
225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة تضمني عمليات العلن يف كراس التجارب العملية 
ملقررات العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة يف اململكة 

 العربية السعودية
 *هذال عبيد عياد الفهيدي

 

 

 

 

 

 

 
 

 جامعة نجران_  أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد *



 
 

226 

العملية درجة تضمني عمليات العلن يف كراس التجارب 
ملقررات العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة يف اململكة 

 العربية السعودية
بعمميات العمـ ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد قائمة  الممخص _

األساسية كالتكاممية التي ينبغي تضمينيا في كراس التجارب العممية 
لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة في المممكة العربية 
السعكدية, كمف ثـ تحديد درجة تضمينيا في كراس التجارب العممية 

دراسة لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة, كقد تككنت عينة ال
مف جميع التجارب الكاردة في محتكل كراس التجارب العممية لمقررات 

-1435العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة كالتي تدرس في العاـ )
ىػ(, كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كصمـ بطاقة 1436

تحميؿ محتكل خاصة لذلؾ, كقد تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة أف 
ي نسب تضميف عمميات العمـ األساسية في كراس ىناؾ تقارب ف

التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة, حيث 
حصمت عمميات المالحظة, كاالتصاؿ, كاالستنتاج عمى اعمى نسب 
عمى التكالي ,ككانت نسب تضميف عمميات استخداـ األرقاـ كالتنبؤ, 

ة منخفضة جدان, أما عمميات العمـ كاستخداـ العالقات المكانية كالزماني
التكاممية فكانت أعالىا نسبو في جميع الصفكؼ ىي عممية التجريب 

%( يمييا عممية تفسير البيانات, بنسبو قدرىا 63.25بنسبة بمغت )
%(, ككانت نسب بقية العمميات منخفضة جدنا حيث حصمت 28.33)

مى %(, كفرض الفركض ع6.21عممية التعريؼ اإلجرائي عمى )
%(, ككانت عممية ضبط المتغيرات ىي األقؿ تضميف 2نسبة قدرىا )

في محتكل كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة 
%(. كأكصت الدراسة بتضميف محتكل .18) المتكسطة بنسبة قدرىا

كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة 
كل عمى عمميات استخداـ األرقاـ, كالتنبؤ, كاستخداـ تجارب عممية تحت

العالقات المكانية كالزمانية كعممية التعريؼ اإلجرائي, كفرض 
 .الفركض, كضبط المتغيرات بشكؿ أكبر

, المرحمة المتكسطةالكممات المفتاحية  .: عمميات العمـ, كتب العمـك
 

 المقدمة. 1
المعرفة العممية كالتطكرات إف المتغيرات المتسارعة كتراكـ      

في شتى مجاالت الحياة كسعي الدكؿ لمتكيؼ معيا ألقى بظاللو 
عمى العمـك الطبيعية كتطبيقاتيا, مما جعميا مف ضركريات 
الحياة المعاصرة, فالدكلة التي تمتمؾ مقاليد العمـ كالتكنكلكجيا 

 .ىي بال شؾ الدكلة األقكل
ة؛ إذ يقع عمييا العبء كتحظى مناىج العمـك بأىمية خاص     

األكبر في تحقيؽ األىداؼ التربكية التي مف ضمنيا: إكساب 
المتعمـ الثقافة العممية, كعمميات العمـ األساسية كالتكاممية, 
كربطو بالعالـ الذم يعيشو كبكاقع بيئتو, كبحياتو اليكمية 
كاىتماماتو؛ ليشعر بقيمة ما يتعممو, كيككد الجيكرم كالخركصي 

الكتاب المدرسي يحتؿ مكانة رئيسة في العممية التعميمية أف  [1]
لما لو مف أثر كاضح كفّعاؿ فييا, حيث ال غنى لممعمـ كالمتعمـ 
عنو؛ ألنو يعّد ركيزة أساسية لممنيج الشامؿ, كىك يشكؿ حمقة 
الكصؿ بيف المادة التعميمية كالمتعمـ, كما يعّد اإلطار التنظيمي 

المقرر؛ حيث يكفر أعمى مستكل لممحتكل العممي في المنيج 
ية لتحقيؽ األىداؼ  مف الخبرات التعمُّمية كالتعميمية المكجَّ
المنشكدة؛ لذا ينبغي أف يصمـ بعناية تامة مف حيث: اختيار 

نتا جو شكالن كمضمكنان بما مككناتو, كتنظيـ خبراتو التعميمية كا 
عمكماتية؛ األسس المعرفية كالنفسية كالفنية كالتقنية كالم يتالءـ مع

 .ليككف أداة تعميمية فعالة تيسر عمى الطمبة عممية التعمـ
أصبح المتعمـ يستخدـ المعرفة العممية كالعمميات العممية      

في كالمو العادم, كفي الحكار كالنقاش عف المكاضيع ذات 
العالقة بالعمـ كالتقانة, كتزداد أىمية الثقافة العممية في جميع 

مية, حيث أصبحت معظـ الميف تتطمب مجاالت الحياة اليك 
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ميارات عالية كمتطكرة, كأفراد قادريف عمى التفكير بشكؿ إبداعي 
كقادريف عمى اتخاذ القرارات كحؿ المشكالت, كتعد عمميات العمـ 

  [2].طريقة ميمة لمكصكؿ إلى ىذه الميارات
أك  –كُتعد عمميات العمـ الكسيمة المباشرة لمتفاعؿ بسيكلة      

مع المكاقؼ الحقيقية لمحياة عمى أساس أف العمؿ  –بميارة 
بميارة يعني السيكلة كالدقة في إجراء عمؿ مف األعماؿ في 
مكقؼ ما, أم القدرة عمى القياـ بعممية معينة بدرجة مف السرعة 

 ].3كاإلتقاف كاألماف مع االقتصاد في الجيد المبذكؿ ]
ي البحكث العممية, أف عمميات العمـ ذات أىمية بالغة ف     

كلكي تحدد ىذه العمميات كتنقؿ مف جيؿ آلخر قاـ بعض 
العمماء السابقيف بدراسة كتحميؿ البحكث السابقة حتى أمكنيـ مف 
التكصؿ إلى قائمة أساسية لمقكاعد التي يمكف عمى أساسيا 
التخطيط لمدراسات المختمفة, كما أمكف التكصؿ إلى أنماط 

تي يمكف اتباعيا لمتكصؿ إلى البيانات التجارب كطرؽ التحميؿ ال
  [4].كاستخالص النتائج

كقد عممت كزارة التربية كالتعميـ مقررات مشركع تطكير      
العمـك كالرياضيات في المممكة العربية السعكدية عمى مدارس 
المرحمة المتكسطة؛ لذلؾ كاف لزامان عمينا كشركاء في تطكير 

ـ بدكر فاعؿ مف أجؿ معرفة تعميـ العمـك كالرياضيات أف نقك 
درجة تحقيؽ مشركع تطكير العمـك لميدؼ الذم مف أجمو تـ 
التطكير, كدرجة اىتمامو بعمميات العمـ األساسية كالتكاممية التي 
تعتبر نقطة االنطالؽ األساسية لتحقيؽ الكثير مف أىداؼ 

 .تدريس العمـك
 مشكمة الدراسة. 2

الغة في تحقيؽ األىداؼ لما لعمميات العمـ مف أىمية ب      
المنشكدة مف تدريس العمـك في مدارسنا, كمف ىذه المراحؿ 
المرحمة المتكسطة التي تعتبر ميمة جدان في عممية تمكيف 
الطالب مف ممارسة عمميات العمـ كميارات التفكير, كنظران 
لمتطكير الحاصؿ مؤخران في مناىج العمـك مف خالؿ طرح 

ـ كالرياضيات, كلدكر التقكيـ في منتجات مشركع تطكير العمك 
الحكـ عمى جكدة منتجات ىذا المشركع, كدعكات المسئكليف عف 

المشركع إلبداء اآلراء, كالمالحظات حكؿ ىذه المنتجات, ظيرت 
الحاجة الممحة إلى تقكيـ منتجات ىذا المشركع, كمنيا كراس 
التجارب العممية المصاحب لكتاب الطالب كالمكمؿ لمحتكاه, 

عمميات العمـ يمكف الحكـ عمى درجة تضمينيا في كتب  كألف
العمـك المطكرة مف خالؿ مجاؿ التجارب كاألنشطة العممية 
جاءت فكرة ىذه الدراسة لمكشؼ عف جكدة التطكير الذم تـ في 
محتكل كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة 

ساسية, كالتكاممية, المتكسطة, كىؿ ىي مراعية لعمميات العمـ األ
كبالتالي الكصكؿ إلى نتائج, مما قد يرتقي بمستكل تعميـ كتعمـ 
العمـك في المممكة العربية السعكدية, كينعكس إيجابان عمى 

 .مستكل تعمـ الفرد كعمى المجتمع ككؿ
 أسئمة الدراسةأ. 
ما عمميات العمـ األساسية التي ينبغي تضمينيا في كراس  -1

لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة في  التجارب العممية
 المممكة العربية السعكدية؟

ما درجة تضميف عمميات العمـ األساسية في كراس التجارب  -2
العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة في المممكة 

 العربية السعكدية؟
كراس ما عمميات العمـ التكاممية التي ينبغي تضمينيا في  -3

التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة في 
 المممكة العربية السعكدية؟

ما درجة تضميف عمميات العمـ التكاممية في كراس التجارب  -4
العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة في المممكة 

 العربية السعكدية؟
 أهداف الدراسةب. 

