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 :المستخلص
القـادم       يـل ل العلـوم معـاي ن تـضم جـة د عـن الكشف إ الية ا اسة الد ردفت )  NGSS(ر

املــــن اســــة الد واســــتخدمت الــــسعودية، يــــة العر باململكــــة املتوســــطة للمرحلــــة العلــــوم كتــــب رــــ

امل العلـــوم كتـــب ــــ ع اســـة الد عينـــة واشــــتملت ، ـــ التحلي املتوســــطةرالوصـــفي املرحلـــة ـــ ع ة رقــــر

ـ ا الد للعـام ن اسـي الد ا وفـصل الثالثـة ا بـصفوف الـسعودية يـة العر رباململكة م،2021-2020ر

معــاي ضــوء ــ املتوســطة للمرحلـة العلــوم كتــب محتــو تحليـل بطاقــة ــ اســة الد أداة ىوتمثلـت ر

إ اسة الد وتوصلت القادم، يل ل عاد: رالعلوم جميع ن يـلتضم ل العلـوم ملعـاي سة الرئ

بتكــرار املتوســطة للمرحلــة العلــوم كتــب ــ حيــث) 2715(القــادم متفاوتــة؛ ــسب ب عــت وتو زمــرة،

أوال ندســــية وال العلميــــة ســــات املما عــــد معــــاي جــــاءت
ً

ر ــــسبة) 2149(بتكــــرار: ُ و ،%)79,2(مــــرة،

ثانيـــا كة املـــش يم املفـــا عـــد معـــاي وجـــاءت
ً ـــسبةمـــ) 443(بتكـــرار: ُ و جـــاءت%)16,3(رة، نمـــا ب ،

ثالثـــــا التخصـــــصية ـــــار ف عـــــد معـــــاي
ً

ـــــسبة) 123(بتكـــــرار:  و ـــــ%)4,53(مـــــرة، ع عـــــت و كمـــــا ز،

املتوســــط و الــــصف ب نــــص ــــان ف ــــة، متقا ات بتكــــرا املتوســــطة باملرحلــــة الثالثــــة لالــــصفوف ر ر

بتكرار)866(بتكرار عت و سبة) 718(ز، و امل%) 82,91(مرة، ندسـية،ُلبعد وال العلميـة سـات رما

ـسبة) 112(وتكـرار و وتكـرار) 12,93(مــرة، كة، املــش يم املفـا ــسبة) 36(ُلبعــد و %) 4,16(مــرة،

بتكــــرار املتوســــط ي الثــــا والــــصف التخصــــصية؛ ــــار ف بتكــــرار)882(ُلبعــــد عــــت و مــــرة،) 667(ز،

ــسبة وتكـــرار%) 75,62(و ندســـية، وال العلميـــة ســـات املما رلبعـــد ـــسبة) 178(ُ و %) 20,18(مـــرة،

وتكـــرار كة، املـــش يم املفـــا ـــسبة) 37(ُلبعـــد و والـــصف%) 4,2(مـــرة، التخصـــصية؛ ـــار ف ُلبعـــد

بتكـــــرار املتوســـــط بتكـــــرار)967(الثالـــــث عـــــت و ـــــسبة) 764(ز، و ســـــات%) 79,0(مـــــرة، املما رلبعـــــد ُ

وتكـــرار ندســـية، وال ــسبة) 153(العلميــة و امل%) 15,8(مـــرة، وتكـــرارُلبعـــد كة، املـــش يم ) 50(فـــا

ـــــسبة و املعـــــاي%) 5,2(مـــــرة، ن تـــــضم اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت أظ كمـــــا التخصـــــصية، ـــــار ف رلبعـــــد ُ

كتــب محتــو ــ النظــر إعــادة ــا م التوصــيات عــض اســة الد وقــدمت مختلفــة، ــسب ب ىالفرعيــة ر

القا يل ل العلوم بمعاي ا وإثرا ا شط وأ املتوسطة للمرحلة نةالعلوم متوا جات بد زدم   .ر

املفتاحيــــة لمــــات املحتــــو :ال العلــــوم،ىتحليــــل املتوســــطة،كتــــب يــــل،املرحلــــة ل العلــــوم معــــاي

  .القادم
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ABSTRACT 
       The current study aimed to explore the inclusion degree of Next 
Generation Science Standards (NGSS) in science books in the 
intermediate stage in the Kingdom of Saudi Arabia. The study used the 
descriptive analytical approach to achieve its purpose. The content 
analysis sheet was used to analyse science books of the intermediate 
stage considering the NGSS. The study concluded that all main 
dimensions of NGSS in science books of the intermediate stage were 
included (F=2715), and they were distributed in varying proportions. 
The standards of scientific and engineering practices came first with a 
frequency of (2149), and at a percentage of (79.2%). The common 
concepts standards came second with a frequency of (443), and at a 
percentage of (16.3%). The specialized ideas standards came third 
with a frequency of (123), and at a percentage of (4.53%). The 
dimensions of NGSS were also distributed among the three grades in 
the intermediate stage with close frequencies. In the first grade, the 
standards frequency and percentages were as follows: scientific and 
engineering practices (866), (F=718, 82.91%), common concepts 
standards (F= 112, 12.93%), and specialized ideas (F=36, 4.16%). 
Regarding the second intermediate grade, F= 882. They were 
distributed as follows:  scientific and engineering practices (F=667, 
75.62%), common concepts (F= 178, 20.18%), and specialized ideas 
(F=37, 4.2%). In the third grade, the NGSS were included (967) times 
and distributed as follows: scientific and engineering practices (F=764, 
79.0%), common concepts (F=153, 15.8%), and specialized ideas (F= 
50, 5.2%). The results also showed the inclusion of sub-standards in 
different proportions. It concluded with some recommendations, 
including reconsidering the content and activities of science books for 
the intermediate stage and enriching them with NGSS with balanced 
degrees.                                                                 
Keywords: Content Analysis, Science Books, Intermediate Stage, NGSS. 
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 :مقدمة

والتكنولوج العلمية املجاالت افة عا سا م ا تطو ا ا العصر د ش
ً ً

ر أدير مما ية،
مـشكالت ـة ملواج املتطلبـات ـادة و حتياجـات، ـ غ و ـسان، حيـاة ـ ائلـة ة ثـو إحداث زإ ر
والتقـــدم التطـــو ملواكبـــة العـــالم دو مـــن ـــ لكث دافعـــا ل ـــش ممـــا املـــستحدثة، وقـــضاياه رالعـــصر ل

ً ّ ُ

ا قـاد واعيـا جـيال إعـداد خـالل مـن واملعرفـة، العلـم مجال خاصة ادث، ا
ً ً
ر

ً
املـشكالت حـل ـ ع

واجـب مـن ان لذا ومبتكرة؛ إبداعية القـرارقبطر ـمتخـذي اسـية، الد املنـا ـ النظـر رإعـادة
ة العصر املستجدات لتواكب ا ر لتطو يدا تم ا؛ املرتبطة العاملية املعاي ضوء

ً
.  

املج   تقــــدم ــــ امــــا ا دو ــــا ل ــــ ال اســــية الد املنــــا أحــــد العلــــوم منــــا عـــد و
ً ً

ر تمعــــاتر
العلميـة املعرفـة ثمار اسـ ـ ع قـادر علميـا، مثقـف فـرد ن ـو ت ـ إ العلـوم عليم دف ف ا، ٍوتطو

ً
ٍ ٍ ر

سرعة سم ي عصر ش التعا ع ة قد أك وتجعلھ فكره ت حياتيھ، تطبيقات راملعاصرة ي ّ

ــ أك ــھ منا وجعــل العلــوم، علــيم نحــو النظــرة ــ غ ــ ب ي لــذا ؛ والتطــو ــ ــشررالتغي ــ ميــة أ
التكيـف، ع ن قاد م تجعل ال العل التفك ات ا م و يمتل أفراد وإعداد سيطھ وت رالعلم ر ن
م ئــــا ب ـــ املــــستحدثة املـــشكالت وحــــل ـــة ملواج والتكنولوجيــــة العلميـــة، العــــصر مـــستجدات مـــع

  ). 2012،122الفالح،(

إصــالح ــ الواعــدة ديثــة ا ــات التوج ــرت ظ لــذلك، يجـة مــنون العلــوم علــم و علــيم
العامليــــة عات املــــشر ـــــذه ــــ ع مثلـــــة ــــم أ ومــــن دافـــــھ، أ تحقيــــق منـــــا: وأجــــل إصــــالح حركـــــة

واملجتمـــــــع والتقنيــــــة العلـــــــم ن بـــــــ التفاعــــــل ضـــــــوء ـــــــ ع)STS(العلــــــوم ومـــــــشر معيـــــــة) 2061(و، ل
العلـوم لتقـدم كية العلميـة)AAAS(مر بيـة لل القوميـة املعـاي ع ومـشر قـام)NSES(و، ا ـ وأخ ،

ً

املتحــدة الواليــات ــ للبحــوث القــومي واملؤســسات) NRC(املركــز يئــات ال مــن عــدد مــع اك باالشــ
ــــا م للعلـــــوم: العامليــــة الوطنيــــة العلـــــوم)NAS(اديميــــة ــــ ملعل القوميــــة معيــــة وا ،)NSTA(،

القـادم) Achieve(ومنظمـة يـل ل العلـوم معـاي نـاء  Next Generation science Standards(ب
“NGSS” (عـــام ـــ أساســـية ة بـــصو ـــا اعتماد تـــم ـــ ،) (2013(روال نتـــو لر119-2010،118ز بـــا ز؛

ل، سي   )2021،2وفان

ديد ا يل ل العلوم معاي ـ (NGSS) وتصف العلـوم علـيم و س لتد معاصرة ة رر ؤ
امــــل الت ــــ ع تؤكــــد معــــاي تقــــديم ــــ وتتمثــــل ن، والعــــشر ــــادي ا علــــيمنالقــــر عــــاد أل ــــي الثال

و ندسـية: العلوم وال العلميـة سات كة ،(SEPs)راملما املـش يم ـار) (CCSالـشاملةواملفـا ف و ،
التخصصية سية ـ)DCI(الرئ إ ضـة الر مـن اسـة الد سـنوات ـ ع ن املتعلمـ انخـراط خالل من و؛ ر

ا امج ـــــ وال ب التجـــــا تـــــصميم ـــــشمل ندســـــية و علميـــــة ســـــات بمما ـــــة رالثانو وتطبيـــــقر ية، اســـــو
العلوم ع فر ساسية ار لألف أعمق م لف كة املش يم يـاء-كيميـاء–علـوم(واملفا أحيـاء-ف

ض- ندســـــة-رأ العلميـــــة)و بيـــــة ال معـــــاي عـــــن املعـــــاي ـــــذه وتختلـــــف ،NSES) (ـــــ ع تركـــــز ـــــ ال
املــتع مــن املتوقعــة داءات ــ تو معــاي ــ ف املعلومــات؛ وكميــة فــظ ــما الف ــ ع القائمــة لم

املــــــــــدعم ــــــــــ ند ال والتــــــــــصميم ــــــــــ العل ستقــــــــــصاء خــــــــــالل مــــــــــن ــــــــــ العم والتطبيــــــــــق العميــــــــــق،
ديثة ا   ).Rodger, 2014b, 212(بالتكنولوجيا

علـم و علـيم ر تطـو ـ نوعيـة نقلـة الـسعودية يـة العر اململكـة دت شـ تجاه ذا و
ـــ يحـــدث عمـــا عيـــدة ـــا منا تكـــن فلـــم علـــيمالعلـــوم؛ إلصـــالح ـــات توج مـــن العامليـــة الـــساحة

خاللــھ مــن ــت وتب الطبيعيـة، والعلــوم اضــيات الر منــا ر تطـو ع مــشر فأطلقــت العلــوم؛ علـم وو
كيــة مر يــل ماجر كتــب سلــسلة ــ و العامليــة، الــسالسل ــم أ وعملــت(McGraw-Hill)وأحــد ،
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عــــا منــــذ العــــام التعلــــيم ــــ ــــا وتطبيق ــــا ومواءم ــــا عر ــــ ــــذا1430/1431مع وقتنــــا ــــ وح ه،
)، والبق   ).2017حمد

الـــــوط التحــــــو وثيقــــــة تــــــضمنت ر) 2020(لكمـــــا وتطــــــو ن لتحــــــس اتيجية اســــــ ــــــدافا أ
ً

ر وتطـــــو ـــــار، بت و لإلبـــــداع املحفـــــزة التعليميـــــة ئـــــة الب ن تحـــــس ـــــدف التعلـــــيم، ة ا و رمخرجـــــات ز
ـــ لتعز م، والتقــــو التعلــــيم وأســــاليب التعليميــــة متطلبــــاتاملنـــا لتلبيــــة ــــ التعلي النظــــام ة قــــد رز

ملوائمــة مــة الال ات ــا وامل ف باملعــا ن املــواطن ــد تز خــالل مــن العمــل، ســو واحتياجــات زالتنميـة ر ر و ق
فيـــــھ املـــــستحدثة واملـــــشكالت املـــــستقبلية، العمـــــل ســـــو ومتطلبـــــات التحـــــو(قاحتياجـــــات لبرنـــــامج

،   ).2020الوط

مراحــل ــم أ مــن املتوســطة املرحلــة عـد و
ُ

العــام الــسعوديةالتعلـيم يــة العر اململكــة ؛ــ
املــتعلم حققــھ مــا عميــق و يــت لتث ــس ــا و مــن الطلبــة حيــاة ــ انتقاليــة مرحلــة تمثــل حيــث
التعلــيم مرحلــة ـا عل ــ تب ــ ال ساسـية، ات ــا وامل ف املعـا تنميــة مــن ـ سا التعلــيم ربمرحلـة ر

الطلبــة ات ـا م إلبـراز ــس ـ ال مراملتوسـطة، مــستقبل تحـدد ــ وال املختلفـة، يـاة ا مجــاالت ـ
املــواطن ــصية بنــاء ــ م واســتعدادا م ا قــد تنميــة ــم ل ــيح ت ــا أ عــن فــضال ، ــ وامل ــ رالعل

ً

أبنائـــھ ــ ـــا وجود ـــ ع املجتمـــع يحــرص ـــ ال والـــسلوكيات الـــصفات ذو وعبـــد(الــصا الغامـــدي
واد،   ).2010ا

الد مــن العديـــد ــت أجر املرحلـــةرلــذا ــ العلــوم منـــا ــ ع التحليليــة والبحـــوث اســات
ــا، املوجــود القــصو ــة ومعا ــا، طال بمــستو ــوض لل يــة والعر الــسعودية ئــة بالب راملتوســطة ى

والـــــشيخ نوافلـــــة اســـــة د ـــــا الـــــدي)2020(روم ا حمامـــــھ)2019(؛ وآل يعـــــان الر ـــــ)2017(؛ ال ،
با عداديـــة املرحلــة كتـــب تحليـــل ـــ إ ـــسةســعت الرئ املعـــاي ضـــوء ـــ الــسعودية يـــة العر ململكـــة

ن بــ القائمـة وتراوحـت ـسة، الرئ الثالثـة عـاد للمعــاي) 21-19(لأل ن تـضم جـة د ـرت وأظ ا، رمعيـا ر
ً

مؤشـرات ضـوء ـ املنـا ـذه ل والتحليل اسة الد من د بمز وأوصت وضعيفة، متوسطة ن ب رما
أشـا كمـا املـة، ال للقائمـة عـاد أ برمعـاي شـا اسـة د نتـائج رت و)2019(ر ـز، العز ـ)2019(عبـد إ

ـار ف و متوسـطة، جـة بد الـشاملة يم واملفـا ة، ـ كب جة بد ندسية وال العلمية سات املما رتوافر ر ر
يـة جن اسات الد املستو وع بمصر؛ عدادية املرحلة علوم منخفضة، جة بد ة راملحو ىر ر

اسـة د نتـائج ت رأشـا القـادم )Perry, 2018(ر يـل ل العلـوم معــاي معظـم كتــاب) NGSS(تـوافر ـ
ت أشـــا كمـــا ن، والتحـــس ر التطـــو مـــن ـــد بمز واوصـــت املتحـــدة، باململكـــة املفتـــوح ـــ املد رالعلـــوم ر

اســة د املعلــم (Holm, Alam, Seki-Wong & Skiles, 2017) رنتــائج ودليــل الطالــب، كتــاب أن
معـــــ مـــــع جيـــــد ل ـــــش تتوافـــــق ال الطـــــالب املنـــــاوعينـــــات ـــــا غط ـــــ ال للموضـــــوعات العلـــــوم اي

اسـة د وأوصـت اسـية، رالد ضـوء(Bowman & Govett, 2014)ر ـ العلـوم منـا ر تطـو ميـة بأ
العلميـــة ات ـــا امل يمتلـــك جيـــل إعـــداد ـــ ا ملــساعد القـــادم يـــل ل العلـــوم عـــاد أ معـــاي رمؤشــرات

الناقد والتفك   .والتقنية،

ون ســبق، مــا ــ ع نــاءا و
ً

اســة د وجــود لــضعف الباحثــة–ريجــة علــم حــدود لتحليــل-ــ
يـــة العر اململكـــة ـــ الثالثـــة ا بـــصفوف املتوســـطة املرحلـــة طـــالب ـــ ع ة املقـــر الـــست العلـــوم ركتـــب
جـــاءت لـــذا القــادم؛ يـــل ل العلـــوم عــاد أ ومعـــاي ملؤشــرات، املـــة ال القائمـــة ضــوء ـــ الــسعودية

ن تـــضم جـــة د عـــن للكـــشف اليـــة ا اســـة رالد القـــادمر يـــل ل العلـــوم محتـــو) NGSS(معـــاي ىـــ
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ملعــاي املــة ال القائمــة مــستخدمة الــسعودية، يــة العر باململكــة املتوســطة للمرحلــة العلــوم كتــب
ا م جة املند واملؤشرات ا، ومعاي سة، الرئ ا عاد بأ القادم يل ل  .رالعلوم

اسة الد لة   :رمش

العل ات التطــــو مــــع العــــال للتفاعــــل ــــرنظــــرا ع ــــا وتأث املعاصــــرة والتكنولوجيــــة ميــــة
بإعـــداد تمـــام خـــالل مـــن مواكبتـــھ ـــ إ ن ـــاديمي و ن بـــو ال ســـ يـــاة، ا جوانـــب مختلـــف
يتطلــب ممــا ــا، ع الناجمــة واملــشكالت التحــديات ــة ومواج ات، التطــو ملواكبــة القادمــة رجيــال

العلـ منـا وخاصـة اسـية، الد املنـا ـ النظـر ـرإعـادة ـ التعلي النظـام عناصـر ـم أ كأحـد وم
ومتطلبـــات يـــاة ا مـــستجدات مـــع للتكيـــف ة الــضر ات ـــا وامل ف باملعـــا ـــسليحھ و الفـــرد رإعــداد ر ور
العامليـة املعاي ضوء ا ر وتطو ا، م وتقو ا، تحليل خالل من وذلك ن؛ والعشر ادي ا نالقر

القادم يل   ).NGSS(ل

نتـــائج أكــدت تجـــاه ـــذا ــ العلـــومو معـــاي ن تــضم ميـــة أ ـــ ع والبحــوث اســـات رالد
ندســــــة وال العلــــــوم ن بــــــ ط الــــــر ــــــ ميــــــة أ ــــــا ل ملــــــا اســــــية الد العلــــــوم منــــــا ــــــ القــــــادم يــــــل رل

اسة د ا وم ،(روالتكنولوجيا، ـ والبق ـز،2017حمـد العز عبـد ،2019؛ نـص مـراد،2019؛ ؛
معــاي)2020 ميــة أ ــ إ ــا نتائج ت أشــا ــ وال العلــمر، وعمليــات ــ التفك ات ــا م تنميــة ــ رالعلــوم

اســة د نتــائج ت أشــا كمــا ، ــ العل ــس روا ــ(Arnow, 2015; Bowman & Govett, 2014(ر إ
ـــــ تن ــــا أ حيــــث القــــادم؛ يــــل ل العلــــوم معــــاي ضـــــوء ــــ ــــا ر وتطو العلــــوم منــــا بنــــاء ميــــة أ

العمليـة ات ـا وامل الناقـد، ـ والتفك التقنيـة ات ـا رامل ـذهر مـن ـالرغم و التقليديـة، باملنـا نـة رمقا
ـــ القـــادم يـــل ل العلـــوم معـــاي ن تـــضم ت ـــ أو ـــت أجر ـــ ال اســـات الد عـــض أن إال رميـــة

اســـــــة د ـــــــا وم وضــــــعيفة، متوســـــــطة ة بـــــــصو اليـــــــة ا العلـــــــوم رمنــــــا والـــــــشيخ،(ر ؛2020نوافلـــــــة
الـــدي، حمامـــھ،2019ا وآل يعـــان الر ب،2017؛ شـــا و2019ر؛ ـــز،عبـــ؛ العز  ,Perry؛2019د

2018; Holm, Alam, Seki-Wong & Skiles, 2017(ملنــا التحليـل مــن ـد بمز أوصــت ـ وال ،
القادم يل ل العلوم معاي مؤشرات ضوء ا)NGSS(العلوم ر لتطو يدا تم

ً
.  

