
 

 

 

 

 

 

 
 

 عادات بعض تنمية في فسر( -الحظ -)تنبأ نموذج توظيف أثر
األساسي السابع الصف طالبات لدى بمادة العلوم المنتج العقل  

The Impact of (Predict  -Observe – Explain) Model  

on Developing Some Productive Mind Habits in 

Science among Female 7th Grader  
 

 
 

 :الباحثة إعداد
  صباح محمد ياسمين محمود
 
 

 إشراف
 ة الدكتورةاألستاذ

 اللولوصبحي  فتحية
 

 
لى الُحصولِ  ِلُمت طلباتِ  ِاسِتكم االا  البحثُ  ه ذا ُقدم   ةِ  ع  ج  ر   اْلم اِجسِتيرِ  د 

اِمع ةِ  التربية ِفي ِبُكلِيةِ  قسم المناهج وطرق التدريس ِفي  ِبغ زة اإِلسالِميةِ  اْلج 
 
 

ه1438/صفر - م2016/نوفمبر

 غــزة – اإلســـــالميــة الجـامعــــــــــة

 العليا والدراسات العلمي البحث شئون

 التربيـــــــــــــــــــــة كـليـــــــــــــــــــة

 التـــــــدريس وطرق المناهج قســــــم

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Education 

Curriculum and Instruction Department 



 أ

 إقــــــــــــــرار
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في غزة األساسي السابع الصف طالبات لدى بمادة العلوم المنتج  

The Impact of (Predict  -Observe – Explain) Model  

on Developing Some Productive Mind Habits in 

Science among Female 7th Grader in Gaza 
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

 عادات بعض تنمية في فسر( -الحظ -)تنبأ نموذج توظيف لى أثرالتعرف ع هدف الدراسة:
 األساسي. السابع الصف طالبات لدى بمادة العلوم المنتج العقل

, وتكون بناء اختبار لقياس مدى اكتساب طالبات الصف السابع لعادات العقلتم  :أداة الدراسة
 ( فقرة.40االختبار من )

تم بمديرية غرب غزة, و  فدين األساسية )أ( بصورة قصديةتم اختيار مدرسة الرا عينة الدراسة:
( طالبة, واألخرى تجريبية 42ضابطة بلغت )هما ا حدإ بصورة عشوائية بسيطة, اختيار شعبتين

 ( طالبة.41بلغت )
واتبعت الباحثة تصميم  شبه التجريبي، المنهج الدراسة هذه في الباحثة استخدمت منهج الدراسة:

باستخدام المجموعة التجريبية  تدريسحيث تم  ,ضابطة وتجريبية()تين متكافئاللمجموعتين ا
وتم القياس  ,،  بينما المجموعة الضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية(فسر-الحظ-تنبأ)نموذج 

 .القبلي والبعدي الختبار عادات العقل
 0,05مستوى ) عند إحصائية داللة ذات فروق  توصلت الدراسة إلى وجود أهم نتائج الدراسة:

≥ α )المجموعة في أقرانهن درجات ومتوسط التجريبية, المجموعة طالبات درجات متوسط بين 
 التجريبية. المجموعة لصالح البعدي العقل عادات بعض اختبار في الضابطة,

االهتمام بتنمية عادات العقل عامة, والعادات التي تحتاجها طالبات  أهم توصيات الدراسة:
األساسي في وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة, وهي: تطبيق المعارف الماضية  الصف السابع

في أوضاع جديدة, التساؤل وطرح المشكالت, التفكير التبادلي, التفكير والتواصل بدقة ووضوح, 
 اإلبداع والتصور والتجديد, التفكير بمرونة, والتفكير حول التفكير.
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 اإلنجليزيةملخص الدراسة باللغة 
Study aim: The study aimed to identify the impact of using (Predict- Observe 

- Explain) Model on the development of some of the habits of the productive 

mind in the science course among seventh graders. 

Study tools: To measure the extent of seventh graders’ acquisition of the mind 

habits, a test of (40) items was constructed. 

Study sample: The study purposive sample was selected from Al-Rafidian 

Elementary School (A) in the West Gaza Directorate, and then two classes 

were randomly chosen, one control group of (42) female students, and the 

other experimental of (41) female students. 

Study Methodology: In this study, the researcher used the quasi experimental 

approach. The researcher adopted the two equivalent groups (control and 

experimental) design, as she taught the experimental group using the (Predict- 

Observe - Explain) Model, and the control group was using the traditional 

method. The pre-posttest was used to measure the mind habits. 

Study most important findings: There are statistically significant differences 

at the level (a) between the average of the students, marks in experimental 

group and that of their peers in the control group in the test of some habits of 

the productive mind in favor of the experimental group 

Study most important recommendations: Paying attention to the 

development of mind habits in general, as well as the habits needed by seventh 

graders in the unit of the physical properties of the material, namely: the 

application of the previous knowledge in the new situations, questioning and 

posing problems, reciprocal thinking, thinking and clear and concise 

communication, creativity, vision and innovation, thinking flexibly, and 

thinking about thinking. 
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  بَدُ فَيَْذَهُب ا الزه ُ اْلَحقه َواْلبَاِطَل فَأَمه َكذَِلَك يَْضِرُب اَّلله
ا َما يَنفَُع النهاَس فَيَْمُكُث فِي األَْرِض َكذَِلَك ُجفَ  اء َوأَمه

ُ األَْمثَاَل   يَْضِرُب اَّلله
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 كر وتقديرش
الحمد هلل رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه, يليق بجالله وعظيم سلطانه, والصالة 

ر : "ال يشك, امتثااًل لما جاء عن النبي محمد  اوالسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدن
هللا من ال يشكر الناس", يسعدني بعد إتمام دراستي التي أنعم هللا علي  بالتوفيق بإنجازها أن 
أتقدم بالشكر واالمتنان إلى الجامعة اإلسالمية بغزة, وعمادة الدراسات العليا التي أتاحت لي 

لى أعضاء هيئة التدريس الكرام بقسم أصول التربية.  فرصة إكمال دراستي العليا, وا 

ألستاذ الدكتور: فتحية اللولو عميد كلية التربية بالجامعة توجه بخالص الشكر والتقدير لأ
لي نعم , المشرفة على هذه الدراسة والتي لم تبخل علي بالجهد والتوجيه فكانت اإلسالمية

أن يمن عليها بموفور الصحة وأن  , سائلًة هللا ورعاية وقدوةً  وتوجيهاً  ونصحاً  المشرفة خلقاً 
 زيها عني خير الجزاء, إنه سميع مجيب.يج

,  الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من الدكتور والدكتور محمد أبو عودةكما أتوجه بجميل 
ثرائها بمالحظاتهما السديدة رغم أعبائهما  لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة, والحكم عليها, وا 

 كاديمية واإلدارية.األ

ذة المحكمين على ما قدموه لي من نصائح ساعدت في إخراج كما وأقدم عظيم الشكر إلى األسات
ومدرسةة  ,لألسرة التربوية بمديريةة غةرب غةزة عمومةاً النهائية, كما أتقدم بالشكر االختبار بصورته 
 .إلتاحة الفرصة لي بتطبيق هذه الدراسة على أرض الواقع ,الرافدين خصوصاً 

خالصةًا لوجهةه الكةريم, وأن يكةون مةن األعمةال  وفي الختام أسأل هللا تعالى أن يكةون هةذا العمةل 
إذا مةةات ابةةن ادم انقطةةع عملةةه إال مةةن ثةةالث: ": التةي ال تنقطةةع حتةةى بعةةد انتهةةاء الحيةةاة, لقولةةه 

, هذا وال أدعي لنفسي الكمال ألن الكمال "صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له
ن  اخطأت فمن نفسي. هلل وحده, فإن أصبت فبتوفيق من هللا, وا 

 وهللا ولي التوفيق
 الباحثة                                                                        

 ياسمين صباح                                                                       
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة
 في السريعة التكنولوجي والتغيرات والتقدم العلمي بالتطور فيه نعيش الذي العصر يمتاز

 حقيقية تحديات يواجه التربوي  النظام المستمر أصبح التطور لذلك ونتيجة الحياة، مجاالت شتى
من  العديد التربوي  النظام فشهد المجتمع؛ حاجات وتلبية هذا العصر، متطلبات مواكبة أجل من

 تطوير في والتكنولوجية تمثلت المعرفية، التوسعات تلك لمواجهة يداتوالتجد اإلصالحات
 لدى العقلية القدرة تنمية على التي تعمل منها، الحديثة النماذج على واالعتماد التدريس، أساليب
 .به المرتبطة والتقنيات حقائق العلم مع للتعامل وتؤهلهم التالميذ،

نظرية  بحاجة إلى فإنه بفاعلية, األهداف تلك قتحقي قادرًا على العلوم معلم يصبح ولكي
 في المناسبة ومعرفة االستراتيجية لطالبه، العمرية المرحلة خصائص فهم   تعليمية تساعده في

 الحاسم الدور لها يعتمدها أو المعلم التي يتبناها التعليمية النظرية وتبقى العقلية، قدراتهم تنمية
 (.21م, ص2007يتون, أهدافه )ز  وتحقيق العلوم تدريس في

 الذكاء تطوير أجل من أنه(  Costa & Kallick, 2003) وكاليك كوستا ويرى 
يصال  عشرة ست على التمرس ينبغي والعطاء، اإلبداع مستوى  في غايته إلى منتهى العقل وا 
 بأن القول يمكن وعليه، وأصالته سموه درجات أعلى إلى تنهض أن بالتأكيد يمكنها عقل عادة

 في يسهم العقل لعادات الفرد ممارسة أن على وتؤكد للذكاء، جديدة رؤية تمثل لعقلا عادات
  (.23ص م,2005قطامي, ) العقلية العمليات على السيطرة في وناجح متقدم ذكاء تطوير

 مستويات من مستوىً  أي على العقل إدارة في المهارة تحقيق في يسهم وبالتالي
 إلى وصوالً  تعقيدًا، األكثر العادات إلى البسيطة والمهارات اتالعاد من بدءاً  العقلية, العمليات

 .(4ص م,2010 الشمري,) التعلم إدارة مهارة

 والرياضيات العلوم لتعلم (2061) مشروع في العلوم لتقدم األمريكية الرابطة أكدت وقد
 باإلمكان وأن العلوم، وتدريس التربية أهداف من هدفاً  يعد العقل عادات تنمية أن والتكنولوجيا،

م, 2009 هللا، فتح) تدريسها خالل من المتعلمين في العقلية العادات من العديد وتنمية زرع
 (.100ص
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العقل المنتج  عادات استخدام إلى يفتقرون   الطلبة أن يؤكد التعليمي الواقع كان ولما
 فيالحواس(  باستخدام التفكير التبادلي، التفكير, التفكير حول التفكير, بمرونة ومنها: )التفكير

 إلى إضافة ،(23ص ,م2002 الحارثى،) العلوم مادة في والعملية التعليمية النشاطات مختلف
(, 12ص ,م2000 رجب،) استيعاب أو فهم دون  العلمية والمفاهيم المصطلحات يحفظون  أنهم
 أكد فقد لذلك ،(Marzano, 2000, p4) ,(56ص ,م2006 ورمضان، ,الدين حسام)

 .العلوم مناهج في العقلية العادات تضمين على العلمية التربية لمناهج المخططون 

 ضرورة على أكد حيث البريطاني الوطني المنهج العقل عادات تبنت التي المناهج من
دارة األدلة، واحترام االستطالع، حب: التالية العقلية العادات تنمية  والمثابرة، التسامح، وا 

 ,National Curriculum) اآلخرين مع والتعاون  السليم، بيئيال والحس العقلي، واالنفتاح
2005, p51).        
 تنظيم في يساعد العقلية العادات تنمية أن إلى (Rotta, 2004, p44)  روتا وتؤكد

دارة للمتعلم، المعرفي المخزون   جديدة بطريقة الموجودات تنظيم على وتدريبه بفاعلية أفكاره وا 
 يفيد فقد المشكالت؛ لحل الموجودة المعارف لتنظيم مألوفة غير بطريقة األشياء إلى والنظر
 جميع في الطلبة لدى العلوم مادة في المفاهيمي االستيعاب تنمية في العقلية العادات تدريس
 .المختلفة الدراسية المراحل

 اإلتقان ,والمهارة اإلتقان من درجة بأقصى األداء على القدرة هي الذهنية العقل عادة
ا مطلًبا أصبح  إلى بحاجة نعد لم مدارسنا أروقة في, فاألداء من درجة أعلى إلى لنصل ملحًّ
د ويتذكر يحفظ طالب ف وال عقله، فيها ُيْعم ل ال معلومات وُيرد    ألننا العليا؛ التفكير مهارات ُيوظ  
 لنصل طاقاته أقصى يبذل أن من ا فرد كل من يتطلب هذا العالمية، والتنافسية التحد ي زمن في
 كافة في اإلبداع سماء في لُيحل  ق العقلية القدرات هذه يستثمر الذي المتفاعل النشط المتعلم إلى

 .والمعارف العلوم مجاالت

 مواكبة على قادر إنساني نموذج لبناء أساسي مطلب العقل عادات تنمية أن وباعتبار
 خصيصاً  تصمم تعليمية راتيجياتباست المقررات مزج الضرورة من بفاعلية, العصر مستحدثات

 .(73ص م,2006 إبراهيم،) بالتفكير الوعي قدرات لتنمية

 نماذج أشهر من ويعد فسر( –الحظ –)تنبأ نموذج والنماذج االستراتيجيات هذه بين من
 وفي العملي, العرض أو االستقصائية األنشطة أثناء يستخدمه أن للمعلم ويمكن العلوم, تدريس
 في يحدث ما تنبؤ منهم يطلب في البداية الطلبة على تساؤل بطرح المعلم وميق النموذج هذا
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 يقوم ثم لتنبؤاتهم، مسبق تفسير وا عطاء العملي، العرض أو االستقصاء موضع العلمية الظاهرة
 تفسيرًا, يعطوا ثم النشاط أثناء يحدث ما الطلبة فيالحظ العملي، العرض أو باالستقصاء الطلبة
 .(278ص م,2010والبلوشي،  ،سعيدي أمبو) واألخير األول فسيرهمت بين ويقارنوا

الباحثة أنه في ضوء هذا النموذج فإن المتعلمين يعملون عن طريق التعاون مع وترى 
بعضهم البعض ومع المعلم ويشتركون في مسؤولية التعلم, ويكون التركيز في التعلم على تطبيق 

لحياتية الحقيقية, والتركيز على مستويات التفكير العليا المعلومات والمهارات في سياق الخبرات ا
 وعلى جمع المعلومات وتحليلها وتركيبها من مصادر متعددة.

 في الكالسيكي النمط إلى ترجع النموذج هذا أصول أن( White,1988) تيوا ويرى 
 الفروض رفض أو قبول يتم ختبر, ولكيتُ  علمية فروضاً  هناك بأن يتميز والذي العلمي؛ البحث
 النموذج هذا في فعالً  يتم ما وهذا. معينة نتائج إلى الوصول ثم ومن البيانات، جمع من البد
 العلم بها يقوم التي نشطةاأل خالل من ختبريُ  علمي فرض بمثابة األول التنبؤ سؤال إن حيث

 بنفسه، رفةالمع المتعلم ببناء ينادي الذي البنائي، الفكر إلى النموذج فكر يرجع كما والمتعلم,
 سعيدي أمبو) العلمية الظاهرة عن مسبقاً  لديه تكون  قد يكون  الذي الخطأ الفهم من ويعدل

 .(278ص م,2010والبلوشي، 

 االتية المراحل النموذج ويتضمن صغيرة مجموعات ضمن النموذج هذا في العمل ويتم
 (:238-237ص ص م, 2013 زاير،)

 .تجاربهم بنتائج التنبؤ ينالمتعلم من ويطلب: (predictlon) التنبؤ .1

 المالحظات وتسجيل ,العلمية التجربة المتعلمين مالحظة ي: أ(observation) المالحظة .2
 .النتائج الى والوصول

 فكارهمأو  نظرياتهم ضوء في النتائج تفسير المتعلمين من يطلب: (explanation) التفسير .3
 .السليم العلمي التفسير الى الوصول ثم ,السابقة

 التعليم في التقليدية النماذج على االعتماد نتيجة العلوم، تدريس في مشكلة هناك إذ أن
 ولذلك العلوم، تدريس مشكالت من كثير حل في فشل السائد التعليمي فالنموذج الحديثة، دون 
 من إال تتم أن يمكن ال وتطويره العلوم تعليم لتحسين المثلى الطريقة أن على العلوم معلمو يتفق
 المشكالت، حل في العقل واستخدام والتجريب، البحث على القائم العلمي المنهج ستخداما خالل
 .(4م, ص 2009)الناقة, وشيخ العيد,  للعلوم التقليدي التعليم في مفقود عامل وهذا
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 المرحلة تعتبر حيث المتوسطة، للمرحلة اختيارها في الدراسة هذه هميةأ  وتكمن
 كشف خالل من شخصيته وتكوين الطالب بناء في االبتدائية للمرحلة مكملة مرحلة المتوسطة

 واالنتاج، العمل بمجاالت االلتحاق او الثانوية للمرحلة وتهيئته دراسياً  وتوجيهه ومواهبه قدراته
 بحري،) المشكالت حل على القدرة وتزايد التفكير على القدرة المرحلة هذه في وتزداد كما

  .(41ص م،2012

  واهتمامهم المتعلمين انتباه هي المعلومات استبقاء على تؤثر يالت العوامل ومن
  تحقيق على وتصميمة المتعلم ونية الحواس من اكبر عددا واشراكهم التعليمية للخبرة
 ان سبق ما يسترجع ان المتعلم ويستطيع ،(335ص م،2003 ،، وقطامي، وعدستوق ) الهدف
 التي األدلة بعض هناك لذلك تعلمه، ما بأثر احتفظ قد عقله ان على دليل واستدعاؤه تعلمه،
 معناها نفهم ال التي االمور حفظ من ثباتا اكثر تكون  نفهمها التي االشياء حفظ ان تثبت

 .(49-48 م، ص ص2004 العيسوي،)

 المتوسط االول الصف في الطالبات مساعدة النموذج هذا باستطاعة الباحثة وترى  كما
 المعلومات حفظ عل ويساعدهن وسلسلة سهلة بصورة القديمة الحضارات تاريخ مادة فهم في
 المعلومات الى والتوصل تعاونية مجموعات بصورة دراستهن خالل من وذلك اطول لمدة

 معرفتهن بعد( التفسير– المالحظة– التنبؤ) الثالثة وودز انموذج مراحل وفق وترتيبها بأنفسهن
 من ذلك يرفع مما الدرس اثناء لهن تسلم التي العمل ورقة خالل ومن الدرس سير بخطوات
 .الدراسي تحصيلهن

 خالل من وذلك المطلوب التعلم تحقيق على يساعدهن االنموذج هذا ان الباحثة وترى 
 العملية محور الطالبة جعل من انطالقاً  وذلك (التفسير المالحظة، التنبؤ،) الثالث خطواته تنفيذ

 صغيرة مجموعات قبل من االنموذج هذا تنفيذ يتم حيث التربويون  به ينادي ما وهذا التعليمية
 ويساعد صحيحة بصوره المعلومات فهم على يساعدهم وهذا المدرس، وتوجيه بإرشاد تعاونية
 .اطول مدة استبقائها على

 الالال دراسة مثل, لتنمية عادات العقل بعدة طرق  الحاجة السابقة الدراسات كشفت وقد
 السمن أبو ودراسة, بعض عادات العقل المنتجة لدى الطلبةأظهرت نقصًا ل التي( 2015)

, نقص االهتمام بعادات العقل في المناهج الدراسية نتائجها أهم من كان والتي( 2015) والوهر
كل منهما إمكانية تنمية  أكدت والتي( 2013) , وكذلك دراسة العتيبي(2013) عفانة ودراسة

  .دام أساليب النموذج البنائي في تدريس العلومعادات العقل لدة الطلبة من خالل استخ
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 الية مهارة صورة إلى بها ونصل للنمو، قابلة عقل عادات إلى بحاجة وترى الباحثة أننا
 وكان االستعداد والتدريب, البيئة وف رنا فإذا مستمر، وتحسين وتعديل وتخطيط وتحكم بوعي

 تدريسية أنشطة طبقت التي الدراسات حدوديةأن م إال, التعليم من نريد ما لنا سيتحقق موجوًدا؛
 فاعليته جدوى  وتقصي فسر( -الحظ -)تنبأ نموذج لتجربة الباحثة دفعت العقل, عادات لتنمية
, خاصة وأن الباحثة الحظت من خالل عملها كمعلمة علوم العقل عادات بعض تنمية في

دراسية وتنمية الفاعلية العلمية قصور الطرق التقليدية في تعزيز إدراك الطالبات نحو المادة ال
وهذه العادات لذلك سعت لبناء نموذج يهدف إلى تنمية عادات العقل لدى الطالبات,  لديهن,
 التساؤل -جديدة أوضاع في الماضية المعارف تطبيق -الحواس باستخدام المعلومات جمع هي:
 التصورو  اإلبداع -ووضوح بدقة والتواصل التفكير -التبادلي التفكير -المشكالت وطرح

 تجربتها خالل من– التفكير, حيث وجدت الباحثة حول التفكير -بمرونة التفكير -التجديدو 
طرق التدريس التقليدية ال تتناسب مع مادة العلوم القائمة على التجربة العلمية  أن -كمعلمة

علوم, ومستوى بكافة وسائلها وأدواتها, مما يؤثر على المستوى التحصيلي للطالبات في مادة ال
 . الدافعية والتشويق لديهن

الطلبة  مستوى  رفع بشكل عام إلى يهدف تدريس العلوم في استخدام النماذج البنائية إن
 مستوى  على ذلك انعكاس مدى عن التساؤل الضرورة من أصبح وقد, وربطهم بالمادة العلمية

 في الدراسة فكرة تولدت هنا نوم, التفكير ونوعيته, وعلى تطوير العادات العقلية لدى الطلبة
 المنتج العقل عادات بعض تنمية في( فسر – الحظ - تنبأ) نموذج أثر عن الكشف ضرورة
 .بغزة األساسي السابع الصف طالبات لدى

 :الدراسة مشكلة
 :التالي الرئيسي السؤال في الدراسة مشكلة تتحدد

 بمادة العلوم المنتج العقل اتعاد بعض تنمية في فسر( -الحظ -)تنبأ نموذج توظيف أثر ما
 األساسي؟ السابع الصف طالبات لدى

 :التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال هذا من ويتفرع

 وحدة في األساسي السابع الصف طالبات لدى تنميتها يجب التي المنتج العقل عادات ما .1
 للمادة؟ الفيزيائية الخصائص

 العقل عادات بعض على تؤثر التي فسر( -ظالح -)تنبأ لنموذج األساسية المالمح ما .2
 للمادة؟ الفيزيائية الخصائص وحدة في األساسي السابع الصف طالبات لدى المنتج
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 طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,05مستوى ) عند إحصائياً  دالة فروق  توجد هل .3
 بعض اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات ومتوسط التجريبية المجموعة
   ؟المنتج العقل عادات

 :الدراسة فروض
 :التالية الفرضية صياغة تم الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 درجات متوسط بين( α ≤ 0,05مستوى ) عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال -
 اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات
 .المنتج العقل عادات بعض

 :الدراسة أهداف
 تسعى الدراسة لتحقيق عدة أهداف وهي:

 تنميتها يجب الواردة في وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة, والتي العقل عادات تحديد .1
 .للمادة الفيزيائية الخصائص وحدة في األساسي السابع الصف طلبة لدى

 بعض على تؤثر فسر( التي -الحظ -)تنبأ لنموذج األساسية المالمح على التعرف .2
 الخصائص وحدة في األساسي السابع الصف طالبات لدى المنتج العقل عادات

 .للمادة الفيزيائية
 بعض تنمية على التدريس فسر( في -الحظ -)تنبأ نموذج توظيف أثر الكشف عن .3

 .األساسي السابع الصف طالبات لدى العلوم لمادة المنتج العقل عادات
فسر( لمادة العلوم للصف السابع, ويمثل  -الحظ -بأبناء دليل للمعلم يوظف نموذج )تن .4

 إطار عام يستخدمه المعلمون.

 :الدراسة أهمية
 ترجع أهمية الدراسة إلى االعتبارات التالية:

 قد مما العقل, عادات على بالتركيز التربوي  المجال في العالمية االتجاهات الدراسة تواكب .1
 على والتركيز المنتج, العقل عادات ضبع تتضمن بحيث العلوم مناهج تخطيط في يفيد

 .العلوم مناهج في توظفها التي األنشطة
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 نموذج باستخدام العلوم تدريس تتضمن لدروس نماذج الدراسة هذه تقدم أن المتوقع من .2
 .العلوم لمعلمي الدورات ومعدي التربويين المشرفين تفيد فسر(, قد -الحظ -)تنبأ

 إعداد عند العلمي البحث طلبة منه يستفيد قد العقل لعادات اختباًرا الدراسة توفر سوف .3
 . البحثية أدواتهم

 تدريس في استخدامها ضرورة وعلى العقل, عادات على التعرف في العلوم معلمي تفيد قد .4
 العلوم.

 :الدراسة حدود
 في هذه الدراسة بالحدود التالية: ةلتزم الباحثتسوف 
 م.2016 -م2015 الدراسي العام من لاألو  الدراسي الفصل في الدراسة هذه أجريت -
 الرافدين بمدرسة األساسي السابع طالبات الصف اقتصرت هذه الدراسة على عينة من -

 طالبة. 83, بلغ عددها (أ) األساسية
 الثالثة الوحدة تدريس فسر( في -الحظ -نموذج )تنبأ استخدام على الدراسة اقتصرت -

 . األول" العامة "الجزء ومالعل كتاب من( للمادة الفيزيائية الخصائص)

 :الدراسة مصطلحات
 ُتعرف الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائيًا كما يلي:

 :(فسر -الحظ -تنبأ) نموذج -

 بما التنبؤ منهم تطلب ثم الطالبات, تفكير تتحدى مشكلة المعلمة تقدم أن يتطلب نموذج
 ليتبع ذلك النشاط, ءإجرا طريق عن المالحظة مرحلة تأتي ثم تنبؤاتهن, يبررن  وأن يحدث
 .الجديدة للمعرفة للوصول بالتوقعات والنتائج للمشاهدات ربط

( وهو اختصار POE(, أو نموذج )Woodsويشار لهذا النموذج أيضًا باسم نموذج )
–PREDICT–OBSERVEباستخدام الحروف األولى السم النموذج باللغة االنجليزية )

EXPLAIN.) 
  المنتج: العقل عادات -

 استخدام على االتجاه هذا ويقوم سلوكياته، لنمط واضحة سمة يعطى الفرد لدى عقلي اتجاه
  المطلوب الهدف تحقيق إلى للوصول منها واالستفادة السابقة للخبرات الفرد
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 :العقل عادات تنمية -

 الخصائص) لوحدة دراستها خالل العقل عادات من الطالبة ستكتسبه ما مقدار هو
 التي تمو  العلوم، مادة في األساسي السابع الصف طالبات على مقررةال (للمادة الفيزيائية

جمع المعلومات باستخدام , وهذه العادات هي: تحديدها باستخدام تحليل محتوى الوحدة
التفكير , التساؤل وطرح المشكالت,  تطبيق المعارف الماضية في أوضاع جديدة, الحواس
 .التفكير حول التفكير, التفكير بمرونة, اإلبداع, التفكير والتواصل بدقة ووضوح, التبادلي

 :األساسي السابع الصف -

 األول الصف من تبدأ والتي العام، التعليم مراحل من األساسية المرحلة صفوف أحد هو
 .عادة سنة( 12-13) بين ما الفصل هذا في الطالب أعمار وتتراوح العاشر، حتى
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

 
 

 من خاللها المواضيع التالي: نتناولاإلطار النظري إلى ثالثة محاور,  ينقسم
 المحور األول: البنائية كنظرية في التعلم المعرفي, ومزاياه, ومفاهيمه, وتصميم التعلم تبعًا له.

فسر(, وعيوبه,  -الحظ -)تنبأ أحد نماذج النظرية البنائية وهو نموذج ني: تناولالمحور الثا
 ودور المعلم والمتعلم في هذا النموذج. 

المحور الثالث: مفهوم عادات العقل ووصفها, واألهمية التربوية للعادات العقلية, ودور تدريسها 
 في العلوم.

 

 المحور األول: 
 النظرية البنائية

 مقدمة
 المنحى ويعد في التعليم، بنائيةال الفلسفة إلى الحديثة التدريسية النماذج معظم تستند

 رئيس لتحول نتيجة المنحى هذا ظهر العلوم, وقد تدريس في مناح   من ما عرف أحدث البنائي
 العوامل الخارجية من التركيز تحول إذ الزمن، من الماضيين العقدين التربوي خالل البحث في
 هذه من ذلك وغير األقرانوالمنهاج و  والمدرسة المعلم متغيرات مثل الطالب في تؤثر التي

 التركيز أخذ أي التعليم، هذا في تؤثر التي العوامل الداخلية إلى التركيز هذا ليتجه العوامل،
معرفته : مثل التعليمية للمواقف يتعرض حينما المتعلم عقل داخل ما يجري في على ينصب
 معالجة على ر، وقدرتهالتذك على قدرته وعلى للمفاهيم، سابق بسيط فهم من يوجد وما السابقة

معنى )عبد الطيف,  ذا لديه التعلم وكل ما يجعل تفكيره، وأنماط للتعلم، ودافعيته المعلومات،
 (.74م, ص2011

 من لعدد مظلة هي أو النظريات، من بعدد وتتصل ومقبول، عام فلسفي اتجاه والبنائية
 وتقوم الفاعلة, الفرد مشاركة تستلزم اإلنسانية المعرفة بأن الزعم إلى تشير التي النظريات
 ولكنها, بجمود ُتستقبل ال المعرفة إن تقول: األولى: أساسيتين قاعدتين على البنائية النظرية
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 عليهم ولكن, لطلبةا يدي بين توضع ال األفكار فان, اخر وبمعنى الموضوع؛ إدراك بفعالية تبنى
 ال وأننا التجريبي، العالم تنظيم خالل من تكيفي المعرفة فعل إن تقول: والثانية. مفاهيمهم بناء
 . لخبراتنا التفسيرات نبني ولكننا, الحقيقة نجد

 وأجراؤها اختبارها يمكن المشاهدات وأن المالحظات، تسبق النظرية أن البنائية وتفترض
 على الطلبة العلوم تدريس في جديداً  منحىً  باعتبارها وتقدم النظرية, التوقعات خالل من فقط
 من لديهم تتولد المعرفة وأن الطبيعي، العالم عن مفاهيمهم ببناء يقومون , نشيطون  فكرون م أنهم
 عمودها ينص, أعمدة ثالثة على فلسفتها في البنائية النظرية وتقوم ونشاطهم, تفكيرهم خالل
 المعلم من نقله يتم وال, نفسه للمتعلم المعرفي الجهاز قبل من ذاتياً  يبنى المعنى أن على األول
 نشطة نفسية عملية المتعلم عند المعاني تشكيل أن على الثاني عمودها وينص ,المتعلم إلى

 تقاوم المتعلم لدى المتكونة المعرفية البنى أن فينص الثالث عمودها أما ,عقلياً  جهداً  تتطلب
 .(359م, ص2007كبير )الخوالدة,  بشكل التغيير

: والنماذج التعليمية, مثل التدريسية، جياتاالستراتي من عدد البنائية النظرية من ويشتق
 م,2009وصبري,  ،وغيرها )الحربي الواقعي التعلم , ونموذجVالشكل  وخريطة دورة التعلم،

 (.239ص

 -الحظ -تنبأ)ولعل من أبرز النماذج التعليمية التي تضمنتها النظرية البنائية نموذج 
 (.WOODSوالمعروف أيضَا بنموذج ) (فسر

 :المعرفي التعلم في ظريةكن البنائية
 قد أنها , إذ(التعلم منظوري )والسيكولوجية  الفلسفية زاويتها من المعرفة موضوع تعالج البنائية إن

 عملية في نظرية اعتبارها ويمكن لموضوع المعرفة، تناولها عند معاً  الزاويتين بين جمعت
أكدها عبد  التي اآلتية تراضاتاالف خالل من وذلك المعرفة، في كونها نظرية من أكثر المعرفة
 :(107م, ص2001السالم )

 .التوجيه وغرضية ومستمرة نشطة بنائية عملية التعلم -

 .حقيقية مهمة أو بمشكلة هيواجَ  عندما الظروف أفضل للمتعلم تتهيأ -

 .اآلخرين مع اجتماعي عملية تفاوض خالل من لمعرفته الفرد بناء إعادة التعلم عملية تتضمن -

 .المعنى ذي التعلم لبناء أساسي شرط للمتعلم سابقةال المعرفة -
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 م,2001 عبد السالم،) الفرد خبرة مع تتواءم تكيفات إحداث التعلم عملية من الهدف -
 (.107ص

 :العلوم تدريس في البنائية مزايا
 الحوار يعتمد االعتيادي الذي المنظور عن العلوم تدريس في البنائي المنظور يختلف
 للمعاني بنائهم إعادة ثم المتعلمين ضرورة بناء على تؤكد للتعلم البنائية نظرةال والمناقشة, إن

 تدريس في البنائية العالم، وعليه نذكر بعضًا من مزايا بكيفية عمل المتعلقة بأفكارهم الخاصة
 :(77م, ص2011طيف, ل)عبد ال ومنها العلوم،

 .وينفذ األداء بحثوي يستكشف الذي فهو التعليمية, العملية محور هو المتعلم -

 .العلم عمليات ممارسة فرصة المتعلم يمنح -

 .العلماء بدور القيام فرصة المتعلم يمنح -

 يجعله مما المعلم, أو مع المتعلمين من اآلخرين مع والحوار للمناقشة فرصة المتعلم يعطى -
 .السليمة الحوار لغة ويكسبه نشيطًا,

 البنائي للفكر تبعاا التعليم تصميم
وفًقا  التعليم تصميم تعكس التي العناصر بلورة في التعليم تصميم معالم تحليل ساهم لقد

 :اآلتي النحو على وذلك البنائي، للفكر

 :التعليمية األهداف: أوالا 

بحيث  والطالب، المعلم عليها يتفق عامة أغراض صورة في التعليمية األهداف تصاغ
شخصية  أغراض إلى باإلضافة للتعلم، فكهد لتحقيقه الطالب جميع يسعى عاًما غرًضا تشمل
 .(15م, ص2008)قشطة,  بمفرده متعلم كل تخص

 :التعلم محتوى : ثانياا

 التالميذ احتياجات من تنبع حقيقية مشكالت عن عبارة غالًبا التعلم محتوى  يكون 
 .(15م, ص2008)قشطة,  وبيئتهم

 :التدريس استراتيجيات: ثالثاا

 بمواقف مشكالت الطالب وضع على البنائي للنموذج اً قوف التدريس استراتيجيات تعتمد
 والتعاون فيما والتنقيب واالستكشاف البحث خالل من له حلول إيجاد فيها يحاولون  حقيقية،
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للنموذج  اً وفق التدريس استراتيجيات تعتمد بينما ,الحلول لهذه الجماعي والتفاوض بينهم
بالحاسوب  والتعليم المبرمجة، بالكتب التعليم ثلم الفردي، التعليم استراتيجيات على الموضوعي
 .التعليمية الفيديو بأشرطة والتعليم الصوتية، التسجيل بأشرطة والتعليم الشخصي،

 ويمكن أن نجمل استراتيجيات التدريس في النظرية البنائية كالتالي:

 .المتعلم إلى المعرفة نقل طريق عن يتم ال التعليم -

 حلها يحاولون  مشكلة بمواقف الطلبة مواجهة على تقوم ريسيةالتد االستراتيجيات أفضل -
 . والتفاوض بالبحث

 صلة وذات حقيقية، التدريس أثناء الطلبة بها يواجه التي المشكالت تكون  أن يفضل -
 .وواقعهم بحياتهم

 .البنائية على القائم التعليم في أساسي أسلوب المفاهيمي التغيير -

 االستراتيجيات على أمثلة كلها( في) وأشكال المواءمةو  والتمثيل المفاهيمية الشبكات -
 .البنائية على القائمة التدريسية

 نظر وجهة من المهمة التدريسية األساليب من كاربالس ودورة والمشروعات التعاوني التعلم -
 .البنائية

 يف متعددة مصادر ويستخدم بينها ويكامل المختلفة المعرفة فروع بين يربط البنائي التدريس -
 .التعلم

 (.انتظار وقت) اإلجابة في للتفكير مناسبا وقتا الطلبة إعطاء يجب السؤال طرح بعد -

 تناقضات تثير أن يمكن خبرات في ينخرطون  الطلبة جعل على الجيد التعليم يقوم -
 .(14, صم2002)الوهر,  حولها نقاش إدارة ثم ومن األولية، فرضياتهم مع( تتناقض)

 :المتعلم دور:  اا رابع

للتفكير  ممارسته خالل من يتعلمه لما المكتشف الصغير العالم دور المتعلم يتقمص
ومشارك  لمعرفته بان أنه إلى باإلضافة التعلم، مهام مع لخبراته معنى عن باحث فهو العلمي،

 .وتقويمه التعلم إدارة مسؤولية في

 ويمكن إجمال مظاهر التعلم في النظرية البنائية كالتالي:

 يبني المعرفة بنفسه اعتمادا على خبرته.كل متعلم  -
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 المتعلم نشط يسعى إلى بناء معنى لخبرته. -

 المتعلم مسؤول عن تعلمه بدرجة كبيرة، والبيئة أحد المحددات لهذا التعلم. -

نما يعيد بناءها في ضوء معرفته السابقة  - المتعلم ال يستقبل المعلومات بصورة سلبية، وا 
 وخبراته.

 إلى تعزيز من الخارج ليتعلم. قد ال يحتاج المتعلم -

يفترض في الطالب أن يكون أقل اعتمادا على المعلم، وال يستحسن أن يسأل المعلم مباشرة  -
, م2002)الوهر,  عن رأيه في المشكالت التي تعترضه لشعوره بأن ذلك من مسؤوليته

 .(13ص
 :المعلم دور: اا خامس

مهام  إلنجاز المطلوبة والمواد ألدواتا وتوفير التعلم بيئة تنظيم في المعلم دور يتمثل
 احتياطياً  اً مصدر  يعتبر كما المعرفة، لبناء ومساعد ميسر فهو الطالب، مع بالتعاون  التعليم

بيئة  وينظم يخطط فالمعلم وتقويمه، التعلم إدارة عملية في اً ومشارك األمر، لزم إذا للمعلومات
عدة  يمارس البنائي للفكر اً وفق فالمعلم ,لديهم نىمع ذي تعلم لبناء ويرشدهم تالميذه ويوجه التعلم
 :يلي فيما تتمثل أدوار

وقبول  الرأي عن التعبير وديمقراطية العقلي االنفتاح جو فيها يشيع بحيث التعلم لبيئة منظم .1
صدار المخاطرة،  .القرارات وا 

 .األمر لزم إذا للمعلومات احتياطي مصدر .2

منه  يتعلم ورشة في المعلم كحال ذلك في حاله ن ويكو  الخبرة، الطالب منه يكتسب نموذج .3
وتحت  أمامه المهام ببعض بالقيام يكلفون  ثم بالتلمذة، يسمى ما أو أوالً  بمالحظته الصبيان
 .ذلك بعد الوقت معظم بمفردهم للعمل ينطلقون  ثم منه، دقيقة مالحظة

 .الطالب مع بالتعاون  لتعليما مهام إلنجاز المطلوبة والمواد األجهزة،: التعلم, مثل ألدوات موفر .4

 .(15م, ص2008)قشطة,  وتقويمه التعلم إدارة عملية في مشارك .5
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 :التعليمية الوسائل: اا سادس

 خاللها من يتم والتي التفاعلية المتعددة الوسائل استخدام على البنائي النموذج يركز
 بالتفاعل تعلمللم يسمح بما الخ،... والنص والصورة الصوت عناصر من كل دمج وتوظيف
 .(16م, ص2008)قشطة,  للتعلم متعددة مسارات والدخول في

 :التقويم: اا سابع

على  االعتماد ويكون  المعيار، ومرجعي المحك مرجعي التقويم نمطي البنائيون  يقبل ال
للتقويم  اً دور  البنائيين بعض يولي كما الذاتي، التقويم أو البديل التقويم أو الحقيقي التقويم
 . ينيالتكو 

 االستطالع وطبيعة المتعلمون  اكتسبها التي المعارف قياس البنائي التقويم إن وظيفة
 عملية في يتم وهو تدريسه، يتم الذي للمحتوى  المفهومي والتركيب به المتعلمون  ينخرط الذي
 (.427م, ص2001ناصر، ) عنه منعزالً  وليس التعلم

ناء العمل خاصة ضمن اإلمكانات أهمية التقويم التكويني اث علىوتؤكد الباحثة 
التحكم أكثر في وقت الحصة, وعدم االنجراف مع البسيطة المتاحة للمعلم, مما يسمح له 

التجارب الخاطئة, أو االنجراف مع حماسة الطالب للتعلم وتجربة أكثر من مهارة, دون مالحظة 
 الوقت أو الفروق الفردية خاصة في حالة العمل ضمن مجموعات.