 :سة إلىىدفت ىذه الدرا
إعداد قائمة بعمميات العمـ األساسية التي ينبغي تضمينيا  -1

في كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة 
 .المتكسطة في المممكة العربية السعكدية

 راسػػػي كػػة فػػاسيػػـ األسػػعمػات الػػميػمػف عػيػمػضػة تػػة درجػػمعرف -2
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 العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة في التجارب العممية لمقررات
 .المممكة العربية السعكدية

إعداد قائمة بعمميات العمـ التكاممية التي ينبغي تضمينيا  -3
في كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة 

 .المتكسطة في المممكة العربية السعكدية
ة في كراس معرفة درجة تضميف عمميات العمـ التكاممي -4

التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة في 
 .المممكة العربية السعكدية

 أهمية الدراسةج. 
 :تتضح أىمية الدراسة فيما يمي     

تعد أكؿ دراسة تجرل عمى مقررات العمـك المطكرة بالمرحمة  -1
المتكسطة في المممكة العربية السعكدية التي أصدرتيا شركة 
ماجركىؿ العالمية بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ لمعرفة درجة 
تضميف عمميات العمـ األساسية كالتكاممية فييا عمى حد عمـ 

 .الباحث
 .لمحركات العالمية إلصالح مناىج العمـكأنيا تعد استجابة  -2
أنيا تمد مخططي مناىج العمـك بالمرحمة المتكسطة بعمميات  -3

العمـ األساسية كالتكاممية التي يجب تضمينيا بمحتكل كراس 
 .التجارب العممية في مقررات العمـك بالمرحمة المتكسطة

 :حدود الدراسةد. 
 :اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية    
إعداد قائمة بعمميات العمـ ألساسية كالتكاممية التي ينبغي  -

تضمينيا في كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة 
 .بالمرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية

تحميؿ محتكل كراس التجارب العممية لجميع مقررات العمـك  -
عربية السعكدية التي المطكرة بالمرحمة المتكسطة في المممكة ال

أصدرتيا شركة ماجركىؿ العالمية بالتعاكف مع كزارة التربية 
ىػ( 1436-1435كالتعميـ, كالتي ُتدرس في العاـ الدراسي )

 .كراسات, بكاقع جزأيف لكؿ صؼ 6 كعددىا
 التعريفات اإلجرائيةه. 

 عمميات العمـ -1

 التي يقـككيعرؼ الباحث عمميات العمـ بأنيا "األنشطة المنظمة 
بيا المتعممكف اثناء التكصؿ إلى النتائج الممكنة لمعمـ مف جية, 
كأثناء الحكـ عمى ىذه النتائج مف جية أخرل, كالتي تمثؿ سمكؾ 
العمماء كىي قابمة لالنتقاؿ مف مكقؼ آلخر, كيمكف تعمميا غالبان 
بأم محتكل عممي, كتتضمنيا األنشطة العممية المكجكدة في 

تجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة محتكل كراس ال
المتكسطة في المممكة العربية السعكدية, كيمكف الكشؼ عنيا 
مف خالؿ بطاقة تحميؿ المحتكل المعدة ليذا الغرض, كتقسـ إلى 

 :قسميف
عمميات العمـ األساسية ىي عمميات عممية بسيطة تأتي في  -

ى بعضيا البعض, قاعدة ىـر العمميات العممية, كتعتمد عم
 .كتستخدـ لمكصكؿ لعمميات العمـ التكاممية

عمميات العمـ التكاممية: ىي عمميات عممية اكثر تقدمان مف  -
 .العمميات العممية األساسية كتعتمد عمييا

 :كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة -2
ىي كتب مصاحبة لكتاب الطالب, كتحتكم عمى مجمكعة      
تجارب العممية, كالتي أصدرتيا شركة ماجركىؿ العالمية مف ال

بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ كعممت عمى جميع مدارس 
المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعكدية ابتداءن مف العاـ 

 .ق1431-1430الدراسي 
  اإلطار النظري. 3

 :مفيـك عمميات العمـ
دراسة كتحميؿ ما يحدث في العقؿ  تناكؿ العمماء في البحث     

مف خطكات حتى يتـ التكصؿ إلى حمكؿ لممشكالت ككانت 
نتيجة تمؾ المحاكالت ظيكر عدة قكائـ تتضمف ما يحدث مف 
عمميات أثناء عممية البحث العممي, كما يطمؽ عمييا الطريقة 

[ القائمة التي 4العممية, كمف ىذه القكائـ كما ذكر الحصيف ]
يؿ الجمعية القكمية لمدراسات التربكية بالكاليات نتجت عند تحم

المتحدة األمريكية لمعناصر المتضمنة في عممية التفكير العممي 
 :كالتي حددت ىذه العناصر بما يمي

 .الشعكر بمشكمة ذات كالية -1



522016
 

229 

 .تعريؼ المشكمة أك تحديدىا -2
دراسة المكقؼ مف حيث جمع الحقائؽ التي ليا عالقة  -3

 .بالمشكمة
 .كضع أفضؿ التفسيرات أك الفركض لحؿ المشكمة -4
 .اختبار أنسب الفركض -5
 .اختبار الفرض بكاسطة التجريب أك بأية كسيمة أخرل -6
 .قبكؿ الفرض مؤقتان أك رفضو كاختبار فركض أخرل -7
 .الكصكؿ إلى حؿ المشكمة -8

يالحظ أف الخطكات السابقة تحتاج إلى ميارات معينة      
ىذه الميارات يطمؽ عمييا عمميات العمـ, كالتي يجب لتحقيقيا, ك 

أف يمـ بيا المتعمـ لكي يصؿ الى حؿ لممشكمة التي تكاجو بشكؿ 
 .عممي كبالتالي تكفر عميو الكقت كالجياز

كيعتبر بعض العمماء كرجاؿ التربية مف أمثاؿ شكاب     
كجانييو كتايمر أف طريقة الكصكؿ إلى المعرفة العممية ىي 

, بينما يؤكد جانييو أف  الجانب األكثر أىمية بالنسبة لمعمـك
 عمميات العمـ ىي أساس التقصي كبالتالي االكتشاؼ العممي

[ نكعان مف الميارات 6كتعد عمميات العمـ كما يرم عمياف ] ].5]
التي يستخدميا العالـ أك الباحث خالؿ بحثو كتقصيو عف 

 .الحقيقة
 :تعريؼ عمميات العمـ

تعريفات لعمميات العمـ كيمكف أجماؿ ىذه التعريفات تتعدد ال     
كغيرىا في إعطاء تعريؼ كاحد لعمميات العمـ يشير إلى أنيا: 
"مجمكعة عمميات عقمية محددة نمارسيا بالمختبر غالبان بيدؼ 
التكصؿ إلى نتائج العمـ )المعرفة العممية( مف ناحية كالتحقؽ مف 

  [6]."ية أخرلصدؽ ىذه النتائج كالحكـ عمييا مف ناح
 :أىمية عمميات العمـ في تدريس العمـك

إف تعمـ عمميات العمـ لو أىمية بالغة في تحقيؽ أىداؼ تدريس 
 :العمـك حيث يحقؽ تعمـ عمميات العمـ ما يمي

تجعؿ المتعمـ يقـك بدكر إيجابي في العممية التعميمية,  -1
 .كيمكف المتعمـ مف االحتفاظ بالمعمكمة لفترة طكيمة

 مقيف ػة التػػريقػػف طػػس مػػدريػػـ التػػمػات العػػميػػدـ عمػػكؿ استخػػحػي -2

 .السمبي إلى آفاؽ البحث كاالستقصاء كاالكتشاؼ
تنمية االتجاىات العممية لدل الطالب مثؿ حب االستطالع  -3

 .كالبحث عف مسببات الظكاىر
 .تنمية التفكير الناقد كاالبتكارم لدل الطالب -4
  [5].القدرة عمى التعمـ الذاتيتنمية  -5

 :خصائص عمميات العمـ
لقد تميزت عمميات العمـ بعدد مف الخصائص يمكف إيجازىا فيما 

 :يمي
ىي عمميات تتضمف ميارات عقمية محددة يستخدميا  -1

 .العمماء كاألفراد كالتالميذ لفيـ الظكاىر الككنية المحيطة بيـ
 .دريب عميياىي سمكؾ مكتسب أم يمكف تعمميا كالت -2
يمكف تعميـ عمميات العمـ كنقميا إلى الجكانب الحياتية  -3

 .المختمفة
تناسب جميع فركع العمـ, فيي ال تقتصر عمى مبحث  -4

 .بعينو, أك محتكل دراسي معيف
 .قابمة لالنتقاؿ مف مكقؼ آلخر -5
يمكف أف تتحكؿ إلى عادة متأصمة في سمكؾ الفرد الذم  -6

