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 بححوستدمص ال

السػاكبة لمسعاييخ العالسية تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء ىجف البحث الحالي إلى 
مشيج العمػم بالسخحمة  فىالسعاصخة، ومتصمبات عرخ السعخفة، والتعميع في القخن الحادى والعذخيغ 

وذلظ لقرػر السشيج في تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء السعاصخة؛ كسا ىجف إلى اإلعجادية، 
 إلىستشج البحث وأ؛ لجى التالميح التعميسية في تحقيق بعس األىجاف قياس فاعمية السشيج السقتخح

لتحميل محتػى مقخرات لػصف معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخحة، و السشيج الػصفى التحميمى 
، ييخالسعاالعمػم في الرفػف الثالث لمسخحمة اإلعجادية باستخجام أداة تحميل السحتػى في ضػء 

وتحجيج عشاصخ بالسشيج، عمػم األرض والفزاء معاييخ كحلظ وصف الترػر السقتخح لتزسيغ و 
السقتخح  السشيجبشاء وحجة دراسية مغ ، كسا تع مشو دتيجفةواألىجاف التعميسية السالسشيج السقتخح، 

التعميسية السعخفية ألىجاف بعس ا قتحقيفعاليتيا في وقياس بعشػان "تكشػلػجيا األقسار الرشاعية"، 
في البحث استخجام السشيج شبو التجخيبى تع وكحلظ ؛ مغ السشيج السقتخح دتيجفةالسوالسيارية 

( 22عمى مجسػعة مغ تالميح الرف األول اإلعجادى عجدىا ) السشيج السقتخحأحج وحجات  صبيقلت
 عمػم األرض والفزاءالسعخفية والسيارية لىجاف األقياس فعاليتيا في تحقيق بعس و  ؛اتمسيح  

الجراسة نتائج  وجاءت؛ باستخجام نتائج االختبار القبمى والبعجى لألىجاف التعميسية السدتيجفة
العمػم بالسخحمة اإلعجادية في ضػء السعاييخ السقتخحة في عمػم األرض  مشيجالػصفية لتحميل 

%(، وىى ندبة 2.02ية )في السخحمة اإلعجادالسقتخحة سعاييخ الندبة تحقق لتػضح أن  والفزاء؛
%(، والرف الثانى اإلعجادى 2.02الرف األول اإلعجادى )التحقق ب؛ وجاءت ندبة مشخفزة

معيار السعاييخ كالتالى: تحقق %(، كسا جاءت ندب 2.02%(، والرف الثالث اإلعجادى )2.02)
%(، ومعيار تكشػلػجيا 202) %(، ومعيار الصقذ والسشاخ908%(، ومعيار "األرض" )4الكػن )

التصبيق القبمى والبعجى الختبار األىجاف نتائج الفخوق بيغ أضيخت نتائج كسا الفزاء )صفخ(؛ 
التحميل(، واألىجاف و  ،التصبيقو  ،األىجاف السعخفية )الفيعفعالية السشيج في تحقيق  التعميسية؛

لجى تالميح الرف األول السيارية )قخاءة صػر األقسار الرشاعية، وتفديخ صػر األقسار الرشاعية( 
 0( مسا دل عمى مدتػى فعالية عال لمسشيج السقتخح202؛ حيث جاءت ندبة بالك )اإلعجادى

تكشػلػجيا  – السخحمة اإلعجادية –مشيج العمػم  –معاييخ عمػم األرض والفزاء  :كمسات مفتاحية
 0األقسار الرشاعية
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Abstract 

The aim of the research is to include earth and space sciences standards 

into science curriculum at the preparatory stage; due to the insufficient of 

science curriculum in this field. This to keep pace with contemporary 

international standards of the age of knowledge and the twenty-first century 

education. It also aimed to measure the effectiveness of the proposed 

curriculum in achieving some educational goals for students. The research 

based on the descriptive analytical method to describe the proposed standards, 

and to analyze the science courses of the three grades using the content 

analysis tool. As well as describing the proposed curriculum and its elements, 

and the educational objectives targeted from it. A unit of study titled "Satellite 

Technology" was applied on a group of students of first grade (23) using the 

quasi-experimental method by one group and the results of pre and post-test of 

the targeted educational goals. The results of the descriptive study came to 

show that the percentage of verification of the standards of earth and space 

sciences in the preparatory stage (36.02), which is low; and the percentage of 

verification came in the first preparatory grade (32.32), and the second 

preparatory grade (32.3) %), And the third preparatory grade (36.02). The 

result of the standards came as follows: the universe standard (%2), the “earth” 

standard (%..2), the weather and climate standard (3..2), and the space 

technology standard (zero).The results showed the differences between the pre 

and post-test of the educational goals. The effectiveness of the curriculum in 

achieving the targeted cognitive goals (understanding - application - analysis), 

and skills goals (reading satellite images, and interpreting satellite images) for 

the first grade students, where measured by using the Black ratio and came 

(..0), which indicates a high level of effectiveness of the proposed curriculum. 

Keywords: Earth and Space Science Standards - Science Curriculum - 

Preparatory Stage- Satellite Technology. 
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 وكدوة البحح:

عمػم األرض والفزاء مغ العمػم الستصػرة التي حققت تقجم ا عمسي ا وتكشػلػجي ا  تعج
بارز ا بفزل تصػر استكذاف األرض والفزاء باستخجام التقشيات التكشػلػجية السعاصخة0 كسا 

حياة كػكب األرض لسا الحفاظ عمى في  األساسيةتعج عمػم األرض والفزاء مغ العمػم 
حل السذكالت البيئية والسشاخية والكػارث الصبيعية التي و  ،رضتشسية األ تحسمو مغ ميام 

 مسا يجعل مشيا عمس ا حيػيا في العرخ الحالي0  يا؛تػاجي
حيث تعدى أىسية دراسة عمػم األرض والفزاء لديادة التحجيات البيئية والسشاخية التي 

األرض تؤثخ في حياة ن العسميات التي تحجث عمى وحيث أتػاجو اإلندان في العرخ الحالي، 
مغ تصػيخ مرادر ججيجة اإلندان تسكغ فأن دراسة عمػم األرض  ؛اإلندان والحيػان والشبات

لمصاقة لسػاجية تغيخ السشاخ، وتحجيج مرادر ومػارد معجنية ججيجة، وتجشب أخصار الكػارث 
)Tasa   &  ,Lutgens   ,Tarbuck  ,الصبيعية مثل البخاكيغ والدالزل والفيزانات 

  )71020 
 ,Thomas, Ivey( 2.22وجو كل مغ تػماس وايفى وبػكيت )وبالخغع مغ ذلظ فقج 

and Puckette إلى تيسير تجريذ عمػم األرض والفزاء مقارنة بعمػم الفيدياء  الشطخ
، وأنو ىشاك أىسية لجمج اء واألحياء في السخحمة الستػسصة في السجارس األمخيكيةيوالكيس

 0وتػسيع روابط عمػم األرض في باقى فخوع العمػم األخخى 
أضيخت السقارنات الجولية لتجريذ عمػم األرض عمى مدتػى السجرسة في جسيع كسا 

وفي الصخق التي تع تجريديا  ،ضأنحاء العالع تبايش ا كبيخ ا في كسية ومحتػى مػاد عمػم األر 
السعخفة ؛ مسا شكل دعػة لالىتسام بتصػيخ مشاىج عمػم األرض والفزاء لمتخكيد عمى بيا

 .(King, 7102) األرض والكػن  ىشطامل الذامل والفيع
إلعجاد  ؛تعميع وتعمع عمػم األرض والفزاءتعديد االىتسام بومغ ىحا السشصمق البج مغ 

عمػم في جسيع السخاحل التعميسية سػاكبة مشاىج الجيل قادر عمى مػاجية السذكالت البيئية، ول
لتصػرات الحادثة في عمػم األرض والفزاء، بسا يشاسب متصمبات عرخ السعخفة، والتعمع في ا

 التصػرات التكشػلػجية في العرخ الخقسى0 ومالئسةالقخن الحادى والعذخيغ، 
 ،التي يتسكغ فييا التالميح مغ عسميات العمعسخحمة الولعل السخحمة اإلعجادية ىي 

وإجخاء البحث واالستقراء واالكتذاف في مجال عمػم األرض  ،السفاليع وربصياتكامل و 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Dennis+G.+Tasa&text=Dennis+G.+Tasa&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Frederick+K.+Lutgens&text=Frederick+K.+Lutgens&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edward+J.+Tarbuck&text=Edward+J.+Tarbuck&sort=relevancerank&search-alias=books
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؛ وذلظ لتسايد قجراتيع عمى التفكيخ السجخد والتعسيع، وزيادة مجى االنتباه، وسخعة والفزاء
الترسيع القجرة عمى التخصيط و  عمى التفكيخ وحل السذكالت، وضيػررة التحريل، ونسػ القج

 0(...2)حامج عبج الدالم،  التحميل والتخكيبو 
وفى السخحمة  ،ىشاك دعػة لجعع تعميع عمػم األرض والبيئة في مشاىج التعميع العاملحلظ 
وتصػيخ مػاد تعميسية تػفخ مػضػعات  ،عغ شخيق تحقيق معاييخ جػدة السشاىجالستػسصة 

 الحالي، وتجعع قجرات البحث واالستقراء والتفكيخ والترسيع لجى التالميحمػاكبة لمعرخ 
Dawson,) (& Moore 7100 . 

 بتزسيغ السعاييخ القػمية لمعمػم في مشاىج عمػم األرض والفزاء حيث تدايج االىتسام
 (National Scienceفي أحجث إصجاراتيا العمػم  الخابصة الػششية لسعمسىالرادرة مغ 

Teachers Association, 7102)( 2.22دعت تاتخيكا وكػرى ) لحلظ ؛Taterka 

and Cory  التعمع و  ،عمػم األرض والفزاءفي إشار  القػمية السعاصخةسعاييخ الإلى تزسيغ
الغصاء الجميجى، وتغيخ القائع عمى االستقراء لتجريذ الجورات الصبيعية لمكخبػن، وانريار 

 0بالسخحمة الستػسصة السشاخ
ماكجونالج  حيث أشار ؛تسخكد حػل السفاليع الكبخى سلنحػ التعميع اتػجو ويفدخ ذلظ ال

عمػم  ػجيو وتقييع مشاىجإلى ضخورة االىتسام بت .McDonald et al( 2.28وآخخيغ )
 عغ نطام األرض السفاليع الكبخى في ضػء في السخحمة الستػسصة األرض والفزاء 

McDonald et) (al., 71020 
؛ مشيج العمػم بالسخحمة الستػسصة في ضػء السعاييخ تصػيخ إلى تجعػ الجراساتولحلظ 

ألىسيتيا في الكذف عغ مدتػى جػدة محتػى السشيج، ومجى مػاكبتو لتصػرات العمع  وذلظ
 0(2.28؛ وعادى كخيع، 2.29)روان ضافخ،  والتكشػلػجيا والسجتسع

بشاء مشيج العمػم في ضػء معاييخ العمػم السػاكبة لعرخ السعخفة  ويجعػنا ىحا إلى
ما يشاسب التعمع في القخن الحادى والعذخيغ يفخض مسية والتكشػلػجية؛ فإن والتصػرات الع

السفاليع الكبخى، معاييخ شخوش ا عمى محتػى مشيج العمػم مغ حيث ضخورة اشتسالو عمى 
تحقيق و ، يشجسية، وتحقيق السسارسات العمسية والوالستجاخمة بيغ العمػموالسفاليع الستكاممة 

 Nationalالسشطػر الذخرى واالجتساعى لمعمػم، والتكامل بيغ العمع والتكشػلػجيا

 7102 ,Science( ) Academy of0   
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يعتبخ االستقراء مغ أساسيات السعاييخ التي يجب أن يبشى عمييا وفى ذلظ اإلشار 
األرض والبيئة، والبج أن يتزسغ السحتػى العجيج مغ التجريبات العسمية عمى مشيج عمػم 

 & ,Aultman, Curran) ةيعسمية االستقراء باستخجام العيشات والسػاد الحكيك

Partridge, 7101). 

والتعمع القائع  ،مشيج العمػم في ضػء التعمع الفعال تصػيخ تحقيقإلى  يسيج ذلظكسا 
ويسكغ تحقيق ذلظ مغ خالل تزسيغ  ،الجمج بيغ العمػم والتكشػلػجيامعاييخ العمػم، و عمى 

وتصبيقات التكشػلػجيا مغ خالل بخامج الخساسى، االستقراء نساذج محتػى تعميسى قائع عمى 
يث ح ، واعزخذاو ثيبَبد وطىس االعزشؼبس يٍ انجؼذ”Earthlab“ الكتخونية مثل بخنامج

 ,Gillette ونطع التغيخ في السشاخ ،عمػم نطام األرضفيع والبيانات امج ه البخ تيح مثل ىحت

Leinmiller-) (Renick, & Foga 7102; McNeal, et al, 7102 . 

عمى فيع القائع التعميع في القخن الحادى والعذخيغ زيادة دعع ضسان باإلضافة إلى 
وفيع كيفية  تغيخ السشاخ التحجيات العالسية الستأصمة بعسق في عمػم األرض مثل شبيعة

الحفاظ عمييا وتجويخىا، والبحث عغ مػارد وكيفية  ،مػاجيتو، ونفاذ مػارد السياه والصاقة
 .Wysession,) (et al., 7107ججيجة 
 

 اإلحساس باملصكمة ٔحتدٖدِا:

بعس الجراسات الدابقة واقع تزسيغ السعاييخ القػمية في مشاىج  في ضػء تشاول
معخفة  ىجفت إلىالتي  (8..2دراسة عبج هللا ميجي )ومشيا  ،العمػم بالسخحمة اإلعجادية

لرف الثاني امعمػم بالسخحمة اإلعجادية في محتػى مشيج لمجى تػافخ السعاييخ القػمية 
تػافخ السجاالت كالتالي: احتل التحميل نتائج أضيخت ى، وبتحميل محتػى السشيج اإلعجاد

، والثاني مجال العمػم الفيديائية بشدبة (%22042)التختيب األول مجال عمػم الحياة بشدبة 
، والخابع مجال العمع (%.2202)، والثالث مجال عمػم األرض والفزاء بشدبة (2.022%)

مشطػر شخري ومجتسعي بشدبة  مغ ، والخامذ مجال العمع%(9024)كاستقراء بشدبة 
، والدابع مجال تاريخ العمع (%4042)، والدادس مجال العمع والتكشػلػجيا (20.9%)

ويفدخ ذلظ بأن مشيج العمػم بالرف الثاني اإلعجادي ركد عمي ، .%)089.) وشبيعتو
عمػم األرض و عمػم الحياة، و والستسثمة في مجاالت )العمػم الفيديائية،  ،السعخفة العمسية

ػر شخري العمع والتكشػلػجيا، والعمع مغ مشطو والفزاء(، وتجنى في مجاالت )االستقراء، 
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والستسثمة في  ،حداب ندبة تكخارات معاييخ السػضػعات، وب)تاريخ العمع وشبيعتوو ومجتسعي، 
عمػم األرض والفزاء( إلى ندبة تكخارات معاييخ و عمػم الحياة، و معاييخ )العمػم الفيديائية، 

شخري العسميات والستسثمة في معاييخ )االستقراء، العمع والتكشػلػجيا، والعمع مغ مشطػر 
معيار الكػن أوضحت الشتائج أن ، امع وشبيعتو( في كل وحجة عمي حجومجتسعي، تاريخ الع

 وأقل ندبة مغ معاييخ العسميات0  ،أعمي ندبة مغ معاييخ السػضػعات جاء
( واقع تزسيغ تصبيقات تكشػلػجيا 2.22كسا تشاولت دراسة عايجة عباس وآخخون )

م األقسار الرشاعية في السقخرات الجراسية مغ مشاىج الفزاء وعمػم األرض السختبصة باستخجا
السدصحات السائية، والرخػر والثخوات  :السخحمة اإلعجادية، وحجدت ىحه التصبيقات في

السعجنية، والتخبة، والصقذ والسشاخ، والدراعة، والتخصيط العسخاني، واآلثار، والفزاء، والكػارث 
تػصمت نتائج البحث إلى أن ندبة تزسيغ التصبيقات عية، والرشاعية، وتقشيات خجمية؛ الصبي

، وبمغت السختبصة باستخجام األقسار الرشاعية في مشاىج السخحمة اإلعجادية كانت مشخفزة
%(، كسا أن التصبيقات الستزسشة كانت 22% إلي 2مادة العمػم )مغ ندبة تزسيشيا في 

ا ترػر   مغ نتائج أعجت وفى ضػء ما تػصمت إليوعمى السدتػى السعخفي الشطخي فقط، 
ا لتصبيقات تكشػلػجيا الفزاء وعمػم األرض في مشاىج السخحمة اإلعجادية )عايجة  مقتخح 
 (2.22وآخخون،  ،عباس

واإلشار العام لسشاىج العمػم  ،القػميةالجراسة االستصالعية لػثائق السعاييخ وفى ضػء 
وثيقة مذخوع األرض والفزاء في عمػم معاييخ سخاجعة قامت الباحثة ب ؛بالسخحمة اإلعجادية

اإلشار العام لسشاىج السخحمة ، ووثيقة (2..2، وزارة التخبية والتعميعالسعاييخ القػمية )
وثيقة السجى والتتابع لسعاييخ ، و أ(2.22، مخكد تصػيخ السشاىج والسػاد التعميسية ) اإلعجادية

، مخكد تصػيخ السشاىج والسػاد التعميسية ) السخحمة اإلعجاديةمحتػى مقخر العمػم بومؤشخات 
بالسخحمة  لمتعخف عمى السعاييخ الستزسشة في مجال عمػم األرض والفزاءب( 2.22

معاييخ عمػم األرض والفزاء كسجال رئيذ فى  تتزسش ايتبيغ لمباحثة أنحيث ؛ اإلعجادية
مجاالت مشاىج العمػم لجسيع الرفػف الجراسية، واشتسمت في مخحمة التعميع األساسى عمى 
معاييخ األرض، ومعاييخ الكػن مغ الرف األول حتى التاسع، ومعاييخ السالمح التاريخية 

فى السخحمة اإلعجادية مغ لألرض والكػن مغ الرف الدابع حتى التاسع، وجاءت السعاييخ 
يتعخف التمسيح مكػنات الكػن: معيار تتزسغ السعاييخ التالية: الرف الدابع حتى التاسع 
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وجاءت السؤشخات الستعمقة بيحا السعيار فى الرف ، ، ويرف الجورات واألنساط الكػنيةالكػن 
مؤشخ(، األول اإلعجادى )سبعة عذخ مؤشخ(، وفى الرف الثانى اإلعجادى )أربعة عذخ 

يعخف التمسيح مكػنات األرض: معيار و ؛ وفى الرف الثالث اإلعجادى )خسذ مؤشخات(
السالمح التاريخية لألرض والكػن: يعخف التمسيح ، و ض وخػاصيا والتفاعل بيغ أنطستيااألر 

بعس السالمح التاريخية لألرض واالكتذافات التى أدت إلى فيع أعسق لعمػم األرض 
 0 زاءوالف

معاييخ ومؤشخات محتػى مشاىج العمػم لمتعميع قبل  بسخاجعة تصػركسا قامت الباحثة 
)مخكد تصػيخ السشاىج والسػاد ( 2.22العام  )السعاييخ السقتخحة فى  مرفػفةفي  الجامعي
معيار: تعخف الكػن والسجسػعة تع تزسيغ  أنوبيغ لمباحثة تحيث (، 2.22، التعميسية

االذسدية؛  ثالث عالمات مخجعية كالتالى: فى الرف األول اإلعجادى: تعخف الستعمع  متزسش 
مؤشخ(؛ وفى الرف الثانى اإلعجادى: يسيد  22مكػنات الكػن والسجسػعة الذسدية )

مؤشخ(؛ وفى الرف الثالث اإلعجادى:   22الستعمع بيغ شبقات الغالف الجػى لألرض )
مؤشخات(، ويتعخف الستعمع الغالف  .2ة )تعخف الستعمع مكػنات الكػن والسجسػعة الذسدي

 0 مؤشخات( 2السائى وأىسيتو )
وبالشطخ إلى وثائق السعاييخ القػمية في مجال عمػم األرض والفزاء وججت الباحثة 

