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تقويم محتوى كتاب مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي عمى وفق
معايير محددة

ليمى جاسم حمودي
الخالصة:

ان لممنيج المدرسي أىمية كبيرة جداً في العممية التربوية ألنو أداتيا في

تحقيق األىداف التربوية المنشودة والتي تعمل عمى تقدم المجتمع وتطوره في مختمف
الجوانب .بمعنى ان المنيج غير ثابت بل متغير ليواكب التطور والتغير الحاصل في
العالم والمجتمع وىذا يعني ان المنيج المدرسي بكل عناصره والتي من ضمنيا
المحتوى في تطور دائم فما يصمح لفترة زمنية معينة ال يصمح لفترة زمنية قادمة مما
يستمزم القيام بعممية تقويمية بشكل مستمر وخالل مدد زمنية مناسبة لتطوره.
ومحتوى مادة الكيمياء كونو احد عناصر المنيج الذي يساىم في إكتساب
المتعممين المفاىيم واالتجاىات والميارات الكيميائية التي تساعد في بناء شخصيتيم.
وبما ان محتوى ىذا المنيج يقدم إلى المتعممين في مرحمة ميمة في تخصصيم
العممي الذي يعد األساس الميم لمصفوف المنتيية لممرحمة األساسية واإلعدادية
والثانوية والتعميم العالي فضالً عن محتوى منيج مادة الكيمياء لمصف الخامس

العممي لم يقوم منذ فترة طويمة حسب عمم الباحثة  ,لذا فأن ىدف البحث ىو تقويم
محتوى منيج مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي الذي ىو العنصر الثاني من

المرحمة األولى لبناء المنيج.
اما قيما يخص إجراءات البحث فقد اتبعت الخطوات التالية:
 - 1يتألف مجتمع البحث من المدارس الثانوية واإلعدادية واألساسية في مدينة

بغداد المركز والتي تدرس مادة الكيمياء .

 - 2تتألف عينة البحث  :من مجتمع البحث من المدرسين والمدرسات لمادة كيمياء

الصف الخامس العممي بافتراض وجود عدد من المدرسين مساوي لعدد المدارس تم
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اختبار عدد منيا بالطريقة العشوائية الطبقية فتم توزيع (

 )150استمارة بالطريقة

العشوائية الطبقية
- 3مجتمع االختصاصيين التربويين لمادة الكيمياء لمصف الخامس العممي وقد

شمميم البحث جميعاً.

أداة البحث :

استخدمت الباحثة االستبانة أداة لمبحث التي وضعت بعد االطالع عمى
األدبيات والدراسات السابقة ومن ثم وضعت استبانة استطالعية في ضوئيا تم معرفة
أراء المتخصصين التربويين والمدرسين واحتوت عمى (  )55فقرة في صيغتيا األولية
في مجال المحتوى وألجل إكسابيا سمة الصدق فقد عرضت عمى مجموعة من
الخبراء والمحكمين واعتمدت الباحثة عمى نسبة (

 )%80مؤش اًر لقبول او رفض

الفقرات فكان نتيجة ىذه العممية التوصل إلى أداة في صيغتيا النيائية ضمت ( )30
فقرة.
تطبيق االستبانة:

طبقت االستبانة عمى المدرسين والمدرسات واالختصاصيين التربويين لمادة

الكيمياء الصف الخامس العممي ونتيجة حساب الوسط الحسابي المرجح والوزن
المئوي لعنصر المحتوى أسفر عن وجود ضعف في مرونة المادة العممية في
استيعاب كل ما ىو جديد في مجال المعمومة العممية وضعف في إمكانية استخدام
التقنيات العممية الحديثة التي تساىم في تيسير فيم المادة العممية إضافة إلى إىمال
جانب استعمال المكتبة والكتب العممية الحديثة في عمل التقارير العممية المختمفة
التي تعمل عمى إثراء المعمومات العممية لدى المتعممين وىذا ما اتفق عميو المدرسين
والمشرفين التربويين .

الفصل األول
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مشكمة البحث:

تعد عممية إعداد المتعممين إعداد عممياً من الميام األساسية التي سعت إلييا

و ازرة التربية في المرحمة الحالية الن المتعمم ىو األساس في تحقيق تقدم المجتمع
وتطوره من خالل تحقيق األىداف التربوية التي تسعى إلييا وذلك عن طريق تطوير
وتحديث مناىجنا الدراسية لمواكبة التطور السريع الذي يحدث في العالم ونظ اًر

ألىمية محتوى المنيج في مختمف المواد الدراسية والتي من ضمنيا مادة الكيمياء

كان البد من تقويمو.
" الن التقويم ىو عممية جمع وتحميل وتفسير لممعمومات في أي جانب من
جوانب العممية التعميمية إلصدار حكم يساعد في تصحيح المسار بيا يتفق مع
األىداف التربوية " أنترنيت إدارة التعمم في العاصمة المقدسة أي انو األداة الذي
يعمل عمى الكشف عن مدى نجاح المنيج في العممية التعميمية باعتباره احد وسائميا
في تحقيق األىداف التربوية المطموبة وبما ان محتوى مادة الكيمياء لمصف الخامس
العممي الذي ىو امتداد لبداية مرحمة ميمة من التخصص العممي لممتعممين ولم تجر
عميو عممية تقويم منذ فترة طويمة حسب عمم الباحثة  ,لذا أصبح أمر تقويمو ضرورياً

" الن ترك أي منيج مبني بأحدث الطرق واألساليب وعمى احدث التوجييات التربوية
دون إجراء عممية تقويم عميو فسيحكم عميو بالجمود والتخمف بسبب التطورات التي
تحدث في البيئة والمجتمع"
 1995ص 89

اليافعي

لذا ارتأت الباحثة القيام بتقويم محتوى كتاب مادة الكيمياء من اجل الوقوف
عمى مواطن القوة والضعف فيو عمى وفق معايير محددة وصادقة وثابتة وىكذا فأن
مشكمة البحث تتمخص بكون محتوى منيج مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي لم
تجر عميو عممية تقويم لحد االن والسيما ان ىذا المنيج يقدم الى الصفوف الخامسة
العممية التي ىي امتداد لمرحمة تخصصيم العممي وتعتبر األساس والركيزة الجتياز
وانياء المرحمة (اإلعدادية  ,الثانوية  ,األساسية) ودخول مرحمة التعميم العالي.
أهمية البحث:
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ان العممية التعميمية تسعى الى إحداث تغيير في سموك المتعمم سواء كان
ذلك التغيير في الجانب المعرفي او المياري او النفس حركي وىذا يحتاج الى عممية
تقويم بين الحين واألخر لكل جانب من ىذه الجوانب السابقة الذكر والتي ليا ادواتيا
ووسائميا ومستمزمات تنفيذىا .حيث ان التقويم الجيد يؤدي الى اتخاذ ق اررات تربوية
سميمة لممتعمم بوجو خاص وعممية التعميم بوجو عام وأىمية اكتساب الخبرة والميارة
التي تجعل من المدارس مفيوماً ذا كفاءة عالية.
ابو عالم