 .ـ ممارستيايتقف اكتسابيا كمف ث
تمثؿ عمميات العمـ المككنات األساسية لمتقصي كالتحقؽ  -7

العممي, كال يمكف الكصكؿ إلى استنتاجات كتصكرات عقمية, 
 ].5,7صحيحة بدكنيا ]

 :تصنيؼ عمميات العمـ
عمميات العمـ كثيرة كمتعددة ليا تصنيفات متعددة أيضان       

كسكؼ  [8مية ]حيث تصنؼ الى عمميات أساسية كعمميات تكام
 .يتـ التطرؽ إلى كؿ قسـ كما يشممو مف عمميات عمى حدة

 :أكالن: عمميات العمـ األساسية
كىي عمميات عممية بسيطة نسبيان, تأتي في قاعدة تعمـ      

العمميات, إذ أف عمميات العمـ تمثؿ تنظيمان ىرميان, تككف 
القمة  العمميات األساسية في القاعدة, كالعمميات التكاممية في

 ].9كتشمؿ عمميات العمـ األساسية ثماف عمميات ىي, ]
 :المالحظة -1
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كىي انتباه مقصكد منظـ كمضبكط لمظكاىر أك األحداث       
أك األشياء بغرض اكتشاؼ أسبابيا كقكانينيا, كىي تتطمب 
تخطيطان مف قبؿ المتعمـ, كبالتالي تحتاج إلى تدريبات عممية 

المختمفة كاالستعانة بأدكات كأجيزة كتستمـز استخداـ الحكاس 
  [5].عممية أحيانان 

 :التصنيؼ -2
يعتبر التصنيؼ مف القدرات العقمية التي تخدـ التفكير      

العممي كتتضمف المقدرة عمى تصنيؼ المعمكمات أك البيانات 
التي جمعت في مجمكعات أك فئات اعتمادان عمى الخكاص 

  [4].المشتركة
 :القياس -3

لقياس يحتاج إلى أدكات فال يكفي أف نصؼ الماء ا      
المكجكد في كأس بأنو بارد أك حار اعتمادان عمى حكاسنا بؿ 
يجب أف نشير إلى حرارة الماء برقـ, مف خالؿ استخداـ ميزاف 
الحرارة, كيحتاج الباحث إلى استخداـ أدكات القياس بدقة 

كات كمكضكعية كليذا يجب تدريب التالميذ عمى استخداـ أد
القياس المختمفة في البحث كالتجارب المعممية إلكسابيـ ميارات 

  [6].القياس بجميع أنكاعو
 :االتصاؿ -4

تتضمف ىذه العممية مساعدة المتعمـ عمى القياـ بنقؿ أفكاره      
أك معمكماتو أك نتائجو العممية إلى اآلخريف, كذلؾ مف خالؿ 

ئة جداكؿ أك رسكمات ترجمتيا أما شفييان أك كتابيان أك عمى ىي
بيانية أك لكحات عممية أك تقارير بحثية, كما تتضمف ىذه 
العممية ميارات التعبير العممي بدقة ككضكح, كحسف االستماع 
كاإلصغاء, كحسف المناقشة مع اآلخريف, كالقراءة العممية الناقدة, 
كميارة كتابة التقارير كالبحكث العممية كالمتعمميف الصغار في 

  [5].اجة الكتساب ىذه الميارةأشد الح
 :التنبؤ -5

يعتبر التنبؤ ميارة عقمية يستخدـ فييا الباحث معمكماتو       
السابقة في التنبؤ بحدكث ظاىرة أك حادثة ما في المستقبؿ كذلؾ 

 ؿػرة مثػػاىػػة بالظػػبعد تحميؿ المعمكمات كاألحداث الجزئية المرتبط

 التنبؤ بسقكط األمطار حيف يالحظ الفرد المتعمـ الغيـك 
  [4].المنخفضة كاشتداد الرياح كانخفاض درجات الحرارة

 :االستنتاج -6
ىي عممية تستيدؼ كصكؿ المتعمـ إلى نتائج معينة تعتمد      

عمى أساس مف األدلة كالحقائؽ كالمالحظات فاالستنتاج عممية 
ح مالحظاتنا, كغالبان ما يعتمد ذلؾ عقمية يتـ فييا تفسير كتكضي

عمى خبراتنا السابقة مثالن إذا رأينان حيكاف لـ نره مف قبؿ كلكف لو 
  [5].ريش فإننا نستنتج انُو طائر

 :استخداـ العالقات المكانية كالزمانية -7
كىي تمؾ العممية التي تنمي لدل المتعمـ ميارات كصؼ       

لزمف, كلذا فيي تتضمف دراسة العالقات المكانية كتغيرىا مع ا
نحف عندما ف .األشكاؿ كالتشابو كالحركة كالتغير في السرعة

نالحظ أشياء معينة فإننا نالحظيا كىي مكضكعة أك مكجكدة في 
أماكف معينة في أكقات معينة, كمع أشياء أخرل, كتختمؼ رؤية 

 ].5] األشياء باختالؼ مكضع الشخص المشاىد ليا
 :استخداـ األرقاـ -8

تيدؼ ىذه العممية إلى قياـ المتعمـ باستخداـ األرقاـ       
الرياضية بطريقة صحيحة عمى القياسات كالبيانات العممية التي 
يتـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ المالحظة أك األدكات كاألجيزة 
األخرل, كما تتضمف ىذه الميارة استخداـ الرمكز الرياضية 

العممية المختمفة, كتعمؿ ىذه كالعالقات العددية بيف المفاىيـ 
الميارة عمى زيادة قدرة الطالب عمى استخداـ األرقاـ لمتعبير عف 

 ].5فكرة أك مالحظة أك عالقات ]
 :ثانيان: العمميات التكاممية

تعتبر العمميات التكاممية, عمميات متقدمة كأعمى مستكل        
كلذا  مف العمميات األساسية في ىـر تعمـ العمميات العممية,

يحتاج تعمميا إلى نضج عقمي أكثر, كخبرة أكبر كىي تضـ 
 :خمس عمميات كما يمي

 :تفسير البيانات -1
 اػكىذه العممية تتضمف القدرة تفسير المعمكمات التي جمعي      

كالحظيا كصنفيا التمميذ أك الباحث كما تشتمؿ عمى محاكلة 
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معينة, كذلؾ تفسير البيانات كالنتائج التي جمعت حكؿ ظاىرة 
 ].4] في ضكء المعمكمات السابقة التي يمتمكيا الباحث

 :التعريؼ اإلجرائي -2
يتضمف التعريؼ اإلجرائي أمكر تالحظ كتؤدم, بينما       

التعريؼ المجرد ال يتضمف ذلؾ, كيككف أكثر قبكالن لدل 
 ].5] المتعمميف

 :ضبط المتغيرات -3
ر المستقؿ كالمتغير كتتضمف ىذه الظاىرة معرفة المتغي     

بعاد أثر جميع المتغيرات األخرل كذلؾ بتثبيتيا عدا  التابع كا 
المتغير التجريبي )المستقؿ( لكي يربط بينو كبيف المتغير التابع 

 ].6] حتى ال يحدث تداخؿ بيف تأثير العكامؿ بعضيا مع بعض
 :فرض الفركض -4

الفرض ىك حؿ مؤقت محتمؿ لممشكمة كيصاغ الفرض       
أما عمى ىيئة بحثية اك إحصائية كيجب أف يحدد الفرض عالقة 
بيف متغيريف, كأف يككف قابالن لالختبار حتى يمكف قبكلو أك 

 ].4] رفضو, كبالتالي يسيـ في اكتشاؼ المعرفة العممية كتقدميا
 :التجريب -5

تعتبر عممية التجريب أعمى العمميات العممية كأكثر تقدمان,       
عمميات العمـ السابقة جميعيا )األساسية ألنيا تتضمف 

كالمتكاممة( كىي تتطمب تدريب المتعمـ عمى إجراء التجارب 
العممية بنجاح بحيث تتكامؿ فييا طرؽ العمـ كعممياتو مف حيث 
التخطيط لمقياـ بالتجربة, كجمع البيانات, كفرض الفركض, 
كاختبار صحة ىذه الفركض كضبط المتغيرات, كالكصكؿ إلى 

صدار األحكاـ العممية المناسبة الن تائج كتفسيرىا تفسيران عمميان كا 
 ].5] كفقان لنتائج الدراسة كاستنتاجاتيا

 الدراسات السابقة. 4
[ دراسة ىدفت إلى استقصاء 10أجرل ركاشدة كالخطايبة ]      

ميارة عمميات العمـ لدل طمبة المرحمة اإللزامية باألردف في 
ممية. كقد قامان باستخداـ اختبار ضكء متغيرات تعميمية. تع

معرب, كمعدؿ لقياس ميارة عمميات العمـ األساسية كالمتكاممة 
 لدل طمبة الصفكؼ السادس كالثامف كالعاشر األساسي. كأشارت 

 النتائج إلى أف مستكل ميارات ىؤالء الطمبة في ممارسة عمميات 
 %).50العمـ كاف أقؿ بداللة إحصائية مف مستكل النجاح )

