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ساسي الفلسطيني منة في كتاب علوم الصف الثالث األدراسة تحليلية لألنشطة المتض

 القديم والحديث
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 ملخصال

في المنهاج  والحديث من المرحلة األساسية الدنيا الثالث القديممقارنة األنشطة المتضمنة في كتاب العلوم للصف  الدراسة إلىهدفت هذه 

العلوم الحديث عن األنشطة في كتاب  كتابالفلسطيني. ولتحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن السؤال الرئيس: هل تختلف األنشطة المتضمنة في 

للتحليل. واستخدمت المقابلة الفردية  استخدامها محكامعيارا(. وبعد التأكد من صدقها وثباتها تم  25تم بناء قائمة من المعايير )فقد  العلوم القديم؟

ثالث والمجموعات المركزة من المعلمين الذين يدرسون كتاب العلوم للصف الثالث األساسي، وتكونت عينة المعلمين من أربعة عشر معلما ومعلمة و 

تراوحت نسبة و  ،جديد قد راعت المعايير المعدةجمع البيانات وتحليلها تم التوصل الى النتائج اآلتية: أن أنشطة الكتاب ال مركزة. وبعدمجموعات 

الوطني واإلنساني والديني وتوظيف التكنولوجيا. وهذه النتيجة تتفق مع  المتعلقة بالبعد%( إلى أن األنشطة لم تراع المعايير 33-%100التكرار )

 ،والتعليم التعاوني ،كالتقويم الحقيقي د قد راعت األبعاد التربوية؛ن أنشطة الكتاب الجديأكد المعلمون أ فقد. أعرب عنها المعلمون أنفسهمالمعلومات التي 

وتراوحت نسبة تكرارها  فقط راعى سبعة معايير أنهعداد الجيد للكتاب. في حين أن تحليل كتاب العلوم القديم قد أظهر األ -كذلك – وراعت والتأمل

 .البتة أو لم تمثل ،اال بنسب قليلة األخرى فقط المعايير تمثلولم  ،%(35 -% 73)

 : األنشطة، تحليل المحتوى، الكتاب المدرسيلمفتاحيةالكلمات ا
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 ومشكلة الدراسة المقدمة

 الرئيسة الوسيلة صفتهوب للطالب، األساس المرجع بوصفه، التعليم مجال في متميزة مكانة المدرسي الكتاب يحتل

(. "والمناهج تظل 2013نور، المنهج ) غايات تحقيق طرق  أحد والمعرفة، فهو بالمعلومات الطالب تزويد خاللها من يتم التي

الرسالة التي تضعها الوزارة، وتحتضنها المدرسة،  وصفهمحورا أساسيا في العمل التربوي الذي غالبا ما تتجه إليه األنظار ب

سي في العملية ألهمية الكتاب المدر  ونظراً ، ص(. 2009وسلوًكا" )ياسين، وينفذها المعلم، ويتمثلها الطالب فكًرا ومعتقًدا 

واكبة أثناء عملية تطوير المنهاج. وذلك حتى يتمكن الكتاب المدرسي من مفي نه يحظى بمكانة خاصة التعليمية التعلمية؛ فإ

 على المنهاجن القائمين إييرات، فتلك التغ بمنأى عنوبما أن الكتاب المدرسي الفلسطيني ليس  ،ةالتطورات والتغيرات السريع

يمثل دعامة أساسية  العلوم القديم ليصبح منسجما مع حاجات الطلبة والمجتمع، كونه ابقد عملوا على إعادة النظر في كت

من دعامات منظومة التعليم في فلسطين، ونظرا للدور الذي يلعبه في تلبية حاجات الطلبة ومتطلباتهم، وكذلك حاجات 

 (. 2009خالل ما يقدمه من نشاطات وخبرات ومهارات متنوعة )العرجا،  وذلك منال، حاضرا ومستقبه ومتطلباتالمجتمع 

زويدهم بالمهارات للتعامل عداد الطلبة والنهوض بمستوياتهم وتإ هذا التطوير يأتي حتى تتمكن التربية الرسمية من 

فهذا يقتضي من التربية   وأحداث، وراتتط من يتوقع ما واستيعاب المستقبل علوم التكنولوجيا، وتمكينهم من مواكبةمع عصر 

 همبما يؤهل التربوية؛ والرؤى  األفكار حدثأل اً وفق العلمية المعرفة كتسابال الطلبة مساعدة على اهتمامها أن تصب جل

 والمنهاج والمتعلم، ،كالمعلم ؛التربوية المنظومة عناصر جميع بتطوير وذلك ومجتمعهم، أنفسهم خدمة في الفاعل لإلسهام

 . 2007 ) والشعيلي، خطايبة(التعليمية والبيئة التقويم، وأساليب المدرسي، والكتاب التربوي،

ن ذلك يحدد مدى صالحية الكتاب أل ؛ضرورية فهذه األهمية للكتاب المدرسي تستوجب تقويمه، كونها عملية

 (.4ص  1994العامرية، في )وآخرون شار إليه خاطر أوهذا ما  ،األولى نحو أي تطوير أو تحديث المدرسي، وهو الخطوة

كونه  تقويم؛ل تحتاجأهم الكتب التي  إال أن كتاب العلوم من ،هناك حاجة ماسة لتقويم الكتب المدرسية كافة أن   من الرغمبو 

ويم هذا الكتاب بعناصره وذلك بما يتضمنه من محتوى ووسائل وأنشطة لذا فإن تق ،أداة لبناء شخصية المتعلم المتكاملة

 االستجابةوذلك من خالل الوقوف على مناحي التطوير فيه وقدرته على  ،سيزيد من فاعليته ،وخاصة األنشطة، المتعددة

 (.2013بشكل إيجابي وعلمي )نور، للتحديات التي تستوجب اعداد المتعلم للتفاعل معها 
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 ،الطلبة متناسبة ومستوى  التقويميةا وعاتها وأن تكون أسئلتهومن معايير االعداد الجيد للكتب المدرسية ترتيب موض

ارات هذه األنشطة تعمل على تحسين مه كون  (. Yüzüak&Sen, 2015أن تتضمن مجموعة من األنشطة التعليمية )و 

 (.Padilla, 1984من المنهاج ) اً ن تكون هذه األنشطة جزءد من أفإنه ال ب   ،وحتى تؤدي هذا الدور ،الطالب العملية

تكون األنشطة المكون الرئيس في  أن االدب التربوي يؤكد على ضرورة إناألنشطة في المنهاج، فا ألهمية ونظر 

