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 العلوم بكتاب الواردة العلوية األنشطة تضوني هستوى
األساسية العلن عوليات ملهارات االبتدائي الثالث للصف  

 عدادإ
 عمر حج حسين بنت وسوزان عقيمي عيسى بنت مريم

التدريس وطرق المناهج قسم –التربية كمية  – الممك سعودجامعة 

 األساسية العمم عمميات عن الكشف إلى الحالية الدراسة ىدفت _ الممخص
 عينة وتكونت االبتدائي، الثالث لمصف العموم كتب أنشطة في المتضمنة

( 35) عددىا والبالغ العموم بكتاب الواردة العممية األنشطة جميع من البحث
 واستخدمت والثاني، األول الدراسي لمفصل العموم كتابي عمى موزعةً  نشاطا
 التأكد وتم المحتوى لتحميل أداة وصممت التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة

 التي األساسية العمم عمميات ميارات أن وجد وقد. وثباتيا صدقيا من
 بنسب بالكتاب الواردة العممية األنشطة في وردت قد البحث ىذا في ُحددت
 التنبؤ، االتصال، االستدالل، المالحظة، ميارة6 التوالي عمى وىي متفاوتة
 عمميات أكثر أن وجد حيث التصنيف، رقام،األ عالقات  استخدام القياس،

 التصنيف. ىي وأقميا المالحظة، ميارة ىي تكراراً  األساسية العمم
 عمميات العممية، األنشطة المدرسية، الكتب تحميل المفتاحية: الكممات

 .االبتدائي الثالث الصف األساسية، العمم
 . المقدمة1

 االبتدائية، لمرحمةا مناىج بين متميزة مكانة العموم مادة تحتل
 االستغناء يمكن ال المعاصرة الحياة في بارزا دورا ليا أصبح حيث
 التي والبيئة أنفسيم فيم عمى المتعممين تساعد العموم فدراسة عنو،

 الطبيعية الظواىر لبعض عممًيا تفسيًرا ليم تقدم كما فييا، يعيشون
 المعموماتب تزويدىم عن فضال انتباىيم، وتشد أذىانيم تشغل التي

 والقيم والعادات العممية واالتجاىات التفكير ميارات لدييم وتنمي
 االبتدائية المرحمة تعد ولذلك وسالمتيم، صحتيم لتأمين الالزمة
 التالية لممراحل المتعممين إعداد عمييا يرتكز التي األساسية القاعدة

 التي العمم عمميات ميارات تنمية فييا يبدأ حيث حياتيم، في

 بميارات وتزودىم لمعموم المعرفي المحتوى استيعاب عمى اعدىمتس
 .التفكير

 بقضايا ممحوظا اىتماما السعودية العربية المممكة حكومة وأولت
 والنوعي الكمي المستوى من الرفع إلى جاىدة وسعت والتعميم التربية
 عمى الدولة باىتمام حظيت التي الجوانب ومن والتعميم، التربية لبرامج

 بتطوير المعنيين والمختصين التربويين القادة اىتمام ىو مستوى مىأع
 المتعممين حاجات لتمبي العام، التعميم مراحل في العموم مناىج

 تربوية مقررات توفير خالل من الوطنية التنمية خطط ومتطمبات
 واألنشطة العممي المحتوى أن[ 1] عبدالمجيد ويؤكد. متطورة تعميمية
 تستمد أن يجب المختمفة التعميمية بالمراحل لمتالميذ دمتق التي العممية
 الزاوية وحجر أساسيا ركنا باعتبارىا وذلك العمم عمميات من أصوليا

 عمميات أن إلى[ 3] وعطااهلل ،[2] سرحان وأشار. العممية التربية في
 .مكوناتو بجميع والمنيج والمتعمم المعمم عمل في تؤثر العمم

 المنيج لتنفيذ األساسية الوسائل أىم سيالمدر  الكتاب ويعتبر
 استخداما األكثر األداة ويعد تقويمو، وأساليب وأنشطتو أىدافو ويجسد

 التي القرارات عمى التأثير في بارز دور ولو والمتعممين المعممين بين
 القيام في المعممين يساعد ميما مصدرا يعد لذا المعمم، يتخذىا
 التي الدراسات نتائج وتؤكد. تقويموال والتنفيذ التخطيط بعمميات
 المعرفي المحتوى من%( 98) نسبة أن العربي الوطن في أجريت
 تظير والتي لمعمم النيائية الطبيعة يعكس المدرسي الكتاب في المقدم
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 وقوانين، حقائق صورة في تقدم حيث العممية المعرفة عناصر في
  .  [4]مملمع االستقصائية بالطبيعة تتصل فقط%( 2) نسبة وأن

 توضيح في كبيرة أىمية العموم كتب في العممية األنشطة وتمثل
 التفكير وتنمية العموم تدريس أىداف لتحقيق االستقصائية العمم طبيعة
 عمى لتأكيدىا باإلضافة المتعممين، لدى العممية واالتجاىات العممي
 ميةوالعم النظرية العمم جوانب ربط في ومساىمتيا العمم عمميات تنمية

 من الدراسات بعض نتائج إليو أشارت لما ونظرا[. 6 ،5] والتطبيقية
 والتكاممية األساسية العمم لعمميات المتعممين اكتساب مستوى تدني

 فيم زيادة في العممية األنشطة بو تقوم الذي ولمدور ،[4 ،1]
 كتب محتوى ُيضمَّن أن بد ال العمم، وعمميات لطبيعة المتعممين

 إجراء فرصة لممتعممين تتيح واستنتاجية، استقرائية أنشطة العموم
 والتواصل البيانات، وتفسير وتدوين التغييرات، ومالحظة التجارب،

 ]. 8 ،7] اآلخرين مع
 الدراسة مشكمة. 2

 تدريس إلييا يستند التي األساسية الركيزة المدرسي الكتاب يعتبر
 تحقيق إلى ييدف جيدة بطريقة منظم محتوى من يحتويو بما العموم
 لعدد أساسيا مصدرا يمثل المدرسي الكتاب أن كما المنيج، أىداف
 خير تعتبر والتي جيدة بطريقة والمنظمة التعميمية الخبرات من كبير
 صورة في المعرفة الكتاب يقدم حيث والمتعمم، المعمم من لكل معين
دراك استيعابيا عمى المتعممين تساعد منظمة  ا،جزيئاتي بين الترابط وا 

 التي العممية واألنشطة التجارب بشأن توجييات الكتاب يشمل كما
 والتكاممية، األساسية العمم عمميات ميارات الكتساب إجراؤىا يمزم
 منظور من آلخر حين من والتقويم لمتحميل الكتب ىذه تحتاج لذلك
 العموم تدريس أىداف تحقيق في مسارىا عمى لتحافظ متكامل؛ عممي
 المنيج من يتجزأ ال زءاج مومالع كتب تعد حيث ية،العمم والتربية
 المناىج، تطوير إلى الحاجة دعت كمما والتعديل لمتغيير وتخضع
  .العمم عمميات تعميم في المناسب دورىا لتؤدي

 اكتساب وتدن ضعف[ 9] وخطابيو والشعيمي[ 4] فَراج وأرجع
 عمى تركز العموم كتب محتويات أن إلى العمم لعمميات المتعممين

 الواقعية، بصورتو العمم ُتظير ال حيث فقط المعرفي الجانب
 وزارة لقيام ونظرا. كاف   بشكل العمم لعمميات تضمينيا لقمة باإلضافة

 التربية ألىداف تحقيًقا العموم مناىج بتطوير مؤخرا والتعميم التربية
 المستويات، جميع في ومخرجاتو التعميم لجودة وتحسينا العممية
 السعودية، لمبيئة ومواءمتيا وترجمتيا  McGraw Hill لكتب وتبنييا
 الكتب ىذه تحميل عمى يقوم بحث إجراء إلى الحاجة تظير حيث

 العمم عمميات لميارات فييا العممية األنشطة تضمين مستوى لمعرفة
 القائمين وتزويد والضعف القوة نقاط تحديد بيدف وذلك األساسية،

 وتطويرىا مراجعتيا في تفيد التي توالمرئيا بالمالحظات عمييا
 تناولت -الباحثة عمم حسب- دراسات وجود لعدم ونظرا. مستقبال
 العموم كتاب بينيا ومن الدنيا االبتدائية المرحمة في العموم كتب تحميل
 البحث، ىذا اىتمام محل يعتبر الذي االبتدائي الثالث لمصف

 األساسية العمم عمميات عن البحث في البحث مشكمة وتحددت
 .االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب أنشطة في المتضمنة
 الدراسة أهدافأ. 
 6إلى الحالي البحث ييدف

 الثالث لمصف العموم كتاب في العممية األنشطة عدد تحديد -
 .االبتدائي

 العموم كتاب في العممية األنشطة تضمين مستوى عمى التعرف -
 المالحظة،) األساسية العمم ممياتع لميارات االبتدائي الثالث لمصف
 األرقام، عالقات  استخدام التنبؤ، االستدالل، التصنيف، القياس،
 .(االتصال

 الدراسة أسئمة ب. 
 6التاليين السؤالين عن لإلجابة الدراسة سعت  

 العموم كتاب في المتضمنة ونسبتيا العممية األنشطة عدد ما -1
    االبتدائي؟ الثالث لمصف

 لمصف العموم كتاب في العممية األنشطة تضمين ستوىم ما -2
 المالحظة،) األساسية العمم عمميات لميارات االبتدائي الثالث
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 األرقام، عالقات استخدام التنبؤ، االستدالل، التصنيف، القياس،
 ؟(االتصال

 الدراسة أهمية ج. 
 6إلى تسعى كونيا في الحالية الدراسة أىمية تظير

 االبتدائية لممرحمة العموم كتب تناول واقع ىعم الضوء إلقاء -1
 لميارات االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب وبالتحديد الدنيا

 .العممية األنشطة في المتضمنة األساسية العمم عمميات
 جوانب معرفة في المناىج مصممي الدراسة ىذه نتائج تفيد -2
 الثالث لمصف العموم كتاب في العمم عمميات تضمين في القصور
 .االبتدائي
 عمى مماثمة دراسات اجراء في تفيد تحميل أداة الدراسة تقدم -3
 .العموم كتب

 العموم، موجيي تفيد قد ومقترحات توصيات تقديم -4
 تطوير بقسم والمختصين والتعميم، التربية وزارة في والمسؤولين

 .مستقبميا العموم مناىج تطوير عند وتعينيم المناىج
 الدراسة مسممات د. 