[ بدراسة ىدفت إلى تحميؿ 11كقامت عبد الفتاح ]       
األنشطة العممية كاألسئمة المتضمنة في كتاب العمـك لمصؼ 
الثاني اإلعدادم بمصر في ضكء عمميات العمـ, كتككنت أداة 
الدراسة مف استمارة لتحميؿ األنشطة العممية كاألسئمة, 

تكصمت كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي, كقد 
الدراسة إلى أف األنشطة العممية ركزت عمى عممية المالحظة 

%(, تمييا 20%(, تمييا عممية االتصاؿ بنسبة )50بنسبة )
%(, تمييا عممية القياس بنسبة 11عممية التجريب بنسبة )

%(, 4%(, ثـ عممية التصنيؼ كتفسير البيانات بنسبة )7)
كأىممت األنشطة %(, 3كأخيران عممية ضبط المتغيرات بنسبة )

عمميات االستدالؿ كالتنبؤ كاستخداـ األرقاـ, كاستخداـ العالقات 
 .الزمانية كالمكانية كفرض الفركض

[ بدراسة لتحميؿ كتب العمـك الحياتية؛ 12كقاـ ىكرم ]      
لتحديد مدل تحقيقيا ألىداؼ تدريس العمـك حسب المعايير 

كجد الباحث أف ىذه الكطنية في الكاليات المتحدة األمريكية. ك 
الكتب أىممت معظـ المفاىيـ الميمة, حيث ركزت عمى 
المعمكمات السطحية, بدالن مف المعمكمات الميمة. كما كجد أنو 
تـ عرض األمثمة كالتكضيحات بشكؿ مجرد لمطمبة, ككجد ايضان 
اف الطمبة يحصمكف عمى مساعدة قميمة جدان مف ىذه الكتب أثناء 

 .ة العمميةقياميـ بإجراء األنشط
[ أبعاد فيـ طبيعة العمـ 13كحددت دراسة فراج ]         

كعممياتو الالزمة لتالميذ المرحمة المتكسطة, كالكشؼ عف مدل 
تناكؿ محتكل منيج العمـك بالمرحمة المتكسطة بالمممكة العربية 
السعكدية ليذه األبعاد كالعمميات, كتقدير مستكل فيـ تالميذ 

ا, كتكصمت إلى عدـ تناكؿ محتكل الكتب المرحمة المتكسطة لي
الثالثة لعمميات العمـ: التصنيؼ, ضبط المتغيرات, فرض 
الفركض, التجريب, كظيكر عمميات: المالحظة, االستنتاج, 

 .التفسير بدرجة ضعيفة في المحتكل
 طمبػػػػػة[ بدراسة الستقصاء مدل فيـ 14كقاـ خطايبة كبعارة ]    
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العمـك بالجامعات األردنية الرسمية ميارات الكيمياء في كميات 
عمميات العمـ األساسية كالمتكاممة, كأظيرت الدراسة أف مستكل 
فيـ ىؤالء الطمبة ميارات عمميات العمـ األساسية كالمتكاممة كاف 

 .متدنيان بالمعايير التربكية الجامعية
[ إلى تحميؿ 15كىدفت دراسة الشعيمي, كخطايبة ]      

لعممية في كتب العمـك لمصفكؼ الدراسية األكلى مف األنشطة ا
مرحمة التعميـ األساسي في سمطنة عماف لتحديد نكع عمميات 
العمـ المتضمنة بيا, كتككنت عينة الدراسة مف جميع االنشطة 
العممية المتكافرة في كتب العمـك لمصفكؼ األربعة األكلى مف 

ـ, كقد 2001/2002مرحمة التعميـ األساسي التي تدرس عاـ 
استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
حيث صمـ الباحث بطاقة تحميؿ محتكل, كاستخدـ التكرارات, 
كالنسب المئكية في المعالجة االحصائية كتكصمت الدراسة إلى 
عدد مف النتائج كاف أىميا عدـ تكزيع األنشطة العممية بيف 

عممية القياس في الصؼ األكؿ,  الصفكؼ بالتساكم, كعدـ كجكد
كعممية االتصاؿ في الصؼ الرابع, كعممية االستدالؿ في 
الصفكؼ الثاني كالثالث كالرابع, كأكصت الدراسة أصحاب القرار 
بتضميف عمميتي العمميات الرياضية كاستخداـ العالقات المكانية 
, كزيادة األنشطة العممية لمصؼ الثاني  .كالزمانية في كتب العمـك

[ كراسة التدريبات 16كتناكلت دراسة عبد اليادم ]     
كاألنشطة لكتابي العمـك بالصؼ الرابع كالخامس مف المرحمة 
االبتدائية في مصر بالتحميؿ في ضكء أساليب االتصاؿ 
البصرية كعمميات العمـ األساسية, كأشارت إلى أف محتكل 

بتدائي كراسة التدريبات كاألنشطة الخاصة بالصؼ الرابع اال
%(, كعممية المالحظة 34تضمف عممية االستنتاج بنسبة )

%( كعممية استخداـ األرقاـ 12%( كعممية التنصيؼ )32)
%( كأف 5%( كعممية القياس )7.5%( كعممية التنبؤ )8)

محتكل كراسة التدريبات كاألنشطة الخاصة بالصؼ الخامس 
ة %(, كعممي44االبتدائي تضمف عممية المالحظة بنسبة )

%(, كعممية استخداـ 16%(, كعممية التصنيؼ )32االستنتاج )
 %).2%(, كعممية القياس )2%(, كعممية التنبؤ )6األرقاـ )

[ إلى معرفة مدل تناكؿ 17كىدفت دراسة عبد المجيد ]      
محتكل منيج العمـك بالمرحمة اإلعدادية في مصر ألبعاد طبيعة 

صرت عمى ست عمميات العمـ كعممياتو كفيـ الطالب ليا كاقت
ىي: التصنيؼ, كالتنبؤ, كاالستنتاج, كفرض الفركض, كتفسير 
البيانات, كضبط المتغيرات, كاقتصر التحميؿ عمى كتاب الفصؿ 
الدراسي األكؿ لكؿ صؼ مف صفكؼ المرحمة اإلعدادية الثالثة, 
كتكصمت الدراسة إلى غياب معظـ أبعاد طبيعة العمـ مف محتكل 

ثة, كظيكر عمميات العمـ بدرجة ضعيفة, كتب العمـك الثال
 .باستثناء عممية التصنيؼ التي ظيرت بدرجة مقبكلة

[ فقد ىدفت إلى تحديد عمميات 7ما دراسة أبك جحجكح ]أ      
العمـ األساسية كالتكاممية التي ينبغي تضمينيا في كتب العمكـ 
األساسية, كمف ثـ الكشؼ عف مدل تكافرىا في كتب عمـك 

تعميـ األساسي بفمسطيف, كاستخداـ اسمكب تحميؿ مرحمة ال
المحتكل, كتـ تصميـ اداة تحميؿ محتكل خاصة لذلؾ, 
كاستخدمت التكرارات كالنسب المئكية لممعالجة االحصائية, 
كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا اف عمميات العمـ 
كردت في كتب العمـك العشرة مجتمعة عمى النحك التالي: 

حظة, االتصاؿ, ضبط المتغيرات, التنبؤ, فرض الفركض, المال
كأكصت الدراسة باالستفادة مف قائمة العمـ األساسية كالتكاممية 
بتضمينيا في كتب العمـك لمرحمة التعميـ األساسي بشكؿ منظـ, 

 .كتنكيع األنشطة العممية
[ دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدل 18كأجرل القطيش ]      

لعمـ األساسية كالتكاممية في دليؿ المعمـ لألنشطة كجكد عمميات ا
الثامف(  -كالتجارب العممية لكتب العمـك لمصفكؼ )الرابع

األساسي في األردف, كتككنت عينة الدراسة مف جميع األنشطة 
العممية الكاردة في أدلة المعمـ ألنشطة كالتجارب العممية في 

ساسي, كاستخدـ الثامف( األ - العمـك العامة لمصفكؼ )الرابع
الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كصمـ بطاقة تحميؿ محتكل 
لعمميات العمـ, كاستخدـ النسب المئكية كالرتب لممعالجة 
االحصائية, كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية: أعمى نسبة في 
عدد األنشطة كالتجارب العممية في دليؿ األنشطة لمصؼ 
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ألنشطة لمصؼ السادس, كأكثر السابع, كأقميا نسبة في دليؿ ا
عمميات العمـ األساسية تكراران ىي عممية المالحظة, أما عمميات 
العمـ التكاممية فأكثرىا تكراران عممية التفسير, كلـ تتناكؿ األنشطة 
كالتجارب العممية عممية كضع الفرضيات, كاالستقراء, كأكصت 

مـ بشكؿ الدراسة بإعادة صياغة دليؿ المعمـ ليشمؿ عمميات الع
 .متكازف
[ بإجراء دراسة ىدفت إلى تحديد قائمة 19كقاـ الفييدم ]     

بعمميات العمـ األساسية كالتكاممية التي ينبغي تضمينيا في 
كراس أنشطة مادة العمـك المطكرة بالمرحمة االبتدائية في المممكة 
العربية السعكدية, كمف ثـ تحديد درجة تضمينيا في كراس 