البحث ( وهذا ما يؤكده تقرير مجلس Thompson &Soyibo, 2002وتعلمها )منهاج العلوم، وأن تولى األهمية في تعليمها 

وفهم طبيعة  العلوم،تلعب دورا أساسيا في جعل الطلبة متمكنين من محتوى منهاج  ألنشطةا ( أنNRC, 2005الوطني )

وفهم التعقيدات، وتشجيع االهتمام بالعلوم  ،الجماعي قدرات العملالعلم، وتطوير التفكير العلمي والمهارات اليدوية، وتعزيز 

 (Perkins-Gough, 2007وتعلمها )

وقد  ،العلمي الذي يتبعه العلماء عملي؛ فإنه ال بد من تعليم الطلبة المنحىوحتى يتمكن الطلبة من ممارسة األداء ال

الظاهرة واختبار  ،الذي يقوم على حل المشكلة، وتنمية مهارات نوعية "االستقصاء التجريبي"عليه كريشنر وهيسمان أطلق 

(Kirschner& Huisman, 1998) ممارسة العلم، وذلك من خالل ال من خالل كتاب يوفر للطلبة فرص إ. وهذا ال يتأتى

 ما يتضمنه من أنشطة نوعية.

لم  ،والتي كللت بظهور أول منهاج فلسطيني 2001التي بدأت عام  ،التجربة الفلسطينية السابقة في التأليفلكن 

مشاركة  كانت نتائج ومتطلبات العصر، ل اً وفق إعداد المتعلمينتبين أن هذا المنهاج لم يتمكن من فقد  ،تحقق هذا الهدف

لذا فإن هذه النتائج دفعت  (. 2009)وزارة التربية والتعليم  والعلوم متدنية،الطلبة في دارسة التوجهات الدولية للرياضيات 

بتحليل كتب العلوم في المرحلة األساسية  (2009)قام انصيوف ه،وتقويم الباحثين والمختصين في المناهج لتحليل كتاب العلوم

عدم اتسام الكتب المحللة بالجودة. ومن ضمن توصياته تنويع وسائل  ير العالمية، وكشفت نتائج دراستهيالدنيا في ضوء المعا

 وأنشطة كتب العلوم.

الى تحديد عمليات العلم األساسية والتكاملية التي يجب تضمينها في كتب سعت  "أبو جحجوح" فان دراسة ،وفي السياق ذاته

ن عمليات العلم وردت في أ ،العلوم لمرحلة التعليم األساسي في فلسطين حول كتبالعلوم األساسية، وقد كشفت نتائج دراسته 

 (.2009%( )أبو جحجوح، 31 -% 2تراوحت النسب بين ) وقد ،كتب العلوم بشكل متدن
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وبالتالي تظهر الحاجة إلى تقويم األنشطة  ،أن كتاب العلوم القديم يعاني من أوجه القصور النتائج أظهرت وهذه

بالكتاب القديم للوقوف على مناحي التطوير  هاومقارنتها وتحليلالمتضمنة في كتاب علوم الصف الثالث االساسي في فلسطين 

هل استطاع الكتاب لكن لم يعد ينظر إلى تأليف كتب منهاج جديد على أنه تغيير بل تطوير. و  ألنه ؛في الكتاب الحديث

عن  ىينأوتأليف كتاب يراعي معايير اإلصالح بتضمينه محتوى تعليمي  ؛القديم الجديد معالجة أوجه القصور في الكتاب

ن حركات إلتقليدية، علوم بطرق تدريس غير التقليد ويقترب من التحديث بتضمينه أنشطة تعليمية تحفز تدريس كتاب ال

صالح منهاج العلوم الحديثة تؤكد أن االنتقال بتدريس العلوم من أسلوب المحاضرة التقليدية والتلقين إلى طرق تدريس بنائية إ

 .(Levitt, 2001) األمدقائمة على االستقصاء الذي يمارسه الطلبة من خالل أنشطة استقصائية حقيقية طويلة 

 الكتاب كون تأليف ؛من تحليل الكتاب بعناصره المتنوعة نه ال بد  إف ،العلوم كتبوللوقوف على المنحى التطويري ل

الدراسي وخصوصا في فترة  الكتابذ بعين االعتبار اختبار تنفيذ ُأخُ  وإذا ،الفلسطيني يأتي ضمن االصالح والتطوير التربوي 

من عديد ومن المتوقع أن يحدث  اإلصالحات مكانها. تأخذ هذهأن   مناإلصالحات التي ُتجرى على التعليم، فانه البد  

ستعمل هذه الدراسة على مقارنة أنشطة الكتاب المدرسي (. ولذا  Senem, 2013التعليم )التغيرات والتطويرات في مجال 

كون تنفيذ منهاج العلوم في المرحلة األساسية الدنيا يبدأ مع الصف الثالث األساسي، ؛ القديم والحديث للصف الثالث األساسي

 أول كتابين تم تطويرهما، هما: الصف الثالث والرابع األساسيين. إذ أنبالتدرج. تطوير منهاج العلوم يتم وكذلك 

وذلك من  ،فيه مع األنشطة المتضمنة في الكتاب القديمنه ستقارن األنشطة المتضمنة إف ،ولتقويم هذا الكتاب الجديد

 اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: من خالل. المبني على األنشطة جميعه محتوى الكتاب الجديدخالل تحليل 

 هل تختلف األنشطة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث األساسي الجديد عن األنشطة في كتاب العلوم القديم؟ 

 األساسي؟  كتاب العلوم الجديد للصف الثالث المعلمون م و يقكيف 

 أهداف الدراسة

 إلى: تهدف هذه الدراسة

 .بناء قائمة من المعايير التي يجب أن تتوافر في األنشطة المتضمنة في الكتاب المدرسي 

 قائمة المعايير المعدة. ل اً تحليل األنشطة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث األساسي وفق 

  ء معلمي العلوم حول طبيعة أنشطة الكتاب الجديد.آالوقوف على أر 
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 :أهمية الدراسة

 هما: اثنين في منحنيين تكمن أهمية الدراسة

 تحليل الكتاب في طبعته التجريبية.تتناول  التي ،الناحية النظرية .1

تطوير المنهاج لتالشي أوجه القصور  ن يستفيد منها القائمون علىأنتائج هذه الدراسة يمكن  كون  ،الناحية العملية. 2

 وتعزيز مواطن القوة في كتاب العلوم المحلل. ،والضعف

 حدود الدراسة

  في الجزء األول منهما.القديم الجديد و الثالث األساسي  كتابي العلوم للصف بمحتوى ن نتائج تعميم هذه الدراسة يرتبط إ