تزسيغ وإىسال قرػر في تغصية كافة معاييخ الكػن السالئسة لمسخحمة اإلعجادية، أنو ىشاك 
الصقذ معاييخ التاريخية لألرض، وتذكيالت سصح األرض، و معاييخ نطام األرض، والسالمح 

 والسشاخ، ومعاييخ تكشػلػجيا الفزاء0
تحميل مشاىج العمػم بالسخحمة اإلعجادية لمػقػف ومسا سبق تخى الباحثة أنو البج مغ 

 ،عرخ السعخفةل السػاكبةو  ؛ييخ عمػم األرض والفزاء السعاصخةتزسيغ معاعمى مجى 
واقتخاح السعاييخ السالئسة لمعرخ الحالي ؛ متصمبات القخن الحادى العذخيغالسشاسبة لتحقيق و 

التصػرات التكشػلػجية في مجال عمػم األرض لتتساشى مع لتزسيشيا في مشيج العمػم 
 0السخحمة اإلعجاديةب، ولتحقيق جػدة السشاىج والفزاء السعاصخة

 تتمخز مذكمة ىحا البحث في:  ومسا سبق 
 عمػم األرض والفزاءمعاييخ العمػم بالسخحمة اإلعجادية في تزسيغ  يجمش قرػر

 مدتػى مقخراتوتجنى  ،لتصػرات العمسية والتكشػلػجية السعاصخةالمسعاييخ العالسية، و السػاكبة 
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السالئسة السعاصخة عمػم األرض والفزاء  عاييخمالعمػم بالسخحمة اإلعجادية في تزسيغ 
، وضعف مشيج العمػم في تحقيق القخن الحادى والعذخيغ التعمع فيجػدة  مدتػى تحقيق ل

 0لجى تالميح السخحمة اإلعجادية أىجاف تعميع عمػم األرض والفزاء
 ولمترجى ليحه السذكمة يحاول البحث اإلجابة عغ الدؤال الخئيذ التالى:

في مشيج العمػم بالسخحمة عمػم األرض والفزاء معاييخ تزسيغ لالسقتخح الترػر ما 
 ؟لجى التالميحالتعميسية تحقيق بعس األىجاف لاإلعجادية 

 وتفخع مغ ىحا الدؤال الخئيذ األسئمة اآلتية:
 سخحمة اإلعجادية؟بالالعمػم السشاسب تزسيشيا في مشيج  عمػم األرض والفزاءمعاييخ ما  20
بالسخحمة السصبق العمػم  يجمشفي السقتخحة معاييخ عمػم األرض والفزاء  تحقق مجىما  20

 اإلعجادية؟
تزسيغ معاييخ عمػم األرض في ضػء بالسخحمة اإلعجادية صػرة مشيج العمػم ما  20

 ؟ والفزاء
في في ضػء تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخح  مشيج العمػمفاعمية ما  40

 ؟لجى تالميح السخحمة اإلعجاديةتحقيق بعس األىجاف التعميسية 
 حدٔد البحح:

 قترخ البحث عمى:أ
 بالسخحمة اإلعجادية لكل مغ كتب رفػف الثالثلالسصبقة باالعمػم مقخرات تحميل  -2

 ، وعجدىا ستة كتب دراسية0فرميغ الجراسييغ األول والثانىال
" عمى تكشػلػجيا األقسار الرشاعيةتصبيق وحجة دراسية مغ مشيج العمػم السقتخح بعشػان " -2

سجرسة ب مغ تالميح الرف األول اإلعجادى( تمسيح ا 22البحث السكػنة مغ )مجسػعة 
 0إدارة شخق مجيشة نرخ التعميسيةالديجة خجيجة اإلعجادية ب

األىجاف السعخفية السدتيجفة مغ اختبار األىجاف التعميسية عمى: مدتػيات الفيع،  -2
األقسار الرشاعية، والتصبيق، والتحميل؛ واألىجاف السيارية عمى: ميارة قخاءة صػر 

 وميارة تفديخ صػر األقسار الرشاعية0
تصبيق الجراسة الػصفية وتجخبة البحث في الفرل الجراسى األول لمعام الجراسى  -4

(2.28/2.2.0) 
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 حتدٖد وصطمحات البحح: 

  عمًٕ األرض ٔالفضاء:

الطػاىخ الصبيعية الستعمقة بشطام األرض ونطام  مجال عمسى عام ييتع بجراسة ىى
، ويتكػن الكػن التي تع اكتذافيا باستخجام السشيج العمسى واالستقراء في العالع الصبيعى

، وعمع كػن والفزاءالجيػلػجيا، وعمع السحيصات، وعمع ال :مغ عجة فخوع مغ العمع ىي
 0(Tarbuck, 2.27) السشاخ واألرصاد الجػية

  عمًٕ األرض ٔالفضاء:وعاٖري 

 : يميوتعخف الباحثة معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخحة إجخائي ا فيسا 
اإلعجادية، وتتزسغ مخصط لسا يجب ىي محجدات محتػى تجريذ العمػم في السخحمة 

وفيع  أن يعخفو ويفيسو ويفعمو تالميح السخحمة اإلعجادية بسا يشاسب قجراتيع العقمية في تعمع
السعخفة بشطام الكػن والشطام الذسدى، وتخكيب نطام األرض، والسالمح التاريخية  وتصبيق

غيخ السشاخ، وتكشػلػجيا لألرض، والتذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض، وضػاىخ الصقذ وت
  االستذعار مغ البعج0

 : التعمٗىٗةاألِداف 

التغيخ في  وصفتعبارات ىي : يميوتعخف الباحثة األىجاف التعميسية إجخائي ا فيسا 
وحجة "تكشػلػجيا األقسار وقجرات وميارات التالميح الشاتجة مغ تجريذ وتعمع أداءات 

، ضػء تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاءالسقتخح في العمػم مشيج مغ  الرشاعية"
: ميارة ىى مياريةومدتػيات : الفيع، والتصبيق، والتحميل؛ معخفية ىى مدتػيات تتزسشو 

بالجرجة  تع قياسياقخاءة صػر األقسار الرشاعية، وميارة تفديخ صػر األقسار الرشاعية، و 
"تكشػلػجيا األقسار  التي يحرل عمييا التالميح في اختبار األىجاف التعميسية لػحجة

 الرشاعية"0
 وٍّج البحح ٔوتػرياتْ: 

معاييخ مجال  فىإلعجاد اإلشار الشطخى التحميمى استشج البحث عمى السشيج الػصفى 
ولػصف معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخح تزسيشيا في مشيج ، عمػم األرض والفزاء

في الرفػف الثالث السصبقة العمػم بالسخحمة اإلعجادية، ولتحميل محتػى مقخرات العمػم 
صػرة ، ووصف السقتخحة لمسخحمة اإلعجادية باستخجام أداة تحميل السحتػى في ضػء السعاييخ

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edward+J.+Tarbuck&text=Edward+J.+Tarbuck&sort=relevancerank&search-alias=books
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وجسيع  ،السدتيجفة، واألىجاف التعميسية السقتخحةتزسيغ السعاييخ السشيج السقتخح في ضػء 
؛ وكحلظ استخجام السشيج السقتخح سشيجوبشاء وحجة دراسية مغ ال ،السقتخح عشاصخ السشيج

 تولكياس فعالي )الستغيخ السدتقل( الجراسية مغ السشيج السقتخح الػحجة صبيقشبو التجخيبى لت
عمػم األرض ل سيارية )الستغيخ التابع(السعخفية، وال التعميسيةىجاف األفي تحقيق بعس 

تصبيق وذلظ بالتصبيق عمى مجسػعة بحثية واحجة، و  ،لجى تالميح السخحمة اإلعجادية والفزاء
 0السحجدة اختبار قبمى وبعجى الختبار األىجاف التعميسية

 فزٔض البحح:

لتصبيق القبمى، يػجج فخق دال إحرائي ا بيغ متػسط درجات مجسػعة البحث في ا"
في ( 0.2.عشج مدتػى )ختبار األىجاف التعميسية التصبيق البعجى ال ومتػسط درجات

 0"لرالح التصبيق البعجىلالختبار السدتػيات السعخفية والسيارية والجرجة الكمية 
 أِداف البحح:

 :يميىجف البحث إلى ما 
اإلعجادية العمػم بالسخحمة مشيج في  السعاصخةمعاييخ عمػم األرض والفزاء  تزسيغ

ليػاكب السعاييخ العالسية، والتصػرات التكشػلػجية والتقجم العمسى في عمػم األرض والفزاء، 
 0 لتالميح السخحمة اإلعجادية األىجاف السعخفية والسيارية الالزمةتحقيق لو 

 أِىٗة البحح:

 :يميتبخز أىسية البحث مسا يسكغ أن تديع بو لكل مسا 
مشاىج العمػم في ضػء السعاييخ السعاصخة السػاكبة لعرخ مقػمى السشاىج في تقػيع  -2

 والسالئسة لستصمبات القخن الحادى والعذخيغ0 ،التصػر السعخفى والتكشػلػجى
مصػرى مشاىج العمػم في تصػيخ مشاىج العمػم لتزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء  -2

 0في ضػء التعمع القائع عمى الشتائج السعاصخة
راسية جػحجات الجراسية في ترسيع مشاىج العمػم والػحجات المرسسى السشاىج وال -2

لتحقيق التعمع الفعال لتالميح السخحمة  السعاييخ السعاصخة لعمػم األرض والفزاءمتزسشة 
 0اإلعجادية

معمسى العمػم في السخحمة اإلعجادية لسػاكبة التصػر العمسى وتجريذ عمػم األرض  -4
 0السعاصخة والفزاء
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 ،عمػم األرض والفزاء السعاصخة تحقيق نػاتج تعمعتالميح السخحمة اإلعجادية في  -.
 والتعمع في القخن الحادى والعذخيغ0 ،سػاكبة لعرخ السعخفةاكتداب السعخفة والسيارات الو 

 : ٔالدراسات السابكة اإلطار الٍظزى
استصالع و  مسية في مجال عمػم األرض والفزاء،استصالع السخاجع العقامت الباحثة ب

، جسيػرية مرخ العخبيةالعمػم في في مذخوعات السعاييخ القػمية ووثائق  ،األدبيات التخبػية
استصالع كية، والسسمكة الستحجة، واليابان، و لػاليات الستحجة األمخي: ابعس الجولوفى 

 الجراسات والبحػث الدابقة في مجال معاييخ عمػم األرض والفزاء0
 ٔالفضاء:جماه عمًٕ األرض 

السػضػعات الستعمقة  بالبحث والجراسةتتشاول عمػم األرض والفزاء تعشى العمػم التي 
وتتزسغ مػضػعات رئيدة عغ مبادئ عمع األرض وفخوع العمع  ونطام الكػن0 ،بشطام األرض

السترمة بو، ودراسة السعادن، والرخػر، والعسميات الجاخمية لألرض، والبخاكيغ، والسياه 
الدصحية، والسحيصات، والعسميات الذاشئية، وتكػيغ الجبال، والتاريخ الجيػلػجى، والحياة في 

والزػء الشطام الذسدى، الكػن و والكػن، ونذأة  مياه السحيط، والغالف الجػى، والصقذ،
 والذسذ، والشطام الذسدى، والسشاخ وتغيخ السشاخ، والرحخاء، والغصاء الجميجى

)7102 , et al.,Tarbuck(0 
السفاليع والعسميات الجاخمية والخارجية الحادثة عمى عمى عمع األرض  تعميع ويخكد

، ويختكد عمى التعمع القائع عمى عسميات االستقراء العمسى، والتعمع بالخبخة سصح األرض
 Jordan  & Grotzinger(0 ,7101( لمتعخف عمى أثخ عمع األرض عمى حياة اإلندان

شبقات األرض، ونذأة األرض،  يع عمع األرض برفة أساسية عمى تعخفيعتسج تعمكسا 
الصخق التي يدتخجميا العمساء لفيع كسا يعتسج عمى وصف ، والسعادن ووصف الرخػر

، وييجف والتحميل الكيسيائى ،والتجارب الفيديائية ،الشسحجة العجدية :األرض وشبقاتيا ومشيا
فيع السخاشخ لفيع أىسية عمع األرض في التشقيب عمى السعادن، وتقييع السػارد السائية، و 

الصبيعية، ومعالجة السذكالت البيئية، وتػفيخ رؤى حػل التغيخ السشاخى 
Reynolds7102  Carter(  )& ,Morin  , Johnson , . 

باإلضافة إلى أىسية تعخف عمع السحيصات الحى يعشى بتكػيغ السحيصات والعسميات 
، وعمع السشاخ واألرصاد الجػية الحى يعشى بجراسة والطػاىخ السائية الحادثة عمى الذػاشئ

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edward+J.+Tarbuck&text=Edward+J.+Tarbuck&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+H.+Jordan&text=Thomas+H.+Jordan&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Grotzinger&text=John+Grotzinger&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stephen+Reynolds&text=Stephen+Reynolds&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stephen+Reynolds&text=Stephen+Reynolds&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Chuck-Carter/e/B00THG6IGI/ref=dp_byline_cont_book_4
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Paul+Morin&text=Paul+Morin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Julia+Johnson&text=Julia+Johnson&sort=relevancerank&search-alias=books
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 ،اإلشعاع الذسدى :، وعشاصخ السشاخ مثلوالطػاىخ الجػية متسثمة في الصقذالغالف الجػى 
وتغيخات السشاخ عبخ الدمغ،  ومطاىخ التكثف، ،والتبخخ ،والخياح ،والزغط الجػى  ،والحخارة

تجخل أنذصة التغيخات الحادثة في شبقات الغالف الجػى نتيجة فعل العػامل الصبيعية و كحلظ و 
 uckTarb7102, al.( ), et0  اإلندان

كسا أنو ىشاك اىتسام بتعميع وتعمع التصبيقات التكشػلػجية لعمػم األرض فى ضػء تكامل 
ا ويكتسل بالتعخف عمى التقشيات أل  ؛ ذلظالتكشػلػجيا مع العمع ن دراسة عمع األرض يعج مفيج 

التي تدسح بإعجاد خخائط السػاقع أو سصح األرض، عغ شخيق تقشيات الترػيخ  الجيػفيديائية
 .(Bhatta, 7100)الجيػفيديائى، واالستذعار مغ البعج 

دراسة مجال عمع الكػن والفزاء فخصة واسعة لفيع وتعخف األرض كجدء مغ  وتعج
خف تخكيب وتعلكػاكب واألجخام الدساوية، نطام كػنى أوسع يزع العجيج مغ السجخات وا

ويجعع األجدام الدساوية وخرائريا، والحخكة في الفزاء، والعالقة بيغ األجدام الدساوية، 
، وتعخف نذأة فيع وبحث عمع الكػن والفزاءالتعمع الشذط مغ السرادر التعميسية السختمفة 

 )Smith  ,Kay  ,Palen& ,  ، وتعخف السجسػعة الذسديةالكػن وتصػره

)7100, Blumenthal. 

السعخفة العمسية مغ مفاليع ومػضػعات عمع األرض والكػن في تكامميا مع  ولتشطيع
تحجد  ؛عسميات العمع واالستقراء السختبصة بيا في السشاىج الجراسية لمسخحمة اإلعجادية

 السعاييخ القػمية لمعمػم محتػى عمع األرض والفزاء السشاسبة لمسخحمة الجراسية، وتكػن دليال  
 و0لترسيع السشيج وتجريد

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edward+J.+Tarbuck&text=Edward+J.+Tarbuck&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Bradford+Smith&text=Bradford+Smith&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Laura-Kay/e/B00D8GNV72/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Stacy-Palen/e/B00D7EQLMW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=George+Blumenthal&text=George+Blumenthal&sort=relevancerank&search-alias=books
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  :وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء

 :املعاٖري الكٕوٗة لمعمًٕ يف مجّٕرٖة وصز العزبٗةأٔاًل: 

  :يف مجّٕرٖة وصز العزبٗة يف ٔثٗكة وصزٔع املعاٖري الكٕوٗةاألرض ٔالفضاء عمًٕ وعاٖري  (1

معاييخ عمػم األرض والفزاء كسجال رئيذ فى مجاالت مشاىج العمػم لجسيع  تتزسش
في مخحمة التعميع األساسى عمى معاييخ األرض، ومعاييخ الكػن وتذتسل الرفػف الجراسية، 

مغ الرف األول حتى التاسع، ومعاييخ السالمح التاريخية لألرض والكػن مغ الرف الدابع 
 ى السخحمة اإلعجادية مغ الرف الدابع حتى التاسع كالتالي:حتى التاسع، وجاءت السعاييخ ف

 تزسشت يتعخف التمسيح مكػنات الكػن، ويرف الجورات واألنساط الكػنية:الكػن:  -2
يرف ويذخح الطخوف الصبيعية الخاصة بالسجسػعة الذسدية  :نعالمتان مخجعيتا

سبب حجوث بعس بط ويدتش ،يعالج بعس البيانات الفمكية(، و مؤشخات ست) وكػاكبيا
  (0سبع مؤشخات) الطػاىخ الكػنية

ثالث  تزسشتيعخف التمسيح مكػنات األرض وخػاصيا والتفاعل بيغ أنطستيا: األرض:  -2
 ست)السػارد الصبيعية وأنػاعيا وشخق السحافطة عمييا يعخف  عالمات مخجعية:

يفيع العسميات (، و تدع مؤشخات) يعخف تخكيب األرض وبعس خػاصيا، و (مؤشخات
 (، تدع مؤشخات) لػجية الجاخمية والخارجيةالجيػ 

السالمح التاريخية لألرض والكػن: يعخف التمسيح بعس السالمح التاريخية لألرض  -2
واالكتذافات التى أدت إلى فيع أعسق لعمػم األرض والفزاء: وتزسغ عالمة مخجعية 

، ية والتعميعوزارة التخب)( سبع مؤشخات) يفيع تاريخ األرض وتصػر مكػناتيا :واحجة
2..2)0 

 :(0212) وصفٕفة وعاٖري ٔوؤشزات حمتٕى وٍاِج العمًٕ لمتعمٗي قبن اجلاوع٘ (0

 في العام  سقتخحةال معاييخ ومؤشخات محتػى مشاىج العمػم لمتعميع قبل الجامعي جاءت
: تعخف الكػن والسجسػعة الذسدية؛ ثالث عالمات الدابع سعيارالتزسغ حيث ، (2.22)

كالتالى: فى الرف األول اإلعجادى: تعخف الستعمع مكػنات الكػن والسجسػعة مخجعية 
مؤشخ(؛ وفى الرف الثانى اإلعجادى: يسيد الستعمع بيغ شبقات الغالف  22الذسدية )

شخ(؛ وفى الرف الثالث مؤ  22) يتعخف الستعمع الغالف السائى وأىسيتوو  ،الجػى لألرض
مؤشخات(، ويتعخف  .2تعخف الستعمع مكػنات الكػن والسجسػعة الذسدية )اإلعجادى: 
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)مخكد تصػيخ السشاىج والسػاد التعميسية  مؤشخات( 2الستعمع الغالف السائى وأىسيتو )
  0(2.22، مرفػفة

اىتست بعس الجراسات والبحػث الدابقة بجراسة واقع تزسيغ معاييخ العمػم برفة 
مغ  يميبرفة خاصة فى مشاىج السخحمة اإلعجادية، ومشيا ما عامة وعمػم األرض والفزاء 

 دراسات:
كتب العمػم السقخرة  إلى تحميل محتػى ىجفت التى ( 8..2دراسة عمى بغ ىػيذل )

ُعسان، في ضػء  عمى الرفػف مغ الخامذ وحتى العاشخ مغ التعميع األساسي في سمصشة
معخفة مجى احتػائيا  الستحجة األمخيكية بغخضمعاييخ السحتػى لمتخبية العمسية في الػاليات 

أو تزسشيا تمظ السعاييخ، وذلظ باستخجام قائسة السعاييخ كأداة لمتحميل وتكػنت األداة مغ 
 معيار، و معيار العمع كاستقراء، و معيار الجمج بيغ السفاليع والعسميات معاييخ ىي: سبع