 : البنائية النظرية استخدام ومتطلبات مقتضيات
 : عةدة ومنها عوامل يقتضي العلوم تعلم في البنائية النظرية استخدام إن 

 يمكن وحينئذ لمعرفته، تالميذه من تلميذ كل بناء كيفية المعلم يعرف أن الضروري  من -1
 سئلةاأل بعض المعلم يقدم بأن ذلك ويتم ,الجديدة الخبرة يكتسب أن تلميذ كل مساعدة
 من الجديد بالموضوع عالقة لها وبنيات سابقة خبرة لديه كان إن توضح التي الكاشفة
 . عدمه

 بمثابة تعد والتي لذلك الكاشفة األسئلة بعض بتنفيذ المعلم قيام يستلزم بالضرورة وهذا
 . السابقة خبراتهم ومدى المتعلمين مستوى  له توضح استبانة

 لكي حدة على تالميذه من واحد كل مع البنائية العملية يف المعلم يتفاعل أن الضروري  من -2
ضفاء المعلومة تشكيل على التلميذ ويساعد ,المعرفة ببناء منهم كل يقوم كيف يرى   صفة وا 
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 التوجيهات لبعض المعلم استخدام خالل من منهم لكل تروق  التي وبالطريقة عليها، الذاتية
  .(356-355م, ص ص2005)عبد الهادي,  البسيطة

 : اآلتي يستلزم البنائية مع التعامل إن

 . سطحية بطريقة المفاهيم مع التعامل وعدم التعمق ضرورة -

 أو الخاطئة التفسيرات عن واالبتعاد للمفاهيم الصحيح والتأويل التفسير إلى االتجاه -
 . (البديلة)

 السابق ةالخبر  استخدام على النظرية هذه تقوم حيث الذات، حول التمركز في اإلفراط عدم -
 اآلخرين، على تطبيقها يحاول خاطئة خبرة منهم لكل يكون  وقد المتعلمين، عقول في بناؤها
 الخاطئة االنفرادية المفاهيم بناء تمنع التي االجتماعية التفاعالت من تزيد أن يجب وهنا

 . (56م, ص2008)المطرفي, 

 تقول الحديثة لنظرياتا  نجد السابق، في سائداً  كان ما خالف علىأنه  وترى الباحثة
 بل ,المدرس أمام وكرره حفظه ولو حتى المتعلم سمعه ما على بناء يتم لن الحقيقي التعلم بأن
 بالبيئة متأثراً  داخلياً  معلوماته يبني الشخص أن( البنائية) النظرية ومنها النظريات هذه تؤكد

 وليس المعلومة فهم في وخصوصية طريقة متعلم لكل وأن واللغة، والمجتمع به المحيطة
 للمتعلم المعلومات إرسال في المدرس فانهماك إذن …المدرس يريد كما تكون  أن بالضرورة
 .المتعلم عقل في يريدها كما المعلومة بناء في مجدياً  يكون  لن وتكرارها وتأكيدها

 :البنائية النظرية على القائمة التدريس نماذج بعض
 ذكر كما النماذج هذه أهم تحديد ويمكن لنظريةا على القائمة التدريس نماذج تتعدد

 : التالي في( 783ص ,م1998) سعوديو  ,(95, صم2003) وزيتون  زيتون 

 . (Posner Model بوسنر) المفهومي التغير نموذج -أ

 (..Trwobridge and Bybee M وبايبي تروبردج) البنائي التعلم نموذج -ب

 .( .Grayson Wheatly Mوتيلي جريسون ) المشكلةةة حةول المتمركةز المرتكز التعلم نموذج -ج

 .(.Atkin and Karplus M وكاربلس اتكن) التعلم دورة نموذج -د

 . (.Appleton M ابلتون ) البنائي التحليل نموذج -هة

 . (.Osborn and Wittrock M) التوليدي النموذج -و
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 .(.John A Zahoric M) البنائي زاهوريك جون  نموذج -ز

 (.الخليلي) الواقعي وذجالنم -ح

 (..Woods M) وودز نموذج -ط

 القيام من الطالب تمكن إجراءات كونها عن تخرج ال السابقة البنائية النماذج وجميع 
 التعلم عنده ويحدث بنفسه، المعرفة ليستنتج فيها الفعالة ومشاركتهم العلمية المناشط من بالعديد

 .له المعرفية البيئة تنظيم إلى تؤدي متقدمة لمستويات

 -وسنتطرق في المحور الثاني للنموذج األخير )نموذج وودز( والمعروف بنموذج )تنبأ
 فسر(. -الحظ

 المحور الثاني: 
 فسر( -الحظ -نموذج )تنبأ

 
 التعليم األنموذج على ويؤكد البنائية، النظرية من (فسر -الحظ -تنبأ) نموذج ينبثق

 إذ األساسية، ال يهمل المهارات بينما المعرفة، وتطبيق اللواالستد والفهم التفكير وعلى البنائي
 الصف في المعلم يعد لم هذا وفي بنفسه، معرفته يبني )المتعلم( أن ترى  التي الفكرة على يعتمد
 يختلف المعرفة بناء أن ذهنه في يضع أن المعلم لها، وعلى ميسر هو بل للمعرفة، ناقالً  البنائي
 بأن الماهر المعلم يهتم كما المشاركة، ودرجة واالهتمام، رفة السابقة،المع باختالف الطلبة عند

 أن إال خاطئة، أو بديلة أو ساذجة أو مكتملة غير سابقة معرفة لديهم أن يكون  يمكن الطالب
 (.24م, ص2007 وتكوينه )زيتون، الفهم بداية في وتسهم والمدركات، التصورات جميعها توجه

نما أصبحت وترى الباحثة أن عملية ا لتدريس لم تعد وظيفتها تزويد المتعلم بكم من المعارف وا 
عملية هدفها تمرير الطلبة بالخبرات والنشاطات التي تصل بهم إلى تفهم العلم كبناء معرفي 
منظم وتساعدهم على التفكير واإلبداع واكتساب مهارات التعلم الذاتي وتوظيف ما اكتسبوه في 

في حياتهم, وذلك في محاولة للنظر إلى الخبرات المتكونة عند حل ما يواجههم من مشكالت 
الطالب بواسطة تجاربهم االجتماعية والتأكد من مدى توافقها مع المعرفة العلمية فالطالب يعيش 
في عالم من التأثيرات الحسية فهو يرى, يشم, يلمس, يتذوق منذ طفولته وهو لحظيًا يطلق 

يكون مفاهيم ويحاول ربطها مع بعضها البعض لتساعده على حواسه في العالم الذي يعيش به و 
 تفسير العالم المحيط به, وقد يصيب في بعضها ويخطئ في كثير منها.
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 (:فسر -الحظ -تنبأ) نموذج نشأة
 البيت في طفليه درسكان يُ  (, عندماRobin woodsلدى ) نموذجال هذا فكرة بدأت

 الظواهر ومحاوالت تفسيرهم والكتابة، القراءة في ةاألساسي المهارات تعلمهم بكيفية عجبأُ  حيث
 تبايناً  وجد حيث للعلوم علماً مُ  أصبح عندما عدة سنوات بعد اإلعجاب هذا تبلور وقد الطبيعية،

 في الرغبة لديه فأصبح عجب بتفسيراتهم،أُ و  االبتدائي الخامس الصف في تالمذته تفسيرات في
 عمليًا. وتجريبها عليها االطالع

 م, وهو أستاذ1991( عام Richard Thorleyااليام ) أحد ( فيWoods) التقى
 ( حولRochesterجامعة ) بإشراف عمل ورشة يدير كان والذي الفيزياء، علم في متخصص

 في موضوع اختيار عن مناقشتهما نتائج وتمخضت الخاطئة، المفاهيم وتصحيح العلوم تعلم
 كنزع الكهرباء في العلوم بعض حول لطفل الفطريةا نظريات عن للكشف أسئلة وأعدا الكهرباء،

 ضمن التدريس وكان الكهربائية، الدائرة األسالك من أحد قطع أو المصابيح، أحد فتيلة
 :الخطوات اآلتية وفق وعلى صغيرة مجموعات

 .دراستها المراد بالظاهرة التنبؤ  -

 .نبؤاتهم()ت أساس على التجارب يجربون  جعلهم خالل من النتائج مالحظة  -

 من النظريات االنتقال في مساعدتهم وجب التجريبي الدليل مع نظرياتهم تعارضت إذا  -
 .الصحيح العلمي التفسير الى الخاطئة

( 3) مدة االبتدائي الخامس الصف تالمذة ( معThorley( و)woodsعمل ) أستغرق 
 المفاهيم لبعض م الخاطئالفه تعديل في تحسناً  النتائج وأظهرت الكهرباء، موضوع حول أسابيع

 (.woods, 1994, p.33-34) الفيزيائية
م, والتي تمت بناء على 1996ثم جاء كل من )وايت( و)غنستون( في دراستهم عام 

 -م, والذي نتج عنه رؤيتهم الخاصة لنموذج )تنبأ1992استخدامهم لنموذجهم الخاص عام 
 Whiteمناقشتها ) على ولتشجيعهم لبةيحملها الط التي األفكار فسر( والهادفة لتقصي -الحظ

& Gunstone, 1996( والتي اتفقت في شكلها العام مع نموذج ,)Woods والذي سمي )
 على اسمه, وبذلك نستطيع الحديث عن كال النموذجين كنموذج واحد.

 تعلم في تؤثر التي الخارجية العوامل من التركيز أن هذا النموذج يحول وترى الباحثة
 هذا ليتجه العوامل، هذه من ذلك وغير األقران والمنهج والمدرسة المعلم متغيرات مثل الطالب
 يجرى  ما على ينصب التركيز اخذ أي. التعلم هذا في تؤثر التي الداخلية العوامل على التركيز
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 فهم من يوجد وما السابقة معرفته: مثل التعليمية للمواقف يتعرض حينما المتعلم عقل بداخل
 ودافعيته المعلومات، معالجة على وقدرته التذكر، على قدرته وعلى للمفاهيم، سابق ساذج
 كل بأن التسليم على البنائية وترتكز. معنى ذا لديه التعلم يجعل ما وكل تفكيره، وانماط للتعلم،

 التعلم عن به خاص منظور لتكوين يدفعه مما له، معنى ذا يصبح المتعلم بواسطة يبنى ما
 .الفردية والخبرات لمنظوماتا خالل من وذلك

 (فسر -الحظ -تنبأ)مفهوم نموذج 
 يشكل عملية بوصفه نظرتها للتعلم، إلى باالستناد بالبنائية، النموذج هذا ارتباط يظهر

 معرفته بناء من الطالب تمك ن أن ذلك السابقة؛ على معارفه اعتماداً  المعرفية بنيته بها المتعلم
 وهكذا عند الضرورة؛ وتصويبها يمتلكها، التي المعرفة اجعةمر  منه يتطلب ذات معنى بصورة
 على يقوم العلوم تدريس في توجه أي في أمرًا جوهرياً  يعد القبلية الطلبة تصورات استنباط فإن

 يحملها طلبتهم، التي المفاهيم عن الكشف على المعلم البنائية تشجع البنائية، وبذلك النظرة
 .حولهم الحالي للعالم تصورهم بناء في تساعدهم خبرات تقديم وعلى

 استخدامه عند ،(فسر –الحظ -تنبأ) نموذج عليها يشتمل التي المهمات فإن هنا من
 وتبريرها خصوصًا، الفردية المتعلمين أفكار في اكتشاف تساعد التعاوني، أو الفردي التعلم في
 المالحظة مرحلة أفضت إذا األولية، أفكاره كل منهم مراجعة كذلك والتبرير، التنبؤ مرحلة في
 .Kearney & Treagust, 2004, p)المتعلم  قدمها التي التنبؤات التناقض مع بعض إلى

620.) 

 من المهمة هذه وتتطلب بالتنبؤ؛ ثالث تبدأ مهمات النموذج هذا وفق المتعلمون  ينفذ  
 إتاحة يجب ليهوع تنبؤاتهم حوله، سيقدمون  الذي المعروض، الموقف لطبيعة فهماً  المتعلمين
 لفهم المهمة. حوله أسئلة لتوجيه لهم الفرصة

 الشروع قبل التنبؤ دعته لهذا التي واألسباب تنبؤه، منهم كل يقدم أن يجب كما
 المناسبة المعرفة بشأن قرار باتخاذ المتعلم أن التزام أولهما: لسببين وذلك اختباره، بإجراءات

 نحو (المالحظة) النموذج من الثانية المهمة في يوجهه التنبؤ، صحة كدليل على بها لألخذ
 سماع عند التغيير إلى تعرض المالحظات عدم لضمان وتدوينها تنبؤه، لدعم مالحظات إجراء
 الفهم، عندما عن الكشف في قيمتها تفقد اآللية أن وثانيهما؛ عن مالحظاتهم، اآلخرون  يقوله ما
 .ومبرراتها قةالساب معرفته بين الربط من المتعلم يتمكن ال
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 ما وبين به التنبؤ ما تم بين( ُوجد إن) التناقض حل المتعلمين على الثالثة، المهمة وفي
 بعين األخذ على تشجيعهم يتطلب مما للطلبة، صعبة بالنسبة المهمة هذه وتعد. مالحظته تمت

الفهم  عن في الكشف المرحلة هذه ألهمية وذلك بها، يفكروا أن يمكن أي احتماالت االعتبار
 .(81م, ص2008)المحتسب, 

 من السليم التنبؤ ثناء حول أي تقديم عدم المعلم على يتوجب النموذج هذه ووفق
 من تنفيذها تسبق فترة في والمهام العروض عليه تنفيذ يتوجب كما كانت، طريقة وبأي الطالب،
 من جسوراً  أن يبني أيضاً  المعلم واجبات ومن الفيزياء، مختبر أو الصفية، داخل الغرفة الطلبة
 الوقت وفي رأيهم، إظهار في بكامل الحرية الطلبة ليشعر الطلبة، وبين بينه واأللفة الثقة

 .المناسب

 إال نظرهم, لوجهات بمثابة تحد ألنها للطلبة مثيرة النتائج تكون  أن النموذج هذا ويؤكد
 الطلبة بين الشائعة نظرال وجهات أن هي النموذج وفق هذا العمل تواجه قد التي المشكلة أن

 التناقض إزالة يجعل عملية مما وأحداث، مواقف بعدة التنبؤ بسبب السابق في قد تشكلت تكون 
 من مزيد اقتراح يتم أن ُيفترض لذلك بالقضية السهلة، ليست ومالحظاتهم الطلبة تنبؤات بين

 .((Pabellon, 2005, p15من المعلم  والمهام التجارب

 االستقصائية، األنشطة أثناء (فسر -الحظ -تنبأ) استراتيجية خداماست للمعلم ويمكن
ثم  تعلمه، المراد العلمي المفهوم حول البداية في الطلبة على تساؤل بطرح المعلم حيث يقوم

يطلب منهم تنبؤ ما يحدث في الظاهرة العلمية موضع االستقصاء, وا عطاء تفسير مسبق 
اء معتمدين على أنفسهم, فيالحظ الطلبة ما يحدث أثناء لتنبؤاتهم, ثم يقوم الطلبة باالستقص

خير, فإما يتم ول, وتفسيرهم األنشاطهم االستقصائي, ثم يعطوا تفسيرًا, ويقارنوا بين تفسيرهم األ
 خيرة.ول, ولبناء عليه, أو يقوموا بتعديل تفسيراتهم األتأكيد التفسير األ

اختبار للفروض العلمية ولكي يقرر  هو (فسر -الحظ -تنبأ)إن ما يتم في استراتيجية 
الطلبة قبول أو رفض الفرضية, البد من جمع البيانات للوصول إلى نتائج معينة, حيث أن 
سؤال التنبؤ األول بمثابة فرض علمي يختبر من خالل األنشطة االستقصائية, لذلك يرجع فكر 

إلى بناء المتعلم معرفته بنفسه, فسر( إلى الفكر البنائي الذي يرتكز  -الحظ -أاالستراتيجية )تنب
وتعديل الفهم الخطأ الذي يتكون لدى المتعلم مسبقًا عن المفاهيم العلمية التي يتعلمها )قباجة 

 (.87ص م,2014وعدس, 
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 فسر( في ضوء النظرية البنائية: -الحظ -أسس نموذج )تنبأ
فرعية التالية كما وقد تطرق إلى هذه األسس العديد من الباحثين واشتقوا منها األسس ال

 (:54م, ص2010أوردها نمر وناطور )

 تبني التعلم وليس التعليم. -

 تشجع وتقبل استقاللية المتعلمين. -

 جعل المتعلمين مبدعين. -

 تشجع البحث واالستقصاء. -

 تؤكد على الدور الناقد للخبرة في التعلم. -

 تؤكد على حب االستطالع. -

 تأخذ النموذج العقلي للمتعلم بالحسبان. -

 كد على االداء والفهم عند تقييم المتعلم.تؤ  -

 تعمل على استخدام المصطلحات المعرفية مثل التنبؤ, واإلبداع, والتفسير. -

 تأخذ بالحسبان كيف يتعلم المتعلم. -

 تشجع المتعلمين على االشتراك في النقاش.  -

 فسر(: -الحظ -مراحل نموذج )تنبأ
 :هي متتابعة مراحل ثالث من النموذج ويتكون 

 :(Prediction) لتنبؤا-1

 بما ويتنبؤوا للدراسة الخاضعة الظاهرة يصفو أن التالميذ من يطلب المرحلة هذه وفي       
 كل يتشارك حيث, العمل فرق  في ذلك ويتم. عنها سابقة معرفة من لديهم ما على بناءً  يحدث
 . (364ص م,2007)الخوالدة,  متعاون  كفريق العمل في أربعة أو ثالثة

 ( أهم خطوات مرحلة التنبؤ في اآلتي:2011عادة )ولخص س

 جمع المعلومات حول موضوع ما, مع ربط ذلك بالخبرات السابقة. -

 تحليل البيانات والمعلومات, مع البحث عن أنماط وتصنيفات ممكنة لها. -
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 التنبؤ بالنتائج المتوقعة من البيانات والمعلومات التي تم طرحها وتصنيفها. -

 التنبؤ بدقة عالية. تطبيق خطوات مهارة -

الحكم على فعالية األعمال التي تم تطبيق مهارة التنبؤ فيها, في ضوء ثالثة أسئلة مهمة  -
هي: ما الذي تم فعله حتى اآلن؟ وما الذي لم يتم إنجازه بعد؟ وما الذي يمكن فعله مع 

 ( 562م, ص 2011)سعادة,  األشياء المتبقية بطرق جديد ومختلفة؟

  :(Observation) المالحظة -2

 وقوانينها، اسبابها اكتشاف بغية االحداث او للظواهر مضبوط منظم مقصود انتباه وهي       
 عليها، التدريب من للطلبة البد عملية تدريبات الى وتحتاج الطالب، من واعيا تخطيطا وتتطلب

 من ويطلب ى،اخر  واجهزة بأدوات واالستعانة المختلفة حواسه استعمال الطالب من تستلزم كما
 الخبرة مع توقعاتهم بربط فيبدون  التوقعات، صحة من للتحقق التجارب تنفيذ المجموعات

 اذا اما السابقة بمعرفته ثقته تعززت تنبؤاته مع متفقة النتائج كانت فاذا التجريب، من المباشرة
 اضطراب الى فيؤدي السليم غير السابق الفهم بسبب وذلك متعارضة، التنبؤات النتائج كانت
 ،(239ص م,2013 زاير،) الصحيح بالفهم واستبداله الخاطئ الفهم تعديل الى يقود فكري 
 المعلومات نأو  النشط، التعلم سلوبأ تحقيق على تعمل كونها بالمالحظة التدريس هميةأ  وتعود
 خرى،األ التفكير مهارات من للكثير السليم ساساأل تشكل بواسطتها عليها الحصول يتم التي
 .(177ص ،م2013 والصباغ، ،سعادة) المختلفة ومهاراته التفكير عمليات بالتالي يفيد امم

 فإذا التنبؤات, صحة من للتحقق التجارب تنفيذ المرحلة هذه في المجموعات من وُيطلب
 التنبؤات كانت إذا ولكن, بمعرفتهم الطلبة ثقة تعززت, التنبؤات مع متفقة النتائج كانت

 سوى  أمامهم اخر خيار من هنالك فليس, السليم غير السابق الفهم حالة في وذلك, متعارضة
  م,2005 عبدالهادي,النجدي، وراشد، و المعاصرة ) العلمية النظريات تقوله ما إلى التحول
 (. 468ص 

  :(Explanation) التفسير -3

قة, الساب نظرياتهم على بناءً  النتائج شرح المجموعة إلى الطلب المرحلة هذه في يتم
 وعليه, العلمية النظريات مع المتفق السليم الفهم إلى الطلبة لنقل المرحلة هذه في المعلم ويتدخل
النجدي، وراشد، ) المرحلة هذه في المجموعات أفراد عند للمفاهيم النهائي الفهم تقويم

 .(469ص  م,2005 ,وعبدالهادي
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 تم التي الجديدة بالخبرات رتبطالم المبدأ أو المفهوم إلى المرحلة هذه في المتعلم ويصل
 تم ما عرض المجموعات من مجموعة لكل يسمح حيث السابقة, المرحلة في إليها التوصل
 األساليب وكذلك إليها، توصلوا التي الحلول ويعرضون  الزمالء، مع اكتشافه أو إليه التوصل

 من العديد مون المتعل يكتسب المرحلة هذه وفى الحلول, هذه إلى للوصول استخدموها التي
 التي كانت واألسئلة إليها، التوصل تم التي المعرفة متعلم كل يشرح حيث االتصال، مهارات
 والتعاون  المشاركة مهارات من العديد يكتسبون  كما عنها, بحث التي والفروض اهتمامه محل

 .باألنشطة قيامهم أثناء وذلك المرغوبة النتائج إلى للوصول المسئولية وتحمل

 والمعلم الدراسة، موضوع المفهوم إلى الطالب يتوصل حتى المناقشات المعلم قودي وقد
نما للطالب، المفهوم ال يذكر هنا  يذكر أو  فحسب - المناسبة العلمية الصياغة لهم يعطى وا 
 إلى بأنفسهم الوصول من المتعلمون  يتمكن لم إذا ما حالة للمفهوم, وفى العلمي المصطلح لهم

 هذه في المعلم فإن االستكشاف، مرحلة في الحسية بخبراتهم العالقة ذات ادئوالمب المفاهيم
 من أو الشفهي، الشرح خالل من سواء المفهوم بهذا مباشرة المتعلمين تزويد إلى يضطر الحالة
 المعرفة مصادر من ذلك غير إلى أو تعليمي فيلم أو والمراجع الكتب إلى إحالتهم خالل

 للموضوع فهمهم مدى لبيان حدة، على كل منظومية مخططات بعمل بالطال يكلف ثم المباشرة
م, 2004محمد, المعرفية ) بنيته في طالب كل يدركها كما للمعارف المختلفة العالقات وألنواع
 .(8ص 

 طريق عن المعنى المتعلم تضمن أن يبني  -كما ترى الباحثة–إن هذه المراحل الثالث 
 بتوليد المعرفية, كما يقوم المتعلم بنيته في السابقة والمفاهيم يدةالجد المفاهيم بين عالقات تكوين
 المتعلم بها, ويستخدم المرتبطة الخطأ الفهم أنماط لتصويب المفاهيم بين والعالقات المعاني
 المعرفة بين المعنى وتوليد تعلمها التي المعلومات بين العالقات ليكون  التفكيرية العمليات
 .سابقةال والخبرات الجديدة

 فسر(: -الحظ -نموذج )تنبأبأسباب االهتمام 
  , م1998) ارضة أوجزهةا كثيةرة ألسباب فسر( -الحظ -االهتمام بنموذج )تنبأ ويرجع

 :التاليضوء عرضه للنظرية البنائية ك في(  5-4ص ص 

 التركيز تدعم تربوية اتجاهات ظهور على ساعدت المعرفي واالنفجار المعلوماتية الثورة 
 . العقلية والعمليات المعرفة على
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 التعلم لعملية المصاحبة والعمليات العليا العقلية بالمهارات المرتبطة التربوية البحوث نتائج 
 . للبنائية دافعة قوة أعطت

 حيث بياجيه، السويسري  العالم قدمه ما خاصة فيه، الحادثة والتطورات المعرفي النفس علم 
 . وسيكولوجية معرفية جذور لىإ تستند تربوية تطبيقات إلى أدت

 ساعد الذي المعرفي اإلدراك وتطور البشري  العقل محاكاة على مقدرته في الحاسوب ثورة 
 . واستخدامها المعلومات مع الفرد تعامل كيفية حول تصورات إعطاء في

 ساعدتالتي  الحاسوب، تقنية في التطوراتأن من دواعي االهتمام كذلك  وترى الباحثة
 وحل البيانات من ضخمة قاعدة واستقصاء فحص من المتعلم تمكن متقدمة برامج إنتاج في

 .البديلة التعليمية النظم لتصميم الالزمة األدوات للمنظرين قدمت أخرى  جهة ومن المشكالت،

 (فسر -الحظ -تنبأ)مميزات نموذج 
 للنموذج عدد كبير من المميزات, نذكر منها:

التفسير,  -المالحظة -ب للعمليات العقلية الثالث: التنبؤيساهم النموذج في ممارسة الطال -
 مما يؤدي إلى فهم أعمق للمادة الدراسية, وينعكس على التحصيل الدراسي.

 يساهم في بلورة وتشكيل بنية أساسية للعمليات العقلية لدى مجموعات التعلم. -

داخلة الدقيقة, ينمي التفكير الحسي من خالل التنبؤ وموازنة ذلك التنبؤ من خالل الم -
 وتفسير نتائج التنبؤات والمالحظات.

إن ممارسة الطالب العملية للتفسير العلمي لما يالحظونه, يجعل التعلم ذا معنى قائم على  -
 الفهم الصحيح.

إن تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة أثناء العمل أهمية كبيرة تكمن في تبادل وجهات  -
جراء الموازنات النظر, والتصورات المسبقة, واالستفاد ة من مميزات الموقف التعليمي, وا 

 والمناقشات والتفسيرات, مما ينعكس على الفهم السليم للمادة العلمية.

فاعلة في عملية يجعل الطالب محور العملية التعليمية, بحيث تكون له مشاركة إيجابية و  -
 (.211ص م,2010والخيالني,  ،التعلم )المعموري 

عن طريق التعاون مع بعضهم البعض, ومع المعلم, ويشتركون  يجعل المتعلمين يعملون  -
 في مسؤولية التعلم.
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يكون التركيز في التعلم على تطبيق المعلومات والمهارات في سياق الخبرات الحياتية  -
 الحقيقية.

يتم التركيز فيه على مستويات التفكير العليا, وعلى جمع المعلومات وتحليلها وتركيبها من  -
 (.33ص م,2012ة )القبالن, مصادر متعدد

 كما تضيف الباحثة:

 تنفيذهم خالل وذلك أصالة، األكثر والتفكير المرن  بالتفكير بالقيام للطالبالنموذج  يسمح 
 .التوسعي التفكير لمرحلة

 الجديدة والخبرات المعلومات بربط الطالب قيام خالل من وذلك معنى ذا التعلم يجعل 
 .السابقة بمعلوماتهم

 العلمية المفاهيم عن الطالب لدى الخطأ الفهم اطأنم يصوب. 

 

 فسر(: -الحظ -عيوب نموذج )تنبأ
للنموذج بعض الضوابط التي تجعل من الصعب تطبيقه أو االستفادة منه على النحو 

 :ومنها مما يشكل عيوبًا للنموذج األمثل

 معظم , خاصة إذا كان على المتعلمين ضغوطًا قد ال يقدرون عليها يفرض النموذج
 التعلم. يئيالمتعلمين في الصف قدراتهم األكاديمية منخفضة أو من بط

 .تحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها 

  إذا كان موضوع الدرس يتطرق إلى حقائق جزئية تتطلب الحفظ أو يصعب اكتشافها من
 قبل المتعلم.

 .إذا كان عدد المتعلمين في الصف كبيرًا 
 لمواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ المتعلمين عدم إمكانية توفير مصادر التعلم وا

 المطلوبة ألنشطةا
  إذا كان هدف المعلم األساسي هو تدريس أكبر عدد ممكن من المعلومات في الدرس

 الواحد.
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  مدونة االتجاهات الحديثة في طرق  ت المتعلمين على االنضباط الذاتياضعف قدر(
 .(2016\7\25تاريخ الزيارة: التدريس, 

 التاريخي، التركيب نواتج منها أكثر المعرفية العمليات نواتج في حصر النموذجين 
 . والثقافي واالجتماعي،

 وكذلك يقال، فيما بصراحة يتحكم فإنه أنفسهم؛ عن التعبير فرصة طالبه المعلم منح مهما 
 لما صدى وجود بعدم يشعرون  الطالب يجعل مما لها التوصل يتم التي القرارات في يتحكم
 . يرونه

 أن اإلعدادية بالمرحلة للطالب يمكن فكيف الطالب؛ بواسطة بناؤها يمكن المعرفة كل ليس 
 والصخور النارية، الصخور من األرضية القشرة تتكون : مثل لمعلومة بنفسه يصل

 الرسوبية؟ والصخور المتحولة،
 يريدون  والمعلمين ءفاآلبا التعليم؛ في البنائي للنموذج االجتماعي التقبل مشكلة أيضاً  هناك 

 جيل من الثقافي التراث وينقل المعرفة، بأساسيات الطالب يزود تعليماً  األولى بالدرجة
 . التعليم في البنائي النموذج أساسيات في واضحاً  يبدو ال أمر وهو –آلخر

 باألدوار للقيام مؤهلين غير أنهم أهمها من لعل عدة ألسباب البنائي للتعلم المعلمين مقاومة 
 ليتولى ناضجاً  متعلماً  البنائي التعلم يتطلب لذلك الجديد، هذا عليهم يفرضها التي الجديدة
 .(45-44 م, ص2002 )اللزام, تعلمه مسؤولية

 باستخدام التدريس أمام مثل عقبةت مدارسنا معظم في الفصول كثافة أنوترى الباحثة 
 الفصل في الطالب تقسيم ذجالنمو  بهذا التدريس يتطلب فسر(, حيث -الحظ -)تنبأ نموذج
 إذا صعباً  يعد مما طالب( 6-4) عددها يتراوح صغيرة عمل مجموعات إلى( المختبر) الدراسي

 . مدارسنا معظم في الحال هو كما طالبًا،( 40) من أكثر على يحتوي  الفصل كان

 شأن ذلك في شأنه نسبياً  طويل وقت إلى يحتاج النموذج هذا باستخدام التدريس نكما أ
 لةه، المحدد الوقت في الدراسي المقرر تغطية عدم إلى يؤدي مما االستكشافية، التدريس طرق 

 .جميعها وليس المفاهيم بعض تقديم على النموذج باستخدام  التدريس يقتصر وبالتالي

 والوسائل باألدوات مهيأة معامل وجود على النموذج باستخدام التدريس يعتمدوأخيرًا 
 خاصة ,المدارس من كبير عدد في الحالي الوقت في يتوافر ال ما وهو ,لعلوما لتدريس الالزمة

  في ظل الظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها مدارس القطاع.

  :فسر(-الحظ-)تنبأ دور المعلم في نموذج
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تحديد دور المعلم البنائي والذي يتلخص يمكن والنظرية البنائية في ضوء مراحل النموذج 
 ط التالية: بالنقا

 .يصبح أحد المصادر التي يتعلم منها المتعلم وليس المصدر الرئيسي للمعلومات 

 .يدمج المتعلمين في خبرات تتحدى المفاهيم أو المدركات السابقة لديهم 

 .يشجع روح االستفسار والتساؤل من خالل أسئلة تثير التفكير 

 .يشجع المناقشة بين المتعلمين 

 ة عن الحركة والتفاعل والتفاوض االجتماعي.يسمح بوجود ضوضاء ناجم 

 .ينوع في مصادر التقويم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية 

  ,(.24م, ص 2015يتسم بالذكاء في انتقاء أنشطة التعلم )أبو جلنبو 

 تسةهيل وهةي لةةه األساسةية جانب الوظيفةة إلى وللمعلم في هذا النموذج عددًا من األدوار
 :هي األدوار وهذه بنائها على التالميذ عوتشجي المعرفة

 المناشط من مجموعة يقدم نماذج، يعطي يوضح، شخصاً  ولكن محاضراً  ليس: مقدم 
 .للتالميذ المباشرة  الخبرات تشجيع يتم وبذلك للتالميذ، والبدائل

 يتفاعلوا لكي التالميذ أفكار ليوضح شكلية وغير شكلية بطريقة يعمل شخص: مالحظ 
 .التعليم بدائل يعطي ولكي سبة؛منا بطريقة

 عن المفاهيم وبناء واختبارها األفكار تكوين يثير شخص: مشكالت ومعطى أسئلة مقدم 
ثارة األسئلة طريق  .المالحظة من تنتج التي المشكالت وا 

 كافية بحرية يسمح بينما التالميذ، يفعله ما ودقة فائقة بعناية ينظم شخص: بيئي منظم 
 .حقيقي الكتشاف

 اإلنسانية العالقات نمو على التعاون  يشجع شخص: عامة عالقات حدوث على عدمسا 
 .الفصل داخل الموجود التنوع مع بالصبر ويتصف

 خبرة ذو شخص: للتعليم مرجع. 

 أنماطاً  ويبنون  أفكارهم بين روابط عمل على التالميذ يساعد شخص: للنظريات باني 
 (.36ص ,م2003, زيد أبو) البيئية معلوماتهم تمثل معرفية
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 حاًل وأنه تتطلب مشكلة بوجود  وتوعيته المتعلم تحضير في أساساً  المعلم تدخل ويهدف
  حل عن البحث على يحفز للمشكلة المعلم ففهم ذلك, إلنجاز مناسبة استراتيجية الى بحاجة
 أكثر الداخلي الحافز أن التعلم حول النفسية البحوث بينت مناسبة, وقد مراحل يتطلب والحل
 على للحصول بنفسه المتعلم يبذله الذي خارجية, فالجهد عوامل عن الناتج الحافز من فعالية
 وهذا, المعارف على للحصول الجهد هذا بذل  على أجبر  لو مما بكثير  وأفيد  أعمق تعلم
,  التأطير هيئة) المعلم غير  توفيره ألحد ال يمكن, بحت  بيداغوجي أساسًا بمجال يتعلق األمر
 . (34-33م, ص 2000

 بتوجيه ويقوم عليها، يعنفهم وال تالميذه أخطاء أن على المعلم أن يتقبل وترى الباحثة
رشاد توجيه تحت بأنفسهم األخطاء تصحيح إلى التالميذ  اإلجابة إلى التوصل لطريقة منه وا 

                                       . الصحيحة

  فسر(:-ظالح-)تنبأ دور المتعلم في نموذج
في ضوء مراحل النموذج والنظرية البنائية يمكن تحديد دور المعلم البنائي والذي 

 : يتلخص بالنقاط التالية

 .نشطًا يناقش ويحاور ويضع فضيات ويستقصي 

  نما بشكل اجتماعي عن اجتماعي فالطالب ال يبدأ ببناء المعرفة بشكل فردي فحسب, وا 
 طريق الحوار والتفاوض االجتماعي.

 ردًا مبدعًا فالطلبة يحتاجون ألن يبتدعوا المعرفة, وال يكفي بافتراض دورهم النشط فقط, ف
 .(24م, ص 2015)أبو جلنبو,  كما قال بياجيه: إن الفهم يعني اإلبداع واالختراع

فرد نشط يتميز ك (فسر -الحظ -تنبأ)أن دور المتعلم وفق نموذج  وترى الباحثة
، ويسجل المالحظات، ويناقش ويضع التوقعات، وينفذ التجارب بدع، يطرح األسئلةواجتماعي وم

 زمالئه في المالحظات التي توصل إليها ويفسرها.

 فسر(: -الحظ -محددات استخدام نموذج )تنبأ
 بالرغم من أهمية هذا النموذج إال أن استخدامه ما زال محدودًا بسبب:

 دعم مفاهيمهم.أن الطالب قد يركزون في المشاهدات على األحداث التي ت 

 .النتائج يمكن أن تتأثر بضعف مهارات المشاهدة عند الطالب 
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  إن وجهات النظر الشائعة بين الطلبة تكون قد تشكلت في السابق بسبب التنبؤ بعدة مواقف
وأحداث مما يجعل عملية إزالة التناقض بين تنبؤات الطلبة ومالحظاتهم ليست بالقضية 

 السهلة.

 عب عليهم تفسير توقعاتهم.الطالب الصغار من الص 

 .)ال تناسب جميع المواضيع مثل عالم الحياة )ال يجرى به تجارب لحظية المشاهدة 

 .بعض األبحاث تقول أن الطالب يتعلمون أفضل إذا كانت المشاهدات متفقة مع توقعاتهم 

 .بعض األبحاث تقول أن الطالب يتعلمون أفضل إذا كانت المشاهدات متفقة مع توقعاتهم 

 ي المدارس االبتدائية كتابة اإلجابة أو الرمز والذي يعتبر ضروري للوصول إلى اإلجابة ف
 يعتبر المشكلة عند عدة طالب.

  ,(.22م, ص2013ردة الفعل الشفهية بحاجة إلى قدرة جيدة في اإلدارة الصفية )أبو حجلة 

مشاهدات الطلبة ن أن من العوامل التي قد تشكل محددات الستخدام النموذج أوترى الباحثة 
, تتأثر بمعرفتهم ومعتقداتهم السابقة حيث أنهم يشاهدون ما يريدون أن يشاهدوا خالل التجربة

 .كما أن الطلبة يتأثرون بالطالب القائد في المجموعة وقد يملي عليهم رؤيته وتفسيره

 

  المحور الثالث:
 عادات العقل

 :العقل عادات مفهوم
 فقط، الصحيحة اإلجابة ذات المحددة النتاجات على تركز مالتعلي في التقليدية النظم إن

 من يتمكن ال عندما اإلجابة عن البحث بمرونة للطالب تسمح العقل عادات إن حين في
 ترتب تعلميه – تعليمية استراتيجيات عن بالبحث المعرفي االتجاه اهتمام بدأ هنا من. معرفتها
 التربوية البرامج إعداد خالل من ,التفكير مهارات ةممارس على تشجع التي البيئية الطلبة أوضاع
 تشكيل إلى تؤدي أن المؤمل من البرامج هذه إن إذ قوي، تجريبي نظري  إطار إلى تستند التي

 الذهنية العمليات إلى وصوالً  ,البسيطة الذهنية بالعمليات بدءاً  الذهنية العمليات من مجموعة
 تصبح بحيث ,الفكري  نتاجه تطوير من الفرد تمكن ياتعمل عنها ينتج بحيث والمعقدة، الراقية
 . واألكاديمية العملية حياته مناحي شتى في الفرد يستخدمها عقلية عادات
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 األفكار إنتاج إلى تقود أن النهاية في يؤمل تتابع ذات تطورية عملية إن عادات العقل
 تقود فهي وبالتالي ،قيموال تجاهاتاالو الميول  تتضمن العقل عادات كما أن المشكالت، وحل
 ميوله على بناءً  العقلية تصرفاته في انتقائي فالفرد لذا مختلفة، تفضيالت من أنماط إلى

 . (233ص م,2012وقيمه )طراد,  واتجاهاته

 عملية خالل من المكتسب السلوك من األحيان غلبأ  في واع غير نمط هي العادة و
 تقوده للفرد الذكية األداءات من نمط هي العقل عادتو  العقل، في تؤسس فإنها وبالتالي التكرار،

 المعرفية االستراتيجيات من عدد بتنمية االلتزام إلى العقلية العادات إنتاجية, وتدعو أفعال إلى
 عليه يعتمد متكرر ثابت شيء  –معروف هو كما – والعادة العقلية، العادات اسم عليها أطلق
 إلى وتحويلها تنميتها على التركيز ينبغي تربوية ثوابت لوجود دتستن العقلية العادات إن إذ الفرد،
 الحديثة التربية دعوت جاءت المنطلق هذا ومن .المتعلم حياة في ثابت ومنهج متكرر سلوك

 االستيقاظ على المرء يعتاد فكما والنوم، والشرب األكل عادات مثل العقلية العادات تكون  نأل
 العقلية االستراتيجيات استعمال على يعتاد أن فينبغي الوضوء، عند السواك استعمال وأ مبكراً 
 . (65ص م,2010أعماله )نوفل,  من عمل بأي يقوم أن قبل

 وقد تناولته، التي واالتجاهات النظر، وجهات بتعدد العقلية العادات تعريفات تعددت
 للعادات ددمح بتعريف يخلص بها، كي جاءوا لمن وفقا تقسيمات عدة إلى ةالباحث هاتقسم

 : البحث هذا في العقلية

 أفعال إلى المتعلم يقود الذكية السلوكيات من نمط العقلية العادات أن يرى :  األول االتجاه -
 أن شريطة والتساؤالت المشكالت، من معينة أنماط إلى الفرد الستجابة نتيجة تتكون  وهى ،

 Perkins) وتأمل وبحث، ،تفكير إلى بحاجة التساؤالت إجابات أو المشكالت حلول تكون 
,2001. P12)، 1796) مان هوريس األمريكي المربي مقولة مع التعريف هذا يتفق-

 في و خيطاً  يوم كل إليه نضيف غليظ حبل) عن: عبارة العقلية العادات بأن( 1859
 بأهمية االعتقاد على يتوقف العقلية العادات نحو التوجه وأن نقطعه، أن يمكننا ال النهاية

 يستطيع اإلنسان بأن الذهن، واالعتقاد قبضة في تكون  أن يمكن بأنها واالعتقاد ادات،الع
 .(45م, ص2004قطامي، )بأهدافه  يتعلق ما انجاز

 األنماط أي حول اختيارات صنع تتضمن تركيبة، العقلية العادات أن يرى :  الثاني االتجاه -
 خبرة أو ما مشكلة مواجهة عند معين، وقت في استخدامها ينبغي التي الذهنية للعمليات
 و فاعلة، بصورة الذهنية العمليات الستخدام مهارات من عاليا مستوى  تتطلب جديدة،
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 هذا مع ويتفق ,(Feuerstein & Ennis,1999, p.43) عليها تنفيذها، والمحافظة
 من بؤالتن على القدرة: بأنها العقلية العادات يعرفا حيث كاليك و كوستا التعريف في االتجاه
 العمليات من األكفأ و األفضل، النمط الستخدام المناسب بالوقت السياقية التلميحات خالل
 لفاعلية الفرد وتقييم جديدة، خبرة مواجهة أو مشكلة، حل عند األنماط من غيره من الذهنية

 ونح به التقدم و تعديله على قدرته أو غيره دون  الذهنية العمليات من النمط لهذا استخدامه
 .(Costa & Kallick,2000, p.11) مستقلة تصنيفات

 قيم أو مبدأ على بناء الفرد يتخذه الذي الموقف هي العقلية العادات أن يرى : الثالث االتجاه -
 و األنماط، من غيره من أكثر مفيد الموقف هذا تطبيق أن الشخص يرى  حيث معينة،
 هذا ومن عليه، المداومة و ةبفاعلي السلوك تطبيق في المهارة من مستوى  ذلك يتطلب
 وليس المعرفة، المتعلمون  به ينتج الذي األسلوب تؤكد العقلية العادات أن يتضح التعريف

   .(22م, ص2005وعمور،  قطامي،) سابق نمط على إنتاجها أعادة أو لها استذكارهم على
 التالي التعريف إلى تتوصل السابقة، للتعريفات اوفهمه ،ةالباحث استقصاء خالل ومن

 االتجاه هذا ويقوم سلوكياته، لنمط واضحة سمة يعطى الفرد لدى عقلي اتجاه: )العقلية للعادات
 (.  المطلوب الهدف تحقيق إلى للوصول منها واالستفادة السابقة للخبرات الفرد استخدام على

 :العقل عادات عليها تقوم التي االفتراضات
 األساس تشكل االفتراضات من مجموعة هناك أن (9م, ص2012يوسف, ) ى ير 
 عادات يمتلك وجعله عالية، فاعلية ىإل بالعقل للوصول العقل، عادات ىعل للتدريب النظري 
 :وهي أداء، إلى أقصى به تصل متقدمة ذهنية

 عالية بكفاءة تشغيلها يمكن التفكير الة العقل. 