 مصطلحات الدراسة

المحتوى من المادة الدراسية وما يصاحبها من وسائل تعليمية وأنشطة وتدريبات وتطبيقات الكتاب: " الوعاء الذي يضم 

 (7، ص 2009لعرض المقرر" )العرجا،  اً ويضم مقدمة وفهرس ،وأساليب مختلفة

 /2016صادر عن دائرة المناهج الفلسطينية في العام ) ،كتاب العلوم: كتاب مقرر للصف الثالث األساسي في فلسطين

 ( صفحة. 85ويبلغ عدد صفحاته ) ( صفحة، وجزء ثان  94ويبلغ عدد صفحاته ) ،( مقسم إلى جزأين، جزء أول2017

وتبث  الطالب،وتنمي عددًا مـن المهـارات لـدى ، هدف إلى إثراء العملية التعليميةتتم داخل الصف وت أنشطة :الصفيةاألنشطة 

 هوتوجيه وتتم تحت إشراف المعلم ،وهي أنشطة مخطط لها ومقصـودة لخدمـة المناهج الدراسية بينهم،روح الحب والتعاون فيما 

 ).٣٩،١٩٩٩)اللقاني،

 دراسة في المستخدمة المناهج أحد" :أنهب المحتوى  تحليل االجتماعية للعلوم الدولية المعارف دائرة تعرف تحليل المحتوى:

 وتصنيفها المراد تحليلها المادة من عينة باختيار تبدأ منظمة خطة بوضع المسموعة أو المكتوبة االتصال وسائل مضمون 

 (71، ص2004" )طعيمة، كمًا وكيفا ً  وتحليلها

ويعرف الباحثان تحليل المحتوى باألسلوب البحثي المتبع في تحليل األنشطة المتضمنة في كتاب علوم الصف الثالث األساسي 

 أعداها من قبل. لتيامنتظمًا وموضوعيًا وفقا للمعايير  ونوعياً  كمياً  الفلسطيني ووصفها وصفاً 
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 منهج الدراسة

لتحليل  موضوعيا ومنظمامنهجا  وصفهدام منهج تحليل المحتوى، بتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخ

ضروريا  أمراً (. ويعد هذا التحليل 2002األنشطة المتضمنة في كتب علوم المرحلة األساسية )الخطيب و الكتاب المدرسي، 

ومهما، وذلك لجملة من االعتبارات، أولها: إن التغير والتقدم يقتضيان إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي، واالعتبار 

لكتاب المدرسي وصالحيته، أما االعتبار الثالث، فإنه يتمثل في أن تحليل الكتب المدرسية وسيلة تعرف بها جودة ا أنالثاني 

والمتفاعلة. والعمل البشري بطبيعته ال  والعوامل المتداخلةمن المعايير  عديدالعملية تأليف الكتب عملية معقدة، يراعى فيها 

يمكن أن يصل إلى مستوى الكمال، بل يعتريه كثير من النقص والخلل، ونتيجة لهذه االعتبارات فانه ال بد من مراجعة الكتب 

 (. 2003وتحليلها، ومالحظة الخلل فيها، وهذا ال يتأتى إال من خالل دراسة علمية )الصفري ،

ثم قاما وذلك باستخدام أسلوب تحليل المحتوى، ، الباحثان بجمع المعلومات من عينة الدراسةقام وألغراض التحليل 

( أن أسلوب تحليل المحتوى يستخدم في تحليل 2004يؤكد طعيمة )و ، وعرض نتائجها، هاوتفسير  بتحليل هذه المعلومات

المعايير العامة للكتب الدراسية، والتي ينبغي  المقررات الدراسية، بهدف إصدار حكم بشأن توافق هذه المقررات الدراسية مع

 أن يلتزم بها أي كتاب دراسي بوجه عام.

وذلك لفهم مشكلة  جراء مقابالت مع عينة قصدية من المعلمين الذين يدرسون كتاب العلوم للصف الثالث األساسيإكما تم  

  الدراسة بشكل أفضل وأعمق.

 مجتمع الدراسة

 يتكون مجتمع الدراسة من المجتمعين اآلتيين: 

 والتعليم الفلسطينية سنة  اعتمدته وزارة التربيةالكتاب القديم الذي وهذا يشمل  ،كتاب العلوم للصف الثالث األساسي

 م.2017  -2016في فلسطين للعام الدراسي  المقرروالجديد  ،2001

   في المناطق التعليمية: جنين، وقباطية، وطوباس. األساسي للصف الثالث سون العلوم معلمي العلوم الذين يدر 

 عينة الدراسة

 تتمثل عينة الدراسة في:

  للصف الثالث األساسي. ينالمقرر  ،كتابي العلوم القديم والجديد في الجزء األول منهما 

 ( معلما ومعلمة14عينة قصدية تكونت من ). 
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 منفصلة عن المقابالت الفردية. ثالث مجموعات مركزة 

 أدوات الدراسة

تم استنتاجها من دراسة  ًا،معيار ( 23تم بناء قائمة من المعايير اشتملت في صورتها األولية )فقد لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

باالعتماد  وكذلكً  ،(Ghaderi, 2010) غديري  ( ودراسة(Uyulgan, et al, 2010ودراسة اولجان واخرون  ،(2013)زهرة 

 كتب العلوم للمرحلة األساسية ( لتحليل2016وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )وزارة التربية والتعليم،  التي اعدتهاالمعايير  على

  .هاوتقويم

 صدق إطار تحليل المحتوى 

 ،الناحية اللغوية والعلميةتم عرض أداة التحليل على لجنة من المحكمين، إلبداء مالحظاتهم حول القائمة المعدة من 

( 25صورتها النهائية ) في األداة  أصبحت ،همومقترحات أعضاء لجنة التحكيمجراء التعديالت حسب آراء إو  وبعد تحكيم القائمة

 معيارا. 

 ثبات تحليل المحتوى 

  على: االعتمادتم  ،من ثبات تحليل المحتوى  للتأكد

 الثبات عبر الزمن: -أ

من التحليل األول، وذلك بتحليل  التحليل ألداة الدراسة، قام الباحثان بإعادة التحليل بعد ثالثة أسابيعللتأكد من ثبات 

 عشرة أنشطة من كل كتاب.  وبعد ذلك قاما بحساب معامل االتفاق باستخدام معادلة هولستي، وهي:                          

 %100تفاق + عدد نقاط االختالف * معامل الثبات = عدد نقاط االتفاق / عدد نقاط اال 

وهي نسبة تدل على ثبات عملية التحليل، وهي مقبولة في الدراسات  ،%(86)كان معامل االتفاق بين التحليلين و 

 الستخدام تحليل المحتوى.