 معيار العمع مغو  ،والفزاء معيار عمع األرض، و البيػلػجية معيار العمػم، و العمػم الفيديائية
وأضيخت الشتائج أن تزسغ  ؛معيار تاريخ العمع وشبيعتو، و السشطػر الفخدي واالجتساعي

عمى السعاييخ األمخيكية  ىاألساس محتػى كتب العمػم لمرفػف مغ الخامذ وحتى العاشخ
إلى االتداق والتخابط، كسا  بصخيقة تفتقخ لمسحتػى لع يتع بصخيقة متػازنة وشاممة، وإنسا تست

وأتزح  ؛فى تحميل الكتب الجراسيةحرل معيار عمع األرض والفزاء عمى السختبة األخيخة 
الصاقة في الشطام األرضي، وىى:  السعيار لع تتصخق بعسق إلى السجاالت السحجدة ليحاأنيا 

؛ وأوصت وتصػرهوتصػره، وأصل الكػن  والجورات الجيػكيسيائية، وأصل الشطام األرضي
عسمية بشاء وتصػيخ  بزخورة مخاعاة االتجاىات العالسية السعاصخة لمتخبية العمسية فيالجراسة 

 ،والدكان ،تزسيغ مشاىج العمػم لمتعميع األساسي لسجال األرض والفزاءو مشاىج العمػم، 
ا وفي جسيع ومجال تاريخ األرض بشدب أكبخ عسا ىػ مػجػد فعمي   ،والسرادر والبيئة

 الرفػف0
ىتست بتقػيع وحجات تجريذ العمػم فى السخحمة االتى  Fidler (7107)دراسة فيجلخ 

ومجى تزسيشيا لسعاييخ عمػم األرض والفزاء، وذلظ بتحميل محتػى مشاىج  ،الستػسصة
وأضيخت الشتائج تشاول بعس معاييخ عمػم األرض والفزاء  ،العمػم فى السخحمة الستػسصة

مسا يؤدى لقرػر  ؛وقرػر تزسيغ معيار نطام األرض ،دورة الساء ودورة الرخػر :مثل
السحيط و الغالف الرخخي، و الغالف الجػي، و العالقات السترمة بيغ الغالف السائي، فيع 
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نطام سخيان الصاقة بيغ األغمفة السكػنة لألرض، فيع ؛ وقرػر الحيػي، والغالف الجميجي
عتخض الصاقة يكػكب األرض األرض فى: تعخف أن  وأثخ انعكاس شاقة الذسذ عمى

 األماكغ عمى األرضوأن األرض تدتسج الصاقة مغ الذسذ؛ وأن الذسدية مغ الذسذ؛ 
 فىداعج ت درجة االنعكاس وأنتتفاعل بذكل مختمف عشجما تتعخض لألشعة الذسدية؛ 

السفاليع ؛ واقتخح الباحث تزسيغ ىحه تحجيج كيفية نقل الصاقة مغ الذسذ إلى األرض
ليحه ا أفزل شالب السجارس الستػسصة فيس   اكتداب السختبصة بسعيار نطام األرض لتحقيق

 السعاييخ0 
ًٗا:   بعض الدٔه:العاملٗة لاربات اخلوعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف ضٕء ثاٌ

 الٕالٖات املتحدة األوزٖكٗة:املعاٖري الكٕوٗة لمرتبٗة العمىٗة ب (1

ضيخ االتجاه نحػ إصالح مشاىج العمػم فى ضػء السعاييخ القػمية لمتخبية العمسية فى 
 (Project( 2.22)(، وذلظ فى إشار مذخوع 2898الػاليات الستحجة األمخيكية فى عام )

، وضيخت جيػد ىحا اإلصالح فى تحجيج السعاييخ القػمية لتجريذ العمػم، حيث حجدت 7100)
السعاييخ القػمية لمتخبية العمسية؛ كسا قام السجمذ الػششى  (2882عمػم )األكاديسية الػششية لم

، وفى K-07(، بإعجاد اإلشار العام لسشاىج التخبية العمسية لمسخاحل التعميسية 2.22لمبحػث )
 (Nationalضػء اإلشار العام لسشاىج التخبية العمسية قامت الخابصة الػششية لسعمسى العمػم 

Science Teachers Association, 7102ع معاييخ العمػم لألجيال القادمة( بػض. 

وتعخف األكاديسية القػمية لمعمػم معاييخ عمػم األرض والفزاء في أنيا محجدات  
محتػى تجريذ عمػم األرض والفزاء في السخاحل الجراسية السختمفة، وتعج مخصط لسا يجب 

مدتػاه العقمى لتحقيق مدتػى أداء عالى أن يعخفو ويفيسو ويقػم بفعمو التمسيح بسا يشاسب 
في ضػء التعمع الفعال، وتقػم عمى مبجأ التعميع القائع عمى الشتائج، وتعتسج عمى ربط تعمع 

 National Academy ofالسفاليع والحقائق السعخفية بعسميات العمع واالستقراء والتفكيخ )

Sciences, 7102) . 

السعاييخ القػمية األمخيكية لتجريذ العمػم عمى السجاالت التالية: مجال شبيعة  اشتسمت
العمع، ومجال االستقراء، ومجال التكشػلػجيا والترسيع اليشجسى، ومجال عمػم الحياة، 
ومجال العمػم الصبيعية، ومجال عمػم األرض والفزاء، ومجال العمع والتكشػلػجيا والسجتسع 

National) Academy of Sciences, 7102 .) 



 ...............................تصور مقرتح لتضمني معايري علوم األرض والفضاء يف منهج العلوم ابملرحلة اإلعدادية

- 27 - 

السعاييخ القػمية لتجريذ العمػم فى الرفػف مغ الخامذ إلى الثامغ عمى  اعتسجت
 تحقيق السدتػيات التالية:

السجال األول: العمع كعسمية استقراء: القجرة عمى الكيام بعسمية االستقراء، وفيع عسمية 
 االستقراء0

ع خػاص األجدام والسػاد، وفيع الحخكة والقػة، وفيع السجال الثانى: العمػم الصبيعية: في
 انتقال الصاقة0

السجال الثالث: عمػم الحياة: فيع تخكيب ووضيفة الشطع الحيػية، وفيع التكاثخ والػراثة، وفيع 
 التشطيع والدمػك، والجساعات والشطع االيكػلػجية، والتشػع والتكيف فى الكائشات الحية0

رض والفزاء: فيع تخكيب نطام األرض، وتاريخ األرض، وفيع األرض السجال الخابع: عمػم األ 
 والسجسػعة الذسدية0

السجال الخامذ: العمع والتكشػلػجيا: القجرة عمى الترسيع التكشػلػجى، وفيع العمع 
 والتكشػلػجيا0

السجال الدادس: السشطػر الذخرى واالجتساعى: فيع الرحة الذخرية، والدكان والسػارد 
 والكػارث الصبيعية، والسخاشخ والسشفعة، والعمع والتكشػلػجيا فى السجتسع0 والبيئة،

 السجال الدابع: تاريخ وشبيعة العمع: فيع العمع كسشذط إندانى، وشبيعة العمع، وتاريخ العمع0
 California Department ofونذخ مكتب التعميع فى والية كاليفػرنيا 

Education) (2..8  العمػم فى مجال عمػم األرض والفزاء فى السخحمة تحجيث لسعاييخ
 الستػسصة التى تتسثل فى الرفيغ الدابع والثامغ تزسشت السعاييخ التالية:

 الرف الدابع: األرض وتاريخ الحياة:
 :األدلة مغ الرخػر التى تدسح بفيع عسمية التصػر عمى األرض 

الصالب أن عسميات األرض اليػم مذابية لتمظ التي حجثت في الساضي، والعسميات  يعخف -
 وليا آثار تخاكسية كبيخة عمى فتخات شػيمة مغ الدمغ0 ،الجيػلػجية بصيئة

يعخف الصالب أن تاريخ الحياة عمى األرض قج تعصل بدبب كارثة كبيخة مثل االنفجارات  -
 البخكانية الخئيدية أو آثار الكػيكبات0

وتمظ الرخػر  ،يعخف الصالب أن دورة الرخػر تذسل تكػيغ الخواسب الججيجة والرخػر -
 غالب ا ما تػجج في شبقات، وتكػن الرخػر األقجم فى الصبقات األسفل0
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يعخف الصالب أن األدلة مغ الصبقات الجيػلػجية والتاريخ السذع يذيخ إلى أن عسخ  -
عمى ىحا الكػكب مػجػدة ألكثخ مغ  ( مميار سشة، وأن الحياة402األرض يقخب مغ )
 ثالثة مميارات سشة0

 0يعخف الصالب أن األحافيخ تػفخ أدلة عمى كيفية تغيخ الحياة والطخوف البيئية -
يعخف الصالب كيف أن حخكات األلػاح القارية والػاح السحيصات خالل الدمغ، فى  -

لكائشات الحية ى تػزيع اقج أثخت ف في السشاخ واالتراالت الجغخافية ارتباشيا مع التغيخات
 وفى الػقت الحالى0 ،قجيس ا

وانقخاض الشبات والحياة الحيػانية عمى  ،يعخف الصالب كيفية شخح التصػرات اليامة -
 نصاق الدمغ الجيػلػجي0

 الرف الثامغ: األرض فى الشطام الذسدى:
 :يسكغ مغ دراسة الشجػم والسجخات وتصػرىا فيع تخكيب وتكػيغ الكػن 

يعخف الصالب أن السجخات ىي مجسػعات مغ مميارات الشجػم، وربسا تكػن مختمفة فى  -
 األشكال0

وقج  ،يعخف الصالب أن الذسذ ىي واحجة مغ العجيج مغ الشجػم في مجخة درب التبانة -
 تختمف الشجػم في الحجع ودرجة الحخارة والمػن0

ػئية كسقاييذ السدافات يعخف الصالب كيفية استخجام الػحجات الفمكية والدشػات الز -
 بيغ الذسذ والشجػم واألرض0

يعخف الصالب أن الشجػم ىي مرجر الزػء لجسيع األجدام الداشعة في الفزاء  -
الخارجي وأن القسخ والكػاكب تتألق بأشعة الذسذ السشعكدة، وليذ عغ شخيق الزػء 

 الخاص بيا0
جدام في والحجع، وحخكة األيعخف الصالب السطيخ، والتخكيب العام، والػضع الشدبي  -

بسا في ذلظ الكػاكب، واألقسار الكػكبية، والسحنبات، والكػيكبات  الشطام الذسدي
California) (Department of Education, 2..80 

ا لمخابصة الػششية لسعمسى العمػم   National Science Teachersووفق 
Association,) (2.22   فى فأن معاييخ األجيال القادمة فى عمػم األرض والفزاء

معاييخ رئيدة وىى: أنطسة الفزاء، وتاريخ األرض،  السخحمة الستػسصة تتكػن مغ ست
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وأنطسة األرض الجاخمية، وأنطسة سصح األرض، والصقذ والسشاخ، واآلثار البذخية؛ ويسكغ 
ا لسعاييخ األجيال القادمة كسا يمى: تفريل السعاييخ الخئيدة لسجال عمػم األرض والفزاء و  فق 

الفزاء والشجػم، واألرض والشطام الذسدى، وتاريخ كػكب األرض، ومػاد األرض ونطسيا، 
واأللػاح التكتػنية ونطام الشصاق الػاسع، ودور الساء فى العسميات الخارجية لألرض، والصقذ 

ارث الصبيعية، وأثخ اإلندان عمى نطام والسشاخ، والجيػلػجيا الحيػية، والسػارد الصبيعية، والكػ 
 National Science Teachers) (Association, 2.220األرض، والسشاخ العالسى 

 املىمكة املتحدة:ب املٍّج الكٕوى عمًٕ األرض ٔالفضاء يف وعاٖري (0

تجرس عمػم األرض والفزاء فى انجمتخا وويمد مغ خالل مادتى العمػم والجغخافيا فى 
السخحمتيغ االبتجائية والثانػية، وتجرس فى اسكتمشجا مغ خالل مشيج الجراسات البيئية ومادة الجغخافيا 

يج عام(، بيشسا فى ايخلشجا الذسالية تجرس مغ خالل مش 24إلى  .فى السخحمة الثانػية مغ عسخ )
 الجغخافيا0  

معاييخ عمػم األرض والفزاء فى إشار عمى إدراج يعتسج مشيج العمػم فى السسمكة الستحجة 
التى تػازى ( (Key stage 2دراسة العمػم العامة فى السشيج القػمى لمسخحمة الجراسية الثالثة 

، وتذسل الرفػف عام( 24إلى  22السخحمة الستػسصة فى الدمع التعميسى العالسى لمصالب مغ عسخ )
  :وتخكد عمى السعاييخ التالية ،الدابع والثامغ والتاسع

 مػاد األرض: أنػاع الرخػر، والتعخية، والشحت، ودورة الرخػر0 -
 الفزاء: األقسار الرشاعية، والكدػف، والفرػل، والشطام الذسدى، والشجػم0 -
وفى السجخات  ،درب التبانة فيدياء الفزاء: جاذبية الكػاكب والذسذ والقسخ، الشجػم فى مجختشا -

 األخخى، اختالف اليػم والدشة عمى الكػاكب، والدشة الزػئية0
األرض والغالف الجػى: تكػيغ األرض، وليكل األرض، ودورة الرخػر وتذكيل الرخػر  -

الشارية والخسػبية والستحػلة، واألرض كسرجر لمسػارد السحجودة وفعالية إعادة التجويخ، وتكػيغ 
 ػي، وإنتاج ثاني أكديج الكخبػن حدب الشذاط البذخي، والتأثيخ عمى السشاخالغالف الج

study of programmes science England: in curriculum National ),

(71020 
واعتسجت لجشة تعميع عمػم األرض التابعة لػزارة التعميع بالسسمكة الستحجة حجيث ا تحجيث لسشيج 

عام( مشح عام  24إلى  22عمػم األرض لمسخحمة الجراسية الثالثة )السخحمة الستػسصة( مغ عسخ )
  :التي تع تزسيشيا في مادة العمػم يتكػن مغ السعاييخ التالية (2.22)

 0األرض والغالف الجػي  تكػيغ -

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-study
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-study
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 0التغييخات في الغالف الجػي لألرض مشح نذأتو  -
 0ثخه عمى السشاخأإنتاج ثاني أكديج الكخبػن بدبب أنذصة اإلندان و   -
 0فعالية إعادة التجويخ  -

 تع تزسيشيا في مشيج الجغخافيا: والسعاييخ التالية  
 الجغخافية عمى نصاقات متشػعة0فيع العسميات األساسية لألرض مغ خالل أمثمة مغ السػاقع  -
الجغخافيا الفيديائية: فيع األلػاح التكتػنية، والرخػر، والتخبة، والتجػية، والججاول الدمشية  -

 الجيػلػجية، والصقذ والسشاخ، واألنيار والدػاحل0
خىا عمى تكػيغ التذكيالت الصبيعية يوتأث ،فيع كيفية التفاعل بيغ العسميات البذخية والفيديائية -

 فى األرض0
استخجام العسل السيجاني لجسع وتحميل ورسع استشتاجات مغ البيانات الجغخافية باستخجام مرادر  -

 ,Earth science education) (community متعجدة مغ السعمػمات متجرجة السدتػيات

7102. 

 وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف الٗاباُ: (3

عمى تحفيد حل السذكالت، والتفكيخ العمسى، والخبخة  في اليابانعتسج تعميع العمػم ا
0 وتجرس العمػم السباشخة، والسالحطة، والخؤية التحميمية، والتكاممية فى السخحمة الثانػية الجنيا

تشقدع مجاالت العمػم إلى مجاليغ ىسا: مجال العمػم لثانػية الجنيا حيث في مشاىج السخحمة ا
ية وعمػم األرض0 وتتسخكد معاييخ عمػم األرض في السخحمة الصبيعية، ومجال العمػم اإلحيائ

، والعمػم والتكشػلػجيا الفزاء، و الصقذ والسشاخو  ،ألرضامجال  :الستػسصة عمى معاييخ
  كسا يمى: والسجتسع

يتزسغ العالمات السخجعية التالية: التعخف عمى أسباب البخاكيغ، وفيع حخكة  مجال األرض:
 األرض، وتعخف وتحجيج التغيخات في األرض0

تزسغ العالمات السخجعية التالية: اكتذاف العالقة بيغ عشاصخ يمجال الصقذ والسشاخ: 
التعخف عمى األرصاد الجػية وتغيخات الصقذ مغ خالل مخاقبة الصقذ السحمى، وتعسيق 

 0آليات وأنساط الطػاىخ السشاخية
مجال الفزاء: يتزسغ العالمات السخجعية التالية: إدراك اتداع الكػن، وتعخف حخكة األرض 

 0واألجدام الدساوية، ومالحة القسخ والكػاكب
مجال العمػم والتكشػلػجيا والسجتسع: يتزسغ العالمات السخجعية التالية: األرض واإلندان مغ 

 0(Cabinet Decision, 2.22; MEXT, 2.2.a; 2.2.b) السدتقبلأجل 
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معاييخ عمػم األرض ووصف تشاولت مجسػعة مغ الجراسات والبحػث الدابقة تحجيج 
 خبخات العالسية، ومشيا ما يمى:مشاىج السخحمة الستػسصة فى ضػء الوالفزاء فى 

التى ىجفت إلى  Gagnon and Bradway (2.22)ودراسة جانػن وبخادواى 
تجريذ عمػم األرض والفزاء في السخحمة الستػسصة فى ضػء معاييخ العمػم التى تحقق 

لتحقيق  ؛التكامل فى ربط السفاليع الذاممة، واقتخح الباحثان دراسة أنطسة األرض وتفاعالتيا
 ىحا اليجف مغ خالل دراسة األرض كشطام كمى، واألثار البذخية عمى األرض0 

التي أشارت إلى أن عمػم األرض والفزاء  Wysession( 2.22يذغ )ودراسة ويد
نطام الكػن  حجيثة لتزسشيا ثالثة أفكار كبخى ىي:ىي أندب العمػم لتزسيغ السعاييخ ال

 0ضية، وأثخ اإلندان في نطام األرضوالسجسػعة الذسدية، ونطام األرض واألغمفة األر 
حققت في تعميع عمػم  Plummer and Maynard( 2.24ودراسة بالمخ ومايشارد )

الكػن والفزاء في السخحمة الستػسصة في ضػء معاييخ العمػم القػمية مع التخكيد عمى 
العالقات السفاليسية والسكانية، ودمج تكشػلػجيا الفزاء في التعميع؛ وتػصمت إلى نتائج 

، وعالقة تػضح أىسية التجرج مغ دراسة السفاليع األساسية حػل حخكة األرض في الفزاء
الذسذ بتغيخات درجة الحخارة عمى كػكب األرض، ودراسة الفرػل األربعة، وحداب أنساط 
التغيخ في الفرػل باستخجام السشطػر الفزائى لخصج األرض في الفزاء، لفيع العالقة 

 السكانية السعقجة بيغ حخكة األرض في الفزاء والطػاىخ السخصػدة مغ سصح األرض0
مغ الجراسات والبحػث الدابقة تحجيج ووصف معاييخ مقتخحة في كسا تشاولت مجسػعة 

 عمػم األرض والفزاء فى مشاىج السخحمة الستػسصة، ومشيا ما يمى:
التى اىتست بجراسة  Jenkins and Heidorn (2..8)دراسة جشكيشد وىيجورن 

الرف عمػم األرض والفزاء فى السخحمة الستػسصة الجنيا والعميا مغ مقتخحة في معاييخ 
الخامذ إلى الثامغ، والتخكيد عمى أىسية تزسيغ معيار الشطام الذسدى: ومؤشخاتو لتعخف 
تخكيب وخرائز األرض، والقسخ، والذسذ، والكػاكب، واألقسار التى تجور حػل الكػاكب، 
واألجخام الدساوية األصغخ مثل الكػيكبات والسحنبات؛ ومعيار قػة الجاذبية فى الشطام 

اتو: الجاذبية بيغ األجخام الدساوية، والجاذبية بيغ الذسذ واألرض، وأثخ الذسدى: ومؤشخ 
 الجاذبية عمى الحخكة في الشطام الذسدي0
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ىجفت إلى دراسة فاعمية وحجة مقتخحة في تشسية التي  (2.22ودراسة رشا الديج )
سػضػعات ال واقتخحتالتحريل واالتجاه نحػ عمػم الفزاء لجى تالميح السخحمة اإلعجادية؛ 