 نريد كما إدارته ونستطيع العقل، نمتلك جميعنا. 

 وتعديله وادارته ذاتياً  وتقييمه للعقل، الذاتي للتوجيه فيةالكا القدرة لدينا. 

 وادارته الذهن تشغيل نتاجات إلى للوصول العقل عادات تعليم يمكن. 

 كل  في األداء في كفاءة ىأعل إلى للوصول تراوالمها العادات من مجموعة تحديد يمكن
 .عادة

 الذهنية  بالطاقة نمده أن طيعونست العقل، مع بتعاملنا جديدة عادة أية نضيف أن نستطيع
 .أعلى أداءً  لنتوقع
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  شرط  التساؤالت، أو المشكالت من أنماط إلى الفرد الستجابة نتيجة العقلية العادات تتكون
 .عميق وتفكير واستقصاء بحث ىإل تحتاج التساؤالت جاباتا  و  المشكالت حلول تكون  أن

 دراسية مادة ضمن الذهنية ادةالع امتالك لتحقيق التعليمية المواقف بعض تنظيم يمكن 
 محددة.

 ومحاولة  تأثيرها، ىمد لمعرفة المختلفة وسلوكياتها العقل عادات استخدام في التأمل يجب
 .مستقبلية تطبيقات نحو بها للتقدم تعديلها

 قابلة  فهي التعلم، أثر انتقال ىعل والقدرة للمعرفة، التكاملية النظرة علي العقل عادات ترتكز
 .اخر سياق ومن أخرى، إلى مادة من لالنتقال

 العادات  إلى البسيطة والمهارات العادات من الذهنية والمهارات بالعمليات االرتقاء يمكن
 .التعلم إدارة مهارة إلى الوصول حتى تعقيداً  األكثر

 :العقلية العادات تصنيف
  ذلك ظهر حيث المعرفي، النفس علماء تركيز و اهتمام محط العقل عادات انتك

  هايرل قام فقد التربويين، الباحثين من عدد بها قام التي واألبحاث، الدراسات خالل
(Hyerle,1999, p12 )من عدد منها يتفرع رئيسة، أقسام ثالثة إلى العقلية العادات بتقسيم 

 األسئلة، طرح مهارة منها ويتفرع التفكير، خرائط) :التالي النحو على الفرعية العقلية العادات
 التالية، العادات منها ويتفرع الذهني العصف -المعرفة وراء ما ومهارة العاطفية، مهاراتوال

 العادات منها ويتفرع الرسوم، منظمات -الخبرة وتوسيع االستطالع وحب والمرونة، اإلبداع،
 فقد( (Daniels,1994, p23 دانيال أما ،(والدقة الضبط، والتنظيم، المثابرة،) :التالية العقلية

 واالستقالل العقلية، والعدالة العقلي، االنفتاح) :هي أقسام، أربعة إلى العقلية العادات سمق
 Marzano)واخرون  مارزانو صنف وقد ،(النقدي االتجاه أو االستفسار إلى والميل العقلي،

et.al , 2003, p31 )وعلى العقل، منفتح) :إلى( المنتج العقل عادات) الخامس البعد مكونات 
 نحو على وتندمج وتوسعها، وقدراتك معرفتك حدود وتدفع أفعالك، فاعلية وتقوم تفكيرك،ب وعي
 وتوصل ،(مباشر نحو على واضحة غير الحلول أو اإلجابات تكون  حين حتى مهام في مكثف
 :الخبرة ذا تميز العقلية العادات من عدد تحديد إلى( Paul et al,2000, p33)  واخرون  باول
 والمثابرة، الراجعة، للتغذية والحساسية تقليدية، غير بطريقة المواقف رؤيةو  للدقة، السعي)

 عشرة بست قائمة( (Costa & Kallick,2000, p43 كاليك كوستا وقدم ،(االندفاعية وتجنب
 بمرونة، والتفكير بتفهم، واإلصغاء بالتهور، والتحكم المثابرة،) :هي القائمة وهذه للعقل عادة
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 المعارف وتطبيق المشكالت، وطرح والتساؤل الدقة، أجل من والكفاح كير،التف حول والتفكير
 باستخدام البيانات وجمع ودقة، بوضوح والتوصيل والتفكير الجديدة، المواقف على الماضية
 مخاطر على واإلقدام التبادلي، والتفكير للتعلم، والمستمر الدائم واالستعداد الخمس، الحواس
يجاد ورهبة، بدهشة االستجابة ،يبداعاإل يروالتفك القدرة، مسئولة , وهي العادات التي (الدعابة وا 

 .سنتناولها بالدراسة ألهميتها التربوية

  العقل عادات وصف
 سلوكاً  عشر ستة يستخلصا ( أنCosta & Kallick, 2000) وكاليك كوستا استطاع

 :اداتالع لهذه وصف يلي وفيما الفعال, للمفكر أو الفعال للتفكير ذكياً 
 ,تكتمل أن حين إلى إليهم لةالموك بالمهمة يلتزمون  أنهم األكفاء األفراد طبيعة من: المثابرة -1

 .عملهم سير تعترض التي للصعوبات بسهولة يستسلمون  وال

 قبل ويفكرون  متأنون  أنهم المشكالت بحل المتصفين األفراد صفات من: بالتهور التحكم -2
 وأ هدف وأ عمل، خطة وأ ما لمنتج رؤية يؤسسون  فهم اليوبالت ما، عمل على يقدموا أن

 . يبدؤوا أن قبل اتجاه

 وطاقاتهم وقتهم من كبيراً  جزءاً  العالية الفعالية ذو الناس يمضي: وتعاطف بتفهم اإلصغاء -3
 وأ اخر شخص إلى اإلصغاء على القدرة إن النفس علماء بعض ويعتقد اإلصغاء، في

 . الذكي السلوك أشكال أعلى حدأ تمثل وفهمها اآلخر صالشخ نظر وجهة مع التعاطف
 بيانات يلتقون  عندما ارائهم تغيير على القدرة لديهم المرنون  األفراد :بمرونة التفكير -4

 مختزنة ذخيرة على ويعتمدون  واحد، ان في متعددة وأنشطة مخرجات في ويعلمون  إضافية،
 . المشكالت حل استراتيجيات من

 التفكيرية لمهاراتهم يخططون  أنهم األذكياء الناس طبيعة من: التفكير وراء ما التفكير -5
 المرء يصبح أن يعني المعرفي فوق  والتفكير ,جودتها ويقيمون  فيها ويتأملون  واستراتيجياتهم

 . اآلخرين على ولتأثيرها ألفعاله إدراكاً  أكثر

 منتجاتهم، لتفحص كافياً  وقتاً  ن يأخذو  الدقة يقدرون  الذين األفراد: الدقة جلأ من الكفاح -6
 التي والرؤى  النماذج ويراجعون  بها االلتزام عليهم ينبغي التي القواعد يراجعون  تراهم حيث
 منتجاتهم إن من ليتأكدوا استخدامها يجب التي المعايير وكذلك إتباعها، عليهم يتعين
  .(114-111ص ص  م,2005قطامي, وعمور, ) تامة موائمة المعايير تلك توائم النهائية
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 على العثور على وقدرته نزوعه المميزة اإلنسان خصائص من :المشكالت وطرح التساؤل -7
 الفاعلون  المشكالت حل على بالقدرة يتسمون  الذين األفراد ويعرف بحلها، ليقوم مشكالت

 . يعرفون  ال وما يعرفون  ما بين القائمة الفجوات تمال أن نهاأش من أسئلة يسالون  كيف

 التجارب، من يتعلمون  األذكياء األفراد :جديدة أوضاع على الماضية المعارف تطبيق -8
 . تجاربهم منه يستخلصون  ماضيهم إلى يلجئون  تراهم محيرة جديدة مشكلة تواجههم فعندما

 تعزيز في مهماً  دوراً  اللغة تهذيب على المرء مقدرة تلعب: ودقة بوضوح والتوصيل التفكير -9
 ذي عمل ألي المعرفية القاعدة يشكل الذي الناقد التفكير على وقدراته فيةالمعر  خرائطه
 فاعالً  تفكير ينتج أن معاً  ان في الخاصة وتفاصيلها اللغة تعقيدات إثراء شان ومن فاعلية،
 .واحدة لعملة وجهان يعتبران حيث متالزمان، أمران والتفكير فاللغة

 تدخل المعلومات جميع إن األذكياء األفراد يدرك: الحواس جميع باستخدام البيانات جمع -10
 وحادة ويقظة مفتوحة حسية بمداخل يتمتعوا الذين وأولئك حسية، مداخل خالل من الدماغ

 .اآلخرون  يستوعب مما أكثر البيئة من معلومات يستوعبون 

 نتجاتم توليد على الطاقة لديهم األفراد معظم: (التجديد) االبتكار - التصور - اإلبداع -11
 ومن الطاقات، تلك لتطوير الفرص لهم هيئت ما إذا وبارعة وذكية جديدة وأساليب وحلول
 متفحصين مختلفة بطريقة للمشكالت حلول تصور يحاولون  أنهم الخالقين األفراد طبيعة

 .  عدة زوايا من البديلة اإلمكانات
 ويبحثون  يسعون  الذين هم العادة بهذه يتمتعون  الذين الطلبة: ورهبة بدهشة االستجابة -12

 تدل عبارات ويستخدمون  تامة باستقاللية لآلخرين، وتقديمها بحلها ليستمتعوا المشكالت عن
 مفكرون  نهمإ ,(وحدي إليه اهتدي أن أستطيع الجواب لي تذكر ال) استقالليتهم على

 . يفعلون  ما يحبون  مبدعون 
 إال بتهورهم التحكم يتعلمون  الطلبة إلى أن شرناأ نأو  سبق :مسئولة مخاطر على اإلقدام -13

 ,السابق من أكثر عملهم في المخاطرة على دالئل بإظهار ذاته الوقت في يبدؤون  أنهم
 استعداد على نهمأ كما مرة، ألول جديد تفكير أسلوب او استراتيجية تجريب جلأ من وذلك
 . حيالها ينتابهم الشك كان لو جديدة فرضية باختبار للقيام

 عالية التفكير مهارات وتثير بداعاإل على الطاقة تحرر الدعابة إن وجد: الدعابة دإيجا -14
 وعمل البصري، والتصور جيدة عالقات على والعثور بالحذر المقرون  التوقع مثل المستوى 
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 األوضاع إدراك على القدرة الدعابة في االنخراط على المقدرة ذوي  األفراد ولدى تشابهات،
 . لالهتمام ومثير يلوأص مناسب موقع من

 فرد أي من ومادياً  فكرياً  بكثير أقوى  سوياً  أننا المتعاونون  األفراد يدرك: التبادلي التفكير -15
 على المتزايدة المقدرة هو الصناعة بعد ما عصر في التوجهات أهم ولعل لوحده، منا

 األفكار، بريرت على القدرة يتطلب مجموعات في العمل إن. اآلخرين مع باالتساق التفكير
 استعداد تطوير أيضاً  ويتطلب اآلخرين، مع الحلول جياتياسترات صالحية مدى واختبار
 . ناقد صديق من الراجعة التغذية تقبل على يساعد وانفتاح

 المستمر للتعلم مستعدين دائماً  يظلون  األذكياء األفراد: المستمر للتعلم الدائم االستعداد -16
 العادة هذه يمتلكون  الذين والطلبة. لديهم االستطالع بحب مقرونة ابه يتحلون  التي فالثقة
 يحصلوا حتى التساؤالت لطرح يميلون  كما المستمر، التعلم على منفتحين للبقاء يميلون 
 مستوى  معرفة بل شيء كل معرفة ليست الخبرة نأ تماماً  ويدركون  الراجعة، التغذية على
 .(168 -164م, ص ص 2009, وثابت, )قطامي تعقيداً  واألكثر التالي العمل

 في النجاح أو األكاديمي للنجاح وحيداً  متفرداً  عامالً  يعد أن الذكاء ال وترى الباحثة
 بد ال النجاح ولضمان العاطفية، وأ االجتماعية وأ العملية وأ العلمية سواء الحياة شؤون  مختلف

 والتحكم والمرونة، كالمثابرة، ياتهح في يمارسها عقلية عادات إلى الذكية الممارسات تتحول أن
 .وحياته مجاله في النجاح للفرد تضمن التي العقل عادات من وغيرها والتساؤل، التهور في

 بعد المعرفية الحصيلة بزيادة االهتمام إلى التربوية األساليب بعض اتجهت فعندما
 حيث ذلك، من أبعد إلى ليةالعق العادات ذهبت للتعليم، المعرفي بالكم واالهتمام التعلم، عملية
د ذكية سلوكيات هي العقل فعادات المعرفة، عن البحث في الطالب سلوكيات على ركزت  يتعو 
انتاجها, وعليه فقد ركزت  إعادة أو واستظهارها استذكارها وليس المعرفة، إلنتاج الفرد عليه

وهذه العادات  فسر(-الحظ-ونموذج )تنبأالدراسة على ثمانية من هذه العادات التي تتناسب 
 جديدة, التساؤل أوضاع في الماضية المعارف الحواس, تطبيق باستخدام المعلومات هي: جمع

والتجديد,  والتصور ووضوح, اإلبداع بدقة والتواصل التبادلي, التفكير المشكالت, التفكير وطرح
 .التفكير حول بمرونة, التفكير التفكير

العقل المنتجة لدى المعلم وليس فقط لدى  ضرورة توفر عادات كما ترى الباحثة
الطالب, ففاقد الشيء ال يعطيه, كما أن المعلم هو النموذج والقدوة التي يتطلع إليها الطلبة في 

 المواقف العلمية والحياتية المختلفة.
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 :تنميتها في العلوم تدريس ودور العقلية للعادات التربوية األهمية
 مشروع أكد فقد العلوم، تدريس و التربية أهداف من رئيسا دفاه العقلية العادات تنمية يعد 

 وزرعها تنميتها العلوم تدريس يؤكد أن ينبغي عقلية عادة عشرة اثنتي األمريكيين لكل العلوم تعليم
 حدد , كما(AAAS, Project 2061,1995, p54) العلوم تدريس أثناء في المتعلمين نفوس في

 ينبغي التي العقلية العادات مجال في تربوية أهداف ستة يةاألمريك نيوجرسي والية منهاج
 (.Elias ,et al,1997, p44)التالميذ  جميع عند تحقيقها

 األسباب إلى يرجع العقلية العادات تعلم أن( Tishman,2000, p22تيشمان ) ويؤكد
 :التالية األربعة

 والعادات لمواقفا وتؤكد ,الشخصية على تركز نظرة الذكاء إلى العقل عادات تنظر -
 .المعرفية المهارات إلى إضافة ,الشخصية وصفات

 تؤديها التي المختلفة األدوار من عدداً  تضم والتعلم التفكير إلى نظرة على العادات تشتمل -
 .الجيد التفكير في العواطف

 الذكي السلوك سمات من رئيسة سمة تشكل التي الحساسية بأهمية العقل عادات تعترف -
 .اهتمام من تستحقه بما كثيراً  تحظى ال أنها مع

 يبداعواإل النقدي الفكر تدعم التي الفكرية السلوكيات من مجموعة العقل عادات تشكل -
 .بعدها وما وعبرها المدرسية المواضيع ضمن

 ويمكن تلخيص أهمية تنمية عادات العقل في انها تساعد على: 

تالميذ في المستقبل, ومن ثم فهي تؤدي تنمية المهارات العقلية وتعلم أي خبرة يحتاجها ال -
 إلى فهم أفضل للعالم من حولهم.

 اكتساب المتعلم العادات المفيدة له في الحياة كالمثابرة والمرونة والتواصل الناجح. -

 تنظيم عملية التعلم وتجهها. -

 التعلم بكفاءة مع مواقف الحياة اليومية. -

 تلميذ.اختيار اإلجراء المناسب للموقف الذي يمر به ال -

التعامل مع المعلومات من مصادرها المختلفة بصورة جيدة سعيًا وراء تحقيق مستوى أفضل  -
 . (431م, ص2006سعيد, من إدراك وفهم, وتمييز لتلك المعلومات واإلفادة منها )
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تشجيع المتعلم على امتالك اإلرادة تجاه استخدام القدرات والمهارات العقلية في جميع  -
 ة والحياتية, حتى يصبح التفكير لدى المتعلم عادة ال يمل من ممارستها.االنشطة التعليمي

إكساب المتعلمين القدرة على مزج قدرات التفكير الناقد واإلبداعي والتنظيم للوصول إلى  -
 أفضل أداء.

 إتاحة الفرصة للمتعلم لرؤية مسار تفكيره. -

تي يقوم بها, ووفق معايير مساعدة المتعلم على التخطيط بدقة في ضوء متطلبات المهمة ال -
 يضعها بنفسه لتقييم أدائه في ضوئها.

إضافة جو من المتعة على التعلم حيث إن لكل متعلم أن يفكر بطريقته الخاصة مهما  -
كانت غريبة وغير مألوفة لدى اآلخرين, باإلضافة إلى مشاركة باقي التالميذ باالستراتيجية 

 التي استخدمها إلنهاء مهمته.

تعلم على تحمل المسؤولية حيث يطرح المعلم عددًا من المهام, ويتيح الفرصة تدريب الم -
 للمتعلمين ألداء المهام التي تعودوا على أدائها عقليًا.

تدريب المتعلم على العمل في ظروف خاصة كأن يكون عليه إنهاء العمل في زمن قليل أو  -
 (.28م, ص2012أن تحمل المهمة بعض المخاطر )رياني, 

 لدى تنميتها ينبغي لذا العلوم، تدريس أهداف هي أحد العقلية العادات أن لباحثةوترى ا
 المختلفة األمور مع التعامل في العقلية العادات ممارسة على يتعود حتى حياته، طوال المتعلم

 العصر، هذا لدخول المؤهلة المالمح فأحد يثار, أو يقال ما بكل يتأثر فال اليومية، الحياة في
 والعلمية، الفكرية، القضايا في المتناقضات مع للتعامل العقلية العادات ممارسة رةضرو  هو

 .المجتمع في واألخالقية

 عادات العقل وبعض النظريات والتطبيقات التربوية:
مفهوم عادات العقل مشتق من إطار نظري كبير  مكون من مجموعة من 

ذكاء الوجداني, ونماذج معالجة النظريات المعرفية أهمها نظريات الذكاء, ونظرية ال
المعلومات ونماذج ما وراء المعرفة, واألنماط المعرفية والنماذج البنائية ونظرية التعلم 

 (.317-316ص  ص م,2009,ومحمودئج أبحاث الدماغ )الميهي، االجتماعي وأخيرًا نتا
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ومن يمتلك عادات العقل يختلف عمن يمتلك مهارات التفكير فقط, إذ إنه 
ضافة إلى امتالكه المهارات المتنوعة للتفكير والقدرات العقلية, إال أنه يمتلك اإلرادة باإل

والميل الستخدام هذه القدرات والمهارات العقلية في جميع أنشطة الحياة أو جميع المواقف 
 (.428م, ص 2006الحياتية التي يمر بها )سعيد, 

 ت والنظريات التربوية األخرى:وفيما يلي عرض لعالقة عادات العقل ببعض التطبيقا
 عادات العقل ومهارات التفكير واستراتيجياته:أوالا: 

وهي مديرة مدرسة ميدو جلنز االبتدائية في نابرفيل بوالية )في مقالة لها تقول ان كيس 
: "إن اَّألفراد الذين يتصرفون بذكاء قادرون على التفكير بمهارة، فهناك قوة اتصال بين (إلينوي 

العقل وبين نموذج غرس مهارات التفكير في عملية التدريس في الصف، فالعادات هي عادات 
التي توفر الوقود لالنشغال في التفكير االستراتيجي الماهر، ليتمكن المرء من االنشغال بمهارة 
حل المشكالت أو صنع القرارات أو تحليل االفتراضات أو تأكيد مصداقية المصادر، ويجبأن 

بداء حب البحث والمثابرة، فعادات يمتلك المرء  ظهار التعاطف وا  القدرة على تقليل التهور وا 
العقل تقدم النزعات الضرورية لممارسة التفكير الماهر الذي يتطلبه نموذج الدرس ضمن جدران 

 .(12، صم2003وكاليك،  ،الغرفة الصفية وخارجها" )كوستا

ين عادات العقل ومهارات التفكير ( في التفكير العالقة بCostaويعكس نموذج كوستا )
واستراتيجياته، إذ ْشهدت السنوات األخيرة تركيزًا قويًا على غرس مهارات التفكير في المنهج وفي 
التدريس من خالل تشجيع الطلبة على طرح األسئلة حول المعلومات واألفكار المعروفة، كما 

ر المحددة وبناء أو طرح األفكار تساعد عادات العقل على تعلم كيفية تحديد االفتراضات غي
 ,Costa, 1991واآلراء العديدة والدفاع عنها وفهم العالقات بين الحوادث واألفكار المختلفة )

p43 ). 

( أن النجاح في 15 -14ص ص ، 2003وفي التعليق على ذلك ذكر كوستا وكاليك )
ساسية معينة ومتمايزة مثل المدرسة والعمل والحياة يعتمد على اكتساب وممارسة مهارات تفكير أ

التذكر والتصنيف واالستدالل والتعميم والتقييم والتجريب والتحليل، يمكن تعليم هذه المهارات 
بصورة  مباشرة، لكن نادرًا ما تمارس هذه المهارات بمعزل عن الغير، فقليل جدًا من الناس من 

ات المعرفية فتكون ضمن سياق  يذهب لمجرد أن يالحظ أو يقارن أو يبتكر جديداً، أما المهار 
أكبر استجابة لمثير ما، ويتم تنظيمها واستخدامها في مجموعات وتتابعات تسمى عمليات 
معرفية مثل حل المشكالت وصنع القرارات، والعمليات عبارة عن استراتيجيات كبرى ُتستخدم مع 
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المثال قد يقتضي  مرور الزمن وتتطلب وتتضمن مجموعات من المهارات المعرفية، فعلى سبيل
صنع القرار مهارات  معرفيًة عديدة ًمنها: المالحظة بدقة، تخمين األسباب، ترتيب األولويات، 
المقارنة والمقابلة بين اختيارات بديلة، التنبؤ بالنتائج، االستنتاج، وحتى لو كان الشخص ممتلكًا 

ه الفرص التي قد ُتستخدم فيها لهذه المهارات والطاقات التشغيلية يجب عليه أن يكون يقظًا تجا
وأن يكون لديه الميل الستخدامها في الوضع المناسب، لذا فإن تأدية عادة عقلية يقتضي أكثر 

ات إلنجاز الغاية المنشودة، يمن مجرد امتالك هذه المهارات األساسية والسير بها مع السلوك
والتمييز، كذلك فهناك مستوى  ومن المسلم به أن عَّادات العقل تضم الميول والنزعات والوصف

ًأكبر وأكثر إحاطة وتعقيدًا يكمن وراء عادات العقل، ويتقرر أداء عادات العقل ونموها بمدى 
توازن وقوة دوافع خلفية أو قوى ومشاعر ُتدعى حاالت العقل: مصدر الطاقة اإلنسانية الداخلية 

توفر الوقود للميول والعمليات وغير المرئية التي تحفز اإلرادة البشرية، وهي التي تنشئ و 
والمهارات، ومن األمثلة على حاالت العقل رغبة اإلنسان الفطرية في التبادل والتفاعل مع 
الناس، والدافع إلى اإلتقان والفاعلية ورغبته الفطرية في االستكشاف والمقدرة البديعة على 

 التكيف.
 عادات العقل وأبحاث الدماغ:ثانياا: 

مطالبين بإعداد أجيال على قدر عال من الثقافة والعلم، قادرين على أصبح التربويون 
التفكير بذكاء فيما يواجهون من مشكالت وتحديات، مرنين في مواجهة ما قد يأتي به المستقبل 
من احتماالت ي صعب التنبؤ بها نتيجة ًللتفاعل بين العلوم والتكنولوجيا، وما أدى إليه من 

التي لم تهتم بما يدور  -بية، وأدت إلى التغيير من النظرة السلوكية تغييرات انعكست على التر 
إلى النظرية المعرفية، حيث يتم التركيز على كيفية -داخل دماغ التلميذ، وأخضعته لمبدأ اآللية 

ربط المعلومات مع البنية المعرفية، والعمليات العقلية التي تتم في الدماغ؛ فأصبح محور 
علم هو فهم ديناميكية العقل، والمساعدة على تحسين طاقاته وقدراته من عمليتي التعليم والت

خالل العملية التعليمية التعلمُّيةَّ، إذ إن م ن أهم توصيات دراسات تربويات الدماغ البشري رفع 
مكاناته من خالل استخدام استراتيجيات تعليم وتعلم ديناميكية  مستوى كفاءة العقل البشري وا 

الخاليا العصبية، كما أن مَّن نتائج ذلك تحسين نواتج تعلم الرياضيات  تساعد على تشعب
 .(47ص ، م2009)علي،  باستخدام أنشطة قائمة على التعلم المستند إلى الدماغ

( أن هناك العديد من األبحاث لعدد كبير Goleman, 1995, p54كما يرى جولمان )
تي للبشر من خالل بناء معرفة الذات من العلماء يرون فيها أن عادة التحكم بالتهور تأ

والتعاطف والمهارات االجتماعية، وهذا يعتبر أهم شكل من أشكال الذكاء، وعليه يصبح هذا من 
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( فيذكر بأن الدماغ (Lowery, 1998, p12عملية التربوية، أما الوري األغراض المهمة في ال
قة، وأنه يقوم باستمرار بتعديل يعتمد على عادة من عادات العقل، وهي تطبيق المعارف الساب

العالقات الجديدة، وذلك عن طريق استخدام المعرفة الموجودة لديه، ومع اتساع هذه المعرفة 
 بكيفية عمل الدماغ يتم الحصول على المزيد من الدعم بتعليم عادات العقل.

أدى االنفجار الحديث في بحوث علوم األعصاب من تقنية وتطور أن  وترى الباحثة
تنمية ب إلى ربط بعض عادات العقل المنتجةلى زيادة في فهم عمل الدماغ، وقد يدعو ذلك إ

 األطفال فكريا ًمن حيث إنها:
 مصدر للدعم العاطفي االيجابي في تنمية األطفال فكريًا. -
 إثارة لجميع الحواس لدى الطفل، وليس بالضرورة أن تكون كلها في ان واحد. -
 نشطة التي تنمي التفكير عند الطفل.صدورها من تفاعل اجتماعي لأل -
 تنمية للمهارات واالهتمامات العقلية والمادية والجمالية واالجتماعية والعاطفية عند الطفل. -
 .المشاركات النشطة بدال ًمن المالحظة السلبية -

 عادات العقل ونظرية الذكاء المتعدد:ثالثاا: 

 ارس على دمج نظرية جاردنرعمد الكثير من المعلمين والباحثين في عدد من المد
(Howerd Gardner في الذكاء المتعدد مع عادات العقل في العمل، ومع أن عادات العقل  )

ذات صلة وثيقة بالذكاء المتعدد؛ إال أنه يتبين أن هناك اختالفات دقيقة، لذا فإن مزج النظريتين 
ضمن وصفًا لطاقات الفرد في ( تتGardnerمعا ًسينشئ نموذجًا قويًا، كما أن نَّظرية جاردنر )

معالجة المعلومات وتمثيل المعرفة، في حين تصف عادات العقل النزوع والميل والرغبة في 
استخدام ميول معينة، فاألفراد الذين لديهم تفوق في جانب واحد أو أكثر من مظاهر الذكاء 

فإن تعريفات الذكاء  المتعدد لديهم أيضًا الميل لالعتماد واالستفادة من عادات العقل، كذلك
ونظرياته تقودنا إلى االستنتاج بأنه يمكن غرس عادات العقل وصياغتها وتشغيلها وتعليمها 

فكير بحاجة إلى الت وتربيتها وتقييمها، وذلك عن طريق مساعدة األفراد في أن يشعروا بأنهم
 .(17-16، ص م2003وكاليك،  ،)كوستا بمزيد من المرونة واإلبداع

ات العقلية في الوقت الحالي نظرية للتربية وفلسفة تحدد ماذا وكيف يتعلم وتعد العاد
التالميذ؟ وهذه الفلسفة أثرت على مفهوم المعرفة وطرق اكتسابها في معاهد التربية وظهرت 
الفلسفة مع تغير مفهوم الذكاء وماهيته، ورفض الكثير من االتجاهات الحديثة لمفهوم الذكاء 

ء والثبات النسبي للذكاء والتأكيد على تعدد الذكاءات، وأهمية مساعدة الوراثي ونسبة الذكا
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)الربعي، األطفال على اكتشاف ذواتهم ومحاولة تطوير وتحسين ما يتميزون به من كفاءات
 .(85، صم2009

على العالقات المتداخلة بين الذكاء والوجدان وما يتضمنه من مفاهيم  وتؤكد الباحثة 
لتعاطف والمثابرة والدافعيةَّ والتروي   والتحكم في االنفعال وأن أي محاولة  مثل الوعي الذاتي وا

 منها لتحسين الذكاء البد وأن يكون االنفعال جزء ًا 
 عادات العقل ونموذج التعلم لمارازانو:رابعاا: 

تتفق عادات العقل لكوستا وكاليك مع نموذج أبعاد التعلم الذي صممه مارازانو وزمالؤه 
تصور للتعلم وكيفية حدوثه، حيث جعلوا عادات العقل المنتجة اخر تلك األبعاد، فقد  في بناء

 رأوا أنهَّ يمكن تحسين التعلم إذا بني في ضوء التفاعل بين خمسة أبعاد حددها النموذج كما يلي:

  .اتجاهات إيجابية عن التعلم 

  ة من معرفة. تفكير مندمج في اكتساب المعرفة وتحقيق تكاملها مع ما في الذاكر 

  .تفكير مندمج في توسيع المعرفة وصقلها وتنقيتها 

  .تفكير مندمج في استخدام المعرفة على نحو له معنى 

 ( مكونات هذا البعد 1998تكوين عادات عقلية منتجة: وقد صنف مارزانو وزمالؤه )
 –والتفكير الناقد  –إلى ثالث مجموعات، وهي: )التفكير والتعلم على تنظيم الذات 

 والتفكير والتعلم اإلبداعي(

 دور المعلم في تنمية عادات العقل لدى المتعلمين:
(  أحد األسباب الرئيسة لفشل التعليم الرسمي هو: أن ,Lowery 1991يرى لوري )

اَّلمعلمين يبدؤون باألمور التجريدية عبر اللغة بدال ًمن الفعل المادي الحقيقي، وأن عادات العقل 
كمراحل تتبعيه تتفق مع مراحل النمو المعرفي لدى الطالب، وأن المعلمين  من خالل تقديمها

الذين يستخدمون مع طالبهم عادات العقل يقومون باستخدام كل الفرص المتاحة أمامهم لتعليم 
هذه العادات، فنجد أنهم يحاولون أن يدخلوا عادات العقل في كل ما يمر عليهم من مشكالت، 

رارات، أو أعمال محاكاة مع طالبهم تتطلب استخدامًا متواصاًل لعادات أو نزاعات، أو اتخاذ ق
 العقل.

ويمكن للمعلم أن يقوم باألدوار التالية لتنمية عادات العقل لدى طالبه: )سعيد، 
 (:430-428ص ص ، م2006
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 مساعدة المتعلمين على فهم عادات العقل وذلك من خالل ما يلي: -1

  .إدارة حلقة نقاش حول كل عادة 
  .استخدام أمثلة من بيئة المتعلمين ومن واقع ثقافتهم 
  .مشاركة المتعلمين ببعض النوادر الشخصية التي لها عالقة بعادات العقل 
  .مالحظة سلوكيات المتعلمين بدقة وتصنيفها تحت عادات العقل المناسبة 
 دل تكليف المتعلمين بتحديد شخصيات ناجحة، ثم وصف بعض أفعالهم وعاداتهم التي ت

 على ذلك.
  تكليف المتعلمين بتصميم بعض الصور أو الملصقات التي تعبر عن مدى فهمهم

 لعادات العقل.
  االستفادة من شبكات العصف الفكري وكذلك المنظمات البيانية لمساعدة الطالب

 ليتآلفوا وليصبحوا أكثر طالقة بأعمال التوصيل والتواصل وبتشكيل أنماط للمعلومات.

 ين الماهرين أن يؤلفوا ويراقبوا أسئلتهم بهدف إشغال الطالب بواحدة  أو من شأن المعلم
 أكثر من عادات العقل، فهذه األنواع من األسئلة تبني وعيًا قويًا.

مساعدة المتعلمين على تحديد وتطوير االستراتيجيات المرتبطة بتنمية عادات العقل،  -2
 وذلك من خالل ما يلي:

  م رتفع ل توضيح االستراتيجيات المحددة لتنمية عادات استخدام طريقة التفكير بصوت
 معينة.

  مطالبة كل متعلم بمشاركة زمالئه المتعلمين باالستراتيجية الخاصة به لتنمية عاداته
 العقلية.

  تشجيع المتعلمين على إيجاد أمثلة على االستراتيجيات التي ذكروها من واقع بيئتهم
 وحياتهم.

 ات مع اآلباء أو األصدقاء أو غيرهم لمعرفة االستراتيجيات تكليف المتعلمين بعقد لقاء
 التي ينمون بها عاداتهم العقلية.

  يمكن توجيه المتعلمين لتحديد عاداتهم العقلية في بداية كل فصل دراسي ليتم التركيز
 عليها أثناء الفصل.

الل ، من ختهيئة بيئة تعلم صفية ومدرسية تشجع على تنمية واستخدام عادات العقل  -3
 :(301-300، ص م1997مارزانو وزمالؤه، القيام بعمل اآلتي )
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  .تصميم نموذج لعادات العقل 
  .مزج عادات العقل بأنشطة الحياة اليومية واألنشطة الدراسية داخل الفصل الدراسي 
  تطوير وعرض الصور والملصقات وكذلك العروض البصرية التي تعبر عن أهمية

 عادات العقل.
 ن لتوضيح أي العادات العقلية يمكن أن يساعدهم في إنهاء المهمة سؤال المتعلمي

 التعليمية المكلفين بها.
، من خالل قيام توفير الدعم اإليجابي للمتعلمين الذين يظهرون تجاوبا مع عادات العقل -4

 المعلم باآلتي:
  تحديد مهمة تحت مسمى "مالحظي العمليات" وهي عبارة عن قيام متعلمين  بمالحظة

مين اخرين يقومون باستخدام عادات العقل أثناء أداء مهامهم، مع كتابة متعل
 المالحظات لالستفادة منها في مواقف أخرى.

  تكليف المتعلمين بعمل تقييم ذاتي لقدرتهم على استخدام عادات معينة في مواقف
 معينة.

  تقدمه من توفير التغذية الراجعة للمتعلمين أو إعداد تقرير خاص بكل متعلم يحدد مدى
 حيث استخدامه لعادات العقل.

كما يمكن إشغال عقل الطالب من خالل شكل من أشكال التنافر المعرفي: استفازًا 
 ,Costa & Kallick 2وتقصيًا، ويستطيع المعلمون خلق هذا التنافر بواحدة من طريقتين. )

(2003, p35: 

 إثارة مسألة تحتمل عدم اليقين أو التضارب في محتواها. -

 الطالب على إثارة مسائل كهذه أثناء محاولتهم فهم ماي ُقدمَّ لهم. حث -

كذلك فإن تعليم عادات العقل يبدو أكثر وضوح ًا حين يستخدمها المعلمون مع الطالب 
بجعلهم هم الذين يتحكمون بتعلمهم ويديرونه، ويكون  ون المجموعات التي سيعملون بها، 

ل التعلم الذاتي فرصة ثرية لكي يمارس الطالب فيها والموضوع الذي سيدرسونه، وهذا ما يجع
ولعل أحد أهم أهداف غرس عادات العقل هو إرشاد المتعلمين لمعالجة البيانات   عادات العقل.

عن طريق إجراء المقارنات، أو التصنيف أو االستدالل، أو بناء عالقات سببية، لذلك يجب أن 
 عالجتها.تكون هذه المعلومات متوافرة لهم من أجل م
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وهناك عدة طرق لتحقيق توفير المعلومات للمتعلمين في عادات العقل كما وصفها, كل 
 ( وهي: ,1991Costa & Kallickمن كوستا، وكاليك )

 توفير التغذية الراجعة عن أداء الطالب. -
توفير المعلومات الشخصية، التي من الممكن أن تكون على هيئة رسائل موجهة  -

 للطالب.
 صة للطالب إلجراء التجارب، وجمع المعلومات والبيانات بجهودهم الشخصية.إتاحة الفر  -
 إتاحة الفرصة للطالب للوصول إلى مصادر المعلومات. -
 مساعدة الطالب من خالل تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها. -
 التعرف على مشاعر الطالب في جمع المعلومات عن مشكلة ما. -
لمعلومات التي يستخدمونها بعمليات تفكيرية ما، أو مساعدة الطالب على تسمية بعض ا -

بسلوك ما، مثل أن يقال :إن تَّقاسم أقالمك مع اآلخرين يا فالن هو مثال لروح التعاون 
 لديك.

( من خالل التجارب التي  أظهرتها ,1995Kallick, Costaوتوصل كوستا وكاليك )
طبيعية، لذلك فعلى المعلمين أال بعض عادات العقل أنها تتجمع مع بعضها البعض في صورة 

يحاولوا تعليم جميع العادات مرة واحدة، بل عليهم أن ينتقوا العادات التي سيقومون بتعليمها 
 للطالب حسب احتياجاتهم، وحسب محتوى الدرس الذي سيقومون بتقديمه.

( عددا من التجارب التي أجراها بعض المعلمين ومن 2003وقد أورد كوستا وكاليك )
ك: ما جاء في تقرير لفريق قيادة التفكير النقدي من منطقة يوكلير التعليمية في والية ذل

ويسكونسن، حيث وصف الفريق كيف أدخلوا عادات العقل في وحدة دراسية وأسموها المدينة 
الهندسية، وورد في ذلك التقرير قولهم : "سعينا لجعل التفكير عادة من العادات وذلك بوصل 

بصورة متعمدة بكل مجال من مجاالت المحتوى، وعندما كان الطالب ينشغلون عادات العقل 
في المشروع، كانوا يتعاملون مع كل من مفردات ومفاهيم المحتوى ومع السلوكيات الذكية عند 
تطبيقها على ذلك الوضع، ووفرت لنا هذه التجربة فرصة إلجراء تقييم ذاتي باستمرار، ومن 

مفهوم عادات العقل" ما عملناه في مشروع المدينة الهندسية ودمجها باألمثلة على هذه الفكرة 
 .(66، ص م2003 )كوستا،
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كما قام معلم من إحدى مدارس نيويورك االبتدائية بتصميم دروس محددة تتطلب 
استخدام عادات العقل حيث يعطى المعلم طالبه تطبيقًا مباشرًا للعادة في درس يضم كاًل من 

لتي يريد من الطالب أن يستعملوها، فمثاًل نجد أن المعلم قام بتصميم محتوى المحتوى والعادة ا
 .(69ص ، م2003 )كوستا، مة الكسور مستخدم عادة المثابرةقس

ضمن  أنه متى ما أدرك المسئولون عن المناهج أهمية إدراج عادات العقل ةرى الباحثتو 
ستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية، المناهج الدراسية، ثم تم تدريب المعلمين أنفسهم على اال

يفية االستفادة منها في تسهيل عملية التعلم وتفعيل دور الطالب، إذا ما تم ذَّلك فسنرى  ومن َثم كَّ
هذه العادات واقعا ًملموسا ًفي حياة الطالب تثير استعداداتهم وتوجه تفكيرهم وتنمي قدراتهم 

 وتغمر حياتهم بالسعادة والنجاح.

