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ال�ي   والع	���  ال�اد�  الق�ن  ت�اف� مهارات  تق�ی� درجة  إلى  ال�راسة  ه�ف  
الف%$�اء( مق�ر  في  ت�اف�ها  -ال,,ل*ة  ١()'  ال/ان��  األول  لل3ف  ال,ق�رات  ن5ام   (

الع�B%ة الAع�د(ة، ول��ق%@ أه�اف ال�راسة ت= ات>اع ال,:هج ال�صفي ال��ل%لي، وت*�ن   
) ن5ام ال,ق�رات لل3ف األول ال/ان��، وت,/ل  أداة ١ع%:ة ال�راسة م� مق�ر الف%$�اء(

ب:اؤها في ض�ء مهارات مGسAة ش�اكة الق�ن ال�اد�  ت=  ال�راسة في -Mاقة ت�ل%ل 
وت�صل  ن�ائج ال�راسة إلى أن : ت�ف�ت مهارات الق�ن ال�اد�  ،  والع	��� ومGش�اته

A>ة م:TفSة، وB:اًء عل%ه ت= تق�(= ت�3ر مق��ح  والع	��� في ال,ق�ر ب�جه عام ب: 
ل�مج مهارات الق�ن ال�اد� والع	��� في مق�ر الف%$�اء، وفي ض�ء ما أسف�ت ع:ه  
ال�اد�  الق�ن  ال��ص%ات م:ها : تS,%� مهارات  تق�(= ع�د م�  ت=  ال�راسة،  ن�ائج 

واإلفادة   والع	��� في مق�ر الف%$�اء -�3رة م�سعة وع�م االك�فاء ب�ضعها ال�الي،
  م� قائ,ة مهارات الق�ن ال�اد� والع	��� ال�ي ت= ال��صل إل%ها .  
  ال ل�ات ال�ف�اح�ة : مهارات القن ال�اد� والع���، الف���اء. 
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Abstract 
 

 The study aimed to estimate the degree of availability of 
the twenty-first-century skills available in the physics course (1) 
course system., the descriptive analytical approach was followed 
to achieve the study’s objectives. The study sample consisted of 
the Physics course. The study tool was represented in an analysis 
card built-in light of the twenty-first-century partnership’s skills 
and indicators. The results of the study concluded that: The 
twenty-first-century skills are available in the course in general 
at a low rate, and accordingly a proposed vision was presented to 
integrate twenty-first-century skills in the physics course, and in 
light of the results of the study, some recommendations were 
made to include the twenty-first-century skills in the physics 
course in an expanded manner and not being satisfied with its 
current status, and taking advantage of the list of twenty-first 
century skills that have been reached. 
 

Key Words: 21st Century Skills, Physics. 
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 مقدمــــــــــــة : 
شه% الق�ن ال$اد" والع ��� وال س��ا الق�ن األول في األلف�ة ال�ال�ة ت��رًا ���ًا فــي ج��ــع       

م�ادیــ� وم2ــاالت ال$�ــاة وخ�4صــًا فــي م2ــال ال)عل�ــ1؛ وت/ای%ًا م)-ارعًا في ال�عل�مات وال)��ر 
ع%ی% م� م2االت ال$�اة؛ نBــً�ا ال)قAي ، وتغ��ًا في <��عة ال�=ائف ال��ل�:ة في س�ق الع�ل 7ال

ال� ـ��ة 7-ـ�عة   ال�ع�فـة  ال�2)�ـع مـ� <فـ�ة عل��ـة وانف2ار مع�في تEاعفـD معهـا  ی�اجـه  ل�ـا 
عال�ة؛ م�ا J-)ل/م م�اك�ة هLا ال)غ�� ال-��ع وم�اجهة هLه ال)$%Jات وال�)�ل�ات إلع%اد <الب 

ا جعـل القائ��ن على الع�ل�ة ال)عل���ة یـ�ون  �J)ل�Rن ال�هارات ال��ل�:ة حاض�ًا وم-)ق�ًال، م�ـ
  ضـ�ورة ال�$ـZ عـ� أسـال�X واس)�ات��2ات ج%یـ%ة ت-ـه1 فـي إن)ـاج ال�ع�فـة و:Aـاء ال�عل�مـات . 

عام           ال$اد" ٢٠٠٢ففي  الق�ن  مهارات  ح�ل  أ7$اثًا  رس��ًا  ال�)$%ة  ال�الJات  ن �ت   ،
هارات م�BAة ش�اكة ال)عل1 للق�ن ال$اد" والع ��� والع ��� وأس-D ال �اكة م� أجل هLه ال�

Partnership for 21st Century Skills  (P21)     ل)$%ی% ال�هارات الالزمة لل �اب في
  ). ٢٠١٣األلف�ة ال2%ی%ة (ج�ان وآخ�ون، 

وق% ب�زت على ال4ع�% العال�ي ت�جهات ح%ی�ة جعلD م� ال�Aهج وس�لة لل)غلX على          
، وحD�B مAاهج العل�م في دول العال1 ال�)��رة والAام�ة على ح%ٍّ س�اء 7الع%ی%  ت$%Jات الع4�

م� ال� ار�ع اإلصالح�ة لRي ت2علها م)�اش�ة مع ال)��رات ال$%ی�ة وم)�ل�ات الع4� (ال ع�لي، 
  ).  ٣٥، ص. ٢٠١٠

) على أه��ة ت��Aة مهارات ٢٠١٥) والغام%" (٢٠١٧وأك%ت دراسة عائ ة  ال����" (
ل$اد" والع ��� وتA��Eها في م$)�e مAاهج ال)عل�1 العام، وأشارت دراسة م�وة م$�% الق�ن ا

) إلى أه��ة ت���� مAاهج العل�م في ض�ء مهارات الق�ن الـ$اد" والع ��� م�ل: ت��Aة  ٢٠١٣(
  ال�قافة ال�عل�مات�ة واإلعالم�ة ومهارات االت4ال وال)عاون . 

إلى االه)�ام �BA�7مة ال�Aهج وت����ها �7ا gJ%م اإلن-ان    م�ا دفع الع%ی% م� دول العال1        
و��-� ح�اته وت��راتها ولعل هLه ال2ه�د ت)Eح في تع/�/ ال�هارات ال)�ARل�ج�ة ومهارات ال$�اة  
وس�ق الع�ل الL" یه%ف إلى ت$-�� اس)ع%ادات ال�الب وته�i)ه1 لل$�اة ال�ه�Aة م� خالل ت�ف��  

<ار تفاعلي ی%ع1 ن�� ش�4gاته1 و�ع/ز مفه�م ال��ا<Aة ال4ال$ة  خ%مات تعل���ة وت%ر���ة في إ
 ،�  ). ٢٠١٥وال�-kول�ة االج)�اع�ة (ش�اه�
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العل�م عامة والف�/�اء خاصة ت$)اج إلى تق��1 وت���� في           ال�اح�ة أن مAاهج   e�ا تLل
القادرة على م�اك�ة    ض�ء ال)��رات ل)-ای� هLه ال)غ��ات، وال ب% م� ال)�ع�ة وlع%اد ال�Rادر ال� ��ة

ال)عل�1،   g�7�جات  ور:�ها  ال��ل�:ة  ال�هارات  ون �  وال)�ARل�جي،  العل�ي  وال)ق%م  ال)غ��  هLا 
واس)2ا7ة ل)�ص�ات ال%راسات ال-ا7قة م� ض�ورة إج�اء دراسات تق����ة ل�Aاهج العل�م عامة  

ت) ال)ي  ال%راسة  الق�ام بهLه  إلى  والف�/�اء خاصة، م�ا ع/ز اإلح-اس E7�ورة  ال$اجة  ��ل في 
الق�ن  مهارات  في ض�ء  ال-ع�دJة  الع�:�ة  ال��لRة  في  ال�ان��ة  7ال��حلة  الف�/�اء  مق�ر  ت���� 
  ال$اد" والع ���، وذلn م� خالل ت$ل�ل هLا ال�ق�ر لل)ع�ف على م%e ت�اف� تلn ال�هارات ف�ه. 

 : �  مفه�م مهارات الق�ن ال$اد" والع ��
� أه��ة مهارات الق�ن ال$ا�Rال)عل1 واإلن2از في ت �� الف�د مpفي أنها ت� �د" والع ��

� انg�اq ال�)عل��� في ع�ل�ة ال)عل1،  �EJ ًا�BAإ<ارًا م �ا ت�ف�ال��اد ال%راس�ة ل�-)��ات عل�ا، 
و�-اع%ه1 على بAاء ال�قة، و�ع%ه1 لالب)Rار والق�ادة في الق�ن ال$اد" والع ��� وال� ارة 7فعال�ة  

  ). ٢٠١٤(شل�ي،  في ال$�اة ال�%ن�ة
وق�ل ال�%ء في تع��s مهارات الق�ن ال$اد" والع ���، یA�غي ال)أك�% على أنه ال ی�ج% 
تع��s م)فu عل�ه ل�هارات الق�ن ال$اد" والع ���، وذلX�-7 n ت�Aع األف�اد الLی� Jع�ف�ن مهارات  

عل���ة، وLلX�-7 n الق�ن ال$اد" والع ��� س�اء م� ال�اح��� في ال)�:�ة أو صAاع الق�ارات ال)
    ).  Suto,2013ت�Aع هLه ال�هارات 7$% ذاتها واخ)الفات ت�A4فها م� ق�ل ال-�اسات ال)عل���ة (

وه�فل��ر   مارزان�  م��2عة  "   J2017)  (Marzano and  Heflebowerع�فها  7أنها 
) " �  ). p.3ال�هارات ال)ي س�ف J$)اجها ال�الب لRي ی2A$�ا في الق�ن ال$اد" والع ��

م� خالل ما س�u ُتع�ِّف ال�اح�ة مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� 7أنها: م��2عة األداءات  
ال)ي ی�دیها ال�الX  الالزمة لل�ص�ل الى درجة عال�ة م� االتقان وال%قة وال-�عة أثAاء اداء ال�هارة 

.  
ل��pن�ا ولهLا فإن مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� =ه�ت ل)ل�ي م)�ل�ات ال�)عل��� ف�ه  

أف�اًدا ناج$�� في ح�اته1 العل��ة والع�ل�ة، ول�)$قu ن��ه1 ال امل وال�)�� وال�-)%ام. وفي ض�ء  
ذلn وضعD ال�kس-ات ال�)44gة 7ال)�:�ة وال)عل�1 م��2عة أ<� ل��ان مفه�م مهارات الق�ن  

  ال$اد" والع ���، وهLه األ<� هي: 
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� لل�g)�� ال)�:�" ال��/" لإلقل�1 ال �الي اإل<ار األول: إ<ار مهارات الق�ن ال$اد" والع  ��
(North Central Regional Educational Laboratory):  

ت�صل ال�g)�� ال)�:�" إلى مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� وذلn 7إج�اء م��2عة ع�ل�ات 
تDA�E م�اجعة ل م� األدب�ات ال-ا7قة، ون)ائج ال�$�ث ال)ي تAاولD 7ال)$ل�ل خ4ائ} ج�ل  

ال$اد" ش الق�ن  في  ال��ل�:ة  العاملة   eالق� خ4ائ}   DاولAت ال)ي  وال)قار��   ،Dن�اإلن) �pة 
nوفي ض�ء ذل ،�صAف ال�g)�� ال)�:�" ال��/" لإلقل�1    والع ���، وLلn اس)�الع آراء ال)�:���

  ) مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� إلى أر:ع م��2عات هي:NCREL, 2003ال �الي (
: وهي مهارات ض�ور�ة لل$�اة والع�ل  Digital Age Literacy�ق�ي  مهارات الع4� ال - ١

االت4ال،  وأدوات  ال�ق��ة  ال)�ARل�ج�ا  اس)ع�ال  7الق%رة على  وت)��ل  ال�ع�فة،  في م2)�ع 
األساس�ة،   ال�قافة  وت �ل:  وlن)اجها.  وتق���ها  وlدارتها  ال�عل�مات  إلى  وال �pات وص�ًال 

ال�قافة االق)4اد  العل��ة،  ال�)ع%دة، ال�قافة  ال�قافات  ال)ق�Aة ال�4��ة وال�عل�مات�ة، فه1  Jة، 
 وال�عي ال�Rني.

اإلب%اعي   - ٢  ��Rال)ف ال)�ج�ه  Inventive Thinkingمهارات  ال)�Rف،  على  الق%رة  ت �ل:   ،
 الLاتي، وحX االس)�الع، واإلب%اع، وت$�ل ال�gا<�، ومهارات ال)ف�R� العل�ا.

، ت �ل: مهارات الع�ل في ف��Effective Communication ،uمهارات االت4ال الفعال   - ٣
 ال�هارات ال �4gة، ال�-kول�ة ال �4gة واالج)�اع�ة وال�%ن�ة، االت4ال ال)فاعلي. 

، ت �ل: مهارات ت$%ی% األول��ات، ال)High Productivity  }��gمهارات اإلن)اج�ة العال�ة   - ٤
لألد  الفعال  واالس)g%ام  الA)ائج،    uت$ق� إلى  وص�ًال  العال1 واإلدارة  في  ال)�ARل�ج�ة  وات 
  ال�اقعي لل)�اصل، وال)عاون، وحل ال� pالت، وlن2از ال�هام. 

