
 Print  ISSN 2709-9199                                مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم       
 Online ISSN 2790-0185                                                            2222 - 2العدد  

 

54 
 

المتهسط في ضهء معايير الجهدة الذاممة لممناهج  األوللمرف  تقهيم كتاب العمهم
 الدراسية

 د أحمد حمزة عبهد

 تربية النجف األشرف

 ممخص البحث :

العمؽـ )الجدء ىجؼ البحث التعخؼ عمى مجى تؽافخ معاييخ الجؽدة الذاممة لمسشاىج الجراسية في كتاب 
ـ , ومؼ أجل تحقيق اليجؼ فقج قاـ الباحث 9191-9102الستؽسط لمعاـ الجراسي  الثاني( لمرف األوؿ

بإعجاد أداة البحث خاصة بسعاييخ الجؽدة الذاممة لمسشاىج الجراسية , والتي تكؽنت مؼ ) ستة معاييخ( ىي 
ؽـ واألشكاؿ التؽضيحية , جؽدة أساليب 3 جؽدة األىجاؼ , جؽدة السحتؽى , جؽدة األنذطة , جؽدة الخس

التقؽيػ , جؽدة اإلخخاج الفشي , عخضت برؽرتيا األولية عمى عجد مؼ السحكسيؼ مؼ أجل التحقق مؼ 
( مؤشخًا فخعيًا مؽزعًا عمى معاييخ 92مؼ )مكؽنة  صجقيا وصالحيتيا , وكانت األداة بريغتيا الشيائية 

%( , مسا يعشي أف 01اب لػ يرل إلى الشدبة السحكية وىي )الجؽدة , أظيخت نتائج التحميل أف الكت
قياسًا إلى الشدبة السحكية التي قخرىا  الكتاب لػ يرل إلى معاييخ الجؽدة الذاممة لمسشاىج الجراسية

, وكانت أقل السعاييخ تحققًا ىسا معيار )األنذطة ( ومعيار ) اإلخخاج الفشي لمكتاب( , وبشاء  السحكسيؼ
 بحث خخج الباحث بعجد مؼ التؽصيات والسقتخحات .عمى نتائج ال

 لسشاىجا , معاييخ الجؽدة ,العمـؽ ,تقؽيػ 3  كممات مفتاحية
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Abstract 

The aim of the research is to identify the availability of comprehensive quality 

standards for curricula in the Science Book (Part Two) for the first intermediate 



 Print  ISSN 2709-9199                                مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم       
 Online ISSN 2790-0185                                                            2222 - 2العدد  

 

54 
 

grade for the academic year 2019-2020. They are: quality of objectives, quality 

of content, quality of activities, quality of graphics and illustrations, quality of 

evaluation methods, quality of artistic output. They were presented in their 

initial form to a number of arbitrators in order to verify their validity and 

validity, and the tool in its final form consisted of (49) sub-indicators. 

Distributed by quality standards, the results of the analysis showed that the book 

did not reach the spoken percentage, which is (70%), which means that the book 

did not reach the comprehensive quality standards for the curricula compared to 

the spoken percentage decided by the arbitrators, and the least achieved 

standards were the (activities) standard. And the criterion (technical output of 

the book), and based on the results of the research, the researcher came up with 

a number of recommendations and suggestions. 

Keywords: evaluation, science, quality standards, curricula 

 

 الفرل األول : التعريف بالبحث 

 مذكمة البحث : 

ومتطمبًا عرخيًا ييجؼ إلى تحديؼ , بات وجؽد معاييخ لمجؽدة في السؤسدات التعميسية ىجفًا تدعى إليو 
عبخ  العخاقية وزارة التخبية ياجؽدة عسميتي التعمػ والتعميػ , ويعدز ىحا السطمب الجعؽات التي وجيت

مؼ عسميا  ءابج ضخورة اعتساد الجؽدة الذاممة في كل مفرل مؼ مفاصميا الستعجدة عمىمجيخياتيا 
السؤسدي وصؽاًل إلى السجرسة والسجرس والطالب والكتاب السجرسي وعقجت مؼ أػجل ذلغ نجوات 

  ومؤتسخات.