 6التالية لممسممات وفقا الحالية الدراسة إجراء تم
 تدريس في األساسية الركائز من األساسية العمم عمميات تعد -1
 .العموم
 الطمبة اكتساب أن عمى العممية التربية في التربويون يؤكد -2
 .العموم في رئيسًيا ىدفا يكون أن يجب العمم عمميات
 .المدرسي الكتاب لمحتوى مكمل جزء العممية األنشطة تمثل -3

 الدراسة محددات هـ. 
 6اآلتية المحددات عمى الدراسة اقتصرت

  الموضوعية الحدودأ.  
 الموجودة العممية األنشطة جميع تحميل عمى الدراسة اقتصرت -
 لمفصمين الطالب لكتاب االبتدائي الثالث لمصف العموم بكتاب

 م 2111- ىـ1432 لعام يبيةالتجر  الطبعة والثاني األول الدراسيين
 .البحث اجراء تاريخ حتى صدرت طبعة آخر وىي

 وىي األساسية العمم عمميات ميارات عمى الدراسة اقتصرت -
 عالقات استخدام التنبؤ، االستدالل، التصنيف، القياس، المالحظة،)

 ).            االتصال األرقام،

  الزمانية الحدودب.  
-ىـ1433 العام من األول الدراسي فصلال في الدراسة تطبيق تم
 ىـ1434
 اإلجرائية التعريفات و. 

 ]11] زيتون عرف :(Science Processes) العمم عمميات
 الخاصة العقمية والعمميات القدرات من مجموعة بأنيا" العمم عمميات
". صحيح بشكل العممي( والبحث) والتفكير العمم طرق لتطبيق الالزمة
 أجل من المتعممون بيا يقوم التي المنظمة نشطةباأل إجرائيا وتعرف
 عمى والحكم جية، من العمم طرق لتطبيق عممية نتائج إلى التوصل

 قابمة وىي العمماء، سموك تمثل والتي أخرى، جية من النتائج ىذه
 الموجودة العممية األنشطة وتتضمنيا آخر، إلى موقف من لالنتقال

 محتوى تحميل بأداة عنيا الكشف ويمكن العموم، كتب محتوى في
 عمم وعمميات أساسية، عمم عمميات6 قسمين إلى وتنقسم خاصة،
 .تكاممية

 :(Basic Science Processes) األساسية العمم عمميات

 مراحل في تستخدم بسيطة عقمية عمميات" بأنيا 11]] السيد يعرفيا
 العمميات وتشمل وتعمميا، اكتسابيا يسيل حيث األولى، التعميم

 والتنبؤ، ،واالستدالل والتصنيف، والقياس، المالحظة،6 آلتيةا
 .واالتصال والزمانية، المكانية العالقات  واستخدام األرقام،  واستخدام
 اآلتية التعريفات عمى العمميين التربويين من الكثير اتفق وقد
 ميارة]  15 ،14 ،13 ،12 ،4] األساسية العمم عمميات لميارات

 أو المختمفة، الحواس  استخدام بيا صدقي Observing :   المالحظة
 عن معمومات عمى الحصول أجل من وأجيزة بأدوات االستعانة
 .المالحظة عمييا تقع التي الظاىرة أو الشيء
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 المتعممين تدريب عممية ىي :Measurement القياس ميارة
  باستخدام إما العموم دراسة في المختمفة القياس أدوات  استخدام عمى

 .بيا موثوق قياس أجيزة  استخدام أو المالحظة
 تجميع عممية توضح :Classification التصنيف ميارة. 1
 في ووضعيا البيانات أو المعمومات أو األحداث أو األشياء

 وتتضمن بينيا، مشتركة خصائص عمى بناء فئات أو مجموعات
 لمعرفة رنةالمقا وميارة األشياء، بين التمييز ميارة مثل أخرى ميارات
 وفق التصنيف يتم أن ويجب األشياء، بين واالختالف الشبو أوجو
 .معينة ومعايير أسس
 إلى تيدف عقمية عممية ىي :Classifying  االستدالل ميارة. 2
 في الكافية األدلة من أساس عمى معينة نتيجة إلى اإلنسان توصل
 يقوم حيث بدراستيا، قام التي الظاىرة حول السابقة معموماتو ضوء
 أو الكميات من الجزئيات استنتاج مثل المعمومات بين بالربط الفرد

 .العكس
 قدرة تتضمن عقمية عممية ىي :Predicting التنبؤ ميارة. 3
 أو ظاىرة بحدوث لمتنبؤ السابقة معموماتو  استخدام عمى المتعمم
 واألحداث المعمومات تفسير ضوء في وذلك المستقبل، في ما حادث
 .بالظاىرة المتصمة ةالجزئي
 ىي :Using numbers األرقام عالقات  استخدام ميارة. 4
 عمى صحيحة بطريقة الرياضية األرقام  استخدام إلى تيدف عممية

 طريق عن عمييا الحصول يتم التي العممية والبيانات القياسات
 العددية والعالقات الرياضية الرموز  استخدام تتضمن كما المالحظة،

 .المختمفة العممية فاىيمالم بين
 Time والمكان الزمان عالقات استخدام ميارة. 5

Relationships & Using Space:  ما حد إلى تشبو عممية ىي 
 والعالقات القوانين تطبيق تتضمن فيي األرقام،  استخدام ميارة

 المفاىيم بين زمانية أو مكانية عالقات عن تعبر التي الرياضية
 .قةالعال ذات العممية

 إلى العممية ىذه تيدف :Communicating  االتصال ميارة
 بطريقة اآلخرين إلى العممية النتائج أو المعمومات أو األفكار نقل

 أو جداول إلى كتابًيا أو شفوًيا، ترجمتيا خالل من وذلك مفيومة،
 التدريب الميارة ىذه تتضمن وكذلك بحثية، تقارير أو بيانية رسومات

 .الناقدة العممية والقراءة اآلخرين مع المناقشة عمى
 باألنشطة ُيقصد :(Scientific Activities) العممية األنشطة

 في كالىما أو المعمم أو المتعمم بو يقوم عممي نشاط كل" العممية
 المدرسة داخل العممي النشاط ىذا كان سواء تعميميا أو العموم تعمم
 ].16" ]منو وبتوجيو مالمعم إشراف تحت يتم أنو طالما خارجيا أو

والدراسات السابقة النظري اإلطار. 3  

 اواًل. اإلطار النظري
 بعمميات المقصود توضيح سيتم لمبحث العممية الخمفية لتوضيح

 العممية واألنشطة وتصنيفيا؛ وخصائصيا، وأىميتيا، العمم
 والدراسات بحث كمنيجية المحتوى تحميل توضيح وسيتم وتصنيفاتيا؛

 توصمت ما وأىم العموم كتب تحميل في المنيجية ىذه اتبعت التي
 .إليو
العمم عمميات6 أوالً   

 لممرحمة العموم تدريس ميدان في مكانة العمم عمميات تحتل
 في المتعممين يستعمميا التي الميارات توضح فيي االبتدائية
 العممية المعرفة الكتساب طريقة أيضاً  وىي االستقصائية، نشاطاتيم

 إلتقانيا عمييا المتعممين تدريب العموم منيج يتبنى أن ميمال من لذلك
[3]. 

