
 مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية  تحليل محتوى 

 فى ضوء التساؤالت العلمية الشائعة 
 لدى التالميذ

 "دراسة تحليلية"         
 
 : واالحساس بالمشكلة مقدمةال

صااار للاى مام هال  للاى   كرار ى ار  فاى الاألسئلة هى مفتاح المعرفة، يطرحها الكباار   
لنااال الصااااار،   سااايما فاااى المراحاااح المب ااار  مااام الحياااا ،  شااا  م الحياااا ر  تكرااار هااا   التساااا   

األإااار   المعلماااوم،  تااا تى     ي جهاا م هااا   األسااائلة  لااى  إااار  الناااان  لااوهل  ال الااالوم  ا ىااا   
ا جابا  متفا تة ممم حا لهل،  بعام منهاا   ي ا م مناساباف للطفاح،  مام ا باار مام وتهار  مام 

 رر للى الطفحر ا جابة      يحسم ا جابة، مما و  

 

لطاارح األساائلة لم تاا لا  متعاالل   ي  ماام المتعاااري للياال  م الطفااح للياال اسااتعلال فطاار  
الجاا  المناساا   ةتهوئاا ومتشاااح بااالهل،  يسااع م  إللحاااح  وجااال  جابااا  لهااا،  ماام راال فعلااى المعلماا

جابااتهل فدال يطرحا م  سائلة للاى بعتاهل الابعم  يسا ل م   وهلمعلماللتفالح مع  سئلة األطفال  ا 
  ر لى  لك لم طريق طرح  سئلة ترشلهل  تساللهل يستجو  م إل   

 لعاااح مرحلاااة طااارح األسااائلة للطفاااح هااا  للواااح للاااى  ل وااال مرحلاااة مااام  هااال مراحاااح تطااا ر   
النفساااى  ا جتماااالى، حواااب ي ااا م  صااابت إاااالراف للاااى التع وااار لماااا ح لااال مااام مفارإاااا   الدياااال 

لراك العااابمدارنااا  ىاارل مراحااح حياتاال  فطاارح التسااا     ل ماام لهااى محا لااة ماام الطفااح لفهاال  ا 
 ح للر 

 لاى حال معاوم،  اح يمتال  لاى للوال مام المجاا    لنل األطفاال  ا ستطرع    يدف ح
 الم ت لا ، فهل وتسارل م لم  نفسهل   لتار  جسامهل،  الم    الحياا ،   اح ماا وار م مام 

الشاااالول  فااااى الفهاااال  الحاجااااة ظاااا اهر   نيااااة،  وواااار  لااااك ماااام الم تاااا لا  ممااااا يع اااان رو ااااتهل 
لركتشاي  تعري تساا    األطفاال ب نهاا   اح ماا يستفسار م    يساتى ر م لنال مام ال الالوم    
المعلموم    وورهل ممم هل  ك ر منهل سناف،  تتن ع تلك التسا    فى مجا تها  لرجاة صاع هتها 

نتوجاة حا  ا كتشااي  حا    منطدوتها،  إل تك م تسا    لا ر  وور مدص ل   منها المدصا ل 
 ا ستطرعر 



 هل ماااام ىاااارل نمااا فاااا  لتساااا    األطفااااال العلميااااة  همياااة بالاااااة حوااااب تتتااات  هموتهااااا  
 (Cuccio, S, 1999,1-3)، (Langreher,1993,250) :مسااااااللتهل للاااااى ماااااا ولاااااى

(Cuccio& Steiner, H.E, 2000, 7)  ،  ، 
 للى األطفالر  النفس تحدوق الت ازم  -1
 ى ممارسة التف ور ا ستنباطى لتعري ال وئة المحيطةر التلري  لل -2

التعااري للااى الداايل الىلديااة  الساال  ية التااى تدااع لاىااح ا طااار الردااافى  ا جتمااالى فااى  -3
 ال وئة المحيطة  هلر 

 نظراف له   األهمية  التى تعل تر ر  لتحدوق ال ظاائف التك ينياة األساساية نفساياف  لدليااف،  
ألم الطفح    التلمو  فى الصف ي الرررة األىور  مم المرحلة ا  تلائياة، يصاح  اجتمالياف،  نظراف 

 لى نتج لدلى  اي لطرح  تلدى التسا   ،  ه  فى ه   المرحلة ي  م إل انتدح مم  وئة األ  
ح ل  ه   المرحلة تكرر تسا    المعلموم  ف  األل  لى  وئة الملرسة  المعلمة  الكتا  الملرسى 

 يصااابت  اااح ماااا وهااال التلموااا  هااا  التر واااز فدااا  للاااى  لمفااااهيل التااا  وتتااامنها المااانهج،تحصاااوح ا
 ا جابا  التى وجو   ها لم تسا    المعلل  ل ف مم التر وز للى طرح األسئلةر 

 م للكتاااا  الملرسااا   همياااة  (111، 2005)البةةةا ، ، (134، 1995)عطيفةةةة  يااا  ر 
نااال يمراااح حلداااة ا تصاااال  اااوم   الم تااا  ، حواااب  وااار   هااا  ماااا يطلاااق لليااال المااانهج الرسااام     

الطم حاااا  المجتمعياااة التااا  تمراااح تصااا را  المتىصصاااوم فااا  مجاااال الترهياااة  التااا  تااانع ن فااا  
صااياوة المناااهج،  ال اإااع الاا ي يع اان حاجااا   مواا ل  تسااا    المتعلمااوم    وااتل  لراكاال  رنااار 

  تع المنهجر  

ية   ترال  مو ل  احتياجا  الترمو  وتتت  م مناهج العل ل الحال قس   ف  ت ر ما
استجابة مناهج  ىمامد " التسا ل الرئيس  التال : لم ا جابة مم رل تسعى اللراسة الحالية 

 "العلمية الشائعة؟ العلوم بالصفوف الثالثة األخيرة بالمرحلة االبتدائية لتساؤالت التالميذ

 تالية:ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية ال
 ما  كرر التسا    العلمية الشائعة للى ترمو  المرحلة ا  تلائية   -1
 ما ملى استجابة مناهج العل ل الحالية بالمرحلة ا  تلائية لتسا    الترمو  الشائعة   -2

مناااهج ماام ىرلاال تتااموم التسااا    العلميااة الشااائعة بيم اام  الاا يمااا التصاا ر المدتاارح  -3
  ا  تلائية و  المرحلة ترم للىالعل ل الحالية 

 



 - الدراسة:أهداف 
  ول :تهلي اللراسة الحالية  لى تحدوق ما  
 تحلول إائمة بالتسا    العلمية الشائعة للى ترمو  المرحلة ا  تلائيةر  -1
التعاااري للاااى مااالى اساااتجابة منااااهج العلااا ل الحالياااة بالمرحلاااة ا  تلائياااة ألسااائلة الترموااا   -2

 الشائعةر 

دتاااارح لمااااا ونباااااى  م تكاااا م للياااال مناااااهج العلاااا ل فااااى المرحلااااة ا  تلائيااااة تدااااليل تصاااا ر م -3
  استجابة لتسا    الترمو  العلمية فى ه   المرحلةر 

  الدراسة:أهمية 
  :فيترجع أهمية الدارسة الحالية إلى أنها قد تسهم  

وا  العلمياة ائية  لى تر ر  ا هتماال  تساا    الترملت جيل  نظار المهتموم بالمرحلة ا  ت -1
  ا جابة لنها فى تلك المرحلةر 

ت جيااال  نظاااار المعلماااوم بالمرحلاااة ا  تلائياااة  لاااى  همياااة اساااترار  الترموااا  للتساااا ل  طااارح  -2
 األسئلة  استىلال ا ستراتوجيا  التلريسية المناسبة التى تحرهل للى البحب  ا ستدصارر 

ة  لاااى  همياااة التساااا ل  البحاااب منااااهج العلااا ل بالمرحلاااة ا  تلائيااا مىططااا ت جيااال  نظاااار  -3
  ا ستدصارر 

المرحلاة ا  تلائيااة للاى ا ساتماع الجوال لتسااا    الترموا    يفياة التعامااح  معلما تالري   -4
معها باألسل   العلماى المناسا     مسااللتهل للاى طارح األسائلة المناسابة للت صاح  لاى 

 حح لها     جابة لنهار 

  الدراسة:حدود 
ا  تلائيااة  السااالنب بالمرحلااة-الىااامن-الرابااع)  ي الرررااة األىواار العلاا ل بالصااف مناااهج -1

 لر 2014-2013 اللراس للعال 
 تحلوح مم ىرل السياقر ت    حل الفدر   المفرل ا لتمال للى  -2

  الدراسة:أدوات 
 ستطرع آرار   ليار األما ر حا ل  كرار األسائلة العلمياة الشاائعة مفت حة النهاية استبانة  -1

 رهل فى المرحلة ا  تلائيةر للى   نا
لمعلمى  م جهى العل ل بالمرحلاة ا  تلائياة حا ل  كرار التساا    مفت حة النهاية استبانة  -2

 العلمية الشائعة للى ترمو  تلك المرحلةر 



رااة إائماة باا كرر التسااا    العلمياة الشااائعة لاالى ترمواا  المرحلاة ا  تلائيااة بالصااف ي الرر -3
 ره   المناهج ة لتد يلاألىور    حل  معياري

  م  العل ل بالمرحلة ا  تلائية    ليار األم ررلالمدابر  الشىصية مع بعم مع -4

  الدراسة:مسلمات 
 شباع حاجا   مو ل الترمو   الت  يم م اساتنتاجها مام ىارل تساا  تهل الشاائعة حا ل  -1

  هلاي تلرين العل ل  جميع المراحح التعليميةر م ت ع ما هلي مم تمم 
التسااا ل  الفتاا ل فااى المعرفااة  ساساايام فااى تنميااة حاا  ا سااتطرع  الروبااة الملحااة فااى  -2

 ا نفتاح نح  التعلل المستمرر 

  الدراسة:منهج 
 تحلوااح األل يااا   ا  الصاالة  ل صااف Descriptive Researchالتحلولاا   ال صااف الماانهج -

 ار بمش لة اللراسة  ا للال  ل ا  اللراسة  تفسور النتائج  مناإشته

  الدراسة:مصطلحات 
  المحتوى:تحليل 
 حاال  ساالو  تداا يل الكتا ،   كررهااا لإااة، حواب وهاالي  لاى  صاالار الح ال للااى ماالى  ها   

ج ل  المتم م التفصولى للكتا     ملى مرالا  ه ا الكتا  )بما يشملل مم  هلاي  محت ى 
ع وااار لااام الماااال  للماااى،   نشاااطة،   سااائلة  تمريناااا ب لمعااااوور محااالل ،   لاااك مااام ىااارل الت

 (. 131 :2003 محب،كامل، و ماهر صبري، )  رالم ت بة تع وراف  مياف 

  العلمية:تساؤالت التالميذ    
متعلدة الم لة ا ستفسارا   ا ستىبارا  جم  نها: (7أ، 1995)صبري، ماهر، يعرفها    

يم مم هل  ك ر بم ت لا  للمية  يع ر لنها الترمو  بصياة استفهامية  يطرح نها للى ا ىر 
  منهل سناف مم معلموم    ليار األم ر،  تتطل   جا تها التفالح  المناإشة  الح ارر 

  النظري: اإلطار
تشمح مجم لة مم المعاري  الى را  العلمياة التاى تال يعل الكتا  الملرسى  ريدة تره ية 

ماااام  اسااااتىراجها  تدااااليمها فااااى شاااا ح م تاااا      مرساااا ل    مصاااا ر وناساااا  مساااات ى  ااااح صااااف
الصف ي اللراسية،  يحتاج الكتا  الملرسى ل ماف  لى المراجعة  التحلوح  التد يل المستمر، لو لى 
ل ر  المناس  فى لملية التعليل  التعلل،  لمعرفة ملى مرالاتل للج ان  التره ياة المساتهلفة  هنااك 

ا هاا  تداا يل لنصاار التااى ونباااى  م ت ىاا  با لتبااار لناال تداا يل الكتااا    همهااالعناصاار العلواال ماام 



المحت ى، بالتبار  ترجمة حديدية لألهلاي المرج  ،    نل تلاك المعل ماا   المهاارا   ا تجاهاا  
 الم تسبة، با تافة  لى  نل يمرح األنشطة  ال سائح  األسئلة  التلريبا  المنف  ر 

لترموا ،  تتمرح  همية الكتا  الملرسى،   لاار وتتامم محتا ى الماال  اللراساية المدلماة ل
 لعااح  لااك ماام  هاال م ااررا  تداا يل الكتااا   ل الياال حوااب يدااع الجاناا  األك اار ماام نجاااح العمليااة 
التعليميااة    فشاالها للااى الكتااا  الملرسااى لمااا وتر اال ماام آرااار،  ى اارا  ساال  ية،  مااا يحلراال ماام 

األنةروا،  معهد التربيةة) التالية:تاوور،  تتمرح  همية الكتا  الملرسى فى   نل وتصف بالمموزا  
1982 ،31)  

 الىط ط العريتة للمال  اللراسية  طرق تلريسهار  و تت-1
 المعل ما   األف ار  المفاهيل األساسية فى مدرر معومر  يدلل-2
 ي س  الطر  الصفا  ا جتمالية المرو بةر -3
رق لناال تاوواار المناااهج  ا لمااال  هااا،  تطاا ير طاا الترهاا ي  سااائح ا صاارح  لمعلمااوم ا يعااري-4

 تلريسها  تحسونهار 
ال سائح،  األش ال،  الص ر الت تيحية  ا  الفائل  فى  يام ما يدا ل الطار  بدرارتال،  يح ي -5

  جهز  التعليل الحلورةر   لليل فه   يسر ال سائح استىلاماف،   ا ما إين باور  مم ال سائح؛ 
 صرح المتعلل  فى ص ر  مرتبةر الترمو  الديل،  المهارا ، األىرإيا ،  ج ان  ا  ف   ونم-6

 همياااة الكتاااا  الملرساا  فااا  تحدواااق   لااى Fricker (2003, 265-266)  مااا يشاااور
الت ازم النفس   التن ر العدل  للترمو  مم ىرل تدليل المعاري  الحدائق المناسبة باص ر  العلمية 

  الصحيحة الت  تهتل  تنمية السل  يا  ا وجا ية  المرو   فوهار  

 ,National Research Council)ظارا لا لك إال   صاى مجلان البحا ب الد مياة  ن

ة تسا  تهل، مع والمتحل  األمري ية بتر    لطار المتعلموم الفرص للى صيا  بال  يا (1996
الداالر  للااى التىطااي  لعمليااا  جمااع ال يانااا ،  ال صاا ل  جابااا  مىتلفااة  اىتيااار األنساا  منهااا 

      مم ىرل محت ى وجو  لم ه   التسا   ر  لم ي ت   لك بمفر لتسا  تهل،   يم م  

 لنل التر وز فى الف ائل سالفة الا  ر للكتاا  الملرساى، فإلنال وتتات  هموتال مام ىارل ماا 
يحدداال فااى المنظ مااة التعليميااة بشاا ح لااال،  فااى  نااار المناااهج اللراسااية بشاا ح ىاااص، ممااا و  اال 

 يحدق ف ائل ر  لك  تد يمل  تط ير  بش ح مستمر للى تر ر    همية الكتا  الملرسى 

  المدرسية:أهداف تحليل محتوى الكتب 



 صااالر  منظماااة الو نسااا   للااايرف لتطااا ير الكتااا  الملرساااية،  مااام  اااوم ماااا تنا لااال الاااللوح  
 ساال   تحلوااح هاا   الكتاا ،  األهاالاي الكامنااة  رار التحلوااح،  ماام  ااوم  كراار هاا   األهاالاي  هميااة 