ألساس التي يدتخجميا كل مؼ السجرس والطالب عمى حج وألف السشيج الجراسي يعج العسؽد الفقخي واألداة ا
رضا السدتفيجيؼ مؼ العسمية التعميسية  والخجمات  وفقوفة إلى كؽنو السعيار التي يتحجد اسؽاء , إض

والتي تزسؼ ليػ االنتقاؿ إلى مخحمة أو صف دراسي آخخ تبعًا  ,التعميسية  السقجمة ليػ مؼ خاللو
 الكتاب السجرسي .  لشجاحيػ في اجتياز السشيج أو
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ونعخًا ألف كتاب العمؽـ لمرف األوؿ الستؽسط مؼ الكتب التي تػ تحجيثيا مؤخخًا , فإف الؽقؽؼ عمى نقاط 
ضعفو وقؽتو عبخ تقؽيسو , يسثل عسمية ىامة وضخوية لمحكػ عمى مجى جؽدتو ومالئستو لمطمبة , ومؼ 

ني لمرف األوؿ الستؽسط في ضؽء معاييخ الجؽدة الجدء الثا–ىشا يأتي البحث الحالي لتقؽيػ كتاب العمؽـ 
 الذاممة لمسشاىج الجراسية . 

 هدف البحث : 

 ييجؼ البحث الحالي إلى 3 

التعخؼ عمى مجى تؽافخ معاييخ الجؽدة الذاممة لمسشاىج الجراسية في كتاب العمؽـ )الجدء الثاني(  -
 الستؽسط .  األوؿلمرف 

 تتسثل باآلتي 3  أهمية البحث :

لمجؽدة الذاممة لمسشاىج الجراسية ما تقجمو لمسدؤوليؼ في وزارة التخبية العخاقية مؼ معاييخ واضحة  -
 وواقع تطبيقيا عمى الكتب الجراسية . 

تكسؼ أىسيتيا في تقؽيػ جؽانب القؽة والزعف في كتاب العمؽـ لمرف األوؿ , وبالتالي إتخاذ ما  -
جؽانب القرؽر , وبالتالي تطؽيخ كتاب العمؽـ نحؽ يمـد في تعزيج جؽانب القؽة , والؽقؽؼ عمى 

 األحدؼ . 
يقجـ البحث أداة عمسية تتسثل بػػ ) تحميل السحتؽى ( وفقًا لسعاييخ محجدة لمتقؽيػ والحكػ  تػ  -

إعجادىا , يسكؼ أف يدتفيج مشيا الباحثؽف في إجخاء دراسات مذابية لسشاىج دراسية مختمفة ولسؽاد 
 دراسية عجيجة. 

خه البحث مؼ إضافة نعخية وإجخائية , يسكؼ أف تغشي البحث في مؽضؽع الجؽدة الذاممة ما يؽف -
لمسشاىج الجراسية , وضخورة اعتسادىا كأولؽية تعميسية كبخى تجفع بعسميتي التعمػ والتعميػ نحؽ 

 األماـ . 

 

 يقترخ البحث عمى 3  حدود البحث :
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ـ 9191-9102( والسؽزع عمى الطمبة لمعاـ الجراسي كتاب العمؽـ لمرف األوؿ الستؽسط ) الجدء الثاني 
 , واستثشيت مقجمة الكتاب وعشاويؼ الؽحجات الجراسية .

 

 تحديد المرطحات : 

 عّخفو كل مؼ 3جؽدة الكتاب السجرسي 3 

3ىي مؽاصفات الكتاب السجرسي التي تفي بأىسيتو , وتحقق مسيداتو وتتالفى  (2002)إسكاروس ودمحم, 
مقاومات بشائو , إذا تؽافخت ىحه السؽصفات تتحق الجؽدة الشؽعية لمكتاب  خاعيعيؽبو وتفعل وظائفو وت

 (3091 9110)إسكاروس ودمحم , السجرسي .  

ىؽ تؽافق الذخوط والسؽاصفات الؽاجب تؽافخىا في الكتاب السجرسي السقخر مع  (:2002)حمس, 
السعاييخ الدميسة الستعارؼ عمييا , وصؽاًل لمتعميػ والتعمػ الفاعل السؤدي لتؽليج األفكار واإلبجاع لسؽاجية 

 ( 5 91103)حمذ, الحياة العسمية بأقل جيج وتكمفة .

