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Abstract   

Study Aims: this study aims at: identifying the impact of employing Driver’s 

model for developing reflective thinking and scientific exploration skills in science 

course of female students in the ninth primary grade. 

Study Tool: a content analysis tool, a test for the skills of reflective thinking and 

scientific exploration scale. 

Study Sampel: The study sample consisted of 77 ninth grade female students from 

Alquds Prep. 

Research Methodology: Experimental approach. 

The most important findings of the study: 

1. There were statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) in the mean scores of the female students in the experimental group 

and control group in post-test of the skills of reflective thinking. Differences 

were in favor of the experimental group. 

2. There were statistically significant differences at the level of significance 

(α≤0.05) in the mean scores of the female students in the experimental group 

and control group in post-test of the scientific exploration scale. Differences 

were in favor of the experimental group. 

The most important Recommrndation: 

1. There is a need to employ Driver’s model as a teaching model in science 

courses of all educational grades for being an effective model in developing 

reflective thinking and scientific exploration skills. 

2. It is necessary that shcoolbooks should contain the Reflective Thinking skills 

in the different educationl stage. 

Keywords:  

   (Driver’s model, reflective thinking, Scientific Curiosity, ninth primary grade) 

  



 ج



 اقتباس

 

ِ}ِبِسِمِانِهِهِانِزِحمـِِهِانِزِحيم{ ِ  ِِ  ِ ِِِ ِ  ِِ  ِ  ِ ِِِ ِ  ِِِِ  ِ  ِ  ِِِ

   ِِِفِؤِماِانزبدِِفِيِذِهِبِِجِفآِءِِوِأِماِِماِِينِفِع ِ  ِ  ِِِ ِ ِِِ ِ  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ  ِ   ِِِِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِِ

ِانناسِِفِيِمِكِثِِفيِاألرض ِ ِ ِِ ِ  ِِ ِ  ِ  ِ   ِِِِ ِِِِ 
ِِصِدِقِاهلِلِانِعِظيم  ِِ  ِ ِِِ ِ ِِ  ِ  ِ  ِ



 [17الرعد:]
 

 
 
 
 
 
 



 ح

ى       د ا ءػػػ     ا إل 

أىدمحصيمةجيدم:

..إلىمفأحمؿاسمو.فعممنيالعطاءبدكفإنتظار..إلىم.إلىمفكممواهللبالييبةكالكقار
..أرجكمفاهللأفيمدفيعمرؾلترلثماراحافقطافيابعدطكؿانتظار.بكؿافتخار        ن            ...

لىاألبدإلى كستبقىكمماتؾنجكماأىتدمبيااليكـكفيالغدكا          ن      
 ....كالدم العزيز

لىمعنىا.إلىمبلكيفيالحياة .إلىمعنىالحبكا        .إلىبسمةالحياةكسر.لحنافكالتفاني
 .إلىمفكافدعاؤىاسرنجاحيكحنانيابمسـجراحيإلى.الكجكد

...أمي الحبيبة

.إلىمفبكجكدهأكتسبقكة..إلىشمعةمتقدةتنيرظممةحياتي.إلىمفبوأكبركعميوأعتمد
 .إلىمفعرفتمعومعنىالحياةإلى.كمحبةالحدكدليا

 ...الحنكف زكجي

.إلى..إلىشعمةالنكرالمضئية..كالسعادةفيضحكاتيـ.إلىمفأرلالتفاؤؿفيعيكنيـ
 الكجكهالمفعمةبالبراءةإلىأبنائي

 ...تاال كيحيى

 إلىجسرالمحبةكالعطاءكالكفاءاليرياحيفالقمبكمصدرالسعادة
 ...أخكتي كأخكاتي

.إلىينابيع..إلىمفتحميفباإلخاءكتميزفبالعطاء.ميإلىاألخكاتالمكاتيلـتمدىفأ
 .كبرفقتيـسرتإلى..إلىمفمعيـسعدت.الصدؽالصافي

...صديقاتي

إلىمفصاغكاليمفعمميـحركفاكمففكرىـمنارةتنيرليطريؽالعمـكالنجاحإلى             ن          
...أساتذتي الكراـ

.كطبلبالعمـ..ككرثةاألنبياء.لقرآف.كحممةا..كمنابعالعطاء.إلىركادالفكر

...راجيةمفاهللأفيتقبمياعنده،أىدمرسالتيىذه...ثمرةجيدم    ن   كأفينفعبيااإلسبلـكالمسمميف



 خ

    ه       ه شكر  كتقدير  
الميؿإالبشكرؾكاليطيبالنيارإالبطاعتؾكالتطيبالمحظاتإال إليياليطيب

تطيبالجنةإالبرؤيتؾ.بذكرؾكالتطيباآلخرةإالبعفكؾكال
انطبلقانمفحديثرسكلناالكريـ"      ن  ركاهأحمػد{"                         مف ال يشػكر النػاس ال يشػكر اه  كػاف} 
لزامانعمىأفأتقدـبجزيؿالشكركالعرفاف           ن إلىجامعتيالغراءالجامعةاإلسبلميةممثمةنفػيإدارتيػا   ن        

كعمكـالقائميفعمييا،شاكرةنليػـجيػكدىـالتػيبػذلتمػفأجػ          ن     ؿتسػييؿميمتػيكباحثػةفػيجميػع       
مراحؿالدراسة.     

كمػػاالأنسػػىأفأكجػػوجػػؿشػػكرم            تقػػديرمإلػػىاألسػػتاذالفاضػػؿالػػدكتكر/صػػبلحأحمػػدك             
الذمتفضؿبقبكؿاإلشراؼعمىىذهالرسالة،كأمٌدنيبالدعـكالمساندة؛فكافنعـالمرشد،الناقة      ٌ              

كالمكجو منذأفكػافمكضػكعالدراسػةفػيمراحمػواأل،            كلػى؛إلػىأفخرجػتىػذهالرسػالةإلػىحيػز            
الكجكد،فجزاهاهللعنيخيرالجزاء.           

كمااليفكتنيأفأكجوشكرمكتقديرمإلى            كؿمف:  
األستاذ  الدكتكر حفظواهلل                     محمد عبد الفتاح عسقكؿ/  .

األستاذك  الدكتكر/ حفظواهلل                           عطا حسف دركيش  .
لتفضميمابقبكؿمناقشةرسالتي،ح       يثأتشرؼبتكجيياتيـالرائعةكممحكظاتيـالسديدة           .

أيضانأشكرمدرسةالقدسالثانكية"ب"متمثمةبمديرتياكمعمماتيالماقدمتومفتسييبلت            ن 
كمنحصبلحياتليأثناءتطبيؽأدكاتالدراسة            كالشكرمكصكؿأيضػانإلػىاألسػتاذ.   ن       :أسػامةخمػة  
حيثلـيبخؿعميبأماستفسارأكمساعدةطي             مةإعدادملمرسالةفجزاهاهللكؿخير.         

كشكرماألسبؽإلىميجةقمبيكسببكجكدمفيىذهالحياةكالدمالكراـ،بػارؾاهللفػي                         
عمرىمػػاكألبسػػيماثػػكبالصػػحةكالعافيػػة.أمػػازكجػػيمحمػػدفكػػؿكممػػاتالشػػكرلػػفتكفيػػؾحقػػؾ                          

حفظػػؾالبػػارمكرعػػاؾكجزيػػتالجنػػة.كأنػػتـيػػاأخػػكتيكأخػػكاتيأشػػكركـ                    مػػفقمبػػيعمػػىكجػػكدكـ       
بجانبيكدعميكمساندتيفيكؿأمكرم،كأخػصبالػذكرأخػيالػدكتكرأمجػدجمعػةحيػثمػديػد                         
العػػكفلػػيبػػكافرعممػػوكتكجيياتػػوالقيمػػةأثنػػاءبحثػػي،كأختػػيالمعممػػةىبػػةجمعػػةلمػػابذلتػػومػػف                       

مسػػاعدةأثنػػاءإعػػدادمألدكاتالدراسػػة.كأخيػػرانأشػػكركػػؿمػػفكػػافلػػودكرمػػفقريػػ            ن            بأكبعيػػدفػػي  
تماـبحثيالمتكاضع. مساعدتيكا            

  كاه مف كراء القصد 
 ضحى عزات جمعة/ الباحثة
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 : مقدمة
مازاؿالعالـبأكممويشيدمجمكعةمفالتحدياتكالتطكراتالمتبلحقةفيظؿخضـ
النظاـ كمنيا كاألنظمة األصعدة جميع طالت التي العممية كالمستجدات التكنكلكجية الثكرة

عدادهبمافكافالبدمفكقفةجادةمفقبؿ،التربكم عمماءالتربيةإلعادةىيكمةالفردالمتعمـكا        
حتىيتسنىلوالتكيؼفيضكءمايحدثحكلوعفطريؽ،يتبلءـكعصراالنفجارالمعرفي

التكيؼ التيتؤىموليذا المعرفية بالقدرالكافيمفالعمكـ كانطبلقامفأىميةتدريس.إلمامو       ن  
العصرمفتح يشيده ما فيخدمة فكافمفدكاعيالكجكبأفينصبالعمكـ دياتعممية

لتحقيؽ المنادلبيا تتكافؽكاالتجاىاتالحديثة مناىجدراسية التربيةحكؿبناء عمماء جيكد
كحشك كالسمبية باالستقباؿ يتسـ يجده مدارسنا التدريسفي لكاقع كالناظر األىداؼالمرجكة.

كىذايناقضماجاءتبو،مـمعمايتعممواألذىافبالمعمكماتالصماءدكفأفيتفاعؿالمتع
.النظريةالبنائيةالتيتؤكدعمىضركرةإيجابيةالمتعمـلمكصكؿإلىالمعرفةبنفسو

كتيتـالنظريةالبنائيةببناءالمعرفةالتيكضعجافبياجيوالمبناتاألكلىلياإذيرل
كالتعمـالمعرفيعندبياجيوىك،رفةأفعمميةالمعرفةتكمففيبناءأكإعادةبناءمكضكعالمع

بمعنىأفالفرديسعى،عمميةتنظيـذاتيلؤلبنيةالمعرفيةلمفردبيدؼمساعدتوعمىالتكيؼ
أك اإلضطراب مف حالة إلى تؤدم ما غالبا الضغكط كالتكيؼمع التكافؽ أجؿ مف لمتعمـ                  ن                   

نوالمعرفيمفخبلؿعمميةالتنظيـالتناقضفياألبنيةالمعرفيةلمفردتدفعوإلىإستعادةتكاز
.المكاءمةكمفثـتحقيؽالتكيؼمعالضغكطالمعرفيةكالذاتيبمايشتممومفعمميتيالمماثمة

(31ـ،ص1992زيتكفكزيتكف،)

إفالنظريةالبنائيةكالعديدمفالنظرياتالتيأكدتعمىأىميةالتعرؼعمىمستكل
كيعدمكضكعالتفكيرمفالمكاضيعالتربكية.دلالمتعمميفالتفكيربأنكاعوكمياراتوكأنماطول

إذتنبعأىميتومفككنومفاألىداؼالرئيسةالتيتسعىالعمميةالتعميميةالتعمميةإلى،الميمة
لدلالمتعمميف كيسيـ،فالتفكيرمكضكعذكمساسمباشربحياةاألفرادكالمجتمعات،تحقيقيا

التكا عمى األفراد مساعدة بقاءفي عمى أيضا كيعمؿ كالمستجدة الحالية األكضاع مع فؽ    ن                   
إذتعدتنميةالعقمياتالمفكرةمسؤكليةكؿمؤسساتالدكلةكعمىرأسيا،المجتمعاتكتطكرىا
(12ـ،ص2012الصاحب،كالعفكف).المؤسساتالتعميمية
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بالجديد ليس كأنماطو كمياراتو بأنكاعو التفكير تعميـ إف دعكة، ىك نما كا       رب  مف
كتابو ِِكِيِفِِخِهِقِتالعالميفلكافةالبشرحيثقاؿتعالىفيمحكـ ِِإِنىِاِنِإِبِم ِِينِظِزوِن ِ ِأِفِها  ِ  ِِ ِ  ِ   ِِِ  ِ   ِِ ِِِ ِ   ِِِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِِِ ِ  ِ ِِِوِإِنىِ ِِ    ِ  ِِ

ِِرِفِعِت ِِكِيِف ِ انِسِماِء  ِ   ِِ ِ  ِ   ِِِ  ِ ِ ِ  ِ ِِوِصِبِت ِِ ِِكِيِف ِاِنِجِباِل ِ ِوِإِنى   ِِ  ِِ  ِ   ِِِ  ِ ِ  ِِ  ِِِ ِ   ِ ِِسِطِحِت  ِِ  ِِكِيِف ِاِنِؤِرِض ِ ِوِإِنى  ِ  ِ  ِ ِ  ِ   ِِِ  ِ  ِ  ِ ِِِ ِ   ِ  ِِ   [:20الغاشية]فياىك
،لىالتأمؿكالتفكيرالمعمؽفيضكءمانمتمكومفخبراتكتجارببسيطةكتابناالعزيزيدعكإ

.كىذامايسعىإليوالنظاـالتربكمالحديث

لك قدزاداالىتماـالعالميبتعميـالتفكيرخبلؿالمكادالدراسيةبصفةعامة،كمادةالعمـك
،كذلؾلماتتضمنوىداؼتدريسالعمأبصفةخاصة،حيثتعتبرتنميةمياراتالتفكيرأحد ـك

مفأنشطةكخبراتكتجاربعممية،يككفليادكربالغاألىميةفيتنشيطذىف مناىجالعمـك
المتعمـكاستثارةقدراتوالعقمية،كىكيسيـفيتنميةمياراتالتفكيرلديوبمافيذلؾمفميارات

.(15ـ،ص2006التفكيرالتأممي)البعمي،

ميمفأىـالمياراتالتييجبأفتنمىعندالمتعمميفلماإفمياراتالتفكيرالتأم
بنفسو لممعرفة الكصكؿ في يجابيتو كا المتعمـ فكر إعماؿ في فعاؿ دكر مف ليا                               حيتترل،

الصاحبأفالتفكيرالتأمميىكعبارةعفتأمؿالطالبالمكقؼالذمأماموكتحميموكالعفكف
عناصره إلى لفيمو، البلزمة الخطط كرسـ التي، الخطط ضكء في النتائج إلى يصؿ حتى

كمايعرؼبأنوذلؾالنكعمفالتفكيرالذميساندالفردعمىاالستبصارأم.كصفتمفأجمو
الصاحب،كاالدراؾالسريعكالمفاجئلعناصرالمكقؼالمشكؿخارجيةكانتأـداخمية.)العفكف

(217ـ،ص2012

التأمميقدتساىـفيرفعمستكلعقميةالمتعمـكترلالباحثةأفتنميةمياراتالتفكير
كسيصبحأكثرقدرةعمىالتكيؼمعأممكقؼيصادفومفخبلؿقدرتوعمىاإللماـبجميع

كيعتبرمنيجالعمكـمفالمناىجالممتمئةبالمشكبلتكالمكاقؼ،جكانبالمشكمةالمكضكعفييا
.المياراتذاتالتفكيرالتأمميالتعميميةالتيتحتاجإلىافيككفالمتعمـمصقكؿ

كلكييحقؽمنيجالعمكـأىدافوالبدمفتكافرنماذجتدريسيةمناسبةيستخدمياالمعمـ
خبراتوإلىالمتعمـكييحفزهلمتفاعؿالنشطمعتمؾكليتمكفعفطريقياإيصاؿمحتكلالمنيج

(205ص،ـ2012،مكاكفك)العفكف.الخبراتبمايؤدمإلىتحقيؽاألىداؼالمنشكدة

التأممي التفكير ميارات تنمي أف حاكلت التي الدراسات مف العديد أجريت كقد
،استيراتيجيةالتخيؿالمكجو،:استيراتجيةالمتشابياتـنماذجكاستراتيجياتمختمفةمثؿبإستخدا
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المعرفة كراء يبني.مياراتما المتعمـ لجعؿ كمفيدة فعالة أداة درايفر نمكذج معرفتوكيعتبر
بنفسو.

نمكذج القائمةعمىDriverكيعد البنائية مفالنماذجالتيإنبثقتمفالفمسفة كغيره
حيثكضعت) السابقة. الخبرة فيضكء لمظكاىركمدلإستيعابيا المتعمـ  ,Driverتفسير

1986 Roslind)إحداث لتسييؿ البنائية النظر إلىكجية التعميميالذميستند أنمكذجيا
األكليأكإلىنقطة.غييرالمفاىيميالت حيثأكدىذاالنمكذجعمىإعادةالمتعمـإلىالمفيـك

البدايةلقياسمقدرتوالفرديةعمىتفسيرجممةمفالمفاىيـككيفيةتنميةىذهالمقدرةأككيفية
نفييا تجاكزمشكبلتتغيير، المتعمـكبذلؾيتـ سبؽأفتعرؼعميو بمفيكـ كمحاكلةربطيا

.(468،ص2012العفكفكمككف،).المفاىيـعبرالخبرةالسابقةلممتعمـ

إفنمكذجدرايفريشكؿأحداالستيراتيجياتالحديثةفيتدريسالعمكـالتيتساىـفي
خطكات عدة عمى ارتكازه خبلؿ مف كتعممو تعميمو كأساليب كأنماطو بأنكاعو التفكير تنمية

)التكجيو إظياراألفكار، االفكارإع، صياغة ادة تطبيؽاالفكار، ىذه، تسيـ التغير( مراجعة
إلى كالكصكؿ المغالطات عف كالكشؼ كالمبلحظة التأمؿ تنمية في جميعيا الخطكات

عطاءتفسراتمقنعةككضعحمكؿمقترحة االستنتاجاتكا                  فضبلعفأفنمكذجدرايفريساىـ،         ن  
.كالكشؼكالغكصبعمؽنحكاالمكاقؼالجديدةفياثارةدافعيةالمتعمميفنحكالتعمـكالبحث

كمفأىـ كىناؾالعديدمفالدراساتالتيتناكلتنمكذجدرايفرفيتدريسالعمكـكغيرالعمـك
 : الدراسات ىذه )دراسة: كـ2014جكامير )( كـ2014الغمرم )( ك)عبدـ2013سميـ  )

(كمفخبلؿـ2001اكمالغريب)ك(ـ2005الغراكم)ك(ـ2009)حسيفك(ـ2011المطيؼ
تعديؿ في درايفر نمكذج أثر عف لمكشؼ جاءت أغمبيا فإف الدراسات ىذه عمى االطبلع
المفاىيـأكتنميةالمفاىيـلذلؾجاءتىذهالدراسةالحاليةلمكشؼعفأثرنمكذجدرايفرفي

 العمميلدلطالباتالصؼالتاسع التأمميكحباالستطبلع مياراتالتفكير فيدكلةتنمية
إفنمكذجدرايفرنمكذجتنبعأىميتومفككنومنبثؽعفالنظريةالبنائية.فمسطيفقطاعغزة

كالتيتنادمبضركرةإلغاءالطرؽكاالستيراتيجياتالتدريسيةالقائمةعمىالحفظكاالستظيارفمـ
يعدليامكانافيظؿاالتجاىاتالحديثةلتدريسالعمكـ           .ن

ىككترلالباحثةأفماد لمبحثكاإلطبلععما العمكـمفأكثرالمكادمتعةكمدعاة ة
كقاعدة كالتكنكلكجية المستحدثاتالعممية عمييا التيتستند الركائز اىـ مف ألنيا نظرا جديد                          ن   

العمميكالتكنكلكجي التطبيؽ لبلنطبلؽنحك أساسية معرفية لمادة، المتعمـ طبيعة عف فضبل       ن  
حيثتؤكداالتجاىاتالتربكية.طبلعكالسعينحكالخبراتالجديدةالعمكـفإنويميؿإلىاالست
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الحديثةأفاليدؼلـيعدمقصكداعمىاكتسابالطمبةلممفاىيـالعمميةكالمياراتبصكرةسميمة            ن     
بؿإفاألمرلوجانبمستيدؼ العممية، مفأبرزأىداؼتدريسالمكاد يعد ككنو ككظيفية،

حباالستطبلعالعمميآخراليقؿأىميةعفذلؾأ االتجاىاتالعمميةكمنيا الكىكتنمية
كالرغبةفيتقصيالحقائؽكمتابعةالتطكراتالعمميةفيالحاضركالمستقبؿ.كبالتاليفإفحب
المفاىيـ كحؿ المجيكؿ عف لمبحث كاستعداد لممتعمـ كحافز يفستر أف يمكف  االستطبلع

طبلعيعززكيثيركينبوكنتيجةلمدىشةكالتعقيدكالحيرةكالعبلقاتالمتناقضةأمأفحباالست
.(78-77صصـ،1988كاالرتباؾكالتناقضالمعرفي)زيتكف،

مف لبلستزادة الرغبة أك عنيا المفصح النكايا االستطبلع حب يتضمف أف كينبغي
لمكقؼما،فيكحالةاستقصائيةأساسية،أكىكاتجاهنحكأىداؼ أكالمعرفىمفشيءما

أشياءأكأفكارمألكفة.إفحباستثارة كالغرابةكليسباتجاه أحداثجديدة،أمتحمؿالجدة
حباالستطبلعاليعتمدعمىأمشكؿأكنكعمفالمكافأةأكالعقكبةكاليرتبطبأمحكافز
تصبح عندما نشاط أك حيكية المتعمـ عند االستطبلع حب يضفي كلذا خاصة، فسيكلكجية

(.63ـ،ص1991كاألفكارالجديدةأكالغريبةمألكفة)األزيرجاكم،األشياءأ

 العمـك لمادة تدريسيا أثناء حقيقية مشكمة بكجكد الباحثة إحساس خبلؿ كمف سبؽ مما
االستطبلع الميؿنحك التأمؿكالتفكيركاإلكتشاؼكعدـ الطالباتنحك الحظتخمكؿعقكؿ

ىكجديد العمميكالبحثعما مياراتةالباحثآثرت، فيتنمية أفتدرسأثرنمكذجدرايفر
الباحثة.التفكيرالتأمميكحباالستطبلعالعمميلدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي كترجع

كجكدالمشكمةإلىعدـاستخداـاستيراتيجياتكأساليبحديثةفيتدريسالتفكيربأنكاعوخاصة
العم التأمميكحباالستطبلع مياراتالتفكير مثؿكأف إلىكسائؿكنماذجحديثة ميبحاجة

كاإلبحاركاإلستطبلع التعمـ نحك كتثيردافعيتو نمكذجدرايفرتزيؿالرتابةكالممؿعفالمتعمـ
.نحكماىكمثيركجديد

 :مشكمة الدراسة 

تتمثؿالمشكمةفيالسؤاؿالرئيسيالتالي:
التأممي كاالستطالع العممي في مادة ما أثر تكظيؼ نمكذج درايفر في تنمية ميارات التفكير  

 العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع ؟ 

كيتفرعمفىذاالسؤاؿالرئيساألسئمةالفرعيةالتالية:

مااإلطارالعاـلنمكذجدرايفر؟ -1
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مامياراتالتفكيرالتأمميالمتضمنةفيكحدة"النباتالزىرمكتركيبو"المرادتنميتيا -2
لمصؼال  تاسعاألساسي؟بمنياجالعمـك

3-  طالبات درجات متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد المجمكعتيفىؿ
 التجريبيةكالضابطةفيالتطبيؽالبعدمالختبارمياراتالتفكيرالتأممي؟

4-  طالبات درجات متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد المجمكعتيفىؿ
 ياساالستطبلعالعممي؟التجريبيةكالضابطةفيالتطبيؽالبعدملمق

 : فرضيات الدراسة 
مستكل .1 إحصائيةعند فركؽذاتداللة بيفمتكسطدرجات  α≤0.05التكجد

ميارات الختبار البعدم التطبيؽ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في الطالبات
التفكيرالتأممي.

مستكل .2 عند إحصائية ذاتداللة فركؽ تكجد α≤0.05ال درجاتبيف متكسط
الطالباتفيالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةفيالتطبيؽالبعدملمقياساالستطبلع

 العممي

 :أىداؼ الدراسة 
تسعىىذهالدراسةإلىتحقيؽاألىداؼالتالية:

التعرؼعمىمياراتالتفكيرالتأمميالمرادتنميتيالطالباتالصؼالتاسعاألساسي. .1
نمكذج .2 فيكحدةالتعرؼعمىأثر الكاردة التأممي مياراتالتفكير فيتنمية درايفر

 .لدلطالباتالصؼالتاسع()النباتالزىرمكتركيبو
الصؼ .3 طالبات لدل العممي اإلستطبلع تنمية في درايفر نمكذج أثر عمى التعرؼ

 التاسع.

 :أىمية الدراسة 

تفيدالدراسةفيأنيا:

ايفركالنظريةالبنائيةالمنبثؽعنياىذاالنمكذجقدتكفرمعمكماتقيمةحكؿنمكذجدر .1
.يمكفاإلستفادرةمنيا

في .2 تدريستساىـ كاستيراتيجية درايفر بنمكذج االىتماـ نحك العمكـ معممي تكجو قد
 .تنميةمياراتالتفكيرالتأمميكاالستطبلعالعمميلدلالطالباتفيمادةالعمكـ
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بتدريسالعمكـفيالصؼالتاسعمفخبلؿاحتكائياقدتككفمفيدةلمباحثيفكالميتميف .3
لبلستطبلع التأمميكمقياسا كاختبارلمياراتالتفكير عمىتحميؿمحتكلكدليؿمعمـ      ن                          

 .العمميممايساعدفيكضعاختباراتكمقاييسمماثمةلمراحؿمختمفة

مشت .4 دراساتكبحكثالحقة المجاؿإلجراء الرسالة تفتحىذه أف الممكف مفمف قة
 متغيراتياكنتائجيا.

 :حدكد الدراسة 

اقتصرتالدراسةعمىالحدكدالتالية:

لمعاـ .1 عينةمفطالباتالصؼالتاسعاألساسيفيمدرسةبناتالقدساألساسية"ب"
.الفصؿالدراسيالثاني ـ2016-ـ2015الدراسي

الزىرمكتركيبواقتصرتالدراسةعمىالكحدةالسابعةمفكتابالفصؿالثاني"النبات .2
لمصؼالتاسعاألساسي  ."مفمنياجالعمـك

الكشؼ،اقتصرتالدراسةعمىمياراتالتفكيرالتأمميالخمس:ميارةالرؤيةالبصرية .3
المغالطات عف االستنتاجات، إلى الكصكؿ مقنعة، تفسيرات إعطاء حمكؿ، كضع

 .مقنعة
 .تدريسالكحدةاقتصرتالدراسةعمىاستخداـنمكذجدرايفرأثناء .4

 :مصطمحات الدراسة 
تدريجيا .1 المتعمـ ننمكذجدرايفر:طريقةمنظمةلمجمكعةمفالخطكاتالتيينتقؿفييا                             

عادةصياغتياكتطبيقياعمى ظياراألفكاركا مفخطكةإلىأخرلكالتيتبدأبالتكجوكا                          
مياراتالتفكيرالمكاقؼالجديدةإلىعمميةالمراجعةاألخيرةكيدرؾالمتعمـمفخبلليا

.التأممي
التأمؿ .2 نحك طالباتالصؼالتاسع عقكؿ ىادؼيكجو عقمي نشاط التأممي: التفكير

ميارات: مفخبلؿعدة فيالكحدة المتضمنة مفالمكاقؼالتعميمية لمعديد كالتصكر
إعطاء االستنتاجات، إلى الكصكؿ المغالطات، عف الكشؼ البصرية، الرؤية ميارة

المياراتمفتفسيراتمقنع قياسىذه ة،كضعحمكؿمقترحةلممشكبلتالعمميةكيتـ
 .خبلؿاختبارلمياراتالتفكيرالتامميبكحدةالنباتالزىرمكتركيبوالمعدلذلؾ
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المجاؿ .3 مككنات أحد التدريسكىك في الحديثة االتجاىات أحد العممي: االستطبلع
 المتعمـ دافيعة يثير الذم كاالنفعالي عكالـالكجداني في كاالستكشاؼ التقصي نحك
كمثير ىكجديد المجيكؿكالميؿإلىكؿما ليذا، مقياسمعد بكاسطة قياسو كسيتـ

بالمكضكعاتالمرتبطةالغرض االىتماـ ( حيثيتضمفالمقياسالمجاالتالتالية: ،
–بالنباتات فياالطبلععمىالمكضكعاتالعممية فيالفعاليات–الرغبة المشاركة

 لعمميةالمنيجيةكالبلمنيجية(.ا

بيف) .4 (سنة15-14طالباتالصؼالتاسع:ىفالطالباتالمكاتيتتراكحأعمارىفما
 كىففيالمستكلالتاسعفيالسمـالتعميميالفمسطيني.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني 
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم

بمتغيراتتعرضالباحثة المرتبطة المكضكعات حكؿ نظرية دراسة الفصؿ ىذا في
الدراسة،حيثيشتمؿىذاالفصؿعمىعدةثبلثةمحاكركىي:

المحكراألكؿ:نمكذحدرايفر .1

المحكرالثاني:التفكيرالتأممي .2

المحكرالثالث:االستطبلعالعممي .3

 المحكر األكؿ :
 نمكذج درايفر  

 لييا نمكذج درايفر :النظرية التي يستند إ
التعميـ في البنائية الفمسفة إلى الحديثة التدريسة النماذج معظـ تستند المنحى، كيعد

كقدظيرىذاالمنحىنتيجةلتحكؿرئيس.البنائيأحدثماعرؼمفمناحفيتدريسالعمكـ
ؿالخارجيةإذتحكؿالتركيزمفالعكام،فيالبحثالتربكمخبلؿالعقديفالماضييفمفالزمف

ليتجو،التيتؤثرفيالطالبمثؿمتغيراتالمعمـكالمدرسةكالمنياجكغيرذلؾمفىذهالعكامؿ
التعميـ التركيزإلىالعكامؿالداخميةالتيتؤثرفيىذا أمأخذالتركيزينصبعمىما،ىذا

ابقةكمايكجديجرمفيداخؿعقؿالمتعمـحينمايتعرضلممكاقؼالتعميميةمثؿ:معرفتوالس
،كدافعيتولمتعمـ،كعمىقدرتوعمىالتذكركمعالجةالمعمكمات،مففيـبسيطسابؽلممفاىيـ

معنيأك يجعؿالتعميـلديوذا كلقدانبثؽعفالنظريةالبنائيةالعديدمف.نماطتفكيرهككؿما
أنمكذجكيتمي،(posner and others Model)النماذجالتعميميةكأنمكذجبكسنركزمبلئو

(Wetly Model)أنمكذجدانياؿ،(Daniel Model)كأنمكذجدرايفر،) Driver Model.)
.(435ـ،ص1996الخميميكآخركف،)

 -مفيـك النظرية البنائية :
كجدمنظركالبنائيةصعكبةفيإيجادتعريؼمحددلمبنائيةكذلؾلعدةأسبابمنيا:

جديدا يعد افمصطمحالبنائية ن         فياألدبياتالفمسفيةكالنفسية نسبيا          ن افمنظرمك كما التربكية
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البنائيةليسكبفريقاكاحدا،كلكنيـعدةفرؽ،كمفثـليسىناؾإجماععميتعريؼمحدد               ن  ن   
 .(2 ص، ـ1992زيتكف،ك)زيتكف.ليا

(البنائيةبأنيا:مكقؼprawat and Folden, 1994,p.39)براكتفكفكلدفكيعرؼ
نظريةفمسفي أك كالتعمـ لممعرفة ىينظرية البنائية كالنظرية المتعمـ العقميعند بالبناء ييتـ

صنعالمعنىحيثتقدـشرحاأكتفسيرالطبيعةالمعرفةككيفيةتككيفالتعمـاإلنسانيكماتؤكد         ن   ن      
كيعتقدكفم يعرفكنو ما مع التفاعؿ مفخبلؿ الجديدة معارفيـ أك يبنكففيميـ فأفاألفراد

.أفكاركأحداثكأنشطةمركابيامفقبؿ

بأف جبلسرسفميد "البنائيةكيرل عمييا الحصكؿ كبآلية بالمعرفة "تفكير
.(22ـ،ص2002المكمني،)

يحدثمفخبلليابناء،إفالبنائيةعبارةعفعمميةاستقباؿلمتراكيبالمعرفيةالراىنة
التفاعؿالنشطبيفتراكيبيـالمعرفيةالمتعمميفلتراكيبكمعانيمعرفيةجديدةمفخبلؿ

(212،صـ2002زيتكف،).الحاليةكمعرفتيـالسابقةكبيئةالتعمـ

(أفالنظريةالبنائية:ىيعمميةتفاعؿبيف339،صـ2006)كيرلعفانةكأبكممكح
السابقة الخبرات : التعميمي المكقؼ في عناصر ثبلثة لممتعمـ، المقدمة التعميمية ،المكاقؼ

،كالمناخالبيئيالذمتحدثفيوعمميةالتعمـكذلؾمفأجؿبناءكتطكيرتراكيبمعرفيةجديدة
كاستخداـىذهالتراكيبالمعرفيةالجديدةفي،تمتازبالشمكليةكالعمكميةمقارنةبالمعرفةالسابقة

.معالجةمكاقؼبيئيةجديدة

ا مفيـك أف الباحثة ترل السابقة التعريفات ضكء عمىكفي يشتمؿ البنائية لنظرية
سابقة معارؼ كىي أساسية مككنات راىنة، كمعارؼ حالية مكاقؼ تتضمف، تعميمية بيئة

.متغيراتجديدة

أفالبنائيةعبارة(كالذمينصعمى212ـ،ص2002زيتكف،)كتتفؽالباحثةمعتعريؼ
المتعمميفلتراكيبكمعانييحدثمفخبلليابناء،عفعمميةاستقباؿلمتراكيبالمعرفيةالراىنة

 المعرفية مفخبلؿالتفاعؿالنشطبيفتراكيبيـ السابقةكبيئةمعرفيةجديدة الحاليةكمعرفتيـ
.التعمـ
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 األسس كالمبادئ التي تقـك عمييا النظرية البنائية 
النظريةالبنائيةعمياألسسكالمبادئالتاليةكماذكرىاكؿمف حسكف،ك)الكبيسيتقـك

(:201ـ،ص2005الشرقي،كالقاسـ)ك(50ـ،ص2014

 تبنيالنظريةعميالتعمـكليسعميالتعميـ. 

 التعمـعمميةنشطة،حيثيستخدـالمتعمـمعرفتوالسابقةلبناءفيـذممعنيكشخصي
 .لممحتكمالجديدالذميشكؿبؤرةالتعمـ

 تركزعميالتعمـالتعاكني      . 

 التركيزعميالعمميات     مثؿالتنبػؤ،العقمية  اإلبػداعك  االبتكػار،كالتحميػؿك      التركيػب،كغيػرك    
ذلؾمفالعممياتالعقميةالر     .يةاق

 تشجععميالبحثكاالستقصاء           مفقبؿالمتعمـ  . 
 تأخذفياالعتباركيؼيتعمـالمتعمـكاألخذبقناعاتوكاتجاىاتو             . 

 المتعمـىكصاحبالدكراإليجابيالنشطفيعمميةتعممو             . 
 يبني المتعمـالمعرفةكالمعانيالخاصةبو،حيثتبنيالمعرفةمفالخبرة            . 
 يجبتصميـالتعمـفيكضعياتحقيقيةكاقعية         . 

 تكامؿالتقكيـكشػمكليتوليشػمؿاالختبػاراتكالميمػاتكالكاجبػاتالبيتيػةكالنشػاطاتاألخػرل                          
بياالمتعمـكأفتؤكدعميأداءالمتعمـكدرجةفيمو التييقـك         . 

 تجعؿ  المتعمميفكمبدعيف   كتيتـبكيفيةتعمـالطالب  . 
 تؤكدعميالدكرالناقدلمخبرةفيالتعمـكحباالستطبلع. 
 العبلقاتبيفالمعطياتأك لمتفكيرفياألسئمةكلبناء إعطاءكقتانتظاركافيلممتعمـ

 .األحداث

 .تشجعالمتعمميفعمياالشتراؾفيالمناقشةمعالمعمـأكفيمابينيـ 

 دالمتعمميفبالفرصالمناسبةلبناءالمعرفةالجديدةكاالستفادةمفالخبراتتزك. 
 

 



13 

 مزايا البنائية في تدريس العمـك :
عمى االعتيادمالذميعتمد المنظكر عف البنائيفيتدريسالعمكـ يختمؼالمنظكر

بنا.الحكاركالمناقشة عمىضركرة تؤكد لمتعمـ البنائية بنائيـالمتعمميفءإفالنظرة إعادة ثـ
دفيكفياإلطارنفسواستخمصكؿمفلممعانيالخاصةبأفكارىـالمتعمقةبكيفيةعمؿالعالـ

منيا:كجكانسف ((Duffy and Jonassen,1991مزاياالبنائيةفيتدريسالعمـك

.المتعمـىكمحكرالعمميةالتعميميةفيكالذميكتشؼكيبحثكينفذاألداء .1

 .رصةممارسةعممياتالعمـيمنحالمتعمـف .2

 .يمنحالمتعمـفرصةالقياـبدكرالعمماء .3

مما .4 المعمـ مع المتعمميفأك اآلخريفمف كالحكارمع لممناقشة فرصة يعطيالمتعمـ
يجعمونشيطاكيكسبولغةالحكارالسميمة      ن    (302ـ،ص2005 اليكيدم،).

 مفيـك نمكذج درايفر :
التعميميالذميستندعمىكجيةالنظرالبنائيةأنمكذجيا(Roslind Driver)كضعت

لمبدءبماذايعرؼأكيعتقدالطمبةكمساعدتيـلمتمييزبيفالمعمميفلتسييؿتعمـالمفاىيـكتكجيو
نأفكارىـالمقبكلةعمميا    (Collette and Chappetta,1994, p.58 )

كفيمايميعرضلبعضتعريفاتنمكذجدرايفر:

معيفبأندرايفرعرفتو مكضكع الطبلبحكؿ استثارة "ىك و اآلراء، مناقشة ثـ كمف
مكانيةاستخدامياكتطبيقيا) المختمفةالتييحممكنياكاختبارمدلعمميتياكا                Driver, 1986, 

p.10) كتعرؼ ص2009)حسيف درايفر(2ـ، مفنمكذج لمجمكعة تنظيمي إطار ىك :
إل خطكة مف المتعمـ فييا ينتقؿ التي األفكارالخطكات ظيار كا بالتكجيو تبدأ كالتي أخرل ى                  

عادةصياغتياكتطبيقياعمىالمكاقؼالجديدةإلىعمميةالمراجعةاالخيرةكيدرؾالمتعمـمف كا                      
العم المفيكـ اكتساب خبلليا المطيؼ عبد كعرفتو "مجمكعة10صـ،2010)مي. بأنو )

ةكتحقيقياعمىكفؽخطكاتىي:اإلجراءاتالمنتظمةالبلزمةإلعدادأىداؼتدريسيةمحدد
عممية–تطبيؽاألفكارعمىمكاقؼجديدة–إعادةصياغةالفكرة–إظيارالفكرة–التكجيو

مراجعةلؤلفكارإلكسابالطالباتمفاىيـالصحةالمدرسيةكاستبقائياكتنميةحباالستطبلع
 .العممي
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االنتقاؿمفخطكةإلى(فيعرؼنمكذجدرايفربأنو6ـ،ص2011أماعبدالمطمب)
عادةصياغتياكتطبيقياعمىمكاقؼ ظياراألفكاركا أخرلبصكرةمنظمةبحيثتبدأبالتكجيوكا                          

 .جديدةثـمراجعةأخيرةليدرطالطالبالفيـالصحيحلممفيكـ
(بأنوعبارةعفمجمكعةخطكاتتعميميةتعممية33ـ،ص2015كماكيعرفوالغمرم)

المعم يكظفيا منظمةبنائية بصكرة ـ األفكار، ظيار كا بالتكجيو بحيثتبدأ              صياغتيا، عادة كا     ،
.ثـمراجعةأخيرةليدرؾالطالبالفيـالصحيحلممفيكـ،كتطبيقياعمىمكاقؼجديدة

كفيضكءالتعريفاتالسابقةكاستعراضيايتضحأفىناؾعناصرمشتركةتتفؽفيياالتعريفات
السابقةكىي:

.نمكذجتدريسييستندإلىالبنائيةنمكذجدرايفر .1

 .يستخدـنمكذجدرايفرلتعديؿالتصكراتالخاطئةعندالمتعمميف .2

ثـ .3 األفكار إظيار ثـ التكجيو بعممية تبدأ بخمسخطكاتمنظمة درايفر نمكذج يمر
إعادةصياغةاألفكارثـتطبيؽاألفكاركأخيرامراجعةالتغييرفياألفكار      ن            . 

نجدرايفرتعريفاإجرائيابأنو:كتعرؼالباحثةنمكذ  ن   طريقةمنظمةلمجمكعةمفالخطكاتالتي
عادة كا األفكار ظيار كا بالتكجو تبدأ كالتي أخرل إلى خطكة مف تدريجيا المتعمـ فييا ينتقؿ                              ن      
كالتييدرؾالمتعمـمف إلىعمميةالمراجعةاألخيرة صياغتياكتطبيقياعمىالمكاقؼالجديدة

 .لتفكيرالتأمميخبلليامياراتا

 مراحؿ نمكذج درايفر :
مراحؿالنمكذجكمايأتي:(13ـ،ص2009)عرضخالدكحميد

 Orientationالتكجيو: .1

 Elicitation & Ideasإظيارالفكرة: .2

 Restructuring of Ideasإعادةصياغةاألفكار: .3

  :Application of Ideasتطبيؽاألفكار .4

 Review of Ideasمراجعةالتغيرفياألفكار: .5

(كفيمايميعرضامفصبللمراحؿ473-470صصـ،2012كمااتفقامعالعفكفكمكاكف)   ن  ن     
 .(473-470صصـ،2012النمكذجكماعرضتوالعفكفكمكاكف)
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 Orientationمرحمة التكجيو :  .1
كفيىذهالمرحمةيقكـالمدرسبعرضاألنشطةأكالنماذجعفالمحتكلأكالمكضكع

فكارالمتعمميفنحكىاكتيئيةمايمتمككفمفالمعمكماتالعمميةالتيسبؽكأفتعممكىالتكجيوأ
؟صرلتعريؼالمعمميفماذاسيدرسكهأمتكجيومخت،أكأثارتاىتماماتيـكحفزتيـعمىالتفكير

كيشيربعضالتربكيكففيىذاالصددإلىأفعمىالمدرسأفيحددكيؼيدخؿفيالدرس
يثيرداف العمميبما المتعمميفلمتعمـكيحفزفضكليـ عية كيمكفأفتككفعمىشكؿأنشطة،
أمامو ينجزىا الجديد، لمدرس المتعمميف أذىاف تيئية المرحمة ىذه مف العرضاألساسي لذا
 .كتشكيقيـإليو

 Elicitation & Ideas : إظيار الفكرة .2
،يظيركااألخطاءالمفاىيميةيجيبالمتعممكفعمىاألسئمةمفاألفكارالمكجكدةلدييـك

ففيىذهالمرحمةيعدالمعمـمجمكعةمفاألسئمةالتيتساعدىـعمىإظيارمالدلالمتعمـمف
كتتضمفكؿمجمكعة،فيكقتمحدديكجيياإلىجميعالمجمكعاتلئلجابةعمييا،معمكمات

بينيـ(3-4) كب.طبلبيتناقشكففيما أفيقضيكقتا فعمىالمعمـ لذا ن          لتشخيصاألفكار يرا       ن 
كتكقعالمبرراتالتييمكفأفيمجأإليياىؤالءفيالدفاععفأفكارىـ،الخاطئةلدلالمتعمميف

بأنفسيـ.الخاطئة تجربة إجراء أك ظاىرة تفسير في لتشجيعيـ فرصة لممتعمميف يعطى كقد
الحسي إدراكيـ لتقكية مع، كتكافؽ تفاعؿ لخمؽ كالضعؼ القكة نقاط براز كا                      المتعمـ  بيف نكم

في كاألىداؼالكاجباتباعيا لئلجراءاتكاألنشطة تخطيطا سكؼيسيؿ الذمبدكره كالمعمـ                       ن               
المرحمةالبلحقةلمتكصؿإلىتصحيحالمفاىيـذاتالفيـالخاطئمتجاكزاالعقباتكالصعكبات     ن                 

.فيذلؾ
 Restructuring of Ideas: إعادة صياغة األفكار .3

م في المتعممكف كتبادليايشترؾ كاآلراء األفكار لتكضيح تعاكنية جمكعات جراء، كا    
األنشطةكالتجارب المفاىيمية، المعانيالمتضاربةأكأخطائيـ دراكيـ كا                التخميعنيا، كتقبميـ

كفيىذهالمرحمةيتكصؿالمتعمـعفطريؽعرضالمفاىيـإلىكجكدعقباتتسبب.كتغييرىا
فرادمجمكعتوعفطريؽالتجريبكعمؿاألنشطةيكتشؼسكءفيـفيحاكؿتعديؿأفكارهمعأ

فييابالتدريجالتناقضبيفمايمتمكوفيبنيتوالمعرفيةكماقدتكصؿإليوفيعيدصياغةاألفكار
حيثإفعرضكؿمجمكعةلنتائجيـتقكيماليذهالخطكة،صياغةصحيحة   ن          كقياـالمتعمميف،

يجعميـفي،كقياميـبمقارنتومعغيرىامفنتائجبإعادةصياغةمايسمعكفأكمايكتشفكف
حالةعدـاتزافممايدفعيـإلىمراجعةأفكارىـبركيةكتأمؿفيياكتحسينيابمايعطيالنتائج

 .المثمرة
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 :Application of Ideas تطبيؽ األفكار .4

الخاطئمن بتعديؿ كقامكا السابقة بخبراتيـ الجديدة أفربطالمتعممكفاألفكار يابعد
العرض بالتجريبكأنشطة الكشؼالمتمثمة أنشطة بكاسطة عنيا األدلة كجمع ذلؾ، بعد تبدأ

تعممكه،مرحمةتطبيؽالمفيكـ كيعززالمتعممكفبناء.كالتطبيؽيدفعالمتعمميفإلىتعزيزما
مفخبلؿتطبيؽ فيمكاقؼمألكفةكجديدة مفجديد باستعماليا أكصكغيا األفكارالجديدة

السابقةالمت المرحمة في عمييا التيحصؿ لممعمكمات عمـ لديو، ككضكحيا استيعابيا ،لزيادة
نكيساعدالمعمـلمكقكؼعمىتمؾالنقاطالتيلـيستكعبياالمتعمـاستيعاباجيدا ن             كليدهالمرحمة.