  العقل لعادات التربوية مارساتالم
 ضرورة العقلية العادات تنمية أن (Lowery & Costa, 1999) وليورى  كوستا يرى 

 بيوت من يأتون  التالميذ فبعض عليها، يتدرب لم إذا تلقائية بصورة استخدامها يصعب قد تربوية
 وربما بالفراغ، ميذالتال هؤالء مثل يشعر وقد العقل، لعادات فيها قيمة ال مدارس أو صفوف أو

 العادات أن( Beyer,2003)باير يؤكد كما العقلية، العادات الستخدام المعلم دعوات يقاومون 
 طريقة أفضل وأن طبيعته، من جزءاً  تصبح حتى وتكرارًا، مراراً  المتعلم يمارسها أن يجب العقلية

 تمهيدية مهمات في اله وممارستهم التالميذ، إلى تقديمها هي العادات هذه وتنمية الكتساب
 .تعقيداً  أكثر مواقف على تطبيقها ثم بسيطة،

 واإلجراءات، الخطوات، من مجموعة استخدام يمكن أنه( 1999)واخرين  مارزانو ويرى   
 المقررات تدريس أثناء في العقلية العادات اكتساب على التالميذ مساعدة في واالستراتيجيات

 .وصريحة مباشرة بصورة زهاتعزي يتم أن على المختلفة الدراسية

 يمارسه وعملياً  حياً  نموذجاً  تعد التي التربوية الممارسات (2014وقد قدم العودات )
 الذكية الممارسات على تساعدهم عقلية عادات على لتدريبهم طالبهم مع والمعلمون  التربويون 

 :(2016\6\8زيارة: )مدونة الدكتور تميم العودات, تاريخ ال يأتي ما ومنها المهمات، أداء في

كمال المثابرة على طالبك زحف   -  التي للصعوبات االستسالم وعدم نهايتها، إلى المهمة وا 
 .تعترضهم

 حل أو مهمة أداء على اإلقدام وعدم بعواطفهم، والتحكم التفكير في التأني على طالبك معل   -
 .فيها العميق التفكير بعد إال تعليمية نشاطات
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 .لآلخر والسماع اإلصغاء في نموذجاً  لهم لتكون  هتمام،وا  بإصغاء إليهم استمع -

د -  ساعدهم بل واحد، رأي على الثبات وعدم الرأي ومرونة التفكير مرونة على طالبك عو 
 .معين موضوع عن جديدة بيانات أو معارف وجود حال في اراءهم بتغيير

 من الذهنية طتهمأنش ومراقبة تفكيرهم عمليات ضبط أي تفكيرهم، في التفكير على ساعدهم -
 .باستمرار أفكارهم وتقويم الهدف، نحو توجيهها خالل

 .حلها في الجهد لبذل علمية، مشكلة واقتراح األسئلة، طرح على حفزهم -

 .السابقة بالمعارف الحالية معارفهم وربط السابقة، الخبرات من االستفادة في ساعدهم -

 .سليمة علمية بلغة أفكارهم طرح على حفزهم -

 .العلمي البحث اراتمه علمهم -

 اإلنترنت، من عليها حصلوا التي المعارف تقويم خالل من الناقد، التفكير على عودهم -
 .فيها يبحثوا التي اإلنترنت مواقع تقويم إلى باإلضافة

 .وجذاب جديد بأسلوب وعرضها ومعارفهم، أفكارهم تنظيم علمهم -

)الطرق واالستراتيجيات أنشطة تدريسية متنوعة  استخدام يمكن أنه وترى الباحثة
، ليتها )القصص العلميةومن االستراتيجيات التي أثبتت فاع العقلية العادات تنمية والمداخل( في

التقويم، األلعاب التعليمية، –الستجابة -استقصي، إستراتيجية البداية-اسأل-إستراتيجية حلل
 إستراتيجية جانبي الدماغ(

فسر( في تنمية بعض عادات -الحظ-جية )تنبأوتأتي الدراسة الحالية لتضيف إستراتي
)جمع المعلومات باستخدام الحواس، تطبيق المعارف الماضية في أوضاع : العقل المنتج هي

جديدة، التساؤل وطرح المشكالت، التفكير التبادلي، التفكير والتواصل بدقة ووضوح، الخلق 
 (ير بمرونة، التفكير حول التفكيرالتصور التجديد، التفك
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة سواء بشكل مباشر أو  يتضمن هذا الفصل
 :محورينغير مباشر، وقد تم تقسيمها إلى 

 فسر( -الحظ -المحور األول: نموذج )تنبأ

 قلالمحور الثاني: عادات الع

 المحور األول: 
 فسر( -الحظ -نموذج وودز )تنبأ

 (:م2015دراسة أبو جلنبو ) -1
وودز في تنمية المفاهيم ومهارات  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ُأثر استخدام نموذج

 التفكير الناقد لدى طالبات الصف السادس األساسي في العلوم العامة.

حيث تم اختيار عينة الدراسة من  ,الباحثة المنهج الوصفي والتجريبي ستخدمتوقد ا
طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة بنات خان يونس االبتدائية "د" لالجئات, وبلغ 

( طالبة, وتم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بهدف قياس أثر متغيرات 72عددهن )
 م.2014 -م2013راسي الدراسة, وتم تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الد

 ,ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة بالمفاهيم العلمية, وقائمة بمهارات التفكير الناقد
التحقق من  تملمعلم, و ل لمهارات التفكير الناقد ودليالً  اً وكذلك اختبار  ,واختبارًا للمفاهيم العلمية

متوسطات الحسابية, واالنحرافات تم استخدام ال وللتحقق من فرضيات الدراسةصدقها وثباتها, 
 (.T- testالمعيارية, واختبار )
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي الختبار وتوصلت الدراسة إلى 
 عزى الستخدام نموذجتُ  ,اختبار مهارات التفكير الناقد في العلومو  ,المفاهيم العلمية في العلوم

 وودز لصالح المجموعة التجريبية.

 (:م2015اسة العنزي )در  -2
على تنمية  ,وودز في تدريس العلوم هدفت هذه الدراسة كشف فاعلية استخدام نموذج

التفكير االبتكاري عند مستويات )الطالقة واألصالة والمرونة والتفاصيل( كاًل على حدة, 
مدينة الصف األول المتوسط بطلبة لدى وعلى تنمية الدافعية للتعلم  ,والمجموع الكلي للقدرات

 عرعر.

( موضوعًا دراسيًا في وحدة )طبيعة الماء( 14تحقيق أهداف الدراسة, اختار الباحث )لو 
في مقرر علوم الصف األول المتوسط )الفصل الدراسي األول(, وأعد لها دلياًل إرشاديًا للمعلم, 

وودز, كما  ودلياًل اخر للطالب يمارس من خالله األنشطة االستكشافية والتطبيقية وفقًا لنموذج
قام الباحث بإعداد مقياس للدافعية للتعلم ليكون أداة ثانية إضافة إلى اختبار تورانس للتفكير 
االبتكاري, وبعد أن تأكد الباحث من صدق وثبات أداتي الدراسة, طبق المنهج التجريبي القائم 

سيطة من البعدي( لمجموعتين على عينة عشوائية ب -على التصميم شبه التجريبي )القبلي
( طالبًا, حيث تم تصميم تلك 60طالب الصف األول المتوسط بمدينة عرعر بلغ حجمها )

وتجريبية( متكافئتين من حيث العدد والعمر الزمني, وتم اختبار  ةالعينة إلى مجموعتين )ضابط
 (.T-testصحة الفروض باستخدام اختبار )

بية أظهروا تفوقًا على أقرانهم في أن طالب المجموعة التجري الدراسة كان من أهم نتائجو 
المجموعة الضابطة في المتوسط البعدي في اختبار التفكير االبتكاري بجميع مستوياته مفردة, 

 ومجتمعة, وفي مقياس الدافعية للتعلم أيضًا.

 (:م2014دراسة قباجة, وعدس ) -3
فسر(  -الحظ -هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية استخدام استراتيجية )تنبأ

 في اكتساب طلبة الصف التاسع األساسي للمفاهيم الفيزيائية.
تكونت عينة الدراسة القصدية من طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس الحكومية 

 62طالبا و 52( طالبا وطالبة )114بيت لحم، حيث شملت ) -التابعة لمديرية التربية والتعليم
تين، في كل مدرسة شعبتان إحداهما ضابطة )درست طالبة(، انتظموا في أربع شعب بمدرس

 والثانية تجريبية )درست بطريقة تنبأ الحظ فسر(.  ,بالطريقة االعتيادية(
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وتكونت أدوات الدراسة من اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية، وتم التحقق من صدقه 
بعدها على أفراد وثباته بالطرق المناسبة، حيث طبق االختبار قبل المعالجة التجريبية و 

المجموعتين، وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل التغاير الثالثي 
(ANCOVA.لمقارنة متوسطات أداء الطلبة في اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية ) 

في اكتساب  وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: وجود فروق دالة إحصائياً 
ولصالح المجموعة التجريبية التي درست  ,لطلبة للمفاهيم الفيزيائية تعزى إلى طريقة التدريسا

في اكتساب الطلبة للمفاهيم  ، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً (فسر -الحظ -تنبأ)باستراتيجية 
تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل السابق في موضوع  ,الفيزيائية

 وم.العل

 (:Kibirige, 2014دراسة كيبيريج وآخرين ) -4
( على المفاهيم الخاطئة لدى POE, فسر -الحظ -تنبأ)بحثت هذه الدراسة أثر نموذج 

 حول موضوع  كيفية ذوبان الملح في الماء. ,طالب الصف العاشر في مادة العلوم الفيزيائية
نات من جنوب أفريقيا, وقد استخدم فريق البحث التصميم شبه التجريبي في جمع البيا

, (ANCOVA(, وتحليل التغاير )T-testواستخدم لمعالجة البيانات وتحليلها إحصائيًا اختبار )
( 20وتمثلت عينة الدراسة في مجموعتين من طالب الصف العاشر بلغ عدد كل مجموعة )

 .طالباً 
 نموذج وأظهرت النتائج أن الطالب في المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام 

(POE),  قدموا أداًء أفضل في االختبار البعدي من نظرائهم في المجموعة الضابطة التي
 درست باستخدام الطرق التقليدية.

أيضًا، تم تحديد اثنين من المفاهيم الخاطئة الجديدة الموجودة لدى طالب الصف 
مين وواضعي المناهج العاشر حول موضوع ذوبان الملح في الماء، هذه النتائج تبرز حاجة المعل

لتغيير  ( في المناهج كنموذجPOEفسر,  -الحظ -)تنبأ الدراسية لوجود مختلف عناصر نموذج
 المفاهيم في تدريس العلوم.

 (:KALA & Other, 2013دراسة كاال وآخرين ) -5
تصف الدراسة الحالية مفاهيم طالب المدارس الثانوية حول األحماض والقواعد من 

 األس الهيدروكسيلي، المستوى المجهري، والقوة، والتركيز.  حيث درجة الحموضة،
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طالب من طالب المرحلة الثانوية في الدراسة, وقد تم  (27)وتمثلت عينة الدراسة في 
, وكذلك عدد من (POEفسر,  -الحظ -)تنبأنموذج  من خالل نتائج تطبيقجمع البيانات 

 المقابالت الدورية.

الطالب كان لديهم سوء فهم لمواضيع األحماض  أظهر تحليل البيانات أن معظم 
 (POEفسر,  -الحظ -)تنبأنموذج الضعيفة والقوية, باإلضافة إلى ذلك، كشفت النتائج أن 

التي التنبؤ بالنتائج  كما أظهرت الدراسة أن صيغمن حيث جمع توقعات الطالب,  فعاالً كان 
أن بعض الطالب لديهم مفاهيم خاطئة انت صيغًا مفتوحة وقابلة للتعديل, و استخدمها الطالب ك

 فيما يتعلق بدرجة الحموضة واألس الهيدروكسيلي. 

 هذه النتائج التي تم الحصول عليها كان لها أثر في تطوير منهاج الكيمياء للمرحلة الثانوية.

 (:م2013دراسة أبو حجلة ) -6
 ,الطلبة في رفع تحصيل (فسر -الحظ -تنبأ) هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر نموذج

وعالج المفاهيم البديلة لدى طلبة الصف السابع والخاصة بالمفاهيم الواردة بوحدة )المادة: 
 صفاتها واستخداماتها(.

في  ( طالب وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي202تكونت عينة الدراسة من )
جموعتين سمت العينة إلى مم, وقد قُ 2013 -م2012السنة الدراسية  خالل مدينة نابلس,

( طالب وطالبة 102( طالب وطالبة في المجموعة التجريبية, و)100ضابطة وتجريبية بواقع )
في المجموعة الضابطة, حيث درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية المتبعة عادة عند 

 .(فسر -الحظ -تنبأ) المعلمين, ودرست المجموعة التجريبية وفق نموذج
لتحديد المعرفة المسبقة عند قبلي دوات البحثية التالية: امتحان وقد أعدت الباحثة األ

, وقد ُعدل االمتحان القبلي تبعًا (فسر -الحظ -تنبأ) الطالب, ودليل للمعلم وفق نموذج
 لمعامالت الصعوبة لتخرج الباحثة بالصيغة النهائية لالمتحان البعدي.
السابع حول بعض المفاهيم  وقد أظهرت النتائج وجود مفاهيم بديلة عند طالب الصف

الواردة في الوحدة الدراسية, كما أظهرت النتائج المتعلقة بالتحصيل وعدد المفاهيم البديلة عند 
قدرتهما على  (فسر -الحظ -تنبأ) الطلبة قدرة كل من الطريقة التقليدية والطريقة وفق نموذج
 فروق دالة إحصائيًا لصالح نموذجرفع التحصيل وتقليل عدد المفاهيم البديلة عند الطلبة لكن ب

 .(فسر -الحظ -تنبأ)

 (:م2011دراسة عبد اللطيف ) -7
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في اكتساب مفاهيم الصحة   Driverو Woodsهدفت الدراسة معرفة أثر نموذجي 
وتنمية حب االستطالع العلمي لدى طالبات معهد إعداد المعلمات في  ,المدرسية واستبقائها

 مدينة الرصافة.

لمتكافئة التي اة المنهج التجريبي, حيث تم اختيار تصميم المجموعات واستخدمت الدراس
تستخدم ثالث مجموعات: مجموعتان تجريبيتان ومجموعة ضابطة, وذات االختبار البعدي في 

البعدي في مقياس حب  اكتساب مفاهيم الصحة المدرسية واستبقائها, وذات االختبار القبلي/
 االستطالع العلمي.

 -معهد إعداد المعلمات قسم العلوم/ دراسة من طالبات المرحلة الرابعة/تكون مجتمع ال
موزعين بين ثالث شعب كل شعبة ستدرس حسب طريقة, وتم اختيار عينة  ,الرصافة األولى

بلغت عينة  ,الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة, وبعد استبعاد الطالبات الراسبات والمؤجالت
 ( طالبة في كل شعبة من الشعب الثالث.22) ( طالبة، بواقع66الدراسة )

داللة إحصائية في اكتساب مفاهيم الصحة  اتق ذو وأظهرت نتائج الدراسة وجود فر 
 المدرسية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخدام نموذج

(Woods) ستخدام نموذج, ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية التي درست بامن جهة 
(Driver) كل على حدة من جهة أخرى  المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية, و

 .لصالح المجموعة التجريبية األولى

 (:م2010دراسة المعموري والخيالني ) -8
وودز في تحصيل طالب الصف الثالث  ثر استخدام نموذجأيهدف البحث إلى معرفة 

 مادة الفيزياء وتفكيرهم العلمي.في  (معهد إعداد المعلمين)

يقتصر البحث على عينة من طالب الصف الثالث في معهد إعداد المعلمين الصباحي 
للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ,قضاء بعقوبة -التابع للمديرية العامة لتربية ديالي

 .ياء, وكان المحتوى يتضمن الفصلين الرابع والخامس من كتاب الفيز م2010-م2009

( طالبًا في المجموعة التجريبية درسوا 32( طالبًا بواقع )65بلغ عدد أفراد عينة البحث )
( طالبًا في المجموعة الضابطة درسوا على وفق الطريقة 33وودز, و) على وفق نموذج

أعد الباحثان أدوات البحث وهما االختبار التحصيلي في مادة الفيزياء, واختبار , و االعتيادية
( فقرة مقسمة إلى خمسة أقسام )تحديد المشكلة, 100التفكير العلمي والذي يتكون من )مقياس 

 اختيار الفروض, اختبار صحة الفروض, التفسير, التعميم(.
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فرق ذو داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية  ت الدراسة إلى وجودتوصلو 
طة التي درست وفق الطريقة ودرجات المجموعة الضاب ,وودز التي درست على وفق نموذج

 في كل من اختبار التحصيل واختبار التفكير العلمي لصالح المجموعة التجريبية. ,االعتيادية

 & Molohides, Hatzikraniotis, Kalleryدراسة ميلوهايدز وآخرين ) -9
Psillo, 2010:) 

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية طريقة تدريس في خطوات تعلمية تسلسلية وفق 
 .في فهم مفاهيم التوصيل الحراري  (فسر -الحظ -تنبأ)استراتيجية 

وتم توفير بيئة  ,في الدراسة مادة تعليمية تم تصميمها وفق االستراتيجية تاستخدمو  
( ICTتعليمية خالل تنفيذ األنشطة االستقصائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

م التعلم في مجموعات وحل المشكالت، والمناقشات في والرسومات والنماذج، كما تم استخدا
بين األدلة والتفسيرات، وتم استخدام المالحظات والمقابالت في جمع  طالوصول إلى بناء الرواب

 .البيانات قبل وبعد تنفيذ الدراسة

 -الحظ -تنبأ)أظهرت النتائج فاعلية طريقة التدريس االستقصائية وفق استراتيجية 
 فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية. في تحسين (فسر

 (:Khanthavy & Yuenyoung, 2009دراسة كهانثفي, ويونيونج ) -10
هدفت الدراسة إلى عرض النماذج العقلية المتكونة لدى الطلبة حول موضوع القوة 

 فسر(. -الحظ -)تنبأ والحركة من خالل نموذج

في الفصل الدراسي طالب من طلبة الصف العاشر, والذين درسوا  40وضمت العينة 
 Demonstration School of Nationalم  في مدرسة )2009الثاني من العام الدراسي 

University of Lao.بتايالند ) 

دوات التالية: تخطيط الدروس في موضوع القوة والحركة, تسجيل واعتمدت الدراسة األ
ية المتكونة لديهم, وقد مالحظات المشركين, المقابالت الرسمية والتي عكست النماذج العقل

 محسوسة ومجردة. -مفصلة وعمومية -قسمت إلى: بسيطة ومركبة

وقد نتج عن هذه الدراسة معرفة بعض النماذج العقلية المتكونة عند الطالب حول الكتلة, 
 فسر(. -الحظ -)تنبأ والوزن, والسقوط الحر, والحركة الدائرية من خالل استخدام نموذج

 (:Huntula, et al. 2009) دراسة هانتل وآخرين -11



55 

فحصت الدراسة فاعلية اكتساب الطلبة مفهوم قانون نيوتن الثالث, من خالل مجموعة 
جسام الطافية والمغمورة كليًا وجزئيًا, وتأثير ذلك على قراءة الميزان الموضوعة تجارب حول األ

 فسر(. -الحظ -)تنبأ عليه وذلك وفق خطوات نموذج

فسر( تساعد الطالب  -الحظ -)تنبأ أن التجارب وفق نموذجوقد توصل الباحثون إلى 
في شرح  (القوى المؤثرة على جسم)ومخططات  ,على تحسين فهمهم لقانون نيوتن الثالث

 جسام في الماء.وتفسير القوى المؤثرة بشكل جزئي أو كلي على األ

 (:2008دراسة المحتسب ) -12
( في POE, فسر  –الحظ –تنبأ) هدفت هذه الدراسة إلى تقصي فاعلية استخدام نموذج

 اكتساب المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائية لدى طلبة جامعة  اإلسراء الخاصة. 

( طالبًا وطالبة مسجلين في مادة الفيزياء العامة لطلبة 36تكون أفراد الدراسة من )
انية مجموعة عملي، موزعين بالتساوي على شعبتين، أحداهما مجموعة تجريبية، والث -الصيدلة

عد ألغراض الدراسة أداتين هما: اختبار المفاهيم الفيزيائية وبطاقة مالحظة المهارات ضابطة. أُ 
وفق  ةخدم دليل التجارب العملية للمادة المعدواستُ  ,(POE) األدائية، وأوراق عمل وفق نموذج

 (.Kook Book Likeطريقة المختبر االعتيادي )الوصفات الجاهزة 

( بين الطلبة في α ≥ 0.05إحصائيًا ) ةتائج الدراسة إلى وجود فرق دالوقد أشارت ن
لصالح المجموعة  ,المجموعتين في كل من اكتساب المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائية

 فسر(.  –الحظ –)تنبأ التجريبية التي أجرت تجارب الفيزياء وفق نموذج

 (:م2007دراسة الخوالدة ) -13
استقصاء أثر استراتيجيتين تدريسيتين قائمتين على المنحى  هدفت هذه الدراسة إلى

في تحصيل طالب الصف األول الثانوي العلمي   البنائي هما: دورة التعلم, واستراتيجية وودز
للمفاهيم العلمية المتضمنة في مادة األحياء, واتجاهات الطالب نحوها مقارنة بالطريقة التقليدية 

 في تدريس األحياء.
درسة ثانوية للذكور في مدينة المفرق, وتم اختيار ثالث شعب متقاربة في اختيرت م

تحصيلها المدرسي من شعب الصف األول الثانوي العلمي في المدرسة, ووزعت هذه الشعب 
لتشكل المجموعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين. وقد تم تدريس المجموعة  عشوائياً 

دورة التعلم, وتم تدريس المجموعة التجريبية الثانية  ( باستخدام43التجريبية األولى )ن= 
( 32( باستخدام استراتيجية وودز, في حين تم تدريس المجموعة الضابطة )ن=34)ن=
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باستخدام الطريقة االعتيادية التقليدية, وكانت المادة التعليمية هي وحدة الفقاريات من منهاج 
فترة التجربة حوالي ثمانية أسابيع في العام  واستمرت  ,األحياء للصف األول الثانوي العلمي

 .م2003-م2002الدراسي 
في  فروق دالة إحصائياً  وجودوقد أظهرت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة 

طالب الصف األول الثانوي العلمي في مادة األحياء تعزى الستراتيجية  واتجاهات تحصيل
والطريقة التقليدية(؛ وكان التفوق في التحصيل لصالح التدريس )دورة التعلم, واستراتيجية وودز, 

الطالب الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم, واستراتيجية وودز, مقارنة بنظرائهم الطالب الذين 
 تعلموا بالطريقة التقليدية؛ إال أنه تكافأ أثر استراتيجية دورة التعلم مع أثر استراتيجية وودز. 

 :(م2007دراسة الحيدري ) -14
وتنمية المهارات العقلية  ,وودز في تحصيل مادة العلوم هدفت الدراسة لمعرفة أثر نموذج

المجموعتين )تجريبية وضابطة(,  لدى طالب الصف األول المتوسط, واعتمدت الدراسة نموذج
وودز على  وقد نفذ الباحث اختبارًا قبليًا لقياس المهارات العقلية بهدف قياس أثر نموذج

نمية المهارات العقلية, وقد تكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي واختبار لتنمية التحصيل وت
 المهارات العقلية.

( طالب من طالب المرحلة المتوسطة في المدارس 53وتكونت عينة الدراسة من )
العراقية, واستمرت لمدة فصل دراسي واحد, وقد قام الباحث باستخدام عدد من األساليب 

وصول إلى نتائج الدراسة مثل: معامل ارتباط بيرسون, معادلة معامل الصعوبة اإلحصائية لل
 والتمييز, معادلة البدائل الخاطئة, معادلة كويدر.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: تفوق طالب المجموعة التجريبية 
الضابطة )التي درس  على أقرانهم في المجموعة ,وودز( )التي درست المنهاج باستخدام نموذج

 .طالبها المنهاج بالطريقة التقليدية( في اختبار نتيجة المهارات العقلية واختبار التحصيل البعدي

 (:م2006دراسة أحمد ) -15
في  (فسر -الحظ -تنبأ)هدفت معرفة أثر تعلم العلوم باألنشطة العلمية االستقصائية 

وجية واتجاهاتهم نحو العلم، تكونت عينة بستمولفهم الطلبة للمفاهيم العلمية ومعتقداتهم األ
( من اإلناث، من طلبة 167( طالبًا من الذكور و)184( طالبًا وطالبة منهم )351الدراسة من )

ان التعليمية، الصف السابع األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة جنوب عم  
 الذين انتظموا في ثماني شعب دراسية.
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ة من: اختبار تحصيل المفاهيم العلمية، وصحيفة المقابلة للمعتقدات وتكونت أداة الدراس
بستمولوجية، ومقياس االتجاهات نحو العلم، وتوصلت الدراسة إلى أن الطلبة الذين درسوا األ

ن فهمهم للمفاهيم العلمية وزاد من تحصيلهم أكثر من أقرانهم  ,العلوم باألنشطة االستقصائية تحس 
للتفاعل بين  االعتيادية، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً  ممن تعلموا بالطريقة

 وقد كانت الفروق لصالح الذكور في المجموعة التجريبية. ,طريقة التدريس والجنس

 (:Woods, 1994دراسة وودز ) -16
جريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية, وهدفت إلى معرفة أثر استراتيجية أُ 

ة الصف الخامس االبتدائي في طلبفي إحداث التغيير المفاهيمي لدى  (فسر -حظال -تنبأ)
  موضوع الدوائر الكهربائية.

تم تقسيم وقد في الصف الخامس االبتدائي,  طالبًا وطالبة( 50شملت عينة الدراسة )
, (فسر -حظال -تنبأ)ومن ثم تدريس أفراد العينة باستراتيجية  ,البنية المعرفية لجميع أفراد العينة

 ( أسبوعًا, تم تقييم البنية المعرفية لهم ثانية.16استغرقت التجربة )

أحدثت بشكل واضح إعادة التركيب  (فسر -الحظ -تنبأ)وأظهرت النتائج أن استراتيجية 
 للبنية المعرفية للتالمذة.

 (فسر -الحظ -تنبأ) التعقيب على الدراسات السابقة للمحور األول: نموذج
 ألهداف:بالنسبة ل

فسر(  -الحظ -اتفقت معظم الدراسات السابقة على التعرف على أثر استخدام نموذج )تنبأ -
كمتغير مستقل على مجموعة من المهارات العقلية واإلدراكية والسلوكية المتنوعة لدى 

(, العنزي م2015الطلبة كمتغير تابع, ومن هذه الدراسات دراسة كل من: أبو جلنبو )
(, م2013(, أبو حجلة )م2014(, كيبيريج واخرون )م2014وعدس )(, قباجة م2015)

 (.م2010(, ميلوهايدز واخرون )م2010(, المعموري والجيالني )م2011عبد اللطيف )

ويونيونج  (, كهانثفيم 2013في حين اختلفت في األهداف دراسة كل من: كاال واخرون ) -
 الطلبة.( واللتان هدفتا إلى وصف مفاهيم ونماذج لدى م 2009)

 نموذج استخدام أثر على التعرف على محاولة السابقة الدراسات الدراسة مع معظم اتفقت -
 واإلدراكية العقلية المهارات من مجموعة على مستقل كمتغير( فسر -الحظ -تنبأ)
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 جلنبو أبو: من كل دراسة الدراسات هذه ومن, تابع كمتغير الطلبة لدى المتنوعة والسلوكية
 .(م2015) زي العن(, م2015)

 بالنسبة لمنهج الدراسة:
اتفقت معظم الدراسات على استخدام المنهج الوصفي التجريبي وشبه التجريبي القائم على  -

اختيار مجموعتين ضابطة وتجريبي, ومن هذه الدراسات دراسة كل من: أبو جلنبو 
 (, م2014(, كيبيريج واخرون )م2014(, قباجة وعدس )م2015(, العنزي )م2015)

(, ميلوهايدز م2010(, المعموري والجيالني )م2011(, عبد اللطيف )م2013أبو حجلة )
 (.م2010واخرون )

(, وهي الدراسة الوحيدة التي م2013واتبعت المنهج الوصفي التحليلي دراسة كاال واخرون ) -
 اختلفت في المنهج عن باقي الدراسات.

هج الوصفي التجريبي وشبه التجريبي اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات على استخدام المن -
 القائم على اختيار مجموعتين ضابطة وتجريبي, ومن هذه الدراسات دراسة كل من: 

(, كيبيريج واخرون م2014(, قباجة وعدس )م2015(, العنزي )م2015أبو جلنبو )
 (.م2014)

يلي, (, والتي استخدمت المنهج الوصفي التحلم2013واختلفت مع دراسة كاال واخرون ) -
 والذي ال يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية.

 بالنسبة للعينة المختارة:
تم اختيار طلبة المدارس االبتدائية كعينة للدراسة من قبل عدد من الدراسات مثل: أبو  -

 (.م1994(, ووودز )م2015جلنبو )
اجة وعدس (, قب2015أما طلبة المرحلة اإلعدادية فكانوا عينة الدراسات التالية: العنزي ) -

 (.م2013(, أبو حجلة )م2014(, كيبيريج واخرون )م2014)
(, كهانثفي م2013طلبة المرحلة الثانوية كانوا عينة الدراسات التالية: كاال واخرون ) -

 (.م2009ويونيونج )
(, المعموري م2011وطلبة المرحلة الجامعية كانوا عينة الدراسات التالية: عبد اللطيف ) -

 (.م2008, المحتسب )(م2010والجيالني )
طلبة المرحلة اإلعدادية كانوا عينة الدراسة الحالية وهي بهذا اتفقت مع دراسات كثيرة منها  -

 (.م2014(, كيبيريج واخرون )م2014(, قباجة وعدس )م2015الدراسات التالية: العنزي )
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ذت واختلفت ألسباب تتعلق بطبيعة عمل الباحثة ومجال اختصاصها مع دراسات أخرى اتخ -
(, كاال م2011طالب مراحل مختلفة كعينة للدراسة مثل دراسة كل من: عبد اللطيف )

 (.م2015(, أبو جلنبو )م2013واخرون )

 بالنسبة ألدوات الدراسة:
استخدمت االمتحانات القبلية والبعدية كأداة للدراسة غالبية الدراسات مثل دراسة كل من:  -

(, كيبيريج واخرون م2014اجة وعدس )(, قبم2015(, العنزي )م2015أبو جلنبو )
(, المعموري والجيالني م2011(, عبد اللطيف )م2013(, أبو حجلة )م2014)
 (.م2010)

 ( المقابلة كأداة.م2013واستخدمت دراسة كاال واخرون ) -

(, كهانثفي 2010وكانت كل من المقابلة والمالحظة أدوات كل من: ميلوهايدز واخرون ) -
 (.م2009ويونيونج )

نت أداة الدراسة الحالية االمتحان التحصيلي )القبلي والبعدي(, واستخدمته عدة دراسات كا -
(, المعموري والجيالني م2011(, عبد اللطيف )م2013مثل دراسة كل من: أبو حجلة )

 (.م2010)

واختلفت مع دراسات أخرى استخدمت المقابلة والمالحظة كأدوات كدراسة كل من:  -
 (.م2009(, كهانثفي ويونيونج )م2010ميلوهايدز واخرون )

 بالنسبة للنتائج:
معظم الدراسات اتفقت في نتائجها تبعًا للمنهج السائد على التأكيد على وجود فروق بين  -

فسر((, ومن هذه  -الحظ -المجموعتين الضابطة والتجريبية )التي تستخدم نموذج )تنبأ
(, كيبيريج م2014وعدس ) (, قباجةم2015(, العنزي )م2015الدراسات: أبو جلنبو )

(, المعموري والجيالني 2011(, عبد اللطيف )م2013(, أبو حجلة )2014واخرون )
 (.م2010(, ميلوهايدز واخرون )م2010)

( اللتان م2009(, كهانثفي ويونيونج )م2013واختلفت دراسة كل من كاال واخرون ) -
 خلصتا إلى مجموعة من النتائج الوصفية التقريرية.

مؤكدًة  -تبعًا للمنهج السائد -لدراسة الحالية مع معظم الدراسات التي جاءت نتائجهااتفقت ا -
 -الحظ -على وجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية )التي تستخدم نموذج )تنبأ
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 (, م2013(, أبو حجلة )م2014فسر((, ومن هذه الدراسات: كيبيريج واخرون )
 (.م2011عبد اللطيف )

 
 فادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة للمحور األول:أوجه است

 . المناسبة اإلحصائية والمعالجة التجريب, أثناء المتغيرات ضبط في البحث أدوات اختيار -

 من الفلسطينية البيئة فسر( لتالئم -الحظ -للتعلم باستخدام نموذج )تنبأ بناء استراتيجية -
 . الدراسية الوحدة تنظيم إعادة خالل

 . السابقة الدراسات نتائج مع وتعارفها اتفاقها مدى وبيان الحالية للدراسة النتائج مناقشة -

 . العلوم تدريس في فسر( -الحظ -كنموذج )تنبأ حديثة تعلم طرق  تجريب -

 . فسر( -الحظ -)تنبأ وفق والمعلم الطالب دليل تصميم -

 . حديثة بطرق  التعليمي للموقف منظماً  تخطيطاً  للمتعلمين توفر -
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 : الثانيالمحور 
 عادات العقل

 (:م2016دراسة الخفاف ) -1

يهدف البحث التعرف على عادات العقل لدى معلمات رياض األطفال وفق متغير 
( 50( معلمة, وبواقع )100العمر ومدة الخدمة والحالة االجتماعية, وتكونت عينة البحث من )

معلمة من مديرية تربية الرصافة الثانية, للعام  (50و) ,معلمة من مديرية تربية الرصافة األولى
م, وتم إعداد مقياس العادات العقلية لدى معلمات رياض األطفال الذي 2013-م2012الدراسي 

 ( فقرات.4( موقف, وموزع على كل مجال )16تكون من )

توصلت الدراسة إلى أن معلمات رياض األطفال لديهن عادات عقلية, إذ جاءت 
سط حسابي أعلى من المتوسط الفرضي للمقياس, وأن الفرق في درجات العادات النتائج بمتو 

( كان ذا داللة α ≥ 0.05العقلية حسب متغير العمر ومدة الخدمة عند مستوى داللة )
إحصائية, في حين لم يكن هناك فرق في درجات العادات العقلية حسب متغير الحالة 

 (.α ≥ 0.05االجتماعية عند مستوى داللة )
 (:Younis & Allam, 2016دراسة يونس, وعالم ) -2

 التدريس المتخصص, لدى طالب العقل عادات مستوى  على التعرف الدراسة هدفت
 70 نحو اختيار تم عشوائية, حيث العينة الوصفي, واعتمدت أسلوب الدراسة المنهج واستخدمت

  طالبًا كعينة للدراسة.
التدريس  لدى طالب العقل داتمستوى عا في وخلصت الدراسة إلى وجود تنوع

, ونقص عام في االستفادة من هذه العادات (%80.42)و  (%54.62) بين تتراوح المتخصص
 األنشطة خالل تنفيذ من أو التنوع, التخطيط االلتزام, خالل من المهام أو تنميتها, كما أن تعليم

لدى  العقل اتعاد بعض في عال مستوى  في الحصول على الزمالء ساعدت مع التعاونية
عال  عند الطلبة  مستوى  على العقل عادات معظم تتحقق التدريس المتخصص, ولم طالب
 التطبيق. نحو توجه وجود عدم بسبب

 (:م2015دراسة أبو السمن والوهر ) -3

للمرحلة  العلوم كتب في العقل عادات تضمين درجة معرفة إلى هدفت الدراسة
 بعادات المعنية العلوم كتب مؤلفي وعي درجة في البحث إلى هدفت كما العليا، األساسية
 العقل.
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 للمرحلة العلوم مادة من دراسية كتب أربعة من الدراسية الكتب عينة تكونت وقد
 كتابي العينة شملت وبذلك كتب، ثمانية بين من قصدي انتقاؤها بشكل العليا، تم األساسية
 أما. العاشر للصف والبيئة األرض وموعل األحياء وكتابي التاسع، والفيزياء للصف الكيمياء
 معهم. المقابالت إلجراء قصدي بشكل المنتقاة للكتب مؤلفين ثمانية فقد شملت المؤلفين عينة

 ,المدرسية الكتب لتحليل وأداة أسئلة،( 8) ضمت للمقابلة الدراسة أداة في استخدمت 
 . الدراسة ألغراض انمناسبت أنهما ووجد األداتين هاتينوثبات  صدق من التحقق تم وقد

 المدرسية، الكتب جميع في منةمتَض  واالتجاهات كانت القيم عادة أن النتائج أظهرت
 عادة تضمين تم ما نادراً  أنه حين في بشكل خاص، العلوم تعلم اتجاهات على كان التركيز لكن

لديهم  لفينالمؤ  من (%25) أن إلى النتائج أشارت كما, الكتب هذه جميع في والتقدير الحسابات
النسبة  أما اخر، مسم ى تحت العادات أسماء منهم يعرفون  (%50) وأن العقل، بعادات معرفة
ألفوها جاءت  التي الكتب في المدرجة العادات وأن نهائيًا, العادات يعرفون  فال( %25) المتبقية

 . مسبقين وتخطيط إدراك عن وليس بالمصادفة،

 (:م2015دراسة الالال ) -4
 في الثانوي, األول الصف طلبة لدى والمنتشرة الشائعة العقل عادات رفةمع إلى هدفت

 الجنس. باختالف القصيم في منطقة الموهوبين رعاية مراكز
 عادة عشر ستة من والمكون  العقل عادات مقياس استخدام تم الدراسة هدف ولتحقيق 
 وبلغت ،(Costa & Kallick, 2000) لتصنيف وفقاً  فقرات بأربع متبوعة وكل عادة عقلية,
 ثانوي. األول الصف طلبة من ( طالبة115( طالب، و)123( موزعين )238الدراسة ) عينة

 مراكز في األول الثانوي  الصف طلبة بين العقل عادات انتشار الدراسة نتائج وأظهرت
 )االستعداد عادة كانت الدراسة نتائج مرتفعة، ووفق بدرجة القصيم منطقة في الموهوبين رعاية
 األقل المعرفي( وراء ما )التفكير عادة كانت بينما انتشارًا، األعلى المستمر( هي للتعلم الدائم

 الشائعة العقل عادات في داللة إحصائية ذات فروق  وجود عدم على النتائج دلت كما انتشارًا،
للجنس  تعزى  القصيم منطقة في الموهوبين رعاية مراكز في ثانوي  األول الصف طلبة بين
 كر، أنثى(.)ذ
 (:م2014دراسة القضاة ) -5

 لدى اإلنجاز بدافعية وعالقتها العقل عادات عن الكشف إلى الحالية الدراسة هدفت
 تبعاً  تختلف العقل عادات كانت إذا فيما ومعرفة سعود, الملك التربية بجامعة كلية طالب
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 تتضمن األولى داةاأل: أداتين تطوير وتم التحصيلي، الدراسية، والمستوى  المرحلة لمتغيرات
 وطرح التساؤل الدقة، نحو السعي أبعاد هي: )المثابرة، ثمانية إلى وزعت العقل، عادات

 دافعية تقيس الثانية واألداة الحيوية(، القيادة، الذاتية، اإلبداع، بدهشة، االستجابة المشكالت،
 المتعلم إدراك تحقيقه، إلى يسعى هدف المثابرة، الطموح،: )هي أبعاد أربعة على موزعة اإلنجاز
 كلية طالب من (202) تضم عشوائية على عينة األداتين تطبيق وتم التعلم(، وقيمة لقدراته
 .الملك سعود بجامعة التربية

 جاء العقل لعادات التربية كلية طالب امتالك مستوى  أن إلى الدراسة نتائج توصلت
 القيادة،: اآلتي النحو على الدراسة نةلعي بالنسبة العقل عادات أبعاد وجاءت ترتيب مرتفعًا،
 بدهشة، االستجابة الدقة، نحو السعي اإلبداع، المشكالت، وطرح الذاتية، التساؤل المثابرة،
 الدراسات طالب لصالح الدراسية المرحلة لمتغير تبعاً  دالة إحصائياً  فروق  وظهرت الحيوية،
 كشفت كما والحيوية، اإلبداع بعدي عدا ما األبعاد الفرعية ومعظم الكلي المقياس على العليا
 مقياس على الطالب تحصيل مستوى  لمتغير عزى إحصائيًا تُ  دالة فروق  وجود عن الدراسة نتائج
 لصالح والحيوية( واإلبداع، أبعاد )القيادة، عدا ما الفرعية أبعاده ومعظم الكلي العقل عادات
 .(التحصيل )ممتاز فئات

 (:Çalik& Turan& Coll, 2014دراسة كاليك وآخرون ) -6

 تخصص) المعلمين الطالب لدى العلمية العقل عادات من الدراسة التحقق هدفت
 وجهات ومقارنة العلمية، الدراسات من مجموعة االعتبار بعين األخذ مع(, االبتدائية المرحلة
 .األكاديمية البرامج وأنواع األكاديمي باألداء يتعلق فيها فيما الواردة النظر

 العلوم، تعليم) تخصصات من المعلمين الطالب من (1600) من الدراسة عينة تكونت
 100)  بواقع(, االجتماعية العلوم وتعليم, االبتدائية المرحلة معلمي وتدريب الرياضيات، تعليم
-م2010 الدراسي العام في التركية, , تم اختيارهم من طلبة الجامعة(صف كل من طالب معلم

 بندًا, (32) من يتكون  للعقل العلمية مسح للعادات من البيانات على لالحصو  تم وقد, م2011
 . اإلطار هذا في قبل من صحتها من التحقق تم

حيث  المعلمين, الطالب مساعدة إلى حاجة في المعلم إعداد برامج أن إلى النتائج وأشارت
 ما ُأريد وذلك إذا مية(,العقل العل عادات )باالستناد لمقاييس أفضل علمياً  تفكيراً  أنهم يمتلكون 

 في العلمية االجتماعية القضايا يناقشوا وأن القرار, صنع في أكبر بفعالية يشاركوا أن لهم
 .صفوفهم
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 (:م2013دراسة عفانة ) -7

 ذي بالدماغ التعلم استراتيجية استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 التاسع الصف طالبات لدى المنتج قلالع عادات بعض لتنمية العلوم تدريس الجانبين في

 العلوم. مادة وتعليم تعلم ُتالئم التي المنتج العقل عادات بعض بغزة، وتحديد األساسي
 للتعرف وذلك الدماغية، السيطرة اختبار بتبني الباحثة الدراسة قامت أهداف ولتحقيق 

 عادات بعض لقياس باراً اخت الباحثة أعدت الطالبات، وقد عند الدماغ من المسيطر الجانب على
وصالحيتها  سالمتها من للتأكد المحكمين من مجموعة على عرضها تم وقد المنتج، العقل

 .للتطبيق
الصف  طالبات من طالبة( 80) من تتكون  عينة اختيار تم الدراسة هذه وألغراض

ائية، عشو  بطريقة العينة هذه ُاختيرت وقد ،"ب" اإلعدادية المغازي  بنات مدرسة من التاسع
واألخرى  طالبة،( 40) طالباتها وعدد التجريبية المجموعة تمثل إحداهما شعبتين من والمكونة

 .طالبة( 40) طالباتها وعدد الضابطة المجموعة تمثل
 المجموعة ُتدرس حيث التجريبي؛ المنهج على دراستها في الباحثة اعتمدت وقد
 الضابطة تتلقى المجموعة بينما ،الجانبين ذي بالدماغ التعلم استراتيجية باستخدام التجريبية
 الباحثة استخدمت الدراسة فرضيات صحة من العادية, وللتحقق بالطريقة الدراسية للوحدة تدريساً 
 مستقلتين، مجموعتين بين للفروق  وتيني( )مان مستقلتين، واختبار لعينتين( T-test) اختبار
 .األثر حجم لقياس إيتا( و)مربع

طالبات  درجات متوسطي إحصائيًا بين داللة ذات وجود فروق  سةالدرا وقد كشفت
 ,المنتج العقل عادات بعض اختبار في الضابطة المجموعة في وقريناتهن التجريبية المجموعة
 التجريبية. المجموعة طالبات لصالح

 (:م2013دراسة العتيبي ) -8
هوم الذات التعرف على فاعلية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومف هدفت

األكاديمي لدى طالبات قسم األحياء بكلية التربية, وتكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية تم 
( طالبة من قسم األحياء بكلية التربية 90اختيارها بطريقة عشوائية, بلغ العدد الكلي ألفرادها )

وتكونت أدوات الدراسة لألقسام العلمية, درسن مقرر التقويم التربوي باستخدام خرائط التفكير, 
التفكير حول  -التفكير بمرونة -من مقياس عادات العقل, واقتصر على قياس العادات: المثابرة

الكفاح من أجل الدقة, ومقياس مفهوم الذات األكاديمي, طبق كال  -التفكير التبادلي -التفكير
 النتائج التالية:المقياسين قبليًا وبعديًا على مجموعة الدراسة, وتوصلت الدراسة إلى 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي األداء القبلي واألداء البعدي للمجموعة 
التجريبية في مقياس عادات العقل لصالح أداء المجموعة التجريبية, وجود عالقة ارتباطية 

ات موجبة بين درجات طالبات المجموعة التجريبية في مقياس عادات العقل, ومقياس مفهوم الذ
 األكاديمي في نتائج األداء البعدي.