 2005ص 54-50

أي ان العممية التربوية تيدف الى احداث تغييرات معينة مرغوب بيا في
سموك المتعممين وتنمية شخصياتيم وتوجيييم لخدمة مجتمعيم والمساىمة في تطويره
 .حيث ان التطور العممي ىو احد المعايير الميمة التي تقاس بيا عصرية أي دولة
الن " عصرنا الذي نعيشو ىو عصر العمم والتقنية والفضاء واالتصال والحاسوب
والجراحة واالستنساخ الحيوي "
 1994ص6

زيتون

لذلك فأن اغمب الدول المتقدمة تتجو نحو ميدان التربية وتعمق عمييا آماالً

كبيرة كونيا عممية اساسية في بناء المجتمع وتطوره من خالل استخدام مناىج دراسية
ذات محتوى دراسي حديث يواكب التطور العممي الذي يحدث في العالم النو اداة
المجتمع في تحقيق اىدافو في اعداد جيل قادر عمى دفع عجمة التقدم والتطور في
المجتمع .
ومن ىنا تأتي أىمية التفويم بصورة عامة لموقوف عمى جوانب الضعف
لتفادييا وجوانب القوة لتدعيميا وبما أن تقويم محتوى مادة الكيمياء ىو " القدرة عمى
إعطاء حكم او قرار عمى قيمة المادة المتعممة وذلك بموجب معايير محددة وواضحة
" زيتون  1994ص . 64إذ انو عممية منظمة الغرض منيا الحصول عمى بيانات
ومعمومات حول محتوى مادة الكيمياء بموجب معايير محددة لموصول إلى نتائج
يمكن بموجبيا معرفة مدى ما تحقق من أىداف وتحديد االيجابيات
والسمبيات لتفادييا بيدف تطويره ومما تقدم يمكن تمخيص أىمية البحث -:
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 ان أىداف البحث يتناول تقويم محتوى كتاب مادة الكيمياء لمصف الخامسالعممي والذي لم تجرى عميو عممية تقويم منذ فترة طويمة.
 ان ىذا المحتوى ليذا الكتاب ىو امتداد لبداية التخصص العممي لممتعممين ومالوُ من أىمية في تييئتيم لمصفوف المنتيية لممدارس اإلعدادية والثانوية واألساسية
وصوالً إلى التعميم العالي .
 -توفير معايير لتقويم محتوى كتاب مادة الكيمياء.

 ابراز جوانب القوة في محتوى كتاب مادة الكيمياء لتدعيميا وجوانب الضعف فيمحتوى منيج مادة الكيمياء لتفادييا.
هدف البحث:
ييدف البحث الحالي إلى تقويم محتوى كتاب مادة الكيمياء لمصف الخامس
العممي وىو عنصر من عناصر مرحمة بناء المنيج والتي تعد المرحمة األولى والتي
تتكون من عنصرين :
- 1األىداف .
- 2المحتوى .

من أجل تطويره .
حدود البحث:
 - 1محتوى كتاب مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي ( من ذلك الكتاب المقرر

الطبعة  21لسنة . 2009

 - 2اختصاصيين ومدرسي مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي في المدارس

النيارية التابعة الى المديريات العامة لمتربية في مدينة بغداد المركز والذين يقومون
بتدريس المادة فعالً واالشراف عمى تدريسيا لمعام الدراسي . 2010-2009

482

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
تحديد المصطمحات:
أوالً -:التقويم :

 " )1999عممية إصدار حكم عمى مدى تقدم

عرفوُ ( الظاىر وآخرون ,
المتعممين نحو بموغ األىداف التي يتم تحديدىا والتخطيط ليا ".

 ,1999ص12

الظاىر وآخرون ,

 " ) 2000جميع العمميات المنظمة التي تتفاعل مع عناصر

عرفوُ (الشبمي ,
المنيج او البرنامج لتحديد جدواىا لبيان مواقع الضعف فييا لتطويرىا او مساعدة
متخذ القرار لمحكم بشأنيا " .
 , 2000ص 141

الشبمي ,
التعريف االجرائي لمتقويم :

وىو كل ما يمكن الحصول عميو من معمومات وبيانات حول محتوى كتاب
مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي عمى وفق معايير محددة وعممية لموصول الى
النتائج التي بموجبيا يمكن الحكم عمى محتوى الكتاب ومدى صالحيتوُ من خالل
الكشف عمى نقاط الضعف فيو لتفادييا والكشف عمى نقاط القوة لتدعيميا.
انياً -:تقويم محتوى المنهج:

عرفوُ (الحسون  " )1981 ,تقدير الصالحية أي القيمة التربوية لممنيج
لغرض تحسينو او استم ارره والتوسع او إلغائو من التربية المدرسية ".
 ,1981ص 50

الحسون ,

عرفوُ (ىندي  " )1989 ,العممية التي ترمي الى معرفة نقاط القوة في المنيج
وتعزيزىا ومعرفة نقاط الضعف لتالفييا مما يكفل صالحيتوُ لتحقيق األىداف
المنشودة بأحسن صورة ممكنة ".

 , 1989ص31

ىندي وآخرون ,
التعريف اإلجرائي لتقويم محتوى المنهج :

التعرف عمى نقاط القوة الموجودة في كتاب مادة الكيمياء لتدعيميا ونقاط
الضعف لتالفييا من اجل تعزيز القيمة التربوية لمكتاب تحقيقاً لألىداف المنشودة.
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 " )1973خبرات كيميائية منظمة بشكل

عرفوُ (ابو الفتوح رضوان وآخرون ,
خاص يقدميا المعمم لممتعممين في مواقف معينة بطرق مختارة بقصد نمائيم مع

التأكد من ان ىذا النمو يسير نحو األىداف المنشودة التي سبق تحديدىا واالتفاق
عمييا " .
 , 1973ص102

ابو الفتوح وآخرون ,

 " )1985مجموعة الخبرات الكيميائية التي يخطط ليا وتوجو

عرفوُ (مجدي ,
بواسطة المدرس ليكتسبيا المتعممون وليمارسوا نشاطات معينة سواء اتم ذلك داخل
المدرسة او خارجيا من اجل تحقيق األىداف التربوية السميمة " .
 , 1985ص39