ــــا   م املــــؤتمرات مــــن عديــــد توصــــيات أكــــدت تجــــاه ــــذا ــــ ــــادي: و ا ــــ العل املــــؤتمر
للمناوالعش ة املصر معية ل ن واملعاصـرة"ور صالة ن ب اسية الد املنا ر ،)2009" (رتطو

حمـــر البحـــر جامعـــة ـــ واملنعقـــد الـــسودان، ـــ للمنـــا و الـــدو املنـــا"لواملـــؤتمر ر " تطـــو
اضــــيات)2015( والر العلــــوم علــــم و علــــيم ــــ و ــــ التم ومــــؤتمر جامعــــة) STEM(ل، ــــ املنعقــــد

اض الر سعود اضـيات"امللك والر ندسـة وال والتقنيـة العلـوم ر)2015" (توجھ تطـو ة بـضر ور،
اضـــــيات والر العلـــــوم علـــــم ـــــط ـــــ ع والقائمـــــة القـــــادم العلـــــوم معـــــاي ضـــــوء ـــــ العلـــــوم رمنـــــا
إعــــداد ــــ ع ة قــــاد ــــ غ اليــــة ا فاملنــــا املــــتعلم، ا ــــش ع ــــ ال قيقيــــة ا بالتطبيقــــات روالتقنيــــة

املعاصـــــرةمت العامليـــــة ـــــات تجا عـــــن عيـــــدة الـــــت ما ـــــا أ إذ ن، والعـــــشر ـــــادي ا للقـــــر ن زعلمـــــ ن
العلوم   .لتعليم

م   وإعطــا املتوســطة، للمرحلــة العلــوم ــ معل مــن عــدد مــع مقننــة ــ غ مقابلــة ــإجراء و
القــــادم يـــل ل العلــــوم معــــاي حــــو املعلومــــات مــــن ن)NGSS(لقـــدر تــــضم مــــدى عــــن م ــــسؤال و ،

مؤ كة،عــــــض املــــــش يم واملفــــــا ندســــــية، وال العلميــــــة ســــــات املما الثالثــــــة عــــــاد معــــــاي رشــــــرات
وجـــود وقلـــة ندســـية، وال العلميـــة ســـات املما عـــض وجـــود ضـــعف اتـــ التخصـــصية، ـــار ف رو

والتكنولوجيا ندسة وال العلوم ن ب ط الر ة وند كة، املش يم املفا  .رعض
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تفرضــــــــ   ــــــــ ال قــــــــائق ا ــــــــذه مــــــــن الــــــــسابقة،وانطالقــــــــا والبحــــــــوث اســــــــات الد علينــــــــا را
يــــل ل العلــــوم معــــاي ميــــة أ ــــ إ ــــا جميع ــــش ــــ وال املــــؤتمرات، توصــــيات وكــــذلك ا، وتوصــــيا
ســـعت ـــا جميع والبحـــوث اســـات الد ـــذه أن إال اليـــة، ا العلـــوم منـــا ر وتطـــو بنـــاء ـــ رالقـــادم

عاد معاي سة الرئ القائمة ضوء العلوم كتب تحتلتحليل تندرج وال سة ) 21-19(الرئ
ـــ إ تـــصل ـــ وال عـــاد معـــاي مؤشـــرات اســـتخدام دو فقـــط، ا نمعيـــا

ً
جعـــل) 131(ر ممـــا مؤشـــرا،

ً

مــن قليــل عــدد ــ ع ا القتــصا صــادقة ــست ل ــسة الرئ عــاد ات تكــرا وعــدد قاصــرا، رالتحليــل ر
ً

مل املـــة ال القائمــة ضـــوء ــ التحليـــل يــتم أن ض ـــ واملف ، ـــاملعــاي ح القـــادم يــل ل العلـــوم عــاي
اســــة للد ســــتطالعية اســـة الد مؤشــــرات ـــ إ باإلضــــافة للتعمـــيم، وقابلــــة صـــادقة النتــــائج ـــو رت ر ن
الـــسعودية؛ يــة العر باململكـــة املتوســطة للمرحلـــة العلــوم منـــا ــ ـــا وجود ضــعف مـــن اليــة ا

العلـو معـاي ن تـضم جـة د عـن الكـشف إ الية ا اسة الد سعت رلذا القـادمر يـل ل ) NGSS(م
الثالثـــــة ـــــا عاد التخصـــــصية،: بأ ـــــار ف و كة، املـــــش يم واملفـــــا ندســـــية، وال العلميـــــة ســـــات راملما

الثالثـة ا بـصفوف املتوسـطة للمرحلـة العلـوم كتـب محتـو ـ ا، ومؤشـرا ـا، م جة املند ىواملعاي ر
التا س الرئ السؤال خالل من السعودية، ية العر   :باململكة

القــــادممــــا يــــل ل العلــــوم معــــاي ن تــــضم جــــة العلــــوم) NGSS(رد كتــــب محتــــو ىــــ
السعودية؟ ية العر باململكة املتوسطة   للمرحلة

التالية   الفرعية سئلة س الرئ السؤال ذا عن تفرع   :و

القــادم .1 يــل ل العلــوم معــاي للمرحلــة) NGSS(مــا العلــوم كتــب ــ ــا توافر ــ ب ي ــ ال
باملم السعودية؟املتوسطة ية العر  لكة

القــــــادم .2 يــــــل ل العلــــــوم معــــــاي ن تــــــضم جــــــة د العلــــــوم) NGSS(رمــــــا كتــــــب محتــــــو ىــــــ
السعودية؟ ية العر باململكة املتوسطة  للمرحلة

القادم .3 يل ل العلوم معاي ن تضم جة د للـصف) NGSS(رما العلـوم كتـب محتـو ىـ
السعودية؟ ية العر باململكة املتوسط  لو

جة .4 د القادمرما يل ل العلوم معاي ن للـصف) NGSS(تضم العلـوم كتـب محتـو ىـ
السعودية؟ ية العر باململكة املتوسط ي  الثا

القادم .5 يل ل العلوم معاي ن تضم جة د للـصف) NGSS(رما العلـوم كتـب محتـو ىـ
السعودية؟ ية العر باململكة املتوسط  الثالث

اسة الد داف   :رأ

الية ا اسة الد يرسعت ما تحقق   :إ

القـــــادم .1 يـــــل ل العلـــــوم معـــــاي العلــــــوم) NGSS(تحديـــــد كتـــــب ـــــ ـــــا توافر ـــــ ب ي ـــــ ال
السعودية ية العر باململكة املتوسطة  .للمرحلة

القــــادم .2 يــــل ل العلــــوم معــــاي ن تــــضم جــــة د عــــن كتــــب) NGSS(رالكــــشف محتــــو ىــــ
السعودية ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة  .العلوم

القــــادمالكــــ .3 يــــل ل العلــــوم معــــاي ن تــــضم جــــة د عــــن كتــــب) NGSS(رشف محتــــو ىــــ
السعودية ية العر باململكة املتوسط و للصف  .لالعلوم
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القــــادم .4 يــــل ل العلــــوم معــــاي ن تــــضم جــــة د عــــن كتــــب) NGSS(رالكــــشف محتــــو ىــــ
السعودية ية العر باململكة املتوسط ي الثا للصف  .العلوم

تــــضم .5 جــــة د عــــن القــــادمرالكــــشف يــــل ل العلــــوم معــــاي كتــــب) NGSS(ن محتــــو ىــــ
السعودية ية العر باململكة املتوسط الثالث للصف  .العلوم

اسة الد مية   :رأ

التالية الفئات الية ا اسة الد نتائج تفيد   :رقد

التعليميــــة - العمليـــة ــــ ع ن ميــــة: القـــائم أ ــــ إ العـــام بــــالتعليم ن ل املــــسؤ نظـــر وتوجيــــھ
العلـــــــوم القـــــــادممعــــــاي يــــــل العلـــــــوم)NGSS(ل كتــــــب محتـــــــو ــــــ ا تـــــــضمي جــــــة ود ى، ر

السعودية ية العر باململكة املتوسطة  .للمرحلة

املنــا - ــ: مـصممي املتوســطة باملرحلـة العلــوم منـا محتــو تنظــيم ـ النظــر ىإعـادة
القادم يل ل العلوم معاي  ).NGSS(ضوء

العلوم - معـاي: معلمي ملراعـاة م أنظـا القـادمرتوجيھ يـل ل اختيـار) NGSS(العلـوم ـ
شودة امل داف لتحقيق املناسبة ما وأسالي م، والتقو س التد اتيجيات  .راس

املتوســطة - املرحلــة القــادم: طــالب يــل ل العلــوم معــاي العلــوم)NGSS(تــوف كتــب ــ
ـــــا وأف استقــــصائية، ــــشطة وأ وعمليــــات، يم ومفـــــا ندســــية، و عمليــــة ســــات مما ررمــــن

  .تخصصية

القـــادم: نالبــاحثو - يـــل ل العلـــوم معــاي ـــ إ م تمـــام ا بتوجيـــھ ئـــة)NGSS(وذلـــك كب ،
والتق للبحث  .خصبة

ة - ـ وا ة بـصو تنـادي ـ ال الـسابقة دبيـات و اسات والد البحوث لتوصيات رذعان ر
عــن الكــشف ة القــادموربــضر يــل ل العلــوم معــاي ن تــضم جــة محتــو) NGSS(رد ىــ

ال السعوديةكتب ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة   .علوم

اسة الد   :رحدود

التالية دود ا ع الية ا اسة الد نتائج عميم   :راقتصر

 املوضـــوعية ـــدود ـــ: ا ـــاتمثلـــت عاد بأ القـــادم يـــل ل العلـــوم معـــاي ن تـــضم جـــة رد
ــــار(الثالثــــة ف كة، املــــش يم املفــــا ندســــية، وال العلميــــة ســــات ــــ) التخصــــصيةراملما

باملرحلــــــة كتـــــب ســـــت ا وعـــــدد ن، اســـــي الد ن بالفــــــصل للطالـــــب العلـــــوم كتـــــب رمحتـــــو ى
السعودية ية العر باململكة  .املتوسطة

 الزمنية دود ا:ا الد للعام ي والثا و ا الد رالفصل  .م2021-2020لر
 انية امل دود السعودية: ا ية العر   .اململكة
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اسة الد   :رمن

ــداف أ جـــةلتحقيــق د عــن للكــشف ؛ ــ التحلي الوصــفي املـــن اســتخدام تــم اســة رالد ر
القادم يل ل العلوم معاي ن باململكة) NGSS(تضم املتوسطة للمرحلة العلوم كتب ىمحتو

السعودية ية  .العر

اسة الد   :رأداة

املتوسـطة للمرحلـة العلـوم كتـب محتو تحليل بطاقة الية ا اسة الد أداة ىتمثلت ر
القادمبامل يل ل العلوم معاي ضوء السعودية ية العر  ).NGSS(ملكة

اسة الد ات   :رمصط

التالية ساسية يم املفا اسة الد ات مصط   :رتضمنت

املحتو   ):Content Analysis(ىتحليل

بأنـــھ   املحتـــو تحليـــل جتماعيـــة للعلـــوم الدوليـــة ف املعـــا دائـــرة ىعرفـــت املنـــا: "ر أحـــد
املس خطـةالعلمية وضـع خـالل مـن وذلك واملسموعة؛ ة املكتو تصال وسائل اسة د رتخدمة

وكيفـا كمـا ـا وتحليل ا يف وتـص والتحليـل، اسـة الد موضـوع املـادة مـن عينـة باختيـار تبدأ منظمة
ً ً

" ر
  ).2004،71طعيمة،(

بأنـھ إجرائيـا العلوم كتب محتو تحليل الية ا اسة الد عرف ىو أسـاليب: ر مـن أسـلوب
معــايالب ن تــضم ملــدى صــفية و كميــة ة بــصو واملعلومـات البيانــات جمــع ــ إ ــدف ــ العل وحـث ر

السعودية ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة العلوم كتب محتو القادم يل ل   .ىالعلوم

للعلوم القادم يل ا   ): Next Generation Science Standards(معاي

مع   للبحوث القومي املجلس اعرف بأ للعلوم القادم يل ا لتعليم: "اي حديثة معاي
وتحقــق التخصــصات، مختلــف ــ متماســكة قــة بطر ــت ت ســة، واملما املحتــو ــ غنيــة رالعلــوم ر ى
العلميـــــة ســـــات املما اتقـــــان مـــــن ن املتعلمـــــ ليـــــتمكن ندســـــة، وال العلـــــوم مجـــــال ـــــ للتعلـــــيم ـــــة رر ؤ

عميــ ــ الـــشاملة؛ يم املفــا وتطبيــق ندســية ــةوال املحو ـــار لألف ــم م ف املعـــاي. رق ــذه ند ــس و
العلميــة بيـة ال إطـار ـ الــوط(K-12)ع البحـوث مجلـس مــن إعـداده تـم والــذي العلـوم، لتعلـيم

)NRC) "(NGSS, 2013.(  

للعلــــوم القــــادم يــــل ا معــــاي اليــــة ا اســــة الد عــــرف ــــا) NGSS(رو بأ معــــاي: إجرائيــــا
العلــــــ علــــــيم و علــــــيم ــــــ امــــــلحديثــــــة الت تحقــــــق ابطــــــة م عــــــاد أ ثالثــــــة ــــــ بقائمــــــة مــــــصفوفة وم

ـــدف التخصــصية ــار ف و كة، املــش يم واملفــا ندســية، وال العلميــة ســات املما ن بــ روالتــداخل
ن والعشر ادي ا ن القر العلوم لتعليم معاصرة ة ر وتحقيق   .ؤ
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املتوسطة   : املرحلة

إج املتوســــــطة املرحلــــــة اليــــــة ا اســــــة الد ــــــارعــــــرف بأ باململكــــــة: رائيــــــا عليميــــــة مرحلــــــة
املرحلـة عـد ي وتـأ ، ـ سا التعليم تتوسط اسية د صفوف ست من و تت السعودية ية رالعر ن

العلوم مادة اسية د كتب ست الطالب ا س يد ة، الثانو املرحلة وقبل ربتدائية  .ر

للبحث النظر   :يطار

الي ا اسة للد النظر طار رتناو ي ال وخصائـص القـادم، يـل ل العلوم معاي ية ما ة
يم واملفــــا ندســــية، وال العلميــــة ســــات املما ــــ املتمثلــــة الثالثــــة ــــا عاد وأ ــــا، املرتبطــــة رواملبــــادئ
عرضـــــا ــــ ي وفيمـــــا ــــا، املرتبطــــة واملعـــــاي التخصــــصية، ــــسية الرئ ـــــار ف و كة، املــــش ساســــية
ً

لذلك موجزا
ً

.  

يل ل العلوم   ):NGSS(القادممعاي

القــادم يــل ل العلــوم معــاي قامــت) NGSS(عــد ــ ال ديثــة ا العلــوم عات مــشر ومــن
عــام وانطلقـــت ــھ، منا إصــالح ــ الواليـــات2011ع ــ للبحــوث القــومي املركـــز إشــراف تحــت م،

للعلـــــوم) NRC(املتحــــدة الوطنيــــة اديميـــــة مـــــع اك ـــــ)NAS(باالشـــــ ملعل القوميـــــة معيـــــة وا ،
ومنظمـــة)NSTA(لـــومالع ،)Achieve (القـــادم يـــل ل العلـــوم معـــاي نـــاء  Next Generation(ب

science Standards “NGSS” (عـام ـ أساسـية ة بـصو ـا اعتماد تـم ـ ـدفم،2013روال ال ـان و
مل القـادمزبـر يـل ل العلـوم ن) NGSS(عـاي بـ ط عــدالــر بمـا والتكنولوجيـا، ندسـة وال العلـوم
العلــــومضـــمان ـــ افيـــة ال املعرفـــة ـــو يمل اســـية الد املرحلــــة ايـــة ـــ الطـــالب جميـــع ـــو ي نأن رن

ـــا، يختار ـــ ال ـــن امل لــدخو مـــة الال ات ـــا امل م امـــتالك ــ إ باإلضـــافة والتكنولوجيـــا، ندســة ووال ل ز ر
والتكنولوجيــا ندسـة وال العلــوم مجــال ــ وظـائف ذلــك ــ  Achieve, 2013; NGSS Lead) بمـا

States, 2013).  

القادم يل ل العلوم معاي ية   ):NGSS(ما

القــومي املركـز عرفــھ مـا ــا فم القـادم، يــل ل العلـوم ملعــاي فـات التعر مــن عـدد دت رو
ـا بأ املتحـدة الواليـات أن: للبحوث يجـب الـذي مـا ملعرفـة ادفـة ال ـ العل املحتـو معـاي ىأحـد

القيـام ـ ع ن قـاد ونوا و الطالب ميـعرعرفھ العلـوم علـيم ن تحـس ـدف ـا ر تطو وتـم بـھ،
م ــ وتحف عــشر، ي الثــا الــصف ـ وح ضــة الر مــن بدايــة املختلفـة التعليميــة املراحــل ــ والطلبـة
ـادي ا القـر تحـديات ـة ومواج واملواطنة ليات وال ن بامل لاللتحاق م عد و العلوم، علم نع

امل توف ع ن املعلم ساعد و ن، ـوالعشر العلميـة سـات واملما ب التجـا لتـصميم مـة الال نـة رر ر ز و
ا الد   ).NGSS Lead States, 2019(رالفصل

ــــــ التمي ــــــا) 2021،286(وعــــــرف بأ القــــــادم يــــــل ل العلــــــوم معــــــاي: معــــــاي مجموعــــــة
مستو وتوفر املوضوعات، مختلف شمل و املة، ومت ابطة م ا بأ تمتاز العلوم لتعليم ة ىمطو ر

مـنًعليمي يمكـن ات ـا بم م د و ل س و املختلفة، اسية الد املراحل الطلبة ميع عاليا را ر ً

املستقبل صناعة ا   .خالل

ـــا عرف نكمـــا تـــصف)2016،400(حـــسان ـــ ال املتوقعـــة داءات مـــن مجموعـــة ـــا بأ
الطلبة عليم ـحالة بـھ القيـام ـ ع ن قـاد ونـوا و معرفتـھ، يجب الذي ما ناحية مجـاالترمن
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والعلـــــــوم العلــــــوم، وتطبيقــــــات والتكنولوجيـــــــا ندســــــة وال يــــــاة ا وعلـــــــوم والفــــــضاء، ض رعلــــــوم
عشر ي الثا الصف إ طفال اض من بداية التعليم مراحل وذلك يائية،   .رالف

إعــــداد ة ضــــر ــــ ع تتفــــق القــــادم يــــل ل العلــــوم معــــاي أن يتــــ ذلــــك، ــــ ع نــــاءا ورو
ً

املست ن للم خاللالطلبة من م مجتمعا ر وتطو بناء ع ن قاد ونوا لي العمل، سو رقبلية ق
كة، املـــــش ساســـــية يم واملفـــــا ندســـــية، وال العلميـــــة ســـــات املما ـــــ تتمثـــــل عـــــاد أ ثالثـــــة امـــــل رت

التخصصية سية الرئ ار ف   .و

القادم يل ل العلوم معاي ومبادئ  ):NGSS(خصائص

معـــــاي ـــــ يـــــل تتم ل عـــــن) NGSS(القـــــادمالعلـــــوم تختلـــــف وخـــــصائص ات ـــــ مم عـــــدة
الـسابقة لعلـوم مـن) NSES(املعـاي ـل اسـة د ـا إل ت أشـا ِكمـا ر ،: (ر ـ نوافلــة2020،288التيمي ؛

ي)NCR, 2012؛2020،426والشيخ، فيما ا نوجز ،:  

مــــن .1 ، ــــا ا للعــــالم ــــشاف واك ســــة كمما العلــــوم لطبيعــــة الــــداخ تبــــاط رعكــــس ر ر
إ مراحــلخـالل ـ الطلبـة وانخـراط ندسـة، وال العلـوم ـ للعلـم ة صـو ـ يو عـام رطـار

أعمــق ــم لف كة املـش يم املفــا وتطبيـق ندســية و علميــة سـات بمما املختلفــة م اسـ رد ر
املختلفة ا مجاال ساسية ار  .لألف

ــ .2 الطلبــة مــن املتوقــع داء وضــع خــالل مــن للمــتعلم، املتوقعــة داءات ــ ايــةتو
اسية الد املرحلة أو ا الد رالصف  .ر

أساسـية .3 ـار أف ـ ع ـ ك ال خـالل مـن متماسكة، ة بصو العلمية ار ف و يم املفا رتب
غطيــة يــتم ال بحيــث للعلـوم، املتماســك التعلــيم مفتــاح عـد بمــا ندســة، وال العلــوم ـ

أل صـف مـن املعرفـة تطـو غطـت ولكـن اسـية، د سـنة ـل ل ساسية ار رف ليعطـير خـر
املرحلــــة ايــــة ـــ للعلــــوم شــــامل ـــم ف ــــدف متداخلــــة، ـــار أف لــــتعلم للمــــتعلم الفرصـــة

اسية  .رالد
ــ .4 ع ــ ك ال مــع الطلبــة، عنــد علميــة ثقافـة خلــق ــ إ ــدف متماســك ــ عل ــ معر بنـاء