يحقق اىجافو بالؽجو  زمى التي يتػ عسميا في الكتاب السجرسي لكيىؽ الطخيقة الف ( : 2012)الجبيل ,  
 (.   39  9102االكسل وفق معاييخ محجدة ) الجبيل , 

يعخؼ الباحث جؽدة الكتاب السجرسي 3 ىؽ عجد مؼ معاييخ الجؽدة الذاممة لمسشاىج الجراسية وتتسثل و 
صيحية , وأساليب التقؽيػ , واإلخخاج الفشي , بجؽدة 3 األىجاؼ والسحتؽى واألنذطة والخسؽـ واألشكاؿ التؽ 

والتي عمى ضؽئيا يتػ تقؽيػ كتاب العمؽـ )الجدء الثاني( لمرف األوؿ الستؽسط وفق األداة السعجة ليحا 
 الغخض. 

 

 

 

 خمفية نظرية 
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 مقدمة 

الجؽدة الذاممة ال بج أف تبجأ في اإلنداف ألنيا مشتج عقل وجيج إنداني في األساس , ومؼ ثػ فإنو ما لػ 
تتؽافخ الجؽدة في اإلنداف انعجمت في غيخه, سؽاء أكاف ىحا غيخ مشتج مادي أو مشتجًا بذخي إنداني , 

خالؿ ميجاف صشاعي , وإنسا  ويسكؼ القؽؿ مؼ ىشا بأف فكخة الجؽدة الذاممة ما كاف يشبغي أف تعيخ مؼ
وإف ىحه الفكخة لؽ تحققت  -أي التعميػ –كاف يشبغي أف تبجأ وتشذأ وتعيخ وتتطؽر في ميجاف بشاء البذخ 

 ( 395 9102في بشاء اإلنداف لكتفيشا بحلغ وجؽدىا  في غيخه.  )الطخوانة , 

وفق معاييخ محجدة وقياسية , وىحه السفيؽـ دخل إلى مجاؿ التعميػ مؼ أجل تحقيق أقرى إنتاجية فييا 
ويسكؼ القؽؿ أف الجؽدة الذاممة في مجاؿ تعميػ بأنيا استحزار احتياجات الستعمسيؼ والسجتسع , وجسيع 
السدتفيجيؼ مؼ خجمة التعميػ داخل السؤسدات التعميسية وخارجيا , ورغباتيػ و ووضع البخامج التعميسية 

ات والخغبات بجرجة تتالءـ وتؽقعات السدتفيجيؼ وتشاؿ عمى وفق معاييخ تزسؼ االستجابة لتمغ الحاج
رضاىػ , وتكؽف ىحه البخامج خاضعة لمتحديؼ والتطؽيخ السدتسخيؼ تبعًا لستطمباتيػ وحاجتيػ ومايحجث 

 ( 95 91053)عطية ,مؼ تطؽرات وتغيخات في مجاالت الحياة السختمفة. 

ا العامميؼ في السجاؿ التخبؽي والتعميسي , وذلغ جسمة الجيؽد السبحولة والتي يقـؽ بيكسا إنو يذيخ إلى 
مؼ أجل رفع مدتؽى التعميػ مؼ طالب وصف دراسي ومجرسة ومخحمة دراسية , بسا يتشاسب ومتطمبات 
السجتسع , ويتػ ذلغ مؼ خالؿ تطبيق مجسؽعة مؼ السعاييخ أو السؽاصفات التعميسية والتخبؽية الالزمة مؼ 

 ( 059 91193فمية والدكي, يػ .  أجل رفع مدتؽى التخبية والتعم

إف األخح بالجؽدة  الذاممة بالجؽدة في التعميػ يسكششا مؼ تحقيق التشسية والتقجـ ووفقًا عمى ما تقجـ فإف 
 , ويسكؼ تحجيج الجؽدة  وصفاتيا في العسمية التعميسية بسا يمي3 

 السشاىج السجرسي مشاسب لحاجات السجرسة واىتساماتيا وأىجافيا . - أ
 تقؽيػ يكيذ بجقة مجى اكتداب الطمبة لمسعمؽمات . نعاـ - ب
  ندبة احتفاظ عالية وندبة تدخب مشخفزة . - ت
)البيالوي وآخخوف   ندبة نجاح عالية أكثخ مؼ تمغ التي تحخزىا كتب دراسية بشؽعية أقل جؽدة.   - ث

 ,9102 302) 
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 الكتاب المدرسي 

تعميسية ألنو يحتؽي عمى أكبخ قجر مسكؼ إف الكتاب السجرسي يسثل أىػ  مرجر تعميسي في السؤسدات ال
مؼ السشياج السقخر , ويفخ مدتؽيات عالية مؼ الخبخات التعميسية السؽجية لتحقيق األىجاؼ التعميسية التي 
يخاد تحكيقيا وىؽ بحلغ يحتل مكانة كبيخة ومسيدة في السشيج التعميسي والشعاـ التعميسي بذكل عاـ بؽصفو 