 (. 102-101 ،2005، خرسوأ جيدوري ) هى:
التعليمياااة  تداااليل  ساااان  الكتااا  الملرساااية،  المااا ال فااا استكشااااي   جااال الدااا    التاااعف  -1

كرار األالم ت لا   م تتتمم ه   الكت   ونبا لمراجعتها،  تعلولها لنل الحاجة،  ما 
 إيمةر 

لارن، ح التعا نى مع المعلماوم،  مالورى المامتز يل العلمار  المف ريم  وورهل بفرص الع -2
 إيالا  العمح الح  مى  العال لتحسوم الكت  الملرسيةر 

ليل المسااالل  للماا لفوم،  المحاارريم،  الناشااريم فااى  لاالال  تاا  ملرسااية جلواال ،   لااك تداا -3
  تزيلهل بمبالئ ت جوهية،  ا شار   لى ما وج  بحرل  ما وج  تتمونلر 

 محت اهاا ها  ال صا ل  هاا  ترى الباحرة  م الهالي الرئيساى مام تحلواح الكتا  الملرساية 
 لى الم ت لية  الردة  تحسوم ن لوتها،  مرالا  اهتمال  مو ل الترمو   با تافة  لى التدلل 

تكاارار صاافا  معونااة  العلمااى  التكن لاا جى حاا ل العااالل،   لااك ماام ىاارل التعااري للااى ماالى
المعناااى ناال   يم ااام حصاار  هااالاي بعونهااا لتحلواااح المحتاا ى، فالباحاااب هاا  للمحتاا ى، حواااب  

  تحلول األهلاي التى يسعى لتحديدها بما وتناس  مع ط يعة بحرلر 

( 82-79، 1997) الديب وعميرة و(، 99، 1996) آخرون   الخليلي  ح مم  يشور
متعلماااوم  التااا  تظهااار مااام ىااارل ل هااالاي الترهياااة العلمياااة هااا   شاااباع موااا ل  اتجاهاااا  ا  لاااى  م

  لااى مراحااح نماا هل حتااى   مناا جتماليااة  العلميااة الشىصااية  اتسااا  تهل فاا  شاات  منحاا  الحيااا  
  نهاوتهار

 هنااااك مواااح فطاااري لااالى البشااار جميعااااف،  يعتاااري   جااا ل هااا ا المواااح للماااار الترهياااة  للااالف
لطرح األسئلة للى ا ىريم   سولة مرلى،  مدلمة تر رية مناسبة  مساالل ،  ه  الموح النفن، 

لوب    اتصاااال  ت اصاااح ماااع الاوااار    ماااع تىفاااف مااام شاااحنا  ا حاااراج  التهوااا ، لر تااالار بحااا
 .ا ىاااااااااريم مااااااااام الارهاااااااااار،    مااااااااام الااااااااا وم سااااااااا ق التعاااااااااري  لاااااااااوهل مااااااااام إ اااااااااح للاااااااااى السااااااااا ار

 

فالتسا    العلمية  لألطفال  ما لرفتها الم س لة العرهية لمصطحا  الترهية  تكن ل جيا 
مم م ت ع   يح ل  ت ر لنل األطفالى ح مايس" ب نها (195، ب2002، صبري،ماهر)التعليل 

،     نهااا تل اا  تعطشاال لحاا  ر م لناال بصااياة اسااتفهامية  بااار    األمهااا     المعلمااوم،   يع اا
ا سااتطرع،  شااافل للمعرفااة،  مااا  نهااا تكشااف لاام  ساال   تف واار   لمااح  لاىلاال ماام إلااق  ىاا ي 



  ونماا  س ل  إتما يشاريح فه  فالط     ول ر ف  نفسل    حاجة لتاكول  اتل،    ت جل حل ل لتسا
صعبة  حيانا،   حيانا  ىرى محرجة،  ينباا  للاى   لياار األما ر   يشار،  إل تك م ه   التسا  

  ر الرل المدنع لتلك التسا     للل اهمالها لك نها ملكة لدلية وتمتع  ها الطفح

األسااائلة اللونياااة لااام  هماااا: يم ااام تصااانوف  سااائلة األطفاااال   جااال لاااال  لاااى ررراااة  إساااال 
حيا   وورها،  األسئلة الجنسية من  مرحلة الطف لة حتى فيما بعال ال لا  ،  للاى ال الالوم الم    ال

وتعلاااق بالجسااال للاااى    ال ناا  فاااى مرحلاااة ال لااا   لاام  ى شااا ر   يفرحااا لنااالما   يسااا ل ا  ااام  
 أليا المبالر  بالتحلب مع    لهل  لطائهل المعل ما  الصاحيحة تفاليااف مللوه ،الع ن مم  لك

ة إل وتعرم لها الطفاح    ىواراف األسائلة العلمياة  التاى إاما  الباحراة  المج األسائلة الجنساية صلم
 ها فى ه   اللراسة  منها ما وتعلق بالك م  األرم  لل ل الكيميار  الفوزيار  ال وئة  للا ل الحياا  

 األىرىر

راح  احال  مام  مم األم ر التى ت رز  همية تسا    األطفاال  م لملياة التساا ل  اتهاا تم
األطفاااال    ماااا  رلهااا   هااال ا ساااتراتوجيا  التاااى تساااتىلل لتعلااايل األطفاااال   ماااا  ت جيااال التساااا    

لة ا جابة لنها، حوب يم م استىلال    تشجيعهل  تلري هل للى طرح ما للوهل مم تسا     محا
  األطفااال للااى لل  للااى ا تصااال  الت اصااح  ااوم الطفااح  الماارهوم   لتنميااة إاالر االتسااا    للمساا

 رالتف ور

، (5ب، 2002 ) صةةةةةةةةةةةةبري  ، (65-55، 1993 ) بةةةةةةةةةةةةديوي   ااااااااااااح ماااااااااااام  ياااااااااااا  ر
Woohead,M(2005,79) ،  م هناك احتما    تفساورا   (206، 2007)السعدي صبري و 

 رواار   مىتلفااة لاال ال   ساائلة األطفااال   ساابا ها،  هاا  للااى الاالاا   ساابا   ل الاا  تىتلااف لمااا 
  :فيما ول  لرتهالليل لنل البالاوم،  يم م 

شاااع ر األطفاااال باااالحور   ا رتبااااك،  لنااالها و اجهااا م شاااوئاف   يعرف نااال،    يعرفااا م تفساااور ،  أواًل:
و اجهاااا م   تااااالاف جلواااال  ىارجااااة لاااام حاااال ل معاااارفتهل  إاااالراتهل   صاااابح افااااإلنهل يشااااعر م  نهاااال 

يساع م  لاى تهلئاة مام  اح جانا ، فاإلنهل  تهااجمهلت ل  تيارا  ا رتبااك  الحوار    لنلماللتصري، 
لم األ تاع الجلوال ،  ا حساان بالارهاة  ماال المعرفاة  ارتباكهل  ن ازع حورتهل الط يعية الناجمة

هاوم  نفساهل لائمااف    الاف، يعلم نها حق العلل،  الت  ورلل نها  وانهل    الجلول ، با ستفال  مم حديدة
  هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   م الكبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار لائمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالهل الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ر

م يفسار العلماار ت جال الطفاح الصااور  لاى ا ىاري بيداة )ا جتمالياة النفساية انطرإا مم ه   الحد



الملحاااة المتتابعاااة، لت لوااال  سااابا  حورتااال،  نااا ازع ارتباكااال  لااالل مااام الباااالاوم، بساااوح مااام األسااائلة 
 معرفتل
 ا نساااام اجتماااال  بطبعااال،  ىوااار  ساااولة ل ااالر  ي اتصاااال    ت اصاااح ماااع ا ىاااريم، هااا  ثانيةةةا:

   نااال سااا ال ووااار مدصااا ل  بطااارح سااا ال للاااى ا ىاااريمالااا ي يظهااار    الفطاااري األسااال   ا نساااان
 طرحاال، للااى الاا وم ورواا  بالتحاالب  الت اصااح معهاال، حوااب تاارتب   ساائلة األطفااال ارتباطاااف  ريداااف 

 فرالاف اجتمالووم، وتصل م  يت اصل م مع ا ىريم مم البالاوم  رو تهل اللفونة ف   م يصبح ا 

ر  اااال  م وتاااا  ر الماااارر  م  روااااراف ماااام  ساااائلة األطفااااال التاااا  يطرح نهااااا فاااا  الدلااااق،الىاااا ي  ثالثةةةةا:
فااااا  مرحلاااااة طفااااا لتهل األ لاااااى، ترجاااااع  لاااااى مىاااااا ي طف لياااااة،    ساااااان لهاااااا مااااام الصاااااحة فااااا  

 تبدااااى هاااا   المىااااا ي وواااار الصااااحيحة، تعمااااح لاااالى األطفااااال  فاااا  نف سااااهل، ، عالحديدااااة  ال اإاااا
 .فيماااااااااااااااااااااااااااااا يسااااااااااااااااااااااااااااامى مرحلاااااااااااااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااااااااااااااا ل م مرحلاااااااااااااااااااااااااااااة الشاااااااااااااااااااااااااااااع ر    الااااااااااااااااااااااااااااا ل 

 

 ماااام هنااااا ت اااال   هميااااة  فساااااح المجااااال  اسااااعاف  مااااال األطفااااال فاااا  طاااارح سااااوح  ساااائلتهل 
المنهماااااار لتىلصااااااهل فاااااا  تلااااااك المرحلااااااة ممااااااا وىااااااامرهل ماااااام مشااااااالر،  مىااااااا ي طف ليااااااة،   

سااااا ي تسااااا   لهااااال  شااااال التااااارر حديداااااة  ال اإاااااع،  لكنهاااااا بالت كوااااال  ساااااان منطدااااا  لهاااااا فااااا  ال
بالساااااماح لهااااال ،   لاااااك السااااا ح  ماااااال انطرإهاااااا  معرفتهاااااا   ا لااااال نفاااااتت تره يااااااف  اجتماليااااااف نفساااااياف   
 .ت تاااااااايحها بالمعرفااااااااة الصااااااااحيحة المناساااااااابة  مىااااااااا فهل  تفسااااااااورها  لطاااااااارل لتسااااااااا  تهبطاااااااارح 

 

ت ااااااااااال   سااااااااااائلة األطفاااااااااااال  يعاااااااااااي،  هاااااااااااا الطفاااااااااااح، حواااااااااااب     ال وئاااااااااااة التااااااااااا خالمناااااااااااا رابعةةةةةةةةةةةا:
، بااااااااااال م ، لتع ااااااااااار لماااااااااااا يعاااااااااااان  هااااااااااا  ر األطفاااااااااااال  يشاااااااااااعر  المتزاوااااااااااال التتاااااااااااابعب تساااااااااااا  تهل 

  لااااااااااااك لنااااااااااااالما ي ااااااااااااا م جااااااااااااا  ال وااااااااااااا   الملرساااااااااااااة  الصاااااااااااااف معطاااااااااااااراف  ااااااااااااار ح ليمدراطياااااااااااااة 
 .متساااااااااااااااااااااااااامحة حدااااااااااااااااااااااااااف، تحتااااااااااااااااااااااااارل طف لاااااااااااااااااااااااااة األطفاااااااااااااااااااااااااال  سااااااااااااااااااااااااال  هل  مشاااااااااااااااااااااااااالرهل

الترحوااااااااااا  ب سااااااااااائلة األطفاااااااااااال فحسااااااااااا ،  اااااااااااح  تشاااااااااااجيع  لاااااااااااين لااااااااااا ا ياااااااااااال  مااااااااااام الح ماااااااااااة 
حتاااااااااى المحرجاااااااااة منهاااااااااا  مراااااااااح مدا لاااااااااة  اااااااااح األسااااااااائلةطرحهاااااااااا ب اااااااااح األساااااااااالو  ا وجا ياااااااااة، 

طوبااااااااة متسااااااااامحة،   م نشااااااااجعهل للااااااااى طاااااااارح  ااااااااح مااااااااا وىطاااااااار  بااااااااالهل ماااااااام  ساااااااائلة   اااااااار ح
 . تساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      وجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال م لهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج اباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 ساااااااااااابا   ساااااااااااائلة األطفااااااااااااال   هاااااااااااالافها تىتلااااااااااااف لاااااااااااام ممااااااااااااا ساااااااااااا ق نسااااااااااااتىلص  م 
ا لتاااااااااراي  م حااااااااا وا األطفاااااااااال لرساااااااااتطرع  ا لحااااااااااح، فااااااااا  طااااااااارح  عالكباااااااااار:  مااااااااا سااااااااائلة 

الصاااااااالة  هاااااااا ا المواااااااااح ا نسااااااااان  الفطاااااااااري،  شااااااااالولسااااااااوح ماااااااام األسااااااااائلة المتتاليااااااااة المتابعااااااااة، 
    م  سااااااااااااابا   سااااااااااااائلة األطفاااااااااااااال  حااااااااااااا هل لرساااااااااااااتطرع  المعرفاااااااااااااة  ل الوهاااااااااااااا   ظائفهاااااااااااااا 



 نتائجهااااااااااااا تىتلااااااااااااف اىترفاااااااااااااف   وااااااااااااراف لنهااااااااااااا لناااااااااااال البااااااااااااالاومر  اااااااااااا لك تىتلااااااااااااف تطاااااااااااا را  
  .األسااااااااااااااااااااائلة،  حجااااااااااااااااااااال اساااااااااااااااااااااتعما تها، لنااااااااااااااااااااال األطفاااااااااااااااااااااال لنهاااااااااااااااااااااا لنااااااااااااااااااااال الباااااااااااااااااااااالاوم

صااااااااا ل ، تنتظااااااااار  جاباااااااااة محااااااااال ل  لنااااااااال الباااااااااالاوم، نجااااااااالها ف ونماااااااااا هااااااااا   سااااااااائلة هالفاااااااااة مد
لنااااااااال األطفاااااااااال مىتلفاااااااااة تماماااااااااا،  تتاوااااااااار فااااااااا  لاااااااااللها   ظائفهاااااااااا   سااااااااابا ها مااااااااام مرحلاااااااااة 

  لى  ىرى 
 

 ( 52-38، 1995، ب- صبري، ماهر) األطفال:كم ونوعية تساؤالت  فيالعوامل المؤثرة 
  يلي:ويمكن إجمال هذه العوامل فيما  
لمااار الطفاااح، المسااات ى العدلاااى للطفاااح، اهتماماااا     همهاااا:تااال ل اماااح ىاصاااة بالطفاااح  ا -1

الطفح  مو لل، روبة الطفح فى المشاار ة ا جتمالياة  تحدواق الا ا ، المشا ر  النفساية 
 منها الطفحر  يعان  الت 

 وئاة الطفاح، نما  تعاماح ال الالوم  ف الى را  المتاحة   همها:ل امح ىاصة   وئة الطفح  -2
المست ى الردافى  ا جتمالى  ا إتصالى لألسر ، الملرسة  وورهاا  المعلموم مع الطفح، 

 مم م سسا  تعليمية تشارك فى ترهية الطفح، المناهج اللراسية  ما  ها مم  نشطةر 

 
  موتها األطفال  ط يعتها   هلافها   سئلة لى  م  Woodhead,M (2005,80-82)  يشور

 تىتلف  سئلة األطفال ف  ط يعتها   هلافها،   وم مرحلت  الملرسة،  ما إ ح الملرسة تىتلف
مرحلة ما  مراحح نم  األطفال هما:  تىط   لوم المراإ   وم مرحلتوم مم  اىترفاف  اتحاف  هوناف 

