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  د.كوثر عبود احلراحشه*
  **العديليموسى  مالسال دد. عب

  بعاره*** فأ.د حسني عبد اللطي

'ص�  ا

المتعلقة سئلة األسعت هذه الدراسة إليجاد مدى تركيز كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى على 
تكونـت عينـة الدراسـة مـن مجتمعهـا، حيـث كانـت العينـة ثالثـة كتـب علـوم بعمليات العلم األساسـية. 

علـيم األساسـي فـي األردن، حيـث تـألف كـل كتـاب مـن جـزأين، للصفوف الثالثة األولى من مرحلـة الت
للدراسـة لإلجابـة عـن  ةتم تطـوير أدا .2010/2011وكانت هذه الكتب تدرس في السنة الدراسية 

اإلحصــاء الوصــفي لتحليــل  خداموتــم اســت أداة الدراســة،البحثــي، وتــم إيجــاد صــدق وثبــات الها ســؤ 
  البيانات.
ـــى أن أ   ـــائج الدراســـة إل ـــات أشـــارت نت (المالحظـــة،  العلـــمســـئلة االكتشـــاف المتعلقـــة بعملي

واالســتدالل، والتصــنيف، والتنبــؤ، والقيــاس، والوصــف) لــم تكــن موزعــة بالتســاوي فــي كتــب العلــوم 
، األســئلة) مــن مجمــوع %60.1ســئلة المتعلقــة بالمالحظــة علــى نســبة (األالثالثــة، حيــث حصــلت 

)، وتلـك % 6)، وتلك المتعلقـة بـالتنبؤ (%20.9( سئلة المتعلقة باالستداللاألتلتها في الترتيب 
)، وتلــــــك المتعلقــــــة بالقيــــــاس %5)، وتلــــــك المتعلقــــــة بالوصــــــف (%5.8المتعلقــــــة بالتصــــــنيف (

)2.2% .(  
ســـئلة المتعلقـــة بـــالتنبؤ، والتصـــنيف، األوقـــد أوصـــت الدراســـة بضـــرورة زيـــادة التركيـــز علـــى   

  .والوصف، والقياس
  لوم، عمليات العلمالكلمات المفتاحية: تحليل كتب الع

  
  .األردن-قسم املناهج والتدريس/ كلية العلوم الرتبوية/ جامعة آل البيت* 

  .األردن-قسم املناهج والتدريس/ كلية العلوم الرتبوية/ جامعة آل البيت** 
  .األردن-***قسم املناهج والتدريس/ كلية العلوم الرتبوية/ جامعة مؤتة
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  واإلطار النظري مقدمةال -1

من تعدد مصادر التعلم يف هذا العصر، عصر الثورة املعرفية واملعلوماتية واالقتصاد املعريف،  بالرغم  
إال أن الدراسات واألحباث الرتبوية تشري إىل أن الكتاب املدرسي يبقى أداة نقل املعرفة، ووسيلة تعليمية 

ات حتقيق أهداف املنهاج ). ويعترب الكتاب املدرسي من أهم أدو 2009تعلمية رئيسة ومهمة (حممد وفا، 
لذا بات من  .وأحد املصادر الرئيسة اليت يعتمد عليها املتعلم يف عملييت التعلم والتعليمله، الرتمجة الوظيفية و 

حتليل حمتواه من جوانب معينة من خالل حيقق األهداف املرجوة منه،  همن أن يتم التحققالضروري أن 
؛ 1996؛ غيات، 1996؛ طعمية، 2004ي، لبيان مواطن القوة والضعف فيه (العباد

Fineley,1992 .(  
تطور اليتماشى مع  ،تطورت تطورًا متسارعاً  كغريها من مناهج املباحث األخرى  مناهج العلومو    

االستفادة من خربات الدول املتقدمة يف  يتطلباالهتمام مبناهج العلوم  وأصبح. يف خمتلف الصعد ويالرتب
 مام بأساسيات املعرفة العلمية والتفكري الناقد، واالكتشاف والتفكري العلمياملضمار الرتبوي، واالهت

اهتمت اخلطوط العريضة و ). 2004؛ تروبريدج وباييب وبويل، 2004؛ العبادي، 2005(خطايبة، 
) بكتب العلوم املدرسية 1991ملنهاج العلوم يف مرحلة التعليم األساسي يف األردن (وزارة الرتبية والتعليم، 

مساعدة الطلبة على التعلم من خالل كان من ضمنها   ،لصفوف الثالثة األوىل من جوانب متعددةل
ويؤكد جانيه يف هذا اال أن عمليات العلم هي أساس التقصي واالكتشاف العلمي. ومما  .االكتشاف

يما بعد، حيث جيدر ذكره، أن املرحلة األساسية األوىل متثل األساس الذي ترتكز عليه املراحل األخرى ف
  تتضح يف هذه املرحلة معامل مهارات التفكري واختاذ القرار والطرائق الفاعلة يف التعلم لدى الطلبة عموماً.

ومن هذا املنطلق تشري الفقرة السادسة من اخلط العريض الثالث لتدريس العلوم يف املرحلة األساسية        
 املالحظــة، واالســتدالل،منهــا: املرتبطــة بعمليــات  ألساســيةاالــدنيا إىل ضــرورة الرتكيــز علــى عمليــات العلــم 

  والتصنيف، والتنبؤ، والقياس، والوصف.
لقد تعرض العديد من الباحثني للتعريفات اليت أعطيت لعمليات العلم، إال أا ال خترج عما   

) بأا جمموعة من القدرات 2004) وزيتون (1999عرفه كل من النجدي وراشد وعبد اهلادي (
واملهارات والعمليات اخلاصة الالزمة لتطبيق طرق العلم والتفكري العلمي بشكل صحيح. ويشري أمبو 