 (:م2012دراسة اللقماني ) -9
 لعادات العقل، المكرمة بمكة األطفال رياض معلمات ممارسة درجة عن الكشف هدفت

 العقل عادات ألبعاد المكرمة بمكة األطفال رياض معلمات ممارسة درجة في الفروق  ومعرفة
 .التدريبية الدورات وعدد التعليمية، ةالخبر  وسنوات العلمي، والمؤهل تبعًا للعمر،

ه الذي -العقل عادات مقياس بتطبيق الباحثة قامت األهداف، هذه ولتحقيق كارل  أعد 
 معلمة( 121) على -( م2010) الشمري  وطوره وترجمه, (Carl Rodgers, 2000)رودجر 

 . الوصفي المنهج الباحثة األطفال, واستخدمت رياض مرحلة معلمات  من
 ككل الدراسة عينة لدى العقل عادات ممارسة أن درجة إلى الدراسة نتائج توأشار 

 بين المتوسطات إحصائياً  دالة فروق  وجود مرتفعة, كما كشفت عدم درجة وهي( 4,218)
 العقل عادات ألبعاد المكرمة بمكة األطفال رياض معلمات ممارسة لدرجة المعدلة الحسابية

 الدورات عدد التعليمية، الخبرة سنوات العلمي، المؤهل العمر،) الدراسة تعزى لمتغيرات
 متغيرات مع ,(العقل عادات أبعاد) المتكررة للقياسات الدراسة لتفاعل متغير أو ,(التدريبية
 (.التدريبية الدورات عدد التعليمية، الخبرة العلمي، سنوات المؤهل العمر،) الدراسة

 (:م2012دراسة الجيزاني, ووارد ) -10
 واستقصاء حياتية, مواقف في عادات العقل على قائم تدريبي برنامج تطوير هدفت إلى

 البحث حاول وقد االبتدائي، السادس الصف لتالميذ المعرفة وراء ما مهارات تنمية في أثره
 ما مهارات تنمية العقل في عادات على قائم تدريبي برنامج ما أثر: التساؤل اآلتي عن اإلجابة
 االبتدائي؟ الصف السادس ميذلدى تال المعرفة وراء

 للعام االبتدائي، الصف السادس تالميذ من تلميذ (40) من البحث عينة تكونت
وضابطة  تجريبية مجموعتين إلى عشوائياً  العينة أفراد توزيع وتم م،2012 -م2011الدراسي 

 المعرفة اءما ور  مهارات لقياس مقياس ببناء الباحثان وقد قام لكل مجموعة، تلميذ (20) بواقع
 التخطيط, والمراقبة الذاتية, وهي: مجاالت, ثالثة على ( فقرة موزعة35من ) تكون  حيث

 ودالالت صدق وثبات من للمقياس الخصائص السيكومترية جميع من التأكد تم وقد والتقويم,
 .تميزية
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 مهارات مقياس باستخدام البيانات ُجمعت فرضياته واختيار سؤال البحث على ولإلجابة
 .والبعدي القبلي االختبارين في البحث عينة أفراد على تطبيقه ما وراء المعرفة, وذلك بعد

 مهارات في إحصائياً  فروق دالة وجود إلى تم التوصل إحصائياً  معالجة البيانات وبعد
 البرنامج باستخدام دربوا الذين التجريبية أفراد المجموعة أداء متوسط بين المعرفة وراء ما

 أي يتلقوا الذين لم الضابطة أفراد المجموعة أداء العقل, ومتوسط عادات على القائم التدريبي
 .المجموعة التجريبية لصالح تدريب

 (:م2011دراسة الجفري ) -11

هدفت الكشف عن أثر استخدام غرائب صور ورسوم األفكار اإلبداعية لتدريس بعض 
ات العقلية, لطالبات الصف موضوعات العلوم على تنمية التحصيل المعرفي, وبعض العاد

األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة, وقد ارتكزت الدراسة على ستة فروض صفرية, تتلخص في 
 ط درجات طالبات المجموعة الضابطة,أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوس

ل المعرفي, ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية, في التطبيق البعدي: لمقياس التحصي
الجانبين األيسر واأليمن  -الجانب األيمن -ولمقياس عادات العقل عند عادات الجانب األيسر

 ككل.

وبغية تحقيق هدف الدراسة واختبار فرضياتها, عمدت الباحثة إلى إثراء منهج العلوم 
كيفية  للصف األول بغرائب الصور ورسوم األفكار اإلبداعية, وأعدت لها دلياًل إرشاديًا يوضح

تقديمها. ثم أعدت أداتي دراستها والتي تمثلت في مقياسين, أحدهما يهدف إلى قياس تحصيل 
طالبات عينة الدراسة في المحتوى المعرفي, واآلخر يهدف إلى قياس ثمان عادات عقلية لدى 

 -التفكير بمرونة -التفكير التبادلي -التحكم في التهور -طالبات عينة الدراسة وهي: المثابرة
التصور واالبتكار  -تطبيق المعارف السابقة على أوضاع جديدة -التساؤل وطرح المشكالت

االستجابة بدهشة وتساؤل. وبعد أن تأكدت من صدق أداتي دراستها وثباتهما, طبقت  -والتجديد
البعدي( لمجموعتين, على عينة عشوائية من  -المنهج التجريبي القائم على التصميم )القبلي

, حيث ( طالبة لكل مجموعة42( طالبة بواقع )84البالغ عددهن الكلي ) لصف األولطالبات ا
وزعت تلك العينة إلى مجموعتين )ضابطة وتجريبية(, ثم أخضعت النتائج للمعالجة اإلحصائية 

( وحجم T-testباستخدام المتوسط الحسابي والنسب المئوية واالنحراف المعياري واختبار )
 التأثير.
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الدراسة إلى أن طالبات المجموعة التجريبية قد تفوقن على أقرانهن في وقد توصلت 
المجموعة الضابطة في متوسط درجات التحصيل المعرفي, وكذلك عند جميع العادات العقلية 

 الثمانية المستهدفة.
 (:م2010دراسة الشمري ) -12

لتحصيل هدفت الدراسة إلى الكشف عن عادات العقل والذكاء االنفعالي, وعالقتهما با
 الدراسي لدى طلبة جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية.

( طالبًا وطالبة موزعين على ثمان كليات, تم اختيارهم 775تكونت عينة الدراسة من )
بالطريقة الطبقية متعددة المراحل, والعنقودية العشوائية, ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

الذكاء االنفعالي وتم اعتماد المعدل التراكمي لقياس متغير مقياس عادات العقل, ومقياس 
 التحصيل.

أظهرت نتائج الدراسة سيادة جميع عادات العقل بدرجة كبيرة, باستثناء )ما وراء 
المعرفة( فقد كانت بدرجة متوسطة, كما بينت النتائج وجود اختالف في عادات العقل لدى طلبة 

الح الذكور, ووجود اختالف في عادات العقل يعزى جامعة الجوف يعزى لمتغير الجنس لص
للتفاعل بين الجنس والمستوى الدراسي, والتفاعل بين عادات العقل والتخصص الدراسي, وتفاعل 
عادات العقل والمستوى الدراسي, وعدم وجود عالقة بين عادات العقل ومجاالتها وبين التحصيل 

 الدراسي.

 (:Weller, 2010دراسة ويلر ) -13

فت الدراسة الكشف عن عادات العقل لدى معلمات األطفال الصغار في ضوء استهد
معلمة رياض أطفال وتمهيدي من البيض  136العرق والعمر, وتكونت عينة الدراسة من 

 سنة فما فوق(. 40سنة, و 40-30سنة, و 30-20والسود, ومن فئات عمية ثالث )

لعادات العقل,  Pirie – Kieren (2001)ولتحقيق أهداف الدراسة, تم تطبيق استبانة 
فقرة مفتوحة األطراف حول عادات العقل التي تم اشتقاقها من أعمال )كوستا  36المكونة من 

 وكاليك(.

وقد كشفت نتائج الدراسة وجود تباين في عادات العقل المستخدمة بين المعلمات 
التعلم المستمر من غيرهن األصغر سنًا, حيث أنهن األكثر ممارسة للتحقق من الدقة والمثابرة و 

 من المعلمات.
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 (:Lawrenz, 2009دراسة لورينز ) -14

استهدفت الدراسة معرفة اإلدراك الخاطئ لمعلمي المرحلة االبتدائية في والية أريزونا 
األمريكية لعادات العقل في ضوء طبيعة المنهج الذي يدرسونه, وتكونت عينة الدراسة من 

دائية, يتوزعون على المواد العلمية والمواد األدبية والفنون ( معلمًا من المدارس االبت333)
 والرياضة.

توصلت الدراسة إلى أن معلمي المرحلة االبتدائية ال يملكون خلفية مناسبة, وليس لديهم 
 المعلومات الكافية في بعض الجوانب الخاصة لعادات العقل.

معلمين ُتعزى لطبيعة المنهج كما أظهرت النتائج فروقًا في ممارسة عادات العقل بين ال
الذي يتم تدريسه, فقد اتسم معلمو المواد العلمية بعادات التفكير التبادلي ومرونة التفكير, بينما 
اتسم معلمو المواد األدبية بعادات استخدام كافة الحواس والتحكم بالتهور, أما معلمو المواد الفنية 

 الدهشة والتعلم بالخبرة.والمهنية فقد كانوا األكثر استخدامًا لخبرة 

 (:Wiersema & Licklider, 2009) وليكليدر ويرسما دراسة -15

 متعلم إخراج بهدف الكليات طالب من مجموعة لدى العقل عن عادات الكشف هدفت
 .التعلم مسؤولية تحمل على قادر

 نيويورك، في التقنية الكليات إحدى في يدرسون  طالب (8) من الدراسة عينة تكونت
 خالل من الصفي أدائهم مالحظة تمت ثم فردية، مقابالت معهم أجريت أهداف الدراسة قولتحقي
 .عشوائية صفية زيارات

 الفرد لدى أوالً  يحدث التعلم أن الدراسة نتائج أظهرت نوعياً  الدراسة بيانات تحليل وبعد
 به, اظاالحتف إمكانية من وتزيد التعلم تسهل معينة عقلية عادات عبر ممارسات العقل في

 اإلبداعي، والتفكير المرن  التفكير عادات الحياة مدى للتعلم الذين يسعون  الطالب ويمارس
 األربعة اللغة مهارات وتوظيف السابقة، الخبرات وتوظيف بيئة التعلم، مع والتأقلم الذات، وضبط

 . التحدث في

 العقل عادات ةممارس بين إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة إلى وجود النتائج أشارت كما
 لدى العقل عادات تعديل أو تغيير أن النتائج بينت الدراسي، كما التحصيل وبين متواصل بشكل
 .لديه التحصيل في مشكلة وجود تشكل ال الفرد
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 (:Bergman, 2007دراسة برجمان ) -16

هدفت التعرف على أثر برنامج تدريبي لمعلمي العلوم في تنمية عادات العقل لدى 
 برنامج جامعة )أيوا( إلعداد معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية.طالبهم ضمن 

( طالب ممن يشتركون في هذا البرنامج, كما تم 10واشتملت عينة الدراسة على )
استخدام دورة التعلم االستقصائية كاستراتيجية تدريسية لتدريس موضوع البرنامج, واالعتماد على 

سة, والتأمل, وعمل خطة للتطوير لدى عينة الدراسة, وقد تنمية العادات العقلية: الفهم, والممار 
اشتملت أدوات الدراسة على: بطاقة مالحظة العادات العقلية, واستبيان للمعلمين, ومقابالت 

 شخصية, واستبيان للطالب, للتأكد من تحقق األهداف التعليمية للبرنامج.

تنمية عادات العقل لدى أفراد  وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي في
عينة الدراسة, كما كان للبرنامج التدريبي أثر إيجابي في نفوس طالب المرحلة الثانوية ممن 

 يدرسون على أيدي المعلمين.

 عادات العقل: الثاني للمحور السابقة الدراسات على التعقيب
 :لألهداف بالنسبة

المتوفرة لدى عينة الدراسة باختالف الفئة  هدفت غالبية الدراسات التعرف على عادات العقل -
(, م2016(, يونس وعالم )م2016المستهدفة, ومن هذه الدراسات دراسة كل من: الخفاف )

(, لورينز م2010(, ويلر )م2012(, اللقماني )م2014(, كاليك واخرون )م2015الالال )
 (.م2009(, ويرسما وليكليدر )م2009)

(, العتيبي م2013ومن الدراسات من درست عادات العقل كمتغير تابع, ومنها: عفانة ) -
 (.م2007(, بيرجمان )م2011(, الجفري )م2013)

وهناك دراسات ضمنت عادات العقل ضمن مناهج دراسية أو برامج تدريبية, مثل دراسة كل  -
 (.م2012(, الجيزاني ووارد )م2015من: أبو السمن والوهر )

دراسات هدفت لدراسة عالقة عادات العقل بمتغيرات أخرى, مثل دراسة كل من: وهناك  -
 (.م2010(, الشمري )م2014القضاة )

 وغيرهم, التي  (م2013) العتيبي(, م2013) اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من عفانة -
 تابع. كمتغير العقل عادات درست
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 بالنسبة لمنهج الدراسة:   
(, م2015(, الالال )م2016التحليلي دراسة كل من: الخفاف ) استخدمت المنهج الوصفي -

(, ويلر م2010(, الشمري )م2012(, اللقماني )2014(, كاليك واخرون )م2014القضاة )
 (.م2007(, بيرجمان )م2009(, ويرسا وليكليدر )م2009(, لورينز )م2010)

(, الجيزاني ووارد م2013(, العتيبي )م2013واستخدم المنهج التجريبي كل من: عفانة ) -
 (.م2011(, الجفري )م2012)

( م2016(, واستخدم يونس وعالم )م2015واستخدم المنهج التحليلي أبو السمن والوهر ) -
 المنهج الوصفي.

اتفقت الدراسة مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التجريبي وشبه التجريبي القائم  -
ن هذه الدراسات دراسة كل من: الجيزاني ووارد على اختيار مجموعتين ضابطة وتجريبي, وم

 (.م2011(, الجفري )م2012)

(, والتي م2015(, الالال )م2016واختلفت مع دراسات أخرى مثل دراسة كل من الخفاف )
 استخدمت المنهج الوصفي التحليلي, والذي ال يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية.

 بالنسبة للعينة المختارة:
 ات حسب الدراسة, ونستطيع تقسيمها كما يلي:اختلفت العين

(, لورينز م2010(, ويلر )م2012(, اللقماني )م2016معلمون ومعلمات: الخفاف ) -
 (.م2009)

 (.م2015كتب ومؤلفون: أبو السمن والوهر ) -

(, م2013(, العتيبي )م2014(, كاليك واخرون )م2016طلبة الجامعات: يونس وعالم ) -
 (.م2007(, بيرجمان )م2009وليكليدر ) (, ويرسمام2010الشمري )

 (.م2015طلبة المرحلة الثانوية: دراسة الالال ) -

 (.م2011(, الجفري )م2013طلبة المرحلة اإلعدادية: عفانة ) -

 (.م2012طلبة المرحلة االبتدائية: الجيزاني ووارد ) -

راسات التالية: طلبة المرحلة اإلعدادية كانوا عينة الدراسة الحالية وهي بهذا اتفقت مع الد -
 (.م2011(, الجفري )م2013عفانة )
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واختلفت ألسباب تتعلق بطبيعة عمل الباحثة ومجال اختصاصها مع دراسات أخرى اتخذت  -
(, ويلر م2012(, اللقماني )م2016المعلمين والمعلمات كعينة للدراسة مثل: الخفاف )

(, كاليك م2016) (, أو طلبة الجامعات مثل: يونس وعالمم2009(, لورينز )م2010)
 (.م2014واخرون )

 بالنسبة ألدوات الدراسة:
 اختلفت األدوات حسب الدراسة, ونستطيع تقسيمها كما يلي:

(, كاليك واخرون م2015(, الالال )م2016االستبانة, واستخدمها كل من: الخفاف ) -
 (.م2009(, لورينز )م2010(, ويلر )م2010(, الشمري )م2012(, اللقماني )م2014)

(, العتيبي 2013المتحان التحصيلي )القبلي والبعدي(, واستخدمته دراسات: عفانة )ا -
 (.2011(, الجفري )2012(, الجيزاني ووارد )2013)

( المقابلة, ودراسة ويرسما وليكليدر م2015واستخدمت دراسة أبو السمن والوهر ) -
( المقابلة م2007( المقابلة والمالحظة, في حين استخدمت دراسة بيرجمان )م2009)

 والمالحظة واالستبيان.

كانت أداة الدراسة الحالية االمتحان التحصيلي )القبلي والبعدي(, واستخدمته عدة دراسات  -
(, م2012(, الجيزاني ووارد )م2013(, العتيبي )م2013مثل دراسة كل من: عفانة )

 (.م2011الجفري )

(, اللقماني م2014ك واخرون )واختلفت مع دراسات أخرى استخدمت االستبانة مثل: كالي -
(, أو دراسات استخدمت المالحظة وغيرها مثل: دراسة أبو السمن والوهر م2012)
 (.م2007(, بيرجمان )م2009(, ويرسما وليكليدر )م2015)

 بالنسبة للنتائج: 
اتفقت معظم الدراسات في النتائج على وجود عادات عقلية تتغير باختالف متغيرات  -

(, أبوالسمن والوهر م2016(, يونس وعالم )م2016اسة كل من: الخفاف )الدراسة, مثل در 
(, الشمري م2012(, اللقماني )م2014(, كاليك واخرون )م2015(, الالال )م2015)
(, بيرجمان م2009(, ويرسما وليكليدر )م2009(, لورينز )م2010(, ويلر )م2010)
 (.م2007)
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متغيرات مستقلة على زيادة أو نقص  كما خلصت بعض الدراسات إلى نتائج قياس أثر -
(, م2013(, العتيبي )م2013عادات العقل, ومن هذه الدراسات دراسة كل من: عفانة )

 (.  م2011(, الجفري )م2012الجيزاني ووارد )

اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات إلى أعطت نتائج قياس أثر متغيرات مستقلة على  -
(, العتيبي 2013هذه الدراسات دراسة كل من: عفانة ) زيادة أو نقص عادات العقل, ومن

 (.م2011(, الجفري )م2012(, الجيزاني ووارد )م2013)
 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة للمحور الثاني:

 . حديثة بطرق  التعليمي للموقف منظماً  تخطيطاً  للمتعلمين توفر -

 . التحصيلي االختبار بناء كيفية -

 عادات العقل المنتجة لدى الطالب, وطرق تنميتها.حصر  -

 . المناسبة اإلحصائية والمعالجة التجريب, أثناء المتغيرات ضبط في البحث أدوات اختيار -
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 التعليق العام على الدراسات السابقة:
 إال العلوم, تعليم في الدراسة مجال في أجريت التي البحوث من عدد وجود من بالرغم

 في هذا الموضوع, مما –الباحثة علم حد على –أي دراسات المحلي المستوى  على توجد ال أنه
 . البحث هذا إلجراء الحاجة ُيبرز

 -نموذج )تنبأ لوضع ملحة ضرورة وجود السابقة الدراسات عرض من كما يتضح
رس, المدا في استخدامه أثر الختبار التقليدية بالطريقة مقارنة التجريب موضع فسر( -الحظ

 -البنائي بشكل عام ونموذج )تنبأ التعلم نماذج أيضًا فاعلية السابقة الدراسات من وُيستخلص
 المعنى، وذ التعلم وحصول السليمة، المفاهيم الطالب إكساب بشكل خاص في فسر( -الحظ

 .فيها والتحصيل العلوم تعلم على إيجابياً  أثراً  لها فإن وبالتالي

 -الحظ -)تنبأ نموذج تقديم طريق عن التدريس تطوير في هملتس الحالية الدراسة وتأتي
ولتنمية عادات العقل المنتجة عند الطالب,  مقترحة، دراسية وحدة في العلوم تدريس في فسر(

 بما يخدم العملية التعليمية. 

 ما ولعل السابقة, الدراسات من للعديد امتداداً  تعتبر الدراسة هذه فإن أخرى  جهة من
 خاصة رؤية تقدم أنها كما مختلفة, وصفوف مختلفة بيئة في جريتأُ  أنها يرهاغ عن يميزها
المتوسطة, وتربط  المرحلة لطالب العلوم تدريس في فسر( -الحظ -)تنبأ نموذج تطبيق لكيفية

 .بين النموذج وعادات العقل لدى طلبة الصف السابع

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الرابع
 جراءاتالطريقة واإل
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 صل الرابعالف
 جراءاتالطريقة واإل

 اإلجابة أجل من الباحثة بها قامت التي واإلجراءات للطريقة عرًضا الفصل هذا يتضمن
الدراسة  وأدوات وعينة الدراسة، الدراسة، مجتمع على منهج اشتمل وقد الدراسة، عن تساؤالت

 : التالي النحو على وذلك اإلحصائية، المعالجة وأخيراً  والثبات، والصدق وكيفية إعدادهم،
 منهج الدراسة:

, وهو "منهج يبدأ بالمالحظةة ويتلوهةا المنهج التجريبي الدراسة هذه في الباحثة استخدمت
قيةاس حيةث تةم (, 132, ص1977ويتبعها بتحقيةق الفةرض بواسةطة التجريةب" )بةدوي,  ،بالفرض

ى المتغيةةر التةةابع علةة( فسةةر -الحةةظ -تنبةةأنمةةوذج )المتغيةةر المسةةتقل فةةي هةةذه الدراسةةة وهةةو  أثةةر
 ,ضةةةابطة وتجريبيةةةة()متكةةةافئتين اللمجمةةةوعتين اواتبعةةةت الباحثةةةة تصةةةميم  ,"بعةةةض عةةةادات العقةةةل"

،  بينمةةةا المجموعةةةة (فسةةةر-الحةةةظ-تنبةةةأ)نمةةةوذج باسةةةتخدام المجموعةةةة التجريبيةةةة  تةةةدريسحيةةث تةةةم 
حيةث  العقةل وتم القيةاس القبلةي والبعةدي الختبةار عةادات ,الضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية

 .( تصميم الدراسة4.1يوضح الجدول)
 ( :تصميم الدراسة4.1ول)الجد

 مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السابع األساسي بمديرية غرب غزة التابعة 

الكتاب ) ( طالبة1680, والبالغ عددهم )م(2016 –م2015لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي )
 .(34, ص 2015-2014 حافظات غزةوالتعليم العالي في م اإلحصائي السنوي للتعليم العام

 عدد طالب وطالبات الصف السابع في مديرية غرب غزة: (4.2جدول )

 مشترك ذكور إناث

1680 1626 144 

 المجموعة التجريبية
قياس قبلي لعادات 

 العقل المنتج

 –معالجة )نموذج تنبأ 

 فسر ( –الحظ 

قياس بعدي لعادات 

 العقل المنتج

 المجموعة الضابطة
قياس قبلي لعادات 

 العقل المنتج
 الطريقة المعتادة

قياس بعدي لعادات 

 العقل المنتج
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 عينة الدراسة:
اختيار تم بمديرية غرب غزة, و  تم اختيار مدرسة الرافدين األساسية )أ( بصورة قصدية

األولى )الضابطة( يتم تدريسها بالطريقة أحدهما المجموعة  ,بصورة عشوائية بسيطة شعبتين
 -الحظ -تنبأ)( يتم تدريسها باستخدام نموذج )التقليدية( والمجموعة الثانية )التجريبيةالعادية 

الجزء  -العلوم العامةمن محتوى الوحدة الثالثة )الخصائص الفيزيائية للمادة( من كتاب ، (فسر
, وتمثل م2016-م2015يم الفلسطينية في العام األول المقرر من قبل وزارة التربية و التعل

 .% من مجتمع الدراسة 4,49العينة 

 ( يوضح أفراد العينة:4.3والجدول رقم )
 عدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة: (4.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المجموعة المدرسة  

 مدرسة الرافدين األساسية )أ(
 50.6 42 ة ضابط( 1سابع )
 49.4 41 تجريبية( 2سابع )

 100.0 83 المجموع

 متغيرات الدراسة:
 فسر(. -الحظ -المتغير المستقل: نموذج )تنبأ

 المتغير التابع: بعض عادات العقل المنتج

 :أدوات ومواد الدراسة
فــي  (فســر –الحــظ  -تنبــأ )أثــر نمــوذج لتحقةةق أهةةداف الدراسةةة التةةي تتمثةةل فةةي معرفةةة 

وذلةك مةن  بعض عادات العقل المنتج بالعلوم لدى طالبات الصف السـابع األساسـي بغـزةتنمية 
مت الباحثةةة فةةي هةةذه اسةةتخد الوحةةدة الثالثةةة الخصةةائص الفيزيائيةةة للمةةادة مةةن كتةةاب العلةةومخةةالل 

 التالية: واتالدراسة األد

 تحليل محتوى  -1

 اختبار عادات العقل -2

 .دليل المعلم  -3
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 أوال : تحليل المحتوى 
لقد لزم العداد أدوات الدراسة تحليل وحدة الخصْائص الفيزيائية للمادة حيث يقصد         

بتحليل المحتوى هو أسلوب بحثي يهدف الي التعرف على المكونات األساسية للمواد التعليمية 
                   .في العلوم الطبيعية بطريقة كمية موضوعية منظمة وفقا لمعايير محددة مسبقاً 

 ( 199,ص1985المجيد, بد)ع
 

 -قامت الباحثة بتحليل المحتوى وفقًا للخطوات التالية :
جمع : تحديد مدى توافر بعض عادات العقل المنتج وهي ) تحديد الهدف من التحليل

التفكير والتواصل  ,تطبيق المعارف الماضية في أوضاع جديدة المعلومات باستخدام الحواس,
التفكير  ,التفكير بمرونة ,التساؤل وطرح المشكالت ,ور والتجديداإلبداع والتص ,بدقة ووضوح
ص الفيزيائية للمادة من كتاب العلوم للصف في وحدة الخصائ (التفكير التبادلي ,حول التفكير

 السابع األساسي الجزء األول
ء : وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة من كتاب العلوم للصف السابع األساسي الجز عينة التحليل

 األول
 تم اعتماد الجملة كوحدة لتحليل المحتوى .  :وحدة التحليل
  عادات العقل المنتج فئة التحليل:

 

 ضوابط عملية التحليل :
يشمل التحليل  الوحدة الثالثة من كتاب العلوم الجزء األول للصف السابع األساسي  -

 "وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة "
 .العلميتم التحليل في إطار المحتوى  -
 .يشمل التحليل الرسوم واألشكال المتضمنة في الوحدة  -
  . يشمل التحليل األسئلة الواردة في نهاية كل فصل وفي نهاية الوحدة -
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 موضوعية التحليل :
                                                                                   صدق التحليل :  -أ

تحليل على مجموعة من الخبراء والمختصين, ويتحدد صدق التحليل تم عرض أداة ال
من خالل الحكم عليه في ضوء معايير التحليل ونتائجه وقد أخذت الباحثة بعين 

 االعتبار مالحظات المحكمين.

 معايير التحليل :  
 هل وحدة التحليل محددة بوضوح ؟ -
 هل أخذ المحلل بالتعريف االجرائي لفئة التحليل ؟ -
                                                                                                                                                                                                                                   م التحليل وفقًا لضوابط التحليل المحددة ؟  هل ت -

                                                                                                                                                                                      :  لثبات أداة التحلي -ب

الباحثة باستخدام ثبات التحليل عبر األفراد , حيث تم لتحديد ثبات أداة التحليل قامت            
حساب مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصلت إليها الباحثة ,وبين نتائج التحليل التي 
توصلت إليه معلمة من ذوات الخبرة في التدريس ,حيث قامت المعلمة بعملية التحليل بشكل 

 .ن عمليات التحليلمستقل, و أسفرت النتائج عن وجود اتفاق بي
 يوضح نتائج التحليل بين الباحثة والمعلمة : (4.4) رقم جدول

 
 تحليل المحتوى بين الباحثة والمعلمة :(4.4جدول)

 الباحثة المعلمة العادة م
نقاط 
 االختالف

نقاط 
 االتفاق

معامل 
 الثبات

 0.96 27 2 27 29 جمع المعلومات باستخدام الحواس  .1
 0.89 8 2 10 8 تجديداإلبداع والتصور وال  .2
 0.96 30 2 30 32 التفكير والتواصل بدقة ووضوح  .3
 1.00 9 - 9 9 التفكير التبادلي  .4
 0.90 5 1 6 5 تطبيق المعارف الماضية في أوضاع جديدة  .5
 0.93 28 4 32 28 التساؤل وطرح المشكالت  .6
 0.89 4 1 5 4 التفكير بمرونة  .7
 0.33 1 1 1 2 التفكير حول التفكير  .8

 0.94 112 13 120 117 المجموع
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وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي كما أشار اليها الهاشمي وعطية 
 (:229,ص2011)

CR =  2M 
N1+N2 

 حيث أن : 
CR , معامل الثبات :M , عدد الفئات التي تم االتفاق عليها بين الباحث وبين باحث اخر:
N1األول  :مجموع الفئات التي حللها الباحثN2   . مجموع الفئات التي حللها الباحث الثاني:

 , مما يدل على ثبات التحليل. 0.94وقد بلغ معامل الثبات 
 

 نتائج التحليل : 
وبناء على النتائج السابقة تم تحديد قائمة عادات العقل المنتج المتضمنة في وحدة       

  ابع األساسي الجزء األولالخصائص الفيزيائية للمادة من كتاب العلوم للصف الس
 يوضح عادات العقل المنتج  (4.5) رقمجدول 

 
 يوضح عادات العقل المنتج :(4.5جدول)

 
 العدد العادة م
 27 جمع المعلومات باستخدام الحواس 1
 8 اإلبداع والتصور والتجديد 2
 30 التفكير والتواصل بدقة ووضوح 3
 9 التفكير التبادلي 4
 5 الماضية في أوضاع جديدةتطبيق المعارف  5
 28 التساؤل وطرح المشكالت 6
 4 التفكير بمرونة 7
 1 التفكير حول التفكير 8

 112 المجموع
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 ثانياا: اختبار عادات العقل المنتج 
 اختبار عادات العقل المنتج في وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة بناء

طالبات الصف السابع لعادات العقل  قامت الباحثة ببناء اختبار لقياس مدى اكتساب
حيث كانت  ,منة في الوحدة الثالثة "الخصائص الفيزيائية للمادة" من كتاب العلوم العامةالمتَض 

بنود االختبار من نوع االختيار من متعدد، واختارت الباحثة هذا النوع من االختبارات لخلوه من 
من  اً كبير  اً يغطي جزءأنه ائجه، كما ذاتية  المصحح، وسهولة وسرعة تصحيحه واستخراج نت

  .ويقيس مستويات تعليمية متنوعة ,المادة العلمية المراد اختبار الطالبات بها
 

 خطوات بناء االختبار 
مدى اكتساب طالبات الصف  ىيهدف االختبار إلى التعرف عل الهدف من االختبار:

المقررة على طلبة  يزيائية للمادةالسابع األساسي لعادات العقل المنتج في وحدة الخصائص الف
 الصف السابع األساسي.

 صياغة فقرات االختبار:  
       من نوع االختيار من  اختيارياً  ( بنداً 40قامت الباحثة ببناء االختبار المكون من )

وقد  ,حيث يتكون السؤال من مقدمة وأربع بدائل واحد منها يمثل اإلجابة الصحيحة ,متعدد
 األمور التالية: راعتختبار بحيث صيغت بنود اال

 المراد قياسها. لعادات العقلشاملة  -
 واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس. -
 مة لمستوى الطلبة.ءسليمة لغويًا وسهلة ومال -

 مصاغة بصورة إجرائية. -

 .( سؤاالً 40هذا وقد اشتمل االختبار في صورته األولية على )    

 صياغة تعليمات االختبار:
ليمات االختبار وا عدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار, وقد تم تم صياغة تع

السهولة والوضوح عند  تمت مراعاةتوضيح الهدف من االختبار, وكيفية اإلجابة على فقراته, و 
بق االختبار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية صياغة هذه التعليمات. وأخيرًا طُ 
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كما هو موضح في الجدول , وكانت اراء المحكمين ساب صدقه وثباتهلطالبات, وذلك لحمن ا
 :(4.6رقم )

 باالختبار عادات العقل المنتجاألوزان النسبية ل (:4.6) جدول

     عادات 
 العقل

 
 الدرس

جمع 
المعلومات 
باستخدام 

 الحواس

تطبيق 
المعارف 
الماضية 

في 
أوضاع 

 جديدة

التساؤل 
وطرح 

 المشكالت

التفكير 
 يالتبادل

التفكير 
والتواصل 

بدقة 
 ووضوح

 اإلبداع
التصور 
 التجديد

التفكير 
 بمرونة

التفكير 
حول 
موع التفكير

مج
ال

 

الوزن 
 النسبي

 %12.5 5 1 1  1  1  1 األول

 %32.5 13  2 3 1 1 1 3 2 الثاني

 %32.5 13 3 1 1 2 2 2 1 1 الثالث

 %22.5 9 1 1 1 1 2 1 1 1 الرابع

 %100 40 5 5 5 5 5 5 5 5 مجموع

النسبة 
 المئوية

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100% 

 الصورة األولية لالختبار:
في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار عادات العقل في صورته األولية، حيث اشتمل على 

تم عرضه ( فقرة لكل فقرة أربع بدائل واحد منها فقط الصحيح، وبعد كتابة فقرات االختبار 40)
 ,( من ذوي االختصاص وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم2على لجنة من المحكمين ملحق رقم )

جراء التعديالت المناسبة وأهم النقاط التي تم أخذ اراء المحكمين فيها هي:  وا 

 المراد قياسها. عادات العقلمدى تمثيل االختبار ل -

 مدى تغطية فقرات االختبار لمحتوى الوحدة. -

 البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار.مدى دقة  -

 مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطالبات. -

 ة.إمكانية الحذف واإلضاف -



82 

 :االستطالعي الختبار بعض عادات العقل المنتجتجريب ال
االختبار على عينة استطالعية تكونت  بعد إعداد االختبار بصورته األولية, تم تطبيق

وقد ُأجريت التجربة االستطالعية الختبار  ,لدراسة خارج العينة( طالبة من مجتمع ا40من )
بحيث تكون قد درست الخصائص الفيزيائية للمادة وهدفت العينة  بعض عادات العقل المنتج

 االستطالعية إلى:

 .حساب الصدق وثبات االختبار -

 ة.تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسي -

     .حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار -

 صدق االختبار:          

ضع لقياسه فعاًل, واعتمدت الباحثة على صدق ويقصد به أن يقيس االختبار ما وُ      
, وقد تم التحقق من قارنة الطرفية وهما يفيان بالغرضوصدق الم ,المحكمين كأحد أنواع الصدق

 خالل:صدق االختبار من 
 صدق المحكمين:  -أ

تم عرضه في ( بندًا, 40حيث اشتمل على )بعد إعداد االختبار في صورته األولية 
صورته األولية على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص في المناهج وطرق التدريس, 

 (2( ملحق رقم )10ومشرفي ومعلمي الصف السابع األساسي من ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )
تأكد من صحة صياغة المفردات علميًا ولغويًا, ومدى مالءمة المفردات لمستوى طلبة بهدف ال

ضافة اً الصف السابع األساسي, وقد تم مراعاة اراء المحكمين وتعديل بع ض الفقرات وحذف وا 
 (. 3، أنظر الملحق رقم )اً بند (40بعضها, حيث أصبح االختبار بصورته النهائية مكونًا من )

 لي بين فقرات االختبار:االتساق الداخ -ب
االرتباط بين درجات كل مجال والدرجة الكلية لالختبار, وكذلك درجة ارتباط كل ويُقصد به قوة 

فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلية بالمجال الذي تنتمي إليه, وتحققت الباحثة من صدق 
خارج أفراد عينة الدراسة  االتساق الداخلي لالختبار من خالل تطبيقه على عينة استطالعية من

 ( طالبة.40بلغ عددهم )
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال 

 الذي تنتمي إليه.
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معامل االرتباط لكل مجال من مجاالت اختبار عادات العقل المنتج مع الدرجة الكلية  -1
 لالختبار.
 لك:( يوضح ذ4.7والجدول )

 (4.7جدول رقم )
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط م. مستوى الداللة معامل االرتباط م.
 التفكير والتواصل بدقة ووضوح جمع المعلومات باستخدام الحواس

 0.01ال عند د 685. .1 0.01دال عند  399.  .1
 0.01دال عند  748. .2 0.01دال عند  682.  .2
 0.01دال عند  679. .3 0.01دال عند  702.  .3
 0.01دال عند  692. .4 0.01دال عند  659.  .4
 0.01دال عند  682. .5 0.01دال عند  694.  .5

 الخلق التصور التجديد تطبيق المعارف الماضية في أوضاع جديدة
 0.01دال عند  682.  .1 0.01دال عند  510. .1
 0.01دال عند  861.  .2 0.01دال عند  469. .2
 0.01دال عند  722.  .3 0.01دال عند  601. .3
 0.01دال عند  784.  .4 0.01دال عند  727. .4
 0.01دال عند  784.  .5 0.01دال عند  653. .5

 التفكير بمرونة التساؤل وطرح المشكالت
 0.01دال عند  510.  .1 0.01دال عند  679.  .1
 0.01دال عند  553.  .2 0.01دال عند  413.  .2
 0.01دال عند  677.  .3 0.01دال عند  456.  .3
 0.01دال عند  733.  .4 0.01دال عند  653.  .4
 0.01دال عند  685.  .5 0.01دال عند  762.  .5

 التفكير حول التفكير التفكير التبادلي
 0.01دال عند  631.  .1 0.01دال عند  469.  .1
 0.01دال عند  492.  .2 0.01دال عند  670.  .2
 0.01دال عند  462.  .3 0.01دال عند  631.  .3
 0.01دال عند  465.  .4 0.01دال عند  831.  .4
 0.01دال عند  742.  .5 0.01دال عند  722.  .5
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 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
 

ارتباطا  للبعد الذي تنتمي إليه لكليةا بالدرجة ترتبط الفقرات جميع أن السابق يتضح من الجدول
عادات العقل المنتج يتمتع  (، وهذا يؤكد أن اختبار0.01داللة ) مستوى  إحصائية عند داللة ذو

 بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
 معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال. -2

 

حساب  بحساب الباحثة قامت لالختبار الكلية والدرجة األبعاد بين الداخلي االتساق وإليجاد
 الكلية الدرجة الثمانية مع االختبار أبعاد من بعد كل درجات بين بيرسون  ارتباط معامل

   :ذلك يوضح 4.8) لالختبار، والجدول)
 (4.8جدول رقم )

 يوضح معامل ارتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38ر الجدولية عند درجة حرية )
 

 داللة ذو تبار ارتباًطالالخ الكلية بالدرجة ترتبط األبعاد جميع أن السابق الجدول من يتضح
عادات العقل المنتج يتمتع بدرجة  اختبار أن يؤكد ( وهذا0.01داللة ) مستوى  عند إحصائية

 .عالية من االتساق الداخلي

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد م.