 مجموعة عن عبارة بأنيا العمم عمميات [17] مارتن ويّعرف
 العمم، فروع جميع وتناسب العمماء سموك تمثل التي العقمية القدرات
 من تعمميا غالباً  ويمكن آخر، إلى موقف من لمتطبيق قابمة وىي
 ] 12] وآخرون النجدي يعرف حين يف. عممي محتوى أي خالل

 بيا يقوم التي الممارسات أو األفعال أو األنشطة بأنيا" العمم عمميات
 وفي جية، من لمعمم  الممكنة النتائج إلى التوصل أثناء في العمماء
 عمميات اعتبار ويمكن". أخرى جية من النتائج ىذه عمى الحكم أثناء
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 ىذه استخدام عمى القدرة ألن عقمية وميارات متعممة كقدرات العمم
 وىذه ومعالجتيا، المعمومات تمثيل المتعمم من يتطمب العمميات
 [18]. العممي واالكتشاف التقصي أساس العمميات
 من فمنيا العمم عمميات تناولت وبحوث دراسات عدة ُأجريت وقد

 ومنيا ،[4 ،1] والمتعممين المعممين عند العمميات ىذه بقياس اىتم
 العمميات ىذه تنمية في مختمفة تدريسية طرق فاعمية بقياس اىتم من
 العموم كتب محتوى تضمين مدى بتحديد اىتم من ومنيا ،[21 ،19]

 عمميات أن  [32]خطايبة وأكد[. 22 ،21 ،13 ،9] العمميات ليذه
 حيث الخبرة، خالل من تعمميم توسيع عمى المتعممين تساعد العمم

 جديدة أفكاًرا لتشكل األفكار ىذه معتتج ثم بسيطة، بأفكار يبدأون
 لكي المتعممين تساعد ألنيا ميمة األفكار ىذه وجميع تعقيًدا، أكثر

 حل عمى وقادرين أنفسيم، عمى ويعتمدون قرار، صانعي يصبحوا
 .المشكالت
 تدريس أىداف من أساسًيا ىدًفا العمم عمميات اكتساب ويعد
 العممية التربية جالم في األبحاث من الكثير سعت فقد العموم،
 أظيرت حيث والدراسة، البحث موضع وضعيا إلى العموم وتدريس
 الطمبة لدى العمم عمميات في واضًحا تدنًيا الدراسات بعض نتائج

 عمى السابقة والبحوث الدراسات من العديد أكدت كما[. 25 ،24]
 المختمفة التعميم مراحل في العمم عمميات ميارات اكتساب أىمية

 عمميات تعمم أن عمى وأجمعت[ 31 ،29 ،28 ،27 ،26 ،22 ،13]
 6يمي ما يحقق العمم

 نأ حيث التعميمية، العممية في إيجابي بدور المتعمم قيام. 1
 المتعمم لمساعدة المناسبة الظروف تييئة عمى تعمل العمم عمميات
 المعمم، قبل من لو تقديميا من بدال بنفسو المعمومات إلى لموصول
 .التعمم عممية في أساسيا محورا منو يجعل ذيال األمر
 واالكتشاف، واالستقصاء لمبحث عممية التعمم اعتبار تأكيد. 2
 .المعرفة لتمقين عممية وليس
 حب مثل المتعممين لدى العممية االتجاىات بعض تنمية. 3

 الكتساب باإلضافة الظواىر، مسببات في والبحث االستطالع،

 وتحسينيا وصيانتيا عمييا، والمحافظة ئةالبي نحو إيجابية اتجاىات
 تواجييم التي المشكالت حل عمى المتعممين يساعد الذي األمر
 .وخارجيا المدرسة داخل
 .المتعممين لدى الذاتي والتعمم الناقد التفكير تنمية. 4
 مواقف إلى العمم عمميات لميارات المتعمم كسب أثر انتقال. 5
 .أخرى وحياتيو تعميمية

 العمم ممياتع خصائص
 عمميات خصائص[ 26] عاذرة وأبو[ 22] جحجوح أبو لخص

 6أنيا فيما العمم
 من بيم يقتدي ومن العمماء سموك عن تعبر عقمية قدرات. 1

 .والمتعممين المعممين
 .عمييا والتدريب تعمميا يمكن أي مكتسب، سموك. 2
 الجوانب إلى تعمميا أثر انتقال يمكن أي لمتعميم، قابمة. 3

 يمكن اليومية الحياة مشكالت من العديد إن إذ المختمفة، ياتيةالح
 .عمييا العمم عمميات تطبيق عند ليا المناسبة الحمول واقتراح تحميميا
 القيام خالل من وذلك التعمم، طريق عن الفرد لدى تتكون. 4
 .المتنوعة األنشطة من منظمة بسمسمة
  .الذاتي التعمم عمى المتعمم تساعد. 5
 يمكن وال العممي، والتحقق لمتقصي األساسية المكونات ثلتم. 6

 .بدونيا صحيحة عقمية وتصورات استنتاجات إلى الوصول
  العمم عمميات تصنيف
 Americanالعموم لتطوير األمريكية الرابطة حددت

Association for the Advancement of Science (AAAS) 

 :ىما نوعين في العمم لعمميات تصنيفا [31] 
 Basic Scientific Processاألساسية العمم عمميات مياراتأ. 

Skills:  والتنبؤ، والتصنيف، والقياس، المالحظة، وتشمل 
 واستخدام والمكان، الزمان عالقات واستخدام ، واالتصال واالستنتاج،

 .األرقام
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 Integrated Scientificالتكاممية العمم عمميات مياراتب. 

Process Skills:  البيانات، وتفسير المتغيرات، ضبط وتشمل 
 .والتجريب اإلجرائي، والتعريف الفروض، وفرض

 ىذا تبني لوحظ العممية التربية في البحث ألدبيات وبالرجوع
 العمم عمميات ميارات من نوعين وجود في العمم لعمميات التصنيف

 الميارات عدد في اختالفات وجود مع[ 23 ،18 ،15 ،12]
 :األساسية العمم عمميات في المتضمنة

 قاعدة في تأتي التي وىي6 األساسية العمم عمميات ميارات -
 الدنيا االبتدائية المراحل في تدريسيا ويتم العممية العمميات تعمم ىرم

 القياس، التصنيف، المالحظة،6 اآلتية العشرة العمم عمميات وتشمل
 األرقام،  استخدام ،التنبؤ االستدالل، االستقراء، االستنتاج، االتصال،
 .والزمانية المكانية العالقات  استخدام
 عممية عمميات تعتبر وىي6 التكاممية العمم عمميات ميارات -
 تعمم ىرم في األساسية العمم عمميات من مستوى وأعمى متقدمة،
 المتغيرات، ضبط6 اآلتية الخمس العمميات وتضم العممية، العمميات

 .التجريب اإلجرائي، التعريف ات،البيان تفسير الفروض، فرض
 ولكنو السابقة، الخمس التكاممية العمم عمميات[ 4] فراج وأقر

 المالحظة،6 ىي عمميات ثمان فقط األساسية العمم عمميات ضمَّن
 الزمانية العالقات واستخدام األرقام، عالقات واستخدام والقياس،
 واالتصال، ،(التنبؤ) والتوقع واالستدالل، والتصنيف، والمكانية،

 وزيتون ،[1] المجيد عبد ىذا في ووافقو واالستقراء، االستنتاج وأغفل
 في األساسية العمميات ىذه تُقدم أن ضرورة عمى أكدا حيث[ 32]

 تقدم بينما االبتدائي، الثالث الصف إلى األطفال رياض من الصفوف
 لصفوفا في أي العميا االبتدائية المرحمة في التكاممية العمم عمميات

 في عمييا االىتمام تركيز مع االبتدائي، السادس إلى الرابع من
 ميارات عمى البحث ىذا في التركيز وسيتم. األعمى الصفوف
 .الثمانية األساسية العمم عمميات
 
 

العممية األنشطة6 ثانيا  
 وقيمو، المتعممين اتجاىات تنمية في كبير دور العممية لألنشطة

شباع  المعمومات اكتساب عمى تساعد كما ،وحاجاتيم ميوليم وا 
 تفكيرىم وتثير واليدوية، العقمية الميارات وكذلك وظيفية، بصورة
 ومن وتعمميا، العموم تعميم في ُتسيم وبالتالي اإلبداعية، وقدرتيم
 :يمي ما[ 6] العممية األنشطة وظائف
 .المشكالت حل ميارات تعمم_ 1
  .العممية المبادئو  والمفاىيم اليدوية، الميارات تعمم -2
  .العمم عمميات ميارات تعمم -3
 .والقيم واالتجاىات والميول االىتمامات تنمية -4

  :بأنيا العممية ألنشطةا 33]] السالم عبد ويعّرف
 لمبحث وتفكيرىم التالميذ عقول يثير مخطط تعميمي موقف"

 من أماميم الفرص ويييئ واقعية، خبرات ليم ويوفر واالستقصاء،
 كان سواء األعمال، من عمل أي لممارسة العموم كتب محتوى خالل
 ددةمح وأداءات بخطوات وقياميم ميدانيا، أو تطبيقيا أو تجريبيا عمميا
  ."وتعمميا مومالع ميملتع دفويي ارجو،خ أو مومالع ملمع لداخ

 بأنيا العممية لألنشطة  [34]ودنيور المعاطي أبو وأشار
 أو التجارب ببعض القيام لمتالميذ رتوف التي التعميمية المواقف"

 أو داءاتبآ القيام تتطمب والتي الفصل، أو المعمل داخل التطبيقات
 وتفكيره، المتعممين عقول تثير بحيث تخطيطيا ويتم محددة، خطوات

 ".صاءواالستق حثالب اراتمي اباكتس مىع اعدىموتس
 العممية األنشطة تصنيف
 6يمي كما[ 6] اعأنو  ستة إلى العممية األنشطة تصنف