، الكػاكب :تكػيغ األجخام الدساوية في عمػم الفزاء لمسخحمة اإلعجادية فيسا يمى:السشاسبة 
السجخات، والخرائز الفيديائية والكيسيائية لألجخام الدساوية، وحخكة و  ،األقسارو  ،الشجػمو 

ية األجخام الدساوية فى الكػن، وتفديخ الطػاىخ الكػنية؛ وحجدت مػضػعات الػحجة الجراس
ألجخام ااء، و ارتياد الفز بعشػان: "األرض والكػن والفزاء" فى السػضػعات الخئيدة التالية:

 والدالزل والبخاكيغ0 ،بعجال مغاالستذعار لرخػر والسعادن، و ا، و كػكب األرضالدساوية، و 
التي تػصمت إلى أىسية دمج  .Bush et al( 2.22ودراسة بػش وآخخون )   

معاييخ االستقراء والتصبيقات التكشػلػجية في تجريذ مػضػعات عمػم األرض الستعمقة 
والبحػث مع دمج  ،، وذلظ بتصبيق العسميات االستقرائيةبسػضػعات التغيخ السشاخى

التكشػلػجيا باستخجام تصبيقات السعمػمات، والشساذج الحاسػبية والتقشيات الججيجة في مجال 
  عمػم األرض0

 إجزاءات البحح:

 الخصػات التالية:اإلجخاءات و قامت الباحثة باتباع لإلجابة عغ أسئمة البحث 
 :زحمة اإلعدادٖةباملالعمًٕ املٍاسب تضىٍّٗا يف وٍّج  عمًٕ األرض ٔالفضاءأٔال: حتدٖد وعاٖري 

مجال عمػم األرض والفزاء بيجف التعخف عمى السػضػعات  باستصالعقامت الباحثة 
وكحلظ السفاليع البيشية التي تخبط عمػم  ،الخئيدة والسفاليع األساسية لعمػم األرض والفزاء

 السخاجع التالية: باالشالع عمىظ وذل ،األرض والفزاء بالعمػم األخخى والتكشػلػجيا
Grotzinger, Blumenthal, & Smith   ,Kay  ,Palen; 7101, Jordan  & )

; 7102, Tarbuck(; 7100Bhatta, ; 7100

7102, Tarbuck; 7102  Carter &  ,Morin  , Johnson , Reynolds   صى

التخبػية فى مجال ألدبيات والبحػث والجراسات والػثائق والتقاريخ عمى ا باالشالعقامت الباحثة 
(؛ و)مخكد تصػيخ السشاىج والسػاد 2..2السعاييخ القػمية كسا يمى: )وزارة التخبية والتعميع، 

عخبية الجراسات ال؛ وتقاريخ السذخوعات العالسية و (2.22ب؛ 2.22أ؛ 2.22لتعميسية، ا
رشا ؛ و 2.22 عايجة عباس،؛ و8..2 ،عمى بغ ىػيذل؛ و 8..2 ،عبج هللا ميجيكاآلتى: )

دراسات األجنبية كاآلتى: ال(؛ و 9109 عادى كخيع،؛ و 2.29روان ضافخ، ؛ و 2.22 ،الديج
Jenkins) and Heidorn, 366.; Gagnon and Bradway, 36.3; Fidler, 36.3; 

Wysession, 36.2; Plummer and Maynard, 36.%; Bush et. al.36.0; 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Grotzinger&text=John+Grotzinger&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+Grotzinger&text=John+Grotzinger&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=George+Blumenthal&text=George+Blumenthal&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Bradford+Smith&text=Bradford+Smith&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Laura-Kay/e/B00D8GNV72/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Stacy-Palen/e/B00D7EQLMW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Thomas+H.+Jordan&text=Thomas+H.+Jordan&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edward+J.+Tarbuck&text=Edward+J.+Tarbuck&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Edward+J.+Tarbuck&text=Edward+J.+Tarbuck&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Chuck-Carter/e/B00THG6IGI/ref=dp_byline_cont_book_4
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Paul+Morin&text=Paul+Morin&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Julia+Johnson&text=Julia+Johnson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stephen+Reynolds&text=Stephen+Reynolds&sort=relevancerank&search-alias=books
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Aldahmash, et al, (36.0كبآلتىوالهيئبت التربىية العبلمية  ؛ :National Committee 

on Science) Education Standards and Assessment, ...0; 36.2; National 

Academy of Engineering, 3662; National Research Council, 366.; 

California Department of Education, 366.; Earth science education 

community, 36.2; National Academy of Sciences, 366.; 36.2; 36.%; 

National Committee on Science Education Standards and Assessment, 

36.2; Cabinet Decision, 36.2; MEXT, 36.2a; 36.2b; National Science 

 science England: in curriculum National; 36.2, Association Teachers

36.2, study of programmes). 

معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخح  بتحجيج الباحثة قامت سبق مافى ضػء و   
 كسا يمى:في صػرتيا السبجئية،  تزسيشيا في مشيج العمػم بالسخحمة اإلعجادية

 السجال: عمػم األرض والفزاء:

  : وتزع عالمة مخجعية واحجة كالتالى:الكػن ( 2)األول:  سعيارال
 نطام الكػن والشطام الذسدى0( 2-2)
 : وتزع ثالث عالمات مخجعية كالتالى:األرض( 2): نىالثا سعيارال
 تخكيب نطام األرض0( 2-2)
 السالمح التاريخية لألرض0( 2-2)
 التذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض0( 2-2)
 : وتزع عالمة مخجعية واحجة كالتالى:الصقذ والسشاخ( 2): ثالثال سعيارال

 ضػاىخ السشاخ0( 2-2معيار )
 كالتالى: : وتزع عالمتيغ مخجعيتيغومجاالتيا تكشػلػجيا الفزاء( 4): خابعال سعيارال
 تكشػلػجيا االستذعار مغ البعج0( 4-2)
 الدفخ إلى الفزاء0( 4-2)

 عمػم األرض والفزاء خعالمة مخجعية في معاييلكل  السؤشخاتتحجيج ثع قامت الباحثة ب
 :يكسا يم لمسخحمة اإلعجادية

 
 

 ( الكػن 2: )ولاأل  عيارالس
 ( نطام الكػن والشطام الذسدى20-2: )العالمة السخجعية

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-study
https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-science-programmes-of-study
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تعخف تخكيب األجخام الدساوية، وتذسل كل مغ: األرض، والقسخ، والذسذ،  السؤشخات:
 ،والكػاكب، واألقسار التى تجور حػل الكػاكب، واألجخام الدساوية األصغخ مثل: الكػيكبات

وفيع الخرائز الفيديائية والكيسيائية لألجخام الدساوية، ؛ والشيازك ،والذيب ،والسحنبات
تعخف السجخات والشجػم والشطام و تعخف نطخيات نذأة الكػن وتصػره، و  ؛ومقارنة خرائريا

الزػء السدتسج مغ شاقة  وانعكاسالذسدى، وفيع خرائز الذسذ فى مجخة درب التبانة، 
شاقة الذسذ عمى كػكب  انعكاس الدساوية األخخى فى السجخة، وأثخالذسذ مغ األجخام 

وفيع قػة وحخكة األجخام الدساوية فى الكػن، فيع جاذبية الكػاكب والذسذ والقسخ، و  ؛األرض
الجاذبية األرضية، وأثخ الجاذبية عمى الحخكة في الشطام الذسدي، وتعخف اختالف اليػم 
والدشة والفرػل عمى الكػاكب، وتعخف استخجام الػحجات الفمكية والدشػات الزػئية كسقاييذ 

 ذ والشجػم واألرض0السدافات بيغ الذس
 ( األرض 2: )نىالثا عيارالس

 ( تخكيب نطام األرض:2-2: )العالمة السخجعية
: فيع األرض كشطام كمى يتكػن مغ عجة أنطسة تتفاعل مع بعزيا البعس، وتعخف السؤشخات

عخف الشطام الحيػى عمى سصح تكػيغ الشطام الرخخى وليكل األرض وأنػاع الرخػر، وت
، وإنتاج ثاني أكديج الكخبػن وشبقة األوزون  تكػيغ الغالف الجػى وشبقاتوتعخف ، و األرض

وفيع دور الساء  ،حدب الشذاط البذخي، والتأثيخ عمى السشاخ، وتعخف تكػيغ الغالف السائى
فيع ، و صح األرض، وتعخف الغالف الجميجىفى العسميات الخارجية )التعخية، والشحت( عمى س

غمفة السكػنة لشطام األرض، وفيع نطام سخيان الصاقة بيغ األغمفة العالقات الستبادلة بيغ األ
السكػنة لألرض، وتعخف أىسية األغمفة السكػنة لألرض وتأثيخىا عمى حياة اإلندان، وفيع أثخ 

 تجويخسػارد السحجودة، وفعالية إعادة اإلندان عمى نطام األرض، وفيع األرض كسرجر لم
 0السػارد

 ( السالمح التاريخية لألرض:2-2: )العالمة السخجعية
تعخف نطخيات نذأة األرض، وفيع األدلة الجيػلػجية مغ الرخػر والحفخيات التى  :السؤشخات

فيع العسميات ، و رض، والججاول الدمشية الجيػلػجيةتجل عمى عسخ األرض، وتاريخ تصػر األ 
وعسمية  ،الكائشات الحيةالجيػلػجية الحادثة عبخ الدمغ عمى األرض وتأثيخىا عمى حياة 
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فيع حخكة ، و ألرض مشح نذأتواالنقخاض عبخ العرػر؛ وفيع التغييخات في الغالف الجػي ل
 األلػاح التكتػنية وأثخىا فى تصػر األرض، وتعخف نطام الشصاق الػاسع0

 ( التذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض:2-2: )العالمة السخجعية
وكيفية تذكيل شبقات الرخػر عمى األرض عبخ الدمغ، وفيع فيع دورة الرخػر،  السؤشخات:

، خف خرائز الرخػر والسقارنة بيشيعتذكيل الرخػر الشارية والخسػبية والستحػلة، وتع
غ البحار والسحيصات واألنيار فيع دورة الساء ومرادر الساء عمى سصح األرض، وتعخف تكػيو 

عمى سصح األرض، وتػزيع السياه السالحة فى بار والعيػن، وتعخف تػزيع السياه العحبة واآل
فيع ، و سصح األرض وتأثيخىسا عمى الحياة العالع، وتعخف السياه الجارية والستجسجة عمى

الحخكة والقػة السؤثخة عمى ضػاىخ األرض، وفيع كيفية التفاعل بيغ العسميات البذخية 
ض، وفيع أثخ الكػارث الصبيعية خىا عمى تكػيغ التذكيالت الصبيعية فى األر يوالفيديائية وتأث

 والتدػنامى0 وتعخف أسباب حجوث الدالزل والبخاكيغ عمى تذكيل األرض،
 ( الصقذ والسشاخ:2: )ثالثال عيارالس

 ( ضػاىخ السشاخ:2-2: )العالمة السخجعية
فيع أسباب تكػن الكػارث ، و وتعخف العػامل السؤثخة فى السشاخفيع تغيخات السشاخ،  :السؤشخات

أثخ اإلندان فى تغيخ ، و وتأثيخىا عمى األرض والحياةالسشاخية: مثل األعاصيخ والديػل، 
 السشاخ وتعديد فعل الكػارث السشاخية0 

 ومجاالتيا( تكشػلػجيا الفزاء 4: )خابعال عيارالس
 ( تكشػلػجيا االستذعار مغ البعج:2-4: )العالمة السخجعية

وفيع دور األقسار الرشاعية وتقشيات تعخف تخكيب القسخ الرشاعى، وتصبيقاتو،  :السؤشخات
وأشؼخ رؼشف االعزشؼبس ػٍ ثؼذ، ، وتكشػلػجيا الفزاء في حياة اإلندان في الدمع والحخب

، الرشاعية األقسار صػرخاءة ، وكيفية قاالعزشؼبس ػٍ ثؼذ َظبووانطيف انكهشويغُبطيغً، 
تعخف نطع تحجيج بعج، وفػائج وأضخار االستذعار عغ بعج، و  مجاالت االستذعار عغفيع و 

واستخجاماتيسا فى الحياة اليػمية،  GPS، ونطع تحجيج السػاقع GISالسعمػمات الجغخافية 
، وأىسية GPSوبيغ نطع تحجيج السػاقع  GISوالفخوق بيغ نطع تحجيج السعمػمات الجغخافية 

 ق أقرى إفادة0تكامل جسيع تقشيات تكشػلػجيا الفزاء لتحقي
 ( الدفخ إلى الفزاء:2-4: )العالمة السخجعية
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والتقشيات التى تعسل  ،ومحصة الفزاء ،والسكػك الفزائى ،تعخف تخكيب الراروخ :السؤشخات
فيع ، و دور الدفخ إلى الفزاء في تقجم عمػم الفزاء عمى سصح األرضبيا واستخجاماتيا، و 

العػامل السؤثخة عمى و  مجال الجاذبية األرضية،كيفية ىخوب السخكبات والدفغ الفزائية مغ 
قػانيغ الحخكة لشيػتغ واإلفادة وفيع انصالق مخكبات وسفغ الفزاء مغ األرض إلى الفزاء، 

 مشيا في انصالق مخكبات وسفغ الفزاء0 
إعجاد استبيان رأى الخبخاء إلعجاد السعاييخ في صػرتيا الشيائية قامت الباحثة بو 
استبيان  وتزسغ، السبجئيةالسعاييخ السقتخحة قائسة في لمتعخف عمى رأى الخبخاء ( 2)ممحق 

( مغ السؤشخات فى عمػم األرض والفزاء 27الخأى أربع معاييخ وسبع عالمات مخجعية و)
(، والسالمح 22(، وتخكيب نطام األرض ).2نطام الكػن والشطام الذسدى )كسا يمى: 

(، .(، وضػاىخ السشاخ )22الصبيعية عمى سصح األرض ) (، والتذكيالت9التاريخية لألرض )
وتع تزسيغ السؤشخات في ، (.(، والدفخ إلى الفزاء )8وتكشػلػجيا االستذعار مغ البعج )

االستبيان عمى ىيئة عبارات مشطسة في قائسة، ويجيب السحكع أمام كل عبارة باالختيار بيغ 
درجة لكل مدتػى مغ مدتػيات ويتع حداب ، خسذ مدتػيات مغ مدتػيات السشاسبة

(، وغيخ مشاسبة 2(، ومشاسبة إلى حج ما )4(، ومشاسبة ).السشاسبة كالتالى: مشاسبة ججا )
ا )2)  0عمى مجسػعة مغ خبخاء التخبية اعخضيثع تع  (20(، وغيخ مشاسبة مصمق 

تع تفخيغ بيانات االستبيان في ججاول لتدجيل مجسػع درجات السحكسيغ لكل مؤشخ في 
ائسة، واتبعت الباحثة شخيقة "ليكخت" الخساسية في إعجاد استبيان استصالع الخأي، والتي الق

تتخاوح درجة كل مؤشخ مغ درجة واحجة إلى خسذ درجات؛ ثع حداب درجة مشاسبة كل مؤشخ 
(، وحداب شػل فئات استجابات مجى مشاسبة 4=  2 – .عمى حجا بحداب مجى السؤشخ )

وبحلظ تع تػزيع فئات االستجابات الخسذ الستزسشة في  (،.09.=  .÷  4السؤشخات )
ا )مغ   2092(، وغيخ مشاسب )مغ .209إلى  ..20القائسة كسا يمى: غيخ مشاسبة مصمق 

(، .402إلى  2042(، ومشاسب )مغ .204إلى  2022(، ومشاسب إلى حج ما )مغ .202إلى
ا )مغ  لكل مؤشخ؛ ولتحجيج  (0 وبحلظ تع حداب درجات السحكسيغ.إلى  4022ومشاسب جج 

درجة مشاسبة العالمات السخجعية التدع تع حداب متػسط الستػسصات الػزنية لجرجات 
السؤشخات، ولحداب درجة مشاسبة السعيار تع حداب متػسط الستػسصات الػزنية لجرجات 

 العالمات السخجعية0
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( 2) ججولو ( درجة مشاسبة العالمات السخجعية والسؤشخات، 2ممحق )كال مغ ووضح 
تعجيل السعاييخ نتائج درجة مشاسبة معاييخ عمػم األرض والفزاء في ضػء آراء الخبخاء، وتع 

 0(2)ممحق  الشيائية لمسعاييخ القائسة، وإعجاد ء الخبخاءفي ضػء آرا
 (0جذول )

 َزبئج دسجخ يُبعجخ يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء
يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء 

 انًمزشدخ

 يذي يُبعجخ انًؼبييش يُبعجخ انًؼبييش يزىعظ

 يُبعت 2..2 انكىٌ

 يُبعت 2.00 األسع

 يُبعت جذا 2.02 انطمظ وانًُبر

 يُبعت إنً دذ يب 2..7 ويجبالرهب ركُىنىجيب انفضبء

وفي ضػء آراء السحكسيغ، ونتائج استصالع آرائيع قامت الباحثة بتعجيل صياغة 
، .4، و28، و22، و.قامت بححف السؤشخات رقع  ؛ كسا7، و2العالمات السخجعية رقع 

؛ وتعجيل صياغة 82، و82، و92، و.9، و94، و29، و27، و22، و.2، و9.، و.4و
؛ وإضافة مؤشخ لعالمة ضػاىخ الصقذ وتغيخ السشاخ، 74، .4، و22السؤشخات التالية: 

عمػم األرض  وقامت بإعجاد قائسة السعاييخ في صػرتيا الشيائية؛ حيث تكػنت قائسة معاييخ
( مغ أربع معاييخ، وست عالمات مخجعية لعمػم 2)ممحق  والفزاء في صػرتيا الشيائية

(، 22( مؤشخ كسا يمى: نطام الكػن والشطام الذسدى )..األرض والفزاء، وتزسشت  )
(، والتذكيالت الصبيعية عمى 2(، والسالمح التاريخية لألرض )22وتخكيب نطام األرض )

(، وتكشػلػجيا االستذعار مغ البعج .وضػاىخ الصقذ وتغيخ السشاخ )(، .2سصح األرض )
(20) 

عمػم األرض معاييخ ما " وىػ: لمبحث ولأجابت الباحثة عغ الدؤال األ قج وبحلظ تكػن 
 ؟"0سخحمة اإلعجاديةبالالعمػم السشاسب تزسيشيا في مشيج  والفزاء
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ًٗاثا حتدٖد ودى حتكل وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء املكرتحة يف وٍّج العمًٕ املطبل باملزحمة : ٌ

  :اإلعدادٖة
يج العمػم بالسخحمة مجى تحقق معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخحة في مشلتحجيج 

بالرفػف الثالثة لمسخحمة اإلعجادية، السصبقة بتحميل مقخرات العمػم قامت الباحثة اإلعجادية، 
 التحميل كالتالى: إجخاءاتتحجيج و 

 بالسخحمة اإلعجادية:السصبقة تحميل مقخرات العمػم 
كتب العمػم لمرفػف تحجدت عيشة التحميل في تحجيج عيشة التحميل ومػاصفاتيا:  -2

دية، وعجدىا ست كتب دراسية: ثالث كتب لمفرل الجراسى األول، بالسخحمة اإلعجا الثالث
لمرف األول اإلعجادى،  "اكتذف وتعمع العمػم"كتب لمفرل الجراسى الثانى بعشػان:  وثالث

لمرف الثالث  "العمػم والحياة اكتذف وتعمع"لمرف الثانى اإلعجادى، و "العمػم فكخ وتعمع"و
 ( مػاصفات عيشة التحميل20(؛ ويػضح ججول ).2.28/2.2اإلعجادى لمعام الجراسى )

 (7جذول )

 يىاطفبرهبػيُخ انزذهيم 

ػذد طفذبد كزبة  انكزبة

انفظم انذساعً 

 األول

ػذد طفذبد كزبة 

 انفظم انذساعً انضبًَ

يجًىع ػذد 

 انظفذبد

َغجخ ػذد 

 انظفذبد

اكزشف ورؼهى 

 انؼهىو

002 070 72. 22% 

 %22 720 007 072 انؼهىو فكش ورؼهى

انؼهىو وانذيبح 

 اكزشف ورؼهى

000 011 700 20% 

 %011 021 222 222 إجًبنً

تحجيج فئات التحميل: تحجدت فئات التحميل في بشػد مؤشخات قائسة معاييخ عمػم  -2
( مؤشخ مقدسة تحت ست عالمات مخجعية، وأربع ..األرض والفزاء السقتخحة، وعجدىا )

 معاييخ0
تع التأكج العمػم بالسخحمة اإلعجادية بحيث  مقخرعشاصخ تحميل السحتػى: تع تحميل   -2

مغ مجى تحقق جسيع مؤشخات قائسة معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخحة عمى جسيع 
، وىحه ييغبالفرميغ األول والثانى الجراس الػاردة بكتب مقخرات العمػم الدت السشيجعشاصخ 

العشاصخ ىى: أىجاف الػحجات والجروس، والسػضػعات السعخفية الشرية، ومػضػعات 
الرػر، وعشاويغ األشكال، والسعمػمات التي تػضحيا الججاول، والقزايا الستزسشة بالجروس، 
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واألنذصة التعميسية االستقرائية والبحثية والتصبيكية، واألمثمة، والتجريبات العسمية، 
لحياتية، والتصبيقات الخياضية، وتصبيقات العمع والتكشػلػجيا والسجتسع، والتصبيقات ا

؛ وذلظ لتحجيج مجى تحقق معاييخ عمػم األرض ، وأسئمة التقػيعوالسعمػمات واألنذصة اإلثخائية
 العمػم بالسخحمة اإلعجادية0 مقخروالفزاء السقتخحة في 

العمػم بالسخحمة  قخرمتحجيج وحجة التحميل: تحجدت وحجة التحميل في عشاصخ   -4
اكتذف وتعمع "(؛ ومجسػع العشاصخ في كتب .20.2) قخروجاء مجسػع عشاصخ الس ،اإلعجادية

لمرف  "العمػم فكخ وتعمع"%(، وكتب 22( بشدبة )22.8لمرف األول اإلعجادى ) "العمػم
لمرف الثالث  "العمػم والحياة اكتذف وتعمع"%(، وكتب 22( بشدبة )2274الثانى اإلعجادى )

العمػم  مقخر( مجسػع جسيع عشاصخ 2%(؛ ويػضح ججول )22( بشدبة )2.82اإلعجادى )
 بالسخحمة اإلعجادية تفريمي ا0

 (2جذول )

 انؼهىو ثبنًشدهخ اإلػذاديخ  يمشسإدظبء ػُبطش 

 

ػُبطش يذزىي 

 انًُهج

انفظم األول 

 اإلػذادي

انفظم انضبًَ 

 اإلػذادي

انفظم انضبنش 

 اإلػذادي

 انًجًىع

فظم 

 أول

فظم 

 صبٌ

فظم 

 أول

فظم 

 صبٌ

فظم 

 أول

فظم 

 صبٌ

 022 22 00 022 020 002 .01 األهذاف. .0

انُظىص  .7

 انًؼشفيخ.