 ( 999 3 9101)عطية ,  لتي تتؽافخ في البيئات التعميسية . أيدخ السرادر التعميسية ا

يعج السجرس ىؽ محؽؿ العسل السجرسي , وأداتو في ذلغ ىؽ استخجامو لمكتاب السجرسي  كعشرخ ىاـ  و
في ىحا العسل , وعمى قجر إدراؾ السجرس ألىسية الكتاب السجرسي , وفيسو لطبيعتو وتؽجيياتو وحجوده , 

أسمؽبًا محجدًا مع يكؽف استخجاـ الكتاب محققا لؽظائفو ,  وبجونو يكؽف عسل السجرس صعبًا في تحجيج 
طمبتو , فيؽ مرجره األساس في التعخؼ عمى السادة العمسية السدمع تجريديا مؼ قبمو, وىؽ أيزا مخجعو 
في إعجاد دروسو , وبالتالي فإف تشعيػ الكتاب السجرسي ووضؽحو يخشج السجرس عمى خارطة تعميسيو في 

تؽي عمى الحج السطمؽب مؼ السعمؽمات , أف يكتذف أيؼ ىؽ وإلى أي وجية يتجو , فالكتاب السجرسي يح
وكمسا كانت األفكار فيو مشطكية تخبط التعمػ الحالي بالتعمػ الدابق مؼ الحقائق الستدمدمة وبأسمؽب عخض 

 (091 91103)إسكاروس ودمحم , فيو مؼ اإلثارة  والجحب , يداعج عمى زيادة تحريل الطمبة .  

 

 يأتي3  وتتزح أىسية الكتاب السجرسي مؼ خالؿ ما

 ىؽ مؼ أكثخ الؽسائل التعميسية فاعمية وكفاءة في مداعجة السجرس والطالب . -0
يسثل عشرخًا ال غشى عشو في أي عسل تخبؽي , فيؽ دليل أساسي لسحتؽاه وطخائق تجريدو  -9

 وعسميات التقييػ .
بجرجة  تبخز أىسية الكتاب السجرسي في البمجاف التي يكؽف فييا التعميػ مخكديًا وتعتسج السجارس -1

 كبيخة عمى الكتب السجرسية السؽحجة .
تدداد أىسيتو عشجما يكؽف السخجع الخئيذ لمطالب والسجرس , وغياب الكتب السداعجة أو نجرتيا ,  -9

 ( 3910 9109وغيخىا مؼ وسائل التعميػ .  )بحخي, 
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 دواعي تطبيق معايير الجهدة في المنهج الدراسي 

 لتطبيق معاييخ الجؽدة في السشيج الجراسي دواٍع مشيا 3 

 التطؽر التكشؽلؽجي , وظيؽر مجتسع السعخفة )صشاعة وإنتاج السعخفة(. -
احتياجات سؽؽ العسل , والحي يحتاج لسيارات معيشة تتحقق بتطؽيخ السشاىج الجراسية مؼ  ةمخاعا -

 خالليا تطبيقيا لسعاييخ الجؽدة.
ثقافي بيؼ مختمف الجوؿ , وظيؽر مؽاصفات االعتساد األكاديسي و ذلغ العؽلسة  واالحتكاؾ ال -

 لسؽاصمة التعميػ في أي مكاف مؼ في العالػ  والتي يرل إلييا الستعمػ .
التطؽر السدتسخ في عمػ الشفذ والرحة الشفدية , وظيؽر مفاليػ ججيجة تجفع باستسخار نحؽ  -

 التغييخ الجائػ في مشاىج التعميػ . 
اليب تكشمؽجيا التعميػ وتطؽرىا , وضخورة مخاعاة السشيج ليا.  )البؽىي وآخخوف , أدوات وأس -

9101 319 ) 

 الفرل الثالث : إجراءات البحث  

استخجـ الباحث السشيج الؽصفي متسثاًل بأسمؽب أو طخيقة ) تحميل السحتؽى( الحي ىؽ  منهج البحث :
ف جانب السؽاد التعميسية سؽاء كانت مشطؽقة أو أحج األساليب الذائعة السؽضؽعية التي تدتخجـ في وص

