٢٢٤١٤٣١٢١٤٣٤ الحقائـــق -أ
تنتاجات -ب االس

 ٢٢١١٢٢٠-  - ٢ - ٢- ١٢- ١١١١ - ١والتعميمات
 ١٠ - ١- ٢١٢ - ٢ - ١-  - - -  -  - - - ١- التعريفات -ج
أل -د ئلة تس أس

ا  ب عنه ويجي
.الكتاب مباشرة

 - -  - -٤ -  - -  -  - -  - -  - - -  - - - ١٣ 

ئلة تتطلب -هـ أس
ب  ام الطال قي
.بتحليل معلومات

٢٤١ - ٧ -  - ٢٣-  - ٢٢٢٢- ٢٥٣٤٣٢ 

ل إ -و ةجم خباري
ب من الطالب تطل

وغ  أن يص
تنتاجه  اس

 .الخاص

 -٣ -  - -  -  - -  - -  - - - ١- - ١ - - - ١ 

ادات -ز إرش
ام   ب قي تطل
أداء   ب ب الطال
اط أو   ل نش وتحلي
كلة  رح مش تط
ب   وم الطال ليق

 .بحلها

 - -  - -٢١١٨- ٢١٣٢- ١- - ٣١١ - ١ 

ئلة  -ح رأس تثي
ب  اه الطال ، انتب

ا   د له وال يوج
ة في  إجابة مباشر

 .لكتابا

 -٤ -  - -  -  - -  - - ١- ٢ - - -  -  - - - ١ 

ه -ط ل توج جم
ر   ب للنظ الطال
إلى شكل أو رسم  
يحي،  توض
ات  والتعليم
ي  ة ف اإلجرائي

 .النشاطات

 -١٠ - ١-  -  - ١١-  - - ١١١- ١١١- ١ 

ئلة  -ي األس
ة ي : البالغي وه

رح   ي تط الت
أثير   رد الت لمج
يس   النفوس ول ب
ى  ول عل للحص

 .جواب

 - -  - - -  -  - - -  - - -  - -  - -  -  - -  -  - 
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اب علوم تكرار الجمل من خالل عرض المحتوى وأرقام الصفحات المختارة في آت: )٦(جدول 
  .الجزء األول/الصف السابع

 تصنيف الجمل 
 أرقام الصفحات

لي
جما

إ
 ١٠ ٩٨ ٨٩ ٨٢ ٧٦ ٧٠ ٦١ ٥٦ ٣٧ ٣١ ٢٤ ١٦ ٩

٤
 ١٠

٩
 ١٢

٠
 ١٢

٦
 ١٣

٦
 ١٤

٤
 ١٤

٩
 ١٥

٣
 

 ١١٤٣- ٢ - ١١٢٢١٢٧٤٣٣٥٢٢٢٢ الحقائـــق -أ
تنتاجات -ب االس

 ٢٢٢٢٣١٥١٢٢١١١٢٣٦ - ١٢٢٢٢والتعميمات
 ١٢ - ١١٢ - - ٢-  - - ١ - ١-  - ١٢- ١- التعريفات -ج
أل -د ئلة تس أس

ا  ب عنه ويجي
.الكتاب مباشرة

 -١٥ - ١ -  - -  - -  - - -  - - -  -  - ٢- ١ 

ئلة تتطلب -هـ أس
ب  ام الطال قي
.بتحليل معلومات

٤٦ - ٤٤٤٤٣٢٣٢- ٣٢٣١٥٣- -  - ٣ 

ل إ -و ةجم خباري
تطلب من الطالب 
وغ  أن يص
تنتاجه  اس

   .الخاص

 - -  - - -  -  - - -  - - -  - -  - -  -  - -  - ٢ 

ادات -ز إرش
ام   ب قي تطل
أداء   ب ب الطال
اط أو   ل نش وتحلي

رح كلة  تط مش
ب   وم الطال ليق

 .   بحلها

 -٨ -  - -  - ١-  - ١ - - -  - ٢-  -  - - - ٤ 

ئلة  -ح رأس تثي
ب،   اه الطال انتب
ا   د له وال يوج
إجابة مباشرة في  

 .الكتاب

 - -  - - -  -  -٣ -  - -  -  - -  - -  - - - ١٢ 

ه -ط ل توج جم
ر   ب للنظ الطال
إلى شكل أو رسم  
يحي،   توض
ات  والتعليم
ي  ة ف اإلجرائي

 .نشاطاتال

١٦ - ٢- ١١١١- ٢١٢ - - ١١١- - ١١ 

ئلة  -ي األس
ة ي : البالغي وه

رح   ي تط الت
أثير   رد الت لمج
يس   النفوس ول ب
ى  ول عل للحص

 .جواب

١ -  - -  -  - -  - -  - - -  - - -  -  - - -  - ١ 

  



 ٢٣٩٧ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وليد نوافلة

 ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) لعلوم االنسانيةا(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ب علوم تكرار الجمل من خالل عرض المحتوى وأرقام الصفحات المختارة في آتا: )٧(جدول 
  .الجزء الثاني/الصف السابع