) ألمهية اكتساب الطلبة لعمليات العلم بأا أصبحت من الضروريات يف 2009سعيدي والبلوشي (
  تدريس العلوم حالياً، وهي اآللية اليت ميكن بواسطتها تعرف املشكالت مث استكشاف حلها.
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وهناك نوعان من عمليات العلم مها: األساسية واملتكاملة، ويقصد بالعمليات األساسية تلك العمليات 
البسيطة نسبياً، وتأيت يف قاعدة هرم العمليات العلمية، ويتم تدريسها لطلبة املرحلة األساسية الدنيا، وتضم 

تقراء، واالستدالل، والتنبؤ، عشر عمليات هي: املالحظة، والقياس، والتصنيف، واالستنتاج، واالس
واستخدام األرقام، واستخدام العالقات الزمانية واملكانية، واالتصال. أما عمليات العلم املتكاملة فهي 
أعلى مستوى من عمليات العلم األساسية، وبالتايل تكون يف قمة هرم تعلم العمليات العلمية، ويتم الرتكيز 

ا والثانوية، وتضم مخس عمليات هي: تفسري البيانات، والتعريفات عليها يف املرحلتني األساسية العلي
؛ زيتون، 1999اإلجرائية، وضبط املتغريات، وفرض الفرضيات، والتجريب (النجدي وراشد وعبد اهلادي، 

2004.(  
إن لألسئلة الواردة يف كتب العلوم سواء خالل الدرس أو يف ايته أمهية كبرية، ذلك أن العلم يقوم على 

ساؤالت واستفسارات تقود لبناء معرفة علمية سليمة حول خمتلف الظواهر العلمية اليت يتعرض هلا الطالب ت
من خالل مقرر العلوم، وعليه فقد اهتم العديد من الباحثني بتحليل كتب العلوم يف جوانب تتعلق باألسئلة 

كتب العلوم على تنمية مستويات   الواردة فيها، فهناك من تعرض ملعرفة درجة تركيز األسئلة الواردة يف
؛ زيتون،  Risner, 1987؛1980اجلانب املعريف حسب تصنيف بلوم (العمر، وخلف، وخليل، 

). إال أن الدراسات 2004؛ سليمان، 2004؛ العبادي، 2003؛ حممد، 2002؛ الزعارنه، 1990
بعمليات العلم كانت نادرة  اليت أجريت لتحليل هذه الكتب لتحديد درجة تركيزها على األسئلة املتعلقة

الدراسات اليت تناولت حتليل   ومنجداً، وهذا يعزز من أمهية الدراسة احلالية اليت تصدت ملثل هذا النقص. 
من حيث مدى تضمني حمتوى كتب العلوم املختلفة لألنشطة  كتب العلوم يف املراحل الدراسية املختلفة

هدفت إىل معرفة مدى وطبيعة تضمني ) اليت 2004ني(املتعلقة بعمليات العلم، دراسة حس ةواألسئل
) من التعليم األساسي 9-7العمليات العلمية األساسية والتكاملية يف كتب العلوم املطورة للصفوف من (

باجلمهورية اليمنية، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باعتماد كامل صفحات الكتب املستهدفة كعينه 
 التحليل أداةولتحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحث بتصميم دة للتحليل، هلذه الدراسة والفكرة كوح

  :الدراسةإليها  تمن أهم النتائج اليت توصلاخلاصة بالدراسة، مت التأكد من صدقها وثباا، و 
عملية  4985عملية منها  5931بلغ جمموع تكرارات العمليات العلمية يف كتب العلوم للصفوف الثالثة 

تلك العمليات على الصفوف الثالثة    ، وزعت%14عملية تكاملية بنسبة  946و %84نسبة أساسية ب
  كاآليت:
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عملية بنسبة  2006يف كتاب علوم الصف السابع جبزأيه بلغ جمموع تكرارات العمليات العلمية     -
عملية تكاملية  287و %86عملية أساسية بنسبة  1719من إمجايل العمليات العلمية منها  34%

  .%14نسبة ب
عملية بنسبة  2023يف كتاب علوم الصف الثامن جبزأيه بلغ جمموع تكرارات العمليات العلمية     -

عملية أساسية بنسبة  1656من جمموع العمليات العلمية املتضمنة يف الصفوف الثالثة منها  34%
  .%18عملية تكاملية بنسبة  367و 82%

عملية بنسبة  1902لغ جمموع تكرارات العمليات العلمية ويف كتاب علوم الصف التاسع جبزأيه ب    -
عملية  292و %85عملية أساسية بنسبة  1610من إمجايل العمليات يف الصفوف الثالثة منها  32%

  .%15تكاملية بنسبة 
) بدراســة حتليليــة لألســئلة الــواردة يف كتــاب الفيزيــاء للمرحلــة الثانويــة يف ضــوء 2006قامــت أبــو مســمح ( 

وفقاً للمعـايري التحليل  بطاقةبتصميم  ةالباحث تولتحقيق أهداف الدراسة فقد قام العاملية املعاصرة. املعايري
العاملية املعاصرة املتضمنة: طبيعة العلم، واملعرفة العلمية، وعمليات العلـم، وأنـواع التفكـري، واختـاذ القـرارات. 

علــم كطريقــة، وتلــك الــيت تتطلــب اســتخدام أظهــرت النتــائج تــدين نســب شــيوع أســئلة الكتــاب الــيت تظهــر ال
عمليـــات العلـــم التكامليـــة والتفكـــري اإلبـــداعي وتوظيـــف املعرفـــة. يف حـــني احتلـــت األســـئلة الـــيت ركـــزت علـــى 

)، تالهـــا األســـئلة الـــيت تتطلـــب اســـتخدام عمليـــات العلـــم %33.4اجلانـــب املعـــريف للعلـــم النســـبة األعلـــى (
  ).%18.5)، والتفكري الناقد (%29.6األساسية (

) بدراسة حتليلية لألسئلة وحمتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية يف 2008أبو جحجوح ( قام أيضاً 
فلسطني، اهلدف منها حتديد عمليات العلم األساسية والتكاملية اليت ينبغي توافرها يف هذه الكتب، ومدى 

، التحليل بطاقةباحث بتصميم ولتحقيق أهداف الدراسة فقد قام التركيز كتب العلوم على هذه العمليات، 
  :الدراسةإليها  تمن أهم النتائج اليت توصلومت التأكد من صدقها وثباا. 