 (.3010 9225مكتؽبة أو مخئية , وذلغ في صؽرة كسية )المقاني, 

ضػ مجتسع البحث كتاب العمؽـ لمرف األوؿ الستؽسط , والسؽزع عمى الطمبة 3  مجتمع البحث وعينته
في العخاؽ , أما عيشة البحث فقج تحجد في ) الجدء الثاني( مؼ الكتاب  9191-9102في العاـ الجراسي 

 مع استبعاد السقجمة وعشاويؼ الؽحجات الجراسية , والججوؿ اآلتي يسثل الؽحجات الجراسية لكتاب العمؽـ 3 

 الجزء الثاني –( الهحدات الدراسية في كتاب العمهم 1جدول )

 عجد الرفحات عجد فرؽليا  عشؽانيا  الؽحجة
 92-2 9عمػ االحياء  األولى 
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 والتكشؽلؽجيا
 22-10 1 بشاء جدػ الكائؼ الحي الثانية
 20-21 9 الؽراثة والتطؽر الثالثة 

( صفحة مؽزعة عمى ثالثة وحجات دراسية 20يتزح مؼ خالؿ الججوؿ أف عجد صفحات الكتاب ىي )
وسبعة فرؽؿ , قاـ الباحث بتحميميا مدتبعجًا الرفحات التي تزػ عشؽاف الؽحجة الجراسية ومقجمة الكتاب 

 فقط . 

تػ إعجادىا والتي تسثمت بقائسة معاييخ لمجؽدة الذاممة لمسشاىج الجراسية , وذلغ بعج إطالع  أداة البحث :
الباحث عمى عجد مؼ السرادر الستعمقة بسؽضؽع الجؽدة الذاممة , والجراسات التي تشاولت تقؽيػ الكتب 

ؼ السحكسيؼ في الجراسية ال سيسا كتب العمؽـ , وتػ الخخوج بتمغ القائسة بعج عخضيا عمى مجسؽعة م
السشاىج وطخائق تجريذ العمـؽ , وبعج األخح بالسالحعات والتعجيالت فقج  تكؽنت برؽرتيا الشيائية مؼ 

( معاييخ رئيدة ىي 3 ) جؽدة االىجاؼ, جؽدة السحتؽى , جؽدة األنذطة, جؽدة الخسؽـ واألشكاؿ 2)
شخًا فخعيًا تؽزعت عمى ( مؤ 92ت )التؽضيحية, جؽدة أساليب التقؽيػ, جؽدة اإلخخاج الفشي( , كسا ضس

 ( يؽضح أداة التحميل .0السعاييخ, والسمحق )

3 اعتسج الباحث عمى )الفكخة الرخيحة( والتي تعج أكثخ وحجات التحميل استخجامًا , وتسثل  خطهات التحميل
الجسمة بديطة أو مخكبة يذار ليا بذكل صخيح ومباشخ إلى معيار أو حكػ مخغؽب فيو , أما وحجة 

 التعجاد فكانت التكخارات وتحؽيميا إلى ندب مئؽية لغخض التحميل . 

إف ثبات التحميل يعشي درجة اتفاؽ لعشاصخ السحتؽى عشج تحميل الكتاب السجرسي , أي  ثبات التحميل :
درجة االتفاؽ بيؼ باحثيؼ أو أكثخ ويحرمؽا عمى نفذ الشتائج إذا طبقؽا نفذ السحتؽى , أو االتداؽ عبخ 

)بحخي, بسعشى أف يحرل السحمل عمى نفذ الشتائج  لشفذ االسحتؽى عمى فتخات متباعجة . الدمؼ 
9109 3919 ) 

 وقج استخجـ الباحث نؽعيؼ مؼ الثبات ىسا3 

 الثبات عبخ الدمؼ 3 وتػ حدابو مؼ خالؿ قياـ الباحث بإعادة التحميل بعج ثالثيؼ يؽماً .  -0
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االتفاؽ بيؼ السحمميؼ 3 استعاف الباحث بسحمل خارجي مؼ اختراص السشاىج وطخائق تجريذ العمـؽ   -9
مؼ ذوي الخبخة في تحميل السحتؽى , وتػ اختيار عيشة عذؽائية مؼ تسثمت بالؽحجة  الثالثة مؼ مجتسع 

 الستخخاج معامل االتفاؽ فقج استخجمت معادلة ىؽلدتي وىي3 و .البحث 
 

 

 

= عجد الفئات التي تػ االتفاؽ عمييا بيؼ الباحث ونفدو أو بيشو M= معامل الثبات , CRحيث أف 
= مجسؽع الفئات التي حمميا N2= مجسؽع الفئات التي حمميا الباحث األوؿ ,N1وبيؼ باحث أخخ , 

 (992 91093)الياشسي وعطية , الباحث األوؿ والباحث الثاني .    