ديوفييتثبتالمعمكماتالتياكتسبياالمتعمـضمفمال،أىميةكبيرةمفالناحيةالسيككلكجية
كذلؾعفطريؽعمميةالتنظيـالتييقكـبيا،((cognitive structuresمفتراكيبمعرفية

المتعمـعندممارستوألنشطةتعميميةإضافيةمماثمةألنشطةمرحمةإعادةصياغةاألفكارفي
فضبلعفأنياتعطيالمتعمـثقةبنفسوكتمنحودافعيةأكثرنحكتعمـ.مرحمةتطبيؽاألفكار          ن  

فجميعمايتـتعمموفيالمدرسةماىكإالكسيمةلتسييؿالحياةالعمميةكاالستفادةمف.آخر
 .جميعإمكانياتيا

 Review of Ideas:  مراجعة التغير في األفكار .5

يعكسمدلتحسفأداءالمتعمميفكاستيعابيـلؤلفكارمفخبلؿطرحالمعمـمجمكعة
اخبلؿالدرسمفخبلؿإجاباتالطبلبمدلإستيعابمفاألسئمةتخصالمفاىيـالتيذكرى

فضبلعفتنبيييـإلىأخطائيـكمحاكلةتصحيحيا،كتعديؿاألفكارمقارنةباإلجاباتاألكلية           ن  .
كلمتغذيةالراجعةتأثيركبيرفيعمميةالتعمـفييتعطيتعزيزالممتعمـيثبتعفطريؽالمعاني       ن           

ا كتصحح فييا المرغكب ألخطاءكاالرتباطات المتعمـ، ثقة تزيد كما الخاطئ الفيـ كتيذب
كانتباىو لتركيزجيكده كتدفعو بنتاجاتو طكيمة، لفترة التعميمية بالمادة مفاحتفاظو يزيد .مما

العمميةإلىتزكيدالمتعمـبمعمكماتعفمدلتقدمونحكتحقيؽأىدافوالمحددة .كتشيرىذه
 .زادتسرعةالتعمـكارتفعمستكاهككمماكانتالنتائجأجكدنكعيةكمما

إفنمكذجدرايفريتضمفخطكاتمتداخمةتساعدعمىتساعدعمىاكتسابالمفاىيـ
نكمعالجةالفيـالخاطئلممفاىيـلدلالطمبةمفخبلؿعممياتالتكافؽكصياغةاألفكارفضبل                      

تحديد الدرسمفخبلؿ في كمشاركتيـ الطمبة تفكير إثارة في مساىمتو كتكقععف المشكمة
حؿ في التقميدم التدريس عف كاالبتعاد القرارات كاتخاذ كتفسيرىا البيانات كجمع اإلجراءات

.(7ـ،ص1997،المسائؿ)العصايرة
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كفيإطارخطكاتنمكذجدرايفرقامتالباحثةبتكظيؼىذاالنمكذجفيتدريسالكحدة
الثاني"النباتالزىرمكتركيبو"حيثالسابعةمفكتابالعمكـلمصؼالتاسعاألساسيالجزء

أذىاف الدرسلتكجيو بمكضكع تتعمؽ التي كالمناقشات كالطركحات بعضاألنشطة عرضت
كمفثـقامتبإستظيارمالدلالطالباتمفأفكار،الطالباتكتييئتيفحكؿذلؾالمكضكع

ةبماتمتمكوالطالباتكمفاىيـكمياراتعفطريؽطرحاألسئمةالتيتساعدعمىمعرفةالباحث
المجمكعات داخؿ الطالبات عمى تكزيعيا تـ التي العمؿ كأكراؽ التعاكنية المجمكعات عبر
كعرضبعضالمناقشاتكاألسئمة صحيحة صياغة األفكار صياغة يتـ ذلؾ كبعد التعاكنية

الدر كفينياية السابقة المرحمة الطالباتمفخبلؿ التيامتمكتيا سطرحتلتطبيؽاألفكار
خبلؿ ذكرىا سبؽ كالتي التأممي التفكير تخصميارات كالتي األسئمة مف مجمكعة الباحثة
التفكير لبعضميارات امتبلكيف الطالباتكمدل استيعاب مدل لمتعرؼعمى الدرسكذلؾ

كالشكؿالتالييكضحمراحؿنمكذجدرايفر:.التأمميمقارنةباألفكاركاإلجاباتاألكلية

 
 لمتغيير المفاىيمي Driverمراحؿ نمكذج درايفر : (2.1شكؿ )
(Colletta & Chiapptta , 1994, pp. 59-49) 
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 نمكذج درايفر كارتباطو بالتعمـ التعاكني :
يسعىالتعمـالتعاكنيكأحدأىدافوإلىجعؿالمتعمـنشطافيتككيفمعارفوكمفاىيمو.      ن           

 عمييا يرتكز األسسالتي أحد ىك النشط المعرفةكالتعمـ يبني الكاعي فالفرد البنائي. الفكر
اعتماداعمىخبرتوكاليستقبمياسمبيامفاآلخريف.كفيىذاتشيرأدبياتالعمكـإلىأفأىداؼ                ن       ن 
التعمـ عممية عمى التركيز كالبنائية الحديثة التربكية الحركة بو جاءت الذم التعاكني التعمـ

كـ لدلالطالبالمتعمـ جية،كتقميؿاالعتمادعمىالمعمـفيضكءاإلعتمادككيفيةحدكثيا
المتبادؿااليجابيكالمفاكضةاالجتماعيةمفجيةأخرل.كىذايؤدمإلىتحسيفتقديرالطالب
المتعمـلذلتومفخبلؿإدراكوأفلومايميزهمفمبلمحالقكةالتيتمكنومفالمشاركةاإليجابية

م التعاكني، التعميمي المكقؼ معافي المجمكعة أفراد لتعمـ نتيجة الفردم األداء يحسف نما                  
نتيجة الداخمية المتعمـ دافعية تزداد كما فاعمة. قيمة ذا دكرا منيـ كاحد لكؿ أف كإلدراكيـ             ن           
الحياة لميارات البلزمة كاالجتماعية الشخصية العبلقات كتتحسف الميمة، تعمـ في مشاركتو

كبالتاليتحسيف(...فكالصداقاتكالمفاكضاتكالزكاجالناجحالكاقعية)كالعمؿكالكظيفةكالمي
.(555ـ،ص2007فاعميةالمشاركةالناجحةفيالمجتمع)زيتكف،

أفالتعميـالتعاكنيأكالمجمكعاتالتعاكنيةمفاالستيراتيجياتDriverكترلدرايفر
سيـالطمبةكعمميـعمىالفاعمةفيإحداثعمميةالتغيرالمفاىيمي،كيبرزذلؾعفطريؽتق

الفكرة إظيار المراحؿ في مجمكعات الفكرة، صياغة إعادة كمكاكف،، )العفكف الفكرة تطبيؽ
(.473ـ،ص2012

 مميزات نمكذج درايفر : 
 العفكفكمكاكف)العفكفكمكاكف، إلىأفنمكذج473ـ،ص2012تشير )Driver

كالمناس الكاضحة بخطكاتو تتعمؽ مميزات بعدة شمكليايتميز بسبب كمركنتيا لمتعميـ بة
الصؼ في المتعمـ ذاتية يحقؽ بما التعاكني كالتعمـ كالحكار متنكعة تدريسية باستيراتيجيات

.الدراسي

 نمكذج درايفر كاإلرتقاء المعرفي : 
يرلبياجيوأفالتفكيراإلنسانيكالنمكالمعرفييمربمراحؿخمسكأفكؿمرحمةفييا

مايمكفاإلنسافمفالتفاعؿمعالبيئةكاكتسابالمعمكماتلغرضتحقيؽمفالخططالفكرية
كلكف بقائو. الستمرار البيئية الظركؼ مع الذاتي كالتكيؼ التنظيـ ىي فيو، فطرية خاصية
التكيؼالسمككيلمفرداليتـإالبعمميةتشكؿاألساسالجكىرمإلنماءالفردكىذهالعمميةىي
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التك يقكـ التمثيؿ)التكازفإذ : (كىيعمميةAssimilationازفعمىعمميتيفمتكاممتيفىما
معرفيةيحكؿبكاستطتياالمتعمـالمكاضيعالمدركةالجديدةأكاألحداثالمثيرةإلىمفاىيـكالتي
المكاءمة أما بداخمو. ما مع لتتناسب الخارجية بيئتو اإلنساف يكيؼ طريقيا عف

(Accommodationكىيعمميةت)ككيفمفاىيـجديدةأكتحكيرلممفاىيـالقديمة.كينجـعف
كعفطريقيايجرماإلنسافتعديبلعمىالداخؿ،كبلالعمميتيفتغييركارتقاءفيالبنىالمعرفية    ن          

.(101-100صصـ،2012ليتكيؼمعالظركؼالبيئيةالراىنة)العفكفكمكاكف،

طريؽإدراؾالفيـالصحيحلممفاىيـفترلأفالنمكالعقمييتـعفDriver أمادرايفر
يماثؿالمكاءمةلدلبياجيو عادةصكغاألفكارالخاطئةكتعديميا،كىذاما العمميةكا               piaget،

تغيير أكتحكيرالمخططاتالقديمةكينجـعفكمييما عمميةخمؽالمخططاتالجديدة ألنيا
.(270ـ،ص2012العفكفكمكاكف،)كارتقاءمعرفي

البا األبنيةكترل تطكير عمى تعمؿ التي اليامة النماذج مف درايفر نمكذج أف حثة
المجمكعات عمى تقكـ التي النماذج مف أنو عف فضبل المتعمميف، لدل كالخبرات المعرفية                   ن             
مف التعاكني التعمـ أف التربكم كاألدب السابقة الدراسات خبلؿ مف ثبت ككما التعاكنية،

ت في الفاعمة المجمكعةاالستيراتيجيات أفراد بيف الطركحات كتبادؿ كالمفاىيـ األفكار نمية
لذلؾكقعاختيار المتعمميف. التفكيرلدلاألفراد يسيـفيتطكيركصقؿعممية كىذا الكاحدة

ككنومفالنماذجذاتالخطكاتالكاضحةكالمناسبة(Driverالباحثةعمىىذاالنمكذج)نمكذج
اتو،باإلضافةإلىأنومفالنماذجالمبلئمةلمتعميـاإلعدادمحيثلتنميةالتفكيرالتأمميكميار

المناقشات مثؿ: مفالخطكاتالمتنكعة يحتكمعمىعدد فيالصؼلما المتعمـ يحقؽذاتية
الجماعية كاألنشطة المختمفة العمؿ كأكراؽ الذىني كالعصؼ التعاكني كالتعمـ كالحكارات

.فشأنياأفتعززكتنمياالستطبلعالعمميلدلالمتعمميفكالتجاربالعمميةالمفيدةكالتيم

كقداستفادتالباحثةمفاألدبالتربكمالمتعمؽبنمكذجدرايفرفيإعداددليؿالمعمـ
النمكذج كفقالمراحؿكخطكاتىذا               لمعديدمفالمعمكماتحكؿالبنائيةن ،فضبلعفاكتسابيا                ن   

كنماذجياالمختمفةكخصكصانمكذجدرايف   ن      رالبنائي.
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 المحكر الثاني: 
 التفكير التأممي

 مقدمة:

،فالتفكيراليكميكالتحدث،التفكيرعمميةيكميةطبيعيةتحدثلئلنسافبشكؿمستمر
كىكنكعمفالحكارالداخمي،كالتفكيرعمميةذىنيةنشطة،أداءطبيعييتـالقياـبوباستمرار

بعمؿأ القياـ يككفالتفكيرالمستمرمعالذاتأثناء منظرأكاالستمتاعلرأمكقد كمشاىدة
نشاطاذىنيابسيطاكماىكالحاؿعندالردعفسؤاؿعفاالسـمااسمؾ؟كقديككفأمرابالغ ن                     ن  ن ن  

كلقدازداداالىتماـالعالميبمكضكع.التعقيدكماىكالحاؿعندحؿالمشكبلتكاتخاذالقرارات
التفكيرازدياداممحكظافي ن   ن  سيمافيعقدالثمانينياتمنو:،النصؼالثانيمفالقرفالعشريف

كالبحكثكالدراسات التدريبية كالبرامج التفكير فيالكثيرمفنماذج ذلؾاالىتماـ حيثتمثؿ
،كاتفاؽكجياتالنظرالداعيةإلىالنيكضبيذاالمجاؿالحيكمكتطكيرهكتطكيرالمادةالعممية

كقدعنياإلسبلـ.تطكرالتقنيإالنتاجاالستغبلؿاألكبرلمطاقاتالعقميةكماالنفكؽالعمميكال
ففيالقرآفالكريـىناؾالعديدمفاآلياتالتيتحثعمىالتفكيركتدعك،عنايةفائقةبالتفكير

َثَنَاإليوكمفذلؾقكلوعزكجؿ ًَ َوَِلَاَءََل
َ
ََدوَنَاَّلَلََأ ٌَ َاََّتََذواََي ٌَ َََيَثَنَاََّلَي  َ  َ  َ

 َ َ  َ َ  َ  َ
 
َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ َََ  َ  

 َ ََ  َ َ   َ ََ  َ  َ َََمَبَْتَاََّتََذَتََ  ََهَع  َ  َ   َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ
ًََْنَ ْاََيَعَو َََكٍَ َْ َََمَبَْتََل َاَْلََيَْتََْلََيَتَاَهَع ٌَ َِ َو

َ
ََبَيتَاَِإَوَنَأ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ   َ َ  َ َ  َ   َ ََ  َ  َ  َ
 
ََ  َ َ  َََ  َ ََيَعَوَىَ َ*َ  ََإَنَاَّلَلَ  َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َََُ ٍَ ََدو ٌَ ََ َياََيَدَعَْنََي  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ

َاَهَعَزيَزَاْلَََميَىَ َْ َِ َءََو َََشَ ٌَ ََي  َ َ  َ   َ ََ  َ َ  َ  َ
 َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ َ  َ اََإَّلََ*ََ  َّ ََاَسََوَياََيَعَقَو اَلَو َّ َيَثاَلٍَََْضََب

َ
ََوتََوَكَاَْل  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ َ َ ََ َ  َ  َ   َ  ََ  َ َ َ  َ
  َ ََ  َ  َ  َ ًَْنََََ  ََ اَهَعاَل َ  َ  ََ  َ  ََ    .

 [ 43العنكبكت:]
معقديتركبمفعناصركأبعادمتشابكةكمككناتمتنكعةمثؿالعمميات كالتفكيرمفيـك
شخصية كخصائص كاتجاىات محتكل أك مضمكف ذات كمكضكعات .كالميارات

.(6-5صصـ،2009)غالب،

 تعريؼ التفكير :   ن  أكال : 
بكيكففيأدبيـكدراساتيـالتربكيةكمفىذهالتعريفات:كلقدتعددالتعريفاتالتيصاغياالتر

 كالتفكر،التفكيرلغة:التفكيرفيالمغةيشتؽمفمادةفكركىكإعماؿالخاطرفيالشيء
.(307ق،ص1418،ابفمنظكر)اسـالتفكيركىكالتأمؿ

 ديبكنك(DeBono,1985يرلأفالتفكيرىكالعمميةالتييمارسالذكاءمف:)خبلليا
خراجوإلىأرض نشاطوعمىالخبرةأمأنويتضمفالقدرةعمىاستخداـالذكاءالمكركثكا                        

.مثممايشيرإلىاكتشاؼمتبصرأكمتأفلمخبرةمفأجؿالكصكؿإلىاليدؼ،الكاقع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=51&ID=1401#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=51&ID=1401#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1389&idto=1389&bk_no=51&ID=1401#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=29&ayano=43#docu
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 (ككستاCosta,1985يرلأفالتفكيرىكالمعالجةالعقميةلممدخبلتالحسيةبيدؼ:)
 .مفأجؿإدراؾالمثيراتالحسيةكالحكـعمييا،تشكيؿاألفكار

 كيعرفوبيسكتكغيربنؽ(Buskist and Gerbing,1990)عمىأنوسمسمةمفالعمميات
التياليمكفمشاىدتيامباشرةكالتيتتضمفالتحكـكالتعديؿالبناءعمىعممياتالتمثيؿ

 .الرمزمالداخميلمفرد

 باريؿ(Barell,1991يرلأفالتفك:)يربمعناهالبسيطيمثؿسمسمةمفالنشاطاتالعقمية
بياالدماغعندتعرضولمثيرما بعداستقبالوعفطريؽإحدلالحكاسالحكاس،التييقـك

 .الخمس

 (يعرؼالتفكيربأنوعمميةذىنيةيتككرفيياالمتعمـمفخبلؿعممياتـ2001قطامي:)
براتبيدؼتطكيراألبنيةالمعرفيةكالكصكؿالتفاعؿالذىنيبيفالفردكمايمتسبومفخ

 .إلىافتراضاتكتكقعاتجديدة

 مف كؿنشاطذىنيأكعقمييتضمفسيبل بأنو النفسالتربكم: عمـ مكسكعة كعرفتو  ن                                  
األفكارتبعثوكتثيرهمشكمةأكمسألةتحتاجإلىحؿفيكاليحدثإالإذاسبقتومشكمة

 .(ـ1997رزؽ،)تتحددلعقؿالفرد

بيا يقـك كالخفية المعقدة الذىنية مفاألنشطة عفسمسمة ىكعبارة : إجرائيا الباحثة كتعرفو                            ن      
 .الفردعندتعرضولمكقؼماكيتـمفخبلؿتمؾاألنشطةتعديؿكبناءمعارؼكخبراتجديدة

 خصائص التفكير :     ن  ثانيا : 
ىأنويتميزبخصائصأشارتالعديدمفالدراساتالتياىتمتبالتفكيركعمميةمعرفيةإل

ـ(2003أبكحشيش،كعبداليادم)،ـ(1999جركاف،):كالتالييمكفإجمالياعمىالنح

إلى .1 عمرية مرحمة مف كمستكياتو درجاتو في يختمؼ كنمائي متطكر سمكؾ التفكير
مرحمةأخرلكعميوفإفالتفكيرسمكؾتطكرميتغيركماكنكعاتبعالنمكالفردكتراكـ    نن  ن             

.خبراتو

مكاقؼا .2 يحدثفي نما ىدؼكا ببل أك فراغ يحدثفي ال ىادؼفيك سمكؾ لتفكير                                       
 معينة.

التفكيريأخذأشكاؿكأنماطعديدةكالتفكيراإلبداعيكالناقدكالمجردكالمنطقيكالتأممي .3
 .كغيرىا
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الممكف .4 كالمعمكمات المعاني أفضؿ إلى يكصؿ الذم التفكير ىك الفعاؿ التفكير
 .استخبلصيا

مفيكـنسبيفبليعقؿلفردأفيصؿإلىدرجةالكماؿفيالتفكيرأكأفيحقؽالتفكير .5
 .كيمارسجميعأنماطالتفكير

6.  لفظية)يحدثالتفكيربأشكاؿكأنماطمختمفة رمزية، كمية، منطقة، مكانية، (شكمية،
 .لكؿمنياخصكصية

 كالشكؿالتالييكضحخصائصالتفكير:


 خصائص التفكير (: 2.2شكؿ )

كآخركف،) (20ـ،ص2006العتـك

 تصنيفات التفكير :     ن  ثالثا : 
يرلالعديدمفعمماءالنفسأنويمكفتصنيؼالتفكيرإلىمستكياتحسبدرجةتعقيد

مياراتالتفكير(Newmann, 1991)كؿنمطمفأنماطالتفكيرالمختمفةكيصنؼنيكماف
المختمفةفيفئتيفرئيسيتفىما:

األس .1 التفكير )ميارات : اليكمية(Lower Thinking skillsاسية باألعماؿ كتعني
كاكتساب محدكد، بشكؿ العقمية العمميات فييا كيستخدـ الفرد بيا يقكـ التي الركتينية
يشمؿ كما كالعممي، الحسي كالتفكير كالتصنيؼ، كالمقارنة كالمبلحظة كتذكرىا، المعرفة

 التفكير 

 هادف

متعدد 
 األشكال

متفاعل 
 مع البيئة 

 نسبي 

متطور 
 ونمائي 
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مثؿ:ال معرفة،كاالستيعاب،كالتطبيؽ.كيعدإتقافبعضالمياراتالدنيافيتصنيؼبمـك
.ىذهالمياراتأمرضركرمقبؿاإلنتقاؿإلىمستكياتالتفكيرالعميا

2. ( : المركبة أك العميا التفكير االستخداـ(Higher Thinking Skillsميارات كتتطمب
بتفسيركتحميؿال الفرد يقكـ عندما لمعممياتالعقميةكيحدثىذا معمكماتالكاسعكالمعقد

العادم مفخبلؿاالستخداـ لئلجابةعفسؤاؿأكحؿمشكمةاليمكفحميا كمعالجتيا
لمياراتالتفكيرالدنيا.كتتطمبإصدارأحكاـأكإعطاءرأم،كاستخداـمعاييركمحكات
كراء كما كاإلبداعي الناقد التفكير الميارات ىذه كتشمؿ النتيجة. إلى لمكصكؿ متعددة

كآخركف،المعرفيكاال  (26ـ،ص2006ستدالليكالتأمميكغيرىا.)العتـك

 (Thinking Patternsأنماط أك أشكاؿ التفكير : )     ن  رابعا : 
مف العديد كتؤكد التفكير مف متعددة كأشكاؿ أنماط ىناؾ أف إلى التفكير مراجع تشير

الم لمتفكيركفؽأشكالو تصنيفاتعديدة إلىكجكد كالنفسية كأنماطوالدراساتالتربكية تناظرة
كاألشكاؿ األكلية األشكاؿ إلى تقسيمو التفكير أشكاؿ تصنيفات كمف المتعددة. كمنيجياتو
المركبة،أكاألشكاؿالسطحيةكالعميقة.كبغضالنظرعفأسمكبتصنيؼالتفكير،فإنوسكؼ
)قطامي، : كىي محدد معيار عمى االعتماد دكف األشكاؿ أك األنماط ىذه نستعرضأىـ

،)ـ(2002)جركاف،(ـ1990 .(Newmann,1991ـ()2003بشارة،)ـ(2004العتـك

 (:التفكيرالحسيSensory Thinkingكىكمفأبسطأشكاؿالتفكير،كيعتمدىذاالنمط)
التآزر يعطيىذا المثيراتكالمكاقؼمما الحركيتجاه الحسي التآزر التفكيرعمى مف

.سيطرةعمىتفكيرالفرد

 لمادم:)التفكيراConcrete Thinkingالنمطمفالتفكيرعمىالقدرةفي (كيعتمدىذا
 .إبرازالبياناتكالكقائعالماديةالحسيةإلثباتكجيةنظرأكتدعيـسمكؾمعيف

 (:التفكيرالمنطقيLogical Thinkingكىكالتفكيرالذميمارسوالفردعندمحاكلةبياف)
 .األشياءكمحاكلةمعرفةنتائجأعماؿالناساألسبابكالعمؿالتيتكمفكراء

 (: التحميمي المثيراتالبيئيةAnalytical Thinkingالتفكير تحميؿ عمى القدرة كيتناكؿ )
 .إلىأجزاءمنفصمةيسيؿالتعامؿمعيا،كالتفكيرفييابشكؿمستقؿ

 (:التفكيرالتركيبيSynthetic Thinkingكيتمثؿبالقدرةعمىكضعالمثيرات)المنفصمة
 .معبعضياالبعضإلنتاجمثيرجديدقابؿلمتفكير
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 (:التفكيرالتمييزمDistinctive Thinkingكتتمثؿبالقدرةعمىتمييزالظركؼكالعكامؿ)
القراراتالمناسبةحكؿالمكقؼأككضع المحيطةبمكقؼمعيفقبؿالتكصؿإلىاتخاذ

 .خطةلمحؿ

 (: المجرد النتائجAbstract Thinkingالتفكير استنباط تيدؼإلى ذىنية عممية كىك )
خبلؿ مف اإلفتراضي التفكير بكاسطة كالعبلقات لؤلشياء المجردة كاستخبلصالمعاني

 .الرمكزكالتعاميـكالقدرةعمىكضعاالفتراضاتكالتأكدمفصحتيا

 :اإلستنتاجي حInferential Thinking)التفكير زيادة عمى الفرد قدرة في كتتمثؿ جـ(
مفخبلؿ محددة مفأجؿالكصكؿإلىنتيجة بيفالمعمكماتالمتكفرة العبلقاتالقائمة

 .التفكيرالعميؽكالمكضكعي

 ( : اإلستقرائي إلى(Inductive Thinkingالتفكير تيدؼ عقمي إستدالؿ عممية كىي
تيحصؿالتكصؿإلىاستنتاجاتأكتعميماتمستفيدةمفاألدلةالمتكافرةأكالمعمكماتال

 .عميياالفردمفخبلؿخبراتوالسابقة

 (:التفكيراالستنباطيDeductive Thinking)كىيعمميةإستدالؿمنطقيتيدؼإلى
التكصؿالستنتاجاتأكمعرفةجديدة،معتمداعمىالفركضأكالمقدماتالمتكافرةلمفرد         ن          . 

 ( اإلستكشافي: التExploratory Thinkingالتفكير كيتحقؽىذا القدرة( فكيرمفخبلؿ
األسئمة طرح أسمكب باستخداـ كتفسيرىا األشياء اكتشاؼ كمحاكلة العبلقات ربط عمى

 .اليامةحكؿالمكاقؼالجديدةالتييتعرضلياالفردفيحياتو

 (:التفكيراإلستبصارمInsightful Thinkingإلى الفرد كىكالتفكيرالذميصؿفيو )
الحؿمعرفيا،مفخبلؿتح     ن   دراؾالعناصرالمتضمنةفيو،كفيموبصكرةكمية ميؿالمكقؼكا              

معتمداعمىالخبراتالسابقةكقدراتوالذاتية         .ن

 لا(:تفكيرالتباعدمDivergent Thinkingكىكالتفكيرالذميتضمفإنتاجالعديدمف)
كا مسبقا محددة بقكاعد الفرد لتفكير تقييد دكف المختمفة االستجابات أك الحمكؿ ن                           لتفكير

 .اإلبداعي

 :التفكيرالتقاربي(Convergent Thinkingكيتطمبىذاالنمطمفالفردأفيسيركفؽ)
خطةمنظمةتستندإلىقكاعدمحددةمسبقا،لتؤدمإلىنتيجةمحددةكالتفكيرالناقد      ن        . 
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 ( : الناقد مصداقية(Critical Thinkingالتفكير تقييـ عمى يعمؿ الذم التفكير كىك
ىر،كالكصكؿإلىأحكاـمنطقيةمفخبلؿمعاييركقكاعدمحددة،محاكالتصكيبالظكا   ن                    

برازدرجةالحساسيةنحكالمكقؼكالسياؽالذميردفيو،كصكالإلىحؿمشكمة الذات،كا    ن                      
 .ما،أكفحصكتقييـالحمكؿالمطركحةأماـالفرد

  تفكيريتضمفتCreative Thinking)التفكيراإلبداعي: كىك كتعديؿلؤلفكار،( كليد
ييدؼإلىالتكصؿإلىنكاتجتتميزباألصالة،كالطبلقة،كالمركنة،كاإلفاضة،كالحساسية

 .لممشكبلت

 ( التأممي: المكقؼReflective Thinkingالتفكير الفرد فيو يتأمؿ الذم التفكير كىك )
كصكؿإلىالنتائجالذمأمامو،كيحمموإلىعناصره،كيرسـالخططالبلزمةلفيموبيدؼال

التييتطمبياالمكقؼ،كتقكيـالنتائجفيضكءالخططالمكضكعة.كىذاالنمطمفالتفكير
تفكير ىك الناقد التفكير حيثإف الناقد، التفكير كمع اإلستبصارم، التفكير مع يتداخؿ
 )العتـك تقاربية. بطريقة كاختبارىا فرضيات كضع مف األخير يتطمبو لما تأممي،

 .(30-28ـ،صص2006كف،كآخر

كترلالباحثةأفالتفكيرمفالمكاضيعالساميةالتينصبالعمماءجيكدىـمفأجميا.
فالتفكيريجعؿالمتعمـيتكصؿإلىمعرفتوبنفسوكىذهمفاألمكرالتيتزيدمفدافعيةالمتعمـ

ك كأشكالو تعددتأنماطو فقد التفكير ألىمية كنتيجة أفضؿكأرقى. تعمـ فكؿنحك تصنيفاتو،
مبدعا متعمما بحيثتجعمو لدلالفرد معينةكتصقؿمياراتمختمفة نشكؿأكنمطلوكظيفة  ن                             

نمفكرافذاكمنتجا.  نن  

 كسكؼتتطرؽالباحثةفيىذهالدراسةإلىالتفكيرالتأممي:

 تعريؼ التفكير التأممي :     ن  خامسا : 
ستعرضالباحثةمجمكعةمنيا:تعددتتعريفاتالتفكيرالتأمميفياألدبياتالتربكية

( األستاذ ص2011يرل كاع(10ـ، نشط ذىني استقصاء ىك التأممي التفكير أف و                    
لمعمـالعمكـحكؿمعتقداتوكخبراتوكمعرفتوالمفاىيميةكاإلجرائيةفيضكءالكاقعالذم كمتأف                    و 

ظيار يعمؿفيو،يمكنومفحؿالمشكبلتالتعميميةالتعمميةالتيتكاجيو،كا              المعرفةالضمنية
ذلؾالمعنىعمىاشتقاؽاستدالالتلخبراتوالحسية إلىسطحالكعيبمعنىجديد،كيساعده

.التيتقكدهإلىتككيفنظريةخاصةبولمممارساتالمرغكبتحقيقيافيالمستقبؿ
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جركاف) بمعالجة51ـ،ص1999أما عفطريقيا نقكـ كمية عممية بأنو عرفو فقد )
أكالحكـعمييا،عقميةلممدخبل تالحسيةكالمعمكماتالمسترجعةلتككيفاألفكارأكاستدالليا

كىيعمميةغيرمفيكمةتماما،كتتضمفاإلدراؾكالخبرةالسابقةكالمعالجةالكاعيةكاالحتضاف                   ن     
.كالحدس،كعفطريقياتكتسبالخبرةمعنى

جوالعممياتالعقمية(بأنوتفكيرمكجو،حيثيك23ـ،ص2003كعرفوعبيدكعفانة)
إلىأىداؼمحددة،فمجمكعةمعينةمفالظركؼالتينسمييابالمشكمةتتطمبمجمكعةمعينة
مفاستجاباتىدفياالكصكؿإلىحؿمعيف،كبيذايعنيأفالتفكيرالتأمميىكالنشاطالعقمي

.اليادؼلحؿالمشكبلت

ىيعمميةعقميةفييانظر،(بأنوىكالتفكيرنفسو،ك37ـ،ص2010كيرلأبكنحؿ)
عماؿالفكر كتدبر،كتبصر،كاعتبار،كا            كتكليد،كاستقصاءتقكـعمىتحميؿالمكقؼالمشكؿ،

إلىمجمكعةمفالعناصر،كتأمؿالفردلممكقؼالذمأمامو،كاستمطاراألفكار،كدراسةجميع
مشكؿ.الحمكؿالممكنةكالتحقؽمفصحتيالمكصكؿإلىالحؿالسميـلممكقؼال

كالمكلك) عفانة ص2002كعرفو المكاقؼ4ـ، تبصر عمى المعمـ التمميذ قدرة بأنو  )
المكاقؼكاتخاذ ىذه في المنطقية، كالضعؼككشؼالمغالطات القكة نقاط كتحديد التعميمية

القراراتكاإلجراءاتالمناسبةبناءعمىدراسةكاقعيةمنطقيةلممكقؼالتعميمي.         ن          

 شكف بأنو((Schoon,1987, p.47أما التأممي ذىني:فعرؼالتفكير استقصاء
الكاقع فيضكء كاإلجرائية المفاىيمة كمعرفتيا حكؿمعتقداتوكخبراتو نشطككاعكمتأفلمفرد
ظيارالمعرفةالضمنيةإلىسطحالكعي الذميعمؿفيو،يمكنومفحؿالمشكبلتالعممية،كا                    

اشتق في المعنى ذلؾ كيساعده جديد فيبمعنى تحقيقيا المرغكب لخبراتو استدالالت اؽ
.المستقبؿ

 (46ـ،ص1996كيرل)حبيب، لممكقؼ تأمؿالفرد حبيبالتفكيرالتأمميعمىأنو
الذمأماموكتحميموإلىعناصرهكرسـالبلزمةإلستيعابولمكصكؿإلىالنتائجثـيأتيبعدذلؾ

تممافبأنوحكارداخميمعالذاتيساعدتقكيـالنتائجفيضكءالخططالمرسكمة.كماكعرفتو
الفردعمىرؤيةفمسفتوكمعتقداتوكخبراتوكممارساتوالمينيةبصكرةأكثرعمقاككضكحا،حيث  ن   ن              
فيحكار عمىالمشاركة مفقدرتو قراراتتزيد ذلؾإلىتبنيمكاقؼكاتجاىاتكاتخاذ يقكد

عمىتبادؿالخبراتكالمعارؼ .(Tillman,2003,P.230)جماعييقـك
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كمفخبلؿاستقراءالتعريفاتالسابقةنبلحظأفجميعياتتفؽفيمايمي:

 التفكيرالتأممياستقصاءذىنينشطككاعكمتأفلمفردحكؿمعتقداتوكخبراتو.

 يحدثالتفكيرالتأمميعندمايكاجوالمتعمـأكالفردمشكمةما. 

 لىالمعرفةبنفسوالتفكيرالتأممييساعدالمتعمـعمىالكصكؿإ. 

 إفالتفكيرالتأمميلوخصائصكمراحؿكمياراتكيمكفتنميتيابعدةطرؽ. 

 التفكيرالتأمميأحدانكاعالتفكيرالمركبكالذميعززثقةالمتعمـبنفسو. 

عقكؿ يكجو ىادؼ عقمي نشاط بأنو: الدراسة متغيرات حسب إجرائيا تعريفا الباحثة كتعرفو                          ن   ن     
عنحكالتأمؿكالتصكرلمعديدمفالمكاقؼالتعميميةالمتضمنةفيالكحدةطالباتالصؼالتاس

إلى الكصكؿ المغالطات، عف الكشؼ البصرية، الرؤية ميارة : ميارات عدة خبلؿ مف
قياسىذه لممشكبلتالعمميةكيتـ تفسيراتمقنعة،كضعحمكؿمقترحة إعطاء االستنتاجات،

 .لتفكيرالتامميبكحدةالنباتالزىرمكتركيبوالمعدلذلؾالمياراتمفخبلؿاختبارلمياراتا

 أىمية التفكير التأممي :     ن  سادسا : 
أثناءىا .1 كيحدث التعمـ عممية يسبؽ كقد القرار، كاتخاذ التحميؿ التأممي التفكير يتضمف

.كبعدىا

كا .2 بالخبراتالسابقة األفكار ربط عمى قادرا يصبح تأمميا تفكيرا الفرد يفكر عندما                 ن     ن ن      لحالية
 كالمتنبأبيا.

المتأمؿىكالذميخططكيراقبدائما،كيقيـأسمكبوفيالعممياتكالخطكاتالتييتخذىا .3             ن          
 .إلصدارالحكـ

 .يعدالتفكيرالتأمميمفالمياراتالميمةفيالتعمـالقائـعمىحؿالمشكبلت .4

 يساىـفيتنميةاإلحساسبالمسؤكليةكالعقؿالمتفتحكالخبلؽ. .5

ردالمتأمؿأكثرقدرةعمىتكجيوحياتو،كأقؿانسياقالآلخريفيككفالف .6    ن          . 

يعطيالطمبةإحساسابالسيطرةعمىتفكيرىـكاستخداموبنجاح .7           ن      . 

 .ينميشعكرالثقةبالنفسفيمكاجيةالميماتالمدرسيةكالحياتية .8

 (178-177صصـ،2005)عبدالكىاب،
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 مراحؿ التفكير التأممي :     ن  سابعا : 
لتفكيرمفنمطإلىآخر،كماأفعممياتالتفكيرالتسيرباتجاهثابتتختمؼمراحؿا

لى كا كتنتقؿإلىاألماـ بأممفالعممياتالتيترتبطبالتفكير، الفرد يبدأ فقد مسبقا، كمحدد                            ن   
المختمفة االستيراتيجيات تمؾ في المستخدـ لممكقؼ احتياجاتيا حسب اجتيد.الخمؼ كلقد

تاستيراتيجيةلكؿنمطمفأنماطالتفكيرالتيتساعدفياكتسابالباحثكففيتحديدخطكا
الباحثيف باىتماـ التفكير كحظي األنماط ىذه المتعمميف أف، كآخركف( افترض)سيمكنز فقد

الصاحب، كعبد )العفكف : التالية الخطكات خبلؿ مف يتـ التأممي 2012التفكير صـ،
(219-218ص

.ةكصؼاألحداثبمغةكاقعيةمناسب .1

 .ايجادالعبلقاتكالنتائجالمتصمةباألحداث .2

 .استخداـاألبعاداالجتماعيةكاألخبلقيةلتفسيراألحداثالتيتـتنفيذىا .3

 كضعاألحداثفيالسياساتالمناسبة .4
 أما جكردف كفميب فقد حددا أربع مراحؿ لمتفكير التأممي كىي كالتالي :

.كجكدمكقؼمشكؿ .1
 .استيضاحالمشكمة .2
 .فركضتككيفال .3
 اختبارأفضؿالحمكؿ. .4

أما جكف ديكم فقد حمؿ مراحؿ التفكير التأممي أك خطكاتو في عممية حؿ المشكمة كاآلتي : 
ـ(2005)عمرافكالعجمي،

.الشعكربالمشكمة .1
 .المشكمةيبلحظفيمكقؼماكيحددالمشكمةالتييريددراستياكتفسيرىاتحديد .2
كىنايدعكهىذاالتفكيرإلىأفيسأؿنفسوأسئمة.(فرضالفركض)اقتراححمكؿلممشكمة .3

 كيجيبعميياكيستعرضاألسبابالمختمفة.
جمعالمعمكماتأكاستنباطنتائجالحمكؿالمقترحةكجمعالمعمكماتىيالتيتؤيدالفرض .4

 .كتحددطبيعةالمشكمة
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 .اختبارصحةالفركض:إجراءالتجاربالمختمفةالممكنةالتحقيؽ .5

 ( ثالث مراحؿ ىي :Schoon,1987, p.37 كير التأممي عند شكف )مراحؿ التف
اتباعطرائؽذىنيةيعيمف .1 الذميمارسيا كتقضيمفالمعمـ التأمؿمفأجؿالعمؿ:

كالنتائجالمنكم المرغكبفياتباعيا كالسمككياتالتعميمية تعمميا األىداؼالمراد خبلليا
.تحقيقيا

ذهالمرحمةتقتضيمفالمعمـالذميمارسيااتباعطرائؽالتأمؿفيأثناءالعمؿ:كفيى .2
ذىنيةيدرؾمفخبللياأثرسمككياتوفيانجازالميماتالتعميميةالمتنكعة،كيترتبعمى

 .ذلؾإجراءاتمناسبةمفالتعديبلتعمىالممارساتغيرالمرغكبفيياأثناءالعمؿ
المرحمةتتـفيياعمميا .3 التأمؿحيثيعيالتأمؿبالعمؿ:كفيىذه تتفكيرمنظمةعند

سمككياتو كتقييـ كنقد بتحميؿ المتأمؿ يقكـ ذلؾ كمف التعميمية، سمككياتو نتائج المعمـ
القرارات ككضع لمميماتالتعمميمة، تنفيذه بعد الراجعة التغذية فيضكء ذاتيا التعميمية                      ن 

نمكذ حكؿ إالأفدراساتو مفجانبكجانبطبلبو قبكال األكثر                        ن    التأمميالذم التفكير ج
 اآلخريف النكعيف مف أكثر العمؿ أثناء التأمؿ عمى ركز قد )أعده ـ،2003دكاني،

 .(33ص
 ( خطكات التفكير التأممي كىي كالتالي :10ـ،ص 2002كحدد عفانة كالمكلك )

.دراسةالمشكمةبطريقةمنطقيةككصفيابشكؿمناسب .1
 .إلىحدكثىذهالمشكمةكنتائجياالبحثعفعبلقاتبيفاألسبابالتيأدت .2
 .تفسيرالجكانبالمختمفةمفخبلؿالجكانبالمينيةكاالجتماعيةالتيتحيطبالمشكمة .3
 .اقتراحالحمكؿبناءعمىتكقعاتمنطقيةلممشكمةمكضكعالدراسة .4

 خطكات التفكير التأممي كما يمي : (Ross, 1990,p.13كما حدد ركس )
.ربكيةالتعرؼعمىالمشكبلتالت .1
 .االستجابةلممشكمةمفخبلؿإجراءمشابوبينياكبيفمشكبلتأخرلجرتفيسياقاتمماثمة .2
 .تفحصالمشكمةكالنظرإلييامفعدةجكانب .3
تجربةالحمكؿالمقترحة،كالكشؼعفنتائجالحمكؿ،كالمغزلمفاختباركؿحؿكتفحص .4

 النكاتجالظاىرة،كالضمنيةلكؿحؿثـتجربتو.

 .ـالحؿالمقترحتقيي .5
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كبعداطبلعالباحثةعمىاألدبياتالتربكيةحكؿمراحؿالتفكيرالتأمميفإنياترلأف
جميعىذاالخطكاتكالمراحؿتتكامؿمعاكتتشابولحدكبيرمعمنيجيةحؿالمشكمةإالأنوفي           ن           

المتعمـ يستطيع كلكف محدد بتتابع تتـ أف ليسبالضركرة التأممي يسيرخطكاتالتفكير أف
التي المشكمة المكاقؼ ليحؿ كخمفا أماما كيسير كيبدؿ يغير أف فمو ترتيب دكف بالخطكات          ن  ن                       

.تكاجيو

 تنمية التفكير التأممي :     ن  ثامنا : 
التأممي التفكير فيتنمية أثبتأغمبالدراساتالتيتناكلتالتدريسالتأمميفاعميتو

ثياالتجريبية،كربماىنانكعمفالمداخبلتبيفالذمبدأتالدراساتالحديثةفيتناكلوفيأبحا
التفكيرالتأمميكبيفاألنكاعاألخرلمفالتفكير،أكلتقؿأنوحالةدمجبيفأكثرمفنكعمف

محددة أىداؼ إلى العقمية العمميات يكجو إذ مكجو تفكير التأممي فالتفكير التفكير، ألف،
نةمفاالستنتاجاتالتيتيدؼإلىالكصكؿمجمكعةمعينةمفالظركؼتتطمبمجمكعةمعي

كضركرةتكفرحؿليا،عبركسائؿ،إلىحؿمحدد،إذيرتبطالتفكيرالتأمميبكجكدمشكمةما
االستقراءكاالستنتاجمعا،كالخبلؼأفالعقؿيصبحنشطأإذاماكاجوالفردمكقؼمشكؿ،إذ                 ن       

اليمكف فيتحقيؽىدؼمحدد جدية رغبة لديو التيتتشكؿ بأنماطالسمكؾالمعتاد تحقيقو
فيتنظيـأفكارهفيمحاكرتتعدل يبدأ تتضمفاالرتباطالبسيطلمخبراتكاألفكار،فالفردىنا

العفكفكعبد)عممياتتفكيرهالمعتادة،كيكجوالتفكيرنحكحؿيتسـبالكميةأكالجزئيةلممشكمة
.(220-213صصـ،2012الصاحب،

يةتنميةالتفكيرالتأمميعندالمتعمميفتبدأاكالمفالمناىجحيثكيرلأصبلفأفعمم     ن     
بطريقةتييئلممتعمميففرصممارسةمياراتالتفكيرالتأمميكتضميفاألنشطة إعدادىا يتـ
التعميميةكأسئمةالتقكيـمثيرةكجذابةتنميقدرةالطمبةعمىالتفكيرالتأمميكالمشاركةاإليجابية

الط المنياجتتطمبمف ثراء كا ذاتو إثراء المعمـ يتطمبمف المعمكماتمما تذكر البمجرد                          
كـ عمى كليس نكعيتو عمى يركز بجيث التأممي، التفكير تنمي قيمة كمعمكمات بأنشطة
المعمكماتالتييعطييالمطبلب،كمايييئالجكالصحيالذميتسـبالعقبلنيةلمطبلبلمطبلب

عمى ثـ آرائيـ، عف تقميديةلمتعبير غير أصيمة أفكارا ينتج متفتحا عقمو يككف أف الطالب      ن    ن           
.(79ـ،ص20115)أصبلف،

كميمنركيذكر Milner,2003) (Lipman,1991)ليماف أف مف( العديد ىناؾ
:ربطالتعميـبكاقعالحياة،ككتابةالمقاالت، األساليبالمتبعةفيتنميةالتفكيرالتأمميمنيا

مثيرةلمتفكير،كالثقةالمتبادلةبيفالمعمـكالمتعمـ،كاالستقبلؿالذاتيفالمفكركصياغةاألسئمةال
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المستقؿاليكررمايقكلوكيفكربواآلخركف،كخمؽمجتمعالتقصيبحيثيحدثتحدياألفكار  ن                      
(4ـ،ص2012بشارة،ك)العساسمة.الطمبة

ر التأممي كتشجيعو لدل الطمبة كىناؾ عدة أمكر يجب عمى المعمـ أف يراعييا لتنمية التفكي
( (Munford, 1991,p.53 في البيئة الصفية، مف أىميا :

عرضالمعمكماتعمىصكرةمشكبلتكاضحةبحيثيعمؿالطمبةعمىحميالمساعدتيـ .1
.عمىحؿمشكبلتحياتيـالتيتكاجييـ

 .إشراؾالطمبةفيالتفكيركحؿمشكبلتيـالدراسية .2

الطمبةفيحرصالمعمـعمىأفيككف .3 كاتجاىوحتىيقتدمبو نمكذجاجيدافيتفكيره                 ن  ن  
 تعمـميارةالتفكيرالسميـكالعمؿعمىتنميتيا.