املالحظة، االتصال، تفسري كتب العلوم العشرة جمتمعة على النحو اآليت:  ن عمليات العلم وردت يفإ 
فرض  ضبط املتغريات، التنبؤ،التجريب، القياس، االستدالل، استخدام األرقام، التصنيف،  البيانات،

 ) مرة، وبنسب مئوية8، 43، 46، 68، 73، 99، 148، 195، 225، 501، 629الفروض (
 .) على الرتتيب0.4%، 2%، 2%، 3%، 4%، 5%، 7%، 9.6%، 11%، 25%، 31%(

الثالثة  وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أا تتناول وبشكل مستقل كتب العلوم للصفوف
سئلة املرتبطة األاألوىل من مرحلة التعليم األساسي يف األردن، حيث يتناول هذا التحليل مدى الرتكيز على 

  .)(املالحظة، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، والقياس، والوصف العلمية األساسيةعمليات الب
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

ه تعتـــربان مـــن املهمـــات األساســـية الـــيت جيـــب االهتمـــام ـــا كتـــاب املدرســـي وحتليلـــالإن دراســـة مواصـــفات 
علــــى أن  (Science Educationالعلميــــة (). وتؤكــــد التوجهــــات احلديثــــة للرتبيــــة 2005(خطايبــــة، 

  .(Student-Centered Learning) يكون تعّلم العلوم متمركزاً حول الطالب
شـارة رية ومتعددة، إال أنه من الضروري اإلوعلى الرغم من أن التمركز حول الطالب يشتمل على قواعد كث 

، حيـث أن هـذا النـوع مـن الـتعلم يسـاعده علـى اكتشـاف ملمارسة عمليات العلمإىل إتاحة الفرصة للطالب 
). وتتحقــق هــذه القاعــدة عنــدما توجــه كتــب 2004املعلومــات، ممــا جيعلــه حيــتفظ ــا ملــدة أطــول (زيتــون، 

عمليـــات الـــيت حـــددها كـــارين، الاألســـئلة االستكشـــافية مرتبطـــة بهـــذه ن حبيـــث تكـــو  ،العلـــوم أســـئلة للطالـــب
وهـي عمليـات املالحظـة،  Carin, 1993; Carin & Sund, 1975, 1980)وكـارين وصـند (

  واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، والقياس، والوصف. 
بإدخاهلا يف كتب وذلك  ،إىل واقع ملموس ةالقاعد ذه) على ترمجة ه1991وعملت وزارة الرتبية والتعليم (

كما ورد يف اخلطوط العريضـة ملنهـاج العلـوم يف   .العلوم للصفوف الثالث األوىل من مرحلة التعليم األساسي
تشـري الفقـرة السادسـة مـن اخلـط العـريض الثالـث لتـدريس العلـوم حيـث  ،مرحلة التعلـيم األساسـي يف األردن

ومكوناته إىل جمموعة من العمليات العلمية اليت جيب أن  للمرحلة األساسية الدنيا، واليت تتعلق ببناء املنهاج
يتقنها الطالب، ومنها املالحظة، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، والقياس، والوصف. وهذه العمليات هي 

  نفسها عمليات االكتشاف اليت أشار هلا كارن، وكارن وصند
(Carin, 1993; Carin & Sund, 1975, 1980).  

سة تتمثل بعدم قيام دراسات علمية بتحليل كتب العلوم املقـررة للصـفوف الثالثـة األوىل مـن ومشكلة الدرا 
مرحلة التعليم األساسي يف األردن لتحديد مدى اهتمامهـا مبمارسـة عمليـات العلـم األساسـية لـدى الطلبـة، 

  مما يستدعي القيام ذه الدراسة احلالية ملعاجلة املشكلة بإجراءات علمية مضبوطة.
مـدى تركيـز كتـب العلـوم للصـفوف الثالثـة  إجيـادمن منطلق هذه املعطيات فإن الدراسـة احلاليـة ـدف إىل و 

األســئلة املتعلقــة بعمليــات العلــم األساســية ضــمن املــادة يف فصــول هــذه الكتــب، ويف آخــر كــل األوىل علــى 
  : يلجابة عن السؤال التااهلدف فإن الدراسة احلالية تسعى لإلا ولتحقيق هذفصل وكل وحدة من وحداا، 

ضـمن املـادة يف فصـول الكتـب  املتعلقـة بعمليـات العلـم األساسـيةسـئلة األمـا مـدى تركيـز كتـب العلـوم علـى 
  ويف آخر كل فصل وكل وحدة يف الصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم األساسي يف األردن؟
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  التعريفات اإلجرائية -3

  لىكتب العلوم للصفوف الثالثة األو   3-1

هــي الكتــب الــيت تعتمــدها وزارة الرتبيــة والتعلــيم لتــدريس العلــوم يف املــدارس األردنيــة للصــف األول، والثــاين، 
ب؛ وزارة الرتبيــــــــة والتعلــــــــيم، 2006أ؛ وزارة الرتبيــــــــة والتعلــــــــيم، 2006(وزارة الرتبيــــــــة والتعلــــــــيم،  والثالــــــــث
ــــــيم، 2006 ــــــة والتعل ــــــ2006ج؛ وزارة الرتبي ــــــة والتعلــــــيم، 2006يم، د؛ وزارة الرتبيــــــة والتعل هـــــــ؛ وزارة الرتبي
وكل كتاب يتألف من جزأين حيث يدرس اجلزء األول خالل الفصـل الدراسـي األول، ويـدرس و). 2006

اجلـزء الثــاين خـالل الفصــل الدراسـي الثــاين. ومجيـع هــذه الكتـب مت تدريســها يف املـدارس األردنيــة اعتبـاراً مــن 
لكــل كتــاب). والكتــب نفســها هــي الــيت درســت يف العــام  ىلاالو (الطبعــة  2006/2007العــام الدراســي 