مجدي ,
التعريف اإلجرائي لمكيمياء :

ىو مجموعة الخبرات والمعمومات التربوية النظرية والعممية التي تقدم الى

المتعممين ليتفاعموا معيا داخل المدرسة وخارجيا من اجل نموىم الشامل وتعديل
سموكيم بالشكل المرغوب بو في مجال الكيمياء .
رابعاً -:المعيار :

 " )1991انوُ المستوى المقبول لألداء او النتائج اذ
عرفوُ (داود ومجيد ,
يمكن من خاللوُ الحكم عمى مدى تحقيق اليدف الرئيسي " .
 , 1991ص90

داود ومجيد ,

التعريف اإلجرائي لممعيار :
ىو مقياس لمحكم او ىو القاعدة الذي يستخدم في بناء منيج معين وتقويمو
لمتعرف عمى مدى ما تحقق من أىداف تربوية.
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الفصل ال اني
المناهج الدراسية وأهميتها:

اإلطار النظري

ان لممناىج الدراسية أىمية كبيرة في حياة المجتمعات المختمفة ألنيا أداة
التربية في تحقيق أىدافيا من خالل تنفيذىا في المدارس  .لذا كان البد من االىتمام
بمحتوى ىذه المناىج وما تحتويو من معمومات وخبرات عممية حديثة من اجل أنشاء
جيل جديد مؤىالً وقاد اًر عمى دفع عجمة التقدم في المجتمع في كافة نواحي الحياة.
لذا كان من الضروري ان يمم المتعمم بمبادئ وأوليات مادة الكيمياء لما لوُ من

صمة وثيقة بأمور الحياة وتأسيساً عمى ذلك كان البد من تقويم ىذه المناىج بين فترة

واخرى من اجل الوقوف عمى النقاط االيجابية وتدعيميا وتالفي النقاط السمبية

واصالحيا من اجل تطويرىا .الن المناىج ىي من ادوات التربية الرئيسية والميمة
في العممية التعميمية ووسيمتيا في تحقيق اىدافيا المنشودة.
 , 1994ص 14

فالومي,

لذا فأن االىتمام بالمناىج الدراسية كان وما زال ذو أىمية كبيرة جداً لألسباب

التالية-:

- 1البد من االىتمام بالمناىج الدراسية النيا محتوى العممية التعميمية .

- 2البد من االىتمام بالمناىج وجعميا حديثة ومتطورة حتى تكون متماشية مع روح

العصر من انجاز معموماتي واختراعات واكتشافات حديثة.

- 3ان أفضل وسيمة إلصالح العممية التعميمية وانشاء جيل جديد قادر عمى قيادة

عجمة التقدم عن طريق تحديثيا وتطويرىا .

ضياء  , 1992 ,ص 194
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مراحل بناء المنهج الدراسي:
ان عممية بناء أي منيج يتأثر بعمميات في مراحل التخطيط والتنفيذ وىذه
المؤثرات تعتبر المصادر الرئيسية واألسس لألفكار التربوية لبنائو وتخطيطو وىي:
- 1األساس الفمسفي .

- 2األساس االجتماعي .
- 3األساس المعرفي.
- 4األساس النفسي .

وان ىذه األسس األربعة تعد األسس الرئيسية في بناء المنيج .

- 5األساس التاريخي .
- 6األساس السياسي .

- 7األساس االقتصادي .
- 8األساس اإلداري .

وان ىذه األسس تعد أسسا ثانوية ومتداخمة مع األسس الرئيسية لبناء المنيج

وانما فصمت فقد ألىميتيا.
توفيق ومحمد ,

 , 2000ص156-127

لذا البد من مراعاة ىذه األسس مجتمعة وبشكل متوازن ألنيا تعد مصادر
الشتقاق األىداف لكل منيج دراسي من خالل التعرف عمى حاجات المجتمع
وحاجات المتعممين بما يتفق مع متطمبات العصر .وبما ان المنيج المدرسي ىو
أداة ووسيمة التربية في تحقيق أىدافيا وان عممية بناء منيج دراسي متكامل يعتبر
ىدف بحد ذاتو نسعى لموصول أليو من خالل التعرف عمى ما توصل أليو اآلخرون
من معرفة وتقنية عممية لنتمكن من توظيفيا في مناىجنا عمى ضوء اإلمكانيات
المتوفرة والظروف المحيطة بما يتالءم والواقع الذي نعيش فيو.
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اختيار المحتوى والخبرات التعميمية :
ان اختيار محتوى منيج بصورة منظمة وحسنة وبشكل مالئم لممتعممين يساعد
في تحقيق االىداف التربوية المنشودة يتم من خالل اختيار خبرات تعميمية مالئمة
ومنظمة يضعيا خبراء متخصصين في مجال المناىج بما يكفل سيولة تطويره او
تغييره ان دعت الحاجة الى ذلك بما يتالءم مع تغيرات العصر .
 , 1990ص 49

محمد ,

بمعنى ان محتوى المنيج لم يعد غاية بل وسيمة لبموغ اىداف محددة ولذلك
ىناك قواعد ينبغي مراعاتيا عند اختياره ومنيا :
ان يكون مناسب لممرحمة العمرية لممتعممين.يساعد المتعممين لالندماج في العالم الخارجي.يساعد المتعممين الى فيم المشكالت التي تحيط بيم.بساعد في اشباع حاجات المتعممين ومتطمبات نموىم .يساعد المتعممين في تحسين قدراتيم في التفكير واالبتكار وتنمية عوامل الثقةبالنفس.
يساعد المتعممين عمى تنمية رغبتيم لالستزادة من التعمم .عبد المطيف  ,1984 ,ص332-331
من ىذا كمو نستطيع ان نقول ان المحتوى ىو احد عناصر المنيج الميمة
في مراحل بناء المنيج والذي يعمل عمى ترجمة األىداف التربوية الذي يعمل المنيج
عمى تحقيقيا من خالل توفير خبرات معرفية وانفعالية وميارية لممتعممين مرتبطة
بأكبر عدد من األىداف التربوية وتعنى بحاجة البيئة المحمية وبشكل محدد ومتسمسل
ومنظم ومترابط وتتماشى مع ميول واىتمامات المتعممين وتراعي مستوى المتعممين
وخبراتيم السابقة مع األخذ بنظر االعتبار اإلمكانيات المتاحة بما يعمل عمى تطوير
ما تعمموُ المتعممين وتطبيقو وتقوميو.
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مفهوم تقويم المنهج :
ان التقويم ىو تقدير مدى صالحية ومالئمة المنيج لممتعممين من خالل
معرفة مدى ما حققوُ من اىداف تربوية منشودة .أي ان عممية التقويم ال ترمي فقط
الى معرفة نقاط القوة والضعف في المنيج وانما تعمل عمى تقوية نقاط القوة وتالفي
نقاط الضعف من خالل معالجتيا بما يكفل صالحيتوُ لتحقيق االىداف التربوية
بأحسن صورة .حيث ان تقويم المنيج يتناول جانبين جانب البناء وجانب التنفيذ فال
يمكن اصدار حكم عمى منيج معين بصورة صحيحة ميما يبذل من جيد في مجال
التخطيط والبناء مالم يوضع موضع التنفيذ ويعمل عمى تقويمو في ضوء االىداف
الموضوعة بما يعمل عمى تطويره وتحسينو.
 ,1999ص 202-201

ىندي صالح وآخرون ,
شروط التقويم الجيد :
التي منيا -:
 -اجراء التقويم بداللو االىداف .