 ثبات 3 والججوؿ اآلتي يؽضح معامالت ال

 ( معامالت ثبات التحميل2جدول )

 قيسة معامل الثبات نؽع الثبات 
 %21  االتفاؽ عبخ الدمؼ 

 %11 االتفاؽ بيؼ السحمميؼ 
 ججا. يتزح مؼ الججوؿ أف معامالت الثبات عالية 

%( كسعيار محكي لمحكػ عمى جؽدة 301 تػ اعتساد ندبة) تحديد الندبة المحكية لمقارنة نتائج التحميل
الكتاب ومقارنة نتائج التحميل , وذلغ حدب رأي السحكسيؼ والخبخاء الحيؼ استطمعت آرائيػ في استبانة 

 مخررة ليحا الغخض .

 3 استخجـ الباحث التكخارات والشدب السئؽية , ومعادلة ىؽلدتي لسعخفة اإلتفاؽ .  الهسائل اإلحرائية

 الفرل الرابع :عرض النتائج وتفديرها

كانت الشتائج الستحرمة بتحميل محتؽى كتاب العمؽـ )الجدء الثاني( لمرف األوؿ الستؽسط  كسا مؽضح 
 في الججوؿ اآلتي 3 
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( الندب المئهية لمعايير الجهدة الذاممة المتحققة في كتاب العمهم ) الجزء الثاني( لمرف 3جدول )
 األول المتهسط

  ت
 معايير الجهدة الذاممة

عدد 
المؤشرات 

 الفرعية

عدد 
 المؤشرات
 المتحققة 

 منها

 
الندب 
 المئهية

 
 الندبة المحكية

  %29 0 00 جهدة االهداف 0
 
 

01% 
 

 %00 5 0 جهدة المحتهى  9
 %91 1 0 جهدة األنذطة 1
 %05 2 1 جهدة الرسهم واألشكال 9
 %20 9 2 جهدة أسئمة التقهيم 5
 %21 2 01 اإلخراج الفني جهدة 2

 %21 10 92 السجسؽع
( مؼ 10( أف كتاب العمؽـ ) الجدء الثاني( لمرف األوؿ الستؽسط قج حقق )1يتزح مؼ الججوؿ ) 

( مؤشخًا وبشدبة مئؽية  92السؤشخات الفخعية لسعاييخ الجؽدة الذاممة مؼ عجد السؤشخات الكمية البالغة )
شدبة مئؽية قجرىا %( , حيث كاف أكثخ معيارًا لسؤشخاتو الفخعية ىؽ )جؽدة الخسؽـ واألشكاؿ( وب21)
 %(.91ؽدة األنذطة( وبشدبة مئؽية )%( , أما أقميا فكاف معيار )ج05)

 االستنتاجات 

 :مؼ خالؿ نتائج البحث يدتشتج الباحث  أف 

%( وىحا يعشي أف كتاب العمـؽ ) الجدء الثاني( لمرف األوؿ 01لػ يرل الكتاب إلى الشدبة السحكية )-1
ة السطمؽبة مؼ معاييخ الجؽدة الذاممة لمكتاب السجرسي) أي عجـ مطابقتو الستؽسط لػ يحقق الشدبة السئؽي

 لسعاييخ الجؽدة( . 

جؽدة األنذطة كانت األقل بيؼ بكية معاييخ الجؽدة الذاممة , وىؽ مؤشخ عمى قمة اىتساـ مؼ واضعي -9
 جدة. الكتاب في تزسيؼ أنذطة عمسية تعدز الفيػ العمسي لجى الطمبة وتشسي ميارات عقمية مح
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جؽدة اإلخخاج الفشي مؼ حيث شكمو وتشعيسو وتختيبو بحاجة إلى االعتشاء بو , ليكؽف أكثخ تذؽيقًا -1
 وجحبًا لجى الطمبة .

 التهصيات 

 في ضؽء ما تػ التؽصل إليو يؽصي الباحث باآلتي3

اب السجرسي , إعادة الشعخ في تأليف كتاب العمؽـ )الجدء الثاني( ليطابق معاييخ الجؽدة الذاممة لمكت-0
 واألخح مؼ بشتائج البحث الحالي والسعاييخ التي اعتسجىا مدتكباًل.