 تكجيوالمعمـلمطمبةأثناءمبلحظةاألشياءكالظكاىرمفأجؿالكصكؿإلىبكاطفاألمكر. .4

الطمبةحكؿتييئةالمناخالصحيالمبلئـلمحكارالعقبلنيكطرحاألسئمةالتيتثيراىتماـ .5
 .القضاياكالمكاقؼكالمشكبلتبحيثتدفعالطمبةإلىالتساؤؿكالدىشةكالتفكيرالعميؽ

كتذكر العفكف كعبد الصاحب أنو لتنمية التفكير التأممي لدل الطمبة داخؿ الصؼ مف 
 الضركرم تكفر شركط منيا :

.اعطاءالطمبةالكقتالكافيلمتفكيرقبؿاالجابةعمىاألسئمة .1

 .يركزاالختبارعمىالعددقميؿمفالمكضكعاتالميمةأف .2

 .أفاليقبؿالمعمـأماجابةغيركاضحةأكغيرمحددة .3

 .أفتستمرالتفاعبلتبيفالمعمـكالطمبة .4

 .أفيعرضالمدرسلمطمبةبعضالنماذجالخاصةبمكاصفاتاإلنسافالمفكر .5

 .ارأصيمةكغيرتقميديةأفيتيحالمدرسلمطمبةالفرصالمناسبةإلنتاجأفك .6

كيتـتنميةالتفكيرالتأمميحينماتككفلدلالطمبةالقدرةعمىتقديـاألسئمةذاتمعاني
 خارجيا أك الدراسة حجرات داخؿ يسمعكنو أك يقرؤنو، عما كميمة كعبد)فعالة العفكف

 .(220ـ،ص2012الصاحب،

األمكرالتييجبأفيعنىبياكترلالباحثةأفعمميةتنميةالتفكيرالتأمميمفأىـ
التربكيكف،لماليامفانعكاساتميمةفيالعمميةالتعميميةالتعممية،فالتفكيرالتأمميمفأنكاع
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التفكيرالقائـعمىحؿالمشكبلتالتيتكاجوالمتعمـكتنشطعقموكتبصرهبالخطكاتالتييجب
أفيتخذىاإلصداراألحكاـ،فضبلعفأفالتفكيرال    ن          تأممييساعدالمتعمـعمىبقاءأثرتعممو

ألنويصؿإلىمعمكماتوبنفسوكيعززثقتوبنفسوكيساىـفياستقبلليةالتفكيرلديوكيحررهمف
.الخضكعألفكارالغيركاإلنسياؽنحكىا

 ميارات التفكير التأممي :     ن  تاسعا : 
 ي كىي :( أربع ميارات رئيسية لمتفكير التأممNorton, 1997يحدد نكرتف )

.االنفتاحالذىنيحكؿاإلحتماالتالبديمة .1

 .تكافرالفضكؿكالحماس .2

 .التكجيوالذاتي .3

 .المسؤكليةالفكرية .4

الميارات المتضمنة في التفكير التأممي بما يمي :     )كيمكف أف تتميز العمميات العقمية 
 (335،ص  ـ1981)مكسى، 

.(اتجاه)الميؿكاالنتباهالمكجيافنحكاليدؼ .1

 .(تفسير)راؾالعبلقاتإد .2

 .(اختبار)اختباركتذكرالخبراتالمبلئمة .3

 .(استبصار)تمييزالعبلقاتبيفمككناتالخبرة .4

 .(ابتكار)تككيفأنماطعقميةجديدة .5

 .(نقد)تقكيـالحؿكتطبيؽعممي .6
 ( أف ميارات التفكير التأممي تتضمف : 19ـ، ص2007)كما كيذكر شديفاف 

.عنىتكليدالمعرفةذاتالم .1

 .الحكارالتأممي .2

 .ربطعناصرالمعرفة .3

 .التخطيطالتأممي .4
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 ( :97ـ، ص2005إبراىيـ،)كمف ميارات التفكير التأممي كما ذكرىا 

لحؿ .1 كمتنكعة عمىإضافةتفاصيؿجديدة، األفكاركالقدرة عمىتكليد القدرة الطبلقة:
الت في كالجديدة كالتفرد كاألصالة التفكير في كالمركنة ما كالحساسيةمشكمة فكير،

.كالكعيلممكقؼأكالمشكمةالتيقدتحدث

 .الشعكربالمشكمة:أمانيابحاجةإلىتفكيرتأمميكحؿ .2

تحديدمشكمةمكضكعالبحث:التمييزبيفالمعمكماتكاألسبابذاتالعبلقةبالمشكمة .3
 .لذاتيةكالتمييزبيفالحقائؽ،كالتأكدمفصحتيا،كالتمييزبيفاإلدعاءاتالقيمةكا

التأكدمفمصداقيةالمعمكمات:أمالتعرؼعمىالمغالطاتإفكجدتكاستخداـقكاعد .4
 .االستدالؿكاالستنباطالمنطقيكالعمؿعمىتكليداألفكار

 .كضعتفسيراتلممكقؼ:أممحاكلةتحميميةإلىعناصرهالرئيسة .5
التح .6 بعد كىذا لممشكمة: ككاقعية منطقية حمكؿ فركضكاقتراح كالتمحيصكضع رم

الصحيحة، كالتفكيرالمتأمؿالمتبصركيعمؿعمىتخميفاإلجابة كالتدقيؽكالمراجعة
بعدكضعكؿشيءفينصابوعبرمالديومفحقائؽكاحتماالت،كجمعمعمكمات،

 كاختبارصحةالفركضكاستنباطالحمكؿ.
حيثإفال .7 التأممي: الذميمارسالتفكير مفجانبالفرد التأمميإصدارحكـ تفكير

شداإلنتباهكضبطو،كتعزيزاإلمكانياتالشخصيةلمفردإلستخداـقكاعدالنطؽ يستمـز
 كاالستدالؿالمنظـلؤلمكر،كفيكضعالحمكؿكفرضالفركض.

 (52ـ، ص 2002كيشتمؿ التفكير التأممي عمى خمس ميارات أساسية كما ذكر )عفانة كالمكلك،
 ( كالميارات ىي كالتالي:218-217ص ص ـ،2012حب، العفكف كعبد الصا)اتفقا مع ك 

التأمؿكالمبلحظة:القدرةعمىعرضجكانبالمشكمةكالتعرؼعمىمككناتياسكاءكاف .1
بحيثيمكفاكتشاؼ أكشكؿيبيفمككناتيا ذلؾمفخبلؿالمشكمةأكإعطاءرسـ

نالعبلقاتالمكجكدةبصريا      .
الفجكاتفيالمشكمةكذلؾمفخبلؿتحديدالكشؼعفالمغالطات:القدرةعمىتحديد .2

العبلقاتغيرالصحيحةأكغيرالمنطقيةأكتحديدبعضالخطكاتالخاطئةفيإنجاز
 المياـالتربكية.

مفخبلؿ .3 معينة منطقية إلىعبلقة عمىالتكصؿ القدرة إلىاالستنتاجات: الكصكؿ
 رؤيةمضمكفالمشكمةكالتكصؿإلىنتائجمناسبة.
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تف .4 العبلقاتالرابطة،إعطاء عمىإعطاءمعنىحقيقيلنتائجأك القدرة سيراتمقنعة:
كقديككفىذاالمعنىمعتمداعمىمعمكمةسابقةأكعمىطبيعةالمشكمةكخصائصيا.            ن     

5.  كضعحمكؿمقترحة:القدرةعمىكضعخطكاتمنطقيةلحؿالمشكمةالمطركحةكتقـك
 .شكمةالمطركحةتمؾالخطكاتعمىتطكراتذىنيةمتكقعةلمم

)عفانة حددىا كما كتعريفاتيا التأممي لمتفكير الخمس الميارات الباحثة كتتبنى كما
(نظرالكضكحعباراتياككفايتيافيتفسيرالمعنى52ـ،ص2002كالمكلك،          ن  كستحاكؿالباحثة،

أمميلدلتنميةتمؾالمياراتمفخبلؿنمكذجدرايفر،كبعدذلؾسيتـقياسمياراتالتفكيرالت
.طالباتالصؼالتاسععفطريؽاختبارمياراتالتفكيرالتأممي

 التفكير التأممي كالمنياج الفمسطيني :     ن  عاشرا : 
المنياج حيثإف بينيما، عبلقةعضكية التأمميكالمنياج، التفكير بيف ىناؾعبلقة

التفكيرا فييا طرؽيستخدـ عدة تكجد لتأمميفيحؿيجبأفيحتكمعمىالتفكيرالتأممي،
المشكبلتفيمكاقؼالتعمـإلثارةكمساندةالطمبة،لذلؾعمىالمعمـالقياـبمايمي:)عفانة،

.(52ـ،ص2003

جعؿالطمبةيحددكفالمشكبلتمكضكعالبحث،كاستيعابيابكضكحفيعقكليـ. .1

 :حثالطمبةعمىاستدعاءاألفكارالمتعمقةبالمشكمة،كذلؾمفخبلؿتشجيعيـعمى .2

 تحميؿالمكقؼ. 

 تككيففركضمحددة. 

 حثالطمبةعمىتقكيـكااقتراحبعنايةبتشجيعيـعمى: .3

 .تككيفاتجاهغيرمتحيز،تعميؽالحكـأكالنتيجة 

 .نقدكؿاقتراحكاختبارأكرفضاالقتراحاتبنظاـ 

 مراجعةالنتائج. 

 عـعمى:حثالطمبةعمىتنظيـالمادةحتىتستخدـفيعمميةالتفكيربتشجي .4

 إحصاءالنتائجمفحيفآلخر. 

 استخداـطريقةالجدكلةكالتعبيرالبياني. 
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الباحثةعمىأىميةاحتكاءالمناىجالفمسطينيةعمىالتفكير سبؽتؤكد كفيضكءما
تدريب الضركة مف انو أيضا كترل العمكـ، مادة كخاصة المكاد جميع في كمياراتو التأممي         ن                       

ساليبكاالستيراتيجياتالتيتنميالتفكيرالتأمميعندالمتعمميفلماالمعمميفعمىاستخداـاأل
إلى المشكبلتكالكصكؿ عمىحؿ المتعمميفكتدريبيـ بارزفيصقؿشخصية مفدكر لو

النتائجبأنفسيـكتحريرىـمفالقيكدالتبعيةكالتقميد.

فيبناءأداةالدراسةكقداستفادتالباحثةمفاألدبالتربكملمياراتالتفكيرالتأممي
 كىياختبارمياراتالتفكيرالتأمميالمطبؽفيالدراسةالحالية.
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 : المحكر الثالث
 االستطالع العممي 

 مقدمة:

األىداؼالمرغكبة العقميكالعمميكمف مككناتالمجاؿ العمميأحد االستطبلع يعد
تدريسالعمكـبالنسبةإلىتعميـالمتعمميفككحافرالتيتسعىالتربيةالعمميةإلىتحقيقيافي

العممييككف االستطبلع أفالمتعمميفذك األدبياتالعممية المجيكؿكتشير لمبحثعف ليـ
أداؤىـأفضؿمفنظرائيـالذيفيممككفاستطبلعاعممياأقؿ،كذلؾنظرالفضكليـكاستطبلعـ       ن     ن ن             

كاستخدا كاألشياء الحكادث رصد في تعمماالمستمر يحققكف كبالتالي حاسة مف ألكثر نميـ                
أشاركاظـأفاالستطبلع.(77ـ،ص1988زيتكف،)لممفاىيـالعمميةبدرجةأفضؿ كقد ىذا

العمميمفاالتجاىاتالتيتثيرالبحثكتدفعالمتعمـإلىمزيدمفالنشاطكالتعمـفتزدادرغبتو
لكثيرمفاألشياءكاألحداثكالظك كالفيـ لممعرفة )كاظـ،  فيالبيئة ـ،1987اىرمفحكلو

.(49ص

  (Scientific Curiosity )تعريؼ االستطالع العممي :
(بأنوميؿالمتعمـنحكاألشياءأكالمكضكعاتالغامضة43ـ،ص1989)يعرفوالقزاز

يا.أكالقريبةأكالجديدةأكالمعقدةفيبيئتوفيحاكؿاكتشافياكالتعرؼعمييارغبةمنوفيتعمم
( معيف اتجاه ذك استكشافي سمكؾ ىك: العممي االستطبلع بأف ايدلماف  ,Edelmanكيرل

1997, p.11).

في الطبيعية الظكاىر كمسببات األشياء عف كالبحث التحرم في الطالبات استجابة
.(4ـ،ص2008عبداألميركداككد،)بيئتيابأسمكباستكشافي

كيعرفو كما جحجكح، 2012)أبك ـ، استكشافية13-12صص :استجابة بأنو )
في الرغبة تعالج العممية المعرفة عمى لمحصكؿ التمميذ يبديو استفسار شكؿ في تفحصية
الحصكؿعمىالمعرفةالعمميةكالتعمـكذلؾعمىشكؿمكقؼحقيقييمكفأفيكاجيوالتمميذ

فيالحياةاليكمية.

الم59ـ،ص2015كترلالشكبكي) الدافع مصدر بأنو مفذاتالفرد( عرفيالنابع
كالذميدفعولمبحثكاالكتشاؼإلزالةالغمكض،كفيـالطبيعةمفحكلوكاالنجذابإلىكؿما

.ىكمثيرمفخبلؿميكلوالعممي
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كماعرفاكاظـكزكياالستطبلعالعمميبأنورغبةالتمميذلممعرفةكالفيـعندمايكاجو
فيضكء تفسيره يصعبعميو معمكماتبمكاقؼجديدة مف لديو يتكفر كزكي،)ما   كاظـ

(.173ـ،ص1976

عف كبالبحث األسئمة كبكثرة المعرفة مف المزيد في الرغبة بأنو اليكيدم أشار كما
.(73صـ،2005اإلجاباتمفخبلؿالقراءةكالبحث)اليكيدم،

(بأنونزكعالفردالكتشاؼشيءأكمكقؼ119ـ،ص1977 (فيحيفيعرفوزىراف
كيرلأفحباالستطبلعالعممي.يفحصوكيحثو،كذلؾبعدمجابيتولمثيراتكمكاقؼجديدة

الحركي، الحسي، ىي مستكيات ثبلث في ذلؾ كيظير الفرد، حياة في الدكافع أىـ مف
كالمعرفي.

(بأنوىكالمثابرةكاالستطبلعبإصرارلمبحثعف46ص،ـ2005كيشيرالقبيبلت)
المعمكماتك مف المتعمـ،مزيد إلييا المعمكماتالتيتكصؿ التخكؼمفكثرة التفسيراتدكف

كىينظرةمتفائمةإلىالمستقبؿكاعتقادأفمفاألفضؿأفتتحسفالمعمكماتعفطريؽعقؿ
الباحثالمستقصي.

(حباالستطبلعبأنوالرغبةفياالقترابمفاستكشاؼ6ـ،ص2008كتعرؼبخش)
مضةأكفجائيةمثيرةأكمعقدة،أكمتعارضة،أكمتنكعةفيكجكدأكمعرفةمكاقؼجديدةغا

.مكاقؼمتشابيةلخبراتالفرد،كمحاكلةالتعرؼعمييا

بأنومدلاىتماـالطبلبلمتعرؼبالظكاىرالطبيعية(41ـ،ص2010كعرفوالجنابي)
يا.الغريبةكالرغبةفيالتقصيلمقضاياالعمميةكتفسيرىافيحاكؿاكتشافياكتعمم

أحد : بأنو اجرائيا تعريفا العممي االستطبلع الباحثة تعرؼ ماسبؽ خبلؿ كمف    ن   ن                       
االتجاىاتالحديثةفيالتدريسكىكأحدمككناتالمجاؿالكجدانيكاالنفعاليالذميثيردافيعة

كسيتـ،المتعمـنحكالتقصيكاالستكشاؼفيعكالـالمجيكؿكالميؿإلىكؿماىكجديدكمثير
.بكاسطةمقياسمعدليذاالغرضقياسو

 أىمية االستطالع العممي :
 فأممنتج التعميمية، كأحدكسائؿالعممية أكلىنحكاإلبداع، يعدحباالستطبلعخطكة

نإبداعيىكنتيجةحباالستطبلعكاالستكشاؼلدلالفردالمبدع.كمايعدعنصراحاسما  ن                       
اكتسابىذهالفضيمةيمكفأفتصبحسمةلذلؾفيالحياةالعقميةكاألخبلقيةلؤلفراد،فعند
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الفردكيمكنواستخداميافيحؿالمشكبلتبحيثتصبحنيجحياةبالنسبةإليو.كيقكـحب
االستطبلعبتقكيةالذكاءمفخبلؿالتفصيؿالحكيـلؤلشياء،كىكنشاطكليستمعمكمات

.ـ(2013سمبيةمتراكمة)المطيرم،

 أنومحرؾإفحباالستطبلعلودكر كما الفردعمىالتزكدبالمعرفة، ىاـفيمساعدة
أساسيمفمحركاتالعقؿالبشرمنحكالتساؤؿكاالستفساركيعتبرجانباىاماالبتكارية  ن ن                        
نالتبلميذ،كماأنويمعبدكراكبيرافيعمميةالتحصيؿالدراسيبالنسبةلمتبلميذكذلؾنظرا              ن ن   

يؿالدراسي،فالطبلبالذيفلدييـحباستطبلعمرتفعلمعبلقةالمكجبةبينوكبيفالتحص
مف الدراسة حجرة أنشطة في نشاطا أكثر بشكؿ كيشارككف أكثر أسئمة يسألكف سكؼ              ن                        
الطبلبالمنخفضيففيحباالستطبلع،كماأنوأكثرالدكافعضركرةلرفعدافعيةالتبلميذ

 .(ـ2013أحمد،)داخؿالفصؿالدراسيكالتكيؼداخؿحجرةالدراسة

 التفكيراالبتكارميتميزكف فمرتفعك األفراد فيابتكارية إفلحباالستطبلعالعمميدكره
أفحباالستطبلع النظرفيالمألكؼ.كما عادة بالشغؼالعمميكالبحثعفالجديدكا                          
تميز قد كالتي اإلبتكارم، االنتاج كراء تكمف التي األساسية الدكافع أحد ىك العممي

 كفيالمبتكركف االبتكارم، االنتاج ظاىرة تفسير في منو االستفادة مكانية كا غيرىـ عف                              
 .ـ(2013العزكني،)التعرؼعمىمفسيسيمكففيتطكيرالحضارة

 فيحيفترلالباحثةأفحباالستطبلعينميثقةالطالببنفسو،كيجعمويعتمدعمىذاتو
فيجميعأمكرهالعمميةكالعمميةفضبلعفزيادةالم   ن       حصكؿالثقافيكالمعرفيالذميمتمكو

المتعمـكالخبراتالمخزنةالتيتجعموإنسافمتنكرعممياكمطمععمىماىكجديدكمفيد         ن            
 فيظؿتسارعالمعمكماتكالمستجدات

 النظريات المفسرة لحب االستطالع العممي :

اتجاىيف تحت انضكت كقد االستطبلع، حب تناكلت التي النظر كجيات تباينت
(5ـ،ص2013مختمفيف:فطرمأكمكتسب،ككجياتالنظرىذهىي:)المطيرم،

لمكينشتايفالتفسير المعرفي لمفضكؿ   ن أكال : المعمكماتية الفجكة بنظرية النظرية كتعرؼىذه :
(Loewenstiein,1994حيثيرلأنويحدثشعكربالحرمافلدلالفردعندمايدرؾ،)

أفىناؾفرقابيفمايعرفو،ك   ن    .(Arnone,2003مايريدمعرفتوفيالمستقبؿ)
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     ن ثانيا   (Maw and Maw, 1964)التفسير اإلجرائي لحب االستطالع لماك كماك: كىما:
يريافأفحباالستطبلعيحدثعندمايكاجوالفردمثيراما،كيستجيبلوبشكؿإيجابي        ن                 

 .(Arnone,2003مفخبلؿالتحرؾنحكهكاستكشافوكمعالجتو)

:كيرلبيراليفأنوعندماتككفالعضكيةالتفسير العصبي الفسيكلكجي لحب اإلستطالع:     ن ثالثا  
فيمكقؼيحدثفيوصراعاستجاباتيكلددافعحباالستطبلع،كمفثـتزدادالدافعية
لدلالعضكيةفيالبحثعفمعمكماتإضافيةإلشباعذلؾالدافع.كيرلبيرالينكذلؾأف

كظي ىك االستثارة يحاكؿمستكل منخفضا االستثارة مستكل كاف فإذا الدماغ، استثارة فة    ن                   
الطفؿزيادتوبكاسطةتقميؿعددالمدخبلتاالستثارة،كحسبىذهالنظرية،فإفالمعمكمات
غيرالمبليمةكغيرالكافيةحكؿالمثيرالمستمرلحباالستطبلعيخمؽحالةمفالصراع

 .(Berlyne,1960لدلالفردكالذمينخفضاالنتباهلو)

 مستكيات حب اإلستطالع العممي :
مع يظير فيك الزمني، بالعمر ترتبط مستكيات عدة العممي االستطبلع لحب إف
حاسة خبلؿ مف بيئتو في المكجكدة استكشاؼاألشياء يحاكؿ الذم لمطفؿ الحركاتاألكلى

حأجدالدكافعالتيالتذكؽ،كينمكىذاالدافعكيتطكرمفخبلؿالتفاعؿاالجتماعيحتىيصب
شباعالرغبةفي الفردمفالتحكـفيالبيئة،كيصبحأحدمصادرتحقيؽالذات،كا يتمكفبيا                    
المعرفةكالفيـ،تستمرالخبراتالحسيةىيالمثيرةلئلنتباهحتىنيايةمرحمةالطفكلةالكسطى

ليةباإلضافةإلىالخبراتلتبدأمفمرحمةالطفكلةالمتأخرةكمابعدىاتككيفخبراتمعرفيةانفعا
الحسية،كفيمايميعرضليذهالمستكياتكىي:

 الممسكالتذكؽكالشـ،كيككففيك:كيتمثؿفيالرغبةفيالرؤيةكالسمعالمستكل الحسي
مرحمةالطفكلةالمبكرة.

 كيتمثؿفيالرغبةفيتعمـالمياراتالحركيةكالمشيكالتسمؽ،كيككفالمستكل الحركي:
 حمتيالطفكلةالمبكرةكالكسطى.فيمر

 كيرتبطالمستكل المعرفي كالتحصيؿ، كالتعمـ كالفيـ المعرفة في الرغبة في كيتمثؿ :
 بمرحمةالطفكلةالمتأخرة.

 بالمشاعرالجديدة،المستكل االنفعالي كيتمثؿفيالرغبةفيمعرفةالخبراتالخاصة :
 .كيرتبطبمرحمةالطفكلةالمراىقة
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 لتدريبية المبنية عمى إثارة دافعية التعمـ لدل المتعمميف :بعض النماذج ا
رغـأىميةحباالستطبلع،فإنولـيجدكثيرااالىتماـعندالباحثيفالعرب،فقدركزت          ن          
معظـالدراساتعمىعبلقةحباالستطبلعببعضالمتغيرات،كالتكجدنماذجتدريبيةمبنية

عم فئة لدلأم حباالستطبلع إثارة دافعيةعمى نماذجصممتالستثارة ىناؾ كلكف رية.
التعمـعندالمتعمميفكحباالستطبلعيمكفاعتبارىاعنصرافرعياليذهالنماذجكمفأشيرىذه      ن ن               

(7ـ،ص2013النماذج:)المطيرم،

فقدصمـنمكذجايتضمفعناصرالدافعية( Keller,1991   ن                       أكال : نمكذج آركس لجكف كيمر)     ن   
كي التدريس، اىتماميـ،في كالحفاظعمى األطفاؿ مشاركة إلىتعزيز النمكذج يدؼىذا

كربطمحتكلالمادةالدراسيةباىتماماتالطمبة،كتعزيزثقةاألطفاؿمفخبلؿفيـالمادة،
المككناتفي لخصتىذه كقد التعمـ. في انخراطيـ مفخبلؿ األطفاؿ كاشباعفضكؿ

االنتباه) ىي: Aمصطمحاتأربعة )Attention ،( )Rكالمبلءمة )Relevanceكالثقة )
(C)Confidence(كاإلشباعS)Satisafication.آركس(مف)كجاءتتسميةالنمكذج

 .خبلؿأخذالحرؼاألكؿمفكؿعنصرمفعناصرالنمكذج
     ن ثانيا   عمىالرغـمفأفنمكذج)آركس(يصؼاستيراتيجياتمحددةنمكذج الخط الزمني : :

فإنواليشيرإلىزمفاستخداموفيالعمميةالتدريسية،لذافقدظيرنمكذجإلثارةالدافعية
آخرطكرهفمكدككفسكيكسماهنمكذجالخطالزمني،كيحددىذاالنمكذجستةعكامؿدافعية
ىذه بحيثتنظـ كالتعزيز، كالكفاية، كاالنفعاؿ، كاالستثارة، كالحاجات، االتجاىات، ىي:

كيح زمني إطار في الحصةالعكامؿ بداية في زمنية فترات ثبلث في النمكذج ىذا دد
كأثنائياكنيايتيا.

سبتزر     ن                       ثالثا : نمكذج الدافعية العميا مفخبلؿتركيزهSpitzer :صمـ فيالدافعية  نمكذجو
عمىالنشاطاتذاتالدافعيةالعالية،كليسعمىخصائصاألفرادذكمالدافعيةالعالية.

دراستولؤللعابالرياضيةمثؿلعبةالغكلؼ،حيثيرلسبتزراستنتجسبتزرنمكذجومف
فالميمةىيالنشاطاألساسيكالسياؽىكأم الميمةكالسياؽ. أفألمنشاطمظيريف:
تتكررباستمرار، كالميمةمفكجيةنظرسبتزرمممةأصبلألنيا بالميمة. شيءمحيد        ن                    

 أضيؼ إذا عالية دافعية ذك يككف أف النشاط األساسيةكبإمكاف لمميمة دافعي سياؽ
.(ـ2009)عيد،
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 : ((Berlyen,1960 بيرليف أبعاد حب االستطالع العممي كما حددىا
كىكدرجةالتبايفكالتغايربيفعناصرالمثيرالكاحد.كيزدادالتعقيدكممازادالتعقيد:  .1

 .اختبلؼتمؾالتعناصر،كيقؿكممانظرناإلىالمثيرالكاحدككحدةمتكاممة
 .كىكمكاجيةعناصرغيرمتكقعة)عكسمانعرفو(فيالمثيرالتنافر:  .2

 كىكغرابةالمثيركحداثتوبالنسبةلؤلفراد.: (الجدة)الحداثة  .3
كىذهالخاصيةأعـكأشمؿمفخاصيةالتنافر.كىيعبارةعفمكاجيةمثيرالدىشة:  .4

غريبكمياعمىالفرد،كليسغريبافيبعضالعناصركماىكال      ن       ن   حاؿفيالتنافر.
 .كىكتكافرمعمكماتكاحتماالتمتنكعةحكؿالمثيرعدـ التحديد:  .5

 أشكاؿ التعبير عف حب االستطالع العممي :
 المتسائؿ العقؿ كيعد كالتأمؿ، التساؤؿ عمى مبنية تقص كطريقة عنو يعبر

Questioning mind.ميمالحؿالمشكبلتكلمحصكؿعمىالمعرفة              ن
 كاإلنسافال، كيعدأعمىأشكاؿحباالستطبلعحسباينشتايفالبحثعفالمشكبلت

عف البحث فإف لذا تجده، التي ىي المشكبلت كلكف عادة، المشكبلت عف يبحث
 .المشكبلتعنصرضركرملمتقدـالعممي

 المحيرة كاأللغاز المنسقة، غير كالمكاقؼ كالحقائؽ كاأللغاز لمغمكض الحساسية
 .(Covington and Teel, 1996)  ةفيكؿالعمكـكاستكشافياىكحجرالزاكي

 السمات المميزة  لمحبي االستطالع العممي :
(أفمفخصائصمحبياالستطبلعبأنيـ380-360صصـ،2001)أشارعبادة

مف لمتأكد مياليكف اليكايات، متعددكا خياليكف، متحمسكف، فضكليكف، مغامركف، نشطكف،
استج قمقكف، أذكياء، المتناقضة،األشياء، أك الغريبةكالغامضةكالمعقدة لؤلشياء إيجابية ابتيـ

.كثيركاألسئمة،لدييـالجرأةفيالقياـباألعماؿالمعقدة،يرغبكففيتحدمالمخاطر
(فترلأفصفاتالمتعمميفالذيفتتكفرلدييـحباالستطبلع55ـ،ص2015أماالشكبكي)

العمميكالتالي:

.كبلتالبحثعفحمكؿلممش .1

ثـ .2 كمف كاكتشاؼعبلقاتجديدة المتعمـ، تكاجو التي المشكمة عناصر تنظيـ إعادة
 .إيجادحمكؿجديدةليذهالمشكمة
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 .االنفتاحعمىالمجيكؿأكالجديد .3

 .القدرةعمىالتعبيرعفالذات .4

 .االتصاؼبالمركنةكاألصالةكاإلبداع .5

:تصؼبحباالستطبلععندما(أفالطالبي105-104صصـ،2010الجنابي،)كماأشار

.ينظرإلىالمستقبؿنظرةمتفائمة .1

يبحثعفأكثرالتفسيراتاقناعافيضكءالبيانات .2    ن         . 

يرغبدائمابالبحثكالقراءةكاإلطبلع .3         ن  . 

 .ييتـبفيـاألشياءالجديدةككؿمايتعمؽبيامفاستفساراتكنقدكمناقشة .4

عبعدةسمات:كترلالباحثةأفالطالبالمحبلئلستطبلعيتمت

عميو .1 تمر كالمكاقؼلف فتمؾاألمكر األحداثكالظكاىر تجاه مفرطة يمتمؾحساسية
مركراعابرابؿيطكعيالصالحوكينتيجنيجالمتقصيالمستكشؼ.             ن  ن 

تجدهأيضامبدعاخبلقاكمرنافيتفكيره. .2  ن  ن  ن ن   

نيكاجوالعقباتكاليتيربمنيافيكيمتمؾمخزكناثقافياكمعرفيا .3  نن          طبلعو نتيجةبحثوكا       
 المستمر.

 .لديوثقةبنفسوكبمايقدمولآلخريف .4

 .يبحثفياألمكرالمعقدةكالغيرمألكفةألنويحبالتحدمكيميؿنحكاالستكشاؼ .5
 األساليب المستخدمة في تنمية االستطالع العممي :

نعالمتعمـإفاالستطبلعالعمميمفاالتجاىاتالحديثةاليامةكاألساسيةكالتيتعدداف
بالبحثعفعدة مفالتربكييفأخذكا العديد نجد لوكىكأساساإلبداعكاإلبتكارلذا كمحفزا                                   ن  

.كسائؿكأساليبلتنميةىذااالتجاهعندالمتعمميف
(أفطرؽالتدريسيمكفأفتكجوحاجةالطبلب49ـ،ص1991االزيرجاكم،)كيشير

الستكشاؼكقداقترحبركنرأفيسمحلمطالبإلىتنبيياتجديدةمفخبلؿحباالستطبلعكا
الثكابكالعقابالذاتي لكييمنحلنفسو بانتياجالنشاطاالستطبلعيأكاالكتشافيفيالتعمـ
كالتيتزكدهبمثيراتتحقؽغايتوكيتفؽعمماءالنفسأفالفرداإلنسانييسعىباستمرارلتحقيؽ

ع لممحافظة كالثباتالنسبي االتزاف مفحاالتمف البد يحصؿ السيككلكجيككي البقاء مى
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اشباعالحاجاتالفسيكلكجيةإلىدرجةاإلتزافمعضركرةاشباعالحاجاتالنفسيةحتىيبقى
تتمثؿفيحباالستطبلعكاإلحساسباألمف مفالبشركىذه اإلنسافعمىتكاصؿمعغيره

.كالكفاءة
كتنميتو االستطبلع حب إظيار في بارز دكر باتباعكلممدرس كذلؾ الطبلب لدل

تثيرحباالستطبلعلدييـمفخبلؿالقيافبزياراتعمميةكاستغبلؿأحداث طرائؽتدريسية
خبلؿ مف أك لمطبلب كعممي فعمي سمكؾ أك المكضكع في حياتي جانب تأكيد أك بيئية

 القراءة خبلؿ مف حكلو يدكر ما لمعرفة الرغبة لدييـ فتتكلد بيا يقكمكف كالبحثاستجابات
.( 66-64صصـ،2001كالتنقيب)عبدالسبلـ،

جكيرل)أبكحكي أفرعايةحباالستطبلعمفاألمكراليامةفيعممية(ـ2004،
النمكالتحصيميعندالمتعمـكزيادةالدافعالتعميميكذلؾمفخبلؿجكتعميميمشبعبالحرية

 كانتكعدـ ميما األفكار إلىالعقابالبدنيفيكاألمففيالصؼعفطريؽتقبؿ المجكء
لدل اإلستطبلع حب بتنمية المدرس دكر كيتحدد التعميمية النشاطات تخطيط مع الصؼ،

.طبلبومفخبلؿتكفيرجكتعميمييسكدهالحبكاألمفكالحرية

لدل العممي االستطبلع تنمية في ىاما دكرا التعميمية لممؤسسة فترلأف الباحثة أما             ن  ن              
المتعمم استيراتيجياتتحقؽاليدؼالمنشكدالطمبة تدريسو أثناء يجبأفيستخدـ فالمعمـ يف،

المعارؼ ايجاد في النفس عمى كاالعتماد التقصي نحك بالمتعمـ كتصؿ تكفير، عف فضبل      ن  
المزيد اكتشاؼ إلى تدفعو حيث بنفسو المتعمـ يخكضيا التي كالتجارب العممية المختبرات

المجيكؿ كالغكصفيعكالـ يسكدهك، ممعبا العمكـ اليقتصرعمىذلؾبؿيجعؿمفحصة   ن                     
المتعمميف بيف التنافس ركح كبث كاإلثارة الميدانية.التحدم الزيارات أىمية ينسى كال كما

ثارةدافعيةالمتعمميف كاألماكفالعمميةكماليامفدكرإيجابيفيتنميةاالستطبلعالعمميكا                   
.نحكالبحثكالتنقيب

ا أدكاتكقد بناء في العممي باالستطبلع المتعمؽ التربكم األدب مف الباحثة ستفادت
 ( الثبلث بمحاكره العممي االستطبلع لقياس مقياس ببناء قامت جيث االىتماـالدراسة،

المشاركةفيالفعاليات الرغبةفياإلطبلععمىالمكضكعاتالعممية، بالمكضكعاتالعممية،
منيجية(.العمميةالمنيجيةكالبل
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

تيدؼالدراسةالحاليةإلىمعرفة"أثرتكظيؼنمكذجدرايفرفيتنميةمياراتالتكير
لذا،التأمميكحباالستطبلعالعمميفيمادةالعمكـلدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي"

ا حتىقامت الحالية الدراسة بمكضكع العبلقة ذات السابقة الدراسات عمى باالطبلع لباحثة
كالمنيجالمتبعكخطكاتيا معرفةمكضكعاتالدراساتالسابقةكأىدافيا يتسنىليا فقدقسمت،

الباحثةالدراساتالسابقةإلىمحاكرأساسية:

.المحكراألكؿ:دراساتتتعمؽبنمكذجدرايفر

.ثاني:دراساتتتعمؽبمياراتالتفكيرالتأمميالمحكرال

.المحكرالثالث:دراساتتتعمؽباالستطبلعالعممي

 : المحكر األكؿ
 دراسات تتعمؽ بنمكذج درايفر

  ( ـ2015)دراسة الغمرم  -1

ىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةأثرتكظيؼنمكذجدرايفرفيتعديؿالتصكراتالخاطئة
اتبعالباحثالمنيجالتجريبيفيالدراسة،طبلبالصؼالعاشراألساسيلممفاىيـالعمميةلدل

طالبمفطبلبالصؼالعاشراألساسيتـتصنيفيـإلى66حيثتككنتعينةالدراسةمف
تجريبيةكاألخرلضابطة تـتطبيؽ،طالب33كؿمجمكعةتتككفمف،مجمكعتيفإحداىما
 الخاطئة التصكرات لتشخيص قبمي المجمكعتيفاختبار عمى العممية لممفاىيـ قاـ، كبعدىا

بالطريقة الضابطة كالمجمكعة درايفر نمكذج باستخداـ التجريبية المجمكعة بتدريس الباحث
بعداالنتياءمفتطبيؽالدراسةطبؽالباحثاالختبارالتشخيصيالبعدممرةأخرل،العادية

فرضياتالدراسةجرلاستخداـاختباركلفحص.عمىطبلبالمجمكعتيفالضابطةكالتجريبية
t-testالناتجليسنتيجة التأثير مفأفحجـ لمتأكد إيتا مربع مافكتنيكاستخداـ كاختبار

كالعشكائية لمفاىيـ.الصدفة التصكراتالخاطئة مف العديد إلىكجكد الدراسة كأظيرتنتائج
الطبلب لدل البحث)الحرارة (عينة ذات، فركؽ متكسطيككذلؾكجكد بيف إحصائية داللة

البعدم فياالختبار كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف في التحصيؿ درجاتالطبلبمرتفعي
.لتشخيصالتصكراتالخاطئةلممفاىيـالعمميةلصالحالمحمكعةالتجريبية
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 (ـ2013)دراسة نزاؿ  -2
ابمفاىيـالقياستيدؼالدراسةالحاليةإلىمعرفةأثرأنمكذجيفرايركدرايفرفياكتس

اعتمدتالدراسة كقد المعممات. إعداد االستدالليلدلطالباتمعيد التفكير كتنمية كالتقكيـ
عمىالمنيجشبوالتجريبيتصميـالمجمكعةالضابطةالبلعشكائياالختيارذماالختبارالقبمي

شكائيةلمدراسة،كتـكالبعدمتصميمالمدراسة،كاختيرمعيدإعدادالمعمماتفيالدجيؿعينةع
 الدراسة عينة كبمػغت أقساـ، ثبلثة المفاىيـ.80اختيار الكتساب اختبارا إعداد كتـ طالبػة،

كتكصمتالدراسةإلىالنتائجاآلتية:تفكؽطالباتالمجمكعةالتجريبيةاألكلىالتيدرستكفؽ
 أنمكذج كفؽ درست التي الثانية التجريبية كالمجمكعة فراير المجمكعةأنمكذج عمى يفر درا

داؿ فرؽ كجكد عدـ المفاىيـ، اكتساب اختبار في التقميدية بالطريقة درست التي الضابطة
التجريبية التجريبيةاألكلىالتيدرستكفؽأنمكذجفرايركالمجمكعة بيفالمجمكعة إحصائيا

 الثانيةالتيدرستكفؽأنمكذجدرايفرفياختباراكتسابالمفاىيـ.
  (ـ2011)ة عبد المطيؼ دراس -3

فيإكتسابمفاىيـالصحةDriverكwoodsىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرأنمكذجي
قامت.المدرسيةكاستبقائياكتنميةحباإلستطبلعالعمميلدلطالباتمعيدإعدادالمعممات

التجريبي المنيج باتباع الباحثة ثبل، باستخداـ المتكافئة المجمكعات تصميـ ثكاستخدمت
مجمكعتافتجريبيتافكمجمكعةضابطةذاتاالختبارالبعدمفياكتسابمفاىيـ،مجمكعات

،بعدمفيمقياسحباالستطبلعالعممي–كذاتاالختبارقبمي،الصحةالمدرسيةكاستبقائيا
طالبةفيكؿمجمكعةمفالمجمكعاتالثبلث22طالبةبكاقع66تككنتعينةالدراسةمف

اخت تـ الذم األكلى المجمكعة مثمت جيث عشكائيا يارىـ             ن     نمكذج22 باستخداـ درسف طالبة
طالبة22كمجمكعةثالثة،طالبةدرسفباستخداـنمكذجدرايفر22كالمجمكعةالثانية،ككدز

قامتالباحثةبعمؿتكافؤلممجمكعاتالثبلثباستخداـالمعمكمات.درسفبالطريقةاالعتيادية
الصحةالمدرسيةكالذكاءكالعمركالزمفكاعدتالسابقةلديياعف تحصيؿالطالباتفيمادة

فقرةمكزعةعمىسؤاليفالسؤاؿاألكؿ20تككفمف،اختبارتحصيميبعداالنتياءمفالتجربة
.فقراتمفنكعإكماؿالعبارات10فقراتمفنكعصحكخطأكالسؤاؿالثانييضـ10يضـ

البحثتفكؽطم األكلىالتيدرستكفؽنمكذحككدزكأظيرتنتائج التجريبية المجمكعة بة
فياكتسابمفاىيـ درايفر التيدرستكفؽنمكذج الثانية التجريبية عمىطالباتالمجمكعة
تفكقت فقد العممي اإلستطبلع حب لمقياس البعدم التطبيؽ نتائج أما المدرسية الصحة

باستخد درست التي الثانية التجريبية التيالمجمكعة األكلى المحمكعة طمبة عمى درايفر اـ
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كدرايفر ككدر نمكذجي باستخداـ الباحثة أكصت النتائج ضكء كفي ككدز باستخداـ درست
 .كطرائؽتدريسفعالة

  (ـ2010)دراسة محي ناصر  -4
ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـأنمكذجدرايفرفيتغييرالمفاىيـالعمميةذات

كتـ،اتبعالباحثالمنيجالتجريبي.لطبلبالصؼاألكؿالمتكسطبالعراؽلد،الفيـالخاطئ
(60تطبيؽالدراسةعمىعينةمفطبلبالصؼاألكؿالمتكسطحيثبمغعددعينةالدراسة)

نطالبا ، كعددىا ضابطة إحداىما مجمكعتيف إلى بتقسيميا بالطريقة30قاـ درست  طالبا       ن
ت األخرل كالمجمكعة التقميدية كعددىا درايفر30جريبية أنمكذج درستكفؽ طالبا            بناء.ن تـ

التكميؿشمؿ أعد35اختبارتشخيصيمفنكعصيغة بالفصؿاألكؿثـ تطبيقو تـ مفيكـ
الخاطئ الفيـ ذات لممفاىيـ متعدد مف اختيار نكع مف مكضكعي عبلجي اختبار ،الباحث

حيثتفكقت،غييرالمفاىيـالعمميةالخاطئةكأظيرتنتائجالدراسةفاعميةأنمكذجدرايفرفيت
التيدرستبالطريقة التيدرستكفؽالنمكذجعمىالمجمكعةالضابطة التجريبية المجمكعة

 .التقميدية
 (ـ2009)دراسة حسيف  -5

ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرأنمكذجدرايفرفياكتسابالمفاىيـالعمميةلدلتمميذات
العامةالصؼالخامساالبتدلئيفي العمكـ التجريبيحيث.مادة المنيجشبو اتبعتالباحثة

 عددىا كبمغ عشكائيا اختيارىا تـ الدراسة عينة أما قصديا المدرسة قامتباختيار       ن              ن        طالبة50
تمميذةمثمتالشعبةاألكلىالمجمكعةالتجريبيةالتي25مكزعتيفعمىشعبيتفكؿشعبةتضـ

كالشع درايفر نمكذج كفؽ بالطريقةدرست درست التي الضابطة المجمكعة مثمت الثانية بة
أعدتالباحثةاختباراتحصيميامفنكعاختيارمفمتعددكأكجدتصدقوكثباتو.االعتيادية          ن  ن     كقد.

نمكذج باستخداـ العممية المفاىيـ درست التي التجريبية المجمكعة تفكؽ إلى النتائج أشارت
الضا المجمكعة التقميديةدرايفرعمىأفراد الطريقة باستخداـ نفسيا التيدرستالمفاىيـ ،بطة

اتجاىاتكميكؿ في لمبحثكأثرىا دراساتمماتثمة بإجراء أكصتالباحثة النتائج كفيضكء
 .الطالباتنحكالعمكـ

 (ـ2006)دراسة الراكم  -6

ؿالتفضي–ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـأنمكذجدرايفرككيتميفيالتحصيؿ
اتبعتالباحثة.كميةالتربيةابفالييثـبالعراؽ.المعرفيلطبةالمرحمةالثالثةفيقسـالكيمياء

استخدمتالباحثةالتصميـالتجريبيذاتالثبلثمجمكعاتحيث،المنيجالتجريبيفيالدراسة
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ن(طالبا60بمغعددالعينةالعشكائية) (20تي:)حيثتـتقسيـالعينةعمىالنحكاآل،طالبةك
(طالبفي20)،طالبفيالمجمكعةالتجريبيةاألكلىكالتيدرستباستخداـأنمكذجدرايفر

طالبفيالمجمكعةالثالثة(20)،المجمكعةالتجريبيةالثانيةكدرستباستخداـأنمكذجكيتمي
االعتيادية حيثدرستكفؽالطريقة الضابطة اخت.كالتيمثمتالمجمكعة نباراأعدتالباحثة 

 مف تككف تحصيميا      ن  كمقالية40 مكضكعية فقرة المجمكعة، تفكؽ الدراسة نتائج كأظيرت
التجريبيةاألكلىكالتيدرستباستخداـنمكذجدرايفرعمىالمجمكعةالثانيةكالتيدرستكفؽ

الدراسي أنمكذجكيتميبالتحصيؿ األكلىعمىالمجمكعة، التجريبية المجمكعة كتفكقتأيضا                ن    
كالتطبيؽالثا المبادئ نمطي في باستخداـ.لثة باالىتماـ الباحثة أكصت النتائج ضكء كفي

جراءدراساتمماثمةباستخداـنماذجقائمةعمى أنمكذجيدرايفرككيتميكطريقتيفتدريسيتيفكا                         
 .النظريةالبنائية

  (ـ2005)دراسة الغراكم  -7
رالمفاىيـالفيزيائيةذاتفيتغيDriverىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىأثرنمكذج

المستنصرية الجامعة األساسية التربية كمية طمبة لدل الخاطئ المنيج.الفيـ الباحث اتبع
طالباكطالبةمفالمرحمةالرابعةقسـ51حيثتككنتعينةالدراسة،التجريبيأثناءدراستو      ن

 العاـ مف األكؿ الدراسي لمفصؿ 2004–2003العمكـ ال، تقسيـ إلىمجمكعتيفتـ ،عينة
 عددىا كبمغ تجريبية المجمكعة27مجمكعة أما درايفر نمكذج درستباستخداـ كطالبة طالبا                   ن

طالباكطالبةدرستكفقالمطريقةالتقميدية24الثانيةكىيالمجمكعةالضابطةكبمغعددىا  ن     .ن
ذاتال لممفاىيـ مفنكعاختيارمفمتعدد مكضكعيا الباحثإختبارا أعد               ن    ن       الخاطئكالبالغ فيـ

كأظيرتنتائجالدراسةتفكؽالمجمكعةالتجريبيةالتيدرستكفؽنمكذج.مفيكـ57عددىا
 درايفرعمىالمجمكعةالضابطةالتيدرستبالطريقةاالعتياديةبفركؽذاتداللةإحصائية.

 (ـ2002)دراسة المندالكم  -8

فيتغييرالمفاىيـاألحيائيةالتيىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـنمكذجدرايفر
تـفيميافيماخاطئالدلطالباتكميةالمعمميفبجامعةدياليبالعراؽ        ن  اتبعتالباحثةالمنيج،ن

طالبةمفطالباتالصؼالثانيالمتكسطحيث60بمغتعينةالبحث،التجريبيفيالدراسة
تكفؽأنمكذجدرايفركمجمكعةطالبةدرس30تـتقسيـالعينةإلىمجمكعةضابطةكعددىا

أعدتالباحثةاختبارامفنكعاختيارمف.طالبةدرستبالطريقةالتقميدية30تجريبيةكعددىا
 الخاطئكالبالغعددىا ذاتالفيـ لممفاىيـ مفيكـ38متعدد أنمكذج، كأظيرتالنتائجفاعمية
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ؽالمجمكعةالتجريبيةالتيدرستدرايفرفيتغييرالمفاىيـاألحيائيةذاتالفيـالخاطئكتفك
كفقالمنمكذجعمىالمجمكعةالضابطةكالتيدرستبالطريقةالتقميدية              .ن

 Skane and Graeber, 1993))دراسة  -9

ىدفتالدراسةإلىالبحثعففاعميةنمكذجدرايفرفيتعديؿالتصكراتالخاطئةفي
كم لحسابالتفاضؿكالتكامؿلدلطمبة التحضيرية المحتمعفيالكالياتاألمريكيةالمادة .ية

اتبعالباحثاففيدراستيما.طالبةمفطمبةالكمية20كطالب48تككنتعينةالدراسةمف
التجريبي المنيج االستبياف، كىي الدارسة أداة بإعداد فاعمية.كقاما الدراسة نتائج كأظيرت

 .يةنمكذجدرايفرفيتعديؿالتصكراتالخاطئةلممفاىيـالرياض

 Lonning , 1993))دراسة  -10

ىدفتالدراسةإلىتعرؼأثراستخداـالتعمـالتعاكنيعمىالتفاعؿالمفظيكتحصيؿ
طالباكطالبةكتـتكزيعيـ36تككنتعينةالدراسةمف،مفاىيـالعمكـلدلطمبةالصؼالعاشر    ن

المج تمثؿ األكلى شعبتيف إلى الدراسة بداية قبؿ بالحاسكب عشكائي التجريبيةبشكؿ مكعة
كالشعبةالثانيةDriverكتدرسبطريقةالتعمـالتعاكنيالمطكرعفأنمكذجالتغييرالمفاىيميؿ

مجمكعاتصغيرة المختبر في طبلبيا التييعمؿ الضابطة المجمكعة الباحث.تمثؿ كطكر
ـالمفاىيـأداتيفلمقياس،األكلى:اختباراالستيعابالمفاىيميلقياستحصيؿالطمبةفيفي

الثانية:خطةالتفاعؿالمفظيلتصنيؼاأللفاظالخاصةالمستعممةفي،المتقدمةخبلؿالدرس
استخدـ.النقاشكالحكاربيفالطمبةفيالمجمكعاتالتعاكنيةالصفيةلتحميؿمناقشاتالطبلب

 تعممك tالباحثاختبار الطبلبالمذيف تفكؽ كىي نتائج عدة إلى بطريقةكأشارتالدراسة ا
المجمكعاتالتعاكنيةالصغيرةالمطكرةعفنمكذجدرايفربالتحصيؿعمىالطبلبالمذيفتعممكا

كأيضاكافاستخداـالمجمكعةالتجريبيةلمتفاعبلتالمفظيةبشكؿأكبرلذا،بالطريقةاالعتيادية              ن 
.يعتقدالباحثأفلياعبلقةبزيادةالتحصيؿ
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 اسات التي تتعمؽ بالمحكر األكؿ :تعميؽ الباحثة عمى الدر 
بعداإلطبلععمىالدراساتالسابقةفيىذاالمحكرخمصتالباحثةإلىمايمي:

    ن                   أكال  : بالنسبة لألىداؼ :

ىدفتبعضالدراساتإلىدراسةأثرنمكذجدرايفرفيتغييرالمفاىيـالعمميةذاتالفيـ -
المندالكم،2005الغراكم،2010محيناصر،  2015الغمرم)الخاطئمثؿدراسة

2002،Skane and  Graeber, 1993 ).