017 020 077 072 072 020 221 

 7.1 20 20 71 21 22 .2 انظىس. .2

 222 22 .0 7. 02 21 .2 األشكبل.  .2

 72 2 2 7 2 0 7 انجذاول. .2

 02 2 . . 72 2 . انمضبيب.  .0

 021 71 2 .2 22 .2 21 األَشطخ.  .2

انزذسيجبد  ..

 .انؼًهيخ

. 00 02 21 7 0 00 

 20 01 00 2 7 2 2 .انزطجيمبد .2

انًؼهىيبد  .01

 .اإلصشائيخ

2 7 70 02 2 00 0. 

 01.2 772 027 .02 022 022 020 أعئهخ انزمىيى. .00

يجًىع ػُبطش 

 كزبة انفظم 

2.0 22. 021 072 212 2.2  

2.272 

إجًبني ػُبطش كزت 

 انظف 

0022 0722 0127 
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  التحميل: خصػات -5
 كخارية، وندب الباحثة بإعجاد ججاول لتفخيغ بيانات التحميل لتدجيل العالمات الت تقام

عمػم األرض والفزاء السقتخحة  التكخارات لمسؤشخات، ولمعالمات السخجعية ومعاييخ
السحجدة لكل صف  السقخروالستزسشة في قائسة التحميل، وذلظ بعج قخاءة جسيع عشاصخ 

 0دراسى عمى حجا
 جى تحقق كل مؤشخ مغ وفى ضػء ندب تحقق السؤشخات قامت الباحثة بالحكع عمى م

% .7األرض والفزاء السقتخحة مغ خالل مكياس ثالثى )متحقق = معاييخ عمػم 
 %(280%، غيخ متحقق أقل مغ 28% إلى .4فأكثخ، ومتحقق إلى حج ما مغ 

  وفى ضػء التكخارات والشدب يتع تحجيج درجة تحقق السعاييخ السقتخحة في عمػم األرض
 والفزاء بالسخحمة اإلعجادية0

السخحمة التأكج مغ ثبات نتائج التحميل: قامت الباحثة بتحميل محتػى مشيج العمػم ب -2
، وقام بالتحميل محمل آخخ، وتع حداب ندبة االتفاق بيغ ية لمرفػف الثالثاإلعجاد

(، وتبيغ أن معامل 222، 4..2التحميميغ باستخجام معادلة ىػلدتى )رشجر شعيسة، 
(، وتذيخ 078.(، والثالث )092.(، والثانى )097.ثبات تحميل كتاب الرف األول )

 التحميل0 قيع معامالت الثبات السختفعة إلى ثبات نتائج
العمًٕ باملزحمة اإلعدادٖة يف ضٕء تضىني وعاٖري عمًٕ األرض املٍّج املكرتح يف حتدٖد ثالًجا: 

 ٔالفضاء: 

تزسيغ في ضػء  العمػم بالسخحمة اإلعجادية فى السشيج السقتخحصػرة أعجت الباحثة 
 السحجدة كسا يمى: رض والفزاءمعاييخ عمػم األ 

 تضىني وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:وٍّج العمًٕ املكرتح يف ضٕء حتدٖد األسس اليت ٖكًٕ عمّٗا -1
مغ نتائج الجراسة الشطخية والجراسة الػصفية التحميمية، وفى ضػء تحجيج معاييخ عمػم 

مشيج العمػم تحجيج أسذ  تعاألرض والفزاء السشاسبة لسدتػى تالميح السخحمة اإلعجادية 
 األرض والفزاء كسا يمى:تزسيغ معاييخ عمػم السقتخح في ضػء 

يبشى تعمع العمػم عمى مبجأ التعميع القائع عمى الشتائج لتحقيق التعمع الفعال لمتالميح في  .0
 السخحمة اإلعجادية0
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يحقق السشيج معاييخ عمػم األرض والفزاء السػاكبة لمسعاييخ العالسية في عرخ  .9
 السعخفة، ومتصمبات القخن الحادى والعذخيغ0

عمى تصبيق عسمية االستقراء، وبشاء وتكػيغ وربط السعخفة العمسية يتسخكد السشيج  .3
 الستعمقة بعمػم األرض والفزاء؛ مغ خالل خبخات عسميات العمع والتفكيخ واالستقراء0

والتي تتسحػر حػل  ،يشتطع السشيج في ضػء األفكار الكبخى لعمػم األرض والفزاء .4
 نطام األرض، ونطام الكػن0

يع العمسية األساسية لعمػم األرض والفزاء التي تجور حػل يتزسغ السشيج السفال .5
دراسة: تخكيب نطام األرض، وتاريخ األرض، واألرض في السجسػعة الذسدية، وأثخ 

 اإلندان عمى األرض0
تتكامل مجسػعة مغ العمػم في عمػم األرض والفزاء حيث تجرس السفاليع الكبخى مغ  .6

 ػلػجيا0عمع الفيدياء والكيسياء واألحياء والجي
كسا تسثل الفخوع البيشية الستعمقة بعمػم األرض والفزاء في محتػى السشيج لبيان تخابط  .7

والجيػلػجيا  ،كيساءستجاخمة بيغ العمػم ومشيا: الجيػ السفاليع واألفكار العمسية ال
 الفيديائية، والجغخافيا الفيديائية، والبيػلػجيا األرضية، والفيدياء الفمكية0

والتصبيقات التكشػلػجية لعمػم  ،مى تحقيق فيع العالقة بيغ السعخفةيخكد السشيج ع .8
 األرض والفزاء0 

 يحقق السشيج التكامل بيغ العمػم وتصبيقات التكشػلػجيا لعمػم األرض والفزاء0 .9
 يػضح السشيج السشطػر الذخرى واالجتساعى لعمػم األرض والفزاء0  .01
 عمػم األرض والفزاء0يحقق السشيج مدتػيات الثقافة العمسية في مجال  .00
 يذتسل السشيج عمى الشطخة التاريخية لألرض والكػن0  .09
 يػضح السشيج عالقة حياة اإلندان بالبيئة وسصح األرض0  .03
 يػجو السشيج إلى أثخ اإلندان عمى نطام األرض والبيئة0 .04
والحفاظ عمييا، وتجشب آثار  ،ييتع السشيج بفيع ومعخفة كيفية صيانة مػارد األرض .05

 الكػارث الصبيعية0
 بالسخحمة اإلعجادية:العامة لعمػم األرض والفزاء التعميسية تحجيج األىجاف  -2

 يخجى بعج تجريذ مشيج العمػم أن يربح التمسيح قادرا عمى أن:
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 بالرف األول اإلعجادى:العامة األىجاف التعميسية  (2
 0السجسػعة الذسدية تخكيبيتعخف  20
 0تخكيب وخرائز الكػاكب في السجسػعة الذسدية يدتقرى 20
 يكػن نسػذج ثالثى األبعاد لمسجسػعة الذسدية0 20
 يتعخف تخكيب التمدكػب وأىسيتو0 40
 يتعخف تخكيب نطام األرض0 0.
 يدتكذف تخكيب القذخة األرضية0 20
 يحجد أنػاع الرخػر عمى األرض0 70
 يتعخف خػاص السعادن0  90
 يتعخف دورة الرخػر في الصبيعة0 80

 يقارن بيغ الرخػر الشارية والستحػلة والخسػبية0  2.0
 يتعخف تخكيب الغالف الحيػى لألرض0 220
 0بعس البيئاتيتعخف تػزيع األحياء فى  220
 0 يتعخف تخكيب القسخ الرشاعى 220
 0وتقشيات تكشػلػجيا الفزاء في حياة اإلندان ،دور األقسار الرشاعية يدتقرى 240
 يتعخف تفديخ صػر األقسار الرشاعية0 2.0
 االستذعار مغ البعج0يتعخف  220
 االستذعار مغ البعج0نطام يتعخف  270
 يحجد مجاالت االستذعار مغ البعج0 290
 0يسيد أىسية تكامل جسيع تقشيات تكشػلػجيا الفزاء 280

 بالرف الثانى اإلعجادى:العامة األىجاف التعميسية  (2
 يتعخف الشطخيات السفدخة لشذأة الكػن0 20
 ذسدية0كشجع رئيذ في السجسػعة ال يتعخف خرائز الذسذ 20
 يدتشتج انعكاس الزػء مغ الكػاكب في السجسػعة الذسدية0 20
 يدتقرى عالقة شاقة الذسذ بالكػاكب في السجسػعة الذسدية0 40
 يدتقرى العالقة بيغ شاقة الذسذ والطػاىخ الصبيعية عمى سصح األرض0 0.
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 يتعخف بعس نطخيات نذأة الكػن0 20
 يكػن ترػر عغ تصػر الكػن0 70
 يتعخف تخكيب الغالف الجػى0 20
 يدتقرى خرائز شبقات الغالف الجػى0 20
 يقارن بيغ خرائز شبقات الغالف الجػى0 40
 يتعخف تخكيب شبقة األوزون0 0.
 يبحث خرائز غاز األوزون وأىسيتو لألرض0 20
 يحجد الغالف السائى لألرض0 70
 يتعخف مكػنات الشطام السائى لألرض0 90
 يتعخف العسميات الخارجية لدصح األرض0 80

 صح األرض0يدتقرى دور الساء في تذكيل س 2.0
 يتعخف دورة الساء في األرض0 220
 يتعخف ضاىخة االحتخار العالسى0 220
 أسباب اختالل السشاخ العالسى0يدتقرى  220
 يفدخ ضػاىخ الصقذ0 240
 يتعخف أثخ األعاصيخ والديػل عمى األرض والحياة0 2.0
 يتعخف دور اإلندان فى تغيخ السشاخ0 220
 ثاره0آوحساية األرض والحياة مغ  ،يبحث شخق الحج مغ التغيخ السشاخى 270

 األىجاف التعميسية بالرف الثالث اإلعجادى: (2
 يتعخف تأثيخ الجاذبية في السجسػعة الذسدية0 20
 يػضح اختالف قػى الجاذبية مغ كػكب آلخخ0 20
 يتعخف الطػاىخ الكػنية0 20
 يفدخ ضاىخة الكدػف والخدػف0 40
 يفدخ تعاقب الميل والشيار والفرػل األربعة0 0.
 القسخ حػل األرض0 يتعخف حخكة 20
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 يتعخف الدشة الزػئية والػحجات الفمكية0 70
 يدتشتج مخاحل نذأة اليابذ والساء0 90
 يفدخ حخكة األلػاح التكتػنية0 80

 يتعخف األدلة الجيػلػجية لتصػر األرض0 2.0
 يبحث أسباب االنقخاض0 220
 0العالقات الستبادلة بيغ األغمفة السكػنة لألرضيدتقرى  220
 السؤثخة عمى األرض فى تذكيل سصح األرض0يسيد دور الحخكة والقػة  220
 يفدخ حجوث الدالزل والبخاكيغ والتدػنامى0 240
 كيفية انتقال الصاقة بيغ أغمفة األرض السختمفة0 يدتقرى 2.0
 يػضح أثخ اإلندان عمى األرض0 220
 يقتخح أسباب الحج مغ التمػث البيئى0 270
 يقجر فعالية إعادة تجويخ السػارد الصبيعية0 290

تع تحجيج األىجاف التعميسية اإلجخائية تفريمي ا لمرفػف الثالث مغ السخحمة اإلعجادية كسا  كسا
 (0.ىػ مػضح في ممحق )

 بالسخحمة اإلعجادية: السقتخح مشيج العمػمتحجيج محتػى  -2
لمسخحمة اإلعجادية الػحجات الجراسية التالية، وما  ت الباحثة أن تتزسغ الرفػف الثالثقتخحا

 (:4تتزسشيا مغ مفاليع كسا ىػ مػضح في ججول )
  :وتكشػلػجيا ، ونطام األرض والحياة األرض واألجدام الدساوية،الرف األول اإلعجادى

 0قسار الرشاعيةاأل
  :والسائى لألرض، الغالف الغازى و  ،نذأة الكػن والشطام الذسدىالرف الثانى اإلعجادى

 0وضػاىخ الصقذ وتغيخ السشاخ
  ،نذأة األرض وتذكيمياو الرف الثالث اإلعجادى: الجاذبية والحخكة في الشطام الذسدى، 

 وشاقة األرض ومػاردىا0
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 ( 2جذول )

 ػهىو األسع وانفضبء يذزىي 

 انًفبهيى انشئيغخ انىدذاد انذساعيخ انًمزشدخ

 انظف األول اإلػذادي

واألجغبو األسع  -0

 انغًبويخ.

انكىٌ، وانُظبو انشًغً، وانًجشح، وانغذيى، وانُجىو، واألسع، وانمًش، 

وانشًظ، وانكىاكت انذاخهيخ، وانكىاكت انخبسجيخ، واأللًبس دىل انكىاكت، 

 .وانزهغكىة ،وانشهت، وانُيبصن وانكىيكجبد وانًزَجبد

انمششح األسضيخ، ورشكيت داخم  َظبو األسع، وأغهفخ األسع، ورشكيت َظبو األسع وانذيبح. -7

ورشكيت طخىس األسع، ودوسح انظخىس، وأَىاع انظخىس،  ،األسع

وخظبئض انظخىس انُبسيخ وانشعىثيخ وانًزذىنخ، وانزشثخ، وانًؼبدٌ، 

وانغالف انذيىي، وانذيبح ػهً األسع، وانُظبو انجيئي، وانجيئخ انمبسيخ، 

 وانجيئخ انجذشيخ.

لًبس األركُىنىجيب  -2

 .انظُبػيخ

انمًش انظُبػً، ورشكيت انمًش انظُبػً، وطىس األلًبس انظُبػيخ، 

االعزشؼبس  وأشؼخ انطيف انكهشويغُبطيغً، وَظبوواالعزشؼبس يٍ انجؼذ، 

 .، ويجبالد االعزشؼبس يٍ انجؼذيٍ انجؼذ

 انظف انضبًَ اإلػذادي

َشأح انكىٌ وانُظبو  -2

 انشًغً.

 

وَشأح انُظبو انشًغً، ورطىس انكىٌ، َشأح انكىٌ، واالَفجبس انؼظيى، 

 وَظبو انكىٌ، وخظبئض انشًظ، وطبلخ انشًظ، واَؼكبط طبلخ انشًظ.

انغالف انغبصي وانًبئً  -2

 نألسع.

 

انغالف انجىي، وطجمبد انغالف انجىي، وطجمخ األوصوٌ، وغبص األوصوٌ، 

وانزشوثىعفيش، واالعزشارىعفيش، وانًيضوعفيش، وانضشيىعفيش، 

 ، ورغيشاد انغالف انجىي.واالكغىعفيش

انغالف انًبئً، ودوسح انًبء، وانؼًهيبد انجيىنىجيخ انخبسجيخ، وانزجىيخ، 

 وانزؼشيخ، وانُذذ، وانًىاسد انًزجذدح وغيش انًزجذدح.

ظىاهش انطمظ ورغيش  -0

 انًُبر.

انطمظ، وانًُبر، وانذشاسح، وانضغظ، وأًَبط انطمظ، وانخشائظ انجىيخ، 

وانؼىايم انًؤصشح في انًُبر، واألػبطيش، وانغيىل، وغبص صبًَ أكغيذ 

انكشثىٌ، واالدزشاس انؼبنًً، وانزغيش انًُبخً، ودوس اإلَغبٌ في رغيش 

 انًُبر، وانذذ يٍ رغيش انًُبر، ودًبيخ األسع.

 اإلػذاديانظف انضبنش 

انجبرثيخ وانذشكخ في  -2

 انُظبو انشًغً.

انجبرثيخ، وانًذاساد، ويشكض انًجشح، ودوساٌ انكىاكت في انًجًىػخ 

انشًغيخ، وانظىاهش انكىَيخ، وكغىف انشًظ، وخغىف انمًش، 

طىل انيىو وانغُخ في انكىاكت، ورؼبلت انهيم وانُهبس، ورؼبلت ووانًزَجبد، 

ش، وأطىاس انمًش، وانغُخ انضىئيخ، وانىدذاد انفظىل األسثؼخ، ودشكخ انمً

 انفهكيخ، ورمذيش انًغبفبد في انًجًىػخ انشًغخ.

َشأح انيبثظ وانًيبِ، وَشأح انمبساد وانًذيطبد، واألنىاح انزكزىَيخ انمبسيخ  َشأح األسع ورشكيههب. -.

، وَظبو انُطبق انىاعغ، ورطىس وانًذيطيخ، ودشكخ األنىاح انزكزىَيخ

األسع، واألدنخ انجيىنىجيخ، وانجذاول انضيُيخ انجيىنىجيخ، وانؼظىس 

انجيىنىجيخ، وانذفشيبد، وانززبثؼبد وانطجمبد انجيىنىجيخ انضيُيخ، وانغجم 

 انجيىنىجً، وَشأح انذيبح ػهً األسع، واالَمشاع، وانذيىاَبد انًُمشضخ.