 تصنيف الجمل 
 أرقام الصفحات

لي
جما

إ
 ١١ ٩٩ ٩٢ ٨٦ ٧٥ ٦٩ ٦٢ ٥٢ ٤٤ ٣٨ ٣٢ ٢١ ١٣ ٦

٢
 ١١

٩
 ١٢

٤
 ١٣

٣
 ١٣

٩
 ١٤

٣
 ١٤

٩
 

 ٢٢١١٢١٣٢ - - ٢٢٢٢- ١٥ - ٣- ٢٤ الحقائـــق -أ
تنتاجات -ب االس

 ٢٢٢١١٢٥-  - ١٢٣٢٢١١٢٢- ١ - - والتعميمات
 ١٨ - - ٢ - ٢ - -  - - -  - ٢-  -  - - - ١- التعريفات -ج
أل -د ئلة تس أس

ا  ب عنه ويجي
.الكتاب مباشرة

٢١ - ٢- ٢٢-  - ١ - - ١١٢١٣٢- - ٣١ 

ئلة تتطلب -هـ أس
ب   ام الطال قي
.بتحليل معلومات

٣٢ - ١- ٥ - ١٢٣ - ٥-  - - - ٣٣٣٢٣١ 

ل إ -و ةجم خباري
الب تطلب من الط

وغ  أن يص
.الخاصاستنتاجه 

 - -  - - -  -  - - - ٢ - ١-  -  - -  - -  - - ١ 

ادات -ز إرش
ام  ب قي تطل
أداء  ب ب الطال
اط أو  ل نش وتحلي
كلة  رح مش تط
ب  وم الطال ليق

 .   بحلها

 - -  - -١٣ -  - - ٢٢-  - -  - - ٢ - ٢٣١١ 

ئلة  -ح رأس تثي
انتباه الطالب، وال 
ة   ا إجاب د له يوج
ي رة ف  مباش

 .الكتاب

 - -  - -١٨ - ٢ -  - -  - - ٣- -  - - -  - ٢ 

ه -ط ل توج جم
الطالب للنظر إلى 
م   كل أو رس ش
يحي،  توض
ات  والتعليم
ي   ة ف اإلجرائي

 .النشاطات

١٧ - -  -  - ١١-  - - -  - ١-  -  - ١١ - ١ 

ئلة  -ي األس
ة  ي  : البالغي وه

رح  ي تط الت
أثير  رد الت لمج
يس   النفوس ول ب
ى  ول عل للحص

 .جواب

 - -  - - -  -  - - -  - - -  - -  - -  -  - -  -  - 



 " ......لـ  إشراآية آتب العلوم العامة"ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٩٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )١٠( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اب علوم تكرار الجمل من خالل عرض المحتوى وأرقام الصفحات المختارة في آت :)٨(جدول 
  .الجزء األول/الصف الثامن

 تصنيف الجمل 
 أرقام الصفحات

لي
جما

إ
 ١٠ ٩٦ ٨٧ ٨٠ ٧٣ ٦٦ ٥٩ ٥١ ٤١ ٣٣ ٢٧ ١٧ ١٢

٦
 ١١

٢
 ١٣

٢
 ١٤

١
 ١٥

٤
 ١٦

٨
 ١٧

٩
 ١٩

٢
 

 ٢٣٢٤٥٠ - ١ - ٥١١٧٢٦٥٣١٤١١١ الحقائـــق -أ
تنتاجات -ب االس

 ٣٤ - ٢- ٤ - -  - ٣٤٤٣٢١١٢١- ٣٢٢والتعميمات
 ٣٢٣٢٤ - ٢-  - ١٣- ١ - ٣-  - ٤- ٢ - - التعريفات -ج
أل -د ئلة تس أس

ا  ب عنه ويجي
.الكتاب مباشرة

 - -  - - -  -  - - - ٤١٠ - ١ - ٢-  - ٢ - - ١ 

ئلة تتطلب -هـ أس
ب  ام الطال قي
.بتحليل معلومات

٣٧ -  - -  - ٥٣ - ١٥٢- ٢- -  -  - ٦٦٤٣ 

ل إ -و ةجم خباري
تطلب من الطالب 
وغ  أن يص
تنتاجه  اس

 .الخاص

 - -  - - -  -  - - -  - - -  - -  - -  -  - -  - ٣ 

ادات -ز إرش
ام   ب قي تطل
أداء   ب ب الطال
اط أو   ل نش وتحلي
كل رح  مش ة تط

ب   وم الطال ليق
 .بحلها

 - -  - -٣٣ - ١٤٤٥- ٣٢ - ٨- ١١١١٢ 

ر -ح ئلة تثي أس
ب،   اه الطال انتب
ا   د له وال يوج
إجابة مباشرة في  

 .الكتاب

 - -  -١٩ - -  - ١١١٢ - - ١ - - -  -  - ٢ 

ه -ط ل توج جم
ر   ب للنظ الطال
إلى شكل أو رسم  
يحي،  توض
ات  والتعليم
ي  ة ف اإلجرائي

 .النشاطات

١٣ - ١- ١١١١-  - ١- ١- ١ -  - - ٣ - ٢ 

ئلة  -ي األس
ة ي : البالغي وه

رح   ي تط الت
أثير   رد الت لمج
يس   النفوس ول ب
ى  ول عل للحص

 .جواب

 - -  - - -  -  - - -  - - -  - -  - -  -  - -  -  - 

 