ـ بـھ عملـوا و يتعلمـوه أن م علـ يحـب ما ع والنظر العدد، املحدودة العلمية ار ف
عـــنالوقـــت لية املـــسؤ الطلبـــة وإعطـــاء املتكـــر املحتـــو حـــذف مـــع واملـــستقب ـــا وا ر ى

والتطو  .رالتقدم
خــــالل .5 مـــن ، املحتـــو تطبيـــق ـــ إ باإلضـــافة ـــ العل للمحتـــو العميـــق ـــم الف ـــ ع ىتركـــز ى

يم واملفــــا ندســــية، وال العلميــــة ســــات املما مــــع التخصــــصية ــــار ف دمــــج ــــ ع ــــ ك رال
كة  .املش

إعــ .6 أجــل مــن ــصــممت ع ــام ا التعلــيم وإكمــال م، مجتمعــا دمــة ن املتعلمــ داد
املجتمــــــع ومــــــشكالت بــــــالواقع العلميــــــة املعرفــــــة ــــــط ــــــ ع ــــــ ومب ، قــــــو ــــــ عل رأســــــاس ي

ا شر و ا وإنتاج املعرفة  .وتوظيف
الطلبــــــة .7 للغــــــة ر تطــــــو ذاتــــــھ بحــــــد ــــــذا و اضــــــيات، والر اللغــــــة معــــــاي مــــــع املعــــــاي ــــــط ر

حيـــــث اضـــــية؛ الر م ا ـــــا العلـــــومروم علـــــيم يمكـــــن ال فـــــال العلـــــوم، لغـــــة اضـــــيات الر أن
ا لغ عن  .لبمعز
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الفعليـــة املـــشاركة ـــ ع ـــ تب القـــادم يـــل ل العلـــوم مبـــادئ أن يتـــ ذلـــك ـــ ع نـــاءا و
ً

والتكنولوجيـــا، ندســـة ال العلـــوم ن بـــ ط الـــر ـــ ع قـــائم امـــل مت ـــ عل محتـــو اســـة د ـــ ىللطلبـــة ر
عمليــــة ســــات مما ة صــــو ــــ ــــا روتطبيقا عــــدر تخصــــصية، ا ــــا وأف كة مــــش يم ومفــــا ندســــية، و

ً
ر

املستقبلية والتحديات العلمية ات التطو ة مواج ع ا قاد رجيل
ً
  .ر

القادم يل ل العلوم معاي عاد   )NGSS(أ

القــــادم يـــــل ل العلــــوم معــــاي ـــــ) NGSS(تتــــألف املتمثلــــة الثالثــــة عـــــاد امــــل ت مــــن
ندســية وال العلميــة ســات كة)SEPs(راملما املــش ساســية يم واملفــا ،)CCS(ــسية الرئ ــار ف و ،

ــــا)DCI(التخصـــصية إل ت أشـــا كمــــا الثالثـــة، عــــاد ـــذه ملعـــاي تفــــصيليا، عرضـــا ــــ ي وفيمـــا ر،
ً ً

اســات والد دبيـات مــن  ,Achieve, 2013; Reiser, 2013; Rodger, 2014a; NGSS(رالعديـد
2013; Tyler & Britton, 2018; NRC, 2012; Windschitl & Stroupe, 2017(فيمـا ـا ونوجز ،

  : ي

أوال
ً

ندسية:  وال العلمية سات املما رعد ُ)Science and Engineering Practices(  

القـادم يـل ل العلـوم معـاي ـ تركـز سـات رالـدو ع للمما ـ ندسـية، العلميـة رالكب  وال
ر ار لتطو سية ف ستقصاء من الرئ م العل خالل ر وف ناء الظوا ميـة و أ وترجـع النماذج،

بـــــدو ـــــار ف مـــــوا يف أن يمكـــــن ال الطلبـــــة أن ـــــ إ التخصـــــصية ـــــار ف و ســـــات املما ن بـــــ ط نالـــــر ر
، ـ والعل ـ املعر التطـو ـم ف ـ ع ـساعد ـ ال سـات املما ـ نـدماج خالل من وذلك سة، رمما ر ر

و النمـــــاذج نــــاء و باالستقــــصاء ــــم ل ــــسمح ــــا أ ممـــــاكمــــا الــــتعلم ــــ نخــــراط و العلــــم، ــــشاف اك
ندسـية وال العلميـة سـات املما ـذه ـشمل و اليـة، ا ومـشكالتھ املجتمـع قـضايا حـل مـن م ريمك

التالية   : املعاي

و - املــــــشكالت: لاملعيــــــار وتحديــــــد ســــــئلة الطلبــــــةطــــــرح ــــــ تفك ة ثا اســــــ يــــــتم ــــــا وف ر،
العـــصف س فيمـــا رة، ظـــا تمثـــل لة مـــش أمـــام تـــرتبطربوضـــعھ أســـئلة بتوجيـــھ الـــذ

لة املش موضوع رة  . بالظا

ي - الثا النماذج: املعيار استخدام ر يمتطو للمفـا نيـة ذ ات تـصو الطلبـة ـ يب ا وف ر،
اسة الد لة مش ا ف يجسد  .رالعلمية

الثالـــث - ستقـــصاء: املعيـــار وتنفيـــذ يوضـــعتخطـــيط الـــذي املوقـــف خـــالل مـــن وذلـــك ،
استقص أثناء الطلبة ـل،فيھ ا خطـوات يحدد عليھ ناءا و البحث، موضع رة الظا اء

ً

ض الفـــر فــرض قـــم ستقــصاءات، اجـــراء ثــم لة، املـــش صــف و باملالحظـــة، تبــدأ ــ وال و
ا  .رواختبا

ـــع - الرا ا: املعيـــار وتفـــس البيانـــات تـــمتحليـــل ـــ ال البيانـــات تحليـــل خـــالل مـــن وذلـــك ،
يجة ن أو تصميم أفضل إ للوصو ا  .لجمع

ــامساملعيــا - ا ي: ر اســو وا ــ ا الر ــ التفك ناســتخدام بــ ط الــر مــن ذلــك ــتم و ،
مـن العديـد لتفـس فعالة نماذج تقدم اضيات فالر والتكنولوجيا، ندسة، وال العلوم،

ومنطقيا علميا ا وتفس ا، مز أو حسابيا سواء العلمية، ر الظوا
ً ً ً ً

 .ر
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الـــــسادس - لـــــو: املعيــــار ا وتـــــصميم ات التفــــس ر،لبنـــــاء الظـــــوا تفـــــس ـــــدف وذلــــك
ـــ ال لــو ا مــن عــدد بتــصميم املاديــة ل للمــشا املمــن ــل ا واســتخدام لالطبيعيــة،

ح املق التصميم مثل ل ا اختيار ثم املحددة ط الشر  .وتل

ع - السا بالدليل: املعيار ماملناقشة ضـو ـ ـم ا يـتم أدلـة مجموعـة ـ ع عتمد و ؤ،
ض الفر ة  .وع

الثـــامنامل - ن: عيـــار خـــر مـــع والتواصـــل ـــا م وتقو املعلومـــات خـــاللجمـــع مـــن وذلـــك ،
عاونية ة صو املتوقع باألداء ا ط و رة، بالظا املرتبطة املعلومات رجمع   .ر

ثانيا
ً

كة:  املش يم املفا عد ُ)Crosscutting Concepts( 

ع القادم يل ل العلوم معاي ار تركز أف ية؛ بناء ـ العلـوم علـيم يب ثحي تفس  ع
ـ أسـاس بنـاء الطلبـة ترك ـ ـار ع كة متماسـكة عمليـة أف املـش يم املفـا ميـة أ ي وتـأ ومتقدمـة؛

العلميـة سـات املما تطبيقـات وأثـراء ا، وضـبط ساسـية ـار ف ـط ـ ع الطلبـة ساعد ا أ رمن ر
امل ــــ اك ال ــــم الف ر والتطــــو ــــسية، الرئ ــــار ف ــــم وف ندســــية ندســــة،وال وال العلــــوم ــــ تماســــك

التالية املعاي كة املش يم املفا شمل   :و

و - نمـــــاط: لاملعيـــــار أو ـــــبالنمـــــاذج ت ب تتكـــــر عالقـــــة نمـــــاط أو النمـــــاذج تمثـــــل ر،
أو أحــداث أو خ تــوا أو قامـا أ أو اال أشــ تمثـل وقــد اسـة، الد موضــع رة الظـا ــ رمحـدد ر ر

ً ً

طوة ا وتمثل ، تتكر ر سـئلة،رظوا لطرح يدا تم الطبيعية، ر الظوا لتنظيم و
ً

بؤات الت وصياغة دوث، ا  .وتفس

ي - الثا يجة: املعيار والن ب خـاللالس مـن الـنمط، اك إد اء و الثانيـة طوة ا مثل و ر، ر
اسة الد موضع رة الظا حدوث أسباب عن  .رالبحث

الثالــث - والكميــة: املعيــار ــسبة وال ــم ــا ــا دو ي ــأ و ومــا،ر، وملــاذا، كيــف، تحديــد
بھ املرتبطة والعمليات النظام م لف الفع نطالق سئلة ذه تمثل  .حيث

ــع - الرا النظــام: املعيــار ونمــاذج أدواتالــنظم لتقــديم النظــام عــاد أ تحديــد ــ وتتمثــل ،
الفرعية نظمة عز خالل من تم و النظام، عمل توضيح ا شأ  .لمن

امس - ا واملادةال: املعيار والطاقـةطاقة املـادة ن بـ الوثيقـة العالقـة خـالل مـن ر وتظ ،
للنبات ي الضو البناء عملية كما ما  .وتحوال

السادس - والوظيفة: املعيار كيب ـاال ف يـتالءم ـ ال العالقـة توضـيح خـالل مـن ـتم و ،
ظيفة و النظام تراكيب فحص خالل من ا، يقوم ال الوظيفة مع النظام ل ـلوش

 .جزء

ع - الــــسا ــــ: املعيــــار والتغ تحــــيطالثبــــات ــــ ال وانــــب ا ــــ غ عــــدم ــــ ع الثبــــات ــــدل و ،
ـــــ إ عـــــود و بالنظـــــام، تحـــــيط ـــــ ال ضـــــطرابات ـــــ تتال عنـــــدما ذلـــــك ـــــر ظ و بالنظـــــام،

والثبات   .ستقرار
  

  



تحلیل محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة 
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ثالثا
ً

التخصصية:  ار ف عد ُ)Disciplinary Idea(  

محــــدد عــــدد ــــ ع العلــــوم معــــاي العلــــوم،ركـــزت ــــ التخصــــصية ــــة املحو ــــار ف رمــــن
لالستقــــصاء الوقــــت وإعطــــاء ، ــــ أك عمــــق فكــــرة ــــل ــــشاف الك للطلبــــة الوقــــت مــــن ــــدا مز ــــيح لت

ً

خـالل من ندسة وال العلوم عليم ع ركزت ا أ كما ضة، املعر ار ف م وف العلمية وواملجادلة
امل واملحتـــو العلميـــة، ات للتفـــس ـــ املعر امـــل ـــىالت ال والعلميـــة ندســـية ال ســـات املما مـــع ـــ رعر

علــوم ــ ــسية الرئ التخصــصية ــار ف ــشمل و ، ــ ند ال وتــصميم ــ عل ستقــصاء ــ إ تحتــاج
ندســـــة وال العلــــوم وتطبيقــــات البيولوجيــــة، والعلــــوم ياتيــــة، ا والعلــــوم والكيميائيــــة، يائيــــة الف

التا املعاي   :والتكنولوجيا،

و - ـــــــل،مـــــــ: لاملعيـــــــار لل ـــــــزء ا البنــــــــاءن ـــــــا وم بالعالقـــــــات، يـــــــرتبط مـــــــا ـــــــل ـــــــشمل و
ية ا ائنات ال والطاقة واملواد ، ال ائن ال والتطو والنمو  .روالوظيفية،

ي  - الثا ية،: املعيار البي ـانظمة وم يـة، البي نظمـة ـ املتداخلـة العالقـات شمل و
، ــــ البي النظــــام ــــ والطاقــــة املــــواد ات ،ردو ــــ البي النظــــام ــــ والطاقــــة د املــــوا ث روتــــوا ر

داخلھ والتفاعل  .والسلوك

الثالــــــث - اثـــــة،: املعيـــــار آلخــــــر،رالو جيــــــل مـــــن ــــــا وانتقال اثيـــــة، الو الــــــصفات ـــــ روتتمثــــــل
وتفــــس املــــؤثرة، العوامــــل عــــن الناتجــــة والطفــــرات ــــا، وتطو الــــصفات ــــ خــــتالف رو

ا ع الناتجة  .املشكالت

ــــع - الرا صــــل: املعيــــار حــــو ملعلومــــات التوصــــل ــــشمل و ، ــــ الطبي والتطــــو لنتخــــاب ر
نتخـــــاب ــــة بنظر ذلــــك وتــــدعيم ك، املــــش صــــل ــــ ع والــــدليل ، البيولــــو روالتطــــو

والتكيف ،  .الطبي

امس - ا والتكنولوجيا،: املعيار ندسة وال العلوم ندسـةتطبيقات ال تـأث ـ تمثـل و
املجتمع ع والعلوم املعقـدةوالتكنولوجيا املـشكالت حـل خالل من الطبيعية والعالم

ا وتقيم قيقي ا   .العالم
ــدف ال ومعــاي عــاد وأ مبــادئ ــ ع ــت بن القــادم يــل ل العلــوم معــاي فــإن ذلــك ــ ع نــاءا و

ً

ندســـــية وال العلميــــة ســــات املما مــــن والتكنولوجيــــا ندســـــة وال العلــــوم ن بــــ ط الــــر ــــا م ــــ رسا
وا العلـــــوم، ـــــا؛ىملحتـــــو املرتبطـــــة التخصـــــصية ـــــسية الرئ ـــــار ف و كة، املـــــش ساســـــية يم ملفـــــا

لــــدفع ة العــــصر التحــــديات ــــة ومواج ادثــــة، ا ات التطــــو مواكبــــة ــــ ع ا قــــاد جيــــل لبنــــاء روذلــــك
ً
ر

مجتمعھ نتاج   .لة

اسة الد ات بمتغ املرتبطة السابقة والبحوث اسات رالد   :ر

والبحوث مراجعة خالل من اسات ن السابقة، رالد ال ّأن تب اسات جة تبحث رالد رد
القادم يل ل العلوم معاي ن العلوم) NGSS(تضم ا كتب معظم أن كما محدودة، عھ وبفر

التحليل شمل جدا وقليل اسية، د وحدة أو كموضوع ات، املقر من صغ جزء ع رطبق ر
د مرحلة العلوم كتب تحلل اسة د وجود يندر لكن باإلضافةركتاب، الثالثة، ا بصفوف راسة

واملعاي سة الرئ عاد األ املعاي قائمة من سيط جزء اسات، الد معظم استخدام رإ
ص م بإيجاز وسنعرض العالية، ا مي أ جة د مع ا لك املؤشرات ملوا وأ فقط، رالفرعية،

ي كما الية ا اسة الد مجال السابقة والبحوث اسات رللد   :ر
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أوال
ً

ية:  العر اسات   رالد

والــشيخ نوافلــة اســة العلـــوم) 2020(رد معــاي ن تــضم جـــة د ــ ع التعــرف ــ إ رـــدفت
القــادم يــل الــسعودية،) NGSS(ل يــة العر اململكــة ــ املتوســط الثالــث للــصف العلــوم كتــاب ــ

الثالـــث للــصف العلـــوم كتــب مـــن اســة الد عينــة ونـــت وت ، ــ التحلي الوصـــفي املــن رواســتخدمت
القـادم، يـل ل العلـوم معـاي ضـوء ـ املحتو تحليل بطاقة اسة الد أداة وتمثلت ىاملتوسط، ر
يــــل ل العلــــوم معــــاي تــــضمن املتوســــط الثالـــث للــــصف العلــــوم كتــــب أن ــــ إ اســــة الد روتوصـــلت

بلغــت ــسبة و ميـــع%)63,35(القــادم العلــوم كتــاب تــضمن كمــا متوســـطة، ن تــضم جــة د و ر،
ـــــس الرئ ـــــسبةعــــاد ب ـــــ و املرتبــــة ـــــ ندســــية وال العلميـــــة ســـــات املما عــــد حـــــل إذ الثالثــــة، رة ُ

ـسبة%)35,18( ب الثانيـة املرتبـة التخصصية ار ف عد وجاء عـد%)14,14(ُ، جـاء ن حـ ـ ،
الشاملة يم كة(املفا سبة) املش و الثالثة،   ).14,03(املرتبة

اســــة برود تحل) 2019 (رشــــا ــــ إ عداديــــةــــدفت للمرحلــــة العلــــوم كتــــب محتــــو ىيــــل
القـــادم يــــل ل العلـــوم معــــاي ضـــوء ــــ ،(NGSS)بمـــصر ــــ التحلي الوصــــفي املـــن واســــتخدمت ،

ـ اسـة الد أداتـا وتمثلـت عداديـة، املرحلة ع ة املقر العلوم كتب من اسة الد عينة ونت روت رر
ا تحليل طاقة و القادم، يل ل العلوم بمعاي ـسبةقائمة بال أنـھ ـ إ اسـة الد وتوصـلت ، رملحتـو ى

ــسبة و ة ــ كب جــة بد ندســية وال العلميــة ســات املما تــوافرت فقــد يــاة ا علــوم رملجـال ،%)100(ر
ــسبة و منخفـــضة جـــة بد ــة املحو ـــار ف تـــوافرت نمــا رب الـــشاملة%)46.7(ر يم املفـــا وتـــوافرت ،

ــسبة و متوســطة جــة الف%)57.14(ربد ملجــال ـــسبة ال و العلميـــة، ســات املما تــوافرت فقـــد ريــاء
ــــــسبة و ة ـــــ كب جــــــة بد ندســـــية ــــــسبة%)100(روال و ة ـــــ كب جــــــة بد ـــــة املحو ــــــار ف وتـــــوافرت ر، ر

ـسبة%)75( و ة ـ كب جة بد الشاملة يم املفا وتوافرت ض%)100(ر، علـوم ملجـال ـسبة ال و ر،
ـــــ كب جـــــة بد ندســـــية وال العلميـــــة ســـــات املما تـــــوافرت فقـــــد روالفـــــضاء ـــــسبةر و نمـــــا%)100(ة ب ،

سبة و منخفضة جة بد ة املحو ار ف رتوافرت جـة%)45.5(ر بد الـشاملة يم املفـا وتـوافرت، ر،
ــــسبة و ة ــــ العلميـــــة%) 71.4(كب ســــات املما تــــوافرت فقــــد ــــ ند ال التـــــصميم ملجــــال ــــسبة ال رو

ــــسبة و ة ــــ كب جــــة بد ندســــية املحو%)100(روال ــــار ف مــــن أي تــــوافر عــــدم املجــــال،، ــــذا ل ــــة ر
ــسبة و ة ــ كب جــة بد الــشاملة يم املفــا كتــب%) 100(روتــوافر ــ دت و ــ ال املوضــوعات ــ أك رأن

ـــــسبة و العدســــات ــــ القـــــادم يــــل ل العلــــوم معـــــاي ا تتــــضم ولــــم عداديـــــة للمرحلــــة العلــــوم
سبة%)21.5( و الكيميائية التفاعالت وسرعة سبة%)16.25(، ب واملرايا ،)13.75.(%  

الدي ا اسة يـل)2019(رود ل العلـوم معـاي ن تـضم جة د عن الكشف إ ردفت
الباحـث) NGSS(القادم واسـتخدم الـسعودية، يـة العر باململكـة املتوسـطة املرحلة علوم كتب

املتوســــــط ي الثـــــا للـــــصف العلـــــوم كتــــــاب ـــــ اســـــة الد عينـــــة وتمثلــــــت ، ـــــ التحلي الوصـــــفي راملـــــن
اسي الد يربفصليھ الثـا للـصف العلـوم كتـاب محتـو تحليـل بطاقـة ـ اسـة الد أداة وتمثلـت ىن، ر

جميـــع ن تـــضم تـــم أنـــھ النتـــائج ـــرت وأظ القـــادم، يـــل ل العلـــوم معـــاي قائمـــة ضـــوء ـــ املتوســـط
بتكرار ملعاي سة الرئ بتكرار) 247(عاد التخصصية ار ف عد ع عت تو ُمرة، مـرة،) 117(ز

سبة بتكـرار،%)47,4(و ندسـة وال العلميـة سـات املما عد رو ـسبة) 77(ُ و عـد%)31,2(مـرة، و ،
بتكرار الشاملة يم ـسبة) 53(املفا و الفرعيـة%)21,4(مرة، املعـاي ن تـضم أيـضا ـرت أظ كمـا ،

محتـو ـ النظـر إعـادة ـا م التوصـيات بـبعض اسـة الد وخرجـت مختلفـة، ـسب ب ولكن ا ىجميع ر