 الثبات عبر األفراد: -ب

ممثلة خر له خبرة في تدريس العلوم بتحليل عشرة أنشطة من كل كتاب كعينة آقام الباحثان ومعلم  ،للتأكد من ثبات التحليل

التي اتبعها الباحثان، وبعد ذلك قاما بحساب معامل االتفاق باستخدام معادلة هولستي  نفسها الطريقةلتطبيق عملية التحليل، ب

ل على ثبات عملية التحليل، وهي مقبولة في وهي نسبة تد ،%(90)كان معامل االتفاق بين التحليلين و  ،سابقاالتي تم ذكرها 

 الدراسات الستخدام تحليل المحتوى. 
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 المقابلة شبه المنظمة مع المعلمين:

دالرغم من أن الكتاب المدرسي يب من التعديالت  كثيراً  يجري المعلمون  أحيانًا كثيرةإال أنه  ،المرجع الرئيسي للمعلم ع 

وإذا ما أضيف إلى ذلك أن اإلصالحات التربوية ال يمكن أن  (.(Forbes& Davis, 2010على محتوى الكتب المدرسية 

الصف أنشطتهم التعليمية داخل غرفة تكون ناجحة ما لم تفسر هذه التغييرات والتطويرات بطريقة صحيحة وأن تنعكس على 

(Senem, 2013 .)ُيتغاضى عن دوره عند اختيار أثر  ال أنه تاريخياإالرغم من أهمية المعلم ودوره في السياق التطويري ب

ولمعالجة هذا  ،أو دور في بناء الكتاب المدرسي إسهاملم يكن للمعلم  إذ( Ball & Cohen 1996تعلم الطلبة  )في الكتاب 

راء مقابالت مع عينة قصدية من معلمي العلوم إجفانه تم  ،هميته في اإلصالح التربوي أ وانطالقا من دور المعلم و  ،القصور

 جيد جداب يتم تقديرهم تقارير وزارة التربية والتعليم اً م وفقألنه ،ولديهم خبرة ،كتاب العلوم للصف الثالث األساسي سون الذين يدر  

مفتوحة سبعة أسئلة  نموذج ألداة لجمع البيانات( تضمنمقابلة ) تم بناء بروتكول ، فقدولمعرفة أراء العينة القصدية فما فوق.

كما هو موضح  (Yüzüak & Sen  ،2015 في دراسة سين ويوزاك.) إليهاالمشار  2008ن يخر آاتماسا و مستمدة من دراسة 

 (.1في الملحق رقم )

 عرض النتائج ومناقشتها

لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: "هل تختلف األنشطة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث األساسي 

 القديم؟" الجديد عن األنشطة في كتاب العلوم

العلوم للصف الثالث األساسي القديم والجديد في ضوء قائمة المعايير التي تم  يفقد تم تحليل األنشطة المتضمنة في كتاب

 (1) رقم ظهر التحليل النتائج الموضحة في الجدولأوقد إعدادها. 
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الجزء ي للصف الثالث األساسوالقديم (: درجة توافر المعايير في األنشطة المتضمنة في كتاب العلوم الفلسطيني الجديد 1)جدول

 األول

  الكتاب الجديد  الكتاب القديم 

 المعيار

 

 

النسبة  التكرار النسبة المئوية الرقم

 المئوية

 التكرار

  .1 ترتبط األنشطة باألهداف. 48 100% 17 65.4%

  .2 تراعي األنشطة البعد السيكولوجي النمائي للطالب.  48 100% 19 73.1%

  .3 .إخراج(-التزام عرض األنشطة بالمعايير الفنية )تصميم 44 91.6% 1 3.8%

  .4 تعرض األنشطة بصورة واضحة ومفهومة. 41 85.4% 12 46.2%

  .5 ترتبط األنشطة بسياقات حياتية وبيئة المتعلم. 41 85.4% 10 38.5%

  .6 تعزز مهارتي القراءة والكتابة أنشطة يتوافر 38 79.2% 11 42.3%

  .7 م األنشطة في تنمية التعلم الذاتي لدى المتعلم.هتس 38 79.2% 0 0%

  .8 تتسم األنشطة المعروضة بالعمق. 34 70.8% 1 3.8%

  .9 توافر عنصر التشويق والجاذبية في عرض األنشطة. 34 70.8% 0 0%

  .10 تتوافر أنشطة االستقصاء واالكتشاف الذاتي للمعرفة. 34 70.8% 1 3.8%

  .11 يتوافر أنشطة متنوعة لبناء المفاهيم ونموها. 32 66.7% 7 26.9%

  .12 توافر أنشطة تساعد على التعلم البنائي 31 64.6% 1 3.8%

  .13 توظف األنشطة المعروضة التقويم الحقيقي. 30 62.5% 0 0%

  .14 تنمي عمليات العلم األساسية عند الطلبة  30 62.5% 7 26.9%
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  .15 تتوافر أنشطة تعزز العمل الجماعي التعاوني. 29 60.4% 2 7.7%

  .16 يتوافر أنشطة متنوعة لتثبيت المفاهيم. 25 52.1% 11 42.3%

  .17 تركز االنشطة على التطبيقات العملية. 25 52.1% 9 34.6%

  .18 التفكير المتنوعة.تراعي األنشطة مستويات  23 47.9% 6 23.1%

  .19 هم في تنمية شخصية المتعلم.تس 21 43.8%  

  .20 تراعي األنشطة البعد الجندري )النوع االجتماعي(. 21 43.8% 2 7.7%

  .21 تتوافر أنشطة تعزز البعد القيمي والجمالي واألخالقي. 10 20.8% 3 11.5%

  .22 تتوافر أنشطة تعزز البعد الوطني واإلنساني. 8 16.6% 5 19.2%

  .23 يتوفر أنشطة داعمة توظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 3 6.2% 1 3.8%

  .24 تتوافر أنشطة تعزز البعد الديني. 2 4.2% 0 0%

  .25 تنوع مصادر األنشطة )صورة، دراما، بيئة المتعلم( 27 56.2% 0 0%

0% 0 8.3% 4 

0% 0 35.4 17 

 

 في كتاب العلوم الفلسطيني الجديد ومراعاتها البعد السيكولوجي باألهدافالنشاط ( أن ارتباط 1يظهر الجدول رقم )

