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 إهداء

 ..إليَك

 .. َّإىل عينيك اللتني شقيت خوفًا علي لتقلب أوراقها أصابعك الذهبية..

 .. غوما أبل تكان خلف كَل ما بلغ من يا شكرًا على كِل شيء.. يا كَل شيء..
 ومنها رساليت املتواضعة الي قد تنتهي.. لكن تأكد متامًا أن رسالتك أنت ال تنتهي..

 ::ღ  أبي الغالي ღ::  

 إليكِ..

 ما ميأل أركاني فرحة وجودها بني يديِك.. إليِك ليغمر الفخر عيبنكِ.. 
 دعوني أخرج عن كِل نصوص الدنيا.. ألقول هلا يا أمي أنِت الدنيا..

 فأي شكرًا عابرًة أقوهلا ملن علمتين أن أشكر بعد اهلل خلقه.. 
 أي شكرًا عابرة.. يا أول مطلع يف الذاكرة.. 

 " شكرًا " حبروف وليدة تألألت فقط من أجلك يا أمي.. 
 شكرًا بإجالهلا.. شكرًا ملا كان.. وملا يكون.. وملا سيكون.. شكرًا لِك يا كل أزمنيت..

 ::ღ الحبيبة أمي ღ  :: 

  ..جتمل حياتياليت  االبتساماتاىل  ىل تلك القلوب اليت تنبض من أجلي..إ
 جدتي.. إخواني.. أخواتي..

 ... كانت ومازالت لي أمجل لوحة أمل.. ياإليكم 
. ومن إخواني يا أشقاء روحي ووجداني. مإياديكخرجت إال من بني اليت ما أهديكم هذه الرسالة  

لي بالنجاح عقب  الصباحية ومتنياتك دعواتك همسات وعلى حتت عيونكن أخواتي العزيزات.. 

 ..جدتي كل صالة فجر يا

 ... كل عرفانيشكري.م كل أهلي لكفيا 
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  مقلب قدر األقدار  خالق الليل والنهارتتم الصاااااااااااااااالحا   الحمد هلل مبنعمته الحمد هلل الذي 
 .   وأصحابه األبرار األطهارله األخياروعلى آ  المختاراللهم على نبينا  وصل     القلوب واألبصار

ْن ﴿ :ساااااااااااااابحان  ح  القانل ل  مح م التن يل
َ
َ ي َوأ َِّ ي َوَيَ َوَّ عَْمْتَ  َيَ

َ
 ِّ ن
ِّْمَتكََ  َِّتي َرَ  ع شْْْ

َ
ْن أ
َ
ْوزِّْعِنِّ أ

َ
ِّ أ َرب 

يِِّْف  ِّ  ِّ  صْْْ
َ
حََ َوأ َْْ ًِّ ح رَ ْا ح ْعَتَل صَْْ

َ
ِّيي ِّ إِّّن ِّ َتبَْ  إَِّلْ أ يِّتِّ َ َذر  لالحمد  ,(15 :َّألحقحف) (َ  ِإَوّن ِّ مَِّن َّلَْتسْْْ

َ ﴿ والشاااااااااااااا ر أوب  وأخير ا هلل رب العالمين  ْن َهَدََّعح َّّلِلي
َ
َ  لَْوََل أ َْهَكدِّ ح ِلِّ َِّهَذَّ َوَمح َكني ِّ  َهَدََّعح ل ِّ ََّّلي ي ْتَد ّلِلِّ َ ًْ َّ.﴾ 

عِّيَب ﴿ (43 :َّألع َّف)
َ
َْ  ِإَوَلْهِّ أ ِّ َعيَيْهِّ رََوَّكي ِّحّلِلي  ب

 .(88 :هود) ﴾َوَمح رَوْفِّيِقِّ إَِّلي
)أبو داوود   "ال يشكككككككككال  شك  ا ال يشكككككككككال        "  محمااد قاااا الحبيااب المصااااااااااااااط ىو 
ن  مدين بالش ر هلل لجميل أن يش ر اإلنسان  ل من قدم يد العون والمساعدة له   ( 403:4د.  ج وا 

ل ل  الصعاب ويسر وذل  على ما أعطان  من نعمة المعرلة  وع يمة البحث  وأمدن  بالصبروجل  ع 
إلى  ي بخالص شااا ري وتقدير  أتقدمل  ويساااروا ما تعسااار  أمام  ما أغلق ليوقدواالعلماء  سااااتذةل  من األ

لت ضااااااالهما باإلشااااااارا  على هذ     ح د سككككلي  ا أقو شكككك   د. أ. وك   لو وصكككك ح   فتحيةد. أ.
ان  من الدعم والمساااااندة ا ل انا نعم المرشااااد والموجه   منذ أن  ان  وعلى ما الرسااااالة  أمد 

موضاااااااوس الدراساااااااة ل  مراحله األولىا إلى أن خرج  هذ  الرساااااااالة إلى حي  الوجود  مما 
ساعدن  على السير بخطى ثابتة مستنيرة  مستعينا  بتوجيهاتهما الغالية القيمة  لج اهما ح 

 .ذخرا  لإلسالم والمسلمين لج اء   و اسأا ح أن يبارك ليهما   ويجعلهماعن  خير ا

 ح د عقد   فت ح  .أ.د ما أتقدم بالشا ر الج يل إلى األسااتذة األلاضال أعضااء لجنة المناقشاة 
 "ي ً    قشً  خ  ج" عط  حسا د ويش .أ.د ك   قشً  د خليً "" عس ول

  (50   تاب العلم  )البخاري   و ِ  ََّ     ِعْلُم ِ   تََّعلَِّم وامتثاب  لقوا الرساااوا صااالى ح عليه وسااالم      
قرارا  بالجميل أتقدم بخالص ش ري وتقدير إلى  الذين  و   ش ف ا و   عل  اك س تذة ألواعترالا  بال ضل وا 

ب الكلما  عن شاااااااااااا رهم للم يبخلوا عل   بوقتهم و  ساااااااااااااهموا ل  تح يم أدوا  ومواد هذا البحث  لتعج 
   لبارك ح ليهم وج اهم عن  خير الج اء.جهدهمب
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 بو الة والتعليم التربية برنامج رنيس ف يد أقو ع ذ ة أ. ما أتقدم بخالص الشاااااااااااااا ر والتقدير إلى      
 ةالش ر والتقدير إلى مدير  ما أتقدم بخالص   الذي ساهم ل  تسهيل مهمة الباحثو   غ ة بقطاس الغوث

 ملجهده و   عل ة إي  ا إعالو ك حيسكككككككككاأقو   عت  د أ. )ج( للبنا  ةاإلعداديبنا  رلح مدرساااااااااااااااة 
والشااااا ر   الج اءتطبيق الدراساااااة لج اهم ح عن  خير  ومعاونت  ل المسااااااعدة المتواصااااال مع  وتقديم 

 المدرسة. طالبا الخاص إلى عينة الدراسة من 

على    حق  ة أ  أق    عزيز و  ما وأشاااااا ر عانلت  شاااااايبا  وشاااااابابا  نساااااااء  وأط اب   وأخص بالشاااااا ر     
لاللهم  أخو ت  وأخوت كعطانها وحبها ودعانها المتواصااااااال لنا لج اها ح عنا خير الج اء.  ما وأشااااااا ر 

 .مبارك ل  ليه

ن  ان غير ذلك لمن  وحدي وا    حهذا مبلغ الجهاد لنن  ان خيرا  وما الخير إب من عناد اللهم      
باهلل من تقصاايري وحسااب  أنن  جاهد  واجتهد   وح وحد  يعلم أن جهدي ليما أملك وب حيلة وأعوذ 

 .و دن  علما   ل  ليما ب أملك  لاللهم ان عن  بما علمتن  وعلمن  بما ين عن 
نِّ  َدْعَوََّهمْ  َوآخِّ َ  ...﴿ :ويف َّخلكحم

َ
َْتدَ  أ ًْ َّ  ِّ ي ِّ  ّلِلِّ  (10 :يونس) ﴾ َِّتَْمحلَتِّ َ  َرب 

 
 الباحث

زكريا فؤاد العبسي    
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  لخص   د  سة
مهارا  الت  ير و  لم اهيما أثر توظيف  تاب ت اعل  ل  تنمية استقصاء إلى الدراسة هذ  هدل 
   سؤ ل ف    د  سة  شاللة وت ثلت  بمادة العلوم لدى طالبا  الصف السابع األساس لوق المعرل  

 ه   ت   تفال   فوق    ع ف     دة و     ف هيم أث  توظ ف الت ب تف عل  ف  ت  ية    :  ت       ئي 
 ؟  علوم  دى ط    ت   صف   س  ع  ألس س 

 :  ت  ية   ف عية  ألسئلة    ئي    سؤ ل  ا ويتف ع
  األساس ؟ السابع للصف العلوم لمادة الت اعل  الكتاب صورة ما .1
 مادة العلوم لدى طالبا  الصف السابع األساس ؟بالواجب تنميتها ما الم اهيم  .2
مااادة العلوم لاادى طااالبااا  الصااااااااااااااف السااااااااااااااااابع بمااا مهااارا  الت  ير لوق المعرل  الواجااب تنميتهااا  .3

 ؟األساس 
طالبا   درجا   متوسااااط بين (α ≤ 0.05)عند مسااااتوى الدبلة  ا  إحصاااااني دبلةلروق  هل توجد .4

 ؟البعدي الم اهيم اختبارل   الضابطةدرجا  طالبا  المجموعة التجريبية و  ةالمجموع
طالبا   درجا   متوسااااط بين (α ≤ 0.05)عند مسااااتوى الدبلة  ا  إحصاااااني دبلةلروق  هل توجد .5

 مهارا  الت  ير لوق المعرل  اختبارل   الضابطةدرجا  طالبا  المجموعة التجريبية و  ةالمجموع
 ؟البعدي

 السابعالصف  طالبا من  طالبة( 80)من عينة الدراسة اختار الباحث الدراسة ولتحقيق أهدا  
 -بمحالظة رلح  لو الة الغوث لتشااااااغيل الالجنينالتابعة  بنا  رلح اإلعدادية )ج( األساااااااساااااا  بمدرسااااااة

على شاااااعبتين دراسااااايتين تم اختيارهما بصاااااورة  مو عا   (2016/2015للعام الدراسااااا  ) -قطاس غ ة 
 (.41( والمجموعة التجريبية )39عشوانية  المجموعة الضابطة )

 تجريبية(-)ضاااااااااابطةالمجموعتين  لمنهج التجريب  المعتمد على تصاااااااااميمالباحث ا اساااااااااتخدم  ما
  لوق المعرل  مهارا  الت  ير اختبارو   الم اهيم واختبار  أداة تحليل محتوى : الدراسااااااااااااااة أدوا تمثل  و 

ا على عينة ماتطبيقهمن خالا تو يعهماا على المح مين و   ينختباار اب  التاأكاد من صااااااااااااااادق وثباا وتم
 استطالعية.
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 ت ئج  إ ىتم   توصكككك   )اختبار " " ومربع إيتا( تم اسااااااتخداموبعد التطبيق البعدي ألدوا  الدراسااااااة 
 :  ت  يةسة    د  

طالبا   درجا   متوسااااااط بين (α ≤ 0.05)ا عند مسااااااتوى الدبلة وجود لروق دالة إحصاااااااني   .1
الم اهيم لصااااالح طالبا   اختبارل   الضااااابطةدرجا  طالبا  المجموعة التجريبية و  ةالمجموع

 .المجموعة التجريبية

 طالبا  درجا   متوسااااااط بين (α ≤ 0.05)ا عند مسااااااتوى الدبلة وجود لروق دالة إحصاااااااني   .2
مهارا  الت  ير لوق  اختبارل   الضاااااااااااااااابطةدرجا  طالبا  المجموعة التجريبية و  ةالمجموع
 .لصالح طالبا  المجموعة التجريبية المعرل 

  عدة توصي ت  ا أق زه :  وص      حثوف  ضوء ذ ك 
من خالا دليل معلم ل  تدريس  مادة العلوم ل  تعليم محتوى  الكتاب الت اعل اساااااتخدام  أهمية .1

 الكتاب الت اعل يتضمن األساليب المناسبة لتوظيف  العامةالعلوم 
 مستويا  ل  الطلبة لدى خاصة وال ي يانية عاما   العلمية الم اهيم تنمية بطرق  ابهتمام ضرورة .2

 (.التحليل التطبيق  ال هم  التذ ر )
مهارة ) ضرورة تضمن الكتب المدرسية ل  المراحل التعليمية مهارا  الت  ير لوق المعرل  .3

 .  وتدريب المعلمين والمعلما  على توظي ها ل  التدريس(التقييم  المراقبة والتح م  التخطيط
 على تدريبهمل الخدمة أثناء  علوم العامة لال مادة لمعلم  عمل وورش تدريبية دورا  عقد .4

 استخدام الكتاب الت اعل  ل  عملية التدريس.  ي ية
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    حتوي ت فه  
   صفحة    حتوى 

 أ اآلية القرآنية

 ب هداءاإل

 ج ش ر وتقدير

 ه ملخص الدراسة

 ز المحتويا  لهرس

 ك قانمة الجداوا

 ل األش ااقانمة 

 م قانمة المالحق
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   فص   ألول
  د  سةخلفية  

   د ككككة
 ية لمالع جاب مال ل   ل وتهاذر  غ لب الحال  عصااااااااااارنا ل  انعيشاااااااااااه الت  يةالعلم رةو الث إن     

وبالتال  أد  لظهور العديد من التطورا  والتغيرا  الت   ان  سااااااااااااااببا  ل  تطور المعرلة العلمية 
للتكيف جهد   قصارى وتراكم المعلوما  ل  العلوم المختل ة  مما دلع اإلنسان إلى بذا تطورا  هانال  

  توظي ها لمع هذا التطور ومواكبته  والبحث عن أنساااب الطرق واألسااااليب لتساااخير هذ  المعرلة و 
  خدمته.

عد الحاسااوب وتطبيقاته من أهم نتاجا  التقدم العلم  والتكنولوج    وأصاابح أساااس لمعظم وي        
للتحوا إلى عالم الهواتف نوعية حظ تطور متساااااااااااااااارس ونقلة و التطورا  العلمية والتكنولوجية    ما ل  

ل  الحصاااااااااااوا على المعلوما  ب ل  بتناطل اماألجه ة اللوحية الذي جعل المجاا واساااااااااااع أمو الذ ية 
ة   و ان يسهولة ويسر وأصبح هناك اتجا  نحو ابست ادة من هذ  األجه ة ل  خدمة العملية التعليم

لتكنولوجيا التعليم الدور األكبر ل  مواكبة هذا التطور وابساات ادة من مسااتحدثاته سااواء  ان  أجه ة 
دثا  ل  مجاا تكنولوجيا التعليم ظهور التعليم ومعدا  أو برامج  عديدة   ل ان من أبر  المسااااااااااتح

اإللكترون  بجميع أشااااااااا اله والت   ان منها التعلم النقاا والتعلم عن بعد وبينا  التعلم ابلتراضاااااااااية 
 والت اعلية .

ابساااااتخدام المت ايد لتكنولوجيا الحاسااااابا  والمعلوما  وابتصااااااب   لقد و ومع التقدم المساااااتمر      
ذ تطور حل الدراسااااية  إبالكامل ليما يتعلق بعمليا  التدريس والتعلم ل  جميع المراتغير  التوقعا  

  وبات  تعتمد على أوعية جديدة للمعلوما  يغلب عليها الطابع تصااااااااااااااميم وبناء مصاااااااااااااااادر التعلم
أكثر تطورا  من الكتاب بينة  ل  الت اعل  أحد أبر  مجابتها  ومسااااهما  خلقي شااا ل الكتاب  الرقم  

حيث يجمع الكتاب الت  تتخطى حدود إم انا  الكتب المطبوعة   الم اياالورق   تحوي العديد من 
  )ع   تيحها البينة الرقمية ابلتراضاااااااااااااايةبين قوة النص  إضاااااااااااااااالة إلى اإلم انا  الت  ت  الت اعل  
2012). 



 
 
 
 

 2 
 

 

بحيث  ان لها استخدام  التكنولوجية لثورة الوسانط المتعددة إحدى مستحدثا  هذ  ا د أيضا  وتع     
ثرانها بالعديد من البرمجيا  الت  تولر المعلوما  بأشاااا اا مختل ة  واسااااع ل  تطوير عملية التعليم وا 

 والمنطوقة.والرسوم المتحر ة إضالة إلى النصوص الم توبة  والصورة وال يديو الصو  

بعض من األهدا  الت  يحققها استاااااااااخااااااااااااااااااااااااااادام  (12 :2010ولقاااااااااد ذ ر مبار  واسماعيل )      
الااااااااااااااوسااااااااااااااانااااااااااااااط المتعددة والت   ان من أهمها الهد  اإلنسان  الذي يحقق رلاهية اإلنسان وتقدمه 
وتحقيق تواصله وت اعله مع مجاب  الحياة المختل ة ومنها التعليم والتدريب واإلنتاج وال نون والثقالة 

 ذلك.لير الوق  والجهد والماا ل  والبحث العلم  وابتصاب  مع تو 

والت   المتعددة ولم يعد بنم ان أحد منا إخ اء أهمية البرامج الت اعلية القانمة على الوساااااااااااانط       
تعتبر الكتب الت اعلية أحد صاااااااااااااورها والت  يتم ليها اساااااااااااااتخدام عدد  بير من المؤثرا  الصاااااااااااااورية 

لقد بين  دراساااااااة  حواساااااااه.م الت اعل معها ب الة والصاااااااوتية ومقاطع ال يديو والت  تتطلب من المتعل
قد يصل  لننه( بأن اإلنسان عندما ي  ر Eicher, Jones, & Bearley, 2009:9)إي ر وبيرل  

بينما قد  الت  ير % من مدخال  عملية 80من خالا حاساااة البصااار إلى الدما  إلى  ما يمرنسااابة 
من خالا الحواس  ما يمرتصل نسبة  وقد % 40من خالا حاسة السمع إلى  ما يمرتصل نسبة 

 الت  ير.% من مدخال  عملية 50الشعورية  الشم واللمس والتذوق إلى 

أبو (  2014واليام  ) ،(Frye, 2014)وأكد  العديد من الدراسا  مثل دراسة  ٍل من لري      
 على (Huang, et al. 2012) هوانج وآخرون دراسااة  ( 2013(  ومع ب )2013الدهب ويونس )

 أنواعهااختال  بالمهارا  العديد من تنمية الت اعلية ل  والكتب أثر اسااااااااااااااتخدام الكتب اإللكترونية 
( أكد  على لاعلية الكتاب الت اعل  المحوساااااااب ل  2013دراساااااااة أبو  ايدة )منها   لدى المتعلمين

 .تنمية مهارا  الت  ير البصري 

وتتسااااااام العلوم  مادة تدريساااااااية ل  جوهرها بالم اهيم العلمية األسااااااااساااااااية  وأن دراساااااااة البناء        
المعرل  ألي موضاااااوس علم  تبدأ بنيضااااااح الم اهيم الم ون لهذا البناء  لكونها أكثر ثبات ا واساااااتقرار ا 

نهااا مهمااة لتكوين وم تاااح المعرلااة العلميااة  وأل لغااة العلممن الحقااانق الج نيااة  حيااث تعااد الم اااهيم 
المبادئ والتعميما  وللتعلم الذات  وللتربية المسااااااتمرة  ولت اهم الناس وتعاملهم مع بعضااااااهم البعض  

 National Science(.إذ توصاااااااااااااالااا  المعاااايير الوطنياااة لتااادريس العلوم  2005 :)الشاااااااااااااايااااب
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Education Standards (NRC, 1996)  قبااال بهاااا من  وابحت اااا إلى أناااه يتم لهم الم ااااهيم
التالميذ بشاا ل ألضاال عندما يتم تقديمها وشاارحها بطرق ووسااانل مختل ة ومتعددة. لمن خالا تولير 
ال رص العديدة والطرق المختل ة ل  عرض الم اهيم يحصاااااااااااااال الطلبة على لرص إضااااااااااااااالية لدمج 

 علوم. وتوظيف طرق لعالة لتعليم ال اختيارا وبالتال  دع  الحاجة إلى الم اهميةالم اهيم ل  بنيتهم 

ويعتبر تكوين الم ااااهيم العلمياااة وتنميتهاااا لااادى الطلباااة أحاااد أهااادا  تااادريس العلوم ل  جميع       
المراحل العمرية المختل ة   ما تعتبر من أساااااااساااااايا  العلم والمعرلة العلمية الت  ت يد ل  لهم هي له 

تهذيبها لدى الطلبة  على اختال  العام ول  انتقاا أثر التعلم  ولهذا لنن تكوين الم اهيم العلمية أو 
يتطلب أسااالوبا  تدريسااايا  مناسااابا  يتضااامن ساااالمة تكوين الم اهيم العلمية وبقانها  كالتعليمية مساااتوياتهم
  2001: 80). بها ) يتون  وابحت ا 

التعليم من أجل تنمية مهارا  الت  ير لوق المعرل  ومهارا  الت  ير العليا مما ب شااك ليه أن و     
للتعليم ل  الدوا المتقدمة  إذ بم ن ذلك المتعلم من التعامل ب  اءة ولاعلية  اسااااااااتراتيجياٍ هدلا  يعتبر 
متغيرا  العالم المعاصاااااااااااار الذي يعتمد على الت  ير الناقد والت  ير اإلبداع   ومع ت جر المعرلةمع 

 وحل المش ال   أساس للتقدم والتطور الحضاري.

ومنها وقد تكث   المحاوب  والجهود الخاصااااااااااة بتطوير التعليم من خالا تعلم مهارا  الت  ير      
لوق المعرل  ومهارا  الت  ير العليا وعدم ابقتصااااار على المهارا  األساااااسااااية ل  مهارا  الت  ير 

ن : األوا الح ظ والتذ ر وابستيعاب منذ السبعينا  من القرن الماض   حيث بر  اتجاهان أساسيا
يطالب بتعليم وتنمية مهارا  الت  ير  مادة أسااااااااااساااااااااية من المواد المنهجية المقررة يتعلم من خاللها 
الطلبااااة معلومااااا  عن مهااااارا  الت  ير  وأهميااااة الت  ير  وماااااهيااااة الت  ير ودواع  تعليم الت  ير 

المواد الدراسااية وظهر  بعض البرامج المصااممة لتعليم مهارا  الت  ير بشاا ل مباشاار ومسااتقل عن 
لم وتطوير مواد التعليم لتبنى على أسااس   اساتراتيجية والثان  يطالب باساتخدام الت  ير  للتعليم والتع 

لل المواد الدراسااااية وليساااا  نشاااااطا  مسااااتقال   وبر  مؤيدون لهذا ابتجا  أو ذاك   أنشااااطة ت  يرية تتخ 
 .( 20: 2009)يوسف   وظهر  برامج ل   ال ابتجاهين

ومع أن تطبيق هذ  البرامج  ان حديثا  إب أن تعليم الت  ير  مادة مسااتقلة لم يحظ بالقبوا من       
 أو المنهجيةقبل مخطط  المناهج ومن قبل المعلمين والطلبة  لت ايد  أهمية إعداد المواد التدريبية 
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ن تن يذه واساااااااااااتراتيجيا وتعليم الت  ير من خالا تطوير محتويا  المناهج الدراساااااااااااية   ابهتماما. وا 
الحديثة الت  تؤ د على  ابتجاها بتنمية وع  التلميذ بما يقوم به أثناء عملية التعلم يأت  مت قا  مع 

أن بلو  التلميذ حد إدراك ما يتعلمه من معار  علمية لن ي ون  اليا  وحد  لبلو  مسااااااااااااااتوى التعلم 
الت   وابسااااااااتراتيجيا ع  باألساااااااااليب الجيد وأن الطريق إلى ذلك يتطلب أن ي ون لديه قدر من الو 

اسااااااتخدم  لتحقيق ذلك القدر من اإلدراك لما تعلمه واكتساااااابه من المعار  العلمية  والوع  أيضااااااا  
بما  وابسااااااتراتيجيا بأساااااااليب المعالجة الدماغية لهذ  المعلوما  و ي ية التح م ل  هذ  األساااااااليب 

هو متوالر لديه من خبرا   الم تسااااابة بماا  الجديدة  نه من توليد األل ار اإلبداعية وادماج الخبر مي  
 ( .102:  2004سابقة ذا  عالقة )الشربين  وال رحات   

وقد أد  ال يادة السااااااااااااااريعة ل  ابهتمام بنظريا  التعلم المعرلية إلى  يادة ابهتمام بها وقد        
المعرلااة الااذي  لوق ( Meta-cognitionالمعرلااة" ل    ) لوق ظهر م هوم "ال وق معرل " أو " مااا 

( بداية السبعينيا  من القرن الماض  ل  بحوث لاللل ب هم ن سه Favellاهتم ب ي ية قيام المتعلم )
المعرلة تأت  على  لوق  متعلم أي قدرته على التخطيط والمتابعة والتقويم لما تعلمه  وعمليا  ما 

   والتح م بضاااااااااااااابط الذا  عند قمة المنظوما  المعرلية والت  تعن  معرلة الشااااااااااااااخص عن ت  ير 
دارة الوق  و تعديل مسااار الت  ير  ابنشااغاا بعمل عقل  معين من حيث الدقة   ومراقبة الجودة   وا 

  .( 108 -107: 2004)عبيد وع انة   اذا ل م األمر

وأكد  دراسااااا  عدة موثوقة على ضاااارورة تعليم مهارا  الت  ير لوق المعرل  وتضاااامينها ل        
 ،(2012المدرساااية بجميع أنواعها وخصاااوصاااا  الكتب العلمية ومنها دراساااة  ٍل من الغامدي )الكتب 

 (  وغيرهم. 2009(  ويوسف )2009(  وأبو السعود )2013وعبد القادر )

ن تعلم الطالب يتحسن عندما ي ونوا واعين بت  يرهم أثناء قراءتهم و تابتهم وحلهم للمش ال  و        ا 
المعرلة بين  لوق أداء ألضاال لقد أثبت  الدراسااا  وجود لروق ل  قدرا  ما  أي أنها تساااعدهم على

الدرجا  العالية يميلون إلى أن يمتلكوا  المتعلمين الناجحين والمتعلمين غير الناجحين لالتالميذ ذوو
 (.15 :2005 الم روس المعرلة أكثر من  مالنهم غير الناجحين ) لوق مهارا  ما 

وجود العديد طين  وخصااوصااا   تب المواد العلمية منها  تب المنهاج ال لساا ويشااعر المتأمل ل      
ل   طالب على حد سااواء  ومن خالا عمل الباحث ومالحظاتهمن المشاا ال  الت  تواجه المعلم وال
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مدى امتالك  العلوم للمرحلة اإلعدادية عناسااااااااتطالس آراء مشاااااااارل  ومعلم  مجاا تدريس العلوم  و 
  اتضح وجود المنهاجير ومدى لهم الطالب واستيعابهم للم اهيم المتضمنة ل  الطلبة لمهارا  الت  
الت  ير وضااااااعف ل  لهم الم اهيم  وأيضااااااا  وجود لجوة  بيرة بين الجانب النظري تدنى ل  مسااااااتوى 

حاااجااة  بيرة لتنميااة مهااارا  الت  ير من خالا بلهااا  وأن الطلبااة ل   تااب العلوم والجااانااب التطبيق  
وت اعلية تر   على الجانب العلم  الذي يرساااااال المعلوما  ويع   روح العمل علمية توظيف طرق 

 الطلبة ورغباتهم. تلب  حاجا الجماع  و 

ومن هنا اقترح الباحث توظيف الكتاب الت اعل  لتنمية الم اهيم ومهارا  الت  ير لوق المعرل       
  يولر سلسلة واسعة من الت اعل بين علالكتاب الت اا  ون بمادة العلوم لدى طالبا  الصف السابع

و محاكاة لتجربة أكان نص أو صاااااااااورة أو مقطع ليديو أالطالب ومحتويا  الكتاب الت اعل  ساااااااااواء 
 ابختبارية الت  يولرها الكتاب الت اعل .الت اعل مع وسانل التقويم واألسنلة عملية  وأيضا  

الت  تنص العال  ل  للسااااااااطين  أهدا  و ارة التربية والتعليم العمل على تحقيقحرصااااااااا  على و      
لهذ  األهدا  وتماشيا  مع هذا وترسيخا   العالماالتقنية على مستوى ما توصل  إليه  األخذ بأخر إلى

الت  أوردها الباحث  خالا األسااباب التعليم اإللكترون   ومما ساابق ومنالتطور المتسااارس ل  مجاا 
رغبة لدراسااااة أثر توظيف  تاب ت اعل  ل  تنمية الدراسااااة  و ديه إحساااااس واضااااح بمشاااا لة لأصاااابح 

 األساس .مهارا  الت  ير لوق المعرل  بمادة العلوم لدى طالبا  الصف السابع الم اهيم و 

 :  ت       ئي    سؤ ل ف    د  سة  شاللة تحد د ي الاو
 ه   ت   تفال   فوق    ع ف     دة   علوم  دى    ف هيم و    أث  توظ ف الت ب تف عل  ف  ت  ية 

  ألس س ؟ط    ت   صف   س  ع 
 :  ت  ية   ف عية  ألسئلة    ئي    سؤ ل عا ويتف ع
 ما صورة الكتاب الت اعل  لمادة العلوم للصف السابع األساس ؟  .1
 الواجب تنميتها ل  مادة العلوم لدى طالبا  الصف السابع األساس ؟ما الم اهيم  .2
ما مهارا  الت  ير لوق المعرل  الواجب تنميتها ل  مادة العلوم لدى طالبا  الصف  .3

 األساس ؟السابع 
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 درجا   متوسااااااط بين (α ≤ 0.05)عند مسااااااتوى الدبلة  ا  إحصاااااااني دبلةلروق  هل توجد .4
 الم اهيم؟ اختبارل   الضابطةدرجا  طالبا  المجموعة التجريبية و  ةطالبا  المجموع

 درجا   متوسااااااط بين (α ≤ 0.05)عند مسااااااتوى الدبلة  ا  إحصاااااااني دبلةلروق  هل توجد .5
مهاارا   اختباارل   الضاااااااااااااااابطاةدرجاا  طاالباا  المجموعاة التجريبياة و  ةطاالباا  المجموعا

 الت  ير لوق المعرل ؟
 

 ف وض   د  سة

متوساااااااااط  درجا   بين (α ≤ 0.05مساااااااااتوى ) عند إحصاااااااااانية دبلة ذا  لروق  توجد ب -1
طااالبااا  المجموعااة التجريبيااة ودرجااا  طالب المجموعااة الضااااااااااااااااابطااة ل  اختبااار الم اااهيم 

 .البعدي

متوساااااااااط  درجا   بين (α ≤ 0.05)مساااااااااتوى  عند إحصاااااااااانية دبلة ذا  لروق  توجد ب -2
طاالباا  المجموعاة التجريبياة ودرجاا  طاالباا  المجموعاة الضاااااااااااااااابطاة ل  اختباار مهاارا  

 .البعدي المعرل الت  ير لوق 

 أهد ف   د  سة
 :إلى الحالية الدراسة تهد 

تصاااااميم  تاب ت اعل  ل  مادة العلوم للصاااااف الساااااابع ومعرلة أثر  ل  تنمية الم اهيم ومهارا   .1
 الت  ير لوق المعرل .

الصااااااااااف  طالبا لدى  خصااااااااااانص ال ي يانية للمادةالمراد تنميهما بوحدة ال م اهيمالعداد قانمة بإ  .2
 األساس . السابع

الخصانص ال ي يانية بوحدة المناسبة والمالنمة لتنميتها  لوق المعرل قانمة مهارا  الت  ير  بناء .3
 األساس . السابعالصف  طالبا لدى  للمادة

تحديد مدى وجود لروق ل  درجا  الطالبا  ل  اختبار الم اهيم بعد تطبيق تدريسااااااااااهم بالكتاب . 4
 الت اعل .

ل  درجااا  الطااالبااا  ل  اختبااار مهااارا  الت  ير لوق المعرل  بعااد تحااديااد ماادى وجود لروق  .5
 تطبيق تدريسهم بالكتاب الت اعل .
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 أه ية   د  سة
 - ل : تك ا أه ية   د  سة      

الكتاب الت اعل  ل   لتوظيف بالحاسوب التعلم ل  الحديثة ابتجاها  تواكب تقدم رؤية جديدة .1
 .ب يادة خبراتهم وتنويع طرق التدريس لديهمالمعلمين  ي يد قد مما التعليمعملية 

العامة  مشرل  العلوم  يدي قد الت  ير لوق المعرل مهارا  ل ا  واختبار للم اهيم  ا  تولر اختبار  .2
 .للبحث أدواتهم إلعداد وطلبة البحث العلم 

لمعلم  تولر الدراساااااااااااااااة دليال  للمعلم يوظف الكتاب الت اعل  بما ي يد معدي الدورا  التدريبية  .3
 لعلوم لتدريبهم على استخدام الكتاب.ا

ي يد العاملين ل  مجاا تكنولوجيا قد تقدم الدراسااااااااااة طريقة بناء وتصااااااااااميم الكتب الت اعلية مما  .4
 لتعلم ل  و ارة التربية والتعليم.ومصادر ا التعليم

 حدود   د  سة
بنا  رلح بمدرسااااااة  األساااااااساااااا  السااااااابعالصااااااف  طالبا على عينة من  طبق  هذ  الدراسااااااة

تم م(  و 2016/2015) من العام الدراسااااا  واال صااااال األ ل رلح  بمحالظة لالجنيناإلعدادية )ج( 
على  أيضااااااااا   واقتصاااااااار  المقرر  لعامةالعلوم ا من  تاب خصااااااااانص ال ي يانية للمادةاختيار وحدة ال

 التقييم.مهارة و   والتح ممراقبة مهارة ال  التخطيطمهارة  :وه  للت  ير لوق المعرل مهارا   ثالث

  صطلح ت   د  سة
 -تم تعري ها إجرانيا : 

 :  تف عل   كت ب   -1
إلى  ورقيةمن صااااورته البمادة العلوم للصااااف السااااابع األساااااساااا  العلم   لمحتوى اب ابنتقاا وه     

خالا من  الكتابمع بحيث يم ن الت اعل   متعددة المالنمةوتع ي ها بالوساااااااانط ال الكترونيةصاااااااورة 
ال يديوها  ومحاكاة صاااور و النص والت اعل مع ال بالت اعل مع المتمثلةإيجاد سااالسااالة من الت اعال  

 .ا لطالببالقدر المناسب  نعطاء حريةوالت اعل مع األسنلة ابختبارية بالتجارب العلمية 
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  :   ع ف  ه   ت   تفال   فوق  -2
حل عند ابنشااااااااااااغاا بموقف أو الت  تقوم بتنظيم نشاااااااااااااط الت  ير  القدرا  العقليةمجموعة من      

ن   إلى ثالث مستويا  رنيسية ه  " التخطيط  المش لة أو  – والتح م المراقبة –اتخاذ قرار وقد ص 
 المعرل .التقييم " وتقاس إجرانيا  بالعالمة الت  تحصل عليها الطالبة باختبار مهارا  الت  ير لوق 

 

 :   ف هيم  -3
الخصانص الصورة الذهنية الت  ترتبط باألل ا  من  لما  أو عبارا  لظواهر مجردة ل  وحدة      

 وتتكون من اسام ودبلة ل ظية توضاح خصاانصاها الساابع األسااسا   العلوم للصافبمادة ال ي يانية 
 .ويقاس إجرانيا   بالعالمة الت  تحصل عليها الطالبة باختبار الم اهيم

 

 : ألس س    س  ع  صف  ط    ت -4
 نراوح أعمارهتت لت او   الطالبا  الملتحقا  بالصاااف الساااابع األسااااسااا  من المرحلة األسااااساااية

 .سنة( 14 -13بين )
 



 
 

 

 
 ال صل الثان 

  ي كككككك      ظكككككك إلط   
 
 
 

  :تف عل   تعلم  إل كت و   و  كت ب    حو   ألول  . 

 :   ف هيم   عل ية    حو    ث   . 

  :ه   ت   تفال   فوق    ع ف    حو    ث  ث . 

 
 

 

 

 



 
 

 

   فص    ث    
  ي كظ      ككك إلط

  اان لهااا تاأثير  بير على جميع   بيرةوتكنولوجياة ل  ال ترة األخيرة ثورة علميااة  عاالمنااايعيش      
 ونماذج تعليميةالبحث عن أساااااليب ل   ب ساااايما التعليم الذي أصاااابح ل  نشاااااط دانم الحياة جوانب 

 يادة الطلب على التعليم ماااااااااع  منها:العديد من التحديا  على المستوى العالم   جديااااااااادة لمواجهاااااااااة
المعرلة  و يادة متطلبا  علومات  ل  جميع لروس الم و يادة الكم التعليمية المؤسسا   نقاااااااص عااااااادد

 اإللكترون    ظهر التعليممن هنا ل ساااااااااااااوق العمل لوجود عدد  بير من المهارا  العملية المتنوعة.
E-Learning  أحد الحلوا والنماذج التعليمية للمسااااااااااااعدة المعلم مواكبة هذا التطور و يادة خبراته 

بطرق متنوعة وشاااااايقة تناسااااااب ميوا وحاجا  الطالب  وأيضاااااا  التعلمية ل  توصاااااايل العلم والمعرلة 
 مساعدة المتعلم على التعلم واكتساب المعرلة من خالا عدة طرق وبالم ان وال مان الذي يريد .

   تعلم  إل كت و  أواًل: 
 " طريقااااااة للتعليم باااااااسااااااااااااااتخاااااادام بااااااأنااااااه:التعليم اإللكترون   (6 :2002) يعر  الموسااااااااااااااى    

 وصاااااااااااااورة من صاااااااااااااو   ووساااااااااااااانطه المتعددةآليا  ابتصااااااااااااااا الحديثة من حاساااااااااااااب وشاااااااااااااب اته 
  ااان عن بعااد وم تبااا  إلكترونيااة  و ااذلااك بوابااا  اإلنترناا  سااااااااااااااواء بحااث وآليااا   ورسااااااااااااااومااا  

 أو ل  ال صاااااال الدراساااااا  المهم المقصااااااود هو اسااااااتخدام التقنية بجميع أنواعها ل  إيصاااااااا المعلومة
 " .هد وأكبر لاندةللمتعلم بأقصر وق  وأقل ج

( تقااديم محتوى إلكترون  عبر الوسااااااااااااااااانط المتعااددة على الكمبيوتر 24:2005ويعرلااه  يتون )     
وشب اته إلى المتعلم بش ل يتيح له إم انية الت اعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومااااااااااع أقرانه 

اسب ظروله وقدراته لاااااااااضال  عن بصورة مت امنة وغير مت امنة ول  الوق  والم ان وبالسرعة الت  تن
 إدارة هذا التعلم أيضا  من خالا تلك الوسانل.

"نوس من أنواس التعلم توظف ليااااااه تكنولوجيااااااا ابتااااااصاب  والحواسيب  (2007ويعرله بسيون  )     
والشااااب ا  من اجل إيصاااااا المعرلة للمتعلم بأقل جهد وأقصاااار وق  وأكثر   اءة ويم ن للطالب ليه 

ع أقرانه أو مع معلمه ويستطيع اجتيا  اختبارا  ويحاااااااااااصل علاااااااااااى نتانج مباشرة  ما انه التواصل م
 يستطيع التدرج ل  المعرلة حسب قدراته ".
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اإللكترون  بأنه تعليم ياتم عان طرياق اساتخدام اإلنترن  وأجه ة  ( التعلم52:2009يعر  إسماعيل )
 الكمبيوتر وذلك لنقل المهارا  والمعرلة للطالب.

     سقق  ا   تع يف ت   ت  ت  و ت   تعلم  إل كت و    جد أا:و 
 المختل ة ات ق  جميع التعري ا  على ارتباط م هوم التعلم اإللكترون  بالحاسوب وتطبيقاته. 
 اختل   ل  النظر إلى التعلم اإللكترون  لبعض التعري ا  نظر  إليه على أنه: 

o   وساااااااااااااايلة أو نمط لتقديم المناهج  تعتبر    وبذلكالمعلوما نمط لتقديم المقررا  أو
 .الدراسية

o    حياث   للتعلمعلى أناه طريقاة أماا التعري اا  األخرى نظر  إلى التعلم اإللكترون
 طريقة للتعليم والتدريس يسااااتخدم ليه وسااااانط تكنولوجية متقدمة  الوسااااانط يعتبرونه

خالا هااذ   طرلااا العمليااة التعليميااة من عاالحيااث يت ااا نترناا المتعااددة وشااااااااااااااب ااة اب
 .الوسانل لتحقيق أهدا  تعليمية محددة

  إل كت و  : ُيع ف     حث   تعلمسقق  وف  ضوء   
 إيصاااااا ل  متنوعةال لكترونيةاإل سااااانطالو و الحاسااااوب  على تعتمدمخطط لها  واسااااعة منظومة      
 “. ناجحة ةتعلمي بينة لتولير الت اعل وجود مع مت امن  غير أم مت امنا   التعلم أكان سواء   ما محتوى 

 

 - إل كت و  : م فلسفة   تعل
التعليم  يبقى التعلم اإللكترون  واحدا  من أهم المواضيع الحيوية الت  تشغل باا المسؤولين عن      

 الذي ل   ل م ان. ومثلما لكل موضوس للس ة  لنن األمر ينطبق على التعليم اإللكترون  
 : ما يل  (2005)الطان  حددها أبعاد للس ية  له
 .حق ال رد ل  الوصوا إلى المعرلة  حتى ولو  ان  بعيدة. 1
 .حق األلراد ل  ال رص التعليمية  حتى وأن تجاو ها ال من. 2
 .التحوا من التعليم إلى التعلم أو من نشاط المعلم إلى نشاط المتعلم. 3
 وسرعته الذاتية تكيف المتعلم مع برنامج التعليم ولقا  لحاجاته واهتماماته وقدراته. 4

 . وتعلمه الذات 
 

 بااااااااااااص ة إن للس ة التعلم اإللكترون  تقدم على أساس إتاحة التعليم (23:2007)يرى عامر و       
م اناتهم تم نهم من النجاح لاااااااا   عامة  والتعليم الجامع  بص ة خاصة  للجميع طالما أن قدراتهم وا 
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الت رقة بااااااابن  التعليمية بين جميع المتعلمين دون  التعليم  وذلك للعمل على تحقيق مبدأ تكالؤ ال رص
 أو يعيشون لااااااااااا  منااااااااااااطق ليا  الجنس والعرق أو النوس أو اللغة والوصوا إلى الطالب البعيدين جغرا

نانية ب تم نهم ظرولهم من الساا ر أو ابنتقاا إلى الحرم الجامع  وأيضااا  من أجل السااماح للطالب 
  بصاااا ة خاصااااة بالحصااااوا على لرصااااة تعليمية وهم ل  أماكنهم غير القادرين أو المعاقين جسااااميا

 ة.ولقا  للمعدا ال ردي المناسب لكل طالب على حد
من  المسااااااااااااااتحدثا  التربويةإن للساااااااااااااا ة التعلم اإللكترون  تقوم على الدمج بين  باحثال ويرى      

تدعيمها ذلك لوالمناهج الدراسية و  ةتكنولوجياااااااااااااااالماااااااااااااااستحدثا  الو )نظريا  وأساليب وطرق تدريس( 
المتعلم من الوصوا للمعلوما  لاااااا  بما يم ن  (ليديوو صو  ر و صو ) نقةوال ا بالوسااااااانط المتعااااااددة

 .مم نوأقل جهد  أسارس وقا 

 أهد ف   تعلم  إل كت و  
 تكنولوجيةالمااااااااااااااااااااااااااااساااااااااااااتحدثا  الوظهور  والتعلم اإللكترون بالرغم من تطور تكنولوجيا التعليم      

 إب  أن مدى ابست ادة من نواتج ومخرجا  هذ  العلوم وهذ  التقنيا  لااااااام ياااااااصل إلاااااااى الحد المتعددة
نما ه  وسيلة لغايةغاية ليس   بحد ذاتها لالتكنولوجيا  المطلوب  .وا 

اإللكترون  لن يحقق أهداله على أكمل وجه  إن التعلم بقوله )2012( الحرب على ذلك   دويؤ      
مبدأ الجودة ل  آليا  تطبيقه  لتعتبر الجودة أحد أهم أسباب تحسين وتطوير الااااااااااااااااتعلم  إب إذا حقق
والتعلم اإللكترون  بش ل خاص   م أن إخضاس هذ  اآلليا  إلى مبدأ الجودة سيساهم  بااااااش ل عااااااام
أو بعضاااااااااااااها وبالتال  يعمل القانمون على  األهدا  ققيالمعوقا  الت  تحوا دون تح بالتعر  على

 .على تطوير  وتحسينه التعلم اإللكترون 

   التعلم اإللكترون  تنحاااااااااااااااااااااااااااااصاااااااااااااار لااااااااااااااااااااااااااااا اهدأن أ Clerke) :2004 68)    لريكويرى      
 التالية:النقاط 
  .المدخال تحسين  .1
 .التعليميةتحسين الجودة  .2
 .والطالب يادة   اءة  ل المؤسسا   .3
 ) .التعليميةتحقيق رضا العمالء )المست يدين من الخدما    .4
  .توسيع الرقعة الجغرالية للمؤسسا  التعليمية ووصولها إلى المناطق النانية  .5
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 ألهكككد ف   ت   جكككب تح ي هككك   ا   تعليم  ( أا  ا388ك 2005ويكككذال  الل و  ج كككدي )
  إل كت و  :

 .تخدم العملية التعليمية بجميع محاورها ومتعددة المصادرتولير بينة تعليمية غنية  .1
 يتوالاااااااااااااااااااااااااااااق والتعلم بماااإعااادة صااااااااااااااياااغااة األدوار ل  الطريقااة الت  تتم بهااا عمليااة التعليم  .2

 وي.مع مستجدا  ال  ر الترب
 بين منظومة العملية التعليمية  التواصااااااااااااااااااااااااااااااال باااااااااااااااااااااااين وتشااااااااجيع التواصاااااااالإيجاد الحوال   .3

 .والمدرسة والبينة المحيطة والمدرسة البي  
والممارساااااا  لالدروس تقدم ل  صاااااورة نموذجية  معيارية صاااااورة  وتقديمه ل نمذجة التعليم  .4

 تكرارها.المتمي ة يم ن إعادة  التعليمية
والمدربين  المعلمااااااااااااين ومنتديا  تم نتناقل الخبرا  التربوية من خالا إيجاد قنوا  اتصاا  .5

 .والتجارباآلراء وتباادا المهتمين بالشأن التربوي من المناقشاة  والمشرلين وجميع

  تح ي ه      ل :ويض ف     حث أا  ا  ألهد ف   تعلي ية   ت  يسعى   تعلم  إل كت و   
 المعلمين والمتعلمين مهارا  ضرورية للتعامل مع الوسانل التكنولوجية.اكساب  .1
 بين عناصر النظام التعليم . اا ال ع  تع ي  التواصل تساهم ل  ية إيجاد بينة ت اعل .2
  ل من المعلم والمتعلم ل  العملية التعليمية.مواكبة التطورا  التكنولوجية وتطوير أدوار  .3
تقديم اسااااااااااتراتيجيا  وطرق تعلم متنوعة تناسااااااااااب وتراع  ال نا  العمرية المختل ة وال روق   .4

 ال ردية بين المتعلمين.

    ز ت   تعلم  إل كت و  
 - :اآلتيةل  النقاط  ممي ا  التعلم اإللكترون  (17-15: 2005) موسىال حدد     

 .و   د سةزي دة إ ال  ية  التص ل ق ا   طالب في   ق  همك وب ا   طالب   .1
 . لطالبوجه ت    ظ     ختلفة ت  دل    س ه ة ف    .2
ابتصاااااااا لكل طالب لرص اإلدبء برأيه ل   أدوا حيث تتيح  :    سكككك و ة إلحسكككك    .3

 ه من خالا أدوا  ابتصااااااابنم انه إرسااااااا رأيه وصاااااوت أي وق  ودون حرج ألنااااااااااااااااااااه
 .المتاحة اإللكترونية

 .أوق ت   ع      س ية أس ع وقت وذ ك خك  ج ف     د  سهو ة   وصول إ ى  .4
 .  تعليم ختلف أس   ب   الئ ة  .5
 . ألسقوعتوف       هج طو ل    وم وف  ال  أي م  .6
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 .    ه ج الست    ية ف    وصول إ ى  .7
 قجدول ز     ع ا  حضو     ح ض  ت. و ال تز م   فعل عدم  العت  د على   حضو   .8
 .سهو ة وتعدد ط ق ت  يم تطو    ط  ب  .9
 .  ز ا الستف دة    صوى  ا  .10

 ما  معوقا من الممي ا  واإليجابيا  إب أنه تعتريه بعض ال العديد ما أن للتعليم اإللكترون       
 .بعض الخبراء والمهتمين بالمجاا رأها

  :بعضا  من سلبيا  التعلم اإللكترون  2004: 298-299))لقد ذ ر سالم      

قاااااد ي ون التر ي  األكبر للتعليم اإللكترون  على الجااااااناااااب المعرل  أكثر من ابهتماااااام   .1
 .والجانب الوجدان  المهارى  بالجانب

 الطالب لعدم تواجدهم ل  موقف تعليم  حقيقا  قد ينم  التعلم اإللكترون  ابنطوانية لدى  .2
 تحدث ليه المواجهة ال علية  بل تكون من خالا أماكن متعددة  حيث يوجد الطالب بم اااااارد 

 عمله.ل  من له أو محل 
 .ب ير   التعلم اإللكترون  على  ل الحواس  بل علاى حاسات  الاسمع والباصر لقاط .3
 اجتماعية وثقالية ورياضية لاااااااا  التعلاااااااايم النظااااااااام   ولكاااااااانقيام الطالب بممارسة نشاطا   .4

 .يصعب ممارسة مثل تلك النشاطا  ل  التعلم اإللكترون 
يتطلب تدريب م ثف للمعلمين والطالب على اسااااااااااااااتخدام التقنيا  الحديثة قبل بداية تن يذ   .5

 .اإللكترون  التعلم
 ية لتطبيقه مثاااااااااال تكاااااااااااليف أجهاااااااااا ةترت ع تكل ة التعلم اإللكترون  وخاصة ل  المراحل األول .6

ا الحاسوب  تكاليف تصميم البرمجيا  وتطويرها وتحديثها  تكااااااااااااااليف خطاااااااااااااوط ابتاااااااااااااصا
 ابنترن .والصيانة المستمرة ورسوم ابتصاا 

  ل :  تعلم  إل كت و   أيضً         ز تويض ف     حث أا  ا 
 أي ل  المجتمع لنا  لمختلف التعلم لرص إتاحة ل  يساعد بعد  عن التعلم أنماط من نمط. 1

 المتعلم. لقدرا  ولقا   م ان أي ول  وق 
 ونشاطا   لاعلية وأكثر ن سه على اعتمادا   أكثر يجعله حيث المتعلم  ت  ير تنمية ل  يسهم. 2

 .التعليم  النمط هذا ل لس ة ولقا   اآلخرين مع وتواصال  
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 من المت ايدة األعداد مش لة منها الت  التربوية المش ال  من العديد مواجهة على يساعد. 3
 من الكليا  ل  المتاحة اإلم انا  وقلة والك اءة  الخبرة ذوي  المعلمين نقص ومش لة الطلبة 
 .التعليم تكل ة خ ض على اإللكترون  التعلم يساعد وبالتال  ذلك وغير ومختبرا  مبانٍ 

يصاا نقل بسرعة يتمي . 4  تحديث وسهولة إم انية إلى باإلضالة المتعلم  إلى المعلوما  وا 
 راجعة تغذية على الحصوا سهولة وبالتال  اإللكترونية  المواقع على والموضوعا  المعلوما 

 .التعلم عملية خالا مستمرة
 .ال من ل  لروق  الى القدرا  ل  لروق  من ويحولها المتعلمين  بين ال ردية ال روق  يلغ . 5

  إل كت و  أ   ط   تعلم 
 :التعليم التعليم اإللكترون  يقدم نمطين مان( أن 284: 2004ذ ر سالم )

  (:Synchronous E-Learning) الت امن التعليم  .1
 

 على الهواء الذي يحتاج إلى وجود المتعلمين لاا  ن ااس الوقاا  أمااام أجهاا ة وهو التعليم     
 عبر غر  المحادثة وبين المعلمالطالب أن سااااااااااهم  والمحادثة بينالكمبيوتر إلجراء النقاش 

(Chatting) أو تلق  الدروس. 
  (:Asynchronous E-Learning) الت امن التعليم غير  .2

 

هو التعليم غير المباشااااااار الذي ب يحتاج إلى وجود المتعلمين ل  ن س الوق  أو ن س      
ويتم من خالا بعض تقنيااا  التعليم اإللكترون  مثاال البريااد اإللكترون  حيااث يتم  الم ااان 

 وينتق  ليااااااااااااااااااه متتالية ل  أوقا   وبينهم وبين المعلمبين الطالب أن ساااهم  تبادا المعلوما 
 الم ان الذي يناسبه.و الماتعلم الوقا  

ي الا أا ت  يكك ت   تعلم  إل كت و     ت    تفكك عليككة  ا إحككدى   كتككب كتككب  إل كت و يككة و عتق    تو 
أو   تعليم غ     تز     حسككككب   تصكككك يم   تعلي      ت ع ع د  م   تز    يت د ج ضكككك ا   ت   تعل

  .إعد ده 
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 ب   تف عل    كتث  يً : 
لتطور العلم  والتكنولوج  والااذي صاااااااااااااااااحبااه تطور ل  من نتااانج االكتاااب اإللكترون  يعتبر       

أجه ة الحاسااااااوب الم تبية والمحمولة باإلضااااااالة لظهور الحاسااااااوب اللوح  والهواتف النقالة المتطورة 
م انية ربط  والت  يم ن من خاللها عرض جميع أنواس الوساااااااانط المتعددة الرقمية وبوضاااااااوٍح عاٍا  وا 

ثم الكتاب  من الكتاب الورق  إلى الكتاب اإللكترون  نتقااابو ة  هذ  األجه ة بشب ة اإلنترن  العالمي
 .لتكنولوجيا الت  تجتاح العالم اليوم تطور طبيع  للكتاب الورق  ل  ظل ا الت اعل 

تعود الجذور األولى للكتاب اإللكترون  إلى الثمانينيا  من القرن الماضااااااا  بالت امن مع غ و و      
ل  تخ ين النصاااااااااااوص العمالقة الت  تتيح للجها  الواحد احتواء آب   الحواسااااااااااايب  وقدرتها ال انقة

م انية نقلها على أساااااااطوانا  مدمجة لتصااااااال إلى آب  وربما ماليين القراء ل  مختلف  العناوين  وا 
 .أرجاء العالم عبر شب ة المعلوما  الدولية )ابنترن ( ل  أقل وق  مم ن

م  1971وذلك ل  العام  (Michael Hart) ماي ل هار  اختراس الكتاب اإللكترون  إلى يرجع    
لتحويل  تب التراث إلى الشااااااااااا ل  (Gutenberg Project) حيث أطلق هار  مشاااااااااااروس جوتنبرج

 .(2009 )شلب  اإللكترون 

   فهوم   كت ب  إل كت و 
اإللكترون  لقد ورد ل  األدب التربوي مترادلا  عدة للدلة على ذا  الم هوم الخاص بالكتاب      

 (52-51  2008) منها ما ذ رها داوود

 الكتاب المحوسب (Computerized Book) 

 الكتاب ذو النص ال انق (Hyper Book) 

 الكتاب ذو الوسانط المتعددة (Multimedia Book) 

 الكتاب الممتد (Extended Book) 

  الكتاب العن بوت (Web Book) 

 الكتاب المتاح على الشب ة (Online Book) 
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  الكتاب ابلتراض (Virtual Book) 

ولكن يبقى مصطلح الكتاب اإللكترون  هو أكثر المصطلحا  منطقية واألكثر استخدما  على      
 المستوى النظري والتطبيق .