اإل<ار ال�اني: إ<ار مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� ل�kس-ة ال �اكة م� أجل مهارات الق�ن 
 ) �  ): Partnership for 21st  century skillsال$اد" والع ��

): هي مkس-ة تع�ل 7ال)عاون  P21" والع ��� (ال �اكة م� أجل مهارات الق�ن ال$اد 
مع م�BAات م)ع%دة مع�Aة 7ال)عل�1، ومع قادة األع�ال وصAاع ال-�اسات ال)عل���ة، وق% ت1 ال�ص�ل 

أ<لقD ال �اكة   ٢٠٠٦إلى هLه ال�هارات ن)�2ة لع�ل ج�اعي اس)�� م%ة سD س�Aات، وفي عام  
وال�Aاهج ال%راس�ة، و<�ق    ی�ضح هLه ال�هارات م� أجل مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� تق���ًا  
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ال)%ر��، وأسال�X ال)ق��1، وال)��Aة ال�ه�Aة لل�عل���، و:�iات ال)عل1 إلك-اب ال�ل�ة مهارات الق�ن 
.�  ال$اد" والع ��

  ) ه�ه ال����عات إلى:٢٠١٣وق� ق� ت�ل	ج وفادل (
ت)�Rن هLه ال���2عة  : و Learning and Innovation skillsمهارات ال)عل1 واالب)Rار   -١

 م� مهارات اإلب%اع واالب)Rار، ال)ف�R� الAاق% وحل ال� pالت، وال)عاون وال)�اصل. 
اإلعالم�ة   -٢ وال�قافة  وال)�ARل�ج�ا،  ال�سائ{  ال�عل�مات،  ال�ق��ة  ال�قافة   Digital"مهارات 

Culture Skills Information ,Media and Technology, and Media 
Culture"  :  اصة 7ال$�4ل علىgمهارات ال�قافة ال�عل�مات�ة ال :�وت)�Rن هLه ال���2عة م

معها  وال)فاعل  اإلعالم  ب�سائ{  ال�)علقة  اإلعالم�ة  ال�قافة  واس)ع�الها،  ال�عل�مات 
� مهارات اس)ع�ال ال�سائل ال)ق�Aة.�E(ل�ج�ة ال)ي ت�AR(واس)ع�الها، مهارات ال�قافة ال 

: وت)�Rن هLه ال���2عة م� ال�هارات  Life and Career Skillsمهارات ال$�اة وال�هAة   -٣
اج)�اع�ة،  ومهارات  الLاتي،  وال)�ج�ه  وال��ادرة  ال)�Rف،  على  والق%رة  ال��ونة  ال)ال�ة: 

  واإلن)اج�ة وال�-اءلة، والق�ادة وال�-kول�ة.
  األم���pة للRل�ات وال2امعات اإل<ار ال�الZ: مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� لل�2ع�ة 

 (The American Association of Colleges and Universities) 
ق��1 ال��ع,ة االم�"/,ة لل.ل,ات وال�امعات مهارات الق�ن ال&اد% والع#�"! إلى ثالثة    

  ) ٢٠١٣أق�ام ت#�ل: ت�"ل	ج وفادل (
: وهي ال�هارات ال)ي ُتعّ% Learning and innovation skillsأوًال: مهارات ال)عل1 واالب)Rار  

ت/داد تعق�%ًا في هLا الق�ن، وت��Aة ق%راته1 على ال2Aاح    األف�اد لالس)ع%اد ل��iة ال$�اة والع�ل وال)ي
ال�هAي وال 4gي في الق�ن ال$اد" والع ���، ث1 ال)��/ على اإلب%اع وال)ف�R� الAق%" وال)�اصل  

) 7أن هLا الق-1 ی)�Rن  ٢٠١٣ق% ذ� ت�ل�Aج وفادل (وال)عاون الE�ور" إلع%اد <الب ال�-)ق�ل، و 
  ).  :  Schneider,2015م� ال�هارات ال�ئ�-ة اآلت�ة (

االب)Rارات   :Creativity and Innovationاإلب�اع واالب5.ار   - ١ العل�م وال�عارف  تA)ج 
سا7قة عل��ة  مع�فة  قائ�ة على  7ع�ل�ات عل��ة  ال�g)لفة  وال)�ARل�ج�ة  ب)���u    العل��ة   ،
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BA��ات العل��ة في ال��اقف ال$ق�ق�ة، وألن ال� pالت ال�عاص�ة وال)$%Jات ال)ي ت�اجهها ال
  ��Rمهارات ال)ف Xت)�ل nلLال�2)�عات ت)�لX ت%خالت عل��ة وت�ARل�ج�ة ح%ی�ة وم�)R�ة، 
في  وت���قها  واالب)Rار  ال)عل1  مهارات   �ال�عل�� ام)الك  فإن  ال)44gات،  ع��  والع�ل 

 ة ال)عل��ة ت4�ح ض�ورة ح)��ة إلع%اد ال�ل�ة ال�-)ق�ل. الع�ل�ة ال)عل��� 
وتع% :  Critical thinking and Problem solvingال5ف.,� ال	اق� وحل ال�#/الت   - ٢

هLه ال�هارات مه�ة ج%ا وأساس�ة الك)-ابها م� ال�عل���، وذلn ل)�Rن ل%یه1 الق%رة على  
  nتل تف�R� مAاس�ة ل$ل  7اس)ع�ال <�ق  الق�ارات  حل م pالت ج%ی%ة  ال� pالت واتgاذ 

� ت���� ق%رات ومهارات p�J :�ة الع�ل�ة�الت. و:ال)p ه ال�Lق فاعل�ة ل$ل ه�ال� �ح�ل أك�
ال�الب على ال)ف�R� ح�ل ال�فاه�1 ال)ي ی)عل��نها، و�ق�م�ن ب)$ل�ل ال� pلة ح)ى Jع�ف�ا  

)��Apا م� ال$1p على ج�ه�ها، وم� خالل ال�قارنة وال�غای�ة ی)ع�ف�ن إلى ال$ل�ل ال�%یلة، ل�
درجة فاعل�ة ال$ل�ل ال�ق)�حة، ونق% ال�%ائل ال���وحة به%ف اخ)�ار ال$ل األم�ل، وتق��1  

 درجة فاعل�ة ال$ل في ال)عامل مع ال� pلة ال���وحة. 
هي م� ال�هارات ال)ي  :  Communication and Cooperationال�5اصل وال5عاون   - ٣

7ال الفعال  ال)�اصل  على  ال�ل�ة  ال)�اصل ت-اع%  مهارات  7اس)ع�ال   nوذل ال�g)لفة  ��iات 
  �الفعال م الع�ل  ال�ق%رة على  وlث�ات   �اآلخ�� تعاوني مع  والع�ل ض�� ج�  ال�)ع%دة، 
إلن2از   الE�ور�ة  ال)Aازالت   1J%وتق واالس)ع%اد  ال��ونة  �7ا7ع  وت)-1  م)�Aعة  ف�ق  خالل 

لل ال� )�ة  ال�-kول�ة  ب�ج�د  ت)-1   nلL م )�ك،  تعاوني  وق��ة ه%ف  ال)عاوني  ع�ل 
ال�-اه�ة الف�دJة ال)ي ی)1 تق%�Jها م� أعEاء ال���2عة. لLا على ال�الب أن �J)ل�Rا الق%رة 
على: ال)�اصل ب�ض�ح ل)$ق�u أغ�اض م)ع%دة، واس)ع�ال أدوات مg)لفة لل)�اصل، وال)عاون  

 ).  ٢٠١٣مع اآلخ���، وم�اعاة ال�2انX األخالق�ة في ال)عاون (ت�ل�Aج وفادل،
اإلعالم ال�عل�مات ووسائل  ت�ARل�ج�ا  مهارات   Information , Technology and: ثانً�ا: 

Media Skills   ،  ) Kivunja,2015، ٢٠١٧،  (أماني مل&
ال�عل�مات,ة   -١ أن    :Information Literacyال?قافة   �م ال)أك%  ال�الب  على   Xی)�ج

ال�عل�مات م�ث�ق ف�ها ودق�قة و:اإلمpان االع)�اد عل�ها، Lلn یA�غي عل�ه1 أن Jق�روا ما 
� بها ت1�BA وع�ض هLه p�J ف�ة ال)ي�Rة لاله)�ام، وال�فائ%ة وم�� �هي ال�عل�مات األك�

خالق p 7ل  واس)ع�الها  إل�ها  ال�ص�ل   �لل�)عل�� ل�)-Aى  على  ال�عل�مات   X2J لهLا   ،
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ال�الب أن �J)ل�Rا الق%رة على: ال�ص�ل إلى ال�عل�مات وتق���ها، واس)ع�ال ال�عل�مات 
 وlدارتها، وم�اعاة ال2انX األخالقي في ال$�4ل على ال�عل�مات واس)ع�الها.

اإلعالم   -٢ وسائل  اإلعالم  :  Media Literacyثقافة  وسائل  تف-��  <��قة  تg)لف  ق% 
 �ع العل��ة  إن    لل�عل�مات  ال��ال  س��ل  وعلى  ذاتها  لل�عل�مات  العل�ي  ال�2)�ع  تف-�� 

ال)عق�%ات ال��ج�دة في العل1 ق% ال تBه� p 7ل ج�% وواضح في ال�سائل اإلعالم�ة الق�4�ة،  
في ض�ء ال)أث�� الR��� ل�سائل اإلعالم 7أشpالها ال�)�Aعة، فإنه م� ال�اجX ت��Aة ال�هارات 

ال  الفه1 ال4$�ح  ال�)علقة 7اس)ق�ال ال�سائل  ��جهة مAها وت$ل�لها ونق%ها ح)ى ت4ل إلى 
 وت )�ل ثقافة وسائل اإلعالم. 

 Information and Communications ثقافة ت.	�ل�ج,ا ال�عل�مات واالتBاالت -٣
Technology ( ICT )   Literacy  ق��ة (أجه/ة�ي الق%رة على اس)ع�ال األدوات الAوتع :

ال�ق� ال�-اع%  وأجه/ة  وال �pات ال$اس�ب،  ال)�اصل  أدوات  واالت4االت  ال 4gي،  ي 
االج)�اع�ة) أدوات لل�$Z م� أجل ال�ص�ل إلى ال�عل�مات وlدارتها ودم2ها وتق���ها،  

 X2J على ال�الب 7أن �pJن�ا قادر�� على ت���u ال)�ARل�ج�ا 7فاعل�ة، وم�اعاة ال�2انX  لهLا
  األخالق�ة عA% اس)ع�ال ال)�ARل�ج�ا.

e ال�اح�ة أن ام)الك ال�عل��� لهLه ال�هارات أم� في غاJة األه��ة؛ ي ی)��Apا م�  وت�           
اس)g%ام ت�ARل�ج�ا ال�عل�مات واالت4االت وت���قها في ال��BAمات ال)عل���ة، والغ�ف ال4ف�ة  
ان)قالها   و:الA)�2ة  افة،  ال$�اة  ال)�ARل�ج�ا في م2االت  تغلX عل�ه صفة   "Lال الق�ن،  في هLا 

ب ، وم� خالل ام)الكه1 لهLه ال�هارات س�)��Apن م� تعل1 م�اد أخ�e، 7اإلضافة ل)عل�ه1  لل�ال
  اس)ع�ال وسائل ت�ARل�ج�ا ال�عل�مات واالت4االت ذاتها. 

 :Life and career skillsثالً�ا: مهارات ال$�اة وال�هAة  
مهارات ) م� ع%ة  P21st   (2009e,وت)�Rن هLه ال���2عة �ا أوردت مkس-ة ال �اكة

 ،�  ). ٢٠١٥ت)��ل ف��ا یلي: (ش�اه�
وال5.,ف   -١ ال�هارات :   Flexibility and adaptationال��ونة   �م ال�هارة  هLه  تع% 

األساس�ة لل)عل1 والع�ل في الق�ن ال$الي، ألن ال)غ�� العل�ي وال)�ARل�جي في ت-ارع م-)��، 
)�اصل وال)عل1 والع�ل، فإن هLا األم� 2J�� ال��2ع على ال)�Rف 7-�عة مع <�ق ج%ی%ة لل
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 qوأن�ا ال�g)لفة،  ال �4gات  مع  وال)�Rف  الEغ�<ات،  ال)عامل مع  على  الق%رة   nلLو
  ال)�اصل وال�قافات، وال)�Rف مع ب�iات الع�ل ال�g)لفة. 

العل1 �7��ع)ه Jع)�% على  :  Initiative    &Self – Direction ال�Gادرة وال�5ج,ه ال�اتي   -٢
��ع�ة ال�$��ة بAا في م$اولة لفه�ها وتف-��ها، تلn ال)-اؤالت  <�ح األسiلة ع� ال�Bاه� ال�

ال)ي تع�ل على ت�ج�ه الف�د وت$�ه ن$� إج�اء مالحBات دق�قة وم$اولة ال�$Z ع� إجا7ة  
ال�الب،    %Aع الLاتي  وال)�ج�ه  ال��ادرة  ت��Aة  إلى  الع�ل�ات  هLه  تkد"   ، ال)-اؤالت  لهLه 

األه%اف ال�)علقة 7ع�ل�ة ال)عل1، وال)��g{ ل)$ق�u    و�ق4% 7ال)�ج�ه الLاتي الق%رة على وضع
تلn األه%اف وlدارة ال�قD وال2ه% والع�ل على تق��1 ج�دة ال)علp 7 1ل م-)قل وأ" ن�اتج  

 تA)ج م� ت2�:ة ال)عل1، وأه1 العAاص� ال)ي ت )�ل عل�ها مهارة ال��ادرة وال)�جه الLاتي. 
: Social    &Cross – Cultural Skills مهارات اج�5اع,ة ومهارات عG� ال?قافات -٣

ال�هارات االج)�اع�ة ع�� ال�قافات مه�ة ج%ًا ل)عل1 األف�اد واك)-ابه1 لل�عارف م� ال��iات  
ال�g)لفة، والgلف�ات، والق%رات،   الع�ل مع األع�ار  انg�اq األف�اد في   ��Eعة وت�A(ال�

د فاعل�)ها ع� <��u  وت)��ر ال�عارف ع� <��u ال�الحBات واألفRار والف�ض�ات، وت/دا
 االخ)الq مع مg)لف ال�2)�عات وال�قافات Z�$7 ت-ه1 في نقل خ��ات اآلخ��� وت2ار:ه1.  

وال��اءلة -٤ مق%رة :  and Productivity  Accountabilityاإلن5اج,ة  اإلن)اج�ة  تعAي 
ال�الب على ت$%ی% األول��ات، وال)��g{، واس)g%ام ال�ع�فة وال�هارات الE�ور�ة التgاذ  

�ارات ال)ي تفEي إلى ن)ائج ج�%ة في ب�iة دائ�ة ال)2%د، وأن �J)لn األف�اد وال�2اعات  الق
  �م العال1  إلى  ق��ة  ال �4gة إلضافة  وال�-kول�ة  الLاتي،  وال)�جه  ال��ادرة  على  الق%رة 

 ح�له1، إذن اإلن)اج�ة هي الق%رة على أداء مه�ة أو اب)Rار مA)ج.
�J)لn األف�اد :  Leadership and Responsibilityالق,ادة وال��Iول,ة   -٥ أن  تعAي 

  �الق%رة على الع�ل مع وضع ال�4ل$ة العامة في االع)�ار، وق%رته1 على إلهام اآلخ��
 7الق%وة، واإلفادة م� نقاq الق�ة ل%e اآلخ��� ل)$ق�u ه%ف م )�ك.

� في ق%رته على �Rد ت�الف ال$�ات�ة في ح�اة  ال�هارات  أه��ة وج�د  أن  ال�اح�ة    وت�Eف 
ال)�Rف مع افة الB�وف وال2Aاح في نهEة ال�2)�عات وت��رها، و�ع)�� تعل�1 ال�هارات ال$�ات�ة  
وس�لة ل)$ق�u الغاJات األ7ع% لل�)عل��� والق4% م� ذلn أن تعل�1 ال�هارات ل�� ه� اله%ف في 
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العامة  ال�هارات في ح�اته  ذاته؛ وlن�ا اله%ف ه� �ف J-)ف�% ال�الX م� خالل اك)-اب    ح% 
  والgاصة.