كل نشاط من أنشطة الكتاب قد  إلى أن ( تكرارا. وهذا يشير48قد حصال على أعلى التكرارات ب )للصف الثالث األساسي 

السيكولوجي والمعرفي عند تصميم األنشطة،  لبعدااالعتبار ن مؤلفي الكتاب قد أخذوا بعين أذين المعيارين. وهذا يعكس عى هرا 

محتوى كل نشاط تم تحليله قد راعى الخصائص النمائية والنفسية واحتياجات المتعلمين، وكل نشاط يهدف إلى اكساب ف

 المتعلمين معرفة جديدة.
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األنشطة البعد كان تمثيل معيار " تراعي و  كما يظهر الجدول السابق أن الكتاب القديم قد راعى هذين المعيارين 

%(. وهذا يدل على أن 73.1وبنسبة مئوية ) اً ( تكرار 19السيكولوجي النمائي للطالب" قد حصل على أعلى التكرارات ب )

أضحى من المعايير التقليدية عند وقد مؤلفي الكتاب قد راعوا البعد السيكولوجي عند تصميم األنشطة، لكون هذا المعيار 

قد  في كتاب العلوم القديم للصف الثالثالجدول السابق أن معيار " ترتبط األنشطة باألهداف "  اختيار محتوى الكتاب. ويبين

أن أنشطة الكتاب قد ارتبطت إلى درجة ما إلى % وهذا يشير 65.4( تكرارا وبوزن نسبي 17جاء في المرتبة الثانية ب )

 لخاصة. ال بد من ارتباط المحتوى باألهداف العامة وا ألنهباألهداف، وذلك 

إخراج( قد جاء في المرتبة الثانية -ويبين الجدول السابق أن معيار )التزام عرض األنشطة بالمعايير الفنية )تصميم

 اً قد تم تصميمها واخراجها وفقللصف الثالث  الجديد أن أنشطة الكتابإلى وهذا يشير  %(،91) ( تكرارا وبوزن نسبي 44ب )

  .%(3.8) تمثيلهكانت نسبة  كونه ،بينما الكتاب القديم لم يراع هذا المعيار معايير واضحة ومحددة.ل

ن هذا المعيار قد حصل إلالجديد قد عرضت بصورة واضحة ومفهومة،  الكتاب ةأنشطبين الجدول السابق أن  كما

وذلك من حيث وضوح الصورة  خراج.إلمعايير التصميم وال اً تم اخراج الكتاب وتصميمه وفق ألنهوذلك  ،%85.4على نسبة 

( تكرارا 12) جاء في المرتبة الثالثة بـفلم يراع هذا المعيار  القديمبينما الكتاب وتوضيح الغرض من النشاط وكيفية تنفيذه، 

 . %46.2وبنسبة مئوية 

وذلك  %،85.4وبين الجدول السابق أن معيار ارتباط االنشطة بسياقات حياتية وبيئة المتعلم قد حصل على نسبة 

وذلك كون هذه االنشطة مستمدة من بيئة المتعلم.  عملية التعلم، يسهل ما ألنه ال يمكن فصل منهاج العلوم عن حياة الطالب.

 وهي نسبة متدنية% 38.5ن الكتاب القديم قد مثل هذا المعيار بنسبة أفي حين  .نة التعلمهوهذا يجسد مفهوم م

اللغة العربية وذلك من خالل توظيف أنشطة لغرضي تكامل مع منهاج  قد وتظهر النتائج أن كتاب العلوم الجديد 

 ؛مهارتي القراءة والكتابةمؤلفين ب% وهذا يعكس اهتمام ال79.2نشاطا للقراءة والكتابة بوزن نسبي  38فراد إتم و  القراءة والكتابة،

بين ما ن المنحى التكاملي لكن بنسبة أقل. وذلك ألالمعيار و  وكذلك الكتاب القديم قد راعى هذا كونهما أداة التفكير والتعبير.

 الكتب المدرسية أضحى من المعايير االساسية لتأليف الكتب.

قد ابتعد عن المنحى التقليدي في التقويم واقترب من  للصف الثالث كتاب العلوم الجديدالجدول السابق أن  ويظهر

وهذا يرتبط بكون األنشطة مرتبطة بسياقات حياتية وبيئية وتركز على الجانب التطبيقي وعمليات العلم وال  ،التقويم الحقيقي
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 يازكوهذا ما تركز عليه كتب العلوم الحديثة. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ،تهدف إلى الحفظ واجترار المعرفة بل بنائها وانتاجها

الكتاب الجيد يجب أن يتضمن أسئلة تقويمية تتناسب مع مستوى الطلبة  أكد على أن الذي Yüzüak& Sen (2015) وسن

أما الكتاب القديم فقد اعتمد على استراتيجيات وادوات التقويم التقليدية، كما يوضح ذلك .وان تكون أنشطته ذات مردود تربوي 

 السابق.الجدول 

قد جاء في المرتبة األخيرة  للصف الثالث العلوم الجديد في كتاب أن معيار البعد الدينييتبين الجدول السابق  وبالرجوع إلى

وهذا يرتبط باألساس الفلسفي للمنهاج كون ان الكتاب القديم لم يمثل هذا المعيار نهائيا.  %، أما4.2بتكرارين وبنسبة مئوية 

الروحانية لدى المتعلمين،  هذا األساس ال يقوم على البعد الديني، ورغم ذلك فإنه يجب توظيف هذه األنشطة في تعزيز القيم

  ألنه ال تعارض ما بين العلم والدين، والدين يحث على العلم والتفكر والتبصر.

في كتاب العلوم  أن معيار "توفر أنشطة داعمة توظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"إلى ويشير الجدول ذاته 

كما أن الكتاب القديم لم يراع هذا  ،%6.2تكرارات وبنسبة مئوية  4قد جاء في المرتبة ما قبل األخيرة ب  للصف الثالث الجديد

هناك صلة وثيقة ما بين تعلم مهارات  يا كمصدر من مصادر التعلم، مع إنتوظيف التكنولوجوهذا يدل على عدم  ،المعيار

ى استخدام التكنولوجيا كمصدر من مصادر التعلم من بداية السلم العلوم والتكنولوجيا، كما أنه يجب تدريب المتعلمين عل

 الدراسي.