 :الكتاب اإللكترون  بأنه (Marshall, et al. 2001:41) وقد ع ر    مارشاا وآخرون      
يعتمد على م هوم وشاا ل المسااتند الورق  التقليدي  ويعتمد على الت اعل بالقلم جها  من صاال للقراءة 

الرقم   وهو يدعم األنشطة البحثية من خالا استخدام الحواش  والتعليقا  الت  يضي ها القراء على 
 .الكتاب

م لو  :( م هوم الكتاب اإللكترون  بأنه135 :2005بينما ع ر    العل  )      صااااف مصااااطلح ي ساااات خد 
نص مشابه للكتاب ي عر ض على شاشة الحاسب اآلل  )الحاسوب( مرتبطا  ارتباطا  تكنولوجيا  بال يديو 
الت اعل   ويتم اساااااتخدامه بنيجابية ل  نظام التعليم عن بعد  ويعتبر الكتاب اإللكترون  مصااااادرا  من 

 .  التعليم عن بعدمصادر المعلوما  اإللكترونية الت  يم ن استثمارها ل  تن يذ مناهج ومقررا

م الئ إلكترون  أو رقم  للكتاب  :( لقد ع ر    الكتاب اإللكترون  بأنه9 :2007أما بساااايون  )     
 .التقليدي المطبوس على الورق  ويم ن قراءته على الحاسب أو أي جها  محموا باليد

اإللكترون  عبارة ( على أن الكتاب 36: 2008( وداوود )68 :2010ويت ق  ل من ساااااااااااااايد )     
عن وساايط معلومات  يأخذ الطابع الرقم   ويتم إنتاجه عن طريق دمج المحتوى النصاا  من جانب  
وتطبيقا  البينة الرقمية الحاساااوبية من جان  آخرا إلنتاج الكتاب ل  شااا ل إلكترون  ي سااابه الم يد 

 ضية على البينة الورقية.من اإلم انيا  والخيارا  الت  تت وق بها البينة اإللكترونية ابلترا

برنامج يعتمد على النصااااااااوص الم توبة   :( الكتاب اإللكترون  بأنه139 :2011ع ر    با )و      
باإلضااااالة إلى مجموعة من العناصاااار والمثيرا  المصااااورة والمرسااااومة والمتحر ة  ويقدم هذا الكتاب 

الا جها  الحاساااااااااااوب أو اإللكترون  المحوساااااااااااب عن طريق الشاااااااااااب ا   واألقراص المدمجة من خ
 .الهاتف المحموا

رؤية جديدة للكتاب الورق  ل  صااااااااااااااورة " :( الكتاب اإللكترون  بأنه64: 2011وع ر    نعيم )     
إلكترونية مع إضااااااالة عناصاااااار الوسااااااانط المتعددة والنصااااااوص ال انقة والبحث  وهو بهذا يجمع بين 
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المتعددة مع دمج سااااما  النص ال انق باإلضااااالة  وسااااما  الوسااااانطسااااما  الكتاب الورق  المطبوس 
 ".إلى إم انيا  أخرى للبحث والتعامل مع المعلوما 

لقد عر  الكتاب اإللكترون  بأنه شااااااااا ل من أشااااااااا اا النصاااااااااوص  Frye, 2014)أما لري )      
اإللكترونية الت  تحوي خصاانص الكتب التقليدية المطبوعة ذاتها  النصاوص والرساوم التوضايحية   
إضااااااااااااااالة بحتوانها على التحسااااااااااااااينا  الرقمية الت  ت ثري عملية القراءة وتتطلب من القارئ قدرا  من 

 الت اعلية.

( الت اعلية ل  الوساااانل المتعددة ب ونها: " اتصااااا وحوار نشاااط 217: 2009ويعر  خميس )     
مع حاجا  المتعلمين  وتأثير متبادا بين المتعلم ووساااااااااانل إلكترونية حديثة لديها القدرة على التكيف

وابسااتجابة لمدخالتهم  بنعطانهم درجة مناساابة من الحرية للتح م ل  اختيار عناصاار بنية المحتوى 
واسااااااااتكشاااااااااله  وتتابع عرضااااااااه  وا عادة تنظيمه  ول  ساااااااارعة الخطوا  وتسااااااااجيل المالحظا  وحل 

 التدريبا ".

نالحظ من خالا التعري ا  السااااابقة أنها ات ق  على تشااااابه الكتاب اإللكترون  والكتاب الورق       
ضااااااااالة الصااااااااور والرسااااااااوما  المطبوس من حيث المحتوى النصاااااااا  بشاااااااا ل أساااااااااساااااااا  مع إم انية إ

الت اعل ل  الكتاب اإللكترون   ماعدا دراسااااااااة أبو  ايدة لقد التوضاااااااايحية  ولم تتطرق بوضااااااااوح إلى 
مع  حوساااااب وحدد من خالله إم انية الت اعل وشااااا لهمصاااااطلح جديد وهو الكتاب الت اعل  المأطلق 

 المادة العلمية.

:" ابنتقاا من الصاااااااااااااورة ع ف     حث   كت ب   تف عل   أ هيُ ومن خالا التعري ا  الساااااااااااااابقة       
يجاد إم انية الت اعل محتوى العلم  بالكتاب لابعتيادية ل صااورة إلى  خالا تحويلهمعه من الورق  وا 

حاجا  المتعلمين وميولهم  المختل ة الت  تناساااااببأشااااا الها بالوساااااانط المتعددة  الكترونية مع تع  يه
من خالا إعطانهم الحرية المناسااااابة  وتنمية قدراتهم على المعلوما  همحصاااااولتساااااهل لهم لوقدراتهم 
 ل  عناصر بنية المحتوى واكتشاله". للتح م
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 ف    كت ب   تف عل خص ئص   تف ع  
على جذب انتبا  المتعلمين وتشااجيعهم على المشااار ة  ةقدر للكتاب الت اعل   مما ب شااك ليه أن     

عددا  من الخصاااانص الت  يجب  (219: 2009من خالا الت اعل مع محتوياته  وقد ذ ر خميس )
 توالرها ل  برمجيا  التعلم اإللكترون  الت اعلية:

الت اعلية تشااااير إلى التسااااهيال  الت  تقدم من خالا برامج التعلم القانمة    حو   و  تو صككك : .1
ا لت ويد المتعلم بالتح م ل  العلمية التعليمة وابتصاااااااااااا بالمحتوى  ويعن  على الحاسااااااااااوب

 .وبرنامجا  حاسوبيا  يستجيب لهذا ال عل ب عل ابتصاا أن هناك متعلما  مستخدما  يبدأ 
حيااث يعط  البرنااامج المتعلم قاادرا  من الحريااة المناااساااااااااااااابااة للتح م ل     تحالم ف    تعليم: .2

استكشا  عناصر بنية المحتوى القانمة وابختيار منها  ول  تتابع عرضها وا عادة تنظيمها 
  ول  ساااااااااارعة الخطوا   والتح م ل  إنهاء البرنامج والخروج منه ل  أي وق  بما يناساااااااااابه

 أو إنهانه بش ل  امل قبل ابنتهاء من دراسته.بش ل مؤق  والعودة إليه مرة ثانية  
وهذا يعن  أن ي ون للبرنامج القدرة على التكيف والمواءمة مع مختلف    تك ف و   و ء ة: .3

حاجا  المتعلمين  وتلبية رغباتهم  ليسااااااتجيب أللعاا  ل متعلم على حدة بطريقة مناساااااابة. 
ليم متعددة تناسااااااااااااااب هؤبء على خيارا  ومسااااااااااااااارا  تعوهذا يتطلب أن يشااااااااااااااتمل البرنامج 

 المتعلمين المختل ين ل  القدرا  واألنماط واألساليب.
والتقصاااااااااااا   يعط  البرنامج للمتعلم ال رصاااااااااااااة ل  البحث   تعلم:   شكككككككك  الة  إل ج قية ف   .4

واساااااااااااااتكشاااااااااااااا  المعلوما   وبنانها وا عادة تنظيمها  وصاااااااااااااياغتها ل  بنية جديدة و تابتها  
وتسااااجيل المالحظا   و تابة الملخصااااا  وعمل الرسااااوم  وحل التدريبا . ويجب أب نخلط 

 بين خاصية المشار ة اإليجابية وخاصية التح م التعليم .

 .أ و ع   كتب  إل كت و ية
تبعا  لشاااااا ل المحتوى الرقم   اإللكترونية  بمن التصااااااني ا  واألنواس المختل ة للكت هناك العديد     

 (246-247  2011 نسااااااااااار  وعطار )  وقد قساااااااااام أو الوساااااااااايط أو اإلتاحة أو تبعا  لنواح  أخرى 
 الكتاب الت اعل  ولقا  لما يل :
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 التب إ كت و ية غ   تف علية: .1
(  HTML, PDF, Microsoft Word)وه  عبارة عن نص الكتاب ل  شااا ل ملف      

  وتمتا  بنم انية اسااااتعراضااااها بشاااا ل مباشاااار أو من خالا وقد تضااااا  لها بعض الصااااور
  التراجع  البحاااث ل  النص برامج خااااصاااااااااااااااااة  وتتيح مجموعاااة من األدوا  مثااال: التقااادم

إضااالة التعليقا  ل  الحواشاا   تظليل الكلما  والسااطور  والقاموس  تكبير/ تصااغير الخط 
آخر م ان تم التوقف عند  ل  وتخطيطها  ووضااااااااااااااع مؤشاااااااااااااار عند مواقف معينة وتحديد 

 القراءة.

 تف علية: إ كت و يةالتب  .2
   تب إلكترونية تقدم خدما  ت اعلية تتجاو  مجرد عرض نص الكتاب ل  صااورة وه     

تاحة البحث ليه  وتمتا  ب ل  ل  الكتب غير الت اعلية إضااااااااااااالة إلى  قما ساااااااااااابإلكترونية وا 
التدريبا    وجود الشاااااااااااااب ةتحويل النص إلى صاااااااااااااو   الربط بمقاطع ليديو أو مواقع على 

 .(Frye, 2014) تقليب الص حا وابختبارا  الذاتية  إم انية 

نالحظ مما ساابق أن بعضااا  من السااما  تشااترك ليها  ل من الكتب اإللكترونية الت اعلية وغير      
 انتيجة تمي هقدم حلوب  متكاملة تقدم سااااااااااما  أشاااااااااامل وأوسااااااااااع و تغير أن الكتب الت اعلية  الت اعلية 

عبد الرا ق منها دراساااااااااااة من األنواس وهذا ما أكد  عليه عدة دراساااااااااااا   ابصااااااااااا ا  لريدة عن غيره
  ) (Kissinger, 2013   ودراسااااااااة  يساااااااانجر(Adbelrazek & ElModyan, 2013)والمدين 

 .(Frye, 2014)ودراسة لري 

بأن النوعين الساااااااااابقين للكتاب اإللكترون   (Martin & Aitken, 2011) اتكنو  مارتنويرى      
    وليما يل  أبر  ال روق بينهماأجياا الكتاب اإللكترون ل منهما جيال  من يمثل 
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 (2.1جدول )
   ف وق ت ق ا   كت ب   تف عل  و  كت ب غ     تف عل 

وجه 
        ة

   كت ب غ     تف عل    كت ب   تف عل 

  هيال  
   ع م

...    ممتدة)من صلةخيارا  متنوعة للص حا  
 إلل(

 ص حا  من صلة 

  تص يم 
   ع م

مثل:  يتبع أنماط متعددة من التصميما 
  الهرم   المسند إلى قوانم(  المتشعب  )الخط 

 التصميم الخط 

و جهة 
    تصفح

واجها  ت اعلية تتيح قدرا  عاليا  من القدرة على 
 التح م بالكتاب.

واجهة ثابتة تتيح قدرا  محدودا  من التح م 
 بالكتاب.

  وس ئت 
    تعددة

تحوي الرسوما  اإليضاحية والصور وال يديو 
 (Links)ووصال  المواقع  والرسوم المتحر ة

 والت اعل ابجتماع .

يضاحية والصور  وقد تحوي الرسوما  اإل
 يضا  لها تأثير محدودا  للصو .

يتضااااااااااااااح أن الكتاب الت اعل  يعتبر تطورا  وجيال  جديدا  من الكتاب  قوف  ضكككككككككوء    سكككككككككق     
تمي   عن الكتاب اإللكترون  أهمها الخصاااااانص الت اعلية لكترون   له ساااااما  ممي ة وخصاااااانص اإل

الت  تعد من أهم ال روق الجوهرية بين الكتاب الت اعل  والكتاب اإللكترون  وبالتأكيد الكتاب الورق  
 المطبوس.

   كت ب   تف عل     ز ت

العل   ثلماإللكترون  والكتاب الت اعل  المحوسب  للكتابذ ر  العديد من الدراسا  ممي ا        
 شاااااالب   (222-220: 2008) وساااااارحان ةإسااااااتيتي  (12-10: 2007بساااااايون  )  (137:2005)
 :منها (40: 2013ودراسة أبو  ايدة )  (2009)

 يتم حيث المتعلم يعيشه الذي المشاهد المحسوس الواقع تشابه بطريقة المعلوما  يقدم 
 .الواقع  الح  الش ل إلى النظري  المجرد الش ل من المعلوما  تحويل

 ما اللوح   أو المحموا أو الم تب  الحاسوب باستخدام محتوياته إلى الوصوا سهولة  
 النقالة الهواتف أنواس بعض بواسطة المحوسب الت اعل  الكتاب محتويا  قراءة ويم ن
 .الحديثة
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  المتنوعة األجه ة بين وتحميله نقله سهولة. 
 متعددة وسانط على يحتوي  أن يم ن (Multimedia) والرسوم ال يديو ومقاطع الصور مثل 

 .وغيرها المتنوعة والمؤثرا  الصوتية المتحر ة
  المرجع لتح يم ن حيث ابقتباسا  منها تؤخذ الت  العلمية بالمراجع ربطه إم انية 

 .المؤلف  تبه  ما ابقتباس ومشاهدة األصل 
 البيانا  عرض جها  باستخدام الدراسة قاعا  ل  الطالب على عرضه إم انية Data-

show. 
   الورق  تصنيع ن ايا  عن الناتج التلوث من الحد خالا من البينة على الح ا. 
 واحد حاسوب جها  على الكتب آب  تخ ين يم ن حيث: الم ان  الحي  تولير. 
  البصر ل اقدي خالله من السمعية المعلوما  إتاحة إم انية. 
  ويستطيع اإلنترن  على دانما متاحة له  النشر  سوق  من الكتاب نسل ن اذ عدم ضمان 

 .وق  أي ل  عليها الحصوا ال رد
  أو بالناشر الخاص الموقع إلى بنرساله إما بن سه  تابه لنشر المؤلف أمام ال رصة إتاحة 

 .الخاص موقعه على
  الورق  الكتاب يصادلها الت  والموانع والحدود والتعقيدا  الحواج  تخط  على القدرة 

 .المطبوس بالكتاب مقارنة اإللكترون  الكتاب تو يع سرعة إلى باإلضالة انتشار   وتمنع
 والقارئ  الكاتب بين المباشر الت اعل إتاحة. 
  لورا بها القارئ  وا عالم الت اعل  الكتاب معلوما  تحديث سرعة. 
  ب ل والتو يع الطبع حقوق  ل  للبحث الحاجة دون  ت اعل ال للكتاب العالم  التو يع           

 .دولة  

 - :    ل    ز ت   كت ب   تف عل   ويض ف     حث 

 تر ي  المتعلم وجذب انتباهه وتشويقه للتعلم من خالا تولير المواد السمعية والبصرية   يادة
 والت اعل المباشر مها مما يخ ف الشعور بالملل.

   إثراء المحتوى التعليم  بااالرسااااااااااااااوم التوضاااااااااااااايحيااة والصااااااااااااااور ومقاااطع ال يااديو وابختبااارا
 اإللكترونية.
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  القيام بها عن طريق  ويساعد ل  تجنب تعرض يصعب للتجارب العلمية الت   ةمحاكاي ولر
 المتعلمين للخطر أثناء إجراءهم للتجارب العلمية.

  عبر نسخة موجودة مسبقا  على حاسوب محموا أويم ن تص حه مباشرة عبر ابنترن  أو 
 األجه ة المتنقلة. غير  من

   ل  الحواسااااايب أو األجه ة تشاااااغيل الونشااااار  بامتدادا  تناساااااب جميع أنظمة ي م ن تصااااادير
 المحمولة والهواتف النقالة.

   كت ب   تف عل   عوق ت

المصااااااحبة بساااااتخدامه  لمعوقا لديه بعض النن  ما أن للكتاب الت اعل  العديد من الممي ا       
 نذ ر منها:

  على الجانب المعرل  أكثر من ابهتمام بالجانب للكتاب الت اعل قد ي ون التر ي  األكبر 
 .والجانب الوجدان  المهارى 

 ب ير   التعلم اإللكترون  على  ل الحواس  بل علاى حاسات  الاسمع والباصر لقاط. 
  ومعامل للحاسوب.إلى إنشاء بنية تحتية من أجه ة  الكتاب الت اعل يحتاج تطبيق 
   استخدامهقبل بداية  للمعلمين والطالبتدريب استخدام الكتاب الت اعل  يتطلب. 
 ترت ع تكل ة التعلم اإللكترون  وخاصة ل  المراحل األولية لتطبيقه مثاااااااااال تكاااااااااااليف أجهاااااااااا ة 

ا الحاسوب  تكاليف تصميم البرمجيا  وتطويرها وتحديثها  تكااااااااااااااليف خطاااااااااااااوط ابتاااااااااااااصا
 ابنترن .والصيانة المستمرة ورسوم ابتصاا 

  الدروس من الكتاب  ل  متابعااااااااااااااااااااااااااااة ابعتياديةما اا عدد من الطالب ي ضااااااااااااالون الطريقة
 .الت اعل  الكتابالمدرس  بدب  من ابعتماد الكل  على 

 الجلوس أمام الحاسااااوب المشاااااكلا ألن  بعض للطالب اسااااتخدام الكتاب الت اعل ساااابب ي قد
 .ل ترا  طويلة قد ي ون مرهقا  للبعض

اساااااااااااتعراضاااااااااااه من ممي ا  وسااااااااااالبيا  للكتاب الت اعل   يرى الباحث أن  مما تومن خالا      
سااواء  ان  تعليمة أو  التكنولوجيةأو غيرها من التقنيا  أو المنتجا   اسااتخدام الكتاب الت اعل 

نظرا  للممي ا  العديدة الت  يمتا  و  ا من وجود تأثرا  سلبية مصاحبة بستخدامه وخلتب غيرها 
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ه ي م ن معالجتها والحد لنن المصااااااااااااحبة له السااااااااااالبية  وبما يخص التأثيرا  الكتاب الت اعل  بها
  وقانية لتحقيق هذا الهد .إتباس وسانل  منها من خالا

  ع     تص يم و   ت ج   كت ب   تف عل 
مع التقاادم المسااااااااااااااتمر ل  تكنولوجيااا التعليم اإللكترون  وا عااداد المحتوى اإللكترون   ول  ضااااااااااااااوء      

ابسااااااااتخدام المت ايد لتكنولوجيا الحاساااااااابا  والمعلوما  وابتصاااااااااب   لقد تغير  التوقعا  بالكامل ليما 
ناء مصاااااااااادر التعلم  يتعلق بعمليا  التدريس والتعلم ل  جميع المراحل الدراساااااااااية  إذ تطور تصاااااااااميم وب

وبات  تعتمد على أوعية جديدة للمعلوما  يغلب عليها الطابع الرقم   ي شاا ل الكتاب الت اعل  أحد أبر  
مجابتها  ومسااااااااااااااااهما  خلق بينة أكثر تطورا  من الكتاب الورق   تحوي العيديد من الم ايا الت  تتخطى 

عل  بين قوة النص  إضاااااااااااااااالة إلى اإلم انا  حدود إم انا  الكتب المطبوعة  حيث يجمع الكتاب الت ا
 الت  تتيحها البينة الرقمية ابلتراضية.

نتاج توت      البرامج التعليمية والكتب اإللكترونية والمقررا  اإللكترونية ومن خالا عد معايير تصاااااميم وا 
نتاج البرامج ال : ري ر تعليمية مثلمراجعة األدب التربوي الت  تناوا معايير تصاااااميم الكتاب اإللكترون  وا 

  (Chen, yn, & Chang, 2007)  وشااااااان ويو وشاااااااانج (Reeves & Hedbrec. 2003)وهدبرك 
(، وأبو زايدة 2010، وسييييد )(Amaddieu, Tricoct & Marine,2009) وأماديو وتري و  ومارين

ولكن حساااااااااااااب إطالس الباحث بحظ ندرة األدبيا  الت  تتحدث عن معايير إنتاج وتصاااااااااااااميم (، 2013)
نتاج معايير منها ل  أعدا قانمة  وابساااااات ادة  لقام بتحليل المعايير السااااااابقة الكتاب الت اعل   لتصااااااميم وا 
 :ضمن  المحاور الرنيسية التاليةالكتب الت اعلية ت

 ع       ت بوية    
 األهدا  التربوية. 
  وأسلوب عرضه. المحتوى التعليم 
 .األنشطة التعليمية 
   التعليمية.ابستراتيجيا 
 .أساليب التقويم 

 .ع       ف ية    
 .ع       تف علية    
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المحاور  ضمن معيارا   30تضمن   الت اعل   قام الباحث بنعداد بطاقة تقييم للكتاب ذلكضوء ول  
 (.1رقم قلحم) الرنيسة السابقةالثالث 

    ح  إ ت ج   كت ب   تف عل 
نتاج الكتاب الت اعل  بعدة مر ت      ويتم ابستعانة بنماذج التصميم التعليم    مراحل عملية بناء وا 
مش الته  يعد التصميم األساس المهم واألوا ل  عملية تطوير التعليم وتلبية متطلباته وحاااااااااااااااالحيث 

 يم لتحساااين مخرجااااااااااااااااااا  عمليااااااااااااااااااة التعلااااااااااااااااااوبناء نظمه بشااا ل علم  صاااحيح وعلى قواعد راساااخة 
 ومواكبة التسارس المعرل .

 

" العلم الذي يبحث ل   على أنهالتصااااميم التعليم  ( 293: 2001محمد وسااااالم )حيث يعر       
وتصويرها ل  أش اا وخرانط لي ون دليال  لواضع  الوصوا إلى ألضل الطرق التعليمياااااااااااااااة ال عالاااااااااااااااة

التعليم لتحقيق األدوا  التعليمية المرجوة  وهذ   يةلللمعلاااااااااااااااااام أثناااااااااااااااااااء عمالمناهج وتعد أيضاااا  دليال  
 الهندسية لعملية البناء المراد تن يذ .التصميما   ت عداألش اا والخرانط المقننة 

 

وللتصاااميم التعليم  عدة نماذج توضاااح العالقا  بين م وناته  وتسااااعد على لهمها وت سااايرها       
  وهما ببد من استعراض عدد من نماذج التصميم للتعر  عليها جديدة واكتشا  عمليا  وعالقا 

م انية ابست ادة منها.بش ل عام    ومعرلة م ونا   ل منها والغرض منها وا 
رض تعريف نموذج التصاااميم وقبل البدء باساااتعراض بعض من نماذج التصاااميم التعليم  نساااتع     

 اإلجراءا  تصاااااااااور عقل  مجرد لوصااااااااااااااااااااااااااااااااف بأنه: "( 33: 2006خميس )التعليم   حيث عرله 
 والعمليااا  الخاااصااااااااااااااااة بتصااااااااااااااميم التعليم وتطوير   والعالقااا  الت اااعليااة المتبااادلااة بينهااا  وتمثيلهااا
 إما  ما ه  أو  ما ينبغ  أن تكون  وذلك بصورة مبسطة ل  ش ل رسم خط  مصحوب بوصاااااااااف

 وتنظيمها  وت سااايرها  وتعديلها  ي ودنا بنطار عمل توجيه  لهذ  العمليا  والعالقا  ولهمها  ظ ل 
 ".بنتانجهاواكتشا  عالقا  ومعلوما  جديدة ليها  والتنبؤ 

 

  -:   تعلي  خص ئص   وذج   تص يم 
 (:59-58ب:-2003) خمايسنموذج التصميم التعليم   ما أوردها  يم ن تحديد خصانص     

 

  ليس هو الواقع  ولكنه تمثيل له  إما  ما هو أو  ما  لالنموذج : لو قع  ت ث     صككككككككك دق
 .أن ي ون  و لما  ان التمثيل صادقا    ان النموذج جيدا   ينبغا 
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 برا ها ل  شاااااا ل :   س طة ف  ت ث     و قع  وعرض العمليا  المطلوبة والعالقا  بينهما  وا 
 .بسيط يسهل لهمه

 نظاااميااة ل  الت  ير  قااانمااة على حاال لااالتصااااااااااااااميم التعليم  هو طريقااة عمليااة  :   ظك  يكة
 ة العلمية ه  دانرة بين المدخال لتحقيق أهدا  محددة  وهذ  الطريق الماااااااااااااااااااااااااااااشاااااااااااااا ال 

وتقع بين  (العمليا )أو الطريقة التصاااميم التعليم  تصاااف هذ   والمخرجااااااااااااااااااا  ونماااااااااااااااااااذج
 يعرض الم ونا  والعمليا  بطريقة لالنموذج الجيد هو الذي المدخال  والمخرجا  ومن ثم
 .العمليا  والعالقا   وت سيرها  واكتشا  معلوما  جديدة منظمة  ت ساعد على لهام هاذ 

 لالنموذج الجيد هو الذي يشرح العمليا  والعالقا   بش ل يسهل لهمه وت سير  :  ش ح. 
  أن تكون جميع م وناته متسقة ومنسجمة مع بعضها الاااااااااااااااابعض   بمعنى   د خل : التس ق

 .تناقص أو تعارض بينهما دون 
 بمعنى أن يشتمل على جميع العمليا  والعالقا  والعوامل المؤثرة ليهااااااا  لعاااااارض:   ش ول 

  سيرها.ساعد على لهمها وتصورة  املة ومتكاملة مع العملية ألن النظام  ي  
 المصمم قد يعد نموذجا  لعملية أو مشروس بعينه  إب أنااااه ينبغاااا  أنلبالرغم من أن  :  تع يم 

 ي ون قادرا  على تعميم العمليا   بحيث يم ن تطبيقها على عمليا  أو ماااااااشروعا  أخااااااارى 
 مشابهة.

 :من أن النموذج هو تمثيل للواقع إب أن هذا التمثيل ي ون مجاااااردا  وياااااشتمل لبالرغم   تج يد 
على م اهيم ومبادئ نظرية عديدة  ورمو  مجردة  مما يتطلب خل ية خاصاااااااااااة ل هم دبب  

 الرمو  والم اهيم والنظريا  المتضمنة ليه. هذ 
 :أن يقتصد النموذج ل  العمليا  والعالقا   قدر اإلم انا بحياااث يقتاااصر   ع ى  القتص د 

 .على المتغيرا  المطلوبة لقط
 :استخدامه وتطبيقه بشأنبحيث ي ون للنموذج حدود ومحددا  واضحة    تحد د   و ضح. 
  بمعنى أن يقوم النموذج على أصوا نظرية واضحة من نظريا  التعلااايم والاااتعلم  :  تأص 

 .وأب يتناقض مع البيانا  التجريبية
 لاهإذ ينبغ  أن تكون للنموذج لاندة ن عية  من حيث تنظيما  البيانا  لا  شا ل  :   فعية 

 .معنى  والعمل على تحقيق نواتج محددة تهد  إلى تحسين لعالية التعليم و  اءته
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  :يجب لبالرغم من أن نماذج التصميم تهد  إلى تحقيق المثالية  إب أنها     قلية  لتطق ق
 أن تكون قابلة للتطبيق  لك  ي ون لها ن ع ولاندة.

نتاج لع   وي ى     حث      لبرامج التعلم اإللكترون  عامة وللكتاب الت اعل  اا أنه للتحقيق تصاميم وا 
المراد تحقيقه من العام يساااااااااعد ل  تحقيق الهد   مناسااااااااب خاصااااااااة ببد من إتباس نموذج تصااااااااميم

ومراعا  حاجا   التعليمية الخاصاااااااااااااااة واألهدا  هذ  البرامج التعليمية أو الكتب الت اعليةتوظيف 
 المتعلمين وميولهم وقدراتهم الخاصة.

 -  تعلي  :  يم    تص  عض ذج    
 

  وذج   ع م  تص يم   تعليم    ADDIE :- 
 أساااالوب وهااااو التعليم   التصميم نماذج  ل أساس هو التعليم لتصميم العام النموذج عتبري     

 التعليمياااااااة المنتجا  تكون  أن يضمن إجران  بنطار المصمم ي ود التعليم تصميم لعملية نظام 
 ذلك ومع التعليم  لتصاااااااااااااميم النماذج من الكثير وهناك األهدا   تحقيق ل  و  اءة لاعلية ذا 

 ينشأ بينها وابختال  التربوياااااااااة  العملياااااااااة طبيعة اضيهقتت مشتر ة عناصر من تتكون  لجميعها
 بتر ي هم وذلك بنانية  أو معرلية أو سااااااالو ية نظرية خل ية إلى النماذج هذ  واضاااااااعوا انتماء من

 .محدد وبترتيب التصميم مراحل ل  معينة عناصر على
سمه مراحلمن خمس  (ADDIE)لتصاااميم التعليم لنموذج العام ويتكون ا      ستمد ا سية ي  رئي

( يوضااااااااااااااح 1-2) (، والشيييييي ل2013( وعزمي )2011وقد ذكرها كل من عبد الخالق ) امنه
 للتصميم. المراحل األساسية
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    وذج   تص يم   ع م      ح   ألس سية(  وضح 1-2  شال  )

 -: Analysis   تحل   : ألو ى     حلة

 المرحلة هذ  وخالا التعليم  لتصاااميم األخرى  المرحل لجميع األسااااس حجر ه  التحليل مرحلة     
 مثل البحثس أسا المرحلة هذ  تشمل وقد لها  المم نة والحلوا ومصدرها  المش لة  تحديد من ببد

 هذ  مخرجا  ملوتشاااااااا المسااااااااتهدلة  ال نة وتحليل المحتوى  وتحليل المهام  تحليل الحاجا   تحليل
 بالمشااا لة وتعري ا   تعليمها  سااايتم الت  الم اهيم أو بالمهام وقانمة التدريس  أهدا  العادة ل  المرحلة

 مدخال  المخرجا  هذ  وتكون  لعله  يجب ما وتحديد المتعلم وخصاااااااااانص والمعوقا  والمصاااااااااادر
 األساااانلة من عدد على اإلجابة إلى تعليم ال المصاااامم يسااااع  التحليل مرحلة ول  التصااااميم  لمرحلة

 :يأت  ما بينها من

 ما أهدا  المحتوى؟ 
 ما المخرجا  أو الك ايا  الت  سيظهرها الطالب تحقيقا  لألهدا ؟ 
 يف سيتم تقويم المخرجا ؟  
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 من ال نة المستهدلة؟ 
  للمتعلمين؟ما الحاجا  الخاصة 
 يف سيتم تحديد الحاجا ؟  

 Design :-  تص يم  :    حلة   ث  ية

 تهتم هذ  المرحلة بوضااااااااااااااع المخططا  والمسااااااااااااااودا  األولية لتطوير عملية التعليم  ول  هذ      
 شاااااملالمرحلة يتم وصاااااف األسااااااليب واإلجراءا  والت  تتعلق ب ي ية تن يذ عمليت  التعليم والتعلم  وت

 :على ما يل مخرجاتها 

   بنااااء على أهااادا  الااادرس ومخرجاااا  التعل م (األهااادا  اإلجرانياااة)تحااادياااد أهااادا  األداء 
 .بعبارا  قابلة للقياس ومعايير لألداء الناجح لكل هد 

 ·  تحديد التقويم المناسب لكل هد. 
 تحديد اسااااااااااتراتيجيا  التدريس بناء على األهدا   وليها يتم تحديد  ي ية تعلم الطالب  هل 

 سي ون ذلك من خالا المناقشة  أو دراسة الحالة  أو المجموعا  التعاونية  أو غيرها.
 -: Development :  تطوي ثة:    حلة   ث   

 يتم ل  مرحلة التطوير ترجمة مخرجا  عملية التصاااااميم من مخططا  وسااااايناريوها  إلااااااااااااااااااااى     
نتااااج  المنتج التعليم    أو موقفم وناااا  المواد تعليمياااة حقيقياااة  ليتم ل  هاااذ  المرحلاااة تاااأليف وا 

هذ  المرحلة يتم تطوير التعليم و ل الوساااااانل التعليمية الت  ساااااتساااااتخدم ليه  وأية مواد أخرى  وخالا
 .(Software) والبرامج Hardware)) وقد يشمل ذلك األجه ة داعماة 

 

 Implementation :-  ت ف ذ  عة:     حلة     
 القيام ال عل  بالتعليم  ساااااااواء  ان ذلك ل  الصاااااااف الدراسااااااا  التقليدي  أويتم ل  هذ  المرحلة      

 بالتعلم اإللكترون   أو من خالا برمجيا  الكمبيوتر  أو الحقانب التعليمية  أو غيرها. وتهد  هذ 
إلى تحقيق الك ااااءة وال ااااعلياااة ل  التعليم  ويجاااب ل  هاااذ  المرحلاااة أن يتم تحسااااااااااااااين لهم  مرحلاااةال

إتقانهم لألهدا . وتشااااااااااااااتمل هذ  المرحلة على إجراء ابختبار التجريب  والتجارب ودعم  الطالب 
  ويجب أن تشاامل هذ  المرحلة التأكد من أن بعيدللمواد والتحضااير للتوظيف على المدى ال الميدانية

والنشااااطا  التدريساااية تعمل بشااا ل جيد مع الطالب  وأن المعلم مساااتعد وقادر على اساااتخدام  المواد
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مواد  ومن المهم أيضاااااااااااااااا التأكد من تهينة الظرو  المالنمة من حيث تولر األجه ة وجوانب ال هذ 
 األخرى المختل ة. الدعم

 

 Evaluation :-   ت ويم: خ  سة    حلة   

 تقويمل  هااذ  المرحلااة يتم قياااس ماادى   اااءة ولاااعليااة عمليااا  التعليم والتعلم  والحقيقااة أن ال     
 عملية تصاميم التعليم  أي خالا المراحل المختل ة وبينها وبعد التن يذ أيضاا  يتم خالا جميع مراحل 

 :وقد ي ون التقويم تكوين أو ختاميا  
  التكوين  التقويمFormative Evaluation: وهو تقويم مسااااااااااااااتمر أثناااء  اال مرحلااة وبين 

 .ة موضوسالمراحل المختل ة  ويهد  إلى تحسين التعليم والتعلم قبل وضعه بصيغته النهاني
 

   التقويم الختام:Summative Evaluation وي ون ل  العادة بعد تن يذ الصااايغة النهانية 
 من التعليم والتعلم  ويقيم هذا النوس ال اعلية الكلية للتعليم  ويسااااااااااااات اد من التقويم النهان  ل 

 التعليماتخاذ قرار حوا شااااااااااااااراء البرنامج التعليم  على ساااااااااااااابيل المثاا أو ابسااااااااااااااتمرار ل  
 باستخدامه أو التوقف عنه.

نموذج  :مثل ل  هذا المجاا دراساااااااااااااة نماذج التصاااااااااااااميم األخرى المتعددةوبابطالس و      
 و اااري ونموذج ديااك   (Kemp)ونموذج  مااب   (Gene & Briggs) وبروج جااانييااه 

(Dick & Carey)   ونموذج ويل(Willis)   ونموذج   يتون ونموذج  المشااااااايقح ونموذج
الخاااص حساااااااااااااااب علمااه وبحثااه ل  األدب التربوي   بحظ الباااحااث ونموذج خميس الج ا  

قام الباحث بنعداد ل وجود نموذج خاص لتصاااااااااااميم الكتاب الت اعل  قلة بنماذج التصاااااااااااميم 
وابسااااااات ادة من نموذج العام لتصاااااااميم التعليم الت اعل  بابساااااااتعانة  لل تابتصاااااااميم نموذج 

(ADDIE) مقترح من أربع مراحلويتكون النموذج ال  ونماذج التصااااااااااميم المذ ورة باألعلى 
 وه  :أساسية 

 -  تحل  :      حلة  ألو ى:
 "تحليل خصانص المتعلمين " النمانية والعقلية. 
 . تحديد ابحتياجا  التعليمية من الكتاب الت اعل 
 .تحليل المادة العلمية 

 -    حلة   ث  ية:   تص يم: 
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 . تحديد األهدا  المراد تحقيقها من توظيف الكتاب الت اعل 
 . تحديد واختيار الوسانط المتعددة المراد توظي ها ل  الكتاب الت اعل 
 . تحديد ش ل الت اعل مع الطالب خالا الكتاب الت اعل 

 -: و  ت ف ذ     حلة   ث  ثة:  إل ت ج
  والعناصر البصرية.إنتاج النموذج األول  بتجميع المادة العلمية 
 .استخدام برامج التصميم الجرالي   المناسبة 
  من المحتوى  امال  تم تمثيله ابنتهاء من النموذج األول  وعمل مراجعة لنية للتأكد

 بصريا .
 -    حلة      عة:   ت ويم: 

 . التقويم الجمع  النهان  للكتاب الت اعل 
  الكتاب الت اعل .تطبيق التقويم 

 .ال صل الرابع "إجراءا  الدراسة" مراحل التصميم المقترح بالت صيل ل  لصل وقد تم شرح
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 .ف    د  سة تص يم   كت ب   تف عل   وذج ( 2-2  شال  )
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  Scientific concepts    ف هيم   عل يةث  يً : 

عليهااا يرى معظم المهتمين بااالتربيااة والتعليم أن أحااد األهاادا  المهمااة الت  ينبغ  أن تؤ ااد 
المدارس ل  تدريس المواد الدراساااااااية المختل ة  والمساااااااتويا  التعليمية المتعددة هو التأكيد على تعلم 

 .الم اهيم

وتقلل  المعرلية الخبرة تنظيم ل  تساهم أنها إذ تقدم ا  األكثر للتعلم األسااساية القاعدة ألنها تعد
وانتقاا  محتوى  اختيار عملية تيساااااار متتابعة مترابطة مناهج بناء ل  وتسااااااهم التعلم إعادة عملية من
 العملية ل  ألهميتها الم اهيم تعلم نحو معظمه ل  يتجه المدرساااااااااااااا  التعليم أ بد ثم ومن التعلم أثر

 (.48: 2009 وعل   عميرة) التعلمية التعليمية

ويعد اكتسااااااااااااب الم اهيم على المساااااااااااتوى التعليم  من أهم التحديا  الت  تواجه المعلمين ل  
جاا التعليم  إذ يقتض  ذلك تغييرا  ل  غايا  التربية من مجرد إيصاا للحقانق والمعار  للناشنة  م

إلى مسااااااااااااااااعدتهم على تكوين عادا  عقلية تم نهم من الحياة ل  مجتمع متغير نظرا  للتغير الهانل 
بق تعلمه  إب ل  جميع نواح  الحياة لالحقانق والمعلوما  يم ن تعلمها بمجرد السرد والتذ ر لما س

نما الهد  من  هذا هو تعلم اكتساب الم اهيم  لوق أن هذ  العملية العقلية ليس  هدلا  ل  حد ذاتها وا 
:  2000وتطبيقها ل  المواقف الجديدة الت  لم يساااااابق للمتعلم معرلة شاااااا ء عنها )حميدة وآخرون  

53.) 

علم ال ي ياء علم تجريب  يعتمد على المالحظة والقوانين الدقيقة بستنباط القوانين ونظرا  لكون 
والوصاااااااااااااوا إلى النظريا  الت  تسااااااااااااااعدنا على لهم الظواهر الطبيعية والمتغيرا  الت  تحيط بنا إذ 
يشاااااااااااااا ل هذا ال هم ج ءا  من ثقالتنا  ومن أهم مقوما  التقدم العلم  والتقن  للبشاااااااااااااار بما تقدمه من 

 وانين ونظريا  علمية دقيقة. ق

أهميتها ل  أنها تختصاااااااار الكم الهانل من الحقانق العلمية الت  ب  العلميةوتكتسااااااااب الم اهيم 
يساااتطيع المعلم تدريساااها للطالب لكثرتها ويصااابح تعلم الم اهيم أساااهل ل  عملية التذ ر وابساااتدعاء 

 وأكثر بقاء  من الحقانق الت  سرعان ما تنسى.
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عظم علماء التربية على أن أساااااااااساااااااايا  المعرلة ه  إحدى الحلوا الت  قد تكون وقد أجمع م
ن لهم أساسيا  العلم تعتمد على الم اهيم الت  تش ل هذ  المعرلة ألعالة لمواجهة تحديا  العصر و 

 (.3: 2006ول  ضونها يم ن لهم العديد من الحقانق لمجاا معين )البلبيس   

لما  لعلومألساااااسااااية لتعلم العلوم عامة وتساااالك منحى خاص ل  اوتعتبر الم اهيم من اللبنا  ا
ت خر به من م ردا  بحاجة ألن ي تسااااابها الطالب ويعدا ما لديه من م اهيم خاطنة أو التوساااااع ل  

بحاجة إلى المعلم المتطور    يسااااااااااااتخدم  علومالم هوم أو اكتساااااااااااااب م اهيم جديدة  ما أن مناهج ال
 ديثة.الحأكبر قدر مم ن من األساليب 

 تع يف    ف هيم   عل ية
تعادد  التعري اا  للم ااهيم ا لماا لهاا من أهمياة  بيرة  لمن التربويين من يعتبرهاا مجموعاة من      

المعلوما  ومنهم من يعتبرها ل رة مجردة ومنهم من يعتبرها تكوين عقل  ومنهم من يعتبرها صاااااااااورة 
 عقلية.     

"مجموعة من المعلوما  الت  توجد بينها عالقا  حوا  :( أنه40:2001نشااااااااوان ) اعرلهحيث     
  ش ء معين تتكون ل  الذهن وتشتمل على الص ا  المشتر ة والممي ة لهذا الش ء".

( بأنها: " تكوين عقل  أو نوس من التعميما  ينشاااااااااااااااأ عن تجريد 109:2002وعرلها  يتون )     
ها هذ  الخاصااااااااااااااية  حيث تع ا هذ  متعددة يتولر ل   ل من خاصااااااااااااااية أو أكثر من حاب  ج نية

 الخاصية مما يحيط بها ل  أي من هذ  الحاب  وتعطى اسما  أو مصطلحا ".  

المصطلح الذي يعطى لمجموعة من  أو ابسم( بأنه: "342:2003وآخرون ) ديالنج اوعرله
 .و الخصانص المشتر ة أو العديد من المالحظا  المنظمة"أو السما  أالص ا  

( الم هوم بأنه: " ل رة مجردة تشاااااااااير إلى شااااااااا ء له صاااااااااورة ل  24:2005)ي وعر  الهويد
 الذهن  وقد تعط  هذ  ال  رة المجردة اسما  يدا عليها".

يربط  لهم أو معنى من ال رد لدى يتكون  ما تكون  الت  األل ار مجموعة" بأنه: ساااااااااااااالمة وعرلها
 .(35: 2007 سالمة ")والمنطق العقل يتقبلها منطقية دبلة ذي بمصطلح
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نااه مجموعااة من التصااااااااااااااورا  الااذهنيااة الت  أ( الم هوم العلم  باا8: 2014)الغمري وعر  
والت  تم نه من لهمها وت سيرها وتوظي ها ل  مواقف   ماي ونها الطالب للم اهيم المرتبطة بموضوس 

 ودبلة ل ظية.اسم  ج أين: وتتكون منجديدة 

 :أ ه  ف  تتفق  ل ف هيم   عل ية   س   ة   تع يف ت ج يع أا  ل  حث ويتضح
 وذهنية. عقلية صورة 
 مشتر ة. خصانص لها 
 المعلوما . من مجموعة أو مجردة ل رة تمثل 
 ومدلوا مصطلح لها. 

ه  التصااورا  الذهنية الت  تتكون  علميةومما ساابق من تعري ا  يخلص الباحث أن الم اهيم ال     
 وتتضمن الم هوم ودبلته الل ظية. علميةمن خالا السما  المشتر ة للظواهر ال

   عل ية تص  ف    ف هيم
براهيمو  ( 370: 2003) (  والنجدي وآخرون 111: 1996وآخرون )  ل من الخليل ات ق   ا 

 ف الم اهيم العلمية إلى عدة أنواس حسب ما يل :يصنعلى ت( 44: 2004)

 أواًل:  ا ح ث ط ي ة إد  ك هذه    ف هيم

  على    الحظة( )ق ئ ة ف هيم حسية 
           تلك الم اهيم الت  يم ن إدراك مدلوبتها عن طريق المالحظة باستخدام الحواس أو أدوا  

 .مساعد  للحواس
 ف هيم  ج دة  ظ ية  

     تلك الم اهيم الت  ب يم ن إدراك مدلوبتها عن طريق المالحظة بل ببد إلدراكها من 
 .نيه معينهالقيام بعمليا  عقليه وتصورا  ذه

 ثك   كً :  ا ح ث  ستوي ته 
    حيث يتم ترتيب الم اهيم ترتيبا  هرميا  حسب مستوياتها ل  قاعدة الهرم الم اهيم ابولية 

 ول  قمته الم اهيم المشتقة
 :تلك الم اهيم الت  تش ل قاعدة أساسية تشتق منها الم اهيم األخرى.  ف هيم أو ية 
  هيم الت  يم ن اشتقاقها من م اهيم أخرى وه  تلك الم ا  شت ة: ف هيم. 
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 ثك  ثكً :  ا ح ث د جة تع  ده 
  :تلك الم اهيم الت  تتضمن مدلوبتها عددا  قليال  من الكلما . فك هيم قكس كطكة 
  :تلك الم اهيم الت  تتضمن مدلوبتها عددا   بيرا  من الكلما . كفك ه كم  كعك كدة 

    عً :  ا ح ث د جكة تكعل ه :

  الم اهيم الت  يستخدم ل  تعري ها  لما  مألولة للمتعلمين    تلك   تكككعلكككم: ف هكككيم سكككهلكككة
ه  تلك الم اهيم  أدق وبالتال  تكون الطاقة الذهنية المبذولة ل  تعلمها أقل  أو بمعنى 

 الت  سبق للمتعلم أن درس أو اكتسب متطلبا  تعلمها.
 :يم الت  يستخدم ل  تعري ها  لما  غير مألولة تلك الم اه  ككككفكككك هكككك ككككم صككككع ة   ككككتككككعككككلم

للمتعلمين أو لم تمر ل  خبرتهم من قبل وبالتال  تكون الطاقة الذهنية المبذولة ل  تعلمها 
أكبر  أو بمعنى أدق ه  تلك الم اهيم الت  لم يسبق للمتعلم أن درس أو اكتسب متطلبا  

 .علميةم اهيم الالتعلمها. ومن األمثلة عليها 

 عل يةة    ف هيم   ت  ي
  لذلك العلميةإن من أهم األشاااااااااياء الت  يجب على معلم  ومعلما  العلوم ه  تنمية الم اهيم      

لدى الطلبة ل  خضاااام  ثرة الم اهيم  العلميةنالحظ أن بعض المعلمين يجهلون  ي ية تنمية الم اهيم 
 الناتجة عن ابن جار المعرل .

على أن  (250-349: 2003( و)النجاادي وآخرون  80: 2004وقااد ات ق  اال من ) يتون       
 يين هما:تعليم وتعلم العلوم ي ون على منحتكون الم اهيم العلمية ل  مجاا 

 ى  الست   ئ :    ح .1
أن يبدأ معلم وتعليمها أي األساااااااااالوب التدريساااااااااا  الطبيع  لتعلم الم اهيم العلمية  وهو      

 ( المحسااااااااااااوسااااااااااااة )ومن خبراتهمألمثلة)الج نية  والمواقف العلميةالعلوم مع الطلبة بالحقانق 
 ومعرلة العالقة بينها ثم بادراك هذ  الحقانق أو الخصااااااااانص الممي ة  ( الحسااااااااية المباشاااااااارة

أو يوجههم المعلم عندنذ إلى لهم العالقا  أو الخصاااااااااااااااانص المشااااااااااااااتر ة بين تلك الحقانق 
 حتى يتوصلوا إلى الم هوم العلم  المراد تعليمه. اقفالمو 

 ى  الست   ط  ) الست ت ج (:    ح .2
اسااااتخدامها  والتدرب علىالتدريساااا  ل  تو يد الم اهيم العلمية وتنميتها  وهو األساااالوب     

ال ي ياااء بتقااديم الم هوم  ل   هااذا األساااااااااااااالوب يقوم معلم جاادياادة ل  مواقف تعليميااة تعلميااة 
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إجابا  الطلبة  ثم يقدم األمثلة أو الحقانق المن صااااااااااالة عليه أو يجمعها من (الشاااااااااااغل مثال  )
 .أو تعلمه (الشغل)من تكوين م هوم  وذلك للتحقق

لاادى الطلبااة من أهم األهاادا   العلميااةوممااا ساااااااااااااابق يرى الباااحااث أن تنميااة الم اااهيم      
من المعلم اسااتخدام أساااليب ة يتطلب علميالتدريسااية لمادة العلوم  لذلك لنن تنمية الم اهيم ال

وطرق متعددة لضااااامان توصااااايل واساااااتيعاب الم هوم ال ي يان  بطريقة ولعالة وساااااليمة  ومن 
 هذ  الطرق واألساليب:

 .استخدام برامج الوسانط المتعددة والوسانل التعليمية المناسبة لتدريس الم هوم .1
تقران  تارة التنويع ل  اساااااااتخدام األسااااااااليب  أن يساااااااتخدم المدرس األسااااااالوب ابسااااااا .2

 .حتى ب يحدث ملل لدى الطالب أخرى تارة  واألسلوب ابستنتاج 
 .استغالا الخبرا  السابقة لدى الطلبة ل  تنمية الم اهيم الجديدة .3
 .إعطاء الطالب أمثلة متنوعة لضمان تكوين الم هوم لدى الطلبة .4
 .المعلوما  بطرق واسعة وابستكشا  عنحث الطلبة على البحث  .5
 .وم ببينة الطالب حتى ي ون استيعابها أكبر لدى الطلبةربط الم ه .6
لمن األلضاااااااااااال إجراء  العملية إذا  ان الم هوم يم ن إيصاااااااااااااله عن طريق التجربة  .7

 .العلمية المناسبة لذلك التجارب

    ز ت    ف هيم   عل ية
 للم اهيم العلمية العديد من الممي ا  الت  جعل  منها األهمية الكبير ل  ابهتمام      

  ومن هذ  الممي ا  ما ذ رها نشوان العلوم تدريس وخاصة التدريس بمجاا تعلمهابطرق 
(2001 :110:) 
 ثابتة. ليس  وه  متعددة مستويا  للم هوم .1
 معينة. مرحلة ل  يذالتالم جميع لدى واحدا ي ون  الواحد الم هوم مستوى  .2
 ألقيا. وابتساس راسيا التطور من نهاية له ليس الم هوم .3
 مستوياته. وتطوير الم هوم إنماء إلى السبيل هو الم هوم توظيف .4
 المش ال . حل إلى الوصوا الم هوم تعلم غاية إن .5
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 (  عض      ز ت   ه :87: 2009) و     وش  سع دي  قو  ويض ف
 من الم اهيم تنتج الحقانق قد أو الظواهر او باألشياء اإلنسان لخبرة وناتج تلخيص ه  الم اهيم .1

 البعض. بعضها مع الحقانق عالقة أومن المجرد الت  ير
 الم اهيم للواقع لمدلوب  لوتوغرالية صااااور وليساااا  الواقع تصااااورنا عن تشاااا ل الم اهيم مدلوب  .2

 أساسية. عالقا 
ذا السااااااااااااااااانااد الثقااال  بااالنمط معين لرس ل  الم اااهيم ماادلوب  تتحااد .3 تغير  النمط هااذا تغير مااا وا 

 .المدلوا
يم ن  وب بوظان ها للقيام  الية غير أو  الية تكون  قد ولكنها صاااااااادقة الم اهيم مدلوب  ليسااااااا  .4

 ليها. الثقة مدى من التحقق يم ن ولكن صحتها إثبا 
 وأسااااااااااليبها وتطور وتقدمها العلمية المعرلة لنمو نتيجة والتعديل للمراجعة قابلة الم اهيم مدلوب  .5

 .أدواتها
 وتنتج وتنمو باسااتمرار للتعديل وقابلة ثابتة ليساا  الم اهيم أن مما ساابق على للباحث ويتضااح

 المجتمعا  ساااااااااااواء داخل األلراد بين التواصااااااااااال لغة وأنها البعض بعضاااااااااااها مع الحقانق عالقة من
 خارجها. أو العلمية

 

    ف هيمتعلم أه ية 
 لبالقدر الذي نسااااااااتطيع به التوصاااااااال إلى وتطور .الم اهيم العلمية ه  األساااااااااس ل  لهم العلم      

 ن ون قد نجحنا ل  إيجاد قوة دالعة لديهم من أجل التالميذ الطرانق الت  يم ن بها تحسااااااااااااين تعلم 
 با ذولهاكتشااااااااا  الم يد من الم اهيم العلمية ذاتها. ل هم الم هوم يقود إلى لهم م اهيم أخرى جديدة 

الغالب ول  العقل  للتالميذ.  ومتطلبا  النموبد من التأكد من أن تعلم الم هوم يساااير ولق متطلباته 
 .تؤثر طرانقنا ل  التعليم بدرجة  بيرة على مستوى لهم التالميذ للم اهيم العلمية

 ( أا أه ية د  سة    ف هيم تق ز ف     و ح    ت  ية:69: 2001)   ض ع ت ى 
 الم اهيم يجعل المادة الدراسية أكثر شموب .لهم  .1
 عدم نسيان الت صيال  عند تنظيمها ل  إطار هي ل . .2
 تضييق ال جوة بين المعرلة المتقدمة والمعرلة البسيطة. .3
 مساعدة األجياا الصاعدة على مواجهة التطور السريع وابن جار المعرل . .4
 ثر التدريب والتعليم.أانتقاا  لهم الم اهيم هو الطريق الرنيس  نحو  يادة لاعلية .5
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 ( أا أه ية    ف هيم تك ا ف    ت   :36: 2007وي ى سال ة )
 إذا حدد الم هوم وتم التعر  عليه بش ل واضح  لنن ذلك يساعد على التعلم.  .1
 .وابسترجاسإذا عرض  بش ل واضح ومحدد  لننها تساعد على التذ ر  إن الم اهيم .2
  ادة العلمية التطبيقية.لم اهيم أهمية ل  مجاا اإللل .3
ذلك  وب ي ون تشااااااااا ل نساااااااااق ا علمي ا متكامال  والم اهيم لك ابندماج ما بين الحقانق العلمية  .4

 تباس طرق علمية.االربط بين المجالين المذ ورين إب ب
م انا  المتعلمتحديد أهم الم اهيم الت  يم ن لها أن تنم  قدرا   .5  بصورة ايجابية. وا 

 

أن تعلم الم اهيم له أهمية  بير ل  حياة المتعلم  حيث تعطيه ام انية واسااااااااااااااعة  وي ى     حث     
ل هم األشاااياء من حوله وتوساااع من مجاا ادراكه  وتسااااعد المتعلم ل  تكوين الخرانط الذهنية لظاهرة 

 ما.

   عل ية تعلم    ف هيم  عوق ت
 يم ومن هذ  العوامل ذ ر هناك العديد من العوامل الت  لها تأثير ل  تعلم واكتساب الم اه

 ( ما يل :27: 2004بطرس )
أثبت  العديد من الدراساااااااااااااا  أن أثر األمثلة   وع  أل ثلة    سككككككككتخد ة ف  تعلم    فهوم: .1

 الموجبة والسالبة تتساوى ل  اكتساب الم اهيم العلمية أو الجمع.
اللون األبيض والتعلم هنا يتم بسااااااااهولة ل سكككككهو ة   ت   ز ق ا  أل ثلة    وج ة و  سككككك   ة: .2

 األسود.يمي  بسهولة عندما نعرضه بجانب اللون 
:  لما  اد  عدد الخصااااااااانص المنتمية عدد   خصككككك ئص     ت ية و  ن     ت ية  ل فهوم .3

 للم هوم يسهل حل مش ال  تعلم الم هوم.
 العرض المنظم لألمثلة يؤدي إلى اكتساب ألضل للم اهيم. ط ي ة ع ض  أل ثلة: .4
 .من اكتساب الم اهيم الالعقالنية أسهلاكتساب الم اهيم ذا العالقة  وم:طقيعة و وع    فه .5
 ليس هناك تأثير التل ظ المتعلم على وتعلم الم اهيم واكتسابها.   تلفظ: .6
 التغذية الراجعة تسهل تعلم الم اهيم.   تنذية     جعة: .7
 ت داد مهارة تعلم الم هوم ب يادة السن.   ع     ز   : .8
 .تقديم هناك وجود عالقة بين مستوى القدرة العقلية العامة للتالميذ ونمو الم اهيم   ذال ء: .9

 ي داد القلق عند تعلم الم اهيم البسيطة ويتالشى عند تعلم الم اهيم المعقدة.    لق: .10
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 Metacognitive Thinkingفوق    ع ف   تفال    ً : ث  ث
مهارة الت  ير من المهارا  الت  أصااابح  ضااارورية لكل لرد يعيش ل  مجتمع معاصااار   تعد

 ما أن هذ  المهارة ضاااااااااااااارورية لتكيف ال رد مع مجتمعه ولتحقيق أهداله وطموحه  ومن حق ال رد 
على المجتمع أن يطور األخير هذ  المهارة عند ألراد     يصااااااااااابح ال رد لاعال  ل  مجتمع متطور  

 لمساهمة ل  تطوير  وا دهار .ويتسنى له ا

 مثل مهاراته و مسااااتوياته على والتدريب الت  ير وأساااااليب طرق  تعل م إلى حاجة ل  واإلنسااااان
وتعد المدرساااااة اليومية   الحياة مشااااا ال  يواجه و يف الناس يعامل و يف يتكلم   يف لتعلم حاجته

الت  ير  وذلك بما تقدمه من خبرا  وأنشطة من أهم الوسانط الت  يتم تدريب األلراد ليها على مهارة 
ولذلك لنن تنمية   ولعاليا  صاااااااااا ية عبر وسااااااااااانط مختل ة من جملتها المنهاج )الكتاب المدرساااااااااا (

الت  ير وتعلم مهاراته عبر المنهاج المدرساااااااااا  تكون عملية ميساااااااااارة ومم نة إذا توالر المعلم المؤهل 
و ذلك إذا توالر  اإلدارة الميسااااااااارة لتلك المهمة بما  والمدرب على تنمية مهارا  الت  ير عند طلبته 

 تقدمه من دعم وتشجيع للمعلم  وما تهيؤ  من تسهيال  ومواد ولرص وتع ي  لتحقيق ذلك.