القياسكالتقكيـ - أثرنمكذجدرايفرفياكتسابمفاىيـ ىدفتبعضالدراساتإلىدراسة
 .(2013نزاؿ)مثؿدراسةكتنميةالتفكيراالستداللي

المدرسيةىدفتبعضالدراساتإلىدراسةأثرنمكذجدرايفرفياكتسابمفاىيـالصحة -
 .(2011عبدالمطيؼ)كاستبقائيامثؿدراسة

مثؿ -  العممية أثرنمكذجدرايفرفياكتسابالمفاىيـ ىدفتبعضالدراساتإلىدراسة
 .(2009حسيف)دراسة

ىدفتبعضالدراساتإلىدراسةأثرنمكذجدرايفرفيالتحصيؿكالتفاعؿالمفظيمثؿ -
 (2006الراكم، Lonning, 1993دراسة)

أماالدراسةالحاليةفيدفتإلىدراسةأثرنمكذجدرايفرفيتنميةمياراتالتفكيرالتأممي -
 .كاالستطبلعالعمميفيمادةالعمكـلدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي

      ن                                 ثانيا  / بالنسبة لمنيج الدراسة المتبع :
،2011بدالمطيؼع،2015الغمرم)اتبعتمعظـالدراساتالمنيجالتجريبيمثؿدراسة -

 , Lonning،2002المندالكم،2005الغراكم،2006الراكم،2010محيناصر
1993،Skane and  Graeber, 1993 ).

 .( 2009حسيف،2013نزاؿ)ىناؾبعضالدراساتاتبعتالمنيجشبوالتجريبيمثؿدراسة -

اخ - تـ حيث التجريبي المنيج اتبعت فقد الحالية الدراسة عشكائيأما بشكؿ العينة تيار
التقميدية بالطريقة درست ضابطة مجمكعتيف إلى كتقسيميا درست، تجريبية كمجمكعة

في تكظيؼنمكذجدرايفر أثر المجمكعتيفكمعرفة بيف لممقارنة نمكذجدرايفر باستخداـ
طالباتالصؼ لدل العمكـ مادة في العممي كاالستطبلع التأممي التفكير ميارات تنمية

 .لتاسعاألساسيا
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      ن                             ثالثا  / بالنسبة لمعينة المختارة : 

المدارسفبعضالدراساتكانتالعينةمفطمبة - ىناؾدراساتاختارتالعينةمفطمبة
كبعضالدراساتكانتالعينةمفالمرحمة(2009حسيف)المرحمةاإلبتدائيةمثؿدراسة

 دراسة مثؿ )اإلعدادية ناصر ا(2010محي دراسات مفكىناؾ الدراسة عينة ختارت
   (Lonning,  1993،2015الغمرم)المرحمةالثانكيةمثؿدراسة

مثؿ - المعمميف إعداد كمعاىد الجامعات طمبة مف الدراسة عينة اختارت أخرل دراسات
 )دراسة 2013نزاؿ ، المطيؼ 2011عبد ، 2006الراكم ، ،2005الغراكم

 .( Skane and   Graeber, 1993،2002المندالكم

الصؼ - االعدادية المرحمة طالبات مف الدراسة عينة اختيار تـ فقد الحالية الدراسة أما
تناكلت التي السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة اختمفت  كبذلؾ األساسي  التاسع
مع كاتفقت  لمدارسة كعينة المعمميف إعداد كمعاىد الجامعات كطمبة الثانكية المرحمة

الدر ،2011الغرباكم)اساتالتياختارتالعينةمفطمبةالمرحمةاالعداديةمثؿدراسة
 (2010محيناصر

      ن                          رابعا  / بالنسبة ألدكات الدراسة :

التي المتغيرات لطبيعة تبعا كذلؾ السابقة الدراسات في المستخدمة الدراسة أدكات تنكعت       ن                       
 تناكلتياكؿدراسة:

اختب - استخدمت الدراسات أكمعظـ  الخاطئة التصكرات لتحديد تشخيصي سكاء ار،
.تحصيميإلكتسابالمفاىيـ

 .Skane and Graeber, 1993)بعضالدراساتاستخدمتاالستبيافمثؿدراسة) -

أماالدراسةالحاليةفقداستخدمتأداتيفلتحقيؽأىداؼالدراسةاألداةاألكلىاختبارلتنمية -
كاألداة،بدائؿ4فقرةمفنكعاختيارمفمتعددذك40مياراتالتفكيرالتأممييتككفمف

الثانيةمقياسالقياساالستطبلعالعممي       ن . 
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      ن                  خامسا / بالنسبة لمنتائج 

أنمكذج - التيدرستباستخداـ التجريبية الدراساتالسابقةتفكؽالمجمكعة أظيرتمعظـ
م التقميدية بالطريقة درست التي الضابطة المجمكعة عمى درايفر دراسة الغمرم)ثؿ

،ـ2006الراكم،ـ2010محيناصر،ـ2011عبدالمطيؼ،ـ2013نزاؿ،ـ2015
 .(ـ2002المندالكم،ـ2005الغراكم

نمكذجدرايفربإحدلالطرؽاألخرلفإفالنتائججاءتعمى - لمقارنةطريقة بالنسبة أما
،زعمىنمكذجدرايفركؽنمكذجككد(فقدتفـ2011النحكالتالي:دراسة)عبدالمطيؼ

 فقدتفكؽنمكذجدرايفرعمىنمكذجفراير.( ـ2013 نزاؿ)كفيدراساتأخرلمثؿدراسة
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 المحكر الثاني: 
 دراسات تتعمؽ بالتفكير التأممي 

 ( ـ2015)دراسة أصالف   -1

 الكراثة مفاىيـ لتنمية المدمج تكظيؼالتعمـ فاعمية إلىبياف كمياراتىدفتالدراسة
الحياتيةلدلطبلبالصؼالعاشر الدراسةمف.التفكيرالتأمميفيالعمكـ 55تككنتعينة

عشكائية بصكرة اختياىما مكزعيفعمىشعبيتيفدراسيتيفتـ طالبا                        ن ، الضابطة 28المجمكعة
 الضابطة 27كالمجمكعة بعدم، قبمي تصميـ عمى التجريبي شبو المنيج الباحث كاستخدـ

تيفلممجمكع تحميؿالمحتكل، الباحثادكاتالدراسةككانتأداة أعد الكراثة، كاختبارلمفاىيـ
التأممي التفكير ميارات كاختبار التطبيؽ، كبعد الدراسة أدكات كثبات صدؽ مف التأكد كتـ

جراءالتحميبلتاإلحصائيةالمناسبةتكصمتالدراسةإلىكجكدفركؽ البعدمألدكاتالدراسةكا                           
البعدمذاتدال التطبيؽ في كالضابطة التجريبية متكسطدرجاتالمجمكعة بيف إحصائية لة

 .الختبارمياراتالتفكيرالتأمميلصالحالمجمكعةالتحريبية
  (ـ2014)دراسة الزيناتي   -2

عممياتالعمـ فيتنمية المحطاتالعممية استيراتيجية أثر إلىمعرفة ىدفتالدراسة
.لدلطالباتالصؼالتاسعاألساسيبمادةالعمكـبمحافظةخانيكنسكمياراتالتفكيرالتأممي

مف الدراسة التجريبيحيثتككنتعينة الشبو المنيج اختيارىا48اتبعتالباحثة تـ طالبة
عشكائياكتـتقسيـالعينةإلىمجمكعتيفإحداىماضابطةكعددىا            ن  طالبةكدرستبالطريقة24

 الثانية كالمجمكعة التقميدية كعددىا التعميمية24تجريبية المحطات باستيراتيجية .،كدرست
المحتكل تحميؿ أداة ككانت الدراسة أدكات الباحثة أعدت العمـ، لعمميات كاختبار كاختبار،

التأممي التفكير ميارات البعدم، التطبيؽ كبعد الدراسة أدكات كثبات صدؽ مف التأكد كتـ
التحميبلتا جراء كا ألدكاتالدراسة               فركؽذات إلىكجكد تكصمتالدراسة المناسبة إلحصائية

داللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةفيالتطبيؽالبعدمالختبار
 .مياراتالتفكيرالتأمميلصالحالمجمكعةالتحريبية

 ( ـ2014 )دراسة الكبيسي كالجنابي  -3

الت دكرة أثر التعرؼعمى إلى ىدفتالدراسة المعدلة فيتحصيؿES7كES5عمـ
نطالبا60بمغتعينةالبحث.طبلبالصؼالثانيمتكسطفيمادةاألحياءكتفكيرىـالتأممي

كاتبعالباحثافالمنيجالتجريبيذكالتصميـ،شعب3فيالصؼالثانيالمتكسطمكزعيفعمى
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المجمكع تكافؤ مف التحقؽ كتـ مجمكعات لثبلث بعدم قبمي عديدةالتجريبي بطرؽ .ات
أدلإلىتفكؽ،كأكضحتالدراسةأفاستخداـدكرةالتعمـالمعدلةبنكعييافيتدريساألحياء
 .المجمكعتيفالتجريبيتيفعمىالمحمكعةالضابطةفيالتحصيؿكالتفكيرالتأممي

 ( ـ2013  )دراسة العبادلة  -4

تدريسالعمكـعمىىدفتىذهالدراسةإلىتعرؼأثرتكظيؼقبعاتالتفكيرالستفي
مستكلالتحصيؿكمياراتالتفكيرالتأمميلدلطالباتالصؼالعاشربمحافظةخافيكنس.

طالبةتـاختيارىامفمدرسةعيمبكفالثانكيةلمبنات.لتحقيؽما80كتككنتعينةالدراسةمف
ياراتالتفكير(مقياسم2(اختبارالتحصيؿ.1سبؽتـبناءأدكاتالدراسة،كالتيتمثمتفي:

التأممي.كماتـاختيارشعبتيفمفشعبالصؼالعاشرعشكائياكعددطالباتيما  ن               طالبة،80
 كعددىا التجريبية المجمكعة تمثؿ 40إحداىما كعددىا كاألخرلضابطة طالبة،48طالبة

ال الشكؿ عمى النتائج أىـ جاءت التجريبي. شبو المنيج الدراسة لطبيعة كفقا كاستخدـ                           ن   ي تالي:
في العاشر الصؼ طالبات لدل التحصيؿ درجات في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

البعدم االختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف المجمكعة، لصالح كانت كالفركؽ
التجريبية.ثانيا:كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيدرجاتبعدمياراتالتفكيرالتأمميلدل                ن  

ا الصؼ كالفركؽطالبات البعدم، االختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في لعاشر
 كانتلصالحالمجمكعةالتجريبية.

 (ـ2013)دراسة جبر  -5
ىدفتالدراسةإلىمعرفةفاعميةالتدريسباستراتيجيةالمتناقضاتفيتحصيؿالفيزياء

عي إختيرت المتكسط. الثاني الصؼ لطبلب التأممي التفكير فيكميارات قصديا الدراسة نة  ن     
طالبامكزعيفعمىشعبتيفكتـاختيارشعبة58متكسطةالرحمفلمبنيفإذبمغعددالطبلب          ن

طالبا(درسكا29)أ(بصكرةعشكائية)بطريقةالقرعة(لتمثؿالمجمكعةالتجريبيةكقدضمت)  ن
بة)د(فقدتككنتكفؽاستراتيجيةالمتناقضاتأماالمجمكعةالضابطةكالتيتمثمتبطبلبشع

كفؽالطريقةالتقميديةمفطبلبالصؼالثانيالمتكسطفيالمدارس29مف) طالبا(درسكا                   ن
 الدراسي لمعاـ الديكانية لتربية العامة لممديرية التابعة النيارية كالثانكية -ـ2012المتكسطة

يتعمؽبأدكاتالدراسةفقدتمثمتباختبارتحصيميكاختبـ2013 فيما ارمياراتالتفكير.أما
التأممي.كقدأظيرتالنتائج:كجكدفرؽداؿإحصائياكلصالحالمجمكعةالتجريبيةفياختبار

التحصيؿ فياختبارمياراتالتفكير، التجريبية كلصالحالمجمكعة فرؽداؿإحصائيا ككجكد                    ن        
 . التأممي
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 (ـ2012 )دراسة الجدبة  -6

يراتيجيةالتخيؿالمكجوفيتنميةالمفاىيـىدفتالدراسةلمكشؼعففاعميةتكظيؼاست
اتبعتالباحثةالمنيج.كمياراتالتفكيرالتأمميفيالعمكـلدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي

طالبة77كتككنتعينةالدراسةمف،بعدملمجمكعتيف–التجريبيذكالتصميـالتجريبيقبمي
نتيفدراسيتيفتـاختيارىاعشكائيامفطالباتالصؼالتاسعاألساسيمكزعيفعمىشعب         شعبة،

العمميةكاختبارآخرلمياراتالتفكير.ضابطةكشعبةتجريبية أعدتالباحثةاختبارلممفاىيـ
التأممي اإلحصائية، المعالجات كاستخداـ النتائج بتحميؿ الباحثة قامت األدكات تطبيؽ كبعد

إليحادt testكاختبار،إليجادمعامؿالثباتمعادلةككدريتشاردسكفكطريقةالتجزئيةالنصفية
كأسفرتالنتائجعفكجكدفركؽذاتداللة.الفركؽبيفأداءالمجمكعتيفالضابطةكالتجريبية

في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة الطالباتفي متكسطاتدرجات بيف احصائية
 .االختبارالبعدملمياراتالتفكيرالتأممي

 (ـ2012 )ساسمة كبشارة دراسة الع -7
ىدفتالدراسةإلىالكشؼعفأثربرنامجتدريبيعمىمياراتالتفكيرالناقدفيتنمية

80تككنتعينةالدراسةمف.التفكيرالتأمميلدلطالباتالصؼالعاشراألساسيفياألردف
كالت الضابطة المجمكعة ىما متكافئتيف مجمكعتيف إلى عشكائيا كالمكزعة طالبة                  ن       قاـ.جريبية

التجريبية برنامجتدريبيعمىمياراتالتفكيرالناقدكتطبيقوعمىالمجمكعة ،الباحثافبإعداد
كأظيرتالنتائجكجكدأثر.كماكطبؽمقياسالتفكيرالتأمميالقبميكالبعدمعمىالمجمكعتيف

فرعيةكلصالحطالباتذمداللةإحصائيةلمبرنامجالتدريبيفيتنميةالتفكيرالتأمميكأبعادهال
كأكصتالدراسةبإجراءمزيدمفالدراساتلمتعرؼإلىأثرالتدريبعمى،المجمكعةالتجريبية

 .مياراتالتفكيرالناقدفيتنميةأنماطتفكيرأخرل
 ( ـ2012)دراسة أبك بشير  -8

تىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـاستيراتيجياتماكراءالمعرفةفيتنميةميارا
الكسطى بمحافظة األساسي التاسع الصؼ طمبة لدل التكنكلكجيا منيج في التأممي التفكير

104كلتحقيؽىدؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمنيجالتجريبيحيثتككنتعينةالدراسةمف
طالباكطالبة  المجمكعةالتجريبيةكالتيدرستباستخداـ،حيثقسمتالعينةإلىمجمكعتيف،ن

االعتياديةاستيراتي الضابطةدرستبالطريقة كالمجمكعة المعرفة كراء جياتما قامتالباحثة،
بإعداداختبارلمياراتالتفكيرالتأمميكتـتحميؿالبياناتبكاسطةاألساليببيفمتكسطدرجات

.المجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةفياالختبارالبعدملمياراتالتفكيرالتأممي
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 (ـ2011)لمكاجدة كآخركف دراسة ا -9

كتنمية،ىدفتالدراسةإلىتقصيأثراستخداـمياراتماكراءالمعرفةفيالتحصيؿ
اإلسراء جامعة في الصؼ معمـ طمبة لدل التأممي .التفكير مف العينة طالب80تككنت

كطالبة العمكـ، تدريس كأساليب مناىج لمساؽ شعبتيف مف بطريقة، العينة أفراد اخيار تـ
قصدية كراء، ما ميارات باستخداـ درست تجريبية مجمكعة : مجمكعتيف إلى كزعكا حيث

 ككافعددىـ ككاف45المعرفة االعتيادية درستبالطريقة ضابطة كمجمكعة طالبكطالبة
طالباكطالبة35عددىـ   كدلتنتائج.كقداستخدـاختبارتحصيميكاختبارلمتفكيرالتأممي.ن

فركؽذاتداللةإحصائيةفيالتحصيؿككذلؾفيالتفكيرالتأمميلدلطمبةالدراسةإلىكجكد
قسـمعمـالصؼفيجامعةاإلسراءفيمساؽمناىجكأساليبتدريسالعمكـيعزلالستخداـ

 .استيراتيجيةماكراءالمعرفةفيالتدريس
 (ـ2010)دراسة القطراكم  -10

راتيجيةالمتشابياتفيتنميةعممياتىدفتالدراسةإلىالتعرؼإلىأثراستخداـاستي
تـاختيارالمدرسةكعينة.العمـكمياراتالتفكيرالتأمميفيالعمكـلدلطبلبالصؼالثامف

 منيما كؿ كبعدد مفشعبتيفدراسيتيفأ بشكؿقصدمكتككنتالعينة نطالبا32الدراسة
ىي أ كالشعبة التجريبية المجمكعة بىي الشبعة الباحث الضابطةكاعتبر قاـ.المجمكعة

الباحثبإعدادأدكاتالدراسةأداةتحميؿكحدةالخميةكالمجيرالستخراجعممياتالعمـكميارات
ختبارلعممياتالعمـكاختبارلمياراتالتفكيرالتأممي التفكيرالتأمميالمتضمنةبالكحدةكا                كقاـ.

اتباستخداـالمعالجاتاإلحصائيةالباحثبتطبيؽاالدكاتبعدالتأكدمفصدؽكثباتاألدك
متكسطدرحاتطبلب بيف إحصائية فركؽذاتداللة إلىكجكد كتكصمتالدراسة المختمفة

 .المحمكعةالتجريبيةكالضابطةفيالتطبيؽالبعدمالختبارمياراتالتفكيرالتأممي

 (ـ2007) phanدراسة  -11

الذاتيةلدلطبلبىدفتالدراسةإلىتحميؿالتفكيرالتأمميكمنيجيةاال تعمـكالكفاءة
اليادئ المحيط جنكب جامعة نيج، بيف العبلقات في التكسط أسباب الدراسة تناكلت حيث

األكاديمي التأمميكاألداء التفكير العميؽكالسطحيكمراحؿ الطبلبفيالتعمـ شممتعينة،
 العينة عدد كبمغ ثاني مستكل جامعييف طبلبا الدراسة                ن     كط241 طالبا   قسـن طبلب مف البة

استبيافالتفكير،استخدـالباحثأدكاتالدراسةاآلتية:نسخةمنقحةمفاستبيافبيقز،اإلدارة
كاستبياناالكتشاؼاالستيراتيجياتالدافعةلمتعمـ،التأممي        ن كمااستعافالباحثبالمنيجالسببي،
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خفيةتساىـفيصعكبةالتعمـكقدأظيرتالنتائجكجكدمتغيرات،لمجصكؿعمىنتائجالدراسة
كتكقعالكفاءةالذاتيةبشكؿمباشرعمىمراحؿالتفكيرالتأممي،السطحيكالتنبؤبالنشاطالمعتاد

 .باستثناءالتفكيرالناقد
  (ـ2002)دراسة عفانة كالمكلك  -12

التأمميفيمشكبلتالتدريبالميداني مستكلمياراتالتفكير إلىتحديد ىدفتالدراسة
ط بغزةلدل اإلسبلمية بالجامعة التربية كمية مبة التحميمي، الكصفي المنيج الباحثاف استخدـ

البحث إلجراء الذيف، المستكلالرابع كاقتصرتعمىطمبة عشكائية بطريقة العينة اختيار تـ
الدراسي لمعاـ العممية برنامجالتربية كالرياضيات2001/2002أنيكا مفتخصصاتالعمـك

79كطالبة140جتماعيةكالمغةالعربيةكالمعةاالنجميزيةحيثبمغعددأفرادالعينةكالمكاداال
التأممي.نطالبا لمياراتالتفكير اختبارا الباحثافببناء قاـ       ن       أفمستكل. كأظيرتنتائجالدراسة

 كىك التمكف مستكل إلى يصؿ لـ  بغزة التأممي %80التفكير ذاتداللة، فركؽ يكجد كال
التأمميفيمشكبلتالتدريبالميدانيتعزللمعدالتيـإحصائ فيمستكلمياراتالتفكير ية
.معكجكدفركؽتعزلإلىالتخصصكالجنسلصالحالطالبات،التراكمية

 

 تعميؽ الباحثة عمى الدراسات التي تتعمؽ بالمحكر الثاني :
لتأمميخمصتالباحثةإلىبعداالطبلععمىالدراساتالسابقةالتياىتمتبتنميةالتفكيرا

مايمي:

    ن                   أكال  / بالنسبة لألىداؼ :

ىدفتجميعالدراساتالسابقةإلىتنميةالتفكيرالتأمميكتتفؽالدراسةالحاليةمعجميع -
 .الدراساتفياليدؼكىكتنميةمياراتالتفكيرالتاممي

      ن                                 ثانيا  / بالنسبة لمنيج الدراسة المتبع :

،( ـ2014 )لمنيجالتجريبيمثؿدراسةالكبيسيكالحنابياستخدمتبعضالدراساتا -
 .(ـ2012)دراسةأبكبشير،(ـ2012)دراسةالعساسمةكبشارة،(ـ2012)دراسةالجدبة

دراسة،( ـ2015)استخدمتبعضالدراساتالمنيجشبوالتجريبيمثؿدراسةأصبلف -
دراسةالمكاجدة،( ـ2013)دراسةجبر،( ـ2013) دراسةالعبادلة،(ـ2014)الزيناتي
 .(ـ2010(دراسةالقطراكم،(ـ2011 )كآخركف
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 (.ـ2002استخدمتبعضالدراساتالمنيجالكصفيالتحميميمثؿدراسةعفانةكالمكلك) -

 .كتتفؽالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةالتياستخدمتالمنيجالتجريبي -

      ن                            ثالثا  / بالنسبة لمعينة المختارة :
 يعالدراساتاختارتالعينةمفطبلبالمدارسماعدا:جم
فقداختارتعينةالدراسةمفطمبةمعمـالصؼفي(ـ2011)دراسةالمكاجدةكآخركف -

.جامعةاإلسراء
 .اختارالباحثالعينةمفطمبةجامعةجنكبالمحيطاليادئ(ـ2007  )phanدراسة -
افعينةالدراسةمفطمبةالجامعةاإلسبلميةاختارالباحث(ـ2002)دراسةعفانةكالمكلك -

 .كميةالتربيةالمستكلالرابع
كتتفؽالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةالتياختارتالعينةمفطمبةالمدارسلتطبيؽ -

 .إجراءاتالبحث
      ن                          رابعا  / بالنسبة ألدكات الدراسة :

دراسة،(ـ2015)ةأصبلفاستخدمتبعضالدراساتاختبارالتفكيرالتأمميمثؿدراس -
دراسةأبكبشير،(ـ2012(دراسةالجدبة،(ـ2013)دراسةجبر،(ـ2014)الزيناتي

دراسةعفانة،(ـ2010)دراسةالقطراكم،(ـ2011)دراسةالمكاجدةكآخركف،(ـ2012)
 .(ـ2002 )كالمكلك

ا - دراسة مثؿ التأممي التفكير لميارات مقياسا الدراسات بعض استخدمت             ن           لعبادلة
 .(ـ2007)phanدراسة،(ـ2012)دراسةالعساسمةكبشارة،(ـ2013)

كتتفؽالدراسةالحاليةمعالدراساتالتيأعدتاختبارالمياراتالتفكيرالتأمميفيالكحدة -      ن             
 .الدراسيةالتيتـاختيارىا

      ن                   خامسا / بالنسبة لمنتائج :
طرؽالتدريسيةالمستخدمةفيتنميةجميعالدراساتأكدتعمىفعاليةاالستيراتيجياتكال -

مياراتالتفكيرالتأمميحيثأشارتالنتائجإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيف
 .المجمكعتيفالضابطةكالتجريبيةلصالحالمجمكعةالتجريبية

استفادتالدراسةالحاليةمفالدراساتالسابقةفيبناءاإلطارالنظرمالمتعمؽبالتفكير -
كفيبناءاختبار(ـ2002 )كاختيارأنسبالمياراتخاصةدراسةعفانةكالمكلكالتأممي

 .(ـ2010)دراسةالقطراكم،( ـ2012)التفكيرالتأمميكخاصةدراسةالجدبة
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 المحكر الثالث:
 دراسات تتعمؽ باالستطالع العممي 

 (ـ2015)دراسة المطيرم  -1

عمىإثارةحباالستطبلعلدلىدفتالدراسةإلىاستقصاءأثرنمكذجتدريبيمبني
طفؿكطفمةبطريقةقصديةمفطبلب60تككنتعينةالدراسةمف،أطفاؿماقبؿالمدرسة

ركضةالكساـبمنطقةاألندلسكقدتـتكزيعالعينةعشكائياعمىمجمكعتيفضابطةكتجريبية          ن            ،
بطةدرستباستخداـخضعتالمجمكعةالتجريبيةلمتدريسبكاسطةالنمكذجأماالمجمكعةالضا

طبقتالباحثة ثـ عفمصادرالضكء كاحدة العاديةككبلالمجمكعتيفدرستحصة الطريقة
النمكذج أثر مف لمتأكد المجمكعتيف بعدمعمى اختبار ذات، فركؽ كجكد كأكضحتالنتائج

.داللةإحصائيةبيفالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبية
 (ـ2015)شكبكي دراسة ال  -2

المفاىيـ تنمية في المعرفية التممذة استيراتيجية أثر عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
كقد.الكيميائيةكحباالستطبلعالعمميفيالعمكـلدلطالباتالصؼالثامفاألساسيبغزة

 مف الدراسة عينة كتككنت التجريبي المنيج الباحثة فيمي88اتبعت مدرسة مف طالبة
كممكزعيفعشكائياإلىمجمكعتيفإحداىماتجريبيةالجرجا        ن      طالبةكاألخرلضابطةكعددىا44
كمقياسلحب44 الكيميائية لممفاىيـ اختبار ىما لمدراسة أداتيف ببناء قامتالباحثة طالبة.

تـالتطبيؽعمىالمجمكعتيفقبميا ناالستطبلعالعمميكبعدالتأكدمفصدؽاألدكاتكثباتيما                     
كتـجمعالبياناتكتحميمياباستخداـالمعالجاتاالحصائيةكتكصمتالدراسةإلىكجكد.نكبعديا

في كالضابطة التجريبية المحمكعة طالبات درجات متكسط بيف احصائية داللة ذات فركؽ
 .التطبيؽالبعدملمقياسحباالستطبلعالعمميلصالحالمحمكعةالتجريبية

 (ـ2013 )دراسة البياتي   -3
 مادةىدفت تحصيؿ في التقديمية بالعركض التدريس فاعمية عف لمكشؼ الدراسة

كلتحقيؽىدؼالبحث المتكسط، العمميلدلطبلبالصؼاألكؿ كحباالستطبلع الفيزياء
البحث عينة كبمغت التجريبي المنيج الباحث تـ60استعمؿ إذ شعبتيف عمى مكزعيف طالبا

كعةالتجريبيةكشعبة)ب(لتمثيؿالمجمكعةالضابطة،اختيارشعبة)أ(عشكائيالتمثيؿالمجم
طالبافيالمجمكعةالضابطة.بنى29طالبافيالمجمكعةالتجريبيةك31ككافعددالطبلب

فقرةمفنكعاالختيارمف40الباحثأدكاتالبحثالتيتمثمتباختبارتحصيميمككفمف
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كلمحصكؿعمىالنتائجتمت.فقرة40مفكبنىمقياسالحباالستطبلعالعمميمككنا،متعدد
لعينتيفمستقمتيفكأظيرتالنتائج:كجكد (t-test) معالجةالبياناتإحصائياباستخداـاختبار

 الداللة مستكل عند إحصائية ذمداللة درجاتطبلبالمجمكعة0,05فرؽ متكسطي بيف
التقديم العركض بطريقة الفيزياء مادة درسكا الذيف المجمكعةالتجريبية طبلب كدرجات ية

االستطبلع مقياسحب اختبار في االعتيادية بالطريقة نفسيا المادة درسػكا الذيف الضابطة
 العممي.

 (ـ2013)دراسة السراج كالمكلى  -4
ىدفتالدراسةالتعرؼعمىأنمكذجكيتميفياكتسابالمفاىيـاإلحيائيةلدلطالبات

استطبلع كتنمية المتكسط الثاني العمميالصؼ .يف البحث عينة قسمت84بمغت طالبة
 كضمت التجريبية المجمكعة مجمكعتيف عمى عشكائيا                  ن  كيتمي43 باستخداـ كدرست طالبة

أعدتالباحثتافأدكاتالدراسة.طالبةدرستباستخداـالطريقةالعادية41كمجمكعةضابطة
عمميكبعدالتأكدمفصدؽكثباتكىياختباراكتسابالمفاىيـاإلحيائيةكمقياساالستطبلعال

األدكاتتـتطبيؽاألدكاتثـتحميؿالبياناتباستخداـالمعالجاتاالحصائيةالمناسبةكأظيرت
النتائجتفكؽطالباتالمجمكعةالتجريبيةعمىالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدمالختبار

 .يجةتعزمإلىنمكذجكيتميالمفاىيـاالحيائيةكمقياساالستطبلعالعمميكىذهالنت
 (ـ2012)دراسة العاني  -5

التحصيؿ المتشابياتفي استراتيجية استخداـ تعرؼأثر إلى الحالية الدراسة ىدفت
إختير األحياء. عمـ المتكسطفيمادة العمميلدلطالباتالصؼالثاني كحباالستطبلع

التجريب التصميـ اختير إذ لمدراسة، منيجا التجريبي المتكافئتيفالمنيج المجمكعتيف ذك ي
التجريبيةكالضابطةكذككاالختبارالبعدملمتحصيؿكلحباالستطبلعالعمميإحداىماتضبط
الصؼ طالبات عمى كطبقت كامبل دراسيا فصبل التجربة كاستغرقت جزئيا، ضبطا األخرل

ب لتربية العامة لممديرية التابعة لمبنات حنيف ثانكية في المتكسط الثاني الرصافة / .1غداد
إختيرتعينةالدراسةقصديا،مكزعةعمىشعبتيفدراسيتيفاختيرتبالتعييفالعشكائي،شعبة

 طالباتيا عدد كيبمغ المتشابيات باستراتيجية درست التي التجريبية المجمكعة لتمثؿ 36)أ(
التيدرستكفؽالطريقة الضابطة لتمثؿالمجمكعة )ب( كاختيرتالشعبة االعتياديةطالبة،

 الدراسة36كيبمغعددطالباتيا كبذلؾبمغتعينة طالبةفيالشعبتيفكلكفبعد72طالبة،
40استبعادالطالباتالراسبات.كفيمايخصأدكاتالبحثفقدأعداختبارتحصيميمككفمف

ةفقر45فقرةمفنكعاالختيارمفمتعدد،كتبنيمقياسحباالستطبلعالعمميالمككفمف
  )إيجابيةكسمبية(.
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 ( ـ2012)دراسة أحمد  -6

ىدفتالدراسةإلىتعرؼأثربرنامجقائـعمىحباالستطبلعفيتنميةبعضالعمميات
االنتباه، تركيز اختبار استخداـ تـ اإلعدادية. المرحمة تبلميذ لدل التفكير كميارات المعرفية

العقمية)م القدرات كاختبار البصرم، اإلدراؾ كاختبار المستكل14-12ستكل كمقياس سنة(،
التدريبي كالبرنامج الناقد، التفكير كاختبار المصرية، لؤلسرة كالثقافي كاالجتماعي االقتصادم

تمميذاكتمميذةمفتبلميذالصؼالثانياإلعدادمبمدرستيحبيب60المقترح.تمثمتالعينةفي
م إلى تقسيميـ كتـ األساسي، لمتعميـ الحديثة عثماف، كعددىا تجريبية تمميذا30جمكعتيف،

تمميذاكتمميذة.ككشفتالنتائجأفالتدريبعمىحباالستطبلع30كتمميذة،كضابطةكعددىا
اإلدراؾالبصرم(،كمايمكفأيضا–يمكفأفيسيـفيتنميةبعضالعممياتالمعرفية)االنتباه
ا لدلتبلميذ كيمكفاالعتمادعمىأفيسيـفيتنميةمياراتالتفكيرالناقد اإلعدادية، لمرحمة

حب دافع استثارة عمى تقـك بحيث لمتبلميذ المقدمة التعميمية المناىج تطكير في النتائج
  التفكيرالناقد(لدييـ.–اإلدراؾالبصرم–االستطبلعلدييـكترفعمفمستكلكؿمف)االنتباه

 (ـ2012)دراسة أبك جحجكح  -7
ةدكرةالتعمـالخماسيةفيتنميةالمفاىيـالعمميةكعممياتىدؼالبحثاستقصاءفاعمي

العمـكحباالستطبلعالعمميلدلتبلميذالصؼالثامفاألساسيبغزة،كاختارلمتجريبكحدة
مف صفيف لذلؾ كاختار األساسي، الثامف لمصؼ العمـك كتاب كالصكتمف المكجية الحركة

ةلككالةالغكثالدكليةبقطاعغزة،كاحدكمجمكعةصفكؼالثامفاألساسيمفالمدارسالتابع
كاختبار العممية، اختبارالمفاىيـ كبنىثبلثأدكاتبحثية: تجريبيةكأخرلكمجمكعةضابطة،
تدريس في التعميـ دكرة فاعمية إلى كتكصؿ العممي، كمقياسحباالستطبلع العمـ، عمميات

فيتنميةالمفاىيـالعمميةكعممياتال عمـكحباالستطبلعالعمميلدلعينةالبحث.العمـك
  (ـ2011)دراسة عبد المطيؼ  -8

فيإكتسابمفاىيـالصحةDriverكwoodsىدفتالدراسةإلىمعرفةأثرأنمكذجي
قامت.المدرسيةكاستبقائياكتنميةجباإلستطبلعالعمميلدلطالباتمعيدإعدادالمعممات

التجريبي المنيج باتباع الباحثة ثبلث، باستخداـ المتكافئة المجمكعات تصميـ كاستخدمت
مجمكعتافتجريبيتافكمجمكعةضابطةذاتاالختبارالبعدمفياكتسابمفاىيـ،مجمكعات

،بعدمفيمقياسحباالستطبلعالعممي–كذاتاالختبارقبمي،الصحةالمدرسيةكاستبقائيا
ةفيكؿمجمكعةمفالمجمكعاتالثبلثطالب22طالبةبكاقع66تككنتعينةالدراسةمف

 األكلى المجمكعة مثمت جيث عشكائيا اختيارىـ تـ الذم             ن         نمكذج22 باستخداـ درسف طالبة
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طالبة22كمجمكعةثالثة،طالبةدرسفباستخداـنمكذجدرايفر22كالمجمكعةالثانية،ككدز
اتالثبلثباستخداـالمعمكماتقامتالباحثةبعمؿتكافؤلممجمكع.درسفبالطريقةاالعتيادية

الصحةالمدرسيةكالذكاءكالعمركالزمفكاعدت السابقةلديياعفتحصيؿالطالباتفيمادة
فقرةمكزعةعمىسؤاليفالسؤاؿاألكؿ20تككفمف،اختبارتحصيميبعداالنتياءمفالتجربة

.نكعإكماؿالعباراتفقراتمف10فقراتمفنكعصحكخطأكالسؤاؿالثانييضـ10يضـ
األكلىالتيدرستكفؽنمكذحككدز التجريبية المجمكعة البحثتفكؽطمبة كأظيرتنتائج
فياكتسابمفاىيـ درايفر التيدرستكفؽنمكذج الثانية التجريبية عمىطالباتالمجمكعة

تفك فقد العممي اإلستطبلع حب لمقياس البعدم التطبيؽ نتائج أما المدرسية قتالصحة
التي األكلى المحمكعة طمبة عمى درايفر باستخداـ درست التي الثانية التجريبية المجمكعة
كدرايفر ككدر نمكذجي باستخداـ الباحثة أكصت النتائج ضكء كفي ككدز باستخداـ درست

 .كطرائؽتدريسفعالةفيتنميةحباالستطبلعالعممي
 (ـ2009)دراسة يكنس   -9

أ إلىمعرفة ىدفتالدراسة العمـك بمادة التحصيؿ التعمميفي التعميمي األنمكذج ثر
المتكسط األكؿ الصؼ طالبات لدل االستطبلع ذك.كحب التجريبي المنيج الباحثة اتبعت

 البحث عينة كبمغت كتجريبية ضابطة لمجمكعتيف البعدم عمى60التصميـ مكزعة طالبة
 شعبة فيكؿ المحمكعة30شعبتيف أ مثمتالشعبة بالمجمكعةطالبة كالشعبة التجريبية

أعدتالباحثةاختباراتحصيمياكمقياسالبلستطبلعالعمميكقامتبتطبيؽاألدكات.الضابطة              ن  ن   ن     
عمىعينةالدراسةكتكصمتإلىالنتائجالتالية:فاعميةاألنمكذجالتعميميالتعمميفيتدريس

حبيفلبلستطبلعكر كرفعتحصيؿالطالباتكزيادة كالبحثكالكشؼالعمكـ غبتيففيالتعميـ
 .عفالمعمكمات

  (ـ2008)دراسة عبد األمير كداككد  -10

كتنمية التحصيؿ في ىككنز طريقة استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
تككنتعينةالبحث.االستطبلعالعمميلدلطالباتالصؼالثانيالمتكسطفيمادةاألحياء

كقداعتمدالباحثافعمى.يفأحدىماتجريبيةكاألخرلضابطةطالبةدرسففيمجمكعت83مف
اختبارتحصيميمعدمسبقامؤلؼمف   ن      فقرةمفنكعاالختيارمفمتعددكلقياساالستطبلع25

كبعد.فقرة30العممياعتمدالباحثافعمىمقياسجاىزيتضمفسبعةمجمكعاتةمؤلؼمف
تائيأظيرتنتائجالبحثبتفكؽالمجمكعةالتحريبيةاستخداـالكسائؿاالحصائيةكاالختبارال

 .عمىالضابطةفيالتطبيؽالبعدملبلختبارالتحصيميكمقياساالستطبلعالعممي
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 (ـ2007)عبكد ك  دراسة عبد الرحمف -11

الكيميائيو المفاىيـ اكتساب في رايجمكث انمكذج اثر معرفة الى الدراسة ىذه ىدفت
االستطبل حب كتنمية المتكسطكاستبقائيا الثاني الصؼ طالبات لدل العممي  .ع

(طالبةدرستعمى30تككنتعينةالبحثمفمجمكعتيفاحداىماتجريبيةبمغعددافرادىا)
(طالبةدرستعمىكفؽالطريقة29كفؽانمكذجرايجمكثكاالخرلضابطةبمغعددافرادىا)

.االعتيادية
ف اختبارا إعداد تـ البحث فرضيات كلتحقيؽ ن               عدد بمغ الكيميائية المفاىيـ اكتساب ي

فقرة60فقراتة أظيرتالنتائج.فقرة44كتـبناءمقياسحباالستطبلعالعمميتألؼمف،
تفكؽطالباتالمجمكعةالتجريبيةالتيدرستعمىكفؽأنمكذجرايجمكثفياكتسابالمفاىيـ

التيدرستعمىالكيميائيةكتنميةحباالستطبلعالعمميعمىطالباتالمجم كعةالضابطة
.كفؽالطريقةاالعتيادية

بعض الباحثة ،قدمت الحالية الدراسة عنيا كشفت التي السابقة النتائج ضكء كفي
التكصياتمنيااالىتماـبالنماذجالتعميميةكالسيماانمكذجرايجمكثفيالتدريس،كاستخدامة

فيمراحؿالتعميـكافة.

 اسات التي تتعمؽ بالمحكر الثالث : تعميؽ الباحثة عمى الدر 
    ن                   أكال  / بالنسبة لألىداؼ :

ىدفتبعضالدراساتإلىالكشؼعفأثراستخداـبعضاالستيراتيجياتفيالتحصيؿ -
الشكبكي دراسة العمميمثؿ (ـ2015)كحباالستطبلع البياتي، ،( ـ2013)دراسة

.(ـ2012)دراسةالعاني
عمىأثربرنامجقائـعمىحباالستطبلعفيتنميةىدفتبعضالدراساتإلىالتعرؼ -

دراسةأحمد،(ـ2015)بعضالعممياتالمعرفيةكمياراتالتفكيرمثؿدراسةالمطيرم
 .(ـ2012)

ىدفتبعضالدراساتإلىالتعرؼعمىأثربعضالنماذجفيتنميةاالستطبلعالعممي -
 كالمكلى السراج دراسة (ـ2013 )مثؿ المط، عبد (ـ2011)يؼدراسة يكنس، دراسة

 .(ـ2007)دراسةعبدالرحمفكعبكد،(ـ2009)

ىدفتبعضالدراساتإلىالتعرؼعمىأثراستخداـطريقةىككنزفيالتحصيؿكتنمية -
 .(ـ2008)االستطبلعالعمميمثؿدراسةعبداألميركداككد
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نمكذجدرايفرفيفياستخداـأ( ـ2011)اتفقتالدراسةالحاليةمعدراسةعبدالمطيؼ -
 .تنميةاالستطبلعالعممي

      ن                                 ثانيا  / بالنسبة لمنيج الدراسة المتبع :

 اتبعتجميعالدراساتالمنيجالتجريبيكاتفقتالدراسةالحاليةمعيافياتباعيالممنيج
.التجريبي

      ن                            ثالثا  / بالنسبة لمعينة المختارة :

المدار -  مفطمبة الدراسة الدراساتاختارتعينة عدا:جميع ما اإلعدادية سالمرحمة
دراسةعبد،فقدكانتعينةالدراسةأطفاؿماقبؿالمدرسة( ـ2015)دراسةالمطيرم

 .فقدكانتعينةالدراسةمفمعيدإعدادالمعممات(ـ2011)المطيؼ

المدارسكبالتحديد - طمبة مف العينة اختارت التي الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت
 .رحمةاالعدايةالصؼالتاسعاألساسيطالباتالم

      ن                           رابعا  / بالنسبة ألدكات الدراسة : 

دراسة - : عدا ما العممي االستطبلع حب لقياس مقياسا الدراسات جميع استخدمت                    ن            
النمكذج(ـ2015)المطيرم أثر مف لمتأكد بعديا الباحثاختبارا استخدـ فقد        ن ن          كدراسة،

 تركي(ـ2012)أحمد اختبار استخداـ كاختبارتـ اإلدراؾالبصرم، كاختبار االنتباه، ز
سنة(،كمقياسالمستكلاالقتصادمكاالجتماعيكالثقافي14-12القدراتالعقمية)مستكل

 لؤلسرةالمصرية،كاختبارالتفكيرالناقد،كالبرنامجالتدريبيالمقترح.