 أنشطة وىي :Verification Activities تحقيقية أنشطة -1
 الرئيسية، والمبادئ المفاىيم صحة من التأكد تستيدف عممية

 .واقعية صورة في وتقديميا
 أنشطة وىي :Exploratory Activities استكشافية أنشطة -2
 واألفكار الحقائق تبسيط عمى المتعمم تدريب تستيدف عممية

 .العامة المبادئ إلى لموصول واستقرائيا الجزئية، المعموماتو 
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 أنشطة وىي :Deductive Activities استنتاجية أنشطة -3
 األفكار واستنباط استنتاج عمى المتعممين تدريب تستيدف عممية

 األساسية والمبادئ المفاىيم ضوء في وتفسيرىا الجزئية، والمعمومات
 .العامة
 أنشطة وىي :Inductive Activities استداللية أنشطة -4
 والحقائق األفكار تبسيط عمى المتعمم تدريب تستيدف عممية

 .العامة المبادئ إلى لموصول واستقرائيا الجزئية، والمعمومات
 Skill Developmentالميارات لتنمية أنشطة -5

Activities:  عمى المتعممين تدريب تستيدف عممية أنشطة وىي 
 األجيزة مع لمتعامل الالزمة اليدوية، الميارات نم العديد إتقان

 .المعممية والمواد واألدوات
 Process Development العمميات لتنمية أنشطة -6

Activities:  عمى المتعمم تدريب تستيدف عممية أنشطة وىي 
تقان ممارسة  والتصنيف، المالحظة،6 مثل العمم عمميات من العديد وا 
 .وغيرىا والمقارنة تجريب،وال واالتصال، والقياس،

 األنواع بين تماما فاصمة حدودا توجد ال أنو[ 6] الدسوقي ويؤكد
 أو األنشطة ىذه تتداخل أن الممكن فمن العممية، لألنشطة السابقة
 األنشطة تنويع ضرورة ىو تأكيده يجب وما واحد، نشاط في بعضيا
 من احدو  نوع عمى التركيز دون العموم كتب في المتضمنة العممية

 إلى عام بوجو العممية األنشطة[ 16] زيتون وقسم. األنشطة ىذه
 :ىي أقسام ثالثة
 تعميم إلى وتيدف6 المتعممين لجميع عامة عممية أنشطة -1
 كما خبراتو، من انطالقا المتعممين، لجميع العممية والمبادئ المفاىيم
 .معا بوجو العممية والمعرفة المفاىيم تعمم إلى تقودىم أن يجب
 تثبيت إلى وتيدف6 المتعممين لجميع تعزيزية عممية أنشطة -2
 .المتعممين لدى وتعميقيا وتعزيزىا العممية والمبادئ المفاىيم تعمم

 بعض بيا يقوم أنشطة وىي 6إثرائية عممية أنشطة -3
 عمييا حصل التي العممية المعرفة تجاوز إلى وتيدف المتعممين،
 .المقرر العموم كتاب معرفة وراء يدةجد عممية معرفة إلى المتعممين

المحتوى تحميل6 ثالثا  
 لمحتوى المنظم الموضوعي الوصف إلى ييدف أسموب ىو
 لمحكم ُصممت أداة  باستخدام االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب
 لميارات العموم كتاب في العممية األنشطة تضمين مدى عمى

 عممية إن حيث. حاليال بالبحث المحددة األساسية العمم عمميات
 والقوة الضعف نقاط عمى لموقوف ميمة عممية المدرسية الكتب تحميل
 الضعف نقاط معالجة ومحاولة القوة نقاط تعزيز يمكن حيث فييا،
 الحكم خالليا من يتم محددة معايير وفق المناسبة التعديالت بإجراء
 ] .   23] لالستخدام صالحيتيا ومدى الكتب ىذه مناسبة عمى

 المستخدمة الوصفية األساليب أحد المحتوى تحميل أسموب وُيعدّ 
 وصف إلى تيدف والتي المسحية، والدراسات العممية البحوث في
 تحميل بواسطة أبعادىا بكل دراستيا المراد التربوية الظاىرة واقع

 التحميل وفق المناسبة اإلحصائية المعالجة إجراء ثم ومن المحتوى،
[ 35] العساف ذكر كما المحتوى فتحميل ليذاو  لممعمومات، الكمي

 وصف إلى الوصول أجل من تطبيقيا يتم بحث طريقة عن عبارة"
 بحث وسيمة المحتوى تحميل أن ذلك ومعنى ،"ومنظم ىادف كمي

 وصفا تحميميا المراد العممية لممادة الظاىر المحتوى لوصف ُتستخدم
 تحميل إلى[ 37] ممحم وأشار ،[36] منظمة منيجية وبطريقة كميا

 منظم كمي بشكل تصف ومنظمة موضوعية طريقة" بأنو المحتوى
 أو مجتمع ألي المسموعة أو المكتوبة المادة ومحتوى لشكل ودقيق
 بحثية مجاالت في المحتوى تحميل الباحثون ويستخدم". ما شخص
 المراد لممادة الصريح والمضمون الظاىر المحتوى لوصف متنوعة
 البحث تساؤالت في المصوغة البحث ياجاتالحت تمبية تحميميا

 من العديد تقميص أجل من لمتكرار قابمة منظمة تقنية ويعد وفروضو،
 قواعد عمى مستندة قميل محتوى ذات فئات إلى النصية الكممات
 اختيار في المحتوى تحميل خطوات وتكمن[. 38] لمترميز واضحة
 طريق عن لبحثا طريقة وتصميم البحث، مجتمع تحديد ثم المشكمة،

 بناء ثم ومن المستخدمة، التحميل وحدات وكذلك التحميل فئات تحديد
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 وتفسيرىا وتحميميا والمعمومات البيانات جمع ثم ومن التحميل، أداة
.[37] 

 السابقة ثانيًا. الدراسات 
 لمكشف العموم، كتب أنشطة تحميل الدراسات من عدد تناولت لقد

 وفقا المحتوى تحميل منيجية اعباتب العمم لعمميات تضمينيا عن
[ 13] الفتاح عبد دراسة وجدت. الباحثين اعداد من تحميل لبطاقة
 العموم كتاب في المتضمنة واألسئمة العممية األنشطة تحميل عند

 باتباع العمم، عمميات ضوء في بمصر اإلعدادي الثاني لمصف
 داةأ عمى االعتماد خالل ومن لممحتوى، التحميمي الوصفي المنيج
 العممية األنشطة أن األسئمة، لتحميل وأداة العممية األنشطة لتحميل

 بنسبة المالحظة عممية عمى ركزت العموم كتاب في المتضمنة
 عممية تمييا ثم%( 21) بنسبة االتصال عممية تمييا ثم%( 51)

 التصنيف ثم%( 7) بنسبة القياس عممية ثم ،%(11) بنسبة التجريب
 بنسبة المتغيرات ضبط عممية وأخيرا ،%(4) بةبنس البيانات وتفسير

 االستدالل،6 مثل العمم عمميات بقية األنشطة وأىممت ،%(3)
 والمكانية، الزمانية العالقات  واستخدام األرقام، واستخدام والتنبؤ،
 .الفروض وفرض

 العممية األنشطة تحميل إلى[ 9] وخطايبة الشعيمي دراسة وىدفت
 األساسي التعميم مرحمة من األولى ألربعةا لمصفوف العموم كتب في
 العمم لعمميات تضمينيا مستوى عن لمكشف عمان سمطنة في

 من ثمان من مكونة تحميل قائمة من الدراسة أداة وتكونت األساسية،
 العممية األنشطة خمو إلى الدراسة وتوصمت األساسية، العمم عمميات

 عمميات بعض من عةاألرب لمصفوف العموم كتب في تحميميا تم التي
 أنشطة العموم كتب تضمين دراستيما توصيات أبرز من وكان العمم،
 .العمم عمميات عمى تحتوي عممية

 كراسة تحميل إلى ىدفت دراسة[ 39] اليادي عبد وأجرى
 والخامس الرابع بالصف العموم لكتابي العممية واألنشطة التدريبات
 وعمميات لبصريةا االتصال أساليب ضوء في مصر في االبتدائي

 التدريبات كراسة محتوى أن عن الدراسة وأسفرت األساسية، العمم

 لعمميات اآلتية النسب تضمنت قد الرابع لمصف العممية واألنشطة
 والتصنيف ،%(32) والمالحظة ،%(34) االستنتاج6 األساسية العمم

 بنسبة والقياس ،%(7،5) والتنبؤ ،%(8) األرقام  واستخدام ،%(12)
 كراسة محتوى في ميارة لكل التضمين نسب بمغت بينما ،(2%)

 المالحظة6 يمي ما الخامس لمصف العممية واألنشطة التدريبات
 األرقام واستخدام ،%(16) والتصنيف ،%(32) واالستنتاج ،%(44)
 (.%2) والقياس ،%(2) والتنبؤ ،%(6)

 محتوى تناول مدى معرفة إلى[ 1] المجيد عبد دراسة وىدفت
 مصر في اإلعدادية بالمرحمة األول الدراسي الفصل في لعموما كتب

 والتنبؤ، التصنيف،6 ىي عمميات ست عمى واقتصرت العمم، لعمميات
 المتغيرات، وضبط البيانات، وتفسير الفروض، وفرض ،واالستنتاج
 باستثناء ضعيفة، بدرجة العمم عمميات ظيور إلى النتائج وتوصمت

