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The Analysis of Science Books for the Upper Basic 
Grades in the Basic Education in Jordan in Light of 

Science Process 
Shima' Mkhymr Salih Yahyaa, Mohammad  Nayef  
Mohammad  Ayasrah  
Irbid Faculty, Balqa Applied University, Jordan.  
Abstract: 
The study aims to examine the integrated and preliminary science 
processes mentioned in the upper basic grades science books at 
the basic educational stage of Jordan, by using the analytical and 
descriptive approach, where the study population consisted of 
science books for the upper basic grades of the basic educational 
stage of Jordan, for the school year 2019/2020, and used this 
study population as the study sample. The study came with 
several results, and the most important are: the noticing and 
observation process is the most implied basic science process in 
the science books; as the study topic, but the books didn’t include 
the use of temporal and spatial relationships, and communication 
processes, but includes all of the integrated science processes, 
where the experimentation process was the most frequent. The 
study made a group of recommendations; upon its results, some 
of those are: including the basic science processes in the books of 
the upper basic grades regularly and in a balanced way,  
Keywords: Content analysis, basic science processes, integrated 
science processes, science books for upper basic stage.            
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  الصف الدراسي
عملیات العلم   التاسع  الثامن  السابع
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المكانیة 
  والزمانیة

-  -  
استخدام 
العالقات 
المكانیة 
  والزمانیة

-  
استخدام 
العالقات 
المكانیة 
  والزمانیة

-  

  -  االتصال  -  االتصال  -  -  االتصال

4 

- 


484850 

- 


4817864
 

- 


4815654
 

- 


50108743
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

77 




484850






(Eisner, 1979)






48

15




(Wolfinger, 2000


 

6

3


 



64






2001 



 في األردن تحلیل كتب العلوم لصفوف المرحلة األساسیة العلیا
  في ضوء عملیات العلم

  ،شیماء مخیمر صالح یحیى/ د
 صرةمحمد نایف محمد عیا/ د 

 

 

78 

 


(Aktamis, 
H. & Ergin, O. 2008)





(Martin, 2006) 

 20122008

2003 




 



5 

5 

 

  الصف الدراسي
عملیات العلم   التاسع  الثامن  السابع

  المتكاملة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

فرض 
  4 10  7  19  4  9  الفرضیات

  8  25 14  41  13 37  التفسیر
ضبط 

  7  22  7  19  4  7  المتغیرات

  16  46  15  46  %9  29  التجریب

5


16159 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

79 

- 


13944 
- 



151477 
- 



16874 
5

91516





5


4




13148



 






6 



 

 



 في األردن تحلیل كتب العلوم لصفوف المرحلة األساسیة العلیا
  في ضوء عملیات العلم

  ،شیماء مخیمر صالح یحیى/ د
 صرةمحمد نایف محمد عیا/ د 

 

 

80 

6
 

  التكرار
الصف   عملیات العلم
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النسبة   المجموع
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1  
أداة تحلیل كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى لمرحلة التعلیم األساسي في االردن 

  عملیات العلمفي ضوء
 عملیة الجزء الثاني الجزء األول

 العلم
  فئات التحلیل

 مج 8 7 6 5 مج 4 3 2 1
 مج

  الكل

المالحظة

تخدام - واھر باس د األشیاء أو الظ تحدی
  .الحواس

  .تمییز خصائص األشیاء األساسیة-
ى - لة عل رات الحاص ف التغی وص

  .األشیاء أو الظواھر

          

 

 القیاس

  .ألدوات المناسبة للقیاستحدید ا-
  .استعمال أدوات القیاس بشكل صحیح-
  .القدرة على التعبیر كمیا-

          

 

التصنیف

  . تحدید صفات الشيء-
  .تحدید معیار للتصنیف-
ات - وضع المواد واألشیاء في مجموع

  .یناء عبى صفات محددة 
          

 

االستدالل
ات  ى تعمیم ول إل ى الوص درة عل الق

  .جدیدة
  .الربط بین معلومات سابقة والحقة

          
 

 التنبؤ

وء - ي ض  توقع حدوث ظاھرة معینة ف
  .المعلومات المتوافرة

ؤات - ات والتنب ین المالحظ ربط ب  ال
  .لحدوث ظاھرة معینة

  . التحقق من صحة حدوث التنبؤ-
ى - اء عل دوثھا بن ل ح ة قب ً تحدید نتیج

  .معلومات حالیة

          

 

استخدام 
ألرقاما  

 التعبیر الكمي عن خصائص الظاھرة -
  .موضوع القیاس

ة - سابیة لمعالج ات الح راء العملی  إج
  .البیانات

 استخدام الرموز الریاضیة والعالقات -
  .العددیة بین المفاھیم العلمیة

ن - رة ع اس المعب دات القی د وح  تحدی
  .الظاھرة أو الحدث بدقة

          

 

 االتصال

یاء أو - ف األش داث أو  وص األح
  .الظواھر بدقة علمیة

ي - وافرة ف ات المت ة المعلوم  ترجم
 .صورة شفھیة أ كتابیة
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 عملیة الجزء الثاني الجزء األول
 العلم

  فئات التحلیل
 مج 8 7 6 5 مج 4 3 2 1

 مج
  الكل

داول أو - ي ج ائج ف رض النت  ع
  .رسومات

ات أو - ن المالحظ اریر ع داد التق  إع
  .األنشطة العلمیة المختلفة

استخدام 
العالقات 
المكانیة 

والزمانیة

ن - ر ع ي تعب وانین الت ق الق تطبی
            .عالقات المكانیة والزمانیةال

 

فرض 
الفروض

ن - روض م رض أو ف یاغة ف  ص
  .مالحظات أو استنتاجات

  . صیاغة فروض قابلة لالختبار-
فیة - روض الوص ین الف ز ب  التمیی

  .والكمیة
 استبعاد الفروض التي لیس لھا صلة -

  بحل المشكلة 

          

 

تفسیر 
 البیانات

ات الت- سیر البیان صول  تف م الح ي ت
  .علیھا بطریقة غیر مباشرة

ر - ة وغی ات الخطیب  التمییز بین العالق
  .الخطیة في جدول

ة - ى األدل ة عل باب قائم ل أس  تعلی
  .المقنعة لظاھرة أو حدث محدد

اھرة - ة لظ سبب والنتیج ین ال ربط ب  ال
  .أو حدث ما

          

 

ضبط 
المتغیرات

ي -  تحدید العوامل المستقلة والتابعة ف
  .تجربة ما

 الربط بین المتغیر المستقل وأثره في -
  .المتغیر التابع

زءا - ست ج ي لی رات الت بط المتغی ً ض
  .من الفرض المراد اختیاره

 إبعاد أثر العوامل األخرى عدا العامل -
  .المستقل

          

 

 التجریب

ل -  تصمیم تجربة للتعرف إلى اثر عام
  .في عامل متغیر أو أكثر

  .ربة وفق خطوات منظمة القیام بتج-
ي - ستقل ف ر الم ر المتغی ص أث  فح

  .المتغیر التابع
روض - صحة الف ي ل ار العمل  االختب

  .العملیة

          

 

 