 0.01دال عند  594. جمع المعلومات باستخدام الحواس  .1

 0.01دال عند  645. تطبيق المعارف الماضية في أوضاع جديدة  .2

 0.01دال عند  802. التساؤل وطرح المشكالت  .3

 0.01دال عند  688. التفكير التبادلي  .4

 0.01دال عند  527. التفكير والتواصل بدقة ووضوح  .5

 0.01دال عند  830. الخلق التصور التجديد  .6

 0.01دال عند  576. التفكير بمرونة  .7

 0.01دال عند  645. التفكير حول التفكير  .8
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 ثبات االختبار:
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس 

دة, وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي الظروف ويحسب معامل الثبات بطرق عدي
 على النحو التالي: 21التجزئة النصفية وكودر ريتشارد سون 

 طريقة التجزئة النصفية: -1
وقد تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزئين: األسئلة ذات األرقام الفردية واألسئلة ذات 

ين النصف األول من االختبار, والنصف األرقام الزوجية, ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون ب
 الثاني من االختبار.

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة و 
النصفية, حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين, الفقرات الفردية مقابل الفقرات 

ثم جرى تعديل  (0.835وكان ) ن النصفينالزوجية لالختبار, وذلك بحساب معامل االرتباط بي
 .الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون 

(, وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية 0.910معامل الثبات الكلي ) وكان
 من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

 

 :(Kuder-Richardson Formula 21) 21 , نموذجريتشاردسون  –طريقة كودر  -2

 -وهي استخدام معادلة كودراستخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات, 
 .21ريتشاردسون 

 (4.9جدول رقم )
 21ريتشاردسون  -يوضح عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر

 21ريتشاردسون  -معامل كودر ع(2التباين ) عدد الفقرات )ك( متوسط )م(

32.33 40 33 0.812 

(, وهي 0.812لالختبار ككل ) 21ريتشاردسون  -ويتضح مما سبق أن معامل كودر
 قيمة ُتطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
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وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات اختبار عادات العقل المنتج, وأصبح 
 .(3( فقرة, ملحق رقم )40االختبار في صورته النهائية )

 لفقرات االختبار: والتمييز حساب معامالت الصعوبة
على طالبات العينة االستطالعية, تم تحليل نتائج بعد أن تم تطبيق االختبار التشخيصي 

 إجابات الطالبات على أسئلة االختبار, وذلك بهدف التعرف على:
 معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار. -
 قرات االختبار.معامل التمييز لكل فقرة من ف -

وقد تم ترتيب درجات الطلبة تنازليًا بحسب عالماتهم في االختبار, وتم أخذ نصف 
المجموعة كمجموعة عليا, ونصفها اآلخر كمجموعة دنيا, مع العلم بأنه تم اعتبار درجة 

 واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار. 
 معامل الصعوبة: -1

عدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من "النسبة المئوية ل :يقصد بمعامل الصعوبة
م, 2008 االختبار إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا" )الكيالني واخرون,

 (, ويحسب بالمعادلة اآلتية:447ص

 100 × =  معامل الصعوبة         

 حيث أن:

 العليا إجابة صحيحة.ع )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة 

 د )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

 ن= عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا.

  .وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامل التمييز: -2
 تم ولقد ،"الضعاف والطلبة الممتازين الطلبة ينب التمييز على االختبار قدرة: "به ويقصد

  االختبار. في عالماتهم بحسب تنازلياً  الطالبات درجات ترتيب
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 :التالية المعادلة وفق االختبار فقرات من فقرة لكل التمييز معامل حساب تم

 معامل التمييز =            

 جموعة العليا إجابة صحيحة.ع )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من الم

 د )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

 ن= عدد التالميذ في إحدى الفئتين.

وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، 
 ( يوضح ذلك.4.10والجدول )

 لتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختباراالصعوبة معامالت : (4.10جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة م. معامل التمييز معامل الصعوبة م.
1 0.63 0.25 21 0.79 0.42 
2 0.79 0.42 22 0.80 0.25 
3 0.75 0.50 23 0.80 0.33 
4 0.50 0.20 24 0.75 0.50 
5 0.80 0.33 25 0.67 0.33 
6 0.80 0.33 26 0.80 0.33 
7 0.79 0.42 27 0.75 0.50 
8 0.67 0.33 28 0.80 0.33 
9 0.75 0.50 29 0.54 0.58 

10 0.63 0.25 30 0.71 0.58 
11 0.54 0.58 31 0.80 0.20 
12 0.79 0.42 32 0.38 0.75 
13 0.80 0.33 33 0.71 0.58 
14 0.71 0.58 34 0.80 0.20 
15 0.79 0.42 35 0.54 0.42 
16 0.75 0.50 36 0.75 0.50 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة م. معامل التمييز معامل الصعوبة م.
17 0.63 0.25 37 0.58 0.50 
18 0.63 0.25 38 0.50 0.20 
19 0.80 0.33 39 0.67 0.33 
20 0.63 0.25 40 0.63 0.25 

الختبار الدرجة الكلية 
الدرجة الكلية الختبار  0.71 الصعوبة

 0.39 التمييز

 

 ,(0.80و 0.38ة تتراوح بين )( أن جميع معامالت الصعوب4.7ويتضح من الجدول )
(, وبهذه النتائج تبقى الباحثة على جميع فقرات 0.71وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي )

 (0.20)االختبار, وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات, حيث كانت معامالت الصعوبة 
 .(139ص م,1998 )أبو ناهية، (0.80)فأكثر وأقل من 

(، وقد بلغ 0.75و 0.20التمييز لفقرات االختبار تتراوح بين )أن جميع معامالت  كما
( 0.20( ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من )0.39متوسط التمييز الكلي )

 (, وبذلك أبقت الباحثة على جميع فقرات االختبار.448ص م,2008 )الكيالني,

 تصحيح االختبار:
رجة واحدة لكل سؤال من أسئلة االختبار، بذلك وزعت الدرجات على األسئلة بإعطاء د -

 ( درجة.40إلى  0تكون الدرجة التي حصلت عليها الطالبات محصورة بين )

عيدت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد من الدرجات قبل قامت الباحثة بتصحيح األوراق، وأُ  -
 تحليلها.

 خام للطلبة. ، وتم رصد الدرجات التنازلياً  تبت أوراق اإلجابة ترتيباً رُ  -

 حساب زمن االختبار:
تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات 

, حيث ( دقيقة60ها الطالبات تساوي )تالتجربة االستطالعية، فكانت المدة الزمنية التي استغرق
( 70إلى 40ية تساوي تقريبًا )أن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالع

 وذلك بتطبيق المعادلة التالية: دقيقة,
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 =زمن إجابة االختبار
 زمن إجابة أول خمس طالبات+ زمن إجابة اخر خمس طالبات

10 

 ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:

من الحرص على سالمة النتائج, وتجنبًا آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب  انطالقاً 
والحد من اثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم, تبنت الباحثة  ضبطها

طريقة المجموعتين التجريبية والضابطة, ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين من خالل 
االعتماد على االختبار العشوائي ألفراد العينة, ومقارنة المتوسطات الحسابية لذا قامت الباحثة 

 :تاليبعمل ال

 تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية حسب الدرجة في العلوم العامةأوالا: 

جرى التأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة وتم استخدام اختبار 
(Independent Samples T-Test)  لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين مجموعات

 الضابطة( لمتغير التحصيل العام في العلوم, والجدول اآلتي يوضح ذلك.  -الدراسة )التجريبية
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى : (4.11جدول )

 الداللة للتعرف إلى الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة حسب الدرجة في العلوم العامة

االنحراف  المتوسط العدد وعةالمجم المتغير
 المعياري 

  قيمة اختبار
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الدرجة في العلوم 
 العامة

 15.92 60.26 41 تجريبية 
-0.675 0.502 

غير داللة 
 17.35 62.71 42 ضابطة إحصائيا

 2.639 ± (0.01)( وعند مستوى داللة 81قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 4.10يتضح من الجدول رقم )
(0.05 ≥α)  بين المجموعتين التجريبية والضابطة وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين حسب

 الدرجة في العلوم العامة. 
 تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض عادات العقل المنتج قبل إجراء التجربةثانياا: 

جرى التأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة وتم استخدام اختبار 
(Independent Samples T-Test)  لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين مجموعات



90 

الضابطة( لمتغير التحصيل في اختبار عادات العقل المنتج, والجدول اآلتي  -الدراسة )التجريبية
 يوضح ذلك. 

 (4.12ل رقم )جدو
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف على 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض عادات العقل المنتج قبل إجراء التجربة

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة العادة
 المعياري 

قيمة 
 االختبار"ت"

قيمة 
 داللةمستوى ال الداللة

جمع المعلومات 
 باستخدام الحواس

 0.96 1.64 42 قبلي -الضابطة 
1.590 0.116 

غير دالة إحصائيا 
 1.32 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

0.9 
1 

تطبيق المعارف 
الماضية في أوضاع 

 جديدة

 0.87 1.14 42 قبلي -الضابطة 

0.316 0.753 

غير دالة إحصائيا 
 بليق -التجريبية 0.05عند 

41 1.07 1.13 

التساؤل وطرح 
 المشكالت

 1.25 1.36 42 قبلي -الضابطة 
-0.033 0.974 

غير دالة إحصائيا 
 1.16 1.37 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

 التفكير التبادلي
 1.00 1.31 42 قبلي -الضابطة 

0.777 0.439 
غير دالة إحصائيا 

 0.91 1.15 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

التفكير والتواصل بدقة 
 ووضوح

 0.99 0.95 42 قبلي -الضابطة 
-1.706 0.092 

غير دالة إحصائيا 
 0.96 1.32 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

 الخلق التصور التجديد
 0.90 1.21 42 قبلي -الضابطة 

-0.719 0.474 
غير دالة إحصائيا 

 1.02 1.37 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

 التفكير بمرونة
 1.02 1.12 42 قبلي -الضابطة 

-0.587 0.559 
غير دالة إحصائيا 

 0.92 1.24 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

 التفكير حول التفكير
 0.84 1.02 42 قبلي -الضابطة 

0.639 0.524 
غير دالة إحصائيا 

 0.89 0.90 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

 لالختبارالدرجة الكلية 
 3.53 9.76 42 قبلي -الضابطة 

0.038 0.970 
غير دالة إحصائيا 

 3.69 9.73 41 قبلي -التجريبية 0.05عند 

 
 2.638=  0.01( وعند مستوى داللة 81*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 1.990=  0.05( وعند مستوى داللة 81*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4.12الجدول رقم ) يتضح من
≥α)  .بين المجموعتين التجريبية والضابطة وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين 

 ثالثا: دليل المعلم
يعتبر دليل المعلم بمثابة المرشد الذي سيقوم بإرشادك إلى كيفية استخدام نماذج تدريسية       

عينة في العلوم، ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة المعلم في تدريس وحدة الخصائص الفيزيائية م
 للمادة من كتاب العلوم الجزء وفقا لنموذج تنبأ الحظ فسر.

 ويتضمن الدليل:
  مقدمة للمعلم لتوضيح أهمية دليل المعلم والمكونات التي يتضمنها -
 نبذة عن نموذج تنبأ الحظ فسر. -
 امة لتدريس الوحدة .األهداف الع -
 خطة تدريس كل درس من دروس الوحدة وفقا لنموذج تنبأ الحظ فسر متضمنا: -

: حيث يمكن للمعلم أن يقيس مدى تحقق هذه األهداف السلوكية لكل درس -1
 األهداف بعد كل درس.

 قة المتطلبات السابقة : وذلك لتمكين المتعلم من ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الالح -2    
لوسائل التعليمية : حيث تشمل المواد واألدوات التي تؤدي إلى تحقيق األهداف ا -3    

 السلوكية 
: تحتوي علي مجموعة من األسئلة وتتضمن مرحلة مالحظة التجارب أوراق العمل -4    

 العلمية للدرس .
 يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة :خطوات سير الدرس -5

 المرحلة األولى: التنبؤ
    بما ويتنبؤوا للدراسة الخاضعة الظاهرة يصفو أن التالميذ من يطلب المرحلة هذه وفي     

 .عنها سابقة معرفة من لديهم ما على بناءً  يحدث
 المرحلة الثانية:المالحظة   

          فإذا ات,التنبؤ  صحة من للتحقق التجارب تنفيذ المرحلة هذه في المجموعات من وُيطلب     
 بمعرفتهم الطلبة ثقة تعززت, التنبؤات مع متفقة النتائج كانت
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 المرحلة الثالثة: التفسير  
 السابقة. نظرياتهم على بناءً  النتائج شرح المجموعة إلى الطلب المرحلة هذه في يتم

 
لدليل و تم توظيف التقويم القبلي والتكويني والختامي حيث اشتمل ا :أسئلة التقويم  -6

 أوراق العمل على أسئلة مقالية وموضوعية متنوعة تقيس األهداف السلوكية لكل درس
وبعد االنتهاء من إعداد الدليل في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين بلغ 

( من معلمي العلوم ذوي الخبرة ومشرفين وأساتذة في مجال مناهج 5( ملحق )  10عدد ) 
 علوم , وذلك لمعرفة ارائهم حول النقاط اآلتية :وطرق تدريس ال

 مدى شمولية الدليل لمحتوى وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة 
 مدى ارتباط األهداف السلوكية بموضوع الدرس 
 مدى مالئمة الوسائل و األنشطة لموضوعات  وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة 
  فسر -الحظ  –خطوات سير الدرس حسب نموذج تنبأ 
  مالئمة أساليب التقويم لموضوعات الوحدة 
 . مدى الصحة العلمية واللغوية لموضوعات الدليل 
 .حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى على الدليل 

وبناء على المالحظات التي أبداها المحكمون قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أوصي بها 
 ( 6ائية , انظر ملحق رقم ) المحكمون , وخرج الدليل في صورته النه

 : الدراسة إجراءات
 : تباع الخطوات واإلجراءات التاليةلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها, تم إ

 أوال: الجانب النظري:

 تحديد مشكلة الدراسة وبناء عناصر الخطة.     -

 .عرض الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة  -

 طار النظري الخاص بموضوع الدراسة.كتابة اإل -

 تحليل المحتوى العلمي لتحديد عادات العقل المنتج. -

 حساب صدق وثبات التحليل. -
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  ثانيا: الجانب اإلجرائي: 

 ويتمثل في الخطوات اآلتية:

 أوال: قبل تطبيق الدراسة:

جراء  - إعداد اختبار عادات العقل والتأكد من صدقه من خالل عرضه على المحكمين وا 
 (.1في ضوء ارائهم ملحق رقم ) التعديالت

جراء التعديالت في ضوء اراء  - إعداد دليل المعلم وعرضه على المحكمين لتحكيمه وا 
 (.5المحكمين ملحق رقم )

 (.6إعداد أوراق عمل للطالب، وجاءت ضمن دليل المعلم ملحق رقم ) -

 ثانيا: أثناء تطبيق الدراسة:

 لعينة الضابطة والتجريبية.تحديد عينة الدراسة والمتمثلة في ا -

 (.2/11/2015على المجموعتين قبليا للتأكد من تكافؤ المجموعات بتاريخ ) االختبارتطبيق  -

تنبأ الحظ فسر، والمجموعة الضابطة  إستراتيجية باستخدامتدريس المجموعة التجريبية  -
 (.26/11/2015إلى تاريخ ) (7/11/2015بالطريقة التقليدية بدأ من تاريخ )

، بواقع أربع حصص أسبوعيا، وأثناء الدراسة الحظت ة( حص11تغرق تطبيق الدراسة )اس -
 الباحثة ما يلي:

 استمتاع الطالبات في تنفيذ التجارب. 

 .مشاركة الطالبات بشكل فاعل في المناقشة والحوار 

  ازدياد قدرة الطالبات على التنبؤ العلمي بشكل سليم  

 (.30/11/2015يا بتاريخ )على المجموعتين بعد االختبارتطبيق  -

 ثالثا: بعد تطبيق الدراسة:

المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة، وذلك من خالل جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها  -
 األساليب اإلحصائية المناسبة. باستخدام
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 المعالجة اإلحصائية:
 Statisticalاسةتخدمت الباحثةة فةةي هةذه الدراسةة الةةرزم اإلحصةائية للعلةوم االجتماعيةةة 

Package for the Social Sciences  (SPSS) فةةي إجةةراء التحلةةيالت اإلحصةةائية ،
 :والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية

 معامالت الصعوبة والتمييز. .1

 الثبات.من طريقة التجزئة النصفية )معامل كودر( للتحقق  .2

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .3

 ، إليجاد معامل الثبات.21ة النصفية، وطريقة كودر ريتشارد سون التجزئ طريقة .4

( الختبار Independent Samples T-Testمستقلتين ) في حالة عينتين اختبار "ت" .5
 فرضيات الدراسة.

 لتحديد حجم التأثير.  dو حجم األثر "2η"إيتا مربع اختبار .6
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 الخامس الفصل
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 

في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق  يتناول 
ومناقشة ما توصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة عن  حليلدوات الدراسة، باإلضافة إلى تأ

 والتحقق من فرضيات الدراسة: ,تساؤالت الدراسة

 

 ال األول ومناقشتها وتفسيرها:نتائج السؤ 
 لدى تنميتها يجب عادات العقل التي ماينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على " 
 الخصائص الفيزيائية للمادة؟" وحدة في األساسي السابع الصف طالبات

(, والذي كشف أن 4.2بالرجوع إلى جدول )ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة  
 الخصائص وحدة في األساسي السابع الصف طالبات لدى تنميتها يجب لتيا العقل عادات

للمادة هي العادات التي استجابت بفاعلية للنموذج المستخدم, مما يدل على حاجة  الفيزيائية
 حقيقية لتنمية هذه العادات وتغطية العجز الذي يولده غيابها, وهذه العادات هي:

: إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص الستخدام عادة جمع البيانات باستخدام الحواس -1
الحواس مثل السمع , والبصر, واللمس والتجربة, والحركة ,والشم والتذوق والشعور في 

 زيادة عدد الحواس النشطة لزيادة التعلم   
حيث اتضح أن الطالبات يفتقرن للقدرة على  جديدة: أوضاع في الماضية المعارف تطبيق -2

ة بالمعلومات الجديدة, وبذلك فإنهن بحاجة شديدة لتكوين الصورة ربط المعلومات السابق
الكاملة للمادة العلمية, إضافة إلى تطوير عملية استرجاع المعلومات, بما يحمله ذلك من 
أهمية في عملية تثبيت المعلومة وبقائها لفترة أطول, إضافة إلى االستفادة منها وتفعيلها 

طبيق عملي نستطيع أن نستخدمه في الحياة اليومية, وتحويلها من معلومة نظرية إلى ت
 الستخالص الماضي إلى اللجوء طريق عن التجارب من حيث أننا نبحث عن التعلم

 في مرت بتجارب حالياً  عمله يتم ما ومقارنة محيرة، جديدة مشكلة مواجهة عند التجارب
 واعتبارها التجاربو  المعارف مخزون  واسترجاع التجارب، تلك إلى باإلشارة أو الماضي
 تحد كل لحل طرق  أو ,اإليضاح في سهمتُ  نظريات اعتماد أو ,اآلراء لدعم بيانات مصادر
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 على تطبيقها ثم ومن قدماً  بها والسير ما تجربة من المعنى استخالص على والقدرة جديد،
 .جديد وضع

مادة العلوم, فالتساؤل هو أساس البحث العلمي الذي تقوم عليه  المشكالت: وطرح التساؤل -3
وهو ما يجب تطويره عند الطالبات وتدريب عقولهن على هذه العملية منذ مراحل مبكرة, 

 الفجوات تمأل أن شأنها من التي األسئلة وطرح وحلها المشكالت على العثور على فالقدرة
 وجهات حول أسئلة وطرح التساؤل إلى والميل يعرف, ال وما الفرد يعرف ما بين القائمة
 ومعرفة افتراضية, مشكالت وطرح سببية وعالقات ارتباطات تقيم أسئلة وطرح ديلة،ب نظر

لها, هي  الدافعة األسباب غور وسبر البيئة في القائمة والظواهر والتناقضات التضاربات
 .في مجملها أحد األهداف األساسية لعملية التعلم والبحث العلمي

 مع باالتساق التفكير على المتزايدة قدرةنحن بحاجة إلى تطوير الم التبادلي: التفكير -4
 على والقدرة احتياجاتهم، تجاه والحساسية اآلخرين مع كبير بشكل والتواصل اآلخرين،

 والسعي واإلصغاء اآلخرين، عند الحلول استراتيجيات صالحية مدى واختبار األفكار تبرير
 اخر، شخص ةفكر  على العمل أجل من ما فكرة عن والتخلي الجماعي الرأي وراء

واإليثار, وكل ذلك نجده من خالل نموذج العمل  الجماعية والقيادة والعطف والتعاطف
 .ضمن مجموعات والذي يتيح للطلبة تنمية التفكير التبادلي بفاعلية

 قوله األفراد يريد ما توصيل أجل من ونقصد به الكفاح ووضوح: بدقة والتواصل التفكير -5
 وأسماء محددة وتعبيرات دقيقة لغة واستعمال شفويًا، أم كتابياً  ذلك أكان سواء بدقة

 والسعي والتشويه والشطب التعميم في اإلفراط تجنب أجل من والكفاح صحيحة، وتشابهات
جياًل  وجدوأدلة, إن كل ذلك ي علمية وقياسات ومقارنات بإيضاحات المقوالت دعم إلى

 .فيذ بأعلى فاعليةنجاز بأسرع وقت, والتنعلى اإل عمليًا مهنيًا قادراً 
 وتفحص مختلفة بطريقة للمشكالت حلول وهو تصور التجديد:و  التصورو  اإلبداع -6

 واالندفاع المدركة، الحدود وتوسيع المخاطر على واإلقدام زوايا، عدة من البديلة اإلمكانات
 المكافأة، أجل من ال التحدي مواجهة أجل من والعمل خارجية، بدوافع ال داخلية بدوافع
 المزيد تحقيق أجل من والمثابرة اآلخرين، من الراجعة التغذية وطلب النقد على نفتاحواال
 .والتوازن  والتناغم، والجمال، والكمال، ,والحرفية ,والبساطة ,دةوالج   ,والتفصيل ,الطالقة من

كة التفكير الخالق والمبدع من أهم أهداف العملية التعليمية, خاصة في وقت لَ إن تنمية مَ 
 عليه اعتماد أساليب الحفظ والتسميع والتقليد دون ابتكار أو تجديد.طغى 
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 السيطرة، من قدر بأقصى إننا في أمس الحاجة لتعليم الطالبات التمتع بمرونة: التفكير -7
 وأنشطة مخرجات في واالنشغال إضافية، بيانات تلقي عند اآلراء لتغيير الطاقة وامتالك
 وممارسة المشكالت، حل واستراتيجيات مختزنة ذخيرة على واالعتماد واحد، ان في متعددة
 دقة الموقف يتطلب ومتى, مالئماً  األفق الواسع التفكير يكون  متى تقدير خالل من المرونة

 .إليها والسعي جديدة مقاربات وابتكار تفصيلية،
 ة،البيئ وعلى اآلخرين على ولتأثيرها ألفعالهن الطالبات هو إدراك التفكير: حول التفكير -8

 استخدام خالل من الالزمة المعلومات إنتاج جلأ من استراتيجية تخطيط على والقدرة
 عن البحث أثناء داخلية أسئلة وتشكيل حلها، عملية أثناء المشكلة واستراتيجيات خطوات

جراء عمل، خطط أو عقلية خرائط وتطوير والمعنى، المعلومات  بدء قبل عقلية تجارب وا 
 منتصف في تصحيحات إلجراء للحاجة الوعي مع استخدامها لدى طالخط ومراقبة األداء،
 تم التي الخطة في والتأمل المنتظرة، اإليجابية التوقعات تلبي ال الخطة أن تبين إذا األداء
 .األداء تحسين أجل من الذاتي التقييم ألغراض تنفيذها إكمال
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 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:

 -)تنبأما المالمح األساسية لنموذج ل الثاني من أسئلة الدراسة على "نص السؤاي 
 السابع الصف التي تؤثر على بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات فسر( -الحظ

 "الخصائص الفيزيائية للمادة؟ وحدة في األساسي

 الخصائص فسر( لوحدة -الحظ -اشتملت عملية التدريس باستخدام نموذج )تنبأ 
 :على المالمح األساسية التالية للمادة  الفيزيائية

بأن يصفن الظاهرة قيد حيث طلبت المعلمة من الطالبات  التوقع: الباتالط من طلبلأوالا: ا
ما لديهم من معرفة سابقة من خالل اإلجابة علي  بناًء علىبما سيحدث  نالدراسة ويتنبأ

   .األسئلة التي يطرحه المعلمة

حتى تكون التنبؤات ذا  :نلتوقعاته تفسيرات أو األسباب إعطاء الباتالط من طلبلثانياا: ا
 ومنطقية يمكن تحقيقها تطلب المعلمة من الطالبات إعطاء تفسيراتمعني للطالبة 

 .لتوقعاتهن

توزع أوراق  :نمالحظاته تسجيل الباتالط من الطلبومن ثم  النشاط بتنفيذ القيامثالثاا: 
ويطلب من المجموعات تنفيذ التجارب أو  ،لكل طالبة ورقة عملالعمل علي المجموعات 

دون الطالبات تتنفذها المعلمة بطريقة العرض العملي للتحقق من صحة التنبؤات، و 
 .علي األسئلة في ورقة العمل ويجبنالمالحظات 

 هنا يطلب من المجموعات تقديم النشاط: مننه الحظ لما تفسيراا  الباتالط من طلبلرابعاا: ا
 .تفسير للنتائج في ضوء التجارب التي نفذنها أو شاهدنها للوصول إلي الفهم السليم 

ولضمان  ما توقعنه وما الحظنه, مع التعليل: بين مقارنة عمل الطالبات من خامساا: الطلب
م السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصورات البديلة عند الطالبات، البد الوصول الفه

بين التنبؤات والمالحظات وبين التفسيرات السابقة التجربة والتفسيرات من عمل مقارنة 
 التي تليها. 

 معلومات ربط ةالمعلم حاولت وهنا :للظاهرة أخرى  أمثلة إعطاء الباتالط من طلبلا: سادساا 
 داخل تعلمنه بما الباتالط حياة بربط قومت كذلك الجديدة، نبمعلوماته السابقة الباتالط
 لجعل المادة أكثر متعة وسهولة بالنسبة للطالبات.  الدراسة غرفة
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 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها:
 إحصائية عند ذات داللة فروق  توجد هلينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على " 
 التجريبية ومتوسط درجات المجموعة طالبات درجات متوسط ( بين (α ≤ 0,05مستوى 
 "اختبار بعض عادات العقل؟ في الضابطة ةالمجموع في أقرانهن

 توجدال ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي " 
 المجموعة طالبات درجات متوسط ( بين (α ≤ 0,05مستوى  إحصائية عند ذات داللة فروق 

 :"لات العقاختبار بعض عاد في الضابطة المجموعة في أقرانهن التجريبية ومتوسط درجات

 مستقلتين لعينتين "ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار  
(Independent Samples T-Test( والجدول رقم )يوضح ذلك5.1 ): 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف  :(5.1جدول )
 درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة البعديإلى الفروق بين متوسطات 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة العادة
 المعياري 

قيمة 
 االختبار"ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جمع المعلومات 
 باستخدام الحواس

 1.04 4.26 42 الضابطة 
-1.383 0.171 

غير دالة 
إحصائيا عند 

0.05 
 0.74 4.54 41 التجريبية

تطبيق المعارف 
الماضية في أوضاع 

 جديدة

 1.15 3.40 42 الضابطة 
-4.310 0.000 

دالة إحصائيا 
 0.92 4.39 41 التجريبية 0.01عند 

التساؤل وطرح 
 المشكالت

 1.06 1.88 42 الضابطة 
-4.441 0.000 

دالة إحصائيا 
 1.27 3.02 41 التجريبية 0.01عند 

 دليالتفكير التبا
 1.12 2.79 42 الضابطة 

-4.063 0.000 
دالة إحصائيا 

 1.00 3.73 41 التجريبية 0.01عند 

التفكير والتواصل بدقة 
 ووضوح

 1.34 3.05 42 الضابطة 
-3.448 0.000 

دالة إحصائيا 
 1.37 4.07 41 التجريبية 0.01عند 
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االنحراف  المتوسط العدد المجموعة العادة
 المعياري 

قيمة 
 االختبار"ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التصور و  اإلبداع
 التجديدو 

 1.24 3.07 42 الضابطة 
-6.118 0.000 

دالة إحصائيا 
 0.78 4.46 41 التجريبية 0.01عند 

 التفكير بمرونة
 1.43 2.12 42 الضابطة 

-6.237 0.000 
دالة إحصائيا 

 1.19 3.93 41 التجريبية 0.01عند 

 التفكير حول التفكير
 1.37 2.81 42 الضابطة 

-4.901 0.000 
دالة إحصائيا 

 1.00 4.10 41 التجريبية 0.01عند 

 الدرجة الكلية لالختبار
 5.63 23.38 42 الضابطة 

-7.390 0.000 
دالة إحصائيا 

 5.29 32.24 41 التجريبية 0.01عند 

 2.638=  0.01( وعند مستوى داللة 81*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 

 

"ت"  ( أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة5.1يتضح من الجدول السابق رقم ) 
 ,(0.05)الجدولية للدرجة الكلية لعادة جمع المعلومات باستخدام الحواس عند مستوى داللة 

وهذا يدل على عدم وجود فرق معنوي بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وبين 
 .متوسطات درجات المجموعة الضابطة في عادة جمع المعلومات باستخدام الحواس

والدرجة الكلية لالختبار فقد تبين أن قيمة "ت" المحسوبة أما بخصوص باقي العادات  
وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين  (0.01)أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة 

متوسطات درجات المجموعة التجريبية وبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة لصالح 
رية وقبول الفرضية البديلة التي تنص المجموعة التجريبية، وهذا يعني رفض الفرضية الصف

 طالبات درجات متوسط ( بين (α ≤ 0,05مستوى  إحصائية عند ذات داللة فروق  على "توجد
اختبار بعض عادات  في الضابطة المجموعة في أقرانهن التجريبية ومتوسط درجات المجموعة

 تدريبي الذي أعد للطالبات.لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يدل على فعالية البرنامج ال" العقل

 وترى الباحثة ما يلي:
 أوالا: عادة جمع المعلومات باستخدام الحواس:

المتوسط  من أقل وهو( 4.26) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 4.54) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
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 ذات فروق  توجد ال أنه يعني وهذا(, 0.05) عند إحصائيا دالة غير وهي (-1.383)تساوي  
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,05مستوى ) عند إحصائية داللة

 باستخدام المعلومات جمع عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات ومتوسط
 .الحواس

 جديدة: أوضاع في الماضية المعارف ثانياا: عادة تطبيق

المتوسط  من أقل وهو( 3.40) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 4.39) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  توجد أنه يعني وهذا, (0.01)دالة إحصائيا عند  وهي( 4.310-)تساوي  

 ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,01مستوى ) عند صائيةإح
 أوضاع في الماضية المعارف تطبيق عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات

 .جديدة, لصالح المجموعة التجريبية

 المشكالت: وطرح ثالثاا: عادة التساؤل

المتوسط  من أقل وهو( 1.88) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 3.02) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  توجد أنه يعني وهذا, (0.01)دالة إحصائيا عند  وهي( 4.441-)تساوي 
 ومتوسط التجريبية عةالمجمو  طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,01مستوى ) عند إحصائية
, لصالح المشكالت وطرح التساؤل عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات

 .المجموعة التجريبية

 التبادلي: رابعاا: عادة التفكير

المتوسط  من أقل وهو( 2.79) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 3.73) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  توجد أنه يعني وهذا, (0.01)دالة إحصائيا عند  وهي( 4.063-)تساوي 
 ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,01مستوى ) عند إحصائية
, لصالح المجموعة التبادلي التفكير عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات
 .التجريبية
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 ووضوح: بدقة والتواصل خامساا: عادة التفكير

المتوسط  من أقل وهو( 3.05) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 4.07) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  توجد أنه يعني وهذا, (0.01)حصائيا عند دالة إ وهي( 3.448-)تساوي 
 ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,01مستوى ) عند إحصائية
, ووضوح بدقة والتواصل التفكير عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات

 .لصالح المجموعة التجريبية

 والتجديد: والتصور اإلبداعسادساا: عادة 

المتوسط  من أقل وهو( 3.07) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 4.46) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  توجد أنه يعني وهذا, (0.01)دالة إحصائيا عند  وهي( 6.118-)تساوي 
 ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,01مستوى ) ندع إحصائية
, لصالح والتجديد والتصور اإلبداع عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات

 .المجموعة التجريبية
 :بمرونة التفكير: عادة سابعاا 

المتوسط  من قلأ وهو( 2.12) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 3.93) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  توجد أنه يعني وهذا, (0.01)دالة إحصائيا عند  وهي( 6.237-)تساوي 
 ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,01مستوى ) عند إحصائية
, لصالح المجموعة بمرونة التفكير عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات
 .التجريبية

 التفكير: حول ثامناا: عادة التفكير
المتوسط  من أقل وهو( 2.81) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 4.10) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  توجد أنه يعني وهذا, (0.01)دالة إحصائيا عند  وهي( 4.901-)تساوي 
 ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,01مستوى ) عند إحصائية
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التفكير, لصالح  حول التفكير عادة اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات
 .لتجريبيةالمجموعة ا

 لالختبار: الكلية للدرجة بالنسبة

المتوسط  من أقل وهو( 23.38) يساوي  الضابطة للعينة التطبيق في المتوسط كان 
المحسوبة " ت" قيمة وكانت(, 32.24) يساوي  والذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي
 داللة ذات فروق  دتوج أنه يعني وهذا, (0.01)دالة إحصائيا عند  وهي( 7.390-)تساوي 
 ومتوسط التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α ≤ 0,05مستوى ) عند إحصائية
 لصالح البعدي العقل عادات بعض اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهن درجات

 التجريبية. المجموعة

 عادات ضتنمية بع في اً دور  لعبت قد فسر( -الحظ -)تنبأ استراتيجية فإن هذا وعلى 
 عزى يُ  وقد ,المجموعة الضابطة في قريناتهن مقابل التجريبية المجموعة أفراد لدى المنتج العقل
 :منها عوامل عدة إلى التفوق  هذا

نمي عادات , إن ذلك يُ معهم النتائج مناقشة خالل من الطالب يحملها التي األفكار تغيير -
 التفكير المشكالت, وكذلك عادة حوطر  التفكير بمرونة, والتواصل بدقة ووضوح, التساؤل

 .التبادلي

 والتفسير، المالحظة، وباألخص الطلبة، لدى علمتال عمليات تنمية علىالنموذج  يعمل -
 حول , مما يعزز لدى الطلبة عادات التفكير.األخرى  العمليات إلى باإلضافة والتنبؤ،

 باستخدام المعلومات عالمشكالت, جم وطرح والتجديد, التساؤل والتصور التفكير, اإلبداع
 جديدة. أوضاع في الماضية المعارف الحواس, تطبيق

 إتباع يتم النموذج هذا في نأل وذلك الطلبة، لدى الرياضي المنطقي الذكاء تنمية يمكن -
 مع العالقات) االجتماعي الذكاء تنمية يتم كذلك ,تنفيذه أثناء منطقياً  متتابعة خطوات
 .تعاوني تعلم شكل في االستكشافي بالنشاط الطلبة قيام حالة في( اآلخرين

 من لديه ما على معتمداً  العمل بكل بنفسه يقوم أنه في يتمثل في هذا النموذج المتعلم دور -
 ويصيغ المعلومات ويعالج النتائج ويدون  العمل ينفذ حيث مقررة ونشاطات مكتوبة مادة
 بين التعلم استراتيجيات في تنويعال إال المعلم على وما جديدة، بأوضاع ويتنبأ جديدة أسئلة
 المجموعات كتكوين ,المنهجية الصفية األنشطة لممارسة الصفية الغرفة في واألخر الحين
 .التعلم عملية من حسنوتُ  الخبرة الطالب كسبتُ  والتي الفعالة
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عدم وجود فرق معنوي بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وبين وتعزو الباحثة  -
" لكون جمع المعلومات باستخدام الحواس"ات المجموعة الضابطة في عادة متوسطات درج

ومن المهم هنا التأكيد على أن الطالبات اعتدن الدراسة لسنوات طويلة بالطريقة االعتيادية, 
 اعتادت الطالبات على  هذه العادة لها أثر ولكن لم يرتقي للمستوى المطلوب, حيث

لمراجعة )أي استخدام البصر(, واالستماع في الحصة في ا االعتماد الكلي على الكتاب
إضافة إلى االستفادة من بعض الوسائل التوضيحية التي استخدمتها المعلمة  ,)أي السمع( 

, في حين لم يستخدمن أيًا من الحواس األخرى كالشم, والتذوق, واللمس, بالطريقة االعتيادية
 .والتجريب

ن كان له عدد كبير من كما أن نظام المجموعات التي عملت ا لطالبات من خالله وا 
كبيرًا من الطالبات من العمل والتطبيق العملي بأيديهن, حيث كانت  الفوائد, إال أنه حرم عدداً 

من  تقوم قائدة المجموعة بالتنفيذ العملي للتجارب وقد تشاركها طالبة أخرى, مما حرم عدداً 
" واالستفادة الكاملة من ميزات خدام الحواسجمع المعلومات باستالطالبات من تطوير عادة "

 فسر(. -الحظ -نموذج )تنبأ

فسر( في  -الحظ -أما فيما يتعلق بباقي النتائج فهي تدل على نجاح تام لنموذج )تنبأ
 وطرح التساؤل -جديدة أوضاع في الماضية المعارف تنمية عادات العقل التالية: تطبيق

 -التجديدو  التصورو  بداعاإل -ووضوح بدقة والتواصل رالتفكي -التبادلي التفكير -المشكالت
 التفكير. حول التفكير -بمرونة التفكير

(, العنزي م2015أبو جلنبو )واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة 
(, عفانة م2013(, أبو حجلة )2014(, كيبيريج واخرون )م2014(, قباجة وعدس )م2015)
 (.م2011(, الجفري )م2012الجيزاني ووارد )(, م2013(, العتيبي )م2013)

 حجم التأثير
 :التالية المعادلة باستخدام "2η "إيتا مربع بحساب الباحثة قامت التأثير حجم ولحساب

 

 درجات الحرية dfقيمة االختبار ت         2tمربع ايتا     2ηحيث 

نامج التدريبي يمكن حساب القيمة التي تعبر عن حجم التأثير للبر  "2η"وعن طريق 
 باستخدام المعادلة التالية:
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 مربع ايتا     2ηحجم األثر           dحيث 

 :2ηو  d( حجم كل من قيمة 5.2ويوضح الجدول المرجعي التالي )
 

 2ηو  dيوضح الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل من  :(5.2جدول )

 األداة المستخدمة
 أثيرحجم الت

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة صغيرة
D 0.2 0.5 0.8 1.2 
2η 0.01 0.06 0.14 0.20 

 

 ( يوضح ذلك5.3والجدول التالي )  2ηو  dوقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير بواسطة 
 يوضح حجم التأثير للدرجة الكلية لالختبار: (5.3جدول )

 حجم التأثير dقيمة  2ηقيمة  قيمة "ت" البند
في  جمع المعلومات باستخدام الحواس

 صغيرله أثر  0.047 0.023 1.383- العلوم

تطبيق المعارف الماضية في أوضاع 
 متوسطله أثر  0.459 0.187 4.310- جديدة

 متوسطله أثر  0.487 0.196 4.441- التساؤل وطرح المشكالت
 متوسطله أثر  0.408 0.169 4.063- التفكير التبادلي

 صغيرله أثر  0.294 0.128 3.448- التواصل بدقة ووضوحالتفكير و 
 كبير له أثر  0.924 0.316 6.118- التجديدو التصور و  إلبداعا

 كبير له أثر  0.960 0.324 6.237- التفكير بمرونة
 متوسطله أثر  0.593 0.229 4.901- التفكير حول التفكير

 الدرجة الكلية لالختبار
-7.390 0.403 1.348 

كبير ثر له أ
 جدا
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( أن حجم التأثير كبير جدا للدرجة الكلية لالختبار، وهذا يدل 5.3يتضح من الجدول ) 
 على أن البرنامج كان فعاال بدرجة كبيرة لدى الطالبات. 