تحلیل محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة 
 ریم أحمد رمزي الغامدي. د )NGSS(السعودیة في ضوء معاییر العلوم للجیل القادم 
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ـشط وأ العلـوم بمعـايكتب ـا وإثرا املتوسـطة باملرحلـة لتطبيـق)NGSS(ا املعلـم دليـل ر وتطـو ،
معاي مع تتوافق سية تد سات رمما   ).NGSS(ر

ـــ وا ـــ العتي اســة يـــل)2017(رود ل العلـــوم معـــاي تـــوافر مـــدى معرفـــة ـــ إ ـــدفت
للمراحـــل) NGSS(القـــادم العلـــوم كتـــب ي: ـــ والثـــا و و ي، بتـــدا بوحـــدةلالـــسادس املتوســـط

وذلــــك ، ــــ التحلي الوصــــفي املــــن اســــة الد واســــتخدمت الــــسعودية، يــــة العر اململكــــة ــــ رالطاقــــة
الطاقــة وحــدات مــن اســة الد عينــة ونــت وت القــادم، يــل ل العلــوم ملعــاي ا تــضمي مــدى رملعرفــة

للمراحـــل العلـــوم أداة: بكتـــب وتمثلـــت املتوســـط، ي والثـــا و و ي، بتـــدا ـــلالـــسادس اســـة رالد
معــاي ضــوء ــ ا تــصميم تــم محتــو تحليــل اســة)NGSS(ىبطاقــة الد نتــائج ــرت وأظ ــسبة: ر، أن

املراحـل بجميـع الطاقـة وحـدات ـ ندسـية وال العلميـة سـات املما معاي مؤشرات جميع ن رتضم
املتوســــــــط( ي والثـــــــا املتوســــــــط، و و ي، بتــــــــدا معيــــــــار) لالـــــــسادس عــــــــدا مــــــــا منخفـــــــضة، انــــــــت
ستقــــــــصاءال" و بلغــــــــت" تخطـــــــيط متوســــــــطة ــــــــسبة ب جــــــــاء ي بتــــــــدا الــــــــسادس الــــــــصف بكتــــــــاب
لتبلـــــغ%)52.17( املتوســـــط ي الثـــــا الـــــصف كتـــــاب ـــــ املعيـــــار ـــــذا ـــــسبة وانخفـــــضت ،)33.3(%،

معيـار جــاء ــسبة ال ـنفس النمـاذج"و واســتخدام املعــاي"التخطــيط أقــل أن النتـائج ــرت أظ كمــا ،
دفة املـــــــس بالكتـــــــب تــــــضمينا

ً
معيـــــــار لـــــــو"ـــــــو ا وتـــــــصميم يـــــــضاحات ــــــشاء بلغـــــــت" لإ ـــــــسبة ب

و%) 4.34( السادس، الصف يـضمن%) 7.41(بكتاب لـم ن حـ املتوسط، ي الثا الصف بكتاب
املتوسط و الصف بكتاب املعاي ذه من   .لأي

حمامـــھ وآل يعـــان الر اســـة معـــاي)2017(رود ن تـــضم مـــدى ـــ ع التعـــرف ـــ إ ـــدفت
)NGSS (ك واســـــتخدمتـــــ الـــــسعودية، يـــــة العر اململكـــــة ـــــ متوســـــط و للـــــصف العلـــــوم لتـــــب

و للــــــصف العلــــــوم كتــــــب مــــــن اســــــة الد عينــــــة ونــــــت وت ، ــــــ التحلي الوصــــــفي املــــــن اســــــة لالد ر ر
معــــاي قائمـــة ـــ ع يــــة املب املحتـــو تحليـــل بطاقـــة ــــ اســـة الد أداة وتمثلـــت ىمتوســـط، ،)NGSS(ر

اسة الد نتائج رت معـا: روأظ متوسـط) NGSS(يتوافر أو علـوم كتـب ـ منخفـضة ة بـصو لجـاء ر
ــسبة ـــسبة%)33.1(و ب التخصــصية ـــار ف معيـــار تـــوافر وجـــاء ـــ%)57(، متوســـطة ة ـــصو و ر،

منخفـــــضة ة بــــصو جــــاء ندســـــية وال العلميــــة ســــات املما معيــــار أمـــــا ، و للــــصف العلــــوم ركتــــب ر ل
سبة سب%) 24.3(و ب كة املش يم املفا معيار ا   %).18(ةيل

ثانيا
ً

ية:  جن اسات  رالد

اســـة امـــلرد و العلميـــة (Fadl & Kamel, 2020)فـــضل املنـــا تقيـــيم ـــ إ ـــدفت
العلـــــوم مـــــن القـــــادم يـــــل ا معـــــاي ضـــــوء ـــــ ـــــ سا التعلـــــيم مـــــن ـــــ و املرحلـــــة ـــــ املـــــة املت

(NGSS)والنوعيــــــــة الكميــــــــة البيانــــــــات مــــــــع املخــــــــتلط املــــــــن اســــــــة الد واســــــــتخدمت بتحليــــــــلر،
املة املت العلمية املنا من اسة الد عينة ونت وت ، راملحتو ـشف(ى ي) اك والثـا و الـصف لـ

معــاي قائمــة ــ ع يــة املب املحتــو تحليــل بطاقــة ــ اســة الد أداة وتمثلــت ، ــ سا التعلــيم ىمـن ر
)NGSS (الثالثـــة ـــا عاد ـــسة(بأ الرئ ـــار ف و يم واملفـــا ســـات ن)راملما ـــرت وأظ اســــة، الد أن: رتـــائج

القـــــادم يـــــل ل العلـــــوم معـــــاي و) NGSS(ـــــسبة الـــــصف ي%)14,31(لـــــ الثـــــا الـــــصف ـــــ و ،
)30,71.(%  

ــــ ب اســــة يود العلــــوم)Perry, 2018(ر كتــــاب موائمــــة مــــدى ــــ ع التعــــرف ــــ إ ــــدفت
القــــادم يــــل ل العلــــوم معــــاي مــــع املفتوحــــة ــــ واســــتخدم) NGSS(راملد املتحــــدة، اململكــــة تــــ

وتمثلـــت املفتوحـــة، العلــوم كتـــب مـــن اســة الد عينـــة ونـــت وت ، ــ التحلي الوصـــفي املـــن اســة رالد ر
معــــــاي قائمــــــة ــــــ ع يــــــة املب املحتــــــو تحليــــــل بطاقــــــة ــــــ اســــــة الد ىأداة نتــــــائج)NGSS(ر ــــــرت وأظ ،
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اســة القـــادم: رالد يـــل ل العلــوم معـــاي معظـــم املفتـــوح،) NGSS(تـــوافر ـــ املد العلـــوم كتــاب رـــ
القادموقد يل ل العلوم معاي جميع يحقق ي ل لھ را تطو اسة الد مت

ً
  .ر

اسـة وســكيلــولمرود ــنج و ي وسـي  ,Holm, Alam, Seki-Wong & Skiles) وعــالم
معــــاي(2017 نظــــام ودمــــج تحليــــل ــــ إ املتحـــــدة(NGSS)ــــدفت الواليــــات ــــ العلــــوم منــــا ــــ

ضـ ـ الثـامن، ـ إ الـسادس الـصف من كية الـشاملة،مر يم واملفـا ـة، املحو ـار ف معـاي روء
فـــردي، ل ــــش الـــصف مـــستو ومعــــاي ندســـية، وال العلميـــة ســـات ىواملما اســــةر الد رواســـتخدمت
الـــــصف مـــــن العلـــــوم كتــــب مـــــن اســـــة الد عينـــــة ونـــــت وت الوصـــــفي، الثـــــامنراملــــن ـــــ إ ،الـــــسادس

املح تحليــــل طاقـــة و ، املعــــاي قائمـــة ــــ اســـة الد أداة اســــةروتمثلـــت الد نتـــائج ــــرت وأظ ، رتـــو أن: ى
العلــــــــوم معــــــــاي مــــــــع جيــــــــد ل ــــــــش تتوافــــــــق ال الطــــــــالب وعينــــــــات املعلــــــــم ودليــــــــل الطالــــــــب، كتـــــــاب

اسية الد املنا ا غط ال   .رللموضوعات

نــــو أ اســــة رود معــــاي) Arnow, 2015 (ر ــــ ع اعتمــــادا العلــــوم مــــن ر تطــــو ــــ إ ــــدفت
ً

القــــــــادم يــــــــل ل اح) NGSS(العلــــــــوم ــــــــة املــــــــنملواج اســــــــة الد واســــــــتخدمت ن، املعلمــــــــ رتياجــــــــات
ساســـــية، املرحلــــة ـــــ العلــــوم ـــــ معل مــــن اســــة الد عينـــــة ونــــت وت ، ـــــ التحلي املــــس رالوصــــفي

اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت وأظ ، املحتـــــو تحليـــــل طاقـــــة و بانة، اســـــ ـــــ اســـــة الد أداة روتمثلـــــت ر: ىر تطـــــو
معاي تدمج ال العلوم النموذجية س الدر من القادمومجموعة يل ل مع)NGSS(العلوم ،

ندسة وال اضيات والر العلوم ن ب ط والر ئة، الب   .  معاي

اسـة وجوفيـت رود حيــاء(Bowman & Govett, 2014) بومـان مـن ـط ـ إ رـدفت
القـــادم يـــل ل العلـــوم معـــاي مـــع كيـــة مر ـــس ت واليـــة ـــ ـــة الثانو نـــة)NGSS(للمرحلـــة ومقا ر،

ح القـادممن يـل ل العلوم معاي من مجموعة ع معتمد من مع التقليدي ،)NGSS(ياء
التقليـدي حيـاء ـ ن مـن اسـة الد عينـة ونت وت ، التحلي الوصفي املن اسة الد رواستخدمت ر
بطاقـة ـ اسـة الد أداة وتمثلـت القـادم، يـل ل العلـوم معاي من مجموعة ع معتمد من رمع

املح معـــايتحليـــل قائمــــة ــــ ع يــــة املب اســــة)NGSS(ىتــــو الد نتــــائج ــــرت وأظ العلــــوم: ر، معــــاي أن
القــادم يــل باملنــا) NGSS(ل نــة مقا الناقــد ــ والتفك التقنيــة ات ــا مل الطلبــة علــيم ــ رــساعد ر

التقليدية   .حياء

السابقة اسات الد ع العام   :رالتعليق

الـــس اســـات الد ـــ ع العـــام التعليـــق وذلـــكريمكـــن خـــتالف، و فـــادة أوجـــھ يـــان ب ابقة
ي   :فيما

العلـــــوم - معــــاي ن تـــــضم جــــة د ــــ ع التعـــــرف ن بــــ الــــسابقة والبحـــــوث اســــات الد نــــوع رت ر
القـادم يـل الــصف) NGSS(ل ن بـ مـا وتنوعـت املتوسـطة، املرحلـة ــ العلـوم كتـاب ـ

حمامـــــــھ وآل يعــــــــان الر اســــــــة كد املتوســـــــط رو ي)2017(ل الثــــــــا والــــــــصف املتوســــــــط؛
الـــــدي ا اســـــة والـــــشيخ)2019(ركد نوافلـــــة اســـــة د ـــــا وم املتوســـــط الثالـــــث والـــــصف ر؛

عداديـــة)2020( باملرحلـــة العلـــوم كتـــب تحليـــل ـــ الثالثـــة الـــصفوف جمـــع مـــا ـــا وم ؛
ب شــــــا اســـــة ركد اســـــة)2019(ر ود وحــــــدةPerry (2018(ر، تحليــــــل اعتمـــــد مــــــا ـــــا وم ؛

واملر" الطاقــــة" ساســـــية املرحلــــة ن يـــــلبـــــ ل العلـــــوم معــــاي ضـــــوء ــــ املتوســـــطة حلــــة
ــ وا ــ العتي اســة كد املرحلــة)2017(رالقـادم ــ العلــوم كتــب بتحليــل قـام مــا ــا وم ؛



تحلیل محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة 
 ریم أحمد رمزي الغامدي. د )NGSS(السعودیة في ضوء معاییر العلوم للجیل القادم 

 

 

100 

اسـة كد  ,Holm, Alam, Seki-Wong & Skiles)؛Fadl & Kamel (2020)رساسـية
اسـة ،(2017 كد القـادم يـل ا معـاي ضـوء ـ حيـاء محتـو تحليـل رأو  & Bowman ى

Govett (2014)القــــادم يـــل ل العلــــوم معـــاي ــــ ع اعتمـــادا العلــــوم مـــن ر تطــــو أو ؛
ً

)NGSS (اسة  .Arnow (2015(ركد

وانـــــب - با يتعلـــــق فيمــــا الـــــسابقة والبحــــوث اســـــات الد مـــــن اليــــة ا اســـــة الد رــــستفيد ر
داة نـــاء و ـــة، التحليـــل(النظر بطاقـــة)بطاقـــة ـــ ع اســـات الد جميـــع أجمعـــت حيـــث ر؛

القـــادمال يـــل ل العلـــوم معـــاي ضـــوء ـــ العلـــوم كتـــب لتحليـــل كـــأداة ،)NGSS(تحليـــل
بطاقــــــــة ــــــــ إ باإلضــــــــافة ن املعلمــــــــ اء آ لفحــــــــص بانة اســــــــ اســــــــتخدمت واحــــــــدة اســــــــة رود ر
القــــــــادم، يــــــــل ل العلــــــــوم معــــــــاي ضــــــــوء ــــــــ العلــــــــوم مــــــــن لتحليــــــــل وذلــــــــك التحليــــــــل؛

ا ر لتطو ن املعلم  . واحتياجات

و - اسات الد تلك اسـيةرأوصت الد باملراحـل العلـوم ات مقـر تحليل بالتوسع رالبحوث ر
نـــة مقا ــ إ باإلضـــافة القــادم، يـــل ل العلــوم ملعــاي املـــة ال القائمــة ضـــوء ــ راملتنوعــة

اسية الد باملراحل املتنوعة بالصفوف العلوم ات مقر الثالثة املعاي عاد أ روجود   .ر

وا - اســــــات، الد عــــــن اليــــــة ا اســــــة الد روتختلــــــف اتر مقــــــر تحليــــــل ــــــ الــــــسابقة رلبحــــــوث
الـــــــسعودية يـــــــة العر باململكــــــة املتوســـــــطة باملرحلـــــــة الثالثــــــة بالـــــــصفوف الـــــــستة العلــــــوم
ــــا عاد بأ القــــادم يــــل ل العلــــوم ملعــــاي املــــة ال القائمــــة ضــــوء ــــ ن اســــي الد ا ربفـــصل

التخصــــــصية(الثالثــــــة ــــــار ف كة، املــــــش يم املفــــــا ندســــــية، وال العلميــــــة ســــــات ،)راملما
الــسابقة؛ اســات الد جميــع ــ يحــدث مــالم ــذا و الفرعيــة، وتحــت الفرعيــة، ــا رومعاي
واحـــد س لـــد العلـــوم ات مقـــر تحليـــل ـــ ع الـــسابقة اســـات الد معظـــم اقتـــصرت رحيـــث رر
الثالثـة ات املقـر تحليـل أو ، ـ ا د صف واحد مقر أو مختلفة صفوف رالطاقة رر

ل العلـــــــوم ملعــــــــاي ــــــــسة الرئ عـــــــاد ضــــــــوء يــــــــةـــــــ العر اململكــــــــة وخـــــــارج القــــــــادم يــــــــل
القـــادم يـــل ل العلـــوم بمعـــاي الثالثـــة عـــاد ـــسب نـــة مقا ـــ إ باإلضـــافة رالـــسعودية؛

التخصصية( ار ف كة، املش يم املفا ندسية، وال العلمية سات الـصفوف) راملما ن بـ
السعودية ية العر باململكة املتوسطة باملرحلة  .الثالثة

ونتائ امليدانيةإجراءات اسة الد   :رج

تحقيق واعتمدت اسة، الد وعينة مجتمع تحديد اسة الد إجراءات رشملت ر
القادم يل ل العلوم معاي قائمة ع ا داف العلوم)NGSS(أ من تحليل بطاقة ا عل لتب ،

القادم، يل ل العلوم معاي ضوء السعودية ية العر اململكة املتوسطة دفباملرحلة وال
العلوم كتب محتو القادم يل ل العلوم معاي ن تضم جة د عن الكشف ما م س ىالرئ ر

لذلك موجز عرضا ي وفيما السعودية، ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة
ً

.  

أوال
ً

اسة:  الد وعينة  رمجتمع

وطالبات طالب ع ة املقر العلوم كتب موضوعات من اسة الد مجتمع و رت ر ن
ااملرح الد للعام السعودية ية العر اململكة املتوسطة عينة2020/2021رلة ونت وت م،

وطالبات طالب ع ة املقر العلوم كتب موضوعات و اسة الد مجتمع امل من اسة رالد ر ر
ا الد للعام السعودية ية العر اململكة ن اسي الد ن بالفصل املتوسطة راملرحلة ر

عد2020/2021 والبالغ وعينةم، مجتمع ع تو التا دو ا و و اسية، د كتب ست ا زد ل ر
اسة   : رالد
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  1 :لجدو

السعودية ية العر اململكة املتوسطة املرحلة طالب ع ة املقر العلوم  ركتب

  الكتاب  م
الفصل

ا   رالد
عدد

  الوحدات
عدد

  لالفصو
عدد

س   والدر
عدد

  الصفحات
  219  14  6  3  لو  1

2  

العلوم
للصف

لو
  املتوسط

ي   228  14  7  3  الثا

  216  13  6  3  لو  3

4  

العلوم
للصف
ي الثا

 املتوسط
ي   214  14  6  3  الثا

  218  15  6  3  لو  5

6  

العلوم
للصف
الثالث

 املتوسط
ي   204  13  6  3  الثا

 1299  83  37  18  املجموع
 

ثانيا
ً

القادم:  يل ل العلوم معاي   )NGSS(قائمة

القائمــــ مــــن ــــدف القــــادم:ةال يــــل ل العلــــوم معــــاي كتــــب) NGSS(تحديــــد ــــ تــــوافر ــــ ب ي ــــ ال
السعودية ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة  .العلوم

القائمـــــة إعـــــداد قائمـــــة: مـــــصادر اشـــــتقاق القـــــادمتـــــم يـــــل ل العلـــــوم خـــــالل) NGSS(معـــــاي مـــــن
ساســــية املعــــاي وثيقــــة ــــ إ مخــــتص،)NGSS Lead States, 2013(الرجــــوع ــــ ع ا وعرضــــ

القائمـــــة اســـــتخدمت ـــــ ال والبحـــــوث اســـــات الد ـــــ املوجـــــودة القـــــوائم مـــــع ـــــا ومطابق جمـــــة، ربال
اسة د ا وم القادم يل ل العلوم ملعاي املة العبدلية)2019(سطل: رال تـم)2016(؛ ذلك و ؛

إ م) 131(لالوصو ع ا عرض تم ولية، القائمة فر تحت مؤشرا
ً

ن املحكمـ مـن جموعة
العلـــوم( س تـــد وطـــر رمنـــا القائمـــة) ق عناصـــر ـــ ع م اتفـــاق ـــسبة انـــت و ا، صـــدق مـــن للتأكـــد
العلــــــوم،%)96( ـــــ العلميـــــة ئـــــة الب لتناســــــب القائمـــــة ـــــ الـــــصياغات عــــــض عـــــديل تـــــم حيـــــث ؛

سة الرئ القائمة عن تختلف ال ح ا؛ معاي جميع ع بقاء   .و

للقا ائيــة ال ة القــادم: ئمــةرالــصو يــل ل العلــوم معــاي لقائمــة ائيــة ال ة الــصو ) NGSS(رجــاءت
ــا م ينــدرج أساســية، عــاد أ ثالثــة ــ املتوســطة باملرحلــة العلــوم و) 21(كتــب ، ــ فر ) 131(معيــار

ي كما ، فر تحت مؤشرا
ً

:  
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  2: لجدو
عدد القادمقائمة يل ل العلوم املرتبطة)NGSS(معاي واملؤشرات   ا،

سة  م الرئ الفرعية  املعاي املعاي املؤشرات  عدد   عدد
أوال
ً

ندسية   وال العلمية سات املما رعد ُ  8  48  
ثانيا
ً

كة   املش يم املفا عد ُ  7  23  
ثالثا
ً

التخصصية   ار ف عد ُ  5  60  
  131  20  إجما

اســــة،   الد أســــئلة مــــن و الــــسؤال ــــ ع جابــــة تــــم ــــو ي ـــذلك رو ل ان معــــاي لعلــــوممــــا
القـادم يـل يــة) NGSS(ل العر باململكـة املتوسـطة للمرحلــة العلـوم كتـب ــ تـوافر ـ ب ي ــ ال

  السعودية؟

القادم: ثالثا يل ل العلوم معاي ضوء املتوسطة باملرحلة العلوم من تحليل   بطاقة

البطاقـــة مـــن ــدف معـــ: ال ن تـــضم جـــة د عـــن الكـــشف ـــ البطاقـــة مـــن س الـــرئ ـــدف ال ايرتمثـــل
القـــــادم يـــــل ل يـــــة) NGSS(العلــــوم العر باململكـــــة املتوســـــطة للمرحلـــــة العلـــــوم كتـــــب محتـــــو ىـــــ