 ف ونما نجل األطفال ف  المرحلة األ لىر رحلة لى ل الملرسة  ا نتظال فوها، مإ ح الملرسة
األسئلة للى  اللوهل    يهل  معلموهل، حتى  م  يطرح م سير مم بما إ ح الملرسة )مرحلة

حاف،   ي ح    يمح، مم ا ستسرل لح  استطرلل  ملال احل مم ه  ر األطفال، و ل  سائرف 
بطرح األسئلة،  لكننا نجل لهل بعلئ  م إفاف مااوراف،  يصبت المعلم م هل ال وم يطرح م األسئلة 

ما ف   سعهل،   سع  سالو هل التره ية  التعليمية، لحرهل للوهل ف  الاال  األلل،  يحا ل م  ح 
 .األسئلة  المناإشة ف  الصف ي للر سهل  الم ال الت  وتعلم نها  جعلهل يشار  م ف 

 
 ,.NC Gomas,W.F) :العالقة بين وظائف األسئلة ودورها عند األطفال والبالغين

Abraham,L,2005), (Cotton,c , 2001)  ، 
 

 :بعتها فيما ي ت يم م   ر  للى البالاومالتسا       األسئلة ظائف تتعلل 



للى الطفح  البالغ س ار بس ار، لمعرفة المزيل  لاىليةتك م األسئلة مع ر  لم روبة  إل-1 
 .مم المعل مام  المعرفة لم  مر ما، وجهح بعتاف مم ج انبل،     لها

ص نتائج العملية التعليمية، إل تك م األسئلة  ا  ورم تره ي  تعليم ، فتعنى بفح-2
 . لمعرفة ملى تفهل المتعلموم لل ي تعلم  

    رار  المناإشة  ،ح  ا ستطرع اشباع تستعمح األسئلة لتفجور مشالر الحور ،  إل-3
 .ح ل إتية مم الدتايا

 
نجااااااال  م ألسااااااائلة األطفااااااااال، األل ار الجوااااااال   يم ااااااام  بدلواااااااح مااااااام ا ستدصاااااااار  المتابعاااااااة 

ئف  اتهااااااا، التاااااا  ألساااااائلة الكبااااااار  البااااااالاوم  نفسااااااهل،  لكاااااام بشاااااا ح بسااااااي  نفسااااااها  ال ظااااااا
 . ساااااااطح  يصاااااااح  حيانااااااااف  لاااااااى حااااااال ل السااااااا اجة بسااااااا   نداااااااار سااااااارير  األطفاااااااال  هااااااارارتهل

 

، ب9، 1994، لطيفااااة  ساااار ر)، (Langreher, 1993,35) ماااام مااااا و  اااال  ااااح 
(Cuccio,S, 1999,12)، ( Fricker,A.E, 2003, 265-267) ،

(Woodhead,M.,2005,83) للاااااااااا   هميااااااااااة التسااااااااااا    العلميااااااااااة لاااااااااالى األطفااااااااااال 
   ظائفها التره ية  التعليمية  منها:

للمحت ى العلم  للنص ص   تص ي  التص را  ال لولة الت  إل تنش  مم الفهل الىط -1
 وجة تدليل ه ا المحت ى مم إ ح المعلل بطريدة وور صحيحةر العلمية،    نت

  حح المش ر ر تنمية مهارا  التف ور العلم  -2

طة بالم ت لا  العلمية إول بز يل الطفح    المتعلل المزيل مم المعل ما  المرتت -3
 التسا لر

 إلجابة لم تسا  تهل العلميةرلتنمية مهارا  البحب  ا ستدصار  -4

 تنمية ال ل  بالدتايا  األم ر المىتلفة ف  ال وئة المحيطة بالطفحر -5

جة  رر  التسا    ح ل الم ت لا  العلمية تنمية التن ر  الردافة العلمية نتو -6
 المىتلفةر

تع ر لم ،  الت  زلة ح  ا ستطرع الفطرية للوهلن  شباعتعت ر  سولتهل المرلى  -7
،  تنمية استعلالاتهل ،  هنار ردتهل ب نفسهلمم ناحية رو تهل  بشر ف  التعلل  التعليل

تدلورهل لآلىريم  للمجتمع  الت  ونبع منها ، تدلورهل ل اتهل  حريتهل ف  التف ور
 را نسان    ح مم ناحية رانية

 . للال  اتل  مترك الدلر  للى م اجهة الجلول ف  الحيا  ل م ى ي    ترلل -8
 



 الساااااا ال المطاااااار ح هنااااااا، هاااااا   وااااااف ن اجاااااال  ساااااائلة األطفااااااال  نتعامااااااح معهااااااا   لعااااااح   

اماااااااااح وجماااااااااع جمهااااااااا ر العلماااااااااار للاااااااااى  م العااااااااارج لم اجهاااااااااة  سااااااااائلة األطفاااااااااال،  التع
لرسااااتطرع  المعرفااااة،  ماااام  جااااح ت لواااال  ساااابا   الشاااالولالمناساااا   الناااااجت مااااع حاااا هل 

الحواااااار   ا رتباااااااك لاااااالوهل، هاااااا  ا جابااااااة  جابااااااة مباشاااااار   آنيااااااة للااااااى جميااااااع  ساااااائلتهل، 
 . بدااااااااااااااااالر ا م اااااااااااااااااام بصاااااااااااااااااياة فوهاااااااااااااااااا ال تااااااااااااااااا ح  البسااااااااااااااااااطة فااااااااااااااااا  ا جاباااااااااااااااااة

ساااااا الل  مااااااا ا  يحساااااام هنااااااا  مدلمااااااة لإلجابااااااة  لمعرفااااااة المزياااااال لمااااااا يدصاااااال الطفااااااح ب
،  مااااا يعااااري ماااام  جابااااة لاااام ساااا الل  م  جاااال لناااال ورياااال، مطالبااااة السااااائح  م يداااالل مااااا 

ىاصااااااة،    مطالبااااااة وواااااار  ماااااام األطفااااااال الدااااااالريم للااااااى ا جابااااااة، مرااااااح  ى تاااااال فاااااا  
 .لمطاااااااااااااااار حااألساااااااااااااااار     زمرئاااااااااااااااال فاااااااااااااااا  الصااااااااااااااااف با جابااااااااااااااااة للااااااااااااااااى الساااااااااااااااا ال 

 وااااا  الصااااااارملترا لاااااين هنااااااك مااااام ماااااانع يمناااااع ت جواااااح ا جاباااااة للاااااى بعااااام  سااااائلة 
ل إاااا  آىاااار مناساااا ،  لكاااام هناااااك  ماااار مهاااال   اااال ماااام مرالاتاااال فاااا  هاااا   الحالااااة،  هاااا  

فااااااا  م إاااااااف    نفسااااااال  حيانااااااااف  بمعلمااااااااف     الااااااالاف     مااااااااف ) نااااااال لنااااااالما وجااااااال ا نساااااااام 
علااااوهل  م يعترفاااا ا فاااا  مرااااح هاااا ا ، فيسااااتطيع ا جابااااة للااااى ساااا ال ماااام  ساااائلة األطفااااال

 ارهااااة  بصااااراحة تامااااة،  هاااال م ىجااااح    ارتباااااك  ناااال الم إااااف،  تلااااك الحالااااة  ل نمااااا م
م ا جاباااااة للاااااى السااااا ال    يعاااااري الجااااا ا  الكاماااااح فااااا  الساااااالة  اللحظاااااة الراهناااااة،  ا 
 .تحتاااااااااااج  لااااااااااى معرفااااااااااة معل مااااااااااا   ىاااااااااارى ليساااااااااا  متيساااااااااار  فاااااااااا  ال إاااااااااا  الحاتاااااااااار

   

  السابقة:لدراسات ا
المرحلةةة االبتدائيةةة، التةةي اهتمةةت بتحليةةل محتةةوى منةةاهج أو كتةةب العلةةوم ب تالدراسةةا أوال:

 النحو التالي: عرضها علىويمكن 

-5 شف ملى تنا ل محت ى  ت  العل ل للصف ي ) هلف   لى  (2004، حلال)لراسة 
ب فااى المملكااة األرلنيااة الهاشاامية للااى المعاااوور العالميااة لمحتاا ى  تاا  العلاا ل،  لتحدوااق هاالي 8

 نتااائج اللراسااة  ت صاال وور العالميااة، المعااا فاا  تاا راللراسااة، تاال  لاالال نماا  ج لتحلوااح المحتاا ى 
الصااف ي األرهعااة للااى مجااا   الم تاا لا  العلميااة فيمااا وىااص  فاا اشااتمال  تاا  العلاا ل  لااى 

مجااااال العلاااا ل الفوزيائيااااة  لرجااااة   واااار  راااال جااااار مجااااال للاااال الحيااااا ،   ىوااااراف مجااااال للاااال األرم، 
  الفتارر 

علاااا ل للصااااف السااااالن  لااااى تحلوااااح محتاااا ى  تااااا  ال هاااالف   (2005،الجبةةةةر )دراسةةةةة  
ا  تلائى فى المملكة العرهية السع لية،  ناارف للاى معااوور   ياة  ناليانا األمري ياة،   ظهار  نتاائج 



 تاااا  العلااا ل للصاااف الساااالن  فااا اللراساااة  م معياااار ط يعاااة العلااال،  التدنياااة هااا  األكرااار تااا افراف 
، راال معيااار الظاا اهر %22.39، تاار  معيااار التف واار العلمااى  نساابة %25.49ا  تاالائى،  هنساابة 

 ر %15.52، جار بعل  معيار األحيار ال وئية  نسبة %17.51الط يعية  نسبة 

 لى معرفة لرجة تتموم محت ى مناهج العلا ل لمرحلاة  هلف   (2006،الخورى ) لراسة 
التعلااايل األساساااى، فاااى المملكاااة األرلنياااة الهاشااامية لمعااااوور المحتااا ى الااا ارل  فاااى إائماااة المعااااوور 

حلورة للترهية العلمية،  لراسة  رر تلرين  حال  مصاممة  فاق ها   المعااوور، فاى مسات ى الردافاة ال
  ظهاار  النتااائج  م مناااهج العلاا ل تتتاامم فااى المرتبااة ،  العلميااة للطاار ،  اتجاااههل نحاا  العلاا ل

لحيااا ، األ لاى مجااا   معاااوور المحتاا ى العلمااى التدلوليااة الررراة،  هااى : العلاا ل الط يعيااة،  للاال ا
المرتبااة الرانياة معياار المفاااهيل،  العملياا  الم حاال  للعلال ولوهااا،  فا  للال األرم  الفتاار،  جااار 

معيااااار العلاااال ماااام منظاااا ر شىصااااى،  اجتمااااالى،  ونمااااا  ااااام هناااااك  همااااال  اتاااات فيمااااا وىااااص 
 التكن ل جيا،  معيار تاريخ العللر 

موم المعاااااوور العالميااااة،  لااااى الكشااااف لاااام نساااا  تتاااا هاااالف   (2006،النواصةةةةرة )لراسااااة     
 للصااافوم:ب فاااى محتااا ى  تااا  العلااا ل 1996 الصاااالر  لااام مجلااان البحااا ب الدااا مى األمري اااى )

 ب2007لراساة صااالت،  صاا يت )لك األ ل،  الراباع األساسااووم فاى المملكااة األرلنيااة الهاشامية،  اا 
ألساسااى هاالف   لاى تحلواال مالى مرئمااة محتا ى ماانهج العلا ل الفلسااطونى للصاف الىااامن ا  التا 

 للمعاوور العالمية لمحت ى العل لر 

هلف   لى تحلوح محت ى  تاا  العلا ل بالصاف الىاامن ( 2007)الشعيلى وخطابية،  لراسة    
تااا ر المعااااوور الد مياااة للترهياااة العلمياااة الىاصااااة  فاااا ية مالمملكاااة األرلنياااة الهاشااا فااا ا  تااالائى 
المحتاا ى المترجمااة لاام إائمااة المعاااوور  ،  إااال الباحرااام  إللاالال بطاإااة تحلوااح(NESE)بااالمحت ى 

األمري يااة لمحتاا ى العلاا ل  لرتااها للااى المح مااوم،  ت صاال  النتااائج  لااى تاا افر تلااك المعاااوور 
 لرجااة   واار  فااى  تااا  العلاا ل لونااة اللراسااة، مااع  جاا ل تاالنى فااى مجااا  : تاااريخ العلاال  ط يعتاال 

  التكن ل جيا،  العلل مم المنظ ر الشىصى  ا جتمالىر 

 هااالف   لاااى تحلواااح محتااا ى مااانهج العلااا ل الفلساااطون   (2007)صةةةالص وصةةةبيص، لراساااة 
بالصاااف الىاااامن األساسااا  فااان تااا ر المعااااوور العالمياااة لمحتااا ى منااااهج العلااا ل،  ت لفااا  فئاااا  
التحلوااح ماام المحااا ر: البحااب العلماا ،  للاا ل الحيااا ،  للاا ل األرم  الفتااار،  العلاا ل الط يعيااةب 

ب م شر،  ت صل  النتائج  لى للل اتساق محا ر التحلوح بمنهج 50) تتمن  ف  مجملها للى 
 العل ل لونة اللراسة للى م شرا  التحلوحر  



تحلواح محتا ى منااهج العلا ل بمرحلاة   هالف   لاى (2007وآخرون،  معبد السال)لراساة 
 مام المانهج المطا ر فا ،  إيان  رر  حال  TIMSSالتعليل ا  تلائ  ف  ت ر متطلبا  مشر ع 

ت ر التحلوح للى العمليا  المعرفية  ا تجا  نح  العل ل،  ت صل  النتائج  لى  ج ل إص ر ف  
 رTIMSS  ل المفاهيل المرتبطة بمشر ع

تطا ير محتا ى مانهج العلا ل بالمرحلاة ا  تلائياة  فاق  ى هلف   ل (2008)أحمد، لراسة 
ساات يا  المعياريااة لمحتاا ى ماالىح المحااا ر العلميااة فاا  تاا ر بعاام المشاااريع العالميااة    الم

ماااانهج العلاااا ل  جمه ريااااة مصاااار العرهيااااة، حوااااب إااااال الباحااااب  تحلوااااح محتاااا ى مناااااهج العلاااا ل 
بالمرحلة ا  تلائية  تصميل  حل  مدترحة ف  ت ر ملىح المشر لا  العالمية،  إياان  ررهاا 

 ف  تنمية التحصوح  لمليا  العللر

تا ى منااهج العلا ل بالصاف ي الررراة  لاى تدا يل مح هالف   الت  ( 2008،حكمى) لراسة
العليااا بالمرحلاااة ا  تلائيااة فاااى تاا ر متطلباااا  الردافاااة العلميااة،  التاااى حااللها الباحاااب ب رهعاااة 
متطلباااا   هاااى : المفااااهيل العلمياااة األساساااية،  بعااام الدتاااايا المتلعداااة باااالعلل  التكن ل جياااا، 

متعلدااة بال وئااة،  ت صاال  نتااائج  التعامااح مااع األجهااز  الحلورااة فااى ال وئااة،  بعاام الدتااايا ال
اللراسااااااة  لااااااى  م متطلاااااا  المفاااااااهيل العلميااااااة األساسااااااية،  بعاااااام الدتااااااايا المتعلدااااااة بااااااالعلل 
 التكن ل جيا،  التعامح مع األجهز  الحلورة فى ال وئة  بعم الدتاايا المتعلداة بال وئاة مام  هال 

 المتطلبا  الت  ونبا  ت افرها ف  المحت ىر 
 
تحلواااح محتااا ى  تااا  العلااا ل مااام الصاااف الساااابع   لاااىف  هااال (2009 ،التةةةويتى) لراساااة 