 .مقبولة درجةب ظيرت التي التصنيف عممية
 واقع عمى التعرف إلى ىدفت التي[ 41] مصمح آل دراسة وفي
 عسير بمنطقة المتوسطة لممرحمة العموم كتب في العممية األنشطة

 توزيع توازن عدم نتائجيا أبرز من جاء السعودية، العربية المممكة في
 والفصول المعمومات بعض وخمو الصفوف، بين العممية األنشطة
 األنشطة قمة النتائج بَينت كذلك العممية، ألنشطةا من الميمة

 .اإلثرائية أو التعزيزية
 العمم عمميات تحديد إلى ىدفت[ 22] جحجوح أبو دراسة وفي
 لمرحمة العموم كتب في تضمينيا ينبغي التي والتكاممية األساسية
 أبرز ومن توافرىا، مدى عن والكشف فمسطين، في األساسي التعميم
 كتب في وردت العمم عمميات أن الدراسة إلييا توصمت التي النتائج
6 التالي النحو عمى لألقل األكثر من ومرتبة مجتمعةً  العموم

 ،االستدالل القياس، التجريب، البيانات، تفسير االتصال، المالحظة،
 فرض التنبؤ، المتغيرات، ضبط التصنيف، األرقام، استخدام
 لعمميات العموم كتب اتمحتوي إثراء توصياتو في وجاء. الفروض

عطاء العممية، األنشطة في سَيما وال العمم  في االىتمام من المزيد وا 
 تضمينيا، نسب في والتوازن العمم لعمميات العموم كتب محتويات
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 العموم كتب في العمم عمميات توافر مدى معرفة المقترحات ومن
 .الثانوية بالمرحمة

 عمميات عن كشفال إلى ىدفت دراسة[ 21] القطيش وأجرى
 لألنشطة المعمم دليل في المتضمنة والتكاممية األساسية العمم

 االبتدائي الرابع من األساسية لمصفوف العموم لكتب العممية والتجارب
 نتائج وتوصمت األردن، في( المتوسط الثاني) الثامن الصف إلى

 من يختمف العممية والتجارب األنشطة من عدداً  أن إلى الدراسة
 نسبة أعمى أن يظير حيث األساسية، المرحمة في آخر ىإل صف
 دليل وأقميا ،%(26‚47) بنسبة السابع لمصف األنشطة دليل في

 العمم عمميات وأكثر ،%(13‚23) بنسبة السادس لمصف األنشطة
 العمم عمميات أكثر بينما المالحظة، عممية ىي تكرارا األساسية
 والتجارب األنشطة تتناول مول التفسير، عممية ىي تكرارا المتكاممة
 .االستقراء وعممية الفرضيات، وضع عممية العممية

 واالجراءات الطريقة .4
 تحميل أسموب باستخدام التحميمي الوصفي المنيج البحث تبنى
 في تستخدم التي العممي البحث أساليب أحد يعد الذي المحتوى،

 لمقضية الكتب تناول مدى لدراسة الدراسية، المناىج محتوى تحميل
 تحميل أسموب الباحثة استخدمت ولذلك ،[41] الدراسة موضع
 أسئمتو عن واإلجابة البحث ىذا أىداف لتحقيق األنسب ألنو المحتوى
 في االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب أنشطة تحميل في المتمثمة
 في تضمينيا مدى وتحديد األساسية، العمم عمميات ميارات ضوء
 .كمية بصورة بالكتا أنشطة
 البحث وعينة مجتمع .أ 

 في االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب البحث مجتمع يتمثل
 -ىـ1432 طبعة) السعودية العربية بالمممكة العام التعميم مدارس
 لمصف النشاط وكراسة العموم كتاب أنشطة تمثل بينما ،( م2111
 األنشطة يلبتحم الباحثة واكتفت البحث، عينة االبتدائي الثالث
 نفس عمى احتوت النشاط كراسة لكون العموم، كتاب في العممية
 فراغات عمى تحتوي النشاط كراسة أن اختالف مع الكتاب أنشطة

 وجود إلى باإلضافة النشاط، حول بأجوبتيم المتعممون ليمألىا
 نشاطا المتعمم يصمم أن وىو( استكشف) نشاط لنوع مفتوح استقصاء

 سؤالو باختبار ويقوم سؤاال المتعمم يذكر بحيث قالساب النشاط يشبو
 .بنفسو سؤالو نتائج إلى يتوصل ثم ومن
 البحث أداة .ب 

 ميارات تحميل لبطاقة بقائمة المتمثمة البحث أداة الباحثة أعدت
 في الميارات تمك تضمين مدى لمعرفة األساسية العمم عمميات
 من وذلك بتدائي،اال الثالث لمصف العموم لكتاب العممية األنشطة
 بتحميل العالقة ذات السابقة والدراسات األبحاث عمى االطالع خالل
 وتكونت[. 39 ،22 ،13 ،9 ،4 ،1] العمم عمميات وفق العموم كتب
 األساسية العمم لعمميات ميارات ثمان من األولية صورتيا في األداة

 جميعيا بمغت حيث لمتحميل فئات من مجموعة ميارة كل وشممت
 قبل احصائيا ثباتيا وقياس األداة صدق من التأكد وتم فئة،( 22)

 .تطبيقيا
 :األداة صدق .ج 

 العمم لعمميات التحميل أداة توزيع تم6 لألداة الظاىري الصدق
 مجال في المحكمين من مجموعة عمى األولية صورتيا في األساسية
 ارةبوز  والمختصين العممية، والتربية العموم، تدريس وطرق المناىج
 ميارات مناسبة حيث من صالحيتيا عمى لمحكم والتعميم التربية

 فئات ومناسبة لمطالبة، العمرية لممرحمة األساسية العمم عمميات
 آراء إلجماع ووفقا. الصياغة وسالمة ووضوح لمميارة، التحميل

 :اآلتي النحو عمى األداة تعديل تم المحكمين
 العمرية لممرحمة ناسبتيالم أساسية عمم عمميات بسبع االكتفاء -

 القياس، المالحظة،6 وىي االبتدائي الثالث الصف في لممتعممين
 االتصال، األرقام، عالقات استخدام التنبؤ، االستدالل، التصنيف،

 ميارة وحذف العمرية لممرحمة مناسبتيا عمى المحكمين بإجماع وذلك
 .والزمانية المكانية العالقات استخدام عممية
 األساسية، العمم عمميات لميارات التحميل فئات عضب تعديل -
 بمغت حيث التحميل، فئات من بنود بعض صياغة في التعديل وكذلك
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 فئة،( 19) النيائية صورتيا في التحميل بطاقة في التحميل فئات عدد
 صدق استوفت قد التحميل أداة تكون وبيذا فئة،( 22) كانت أن بعد

 .المحتوى
 األداة ثبات .د 

 األسموب التحميل، ثبات من لمتأكد أسموبين الباحثة خدمتاست
 حيث ،(الزمن عبر نفسيا مع الباحثة اتفاق) التحميل اعادة6 األول
 مرور بعد العينة تحميل إعادة ثم عشوائية عينة بتحميل الباحثة قامت
 نتائج بين االتفاق معامل وبمغ األول، التحميل من أسابيع ثالثة

6 الثاني األسموب أما كوبر معادلة باستخدام ،(1991) التحميمين
 العينة نفس بتحميل آخر محمل قام حيث المحممين، بين االتفاق

 االتفاق معامل حساب وتم حده، عمى الباحثة حممتيا التي العشوائية
 معامل ألن ونظرا ،(1988) االتفاق معامل وبمغ التحميمين نتائج بين

 معامل قيم فإن ،[42( ]1975) عن يقل ال كان إذا جيدا يعد الثبات
 تحميل بطاقة ألداة جيد ثبات إلى تشير األسموبين في االتفاق
 المتضمنة العممية األنشطة تحميل في عمييا االعتماد ويمكن المحتوى

 العمم عممية لميارات االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب في
 .األساسية
 العموم كتاب في العممية األنشطة محتوى تحميل عممية مرت
 -:اآلتية بالخطوات االبتدائي الثالث لمصف
 العموم بكتاب المذكور حسب النشاط نوع تصنيف -1

 وقراءة( كالعمماء اعمل الميارات، عمى التركيز نشاط، استكشف،)

 ثم ومن أكثر، أو فكرة لتحديد األنشطة خطوات تتضمن التي الفقرات
 حيث، األساسية العمم عمميات ميارات تتضمن التي األفكار تحديد

 .ميارة من اكثر عمى يتضمن الواحد النشاط أن
 األساسية العمم عمميات ميارات إحدى إلى فكرة كل تصنيف -2
 .المذكورة المحتوى تحميل بأداة المحددة
 الطالب كتاب في العمم عمميات من عممية كل تكرارات جمع -3
 .المئوية نسبيا وحساب االبتدائي، الثالث لمصف

 النتائج. 5 

 األنشطة تضمين مستوى عمى التعرف إلى البحث ىذا ىدف
 عمميات لميارات االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب في العممية
 عمى القائم التحميمي الوصفي المنيج ُاستخدم وقد األساسية، العمم
 الفصل ىذا ويتناول. البحث أسئمة عن لإلجابة المحتوى تحميل