الفرعيـــة ـــداف مـــن مجموعـــة ـــ إ وتفرعـــھ ـــالـــسعودية؛ نتمثلـــت تـــضم جـــة د عـــن رالكـــشف
القــــادم يـــــل ل العلــــوم و) NGSS(معــــاي ن اســـــي الد ن الفــــصل ـــــ العلــــوم كتــــاب محتـــــو لــــ رى

للصف ي السعوديةوالثا ية العر باململكة املتوسط والثالث ي والثا ،  .لو

التحليــل أداة ن: صــدق املحكمــ مــن مجموعــة ــ ع ا عرضــ التحليــل أداة صــدق مــن التحقــق تــم
داء ـ ع م اتفـاق ـسبة انـت و العلوم، س تد وطر بمنا ن راملختص يؤكـد%)94,23(ق ممـا ،

يـــــل ل العلـــــوم بمعـــــاي داة تبـــــاط الثالثـــــةرا عـــــاده بأ ندســـــية،(القـــــادم وال العلميـــــة ســـــات راملما
التخصصية ار ف و كة، املش يم   ).واملفا

التحليـل التحليـل: ثبـات أداة ثبـات حــساب املحتـو(تـم تحليـل الباحثــة،) ىبطاقــة قيـام خـالل مــن
ميلــــة يىأخـــــرزو الثـــــا للـــــصف و ـــــ ا الد الفــــصل كتـــــاب ـــــو و الـــــستة، الكتــــب أحـــــد لبتحليـــــل ر

معادلــةامل اســتخدام ثــم التخــصص، نفــس ــ أخــر ميلــة و الباحثــة، تحليــل خــالل مــن ىتوســط، ز
ر تفاق) Cooper(و سبة يساب كما النتائج انت و ،:  

  3: لجدو

املتوسط ي الثا للصف و ا الد الفصل كتاب ع فراد تحليل اتفاق لسب   ر

معاي عاد تحليل  أ
  الباحثة

تحليل
  الزميلة

اطنق
  تفاق

نقاط
  ختالف

سبة
  الثبات

العلمية سات املما رعد ُ

ندسية   وال
327 

312  312  15  95,4%  

كة املش يم املفا عد ُ  98  105  98  7  93,3%  

التخصصية ار ف عد ُ  9  10  9  1  90%  

  %96,5  23  419  441  434  جما
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وصــــ ن التحليلـــ ن بــــ تفـــاق ــــسبة أن الــــسابق ـــدو ا مــــن ــــ%)96,5(لتليتـــ و ،
الثبات من عال بقدار تتمتع التحليل بطاقة و ت ذلك و عالية، ثبات ِسبة   .ن

التحليل ي: إجراءات فيما التحليل إجراءات   :تمثلت

التحليــــل - الثالثــــة،: فئــــات القــــادم يــــل ل العلــــوم معــــاي عــــاد أ ــــ التحليــــل فئــــات تمثلــــت
نـدر و ندسـية وال العلميـة سـات املما فرعيـة،روتمثلت معـاي ثمانيـة منـھ مؤشـرا) 48(ج

ً

فرعيـــة، معـــاي ســـعبة ـــا م نـــدرج و كة، املـــش يم واملفـــا ، ـــ فر تحـــت) 23(تحـــت مؤشـــرا
ً

فرعية، معاي خمسة ا م ندرج و التخصصية، ار ف و ، فر) 60(فر تحت مؤشرا
ً

.  

التحليـــل - ملالءم:وحــدات للمحتـــو يل ــ و تحليـــل وحــدة الفقـــرة موضـــوعىاعتمــدت ــا
اسة   .رالد

التحليـــل - ن: عينـــة بالفـــصل املتوســـطة املرحلـــة وطالبـــات طـــالب ـــ ع ة املقـــر العلـــوم ركتـــب
ـــ ا الد للعـــام الــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــ ن اســي رالد ا2020/2021ر عـــدد والبـــالغ م،

ب، والتجــا ـشطة، و ، والـصو ال، شـ و الفقـرات، شـملت بحيـث اسـية، د كتـب رسـت رر
ستقصاء، اللغوو ثراء و رس والف غلفة، من، ل بعد واس ن، يوالتما  .ر

التحليــــــل - عمليـــــة طــــــالب:تنفيـــــذ ـــــ ع ة املقــــــر العلـــــوم كتــــــب ـــــ ع التحليـــــل عمليــــــة رتمـــــت
للعــــام الــــسعودية يــــة العر اململكــــة ــــ ن اســــي الد ن بالفــــصل املتوســــطة املرحلــــة روطالبــــات

ـــــ ا اســـــي2020/2021رالد د كتـــــب ســـــت ا عـــــدد والبـــــالغ ـــــرم، ع اســـــة الد واعتمـــــدت رة،
حــــساب ثـــم مؤشـــر، ـــل ل الـــصفحة، قـــم وضـــع خـــالل مـــن ن التـــضم جـــة د عـــن رالكـــشف ر
ـــسبة ال ــساب اســية، د ســنة ــل ل ات التكــرا اجمــا وحــساب كتــاب، ــل ــ ات رالتكــرا ر ر
وذلــــــك ن، التــــــضم جــــــة لد كمعيــــــار ات مــــــستو عــــــة أ وتحديــــــد ن، التــــــضم جــــــة لد ـــــة راملئو ر ر

ــ اسـات الد لــبعض ـربـالرجوع ا اســة د ـا وم املجــال، ب)2019(رنفـس شــا ؛)2019(ر؛
والشيخ ي) 2020(نوافلة   :كما

  4: لجدو

القــــــــادم يــــــــل ل العلــــــــوم معــــــــاي ن تــــــــضم جــــــــة د للمرحلــــــــة) NGSS(رتقـــــــدير العلــــــــوم كتــــــــب ــــــــ
السعودية ية العر باململكة  املتوسطة

ن للتضم ة املئو سبة ن ال التضم جة   رد

  مرتفعة  %)100(إ%) 75(من

  متوسطة %)75(إ%) 50(من

  منخفضة %)50(إ%) 25(من

جدا %)25(إ%) 0(من منخفضة
ً

  

ا ومناقش ا وتفس اسة الد لنتائج مفصال عرضا ي روفيما
ً ً

.  

  



تحلیل محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة 
 ریم أحمد رمزي الغامدي. د )NGSS(السعودیة في ضوء معاییر العلوم للجیل القادم 
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ا ومناقش ا وتفس التحليل، بطاقة   :نتائج

ل العلـــوم معـــاي ن تـــضم جـــة لد مفـــصال عرضـــا التاليـــة النتـــائج نـــاو رت
ً ً ـــل القـــادم يـــل

ي كما السعودية، ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة العلوم كتب   :ىمحتو

ي الثا السؤال   :نتائج

ـــ ع ي الثـــا الـــسؤال القـــادم: يـــنص يـــل ل العلـــوم معـــاي ن تـــضم جـــة د ـــ) NGSS(رمـــا
ع جابــــــة وتمـــــت الــــــسعودية؟، يــــــة العر باململكـــــة املتوســــــطة للمرحلــــــة العلـــــوم كتــــــب نــــــھىمحتـــــو

القـــادم يــل ل العلــوم معــاي مــن معيــار ـــل ن تــضم جــة لد ــة املئو ــسبة وال ات، التكــرا ربحــساب ر
)NGSS (ي كما السعودية، ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة العلوم كتب  : ىمحتو

  5: لجدو

القــــــ يــــــل ل العلــــــوم معــــــاي مــــــن معيــــــار ــــــل ن تــــــضم جــــــة لد ــــــة املئو ــــــسبة وال ات، رالتكــــــرا ادمر
)NGSS (السعودية ية العر باململكة املتوسطة للمرحلة العلوم كتب   ىمحتو

و ي  لالصف الثا الثالث  الصف   الصف
  املعاي

ي  لو سبة  مجموع  الثا ي  لو ال سبة  مجموع  الثا ي  لو ال سبة  مجموع  الثا  ال

ما
ج

  

بة
س

ال
  

أوال
ً

  
سات املما رعد ُ

العلمية
ندسية   وال

329 389  718  82,9 327 340  667 75,6 403 361  764 79,0 2149 79,2 

ثانيا
ً

 
يم املفا عد ُ

كة  املش
48  64  112  12,9 98  80  178 20,2 70  83  153 15,8 443 16,3 

ثالثا
ً

 
ار ف عد ُ

 التخصصية
2  34  36  4,2 9  28  37 4,2 10  40  50 5,2 123 4,5 

 100 2715 100 967  484  483 100 882  448  434 100  866  487  379 مجموع
سبة         100  50,1  49,9    100  50,8  49,2    100  56,2  43,8  ال

للمرحلـــة العلـــوم كتــب محتـــو تحليـــل لنتــائج املفـــصلة حـــصائية البيانــات ـــ إ ىبــالنظر
القــادم يـل ل العلــوم معــاي ضــوء ـ الــسعودية يــة العر باململكــة مــا)NGSS(املتوسـطة يتــ ،

  : ي

يــلتـضم - ل العلــوم ملعــاي ــسة الرئ عــاد ميــع املتوســطة للمرحلــة العلــوم كتــب ن
الثالثـــــــة)NGSS(القـــــــادم عــــــــاد لأل ات التكـــــــرا مجمـــــــوع جــــــــاء حيـــــــث ــــــــسبة)2715(ر؛ و ،

ي%)100( ــاال الثالثــة عــاد ــ ع عــت تو جــاء: ز؛ ندســية وال العلميــة ســات املما رعــد ُ

ات تكــــــــرا بمجمـــــــــوع و ـــــــــب ت ال رــــــــ ـــــــــسبة)2149(ل و ن%)79,2(، تـــــــــضم جـــــــــة د و ر،
ات تكــرا بمجمـوع ي الثــا ـب ت ال ـ جــاء كة املـش يم املفـا عــد نمـا ب رمرتفعـة، ُ)443(،

ــسبة ــ%)16,3(و جــاء التخصــصية ــار ف عــد و جــدا، منخفــضة ن تــضم جــة د و ،ُ ً
ر

ات تكــرا بمجمــوع الثالــث ــب ت ــسبة)123(رال و منخ%)4,5(، ن تــضم جــة د و فــضةر،
جدا
ً

. 

العلــــوم - ملعــــاي ــــسة الرئ عــــاد ميــــع املتوســــط و للــــصف العلــــوم كتــــب ن لتــــضم
القــادم يــل الثالثــة)NGSS(ل عــاد لأل ات التكــرا مجمــوع جــاء حيــث ــسبة)866(ر؛ و ،

ي%)100( ــاال الثالثــة عــاد ــ ع عــت تو جــاء: ز؛ ندســية وال العلميــة ســات املما رعــد ُ

بم و ب ت اتلال تكرا سبة)718(رجموع و مرتفعـة،%)82,9(، ن تضم جة د و ر،
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ات تكــرا بمجمــوع ي الثــا ــب ت ال ــ جــاء كة املــش يم املفــا عــد نمــا رب ــسبة)112(ُ و ،
ــب%)12,9( ت ال ــ جــاء التخصــصية ــار ف عــد و جــدا، منخفــضة ن تــضم جــة د و ،ُ ً

ر
ات تكـــــرا بمجمـــــوع ـــــسبة)36(رالثالـــــث و د%)4,2(، و جـــــدا،، منخفـــــضة ن تـــــضم جـــــة

ً
ر

ـــــة متقا ي الثــــا ــــ ا الد والفـــــصل و ــــ ا الد الفــــصل ن بـــــ عــــاد ــــسبة روجــــاءت ر لر
ي%)%56,2 : 43,8( الثا ا الد للفصل أفضلية و  .ر،

العلــــوم - ملعــــاي ــــسة الرئ عــــاد ميــــع املتوســــط و للــــصف العلــــوم كتــــب ن لتــــضم
القــادم يــل التكــ)NGSS(ل مجمــوع جــاء حيــث ل؛ ات الثالثــةررا عــاد ــسبة)882(أل و ،

ي%)100( ــاال الثالثــة عــاد ــ ع عــت تو جــاء: ز؛ ندســية وال العلميــة ســات املما رعــد ُ

ات تكرا بمجموع و ب ت رال سبة)667(ل و مرتفعـة،%)75,6(، ن تضم جة د و ر،
ات تكــرا بمجمــوع ي الثــا ــب ت ال ــ جــاء كة املــش يم املفــا عــد نمــا رب ــسبة،)178(ُ و

ــــب)20,2( ت ال ــــ جـــاء التخصــــصية ـــار ف عــــد و جــــدا، منخفـــضة ن تــــضم جـــة د و ،ُ ً
ر

ات تكـــــرا بمجمـــــوع ـــــسبة)37(رالثالـــــث و جـــــدا،%)4,2(، منخفـــــضة ن تـــــضم جـــــة د و ،
ً

ر
ـــــة متقا ي الثــــا ــــ ا الد والفـــــصل و ــــ ا الد الفــــصل ن بـــــ عــــاد ــــسبة روجــــاءت ر لر

جدا%)%50,8:49,2( سيطة أفضلية و ي، الثا ا الد  .رللفصل

العلــــوم - ملعــــاي ــــسة الرئ عــــاد ميــــع املتوســــط و للــــصف العلــــوم كتــــب ن لتــــضم
القــادم يــل الثالثــة)NGSS(ل عــاد لأل ات التكــرا مجمــوع جــاء حيــث ــسبة)967(ر؛ و ،

ي%)100( ــاال الثالثــة عــاد ــ ع عــت تو جــاء: ز؛ ندســية وال العلميــة ســات املما رعــد ُ

اتال تكرا بمجموع و ب رت سبة)764(ل و مرتفعـة،%)79,0(، ن تضم جة د و ر،
ات تكــرا بمجمــوع ي الثــا ــب ت ال ــ جــاء كة املــش يم املفــا عــد نمــا رب ــسبة)153(ُ و ،

ــــب)15,8( ت ال ــــ جـــاء التخصــــصية ـــار ف عــــد و جــــدا، منخفـــضة ن تــــضم جـــة د و ،ُ ً
ر

ات تكـــــرا بمجمـــــوع ـــــسبة)50(رالثالـــــث و جـــــدا،%)5,2(، منخفـــــضة ن تـــــضم جـــــة د و ،
ً

ر
ـــــة متقا ي الثــــا ــــ ا الد والفـــــصل و ــــ ا الد الفــــصل ن بـــــ عــــاد ــــسبة روجــــاءت ر لر

ي)%50,1:49,9( الثا ا الد للفصل طفيفة أفضلية و  .ر،
عــــاد ميـــع املتوســــطة للمرحلـــة العلــــوم كتـــب ن تــــضم يتـــ ســــبق مـــا ــــ ع نـــاءا و

ً

ل العلــوم ملعــاي ــسة القــادمالرئ مـــن)NGSS(يــل ــل اســة د مــع إجمــاال يجــة الن ــذه وتتفــق ر،
ً

 :
والــشيخ العلــوم)2020(نوافلــة ملعــاي ــسة الرئ عــاد جميــع ن تــضم ــ إ ــا نتائج ت أشــا ــ وال ر،
القــــادم يــــل ب) NGSS(ل شــــا اســــة ود بالــــسعودية، املتوســــط الثالــــث للــــصف العلــــوم كتــــاب رــــ ر

ـــ) 2019( إ ــــا نتائج ت أشـــا ـــ القــــادمروال يـــل ل العلــــوم ملعـــاي ــــسة الرئ عـــاد جميـــع ن تــــضم
الـــدي ا اســـة ود بمـــصر، عداديـــة جميـــع)2019(رباملرحلـــة ن تـــضم ـــ إ ـــا نتائج ت أشـــا ـــ وال ر،

بالـسعودية، املتوسـط ي الثـا الـصف علـوم كتـاب ـ القـادم يل ل العلوم ملعاي سة الرئ عاد
حمامـــھ وآل يعـــان وا)2017(الر ملعـــاي، ـــسة الرئ عـــاد جميـــع ن تـــضم ـــ إ ـــا نتائج ت أشـــا ـــ رل

الـــــسعودية، يــــة العر اململكــــة ــــ متوســـــط و للــــصف العلــــوم كتــــب ـــــ القــــادم يــــل ل لالعلــــوم
ــ ب اســة يود ملعــاي) )Perry, 2018(ر ــسة الرئ عــاد جميــع ن تــضم ــ إ ــا نتائج ت أشــا ــ وال ر،

العل كتب القادم يل ل كتـبالعلوم إن ـ إ إجمـاال يجـة الن ذه عز و املفتوحة؛ املد وم
ً ي ر

سلـــــسلة كتـــــب ـــــ الـــــسعودية، يـــــة العر باململكـــــة الثالثـــــة ا بـــــصفوف املتوســـــطة للمرحلـــــة العلـــــوم
يـــل العلميـــة) McGraw-Hill(وماجر بيـــة لل القوميـــة املعـــاي أســـاس ـــ ع يـــة ـــ)NSES(املب وال ،

ة املطـــو املعـــاي ا أساســـ ـــ ع ـــ القـــادمرب يـــل ل العلـــوم معـــاي ـــ ـــتم)NGSS(املتمثلـــة ـــ وال ،
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العلـــم وتطبيقـــات والتكنولوجيــة، ندســـية وال العلميــة العلـــوم مختلــف ـــ ابط ــ امل ـــم الف ر بتطــو
املجتمــع ــ ه القــائمروآثــا ــ العل ستقــصاء و ــ التفك وأســاليب ــ املعر العمــق خــالل مــن وذلــك ،

وال العلمية سة املما التكنولوجيةرع بالتقنيات واملدعومة  .ندسية،

الثالث السؤال   :نتائج

ــ ع الثالــث الــسؤال القــادم: يــنص يــل ل العلــوم معــاي ن تــضم جــة د ــ) NGSS(رمــا
عنـــھ جابـــة وتمـــت الـــسعودية؟، يـــة العر باململكـــة املتوســـط و للـــصف العلـــوم كتـــب لمحتـــو ى

تـــــ جـــــة لد ـــــة املئو ـــــسبة وال ات، التكـــــرا ربحـــــساب القـــــادمر يـــــل ل العلـــــوم ومعـــــاي عـــــد ـــــل ن ضم
)NGSS (،الـسعودية يـة العر باململكة املتوسط و للصف العلوم كتب محتو ا لاملرتبطة ى

ي   :كما

  6: لجدو

القـــادم يـــل ل العلـــوم ومعـــاي عـــد ـــل ن تـــضم جـــة لد ـــة املئو ـــسبة وال ات، رالتكـــرا ) NGSS(ر
العلو كتب محتو ا السعوديةىاملرتبطة ية العر باململكة املتوسط و للصف   لم

ن التضم جة   رد
و ي  لالكتاب الثا   الكتاب

اد
ع

  

  املعاي
سبة  التكرار سبة  التكرار  ال   ال

ما
ج

إ
ت

اا
كر

لت
ا

ر
ة  
ئو

امل
بة

س
ال

و   وتحديد: لاملعيار سئلة طرح
  %32.33  280 30.2  147 35.1 133  التاملشك

ي الثا النماذج: املعيار استخدام ر   %14.67  127  15.2  74  14.0 53تطو
الثالث وتنفيذ: املعيار تخطيط

  %12.01  104  12.5  61  11.3 43  ستقصاء

ع الرا البيانات: املعيار تحليل
ا   %4.50  39  4.3  21  4.7 18  .وتفس

امس ا التفكاستخ: املعيار دام
ي اسو وا ا   %6.12  53  5.1  25  7.4 28  الر

السادس ات: املعيار التفس بناء
لو ا   %4.16  36  3.7  18  4.7 18  لوتصميم

ع السا بالدليل: املعيار   %2.77  24  2.3  11  3.4 13  املناقشة
وال

أ
ً  :

ية
س

ند
وال

ية
لم

لع
تا

سا
ما

امل
عد

ر
ُ

 
الثامن املعلومات: املعيار جمع

ن خر مع والتواصل ا م   %6.35  55  6.6  32  6.1 23  وتقو

  %82.91  718  79.9  389  86.8  329  املجموع
و نماط: لاملعيار أو   %3.70  32  4.9  24  2.1 8  النماذج

ي الثا يجة: املعيار والن ب   %2.42  21  2.7  13  2.1 8  الس
الثالث سبة: املعيار وال م ا

  %1.50  13  0.8  4  2.4 9  والكمية

عامل الرا النظام: عيار ونماذج   %2.08  18  2.1  10  2.1 8  النظم
امس ا واملادة: املعيار   %0.69  6  0.2  1  1.3 5  الطاقة

السادس والوظيفة: املعيار كيب   %0.81  7  0.8  4  0.8 3  ال

يا
ًثان  :

كة
ش

امل
يم

فا
امل

عد
ُ

  

ع السا والتغ: املعيار   %1.73  15  1.6  8  1.8 7  الثبات
  %12.93  112  13.1  64  12.7  48  املجموع

و ل: لاملعيار لل زء ا   %0.23  2  0.4  2 0.0 0  من
ي الثا ية: املعيار البي   %2.19  19  3.9  19  0.0 0  نظمة