  حيث أا تعترب أحدث طبعة حىت هذا التاريخ. 2010/2011الدراسي 

 األسئلة المتعلقة بعمليات العلم األساسية 3-2

  بأنـــــــــــــــه مجلـــــــــــــــة اســـــــــــــــتفهامية حتتـــــــــــــــاج إىل املتعلـــــــــــــــق بعمليـــــــــــــــات العلـــــــــــــــم األساســـــــــــــــية ســـــــــــــــؤال اليعـــــــــــــــّرف 
الــيت  ت العلميــةعمليــاالســئلة بهــذه األســؤال بعالمــة اســتفهام. وتتعلــق  اســتجابة مــن الطالــب، وينتهــي كــل

. وهـذه (Carin, 1993; Carin & Sund, 1975, 1980وصـند (حـددها كـارين، وكـارين 
  السـؤالالعمليات تشمل املالحظة، واالستدالل، والتصنيف، والتنبـؤ، والقيـاس، والوصـف. وقـد مت تصـنيف 

السؤال التايل " أنظر إىل الصورة، ماذا تشاهد فيها؟  . فعلى سبيل املثال:كل حسب العملية اليت يرتبط ا
  " هذا السؤال هو سؤال يتعلق بعملية املالحظة.

  أهداف الدراسة   -4

املالحظــــة، واالســــتدالل، ( املتعلقــــة بعمليــــات العلــــم األساســــيةيهــــدف البحــــث احلــــايل إىل حتديــــد األســــئلة 
املتضــــمنة يف كتــــب العلــــوم للمرحلــــة األساســــية األوىل، ومــــن مث  )والتصــــنيف، والتنبــــؤ، والقيــــاس، والوصــــف

الكشف عن مدى تركيز كتب العلوم للصفوف الثالث األوىل مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي يف األردن علـى 
  تلك األسئلة.

  أهمية الدراسة -5

 حماولــة التأكــد مــن التطــابق بــني مــا تشــري إليــه اخلطــوط العريضــة يف املنهــاج املتعلقــة بتضــمني 5-1
 وبني حمتوى الكتب الفعلية. ةعمليات العلم األساسية يف كتب العلوم للمرحلة األساسي
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  تطوير أداة من املمكن أن يتم االستفادة منها لدراسات أخرى مماثلة. 5-2

ميكــن أن يســتفيد مؤلفــو كتــب العلــوم املدرســية للصــفوف الثالثــة األوىل مــن مرحلــة التعلــيم  5-3
 ،يف كتب العلـوم اً مهم اً حيث أا تتناول جانب ،لدراسةاألساسي يف األردن من نتائج هذه ا

. وتكمـن أمهيـة املتعلقة بعمليـات العلـم األساسـيةاألسئلة مدى تركيز هذه الكتب على هو و 
هـذه الدراســة فيمــا يتعلــق ـذا اــال أــا تبــني اجلوانــب الـيت مت الرتكيــز عليهــا، وتلــك الــيت مل 

  .املتعلقة بعمليات العلم األساسيةألسئلة باحتظ باالهتمام الكايف فيما يتعلق 

  حدود الدراسة ومحدداتها -6

  عند تعميم النتائج جيب أخذ ما يلي بعني االعتبار:     
مـــدى تركيـــز كتـــب العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األوىل مـــن  حتديـــداقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى  6-1

، ومل م األساســــيةاملتعلقــــة بعمليــــات العلــــاألســــئلة مرحلــــة التعلــــيم األساســــي يف األردن علــــى 
 لألنواع األخرى من األسئلة الواردة يف هذه الكتب. قتتطر 

  اقتصرت الدراسة على حتليل كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل فقط. 6-2
  ومدى صدقها وثباا.       ةاملستعمل ةيعتمد تعميم نتائج هذه الدراسة على خصائص األدا 6-3

 الطريقة واإلجراءات -7

  لدراسة وعينتها وأداا واإلجراءات اليت اتبعت أثناء تطبيقها.فيما يلي وصف تمع ا

  مجتمع الدراسة وعينتها 7-1

من مجيع كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم األساسـي يف وعينتها تكون جمتمع الدراسة 
  .2010/2011األردن للعام الدراسي

  تايل:وتألفت كتب العلوم من ستة أجزاء على النحو ال
  كتاب العلوم للصف األول األساسي (اجلزأين األول والثاين معاً). -
 كتاب العلوم للصف الثاين األساسي (اجلزأين األول والثاين معاً).   -
 كتاب العلوم للصف الثالث األساسي (اجلزأين األول والثاين معاً). -
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  الدراسةة أدا 7-2

علــى حتقيـــق أهــدافها، فقــد هــدفت األداة إىل استقصـــاء للدراســة احلاليــة مـــن أجــل املســاعدة  ةمت تطــوير أدا
املتعلقة األسئلة مدى تركيز كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم األساسي يف األردن على 

كمـــا ســـيتم توضـــيحها   ةاملـــذكور  ة. وقـــد مت إجيـــاد دالالت الصـــدق والثبـــات لـــألدابعمليـــات العلـــم األساســـية
 (Carin, 1993; Carin & Sund, 1975, 1980)رن، وكـارن وصـند أشـار كـالقـد . الحقـاً 

أنـواع هـي: عمليـة املالحظـة واالسـتدالل، والتصـنيف، والتنبـؤ،  ةإىل أن عمليات االكتشاف تتكـون مـن سـت
  وهي تتطابق مع عمليات العلم األساسية. والقياس، والوصف.

 النوع من األسئلة هلذاوضع وصف  ي من أجلومت استطالع األدب الرتبوي العلمي احمللي والعريب والعامل
؛2001؛ عطاهللا 2003؛ بعارة، 2004؛ تروبريدج رباييب وبويل، 2004زيتون،  ؛2005(خطايبة،   

Gega, 1994  
;Carin, 1993; Hungerford et al, 1991 ;Ostlund, 1992 ;Neuman, 
1993 
 Gain & Evans, 1984  Blough & Schwartz, 1984; ؛
 Carin & Sund, 1975, 1980.( 

العلـم ألسئلة املتعلقة بكل عملية من عمليـات لوقد مت وضع وصف ائي (بعد االستئناس بآراء احملكمني) 
  على النحو التايل:  األساسية
  سئلة املتعلقة باملالحظة، وقد متت صياغتها بصورا النهائية على النحو التايل:األ -

كثـــر مـــن احلـــواس لتحديـــد صـــفات األشـــياء أو األســـئلة املتعلقـــة باســـتخدام واحـــدة أو أ -
 األحداث.