عمـك المطكرة لمصفيف الخامس كالسادس االبتدائي, أنشطة مادة ال
كقد تككنت عينة الدراسة مف جميع األنشطة الكاردة في محتكل 
كراس أنشطة العمـك لمصفيف الخامس كالسادس االبتدائي كالتي 

ىػ(, كقد اتبع الباحث المنيج 1434-1433تدرس في العاـ )
ذلؾ, الكصفي التحميمي, كصمـ بطاقة تحميؿ محتكل خاصة ل

كاستخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية لمعالجة البيانات 
إحصائيَا, كقد تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة أف ىناؾ تقارب في 
نسب تضميف عمميات العمـ األساسية في كراس أنشطة الصفيف 
الخامس كالسادس ابتدائي, حيث حصمت عمميات االتصاؿ, 

سب عمى التكالي كاالستنتاج, كالمالحظة عمى أعمى الن
%(, ككانت نسب %15.17(, )%17.53(, )25.12)

تضميف عمميات التصنيؼ, كاستخداـ العالقات المكانية 
كالزمانية, كاستخداـ األرقاـ منخفضة جدان أما عمميات العمـ 
التكاممية فكانت أعالىا نسبو في الصفيف الخامس كالسادس 

يتا تفسير %( يمييا عمم49.5عممية التجريب بنسبة بمغت )
البيانات, ككانت نسب بقية العمميات منخفضة جدنا كأكصى 
الباحث بتضميف محتكل كراس أنشطة العمـك المطكرة لمصفيف 
)الخامس, السادس( االبتدائي أنشطة عممية تحتكل عمى 
عمميات العمـ بشكؿ أكبر, كالتنكيع كالتكازف في تكزيع عمميات 

محتكل األنشطة في  العمـ في محتكل الكراس الكاحد, كعبر
 .الصفكؼ المختمفة

 الدراسات السابقة ىالتعقيب عم
ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى التعرؼ عمى مدل  -

اكتساب الطالب لميارات العمـ كما في دراسة ركاشدة كالخطايبة 
[, 11[ كدراسة عبدالفتاح ]14كبعارة ] [, كدراسة خطايبة10]

[, كدراسة الشعيمي 13[, كدراسة فراج ]12كدراسة ىكرم ]
[, كدراسة عبدالمجيد 16[, كدراسة عبداليادم ]15كخطايبة ]

[, كدراسة 18[, كدراسة القطيش ]7[, كدراسة أبك جحجكح ]17]
[ جميعيا قامت بتحميؿ محتكل كتب العمـك 19الفييدم ]

 .رفة مدل تضمينيا لعمميات العمـكأنشطتو لمع
اتبعت بعض الدراسات السابقة المنيج شبو التجريبي ككانت  -

االداة المستخدمة لمكصكؿ إلى أىداؼ الدراسة ىي االختبار كما 
[, كدراسة خطايبة كبعارة 10في دراسة ركاشدة كالخطايبة ]

[, أما بقية الدراسات السابقة فقد اتبعت المنيج الكصفي 14]
حميمي, كاستخدمت بطاقة لتحميؿ محتكل كتب كأنشطة العمـك الت

 .لتحديد مدل تكافر عمميات العمـ بيا
أظيرت نتائج الدراسات السابقة أف ىناؾ قصكر في درجة  -

في  تضميف بعض عمميات العمـ في محتكل كأنشطة العمـك كما
[, كدراسة فراج 12[, كدراسة ىكرم ]11دراسة عبدالفتاح ]

[, كدراسة عبداليادم 15ة الشعيمي كخطايبة ][, كدراس13]
[, 7[, كدراسة أبك جحجكح ]17[, كدراسة عبدالمجيد ]16]

 ].19[, كدراسة الفييدم ]18كدراسة القطيش ]
كأكصت معظـ الدراسات السابقة بضركرة تضميف عمميات  -

 .العمـ في أنشطة العمـك بشكؿ متكازف كبالقدر الكافي
مف الدراسات السابقة في كتابة اإلطار  كقد استفاد الباحث      

النظرم لمدراسة الحالية, كفي بناء أدكات الدراسة المتمثمة في 
قائمة عمميات العمـ األساسية كالتكاممية, كبطاقة التحميؿ 
المستخدمة في تحميؿ كراس التجارب العممية لمقررات العمـك 

طريقة المطكرة بالمرحمة المتكسطة في الدراسة الحالية, كفي 
تحميؿ محتكل كراس التجارب العممية, كتحديد األساليب 
اإلحصائية المناسبة, كفي عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا 

 .كتفسيرىا



 
 

234 

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منهج الدراسةأ. 

ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي  استخدـ الباحث في      
المتعمقة بأىداؼ الذم يمكف مف خاللو كصؼ كجمع البيانات 

الدراسة كتحميميا لمكصكؿ إلى بعض االستنتاجات التي يمكف 
مف خالليا إصدار حكـ عمى محتكل كراس التجارب العممية 
لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة مف حيث درجة 

 .تضمينيا لعمميات العمـ األساسية كالتكاممية
 مجتمع الدراسة ب.

سة مف جميع التجارب العممية المتكافرة تككف مجتمع الدرا      
في محتكل كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة 

-1435بالمرحمة المتكسطة كالتي تدرس في العاـ الدراسي )
 .كراس 6ق( كالبالغ عددىا 1436

 عينة الدراسة ج.
تككنت عينة الدراسة مف جميع التجارب العممية المتكافرة        

كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة في محتكل 
ىػ( 1436-1435بالمرحمة المتكسطة كالتي تدرس في العاـ )

كراسات, بمعدؿ كراسيف لكؿ صؼ, كقد بمغ  6التي تتككف مف 
( صفحة اشتممت عمى 121عدد صفحات كراس الصؼ األكؿ )

( تجربة, أما الصؼ الثاني فقد بمغ عدد 26( كحدة, ك)6)
( صفحة اشتممت 110اس التجارب العممية فيو )صفحات كر 

( تجربة, كقد بمغ عدد صفحات كراس 24( كحدة, ك)6عمى )
( صفحة اشتممت عمى 116التجارب العممية لمصؼ الثالث )

( تجربة, كيكضح 26( فصؿ, ك)12( كحدات تضمنت )3)
 .( ما تضمنتو ىذه الكراسات1الجدكؿ رقـ )

 1 جدول
 وصف لمحتوى كراس التجارب العممية

 عدد الصفحات عدد التجارب عدد الوحدات الجزء الطبعة الصف
 

 األكؿ متكسط
 

 ـ2012ق/1433
1 3 12 59 
2 3 14 62 

 
 الثاني متكسط

 
 ـ2013ق/1434

1 3 12 57 
2 3 12 52 

 
 الثالث متكسط

 
 ـ2013ق/1434

1 3 12 59 
2 3 14 57 

 346 76 18 6 المجمكع
 الدراسة أدوات د.

 لمعرفة نفسوب الباحث أعدىا سابقة أداة مف الباحث استفاد     
 العمـك مقررات أنشطة كراس في العمـ عمميات تضميف مدل

 :مف األدكات كتككنت االبتدائية بالمرحمة المطكرة
 يجب التي كالتكاممية األساسية العمـ بعمميات قائمة إعداد -أكالن 

 المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس في تضمينيا
 .السعكدية العربية المممكة في المتكسطة بالمرحمة

 :المحتكل تحميؿ بطاقة  -ثانيان 
 العمـك كتب محتكل لتحميؿ بطاقة ببناء الباحث قاـ       
 بيدؼ كذلؾ كالتكاممية, األساسية العمـ عمميات قائمة المطكرة
 كراس في كالتكاممية األساسية العمـ عمميات تضميف درجة معرفة

 العربية المممكة في المتكسطة بالمرحمة المطكرة العمـك أنشطة
 أسئمة مف كالرابع الثاني السؤاؿ عمى اإلجابة كبالتالي, السعكدية

 . الدراسة ىذه
 :المحتكل تحميؿ بطاقة صدؽ
 صكرتيا في عرضيا تـ التحميؿ بطاقة صدؽ مف لمتأكد     

 كطرؽ المناىج في المتخصصيف المحكميف مف( 6) المبدئية
 حكؿ مالحظاتيـ إلبداء خاصة, العمـك مناىج كفي التدريس
 عمى كأكدكا التحميؿ, عممية ضكابط كدقة التحميؿ, فقرات صياغة
 تـ المالحظات بعض كابدك لمتحميؿ الرئيسية الفئات مناسبة
, المالحظات لتمؾ كفقان  المحتكل تحميؿ بطاقة كعدلت, بيا االخذ

 .النيائية صكرتيا في ككضعت
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 :المحتكل تحميؿ بطاقة ثبات
 بإعادة كذلؾ االتساؽ, ثبات خالؿ مف الثابت حساب تـ      
 نتائج بيف االتفاؽ مدل حساب تـ حيث الباحث, قبؿ مف التحميؿ
 ثالثة بينيما يفصؿ كالذم الثاني التحميؿ كنتائج األكؿ التحميؿ
 :Holisti ىكلستي معادلة باستخداـ أسابيع