االىتساـ بتزسيؼ أنذطة تعميسية لكل وحجة دراسية أو مؽضؽع يتشاوؿ مؽضؽعًا عمسيًا , مع تشؽيع -9
ج الفشي تعديدىا لمفيػ الدميػ وتشسية ميارات عقمية عجيجة , فزاًل عؼ االىتساـ باإلخخا ةاألنذطة ومخاعا

لمكتاب , واألخح بالسعاييخ الفشية والعمسية الكياسية الستعارؼ عمييا عشج ترسيػ وتشعيػ وتختيب الكتب 
 السجرسية ليبجو أكثخ قبؽاُل لطمبة .  

ضخورة األخح بالسختريؼ في السشاىج وطخائق تجريذ العمؽـ عشج تأليف الكتاب , وإشخاؾ مجرسي -1
 اب .  العمـؽ  في تحديؼ وتطؽيخ الكت

 المقترحات 

 استكسااًل لمبحث يقتخح الباحث ما يأتي3 

 إجخاء دراسة مساثمة لسؽاد العمؽـ واألحياء والفيدياء والكيسياء في السخحمة الستؽسطة. -0
 إجخاء دراسة تقؽيسية  لكتب العمـؽ في السخحمة االبتجائية. -9
 بمج عخبي آخخ.إجخاء دراسة مقارنة بيؼ كتب العمـؽ في العخاؽ , وكتب العمـؽ في  -1

 المرادر:  

جهدة المدرسة الثانهية من منظهر (3 9110إسكاروس , فميب ,و دمحم , مرطفى عبج الدسيع )-
 , السخكد القؽمي لمبحؽث والتشسية , مرخ. الطالب
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, دار العمػ واإليساف , كفخ  الجهدة الذاممة في التعميم(3 9101البؽىي , رأفت عبج العديد , وآخخوف )-
 مرخ. الذيخ ,

 , دار السديخة و عساف األردف..0, ط الجهدة الذاممة في التعميم(3 9112البيالوي , وآخخوف ) -

 , دار الرفاء , عساف.معايير جهدة الكتاب المدرسي ( 3 9102الجبيل , ماىخ عطية ) -

والتقهيم الجهدة الذاممة في تنمية مهارتي تحميل المحتهى (3 9102  ( الطخاونة , عؽض عبج المطيف-
 , دار الخميح لمشذخ والتؽزيع , عساف, األردف. لدى معممي الرياضيات في المرحمة الثانهية

 , عالػ الكتب , القاىخة , مرخ. 0, ط تطهير مناهج التعميم(3 0225المقاني , أحسج حديؼ )-

والتؽزيع , , دار صفاء لمشذخ 0(, طالمنهج التربهي ) أسده وتحميمه( 3 9109بحخي, مشى يؽسف )-
 عساف , األردف .

( 3 معاييخ جؽدة الكتاب السجرسي ومؽاصفاتو لتالميح السخحمة األساسية 9110حمذ, داود دروير )-
 10-11كمية التخبية الفتخة  –, الجامعة اإلسالمية  مؤتمر جهدة التعميم العام بحث منذهر فيالجنيا,  
 اكتؽبخ.

, دار المناهج , عمان ,  5, ط   ثة وطرائق التدريسالمناهج الحدي(: 5555عطية , محسن علي )-

 األردن.

, دار السشاىج لمشذخ والتؽزيع , عساف, 0والسشيج , ط الجهدة الذاممة(3 9105عطية, محدؼ عمي3 )-
 األردف

 معجم مرطمحات التربية لفظًا واصطالحاً (3 9119ففمية , فاروؽ عبجه و و الدكي , أحسج عبج الفتاح )-
 ء, االسكشجرية, مرخ. , دار الؽفا
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 معايير الجهدة الذاممة لممناهج الدراسية (1ممحق ) 

