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 ذدـــــهزا انع                          
 

يؾزْٓ  ّٓالزػشش، الزبعغ هي الوغلذ غبدطاليخ أى رمذم الؼذد يغش أعشح رؾشيش هغلخ الزشثيخ الؼلو

الؼىىذد المجىىْ  هىىي الغىىبدح المىىشاو ّيوضىىل خطىىْح فىىٔ عىىجيل زا هزوٌيي أى يلمىىٔ ُىىدساعىىبد، عىىذػلىىٔ 

 الؼشثٔ. لؼبلنيخ ّرذسيظ الؼلْم فٔ هظش ّااإلسرمبو ثبلزشثيخ الؼلو
 

:زشثيخ الؼلويخدساعبد شولذ هغبالد هزؼذدح فٔ هيذاى ال عذ ّيزضوي الؼذد  
 

   ْثؼٌْاى :           هؾوذ ػجذ الشاصق ػجذ الفزبػ :سالذساعخ األّلٔ للذكز  
 

يمرشذ فً انعهىو نهًشزهح االترذائُح نرًُُح يهاساخ انرصًُى  STEMتشَايح  "

 "انركُىنىخٍ وانًُىل انعهًُح

  ْاى ثؼٌ          بػـــــــششيي شؾبرَ ػجذ الفز :حللذكزْسالذساعخ الضبًيخ:    

 " (PISA)ذطىَش ذذسَظ انعهىو فً ضىء يعاَُش يششوع انرمُُى انذونً تُضا  " 

   ثؼٌْاى           بسّىــــشيوبو ؽوْدٍ الؾ :حللذكزْسخ ـبلضـالذساعخ الض: 
 

فعانُح ذضًٍُ كفاَاخ انثمافح االعاليُح فٍ ذذسَظ يادج انعهىو نرًُُح يهاساخ انمشٌ  "

 " صُم نذي ذاليُز انًشزهح اإلعذادَحانسادٌ وانعششٍَ، وانرس

   ؼٌْاى:ث            هٌٔ ثٌذ ؽويذ الغجيؼي :حذكزْسللخ الشاثؼخ ـلذساعا 
 

يذي ذضًٍُ كرة انعهىو نهًهاساخ انسُاذُح فٍ انًشزهح االترذائُح نهرهًُزاخ انًعالاخ  " 

 " عمهُاً 
    ٌْاىثؼ       هجبسن ثي عؼيذ آ  طشاد / أ:للجبؽشالذساعخ الخبهغخ: 
  

 

 "يغرىي انىعٍ تطثُعح انعهى نذي يعهًٍ انعهىو تانًشزهح انًرىعطح "

 ثؼٌْاى:        ػلٔ الْسدأً ػلٔ ػوش :الذساعخ الغبدعخ للذكزْس 

أثش اعرخذاو ًَىرج انرعهى انرىنُذي فً ذذسَظ انعهىو عهً اكرغاب انًفاهُى انعهًُح  "

 "انغادط االترذائًوذًُُح يهاساخ يا وساء انًعشفح نراليُز انصف 

 
 

ّالزٔ رزٌبّ  لِزا الؼذد ّخزبهبً ًشعْ أى يغزفيذ المبسئ هي الذساعبد الؼلويخ الوزضوٌخ 

 خ.ـــهْضْػبد ّلضبيب فٔ الزشثيخ الؼلويخ ّرذسيظ الؼلْم ػلٔ دسعخ كجيشح هي األُوي
 

 ّهللا هي ّساو المظذ
                                                    

 ذسشَش انًدهحسئُظ                                                                        

                                                        
 عثذ انًغُر عًعاٌ عثذ انًغُر/أ.د                                                     
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 ذطىَش ذذسَظ انعهىو فً ضىء يعاَُش يششوع انرمُُى  "

 ""(PISA)ُضا انذونً ت
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فعانُح ذضًٍُ كفاَاخ انثمافح االعاليُح فٍ ذذسَظ يادج "

انعهىو نرًُُح يهاساخ انمشٌ انسادٌ وانعششٍَ، وانرسصُم 

 "نذي ذاليُز انًشزهح اإلعذادَح
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انًشزهح    يذي ذضًٍُ كرة انعهىو نهًهاساخ انسُاذُح فٍ  "

 "االترذائُح نهرهًُزاخ انًعالاخ عمهُا
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ٍ تطثُعح انعهى نذي يعهًٍ انعهىو تانًشزهح يغرىي انىع "

  "انًرىعطح
 

          ............................... شادــذ آ  طــهجبسن ثي عؼيأ/ 
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أثش اعرخذاو ًَىرج انرعهى انرىنُذي فً ذذسَظ انعهىو "

ا وساء عهً اكرغاب انًفاهُى انعهًُح وذًُُح يهاساخ ي

 "انًعشفح نراليُز انصف انغادط االترذائً
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 لىاعذ انُشش تانًدهح
 

 

رٌشش الوغلخ الجؾْس ّالذساعبد الٌظشيخ ّالزطجيميخ األطيلخ فٔ هغب  الزشثيخ  .4

اللغزيي  ثأؽذٓبديؤ الوزويض. ّركْى هكزْثخ الؼلويخ، ّراد الوغزْٓ األك

 الؼشثيخ أّ اإلًغليضيخ.

رمجل الوغلخ ػشع الشعبئل الغبهؼيخ ّكزا هشاعؼبد الكزت الغذيذح فٔ هغب   .3

الزشثيخ الؼلويخ عْاو ثبللغخ الؼشثيخ أّ غيشُب ػلٔ أال يضيذ الؼشع فٔ عويغ 

 األؽْا  ػي خوظ طفؾبد.