CR=2M)/ (N1+N2) )[20] 
 مرات عدد ضعؼ 2Mو االتفاؽ, معامؿ CR إف حيث     

  حممت التي الفئات عدد N1و كالثاني, األكؿ التحميؿ بيف االتفاؽ

 التحميؿ في حممت التي الفئات عدد N2 األكؿ, التحميؿ في
 .الثاني
 أف ظير Holisti ىكلستي معادلة تطبيؽ خالؿ كمف     

 كاف األساسية العمـ عمميات ففي مرتفعة االتفاؽ معامالت
 لعمميات بالنسبة االتفاؽ معامؿ أما(, 0.90) االتفاؽ معامؿ
 بيف العاـ االتفاؽ معامؿ ككاف ,(0.88) بمغ فقد التكاممية العمـ
 بو, الكثكؽ يمكف كبير اتفاؽ معامؿ كىذا( 0.87) التحميؿ مرتي
 (.2) رقـ الجدكؿ خالؿ مف ذلؾ تكضيح كيمكف

 2 جدول
 التحميل مرتي بين العموم أنشطة كراس تحميل ثبات نتائج
 معامل االتفاق المجال العام

 0.90 عمميات العمـ األساسية
 0.88 التكامميةعمميات العمـ 

 0.87 الثبات العاـ
 . النتائج ومناقشتها6

 :األول السؤالالنتائج المتعمقة ب
 ينبغي التي األساسية العمـ عمميات ما" :عمى السؤاؿ ىذا نص

 المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس في تضمينيا
 "السعكدية؟ العربية المممكة في المتكسطة بالمرحمة
 عمى باالطالع الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابةك      

 الحالية, بالدراسة العالقة ذات كالبحكث كالدراسات األدبيات
 عمميات ضكء في العمـك مقررات محتكل تقكيـ تناكلت كالتي

 يجب التي األساسية العمـ بعمميات قائمة تحديد كتـ العمـ,
 المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس في تضمينيا
 عرضيا بعد السعكدية العربية المممكة في المتكسطة بالمرحمة

 عمميات ثماف القائمة كضمت المحكميف, مف مجمكعة عمى
, التنبؤ, االتصاؿ, القياس التصنيؼ, المالحظة,) كىي أساسية

 استخداـ, كالزمانية المكانية العالقات استخداـ, االستنتاج
 في ذلؾ كيتضح, فرعيِّا متطمبان ( 30) تحتيا يندرج كىذه ,(األرقا
 (.3) رقـ جدكؿ

 3 جدول
 األساسية العمم بعمميات قائمة

 عمميات العمم األساسية م
 المالحظة: -1

 تحديد صفات االشياء كالظكاىر باستخداـ الحكاس. 1
 في عبارات محددة.كصؼ التغيرات  2
 تمييز الخصائص الطبيعية لألشياء كاألحداث بالمالحظة المباشرة. 3
 تسجيؿ صفات االشياء كاألحداث بالمالحظة المباشرة. 4

 التصنيؼ: -2
 ترتيب المكاد تبعان لصفة معينة متدرجة. 5
 تحديد اسس لمتصنيؼ. 6
 بينيا. المقارنة بيف المكاد تبعا ألكجو الشبو كاالختالؼ 7
 تقسيـ المكاد في مجمكعات عمى اساس صفات مشتركة. 8

 القياس: -3
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 اختيار االدكات المناسبة لمقياس. 9
 استعماؿ ادكات القياس بشكؿ صحيح. 10
 التعبير كميان عف الخاصية المقاسة. 11
 المقارنة بيف الصفات باستخداـ ادكات قياس مقننة. 12
 المناسبة.استخداـ كحدات القياس  13

 االتصاؿ: -4
 التعبير عف االشياء اك الظكاىر بشكؿ عممي. 14
 ترجمة المعمكمات شفييان أك كتابيان. 15
 عرض النتائج في جداكؿ اك رسكمات اك اشكاؿ. 16
 إعداد التقارير عف االنشطة العممية. 17

 التنبؤ: -5
 تكقع حدكث ظاىرة في ضكء المعمكمات المتكفرة. 18
 الربط بيف المالحظات كالتنبؤات لحدكث ظاىرة معينة. 19
 التحقؽ مف صحة حدكث التنبؤ. 20

 االستنتاج: -6
 االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص. 21
 التكصؿ لمحقائؽ كالجزئيات مف القكانيف كالنظريات. 22
 التكصؿ إلى نتائج معينة بناءن عمى ادلة كافية. 23
 تربط بيف السبب كالنتيجة.التكصؿ إلى استنتاجات  24

 استخداـ العالقات المكانية كالزمانية: -7
 استخداـ العالقات الرياضية كالقكانيف المعبرة عف العالقات المكانية أك الزمانية 25
 كصؼ العالقات المكانية كتغيرىا مع الزمف. 26
 دراسة االشكاؿ كالتشابو كالحركة كالتغير في السرعة. 27

 االرقاـ: استخداـ -8
 التعبير الكمي عف خصائص الظاىرة المدركسة. 28
 إجراء العمميات الحسابية لمعالجة البيانات. 29
 استخداـ الرمكز الرياضية كالعالقات العددية بيف المفاىيـ العممية. 30

 :السؤال الثانيالنتائج المتعمقة ب
ما درجة تضميف عمميات العمـ " نص ىذا السؤاؿ عمى      

األساسية في كراس التجارب العممية لمقررات العمـك المطكرة 
لإلجابة " ك بالمرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية؟

عمى التساؤؿ السابؽ قاـ الباحث بتحميؿ محتكل كراس التجارب 
العممية لمقررات العمـك المطكرة بالمرحمة المتكسطة لمصفكؼ 

ألكؿ, الثاني, الثالث( كفقان لقائمة عمميات العمـ األساسية )ا
المكضحة سابقان, كبحساب تكرارات عمميات العمـ األساسية, 
كنسبة كجكدىا في محتكل كراس التجارب العممية لمقررات العمـك 
المطكرة بالمرحمة المتكسطة, أمكف التكصؿ إلى النتائج التالية: 

 (.4جدكؿ رقـ )

 4جدول 
 درجة تضمين عمميات العمم األساسية في كراس أنشطة العموم المطورة لمصف األول والثاني والثالث المتوسط

 المجموع الكمي كراس الصف الثالث كراس الصف الثاني كراس الصف األول 
النسبة  التكرار عمميات العمم األساسية

 المئوية
النسبة  التكرار الترتيب

 المئوية
النسبة  التكرار الترتيب

 المئوية
النسبة  التكرار الترتيب

 المئوية
 الترتيب

 1 25.92 359 2 20.63 85 1 30.57 144 1 25.89 130 المالحظة -1
 5 7.94 110 4 8.49 35 6 7.21 34 6 8.16 41 التصنيؼ -2
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 4 14.44 200 1 20.87 86 3 15.28 72 5 8.36 42 القياس -3
 2 17.9 248 1 20.87 86 4 13.8 65 2 19.32 97 االتصاؿ -4
 7 5.48 76 6 5.09 21 7 4.88 23 7 6.37 32 التنبؤ -5
 3 16.6 230 3 15.77 65 2 18.25 86 3 15.73 79 االستنتاج -6
استخداـ العالقات  -7

 المكانية, كالزمانية
55 10.95 4 9 1.91 8 12 2.91 7 76 5.48 7 

 6 6.2 86 5 5.34 22 5 8.06 38 8 5.17 26 استخداـ األرقاـ -8
  100 1385  100 412  100 471  100 502 المجمكع

 :يمي ما( 4) رقـ الجدكؿ مف يتضح
 كراس محتكل في تضمينان  األساسية العمـ عمميات أعمى -

, المالحظة عمميتي ىي المتكسطة بالمرحمة العممية التجارب
%(, 25.92) قدرىا نسبة عمى حصمتا حيث كاالتصاؿ

 عمميتي تكاجد نسبة كانت حيف في. التكالي عمى%( 17.90)
 التكالي عمى كقدرىا النسب بيف متكسطة كالقياس, االستنتاج

, التصنيؼ عمميات كحصمت%(, %14.44(, )16.60)
 كالتنبؤ, كالزمانية المكانية العالقات كاستخداـ األرقاـ كاستخداـ

%(, 7.94) التكالي عمى حصمت اذ متدنية نسب عمى
(6.20( ,)%5.48( ,)%5.48.) 