  إجراءات الدراسة الميدانية :  

الف�/�اء ( ال%راسة م� مق�ر  ال�ق�رات (ال��نامج ال� )�ك) لل4ف ١ت)�Rن ع�Aة  ) نBام 
هـ ، وات�عD ال�اح�ة ال�Aهج ال�صفي ال)$ل�لي ل)$ق�u أه%اف ال%راسة، ١٤٤١األول ال�ان�" للعام  

�، وت1 إع%اد أداة ال%راسة ال�)��لة في �7اقة ت$ل�ل ال�$)�e في ض�ء مهارات الق�ن ال$اد" والع ��
وال)ي ت1 بAاؤها وفu قائ�ة مهارات مkس-ة ال �اكة للق�ن ال$اد" والع ��� ومkش�اتها، ث1 ع�ضها  
الف�/�اء، و:ع% ذلn ت1  لل)$قu م� ص%قها، ث1 ت$ل�ل مق�ر  � وُعّ%لD وفقًا آلرائه1 ��p$على م

ل وفu ت$ل�ل ال�ق�ر م�ة أخ�e 7ع% م�ور ثالثة أساب�ع لل$�4ل على ال��ات وأEJًا ت1 ال)$ل�
م$لل آخ�؛ لل)$قu م� ال��ات، ث1 ج�عD ال��انات ال)ي ت1 ال$�4ل عل�ها وف�غD في ج%اول، 
مق)�ح   ت�4ر  ث1 وضع  وتف-��ها،  ومAاق )ها  الA)ائج  وت$ل�ل  اإلح4ائ�ة  ال�عال2ات  إج�اء  وت1 

  "Lوال �� مهارات الق�ن ال$اد" والع ����E(ل    �ت1 ض��ه م� خالل ع�ضه على م��2عة م
��p$1  ال�J%ح ، ث1 تق�ال)�4ر ال�ق) e�($اس�ة مAف على وض�ح أس-ه وأه%افه وم�لل)ع nوذل �

  ال)�ص�ات وال�ق)�حات في ض�ء ن)ائج ال%راسة . 

  ا�ساليب ا7حصائية المستخدمة: 

  في ض�ء GM,عة ال�راسة اس�L5م1 الGاح?ة األسال,J اإلحBائ,ة ال5ال,ة:     
 ) معادلة ه�ل-)يHolistiل��ات.) ل$-اب معامل ا 
   اء�ر الف�/�في مق �ال)R�ارات والA-ـــــX ال��i�ة ل)$%ی% درجة ت�اف� مهارات الق�ن ال$اد" والع ـــــ��

 لل4ف األول ال�ان�" 7ال��لRة الع�:�ة ال-ع�دJة .
 : اآلتي uة ال%راسة وفAفي ع� � ال$1p على درجة ت�اف� مهارات الق�ن ال$اد" والع ��

  م��ف� ب�رجة عال�ة ج�اً   ٪ ١٠٠  ٪ ٨٠م�   م��ف� ب�رجة عال�ة   ٪ ٨٠  ٪ ٦٠م�   م��ف� ب�رجة م��س�ة   ٪ ٦٠  ٪ ٤٠م�  م��ف� ب�رجة م��ف	ة  ٪ ٤٠  ٪ ٢٠م�   م��ف� ب�رجة م��ف	ة ج�اً   ٪ ٢٠  ٪ ١م� 
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ت�صلD ال%راسة ،  ال� )�ك) لل4ف األول ال�ان�" لل��حلة ال�ان��ة في ال��لRة الع�:�ة ال-ع�دJة) نBام ال�ق�رات (ال��نامج ١الالزم ت�اف�ها في مق�ر الف�/�اء (قائ�ة مهارات الق�ن ال$اد" والع ���  ولإلجا7ة ع� أسiلة ال%راسة وت���u أداة �7اقة ت$ل�ل ال�$)�e وال)ي ت1 إع%ادها في ض�ء        @ZpýØ’½a@Ýyë@†ÓbäÛa@�ØÐnÛa@ñ‰bèß@Z@üëc  إلى ع%د م� الA)ائج، أه�ها ما یلي:  @
  )   ١  جدول ( 

) نظام املقررات (الرب%مج ١نتائج حتليل توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز�ء (
  املشرتك) للصف األول الثانوي 7لنسبة ملهارة التفكري الناقد وحل املشكالت : 

هارة 
امل

  

  
  مهارات القرن احلادي والعشرين 

  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول 
  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك

  ٪.  ك  ٪.  ك  ٪.  ك  ٪  ك

امل
 هارة

ألوىل
ا

الت
شك

ل امل
 وح

ناقد
ري ال

تفك
: ال

  

أنواعاً خمتلفة  املقرر  تضمن حمتوىي-١ تتناسب مع  واملواقف اليتمن املشكالت 
  القضا� العلمية املطروحة . 

٠٬٨٠٩  ٧  ١٬٢٧٢  ١١  ٢٬٠٨١  ١٨  ٠  ٠  ٢٬٠٨١  ١٨  
  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٩٢٥  ٨  ٠٬١١٦  ١  ١٫١٥٦  ١٠  ١٬٢٧٢  ١١  املعلومات اليت تساعد يف حل املشكلة. على مجع  طالبةالحمتوى املقرر يشجع -٢
  ١٬٠٤٠  ٩  ٠٬٥٧٨  ٥  ١٬٢٧٢  ١١  ٠٬٣٤٧  ٣  ١٬٦١٨  ١٤  .  فيز�ءمبوضوعات الوجهات النظر املتنوعة املرتبطة  أسئلة توضح   حمتوى املقرريتضمن -٣
على استخدام  حمتوى املقرر حيث -٤ وحل  لتنظيم األفكار األسلوب العلمي    ٠٬٣٤٧  ٣  ١٬١٥٦  ١٠  ١٬٢٧٢  ١١  ٠٬٢٣١  ٢  ١٬٥٠٣  ١٣  املشكالت.  
التعبري عن  طالبةلاملقرر ل تيح حمتوىي-٥   ٠٬٩٢٥  ٨  ٠٬٩٢٥  ٨  ٠٫٥٧٨  ٥  ١٬٢٧٢  ١١  ١٬٨٥٠  ١٦  . حول موضوعا�ا ارأيه
أنواعاً خمتلفة  حمتوى املقرر يتضمن -٦   ١٬٢٧٢  ١١  ٠٫٤٦٢  ٤  ١٬٧٣٤  ١٥  ٠  ٠  ١٬٧٣٤  ١٥  والعمل على حلها بطرق مبتكرة.   غري املألوفةالاملواقف و  املشكالت من
لدى الطالبة  الثقة حمتوى املقرر ينمي -٧   ٠٬٣٤٧  ٣  ٠  ٠  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٣٤٧  ٣  حل املشكالت.  أثناء
  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠  ٠  ٠٬٣٤٧  ٣  املشكالت.  االعتماد على النفس يف حل ينمي حمتوى املقرر لدى الطالبة   -٨
الطالبة قدرة املقرر  حمتوى ينمي -٩  دراسة جوانب  على اختاذ القرار بعد   ٠٬٤٦٢  ٤  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٥٧٨  ٥  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬٨٠٩  ٧    .املشكلة
على  طالبةالحمتوى املقرر حيث   -١٠    ٠٬٦٩٤  ٦  ٠٬٥٧٨  ٥  ٠٬٤٦٢  ٤  ٠٬٨٠٩  ٧  ١٬٢٧٢  ١١  واملعتقدات.  حتليل األدلة والرباهني والفروض 
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هارة 
امل

  

  
  مهارات القرن احلادي والعشرين 

  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول 
  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك

حيث حمتوى املقرر الطالبة على   -١١  ٪.  ك  ٪.  ك  ٪.  ك  ٪  ك بناء  اآلراء و و  املعلومات تفسري
  ٣٬٢٣٧  ٢٨  ١٬٣٨٧  ١٢  ١٬٧٣٤  ١٥  ٢٬٨٩٠  ٢٥  ٤٬٦٢٤  ٤٠  استنتاجا�ا بصورة صحيحة.  

على   ساعد حمتوى املقرر الطالبةي -١٢ والرباهني ة والربط بينها لمعلومالوصول ل   ٠٬٩٢٥  ٨  ١٬٦١٨  ١٤  ٢٬٤٢٨  ٢١  ٠٬١١٦  ١  ٢٬٥٤٣  ٢٢  احلجج اليت تثبتها.      و 
حمتوى املقرر الطالبة  يعطي  -١٣    ٠٬١١٦  ١  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٤٦٢  ٤  ٠  ٠  ٠٬٤٦٢  ٤  فرصة لنقد خربات وعمليات التعلم . ال

  ٠  ٠  ٠٬٩٢٥  ٨  ٠٬٨٠٩  ٧  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٩٢٥  ٨    .الواحدةامكانية اقرتاح عدة بدائل حلل املشكلة طالبة للحمتوى املقرر يوضح  -١٤
  ٠  ٠  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠  ٠  ٠٬٣٤٧  ٣  بدائل حلل املشكلة الواحدة . يتيح حمتوى املقرر للطالبة تقومي  -١٥
  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٨٠٩  ٧  ٠٬٤٦٢  ٤  ٠٬٦٩٤  ٦  ١٬١٥٦  ١٠  الواحدة.  للمقارنة بني بدائل حل املشكلة يتيح حمتوى املقرر للطالبة ا&ال -١٦

    ١٠٬٩٨٣  ٩٥  ١١٫٩٠٨  ١٠٣  ١٤٬٩١٣  ١٢٩  ٧٬٩٧٧  ٦٩  ٢٢٬٨٩  ١٩٨  ا�مــــــــــــوع

) أن مهــارة ال)ف�R� الAــاقــ% وحــل   ١ی)��َّ� م� ن)ــائج ال)$ل�ــل ال��ضــــــــــــــ$ــة في ال2ــ%ول (
ــpالت م)�اف�ة في مق�ر الف�/�اء( ــف األول  ١ال� ـــــــــ ــ)�ك) لل4ـــــــــ ) نBام ال�ق�رات (ال��نامج ال� ـــــــــ

)  ١١)، ح�Z ح4ــــل ال�kشــــ� (٪٢٢٬٨٩ع�فة، إذ بلغD ن-ــــ�)ها (ال�ان�"، وق% ت�اف�ت بA-ــــ�ة ضــــ
الL"  یA} على "Z$J م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على تف-ــ�� ال�عل�مات واآلراء و:Aاء اســ)A)اجاتها  

) Dبلغ �ــ�ة ت�اف ــ�رة صــــــــــ$�$ة" على أعلى ن-ــــــــ )، و��جع ذلn إلى <��عة ال�ق�ر ٪ 47٤٬٦٢٤ــــــــ
وهLه الA)�2ة ت��� اه)�ام مق�ر الف�/�اء 7اك)-ـاب    وال%ور الL" تق�م 7ه في ت��Aة مهارات ال)ف-ـ��،

ال�ال�ة مهارة تف-ـ�� ال�عل�مات واآلراء والA)ائج ال)ي ت)�صـل إل�ها م� األن ـ�ة وال)2ارب العل��ة  
ال)ي تع)�� أه1 ما ��J/ مق�ر الف�/�اء، وعA% اج�اء ت2�:ة أو ن ــــــــــــاq ی)�عه )ا7ة تقار�� تف-ــــــــــــ�  

) ح4ــــل على ال)�ت�X ال�اني الL" یA} على  ١٢، یل�ه ال�kشــــ�(الA)ائج ال)ي ت1 ال)�صــــل إل�ها  
"J-ـــــــــــــاع% م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على ال�صـــــــــــــ�ل لل�عل�مة وال�:{ ب�Aها  وال��اه�� وال$2ج ال)ي  

)، وت�جع هLه الA)�2ة في تلn ال�kشــــــــ�ات ل���عة ال-ــــــــل-ــــــــلة ال2%ی%ة ٪ ٢٬٥٤٣ت��)ها"  بA-ــــــــ�ة (
على األسiلة واألن �ة وال)2ارب وال�-ائل ال)ي ت�Aي    ) ال)ي ت�/Mc Graw- Hillماك2�وه�ل ( 
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مهارات ال)ف-ـــ��، واالســـ)A)اج، وال)$ل�ل، واالســـ)ق4ـــاء، وحل ال� ـــpالت، واتgاذ الق�ارات، ومهارة  
ــ� ( ــ�� م$)�e ال�ق�ر ١ال�:{، و�ل�ه ال�kشـ ــل على ال)�ت�X ال�الZ الL" یA} على "ی)Eـ ) ح4ـ

ــpالت وال��اقف ال ــ�ة  أن�اعًا مg)لفة م� ال� ــــــ ــاJا العل��ة ال���وحة" بA-ــــــ ــX مع القEــــــ )ي ت)Aاســــــ
) ح4ل على ال)�ت�X ال�ا7ع الL" یA} على "ی)�ح م$)�e ال�ق�ر ٥)  و�ل�ه ال�kش� (٪٢٬٠٨١(

) وم� هLه الA)ائج ی)Eــــــــــح أن  ٪ ١٬٨٥٠لل�ال�ة ال)ع��� ع� رأیها ح�ل م�ضــــــــــ�عاتها" بA-ــــــــــ�ة (
وت%ر�-ـــها والL" ی�/ على ت$��ل ال�ال�ة    ال�ال�ة أح% ال�ائ/ ال�ئ�-ـــة لله%ف م� مق�ر الف�/�اء

القـ%ر األك�� م� ع�ل�ـة ال)عل1، وُتع/و ال�ـاح�ـة ال-ــــــــــــــ�ـX إلى االن)قـال م� ال�ـ%اخـل ال)قل�ـ%ـJة ال)ي  
تلقي العXء وال�-ــــــــــــ�iل�ة على ال�عل�ة إلى ال�%اخل ال$%ی�ة ال)ي ت/�% م� االه)�ام 7ال�)عل1 وأنه  

) الL" ح4ـل  ٦ل�هارات بA-ـXٍ ضـع�فة، یل�ه ال�kشـ� (م$�ر الع�ل�ة ال)عل���ة ح)ى وlن جاءت ا
على ال)�ت�X الgام� والL" یA} على "ی)Eـــــــ�� م$)�e ال�ق�ر أن�اعًا مg)لفة م� ال� ـــــــpالت 

)، ح�ــZ إن ��ة  ٪ ١٬٧٣٤وال��اقف غ�� ال�ــأل�فــة والع�ــل على حلهــا �7�ق م�)R�ة " بA-ــــــــــــــ�ــة (
ــ� الف)�ة ا ــ�ع العل��ة ال)ي J$)��ها ال�ق�ر وق4ـ ــف�ة قللD ال��اضـ ل/م�Aة ل)Aف�Lها داخل الغ�ف ال4ـ

م� ف�ص ال)�A�ع في ال� ــــــــpالت والقEــــــــاJا واق)4ــــــــ� ت$ق�u اله%ف ال-ــــــــل�ي على م�اقف أو  
) الL" ح4ـــل على ال)�ت�X ال-ـــادس الL" یA}  ٣م ـــpالت قل�لة ل�-ـــهل حلها، و�ل�ه ال�kشـــ� (

�ة ��7ضــــــــ�عات  على "ی)Eــــــــ�� م$)�e ال�ق�ر أســــــــiلة ت�ضــــــــح وجهات الBA� ال�)�Aعة ال��ت�
) وق% وردت تلn ال�kشــ�ات في األن ــ�ة واألســiلة وال)2ارب وال�-ــائل ٪ ١٬٦١٨الف�/�اء " بA-ــ�ة (

) الL" ح4ــــــل على ال)�ت�X ال-ــــــا7ع و�A} على  ٤ولARها بA-ــــــ�ة ضــــــ�iلة، و�ل�ه ال�kشــــــ� رق1 (
ــل�ب العل�ي ل)1�BA األفRار وحل ال� ــــــpالت" بA-ــــــ�ة   ــ)g%ام األســــ "Z$J م$)�e ال�ق�ر على اســــ