( أن الت  ير مهارة قابلة للتعلم وابكتساااااااااااااااب  ومن المهم الت ريق 19: 1999ويرى جروان )
ية يقوم ال رد عن طريقها بمعالجة عقلية للمدر ا  عملية  ل ف  تفال  بين الت  ير ومهارا  الت  ير: 

والمعلوما  المترجمة لتكوين األل ار  أو اساااااااااتدبلها أو الح م عليها  وتتضااااااااامن اإلدراك  الحساااااااااية 
له  عمليا  ذهنية  أ    ه   ت   تفال   والخبرة السااااااااااااابقة والمعالجة الواعية وابحتضااااااااااااان والحدس 

تعلم اساااتراتيجيا  واضاااحة معالجة المعلوما  وتتضااامن  محددة نمارساااها ونساااتخدمها عن قصاااد ل 
 المعالم.

 تع يف   تفال  
عن  يختلف عقل  أو ذهن  نشااااااااااط ابصاااااااااطالح  بأنه أي العام بمعنا  الت  ير يعر   م هوم

 (.18:2008 مجيد )معا   ابثنين ويتجاو  واإلدراك اإلحساس

 الغرض هو هذا ي ون  ما  قد غرض أجل من للخبرة المدروس التقصاااااا "بأنه  الت  ير ويعر 
 ما أو بعمل القيام أو األشااااياء على الح م أو المشاااا ال  جل أو التخطيط القرار  أو اتخاذ ال هم  أو
 (.133:2005 الخليل  ") اليقظة أحالم ل  ابنغماس أو الجامح الخياا أو بالبهجة اإلحساس
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 بالربط األشااااياء وذلك واقع على الح م بواسااااطتها يتم الت  الذهنية العملية" بأنه أيضااااا   ويعر 
 حل مهما ل  عامال الت  ير يجعل مما الشاااااااااااا ء ذلك عن السااااااااااااابقة والمعلوما  الشاااااااااااا ء واقع بين

  (.23:2003 عبيد وع انة ")المش ال 

ويعر  جروان الت  ير بأنه ساااااالساااااالة من النشاااااااطا  الغير مرتبة الت  يقوم بها الدما  عندما 
اسااااااتقباله عن طريق واحد أو أكثر من الحواس الخمس  بحثا  عن معن  يتعرض لمثير خارج  ويتم 

 (.43: 2002ل  الموقف أو الخبرة )جروان  

 : أ ه ف  تت ث    تفال    ع لية    الو ة   ع  ص  أا  تضح   س   ة   تع يف ت خالل و ا
( وابساااتدبا والتطبيق  ابساااتيعاب) تعقيدا   وأقل( المشااا ال  حل مثل) معقدة معرلية عمليا  .1

 .معرلية لوق  وتح م توجيه وعمليا 
 .الموضوس أو المادة بمحتوى  خاصة معرلة .2
 (.ميوا حاجا   اتجاها  ) شخصية وعوامل استعدادا  .3

عن سااااالسااااالة من النشااااااطا  العقلية الت  يقوم بها الدما  عندما  عبارة ويع ف     حث   تفال    أ ه:
 الخمسة.يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس  لمثير يتعرض 

 أكثر مهارا  باعتبار  والتربوية  الساااااي ولوجية البحوث أدبيا  ل  بار ا   حي ا   الت  ير احتلو 
 المحيطة  مع بينته ال رد لتكيف الميساارة الخبرة معالجة أدوا  وأهم ورقيا   تعقيدا   اإلنسااان  الساالوك
 تواجهه  الت  وحل المشااااا ال  تحقيق أهداله بهد  معارله توظيف من ال رد تم  ن الت  والطريقة

 لهذ  وولقا   م ونا   من وما يحتويه عالمه اكتشااا  إلى ال رد تقود الت  الذهنية العملية تشاا ل  ما
 ال  الت  ير ضاااامنها ومن المسااااار  بحوث هذا اسااااتهدلتها الت  الت  ير أنماط تعدد  لقد الغايا 

موضااااااااااوعية  عقالنية أسااااااااااس على الذي يقوم العلم  الت  ير أشاااااااااا اا من شاااااااااا ال   باعتبار  أمل 
 .( 2001: 17)قطام  

 أ و ع   تفال  
اسااااااااااااااتخدم الباحثون أوصااااااااااااااالا  عدة للتميي  بين نوس وآخر من أنواس الت  ير  وربما  ان تعدد 
أوصااااااا  الت  ير وتساااااامياته أحد الشااااااواهد على مدى اهتمام الباحثين بدراسااااااة موضااااااوس الت  ير ولك 
رمو   منذ بدأ  المحاوب  الجادة لقياس الذ اء بعد منتصاااف القرن التاساااع عشااار  ومن األوصاااا  



 

 41 

  

 ني ا  الت  أصاااااااابح  تحمل دبب  ذا  معنى ل  الدوانر األكاديمية والتربوية نورد ما يل والتصاااااااا
 :(34 :1999  جروان( )2.6 ما هو موضح ل  جدوا )

 (: أ و ع   تفال  2.2جدول )
    صطلح  ألج ق   وع   تفال      صطلح  ألج ق   وع   تفال  
 Analytical Thinking   تحل ل   تفال    Holistic Thinking   تفال     ش   
 Concrete Thinking   تفال      حسو  Abstract Thinking   تفال      ج د
 Creative Thinking   تفال      قدع Effective Thinking   تفال     فع ل

 Deductive Thinking   تفال    الست   ط  Inductive Thinking   تفال    الست   ئ 
 Divergent Thinking   تفال      ت  عد Convergent Thinking    ت   ب  تفال   

 Impulsive Thinking   تفال      تس ع Critical Thinking   تفال       قد
 Ineffective Thinking   تفال   غ     فع ل Productive Thinking   تفال       تج
 Logical Thinking     ط    تفال    Leteral Thinking   تفال     ج  ق 
 Metacognitive Thinking   تفال   فوق    ع ف  Reflective Thinking   تفال     تأ ل 

 Scientific Thinking   تفال     ع ل  Practical Thinking   تفال     ع ل  /   وظيف 
 Verbal Thinking   تفال     لفظ  Mathematical Thinking   تفال      ي ض 
 Vertical Thinking   تفال      أس /    الز Cognitive Thinking   تفال      ع ف 

وتعتبر تنمية الت  ير بشتى أنواعه بمثابة األدوا  الت  يجب أن ي ود بها الطالب حتى يتم ن 
من التعامل ب  اءة ولعالية مع المعلوما  والمتغيرا  الت  يأت  بها ل  المساااااتقبل ومن هنا ي تساااااب 

تطور التعليم من اجل الت  ير وتنمية المهارا  أهمية مت ايدة  حاجة أسااااااااااااااااسااااااااااااااية لنجاح الطالب و 
من أهدا  تدريس العلوم وذلك على اعتبار أن  ال وق معرل المجتمع ويعد تنمية الت  ير وخاصااااااااااااة 

يجعل الطالب يخطط دانما ويراقب ويقيم أسااااالوبه ل  العمليا  والخطوا  الت   ال وق معرل الت  ير 
 .يتبعها بتخاذ القرار
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  الو  ت   تفال  
العالقة بين م ونا  الت  ير وما  (134 -133: 2009من ع انة والخ ندار ) أوضااااااااااااااح  لٍ      

يم ن اسااااااااااااااتخاااداماااه من قبااال المربين والمعلمين  يت رس عنهاااا من مهاااارا  من خالا نموذج تربوي 
  ما ل  الش ل التال  ألغراض تعليم الت  ير ومهاراته

 
 . الو  ت   تفال  ( 3-2  شال  )

    ع فة: فوق  شأة  فهوم    
 Johnالمعرلة  ودخل مجاا علم الن س المعرل  على يد " جون لاللل"  لوق ما  م هومظهر      

Flavell  المعرل   لوق ل  منتصاااااف السااااابعينا   ويعد الت  ير ماMetacognitive Thinking 
من أكثر موضااااااااااااوعا  علم الن س حداثه مع انه ل رة ليساااااااااااا  جديدة  لقد أشااااااااااااار  ال من )جيمس 

James وديوي  Dewey المعرلية ل  عبارا   األمل الذات  الشااااااااااااااعوري  لوق ( إلى العمليا  ما
 (.207: 2004 خالا عملية الت  ير والتعلم )العتوم

ل   Metacognitionالمعرلة  لوق ( أوا من اساااااااااتخدم مصاااااااااطلح ما 1976ويعتبر )لاللل       
 همهم الخاص وابنشطة المعرلية البحث التربوي  وقد بحظ لاللل ان األلراد يقومون بعملية مراقبة ل
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المعرلااااااة تقود التالميااااااذ لالختيااااااار  وتقوم المهااااااام المعرليااااااة واألهاااااادا   لوق ابخرى أي ان مااااااا 
وابسااااااااااااتراتيجيا  الت  ي من لها ان تنظم تعلمهم وغالبا ما يقع ابلراد ل  اخطاء اثناء عملية التعلم 

ساااااااااااااات ادة من هذ  العمليا  ل  تحديد اهداله ل  ذلك لذا يجب ان يقوم التلميذ باب إلخ اقهم نتيجة
 وابستراتيجيا  الت  يم ن لها ان تنظم عملية تعلمه  ما يراءى له.

 باعتبار المعرلة باهتمام ملحو  ل  السااااااااانوا  القليلة الماضاااااااااية  لوق موضاااااااااوس ما  حظ ولقد      
 المعرلة. لوق   ما ن يستخدم استراتيجياأطريقة جديدة ل  تدريس الت  ير لالم  ر الجيد ببد 

من أهم المحدثا  التربوية الت  ظهر   Metacognitionالمعرلة  لوق يتضح من ذلك ان ما      
المعرلة ودراسااتها تساااعد  لوق على الساااحة التربوية لما لها من أهمية ل  عملية التعليم والتعلم  وما 

إلى  يف  وباإلضاااااااااااااالةالمعلمين ل  تعليم التالميذ  يف ي ونوا أكثر وعيا  بعمليا  ومنتجا  التعليم 
المعرلة دورا هاما وحساااسااا ل  التعليم والتعلم  لوق يم ن ان ينظموا إلحداث تعلم ألضاال  وتلعب ما 

حداثه  لذا  ان من المهم دراساااااااااااة  ي ية تنمية  المعرلة لدى التلميذ لتحديد  لوق سااااااااااالوك ما الناجح وا 
العمليا  الت  تهتم بتحقيق وانجا  – يف يم ن للتالميذ ان يصاااااااااااااالوا الى تطبيق العمليا  المعرلية 

 المعرلة. لوق لضل من خالا السيطرة على ما أبش ل  -المهمة

    ع فة: فوق طقيعة    
من التكوينااا  النظرياة المعرليااة المهماة  ا  واحاد Metacognitionالمعرلاة  لوق يعااد م هوم ماا      

ولق  اهتماما  Flavell ل  علم الن س المعرل  المعاصاااااااااااااار. وقد ظهر هذا الم هوم على يد لاللل
تطبيقا  متعددة ل   Braownملموسااااااا على المسااااااتويين النظري والتطبيق   وقد أجرى عليه براون 

قا  الى ابهمية البالغة لدور  ال من مختلف المجاب  ابكاديمية وتوصاااااااااااااال من خالا هذ  التطبي
 (.400: 1996)ال يا  ال عاا المعرلة ل  التعلم  لوق المعرلة وما 

من اعلى مسااااااااااااااتويااا  الت  ير حيااث  -المعرل  لوق الت  ير مااا  -ويعااد هااذا النمط من الت  ير     
مرة  ما يعد ش ال بصورة مست لت  ير يتطلب من ال رد ان يمارس عمليا  التخطيط والمراقبة والتقويم 

لت  ير  أي ت  الت  ير ل   اسااااااااااااااتخدامهمن اشاااااااااااااا اا الت  ير الذي يتعلق بمراقبة ال رد لذاته و ي ية 
 (.207: 2004)العتوم الت  ير 
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المعرل  هو مهارا  عقلية معقدة تعد من اهم م ونا  الساااااااااااااالوك الذ   ل   لوق والت  ير ما      
على جميع نشااااااااااطا   ةالبسااااااااايطلعمر والخبرة وتقوم بمهمة معالجة المعلوما  وينمو مع التقدم ل  ا

الت  ير العاملة الموجه لحل المشااااا لة باساااااتخدام القدرا  المعرلية للم رد ب اعلية ل  مواجه متطلبا  
 (.330: 2006)درار الت  ير 

المعرلة ه  ج ء مهم من القدرا  ابنسااااااااااااانية المساااااااااااااعدة على تنمية الخدمة أي انه  لوق وما      
التلمياااذ. المعرلاااة على اناااه قااادرة من القااادرا  الت  تؤدي الى  ياااادة خبرة  لوق يم ن النظر الى ماااا 

 (.Imel 2002ومراقبة عمليا  التعلم) إدراكالمعرلة الى قدرة التالميذ على  لوق وتشريما 

المعرلة نمطا من أنماط الت  ير وليس نمطا عاديا بل نمط على  لوق ما سااابق ان ما ويتضاااح م     
مسااااااااااااتوى عال  من الت  ير ويعد ج ءا من مؤثر ل  تنمية خبرا  ابلراد وتنمو مع التقدم ل  العمر 

 ميتها من خالا التعليم والتدريب.ويم ن تن

  Metacognition thinking فهوم   تفال   فوق    ع ف  
يعتبر مصاااطلح الت  ير لوق المعرل  أحد أشاااهر المصاااطلحا  الت  دخل  مجاا التربية حديثا       

 ويقصد بهذا المصطلح عدة معاٍن منها:

 ”Learning“  التعلم ”Learning“  التعلم ”Knowledge“  المعرلة ”Thinking ”الت  ير
يم ن أن تتداخل معا  لتضع  (ا و ل هذ  معان2002)السيد   ”Controlling“السيطرة والتح م 

 -بعض التعري ا  للت  ير لوق المعرل  على النحو اآلت : 
  المعرلة. لوق ما 
 .التعلم حوا الت  ير 
 .السيطرة ل  التعلم 
 .المعرلة حوا المعرلة 
 .الت  ير ل  الت  ير 

 

الذ    ( بأنها: مهارا  عقلية معقدة تعد من أهم م ونا  الساالوك44  1999وعرلها )جروان       
ل  معالجة المعلوما  وتقوم بمهمة السااااايطرة على جميع نشااااااطا  الت  ير العاملة الموجهة ل  حل 

 المش ال   واستخدام القدرا  أو الموارد المعرولة لل رد ب اعلية ل  مواجهة مهمة الت  ير.
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د الطالب ( بأنها مجموعة من القدرا  والمهارا  الت  تسااااااع654  2002وعرلتها )لطف ح       
المعلم على متاااابعاااة تعلماااه وأداء مهااااماااه من خالا عملياااة ال هم الواع  ألنواس المعرلاااة المختل اااة 
دارة المعلوما  والضااااابط  التقريرية  واإلجرانية  والشااااارطية وتنظيم المعرلة الت  تتمثل ل  التخطيط وا 

 الذات  والمراقبة وتصحيح أخطاء التعلم والتقويم.

( بااااااااااااااااأنها " القدرة على تخطيط مهارا  التعلم  وتن يذها  ومراقبة 2003:292ويعرلها عصر )     
 تقدم ال رد  ومالءمة ألعاله لتساير تلك الخطة  ومراجعة  ل من الخطة والتن يذ ل  علم التعلم".

التح م ل  العمليا  العقلية العليا ووظي تها “( لقاا بأنها: 489:2005أما )النجدي وآخرون       
والمراقبة وتقييم ألداء ل  حل المشااااااااااا لة  وه  مهارا  تن يذية مهمتها تتح م وتوجه وتدير التخطيط 

 مهارا  الت  ير بمختلف مستوياتها".

هو إجراءا  وساااااااااالو يا  تهد  إلى إكساااااااااااب المعرلة    تفال   فوق    ع ف  وي ى     حث أا     
والتح م الذات  قبل التعلم وأثناء  وبعد    بالعلميا  الذهنية  والقدرة على ترتيب وتقييم أسااااليب التعلم

من خالا القيام بالتخطيط والمراقبة والتقييم ألداء ال رد  وتلك العمليا  تعتمد على تحديد المشاااااااااااا لة 
 والقيام بمهارا  البحث المختل ة  وتوضااااايحها وعلى المعلوما  والبيانا  ووضاااااع ال روض لت سااااايرها

 .واكتساب المهارا  العليا للت  ير م نظمة للت  ير إلى البحث وذلك يتطلب إيجاد طرق واستراتيجيا 
 

   عالقة ق ا    ع فة و   فوق    ع فة

وثيقة  تربطهما عالقة  لوق المعرلة عمليتان متداخلتان إن المعرلة وما (2009ترى الرويث  )    
العقل لحل المشاااااااا ال  وأداء المهام يقوم على أساااااااااس دمج نوعين من  لأي نشاااااااااط للت  ير يقوم به

ب الة أشاا الها أتو تطويرها  واألنشااطة لوق  األنشااطة المعرلية  وذلك بكتساااب المعلوما  والمعار 
وتقيمها بهد  اكتساااااااااب هذ  المعار  وتشاااااااا يلها المعرلية توجه جهود المتعلم وتنظمها وتضاااااااابطها 

 وتطبيقها.

م هوم ما لوق المعرلة على أساااااااس بناء  على المحددا   (Flavell, 1971)ق لاللل حيث أطل     
 األساسية لما لوق المعرلة  التال :

 الت  ير حوا األل ار الذاتية لل رد  وهذا الت  ير يم ن أن يتماي  ل :
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  المعرلة(. لوق ما  )معرلةما يعرله ال رد 
 المعرلة(. لوق ما  )مهارا لل رد عمله  ما يم ن 
  أبو أو الواقعياااااة المعااااااشاااااااااااااااااااة الت  ي ون عليهاااااا ال رد ابن عاااااالياااااةالحاااااالاااااة المعرلياااااة أو( 

 .(35-2007:34رياش 

المعرلة يعن  مساااااعدة  ما لوق أن تعليم مهارا  ( 125: 2009 ما أوضااااح ع انة والخ ندار )     
لديهم إلى الحد الذي  الوع الطلبة على اإلمساااااااااااااااك ب مام ت  يرهم بالروية والتأمل  ورلع مسااااااااااااااتوى 

تعديل مساااااااااااار  ل  ابتجا  الذي يؤدي إلى بلو  التح م ليه وتوجيهه بمبادرتهم الذاتية و  يساااااااااااتطيعون 
المعرلية وبطنه  لننه يحساااان التعامل معها بصااااورة غير  ما لوق الهد   ونظرا  لتأخر نمو المهارا  

ولها وتعليمها بصاااورة مباشااارة خالا ثم يم ن تنامباشااارة حتى مساااتوى المرحلة األسااااساااية العليا  ومن 
المرحلة  سااااااانوا  الدراساااااااة الثانوية  لذا يم ن للمعلمين التر ي  على مهارا  الت  ير األسااااااااساااااااية ل 

األولى دون أن يخوضااااااااااااوا ل  تدريبا  تتداخل ليها المهارا  المعرلية ولوق المعرلية إلى أن تنتهى 
  إلى مهارا  ما لوق المعرلة بصورة مر  ة.ا المرحلة الثانية الت  تهد  مرحلة اإلعداد لدخو 

 ابختال لوق المعرلااة لقااد تناااوا بعض الباااحثين أوجااه  وعلى الرغم من تااداخاال المعرلااة ومااا     
 (  ما يل :2012بينهما  وقد لخصها الديب )

 .المعرلة هامة ل هم  ي ية أداء المهمة لوق بينما ما  المهمة  إن مهارا  المعرلة هامة ألداء .1
العرلة يختل ان عن مهارا  المعرلة األخرى حيث إن  ما لوق ما لوق المعرلة وتنظيم معرلة  .2

المعرلة أكثر اسااااتمرارا  وعمومية من مهارا  المعرلة المحددة المجاا  لاأللراد الذين  ما لوق 
لتعويض المعرلااة لااديهم وع  مرت ع بمااا لوق المعرلااة يم نهم اسااااااااااااااتخاادام مااا لوق المعرلااة 

 اا.محددة المج
أسااااااساااااا  لتسااااااعد ال رد ل  الوصاااااوا لهدله المعرل   أما  مصاااااممةالمعرلية  ابساااااتراتيجيا  .3

األكيدة ل  أنه قد حقق المعرلة لتسااااااااااعد ال رد على الشاااااااااعور بالثقة  لوق ما  اساااااااااتراتيجيا 
 هدله.

 ما لوق  اسااااااااااااااتراتيجيا المعرلية ليحدث النمو المعرل   ويتعلم  ابسااااااااااااااتراتيجيا يتعلم ال رد  .4
 .المعرلة ليراقب النمو المعرل 

يسااا  المعرلة ضااارورية للحصاااوا على معلوما  معينة تتصااال بالموقف  وما لوق المعرلة ل .5
 غاية ولكنها وسيلة عملية.
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المعرلية وه  الطرق الت  يقوم المتعلم من خاللها بتوجيه حضااااااااور    ابسااااااااتراتيجيا تعتبر  .6
ل  مسااااتوى أكثر تعقيدا   لوق المعرلة لتظهر وتذ ر   وت  ير   أما اسااااتراتيجيا  ما وتعلمه  

وه  الت  يسااااااااتخدمها المتعلم لتحديد أي أنواس ابسااااااااتراتيجيا  المعرلية الت  ساااااااايسااااااااتخدمه 
للحصاااااااااااوا على قدر أكبر من المعلوما  وه  الت  تسااااااااااامح للمتعلم بتطوير وعيه وبقدراته 

)الديب  يادة تلك القدرا التعليمية الشاااخصاااية والعمليا  أو المناهج الت  يم ن من خاللها   
 2012 :28-30.) 
 

  ه   ت   تفال   فوق    ع ف 

أن هناك حاجة للت ريق بين م هوم  "الت  ير" و " مهااااااااااااااااااااااااااااااارا   (35: 1999) يذ ر جروان     
ت  ير" ذلك أن "الت  ير" عملية  ل ية نقوم عااااااااان طريقهاااااااااا بمعالجاااااااااة عقلياااااااااة للمااااااااادخال  الحاااااااااسية ال

وه  عملية غير م هومة تماما   عليها الح م  استدبلها أو المسترجعة لتكوين األل ار أووالمعلوما  
وعن طريقها تكتااااااااااااااااااساااب  والحدس وتتضااامن اإلدراك والخبرة الساااابقة والمعالجة الواعية وابحتضاااان 

 أما "مهارا  الت  ير" له  عمليا  محددة نمارساااها ونساااتخدمها عن قصاااد ل  معالجة .نىمعالخبرة 
ييم قوة أو تق الااااااااااااااانص إيجاد ابلتراضا  غير المذ ورة ل   المش لة علوما  مثل مهارا  تحديد الم

 الدليل أو ابدعاء.

 :ه أن ما وراء المعرلة يم ن تصني ها إلى ثالث مهاارا   ) 48-50: 1999(جروانويرى      

 . ه  ة   تخطيت .1
 .و  تحالم      ق ة  ه   ت .2
 . ه   ت   ت  يم .3

مهارا  الت  ير لوق المعرل  إلى المهارا  ( 2002وصنف مار انو و مالنه  ما أوضح لطف ح )
 اآلتية: 

 يم   ذ ت   ت ظ ه   ت  .1
 .الوع  بقرار إنجا  المهام األكاديمية 
 .ابتجا  اإليجاب  نحو المهام األكاديمية 
 .ضبط ابنتبا  بننجا  المهام األكاديمية 
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    ه م  ألك دي ية    ه   ت   الز ة ألد ء .2
 .المعرلة التقريرية 
 .المعرلة اإلجرانية 
 المعرلة الشرطية 

   ه   ت   تحالم  إلج  ئ .3
 قبل وبعد وأثناء إنجا  المهام لمعارلهم تقويم المتعلمين. 
 .التخطيط المعتمد والمتروي بخطوا  واستراتيجيا  إنجا  المهام 
  نجا  المهام.التنظيم الال مة إلكماا المهام وضبط ومراقبة  التعلم وا 

 

 علىوه   (:96 2003ك ال   أو ده    طيط  ) ه   ت   تفال   فوق    ع ف  ست   ق غ حددو  
 :  ت       حو

 

 :  تخطيت: أوال
 .طبيعتها وتحديد مش لة بوجود اإلحساس /هد  تحديد. 1
 .ومهاراته التن يذ استراتيجية اختيار. 2
 .الخطوا  أو العمليا  تسلسل ترتيب. 3
 .المحتملة واألخطاء العقبا  تحديد. 4
 .واألخطاء الصعوبا  مواجهة أساليب تحديد. 5
 .والمرغوبة المحتملة بالنتانج التنبؤ. 6
 

 :و  تحالم      ق ة: ث  ي 
 .ابهتمام بؤرة ل  الهد  على اإلبقاء. 1
 .الخطوا  أو العمليا  تسلسل على الح ا . 2
 .لرع  هد  يتحقق متى معرلة على القدرة. 3
 .السياق مع تتمشى الت  المالنمة العملية اختيار. 4
 .واألخطاء العقبا  اكتشا . 5
 .الالحقة العملية إلى ابنتقاا يجب متى معرلة. 6
 .منها والتخلص والعقبا  المصاعب على التغلب  ي ية معرلة. 7
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 :  ت  يم: ث  ث 
 .الهد  تحقق مدى تقييم. 1
 .  اءتها ومدى النتانج وصحة دقة على الح م. 2
 .استخدم  الت  األساليب لاعلية مدى تقييم. 3
 .والعقبا  والصعوبا  األخطاء تناوا  ي ية تقييم. 4
 (.2003الطيط  ) وتن يذها الخطة لاعلية تقييم. 5

 

ل  تحديدهما لمهارا  الت  ير لوق المعرل   ستيرنبر و  ناو يت ق الباحث مع  ٍل من جر  سقق    
 وه   التال :

على تحديد الهد  واإلحساااااس بوجود مشاااا لة وتحديد طبيعتها  المتعلمقدرة   ه  ة   تخطيت: .1
 واختيار استراتيجية التن يذ ومهاراته والتنبؤ بالنتانج المحتملة والمرغوبة

العقبا  واألخطاء ومعرلة  ي ية التغلب قدرة المتعلم على اكتشاااااا    ه  ة      ق ة و  تحالم: .2
 عليها والتخلص منها.

قدرة المتعلم على الح م على دقة النتانج ومدى   اءتها وتقييم لاعلية الخطة    ت  يم: ه  ة  .3
 وتن ذيها.

 خص ئص    فال  فوق    ع ف 
 :من خصانص ال رد ذو الت  ير لوق المعرل  ما يأت  ( أن2009)ترى أبو الغيط     
 لديه وع  تام بمهمته. .1
 يحدد هدله وخطوا  تحقيقه. .2
 يلت م بالخطة الت  يضعها ل  ظل المرونة الال مة. .3
 يتأمل ليما ي عل أو ي  ر. .4
 يقوم ت  ير  باستمرار ويقوم ما يتوصل إليه ل  آا خطوة. .5
 يراقب ما ي عله أو ي  ر ليه ويتأمل ل  ت  ير اآلخرين. .6
 طيط.ب يترك األمور تسير دون وع  أو تخ .7
 يتروى ل  اتخاذ القرارا . .8



 

 50 

  

 لمة ب أستطيع  ل ل ش ء يم ن لعله بالتعلم والمثابرة. يلغ  من حياته  .9
 يهتم بالتعر  على مواطن الضعف ل  أدانه حتى يعالجها. .10

  ه   ت   تفال   فوق    ع ف  وتد ي    علوم

الت  ير الت  تسااااااااااااااااعد  على  لمهارا المتعلم  امتالكتتطلب مقررا  العلوم النظرية والتجريبية      
مواكباة التطور العلم  ل  العلوم  ويم ن تنمياة مهاارا  الت  ير ل  تدريس العلوم من خالا توجيه 

إلى تحديد المشااااااااا ال  والمساااااااااانل المطروحة و ذلك من خالا توجيههم للت  ير ل  انتبا  المتعلمين 
عدهم على مراقبة ت  يرهم وتوجيهه نحو ت  يرهم أو ما ي سمى بمهارا  الت  ير لوق المعرل  مما يسا

 (486: 2008الوصوا للحلوا األلضل واستبعاد الحلوا عير المالنمة )النجدي وآخرون  

ل  الت  ير( ضاااروري لتدريس العلوم ألنه  )الت  يرلامتالك المتعلمين لمهارا  الت  ير ب سااايما      
من خالا اقبوا أن سااااااااهم أثناء تن يذ المهمة يجب أن يخططوا لحل مشاااااااااكلهم العلمية والعملية  وأن ير 

 (.44: 2007أسنلتهم الذاتية  وأن يمتلكوا التقويم المناسب لحل المش لة )قشوة  

ينة خصااابة وملينة بالمواقف التعليمية والمشااا ال  العلمية ويرى الباحث أن مادة العلوم تشااا ل ب     
ن تنمية المهارا  عمليةوالمهارا  المعرلية وال تعتبر مهارا  الت  ير لوق المعرل  بشاااااااااااااا ل عام و   وا 

ضمن طرق عقولهم وت  يرهم  مطلبا  أساسيا  لتلبية حاجا  المتعلمين ورغباتهم وتوجيههم نحو إعماا
 وأساليب علمية لتوظيف المعرلة والمهارة ل  المواقف العلمية والحياتية.
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 ال صل الثالث
 ةكككك ت   س   كككك  د  س

 
 

   ألول   حو  
 .بالكتاب الت اعل الدراسا  المتعلقة 

 .بالكتاب الت اعل التعقيب على الدراسا  المتعلقة 
 

     حو    ث    
 الدراسا  المتعلقة بالم اهيم.

 .التعقيب على الدراسا  المتعلقة بالم اهيم
 

   حو    ث  ث    
 الدراسا  المتعلقة بمهارا  الت  ير لوق المعرل . 

 الدراسا  المتعلقة بمهارا  الت  ير لوق المعرل .التعقيب على 
 

  ع م على   د  س ت   س   ة    تعل ق 
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   فص    ث  ث 
   د  س ت   س   ة

السااابقة ذا  العالقة بموضااوس الدراسااة حسااب التساالساال  الدراسااا تناوا الباحث ل  هذا ال صاال 
 التاريخ  لها من األحدث إلى األقدم ضمن ثالث محاور رنيسية  ما يل : 

 د

    حو   ألول: د  س ت ت  و ت   كت ب   تف عل .      .1
 .   ف هيم    حو    ث   : د  س ت ت  و ت .2
 .  تفال   فوق    ع ف    حو    ث  ث: د  س ت ت  و ت  .3

 ر:المحاو  لهذ  عرض يل  وليما

    كت ب   تف عل    حو   ألول:   د  س ت   س   ة    تعل ة  
 

 (,2014Frye) ف ي د  سة  .1
التعر  على انع اسا  الكتب اإللكترونية الت اعلية ل  ال هم و ي ية  لىإهدل  هذ  الدراسة      

واتبع الباااحااث  تااأثير الم ايااا الت اااعليااة للكتااب اإللكترونيااة على ال هم والساااااااااااااالو يااا  أثناااء القراءة.
( طالبا  وطالبة من الصااااااااااااااف الثان  بنحدى 30المنهج المختلط  وتكون  عينة الدراساااااااااااااااة من )

واح  مدينة نيوجرس  بالوبيا  المتحدة األمري ية  وتمثل  أدوا  الدراسة المدارس اببتدانية بض
 ( دقيقة.30ل  مقابال  لردية مع ألراد العينة لمدة سنتين ل  دورا  مدتها )

وتوصاااااال  الدراسااااااة أن الطالب أظهروا بصاااااايرة  بيرة ل  القصااااااص المطروحة ضاااااامن الكتابين  
لشااااخصاااايا  واألحداث الحرجة للقصااااص   ما أكد  الت اعليين  وقدموا اسااااتنتاجا  حوا دوالع ا

الدراسااااااة على أن الخصااااااانص الت اعلية للكتابين اإللكترونيين عبر  عن المعنى بصااااااورة متعددة 
 مما أدى إلى نتانج لهم أقوى لدى المشار ين. 

 (2014)   ي   د  سة  .2
مهارا  تصااااااااااااااميم قياس لاعلية  تاب إلكترون  ت اعل  لتنمية لى إهدل  هذ  الدراساااااااااااااااة      

واتبع  الباحثة المنهج الوص    وتوظيف الرحال  المعرلية عبر الويب لدى الطالبا  المعلما .
( طالبة معلمة ل  مرحلة التربية 30التحليل  والمنهج شاابه التجريب   وتكون  عينة الدراسااة من )
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لدراسااااااا  العليا العملية بقساااااام التربية الخاصااااااة ل  مساااااااري الموهبة وصااااااعوبا  التعلم ببرنامج ا
( 15التربوية ل  جامعة الملك عبد الع ي  بمدينة جدة  ق سم  إلى مجموعة تجريبية بلغ عددها )

(  وتمثل  أدوا  الدراسة ل  قانمة بمهارا  تصميم الرحال  15ومجموعة ضابطة بلغ عددها )
تبار التحصااااايل المعرلية عبر الويب  وقانمة بمهارا  توظيف الرحال  المعرلية عبر الويب  واخ

المعرل  وبطاقة تقييم منتج  وبطاقة مالحظة  و تاب إلكترون  ت اعل   ولإلجابة على أساااااااااااااانلة 
 الدراسة ولرضياتها تم استخدام اختبار " " لعينتن مستقتلين ومعادلة بالك ومربع إيتا.

ة وتوصل  الدراسة إلى وجود لروق ذا  دبلة إحصانية بين متوسط  درجا  طالبا  المجموع
الضااابطة وطالبا  المجموعة التجريبية ل  اختبار التحصاايل المعرل  لمهارا  تصااميم وتوظيف 
الرحال  المعرليااة ول  بطاااقااة تقييم المنتج وبطاااقااة المالحظااة لصااااااااااااااااالج المجموعااة التجريبيااة  
وأوصاااااااااااااااا  الباااحثااة باااإللااادة من الكتااب الت اااعليااة ل  تاادريس  ااالااة المقررا  التعليميااة لمختلف 

نشاء منصا  تعليمية تشار ية لمشار ة الكتب اإللكترونية  التخصصا  ل  المرحلة الجامعية  وا 
 الت اعلية التعليمية لمختلف التخصصا  على المستوى المحل  واإلقليم .

 (2013) أقو ز  دةد  سة  .3
التعر  على لاعلية اساااااااااتخدام  تاب ت اعل  محوساااااااااب ل  تنمية لى إهدل  هذ  الدراساااااااااة      

واتبع   ير البصااااااااري ل  التكنولوجيا لدى طالب الصااااااااف الخامس األساااااااااساااااااا  بغ ة.مهارا  الت 
( طالبا  من طالب الصاااااااف الخامس 120الباحث المنهج التجريب   وتكون  عينة الدراساااااااة من )

األساااااساااا  بمدرسااااة "بي  بهيا األساااااسااااية للبنين" مو عين على أربع شااااعب  تم اختيار شااااعبتين 
( طالبا  درسااااااوا باسااااااتخدام 60لمجموعة التجريبية بلغ عدد طالبها )بطريقة عشااااااوانية لتمثال معا  ا

الكتاب الت اعل   ليما درس طالب المجموعة الضاااااااااااااااابطة والت  تكون  من طالب الشااااااااااااااعبتين 
( طالبا  بالطريقة التقليدية  وتمثل  أدوا  الدراسااااااااااااااة ل  قانمة 60الباقيتين والبالغ عدد طالبهما )
ار لمهارا  الت  ير البصااااااااااري  ولإلجابة على أساااااااااانلة الدراسااااااااااة مهارا  الت  ير البصااااااااااري واختب

 وتن "  ومربع إيتا.-ولرضياتها تم استخدام اختبار " " لعينتن مستقتلين و"مان
وتوصاال  الدراسااة إلى وجود لروق دالة إحصااانيا  بين متوسااط  درجا  الطالب بين المجموعة  

ن متوساااااااط  درجا  مرت ع  التحصااااااايل الضاااااااابطة والتجريبية لصاااااااالح المجموعة التجريبية  وبي
ومنخ ضاا  التحصاايل ل  المجموعتين التجريبية والضااابطة ل  اختبار مهارا  البصااري  لصااالح 
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المجموعة التجريبية. وأوصاااااااااى الباحث اساااااااااتخدام الكتاب الت اعل  المحوساااااااااب ل  عملية التعليم 
لساااطينية بمهارا  الت  ير  بديل عن الكتاب الورق  المطبوس وضااارورة اثراء المناهج المدرساااية ال 

 المتنوعة وخاصة مهارا  الت  ير البصري وتعليمها للمعلمين والمتعلمين.

 (Abdelrazek & ElModyan, 2013) عقد     زق و   د اد  سة  .4
تقديم رؤية جديدة للكتاب اإللكترون  الذي يقدم المادة العلمية بش ل لى إهدل  هذ  الدراسة      

ت اعل  مرن ي ولر السااهولة ل  ابسااتخدام ويتيح مسااتويا  مختل ة من التصاا ح   ما يدعم التعلم 
ابجتماع  من خالا التواصااااااااااال من خالا الشاااااااااااب ا  ابجتماعية  وبختبار مدى أهمية الكتاب 

ته بالنساااااااااااااابة للطالب ل  تصااااااااااااااميم  تاب إلكترون  ت اعل  ل  مقرر اإللكترون  المقترح ومالءم
ونشاار  على شااب ة اإلنترن   واتبع الباحثان (HTML5) ابتصاااا التعليم  بواسااطة لغة البرمجة 

( طالبا  وطالبة من مختلف الكليا  ل  جامعة 55المنهج الوصاااا    وتكون  عينة الدراسااااة من )
مملكة العربية السااااااااااعودية  وتمثل  أدوا  الدراسااااااااااة اسااااااااااتبانة الملك عبد الع ي  بمدينة جدة ل  ال

إلكترونية  ونسااااختين من الكتاب اإللكترون   ق دم  النسااااخة األولى من الكتاب بالشاااا ل الرقم   
أما النسااااخة  الثانية ق دم  بالشاااا ل اإللكترون  الت اعل  . وتوصاااال  الدراسااااة إلى مالنمة الكتاب 

مدى مطابقة التقنية المقترحة ل  الكتاب لمعايير التصاااااااااااااا ح مثل اإللكترون  الت اعل  للطالب  و 
 سهولة الوصوا وقابلية ابستخدام والمراقبة الشاملة.

 (2013) أقو   دهب ويو  د  سة  .5
التعر  على لاااعليااة اختال  بعض أنماااط الكتااب اإللكترونيااة لى إهاادلاا  هااذ  الاادراسااااااااااااااااة      

نتاج ال مقررا  اإللكترونية لدى معلم  الحاسب اآلل . واتبع الت اعلية ل  تنمية مهارا  تصميم وا 
( معلما  بأربع مدارس بمدينة 30الباحثان المنهج شاااااااااااابه التجريب   وتكون  عينة الدراسااااااااااااة من )

حلوان بجمهورية مصر العربية  تم تقسيمهم إلى أربع مجموعا  تجريبية  وتمثل  أدوا  الدراسة 
نتاااج المقررا  اإللكترونيااة  وبطاااقااة ل  اختبااار لمعرلااة الجوانااب المعرليااة لمهاا ارا  تصااااااااااااااميم وا 

نتاج المقررا  اإللكترونية. وتوصل  الدراسة  مالحظة لقياس الجوانب األدانية لمهارا  تصميم وا 
إلى وجود لروق دالة إحصااااانيا  بين متوسااااط  عينة الدراسااااة ل  التطبيق القبل  والبعدي لصااااالح 

  واألدان  للكتاب اإللكترون  الت اعل  بصااااااااااااار  النظر التطبيق البعدي ل   ال الجانبين المعرل
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عن أسااااالوب عرض النص واختال  الصاااااو . وأوصاااااى الباحثان بضااااارورة ابسااااات ادة من الكتب 
جراء دراساااااااااااااا  لقياس لاعلية الكتب  اإللكترونية الت اعلية ل  تنمية المهارا  العلمية المختل ة  وا 

 اإللكترونية ل  التدريس.

 (Fenwick, et al., 2013) ا ف  ويك وآخ ود  سة  .6
تطوير  تاب إلكترون  ت اعل  ل  تعليم علوم الحاساااااااااااااااب اآلل   لىإهدل  هذ  الدراساااااااااااااااة      

بااالمرحلااة الجااامعيااة بغرض لهم القضااااااااااااااااايااا المطروحااة عنااد تااأليف الكتااب اإللكترونيااة لطالب 
ل  إلى الجامعا   وقياس لاعلية اساااااااااتخدام الكتاب اإللكترون  ل  ساااااااااياق محتوى الحاساااااااااب اآل

جانب ساااااياق المتطلبا  التعليمية. واتبع الباحثون المنهج شااااابه التجريب   وتكون  عينة الدراساااااة 
( طالب من قسااااااااااااام الحاساااااااااااااب اآلل  وعلم المعلوما  ل  جامعة وبية األبالش  وتمثل  8من )

أدوا  الدراساااااااة ل   تاب إلكترون   واختبار تحصااااااايل   واساااااااتبانة. وتوصااااااال  الدراساااااااة إلى أن 
تاب اإللكترون  أتاح للمؤلف لرصاااااااااة إشاااااااااراك محتوى إلكترون  متنوس ل  الكتاب باإلضاااااااااالة الك

للم ايا الت اعلية الت  يحتويها. وأوصااااااااااى الباحثون بتوساااااااااايع تجربة اسااااااااااتخدام الكتاب اإللكترون  
 ليشمل مقررا  جامعية أخرى.

 (2013)  عزبد  سة  .7
تصميم  تاب إلكترون  ت اعل  لمقرر الحاسب األلى لطلبة المرحلة  لىإهدل  هذ  الدراسة      

الثانوية باليمن وأثر  ل  تنمية نواتج التعلم. واتبع الباحث المنهج شاااااااااااااابه التجريب   وتكون  عينة 
( طالبة من طلبا  الصااااااااااااااف األوا الثانوي بنحدى المدارس الثانوية بمدينة 40الدراساااااااااااااااة من )

ية  تم تقساايمهن إلى مجموعتين متساااويتين إحداهما تجريبية واألخرى صاانعاء ل  الجمهورية اليمن
( طالبة  وتمثل  أدوا  الدراساااااااااااااة قانمة معايير تصاااااااااااااميم الكتب 20ضاااااااااااااابطة عدد  ل منهما )

اإللكترونية  و تاب إلكترون  ت اعل  لمقرر الحاسب اآلل   واختبار تحصيل   وبطاقة لمالحظة 
إلى لاعلية الكتاب اإللكترون  الت اعل  ل  تنمية التحصااااايل األداء المهارى. وتوصااااال  الدراساااااة 

 المعرل  واألداء المهارى لمقرر الحاسب اآلل  لطلبة الصف األوا الثانوي.
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 (Huang, et al. 2012) هو  ج وآخ وا د  سة  .8
تطوير  تاب إلكترون  ت اعل  وتجريبه على طالب من المرحلة  لىإهدل  هذ  الدراساااااااااااااااة      

ة  واعتمد  الت اعلية ل  الكتاب اإللكترون  على الوسانط المتعددة  وذلك من أجل  يادة اببتداني
الخبرا  التعليمية للطالب باسااااااااااااااتخدام هذا الكتاب اإللكترون  الت اعل   ول  الوق  ن ساااااااااااااااه تم 
استشارة مجموعة من المعلمين الذين على رأس عملهم لالست ادة من خبرتهم ل  هذا المجاا من 

بياااة حاااجااا  الطالب التعليمياااة. ولقاااد احتوى الكتااااب اإللكترون  الت ااااعل  على مهماااا  أجاال تل
تعليمية مختل ة مثل: الشاااااااااااارح اإللكترون   والتدوين  والبحث  ودراسااااااااااااة المحتوى  ولقد تم إجراء 

( من طلبة المرحلة اببتدانية وذلك لتقييم 166دراسااتين ل  هذا الموضااوس  األولى  ان  عينتها )
بلية ابساتخدام واألداء للكتاب اإللكترون  الت اعل   ولقد وجد أن قابلية ابساتخدام واألداء مدى قا

للكتاب اإللكترون  الت اعل   ولقد و جد أن قابلية ابستخدام واألداء مناسبة تماما  لمعظم الطالب  
 .ى عملية التعلمالكتاب اإللكترون  الت اعل  عل أما الدراسة الثانية لتم ليها تقييم مدى تأثير

    كت ب   تف عل تع  ب على   د  س ت   ت  ت  و ت   

استعرض الباحث الدراسا  السابقة الت  تضمن  الكتاب الت اعل   وبناء  على ذلك      
 مناقشة المعلوما  الت  تناولتها ل  النقاط اآلتية:

 أواًل:  ا ح ث  ألهد ف:
 تاب ت اعل  ل  تنمية الم اهيم ومهارا  الت  ير  هدل  الدراساااااااااة الحالية إلى تحديد أثر توظيف

بحث  اذ  األخرى  الدراساااا مع  وتباين  لدى طالبا  الصاااف الساااابع  لوق المعرل  بمادة العلوم
ل  المي ا  الت ااااعلياااة للكتاااب ابلكترونياااة وتاااأثيرهاااا على ال هم  (Frye, 2014)دراساااااااااااااااااة لري 

( لحاول  قياس لاعلية اساااااااااتخدام الكتاب 2014والسااااااااالو يا  أثناء القراءة  أما دراساااااااااة اليام  )
ابلكترون  الت اعل  لتنمية مهارا  تصااميم وتوظيف الرحال  المعرلية عبر الويب  ول  المقابل 

( للتعر  على لاعلية اساااتخدام  تاب ت اعل  محوساااب ل  تنمية 2013ساااع  دراساااة أبو  ايدة )
( إلى 2013اسااااااااة أبو الدهب ويونس )مهارا  الت  ير البصااااااااري ل  التكنولوجيا  ليما سااااااااع  در 

التعر  على لاعلية اختال  بعض أنماط تصاااميم الكتاب اإللكترون  الت اعل  ل  تنمية مهارا  
نتاج المقررا  اإللكترونية  وجاء  دراسااااااااااااة عبد الرا ق والمدين   & Abdelrazekتصااااااااااااميم وا 
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ElModyan, 2013)) المادة العلمية بشااااااااااااا ل  لتقديم رؤية جديدة للكتاب اإللكترون  الذي يقدم
تاحة مساااتويا  مختل ة من التصااا ح  ما يتيح التعلم  ت اعل  مرن يولر الساااهولة ل  ابساااتخدام وا 

لينويك دراسة ابجتماع  من خالا تقديم خدمة التواصل من خالا الشب ا  ابجتماعية  وأيضا 
أليف الكتب هدل  إلى لهم القضاااااااااااااايا المطروحة عند ت (Fenwick, et al., 2013) وآخرون 

اإللكترونية لطالب الجامعا  وقياس لاعلية اسااااااااااااااتخدام الكتاب ابلكترون  ل  مساااااااااااااااقا  علوم 
( لهدل  إلى تصااااااميم  تاب إلكترون  ت اعل  لمقرر 2013الحاسااااااب اآلل   أما دراسااااااة مع ب )

 هوانج وآخرون دراساااااااااااااااة الحاساااااااااااااااب اآلل  وقياس لاعليته ل  تنمية نواتج التعلم  وأخيرا  هدل  
(Huang, et al. 2012) .إلى تطوير  تاب ت اعل  وتجريبه على طالب المرحلة اببتدانية 

  ا ح ث     هج    ت ع ف    د  سة :ث  ي ً 
باساااتخدام  (Frye, 2014) لري  تبع حيث قاممتباين  الدراساااا  المساااتعرضاااة ل  المنهج ال     

( لاتبع  المنهج الوصاااا   التحليل  والمنهج شاااابه التجريب   2014المنهج المختلط  أما اليام  )
( باسااااااتخدام المنهج شاااااابه التجريب   واتبع 2012ومع ب ) (2013)بينما قام أبو الدهب ويونس 

        ( الااااااااماااااااانااااااااهااااااااج الااااااااتااااااااجااااااااريااااااااباااااااا   وقااااااااام عاااااااابااااااااد الاااااااارا ق وماااااااادياااااااان                       2013أبااااااااو  اياااااااادة )
Abdelrazek & ElModyan, 2013)) .  المنهج الوص 

 ث  ثً :  ا ح ث   ع  ة
وأبو  ايدة  (Frye, 2014) لري خرى حيث تكون عينة دراسااااااااااة أت اوت  العينة من دراسااااااااااة الى 

( اسااااااااااااااتهااد  طلبااة المرحلااة 2012( من طالب وطااالبااا  المرحلااة اببتاادانيااة  ومع ب )2013)
( 2013( وأبو الدهب ويونس )2014نة المسااااااااااااااتهدلة لكٍل من اليام  )الثانوية  بينما  ان  العي

 من طلبة المرحلة الجامعية والمعلمين.

    ع :  ا ح ث  ألدو ت    ستخد ة 
عددا  من األدوا  منها: اختبار تحصاااااااايل معرل  وبطاقة  اسااااااااتخدم  الدراسااااااااا  المسااااااااتعرضااااااااة

(  واختبار 2012ودراساااااااة مع ب )( 2014مالحظة وبطاقة تقييم منتج  ما ل  دراساااااااة اليام  )
(  واساااااااتبانة الكترونية  دراساااااااة عبد الرا ق 2013مهارا  الت  ير البصاااااااري  دراساااااااة أبو  ايدة )
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 (Frye, 2014)   بينمااااا اسااااااااااااااتخاااادم لري ((Abdelrazek & ElModyan, 2013وماااادين 
 المقابال  ال ردية.

 خ  سً :  ا ح ث    ت ئج
 .الكتاب الت اعل على لاعلية حور ضمن هذا المالدراسا  السابقة أجمع   

 : أوجه  ختالف وت  ز   د  سة   ح  ية عا   د  س ت   س   ة:دس ً س 
ا إلى ما سااابق يم ن القوا  الساااابقة لها دور مهم ل  تع ي  الدراساااة الحالية   إن الدراساااا اساااتناد 

الت اعل  ل  الكتاب عن غيرها من الدراساااااااا  الساااااااابقة ل  توظيف  تمي  ن الدراساااااااة الحالية لك
تنمية مهارا  الت  ير لوق المعرل  والم اهيم ل  مادة العلوم لدى طالبا  الصااااااااااااااف الساااااااااااااااابع 

 .األساس 

 وجه  الستف دة  ا   د  س ت   س   ة:أ
من الكتاب الت اعل  قام الباحث بابطالس على الدراسااا  العربية واألجنبية الت  تناول  موضااوس 

 ألاد الباحث من هذ  الدراسا  ل  الجوانب اآلتية:مختلف جوانبه ومجابته  وقد 
قباال الباادء ل  إعااداد  موضااااااااااااااوس الكتاااب الت اااعل تكوين خل يااة نظريااة تربويااة غنيااة حوا  .1

 الدراسة  وتحديد جوانب المش لة الت  شعر بها الباحث بوجودها على نحٍو دقيق.
 ابست ادة ل  بناء أدوا  الدراسة. .2
 لمناسبة.استخدام ابساليب ابحصانية ا .3
 ابطالس على نتانج وتوصيا  الدراسا  السابقة وابست ادة منها. .4
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     ف هيم:   د  س ت   س   ة    تعل ة   ث    حو     
 

 (2015)خلة  د  سة .1
التعر  على أثر اسااتراتيجيت  التناقض المعرل  وبوساانر ل  تعديل هدل  هذ  الدراسااة الى      

واتبع الباحث المنهج  ال ي يانية لدى طالب الصاااف الثامن األسااااسااا .التصاااورا  الخطأ للم اهيم 
( طالب من طالب الصااااااف الثامن 90الوصاااااا   والمنهج التجريب   وتكون  عينة الدراسااااااة من )

( 30بمدرسااااااااااة اليرموك اإلعدادية للبنين )ب(  تم تقساااااااااايمهم إلى مجموعة تجريبية أولى عددها )
( درسااااااا  ولق 30   ومجموعة تجريبية ثانية عددها )درسااااااا  ولق اساااااااتراتيجية التناقض المعرل

( طالب درساا  ولق الطريقة 30اسااتراتيجية التغيير الم هوم  بوساانر ومجموعة ضااابطة عددها )
التقليدية   وتمثل  أدوا  الدراسااااة ل  اختبار التصااااورا  الخطأ للم اهيم ال ي يانية ولإلجابة على 

ار " " لعينتين مرتبطتين واختبار التحليل األحادي أسااااانلة الدراساااااة ولرضاااااياتها تم اساااااتخدام اختب
ومريع إيتا  وتوصل  الدراسة إلى وجود لروق ذا  دالة إحصانية بين المجموعة التجريبية الذين 
درسااااوا باسااااتخدام اسااااتراتيجية بوساااانر والطريقة التقليدية لصااااالح الذين درسااااوا باسااااتخدام بوساااانر  

موعة التجريبية الذين درسااااااااااوا اسااااااااااتراتيجية التناقض ووجود لروق ذا  دالة إحصااااااااااانية بين المج
المعرل  والطريقة التقليدية لصااااالح الذين درسااااوا باسااااتخدام اسااااتراتيجية التناقض المعرل    وعدم 
وجود لروق ذا  دالة إحصانية بين المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجية بوسنر 

سااااااااتخدام اسااااااااتراتيجية التناقض المعرل   وأوصااااااااى الباحث والمجموعة التجريبية الذين درسااااااااوا با
بضاااااارورة إعداد الم يد من اختبارا  التصااااااورا  الخطأ للم اهيم ال ي يانية العليمة وتضاااااامينها ل  

 مناهج العلوم العامة.

 (2014) عقد     شدي وآخ وا د  سة  .2
الم اهيم ال ي يانية تحديد أثر اسااااااتعماا أنموذج ثيلين ل  اكتساااااااب هدل  هذ  الدراسااااااة الى      

واتبع الباحثون المنهج التجريب    وتنمية الت  ير العلم  لدى طالبا  الصاااااااااااف الثان  متوساااااااااااط.
( طالبة من طالبا  الصاااااااااف الثان  المتوساااااااااط للعام الدراسااااااااا  55وتكون  عينة الدراساااااااااة من )

بية ( من قضاااء الشااطرة/ محالظة ذي قار  ق ساام  إلى مجموعتين إحداهما تجري2013-2014)
( طالبة  وتمثل  أدوا  الدراساااااااة ل  اختبار 27( طالبة ومجموعة ضاااااااابطة عددها )28عددها )
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للم اهيم ال ي يانية واختبار الت  ير العلم   ولإلجابة على أسااانلة الدراساااة ولرضاااياتها تم اساااتخدام 
ومعامل حساب قيمة اختبار " "  لعينتين مستقلتين و اختبار " " لعينتين مترابطتين ومربع  اي 

ابرتباط بيرساااااااااون  وتوصااااااااال  الدراساااااااااة إلى وجود لرق داا إحصاااااااااانيا  بين متوساااااااااط  درجا  
المجموعة الضااااااااااااابطة والمجموعة التجريبية ل  اختبار الم اهيم ال ي يانية واختبار الت  ير العلم  
لصاااالح المجموعة التجريبية  وأوصاااى الباحثون بضااارورة اساااتعماا انموذج ثيلين ل  تدريس مادة 

ل ي ياء ل  المرحلة الثانوية لما له من أثر لاعل ل  اكتساااااااااااااب الم اهيم ال ي يانية وتنمية الت  ير ا
 العلم .

 (4201) ق  جةد  سة  .3
هدل  هذ  الدراسة إلى التعر  على لعالية استخدام استراتيجية ابستقصاء التأمل  ل  لهم      

ية ابتجاها  العلمية. واتبع الباحث طلبة الصاااااااف الساااااااادس األسااااااااسااااااا  للم اهيم ال ي يانية وتنم
من طلبة الصف السادس  ( طالبا  وطالبة146المنهج شبه التجريب   وتكون  عينة الدراسة من )

                          األساااااااااااااااااساااااااااااااا  ل  الماادارس الح وميااة التااابعااة لمااديريااة التربيااة والتعليم ل  محااالظااة بياا  لحم/
أربع مجموعااا  مجموعتين تجريبيااة درسااااااااااااااوا بطريقااة  طااالبااة(  ق سااااااااااااااماا  إلى 66طااالبااا  و 80)

ابساااتقصااااء التأمل ومجموعتين ضاااابطة درساااوا بالطريقة ابعتيادية  وتمثل  أدوا  الدراساااة ل  
اختبار الم اهيم ال ي يانية واساااتبانة ابتجاها  العلمية  ولإلجابة على أسااانلة الدراساااة ولرضاااياتها 

رالا  المعيارية واختبار تحليل التغاير الثنان  تم اسااااااااااااااتخدام المتوسااااااااااااااطا  الحساااااااااااااااابية وابنح
ANCOVA)) وتوصاااااااااااال  الدراسااااااااااااة إلى وجود لروق دالة إحصااااااااااااانيا  ل  لهم الطلبة للم اهيم  

ال ي يانية ت ع ى لطريقة التدريس لصااااالح اسااااتراتيجية ابسااااتقصاااااء التأمل   وعدم وجود لروق دالة 
ى إلى الجنس  والت اعل بين المجموعة والجنس  إحصااااااااانيا  ل  لهم الطلبة للم اهيم ال ي يانية تع  

ووجود لروق ذا  دبلة إحصاااااااانية ل  تمنية ابتجاها  العلمية ت ع ى لطريقة التدريس ولصاااااااالح 
مجموعة ابستقصاء التأمل   وعدم وجود لروق دالة احصانيا ل  تنمية ابتجاها  العلمية ت ع ى 

الباحث بضااااااااااارورة توظيف هذ  الطريقة ل   للجنس  والت اعل بين المجموعة والجنس. وأوصاااااااااااى
 تدريس العلوم  وتأهل  المعلمين وتدريبهم على استراتيجية ابستقصاء التأمل .
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 (3201) ف  حد  سة  .4
إلى التحقق من مدى لاعلية اساااتخدام البرنامج الحاساااوب  المقترح القانم  هدل  هذ  الدراساااة     

على الوساااااااااانط المتعددة ل  تنمية الم اهيم ال ي يانية لدى طالبا  الصاااااااااف الثان  الثانوي بمدينة 
( طالبة 80واتبع  الباحثة المنهج الوصااا   والمنهج التجريب   وتكون  عينة الدراساااة من ) أبها.