إائمااة  لاال  الباحرااةة فااى تاا ر المنظاا ر ا ساارمى، حوااب   للصااف التاسااع بالمرحلااة األساسااي
ب معيااااااراف فرليااااااف، 32ب معااااااوور رئيساااااية احتااااا   للاااااى )10) بالمعااااااوور ا سااااارمية تتااااامن 

ة األساسية للى بعم المعااوور منهاا  ت صل  النتائج  لى افتدار محت ى  ت  العل ل بالمرحل
تدااالور العلماااار المسااالموم، تعمواااق ا يماااام بالمرئ اااة  الكتااا  الساااما ية، وااارن  ىااارق العلااال، 

مام مصاالر الدا  ، تىلايص العداح  العرإة  وم ا نسام  الكائنا  الحية، التباار العلال مصالر
ا هتمااال بالنظافااة  حساام ماام الىرافااا   الشاارك، ال إايااة ماام األماارام  البعاال لاام  ساابا ها، 

المظهاار،  تداالور الجمااال فااى الكاا م ماام ح لاال  ا تساااق فااى الكاا م،    صاا  اللراسااة بعاال  
ت صاايا  منهااا  جاارار لراسااة مدارنااة لتحلوااح  تاا  العلاا ل باسااتىلال إائمااة المعاااوور ا ساارمية 

   هلاي مناهج العل لر 
  



محتاا ى  تااا  العلاا ل  ل   لااى التعااري للااى مساات ى جاا هاالف   (2009،العرجةةا لراسااة )
ل تط واااق  لا  تحلوااااح فااااى تااا ر المعااااوور العالميااااة،  تااامم األساسااااى  ل لاااة فلساااطوم اراااللصاااف ال

 مااا  لاال الباحااب إائمااة  ،(TIMSS)المحتاا ى،  اىتبااار للمعرفااة العلميااة مط ااق تاامم اىتبااارا  
ج اللراسة للى  م  إل لل  نتائ اللراسةربالمعاوور العالمية؛ لوتل فى ت ئها تحلوح المحت ى محح 

فاااى للااا ل األرم،  %7.9مااام الفوزياااار،  هنسااابة  %26المعااااوور العالمياااة  انااا  متحدداااة  نسااابة 
 فى الكيميارر  %34.5فى األحيار،  هنسبة  %31.2 هنسبة 

مست ى ج ل   ت  العل ل فا  المرحلاة األساساية  استهلف  تحلول (2009)انصيو،لراسة  
العالمية،  اشاتمل  لوناة اللراساة للاى  تا  العلا ل مام الصاف اللنيا بفلسطوم ف  ت ر المعاوور 

األ ل حتاااى الراباااع،  تتااامن  مجاااا   إائماااة التحلواااح البحاااب العلمااا ،  للااا ل األحياااار،  المااا ال، 
  العمليا  الفوزيائية،  ت صل  النتائج  لى للل استيفار لونة اللراسة للى معاوور الج ل ر

ماانهج العلاا ل العامااة للمرحلااة األساسااية الاالنيا بفلسااطوم  اسااتهلف  تداا يل (2009)شةةحادة،  لراسااة
الشىصاااية، التا ياااة الصاااحية، جسااال  فااا : النظافاااةفااا  تااا ر متطلباااا  التنااا ر الصاااح  متمرلاااة 

ب 61فااا  مجملهاااا للاااى )  األ لياااة،  تك ناااا نساااام، تلااا ب ال وئاااة، الترهياااة األمانياااة، ا ساااعافا  
م تكا م لليال   اام  ا   نسابة إلولاة لماا وجا  متطل ،  ت صل  النتائج  لى تا افر ها   المتطلبا

مما و ص   إللاال  النظار فا   ناار تلاك المنااهج فا  تا ر متطلباا   الرابع، لرها ت افرا بالصف 
 التن ر الصح  

فاا  محتاا ى مناااهج  تااا   الصاا ر   الكلمااةهاالف   لااى ماالى اندرائيااة  (2011، )الشةةنطي لراسااة 
 ب محااا ر12،  تتااامن  إائماااة التحلواااح )ياااار للجااا ل العلااا ل  جز يااال للصاااف الراباااع األساسااا   مع

ب محااا ر ىااااص بالكلماااة،  ت صاااال  النتاااائج  لاااى تااالن  مسااات ى اندرائيااااة 24ىااااص بالصااا ر ،  )
 الص ر بالنسبة للكلمة ف  المنهج المعن  بالتحلوحر  

هلف  التعري للى ملى ت افر المعاوور العلمية لمحت ى العل ل للصاف ي ( 2011)سعيد، لراسة 
ب لمجا   العلا ل الفوزيائياة  للا ل الحياا ،  األرم  الفتاار بمشار ع المعااوور الد مياة 8-5مم )

النتاااائج  لاااى لااالل    تااا ،  ت صاالب 8 لا  التحلواااح للاااى ) للترهيااة العلمياااة بفلساااطوم،  تااال تط وااق
اللراساة بالت كوال للاى لملياة التطا ير  تىطاي  منااهج العلا ل   المعااوور،    صانس  ه   ت ازم 
    الد ميةرت ر المعاوور ف  

هاالف  ها   اللراسااة  لاى تداا يل محتا ى  تاا  العلا ل المطاا ر  بالصااف ي ( 2012دراسةة )الغامةةدى،
لنيا ماام المرحلاة ا  تلائيااة ماانىرل  لالال إائمااة معاااوور إاال الباحااب  إللاالالها  التاى تك ناا  فااى لاا



ليااف،  ت صال  النتاائج  لاى م شاراف فر  68مجا   تتامن   7معياراف فى  20ص رتها النهائية مم 
 م تر وز  ت  العل ل لونة اللراسة  ام للاى معياار العلال  طريداة لرستدصاار،   جا ل تالنى فاى 
مجاااال العلااال  التكن ل جياااا  مجاااال العلااال مااام منظااا ر شىصاااى  اجتماااالى،  مجاااال للااا ل األرم 

  تلائى نهائيافر  الدتار،  ونما لل ورل مجال تاريخ العلل  ط يعتل فى  تا  الصف األ ل ا 

ب بمرحلااة 8-5هاالف   لااى تحلوااح محتاا ى  تاا  العلاا ل بالصااف ي ماام ) (2014دهمةةان، )لراسااة 
مم بعالوم: التحلوح  ،  تك ن   لا TIMSSالتعليل األساس  بفلسطوم ف  ت ر متطلبا  اىتبار 

مجاا   بعل المحت ى ف  مجا   الكيميار  الفوزياار  للا ل األرم،  بعال العملياا  المعرفياة فا  
المعرفة،  التط وق،  ا ساتل ل،  ت صال  النتاائج  لاى  م هنااك بعام المجاا   تحظاى باهتماال 

       يت  اهمال مجا   اىرىر 

 تعقيب على دراسات المحور األول:

اهتماا  معظاال اللراسااا   تداا يل  تحلوااح محتاا ى  تاا  العلاا ل بالمرحلااة ا  تلائيااة فاا     :  
لترهية العلمية    معاوور  حلى ال  يا  الت  تت نى ه   المعااوور،   ا لك ت ر المعاوور العالمية ل

 مااا  تط وااق إائمااة المعاااوور ب كملهااا  دائمااة للتحلوااح    فاا  تاا ر المعاااوور الد ميااة للترهيااة العلميااة 
، (2004،حةةداد  ): لراسااا  باشااتداق إائمااة من ردااة ماام المعاااوور األصاالية  فااق ر يااة الباحااب، 

، (2007الشةةةعيلى وخطابيةةةة، )، (2006، )النواصةةةرة ،(2006، الخةةةوري ) ،(2005،الجبةةةر )
 .(2011،سعيد)، (2009،انصيو)، (2009،العرجا )(، 2008أحمد )

في ضوء متطلبات مختارة تةم مةن اهتمت القليل من الدراسات بتحليل محتوى كتب العلوم ثانيا: 
 وورهاااا منهاااا  TIMSSي واختبةةةارخاللهةةةا بنةةةاء أداة التحليةةةل كالثقافةةةة العلميةةةة والتنةةةور الصةةةح

 (.2008،حكمى)، (2009)شحادة، ، (2011، )الشنطي، (2014)دهمان،  لراسا :

 ثالثا: جميع الدراسات التي تناولت تحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية لةم تتنةاول فةي
اتهم التعليميةة، تساؤالت التالميذ العلمية الشائعة والملحة، والتي تعبر بشكل مياشر عن احتياج

وهةةو مةةا تؤكةةد عليةةت األدبيةةات والكتابةةات التةةي اهتمةةت بتحليةةل وبنةةاء وتطةةوير المنةةاهج الدراسةةية 
بوجةةت عةةام ومنةةاهج العلةةوم بوجةةت خةةاأ، وهةةذا يعةةد أحةةد المبةةررات القويةةة واألساسةةية للقيةةام 

 بالدراسة الحالية

 



لعلميةةةة، ويمكةةةن ثانيةةا: دراسةةةات المحةةةور الثةةاني والتةةةي تناولةةةت تسةةاؤالت التالميةةةذ ا
 عرضها فيما يلي:

 هااالف  التعاااري للاااى  هااال التساااا    العلمياااة التااا  يطرحهاااا  (1991)العاصةةةي، لراساااة 
ب سن ا  ح ل م تا ع الجانن  العرإاا  الجنساية، تل الت صاح  لاى 6-4 طفال ماإ ح الملرسة )

وار مرو بااة ب سال  يا   ا  ل    جنساية و8ب سا ا ف يسا ل لنهاا  طفاال لوناة اللراساة ، )20)
ب 160يمارسها األطفال،  ما تل  جارار المداابر  الشىصاية لعوناة مام  سار األطفاال  لاغ إ امهاا )

 سااار    ي مسااات ى ردااااف  مىتلاااف للتعاااري للاااى  هااال اساااتجاباتهل نحااا   سااائلة األطفاااال الجنساااية، 
  ت صاال  النتااائج  لااى  م هناااك العلواال ماام التسااا    حاا ل م تاا ع الجاانن  العرإااا  الجنسااية
للى  طفال ماإ ح الملرسة   وجل م ا جابة المناسبة لنها،  ما تىتلف استجابا    ليار األم ر 

 نح  ه   التسا     السل  يا  المرتبطة  ها للى األطفال باىتري مست اهل الرداف ر

 هلف   لى التعري للاى  كرار التساا    العلمياة الشاائعة لالى أ( 1995)صبري، لراسة 
الملرساااااة،  ماااااا مااااالى اإتناااااااع   لياااااار األمااااا ر  هااااا   التساااااا      يفياااااة ا جابااااااة   طفاااااال ماإ اااااح

لنها، مامااالى مناسااابة هااا   ا جاباااا  لمسااات ى األطفاااال،  اإتصااار  لوناااة اللراساااة للاااى  طفاااال 
ب  ساار  200ب ساان ا ، حوااب تاال تط وااق اسااتطرع للاار ي لللااى لونااة إ امهااا )6-4الر تااة ماام )

العلميااااة فاااا  المحااااا ر التاليااااة: الجاااانن  العرإااااا  الجنسااااية،  لهاااا  ر األطفااااال تتتاااامم التسااااا   
 لتااااار الجساااال، الماااا ارل ال وئيااااة  الكائنااااا  الحيااااة، الظاااا اهر الك نيااااة، بعاااام األجهااااز  المنزليااااة 
ر ت صااال  النتاااائج  لاااى  م محااا ر الجااانن  الترهياااة الجنساااية حظاااى للاااى  للاااى نسااا  التكااارارا  

 رهوم لإلجابة لم تلك التسا   رلتسا    األطفال،  ما تنل تدليل للوح للم

 إاااال هاااالف   تااااع للوااااح للماااارهوم و تاااات  يفيااااة م اجهااااة ( ب 2002)صةةةةبرى، لراسااااة 
ب 200ب األكرر شو لا الصعبة  المحرجاة،  تال التعاري للاى اساتجابا  )7-4تسا    األطفال )

جرار المدابر  الشىصية،  ما200) سر    اتل ب معلمة ريام  طفال مم ىرل مديان م اإف،  ا 
تدااليل  رنااامج تاالري   لتحسااوم مساات ى اسااتجابا  الماارهوم نحاا  تسااا    األطفااال العلميااة الصااعبة 

  المحرجة،  ت صل  النتائجإللى فاللية ال رنامج التلري   ف  تحسوم تلك ا ستجابا ر

 هااالف   لاااى تداااليل  رناااامج مدتااارح لتااالري  معلماااا   (2007)صةةةبري وعرفةةةات، لراساااة  
تساااا    العلمياااة الشاااائعة لااالى  طفاااال ماإ اااح الملرساااة بالمملكاااة العرهياااة الر تاااة للاااى  جاباااة ال

 تعاالوح الم اإااف الساال ية لهاا  ر المعلمااا  ماام تلااك التسااا     رفااع مساات ى  جااا تهم السااع لية، 
ب معلماااة مااام معلماااا  الر تاااة 30تااال تط واااق مدياااان م اإاااف للتعاااري للاااى اساااتجابا  ) لنهاااار



تسااا     تحلوااح تلااك ا سااتجابا ،  ت صاال  النتااائج  لااى ب ساانة تجااا  تلااك ال6-4ألطفااال ماام )
 تحسوم مست ى استجابا  لونة اللراسة  تعلوح م اإفهل السل ية تجا  تسا    األطفالر

مدتااارح إاااائل للاااى تساااا     ل رناااامج  تاااع تصااا ر  لاااى هااالف   (2008)علةةةى،  لراساااة
كاااري لاالوهل،  تتاامن  العونااة  طفااال الر تااة فاا  المجااال العلماا    راار  للااى تنميااة التف واار ا  ت

تط وق  حل  مام ال رناامج المدتارح للاى لوناة اللراساة،  ب سنة،  تل6-5ب طفر   ي  لمار )30)
 ،  ماااا تااال تط واااق اىتباااارمرحظاااة سااال ك األطفاااال  رناااار تط واااق ال حااال  المدترحاااة  ااا لك بطاإاااة 

تااارح فااا  تنمياااة التف وااار لتف وااار ا  تكااااري،  ت صااال  النتاااائج  لاااى فاللياااة ال رناااامج المدل تااا رانن
  طفال الر تة لونة اللراسةرا  تكاري للى 

 تعقيب على دراسات المحور الثاني:

 نرى من الدراسات التي اهتمت بتساؤالت التالميذ أواألطفال العلمية مايلي:

ب ساان ا ، لمااا 6-4 طفااال الر تااة ماام )ب اهتماا    : معظاال هاا   اللراسااا   م لاال ي اام جميعهااا 
، حتااى اللراسااا  السااابدة التاا  ح فطااري  حاا  اسااتطرع يظهاار ماام ىاارل التسااا للاالوهل ماام مواا

للااى  طفااال الر تااة فيمااا لاالا لراسااة  جن يااة   جرياا تنا لتهااا البحاا ب السااا ق   رهااا  لاار   يتااا 
 علمياةترمو  المرحلة ا  تلائية الاستهلف  التعري للى تسا     (,1964Vaidya) احل  لعال 

فها تحلواال اهاال  لاال ي اام ماام  لكاام  (ب1995)صةةبري، بالتفصااوح فاا  لراسااة    رهاااالشااائعة،  تاال 
 رملى استجابة مناهج العل ل بالمرحلة ا  تلائية مم ه   التسا   

تتناااا ل  ي مااام اللراساااا  الساااابدة التعاااري للاااى  كرااار التساااا    العلمياااة الشاااائعة لااالى  رانيااااف: لااال
حاح التعلايل األساسا  التا  وجا  ا هتماال  هاا  تل ياة ترمو  المرحلة ا  تلائياة  التا  تعال   لاى مرا