) وق% ح4ــــــال على ال)�ت�X ال�ام� ال)ي تA} على ال)�الي  ٢،١٠)، و�ل�ه ال�kشــــــ�ان (٪١٬٥٠٣(
  e�($م Z$J ،لةpر ال�ال�ة على ج�ع ال�عل�مات ال)ي ت-ـاع% في حل ال� ـ�ال�ق e�($ـ2ع م J"

)، یل�ــه  ٪ ١٬٢٧٢ال�ق�ر ال�ــال�ــة على ت$ل�ــل األدلــة وال��اه�� والف�وض وال�ع)قــ%ات" بA-ــــــــــــــ�ــة (
ــ� ( ــع والL" یA} على "ی)�ح م$)�e ال�ق�ر لل�ال�ة  ١٦ال�kشـ ــل على ال)�ت�X ال)اسـ ) الL" ح4ـ

) الL" ١٤)، یل�ه ال�kشـــــــ� (٪ ١٬١٥٦ال�2ال لل�قارنة ب�� ب%ائل حل ال� ـــــــpلة ال�اح%ة" بA-ـــــــ�ة (
ح4ــل على ال)�ت�X العاشــ� الL" یA} على "ی�ضــح م$)�e ال�ق�ر لل�ال�ة إمpان�ة اق)�اح ع%ة  
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) الL" ح4ـــــل على ال)�ت�X  ٩)، یل�ه ال�kشـــــ� (  ٪ ٠٬٩٢٥ل�اح%ة" بA-ـــــ�ة (ب%ائل ل$ل ال� ـــــpلة ا
ال$اد" ع ــــــ� الL" یA} على "ی�Aي م$)�e ال�ق�ر ق%رة ال�ال�ة على اتgاذ الق�ار 7ع% دراســــــة 

) ولعل ذلn لEـــعف اه)�ام مق�ر الف�/�اء في إك-ـــاب ال�ال�ة  ٪ ٠٬٨٠٩ج�انX ال� ـــpلة" بA-ـــ�ة (
� ال�ال�ة م�  ال���قة العل��ة ال-ـــــــــــل��ة في معp�(ّالت العل��ة وال)ي ســـــــــــpال2ة ال��اقف وال� ـــــــــــ

ال$4ـــــــــ�ل على ال$ل 7ال ـــــــــpل ال4ـــــــــ$�ح واق)�اح ب%ائل لهLا ال$ل، ث1 ال�قارنة ب�� هLه ال�%ائل  
) الL" ح4ـــل على  ١٣و:ال)الي ی�Aي ال�قة ل%e ال�ال�ة والق%رة على اتgاذ الق�ار، یل�ه ال�kشـــ� (

ى "Jع�ي م$)�e ال�ق�ر ال�ـال�ـة الف�صـــــــــــــــة لAقـ% خ��ات  ال)�ت�ـX ال�ـاني ع ــــــــــــــ� الـL" یA} عل
) وُتع/و ال�اح�ة إلى ق4ـــ� الف)�ة ال/م�Aة داخل الغ�فة ال4ـــف�ة  ٪ ٠٬٤٦٢وع�ل�ات ال)عل1" بA-ـــ�ة (

ــلة وال��ل�ب م� ال�عل�ة إع�ائه في غEـــ�ن   ــل-ـ مقارنة 7ال1R ال�عل�ماتي ال�ف�� ال�)�اج% في ال-ـ
) على ال)�ت�X ال�الZ ع ـــــــ� ال)ي تA} على  ١٥،  ٨، ٧ال$4ـــــــة، ب��Aا ح4ـــــــلD ال�kشـــــــ�ات (

 e%ر ل�ال�ق e�($ي م�Aالت، یpاء حل ال� ـــــــــAال�ال�ة أث e%ر ال�قة ل�ال�ق e�($ي م�Aال)�الي "ی
ال�ال�ة االع)�اد على الAف� في حل ال� ــــــــــــpالت، ی)�ح م$)�e ال�ق�ر لل�ال�ة تق��1 ب%ائل ل$ل 

ــ�ة ( ــpلة ال�اح%ة " على أدنى ن-ـ ــارة  )، ح�Z ٪٠٬٣٤٧ال� ـ ــة ل� ـ إن مق�ر الف�/�اء ل1 ی)ح ف�صـ
ال�ال�ة ق%رًا أك�� م� ال�-ــkول�ة أثAاء ع�ل�ة تعل�ها وتع/�/ ال�قة ل%یها وذلn أله��ة ذلn 7الA-ــ�ة  
لل��حلة ال�ان��ة ال)ي ت-ــــــــــــــ�u م�حلة ال2امعة وال)ي ت)�لX أن ت�Rن ال�ال�ة ح�ّة في إب%اء ال�أ" 

  على ت��Aة ثق)ها بAف-ها . واتgاذ الق�ار، ح�Z إن ج��ع ذلJ n-اع% 
  ) "/Aــة الع )اب العل�م لل4ــــــف ال�الZ   )٢٠١٨وت)فu هLه الA)�2ة مع دراســــ e�($في م

  Dا اخ)لف�A�:الت على درجة ضـــــع�فة، وpاق% وحل ال� ـــــAال ��Rمهارة ال)ف Dم)�ســـــ{ ال)ي ح4ـــــل
)X ال��اضـ�ات لل4ـف�ف العل�ا لل��حلة    )٢٠١٥ال%راسـة مع دراسـة الغام%" ( e�($االب)%ائ�ة  ل�

ح�Z ت�اف�ت مهارة ال)ف�R� الAاق% وحل ال� ـــــــــــpالت ال)ي ح4ـــــــــــلD مهارة االب)Rار واإلب%اع على  
)X ال��اضـــــــــ�ات لل��حلة ال�ان��ة ح�Z    )٢٠١٦درجة م)�ســـــــــ�ة، ودراســـــــــة ال/ای%"  ( e�($ل�

  ت�اف�ت مهارة ال)ف�R� الAاق% وحل ال� pالت بA-�ة عال�ة . 
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@Êa†i⁄aë@‰bØniüa@Z@�bîãbqZ@ @
  )   ٢جدول (  

) نظام املقررات للصف ١نتائج حتليل توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز�ء (
  األول الثانوي (الرب%مج املشرتك) 7لنسبة ملهارة االبتكار واإلبداع : 

املهارة 
    

  
مهارات القرن احلادي  

  والعشرين 

  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول 

  ٪  ك
  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح 

  ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك
  .٪  

امل
 هارة

ةالثاني
بداع 

 واإل
تكار

 االب
:

  
  

حمتوى املقرر يتضمن -١
تساعد على أساليب متنوعة 

  .االبتكار واإلبداع 
٦٬٤٧٤  ٥٦  ٠٬٦٩٤  ٦  ٧٬٠٥٢  ٦١  ٠٬١١٦  ١  ٧٬١٦٨  ٦٢  

حمتوى املقرر من يتض-٢
تساؤالت تتطلب استخدام  
مهارات التفكري العليا مثل:  

    .التقومي الرتكيب و التحليل و 
٩٬١٣٣  ٧٩  ٣٬٢٣٧  ٢٨  ٠٬٦٩٤  ٦ ١١٬٦٧٦  ١٠١  ١٢٬٣٧٠  ١٠٧  

الطالبة   توى املقررحم حيث-٣
 والتوسع يف  تطويرالعلى 

    سابقة .الفكار األ
١٬٥٠٣  ١٣  ٢٬٠٨١  ١٨  ٢٬١٩٧  ١٩  ١٬٣٨٧  ١٢  ٣٬٥٨٤  ٣١  

توى املقرر الطالبة حمحيث -٤ 
  ٠٬٦٩٤  ٦  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬٨٠٩  ٧  ١٬٠٤٠  ٩   .فكارعلى تقومي األ

توى املقرر لدى حمينمي -٥
قبل وجهات النظر الطالبة ت

  اجلديدة املتنوعة . 
٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  ٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  

  اعد حمتوى املقرر الطالبةيس-٦
إىل   االبتكارية فكاريف حتويل األ

    .تطبيقات علمية
١٬٢٧٢  ١١  ١٬٦١٨  ١٤  ٢٬٣١٢  ٢٠  ٠٬٥٧٨  ٥  ٢٬٨٩٠  ٢٥  

املقرر حمتوى يتضمن -٧
معلومات إثرائية تنمي االبتكار  

   .واإلبداع
٠٬٨٠٩  ٧  ٢٬٤٢٨  ٢١  ٣٬٠٠٦  ٢٦  ٠٬٢٣١  ٢  ٣٬٢٣٧  ٢٨  

يف  املقرر حمتوى ساهمي-٨
  ١٬٠٤٠  ٩  ٣٬٨١٥  ٣٣  ٤٬٧٤٠  ٤١  ٠٬١١٦  ١  ٤٬٨٥٥  ٤٢متكني الطالبة من تقدمي   
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املهارة 
    

  
مهارات القرن احلادي  

  والعشرين 

  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول 

  ٪  ك
  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح 

  ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك
  .٪  

تفسريات غري مألوفة للبيا-ت 
  واإلحصائيات واألشكال .

حمتوى املقرر الطالبة   زودي-٩ 
واقف إلجياد عالقات جديدة مب

  .غري موجودة مسبقاً 
٠٬٢٣١  ٢  ١٬٧٣٤  ١٥  ١٬٥٠٣  ١٣  ٠٬٤٦٢  ٤  ١٬٩٦٥  ١٧  

حمتوى املقرر نظر  يوجه -١٠
الطالبة إىل أن الفشل يعترب 

  فرصة للتعلم. 
٠٬٢٣١  ٢  ٠  ٠  ٠٬٢٣١  ٢  ٠  ٠  ٠٬٢٣١  ٢  

  ٢١٬٣٨٧  ١٨٥  ١٦٬٠٧  ١٣٩  ٢٢٬٠٨٢  ١٩١  ١٥٬٣٧٥  ١٣٣  ٣٧٬٤٥٦  ٣٢٤  ا�مــــــــــــوع
) أن مهارة االب)Rار واإلب%اع ت�اف�ت  ٢ی)��� م� ن)ائج ال)$ل�ل ال��ض$ة 7ال2%ول رق1 (   

) نBام مق�رات لل4ف األول ال�ان�" (ال��نامج ال� )�ك ) ١بA-�ة مgAفEة في مق�ر الف�/�اء (
� م$)�e ال�ق�ر ٢) ح�Z ح4ل ال�kش� ( ٪ ٣٧٬٤٥٦إذ بلغD ن-�)ها ( �E(على "ی {Aی "Lال (

ت)� بA-�ة  ت-اؤالت  وال)ق��1"   X�وال)� ال)$ل�ل   : م�ل  العل�ا   ��Rال)ف مهارات  اس)g%ام   Xل
)، وهLا ی��� أنها �نD ثلZ فق�ات مهارة االب)Rار واالب%اع، وُتع/و ال�اح�ة ذلn إلى  ٪١٢٬٣٧٠(

تأك�% مق�ر الف�/�اء على أه��ة ال)ف�R� ومهاراته ل�الب ال��حلة ال�ان��ة، وأن <��عة مق�ر الف�/�اء  
� م� فه�ها p�(ها، ح)ى تAلفة وخاصة العل�ا م(gال� ��Rام مهارات ال)ف%g(ال�ال�ة اس �J$)اج م
ت��Aة   في  ال�)��لة  أه%افه  ل��اك�ة  الف�/�اء  مق�ر   e�($م الA)ائج سعي  هLه   �pوتع واس)�عابها، 

) الL" یA} على  ١مهارات ال)ف�R� ل%e ال�ال�ات وان جاءت بA-�ة مgAفEة، یل�ه ال�kش� (
� م$)�e ال�ق�ر أسال�X م)�Aعة ت-اع% على االب)Rار واإلب%اع" بA-�ة ("ی�E(ع�د  ٪٧٬١٦٨�و ،(

ذلn إلى أن مق�ر الف�/�اء یه)1 7االب)Rار و:Aاء أفRار ج%ی%ة وهLه الA)�2ة ت)AاسX مع <��عة مق�ر  
ت في هLه  الف�/�اء في ال��حلة ال�ان��ة إال أن هLا االه)�ام Jأتي بA-�ة ضع�فة، ح�Z إن ال�ال�ا

قادرات على االب)Rار وال)ف�R� ال�2�د، لLا ت$اول هLه ال�ق�رات    -ح-X نB��ة ب�اج�ه     -ال��حلة  
أن ت2عل ال�ال�ات ت�ارس هLا ال�Aع م� ال)ف�R�، و:ال)الي ت4ل إلى م�حلة االب)Rار و:Aاء األفRار  

م$)�e ال�ق�ر، ح�Z  ال2%ی%ة إال أنها مع ذلn ل1 ت�ق إلى ال�-)�e ال��ل�ب ل��اعاة ذلn في  
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) الL" یA} على "J-اه1 م$)�e  ٨جاءت بA-�ة مgAفEة وهLا ��Jل ق�4رًا ف�ه، یل�ه ال�kش� (
� ال�ال�ة م� تق%1J تف-��ات غ�� مأل�فة لل��انات واإلح4ائ�ات واألشpال" بA-�ة  �pر في ت��ال�ق

ل)���� وال)�سع ) الL" یZ$J " {A م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على ا٣)، یل�ه ال�kش� (٪٤٬٨٥٥(
� م$)�e  ٧%)، یل�ه ال�kش� (  ٣٬٥٨٤في  األفRار ال-ا7قة" بA-�ة (  �E(ن} على "ی "Lال (

) الL" یA} ٦)، یل�ه ال�kش� ( ٪٣٬٢٣٧ال�ق�ر معل�مات إث�ائ�ة ت�Aي االب)Rار واإلب%اع" بA-�ة (  
عل��ة" بA-�ة    على " J-اع% م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة في ت$��ل األفRار االب)Rار�ة إلى ت���قات 

)٢٬٨٩٠٪) رق1  ال�kش�  یل�ه  ��7اقف إل2Jاد  ٩)،  ال�ال�ة  ال�ق�ر   e�($م ی/ود   "  {Aی  "Lال  (
) الL" یA} على " Z$J  ٤)، یل�ه ال�kش� (٪١٬٩٦٥عالقات ج%ی%ة غ�� م�ج�دة م-�قًا "بA-�ة (

ال�ق�ر ال�ال�ة على تق��1 األفRار" بA-�ة (   e�($١٬٠٤٠م٪) �شkیل�ه ال�  ،(١٠  "Lال  ( {Aی
)، ٪٠٬٢٣١على " ی�جه م$)�e ال�ق�ر نB� ال�ال�ة إلى أن الف ل Jع)�� ف�صة لل)عل1 " بA-�ة ( 

) الL" یA} على " ی�Aي م$)�e ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة تق�ل وجهات الBA� ال2%ی%ة ٥یل�ه ال�kش� (
  ). ٪٠٬١١٦ال�)�Aعة" بA-�ة ( 

 X�-ضع�فة وُتع/و ال�اح�ة ال X-Aت ب�ات ج��عها =ه�شkاء  وال��ر الف�/�مق /�إلى ت�
على 1 ال�عل�مات العل��ة على ح-اب ال�Rف، لLلn ر/ ال�ق�ر على ت�ف�� ما ت$)اجه ال�ال�ة  
م� م�اد وت2ه�/ات ل)Aف�L األن ــ�ة، ولJ 1-ــ�ح لها 7أن ت�$Z لها في ب�i)ها وت-ــ)R ــف ال�عل�مة 

ــعفه ــلة ال2%ی%ة على  وت�اجه هLه ال)غ��ات ال���iة 7ال)�Aع وال)2%ی%، ور:�ا Jع�د ضـــ ــل-ـــ ا ل)��/ ال-ـــ
ال�هارات األسـاسـ�ة والع�ل على إك-ـابها لل�ال�ة وقلة االه)�ام ب%ع1 ال2انX االب)Rار" اإلب%اعي،  
وضــــــــــــعف ال2انX ال)�ج�هي، وأEJــــــــــــًا ی�/ ال�ق�ر على أفRار مع�Aة دون ال)�ســــــــــــع أو ال)�A�ع  

��ة ال�ادة العل��ة ال�)�ف�ة في  7األفRار أو ح)ى وجهات الBA�، ل�)AاســX مع وقD ال$4ــة ومع 
  ال�ق�ر.