 النتائج وتفسير الدراسة أدوات تطبيق لنتائج اإلحصائية المعالجة
 التوصل تم التي النتائج ضوء في والمقترحات التوصيات وكتابة
 .إلييا

 األنشطة عدد ما6 عمى ينص الذي األول السؤال نتائج6 أوال
 االبتدائي؟ الثالث لمصف العموم كتاب في المتضمنة ونسبتيا العممية
 العموم بكتاب لموجودةا العممية األنشطة جميع حصر تم لقد
 ىي كما نشاط( 53) عددىا أن فتبين االبتدائي، الثالث لمصف

 (.1) رقم الجدول في موضحة

 1جدول 
 توزيع األنشطة العممية في كتاب الطالب عمى الفصول الدراسية

 نوع النشاط الكتاب الصف
 د األنشطةعدد

 الرتبة النسبة المئوية المجموع
 الفصل الدراسي الثاني ي األولالفصل الدراس

الثالث 
 االبتدائي

 1 %45 24 12 12 استكشف كتاب

 1 %45 24 12 12 نشاط الطالب

 
 3 %4 2 1 1 التركيز عمى الميارات

 
 2 %6 3 2 1 اعمل كالعمماء

 %111 53 22 22 المجمـــــوع
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 كتاب في العممية االنشطة عدد أن( 1) رقم الجدول من يتبين
( 26) بمغت األول الدراسي الفصل االبتدائي الثالث لمصف العموم
 ومجموع نشاطا،( 27) بمغت الثاني الدراسي الفصل في بينما نشاطا،

 حسب عمى موزعة نشاطا،( 53) الفصمين في العممية األنشطة عدد
( استكشف) النشاط نوع احتل حيث بالكتاب، الوارد النشاط نوع
 مئوية بنسبة نشاطا( 24) مجموعياو  األولى الرتبة( نشاط)و
 الثانية المرتبة احتل( كالعمماء اعمل) النشاط نوع بينما ،%(45)

 النشاط نوع بينما ،%(6) مئوية بنسبة أنشطة ثالثة ومجموعيا
 نشاطين ومجموعيا األخيرة المرتبة احتل( الميارات عمى التركيز)

 (.%4) مئوية بنسبة
 تضمين مستوى ما6 عمى ينص يالذ الثاني السؤال نتائج6 ثانيا
 لميارات االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب في العممية األنشطة

 االستدالل، التصنيف، القياس، المالحظة،6 األساسية العمم عمميات
 االتصال؟ األرقام، عالقات استخدام التنبؤ،
 العممية األنشطة محتوى تحميل بطاقة الباحثتان استخدمت لقد
 مدى عمى لمحكم االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب في الواردة
 األساسية، العمم عمميات لميارات العممية األنشطة تمك تضمين
 الجدول ويوضح التحميل، عممية عنيا أسفرت التي النتائج ورصدت

 عمميات ميارات من ميارة لكل العممية األنشطة تحميل نتائج( 2) رقم
 باإلضافة التحميل فئات من فئة لكل والتكرارات األساسية العمم

 لكل المئوية والنسب لمميارات الكمية والتكرارات ميارة، لكل لمتكرارات
 لمصف العموم كتاب في الواردة العممية األنشطة لجميع وذلك منيا

 .والثاني األول بفصميو االبتدائي الثالث
 

 1جدول 
 العممية ومدى تضمينها لمهارات عمميات العمم األساسية نتائج تحميل األنشطة 

 فئات التحميل

 كتاب الصف الثالث االبتدائي

 الفصل الثاني الفصل األول

 % ك % ك

 55 17 57 22 تستخدم الحواس واألدوات في التعرف عمى األشياء والظواىر -1

 16 5 15 6 حظة المباشرة.تميز بين الفروق في الخصائص الطبيعية لألشياء واألحداث بالمال -2

 29 9 28 11 تسجل الصفات المناسبة وغير المناسبة لألشياء المالحظة -3

 111 31 111 39 المجمــوع
 25 2 1 - تستخدم أدوات غير معيارية مثل مالقط الورق، واأليدي، واألقدام. -1

 62‚5 5 111 2 تستخدم وسائل معيارية مثل المساطر، والموازيين والمخابر المدرجة. -2

 12‚5 1 1 - تستخدم وسائل معيارية ذات وحدات قياس دقيقة -3

 111 8 111 2 المجمــوع

 111 1 51 1 تحدد وتميز الصفات المشتركة لتصنيف المواد أو األشياء في ضوء خاصية معينة. -1

 1 - 51 1 تقارن بين األشياء في ضوء خاصية معينة تبعا ألوجو الشبو واالختالف فيما بينيا. -2

 111 1 111 2 المجمــوع

 72‚7 16 69‚5 16 تفسر باستخدام  المعطيات القابمة لممالحظة. -1

 9 2 13 3 تتوصل إلى معمومة فرعية جديدة من معمومة سابقة. -2

 18‚18 4 17‚3 4 تتوصل إلى تعميم من معمومات فرعية. -3

 111 22 111 23 المجمــوع

 62‚5 5 25 2 مات والمالحظات المتوافرة لدييا.تتنبأ بوقوع ظاىرة معينة في ضوء المعمو  -1

 37‚5 3 75 6 تصف األحداث في عبارات وفقا لتنبؤاتيا. -2

 111 8 111 8 المجمــوع
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 61 3 1 - تستخدم العمميات الحسابية لمعالجة البيانات. -1

 1 - 1 - تستخدم الرموز الرياضية والعالقات العددية بين المفاىيم العممية المختمفة -2

 41 2 1 - تحدد وحدات القياس المعبرة عن الظاىرة أو الحدث باستخدام  األرقام -3

 111 5 1 1 المجمــوع

 33‚33 2 35‚7 5 تعرض النتائج في جداول أو رسومات. -1

 16‚66 1 28‚5 4 تعد التقارير عن وصف المالحظات واألنشطة العممية المختمفة. -2

 51 3 35‚7 5 إلى النتائج وتبادل المعمومات. تتواصل مع زميالتيا بالتعاون لموصول -3

 111 6 111 14 المجمــوع

 أعمى ىي المالحظة ميارة أن( 2) رقم الجدول من يتضح
 العممية األنشطة في تكرارىا عدد بمغ حيث تكرارا، الميارات
 تكرار،( 71) االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب في المتضمنة

 ميارة ىي الكتاب أنشطة في تكرار األقل الميارة كانت بينما

 بفصميو الكتاب أنشطة في تكراراتيا عدد يتجاوز لم حيث التصنيف
 .تكرارات( 3) والثاني األول

 لمصف العموم كتاب في التحميل فئات( 3) رقم الجدول ويوضح
 .االبتدائي الثالث

 2جدول 
 مميات العمم األساسيةالنسب المئوية لفئات أداة التحميل لع

 الفئات
مجموع عدد الفئات في 

 األداة

 كتاب العموم لمصف الثالث االبتدائي

 الفصل الثاني الفصل األول

 % الفئات الواردة % الفئات الواردة

مهارات عمميات العمم 
 األساسية

19 14 6‚73 17 4‚89 

 ابكت أنشطة أن إلى( 3) الجدول في الموضحة النتائج وتشير
 حيث التحميل أداة لفئات تناوال أكثر جاءت الثاني الدراسي الفصل
 وبنسبة األساسية العمم عمميات ميارات من فئة( 17) تناولت

 فئة( 14) تناول الذي األول الدراسي بالفصل مقارنة ،%(89‚4)

 وىي األداة في الكمي الفئات عدد مجموع من%( 73‚6) وبنسبة
 .ةفئ( 19)

 في العمم عمميات ميارات تكرارات( 4) مرق الجدول ويوضح
 .الكتاب في المتضمنة العممية األنشطة

3جدول   
يةسية في األنشطة العممالتكرارات والنسب المئوية لمهارات عمميات العمم األسا   

 مهارات عمميات العمم األساسية

 كتاب العموم لمصف الثالث االبتدائي

 الفصل الثاني الفصل األول

 النسبة % ك النسبة % ك

 38‚27 31 44‚31 39 المالحظة

 9‚87 8 2‚27 2 القياس

 1‚23 1 2‚27 2 التصنيف

 27‚16 22 26‚13 23 االستدالل 

 9‚87 8 9‚19 8 التنبؤ

 6‚17 5 1 1 استخدام  عالقات األرقام

 7‚41 6 15‚91 14 االتصال 

 99‚97 81 99‚97 88 المجموع
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( أن أكثر عمميات العمم األساسية تكرارا 4بين من الجدول )ويت
في الفصمين ىي عممية المالحظة وبنسبة بمغت عمى التوالي لكل 

%(، ثم تمييا عممية االستدالل بنسبة 24‚23%، 44‚20منيا )
%( لكل منيا، وبقية الميارات كميارة االتصال 23‚%02، 22‚02)

وىي أعمى من نسبتيا في  %(01‚51بمغت نسبتيا بالفصل األول )
%(، وميارة التنبؤ حيث تساوت 3‚41الفصل الثاني التي بمغت )