 األسئلة املتعلقة بالتمييز بني األشياء اليت تتم مالحظتها. -
 األسئلة املتعلقة باستخدام أدوات وأجهزة علمية تساعد على املالحظة. -

 سئلة املتعلقة باالستدالل وقد متت صياغتها بصورا النهائية على النحو التايل: األ -
 علق بإصدار حكم لتفسري املالحظات.أسئلة تت -
 أسئلة تتعلق بربط املالحظات باملعلومات املتوافرة من ظاهرة معينة. -
 أسئلة تتعلق بالوصول إىل نتائج معينة تعتمد على املالحظات. -

 سئلة املتعلقة بالتصنيف، وقد متت صياغتها بصورا النهائية على النحو التايل:األ -
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اء أو األحـداث إىل فئـات وجمموعـات يوجـد بينهـا خصـائص أسئلة تتعلق بتنظيم األشي -
 مشرتكة.

أســـئلة تتعلــــق بتبويـــب املالحظــــات الــــيت يـــتم احلصــــول عليهــــا إىل فئـــات بينهــــا خــــواص  -
 مشرتكة.

 أسئلة متعلقة بالتمييز بني األشياء بناء على خاصية معينة. -
 لنحو التايل:سئلة املتعلقة بالتنبؤ، وقد متت صياغتها بصورا النهائية على ااأل -

أســــئلة تتعلــــق باســــتخدام معلومــــات ســــابقة (أو املالحظــــة) للتنبــــؤ حبــــدوث ظــــاهرة أو  -
 حادث ما يف املستقبل.

 أسئلة تتعلق بالتنبؤ عن مالحظات مستقبلية باالستدالالت من بيانات حمددة. -
 عن ظواهر الكون بسبب الثقة بتكرار حدوثها. تنبؤأسئلة تتعلق بال -

 قياس، وقد متت صياغتها بصورا النهائية على النحو التايل: سئلة املتعلقة بالاأل -
 أسئلة تتعلق بقياسات معينة مثل األطوال واألوزان. -
 أسئلة تتعلق باستخدام وحدات قياس بصورة صحيحة. -
 أسئلة تتعلق بالتعبري عن الكمية املقاسة بطريقة سليمة. -

 هائية على النحو التايل: سئلة املتعلقة بالوصف، وقد متت صياغتها بصورا الناأل -
 أسئلة تتعلق بعزل الصفات والسمات املهمة. -
 أسئلة تتعلق بتعداد األفكار. -
  املالئمة. واملرادفاتأسئلة تتعلق باستخدام املصطلحات الفنية  -

  وثباتها ةصدق األدا 7-3

   ةصدق األدا 7-3-1

النحـو التـايل: ثالثـة أعضـاء مـن وذلك بعرضها على جمموعة مـن احملكمـني علـى  ةمت التأكد من صدق األدا
يف منــاهج العلــوم وأســاليب تدريســها، وثالثــة مشــريف  املتخصصــنياألردنيــة مــن  اتهيئــة التــدريس يف اجلامعــ

علوم وثالث معلمات ممن يدّرسن مادة العلوم للصفوف الثالثة األوىل. وقد طلب من احملكمني إبداء الرأي 
 ةأنــواع أســئلة االكتشـاف. كــذلك طلــب مـنهم إبــداء الــرأي بــاألداوبيـان مــدى مناســبتها يف حتديـد  ةيف األدا
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بشكل عام وتسجيل أية مالحظات ضرورية. وقد مت تزويد احملكمـني بنسـخة مـن األداة يف صـورا األوليـة، 
كمـا   ،يف صـورا النهائيـة ةومت إدخـال بعـض التعـديالت حـىت أصـبحت األدا ،وقد مت األخذ بـرأي احملكمـني

  الدراسة ". ة"أدا هو وارد يف بند

  ةثبات األدا 7-3-2

 املتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة بتحليل  نيالباحثاثنان من فيما يتعلق بثبات األداة فقد قام  
سئلة املتعلقة باملالحظة، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، والقياس، والوصف) إىل مكوناا. وقد مت األ(

  ،سئلةاألمواصفات كل نوع من أنواع  االتفاق علىعلى كيفية التحليل بعد أن مت  نياالتفاق بني الباحث
مت  ،الدراسة ". وبعد االنتهاء من التحليل ةبند" أدا كما هو وارد يف أداة الدراسة يف صورا النهائية يف

  لتالية: ) حسب املعادلة ا(الباحثنيإجياد ثبات األداة وذلك بإجياد نسبة االتفاق بني احملكمْني 
  

  x100%عدد األسئلة اليت مت االتفاق عليها             نسبة االتفاق بني احملكمْني    =  
  عدد األسئلة الكلي اليت مت حتليلها                           

)، وهذه النسبة تعد كافية ألغراض %86وحسب هذه املعادلة فإن نسبة االتفاق بني احملكمْني قد بلغت (
  اسة. هذه الدر 

  إجراءات الدراسة 7-4

يف املادة ويف اية كل درس، وكل فصل، وكل  املتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة مت حصر  7-4-1
وحدة، لكل كتاب من كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل. وكوحدة حتليل فقد مت اعتبار اجلملة اليت تنتهي 

 بعالمة استفهام سؤاًال.
حـدى الفئـات التاليـة: فئـة إووضـعها يف  املتعلقـة بعمليـات العلـم األساسـية األسـئلةمت حتليل  7-4-2

ســـــئلة املتعلقـــــة األاالســـــتدالل، وفئـــــة بســـــئلة املتعلقـــــة األســـــئلة املتعلقـــــة باملالحظـــــة، وفئـــــة األ
سئلة املتعلقة األسئلة املتعلقة بالقياس، وفئة األسئلة املتعلقة بالتنبؤ، وفئة األبالتصنيف، وفئة 