) "/A2ة مع دراســــــــــة الع�(Aه الLه u٢٠١٨وت)ف Zالعل�م لل4ــــــــــف ال�ال X( e�($في م (
ــة، ب��Aا اخ)لفD مع دراســـــــة   ــلD مهارة االب)Rار واإلب%اع على درجة مgAفEـــــ م)�ســـــــ{ ال)ي ح4ـــــ

ــة الغا٢٠١٥ال/ای%" ( ــ�ات لل��حلة ال�ان��ة، ودراســــ )X ال��اضــــ e�($في  ٢٠١٥م%" () في م (
ــلD مهارة االب)Rار واإلب%اع   ــف�ف العل�ا لل��حلة االب)%ائ�ة ال)ي ح4ـ ــ�ات لل4ـ )X ال��اضـ e�($م

  على درجة م)�س�ة.
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@ñ‰bèß@Z@�brÛbqâýÇ⁄aë@pbßìÜÈ½aë@Þb–müa@òÏbÔq@ @
) نظام املقررات ١حتليل توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز�ء (  )نتائج ٣جدول (

  (الرب%مج املشرتك) للصف األول الثانوي 7لنسبة ملهارة ثقافة االتصال واملعلومات واإلعالم. 

هارة
امل

  

  
  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول   مهارات القرن احلادي والعشرين 

  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪     ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك

هارة
امل

 
 : ةالثالث

عالم
 واإل

مات
ملعلو

ل وا
التصا

افة ا
ثق

  
الطالبة    حمتوى  ينمي-١   لدى  املقرر 

اللفظي التواصل  وغري    مهارات 
   .اللفظي

١٣٬٠٦٤  ١١٣  ٠٬١١٦  ١  ١٣٬٠٦٤  ١١٣  ٠٬١١٦  ١  ١٣٬١٧٩  ١١٤  
الطالبة  ينمي  -٢ لدى  املقرر  حمتوى 

  ٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١ .راء االخرينآمهارة احلوار البناء وتقبل  
الطالبة    ينمي-٣ لدى  املقرر  حمتوى 

من   للمعلومات  الوصول  على  القدرة 
  . وبكفاءة وفاعلية  مصادر متعددة 

١٬٥٠٣  ١٣  ٠  ٠  ٠٬٣٤٧  ٣  ١٬١٥٦  ١٠  ١٬٥٠٣  ١٣  
الطالبة  ينمي  -٤ لدى  املقرر  حمتوى 

املعلومات   استخدام  على  القدرة 
     فاعل.بشكل دقيق و 

٠٬١١٦  ١  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٤٦٢  ٤  
الطالبة  ينمي  -٥ لدى  املقرر  حمتوى 

تقومياً   املعلومات  تقومي  على  القدرة 
  . شامالً علمياً 

٠٬٢٣١  ٢  ٣٬٠٠٦  ٢٦  ٠٬٤٦٢  ٤  ٢٬٧٧٥  ٢٤  ٣٬٢٣٧  ٢٨  
على  يوجه  -٦ الطالبة  املقرر  حمتوى 

مما   من  يُ االستفادة  اإلعالم  يف  نشر 
  . رسائل إعالمية هادفة

٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  
الطالبة  حيث  -٧ املقرر  على حمتوى 

األ على  إصدار  فاعلية حكام  مدى 
  سائل اإلعالم املتعددة . و 

٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  
على -٨ الطالبة  املقرر  حمتوى  يساعد 

األخالقية   للقضا�  اجلوهري  الفهم 
والقانونية املرتبطة Aلوصول إىل الرسائل 

  اإلعالمية واستخدامها. 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  ١٥٬٢٦٢  ١٣٢   ٣٬٤٦٩  ٣٠  ١٤٬٥٦٨  ١٢٦   ٤٬١٦٣  ٣٦  ١٨٬٧٢٩  ١٦٢  ا�مــــــــــــوع
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) أن مهارة ثقافة االت4ال وال�عل�مات ٣ی)��� م� ن)ائج ال)$ل�ل ال��ض$ة 7ال2%ول رق1 (
) نBام مق�رات (ال��نامج ال� ــــ)�ك) ١واإلعالم ت�اف�ت بA-ــــ�ة مgAفEــــة ج%ًا في مق�ر الف�/�اء (

) الL" یA} على " ١) ح�Z ح4ــل ال�kشــ�(٪ ١٨٬٧٢٩لل4ــف األول ال�ان�" إذ بلغD ن-ــ�)ها (
ــ�ة (ی�Aي م$)�  ــل اللفBي وغ�� اللفBي "بA-ـــ )،  ٪ e١٣٬١٧٩ ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة مهارات ال)�اصـــ

وُتع/و ال�اح�ة تEــ��� تلn ال�هارات ل4gــ�صــ�ة مق�ر الف�/�اء في اســ)g%ام األن ــ�ة وال)2ارب 
العل��ة وق�اءة وتف-ــــ�� الA)ائج م� ال�ســــ�مات ال��ان�ة وال4ــــ�ر، وســــkال ال�عل�ة وال/م�الت، وأن  

اء ی)Eــــــــــ�� م�ضــــــــــ�عات عل��ة م)�ایAة وال ی�ج% ت�ا7{ ب�� ال�ح%ات ال%راســــــــــ�ة م�ا  مق�ر الف�/�
ی)�لX م� ال�ال�ة اســـــــــــــ)g%ام مهارات ال)�اصـــــــــــــل اللفBي وغ�� اللفBي وال)�A�ع في م4ـــــــــــــادر 

ــ� رق1 ( ــ�ل على ال�عل�مات، یل�ه ال�kشـــــ ) الL" یA} على " ی�Aي م$)�e ال�ق�ر ل%e ٥ال$4ـــــ
)، یل�ه ال�kشــــــ� رق1 ٪ ٣٬٢٣٧ل�مات تق���ًا شــــــامًال عل��ًا" بA-ــــــ�ة (ال�ال�ة الق%رة على تق��1 ال�ع

)٣  �) الـL" یA} على "ی�Aي م$)�e ال�ق�ر لـ%e ال�ـال�ـة القـ%رة على ال�صــــــــــــــ�ل لل�عل�مـات م
) و��د في 7ع� األن ـــــــ�ة م�ل الR)ا7ة في  ٪ ١٬٥٠٣م4ـــــــادر م)ع%دة و:pفاءة وفاعل�ة" بA-ـــــــ�ة (
را7{ إلR)�وني أو ع�� ال��اقع اإللR)�ون�ة في ب%اJة ل الف�/�اء أو ال�صـــــ�ل لل�عل�مة م� خالل 

� بA-ــــ�ة قل�لة، یل�ه ال�kشــــ� (R٤وح%ة دراســــ�ة ول e%ر ل�ال�ق e�($ي م�Aعلى " ی {Aی "Lال (
) ون)�2ة لل)ق%م  ٪٠٬٤٦٢ال�ال�ة الق%رة على اســــــــ)g%ام ال�عل�مات 7 ــــــــpل دق�u وفاعل" بA-ــــــــ�ة (

ــارع؛ فإن ــ$�$ة    العل�ي وال�ع�في الR��� وال�)-ــــ ــ$�$ة وغ�� ال4ــــ هAاك �ًا م� ال�عل�مات ال4ــــ
ــ$ة   ــعX ال)$قu م� صـــــــــ ــ�ح م� ال4ـــــــــ ــائل ل)لقي ال�عل�مات، أصـــــــــ ال)ي تق%م في مg)لف ال�ســـــــــ

) ال)ي تA} على ال)�الي  "ی�Aي  ٧،  ٦، ٢ال�عل�مات وال�صــ�ل إلى م4ــادرها، یل�ه ال�kشــ�ات (
اآلخ���، ی�جه م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة م$)�e ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة مهارة ال$�ار ال�Aاء وتق�ل آراء 

على االســــــ)فادة م�ا ُیA ــــــ� في اإلعالم م� رســــــائل إعالم�ة هادفة، Z$J م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة  
) Xـــ-Aفاعل�ة وســـائل اإلعالم ال�)ع%دة"  ب e%ام على مp٠٬١١٦على إصـــ%ار األح ٪  �) 7ال�غ1 م

ــائل اإلعالم�ة م�ا ی)�ل ــة في =ل تع%د وت��ر ال�ســ X ال)��/ ب�� ال�2% مAها وغ��  أه��)ه خاصــ
  Xر األم�ر ال�)علقة 7ال2ان�ال�ق e�($اول مAـــــــــــعف تEل nع�د ذلJ ه، ور:�اAــ)فادة م ال�2% لالســـــــــ
ال)قAي مع أه��)ـــه إل2Jـــاد تفـــاعـــل واٍع مع ال)��رات ال)ق�Aـــة ال�عـــاصــــــــــــــ�ة p7ـــافـــة ج�ان�هـــا وج��ع  

ر ال�ـال�ـة على الفه1  ) الـL" یA} على  "J-ــــــــــــــاعـ% م$)�e ال�ق� ٨م$)��ـاتهـا، یل�ـه ال�kشــــــــــــــ� (
ال�2ه�" للقEـــــاJا األخالق�ة والقان�ن�ة ال��ت��ة 7ال�صـــــ�ل إلى ال�ســـــائل اإلعالم�ة واســـــ)g%امها" 
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ــ�ة ( ) نBام ال�ق�رات لل4ـــــــــــف األول ال�ان�"، على  ١)  ل1 ی�د ذ�ه في مق�ر الف�/�اء (٪٠بA-ـــــــــ
لها وت�ادلها، اال أن هAاك  ال�غ1 م� اإل2Jاب�ات الAي أح%ث)ها ال)ق�Aة 7ال�صــــــــــــ�ل إلى ال�عل�مة ونق

خ ـ�ة م� ال-ـل��ات واسـ)غالل ال�سـائل اإلعالم�ة وسـ�ء اسـ)g%امها، لLا ال ب% م� الفه1 ال�2ه�"  
  لل�ص�ل لهLه ال�عل�مات وتA��Eها في مق�ر الف�/�اء .  

) لل4ـــــــــف األول  ١وُتع/و ال�اح�ة هLه الA)�2ة إلى ق4ـــــــــ�ر في تEـــــــــ��� مق�ر الف�/�اء(
ــ)�ك) للع%ی% م� مهارات الق�ن ال$اد" والع ـــــ���، لLا ال ب%  ال�ان�" نBام مق�را ت (ال��نامج ال� ـــ

م� ال)ـــأك�ـــ% على اســــــــــــــ)gـــ%ام ال)ف�R� ال�2�د في م�اقف مg)لفـــة، وم� ال�ف)�ض أن u��J في  
ال��حلة ال�ان��ة ال)ي ت4ــــAف ح-ــــX ت4ــــ�Aف ب�اج�ه �7�حلة (الع�ل�ات ال�2�دة)، وال)أك�% على  

  ر م)ع%دة، واالس)فادة م� رسائل اإلعالم. ال�$Z ع� ال�عل�مة 4�7اد 
ــ�$ي (    ــة ن-ـــ��� سـ في مق�ر العل�م ال���ر لل4ـــف    )٢٠١٦وت)فu هLه الA)�2ة مع دراسـ

) "/Aــة الع ــ{، ودراســـــــــ ــ�ة ال)ي  ٢٠١٨األول ال�)�ســـــــــ )X العل�م لل��حلة ال�)�ســـــــــ e�($في م (
، ب��Aا اخ)لفD مع  ح4ــــــلD مهارة ثقافة االت4ــــــال وال�عل�مات واإلعالم على درجة ضــــــع�فة ج%اً 

)X ال��اضــــ�ات لل��حلة ال�ان��ة ال)ي ح4ــــلD مهارة ثقافة  ٢٠١٥دراســــة ال/ای%" ( e�($في م (
  االت4ال وال�عل�مات واإلعالم على درجة م)�س�ة.  

@ñ‰bèß@Z�bÈia‰ñ…bîÔÛa@ÕíŠÏ@¿@ÝàÈÛaë@æëbÈnÛa@Z@ @
  ) ٤جدول (

) نظام املقررات (الرب%مج ١نتائج حتليل توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز�ء (
  املشرتك) للصف األول الثانوي Hال مهارة التعاون والعمل يف فريق القيادة . 

هارة
امل

  

  
  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول   مهارات القرن احلادي والعشرين 

  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪     ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك

امل
 هارة

لرابع
ا

 : ة
اون 

التع قيادة 
ق ال

يف فري
مل 

والع
  

املقرر    يعزز-١ الطالبة  حمتوى  االجتاهات لدى 
  ٠٬٥٧٨  ٥  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٩٢٥  ٨  ٠  ٠  ٠٬٩٢٥  ٨  .  اإلجيابية حنو العمل التعاوين

  ه قضا� ا&تمع ومصاحلحمتوى املقرر  يراعي -٢
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  .  العامة
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هارة
امل

  

  
  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول   مهارات القرن احلادي والعشرين 

  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪     ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك

روح النزاهة  حمتوى املقرر لدى الطالبة    ينمي-٣
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  .أثناء التعامل مع اآلخرين والسلوك األخالقي

الطالبة    حيث-٤ املقرر  التصرف حمتوى  على 
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  مبسؤولية عند قيادة الفريق . 

الطالبة  حيث  -٥ املقرر  العمل  حمتوى  على 
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بفاعلية واحرتام فرق العمل املتنوعة . 

إىل استثمار نقاط حمتوى املقرر الطالبة    يوجه-٦
  ٠٬٣٤٧  ٣  ٢٣١.,٠  ٢  ٠٬٥٧٨  ٥  ٠  ٠  ٠٬٥٧٨  ٥   وتفادي نقاط الضعف.  خرينالقوة يف اآل

 ممارسة  أمهية  حمتوى املقرر على الطالبة    يؤكد-٧
ألجل حتقيق   ناسبةاملرونة يف تقدمي التنازالت امل

  . أهداف الفريق
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

يؤكد حمتوى املقرر على الطالبة ضرورة تفهم  -٨
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  مشاعر اآلخرين. 

حمتوى املقرر على الطالبة ضرورة تفهم    يؤكد-٩
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  مشكالت اآلخرين .