( 40الثان  الثانوي "عمل "  ق سم  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية عددها ) من طالبا  الصف
( طالبة  وتمثل  أدوا  الدراساااااااااااة ل  اختبار تحصااااااااااايل  40طالبة ومجموعة ضاااااااااااابطة عددها )

للم اهيم ال ي يانية وبرنامج حاساااااوب  قانم على الوساااااانط المتعددة  ولإلجابة على أسااااانلة الدراساااااة 
حساب قيمة اختبار " "  لعينتين مستقلتين  وتوصل  الدراسة إلى وجود ولرضياتها تم استخدام 

لروق دالة إحصاااانيا  بين متوساااط  درجا  المجموعة الضاااابطة والمجموعة التجريبية ل  اختبار 
الم اهيم ال ي يانية لصااااااااااااالح المجموعة التجريبية  وأوصاااااااااااا  الباحثة بضاااااااااااارورة توظيف البرنامج 

  تدريبية لمشاااااااارلا  ومعلما  ال ي ياء ل  مجاا تصااااااااميم برامج الحاسااااااااوب  المقترح  وعقد دورا
 الوسانط المتعددة تح  اشرا  متخصصين ل  تكنولوجيا التعليم.

 (3201)   ع     د  سة  .5
ل  اكتساااب  (PDEODE)إلى التعر  على لاعلية التدريس باسااتخدام  هدل  هذ  الدراسااة     

واتبع الباحث المنهج التجريب   وتكون   لمتوسااااط.الم اهيم ال ي يانية لدى طالب الصااااف الثان  ا
( طالب من طالب الصاااااف الثان  المتوساااااط بمدرساااااة حبيب ابن مظاهر 60عينة الدراساااااة من )

( طالبا  ومجموعة ضااابطة عددها 30بالقادسااية  ق ساام  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية عددها )
ال ي يانية   ولإلجابة على أسنلة الدراسة  ( طالبة  وتمثل  أدوا  الدراسة ل  اختبار الم اهيم30)

ولرضياتها تم استخدام المتوسطا  الحسابية وابنحرا  المعياري واختبار " " لعينتين مستقلتين  
وتوصاااااال  الدراسااااااة إلى وجود لروق دالة إحصااااااانيا  بين متوسااااااط  درجا  المجموعة الضااااااابطة 

واختبااار حاال المشاااااااااااااا ال  واختبااار الت  ير  والمجموعااة التجريبيااة ل  اختبااار الم اااهيم ال ي يااانيااة
ل   (PDEODE)التأمل  لصاااااالح المجموعة التجريبية  وأوصاااااى الباحث اساااااتخدام اساااااتراتيجية 

تدريس مادة ال ي ياء  وعمل دورا  تدريبة أثناء الخدمة لمدرس  ومدرسا  مادة ال ي ياء وتدريبهم 
 . (PDEODE)ضمنها استراتيجية  بستخدام استراتيجيا  الطرانق الحديثة ل  التدريس ومن
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 (1201)   حيحد  سة  .6
إلى التعر  على لعالية استخدام استراتيجية ابستقصاء التأمل  ل  لهم  هدل  هذ  الدراسة     

واتبع الباحث  طلبة الصاااااااف الساااااااادس األسااااااااسااااااا  للم اهيم ال ي يانية وتنمية ابتجاها  العلمية.
طالبة(  70طالبا  و 80( طالبا  وطالبة )150المنهج شاااابه التجريب   وتكون  عينة الدراسااااة من )

من طلبة مدرسااااااااااااااتين ل  منطقة صااااااااااااااوريف ل  مدينة الخليل   ق ساااااااااااااام  إلى أربع مجموعا  
مجموعتين تجريبية درسااااااااوا بطريقة ابسااااااااتقصاااااااااء التأمل ومجموعتين ضااااااااابطة درسااااااااوا بالطريقة 

دية  وتمثل  أدوا  الدراسااااااااااة ل  اختبار الم اهيم ال ي يانية واسااااااااااتبانة ابتجاها  العلمية  ابعتيا
ولإلجابة على أسانلة الدراساة ولرضاياتها تم اساتخدام المتوساطا  الحساابية وابنحرالا  المعيارية 

  وتوصااال  الدراساااة إلى وجود لروق دالة إحصاااانيا  (ANCOVA)واختبار تحليل التغاير الثنان  
ل  لهم الطلبة للم اهيم ال ي يانية ت ع ى لطريقة التدريس لصاااالح اساااتراتيجية ابساااتقصااااء التأمل   
وعدم وجود لروق دالة إحصااااااااااااااانيا  ل  لهم الطلبة للم اهيم ال ي يانية تع ى إلى الجنس  والت اعل 

ت ع ى بين المجموعة والجنس  ووجود لروق ذا  دبلة إحصااااااااااااااانية ل  تمنية ابتجاها  العلمية 
لطريقة التدريس ولصالح مجموعة ابستقصاء التأمل   وعدم وجود لروق دالة احصانيا ل  تنمية 
ابتجاها  العلمية ت ع ى للجنس  والت اعل بين المجموعة والجنس. وأوصااااااااااى الباحث بضاااااااااارورة 
 توظيف هذ  الطريقة ل  تدريس العلوم  وتأهل  المعلمين وتدريبهم على اسااااتراتيجية ابسااااتقصاااااء

 التأمل .

 (0201)  ألصهبد  سة  .7
إلى التعر  على لاعلية تدريس ال ي ياء المسااااااااتند على التعلم الخبروي  هدل  هذ  الدراسااااااااة     

ل  اكتساااااااااااااب الم اهيم ال ي يانية وتنمية القدرة على حل المشاااااااااااا ال  والت  ير التأمل  لدى طلبة 
المنهج التجريب   وتكون  عينة الدراساااة  واتبع الباحث الثانوية العامة ل  دولة ابمارا  المتحدة.

( طالب من طالب الصااااف الثان  عشاااار العلم  ل  إمارة دب   ق ساااام  إلى مجموعتين 60من )
( طالبة  وتمثل  أدوا  30( طالبة ومجموعة ضاااااااااااااااابطة عددها )30إحداهما تجريبية عددها )

ار الت  ير التأمل   ولإلجابة الدراسااااة ل  اختبار الم اهيم ال ي يانية واختبار حل المشاااا ال  واختب
  (ANCOVA)على أسااااانلة الدراساااااة ولرضاااااياتها تم اساااااتخدام اختبار تحليل التباين المصااااااحب 

وتوصاااااال  الدراسااااااة إلى وجود لروق دالة إحصااااااانيا  بين متوسااااااط  درجا  المجموعة الضااااااابطة 
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ختبااار الت  ير والمجموعااة التجريبيااة ل  اختبااار الم اااهيم ال ي يااانيااة واختبااار حاال المشاااااااااااااا ال  وا
التأمل  لصاااالح المجموعة التجريبية  وأوصاااى الباحث بتطبيق التعلم الخبروي ل  تدريس مختلف 

 المواد الدراسية .

 (0720)   نليظد  سة  .8
إلى اسااااتقصاااااء التصااااورا  البديلة للم اهيم ال ي يانية لدى طلبة الصااااف  هدل  هذ  الدراسااااة     

واتبع الباحث المنهج الوصااااااااااااا   التحليل    الحادي عشااااااااااااار وعالقتها بابتجا  نحو مادة ال ي ياء.
( طالبا  وطالبة من طلبة الصف الحادي 200وتكون  عينة الدراسة باختيار عشوان  طبق  من )

اس غ ة  ق ساام  إلى أربع مجموعا  حسااب الجنس مجموعين عشاار ل  بعض مدارس شااماا قط
(  وتمثل  أدوا  الدراساااااااااااااااة ل  مقياس 50طالب ومجموعتين طالبا  يبلغ عدد  ل مجموعة )

مهارا  الت  ير المحدد بالدراسااااة  ومقياس القدرة على حل المشاااا ال  واختبار اكتساااااب الم اهيم 
اتها تم اساااااتخدام اختبار " " لعينتين مساااااتقلتين ال ي يانية  ولإلجابة على أسااااانلة الدراساااااة ولرضاااااي

ومعامل ابرتباط بيرساااااون  وتوصااااال  الدراساااااة إلى أن مساااااتوى اكتسااااااب الم اهيم ال ي يانية لدى 
%  وأن مساااااااااااتوى اتجا  الطلبة نحو الم اهيم ال ي يانية دون 80الطلبة دون المساااااااااااتوى المطلوب 

حصاااانية لدى الطلبة ت ع ى إلى الجنس  %  عدم وجود لروق ذا  دبلة إ80المساااتوى المطلوب 
وعدم وجود عالقة ارتباطية بين  ل من مساااتوى التصاااورا  البديلة ومساااتوى ابتجا  نحو ال ي ياء 
لدى طلبة الصف الحادي عشر. وأوصى الباحث بنعداد اختبارا  تشخيصية للكشف عن أنماط 

ل المختل ة  تضااااااامين التصاااااااورا  التصاااااااورا  البديلة للم اهيم العلمية لدى دارسااااااا  العلوم للمراح
البديلة للم اهيم العملية أدلة والمعلم لالسااااااااااااااتعانة بها ل  تدريس مناهج العلوم للمراحل التعليمية 

 المختل ة.

 (0720) علي اد  سة  .9
إلى التعر  على أثر اسااتخدام المنحنى المنظوم  ل  تحصاايل الم اهيم  هدل  هذ  الدراسااة     

ال ي يانية وحل المسااألة ال ي يانية وتنمية مهارا  الت  ير العلم  لدى طلبة الساانة الجامعية األولى 
( 54واتبع الباحث المنهج التجريب   وتكون  عينة الدراساااااااااااااااة من ) ل  جامعة البلقاء التطبيقية.

من طلبة  لية العلوم ل  جامع البلقاء التطبيقية المسااااااااااااااجلين لمادة مختر ال ي ياء  طلبا  وطالبة 
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( طالبا  وطالبة ومجموعة ضااااااااااابطة عددها 28ق ساااااااااام  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية عددها )
واختبار حل المساااااااااااألة تبار الم اهيم العلمية ( طالبا  وطالبة  وتمثل  أدوا  الدراساااااااااااة ل  اخ26)

قياس مهارا  الت  ير العلم   ولإلجابة على أسااانلة الدراساااة ولرضاااياتها تم اساااتخدام ال ي يانية وم
اختبار " " لعينتين مساااااااااتقلتين  وتوصااااااااال  الدراساااااااااة إلى وجود لروق دالة إحصاااااااااانيا  لصاااااااااالح 
المجموعة التجريبية ل  مقياس مهارا  الت  ير ول  اكتسااااااااااااااااب الم اهيم ال ي يانية ول  مقياس 

 ال  ي ع ى بستخدام التوضيحا  البصرية  وأوصى الباحث بتبن  المنحنى القدرة على حل المش
المنظوم  ل  تدريس المختبر بجميع مهامه ووظان ه  وتدريب مشاااااااااارل  المختبرا  والمدرسااااااااااين 

 على أسلوب المنحنى المنظوم  ل  التدريس.

 (0720)    ص ع د  سة  .10
إلى اسااتقصاااء أثر طريقة اسااتخدام الوسااانط المتعددة الحاسااوبية ل  لهم  هدل  هذ  الدراسااة     

واتبع الباااحااث المنهج التجريب   وتكوناا   الم اااهيم ال ي يااانيااة ل  المرحلااة الجااامعيااة ل  األردن.
( طالبا  وطالبة من طلبة الساانة األولى ل   لية العلوم ل  جامعة  ق ساام  56عينة الدراسااة من )

(  وتمثل  أدوا  الدراسااااااااااااة ل  اختبار ال هم 1سااااااااااااية لمادة ال ي ياء العامة )إلى أربع شااااااااااااعب درا
ال ي يان  لم اهيم المي اني ا  واختبار ال هم الرياضااااااااااا  لم اهيم المي اني ا  ولإلجابة على أسااااااااااانلة 

  وتوصاااال  الدراسااااة (ANOVA)الدراسااااة ولرضااااياتها تم اسااااتخدام اختبار تحليل التباين األحادي
مجموعة الت  درساااااا  باسااااااتخدام الوسااااااانط المتعددة الحاسااااااوبية  أدوا  معرلية إلى ت وق طلبة ال

تراليها عملية المناقشااة ل  ال هم ال ي يان  لم اهيم المي اني ا مقابل المجموعا  األخرى  وأوصااى 
الباحث بأهمية مرالقة المناقشاااااااااة بساااااااااتخدام الوساااااااااانط المتعددة الحاساااااااااوبية  أدوا  معرلية ل  

مشااااااااااااااااار ااة لاااعلااة للطااالااب ل  هااذ  العمليااة  وأهميااة تعريف المتعلم بااالمرحلااة التاادريس من أجاال 
 الجامعية بجانب  ال هم )ال ي يان  والرياض ( للم اهيم ال ي يانية.

 (0720) أقو ت يهد  سة  .11
ل  تدريس مختبر ال ي ياء  (V)استخدام خريطة الش ل هدل  هذ  الدراسة إلى استقصاء أثر     

ي يااانيااة ومهااارا  عمليااا  العلم لاادى طلبااة جااامعااة الحسااااااااااااااين بن طالا ل  ل  لهم الم اااهيم ال 
 ا  وطالبة( طالب28التجريب   وتكون  عينة الدراساااااااااااااة من )شااااااااااااابه اتبع الباحث المنهج األردن. و 
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ومجموعة ضاااابطة  ا  وطالبة( طالب14إلى مجموعتين إحداهما تجريبية عددها )عشاااوانيا ق سااام   
وتمثل  أدوا  الدراساااة ل  مقياس مهارا  الت  ير المحدد بالدراساااة    ا  وطالبة( طالب14عددها )

ومقياس القدرة على حل المشااااااا ال  واختبار اكتسااااااااب الم اهيم ال ي يانية  ولإلجابة على أسااااااانلة 
الدراساااة ولرضاااياتها تم اساااتخدام اختبار " " لعينتين مساااتقلتين ل  التطبيق القبل  واختبار تحليل 

ت وق طلبة المجموعة   وتوصااااااااااااال  الدراساااااااااااااة إلى (ANCOVA)احب المصااااااااااااا التغاير األحادي
على المجموعة الضاااااااابطة الت  درسااااااا   (V)التجريبية الت  درسااااااا  باساااااااتخدام خريطة الشااااااا ل 

  بااالطريقااة ابعتياااديااة ل  اختبااار لهم الم اااهيم ال ي يااانيااة ول  اختبااار مهااارا  عمليااا  العلم 
ل  تن يذ التجارب المخبرية وبتضااامينها ل   (V)ى الباحث بتبن  اساااتخدام خريطة الشااا ل وأوصااا

األدلة الخاصاااااة بالتجارب المخبرية  وتدريب الطلبة وأعضااااااء هينة التدريس ومشااااارل  المختبرا  
 ل  المرحلة الجامعية عليها.

 (0520)   ص د  سة  .12
هدل  هذ  الدراساااة إلى اساااتقصااااء أثر تدريس ال ي ياء باساااتخدام التوضااايحا  البصااارية ل       

تنمية مهارا  الت  ير والقدرة على حل المشاا ال  واكتساااب الم اهيم ال ي يانية لدى طلبة المرحلة 
( طالب من 60األساااااااااسااااااااية العليا. واتبع الباحث المنهج التجريب   وتكون  عينة الدراسااااااااة من )

طالب الصاااف العاشااار األسااااسااا  ل  المدارس العمرية  ق سااام  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية 
( طالب  وتمثل  أدوا  الدراساااااة ل  مقياس 30( طالب ومجموعة ضاااااابطة عددها )30ها )عدد

مهارا  الت  ير المحدد بالدراسااااة  ومقياس القدرة على حل المشاااا ال  واختبار اكتساااااب الم اهيم 
ال ي يانية  ولإلجابة على أسنلة الدراسة ولرضياتها تم استخدام اختبار " " لعينتين مستقلتين ل  

  وتوصل  الدراسة إلى وجود لروق (ANCOVA)يق القبل  واختبار تحليل التغاير األحاديالتطب
دالة إحصاااااااااانيا  لصاااااااااالح المجموعة التجريبية ل  مقياس مهارا  الت  ير ول  اكتسااااااااااب الم اهيم 

ى ال ي يانية ول  مقياس القدرة على حل المش ال  ي ع ى بستخدام التوضيحا  البصرية  وأوص
رة  يادة ابهتمام باستخدام الرسوم واألش اا التوضيحية من قبل معلم  العلوم بعد الباحث بضرو 

 تدريبهم على  ي ية إعدادها.
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    ف هيم تع  ب على   د  س ت   ت  ت  و ت   

وبناء  على ذلك مناقشة  هيم استعرض الباحث الدراسا  السابقة الت  تضمن  الم ا     
 لنقاط اآلتية:المعلوما  الت  تناولتها ل  ا

 أواًل:  ا ح ث  ألهد ف:
هدل  جميع الدراسااااااا  السااااااابقة ل  هذا المحور إلى اكتساااااااب الم اهيم ال ي يانية وتنميتها       

( لتعديل التصااااورا  2015وهذا ما ات ق  عليه الدراسااااة الحالية أيضااااا  بينما هدل  دراسااااة خلة )
إلى اسااااااااتقصاااااااااء التصااااااااورا  البديلة للم اهيم ( 2007الخطأ للم اهيم ال ي يانية ودراسااااااااة الغليظ )

 ال ي يانية وعالقتها بابتجا  نحو مادة ال ي ياء.

  ا ح ث     هج    ت ع ف    د  سة :ث  ي ً 
اتبع  معظم الدراسااا  السااابقة ل  هذا المحور المنهج التجريب  مثل دراسااة عبد المرشاادي      

( ودراسااااااااااة الرصاااااااااااع  2007عليان )( ودراسااااااااااة 2013( ودراسااااااااااة العمران  )2014وآخرون )
( ودراسااااااة الحيح 2014(  بينما اتبع   ٍل من دراسااااااة قباجة )2005( دراسااااااة ناصاااااار )2007)
( 2015( المنهج شااااااابه التجريب   ل  حين أن دراساااااااة خلة )2007( ودراساااااااة أبو تايه )2011)

بع  المنهج ( ات2007( ابتعوا المنهج الوصااا   التجريب   ودراساااة الغليظ )2011ودراساااة لالح )
 الوص   التحليل .

 ث  ثً :  ا ح ث   ع  ة
( ودراساااااة قباجة 2015خلة )خرى حيث تكون عينة دراساااااة أت اوت  العينة من دراساااااة الى      

( من طالب وطالبا  المرحلة 2007( دراساااااااااااااااة الحيح )2013( ودراساااااااااااااااة العمران  )2014)
( اسااتهدلوا 2007دراسااة الغليظ )( و 2010( ودراسااة األصااهب )2013ابعدادية  ودراسااة لالح )

(                  2007طلباااااة المرحلاااااة الثاااااانوياااااة  بينماااااا  اااااانااااا  العيناااااة المسااااااااااااااتهااااادلاااااة لكاااااٍل من علياااااان )
 ( من طلبة المرحلة الجامعية.2007( وأبو تايه )2007والرصاع  )
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    ع :  ا ح ث  ألدو ت    ستخد ة 
ا  منها: اختبار تحصيل للم اهيم ال ي يانية عددا  من األدو  استخدم  الدراسا  المستعرضة     

ومقياس القدرة على حل المشاااا ال  بشاااا ل عام أو المشاااا ال  ال ي يانية ومقياس مهارا  الت  ير 
( ودراسة ناصر 2007( ودراسة أبو تايه )2007( ودراسة عليان )2007 ما ل  دراسة الغليظ )

( 2014علمية  ما ل  دراسااااااااااااااة قباجة ) (  واختبار م اهيم لي يانية واسااااااااااااااتبانة اتجاها 2005)
(  واختبار مهارا  الت  ير علم  واختبار م اهيم لي يانية  دراسااااااااااة عبد 2011ودراسااااااااااة الحيح )

( اختبار ال هم ال ي يان  لم اهيم 2007(  بينما اساااااتخدم الرصااااااع  )2014المرشااااادي وآخرون )
( اساااااااااتخدم  2015را  دراساااااااااة خلة )المي اني ا واختبار ال هم الرياضااااااااا  لم اهيم المي اني ا  وأخي

 اختبار التصورا  الخطأ للم اهيم ال ي يانية.

 خ  سً :  ا ح ث    ت ئج
أكد  معظم الدراسااااااااااا  على وجود لروق دالة احصااااااااااانيا  بين طلبة المجموعا  التجريبية       

ل  حين  الم اهيم اختبار وطلبة المجموعا  الضااااااابطة لصااااااالح طلبة المجموعا  التجريبية ل  
دالة إحصااااااااااااااانية بين لروق وجود  عدم ( على2015) خلةذ ر  بعض الدراسااااااااااااااا   دراسااااااااااااااة 

المجموعة التجريبية بوسااااااانر والمجموعة التجريبية الذين درساااااااوا باساااااااتخدام اساااااااتراتيجية التناقض 
 المعرل .
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     تفال   فوق    ع ف :   د  س ت   س   ة    تعل ة ث  ث   حو    
 (2015) ش وطد  سة  .1
اسااااااتقصاااااااء لاعلية برنامج تدريب  قانم على اسااااااتراتيجيا  ما وراء هدل  هذ  الدراسااااااة الى      

المعرلة لتنمية مهارا  الت  ير لوق المعرل  لدى طالبا  المعلما  تخصااااااااص رياضاااااااايا  ب لية 
عينة  واتبع  الباحثة المنهج البنان  والمنهج التجريب   وتكون  غ ة.-التربية ل  جامعة األ هر

( طالبة من الطالبا  المعلما  تخصاااااااااااااص رياضااااااااااااايا  20الدراساااااااااااااة من مجموعة واحدة من )
"المساااااااااتوى الثالث" ب لية التربية تم اختيارهم عشاااااااااوانيا   وتمثل  أدوا  الدراساااااااااة ل  أداة بمقياس 
لمهارا  الت  ير لوق المعرل   ولإلجابة على أسااااااانلة الدراساااااااة ولرضاااااااياتها تم اساااااااتخدام اختبار 

 ساااااااون للعينا  المرتبطة ومعادلة الكساااااااب لبالك  وتوصااااااال  الدراساااااااة إلى وجود لرق داا ويلكو 
إحصاانيا  بين متوساط  درجا  مجموعة الدراساة على مقياس مهارا  الت  ير لوق المعرل    ل 
لصاااااااااااااااالح التطبيق البعدي و ذاك لكل مهارة على حدى من مهارا  ما وراء المعرلة )التخطيط  

والتقييم( لصااااااااااالح التطبيق البعدي   وأوصاااااااااا  الباحثة بضاااااااااارورة إقامة معامل المراقبة والتح م  
 رياضيا  لتدريب المعلمين على استخدام مهارا  الت  ير لوق المعرل .

 (2014) أقو ه طشد  سة  .2
الكشااااااف عن أثر اسااااااتخدام نموذج سااااااوم ل  الت  ير لوق المعرل  هدل  هذ  الدراسااااااة الى      

صيل الدراس  ل  العلوم العامة لدى طلبة الصف السابع األساس  ل  وابتجاها  العلمية والتح
واتبع  الباحثة المنهج شاااااابه التجريب   وتكون  عينة الدراسااااااة  مدارس الو الة ل  منطقة نابلس.

( طالبا  وطالبة من طلبة الصاااااااف الساااااااابع األسااااااااسااااااا  مو عين على أربع شاااااااعب ل  144من )
( طالبا  72  مجموعتين إحداهما تجريبية تكون  من )مدرستين: مدرسة ذ ور ومدرسة إناث  ول

( طالبٌا وطالبة شاا لتا شااعبتين  وتمثل  72وطالبة شاا لتا شااعبتين  واألخرى ضااابطة تكون  من )
أدوا  الدراساااااااة ل  مقياس الت  ير لوق المعرل  ومقياس ابتجاها  العلمية واختبار تحصااااااايل   

اسااااتخدام اختبار " " لعينتن مسااااتقتلين ومربع إيتا  ولإلجابة على أساااانلة الدراسااااة ولرضااااياتها تم 
وتوصاااال  الدراسااااة إلى وجود لروق دالة إحصااااانيا  بين متوسااااط  مسااااتوى الت  ير بين المجموعة 
الضااااااابطة والتجريبية لصااااااالح المجموعة التجريبية  وبين درجا  المجموعة الضااااااابطة والتجريبية 

العلمية وأيضا ل  اختبار التحصيل   وأوص  لصالح المجموعة التجريبية ل  مقياس ابتجاها  
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الباحثة بضااارورة عقد دورا  تدريبية للمعلمين حوا نموذج ساااوم و ي ية تطبيقه ل  المواد تعليمية 
 ومراحل دراسية متعددة.

 (2013) أقو  دىد  سة  .3
تحديد مهارا  الت  ير لوق المعرل  المتضااااااامنة ل  محتوى منهاج هدل  هذ  الدراساااااااة الى      

واتبع الباحث المنهج الوصاااااا    العلوم للصااااااف العاشاااااار األساااااااساااااا  ومدى اكتساااااااب الطلبة لها.
التحليل   وتمثل  عينة الدراساااة من  تاب العلوم العامة للصاااف العاشااار األسااااسااا  بج أيه األوا 

( طالبا  549( و )2013-2012والثان  المقرر من و ارة التربية والتعليم من العام الدراساااااااااااااا  )
ن طلبة الصاااف العاشااار األسااااسااا   وتمثل  أدوا  الدراساااة ل  قانمة مهارا الت  ير لوق وطالبة م

المعرل   واختبار لمهارا  الت  ير لوق المعرل   ولإلجابة على أسااااااانلة الدراساااااااة ولرضاااااااياتها تم 
حساب معادلة هوليست   وقيمة اختبار " "  وتوصل  الدراسة إلى حصوا مهارة التخطيط على 

(  ومهارة التقويم على نسااااااااابة %31.2ومهارة المراقبة والتح م على نسااااااااابة ) ( %50.8نسااااااااابة )
%(  ووجود لرق داا إحصااااااااااااااانيا بين متوسااااااااااااااطا  درجا  الطالب والطالبا  ل  مهارا  18)

الت  ير لوق المعرل  لصااالح الطالبا   وأوصااى الباحث بضاارورة ابهتمام بمهارا  الت  ير لوق 
 وحا  ل  المناهج ال لسطينية.المعرل  وتضمينها بصورة أكثر وض

 (2013)    ي  وي د  سة  .4
اسااااااااتقصاااااااااء لاعلية برنامج تدريب  ل  تنمية الت  ير لوق المعرل  هدل  هذ  الدراسااااااااة الى      

واتبع  الباحثة المنهج  األخالق  لدى عينة من طلبة الصااااااااف العاشاااااااار األساااااااااساااااااا  ل  األردن.
وطالبة من طلبة الصف العاشر األساس  ل  ( طالب 40التجريب   وتكون  عينة الدراسة من )

مدرساااااااااااااااة أكاديمية الرواد الدولية  وتمثل  أدوا  الدراساااااااااااااااة ل  مقياس لمهارا  الت  ير ما لوق 
المعرل  األخالق   ولإلجابة على أسااانلة الدراساااة ولرضاااياتها تم اساااتخدام المتوساااطا  الحساااابية 

البرنامج التدريب  ل  تنمية الت  ير لوق وابنحرالا  المعيارية  وتوصااااااااااال  الدراساااااااااااة إلى لاعلية 
المعرل  األخالق   واختال  درجة لاعلية البرنامج تبعا  لمتغير الجنس لصااااااااااااالح الطلبة الذ ور  
واختال  درجة لاعلية البرنامج التدريب  تبعا  لمتغير التحصيل لصالح الطلبة مرت ع  التحصيل  
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تتناوا موضاااااااااااااوس الت  ير ما لوق المعرل   وأوصااااااااااااا  الباحثة بنجراء م يد من الدراساااااااااااااا  الت 
 األخالق   ووضع برامج تدريبية مشابهة للبرنامج التدريب  المستخدم ل  الدراسة الحالية.

 (2013)    ال   تد  سة  .5
اسااااتقصاااااء أثر برنامج للذ اء الناجح إلى نموذج سااااتيرنبر  ومهارا  هدل  هذ  الدراسااااة الى     

مارساااة الت  ير الناقد لدى طلبة الصاااف الساااادس األسااااسااا  ل  الت  ير لوق المعرل  ل  درجة م
( طالبا  وطالبة من طلبة 60واتبع الباحث المنهج التجريب   وتكون  عينة الدراساااااة من ) األردن.

الصاااف الساااادس األسااااسااا   ق سااام  بطريقة عشاااوانية إلى مجموعتين ضاااابطة وتجريبية بلغ عدد 
وا  الدراساااة ل  اختبار الت  ير الناقد الذي تم بناؤ  ولقا  ( طالبا  وطالبة  وتمثل  أد30 ل منها )

جليسر(   ولإلجابة على أسنلة الدراسة ولرضياتها تم استخدام اختبار -لمهارا  نموذج )واطسون 
  وتوصااال  الدراساااة إلى وجود لروق ذا  دبلة إحصاااانية بين (ANCOVA)التباين المصااااحب 

ة والضاااااااااااابطة ل  ممارساااااااااااة الت  ير الناقد لصاااااااااااالح متوساااااااااااط  درجا  ألراد المجموعة التجريبي
المجموعة التجريبية  وب توجد لروق ذا  دبلة إحصااااااااااااااانية تع ي للبرنامج التدريب     واختال  
درجة لاعلية البرنامج التدريب  تبعا  لمتغير التحصاايل لصااالح الطلبة مرت ع  التحصاايل  وب توجد 

ساااااا   وأوصااااااى الباحث بضاااااارورة إثراء المناهج لروق تع ى للجنس أو لمسااااااتوى التحصاااااايل الدرا
عادة النظر  الدراسااااااااااااااية بتطبيقا  نظرية الذ اء الناجح من خالا أنشااااااااااااااطة معدة لهذ  الغاية  وا 
بأساليب التقويم بحيث تراع  تقديم التغذية الراجعة للمتعلم وتم نه من تحديد نقاط القوة والضعف 

 لديه.

 (2012)  ن  دي د  سة  .6
اساااتقصااااء لعالية التدريس ولقا  للنظرية البنانية ابجتماعية ل  تنمية هدل  هذ  الدراساااة الى     

بعض عمليا  العلم ومهارا  الت  ير لوق المعرل  والتحصاااااااااااااايل ل  مادة األحياء لدى طالبا  
واتبع  الباحثة المنهج التجريب  القانم على التصااااااااااااااميم شاااااااااااااابه  المرحلة الثانوية بمنطقة الباحة.

( طالبة من طالبا  الصاااف الثان  ثانوي العلم  ل  100تجريب   وتكون  عينة الدراساااة من )ال
( 49ثانوية لاطمة بن  اليمان بمنطقة الباحة  قساااااااااام  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية عددها )

( طالبة  وتمثل  أدوا  الدراسااة ل  اختبار مهارا  الت  ير 51طالبة ومجموعة ضااابطة عددها )



 
 
 

 71 

  

عرل  ومقياس مهارا  الت  ير لوق المعرل  واختبار تحصيل  لقياس التحصيل المعرل   لوق الم
ولإلجابة على أسااانلة الدراساااة ولرضاااياتها تم اساااتخدام حسااااب قيمة اختبار " " وقيمة مربع إيتا  
وتوصااااال  الدراساااااة إلى وجود لروق دالة إحصاااااانيا  بين متوساااااطا  درجا  المجموعة الضاااااابطة 

يبية ل  التطبيق البعدي بختبار مهارا  عمليا  العلم وأيضاااااااااا  لمقياس مهارا  والمجموعة التجر 
 الت  ير لوق المعرل  والتطبيق البعدي لالختبار التحصيل  لصالح المجموعة التجريبية.

 (2012) عقد     د د  سة  .7
معرل  تحديد أثر طريقة ابكتشاااااا  الموجه ل  تنمية الت  ير لوق الهدل  هذ  الدراساااااة الى     

واتبع الباحث  والتحصاااااايل الدراساااااا  ل  الرياضاااااايا  لدى طلبة الصااااااف التاسااااااع بمحالظا  غ ة.
( طالبة من طالبا  مدرسااااااااة العانشاااااااية 76المنهج شاااااااابه التجريب   وتكون  عينة الدراسااااااااة من )

األساسية العليا بالمنطقة الوسطى ل  قطاس غ ة  قسم  إلى مجموعتين إحداهما تجريبية عددها 
( طالبة  وتمثل  أدوا  الدراساااااااااااااة ل  أداة مقياس 38لبة ومجموعة ضاااااااااااااابطة عددها )( طا38)

لمهارا  الت  ير لوق المعرل  واختبار تحصااااايل   ولإلجابة على أسااااانلة الدراساااااة ولرضاااااياتها تم 
اساااتخدام حسااااب قيمة اختبار " " ومعامل ابرتباط بيرساااون  وتوصااال  الدراساااة إلى وجود لرق 

سط  درجا  المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ل  اختبار مهارا  داا إحصانيا  بين متو 
الت  ير لوق المعرل  لصااااااااالح المجموعة التجريبية  ووجود ارتباط قوي بين الت  ير لوق المعرل  
والتحصاااايل الدراساااا    وأوصااااى الباحث بضاااارورة تدريب المعلمين على البرامج التعليمية وصااااوب  

   ير والتحصيل على حد سواء.للمستوى المطلوب من الت

 (2009) أقو   سعودد  سة  .8
معرلة أثر برنامج تقن  قانم على أسااااااااااااالوب المحاكاة لتنمية بعض هدل  هذ  الدراساااااااااااااة الى     

واتبع الباحث المنهج الوصاا    مهارا  ما وراء المعرلة لدى طلبة الصااف التاسااع األساااساا  بغ ة.
التحليل  والبنان  والتجريب   وتكون  عينة الدراساااة من طالبة من الصاااف التاساااع األسااااسااا   تم 

(  74اختيار شاااااعبتين عشاااااوانيا من طالب مدرساااااة اليرموك األسااااااساااااية العليا للبنين بلغ عددها )
اسااية العليا للبنا  بلغ وشااعبتين من طالبا  الصااف التاسااع األساااساا  بمدرسااة الساايدة رقية األساا

غرب غ ة  وتمثل   -( طالبة ضااااااااااااامن المدارس التابعة لمدرية التربية والتعليم العال 90عددها )
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أدوا  الدراسااااااة ل  قانمة لمهارا  الت  ير لوق المعرل  واختبار تحصاااااايل  لمهارا  الت  ير لوق 
 الحستتتتتابية  المتوستتتتت ا  استتتتتت دا المعرل   ولإلجابة على أساااااااااانلة الدراسااااااااااة ولرضااااااااااياتها تم 

  وتوصاال  الدراسااة    والنسب المئوية" "وا تبار  ومعامل االرتبا    المعيارية  واالنحرافا 
إلى وجود أثر داا للبرنامج التقن  القانم على أسااااااااااالوب المحاكاة لتنمية مهارا  ما وراء المعرلة   

تل ة ل  ضااااااااوء حاجا  وأوصااااااااى الباحث بضاااااااارورة تصااااااااميم برامج محاكاة لتنمية المهارا  المخ
 الطالب وواقع المجتمع وتحديا  العصر.

 (2009)  وسف د  سة .9
معرلة أثر برنامج محوسااااااااب ل  ضااااااااوء نظرية جانب  الدما  على هدل  هذ  الدراسااااااااة الى     

تنميااة مهااارا  الت  ير لوق المعرل  لاادى طااالبااا  الصااااااااااااااف الحااادي عشاااااااااااااار بمااادة تكنولوجيااا 
الباحثة المنهج البنان  والمنهج التجريب   وتكون  عينة من  واتبع  المعلوما  بمحالظا  غ ة.

( طالبة من مدرسااة ساا ينة الثانوية للبنا  "أ" بمدينة دير البلح وق ساام  بطريقة عشااوانية إلى 80)
مجموعتين احداهما تجريبيه واألخرى ضااااابطة  وتمثل  أدوا  الدراسااااة ل  قانمة مهارا  الت  ير 

  الت  ير لوق المعرل   ولإلجابة على أساانلة الدراسااة ولرضااياتها تم لوق المعرل  واختبار مهارا
وتن ( وقيمة مربع إيتا  وتوصااااااااااال  الدراساااااااااااة إلى تنمية -حسااااااااااااب قيمة " " وقيمة اختبار )مان

مهارا  الت  ير لوق المعرل  باساااااااااتخدام البرنامج المحوساااااااااب ل  ضاااااااااوء نظرية جانب  الدما    
ا  حاساااااوب مجه ة وت عيل اساااااتخدامها ل  تدريس المواد وأوصااااا  الباحثة بضااااارورة تولير مختبر 

 الدراسية وخاصة الت  تستثير مهارا  الت  ير العليا لدى الطلبة.

 (2008) ع ف تد  سة  .10
اساااااتقصااااااء لعالية التدريس التبادل  ل  تحصااااايل مادة العلوم وتنمية هدل  هذ  الدراساااااة الى     

لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ل  جمهورية مصااااار مهارا  الت  ير لوق المعرل  والدالع لإلنجا  
( طالبة من 78واتبع  الباحثة المنهج شاااااااااااااابه التجريب   وتكون  عينة الدراساااااااااااااااة من ) العربية.

طالبا  الصااااااف الثان  اإلعدادي بمدرسااااااة أجا اإلعدادية بنا   قساااااام  إلى مجموعتين إحداهما 
طالبة  وتمثل  أدوا  الدراساااااة ل   (40( طالبة ومجموعة ضاااااابطة عددها )38تجريبية عددها )

اختبار تحصااااااااااايل  واختبار الدالع لإلنجا  ومقياس مهارا  الت  ير لوق المعرل   ولإلجابة على 
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أساااااانلة الدراسااااااة ولرضااااااياتها تم اسااااااتخدام حساااااااب قيمة اختبار " "  وتوصاااااال  الدراسااااااة ل عالية 
لدالع لإلنجا  ل  تحصااايل العلوم  اساااتراتيجية التدريس التبادل  ل  تنمية الت  ير لوق المعرل  وا

وأوصااااااااااا  الباحثة بضااااااااااارورة عقد دورا  تدريبية لمعلم  ومعلما  العلوم على  ي ية اساااااااااااتخدام 
 التدريس التبادل .

 (2005) سعودي وآخ وا د  سة  .11
استقصاء لعالية تدريس العلوم باستخدام المدخل المنظوم  ل  تنمية هدل  هذ  الدراسة الى     

معلوما  وتقييمها والت  ير لوق المعرل  لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بجمهورية مهارا  توليد ال
( طالبة من 128واتبع الباحثون المنهج التجريب   وتكون  عينة الدراساااااااااة من ) مصااااااااار العربية.

طالبا  الصااااااف الثان  اإلعدادي بمدرسااااااة أرمن  الحيط اإلعدادية بنا  ومدرسااااااة حاج  أرمن  
( طاالبة 65لمشااااااااااااااتر اة  قسااااااااااااااما  إلى مجموعتين إحاداهماا تجريبياة عاددهاا )الحيط اإلعادادياة ا

( طالبة  وتمثل  أدوا  الدراساااااااااااااااة ل  اختبار مهارا  توليد 63ومجموعة ضاااااااااااااااابطة عددها )
المعلوما  وتقييمها ومقياس الت  ير لوق المعرل   ولإلجابة على أسااااانلة الدراساااااة ولرضاااااياتها تم 

صل  الدراسة إلى وجود أثر لعاا ل  تنمية مهارا  توليد استخدام حساب قيمة اختبار " "  وتو 
 المعلوما  وتقييمها والت  ير لوق المعرل  باستخدام المدخل المنظوم .

 (2005)  حساد  سة  .12
تحديد أثر اسااااااااااتراتيجية مقترحة قانمة على ال لساااااااااا ة البنانية لتنمية هدل  هذ  الدراسااااااااااة الى     

واتبع  علوما  ل  مادة العلوم لطلبة الصااف التاسااع األساااساا .مهارا  ما وراء المعرلة وتوليد الم
( طالبة من طالبا  الصاااف 85الباحث المنهج التجريب  والوصااا    وتكون  عينة الدراساااة من )

التاساع األسااسا  بمدرساة بنا  جباليا اإلعدادية "ب" لالجنا  التابعة لو الة الغوث الدولية بغ ة  
( 41( طالبة ومجموعة ضاااااااااااابطة عددها )44يبية عددها )قسااااااااااام  إلى مجموعتين إحداهما تجر 

طااالبااة  وتمثلاا  أدوا  الاادراسااااااااااااااااة ل  مقياااس مهااارا  مااا وراء المعرلااة واختبااار مهااارا  توليااد 
المعلوما  ل  العلوم  ولإلجابة على أساانلة الدراسااة ولرضااياتها تم اسااتخدام حساااب قيمة اختبار 

انية بين متوسااااط  درجا  المجموعتين ل  " "  وتوصاااال  الدراسااااة إلى لروق ذا  دبلة إحصاااا
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اختبار توليد المعلوما  لصااااااااااالح المجموعة التجريبية وأيضااااااااااا وجود لروق دالية إحصااااااااااانيا  بين 
 متوسط  درجا  المجموعتين ل  مقياس مهارا  ما وراء المعرلة لصالح المجموعة التجريبية.

    تفال   فوق    ع ف تع  ب على   د  س ت   ت  ت  و ت   
استعرض الباحث الدراسا  السابقة الت  تضمن  مهارا  الت  ير لوق المعرل   وبناء       

 على ذلك مناقشة المعلوما  الت  تناولتها ل  النقاط اآلتية:

 أواًل:  ا ح ث  ألهد ف:
تنوع  الدراساااااااااااااا  الت  هدل  الى اساااااااااااااتقصااااااااااااااء مهارا  الت  ير لوق المعرل  لمنها من      

( 2013( والريماوي )2013( ودراسة الر يبا  )2015ريب   دراسة شموط )استخدم  برامج تد
(  ودراساااااااااا  أخرى هدل  اساااااااااتخدام 2009( ودراساااااااااة يوساااااااااف )2009ودراساااااااااة أبو ساااااااااعود )

اساااااااااتراتيجيا  وطرق تدريساااااااااية ل  اساااااااااتقصااااااااااء مهارا  الت  ير لوق المعرل   دراساااااااااة هنطش 
( ودراساااااااة ساااااااعودي وآخرون 2012( ودراساااااااة عبد القادر )2012( ودراساااااااة الغامدي )2014)
( لتحديد مهارا  2013(  بينما هدل  دراسااااااااااة أبو الندى )2005( ودراسااااااااااة محساااااااااان )2005)

 الت  ير لوق المعرل  المتضمنة ل  محتوى منهاج العلوم للصف العاشر األساس .
  ا ح ث     هج    ت ع ف    د  سة :ث  ي ً 
( 2013 ٍل من الريماوي ) تبع حيث قاممتباين  الدراساااااااااااا  المساااااااااااتعرضاااااااااااة ل  المنهج ال     

( وعبد 2014( باساااااااااتخدام المنهج التجريب   أما هنطش )2012( والغامدي )2013والر يبا  )
( المنهج الوصااااا   البنان  2009( لاتبعوا المنهج شااااابه التجريب   واتبع يوساااااف )2012القادر )

ان  والتجريب  معا   بينما قام  ( المنهج الوصاااااا   التحليل  والبن2009والتجريب   أبو السااااااعود )
 باستخدام المنهج الوص   التحليل  لقط. (2013)أبو ندى 

 ث  ثً :  ا ح ث   ع  ة
 ان  معظم الدراسااااااا  السااااااابقة ل  هذا المحور خرى حيث أت اوت  العينة من دراسااااااة الى      

  بينما  ان  من طالب وطالبا  المدارس مو عين ما بين الصف التاسع والعاشر والحادي عشر
 ( من المرحلة الجامعية متمثلة ل  الطالبا  المعلما .2014العينة المستهدلة لدراسة شموط )
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    ع :  ا ح ث  ألدو ت    ستخد ة 
عددا  من ل ان  معظمها تستخدم مقياسا  لمهارا  الت  ير  استخدم  الدراسا  المستعرضة     

( ودراسااااااااة سااااااااعودي 2012( ودراسااااااااة الغامدي )2012لوق المعرل  مثل: دراسااااااااة عبد القادر )
( 2009( ودراسااة يوسااف )2013(  بينما اسااتخدم   ٍل من دراسااة أبو الندى )2005وآخرون )

( 2009 اد  على ذلك دراساة أبو الساعود ) ودراساة اختبار لمهارا  الت  ير لوق المعرل   بينما
( إعداد قانمة بمهارا  ما وراء المعرلة  واختل   دراسااااااااة أبو الهنطش 2009ودراسااااااااة يوسااااااااف )

 .( باستخدامها مقياس ابتجاها  العلمية2014)

 خ  سً :  ا ح ث    ت ئج
التجريبية  أكد  معظم الدراسااااااااااا  على وجود لروق دالة احصااااااااااانيا  بين طلبة المجموعا       

وطلبة المجموعا  الضابطة لصالح طلبة المجموعا  التجريبية ل  مقياس الت  ير لوق المعرل  
( على وجود 2013واختبارا  التحصااااااايل  ل  حين ذ ر  بعض الدراساااااااا   دراساااااااة أبو ندى )

 قصور ل  تنمية مهارا  الت  ير لوق المعرل  ال رعية. 

  ح  ية عا   د  س ت   س   ة:أوجه  ختالف وت  ز   د  سة   س دسً :
ا إلى ما سااااااابق يم ن القوا أن     الدراساااااااا  الساااااااابقة لها دور مهم ل  تع ي  الدراساااااااة  اساااااااتناد 

 ما أنه من خالا منهج ونتانج وتوصاااااايا  الدراسااااااا  السااااااابقة تم مساااااااعدة الباحث ل    الحالية
وهذ  الدراسااااة  غيرها من الدراسااااا  التربوية تكمل   تكوين خل ية واضااااحة عن موضااااوس الدراسااااة

وتتمم الدراساااااااااااا  الت  سااااااااااابقتها ل   ثير من الجوانب  لكنها تمي   عن غيرها من الدراساااااااااااا  
مادة بمهارا  الت  ير لوق المعرل  الم اهيم و الكتاب الت اعل  ل  تنمية الساااااااااااااااابقة ل  توظيف 

 .العلوم لدى طالبا  الصف السابع األساس 
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 وجه  الستف دة  ا   د  س ت   س   ة:أ
الكتاب الت اعل  قام الباحث بابطالس على الدراسااا  العربية واألجنبية الت  تناول  موضااوس     

 من مختلف جوانبه ومجابته  وقد ألاد الباحث من هذ  الدراسا  ل  الجوانب اآلتية:
 است اد الباحث من الدراسا  السابقة ما يل :

 مهارا  الت  ير لوق المعرل .بناء قانمة  .1
 .إعداد قانمة معايير للكتاب الت اعل  .2

 نموذج تصميم مقترح للكتاب الت اعل . إعداد .3

نتاج الكتاب الت اعل . .4  تصميم وا 

 (.تحليل المحتوى  اختبار مهارا  الت  ير لوق المعرل   اختبار الم اهيم)بناء أدوا  الدراسة  .2

 للمعلم. بناء دليل .3
 اختيار منهجية البحث وعينة الدراسة.  .4
 اختيار األساليب ابحصانية المناسبة للدراسة. .5
 مقارنة النتانج الت  توصل  إليها الدراسة مع نتانج الدراسا  السابقة. .6
 التعر  على العديد من الكتب والمجال  العلمية الت  تخدم وتثري الدراسة. .7
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 .ألس   ب  إلحص ئية  
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   فص       ع
   ط ي ة و إلج  ء ت

يتناوا هذا ال صااااااااال اإلجراءا  الت  اتبعها الباحث ل  دراساااااااااته  ويشااااااااامل منهج الدراساااااااااة      
ا  ت  ير لوق معرل   وبناااء أدوا  ومهااار  م اااهيمالومجتمع الاادراسااااااااااااااااة وعينتهااا  واعااداد قااانمااة 

 وثبا  صااادق مدى عن   ويشااامل أيضاااا  على الخطوا  الت  اتبعها الباحث ل  الكشااافالدراساااة
 األدوا   واألساليب اإلحصانية المستخدمة ل  معالج البيانا   وتحليلها  والوصوا للنتانج. هذ 

   د  سة   هج
 مااا ظاااهرة ل  المتغيرا  المؤثرة ل  التح م ليااه والااذي يتم تم اسااااااااااااااتخاادام المنهج التجريب      

 الظاهرة على وقياس تأثير  تحديد بهد  وتغيير  بتطويعه  الباحث يقوم واحد باسااااااااااااااتثناء متغير

 -تجريبيةالمجموعتين ) ما واسااااتخدم الباحث تصااااميم   (168: 2004  يتون ) الدراسااااة موضااااع
 ين  حيث قام بنخضااااااااس المتغير المساااااااتقل )الكتاب الت اعل ( وقياس أثر  على المتغير (ضاااااااابطة

( يوضااااااااااااح التصااااااااااااميم 4.1)تنمية الم اهيم ومهارا  الت  ير لوق المعرل (  والشاااااااااااا ل ) ينالتابع
  التجريب  للدراسة.
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   د  سة ع  ة

بنا  األساس  من مدرسة  السابعالصف  البا من ط ة  ( طالب80تكون  عينة الدراسة من )     
م تب تعليم  مدارس حددهابين عدة ا  من حيث تم اختيار المدرساااااة عشاااااواني رلح )ج( اإلعدادية 

 المجموعة التجريبية ثم تم تعيين  عشاااااااااوانيا  عينة الدراساااااااااة  اختياروتم  رلح التابع لو الة الغوث 
ن سااااااادر ة  ( طالب41) ان  المجموعة التجريبية والضاااااااابطة بالطريقة العشاااااااوانية البسااااااايطة  حيث 

باسااااااااااااتخدام الطريقة  ندرساااااااااااا (39المجموعة ضااااااااااااابطة ) ألخرى   واالكتاب الت اعل  باسااااااااااااتخدام
 ( يوضح ذلك.4.1والجدوا ) ابعتيادية

  (4.1)   جدول
 توزيع ع  ة   د  سة

   عدد   فص     ج وعة
 41 7/4   تج يقية
 39 7/3   ض  طة

 

  تن   ت   د  سة
 تكون  متغيرا  الدراسة من:

   توظيف الكتاب الت اعل  ل  تدريس ال ي ياء. :   تن      ست 
  مهارا  الت  ير لوق المعرل  - الم اهيم   ت  عة:   تن   ت. 