%(، بينما ميارة 5‚43%، 5‚15النسبتين تقريبا في الفصمين بنسبة )
القياس والتصنيف تساوت نسبتييما في الفصل األول حيث بمغت 

%(، 5‚43%( بينما ميارة القياس بمغت في الفصل الثاني )2‚23)
%(، بينما ميارة استخدام  عالقات األرقام لم 0‚22رة التصنيف )وميا

%( عمى 1تذكر في أنشطة كتاب العموم لمفصل األول حيث نسبتيا )
الرغم من حاجة المتعممين ليذه الميارة في المرحمة العمرية، بينما 

%(، وىذا يعد مؤشرا عمى عدم 2‚03وردت في الفصل الثاني بنسبة )
وضع ىذه األنشطة بشكل متناسق حتى تغطي وجود آلية محددة ل

 .جميع عمميات العمم األساسية في الفصمين الدراسيين
 ( النسب المئوية لميارات عمميات العمم.1ويبين الجدول رقم )

 4جدول 
 النسب المئوية لمهارات عمميات العمم األساسية 

 الرتبة المئويةالنسبة  التكرار عمميات العمم األساسية

 1 41‚42 71 المالحظة

 5 5‚91 11 القياس

 7 1‚77 3 التصنيف

 2 26‚62 45 االستدالل

 4 9‚46 16 التنبؤ

 6 2‚95 5 استخدام  عالقات األرقام

 3 11‚83 21 االتصال

 111 169 المجموع

 العمم عميات ميارات تكرار مجموع أن( 1) الجدول من يظير
 لمصف العموم لكتاب العممية األنشطة في وردت التي األساسية
 الكتاب، أنشطة عمى موزعة ميارة( 025) بمغت االبتدائي الثالث
 ميارات من نوع من أكثر عمى يحتوي عممي نشاط كل أن حيث

 العمم لعمميات وردت ميارة أعمى وأن األساسية العمم عمميات
 ىاألول المرتبة في جاءت حيث المالحظة عممية ىي األساسية

 مئوية بنسبة مرة( 31) العممية األنشطة في تكرارىا ورد حيث
 وردت حيث الثانية بالمرتبة االستدالل عممية تمييا ثم ،%(40‚42)
 بالمرتبة االتصال ميارة ثم ،%(22‚22) مئوية بنسبة مرة( 41)

 ميارة ثم ،%(00‚42) مئوية بنسبة مرة( 21) وردت حيث الثالثة
 مئوية بنسبة مرة( 02) وردت حيث الرابعة بالمرتبة التنبؤ

( 01) وردت حيث الخامسة بالمرتبة القياس ميارة ثم ،%(5‚42)

 األرقام عالقات  استخدام ميارة ثم ،%(1‚50) مئوية بنسبة مرات
 ،%(2‚51) مئوية بنسبة مرات خمس وردت حيث السادسة بالمرتبة
 المرتبة في أتت حيث ميارة أقل وىي التصنيف ميارة وأخيرا

 مرات ثالث العممية األنشطة في تكرارىا وورد واألخيرة السابعة
 أىمية من بالرغم جدا ضئيمة نسبة وىي ،%(0‚33) مئوية بنسبة
 المتعمم يكتسبيا عندما والتي العمرية، المرحمة ىذه في الميارة تمك

 .التكاممية العمم عمميات ميارات تعمم عمى قادر يكون
النتائج . مناقشة6  

 لمصف العموم كتاب في الواردة العممية األنشطة تحميل تم
 العمم عمميات لميارات تضمينيا مستوى لمعرفة االبتدائي الثالث

 تركيزا األعمى ىي المالحظة عممية أن يظير سبق ومما. األساسية
 األساسية، العمم عمميات ميارات بين من األولى المرتبة واحتمت
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 مع النتيجة ىذه في تفقتوا جميعا، العمم عمميات أساس تعد فيي
 مع البحث ىذا واختمف ،[25 ،02 ،22 ،20] الدراسات من عدد

 العممية األنشطة إىمال عن أسفرت التي[ 02] عبدالفتاح دراسة
 لعمميات اإلعدادي الثاني لمصف العموم كتاب في المتضمنة
 عمى الحالي البحث يؤكد بينما األرقام واستخدام والتنبؤ، االستدالل،

 مع اختمفت وكذلك االبتدائي، الثالث لمصف العموم كتاب في ىاتوفر 
 محتويات تناول عدم من[ 4] فراج دراسة إلييا توصمت التي النتائج
 تطوير قبل) بالسعودية المتوسطة لممرحمة الثالثة العموم كتب

 تناوليا وضعف التصنيف لعممية( ماجروىل كتب وتبني المناىج
 في المتضمنة األنشطة في واضحا دوج ما وىو المالحظة، لعممية
 .االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب

 عشر إلى تقسم األساسية العمم عمميات أن من الرغم وعمى
 ،02] ذكرىا كما البحوث من عدد إليو أشار ما حسب عمى عمميات

 التصنيف، المالحظة،6 )ىي العمميات وىذه[ 22 ،04 ،01
 التنبؤ، االستدالل، ستقراء،اال االستنتاج، االتصال، القياس،
 ىذا أن إال ،(والزمانية المكانية العالقات استخدام األرقام، استخدام
 تحميل عمى ركز البحث كون فقط عمميات سبع عمى اقتصر البحث

 عمى المحكمين وإلجماع االبتدائي الثالث لمصف العموم كتاب في
 واستخدام واالستنتاج، كاالستقراء،) األخرى الميارات تضمين عدم

 .)والزمانية المكانية العالقات
 اآلتية األساسية العمم عمميات تضمين التحميل نتائج وأشارت

 المالحظة6 االبتدائي الثالث الصف بكتب العممية األنشطة في
 األرقام، عالقات استخدامو  التنبؤو  االستداللو  التصنيفو  القياسو 
 الحالي لبحثا نتائج من واتضح. متفاوتة بنسب ولكن االتصالو 

 لميارات تضمينيا مستوى لمعرفة العممية األنشطة لتحميل نتيجة
 :اآلتي النحو عمى األساسية العمم عمميات
 العمميات من نسبة األكثر كانت المالحظة عممية ميارة أن
 ىرم قاعدة في تأتي أساسية، عممية ىي المالحظة فعممية األخرى،

 حيث جدا، البسيطة لمياراتا من تعتبر والتي العمم، عمميات تعمم

 توضح االبتدائي الثالث لمصف العموم بكتاب المتضمنة األنشطة أن
 ىذه ترجمة ثم المالحظة عممية المتعمم من تطمب خطوات فييا

 استنتاجات، أو توقعات أو معمومات، وصف صورة في المالحظات
 مع والنتائج المعمومات وتبادل تخطيطية رسوم أو تصنيفات، أو
 نشاط كل عند ويوجد االتصال، عممية ميارة عن تعبر التي مالءالز 
 المتعمم من فيو ويطمب مفتوح استقصائي نشاط( استكشف) نوع من

 النشاط، كتاب في وارد وىو السابق النشاط يشبو نشاط تصميم
 يتوصل ثم سؤالو باختبار يقوم ثم ومن سؤال المتعمم يذكر بحيث
 العممية األنشطة لممارسة فرصة يذلمتالم يعطي وىذا النتائج، إلى

 بأنفسيم، والمعمومات النتائج إلى فييا يتوصمون التي النياية مفتوحة
 خطوات عمى المتعممين تدريب العموم معممي عمى ينبغي لذا

 األنشطة، من النوع ىذا مثل عمى التركيز وزيادة العممية الطريقة
 ميوليم يةوتنم تفكيرىم، إثارة عمى المتعممين تشجع لكونيا

 خالليا من يكتسب وبالتالي االستطالع، وحب واتجاىاتيم
  .العمم عمميات ميارات المتعممون

 أنشطة في الواردة األساسية العمم عمميات ميارات عدد اختالف
 وجود عدم من ذلك ويتضح والثاني، األول لمفصمين العموم كتاب
 كتاب في لواردةا العممية األنشطة في األرقام عالقات استخدام ميارة
 مرات خمس الثاني الفصل في ذكرت بينما األول، لمفصل العموم
 حيث التصنيف لميارة جدا ضئيمة نسبة وظيور ،%(2‚03) بنسبة
 ىذه في أىميتيا من بالرغم مرات ثالث الفصمين في تكرارىا ورد

 تضمين في تناسق وجود عدم ىذا يشير وقد العمرية، المرحمة
 واضحة محددة آلية وجود عدم إلى العمم ممياتلع العممية األنشطة
 وأن خاصة األنشطة، في المختمفة األساسية العمم عمميات لتضمين

 لممتعممين ضرورية تعد والتصنيف األرقام استخدام ميارتي تنمية
 .الدنيا االبتدائية المرحمة في

والمقترحات التوصيات .7 

 فإن الحالي، البحث إلييا توصل التي النتائج ضوء في
 :يمي بما انتوصي تانالباحث
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 العمم بعمميات االىتمام عندئذ العموم معممي عمى ينبغي1- 
 وتوجيييا العممية النشاطات عمى التركيز خالل من وذلك( عمميا)

 وممارستيا وامتالكيا العمميات ىذه لتعمم النياية مفتوح توجييا
 .األخرى" والتعميمية اليدوية العممية" الميارات مع تكامميا
 المراحل صفوف لطمبة العممية األنشطة تصميم عند -2