استخدام كل ادوات التقويم الممكنة لمتأكد من صدق وثبات كل منيا.مشاركة كل من لو عالقة بعممية التقويم والسيما المعممون والمتعممون.اقتصادية التقويم أي جعموُ بكمفة قميمة وجيد قميل ووقت قميل ولكن بفعالية عالية.اختيار الزمان والمكان المناسب لعممية التقويم .استم اررية التقويم وعدم قصره عمى التقويم الختامي وذلك لتصويب وتصحيحاالجراءات في حالة اكتشاف الخمل اوالً بأول.

مرعي توفيق احمد  ,محمد محمود الحيمة,2000 ,ص98

معايير برنامج التقويم الجيد:
والتي منيا :
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 - 1ان يكون التقويم شامالً لكل انواع ومستويات االىداف التعميمية ولكل عناصر

العممية التعميمية والعوامل المؤثرة منيا.

- 2ان يكون التقويم عممية تغيير مستمرة لمدى ما يحققو البرنامج التربوي من

االىداف المرسومة لعممية التربية ليتسنى تصحيح المسار في العممية التعميمية.
- 3ان يكون التقويم عمى اساس عممي  ,بمعنى ان تتوافر في الوسائل المستخدمة
فيو محموعة من الخصائص كالصدق والثبات والموضوعية والتنوع والتميز .
- 4ان يميز التقويم بين مستويات االداء المختمفة  ,ويكشف عن الفروق والقدرات

المتنوعة لممعممين.

- 5ان يكون التقويم تشخيصياً وعالجياً  .أي يصف نواحي القوة ونواحي الضعف

في عمميات االداء وفي منائج ىذا االداء  .بقصد تقوية نواحي القوة وتالفي نقاط
الضعف.
- 6ان ينظر الى التقويم كوسيمة لتحسين العممية التربوية في ضوء االىداف

المنشودة وليس كغاية في حد ذاتو.

ىندي ,صالح وآخرون,

 , 1999ص 206-205

الدراسات السابقة :
دراسة عبد الوهاب : 1983
ىدفت الدراسة الى تقويم اسموب تطوير المناىج اليندسية في العراق وقد اعد
الباحث اربع استمارات استبيان موجية الى اربع جيات ىي عينة من المسؤولين عن
التطوير في جامعات امريكية ويابانية وفرنسية وبريطانية ورؤساء االقسام في كميات
اليندسة في العراق وعينة من المسؤولين في المؤسسات الصناعية في العراق وعينة
من طمبة الصف الرابع في الجامعة التكنموجية وكمية اليندسة في العراق وتوصل
الباحث الى نتائج اىميا اعتماد عممية التطوير عمى اراء الييئة التدريسية فقط
وتوصل الباحث في استنتاجو النيائي الى ضعف االسموب المتبع في تطوير
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المناىج اليندسية لعدم مشاركة االطراف المعنية في التعميم اليندسي ولعدم وجود
نظرة تكاممية لتشمل عناصر المنيج جميعاً.
عبد الوىاب ,

1983

دراسة ابراهيم : 1990
ىدفت ىذه الدراسة الى تشخيص واقع المناىج الجامعية في االقسام العممية
وتقدم مقترحات تطوير ىذا الواقع وشممت العينة (  )103من االقسام العممية وكانت
اداة البحث (استبانة) اعتمدت لمحصول عمى البيانات واستخدمت في الدراسة النسبة
المئوية وسيمة احصائية وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج منيا تأكيد
الحاضر في المناىج الجامعية اكثر من تأكيدىا الماضي والمستقبل وتأكيدىا المعرفة
النظرية قياساً بالمعرفة التطبيقية وىناك ارتباط ضعيف بين مناىج المرحمة الجامعية

واقترحت الدراسة ضرورة الموازنة بين جوانب المنيج الدراسي النظرية والعممية وعمقو
وتجنب التكرار والتداخل بين المفردات وربط محتوى المنيج بحاجات المتعممين .
ابراىيم ,

1990

دراسة خالد ونيممي : 2008
ىدفت الدراسة الى تقويم المناىج الدراسية لممواد العممية (الكيمياء  ,الفيزياء ,
رياضيات  ,عموم الحياة) لممرحمة االعدادية في العراق في ضوء معايير دولية
وشممت عينة الدراسة مدرسوا ومدرسات المرحمة االعدادية لممواد العممية اعاله بواقع
( )40مدرس من كل مديرية لمتربية في محافظة بغداد والبالغة (  )6مديريات عامة
وثالثة محافظات من كل من (الشمالية – الوسط – الجنوبية) وكانت االستبانة ىي
اداة البحث المستخدمة لمحصول عمى البيانات وكانت النسبة المئوية والوزن المئوي
ىو الوسيمة االحصائية المستخدمة لموصول الى النتائج التي منيا ان معظم
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المدرسين والمدرسات ليس لدييم اطالع بأىداف تدريس المواد العممية واشتقاق
اىداف خاصة واغراض سموكية  ,اقتصار معظم المدرسين والمدرسات عمى الطرائق
التقميدية في التدريس وعدم تدريسيم عمى الطرائق الحديثة التي تستخدم المختبر
والتقنيات الحديثة.
خالد ونيممي ,

2008

مناقشة الدراسات السابقة :

بعد ان تم عرض بعض الدراسات العربية التي ليا عالقة مباشرة او غير

مباشرة مع موضوع البحث والتي يمكن مناقشتيا في ضوء اختالفيا او اتفاقيا معوُ
أوالً -:عناوين ومضامين الدراسات السابقة:
ان الدراسات السابقة كميا تدور حول موضوع تطوير المنيج من خالل

تقويمو.
انياً -:االهداف :

تنوعت الدراسات من حيث االىداف ان دراسة (عبد الوىاب ,

 )1983ىدفت

الى تقويم أسموب تطوير المناىج اليندسية في العراق  ,اما دراسة (ابراىيم )1990 ,
فقد ىدفت الى تشخيص واقع المناىج الجامعية في االقسام العممية وتقديم المقترحات
لتطوير ىذا الواقع  ,اما دراسة ( خالد ونيممي )2008 ,فقد ىدفت ىذه الدراسة الى
تقويم المناىج الدراسية لممواد العممية ( الكيمياء

– الفيزياء – رياضيات – عموم

حياة) لممرحمة االعدادية في العراق في ضوء معايير دولية.
ال اً  -:المنهجية :

ان الدراسات اتبعت المنيج الوصفي وىو ما يتفق مع البحث الحالي.

