
درجة توافر كفايات التعلم في كتب الدراسات االجتماعية للصف الثامن األساسي ضمن إطار تنفيذ 
 جودة المناهج لوكالة الغوث الدولية في األردن

 إعداد

كفايات التعلم في كتب الدراسةةةةةةةةةةةةةات ا جتثامن  لل ةةةةةةةةةةةةة  ال ا   لى درج  توافر عالتعرف  إلى هدف الدراسةةةةةةةةةةةةة        
واسةةةةةتاد ر الدراسةةةةة  الثن ج الو ةةةةةفي  .تنفيذ جودة الثناهج لوكال  الغوث الدولن  في األردناألسةةةةةاسةةةةةي  ةةةةةث  إ ار 

التحليلي، ولتحقيق هدف الدراسةةةةةةةة  تم اسةةةةةةةةتاداي تداة تلةةةةةةةةثنر كفايات التعلم  ةةةةةةةةث  إ ار جودة  ناهج وكال  الغوث 
والتوا ل ) القراءة والكتاب (، ، إلبداع( فقرة  وزع  على خثس   جا ت: التفكير الناقد وا27)الدولن ، وبلغ عدد فقرات ا 

، وقد تظ رت نتائج الدراسةةةةةةةة  تن كفايات التعلم في والتعاون، والتعلم البنائي، والثوا ن ، وتم التأكد     ةةةةةةةةدق ا و  ات ا
 23.63التفكير الناقد واإلبداعي بالثرت   األولى وبنس    ئوي   :اآلتيكتاب التربن  الو نن  والثدنن  جاءت على النحو 

والثوا ن  بالثرت   ال ال    ،% 22.80كفاي  التوا ةةةةةةةل)تعلم القراءة والكتاب ( بالثرت   ال انن  وبنسةةةةةةة    ئوي   اويلي  ،%
ائي بالثرت   الاا سةةةةةةةةةة  والتعلم البن، % 17.59والتعاون بالثرت   الرابع  وبنسةةةةةةةةةة    ئوي   ،% 21.43وبنسةةةةةةةةةة    ئوي  

التفكير الناقد واإلبداعي بالثرت   . وفي كتاب الجغرافنا جاءت بالترتيب التالي: % 13.46واألخيرة وبنسةةةةةةةةةةةةةة    ئوي  
والتعلم ، % 34.85والتوا ةةل)تعلم القراءة والكتاب ( بالثرت   ال انن  وبنسةة    ئوي   ،% 36.095األولى وبنسةة    ئوي  

%. والتعاون بالثرت    9.12%.والثوا ن  بالثرت   الرابع  وبنسةة    ئوي   14.52ال   وبنسةة    ئوي  البنائي بالثرت   ال 
%. وفي كتب التاريخ بالترتيب التالي: التفكير الناقد واإلبداعي بالثرت   األولى وبنسةةة    5.38الاا سةةة  وبنسةةة    ئوي  

والتعلم البنائي بالثرت   ، % 24.90  ال انن  وبنسةةةة    ئوي  والتوا ةةةةل)تعلم القراءة والكتاب ( بالثرت  ،% 41.64 ئوي  
والتعاون بالثرت   الاا سةةةةةةةةة   ،% 11.43%.والثوا ن  بالثرت   الرابع  وبنسةةةةةةةةة    ئوي   20.82ال ال   وبنسةةةةةةةةة    ئوي  
 .بثجثوع     التو ناتوخرجر الدراس   %. 1.23واألخيرة وبنس    ئوي  
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