الثالث اثة: املعيار   %0.00  0  0.0  0  0.0 0  رالو

ثا
ثا

ًل  :
ار

ف
عد

ُ

ية
ص

ص
خ

لت
ا

ع   الرا والتطو: املعيار   %0.81  7  1.4  7  0.0 0رنتخاب
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ن التضم جة   رد
و ي  لالكتاب الثا   الكتاب

اد
ع

  

  املعاي
سبة  التكرار سبة  التكرار  ال   ال

ما
ج

إ
ت

اا
كر

لت
ا

ر
ة  
ئو

امل
بة

س
ال

  الطبي  
ا ا العلوم: مساملعيار تطبيقات

والتكنولوجيا ندسة   %0.92  8  1.2  6  0.5 2  وال

  %4.16  36  7.0  34  0.5  2  املجموع
املتوسط و الصف كتاب   %100  866  %100  487  %100  379  لإجما

للــــصف العلـــوم كتـــب محتـــو تحليـــل لنتـــائج املفـــصلة حـــصائية البيانـــات ـــ إ ىبـــالنظر
ية العر باململكة املتوسط القادملو يل ل العلوم معاي ضوء يت)NGSS(السعودية ،

ي  :ما

العلــــوم - ملعــــاي ــــسة الرئ عــــاد ميــــع املتوســــط و للــــصف العلــــوم كتــــب ن لتــــضم
القــادم يــل الثالثــة)NGSS(ل عــاد لأل ات التكــرا مجمــوع جــاء حيــث ــسبة)866(ر؛ و ،

ـ%)100( ا الد الفـصل ن بـ عـاد ـسبة وجـاءت ير؛ والثــا ،%)56,2% : 43,8(لو
عــد مؤشــرات عــض ــ ــ الكب ــادة للز ذلــك رجــع و ي؛ الثــا ــ ا الد للفــصل أفـضلية رو

ــــا وم و عــــن ي الثــــا ــــ ا الد الفــــصل ــــ ندســــية وال العلميــــة ســــات لاملما ر صــــياغة: (ر
ن بـــ بالعالقـــات بــؤ للت النمـــاذج واســتخدام ـــا، الحظو ــ ال ر الظـــوا حــو تـــدو لأســئلة ر
بيانــــــــــات لتحليـــــــــل املناســــــــــبة دوات وتحديـــــــــد الواحـــــــــد، النظــــــــــام ونـــــــــات م أو نظمـــــــــة

اضـــيات الر واســــتخدام ، ـــ العل حتمــــاالت(ستقـــصاء و الكميــــات) حـــصاء لتمثيـــل
املعرفــة ــ ع ــصو ل املتعــددة املــصادر توظيــف مــا، بي والعالقــة املختلفــة ات ــ لواملتغ

املفـــــــا)العلميـــــــة عـــــــد مؤشـــــــرات عـــــــض و مـــــــن، كة املـــــــش الـــــــنظم: (يم نمـــــــاذج مالحظـــــــة
ســتعانة و ختالفــات، و نمــاط مالحظــة ضــوء ــ العمليــة ســئلة وطــرح املختلفــة،

ر الظــوا تفــس دعــم ــ ــا)بالنمــاذج وم التخصــصية، ــار ف عــد مؤشــرات عــض و ، :
الطبيعيــــــة( يــــــة البي ملــــــنظم يــــــو ا كيــــــب ال لتوضــــــيح نمــــــوذج -منتجــــــات(ياســــــتخدام

ات ل العوامـــل–مـــس لتفـــس ية اســـو وا اضـــية الر التمثـــيالت واســـتخدام محلـــالت،
املختلفة ية البي النظم تؤثر ة–الضوء"ال را بـة-املـاء-را ات"ال تفـس نـاء و ،

وائيــــــة ال ف الظــــــر ــــــ الطاقــــــة وانطــــــالق املــــــادة حيــــــاة ة دو حــــــو أدلــــــة ــــــ ع ندة ومـــــس ر ل
ــاة محا ــشاء ا وائيـة، ــوالال ع ــشر ال ـشاط لل الــسلبية ثــار مـن ــد ل حــل يالختبـار

ـــ إ ا بتقــسيم قيقــي ا العــالم ــ معقــدة املــشكالت حلــو تــصميم ، البيولــو لالتنــوع
ندسة ال خالل من ل ل قابلية أك و ت وال ما أصغر  ).نمشكالت

تكــــرا - بمجمــــوع و ــــب ت ال ــــ جــــاء ندســــية وال العلميــــة ســــات املما لعــــد ر ،)718(راتُ
سبة و%)82,9(و ـ ا الد الفـصل ن بـ تھ س وجاءت مرتفعة، ن تضم جة د و ل، ر ر
ي ــــب%)79.9% : 86.8(والثـــا ت ال ـــ ع الثمانيــــة ه معـــاي ــــ ع ـــسبة ال ــــذه عـــت وتو ز،

املشكالت وتحديد سئلة طرح معيار اسـتخدام%)32.33(لو ر تطو معيار ي والثا ،
ستقــــصاء،%)14.67(النمــــاذج وتنفيـــــذ تخطــــيط جمـــــع%)12.01(والثالـــــث ـــــع والرا ،

ن خـــــر مـــــع والتواصـــــل ـــــا م وتقو ـــــ%)6.35(املعلومـــــات التفك اســـــتخدام ـــــامس وا ،
ي اســــــــــــو وا ـــــــــــ ا والــــــــــــسادس%)6.12(الر ات%)4.50(، التفــــــــــــس بنــــــــــــاء ع والـــــــــــسا ،

لو ا بالدليل%)4.16(لوتصميم املناقشة والثامن ذ%)2.77(، رجع و وجود؛ إ لك
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التنــوع ــ تمثلــت ــ وال ن، اســي الد ن الفــصل ــ البعــد مؤشــرات ات لتكــرا ة ــ كب رــسبة ر
أو الفــصل ــ ســواء ــا علم املــراد املعرفــة حــو ســواء ا وصــياغ ســئلة طــرح طــر لــ ق
، أخـــــــر ســـــــات مما ـــــــ لالســـــــتمرار يـــــــة، التجر باألدلـــــــة ـــــــا إجابا تـــــــدعم ـــــــ وال ىاملعمـــــــل، ر

الكمبيــــوت املناســــبةواســــتخدام دوات وتحديــــد العلميــــة، رة للظــــا ــــاة محا لتــــصميم ر
بإيجاد يتعلق فيما نوعية أو كمية اجراءات وتنفيذ ، العل ستقصاء بيانات لتحليل

و واملـــستقلة، عـــة التا ات ـــ املتغ ن بـــ ـــ العالقـــة ع ـــصو ل املتعـــددة املـــصادر لتوظيـــف
العلمية  .املعرفة

جـــــــاء - كة املــــــش يم املفـــــــا عــــــد اتُ تكـــــــرا بمجمــــــوع ي الثـــــــا ــــــب ت ال ـــــــسبة)112(رـــــــ و ،
ـــــ%)12.93( ا الد الفـــــصل ن بـــــ تھ ـــــس وجـــــاءت جـــــدا، منخفـــــضة ن تـــــضم جـــــة د و ر، ر

ً

ي والثــــــا ـــــــ%)13.1% : 12.7(لو ع الــــــسبعة ه معــــــاي ــــــ ع ــــــسبة ال ــــــذه عــــــت وتو ز،
نمــاط أو النمـاذج معيــار و ـب ت يجــة%)3.70(لال والن ب الــس ي والثـا ،) 2.42(%،

النظــام ونمــاذج الــنظم ــ%)2.08(والثالــث والتغ الثبــات ــع والرا ــامس%)1.73(، وا ،
والكميــة ــسبة وال ــم والوظيفــة%)1.50(ا كيــب ال والــسادس ع%)0.81(، والـــسا ،

واملــــادة ضــــعف%)0.69(الطاقــــة ــــ إ كة املــــش يم املفــــا عــــد ــــسبة إنخفــــاض رجــــع و ،ُ

املعــاي عــض مؤشــرات ــاوجــود نمــاط: (وم مالحظــة ضــوء ــ العمليــة ســئلة طــرح
ختالفـــــات وو ية، الــــــسب العالقــــــة ــــــ ع التــــــدليل ــــــ ــــــم م ــــــ التجر الــــــدليل أن اك ،رإد

والكميـــة ــسبة وال ـــم ا ــ ع عتمـــد مــا رة ظـــا ميــة ووأ الطاقـــة، حفــظ مبـــدأ عــرف
املغلقــــة نظمــــة ــــ وواملـــادة والطاقـــ، املــــادة ــــ ات ــــ التغ تــــدفقاتوصـــف حيــــث مــــن ة

املـــــادة داخـــــل ـــــ وإ مـــــن واملـــــادة والطاقـــــة ـــــا، وترابط املختلفـــــة ـــــل يا ال ونـــــات م تقـــــ
مــا لة مــش وحــل مــا ــاز ج وظيفــة عــن وللكــشف الــسلبية، ســتجابات عــض أن اك رإد

خلــــــل ــــــ إ تـــــؤدي قــــــد يجابيــــــة ســـــتجابة أن ن حــــــ ـــــ النظــــــام ثبــــــات ـــــ ــــــساعد قـــــد
 ).بالنظام

ال - ــــــار ف عــــــد اتُ تكــــــرا بمجمــــــوع الثالــــــث ــــــب ت ال ـــــــ جــــــاء ـــــــسبة)36(رتخصــــــصية و ،
و%)4.16( ــ ا الد الفـصل ن بـ تھ ــس وجـاءت جـدا، منخفــضة ن تـضم جـة د و ل، ر ر

ً

ي و%)7.0%:0.5(والثـا ــب ت ال ــ ع مــسة ا ه معــاي ـ ع ــسبة ال ــذه عــت وتو ل، ز
يـــــة البي نظمـــــة العلـــــوم%)2.19(معيـــــار تطبيقـــــات ي والثـــــا والتكنولوجيـــــا، ندســـــة وال

ـــــ%)0.92( الطبي والتطــــــو نتخـــــاب والثالـــــث ــــــل%)0.81(ر، لل ـــــزء ا مــــــن ـــــع والرا ،
اثــــــة%)0.23( الو معيــــــار ملؤشــــــرات تمثيــــــل أي وجــــــود وعــــــدم إنخفــــــاض%)0(ر، رجــــــع و ،

وجــود عــدام وا ، املعــاي عــض مؤشــرات وجــود ضــعف التخصــصية ــار ف عــد ُــسبة

ـــا وم خــــر، جــــز: (الـــبعض بنمـــوذج يــــرتبط مـــا ن،DNA،RNAئــــل وت ــــ ال وتخليـــق ،
لـــــــھ نمــــــاذج وتــــــصميم موســــــوم، للكر الــــــدقيق كيــــــب وال ــــــا، ظيف و ــــــسم ا ة ــــــ ووأ و
النباتـات، ـ ي الـضو التمثيـل وعمليـة يـة، ا ائنات ال ي امليتو نقسام زوخطوات

التنفس عملية النماذج واستخدام ا، وتركي ية مي حماض نظمـةو و ، لو يا
النظـام ـ والتفـاعالت يـة، ا ائنات ال والطاقة املادة حياة ة ودو املتنوعة، ية رالبي
، ــ الطبي والتطــو ــا، وتنوع اثيــة الو والــصفات فيــھ، يــة ا ائنــات ال وســلوك ، ــ رالبي ر

ا ئ ب مع ية ا ائنات ال وتكيف بھ، املرتبطة  ).والطفرات
يتـ سـبق ما ع ناءا و

ً
عـاد ميـع املتوسـط و للـصف العلـوم كتـب ن لتـضم

القــــادم يــــل ل العلــــوم ملعــــاي ــــسة الثالثــــة)NGSS(الرئ عــــاد لأل ات التكــــرا مجمــــوع جــــاء حيــــث ر؛



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة یولیو، )الرابع(، الجزء )191: (العدد

 

 

109 

متوســــط)866( أو علـــوم الطالـــب كتــــاب ـــ ـــار ف ملجمــــل ـــ مرج بمحـــك ـــا ن مقا و ل، ،)934(ر
حمامــھ وآل يعــان الر اســة بد يـــل)2017،102(روذلــك ل العلــوم معــاي ن تــضم ــسبة ــو فت ن،

ا) NGSS(القادم ومؤشـرا ـسة الرئ عـاد معـاي ميـع املتوسـط و للـصف العلوم لكتب
حمامـــــــھ%)92,7( وآل يعـــــــان الر اســـــــة د نتــــــائج مـــــــع ذلـــــــك ختلــــــف و مرتفعـــــــة، ن تـــــــضم جــــــة د و ر، ر
معــاي)2017( ن تــضم جـة د أن ــ إ ـا نتائج ت اشــا ـ وال ر، أنر ــ إ يرجــع ـذا و متوســطة، العلـوم

ـــــــا، م جــــــة املند واملعـــــــاي ــــــسة، الرئ عــــــاد باأل ساســـــــية القائمــــــة ــــــ ع حللـــــــت اليــــــة ا اســــــة رالد ر
جـة املند واملعـاي ـسة الرئ عـاد ـ ع حللـت حمامـھ وآل يعان الر اسة د أما املة ال ا رومؤشرا ر

ا عــــــدد بلــــــغ و فقــــــط ــــــا نتــــــائ) 21(م تتفــــــق كمــــــا ا، معيــــــا
ً
بر شــــــا اســــــة د مــــــع اليــــــة ا اســــــة الد رج ر ر

العلـــــوم)2019( ــــ القـــــادم يــــل ل العلـــــوم معــــاي ن تـــــضم جــــة د أن ـــــ إ ــــا نتائج ت أشـــــا ــــ وال ر، ر
جــة بد ندســية وال العلميــة ســات املما عــد ن تــضم ــ أيــضا تختلــف كمــا مرتفعــة، و رالـصف ر ُ ل

يعــــا الر اســــة د مــــع جــــدا منخفــــضة جــــة بد التخصــــصية ــــار ف و ة، ــــ ركب ر
ً

حمامــــھ وآل ؛)2017(ن
عـــد و منخفـــضة، جـــة بد ندســـية وال العلميـــة ســـات املما عـــد ن تـــضم ـــ إ ـــا نتائج ت أشـــا ُحيـــث رُ ر ر

ب شــــا اســــة ود اســــة، الد نفــــس مــــع وتتفــــق متوســــطة، جــــة بد التخصــــصية ــــار رف ر ر ــــ)2019(ر ،
حمـدي اسـة ود اسـة د مع تتفق كما منخفضة، جة بد كة املش يم املفا عد ن رتضم ر ر ُ)2016 (

منخفضة جة بد التخصصية ار ف ن   .رتضم

باململكــــــة املتوســــــط و للــــــصف العلــــــوم كتــــــب إن ــــــ إ إجمــــــاال يجــــــة الن ــــــذه عــــــز لو ًي

يــــــــل ماجر سلــــــــسلة كتــــــــب أحــــــــد ــــــــ الــــــــسعودية، يــــــــة ــــــــ)McGraw-Hill(والعر ع تركــــــــز ــــــــ وال ،
واســــتخ املـــــشكالت، وتحديــــد ســــئلة طـــــرح خــــالل مــــن وذلـــــك العلميــــة، ســــات النمـــــاذج،راملما دام

ــ التفك واســتخدام ا، وتفــس البيانــات وتحليــل ب، التجــا واجــراء ستقــصاء، وتنفيــذ روتخطـيط
املعلومـــات وجمـــع العلميـــة، واملناقـــشة ، لـــو ا وتـــصميم ات التفـــس بنـــاء ي، اســـو وا ـــ ا لالر

املفــا ــذه أن ــ إ يرجــع وذلــك العلــوم، ــ كة املــش يم املفــا تقــل نمــا ب ـا؛ م ــوتقو ع ع تتــو زيم
ضــــعف مثــــل عينــــھ ــــ ا د صــــف ــــ توســــع ودو محــــددة، ــــسب و الثالثــــة اســــية الد رالـــصفوف نر
والوظيفـــــة، كيـــــب وال واملـــــادة، والطاقـــــة والـــــنظم، ـــــسبة وال ـــــم ا مثـــــل يم املفـــــا عـــــض وجـــــود
التخصـــــصية، ـــــار ف وجـــــود وضــــعف العلـــــوم؛ ـــــ أساســـــية يم مفــــا ـــــا أ مـــــع ، ـــــ والتغي والثبــــات

إ ذلــك رجــع معــايو ــ ع يــة مب السلــسلة ــ العلــوم مــن ألن ــار ف ــذه مثــل وجــود ضــعف ــ
يــة، البي نظمــة موضــوعات وجــود عــدم ــ إ باإلضــافة ندســة، بال ــتم ال ــ وال العلميــة، بيـة ال
تطبيقــــــات وجــــــود ـــــضعف و و ــــــ ا الد الفـــــصل ــــــ ، ــــــ الطبي والتطـــــو نتخــــــاب اثـــــة، لوالو ر ر ر

وا ندســة وال والعلـوم ــ ا الد الفــصل ي كتـا محتــو ــ اثـة الو وجــود نعــدم و للتكنولوجيـا، رى ر
ي   .والثا

ع الرا السؤال   :نتائج

ـــ ع ـــع الرا الـــسؤال القـــادم: يـــنص يـــل ل العلـــوم معـــاي ن تـــضم جـــة د ـــ) NGSS(رمـــا
عنـــھ جابــة وتمــت الــسعودية؟، يــة العر باململكــة املتوســط ي الثــا للــصف العلــوم كتــب ىمحتــو

القـــــادمبحـــــس يـــــل ل العلـــــوم ومعـــــاي عـــــد ـــــل ن تـــــضم جـــــة لد ـــــة املئو ـــــسبة وال ات، التكـــــرا راب ر
)NGSS (يــــــــة العر باململكــــــــة املتوســــــــط ي الثــــــــا للــــــــصف العلــــــــوم كتــــــــب محتــــــــو ــــــــ ــــــــا ىاملرتبطــــــــة

ي كما   : السعودية،
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  7: لجدو

القـــادم يـــل ل العلـــوم ومعـــاي عـــد ـــل ن تـــضم جـــة لد ـــة املئو ـــسبة وال ات، رالتكـــرا ) NGSS(ر
السعودية ية العر باململكة املتوسط ي الثا للصف العلوم كتب محتو ا   ىاملرتبطة

ن التضم جة   رد
و ي  لالكتاب الثا   الكتاب

اد
ع

  

  املعاي
سبة  التكرار سبة  التكرار  ال   ال

ما
ج

إ
ت

اا
كر

لت
ا

ر
ة  
ئو

امل
بة

س
ال

و   وتحديد: لاملعيار سئلة طرح
  %26.08  230 24.8  111 27.4 119  املشكالت

ي الثا النماذج: املعيار استخدام ر   %15.42  136  17.0  76  13.8 60  تطو
الثالث وتنفيذ: املعيار تخطيط

  %11.22  99  10.5  47  12.0 52  ستقصاء

ع الرا ا: املعيار وتفس البيانات   %4.20  37  3.6  16  4.8 21.تحليل
امس ا التفك: املعيار استخدام

ي اسو وا ا   %4.08  36  3.8  17  4.4 19  الر

السادس ات: املعيار التفس بناء
لو ا   %3.51  31  4.0  18  3.0 13  لوتصميم

ع السا بالدليل: املعيار   %4.76  42  6.3  28  3.2 14  املناقشة

وال
أ

ً  :
ية

س
ند

وال
ية

لم
لع

تا
سا

ما
امل

عد
ر

ُ
  

الثامن وتقو: املعيار املعلومات اجمع م
ن خر مع   %6.35  56  6.0  27  6.7 29  والتواصل

  %75.62  667  957.  340  75.3  327  املجموع
و نماط: لاملعيار أو   %4.20  37  2.5  11  6.0 26  النماذج

ي الثا يجة: املعيار والن ب   %2.72  24  2.9  13  2.5 11  الس
الثالث وا: املعيار م والكميةا سبة   %1.02  9  0.4  2  1.6 7ل

ع الرا النظام: املعيار ونماذج   %2.27  20  2.0  9  2.5 11  النظم
امس ا واملادة: املعيار   %2.27  20  2.0  9  2.5 11  الطاقة

السادس والوظيفة: املعيار كيب   %4.76  42  5.4  24  4.1 18  ال

يا
ًثان  :

كة
ش

امل
يم

فا
امل

عد
ُ

  

ع السا والتغ: املعيار   %2.95  26  2.7  12  3.2 14  الثبات
  %20.18  178  17.9  80  22.6  98  املجموع

و ل: لاملعيار لل زء ا   %1.02  9  2.0  9  0.0 0  من
ي الثا ية: املعيار البي   %0.57  5  0.7  3  0.5 2  نظمة

الثالث اثة: املعيار   %0.00  0  0.0  0  0.0 0  رالو
ع الرا والتطو: املعيار رنتخاب

  %0.00  0  0.0  0  0.0 0  الطبي

ثا
ًثال  :

ار
ف

عد
ُ

ية
ص

ص
خ

لت
ا

امس   ا العلوم: املعيار تطبيقات
والتكنولوجيا ندسة   %2.61  23  3.6  16  1.6 7  وال

  %4.20  37  6.3  28  2.1  9  املجموع
املتوسط ي الثا الصف كتاب   %100  882  %100  448  %100  434  إجما