اَزمبل انطبلخ ثيٍ أغهفخ األسع، وانضالصل، وانجشاكيٍ، وخ األسع، أغهف طبلخ األسع ويىاسدهب. -2

وانزغىَبيً، وانكىاسس انطجيؼيخ، وأصش اإلَغبٌ فً َظبو األسع، وانزهىس 

 انجيئي، وانذذ يٍ انزهىس انجيئي، وانًىاسد انجيئيخ، ورذويش انًىاسد انطجيؼيخ.
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 استخاتيجيات التجريذ:تحجيج  -4
ودمج التعمع االلكتخونى إشار التعمع الشذط، في  االستقراءالبحث و تصبق استخاتيجية 

السشاقذة، و  ،تكػيغ وربط السفاليعدتخجم األساليب والصخق التالية: ، وتبالتعمع التقميجى
العرف الحىشى، والخخائط خ، ولعب األدوار، و ب التفكيوالتعمع التعاونى، وحل السذكالت، وأسالي

 ، والفرل السعكػس0السعخفية
  األنذصة التعميسية: تحجيج -.

  يقػم التالميح باإلجخاءات التالية: استخجام السعخفة الدابقة  االستقراء:البحث و أنذصة
لصخح األسئمة عغ مػضػع التعمع واالنجماج في التعمع، والبحث والتحخى عغ الطػاىخ 
الصبيعية، وتقجيع اإلجابات السحتسمة لألسئمة، وجسع السعمػمات مغ مرادر متعجدة 
وتقييسيا، وتفديخ الطػاىخ الصبيعية باألدلة وتصبيق السعخفة السكتدبة، وتصبيق السعخفة 

 في السػاقف الججيجة، وتػاصل السعخفة، وتقييع السعخفة السكتدبة0
 لعب السجسػعات التعاونية، و يقػم التالميح باإلجخاءات التالية:  :أنذصة التعمع الشذط

 السعخفية0األدوار، والعرف الحىشى، والخخائط 
  الجياز األنذصة الخقسية: يقػم التالميح باإلجخاءات التالية: يدتخجم التالميح الكسبيػتخ و

مرادر بشظ السعخفة  ومغ أىسيا ،السرادر االلكتخونية وتذغيل في بحث "التابمتالمػحى "
 االنتخنت، ومذاىجة الفيجيػ التعميسى0 وجسع السعمػمات والرػر مغ، السرخى 

  نساذج وتشفيح الشساذج: يقػم التالميح باإلجخاءات التالية: تخصيط وترسيع  ترسيعأنذصة
 0باستخجام أدوات غيخ مكمفة مغ البيئة السحيصة مجدسة وثالثية األبعاد

 السرادر التعميسية:تحجيج  -2
يدتخجم التالميح كتاب التمسيح، وكتب األرض والفزاء بالسكتبة، والسرادر االلكتخونية 

بشظ السعخفة السرخى، والػسائط الستعجدة، ومقاشع الفيجيػ مرادر و  لذبكة االنتخنت،
 التعميسى، والبخامج التميفديػنية العمسية0

 أساليب التقػيع:تحجيج  -7
 ،والبشائى ،تصبق شخق وأساليب التقػيع الذامل والػاقعى مغ خالل التقػيع القبمى

خ، تقييع أوراق العسل، واختبارات السفاليع، واختبارات التفكي ما يمى: والبعجى باستخجام
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والبػرتػفػليػ، والسقابالت ومقاييذ االتجاه، مقاييذ السيارات، و وبصاقات مالحطة األداء، 
 الذخرية، وتقػيع األقخان، وبصاقات التقػيع الحاتي0 
ما صػرة مشيج العمػم لمبحث، وىػ: " ثالثوبحلظ تكػن قج أجابت الباحثة عغ الدؤال ال

 "0بالسخحمة اإلعجادية في ضػء تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء؟السقتخح 
حتكٗل بعض وٍّج العمًٕ املكرتح يف ضٕء تضىني وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف رابًعا: حتدٖد فاعمٗة 

 : باملزحمة اإلعدادٖة تالوٗذالاألِداف التعمٗىٗة لدى 

في ضػء تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخح مشيج العمػم ولتحجيج فاعمية 
لتجريذ عمػم األرض والفزاء لجى تالميح السخحمة سية يىجاف التعمتحقيق بعس األفي 

 قامت الباحثة بالجراسة التجخيبية التالية:اإلعجادية 
تكشػلػجيا األقسار وحجة "ببشاء وترسيع  قامت الباحثة بٍاء ٔحدة وَ املٍّج املكرتح: (2

دليل السعمع لتجريذ  تعجأو  ،(7)ممحق حة في مشيج الرف األول اإلعجادىالسقتخ " الرشاعية
لمرف األول اإلعجادى  السقتخح " مغ مشيج العمػمتكشػلػجيا األقسار الرشاعيةوحجة "
تكػن و  ،السعاصخة تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاءل في ضػء الترػر السقتخح( 2)ممحق

تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء في مشيج دليل السعمع مغ اآلتى: مقجمة الجليل، وأسذ 
واألىجاف العامة لمػحجة ومعاييخ عمػم األرض والفزاء في الرف األول اإلعجادى، ، العمػم

الجراسية، ومحتػى الػحجة الجراسية، واألىجاف اإلجخائية، وتشطيع الجروس، واألنذصة 
وأساليب واستخاتيجيات التجريذ، والسرادر التعميسية، وشخق التقػيع، والتغحية  التعميسية،

الخاجعة، والخصة الدمشية لتصبيق الػحجة، وتفريالت الجروس، ونساذج مغ أوراق عسل 
في  لجليل السعمع عمى مجسػعة مغ الخبخاء سبجئيةقامت الباحثة بعخض الرػرة الكسا  التالميح0

لتحجيج مجى مشاسبة الجليل وشسػلو عمى كافة العشاصخ التخبػية، وعجلت الجليل  مجال التخبية
 (20، وأعجت الرػرة الشيائية مشو )ممحق خبخاءفى ضػء آراء الدادة ال

" عمى تكشػلػجيا األقسار الرشاعية"قامت الباحثة بتصبيق الػحجة الجراسية  التطبٗل املٗداٌى: (0
الديجة خجيجة سجرسة ب تمسيحة( 22عجدىا ) اإلعجادىمجسػعة مغ تالميح الرف األول 

 العام الجراسى ولالفرل الجراسى األ  إدارة شخق مجيشة نرخ التعميسية في اإلعجادية
( 9لسجة أسبػعيغ، وتع تصبيق ) 2.28/ 22/22إلى  2/22( في الفتخة مغ .2.28/2.2)
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تكشػلػجيا "األىجاف التعميسية لػحجة صبيق اختبار توقامت ب 0لسجة أسبػعيغ حرز دراسية
 0ا عمى مجسػعة البحثا وبعجي  قبمي   "األقسار الرشاعية

ًٗاوعاجلة  (3 مشيج لتحجيج فاعمية  قامت الباحثة بسعالجة البيانات إحرائي ا :البٗاٌات إحصائ
 ،تحقيق بعس األىجاف التعميسية لتعميع عمػم األرض والفزاءالعمػم بالسخحمة اإلعجادية في 

 0والسختبصة بالػحجة التي تع تصبيقيا ميجاني ا
 إعداد أدٔات البحح:

 التالية: بإعجاد األدوات البحثية قامت الباحثة
اٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء ّج العمًٕ باملزحمة اإلعدادٖة يف ضٕء وعإعداد قائىة حتمٗن وٍ (1

 :ةاملكرتح
معاييخ  تحققإلى التعخف عمى مجى  تحميلىجفت قائسة ال اليجف مغ قائسة التحميل: -2

  يج العمػم بالسخحمة اإلعجادية0في محتػى السقخرات الجراسية لسش عمػم األرض والفزاء
مؤشخات معاييخ عمػم األرض والفزاء مغ تكػنت القائسة مػاصفات قائسة التحميل:  -2

 كسا يمى:، مقخر العمػموالسقتخحة، ومغ عشاصخ 
ىي: معيار  معاييخ رئيدة أربعمعاييخ عمػم األرض والفزاء: تكػنت قائسة التحميل مغ  - أ

 ؛مجاالتياو  الكػن، ومعيار األرض، ومعيار الصقذ والسشاخ، ومعيار تكشػلػجيا الفزاء
الشطام الذسدى، وتخكيب نطام و  ىي: نطام الكػن  عالمات مخجعية ستتزسشت تحتيا و 

لألرض، والتذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض، وضػاىخ األرض، والسالمح التاريخية 
 مؤشخ كسا يمى:( ..)؛ وتزسشت تكشػلػجيا االستذعار مغ البعجالصقذ وتغيخ السشاخ، و 

(، والسالمح التاريخية 22(، وتخكيب نطام األرض )22نطام الكػن والشطام الذسدى )
الصقذ وتغيخ (، وضػاىخ .2(، والتذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض )2لألرض )
( مػاصفات قائسة .؛ ويػضح ججول )(2كشػلػجيا االستذعار مغ البعج )(، وت.السشاخ )

 0التحميل
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 (2) جذول

 سع وانفضبء انًمزشدخ يؼبييش ػهىو األرذهيم لبئًخ يىاطفبد 

يؼبيم  انُغجخ انًؤششاد انؼاليبد انًشجؼيخ انًؼبييش

 انضجبد

 ...1 %00 07 َظبو انكىٌ وانُظبو انشًغً انكىٌ

 2..1 %02 00 رشكيت َظبو األسع األسع

 2..1 %. 0 انًاليخ انزبسيخيخ نألسع

انزشكيالد انطجيؼيخ ػهً عطخ 

 األسع

01 02% 1..2 

 0..1 %2 2 انًُبرانطمظ ورغيش ظىاهش  انطمظ وانًُبر

 ركُىنىجيب انفضبء

  ويجبالرهب

 1.22 %. 0 ركُىنىجيب االعزشؼبس يٍ انجؼذ

 0..1 %011 22 2 انًجًىع

 العمػم الدتالػاردة بكتب  قخرالعمػم: وتتسثل في جسيع عشاصخ الس مقخرعشاصخ تحجيج  - ب
، وىحه العشاصخ ىى: أىجاف الػحجات والجروس، والثانىييغ األول بالفرميغ الجراس

والسػضػعات السعخفية الشرية، ومػضػعات الرػر، وعشاويغ األشكال، والسعمػمات التي 
الستقرائية تػضحيا الججاول، والقزايا الستزسشة بالجروس، واألنذصة التعميسية ا

اتية، والتصبيقات الخياضية، ، والتجريبات العسمية، والتصبيقات الحيوالبحثية والتصبيكية
 0، وأسئمة التقػيعوتصبيقات العمع والتكشػلػجيا والسجتسع، والسعمػمات واألنذصة اإلثخائية

وذلظ  ؛صجق قائسة التحميل: تع التأكج مغ صجق القائسة عغ شخيق صجق السحكسيغ -2
مشاسبة صياغة بعخض القائسة عمى مجسػعة مغ خبخاء التخبية العمسية لمتأكج مغ 

وفى ضػء آراء السحكسيغ قامت الباحثة بتعجيل القائسة  وقابميتيا لمتصبيق، ،العبارات
 رة الشيائية0إعجاد الرػ و 

وذلظ  تحميل،ثبات قائسة التحميل بصخيقة ثبات المعامل تع حداب  ثبات قائسة التحميل: -4
وعغ شخيق  ،عغ شخيق الباحث السخحمة اإلعجاديةأحج صفػف بتحميل وحجة دراسية مغ 

الشدبة السئػية لالتفاق بيغ التحميميغ باستخجام معادلة وتع حداب معادلة ، محمل آخخ
مجسػع فئات التحميل األول + مجسػع ÷ )عجد فئات االتفاق بيغ التحميميغ  ىػلدتى

وجاء معامل  ؛لثبات التحميل( 222، 4..2شعيسة،  ى) رشج فئات التحميل الثانى(
وتذيخ قيع معامالت الثبات ، (.) بالججول مػضحىػ كسا %(، 92)بشدبة  الثبات

 السختفعة إلى ثبات قائسة التحميل0
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العمػم  الشيائية لقائسة تحميل مقخر تزسشت الرػرة الرػرة الشيائية لقائسة التحميل: -.
عالمات ( 2لعمػم األرض والفزاء، و) معاييخ أربع( 4)ممحق  بالسخحمة اإلعجادية

 0مؤشخ( ..، و)مخجعية
 : "تكٍٕلٕجٗا األقىار الصٍاعٗة"األِداف التعمٗىٗة لٕحدة إعداد اختبار  (0
األىجاف بعس تحقيق إلى قياس مدتػى ختبار االىجف  تحجيج اليجف مغ االختبار: -2

وحجة: "تكشػلػجيا األقسار تجريذ السدتيجفة مغ  )السعخفية والسيارية( التعميسية
 لكياس فعالية السشيج السقتخح في العمػم الرشاعية" لجى تالميح الرف األول اإلعجادى
 0في ضػء تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء

 فيسا يمى:وتحجدت أبعاد االختبار  تحجيج أبعاد االختبار: -2
 ،والتصبيق ،الفيع دتػيات السعخفية التالية:ساللكياس  :األىجاف السعخفية بعج  - أ

 والتحميل0
قخاءة صػر األقسار الرشاعية،  التالية: سياراتاللكياس  :السياريةاألىجاف بعج  - ب

 وتفديخ صػر األقسار الرشاعية0
، وتزسغ األىجاف السعخفيةقدع : قدسيغتكػن االختبار مغ  تحجيج مػاصفات االختبار: -2

( 27وتزسغ عجد )، األىجاف السياريةوقدع ، ( مغ أسئمة االختيار مغ متعجد29عجد )
 0 ( مػاصفات االختبار2ويػضح ججول )، التعخف عمى الرػر وتفديخىا مغ أسئمة

قامت الباحثة بتصبيق االختبار استصالعي ا عمى مجسػعة  التجخبة االستصالعية االختبار: -4
إدارة شخق مجيشة  اإلعجادية الديجة خجيجةمجرسة  تمسيحاتمغ  تمسيحة( 22عجدىا )

 (2.28/2.2.0نرخ التعميسية في العام الجراسى )
ا عمى صجق السحكسيغ حيث تعاالختبار اصجق االختبار: تحجد صجق  -. عخض  ستشاد 

آرائيع بذأن مشاسبة مفخدات االختبار عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لمتعخف عمى 
االختبار، وعجلت االختبار فى ضػء اإلرشادات السقتخحة مغ الدادة السحكسيغ، وأعادت 

 صياغة بعس السفخدات فى ضػء ذلظ0 
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 (0)جذول  

 "ركُىنىجيب األلًبس انظُبػيخ" األهذاف انزؼهيًيخ نىدذح يىاطفبد اخزجبس

أثؼبد 

 االخزجبس

ػذد  أسلبو األعئهخ 

 األعئهخ

انىصٌ 

 انُغجً

يؼبيم 

 انضجبد

األهذاف 

 انًؼشفيخ

 ...1 %02 0  .02-07-01-2- 2-2 انفهى

 2..1 %71 2 ..0-00-02 -00--0- 2 -7 انزطجيك

 2..1 %02 2 .02-02-.-2-0 انزذهيم

األهذاف 

 انًهبسيخ

لشاءح طىس 

األلًبس 

 انظُبػيخ.

02-71-70-77-72-72-

72-72-21-20.  

01 72% 1..2 

رفغيش طىس 

األلًبس 

 انظُبػيخ.

72-70-7.-27-22-22-

22. 

2 71% 1..0 

 2..1 %011 22  انًجًىع

قامت الباحثة بحداب ثبات االختبار بصخيقة التجدئة الشرفية حيث قامت ثبات االختبار:  -2
وتجدئة االختبار إلى قدسيغ، ثع  تمسيحات،وتدجيل درجات ال ،الباحثة بتصبيق االختبار

حداب معامل الثبات باستخجام معادلة بيخسػن بيغ قدسى االختبار، وقج جاء معامل 
 (0970.الثبات = )

قامت بحداب زمغ االختبار أثشاء التصبيق التجخيبى، وقج جاء زمغ  تحجيج زمغ االختبار: -7
 ( دقيقة4.0االختبار مداوي ا )إجخاء 

كل مفخدة مغ مفخدات أسئمة االختيار مغ متعجد تحدب  تحجيج شخق ترحيح االختبار: -9
تحدب  ليا درجة واحجة لإلجابة الرحيحة، وكل مفخدة مغ أسئمة قخاءة وتفديخ الرػر

 0ليا درجتان
( سؤاال ، .2د )تكػن االختبار في صػرتو الشيائية مغ عج الرػرة الشيائية مغ االختبار: -8

 ( درجة20.والجرجة الشيائية )
 ٌتائج البحح:

 :يف ضٕء وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء املكرتحة ّج العمًٕ باملزحمة اإلعدادٖةٌتائج حتمٗن وٍ-1

)ججول بالشدبة لمعالمات السخجعية العمػم بالسخحمة اإلعجادية  مقخرات تحميلأتزح مغ 
 ما يمى:( 8)ججول وبالشدبة لمرفػف الثالث (، 9)ججول وبالشدبة لمسعاييخ (، 7
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 (2) جذول

 انظفىف انذساعيخ ثبنًشدهخ اإلػذاديخَزبئج رذهيم 

انظف األول  انؼاليبد انًشجؼيخ انًؼبييش

 اإلػذادي

انظف انضبًَ 

 اإلػذادي

انظف انضبنش 

 اإلػذادي

 % ن % ن % ن

َظبو انكىٌ  .0 يؼيبس انكىٌ.

 وانُظبو انشًغً

 %..0 22 طفش طفش 0.0% .2

رشكيت َظبو  .7 يؼيبس األسع.

 األسع

 طفش طفش 0% 20 2.2% 70

انًاليخ  .2

 انزبسيخيخ نألسع

 طفش طفش %2.2 22 طفش طفش

انزشكيالد  .2

انطجيؼيخ ػهً 

 عطخ األسع

 طفش طفش طفش طفش 01.2% 7.

يؼيبس انطمظ 

 وانًُبر.

ظىاهش انطمظ  .2

 ورغيش انًُبر

 طفش طفش %2.2 21 طفش طفش

ركُىنىجيب يؼيبس 

 انفضبء

 .يجبالرهبو

ركُىنىجيب  .0

االعزشؼبس يٍ 

 انجؼذ

 طفش طفش طفش طفش طفش طفش

انظف انضبنش = ، و0722انظف انضبًَ = ، و0022 انظف األول = يُهج** إجًبني ػُبطش 

0127 

 : يمي( ما 7أتزح مغ نتائج ججول )
تحقق معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخحة في محتػى مشيج العمػم في كل  ندبجاءت 

 :يميكسا  عمى ججا مغ صفػف السخحمة اإلعجادية الثالث صف دراسى
في الرف األول اإلعجادى نطام الكػن والشطام الذسدى  ندب جاءتفي معيار "الكػن"؛  20

 0(%209اإلعجادى )(، والرف الثالث صفخ(، والرف الثانى اإلعجادى )202%)
في الرف األول اإلعجادى تخكيب نطام األرض  ندب جاءتفى معيار "األرض"؛  20

جاءت ، و (صفخ(، والرف الثالث اإلعجادى )%2(، والرف الثانى اإلعجادى )202%)
(، والرف الثانى صفخفي الرف األول اإلعجادى )السالمح التاريخية لألرض ندب 

التذكيالت الصبيعية جاءت ندب ، و (صفخاإلعجادى )(، والرف الثالث %07.اإلعجادى )
(، والرف الثانى اإلعجادى %2.02في الرف األول اإلعجادى )عمى سصح األرض 

 0(صفخ(، والرف الثالث اإلعجادى )صفخ)
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في الرف األول  ضػاىخ الصقذ وتغيخ السشاخ اءت ندبجفي معيار "الصقذ والسشاخ"؛  20
 0(صفخ(، والرف الثالث اإلعجادى )%02.اإلعجادى )(، والرف الثانى صفخاإلعجادى )

 تكشػلػجيا االستذعار مغ البعج اءت ندبج"؛ ومجاالتيا معيار "تكشػلػجيا الفزاءفي  40
(، والرف الثالث صفخ(، والرف الثانى اإلعجادى )صفخفي الرف األول اإلعجادى )

 0(صفخاإلعجادى )
 (.جذول )

  وانفضبءيؼبييش ػهىو األسع َزبئج رذهيم 

انؼاليبد َغت  انؼاليبد انًشجؼيخ انًؼبييش

 انًشجؼيخ

 انًؼبييشَغت 

 % ن % ن

 %2 22 %2 22 َظبو انكىٌ وانُظبو انشًغً .0 يؼيبس انكىٌ.