احتياجااا  الترمواا  التعليميااة التاا  تظهاار ماام ىاارل تلااك التسااا   ، لااين فداا   كسااا  المفاااهيل 
العلمياااة الصاااحيحة  اااح  يتاااا لتجنااا  تكااا م العلوااال مااام التصااا را  ال لولاااة    الىاطئاااة ألي مااام 

 المفاهيل المرتبطة بالتسا    الملحة للوهلر

رالراف:  وم المنااهج اللراساية لاماة  منااهج العلا ل ىاصاة مام تلاك التساا    ،  ها  ماتهالي  ليال 
اللراسااة الحاليااة فاار ت جاال لراسااة لرهيااة     جن يااة تطلعاا  للتعااري للااى م إااع مناااهج العلاا ل ماام 

 ا جابة لم تسا    الترمو  العلميةر
 

 :الدراسةنتائج إجراءات و 



  ال األول:اإلجابة عن السؤ  أوال:
مةةا أكثةةر التسةةاؤالت العلميةةة الشةةائعة إاما  الباحرااة با جاباة لاام السا ال الفرلاا  األ ل )

    لك باتباع ا جرارا  التالية: ؟(لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
  لاك للتعاري للاى ا طرع للى اللراسا   البح ب السابدة التى تنا ل  التسا    العلمياة،  -1

 ف  المرحلة   تلائية   جل ىاصر  لمية الشائعة للى األطفال   جل لال  هل التسا    الع

لااااك تعاااال تا طاااارع للااااى المعاااااوور العالميااااة  الد ميااااة للترهيااااة العلميااااة  تاااالرين العلاااا ل حوااااب  -2
المتعلماوم العلمياة،  ها ا   المعاوور المن طة  تاوور  تعلوح المناهج  فداا  حتياجاا   تساا  

  لمسالل  الباحرة للى اشتداق إائمة بالتسا   رية انما للراسة الحالا لهلف لين

يل لاة التعلامعلما  العل ل  الما جهوم الترها يوم بمرح    ي لونة مم األبار  األمها طرع ر است -3
 تحلوااال  الترموااا ،حااا ل تلاااك الدائماااة لتحلوااال  كرااار هااا   التساااا    شاااو لا  لااالى  األساسااا 
 التالية:  لك  فداف للىط ا  ط يعتها 

 :المرحلة ا  تلائيةلال إائمة التسا    العلمية لترمو   ل - 

التره ي ح ل التساا    العلمياة للترموا ،  ماا ت صال    للى ت ر ما  رل ف  األل
إاما  الباحراة  الم تا ع، ليل نتائج البح ب  اللراسا  السابدة التا   جريا  فا  ها ا 

، حوااب تااال المرحلااة ا  تلائياااةطرحهاااا ترمواا  العلميااة التاا  ي تحلواال إائمااة التساااا    
 هلغ  جمال   بر4 الم تحة بملحق ) محا ر رئيسة ستة لى تصنوف تلك التسا    

 ب:1جل ل ) هيام  لك ف   ،س ال ب82للل التسا    ف  الدائمة )
 
 (1جدول )

 المحاور الرئيسة التي دارت حولها تساؤالت التالميذ العلميةبيان 
 سا   للل الت المجا   الرئيسة ل
 25 الترهية الجنسية 1
 13 جسل ا نسام 2
 19 العل ل الفوزيائية 3
 10 لل ل األرم  الفتار 4
 10 ال وئة  لل ل الحيا  األىرى  5
 5 التكن ل جيا الحلورة 6

 82 ا جمال 
 التسا   :استطرع ر ي المرهوم ح ل إائمة  - 



ة لاااالى ترمواااا  المرحلااااة لشااااائعبعاااال ا نتهااااار ماااام  لاااالال إائمااااة التسااااا    العلميااااة ا
 التالية:، تل استطرع لونة مم المرهوم ح ل تلك الدائمة  فدا ف للىط ا  ا  تلائية

 :تحلول الهلي مم استطرع الر ي 

  العلمياة الا ارل   حارج التساا  تحلوال مالى صاع بة    ها الهلي مم استطرع الر ي 
ر الا وم و اجها م تلاك المشا لة   لاك مام  جهاة نظار المارهوم    لياار األما   بالدائمة،
 مولانيار

 :للال استمار  استطرع الر ي  

 للال استمار  استطرع الر ي ف  ص رتها األ لية للى ش ح استبانل مدول  شمل  تل 
  تصاانيفها،جميااع التسااا    العمليااة لألطفااال التاا   رل  فاا  الدائمااة  اانفن ترت وهااا 

 لتاااب  ا ساااتبانل فااا  صااا رتها  التساااا     ماااال مدياااان متااالرج حواااب  تاااع  هااا  
 الت كااال مااام صااارحوتها للتط واااق تااال لرتاااها للاااى المح ماااوم مااام األساااات   األ لياااة 

الااا وم   ااال ا بعااام  العلااا ل، األساااات   المسااااللوم المتىصصاااوم فااا  مجاااال تااالرين 
ط وااق المواالان   فدااا تلكاانهل  إاار ا بصارحوتها لل الصاياوة،المرحظاا  الشاا لية للااى 

 مم  جللرللهلي ال ي  لل  
 :تط وق ا ستبانة 

 –امهااا   – )آباارهائياة للاى لوناة مام المارهوم نفا  صا رتها ال ا ساتبانةتال تط واق 
 ونت ،   لااك فاا  ماالترمواا  المرحلااة ا  تلائيااة الاا وم وتعااامل م مباشاار  مااع  ب،معلمااا 

ب،   لااك ماام ىاارل مدااابر  شىصااية اجرتهااا الباحرااة مااع هاا  ر الماارهوم  نهااا-طاا خ)
،  إاال  لااغ  زيااع ا سااتبانل للااوهل مباشاار رح ف اار  البحااب  الهاالي مناال  تشااحوااب تاال 

 ر تل اىتيارهل لش ائياب 30تل تط وق ا ستبانل للوهل )  جمال  المرهوم ال وم
 :الشائعةىتيار التسا    العلمية ا -4

هل، إام  الباحرة  تفريغ للى ت ر استطرع لونة المرهوم ال وم تل تط وق ا ستبانل للو
حوب تل استبعال التسا    الت  النتائج  حسا  النس  المئ ية للتكرارا  ف   ح س ال ، 

ب مااام  جماااال  العوناااة ، لاااك ألم التساااا    %50ر  إاااح مااام )حصااال  للاااى نسااابة تكااارا
، ف كرر مم لونة البحاب  نهاا شاائعة ب%50ة األكرر شو لا ه  الت  إرر)عالعلمية الشائ

ح ي المح ر الىاص بالتكن ل جيا الحلورة نظراف ألنل حظى للى  إح التكرارا ،  ما  تل 
ي تاات    شااار المتىصصاا م  نهااا تتعلااق بمااال  الحاساا  األلاا   كراار ماام مااال  العلاا لر، 

 ااام  جمااال  لاالل هاا   ب الدائمااة النهائيااة لدائمااة التصاا را  العلميااة الشااائعة،   5ملحااق )
تسااا  ف  ب13الترهيااة الجنسااية ،  ) محاا ر لاامفرلياااف ا  ف ب تساا25ب، منهااا )77التسااا    )

ب 10علاا ل الفوزيائيااة ،  ) لاام الفرلياااف  ب تسااا  ف 19)  جساال ا نسااام،محاا ر لاام فرلياااف 



 محاا ر لاامفرليااة  ب تسااا   10 ل األرم  الفتااار ،  )للاامحاا ر لاام فرليااة  تسااا   
 ب:2ال وئة  لل ل الحيا  األىرىر،  هيام  لك ف  الجل ل )

 
 (2)لجدو

 الشائعة لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية العلميةالتساؤالت 
عدد التساؤالت العلمية الشائعة التي  المجاالت الرئيسة

تالميذ فأكثر من  %50شاعت لدى 
 المرحلة االبتدائية

 25 الترهية الجنسية
 13 جسل ا نسام

 19 العل ل الفوزيائية
 10 لل ل األرم  الفتار

 10 لل ل الحيا  األىرى ال وئة   
 

 ها لك ي اا م إاال تال ا جابااة لاام التساا ل األ ل  تحلواال إائمااة التساا    العلميااة الشااائعة 
 للى ترمو  المرحلة ا  تلائيةر

 : لثانياإلجابة عن السؤال ا :ثانياً 
مةةا مةةدى اسةةتجابة منةةاهج العلةةوم ) رااان إاماا  الباحرااة با جابااة لاام الساا ال الفرلاا  ال -1

  ؟(لمرحلة االبتدائية لتساؤالت التالميذ الشائعةالحالية با
لإلجاباااة لااام السااا ال الراااان  مااام األسااائلة الااا ارل  بمشااا لة البحاااب إامااا  الباحراااة  تحلواااح 

 لا  تحلواااح تااال  لااالالها لهااا ا  باساااتىلال  لاااك  ا  تلائياااة،محتااا ى مااانهج العلااا ل للمرحلاااة 
 الارم  هيام تلك الىط ا  فيما ول :

 
  لتحليل:اتحديد الهدف من -1

ري للاااى مااالى اساااتجابة  تااا  العلااا ل بالصاااف ي الررراااة عااااساااتهلف  لملياااة التحلواااح الت 
األىور  بالمرحلة ا  تلائية للتساا    العلمياة الشاائعة لالى الترموا   التاى  سافر  نتاائج اساتطرع 

ال وئااة  ل للاا  ،  العلاا ل الفوزيائيااة،  جساال ا نسااام، لترهيااة الجنساايةالاار ى للااى  نهااا تتمحاا ر حاا ل ا
 ر األرم  الفتار

  التحليل:وحدات  تحديد-2



متااام ناف مرتبطااااف بفئاااا    التااا  تحماااحتااال اساااتىلال المفااارل      الفدااار     حااالا  للتحلواااح،  
 معااااوور التحلواااح التاااى تااال الت صاااح  لوهاااا، سااا ار فاااى األهااالاي    المحتااا ى،  األنشاااطة،   سااائلة 

 التد يلر 

  التحليل:تحديد فئات -3
التسااا    العلميااة الشااائعة لاالى ترمواا  المرحلااة ا  تلائيااة التااى تاال  إائمااة  هاا  

تاال ر  الاا يتندساال  لااى فئااا  تحلوااح رئيسااية تتتاامم المفهاا ل العااال   هاا    ف،  فاا ال صاا ل  لوهااا 
 المجاالتنالرج تحا  ها ا  التا التسا    الفرلية   ه التسا    العلمية،  م شراتها الفرلية  لح ل

 رب5حق ) الت  تتتت ف  مل

  التحليل:تحديد عينة -4
تاال تحلوااح  تااا  العلاا ل بالصاااف ي الرررااة األىواار  بالمرحلاااة ا  تلائيااة   اإاااع  تااا وم لكاااح  

 بر1بملحق )صف لراس  مدسموم للى الفصلوم اللراسووم األ ل  الران ،  ما ه  م تت 
 
  وضوابطت:إعداد دليل التحليل -5

التحلواح لنالما تشاور  اح مام األهالاي ا جرائياة،  تل تحلول ملى تنا ل  ت  العل ل لونة 
م شاار،  اسااتبعال  أليالمحتاا ى،  األنشااطة العلميااة،   ساائلة التداا يل ب يااة  شااار    مفاارلا   فداارا 

 صفحا  الاري  المدلمة  الفهرنر 

  التحليل:وضع الصورة األولية لبطاقة -6
ة لبطاإااة التحلوااح للااى تاال  لااك فااى تاا ر الىطاا ا  السااابدة، حوااب تشاامح الصاا ر  األ لياا 

صاافحة الاااري  التااى اشااتمل  للااى العناا ام  اساال الباحرااة،  هيانااا  الكتااا  م تااع التحلوااح، راال 
 فئاا   رئيساة،تعليما  استىلال بطاإة التحلوح، رل بطاإة التحلوح نفسها  التى تتال فئاا  تحلواح 

 ر ب6 ما ه  م تت بملحق ) تحلوح فرلية

  التحليل:ضبط بطاقة -7
  ول : لك مم ىرل حسا  صلق  ربا  بطاإة التحلوح  ما  يتل  

  الصدق:-أ
تاال لاارم بطاإااة التحلوااح فااى صاا رتها األ ليااة للااى مجم لااة ماام المح مااوم فااى مجااال  

مناهج  طرق تلرين العل ل للت كل مم صلق البطاإة فيما  تع  مم  جح إياسال،  إال تال  جارار 
 التعلير  التى اإترحها المح مومر 



  ت:الثبا-ب
  هما:التحلوح اتبع  الباحرة طريدتوم  ربا   لا للتحدق مم  
 ( 140،  2003، كامل ، محبو  ماهر،صبري، )     

  : Individual Riabilityثبات القائم بالتحليل أواًل: 
 يعنى  لاك  م يصاح المحلاح  لاى نفان النتاائج التاى يصاح  لوهاا ىارل لالل مام  

 لوم مسااتىلماف نفاان إ الاال التحلوااح، حوااب تاال تط وااق بطاإااة الماارا  بفااارق زمنااى   يدااح لاام  ساا 
  لاك لحساا  نسابة ،  cooperتال تط واق معاالل  التحلوح نفساها مارتوم بفاصاح زمناى  سا  لوم، 

 الاا ي وااتل تط يداال بعاال   الرااان لرتفاااق  ااوم التحلوااح األ ل  ةالمئ ياا النساابةحسااا     ،ربااا  التحلوااح
ا تفاق،  ةنسب ة؛ حوب وتحلل مست ى الربا   ل لاأل ل فاصح زمن   س  لوم مم تط وق التحلوح

،  ا ا  اناا  هاا ا يع اار لاام انىفااام ربااا  التحلوااحب ؛ ف%70إااح ماام ) ا تفاااق  ة اناا  نسااب ا إلفاا
 فهاااااااااااااا ا واااااااااااااالل للااااااااااااااى ارتفاااااااااااااااع ربااااااااااااااا  التحلوااااااااااااااح ر ، ب فاااااااااااااااكرر % 85نساااااااااااااابل ا تفاااااااااااااااق )

 للى: معاللل     هر تنص    
 . 100× / ) عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف ( االتفاق = عدد مرات االتفاق  نسبت

 
 (3جدول رقم )

  والثاني،نسبة االتفاق بين التحليل األول 
 باستخدام معادلة كوبر

 م المادة عدد مرات االتفاق عدد مرات االختالف معادلة كوبر
 =100ب*110+2/)110

98.21 
الصف الرابع اإلبتدائي  110 2

 الفصل الدراسي األول 
1 

 =100ب*137+3/)137
97.86 

الصف الرابع اإلبتدائي  137 3
 الفصل الدراسي الثاني

2 

 =100ب*100+2/)100
98.03 

الصف الخامس الفصل  100 2
 الدراسي األول

3 

 =100ب*100+5/)100
95.24 

الصف الخامس الفصل  100 5
 الدراسي الثاني

4 

 =100ب*112+8/)112
93.33 

الصف السادس الفصل  112 8
 راسي األولالد

5 

 =100ب*100+8/)100
92.59 

الصف السادس الفصل  100 8
 الدراسي الثاني

6 



ترا حاااا   ااااوم   الرااااان األ ل  وما تفاااااق  ااااوم التحلولاااا نساااا  م ماااام الجاااال ل السااااا ق وتتاااات     
 ب مماااااااااااااااااااااااا وااااااااااااااااااااااالل للاااااااااااااااااااااااى ارتفااااااااااااااااااااااااع رباااااااااااااااااااااااا  التحلواااااااااااااااااااااااح ر %98.21)  ب92.59%)
 