 .طبلعالعممياتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالتياستخدمتالمقياسلقياساالست -

      ن                            خامسا  / بالنسبة لنتائج الدراسة : 

تنمية - في المتبعة كالطرؽ كالنماذج االستيراتيجيات فاعمية الدراسات نتائج أظيرت
االستطبلعالعممي بيف، إحصائية فركؽذاتداللة الدراساتكحكد حيثأثبتتجميع

طبيؽالبعدملمقياسمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةلصالحالت
 .االستطبلعالعممي

النظ - اإلطار بناء في العممي باالستطبلع المتعمقة الدراسات مف الباحثة رمكاستفادت
مقياساالستططبلعالعممي(كخصكصادراسةعبدالمطيؼلمدراسةكبناءأداةالدراسة)     ن            

 .(ـ2009 )(كدراسةيكنسـ2011)
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 بقة :التعميؽ العاـ عمي الدراسات السا
تـعرضوكاستخبلصنقاطاالتفاؽكنقاط تناكلتوالدراساتالسابقةكما فيضكءما
عف تختمؼ الحالية الدراسة أف لمباحثة تبيف كالحالية السابقة الدراسات بيف االختبلؼ

،مياراتالتفكيرالتأممي،نمكذجدرايفر)الدراساتالسابقةفيأنياتناكلتالمحاكرالثبلث
.(العممياالستطبلع

 كقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في :
.كتابةاالطارالنظرمالخاصبكؿمحكر -

 .اختياراألساليباإلحصائيةالمناسبةلمتحقؽمففرضياتالدراسة -

 .اعداددليؿالمعمـ -

 .تحميؿكتفسيرنتائجالدراسةالحالية -

 سابقة فيما يمي :كقد اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات ال

فيدراسةأثرنمكذجدرايفرفيتنميةمياراتالتفكيرالتأمميكاالستطبلعالعممي
اطارنظرمشامؿعف.لدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي الدراسة اضافتىذه أيضا

.االستطبلعالعممي،مياراتالتفكيرالتأممي،نمكذجدرايفر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الرابع
 نيجية الدراسةإجراءات كم
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 :الفصؿ الرابع
 إجراءات كمنيجية الدراسة

 

يتناكؿىذاالفصػؿاإلجػراءاتالتػياتبعتيػاالباحثػةفػيدراسػتيا،كيشػمؿمػنيجالدراسػة                      
عػػدادقائمػػػة كمجتمػػعالدراسػػػةكعينتيػػػا،كا            ميػػػاراتالتفكيػػرالتػػػأممي     كبنػػػاءأداتػػاالدراسػػػة)،  اختبػػػار  

لمياراتالتفكيرالتأممي    ياسلقياساالستطبلعالعممػيمقك         ،كيشػمؿأيضػانعمػىالخطػكاتالتػي(       ن    
اتبعتيػاالباحثػػةفػػيالكشػػؼ     عػف  مػػدل  صػػدؽ  كثبػػات  األدكات،كاألسػػاليباإلحصػػائية ىػػذه           

المستخدمةفيمعالج    البيانات،كتحميميا،كالكصكؿلمنتائج.ة         



 كتصميـ الدراسة منيجية
 استخدمتالباحثةفيدراسػتياالمػنيجالتجريبػي            كىػكالمػنيجالػذميػتحكـفػيالمتغيػرات        

المػؤثرةفػيظػاىرةمػاباسػتثناءمتغيػركاحػدي            الباحػثبتطكيعػوكتغييػرهبيػدؼتحديػػدقػ ـك          
كقياستأثيرهعم   ىالظاىرةمكضعالدراسة.        زيتكف)  ،2004   ـ،ص 168  )

 كقػػػداسػػػتخدمتالباحثػػػةالتصػػػميـ      قبمػػػي) بعػػػدم–  لمجمػػػكعتيفمتكػػػافئتيف)ضػػػابطة(        -
تجريبيػػة  مػػفطالبػػاتالصػػؼالتاسػػع(       تػػـإخضػػاعالمتغيػػرالمسػػتقؿ.      نمػػكذجدرايفػػر)     )

لمتجربػػػػةكقيػػػػاسأثػػػػرهعمػػػػىالمتغيػػػػراتالتابعػػػػة              ميػػػػاراتالتفكيػػػػرالتػػػػأممي)       االسػػػػتطبلعك     
العممي المجمكعةالتجريبيػةسػكؼتػدرسكفػؽنمػكذجدرايفػرأمػاالمجمكعػةالضػابطة.(                      

سكؼتدرسكفؽالطريقةالتقميدية        كالشكؿا.  لتالييكضحالمنيج:     




 

 

 
 ( التصميـ التجريبي4.1شكؿ )
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 عشوائي
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 1م
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 مجتمع الدراسة :
يعرؼأبكعبلـ)    ٌ  الذيف العناصر أك األفراد (المجتمعبأنو"جميع481ـ،ص2010

،يتككفمجتمعالدراسةمفجميعطالباتالصؼالتاسع"مبلحظتيا يمكف كاحدة خصائص ليـ
كال غزة قطاع مف رفح بمحافظة )األساسي لمعاـ الحككمية المدارس في ـ2015مسجبلت

لمبناتكالبالغ(2110)ـ(كالبالغعددىف2016/ القدساألساسية"ب" تحديدمدرسة كقدتـ
.نطالبة(113عددطالباتالصؼالتاسعفييا)

 الدراسة : عينة
تككنتعينةالدراسةمف      (طالبةنمفطالباتالصؼالتاسػعاألساسػيمػفمدرسػة77)               ن 

دساألساسية"ب"لمبناتالتابعةلمديريةتربيةكتعميـرفحقطاعغزة،حيثتـاختيارالمدرسةالق                    
بطريقةقصديةكذلؾبسببقربالمدرسةمفمنطقةسػكفالباحثػة               تػـتقسػيـعينػةالدراسػةإلػى،     
شػػعبتيفبطريقػػةعشػػكائيةبالقرعػػة،إحػػداىماالمجمكعػػةالتجريبيػػة)              طالبػػةندرسػػكاباسػػتخداـ( 40     ن

)نمػػػكذجدرايفػػػر(،كاألخػػػرلالمجمكعػػػةضػػػابطة،                (طالبػػػةندرسػػػكاباسػػػتخداـالطريقػػػةالتقميديػػػة37)        ن  
كذلؾبعدالتأكدمػفتكػافؤطالبػاتالشػعبالدراسػيةفػيالعمػرالزمنػيكالمسػتكلالتحصػيميفػي                        
فػػينيايػػةالفصػػؿالدراسػػي مػػفخػػبلؿنتػػائجاالختبػػاراتالتحصػػيميةفػػيمػػادةالعمػػـك مػػادةالعمػػـك                      

األ كؿمػػفنفػػسالعػػاـالدراسػػيككػػذلؾمػػفخػػبلؿتطبيػػؽكتحميػػؿنتػػائجاختبػػارميػػاراتالتفكيػػر                            
التأمميكمقياساالستطبلعالعمميعمىالمجمكعتيفقبؿالتجربة                 كالجدكؿ).   (يكضحذلؾ.4.1     

 تكزيع عينة الدراسة: (4.1جدكؿ )

 المتغير التابع  المتغير المستقؿ العدد  الفصؿ  المجمكعة 
مياراتالتفكير نمكذجدرايفر 40 1االتاسع ريبية التج

التأمميكاالستطبلع
 العممي

 الطريقةالتقميدية 37 2التاسع الضابطة

 أدكات الدراسة كبعض مكاد الدراسة المساعدة:

.اختبارلمياراتالتفكيرالتأممي .1

 .مقياسلقياساالستطبلعالعممي .2

 .تفكيرالتأمميمفالكحدةالمرادالعمؿعميياأداةتحميؿمحتكلالستخراجمياراتال .3

 .دليؿالمعمـ .4
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 أداة تحميؿ المحتكل
تيػػدؼىػػذهالدراسػػةإلػػىتحديػػدميػػاراتالتفكيػػرالتػػأمميفػػيالكحػػدةالسػػابعةمػػفكتػػاب                   
العامػػػةلمصػػػؼالتاسػػػعاألساسػػػيالفصػػػؿالدراسػػػيالثػػػانيكلتحقيػػػؽذلػػػؾقامػػػتالباحثػػػة العمػػػـك                          

بتحميؿالمحتكللتحديدى       ذهالميارات.  

كيقصدبتحميؿالمحتكل:"أسمكببحثيييدؼإلىالتعػرؼعمػىالمككنػاتأكالعناصػر                       
االساسيةلممكادالتعميميةفيالعمكـالطبيعيةبطريقةكميةمكضكعيةمنظمةكفقانلمعاييرمحددة  ن              

مسبقان)عبدالحميد،  ن 1985   ـ،ص 199  ). 

 مككنات أداة التحميؿ :
تحديدمياراتالتفكير .1    التاممي: 

اليدؼمفالتحميؿ .1     :

عينةالتحميؿ: .2   

كحدةالتحميؿ: .3  

فئةالتحميؿ: .4  

كحدةالتسجيؿ: .5   

ضكابطعمميةالتحميؿ: .6     

كقدبنتالباحثةأداةتحميؿالمحتكلكفقانلمخطكاتالتالية:    ن        
  إعداد قائمة ميارات التفكير التاممي                                    

قامػػتالباحثػػةبتحميػػؿالمحتػػكللبنػػاءقائمػػةميػػاراتالتفكيػػر             التػػأمميالمحػػددةبالبحػػثممحػػؽ      
(كعرضػػػتالقائمػػػةعمػػػىمجمكعػػػةمػػػفالمحكمػػػيفلمتعػػػرؼعمػػػىآرائيػػػـفػػػيإمكانيػػػة2)رقػػـ                       

اسػػػتخداـىػػػذهالميػػػاراتلطالبػػػاتالصػػػؼالتاسػػػعاألساسػػػيكباالسػػػتنادإلػػػىآراءالمحكمػػػيف                         
كبعػػضالدراسػػػاتال     سػػػابقةمثػػػؿدراسػػػةعفانػػػةكالمكلػػػك)       2002   الجدبػػػة،(ـ (2012   قامػػػت،(ـ  

الباحثػػػػػةبتحميػػػػػؿمحتػػػػػ       كلالكحػػػػػدةالمختػػػػػارةبصػػػػػكرةأكليػػػػػة          معرفػػػػػةميػػػػػاراتالتفكيػػػػػرالتػػػػػأممي        
المتضػػمنة ثػػـقامػػتالباحثػػةباعتمػػادجميػػعميػػاراتالتفكيػػرالتػػأمميالخمػػسكمػػايكضػػحيا،                   

الجدكؿالتالي:    
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 جدكؿ يكضح ميارات التفكير التأممي التي تـ اختيارىا كالمناسبة لمكحدة: (4.2جدكؿ )

 ميارات التفكير التأممي  قـالر

 الرؤيةالبصرية 1

 الكشؼعفالمغالطات 2

 إعطاءتفسيراتمقترحة 3

 الكصكؿإلىاستنتاجات 4

 كضعحمكؿمقترحة 5

 

 : اليدؼ مف التحميؿ                   

تيػدؼعمميػػةتحميػؿالمحتػػكلإلػىتحديػػدميػاراتالتفكيػػرالتػأمميالمتضػػمنةفػيالكحػػدة                   
السابعة"النباتالزىر    لمصؼالتاسعاألساسي مكتركيبو"فيكتابالعمـك             . 

 : عينة التحميؿ               

لمصؼالتاسعاألسا تـاختيارعينةالتحميؿبطريقةمقصكدةمفكتابالعمـك                  يالجزءس  
الثػػػػانيالكحػػػػدةالسػػػػػابعة"النبػػػػاتالزىػػػػػرمكتركيبػػػػو"كالجػػػػدكؿرقػػػػػـ                   يكضػػػػحالمكاضػػػػػيع(4.3)      

المتضمنةكحدةالنباتالزىرمكتركيبو        .
 يكضح دركس كحدة النبات الزىرم كتركيبو مف كتاب العمكـ لمصؼ التاسع األساسي(: 4.3جدكؿ )

 الكزف النسبي عدد الصفحات رقـ الصفحة المكاضيع المتضمنة الفصؿ
 %25 7 83-77 األنسجةالنباتية األكؿ
 %53.6 15 98-84 أجزاءالنباتالزىرم الثاني
 %21.4 6 104-99 اليرمكناتالنباتية الثالث

 %100 28  المجمكع

 : كحدة التحميؿ              

يعػػػرؼ   طعيمػػػة) ،1987   ـ،صص  103  -104  (كحػػػدةالتحميػػػؿبأنيػػػاأصػػػغر        جػػػزءفػػػي   
المحتكلكيختارهالباحثلمعدكالقياس          يثيعتبرظيكرهأكغيابوأكتكرارهذكداللةمعينةفيح            

رسػػػـنتػػػائجالتحميػػػؿكقػػػدتكػػػكفكحػػػدةالتحميػػػؿكممػػػةأكمكضػػػكعأكشخصػػػيةمفػػػردةأكمقيػػػاس                         
المسافةكالزمف    كاخت. رتالباحثةىناالفقرةككحدةتحميؿتعتمدعمييالرصدفئاتالتحميؿا             . 
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 : فئات التحميؿ               

حػػػددتالباحثػػػةفئػػػاتالتحميػػػؿ     فػػػيىػػػذهالدراسػػػةميػػػاراتالتفكيػػػرالتػػػأمميكىػػػي            الرؤيػػػة) 
البصرية  الكشؼعفالمغالطات،      إعطػاءتفسػيراتمقنعػة،      الكصػكؿإلػىاالسػتنتاجات،         ككضػع،  

حمكؿمقترحة   ). 
 : كحدة التسجيؿ               

اعتمدتالباحثةفيىذهالدراسةالفقرةكالتيتظيرفييافئاتالتحميؿككحدةلمتسجيؿ                   . 
 ميؿ :                ضكابط عممية التح      

الصػػؼالتاسػػعالجػػزءالثػػانيالكحػػدةالسػػابعة" - يػػتـالتحميػػؿفػػيضػػكءمحتػػكلكتػػابعمػػـك                     
النباتالزىرمكتركيبو"       

التكضػػػػيحيةكالصػػػػكر - يشػػػػتمؿالتحميػػػػؿعمػػػػىالنصػػػػكصكاليػػػػكامشكأسػػػػئمةفكػػػػركالرسػػػػـك                             
كاألشػػػكاؿكالتجػػػاربالعمميػػػةكيػػػتـاسػػػتبعادأسػػػئمةالتقػػػكيـفػػػينيايػػػةالفصػػػؿأكفػػػينيايػػػة                  

الكحدة . 
يتـالتحميؿفيضكءالتعريفاتاإلجرائيةلمياراتالتفكيرالتأممي -              . 
 :الضبط العممي لألدكات                     

                  صدؽ أداة التحميؿ: -
يعتمػػدصػػدؽالتحميػػؿعمػػىصػػدؽأداةالتحميػػؿبحيػػثتقػػيساألداةمػػاكضػػعتلقياسػػو                    

كلمتأكدمفمكضكعيةأداةالتحميؿكصبلحيتيالتحميؿمحتكلالكتابالمستيدؼا                   ستمـز 
ذلؾالتأكدمفصدؽأداةالتحميؿمفخبلؿعرضيافيصكرتيااألكليةعمىمجمكعػة                       

مفالمحكميفمػفذكماالختصػاصممحػؽرقػـ)              (كذلػؾلمتأكػدمػفالصػدؽالظػاىرم1           
بداءالمبلحظاتعمييا لؤلداةكمراجعةبنكدىا)فئاتالتحميؿ(كا                  .  

                   ثبات أداة التحميؿ: -
لتحديدثباتأداةالتحميؿق    امتالباحثةباستخداـنكعيفمفالثباتكىما:         

                   الثبات عبر الزمف :  . 1
كتابال مف السابعة الكحدة محتكل بتحميؿ لمصؼالتاسعقامتالباحثة العامة عمكـ

،كمفثـأعيدالتحميؿمرةأخرلمفقبؿالباحثةـ2016مفالعاـينايرفيشيراألساسي
لستيهوباحثةبحسابمعامؿالثباتباستخداـمعادلةمفنفسالعاـثـقامتالفبرايرفيشير
لمثبات.
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 نقاط االتفاؽ =معامؿ الثبات)ىكلستي( 
 نقاط االتفاؽ + نقاط االختالؼ



 جدكؿ يكضح حساب نسب ثبات تحميؿ ميارات التفكير التأممي عبر الزمف: (4.4)جدكؿ 

الرؤية  
 البصرية

الكشؼ عف 
 المغالطات

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

الكصكؿ إلى 
 االستنتاجات

كضع حمكؿ 
 المجمكع مقترحة

التحميؿ 
 األكؿ

40 9 42 8 6 105 

التحميؿ 
 الثاني

38 9 40 7 6 100 

 100 6 7 40 9 38 نقاط االتفاؽ
نقاط 

 االختالؼ
2 0 2 1 0 5 

 

يتبػػػيفمػػػفالجػػػدكؿ)       (أفالباحثػػػةكجػػػدتفػػػيالتحميػػػؿاألكؿأفمجمػػػكعالميػػػارات4.4                     
(ميارةبي105) نماكجػدتفػيالتحميػؿالثػانيافمجمػكعالميػارات)              كيتضػحأفمعامػؿ.(100     

الثباتعبػرالػزمفبمػغ      كبنػاءعمػىنتػائج(0.95) كىػذهالنسػبةتػدؿعمػىأفمعػدؿالثبػاتعػاؿو     و          
التحميؿتـتحديدقائمةمياراتالتفكيرالتأممي       .

                    الثبات عبر األفراد :  . 2

ثـتحميؿعبراألفرادكيقصدبومدلاال          تفاؽبػيفنتػائجالتحميػؿالتػيتكصػؿإلييػاالباحػث            
كبيفنتػائجالتحميػؿالتػيتكصػؿالييػامختصػكففػيمجػاؿتػدريسالعمػكـ.كقػداختػارتالباحثػة                        
معممةعمكـكطمبتمنيػاالقيػاـبعمميػةالتحميػؿبشػكؿمسػتقؿ،كأسػفرتالنتػائجعػفكجػكداتفػاؽ                       

كبيرفيعممياتالتحميؿكىذايدؿعمىصدؽعم             ميةالتحميؿكتـذلػؾباسػتخداـطريقػةمعادلػة        
ىكلسػػػػػػػػتي)   Holisti،(لمثبات)عفانػػػػػػػػة   1999   ـ،ص 134  كالجػػػػػػػػدكؿ)،(   (يكضػػػػػػػػحعمميػػػػػػػػة4.5     

التحميؿ.  
 

 نقاط االتفاؽ =معامؿ الثبات)ىكلستي( 
 نقاط االتفاؽ + نقاط االختالؼ
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 األفراد يكضح حساب نسب ثبات تحميؿ ميارات التفكير التأممي عبر : (4.5جدكؿ )

الرؤية  التحميؿ
 البصرية

الكشؼ عف 
 المغالطات

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

الكصكؿ إلى 
 االستنتاجات

كضع حمكؿ 
 المجمكع مقترحة

 105 6 8 42 9 40 الباحثة
 107 6 6 45 8 42 معممة العمكـ 
 102 6 6 42 8 40 نقاط االتفاؽ 

نقاط 
 االختالؼ

2 1 3 2 0 8 

 

يتبػػيفمػػفالجػػدكؿ)      أفالباحثػػةكجػػدتافمجمػػكعالميػػارات)(4.5            (ميػػارةبينمػػا105   
المعممةكجدتمجمكعالميارات)      (كتـاالتفاؽعمىأفىنػاؾ107        ميػاراتتػـإلغائيػاكلػذلؾ8      

يككفمجمكععددالميػارات        ميػارةكيتضػحأفمعامػؿالثبػاتعبػرالػزمفبمػغ)(102)              0.92)
 كىػذهالنسػبةتػدؿعمػىأفمعػدؿالثبػاتعػاؿو و          كبنػاءعمػىنتػائجالتحميػؿتػـتحديػد      قائمػةميػػارات    

التفكيرالتأممي  .
                                           عداد قائمة اختبار ميارات التفكير التأممي : إ

قامتالباحثةبإعدادقائمةاختبارمياراتالتفكيرالتأمميكفقانلمخطكاتالتالية:    ن          

تحديد المكضكعات المراد تدريسيا .1 اختيار تـ حيث درايفر، نمكذج باستخداـ الكحدة:
.السابعة"النباتالزىرمكتركيبو"مفكتابالعمكـالعامةلمصؼالتاسعاالساسي

ييدؼاالختبارإلىتنميةمياراتالتفكيرالتأمميلدمطالباتتحديد اليدؼ مف االختبار: .2
.الصؼالتاسعاالساسي

تحديد جدكؿ المكصفات لو: .3 لممياراتالمراد األكزافالنسبية تكزيع أمابحيثتـ قياسيا،
في الذمتحظىبو تعكساالىتماـ أكزافنسبية إعطاء لمكضكعاتالمحتكلفتـ بالنسبة

(يكضحالكزفالنسبيالختبارمياراتالتفكيرالتأممي.4.6عمميةالتدريس،كالجدكؿ)
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 الكزف النسبي الختبار ميارات التفكير التأممي : (4.6جدكؿ )

 

تكزيع أسئمة  تكزيع فقرات االختبار حسب الكزف النسبي لميارات التفكير التأممييكضح : (4.7جدكؿ )
 اختبار ميارات التفكير التأممي  

 النسبة المئكية  عدد األسئمة  أرقاـ الفقرات الميارة 
 %22.5 9 36-35-28-20-16-15-5-3-1 الرؤية البصرية

 %20 8 38-37-31-30-29-24-11-4 الكشؼ عف المغالطات
 %25 10  32-26-25-21-18-17-12-10-8-6 إعطاء تفسيرات مقنعة

 %17.5 7 40-34-33-23-22-13-2 الكصكؿ إلى االستنتاجات
 %15 6 39-27-19-14-9-7 حمكؿ مقترحة

 %100 40المجمكع 

 

                       إعداد البنكد االختيارية:  . 4
قامػػتالباحثػػةبػػاالطبلععمػػىالدراسػػاتكاالختبػػاراتالسػػابقةكغيرىػػافػػيىػػذا                      المجػػاؿ،  

كاستعانتأيضانبقائمةمياراتالتفكيرالتأمميكباالستفادةمماسبؽتـاختيارنمطاالختيارمف                ن   
متعػػددفػػيبنػػاء)  (بنػػدانمػػفنػػكعاالختيػػارمػػفمتعػػددذمأربعػػةبػػدائؿ،بػػديؿكاحػػدمنيػػافقػػط40                  ن

صػحيح،كالػػذميعتبػػرأنسػبياكأكثرىػػااسػػتخدامان،كليػػذاكقػعاختيػػارالباحثػػةعمػ        ن          ىىػػذاالػػنمطمػػف    
األسػػئمةلمػػايتميػػزبػػوىػػذاالػػنمطمػػفتغطيتػػولعينػػةكبيػػرةمػػفمحتػػكلالمػػادةالدراسػػية،كسػػيكلة                     

تصحيحو،كخمكهمفذاتيةالمصحح،كارتفاعمعامميصدقوكثباتو.               

 المحتكل
 فقرات االختبار مي ككزنيا النسبيميارات التفكير التأم

الرؤية البصرية 
22.5% 

الكشؼ عف 
 %20  المغالطات 

إعطاء تفسيرات 
 %25مقنعة 

الكصكؿ إلى 
 %17.5االستنتاجات

حمكؿ مقترحة  
15% 

المجمكع  
100% 

عدد  
 األسئمة

 النسبة
% 

عدد 
 األسئمة

 النسبة
% 

عدد 
 األسئمة

 النسبة
% 

عدد 
عدد  النسبة% األسئمة

 ئمةاألس
 النسبة

% 
عدد 

 األسئمة
النسبة

% 
الفصؿ 

22.5 9 - - %5 2 %10 4 - - %7.5 3 األكؿ
% 

الفصؿ 
57.5 23 %2.5 1 %7.5 3 %15 6 %17.5 7 %15 6 الثاني

% 
الفصؿ 

 %20 8 %12.5 5 %5 2 - - %2.5 1 - - الثالث

100 40 %15 6 %17.5 7 %25 10 %20 8 %22.5 9 المجمكع
% 
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                                                           كقد راعت الباحثة عند صياغة البنكد االختيارية األمكر التالية:
أفتككفالبنكدسميمةمفالناحيةالم .1       غكيةككاضحةكمحددةكخاليةمفالغمكض.          
انتماءكؿبندلمميارةالتىيقيسو .2    .
أفتككفالبنكداالختياريةمناسبةلممستكلالزمنيكالعقميلمطبلب. .3                  
أفتككفالبدائؿكاضحةكمتجانسةمعالمقدمة،كيككفبديؿكاحدفقطفيياصحيح. .4                     

                          . صياغة تعميمات االختبار : 5
تـصياغةتعميماتاال    عػدادىاعمػىكرقػةمنفصػمةفػيكػراساالختبػار،كقػدتػـ ختبػاركا                  

رشػػادات تكضػػيحاليػػدؼمػػفاالختبػػار،تكضػػيحعػػددمفػػرداتاالختبػػارالمػػراداإلجابػػةعمييػػا،كا                               
كيفيػػػةاإلجابػػػةعػػػفففراتػػػو،كمعرفػػػةالمكػػػػافالمخصػػػصلئلجابػػػة)كرقػػػةاإلجابػػػة(،كقػػػدركعػػػػي                          

السيكلةكالكضكحعندصياغةىذهالتعميما          ت،كأخيرانطبؽاالختبارفيصػكرتواألكليػةلتجريبػو            ن   
عمىعينةاستطبلعيةعددىا)        ن(طالبةن37 .

                          . الصكرة األكلية لالختبار : 6
فيضكءماسبؽتـإعداداالختبػارفػيصػكرتواألكليػةبحيػثاشػتمؿعمػى)                    (فقػرة40 

لكؿفقرةأربعةبدائؿكاحدفقطمنياصحيح          كبعدكتابةفقراتاالختبا،    رتـعرضيافيصكرتيا      
األكليػػػةعمػػػىمجمكعػػػةمػػػفالمحكمػػػيفمػػػفذكماالختصػػػاصممحػػػؽرقػػػـ)                       كذلػػػؾالسػػػتطبلع(1      

آرائيـحكؿمدل:     
 .صبلحيةعددبنكداالختباركدقةصياغةالبدائؿلكؿفقرة             
 .تمثيؿفقراتاالختبارلممياراتالمرادقياسيا،تغطيةفقراتاالختبارلممحتكل                   
 صحةفقراتاالخت     بارعمميانكلغكيان،كمناسبتيالمستكلطبلبالصؼالتاسعاالساسي.                ن  ن  

                                اختبار ميارات التفكير التأممي :        . تجريب 7
عمػى                 تمم تجريما اتختبمار اسػتطبلعية عينػة     قكاميػا)   (طالبػةنمػفطالبػاتمدرسػة37      ن 

القدسالثانكية"أ"لمبناتكبالتحديدمماسبؽليـدراسػةالكحػدةكليػـنفػسخصػائصال                 مجتمػع   
األصمي،بيدؼحسابالثباتكحساب           معامبلت   الصعكبة   كالتمييز  لفقرات   االختبار    .  

                        . معيار تصحيح االختبار : 8

عنػػدكضػػعمعيػػارالتصػػحيح،تػػـتكزيػػعدرجػػاتاالختبػػارعمػػىالميػػاراتالمسػػتيدفةفػػي                      
الدراسػػػة،حيػػػثحػػػددتدرجػػػةكاحػػػدةلكػػػؿمفػػػردةصػػػحيحةمػػػفمفػػػرداتاالختبػػػار،كبػػػذلؾتكػػػكف                              
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درجةالكميةلبلختبار)ال    (درجة،حيثيتككفاالختبارمػف)40          (بنػداناختباريػان،كيتضػحمػف40     ن  ن
خػػبلؿمػػاتػػـعرضػػومػػفحسػػابصػػدؽاالختبػػاركثباتػػو،أفاالختبػػاريتسػػـبدرجػػةمناسػػبةمػػف                           
الصػػدؽكالثبػػات،كتعميماتػػوكاضػػحة،كمفرداتػػومناسػػبة،ممػػايجعمػػوصػػالحانلمتطبيػػؽعمػػىعينػػة     ن               

الدراسةقب  نميانكبعديان. ن
:                   . تحديد زمف االختبار 9

تـحسابمتكسطالزمفالذليستغرقوالطبلبلئلجابػةعمػىاالختبػارككػؿ،كذلػؾمػف                           
خػػبلؿتحديػػدزمػػفانتيػػاءأكؿخمسػػةطالبػػاتمػػفاالجابػػةعمػػىأسػػئمةاالختبػػار،بمتكسػػط                         40

دقيقة،كآخرخمسةطالباتبمتكسػطبعػد           دقيقػة،فكػافمتكسػطزمػفاالخ50         تبػار دقيقػةأم45 
بمعدؿدقيقةتقربيانلكؿبندمفبنكداالختبار،      ن                              وذلك حسا المعادلة التالية :  

 
 

 طالبات 5طالبات + متكسط انتياء آخر  5متكسط انتياء أكؿ  =زمف إجابة االختبار
2 

                                                   . الصكرة النيائية الختبار ميارات التفكير التأممي  :  10

 :       االختبار      فقرات      تحميؿ -

كذلػػؾلمت عػػػرؼعمػػػىمػػػدلفعاليػػةفقػػػراتاالختبػػػار،كمػػػدلإسػػياميافػػػيالحصػػػكؿعمػػػى                      
خصػائصسػػيككمترية)صػدؽكثبػػات(تتفػػؽمػعخصػػائصاالختبػارالجيػػد)الدكسػػرم،                      1999   ـ،

45ص .)

تحميؿكل  فقرات   االختبار    الباحث تقام  مف بعدد ة الخطكات     اإلحصائية    يمي كما  :

          االختبار :    صدؽ  . 1

يؤكػػدعممػػػاءالػػػنفسعمػػػىأفخاصػػػي          ةالصػػػدؽكالثبػػػاتمػػػفأىػػػـخصػػػائصأداةالقيػػػاس           
الجيدةكسماتيا؛فبدكنيمااليمكفالكثكؽفيقدرةاألداةعمىقياسماصػممتلقياسػوكالبدقػة                   

النتائجالمتحصؿعميياعنداستخداميالقياسالسماتالمختمفة.            

كيقصد بالصدؽ،   أف  يقيس  االختبػار    لمػا  لقياسػو صػمـ  فػرج،)  1997   ـ،ص 254  فيػك(   
يعنيدرجة  تحقيؽ   األىداؼ    التربكية   التي  مػف صػمـ  أجميػا،   كممػا كأنػو  تعػددت   مؤشػرات     الصػدؽ    
كمماكاف ذلؾ  نداالن  عمى  في الثقة زيادة  األداة  .
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 :       االختبار    صدؽ      لحساب      الطرؽ   مف    ن عددنا        الباحثة  ت     اتبع

 :        المحكميف    صدؽ  . 1

مػف لمتأكد صػدؽ  الدراسػة أداة   مػف  خػبلؿ   صػدؽ  المحكمػيف،    قامػ  الباح ت كتػاب كجيػوبت ثػة 
الستئذاف  المحكميف   بتحكيـ  االختبار،    كمف  عرض تـ ثـ   الصكرة   األكلية   لبلختبارعمىمجمكعة         

مف األساتذة   المتخصصيف     مف  التدريس ىيئة   بقسمي   المناىج   كطػرؽ   تػدريس   فػي  جامعػات   غػزة،   
عرضو تـ كما  عمى  مف عدد  مشرفي    كأساتذة  ممحؽرقـ    كذلؾ، (1) بيدؼ  يمي مما التأكد  :

 مدل حقيؽت  كؿ  فقرة  لميدؼ  المكضكعة    مف  أجمو  . 

 مدل صحة  الصياغة   المغكية  لفقرات   االختبار    . 

 مدل مبلئمة  الصياغة   لمستكل    الطمبة.  

كقػػدأشػػارالمحكمػػكفإلػػىتعػػديؿبعػػضالفقػػراتكحػػذؼالػػبعض                 ضػػافةالػػبعضاآلخػػرك ا       
كقامػػ الباحثػػػةبتعػػديؿمػػػاأكصػػىبػػػوالمحكمػػكفكتػػػـفػػيالنيايػػػةإخػػراجاالختبػػػارفػػت                   يصػػػكرتو  

النيائيةمف فقرةممحؽرقـ 40    ( 3.)

 :       الداخمي       االتساؽ    صدؽ  . 2

تػػػػػـالتحقػػػػػؽمػػػػػفصػػػػػدؽاالتسػػػػػاؽالػػػػػداخميلبلختبػػػػػارمػػػػػفخػػػػػبلؿتطبيقػػػػػوعمػػػػػىعينػػػػػة                             
استطبلعيةمككنةمف      (37 (طالبةنمفخارجأفرادعينةالدراسةبحساب          ن معامبلت   االرتباط    بيف   

درجة كؿ  فقرة  درجةالك  الكميةلبلختبار    يبيف اكم ، الجدكؿ     (4.8). 
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 فقرات مع الدرجة الكمية لالختبارالمعامالت االرتباط لكؿ فقرة مف : (4.8) جدكؿ
 

 رقـ الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 رقـ الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 رقـ الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

 رقـ الفقرة
معامؿ 
 االرتباط

1 0.544** 11 .487**0 21 .472**0 31 .382*0 
2 0.416* 12 .337*0 22 0.421* 32 .395*0 
3 .521**0 13 .446**0 23 0.495** 33 .484**0 
4 .513**0 14 .352*0 24 0.455** 34 .381*0 
5 .694**0 15 .465**0 25 0.334* 35 0.359* 
6 .529**0 16 .380*0 26 0.394* 36 .422*0 
7 .401*0 17 .453**0 27 0.459** 37 .484**0 
8 .395*0 18 .394*0 28 0.382* 38 .381*0 
9 .508**0 19 .350*0 29 .429*0 39 .359*0 
10 .639**0 20 .540**0 30 0.339* 40 .422*0 

  0.05)*( دالة عند مستكل داللة  ،   0.01)**( دالة عند مستكل داللة
 ( الجدكلية عند مستكل داللة )ر( 05.0                                  قيمة تساكم )        ( 0.325) .  

 .(0.418)( تساكم 01.0قيمة )ر( الجدكلية عند مستكل داللة )    

يتضح  مف  الجدكؿ    أف ( (4.8)  جميع  فقرات   االختبار    حققػت  ارتباطػات    مػع دالػة  الدرجػة  
لممجاؿ الكمية  الذم  تنتمي  مستكل) عند إليو    (ممػا0.05 يػدلؿ  عمػى  أف  االختبػار    يتسػـ  باالتسػ   اؽ 

الداخمي  .

كقدتـحسابمعامػؿارتبػاطدرجػةكػؿمجػاؿبالدرجػةالكميػةلبلختبػارالتػي                 ينتمػيإليػو  
كمايكضحالجدكؿ      (4.9).   

  معامالت ارتباط مجاالت اختبار ميارات التفكير التأممي مع الدرجة الكمية: (4.9جدكؿ )

 مستكم الداللة معامؿ االرتباط المجاؿ

 0.886 الرؤية البصرية

0.01 
 0.813 الكشؼ عف المغالطات
 0.860 إعطاء تفسيرات مقنعة

 0.764 الكصكؿ إلى استنتاجات
 0.857 حمكؿ مقترحة
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يتبيف مف  الجدكؿ    أف(4.9)  المجاالتالمككنة     لبلختبار    حققتارتباطات     مع دالة  الدرجة   
لبلختبار، الكمية   تراكحت كقد    االرتباطات     بيف)  (ك0.886–0.764 نإحصائينا دالة جميعيا   عند 
مستكل    (0.01.)

          االختبار :       . ثبات 2
كيقصػد أف بػو  يعطػي   االختبػار    النتػائج  نفسػيا  تقريبػ  أعيػد إذا نان تطبيقػو  عمػى  نفػس  الطمبػة  مػرة  

كيعبػر ثانيػة نإحصػائيان عنػو   معامػؿ بأنػو   ارتبػاط   بػيف  عبلمػات    األفػراد   بػيف  مػرات   إجػراء   االختبػار    
المختمفػة الظػاىر (   كآخػركف،    ،صـ    1111 الباحػثبحسػاب كقػاـ(،   144     معامػؿ   ثبػات  االختبػار    

بطرؽمختمفة   :
:       النصفية        التجزئة      طريقة - أ  

حيثتـتجزئةفقػراتاالختبػارإلػىجػز           يف)األسػئمةذاتاألرقػاـالفرديػة،كاألسػئمةذاتئ           
األرقػػاـالزكجيػػة(،ثػػـتػػـحسػػابمعامػػؿاالرتبػػاطبػػيفدرجػػاتاألسػػئمةالفرديػػة،كدرجػػاتاألسػػئمة                        

الزكجيػػػ  ة،كبعػػػدذلػػػؾتػػػػـتصػػػحيحمعامػػػؿاالرتبػػػاطبمعادلػػػةسػػػبيرمافبػػػراكف معامػػػؿاالرتبػػػاط                         
المعػػػدؿكفقػػػالممعادلػػػةالتاليػػػة:    

R1

2R
=


Rحيػػػث  Rمعامػػػؿاالرتبػػػاطبػػػيفدرجػػػاتاألسػػػئمة:           

الفرديػةكدرجػػاتاألسػػئمةالزكجيػة،       )أبػػكعػػبلـ،   2010   ـ،ص 481  كتػـالحصػػكؿعمػػىالنتػػائج(،       
المكض  حةفيجدكؿ    (4.10)

 نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات اختبار ميارات التفكير التأممي :(4.10جدكؿ )

 معامؿ الثبات معامؿ االرتباط عدد الفقرات المجاؿ

 0.899 0.817 40 الدرجة الكمية

مفخبلؿالجدكؿرقـ)        (يتبيفلناأفقيمةمعامؿاالرتباطالمعدؿ)سبيرمافبػراك4.10            ف(
(Spearman Brownمرتفعكداؿإحصائينا،بذلؾيككفاالختبارفيصػكرتوالنيائيػةكمػافػي)           ن      

الممحؽرقـ   قابؿلمتطبيؽ،كتككفالباحثةقػدتأكػ (3)        دت مػفصػدؽكثبػاتاالختبػار،ممػايجعميػا           
عمىثقةتامةبصحةاألداةالمستخدمة،كاإلجابةعفأسئمةالدراسة،كاختبارفرضياتيا                   .

    20ن ريتشاردسك ككدر لةمعاد - ب
كلحسابمعامؿالثباتتـاستخداـمعادلةككدرريتشاردسكف               22  (KR-22  ألنيػاأكثػرشػيكعان،)ن     

فيتقػديرالثبػات،كقيػاسمػدلاالتسػاؽالػداخميلمفقػرات              كتسػتخدـفػياالختبػاراتالتػيتعطػي،          
فييادرجةكاحدةلئلجابةالصحيحة،كصفرلئلجابةالخاطئة.               زيتكف،)  1999   ـ،ص 636  ) 
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كتـالحصكؿعميالنتائجالمكضحةفيالجدكؿ              (4.11)
 

 20معامؿ الثبات بطريقة ككدر ريتشاردسكف : (4.11جدكؿ )

عدد  البياف
 الفقرات

متكسط 
 الدرجات

تبايف 
 20معامؿ ككدر ريتشاردسكف  الدرجات

ميارات التفكير اختبار 
 0.896 72.71 16.2 40 التأممي 

الباحثةبحس تقام   اب ثبات  االختبػار    باسػتخداـ   كػكدر معادلػة   ريتشاردسػكف      20 ككانػت   
قيمػة الثبػات  تسػاكم    كيتضػح (0.896)    ممػا  سػبؽ  أف  االختبػار    يتمتػع  بدرجػة  مػفالثبػات عاليػة    

تطمئف  الباحثػة  لصػحة   البيانػات  التػي  الحصػكؿ سػيتـ     عمييػا  كتظيػر    صػبلحية   االختبػارلمتطبيػؽ       
عمى أفراد  لمدراسة الفعمية العينة   ذلؾأصبحاالختباربصكرتوالنيائيةممحؽرقـ)كب.           3.) 
   :       الصعكبة      معامؿ -ج

يقصد   بمعامؿ  الصعكبة   النسبة"  المئكية  لمذيف  أجابكا   عمى  كػؿ  سػؤاؿ   مػف  أسػئمة  االختبػار    
إجابػة خاطئػة،  كلػذلؾ  تقسػيـ تػـ فقػد  درجػات   الطمبػة  إلػى  مجمػكعتيف،     كفػرز  الػذيف  أجػابكا   عمػى   

السؤاؿإجابة    خاطئة،  كالذيف  أجا  بكا عمى  السؤاؿ    إجابة  صحيحة،   إيجاد ثـ  معامؿ  الصعكبة    كفقا 
)الزكبعيكبكر،المعادلةالتالية    1997   ـ،ص 79 ): 



 عدد االجابات الخطأ =ص( )ـ الصعكبة معامؿ
 عدد االجابات الصحيحة + عدد االجابات الخطأ

كيػرل  العممػاء   أف  فقػرات   االختبػار    يجػب   أف  تكػكف    متدرجػة  فػي  صػعكبتيا،  بحيػث   بػدأت 
بػالفقرات  السػيمة  كتنتيػي   بػالفقرات   الصػعبة،  كبالتػالي  تتػراكح   قيمػة  صػعكبتيا  بػيف  (0.20-0.80)
بحيث  يككف   متكسطمعامؿ     صعكبة  االختبار    ككؿ  في  حدكد)  )أبك( 0.50 1982،لبػدة    ـ،ص 
339  ).

 :       التمييز      معامؿ  - د
حساب تـ  معامؿ  التمييز  لكؿ  فقرة  مف  فقرات   االختبار،    كفؽ  الية)أبػكناىيػة،الت المعادلة   
1994   ـ،ص 354  ).  

 =       التمييز      معامؿ
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا

 نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف



81 

.االختبار فقرات مف فقرة لكؿ كالتمييز الصعكبة معامبلت يبيف (4.12) كالجدكؿ
 عكبة كالتمييز الختبار ميارات التفكير التأمميمعامالت الص:(4.12جدكؿ )

    رقػػػػػػػػػػػـ 
       الفقرة

      معامػػػػػػػػػػػػػػؿ 
        الصعكبة

      معامػػػػػػػػػػػؿ 
        التمييز

    رقػػػػػػػػػػػػـ 
       الفقرة

      معامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
        الصعكبة

      معامػػػػػػػػػػػػؿ 
        التمييز

    رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
       الفقرة

      معامػػػػػػػػػػػػػؿ 
        الصعكبة

      معامػػػػػػػػػػؿ 
        التمييز

1 0.66 0.44 15 0.40 0.56 28 0.49 0.33 
2 0.54 0.56 16 0.54 0.56 29 0.74 0.44 
3 0.74 0.44 17 0.66 0.33 30 0.49 0.33 
4 0.80 0.33 18 0.63 0.44 31 0.71 0.44 
5 0.46 0.56 19 0.63 0.44 32 0.69 0.33 
6 0.51  0.33 20 0.600 0.56 33 0.51 0.44 
7 0.63 0.44 21 0.66 0.56 34 0.66 0.33 
8 0.74 0.67 22 0.60 0.44 35 0.63 0.33 
9 0.46 0.78 230.54 0.33 36 0.57 0.44 
10 0.40 0.56 24 0.70 0.33 37 0.60 0.44 
11 0.60 0.33 25 0.69 0.44 38 0.66 0.33 
12 0.43 0.44 26 0.49 0.44 39 0.63 0.33 
13 0.40 0.56 27 0.77 0.44 40 0.63 0.33 
 0.45متكسط معامؿ التمييز =   0.59متكسط معامؿ الصعكبة = 0.67 0.49 14

 

كلكػي  تحصػؿ    الباحثػة  عمػى  معامػؿ   تمييػز  كػؿ  فقػرة  مػف  فقػرات   االختبػار،    تقسػيـ تػـ   
الطػبلبإلػى    مجمػكعتيف،     المجمكعػة    األكلػى    كضػمت عميػا   الطػبلب    الػذيف  حصػمكاعمػى     أعمػى    

الػدرجات  فػي  االختبػار،    كالمجمكعػة    كضػمت دنيػا الثانيػة   الطػبلبالػذيف     حصػمكا   عمػى  أدنػى   
الدرجات  عمى  االختبار،    كيرل  العمماء  أف  معامؿ  التمييػز  يجػب   أال  يقػؿ  عػف  كممػا كأنػو(0.25)  

ارتفعمعامؿالتمييػزعػف      ذلػؾ  كممػا  كانػت  أفضػؿ)الزيػكد     كعميػاف،  كيتضػح،1998:171)  مػف   
الجػدكؿ   أف (4.12)  درجػة  صػعكبة  فقػرات   االختبػار    تراكحػت     بػيف)  بمتكسػط( 0.80–0.40   
قػدره) كأف،(0.59 درجػة  تمييػز  فقػرات   االختبػار    تراكحػت     بػيف  بمتكسػط (0.33- 0.78)   قػدره  

(،ممػا0.45) يشػير   إلػى  أف  جميػع  فقػرات   االختبػار    تقػع  ضػمف  المسػتكل    المقبػكؿلمعػامبلت      
الصعكبة  كالتمييز،كعميوتـقبكؿجميعفقراتاالختبار.            
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                       مقياس االستطالع العممي :

اتبعتالباحثةالخطكاتالتاليةعندتصميـمقياساالستطبلعالعممي:               
:                اليدؼ مف المقياس -

ىدؼا لمقياساليقياسمدماالستطبلعالعمميلدمطالباتالصؼالتاسع.                  
 :                                تحديد ابعاد مقياس االستطالع العممي -

بعداالطبلععمىاألدبياتالتربكيةكالدراساتالسابقةتـالتكصػؿإلػىأبعػادمقيػاساالسػتطبلع                          
العمميكالتيتحددتفيثبلثةأبعادكىي:          

االىتماـبالمكضكعاتالمرتب .1       طةبالنباتات . 
الرغبةفياالطبلععميالمكضكعاتالعممية. .2             
المشاركةفيالفعالياتالعمميةالمنيجية .3     البلمنيجيةك  . 

:                   صياغة فقرات المقياس -

كضعتالباحثة   فقرةتحسػبانلمػاقػديحػذؼمنيػاعنػدعرضػياعمػىالمحكمػيفأك 25              ن   
حسابالصدؽكبعدالتحكيـأشارالمحكمكفإلىحذؼفقرتاف                ليصبحالمقياس   فقرةانظػر 23   

إلػػىممحػػؽرقػػـ)    تتكػػكفالفقػػرةالكاحػػدةمػػفعبػػارةكأماميػػا،(6            بػػدائؿحسػػبمقيػػاسليكػػرت 5        
الخماسػػيكأعطػػيلكػػؿفقػػرةكزفمػػدرجحسػػبجػػدكؿ                   كتػػـتطبيػػؽالمقيػػاسعمػػىعينػػة((4.13      

استطبلعيةمككنةمف      طالبةلمتأكداألكليمفمناسبتولطالباتالصؼالتاسع35           األساسي    . 
 جدكؿ يكضح كزف مدرج كفؽ مقياس ليكرت الخماسي: (4.13جدكؿ )

 أعارض بشدة أعارض غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة +

 5 4 3 2 1 -الدرجة 

كبذلؾتنحصردرجاتأفػرادعينػةالدراسػةمػابػيف)            درجػة(115–23 كالممحػؽرقػـ،   
(يكضحالمقياسفيص6)      .كرتوالنيائية


:انظرممحؽرقـ)                   كضح تعميمات المقياس -     5). 
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 :                        عرض المقياس عمي المحكميف -

تػػػـعػػػرضالمقيػػػاسعمػػػىعػػػددمػػػفالمحكمػػػيفالمتخصصػػػيفكالممحػػػؽرقػػػـ)                     (يبػػػيف1  
عضاءالتحكيـأ  . 

   :              صدؽ المقياس -

كيقصػػدبصػػدؽالمقيػػػاس:أفتقػػيسفقػػػراتالمقيػػاسمػػػاكضػػعتلقياسػػػوكقامػػتالب                 احثػػػة 
بالتأكدمفصدؽالمقياسبطريقيتف:        

:            صدؽ المحكميف .1

تػػػـعػػػرضالمقيػػػاسفػػػيصػػػكرتواالكليػػػةعمػػػيمجمكعػػػةمػػػفاسػػػتاذةجػػػامعييفانظػػػر                        
الممحػػػؽرقػػػـ)   (حيػػػثقػػػامكابإبػػػداءآرائيػػػـكمبلحظػػػاتيـحػػػكؿمناسػػػبةفقػػػراتالمقيػػػاس1                  كمػػػدم،  

انتمػػاءالفقػػراتلممقيػػاس    كػػذلؾكضػػكحصػػياغتياالمغكيػػة،ك       كفػػيضػػكءتمػػؾاآلراءتػػـاسػػتبعاد       
بعضالفقراتكتعديؿبعضيااآلخرليصبحعددفقراتالمقياس)               (فقرة23 . 

                     صدؽ االتساؽ الداخمي :  . 2

جػػػػرلالتحقػػػػؽمػػػػفصػػػػدؽاالتسػػػػاؽالػػػػداخميلمميقػػػػاسبتطبيػػػػؽالمقيػػػػاسعمػػػػيعينػػػػة                           
اسػػتطبلعيةمككنػػة)     (طالبػػة35 كتػػـحسػػابمعامػػؿارتبػػاطبيرسػػكفبػػيفكػػؿفقػػرةمػػ،                ففقػػرات  

المقياس درجةالمجاؿلممقياسالذمتنتمياليوكذلؾباستخداـالبرنامجاالحصائي)ك                SPSS) 
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 معامالت االرتباط لكؿ فقرة مف فقرات مع درجة المجاؿ الذم تنتمي إليو :(4.14)جدكؿ 
 

# 
 معامؿ أبعاد المقياس

 تات.   ن                                    أكال / االىتماـ بالمكضكعات المرتبطة بالنبا االرتباط
 **0.597 أىتـبجمعالمعمكماتحكؿالنباتات. 1
أتابعالبرامجالتمفزيكنيةالخاصةبالنباتاتكتركيبياككيفية 2

 زراعتيا.
0.784** 

بيا 3 تشدنيالمناقشةمعزمبلئيحكؿاآلليةالتييقـك
 المزارعكفلتسحيفثمارىـ.