يؤكد حمتوى املقرر على الطالبة ضرورة تفهم -٩
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  احتياجات اآلخرين .   
  ٠٬٩٢٥  ٨  ٠٬٥٧٨  ٥  ١٬٥٠٣  ١٣  ٠  ٠  ١٬٥٠٣  ١٣  ا�موع 

) أن مهارة ال)عاون والع�ل في ف��u  ٤ی)��� م� ن)ائج ال)$ل�ل ال��ضـــــــ$ة 7ال2%ول رق1 (  
) نBام مق�رات (ال��نامج ال� ــــــ)�ك ) ١الق�ادة ت�اف�ت بA-ــــــ�ة مgAفEــــــة ج%ًا في مق�ر الف�/�اء (

) ت1 تEــ��� مkشــ��� ول1 ی)1 تEــ��� 7عEــها  ٪ ١٬٥٠٣لل4ــف األول ال�ان�"، إذ بلغD ن-ــ�)ها (
) الL" یA} على " Jع/ز م$)�e ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة  ١ات، ح�Z ح4ـل ال�kشـ�(في سـ�ع مkشـ� 

)، ور:�ــا ل���عــة ال)عــامــل أثAــاء  ٪ ٠٬٩٢٥االت2ــاهــات اإل2Jــاب�ــة ن$� الع�ــل ال)عــاوني "بA-ــــــــــــــ�ــة (
) الL" یA} على " ی�جه م$)�e ال�ق�ر ٦ال)2ارب ال)ي ت)�لX شـ4gـ�� فأك��، یل�ه ال�kشـ� (

  qـــ�ة (ال�ال�ة إلى اســـ)��ار نقا-Aـــعف " بEال qوتفاد" نقا �)، ول1 ی�د ٪ ٠٬٥٧٨الق�ة في اآلخ��
) "ی�اعي م$)�e ال�ق�ر  قEـــــــــــــــاJـا ال�2)�ع    ٩،  ٨،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢ذ� 7ـاقي ال�kشــــــــــــــ�ات (
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وم4ـال$ه العامة، ی�Aي م$)�e ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة روح الA/اهة وال-ـل�ك األخالقي أثAاء ال)عامل  
ل�ال�ة على ال)4ـــــــــــــ�ف �7-ـــــــــــــkول�ة عA% ق�ادة الف��Z$J ،u  مع اآلخ���، Z$J م$)�e ال�ق�ر ا

ــ% م$)�e ال�ق�ر kعــة، ی�A(ق الع�ــل ال��ام ف�ر ال�ــال�ــة على الع�ــل 7فــاعل�ــة واح)�ال�ق e�($م
  ،u��أه%اف الف uــ�ة ألجل ت$ق� ــة ال��ونة في تق%1J ال)Aازالت ال�Aاســــــــ على ال�ال�ة أه��ة م�ارســــــــ

% م$)�e ال�ق�ر على ال�ـالـ�ة ضــــــــــــــ�ورة  kر على  ی�ال�ق e�($م %kی ،�تفه1 م ــــــــــــــاع� اآلخ��
% م$)�e ال�ق�ر على ال�ال�ة ضـــــــــــــ�ورة تفه1  kی ،�ال�ال�ة ضـــــــــــــ�ورة تفه1  م ـــــــــــــpالت اآلخ��
اح)�اجات اآلخ��� "، وُتع/و ال�اح�ة ال-�X أن مق�ر الف�/�اء ی�/ على اك)-اب ال�ع�فة العل��ة  

ــاب ال�هارات االج)�اع�ة،   ــ��� مهارات ال)عاون  أك�� م� ت��/ه على اك)-ــــــــ ال)ي ت)��ل في تEــــــــ
والع�ل في ف��u الق�ادة ألن <��عة م�ضـ�عات مق�ر الف�/�اء ی�افقه أن ـ�ة وت2ارب وم ـ�وعات 
  u��قـ�ادة الف %Aولـ�ة عـkف �7-ــــــــــــــ�هـا إلى الع�ـل ال�2ـاعي وال)عـاوني وال)4ــــــــــــــLفـ�Aـ)اج ت$J عل�ـ�ة

اح)�ام آراء اآلخ���، وم�اعــاة  وم�ــارســـــــــــــــة ال��ونــة في تقــ%1J ال)Aــازالت م� أجــل ت$ق�u الهــ%ف و 
م4الح م��2عة ال)عل1 وأعEائها، لLا ال ب% م� ز�ادة ال��اقف ال)عل���ة ال)ي ت�Aي مهارة ال)عاون  
وتق�ل اآلخ���، وت��Aة شـــــــــــ4gـــــــــــ�ة ال�)عل1 وجعله م)فاعًال في م2)�عه وه� ما J$)اجه في هLا 

  ال/م� وفي هLه ال��حلة الع���ة.
)X ال��اضـــ�ات لل4ـــف�ف  ٢٠١٥اســـة الغام%" (وت)فu هLه الA)�2ة مع در  e�($في م (

ــ�$ي ( ــ��� ســ ــة ن-ــ في مق�ر العل�م ال���ر لل4ــــف   )٢٠١٦العل�ا لل��حلة االب)%ائ�ة، ومع دراســ
) "/A٢٠١٨األول ال�)�ســــــ{، ودراســــــة الع  nتل Dحلة ال�)�ســــــ�ة، إذ أج�ع�العل�م لل� X() في 

في ف��u الق�ادة في م$)�e الX(R ال)ي  ال%راســــــات على ضــــــعف تEــــــ��� مهارة ال)عاون والع�ل  
  تAاول)ها . 
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@Z�b4ßb5Þb–müaë@pbßìÜÈ½a@òîäÔmë@òj7ì§a@òÏbÔq@ @
  ) ٥جدول (  

) نظام املقررات (الرب%مج ١نتائج حتليل توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز�ء (
  املشرتك) للصف األول الثانوي 7لنسبة ملهارة ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال . 

هارة
امل

  

  
مهارات القرن احلادي  

  والعشرين 
  التناول مستوى   شكل التناول   مدى التناول 

  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪     ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك

امل
 هارة

امس
اخل

 ة
صال 

واالت
ات 

علوم
ية امل

 وتقن
وسبة

ة احل
 ثقاف

:
  

املقرر   حمتوى  يتضمن-١
توظيف   تتطلب  مواقف 

  . التقنيات احلديثة
٠٬٥٧٨  ٥  ٠٬٦٩٤  ٦  ١٬١٥٦  ١٠  ٠٬١١٦  ١  ١٬٢٧٢  ١١  

املقرر  حيث  -٢ حمتوى 
على   استخدام    الطالبة 
إىل   لوصولل  التقنيات الرقمية

   . علومات امل
٠٬٤٦٢  ٤  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٫٤٦٢  ٤  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬٦٩٤  ٦  

املقرر  -٣ حمتوى  حيث 
استخدام   أثناء  الطالبة 
عند   الرقمية  التقنيات 
الوصول للمعلومة إىل إدار�ا  

.  
٠  ٠  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬٢٣١  ٢  ٠  ٠  ٠٬٢٣١  ٢  

املقرر  -٤ حمتوى  حيث 
استخدام   أثناء  الطالبة 
عند   الرقمية  التقنيات 
الوصول للمعلومة إىل تقوميها 

.  
٠٬٢٣١  ٢  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٤٦٢  ٤  

املقرر  -٥ حمتوى  حيث 
استخدام   أثناء  الطالبة 

عند    الرقمية  التقنيات 
  الوصول للمعلومة إىل دجمها.

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

املقرر -٦ حمتوى  يساعد 
الفهم  تطبيق  على    ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠الطالبة 
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هارة
امل

  

  
مهارات القرن احلادي  

  والعشرين 
  التناول مستوى   شكل التناول   مدى التناول 

  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪     ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك

للقضا�   ة  األخالقياجلوهري 
Aلوصول   ةاملرتبط  ةوالقانوني

عند استخدام  إىل املعلومات 
  .التقنية  

املقرر يتضمن  -٧ حمتوى 
روابط إلكرتونية ملواقع علمية 

  لتحقيق أهدافه .  داعمة
٠  ٠  ٣٬٥٨٤  ٣١  ٠  ٠  ٣٬٥٨٤  ٣١  ٣٬٥٨٤  ٣١  

املقرر -٨ حمتوى  يشجع 
الواجبات  حل  على  الطالبة 

  عن بعد بصورة إلكرتونية . 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

    ١٬٢٧١  ١١    ٤٬٩٧١  ٤٣    ٢٬١٩٦  ١٩  ٤٬٠٤٧  ٣٥    ٦٬٢٤٣  ٥٤  ا�موع 
ــ�ة وتق�Aة  ٥ی)��� م� ن)ائج ال)$ل�ل ال��ضــــــــــــ$ة 7ال2%ول رق1 ( ) أن مهارة ثقافة ال$�ســــــــــ

) نBام مق�رات (ال��نامج  ١ال�عل�مات واالت4ـال ت�اف�ت بA-ـ�ة مgAفEـة ج%ًا في مق�ر الف�/�اء (
) الL" ٧) ح�Z ح4ــــل ال�kشــــ�(٪ ٦٬٢٤٣ال� ــــ)�ك ) لل4ــــف األول ال�ان�" إذ بلغD ن-ــــ�)ها ( 

�م$)�e ال�ق�ر روا}7 إلR)�ون�ة ل��اقع عل��ة داع�ة ل)$ق�u أه%افه" بA-ـــ�ة    ی{A على " ی)Eـــ�
) وُتع/و ال�اح�ة ذلn إلى ت��/ مق�ر الف�/�اء على االســــ)فادة م� م4ــــادر ال�عل�مات ٪٣٬٥٨٤(

ال�g)لفة، وخاصـــــــــــــة اإللR)�ون�ة، ح�Z ی�جه ال�ق�ر ال�ال�ة في ل درس إلى ال�ج�ع إلى م�اقع 
ــ ــ�ع ال%رس وت�Rن هLه ال��اقع إث�ائ�ة أو ت%ر���ة  على اإلن)�نD م)4gــــــ ــة ولها عالقة ��7ضــــــ 4ــــــ

 nان ذلــة ع��" ب�ا7ة ال)عل1 ال�<�Aة وlن  ــه1 ب%رجة ���ة في ت$ق�u أه%اف ال)عل1 "ك�4Aـــــــــ ت-ـــــــــ
) الL" یA} على " ی)Eــــــ�� م$)�e ال�ق�ر م�اقف ت)�لX  ١بA-ــــــ�ة مgAفEــــــة، یل�ه ال�kشــــــ� (
ــ�ة ( ــ� (٪١٬٢٧٢ت�=�ف ال)ق�Aات ال$%ی�ة" بA-ـ ) الL" یA} على " Z$J م$)�e  ٢)، یل�ه ال�kشـ

)،   ٪٠٬٦٩٤ال�ق�ر ال�ال�ة على اس)g%ام ال)ق�Aات ال�ق��ة  لل�ص�ل إلى ال�عل�مات  " بA-�ة ( 
و�ع�د ذلn ل���عة ال��ضـــــــــ�عات ال�)Aاولة 7 ـــــــــpل عام وال��ح شـــــــــ�ه ال)قل�%" لألن ـــــــــ�ة وع%م  

ــ)فادة م� تفع�ل ال)ق�Aة أو ال)���قات   ــ�:�ة ال�ف�%ة، یل�ه ال�kشــــ� (االســ ) الL" یA} على  ٤ال$اســ
"Z$J م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة أثAاء اســ)g%ام ال)ق�Aات ال�ق��ة عA% ال�صــ�ل لل�عل�مة إلى تق���ها"  
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ــ�ة ( ــ� (  ٠٬٤٦٢بA-ــــــــ ) الL" یA} على " Z$J م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة أثAاء  ٣%)، یل�ه ال�kشــــــــ
% )، یل�ه    ٠٬٢٣١عل�مة إلى إدارتها  " بA-ــــــــــ�ة (اســــــــــ)g%ام ال)ق�Aات ال�ق��ة عA% ال�صــــــــــ�ل لل�

ــ)g%ام  ٨، ٦، ٥ال�kشـــــــــــــ� ( ) الL" یA} على ال)�الي  " Z$J م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة أثAاء اســـــــــــ
  u��ر ال�ال�ة على ت��ال�ق e�($ــاع% م ــ�ل لل�عل�مة إلى دم2ها، J-ـ ال)ق�Aات ال�ق��ة عA%  ال�صـ

ــاJا األخالق�ة والقان�ن�ة ال� �ت��ة 7ال�صــــــــ�ل إلى ال�عل�مات عA% اســــــــ)g%ام  الفه1 ال�2ه�" للقEــــــ
ال)ق�Aة، J ـــــــــ2ع م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على حل ال�اج�ات ع� 7ع% 47ـــــــــ�رة إلR)�ون�ة " بA-ـــــــــ�ة  

)٠٪ nأه��)ها وذل �% ع%م ورود ذ� هLه ال�kشـــــــــــــ�ات في مق�ر الف�/�اء على ال�غ1 مkم�ا ی (
ل��اشـــ� ع� ال�عل�مات دون ال%خ�ل في  Jع�د إلى <��عة مق�ر الف�/�اء وال)ي ت�/ على ال�$Z ا

ال$اســـX اآللي وغ��ه ال)ي ت�Aي   e�امل�ة ال��اد األخRك ت�ها ودم2ها وت��تفاصـــ�ل إن)اجها وتق�
ــاعـ% م$)�e ال�ق�ر ال�ـال�ـة على ت���u الفه1 ال�2ه�"   تـلn ال�هـارات، ول1 ی)1 تEــــــــــــــ��� "J-ــــــــــــ

ل�مات عA% اســــ)g%ام ال)ق�Aة " وذلn ق% للقEــــاJا األخالق�ة والقان�ن�ة ال��ت��ة 7ال�صــــ�ل إلى ال�ع
  u���(ال �ــ�ل على ال�عل�مات م ــًا إلى <��عة مق�ر الف�/�اء الL" ی�/ على ال$4ــــــــ Jع�د أEJــــــــ
ال��اش� لألن �ة وال)2ارب العل��ة، وت�ك مه�ة تع/�/ ال-ل�ك األخالقي ل%e ال�ال�ة إلى معل�ة  

ــJ "Lع�ي إرشـــــــــــــــــادات لل�عل1 ــل ال�عل1 الـ ــn   ال�ق�ر م� خالل دل�ـ ــة وتع/�/ تلـ ــه م� ت��Aـ ت�Apـ
ال�هارات، إال أنه ان یA�غي على ال�ق�ر م)ا7عة ال)��ر وم-ـــــ)2%ات الع4ـــــ� م� خالل ال��اقع 
واســـــــ)g%ام ال)ق�Aات ال�ق��ة لل�صـــــــ�ل إلى ال�عل�مات وlن)اجها والع�ل على إصـــــــ%ار ال$1p على  

  ن�ع�ة م4ادر ال�عل�مات . 
) في م$)�e مAاهج العل�م ل��حلة  ٢٠١٤(وت)فu هLه الA)�2ة مع دراســــــــــــــة ن�ال شــــــــــــــل�ي  

)X ال��اضـــ�ات لل4ـــف�ف  ٢٠١٥ال)عل�1 األســـاســـي 4�7ـــ�، ومع دراســـة الغام%" ( e�($في م (
) "/Aحلـة االب)ـ%ائ�ـة ودراســـــــــــــــة الع�حلـة ال�)�ســــــــــــــ�ـة ال)ي  ٢٠١٨العل�ـا لل��العل�م لل� Xـ() في 

ــال على درجة ــ�ة وتق�Aة ال�عل�مات واالت4ـــــ ــلD مهارة  ثقافة ال$�ســـــ ــع�فة ج%ًا، وLلn  ح4ـــــ ضـــــ
)X ال��اضــ�ات لل��حلة ال�ان��ة، ال)ي ح4ــلD مهارة ثقافة    )٢٠١٥دراســة ال/ای%" ( e�($في م

  ال$�س�ة وتق�Aة ال�عل�مات واالت4ال على درجة ضع�فة .   
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  ) ٦جدول (  

) نظام املقررات (الرب%مج ١نتائج حتليل توافر مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز�ء (
  املشرتك) للصف األول الثانوي 7لنسبة ملهارة املهنية والتعلم املعتمد على الذات . 