قد و تتوافر فيه أنشطة تعزز البعد الوطني واإلنساني" لم  للصف الثالث كتاب العلوم الجديد تظهر نتائج التحليل أن

 حاالً  ظهروهذا ي ،هذا المعيارلم يعكس فوكذلك الكتاب القديم  ،%16.6تكرارات بنسبة مئوية  8جاء في مرتبة متدنية ب 

 . البعد الوطنيركز على البيئة المحلية للمتعلم ولم يراع و نه تم ربط األنشطة بسياقات حياتية وبيئية، أل ،من التناقض

توافر عنصر التشويق والجاذبية في عرض و في تنمية شخصية المتعلم،  مه: تسالمعايير اآلتيةكما أظهر الجدول أن 

، نهائيا تمثل لم- ،ساسياب العلوم القديم للصف الثالث األكت في-المتعلم م األنشطة في تنمية التعلم الذاتي لدى هتسو األنشطة، 

التداعيات  من أهمية هذه المعايير في العملية التعليمية التعلمية. ما كان له كثيرمن رغم وبال%، 0كانت درجة تمثيلها  ألنه

المخرجات العملية  فيمحتوى الكتاب من حيث انعدام عنصر التشويق والجاذبية والتعلم الذاتي، وهذا أثر سلبا  فيالسلبية 

 (. 2009)وزارة التربية والتعليم،  TIMSSالتعليمية، وهذا ما ظهر في نتائج الطلبة المشاركين في االمتحانات الدولية "تيمس" 
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ا بين قد تراوحت نسبة تمثيلها م األساسيفي كتاب العلوم القديم للصف الثالث ويبين الجدول السابق أن باقي المعايير 

أن هذه المعايير قد مثلت بدرجة متدنية.  إلى %(. وهذا يشير42.3 -% 3.8( تكرارا وبنسبة مئوية )11)احد فقط  وتكرار و 

 (.2009انصيو. )انصيو،  وهذه النتائج تتفق مع نتيجة دراسة

 ألنأن درجة انتشار التكرارات في الكتابين متباينة، وكذلك نسبة تمثيلها المئوية  ( ُيستنتج1)رقم  للجدل وبالرجوع

%( بينما الكتاب 100 -% 4.2( تكرارا وبنسبة مئوية )48الكتاب الجديد كانت درجة انتشار المعايير تتراوح بين تكرارين و )

 %(.73.2 -% 0تكرارا( وبنسبة مئوية ) 19 –تكرار  0المعايير فيه )هذه القديم كانت درجة انتشار 

هي:  للصف الثالث االساسي الجديد في كتاب العلوم ( أن المعايير التي لم تمثل بنسبة عالية،1وأظهر الجدول رقم )

يتوفر أنشطة داعمة توظف تكنولوجيا و تتوافر أنشطة تعزز البعد الوطني واإلنساني، و " تتوافر أنشطة تعزز البعد الديني، 

%(. في حين يظهر 16.6 -% 4.2تكرارات( وبنسبة مئوية ) 8 – ني)تكرار تراوحت درجة تمثيلها و المعلومات واالتصاالت" 

ر لم تراع في الكتاب الجديد. ويمكن ارجاع ذلك ييا( مع5اب القديم، بينما يظهر أن )( معيارا لم تراع في الكت21الجدول أن )

ل ى أن الكتاب القديم إل بل كان يركز على  ،ولم يكن قائما بتصميمه على األنشطة ،التجربة الفلسطينية األولى في التأليفشك 

 المحتوى التعليمي.

الكتاب القديم وتشخيص مواطن القصور فيه  على تحليلقد عملت  بينما التجربة الفلسطينية الثانية في التأليف

، الكتبتأليف ث والدراسات السابقة التي درست المنهاج الفلسطيني، وتوظيف توصياتها في واالطالع على نتائج األبحا

الكتاب الجديد هدف إلى اكساب الطالب منهجية علمية في التفكير وتنمية مهاراته العلمية والعقلية وربط المعرفة بواقع حياة و 

تراعي هذه المعايير. )وزارة التربية  داف تم تصميم أنشطةالطالب واالعتماد على مبدأ التقويم الحقيقي، ولتحقيق هذه األه

 . (2016والتعليم 

 عرض نتائج السؤال الثاني: كيف يرى المعلمون كتاب العلوم الجديد للصف الرابع األساسي؟ 

" كما هو مذكور في "كريسويلها وتفسير استرشد الباحثان بواسطة ست خطوات في تحليل البيانات النوعية )الكيفية( 

(Creswell, 2012).وترميزها األساسيةواستكشاف البيانات  ،هاوتنظيم و . الخطوات الستة تضم ما يلي: إعداد البيانات، 

 تفسير معنى هذه النتائج، والتحقق من دقة النتائج. ،تهوكتاب تمثيل تقرير عن النتائج ،هاوتشكيل وصف المحاور
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النص السطر تلو السطر للترميز،  بنسخها )كتابة المقابلة( اوال بأول. ثم قاما بدراسةبعد االنتهاء من كل مقابلة قام الباحثان و  

عادة صياغتها من خالل مراجعتها مع باحث إ الفئات تم  وهذه ،برزت ثمان فئات اساسية من تحليل المقابالت وبعد ترميزها

  :   هي الفئات يبين رؤية المعلمين المشتركة وهذه ،من معلم أو أكثر باقتباستم تلخيص كل فئة منها )عنصر( و  .أخر

 الطرق الحديثة في التدريس

نه ليس بإمكان أعملية التعليمية التعلمية، و ن الطالب هو محور الأأن األنشطة قائمة على  المعلمين علىأكد جميع 

استخدام أسلوب حل المشكلة وطريقة االكتشاف  إلىالمعلم اال أن يتبع الطرق الحديثة في التدريس، فهناك إشارة واضحة 

 نية على ذلك..."بإلن األنشطة م ؛اال أن تتبع الطرق الحديثة في التدريس بإمكانكالمعلم )س( "... ليس ، ويرى واالستقصاء

مني،  على بناء المعرفة وبأقل تدخل بنية على الطالب، وهذا ساعد طلبتيالنشاط م إجراء" خطوات  أن المعلم )ص(وأكد 

 ورؤية المعلمين هذه تتماشى مع نتائج ".كاالكتشاف واالستقصاءكون اإلجراءات مستمدة من الطرق الحديثة في التدريس 

تساعد على التعلم  وتوافر أنشطة ،تتوافر أنشطة االستقصاء واالكتشاف الذاتي للمعرفة بـ :تحليل الكتاب الجديد والمتمثلة 

تأكيد الكتاب الجديد على ضرورة توظيف تعزز العمل الجماعي التعاوني. وهذا يعكس مدى  وتتوافر أنشطة :البنائي

التي تؤكد على ضرورة االبتعاد عن المنحى التقليدي في التدريس  استراتيجيات تدريسية حديثة منبثقة من النظريات التربوية

 القائم على التلقين.