0.462** 

دمةفيزراعةأطرحأسئمةعفالتقنياتالحديثةالمستخ 4
 النباتاتالزىرية.

0.729** 

أتعرؼعمىالمكاقعااللكتركنيةالتيممكفأفتفيدنيفي 5
 تحديثمعمكماتيعفالنباتات.

0.871** 

 *0.352 تثيربعضالظكاىرالتيتحدثلمنباتاتانتباىيكتفكرم. 6
أتعرؼعمىآليةعمؿالدفيئاتالزراعيةكطرؽتنمية 7

 النباتات.
0.507** 

      ن                                        ثانيا / الرغبة في االطالع عمى المكضكعات العممية.
يستيكينيمتابعةآخرالتطكراتكاالكتشافاتالعمميةحكؿ 1

 **0.872 مممكةالنباتات.

لدمدافعاقكيالمعرفةاألفكارالعمميةالمستخدمةفيبعض 2       ن ن 
 التجاربعمىالنباتاتالتيلـيسبؽليسماعيا.

0.459** 

 *0.423 بعاالنجازاتالعمميةحكؿاكتشاؼاليرمكناتالنباتية.أتت 3
 **0.752 أتابععمـتصنيؼالنباتاتمتابعةمستمرةكجادة. 4
أناقشمعممتيحكؿمعمكماتقمتبالبحثعنيامف 5

 مصادرمكثكقة.
0.352* 

أرغببالقراءةعمىنطاؽكاسعمفالكتابالمدرسيحكؿ 6
 *0.380 جتياكانكاعيا.تركيبالنباتاتكأنس

      ن                                                   ثالثا / المشاركة في الفعاليات العممية المنيجية كالالمنيجية
بتصنيفيا 1 أجمععيناتالنباتاتذاتاألشكاؿالمختمفةكأقـك

بناءاعمىخصائصمعينة.     ن  
0.345* 

أستمتعبمشاىدةالتجاربالعمميةالتيتجرلعمىالنباتات 2
 الزىرية.

0.345* 

 **0.71 رائحالمجيريةلؤلنسجةالنباتيةالمختمفة.أحضرالش 3
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# 
 معامؿ أبعاد المقياس

 تات.   ن                                    أكال / االىتماـ بالمكضكعات المرتبطة بالنبا االرتباط
أستخدـالمختبراتالعمميةكأتعرؼعمىآليةعمؿمختمؼ 4

 األجيزة.
0.602** 

 **0.711 أدعكلممشاركةباألنديةالعمميةالداعمةلبلستطبلعالعممي. 5
بالزياراتالميدانةلحقكؿالنباتاتكالمختبراتالتيتيتـ 6 أقـك

 ةالنباتية.بالثرك
0.718** 

أككفالمجمكعاتااللكتركنيةالتيتختصبالمستحدثات 7
 العمميةحكؿعكالـالنباتات.

0.678** 

أشارؾبمكاضيععمميةتتعمؽبالنباتاتفياإلذاعة 8
 المدرسية.

0.695** 

أتابعالظكاىرالغريبةالتيتحدثفيالبيئةلمتعرؼعمى 9
 **0.595 أسرارىا.

 *0.390 ثحكؿالنظاـالزراعيكمككناتو.أبح 10
  0.05)*( دالة عند مستكل داللة  ،   0.01)**( دالة عند مستكل داللة
 ( الجدكلية عند مستكل داللة )ر( 05.0قيمة تساكم )(0.325). 
 ( الجدكلية عند مستكل داللة )ر( 01.0قيمة تساكم )(0.418.) 

تضحمفالجدكؿ)ي      (السابؽأفجميعالفقراتدالةاحصائيانعنػدمسػتكمداللػة4.14     ن         

كلمتأكدمفاالتساؽالداخميألبعادالمقيػاستػـحسػابمعػامبلتاالرتبػاطبػيفابعػاد.(0.05)                   
المقياسمعالدرجةالكميةكماىكمكضحفيجدكؿرقـ)             4.15:)

 

 معامالت ارتباط مع الدرجة الكميةكؿ بعد مف أبعاد المقياس (: 4.15جدكؿ )

 معامؿ االرتباط البعد #
 **0.763 االىتماـبالمكضكعاتالمرتبطةبالنباتات .1
 **0.612 الرغبةفياالطبلععمىالمكضكعاتالعممية .2
 **0.810 المشاركةفيالفعالياتالعمميةالمنيجيةكالبلمنيجية .3



يتضػػحمػػفالجػػدكؿالسػػابؽافجميػػ           عاألبعػػادتػػرتبطبالدرجػػةالكميػػةلممقيػػاسارتباطػػاذا         
داللػػػةاحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكمداللػػػة)         (كىػػػذايؤكػػػدافالمقيػػػاسيتمتػػػعبدرجػػػةعاليػػػةمػػػف0.01               

االتساؽالداخمي     .
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               ثبات المقياس : -

أجػرتالباحثػةخطػكاتالتأكػدمػػفثبػاتالمقيػاسكذلػؾبعػػدتطبيقيػاعمػيأفػرادالعينػػة                     
االستطبلع     يةبطريقتيفكىماالتجزئةكمعامؿألفاكركنباخ          .

                        طريقة التجزئة النصفية :  . 1

تػػػػـاسػػػػتخداـدرجػػػػاتالعينػػػػةاالسػػػػتطبلعيةلحسػػػػابثبػػػػاتالمقيػػػػاسبطريقػػػػةالتجزئػػػػة                       
النصػػػفية حيػػػثقامػػػتالباحثػػػةبتجزئػػػةالمقيػػػاسإلػػػىنصػػػفيف،             الفقػػػراتالفرديػػػةمقابػػػؿالفقػػػرات،          

الزكجيةلكػؿمجػاؿمػفمجػاالتالمقيػا          كذلػؾبحسػابمعامػؿاالرتبػاطجتمػافبػيفالنصػفيف،س               
كالجدكؿالتالييكضح)       4.16) 

 
 نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات مقياس االستطالع :(4.16جدكؿ )

 معامؿ الثبات عدد الفقرات البياف

 0.560 23 مقياس االتجاه
 

يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿالسػػػابؽأفمعامػػػؿالثبػػػاتالكمػػػي)               (كىػػػ0.560  ذايػػػدؿعمػػػياف     
المقياسيتمتعبدرجةمفالثباتتطمئفالباحثةاليتطبيقياعميعينةالدراسة               .

                     طريقة ألفا كركنباخ :  . 2

اسػػتخدمتالباحثػػةطريقػػةأخػػرممػػفطػػرؽحسػػابالثبػػاتكىػػيطريقػػةألفػػاكركنبػػاخ،                        
كذلؾاليجادمعامؿثباتالمقيػاسحيػثحصػمتعمػيقيمػةمعامػؿألفػالممقيػاسككػؿكال                    جػدكؿ  

(يكضحذلؾ:4.17)     
 معامؿ الثبات لممقياس باستخداـ ألفا كركنباخ: (4.17جدكؿ )

 معامؿ ألفا كركنباخ عدد الفقرات البياف

 0.827 23 مقياس االتجاه

يتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿالسػػػابؽأفمعامػػػؿالثبػػػاتالكمػػػي)               (كىػػػذايػػػدؿعمػػػياف0.827       
المقيػػاسيتمتػػعبدرجػػةعاليػػةمػػفالثبػػاتتطمػػئفالب          احثػػةالػػيتطبيقيػػاعمػػيعينػػةالدراسػػةكيعنػػي           

ذلػػػؾأفىػػػذهاالداةلػػػكاعيػػػدتطبيقيػػػاعمػػػيافػػػرادالدراسػػػةأنفسػػػيـأكثػػػرمػػػفمػػػرةلكانػػػتالنتػػػائج                        
مطابقةبشكؿكامؿتقريباكيطمؽعمينتائجيابأنياثابتة.           
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 :       التجريب    بدء    قبؿ          المتغيرات    ضبط

ػا نحرصن  مػف  الباحثػة  عمػى  سػبلمة  النتػائج،  نكتجنبنػا  لآلثػار   التػي  تػنجـ قػد  عػف  بعػض    
المتغيراتالدخيمػة   عمػى  التجربػة،   طريقػة تتبنػ فقػد  المجمػكعتيف     التجريبيػة   كالضػابطة   )أبػك  عػبلـ،  

1998   ـ،ص 71 كفي ( ضكء  ىاتيف  المجمكعتيف    مػتقا  الباحثػ  بػالتحقؽ ة  مػف  ضػبط  المتغيػرات    
يمي كما :

                        يارات التفكير التأممي :                 االختبار القبمي لم   في         كالضابطة          التجريبية           المجمكعتيف      تكافؤ  . 1

لمتحقؽ  مف  تكافؤ  المجمكعتيف    في  االختبار    القبمي  متقا  الباحثة  باسػتخداـاختبػار"ت"      
لعينتػػيفمسػػتقمتيفلممقارنػػةبػػيفمتكسػػطدرجػػاتالطػػبلبفػػيالمجمكعػػةالضػػابطة                    بػػيفمتكسػػطك    

درجاتالطبلبفيالمجمكعةالتجريبيةفكانتالنتائجكمايكضحياالجدكؿ)                  4.18.)
 

نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة : (4.18جدكؿ )
 كالتجريبية في االختبار القبمي لمميارات التفكير التأممي

 مستكل الداللة tقيمة  االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد المجمكعة الميارة

 الرؤية البصرية
 1.194 2.27 37 الضابطة

1.348 0.182 
 1.272 2.65 40 التجريبية

 الكشؼ عف المغالطات
 1.058 1.78 37 الضابطة

1.523 0.086 
 1.005 1.38 40 التجريبية

 إعطاء تفسيرات مقنعة
 1.652 3.22 37 الضابطة

0.916 0.363 
 1.374 2.90 40 التجريبية

 الكصكؿ إلى االستنتاجات
 1.257 2.41 37 الضابطة

1.489 0.141 
 1.132 2.00 40 التجريبية

 حمكؿ مقترحة
 1.070 1.46 37 الضابطة

0.145 0.885 
 1.010 1.43 40 التجريبية

الدرجة الكمية الختبار 
 ميارات التفكير التأممي

 4.004 10.51 37 الضابطة
0.196 0.845 

 3.309 10.35 40 التجريبية
  1.671         ( تساكم                عند مستكل داللة )  ك   75                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية    

  2.390          ( تساكم                  كعند مستكل داللة )  75                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية   



05.0

01.0
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يتبػػيفمػػفالجػػدكؿ)      (أفالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالقبمػػيالختبػػارميػػارات4.18                 
التفكيرالتأمميلمعينةالتجريبيةيساكم)       (كالمتكسطالحسابيفيالتطبيؽ10.35          القبميالختبار    

الميػػػاراتلمعينػػػةالضػػػابطةيسػػػاكم)         أفقيمػػػة)ك(10.51  T(المحسػػػكبةكالتػػػيتسػػػاكم)         0.196)
كىػػيأقػػؿمػػفقيمػػػة)      T(الجدكليػػةالتػػيتسػػاكم)      (عنػػػددرجػػةحريػػة1.671     كمسػػتكلداللػػػة75    

(05.0ممػػػايػػػدلؿعمػػػىعػػػدـكجػػػكدفػػػركؽذاتإحصػػػائيةبػػػيفمتكسػػػطاتالمج،)                      مػػػػكعتيف  
الضػػػابطةكالتجريبيػػػةفػػػياالختبػػػارالقبمػػػيكبالتػػػاليتكػػػكفالباحثػػػةقػػػدتحققػػػتمػػػفشػػػرطتكػػػافؤ                               

المجمكعتيففياالختبارالقبمي.        

كمػػػاكيتبػػػيفلمباحثػػػةمػػػفخػػػبلؿالجػػػدكؿ)              (افمتكسػػػطالحسػػػابيلميػػػارة)الرؤيػػػة4.18          
البصرية(فيالتطبيؽالقبميالختبارمياراتالتفكيرالتأمميلمعين             ةالتجريبية)  (كالمتكسط2.65    

الحسابيفيالتطبيػؽالقبمػيالختبػارالميػاراتلمعينػةالضػابطةيسػاكم)                  (كافقيمػة)2.27   T) 
المحسكبةاقؿمفالجدكليةعنددرجةحرية           كمستكلداللة)75    05.0).

كماكيتبيفلمباحثةمفخبلؿالجدكؿ)          (افمتكسطالحسابيلمي4.18       ارة)الكشؼعػف     
المغالطػػػػات(فػػػػيالتطبيػػػػؽالقبمػػػػيالختبػػػػارميػػػػاراتالتفكيػػػػرالتػػػػأمميلمعينػػػػةالتجريبيػػػػة)                        1.38)

كالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالقبمػػيالختبػػارالميػػاراتلمعينػػةالضػػابطةيسػػاكم)                     (كاف1.78  
المحسكبةاقؿمفالجدكليةعنددرجةحرية (Tقيمة)           كمستكلداللة)75    05.0).

كمػػػاكيتبػػػيفلمباحثػػػةمػػػفخػػػبلؿالجػػػدكؿ)             (افمتكسػػػطالحسػػػابيلميػػػارة)اعطػػػاء4.18           
تفسػػيراتمقنعػػة(فػػيالتطبيػػؽالقبمػػيالختبػػارميػػاراتالتفكيػػرالتػػأمميلمعينػػةالتجريبيػػة)                  2.90)

كالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالقبمػػيالختبػػارالميػػاراتلمعينػػةالضػػابطةيسػػاكم)                     كاف(3.22 
المحسكبةاقؿمفالجدكليةعنددرجةحرية (Tقيمة)           كمستكلداللة)75    05.0).

كمػػاكيتبػػيفلمباحثػػةمػػفخػػبلؿالجػػدكؿ)            (افمتكسػػطالحسػػابيلميػػارة)الكصػػكؿ4.18             
الياالستنتاجات(فيالتطبيؽالقبميالختبػارميػاراتالتفكيػرالتػأمميلمعينػةالتجريبيػة)                   2.00)

كالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالقبمػػيالختبػػارالميػػاراتلمعينػػةالضػػابطةيسػػاكم)                     (كاف2.41  
المحسكبةاقؿمفالجدكليةعنددرجةحرية (Tقيمة)           كمستكلداللة)75    05.0).

كمػػػاكيتبػػػيفلمباحثػػػةمػػػفخػػػبلؿالجػػػدكؿ)              (أفمتكسػػػطالحسػػػابيلميػػػارة)حمػػػكؿ4.18            
قترحة(فيالتطبيؽالقبميالختبارمياراتالتفكيرالتأمميلمعينػةالتجريبيػة)م              (كالمتكسػط1.43    

الحسابيفيالتطبيػؽالقبمػيالختبػارالميػاراتلمعينػةالضػابطةيسػاكم)                  (كافقيمػة)1.46   T) 
المحسكبةاقؿمفالجدكليةعنددرجةحرية           كمستكلداللة)75    05.0).
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ممػػػاسػػػبؽيػػػدلؿ     عمػػػى عػػػدـكجػػػكدفػػػركؽذاتإحصػػػائيةبػػػيفمتكسػػػطاتالمجمػػػكعتيف                   
الضػػػابطةكالتجريبيػػػةفػػػياالختبػػػارالقبمػػػيكبالتػػػاليتكػػػكفالباحثػػػةقػػػدتحققػػػتمػػػفشػػػرطتكػػػافؤ                               

المجمكعتيففياالختبارالقبمي.        
                       مقياس االستطالع العممي :   في         كالضابطة          التجريبية           المجمكعتيف      تكافؤ

لمتحقؽ  مف  تكافؤ  المجمكعتيف    في  مقياساالستطبلع       قامػت   الباحثػة  باسػتخداـاختبػار     
"ت"لعينتػػػيفمسػػػتقمتيفلممقارنػػػةبػػػيفمتكسػػػطدرجػػػاتالطالبػػػاتفػػػيالمجمكعػػػةالضػػػابطة                        بػػػيفك 
متكسطدرجاتالطالباتفيالمجمكعةالتجريبيةفكانتالنتائجكمايكضحياالجدكؿ)                    4.19.)

بار )ت( لممقارنة بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة نتائج اخت: (4.19جدكؿ )ال
 كالتجريبية في المقياس

 مستكل الداللة tقيمة  االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد المجمكعة البعد

 األكؿ
 5.477 21.05 37 الضابطة

0.663 0.119 
 3.997 21.78 40 التجريبية

 الثاني
 4.501 15.84 37 الضابطة

1.109 0.271 
 3.630 16.73 40 التجريبية

 الثالث
 4.779 24.14 37 الضابطة

0.057 0.954 
 4.405 24.08 40 التجريبية

 الدرجة الكمية لممقياس
 10.953 61.03 37 الضابطة

0.671 0.504 
 9.282 62.59 40 التجريبية

  1.671         ( تساكم                 كعند مستكل داللة )  75                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية    .  

  2.390        ( تساكم                  كعند مستكل داللة )  75                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية  .  

يتضػػحمػػفالجػػدكؿ)       (عػػدـكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتكمداللػػة4.19               
(بيفطالبػاتالمجمكعػةالضػابطة)        طالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػةفػيأبعػادالمقيػاسك         

كالدرجةالكمي ةلممقياسكعميوفإفالمجمكعتيفمتكافئ      تاففيمقياساالستطبلعالعممي         .
قامتالباحثةبمتابعةتدريسالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةبنفسيا.المعمـ:  .2

جميع15-13أفجميعالطبلبفينفسالعمر)تبلحظالباحثةالعمر:  .3 (عاـ،حيثإف        
الطالباتىفطالباتالصؼالتاسعاألساسي.

تككفالجنس:  .4 لقدتـتطبيؽاالختبارفيىذهالدراسةعمىالطالباتاإلناثفقط،كبيذا
 الباحثةقدثبتتمتغيرالجنسفيىذهالدراسة.

05.0

01.0

05.0
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المتغيركذلؾمفخبلؿالمستكم االقتصادم كاالجتماعي:  .5 حاكلتالباحثةأفتثبتىذا
نأخذىالعينةالدراسةمفمنطقةكاحدةيتساكلفيياتقريبا            الكضعاالقتصادمكاالجتماعي،

كىكماأبرزتوكشكؼاألحكاؿالمدرسية.
 

 :الختبار ميارات التفكير التأممي كمقياس االستطالع التعقيب عمى ضبط التطبيؽ القبمي 

يتضحلمباحثأنوالتكجدفركؽذاتألدكاتالدراسةضكءنتائجالضبطالقبميكفي
بيةكالمجمكعةالضابطةفيالمتغيراتالمكضحةأعبلهأمالتجريةداللةإحصائيةبيفالمجمكع

ئفالباحثلتطبيؽأدكاتالدراسة.فيتمؾالمتغيراتكىذابدكرهيطمافأفالمجمكعتيفمتكافئت

مكاد الدراسة 

دليؿالمعمـكأكراؽعمؿكفؽنمكذجدرايفر. .1

 .المادةالتعميميةالمعدةكفؽنمكذجدرايفر .2
 إعداد دليؿ المعمـ 

)النباتالزىرمي فيتدريسكحدة العامة العمكـ معمـ لمساعدة دليؿالمعمـ يدؼإعداد
نمكذج باستخداـ الثاني( )الفصؿ األساسي التاسع لمصؼ العامة العمكـ كتاب مف كتركيبو(

درايفر نمكذجدرايفركفؽخطكاتتنفيذةحيثقامتالباحث، العمميةباستخداـ المادة بتصميـ
(.7المكضحممحؽرقـ)ىذاالنمكذج

 خطكات الدراسة :
إحضاربعضالدراساتكالبحكثالسابقةكالمراجعذاتالصمةبنمكذجدرايفركميارات .1

برازمايمكفاالستفادةمنوفيىذهالدراسةكالتفكيرالتأممي االستطبلعالعمميكا                  .

كيرالتأمميالمكجكدةتحميؿمحتكللمكحدةالمرادإجراءالدراسةعميياكتحديدمياراتالتف .2
المرادتنميتيالطالباتالصؼالتاسعاألساسي .فيكتابالعمـك

خبلؿ .3 كمف المحكميف مف مجمكعة عمى عرضو خبلؿ التحميؿ كثبات حسابصدؽ
معادلةىكلستيكىناالتحميؿأداةمساعدةفيالدراسةالستخراجمياراتالتفكيرالتأممي

 .المتضمنةفيالكحدةالدراسية

كمفثـالتأكدمفصدؽاالختبارعفطريؽ(كالمقياس،االختبار)إعدادأدكاتالدراسة .4
معادلة خبلؿ مف ثباتو مف كالتأكد الداخمي اإلتساؽ كحساب المحكميف صدؽ
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النصفية كالتجزئية ككدررتشاردسكف طريؽ، عف المقياس صدؽ مف التأكد ثـ كمف
 .ثباتوباستخداـكركنباخألفاالمحكيفكاالتساؽالداخميأيضاكالتأكدمف

تطبيؽأدكاتالدراسةقبمياعمىطالباتالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطة .5            ن      . 

تـتدريسالمجمكعةالتجريبيةباستخداـنمكذجدرايفرأماالمجمكعةالضابطةتـتدريسيا .6
 .بالطريقةالتقميدية

تطبيؽادكاتالدراسةبعدياعمىطالباتالمجمكعةالتجريبي .7        ن       .ةكالضابطة

 .رصدالدرجاتكاستخداـاألسمكباالحصائيالمناسبالختبارصحةالفركض .8

 .الحصكؿعمىالنتائجكتفسيرىا .9

 .تقديـالتكصياتكالمقترحات .10

 حصائية المستخدمة : اإلالمعالجات 
ك الدراسة أسئمة عف معالجتيالئلجابة الحاسكبثـ البياناتفي تخزيف تـ فرضياتيا

كالت كتحميميا اإلحصائية الرزمة برنامج باستخداـ لمنتائج اإلنسانيةSPSS)كصؿ لمعمكـ  )
 الباحثةفييامجمكعةمفاألساليباإلحصائيةالمناسبةعمىالنحكالتالي:تكاستخدم

 : االختبار كثبات صدؽ مف التحقؽ في المستخدمة اإلحصائية األساليب - أ

معامؿ - الصعكبة   لحساب    درجة  صعكبة  كؿ  فقرة  مف  فقر  ات االختبار    . 

معامؿ - التمييز  لحساب    تمييز  الفقرات   بيف  المجمكعات     .كالدنيا العميا 

 .الداخمي االتساؽ صدؽ عف لمكشؼ :بيرسكف االرتباط معامؿ -

 .النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب :سبيرمافبركاف معادلة -

 .االختبار ثبات إليجاد : 02 سكف ريتشارد ككدر معامؿ -

 .ابالثباتلممقياسمعامؿجتماف:لحس -

 :الدراسة أسئمة عف اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب - ب

اختبارت -    (t-test) :لعينتيفمستقمتيف   لمفركؽ  بيف  متكسطي     عينتيف  مستقمتيف   الختبار  
صحةالفركضالمتعمق   بالفركؽبيفالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةبعدالتطبيؽة             .

ايجادحجـاألثر -     . 
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 : الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كتفسيرىا

ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمى                                                أثر تكظيؼ نمكذج درايفػر فػي تنميػة ميػارات 
ميارةالرؤيةالبصرية،الكشؼعفالمغالطات،الكصكؿإلػىاالسػتنتاجات،                  التفكير التأممي  )                   
إعطػػاءتفسػػيراتم     قنعػػة،كضػػعحمػػكؿمقترحػػةلممشػػكبلتالعمميػػة                              االسػػتطالع العممػػي فػػي   ك    (

بكحػدةالنبػاتالزىػرم  ،                                          مادة العمكـ لػدل طالبػات الصػؼ التاسػع األساسػي      تركيبػومػفك   
منياجالعمػكـلمصػؼالتاسػعاألساسػي          كقامػتالباحثػةبإعػدادأدكاتالدراسػةكتطبيقيػاثػـجمػع،              

نالبيانػاتكتحميميػػاتحمػػيبلنإحصػػائيان  ن      ،باسػػتخداـالبرنػػامجاإلحصػػائي        Statistical Package 

For Social Science _ SPSS))،لمحصكؿعمىالنتائجبحسػبأسػئمةالدراسػةكفرضػياتيا                
كالتييمكفتكضيحياكمناقشتياكمايمي:        

 

    ن                                            أكال  : النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا : 

مػػااإلطػػارالعػػاـ                        نػػص السػػؤاؿ عمػػي مػػا يمػػي :      لنمػػكذجدرايفػػر؟"     لئلجابػػةعػػفىػػذا       
السػػؤاؿقامػػتالباحثػػةبػػالرجكعالػػيالمراجػػعالحديثػػةمػػفاألدبالتربػػكمكالدراسػػاتالسػػابقةالتػػي                          

تناكلتنمكذجدرايفركدراسة        الغمرم  (2015   دراسةعبدالمطيؼ،( ـ     (2011   دراسػةمحػي  ، (ـ    
ناصر  (2010   دراسةحسيف  ، (ـ     (2009     .(ـ

حيثقامتالباحثةبت   عريؼىذاالنمكذجكمايمي:      

:بأنوإطارتنظيميلمجمكعةمفالخطكاتالتيينتقؿفيياالمتعمـمفنمكذج درايفر
عمىالمكاقؼ كتطبيقيا عادةصياغتيا ظياراألفكاركا بالتكجيوكا إلىأخرلكالتيتبدأ خطكة                            

.التفكيرالتأمميالجديدةإلىعمميةالمراجعةاألخيرةكيدرؾالمتعمـمفخبللياميارات

كأثنػػػاءاالطػػػبلععمػػػيالدراسػػػاتالسػػػابقة          األدبالتربػػػكماسػػػتفادتالباحثػػػةبإعػػػداددليػػػؿك            
المعمـثـعرضوعميمجمكعةمفالخبراء           ك المختصيففيمجاؿالمناىجكطرؽتػدريسالعمػـك              

ضػافةمػا بداءالرأمفيػوكحػذؼمػايجػبحذفػوكا  كذلؾمفأجؿتقييموكتعديموكتنقيحوكا                        يػركف  
أفإضافتوضركرمكخرجبالصكرةالمكجكدةفيالممحؽرقـ)               (لنمكذجدرايفر7    .
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 عمقة بالسؤاؿ الثاني كتفسيرىا:     ن              ثانيا : النتائج المت

يمي  ما ميارات التفكير التأممي المتضمنة في كحدة    :   نصالسؤاؿعميما
 ؼ التاسع األساسي ؟ النبات الزىرم كتركيبو    المراد تنميتيا بمنياج العمـك لمص

كلئلجابةعفىذاالسؤاؿ،قامتالباحثةبإعدادقائمةمياراتالتفكيرالتأمميمفخبلؿ
كذلؾ المستيدفة الكحدة محتكل بتحميؿ قامت ثـ السابقة الدراسات بعض عمى إطبلعيا

 .((5.1(ككانتنتائجالتحميؿكمايكضحياالجدكؿرقـ2باستخداـأداةالتحميؿممحؽرقـ)
 الكزف النسبي لميارات التفكير التأممي المتضمنة محتكل كحدة النبات الزىرم كتركيبو: (5.1جدكؿ )

 المحتكل
  ميارات التفكير التأممي ككزنيا النسبي

 الرؤية البصرية
الكشؼ عف 

 المغالطات
إعطاء تفسيرات 

 مقنعة
الكصكؿ إلى 

 %100المجمكع   حمكؿ مقترحة االستنتاجات

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار 

الفصؿ 
 األكؿ

11 27.5% 1 11.1% 13 40% - - - - 25 23.8
% 

الفصؿ 
 الثاني

2460% 6 66.6% 23 54.7% 6 75% - - 59 56.2% 

الفصؿ 
 الثالث

5 12.5% 2 22.3% 6 14.3% 2 25% 6 100% 21 20% 

 %100 105 %5.7 6 %7.6 8 %40 42 %8.6 9 %38.1 40 المجمكع



أفميارةإعطاءتفسيراتمقنعةاحتمتالمرتبةاألكلىجيث5.1يتبيفلنامفالجدكؿ
بينما(%38.1)(يميياميارةالرؤيةالبصريةحيثكافكزنياالنسبي% 40بمغكزنياالنسبي)

ثـميارةالكصكؿإلى(%8.6)مرتبةالثالثةبكزفنسبياحتمتميارةالكشؼعفالمغالطاتال
( %5.7(ثـميارةإعطاءحمكؿمقترحةبكزفنسبي)%7.6 )االستنتاجاتبكزفنسبي

الثاني التأمميتركزتفيالفصؿ نبلحظأفمياراتالتفكير مفكمفالجدكؿأعبله
الدراسيةبكزفنسبي) كافالكزفالنسبيلمياراتيميوالفصؿاألكؿحيث( %56.2الكحدة

نسبتو( % 23.8التفكيرالتأمميفيذلؾالفصؿ) احتمتمياراتالتفكيرالتأمميما بينما
.مفالفصؿالثالث(20%)
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كيعزلالسببفيتركيزمياراتالتفكيرالتأمميفيالفصؿالثانيإلىكبرحجـالمادة
الفصؿحيثيشكؿالفص فيىذا المكجكدة مفحجـ%53.6ؿالثانيكزفنسبيالتعميمية

ثـالفصؿالثالثكالذميشكؿ%25يميوالفصؿاألكؿكالذميشكؿكزفنسبي،الكحدةالكمي
.%21.4كزفنسبي

كتؤكدالباحثةعمىأفمياراتالتفكيرالتأمميمتطمبأساسيكضركرميجبأفيمتمكيا
النباتالزىرمكتركيبوالتيتحتاجطبلبالصؼالتاسعاألساسيقبؿالشركعفيدراسةكحدة

إلىتفكيرعميؽلمكصكؿإلىحمكؿمنطقيةكبذلؾيتـاعتمادجميعمياراتالتفكيرالتأممي
 البصرية)التالية الرؤية مقنعة، تفسيرات إعطاء المغالطات، عف الكشؼ إلى، الكصكؿ

.لتككفمكضعلمدراسة(حمكؿمقترحة،االستنتاجات



 ئج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا :     ن       ثالثا : النتا
ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات نصالسؤاؿعمىمايمي"

؟الختبار ميارات التفكير التأممي التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم تيفطالبات المجمكع
نصعمي:الذميك"لبلجابةعفىذاالسؤاؿالبدمفالتحقؽمفالفرضاألكؿ

" يمي: بالسؤاؿعميما األكليالمتعمقة فركؽذاتداللةكتنصالفرضية التكجد
بيفمتكسطدرجاتالطالباتفيالمجمكعتيفالتجريبية  α≤0.05إحصائيةعندمستكل

."كالضابطةفيالتطبيؽالبعدمالختبارمياراتالتفكيرالتأممي

الختبػػػارىػػػذهالفرضػػػيةتػػػـاسػػػتخداـا       ختبػػػار) Tلعينتػػػيفمسػػػتقمتيفكذلػػػؾلممقارنػػػةبػػػيفمتكسػػػط)          
درجاتطالباتالمجمكعةالتجريبيةكمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعةالضابطةعمىاالختبار                         

البعدمفيكحدةالنباتالزىرمكتركيبوفكانتالنتائجكمايكضحياالجدكؿ)                 5.2)
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تكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف م :(5.2جدكؿ )
 كالتجريبية في االختبار البعدم لميارات التفكير التأممي

 المتكسط العدد المجمكعة الميارة
االنحراؼ 

 tقيمة  المعيارم
مستكل 

 الداللة

 الرؤية البصرية
 1.645 4.25 36 الضابطة

6.190 0.000 
 1.171 6.33 36 التجريبية

 1.444 3.17 36 الضابطة لمغالطاتالكشؼ عف ا
7.691 0.000 

 1.436 5.78 36 التجريبية
 1.935 6.50 36 الضابطة إعطاء تفسيرات مقنعة

5.278 0.000 
 1.420 8.61 36 التجريبية

 1.617 3.89 36 الضابطة الكصكؿ إلى االستنتاجات
3.678 0.000 

 1.166 5.11 36 التجريبية
ابطةالض حمكؿ مقترحة  36 2.17 0.878 

5.739 0.000 
 1.082 3.50 36 التجريبية

الدرجة الكمية الختبار 
 ميارات التفكير التأممي

 5.079 19.97 36 الضابطة
8.368 0.000 

 4.388 29.33 36 التجريبية
  1.944 ( تساكمكعند مستكل داللة ) 70قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية . 

 2.648( تساكم كعند مستكل داللة ) 70ية عند درجة حرية قيمة )ت( الجدكل . 
 

           ( التالي: 5.2                 يتبيف مف الجدكؿ )

كػػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدملمعينػػة                              بالنسػػبة لميػػارة الرؤيػػة البصػػرية:            
الضػػابطةيسػػاكم)     (كىػػكأقػػؿمػػفالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدملمعينػػةالتجريبيػػة4.25                  

الػػذميسػػاكم    (ككانػػتقيمػػػة"ت"المحسػػكبةتسػػاكم)6.33)          (كىػػػيأكبػػرمػػفقيمػػػة"ت"6.190        
الجدكليػػةكىػػذايعنػػيأنيػػادالػػةإحصػػائياعنػػد)        (أمتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػد0.01          

مسػتكلداللػة)    (بػيفمتكسػطيدرجػاتطالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػةكالمجمكعػةالضػػابطة0.05                    
فيميارةالرؤيةالبصريةفي      التطبيؽالبعدمالختبارالمياراتلصالحالمجمكعةالتجريبية              .

كػػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدم                                  بالنسػػبة لميػػارة الكشػػؼ عػػف المغالطػػات:            
لمعينػػػةالضػػػابطةيسػػػاكم)     (كىػػػكأقػػػؿمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػة3.17                  
التجريبيةالذميساكم)      (ككانتقيمة"ت"ا5.78   لمحسكبةتساكم)      (كىيأكبرمفقيمة7.691    

"ت"الجدكليػػةكىػػذايعنػػيأنيػػادالػػةإحصػػائياعنػػد)         (أمتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائية0.01         

05.0

01.0
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عنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة)      (بػػػػيفمتكسػػػػطيدرجػػػػاتطالبػػػػاتالمجمكعػػػػةالتجريبيػػػػةكالمجمكعػػػػة0.05                      
الضػػػابطةفػػػيميػػػارةالكشػػػؼعػػػفالمغالطػػػاتفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدمالخت                     بػػػارالميػػػاراتلصػػػالح      

المجمكعةالتجريبية    .
كػافالمتكسػػطالحسػابيفػيالتطبيػؽالبعػػدم                                    بالنسػبة لميػارة إعطػػاء تفسػيرات مقنعػة :            

لمعينػػػةالضػػػابطةيسػػػاكم)      (كىػػػكأقػػػؿمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػة6.50                     
التجريبيػػةالػػذميسػػاكم)      (ككانػػتقيمػػة"ت"المحسػػكبةتسػػاكم)8.61          (كىػػيأكبػػرمػػف5.278     

قيمػػػة"ت"الجدكليػػػةكىػػػذايعنػػػيأنيػػػادالػػػةإحصػػػائياعنػػػد)           (أمتكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػة0.01        
إحصػػػػائيةعنػػػػػدمسػػػػػتكلداللػػػػػة)         (بػػػػػيفمتكسػػػػطيدرجػػػػػاتطالبػػػػػاتالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػة0.05                  

كالمجمكعػػةالضػػابطةفػػيميػػارةاعطػػاءتفسػػيراتمقنعػػةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدمالختبػػارالميػػارات                         
صالحالمجمكعةالتجريبيةل     .

كافالمتكسطالحسابيفيالتطبيؽالبعدم                                      بالنسبة لميارة الكصكؿ الي االستنتاجات :           
لمعينػػػةالضػػػابطةيسػػػاكم)      (كىػػػكأقػػػؿمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػة3.89                     
التجريبيػػةالػػذميسػػاكم)      (ككانػػتقيمػػة"ت"المحسػػكبةتسػػاكم)5.11          (كىػػيأك3.678  بػػرمػػف   

قيمػػػة"ت"الجدكليػػػةكىػػػذايعنػػػيأنيػػػادالػػػةإحصػػػائياعنػػػد)           (أمتكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػة0.01        
إحصػػػػائيةعنػػػػػدمسػػػػػتكلداللػػػػػة)         (بػػػػػيفمتكسػػػػطيدرجػػػػػاتطالبػػػػػاتالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػة0.05                  

كالمجمكعةالضابطةفيميارةالكصكؿالياالستنتاجاتفيالتطبيؽالبعدمالختبػارالميػارات                         
لصالحالم  جمكعةالتجريبية   .

كػػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدم                                بالنسػػبة لميػػارة كضػػع حمػػكؿ مقترحػػة :            
لمعينػػػةالضػػػابطةيسػػػاكم)      (كىػػػكأقػػػؿمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػة2.17                     
التجريبيػػةالػػذميسػػاكم)      (ككانػػتقيمػػة"ت"المحسػػكبةتسػػاكم)3.50          (كىػػيأكبػػرمػػف5.739     

قيمػػػة"ت  "الجدكليػػػةكىػػػذايعنػػػيأنيػػػادالػػػةإحصػػػائياعنػػػد)         (أمتكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػة0.01        
إحصػػػػائيةعنػػػػػدمسػػػػػتكلداللػػػػػة)         (بػػػػػيفمتكسػػػػطيدرجػػػػػاتطالبػػػػػاتالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػة0.05                  

كالمجمكعػػةالضػػابطةفػػيميػػارةحمػػكؿالمقترحػػةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدمالختبػػارالميػػاراتلصػػالح                          
المجمكعةالتجريبية    .

كػػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدملمعينػػة                      لمدرجػػة الكميػػة لالختبػػار:         بالنسػػبة            
الضابطةيساكم)     (كىكأقؿمفالمتكسطالحسابيفيالتطبيػؽالبعػدملمعينػةالتجريبيػة19.97                 

الػػذميسػػاكم)    (ككانػػتقيمػػة"ت"المحسػػكبةتسػػاكم)29.33          (كىػػيأكبػػرمػػفقيمػػة"ت"8.368       
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الجدكليػػةكىػػذايعنػػيأنيػػا     دالػػةإحصػػائياعنػػد)   (أمتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػد0.01          
مسػتكلداللػة)    (بػيفمتكسػطيدرجػاتطالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػةكالمجمكعػةالضػػابطة0.05                    

فياختبارمياراتالتفكيرالتأمميفيالتطبيؽالبعدملصالحالمجمكعةالتجريبية                 .

كمػػفاألسػػبابالتػػيأدتالػػىتفػػكؽالمجمكعػػةا             لتجريبيػػةعمػػىالمجمكعػػةالضػػابطةأف          
ننمػػكذجدرايفػػريتػػيحفرصػػانتعم        ميػػةمناسػػبةألعضػػاءىػػذهالمجمكعػػةتػػؤدمإلػػىتنميػػةميػػاراتي              

التفكيرالتأمميالمختمفة،أيضايتضمفأبعادانكثيػرةكمتنكعػةفػيأنشػطتوالمختمفػةكالتػيتنمػي            ن      
ثقػػةالطالػػببنفسػػو،فيػػكإيجػػابيككاعفػػيىػػذاالنػػكعمػػفا              لػػتعمـ،يمكنػػوبالنتيجػػةحػػؿالكثيػػرمػػف      

إشػػكالياتالمكضػػكعكصػػعكباتو        كألفنمػػكذجدرايفػػرتقػػدـفيػػوالمػػادةبشػػكؿمػػنظـفػػيفعالياتػػو.            
المختمفة،ىذا  ينعكسذلؾعمىتنظيـفكرالطالب،فتنظيـاألفكاريؤدمك             بالضركرة   إلى  إتقاف   

المعمكمة لوكتنميةمياراتالتفكيرالتأمميلد المقدمة      .يو

 : حجـ التأثير لممتغير المستقؿ )نمكذج درايفر( عمى المتغير التابع (5.3جدكؿ )
 )ميارات التفكير التأممي(

 الميارات

       التطبيؽ القبمي 
53 =n 

 التطبيؽ البعدم
53  =n (قيمةT) 

 المحسكبة

 قيمة
2 

 قيمة
)(d 

 حجـ األثر
 المتكسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

         ن كبير جدا   8.38 0.946 24.775 4.388 29.33 2.694 9.67 الدرجة الكمية

  35                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية  ( 05.0                 كعند مستكل داللة تساكم )        2.032  .  
 35                     جدكلية عند درجة حرية            قيمة )ت( ال  ( 01.0                 كعند مستكل داللة تساكم )        2.728  .  

 

بػػيفمػػفالجػػدكؿ)يت      (أفقيمػػة)5.3  T(المحسػػكبةكالتػػيتسػػاكم)        (كىػػيأكبػػر24.775   
مفقيمة)ت(الجدكليةالتيتساكم)        عنددرجةحرية  ( 2.032   كمستكلداللػة)35    05.0،)

ممايدلؿعمىكجكدفركؽدالةإحصائيانفيتنميةمياراتالتفكيرالتأمميبكحدةالنبػاتالزىػرم          ن         
كتركيبػػػولػػػدلطالبػػػاتالصػػػؼالتاسػػػعفػػػياالختبػػػارالقبمػػػيكالبعػػػدملػػػدلطالبػػػاتالمجمكعػػػة                           

التجريبيةكلصالحاالختبارالبعدم.         
كفيمايتعمؽ بكحػدةالنبػاتالزىػرم                     تنميػة التفكيػر التػأممي                            بحجـ تأثير نمػكذج درايفػر فػي      

تركيبولدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي،تـحسابمربعإيتا)ك                 2(كقيمة) d،) 
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 (dقيمة )ك  (2(: الدرجات المرجعية )مستكيات التأثير( لمربع إيتا )5.4جدكؿ )

         ن كبير جدان      كبير      متكسط     صغير             درجة التأثير

 )           لمربع إيتا 
2)  0.20 0.50 0.80 1.0 

 0.01 0.06 0.14 0.20  (d )     قيمة 
 

كبمقارنةقيـمربعإيتا)   2(كقيمة) dالتيتعبػر)  عػفحجػـتػأثيرالفػركؽفػيالتجربػة         
حسبالجدكؿ     (معالجدكؿالمرجعينجدأفحجـالتأثيركبيرجدانفينتائجالتجربة.(5.4    ن             

نمكذجدرايفرفيتنميةميارات تناكلت التي الدراسات معنتائج النتيجة ىذه اتفقت كما
،(ـ2015الغمرم) دراسةك مجتمعاتيا،كعيناتيا، اختبلؼ كعمى التفكيرالتأمميأكغيرىا،

المطيؼ (ـ2011)دراسةعبد ناصر، استخداـ(ـ2010)دراسة نمكذج كأكدتعمىضركرة
نبدال درايفر مستكلتنميةميارات رفع في ساعد حيث االعتيادية، التعميـ طرؽ استخداـ مف 

.الطالبات لدل التفكيرالتأممي
 

      ن                                  رابعا : النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات السؤاؿعمىمايمي"نص

؟"التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس االستطالع العممي تيفطالبات المجمكع
التكجدفركؽالذمينصعمي:كلبلجابةعفىذاالسؤاؿالبدمفالتحقؽمفالفرضالثاني

بيفمتكسطدرجاتالطالباتفيالمجمكعتيفα≤0.05مستكلذاتداللةإحصائيةعند
.التجريبيةكالضابطةفيالتطبيؽالبعدملمقياساالستطبلعالعممي

( اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه بيفTالختبار لممقارنة كذلؾ مستقمتيف لعينتيف )
جمكعةالضابطةعمىالمطالباتالمجمكعةالتجريبيةكمتكسطدرجاتطالباتمتكسطدرجات

(.5.5المقياسالبعدمفيكحدةالنباتالزىرمكتركيبوفكانتالنتائجكمايكضحياالجدكؿ)
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نتائج اختبار )ت( لممقارنة بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة : (5.5جدكؿ )
 كالتجريبية في التطبيؽ البعدم لممقياس

 طالمتكس العدد المجمكعة البعد
االنحراؼ 

 tقيمة  المعيارم
مستكل 

 الداللة

 األكؿ
 5.207 20.03 36 الضابطة

5.619 0.000 
 4.221 26.31 36 التجريبية

 الثاني
 4.442 16.75 36 الضابطة

3.583 0.001 
 4.485 20.33 36 التجريبية

 الثالث
 6.381 22.53 36 الضابطة

2.880 0.005 
 9.097 27.86 36 التجريبية

 الدرجة الكمية لممقياس
 13.846 59.31 36 الضابطة

4.577 0.000 
 14.322 74.50 36 التجريبية

  1.944         ( تساكم                 كعند مستكل داللة )  70                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية  .  

  2.648       ( تساكم                 كعند مستكل داللة )  70                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية  .  
 

لتالي:(ا5.5كيتبيفمفالجدكؿ)
كػػػافالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػةالضػػػابطة                    بالنسػػػبة لمبعػػػد األكؿ :               

يسػػػاكم)   (كىػػػكأقػػػؿمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػةالتجريبيػػػةالػػػذم20.03                      
يسػػػػػاكم)   (ككانػػػػػتقيمػػػػػة"ت"المحسػػػػػكبةتسػػػػػاكم)26.31           (كىػػػػػيأكبػػػػػرمػػػػػفقيمػػػػػة"ت"5.619         

الجدكليػػةكىػػذايعنػػيأ    نيػػادالػػةإحصػػائياعنػػد)    (أمتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػد0.01          
مسػتكلداللػة)    (بػيفمتكسػطيدرجػاتطالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػةكالمجمكعػةالضػػابطة0.05                    

فيالبعداألكؿفيالتطبيؽالبعدملممقياسالعمميلصالحالمجمكعةالتجريبية                .
كػػافالمتكسػػطال                      بالنسػػبة لمبعػػد الثػػاني :     حسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدملمعينػػةالضػػابطة         
يسػػػاكم)   (كىػػػكأقػػػؿمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػةالتجريبيػػػةالػػػذم16.75                      
يسػػػػػاكم)   (ككانػػػػػتقيمػػػػػة"ت"المحسػػػػػكبةتسػػػػػاكم)20.33           (كىػػػػػيأكبػػػػػرمػػػػػفقيمػػػػػة"ت"3.583         

الجدكليػػةكىػػذايعنػػيأنيػػادالػػةإحصػػائياعنػػد)        (أمتكجػػدفػػركؽذات0.01      داللػػةإحصػػائيةعنػػد    
مسػتكلداللػة)    (بػيفمتكسػطيدرجػاتطالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػةكالمجمكعػةالضػػابطة0.05                    

فيالبعدالثانيفيالتطبيؽالبعدملممقياسالعمميلصالحالمجمكعةالتجريبية              .