هارة
امل

  

  
مهارات القرن احلادي  

  والعشرين 
  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول 

  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪     ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك

امل
 هارة

سادس 
ال

ي املهن : ة
ذات 

ى ال
د عل

ملعتم
علم ا

 والت
ة

  
 

روح  حمتوى املقرر  ينمي  -١
بفاعلية  لدى الطالبة  العمل  

األدوار   يف  التغري  مع 
  واملسؤوليات .

٠  ٠  ٢٬٤٢٨  ٢١  ٢٬٤٢٨  ٢١  ٠  ٠  ٢٬٤٢٨  ٢١  

املقرر يشجع  -٢ حمتوى 
استثمار  الطالبة   على 

  التغذية الراجعة بفاعلية .
٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  

املقرر و ي-٣ حمتوى  جه 
العمل  إتقان  إىل  الطالبة 
األداء  مبعايري  Aاللتزام 

  . املتقن
٠  ٠  ٠٬٦٩٤  ٦  ٠٬٦٩٤  ٦  ٠  ٠  ٠٬٦٩٤  ٦  

املقرر -٤ حمتوى  يوجه 
الطالبة إىل ترتيب أولو�ت 
إلدارة  والتخطيط  العمل 
نتائج   لتحقيق  العمل 

  مرغوبة . 
٠٬١١٦  ١  ٠٬٩٢٥  ٨  ١٬٠٤٠  ٩  ٠  ٠  ١٬٠٤٠  ٩  

املقرر  يوضح  -٥ حمتوى 
،  قريبةالهداف  األللطالبة  

  ٠  ٠  ٣٬١٢١  ٢٧  ٠  ٠  ٣٬١٢١  ٢٧  ٣٬١٢١  ٢٧  . بعيدة املدى  و توسطة،  وامل

املقرر   حمتوى  ينمي-٦
الطالبة   التعلم  لدى  مبدأ 

  . الذايت والتعلم املستمر
٢٬١٩٧  ١٩  ٠٬١١٦  ١  ٢٬٣١٢  ٢٠  ٠  ٠  ٢٬٣١٢  ٢٠  
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هارة
امل

  

  
مهارات القرن احلادي  

  والعشرين 
  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول 

  موجز  تفصيلي  ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪     ك  ٪.   ك  ٪.   ك  ٪  ك

املقرر ينمي  -٧ حمتوى 
الطالبة   الشعور  لدى 

  Aملسئولية وحتمل النتائج . 
  

٠٬١١٦  ١  ٠٬٨٠٩  ٧  ٠٬٩٢٥  ٨  ٠  ٠  ٠٬٩٢٥  ٨  

املقرر   حمتوى    يوجه-٨
إدارة  الطالبة   الوقت إىل 
  بفاعلية . 

٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  ٠  ٠  ٠٬١١٦  ١  ٠٬١١٦  ١  
  ا�موع 

  ٢٨  ١٠٬٧٥٢  ٩٣     
٢٬٥٤٥  ٢٢  ٨٬٢٠٩  ٧١    ٧٬٥١٥  ٦٥  ٣٬٢٣٧    

) أن مهارة ال�ه�Aة وال)عل1 ال�ع)�% على  ٦ی)��� م� ن)ائج ال)$ل�ل ال��ض$ة 7ال2%ول رق1 (
) نBام مق�رات (ال��نامج ال� )�ك) لل4ف  ١الLات ت�اف�ت بA-�ة مgAفEة ج%ًا في مق�ر الف�/�اء(

) الL" یA} على " ی�ضح  ٥) ح�Z ح4ل ال�kش�(٪١٠٬٧٥٢األول ال�ان�" إذ بلغD ن-�)ها (  
) وتع/و    ٪e�٣٬١٢١ ال�ق�ر لل�ال�ة األه%اف الق���ة، وال�)�س�ة، و:ع�%ة ال�%e " بA-�ة ( م$)

ال�اح�ة ذلn إلى <��عة مق�ر الف�/�اء Z�$7 ت�ج% األه%اف في ل ب%اJة درس أو ن اq أو ت2�:ة  
ال�kش�( یل�ه  ت$ق�قها،  ال��ج�  لأله%اف  ت$%ی%  J-�قه  ال�ق�ر  ی�Aي  ١في   " یA} على   "Lال  (

 e�($ة    م�-Aب" وال�-kول�ات  األدوار  في  ال)غ��  مع  7فاعل�ة  ال�ال�ة   e%ل الع�ل  روح  ال�ق�ر 
)٢٬٤٢٨٪ Xال�ال �) ی�جع ذلn إلى وج�د ع%د م� األن �ة وال)2ارب واألسiلة ال)ي ت)�لX م

) الL" یA} على " ی�Aي م$)�e ال�ق�ر ل%e ٦ال)غ�� في األدوار وال�-kول�ات، یل�ه ال�kش�(
) وم� خالل الBA� إلى هLه الA)ائج    ٪ ٢٬٣١٢ل)عل1 الLاتي وال)عل1 ال�-)�� " بA-�ة (ال�ال�ة م�%أ ا

ال%افع�ة م� خالل م$%ودJة إش�اك  ال)عل1 وز�ادة  أنه ی�/ ب%رجة أقل على اس)��ار�ة هLا  ن%2 
� م$)�e ال�ق�ر ل��اض�ع ته%ف ��Eعف تEل nع�د ذل�وال)$ل�ل العل�ي و ��Rال�ال�ة في ال)ف

�4gاء شA�(ل�شkیل�ه ال�  ،Xال�اج ال�هارات االه)�ام  الف�د p 7ل اٍف واه)�امه 7إع�اء  ) ٤ة 
الL" یA} على " ی�جه م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة إلى ت�ت�X أول��ات الع�ل وال)��g{ إلدارة الع�ل 

)، ولعل م� األس�اب لLلn <��عة الفiة الع���ة ال�-)ه%فة ٪١٬٠٤٠ل)$ق�u ن)ائج م�غ�:ة " بA-�ة (  
) 7٧$اجة لهLه ال�هارة ال)ي تع)�� أح% أه%اف ال)عل�1 وlن ل1 تلu االه)�ام الRافي، یل�ه ال�kش�(فه1  
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الL" یA} على " ی�Aي م$)�e ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة ال ع�ر 7ال�-�iل�ة وت$�ل الA)ائج " بA-�ة  
ة ق%رًا ) و�)��ل ذلn 27عل ال)عل1 م)��/ًا ح�ل ال�ال�ة والL" ی�/ على ت$��ل ال�ال�٪٠٬٩٢٥(

أك�� م� ال�-kول�ة ع� ع�ل�ة تعل�ها، وُتع/و ال�اح�ة ذلn إلى ت%ني اه)�ام مق�ر الف�/�اء 7االن)قال  
م� ال�%اخل ال)قل�%Jة لل)عل�1 وال)ي تلقي 7العXء األك�� م� ال�-kول�ة ال)عل���ة على اهل ال�عل�ة 

�) الL"  ٣تعل�ها، یل�ه ال�kش�(  إلى ال�%اخل ال$%ی�ة ال)ي ت/�% م� ت$��ل ال�ال�ة 7ال�-kول�ة ع
یA} على " ی�جه م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة إلى إتقان الع�ل 7االل)/ام �7عای�� األداء ال�)ق�" بA-�ة  

) الL" یA} على ال)�الي " J 2ع م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على  ٨،  ٢)، یل�ه ال�kش�(  ٪٠٬٦٩٤(
�ال�ة إلى إدارة ال�قD 7فاعل�ة " بA-�ة ( اس)��ار ال)غJLة ال�اجعة 7فاعل�ة، ی�جه م$)�e  ال�ق�ر ال 

)، وم� خالل هLه الA)ائج ال)ي ب�DA إه�ال مق�ر الف�/�اء لع%د م� مkش�ات مهارة ال�هAة ٪٠٬١١٦
وال)عل1 ال�ع)�% على الLات، وعل�ه X2J أن ی)1 ت��/ ال�ق�ر على إتاحة الف�صة ل� ارة ال�ال�ات  

ات وال�Aاق ة وال)عاون و:ال)الي تفه1 وجهات الBA� وجعل دوره1 ن { م� خالل الع�ل في م��2ع
  ال�g)لفة.  

)اب الفقه(٢٠١٣وت)فu هLه الA)�2ة مع دراسة الRل�1 ( e�($ة، ١) في م�حلة ال�ان��لل�  (
) ال ل�ي  ن�ال  ال)ي  ٢٠١٤ودراسة  األساسي 4�7�  ال)عل�1  ل��حلة  العل�م  مAاهج   e�($م في   (

على الLات على درجة ضع�فة ج%ًا، ب��Aا اخ)لفD مع دراسة   ح4لD مهارة ال�هAة وال)عل1 ال�ع)�% 
)X ال��اض�ات لل��حلة ال�ان��ة ال)ي ح4لD مهارة ال�هAة وال)عل1    )٢٠١٥ال/ای%" ( e�($في م

)X ال��اض�ات    )٢٠١٥ال�ع)�% على الLات على درجة عال�ة، ودراسة الغام%" ( e�($في م
ح4لD مهارة ال�هAة وال)عل1 ال�ع)�% على الLات على درجة   لل4ف�ف العل�ا لل��حلة االب)%ائ�ة ال)ي 

  م)�س�ة .    
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  )٧جدول (                                                     

) نظام املقررات(الرب%مج ١نتائج حتليل مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز�ء (
  املشرتك) للصف األول الثانوي 7لنسبة ملهارة فهم الثقافات املتعددة . 

هارة 
امل

  

  
  مستوى التناول   شكل التناول   مدى التناول   مهارات القرن احلادي والعشرين 

  موجز  تفصيلي   ضمين  صريح   ٪  ك
  ٪  ك  ٪.  ك  ٪.  ك  ٪  ك

ددة
 املتع

فات
الثقا

فهم 
ة : 

سابع
رة ال

املها
  

روح  حمتوى املقرر لدى الطالبة ينمي -١
العمل بكفاءة مع خمتلف اخللفيات  

  الثقافية. 
٠٬٢٣١  ٢  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٢٣١  ٢  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٣٤٧  ٣  

 لالستفادةحمتوى املقرر الطالبة  يوجه-٢
من االختالفات الثقافية واالجتماعية يف  

ال تتعارض مع   ابتكار أفكار جديدة
  . القرآن الكرمي والسنة النبوية

٠٬٥٧٨  ٥  ٠٬٨٠٩  ٧  ١٬٢٧٢  ١١  ٠٬١١٦  ١  ١٬٣٨٧  ١٢  

احرتام  علىحمتوى املقرر الطالبة حيث -٣
  ٠٬٢٣١  ٢  ٠  ٠  ٠٬٢٣١  ٢  ٠  ٠  ٠٬٢٣١  ٢    افية. قالثوالتعددية  األخر

لدى الطالبة   قرر املحمتوى  ينمي-٤
اإلصغاء أثناء احلديث مع اآلخر مهارات 

    . ياً املختلف ثقاف
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

ينمي حمتوى املقرر لدى الطالبة  -٥
القدرة على معاجلة السلوكيات السلبية 

  حنو اآلخر املختلف ثقافياً. 
٠٬١١٦  ١  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬٣٤٧  ٣  ٠٬١١٦  ١  ٠٬٤٦٢  ٤  

  ١٬١٥٦  ١٠  ١٬٢٧٢  ١١  ٢٬٠٨١  ١٨  ٠٬٣٤٨  ٣  ٢٬٤٢٧  ٢١  ا�موع
) رق1  7ال2%ول  ال��ض$ة  ال)$ل�ل  ن)ائج   �م  �ال�)ع%دة  ٧ی)�� ال�قافات  فه1  مهارة  أن   (

) نBام مق�رات (ال��نامج ال� )�ك) لل4ف األول ١ت�اف�ت بA-�ة مgAفEة ج%ًا في مق�ر الف�/�اء (
) الL" یA} على " ی�جه م$)�e    ٢) ح�Z ح4ل ال�kش� (٪٢٬٤٢٧( ال�ان�" إذ بلغD ن-�)ها

ال�ق�ر ال�ال�ة لالس)فادة م� االخ)الفات ال�قاف�ة واالج)�اع�ة في اب)Rار أفRار ج%ی%ة ال ت)عارض 
� مق�ر الف�/�اء لهLا ٪١٬٣٨٧مع الق�آن الR��1 وال-Aة الA���ة " بA-�ة ( ��Eوُتع/و ال�اح�ة ت (
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�فة العل��ة م� نB��ات أو ق�ان�� عل��ة ت1 اك) افها م� ق�ل عل�اء م�  ال�kش� ألن مع1B ال�ع
حEارات م)�ایAة، لLلn ی)��ق مق�ر الف�/�اء إلى تار�خ العل1 م� خالل ع�ض س��ة 7ع� هkالء 

) الL" یA} على "ی�Aي م$)�e  ٥العل�اء وحEارته1 وlن ان ال)Aاول مقًال ج%ًا، یل�ه ال�kش� (
لق%رة على معال2ة ال-ل��ات ال-ل��ة ن$� اآلخ� ال�g)لف ثقاف�ًا "والL" جاء  ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة ا
  ) مgAفEة  ال�2)�ع  ٪٠٬٤٦٢بA-�ة  وم pالت  م�اقف  مع  ال)عامل  �ف�ة  في  ت)��ل  )،وال)ي 

) الL" یA} على " ١ومعال2)ها لLا الب% م� ر:�ها 7ال��اقف ال��م�ة ومAاق )ها، یل�ه ال�kش� (
ل%  ال�ق�ر   e�($م بA-�ة  ی�Aي   " ال�قاف�ة  الgلف�ات  مg)لف  مع  p7فاءة  الع�ل  روح  ال�ال�ة   e

) الL" یA} على " Z$J م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على اح)�ام اآلخ�  ٣)، یل�ه ال�kش� (٪٠٬٣٤٧(
)، وُتع/و ال�اح�ة س�X ت%ني هLه ال�هارة إلى أن مق�ر الف�/�اء  ٪٠٬٢٣١وال)ع%دJة ال�قاف�ة " بA-�ة (