 أدو ت   د  سة
 أداة تحليل المحتوى. .1
 .الم اهيم اختبار .2
 .لوق المعرل مهارا  الت  ير اختبار  .3
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 أد ة تحل      حتوى أواًل: 
خصاااانص ال ي يانية )ال الثالثةالمتضااامنة ل  الوحدة  الم اهيمتنمية تهد  هذ  الدراساااة إلى 

ولتحقيق ذلك قام  وااأل ال صااااااال -األسااااااااسااااااا   ساااااااابعللصاااااااف الالعامة من  تاب العلوم  (للمادة
 المحتوى لتحديد هذ  الم اهيم. بتحليل الباحث

 ويقصاااااااد بتحليل المحتوى:" أسااااااالوب بحث  يهد  إلى التعر  على الم ونا  أو العناصااااااار     
ية منظمة ولقا  لمعايير محددة ابساسية للمواد التعليمية ل  العلوم الطبيعية بطريقة  مية موضوع

 المحتوى لبناء قانمة الم اهيم ولقا بتحليل الباحث (  وقام199: 1985)عبد الحميد   مساااااااااااااابقا  
 :التالية الت  تشتمل عليها أداة التحليل للخطوا 

ابط ضااااااااااااااو   وحدة التسااااااااااااااجيل  لنا  التحليل  وحدة التحليل  عينة التحليل  و الهد  من التحليل)
 (.عملية التحليل

الل ظية  ودبلتها الم اهيم تحديد إلى المحتوى  تحليل عملية تهد   تحل  :   ا   هدف .1
 للصف العامة العلوم ل   تاب( الخصاانص ال ي يانية للمادة) لوحدة المتضامنة ابجرانية

 .تكرارها ورصد عليها تر ي  الوحدة مدى ومعرلة السابع األساس 

 العلوم  تاب من" الخصااااااااااااااانص ال ي يانية للمادة" الثالثة الوحدة تحديد تم :  تحل   ع  ة .2
 السابع األساس . العامة للصف

 الباحث ويختار  المحتوى  ل  ج ء أصااااااااااااااغر: "التحليل بوحدة ويقصاااااااااااااااد :  تحل   وحدة .3
 رساااااام ل  معينة دبلة ذو تكرار  أو غيابه أو ظهور  يعتبر حيث للعد والقياس ويخضااااااعه

 مقايس أو الم ردة الشخصية أو الموضوس أو  لمة التحليل تكون وحدة وقد التحليل نتانج
 عليها تعتمد تحليل  وحدة الصااااااااا حة الباحث   واختار(103: 1987طعيمة )المساااااااااالة 

 وال من. التحليل لنا 

 وحدا  وضاع يتم الت  الثانوية أو الرنيساة العناصار: "التحليل ب نة ويقصاد :  تحل   فئة .4
 صاا ة  ل وضااع يم ن والت  غيرها أو قيم أو موضااوس أو  لمة  ان  ليها سااواء التحليل

 الباحث (  وحدد62: 1987 طعيمة )أساااسااها  على وتصاانف المحتوى ليها صاا ا  من
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 خالا من تم إعدادها الت  اإلجرانية الم اهيم وتعري اتها الدراسااااااااااااااة هذ  ل  التحليل لنا 
 .المحتوى  تحليل

 ل  المتضااامنة  الم اهيم خالله من يظهر الذي الدرس موضاااوس وه  :  تسككج   وحدة .5
 .التحليل لنا 

 التحليل لعملية ضاااااااوابط وضاااااااع تم دقيق تحليل إلى للوصاااااااوا   تحل  : ع لية ضككككو  ت .6
 :التال  ل  تتمثل

 الدراساا  ال صاال – السااابع األساااساا  للصااف العامة العلوم  تاب ضااوء ل  التحليل .1
 .(الخصانص ال ي يانية للمادة) الوحدة الثالثة – األوا

 للم هوم. اإلجران  والتعريف المحتوى  إطار ل  التحليل .2
 وال قرا  والتجارب واألشااا اا والصاااور التوضااايحية الرساااوم أيضاااا   التحليل يشااامل أن .3

 . الكاملة
 موضااااااااااع الوحدة نهاية ول  درس  ل نهاية ل  الواردة التقويم أساااااااااانلة اسااااااااااتبعاد يتم .4

 .الدراسة

 صدق أد ة   تحل  :
 لقياسااااااه وضاااااااع  ما األداة تقيس بحيث التحليل أداة صااااااادق على التحليل صااااااادق يعتمد

 ذلك اساااااتل م المساااااتهد  الكتاب محتوى  لتحليل وصاااااالحيتها التحليل أداة موضاااااوعية وللتأكد من
 المح مين من مجموعة على األولية صورتها ل  عرضها خالا من التحليل أداة من صدق التأكد
 لنا ) بنودها ومراجعة لألداة الظاهري  الصدق من للتأكد ( وذلك5ملحق ) ذوي ابختصاص من

بداء المالحظا  (التحليل  عليها. وا 

 :  تحل   أد ة ث  ت
 :وهما الثبا  من نوعين باستخدام الباحث قام التحليل أداة ثبا  لتحديد

 :عق    ز ا   ث  ت .1
( من  تاب العلوم لخصااااانص ال ي يانية للمادةقام الباحث بتحليل محتوى الوحدة الثالثة )ا     

من أبريل األساااااساااا  بطريقتين )عبر ال من وعبر األلراد(  ل   شااااهر  سااااابعللصااااف الالعامة 
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من ن س العام  مايوشااهر  ل  الباحث قبل من أخرى  مرة التحليل أعيد م  ومن ثم2015العام 
 لست  للثبا .هو معادلة باستخدام الثبا  معامل بحساب الباحث قام ثم

  ألف  د:  ث  ت عق   .2
التحليل  نتانج وبين الباحث إليها توصاااااااال الت  التحليل نتانج بين ابت اق مدى به يقصااااااااد       
العلوم  معلمة الباحث اختار وقد  عامةالعلوم ال تدريس مجاا ل  مختصااااااااااون  اليها توصاااااااااال الت 

 وأساااااااا ر مسااااااااتقل   بشاااااااا ل التحليل بعملية القيام منها وطلب بنا  رلح )ج( اإلعداديةبمدرسااااااااة 
 ذلك وتم التحليل عملية على صااااااادق يدا وهذا التحليل عمليا  ل   بير ات اق وجود عن النتانج

( 4.2) (  والجدوا134: 1999 ع انة )للثبا  ( Holisti)هولسااااااااات   معادلة طريقة باساااااااااتخدام
 .عملية التحليل يوضح

 

    ط  التف ق = ع      ث  ت)هو ست ( 
  الختالف   ط  التف ق +    ط 

 

 (4.2جدول )
 تحل      حتوى عق    ز ا وعق   ألف  د

  ع      ث  ت عدد    ط  الختالف عدد    ط  التف ق   تحل     ث      تحل    ألول
33 35 33 2 0.94 

  ع      ث  ت عدد    ط  الختالف عدد    ط  التف ق تحل      عل ة تحل       حث
35 32 32 3 0.91 

م هومااا  وتم  32 حاادد  م هومااا  والمعلمااة 35 حاادد( أن الباااحااث 4.2يتبين من الجاادوا )      
ويتضااااح أن م هوما    33 النهان  عدد الم اهيمويصاااابح الم اهيم الثالثة إضااااالة ابت اق على أن 

ويتضاااااااااح   عااٍ   النسااااااااابة تدا على أن معدا الثبا  ( وهذ0.94معامل الثبا  عبر ال من بلغ )
 على وبناء للتحليل عااٍ  ثبا  على يدا وهذا( 0.91) عبر األلراد بلغ الثبا  لمعام أنأيضاااااااااااا  

 الثااالثااة الوحاادة ل م هومااا  (33) وعااددهاااالم اااهيم  قااانمااة تحااديااد تم السااااااااااااااااابقااة التحلياال نتااانج
لدراساا  ال صاال ا السااابع األساااساا  للصااف عامةال العلوم  تاب من( خصااانص ال ي يانية للمادةال)

 .ال صل الخامسمن ( 111ص حة )( 5.1جدوا )انظر  األوا



 
 

 82 

  

 ث  يً :  خت       ف هيم 

 :التالية للخطوا  م اهيم ولقا  الاختبار  بنعداد الباحث قام     
حيث تم اختيار الوحدة  الكتاب الت اعل  : باسااااتخدامتد يسكككه       د    وضكككوع ت تحد د .1

 م(.2014/2015)العامة ( من  تاب العلوم الخصانص ال ي يانيةالثالثة )
 الم اهيم لدى طالبا  قياس مسااااااااااااااتوى  إلى ابختبار يهد  : الخت     ا   هدف تحد د .2

 .ل  وحدة الخصانص ال ي يانية للمادة األساس سابع الصف ال
أما  قياسها  المراد لألهدا  النسبية األو ان تو يع تم بحيث : ه    و صف ت جدول تحد د .3

 ل  به تحظى الذي ابهتمام تع س نسبية أو ان إعطاء لتم المحتوى  لموضوعا  بالنسبة
 .م اهيماليوضح جدوا المواص ا  بختبار  (4.3) والجدوا عملية التدريس 

 

 (4.3جدول )
 جدول  و صف ت  خت       ف هيم  

 

 : الختي  ية   ق ود إعد د. 4
واعتمد  المجاا  هذا ل  وغيرها بابطالس على الدراسا  وابختبارا  السابقة قام الباحث

 من ابختيار نمط اختيار تم سااااابق مما وبابسااااات ادة  ( م هوما  33الت  تضااااامن  ) الم اهيم قانمة
 لقط منهااا واحااد باادياال بااداناال  أربعااة متعاادد ذي من ابختيااار نوس من بناادا   40بناااء  ل  متعاادد

 لمحتوىا

  وثقلها النسبي توزيع أسئلة االختبار
 المجموع

 18 %التحليل   %15الت بيق   %32الفه    %35التذكر  

عدد 

 األسئلة

% 

 للتكرار

عدد 

 األسئلة

% 

 للتكرار

عدد 

 األسئلة

% 

 للتكرار

عدد 

 األسئلة

% 

 للتكرار

عدد 

 األسئلة

% 

 للتكرار

الفصل 

 األول
4 % 10 3  % 8 2 % 5 1 % 2 10 % 25 

الفصل 

 الثاني
6 % 15 8 % 20 2 % 5 3 % 8 19 % 48 

الفصل 

 الثالث
4 % 10 2 % 4 2 % 5 3 % 8 11 % 27 

 100% 40 18 % 7 %15 6 %32 13 %35 14 المجموع



 
 

 83 

  

من  النمط هذا على الباحث اختيار وقع ولهذا  اساااااتخداما وأكثرها أنسااااابها يعتبر صاااااحيح  والذي
ولة هوسااااااااا الدراساااااااااية  المادة محتوى  من  بيرة لعينة تغطيته من النمط هذا به يتمي  لما األسااااااااانلة

 .وثباته صدقه معامل  وارت اس  المصحح ذاتية من وخلو  تصحيحه 

 :  ت  ية  أل و   الختي  ية   ق ود صي غة ع د     حث   عى وقد
 .الغموض من وخالية ومحددة وواضحة اللغوية الناحية من سليمة البنود تكون  أن .1
 (.تحليل تطبيق  لهم  تذ ر ) يقيسه الذي للمستوى  بند  ل انتماء .2
 .طالبا لل والعقل  للمستوى  مناسبة ابختيارية البنود تكون  أن .3
 صحيح. ليها لقط واحد بديل وي ون  المقدمة  مع ومتجانسة واضحة البدانل تكون  أن .4

 

  الخت    تعلي  ت صي غة
تم  وقد ابختبار   راس ل  من صاااااااااااااالة ورقة على واعدادها ابختبار تعليما  صااااااااااااااياغة تم     

رشاااااااادا  اإلجابة المراد ابختبار م ردا  عدد توضااااااايح ابختبار  من الهد  توضااااااايح  عليها  وا 
 طبق وأخيرا   التعليما   صاياغة هذ  عند والوضاوح الساهولة روع  وقد ل راته  عن اإلجابة  ي ية

 .طالبة (48استطالعية عددها ) عينة على لتجريبه األولية صورته ل  ابختبار
 

   صو ة  ألو ية  الخت   
 لقرة لكل (40) على اشااتمل بحيث األولية صااورته ل  ابختبار إعداد تم ساابق ما ضااوء ل      
 ل  صاااااااورتها عرضاااااااها تم ابختبار لقرا   تابة وبعد صاااااااحيح  منها لقط واحد بدانل أربعة لقرة

 آرانهم بسااااااااتطالس ( وذلك5ملحق ) ابختصاااااااااص ذوي  من المح مين من مجموعة على األولية
 :حوا مدى
 لقرة. لكل البدانل صياغة ابختبار ودقة بنود عدد صالحية 
 للمحتوى. ابختبار لقرا  قياسها  تغطية المراد السلو ية لألهدا  ابختبار لقرا  تمثيل 
 الساااااااااابع الصاااااااااف طالبا  لمساااااااااتوى  ولغويا   ومناسااااااااابتها علميا   ابختبار لقرا  صاااااااااحة 

 األساس .
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    ف هيم  خت     تج يب
الصااااااااف الثامن  طالبا من  ةطالب 48 قوامها اسااااااااتطالعية عينة على اال تبار تجريب ت      

 والتميي  الصاااعوبة معامال    بهد  حسااااب الثبا  وحسااااببمدرساااة بنا  رلح اإلعدادية )ج(
 .ابختبار ل قرا 

  الخت    تصحيح  عي  
 ل  المساااااااااتهدلة المهارا  على ابختبار درجا  تو يع تم التصاااااااااحيح  معيار وضاااااااااع عند      

 تكون  وبذلك ابختبار  م ردا  من صااااااااااااااحيحة م ردة لكل واحدة درجة حدد  حيث الدراسااااااااااااااة 
ودرجة الطالبة  بندا  اختباريا   40 من ابختبار يتكون  حيث درجة  40 الكلية لالختبار الدرجة

 . (40   0محصورة بين )

  الخت    تحد د ز ا
 من لإلجابة على ابختبار   ل  وذلك الطالبا  سااااااتغرقهت الذي ال من متوسااااااط حساااااااب تم     

 40بمتوساااااااااط  ابختبار  أسااااااااانلة على ابجابة منالبا  ط أوا خمساااااااااة انتهاء  من خالا تحديد
وذلك دقيقة  84  من ابختبار متوسط ل ان دقيقة  55بمتوسط بعد  طالبا خمسة  دقيقة  وآخر

 حسب المعادلة التالية

 =ز ا إج  ة  الخت   
 ط    ت 5+  توست   ته ء آخ   ط    ت 5 توست   ته ء أول 

2 

  الخت    صدق
يعن   لهو 1997: 254)  )لرج لقياساااااه صااااامم لما ابختبار يقيس أن بالصااااادق  يقصاااااد     
 لما  الصاااادق مؤشاااارا  تعدد   لما وأنه أجلها  من صاااامم الت  التربوية األهدا  تحقيق درجة
 .األداة ل  الثقة  يادة على داب ذلك  ان
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 : الخت    صدق  حس ب   ط ق   ا عدًد      حث  ت ع

 :   حال  ا صدق .1
 األولية الصورة عرض تم   حيثالمح مين صدق خالا من الدراسة أداة صدق من للتأكد     

 وطرق  المناهج بقسااام  التدريس هينة من المتخصاااصاااين األسااااتذة من لالختبار على مجموعة
 وذلك  (5) ملحق وأساااااااتذة مشاااااارل  من عدد على عرضااااااه تم  ما غ ة  جامعا  ل  تدريس
 :يل  مما التأكد بهد 
 أجله من الموضوعة للهد  لقرة  ل تحقيق مدى.  
 ابختبار ل قرا  اللغوية الصياغة صحة مدى.  
 طالبا ال لمستوى  الصياغة مالنمة مدى. 

 المح مون وتم به أوصاااى ما بتعديل وقام الباحث ال قرا  بعض تعديل إلى المح مون  أشاااار وقد
 لقرة.( 40) من صورته النهانية ل  ابختبار إخراج النهاية ل 

 

 :  د خل   التس ق صدق .2
 اساااااتطالعية عينة من خالا تطبيقه على لالختبار الداخل  ابتسااااااق صااااادق من تم التحقق     
 معامال  بحساب الدراسة عينة ألراد خارج من من طالبا  الصف الثامن ةطالب 48من  م ونة

 الجدوا يبين  ماابختبار   إليه ل  تنتم  الذي البعد ودرجة لقرة  ل درجة بين ابرتباط
(4.4). 
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 (4.4) جدول
  ع  الت  ال ت  ط  ك  ف  ة  ا   ف   ت  ع د جة    ج ل   ذي   ت   إ يه 

 

 قم 
   ف  ة

 ع    
  ال ت  ط

 قم 
   ف  ة

 ع    
  ال ت  ط

 قكككككككككككم 
   ف  ة

 ككككككعكككككك  كككككك  
  ال ت  ط

1. 0.429** 14. 0.643** 27. 0.474** 

2. 0.607** 15. 0.485** 28. 0.574** 

3. 0.556** 16. 0.266 29. 0.411** 

4. 0.265 17. 0.601** 30. 0.508** 

5. 0.707** 18. 0.646** 31. 0.551** 

6. 0.494** 19. 0.495** 32. 0.547** 

7. 0.441** 20. 0.621** 33. 0.668** 

8. 0.434** 21. 0.493** 34. 0.341* 

9. 0.405** 22. 0.569** 35. 0.476** 

10. 0.463** 23. 0.180 36. 0.453** 

11. 0.463** 24. 0.539** 37. 0.471** 

12. 0.162 25 0.548** 38. 0.571** 

13. 0.378** 26. 0.450** 39. 0.657** 

    40. 0.588** 

 (**)  0.05د  ة ع د  ستوى دال ة  (*ك  )   0.01دال ة د  ة ع د  ستوى  
 

 ( جدو ية  قي ة   )ع د ( 05.0 ستوى دال ة تس وي )(0.257). 

 ( 01.0(   جدو ية ع د  ستوى دال ة ) قي ة تس وي )(0.393).                                                                                           

الدرجة  مع دالة ارتباطا  حقق  ابختبار لقرا  جميع أن (4.4) الجدوا من يتضااااااااااح     
 -4) عدا ال ترا  التالية (0.05)ومساااتوى  (0.01مساااتوى ) عند إليه تنتم  الذي للمجاا الكلية
( لم تحقق ارتباطا  دالة مع الدرجة الكلية للمجاا الذي تنتم  إليه وبالتال  تم 23 -16 -12

بابتساااااااق  يتسااااااام بصاااااااورته النهانية ابختبارحذلها من الصاااااااورة النهانية لالختبار  وبذلك ي ون 
 ( لقرة.36ويتكون من ) الداخل 
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 ما  إليه ينتم  الت  لالختبار الكلية بالدرجةدرجة  ل مجاا  ارتباط معامل حساااااب وقد تم      
 : (4.5يوضح الجدوا )

 (4.5) جدول
   كلية   د جة  ع   ف هيم  ج الت  خت       ت  ط ت 

  ع     ال ت  ط    ج ل
 0.929   تذال 
 0.859   فهم
 0.646   تطق ق
 0.824   تحل  

 

 الدرجة مع دالة حقق  ارتباطا  لالختبار المجاب  الم ونة ( أن4.5) الجدوا من يتبين      
 عند إحصاااااني ا دالة وجميعها-0.929) 0.646بين ) ابرتباطا  تراوح  وقد لالختبار  الكلية

 (.0.01) مستوى 

  :  صعو ة  ع    .1
ابختبار  أسااانلة من ساااؤاا  ل على أجابوا للذين المنوية النسااابة" الصاااعوبة بمعامل يقصاااد     
 على أجابوا الذين ولر  مجموعتين  إلى طالبا ال درجا  تقسااااايم تم لقد ولذلك خاطنة  إجابة

 ولقا الصعوبة معامل إيجاد ثم صحيحة  إجابة السؤاا على أجابوا والذين خاطنة  السؤاا إجابة
 :(79: 1997)ال وبع  وب ر  المعادلة التالية 

 = ص( )م   صعو ة  ع   
 عدد  الج   ت   خطأ

 + عدد  الج   ت   خطأ عدد  الج   ت   صحيحة
 

تبدأ  بحيث صااااااااااعوبتها  ل  متدرجة تكون  أن يجب ابختبار لقرا  أن العلماء ويرى 
( 0.80 - 0.20بين ) صعوبتها قيمة تتراوح وبالتال  الصعبة  بال قرا  وتنته  السهلة بال قرا 
 .(2002)ملحم   (0.50حدود ) ل    ل ابختبار صعوبة متوسط معامل ي ون  بحيث
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 :  ت   ز  ع    .2
 التالية  المعادلة ولق ابختبار  لقرا  من لقرة لكل التميي  معامل حساب تم
 

 =  ت   ز  ع   
 عدد  إلج   ت   صحيحة ف     ج وعة   د ي  -عدد  إلج   ت   صحيحة ف     ج وعة   علي 

  صف عدد  ألف  د ف     ج وعت ا

 .ابختبار لقرا  من لقرة لكل والتميي  الصعوبة معامال  يبين (4.6) والجدوا

 (4.6جدول )
    ف هيم  ع  الت   صعو ة و  ت   ز الخت           

 قككككككككككم 
   ف  ة

 كككككعككككك  ككككك  
   صعو ة

 ككعككككك  ككككك  
   ت   ز

 قككككككككككككم 
   ف  ة

 ككككككعكككككك  ككككك  
   صعو ة

 كككعككككك  ككككك  
   ت   ز

 قككككككككككككككككم 
   ف  ة

 ككككعككككك  ككككك  
   صعو ة

 عككككك  ككككك  
   ت   ز

1. 0.64 0.42 13. 0.74 0.50 25. 0.47 0.58 

2. 0.53 0.67 14. 0.66 0.50 26. 0.23 0.50 

3. 0.68 0.42 15. 0.40 0.75 27. 0.36 0.33 

4. 0.36 0.75 16. 0.49 0.50 28. 0.64 0.58 

5. 0.72 0.50 17. 0.30 0.75 29. 0.68 0.83 

6. 0.47 0.58 18. 0.62 0.50 30. 0.72 0.33 

7. 0.68 0.50 19. 0.49 0.75 31. 0.62 0.58 

8. 0.51 0.58 20. 0.62 0.58 32. 0.47 0.42 

9. 0.66 0.67 21. 0.45 0.67 33. 0.32 0.42 

10. 0.68 0.42 22. 0.49 0.50 34. 0.64 0.42 

11. 0.45 0.50 23. 0.30 0.50 35. 0.60 0.83 

12. 0.45 830. 24. 0.55 0.58 36. 0.74 0.42 

 0.53التمييز = متوسط معامل  0.55 توست  ع      صعو ة = 

تم ترتيب درجا   ابختبار  لقرا  من لقرة  ل تميي  معامل على الباحث يحصاااااال ولك      
 مجموس من (25%) وضاااااااااااااام  علياال األولى المجموعةالطالبا  ل  ابختبار تنا ليا   وأخذ 

 وضاام  دنياال الثانية والمجموعة ابختبار  ل  الدرجا  أعلى على نحصاال الذين من الطالبا 
 ويرى  ابختبار  على الدرجا  أدنى علىن حصاااااااال الذين من الطالبا  مجموس من  (%25)

 ذلك ارت ع معامل التميي  عن  لما وأنه (0.25)عن  يقل أب يجب التميي  معامل أن العلماء
 متوساااااط أن (4.10) الجدوا من ويتضاااااح  :171)1998وعليان   ألضااااال )ال يود  ان   لما
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 ابختبار لقرا  تميي  ا درجمتوسااااااط  (  وأن0.55)يساااااااوي  ابختبار لقرا  صااااااعوبة ا درج
المقبوا لمعامال   المستوى  ضمن تقع ابختبار لقرا  جميع أن إلى يشير (  مما0.53) يساوي 

  .والتميي  الصعوبة

  الخت    ث  ت .3
 مرة طالبا ال ن س على تطبيقه أعيد إذا تقريبا ن ساااااااها النتانج ابختبار يعط  أن به ويقصاااااااد       
 ابختبار إجراء مرا  بين األلراد عالما  بين ارتباط معامل بأنه إحصاااااااااااااااانيا عنه ويعبر ثانية

ابختبار بطرق  ثبا  معامل الباحث بحسااااااااب وقام(  144: 1999 وآخرون  الظاهر (المختل ة
 :مختل ة

 :   صفية   تجزئة ط ي ة .أ
األسااااااااااااانلة ذا  األرقام ال ردية  واألسااااااااااااانلة ذا  ) ينأج   ىحيث تم تج نة لقرا  ابختبار إل       

ودرجا  األساااااانلة     ثم تم حساااااااب معامل ابرتباط بين درجا  األساااااانلة ال ردية(األرقام ال وجية
معامل ابرتباط =  م تصااااااحيح معامل ابرتباط بمعادلة ساااااابيرمان براون اااااااااااااااااااااال وجية  وبعد ذلك ت

معامل ابرتباط بين درجا  األساااااااااااااانلة ال ردية R حيث          :   ولقا للمعادلة التالية المعدا
وتم الحصوا على النتانج الموضحة ل  (  481: 2010)أبو عالم    ودرجا  األسنلة ال وجية

 (.4.7)جدوا 

 (4.7جدول )
  خت       ف هيمط ي ة   تجزئة    صفية   ي   ث  ت  ت ئج  
  ع      ث  ت  ع     ال ت  ط عدد   ف   ت    ج ل

 0.937 0.881 36   د جة   كلية

 ولقااا لطريقااة التج نااة النصاااااااااااااا يااة بلغ( أن قيمااة معاااماال الثبااا  .74يتبين من جاادوا رقم )      
 وه  تعتبر قيمة مرت عة تدلل على قوة ابختبار وثباته.  (0.937)
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   20  يتش  دسوا  الود   ع د ة .ب

  والجدوا 20 ريتشاردسون   ودر معادلة باستخدام ابختبار ثبا  الباحث بحساب قام     
 .20( يوضح نتانج معادلة  ودر ريتشاردسون 4.8)
 

 
 ن:أحيث 

 kعدد لقرا  ابختبار = 
jP=  السؤااعدد ألراد العينة الذين أجابوا عن j صحيح. بش ل 
jq=  السؤااعدد ألراد العينة الذين لم يجيبوا عنj صحيح. بش ل 
2δ = العينة الذين أجابوا عن لقرا  ابختبار.التباين لجميع درجا  ألراد 

 (4.8  جدول  قم )
  20  ع      ث  ت  ط ي ة الود   يتش  دسوا 

عدد    قي ا
   ف   ت

 توست 
   د ج ت

ت   ا 
 20  ع    الود   يتش  دسوا    د ج ت

 0.890 62.77 16.23 36    ف هيم  خت    

 لصاااااحة الباحث يطمنن من الثبا  عالية بدرجة يتمتع ابختبار أن سااااابق مما ويتضاااااح       
 ال علية العينة ألراد على ابختبار للتطبيق صااالحية وتظهر عليها الحصااوا ساايتم الت  البيانا 
 (.3وبذلك أصبح ابختبار بصورته النهانية ملحق ) .للدراسة

 :  خت     ه   ت   تفال   فوق    ع ف : ث ً ث 
 التالية: للخطوا  ولقا   المعرل  لوق اختبار مهارا  الت  ير  بنعداد الباحث قام

 

 : الخت     ا   هدف تحد د .1
لدى طالبا  الصااف السااابع األساااساا  والمتمثلة لوق المعرل  مهارا  الت  ير مسااتوى  قياس    
 مراقبة والتح م  التقييم(.ال )التخطيط ل  
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 ق  ء ق ئ ة  ه   ت   تفال   فوق    ع ف . .2
السااااااااااااااابقةا لبناء قانمة عدد من الدراسااااااااااااااا  ة و التربوييا  الباحث بالرجوس لألدبقام     

   ٌل منها على مهارا  لرعية تحتوي  رنيساااااااااية وتم اساااااااااتخالص ثالث مهارا  المهارا 
وتم تحديد أهم المهارا  ال رعية  معلم  ومعلما  مادة العلوم  من عددعرضاااااااااااااا  على 

ومن   لمساااااتوى الطالبا  والوحدة موضاااااوس الدراساااااة وأكثرها مالنمة كل مهارة أسااااااسااااايةل
من المهارا  الثالث )التخطيط  المراقبة تحديد الو ن النسااااااااااااب  لكل مهارة خالا ذلك تم 

  والتح م  التقييم(

 ق  ء  خت     ه   ت   تفال   فوق    ع ف . .3
 منها: المصادر من مجموعة على لوق المعرل اختبار مهارا  الت  ير  بناء ل  ابعتماد تم   

 الت  ير لوق المعرل  الت  تم بناؤها. مهارا قانمة  -أ
( 2013) أبو ندى( و 2014) الساااااااااابقة مثل دراساااااااااة أبو هنطش واألبحاث الدراساااااااااا  -ب

 .( وغيرهم2009) السعودودراسة أبو 
 .ل  العلوم واجب تنميتهامهارا  الال تحديدوالمتخصصين ل   الخبراء آراء -ج

 

  : الختي  ية   ق ود إعد د .4
  لما يتمي  به هذا النمط إلعداد ابختبار متعدد من ابختيار نمطالباحث  اختار     

من تغطيته لعينة  بيرة من محتوى المادة الدراساااية  وساااهولة تصاااحيحه  وخلو  من ذاتية 
 .المصحح  وارت اس معامل  صدقه وثباته

  الخت    تعلي  ت صي غة .5
تم  وقد ابختبار   راس ل  من صااااااالة ورقة على وا عدادها ابختبار تعليما  صاااااااياغة تم
رشاااااااادا  اإلجابة المراد ابختبار م ردا  عدد توضااااااايح ابختبار  من الهد  توضااااااايح  عليها  وا 

 .التعليما  صياغة هذ  عند والوضوح السهولة روع    وقدل راته عن اإلجابة  ي ية
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   صو ة  ألو ية  الخت    .6
 ( لقرة لكل27) على اشااتمل بحيث ابولية صااورته ل  ابختبار إعداد تم ساابق ما ضااوء ل      
 ل  صاااااااورتها عرضاااااااها تم ابختبار لقرا   تابة وبعد صاااااااحيح  منها لقط واحد بدانل أربعة لقرة

 آرانهم بسااااااااتطالس وذلك (5ملحق )ابختصاااااااااص  ذوي  من المح مين من مجموعة على األولية
 :حوا مدى
 ابختبار. بنود صالحية 
  البند ابختباري لمهارا  الت  ير لوق المعرل مدى انتماء. 
 ولغويا . علميا ابختبار وبدانلها لقرا  دقة وصحة 
   الت  ير لوق المعرل مناسبة األو ان النسبية لمهارا. 
 السابع األساس . الصف طالبا  لمستوى  ال قرا  مناسبة 

 أوصاى ما بتعديل الباحثوقام  ال قرا  بعضالصااياغة ل   تعديل إلى المح مون  أشااار وقد     
( 2لقرة ملحق )( 27)من  صااااااااااااااورته النهانية ل  ابختبار إخراج النهاية ل  المح مون وتم به

حياااث تم  على لقرا  ابختباااار لوق المعرل ( يوضااااااااااااااح تو يع مهاااارا  الت  ير 4.9والجااادوا )
 .المح مينالمعلما  والمشرلين وبابستعانة بآراء ضم  عدد من رشة عمل تحديدها بعد إجراء و 

 (4.9جدول )
 على ف   ت  الخت    فوق    ع ف توزيع  ه   ت   تفال   

 الفقراتتوزيع  عدد الفقرات الوزن النسبي المهارة

 13-1 13 %48.7   تخطيت
 22-14 9 %33.3      ق ة و  تحالم

 27-23 5 %19   ت  يم

   تفال   فوق    ع ف  خت     ه   ت  تج يب .7
ة من طالبا  الصاااااف الثامن ( طالب48) قوامها اساااااتطالعية عينة علىاال تبار  تجريب ت      

 وحساااااااب ابختبار ل قرا  التميي    بهد  حساااااااب معامال بنا  رلح اإلعدادية )ج(مدرسااااااة ب
 .ابختبار لقرا  صدق
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  الخت    تصحيح  عي   .8
 ل  المساااااااااااتهدلة المهارا  على ابختبار درجا  تو يع تم التصاااااااااااحيح  معيار وضاااااااااااع عند     

 تكون  وبذلك ابختبار  م ردا  من صااااااااااااااحيحة م ردة لكل واحدة درجة حدد  حيث الدراسااااااااااااااة 
  ودرجة الطالبة بندا  اختباريا   27 من ابختبار يتكون  حيث درجة  27 الكلية لالختبار الدرجة

 .(27  0محصورة بين )
 

  الخت    ز ا .9
 من لإلجابة على ابختبار   ل  وذلك البا الط سااااااتغرقهت الذي ال من متوسااااااط حساااااااب تم     

 40بمتوساااااااااط  ابختبار  اسااااااااانلة على ابجابة من ا طالب أوا خمساااااااااة انتهاء  من خالا تحديد
 .دقيقة 45  من ابختبار متوسط ل ان دقيقة  50بمتوسط بعد  طالبا خمسة  دقيقة  وآخر

 =ز ا إج  ة  الخت   
     تط 5+  توست   ته ء آخ   ط    ت 5  ته ء أول   توست

2 

   صو ة    ه ئية  الخت    .10
 :يل   ما اإلحصانية الخطوا  من بعدد الباحث قام ابختبار لقرا  لتحليل     

 :   حال  ا صدق .أ
 الصورة عرض تم حيث المح مين  صدق خالا من الدراسة أداة صدق من للتأكد     
 ل  دريسالت وطرق  المناهجب المتخصصين من األساتذة على مجموعة لالختبار األولية

 ذوي خبرة ملحق علوم وأسااااااتذة مشااااارل  من عدد على عرضاااااه تم  ما غ ة  جامعا 
 :يل  مما التأكد بهد  وذلك  (5)

 أجله. من الموضوس للهد  لقرة  ل تحقيق مدى 
 الطالبا ابختبار ومستوى  ل قرا  اللغوية الصياغة صحة مدى. 
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  : الخت    صدق .ب
 لهو 1997: 254).  لرج (لقياسااه صاامم لما ابختبار يقيس أن بالصاادق  يقصااد     

 مؤشااارا  تعدد   لما وأنه أجلها  من صااامم الت  التربوية األهدا  تحقيق يعن  درجة
ا الباحث األداة  واتبع ل  الثقة  يادة على داب ذلك  لما  ان الصاااادق  الطرق  من عدد 
 ابختبار. صدق لحساب

 :  د خل   التس ق صدق .2
ابختبار   إليه ل  تنتم  الذي البعد ودرجة لقرة  ل درجة بين ابرتباط معامال  تم حساب     
 .(4.4) الجدوا يبين  ما

 (4.10)جدول 
  ع  الت  ال ت  ط  ك  ف  ة  ا ف   ت  ع د جة    ج ل   ذي ت ت   إ يه 

 

    ج ل
 قكككككككم 
   ف  ة

 كككككعككككك  ككككك  
    ج ل  ال ت  ط

 قكككككككم 
   ف  ة

 كككككعككككك  ككككك  
    ج ل  ال ت  ط

 قكككككككم 
   ف  ة

 كككككعككككك  ككككك  
  ال ت  ط

ط
طي
خ
لت
ا

 

1. .481**0 

ط
طي
خ
لت
ا

 

10. .639**0 

ة 
قب
را
لم
ا

كم
ح
لت
وا

 

19. 0.528** 

2. .513**0 11. .495**0 20. .585**0 

3. .371*0 12. .393**0 21. .567**0 

4. .349*0 13. .601**0 22. .465**0 

5. .509**0 

كم
ح
لت
وا
ة 
قب
را
لم
ا

 

14. .585**0 

يم
قي
لت
ا

 

23. .645**0 

6. .463**0 15. .535**0 24. .579**0 

7. .291*0 16. .503**0 25. .523**0 

8. .538**0 17. .681**0 26. .444**0 

9. 0.501** 18. 0.561** 27. 0.573** 

 (**)  0.05د  ة ع د  ستوى دال ة  (*ك  )   0.01دال ة د  ة ع د  ستوى                                                                                                     
 ( جدو ية  قي ة   )ع د ( 05.0 ستوى دال ة تس وي )(0.257). 

 قي ة ( ( جدو ية ع د  ستوى دال ة   )01.0 تس وي )(0.393).                                                                                           

الدرجة  مع دالة ارتباطا  حقق  ابختبار لقرا  جميع أن (4.10) الجدوا من يتضااااااااح     
 أن على يدلل مما (0.05) ومسااااااااتوى  (0.01) مسااااااااتوى  عند إليه تنتم  الذي للمجاا الكلية

 .بابتساق الداخل  يتسم ابختبار
 الكلية الدرجة مع لوق المعرل مجاب  اختبار مهارا  الت  ير  ارتباطا  تم بحساااااب  ما     

 .(4.11يبينه الجدوا )  ما لالختبار
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 (4.11)جدول 
   كلية   د جة  ع   تفال   فوق    ع ف  خت     ه   ت   ج الت   ت  ط ت

  ال ت  ط  ع       ج ل م
 0.900   تخطيت .1
 0.838      ق ة و  تحالم .2
 0.813   ت  يم .3

 مع دالة حقق  ارتباطا  لالختبار المهارا  الم ونة أبعاد أن (4.11) الجدوا من يتبين     
 دالة وجميعها - 0.900) 0.813)بين  ابرتباطا  تراوح  وقد لالختبار  الكلية الدرجة

 0.00) .دبلة ) مستوى  عند إحصاني ا

 : الخت    ث  ت .3
األداة  ن س باسااتخدام القياس تكرار عند النتانج ن س على الحصااوا" ابختبار بثبا  يقصااد     

ابختبار بطرق  ثبا  معامل بحساب الباحث قام وقد 1997: 120) األغا  (الظرو  ول  ن س
 مختل ة. 
 :   صفية   تجزئة ط ي ة -أ

األسااااااااااانلة ذا  األرقام ال ردية  واألسااااااااااانلة ) ينأج   ىابختبار إلحيث تم تج نة لقرا      
    ثم تم حسااااااااااااااااب معامل ابرتباط بين درجا  األساااااااااااااانلة ال ردية(ذا  األرقام ال وجية

الحصاااااااااوا على النتانج وتم لذلك اساااااااااتخدام معادلة جتمان و  ودرجا  األسااااااااانلة ال وجية 
 (.4.12)الموضحة ل  جدوا 

 (4.12جدول )

  الخت    ط ي ة   تجزئة    صفية   ي   ث  ت وضح  ت ئج 

  ع      ث  ت  عدد   ف   ت   قي ا

 0.825 27 مهارا  الت  ير لوق المعرل اختبار 
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( Guttman) جتماااانقيماااة معاااامااال ابرتبااااط  ( يتبين لناااا أن4.12من خالا الجااادوا رقم )     
 ون يقابل للتو يع  و  (2) ل  صاااااااااورته النهانية  ما ه  ل  الملحق المقياس ون يبذلك   مرت ع 

األداة   ممااا يجعلهااا على ثقااة تااامااة بصااااااااااااااحااة ابختبااارالباااحااث قااد تااأكااد  من صااااااااااااااادق وثبااا  
 .واختبار لرضياتها  أسنلة الدراسة عنواإلجابة   وصالحيتها لتحليل النتانج المستخدمة 

 20  يتش  دسوا  الود   ع د ة -ب

 
 أا:ح ث 

 k= عدد لقرا  ابختبار 
jP=  السؤاا عدد ألراد العينة الذين أجابوا عنj صحيح. بش ل 
jq=  السؤااعدد ألراد العينة الذين لم يجيبوا عنj صحيح. بش ل 
2δ =.التباين لجميع درجا  ألراد العينة الذين أجابوا عن لقرا  ابختبار 

 (4.13  جدول  قم )
  20  يتش  دسوا  ع      ث  ت  ط ي ة الود  

عدد    قي ا
   ف   ت

 توست 
   د ج ت

ت   ا 
 20  ع    الود   يتش  دسوا    د ج ت

 ه   ت   تفال   فوق  خت    
    ع ف 

27 12.3 34.716 0.847 

 لصاااااحة الباحث يطمنن من الثبا  عالية بدرجة يتمتع ابختبار أن سااااابق مما ويتضاااااح       
 ال علية العينة ألراد على ابختبار للتطبيق صااالحية وتظهر عليها الحصااوا ساايتم الت  البيانا 
 (.2وبذلك أصبح ابختبار بصورته النهانية ملحق ) .للدراسة
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 :  تج يب قدء قق     تن   ت ض ت
ا      المتغيرا   بعض عن تنجم قد الت  لآلثار وتجنب ا النتانج  ساااالمة على الباحث من حرصااا 

: 1998عالم   )أبو والضااااااااابطة التجريبية المجموعتين طريقة تبنى لقد التجربة  على الدخيلة
71). 
 :يل   ما المتغيرا  ضبط من بالتحقق الباحث قام المجموعتين هاتين ضوء ول 

المجموعتين التجريبية والضابطة تدريس ل بابستعانة بالمعلمة إيمان إعالو     حث ق م .1
طالبا  الصف  وهن ( عام 13-14) أن جميع الطالبا  ل  ن س العمر المعلمة  حيث

ليها تقريب ا الوضع  يتساوى عينة الدراسة من منطقة واحدة الباحث  أخذالسابع األساس   و 
 وهو ما أبر ته  شو  األحواا المدرسية. وابجتماع  ابقتصادي 

   عل ية   ف هيم ف   و  ض  طة   تج يقية    ج وعت ا تك فؤ .2
باسااااااتخدام اختبار  الباحث قام للم اهيم القبل   ابختبار ل  المجموعتين تكالؤ من للتحقق     

ل  المجموعة الضابطة وبين متوسط  للمقارنة بين متوسط درجا  الطالبا    لعينتين مستقلتين
 (. 4.14ل  المجموعة التجريبية ل ان  النتانج  ما يوضحها الجدوا )البا  درجا  الط

 (4.14)جدول 
ف     ج وعت ا   ض  طة   ط    ت   ت ئج  خت    )ت(  ل     ة ق ا  توسط  د ج ت

  ف هيم  ل    قل  خت   ف   الو  تج يقية 

     ف هيم خت    

    ج وعة   ض  طة
39 =n 

    ج وعة   تج يقية
41 = n قي ة (t) 

    حسو ة
  ككك كككيككك كككككة 
  الحت   ية 

  دال ة 
   توسكككككت   إلحص ئية

   حس ق 
 ال ككحكك  ف 

    عي  ي 
   توسكككككت 
   حس ق 

 ال ككحكك  ف 
    عي  ي 

 1060. 1.635 1.897 4.00 2.299 4.77 التذكر

 د  ة ع دغ   
0.05 

 0.735 0.340 1.513 2.90 1.724 3.03 الفهم

 0.699 0.388 1.120 1.54 1.287 1.64 التطبيق

 0.709 0.375 1.321 2.17 1.337 2.28 التحليل

 0.241 1.181 4.206 10.61 4.186 11.72 الدرجة الكلية

  1.671 ( تس وي وع د  ستوى دال ة ) 78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية . 
  2.390( تس وي وع د  ستوى دال ة ) 78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية . 

 

05.0

01.0
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 الم اهيم بختبار التطبيق القبل  ل  الحساااااااااب  المتوسااااااااط ( أن4.14يتبين من الجدوا )
وأن   (10.61) يساااااوي  تجريبيةالللعينة  الحساااااب  والمتوسااااط( 11.72) يساااااوي  ضااااابطةال للعينة
( الجدولية الت  تساااااااااااااوي t( وه  أكبر من قيمة )1.181( المحسااااااااااااوبة والت  تساااااااااااااوي )tقيمة )

وق (  مما يدلل على عدم وجود لر           ( ومساااااااااتوى دبلة )78( عند درجة حرية )1.676)
ذا  إحصاااااااااانية بين متوساااااااااطا  المجموعتين الضاااااااااابطة والتجريبية ل  ابختبار القبل  وبالتال  

 .للم اهيم ي ون الباحث قد تحقق من شرط تكالؤ المجموعتين ل  ابختبار القبل 

 .فوق    ع ف  ه   ت   تفال    ف  و  ض  طة   تج يقية    ج وعت ا تك فؤ .3
 قااااامالت  ير لوق المعرل   لمهااااارا  القبل  ابختبااااار ل  المجموعتين تكااااالؤ من للتحقق    

ل   الطالبا باساااااااااااتخدام اختبار " " لعينتين مساااااااااااتقلتين للمقارنة بين متوساااااااااااط درجا   الباحث
ل  المجموعة التجريبية ل ان  النتانج  ما  الطالبا درجا   وبين متوساااااااطالمجموعة الضاااااااابطة 

 (. 4.15يوضحها الجدوا )
 (4.15جدول )

ف     ج وعت ا   ض  طة   ط    ت   خت    )ت(  ل     ة ق ا  توسط  د ج ت ت ئج 
   ه   ت   تفال   فوق    ع ف     قل  خت   ف   الو  تج يقية 

 
    ه  ة

    ج وعة   ض  طة
39 =n 

    ج وعة   تج يقية
41 = n قي ة (T) 

    حسو ة
  ككك كككيككك كككككة 
  الحت   ية 

  دال ة 
   توسكككككت   إلحص ئية

   حس ق 
 ال ككحكك  ف 

    عي  ي 
   توسكككككت 
   حس ق 

 ال ككحكك  ف 
    عي  ي 

 9230. 0.097- 1.913 5.12 2.185 5.26 التخطيط

د  ة غ   
 0.05 ع د

 4220. 8070. 1.942 2.93 1.697 3.26 المراقبة والتحكم

 0.699 0.388 9250. 1.46 7770. 1.77 التقييم

 2820. 1.083 3.203 9.51 3.154 10.28 الدرجة الكلية

  1.671 ( تس وي وع د  ستوى دال ة ) 78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية . 
  2.390( تس وي وع د  ستوى دال ة ) 78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية . 

 بختبار مهارا  القبل  التطبيق ل  الحسااااااااااااااااب  ( أن المتوسااااااااااااااط4.13يتبين من الجدوا )     
 القبل  التطبيق ل  الحسااااااااب  والمتوساااااااط (9.51التجريبية يسااااااااوي ) للعينة لوق المعرل الت  ير 
( المحسااااااااااوبة والت  تساااااااااااوي t( أن قيمة )10.28يساااااااااااوي ) الضااااااااااابطة للعينة المهارا  بختبار

05.0

05.0

05.0
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 78( عنااد درجااة حريااة 1.083( الجاادوليااة الت  تساااااااااااااااااوي )t( وه  أكبر من قيمااة )-1.588)
مما يدلل على عدم وجود لروق ذا  إحصااااااااانية بين متوسااااااااطا    (          ومسااااااااتوى دبلة )

المجموعتين الضااااااابطة والتجريبية ل  ابختبار القبل  وبالتال  ي ون الباحث قد تحقق من شاااااارط 
 بختبار مهارا  الت  ير لوق المعرل . تكالؤ المجموعتين ل  ابختبار القبل 

 دبلة ذا  لروق  توجد ب أنه للباحث يتضاااااااح  ضككككك ت    قل   الخت   يا   ت ئج ضكككككوء ف      
 أن أي أعال  الموضااحة المتغيرا  ل  الضااابطة والمجموعة التجريبية بين المجموعتين إحصااانية

 .المعالجة لتطبيق الباحث يطمنن بدور  وهذا المتغيرا  تلك ل  المجموعتين متكالنتان

  و د   د  سة 
 .الكتاب الت اعل  .1
 دليل المعلم وأوراق العمل. .2

 :   كت ب   تف عل .أوالً 
 قامودراستها   المذ ورة ل  اإلطار النظري  يم التعليمبعد ابطالس على نماذج تصم     

 نموذج تصميم مقترح للكتاب الت اعل .  بنعداد الباحث

     وذج     ت ح  ا قق      حث.   ح  تص يم   كت ب   تف عل  وفق 

   تحل  :  .1
مجموعة من العمليا  التحليلية حسااااااااااااب ما هو موضااااااااااااح تضاااااااااااامن  هذ  المرحلة تن يذ 

 بالتال :
 ":    ئيةو  ع ليةخص ئص    تعل  ا "  تحل    -أ

الطالبا  اللوات  سيدرسن بواسطة الكتاب الت اعل  هن طالبا  الصف السابع      
  واللوات  تتراوح أعمارهن 2015/2016األسااااسااا  بمحالظة رلح ل  العام الدراسااا  

حسااااب مسااااتويا  النضااااج العقل  لدى بياجيه نجد أن الطالبا  و  عام  14-13بين 
ل  هذا السااااان تتوا ن لديهن عمليا  التمثيل والمواءمة والت  توصااااالهن إلى مساااااتوى 

قادرا  على اساااااااااتخدام الت  ير ابساااااااااتدبل   صااااااااابحنعال  من التوا ن المعرل   وي

05.0
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المتضمنة ل  موقف والت  ير العلم    وتتطور لديهن القدرة على تخيل ابحتماب  
جميعهن يمتلكن المهارا     وأيضاااااا  مشااااا ل قبل أن يقدم الحلوا العلمية لهذا الموقف

ويتمتعن ب امل حواسااااااهن بشاااااا ل طبيع    األساااااااسااااااية لالسااااااتخدام جها  الحاسااااااوب
 يؤهلهن بستخدام الكتاب الت اعل  بطريقة سليمة.

 تحد د  الحتي ج ت   تعلي ية  ا   كت ب   تف عل . -ب
ل  ضااااوء التطور المتسااااارس والهانل ل  المعرلة والمجاا التكنولوج   وظهور       

الكثير من األدوا  والوساااااااااااااااانل التكنولوجية الت  تسااااااااااااااااعد المعلمين ل  توصاااااااااااااايل 
المعلوما  وتقريب سبل ال هم للطالب  والطالب ل  اكتساب المعلوما  والعديد من 

أن مادة العلوم تحتوى على الكثير من  المهارا  عن طريق التعلم الذات   و ما نعلم
الم اهيم العلمية المجردة وتحديدا  الم اهيم والعديد من التجارب واألنشااااااااااااااطة العلمية  
نجد أن الكتاب المدرساااااااا  بصااااااااورته الورقية الحالية لم يعد  اليا  بالقدر الكبير لتلبية 

والم اهيم  رغبا  الطالب واشااااااااباس ميولهم وشااااااااغ هم للمعرلة واكتساااااااااب المعلوما  
متسااااااااارس للمعرلة بشااااااااتى بشاااااااا ل طور يتونظرا  ألننا نعيش ل  وسااااااااط  ل ما حولنا 

أنواعها  ان ببد أيضاااااااااااااااا بجانب تنمية المعرلة النظرية تنمية مهارا  الت  ير لدى 
طلبتناااا والت  منهاااا مهاااارا  الت  ير لوق المعرل  لماااا لهاااا دور ل  تنمياااة قااادراتهم 

علم  لمن هنا بر   الحاجة لضاااااااااارورة إعداد الكتاب وتوساااااااااايع مدار هم وبقاء أثر الت
الت اعل  للمسااااااااااهمة ل  حل المشااااااااا ال  الت  ذ ر  ساااااااااابقا   ويسااااااااااعد ل  تطوير 

 ليم لمادة العلوم العامة ب  اءة.وتحقيق أهدا  التع

 :تحل       دة   عل ية -ج
ل  هاذ  الخطوة قاام البااحاث بتحليال الماادة التعليمياة الت  ساااااااااااااايتم تادريسااااااااااااااها      

اساااااااااااااتخدام الكتاب الت اعل  وه  وحدة " الخصاااااااااااااانص ال ي يانية للمادة " حيث قام ب
بتحلياال األهاادا  التعليميااة والم اااهيم المتضاااااااااااااامنااة ل  هااذ  الوحاادة  مااا قااام بتحلياال 

 األنشطة والتجارب العلمية وتحليل الصور والرسوما  التوضيحية.
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   حلة   تص يم: .2
الت  اتبعها الباحث ل  ضاااوء المعلوما  تشااامل مرحلة التصاااميم مجموعة من الخطوا  

 المشتقة من المرحلة األولى للنموذج وه   ما يل :

 تحد د  ألهد ف      د تح ي ه   ا توظ ف   كت ب   تف عل . -أ
ل  ضااااوء تحديد ابحتياجا   قام الباحث بصااااياغة األهدا  المراد تحقيقها من     

 توظيف الكتاب الت اعل  وتمثل  ل  هد  عام وأهدا  إجرانية.
 : هدف   ع م  ا توظ ف   كت ب   تف عل   
مهارا  الت  ير لوق المعرل  بمادة العلوم لدى طالبا  الصااف الم اهيم و  تنمية     

 س .السابع األسا
 :ألهد ف  إلج  ئية  
تم تحديد األهدا  اإلجرانية الخاصة ب ل درس وتم عرضها بش ل م صل ل       

 .دليل المعلم بستخدام الكتاب الت اعل 

 تحد د و ختي     وس ئت    تعددة      د توظيفه  ف    كت ب   تف عل :  -ب
بعااد أن قااام الباااحااث بتحااديااد المااادة العلميااة من  تاااب العلوم العااامااة وحاادة "      

الخصانص ال ي يانية للمادة"  وبعد تحليلها وحصر الموضوعا  واألنشطة والتجارب 
الصاااااااور واألشااااااا اا عداد وتجميع قام الباحث بن العلمية المتضااااااامنة ل  هذ  الوحدة 

وها  العملية للتجارب واألنشااااااطة المتضاااااامنة وال يدي والخرانط الم اهمية التوضاااااايحية
وابختبارا   خالا الدروس األساااااااااااااانلة ابختبارية التكوينية ذلك إعداد و   بالمحتوى 

 من الوحدة. الختامية بنهاية  ل لصل 
ناريو  تاب  واضااح يمثل يأصاابح لدى الباحث ساا ول  ضااوء الخطوا  السااابقة      

ل  وتحديد أيقونة خاصااااااااااااااة ب ل نوس من جميع المواد الت  سااااااااااااااتدمج بالكتاب الت اع
المحتوى يدا عليها  وأيضا تم إعادة تسمية جميع المواد باتباس طريقة ترمي  توضح 
رقم الصااااااا حة ونوس المحتوى المعروض وم انها المحدد بالصااااااا حة ومثاا على ذلك 

" ليااادا على أن المحتوى v" حياااث تم إعطااااء الحر "p10v12.2الترمي  التاااال  "
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" تااادا على أناااه ال ياااديو الثاااان  2." تااادا على رقم الصاااااااااااااا حاااة   و"p10لياااديو  و"
بالصااا حة  وه ذا لباق  العناصااار  مع مراعاة  تابة الرم  أيضاااا  على النساااخة ورقية 

 من الكتاب ل  الم ان المحدد له حتى يسهل عملية التجميع ليما بعد.

انتاااج وتصااااااااااااااميم المحتوى وتنظيمااه اتباااس معااايير  عنااد اختياااروقااد راعى الباااحااث      
 (.1الكتاب الت اعل  ملحق رقم )

 تحد د شال    تف ع   ع   طالب  ا خالل   كت ب   تف عل : -ج
يم ن اسااااااتخدام الكتاب الت اعل  مع جميع اسااااااتراتيجيا  التدريس الت  تريدهاا      

 ما هو الحاا بالكتاب  عليمل  عملية الت ةألن الكتاب الت اعل  يعتبر مسااااعد للطالب
 :ي ولرها الكتاب الت اعل ومن أنماط الت اعل الت  الورق . 
 دام الكتاااب الت اااعل  حيااث تقوم  اال طااالبااة باااسااااااااااااااتخاا :ال ردي  اااعاالنمط الت

والت اعل مع محتوياته من ليديوها  وصااااااااااور وأساااااااااانلة اختبارية وغيرها من 
ولقا  لتعليما   مع تولير مسااااحة من الحرية للت اعل بصاااورة لردية محتويا 
 المعلمة.

 أو جها   المعلمة السااااااااااااابورة الذ ية خدمتساااااااااااااالجماع : حيث ت  اعلنمط الت
واألنشاااطة الموجودة بداخله مثل عرض ل  عرض الكتاب الت اعل   العرض
طرق واسااااااااااااااتراتيجيا   توظيفو ثم منااقشااااااااااااااتاه مع الطاالباا   معين محتوى 

 .ولقا  للموقف التعليم مالنمة تدريسية 
   حيااث يتم توظيف النمطين بااآن واحااد  معااا :نمط الت اااعاال ال ردي الجماااع

الطالبا  مشااااهدة تجربة معينة بصاااورة لردية  من مثال  تقوم المعلمة بالطلب
 طلب ثم ما تم مشااااااهدته بمشاااااار ة جميع الطالبا ثم بعد ابنتهاء مناقشاااااة 
الموجودة بالكتاب الت اعل  بصااااورة اط و التابعة للنشااااحل األساااانلة ابختبارية 

للطااالبااا  مثاال  داخاال المجموعااة الواحاادةالت اااعاال أو يم ن أن ي ون  لرديااة 
مع ألراد  المناقشااة الجماعيةثم أو أي محتوى أخر مشاااهدة تجربة أو نشاااط 

 وعة بابستعانة بأوراق العمل وبمتابعة المعلمة.المجم



 
 

 103 

  

  :إل ت ج  حلة   .3
مرحلة التصاااااااااااميم والسااااااااااايناريو الكتاب  يحتوي  مخرجا ل  هذ  المرحلة تم تجميع      

جرانية والوسااااااااانط التعليمية والطرق واألنماط المراد توظي ها بالكتاب  على أهدا  عامة وا 
 إلى مواد مادية ملموسة  ولقا  للخطوا  التالية:الت اعل  

 إ ت ج     وذج  ألو  : .أ
نتاج النموذج األول  باسااااااااااااتخدام برنامج تجميع محتويا  تم       الكتاب الت اعل  وا 

(  Flipbook Creator Professionalمتخصااااااص بنعداد الكتب الت اعلية وهو )
خالا الموقع الرساام  للبرنامج  حيث قام الباحث بشااراء نسااخة الكترونية مدلوعة من

ه ثم ( إليpdfعلى اإلنترن   ومن خالله يتم إضااااااااااالة صاااااااااا حا  الكتاب بصاااااااااايغة )
إضااااااااالة باق  المحتويا  األخرى لصاااااااا حا  الكتاب  ما هو موضااااااااوح بالساااااااايناريو 
الورق  المعد مسااابقا  ل  مرحلة التصااميم مع وضااع أيقونة خاصااة لكل محتوى مرن  

 تدا عليه تم تصميها باستخدام برامج الجرال س  ما سيذ ر بالخطوة التالية.
  ستخد م ق   ج   تص يم   ج  فيال       س ة. .ب

قام الباحث باسااتخدام عدة برامج للتصااميم الجرالي   بجانب البرنامج األساااساا       
 إلعداد الكتاب الت اعل  ومنها ما يل :

 Adobe Photoshop لتصااااااااااااااميم واجهت  الكتاااااب األماااااميااااة والخل يااااة :
 والتعديل على الصور والرسوما  التوضيحية المستخدمة ل  الكتاب.

 Adobe Flash األيقونا  )أيقونة لل يديو  وأيقونة للصاااااااااااااور  : لتصاااااااااااااميم
أيقونة للتجارب ال الشااااااااية  أيقونة لألساااااااانلة ابختبارية(   وأيضااااااااا  تصااااااااميم 

 األسنلة ابختبارية التكوينية والختامية.
 Camtasia Studio:  العلمياااااة  على ال ياااااديوهاااااا لتصااااااااااااااميم والتعاااااديااااال

وليااديوهااا  أنشااااااااااااااطااة وتجااارب الكتاااب  حيااث تم مراعاااة األمور التاااليااة ل  
نتاج ال يديو الخاص بالتجارب واألنشطة العلمية:  تصميم وا 

o يحتوي على اسم التجربة. 
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o الهد  من التجربة. 
o .األدوا  المستخدمة ل  التجربة 
o . إجراءا  التجربة عمليا 
o .نتانج التجربة 

 

   حتوى الكك  اًل تم  ال تهكك ء  ا     وذج  ألو   وع كك     جعككة ف يككة  لتككأكككد  ا  .ت
 ت ث له  ص ي ً 

لكتاب الت اعل   بعد ابنتهاء من الخطوا  السابقة تم تصدير النموذج األول  ل     
 حيث يولر البرنامج تصدير الكتاب الت اعل  بالصيغ التالية: 

 HTML5 واألجه ة المحمولة.: بنسختين ألجه ة الم تبية 
 EXE.الملف التن يذي الذي يعمل على جميع األنظمة التشغيلية : 
 Flash.ملف لالش  يحتاج لمشغل : 
 APP."متوالق مع نظام التشغيل " ماكنتوش : 
 ZIP.الملف مضغوط المحتويا  المتوالق مع نظام األندرويد : 

ألنه يتوالق مع  الة أنظمة  EXE)وقام الباحث بتصااااااااااااااادير الكتاب الت اعل  بصاااااااااااااايغة )     
التشااااااااااغيل  وب يحتاج لبرامج أخرى لتشااااااااااغيله  ويعمل على أقل المواصاااااااااا ا  التشااااااااااغيلية ألجه ة 

 الحاسوب.
و عد  ال ته ء  ا ذ ك ق م     حث قتج يب   كت ب   تف عل  ت ه دً   تطقي ه ف    د  سككككككة      

 وف ً       ل :
 لشااااخصاااا  عدة مرا ا لكشااااف األخطاء تم تجريب الكتاب الت اعل  على المسااااتوى ا

 ومعالجتها وتصحيها.
  تو يع الكتاب على مجموعة من المعلما  بالمدرساااة الت  سااايتم تطبيق الدراساااة ليها

من ضاااااااااااااامنهم المعلمة الت  تقوم باسااااااااااااااتخدام الكتاب الت اعل  ل  تدريسااااااااااااااها وأخد 
 المالحظا  منهم ومعالجتها.

  الدراسة.تجريبه على مجموعة من الطالبا  خارج عينة 
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  إعداد بطاقة تح يم للكتاب الت اعل  وتو يعها على عدد من المح ين المختصاااااااااااااينا
 (.1)ملحقالكتاب الت اعل  المقترح والمصادقة على صالحيته  لتح يم

وبعد ابنتهاء من الخطوا  السابقة تم تطبيق الكتاب الت اعل  لقياس أثر  ل  تنمية      
مادة العلوم على طالبا  الصااااااااااااااف الساااااااااااااااابع بمهارا  الت  ير لوق المعرل  الم اهيم و 

 األساس  بمدرسة بنا  رلح اإلعدادية )ج(.