 المعيار
 

 المؤشرات الفرعية ت

 أوال3 جؽدة األىجاؼ 

 تراغ بأسمؽب عمسي مفيـؽ  0 
 يسكؼ تخجستيا إلى مؽاقف حكيكية . 9
 تذسل أىجاؼ تشسي مدتؽى التحكخ . 1
 مدتؽى الفيػ .تذسل أىجاؼ تشسي  9
 تذسل أىجاؼ تشسي مدتؽى التطبيق.  5
 تذسل أىجاؼ تشسي مدتؽى التحميل.  2
 تذسل أىجاؼ تشسي مدتؽى التقؽيػ .  0
 تذجع عمى تطؽيخ االتجاىات العمسية .  1
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 تختبط بخبخات الطالب اليؽمية .  2
 مراغة بطخيقة قابمة لمسالحعة والكياس. 01
 تشفيحىا في ضؽء اإلمكانات الستاحة.يسكؼ  00

 السؤشخات الفخعية ت ثانيا3 معيار جؽدة السحتؽى 
 يشسي روح االنتساء لمؽطؼ .  0 

 يعج الطالب لسؽاجية التحجيات العالسية. 9
 يعكذ قيػ السجتسع .  1
يؽجو السجرس إلى تؽظيف استخاتيجيات متشؽعة لعسمية  9

 التعميػ.
 تزسيؼ السحتؽى مفاليػ السادة الخئيدة.  5

 يختبط السحتؽى بحياة الطالب اليؽمية. 2
 مالئػ لقجرات الطالب العقمية   0

 السؤشخات الفخعية ت ثالثا3 معيار جؽدة األنذطة
 يتزسؼ انذطة كافية. 0 

يتزسؼ انذطة تجفع الطالب إلى تؽظيف مدتؽيات التفكيخ  9
 العميا. 

يتزسؼ أنذطة تجفع الطالب لمحرؽؿ عمى السعخفة مؼ  1
 مرادر مختمفة . 

 يتزسؼ أنذطة تسشح الطالب فخصة لمعسل التعاوني.  9
 يتزسؼ أنذطة تسشح الطالب كي لعسؽا بذكل فخدي.  5

 الخئيدة. السبادئيتزسؼ أنذطة تداعج عمى فيػ  2
والدمؼ يتزسؼ كل نذاط تعميسات تؽضح كيفية تشفيحه  0

 السحجد لتشفيحه.
رابعًا3 معيار جؽدة الخسؽـ واألشكاؿ 

 التؽضيحية
 السؤشخات الفخعية ت

 تؽجج رسؽـ وأشكاؿ تؽضيحية كافية . 0 
 تختبط بالسادة العمسية التي تؽضحيا .  9
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 مشاسبة لمسحتؽى .  1
 مشاسبة لسدتؽى الطالب.  9

 تستاز بالؽضؽح .  5

 مشاسبة مؼ السؽضؽع .تتسخكد في أماكؼ  2
تؽجج رسؽـ وأشكاؿ تؽضيحية تديػ في إثارة التفكيخ العمسي  0

 . 
الخسـؽ واألشكاؿ ممؽنة بألؽاف مشاسبة ويديل استيعاب  1

 محتؽاىا.
 السؤشخات الفخعية ت خامدًا3 معيار جؽدة أساليب التقؽيػ 

 يؽجج أسئمة تخكد عمى السدتؽيات السعخفية العميا.  0 
 تغطي األسئمة أجداء الؽحجة الجراسية .  9
 مراغة بأسمؽب عمسي مفيـؽ .  1
 تشسي ميارة البحث عؼ مرادر السعخفة .  9

 يؽجج أساليب تقؽيػ مؽضؽعية . 5
 يؽجج أساليب تقؽيػ كتابية . 2

 السؤشخات الفخعية ت سادسًا3 جؽدة اإلخخاج الفشي
 

 السادة.مالئسة الغالؼ الخارجي لسحتؽى  0 
 يستاز شكمو بالجاذبية والتذؽيق . 9
تعخض الرفحة األولى مشو عشؽاف الكتاب وأسساء السؤلفيؼ  1

 وسشة الطباعة. 
 تتزسؼ قائسة السحتؽيات العشاويؼ الخئيدة والفخعية.  9
 تدتعسل ألؽاف مشاسبة وجحابة في الطباعة. 5
 تكؽف فرؽؿ الكتاب مشعسة ومتشاسقة . 2
تتؽافخ اليؽامر السداعجة في تؽضيح السفاليػ الغامزة  0

 الؽاردة في الستؼ. 
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 يتزسؼ قائسة بأسساء السخاجع العخبية واألجشبية .  1
 تشاسب السدافة بيؼ الدطؽر والكمسات . 2

 يعخض السفاليػ واالستشتاجات السيسة بمؽف مسيد. 01
 مؤشر فرعي  44  معايير 2المجمهع / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