 E$ة لل�ال�ة في اال<الع  اك)فى 7إ=هار ال��ك ال$�فة العل��ة فق{، وت�ها ال�عAم Dارات ال)ي ن�ع
  XاسAامها أو اك)-اب ال-ل�ك ال��ل، و:ال)الي اح)Eل أفp 7 اراتE$ال nعلى م4ادر ت�ضح تل

ال�kش� ( أما   ،nذل ال)أك�% على  ل%e   ٤مAها ب%ون  ال�ق�ر   e�($ي م�Aی  " الL" یA} على   (
أثAاء ال$%یZ مع اآلخ� ال�g)لف ثقاف�ًا " ل1 ی�د ذ�ه في مق�ر الف�/�اء   ال�ال�ة مهارات اإلصغاء

) نBام ال�ق�رات لل4ف األول ال�ان�" ب)اتًا، وق% ُتع/" هLه الA)�2ة إلى أن م��gي وم��ر"  ١(
  Lخk:�ة اإلسالم�ة، ول1 ی�ثقافة واح%ة، هي ال�قافة الع �ال�Aاهج ی�ون أن ال�ال�ات ج��عه� م

ورة تعامل ال�ال�ة مع ال�قافات ال�)ع%دة و�ف�ة االس)فادة مAها، وذلn 7ال)ع�ف على  7االع)�ار ض� 
ال$Eارات ل)أخL مAها ما Jف�%ها وت�)ع% عّ�ا EJ�ها أو EJ� م2)�عها، في ح�� أن ال�ال�ة على  
ت�اصل مع ال�قافات ال�)ع%دة م� خالل ش�pة اإلن)�نD وم�اقع ال)�اصل االج)�اعي، ح�Z إن 

ع ال)ق%م العل�ي وال)�ARل�جي أص�ح على درجة عال�ة م� ال-ه�لة، فإذا ل1 ت�)لn مهارات  ال)�اصل م
ال)عامل مع ال�قافات p7فاءة، فإنها ق% ت)2ه إلى م�ارسات وت4�فات تع�د 7الE�ر على نف-ها  

  وم2)�عها وو<Aها.   
)اب الفقه(   )٢٠١٣وت)فu هLه الA)�2ة مع دراسة الRل�1 (      e�($ة،  )  لل١في م�حلة ال�ان���

ال ل�ي ( ال)عل�1 األساسي 4�7�، ومع ٢٠١٤ودراسة ن�ال  العل�م ل��حلة  ) في م$)�e مAاهج 
)X ال��اض�ات لل��حلة ال�ان��ة، ودراسة الغام%" (٢٠١٥دراسة ال/ای%" ( e�($٢٠١٥) في م (  

)X ال��اض�ات لل4ف�ف العل�ا لل��حلة االب)%ائ�ة ال)ي ح4لD مهارة فه1 e�($ال�قافات    في م
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)X ال2غ�اف�ا 7ال��حلة  ٢٠١٦ال�)ع%دة على درجة ضع�فة ج%ًا، ومع دراسة ی�ن�( e�($في م (
  . ال�ان��ة ال)ي ح4لD مهارة ال�قافات ال�)ع%دة ب%رجة مgAفEة

  ملخص النتائج : 

� تل�g} الA)ائج ف��ا یلي : p�J ائج ال%راسة(Aاق ة لAم �  م�ا تق%م م
  أوال: ترتيب املهارات : 

ب�اقع (    - ال)R�ار   Zح� �ال��ت�ة األولى م االب)Rار واالب%اع في  ) تR�ارًا  ٣٢٤جاءت مهارة 
  ).٪ ٣٧٬٤٥٦بA-�ة مgAفEة ( 

) تR�ارًا بA-�ة  ١٩٨ة ب�اقع (جاءت مهارة ال)ف�R� الAاق% وحل ال� pالت في ال��ت�ة ال�ان�      -
  ).  ٪٢٢٬٨٩٠مgAفEة (

) تR�ارًا  ١٦٢جاءت مهارة ثقافة االت4ال وال�عل�مات واإلعالم في ال��ت�ة ال�ال�ة ب�اقع (     -
  ) .٪١٨٬٧٢٨بA-�ة مgAفEة ج%ًا (

-�ة  ) تR�ارًا ب٩٣Aجاءت مهارة ال�ه�Aة وال)عل1 ال�ع)�% على الLات في ال��ت�ة ال�ا7عة ب�اقع (     - 
  ). ٪١٠٬٧٥١مgAفEة ج%ًا (

)  ٥٤في ال��ت�ة الgام-ة ب�اقع (   جاءت مهارة ثقافة ال$�س�ة وتق�Aة ال�عل�مات واالت4ال     -
  ).٪٦٬٢٤٣تR�ارًا بA-�ة مgAفEة ج%ًا (

) تR�ارًا بA-�ة مgAفEة  ٢١جاءت مهارة فه1 ال�قافات ال�)ع%دة في ال��ت�ة ال-ادسة ب�اقع (     -
  ). ٪٢٬٤٢٨ج%ًا (

) تR�ارًا  ١٣اءت مهارة ال)عاون والع�ل في ف��u الق�ادة في ال��ت�ة ال-ا7عة واألخ��ة ب�اقع ( ج     -
  ) . ٪١٬٥٠٣بA-�ة مgAفEة ج%ًا (

) نظام املقررات  ١مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقرر الفيز
ء (  من    مهارة فرعية  ) ١٣غياب عدد (  �نياً : 
  قطعياً ، وهي كالتايل: د مل ترِ  ي، حيث (الرب+مج املشرتك) للصف األول الثانو 

  وتشمل على :      ثقافة االتصال واملعلومات واإلعالممهارة   - أ
J-اع% م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على الفه1 ال�2ه�" للقEاJا األخالق�ة والقان�ن�ة ال��ت��ة   -

 7ال�ص�ل إلى ال�سائل اإلعالم�ة واس)g%امها. 
 التعاون والعمل يف فريق القيادة وتشمل على :  -ب
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 ی�اعي م$)�e ال�ق�ر قEاJا ال�2)�ع وم4ال$ة العامة . -
- .� ی�Aي م$)�e ال�ق�ر ل%e ال�ال�ة روح الA/اهة وال-ل�ك األخالقي أثAاء ال)عامل مع اآلخ��
- . u��ق�ادة الف %Aول�ة عk-�7 ف�ر ال�ال�ة على ال)4�ال�ق e�($م Z$J 
 Z$J م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على الع�ل 7فاعل�ة واح)�ام ف�ق الع�ل ال�)�Aعة . -
% م$)�e ال�ق�ر على ال�ال�ة أه��ة م�ارسة ال��ونة في تق%1J ال)Aازالت ال�Aاس�ة ألجل  -kی

 .u��أه%اف الف uت$ق� 
% م$)�e ال�ق -kی .� �ر على ال�ال�ة ض�ورة تفه1  م اع� اآلخ��
-  . �% م$)�e ال�ق�ر على ال�ال�ة ض�ورة تفه1  م pالت اآلخ��kی 
-    . �% م$)�e ال�ق�ر على ال�ال�ة ض�ورة تفه1 اح)�اجات اآلخ��kی  
  وتشمل على :  ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصالمهارة    -ج
ا - أثAاء  ال�ال�ة  ال�ق�ر   e�($م Z$J إلى لل�عل�مة  ال�ص�ل   %Aق��ة ع�ال ال)ق�Aات  س)g%ام 

 دم2ها .
والقان�ن�ة   - األخالق�ة  للقEاJا  ال�2ه�"  الفه1   u��ت� على  ال�ال�ة  ال�ق�ر   e�($م J-اع% 

 ال��ت��ة 7ال�ص�ل إلى ال�عل�مات عA% اس)g%ام ال)ق�Aة . 
 J 2ع م$)�e ال�ق�ر ال�ال�ة على حل ال�اج�ات ع� 7ع% �47رة إلR)�ون�ة .  -
  وتشمل على :   فهم الثقافات املتعددة مهارة  -د
ال�g)لف  - ال$%یZ مع اآلخ�  أثAاء  ال�ال�ة مهارات اإلصغاء   e%ل ال�ق�ر   e�($ي م�Aی

  ثقاف�ًا .
@ @

  : التوصيات 

في ض�ء ما ت�صلD إل�ه ال%راسة ال$ال�ة م� ن)ائج، فإنها تق%م 7ع� ال)�ص�ات ال)ي ُیkمل 
ت$-�� ر:{ مق�ر   في  ت-ه1  (أن  األول  ١الف�/�اء  لل4ف  ال� )�ك)  (ال��نامج  ) نBام مق�رات 

  ال�ان�" في ال��لRة الع�:�ة ال-ع�دJة �7هارات الق�ن ال$اد" والع ���، وت)��ل ف��ا یلي:
الف�/�اء(    -١ ال$اد" والع ��� في مق�ر  الق�ن  � مهارات ��Eنامج  ١ت�ال�) ال�ق�رات  ) نBام 

لل��حل ال�ان�"  األول  لل4ف  االك)فاء ب�ضعها  ال� )�ك)  ال�ان��ة �47رة م�سعة وع%م  ة 
  ال$الي، وذلn م� ق�ل م��gي وم��ر" ال�Aاهج ب�زارة ال)عل�1 . 
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� مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� ال�Aاس�ة لRل م�حلة، في افة ال�Aاهج      -٢��Eورة ت�ض
� أجل تعل�1  �7�احل ال)عل�1 ال�g)لفة م� ال��حلة االب)%ائ�ة ح)ى م�حلة ال)عل�1 ال2امعي م

م��gي    e%ل واضً$ا  فR���ا  خ��ا  ت�Rن   Z�$7 ال�-)ق�ل،  ل�=ائف  ال2%ی%  ال�2ل  یه�ئ 
ال�Aاهج، و:$�Z ت�Rن م�زعة �47رة م)Rاملة في م�ض�عات ال�ادة ال%راس�ة ال�g)لفة، وال  

  pJفي ف�ها وح%ة دراس�ة في صف دراسي أو م�حلة دراس�ة. 
م االق)4ار على ال�Aاحي ال�ع�ف�ة عA% معال2ة مهارات  ال)أك�% على ال�Aاحي ال�ج%ان�ة، وع% -٣

الق�ن ال$اد" والع ��� في مق�ر الف�/�اء وغ��ها م� ال�ق�رات، وذلn م� ق�ل م��gي  
  وم��ر" ال�Aاهج . 

 ٤- ،�م�اجعة مق�ر الف�/�اء وتق���ه وت����ه p 7ل دور" في ض�ء مهارات الق�ن ال$اد" والع ��
�4� ب)���� ال(gق�ل ال� �  �Aاهج .م

إب�از رؤ�ة ال��لRة الع�:�ة ال-ع�دJة لل�$افBة على ال�هارات وت��A)ها في ال�Aاهج ال%راس�ة،  -٥
  م� خالل م��4ي وم��ر" ال�Aاهج. 

  المقترحات : 

ال�-)ق�ل�َّة   ال�$�ث  ل�ع�  مق)�حات  ال�اح�ة  تق%م  ال$ال�ة،  ال%راسة  ب%أته  ل�ا  اس)�Rاًال 
  وال��pلة لل%راسة، م�ل: 

ت) -١ ال�اني وال�الZ في دراسات  ال�ان��ة لل4ف  7ال��حلة  الف�/�اء  تق��1 وت���� مق�ر  Aاول 
.� ض�ء تA��Eها مهارات الق�ن ال$اد" والع ��

الع�:�ة   -٢ ال��لRة  في  ال�ان��ة  لل��حلة  الف�/�اء  مق�ر   e�($م  �ب� وت$ل�ل  مقارنة  دراسات 
� . ال-ع�دJة وال%ول ال�)ق%مة في ض�ء مهارات الق�ن ال$اد" والع ��

األح�اء وال���Rاء في اك)-اب وت��Aة مهارات الق�ن  -٣ e�رات ال%راس�ة األخ�دراسة دور ال�ق
 ال$اد" والع ��� ل%e ال�الب في مg)لف ال��احل ال)عل���ة . 

٤-  .� دراسات ت)Aاول إع%اد ب�امج ت%ر���ة لل�عل1 ل�Rف�ة ت%ر�� مهارات الق�ن ال$اد" والع ��
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والع ال�اح�  الق�ن  مهارات  ت�اف�  درجة 
  ال!*(�ل�ج&ا لل��حلة األساس&ة ودرجة  ام!الك ال#ل"ة ل!ل� ال�هارات م� وجهة ن��ه� 
 [رسالة ماج-)�� ، جامعة ال2Aاح ال�<�Aة].   قاع%ة ال��انات في نBام د�J ب��.  

لل$�اة في  ٢٠١٣ل، ت.(ت��لAج ،ب؛ فاد  .٢ الق�ن ال$اد" والع ��� :ال)عل1  ).مهارات 
زمAAا (ب%ر ع�%هللا ال4الح، م)�ج1) .جامعة ال�لn سع�د .(الع�ل األصلي ن � في  
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ج�ان، ل��، رو" ،و" ،ت Aغ، ل��، مان، وشي، ب��Aان، زو، تان،ك���، وخ�ا ،   .٣

ال!2�3ة العال�&ة ل!#�	� مهارات و1فاءات ال!عل&� م� أجل ال�-!ق"ل: ).٢٠١٣ل��.(
�	�
 .الق�ن ال5اد4 والع

https://www.wiseqatar.org/app/uploads/2019/04/wise_researc
se_ar.pdfh21st_century_skills_chine  

ت5ل&ل م5!�9 1!8 ال�	اض&ات لل��حلة ال7ان�	ة في ض�ء ) .  ٢٠١٦ال/ای%"، وایل .( .٤
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 [رسالة ماج-)��]. جامعة اإلمام م$�% ب� سع�د . مهارات الق�ن ال5اد4 والع

٥. ). �� مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� في ٢٠١٦س�$ي، ن-��� ح-��Eت e%م. (
ل�)�س{ 7ال��لRة  الع�:�ة ال-ع�دJة .م2لة العل�م مق�ر العل�م ال���ر لل4ف األول ا

 .٤٤- ٩)، ١، (جامعة األم&� س#ام ب� ع"�الع:	:ال)�:��ة، 
درجة م�اك"ة م5!�9 1!8 العل�م لل@ف�ف االساس&ة في  ) .  ٢٠١٠ال ع�لي، علي.( .٦
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) .إ<ار مق)�ح ل%مج مهارات الق�ن ال$اد" والع ��� في مAاهج  ٢٠١٤شل�ي، ن�ال. ( .٧

  ،X�ال%ول�ة لالس) ارات وال)%ر ال)�:��ة  ال�2لة  7ال)عل�1 االساسي في م4�.  العل�م 
 . ٣٣-١)، ١٠(٣االردن،  

ال%راس�ة.  �٢٠١٥� سل�ان.(ش�اه��، خ .٨ ال�هارات وال�Aاهج  ال��Aي على  ال)عل�1  م). 
 .X(Rعال1 ال  
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-)�� غ�� مA �رة]  [رسالة ماج   ال�#�رة لل��حلة ال�!�س#ة وم�9 إل�ام  ال#الب بها "
  .جامعة حائل. 
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�	�
[رسالة ماج-)��      لل��حلة االب!�ائ&ة في ض�ء مهارات الق�ن  ال5اد4  والع
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�	�
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