رابعاً -:العينة :

اختمفت الدراسات في حجم العينة إذ كانت في (دراسة عبد الوىاب ,

رؤساء االقسام في كمية اليندسة في العراق وعينة من طمبة الصف الرابع في
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الجامعة التكنموجية وكمية اليندسة في العراق وعينة من المسؤولين في المؤسسات
الصناعية في العراق اما (دراسة ابراىيم  )1990 ,فأن حجم العينة ىو (  )103من
االقسام العممية اما (دراسة خالد ونيممي ,

 )2008فقد كانت عينة الدراسة بواقع

( )40مدرس من كل مديرية في بغداد والبالغة (  )6مديريات عامة وثالثة محافظات
في كل من ( الشمالية – الوسط – الجنوبية) .

خامساً -:االداة :

يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة اداة لمبحث .

سادساً  -:الوسائل اإلحصائية:

لقد استخدمت في الدراسات السابقة وسائل احصائية منيا النسبة المئوية في (

دراسة عبد الوىاب  )1983 ,و (دراسة ابراىيم  )1990 ,و ( دراسة خالد ونيممي,
 )2008اضافة الى الوزن المئوي بما يتفق مع البحث الحالي في استخدام الوسائل
االحصائية االتية  ( :النسبة المئوية والوسط المرجح والوزن المئوي ) اضافة الى
استخدام معامل ارتباط برسون وذلك الستخراج معامل ثبات االستمارة.
الفصل ال الث
منهج البحث واجراءاته
يتناول ىذا الفصل االجراءات التي اتبعتيا الباحثة من اجل تحقيق اىداف
بحثيا من حصر مجتمع البحث واختيار عينة وخطوات اداة البحث وتطبيقيا
والوسائل االحصائية التي استخدمت في تحميل نتائج البحث وعمى النحو االتي-:
أوالً -:منهج البحث:

تم اختيار المنيج الوصفي ألنو انسب المناىج وايسرىا لموصول الى اىداف

البحث حيث ان الدراسة المسحية تبنى عن طريق جمع المعمومات والبيانات
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واالوصاف لمظواىر لمعرفة ما يمكن عممو ازائيا من خالل مقارنتيا بمعايير اعدت
ليذا الغرض .
 , 1977ص317

فان دالين ,
انياً -:مجتمع البحث :

تكون مجتمع البحث من مدرسي ومدرسات مادة الكيمياء في المدارس

االعدادية والثانوية واالساسية الذين يقومون بتدريس ىذه المادة فعالً الن مدارس

مدينة بغداد  /المركز يمكن ان تعد ممثمة لمدارس القطر كافة فصالً عن جميع
المشرفين التربويين الموزعين في جميع مديريات التربية في بغداد.
ال اً -:اختيار عينة البحث:

يتألف مجتمع البحث من جميع مدرسي ومدرسات مادة الكيمياء لمصف

الخامس العممي في المدارس االعدادية والثانوية واالساسية الذين يقومون بتدريس
ىذه المادة فعالً في مدينة بغداد في مديريات التربية لمعام الدراسي 2010 / 2009

بأفتراض انو البد من وجود مدرس او مدرسة لمادة الكيمياء في كل مدرسة من ىذه
المدارس اضافة الى عينة المشرفين التربويين لمادة الكيمياء في مديريات االشراف
التربوي في المديريات العامة االربع في مدينة بغداد المركز.
رابعاً -:عينة البحث:
وتشمل -:

- 1عينة المدرسين االستطالعية :
تم اختيار عينة استطالعية من مدرسي المجتمع االصمي وقد تكونت من
( )20مدرساً يدرسون مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي من المدارس ( االعدادية

 ,الثانوية  ,االساسية) وبصورة عشوائية (  )9مدارس من الرصافة و (  )11مدرس
من الكرخ من مجموع المدارس الكمية في المديريات العامة لمتربية في بغداد
(الرصافة  , 1الرصافة  , 2الكرخ  , 1الكرخ. )2
- 2عينة المدرسين االساسية:
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بعد ان تم تحديد عدد المدارس التي تدرس مادة الكيمياء في مدينة بغداد
المركز  ,تم استبعاد العينة االستطالعية وعددىم (  )20كما استبعد (  )10لغرض
حساب الثبات والتجريب تم توزيع (

 )150استمارة بالطريقة العشوائية الطبقية

البسيطة في اختيار المدارس .وانتيى ىذا اإلجراء بالحصول عمى (

 )110استمارة

بسبب تأخر بعض االستمارات او انيا لم تستكمل لذا اصبحت ىذه االداة مقتصرة
عمى العدد (  )110وىو عدد كاف الغراض ىذا البحث كما انيا موزعة عمى مختمف
المناطق الجغرافية في بغداد.
- 3عينة االختصاصيين التربويين:
ان المجتمع االصمي لالختصاصيين التربويين ( )10وقد شمميم البحث جميعاً.
خامساً -:أداة البحث :
 - 1اعداد االستبانة .