   ت ويم  .4
 هما: لمرحلتين والتطوير تنقسم عملية التقويم

 .  ت ويم   ج ع     ه ئ   لكت ب   تف عل  .أ
السااااااااابع  لبا  الصاااااااافابعد تطبيق الكتاب الت اعل  على عينة الدراسااااااااة من ط     

األسااااااسااااا  وتحليل نتانج الدراساااااة  تم تحديد الجوانب اإليجابية والسااااالبية ل  الكتاب 
الت ااااعل  من خالا رصااااااااااااااااد آراء الطاااالباااا  والمعلماااة الت  قاااامااا  بتطبيق الكتااااب 
الت اااعل   وتوثيق مالحظاااتهم بغرض تحسااااااااااااااينااه وتطوير  وتالل  نقاااط الضااااااااااااااعف 

 والقصور ليه.
   تف عل .تطق ق   ت ويم   كت ب  .ب

ل  هذ  المرحلة يتم األخذ بعين ابعتبار المالحظا  وتعليقا  وأراء  ل من      
تعامل مع الكتاب الت اعل  من معلمة وطالبا  ومختصااااااااااين  وتطبيق عملية التقويم 

 للكتاب الت اعل .الجمع  النهانية 
وبعد إتمام  الة مراحل التصاااميم التعليم  للكتاب الت اعل   ي ون الكتاب الت اعل  ل  صاااورته   

 النهانية.
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    علم د    إعد د
بعد اطالس الباحث على األدب التربوي ل  مجاا إعداد دليل المعلم  ول  ضاااااااااااااوء الت  ير 

وحاادة  تاادريس العلوم ل  ةمعلماا لمساااااااااااااااااعاادة المعلم دلياال لوق المعرل  ومهاااراتااه  قااام الباااحااث
( ألواال صاااال ا) السااااابع األساااااساااا  للصااااف العامة تاب العلوم  من الخصااااانص ال ي يانية للمادة

 باستخدام الكتاب الت اعل   وقد اشتمل الدليل على:
 . نبذة عن الكتاب الت اعل 

 .نبذة عن الت  ير لوق المعرل  ومهاراته 

 .نبذة عن الم اهيم 

 الخصانص ال ي يانية للمادة والت  تتضمن: خطة التدريس لدروس وحدة 

o .األهدا  العامة للوحدة 

o .األهدا  السلو ية الخاصة ب ل درس 

o .إجراءا  تن يذ  ل درس 

o .بطاقا  العمل 
 (.4)الملحقوخرج الدليل بصورته النهانية  ما هو موضح ل  

   د  سة خطو ت
 -الكتاب الت اعل الدراسااااااااااة )بمتغيرا   المتعلقة التربوية والبحوث األدبيا  على ابطالس .1

 .(لوق المعرل  الت  ير مهارا  -  اهيمالم
 عداد اإلطار النظري للدراسة.إ  .2
عامة العلوم ال  تاب من (الخصاااااااااااااااانص ال ي يانية للمادة)لوحدة  العلم  المحتوى  تحليل .3

واألهدا  السااالو ية ال  يانية  لتحديد الم اهيم  وا(ال صااال األ)األسااااسااا   ساااابعال للصاااف
 جدوا مواص ا . لبناء

 على ثم عرضها خصانص ال ي يانية للمادةتنميتها ل  وحدة ال المراد م اهيمال قانمة إعداد .4
 جامعا  أساااااااااااااتذة من العلوم طرق تدريس مجاا ل  الخبراء من المح مين من مجموعة
 ومعلمين وتم إجراء التعديال  المناسبة. وموجهين
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 .الت اعل استخدام الكتاب  ضوء ل  المعلم دليل إعداد .5
 على وعرضهما األولية مابصورته لوق المعرل  الت  ير م اهيم ومهارا ال اختباري  عدادإ  .6

العلوم إلجراء التعاااااديال   تااااادريس طرق  مجااااااا ل  المح مين والخبراء من مجموعاااااة
 وثباته للوصوا إلى الصورة النهانية. صدقه وتحديد المناسبة 

بمدارس و الة الغوث  وم تب التعليمالحصااااااااااااااوا على موالقة من المشاااااااااااااارلين والجامعة  .7
 .بنا  رلح اإلعدادية )ج( بمدينة رلحالدراسة بمدرسة لتطبيق  لالجنين

قوامها  اسااااااااااااااتطالعية عينة على لوق المعرل  الت  ير ومهارا الم اهيم  تطبيق اختباري  .8
من  م للتأكد15/10/2015 خميس  من خارج عينة الدراساااااااااااااااة  وذلك يوم الطالبة 48

 .تميي ها ومعامل ال قرا  صعوبة مدى ومعرلة والثبا  الصدق
ساااااااابع ال الصاااااااف طالبا  من شاااااااعبيتين من وتتكون  عشاااااااوانية بطريقة الدراساااااااة عينة اختيار .9

  مجموعة الشااعبتين إحدى اختيار تم   حيثبنا  رلح اإلعدادية )ج( مدرسااة من األساااساا 
 تجريبية درسااا  باساااتخدام مجموعة  واألخرى  ابعتيادية الطريقة باساااتخدام ضاااابطة درسااا 

 .الكتاب الت اعل  بالطريقة العشوانية البسيطة

تطبيق اختبااااري الم ااااهيم ومهاااارا  الت  ير لوق المعرل   ااااختباااار قبل  على مجموعت   .10
 .م2015-10-29هما وذلك يوم الخميس الدراسة  للتأكد من تكالؤ 

-11-1الدراسة يوم السب  قام  معلمة العلوم بالتدريس وبدأ الباحث بتطبيق  المعالجة : .11
م  حيث  ان اللقاء األوا تعريف بالدراسااااااااة والكتاب الت اعل  وتدريب الطالبا  على 2015

اساااااااااتخدامه  ثم بدأ المعلمة باساااااااااتخدام الكتاب الت اعل  ل  التدريس ل  غرلة الحاساااااااااوب  
( طالبا  بحيث 8( مجموعا  عمل تتضااااااامن المجموعة الواحدة )5وتقسااااااايم الطالبا  ل  )

ل طالبتين تسااااااااااااااتخدم جها  حاسااااااااااااااوب خاص بهما   ل ان  طالبا  المجموعة التجريبية  
يدرسن باستخدام الكتاب الت اعل   أما طالبا  المجموعة الضابطة باستخدام الكتاب الورق  
المطبوس  وما دون ذلك تم مراعاة أن تكون األنشااااطة األخرى الغير مرتبطة بصااااورة مباشاااارة 

مجوعتين التجريبية والضااااابطة من طرق تدريس واألنشااااطة الصاااا ية بالكتاب متشااااابهة بين ال
 األخرى.
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 وذلك التجربة  تن يذ بعد الدراساااااااااااااااة مجموعت  على بعدي م اهيم  اختبار اختباري  تطبيق .12
 لوق المعرل  يوم الخميس الت  ير واختباااااااار مهاااااااارا  م2015-12-2 األربعااااااااء يوم
 .م3/12/2015

جراء المعالجة .13  الر مة المناسااااااااااابة باساااااااااااتخدام برنامج اإلحصاااااااااااانية تصاااااااااااحيح ابختبارين وا 
 .الدراسة أسنلة على واإلجابة ال روض صحة ( بختبارSPSS) اإلحصانية

 الدراسة والدراسا  السابقة. لروض ضوء ل  وت سيرها ومناقشتها النتانج عرض .14
 .نتانج من الدراسة عنه أس ر  ما ضوء ل  المناسبة والمقترحا  التوصيا  وضع .15

 : إلحص ئية    ع  ج ت
معالجتها وتحليلها  ثم الحاسااااااوب ل  البيانا  تخ ين تم لرضااااااياتهالإلجابة عن أساااااانلة الدراسااااااة و 

 الباحث اإلنسانية واستخدم ( للعلومSPSS) اإلحصانية الر مة باستخدام برنامج والتوصل للنتانج
 :التال  النحو على المناسبة اإلحصانية األساليب من مجموعة ليها

 :  د  سة أسئلة عا  إلج  ة ف     ستخد ة  إلحص ئية  ألس   ب
  اختبار  (t-test) بختبار مسااتقلتين عينتين متوسااط  بين لل روق : مسااتقلتين لعينتين 

 .التطبيق بعد "التجريبية والضابطة" المجموعتين بين بال روق  ال روض المتعلق صحة
 ( على الكتاااب الت اااعل المسااااااااااااااتقاال )للمتغير  التااأثير حجم لحساااااااااااااااااب إيتااا مربع عاااماالم

 لوق المعرل (م اهيم   ومهارا  الت  ير الالمتغيرا  التابعة )
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   فص    خ   
  ت ئج   د  سة وتفس  ه 

 
 

  سؤ ل  ألول.   ت ئج    تعل ة    
 .   ت ئج    تعل ة    سؤ ل   ث    
  تعل ة    سؤ ل   ث  ث.   ت ئج    
 .ت ئج    تعل ة    سؤ ل      ع    
 .   ت ئج    تعل ة    سؤ ل   خ    
 .تفس    ت ئج   د  سة 
 د  سة توصي ت   
 د  سة   ت ح ت   
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   فص    خ   
  ت ئج   د  سة وتفس  ه 

مهارا  الم اهيم و تنمية ل    تاب الت اعل توظيف  أثرهدل  هذ  الدراسااااااااااااة إلى التعر  على      
وقام الباحث األساااااااساااااا    السااااااابعالصااااااف  البا لدى ط بمادة العلومالت  ير لوق المعرل  والم اهيم 

بنعداد أدوا  الدراساااااااااااة وتطبيقها ثم جمع البيانا  وتحليلها تحليال  إحصاااااااااااانيا   باساااااااااااتخدام البرنامج 
للحصوا على النتانج  ((Statistical Package For Social Science _ SPSSاإلحصان  

 بحسب أسنلة الدراسة ولرضياتها  والت  يم ن توضيحها ومناقشتها  ما يل : 
 

    ت ئج    تعل ة  أسئلة   د  سة: أواًل:

 ول   ت ئج    تعل ة    سؤ ل  أل 

   صكككو ة   كت ب   تف عل     دة   علوم  لصكككف  من أساااانلة الدراسااااة على: ألوانص السااااؤاا ا     
  ألس س ؟  س  ع 

لإلجابة عن هذا الساااااؤاا قام الباحث بنعداد خطة لتصاااااميم الكتاب الت اعل  بعد ابطالس على      
نماذج التصاااااااميم التعليم   ولقد قام الباحث بنعداد نموذج تصاااااااميم مقترح للكتاب الت اعل  يوضاااااااح 
نتاج الكتب الت اعلية بشاااا ل شااااامل ومبسااااط يساااااعد اسااااتخدامه ل  بناء وتصااااميم  خطوا  تصااااميم وا 

 لكتب الت اعلية األخرى.ا

وقد قام الباحث بتوضاااايح وشاااارح خطوا  تصااااميم وبناء الكتاب الت اعل  ل  ال صاااال الرابع من      
الدراسااااااااة   ما قام أيضااااااااا بعمل دليل بسااااااااتخدام الكتاب الت اعل   ودليل للمعلم للتدريس باسااااااااتخدام 

 (.4الكتاب الت اعل  ملحق رقم )

وحساااااااااب معدب  ءة الكتاب الت اعل  بعرضااااااااه على المح مين و  ا التأكد من صاااااااادقوقد تم      
 (.1ق رقم )لحبطاقة تقييم ل  ضوء معايير انتاج وتصميم الكتاب مات اقهم باستخدام 

حيث  ان متوسااااااط نساااااابة ابت اق العام على توالر معايير انتاج وتصااااااميم الكتاب الت اعل  يساااااااوي 
(  ومتوساااااااط نسااااااابة 85%ير التربوية يسااااااااوي )%(  ومتوساااااااط نسااااااابة ابت اق على توالر المعاي85)
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ومتوساااااااااط نسااااااااابة ابت اق على توالر المعايير  ( 90%ابت اق على توالر المعايير ال نية يسااااااااااوي )
 (.80%الت اعلية يساوي )

    ت ئج    تعل ة    سؤ ل   ث   
 دى    علوم  دة     ف هيم   و جب ت   ته      نص الساااااااؤاا الثان  من أسااااااانلة الدراساااااااة على:     

  ألس س ؟   س  ع  صف  ط    ت
الم اهيم لإلجابة عن هذا السااااااااااااااؤاا قام الباحث باسااااااااااااااتخدام أداة تحليل المحتوى إلعداد قانمة ب     

 طالبا المراد تنميتها لدى  العامةمن  تاب العلوم  الخصاااااااااااااااانص ال ي يانية للمادةالواردة ل  وحدة 
األسااااااسااااا   ومن ثم عرضاااااها على المتخصاااااصاااااين من أسااااااتذة ومشااااارل  من ذوي  الساااااابعالصاااااف 

( 33(  والخروج بالصااااورة النهانية لقانمة الم اهيم والمتكونة من )5ابختصاااااص والخبرة ملحق رقم )
 ودبلتها الل ظية.الم اهيم ( يوضح قانمة 5.2م هوما  والجدوا )

 (5.1جدول )
   س  ع لصف    ع  ةف  الت ب   علوم   ئص  ل  دة  خصق ئ ة     ف هيم   و  دة قوحدة 

  ألس س 
 

 الداللة اللفظية المفهوم العلمي م

 الكثافة 1
أحد ال واص الفيزيائية المميزة للمواد وهي عبارة عن كتلة 

 وحدة الحجو  من المادة.

 مقدار الحيز الذي يشغله الجس  في الفراغ. الحجم 2

 من مادة. مقدار ما يحتويه الجس  الكتلة 3

 المادة 4
كل شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ ويمكن إدراكه 

 بالحواس.

 الحالة الصلبة 5
إحدى حاال  المادة التي لها حج  ثاب  وشكل ثاب  مهما 

 تغير اإلناء الذي يوضع فيه.

 الحالة السائلة 6
حج  ثاب  وشكل متغير حسب  المادة لهاإحدى حاال  

 الوعاء التي توضع فيه.

 الحالة الغازية 7
إحدى حاال  المادة يتغير شكلها وحجمها حسب الوعاء 

 التي توضع فيه.

 عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. االنصهار 8
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 درجة االنصهار 9
الصلبة إلى هي الدرجة التي تتحول عندها المادة من الحالة 

 الحالة السائلة.

 التجمد 10
عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة 

 بالتبريد.

 درجة التجمد 11
هي الدرجة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى 

 الحالة الصلبة.

 شذوذ الماء 12

ظاهرة فيزيائية يشذ بها الماء عن غيره من السوائل حيث 

يزداد حجمه وتقل كثافته إذا ما ان فض  درجة الحرارة 

 مئوية. °4عن 

 التبخر 13
 الغازيةعملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة 

 وتحدث عند س ح السائل فق . بالتس ين

 درجة التبخر 14
هي الدرجة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى 

 الحالة الغازية.

 عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. التكاثف 15

 التسامي 16
عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية 

 مباشرة دون المرور بالحالة السائلة .

 درجة الغليان 17

هي درجة الحرارة التي تكون عندها سرعة التب ر أعلى 

فقاعا  في جميع أجزاء ما يمكن ويصاحب ذلك ظهور 

 السائل

 نقاء المادة 18
مدى احتواء المادة على الشوائب التي تؤثر على درجة 

 غليانها وانصهارها.

 االنتشار 19
ظاهرة فيزيائية للغازا  يت  من  اللها انتقال جزيئا  

 المادة الغازية من مكان أكثر تركيزاً آل ر أقل تركيزاَ. 

 االنضغاط 20
فيزيائية للغازا  يت  فيها وضع كمية كبيرة من غاز ظاهرة 

 في حج  صغير بزيادة الضغ  الواقع عليه.

 الفراغات البينية 21
مسافا  توجد بين جزيئا  المادة ت تلف حسب حالة 

 المادة.

 المغناطيس 22
هو أي مادة تست يع أن تولد مجال مغنا يسي  وتجذب 

 المواد الممغن ة إليها.

 المغناطيسقطبي  23
من قتان عند  رفي المغنا يس تكون عندهما قوة الجذب 

 أكبر ما يمكن.

 منطقة التعادل 24
من قة في منتصف المغنا يس تكون عندها قوة الجذب أقل 

 ما يمكن.

 هي المواد التي لها قابلية لالنجذاب للمغنا يس. المواد المغناطيسية 25

 التي ليس لها قابلية لالنجذاب للمغنا يس.هي المواد  المواد غير المغناطيسية 26
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 هي المن قة المحي ة بالمغنا يس وتظهر فيها آثار قوته. المجال المغناطيسي 27

خطوط المجال  28

 المغناطيسي

  و  وهمية غير مرئية منحنية غير متقا عة ت رج من 

 الق ب الشمالي للمغنا يس وتتجه نحو الق ب الجنوبي.

 البوصلة 29
ممغن ة قابلة للدوان على محور رأسي توجد دا ل إبرة 

 علبة مصنوعة من مادة غير مغنا يسية.

 التمغنط بالدلك 30

تحويل مادة مغنا يسية إلى مغنا يس من  الل دلكها 

بمغنا يس عدة مرا  وفي اتجاه واحد ويحتفظ بالمغن ة 

 بعد إبعاد المغنا يس.

 التمغنط باللمس 31
إلى مغنا يس نتيجة تماسها تحويل مادة مغنا يسية 

 لمغنا يس ويحتفظ بالمغن ة بعد إبعاد المغنا يس.

 التمغنط بالتأثير 32

تحويل مادة مغنا يسية إلى مغنا يس نتيجة تقريب 

مغنا يس منها دون لمسها وال يحتفظ بالمغن ة بعد إبعاد 

 المغنا يس.

 التمغنط بالتيار الكهربائي 33

مغنا يس عن  ريق مرور تحويل مادة مغنا يسية إلى 

التيار الكهربائي في ملف يوجد حول المادة المغنا يسية 

 فترة من الزمن ويزول بزوال التيار الكهربائي.

 

 الخصاااااااانص ال ي يانية للمادة موضاااااااوعا  وحدةوتعتبر هذ  الم اهيم القاعدة األسااااااااساااااااية ل هم      
األساااااساااا  بشاااا ل عام وتم تعديل الدبلة الل ظية لبعض الم اهيم بناء  على  السااااابعالصااااف  طالبا ل

 آراء المح مين.
 

   ث  ث   ت ئج    تعل ة    سؤ ل 
 ه   ت   تفال   فوق    ع ف    و جب     من أساااااااااااانلة الدراسااااااااااااة على: ثالثنص السااااااااااااؤاا ال     

  ألس س ؟   س  ع  صف  ط    ت دى   دة   علوم  ت   ته  
 

 العامةل  منهاج العلوم  لوق المعرل ولإلجابة عن هذا السااااااااااؤاا  تم تحديد مهارا  الت  ير       
( 2014) أبو هنطشمثل دراسة  من خالا بعض المصادر منها: الدراسا  السابقةللصف السابع 

لوق والت  أجري  ل  مجاا الت  ير  ( وغيرهم2009) أبو الساااااااااااعود( ودراساااااااااااة 2013)أبو ندى و 
( يوضح هذ  5.1(  والجدوا )الخصانص ال ي يانية للمادةومحتوى المادة الدراسية )وحدة  المعرل 

 المهارا .
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 (5.2جدول  قم )
  ألس س    س  ع  صف  ط    ت  و جب ت   ته   دى  فوق    ع ف  ه   ت   تفال   

    ه   ت   ف عية تع يفه     ه  ة    ئيسة م.

   تخطيت  .1

يد وهي قتدرة  ال تتالبتتة على تحتتد

الهدف واإلحساس بوجود مشكلة 

وتحتتتتديتتتتد  بيعتهتتتتا وا تيتتتتار 

استتتتتتتتراتيجيتتة التنفيتتذ ومهتتاراتته 

ملتتتتة  لمحت ئل ا نتتتتتا ل بؤ بتتتتا ن ت ل وا

 والمرغوبة

 تحديد الهد . .1
 اختيار استراتيجية تن يذ الحل. .2
التنبؤ باااالنتاااانج المرغوب ليهاااا  .3

 أو المتوقعة.

      ق ة و  تحالم  .2

اكتشاف  على البة وهي قدرة ال

العقبا  واأل  اء ومعرفة 

كيفية التغلب عليها والت لص 

 منها.

 اكتشا  العقبا  واألخطاء. .4
معرلاااااااة  ي ياااااااة التغلاااااااب على  .5

 المصاعب والعقبا .

   ت  يم  .3
الحك  على قتتدرة ال تتالبتتة على 

دقة النتائل ومدى كفاءتها وتقيي  

 وتنفذيها.فاعلية ال  ة 
الح م على دقااة النتااانج وماادى  .6

   اءتها.

تحديد مهارا  الت  ير ل( 2013وأبو ندى )( 2009أبو السااااااعود )مع الباحثين  ويتفق     حث
بلغ   لوق المعرل  ما وتشااااااير نتانج الدراسااااااا  السااااااابقة أن مهارا  الت  ير ثالثة  ال لوق المعرل 
مهارا    بحيث يندرج أساااااااااااااا ل  ل مهارة من المهارا  الرنيسااااااااااااااة مهارا  لرعية وه  ثالث مهارا 

حيااث تم تحااديااد المهااارا  ال رعيااة الت  تالنم المرحلااة العمريااة والمسااااااااااااااتوى العقل   متعااددة ومتنوعااة
 ما و   للطالبا  من خالا ورشة عمل مع عدد من المعلما  والمشرلين وبابستعانة بآراء المح مين

ووساااانل تعلمها  أشاااار  العديد من الدراساااا  والبحوث على أهمية هذ  المهارا   وطرانق اكتساااابها 
تقانهاوأدانها      والتأكيد على ضرورة تنميتها.وا 

متطلب أساااااساااا  وضااااروري يجب  لوق المعرل على أن قانمه مهارا  الت  ير  ويؤالد     حث
الخصانص ال ي يانية للمادة األساس  قبل الشروس ل  دراسة وحدة  السابعالصف  طالبا متلكها تأن 

 المختل ة الت  تحتاج إلى ت  ير عميق للوصوا إلى حلوا منطقية.ومسانلها الم اهيم وذلك لتعدد 
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 :    ت ئج    تعل ة    سؤ ل      ع وتفس  ه :    ع ً 
 عند مساااااتوى  ا  توجد لروق دبلة إحصااااااني ه  من أسااااانلة الدراساااااة على: خامسنص الساااااؤاا ال     
المجموعتين الضاااااااااابطة والتجريبية ل  اختبار  طالبا ( بين متوساااااااااط  درجا  α ≤ 0.05) الدبلة

 .البعدي.الم اهيم 

   ت   :و إلج  ة على هذ    سؤ ل ق م     حث  صي غة   ف ض   صف ي 

 ( 0.05ب توجد لروق ذا  دبلة إحصانية عند مستوى ≥ α  بين متوسط  درجا ) طالبا 

 البعدي.الم اهيم المجموعتين الضابطة والتجريبية ل  اختبار 

( لعينتين مسااااتقلتين وذلك للمقارنة بين متوسااااط tبختبار هذ  ال رضااااية تم اسااااتخدام اختبار )     
درجا  طالبا  المجموعة التجريبية ومتوسااااط درجا  طالبا  المجموعة الضااااابطة على ابختبار 

 (.5.3البعدي ل  وحدة الخصانص ال ي يانية للمادة ل ان  النتانج  ما يوضحها الجدوا )

 ط    ت   ج وعة   تج يقية و  ط    ت(:  ت ئج  خت    )ت(  ل     ة ق ا  توسط  د ج ت 5.3 قم )   جدول
 . ل ف هيم   ج وعة   ض  طة ف   الخت       عدي 

 خت    
    ف هيم 

    ج وعة   ض  طة
39 =n 

    ج وعة   تج يقية
41  =n ( قي ةt) 

    حسو ة
  دال ة 
   توسككككككككت   إلحص ئية

   حس ق 
 ال ككككحكككك  ف 

    عي  ي 
   توسككككككككت 

   حس ق 
 ال كككككككككحككككككككك  ف 

    عي  ي 

 4.022 2.031 8.78 2.798 6.59 التذكر

 0.01د  ة ع د  

 5.540 1.952 6.80 2.079 4.31 الفهم
 4.024 1.224 3.05 1.100 2.00 التطبيق
 3.511 1.303 4.59 1.502 3.49 التحليل

 6.237 4.661 23.22 5.215 16.39 الدرجة الكلية

  78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية ( 05.0وع د  ستوى دال ة تس وي )1.671 . 
  78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية( 01.0وع د  ستوى دال ة تس وي )2.390 . 
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 (   ت   : 5.3 تق ا  ا   جدول )

 : س ة   ستوى   تذال      
( وهو أقل من 6.59)  ان المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضاااااااابطة يسااااااااوي      

( و ان  قيمة "   " 8.78المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يسااااااااوي )
الجدولية وهذا يعن  أنها دالة إحصاااانيا عند ( وه  أكبر من قيمة "   " 4.022المحساااوبة تسااااوي )

( بين متوساااااااااط  درجا  0.05( أي توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند مساااااااااتوى دبلة )0.01)
طالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضااااااااابطة ل  مسااااااااتوى التذ ر ل  التطبيق البعدي بختبار 

 لصالح المجموعة التجريبية.الم اهيم 

   فهم:    س ة   ستوى  
( وهو أقل من 4.31)يساااااااوي  ان المتوسااااااط الحساااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضااااااابطة       

( و ان  قيمة "   " 6.80المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يسااااااااوي )
ا عند ( وه  أكبر من قيمة "   " الجدولية وهذا يعن  أنها دالة إحصااااني5.540المحساااوبة تسااااوي )

( بين متوساااااااااط  درجا  0.05أي توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند مساااااااااتوى دبلة ) (0.01)
البعدي بختبار  ابختبارل    همطالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضااااااااااابطة ل  مسااااااااااتوى ال

 لصالح المجموعة التجريبية.الم اهيم 

 :س ة   ستوى   تطق ق     
( وهو أقل من 2.00)يسااااااااوي  ان المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضاااااااابطة      

( و ان  قيمة " " 3.05المتوسااااااااااط الحساااااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساااااااااااوي )
عند ا يعن  أنها دالة إحصااااااانيا ( وه  أكبر من قيمة " " الجدولية وهذ4.024المحسااااااوبة تساااااااوي )

( بين متوساااااااااط  درجا  0.05توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند مساااااااااتوى دبلة ) أي (0.01)
ل  التطبيق البعدي بختبار  التطبيقطالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضااااابطة ل  مسااااتوى 

 لصالح المجموعة التجريبية.الم اهيم 
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  تحل      س ة   ستوى  :  
( وهو أقل من 3.49) البعدي للعينة الضاااااااابطة يسااااااااوي  ان المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق      

( و ان  قيمة " " 4.59المتوسااااااااااط الحساااااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساااااااااااوي )
( وه  أكبر من قيمة " " الجدولية وهذا يعن  أنها دالة إحصااااااانيا عند 3.511المحسااااااوبة تساااااااوي )

( بين متوساااااااااط  درجا  0.05مساااااااااتوى دبلة ) ( أي توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند0.01)
ل  التطبيق البعدي بختبار  لتحليلطالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضااااااابطة ل  مسااااااتوى ا

 لصالح المجموعة التجريبية.الم اهيم 

 :س ة  د جة  الخت      كلية      
( وهو أقل من 16.39)  ان المتوساااااط الحسااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضاااااابطة يسااااااوي      

( و ان  قيمة " " 23.22المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يسااااااااوي )
( وه  أكبر من قيمة " " الجدولية وهذا يعن  أنها دالة إحصااااااانيا عند 4.661المحسااااااوبة تساااااااوي )

لة إحصااااااااانية عند ( وبالتال  نرلض ال رض الصاااااااا ري ونقبل البديل  أي توجد لروق ذا  دب0.01)
( بين متوسااااط  درجا  طالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضااااابطة ل  0.05مسااااتوى دبلة )

 لصالح المجموعة التجريبية.الم اهيم ل  التطبيق البعدي بختبار الم اهيم اختبار 

  خصككككككككك ئص قوحدة    ف هيم ف  ت  ية    كت ب   تف عل  حجم تأث   توظ ف وليما يتعلق 
( وقيمة 2  قام الباحث بحساب مربع إيتا ) ألس س    س  ع  صف  ط    ت دى    ف زي ئية  ل  دة

(d  42 :2000(  من خالا القوانين التالية )ع انة:) 

df

t
d

2
=                 

dft

t

2

2
2 = 

  الحريةقيمة درجة   df)( المحسوبة قيمة ابختبار   t)(حيث أن: 

 (.d( وقيمة )2( يوضح مستويا  التأثير ولقا لمربع إيتا ).45) والجدوا
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 (    ف هيم( على    تن     ت  ع )  تف عل   كت ب ) حجم   تأث    ل تن      ست   (:5.4جدول  قم )

    ج ل

         قل    الخت   

41 =n 
    عدي  الخت   

41  =n (قي ةT) 

    حسو ة
 قي ة
2 

 قي ة
)(d 

حككككككككككجككككككككككم 
   توست    تأث  

   حس ق 
 ال ح  ف 
    عي  ي 

   توست 
   حس ق 

 ال ح  ف 
    عي  ي 

  بير جدا 4.98 0.861 15.753 2.031 8.78 1.897 4.00   تذال 

  بير جدا 3.81 0.784 12.064 1.952 6.80 1.513 2.90   فهم

  بير جدا 2.09 0.521 6.594 1.224 3.05 1.120 1.54   تطق ق

  بير جدا 2.09 0.521 6.594 1.303 4.59 1.321 2.17   تحل  

  بير جدا 6.12 0.904 19.353 4.661 23.22 4.206 10.61   د جة   كلية

  40قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية ( 05.0وع د  ستوى دال ة تس وي )2.021 . 
  40ح يةقي ة )ت(   جدو ية ع د د جة  ( 01.0وع د  ستوى دال ة تس وي )2.704 . 

     قام الباحث بحسااااااااااااااب قيمة  ل  تنمية الم اهيم وللتأكد أيضاااااااااااااا  من حجم تأثير الكتاب الت اعل      
(2وقيمااة ))(d  التجريبيااة و اااناا  قيمااة المجموعااة و للتطبيق البعاادي للمجموعااة الضااااااااااااااااابطااة        
(2= ) 0.33  وقيمة)(d=1.41 . 

 (d( و قي ة )2    جعية ) ستوي ت   تأث  (    بع إ ت  ) (:   د ج ت.55جدول )

 الق   جد ً  الق    توست صن   د جة   تأث  

 0.20 0.50 0.80 1.0 (d) قي ة

 0.01 0.06 0.14 0.20 (2قي ة )
 

(  الت  تعبر عن حجم تاااأثير ال روق ل  التجرباااة d( وقيماااة )2وبمقاااارناااة قيم مربع إيتاااا )
   نتانج التجربة.ثير  بير جدا  ل  ( مع الجدوا المرجع  نجد أن حجم التأ5.4حسب الجدوا )
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   خ   :    ت ئج    تعل ة    سؤ ل  ً خ  س
ه  توجد ف وق د  ة إحص ئيً  ع د  ستوى   دال ة  من أسنلة الدراسة على: رابعنص السؤاا ال     

(0.05 ≥ α)  ق ا  توسكككككككككط  د ج ت ط    ت    ج وعة   تج يقية ود ج ت ط    ت    ج وعة
    عدي؟   تفال   فوق    ع ف  ه   ت   ض  طة ف   خت    

 و إلج  ة على هذ    سؤ ل ق م     حث  صي غة   ف ض   صف ي   ت   : 

 ( 0.05ب توجد لروق ذا  دبلة إحصااااااانية عند مسااااااتوى ≥ α بين متوسااااااط  درجا ) 
البعدي ختبار ابودرجا  طالبا  المجموعة الضاااااااااابطة ل   طالبا  المجموعة التجريبية

 المعرل . مهارا  الت  ير لوق ل

ذلك للمقارنة بين متوسااااااط ( لعينتين مسااااااتقلتين و tبختبار هذ  ال رضااااااية تم اسااااااتخدام اختبار )و      
المجموعة الضاااااااااابطة على ابختبار  طالبا المجموعة التجريبية ومتوساااااااااط درجا   البا درجا  ط

 (.5.6ل ان  النتانج  ما يوضحها الجدوا ) الخصانص ال ي يانية للمادةالبعدي ل  وحدة 

:  ت ئج  خت    )ت(  ل     ة ق ا  توسط  د ج ت ط    ت    ج وعة   تج يقية وط    ت (5.6  جدول  قم )
   ه   ت   تفال   فوق    ع ف .   ج وعة   ض  طة ف   الخت       عدي 

  تفال   فوق 
    ع ف 

    ج وعة   ض  طة
39 =n 

    ج وعة   تج يقية
41  =n ( قي ةt) 

    حسو ة
  دال ة 
   توسكككككت   إلحص ئية

   حس ق 
 ال ككحكك  ف 

    عي  ي 
   توسكككككت 
   حس ق 

 ال كككككحككككك  ف 
    عي  ي 

 4.794 2.264 8.98 2.030 6.67 التخطيط

 0.01د  ة ع د 
 7.046 1.521 6.29 1.958 3.54 المراقبة والتحكم

 4.592 1.235 3.22 1.025 2.05 التقييم

 7.263 3.749 18.49 3.925 12.26 الدرجة الكلية
 

  78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية ( 05.0وع د  ستوى دال ة تس وي )11.67 . 

  78قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية ( 01.0وع د  ستوى دال ة تس وي )390.2 . 
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 (   ت   : 5.6 ا   جدول ) تق ا 

 :  تخطيت    س ة   ه  ة 
( وهو أقل من 6.67)يساااااااااوي  ان المتوسااااااااط الحساااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضااااااااابطة       

( و ان  قيمة " " 8.98المتوسااااااااااط الحساااااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساااااااااااوي )
" " الجدولية وهذا يعن  أنها دالة إحصااااااانيا عند ( وه  أكبر من قيمة 4.794المحسااااااوبة تساااااااوي )

( بين متوساااااااااط  درجا  0.05( أي توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند مساااااااااتوى دبلة )0.01)
التطبيق البعدي بختبار  ل  مهارة التخطيططالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضااااااااااااابطة ل  

 ريبية.لصالح المجموعة التج مهارا  الت  ير لوق المعرل 

  ق ة و  تحالم    س ة   ه  ة     : 

( وهو أقل من 3.54 ان المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضاااااااابطة يسااااااااوي )     
( و ان  قيمة " " 6.29المتوسااااااااااط الحساااااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يساااااااااااوي )

الجدولية وهذا يعن  أنها دالة إحصااااااانيا عند ( وه  أكبر من قيمة " " 7.046المحسااااااوبة تساااااااوي )
( بين متوساااااااااط  درجا  0.05( أي توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند مساااااااااتوى دبلة )0.01)

ل  التطبيق البعدي بختبار  مهارة التخطيططالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضااااااااااااابطة ل  
 ة.لصالح المجموعة التجريبي مهارا  الت  ير لوق المعرل 

  ت  يم    س ة   ه  ة  :  
( وهو أقل من 2.05)يسااااااااوي  ان المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضاااااااابطة      

( و ان  قيمة "   " 3.22المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يسااااااااوي )
يعن  أنها دالة إحصاااانيا عند ( وه  أكبر من قيمة "   " الجدولية وهذا 4.592المحساااوبة تسااااوي )

( بين متوساااااااااط  درجا  0.05( أي توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند مساااااااااتوى دبلة )0.01)
ل  التطبيق البعدي بختبار  مهارة التقييمطالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضاااااااااااااااابطة ل  

 لصالح المجموعة التجريبية. مهارا  الت  ير لوق المعرل 
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  لد جة   كلية  الخت   :    س ة   

( وهو أقل من 12.26 ان المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة الضاااااااابطة يسااااااااوي )     
( و ان  قيمة " " 18.49المتوساااااااط الحسااااااااب  ل  التطبيق البعدي للعينة التجريبية الذي يسااااااااوي )

أنها دالة إحصااااااانيا عند ( وه  أكبر من قيمة " " الجدولية وهذا يعن  7.263المحسااااااوبة تساااااااوي )
( بين متوساااااااااط  درجا  0.05( أي توجد لروق ذا  دبلة إحصاااااااااانية عند مساااااااااتوى دبلة )0.01)

مهارا  الت  ير لوق طالبا  المجموعة التجريبية والمجموعة الضاااااابطة ل  التطبيق البعدي بختبار 
 لصالح المجموعة التجريبية. المعرل 

  ه   ت   تفال   فوق    ع ف ف  ت  ية   ب   تف عل   كت حجم تأث   توظ ف وليمااا يتعلق 
  قام الباحث بحساااااب  ألسككك سككك    سككك  ع  صكككف  ط    ت دى    خصككك ئص   ف زي ئية  ل  دةقوحدة 

 (:42 :2000(  من خالا القوانين التالية )ع انة  d( وقيمة )2مربع إيتا )

df

t
d

2
=                 

dft

t

2

2
2 = 

  الحريةقيمة درجة   df)( المحسوبة قيمة ابختبار   t)(حيث أن: 

 (.d( وقيمة )2( يوضح مستويا  التأثير ولقا لمربع إيتا ).75)والجدوا 

 : (5.7جدول )
 (فوق    ع ف ( على    تن     ت  ع ) ه   ت   تفال     كت ب   تف عل )   ست   حجم   تأث    ل تن   

    ه   ت

          تطق ق    قل 
41 =n 

   تطق ق    عدي

41  =n (قي ةT) 

    حسو ة

 قي ة

2 
 قي ة

)(d 
 حجم  ألث 

   توست 
   حس ق 

 ال ح  ف 
    عي  ي 

   توست 
   حس ق 

 ال ح  ف 
    عي  ي 

 الق   جد ً  3.349 0.737 10.591 2.264 8.98 1.913 5.12   تخطيت

 الق   جد ً  3.007 0.693 9.508 1.521 6.29 1.942 2.93      ق ة و  تحالم

 الق   جد ً  2.403 0.591 7.600 1.235 3.22 0.925 1.46   ت  يم

 الق   جد ً  4.612 0.842 14.586 3.749 18.49 3.203 9.51   د جة   كلية

  وع د  40قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية( 05.0 ستوى دال ة تس وي )2.201 . 
  40قي ة )ت(   جدو ية ع د د جة ح ية ( 01.0وع د  ستوى دال ة تس وي )0472. . 
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قام ل  تنمية مهارا  الت  ير لوق المعرل  وللتأكد أيضاااااااااااااااا  من حجم تأثير الكتاب الت اعل        
التجريبية المجموعة للتطبيق البعدي للمجموعة الضابطة و  d)(( وقيمة2الباحث بحساب قيمة )

 . .d=641)(وقيمة  .400 ( =2و ان  قيمة )

 (d( و قي ة )2    جعية ) ستوي ت   تأث  (    بع إ ت  ) (:   د ج ت.85جدول )

 الق   جد ً  الق    توست صن     تأث  د جة 

 0.20 0.50 0.80 1.0 (d) قي ة

 0.01 0.06 0.14 0.20 (2قي ة )
 

التجرباااة (  الت  تعبر عن حجم تاااأثير ال روق ل  d( وقيماااة )2وبمقاااارناااة قيم مربع إيتاااا )
   ثير  بير جدا  ل  نتانج التجربة.( مع الجدوا المرجع  نجد أن حجم التأ5.7حسب الجدوا )

 تفس    ت ئج   د  سة
المجموعة التجريبية ل   طالبا أظهر  النتانج ارت اعا  ل  المتوسااااااااااااااط الحسااااااااااااااااب  لدرجا  

صااااااالح التطبيقين القبل  والبعدي ل بيندالة إحصااااااانيا  التطبيق البعدي لالختبار  و ذلك وجود لروق 
تنمية  ل  الكتاب الت اعل  أثرالبعدي  وهذا مؤشااااااااار واضاااااااااح على ل  التطبيق لمجموعة التجريبية ا

  ويع و الباحث ذلك األسااااسااا  الساااابعالصاااف  طالبا لدى الم اهيم و  لوق المعرل  مهارا  الت  ير
 لما يل :

يم  بطريقااة مختل ااة عن الكتاااب ابعتيااادي إتاااحااة الكتاااب الت اااعل  المقترح للمحتوى التعل .1
 .ال روقا  ال ردية بين الطالبا  راعى)المطبوس( من خالا توظيف الوسانط المتعددة مما 

ابساات ادة بقدر أكبر وجود بينة تعلم نشااطة وت اعلية ل  الكتاب الت اعل  م ن الطالبا  من  .2
 من المحتوى التعليم .

 لجميع مستويا  الطالبا .المثيرا  البصرية ومالنمتها تنوس  .3
 نما يتوصااااال نويطبق نبأن ساااااه ني تشااااا  طالبا ال جعل لكتاب الت اعل باساااااتخدام االتدريس  .4

على اكتشااااااااااا  المعرلة بشاااااااااا ل  هنإليه من معار  علمية ل  مواقف جديدة  مما يساااااااااااعد
 علم  سليم.
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 بحل بعض طالبا الوقيام اساااااتخدام الكتاب الت اعل  و وأجه ة العرض  الحواسااااايباساااااتخدام  .5
 على السبورة ع   مبدأ المشار ة ال اعلة. األنشطةاألسنلة ومناقشة 

تؤدي إلى تنمية مهارا  الت  ير لوق  للطالبا الكتاب الت اعل  يتيح لرصاااااا تعلمية مناسااااابة  .6
المعرل  المختل ة  أيضااا الكتاب الت اعل  يتضاامن أبعادا  ثيرة متنوعة ل  أنشااطته المختل ة 

بالنتيجة  ال  هذا النوس من التعلم  يم نه يةوواع ةإيجابي تصااااابح  لابن ساااااه ةتنم  ثقة الطالب
 .حل الكثير من إش اليا  الموضوس وصعوباته

الكتاب الت اعل  تقدم ليه المادة بشاااااااااااااا ل منظم ل  لعالياته المختل ة  هذا ينع س ذلك على  .7
له وتنمية  المقدمة المعلومة إتقان إلى بالضاااااارورة   لتنظيم األل ار يؤديةتنظيم ل ر الطالب

 .مهارا  الت  ير لوق المعرل 

لألنشطة  ةتعليميال يديوها ال الكتاب الت اعل  يعط  للطالبا  لرصة لتكرار وا عادة مشاهدة  .8
 والتجارب المتضمنة بالمحتوى العلم .

والت   التكامل بين الكتاب الت اعل  واساااتراتيجيا  التدريس المتنوعة الت  تساااتخدمها المعلمة .9
 .تضمن م يدا  من التأكيد على بقاء أثر التعلم وسهولة استرجاعه

  يااادة إلى ذلااك أدى الكتاااب الت اااعل  طريقااة جااديااد ل  عرض محتويااا  الكتاااب الورق  .10
  يادة أسااااااهم ل  الذي األمر التعليمية المادة لمحتوى  نواسااااااتيعابهن ولهمه الطالبا  ت اعل
  لم اهيمل نلهمه

  له و ان ذلك مساااتمرة  تعلم عملية إلى نقد تعرضااا التجريبية المجموعة ل  طالبا ال أن .11
 على دينحو   ي  ن دالعيته من  اد للتعلم  مما التجريبية المجموعة طالبا  بتشاااوق  مصاااحوبا  

مما  المعلوما   واسااتيعاب معه والتعامل الت اعل من طالبا ال م ن الكتاب الت اعل  أن ذلك
 .الورق  الكتاب وتمي   عن نجاحه إلى أدى ما وهذا  هنلالستخدام ما  مالن جعله
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   تع  ب   ع م على  ت ئج   د  سة

 توصاااااااااااااال  الدراساااااااااااااااة إلى وجود أثر للكتاب الت اعل  ل  تنمية مهارا  الت  ير لوق المعرل      
ويرى الباحث أن النتانج اإليجابية للكتاب الت اعل  لم   طالبا  المجموعة التجريبية صالحل والم اهيم

نما  ان  تكن  نتيجة الممي ا  العديدة الت  يتمي  بها الكتاب الت اعل  عن نظير  الكتاب مصاااادلتا  وا 
 .الورق  والت  ذ رها الباحث سابقا  

أبو  ايدة و  ( 2014واليام  ) ،(Frye, 2014)لري  وتت ق الدراسااة الحالية مع دراسااة  ٍل من     
 Huang, et) هوانج وآخرون دراسااااااااااااااة  ( 2013  ومع ب )(2013(  أبو الدهب ويونس )2013)

al. 2012) بتعدد أو الم اهيم   مهاراالل  تنمية  ةالت اعلي ةاإللكتروني بل  أثر اسااااااااااااااتخدام الكت
 لدى المتعلمين. أنواعها
أبو السعود و  (2012والغامدي ) ( 2012عبد القادر ) وتت ق الدراسة الحالية مع دراسة  ٍل من     

للكتاب من حيث نتانج ابختبار لمهارا  الت  ير لوق المعرل  ولقا   (2007  ويوسااااااااااااااف )(2009)
 .الت اعل 

 توصي ت   د  سة
الكتاب تم وضاااااااع بعض التوصااااااايا  الت  قد تسااااااااعد ل  تحساااااااين عملية  البحثال  ضاااااااوء نتانج 

 ل  العملية التربوية والتعليمية  ومن هذ  التوصيا : الت اعل 
من خالا دليل معلم ل   العلوم مادة ل  تعليم محتوى  الكتاب الت اعل اسااااااااااااااتخدام  أهمية .1

 .الكتاب الت اعل يتضمن األساليب المناسبة لتوظيف  العامةتدريس العلوم 
وال ي يانية خاصاااااااااااااااة لدى الطلبة ل  ضاااااااااااااارورة ابهتمام بطرق تنمية الم اهيم العلمية عاما   .2

 مستويا  )التذ ر  ال هم  التطبيق  التحليل(.

مهارة ) لوق المعرل ضااارورة تضااامن الكتب المدرساااية ل  المراحل التعليمية مهارا  الت  ير  .3
  وتااااادرياااااب المعلمين والمعلماااااا  على توظي هاااااا ل  (التقييم  المراقباااااة والتح م  التخطيط
 .التدريس

 على لتدريبهم الخدمة أثناء  علوم العامة لال مادة لمعلم  عمل وورش تدريبية دورا  عقد .4
 الت اعل  ل  عملية التدريس. استخدام الكتاب  ي ية
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   ت ح ت   د  سة
من خالا ما أظهرته نتانج الدراسااااااااااااة واسااااااااااااتكماب  لجوانب البحث يم ن إجراء م يد من الدراسااااااااااااا  

 والبحوث  ومنها:
ل  تعليم لروس  الكتاب الت اعل توظيف  أثرتتناوا الت  إجراء الم يد من الدراساااااا  العلمية  .1

   يمياء  أحياء( ومواد دراسااية مختل ة ل  مراحل دراسااية متعددة  ول  )لي ياءالعلوم العامة 
 بينا  مختل ة.

إناث( ل   –إجراء الم يد من الدراساااااااا  المتعلقة بالتعر  على أثر اختال  الجنس )ذ ور  .2
 ل  التعليم لتنمية الم اهيم ومهارا  الت  ير. الكتاب الت اعل بينا  مختل ة لتوظيف 

الكتب الت اعلية ل  المدارس وطرق التغلب  توظيفمعوقا  إجراء دراسااااااااااا  للكشااااااااااف عن  .3
 عليها.

ل   ال لساااااطين  التربية والتعليمإجراء دراساااااا  تقويمية للكتب الت اعلية الت  أصااااادرتها و ارة  .4
ة ال ي ياء والكمياء واألحياء.ماد



 

 
 

    ص د  و     جع
 
 

 
 . ص د    

 .جع   ع بية      

 .جع  ألج قية      
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   ص د  و     جع 
    ص د 
 .آا   ك يم     
 .حد ث   ش يف   
  4داود  مجلدأبو داوود  سااااااليمان بن األشااااااعث أبو داود السااااااجسااااااتان  األ دي  ساااااانن أب   .1

 .تحقيق محمد محي  الدين عبد الحميد  دار ال  ر  القاهرة
البخاري  أب  عبد ح محمد بن إساااااماعيل  مراجعة وضااااابط ولهرساااااة: محمد عل  القطب   .2

 وهشام البخاري  صحيح البخاري  الج ء األوا   تاب العلم  بيرو   الم تبة العصرية.

 ق ئ ة      جع    لنة   ع بية
      جع   ع بيةأواًل: 

  القاهرة: م تبة ابنجلو  سكككككت  ت جي ت   تعليم وأسككككك   ب   تعلم(. 2004إبراهيم  مجدي ع ي  ) .1
 المصرية.

ف علية  ختالف  عض أ   ط تصككككككككك يم   كت ب (: 2013أبو الدهب  محمود  يونس  ساااااااااااااايد ) .2
 عل     ح سككككككككككب  إل كت و     تف عل  ف  ت  ية  ه   ت و   ت ج        ت  إل كت و ية  دى 

  العاادد الحااادي واألربعون  (ASEP)مجلااة الاادراسااااااااااااااااا  العربيااة ل  التربيااة وعلم الن س  آل  ك
 عمان.

   ق    ج ت    ق ئم على أسككلوب    ح ك ة  ت  ية  عض  ه   ت ( 2009هان  ) الساااعود أبو  .3
ير غير رسااالة ماجساات  نزةك   ع فة ف     ج   علوم  دى طل ة   صككف   ت سككع  ألسكك سكك   و  ء

 غ ة –الجامعة اإلسالمية  التربية  لية  منشورة 
فع  ية ق    ج   ت ح ق ئم على  سككككت  ت جي ت    و  ء    ع فة ف  (. 2009أبو الغيط  إيمان ) .4

ت  ية  ه   ت  ألد ء   تد يسككككككككك  و  تفال       قد و تخ ذ         دى   ط    ت    عل  ت  اللية 
    لية التربية  جامعة األ هر  مصر.رسالة د تورا   القتص د     ز  .

ف  تد ي   ختق    ف زي ئ  ف  (V) أث   سككككتخد م خ يطة   شككككال   (. 2007) خالد  أبو تايه .5
ي ت   علم  دى طل ة ج  عة   حسككككككككك ا قا طالل ف   ية و ه   ت ع ل فهم    ف هيم   ف زي ئ

جامعة عمان العربية   العلياالدراساااااااااااا  التربوية غير منشاااااااااااورة   لية  الد تورا رساااااااااااالة  . أل دا
 .األردن  للدراسا  العليا
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ف علية الت ب تف عل   حوسب ف  ت  ية   تفال      ص ي  دى طالب  (2013أحمد )  ايدة أبو  .6
الجامعة  التربية  لية  منشااااورة رسااااالة ماجسااااتير غير  غزةك  صككف   خ     ألسكك سكك    د  ة 

 غ ة –اإلسالمية 
  األردن  دار النشااااااااار    هج    حث ف    علوم    فسككككككية و  ت بوية(. 1998أبو عالم  رجاء ) .7

 للجامعا .
  األردن  دار النشااااااااار    هج    حث ف    علوم    فسككككككية و  ت بوية(. 2010أبو عالم  رجاء ) .8

 للجامعا .
 ه   ت   تفال   فوق    ع ف     تضككك  ة ف   حتوى   ه ج   علوم (. 2007أبو ندى  محمد ) .9

رساااااالة ماجساااااتير غير منشاااااورة   لية  سككك سككك  و دى  كتسككك ب   طل ة  ه . لصكككف   ع شككك   أل
 التربية  الجامعة اإلسالمية  غ ة.

أث   سككككككتخد م سككككككوم على   تفال   فوق    ع ف  و التج ه ت (. 2012  خالد )أبو هنطش .10
رساااااالة  .  عل ية و  تحصككك     د  سككك  ف    علوم  طل ة   صكككف   سككك  ع  ألسككك سككك  ف    قل 

 .نابلس  لنجاح الوطنية  جامعة االدراسا  العليامنشورة   لية ماجستير غير 
الطبعة األولى  عمان: دار  .  ت بوية  تجد د ت (. 2008)عمر اسااااااتيتة  دبا وساااااارحان   .11

 .وانل للطباعة والنشر
ف علية تد ي    ف زي ء على   تعلم   خق وي ف   كتسككككك ب (. 2010) ناصااااااار  األصاااااااهب .12

   د ة على ح     شكككككككككالالت و  تفال     تأ ل   دى طل ة   ث  وية     ف هيم   ف زي ئية وت  ية
العلوم التربوية غير منشاااااااااورة   لية  الد تورا رساااااااااالة  .  ع  ة ف  دو ة  إل    ت   ع بية    تحدة

 .األردن  جامعة عمان العربية للدراسا  العليا  والن سية
حل المشا ال   اساتراتيجية(. أثر اساتخدام 2013والبلوشا   ساليمان ) عبد حأمبوساعيدي   .13

باألقران ل  اكتسااااااااااب الم اهيم الوراثية وتعديل التصاااااااااورا  البديلة لدى طالبا  الصاااااااااف الثان  
 .144-133(  2)10     جلة  أل د ية ف    علوم   ت بويةعشر بسلطنة عمان. 

ش  ف  إل كت و   ف  ت  ية   تفال     تأ ل  أث  ق    ج  ال (.2008عبد المجيد ) البحران   .14
 و      سككككك ت   صكككككفية  دى   طل ة  عل     علوم  اللية   ت بية ف  ج  عة   سكككككلط ا ق قو  

 رسالة ماجستير غير منشورة   جامعة السلطان قابوس.
(. التعلم اإللكترون  والتعلم الجواا. القاااهرة  درار الكتااب 2007بساااااااااااااايون   عبااد الحميااد ) .15

 ية للنشر والتو يعالعلم
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. الطبعة األولى  القاهرة: دار الكتب   كت ب  إل كت و  (. ب/2007بسيون   عبد الحميد ) .16
 .العلمية للنشر والتو يع

. الطبعااااة األولى    تعليم  إل كت و   و  تعليم   جو لأ(. /2007بساااااااااااااايون   عبااااد الحميااااد) .17
 .القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتو يع

   ت  قضككك ت ف  تعد     تصكككو  ت   سكككت  ت جيةأث   سكككتخد م (. 2006اعتماد ) البلبيساااا   .18
 منشااااورة رسااااالة ماجسااااتير غير    قد لة   عض    ف هيم   عل ية  دى ط    ت   صكككف   سككك  ع.

 غ ة. اإلسالمية الجامعة  التربية  لية 
العين     دار الكتاااب الجااامع  ( تعليم   تفال  ك  فكك هيم وتطقي كك ت1999جروان  لتح  ) .19

 اإلمارا .
  دار الكتااااب الجاااامع   العين  ( تعليم   تفال  ك  فكك هيم وتطقي كك ت1999جروان  لتح  ) .20

 اإلمارا .

دار عمااان    2ط. وتطقي  تتعليم   تفال    ف هيم (. 2002جروان  لتح  عبااد الرحمن ) .21
 ال  ر للطباعة والنشر.

جودة   تعلم  إل كت و   ف   عككك      فتوحكككة   يككك   (  2012الحرب   عبااااد ح عواد ) .22
  بحث منشاااااااور  مقدم للمؤتمر العلم  التاساااااااع للجمعية العربية لتكنولوجيا   ج  ع ت   سككككعودية

 التربية  التعلم عن بعد والتعلم المستمر أصالة ال  ر وحداثة التطبيق  القاهرة.
  ت أث   سككككت  ت ج ت    ت  ض    ع ف  وبوسكككك   ف  تع     تصككككو (. 2015) أسااااااامة  خلة .23

رسااالة ماجسااتير غير منشااورة   .  خطأ  ل ف هيم   ف زي ئية  دى طالب   صكف   ث  ا  ألسك سك 
 .غ ة  الجامعة اإلسالمية  التربية لية 

. دب : دار القلم للنشااااااااااار تد ي    علوم ف     ح    تعليم   ع م(. 1996) وآخرون الخليل   .24
 والتو يع.

  عمان  دار صااااااا اء للنشااااااار   طف  و ه   ت   تفال   .(2005)الخليل   أمل عبد الساااااااالم  .25
 والتو يع.

   دار قباء للطباعة والنشر والتو يع.تطو تك و وجي    تعليم(. 2003خميس  محمد عطية ) .26
  دار الساااااااااااحابة للنشااااااااااار تك و وجي  إ ت ج  صككككككك د    تعلم(. 2006خميس  محمد عطية ) .27

 والتو يع.
  الطبعة الثانية  القاهرة  دار السحاب   تعليم و  تعلمتك و وجي  (. 2009خميس  محمد عطية ) .28

 للطباعة والنشر.
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  كتب  إل كت و ية:    شكككككككككأة و  تطو  و  خصككككككككك ئص و إل ال   ت (. 2008)داوود  رام   .29
 . القاهرة  الدار المصرية اللبنانية.و الستخد م و إلف دة

  عل    إلقلي    ل وه ة   تعليم وت  ية   تفال  ك    ؤت    (:2006إنصاااااااا  محمد ) درار  .30
  مؤسااااااااااسااااااااااة الملك عبد الع ي  ورجاله لرعاية حول  ع ية    وه ة.. ت بية  ا  ج     سككككككت ق 

 الموهوبين  المملكة العربية السعودية
أث  ط قة  سكككتخد م   وسككك ئت     تعددة   ح سكككوبية ف  فهم (. 2007) محمد  الرصااااااع  .31

الدراسااااا  غير منشااااورة   لية  الد تورا رسااااالة  .  ج  عية   ف هيم   ف زي ئية  دى طل ة     حلة 
 .األردن  جامعة عمان العربية للدراسا  العليا  التربوية العليا

تد يسككككككككك   ا   ظو    تفال   فوق (. 2009الرويث   إيمااان ) .32  ؤية جد دة ف    تعلم   
 دار ال  ر  عمان.   ع ف ك 

ف  ت  يككة   تفال    كك  فوق    ع ف   فكك عليككة ق  كك  ج تككد يق (. 2012) محمااد  الريماااوي  .33
غير منشورة   رسالة الد تورة . ألخالق  دى ع  ة  ا طل ة   صف   ع ش   ألس س  ف   أل دا

 .األردن  الجامعة األردنية  دراسا  العليا لية ال
  و ارة  الخت    ت و      ي     فسككككية(. 1997ال وبع   عبد الجليل وب ر  محمد إلياس ) .34

 ال  والبحث العلم   جامعة الموصل  العراق.التعليم الع
  تعلم ق ا   تطو   ال ت  ط  و  تطو   سككككككككيالو وجية (:1996لتح  مصاااااااااااااط ى ) ال يا   .35

 للجامعا .دار النشر  (  القاهرة 2سلسلة علم الن س المعرل  )    ع ف ك
– ؤية جد دة ف    تعليمك   تعلم  إل كت و  :    فهوم (. 2005 يتون  حسااااااااان حساااااااااين ) .36

 للتربية. الصوتيةالسعودية  الرياض  الدار    ت  يم. -  تطق ق -   ض ي 
 والتو يع.   عمان  دار الشروق للنشر3  طتد ي    علوم بأس    (2004) عايش. يتون   .37
 سالم دار الكتب.    القاهرة 1ط  ق  ئيةتد ي    علوم  لفهم  ؤية ( 2002 ماا )  يتون  .38

 علىأث   ستخد م  ست  ت جية   تعلم   ق  ئ  ف  تد ي    كي ي ء ( 2009احمد عل  حيدرة )
 منشورة رسالة د تورا     ي  يةك  تحص     د  س   دى طالب     حلة   ث  وية    ج هو ية 

 م ة الم رمة. القري جامعة ام 
عمان  دار     ت بية   دئ    ي   و  ت ويم ف  (. 1998)عليان نادر وهشاااااااااااااااام   ال يود  .39

 للطباعة والنشر. ال  ر
   الرياض  م تبة الرشد. إل كت و  تك و وجي    تعليم و  تعليم (. 2004سااااالم  أحماااااااد ) .40
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.. دار اليا وري العلمية أسكك   ب تد ي    علوم و   ي ضككي ت(. 2007سااالمة  عبد الحالظ ) .41
 والتو يع. األردن. للنشر

   ع فة  دى   طالب    عل  ا  اللية  ءت  ية  عض  ه   ت    و  (. 2002الساااايد  أحمد ) .42
 .ر  مص57-13  ص77  العدد   ت بية  سوه جك د  س ت ف       هج وط ق   تد ي 

   كت ب  إل كت و  : إ ت جه و ش ه.    ي ضك  الت ة    لك فهد   وط ية. (.2010سيد  أحمد ) .43

الكتاب  . القاهرة  دارط ق تد ي  تك و وجي    تعليم(. 2010سااااااااااااااعاد أحمد ) شااااااااااااااااهين  .44
 الحديث.