محتـــو تحليـــل لنتـــائج املفـــصلة حـــصائية البيانـــات ـــ إ للــــصفىبـــالنظر العلـــوم كتـــب
القـــــادم يـــــل ل العلــــوم معـــــاي ضــــوء ـــــ الــــسعودية يـــــة العر باململكــــة املتوســـــط ي ،)NGSS(الثــــا

ي ما  :يت

العلــــوم - ملعـــاي ـــسة الرئ عـــاد ميـــع املتوســـط ي الثـــا للـــصف العلـــوم كتـــب ن تـــضم
القــادم يــل الثالثــة)NGSS(ل عــاد لأل ات التكــرا مجمــوع جــاء حيــث و)882(ر؛ ــسبة،

ـــــــــــــة%)100( متقا ي الثـــــــــــــا و ـــــــــــــ ا الد الفـــــــــــــصل ن بـــــــــــــ عـــــــــــــاد ـــــــــــــسبة وجــــــــــــاءت ر؛ لر
معظـــــــــم%)%50,8:49,2( ـــــــــساو ل ذلـــــــــك رجـــــــــع و ي، للثـــــــــا جـــــــــدا ـــــــــسيطة أفـــــــــضلية و ي،
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ــــا وم ي والثــــا و ن اســــي الد ن الفــــصل ــــ العمليــــة ســــة املما عــــاد أ لمؤشــــرات ر طــــرح: (ر
سؤال وطرح الكمية، العالقات تحدد ال ستقـصاءاتسئلة ـ املـشاركة ضـوء ـ

ة ـــــ اختبـــــار أو العلميـــــة ر الظـــــوا لوصـــــف العلميـــــة ستقـــــصاءات واجـــــراء العلميـــــة،
، ـ العل ستقـصاء بيانات لتحليل املناسبة دوات عرف و وتحديد ما، علمية ة نظر
واســـــتخدام ــــا، جمع تـــــم بيانــــات أو معلومــــات أو مالحظـــــات ضــــوء ـــــ ض فــــر ووصــــياغة

وتحديــــــــــددوات ا، وتفــــــــــس البيانــــــــــات لتحميــــــــــل والنمــــــــــاذج والتكنولوجيــــــــــا الرقميــــــــــة
للقـــراءة العلميـــة ـــات والنظر ، ـــ ا الر النمـــوذج وتطبيـــق وناتـــھ، وم النظـــام خـــصائص

ـــــــا)الناقـــــــدة وم كة، املـــــــش يم املفـــــــا مؤشـــــــرات عـــــــض ات تكـــــــرا ب وتقـــــــا ر، ســـــــتعانة: (ر
ر الظــوا تفــس دعــم ــ العال،بالنمـاذج ــ ع اكالتعــرف إد ا، ضــوء ــ ية الــسب رقــات

ــــ ات ــــ التغ أن اك وإد ية، الــــسب العالقــــة ــــ ع التــــدليل ــــ ــــم م ــــ التجر الــــدليل رأن
عـرف و النظـام وتحليـل مماثلـة، آثـار ـا ل ـو ي ال قـد ـ وال مختلفـة أسـباب ـا ل ننظمـة

النمــــاذج اســــتخدام فــــھ، وظر ية(وحـــدوده اســــو وا اضــــية والر تــــدف) املاديــــة ــــاة قملحا
لتحقيــــــق الـــــنظم نمــــــاذج وتـــــصميم نظمــــــة، ن ـــــ و داخــــــل والتفـــــاعالت واملــــــادة الطاقـــــة

ــــــــــــــــداف، ائيــــــــا التخصــــــــصية ــــــــار ف عــــــــد مؤشــــــــرات معظــــــــم ن تــــــــضم وضــــــــغف
ً

ن  .الفصل

ات - تكــــرا بمجمــــوع و ــــب ت ال ــــ جــــاء ندســــية وال العلميــــة ســــات املما رعــــد لر ُ)667(،
ــسبة مرت%%)75.62(و ن تـــضم جــة د و ـــر، ا الد الفــصل ن بــ تھ ـــس وجــاءت رفعــة،

ي والثــــــا ــــــ%)75.9% : 75.3(لو ع الثمانيــــــة ه معــــــاي ــــــ ع ــــــسبة ال ــــــذه عــــــت وتو ز،
املــــــــشكالت وتحديــــــــد ســــــــئلة طــــــــرح معيــــــــار و ــــــــب ت ر%)26.08(لال تطــــــــو ي والثــــــــا ،

النمـــــــــاذج ستقـــــــــصاء%)15.42(اســــــــتخدام وتنفيـــــــــذ تخطــــــــيط والثالـــــــــث ،)11.22(%،
ع نوالرا خـر مـع والتواصـل ـا م وتقو املعلومات املناقـشة%)6.35(جمع ـامس وا ،

ا%)4.76(بالــدليل وتفــس البيانــات تحليــل والــسادس اســتخدام%)4.20(، ع والــسا ،
ي اســــو وا ــــ ا الر ــــ لــــو%)4.08(التفك ا وتــــصميم ات التفــــس بنــــاء ،%)3.51(ل،

م ات لتكــرا ة ــ كب ــسبة وجــود ــ إ ذلــك رجــع ن،رو اســي الد ن الفــصل ــ البعــد رؤشــرات
ا علم املراد املعرفة حو سواء ا وصياغ سئلة طرح طر التنوع تمثلت لوال ق
ـــا إجابا تـــدعم ـــ وال جيـــة، ا ا ئـــة الب أو املعمـــل ـــ ســـواء ـــا يالحظو ـــ ال ر الظـــوا رأو

الكمب واســــــتخدام ، أخــــــر ســــــات مما ــــــ لالســــــتمرار يــــــة، التجر ىباألدلــــــة لتــــــصميمر يــــــوتر
وتحديــــــد علميــــــة، ات تفــــــس وتقــــــديم العلميــــــة، رة للظــــــا ـــــاة اتمحا ــــــ املــــــستقلة(املتغ

عـة رة) والتا بالظـا املتعلقــة الدخيلـة ات ـ املتغ دولــةاو ا خـالل مـن البيانــات تنظـيم ،
ات، التفــــس اء و امنــــة ال ســـباب أو دعــــاءات و دلــــة وتقيـــيم البيانيــــة، الرســـوم راو

امل العلميةوتوظيف املعرفة ع صو ل املتعددة  .لصادر

ات - تكـــــــرا بمجمــــــوع ي الثـــــــا ــــــب ت ال ـــــــ جـــــــاء كة املــــــش يم املفـــــــا رعــــــد ـــــــسبة)178(ُ و ،
ـــــ%)20.18( ا الد الفـــــصل ن بـــــ تھ ـــــس وجـــــاءت جـــــدا، منخفـــــضة ن تـــــضم جـــــة د و ر، ر

ً

ي والثــــــا ـــــــ%)17.9% : 22.6(لو ع الــــــسبعة ه معــــــاي ــــــ ع ــــــسبة ال ــــــذه عــــــت وتو ز،
والوظيفـــــــــــةال كيـــــــــــب ال معيـــــــــــار و ـــــــــــب نمـــــــــــاط%)4.76(لت أو النمـــــــــــاذج ي والثـــــــــــا ،
ـــــــــ%)4.20( والتغ الثبـــــــــات والثالــــــــث يجـــــــــة%)2.95(، والن ب الـــــــــس ــــــــع والرا ،)2.72(%،

واملادة الطاقة امس النظـام%)2.27(ا ونماذج النظم والسادي ـم%)2.27(، وا ،
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والكميــة ــسبة إنخفــاض%)1.02(وال رجــع و ضــعف، ــ إ كة املــش يم املفــا عــد ُــسبة

ـــا وم املعــاي عـــض مؤشــرات ـــ: (وجــود ع التــدليل ـــ ــم م ـــ التجر الــدليل أن اك رإد
ــا ل ــو ي ال قــد ــ وال مختلفــة أســباب ــا ل نظمــة ــ ات ــ التغ وأن ية، الــسب نالعالقــة

ح مبــدأ عــرف و ومخرجاتــھ، مدخالتــھ عــرف و النظــام وتحليــل مماثلــة، الطاقــةآثـار فــظ
ثبـات ـ ـساعد قـد الـسلبية سـتجابات عـض أن اك وإد املغلقـة، نظمـة ـ رواملادة

بالنظام خلل إ تؤدي قد يجابية أن ن ح  ).النظام

ات - تكــــــرا بمجمــــــوع الثالــــــث ــــــب ت ال ــــــ جــــــاء التخصــــــصية ــــــار ف رعــــــد ــــــسبة)37(ُ و ،
ــس%)4.20( وجـاءت جـدا، منخفــضة ن تـضم جـة د و ،

ً
ور ــ ا الد الفـصل ن بـ لتھ ر

ي و%)6.3% : 2.1(والثا ـب ت ال ـ ع مـسة ا ه معـاي ع سبة ال ذه عت وتو ل، ز
والتكنولوجيــــــــــا ندســــــــــة وال العلــــــــــوم ــــــــــل%)2.61(تطبيقــــــــــات لل ــــــــــزء ا مــــــــــن ي والثــــــــــا ،

يــة%)1.02( البي نظمـــة والثالــث معيـــار%)0.57(، ملؤشـــرات تمثيــل أي وجـــود وعـــدم ،
اثـــــــة ـــــــ%)0 (رالو الطبي والتطـــــــو نتخـــــــاب معيــــــــار مؤشـــــــرات وكـــــــذلك رجــــــــع%)0(ر، و ،

الـــــبعض، مؤشـــــرات معظـــــم وجــــود عـــــدام ال التخصـــــصية ــــار ف عـــــد ـــــسبة ُإنخفــــاض

ا م ضعيفة ة تكرا سبة وجود رو ات: (و تفس بناء ، ال ائن ال زة ألج نماذج تصميم
الطاقــــــ وانطــــــالق املــــــادة حيــــــاة ة دو حــــــو أدلــــــة ــــــ ع ندة رمـــــس وائيــــــةل ال ف الظــــــر ــــــ وة

ـــاثر، والت البقــاء ــ يــة ا ائنــات ال ســلوك أنــواع حــو املعلومــات وجمــع وائيــة، لوالال
ند ال التفس  .ومؤشرات

عـاد ميـع املتوسـط ي الثـا للصف العلوم كتب ن تضم يت سبق ما ع ناءا و
ً

القــــادم يــــل ل العلــــوم ملعــــاي ــــسة مجمــــوع)NGSS(الرئ جــــاء حيــــث الثالثــــة؛ عــــاد لأل ات رالتكــــرا
الـدي)866( ا اسـة د نتـائج مع إجماال يجة الن ذه وتتفق مرتفعة، ن تضم جة د و ر، ر

ً
)2019(،

كتـــاب ـــ القـــادم يــل ل العلـــوم ملعـــاي ــسة الرئ عـــاد جميـــع ن تـــضم ــ إ ـــا نتائج ت أشـــا ــ روال
تتفــق كمــا مرتفعـة، جــة بد بالــسعودية املتوســط ي الثــا الــصف مــعرعلـوم اليــة ا اســة الد رنتــائج

ب شـــا اســـة د رنتـــائج يـــل)2019(ر ل العلـــوم معـــاي ن تـــضم جـــة د أن ـــ إ ـــا نتائج ت أشـــا ـــ وال ر، ر
القـــادم يـــل ل العلـــوم معـــاي عـــاد ا تـــب وت مرتفعـــة؛ عـــدادي ي الثـــا الـــصف العلـــوم ـــ القـــادم

ــسبة ب ندســية وال العلميــة ســات املما عــد ليــا رتنا ز
ً

جــ)75.62( د و عــدر، يليــھ مرتفعــة، ن تــضم ة
ــــــــسبة ب كة املــــــــش يم ــــــــار%)20.18(املفــــــــا ف عــــــــد يليــــــــھ جــــــــدا، منخفــــــــضة ن تــــــــضم جــــــــة د و ،

ً
ر

ـــسبة ب اســـة%)4.20(التخصـــصية د مـــع النتـــائج ـــذه وتتفـــق جـــدا، منخفـــضة ن تـــضم جـــة د و ر، ر
ً

ب جـــــــة)2019(رشــــــا بد التخصــــــصية ـــــــار ف و كة املــــــش يم املفـــــــا عــــــد ن وتـــــــضم ــــــب، ت ال ـــــــ ر، ُ

الـدي ا اسـة د نتـائج مـع اليـة ا اسـة الد نتـائج وتختلـف رمنخفضة، عـاد؛) 2019(ر ـب ترت ـ
م تـــ يمرحيــث املفـــا يليـــھ ندســية وال العلميـــة ســات املما يليـــھ التخصـــصية ــار ف عـــد ــا رنتائج

كة ـــسةاملـــش الرئ عـــاد ساســـية القائمـــة ـــ ع حللـــت اليـــة ا اســـة الد أن ـــ إ يرجـــع ـــذا و ،ر،
الـدي ا اسـة د أمـا املة ا ومؤشرا ا، م جة املند رواملعاي ـسة) 2019(ر الرئ عـاد ـ ع حللـت

ا وعــدد فقـط، ــا م جــة املند اســة) 19(رواملعـاي د مـع واتفقــت ا؛ رمعيــا ر
ً

(Bowman & Govett, 
اسة(2014 ود م) Arnow, 2015(ر؛ ـ ع اعتمـادا العلـوم منـا ر تطو ة بضر أوصت وال

ً
عـايور

القادم يل ل ن) NGSS(العلوم واملعلم ن املتعلم احتياجات ة   ). ملواج

باململكــــــة املتوســــــط و للــــــصف العلــــــوم كتــــــب إن ــــــ إ إجمــــــاال يجــــــة الن ــــــذه عــــــز لو ًي

يــــــــل ماجر سلــــــــسلة كتــــــــب أحــــــــد ــــــــ الــــــــسعودية، يــــــــة ــــــــ)McGraw-Hill(والعر ع تركــــــــز ــــــــ وال ،
بالــص الطالــب كتــاب ــ العلميــة ســات وتحديـــدراملما ســئلة طــرح خــالل مــن املتوســط ي الثــا ف
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وتحليــــــــل ب، التجــــــــا واجـــــــراء ستقــــــــصاء، وتنفيــــــــذ وتخطـــــــيط النمــــــــاذج، واســــــــتخدام راملـــــــشكالت،
، لــو ا وتـصميم ات التفــس بنـاء ي، اسـو وا ــ ا الر ـ التفك واســتخدام ا، وتفـس لالبيانـات

ت نمـــا ب ــا؛ م وتقو املعلومـــات وجمـــع العلميـــة، ولكـــنواملناقــشة العلـــوم، ـــ كة املــش يم املفـــا قـــل
ــ ع ع تتـو يم املفـا ــذه أن ـ إ ا ضـعف رجــع و املتوسـط، والثالـث و الــصف مـن ـ أك ا زـسب ل

نـا ادت ـا ولك واحـد، ـ ا د صـف توسع ودو محددة، سب و الثالثة اسية الد زالصفوف ر نر
عـــض وجـــود ـــادة لز ـــ يمأك والاملفـــا واملـــادة، الطاقـــة ــــوظ؛مثــــل م ل ـــش و والوظيفـــة، كيـــب

ة بالــــصو العلـــوم ســـرد ــــ ع املنـــا ـــ ترك ــــ إ ذلـــك رجـــع و التخصــــصية، ـــار ف وجـــود روضـــعف
ألن ــــار ف ـــذه مثــــل وجـــود يــــضعف لـــذا والتقنيـــة؛ ندســــة ال مـــع ط الــــر وضـــعف ستقـــصائية

ــتم ال ــ وال العلميــة، بيــة ال معــاي ــ ع يــة مب السلــسلة ــ العلــوم باإلضــافةمــن ندســة، بال
موضـــوعات وجـــود وعـــدم ، و ـــ ا الد الفـــصل ـــ ـــل لل ـــزء ا مـــن سلـــسل ال وجـــود عـــدم ـــ لإ ر

ي والثا و ا الد الفصل ، الطبي والتطو نتخاب اثة، الو لمثل ر ر  .ر

امس ا السؤال   :نتائج

ـ ع امس ا السؤال القـادم: ينص يـل ل العلـوم معـاي ن تـضم جـة د ـ) NGSS(رمـا
عنــھ جابــة وتمــت الــسعودية؟، يــة العر باململكــة املتوســط الثالــث للــصف العلــوم كتــب ىمحتــو
القـــــادم يـــــل ل العلـــــوم ومعـــــاي عـــــد ـــــل ن تـــــضم جـــــة لد ـــــة املئو ـــــسبة وال ات، التكـــــرا ربحـــــساب ر

)NGSS (يــــــــة العر باململكـــــــة املتوســـــــط الثالــــــــث للـــــــصف العلـــــــوم كتـــــــب محتــــــــو ـــــــ ـــــــا ىاملرتبطـــــــة
يالسعودية،   : كما

  8: لجدو

القـــادم يـــل ل العلـــوم ومعـــاي عـــد ـــل ن تـــضم جـــة لد ـــة املئو ـــسبة وال ات، رالتكـــرا ) NGSS(ر
السعودية ية العر باململكة املتوسط الثالث للصف العلوم كتب محتو ا   ىاملرتبطة

ن التضم جة   رد
و ي  لالكتاب الثا   الكتاب

اد
ع

  

  املعاي
سبة  التكرار سبة  التكرار  ال   ال

ما
ج

إ
ت

اا
كر

لت
ا

ر
ة  
ئو

امل
بة

س
ال

و   وتحديـــــــــد: لاملعيــــــــار ســــــــئلة طـــــــــرح
  %25.23  244 24.4  118 26.1 126  املشكالت

ي الثا النماذج: املعيار استخدام ر   %22.44  217  18.8  91  26.1 126تطو
الثالـــــــــــــــث وتنفيـــــــــــــــذتخطـــــــــــــــيط: املعيـــــــــــــــار

  %9.20  89  9.5  46  8.9 43  ستقصاء

ــــــــــــــــــع الرا البيانــــــــــــــــــات: املعيــــــــــــــــــار تحليــــــــــــــــــل
ا   %2.59  25  2.5  12  2.7 13  .وتفس

ـــــــــامس ا ـــــــــ: املعيـــــــــار التفك اســـــــــتخدام
ي اسو وا ا   %4.65  45  5.6  27  3.7 18  الر

الـــــــــــــسادس ات: املعيــــــــــــار التفـــــــــــــس بنــــــــــــاء
لو ا   %3.52  34  3.7  18  3.3 16  لوتصميم

عامل السا بالدليل: عيار   %6.10  59  6.4  31  5.8 28  املناقشة

وال
أ

ً  :
ية

س
ند

وال
ية

لم
لع

تا
سا

ما
امل

عد
ر

ُ
  

الثــــــــــــــــامن املعلومــــــــــــــــات: املعيــــــــــــــــار جمــــــــــــــــع
ن خر مع والتواصل ا م   %5.27  51  3.7  18  6.8 33  وتقو

  %79.01  764  74.6  361  83.4  403  املجموع

عد ي
فا

امل
م ش

وامل نماط: لاملعيار أو   %5.17  50  6.4  31  3.9 19  النماذج
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ي   الثا يجة: املعيار والن ب   %2.79  27  2.9  14  2.7 13  الس
الثالـــــــــــــــث ـــــــــــــــسبة: املعيـــــــــــــــار وال ـــــــــــــــم ا

  %0.62  6  0.2  1  1.0 5  والكمية

ع الرا النظام: املعيار ونماذج   %1.34  13  0.8  4  1.9 9  النظم
امس ا واملادة: املعيار   %0.83  8  0.8  4  0.8 4  الطاقة
السادس والوظيفةال: املعيار   %3.10  30  3.5  17  2.7 13  كيب

ع السا والتغ: املعيار   %1.96  19  2.5  12  1.4 7  الثبات
  %15.82  153  17.1  83  14.5  70  املجموع

و ل: لاملعيار لل زء ا   %1.96  19  3.9  19  0.0 0  من
ي الثا ية: املعيار البي   %0.00  0  0.0  0  0.0 0  نظمة

الثالث اثة: املعيار   %1.03  10  2.1  10  0.0 0  رالو
ـــــــــــــع الرا والتطـــــــــــــو: املعيـــــــــــــار رنتخـــــــــــــاب

  %0.00  0  0.0  0  0.0 0  الطبي
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ًثال  :
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امس   ا العلوم: املعيار تطبيقات
والتكنولوجيا ندسة   %2.17  21  2.3  11  2.1 10  وال

  %5.17  50  8.3  40  2.1  10  املجموع
ا الثالث الصف كتاب   %100  967  %100  484  %100  483  ملتوسطإجما

للــــصف العلـــوم كتـــب محتـــو تحليـــل لنتـــائج املفـــصلة حـــصائية البيانـــات ـــ إ ىبـــالنظر
القــــادم يــــل ل العلــــوم معــــاي ضــــوء ــــ الــــسعودية يــــة العر باململكــــة املتوســــط ،)NGSS(الثالــــث

ي ما  :يت

ا - عـــاد ميـــع املتوســـط الثالـــث للـــصف العلـــوم كتـــب ن العلـــومتـــضم ملعـــاي ـــسة لرئ
القــادم يــل الثالثــة)NGSS(ل عــاد لأل ات التكــرا مجمــوع جــاء حيــث ــسبة)967(ر؛ و ،