 بالوصف.
  مث حصرها يف الفئات احملددة. املذكورةسئلة األإجياد تكرارات كل نوع من أنواع  مت 7-4-3
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  التحليل اإلحصائي  7-5

حيــث مت  ،فقــد مت اسـتخدام اإلحصــاء الوصــفيســؤاهلا،  متشـّياً مــع أهــداف الدراســة ولإلجابـة عــن  
 مت إجيــاد تكــرارات هــذه ، مثاملتعلقــة بعمليــات العلــم األساســيةاألســئلة إجيــاد عــدد أســئلة كــل نــوع مــن أنــواع 

  مث رتبت يف جداول مت عرضها يف فصل النتائج.            ،األسئلة ونسبتها املئوية

  نتائج الدراسة  -8

مـــا مـــدى تركيـــز كتـــب العلـــوم علـــى فيمـــا يلـــي عـــرض لنتـــائج الدراســـة املتعلقـــة بســـؤال الدراســـة:   
 ،وفي آخر كل فصل وكل ،الكتبضمن المادة في فصول  المتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة 

  وحدة في الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي في األردن؟
ضمن املادة التعليمية يف كتب العلوم، ويف  املتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة لقد مت حصر   

األســـئلة حتديـــد آخـــر كـــل درس وكـــل فصـــل وكـــل وحـــدة يف هـــذه الكتـــب للصـــفوف الثالثـــة األوىل. وقـــد مت 
) 1ويبـني اجلـدول ( ،يف كل كتاب علـى حـده (اجلـزأين األول والثـاين معـاً) املتعلقة بعمليات العلم األساسية

  سئلة يف كتاب العلوم للصف األول األساسي. هذه األتوزيع 
  
  

   )1جدول (ال
اسي (الجزأين في كتاب العلوم للصف األول األس المتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة توزيع 

  من حيث المجموع الكلي في كل نوع من أسئلة االكتشاف األول والثاني معاً) مرتبة تنازلياً 
  نوع السؤال    

  
 الوحدة

 األسئلة
 املتعلقة

 باملالحظة

 األسئلة
املتعلقة 

 باالستدالل

 األسئلة
املتعلقة 
 بالتصنيف

 األسئلة
املتعلقة 
 بالتنبؤ

 األسئلة
املتعلقة 
 بالقياس

 ئلةاألس
املتعلقة 
 بالوصف

 اموع

 8 - - - - 1 7 الوحدة األوىل

 21 - - - 5 4 12 الوحدة الثانية

 9 - - - 1 2 6 الوحدة الثالثة

 16 - - 1 3 4 8 الوحدة الرابعة

 18 - - 1 3 4 10 الوحدة اخلامسة

 20 - - 2 2 5 11 الوحدة السادسة
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 17 - - 2 - 5 10 الوحدة السابعة

 17 - - 2 3 5 7 ثامنةالوحدة ال

  21  -  -  -  1  7  13  الوحدة التاسعة 

  9  -  -  1  1  3  4  الوحدة العاشرة 
  7  -  -  -  -  2  5  الوحدة احلادية عشر

 163 - - 9 19 42 93 اموع

 %100 - - %5.5 %11.7 %25.8 %57.1 النسبة املئوية

  
مل تكـن موزعـة بالتسـاوي ضـمن كتـاب  سـيةاملتعلقة بعمليات العلم األسااألسئلة ) أن 1يتبني من اجلدول (

) 93سـئلة املتعلقـة باملالحظـة (األالعلوم للصف األول األساسي (جبزأيه األول والثاين معـاً). فقـد بلـغ عـدد 
حيث حصل هـذا النـوع مـن األسـئلة علـى الرتتيـب األول. وجـاء بعـد ذلـك  ،)%57.1سؤاًال، أي بنسبة (

ســـــئلة املتعلقـــــة األ). وأمـــــا %25.8) ســـــؤاًال، أي بنســـــبة (42الل (ســـــئلة املتعلقـــــة باالســـــتداأليف الرتتيـــــب 
املتعلقــة  األســئلة). وكــان عــدد %11.7) ســؤاًال، أي بنســبة (19بالتصــنيف فجــاءت يف الرتتيــب الثالــث (

) فإنـــه يتبـــني أنــه ال يوجـــد أســـئلة تتعلـــق 1. وعنـــد النظــر للجـــدول (%5.5) أســـئلة، أي بنســـبة 9بــالتنبؤ (
  كتاب العلوم للصف األول األساسي. لوصف يف  لقياس وابا

يف كتـــاب العلـــوم للصـــف الثـــاين  املتعلقـــة بعمليـــات العلـــم األساســـيةاألســـئلة وأمـــا بالنســـبة لتوزيـــع   
  ).  2(اجلزأين األول والثاين معاً) فإا تظهر يف اجلدول ( األساسي

  
  )2جدول (ال

وم للصف الثاني األساسي (الجزأين في كتاب العل المتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة توزيع 
  من حيث المجموع الكلي في كل نوع من أسئلة االكتشاف األول والثاني معاً) مرتبة تنازلياً 

  نوع السؤال    
  

 الوحدة

 األسئلة
املتعلقة 
 باملالحظة

 األسئلة
املتعلقة 

 باالستدالل

 األسئلة
املتعلقة 
 بالوصف

 األسئلة
املتعلقة 
 بالقياس

 األسئلة
علقة املت

 بالتصنيف

 األسئلة
املتعلقة 
 بالتنبؤ

 اموع

 23 2 1 - 1 3 16 الوحدة األوىل

 9 1 2 - - 1 5 الوحدة الثانية

 48 2 1 12 6 7 20 الوحدة الثالثة

 28 1 - - 3 7 17 الوحدة الرابعة
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 21 1 - 1 1 3 15 الوحدة اخلامسة