 يؼيبس األسع.

 

  %2.2 7. رشكيت َظبو األسع .7

70. 

 

 %7.7 22 انًاليخ انزبسيخيخ نألسع .2 2%..

انزشكيالد انطجيؼيخ ػهً عطخ  .2

 األسع

.7 2.2% 

 %7.0 21 %7.0 21 ظىاهش انطمظ ورغيش انًُبر .2 يؼيبس انطمظ وانًُبر.

يؼيبس ركُىنىجيب 

 .يجبالرهبو انفضبء

 طفش طفش طفش طفش ركُىنىجيب االعزشؼبس يٍ انجؼذ .0

 2.272** إجًبني ػُبطش انًُهج = 

 ( ما يمى: 9أتزح مغ نتائج ججول )
والفزاء السقتخحة في محتػى مشيج العمػم بالسخحمة جاءت ندبة تحقق معاييخ عمػم األرض 

 اإلعجادية إجسالي ا كسا يمى:
، والشدبة الكمية (%4في معيار "الكػن"؛ جاءت ندبة نطام الكػن والشطام الذسدى ) 20

 0%(4لمسعيار )
، والسالمح التاريخية %(204فى معيار "األرض"؛ جاءت ندبة تخكيب نطام األرض ) 20

، والشدبة الكمية (%202(، والتذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض )%202لألرض )
 0%(908لمسعيار )

، (%202في معيار "الصقذ والسشاخ"؛ جاءت ندبة ضػاىخ الصقذ وتغيخ السشاخ ) 20
 0%(202والشدبة الكمية لمسعيار )

"؛ جاءت ندبة تكشػلػجيا االستذعار مغ البعج ومجاالتيا في معيار "تكشػلػجيا الفزاء 40
 0والشدبة الكمية لمسعيار )صفخ(، (فخص)
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 (2)جذول 

 َزبئج يذي رذمك يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء في انظفىف انضالصخ ثبنًشدهخ اإلػذاديخ

إجًبني ػُبطش  انًؼبييش

 يذزىي انًُهج

دسجخ ركشاس 

 انًؼبييش

دسجخ  َغجخ انزذمك

 انزذمك

انظف األول 

 اإلػذادي

 غيش يزذمك 72.7% 711 222

انضبًَ انظف 

 اإلػذادي

 غيش يزذمك 72.7% 721 227

انظف انضبنش 

 اإلػذادي

 غيش يزذمك 71.0% 02 022

 غيش يزذمك %71.0 212 .7.22 اإلجًبنً

 ( ما يمى:8أتزح مغ نتائج ججول )
جاءت ندبة تحقق معاييخ عمػم األرض والفزاء في الرف األول اإلعجادى  20

 0مشخفزة%(، وىى ندبة 2.02)
جاءت ندبة تحقق معاييخ عمػم األرض والفزاء في الرف الثانى اإلعجادى  20

 0مشخفزة%(، وىى ندبة 2.02)
جاءت ندبة تحقق معاييخ عمػم األرض والفزاء في الرف الثالث اإلعجادى   20

  0مشخفزة%(، وىى ندبة 2.02)
%(، 2.02جاءت ندبة تحقق معاييخ عمػم األرض والفزاء في السخحمة اإلعجادية ) 40

 0مشخفزةىى ندبة و 
لعمػم تحقيق بعس األىجاف التعميسية مشيج العمػم بالسخحمة اإلعجادية في نتائج فاعمية  -2

 لجى تالميح السخحمة اإلعجادية:األرض والفزاء 
"تكٍٕلٕجٗا األِداف التعمٗىٗة لٕحدة الكبمى البعدى الختبار  التطبٗلالفزٔم بني ٌتائج ٌتائج  - أ

 األقىار الصٍاعٗة"
قامت الباحثة بحداب الفخوق بيغ االختبار القبمى والبعجى بحداب قيسة "ت" باستخجام 

الجاللة عشج و ، ستػسصات واالنحخاف السعيارى اللمسجسػعة الػاحجة، وحداب  (SPSS)بخنامج 
 (0.20.مدتػى )
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 (01جذول )

 "ركُىنىجيب األلًبس انظُبػيخ" األهذاف انزؼهيًيخ نىدذح َزبئج اخزجبس

االخزجبس  االخزجبس أثؼبد

 انمجهً

االخزجبس 

 انجؼذي

ليًخ 

 "د"

 انذالنخ

 7ع 7و 0ع 0و

األهذاف 

 انًؼشفيخ

 1.10 ..21 1.2 2.2 1.2 0.2 انفهى

 1.10 22.0 1.2 0.2 1.2 0.2 انزطجيك

 1.10 00.0 1.2 2.2 1.2 0.2 انزذهيم

األهذاف 

 انًهبسيخ

لشاءح طىس األلًبس 

 انظُبػيخ.

2.2 1.2 02.0 0.0 22.. 1.10 

رفغيش طىس األلًبس 

 انظُبػيخ.

7.. 1.2 02.7 0.0 20.7 1.10 

 1.10 022.0 0.2 22.2 0.2 00.0 انًجًىع

( أن قيسة "ت" لألىجاف السعخفية في مدتػى الفيع .2)نتائج ججول أتزح مغ 
(، وقيسة "ت" لألىجاف 2202التحميل ) (، ومدتػى 7202(، ومدتػى التصبيق )7.09)

(، ومدتػى تفديخ صػر األقسار 8.09السيارية مدتػى قخاءة صػر األقسار الرشاعية )
قيع "ت" عمى وجػد فخوق دالة  وتجل ؛(24402(، والكيسة الكمية لالختبار )7202الرشاعية )

( بيغ نتائج التصبيق القبمى والبعجى الختبار األىجاف التعميسية 0.2.إحرائيا عشج مدتػى )
 في السدتػيات السعخفية والسيارية وفى الجرجة الكمية لػحجة "تكشػلػجيا األقسار الرشاعية"

 0لرالح االختبار البعجى
ا بيغ متػسط ى: "نز عم الحيوبحلظ يكػن تحقق فخض البحث  يػجج فخق دال إحرائي 

درجات مجسػعة البحث في التصبيق القبمى، ومتػسط درجات التصبيق البعجى الختبار األىجاف 
( في السدتػيات السعخفية والسيارية والجرجة الكمية لالختبار 0.2.التعميسية عشج مدتػى )
 لرالح التصبيق البعجى"0

 Blake بالكٌسبة الكسب املعده لٌتائج فاعمٗة املٍّج حبساب  - ب
مغ ( 4..2) رشجى شعيسة،  بالكل ندبة الكدب السعجلحدبت الباحثة قيسة 

الستػسط القبمى( +  –الستػسط القبمى / الجرجة الشيائية  –)الستػسط البعجى  السعادلة التالية:
األىجاف التعميسية لػحجة الختبار الستػسط القبمى/ الجرجة الشيائية(  –)الستػسط البعجى 

 (220 "تكشػلػجيا األقسار الرشاعية"، وجاءت الشتائج كسا ىػ مػضح فى )ججول
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 (00جذول )

 جالن نفؼبنيخ انًُهج انًمزشحَغجخ انكغت انًؼذل نَزبئج 

انًزغيش 

 انًغزمم

انًزىعظ  انًزغيش انزبثغ

 انمجهً

انًزىعظ 

 انجؼذي

انذسجخ انُهبئيخ 

 نالخزجبس

َغجخ انكغت 

 جالنن انًؼذل

انًُهج 

 انًمزشح

األهذاف اخزجبس 

 انزؼهيًيخ

00.0 22.2 27 0.0 

 

متسثمة في لمستغيخات التابعة  بالكلالسعجل  الكدب ندبةالشتائج أن قيسة  تضيخ أ
 (202تخصت ) "األىجاف التعميسية )السعخفية والسيارية( لػحجة "تكشػلػجيا األقسار الرشاعية

متسثل في  الستغيخ السدتقل فعاليةأن و ، عال فعاليةمدتػى  عمى ( مسا يجل202) وجاءت
عال فى  (وحجة "تكشػلػجيا األقسار الرشاعية") السشيج السقتخح فى عمػم األرض والفزاء

 الستغيخات التابعة0التالميح اكتداب 
 تفسري ٔوٍاقصة ٌتائج البحح:

مبٍّج العمًٕ باملطبل باملزحمة  ٔالفضاءوعاٖري عمًٕ األرض ودى حتكل تفسري ٔوٍاقصة ٌتائج أٔاًل: 

 اإلعدادٖة:

 عاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:العالوات املزجعٗة ملحتكل -1

أتزح أنو تحقق بعس  :فيسا يتعمق بالعالمة السخجعية "نطام الكػن والشطام الذسدى" 20
مؤشخاتيا فى محتػى السشيج ومشيا: تحقيق مؤشخ تعخف تخكيب األجخام الدساوية متسثمة 

والكػاكب، وعجد األقسار التي تجور حػل الكػاكب، وتحقق تعخف  ،واألرض ،في السجخات
 والسحنبات، وتعخف قميل مغ ،والشيازك ،والذيب ،الكػيكبات :األجخام الدساوية األصغخ مثل

الخرائز الفيديائية والكيسيائية لألجخام الدساوية، وتشاول الجاذبية، والدشة الزػئية، 
ودراسة صػر األجخام الدساوية باستخجام التمدكػب، واقترخ تشاول كػكب السخيخ فى أحج 
السعمػمات اإلثخائية، ونطخية نذأة الكػن والشطام الذسدى، حيث تشاول الكػن، والسجخة، 

بانة، والشطام الذسدى، ونطخية االنفجار العطيع، ونطخية الدجيع، ونطخية ومجخة درب الت
الشجع العابخ، وبعس التصبيقات لمتمدكػب الذسدى وتمدكػب ىابل؛ وتتفق ىحه الشتائج 

 (0 2.22 ،رشا الديجمع دراسة )
ولكشو لع تتحقق بعس مؤشخات نطام الكػن والشطام الذسدى وىى: مؤشخ تعخف تخكيب  20

لذسذ والقسخ، ومؤشخ فيع خرائز الذسذ في مجخة درب التبانة، ومؤشخ الشجػم وا
فيع انعكاس الزػء السدتسج مغ شاقة الذسذ مغ األجخام الدساوية األخخى في السجخة، 
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ومؤشخ تعخف انعكاس شاقة الذسذ عمى كػكب األرض، وفيع أثخ الجاذبية عمى الحخكة 
ى لسؤشخ الخرائز الفيديائية في الشطام الذسدى؛ وىشاك ضعف في تحقيق السحتػ 

والكيسيائية لألجخام الدساوية، ومؤشخ فيع جاذبية الكػاكب والذسذ والقسخ، وفيع قػة 
الجاذبية األرضية، كسا لع يتشاول السقارنة بيغ خرائز كػاكب السجسػعة الذسدية؛ 

 ;Jenkins &) (Heidorn, 7112 (2.22 ،رشا الديجوتتفق ىحه الشتائج مع دراسة )

Fidler, 7107; Plummer & Maynard, 7102;. 
 ياتحقق بعس مؤشخاتأتزح أنو  :"تخكيب نطام األرضفيسا يتعمق بالعالمة السخجعية " 20

وىى: مؤشخ تعخف تكػيغ الشطام الرخخى وليكل األرض وأنػاع الرخػر، ومؤشخ تعخف 
كسا ؛ األوزون وشبقة تكػيغ الغالف السائى، ومؤشخ تعخف تكػيغ الغالف الجػى وشبقاتو 

 0تشاول الغالف الجػى والغالف السائى لألرض
تحقق بعس مؤشخات تخكيب نطام األرض وىى: مؤشخ فيع دور الساء فى تلع ولكشو  40

ومؤشخ تعخف الغالف الجميجى،  ،العسميات الخارجية )التعخية، والشحت( عمى سصح األرض
ومؤشخ فيع األرض كسرجر  ومؤشخ فيع نطام سخيان الصاقة بيغ األغمفة السكػنة لألرض،

لمسػارد السحجودة وفعالية إعادة تجويخ السػارد؛ وىشاك ضعف في تشاول مؤشخ فيع األرض 
كشطام كمى يتكػن مغ عجة أنطسة تتفاعل مع بعزيا البعس، والشطام الحيػى عمى سصح 
 األرض، وقرػر تحقق مؤشخ فيع العالقات الستبادلة بيغ األغمفة السكػنة لشطام األرض،

وتعخف أىسية األغمفة السكػنة لألرض وتأثيخىا عمى حياة اإلندان، وفيع أثخ اإلندان عمى 
 (؛8..2 ،عمى بغ ىػيذل؛ وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج دراسة كل مغ ) نطام األرض

 .;Fidler, 7107 Gagnon and (Bradway, 7017) ودراسة
تحقق بعس أتزح أنو  :"لألرضالسالمح التاريخية فيسا يتعمق بالعالمة السخجعية " 0.

وىى: مؤشخ فيع األدلة الجيػلػجية مغ الرخػر والحفخيات التى تجل عمى عسخ مؤشخاتيا 
األرض، وىشاك ضعف في تحقق مؤشخ فيع العسميات الجيػلػجية الحادثة عبخ الدمغ عمى 
األرض وتأثيخىا عمى حياة الكائشات الحية وعسمية االنقخاض عبخ العرػر؛ ولع يتحقق 

شخ تاريخ تصػر األرض، ومؤشخ الججاول مؤشخات تعخف نطخيات نذأة األرض، ومؤ 
؛ وتتفق الدمشية الجيػلػجية، ومؤشخ فيع حخكة األلػاح التكتػنية وأثخىا فى تصػر األرض

 0 (8..2 ،عمى بغ ىػيذلىحه الشتائج مع دراسة )
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تحقق أتزح أنو  :"التذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض" فيسا يتعمق بالعالمة السخجعية 20
فيع تذكيل الرخػر الشارية والخسػبية والستحػلة، ومؤشخ تعخف  وىى:يا بعس مؤشخات

؛ وىشاك ضعف في تحقق مؤشخ تعخف السياه الجارية بيشيعخرائز الرخػر والسقارنة 
والستجسجة عمى سصح األرض وتأثيخىسا عمى الحياة، ومؤشخ فيع الحخكة والقػة السؤثخة 

دورة الرخػر، ومؤشخ كيفية عمى ضػاىخ األرض؛ ولع يتحقق مؤشخات ىي: مؤشخ فيع 
تذكيل شبقات الرخػر عمى األرض عبخ الدمغ، ومؤشخ فيع كيفية التفاعل بيغ العسميات 

خىا عمى تكػيغ التذكيالت الصبيعية فى األرض، ومؤشخ فيع أثخ يالبذخية والفيديائية وتأث
 غتعخف أسباب حجوث الدالزل والبخاكيمؤشخ الكػارث الصبيعية عمى تذكيل األرض، و 

حيث اقترخ التعخف عمى التدػنامى مغ خالل أحج أنذصة بشظ السعخفة؛  والتدػنامى
 0(Fidler, 7107)وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة 

أى مغ لع تتحقق أتزح أنو  :"ضػاىخ الصقذ وتغيخ السشاخفيسا يتعمق بالعالمة السخجعية " 70
 ،وىى: مؤشخ تعخف ضػاىخ الصقذ )الحخارة، والزغط، والخشػبة( وأنساشو يامؤشخات

والعػامل السؤثخة فيو، والخخائط الجػية، ومؤشخ فيع السشاخ وأنساشو والعػامل السؤثخة في 
والديػل، ومؤشخ  ،مؤشخ فيع أسباب تكػن الكػارث السشاخية: مثل األعاصيخو السشاخ، 

وتعديد  ،ومؤشخ أثخ اإلندان فى تغيخ السشاخ، ض والحياةتأثيخ الكػارث الصبيعية عمى األر 
 ،نطخ ا لقرػر محتػى السشيج في تشاول ضػاىخ الصقذ والسشاخ فعل الكػارث السشاخية

ارى؛ وتتفق ىحه الشتائج مع واقتراره عمى تشاول الزغط الجػى، وضاىخة االحتباس الحخ 
 0(Bush, et al., 7100) دراسة

تحقق تلع أتزح أنو  :"تكشػلػجيا االستذعار مغ البعجالسخجعية "فيسا يتعمق بالعالمة  90
تعخف تخكيب القسخ الرشاعى، والتقشيات التى يعسل بيا، وتصبيقاتو، وىى: مؤشخ  يامؤشخات

وتقشيات تكشػلػجيا الفزاء في حياة اإلندان في  ،فيع دور األقسار الرشاعيةومؤشخ 
بعج، ومؤشخ ال مغاالستذعار  نطامبعج، و ال مغتعخف االستذعار الدمع والحخب، ومؤشخ 

مجاالت االستذعار عغ بعج، فيع الرشاعية، ومؤشخ  األقسار صػرخاءة تعخف كيفية ق
فيع أىسية تكامل جسيع تقشيات تكشػلػجيا وفػائج وأضخار االستذعار عغ بعج، ومؤشخ 

رشا ؛ و  2.22عايجة عباس، ؛ وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة )الفزاء لتحقيق أقرى إفادة
 .Plummer &) (Maynard, 7102( ودراسة 2.29؛ وروان ضافخ 2.22الديج 
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 حتكل وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:  -0

العمػم بالسخحمة اإلعجادية في الرفػف الجراسية الثالثة  مقخرفى ضػء نتائج تحميل 
العالسية السعاصخة وبالشطخ إلى السعاييخ القػمية الستزسشة بو؛ نجج أنيا ال تػاكب السعاييخ 

لمعمػم، كسا أنيا ال تكفي لتحقيق متصمبات التعميع فى القخن الحادى والعذخيغ مغ دمج 
العمػم والتكشػلػجيا، وتشاول القزايا السعاصخة الستعمقة بالبيئة والسػارد الصبيعية والسشاخ؛ كسا 

ذ والسشاخ، أنيا ال تتزسغ معيار التذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض، ومعيار الصق
ومعيار االستذعار مغ البعج، ومعيار تكشػلػجيا الفزاء، وىى مغ السعاييخ السشاسبة لتالميح 

 السخحمة اإلعجادية، والسػاكبة لستصمبات عرخ السعخفة0
مشيج العمػم  تبيغ ما يمى: لع تتحقق معاييخ عمػم األرض والفزاء في محتػى حيث 

 الرف األول اإلعجادىول عمػم األرض والفزاء في ؛ وذلظ حيث يتع تشابالسخحمة اإلعجادية
مغ خالل وحجة دراسية واحجة بعشػان "األرض والكػن"، والرف الثانى مغ خالل وحجة "الغالف 
الجػى وحساية كػكب األرض"، والرف الثالث مغ خالل وحجة "الكػن والشطام الذسدى"؛ 

نجج أنو تػفخ بو بعس معاييخ وفيسا يتعمق بسحتػى مشيج العمػم بالرف األول اإلعجادى 
األجخام الدساوية، وكػكب األرض، والرخػر والسعادن؛ بيشسا في الرف الثانى اإلعجادى تػفخ 
بو بعس معاييخ شبقات الغالف الجػى، وتآكل شبقة األوزون، وارتفاع درجة حخارة األرض، 

ذسدى، ويسكغ وفى الرف الثالث اإلعجادى تػفخ بو بعس معاييخ نذأة الكػن والشطام ال
 تفديخ ىحه الشتائج كسا يمى: 

فيسا يتعمق بسعيار "الكػن"؛ الحى تزسغ العالمة السخجعية نطام الكػن والشطام الذسدى،  20
أتزح سصحية تشاول بعس معاييخ الكػن واستشادىا عمى التعخف والدخد لبعس السعمػمات 

 ،والقسخ ،تشاول الذسذقصعة والتػضيح بالرػر، ولع تتحقق بعس السعاييخ لعجم تالس
والكػاكب في السجسػعة الذسدية بالفيع والتعمع الفعال السجعع بالبحػث واألسئمة 
االستقرائية، ولع يتشاول السحتػى دور الشجػم في الكػن، وأثخ شاقة الذسذ عمى األرض 

 تتفق؛ واالجاذبية عمى الحخكة في الشطام الذسدىأثخ وباقى كػاكب السجسػعة الذسدية، و 
 ;Jenkins & Heidorn, 7112 ودراسة (2.22 ،رشا الديجحه الشتائج مع دراسة )ى