ي%)100( والثـــــا و ـــــ ا الد الفـــــصل ن بـــــ عـــــاد ـــــسبة وجـــــاءت ل؛ ،)50,1%:49,9(ر
ســـة املما عـــاد أ مؤشـــرات معظـــم ـــساو ل ذلـــك رجـــع و ي، للثـــا جـــدا طفيفـــة أفــضلية رو ي

ً

الفــــ ـــ ـــاالعمليـــة وم ي والثــــا و ن اســـي الد ن لصل ر: (ر الظــــوا ات تفـــس ــــ إ التوصـــل
ة، املتكــر حــداث و العلميــة ر للظــوا مفــسرة بيانيــة ســوم ــشاء وا املالحظــة، رالعلميــة ر

ســـــؤال طـــــرح أو قـــــضية ة واجـــــراءرواثـــــا العلميـــــة، ستقـــــصاءات ـــــ املـــــشاركة ضـــــوء ـــــ
العلميــــة، ر الظــــوا لوصــــف العلميــــة املناســــبةستقــــصاءات دوات عــــرف و وتحديــــد

تــم بيانــات أو مالحظــات ضــوء ــ ض فــر وصــياغة ، ــ العل ستقــصاء بيانــات ولتحليــل
ـــــــار ف وتطبيـــــــق التحليـــــــل، نتــــــائج ـــــــ وناتـــــــھ وم النظــــــام خـــــــصائص وتحديـــــــد ــــــا، جمع

ر للظــوا تفــس لتقــديم العمليــة يم)واملبــادئ املفــا مؤشــرات عــض ات تكــرا ب وتقــا ر، ر
كة، ااملش العالقـات: (وم ـ ع والتعـرف ر، الظـوا تفـس دعـم ـ بالنماذج ستعانة

ـــ متغ ـــ ع مـــا ـــ متغ ـــ ـــ التغ بـــأثر بـــؤ والت العلميـــة، ستقـــصاءات ضـــوء ـــ ية الـــسب
النماذج واستخدام ية(آخر، اسو وا اضية والر واملادة) املادية الطاقة تدفق اة ملحا

نظمــــــ ن ـــــ و داخــــــل نظمــــــةوالتفـــــاعالت ــــــ واملـــــادة الطاقــــــة حفـــــظ مبــــــدأ عـــــرف و ة،
ــ وإ مـن واملـادة الطاقـة تــدفقات حيـث مـن والطاقـة املــادة ـ ات ـ التغ وصـف املغلقـة،

املـــــادة ـــــ،.داخــــل ائيـــــا التخصــــصية ـــــار ف عـــــد مؤشــــرات معظـــــم ن تـــــضم وضــــغف
ً

ن  .الفصل
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بمج - و ــــب ت ال ــــ جــــاء ندســــية وال العلميــــة ســــات املما لعــــد ر اتُ تكــــرا ،)764(رمــــوع
ــــسبة ــــ%)79.01(و ا الد الفــــصل ن بــــ تھ ــــس وجــــاءت مرتفعــــة، ن تــــضم جــــة د و ر، ر

ي والثــــــا ــــــ%)74.6% : 83.4(لو ع الثمانيــــــة ه معــــــاي ــــــ ع ــــــسبة ال ــــــذه عــــــت وتو ز،
املــــــــشكالت وتحديــــــــد ســــــــئلة طــــــــرح معيــــــــار و ــــــــب ت ر%)25.23(لال تطــــــــو ي والثــــــــا ،

النماذج ستقـصاء)%22.44(استخدام وتنفيـذ تخطـيط والثالـث ـع%)9.20(، والرا ،
بالدليل ن%)6.10(املناقشة خر مع والتواصل ا م وتقو املعلومات جمع امس وا ،

ي%)5.27( اســـو وا ـــ ا الر ـــ التفك اســـتخدام والـــسادس بنـــاء%)4.65(، ع والـــسا ،
لـــو ا وتــصميم ات البيانــات%)3.52(لالتفــس تحليـــل والثــامن ا، ،%)2.59(وتفـــس

ن، اســي الد ن الفــصل ــ البعــد مؤشــرات ات لتكــرا ة ــ كب ــسبة وجــود ــ إ ذلــك رجــع رو ر
ا علم املراد املعرفة حو سواء ا وصياغ سئلة طرح طر التنوع تمثلت لوال ق
املعمـل ـ سـواء ـا إل توصـلو ـ ال تاجات سـت ومناقـشة ـا، يالحظو ـ ال ر الظوا نأو

ســــاتأو مما ــــ لالســــتمرار يـــة، التجر باألدلــــة ــــا إجابا تـــدعم ــــ وال جيــــة، ا ا ئـــة رالب ر
ات تفــــس وتقــــديم العلميــــة، رة للظــــا ــــاة محا لتــــصميم الكمبيــــوتر واســــتخدام ، ىأخــــر
الواحــد، النظـام ونـات م أو نظمــة ن بـ بالعالقـات بــؤ للت النمـاذج واسـتخدام علميـة،

باســــــتخدام الــــــنظم ــــــسلوك بــــــؤ ية،والت اســــــو وا اضــــــية الر دلــــــةســــــاليب تقيــــــيم
ـصو ل املتعـددة املـصادر وتوظيـف ات، التفـس اء و امنـة ال سـباب أو دعاءات لو ر

العلمية املعرفة  .ع

ات - تكـــــــرا بمجمــــــوع ي الثـــــــا ــــــب ت ال ـــــــ جـــــــاء كة املــــــش يم املفـــــــا رعــــــد ـــــــسبة)153(ُ و ،
وجـــــاءت%)15.82( جـــــدا، منخفـــــضة ن تـــــضم جـــــة د و ،

ً
ـــــر ا الد الفـــــصل ن بـــــ تھ رـــــس

ي والثــــــا ـــــــ%)17.1% : 14.5(لو ع الــــــسبعة ه معــــــاي ــــــ ع ــــــسبة ال ــــــذه عــــــت وتو ز،
نمـــــــــــاط أو النمـــــــــــاذج معيـــــــــــار و ـــــــــــب ت والوظيفـــــــــــة%)5.17(لال كيـــــــــــب ال ي والثـــــــــــا ،

يجـــــــــة%)3.10( والن ب الـــــــــس والثالــــــــث ـــــــــ%)2.79(، والتغ الثبـــــــــات ــــــــع والرا ،)1.96(%،
الــــــــنظم ــــــــامس النظــــــــاموا واملــــــــادة%)1.34(ونمــــــــاذج الطاقــــــــة والــــــــسادس ،)0.83(%،

والكميـــــة ـــــسبة وال ـــــم ا ع يم%)0.62(والـــــسا املفـــــا عـــــد ـــــسبة إنخفـــــاض رجـــــع و ،ُ

ـا وم املعـاي عض مؤشرات وجود ضعف إ كة ية: (املش ـس ال س املقـاي عـن ـ التعب
ر ظـــا ميـــة أ أن اك وإد النمـــاذج، تـــصميم ضـــوء ـــ ـــمرلألنظمـــة ا ـــ ع عتمـــد مـــا ة

الطاقـــــة تــــدفقات حيـــــث مــــن والطاقــــة املـــــادة ــــ ات ــــ التغ صـــــف و والكميــــة، ــــسبة ووال
نظمــــة و شــــياء ن بــــ الطاقــــة انتقــــال انيــــة ام اك وإد املــــادة، داخــــل ــــ وإ مــــن رواملــــادة
أن اك وإد نظمــــــة، لــــــبعض ات ــــــ التغ عــــــض تــــــداد ا يمكــــــن ال أنــــــھ اك وإد راملختلفـــــة، ر ر

ستجابا يجابيـةعض ستجابة أن ن ح النظام ثبات ساعد قد السلبية ت
بالنظام خلل إ تؤدي  ).قد

ات - تكــــــرا بمجمــــــوع الثالــــــث ــــــب ت ال ــــــ جــــــاء التخصــــــصية ــــــار ف رعــــــد ــــــسبة)50(ُ و ،
و%)5.17( ــ ا الد الفـصل ن بـ تھ ــس وجـاءت جـدا، منخفــضة ن تـضم جـة د و ل، ر ر

ً

ي و،%)8.3% : 2.1(والثا ـب ت ال ـ ع مـسة ا ه معـاي ع سبة ال ذه عت لوتو ز
والتكنولوجيــــا ندســــة وال العلــــوم تطبيقــــات ــــل%)2.17(معيــــار لل ــــزء ا مــــن ي والثــــا ،

اثــة%)1.96( الو والثالــث نظمــة%)1.03(ر، معيــار ملؤشــرات تمثيــل أي وجــود وعــدم ،
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يـــــــة ال%)0(البي والتطــــــــو نتخـــــــاب معيـــــــار مؤشــــــــرات وكـــــــذلك ـــــــر، رجــــــــع%)0(طبي و ،
الـــــبعض، مؤشـــــرات معظـــــم وجــــود عـــــدام ال التخصـــــصية ــــار ف عـــــد ـــــسبة ُإنخفــــاض

ـــــا م ضـــــعيفة ـــــة تكرا ـــــسبة وجـــــود رو جـــــز: (و أن ـــــDNAئاثبـــــات اثيـــــة الو املـــــادة رـــــو
لنظــــام نمـــوذج إعــــداد ، ـــ ال ــــائن ال جـــسم ــــزة وأج ة ـــ أل نمــــاذج وتـــصميم ليـــة، ا

يجا و الـــــــسلبية الراجعـــــــة تركيـــــــبالتغذيـــــــة اك وإد ، ـــــــ ال ـــــــائن ال جـــــــسم داخـــــــل ربيـــــــة
النمــــاذج ر وتطــــو يــــة، البي نظمـــة انــــواع أن حــــو معلومـــات وجمــــع ، ــــ مي مـــض لا
وتـــصميم ، ـــو الكر ة دو ـــ لـــو ا والتـــنفس ي الـــضو التمثيـــل ـــ عملي دو نلتوضـــيح ري ر

وتقيـيم وجمع ات، التغ ذه تائج ب بؤ للت املختلفة ية البي ات للتغ املعلومـاتنموذج
، البيولــو التطــو والتكيــف، ــاثر، والت البقــاء ــ يــة ا ائنــات ال ســلوك أنــواع رحــو ل

البيولو التنوع ع شر ال شاط لل السلبية ، الطبي نتخاب ة  ).يونظر
ميـــــع املتوســـــط الثالـــــث للـــــصف العلـــــوم كتـــــب ن تـــــضم يتـــــ ســـــبق مـــــا ـــــ ع نـــــاءا و

ً

ل العلــــوم ملعــــاي ــــسة الرئ القــــادمعــــاد عــــاد)NGSS(يــــل لأل ات التكــــرا مجمــــوع جــــاء حيــــث ر؛
والـشيخ)967(الثالثة نوافلـة اسة د نتائج مع ذلك ختلف و مرتفعة، ن تضم جة د و ر، ،)2020(ر

القـادم يـل ل العلـوم معـاي ن تـضم جـة د ان إ ا نتائج ت أشا روال العلـوم) NGSS(ر كتـاب ـ
جـــــا بالـــــسعودية، املتوســـــط الثالـــــث اســـــةللـــــصف الد أن ـــــ إ يرجـــــع ـــــذا و متوســـــطة، جـــــة بد رءت ر

ا ومؤشـــــرا ـــــا، م جـــــة املند واملعـــــاي ـــــسة، الرئ عـــــاد باأل ساســـــية القائمـــــة ـــــ ع حللـــــت اليـــــة را
والــشيخ نوافلـــة اســـة د أمـــا املــة ـــا)2020(رال م جـــة املند واملعـــاي ــسة الرئ عـــاد ـــ ع حللـــت ر،

ا عــــدد بلــــغ و وتت) 21(فقــــط، فقــــط، ا معيــــا
ً
بر شــــا اســــة د مــــع اليــــة ا اســــة الد نتــــائج مــــع رفــــق ر ر

الـصف)2019( علـوم ـ القادم يل ل العلوم معاي ن تضم جة د أن إ ا نتائج ت أشا وال ر، ر
ندســـية وال العلميــة ســات املما عــد ن تــضم ــ ن اســـت الد مــع وتتفــق مرتفعــة، املتوســط رالثالــث ُر

عــــد جــــود و ، خـــــر عــــاد مـــــن ــــ أك جــــة ُبد و ى جـــــةر بد الــــشاملة يم واملفـــــا التخصــــصية ـــــار رف
والــشيخ نوافلــة اســة د مــع وتختلــف جــدا، رمنخفــضة

ً
ن)2020( تــضم ــ إ ــا نتائج ت أشــا حيــث ر،

منخفضة جة بد ندسية وال العلمية سات املما رعد ر ُ .  

باململكـــــة املتوســــط الثالــــث للــــصف العلــــوم كتــــب إن ــــ إ إجمــــاال يجــــة الن ــــذه عــــز و
ً ي

الــــــــسعودية، يــــــــة يــــــــلالعر ماجر سلــــــــسلة كتــــــــب أحــــــــد ــــــــ)McGraw-Hill(وــــــــ ع تركــــــــز ــــــــ وال ،
املتوســــطة املرحلـــة ــــ ـــ خ الــــصف ـــو املتوســـط الثالــــث الـــصف أن حيــــث العلميـــة ســـات راملما
املــــشكالت، وتحديــــد ســــئلة طــــرح ــــ ع يا تــــد محتــــواه يجعــــل ممــــا ــــة، الثانو للمرحلــــة يــــدا وتم

ً ً
ر

وتنفيـــــــــذ وتخطــــــــــيط النمـــــــــاذج، البيانــــــــــاتواســـــــــتخدام وتحليـــــــــل ب، التجـــــــــا واجــــــــــراء رستقـــــــــصاء،
واملناقشة ، لو ا وتصميم ات التفس بناء ي، اسو وا ا الر التفك واستخدام ا، لوتفس
الــصف عـن العلــوم، ـ كة املـش يم املفــا ـسبة تقــل نمـا ب ـا؛ م وتقو املعلومــات وجمـع العلميـة،

والوظي كيــب ال معيــار وجـــود تراجــع يجــة ن ي ـــمالثــا ا يم مفــا وجــود يقـــل عامــة ــصفة و فـــة،
س لتأســ ــا مي أ مــع ، ــ والتغي والثبــات والوظيفــة، كيــب وال واملــادة، والطاقــة والــنظم، ــسبة وال
تمـــــام ـــــ إ ذلــــك رجـــــع و التخصـــــصية، ــــار ف وجـــــود ضـــــعف ــــ إ باإلضـــــافة ـــــة؛ الثانو املرحلــــة

ا نظمــــة موضـــــوعات وجـــــود ضـــــعف ــــل، لل ـــــزء ا مـــــن سلــــسل نتخـــــاببال اثـــــة، والو يـــــة، رلبي
ندســــــة وال العلـــــوم تطبيقـــــات بـــــبعض تمـــــام و و ــــــ ا الد الفـــــصل ـــــ ، ـــــ الطبي لوالتطـــــو ر ر
يـة البي نظمـة و ، و ـ ا الد الفـصل كتـاب محتو اثة الو وجود نعدم و لوالتكنولوجيا، رى ر

ي والثا و ا الد الفصل ي كتا الطبي والتطو نتخاب لو ر  .ر
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اسة الد   :رتوصيات

ــا خالل مــن يمكــن ــ ال التوصــيات مــن مجموعــة اح ــ اق يمكــن اســة الد نتــائج ضــوء رــ
معـــاي ضـــوء ـــ الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــ املتوســـطة للمرحلـــة العلـــوم كتـــب ر وتطـــو تـــدعيم

القـادم يـل ل وأخـر)NGSS (العلـوم التعليميـة، العمليـة ـ ع ن بالقـائم خاصـة توصـيات ـا وم ى،
ي فيما ا ونوجز العلوم، بمعل   :خاصة

التعليميـــة، العمليــــة ـــ ع ن القــــادمالقـــائم يـــل ل العلــــوم معـــاي بــــدو تمـــام م مـــ تطلــــب  رو
)NGSS(ا وم وانب ا عض العلوم س تد داف أ  : رتحقيق

ن - ي بمــا املتوســطة باملرحلــة العلــوم ملنــا ع والتتــا املــدى بمــصفوفة النظــر اســبإعــادة
للعـصر والتكنولوجيـة العلمية ات التطو مع لتتما القادم، يل ل العلوم معاي رمع

ا  .ا

معــــاي - عــــاد أ ن بــــ التــــواز ضــــوء ــــ املتوســــطة للمرحلــــة العلــــوم كتــــب محتــــو ر نتطــــو ى
القادم يل ل  .العلوم

عــــدي - ن تــــضم جــــة د فـــع و والثالــــث، ي والثــــا و الــــصفوف ـــ العلــــوم كتــــب ر رتطـــو ر ل
ســــاتامل املما تنـــاو ـــ العمـــق ـــ ع ـــ ك ال مـــع التخصـــصية ـــار ف و كة، املـــش يم رفـــا ل

والتكنولوجيا ندسة وال العلوم ن ب ط الر ادة و ندسية، وال  .زالعلمية

موضــــوعات - ــــا وم التخصــــصية ــــار ف بــــبعض املتوســــطة للمرحلــــة العلــــوم كتــــب إثــــراء
ا والتطـــو نتخـــاب و يـــة البي نظمـــة و اثـــة، رالو ـــر م وجـــود لـــضعف وذلـــك ، ـــ لطبي

الية ا  .الكتب

كتـــــب - م تقـــــو عنـــــد العلــــوم س تـــــد وطـــــر منـــــا ومتخصــــ اء ـــــ خ إشـــــراك ة رضــــر قر و
ألن القــادم، يــل ل العلــوم معــاي ضــوء ــ ــا ر لتطو عامليــة سالســل ترجمــة أو العلــوم

قديمة و ت قد  . نالسالسل

م - ات تـصو تقـدم ـ ال والبحـوث اسـات الد من رستفادة العلـومر منـا ر لتطـو حـة ق
القادم يل ل العاملية املعاي ضوء املختلفة اسية الد  .راملراحل

يــل - ل العلــوم معــاي اســتخدام ــ ع العلــوم ــ معل ب وتــد يــل تأ إلعــادة خطــة روضــع
املعاي ذه ضوء س التد دائية الكفايات لرفع  .رالقادم،

املتو للمرحلة العلوم يسطة،معلمي ما م م تطلب  :و

ـــ - ال ـــسية التد ســـات املما ضـــوء ـــ العلـــوم س تـــد ـــ دائيـــة م ا ـــا م مـــستو رفـــع ر ر ر ىر
القادم يل ل العلوم معاي مع  .تتوافق

للوقــوف - القــادم يــل ل العلــوم معــاي ضــوء ــ العلــوم ــ س د ــل تحليــل ــ ع رالعمــل
تـــد ـــ ال التكنولوجيـــة واملـــستحدثات الوســـائل ـــ معـــايع ضـــوء ـــ العلـــوم س تـــد رعم

القادم يل ا  . العلوم



تحلیل محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة 
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سـة - املما للطالـب ـيح ت بحيـث املتوسـطة املرحلـة كتـب ـ العلـوم شطة أ صياغة رإعادة
والتقنية ندسة وال العلوم ن ب ط خالل من س ل ش ندسية وال  .رالعلمية

ـــــــــش - ـــــــــ ع قتــــــــصار وعـــــــــدم اس د ــــــــل ـــــــــ عمـــــــــق استقــــــــصائية ـــــــــشطة أ طةروضــــــــع
الوحدة ل اية املوجودة  .ستقصائية

س - بتــــد اصــــة ا واملعرفـــة العلــــم ــــ جديـــد ــــو مـــا ــــل عــــن الـــدائم والتقــــ رالبحـــث
العامليـــــة املعـــــاي ضـــــوء ـــــ ، ـــــا ا العـــــصر ملواكبـــــة ذلـــــك ـــــ ع الطـــــالب وحـــــث العلـــــوم،

باستمرار ة  .راملتطو
 

اسة الد حات   :رمق

ي الية ا اسة الد نتائج يرضوء فيما حات املق من مجموعة تقديم   :مكن

ضــوء - ــ الــسعودية يــة العر اململكــة ــ املتوســطة للمرحلــة العلــوم كتــب ر تطــو اســة رد
القادم يل ل العلوم  ).NGSS(معاي

العلــــوم - كتــــب محتـــو تحليــــل اســـة ىد حيــــاء(ر و يـــاء، الف الكيميــــاء، للمراحــــل) العلـــوم،
السع ية العر باململكة القادماملختلفة يل ل العلوم معاي ضوء  .(NGSS)ودية

العلــــوم - معــــاي ضــــوء ــــ املتوســــطة باملرحلــــة العلــــوم س وتــــد ر تطــــو ات صــــعو اســــة رد ر
القادم يل  .(NGSS)ل

معــاي - ضـوء ــ ن والعـشر ــادي ا القـر ــ العلـوم ملعلــم ـسية التد الكفايــات اسـة ند ر ر
القادم يل ل  .(NGSS)العلوم

وحــدة - اســة ــرد ــا وفاعلي ندســية وال العلميــة ســات املما ضــوء ــ العلــوم ــ حــة رمق
العل ستقصاء م وتقو وتنفيذ   .تخطيط
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