 - 2الكتاب المقرر لمادة الكيمياء.
 .1اعداد االستبانة:

 االستبانة المفتوحة :تم اعداد االستبانة المفتوحة بتوجيو سؤال الى مجموعة منالمدرسين والبالغ عددىم (  )2مدرساً ومدرسة لمتعرف عمى اىم المعايير الواجب

توفرىا في محتوى منيج مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي مع اعطاء المستجيب
الفرصة الضافة بعض المقترحات لتقويم المنيج وتطويره اذا رغب في ذلك وقد تم

توزيع االستبانة المفتوحة في المدة  2009/10/5الى . 2009/11/5
 االستبانة المغمقة بصيغتها النهائية :قامت الباحثة بتوزيع االستبانة عمى عينةالبحث االستطالعية وتفريغيا بأعتماد التك اررات العالية العتماد المعايير .تم صياغة
فقرات االستبيان النيائي مع اضافة فقرات ليا عالقة بالموضوع مستمدة من دراسات
سابقة مع اضافة فقرات ليا عالقة وجاىزة من معايير دولية ومحمية اضافة الى خبرة
الباحثة المتواضعة في ىذا الموضوع حيث اصبح االستبيان قبل عرضو عمى لجنة
الخبراء مكون من ( )55فقرة في مجال محتوى مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي
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موضوعو ضمن استبيان ممحق بيا استمارة استجابة تحوي عمى ثالثة بدائل لمستوى
تحقق الفقرات ىي ( جيد  ,متوسط  ,ضعيف ) واعطاء الدرجات (  )1 , 2 ,3عمى
التوالي وبيذا تصبح لممستجيب حرية التأشير في اختبار المستوى المناسب ليا
حسب رأيو.
 صدق االداة :لغرض التحقق من صدق االداة تم استخدام الصدق الظاىريوصدق المحتوى فالصدق ىو " الذي يعتمد عميو معظم التقديرات الذاتية وقوائم
المشكالت "
Good, 1973, P. 478
وعمى ىذا االساس تم عرض فقرات االستبيان عمى مجموعة من المحكمين

والخبراء في مجال التربية* والمناىج حول صالحية الفقرات او امكانية تعديميا وكان
بموجب ىذا االجراء استبعاد (  )25فقرة لم تحصل عمى (  )%80فما فوق معيا اًر
لقبول الفقرات واضافة فقرات واصبح االستبيان بصيغتو النيائية مكون من

 30فقرة

ضمن مجال محتوى منيج مادة الكيمياء ولمصف الخامس العممي.
 ميدي حياوي الربيعي  ,اختصاصي تربوي أول متقاعد لمادة الكيمياء . ىدى مجيد العاني  ,مدرسة في مدرسة التطبيقات االساسية لمبنين . د .تقي الدين عبد اهلل  ,قسم الكيمياء /كمية التربية – ابن الييثم . د .جميل السبتي  , ,قسم التربية وعمم النفس  /كمية التربية – ابن الييثم . بات االداة  :يقصد بثبات االداة " أعطاء النتائج نفسيا اذا ما اعيد تطبيقياعمى العينة نفسيا مرتين مختمفتين في ظروف متشابية او عبر عينة مماثمة
تحت ظروف مماثمة" الغريب  ,1981 ,ص635
وقد استخدم في ثبات االستبانة طريقة اعادة االختبار حيث تم تطبيقيا مرتين
متتاليتين عمى المجموعة نفسيا بفارق زمني بين التطبيقيين مقداره ( )15يوم .
عبيدات ,
إذ تم اختبار (

 , 1998ص195
 )10من المدرسين والمدرسات الذين يقومون بتدريس مادة

الكيمياء لمصف الخامس العممي لكل من ( الكرخ والرصافة) في محافظة بغداد عمى
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العينة لممدة (  )2009/11/15الى ) (2009/11/20ثم اعيد التطبيق عمى العينة
نفسيا في المدة الزمنية ) (2009/12/5الى ) (2009/12/10والجل ايجاد معامل
الثبات بين التطبيقين االول والثاني فقد استخدم معامل االرتباط برسون النو اكثر
معامالت االرتباط شيوعاً حيث بمغ معامل ارتباط برسون بين التطبيق االول والثاني

) (0.94وىو مؤشر جيد لثبات المقياس ويعد مثل ىذا الثبات مقبوالً بالميزان العام
لتقويم داللة معامل االرتباط.

 تطبيق االداة عمى العينة (تجريب االداة)  :بعد التأكد من صدق االداة ووضوحفقراتيا ومالئمة وقت اجابتيا قامت الباحثة بتوزيع االستبانة عمى المدرسين لممدة بين
 2010/12/22الى  2010/3/15اما بالنسبة الى االستبانات الخاصة بالمشرفين
التربويين فقد وزعت الباحثة االستمارات بنفسيا ايضاً.
 .2الكتاب المقرر ويشمل :
كتاب الكيمياء لمصف الخامس العممي طبعة الحادية والعشرون لسنة 2009
الوسائل اإلحصائية :
- 1النسبة المئوية لمتحقق من صالحية كل فقرة من فقرات االستبيان .
عدد ال مواف ق يه

ال عدد ال ك لي

ال ن س بة ال م ئوي ة

100 

 , 1995ص 180

االمام وآخرون ,
- 2معامل االرتباط برسون لحساب الثبات .
ن مج س ص – (مج س) ( مج ص)

ر=
] ن مج س ( – 2مج س ) ] [ 2ن مج ص ( – 2مج ص)[ 2
 , 1987ص 131

الخميمي وعودة ,
- 3الوسط المرجح .
ك + 3 × 1ك + 2× 2ك1× 3
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مج ك

ن

الخميمي وعودة ,

 , 1987ص , 131مصدر سبق ذكره

- 4الوزن المئوي .

ال وزن ال م ئوي

ال و سط ال مرجح

ال درجة ال ق صوى

100 

Edwards, 1987,
P. 152
سادساً  -:أسموب تحميل النتائج :

 - 1تم حساب تك اررات اإلجابات لكل فقرة من الفقرات وفقاً لممقياس ثالثي األبعاد (

جيد  ,متوسط  ,ضعيف ) الستخراج الوسط المرجح لكل فقرة .

 - 2لغرض حساب الوسط المرجح لكل فقرة تم إعطاء  3درجات لممستوى األول

ودرجتان لممستوى الثاني ودرجة واحدة لممستوى الثالث وبذلك تكون أعمى درجة
لمفقرات  3واقل درجة لمفقرات .1
االستبانة في صيغتها النهائية
تقويم محتوى منهج مادة الكيمياء
ت

الفقرات

تتصف بدرجة
جيد

متوس ضعي
ط

 -1تعبر عن اىداف الكيمياء
 -2تغطي جميع مستويات االىداف
 -3تؤكد عمى تأصيل المثل والمبادئ والقيم االخالقية
 -4تتسم بالحداثة
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 -5تخمو من االسياب والتكرار
 -6تحتوي عمى الرسوم والصور التي توضح مفيوم
الكتاب
 -7تساعد في خدمة مجاالت حياتية وعممية
 -8تساعد عمى معرفة اساليب وطرائق تدريس مختمفة
واجب اتباعيا
 -9تساعد في خدمة مجاالت حياتية وعممية
 -10تقدم الخبرات التي تثري معمومات الطمبة
 -11يتوفر فييا عنصر التشويق
 -12تعرض بشكل منطقي ومتسمسل
 -13تتالءم مع النمو العقمي لممتعممين
 -14تراعي النمو الشامل لممتعممين
 -15تتالءم مع الوقت المخصص لتدريسو
 -16تتوزع المادة عمى فصول الكتاب بشكل متوازن
 -17تتضمن االسئمة التوضيحية الالزمة لكل فصل من
فصول الدراسة
 -18تدرس التفكير العممي لدى المتعممين
 -19تتسم بالوضوح والبساطة
 -20تربط المعمومات عمودياً
 -21تربط المعمومات افقياً