 المالحظة عمميتي تحقؽ نسبة أف سبؽ مما كيتضح كما     
 قد, األخرل األساسية بالعمميات مقارنة مرتفعة كانت كاالتصاؿ

 لممرحمة العممية التجارب كراس في التجارب كثرة ذلؾ يعكد
[ 11] عبدالفتاح دراسة إليو تكصمت ما مع يتفؽ كىذا, المتكسطة
 دراسة ككذلؾ[, 19] الفييدم كدراسة[ 7] جحجكح أبك كدراسة
 المالحظة عممية حصكؿ نتائجيا أظيرت كالتي[ 18] القطيش

 .تضميف نسبة أعمى عمى
 نسب عمى كالقياس, االستنتاج عمميتي حصمت حيف في     

 التجارب في القياسات استخداـ قمة الى يرجع قد كذلؾ متكسطة
 تكصمت ما مع ذلؾ كيتفؽ, العممية التجارب كراس في الكاردة
 ].19] الفييدم كدراسة[ 17] عبدالمجيد دراسة إليو

 كاستخداـ األرقاـ كاستخداـ, التصنيؼ عمميات كحصمت      
 كلعؿ, منخفضة نسب عمى كالتنبؤ, كالزمانية المكانية العالقات

 كىذا, تعقيد أكثر عقميو ميارات إلى تحتاج أنيا إلى يعزل ذلؾ
 ].19] الفييدم دراسة إليو تكصمت ما مع يتفؽ

 عممية حصكؿ نتائجيا أظيرت التي[ 18] القطيش كدراسة     
 أقؿ عمى األرقاـ كاستخداـ, كالزمانية المكانية العالقات استخداـ

 التي[ 7] جحجكج أبك دراسة مع ما نكعنا كيختمؼ, تضميف نسبة
 .متكسطة نسب عمى العمميات ىذه حصكؿ أظيرت

( 4) رقـ الجدكؿ مف يتضح الدراسية الصفكؼ مستكل كعمى -
 التجارب كراس في األساسية العمـ عمميات تضميف نسبة أف

 كاضح االختالؼ كظير متقاربة( كالثاني األكؿ) لمصفيف العممية
 المكانية العالقات كاستخداـ كاالتصاؿ القياس عمميات في

 فكاف الثالث الصؼ كراس في أما, األرقاـ كاستخداـ كالزمانية
 في تطابؽ عادت ما الصفكؼ بقية كبيف بينو اختالؼ ىناؾ

 كراس في متضمف ىك ما مع األرقاـ استخداـ عممية تضميف
 الصؼ مع التفكير ميارات بعض في كتقارب الثاني الصؼ
 العالقات كاستخداـ كالتنبؤ المالحظة عمميات في كما الثاني

 .كالزمانية المكانية
  عمميات تكزيع بيف تكازف شبو ىناؾ أف يتضح سبؽ مما     
, المتكسطة المرحمة لصفكؼ العممية التجارب كراس في العمـ

 في نفسيا األساسية العمـ عمميات عمى تركيزىا في كتقارب
 بيف أكثر بالتركيز تقارب ككذلؾ متكسط كالثاني األكؿ الصفيف
 العممية التجارب كراس في المتضمنة األساسية العمـ عمميات
 ذلؾ يعزل كقد, أخرل جية مف متكسط كالثالث الثاني لمصفيف

 .الصفكؼ عبر العمميات تمؾ تضميف في التدرج إلى
 :الثالث السؤالالنتائج المتعمقة ب

 ينبغي التي التكاممية العمـ عمميات ما" عمى السؤاؿ ىذا نص
 المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس في تضمينيا
 "السعكدية؟ العربية المممكة في المتكسطة بالمرحمة
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 عمى باالطالع الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى لإلجابةك        
 الحالية, بالدراسة العالقة ذات كالبحكث كالدراسات األدبيات

 عمميات ضكء في العمـك مقررات محتكل تقكيـ تناكلت كالتي
 يجب التي التكاممية العمـ بعمميات قائمة تحديد كتـ, العمـ

 المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس في تضمينيا

 عرضيا بعد السعكدية العربية المممكة في المتكسطة بالمرحمة
 عمميات خمس القائمة كضمت المحكميف, مف مجمكعة عمى

 ضبط, اإلجرائي التعريؼ, البيانات تفسير) كىي تكاممية
( 17) تحتيا يندرج كىذه ,(التجريب, الفركض فرض, المتغيرات

 (.5) رقـ جدكؿ في ذلؾ كيتضح, فرعيِّا متطمبان 
 5 جدول

 التكاممية العمم بعمميات قائمة
  عمميات العمم التكاممية م

  تفسير البيانات: -1
  التي تـ الحصكؿ عمييا. تفسير البيانات 1
  التمييز بيف العالقات الخطية كغير الخطية في جدكؿ 2
  تعميؿ سبب قائـ عمى االدلة المقنعة. 3
  الربط بيف السبب كالنتيجة لظاىرة معينة. 4

  التعريؼ االجرائي: -2
  تقديـ تعاريؼ عممية. 5
  االستعماؿ الدقيؽ لممصطمحات. 6
  االجرائية لألحداث اك االشياء بناءن عمى ما يالحظ اك ما يؤدم مف افعاؿ.صياغة التعاريؼ  7

  ضبط المتغيرات: -3
  تحديد العكامؿ المستقمة كالتابعة. 8
  الربط بيف المتغير المستقؿ كاثره في المتغير التابع. 9
  ضبط المتغيرات االخرل عدا العامؿ التجريبي. 10

  فرض الفركض: -4
  الفركض المالحظات اك االستنتاجات.صياغة  11
  صياغة فركض قابمة لالختبار. 12
  التمييز بيف الفركض الكصفية كالكمية. 13
  استبعاد الفركض التي ليس ليا صمة بحؿ المشكمة. 14

  التجريب: -5
  تصميـ تجربة لمتعرؼ عمى اثر متغير مستقؿ عمى متغير تابع اك اكثر. 15
  كفؽ خطكات منظمة. القياـ بتجربة 16
  الكصكؿ إلى نتائج كاضحة كفي كقت قصير. 17

 :الرابع السؤالالنتائج المتعمقة ب
 التكاممية العمـ عمميات تضميف درجة ما" عمى السؤاؿ ىذا نص
 بالمرحمة المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس في

 "السعكدية؟ العربية المممكة في المتكسطة
 محتكل بتحميؿ الباحث اـػػق ؽػػالساب السػػؤاؿ ىػػعم ةػػلإلجابك       

 بالمرحمة المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس
 سابقان, المكضحة التكاممية العمـ عمميات لقائمة كفقان  المتكسطة
 في كجكدىا كنسبة, التكاممية العمـ عمميات تكرارات كبحساب
 بالمرحمة المطكرة العمـك لمقررات العممية التجارب كراس محتكل

 :التالية النتائج إلى التكصؿ أمكف المتكسطة,
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 5 جدول
 متوسط والثالث والثاني األول لمصف العممية التجارب كراس في التكاممية العمم عمميات تضمين درجة

 المجموع الكمي كراس الصف الثالث كراس الصف الثاني  كراس الصف األول   
عمميات العمم 

 التكاممية
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة   التكرار الترتيب

 المئوية
النسبة  التكرار الترتيب

 المئوية
النسبة  التكرار الترتيب

 المئوية
 الترتيب

 2 28.33 155 2 37.01 67 2 27.68 49 3 20.63 39 تفسير البيانات -1
 3 6.21 34 3 4.97 9 3 10.16 18 2 3.7 7 التعريؼ اإلجرائي -2
 5 18 1 5 55 1 5 0 0 5 0 0 ضبط المتغيرات -3
 4 2.01 11 4 3.31 6 4 1.69 3 4 1.05 2 فرض الفركض -4

 1 63.25 346 1 54.14 98 1 60.45 107 1 74.6 141 التجريب -5
  100 547  100 181  100 177  100 189 المجمكع

 :يمي ما( 5) رقـ الجدكؿ مف يتضح    
 بكراس تضمينيا درجة في نسبة أعمى التجريب عممية نالت -

%(, 63.25) قدرىا بنسبة المتكسطة بالمرحمة العممية التجارب
 بمغت بنسبة البيانات تفسير عممية كبير كبفارؽ يمييا

 جدنا كبير كبفارؽ اإلجرائي التعريؼ عممية ثـ%(, 28.33)
 عمى الفركض فرض عممية كحصمت%(, 6.21) قدرىا بنسبو
 ضبط عممية تضميف نسبة ككانت%(, 2.1) بمغت متدنية نسبة

 (.%18) كقدرىا نسبة األقؿ ىي المتغيرات
 العممية التجارب كراس محتكل أف سبؽ مما يتضحك      

 يمييا, التجريب بعممية كبير بشكؿ اىتـ قد المتكسطة بالمرحمة
 بقدر اإلجرائي التعريؼ عممية ثـ, البيانات تفسير عممية

 كضبط الفركض فرض عمميتا عمى يركز كلـ, منخفض
 عممية أف إلى يعكد ذلؾ كلعؿ, الكافي بالشكؿ المتغيرات
 عممية أعمى كىي األخرل العمـ عمميات جميع تشمؿ قد التجريب

 إليو تكصمت ما مع يتفؽ كىذا, التكاممية العمـ عمميات مف
 أبك كدراسة ,[18] القطيش كدراسة[, 19] الفييدم دراسة

 تمؾ نتائج أظيرت حيث[, 11] الفتاح عبد كدراسة[ 7] جحجكح
, األكلى بالدرجة التجريب عممية عمى كاف التركز أف الدراسات

 .البيانات تفسير عممية عمى متكسط بشكؿ التركيز مع
 نسبة كانت فقد الدراسية الصفكؼ مستكل عمى أما       
, التجريب لعمميات العممية التجارب كراس محتكل تضميف
 متطابؽ تركيز مستكل في المتغيرات كضبط, الفركض كفرض
 عمى التركيز في اختالؼ ككاف, المتكسطة المرحمة صفكؼ عبر