 تعقيب على نتائج الدراسة
 في األساسي السابع الصف طالبات لدى تنميتها يجب التي العقل عاداتترى الباحثة أن  -

جديدة,  أوضاع في الماضية المعارف تطبيق: هي للمادة الفيزيائية صائصالخ وحدة
 ووضوح, اإلبداع بدقة والتواصل التبادلي, التفكير المشكالت, التفكير وطرح التساؤل
 التفكير. حول بمرونة, والتفكير والتجديد, التفكير والتصور

 المنتج العقل عادات عضب على تؤثر التي فسر( -الحظ -)تنبأ لنموذج األساسية المالمح -
للمادة, تمثلت في  الفيزيائية الخصائص وحدة في األساسي السابع الصف طالبات لدى

 التالي:

 التوقع. الطالبات من الطلب: أوالً 

 لتوقعاتهن. تفسيرات أو األسباب إعطاء الطالبات من الطلب: ثانياً 

 مالحظاتهن. جيلتس الطالبات من الطلب ثم ومن النشاط بتنفيذ القيام: ثالثاً 

 النشاط. من الحظنه لما تفسيراً  الطالبات من الطلب: رابعاً 

 التعليل. مع, الحظنه وما توقعنه ما بين مقارنة عمل الطالبات من الطلب: سادساً 

 للظاهرة. أخرى  أمثلة إعطاء الطالبات من الطلب: خامساً 
 

 التوصيات
 السابع الصف طالبات تحتاجها عامة, والعادات التي العقل االهتمام بتنمية عادات -

 أوضاع في الماضية المعارف تطبيق: وهي للمادة الفيزيائية الخصائص وحدة في األساسي
 ووضوح, اإلبداع بدقة والتواصل التبادلي, التفكير المشكالت, التفكير وطرح جديدة, التساؤل

 التفكير. حول بمرونة, والتفكير والتجديد, التفكير والتصور

 عادات بعض على والذي يؤثر بشكل فعال فسر( -الحظ -)تنبأ دام نموذجتفعيل استخ -
 للمادة. الفيزيائية الخصائص وحدة في األساسي السابع الصف طالبات لدى المنتج العقل

العلوم لما له من أثر فعال على تنمية  مختبرات في( فسر – الحظ–تنبأ) نموذج توظيف -
 عادات العقل لدى الطالبات.
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كسابهم النماذج التعليمية، تطبيق على الخدمة أثناء والمعلمين سينالمدر  تدريب -  مهارات وا 
 .تدريسها

توصيف عادات العقل المنتج, وتضمينها في الكتب الدراسية خالل األهداف وأنشطة  -
 المحتوى العلمي.

توفير ورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة بعادات العقل, لتعريف المعلمين بهذه العادات  -
 سبل تطويرها لدى الطالب.و 

 
 مقترحات

فسر( وبين نماذج تعليمية أخرى والحكم على أفضلية  -الحظ -بين نموذج )تنبأالمقارنة  -
 تلك النماذج.

عالقة عادات العقل بمتغيرات أخرى, أو كمتغير مستقل, لدى فئات عمرية ودراسية  دراسة -
 مختلفة.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 المصادر والمراجع
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 ادر والمراجعالمص
  :العربية المراجع -أوالا 

 جانييه مستويات لتنمية العلوم في البصري  التفكير شبكات استخدام فاعلية .(م2006) علي. هللا عبد إبراهيم،
 العاشر العلمي ورقة مقدمة إلى المؤتمر .المتوسطة المرحلة طالب لدى البصري  التفكير ومهارات المعرفية
القاهرة: كلية التربية بجامعة  العلمية. المجلد األول. للتربية المصرية الجمعية عن الصادر العلمية للتربية

   عين شمس.

أثر تعلم العلوم باألنشطة العلمية االستقصائية في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية  .(م2006) .أحمد، أماني
 .انالجامعة األردنية، عمً شورة(. غير من رسالة دكتوراه) بستمولوجية واتجاهاتهم نحو العلمومعتقداتهم األ

مفاهيم  -العلوم تدريس طرائق. (م2009)عبد هللا بن خميس, والبلوشي, سليمان بن محمد.  سعيدي، أمبو
 المسيرة. .  عم ان: دار1. طعملية وتطبيقات

 زيع.ء للنشر والتو دار الصفا)د.ط(. عمان:  .سسه وتحليله(أالمنهج التربوي ) .(م2012). بحري، منى يونس

 م(. مناهج البحث العلمي. الطبعة الثالثة. وكالة المطبوعات, الكويت.1977بدوي, عبد الرحمن. )

 الواقع بين دراسة: المدرسية الكتب لمحتوى  كمطور المعلم .(م2004) محمد. منيرة والبسام، أحمد، نادية بكار،
 . 61-13(، 91) 25 ،بالرياض العربي الخليج رسالة مجلة البنائين. منظور من والتطوير

 . عمان: 3ط .سس علم النفس التربوي أ .(م2003), وقطامي، يوسف، وعدس، عبد الرحمن. توق، محي الدين
 .دار الفكر

 مقرر لتدريس اإلبداعية األفكار ورسوم صور غرائب استخدام أثر. (م2011) الجفري, سماح بنت حسين.
 المكرمة مكة بمدينة المتوسط األول الصف لباتطا لدى العقل عادات وبعض التحصيل تنمية في العلوم

 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية.

وودز في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير الناقد لدى  أثر استخدام نموذج .(م2015). جلنبو, صفاء خليلأبو 
الجامعة اإلسالمية, غير منشورة(.  رسالة ماجستير) طالبات الصف السادس األساسي في العلوم العامة

 غزة.

 تنمية في العقل عادات على قائم تدريبي برنامج م(. أثر2012الجيزاني, محمد كاظم, ووارد, شفاء حسين. )
-46(، 17) 9،  ميسان أبحاث مجلةاالبتدائي.  السادس الصف تالميذ لدى المعرفية وراء ما مهارات
114 . 

 الرياض: مكتبة الشقرى.)د.ط(.  .العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ ,(2002) يم أحمدالحارثى, إبراه
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في تصحيح المفاهيم البديلة في  (فسر -الحظ -تنبأ) فعالية نموذج .(م2013) .حجلة, أريج مصطفىأبو 
جامعة غير منشورة(.  رسالة ماجستير) العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي وأثره في التحصيل

 النجاح الوطنية, نابلس.

 العلوم على تدريس في المعرفية فوق  التعلم دورة نموذج م(. فاعلية2009الحربي, سلمان, وصبري, ماهر. )
 وعلم التربية في عربية مجلة دراساتالمتوسطة.  طالب المرحلة لدى المعرفة وراء ما بعض مهارات تنمية

  .278-239(، 3) 3النفس، 

فاعلية مدخل بناء النماذج العقلية في استيعاب المفاهيم  .(2006) .ورمضان, حياة ,لى عبد هللحسام الدين, لي
ية و المجلة الترب .وعمليات العلم واالتجاه نحو دراسة أجهزة جسم اإلنسان لتالميذ الصف السادس االبتدائي

 .137 -89(، 2) ,العلمية

حصيل مادة العلوم وتنمية المهارات العقلية لدى طالب وودز في ت أثر نموذج .(م2007) .الحيدري, محمد رحيم
 جامعة بغداد، العراق.  غير منشورة(. رسالة ماجستير) الصف األول المتوسط

المتغيرات.  ببعض وعالقتها األطفال رياض معلمات لدى العقل . عادات(م2016) الخفاف, إيمان عباس.
 .328 -301(، 1) 2، مجلة العلوم النفسية والتربوية

 25، القطرية التربية مجلة العلوم. تدريس في البنائية الفلسفة مضامين .(م1995) يوسف. خليل الخليلي،
(116 ،)255-270 . 

أثر استراتيجيتين تدريسيتين قائمتين على المنحى البنائي في تحصيل  .(م2007) .الخوالدة, سالم عبد العزيز
 -355(، 3) 13 ،مجلة المنارة .اء واتجاهاتهم نحوهاطالب الصف األول الثانوي العلمي في مادة األحي

403. 

 .كأنماط للسلوك الذكي دور مناهج القراءة في تنمية العادات العقلية .(م2009) .الربعي، محمد بن عبدالعزيز
 .130 -80(، 149)، بمصر المناهج وطرق التدريس يدراسات فمجلة 

بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مستحدثات التربية وتدريس تصور مقترح لمناهج العلوم  .(م2000) .رجب, مجدي
. القاهرة: التربية العلمية للجميع الرابع يالعلم المؤتمرورقة مقدمة إلى . العلوم للقرن الحادي والعشرون 

 .جمعية المصرية للتربية العلميةال

ذات الطالب في العلوم فاعلية النموذج الواقعي لتدريس العلوم في مفهوم  ,م(1998) .، إبراهيم عليارض
 .، البحرينجامعة البحرين(. رسالة ماجستير غير منشورة) واتجاهاته نحوها وتحصيله منها

: بغداد . )د.ط(.الموسوعة الشاملة استرتيجيات وطرائق ونماذج واساليب وبرامج(، م2013). زاير، سعد علي
 دار المرتضى.
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القاهرة: . 1ط .التعلم والتدريس من منظور البنائية .م(2003) .زيتون كمال عبدالحميدو زيتون، حسن حسين، 
 عالم الكتب.

 .. عم ان: دار الشروق 1ط .العلوم وتدريس البنائية النظرية. (م2007)محمود.  عائش زيتون،

 العلم وعمليات التحصيل في العلمي واالستدالل المسبقة المعرفة أثر .(م2003) .طه الكريم أمة زيد،أبو 
 الجمهورية في الثانوية المرحلة طالب لدى البيولوجي مادة تدريس في البنائي التعلم جنموذ باستخدام
 .شمس، القاهرة عين دكتوراه غير منشورة(. جامعة )رسالة اليمنية

دار الشروق  :عمان. 1ط (.تدريس مهارات التفكير )مع مئات األمثلة التطبيقية .(م2011) .سعادة, جودت
 للنشر والتوزيع.

دار )د.ط(. عمان:  .إبداعيةمهارات عقلية تتنج افكارا  .(م2013) .حمدأسميلة الصباغ, و  ,حمدأجودت سعادة، 
 الثقافة للنشر والتوزيع.

فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم على تنمية  .م(1998) .يدالها سعودي، منى عبد
المؤتمر العلمي الثاني إعداد ورقة مقدمة إلى  .دائيالتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبت

 جامعة عين شمس. . القاهرة:معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين

العقل  على تنمية عادات" استقصي –اسأل  -أثر استخدام استراتيجية "حلل  .(م2006). يمن حبيبأسعيد، 
العاشر التربية ي المؤتمر العلممقدمة إلى  ورقة .األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء الصف لدى طالب

 . القاهرة: الجمعية المصرية للتربية العلمية.العلمية

 العليا األساسية للمرحلة العلوم كتب في العقل عادات تضمين . درجة(م2015) والوهر, محمود. السمن, االء,
 .1928 -1903(، 10) 29اإلنسانية،  لألبحاث للعلوم النجاح جامعة مجلةاألردن.  في

عادات العقل والذكاء االنفعالي وعالقتهما بالتحصيل الدراسي لدى طلبة م(. 2010الشمري, نداء بن هزاع. )
 جامعة اليرموك, األردن. .)رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية

 عادات باستخدام اإلبداعي التفكير تنمية يف( وكاليك كوستا) برنامج م(. أثر2012طراد, حيدر عبد الرضا. )
 -225(، 1) 5 ،الرياضية التربية علةةوم مجلةالرياضية.  التربية كلية في الثالثة المرحلة طلبة لدى العقل
264. 

 الفكر . القاهرة: دار1ط .تدريس العلوم في حديثة اتجاهات .(م2001) مصطفى. السالم عبد السالم، عبد
 .العربي

( في اكتساب مفاهيم الصحة Driver( و)Woodsأثر نموذجي ) ,(م2011) .ميادة طارق  عبد اللطيف,
مجلة دراسات  .المدرسية واستبقائها وتنمية حب االستطالع العلمي لدى طالبات معهد إعداد المعلمات

 .106 -61(، 2) ،تربوية
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األكاديمي  الذات ومفهوم العقل عادات تنمية في التفكير خرائط م(. فاعلية2013العتيبي, وضحى بنت حباب. )
 -188(، 1) 5مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، التربية.  بكلية األحياء قسم طالبات لدى
250. 

 لتنمية العلوم تدريس في الجانبين ذي بالدماغ التعلم استراتيجية استخدام أثر. (م2013) عفانة, نداء عزو.
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  بغزة األساسي التاسع الصف طالبات لدى المنتج العقل عادات بعض

 الجامعة اإلسالمية, غزة.

رفع مستوى التحصيل  (. فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب فيم2009) .علي، وائل عبدهللا محمد
المناهج  يدراسات فمجلة  .الرابع االبتدائي في الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف

 . 117 -46(, 153)، وطرق التدريس

)وودز( في تدريس العلوم على تنمية التفكير  فاعلية استخدام نموذج .(م2015) .العنزي, فايز بن سعد
 غير منشورة(. رسالة دكتوراه) االبتكاري والدافعية للتعلم لدى طالب الصف األول المتوسط بمدينة عرعر

 لكة العربية السعودية.جامعة أم القرى, المم

يونيو  08تاريخ االطالع:  عادات العقل.. مكتسبة ال فطرية.سبتمبر(.  08، م2014العودات، تميم. )
 (https://drtameem.wordpress.com/2014/09/08/%D8%B9%D8%) م، الموقع:2016

)د.ط(.  .ستذكار ومعوقاتهاعلم النفس التربوي دراسة في التعلم وعادات اال .(م2004) .رحمنلالعيسوي، عبد ا
 دار النهضة العربية.بيروت: 

يوليو  25تاريخ االطالع:  .التعلم البنائي أكتوبر(. 15م، 2014) الغفيص، ماجدة، والقصير، مشاعل.
 م، موقع مدونة االتجاهات الحديثة في طرق التدريس2016

(page_20.html-http://cu1436.blogspot.com/p/blog) 

 في المفاهيمي االستيعاب تنمية في لمارزانو التعلم أبعاد نموذج فاعلية .(م2009) السالم. عبد مندور هللا، فتح
 التربية مجلة السعودية. العربية بالمملكة االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى العقل وعادات العلوم
 .125-83(، 2) 12، العلمية

فسر( في اكتساب طلبة  -الحظ -فاعلية استراتيجية )تنبأ .(م2014) .قباجة, زياد محمد, وعدس, محسن
  (،1) 18, ة القدس بفلسطينمجلة جامع .الصف التاسع األساسي المفاهيم الفيزيائية في فلسطين

85- 114. 

"وودز" في التحصيل وا حداث التغيير التغيير  أثر استراتيجية التعلم التوليديم(. 2012القبالن, فايزة. )
 )رسالة دكتوراه المفاهيمي لبعض المفاهيم الفيزيائية والتفكير الناقد لدى الطالبات الصف العاشر األساسي

 جامعة اليرموك، األردن.  غير منشورة(.

http://cu1436.blogspot.com/p/blog-page_20.html
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 والمهارات هيم العلميةالمفا تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات توظيف أثرم(. 2008قشطة, أحمد عودة. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  بغزة األساسي الخامس طلبة الصف لدى بالعلوم الحياتية

 اإلسالمية, غزة.

 بجامعة التربية كلية طالب لدى اإلنجاز بدافعية وعالقتها العقل . عادات(م2014) القضاة, محمد فرحان.
 . 59 -33(, 8) 5تفوق، المجلة العربية لتطوير السعود.  الملك

عمان: دار )د.ط(.  عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق. ,(م2005)ة. أميم, وعمور, يوسفقطامي, 
 الفكر.

 عمان: مركز ديبونو لتعليم التفكير.)د.ط(. . عادة عقل 30 .(م2007) .يوسفقطامي, 

(. وزارة 2015. )فبراير2015-2014فظات غزة الكتاب اإلحصائي السنوي للتعليم العام والتعليم العالي في محا
 التربية والتعليم العالي. السلطة الوطنية الفلسطينية.

. )د.ط(. المملكة العربية السعودية: العقل عادات وتقصي استكشاف .(م2003) وكاليك, بينا. ارثر، كوستا،
 والتوزيع. للنشر التربوي  الكتاب دار

 مراكز في الثانوي  األول الصف طلبة لدى الشائعة العقل عادات. (م2015إبريل  23-22) الالال, زياد كامل.
 التربية في النقدي والتفكير اإلبداع , ورقة مقدمة إلى مؤتمر تطويرالقصيم منطقة في الموهوبين رعاية

 المفتوحة. العربية والتعليم. البحرين: الجامعة

 )رسالة المتوسطة بالمرحلة وتعلمها العلوم تعليم في بنائيال التعلم نموذج فاعلة .(م2002) محمد. إبراهيم اللزام،
 .سعود الملك جامعة الرياض: ماجستير غير منشورة(.

 وعالقتها المكرمة بمكة األطفال رياض معلمات لدى العقل عاداتم(. 2012اللقماني, إيمان بنت محمد. )
 مملكة العربية السعودية.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى, ال المتغيرات ببعض

فسر في تنمية المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائية  –الحظ  –فاعلية نموذج تنبأ  .(م2008) .المحتسب, سمية
 .87-79(، 2) 4 ،المجلة األردنية في العلوم التربوية .لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة

نظومي وبعةض نماذج التدريةةس القائمة على الفكر المدخل الم .م(2004 -بريلأ) .محمد, منى عبد الصبور
القاهرة:  .المؤتمر العربي الرابع حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلمورقة مقدمة إلى  .البنائي

 جامعة عين شمس.

 الظواهر حول البديلة التصورات لتعديل العلوم تدريس في التوليدي النموذج فعالية .(م2003) ناهد. محمد،
 األول الصف تالميذ لدى العلوم نحو واالتجاه العلمي االستقصاء مهارات واكتساب المخيفة بيعيةالط

 .104-45(، 3) 1، العلمية التربية مجلة اإلعدادي.
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 التحصيل على العلوم تدريس في البنائي التعلم نموذج استخدام أثرم(. 2008صالح. ) بن المطرفي, غازي 
)رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة أم القرى,  المتوسةةط الثالةةةث الصةةف بطال لدى المادة نحو واالتجةةاه

 المملكة العربية السعودية.

وودز في تحصيل طالب  أثر استخدام أنموذج .(م2010) .المعموري, عصام عبدالعزيز, والخيالني, رعد كريم
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 أسماء السادة المحكمين الختبار عادات العقل: (1ملحق )

 

 مكان العمل التخصص رجة العلميةالد االسم م
 جامعة القدس المفتوحة مناهج وطرق تدريس علوم أستاذ مشارك د. عبد هللا عبد المنعم 1
 جامعة األزهر مناهج وطرق تدريس علوم أستاذ مشارك عطا درويش أ. د. 2
 الجامعة اإلسالمية مناهج وطرق تدريس علوم أستاذ مشارك د. صالح الناقةأ.  3
 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس  ماجستير أمجد عصفورأ.  4
 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس  ماجستير بسمة شرابأ.  5
 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس  ماجستير نائل حبشأ.  6
 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس ماجستير نيفين سمارةأ.  7
 وزارة التربية والتعليم فيزياء بكالوريوس امال الحلوأ.  8
 وزارة التربية والتعليم كيمياء بكالوريوس امال الداهوكأ.  9

 وزارة التربية والتعليم فيزياء بكالوريوس هالة الخالديأ.  10
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 وفقاا ألوزانها النسبية جدول مواصفات اختبار عادات العقل: (2ملحق)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     ادات ع
 العقل
 
 

 الدرس

جمع 
المعلومات 
باستخدام 
 الحواس

تطبيق 
المعارف 
الماضية 
في 

أوضاع 
 جديدة

التساؤل 
وطرح 
 المشكالت

التفكير 
 التبادلي

التفكير 
والتواصل 
بدقة 
 ووضوح

 اإلبداع
التصور 
 التجديد

التفكير 
 بمرونة

التفكير 
حول 
 التفكير

 المجموع
الوزن 
 النسبي

 %12.5 5 1 1  1  1  1 األول

 %32.5 13  2 3 1 1 1 3 2 الثاني

 %32.5 13 3 1 1 2 2 2 1 1 الثالث

 %22.5 9 1 1 1 1 2 1 1 1 الرابع

 %100 40 5 5 5 5 5 5 5 5 مجموع
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 اختبار عادات العقل المنتج بصورة النهائية

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 العليا الدراسات عمادة

 ية التربيةكل
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 المنتج العقل عادات بعض لقياس اختبار تحكيم

 السيد الدكتور/ ____________________ حفظه هللا 
 

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
فسر في تنمية بعض عادات  -الحظ  -" أثر نموذج تنبأ  :بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

 في الماجستير درجة على للحصول  العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة"العقل المنتج ب
 اإلسالمية  بالجامعة التربية كلية

 ضوء خبرتكم في مالحظاتكم و رأيكم إبداء ر ثماالختبا هذا بتحكيم التكرم سيادتكم من أرجو ولذا
 :حيث من المجال هذا في

 العلوم وتعليم تعلم متالئ لالختبار المحددة العادات أن الحكم -1
 . واللغوية العلمية السالمة -2
 .المطلوبة للعادة فقرة كل تمثيل مدى -3
 .الفقرات من فقرة لكل البدائل مناسبة -4
 .االختبار تعليمات وضوح -5
 .أخرى  مالحظات أي إبداء أو إضافة أو حذف -6

 .واالحترام التقدير وافر ولكم تعاونكم حسن لكم شاكرين
 الباحثة                                                                

 ياسمين محمود صباح                                                                                                                        
 للمحكم: الشخصية البيانات

 ............................. :العلمية درجةاالسم : ................................. ال
 ................................. العمل:  مكان :............................. التخصص
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 الصورة النهائية الختبار عادات العقل(: 3) ملحق
االسم /...............................................                      

 ...............................................                      /الصف
 

 أخواتي الطالبات/
يهدف االختبار الذي بين يديك إلى قياس مدى امتالكك لعادات العقل المنتج في وحدة الخصائص 

 الفيزيائية للمادة في مادة العلوم العامة
 

 تعليمات االختبار
 

 ( س40يتكون االختبار من )ؤال من نوع االختيار من متعدد 
 الرجاء قراءة كل سؤال بعناية ودقة قبل اإلجابة عليه 
 لكل فقرة أربع بدائل، عليك اختيار بديل واحد فقط 

 
 الباحثة                                                                    

 ياسمين محمود صباح                                                                                                                        
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 . األساسي السابع الصف طالبات لدى المنتج العقل عادات بعض لقياس اختبار
 العادة األولي: جمع المعلومات باستخدام الحواس

 -في الشكل التالي أي المواد أكبر كثافة : -1

 قطعة خشب   -د   دخان الورق    -ج       الماء الملون      -المعدنية        بالكرة  -أ

 
ملم من الماء في األوعية المفتوحة كما في الشكل ثم عرضها للشمس 100وضع طالب  -2

 -لمدة يوم كامل، أي وعاء سيفقد أكبر كمية من الماء :
 

      -د              -ج                     -ب                        -أ
 

 -في الرسم المقابل درجة انصهار البرافين هي : -3
 

        54 -ب                  58 -أ
 42 -د                 46 -ج     
 

 -الحالة الفيزيائية للمادة عند صفر سليسيوس في الرسم المقابل هي :  -4
           

 سائلة      -ب            صلبة      -أ
 غازية -سائلة       دصلبة و   -ج

 
 

                                                                                                                                                       -في الشكل المقابل فسر المشاهدة التالية : -5
 العلوية . انتشار غاز البروم من األنبوبة السفلية إلى -أ
 الهواء أكثر كثافة من غاز البروم . -ب
 يتبخر البروم عند درجات حرارة منخفضة جدا . -ج
 لغاز البروم درجة غليان تميزه عن غيره من المواد . -د
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 العادة الثانية :تطبيق المعارف الماضية في أوضاع جديدة
 -للحفاظ علي قارورة ماء داخل المجمد: -1

 مل .                    ال نمأل القارورة بالماء بشكل كا -أ
 توضع القارورة بالبراد أوال . -ب
 تمأل القارورة بالماء بشكل كامل وتغلق بإحكام .           -ج
 تغسل القارورة بالماء الساخن قبل وضعها داخل المجمد . -د

 
 -لتقليل الوقت الالزم لتحضير الشاي أضع السكر: -2

 قبل غليان الماء  -ب   بعد وضع الماء مباشرة .                        -أ
 بعد غليان الماء . -أوال ثم أضع الماء مباشرة.                       د -ج

 
 -للحفاظ على المزروعات من حدوث الصقيع ترش ب: -3

 الفحم األبيض -الكبريت          د -الملح          ج -الماء            ب -أ
 
 -لفهم قانون بويل أطبق ما يلي ما عدا: -4

 لتفكير في القانون وحده دون ربطه بغيره  أحاول ا -أ
 أبحث في خبراتي السابقة عما يذكرني بقانون مشابه لقانون بويل       -ب
 أستفيد من حلول المشكلة السابقة في حل المشكلة الجديدة       -ج
 أستخدم أثناء تفكيري عبارات مثل )هذا يذكرني، هذا مماثل، سأعود بذاكرتي إلي الوراء(. -د

 
 -ى أنابيب الماء خارج المنزل عند حدوث تجمد في الليالي الباردة جداا:للحفاظ عل -5

 رش األنابيب بالملح  -أ
 إبقاء صنبور الماء مفتوحًا بشكل بسيط  -ب
 حرق بعض المواد حولها  -ج
 تغطيتها باألغطية البالستيكية -د
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                                        التساؤل وطرح المشكالت  العادة الثالثة:
 -لسؤال الذي يدرس العالقة بين حجم الغاز وضغطه عمليا هو:ا -1

 ما العالقة بين ضغط الغاز وحجمه؟        -أ
 كيف يمكن تمثيل العالقة بين حجم الغاز وضغطه؟            -ب
 صمم تجربة توضح فيها العالقة بين حجم الغاز وضغطه؟         -ج
 ماذا يحدث لحجم الغاز إذا زاد ضغطه؟ -د

 
 -بظاهرة تكون قطرات الندى علي األشجار في الصباح الباكر: السؤال المرتبط -2

ما المقصود بالتبخر؟                       -ما العالقة بين التبخر والتكاثف؟                       ب -أ 
 ما المقصود بالتبلور؟  -ما المقصود بالتكاثف؟                                 د -ج

 
 لدراسة تأثير الشوائب علي غليان المادة السائلة: ما السؤال األنسب -3

 كيف يمكن رفع درجة غليان المادة السائلة؟ -أ
 هل تؤثر الشوائب على درجة غليان المادة السائلة؟   -ب
 كيف تعمل الشوائب علي رفع درجة غليان المادة السائلة؟  -ج
 ؟ لماذا يغلى وعاء الماء المقطر قبل وعاء اخر نفس الحجم من ماء الصنبور -د

 
ما عدا س هذا يساعدك لإلجابة عن األسئلة التالية 39-إذا علمت أن درجة انصهار الزئبق  -4

 -:واحد
 ما درجة غليان الزئبق؟             -أ
 ما درجة تجمد الزئبق؟                   -ب
 س ؟           40-ما حالة الزئبق عند  -ج
 س؟38-ما حالة الزئبق عند  -د
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جم وشكل الجسم الصلب عند نقله من وعاء إلى آخر لحل هذه عدم قدرتك على تفسير ثبات ح -5
 -:ماعداالمشكلة تقوم فيما يلي 

 أغوص في أعماق المشكلة قبل أن أسأل . -أ
 أطرح أي سؤال يتعلق بالمشكلة . -ب
 أطرح أسئلة استيضاحية تمكني من فهم الموضوع . -ج
يانات ، ما الحلول أطرح أسئلة متعددة مختلفة المستوى مثل )ما السبب ، ما مصداقية الب -د

 الممكنة(.
 

 العادة الرابعة:التفكير التبادلي
تناقشت سناء مع زميلتها منى حول عملية الغليان فقالت سناء عملية الغليان تحدث عند جميع  -1

درجات الحرارة ،أما منى فقالت أن عملية الغليان تحدث بسرعة ويصاحبها فقاعات فما رأيك أنت 
 أن ما قالته ؟

منى صحيح                                     -ب                                   سناء صحيح   -أ
 منى وسناء غير صحيح. -د         منى وسناء صحيح                       -ج
 

اختلفت مريم وآالء إحداهما من مدارس مدينة القدس واألخرى من مدارس مدينة أريحا على  -2
 برأيك ما سبب االختالف؟ قيمة درجة غليان الكحول

 درجة الحرارة بين المدينتين .              -أ
 الضغط الجوي بين المدينتين .                -ب
 نوع الكحول المستخدم .            -ج
 كمية الكحول المستخدم.  -د
 

 أثناء تنفيذ تجربة انتشار الغازات واجهت مشكلة فإنك تقوم فيما يلي ماعدا: -3
 أفراد مجموعتي .               أستمتع بالتفكير مع -أ
 أتمسك بفكرتي في حل المشكلة .          -ب
 أسعى كقائدة للمجموعة ألن نتوصل معًا لحل نهائي للمشكلة.     -ج
 استخدم مع أفراد مجموعتي عبارات مثل )ما رأيك، دعونا نفكر معا، اتفق معكم( . -د
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الغاز وشكله عند نقله من وعاء تناقشت هالة مع أفراد مجموعتها حول تفسير عدم ثبات حجم  -4
آلخر فقالت سمر ذلك يعود لخاصية االنتشار، أما جيهان فعزت ذلك إلى خاصية اإلنضغاط، أما 

 هالة فقالت أن السبب يعود للخاصيتين معاا، فما رأيك أنت ما قالته؟
                     جيهان صحيح .              -ب               سمر صحيح .                        -أ
 جميع ما قيل غير صحيح. -هالة صحيح .                                      د -ج

 
تقول هدى أنها ال تريد أن تضيف الزبدة وهي منصهرة إلى عجينة الكعك إنما تريد إضافتها  -5

ز ولكن سلمى وهي صلبة فتوفر بذلك من كمية الزبدة ألن كتلتها تزداد عند االنصهار أثناء الخب
 تعارض هدى وتقول أن الكتلة تبقى ثابتة ولكن الحجم هو الذي يتغير، فما رأيك أنت؟

 الكتلة تزداد والحجم يبقى ثابت .     -أ
 الكتلة تبقى ثابتة والحجم يزداد .      -ب
 الكتلة تقل والحجم يبقى ثابت .    -ج
 الكتلة تبقى ثابتة والحجم يقل. -د

 
 تواصل بدقة ووضوحالعادة الخامسة:التفكير وال   
عند قيامك بقراءة موضوع التكاثف شككت في صحة معلومة، يمكنك التخلص من الشك بجميع  -1

 اإلجراءات ما عدا واحدة:
 قبول المعلومة كما هي .          -أ
 إضافة معلومات جديدة لتوضيحها.        -ب
 الرجوع إلى مرجع موثوق.   -ج
 سؤال المعلمة إلزالة الشك. -د
 

 الذي يجعل السائل المسكوب على األرض يتبخر أسرع من السائل في الوعاء:ما السبب الرئيس  -2
 حركة الهواء بالقرب من األرض أسرع.               -أ
 درجة الحرارة المعرض لها السائل المسكوب أكبر.   -ب
 مساحة سطح السائل المعرض للتبخر أكبر.          -ج
 ليس مما سبق.   -د
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 النصهار خاصية فيزيائية للمادة النقية:ما السبب الرئيس الذي يجعل درجة ا -3
 تثبت أثناء التسخين أو التبريد لفترة من الزمن.     -أ
 عندها نجد المادة في حالتها الصلبة والسائلة معًا.              -ب
 لكل مادة نقية درجة انصهار تميزها عن غيرها من المواد.     -ج
 ع عليها.ألن درجة االنصهار تتأثر بنقاء المادة والضغط الواق -د

 
 ما السبب الذي يجعل السائق يزيد من كمية الهواء في إطارات السيارة شتاءا بسبب  -4

 السيارة تحتاج إلي وقود أكثر شتاًء. -أ
 الهواء ينكمش في الشتاء فيقل حجمه. -ب
 الهواء يتمدد في الشتاء فيزداد حجمه. -ج
 الهواء أكثر قابلية لالنتشار شتاًء . -د

 
 من الماء أكبر من كتلة الصفيحة نفسها من الزيت ما السبب الذي جعل كتلة صفيحة -5

 كثافة الماء أكبر من كثافة الزيت  -أ
 حجم الماء أكبر من حجم الزيت  -ب
 يعود لخاصية شذوذ الماء .                 -ج
 كثافة الزيت أكبر من كثافة الماء.  -د

 
 الخلق التصور التجديد العادة السادسة:

  ما عدايط دون ربطه لحل هذه المشكلة أقوم فيما يلي كيف يمكن رفع مكعب الجليد بوساطة الخ -1
 أحاول تخيل نفسي أحد مكونات المشكلة التي أنظر إليها.    -أ
 أسعي لتطوير أفكاري لتكون أكثر إبداعا وتجديدا.       -ب
 أقدم أفكاري لآلخرين لكي يحكموا عليها ويقدموا ارائهم فيها.   -ج
 ب بوساطة الخيط .     أقر أن الحل الوحيد للمشكلة هو ربط المكع -د
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تخيل نفسك ذرة ملح موضوعة في قارورة ماء في مجمد الثالجة، وبجوارك قارورة ماء أخرى  -2
 نفس الحجم، أي القارورتين ستتجمد أوال

 القارورة وضعت أنت بداخلها.            -أ
 القارورة األخرى .                 -ب
 القارورتان ستتجمدان معا .              -ج
 تجمد أي من القارورتين.لن ت -د

 
 تمثل العالقة بين الحجم والضغط بالرسم البياني التالي: -3

 
 
تخيل أن سمكة كبيرة تسبح في القطب الشمالي والماء فوقك يكسوها الجليد فسألت نفسك ترى  -4

 لماذا يحدث ذلك ؟
 الماء أقل كثافة من الجليد.               -أ
                  ألن الجليد أقل كثافة من الماء .      -ب
 ألن الجليد أقل حجما من الماء .         -ج
 ألن الجليد أقل كتلة من الماء. -د

 
 تمثل العالقة بين درجة غليان السائل والضغط بالرسم البياني التالي : -5
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 التفكير بمرونة العادة السابعة:
 ماذا يحدث لكرة الثلج عند الضغط عليها بيدك؟ -1

 عود ليتجمد ثانية  .       تنصهر وبعد رفع يديك ي -أ
 تتجمد وبعد رفع يديك يعود لينصهر ثانية .     -ب
 تنصهر كرة الثلج عند الضغط عليها وتتحول إلى ماء. -ج
 تتجمد كرة الثلج نتيجة تراص بلورات الثلج . -د

 
س في محقن طبي ثم أغلقنا فوهة المحقن بالسدادة 70ماذا يحث لو قمنا بوضع ماء بدرجة  -2

 لى الخلف:وسحبنا المكبس إ
 تسقط السدادة وينسكب الماء الموجود في المحقن.         -أ
 يغلي الماء الموجود في المحقن .     -ب
 يقل حجم الماء الموجود في المحقن .         -ج
 يزداد حجم الماء الموجود في المحقن.  -د

 
يلي  ماذا يحدث لو لم يكن وجود لظاهرة انتشار الغازات لإلجابة على هذا السؤال أقوم فيما -3

 :  ماعدا
 أنظر للمشكلة بتمعن من أكثر من زاوية .  -أ
 أتقبل وجهات نظر اآلخرين واخذ بها أثناء تفكيري .       -ب
 أقترح عدد من األفكار المتنوعة لحلها.      -ج
 أبحث عن طرق معتادة لحلها. -د

 
 -ماذا يحدث لو تم إضافة مادة جليكول االثيلين في مبرد السيارة )الرديتر(: -4

 ة تجمد الماء .                   تنخفض درج -أ
 تنخفض درجة غليان الماء.          -ب
 ترتفع درجة تجد الماء.               -ج
 لن يتبخر الماء في مبرد السيارة. -د 
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 ماذا يحدث لو تم نقل الزيت من إناء إلي آخر فإن الزيت  -5
 يحتفظ بحجم و شكل ثابتين.           -أ
 يحتفظ بحجم ثابت. -ب
 بشكل ثابت. يحتفظ -ج
 ال يحتفظ بحجم وال شكل ثابت.  -د

 
 العادة الثامنة:التفكير حول التفكير   
 :ما عداطلب منك معلمك كتابة تقرير عن دورة المياه في الطبيعة فإنك ستقوم فيما يلي   -1

 جمع المعلومات من المصادر المختلفة . -أ
 تحديد األفكار الرئيسية للتقرير. -ب
 عن دورة المياه .كتابة كل ما ورد في المصادر  -ج
 تدوين المالحظات الالزمة أثناء كتابة التقرير. -د

 
 من التقرير السابق عن دورة المياه من المفيد أن تعرف أكثر عن : -2

 الربط بين عناصر تقرير دورة المياه.  -أ
 االلتزام بدقة مضمون تقرير دورة المياه. -ب
 الربط بين محتوى التقرير وأية معلومات أخرى.  -ج
 العام للمعلومات المتضمنة في التقرير. دراسة المعنى  -د

 
 إلجراء تجربة عملية لتحديد درجة غليان الزيت فإن أول خطوة ستقوم بها: -3
 تحديد الهدف من التجربة بدقة .       -أ        

                  قراءة الخطوات بتمعن.          -ب       
        تحضير األدوات الالزمة .        -ج        
 تسجيل المالحظات . -د       

 



133 

قدمت معلمتك إليك تقريرا عن حاالت المادة والخصائص الفيزيائية المرتبطة بها وطلبت منك  -4
شرحه في إطار فهمك للوحدة، قبل بداية شرحك للتقرير عليك تحديد أولويات مخططك وهو 

 معرفة:
       مكونات تقرير حاالت المادة .    -أ
 لواردة في التقرير.المفاهيم األساسية ا -ب
     األخطاء الواردة في التقرير .        -ج
 التجارب العملية الواردة في التقرير.   -د

 
 : ماعداأثناء أداء تجربة انضغاط الغازات وجدت خلل في أداء التجربة فإنك ستقوم فيما يلي  -5

 تتبع الخطوات التي قمت بها لمعرفة مكان الخطأ .   -أ
 لتحديد المشكلة . تطرح علي نفسك أسئلة -ب
 تعطي نفسك وقت للتأمل فيما فعلت . -ج
 تسجل المالحظة التي توصلت إليها .    -د
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 مفتاح اإلجابات الصحيحة الختبار عادات العقل: (4ملحق )

رقم 
 السؤال

اإلجابة 
 الصحيحة

رقم 
 السؤال

اإلجابة 
 الصحيحة

رقم 
 السؤال

اإلجابة 
 الصحيحة

رقم 
 السؤال

اإلجابة 
 صحيحةال

 أ 31 أ 21 ج 11 أ 1

 ب 32 ج 22 ج 12 أ 2

 د 33 ج 23 د 13 ب 3

 أ 34 ب 24 أ 14 ج 4

 ب 35 أ 25 ب 15 أ 5

 ج 36 د 26 ب 16 أ 6

 أ 37 ب 27 ب 17 د 7

 أ 38 د 28 ب 18 أ 8

 ب 39 ب 29 ج 19 أ 9

 د 40 د 30 ب 20 ب 10
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 علمأسماء السادة المحكمين لدليل الم: (5ملحق )

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة القدس المفتوحة مناهج وطرق تدريس علوم أستاذ مشارك د. عبد هللا عبد المنعم 1

 الجامعة اإلسالمية مناهج وطرق تدريس علوم أستاذ مشارك د. صالح الناقةأ.  2

 والتعليموزارة التربية  مناهج وطرق تدريس  ماجستير أ. أمجد عصفور 3

 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس  ماجستير بسمة شرابأ.  4

 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس  ماجستير نائل حبشأ.  5

 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق تدريس ماجستير نيفين سمارةأ.  6

 عليموزارة التربية والت فيزياء بكالوريوس امال الحلوأ.  7

 وزارة التربية والتعليم كيمياء بكالوريوس امال الداهوكأ.  8

 وزارة التربية والتعليم فيزياء بكالوريوس هالة الخالديأ.  9  

 



136 

 الرحيم الرحمن هللا مبس

                 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 العليا الدراسات عمادة

 كلية التربية
 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 دليل المعلم كيمتح
 

 هللا حفظك ---------------------------------السيد الدكتور 
 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

فسر في تنمية بعض عادات  -الحظ  -" أثر نموذج تنبأ  :بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم
 العقل المنتج بالعلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة"

وتطلب ذلك إعداد دليل المعلم اإلسالمية  بالجامعة التربية كلية في الماجستير درجة لىع للحصول
في وحدة من كتاب العلوم، لذا يرجى من سيادتكم التكرم بقراءة دليل المعلم، ومن ثم إبداء وجهات 

 النظر في كل من:
 .مدى شمولية الدليل لمحتوى وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة 
 ألهداف السلوكية بموضوع الدرس.مدى ارتباط ا 
 .مدى مالئمة الوسائل واألنشطة لموضوعات 
 .مالئمة أساليب التقويم لموضوعات الوحدة 
 .مدى الصحة العلمية واللغوية لموضوعات الدليل 
 .مدى مناسبة الدليل لمستوى طالبات الصف السابع األساسي 
 .حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى على الدليل 

 .واالحترام التقدير وافر ولكم تعاونكم حسن لكم كرينشا
 الباحثة                                                                

    ياسمين محمود صباح                                                                                                                     
 للمحكم: الشخصية البيانات

 ............................. :العلمية االسم : ................................. الدرجة
 ................................. العمل:  مكان :............................. التخصص
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 : (6) ملحق
 

 

 دليل المعلم 
 فسر-الحظ -تنبأ جلنموذوفقا 

 في مادة الخصائص الفيزيائية للمادة في وحدة
 العلوم للصف السابع األساسي 

 الجزء األول
 
 
 
 

 إعداد الباحثة
 ياسمين محمود صّباح
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 أخي المعلم ، أختي المعلمة:
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 مقدمة

 على رسوله األمين، أما بعد: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم
يعتبر دليل المعلم بمثابة المرشد الذي سيقوم بإرشادك إلى كيفية استخدام نماذج تدريسية معينة 
في العلوم، ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة المعلم في تدريس وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة من 

 كتاب العلوم الجزء وفقا لنموذج تنبأ الحظ فسر.
عتبر دليل المعلم أداة تساعد المعلم في تحديد المعالم والخطوات األساسية التي من حيث ي

الممكن أن يهتدي في ضوئها على سبل تحقيق األهداف التعليمية، توفير األدوات والوسائل الالزمة 
 لتنفيذ األنشطة، مراحل تنفيذ الدرس وفق زمن معين، طرق تقويم الدرس المختلف.