 العمل التعاوني

من األنشطة  عديدهناك فمقابلتهم إلى وجود إشارة واضحة للتعلم التعاوني،  تتم نالذي ينأشار معظم المدرس

  .وهذا ما تم استنتاجه من مقابلةالمصممة للتنفيذ بشكل مجموعات. 

من األنشطة تتطلب العمل ضمن مجموعة، وهذا حتم علي في  عديد "... إجراءات تنفيذ والمتمثلة ب :المعلم )ع(

"...أرغب عمل مجموعات غير متجانسة : المعلم )و( وهذا ما ذهب اليه لتعلم التعاوني... كثير من الحاالت استخدام ا

وهذا ما اكدت عليه نتائج تحليل الكتاب  ليستفيد الطلبة من بعضهم البعض والكتاب الحالي عزز لي ذلك وساعدني كثيرًا....."

 إن هذا المعيار قد حصل على تكرارات مرتفعة.  إذالجديد من حيث تتوافر أنشطة تعزز العمل الجماعي التعاوني، 
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 مللتأا

ل مضمون وذلك من خالل تحلي التأمل في الصور واالشكال والنصوص، إبرازأكد معظم المعلمين على أهمية 

"... أرى  :المعلم )ف(عبر  فقد هذا منحى اتسم به الكتاب الجديد.نص والتعبير عن ذلك فرديا.  و الصورة أو الشكل أو ال

المعلم كما أشار  "فكرة تأمل الطالب في الصور واالشكال واعطائه فرصة للتفكير والتأمل من أهم ما ميز هذا الكتاب....

االنتباه إلى أهمية إعطاء فرصة للطالب للتفكير والتأمل، لكن في  من دون  كنت أسير في إجراءات الدرس ما "... كثيرا :)ه(

  "التأمل والتفكير من أهم إجراءات تنفيذ األنشطة التعليمية جراءإالكتاب الحالي برز 

 عبارات التحبب

اللطف والتشويق  أن الكتاب اتسم بتقديم األنشطة بأسلوب يقوم علىإلى مقابلتهم  تأشار جميع المعلمين الذين تم

مثل  ،نالحظ عبارات التحبب "...عند النظر في األنشطة من حيث صياغتها وإخراجها (:المعلم )ففيرى  التحبب.وعبارات 

"... أرى عبارات  :)س( أكدها المعلموهذه السمة  "الطلبة، أحبتي الطلبة ئيأعزاعزيزي الطالب، الخبير، المكتشف، المزارع، 

 . "واضحة وجلية ومتميزة عن الكتب السابقةكانت أحبتي الطلبة، نمرح مع قطوره ك ،في أنشطة الكتاب ةالتحبب والتودد واضح

 اة اليومية للطالبالحي

 :المعلم )ع(فمقابلتهم على أن هناك أنشطة مرتبطة بحياة الطالب اليومية.  تمن المعلمين الذين تم عديد أكد

 ،أهمية للطالب مثل أزهار بالدي، ينابيع بالدي، صخور بالدي، مياهنا ومصادرها وأن النشاط ذبسم النشاط يوحي أ"...

فصناعة ، "... يربط الطالب المادة بالحياة (:)ف الرؤيا المعلمويشاطر هذه  ."وهذه بنظري يجعل لمادة العلوم قيمة عند الطالب

كل ذلك برأي  ،وازهار بالدينا مشاتل والحديث عن مياهنا وينابيعهمية ذلك، والزيارات الميدانية للأ الحجر وربطها بالبناء و 

 ألنوهذه النتيجة قد تم تأكدها في نتائج تحليل الكتاب الجديد " ،حياة الطالب كونها أنشطة واقعيةقرب مادة العلوم كثيرا ل

 .ترتبط األنشطة بسياقات حياتية وبيئة المتعلم( قد حصل على تكرارات عاليةنصه )المعيار الذي 

 :التقويم الحقيقي

بل يتعدى  ،خر الوحدةآالذي ال يعتمد على أسئلة التقويم في  ويممن المعلمين إلى النمط الجديد في التق عديدأشار 

مثل تصميم الشعارات واللوحات الفنية،  ،تركز على أنماط التقويم الحقيقي ويميةهي أنشطة تقو  ،ذلك إلى األنشطة بحد ذاتها
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مية التي ال يو في األنشطة التق .. أرى الغزارة". :المعلم )س(وهذا ما أشار إليه السرد الشفوي والعرض، و التمثيل، و الرسم، و 

، أجمع وأصنف، تصميم شعار للمحافظة على النباتات في فلسطين، أصنع (أرسم وزميلي) ب مثل:تعتمد على السؤال والجوا

ويذهب إلى ذلك  الطالب  ..." عمليؤكد على منحى جديد في الكتب بالتمركز حول  وهذا ،نموذجا لمكونات القشرة األرضية

وتصميم  ،" التمثيل ولعب األدوار والرسم والجمع والتصنيف وصناعة القناع نموذج لمكونات األرض :)ص( أيضا المعلم

 :( نجد أن نتائج تحليل المعيار الذي نصه1الجدول رقم ) ىإلوبالرجوع  كلها جلية واضحة .....  ". ،ولوحة فنية ،شعار

تحليل الكتاب الذي أظهر أن هذا المعيار قد حصل على تكرارات ( تؤكد نتائج األنشطة المعروضة التقويم الحقيقي )توظف

 .عالية

 الصور والرسومات

 بيئةشكال القريبة من الصور والرسومات واألمن  كثيراً  قد تضمن الكتاب الجديد أن الى ينأشار جميع المعلم

 :المعلم )ف(فيرى الطالب، واعتماده بشكل كبير على الصور والرسومات إلى ان هناك بعض الصور غير واضحة. 

" ما يميز الكتاب  :أكد ذلكالمعلم )ص( و غير واضحة كالمتعلقة باإلنبات..."   اً "...الصورة قريبة من الطالب لكن هناك صور 

لكن يا حبذا أن يكون الوضوح  ،يميل الى األلوان والصور والرسوماتن الطالب في هذا السن أل ،كثرة الصور والرسومات

 الذي نصه تنوع مصادر األنشطة )صورة، دراما، بيئة المتعلم( تحليل المعيارفهذه الرؤية تتقاطع مع نتائج  .....  ". أكثر

ث أنه قد حصل على تكرارات وكذلك ترتبط هذه النتيجة مع المعيار الذي نصه: تعرض األنشطة بصورة واضحة ومفهومة، حي

 إلى أنه يجب مراجعة بعض الصور غير الواضحة وتعديلها حتى يتسنى للطلبة فهمها.  عالية.