Fidler, 7107; Plummer & Maynard,) (71020 
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فيسا يتعمق بسعيار "األرض"؛ الحى تزسغ العالمات السخجعية التالية: تخكيب نطام األرض،  20
والسالمح التاريخية لألرض، والتذكيالت الصبيعية عمى سصح األرض؛ أتزح أن معيار األرض 
لع يتشاول بفاعمية ولع تتزح صػرة نطام األرض، والعالقة بيغ أغمفة األرض الستبادلة، 

لغالف السائى والجميجى، وإىسال تػضيح العالقة بيغ الغالف الحيػى وباقى وقرػر تشاول ا
أغمفة األرض، ولع يتشاول السحتػى السعخفة والفيع السختبصة بشطام سخيان الصاقة بيغ أغمفة 
األرض؛ كسا تع إىسال تشاول معاييخ مػارد األرض وإعادة تجويخىا، كسا تع إىسال تعخف وفيع 

وتشاول الججاول الدمشية، وتعخف وفيع كيفية نذأة السحيصات والقارات، دراسة تاريخ األرض، 
وأقترخ معيار تاريخ األرض عمى الحفخية والقالب والصابع بعخض سصحى ال يدتشج لخمفية 
معخفية عغ نذأة األرض واألدلة عمى تصػرىا، وتجنى مدتػى التعخف والفيع لمعسميات 

وتأثيخىا عمى الحياة واالنقخاض، كسا تع إىسال تشاول الجورات  ،الجيػلػجية الحادثة عبخ الدمغ
عغ األرض، وجاء تشاول الساء قاصخ ا  تذكيل سصح فىوأثخىسا  ،الصبيعية لمرخػر والساء

الساء في األرض وىػ واقترخ عمى عخض تػزيع  ،تػضيح أثخ الساء عمى تذكيل األرض
ذكيل الدصح وعسميات التعخية والشحت، دورة الساء وتأثيخىا عمى توأىسل معيار جغخافى، 

وكحلظ قرػر السحتػى في تعخف وفيع كيفية التفاعل بيغ العسميات البذخية والفيديائية 
العمػم وسائل وشخق فيع كيفية  مقخرتشاول يوتأثيخىا عمى تذكيل سصح األرض؛ كسا لع 

خف أسبابيا وفيع وتع ،صيانة مػارد األرض والحفاظ عمييا، وتجشب آثار الكػارث الصبيعية
أثخىا في تذكيل سصح األرض؛ مسا يجل عمى قرػر محتػى مشيج العمػم فى تحقيق الفيع 
الستكامل لشطام األرض وتػضيح الشطخة التاريخية لألرض وعالقتيا بالكػن، وفيع أثخ اإلندان 

ه ىح تتفقة اإلندان بالبيئة وسصح األرض؛ واعمى نطام األرض والبيئة، ومعخفة عالقة حيا
 ,Fidlerودراسة ) ( 2.28عادى كخيع، ؛ و 8..2 ،عمى بغ ىػيذل) الشتائج مع دراسة

7107; (Gagnon & Bradway, 7017 
فيسا يتعمق بسعيار "الصقذ والسشاخ"؛ الحى تزسغ العالمة السخجعية ضػاىخ الصقذ وتغيخ  20

تشاول السشاخ؛ أتزح غياب ىحا السعيار عغ محتػى مشيج العمػم حيث أتزح قرػر في 
ضػاىخ الصقذ، وأقترخ السحتػى عمى تعخيف الزغط الجػى وجياز البارومتخ بجون بيان 

 ،والخياح ،كسا لع يتع تشاول ضػاىخ تغيخ درجة الحخارة ،عالقتو بطػاىخ الصقذ األخخى 
وفيع عالقتيا بتغيخ الصقذ اليػمى؛ كسا أغفل محتػى السشيج تشاول عشاصخ  ،والخشػبة

اس الحخارى لسؤثخة بو برػرة مفيػمية واضحة، وأقترخ عمى ضاىخة االحتبوالعػامل ا ،السشاخ
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االحتخار العالسى عمى األرض، وبجون تشاول ضاىخة تغيخ السشاخ بالفيع مع محجودية أمثمة أثخ 
 0(Bush, et al., 7100)ىحه الشتائج مع دراسة  تتفق؛ واوالتعخف الػاضح

"؛ الحى تزسغ العالمة السخجعية ومجاالتيا فيسا يتعمق بسعيار "تكشػلػجيا الفزاء 40
 قخرتكشػلػجيا االستذعار مغ البعج؛ أتزح غياب تحقق ىحا السعيار حيث لع يتشاول الس

وتقشياتيا ووضائفيا ودورىا في حياة اإلندان، كسا  ،بالتعخف والفيع تخكيب األقسار الرشاعية
، وكيفية قخاءة صػر ومجاالتو بعجاالستذعار مغ النطام بالتعخف والفيع  قخرلع يتشاول الس

األقسار الرشاعية، ولع يتصخق السحتػى إلى أىسية تكامل تقشيات تكشػلػجيا الفزاء لتحقيق 
أقرى استفادة لإلندان عمى األرض؛ مسا يجل عمى صعػبة تحقيق مشيج العمػم التكامل بيغ 

لػجية لعمػم األرض والفزاء العمع والتكشػلػجيا، وفيع العالقة بيغ السعخفة والتصبيقات التكشػ 
رشا الديج ؛ و  2.22عايجة عباس، ىحه الشتائج مع دراسة ) تفقالحالي؛ واتالسػاكبة لمعرخ 

 Plummer &) (Maynard, 7102ودراسة  (2.22
وفيسا يتعمق بسعاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخحة أتزح برفة عامة ضعف 

وقرػر في تشاول الكثيخ مغ السعاييخ السالئسة ، السقتخحة مع السعاييخالعمػم تشاسق مشيج 
وفى ضػء التعمع في القخن  ،لسدتػى السخحمة اإلعجادية، والسشاسبة لمتعمع في عرخ السعخفة

كسا تبيغ أن مشيج العمػم قاصخ ا في تغصية معاييخ األرض بصخيقة متكاممة الػاحج والعذخيغ، 
ػلػجية في عمػم األرض والفزاء مغ وفعالة، كسا ييسل بػضػح تزسيغ السدتحجثات التكش

، وال يتعخض إلى بعس السعاييخ ومجاالتيا وتكشػلػجيا الفزاء ،تصبيقات االستذعار مغ البعج
؛ كسا أنو ىشاك قرػر في تحقيق ومجال الصقذ والسشاخ ،األساسية في معاييخ مجال األرض

ل بو األنطسة ونطام الكػن والكذف عغ األرض كشطام كمى تتفاع ،معيار نطام األرض
ىشاك غياب تام لتشاول معيار الصقذ والسشاخ، ومعيار تكشػلػجيا الفزاء و الفخعية، 

واالستذعار مغ البعج؛ مسا يجل عمى قرػر مشيج العمػم بالسخحمة اإلعجادية مغ تحقيق 
 0 السعاصخة التعمع في ضػء األفكار الكبخى لعمػم األرض والفزاء السػاكبة لمسعاييخ العالسية

معاييخ تحقق  مجىما " الثانى لمبحث، وىػ: أجابت الباحثة عغ الدؤالقج حلظ تكػن وب
 0بالسخحمة اإلعجادية؟"السصبق العمػم يج مشفي السقتخحة عمػم األرض والفزاء 

 

ًٗاثا ٔوٍاقصة ٌتائج فاعمٗة وٍّج العمًٕ املكرتح يف حتكٗل بعض األِداف التعمٗىٗة لدى  تفسري: ٌ

 تالوٗذ املزحمة اإلعدادٖة:
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الفزٔم بني التطبٗل الكبمى ٔالبعدى الختبار األِداف التعمٗىٗة لٕحدة " تكٍٕلٕجٗا األقىار 

 الصٍاعٗة":

ة "تكشػلػجيا عميسية لػحجفيسا يتعمق بشتائج اختبار األىجاف التأتزح مغ نتائج البحث 
وجػد فخوق دالة إحرائي ا بيغ نتائج االختبار القبمى تحقق فخض البحث، و األقسار الرشاعية" 

ويسكغ تفديخ ىحه الشتائج  في أبعاد االختبار والجرجة الكمية؛ والبعجى لرالح االختبار البعجى
 فيسا يمى:

  السعخفة والفيع لتالميح الرف األول اإلعجادى أتاحت الػحجة الجراسية مغ السشيج السقتخح
التعمع مغ خالل  واالستذعار مغ البعج ،األقسار الرشاعية السفاليع األساسية فىالستعمقة ب
 ,Gagnon & Bradway, 2.22 ىحه الشتائج مع دراسة تفقوات؛ السفاليسى

Plummer) (and Maynard, 71020 
  حب استصالع التالميح لحجاثة أثار مػضػع الػحجة الجراسية السصبقة مغ السشيج السقتخح

  وتعمقو بالتكشػلػجيا السعاصخة0 ،السػضػع
 ستقراء حققت الػحجة الجراسية األىجاف السعخفية مغ خالل انجماج التالميح في أنذصة اال

الرشاعية، واستقراء كيف يسكغ كيفية استخجام تكشػلػجيا األقسار لمتعخف عمى والبحث 
ارسال الرػر مغ القسخ الرشاعى إلى األرض، واستقراء كيف يتع التقاط الرػر الجػية 

؛ واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة والرػر الفزائية باستخجام تقشية االستذعار مغ البعج
Bush, et al.,) (71000 

 وتفديخىا مغ خالل األمثمة  حققت الػحجة الجراسية األىجاف السيارية لقخاءة الرػر
ستعجدة مغ صػر األقسار الرشاعية، وكحلظ الرػر الجػية والفزائية السمتقصة الالتصبيكية 

 -Gillette, Leinmiller)واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة  ،بتقشية االستذعار مغ البعج

Renick, & Foga 7102)0 
  الجراسية، وانجمجػا في العسل في ترسيع تفاعل التالميح مع أنذصة الترسيع في الػحجة

 القسخ الرشاعى مغ السػاد البديصة0 نسػذج
  مغ بحث االنتخنت، التي يفزميا التالميح وفخت الػحجة الجراسية األنذصة الخقسية

؛ وذلظ ساىع في تذجيع التالميح عمى والسرادر االلكتخونية الستػفخة في بشظ السعخفة
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ىحه الشتائج مع دراسة  اتفقت؛ و االلكتخونية السحجدة بالػحجةالبحث والتعمع مغ السرادر 
(McNeal, et al, 7102)0 

 والتػصل إلى  ،جسع البيانات والرػرمغ خالل دراسة الػحجة الجراسية مغ  تسكغ التالميح
جسع صػر مغ خالل  ؛معمػمات تتعمق بتكشػلػجيا األقسار الرشاعية واالستذعار مغ البعج

عغ حالة الصقذ عمى مرخ اليػم، وبحث أماكغ األعاصيخ في العالع، األقسار الرشاعية 
 ,Gillette؛ واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة وبحث حالة الجميج في القصب الذسالى

Leinmiller- Renick,) (& Foga 71020 
  عغ كيف يتع إرسال القسخ مغ السػاقع االلكتخونية مذاىجة فيجيػ تعميسى رقسى ساعجت

 ،وفيجيػ عغ أشعة الصيف الكيخومغشاشيدى في زيادة فيع التالميحالرشاعى لمفزاء، 
وتقشية االستذعار مغ  ،وتكػيغ صػرة ذىشية واضحة لسػضػع تكشػلػجيا األقسار الرشاعية

 0(McNeal, et al, 7102)؛ واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة البعج
  تعاونىالتعمع التزسشت الػحجة الجراسية أنذصة التعمع الشذط التي ساعجت التالميح في 

وكتابة تقخيخ ، وتفديخ الرػر ،قخاءة صػر األقسار الرشاعية مغ داللة األلػان السختمفةل
عغ استخجامات األقسار الرشاعية، وتقخيخ عغ مجاالت االستذعار مغ البعج، وعخض 

وأىسيتيا وفػائجىا  ،ومشاقذة مجاالت االستذعار مغ البعجوالتػاصل مع الدمالء،  ريخاالتق
 ،رشا الديج؛ واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة )العسل التعاونىفي مجسػعات  لإلندان
2.22)0 

 اكتداب التالميح األىجاف السعخفية والسيارية السحجدة مغ خاللالػحجة الجراسية  ساعجت 
 ،والسدتسخ أثشاء العسل في أنذصة الػحجة وتقجيع التغحية الخاجعة اآلنيةالتقػيع الذامل 

وتقييع أوراق العسل، ومشاقذة التالميح في وشخح أسئمة السخاجعة، وتصبيق االختبارات، 
 أفكارىع، وتقييع التقاريخ التي يعجىا التالميح أثشاء العسل التعاونى0

  ٌسبة الكسب املعده لبالك:-1

متسثمة في لمستغيخات التابعة  ندبة الكدب السعجل لبالكأن قيسة البحث نتائج  تضيخ أ
(؛ 202) جاءت "األىجاف التعميسية )السعخفية والسيارية( لػحجة "تكشػلػجيا األقسار الرشاعية

السشيج السقتخح فى متسثل في  الستغيخ السدتقل فعاليةأن و ، عال مدتػى فعالية مسا يجل عمى
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عال فى اكتداب الستغيخات  (وحجة "تكشػلػجيا األقسار الرشاعية") عمػم األرض والفزاء
 فيسا يمى:ويسكغ تفديخ ىحه الشتائج  ؛(األىجاف التعميسية) التابعة

وتع تصبيق أحج أجدائو التي تزسغ السشيج السقتخح معاييخ عمػم األرض والفزاء  -2
تكشػلػجيا ، والعالمة السخجعية: مجاالتياالسعيار الخابع: تكشػلػجيا الفزاء و تزسشت 

؛ ، وىى مغ السػضػعات الحجيثة السثيخة الىتسام وتفكيخ التالميحاالستذعار مغ البعج
 0(2.22 ،رشا الديجىحه الشتائج مع دراسة ) اتفقتو 

تكشػلػجيا األقسار الرشاعية برػرة و  ،االستذعار مغ البعجتشاول السشيج تكشػلػجيا  -7
لبحث مغ خالل استصالع االحب  لجييع أثار مسا ؛تشاسب مدتػى التالميح مبدصة

  0(Bush, et al., 7100)ىحه الشتائج مع دراسة  واتفقت؛ واالستقراء
حقق السشيج أىجاف عمػم األرض والفزاء في عجة مدتػيات معخفية: الفيع والتصبيق  -9

السشيج  حيث تزسغ ،وتكػيشياتعتسج عمى تعمع السفاليع األساسية والتي والتحميل، 
السفاليع العمسية األساسية لتكشػلػجيا األقسار الرشاعية، واالستذعار مغ البعج؛ 

 Gagnon & Bradway, 2.22, Plummer)واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة 

and Maynard, 7102). 
صػر : قخاءة صػر األقسار الرشاعية، وتفديخ اتسيار حقق السشيج اكتداب التالميح ل -8

مغ خالل التعمع  األقسار الرشاعية عغ شخيق التعمع الشذط الستسخكد حػل التمسيح
 0التعاونى، والسشاقذة

السشاسبة لمعرخ الخقسى حيث تزسغ حقق السشيج معاييخ عمػم األرض والفزاء  -.2
؛ الخقسى ىوالفيجيػ التعميس ،الكتخونية مغ خالل بحث االنتخنتمتشػعة  مرادر تعميسية

 0(McNeal, et al, 7102)ىحه الشتائج مع دراسة  اتفقتو 
، وربط السعخفة العمسية الستعمقة بعمػم بشاء تكػيغ السفاليععمى التالميح السشيج  شجع -22

واتفقت ؛ والتحميل ،والتصبيق ،الفيعمدتػيات مغ خالل التخكيد عمى  ؛األرض والفزاء
 0(Plummer and Maynard, 7102)دراسة مع شتائج ىحه ال

تزسغ السشيج السعخفة العمسية الستكاممة مغ خالل تعمع أشعة الصيف  -22
 0، ومجاالت االستذعار مغ البعجالكيخومغشاشيدى

والتصبيقات في مجال تكشػلػجيا  ركد السشيج عمى تحقيق فيع العالقة بيغ السعخفة -22
؛ ، وتػفيخ العجيج مغ األمثمة التصبيكية لرػر األقسار الرشاعيةاالستذعار مغ البعج
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 Gillette, Leinmiller- Renick, & Foga)واتفقت ىحه الشتائج مع دراسة 

7102)0  
العمػم ما فاعمية مشيج " لمبحث، وىػ: خابعوبحلظ تكػن قج أجابت الباحثة عغ الدؤال ال

في تحقيق بعس األىجاف التعميسية في ضػء تزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء السقتخح 
 "0اإلعجادية؟لجى تالميح السخحمة 

 التٕصٗات ٔاملكرتحات:

 في ضػء نتائج البحث تػصى الباحثة بسا يمى:
 يج العمػم بالسخحمة اإلعجادية0ػم األرض والفزاء السقتخحة في مشتزسيغ معاييخ عم -2
السفاليع الكبخى والبيشية بشاء مشاىج ووحجات دراسية لمسخحمة اإلعجادية في ضػء  -2

 والفزاء0عمػم األرض والستجاخمة ل
تخصيط مشاىج العمػم الستكاممة في ضػء التكامل بيغ العمع والتكشػلػجيا في السخحمة  -2

 اإلعجادية0 
لجى تالميح السخحمة  والترسيع لتشسية ميارات االستقراءترسيع أنذصة تعميسية  -4

 اإلعجادية0
تجريب معمسى العمػم بالسخحمة اإلعجادية عمى تحقيق معاييخ عمػم األرض والفزاء  -.

 السقتخحة في مشاىج السخحمة اإلعجادية0
 البحػث التالية:إجخاء وتقتخح الباحثة 

ترػر مقتخح لتزسيغ معاييخ عمػم األرض والفزاء السعاصخة في مشيج العمػم أثخ  -2
 0أبعاد الثقافة العمسية في فيع التالميح لصبيعة العمع واكتداب بالسخحمة اإلعجادية

 0لتعميع األساسىامخحمة مشاىج في السعاصخة مجى تػفخ معاييخ عمػم األرض والفزاء  -2
وتفديخ مشيج مقتخح في العمػم قائع عمى التصبيقات التكشػلػجية في تشسية ميارات قخاءة  -2

 صػر األقسار الرشاعية لجى تالميح السخحمة اإلعجادية0 
اعميتو في تشسية ميارات التفكيخ بخنامج مقتخح في تكشػلػجيا االستذعار مغ البعج وف -4

 0لجى تالميح السخحمة اإلعجادية البرخى والسيػل العمسية
وحجة مقتخحة في عمػم األرض والفزاء وفاعميتيا في تشسية ميارات االستقراء لجى  -.

 تالميح السخحمة اإلعجادية0
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0 مجمة العمػم التخبػية بالسسمكة العخبية الدعػدية في ضػء السعاييخ العالسية لتعميع العمػم
 0 ..-29(، 2) 29لشفدية، وا

(0 تقػيع أداء معمسى العمػم الصبيعية بالسخحمة الستػسصة في ضػء .2.2سعيج بغ عبج هللا الغامجى )
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عمػم السخحمة الستػسصة بالسسمكة العخبية  (0 دراسة تحميمية لكتب2.28عادى كخيع الخالجى )
 .02مجمة كمية التخبية0 جامعة بشيا، NGSSالدعػدية في ضػء معاييخ العمػم لمجيل القادم 
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 القػمى لمبحػث التخبػية والتشسية0 مشاىج التعميع العام في مرخ0 السخكد
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 التخبية، جامعة السشػفية0 في اكداب السفاليع العمسية0 رسالة ماجدتيخ، كمية

لمرفػف األساسية في سمصشة  درجة مػاكبة محتػى كتب العمػم(0 8..2عمى بغ ىػيذل الذعيمى )
السؤتسخ العمسى التخبػى الشفدى0 كمية التخبيةNSES 0 0 عسان لمسعاييخ القػمية األمخيكية

 80..2أكتػبخ  27-.2جامعة دمذق، 
محتػى كتب العمػم السصػرة بالرفػف الجنيا مغ السخحمة  (0 تقػيع2.22ماجج شباب الغامجى، )

 كمية التخبية0 جامعة أم القخى0رسالة ماجدتيخ0 االبتجائية في ضػء معاييخ مختارة0 
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