 39 1 1 - 3 8 26 الوحدة السادسة

 32 - 2 - 2 4 24 الوحدة السابعة

 15 - 1 - 1 4 9 الوحدة الثامنة

 15 1 1 - 1 3 10 الوحدة التاسعة

 27 1 2 - 4 7 13 الوحدة العاشرة
 10 2 - - 1 1 6 الوحدة احلادية عشر

  8  -  -  -  1  2  5  الوحدة الثانية عشر 

 275 11 11 13 24 50 166 اموع

 %100 %4 %4 %4.7 %8.7 %18.2 %60.4 النسبة املئوية

  
) ســـؤاًال يف كتـــاب 275وعـــددها ( املتعلقـــة بعمليـــات العلـــم األساســـيةاألســـئلة ) أن 2يتبـــني مـــن اجلـــدول (

العلوم للصف الثاين األساسـي (اجلـزأين األول والثـاين معـاً) مل تكـن موزعـة بالتسـاوي يف هـذا الكتـاب. فقـد 
)، حيـث حصـل هـذا النـوع مـن %60.4) سـؤاًال، أي بنسـبة (166سئلة املتعلقـة باملالحظـة (األبلغ عدد 

ســئلة األاألخــرى. وجــاء بعــد ذلــك بالرتتيــب  العمليــاتاألســئلة علــى الرتتيــب األول مقارنــة مــع أنــواع أســئلة 
سـئلة املتعلقـة بالوصـف األ). وحل يف املرتبة الثالثـة %18.2) سؤاًال، أي بنسبة (50املتعلقة باالستدالل (

) 13سئلة املتعلقة بالقياس حيث بلغت (األرتبة الرابعة فكانت ). وأما امل%8.7) سؤاًال، أي بنسبة (24(
حيث  والتنبؤ سئلة املتعلقة بالتصنيف األ). وبالنسبة للمرتبة اخلامسة فقد كانت %4.7سؤاًال، أي بنسبة (

  . لكل منهما )%4، أي بنسبة (سؤال) 11كانت (
) يبني 3دول (اجلوالثاين معاً)، فإن  وفيما يتعلق بكتاب العلوم للصف الثالث األساسي (اجلزأين األول

  فيه. املتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة توزيع 
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  )3جدول (ال
في كتاب العلوم للصف الثالث األساسي (الجزأين  المتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة توزيع 

  نوع من أسئلة االكتشافمن حيث المجموع الكلي في كل  األول والثاني معاً) مرتبة تنازلياً 
  نوع السؤال    

  
 الوحدة

 األسئلة
املتعلقة 
 باملالحظة

 األسئلة
املتعلقة 

 باالستدالل

 األسئلة
املتعلقة 
 بالتنبؤ

 األسئلة
املتعلقة 
 بالتصنيف

 األسئلة
املتعلقة 
 بالوصف

 األسئلة
املتعلقة 
 بالقياس

 اموع

 54 4 1 3 3 13 30 الوحدة األوىل

 62 3 4 2 5 13 35 الوحدة الثانية

 42 - 3 1 4 7 27 الوحدة الثالثة

 54 - 3 5 5 10 31 الوحدة الرابعة

 56 - 2 1 3 14 36 الوحدة اخلامسة

 75 - 5 4 7 17 42 الوحدة السادسة

 38 - 1 1 2 8 26 الوحدة السابعة

  23  -  - 2  2  5  14  الوحدة الثامنة

  35  -  2 1  1  4  27  الوحدة التاسعة 

  23  -  - 2  2  5  14  عاشرة الوحدة ال

 462 7 21 22 34 96 282 اموع

 %100 %1.5 %4.6 %4.8 %7.4 %20.8 %61.0 النسبة املئوية

  
) سؤاًال مل تتوزع 462وعددها ( املتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة ) أن 3يتبني من اجلدول (

سئلة األول والثاين معاً). وقد حظيت بالتساوي يف كتاب العلوم للصف الثالث األساسي (اجلزأين األ
) سؤاًال أي بنسبة 282املتعلقة باملالحظة على الرتتيب األول من حيث العدد، إذ بلغ عددها (

) 96سئلة املتعلقة باالستدالل الثانية ترتيبًا من حيث العدد، إذ بلغ عددها (األ). وكانت 61.0%(
) 34بالرتتيب، حيث بلغ عددها ( الثالثة علقة بالتنبؤ هيسئلة املتاألوكانت  ،)%20.8سؤاًال أي بنسبة (
) 22سئلة املتعلقة بالتصنيف الرابعة يف الرتتيب حيث بلغ عددها (األوجاءت  ،)%7.4سؤاًال أي بنسبة (

سئلة املتعلقة بالوصف على الرتتيب اخلامس، إذ بلغ عددها األوحصلت  ،)%4.8سؤاًال أي بنسبة (
سئلة املتعلقة بالقياس، وإذ بلغ األأما أقل األسئلة عددًا فقد كانت  ،)%4.6) أسئلة أي بنسبة (21(

   ).%1.5أي بنسبة ( ) اسئلة7(عددها 
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، باإلضافة إىل املتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة وللوقوف على عدد ونسبة كل نوع من أنواع 
  ).4(لدو اجل يفها وىل، فقد مت عرضعددها ونسبتها املئوية يف كل كتاب علوم يف الصفوف الثالثة األ

  
في كتب العلوم للصفوف  المتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة عدد ونسبة أنواع  )4جدول (ال

  الثالث األولى (مجتمعة)
كتاب العلوم  نوع السؤال

 الصف األول 
كتاب العلوم 
 الصف الثاين

كتاب العلوم 
 الصف الثالث

 النسبة املئوية اموع

 %60.1 541 282 166 93 املتعلقة باملالحظة لةاألسئ

 %20.9 188 96 50 42 املتعلقة باالستدالل األسئلة

 %6.0 54 34 11 9 املتعلقة بالتنبؤ األسئلة

 %5.8 52 22 11 19 أسئلة االكتشاف املتعلقة بالتصنيف

 %5.0 45 21 24 - املتعلقة بالوصف األسئلة

 %2.2 20 7 13 - املتعلقة بالقياس األسئلة

  900 462 275 163 اموع

 %100  %51.3 %30.6 %18.1 النسبة املئوية

  
)، %60.1) سـؤاًال، أي بنسـبة (541املتعلقة باملالحظة كان عـددها ( األسئلة) أن 4دول (اجليتبني من 