  : Category Reliabilityثبات الفئات ثانيًا: 
 يعنااى  م يداا ل بالتحلوااح  كراار ماام محلااح فااى تاا ر فئااا  التحلوااح  ال صاا ل للااى نفاان  

النتائج،   لك بحسا  نسبة ا تفاق  وم المحللوم،  حوب  لا  نسبة ا تفاق لكتا  الصف الرابع 
  هاا ب %93ب،  ونمااا  لااا  نساابة ا تفاااق للصااف السااالن )%95ب،  الصااف الىااامن )97%)

 ة األ لى فى الربا ر تدتر  مم الطريد نسبة

  C. R = 2M/N1 + N2مم ىرل معاللة ه لستى   لك يتل  
 للل الفئا  المتفق للوها ىرل مرتى التحلوح  M،   معامح الربا =  C. Rحوب 

N1 + N2  مجم ع للل الفئا  فى مرتى التحلوحر = 
 
 فداا    رئيساة  ها ىمساة مجاا  تك ن  مم التحليل: والتيللصورة النهائية لبطاقة  التوصل-7

ألهموتهااا لاالى لونااة اللراسااة  الماارهوم: الترهيااة الجنسااية، جساال ا نسااام، العلاا ل الفوزيائيااة، للاا ل 
  ااح مجااال يع اار لناال مجم لااة ماام التساااا     األىاارىر ل الحيااا  لاااألرم  الفتااار، ال وئااة  ل

   ر ب6بملحق )الشائعة للى ترمو  المرحلة ا  تلائية  ما ه  م تت 
 

 بق أداة التحليل:تطي
لمعرفة لرجة لال  الرررة   جل ا  تلائيةتل تحلوح  ت  العل ل المدرر  للى صف ي الحلدة  -5

 رالتكرارا  التى حصح للوها  ح تسا لمم ىرل  الشائعة التسا    العلميةت افر مجا   

 تنا لتلر ف  حالة ت فر م شر ف  المحت ى تل  تع للل الفدرا  الت   -6

لكح  حل  مم  حلا  الكتا  الملرس  ف  ة تكرار  ح مجال مم المجا   تل رصل نسب -7
 للتسا    العلمية  م شراتها الفرلية ت افر المجا   الرئيسةالمئ ية لنسبة اللحسا  استمار  

 رالشائعة ف  محت ى مناهج العل ل الحالية بالحلدة ا  تلائية
الشائعة ف  محت ى  التسا    العلمية فداف لما  ظهرتل نتائج التحلوح فإلم نسبة ت فر 
 مناهج العل ل الحالية م تحة ف  الجل ل التال :

 
 
 



 (4جدول )
 تساؤالتاإلبتدائية في ضوء مجاالت  بالمرحلةحتوى مناهج العلوم عام لمنتائج تحليل 

 الشائعةالعلمية ذالتالمي
عدد  منهج العلوم

 الفقرات
 المجاالت

التربية 
 الجنسية

علوم األرض  العلوم الفي يائية ناجسم اإلنس
 والفضاء

البيئة وعلوم الحياة 
 األخرى 

  %   %   %   %   % 
الصف الرابع 
 اإلبتدائي 

الفصل الدراسي 
 األول

 صفر صفر 25.9 29 21 24 صفر صفر صفر صفر 112

الصف الرابع 
 اإلبتدائي 

الفصل الدراسي 
 الثاني

 1.43 2 صفر صفر 14.29 20 7.86 11 صفر صفر 140

الصف الخامس 
 اإلبتدائي 

الفصل الدراسي 
 األول

 صفر صفر صفر صفر 20.56 21 صفر صفر صفر صفر 102

الصف الخامس 
 اإلبتدائي 

فصل الدراسي ال
 الثاني

 صفر صفر صفر صفر 8.57 9 صفر صفر صفر صفر 105

الصف السادس 
 اإلبتدائي 

الفصل الدراسي 
 األول

 1.67 2 صفر فرص 1.67 2 0.83 1 صفر صفر 120

الصف السادس 
 اإلبتدائي 

الفصل الدراسي 
 الثاني

 صفر صفر صفر صفر 23.15 25 صفر صفر صفر صفر 108

 
 
 



 :العلمية ذتساؤالت التالمينتائج تقويم محتوى منهج العلوم بالحلقة اإلبتدائية في ضوء  تفسير
الرررة األىور    يالصفالمجال األ ل   الترهية الجنسية   لل وت فر ف   ي  تا  مم  -

 المجالربالمرحلة ا  تلائية للى ه ا 

 جسل ا نسام  ف  الفصح اللراس  الران  لمنهج العل ل للصف الرابع    ت فر مجال -
 لى  وم و ه  الطعال بعلما ونزل مم ، حوب تل تكرار الس ال   ب(7.86 نسبة مدلارها 

 س ال   العوم  مرا ، ب4)تل  الفل   ىمن مرا   الس ال   وم و ه  الطعال بعل اله
 ما ت فر ف  الفصح اللراس   مرتوم، األ م ه  جزر مم  ي جهاز ف  جسل ا نسام   

حوب تل   ر الس ال   العوم  األ م ه   ب0.83)األ ل للصف السالن  نسبة مدلارها 
 جزر مم  ي جزر ف  جسل ا نسام   مر   احل  فد ر

للصف الرابع الفصح اللراس  األ ل لمنهج العل ل  فر مجال  العل ل الفوزيائية  ف ت   -
 سائلة  ةجامل    السائلما ال ي وجعح المال  الصلبة فالس ال   ،ب21)  نسبة مدلارها

ب 13)مر   احل ،  الس ال  ما الس    رار تح    المال    تكرر   نراها   تكرر ا  الااز 
و صح األ ل الكهرهار    لما اصلبةالحلول مال  صابة  الىش  مال   الس ال  ،  مر 

  ما ال ي وجعح المال  لها  ريق معلن    مرا ،  الس ال ب 5 تكرار)  الحرار   الران     
 فر ف  الفصح اللراس  الران  للصف الرابع  نسبة مدلارها ت  مرا ، ب 5) تكرار

مح  الس ال    وف تع ب8) تكرار حوب تنا ل الس ال    وف يحلب الص    ، ب14.29)
 ب3)الس ال  ما الفرق  وم الد    الطاإة   تكرار  ب، 8)مراحح اللراجة    السيار    تكرار
فر ف  الفصح اللراس  األ ل  ت     تكرر مر   احل ،  الس ال  ما فائل  الكهرهار الساكنة
 الت ر  تنا ل الس ال   مم  وم يات   ،ب20.56)للصف الىامن  نسبة مدلارها 

الس ال   لما ا مرا    ب 5) الس ال    وف وتك م إ ن إزح    تكرار، ب2)  تكرر  لما ا 
 وف وج   الماناطين  الس ال  وتك م إ ن إزح مم  ل ام مىتلفة   تكرر مر   احل  

مر   الس ال  ب2) وم الد    الطاإة    تكرار  ق ما الفر الس ال  مرا     ب3)   تكرار الحلول 
تنج   مم الماناطين  النحان    الحلول ما ال ي وجعح الم ال المصن لة مم 

وجعح بعم األمرح ت    ف  المار  البعم  الس ال  ما ال ي  ب،3)تنج      تكرار
الفصح اللراس  الران  للصف الىامن ت فر ف     مرا ،ب 5)ا ىر   و       تكرار
ائ   نسبة  تل،  الفصح اللراس  األ ل للصف السالن ا ب8.57)ا  تلائ   نسبة مدلراها

لما ا و صح األ ل  صلبة،فالس ال   الحلول مال  صلبة  الىش  مال  ، ب1.67)مدلراها 
ف  الفصح اللراس  الران  للصف  مر ،  ت فرب 2)الكهرهار  الحرار   الران       تكرار 

، فالس ال  مم  وم ي ت  الت ر   لما ا   ب23.15) نسبة مدلارها السالن ا  تلائ  



لما ا و صح األ ل  صلبة الحلول مال  صلبة  الىش  مال  ،  الس ال   مر  ب11)تكرر 
 مر ر ب14)الكهرهار  الحرار   الران       تكرار 

ف  الفصح اللراس  األ ل لمنهج العل ل للصف   لل ل األرم  الفتار  ت فر مجال -
الجا  ية ما المدص ل بلس ال  حوب تنا ل اب، 25.9)الرابع ا  تلائ   نسبة مدلراها 

 وف تل ر األرم ح ل نفسها   حوب  الس ال     احل ،  حوب تكرر مر  األرتية 
 الس ال  لما ا ي  م ال إ  لنلنا نهارا  ف  برل  ىرى لير   حوب  مرا ، ب7)تكرر
،  ب مرا5)مرا ،  الس ال  لما ا وتاور ش ح الدمر ىرل الشهر    تكرار ب3)تكرر

 هح  مرا ،  الس ال ب5، حوب تكرر) نرا  ليرف فد    دمر نهاراف  الس ال   لما ا   نرى ال
ل  طلعنا  لى الدمر نشاهل ا رم متوئة مرلما نرى الدمر متئ  نحم للى ا رم   

 ر ب مرا8) تكرار

ت فر مجال  ال وئة  لل ل الحيا  األىرى   للفصح اللراس  الران  لمنهج العل ل للصف  -
تفتت السم ة فمها ، حوب تنا ل الس ال   لما ا ب1.43)اره نسبة مدلا الرابع ا  تلائ 

،  الفصح اللراس  األ ل للصف السالن   تلائ   ه  ف  المار  حوب تكرر  مرتوم
تنا ل الس ال   هح و جل بالمار ه ار   حوب  بب حو1.67) نسبة مدلراها  للمنهج  اتل

 تكرر  مرتومر

 
 :مم نتائج الجل ل السا ق ما ول وتتت     

  وفال محت ى مناهج العل ل بالصف ي الرررة األىور  بالمرحلة ا  تلائية لمح ر الترهية 
الجنسية تماماف للى الرول مم  نل  كرر المحا ر تسا  ف للى ترمو  ه   المرحلة، للى 

ا للالية التبار  م الترمو  ف  ه   المرحلة لل يصل ا لمرحلة ال ل    يتل ت جولها للمرحلة 
 ص ل بالتلمو  للنتج الكاف ،  لكم ه ا الم رر ف  الت جوح   وتناس  ف  ظح لل

ا نفتاح المعرف    سائح ا لرل الحلورة  الت  تدلل  ح ما للوها  ل م رإابة، مما وجعح 
يدع فريسة له   ال سائح مم وور إصل،  با تافة فمم السهح  م التلمو  ال ي يعل طفرف 
الرإا    ال إائ  للحفاظ للى   نائهل مم  صلإار الس ر    وورهل  ل لك ويا  ل ر األسر 

   ف  للل ا جابة لم تسا  تهل ف  ه ا الصلل، في ت  هنا ل ر المنهج  المن ط  تل ية 
شباع ح  ا ستطرع للوهلر  روبا  الترمو   ا 

    العل ل  للى النديم مم ه ا ا وفال للمح ر األ ل   الترهية الجنسية  ي ت  مح ر
م ي م ه ا ا هتمال لل تتجا ز  الفوزيائية  ال ي حظ  للى اهتمال الصف ي الرررة  ا 

 رب  ه  للصف السالن%23.15نس تل األللى )



تتفا   النس  المئ ية للمحا ر   جسل ا نسام      لل ل ال وئة     لل ل األرم  الفتار   وم 
المعد لة فمح ر  جسل ا نسام  لل تتجا ز الصف ي الرررة، فلل يحظى  ي منهل للى النسبة 

األرم  لب ف  الصف الرابع  تل اهمالل  باإ  الصف ي،  حظ  مح ر   لل  %11نس تل )
 ان  ف   تا  الفصح اللراس  األ ل بالصف الرابع  لل و  ر لنل ب   %25.9)  الفتار  للى

  لل تتجا ز نس تل األللى ش ر ف  الصف ي األىرى،  ونما مح ر   ال وئة  لل ل الحيا  األىرى 
 رب بالصف الرابع  لل وتل تنا لل الصف الىامن%1.43بالصف السالن  )ب %1.67لم )

   جميع ما س ق يشور  لى  همال محت ى مناهج  ت  العل ل بالمرحلة ا  تلائية لتسا    الترمو
الت  تتفق  نم  العلمية،  تر ر  تتموم ه   التسا    بمحت ى المناهج بالص ر  المناسبة   

   الترمو ،  ه لك تل ا جابة لم التسا ل الران  لللراسةر
 

 ثالثًا: اإلجابة على السؤال الثالث:
مةةةن خاللةةةت تضةةةمين التسةةةاؤالت العلميةةةة يمكةةةن  الةةةذيمةةةا التصةةةور المقتةةةر   يااانص للاااى   

 تااااافة  حاااالا     فداااارا حوااااب تاااال  نااااار التصاااا ر  إل "الحاليةةةةة؟منةةةةاهج العلةةةةوم الشةةةةائعة ب
 : ما ولف  ت ر  ،   لكا  تلائية مرحلةبمنهج العل ل بال شطة    ن

بالحلدة ا  تلائية الت  تل الت صح  لوها ف  ه ا إائمة المجا   النهائية لألسئلة الشائعة  -
 البحبر

 نتائج التد يل الت  تل الت صح  لوها مم تحلوح محت ى مال  العل ل بالحلدة ا  تلائيةر -

ى ا حتفاظ بمجا   المحت ى المت افر  بش ح  ل  ف  محت ى التص ر المدترح يد ل لل -
تافة المجا   وور المجا   المت افر   استكمال  منهج العل ل بالحلدة ا  تلائية،  ا 

 المدترحر، لتش ح بمجم لها التص ر المت افر  بش ح جزئ 

 ويمكن تلخيض التصور المقتر  في الجدول التالي:
 (5جدول )

 ذالمرحلةلتضمين التساؤالت العلمية الشائعة بمقررات العلوم لدى تالميالتصور المقتر  
 اإلبتدائية 

 
 



 الصف
 الدراسي

 التساؤل العلمي
الوحدة التي 

تشمله بالمنهج 
 الحالى )المجال(

 االهداف العامة
شكل تضمينه 
 بالمنهج الحالي

استراتيجيات 
التدريس 
 المناسبة

 األنشطة
 والوسائل

أساليب 
 التقويم
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ع
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ـــ
ـــ
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ـــ

ـــ
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ـــ
ـــ
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  لماذا يجب أن نغسل
أيدينا قل األكل 

 وبعده؟
  لماذا يجب غسل

االسنان بالفرشاة 
 والمعجون قبل النوم؟

  أين يذهب الطعام بعد
 نزوله من الفم؟

  أين يذهب الطعام بعد
 الهضم؟

  الجهااااااااااااااااااااااز
الهضمي )جسم 

 اإلنسان(

   التعرف على كيفيا
الوقاي  من أمراض 

الهضاااامي الجهاااااز 
واألمااااااااااااااااااااراض 

 المعدي .
  التعرف على مسار

البلعاا  الغذاةياا   ااي 
 الجهاز الهضمي.

  تفساااااااااااااااااااااايرعمل
االنزيماااااااا   اااااااي 

 عملي  الهضم.
 

  إضاااااا     ااااارة
تتحااااااد  عاااااان 
أهميااااا  غسااااال 
األيااااااد  قباااااال 
 األكل وبعده.

  إضااااا   بعااااض
األنشااااااااااااااااااط  
والرساااااااااوما  
التاااااي توضااااا  
مساااراغذاف  ااي 
جساااام اإلنسااااان 
حتاااااااااى ياااااااااتم 
 التخلص منه.  

 شااااااا  المناق
 والحوار.