 األطفال لدى المعرفي النمو معرفة من بد ال فإنو الدنيا، االبتدائية
 جميع لممارسة والفعالة المناسبة، الفرصة إعطائيم أجل من

 .متكامل بشكل األساسية العمم عمميات
 كان لكن الكتاب أنشطة في العمم عمميات ميارات توفر -2
 في توفرىا ضرورة إلى المحكمون أشار والذي التوازن ينقصيا
 ضئيمة نسبتيا كانت التي التصنيف ميارة وباألخص العمم عمميات

 إعطاء من بد فال العمرية، المرحمة ىذه في أىميتيا من بالرغم جدا
  واستخدام التصنيف لعمميتي وخصوصا االىتمام من المزيد

 .أىميتيا مع يتناسب بقدر األرقام عالقات
 أىمية وتدريبو المعمم إعداد برامج أولويات في توضع أن -4
 من تمكنو والتي صحيحا، فيما العمم عمميات لميارات إكسابو
 .الصفية ممارساتو في تالميذه لدى إكسابيا

 إجراء الباحثتان تقترح الحالي، البحث لموضوع استكماال
 :التالية الدراسات
 الثالث لمصف العموم كتاب مةوأسئ محتوى لتحميل دراسة -0

 .العمم عمميات ضوء في االبتدائي
 الثالث الصف تالميذ اكتساب مستوى لمعرفة دراسة إجراء -2

 .األساسية العمم عمميات لميارات االبتدائي
 مدى عن ليا ومكممة الحالي لمبحث مشابية دراسات إجراء -2
 .المختمفة ةالتعميمي لممراحل العموم كتب في العمم عمميات توافر

 األنشطة لتنفيذ الحالي الواقع عمى لمتعرف دراسات اجراء      4- 
 .المختمفة التعميمية بالمراحل المدارس في العممية

 
 

 المراجع
 العربية المراجع .أ 
 منيج محتوى تناول مدى(. م2114. )ممدوح عبدالمجيد، [1]

 وفيم و،وعمميات العمم طبيعة ألبعاد اإلعدادية بالمرحمة العموم
(. شمس عين جامعة) ،العممية التربية مجمة. ليا الطالب

 .044 – 012 ،2ع
 المعاصرة المناىج(. م0540. )المجيد عبد الدمرداش سرحان، [2]

 .الفالح مكتبة6 الكويت(. 2ط)
 تدريس وأساليب طرق(. م2112. )كامل ميشيل اهلل، عطا [3]

 .والتوزيع لمنشر المسيرة دار6 عمان. العموم
 العموم منيج محتوى تناول مدى(. م2111. )محسن فراج، [4]

 العمم ألبعاد السعودية العربية بالمممكة المتوسطة بالمرحمة
 جامعة) ،العممية التربية مجمة. ليا التالميذ وفيم وعممياتو

  .42 – 0 ،2ع(. شمس عين
 لتنمية العممية األنشطة تطوير(.  م2115. )عيد الدسوقي، [6]

 المكتب6 اإلسكندرية. العالمية المشروعات ضوء في رالتفكي
 .الحديث الجامعي

 المدرسية العموم كتب تناول مدى(. م0554. )يسرى عفيفي، [7]
 التربية مجمة. االستقصاء لميارات بمصر اإلعدادية بالمرحمة
 . 41-22(. 0)0مج(. شمس عين جامعة) ،العممية

 العمم عمميات(. م2112). عبداهلل وخطايبة، ،عمي الشعيمي، [9]
 العموم لكتب العممية األنشطة في المتضمنة األساسية
 سمطنة في األساسي التعميم مرحمة من األربعة لمصفوف

. البحرين جامعة التربية، كمية ،التربوية العموم مجمة. عمان
 .054-013 ،4ع

 في المعاصرة العالمية االتجاىات(. م2101. )عايش زيتون، [10]
 لمنشر الشروق دار6 عّمان(. 0ط. )وتدريسيا لعموما مناىج

 .والتوزيع



232102 

267 
 

. العموم وتدريس العممية التربية(. م2112. )محمد السيد، [11]
 .العربي الفكر دار6 القاىرة

(. م2112.)منى وعبداليادي، ،عمي وراشد، ،أحمد النجدي، [12]
 .العربي الفكر دار6 القاىرة. العموم تدريس في المدخل

 العممية لألنشطة تحميمية دراسة(. م0555. )ىدى بدالفتاح،ع [13]
 اإلعدادي الثاني لمصف العموم كتاب في المتضمنة واألسئمة

 العممي المؤتمر في مقدم بحث. العمم عمميات ضوء في
 رؤية -والعشرين الحادي لمقرن العموم مناىج6 الثالث

 .القاىرة6 العممية لمتربية المصرية الجمعية. مستقبمية
 في تطبــيقات ـ وبنيتو العمم طبيعة. (م0542. )عايش زيتون، [15]

 .عّمان دار مطبعة6 عّمان. العممية التربية
(. 4ط. )العموم تدريس أساليب(. م2114. )عايش زيتون، [16]

 .والتوزيع لمنشر الشروق دار6 عّمان
. العموم وتدريس العممية التربية(. م2112. )محمد عمي، [18]

 .العربي الفكر دار6 ةالقاىر 
 في البيئي المدخل استخدام فاعمية(. م2101. )حسين، عمي [19]

 عمميات وميارات البيئية المفاىيم تنمية عمى العموم تدريس
 الصف تالميذ لدى البيئي والتكيف التنوع نحو واالتجاه العمم
. التدريس وطرق المناىج في دراسات. اإلعدادي األول
 .001-42، 020ع. مصر

 والرياضيات العموم تعميم فاعمية(. م2115. )عاطف، زغمول [20]
 العمم عمميات ميارات تنمية في التربوية األلعاب باستخدام
. مصر-الطفولة دراسات. الروضة لطفل األساسية

 .020-011(. 44)02مج
 في المتضمنة العمم عمميات(. م2102. )حسين القطيش، [21]

 لممرحمة العموم لكتب العممية اربوالتج لألنشطة المعمم دليل
 لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمة. باألردن األساسية
 .42-12(. 23)0مج ،والدراسات

 في العمم عمميات توافر مدى(. م2114. )يحي جحجوح، أبو [22]
 جامعة مجمة. بفمسطين األساسي التعميم لمرحمة العموم كتب

-0241(. 1)22مج .(اإلنسانية العموم) لألبحاث النجاح
0421. 

(. 2ط. )لمجميع العموم تعميم(. م2114. )عبداهلل خطايبة، [23]
 .والطباعة والتوزيع لمنشر المسيرة دار6 عمان

 ميارات(. م0554. )عبداهلل وخطايبة، إبراىيم؛ رواشدة، [24]
 في األردن في اإللزامية المرحمة طمبة لدى العمم عمميات
 العموم سمسمة اليرموك، حاثأب. تعميمية متغيرات ضوء

 .234-245(. 2) 04مج. واالجتماعية اإلنسانية
 تطبيق عمى القدرة تطور(. م0551. )سميحة الدرابيع، [25]

 من عينة في األساسية المرحمة طمبة عند العمم عمميات
 الدراسات كمية. منشورة غير ماجستير رسالة. األردنيين الطمبة
 .األردن6 األردنية الجامعة العميا،

 وميارات العممية المفاىيم تنمية(. م2102. )سناء عاذرة، أبو [26]
 .والتوزيع لمنشر الثقافة دار6 عّمان. العمم عمميات

 استراتيجية  استخدام أثر(. م0555. )أيمن حبيب، [27]
 العمم عمميات وبعض العممي التفكير تنمية عمى متناقضات

. العموم مادة خالل من االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى
-222 ،2ع(. شمس عين جامعة) ،العممية التربية مجمة
221. 

6 العين. الفعَال التدريس ميارات(. م2111. )زيد اليويدي، [28]
 .الجامعي الكتاب دار

 اإلثرائية التعميمية األنشطة دور(. م2112. )ماجدة سميمان، [29]
 تالميذ لدى يالمعرف والتحصيل العمم عمميات بعض تنمية في

 العممية التربية مجمة. العموم مادة في االبتدائي الرابع الصف
 .21-0(. 2)5مج.
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 باألنشطة التدريس فاعمية(. م2113. )ثناء عودة، [30]
 وحب العمم عمميات تنمية في التعاونية االستقصائية
 تالميذ لدى التعاوني التعمم نحو واالتجاه العممي االستطالع

 . 022-013 ،2ع. العممية التربية مجمة. دائيةاالبت المرحمة
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Abstract— this study aimed to investigate the level of inclusion of basic science processes in the 

activities of third grade science textbook. A descriptive analytical approach was implemented. A tool 

was created for the activity analysis. Validity and stability indicated the effectiveness of the tool in 

achieving the goal. Third grade science textbook included (53) scientific activities, distributed equally 

between the two semesters. Analysis for basic science processes revealed the inclusion of the 

following skills: observation, reasoning, communication, prediction, measurement, using numbers, 

classification, consecutively. Therefore, the most frequent basic processes skill is observation, and the 

least is a skill classification. 

Key words— Textbook analysis, scientific activities, Basic science processes, and Third grade 

science. 

 

 
 
 