05.0

01.0
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كػػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدملمعينػػةالضػػابطة                      بالنسػػبة لمبعػػد الثالػػث :              
يسػػػاكم   (كىػػػكأقػػػؿمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدملمعينػػػةالتجريبيػػػةالػػػذم22.53)                      

يسػػػػػاكم)   (ككانػػػػػتقيمػػػػػة"ت"المحسػػػػػكبةتسػػػػػاكم)27.86           (كىػػػػػيأكبػػػػػرمػػػػػفقيمػػػػػة"ت"2.880         
الجدكليػػةكىػػذايعنػػيأنيػػادالػػةإحصػػائياعنػػد)        (أمتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػد0.01          

مسػتكلداللػة)    (بػيفمت0.05 كسػطيدرجػاتطالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػةكالمجمكعػةالضػػابطة                  
فيالبعدالثالثفيالتطبيؽالبعدملممقياسالعمميلصالحالمجمكعةالتجريبية              .

كػػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػػدملمعينػػة                              بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس:            
الضابطةيساكم)     (كىكأقؿمفالمتكسطالحسابي59.31          فيالتطبيػؽالبعػدملمعينػةالتجريبيػة       

الػػذميسػػاكم)    (ككانػػتقيمػػة"ت"المحسػػكبةتسػػاكم)74.50          (كىػػيأكبػػرمػػفقيمػػة"ت"4.577       
الجدكليػػةكىػػذايعنػػيأنيػػادالػػةإحصػػائياعنػػد)        (أمتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػد0.01          

مسػتكلداللػة)    (بػيفمتكسػطيدرجػاتطالبػاتالمجمكعػةالتجريبيػ0.05              ةكالمجمكعػةالضػػابطة      
بمقياساالستطبلعالعممي       فيالتطبيؽالبعدملصالحالمجمكعةالتجريبية          .

كمفاألسبابالتيأدتالىتفكؽالمجمكعةالتجريبيةعمىالمجمكعةالضابطة                   :

اسػػتخداـنمػػكذجدرايفػػريؤكػػدعمػػىدافعيػػةالطالبػػاتنحػػكالػػتعمـكينمػػيلػػدييفاالسػػتطبلع  . 1                        
العممي .

اسػػتخداـن  . 2  مػػكذجدرايفػػربمػػايتضػػمنومػػفأنشػػطةفعالػػةكأجػػكاءتعميميػػةكفػػؽخطػػكاتمرتبػػة                    
أدلإلىتفاعؿالطالباتكالرغبةفياالستطبلعالعممي               . 

اسػتخداـنمػػكذجدرايفػػريؤكػػدعمػىالػػتعمـالتعػػاكني  . 3             بمػػايحتكيػومػػفمجمكعػػاتتعاكنيػػةفػػي،           
خطػػػكاتتنظيمػػػو     يجعػػػؿمكضػػػكعالػػػتعمـممتعػػػانكجػػػذابانكينمػػػيلػػػد،   ن  ن       لالطالبػػػاتالرغبػػػةفػػػي       
االستطبلعالعممي      . 

إعػػدادالمعممػػةألكراؽالعمػػؿسػػيؿالميمػػاتعمػػىالطالبػػاتكالتعامػػؿبسبلسػػةمػػعالمكاقػػؼ  . 4                         
المطركحة  . 

اسػػتخداـنمػػكذجدرايفػػربمراحمػػوالمختمفػػةكمػػفضػػمنيامرحمػػةإظيػػاراألفكػػاريتػػيحلممعممػػة  . 5                      
الكشػػؼعمػػايجػػكؿفػػيعقػػكؿالمتعممػػاتمػػفأفكػػاركمعمك                   مػػاتكىػػذايسػػيؿعمػػىالمعممػػة        

الكشػػؼعػػفنقػػاطالضػػعؼكتعزيػػزنقػػاطالقػػكةمػػفخػػبلؿالبحػػثكاالسػػتطبلعكاالستكشػػاؼ                              
كالغكصفيعكالـالمجيكؿمفقبؿالطالبات            . 
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مرحمػػةتطبيػػؽاألفكػػارفػػيخطػػكاتىػػذاالنمػػكذجأدتإلػػىعػػدـاكتفػػاءالطالبػػاتباسػػتقباؿ  . 6                      
المعمكمػػاتالبسػػيطةبػػؿأصػػبحاألمػػريتعػػد            لذلػػؾعػػفطريػػؽالبحػػثكالرغبػػةفػػياكتشػػاؼ             

المزيدحكؿالمعمكمةالمعطاةكتطبيؽذلؾعمىمكاقؼجديدة               .


 البعدم ك  (: حجـ التأثير في المقياس العممي في التطبيؽ القبمي5.6جدكؿ )

 مقياس

       التطبيؽ القبمي 
53 =n 

 التطبيؽ البعدم
53  =n (قيمةT) 

 المحسكبة

 قيمة
2 

 قيمة
)(d 

 حجـ األثر
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 1.38 0.321 4.072 14.322 74.50 9.053 61.78 الدرجة الكمية
         ن كبير جدا  

  53                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية    ( 05.0                 كعند مستكل داللة تساكم )        2.032  .  

  53                                قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية    ( 01.0                 كعند مستكل داللة تساكم )        2.728   .  



يتبيفمفالجدكؿ)     (أفقيمة)5.6 T(المحسكبةكالتػيتسػاكم)        (كىػيأكبػرمػف4.072     
قيمػػة)ت(الجدكليػػة    التػػيتسػػاكم)    (عنػػددرجػػةحريػػة2.032     كمسػػتكلداللػػة)35    05.0،)

ممايدلؿعمىكجكدفركؽدالةإحصائيانفيالمقياسالعمميبكحدةالنباتالزىػرمكتركيبػولػدل           ن         
طالبػػاتالصػػؼالتاسػػعفػػيالمقيػػاسالعممػػيالقبمػػيكالبعػػدملػػدلالمجمكعػػةالتجريبيػػةكلصػػالح                      

سالبعدم.طمبةالمقيا 
كفيمايتعمؽ تـحسابمربعإيتا)  ،                          بحجـ تأثير المقياس العممي     2(كقيمة) d،) 

 
 (dقيمة )ك  (2(: الدرجات المرجعية )مستكيات التأثير( لمربع إيتا )5.7جدكؿ )

         ن كبير جدان      كبير      متكسط  ر   صغي             درجة التأثير

 0.20 0.50 0.80 1.0  (2 )           لمربع إيتا 

 0.01 0.06 0.14 0.20  (d )     قيمة 
 

كبمقارنةقيـمربعإيتا)   2(كقيمة) dالتيتعبػرعػفحجػـتػأثيرالفػركؽفػيالتجربػة)            
حسب  الجدكؿ)   (معالجدكؿالمرجعينجدأفحجـالتأثيركبيرجدانفينتائجالتجربة.5.7    ن             
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كمػا اتفقػت  النتيجػة ىػذه  مػعنتػائج   الدراسػات    التاليػة:مثػؿدراسػة    الشػكبكي   (2015   ،(ـ
دراسػػةالبيػػاتي    (2013   دراسػػةالسػػراجكالمػػكلى)،(ـ         2013   دراسػػةالعػػاني)،(ـ    2012   دراسػػة،(ـ  
أبكجحجكح)     2012   دراسةعبدالمطيؼ،(ـ     (2011   دراسةيكنس)،(ـ    2009   (ـ

 

 التعميؽ العاـ عمى النتائج :
أظيرتالنتائجارتفاعانممحكظانفيالمتكسطالحسابيلدرجات .1         ن   ن      طالبات المجمكعػةالتجريبيػة     

فيالتطبيؽالبعدملبلختبار،ككذلؾكجكدفػركؽبػيفالتطبيقػيفالقبمػيكالبعػدملممجمكعػة                       
التجريبيةلصالح    البعدم،كىذامؤشػركاضػحعمػىفاعميػةنمػكذجدرايفػرفػيتنميػةميػارات                    

التفكيرالتأمميلدلطالباتالصؼالتاسعاالساسي             

التػػدريسكفقػػانلنمػػكذجدرايفػػريجعػػؿاالطالبػػاتيكتشػػففبأنفسػػيفكيطػػبقفمػػايتكصػػمفإليػػو .2                     ن   
مفمعارؼعمميةفيمكاقؼجديدة،ممايساعدعمىاكتشاؼالمعرفةبشك                ؿعمميسميـ.    

ارتفػػػاعمسػػػتكلاألداءالبعػػػدميشػػػيرإلػػػىإقبػػػاؿالطالبػػػاتعمػػػىمػػػاقػػػدـإلػػػييفمػػػفميػػػارات .3                       
شعرفأنيفبحاجةليا،كتفاعمفمعيا.       

تعػػػػاكفإدارةالمدرسػػػػة،كاىتماميػػػػابفكػػػػرةالدراسػػػػة،جعػػػػؿالطالبػػػػاتيشػػػػعرفبقيمػػػػةالتجربػػػػة .4                        
كالمشاركةالفعالةكالرغبةفيالتعمـ.      

ترؾالمجاؿلمط .5     عطاءالفػرص الباتلممشاركةكالتعبيرعفأفكارىـكتشجيعتمؾاألفكار،كا                      
لمجميعلممشاركةفيقراءةإحدلأكراؽالعمؿ.            

اسػػتخداـأكراؽالعمػػؿ،كتنػػكعاألسػػئمةفػػيكػػؿكرقػػة،كاسػػتخداـالرسػػكماتفػػيبعػػضأكراؽ .6                          
العمؿ.  

اسػػػػتمتاعالطالبػػػػاتباألسػػػػئمةخاصػػػػةالتػػػػياعتمػػػػدتعمػػػػىميػػػػارتيإعطػػػػاء .7                       حمػػػػكؿ   مقترحػػػػة  
كتفسػػيرات   منطقيػػة ،فطػػرحاألفكػػاركتنكعيػػاكتشػػجيعالباحثػػةلتمػػؾاألفكػػارشػػجعالطالبػػات                      

عمىالمشاركة.    

العمػػؿالجمػػاعيفػػيبعػػضأكراؽالعمػػؿكالمشػػاركةفػػيقػػراءةمػػاكتبتػػوكػػؿمجمكعػػةعمػػى .8                          
الطبلب.    
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 تكصيات الدراسة :
فيضكءنتائجالبحثكمناقشتياكتفسػيرىا؛تػـكضػعبعػ               ضالتكصػياتالتػيقػدتسػاعد      

فػػػيتحسػػػيفعمميػػػةالػػػتعمـبكاسػػػطةنمػػػكذجدرايفػػػرفػػػيالعمميػػػةالتربكيػػػةكالتعميميػػػة،كمػػػفىػػػذه                          
التكصيات:   

تبنػينمػػكذجدرايفػرفػػيتعمػيـمحتػػكلالمػػكادالدراسػيةالمختمفػػة،مػفخػػبلؿدليػؿمعمػػـفػػي .1                      
العامةيتضمفاألساليبالمناسبةلتكظيؼنمكذجد تدريسالعمـك              رايفر . 

استخداـنمكذجدرايفرفي .2       تنميةمياراتالتفكيرالتأممي     بشكؿ   خاص  المياراتاألخػرمك      
بشكؿ  لفاعمية عاـ  األسمكب ىذا     مف العديد كتأكيد  الدراسات    السابقة  عمى   فعاليتو 

ضػػركرةتضػػمفالكتػػبالمدرسػػيةفػػيالمراحػػؿالتعميميػػةميػػاراتالتفكيػػرالتػػأممي)ميػػارات .3                  
الرؤيػػػةالبصػػػرية،   الكشػػػؼعػػػفالمغالطػػػات،الكصػػػكؿإلػػػىاسػػػتنتاجات،إعطػػػاءتفسػػػيرات                   

مقنعةككضعحمكؿمنطقية(.        
دكرات عقد .4  تدريبية  ككرش  عمؿ  لمعممي    مادةالعمـك في  أثنػاء  الخدمػة   لتعػريفيـ   كتػدريبيـ   

عمى نمكذجدرايفر تنفيذ كيفية     لتنميةمياراتالتفكيرالتأمم    يكاالستطبلعالعممي       .
 

 ة :مقترحات الدراس
مػػفخػػبلؿمػػاأظيرتػػونتػػائجالدراسػػةكاسػػتكماالنلجكانػػبالبحػػثيمكػػفإجػػراءمزيػػدمػػف            ن             

الدراساتكالبحكث،كمنيا:        
إجراءالمزيدمفالدراساتالعممية .1       التي تتناكؿنمكذجدرايفرفيتعميـفػركعالعمػكـالعامػة          

فيزيػػػاء،كيميػػػاء،أحيػػػاء(كمػػػكاددراسػػػيةمختمفػػػةفػػػيمراحػػػؿدراسػػػيةمتعػػػددة)                 ،كفػػػيبيئػػػات   
مختمفة.  

إجػػراءالمزيػػدمػػفالدراسػػاتالمتعمقػػةبػػالتعرؼعمػػىأثػػراخػػتبلؼالجػػنس)ذكػػكر .2                    إنػػاث(– 
فيبيئاتمختمفةلتكظيؼنمكذجدرايفرفيتنميةمياراتالتفكيرالتأممي.                

دراسةفاعميةنمػكذجدرايفػرفػيتنميػةميػاراتالتفكيػرالمختمفػةفػيالمػكادالدراسػيةلطمبػة .3                    
المدار سالمختمفة .
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 المصادر كالمراجع

 المراجع العربية: -   ن أكال  
القرآفالكريـ

.التفكيرمفمنظكرتربكمتعريفوكطبيعتوكمياراتوكأنماطو(.ـ2005).إبراىيـ،مجدمعزيز
القاىرة:عالـالكتبلمنشركالتكزيعكالطباعة.

عاصـ. ـ2012)أحمد، بعضالعمميات(. تنمية في االستطبلع حب عمى قائـ برنامج أثر
المرحمةاالعدادية .()رسالةماجستيرغيرمنشكرةالمعرفيةكمياراتالتفكيرلدلتبلميذ

 .،مصرجامعةالقاىرة

اليادم.) نبيؿعبد ـ2013أحمد، التعميمية(. . أىميةحباالستطبلعفيالعممية كميةمجمة
 .38-36،(4)1،امعةالمدينةالعالميةج-التربية

(.مستكلالقدرةعمىالتفكيرالتأمميلدلمعمميالعمكـفيالمرحمةـ2011األستاذ،محمكد.)
 .1370-1329(،1)13،مجمةجامعةاألزىربغزةاألساسية.

ىيثـ. الفي(.ـ2009)األسدم، التكليدمفياكتسابالمفاىيـ أنمكذجالتعمـ زيائيةأثراستخداـ
المتكسط الثاني الصؼ طبلب لدل العممي االستطبلع ما)كتنمية غيرجرسالة ستير

 منشكرة(.جامعةبابؿ،العراؽ.

فاعميةتكظيؼالتعميـالمدمجلتنميةمفاىيـالكراثةكمياراتالتفكير(.ـ2015)أصبلف،محمد.
األساسي العاشر الصؼ طبلب لدل الحياتية العمـ في التأممي غير)رسالة ماجستير

 منشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.

.المكصؿ:دارالكتابلمطباعة1ط.أسسعمـالنفسالتربكم(.ـ1991األيزرجاكم،فضؿ.)
 كالنشر.

ىالة.) تنميةـ2008بخش، عمى العمكـ في المتعددة الكسائط عمى قائـ برنامج أثر .)
المت األكؿ الصؼ أطفاؿ لدل كاالبتكارية االستطبلع التربكمكسط. جامعة-المجمة

 .8-6،(86)22،الككيت
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( مكفؽ. ـ2003بشارة، .) فيتنمية برنامجتدريبيلمياراتالتفكيرعاليالرتبة التفكيرأثر
األساسي العاشر الصؼ طبلب لدل كاإلبداعي منشكرة(.الناقد غير دكتكراة )رسالة

 جامعةاليرمكؾ،األردف.

 أسماء.أبك ـ2012)بشير، مياراتأث(. تنمية في المعرفة كراء ما استيراتيجيات استخداـ ر
بمحافظة األساسي التاسع الصؼ طمبة لدل التكنكلكجيا منيج في التأممي التفكير

 .جامعةاألزىر،غزة.()رسالةماجستيرغيرمنشكرة الكسطى

( إبراىيـ. لتنميـ2006البعمي، االستقصاء عمى قائمة الفيزياء في مقترحة كحدة بعض(. ة
 الثانكم. الصؼاألكؿ لدلطبلب المادة نحك كاالتجاه التأممي التفكير مجمةميارات

 .25-14(،11)2،دراساتفيالمناىجكطرؽالتدريس

فاعميةالتدريسبالعركضالتقديميةفيتحصيؿمادةالفيزياءكحب(.ـ2013)البياتي،فارس.
.()رسالةماجستيرغيرمنشكرةطاالستطبلعالعمميلدلطبلبالصؼاألكؿالمتكس

 جامعةالقادسية،العراؽ.

فاعميةالتدريسباستيراتيجيةالمتناقضاتفيتحصيؿالفيزياءكميارات(.ـ2013)جبر،كليد.
 المتكسط الثاني الصؼ طبلب لدل التأممي منشكرة(.التفكير غير ماجستير )رسالة

 جامعةالقادسية،العراؽ.

صفية. المفاىيـ(.ـ2012)الجدبة، تنمية في المكجو التخيؿ استيراتيجية تكظيؼ فاعمية
لدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي )رسالةماجستيركمياراتالتفكيرالتأمميفيالعمـك

 .الجامعةاإلسبلمية،غزة.(غيرمنشكرة

الرحمف.) فتحيعبد مفاىيـكتطبيقات(. ـ1999جركاف، التفكير: دار(ط.د) .بقمـ عماف: .
 لكتابالجامعي.ا

 ط(.العيف:دارالكتابالجامعي..)د.تعميـالتفكير،مفاىيـكتطبيقات(.ـ1999جركاف،فتحي.)

ط(.األردف:دارالفكرلمطباعة.)د.تعميـالتفكير،مفاىيـكتطبيقات(.ـ2002جركاف،فتحي.)
 كالنشركالتكزيع.
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طارؽ.) ـ2010الجنابي، المتم(. كاألسمكب المفاىيـ فيخرائط كأثرىما المشكمة حكؿ ركز
كتنميةحباالستطبلعالعممي اإلحيائية طتحصيؿالمفاىيـ دارالصفاء1،  عماف: .

 لمنشركالتكزيع.

 ط(.القاىرة:مكتبةالنيضة..)د.التفكيراألسسكاالستيراتيجيات(.ـ1996حبيب،مجدم.)

 )أبك يحيى. ـ2012حجحكج، في الخماسية التعمـ دكرة فاعمية العممية(. المفاىيـ تنمية
كعممياتالعمـكحباالستطبلعالعمميلدلتبلميذالصؼالثامفاألساسيبغزةفيمادة

. التربكيةكالنفسية العمـك  .544-513،(2)13، مجمةالعمـك

نمكذجدرايفرفياكتسابالمفاىيـالعمميةلدلتمميذاتالصؼأ(.أثرـ2009)حسيف،خديجة.
اإلنسانيةيفيمادةالعمكـ.الخامساالبتدائ .25-3(،1)1،مجمةالعمـك

(.أثراستخداـأنمكذجسكمافاالستقصائيكدرايفرفيـ2009حمدم،خالدكحميد،سممى.)
 .58-1،(36)2،مجمةدياليتحصيؿطبلبالصؼالرابعالعاـفيمادةالتاريخ.

 .ST.Clement:جامعة.)د.ـ(1ط.عمـالنفسالتربكم(.ـ2004حكيج،مركاف.)أبك

الديف.) جماؿ محمد يكنس، ؛ المطيؼحسيف عبد حيدر، يكسؼ؛ خميؿ (.ـ2004الخميمي،
فيمراحؿالتعميـالعاـ  .دبي:دارالقمـلمنشركالتكزيع.2ط، تدريسالعمـك

ط(.عماف:نشربدعـمف.)د.اإلشراؼالتربكم،مفاىيـكآفاؽ(.ـ2003دكاني،كماؿسميـ.)
 األردنية.الجامعة

مبارؾ. ابراىيـ (ـ1999)الدكسرم، التربكم. كالتقكيـ القياس في مرجعي ط(..)د.إطار
الرياض:المركزالعربيلمبحكثالتربكيةلدكؿالخميجالعربي.

تدريسكحدةفيالعمكـقائمةعمىممارسةالتعمـالذاتيلتنمية(.ـ2010)راشد،راشدمحمد.
رسالةماجستير)الستطبلعالعمميلدلتبلميذالمرحمةاالبتدائيةمياراتالبحثالعمميكحبا

 غيرمنشكرة(.جامعةبنيا.

أسعد. ـ1977)رزؽ، النفس(. عمـ لمدراسات.)د.مكسكعة العربية المؤسسة بيركت: ط(.
 كالنشر.



109 

ميدم. رعد فيتدريسالعمكـ(.ـ2005)رزكقي، تعميمية مكتبة1ط.طرائؽكنماذج بغداد: .
 الغراف.

 .القاىرة:عالـالكتب.4ط.عمـالنفساالجتماعي(.ـ1977زىراف،حامد.)

إلياس.) محمد كبكر، الجميؿ عبد ـ1997الزكبعي، النفسية(. كالمقاييس طاالختبارات .1.
 .كزارةالتعميـالعاليكالبحثالعمميالمكصؿ:

عايش. (ـ1988)زيتكف، العمكـ. تدريس في العممية كالميكؿ االتجاىات عماف:ط(..)د.
 المطابعالتعاكنية.

عايش. العمكـ.(ـ2007)زيتكف، تدريس كاستيراتيجيات البنائية .النظرية دار1ط  عماف: .
 الشركؽلمنشركالتكزيع.

 .عماف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع.2ط.أساليبتدريسالعمكـ(.ـ1999زيتكف،عايش.)

 .عماف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع.3ط.أساليبتدريسالعمكـ(.ـ2004زيتكف،عايش.)

 .القاىرة:دارالكتب.1ط.تدريسالعممكـلمفيـرؤيةبنائية(.ـ2002زيتكف،كماؿ.)

أثراستيراتيجيةالمحطاتالتعميميةفيتنميةعممياتالعمـكميارات(.ـ2015)الزيناتي،فداء.
 طالباتالصؼالتاسع لدل العمكـ في التأممي خانيكنسالتفكير في )رسالةاألساسي

 ماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.

ط(.عماف:دار.)د.مبادئالقياسكالتقكيـفيالتربية(.ـ1998الزيكد،نادركىشاـ،عمياف.)
 الفكرلمطباعةكالنشر.

ئيةلدل.أثرأنمكذجكيتميفياكتسابالمفاىيـاإلحيا(ـ2013)السراج،ريـكالمكلى،مآرب.
 استطبلعيفالعممي. طالباتالصؼالثانيمتكسطكتنمية تكريتلمعمـك جامعة مجمة

 .36-1(،6)20،نسانيةاإل

(.أثرأنمكذجدرايفرفياكتسابالمفاىيـالعقائديةفيمادةأصكؿالديفـ2013سميـ،كفاء.)
 الجامعية. المرحمة طمبة لدل كاستبقائيا لمعاإلسبلمي القادسية اإلنسانيةمجمة ،مكـ

16(3،)1-27. 
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أثربرنامجتدريبيمستندإلىالقصصالقرآنيفيتنميةالتفكير(.ـ2007شديفات،محمكد.)
 رسالةدكتكراةغيرمنشكرة(.جامعةاليرمكؾ،األردف.) التأمميلدلطمبةالصؼالثامف

 ناىد. في .(ـ2015)الشكبكي، المعرفية التممذة استيراتيجية تكظيؼ المفاىيـأثر تنمية
الكيميائيةكحباالستطبلعالعمميفيالعمكـلدلطالباتالصؼالثامفاألساسيبغزة

 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.

( رشدم. ـ1987طعيمة، اإلنسانية(. الفكر.)د.تحميؿالمحتكلفيالعمـك دار القاىرة: ط(.
 .العربي

ط(.عماف:دارالثقافة.)د.مبادئالقياسكالتقكيـفيالتربية(.ـ1999)الظاىر،زكريامحمد.
 لمنشركالتكزيع.

أثراستخداـاستيراتيحيةالمتشابياتفيالتحصيؿكحباالستطبلع(.ـ2012العاني،رشا.)
رسالةماجستيرغير)العمميلدلطالباتالصؼالثانيالمتكسطفيمادةعمـاألحياء

 .،العراؽةالمستنصريةالجامعمنشكرة(.

ط(.القاىرة:مركزالكتاب.)د.حباالستطبلعكاالبتكارلدلاألطفاؿ.ـ(2001عبادة،أحمد.)
 لمنشر.

أثرتكظيؼقبعاتالتفكيرفيتدريسالعمكـعمىمستكلالتحصيؿ. (ـ2013)العبادلة،أالء.
رسالةماجستير)نسكمياراتالتفكيرالتأمميلدلطالباتالصؼالعاشربمحافظةخانيك

 .جامعةاألزىر،غزة.(غيرمنشكرة

.أثراستخداـطريقةىككنزفيالتحصيؿكتنمية(ـ2008)عبداألمير،محمدكداككد،ىالة.
 األحياء. مادة في متكسط الثاني الصؼ طاليات لدل العممي كميةاالستطبلع مجمة

 .21-1(،3)5،التربيةاألساسية

محمد.) الحميد، ـ1985عبد العمـك مناىج في كتطبيقاتيا المضمكف تحميؿ بعضمداخؿ .)
 .78-45(،4)2، كميةالتربية-مجمةحكليةالطبيعية.
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سياد.) كعبكد، متمرس الرحمف، ـ2007عبد المفاىيـ(. اكتساب في رايجمكث أنمكذج أثر
متكسطالكيميائيةكاستبقائياكتنميةحباالستطبلعالعمميلدلطالباتالصؼالثانيال

 .،العراؽ.جامعةبغداد(رسالةماجستيرغيرمنشكرة)

مصطفى.) السبلـ، العمكـ(.ـ2001عبد تدريس في الجديثة دار1ط.االتجاىات  القاىرة: .
 الفكرالعربي.

 ميادة. المطيؼ، الصحة(ـ2011)عبد مفاىيـ اكتساب في كدرايفر ككدز أنمكذجي .أثر
ستطبلعالعمميلدلطالباتمعيدإعدادالمعممات.المدرسيةكاستبقائياكتنميةحباال

 .46-1(،12)2،مجمةدراساتتربكية

أثراستعماؿأنمكذجدرايفرفيتغييرالمفاىيـالعمميةذات(.ـ2011عبدالمطمب،محمكد.)
الجامعة.()رسالةماجستيرغيرمنشكرة الفيـالخاطئلدلطبلبالصؼاألكؿمتكسط

 ؽ.المستنصرية،العرا

( خالد. كبسندم؛ العزيز حشيش؛عبد كأبك نبيؿ اليادم؛ ـ2003عبد المغة(. في ميارات
 ط(.عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع..)د.كاالبتكار

فاطمة.) الكىاب، فيـ2005عبد المعرفة كراء ما استيراتيجيات بعض استخداـ فعالية .)
كاالتجا التأممي التفكير كتنمية الفيزياء الصؼتحصيؿ طبلب لدل استخداميا نحك ه

 .63-25،(4)8.مجمةالتربيةالعمميةالثانيالثانكماألزىرم.

.الككيت:مكتبةالفبلح1ط.التفكيركالمنياجالمدرسي(.ـ2003عبيد،كليـكعفانة،عزك.)
 لمنشركالتكزيع.

مكفؽ.) كبشارة؛ الناصر عبد عدنافكالجراح؛ ؛ مياـ(.2006العتـك نماذجتنمية راتالتفكير
 .عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيعكالطباعة.1ط.نظريةكتطبيقاتعممية

الديف.) حساـ ـ2013العزكني، كتنمية(. العمكـ مفاىيـ التدريسفيفيـ نمكذجرحمة فاعمية
)رسالةبعضمياراتاالستقصاءكحباالستطبلعالعمميلدلتبلميذالمرحمةاإلعدادية

 غيرمنشكرة(.جامعةطنطا،مصر.ماجستير
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.أثربرنامجتدريبيعمىمياراتالتفكيرالناقدفيـ(2012)العساسمة،سييمةكبشارة،مكفؽ.
 األردف. في األساسي لدلطالباتالصؼالعاشر التأممي التفكير جامعةتنمية مجمة

اإلنسانية-ثالنجاحلؤلبحا  .18-1،(7)26،العمـك

حس أحمد ـ1992ف.)العصايرة، اكساب(. في المفاىيمي التغيير استيراتيجيات استخداـ أثر
القكة لمفيكـ السميـ الفيـ العممي الثانكم غير.طبلبالصؼاألكؿ ماجستير )رسالة

 .جامعةاليرمكؾ،األردف.(منشكرة

يأثراستخداـبعضاستيراتيجياتالنظريةالبنائيةف.(ـ2006عفانة،عزككأبكممكح،محمد.)
بغزة األساسي التاسع الصؼ لدلطبلب اليندسة في المنظكمي التفكير تنمية كرقة.

 إلى المناىجمقدمة إعداد في الفمسطينية التجربة األكؿ، العممي فمسطيف:المؤتمر .
 جامعةاألقصى.

(.حجـالتأثيركاستخداماتوفيالكشؼعفمصداقيةالنتائجفيالبحكثـ1111عفانة،عزك.)
 .56-21(،3)2،مجمةالبحكثكالدراساتالتربكيةالفمسطينيةيةكالنفسية،التربك

عزك.) بالجامعةـ2003عفانة، التربية كمية طمبة لدل الناقد التفكير ميارات مستكل .)
 .98-80،(45)5،مجمةالقراءةكالمعرفةاإلسبلميةبغزة.

منتيى.) الصاحب، كعبد ناديا (ـ2012العفكف، أنماطو. تعميموالتفكير كأساليب كنظرياتو
 .عماف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.1ط .كتعممو

 حسيف. كمكاكف، ناديا ـ2012)العفكف، البنائية(. كفقالنظرية العمكـ تدريبمعمـ    ن       . .1ط
 عماف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.

 )أبك رجاء. ـ2010عبلـ، كالتربكم(. النفسية العمكـ البحثفي األر6ط.مناىج دار. دف:
 النشرلمجامعات.

 رجاء.)أبك ـ1111عبلـ، كالتربكية(. النفسية العمـك في البحث دار.مناىج األردف: )د.ط(.
 النشرلمجامعات.

( محمد. كالعجمي، محمد ـ2005عمراف، اسبلمية(. تربكية رؤية النفسالتربكم أسسعمـ
 الككيت:مكتبةالفبلحلمنشركالتكزيع.)د.ط(..معاصرة
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أنكرعطية.عيد ـ2009)، المحركميف(. لتنميةحباالستطبلعلدلاألطفاؿ برنامج فاعمية
االبتكارم التفكير عمىتنمية ثقافياكأثره             القاىرة)ن جامعة منشكرة(. غير دكتكراة ،رسالة

 .مصر

.جدة:مركزالنشرالعممي،جامعةالممؾ1ط.التفكيركالبحثالعممي(.ـ2009غالب،ليمى.)
 العزيز.بفعبد

أثراستخداـنمكذجدرايفرفيتغييرالمفاىيـالفيزيائيةذاتالفيـ .(ـ2005)الغراكم،محمد.
األساسية التربية كمية طمبة لدل منشكرة(.)الخاطئ غير ماجستير الجامعةرسالة

 المستنصرية،العراؽ.

لخاطئةلممفاىيـأثرتكظيؼنمكذجدرايفرفيتعديؿالتصكراتا(:ـ2014)الغمرم،زاىر
األساسي العاشر الصؼ طبلب لدل منشكرة)العممية غير ماجستير الجامعة(رسالة .

 اإلسبلمية،غزة.

.القاىرة:األنجمكالمصرية.3ط.القياسالنفسي(.ـ1997)فرج،صفكت.

( راشد. محمد كالشرقي، كجيو 1426القاسـ، المككنات،ق(. المفاىيـ، المدرسي المنيج
 ط(.الرياض:مكتبةالممؾفيدالكطنية..)د.الفمسفات

( راجي. ـ2005القبيبلت، رياض(. كمرحمة األساسية المرحمة في العمكـ تدريس أساليب
 ط(.عماف:دارالثقافة..)د.األطفاؿ

الصؼ(.ـ1989)القزاز،محفكظ. السمكؾاالستكشافيكعبلقتوببعضالمتغيراتلدلتبلميذ
 .،العراؽةدكتكراةغيرمنشكرة(.جامعةبغدادأطركح)السادساالبتدائي

ط(.عماف:دارالفكرلمطباعة.)د.تعميـالتفكيرلممرحمةاألساسية(.ـ2001قطامي،نايفة.)
 كالنشركالتكزيع.

ط(.عماف:األىميةلمنشر.)د.تفكيراألطفاؿتطكرهكطرؽتعميمو(.ـ1990قطامي،يكسؼ.)
 كالتكزيع.
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أثراستخداـاستيراتيجيةالمتشابياتفيتنميةعممياتالعمـ(.ـ2012لعزيز.)القطراكم،عبدا
األساسي الثامف الصؼ لدلطبلب العمكـ مادة في التأممي التفكير )رسالةكميارات

 .الجامعةاإلسبلمية،غزة.(ماجستيرغيرمنشكرة

 نيضةالعربيةا.ط(.القاىرة:دارال.)د.تدريسالعمكـ(.ـ1987كاظـ،أحمدخيرم.)

 دارالنيضةالعربية.: ط(.القاىرة.)د. تدريسالعمكـ(.ـ1976كاظـ،أحمدكزكي،سعد.)

( جميؿ. إفاقة كحسكف، حميد الكاحد عبد ـ2014الكبيسي، كفؽ(. الرياضيات تدريس
.األردف:داراإلعصارالعمميلمنشركالتكزيع.1ط.استيراتيجيةالنظريةالبنائية

 طارؽ.الكبيسي، كالجنابي، الكاحد ـ2014)عبد المعدلة التعمـ دكرة استخداـ  E,s5(.أثر
التأممي.E,s7ك كتفكيرىـ األحياء فيتحصيؿطبلبالصؼالثانيمتكسطفيمادة

اإلنسانية  .200-158(،1)1،مجمةجامعةاألنبارلمعمـك

)د.ط(.عماف:جمعيةعماؿ.مبادئالقياسالنفسيكالتقييـالتربكم.(ـ1982)لبدة،سبع.أبك
 المطابعاألردنية.

(.مستكلمياراتالتفكيرالتأمميفيمشكبلتالتدريبـ2002المكلك،فتحيةكعفانة،عزك.)
الجمعية-مجمةالتربيةالعمميةالميدانيلدلطمبةكميةالتربيةبالجامعةاإلسبلميةبغزة.

36-1(،1)5،المصريةلمتربيةالعممية

إبراىيـ.محين ذات(ـ2010)اصر، العممية المفاىيـ تغيير في نمكذجدرايفر استخداـ أثر .
18، مجمةجامعةبابؿلمعمكـاإلنسانيةالفيـالخطألدلطبلبالصؼاألكؿالمتكسط.

(3) ،3-25. 

 أسماء. ـ2002)المندالكم، لدل(. األحيائية المفاىيـ تغيير في درايفر نمكذح استخداـ أثر
 .،العراؽجامعةديالي.(رسالةماحستيرغيرمنشكرة)الصؼالثانيالمتكسططالبات

.بيركت:دارإحياء2ط..لسافالعربـ(1985منظكر،أبكالفضؿجماؿالديفمحمد.)ابف
 التراثالعربي.
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.أثراستخداـمياراتماكراءالمعرفة(ـ2011المكاجدة؛بكركحمزة؛محمدكعكدة؛أزدىار.)
مجمةصيؿكتنميةالتفكيرالتأمميلدلطمبةمعمـالصؼفيجامعةاإلسراء.فيالتح
 .89-55،(30)1،دسالمفتكحةلؤلبحاثكالدراساتقجامعةال

 نشر.لم)د،ط(.القاىرة:دارالثقافة.عمـالنفسالتربكم.ـ(1981مكسى،فاركؽعبدالفتاح.)

يؽنمكذجبنائيفيتدريسالعمكـلمصؼ(.فاعميةالمعمميففيتطبـ2002المؤمني،إبراىيـ.)
التربكيةالثالثاألساسيفياألردف.  .63-25،(1)29،مجمةدراساتالعمـك

 .القاىرة:مكتبةاألنجمكالمصرية.()د.ط.القياسالتربكم(.ـ1994)ناىية،صبلحالديف.أبك

 أبك الناصر. جماؿعبد التأمميفيمح(.ـ2010)نحؿ، تكلمنياجالتربيةمياراتالتفكير
ليا الطمبة اكتساب كمدل األساسي العاشر لمصؼ غيراإلسبلمية ماجستير )رسالة

 منشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.

أثرأنمكذجفرايركدرايفرفياكتسابمفاىيـالقياسكالتقكيـكتنمية(.ـ2013)نزاؿ،نصير.
المعمم إعداد طالباتمعيد لدل االستداللي م)اتالتفكير منشكرة(.رسالة غير اجستير

 ،العراؽ.جامعةبغداد

 دارالكتاب..العيف:1ط.األساليبالحديثةفيتدريسالعمكـ(.ـ2005)اليكيدم،زيد.

 ناديا. كحبـ2009)يكنس، العمكـ بمادة التحصيؿ في التعممي التعميمي االنمكذج أثر .)
التربكيةمجمةالقادسيةفياآلدابكالاالستطبلعالعممي. .43-1،(1)8،عمـك
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 أسماء السادة محكميف أدكات الدراسة : (1ممحؽ )



 مكاف العمؿ التخصص االسـ ـ
 مف مكاد كأدكات الدراسة

 الدليؿ المقياس االختبار
–عميدكميةالتربية يسمناىجكطرؽتدر أ.دفتحيةالمكلك .1

 الجامعةاإلسبلمية
/ /  

  / / الجامعةاإلسبلمية مناىجكطرؽتدريس أ.دعزكعفانة .2
  / / الجامعةاإلسبلمية مناىجكطرؽتدريس أ.دمحمدعسقكؿ .3
  / / الجامعةاإلسبلمية مناىجكطرؽتدريس أ.دمحمدأبكشقير .4
 / / / امعةالقدسالمفتكحةج مناىجكطرؽتدريس د.محمدعامر .5
شراؼتربكم د.أمجدجمعة .6 عمـنفسكا           /  جامعةالقدسالمفتكحة 
 / / / الجامعةاإلسبلمية مناىجكطرؽتدريس أ.أسامةخمة .7
/مديريةرفح مناىجكطرؽتدريس أ.نزيويكنس .8  / / / مكجوعمـك
  /  يالمجمسالنركيج ماجستيرصحةعامة أ.أسعدعاشكر .9
/مديريةرفح بكالكريكسفيزياء أ.سعيدعيسى .10  / / / مكجوعمـك
 /  / معممةعمـك بكالكريكسأحياء أ.ىبةجمعة .11
 /  / مديرةمدرسة بكالكريكسعمـك أ.نجكلعاشكر .12
 /  / معممةعمـك بكالكريكسعمـك أ.كفاءجرغكف .13
 بكالكريكسعمـك أ.منىأبكيكنس .14  / / / معممةعمـك
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

           غـــــــزة  -                 الجـامعة اإلسالمية 

                                  عمادة الـــدراســـات العلــــــيا

                                        كـــــــلية الــــــــتربيــــــــــــة

                         قسم منـاهج وطـرق التدريس

 

زىرم كتركيبو المكضكع / تحكيـ قائمة ميارات التفكير التأممي المتضمنة في كحدة النبات ال
 ...مف كتاب العمـك لمصؼ التاسع األساسي الفصؿ الثاني

 حفظواهللكرعاه،،،.......................................................... .السيد /ة

الباحثةبدراسةتجريبيةلنيؿدرجةالماجستيرمفقسـالمناىجكطرؽالتدريسبعنكاف   تقـك
ايفر في تنمية ميارات التفكير التأممي كاالستطالع العممي في مادة أثر تكظيؼ نمكذج در    

كلتحقيؽأىداؼالدراسةقامتالباحثةبتحميؿ .  العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي 
بيدؼ النباتالزىرمكتركيبو" السابعةمفكتابعمكـالصؼالتاسعالجزءالثاني" الكحدة

مياراتالتفكي قائمة نمكذجتحديد باستخداـ تنميتيا أجؿ مف الكحدة التيتتضمنيا التأممي ر
بداءرأيكـ.درايفر لذاترجكالباحثةمفسيادتكـاإلطبلععمىقائمةمياراتالتفكيرالتأمميكا                   

كمبلحظاتكـفيضكءخبراتكـفيىذاالمجاؿكذلؾمفحيث:
 السبلمةالعمميةكالمغكية.
 ئيلمميارةمدلمبلئمةالتعريؼاإلجرا. 
 مدلشمكليةمياراتالتفكيرالتأمميلمحتكلالكحدة. 

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كلكـ كفير الشكر كالتقدير
 

 الباحثة
 ضحى عزات عبد المجيد جمعة
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 قائمة ميارات التفكير التأممي : (2ممحؽ )

 

الكيعرؼ التفكير التأممي نشاطعقميىادؼيكجوعقكؿالمتعمميفنحك : تأمؿبأنو
كالتصكرلمعديدمفالمكاقؼالتعميميةفيمارسكابعضالمياراتالعقميةالتيتكصميـإلىحؿ

كيشتمؿالتفكيرالتأمميعمىالمياراتالتالية:.لممشكمةالتييكاجيكنيا

:القدرةعمىعرضجكانبالمشكمةكالتعرؼعمىمككناتيامفميارة الرؤية البصرية .1
نمككناتيابحيثيمكفاكتشاؼالعبلقاتالمكجكدةبصرياخبلؿرسـأكشكؿيبيف            . 

العبلقاتميارة إعطاء تفسرات مقنعة .2 عمىإعطاءمعنىمنطقيلمنتائجأك القدرة :
الرابطةكقديككفمعتمداعمىمعمكماتسابقةأكعمىطبيعةالمشكمةكخصائصيا             ن     .

المشكمةكذلؾمفخبلؿميارةالكشؼعفالمغالطات:القدرةعمىتحديدالفجكاتفي .3
تحديدالعبلقاتالغيرصحيحةأكغيرالمنطقيةأكتحديدبعضالخطكاتالخطأفي

 .إنجازالمياـ
مفميارة الكصكؿ إلى استنتاجات .4 معينة منطقية إلىعبلقة عمىالتكصؿ القدرة :

 .خبلؿرؤيةمضمكفالمشكمةكالتكصؿإلىنتائجمناسبة
القدرةعمىكضعخطكاتمنطقيةلحؿالمشكمةالمطركحة:ميارة كضع حمكؿ مقترحة  .5

 .كتقكـتمؾالخطكاتعمىتصكراتذىنيةمتكقعةلممشكمةالمطركحة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

           غـــــــزة  -                 الجـامعة اإلسالمية 

                                  عمادة الـــدراســـات العلــــــيا

                                        كـــــــلية الــــــــتربيــــــــــــة

              وطـرق التدريس            قسم منـاهج
 



 المكضكع / اختبار لمتحكيـ

 حفظواهللكرعاه،،،.......................................................... .السيد /ة
                                                                

الباحثةبدراسةتجريبيةلنيؿدرجةالماجستيرمفقسـالمناىج   كطرؽالتدريسبعنكافتقـك

  أثر تكظيؼ نمكذج درايفر في تنمية ميارات التفكير التأممي كاالستطالع العممي في مادة العمكـ  
 .لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي   

كقدتطمبليذاالغرضاختبارتشخيصيا،متضمنامياراتالتفكيرالتأمميالتييجبأف
.األساسيبشكؿصحيحتتعممياطالباتالصؼالتاسع

كالتصكركيعرؼ التفكير التأممي التأمؿ نحك المتعمميف عقكؿ نشاطعقميىادؼيكجو : بأنو
التي لممشكمة حؿ إلى تكصميـ التي العقمية بعضالميارات فيمارسكا المكاقؼالتعميمية مف لمعديد

كيشتمؿالتفكيرالتأمميعمىالمياراتالتالية:.يكاجيكنيا
:القدرةعمىعرضجكانبالمشكمةكالتعرؼعمىمككناتيامفخبلؿلرؤية البصريةميارة ا .1

نرسـأكشكؿيبيفمككناتيابحيثيمكفاكتشاؼالعبلقاتالمكجكدةبصريا                . 
:القدرةعمىإعطاءمعنىمنطقيلمنتائجأكالعبلقاتالرابطةميارة إعطاء تفسرات مقنعة .2

كقديككفمعتمداعمىمعمكماتسا     ن  .بقةأكعمىطبيعةالمشكمةكخصائصيا

ميارةالكشؼعفالمغالطات:القدرةعمىتحديدالفجكاتفيالمشكمةكذلؾمفخبلؿتحديد .3
 .العبلقاتالغيرصحيحةأكغيرالمنطقيةأكتحديدبعضالخطكاتالخطأفيإنجازالمياـ

مميارة الكصكؿ إلى استنتاجات .4 إلىعبلقة عمىالتكصؿ القدرة مفخبلؿ: معينة نطقية
 .رؤيةمضمكفالمشكمةكالتكصؿإلىنتائجمناسبة
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ميارة كضع حمكؿ مقترحة  .5 :القدرةعمىكضعخطكاتمنطقيةلحؿالمشكمةالمطركحةكتقـك
 .تمؾالخطكاتعمىتصكراتذىنيةمتكقعةلممشكمةالمطركحة

 

باالطبلععمىأسئمةكنظراألىميةرأيكـكخبرتكـفيىذاالمجاؿنرجكمفسيادتك ـالتكـر
بداءالرأممفحيث: االختباركا            -

 صالحية أسئمة االختبار كانتمائيا لكؿ ميارة مف ميارات التفكير التأممي. 

 .سالمة الصياغة المغكية لالختبار 

 مدل كضكح تعميمات االختبار 

 اجراء ما تركنو لصالح االختبار مف اضافة أك حذؼ أك تعديؿ. 

 

 حسف تعاكنكـشاكريف لكـ 

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالعرفاف

 الباحثة                                                                       

 ضحى عزات عبد المجيد جمعة 
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اختبار لميارات التفكير التأممي في كحدة النبات الزىرم كتركيبو في مادة العمـك : (3ممحؽ )
 .التاسع األساسيلمصؼ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 عزيزتي التلميذ ة :

طالباتالصؼالتاسع لدل  التأممي التفكير قياسميرات الي االختبار ييدؼىذا
كليسلوعبلقة،األساسيفيكحدةالنباتالزىرمكتركيبو،كىكمعدألغراضالبحثالعممي

.فقرة(40)بدرجتؾالمدرسيةكىكمككفمف

  -اللتزاـ بالتعميمات التالية :كلذا عميؾ ا

اقرأ/ماألسئمةبدقةقبؿالبدءفياالجابة.

اتبع/متعميماتكؿسؤاؿ.

أجيب/محسبالمطمكبمفالسؤاؿ.

 

 

.اسـ التمميذ/ة..............................................  
 

 المدرسة  ...................................................
 

 الصؼ كالشعبة...........................................
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 بيانات أكلية : -1

  ..........................المدرسة:  االسـ:..............................

  ...........................الشعبة:  ..الصؼ:..........................