 
 ويتضمن الدليل:

 نبذة عن نموذج تنبأ الحظ فسر. -
 خطة تدريس كل درس من دروس الوحدة وفقا لنموذج تنبأ الحظ فسر متضمنا: -
 .األهداف السلوكية لكل درس 
 .المواد واألدوات وأوراق العمل 
 .خطوات سير الدرس 
 .أسئلة التقويم 

 نبذة مختصرة عن نموذج تنبأ الحظ فسر:
لتدريس الحديثة في تدريس العلوم بشكل عام والفيزياء بشكل يعتبر  نموذج تنبأ الحظ فسر من نماذج ا

 خاص ويتبع نموذج تنبأ الحظ فسر للنظرية البنائية. 
 نموذج تنبأ الحظ فسر:

هو نموذج تدريسي يتضمن ثالث مراحل متتابعة هي: التنبؤ والمالحظة والتفسير تنفذ من قبل  
 شاد من المعلم.المتعلمين ويتم العمل بها ضمن مجموعات صغيرة وبإر 
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 مراحل نموذج تنبأ الحظ فسر:
 مهارة عقلية تعتمد على استخدام المتعلمين معلوماتهم السابقة في التنبؤ بالظاهرة المراد دراستها. التنبؤ:

انتباه مقصود منظم ومضبوط للظواهر يتطلب من المتعلم استعمال حواسه أو االستعانة  المالحظة:
هذه المرحلة يطلب من المجموعات تنفيذ التجارب للتحقق من صحة بمواد وأجهزة مختلفة، وفي 

التوقعات، فيبدأ المعلم بربط توقعاته مع الخبرة المباشرة في ضوء التجريب، فإما أن تتفق النتائج مع 
 تنبؤاته أو تتعارض.

السابقة  مهارة عقلية تتطلب من المتعلمين تقديم تفسير للنتائج في ضوء نظرياتهم وأفكارهم التفسير:
 للوصول إلى التفسير العلمي الصحيح، ويتدخل المعلم لمساعدة المتعلمين في الفهم الصحيح.

 أهداف تدريس الوحدة:
 تم تحديد األهداف العامة من تدريس الوحدة فيما يلي:

 تنمية عادات العقل المنتج عند الطلبة.  -أ
 إكساب الطلبة تقدير عظمة هللا تعالى، وتقدير جهود العلماء. -ب
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 عنوان الدرس: حاالت المادة
 -األهداف السلوكية:

 يتوقع من الطالب في نهاية الحصة يكون قادرًا على أن: 
 يميز بين حاالت المادة من حيث الشكل. -
 يميز بين حاالت المادة من حيث الحجم. -

 -المتطلبات السابقة:
 يعدد حاالت المادة -

 -البنود االختبارية:
  -أكمل الفراغ:

 حاالت المادة هي:...............، ....................، .................... -
 

 -المواد واألدوات المستخدمة:
( 3سم250، 3سم100كرة معدنية، ماء ملون، ورقة صغيرة، علبة، ثقاب، كؤوس زجاجية بأحجام متفاوتة)

 قطعة من الكرتون المقوى، غطاء لكل كأس زجاجية.
 

 رسخطوات سير الد
 يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة

 المرحلة األولى: التنبؤ
(طالب في التنبؤ بما يحدث حيث يشارك كل طالب 6-5يطلب المعلم من الطالب بأن يشاركوا من )

 في التعبير عن أفكاره وتوقعاته من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
نقلها من كأس إلى أخرى مختلفة في الحجم والشكل؟     ماذا يحدث للكرة المعدنية عند  -1

                                         ....................................................................................                                                                                                                             
 ماذا يحدث للماء الملون عند نقله من كاس إلى أخرى مختلفة في الحجم والشكل؟ -2
ماذا  ..........................................................................................   

   ها بكأس أخرى أكبر منها في الحجم؟يحث لدخان ورقة عند حرقها في كأس وثم تغطيت
............................................................................................. 

 المرحلة الثانية:المالحظة
في هذه المرحلة يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ التجارب للتحقق من صحة التوقعات، حيث يوزع 

 ( على كل مجموعة .1ورقة عمل )المعلم األدوات 
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 (1ورقة عمل)
 الدرس األول: حاالت المادة

 : يميز بين حاالت المادة من حيث الشكل والحجم.الهدف
: كرة معدنية، ماء ملون، ورقة صغيرة، علبة، ثقاب، كؤوس زجاجية بأحجام األدوات والمواد الالزمة

 غطاء لكل كأس زجاجية.( قطعة من الكرتون المقوى، 3سم250،  3سم100متفاوتة)
 خطوات العمل: 

 ضع الكرة المدنية في الكأس األولى، ثم انقلها إلى الكأس األخرى. -1
 اسكب الكأس الملون في الكأس األولى، ثم انقله إلى الكأس األخرى  -2
 أشعل الشمعة وضعها في الكأس الصغيرة، ثم غطها بقرص الكرتون المقوى. -3
 لكبيرة فوق الكأس الصغيرة بسرعة.انزع القرص عن الكأس واقلب الكأس ا -4
 سجل نتائجك في الجدول التالي: -5

 دخان الورقة السائل الملون  الكرة المعدنية المادة
    الحجم 
    الشكل

 
 المرحلة الثالثة: التفسير

في هذه  المرحلة يطلب المعلم من المجموعات شرح النتائج من خالل اإلجابة على األسئلة 
 التالية:

 -ول :السؤال األ 
صنف المواد اآلتية حسب حالتها الطبيعية: البالستيك، الرمل، الزيت، األكسجين،  -أ

 الكحول، كرة الزجاج.
 غازية سائلة صلبة

   
   

 
ما مدى احتفاظ المواد السابقة بكل من شكلها وحجمها إذا انتقلت من إناء إلى اخر؟    -ب

................................................................................ 
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 -السؤال الثاني:علل :
 يأخذ الزيت شكل اإلناء الذي يوضع فيه؟  -أ 

.................................................................................... 
 تستطيع عمل كومة من الرمل وال تستطيع عمل كومة من العصير؟ -ب 

.................................................................................... 
 يقوم المعلم بتقديم التغذية الراجعة على كل سؤال تجيب عليه المجموعات.             

 
 
 

 أكمل المربعات بالكلمات المناسبة لها:التقويم الختامي/

 
 

 عنوان الدرس: االنصهار والتجمد
 : األهداف السلوكية

 -يكون الطالب في نهاية الدرس قادرًا على أن:
 يوضح المقصود بدرجة االنصهار والتجمد. -
 يشرح العالقة بين عملية التجمد واالنصهار. -
 يحدد عمليا درجة انصهار النفثالين. -
 يعدد العوامل التي تؤثر على درجة االنصهار. -
 يبين تأثير الشوائب على درجة االنصهار. -
 خاصية فيزيائية للمادة النقية. يعلل درجة االنصهار -
 يذكر الخصائص التي تميز بها درجة االنصهار عن غيرها. -
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 المتطلبات السابقة:
 يوضح المقصود باالنصهار. -
 يوضح المقصود بالتجمد. -

 البنود االختبارية:
 اكتب المصطلح العلمي:

 ائلة.)                 ( عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الس -
 )                 ( عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة -

 المواد واألدوات المستخدمة:
نفثالين، أنبوب اختبار، ملقط خشبي، ميزان حرارة زئبقي، لهب بنسن، حامل مع ماسك، ساعة توقيت، 

 ماء، كأس زجاجية ) حوض زجاجي(.
 

 خطوات سير الدرس
 ى: التنبؤالمرحلة األول

يطلب المعلم من الطالب التنبؤ بما يحدث حيث يشارك كل طالب في التعبير عن أفكاره وتوقعاته من 
 خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

ماذا تتوقع أن تكون حالة النفثالين عند درجة انصهاره؟    -1
...................................................................................... 

ماذا تتوقع أن تكون حالة النفثالين درجة حرارة أعلى من هذه الدرجة؟    -2
...................................................................................... 

ماذا تتوقع أن تكون حالة النفثالين عند درجة حرارة أدنى من هذه الدرجة؟    -3
......................................................................................  

ماذا يحدث لحجم النفثالين؟  
...................................................................................... 

هل ستتغير كتلة النفثالين وما أثر ذلك على كثافته؟   -4
......................................................................................  

ماذا سيحدث للنفثالين إذا ترك فترة من الزمن لبرد؟   -5
...........................................................................................  

 المرحلة الثانية: المالحظة
يقوم المعلم بتنفيذ التجربة أمام الطالب للتحقق من صحة التوقعات، حيث يوزع المعلم  في هذه المرحلة

 ( على كل طالب.2ورقة عمل)
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 (2ورقة عمل)
 الدرس الثاني: االنصهار والتجمد

 : يشرح  العالقة بين التجمد واالنصهارالهدف
 يحدد درجة االنصهار للنفثالين        

 األدوات والمواد الالزمة:
لين، أنبوب اختبار، ملقط خشبي، ميزان حرارة زئبقي، لهب بنسن، حامل مع ماسك، ساعة توقيت، نفثا

 ماء، كأس زجاجية ) حوض زجاجي(.
 خطوات العمل:

 سم(2ضع النفثالين المجروش في أنبوب اختبار إلى عمق ) -1
 ضع الماء في الحوض الزجاجي، ثم ضعه على اللهب. -2
 .رتب األدوات كما في الشكل المجاور -3
امسك الطرف العلوى للميزان بوساطة الملقط الخشبي، واجعل طرفه السفلي ينغمر في  -4

 النفثالين:
 سجل في الجدول اآلتى قراءة ميزان الحرارة كل دقيقة: -5

 حالة المادة درجة الحرارة الزمن
1   
2   
3   
 
 س.90أوقف التسخين عندما تصبح درجة حرارة النفثالين  -6
 ، ومثل العالقة بين زمن التسخين ودرجة الحرارة بيانيا.استخدم ورق رسم بياني -7

 تحليل البيانات:
 الدرجة التي تثبت عندها درجة الحرارة فترة من الزمن تسمي ................ -
 تكون حالة المادة عند هذه الدرجة ................ -
.......وعند درجة عند درجة حرارة أعلى من هذه الدرجة تكون حالة النفثالين............. -

 حرارة أدنى من هذه.................
حجم النفثالين...............بعد انصهاره، أما كثافته فأصبحت..........من السابق بينما  -

 كتلة النفثالين.................
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 المرحلة الثالثة: التفسير
 ة على األسئلة التالية:في هذه المرحلة يطلب المعلم من الطالب شرح النتائج من خالل اإلجاب

 عرفي بلغتك الخاصة درجة االنصهار؟ .1
.........................................................................................  

 لماذا تعد درجة االنصهار خاصية فيزيائية للمادة النقية؟ .2
......................................................................................... 

 ما العالقة بين عملية التجميد واالنصهار يوضح برسم تخطيطي؟ .3
......................................................................................... 

 لماذا يثبت درجة الحرارة أثناء التسخين أو التبريد عند درجة االنصهار؟ .4
.........................................................................................  

عند وضع قارورة ماء بها ملح مذاب في مجمد الثالجة تحتاج إلى زمن أكثر حتى تتجمد مقارنة . 5
 بالوقت الذي تحتاج إليه قارورة الماء النقي؟
......................................................................................... 

 بين الرسم اآلتي العالقة بين درجة الحرارة وزمن التسخين لقطعة جليد/التقويم الختامي
 حدد درجة انصهار الجليد -
 حدد حالة المادة عند الفترات أ و ب و ج . -
 ارسم شكال اخر تبين فيه تبريد الماء -
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 ر والتجمدعنوان الدرس: االنصها
 األهداف السلوكية: 

 -يكون الطالب في نهاية الدرس قادرًا على أن:
 يوضح المقصود بشذوذ الماء. -
 يستنتج أهمية ظاهرة شذوذ الماء لألحياء البحرية -

 المتطلبات السابقة:
 تعرف درجة االنصهار بلغتها الخاصة. -

 البنود االختبارية: 
درجة االنصهار  -

 ......................................................هي:......................
 : الكتاب المدرسي، صور لظاهرة شذوذ الماء.المواد واألدوات الالزمة

 خطوات سير الدرس
 المرحلة األولى: التنبؤ

يطلب المعلم من الطالب التعبير عن أفكارهم وتوقعاتهم من خالل التشاور بين أفراد المجموعة لإلجابة 
 ألسئلة التالية:عن ا

ماذا سيحدث عند وضع قارورة ممتلئة تماما بالماء داخل المجمد؟    -1
 .................................................................................... 

تنبأ أيهما أكبر حجما الماء أم الثلج ؟    -2
....................................................................................  

تنبأ أيهما أكبر كثافة الماء أم الثلج ؟   -3
.................................................................................... 

كيف تستطيع الكائنات البحرية العيش في القطب المتجمد ؟    -4
.................................................................................... 

 المرحلة الثانية: المالحظة
 في هذه المرحلة يطلب المعلم من الطالب مشاهدة صور لظاهرة شذوذ الماء

ماذا شاهدت الصورة األولى؟  -
.................................................................................... 

 في الصورة الثانية؟ماذا شاهدت  -
......................................................................................... 
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 ماذا شاهدت في الصورة الثالثة؟ -
......................................................................................... 

ة؟  ماذا شاهدت في الصورة الرابع -
.................................................................................... 

 
 المرحلة الثالثة: التفسير

 في هذه المرحلة يطلب المعلم من الطالب شرح المشاهدات من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
 فسر كيف استطاع كلب البحر  العيش أسفل الثلج؟ .1

.............................................................................................   
 لماذا تشققت قارورة الماء في الصورة الثانية؟. 2
 ............................................................................................  
 لصقيع؟كيف يتجنب المزارع حدوث ا. 3

............................................................................................. 
 فسر العالقة الموضحة بالرسم في الصورة الرابعة؟ .5

............................................................................................. 
 

 ي:التقويم الختام
 علل ما يأتي: 

 ترش الطرقات في البالد الباردة بالملح في الليالي التي يتوقع حدوث انجماد فيها؟ -1
   ............................................................................................. 
 ما أهمية ظاهرة شذوذ الماء لألحياء البحرية؟ -2
   ............................................................................................. 
 ال تموت األحياء البحرية في المناطق المتجمدة؟ -3
   ............................................................................................. 

 
 



148 

 عنوان الدرس : التبخر والتكاثف
 ف السلوكية األهدا

 -يكون الطالب في نهاية الحصة قادرًا علي أن :
 يوضح المقصود بالتبخر  -
 يستنتج العوامل التي تؤثر في سرعة التبخر -

 المتطلبات السابقة:
 يعرف االنصهار  -

 البنود االختبارية:
 -أكتب المصطلح العلمي :

 ة السائلة)              ( عملية تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحال -
ومصدر حراري وصحن ودورق وماء  3سم100كأس زجاجية حجم  المواد واألدوات المستخدمة:

 ومروحة صغيرة 
 خطوات سير الدرس 

 المرحلة األولى : التنبؤ 
 -يطلب المعلم من الطالب التعبير عن أفكارهم وتوقعاتهم من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ات الماء إلى بخار ؟ماذا تسمى عملية تحول جزيئ -1
   ............................................................................................. 

 أي درجات الحرارة ستبدأ عندها جزيئات الماء بالتحول إلى بخار ؟ -2
   ............................................................................................. 

 أي الجزيئات ستبدأ بالتحول ؟ -3
   .............................................................................................  
 تنبأ بالعوامل الذي تؤثر في سرعة التبخر ؟ -4
   ............................................................................................. 

 
 المالحظة  -المرحلة الثانية :

 في هذه المرحلة يطلب المعلم من التالميذ مشاهدة العرض العملي للتحقق من صحة التوقعات 
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 (3ورقة عمل )
 الدرس الثالث :التبخر والتكاثف 

 : يوضح المقصود بالتبخر الهدف
 التبخر يحدد العوامل المؤثرة في سرعة          

 ، مصدر حراري ، صحن ، كحول ، دوارق  3سم100: كأس زجاجية حجم  األدوات والمواد الالزمة
 خطوات العمل:

ضع كميات متساوية من الكحول في صحني التبخير، ثم ضع أحد الصحنين تحت أشعة  -1
 الشمس واآلخر في الظل.

الصحن، ضع كال  ضع كميتين متساويتين من الكحول إحداهما في الدورق واألخرى في  -2
 منهما تحت أشعة الشمس.

ضع كميتين متساويتين من الكحول إحداهما في الدورق واألخرى في صحن وضعهما في   -3
 الظل، مع تعريض أحدهما فقط لهواء المروحة.

 سجل مالحظاتك:
 .............................................................................(:1المالحظة )
(................................................................................ 2المالحظة)
 (................................................................................3المالحظة)

 تحليل النتائج:
 ....................حالة ................إلى الو تحول المادة من الحالة ...التبخر ه -1
 يحدث التبخر على كل...........................من........................... فقط. -2
 ي..................،...............،..........ه العوامل التي تؤثر على سرعة التبخر -3

 المرحلة الثالثة : التفسير
 النتائج من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:في هذه المرحلة يطلب المعلم من الطالب شرح 

 -أكمل الفراغ:
 العالقة بين سرعة التبخر ودرجة الحرارة............ ، ويمكن تمثيلها بالشكل .................. -1
 المعرض للتبخر.التبخر و.................. يوضح الرسم....................العالقة بين سرعة -2
 هواء بالقرب من صحن التبخر.....................سرعة التبخر.كلما زادت حركة ال -3

 التقويم الختامي:
 : عرف بلغتك الخاصة التبخر؟السؤال األول
 : لماذا يتبخر السائل المسكوب على األرض أسرع من السائل في الوعاء؟السؤال الثاني
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 عنوان الدرس: التبخر والتكاثف
 األهداف السلوكية

 -اية الحصة قادرًا على أن:يكون الطالب في نه
 يوضح المقصود بالتكاثف. -
 يفسر الظواهر الطبيعية المرتبطة بعملية التكاثف. -
 يستنتج العالقة بين عملية التبخر والتكاثف. -
 يعدد الشروط الالزمة لحدوث التكاثف. -

 تعريف التبخر المتطلبات السابقة:
 أكتب المصطلح العلمي البنود اإلختبارية :

 ( عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية.        )           -
 : ثلج ، كأس زجاجية، مصدر حراري، ماء، دورق.المواد واألدوات المستخدمة

 خطوات سير الدرس
 المرحلة األولى: التنبؤ

يطلب المعلم من الطالب التعبير عن أفكارهم وتوقعاتهم في مجموعات حيث يشارك كل طالب بالتعبير 
 ن أفكاره من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:ع

 ث إذا استمرت عملية التبخر للمياه في التجمعات المائية؟دماذا تتوقع أن يح -1
............................................................................................. 

 ف المائي؟ما العملية التي تحافظ على التوازن البيئي للغال -2
............................................................................................. 

 لماذا تتكون قطرات ماء على السطح الخارجي لزجاجة الماء البارد بعد إخراجها من الثالجة؟ -3
............................................................................................. 

 تنبأ بالشروط الالزمة لحدوث التكاثف؟ -4
............................................................................................. 

 المرحلة الثانية : المالحظة
قعات، حيث يوزع في هذه المرحلة يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ التجارب للتحقق من صحة التو  

 .( على كل مجموعة4المعلم األدوات وورقة عمل)
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 (4ورقة عمل )
 الدرس الثالث: التبخر والتكاثف 

 يوضح المقصود بالتكاثف. الهدف:
 يعدد الشروط الالزمة لحدوث التكاثف.        

 الثلج ، كأس زجاجية، مصدر حراري، ماء، دورق. المواد واألدوات المستخدمة:
 مل:خطوات الع

 ضع كمية من الماء في الدورق وسخنها على لهب ضعيف. -1
 استمر في التسخين لفترة زمنية معينة. -2
 ضع الثلج في الكأس ثم قربها من األبخرة المتصاعدة. -3

-سجل مالحظاتك:
............................................................................................. 

 ئج:تحليل النتا
 التكاثف عملية تحويل المادة من الحالة ................إلى الحالة .................... -
 يعتبر التكاثف عملية.................................للتبخر. -
 التكاثف.........................و........................ الشروط الالزمة لحدوث -

 المرحلة الثالثة: التفسير
 هذه المرحلة يطلب المعلم من الطالب شرح النتائج من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: في 

 ما المقصود بالتكاثف؟ -1
    .......................................................................................  
 ما الشروط الالزمة لحدوث التكاثف؟ -2
   ........................................................................................  
 وضح العالقة بين التبخر والتكاثف باستخدام رمز تخطيطي؟ -3
   ........................................................................................  
 ة الماء البارد بعد إخراجها من الثالجة.فسر تكون قطرات ماء على السطح الخارجي لزجاج -4
   ....................................................................................... 

 :التقويم الختامي
 علل تكون قطرات الندى على األشجار والسيارات في الصباح الباكر؟ -: السؤال األول

............................................................................................. 
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 أكمل المربعات بالكلمات المناسبة لها: -:السؤال الثاني

 
  
 

 الدرس الثالث: التبخر والتكاثف
 األهداف السلوكية

 -يكون الطالب في نهاية الدرس قادرًا علي أن: 
 يوضح المقصود بالغليان. -
 الماء. يحدد عمليا درجة غليان -
 يعدد العوامل التي تؤثر علال درجة الغليان. -
 يبين تأثير الشوائب علال درجة الغليان. -
 يبين تأثير الضغط علال درجة الغليان. -
 يعلل درجة الغليان خاصية فيزيائية للمادة النقية. -
 يذكر الخصائص التي يميز بها درجة الغليان عن غيرها. -

 المتطلبات السابقة:
 ار خاصية فيزيائية للمادة النقية.تعليل درجة انصه -
 يذكر الخصائص التي يميز بها درجة انصهار عن غيرها. -
 يعدد العوامل التي تؤثر علي درجة االنصهار. -

 البنود اإلختبارية:
 أكمل ما يأتي: -:السؤال األول 

 العوامل التي تؤثر علي درجة االنصهار...................و.......................... -1
 لخصائص التي يميز بها درجة االنصهار......................و....................ا -2

 علل درجة االنصهار خاصية فيزيائية للمادة النقية؟-: السؤال الثاني
............................................................................................ 
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لهب بنسن، أنبوب اختبار، ميزان حرارة، ماء، حامل ماسك، كأس زجاجية  مة:المواد واألدوات الالز 
 .3سم100

 خطوات سير الدرس
 المرحلة األولى: التنبؤ

يطلب المعلم من الطالب التنبؤ بما يحدث حيث يشارك كل طالب في التعبير عن أفكاره وتوقعاته من 
 خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 حالة الماء عند درجة غليانه؟ماذا تتوقع أن تكون  -1
............................................................................................. 

 كيف ستميز درجة الغليان؟ -2
............................................................................................. 

 ة الحرارة بعد ذوبان الماء بالغليان؟هل سترتفع درج -3
............................................................................................. 

 المرحلة الثانية: المالحظة
في هذه المرحلة يقوم المعلم بتنفيذ التجربة أمام الطالب للتحقق من صحة التوقعات، حيث يوزع المعلم 

 (علي كل طالب.5مل )ورقة ع
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 (5ورقة عمل )
 الدرس الثالث: التبخر والتكاثف

 توضيح المقصود بالغليان . الهدف:
 يحدد عمليا درجة غليان الماء.     
 يذكر الخصائص التي يميز بها درجة الغليان عن غيرها.    

حامل ماسك، كأس لهب بنسن، أنبوب اختبار، ماء، ميزان حراري زئبقي،  األدوات والمواد الالزمة:
 .3سم100زجاجية 

 خطوات العمل: 
 ماء في الكأس الزجاجية. 3سم 50ضع  -1
 اغمس الطرف السفلى من ميزان الحرارة في الماء، بحيث ال يالمس قعر اإلناء. -2
 يقوم المعلم بتسخين الكأس علي اللهب مباشرة. -3
تسخين الماء، واستمر ثانية، من اللحظة التي بدأ فيها المعلم ب 30قس درجة حرارة الماء كل  -4

 دقائق. 4بذلك لمدة 
 سجل في الجدول التالي قراءة ميزان الحرارة. -5

 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1/2 0 الزمن بالدقائق
           درجة حرارة الماء
 78 78 78 78 78 78 78 77 45 20 درجة حرارة الكحول

 
 درجة الحرارة بيانيا.استخدم ورق رسم بياني ومثل العالقة بين زمن التسخين و  -6

 تحليل البيانات:
 الدرجة التي تثبت عندها درجة الحرارة فترة من الزمن....................... -
 درجة غليان الماء هي...................................... -
 تميز درجة غليان السائل..............................و.............................. -

 
 التفسير رحلة الثالثة:الم
 يطلب المعلم من الطالب شرح النتائج من خالل اإلجابة علي األسئلة التالية: 

 عرف بلغتك الخاصة درجة الغليان؟ -:السؤال األول
......................................................................................... 
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 علل ما يلي-السؤال الثاني:
تعد درجة الغليان خاصية فيزيائية للمادة النقية؟  -1

.................................................................................... 
تثبت درجة الحرارة أثناء التسخين عند درجة الغليان؟     -2

.................................................................................... 
يغلي وعاء الماء المقطر قبل وعاء اخر نفس الحجم من ماء الصنبور؟  -3

.................................................................................... 
 التقويم الختامي:

 الرسم المرفق يبين كيف تزداد درجة حرارة الكحول مع الزمن :السؤال األول
o  ؟درجة حرارة يغلي الكحولعند أية 
o ل تزداد درجة غليان الكحول بعد البدء بالغليان؟ه 

 
 
 

 علل لما يلي  السؤال الثاني:
 يمكنك تمييز غليان السائل بسهولة؟ -1

.............................................................................................  
 حولي لقياس درجة غليان الماء؟يمكن استخدام ميزان حرارة ك -2

............................................................................................. 
 

 السؤال الثالث: أعط أوجه الشبه واالختالف بين
 درجة االنصهار ودرجة الغليان -

 ودرجة الغليان درجة االنصهار 
   أوجه الشبه

   أوجه االختالف
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 عنوان الدرس: التبخر والتكاثف
 األهداف السلوكية

 يبين الطالب تأثير الضغط  علي درجة الغليان عمليا -
 المتطلبات السابقة:

 يبين الطالب تأثير الشوائب علي درجة الغليان
 البنود اإلختبارية:

 لتقليل الوقت الالزم لتحضير الشاي أضع السكر.................................
 س، سدادة محقن طبي70محقن طبي، ماء بدرجة حرارة لمواد واألدوات الالزمة:ا

 خطوات سير الدرس 
 يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلي مجموعات غير متجانسة. 

 المرحلة األولي: التنبؤ
( طالب في التنبؤ بما يحدث، حيث يشارك كل طالب 6-5يطلب المعلم من الطالب أن يشاركوا من )

 عن أفكاره وتوقعاته من خالل اإلجابة علال األسئلة التالية: في التعبير
 لماذا يغلي الماء عند درجة حرارة معينة في نابلس أقل منها في أريحا؟ -1

.............................................................................................  
 لسائل؟تنبأ بالعالقة بين الضغط ودرجة غليان ا -2

............................................................................................. 
 المرحلة الثانية: المالحظة

في هذه المرحلة يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ التجارب للتحقق من صحة التوقعات،  
 .ة( على كل مجموع6حيث يوزع المعلم األدوات وورقة عمل) 
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 (6ورقة عمل )
 الدرس الثالث: التبخر والتكاثف

 تحديد العالقة بين درجة الغليان للمادة السائلة والضغط الواقع عليها. الهدف:
 س.70محقن طبي، سدادة محقن طبي، ماء بدرجة حرارة  المواد واألدوات الالزمة:

 خطوات العمل:
 س في المحقن الطبي.70ضع كمية من الماء بدرجة  -1
 أغلق فوهة المحقن بالسدادة وثبتها جيدا. -2
 اسحب المكبس من الخلف. -3

 تحليل النتائج:
وهذا يعنى أن الماء يغلى عند درجة حرارة  تالحظ  كميات كبيرة من................... -

 ............عندما قمت بإنقاص الضغط الواقع على جزيئات الماء.
 المرحلة الثالثة: التفسير

 يطلب المعلم من المجموعات شرح النتائج من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: في هذه المرحلة
 : وضح العالقة بين غليان السائل والضغط الواقع عليه مع الرسم؟السؤال األول

.......................................................................................... 
 

خدم ربات البيوت قدور الضغط التي تسمح بإنضاج الطعام بسرعة أكبر من القدور : تستالسؤال الثاني
 العادية؟

........................................................................................... 
 التقويم الختامي:

حا على قيمة درجة اختلف طالبان أحدهما من مدارس مدينة القدس واآلخر من مدارس مدينة اري -
 غليان الكحول، كيف تفصل بينهما؟

   ............................................................................................. 
   ............................................................................................. 
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 بع: االنتشار واالنضغاطالدرس الرا
 األهداف السلوكية

 يتوقع من الطالب في نهاية الحصة يكون قادرًا علي أن: 
 يكون قادرا على أن يعرف ظاهرة االنتشار -
 يحدد عمليا أن جزيئات المادة في الحالة الغازية تمأل الوعاء التي توضع فيه.  -

 المتطلبات السابقة
 م والشكل.يقارن بين حاالت المادة من حيث الحج -

 البنود االختبارية:
 قارن بين حاالت المادة الثالث من حيث الحجم والشكل -

 الحالة الغازية الحالة السائلة الحالة الصلبة المادة
    الحجم 
    الشكل

 
: قارورة زجاجية صغيرة، مرطبان كبير مع غطاء، سدادة من الفلين، خيط المواد واألدوات الالزمة

 خور ،سكر ، ماء،عود ب
 خطوات سير الدرس

 المرحلة األولى: التنبؤ
يطلب المعلم من الطالب التنبؤ بما يحث حيث يشارك كل طالب في التعبير عن أفكاره وتوقعاته من 

 خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 هل تستطيع أن تمأل نصف القارورة بالهواء مع بقاء النصف اآلخر فارغا؟ -1

.............................................................................................  
 أي المواد أكثر قابلية لالنتشار ؟ -2

.............................................................................................  
 خر؟تنبأ بسبب عدم ثبات حجم وشكل الغاز عند نقله من وعاء آل -3  

............................................................................................. 
 المرحلة الثانية: المالحظة

في هذه المرحلة يقوم المعلم بتنفيذ التجربة أمام الطالب للتحقق من صحة التوقعات حيث يوزع المعلم 
 ( على كل طالب.7ورقة عمل )
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 (7ورقة عمل )
 الدرس الرابع: االنتشار واالنضغاط

 : يحدد عمليا أن جزئيات المادة في الحالة الغازية تمأل الوعاء الذي توضع فيه. الهدف
قارورة زجاجية صغيرة، مرطبان كبير مع غطاء، سدادة من الفلين، خيط  المواد واألدوات الالزمة:
 ،سكر ، ماء،عود بخور 

 خطوات العمل:
 ارورة بدخانه المتصاعد.أشعل العود وامأل الق -1
 اربط السدادة بالخيط وضعها بسرعة على فوهة القارورة. -2
ضع القارورة المغلقة في المرطبان الكبير، واترك الخيط مدلى إلى الخارج كما في الشكل  -3

 المجاور.
 اسحب الخيط من الخارج لنزع السدادة عن القارورة الصغيرة، وحافظ على المرطبان الكبير مغلقا  -4
 الخطوات السابقة مستبدال الدخان بالسكر مرة، وبالماء مرة أخرى كرر  -5

بينما ال يمكن الحصول علي  المالحظة: يمكن الحصول على أحجام مختلفة من....................
 و................. أحجام من...........

 المرحلة الثالثة:التفسير
 نتائج من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:في هذه المرحلة يطلب المعلم من المجموعات شرح ال

 علل إذا فتحت اسطوانة غاز فإننا نستطيع تمييز ذلك عن بعد؟ -
 التقويم الختامي:

 علل نشم رائحة ملطف الجو عن بعد؟ -
 األهداف السلوكية

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على : 
 يذكر نص قانون بويل -
 م الغاز وضغطه.يوضح العالقة بين حج -
 يفسر عدم ثبات حجم الغاز وشكله. -

 المتطلبات السابقة:
 يقارن بين حاالت المادة من حيث الحجم والشكل. -

 البنود اإلختبارية: 
 قارن بين حاالت المادة الثالث من حيث الحجم والشكل -
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 الحالة الغازية الحالة السائلة الحالة الصلبة المادة
    الحجم 
    الشكل

 
 .، سكر، ماء، هواء3: محقن طبي مع سدادة عدداد واألدوات الالزمةالمو 

 خطوات سير الدرس
 يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلي مجموعات غير متجانسة.

 المرحلة األولى: التنبؤ
( طالب في التنبؤ بما يحدث، حيث يشارك كل طالب 6-5يطلب المعلم من الطالب أن يشاركوا من )

 وتوقعاته من خالل اإلجابة علال األسئلة التالية: في التعبير عن أفكاره
 كيف يمكن أن تحصل على أحجام مختلفة لكمية الهواء نفسها؟ -1
   ............................................................................................. 
 هل يمكن ذلك عند استخدام السكر أو الماء؟ -2
   ............................................................................................. 
 تنبأ بالعالقة بين ضغط الغاز وحجمه؟ -3
   ............................................................................................. 
 لماذا ال يحتفظ الغاز بحجم وشكل ثابت؟ -4
   ............................................................................................. 

 المرحلة الثانية: المالحظة
في هذه المرحلة يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ التجارب للتحقق من صحة التوقعات، حيث يوزع 

 ( على كل مجموعة8المعلم األدوات وورقة عمل) 
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 (8ة عمل )ورق
 الدرس الرابع: االنتشار واالنضغاط

 : يوضح العالقة بين ضغط الغاز وحجمهالهدف
 يفسر عدم ثبات حجم الغاز وشكله.        

 .، سكر، ماء، هواء3محقن طبي مع سدادة عدد األدوات والمواد الالزمة:
 خطوات العمل

عد وضع السكر، وا عادة ضع كمية من السكر في المحقن إلى نصفه، وذلك برفع المكبس، وب -1
 المكبس مكانه. 

 ضع إشارة على ارتفاع السكر داخل المحقن. -2
 اضغط المكبس، ماذا تالحظ، استمر في ضغطه، ماذا تالحظ؟ -3
 ضع كمية من الماء في المحقن إلى نصفه وذلك بشفط الماء، ثم أغلق فوهة المحقن بواسطة السدادة. -4
 .4و3كرر الخطوتين  -5
 جوي إلى نصف المحقن، ثم أغلق الفوهة بواسطة السدادة.اسحب كمية من الهواء ال -6
 ضع إشارة على ارتفاع الهواء في المحقن. -7
اضغط المكبس، ماذا تالحظ؟ ضع إشارة على حجم الهواء الجديد، استمر بالضغط بقوة أكبر ،  -8

 ثم ضع إشارة على الحجم اآلخر للهواء.
.....بينما ال يمكن الحصول على أحجام المالحظة : يمكن الحصول على أحجام مختلفة من.......

 مختلفة من .............و.................
 المرحلة الثالثة:التفسير 

 في هذه المرحلة يطلب المعلم من المجموعات شرح النتائج من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:  
 لرسم؟السؤال األول: وضح العالقة بين حجم الغاز والضغط الواقع عليه مع ا

........................................................................................... 
 السؤال الثاني:علل يزيد السائق كمية الهواء في إطارات السيارة شتاءا؟

........................................................................................... 
 التقويم الختامي:

 السؤال األول: علل عند تعريض قطعة الحديد لضغط معين ال نحس بنقصان حجمها؟
........................................................................................... 

 السؤال الثاني:أكمل الفراغ
 .....و...............................الغازاتمن التطبيقات على خاصية انضغاط  -

 تم بحمد هللا
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 ( : تحليل محتوى وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة7ملحق)
 

 العادة الفقرة م

 جمع المعلومات باستخدام الحواس سجل مالحظاتك في الجدول  .1
تطبيق المعارف الماضية في  صنف المواد اآلتية حسب حالتها الطبيعية  .2

 أوضاع جديدة
تطبيق المعارف الماضية في  المواد السابقة بكل من شكلها وحجمها إذا انتقلت من إناء آلخر؟ ما مدى احتفاظ  .3

 أوضاع جديدة
 التفكير والتواصل بدقة ووضوح يأخذ الزيت شكل اإلناء الذي يوضع فيه؟  .4
 التفكير والتواصل بدقة ووضوح تستطيع عمل كومة من الرمل وال تستطيع عمل كومة من العصير؟  .5
 التساؤل وطرح المشكالت ا حدث للزبدة حتى أصبحت سائلة؟ماذ  .6
 التساؤل وطرح المشكالت ماذا يحث لها بعد تركها فترة من الزمن لبرد داخل الصحن؟  .7
 التساؤل وطرح المشكالت ماذا تسمي كل تحول من التحوالت التي حصلت للزبدة؟  .8
 التساؤل وطرح المشكالت لسائلة إلى الحالة الصلبة؟ماذا نسمي الدرجة التي تحولت عندها المادة من الحالة ا  .9

 التساؤل وطرح المشكالت هل تغيرت كتلة النفتالين ؟  .10
 التفكير التبادلي ( بطريقة المجموعات6إجراء نشاط )  .11
 التفكير التبادلي ( بطريقة المجموعات7إجراء نشاط )  .12
 ر بمرونةالتفكي ماذا يحث للنفتالين إذا ترك ليبرد فترة من الزمن؟  .13
 جمع المعلومات باستخدام الحواس سجل في الجدول قراءة ميزان الحرارة كل دقيقة ؟  .14
 جمع المعلومات باستخدام الحواس ما قيمة هذه الدرجة ؟  .15
 جمع المعلومات باستخدام الحواس ما حالة النفتالين في هذه الفترة؟  .16
 جمع المعلومات باستخدام الحواس ة؟ما حالة النفتالين عند درجة حرارة أعلى من هذه الدرج  .17
 جمع المعلومات باستخدام الحواس ما حالة النفتالين عند درجة حرارة أدنى من هذه الدرجة؟  .18
 اإلبداع والتصور والتجديد لديك خيط ومكعب جليد وملح كيف ترفع مكعب الجليد بواسطة الخيط دون ربطه؟  .19
 اإلبداع والتصور والتجديد راري ؟هل يمكن صهر مكعب جليد دون استخدام مصدر ح  .20
وضع قارورة ماء بها ملح مذاب في مجمد الثالجة تحتاج إلى زمن أكثر حتى   .21

 تتجمد مقارنة بالوقت الذي تحتاج إليه قارورة الماء النقى؟
 التفكير والتواصل بدقة ووضوح

 التفكير والتواصل بدقة ووضوح تضاف مادة خاصة إلىالماء في مبرد السيارة ؟  .22
 التفكير والتواصل بدقة ووضوحإذا حاولت عمل كرة من الثلج بالضغط عليه بين يديك تالحظ انصهاره وبعد رفع   .23
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 يديك يعود يتجمد ثانية؟
لديك سلك رفيع جدا ومكعب ثلج كيف تمرر السلك وسط المكعب دون فصله إلى   .24

 جزئين؟
 اإلبداع والتصور والتجديد

 تساؤل وحل المشكالتال بماذ يختلف الماء عن غيره؟  .25
 التساؤل وحل المشكالت كيف يمكن مالحظة هذا االختالف؟  .26
 التساؤل وحل المشكالت ما حكمة الخالق من وراء هذه الظاهرة؟  .27
 التساؤل وحل المشكالت هل تغيرت كتلة الماء في الحالتين؟  .28
 التساؤل وحل المشكالت ما عالقة ذلك بالكثافة؟  .29
 التساؤل وحل المشكالت ؟ماذا نسمي هذه الظاهرة  .30
تطبيق المعارف الماضية في  بماذا تنصح والدتك عندما تضع قارورة ماء داخل المجمد؟  .31

 أوضاع جديدة
بماذ تنصح سكان الحي عند سماعك األخبار عن حدوث انجماد في الليالي الباردة   .32

 جدا لحفظ أنابيب المياه خارج المنزل؟
تطبيق المعارف الماضية في 

 ديدةأوضاع ج
تطبيق المعارف الماضية في  بماذا تنصح المزارعين عند حدوث الصقيع؟  .33

 أوضاع جديدة
 جمع المعلومات باستخدام الحواس حدد درجة انصهار الجليد من الرسم التالي؟  .34
 جمع المعلومات باستخدام الحواس ج؟ –ب  -حدد حالة المادة عند الفترات أ  .35
 ات باستخدام الحواسجمع المعلوم ما اسم هذه المادة؟  .36
 جمع المعلومات باستخدام الحواس س؟121ما حالتها الفيزيائية عند   .37
 اإلبداع والتصور والتجديد ارسم شكال أخر تبين فيه تبريد الماء ؟  .38
 التفكير والتواصل بدقة ووضوح ترش الطرقات في الليالي الباردة بالملح؟  .39
 التفكير والتواصل بدقة ووضوح حرارة الغرفة؟ال يوجد الكحول في درجة الصالبة في درجة   .40
 التفكير والتواصل بدقة ووضوح ال يمكن استخدام ميزان حرارة كحولى لقياس درجة انصار النيتروجين الصلب؟  .41
 التساؤل وطرح المشكالت ماذا تتوقع أن يحصل للنفتالين السائل إذا واصلت تسخينه؟  .42
 التساؤل وطرح المشكالت سطح بارد؟ ماذا يحث لجزيئياته إذا اعترض طريقها  .43
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