علقـــة املت األســـئلةوأمـــا  ،حيـــث حصـــل هـــذا النـــوع مـــن األســـئلة علـــى الرتتيـــب األول يف كتـــب العلـــوم جمتمعـــة
)، حيــث كــان ترتيــب هــذا النــوع مــن %20.9) ســؤاًال، أي بنســبة (188باالســتدالل فقــد كــان عــددها (

 األســئلةوأمــا الرتتيــب الثالــث فكانــت  ،األســئلة هــو الثــاين يف كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة األوىل جمتمعــة
أمـا الرتتيـب  ،لـوم جمتمعـة) يف كل كتب الع%6) سؤاًال أي بنسبة (54املتعلقة بالتنبؤ، حيث بلغ عددها (

) سؤاًال أي بنسـبة 52فكانت أسئلة االكتشاف املتعلقة بالتصنيف، حيث كان عددها ( األسئلةالرابع من 
فقــد كانـــت اخلامســة يف الرتتيـــب،  لوصـــفاملتعلقــة با األســئلةوأمـــا  ،) يف كــل كتــب العلـــوم جمتمعــة5.8%(

املتعلقة بالقيـاس  األسئلةالعلوم جمتمعة. وأما ) يف كتب %5.0) سؤاًال أي بنسبة (45حيث بلغ عددها (
  ) يف كتب العلوم جمتمعة. %2.2) سؤاالً أي بنسبة (20فكانت السادسة يف الرتتيب، حيث بلغ عددها (
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يف كتــــب العلــــوم  املتعلقــــة بعمليــــات العلــــم األساســــيةاألســــئلة وممــــا جتــــدر اإلشــــارة إليــــه أن عــــدد   
ســـؤاًال اكتشـــافياً يف   462، 275، 163ديـــاد الصــف فبلـــغ عـــدده، قـــد ازداد باز  ،للصــفوف الثالثـــة األوىل

  كتاب العلوم للصف األول، والصف الثاين، والصف الثالث على الرتتيب. 

  مناقشة النتائج -9

المتعلقـة بعمليـات العلـم األسـئلة تركيـز كتـب العلـوم علـى  مـدى“ب املتعلقة تبني من النتائج   
ي آخر كل فصل وكل وحدة في الصفوف الثالثة األولى ضمن المادة في فصول الكتب وف األساسية

 املتعلقة بعمليات العلم األساسـيةاألسئلة ألنواع الستة من اأن  من مرحلة التعليم األساسي في األردن؟" 
  مل تكن موزعة بالتساوي يف كل كتاب من كتب العلوم على حده. 

وهـذا شـيء متوقــع  .النسـب يف الكتـب الثالثـة املتعلقـة باملالحظـة مـن أعلـى األسـئلةوقـد كانـت نسـبة       
حاســة البصــر، أو مــن خــالل ألن املالحظــة تشــتمل علــى احلــواس اخلمــس، فيســتطيع الطالــب أن يكتشــف 

حاســة اللمــس، أو حاســة الســمع، أو حاســة الــذوق، أو حاســة الشــم. ونظــراً لتنــوع احلــواس الــيت يســتطيع 
) يف كتـب العلـوم %50قـد زادت عـن (ن هذا النـوع، م األسئلةالطالب أن يكتشف من خالهلا فإن نسبة 

لكتــب علــوم الصــف األول، والصــف الثــاين، والصــف الثالــث علــى  %61، %60.4، %57.1الثالثــة (
  .املتعلقة بعمليات العلم األساسيةاألسئلة الرتتيب) مقارنة مع األنواع األخرى من 

من حيث الرتتيب، وذلك يف كل كتاب سئلة املتعلقة باالستدالل بعد أسئلة املالحظة األوجاءت   
علــى حـــدة أيضـــاً. وهـــذا شـــيء طبيعـــي أن تـــأيت األســـئلة املتعلقـــة باالســـتدالل الثانيـــة بالرتتيـــب بعـــد األســـئلة 

يف   %20,8، %18,2، %25,8املتعلقـــة باالســـتدالل (األســـئلة وقـــد كانـــت نســـبة  املتعلقـــة باملالحظـــة.
  الثالث على الرتتيب).كتب العلوم للصف األول، والصف الثاين، والصف 

ســــئلة املتعلقــــة بالتصــــنيف، والتنبــــؤ، والقيــــاس، والوصــــف بنســــب " قليلــــة" (أقــــل مــــن األوظهــــرت   
) يف أي كتاب من كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل، وهذا يستدعي إعادة النظر يف زيادة الرتكيز 12%

  سئلة.هذا النوع من األعلى 
يف كتب العلوم للصفوف  املتعلقة بعمليات العلم األساسيةسئلة لألوية املئ إن النسبوال ميكن القول       

تتفق أو تتعارض مع نسب مئوية لدراسـات أخـرى، ألنـه مل يـتم  ،الثالثة األوىل من مرحلة التعليم األساسي
  الدراسة لكي تتم املقارنة مع نتائجها.  هلذه-واطالعهم نييف حدود معرفة الباحث –إجراء دراسات مماثلة 
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  مقترحاتال- 10  

  تقرتح ما يلي:يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدارسة، فإا   
ثـــراء كتـــب العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األوىل بأســـئلة تتعلـــق بعمليـــات التصـــنيف، والتنبـــؤ، والقيـــاس، إ 10-1

  والوصف.
رســـية وخاصـــة إجـــراء املزيـــد مـــن الدراســـات للتعـــرف علـــى مـــدى تضـــمني بقيـــة املنـــاهج والكتـــب املد 10-2

  مقررات العلوم للمراحل الدراسية املختلفة لألسئلة املتعلقة بعمليات العلم األساسية واملتكاملة.
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  .األردن-إدارة الناهج والكتب املدرسية، عمان  .الثالثة)(الطبعة  
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