عالقة  ه   ت    و  ء    ع فة  أهد ف : (2004ال رحات  ) ال رحات  هانم الشااااااااااااااربين    .45
الساابع  العدد   دراساا  ل  التعليم الجامع     ج  عة  فش   دى طالب   إل ج ز و سلوب عزو

 مصر.  148 -99ص ص 
 مايو20. روجع بتاريل   كت ب  إل كت و   ق ا    ز ي  و  ع وب(. 2009)مجدي شاااااااااااااالب    .46

 :الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطم ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 2015
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html 

أث   ستخد م أسلوب تعلي    حوسب  تد ي    ف زي ء ف   (.2005الشياب  معن قاسم ) .47
   د ة على تطق ق    ف هيم وح     سكككأ ة   ف زي ئية  دى طل ة     حلة  ألسككك سكككية ف  ضكككوء 

 .رسالة د تورا  غير منشورة  جامعة عمان العربية  عمان  األردنج سهم و وقع ض طهم. 
 دار ال  ر العرب . هرة:القا. تعلم    ف هيم(. 2001ثناء يوسف ) الضبع  .48
   مقاا إلكترون .  ق ئة  إل كت و ية(. 2005)الطان   جع ر  .49
  عمان  دار    ي   و  ت ويم ف    ت بية    دئ (.1999)وآخرون الظاهر    ريا محمد  .50

 الثقالة للنشر والتو يع.
   القاهرة  دار السحاب  تعليم و   د سة  إل كت و ية( 2007عامر  طارق ) .51
  مجلااة مر   البحوث ل  اآلداب والعلوم   تعلم  إل كت و  (. 2007عبااد الحميااد   ياادان ) .52

 التربوية  المجلد الثامن  القاهرة.
(. بعض مداخل تحليل المضااااااامون وتطبيقاتها ل  مناهج العلوم 1985عبد الحميد  محمد ) .53

 (  قطر.4)حو ية اللية   ت بيةك   جلةالطبيعية  
ف علية   تعلم    د جة ت  ية  ه   ت   تص يم   تعلي    دى (. 2011عبد الخالق  دعاء ) .54

. رساااااااااالة ماجساااااااااتير غير منشاااااااااورة   لية التربية النوعية  ط    ت     حلة   ث  وية   د  ة جدة
 جامعة بنها  جمهورية مصر العربية.
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ة   تفال   فوق    ع ف  أث  ط ي ة  الكتشكك ف    وجه ف  ت  ي(. 2012عبد القادر  خالد ) .55
رساالة ماجساتير  و  تحص     د  س  ف     ي ضي ت  دى طل ة   صف   ت سع   ح فظ ت غزة.

 غير منشورة   لية التربية  جامعة األقصى  غ ة.
 والتو يع م تبة ال الح للنشاااااااااااار      د سككككككك   تفال   و    ه ج : (2004)عبيد وليم وع انة  .56

 الكوي . األولى الطبعة 
 ال الح م تبة   بيرو     د سككككككك  و    ه ج .   تفال  (2003)وع انة  ع و  وليمعبيد   .57

 التو يع. للنشر
دار  عمان   و  تطق ق   ف     ع ف  ق ا    ظ ية  علم (:2004عدنان يوساااااااف ) العتوم  .58

 والتو يع.المسيرة للنشر 
وت  ية   تفال   فع  ية   تد ي    ت  د   ف  تحص     دة   علوم  .(2008عرلا   نجاح ) .59

بحاااث مقااادم للمؤتمر العلم   فوق    ع ف  و  ككد فع  إل جكك ز  ككدى تال  ككذ     حلككة  إلعككد ديككةك
تطوير التعليم النوع  ل  مصااااااااار والوطن العرب  لمواجها  متطلبا  ساااااااااوق   نوي الثالثالسااااااااا

 .أبريل 10 -9العمل ل  عصر العولمة )رؤى استراتيجية(  من ال ترة 
  1ط  هم عا      ءة طقيعة ع لي ته وتذ     صكككككككك ع ه  ف (1999)حساااااااااااان   عصاااااااااااار  .60

 اإلس ندرية  الم تب العرب  الحديث.
(. حجم التأثير واسااااااااتخداماته ل  الكشااااااااف عن مصااااااااداقية النتانج ل  1999ع انة  ع و ) .61

 .56-29(  3  ) جلة    حوث و  د  س ت   ت بوية   فلسط  يةالبحوث التربوية والن سية  
 ق  آلا1المتعددة  ط(: التدريس الصاااااااااااااا   بالذ اوا  2004والخ ندار  نانلة ) ع انة  ع و .62

 للسطين. –غ ة  للنشر والتو يع 
    تعليم عا  عد و ست ق    ت بية ف    وطا   ع ب (. 2005) عبد حالعل   أحمد  .63

 .الطبعة األول   القاهرة: دار الكتاب الحديث
. عا  عكد و سكككككككككت قك    ت بيكة ف    وطا   ع ب   تعليم (. 2005) عبااد حالعل   أحمااد  .64

 .الطبعة األول   القاهرة: دار الكتاب الحديث
أث   سككتخد م     حى     ظو   ف  تحصكك      ف هيم   ف زي ئية (. 2007) شااااهر  عليان .65

وح     سككأ ة   ف زي ئية وت  ية  ه   ت   تفال     عل    دى طل ة ج  عة   قل  ء   تطقي ية ف  
جامعة عمان العربية   الدراساااااااااااااا  التربوية العلياغير منشاااااااااااااورة   لية  د تورا رساااااااااااااالة  . أل دا

 .األردن  للدراسا  العليا
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ف   كتسككك ب  (PDEODE)ف علية   تد ي    سكككت  ت جية (. 2013العمران   عبد الكريم ) .66
تربية  رساااااالة د تورا  منشاااااورة   لية ال    ف هيم   ف زي ئية  دى طالب   صكككف   ث       توسكككت.

 جامعة القادسية  بغداد.
  دار المسااايرة 3  ط   ت بية   عل ية وتد ي    علوم(. 2009)محمد عميرة  إبراهيم وعل    .67

 للنشر والتو يع: عمان.
فعكك  يككة   تككد ي  وف ككً   ل ظ يككة  الجت كك عيككة ف  ت ي ككة  عض (. 2012الغاااماادي  لو يااة ) .68

ص   ف    دة  ألحي ء  دى ط    ت     حلة ع لي ت   علم و ه   ت   تفال   فوق    ع ف  و  تح
 رسالة د تورا  غير منشورة   لية التربية  جامعة أم القرى  السعودية.   ث  وية    ط ة     حة.

  تصكككككو  ت   قد لة  ل ف هيم   ف زي ئية  دى طل ة   صكككككف   ح دي (. 2007الغليظ  هبة ) .69
جساااااااااتير غير منشاااااااااورة   لية التربية  رساااااااااالة ما عشكككككك  وعالقته    التج ه  حو   دة   ف زي ء.

 الجامعة اإلسالمية  غ ة.
  تصكككككو  ت   قد لة  ل ف هيم   ف زي ئية  دى طل ة   صكككككف   ح دي (. 2007) هبة  الغليظ .70

  التربيةرساااااااااالة ماجساااااااااتير غير منشاااااااااورة   لية  .عشكككككك  وعالقته    التج ه  حو   دة   ف زي ء
 .غ ة  الجامعة اإلسالمية

ق    ج ح سكككوب    ت ح ق ئم على   وسككك ئت    تعددة  ت  ية     هيم (. 2013) نورة  لالح .71
رساااااالة ماجساااااتير غير منشاااااورة   لية  .  ف زي ئية  دى ط    ت     حلة   ث  وية    ط ة عسككك  

 .السعودية  جامعة الملك خالد  التربية للبنا 
   القاهرة  األنجلو المصرية.3  ط    ي      فس . (1997)لرج  ص و   .72
ف  ت  ية  و  عصكككككف   ذه  . أث   سكككككتخد م   وذج   تعلم   تو  دي (2012) اهر لنونة   .73

رساااااااااالة     ف هيم و التج ه  حو  الحي ء  دى ط    ت   صككككككف   ح دي عشكككككك    ح فظ ت غزة.
 .غ ة اإلسالمية الجامعة  التربية  لية  منشورة ماجستير غير 

تأمل  ل  اكتسااااااااب الم اهيم ال ي يانية أثر اساااااااتخدام ابساااااااتقصااااااااء ال(. 2014) ياد   قباجة .74
منشااااور   بحث .وتنمية ابتجاها  العلمية لدى طلبة الصااااف السااااادس األساااااساااا  ل  للسااااطين

 .12عدد    جلة   د  س ت    فسية وت بوية
 ال  ر للطباعة عمان: دار  ألسكككككك سككككككية   ل  حلة   تفال   تعليم (2001) .ناي ة قطام   .75

 .األردن والنشر 
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  م ة   جودة   شكككككك  لة ف    تعليم  إل كت و  (. 2011 ساااااااااانارة  إحسااااااااااان  عطار  عبد ح ) .76
 الم رمة.

. الطبعاااة   حككد ثككة ف  تعليم   فكك ئ  ا ع ليكك ً     تك و وجيكك (.2011  رياااا بن يحيى ) با  .77
 .األولى  القاهرة: عالم الكتاب

(. ابتجا  نحو التعليم اإللكترون  لدى معلم  ومعلما  2010  ريا والجندي  علياء ) با  .78
 جلة ج  عة أم     ى  لعلوم   ت بوية المدارس الثانوية بمدينة جدة  المملكة العربية السااااعودية  

 (.2)2 -و   فسية
وانتقااااااااااااااااااااااا  مهارا  ما وراء المعرلة وأثرها ل  التحصااااااايل تنمية (.2002) نادية ح طف ل .79

  بحث مقدم للمؤتمر العلم  الساااادس  لدى الطالب المعلم خالا مادة طرق تدريس العلومالتعلم 
 -31الثااان    المجلااد   ج عيككة    صككككككككك يككة  لت بيككة   عل يككةالعلميااة وثقااالااة المجتمع  ة التربياا
 .يوليو28

 .   تعددةتطقي  ت تك و وجي    وس ئت (. 2010واسماعيل  سامح )مناا  مبار   .80
  ت حة ق ئ ة على   فلسكفة   ق  ئية   سكت  ت جيةأث  (: 2005رليق عبد الرحمن ) محساان  .81

 ت  ية  ه   ت    و  ء    ع فة وتو  د    علو  ت  طالب   صف   ت سع  ا   تعليم  ألس س  
 غ ة. جامعة األقصى   لية التربية  رسالة د تورا  غير منشورة    فلسط ا

(. فع  ية ق    ج تد يق  ق ئم على   وذج   ت ح ف  2001)محمد  أحمد  سااااااااااااااالم  أحمد  .82
  تصككك يم   تعلي    ت  ية  ه   ت    قق    تد ي   دى   ط  ب    علم  شكككع ة   لنة   ف  سكككية 

 .2001  37  جامعة ال قا يق  عدد  اللية   ت بية
   جودة.  تعليم  إل كت و    ا   تطق ق إ ى  الحت  ف و (. 2009محمد  الغريب إسماعيل ) .83

 القاهرة  عالم الكتب.
ورقة عمل مقدمة إلى  ضككككككك و ةك  تعليم  إل كت و   ت ف أم (. 2002إبراهيم )  المحيساااااااااان .84

 .17-16ل  ال ترة  سعود  المنعقدةندوة: مدرسة المستقبل  جامعة الملك 
أثر اسااتعماا أنموذج ثيلين (. 2015)المرشاادي  عماد  عوط  عبد ابمير  ال يدي  لاطمة  .85

 بحث .اكتسااب الم اهيم ال ي يانية وتنمية الت  ير العلم  لدى طالبا  الصاف الثان  متوساطل  
 .19عدد    جلة اللية   ت بية  ألس سية  لعلوم   ت بوية و إل س  ية/ ج  عة   ق منشور  
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شكككككال    ق ت   د ئ ي وف عل ته  ف  ت  ية  ه   ت      سكككككت  ت جية (:2005)الم روس  هيا  .86
    ختلفةك دى ط    ت     حلة   ث  وية ذو ت   سككككع ت   ع لية  وتحصكككك     علومو  ء    ع فة 

 الرياض. والتسعون العدد السادس  العرب  مجلة رسالة الخليج 
(. التعلم اإللكترون  م هومة  خصااانصااه  لواند   2002الموسااى  عبد ح بن عبد الع ي  ) .87

جامعة الملك سااااااااعود  المملكة العربية  و قة ع     د ة إ ى  دوة  د سكككككة    سكككككت ق عوانقه. 
 أغسطس./17-16السعودية  ل  ال ترة 

  ألسكككككككك  و  تطقي  ت  تعليم  إل كت و  ك  (. 2005والمبارك  أحمد ) عبد حالموساااااااااااااى   .88
 مؤسسة شب ة البيانا   الرياض.

أث  تد ي    ف زي ء   سكككككككتخد م     ظ  ت    صككككككك ية ف  ت  ية  (.2005) هبة  ناصااااااااااار .89
 ه   ت   تفال   و   د ة على ح     شكككككالالت و كتسككككك ب    ف هيم   ف زي ئية  دى طل ة     حلة 

 .األردن  جامعة عمان العربية  ةالتربيغير منشورة   لية  د تورا رسالة  . ألس سية   علي 
ط ق وأسكككك   ب و سككككت  ت جي ت (. 2003)على النجدي  أحمد وعبد الهادي  منى وراشااااااد   .90

 .القاهرة: دار ال  ر العرب  حد ثة ف  تد ي    علوم.
 .والتو يع للنشر ال رقان دار عمان     علوم تعليم ف    جد د (2001) .يعقوب نشوان  .91
. مجلة المعلوماتية  العدد الرابع   كت ب  إل كت و      فهوم و   ز ي (. 2011نعيم  محمد ) .92

 .والثالثون 
   اإلمارا   دار الكتاب الجامع .1ط   علم   علوم   فع ل(. 2005الهويدي   يد ) .93
. دار المساااااااااااااايرة    ي   و  ت ويم ف    ت بية وعلم    ف (: 2002ملحم  سااااااااااااااام  محمد ) .94

 عمان: األردن.للنشر والتو يع والطباعة  
  ت  ية (Interactive eBook) تف عل ف علية الت ب إ كت و   (. 2014اليام   هدى ) .95

رسالة د تورا  غير  .(Web Quests) ه   ت تص يم وتوظ ف    حالت    ع فية عق    ويب 
 منشورة   لية التربية  جامعة أم القرى  السعودية.

ق    ج  حوسب ف  ضوء  ظ ية ج  ق    د  غ على ت  ية  أث  (.2009يوسف  جيهان ) .96
 ه   ت   تفال   فوق    ع ف   دى ط    ت   صككككف   ح دي عشكككك     دة تك و وجي     علو  ت 

 اإلسالمية  غ ةالجامعة  التربية  لية  منشورة رسالة ماجستير غير    ح فظة غزةك
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 (1ملحق رقم )
 

 بطاقة تقييم الكتاب التفاعلي
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 غاااااااااااا ة –الجاااااامااااعااااااة اإلسااااالميااااااااة 
                 اااااا  العلياااااااااااااااااااالدراساااااعماااااااااااااااااااااااااااادة 

 ااااااااااااااااةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ليااااااا
 ااسااااااااارق التدرياااااهااج وطااقسااااااام المناا

 
 

 السيد الدكتور/ األستاذ: ................................  حفظه هللا 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
 

 

 :

توظيف كتاب  أثر“: بعنوانبإجراء دراسييي   زكريا فؤاد العبسيييي /يقوم الباحث      
فاعلي في ي   ت فاهيم وتنم مادة العلوم الم هارات التفكير فوق المعرفي ب م

 ."لدى طالبات الصف السابع األساسي

غزة، وبناء على ذلك قام الباحث  – اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية من املاجستري درجة على للحصول

 بإعداد " كتاب تفاعلي " لتحقيق أهداف الدراسة.

قد ء  أيالم و الحظ تكم ف  ضوء  ط قة    تك م سي دتكم  ا أ جو و ذ    الطالع عليه و  
 ت  يم   كت ب   تف عل      فقك وخق تكم ف  هذ     ج ل.

            

 :    حث                                                                                                                        

   زال ي  فؤ د   ع س                                                                                      

 

 البيانات الشخصية للمحكم

  الدرجة العلمية  االسم

  جهة العمل  التخصص
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 درجة التحقق المعيار م
 قليلة متوسطة  بيرة

 أوب : المعايير التربوية
    يعرض الكتاب الت اعل  األهدا  التعليمية العامة بش ل واضح. 1
    تتصف األهدا  الخاصة للكتاب الت اعل  بالقابلية للتحقق. 2

ترتبط األهدا  التعليمية للكتاب الت اعل  ارتباطا  مباشاااااااااااااارا  بمحتوى الوحدة  3
 وعناصرها.

   

4 
تاادعم األهاادا  التعليميااة بخبرا  واقعيااة من خالا األمثلااة والتطبيقااا  ل  

 الكتاب الت اعل .
   

5 
يخلو المحتوى من األخطااااااء اإلمالنياااااة  والنحوياااااة  والعلمياااااة  وأخطااااااء 

 الطباعة.
   

    يراع  تنظيم المحتوى الخصانص العقلية للطالبا . 6
    السابقة للطالب.يأخذ المحتوى ل  اعتبار  الخبرة  7
    يعرض المحتوى الموضوعا  ل  تسلسل منطق . 8

يقدم الكتاب الت اعل  أنشااطة تعلم حقيقة تساااعد الطالب على تطبيق أل ار  9
 المقرر وتحقيق أهداله.

   

10 
كتاب الت اعل  ال ةومدرساااا البا ل   يادة الت اعل بين الط األنشااااطةتشااااجع 

 .وبين الطالب بعضهم البعض
   

11 
ثرانية مناسااااااااابة لمساااااااااتوى أداء  تولر األنشاااااااااطة ارتباط لمعلوما  عالجية وا 

 الطالبة وسيرها ل  الدراسة.
   

    يتالءم تصميم األنشطة التعليمية مع احتياجا  الطالبا . 12
    تشجع األنشطة التعلم الذات  والتعلم التعاون . 13

تدريس متنوعة لمقابلة التنوس ل    يسااااااااااتخدم الكتاب الت اعل  اسااااااااااتراتيجيا 14
 أساليب التعلم لدى الطالبا .

   

    ي ود الكتاب الت اعل  نماذج وأمثلة لتقوم الطالبا  بتقويم أن سهن. 15
    يستخدم الكتاب الت اعل  طرق تقويم متنوعة وبديلة. 16

 ثانيا : المعايير ال نية
17 

الرسااااااااااااااوما ( خالية من أخطاء تخلو المواد التعلمية )الصااااااااااااااور  ال يديو  
 اإلنتاج ال ن .

   

    البا .تناسب الرسوما  التوضيحية والبيانية والخرانط مستوى الط 18
    يتالءم تصميم المواد التعليمية مع احتياجا  الطالبا . 19
    يعمل الكتاب الت اعل  على جميع الحواسيب المتولرة لدى المتعلمين. 20
    عالية.   انة  لألوامر بالت اعل يستجيب الكتاب 21
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    يتم استخدام الكتاب الت اعل  دون الحاجة إلى برنامج إضالية مساعدة. 22

23 
تتسااام الصاااور وال يديوها  والصاااوتيا  بالوضاااوح وبالجودة العالية  وتع ي  

 المادة العلمية.
   

 ثالثا : المعايير الت اعلية
    أو  تمه عند الحاجة.ي م ن التح م ل  درجة الصو   24
    ي سمح التح م بسرعة عرض مقطع ال يديو أثناء التص ح. 25
نهانه دون صعوبا . 26     ي م ن الخروج من ال يديو وا 
    ي م ن التح م ل  تكبير وتصغير الكتاب الت اعل . 27

ي م ن الوصاااااااوا للعناوين والصااااااا حا  من خالا الضاااااااغط عليها من قانمة  28
 الكتاب الت اعل .لهرس 

   

29 
يتم اسااااااااااااااتخاادام طرق متنوعااة للتح م ل  المحتويااا  مثاال )النقر الم دوج  

 السحب واإللال  وغيرها( 
   

30 
ي م ن التنقل بين الص حا  بعدة طرق )استخدام لوحة الم اتيح  والمؤشرا  

 الموجودة بقوانم التح م  أو بالتح م الحر بال أرة.
   

31 
الت ااااعل  قااادرا   بيرا  من الحرياااة ل  مواقف التعلم تساااااااااااااامح يولر الكتااااب 

 للطالبا  ابختيار منها.
   

 



 
 

 143 

  

 

 

 
 
 

 (2ملحق رقم )
 

 الصورة النهائية 
 

 مهارات التفكري فوق املعريف ختبارال
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 ا ةاااااااااغاا –اة ااااااااالمياااة اإلساااااعااااااامااالجاا
                 اااااااااااااااا  العليااااااااااااااالدراسعماااااااااااااااااااااااااااادة 

 ةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لي
 ساااااتدريالرق اااااااج وطاااهاااامنااااااام الاقس
 

 

 ...............  حفظه هللا ................. األستاذ:السيد الدكتور/ 

 وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل 

 

 المعرفي.مهارات التفكير فوق  اختبار تحكيم :الموضوع

أثر توظيف كتاب  ": بإجراء دراس  بعنوان زكريا فؤاد العبسييقوم الباحث /      
مهارات التفكير فوق المعرفي بمادة العلوم المفاهيم وتنمي   تفاعلي في

 ."لدى طالبات الصف السابع األساسي
 .غزة – اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية من املاجستري درجة على للحصول

 :ح ث  ا    ج ل هذ  ف  خق تكم ضوء ف   الخت    قتحاليم   تك م سي دتكم  ا أ جو و ذ 
   واألسنلة.مدى مناسبة األو ان النسبية لمستوى المهارا 
  المعرل .مدى انتماء البند ابختباري لمهارا  الت  ير لوق 
  ابختبار.البدانل لكل سؤاا ل  مناسبة 
 لصحة العلمية والسالمة اللغويةا.  

 .                                                                                        حسناتكم زانيم يف جيعله أن وجل عز املوىل دعوأو تعاونكم حسن لكم شاكرين

      

      

                  

     حث
                                                            زال ي  فؤ د   ع س                                                                                            

 البيانات الشخصية للمحكم

  الدرجة العلمية  االسم

  جهة العمل  التخصص
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 مهارات التفكري فوق املعريفاختبار 

 ،،،ةي الطالبتعزيز

 االختبار:تعليمات 

 

 27

 

 

 
 

 بيانات الطالبة

  االسم:

  الشعبة:

 

 مع متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح،

 

        الباحث:                                                                                                                                               

 أ. زكريا فؤاد العبسي 
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  القطبية:الهدف من رش الملح على الجليد في الدول   -1

  فض درجة االنصهار.. ب رفع درجة االنصهار. أ. 

 زيادة الضغ  على الجليد.د.  تقليل الضغ  على الجليد. ج.

 لتحديد:معرفة العالقة بين الكتلة والحجم يهدف  .2

 ب. القوة أ. الضغ 

 د. الوزن ج. الكثافة

 :الزئبقيالهدف من استخدام ميزان الحرارة  .3

 ب. قياس ضغ  السوائل. أ. قياس درجة حرارة السوائل.

 د. قياس نقاوة السوائل. ج.  قياس كثافة السوائل.

 زيادة:الهدف من زيادة عدد لفات السلك حول المسمار عند عمل مغناطيس كهربائي  .4

 تحمل المسمار.ب. قوة  شدة التيار المار في السلك. أ.

 د. قوة جذب المغنا يس. ج. قوة عزل المسمار.

 :الهدف من وضع القطعة الحديدية على قطبي المغناطيس  .5

 ب. اضعاف القوة المغنا يسية. أ. حمايته من الصدأ.

 د. الحفاظ على قوة جذبه. ج. حمايته من المجال الكهربائي.

فبما سوووترشووودا للقيام بتنفيذ ما  الماء،يريد أحمد الحصوووول على أكبر سووورعة تبخر لوعاء من  .6

 يريد:

 ب. زيادة حركة الهواء حول الوعاء. أ.  زيادة درجة الحرارة.

 د. تقلل مساحة س ح الماء بنقله لوعاء أضيق. ج. زيادة كال من درجة الحرارة ومساحة الس ح.

 يلي:فإنك ترشيديها للقيام بما  الشكل،لمساعدة صديقتك في تقدير حجم حجر غير منتظم  .7

 ب. است دا  م بار مدرج به ماء. أ. وزنها بواس ة ميزان ذو كفتي.

 ست دا  أنبوب ا تبارا د. ج. وزنها بواس ة ميزان حساس.
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  التالي:. لحساب كثافة مكعب من الخشب فإننا نقوم بعمل 8

 ب. نحسب حج  مكعب ال شب. وزن ق عة ال شب لنحسب كتلتها.أ. 

 د. نقو  بعمل ال  وا  الثالث السابقة. ج. نست د  قانون الكثافة = الكتلة / الحج .
 

 التالي االفتراضوووووووات أي" المائي للغالف البيئي التوازن على تحفظان والتكاثف التبخر عمليتا" .14

 صحيحة:

 .الليل في تحدث التكاثف وعملية النهار في تحدث التب ر أ. عملية

 .الكمية وبنفس الوق  نفس في تحدثان والتكاثف التب ر ب. عمليتا

 األرض. س ح على الماء كمية من يزيد مما التب ر عملية من أكبر بكمية تحدث التكاثف ج. عملية

 .الحرارة درجا  في اال تالف نتيجة باستمرار تحدثان عكسيتان عمليتان والتكاثف التب ر عمليتاد. 

 الزئبقي؟عند استخدام ميزان الحرارة  صحيحةأي القراءات التالية . 15

 

 المغناطيس:عند التعامل مع  غير صحيحةأي الممارسات التالية . 16

 أ. تفادي تراكمها على بعضها.

 الحديد.ب. رب  ق بيها بق عة من 

 الشديد.ج. تجنب تعرضها لل رق 

 تس ينها على مصدر حرارة عالي.د. 

خرج فوجد أنه ناتج  قوي،وفي يوم حار سمع صوت  منزله،يضعها أمام  سيارة،لدى والد أحمد . 17

 الخلل؟أين  السيارة،عن انفجار أحد إطارات 

 أ. وزن السيارة عند هذا اإل ار أكبر من اإل ارا  األ رى.

 ب. اإل ار ل  يكن ممتلئ تماما بالهواء.

 اإل ار ممتلئ تماما بالهواء.ج. 

 ضعيفة.د. اإل ار مصنوع من مواد 
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من خالل دراستك كيف يمكن التغلب  عديدة،يعتبر شح المياا من المشكالت التي تعاني منها دول  .18

 المشكلة:على هذا 

 فق .أ. عمل مح ا  لتحلية مياه البحر عن  ريق تجميدها 

  ريق تجميده ث  صهرها.ب. عمل مح ا  لتحلية مياه البحر عن 

 فق .ج. عمل مح ا  لتحلية مياه البحر عن  ريق تب يرها 

 تكثيفها.د. عمل مح ا  لتحلية مياه البحر عن  ريق تب يرها ث  
 

 تُعاني سمر من انفجار قارورة الماء بعد تجمدها داخل فريزر الثالجة، من خالل دراستك كيف   . 19

 تساعديها لتغلب على هذا المشكلة؟       

 أ. تقليل درجة تجميد الفريزر.

 ب. زيادة درجة تجميد الفريزر.

 ج. ترك جزء بسي  من القارورة فارغ.

 د. وضع قارورة مصنوعة من الزجاج.

تعمل والدة أحمد خياطة، وخالل عملها سقط منها صندوق األزرار المعدنية على صندوق  .20

 األزرار البالستيكية واختلطوا معاَ، كيف تساعديها لحل هذا المشكلة؟ 

 أ. وضعه  في وعاء أكبر والفصل بينه . 

 ب. است دا  مغنا يس للفصل بينه .

 ج. االستعانة بابنها أحمد لمساعدتها.

 بينه .على ماء للفصل  يحتويد. وضعه  في إناء 

تعاني ليلى من سخونة الماء بدرجة كبيرة عند غسيل الصحون على الرغم من أنها تستخدم . 21

 بـ:لمساعدتها في حل المشكلة نطلب من والدها أن يقوم  البارد،صنبور الماء 

 المياه.أ. وضع مكعبا  ثلل كبيرة في  زان 

 لتهويته.ب. فتح غ اء ال زان 

 أسود.ج.  الء ال زان بلون 

 أبيض.د.  الء ال زان بلون 
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 ما رأيك بذلك؟ : الحجم،يقول أحمد أنه يستطيع أضافة الكمية التي يريدها من غاز إلى آخر في . 22

 لالنضغا .ألن الغازا  لديها قابلية عالية  صحيح؛أ. 

 يزداد.ألن حج  الغازين معاً  صحيح؛غير  ب.

 الحركة.ألن جزيئا  الغازا  حرة  صحيح؛ج. 

 الحركة.ألن جزيئا  الغازا  عديمة  صحيح؛د. غير 
 

تريد سارة إضافة كمية من الزبدة وهي صلبة على عجينة الكعك حتى توفر من كمية الزبدة . 23

 ؟ما تريدا سارة صحيحهل  المطلوبة،

 .انصهارهاالزبدة تزداد عند  ةألن كتل صحيح؛أ. 

 .انصهارهاألن كتلة الزبدة تقل عند  صحيح؛ب. غير 

 ألن كثافة الزبدة تزداد بعد انصهارها. صحيح؛ج. 

 ألن الغازا  تأ ذ حج  اإلناء الذي توضع فيه. صحيح؛د.  غير 

سرعتها " هل توافقها تقول زميلتك أنه عند تكثيف المادة تقل الفراغات بيم جزيئاتها وتزداد . 24

 على ذلك ؟:

 أ. نع ؛ ألن المادة تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.

 ب. ال؛ ألن الفراغا  بين جزيئا  المادة في الحالة السائلة أكبر منها في الغازية.

 ج. ال؛ ألنه عند تكثيف المادة تقل الفراغا  بين جزيئا  المادة وتقل سرعة الجزيئا 

 د. نع ؛ ألنه عند تكثيف المادة تزداد الفراغا  بين جزيئا  المادة وتزداد سرعة الجزيئا .

في حوار بين خالد وأبيه قال له " أن درجة غليان المادة السائلة تتأثر بدرجة نقاوتها " ما . 25

 رأيك فيما يقول؟ :

 أ. غير صحيح؛ ألن لكل مادة درجة غليان  اصة بها.

 غليانها.ألن احتواء المادة السائلة على شوائب ال يؤثر على درجة  صحيح؛ب. 

 غليانها.ألن احتواء المادة السائلة على شوائب ذائبة يرفع من درجة  صحيح؛ج. 

 غليانها.ألن احتواء المادة السائلة على شوائب ذائبة ي فض من درجة  صحيح؛د. غير 
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ما  سووورعتها،ألن صوووديقه أخبرا أن ذلك يزيد من  بالهواء؛ قام أحمد بملء إطارات دراجته تماما  . 26

 ؟رأيك في ذلك

 أسرع.ألنه كلما زاد الهواء يزداد وزنه فتصبح  صحيح؛أ. تصرف 

 أب أ.ألنه كلما زاد الهواء يقل وزنه فتصبح  صحيح؛ب. تصرف غير 

 اإل ار.ألن الهواء يتمدد بالحرارة وقد ينفجر  صحيح؛ج. تصرف غير 

 ألن الهواء ينكمش بالحرارة فيقل حج  الهواء باإل ار. صحيح؛د.  تصرف 

 ذلك؟هل توافقيها على  الثالجة،قامت زميلتك بوضع قارورة ماء ممتلئة تماما  في مجمد . 27

 حجمه.ألن الماء يتمدد ويقل  ال؛أ. 

 .حجمهألن الماء يتمدد ويزداد  ال؛ب. 

 حجمه.ألن الماء ينكمش ويقل  نع ؛ج. 

 حجمه.ألن الماء ينكمش ويزيد  نع ؛د.  

 

 
 
 
 
 
 

 نشكرك ِلحُسن تعاونك
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 (3ملحق رقم )
 

 الصورة النهائية
 

املفاهيم  ختبارال  
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 ا ةاااااااااغاا –اة ااااااااالمياااة اإلساااااعااااااامااالجاا
                 اااااااااااااااا  العليااااااااااااااالدراسعماااااااااااااااااااااااااااادة 

 ةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لي
 ساااااتدريالرق اااااااج وطاااهاااامنااااااام الاقس
 

 

 ...............  حفظه هللا ................. السيد الدكتور/ األستاذ:

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

 

:   

كتاب تفاعلي  ف" أثر توظي :بإجراء دراسة بعنوان زكريا فؤاد العبسي / يقوم الباحث     

 مهارات التفكري فوق املعريف بمادة العلوم لدى طالبات الصف السابعاملفاهيم وتنمية  يف

 األساسي".

 .غزة – اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية من املاجستري درجة على للحصول

 :ح ث  ا    ج ل هذ  ف  خق تكم ضوء ف   الخت    قتحاليم   تك م سي دتكم  ا أ جو و ذ 
 الصحة العلمية والسالمة اللغوية. 
 وضوح تعليما  ابختبار. 
  البدانل لكل سؤاا ل  ابختبار.مناسبة 
  ما ترونه مناسب.اإلضالة  الحذ   

 .                                                                                        حسناتكم زانيم يف جيعله أن وجل عز املوىل دعوأو تعاونكم حسن لكم شاكرين

      

      

     حث
 زال ي  فؤ د   ع س                                                                                     

 البيانات الشخصية للمحكم

  الدرجة العلمية  االسم

  جهة العمل  التخصص
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 عزيزتي الطالبة،،،

في ي حياتنا فحرارة هذا االختبار ليقيس مدى قدرتك على اسيييتيعاب المفاهيم بوحدة ال تم اعداد
ؤكد على أن هذا االختبار ليس له أي  عالق  بدرجاتك في المدرس  وإنما يوالباحث  العام منهاج العلوم 

رجو منك قراءة تعليمات ي قدم لك الشيييكر لتعاونكإ فإنهيلغرض البحث العلمي فقط والباحث إذ 
 قبل الشروع في اإلجاب . بتمعنٍ االختبار

 االختبار:تعليمات 

 

 36

  
 

 
 

 بيانات الطالبة

  االسم  :

  الرقم التسلسلي  الشعبة :

 

 

 مع متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح،،،

 

 الباحث:

 زكريا فؤاد العبسي
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 (  كتلة وحدة الحجوم ، وهي خاصية فيزيائية للمادة ُتعرف بـ: 1

 كتلة المادة -ب حج  المادة -أ

 ضغ  المادة -د كثافة المادة -ج

  جميع املواد التالية تطفو على سطح املاء ماعدا: (2

 ال شب -ب الزي  -أ

 الزئبق -د الكحول -ج

  ( من التطبيقات العلمية على الكثافة.3

 معاصر الزيتون -ب بناء السدود  -أ

 صناعة السيارا  -د صناعة السفن -ج

  ( حجم الحجر يف املخبار:4

 3س  5 -أ

 

 3س  10 -ب

 3س  30 -ج

 3س  70 -د

  الكثافة:( وحدة قياس 5 

 3س  -ب كغ  -أ

 3ج /س  -د 3كغ /س  -ج

  :ألنتطفو قطعة الخشب فوق سطح املاء  (:6

 ال شب أكبر من كثافة الماء كثافة ق عة -أ

 كثافة ق عة ال شب أقل من كثافة الماء -ب

 كثافة ق عة ال شب تساوي من كثافة الماء -ج

 كتلة ق عة ال شب أكبر من كتلة الماء -د
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  والحجم:( الشكل الذي يمثل العالقة بني الكتلة 7

    

  له حجم ثابت وشكل متغري. ( أحد املواد التالية8

 الماء -ب الهواء -أ

 الحديد -د ال شب  -ج

 (  يتبخر السائل املسكوب على األرض أسرع من السائل يف الوعاء ألن: 9

 حركة الهواء تزداد -ب حج  السائل يقل -أ

 السائل يأ ذ حج  اإلناء الذي يوضع فيه -د مساحة السائل تزداد -ج

  ماعدا:(  جميع ما يلي من خصائص شذوذ املاء 10

  يزداد عندها حج  الماء -أ

 تزداد عندها كثافة الماء -ب

    س°4تحدث عند درجة أقل من  -ج

 ضرورية لبقاء الكائنا  البحرية حية  -د

  السائلة:(  عملية تحول املادة من الحالة الغازية إىل الحالة 11

 انصهار -ب تجمد -أ

 تكاثف -د تب ر   -ج

  عملية:ظهور قطرات الندى على زجاج السيارات بالصباح الباكر دليل على حدوث   (12

 التكاثف -ب التب ر -أ

 التجمد -د الغليان -ج

   

    

   

    

   

    

   

    

 -د  -ج  -ب  -أ



 
 

 156 

  

 

  من:(  يمكن الحصول على أحجام مختلفة لنفس الكمية 13

 الماء  -ب الهواء -أ

 السكر -د الزي   -ج

  يتناسب:(  ينص قانون بويل على أن حجم كمية معينة من غاز محصور 14

  ردياً مع الضغ  الواقع عليه عند ثبا  درجة الحرارة -أ

 عكسيا ً مع الضغ  الواقع عليه عند ثبا  درجة الحرارة -ب

 الضغ  الواقع عليه عند ثبا  درجة الحرارةمربع  ردياً مع  -ج

 الضغ  الواقع عليه عند ثبا  درجة الحرارةمربع عكسيا ً مع  -د

 (  ال يتجمد املاء تحت سطح البحريات املتجمدة بسبب: 15

 زيادة الضغ  دا ل البحيرا  -ب وجود مادة ملحية مذابة -أ

 وجود األسماك في األسفل -د ظاهرة شذوذ الماء -ج

  بـ:املرور بالحالة السائلة  الغازية دون(  ٌيطلق على تحول املادة مباشرة من الحالة الصلبة إىل الحالة 16

 التكاثف -ب التب ر -أ

 االنصهار -د التسامي -ج

  :الشمسفي أي األواني التالية سيتب ر الماء أسرع عند وضعها جميعا تح  أشعة  ( 17

      

  امللح:(  يرش امللح على الجليد ألن 18

 ي فض درجة االنصهار -ب درجة االنصهار يرفع -أ

 يزيد الضغ  على الجليد -د في الماءسريع الذوبان  -ج

 

 -ب -أ -د -ج
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 (  ال يمكن استخدام ميزان حرارة كحولي لقياس درجة غليان املاء ألن: 19

 كثافة الكحول أعلى من كثافة الماء -أ

 كثافة الكحول أقل من كثافة الماء -ب

 درجة غليان الكحول أقل من درجة غليان الماء -ج

 درجة غليان الكحول أعلى من درجة غليان الماء -د

  فإن:(  عند تحول املاء من الحالة السائلة إىل الحالة الصلبة 20

 كثافته تقل وحجمه يزداد  -ب كثافته تقل وحجمه يزداد  -أ

  كثافته تزاد وحجمه يزداد -د تزداد وحجمه يقلكثافته  -ج

  درجة:(  الدرجة التي تبدأ عندها املادة من الحالة الصلبة إىل الحالة السائلة تسمى 21

 التجمد  -ب التب ر  -أ

 التكاثف -د االنصهار -ج

  الغازات:(  يمكن وضع كميات كبرية من الغاز داخل القارورة ألن 22

 قابلة لالنضغا   -ب لالنتشارقابلة  -أ

 ذا  كثافة من فضة -د ليس لها حج  ثاب   -ج

 (  يطلق على تحول املادة من الحالة السائلة إىل الحالة الغازية : 23

 االنصهار -ب التجمد -أ

 التب ر -د فالتكاث -ج

 : ماء البحر يتوقع أنيف مجمد الثالجة إحداهما بها ماء عذب والثانية بها (  عند  وضع قارورتني 24

 ال يتجمد ماء البحر ويتجمد الماء العذب -أ

 في نفس الوق يتجمد ماء البحر والماء العذب  -ب

 يحتاج ماء البحر إلى زمن أقل من الماء العذب كي يتجمد -ج

 يحتاج ماء البحر إلى زمن أكثر من الماء العذب كي يتجمد-د
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  :بسببيف املناطق املنخفضة (  ترتفع درجة غليان املاء 25

 ان فاض الضغ  الجوي -ب ارتفاع الضغ  الجوي -أ

 ان فاض درجة الحرارة -د ارتفاع درجة الحرارة -ج

  التالية:(  املادة املغناطيسية من بني املواد 26

 الحديد -ب ل شبا -أ

 الزجاج -د البالستيك -ج

  طريق:(  يمكن الحصول على مغناطيس كهربائي قوي عن 27

 تقليل كل من شدة التيار وعدد اللفا  -ب التيار وتقليل عدد اللفا زيادة شدة  -أ

 زيادة كل من شدة التيار وعدد اللفا  -د تقليل شدة التيار وزيادة عدد اللفا  -ج

  هو:(  الشكل الصحيح الذي يمثل تجاذب وتنافر املغانط فيما يأتي 28

  

  

  املغناطيس:( من خصائص 29

 يجذب مواد غير مغنا يسية -أ
مجاله ينفذ من  الل مواد غير  -ب

 مغنا يسية

  تزداد قوة جذبه لألشياء إذا ت  تس ينه -د ق باه متماثالن في النوع -ج

  :بسببفسري املغناطيسية األرضية (  ت30

 كثافة األرض العالية  -أ
في صهير الحمل تيارا   -ب

 الماجما

 كتلة األرض العالية -د اللب المركزي الحديدي لألرض -ج
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  هي:فيها الجسم بمغنطته بعد إبعاد املغناطيس (  طريقة التمغنط التي يحتفظ 31

 التماس -ب الدلك -أ

 الكهرباء -د الحث -ج

  ماعدا:التالية  املواد فذ خالل(  املجال املغناطيسي ين32

 البالستيك -ب ال شب -أ

 الزجاج -د الحديد -ج

  :هويف األشكال التالية (  املغناطيس األقوى 33

 

 

 

إن جميع العبارات التالية صحيحة فشماليًا  1إذا كان القطب رقم  ف(  الشكل املقابل يمثل مغناطيسات 34

  ماعدا:

ً  6) ب )الق -أ  جنوبيا

ً  2)الق ب ) -ب   شماليا

ً  3)الق ب ) -ج  شماليا

ً  5)الق ب ) -د  شماليا

 (  منطقة يف منتصف املغناطيس تكاد تنعدم عندها قوة جذبه تسمى منطقة  : 35

 التجاذب  -ب الق بين  -أ

 التنافر -د التعادل -ج
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 (  الشكل الصحيح الذي يصف طريقة التمغنط بالدلك هو : 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 سن تعاونكحلُك شكرن
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 (5)ملحق رقم 
 

 استخدام الكتاب التفاعليدليل 
 

 دليل املعلم للتدريس باستخدام الكتاب التفاعلي
 

 أوراق العمل
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 د     ستخد م   كت ب   تف عل 

 تشن     كت ب   تف عل 

  على أيقونة الكتاب الت اعل الم دوج بعد النقر  

  تظهر شاشة رنيسية للكتاب الت اعل 

 
  طرق ي م ن تقليب ص حا  الكتاب بعدة 

o استخدام ا ار الحر ة بلوحة الم اتيح 

o حسب الحالة بعد النقر عليها وتقليب الص حة ثم الالتها 

o  ما موضح باألعلى النقر على أسهم التح م ل  الشريط العلوي  
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 شرح أ ر التح م ل  الواجهة الرنيسية للكتاب 

 

 

 

 ابنتقاا لنهاية الكتاب الت اعل  5 عرض الكتاب ملء الشاشة 1
 تكبير الكتاب 6 الت اعل  ابنتقاا لبداية الكتاب 2

 7 ابنتقاا للص حة السابقة 3
ت عيل أو  تم صو  تقليب 

 الص حا 

 8 ابنتقاا للص حة الالحقة 4
تقليب الص حا  بطريقة تلقانية أو 

 يدوية

9 
شريط  وعند النقر على أي ص حة اظهار ص حا  الكتاب الت اعل  بش ل مصغر ل  

  ما بالش ل التال يتم ابنتقاا اليها مباشرة 
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  ي م ن استخدام  معين للتنقل بين ص حا  الكتاب أو التوجه لعنوان درس
اإللكترون  بالنقر على عنوان الدرس أو رقم الص حةال هرس 

 

 

 
 



 
 

 165 

  

 

  ألي و  ت    تض  ة    كت ب   تف عل  

 تظهر نالذة ليديوعند النقر عليه  

 عند النقر عليها تظهر صورة أو مخطط أو رسم توضيح  

 "محاكاة لتجربة"عند النقر عليها تظهر نالذة ملف لالش  مثال  

عند النقر عليها يظهر سؤاا اختباري بعدة أنماط  وعند اإلجابة عن  
  ما ل  الش ل السؤاا يظهر رم  بمؤثرا  ليدا على صحة اإلجابة
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 أز      تحالم ف    فذة   ف د و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشغيل ال يديو بملء الشاشة 1

 التح م ل  الصو  من خالا رلعه أو ح ضه أو  تمه 2

 ج ء بمقطع ال يديو ابنتقاا إلى 3

 إيقا  تام لل يديو  4

 و إيقا  مؤق تشغيل أ 5
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 غاااااااااااا ة –الجاااااامااااعااااااة اإلسااااالميااااااااة 
                 الدراسااااااااااا  العلياااااااااااااعماااااااااااااااااااااااااااادة 

  لياااااااااااااااااااااااااة التربياااااااااااااااااااااااااااااة
 قسااااااام المنااااهااج وطاااااارق التدرياااس

 
 

 ....................  حفظه هللا السيد الدكتور/ األستاذ: ............

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
 

 

  "دليل المعلم  " تحكيم: الموضوع

تفاعلي توظيف كتاب  أثر“بعنوان: بإجراء دراس   زكريا فؤاد العبسي /يقوم الباحث      
الصف مهارات التفكير فوق المعرفي بمادة العلوم لدى طالبات المفاهيم وتنمي   في

 ."السابع األساسي
غزة، وبناء على ذلك قام الباحث بإعداد  – اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية من املاجستري درجة على للحصول

 ." دليل املعلم " ليتم االعتماد عليه يف التدريس باستخدام الكتاب التفاعلي
 

 

قد ء  أيالم    تك م سي دتكم  ا أ جو و ذ  و الحظ تكم ف  ضوء خق تكم   الطالع عليه و  
 ف  هذ     ج ل  ا ح ث:

 .مدى توظيف الكتاب الت اعل  ل  تن يذ األنشطة التعليمية 
 .شمولية الدليل للمهارا  الت  تتضمنها موضوعا  الدراسة 
 . وجود اتساق بين األهدا  التعليمية لكل درس ومحتوا 
 .السالمة العلمية واللغوية للدليل 

 .حسناتكم ميزان يف جيعله أن وجل عز املوىل وأدعو تعاونكم حسن لكم شاكرين

  زال ي  فؤ د   ع س :    حث

 البيانات الشخصية للمحكم

  الدرجة العلمية  االسم

  جهة العمل  التخصص
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د       علم  تد ي  وحدة "   خص ئص   ف زي ئية  ل  دة "  ا        علوم   ع  ة 
   كت ب   تف عل  لصف   س  ع  ألس س    ستخد م 

    عل ة   ف ضلة:

يقدم الباحث هذا الدليل المخصص لتطبيق الكتاب الت اعل  ل  تدريس الوحدة الثالثة من مقرر      
مادة العلوم العامة للصاااف الساااابع األسااااسااا   والذي أعد  ضااامن إجراءا  تطبيق دراساااته الت  ه  

 هكك   ت   تفال   فوق    ع ف    كك دة و     فكك هيم" أث  توظ ف التكك ب تفكك عل  ف  ت  يككة بعنوان: 
   علوم  دى ط    ت   صف   س  ع  ألس س ".

 ويشت   هذ    د    على:

 . نبذة عن الكتاب الت اعل 
 .نبذة عن الت  ير لوق المعرل  ومهاراته 
 .نبذة عن الم اهيم ال ي يانية 
 :خطة تدريس لدروس الوحدة المختارة والت  تتضمن 

o  الخصانص ال ي يانية للمادة ".األهدا  العامة لوحدة " 
o .األهدا  السلو ية الخاصة ب ل درس 
o .إجراءا  تن يذ  ل درس واألنشطة الص ية 
o .المصادر والوسانل التعليمية 
o .أوراق العمل 

 

 

 

 الباحث

   ريا لؤاد العبس 
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 التفاعلي:الكتاب  أوال:

 

 تعريف الكتاب التفاعلي:
 

   تحويل المحتوى الورقي من صتتتتتتتورته التقليدية إلى صتتتتتتتورة الكترونية  هو عبارة عن         

 بحيث يمكن التفاعل مع محتويا  المادة التعليمية التي تشتتتمل على الصتتور والصتتو  والفيديوها 

والملفا  الفالشتتتية واالستتتئلة اال تبارية القصتتتيرة واال تبارا  الموقوتة  ويت  تشتتتغيل هذا الكتاب 

مباشتتتتترة على شتتتتتبكة  أو تصتتتتتفحههزة الحاستتتتتوب واألجهزة النقالة األ رى كبرنامل بواستتتتت ة أج

 .االنترن 
 

 مميزات الكتاب التفاعلي:

احتوائه على العديد من الصتتتتتتتور والملفا  الفالشتتتتتتتية والفيديوها  وأستتتتتتتئلة ا تبارية مع  .1

 التعزيز وا تبار موقوتة بزمن.

 سهولة االست دا . .2

 الوضوح والجودة العالية لم رجاته. .3

 .Flashأو ذاكرة ت زين  CDة نقله باست دا  اس وانة سهول .4

 يمكن التحك  بتكبير أو تصغير النصوص أو الصور والرسوما .  .5

 .adobe Flashالعملية المصممة على برنامل  إمكانية محاكاة بعض التجارب .6

 إمكانية مشاهدة التجارب العملية المصورة بالم تبر ومراجعتها عدة مرا . .7

 رواب   ارجية لمواقع التواصل أو اليوتيوب.إمكانية إضافة  .8
 

 الهدف من إعداد الكتاب التفاعلي:

عينتتة من  لتتدى العلو  بمتتادة المعرفي فوق التفكير مهتتارا المفتتاهي  و تنميتتة معرفتتة أثره في      

  ث  ت وير العمل إن شتتاء ل ليشتتمل الكتاب كامالز بجزئية لنفس األستتاستتي الستتابع الصتتف  البا 

من  الل االستتتتتتتفادة من نتائل التجربة ومالحظا  أعضتتتتتتاء التحكي  والمعلمة التي قام   المرحلة

 بت بيقه باإلضافة إلى مالحظا  ال البا  واقتراحاته .
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 المفاهيم: ثانيا :

الم اهيم ه  التصاااااااااااورا  الذهنية الت  تتكون لدى الطالبا  من خالا الساااااااااااما  المشاااااااااااتر ة       
المتضمنة ل  وحدة الخصانص ال ي يانية للمادة للصف السابع األساس  وتتضمن للظواهر ال ي يانية 

 الم هوم ودبلته الل ظية.

 :مهارات التفكير فوق المعرفي: ثالثا  
 

 :تعريف التفكير فوق المعرفي 
 

يا التي تقو  بتنظي  نشتتتتتتتا          يعرفها الباحث إجرائيا: عبارة عن مجموعة من المهارا  العل

نف  إلى ثالث مستتتويا   التفكير عندما يشتتتغل الفرد في موقف حل المشتتكلة أو ات اذ قرار وقد صتتز

 التقيي  " وتقاس إجرائياً بالعالمة التي تحصتتتتل عليها ال البة –المراقبة  –رئيستتتتية هي " الت  ي  

 با تبار مهارا  التفكير فوق المعرفي.
 

 :مهارات التفكير فوق المعرفي 
 

ي ومدرسي مادة العلو  ت  تحديد فعلى عدد من الم تصين ومشر قائمة المهارا بعد توزيع        

 ي التي سيت  اعتمادها في هذه الدراسة  وهي:فوق المعرفكير فأه  مهارا  الت

واإلحستتتتتتاس بوجود مشتتتتتتكلة وتحديد  فعلى تحديد الهد: وهي قدرة الفرد مهارة التخطيط .1

 يذ ومهاراته والتنبؤ بالنتائل المحتملة والمرغوبة.ف بيعتها وا تيار استراتيجية التن

ية فة كيفالعقبا  واأل  اء ومعر فرد على اكتشتتتتتاف: وهي قدرة المهارة المراقبة والتحكم .2

 التغلب عليها والت لص منها.

اءتهتتتا وتقيي  كيفيتتتة تنتتتاول اال  تتتاء فتتتدقتتتة النتتتتائل ومتتتدى ك : الحك  علىمهوووارة التقييم .3

 والصعوبا  والعقبا .
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 ا : خطة تدريس الوحدة المختارة:رابع

 وقد تضمنت خطة التدريس ما يلي:       

 ." األهداف العامة لوحدة " ال صائص الفيزيائية للمادة 

 .األهداف السلوكية لكل درس 

 واألنش ة الصفية. إجراء تنفيذ كل درس 

 . التقوي 

 .أوراق العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 172 

  

 

 

 

 د       علم  لتد ي    ستخد م   كت ب   تف عل 

   علوم   ع  ة     حث 1  كث فة   وضوع   د  

 1 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 تعدد حاب  المادة الموجودة ل  الطبيعة                                                         تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 حاب  المادة ل  الطبيعة ثالث ه : 
 ..........  ...........  ............       

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

ذال      صكككككككككود تكك
      دة

رصاااااااااااااد و   ثم يطرح ساااااااااااااؤاا  تاب م هوم المادةشااااااااااااا ويا  حوا  البا الطالمعلمة اقش تن
 الصحيحة.ابجابا  

ل   2ص السااااااااااؤااجيب عن تثم  ةل  مناقشااااااااااة   الم هوم مع المعلم الطالبة شاااااااااااركت
 الكتاب الت اعل 

حدد     دة  ألكق  ت
التلة ع د تسككككك وي 

   حجوم

ناقش تو  البا أمام الطمن الكتاب الت اعل   4ص حة2رقم النشاط ليديو ةعرض المعلمت
 .ثم يطرح سؤاا  تاب  نالنتانج معه

 ل  بطاقة العملالنتانج  البةسجل الطت  ال يديومن  اجراءا  النشاط تشاهد الطالبة
 ل  الكتاب الت اعل  4صالسؤاا  عنتجيب  ة المعلمالنتانج مع  تناقش

حدد    و د  ألكق  ت
حج ً  ع د تس وي 

   كت 

ناقش تو  البا أمام الطمن الكتاب الت اعل   5ص حة3رقم النشاط ة ليديوعرض المعلمت
 .ثم يطرح سؤاا  تاب  نالنتانج معه

 ل  بطاقة العملالنتانج  البةسجل الطت  من ال يديو اجراءا  النشاط تشاهد الطالبة
 ل  الكتاب الت اعل  5ص 2 1 السؤاا عنتجيب  ة المعلمالنتانج مع  تناقش
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   علوم   ع  ة     حث 2  كث فة   وضوع   د  

 1 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 ذ ر العالقة بين الكتل المختل ة عند تساوي حجومهات    تطل  ت   س   ة
   تطل  ت قي   

   س   ة
 مختل ة( –عند تساوي  تل مواد مختل ة لان حجومها تكون )متشابهة 

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

سكككككككككت تج ع ليكككً  ت
  عالقة ق ا   كتلة 

 و  حجم

تسااااااجيل النتانج ثم  6ص 4النشاااااااط رقم  مشاااااااهدة ليديوتطلب المعلمة من الطالبا  
رصااااد  –شاااا ويا  ثم طرح سااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااااه

 ابجابا  الصحيحة 

ناقش تو  بطاقة العملساااااااااااااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشااااااااااااااط المحدد تالحظ و ت
صحح ت –قوم بحل ابسنلة الكتابية تبش ل ش وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج م
   ذاتيا   ا راسته

سكككككككككت تج  فهوم ت
   كث فة

 .الى استنتاج واضح للم هوم نل  الم هوم لك  يصل البا الط المعلمة ناقشت
 رصد ابجابا  الصحيحةت -بالكتاب الت اعل  7 ص 3 2 1طرح سؤاا ت
 صل لتعريف واضح للم هوم ت الم هوم لك ل  مناقشة  شاركت
 إجاباتهاصحح ت – الكتاب الت اعل جيب عن ت
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كتشكككككككككف ع ليكككً  ت
ال ف  حسب الث فة 
 جسم غ     تظم

تسااااااجيل النتانج ثم  9ص 5النشاااااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشاااااااهدة ليديو
رصااااد  –شاااا ويا  ثم طرح سااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااااه

 ابجابا  الصحيحة 

 بطاقة العملسااااااااااااااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاااااااااااااااط المحدد تو الطالبة الحظ ت
 –قوم بحل ابساانلة الكتابية تبشاا ل شاا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع ناقش النتانج متو 
   ذاتيا   اصحح  راستهت

 

   علوم   ع  ة     حث 3  كث فة   وضوع   د  

 3 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 كمل قانون حساب الكثالة  تابيا  ت   س   ة   تطل  ت 
قي      تطل  ت 

   س   ة
 3وتقاس بوحدة ...../ سم ............÷............ الكثالة = 

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

ي ككككك ت ت حككككك  تطق
حسكككككككككككك قيكككة على 

 ق  وا   كث فة

طرح المعلم مجموعة من التطبيقا  الرياضااااااااية على قانون الكثالة لمجموعة من ت
توجيها  حوا  ي ية حسااااااااب الكثالة ل   البا لمختل ة مع اعطاء الطاألجساااااااام ا

 البا .الة من الحاب  المطروحة على الط ل ح

الكثالة مع حوا قانون ل  ورقة العمل بحل التدريبا  الرياضااااااااااااااية  با قوم الطلت
 11  10  حل األسنلة ص حلاألخذ بتوجيها  المعلم الت  تساعدهم ل  ال

 بتصحيح  راساتهم ذاتيا   البا قوم الطت
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تكككككحكككككد كككككد أوجكككككه 
 السكككككككككتفكككك دة  ا 
تع  ا   كثككككك فكككككة 
 ل كك دة ف    حيكك ة 

   ع لية

عيين الكثالة للمادة ل  الحياة تل  أوجه ابسااااااااااااات ادة من  البا الط المعلمة ناقشت
العملية مثل لحص العمال  المعدنية والحل  المغشااااااااوشااااااااة ونقاوة بعض المعادن 

 المستخدمة مثل الحديد الصلب طرح سؤاا  تاب  

عيين الكثالة للمادة ل  الحياة تل  مناقشاااااة أوجه ابسااااات ادة من البا  شاااااارك الطت
لمغشااااااااوشااااااااة ونقاوة بعض المعادن العملية مثل لحص العمال  المعدنية والحل  ا

 .ةابجابة عن سؤاا المعلم -المستخدمة مثل الحديد الصلب

 حل األسنلة ابختبارية لل صل بالكتاب الت اعل .