 تقليل المحتوى والبعد عن التفاصيل المملة

وهذا ما وضحه  إلى تقليل المحتوى واعتماد الكتاب على النشاط المتمركز حول الطالب. مينأشار جميع المعل

 ايرى ذلك أمرا سلبي )ع( إال أن المعلمخال من التفاصيل المملة ..."  ألنه)ف( "... الكتاب أخف من الكتاب القديم المعلم

الكتابة وهذا  ئوعلى اللوح واألطفال بطبيعتهم بطيوهذا يضطرني إلى كتابة المحتوى  ،"... ال يحتوي الكتاب على محتوى 

 ..."  طويالً  اً يحتاج مني وقت

في تنفيذ منهج العلوم المبني على األنشطة، األمر الذي يتطلب تدريب المعلمين  اً إلى أن هناك عجز فهذا يشير 

 كون هذا المنهج يختلف بتصميمه عن المنهاج القديم.  ؛على كيفية تنفيذ المنهاج الجديد



 ان أبو الرب، عماد أبو الربمرو                                                    ...تحليلية لألنشطةدراسة       

 

8201(/ 2العدد ) ،(4لد )مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث، مج                                                         | 65  

 مهارات التفكير العليا

 مهارات التفكير العليا إلى تنميةواتجه  ،تلقينمنحى الحفظ والعلى أن الكتاب أبعد كثيراً  عن  مينأكد معظم المعل

 يرى المعلمو بحث والتقصي، وحل المشكالت وغيرها. . كاالستنتاج، والتحليل، والمقارنة، والترتيب والتصنيف، والهاوتعزيز 

وفي كثير من األحيان يتطلب من الطالب االستنتاج، والمقارنة والتصنيف والتحليل والترتيب.  ،)ف( "...النشاط موجه للطالب

يم واالسئلة ذات المستويات العليا و نة والتق" حل المشكالت والبحث والتقصي، والمقار  :)ص( الرؤيا المعلمويشاطره في هذه 

وتحليل هذه المقابالت  االجابات.....  ". ينة يأتون حافظكون العديد من الطلب ؛مع أني أعاني من ذلك اراها مهمةبارزة 

تنمي عمليات العلم األساسية عند الطلبة( )(، وذات الصلة بالمعايير: )تتوافر أنشطة االستقصاء واالكتشاف الذاتي للمعرفة

 تكراراتقد حصلت على  تؤكد نتائج تحليل الكتاب، وذلك الن هذه المعايير ،األنشطة مستويات التفكير المتنوعة( و)تراعي

 .عالية

 اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة

ن على تجاهل الكتاب لآليات القرآنية والحديث الشريف الذي كانت تتصدر في بداية كل وحدة يأكد جميع المعلم

ويرى ذلك كان هناك استهجان وامتعاض من ذلك.  فقدوخصوصا في الجلسات المركزة،  ،وفصل، وكان ذلك جليا وواضحا

مطلوب منهم أن يحذفوا اآليات واألحاديث ...“يتساءل  )ف( .... والمعلمون فصل الدين عن الحياة هذا"... يريد :المعلم )ع(

تتوافر )الذي نصه:وهذه المقابالت المرتبطة بالمعيار  من الموضوعات العلمية موجودة في القرآن...." اً ولماذا...مع أن كثير 

 ( تتفق مع نتائج تحليل الكتاب الجديد من حيث عدم االهتمام بالبعد الديني.الدينيأنشطة تعزز البعد 

 التوصيات

 ن هذه الدراسة توصي باآلتي: إف ،التي تم التوصل اليها في ضوء النتائج

 بين منهاج العلوم  اً وثيق اً التعليمية والتكنولوجيا، خاصة أن هناك ارتباط التقنيات يجب تضمين منهاج العلوم

 التكنولوجيا.و 

 ن للعلم دورا في بناء القيم. أل ؛أن يتضمن منهاج العلوم القيم الوطنية واإلنسانية 
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 أمر ضروري لتعزيز البعد الديني  واألحاديثلذا فان االستشهاد باآليات القرآنية  ؛ان الدين لغة العقل وأداة التفكير

التكامل بين الكتب المدرسية، ويجب على المنهاج أن يعكس فلسفة المجتمع  لتجسيد، والناشئةواألخالقي لدى 

 ويمثلها.

 وذلك بهدف تقويمه بصورة شاملة. ،جراء دراسات مستفيضة حول كتاب العلومإ 

 المصادر والمراجع

 العربية المراجع

 معلميهم معرفة ومستوى  األساسي (. جودة النصوص في كتاب العلوم لتالميذ الصف الرابع2008أبو جحجوح، يحيى ) .1

 .212 – 181، ص 4، عدد6واالجتماعية، مجلد اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،بهذا

 العالمية، المعايير ضوء في الدنيا األساسية المرحلة في العلوم كتب محتوى  جودة (. مستوى 2009عبير )  إنصيو، .2

 .غزة األزهر، جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة

، عالم 2المناهج وطرق التدريس، ط في المعرفة التربوية المصطلحات (: معجم١٩٩٩علي) الحمل، أحمد، اللقاني، .3

 الكتاب، القاهرة. 

 العالمية المعايير ضوء في األساسي الثامن للصف العلوم كتاب محتوى  جودة مستوى ( 2009)حسين محمد العرجا، .4

 .فلسطين غزة، االسالمية، منشورة(، الجامعة غير ماجستير )رسالة .لها الطلبة اكتساب ومدى

 القومية للمعايير األردن في (. مراعاة محتوى كتاب العلوم للصف الخامس األساسي2007خطابية، والشعيلي، علي ) .5
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Abstract 

This study aimed to identify the differences between the Palestinian  old and  new Third Grade  Science 

Textbooks' activities. Therefore, the study raised the following main question: Are there any significant differences 

between the activities of the old Third Grade  Science textbooks and those of the new Science Textbooks? To 

answer this question, a content analysis was conducted to the textbooks based on  well-designed, reliable and 

credible 25 criteria and the interview with the 14 female and male science teachers  and the three focus groups , 

who teach science for the third grade.  Consequently, it was found out that the new science textbooks activities 

fulfilled the set criteria with the frequency percentage of ( 30% - 100 %), but  did not address the criteria associated 

with the national, humanistic and religious dimensions not to mention the ignorance of technology employment. 

In contrast, the old science textbooks' activities fulfilled seven criteria only with the frequency percentage of (35% 

- 73%).   

Keywords: Activities, content analysis, textbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