 الصؼ كراس بيف اإلجرائي كالتعريؼ البيانات تفسير عمميتي
 جاءت التي متكسط كالثالث الثاني الصفيف ككراس متكسط األكؿ

 ركزت حيث العمميتيف ىاتيف عمى تركيزىا مدل في متطابقة
 .أكبر بشكؿ البيات تفسير عمى
 العممية التجارب كراس محتكل أف سبؽ مما يتضحك       

 عممية عمى ركز المتكسطة بالمرحمة المطكرة العمـك لمقررات
 ثـ, األخرل العمميات عف كبير كبفارؽ, األكلى بالدرجة التجريب
 التعريؼ عمميات عمى يركز كلـ, البيانات تفسير عممية

 ذلؾ يعزل كقد ,المتغيرات كضبط, الفركض كفرض, اإلجرائي
 العمـ عمميات تشمؿ قد سابقان  ذكرنا كما التجريب عممية أف إلى

 عممية عمى يركز أف المؤلؼ رأل لممحتكل كاختصاران , األخرل
 التكاممية العمـ عمميات مف غيرىا عف أكبر بشكؿ التجريب
 كفرض, اإلجرائي التعريؼ عمى التركيز عدـ أما, األخرل
 أنسب ألنيا السبب يككف فقد المتغيرات كضبط, الفركض
 الفييدم دراسة نتائج مع يتفؽ كىذا, المتقدمة الدراسية لممراحؿ

 تركيز حيث مف[, 7] ججكح أبك كدراسة[, 18] كالقطيش[, 19]
 .أكبر بشكؿ التجريب عممية عمى المحتكل

 . التوصيات7
 يكصي الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج ضكء في      
 :يمي بما الباحث

 العمـك لمقررات العممية التجارب كراس محتكل تضميف -1
 عمميات عمى تحتكل عممية أنشطة المتكسطة لممرحمة المطكرة
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, كالزمانية المكانية العالقات كاستخداـ, االرقاـ كاستخداـ, التنبؤ
 .أكبر بشكؿ كالقياس كالتصنيؼ

 العمـك لمقررات العممية التجارب كراس محتكل تضميف -2
 عمميتا عمى تحتكل عممية أنشطة المتكسطة لممرحمة المطكرة
 بالشكؿ تتكفراف لـ إنيما حيث الفركض كفرض, المتغيرات ضبط
 .الكافي

 كراس محتكل في العمـ عمميات تكزيع نسب في التكازف -3
 .الدراسية لمصفكؼ العممية التجارب

 كعبر, الكاحد الكراس محتكل في العمـ عمميات تنكيع -4
 .المختمفة الصفكؼ في األنشطة محتكل

 العمـك لمقررات العممية التجارب كراس محتكل مراجعة -5
 تطكيرىا ثـ كمف, دكرية بصفة كتقكيميا المتكسطة بالمرحمة
, العالمية االتجاىات مع كلتتكافؽ, المختمفة العمـ عمميات لتراعي

 .العممية كالمستجدات
 المراجع

 أ. المراجع العربية
الجيكرم, ناصر عمي. كالخركصي, ىدل سيؼ. تحميؿ  [1]

"تحميؿ محتكل كتاب العمـك لمصؼ الثامف  .(2010)
األساسي في سمطنة عماف في ضكء متطمبات مشركع 

(TIMSS)."  المؤتمر العممي الرابع عشر: التربية العممية
, الجمعية المصرية لمتربية كالمعايير الفكرة كالتطبيؽ

 .203 - 167العممية, 

, دار 3, ط"تعميـ العمـك لمجميع" (2011خطايبة, عبداهلل ) [2]
 المسيرة لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.

ية عمميات "التدريس باستراتيج (2003عبدالسالـ, مندكر ) [3]
ق مف المكقع 10/11/1433استرجعت بتاريخ  العمـ"
 www.9ndog.com/up//uploads/files/9كتركني:لاإل

ndog-278b68e9b0.doc 

" (2004الحصيف, عبداهلل عمي ) [4] , 5ط ."تدريس العمـك
 .: السعكديةمرامر لمطباعة, الرياض

 ق(.1420النجدم, أحمد, كراشد, عمي, عبداليادم, منى ) [5]
" : , دار الفكر العربي, القاىرة"المدخؿ في تدريس العمـك

 .مصر

ة "مناىج العمـك الطبيعي (2010عمياف, شاىر ربحي ) [6]
, دار المسيرة لمنشر 1ط "كطرؽ تدريسيا النظرية كالتطبيؽ

 كالتكزيع, عماف, األردف.

"مدل تكافر عمميات العمـ في  (2008أبك جحجكح, يحي ) [7]
مجمة جامعة كتب العمـك لمرحمة التعميـ األساسي بفمسطيف "

, جامعة 5, ع22, ـالنجاح لألبحاث )العمـك اإلنسانية(
 .1420 - 1385النجاح, 

" (2002عمي, محمد السيد ) [8]  "التربية العممية كتدريس العمـك
 , دار المسيرة, عماف, األردف.1ط

 الشركؽ دار ,العمـك تدريس أساليب (1996)عايش  زيتكف, [9]
 .األردف ,عماف كالتكزيع, لمنشر

"ميارات  (1998ركاشدة, إبراىيـ, كخطايبة, عبداهلل ) [10]
عمميات العمـ لدل طمبة المرحمة اإللزامية في األردف في 

أبحاث اليرمكؾ, سمسمة تعممية", -ضكء متغيرات تعميمية
 .278 - 249, 2, ع14, ـكاالجتماعيةالعمـك اإلنسانية 

"دراسة تحميمية لألنشطة العممية  (1999عبدالفتاح, ىدل ) [11]
كاألسئمة المتضمنة في كتاب العمـك لمصؼ الثاني 

المؤتمر العممي الثالث اإلعدادم في ضكء عمميات العمـ", 
لمجمعية المصرية لمتربية العممية, مناىج العمـك لمقرف 

ـ, 1999يكليك  28-25, رؤية مستقبمية الحادم كالعشركف
(1 ,)247 - 282. 

"مدل تضميف محتكل منيج  (2000فراج, محسف ) [13] 
العمـك بالمرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية ألبعاد 

, مجمة التربية العمميةالعمـ كعممياتو كفيـ التالميذ ليا", 
 .41 - 1, 2, ع3ـ
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"فيـ طمبة  (2001, حسيف )خطايبة, عبداهلل, كبعارة[14] 
ردنية الرسمية في كميات العمـك في الجامعات األ الكيمياء

مجمة اتحاد لميارات عمميات العمـ األساسية كالمتكاممة". 
, 2, ع 1سكريا, ـ - الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس

171 - 194. 

"عمميات العمـ  (2003الشعيمي, عمي, كخطايبة, عبداهلل )[15] 
ساسية المتضمنة في األنشطة العممية لكتب العـك األ

في  لمصفكؼ األربعة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي
, 1 , ع4 , ـمجمة العمـك التربكية كالنفسية", سمطنة عماف

 .196 - 159جامعة البحريف 

تقكيـ كراسة التدريبات " (2003عبداليادم, جماؿ الديف ) [16]
كاألنشطة لمناىج العمـك بالمرحمة االبتدائية في ضكء 

مجمة أساليب االتصاؿ البصرية كعمميات العمـ األساسية", 
 .27 - 1, 2 , ع6 ـ .التربية العممية

"مدل تناكؿ محتكل منيج  (2004عبدالمجيد, ممدكح ) [17]
كعممياتو كفيـ العمـك بالمرحمة اإلعدادية ألبعاد طبيعة العمـ 

 - 103, 3, ع 7, ـ مجمة التربية العمميةالطالب ليا", 
144. 

" عمميات العمـ المتضمنة في  (2012القطيش, حسيف ) [18]
دليؿ المعمـ لألنشطة كالتجارب العممية لكتب العمـك 

 مجمة جامعة القدس المفتكحةبالمرحمة األساسية باألردف "
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EXPERIMENTS' BOOK OF THE 
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ARABIA 
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ABSTRACT_ This study aimed to provide a list of basic and integrated scientific processes which 

should be embedded in the workbook for the developed science course in the intermediate grade in 

the Kingdom of Saudi Arabia. It also aimed to decide to which extent they are embedded in the 

science workbooks for the intermediate stage. The sample of the study consisted of all experiments 

in the science workbooks for the intermediate stage which are taught in the year 1435/1436. The 

researcher used the descriptive analytical approach and designed a content analysis card for this 

purpose. The results showed similarity in the percentage of embedding basic scientific processes 

in the workbooks where observation, communication and deduction processes gained the highest 

percentage respectively, whereas the percentage of the use of numbers processes, prediction and 

the use of place and time relations were very low. For the integrated scientific processes, the 

highest percentage was the process of experimentation with 63.25% followed by data explanation 

with (28.33%) while the other processes registered very low percentages which were 6.21% for 

the procedural definition followed by assuming assumptions with (2%) while variable fixing 

registered the lowest with only (0.18%). The researcher recommends embedding scientific 

experiments containing the processes of using numbers, prediction, using place and time relations, 

procedural definition, assuming assumptions and fixing variables in a wider range in the content 

of the workbooks of the developed science courses for the intermediate stage.  

KEYWORDS: scientific processes, Science books, Intermediate stage. 