 

 

   علوم   ع  ة     حث ح الت     دة  وضوع   د  

 1 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 عدد حاب  المادة الثالثة ل  الطبيعة                                 ت    تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
  .................  حاب  المادة ل  الطبيعة ه  ................ 

............. .    
 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم

 

  أل شطة و إلج  ء ت    سلوالية ألهد ف 

  ز ق ا حكككك الت ت
   ككك دة  ا ح كككث 

   شال  و  حجم

تساااااااجيل ثم 17ص 6النشااااااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشااااااااهدة ليديو
شاااااااا ويا  ثم طرح سااااااااؤاا   ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  االنتانج ومناقشااااااااه

 رصد ابجابا  الصحيحة  – تاب  

النشاااااااااااااااااط ونقاال الجاادوا المقاااباال ل  الكراس و تااابااة  بمتااابعااة ا بااالالطاا تقوم
 با جيب الطلت –المالحظا  الت  يشااهدونها أثناء النشااط ثم  تابة ابساتنتاج 

تصااااااااااحيح - 18حل األساااااااااانلة بالكتاب الت اعل  ص  – الكتابية عن األساااااااااانلة
 .ذاتيا   جابا اإل
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يعل    ال  ية ع   
الككوم  ككا   كك  ككككك  
وعككدم    ككد ة على 
ع كككك  الو ككككة  ا 
   عص   أو     ء

يناقش المعلم الطالب ل  السبب العلم  الذي ب يجعلنا قادرين على عمل 

طرح – ومة من العصير بينما نستطيع عمل  ومة من الرمل أو برادة الحديد 

يرصد  -رصد ابجابا  الصحيحة يطرح سؤاا  تاب   –سؤاا  تاب  

 ابجابا  الصحيحة

حوا السبب العلم  ل  قدرتنا على عمل يشارك الطالب ل  المناقشة الش وية 

 ومة من الرمل أو البرادة بينما لسنا قادرين على عمل  ومة من العصير أو 

تصحيح  –ابجابة عن ابسنلة الكتابية  –يجيب عن السؤاا الكتاب   –الماء 

  راستهم ذاتيا

 

   علوم   ع  ة     حث  ال صه   و  تج د  وضوع   د  

 3 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 ذ ر المقصود بظاهرة ابنصهار                                            ت    تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 ماذا نعن  بم هوم ابنصهار للمادة

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

ذال      صكككككككككود تكك
 كك  تن     ف زيكك ئ  

  ل  دة

توجيه أنظار الطالب لما يحدث لبعض المواد مثل انصااااااهار ال بدة أو الثلج أو 
تجمد الماء ل  المجمد ومناقشااااااااااااااة هذ  الظواهر للوصااااااااااااااوا الى م هوم التغير 

 رصد ابجابا  الصحيحة –طرح سؤاا  تاب   –ال ي يان  

شااااااااارك ل  المناقشااااااااة الشاااااااا وية للظاهر تو  ةلتوجيها  المعلم الطالبا  سااااااااتمعت
 جيب عن أسنلة المعلم الكتابية تالسابقة الذ ر ثم 

عكككككدد  كككككعكككككض تككككك
  تن   ت   ف زي ئية 

   المناقشة الش وية والكتابية
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  حكككك صكككككككككلككككة ف  
   طقيعة أو   ق ئة

 ابجابة عن ابسنلة الش وية والكتابية

 ككذال      صكككككككككود 
  ال صه  قد جة 

تساااااااااجيل  تطلب من الطالبا  ثم 20ص 7النشااااااااااط رقم  تعرض المعلمة ليديو
شااااااااا ويا  ثم طرح ساااااااااؤاا   ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  االنتانج ومناقشاااااااااه

 رصد ابجابا  الصحيحة  – تاب  

 بطاقة العملسااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاااط المحدد تو الطالبة الحظ ت
قوم بحل ابسااااااااانلة تبشااااااااا ل شااااااااا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع ج مناقش النتانتو 

   ذاتيا   اصحح  راستهت –الكتابية 

 ككلككيكككككً  عككتككعكك ف تكك
اليفية تحد د د جة 
 ال صككككككككه      دة 

  ع  ة

ناقش ت–عرض النشاااااااااااااااط أمام الطالب تثم  20ص 7تجهي  أدوا  النشاااااااااااااااط 
رصاااااااد  –من النشااااااااط  85ص 9الطالب ل  النتانج ثم يطرح تسااااااااؤب  ال قرة 

 ابجابا  الصحيحة

النشاااااااط باهتمام ويشااااااترك ل  مناقشااااااة النتانج الت  سااااااجلها ل   تالحظ الطالبة
 ورقة العمليجيب عن أسنلة –الكراس 

 

   علوم   ع  ة     حث  ال صه   و  تج د  وضوع   د  

 3 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 ذ ر المقصود بظاهرة التجمد                                            ت    تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 ماذا نعن  بم هوم التجمد للمادة                                                         

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
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  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

ذال      صكككككككككود تكك
 كك كككفكككهكككوم د جكككككة 

   تج د

رصااد  –ثم  تابيا بطرح ساااؤاا  تاب   البا الم هوم شااا ويا مع الط المعلمة ناقشت
 ابجابا  الصحيحة 

 23  حل أسنلة الكتاب الت اعل  ص والكتابيةة الش وية ششارك ل  المناقت

 .ذاتيا   اإلجابا صحح ت

فيكككككة تع ف ً ت ي ال  
تككككحكككككد كككككد د جكككككة 
  ككتككجكك كككككد  كك ككككك دة 

  ع  ة

 اتسااااجيل النتانج ومناقشااااهثم  22ص تطلب المعلمة من الطالبا  مشاااااهدة ليديو
رصااااااااااااااد  –شاااااااااااااا ويا  ثم طرح سااااااااااااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع 

 ابجابا  الصحيحة 

 العملبطاقة ساااااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشااااااط المحدد تو الطالبة الحظ ت

قوم بحل ابسااااااااااانلة تبشااااااااااا ل شااااااااااا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع ناقش النتانج متو 

 .ذاتيا   اصحح  راستهت –الكتابية 

حككدد   عالقككة ق ا ت
د جت   ال صككككه   
و  تج د     سككككككك ة 

  ل  دة   و حدة

المناقشاااااااااااة الشااااااااااا وية والكتابية للدرجة الثابتة ل  حالت  ابنصاااااااااااهار والتجمد ل  
وابساااااتدبا على ان درجت  ابنصاااااهار والتجمد ه   الساااااابقين 8و 7النشااااااطين 

 ذاتها لن س المادة 

المشاااااااار ة ل  المناقشاااااااة الشااااااا وية والكتابية للدرجة الثابتة ل  حالت  ابنصاااااااهار 
وابساااااتدبا على ان درجت  ابنصاااااهار  الساااااابقين 8و 7والتجمد ل  النشااااااطين 

 والتجمد ه  ذاتها لن س المادة

 

   علوم   ع  ة     حث 3 ال صه   و  تج د   وضوع   د  

 3 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

                                                  والتجمد ذ ر المقصود بم هوم  ابنصهار     تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 ماذا نعن  ب ل من درجة ابنصهار ودرجة التجمد  ؟

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز    تعلم ص د  
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  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

عكككككدد   ككعكككو  ككككك  تككك
   ؤث ة ف  د جكككة 
  صككككه   أو تج د 

     دة

طرح ساااااااااااااؤاا تمن الكتاب ثم  22ص  1 2ل  ال قرتين  البا طال المعلمة ناقشت
 رصد ابجابا  الصحيحةت – تاب  

 –جيب عن أسااانلة المعلم الكتابية تثم  22ص 1 2ل  المناقشاااة لل قرتين شاااترك ن
 صحح  راسته ذاتيا  ت

يفس  ظ ه ة 
شذوذ     ء   ت  
 ت  ز قه  س ئ  
    ء عا   ية 
   سو ئ   ألخ ى 

طرح ت –حالة شااااذوذ الماء بالنساااابة لبقية السااااوانل األخرى  ماهية البا شاااارح للطت
 الصحيحة بعد تصحيح بعض الكراسا صد ابجابا  تر  –سؤاا  تاب  

معنى شااذوذ الماء بالنساابة لبقية السااوانل  البا سااتوعب الطتسااتمع لشاارح المعلم ت
 صحح الكراسا  ذاتيا  تجيب عن األسنلة الكتابية ت –األخرى 

حدد قدقة أه ية ت
ظ ه ة شذوذ 
    ء  ألحي ء 

    ح ية

 –لحياة الكاننا  البحرية ل  الدور المهم لظاهرة شااااااااااااااذوذ الماء  البا ناقش الطت
 يطرح سؤاا  تاب  

شترك مع المعلم ل  مناقشة ظاهرة شذوذ الماء ودور هذ  الظاهرة ل  المحالظة ت
صااااااااااااااحح ت –جيب عن األساااااااااااااانلة الكتابية تعلى حياة الكاننا  الحية البحرية ثم 

  راسته ذاتيا  

 

   علوم   ع  ة     حث تقخ  و  تك ثف    وضوع   د  

 1 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 يعدد بعض التغيرا  ال ي يانية للمادة                                                تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
من التغيرا  ال ي يانية للمادة  ابنصهار  

 و........و..........و..........       
 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
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  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية
تع ف ع ليً  ال ف ت

تكككحكككككدث ظككككك هككك ة 
   تقخ .

تساااجيل النتانج ثم  28ص 8النشااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشااااهدة ليديو
رصااااد  –شاااا ويا  ثم طرح سااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااااه

 ابجابا  الصحيحة 

 بطاقة العملسااااااااااااااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاااااااااااااااط المحدد تو الطالبة الحظ ت
 –قوم بحل ابساانلة الكتابية تبشاا ل شاا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع ناقش النتانج متو 
   ذاتيا   اصحح  راستهت

تككعكك ف عكك ككلككيكككككً  تكك
  عو      ت  تؤث  

سكككك عة   تقخ   ف 
. 

ناقش تثم  البا ثم عرض النشاط أمام الط 93ص 13ط أدوا  النشا المعلمة تجهي 
 . رصد ابجابا  طرح سؤاا  تاب     –النتانج معهم 

شارك ل  تسجل المالحظا  و وت ةقوم ليه المعلمتالنشاط الذي  الطالبا  تابعت

 يصحح  راسته ذاتيا   –مناقشة النتانج 

 يف تعر  عمليا  ت
 يحدث التكاثف

ثم تناقش الطالبا  ليها وتطرح عليهم  27تعرض المعلمة من الطالبا  الصااورة ص 
تسااااااجيل ثم  27ص 10النشاااااااط رقم  مشاااااااهدة ليديوثم تطلب من الطالبا  أساااااانلة  

 –شاااا ويا  ثم طرح سااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  االنتانج ومناقشااااه
 رصد ابجابا  الصحيحة 

الحظ تتشارك الطالبا  المعلمة ل  التعليم على الصورة وابجابة عن األسنلة   
ناقش تو  بطاقة العملسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة 
صحح ت –قوم بحل ابسنلة الكتابية تبش ل ش وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج م
   ذاتيا   ا راسته

 

   علوم   ع  ة     حث نلي ا    وضوع   د  

 3 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 ذال   عض   تن   ت   ف زي ئية  ل  دة                                                 ت    تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 مختل ة( –عند تساوي  تل مواد مختل ة لان حجومها تكون )متشابهة 
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 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز    تعلم ص د  
 

 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

 ذال      صود 
 قد جة   نلي ا

تسااجيل ثم  29ص 11النشاااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشاااهدة وال يديو
شاا ويا  ثم طرح سااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  االنتانج ومناقشااه

 رصد ابجابا  الصحيحة  –

 بطاقة العملساااااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشااااااط المحدد تو الطالبة الحظ ت
قوم بحل ابسااااااااااانلة تبشااااااااااا ل شااااااااااا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع ناقش النتانج متو 

   ذاتيا   اصحح  راستهت –الكتابية 

فس  ث  ت ح   ة ت
     ء  عد   نلي ا
    غم  ا 
 ست    ية 
   تسخ ا

      قشة   شفوية و  كت قية 

  ج ب عا  ألسئلة   شفوية و  كت قية

حدد   عو      ت  ت
تتأث  قه  د جة 
   نلي ا  لسو ئ 

بطريقة شااااا وية حوا العوامل الت  تؤثر ل  درجة غليان  البا الط ةناقش المعلمت
لهم عالقة قيمة الضاااغط الواقع على الساااانل مع درجة الغليان للمادة  يةمبنالمادة 

 سؤاا  تاب   العملية تطرحوتطبيقا  ذلك ل  الحياة 

  حل سااااااااااااؤاا الخارطة حل األساااااااااااانلة بالكتاب الت اعل  باإلضااااااااااااالة لورقة العمل
 .33الم اهمية ص 

 

   علوم   ع  ة     حث  ال تش   و ال ضن ط  وضوع   د  

 3 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

  ذال     يحدث  لن ز ت ع د تن    ال  ء                                         تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 ف  آا و حد ك و .............  تن   ...........كع د تن    ال  ء  لن ز ت 
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 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
 

 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية
يسكككككككككت تج ع ليكككً  

  فهوم  ال تش  
تساااااجيل النتانج ثم 34ص 13النشااااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشااااااهدة ليديو

رصااااااد  –شاااااا ويا  ثم طرح سااااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااااااه
 ابجابا  الصحيحة 

ناقش تو  بطاقة العملسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة الحظ ت
صاااحح ت –قوم بحل ابسااانلة الكتابية تبشااا ل شااا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج م
   ذاتيا   ا راسته

ست تج ع ليً  ت
  فهوم  ال ضن ط

تساااجيل النتانج ثم 35 ص 14النشااااط رقم  المعلمة من الطالبا  مشااااهدة ليديو تطلب
رصااااااد  –شاااااا ويا  ثم طرح سااااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااااااه

 ابجابا  الصحيحة 

ناقش تو  بطاقة العملسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة الحظ ت

صحح ت –قوم بحل ابسنلة الكتابية تبش ل ش وي ثم  تها بالمجموعة ميالع النتانج م

   ذاتيا   ا راسته

عدد ق ود ق  وا ت
 قوي 

 ة لبنود قانون بويل المناقشة الش وية ثم الكتابي

 المشار ة ل  المناقشة الش وية ثم الكتابية

ذال  ح الت ت
تطقي ية  ح  ت  

 ال ضن ط 
 و ال تش  

بنتشااار ثم طرح تساااؤب  الكتابية لحاب  تطبيقية لالنضااغاط   واالمناقشااة الشاا وية ثم 
 البا .على الط

  البا لى الطالمشار ة ل  المناقشة الش وية ثم الكتابية ثم طرح تساؤب  ع

 حل األسنلة ابختبارية لل صل من الكتاب الت اعل .
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   علوم   ع  ة     حث خص ئص    ن  طي   وضوع   د  

 2 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 عل  تس ية    ن  طي  قهذ   السم                                                            ت    تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 س      ن  طي  قهذ   السم ؟   ذ  

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
 

 

 

 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية

ص ف  ألشي ء ت
  ت   جذقه  
   ن  طي  

و ألشي ء   ت  ال 
 جذقه  

    ن  طي 

 اتسااااجيل النتانج ومناقشااااهثم تطلب من الطالبا   41ص 15رقم  تعرض المعلمة النشاااااط
رصاااااااااااااد ابجابا   –شااااااااااااا ويا  ثم طرح ساااااااااااااؤاا  تاب   بالمجموعة  ميالتهاهذ  النتانج مع 

 الصحيحة 

ناقش تو  بطاقة العملساااااااااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشااااااااااط المحدد تو الطالبة الحظ ت
صاااااااحح ت –قوم بحل ابسااااااانلة الكتابية تبشااااااا ل شااااااا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج م
   ذاتيا   ا راسته

  ز ع ليً  قط   ت
    ن  طي 

تساااااااااجيل النتانج ثم  17ص 16النشااااااااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشااااااااااهدة ليديو
رصااااااااااد  –شاااااااااا ويا  ثم طرح سااااااااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااااااااااه

 ابجابا  الصحيحة 

ناقش تو  بطاقة العملسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة الحظ ت

صحح ت –قوم بحل ابسنلة الكتابية تبش ل ش وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج م

 لحل األسنلة ابختبارية ل  الكتاب الت اعل .   إلض فة ذاتيا   ا راسته
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كتشف سلوك ت
قطق     ن  طي  

 ع د تعلي ه ح  ً 

 اومناقشااااهتسااااجيل النتانج ثم تطلب من الطالبا   41ص 17رقم  تعرض المعلمة النشاااااط
رصاااااااااااااد ابجابا   –شااااااااااااا ويا  ثم طرح ساااااااااااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع 

 الصحيحة 

ناقش تو  بطاقة العملسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة الحظ ت
صحح ت –قوم بحل ابسنلة الكتابية تبش ل ش وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج م

   اتيا  ذ ا راسته

تع ف  شال  ت
ع ل    عالقة ق ا 

أقط ب 
    ن  طي 

تسااااااجيل النتانج ثم  43ص 118النشاااااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشاااااااهدة ليديو
رصااااااااااد  –شاااااااااا ويا  ثم طرح سااااااااااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااااااااااه

 ابجابا  الصحيحة 

ناقش تو  بطاقة العملسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة الحظ ت
صحح ت –قوم بحل ابسنلة الكتابية تبش ل ش وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج م

 لحل األسنلة ابختبارية ل  الكتاب الت اعل .   إلض فة ذاتيا   ا راسته

كتشكككككككككف ع ليككك  ت
 تككككجككككك ه خككككطككككوط 
  ككككككككككك كككككككككككجككككككككككك ل 

    ن  طيس 

 نومناقشة النتانج معه البا ثم عرض النشاط أمام الط46 ص 19تجهي  ادوا  النشاط 
 ثم طرح سؤاا  تاب 

شارك ل  مناقشة النتانج مع تالحظ اجراءا  النشاط و تسم أدوا  النشاط المحدد ثم ت
 جيب عن السؤاا الكتاب تالمعلم و 

 

   علوم   ع  ة     حث ط ق   ت ن ت  وضوع   د  

 2 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 ذال      صود     و د    ن  طيسية و  ن    ن  طيسية                                      ت    تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
 الم هوم العلم    أكتب

                     الحديد.]............[ المواد الت  لها قابلية لالنجذاب إلى المغناطيس 
 ]............[ المواد الت  ليس  لها قابلية لالنجذاب إلى المغناطيس  الكرتون                           

 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم
 

 



 
 

 185 

  

 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية
كتشكككككككككف ع ليكككً  ت

على ال ف  حصككك  
 كككككنككككك ككككك طكككككيككككك  

    ت   

تساااااااااااجيل النتانج ثم تطلب من الطالبا   52ص 23رقم  تعرض المعلمة النشااااااااااااط
رصااد  –شاا ويا  ثم طرح سااؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  اومناقشااه

 ابجابا  الصحيحة 

 بطاقة العملسااااااااااجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاااااااااااط المحدد تو الطالبة الحظ ت
قوم بحل ابساانلة الكتابية تبشاا ل شاا وي ثم   ميالتها بالمجموعةع النتانج مناقش تو 
   ذاتيا   اصحح  راستهت –

كتشكككككككككف ع ليكككً  ت
ال ف  حصككك  على 
  ن  طي     حث

طرح ت – البا ناقش النتانج امام الطت– البا امام الط 24رض النشاط رقم تع

 رصد ابجابا  الصحيحة ت -اسنلة  تابية

جيب عن أسنلة المعلم ت –سجل المالحظا  ت –31الحظ خطوا  النشاط ت
 صحح  راسته ذ ا تيا  ت –الكتابية 

يحدد   ف ق ق ا 
  ت ن ت    ل   
 و  ت ن ت    د ك 

طرح اسنلة ت –اقش النتانج امام الطالب تن–امام الطالب  25عرض النشاط رقم ت
  رصد ابجابا  الصحيحةت - تابية

جيب عن أسنلة المعلم ت –سجل المالحظا  ت – 25نشاط ااالحظ خطوا  ت
 ا تيا  صحح  راسته ذت –الكتابية 

يالتشف ع ليً  
ال ف  حص  على 

 ن  طي  
    كه ب ء

تسااااااااجيل ثم  17ص 16النشاااااااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشاااااااااهدة ليديو
 –ش ويا  ثم طرح سؤاا  تاب    ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  االنتانج ومناقشه

 رصد ابجابا  الصحيحة 

 بطاقة العملسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة الحظ ت

قوم بحل ابسنلة الكتابية تبش ل ش وي ثم   ميالتها بالمجموعةع ناقش النتانج متو 

 لحل األسنلة ابختبارية ل  الكتاب الت اعل .   إلض فة ذاتيا   اصحح  راستهت –
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   علوم   ع  ة     حث آ ية   ت ن ت  وضوع   د  

 1 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 حدد   عو      ت  تعت د عل ه  قوة    ن  طي    كه ب ت    تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

   س   ة
...............السلك تتأثر قوة المغناطيس الكهرب  بعدد  

 والمار ل  الملف النحاس  للمغناطيس                                                                                    و..........التيار المستخدم
 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم

 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية
عكككككككدد طككككككك ق تككككككك

وأسككككككككك ككككك ب ف كككككد 
    ن طة

شارك تعرض النشاط أمام الطالب و تثم  55ص 27تجهي  أدوا  النشاط 
 النتانج ل  مناقشةالطالب 

جيب عن ت –شارك المعلم ل  مناقشة النتانج تتابع اجراءا  النشاط المحدد ثم ت
 صحح  راسته ذاتيا  ت –أسنلة المعلم 

فس  آ ية حدوث ت
  ت ن ت   طعة 

 حد دية 

العوامل  البا ا  للطتتمغنط المواد الحديدية موضح مناقشة ال قرة الخاصة بت سير

 طرح سؤاا  تاب ت –الت  تؤثر على القطعة الحديدية لك  تتمغنط 

عر  تتتمغنط المواد الحديدية لك   شارك ل  مناقشة ال قرة الخاصة بت سيرت
جيب ت –امل الت  تؤثر على القطعة الحديدية لك  تتمغنط العو على  الطالبا 

 الكتاب  عن السؤاا

عدد  عض ت
 أل و  
  و جب 
   ع ته  

 لحف ظ على 
 قوة    ن  ت

 المناقشة الش وية ثم الكتابية

 رصد ابجابا  الصحيحة

 المشار ة ل  المناقشة الش وية والكتابية 

 تصحيح الكراسا  ذاتيا  
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عل  وضع ت
أزو ج 

   ن  ت 
  جد دة 
قوضع 
  عالو 

طرح ت –الحديثة بش ل أ واج مع وسة  المغناطل  سبب وضع  البا ناقش الطت
 سؤاا  تاب  

 شارك ل  المناقشة الش وية ل  سبب وضع المغانط الحديثة ت

 جيب عن األسنلة الش وية والكتابيةت –بش ل مع وس 

 

   ع  ة  علوم      حث    ن  طيسية  أل ضية  وضوع   د  

 1 عدد   حصص   ث  ثة   وحدة
 

 يحدد  التج ه   ذي يأخذه    ن  طي  ع د تعلي ه ح ً                                           تطل  ت   س   ة
قي      تطل  ت 

 يتجه المغناطيس الصناع  عند تعليقه حرا  ناحية ............و.............                                 س   ة
 ك أجهزة ح سوب ك   كت ب   تف عل  ك أو  ق ع   . lcdجه ز   ص د    تعلم

 

 

 

 

 

  أل شطة و إلج  ء ت   ألهد ف   سلوالية
كتشكككككككككف ع ليكككً  ت

 التكككككجككككك ه   كككككذي 
 يأخذه    ن  طي 
    سكككككككك ة  التج ه 

   جن  ف 

تساااجيل ثم  56ص 27النشااااط رقم  تطلب المعلمة من الطالبا  مشااااهدة ليديو
شاااااااا ويا  ثم طرح سااااااااؤاا   ميالتها بالمجموعةهذ  النتانج مع  االنتانج ومناقشااااااااه

 رصد ابجابا  الصحيحة  – تاب  

 العمل بطاقةسجل النتانج ل  وتتابع اجراءا  النشاط المحدد تو الطالبة الحظ ت

قوم بحل ابسنلة تبش ل ش وي ثم   ميالتها بالمجموعةع ناقش النتانج متو 

لحل األسنلة ابختبارية ل  الكتاب    إلض فة ذاتيا   اصحح  راستهت –الكتابية 

 الت اعل .
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حككدد   عالقككة ق ا ت
 ألقط ب   جن  فية 
  أل ض و ألقطككك ب

    ن  طيسية

ثم طرح  لألرضبين األقطاب الجغرالية والمغناطيسية  الش وية للعالقةالمناقشة 

  ةالمشار ة ل  المناقشة الش وية مع المعلمسؤاا  تاب  

 جيب عن السؤاا الكتاب ت

حكككككدد تككك الككك كككككب تككك
   قوصلة 

عليها  نليتعرل البا نماذج مختل ة من البوصال  أمام الط ةعرض المعلمت
 طرح سؤاا  تاب  توعلى تر يبها ثم 

 ابجابا  الصحيحةصد تر 

جيب عن التساؤب  الش وية و تثم  جيدا   عر  تر يب البوصلة ب حصهاتت
 يصحح  راسته ذاتيا   – ةالكتابية للمعلم

عدد  سكككككتخد   ت ت
   قوصلة

 المناقشة الش وية والكتابية

 والكتابية المشار ة ل  المناقشة الش وية
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 (1 ط قة  قم )
 تكتشف أن المواد ذا  الحجوم المتساوية لها  تل مختل ة. :   هدف

م عبا  لارغة مختل ة الحجوم من ال جاج  ماء  رمل  ملح  مي ان ذو :  ألدو ت و   و د    ستخد ة
   تين  م عبا  من الحديد  م عبا  من الخشب  م عبا بالستي ية. 

  حجوم    تسكككككك وية قو   قخطو ت   ع   عزيزت    ط   ة:  ك  ت  زي ق ا الت   ألجسكككككك م ذ ت   
   ت  ية:

ثالثة م عبا   جاجية لارغة متسااااااااااااااااوية الحجم وامأل األوا بالماء والثان  بالملح  يخذ .1
 والثالث بالرمل.  

 أوجدي  تلة  ل من الم عبا  الثالثة وقارن  بينهما.  .2

 ماذا تالحظ ؟      
.................................................................................... 

 احضري  تل متساوية من  ل من الماء والملح والرمل. .3

 ضع   ل من هذ  المواد ل  م عبا   جاجية لارغة متساوية الحجم.  .4

 ماذا تالحظ ؟ 
................................................................................ 

 ماذا تستنتج ؟ 
  ................................................................................. 

 ت ويم   : 

 أكمل  ما يأت :  .1
 × ...........× ...........حجم متوا ي المستطيال  = ...........  -أ

 قياس الحجوم ه  ...........وحدة قياس الكتلة ........... ووحدة  -ب

 المواد ذا  الحجوم المتساوية لها  تل ........... -ج

 علل : ب تصنع عيارا  الو ن من الخشب؟  .2

         ................................................................................... 

 الطانرا  بالحديد؟ماذا يحدث إذا استبدا األلمنيوم الموجود ل  أحد  .3
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 (2 ط قة  قم )
 تحسب  ثالة األجسام. :   هدف

هكك  تعل   أا الكك   كك دة  هكك  الثكك فككة  ع  ككة تختلف عا غ  هكك  و  ع فككة اليفيكة  عزيزت    طكك   ككة :
 حس ب الث فة  ألجس م    ال  ك إج  ء   ش ط   ت    :

الخشاااب والثان   مل  مي ان  قطعة سااالك  جسااامين صاااغيرين أحدهما من 100مخبار مدرج  :   و د
 من الرخام. 

  :  خطو ت
 قيس   تلة  ل جسم بالمي ان.  -1
 مل.  30املن  المخبار المدرج حتى منتص ه بالماء ولي ن  -2

 سجل  حجم الماء.  -3

 ضع  المخبار مانال  ثم ضع الجسم األوا.  -4

 إذا  ان الجسم يط و لاربطيه بسلك رليع ثم اغمريه ل  ماء المخبار. 
 سجل  مستوى سطح الماء ل  المخبار.  -5

 أخرج  الجسم من المخبار.  -6

 ( السابقة. 5  4 رري الخطوا  ) -
 سجل  مستوى سطح الماء ل  الحالة الثانية.  -

 احسب  حجم الجسم.  -

 احسب   ثالة الجسم باستخدام العالقة:  -

  تلة الجسم الكثالة =   
 حجم الجسم     

 :  ألسئلة
ذا  ان  مختل ة عنهم اقترح  األسااااااااااااااباب قارن  بين نتانجك ونتان .1 ج الطاالبا  األخريا  وا 

 المحتملة لهذا ابختال ؟ 
 أي األجسام أكبر  ثالة وأيهما أقل  ثالة؟  .2

 اقترح  طريقة أخرى إليجاد حجم الجسم ثم تحقق  من نتانجك؟ .3

 



 
 

 191 

  

 

 س

 ص

 (3 ط قة  قم )
 تكتشف العالقة بين الحجم والكتلة. :   هدف

 لك  تتم ن من اكتشا  العالقة بين الحجم والكتلة عليك تن يذ النشاط التال  : عزيزت    ط   ة :
م عبا  مختل ة الحجم من الحديد  مسااااطرة لقياس األطواا  مي ان ذو :  ألدو ت و  وسككك ئ    تعلي ية

   تين  عيارا  مناسبة. 
 : خطو ت   ع  

 (. 4 - 1" م عبا  مختل ة الحجم من الحديد ورقمها من )4أحضري " -1
 جدي  تلة  ل من الم عبا  باستخدام المي ان.  -2

 (. 3احسب  حجم  ل من الم عبا  باستخدام العالقة )ح = الضلع -3

 سجل  النتانج الت  حصلت  عليها ل  الجدوا التال :  -4

 قم 
    العب

 التلة    العب )جم( 
حجم    العب= 

   3  ضلع
   حجم ×   كتلة    كتلة /   حجم 

1 
2 
3 
4 

    

 أجري الحسابا  الال مة ل  العمود الرابع )الكتلة / الحجم( لكل من الم عبا .  -5

 . .........................................................................ماذا تالحظ ؟    
 الحجم( لكل من الم عبا  األربعة. × إحسب  العالقة )الكتلة  -6

  .............................................................................ماذا تالحظ ؟ 
 . ...........................................................................ماذا تستنتج ؟ 

 :   ت ويم
 ما المقصود بالكثالة؟ ما ه  وحدة قياسها؟  -1
 ل  الش ل المقابل:  -2

 أي الوعانين  تلته أكبر؟  -أ

 أيهما أكبر  ثالة؟ ولماذا؟  -ب
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 (4 ط قة  قم )
 تقارن بين حاب  المادة من حيث الحجم. :   هدف

 لك  تتم ن  من اكتشا  العالقة بين الحجم والكتلة علي   تن يذ النشاط التال  : عزيزت    ط   ة :
 شريط بصق   أس مدرج  رخام  رمل  ماء  خر .   أس بالستيك :    و د

 :   خطو ت
 ضع  قطعة من الورق الالصق عند منتصف  أس البالستيك واكتب  عليها "أ".  -1
 ضع  قطعة من الورق الالصق عند حالة الكأس المدرج واكتب  عليها "ب".  -2

 املن  الكأس األوا بالرخام حتى العالمة "أ".  -3

 املن  الكأس المدرج بالماء حتى العالمة "ب".  -4

 صب   مية الماء على الرخام ل  الكأس األوا حتى حالة الكأس.  -5

 سجل   مية الماء الت  استخدمتها.  -6

 ألرغ  الكأس ونظ يه.  -
 ( مع  ل من الرمل والخر . 6 - 3 رري الخطوا  من )

 سجل  مالحظاتك ل  جدوا. 
 :  ألسئلة

 إلى أي المواد أضي   أكبر  مية من الماء؟  -1

__________________________________________________________ 
 إلى أي المواد أي   أقل  مية من الماء؟ 

__________________________________________________________ 
 أي المواد أخذ  حجما  أكبر؟  -2

__________________________________________________________ 
 وأي المواد أخذ  حجما  أصغر؟ 

__________________________________________________________ 
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 (5 ط قة  قم )
 :   هدف

 انصهار الجليد وغليان الماء.تقيس درجة  -1
 ترسم العالقة بينهما.  -2

 ا خالل د  سككتك   سكك   ة  ع لية  ال صككه   تق ا أ ه  تحول     دة  ا   ح  ة  عزيزت    ط   ة :
  صكككل ة إ ى   ح  ة   سككك ئلة فه  ج يع    و د ت صكككه  ع د  ف    د جة و   د جة غلي ا     ء؟ 

  ط   ت    : لتع ف على ذ ك    ال  ك  ج  ء    ش

 أس صااااااااغير  ثلج مجروش  ترمومتر  موقد  حامل ثالث   ساااااااااعة توقي   ساااااااااق تحريك  :    و د
 سدادة  ورقة رسم بيان   حامل معدن   ماسك. 

 :   خطو ت
 ر ب  األدوا   ما ل  الش ل.  -
 املن  الكاس حتى منتص ه بالماء.  -

 سجل  درجة الحرارة.  -

 أشعل  الموقد وابدن  بتسجيل ال من.  -

 سجل  درجة الحرارة  ل دقيقة.  -

 استخدم  المحرك ل  التحريك قبل  ل قراءة.  -

 ( دقانق. 4 - 3استمري ل  القياس حتى يبدأ الماء بالغليان لمدة ) -
 ارسم  البيانا  بحيث تكون الحرارة على المحور األلق  وال من على المحور الرأس .  -
 : ألسئلة 

 . .........إلى  ........نقطة انصهار الجليد ه  الدرجة الت  تتغير من ا -1
 درجة سل يوسية. .......نقطة انصهار الجليد ه   -2

  ........إلى .......درجة غليان الماء ه  الدرجة الت  تتغير من  -3

 درجة سل يوسية.  ........درجة غليان ه  اا -4

 ما الذي يجعل الجليد ينصهر؟  -5

....................................................................................... 
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 ما الذي تالحظيه بالنسبة لدرجة الحرارة الت  ينصهر عندها الجليد؟  -6

......................................................................................
 جة انصهار وتجمد  ل من الن ثالين والبرالين؟ ما العالقة بين در .

ماذا نستنتج ؟  
........................................................................................ 

 :   ت ويم
 : عرل   ل مما يأت  -1

  .................................................................ابنصهار:  -أ

  ....................................................................التجمد:  -ب

  ...........................................................درجة ابنصهار:  -ج

  ..............................................................درجة التجمد:  -د

 : لسري ما يأت  -2

 ب يوجد  حوا ل  حالة الصالبة ل  درجة حرارة الغرلة.  -أ

          .................................................................................. 
 ب يم ن استخدام مي ان حرارة  حول  لقياس درج انصهار النيتروجين الصلب.  -ب

         ................................................................................... 
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 (6 ط قة  قم )
 :   هدف
 تكتشف ظاهرة شذوذ الماء.  -1
 تحدد درجة شذوذ الماء.  -2

ع ي ت  الطالبة : لقد تعرلت  على عملية التجمد حيث تتحوا المادة من الحالة الساااانلة إلى الصااالبة 
ن س سلوك المواد األخرى عند التجمد ولك  تكتش   ذلك بام انك عندما ت قد حرارة لهل يسلك الماء 

 إجراء النشاط التال  :

 أس به جليد  ماء   أس لارغة  حوض  مي ان ذو   تين  جها  :  ألدو ت و  وسككككككككك ئ    تعلي ية
 ". 2هوب  ثلج مجروش  مي ان حرارة  حول  عدد "

 " 1 ش ط :" 

 أحضري  أس مدرجة به جليد.  -1
 من الماء مساوية لكتلة الجليد ل   أس أخرى.أحضري  تلة  -2

 هل يختلف حجم الماء عن حجم الجليد ل  الكأسين؟  

  ضع  قالب الجليد ل  حوض به ماء.  -3

 .............................................................................ماذا تالحظ ؟ 
  .............................................................................بم ت سري ذلك؟ 
 .............................................................................ماذا تستنتاااااااااااج؟ 

 " 2 ش ط :" 

 ضع  ماء من الصنبور ل  ابسطوانة الداخلية لجها  هوب.  -1
   ابسطوانة الخارجية  ما هو موضح ل  الش ل. ضع  الثلج ل -2

 سجل  القراءا  لمي ان  الحرارة ل  الجدوا التال :  -3

 ق  ءة     ز ا   سفل  ق  ءة     ز ا   علوي    ز ا

1 
2 
3 
4 
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 س  بحظ  ما يل : 54عندما تصبح درجة المي ان الس ل   -4

 ........................................................ماذا يحدث لقراءة مي ان الحرارة العلوي؟ اا
 ........................................................اماذا يحدث لقراءة مي ان الحرارة الس ل ؟ 

 .............................................اماذا تكون على سطح الماء ل  ابسطوانة الداخلية؟ 
 ........................................................اي ذلك؟  يف ت سر 

 ........................................................اماذا تستنتج ؟ 
 :   ت ويم

 : أكمل  ما يأت  -1
 س. 5 .............. يتجمد الماء عند درجة -أ

 .................عند تجمد الماء لنن حجمه  -ب

 يشذ الماء عن باق  السوانل عندما تصل الحرارة إلى اااااااا ْس.  -ج

 ماذا يحدث لألحياء البحرية لو لم توجد ظاهرة شذوذ الماء؟  -2

 
 :لديك األدوا  والمواد اآلتية

قطع جلياااااد  مااااااء   اااااأس  جااااااجياااااة  مي ان  حرارة 
  حوليين  حامل مع ماسك. 

 يف تسااااتخدميها للتحقق من ظاهرة شااااذوذ الماء   -
 والدرجة الت  تبدأ عندها هذ  الظاهرة؟ 

 )استعين  بالش ل المقابل(   
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 ( 7 ط قة  قم )
 ت سر  ي ية حدوث التبخر والتكاثف.:   هدف

لعلااك ساااااااااااااامعاا   ثيرا  عن تحليااة ميااا  البحر ل يف يحاادث ذلااك ؟ و ااذلااك ترى  عزيزت    ط   ة : 
تجمعا  الغيوم ل  الساااااااااماء ل يف تكون  وما التغيرا  الت  حدث  للماء؟ بام انك إجراء النشااااااااااط 

 التال  :
   ماء   أس به ثلج  مصدر حراري. 3سم 100 أس  جاجية حجم :  ألدو ت و  وس ئ    تعلي ية

 : خطو ت   ع  
 من الماء ل  الكأس ال جاجية.  3سم 50ضع   -1
 عرض  الكأس وما بها من ماء للمصدر الحراري.  -2

 ...................................................اماذا تالحظ ؟ 
 ................................................ا يف ت سري ذلك؟ 

 ..................................................اماذا تستنتج ؟ 
 " 2 ش ط :" 

 تحدد العوامل الت  تؤثر ل  سرعة التبخر. :   هدف
 "  دورق   حوا  مروحة صغيرة. 5صحن تبخر عدد ":  ألدو ت و  وس ئ    تعلي ية

 : خطو ت   ع  
ضاااااااع   ميا  متسااااااااوية من الكحوا ل  صاااااااحن  تبخير  وضاااااااع  أحدهما تح  أشاااااااعة  -1

 الشمس واآلخر ل  الظل. 
ضااااااع   ميا  متساااااااوية من الكحوا ل  دورق ول  صااااااحن تبخير وضااااااعيهما تح  أشااااااعة  -2

 الشمس. 

 ضع   ميا  متساوية من الكحوا ل  صحن  تبخير وعرض  أحدهما لقط لمروحة صغيرة.  -3

 ( دقانق. 5كميا  المختل ة بعد )قارن  بين ال -4

 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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 ( 8 ط قة  قم )
 تالحظ اختال  تبخر السوانل بن س المعدا. :   هدف

هل جميع الساوانل تتبخر بن س المعدا؟ للتعر  على ذلك بام انك إجراء النشااط  عزيزت    ط   ة :
 التال :
 ورق شمع  ماء   حوا   ي   قطارة للتنقيط  ساعة. :    و د

 :   خطو ت
 " مربعا  على ورق الشمع واكتب  بجانب  ل منها )أ  ب  ج(. 3ارسم  " -
ضااااااايع نقطة ماء ل  المربع "أ"  ونقطة من الكحوا ل  المربع "ب"  ونقطة  ي  ل  المربع  -

 "ج". 

  دقيقة لمدة ساعتين. 30بحظ  حجم البقعة المتكونة  ل  -

 :  ألسئلة
 أي السوانل تتبخر أسرس؟ وأيهما أبطأ؟  -1
 لماذا يختلف معدا تبخر السوانل؟  -2

 
 ( 9 ط قة  قم )

 :   هدف
 تحدد درجة غليان الماء.  -1
 تكتشف أثر الضغط على درجة الغليان.  -2

س لهل يغل  الماء ل  المناطق º 100من المعرو  أن الماء النق  يغل  عند  عزيزت    ط   ة :
المرت عة عند ن س الدرجة وهل غليان الماء ل  المناطق المنخ ضااة عند ن س الدرجة؟ للتعر  على 

 ذلك بام انك إجراء النشاط التال  :

لهب  ماء  مي ان حرارة  نبق  حامل  ماسااك  دورق  ساادادة للين  ماء :  ألدو ت و  وس ئ    تعلي ية
 بارد. 

 : خطو ت   ع  
 ورق. ضع   مية من الماء ل  الد -1
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 اغمس  الطر  الس ل  من مي ان الحرارة ل  الماء.  -2

 سخن  الدورق وما به من ماء على اللهب مباشرة.  -3

 دقانق.  4ثانية لمدة  30سجل  درجة حرارة الماء  ل  -4

 
 
 

 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0   ز ا )د(
          د جة   ح   ة

 ...................................................اماذا تالحظ  من الجدوا؟ 
 ...................................................ابم ت سري ذلك؟ 

 ارلع  الدورق عن اللهب بسرعة وأغلقيه بسدادة.  -5

 )تحذير: ب تضع  السدادة حتى ترلع  الدورق عن اللهب(.
 اقلب  الدورق وصب  عليه ماء  باردا .  -6

 ...................................................اماذا تالحظ ؟ 
 ..................................................ابم ت سري ذلك؟ 
 ..................................................ا ماذا تستنتج ؟ ا

 :  ت ويم
 : صحح  العبارا  التالية 

 عند غليان السانل تتبخر ج يناته من السطح؟  -أ

.............................................................................................. 

عند درجة الغليان تسااااتغل الطاقة الحرارية الت  ت ود بها المادة السااااانلة ل  رلع درجة  -ب
 حرارتها.

......................................................................................
........ 
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 ( 10 ط قة  قم )
 تقارن بين سرعة انتشار المادة السانلة والغا ية. :   هدف

تعلمت  ساابقا  أن المادة تت او  ل  مدى محالظتها على حجمها أو شا لها حسب  عزيزت    ط   ة :
 حالتها لهل يم ن ابست ادة من ذلك ولمعرلة ذلك بام انك إجراء النشاط التال  :

  رة قطن  ساعة لقياس الثوان   حوض به ماء  صبغة طعام. :    و د
 :   خطو ت

 نقط( على  رة القطن.  5اطلب  من أبيك ل  المن ا أن يضع لك بعض العطر ) -
 متر.  2احسب  ال من الذي تأخذيه قبل أن تشم رانحة العطر على بعد  -

 املن  الحوض حتى منتص ه بالماء.  -

 نقط من صبغة الطعام إلى ماء الحوض.  3أضي    -

 ه دون أن تحر ه. احسب  ال من الذي تأخذيه حتى يتغير لون ماء الحوض  ل -

 :  ألسئلة
  م من الوق  استغرقت  حتى شممت  رانحة العطر؟  -1
  م من الوق  استغرق  الصبغة حتى تغير لون ماء الحوض؟  -2

 أيهما أسرس ل  ابنتشار: العطر ل  الهواء أم الصبغة ل  الماء؟  -3

 املن  الجدوا:  -4

 س عة  ال تش     ت  سك ح الة   جزيئ ت    ف  غ ت ق ا   جزيئ ت      دة
       هو ء
         ء
       خشب
  حج  
 )  صخ ( 
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 (11 ط قة  قم )
 ت سر وجود لراغا  بين ج ينا  المادة.:   هدف

 لك  تكتش   وجود لراغا  بين ج ينا  المادة بام انك إجراء النشاط التال  : عزيزت    ط   ة : 
  جاجتان لارغتان  ماء  رمل  س ر. :    و د

 :   خطو ت
 املن  ال جاجة األولى بالماء الدالئ.  -
 ضع  عالمة على مستوى سطح الماء ل  عنق ال جاجة.  -

 ضع  الرمل ل  ال جاجة ورج  ال جاجة )يم ن استخدام قمع    تصب  الرمل(.  -

 ضع  عالمة على مستوى سطح الماء.  -

 ماذا حدث؟ 
 هل ظل مستوى الماء  ما هو ل  ال جاجة؟ 

 املن  ال جاجة الثانية بالماء الدالئ.  -

 ضع  عالمة على مستوى سطح الماء ل  عنق ال جاجة.  -

 ضع  الس ر ل  الماء ورج  ال جاجة.  -

 هل ظل مستوى الماء  ما هو ل  ال جاجة؟ 
 لسري ما حدث لل جاجتين؟ 

 لماذا ارت ع الماء ل  ال جاجة الت  بها الرمل؟  -1

............................................................................................... 
 لماذا لم يرت ع الماء ل  ال جاجة الت  بها الس ر؟  -2

............................................................................................... 
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 (12 ط قة  قم )
 تصنف المواد الت  يجذبها المغناطيس والت  يجذبها.:   هدف

إن المغناطيس يتمتع بقوة جاذبية لهل المغناطيس يجذب  ل المواد ولتتعر  على ذلك  عزيزت    ط   ة :
 بام انك إجراء النشاط التال  : 

 برغ   قلم رصاص  مشبك ورق  مسامير  قطعة ألمنيوم ة نحاس  إبرة خياطة. :    و د

 :   خطو ت
ري المغناطيس على  ل المواد الت  أمامك.  -  مر 
 ماذا يحدث.  -

 سجل  مالحظاتك ل  الجدوا:  -

 ال ت جذب ت جذب     دة
   ق غ 

   قلم  ص ص
    ش ك و ق 
    س    

   قطعة خشب
   قطعة أ    وم

    ح   قطعة
   إق ة خي طة

 
 قرب  طر  المغناطيس من المغناطيس الثان .  -

 مرة ل  ن س ابتجا .  20دلك  أحد طرل  المغناطيس بنبرة الخياطة  -

 هل اإلبرة تعمل  مغناطيس؟  -

 :  ألسئلة
 أي المواد الت  أمامك تعتبر مغناطيسية؟  -1
 المواد الت  يجذبها المغناطيس تسمى مواد ااااااااااا.  -2

  يف يجمع النجار مسامير تناثر  بين نشارة الخشب وليس لديه مغناطيس؟  -3

 ما الذي يجعلك ت  ري بأن تصنع  مغناطيس من إبرة؟  -4
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 ( 13 ط قة  قم )
 تحدد وتطبع المجاا المغناطيس  لمغناطيس. :   هدف

لكل مغناطيس منطقة يظهر ليها تأثير  وتعر  بالمجاا المغناطيسااا  وتظهر على شااا ل  عزيزت    ط   ة :
 خطوط ولك  تتم ن  من طباعة خطوط المجاا المغناطيس  بام انك إجراء النشاط التال  :

 برادة حديد  قضيب مغناطيس   لوح  جاج   ورقة بيضاء  صمغ. :    و د

 :   خطو ت
 ضع  اللوح ال جاج  لوق المغناطيس.  -

 انثري برادة الحديد لوق اللوح ال جاج .  -

 انقري لوح ال جاج نقرا  خ ي ا .  -

 ماذا تالحظ ؟  -

 ارسم  ما تشاهديه.  -

 ادهن  سطح الورقة البيضاء بالصمغ.  -

 ضع  سطح الورقة البيضاء المصمغ لوق برادة الحديد الموجودة على اللوح ال جاج .  -

 طا  خ ي ا  على الورقة البيضاء    تلتصق برادة الحديد بالورقة. اضغط  ضغ -

 ان ع  الورقة.  -

 ماذا تشاهدي؟  -

 :  ألسئلة
 ماذا تتوقع  أن ي ون ش ل المجاا المغناطيس  ل  الحاب  التالية:  -1

 
           

 
 
 
 

 

 ش      ج

 ج   ش ش   ج
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 ( 13 ط قة  قم )
 المواد المغناطيسية.الهد  : تتعر  إلى طرق تمغنط 

ن هذ  المواد يم ن تحويلها إلى مغانط بطرق مختل ة   ع ي ت  الطالبة : هناك مواد مغناطيسية  وا 
 منها التمغنط بالتماس  ومنها لتمغنط بالحث )التأثير(  التمغنط بالدلك  التمغنط بالتيار الكهربان .

تل ة لمثال  عند مغنطة الحديد المطاوس  ما وأن الخواص المغناطيسية للمواد القابلة للتمغنط مخ
وال وبذ بطريقة اللمس لنن الحديد يتمغنط بسهولة أكبر من ال وبذ ولكن ال وبذ يحتقظ بتمغنطه أكثر 

 من الحديد المطاوس.
والمغناطيس ي قد تمغنطه بالطرق والتسخين لذا يجب أن تحالظ  على المغناطيس حتى ب ي قد 

 تمغنطه.
 التالية:اإلجابة عن األسنلة  بنم انكلطالبة واآلن ع ي ت  ا
 _____ اذ ري طريقة تمغنط المواد المغناطيسية  ________  ________  _

_____ 
  يف تحصل  على مغناطيس بطريقة اللمس أو الحث أو الدلك أو التيار 

 الكهربان  قوم  بتن يذ األنشطة من الكتاب المقرر.

 .55إلى ص حة  54من ص حة  32اط   نش 31  نشاط  30  نشاط  29نشاط 

  أكتب  ماذا تالحظ  ل   ل نشاط 

...............................................................................................

...............................................................................................
.............................................................................. 

 
 * اكتب  ماذا تالحظ  ل   ل نشاط 

...............................................................................................

...............................................................................................
............................................... 
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 (5 لحق  قم )
    حال  ا أس  ء ق ئ ة 

 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية ابسم م.
 جامعة األقصى طرق تدريس العلوم أستاذ د تور محمود األستاذ أ.  .1
 جامعة األ هر طرق تدريس العلوم أستاذ د تور د. عطا درويشأ.  .2
جامعة القدس  مناهج بحث علم  أستاذ مشارك د. عبد ح عبد المنعمأ.  .3

 الم توحة
 جامعة األقصى طرق تدريس العلوم أستاذ مشارك محمد أبو جحجوح د. يحيى  .4
 الجامعة ابسالمية طرق تدريس علوم أستاذ مشارك د. صالح الناقة  .5
 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد د. مجدي عقل  .6
 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد د. منير حسن  .7
 الجامعة الإلسالمية تكنولوجيا تعليم  ماجستير أكرم لروانة أ.  .8
مناهج وطرق تدريس  مشر  تربوي  أ. إبراهيم رمضان رمضان  .9

 العلوم
 مديرية شرق خانيونس

مناهج وطرق تدريس  ماجستير  أ. هان  أبو السعود  .10
 العلوم

 مدرسة طه حسين

مشر  دانرة التريبة   يمياء ماجستير أ إسماعيل أبو شمالة  .11
 والتعليم و الة الغوث

مشر  دانرة التريبة  علوم ب الوريوس أ محمد عبد الهادي  .12
 والتعليم و الة الغوث

مدرسة بنا  رلح  علوم ب الوريوس أ. إيمان إعالو  .13
 اإلعدادية )ج(
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 رلحمدرسة شهداء  لي ياء ب الوريوس مجدي ر ق أ.   .14

 

 حسب جدول    و صف ت خت       ف هيم   ف زي ئية  وضح توزيع ف   ت ( 6 لحق  قم )
 

 المجموع فقرات االختبار المستوى

 14  39 – 35 – 33 – 30 – 27 – 25 - 19 – 17 – 16 – 13 – 9 – 6 – 3 – 1 التذكر

 13  34 – 29 – 26 – 24 – 22 – 21 – 18 – 14 – 12 – 10 – 8 – 7 – 4 الفهم

 6  40 – 32 – 31 – 23 – 15 – 5 التطبيق

 7  38 – 37 – 36 – 28 – 20 – 11 – 2 التحليل

  40 
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 ( صو   ا تطق ق   د  سة7 لحق  قم )
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ABSTRACT 

This study aimed to discover the Effect of Employing an Interactive Book 

on Developing Concepts and Meta-Cognitive Thinking Skills in Science 

among Seventh Graders, the main question of the study problem is the 

following: What is the Effect of Employing an Interactive Book on 

Developing Concepts and Meta-Cognitive Thinking Skills in Science among 

Seventh Graders? 
 

From the main question there are the following sub-questions: 

1. What is the suggested interactive book for Science among the 7th grade 

students? 

2. What are the concepts which are going to be developed to the 7th grade 

students in science? 

3. What are the meta-cognitive thinking skills which are going to be 

developed to 7th grade students in science? 

4. Are there any statistical significant differences at the level (0.05>α) 

between the student’s grade average in the experimental group and the 

control group at the post concepts test? 

5. Are there any statistical significant differences at the level (0.05>α) 

between the student’s grade average in the experimental group and the 

control group at the post meta-cognitive thinking skills? 

The researcher uses the experimental method. The study sample consists 

of (80) students from Rafah primary school (G) for females in the directorate 

of education of Strip Gaza (2015-2016). They have divided into two groups 

chosen randomly, one is a control group (39) students and the other is an 

experimental one (41) students. 

In order to achieve the study aims, answer its questions and 

investigate its hypotheses, the researcher uses the following tools: 

An analytical tool to the third unit context (Physical properties of the 

material) from the 7th grade science book, A physical concepts test for the 

targeted unit, A meta-cognitive thinking skills test for the targeted unit. 

All the data have been collected and analyzed using the statistical procedure: 

By the (SPSS) program, T- test independent sample to test the differences 

between the performance of the control and experimental groups.



 

Results of the study: 

1- There are statistical significant differences at the level (0.05> ) 

between the student’s grades average of the control and experimental 

groups in the concepts test for the sake of the experimental group. 

2- There are statistical significant differences at the level (0.05> ) 

between the student’s grades average of the control and experimental 

groups of students in the A meta-cognitive thinking skills test for the 

sake of the experimental group. 

In the light of these findings, the study recommends the necessity of: 

1. Using interactive book in teaching Science subjects through using 

teacher guide of the current study. 

2. The importance of developing Scientific concepts for student’s in 

(Knowledge, Comprehension, Application, Analysis) levels. 

3. Designing curricula with activities of meta-cognitive thinking skills 

(Planning, Monitoring and control, Evaluating) in teaching. 

4. Implementing workshops and training teachers in using Interactive 

book in developing physical concepts and meta-cognitive thinking 

skills 

 