 -22تربط الجوانب التطبيقية بالجوانب النظرية
 -23تتصف بالدقة المغوية
 -24تتصف بالدقة العممية
 -25تراعي حاجات الطمبة وميوليم
 -26تراعي حاجات المجتمع ومشاكمو
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 -27تتضمن عمل الطمبة لبعض الوسائل التعميمية
 -28مرونة المادة المطبوعة الستيعاب المستجدات من
المواد العممية
 -29تساعد المتعمم في تطوير ميارة كتابة التقارير
واستخدام المكتبة
 -30تنمي لدى الطمبة الرغبة في دراسة مادة الكيمياء

الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها
يتضمن ىذا الفصل عرض النتائج التي توصمت إلييا الباحثة في ضوء
أىداف البحث التي حددتيا ومن ثم مناقشتيا ضمن مجال محتوى منيج مادة
الكيمياء لمصف الخامس العممي.
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 - 1تحديد الوسط الحسابي المرجح المتحقق لكل فقرة من الفقرات األداة حسب

مجال محتوى كتاب مادة الكيمياء من وجية نظر المدرسين والمدرسات الذين
يقومون بتدريس ىذه المادة فعالً فضالً عن المشرفين التربويين .

 - 2إعطاء ترتيب الفقرات حسب الوزن المئوي لتحقيقيا في ميدان العمل التدريسي.
 - 3مناقشة الفقرات التي نالت اقل من  %50واعتبارىا سمبية التحقيق في ميدان

العمل.
يظير من الجدول ترتيب الفقرات حسب درجة تحققيا من وجية نظر المدرسين
والمدرسات
التسمسل المرتبة

الوسط

الفقرات

الوزن

الحسابي
2,73

المئوي
91
90,3
90

4

1

تتسم المادة بالحداثة

5

2

تخمو من اإلسياب والتكرار

2,71

6

3

تحتوي عمى الصور والرسوم التي

2.70

توضح مضمون الكتاب
1

4

تعبر عن أىداف الكيمياء

2,68

89,3

2

5

تغطي جميع مستويات األىداف

2,66

88,6

14

6

تتالءم مع الوقت المخصص لتدريسو

2,66

88,6

15

7

تراعي النمو الشامل لمطمبة

13

8

تتالءم مع النمو العقمي لمطمبة

2,64
2,56

88
85,3

11

9

يتوفر فييا عنصر التشويق

2,47

82,3

3

10

تؤكد تأصيل المثل والمبادئ والقيم

2,47

82,3

األخالقية
12

11

تعرض بشكل منطقي

2,46

81,6

10

12

تقدم الخبرات التي تثري معمومات

2,45

81,5
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الطمبة
9

13

8

14

تساعد في خدمة مجاالت حياتية وعممية 2,43
2,23
تساعد في معرفة أساليب وطرائق

81
81

تدريس مختمفة
19

15

تتسم بالوضوح والبساطة

2,42

80,6

18

16

تنمي التفكير العممي لممتعممين

2,42

80,6

17

17

تتضمن األسئمة التوضيحية

2,38

79,3

16

18

تتوزع المادة عمى فصول الكتاب بشكل

2,29

76,3

متوازن
26

19

تراعي حاجات المجتمع ومشاكمو

2,28

76

25

20

تراعي حاجات المتعممين وميوليم

2,24

74,6

24

21

تتصف بالدقة العممية

2,24

74,6

23

22

تتصف بالدقة المغوية

2,21

73,6

27

23

تتضمن عمل المتعممين لبعض الوسائل

2,20

73,3

التعميمية
20

24

تربط الموضوعات أفقيا

2,12

70,6

21

25

تربط الموضوعات عمودياً

2,01

68

30

26

2

60,66

تنمي لدى المتعممين الرغبة في دراسة
الكيمياء

22

27

تربط الجوانب النظرية والتطبيقية لممادة

1

58

28

28

مرونة المادة الستيعاب الجديد

1,68

56

29

29

ترتبط بحياة المتعممين

1,61

53,6

7

30

تساعد الطمبة في تطوير ميارة الكتابة

1,75

52,3

واستخدام المكتبة
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 )7 ,29 ,28 ,22قد نالت نسب مئوية

يظير من الجدول أعاله ان الفقرات (

بحدود  %50وقد أشرت جانب سمبي في مجال محتوى منيج مادة الكيمياء.
بينما أشرت الفقرات (

,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

 )30 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15ايجابية في
مجال محتوى كتاب مادة الكيمياء اذ بمغت نسبتيا أكثر من  %50ونالحظ ان نسبة
الجانب االيجابية المتحقق في مجال محتوى كتاب مادة الكيمياء  %90اما الجانب
السمبي في مجال محتوى منيج مادة الكيمياء كان

 %10وىي تؤشر ضعفاً في

مرونة المادة العممية المقدمة الى المتعممين في استيعاب كل ما ىو جديد في مجال
الكيمياء بما يتالءم مع المرحمة العمرية لممتعممين وبحسب حاجات المجتمع وميول
ورغبات المتعممين وضعفاً في ربط الجانب العممي والنظري بما تسيل من فيم المادة
العممية وتقربيا من أذىان المتعممين جنباً الى جنب مع استعمال المكتبة وكتابة
التقارير والبحوث التي تثري من معمومات المتعممين والمدرسين معاً.