 االسستقصاء 
   التاااااادري

 التبادلي.
  الاااااااااااااتعلم

 التعاوني.
 . النمذج 
  العصاااااااف

 الذهني.
 .التجريب 
 كاااااااااااااار - 

–زاوج 
 شارك.

 K.w.L 

  إجااااااااااااااراف
التجااااااااارب 
 المعملي .

    الااااااارح
 التعليمي .

  عاااااااااااارض
أ ااااااااااااااااا م 

 تعليمي 
 تصم 

   األساااااااةل
 الشفوي .

   األساااااااةل
 التحريري 

  ملاااااااااااااف
 اإلنجاز

   الم حظ
 المباشرة

  االم ايي 
 

 

   لماذا نعط ؟   الجهاز التنفساي
 )جسم اإلنسان(

   تفساير كياف يحاد
 العطا .

   ت ااااااااادير عظمااااااااا
الخااالف  ااي حمايااا  
االنسااااااااااان ماااااااااان 
 األجسام الضارة.

  إصااا     اارة أو
ساااااااااااااااااااااااا ال 
است صاااةي عاان 
كيفياااا  حاااادو  
العطاااااا  بعاااااد 
دراساا  تركيااب 
الجهاز التنفساي 
 وألي  التنف .

ماالاااذ  يجعااال الماااادة  -
السااةل  الصلب  جامدة، و

 سةل  والغازي  النراها؟
  مااااااااا الساااااااابب وراف

 تحوال  امدة؟
  مالاااذ  يجعااال بعاااض

الماااااواد لهاااااا برياااااف 
 معدني؟

   الماااااااادة )در
حاااااال  المااااادة 
وتحوالتهاااااااااااا( 
)العلاااااااااااااااااااااوم 

 الفيزياةي (

  التعاااااااارف علااااااااى
التركياااب الجزيةاااي 
للمااااااااواد الساااااااااةل  
 والساةل  والغازي .

  تفسااااااااير الساااااااابب
العلمااااااي لحاااااااال  

 المواد.

 زياااد إضاااا   الم
مااااان األنشاااااط  
العلمياا  الصاافي  
وال صااااااااااااافي  
لتفسااير حاااال  
المااااااااااااااااااااااادة، 

 وصورها

  مااااالفرن بااااين ال ااااوة
 والطاق ؟

 كيف تعمل السيارة؟ 
  اةاااااااااادة الكهرباااااااااااف 

 الساكن ؟
  كياااف يمكااان تحويااال

الكهربااااااااف السااااااااكن  
 لمتحرك ؟

   ال اااوة والطاقاااا
)العلاااااااااااااااااااااوم 

 الفيزياةي (

  شاااااااري مفهاااااااومي
 ال وة والطاق .

   تطبيااااااااااف أم لاااااااااا
مااااااااااذج لل اااااااااوة ون

 والطاق .
  تفساااير الفااارن باااين

 ال وة والطاق .
   التعرف على ماهي

الكهرباااااف الساااااكن  
 و واةدها.

  توضاااااااي  بم اااااااال
عملااااااااى تحوياااااااال 
الكهرباااااف الساااااكن  

 لمتحرك . 

  إضاااا   المزياااد
مااااااان األم لااااااا  
واألنشاااااااااااااااط  
العلميااااا  التاااااى 
يمكااان تطبي هاااا 
ت لتوضاااي    علياااا
الفرن بين ال وة 
والطاقااااااااااااااااا ، 
والتعاارف علااى 

اهي  الكهربااف م
الساااكن  وكيااف 
يمكااان تحويلهاااا 
 إلى متحرك .

   مااا الم صااودبالجاذبي
 األرضي ؟

  كيااااف تاااادور األرض
 حول نفسها؟

   لماااااذا يكااااون الوقاااا
نهارا عندنا ولاي   اي 

 اماكن أخرى؟

  الكون 
)علاااااااااوم األرض  

 والفضاف(

   تعرياااااف الجاذبيااااا
 األرضي .

   إجااااااااراف أنشااااااااط
توضااااااااا  كياااااااااف 
تاادوراألرض حااول 

 نفسها.
  تفساااااااااير بعاااااااااض

الظااااواهر الناجماااا  
عن دوران األرض 
حول نفساها وحاول 

 الشم . 

  إضاااااا   المزياااااد
ماااااان األنشااااااط  
الصاااااااااااااااااااااااافي  
وال صاافي  التااى 
توضاااا  وتفساااار 
مفهاااوم الجاذبيااا  
األرضاااااااااااااااااي ، 
ودوران األرض 
حااااول محورهااااا 
وول الشاااااااام ، 
والظاااااااااااااااااواهر 
 الناتج  عن ذلك.
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  مالم صااااااود بالمااااااادة
وي ؟ وتشاااااابه العضاااااا
 ماذا؟

  التااوازن البيةااي
)البيةااا  وعلاااوم 

 الحياة(

   التعرف على ماهي
 المواد العضوي .

   إجااااااااراف تجرباااااااا

   بعاااااااض  إضااااااا
الف ااااااااااااااارا  أو 
الهاااوامح تحااا  



   كياااف تنماااو النباتاااا
لتصب  غابا  بالرغم 
مااااان عااااادم وصاااااول 

 ضوف الشم  لها؟
  كيااااااف تناااااات  الب اااااار

الحلياااب وهاااي ت كااال 
 العشب األخضر؟

   كااااااي تناااااات  النحلاااااا
العساااال ماااان رحيااااف 

 األزهار؟
    ماااا هاااى الحيواناااا

التااى تنشااط بااا للياال؟ 
 ولماذا؟ 

   كيف تصان  المحاارة
 صد تها؟ 

  لمااااذا تتسااالل هياكااال
 عناكب؟ال

توضااااااا  تكاااااااوين 
 المواد العضوي .

   تفساااااااااير أهميااااااااا
الس ساااال الغذاةياااا  
بين الكاةناا  الحيا  
للحفااااااااااظ علاااااااااى 

 التوازن البيةي.
   شاااااااااري عمليااااااااا

التكيف ودورها  ي 
 الحفاظ على البية .

  إجااااااااراف بعاااااااااض
ياااااااار األنشااااااااط  غ

الصاااافي   للتعاااارف 
علااى أم لاا  متعااددة 
لااااااادور الكاةناااااااا  
الحياا   ااي التااوازن 
البساااااةي وحماسااااا  
نفسااااااااااااها ماااااااااااان 

 األخطار. 

عناااااااااااااااااااااوان   
معلوماااااااااااااااااااا  
ا راةياااااااااا   أو   
أضااااااااااااااااااااااااااف 
لمعلوماتك  التاى 
توض  وتعارض 
بعاااااض األم لااااا  
والنماااااااااااااااااااااذج 
للس سل الغذاةي  
وكياااااف تتكاااااون 
 المااواد العضااوي 
بعااااااااااد مااااااااااو  
الكاةناااا  الحيااا ، 
ومفهااوم التااوازن 
البيةااااااااااااي ودور 
بعاااض الكاةناااا  
الحي   ي الحفااظ 
عليااااااه، وأم لاااااا  
للتكياااااااف باااااااين 
الكاةنااا  للحفاااظ 

 على نوعها.
   المزيااااااااااد ماااااااااان

األنشااااط  الصاااافي  
وال صااااافي  التاااااى 

مااا  توضاا  وتفساار
 سبف.

  من أين ياتى الضاوف؟
 ولماذا؟ 

    كياااف يتكاااون قاااو
 قزي؟ 

  ون قاااو  لمااااذا يتكااا
قاااااازي ماااااان ألااااااوان 

 مختلف ؟ 

   ماااا الم صاااود بعماااى
 األلوان؟ 

   مااااذا تعناااي كفياااف؟
وكيف اليارى باالرغم 
ماااااااااااان ان عيناااااااااااااه 

 مفتوحان؟
  العااااين تتباااا  أ  ماااان

 أجهزة جسم اإلنسان؟

 كيف يحد  الصو ؟ 

   هل يوجد  ى الفضاف
 الخارجى أصوا ؟ 

  ،مالم صااود باألصاام؟
ولمذا ال يسم  بالرغم 
مااان أن لاااه أذن و ااام 

 لسان؟ و

  الطاقااا  )العلاااوم
الفيزياةيااااااااااااااااا  
 وعلوم الحياة(

  وتتضاااامن هااااذه
الوحاااااااادة در  
عاااااان الضااااااوف 
يمكن تناول هاذه 
التساااا ال  مااان 
خ لااااااااه ماااااااا  
مراعااااة العمااار 
الع لاااااى لعينااااا  

 الدراس .

  ويااااااتم اقتااااااراي
ت ديم در  عان 
الصااو  وكيااف 
يحد  الصو ، 
وكيااااااااف تااااااااتم 
 عملي  السم .

  أو أنااااااااه يااااااااتم
اضاااااا   وحااااادة 
جدياادة تساامى   

 حوا   ال

  تفسااااااااااير تكااااااااااون
 الحزم  الضوةي .

   تفسااير تكااون قااو
 قزي، وتعدد ألوانه.

  شاااااااااري الجهااااااااااز
 البصر .

   تفسااااااااير حاااااااادو
 الر ي .

  شاااااااااري الجهااااااااااز
 السمعي.

  تفساااااااااير انت اااااااااال
األصااااااااوا   ااااااااي 

 الفراغ.
 

  تضاااامين بعاااااض

الف اااااارا  التااااااى 

توضاااااا  كيفياااااا  

تكااااااون الضااااااوف 

وكيفياااااا  تكااااااون 

قااو  قاازي، ماا  

الت كياااااد عااااال ى 

توضااااي  الساااابب 

مااااااااااااي وراف العل

ظهور قو  قزي 

بهاااااااذه األلاااااااوان 

بعينها، وذلك مان 

خاااااا ل إجااااااراف 

بعااااض األنشااااط  

 التى توض  ذلك.

  ت ااااااااديم بعااااااااض

األنشااااط  حاااااول 

ر يااااا  األجساااااام 

وتفساااااير عمليااااا  

اإلبصاااااااااااااااااااار، 

والوصااااااااااااااااااول 

السااااااااااااااتنتاجا  

مناسااااااب  حااااااول 

التسااا ل الماارتبط 

 بمفهوم الكفيف.

    إضاااااااااا   در

عااااان الصاااااو ، 

وكيفياااا  حااااادو  

الساام  ماا  ت ااديم 



نشااط المناسااب  األ

التي تفسر عمليا  

 السم .

  كيااااااااااااف يجاااااااااااااذب
 المغناطي  الحديد؟

  مالاااذ  يجعااال الماااواد
المصاانوم ماان الحديااد 
تنجااااذب للمغناااااطي  
 والنحا  ال ينجذب؟ 

 

   المغناطيسااااااااااي
)العلااااااااااااااااااااااوم 

 الفيزياةي (
 

 
  تفسااااااااااير جااااااااااذب

المغناااطي  لااابعض 
المعاااااااااااااااااادن دون 

 غيرها

  إضا   المزيد من
األنشااط  الصاافي  

ي  التاااى وال صاااف
توضااااااااااااااااااااااااا  
وتفساااااااااااااارجذب 
المغناااااااااااااااااطي  
لاااابعض المعااااادن 

 دون غيرها

  مالاااذ  يجعااال بعاااض
األماااا ي تااااذوب  ااااي 
الماف والابعض األخار 

 اليذوب؟
 

  المخاااااااااااااااااااليط
)العلااااااااااااااااااااااوم 

 الفيزياةي (
 

  تفسور   بام بعام
األماااااار فاااااا  المااااااار 

 ل م وورهار

  يم م تداليل  نشاطة
استدصائية لإلجاباة 
لاااام هاااا ا التسااااا ل 
مااام ىااارل لااارم 

ا ج مصااااااااااا ر  نمااااااااااا
لجااااااااااااااااازئ الماااااااااااااااااار 
 التر واااا  الجزيئاااا  

 ألمرح مىتلفةر

  كيااف تتكااون الحصااى
الموجاااااااااودة علاااااااااى 

 الشاطئ؟

   الترباااااااااااااا
)البيةاااااااا  و 
علااااااااااااااااوم 

 الحياة(
 

  شاااارح لمليااااة تكاااا م
 الترهةر

   تاااااااااااااافة فدااااااااااااار 
اررائياااة  تااات  م 
الحصاااااى  ارماااااح 
ال جااااااااااااا ل لاااااااااااااح 
الشاااطئ ناا ع ماام 

  ن اع الترهةر 

  مااااااااااااذا يعناااااااااااي أن
الشااااااااااااخص  ااااااااااااي 

 وب ؟.غيب
  هاال كاال مااريض البااد

 أن يمو ؟

  الجهاااااااااااااز
الاااااااااادور  
)جساااااااااااااام 
 االنسان(

 

  ت تااااااااااااايت  همياااااااااااااة
الحفاظ للى سرمة 
الاااااااااااااال ر  اللم يااااااااااااااة 
لل إايااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااام 

 األمرامر

   تاااااااااااااااااافة فدااااااااااااااااار 
ت تاااااااااااايت  يفيااااااااااااة 
الحفااااااااااااااااظ للاااااااااااااااى 
ساااااااااااااارمة الاااااااااااااال ر  
اللم ية لل إاياة مام 
األماااااارام   هميااااااة 
تناااااااااااااااا ل الاااااااااااااااا ار 
المناساااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر، 
  ت تااااااااااااااااااااااااايت  م 
 سبا  الما    وار  
إاااااااال ي اااااااا م منهااااااااا 
المااااارم  التط واااااق 
ب مرلااااااة ماااااام حيااااااا  
الترموااااااااا   نفساااااااااهل 
 شااىام مرتاا  
  ىااااااااار م ت فااااااااااهل 

 هللار

س
اد

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
س

ال
 

  لماااااااا ا ت جااااااال بعااااااام
الكائناااااااا  لاااااااين لهاااااااا 

 هي ح لظم  
  لما ا  يمشا  الم لا ل

    وتكلل مرح الكبار 

  مااااااااااااااااااا ا يعنااااااااااااااااااا   م
الشااااااااااااااىص معاااااااااااااا ق 

  التركياااااااااااااااااااب
والوظيفااااااااااااااااا  
)الجهاااااااااااااااااااااز 
الحركي( )جسم 

 اإلنسان(

  شاارح  همياااة الهي اااح
العظماااااا  للكائنااااااا  

 الحيةر
  تفسااور  جاا ل اله ااح

العظماااااااااا  لاااااااااابعم 
الكائنااااااااااااااااااااااااااااا  ل م 

 وورها ر

   تتااااموم فداااار  تلاااا
شااااااااااااااارح تر واااااااااااااااا  
الهي ااااااااح العظماااااااا  
ت تااااااااااات مراحاااااااااااح 
تتط رناااااا  العظااااااال، 
  هميااة  جاا ل ه ااح 
 لظااااااااااااااال لااااااااااااااابعم
الكائناااااااااااااااااااااااااا  ل م 
وورهااااااااااااااااا   لااااااااااااااااك 



 حر يا 

  لمااااااا ا ي اااااا م بعااااااام
ا ساااااااااااتة الناااااااااااان لهااااااااااا

 صاااااابع     إاااااح مااااام 
 ىمسة 

لمساااللتها للتكوااف  
مااااااااااااااااااااااع ال وئااااااااااااااااااااااة 
المحيطاااااااااااة،   نااااااااااال 
يم ااااااام  م يحااااااالب 
بعاااام الكساااا ر    
التشاااااااااا ها  الااااااااااا  
تتحااااااااااااالب تااااااااااااا لي 
لرلاإاااااااة ا  تاوااااااار 
فااا  شااا ح  تر وااا  
العظاااال، ماااع تداااليل 
بعم الص ر التى 