أّ الذساعخ الومذهخ هي لجلَ لن رٌشش هي لجل، ّلن يزؼِذ الجبؽش كزبثخ ثأى الجؾش  .2

 يزن لجْلِب للٌشش فٔ هكبى آخش.

رخضغ الجؾْس ّالذساعبد الومذهخ للوغلخ للزؾكين الؼلؤ هي لجل هؾكويي أّ  .1

ّيؾك للوغلخ أى رطلت إعشاو  أكضش رخزبسُن ُيئخ الزؾشيش ػلٔ ًؾْ عشٓ.

ش فٔ ضْو رْعيِبد الزؼذيالد الالصهخ ػلٔ الجؾْس لجل إعبصرِب للٌش

 كوب يؾك لِب أى رؼززس ػي لجْ  الجؾش. .الغبدح الوؾكوييّهالؽظبد 

يوٌؼ طبؽت الجؾش الوٌشْس ًغخخ ّاؽذح هي الوغلخ ّخوظ هغزالد هي  .5

 ثؾضَ.

 Arabic)طفؾخ هكزْثخ ثٌْع الخظ  21أال يضيذ ػذد طفؾبد الجؾش ػي  .6

Transparent) :ّثبألثٌبط اآلريخ 

  عغ                للوزي ّالوشا 41ثٌظ 

  46ثٌظ BOLD للؼٌبّيي الشئيغيخ 

 41 ثٌظ BOLD    للؼٌبّيي الغبًجيخ 

  للِْاهش 43ثٌظ 

طفؾخ للٌشش يؾك لِيئخ  21ّفٔ ؽبلخ إعبصح ثؾش ػذد طفؾبرخ أكضش هي 

ّفٔ ؽبالد خبطخ يوكي األرفبق هغ  الزؾشيش أى رطلت هي الجبؽش اخزظبسٍ.

 س الزٔ رضيذ ػي ُزا الؼذد هي الظفؾبد.ُيئخ الزؾشيش ػلٔ ششّط ًشش الجؾْ

 American (APA)أى يزن رْصيك الوشاعغ ّالوظبدس ّفمب لٌظبم  .7

Psychological Association  ْعْاًو كبًذ اًغليضيخ أّ ػشثيخ ػلٔ الٌؾ

 : )هضب ( الزبلٔ

 

 

 



 رشتُح انعهًُحانًصشَح نهًدهح ان
  

 أّالً: الكزت

. انزكاءاخ انًرعذدج وانفهى، ذًُُح وذعًُك(. 3112) .عبثش ،ػجذ الؾويذ

 س الفكش الؼشثي.اد :المبُشح

Macceca, S.(2007). Reading Strategies for Science, US: Shell 

Education. 

 صبًيب: الوغالد الؼلويخ

Koch , A. (2001). Training in Metacognition and comprehension 

of physics Texts, Science Education, 85 (6), 758-768. 

أضْاو ػلٔ رطْيش هٌبُظ الؼلْم للزؼلين الؼبم  .(4998) .هؾوذ طبثش ،علين

 .49-4،  (3) 4، يدهح انرشتُح انعهًُحفٔ الذّ  الؼشثيخ، 

 صبلضب: الشعبئل  الؼلويخ

هٌِظ همزشػ فٔ الكيويبو للوشؽلخ الضبًْيخ (. 3118أؽوذ، أعبهخ عجشيل. )

خ ، سعبلخ دكزْساٍ، كليهمزشؽخالؼبهخ ثوظش فٔ ضْو هغزْيبد هؼيبسيخ 

 الزشثيخ، عبهؼخ ػيي شوظ، هظش.

الغذاّ  ركْى هخزظشح، ّيْضغ كل عذّ  فٔ ألشة هكبى هوكي هي الوْضغ  .8

الزٓ أشيش إليَ فيَ ّيأرٔ ػٌْاى الغذّ  ّسلوَ أػالٍ ػلٔ أال رغزؼول داخل 

الغذّ  الخطْط األفميخ أّ الشأعيخ. أهب األشكب  )إى ّعذد( فزأرٔ ػٌبّيٌِب 

 هكبى ثبلٌغجخ لإلشبسح إليِب.أعفلِب ّرْضغ فٔ ألشة 

 رؤّ  ؽمْق الٌشش كبفخ ّهب يزشرت ػليِب إلٔ هغلخ الزشثيخ الؼلويخ. .9

هطجْػخ  أّ الذساعخ الوطلْة ًششُب ّهالؽمَ رشعل صالس ًغخ هي الجؾش .41

ػلٔ أى يشفك هؼِب خطبة هْلغ  رؾشيش الوغلخ، عكشريشإلٔ  (A4)ػلٔ ّسق 

 .هي الجبؽش يطلت فيَ ًشش ثؾضَ فٔ الوغلخ

أؽذُوب ثبللغخ الؼشثيخ ّاآلخش ثبللغخ اإلًغليضيخ للجؾش  ظييلخغزهيغت رمذين  .44

 ( كلوخ.411ض )لخغزػلٔ أال يزغبّص كل ه

يغت أى رؾزْٓ الظفؾخ األّلٔ هي الجؾش ػلٔ ػٌْاى الجؾش ّاعن الجبؽش  .43

ّدسعزَ الؼلويخ ّعِخ الؼول، ّلضوبى الغشيخ الكبهلخ لؼوليخ الزؾكين يؾت ػذم 

 لجبؽش فٔ طلت الجؾش أّ أيخ إشبسح ركشف ػي ُْيزَ.ركش اعن ا

ثؼذ إعشاو عويغ الزؼذيالد  (CD) ػلٔ لشص هذهظ جؾشال رشعل ًغخخ هي .42

 .الوطلْثخ ّلجْ  الجؾش للٌشش فٔ الوغلخ
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