اما فيما يخص إجابات المشرفين التربويين حيث ان الجدول التالي يوضح

ذلك:
الفقرات

التسمسل المرتبة
4

1

تتسم المادة بالحداثة

3

2

تؤكد عمى تأصيل المثل والمبادئ والقيم

الوسط

الوزن

المرجح
2,69

المئوي
89,6

2,84

82,6

االخالقية
1

3

تعبر عن اىداف الكيمياء

2,47

82,3

2

4

تغطي جميع مستويات االىداف

2,47

82,3

5

5

تخمو من االسياب والتكرار

2,45

81,6

8

6

تساعد عمى معرفة اساليب وطرائق تدريس

2,32

77,3

10

7

مختمفة
تقدم الخبرات التي تثري معمومات الطمبة
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8

يتوفر فييا عنصر التشويق

2,21

73,6

6

9

تحوي عمى الرسوم والصور التي توضح

2,20

73,3

مفيوم الكتاب
13

10

تتالءم مع النمو الفعمي لممتعممين

2,20

73,3

9

11

تساعد في خدمة مجاالت حياتية وعممية

2,18

72,6

15

12

تتالءم مع الوقت المخصص لتدريسو

2,16

72

12

13

تعرض بشكل منطقي ومتسمسل

2,16

72

14

14

تراعي النمو الشامل لممتعممين

2,14

71,3

16

15

تتوزع عمى فصول الكتاب بشكل متوازن

2,14

71,3

21

16

تربط المعمومات افقياً

2,13

71

17

17

2,12

70.6

تتضمن االسئمة التوضيحية الالزمة لكل
فصل من فصول الكتاب

22

18

تربط الجوانب التطبيقية بالجوانب النظرية

2,12

70,6

18

19

تنمي التفكير العممي لممتعممين

2,06

68,6

10

20

تقدم الخبرات التي تثؤي معمومات الطمبة

2,05

68,3

20

21

تربط المعمومات افقياً

2,05

68,3

23

22

تتصف بالدقة المغوية

2,04

68

25

23

تراعي حاجات الطمبة وميوليم

2,04

68

26

24

تراعي حاجات المجتمع ومشاكمو

2,02

67,3

24

25

تتصف بالدقة العممية

2,02

67,3

30

26

تنمي لدى الطمبة الرغبة في دراسة مادة

2.02

67,3

الكمياء
7

27

تساعد في خدمة مجاالت حياتية مختمفة

2,02

67,3

27

28

تتضمن عمل الطمبة لبعض الوسائل

1,93

64,3

التعميمية
503

العدد التاسع و االربعون
2011
28

29

29

30

مجل ددالل /

مرونة المادة المطبوعة الستيعاب المستجدات 1,80

60

من المواد العممية
تساعد المتعمم في تطوير ميارة كتابة التقارير 1,73

57,6

واستخدام المكتبة
نالحظ من الجدول ان ىناك اتفاق في الرأي بين المدرسين والمشرفين
التربويين فيما يخص نقاط القوة والضعف في مجال محتوى كتاب مادة الكيمياء .
الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات المقترحات
االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث ومناقشتيا يمكن الخروج بأن محتوى كتاب مادة
 %90اما

الكيمياء لمصف الخامس العممي بمستوى جيد الن نسبة المتحقق منوُ
الغير المتحقق فيو  %10إذ انوُ يظير خمالً في استخدام التقنيات الحديثة في

العممية التعميمية وىذا بسبب عدم مرونة المادة العممية في استيعاب كل ما ىو جديد
أضافة الى ضعف في استخدام الجانب العممي وتطوير الجانب المياري لممتعممين

فضالً عن اىمال الجانب النظري من خالل عدم استخدام المكتبة وتطوير الجانب
المياري لممتعممين .

التوصيات:
 - 1من الضروري اعادة النظر في مناىجنا الدراسية ومن ضمنيا كتاب مادة

الكيمياء من خالل تقويم كل عنصر من عناصرىا.

 - 2تزويد المدارس بالتقنيات التعميمية الحديثة مع تدريب المدرسين عمى

استخداميا.
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 - 3تطوير منيج مادة الكيمياء لمصف الخامس العممي.

المقترحات:

 - 1إجراء دراسة مقارنة بين مناىجنا ومناىج دول عربية أخرى .

 - 2تقويم مناىج مادة الكيمياء لممراحل الدراسية كافة وخاصة المناىج الجديدة منيا

لموقوف عمى مدى صالحيتيا في تحقيق االىداف التربوية المطموبة.

Evaluate The Content of Chemistry Curriculum for The
Scientific Fifth Class According to Specific Criteria.
AD. Assistant Lecturer Layla Jasssem Hamoday
)Chemistry Department /College of Education (Ibn al-Haytham
Baghdad University.
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Research Abstract:
That the curriculum the school is of great importance in
the educational process because it is a main tool in the
achievement of educational objectives that are running on the
progress of society and its development in various aspects in the
sense that the curriculum is fixed, but variable to keep pace with
development and change in the world and society and this
means that the school curriculum, with all its elements and by
including content constantly evolving, what works for certain
period of time is not fit for a time coming, which requires a
process evaluation on an ongoing basis And content of the
chemistry being one of the elements of the curriculum which
contributes to the transmission of learners concepts, attitudes
and skills that contribute to the chemical building their
personality. Since the content of this curriculum offers to
learners in an important stage in their respective forensic, which
is the important basis for classes ended for the basic stage,
preparatory, secondary and higher education, so the aim of the
research evaluating the content of curriculum material for
Chemistry, fifth grade science, which is the second element of
the first phase of construction of the curriculum.
Concerning the stratigey of research, the following steps
were followed:
1- The community of research include is basic, preparatory and
secondary in the
center of Baghdad town which teach chemistry.
2- The research sample include from the research community of
teachers for
chemistry of the fifth scientific grad, assuming the existance
of techears numbers
equal to the number of scheals so 150 forms have been
distributed randomly
community
3- specialists for chemistry educators to the fifth grade science
has surveyed all.
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Search Tool:
The researcher used the questionnaire as the research that
developed after the access to literature and previous studies and
then put a questionnaire in light of scoping is to know the
opinions of specialists, teachers, educators contained a
paragraph in the 55 primaries in form and content area in order
to give it the tag truth Was presented to a group of experts,
arbitrators and the researcher on the 80% indication of the
acceptance or rejection of paragraphs was the result of this
process a tool in the finalization of some 30 poor.
Application-resolution:
The questionnaire applied to teachers and educational
specialists to chemistry fifth grade science and as a result of the
expense of the mean percentage weight applied to the content
item Resulted in a weakness in the flexible material in Astiaab
all that is new in the field of scientific information and the
weakness in the possibility of using techniques of modern
scientific that contribute to facilitating the understanding of
scientific material in addition to negligence by the use of library
books and modern scientific in the work reports of various
scientific and working to enrich the scientific information to the
learners and this is what was agreed upon teachers and
supervisors.

:الهوامش
.  اختصاصي تربوي أول متقاعد لمادة الكيمياء, ميدي حياوي الربيعي.  مدرسة في مدرسة التطبيقات االساسية لمبنين, ىدى مجيد العاني.  كمية التربية – ابن الييثم/ قسم الكيمياء,  تقي الدين عبد اهلل.د.  كمية التربية – ابن الييثم/  قسم التربية وعمم النفس, ,  جميل السبتي.د-
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