 ت تت  لكر

  مال ي وجعح األجسال
 تطف  ف ق المار 

   الكتلااا  والاااوزن
)العلااااااااااااااااااااااوم 

 زياةي (الفي

   تفساااور لملياااة طفااا
األجساااااااااااااااال فااااااااااااااا ق 

 المارر

   تاااااااااااااافة فدااااااااااااار 
 ررائيااااااااااااااة بعااااااااااااااال 
التعااااااااااري للااااااااااى 
مفهاااااا م  الكتلااااااة 
 الااااااا زم لمعرفاااااااة 
الساااااااا   اللماااااااا  
لطفااااااا  األجساااااااال 
ف ق المار باالرول 
ماااااام  نهااااااا ردولااااااة 
الاااااااااااااا زم مرااااااااااااااح 
السااافم،    يم ااام 
لرتااااها  سااااا ال 

 استدصائ ر

    

   واااااف تنتداااااح الحااااارار 
 مم جسل لجسل آىر  

  مااااااال  صاااااالبة الحلواااااال
 الىش  ماال  صالبة  
لماااااااا ا و صاااااااح األ ل 
الكهرهااااااااااااار  الحاااااااااااارار  

  الرانى   

   الطاقااااااااااااااااااااااا
 الحراري  

   الطاق  الكهربيا
)العلااااااااااااااااااااااوم 

 الفيزياةي (

  تفسااااااااااااااااور انتدااااااااااااااااال
الحااااارار  مااااام جسااااال 

 ألىرر
  تفسااااور إاااالر  بعاااام

الماااااااا ال لااااااااى ندااااااااح 
 ت صااااااااوح الحااااااااارار  
 الكهرهاااااااااااااااااااااااااار ل م 

 وورها

  تااااااااافة بعاااااااام 
األنشااااااااااااااااااااااااااااااااااااطة 
ا ستدصااااااااااااااااااااائية 
التااااااااااااااى تفساااااااااااااار  
انتدال الحرار  مم 
 جسااااااااااال ألىااااااااااار،

عااااااااااام  إااااااااااالر  ب
الماااا ال لااااى ندااااح 
 ت صاااوح الحااارار  
 الكهرهاااااااااااااار ل م 

 وورها

  هاااااااااح و جااااااااال بالماااااااااار
 ه ار  

  لمااااااا ا تفااااااتت الساااااام ة
 فمها  هى فى المار  

   مكونااااااااااااااااااااا
الغ ف الجو . 
)البيةاااا  وعلااااوم 

 الحياة(

  اسااااااااااااااتنتاج  جاااااااااااااا ل
بعاااااااااااام الااااااااااااااازا  
الم  ناااااااااة للااااااااااري 

 لماررالج ي ف  ا

  تاااااااااااافة  نشاااااااااااطة 
اررائيااااااااااااة و تاااااااااااات 
 جااا ل الااااازا  فااا  
المااار،  هنااارا للياال 
فااااام الساااام ة تفااااتت 
فمهاااااااا فااااااا  المااااااااار 
للحصاااااااااا ل للاااااااااااى 
 كساااااااااجوم الهااااااااا ار 
الجاااااااااااااا ى  الاااااااااااااا ي 
تحاجااااااااااااااال جماااااااااااااااع 
الكائنااااااااااا  الحيااااااااااة 

 للعي، 



  لمااااااااا ا وىتلااااااااف شاااااااا ح
األلتاار التناسالية  ااوم 

 ال لل  ال ن   
  لماااااا ا تااااارفم  ماااااى  م

 ى   نال  جان   ى ت
     ما المدص ل بال ل 
  متاااااى  لااااااري  ناااااى إاااااال

  لا   
  ما ا  فعاح لنالما  شاعر

  نى إل  لا   
   لما ا ي ا م شا ح ال نا

مىتلاااف لااام ال لااال فاااى 
 ال ل    

   مااا معنااى  لمااة  تكااارر
   

  ماااااااااااا ا يحااااااااااالب لنااااااااااال
 التكارر  

  ماااااااااا هاااااااااى األلتااااااااااار
الىاصااااااااة فااااااااى جساااااااال 
ا نساااام المسااائ لة لااام 

 التكارر  
  هااح يحاالب التكااارر فااى

ا نسااااام مرلمااااا يحااااالب 
 فى األزهار  

   وف يحلب الحمح  
  لماااا ا تكااا م بطااام األل 

   ور  فى الحمح  
  واااف ونااازل الطفاااح مااام 

 بطم  مل  
  لماااا ا تدااا ل  ي ااا م مااام

العوااااا   م ياد اااااح ال لااااال 
 ال ن     الع ن  

  ماااااااااا المدصااااااااا ل بمناااااااااع
 الحمح  

  ماااااا المدصااااا ل باااااالتلديت
ا صااااطنالى    طفااااال 

 األنا و   
 ماااااى  م  لماااااا ا تااااارفم 

تدااال باساااتحمامى بعااالما 
   ر   

  هح مم م ال نا  تحماح
 مم وور ز اج  

  مااااااا المدصاااااا ل  تنظاااااايل
 األسر   

    وف وتل تنظيل األسر  
  يم اام  م  تااز ج   نااا  

 فى المرحلة ا  تلائية  

   ال يوجااااااااااااااااااد
وحااااااااااااااااااااادا  
تتضاااااااااااااااااامنها 
 بالمنه  الحالى

  التعااااااااااااااااري للااااااااااااااااى
تر واااااااااااا  الجهاااااااااااااز 
التناسااااااااااااااال  لنااااااااااااااال 

 ال  ر األنرىر
  تفساااااااور ا ىاااااااتري

 ااااااوم ال لاااااال  ال ناااااا  
فاااا  المظاااااهر لناااال 

 ال ل  ر

    تعرياااااااااااااااف ال لااااااااااااااا
  مظاهر ر

  التعري للى بعام
 ساااااااااااااااان الترهيااااااااااااااااة 

سااااااااااااااااااية فاااااااااااااااااا  الجن
 األسر ر

  التعري للى بعام
األمرام لتى تنتداح 
لااام طرياااق الجااانن 
  يفيااااااااااااااة ال إايااااااااااااااة 

 منهار 

   تضاااااامين وحاااااادة

جديااااادة بعناااااوان   

التكااااااااااااا ر  ااااااااااااي 

اإلنسااان  وتتضاامن 

  اااط علاااى عااارض 

التركيب التشريحي 

المبسااااااط للجهاااااااز 

التناسالي  ااي الااذكر 

واألن اااى ووظااااةف 

بعااااض األعضاااااف، 

والم  ااااااااااااااااااااااااااااود 

باألمراض المن ول  

سااااايا وأشاااااهرها جن

اإلياااااااادز وكيفياااااااا  

 الوقاي  منها.

  أو يتم تضامين هاذه

الموضااااااااااااااااوعا  

ن وحاااااااااادة مضاااااااااا

التركيااب والوظيفاا  

بالصااااف السااااااد  

 ااي در  يساامى   

 الجهاز التناسلي    

  ال يمكاااان تضاااامين

موضااوعا  تجيااب 

عااااان جميااااا  هاااااذه 

التسااااا ال  بشااااكل 

مباشاااااااار، وذلااااااااك 

مراعاااااااة ل ساااااا  

النفسااااااااااااااااااااااااااااااااي  

واالجتماعياا  لعيناا  

 الدراس .

 اك بعااااااااااض هناااااااااا
الدراسا  التربوي  
التااااااااااى  يمكاااااااااان 
االساااااااتعان  بهاااااااا، 
حياااااااااا  قاااااااااادم  
تصاااااورات م ترحاااااا   
يتضااامن )األهااادف 
المحتااوى، وطاارن 
التاااااااااااااااااااااااادري ، 
واألنشااااااااااااااااااااااااط  
والوساااااااااااااااااااااااةل، 
وأسااااليب الت اااويم( 
لتناول موضوعا  
التربيااااا  الجنساااااي  
بالمرحلاااااااااااااااااااااااااا  

 االبتداةي .



 
 
 

 :نتائج الدراسةتعقيب عام على 
 ا    العلمية الشائعة للى ترمو  المرحلة ا  تلائية وور الت  تل لرتها هناك العلول مم التس

 بر%50باللراسة الحالية،  لكنل تل لرم التسا    التى تكرر   وم لونة اللراسة ألكرر مم )

  مما س ق وتتت  م محت ى مناهج العل ل الحالية بالحلدة ا  تلائية ف  مصر لل   جل لال وتتت
محت ى مناهج العل ل ب ألي س ال مم األسئلة،  لنل مدارنة %80ر المفترتة )يحدق نسبة الت ف

التى ت صل  الشائعة بالحلدة ا  تلائية  التسا   الحالية بالحلدة ا  تلائية ف  مصر بدائمة 
للى ا طرق  الترهية الجنسيةبمجال  لعلمية لل وتهلنجل  م لرم المال  ا لوها اللراسة الحالية، 

مم ت صيا  العلول مم اللراسا  بتر ر  تتموم ه ا المح ر  جميع المراحح التعليمية بالرول 
ة ا  تلائية ىاصة ف  ظح التدلل التكن ل ج  الهائح ال ي  تاح لألطفال ف  مرح ه ا لمنل المرح

العمر للتسا ل ح ل م ت لا  مرتبطة  ه ا المجال، مما تستلل  التر ر  تتموم جال 
انطرإاف مم م ل   ال إاية ىور مم العرج       يدع التلمو  فريسة لصلوق س ر الترهية الجنسية 

   معل مة ىاطئة ت رر للى مفاهيمل ح ل ه ا الم ت ع،  بالطبع ي  م  لك مت افدافمع األسن 
  النفسية  ا جتمالية  العدلية للتلمو  ف  ه   المرحلةر

   ة بالجهازيم السمع   البصري بالرول مم تتتمم مناهج الصف ي الرررة للى  حلا  ىاص
 نها مم  كرر الح ان التى تعمح ف  جسل ا نسام،  التى يم م لتلمو  تعلل المزيل لنها مم 

 ىرل المرحظة المباشر ر  

    ما بالرول مم  م الصف ي الرررة ن لاف  تعوف التسا    العلمية ام اهتمال  باإ  مجا 
ل مم السهح تتمونها نة لمجا    مح ر التسا    الحالية  ي  تحت ى للى المجا   الفرلي

 لتلك التسا    مم ل م  نار  حلا     م ت لا  جلول   ما اتتت مم ىرل التص ر
 رب5المدترح الم تت  جل ل)

  مااااااا ا يعنااااااى األتاااااارار
الناجمااااااااااااة لاااااااااااام ز اج 

 األإار   
  مااااا المدصاااا ل بالصااااحة

 ا نجا ية  
 م مااا المدصاا ل باااألمرا

 المند لة جنسياف  
   ما ه  ا ولز 
  هااااااااااح ونتدااااااااااح ا واااااااااالز

 باللمن 



  تراع مناهج العل ل لونة اللراسة مم حوب: )األهلاي، المحت ى، استراتوجيا  التلرين، لل
 بالدلر الكاف ، احتياجا   مو ل الترمو   تلك المرحلة  سالو  التد يلب األنشطة المصح بة،

 رتهل العلميةل رها تجو  لم تسا      الت

 

   ما  نل لل و اك  التاورا  التكن ل جية الحلورة  لل وره   ونها  هوم التاورا  المعاصر  ،  ما 
سئلة التف ور  طرح ا للى  التلمو  ام لرم المال  العلمية بطريدة وور شيدة تفتدل حب 

حوب   تت فر األنشطة الكافية التى تتيت للتلمو  استارل   مم رل ا  لاع، ا  ستدصار ا
مساللتل للى اكتسا  مهارا    لك   التكن ل جيا الحلورة لما وريل الت صح  ليل مم استنتاجا ، 

ئج البحب للى للل م اكبة اتىا  الدرار الت  يمارسها ف  الم اإف المىتلفة،  ما ت  ل نتا
محت ى المناهج الحالية للمتطلبا  المعاصر   المستد لية  ت ظوف الطال  لما تعلمل ف  حياتل 

 ر م اجهة التحليا  العالمية  التعامح مع ال سائح التكن ل جية

  يتاف مم نتائج تحلوح المحت ى  نل ور ز للى المعل ما   المعاري  كرر مم المهارا   وتتت
العدلية  مهارا  التف ور المىتلفة  لمليا  العلل  ل الول ية  إلجرار التجار  حوب وتل ف   س ار

الاال  ا إتصار للى إرار  النشاط الم ج ل بالكتا  ل م تط وق، ه ا با تافة  لى إص ر 
تتموم المنهج لألنشطة المىتفة الت  ترالى المو ل  إلرا  ا ترمو  المىتلفة،  مم الجلور 

 ر اإتصار المعلل للى استىلال ا لدار  طريدة للتلرين  اهمال طرق  استراتوجيا  التلرين بال 
ال  تحب للى التسا ل  التف ور  العصف ال هن   ا ستدصار، مما يشور  لى الل ر المهل جلاف 
للمعلل فمهما  ام  ل   المنهج الكمال فر يم م ت صولل  ل م معلل فعال مح  لمالتل  ترمو   

 مما و لي  لى تر ر  ماول :

  للال  تلري  معلل العل ل بمرحلة التعليل األساس  للى تط وق استراتوجيا  الحلورةر  -8

للى استىلال التكن ل جيا الحلورة الت  تم نل مم ا طرع بالمرحلة ا  تلائية  تلري  المعلموم -9
 لترمو  ر للى المستحلرا  العمية ف  جميع المجا    صرار معل ماتل  ندلها

ت جيااال  نظاااار المعلماااوم بالمرحلاااة ا  تلائياااة  لاااى  همياااة اساااترار  الترموااا  للتساااا ل  طااارح  -10
 األسئلة  استىلال ا ستراتوجيا  التلريسية المناسبة التى تحرهل للى البحب  ا ستدصارر 

ت جياال  نظااار مىططااى المنااااهج العلاا ل بالمرحلااة ا  تلائيااة  لاااى  هميااة التسااا ل  البحاااب  -11
  ستدصارر  ا

تلري  معلمى المرحلاة ا  تلائياة للاى ا ساتماع الجوال لتساا    الترموا    يفياة التعاماح  -12
معها باألسل   العلمى المناس     مساللتهل للى طارح األسائلة المناسابة للت صاح  لاى حاح 

 لها     جابة لنهار 

  



 توصيات الدراسة:
  ي اجل تسا     تلائية، بما ي امح  لال  النظر ف  محت ى  ت  العل ل بالمرحلة ا 

 الترمو  العلميةر

  التاكول للى  همية ا ستدصار  معيار لمحت ى مناهج العل ل حوب وتل مم ىرلل ا جابة
  العلميةر   لم تسا    الترمو

 لتلري     رامج تلري ية لمعلم  العل ل بالمرحلة ا  تلائية  نار  رامج تلري ية  تنفو
هولهل بالدلر المناس  للى  سالو  الح ار  المناإشة،  استراتوجيةا  طرح المعلموم  ت 

 األسئلة  ا جابة لنهار

  ،رت فور المناخ المناس   نجاحها   استىلال طرق التلرين الم نية للى ا ستدصار 

 المعنووم  تبصور معلم  العل ل  لمرحلة ا  تلائية باللراسا  التد يمية لمناهج العل ل
  لك للتعري للى نداط الد    ها  تعزيزها  نداط التعف لترفوها   تد يتها  تلرسها 

 حس   هموتهار

   نار معاوور إ مية لمناهج العل ل ف  المرحلة ا  تلائية ف  ت ر تسا ل  الترمو 
 العلميةر

 جرار لراسا  ممارلة ف  صف ي  مراحح تعليمية  ىرىر  
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