  2014/2015العاـالدراسي:  ..........................المبحث:

  ()الدرجةالكمية  دقيقة.......مدةاالختبار:

 
 تعميمات االختبار : -2

عزيزتيالطالبة:
 السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو،،،

 .اقرأمالتعميماتالتاليةقبؿالشركعفياإلجابةعفاألسئمةمففضمؾ
.قـبتعبئةالبياناتاألكليةأكال -1
سؤاالنكعاالختيارالمتعدد،كؿسؤاؿيناقشميارةمفميرات40يتككفاالختبارمف -2

الجزء ااتاسع لمصؼ العمـك كتاب مف السابعة الكحدة في المتضمنة التأممي التفكير
.الثاني

عميؾالتمعفجيداثـكضع(د،ج،ب،أ)بدائؿ4ؿفقرةتتككفمفسؤاؿثـيتبعياك -3
.دائرةحكؿالبديؿالصحيح

 مثاؿ:تتميزالخبلياالمرستيميةبالتاليماعدا: -4
 خاليةمفالفجكاتالعصارية-ليسبينيافراغاتبينيةب-أ
ممتمئةتمامابالسيتكببل-ج   ن  خاليةمفاألنكية-دـز
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 -بنكد االختبار : -3
 ضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مف الفقرات التالية :



   (الشكؿ الذم يمثؿ النسيج الككلنشيمي :                      )رؤية بصرية -1

  -ب  -أ

 -د -ج


    ن                            دا  ثـ استنتجي نكع تمؾ النسيج :تأممي الشكؿ المقابؿ جي -2
 (الكصكؿ إلى االستنتاجات)

 الككلنشمي -ب البرنشيمي -أ

 االسكمرنشيمي-د المرستيمي-ج


يتككف  نسيج الخشب مف أربعة أنكاع مف الخاليا :أكعية خشبية كقصيبات كألياؼ  -3
 (رؤية بصرية)كخاليا برنشيمية أم األشكاؿ التالية  تعبر عف القصيبات :  

  -ب  -أ

 -د -ج


 (رؤية بصرية)                              ن                        جميع األشكاؿ التالية تمثؿ جذكرا  عرضية ما عدا :          -4

  -ب  -أ

 -د -ج
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            ن                                           التالية جيدا  ثـ حددم الشكؿ الذم يمثؿ الكرقة المركبة :   األشكاؿتأممي  -5
                             (الكشؼ عف المغالطات)                                                  

  -ب  -أ

 -د-ج

 

 تسمى الصفيحة الغربالية بيذا االسـ بسبب  احتكائيا عمى :       -6
 ()إعطاء تفسيرات مقنعة                                                  

 نقرحافية-ب ثقكب-أ

 رايبكسكمات-د خيكطسيتكببلزمية-ج

 

                                              لدل فدكل كردة جكرية مائمة كأرادت أف تنمك بشكؿ معتدؿ فإف الحؿ المناسب ىك:  -7
                                         (حمكؿ  مقترحة)

 تعريضيالمضكءمفجانبكاحد-ب يضيالمضكءمفأسفؿتعر-أ

 ربطيابالحبؿ-د أعمىتعريضيالمضكءمف-ج
 

في أحد األياـ العاصفة الحظ المزارع تمايؿ سنبالت القمح كانحنائيا بفعؿ الرياح ثـ   -8
كطالبة درست كحدة النبات الزىرم كأنسجتو فإف التفسير ، عكدتيا إلى كضعيا الطبيعي

يذه الظاىرة ىك احتكاء ساؽ القمح عمى نسبة كبيرة مف النسيج :                                    ل
 (إعطاء تفسيرات مقنعة)

 االسكمرنشيمي-ب الككلنشيمي-أ

 المكلد-د البرنشيمي-ج
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                            ن                                           أرادت بمدية رفح أف تشؽ طريقا  في أحد المناطؽ كلكنيا كجدت صعكبة في إبادة  -9
ألكراؽ العريضة فالحؿ المقترح ليذه المشكمة ىك استخداـ ىرمكف :                                 األعشاب ذات ا

 (حمكؿ مقترحة)

 اإليثميف -ب (D,2-4) -أ

 السايتككاينيف-د (C,7-5)-ج

 

   (يعزل معظـ النمك الطكلي لمجذر إلى منطقة  :    )إعطاء تفسيرات مقنعة -10

 منطقةاالستطالة -ب المنطقةالجرداء -أ

 الشعيراتالجذرية-د الجذكرالثانكية-ج

 

عدد الشعيرات الجذرية ك  الشكؿ الذم يدؿ عمى العالقة بيف اتساع المنطقة الجرداء -11
 (الكشؼ عف المغالطات)الميتة :                                     

  -ب  -أ

 -د -ج

 

 الخاليا االسكمرنشيمية ىك ترسب مادة : السبب في سمؾ جدر  -12
 )إعطاء تفسيرات مقنعة(                                                

 السيميمكزكالمغنيف -ب السيميمكزكالكايتيف -أ

 البكتيف-د الييمكسميمكزكالنشا-ج
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 في الشكؿ التالي االستنتاج الذم يمكف  الكصكؿ إليو : -13
 (الكصكؿ إلى االستنتاجات)       

 ارتفاععمكدالسائؿ -ب انخفاضعمكدالسائؿ -أ

 بقاءارتفاععمكدالسائؿكماىك-د انكماشكيسالسمكفاف-ج

 

عند تصدير الفكاكو كالخضركات مف منطقة إلى أخرل فإف الحمكؿ المقترحة لممحافظة  -14
 (حمكؿ مقترحة)عمى نضارتيا ىك :   

 كضعيافيمكافجاؼكبارد -ب كفاإلثيميفغمسيافيىرم -أ

 كضعيابأكياسنايمكفمغمقة–د غمسيافيىرمكفالسايتككاينيف-ج

 

 الجزء الذم يحمي القمة النامية في الشكؿ المقابؿ ىك :  -15
    ()رؤية بصرية

 القمنسكة -ب منطقةاالستطالة -أ

 المنطقةالجرداء–د الكامبيـك-ج

 

النسيج المسؤكؿ عف نقؿ الغذاء المصنع في األكراؽ إلى جميع أجزاء النبتة:                                              -16
 (رؤية بصرية)

  -ب  -أ

 –د -ج
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 ينمك الجذر كالساؽ بالسمؾ كيعزل السبب في ذلؾ إلى انقساـ خاليا النسيج :  -17
 (إعطاء تفسيرات مقنعة)                                                 

 لمحيطالدائرا-ب مبيـكالكا-أ

 القشرة-د البشرة-ج
 

أرادت تاال أف تزرع في منزليا نبات النعناع فأحضرت تربة كماء كالنبتة كقامت  -18
م فإف التفسير الذ، باالعتناء بيا كلكنيا الحظت بعد فترة مكت نبتة النعناع كذبكليا

 (إعطاء تفسيرات مقنعة)يساعد تاال في معرفة ما حدث ىك :   

 التربةمالحة -ب تعريضالنبتةلمشمس -أ

 زراعتيافيفصؿالربيع-د تعريضالنباتلمظؿ-ج
 

أراد أحمد أف يزرع نبات القمح كلكنو الحظ كجكد أعشاب كثيرة في حقمو فإف الحؿ  -19
 (حمكؿمقترحة)ىك :المقترح لمتخمص منيا 

 رشيابالكبريت -ب رشيابالماء -أ

 رشيابيرمكفالسايتككاينيف–د رشيابيرمكفااليثميف-ج
 

 )رؤية بصرية(ابؿ يمثؿ  جزء مف مقطع عرضي في:الشكؿ المق -20
 
 

 ساؽنباتذكاتفمقتيف -ب جذرنباتذكاتفمقتيف -أ

 نصؿكرقةنبات-د ساؽنباتذكفمقةكاحدة-ج
 

                              ن                                                                             يعزل كجكد األنكية الكبيرة نسبيا  في خاليا النسيج المكلد )مرستيمية( إلى :                                       -21
 (إعطاء تفسيرات مقنعة)

 خزفالغذاء-ب التيكية-أ

 خزفالماء-د تككيفخبلياجديدةكعمميةاالنقساـ-ج
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                    ن      مى انكية كبيرة نسبيا  فإنؾ إذا تفحصت نسيج ما ككجدتي أف خالياه تحتكم ع  -22
 (الكصكؿ إلى االستنتاجات)تستنتجيف أف ىذا النسيج ىك :                   

 برنشيمي-ب ككلنشيمي-أ

 اسكمرنشيمي-د مرستيمي-ج

 

 كـ يبمغ عمر الشجرة في الشكؿ المجاكر:    -23
 (الكصكؿ إلى االستنتاجات)

 6 -ب 5 -أ

 8-د 7-ج

 

 لتالية كحددم العبارة الغير صحيحة بالنسبة ليرمكف األككسيف :                                          العبارات ا تأممي -24
  (الكشؼ عف المغالطات)                                                           

الضكءغيرضركرملصنعىرمكف -أ
 األككسيف

 األككسيفينفرمفالضكء -ب

أكؿىرمكفتـاستخبلصواألككسيف-ج
 كالتعرؼعميو

األككسيفيعمؿعمىتشجيعاالنقساـ-د
 .المتساكمفيخبلياالقمةالنامية

 

                                ن                         السطح العمكم لمكرقة أشد اخضرارا  مف السطح السفمي بسبب  :  -25
 ()إعطاء تفسيرات مقتعة                                                 

العماديةعمىببلستيداتاحتكاءالطبقة-أ
 خضراءأكثرمفالطبقةاالسفنجية

احتكاءالطبقةاالسفنجيةعمىببلستيدات-ب
 خضراءأكثرمفالطبقةالعمادية

كجكدالثغكرفيالبشرةالسفمىأكثرمف-د الطبقةالشمعيةالتيتغطيالبشرةالعميا-ج
 العميا
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تركيز باألمالح إلى داخؿ الشعيرة الجذرية عالية مف التربة قميمة ال الماء يفسر انتقاؿ -26
 (إعطاء تفسيرات مقنعة)التركيز بالمذاب ب :                     

 الخاصيةاالسمكزية-ب النقؿالنشط -أ

 النقؿالمسيؿ-د االنتشار-ج

 

دـ اشترل أحمد ثمار األفككادك مف السكؽ كلكف عند عكدتو إلى المنزؿ تفاجأ بع -27
 (حمكؿ مقترحة)نضجيا، فبـ تقترحيف طريقة لنضج  ثمار األفككادك بشكؿ أسرع:  

كضعثماراألفككادكفيكيسمغمؽ-أ
 كتركوبضعةأياـ

كضعثماراألفككادكمعحبتيف-ب
 ناضجتيفمفالتفاحكتركيافيكيسمغمؽ

كضعىرمكفالسايتككاينيفعمىثمار-ج
 األفككادك

 ألفككادكفيالثبلجةكضعثمارا-د

 

                                                           ن      ن      يشير السيـ في الشكؿ المقابؿ إلى نسيج تنقسـ خالياه لتعطى خشبا  كلحاء  جديد  -28
          (رؤية بصرية)كؿ عاـ : 

   

 البشرة -ب القشرة -أ

 البريسيكؿ-د الكامبيـك-ج

 

 تنشأ الشعيرات الجذرية مف منطقة البشرة بينما منشأ الجذكر الثانكية: -29
  (الكشؼ عف المغالطات)                                          

 الكامبيـك-ب القشرة-أ

 الغبلؼالنشكم-د البريسيكؿ-ج
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 (الكشؼ عف المغالطات)في الشكؿ المقابؿ تمثؿ درنة البطاطا : -30
 

نساقاىكائيا-أ  نساقاأرضيا-ب ن   ن

 كرقة-د جذر-ج

 

                      ن                                                   لشكؿ الذم اليمثؿ مقطعا  في ساؽ نبات مف ذكات الفمقتيف: )الكشؼ عف المغالطات(ا -31

  -ب  -أ

 -د-ج

 

 (تعزل أىمية النخاع في مركز الجذر إلى :     )إعطاء تفسيرات مقنعة -32

 الدكرالميـفيعمميةاالنقساـ-ب قياموبخزفالمكادالغذائية-أ

 الدكرالميـفيعمميةالتثبيت-د االمتصاصالدكرالميـفيعممية-ج

 

 نستنتج أف تساقط أكراؽ األشجار في فصؿ الخريؼ ىك :  -33
 )الكصكؿ إلى استنتاجات(                                                   

 زيادةتركيزىرمكفالجبريميف-ب زيادةتركيزىرمكفاإلثيميف-أ

 نقصىرمكفاألككسيف-د سايتككاينيفنقصىرمكفال-ج
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في الشكؿ المقابؿ : االستنتاج الصحيح  التجاه الجذر كالساؽ بعد عدة أياـ مف  -34
 (                        )الكصكؿ إلى استنتاجاتتعرض النبتة لمضكء : 

 

 انتحاءأرضيلمجذركانتحاءضكئيلمساؽ-ب انتحاءضكئيلمجذركالساؽ-أ

 انتحاءضكئيلمجذركانتحاءأرضيلمساؽ-د انتحاءأرضيلمجذركالساؽ-ج
 

 يشير السيـ إلى منطقة تخرج منيا األكراؽ ىي :  -35
                                      الكشؼ عف المغالطات(     )

 البرعـالطرفي-ب السبلمية-أ

 الزىرة-د العقدة-ج
 

 (الطبقة العمادية ىك :    )رؤية بصريةالشكؿ الذم يمثؿ  -36

 -ب -أ

 -د -ج

 

مف كظائؼ الساؽ نقؿ الماء كاألمالح مف الجذر إلى االكراؽ لذلؾ البد أف تككف  -37
  (الكشؼ عف المغالطات)خاليا البشرة :                    

 خبلياالبشرةغيرمتراصة-ب مغطاةبمادةشمعية-أ

 كبيرةالحجـ-د ببلستيداتخضراءتحتكمعمى-ج
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 رؤية بصرية()                     ن      ن                   الشكؿ الذم يمثؿ مقطعا  عرضيا  في ساؽ نبتة ىك  :  -38

 -أ
 -ب

 -د -ج



أفضؿ طريقة تقترحينيا عمى زميمتؾ لعرض التركيب الداخمي لمجذر ىي :                                       -39
 (حمكؿ مقترحة)

 فقرةمكتكبة-ب رسـتخطيطي-أ

 كصؼشفكم-د تفحصمقطععرضي-ج



(عمى الترتيب إلى خشب الربيع كخشب 2)ك (1في الشكؿ المقابؿ يشير الرقـ  ) -40
 الصيؼ نستنتج مف الشكؿ أف : 

 ()الكصكؿ إلى االستنتاجات       
 

خشبالصيؼضيؽكغامؽبينما-أ
 خشبالربيعكاسعكفاتح

ينماخشبخشبالربيعضيؽكغامؽب-ب
 الصيؼكاسعكفاتح

خشبالصيؼنفسمكاصفاتخشب-ج
 الربيع

خشبالربيعصغيربينماخشبالصيؼ-د
 كبير




 انتيت األسئمة
 تمنياتي لكف بالتكفيؽ كالنجاح
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مفتاح اإلجابة الصحيحة الختبار ميارات التفكير التأممي في كحدة النبات لزىرم : (4ممحؽ )

 ع األساسيكتركيبو لمصؼ التاس


رقـ 

 السؤاؿ
رقـ  البدائؿ

 السؤاؿ
 البدائؿ

 د ج ب أ د ج ب أ
1  *   21   *  
2    * 22   *  
3  *   23    * 
4 *    24 *    
5  *   25 *    
6 *    26  *   
7   *  27  *   
8 *    28   *  
9 *    29   *  

10  *   30  *   
11    * 31  *   
12  *   32 *    
13  *   33 *    
14   *  34  *   
15  *   35   *  
16 *    36 *    
17 *    37 *    
18  *   38 *    
19   *  39   *  
20    * 40 *    
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 بسـ اه الرحمف الرحيـ
 

           غػػػػػػػزة  -                 الجػامعة اإلسالمية 
                                  عمادة الػػػدراسػػػات العمػػػػػػيا

                      ػػػػتربيػػػػػػػػػػػػة                  كػػػػػػػمية الػػػػ
                         قسـ منػاىج كطػرؽ التدريس




 المكضكع / تحكيـ مقياس  
 حفظواهللكرعاه،،،.......................................................... .السيد /ة

                                                                
الباحثةبدراسةتجريبيةلني   ؿدرجةالماجستيرمفقسـالمناىجكطرؽالتدريسبعنكافتقـك

أثر تكظيؼ نمكذج درايفر في تنمية ميارات التفكير التأممي كاالستطالع العممي في مادة العمكـ   
 . لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي

الغرضإعدادمقياسلقياساالستطبلعالعمميكاالستطبلعالعمميىكعبار ةعف:كقدتطمبليذا
أحداالتجاىاتالحديثةفيالتدريسكىكأحدمككناتالمجاؿالكجدانيكاالنفعاليالذميثيردافعية

.المتعمـنحكالتقصيكاالستكشاؼفيعكالـالمجيكؿكالميؿإلىكؿماىكجديدكمثير
باالطبلععمى بداءكنظراألىميةرأيكـكخبرتكـفيىذاالمجاؿنرجكمفسيادتكـالتكـر المقياسكا     

الرأممفحيث:
  سالمة صياغة الفقرات. 
  مدل كضكح الفقرات. 
 اجراء ما تركنو لصالح المقياس مف اضافة أك حذؼ أك تعديؿ. 

 شاكريفلكـحسفتعاكنكـ
 كتفضمكابقبكؿفائؽاالحتراـكالعرفاف

 حثةالبا                                                                
 ضحى عزات عبد المجيد جمعة
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 تعميمات مقياس االستطالع العممي :(5)ممحؽ 

 
 عزيزتي الطالبة : 

أضعبيفيديؾمقياسااستطبلعيايتضمفالعديدمففقراتاالستطبلعالعممي           ن    ن     أرجكمنؾ،
جةالتي(عمىالدرقراءةالفقراتقراءةكاعيةكمتفحصةثـاإلجابةعفالفقراتعبركضعإشارة)

تنطبؽعمىسمككؾعمماأفالمقياسخماسيفإذاكافالسمكؾينطبؽعميؾبدرجةكبيرةجدافضع  ن                ن        
فكافالسمكؾينطبؽبدرجةكبيرةفضعإشارة)إشارة) (تحتعبارةدرجةكبيرةجداكا               ن       تحت)

،تعبارةمتكسطة(تحأماإفكانتالعبارةتنطبؽبدرجةمتكسطةفضعإشارة)،عبارةدرجةكبيرة
فكافالسمكؾينطبؽبدرجةقميمةفضعإشارة) كا             أماإفكافالسمكؾال،(تحتعبارةدرجةقميمة

ن(تحتعبارةدرجةقميمةجداينطبؽأكأقؿمفالدرجةالقميمةفضعإشارة)      .
 مالحظة :

كفإجابةأكأرجكمنؾعزيزتيالطالبةأفتعبرمبصراحةعفرأيؾكأفالتتركيفقراتبد
الكاحدة لمفقرة أفتضعيإجابتيف ألغراض، مقياسا نما درجاتكا لو ليستاختبارا أفىذا العمـ مع     ن          ن            

نكأشكرتعاكنؾعزيزتيالطالبةشكراجزيبل،البحثالعممي   ن           .
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 مقياس االستطالع العممي : (6ممحؽ )

 

بدرجة  أبعاد المقياس ـ
          ن كبيرة جدا  

بدرجة 
 كبيرة

رجة بد
 متكسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
          ن قميمة جدا  

    ن                                          أكال  / االىتماـ  بالمكضكعات المرتبطة بالنباتات.

      .أىتـبجمعالمعمكماتحكؿالنباتاتالمختمفة .1

المزيد .2 الكتشاؼ التمفازية البرامج بمشاىدة أىتـ
 .عفالنباتاتكتركيبياككيفيةزراعتيا

     

تشدنيالمناقشةمع .3 زمبلئيحكؿاآلليةالتييقـك
.بياالمزارعكفلتحسيفثمارىـ

 

     

أطرحأسئمةعفالتقنياتالحديثة .4
 .المستخدمةفيزراعةالنباتاتالزىرية

     

أف .5 ممكف التي اإللكتركنية المكاقع عمى أتعرؼ
 .تفيدنيفيتحديثمعمكماتيعفالنباتات

     

تيتحدثلمنباتاتانتباىيتثيربعضالظكاىرال .6
 .كتفكرم

     

كطرؽ .7 الزراعية الدفيئات عمؿ آلية أتعرؼعمى
 .تنميةالنباتات

     

      ن                                         ثانيا  / الرغبة في اإلطالع عمى المكضكعات العممية.

كاالكتشافات .1 التطكرات آخر متابعة يستيكيني
 .العمميةحكؿمممكةالنباتات

     

نلدمدافعاقكيال .2 ن معرفةاألفكارالعمميةالمستخدمة
يسبؽ فيبعضالتجاربعمىالنباتاتكالتيلـ

 .ليسماعيا

     

أتتبعاالنجازاتالعمميةحكؿاكتشاؼاليرمكنات .3
 .النباتية
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بدرجة  أبعاد المقياس ـ
          ن كبيرة جدا  

بدرجة 
 كبيرة

رجة بد
 متكسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
          ن قميمة جدا  

      أتابععمـتصنيؼالنباتاتمتابعةمستمرةكجادة. .4

أناقشمعممتيحكؿمعمكماتقمتبالبحثعنيا .5
 .مصادرمكثكقةمف

     

الكتاب .6 مف أكسع نطاؽ عمى بالقراءة أرغب
 .المدرسيحكؿتركيبالنباتاتكأنسجتوكانكاعيا

     

      ن                                                     ثالثا  / المشاركة في الفعاليات العممية المنيجية كالالمنيجية.

المختمفة .1 األشكاؿ ذات النباتات عينات أجمع
بتصنيفيابناءاعمىخصائصمعينة كأقـك     ن   . 

     

أستمتعبمشاىدةالتجاربالعمميةالتيتجرلعمى .2
 .النباتاتالزىرية

     

      .أحضرالشرائحالمجيريةلؤلنسجةالنباتيةالمختمفة .3

أستخدـالمختبراتالعمميةكأتعرؼعمىآليةعمؿ .4
 .مختمؼاألجيزة

     

الداعمة .5 العممية باألندية  لممشاركة أدعك
 .بلعالعمميلبلستط

     

النباتات .6 لحقكؿ الميدانية بالزيارات  أقـك
 .كالمختبراتالتيتيتـبالثركةالنباتية

     

تختص .7 التي االلكتركنية المجمكعات أككف
 .بالمستحدثاتالعمميةحكؿعكالـالنباتات

     

في .8 بالنباتات تتعمؽ عممية بمكاضيع أشارؾ
 .اإلذاعةالمدرسية

     

البيئة .9 في تحدث التي الغريبة الظكاىر أتابع
 .لمتعرؼعمىأسرارىا

     

      .أبحثحكؿالنظاـالزراعيكمككناتو . 10
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 دليؿ المعمـ كالطالب 
 بسـ اه الرحمف الرحيـ

 
           غػػػػػػػزة  -                 الجػامعة اإلسالمية 

                                  عمادة الػػػدراسػػػات العمػػػػػػيا
                 ربيػػػػػػػػػػػػة                       كػػػػػػػمية الػػػػػػػػت

                         قسـ منػاىج كطػرؽ التدريس



 المكضكع / تحكيـ دليؿ معمـ 
 حفظواهللكرعاه،،،.......................................................... .السيد /ة

                                                                

الباحثةبدراسةتجريبيةلنيؿ   درجةالماجستيرمفقسـالمناىجكطرؽالتدريسبعنكافتقـك
أثر تكظيؼ نمكذج درايفر في تنمية ميارات التفكير التأممي كاالستطالع العممي في مادة العمكـ    

 . لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي 
ل كفقا دركسيا فيتنفيذ الباحثة الذمسياعد المعمـ دليؿ الغرضإعداد تطمبليذا كقد ن                           ، نمكذجدرايفر

.متضمنامياراتالتفكيرالتأمميالتييجبأفتتعممياطالباتالصؼالتاسعاألساسيبشكؿصحيح
بداء باالطبلععمىالدليؿكا المجاؿنرجكمفسيادتكـالتكـر كنظراألىميةرأيكـكخبرتكـفيىذا                           

الرأممفحيث:
 سبلمةالصياغةالمغكيةلؤلىداؼ.
 ىداؼالتعميميةمدلكضكحاال. 
 مدلكضكحخطكاتالنمكذجفيتنفيذالدركس. 
 التسمسؿالمنطقيلسيرالحصةالدراسية. 
 اجراءماتركنولصالحاالدليؿمفاضافةأكحذؼأكتعديؿ.

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالعرفاف

 الباحثة                                                                   
 ضحى عزات عبد المجيد جمعة
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دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة السابعة مف كتاب العمـك الجزء الثاني لمصؼ التاسع : (7ممحؽ )
            ن                 األساسي كفقا  لنمكذج درايفر  :

 مقدمة :
.أخيالمعمـ/ة:السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو

نأضعبيفيديؾدليبللممعمـ     يختصبكحدةالنباتالزىرمكتركيبوالمقررةعمىالصؼالتاسع
األساسيمفالفصؿالدراسيالثاني الدليؿمجمكعةمفاإلرشاداتكالخطكاتالتي، ىذا حيثيقدـ

تدريس خبلؿ مف التعممية التعميمية بالعممية القياـ أثناء الصحيح االتجاه نحك بالسير المعمـ تدفع
درايفرلتنميةمياراتالتفكيرالتأمميكاالستطبلعالعمميلدلطالباتالصؼالطالباتكفؽنمكذج

.التاسعاألساسي
 محتكيات الدليؿ :

.تعريؼنمكذجدرايفر .1
 .خطكاتنمكذجدرايفر .2
 .نبذةعفمياراتالتفكيرالتأمميالمرادتنميتيا .3
 .الخطةالزمنيةلتدريسالكحدة .4
 .األىداؼالعامةلمكحدة .5
 درسمفدركسالكحدةكفؽنمكذجدرايفرحيثتتضمفالخطة:خطةتنفيذكؿ .6

 األىداؼالسمككيةلكؿدرس. 
 المتطمباتالسابقةكالبنكداالختبارية. 
 الكسائؿالتعميميةكاألدكاتالبلزمةلتنفيذاألنشطة. 
 إجراءاتتنفيذالدرس. 
 أساليبالتقكيـمابيفقبميكتككينيكختامي. 
 كرقةعمؿ. 

 
 ج درايفر : تعريؼ نمكذ

إطارتنظيميلمجمكعةمفالخطكاتالتيينتقؿفيياالمتعمـمفخطكةإلىأخرلكالتيتبدأ
عادةصياغتياكتطبيقياعمىالمكاقؼالجديدةإلىعمميةالمراجعةاألخيرة ظياراألفكاركا بالتكجيوكا                           

.كيدرؾالمتعمـمفخبلليامياراتالتفكيرالتأممي
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 : خطكات نمكذج درايفر
تفسير عمى القائمة البنائية الفمسفة مف انبثقت التي النماذج مف كغيره درايفر نمكذج يعد

.المتعمـلمظكاىركمدلاستيعابيافيضكءالخبرةالسابقة
المعمـبعرضاألنشطةأكبعضالعركضعفالمحتكللتكجيوالتكجيو :  .1 فيىذهالمرحمةيقـك

ثار أفكارالطمبةكتييئةأذىانيـكا        أمأنو،ةاىتماميـنحكمكضكعالتعمـاكالمحتكلالمرادتدريسو
يجبعمىالمعمـفيىذهالمرحمةأفيحددكيؼيدخؿفيالدرسبمايثيردافعيةطبلبولمتعمـ

 .فالغرضاألساسيمفىذهالمرحمةىكتييئةأذىافالطبلبلمدرسالجديدكتشكيقيـإليو
إظيار األفكار : .2 المرحمة ىذه كتيدؼىذهفي المعمـ يطرحيا التي األسئمة عمى الطمبة يجيب

الطالبحكؿ يحمميا كالمعمكماتالتي كبعضاألفكار المفاىيمية األخطاء إلىإظيار األسئمة
( الدراسة تفسير4–3مكضكع في الطالباتفرصة تعطى كقد بينيما طالباتتتناقشفيما )

لتقكية بأنفسيف التجارب إجراء أك لخمؽالظكاىر كالضعؼ القكة نقاط براز كا الحسي إدراكيف                       
 .تفاعؿكتكافؽمعنكمبيفالطالبكالمعمـ

اآلراءإعادة صياغة األفكار : .3 كتبادؿ األفكار لتكضيح الطالباتفيمجمكعاتتعاكنية تشترؾ
المطمكبة التجاربكاألنشطة جراء كا                 كفي، المفاىيمية كاألخطاء المتضاربة المعاني يدركف حتى

هالمرحمةتتكصؿالطالباتإلىأفكارصحيحةمنميةبذلؾبعضمياراتالتفكيرالتأمميمفىذ
عطاءتفسيراتمقنعةككشؼعفمغالطاتكالكصكؿالىاالستنتاجاتكذلؾمف رؤيةبصريةكا                              

جراءالتجاربكاألنشطة كاألشكاؿكا خبلؿالتأمبلتفيالرسـك                       . 
الطالباتفيىذتطبيؽ األفكار : .4 المرحمةبتطبيؽاألفكاركالمعمكماتالتيحصمتعميياتقـك ه

أصبحتأكثركضكحلدييف ألنيا عمىمكاقؼجديدة الناحية، مف كبيرة أىمية المرحمة كليذه
ألنياتييئالطالباتلتعمـجديدكتعززالتعمـكتربطماتعممتوالطالباتفيالمدرسة،السيككلكحية

 .الكاقعيةكبالحياةالعممية
تعكسىذهالمرحمةمدلالتحسففيأداءكأفكاركمياراتالطالباتراجعة التغير في األفكار : م .5

مفخبلؿطرحالمعمـلمجمكعةمفاألسئمةتخصمياراتالتفكيرالتأمميالتيسبؽذكرىاخبلؿ
الطالبات كتعريؼ األكلية االجابات كمقارنة الطالبات استيعاب مدل عمى لمتعرؼ الدرس

يفكمحاكلةالتصحيحألفالتغذيةالراجعةلياأثركبيرفيتحسيفعمميةالتعمـكماكتزيدبأخطائ
 .مفبقاءأثرالتعمـلفتراتطكيمة

مياراتالتفكير تنمية إلى درايفر نمكذج الدركسكفؽ إعداد خبلؿ مف الباحثة سعت كقد
.التأمميكاالستطبلعالعممي



144 

عقميىادؼيكجوعقكؿالمتعمميفنحكالتأمؿكالتصكربأنو:نشاطكيعرؼ التفكير التأممي
التي لممشكمة حؿ إلى تكصميـ التي العقمية بعضالميارات فيمارسكا المكاقؼالتعميمية مف لمعديد

 كيشتمؿالتفكيرالتأمميعمىالمياراتالتالية:.يكاجيكنيا
عمىمككناتيامفخبلؿرسـ:القدرةعمىعرضجكانبالمشكمةكالتعرؼميارة الرؤية البصرية -

نأكشكؿيبيفمككناتيابحيثيمكفاكتشاؼالعبلقاتالمكجكدةبصريا                .
:القدرةعمىإعطاءمعنىمنطقيلمنتائجأكالعبلقاتالرابطةكقدميارة إعطاء تفسرات مقنعة -

يككفمعتمداعمىمعمكماتسابقةأكعمىطبيعةالمشكمةكخصائصيا             ن  . 
الفجكاتفيالمشكمةكذلؾمفخبلؿتحديدمغالطاتميارة الكشؼ عف ال - :القدرةعمىتحديد

 .العبلقاتالغيرصحيحةأكغيرالمنطقيةأكتحديدبعضالخطكاتالخطأفيإنجازالمياـ
:القدرةعمىالتكصؿإلىعبلقةمنطقيةمعينةمفخبلؿرؤيةميارة الكصكؿ إلى استنتاجات -

 .تائجمناسبةمضمكفالمشكمةكالتكصؿإلىن
ميارة كضع حمكؿ مقترحة  - لحؿالمشكمةالمطركحةكتقـك عمىكضعخطكاتمنطقية القدرة :

 .تمؾالخطكاتعمىتصكراتذىنيةمتكقعةلممشكمةالمطركحة
:أحداالتجاىاتالحديثةفيالتدريسكىكأحدمككناتالمجاؿالكجدانيكاالنفعالياالستطالع العممي
المتعمـنحكالتقصيكاالستكشاؼفيعكالـالمجيكؿكالميؿإلىكؿماىكجديدالذميثيردافعية

كمثير
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 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الكحدة :

 عدد الحصص عنكاف الدرس عنكاف الفصؿ الفصؿ

 األنسجةالنباتية األكؿ

 حصة النسيجالبرنشيمي–األنسجةالمكلدة 

 النسيج–النسيجالككلنشيمي
 .االسكمرنشيمي

 حصة

 حصتيف األنسجةالكعائية 

 الثاني
أجزاءالنبات

 الزىرم

 المقطعالطكليفي–المجمكعالجذرم
 .الجذر

حصتيف
 

 التركيبالداخميلمجذر_كظائؼ
 .الجذر

حصتيف
 

 حصة .المجمكعالخضرم 

 التركيبالداخميلساؽمفنباتذكات
 .فمقتيف

حصة
 

 حصتيف ةالكرق 

 اليرمكناتالنباتية الثالث

 ىرمكف–اكتشاؼاليرمكناتالنباتية
 .األككسيف

حصة
 

 حصة أنكاعاليرمكناتالنباتية 

 حصة14   المجمكع

 األىداؼ العامة لمكحدة :
 تعرؼالنسيج.
 تصنؼأنكاعأنسجةالنباتالزىرم. 
 تصنؼتركيبأنسجةالنباتالزىرم. 
 نسيجككظائفوتربطبيفتركيبكؿ. 
 تحضرشرائحلبعضأنسجةالنباتالزىرم. 
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 تميزمجيرياأنكاعأنسجةالنباتالزىرم        ن   . 
 تصنؼالجذكرإلىكتديةكعرضية. 
 تميزأجزاءمقطعطكليفيالجذركالساؽ. 
 تشرحالتركيبالداخميلمجذركالساؽكالكرقة. 
 تعددالكظائؼالرئيسةكالثانكيةلمجذركالساؽكالكرقة. 
 كضحالخاصيةاالسمكزيةكأىميتيافيامتصاصالماءت. 
 تذكرأجزاءالكرقةكأشكالياالمختمفة. 
 تتبعمراحؿاكتشاؼاليرمكناتالنباتية. 
 تفسرآليةعمؿاألككسيففياالنتحاءالضكئي. 
 تذكربعضأنكاعاليرمكناتالنباتيةككظائفيا. 
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 النسيج البرنشيمي  – الدرس األكؿ : األنسجة المكلدة

 الخبرات السابقة :
 تعددأجزاءالنبات.
 تذكركحدةبناءالنبات. 

 قياس الخبرات السابقة :
 :ك...ك...ك.....أجزاءالنباتىي..
 :كحدةبناءالنباتىي........ 

ثمار،ثمارالبندكرة،شرائح،مجيرمركب،الكتابالمدرسي،الطباشير،السبكرة الكسائؿكالمصادر
 .LCD جياز،ممقط،البطاطا

 األىداؼ السمككية : 
يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:

.تعرؼالنسيج .1
.تعددأنكاعاألنسجةالنباتية .2
 .تصؼتركيباألنسجةالمكلدةككظيفتيا .3
 .تقارفبيفاألنسجةالمكلدةكالنسيجالبرنشيميمفأكجومتعددة .4

 : (خطكات سير الحصة الدراسية)لتنفيذ خطكات ا
 التكجيو :  .1

لمدرسمفخبلؿعرضتقديميعبر أذىانيـكتشكيقيـ الطالباتلمتعمـكتييئة دافعية إثارة
 .يتحدثحكؿالنباتاتالزىريةالمختمفةكمقدمةلكحدةالنباتالزىرمكتركيبوLCD جياز

.(طالباتكيحددقائدةلكؿمجمكعة4–3تقسـالطالباتإلىمجمكعاتفيكؿمجمكعةمف)-
تكزيعمجمكعةمفالنباتاتالزىريةالمختمفةعمىالمجمكعاتكأطمبمفالطالباتتأممياكتفحصيا-

جيداىؿتتككفمفجزءكاحد؟صؼتركيبالنباتالزىرم؟إذاكافكؿجزءمفأجزاءالنبات                          ن
قة؟ماىكالنسيج؟يعتبرعضكفممايتككفالجذر؟الساؽ؟الكر

 إظيار األفكار : .2
 مفخبلؿطرحأسئمةعمىالطالباتكمناقشتيابأسمكبالتعمـالتعاكني:

 ىؿأنسجةالنباتمتشابية؟
 إذاكانتأنسجةالنباتمتشابية،ىؿالتشابويككففيالكظيفةأـفيالتركيبأـفياالثنيف

 نمعا؟
 ددةاألنكاع؟ىؿاألنسجةالنباتيةنكعكاحدأـمتع 
 ماىياألنكاعالرئيسةلؤلنسجةالنباتية؟ 
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 صفيتركيباألنسجةالنباتيةالمكلدة؟ 
 ماىكالنسيجالذميككفالقسـاألكبرمفالنباتالزىرم؟ 
 ماىيأكجواالختبلؼبيفاألنسجةالمكلدةكالنسيجالبرنشيمي؟ 

 .مفالطبلبعفمعرفتيـلمحتكلالدرسمفخبلؿتمؾاألسئمةتحصؿالمعممةعمىتعذيةراجعة
 إعادة صياغة األفكار : .3
1تشترؾالطالباتفيمجمكعاتتعاكنيةلمتكضيحكتبادؿاألفكارمفخبلؿإجراءنشاطرقـ

تكزيعأكراؽالعمؿالذمتتضمفاألنشطةكاألسئمةالتيتـطرحياكفيالكتابالمدرسي78صفحة
 عنيا الطالباتليجيبكا خبلؿعمى مف عمىحدا نسيج كؿ كمميزيفشكؿ أفكارىـ بذلؾ مصححيف

 .تحضيرالشرائحالنباتية
 تطبيؽ األفكار : .4

البصرية الرؤية فيالمرحمةالسابقةمثؿميارة لممياراتالتيحصمتعمييا تطبؽالمتعممة
،يراتمقنعةميارةإعطاءتتفس،مفخبلؿالتمييزبيفأشكاؿاألنسجةالمختمفةككصؼماتحتكيو

 .كميارةالكشؼعفالمغالطاتكالكصكؿإلىاالستنتاجات
 : (التقكيـ الختامي)مراجعة األفكار  .5

 اختارم اإلجابة الصحيحة :
نتأممياألشكاؿالتاليةأممنياخبلياىاذاتجدررقيقةكأنكيةكبيرةنسبيا: .1                

 د. ج.  .ب  .أ

 
يعتبرالنسيجالبرنشيميمفالنسيج: .2

 د.الكعائي ج.المتكسط األساسي .ب لدالمك .أ

 
 أكممي الفراغ :

....................سميتاألنسجةالمكلدةبيذااالسـألفخبلياىاقادرةعمى .1
 ...........كجكدالفراغاتالبينيةبيفخبلياالنسيجالبرنشميحتىتؤدمكظيفة .2
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 قارني بيف النسيج المكلد كالنسيج البرنشيمي :

 النسيج البرنشيمي (اإلنشائي)النسيج المكلد  رنةكجو المقا

   جدرالخبليا .1

   األنكية .2

   الفجكاتالعصارية .3

   الفراغاتالبينية .4
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 : (1)كرقة عمؿ رقـ 
 الدرس األكؿ : األنسجة النباتية 

.:أفتحضرالطالبةنسيجبرنشيمياألىداؼ
(لنسيجبرنشيميتحضيرشريحة):1نشاط رقـ

.مجيرمركب،ماء،أغطيةشرائح،شرائحزجاجية،ممقط،:ثمارالبطاطاالمكادكاألدكات
 خطكات العمؿ : 

 خذمقميبلمفلبثمارالبطاطابكاسطةالممقطكضعيوعمىشريحةزجاجية                  ن  .
 ضعيقطرةماءفكؽالعينة. 
 ضعيغطاءالشريحةكاضغطيعمييابرفؽلماذا؟ 
 قكةتكبيرمختمفةلمشاىدةالخبليااستخدمي. 
 صفيجدرالخبلياكماتشاىدينيا. 
 ىؿتكجدفراغاتبينيةبيفالخبليا؟ 
 ؟(صغيرةأـمتكسطةأـكبيرة)ماحجـاألنكية 
 ىمىيكجدفجكاتعصارية؟كماحجميا؟ 
 ارسميماشاىدتيوتحتالمجيرثـقارنيبيفرسمؾكرسمةزميبلتؾ. 
  

شاطالسابؽأجيبيعفاألسئمةالتالية:بعدإجراءالن
تأمميالشكؿاآلتيجيداثـأجيبيعفاألسئمةالتالية: .1      ن      

........أ.اسـالنسيجفيالشكؿالمقابؿ
.......ب.يؤدمالنسيجفيالشكؿالمقابؿكظائؼمتعددةمنيا

........ك........ك
راءفإفج.عندماتحتكمخبلياىذاالنسيجعمىببلستيداتخض

...........الخبلياتسمى
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 أكمميالخريطةالمفاىميةالتالية: .2



 
  
























 األنسجة النباتية

 األنسجة الوعائية  األنسجة األساسية  األنسجة المولدة 

 النسيج ......

 ....نسيج .......

 نسيج الخشا

 النسيج ..........

 النسيج ........
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.النسيج الككلنشيمي _ النسيج االسكمرنشيميالدرسالثاني:

 ت السابقة :قياس المتطمبا المتطمبات السابقة :

 تعددأنكاعاألنسجةالنباتية.
 تعددأنكاعاألنسجةاألساسية. 
 تفسرسببتسميةالنسيجالمكلدبيذا

 .االسـ

 أكممي الفراغ :
تتككفاألنسجةالنباتيةمفثبلث .1

......ك......ك.......أنكاع
تتككفاألنسجةاألساسيةمفعدة .2

 .......ك.......ك........أنكاع
سيجالمكلدبيذااالسـألفلوسميالن .3

 .................القدرةعمى

شرائح،مجيرمركب،LCDجياز،الكتابالمدرسي،:السبكرةكالطباشيرالمصادر كالكسائؿ
 كرؽأبيض.،كرؽعمؿ،ماء،ثمارالبندكرة،أغطيةالشرائح،ممقط،زجاجية

 األىداؼ السمككية : 
لدرسأفتككفقادرةعمىأف:يتكقعمفالطالبةبعدنيايةا

.تصؼالنسيجالككلنشيمي .1
 .تربطبيفخصائصالنسيجالككلنشيميككظائفو .2
 .تصؼالنسيجاالسكمرنشيمي .3
 .تربطبيفخصائصالنسيجاالسكمرنشيميككظائفو .4
 .تقارفبيفالنسيجالككلنشيميكاالسكمرنشيميمفأكجومتعددة .5
 .تحضرشريحةلنسيجاسكمرنشيمي .6

 :  (خطكات سير الحصة الدراسية)التنفيذ خطكات 
 التكجيو : .1

يتـإثارةدافعيةالطالباتكجذبانتباىيـلمكضكعالحصةالحاليةمفخبلؿمناقشتيفحكؿ
بعرضبعضالشرائحالتيتـتحضيرىافيالحصةالسابقةلمنسيجالبرنشيمي الخبراتالسابقةكأقـك

ثارةالحماسةبيفا كنكعمفالتعزيزكا            .لطالبات
 إظيار األفكار :  .2

بطرحاألسئمةالتاليةكمناقشتيامعالطالباتبعدأفتتكزعالطالباتفيمجمكعاتتعاكنية أقـك
 طالبات:4-3فيكؿمجمكعةمف
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 أيفتكثراألنسجةالككلنشيمية؟
 كقدميكصفالمنسيجالككلنشيمي؟3الشكؿ79انظرمإلىالكتابالمدرسيص     ن    
 اءعمىخصائصالنسيجالككلنشيميىؿتتبلئـخصائصومعكظائفو؟بن                   ن  
 ماىيكظائؼالنسيجالككلنشيمي؟ 
 تأمميالصكرةالمعركضةأمامؾعبرجيازLCDكىيصكرتمثؿالنسيجاالسكمرنشيمي

 صفيبعضخصائصىذاالنسيج؟
 ماىيأنكاعخبلياالنسيجاالسكمرنشيمي؟ 

ةالتيتـطرحياعمىالطالباتأحصؿعمىتعذيةراجعةحكؿماتمتمكومفخبلؿاألسئمةالسابق
 .الطالباتحكؿالمكضكع

 إعادة صياغة األفكار : .3
صفحة21تشترؾالطالباتفيمجمكعاتتعاكنيةلمتكضيحكتبادؿاألفكارمفخبلؿإجراءنشاطرقـ

عمىتكزيعأكراؽالعمؿالذمتتضمفاألنشطةككفيالكتابالمدرسي80 التيتـطرحيا األسئمة
الطالباتليجيبكاعنيامصححيفبذلؾأفكارىـكمميزيفشكؿالنسيجالككلنشيميكاالسكمرنشيميمف

 خبلؿتحضيرالشرائحالمجيريةكاألشكاؿالمرسكمة.
 تطبيؽ االفكار : .4

الرؤيةالبصرية فيمكاقؼجديدةمثؿميارة مفخبلؿتطبؽالمتعممةلممياراتالتيحصمتعمييا
تحتكيو ما ككصؼ المختمفة األنسجة أشكاؿ بيف التمييز خبلؿ، مف مقنعة تفسيرات إعطاء ميارة

سببإنثناء تفسر أف مثؿ اليكمية حياتيا الطالباتخبلؿ تراىا لبعضالمكاقؼالتي تفسير إعطاء
.كتمايؿأعكادنباتالممكخيةأثناءالرياحالقكيةدكفأفتنكسرىذهاألعكاد


 : (التقكيـ الختامي)مراجعة األفكار  .5

  :تأممي األشكاؿ التالي كأجيبي عف األسئمة التالية 

اسـالنسيجفيالشكؿالمقابؿ........ .1
ىذاالنسيجبكظيفة .2  .............يقـك

  

......اسـالنسيجفيالشكؿالمقابؿ .1
ىذاالنسيحبكظيفة .2  ..........يقـك
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 مي كاالسكمرنشيمي :قارف بيف النسيج الككلنشي 

 النسيجاالسكمرنشيمي النسيجالككلنشيمي كجوالمقارنة

   جدرالخبليا .1

   األنكية .2

   الكظيفة .3

 
 : أكممي الفراغ 

 ............ك...........يتككفالنسيجاالسكمرنشيميمفنكعيفمفالخبليا .1
 ......ك........تكجدالخبلياالحجريةفيثمار .2
النسيجالككلنشيمينسيجاقكيابإمكانواإلنثناءبمركنةىكبعضضخصائصوالسببفيأف .3          ن ن       

 ...........ك......مثؿ
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 : (2)كرقة عمؿ 
:النسيجالككلنشيمي_النسيجاالسكمرنشيميالدرس الثاني

:أفتحضرالطالبةنسيجاسكمرنشيمياألىداؼ
(اسكمرنشيميتحضيرشريحةلنسيج):1نشاط رقـ 

.مجيرمركب،ماء،أغطيةشرائح،شرائحزجاجية،ممقط،:ثمارالبندكرةالمكاد كاألدكات
 خطكات العمؿ : 

 استخدـالممقطانكعيجزءامفالغشاءالرقيؽلثمرةالبندكرةكضعيياعمىالشريحةالزجاجية                ن       .
 ضعيقطرةماءفكؽالعينة. 
 رجةحتىلبلتتككففقاعاتىكاءد45ضعيغطاءالشريحةبحذركبزاكية. 
 استخدميقكةتكبيرمختمفةلمشاىدةالخبليا. 
 صفيجدرالخبلياكماتشاىدينيا. 
 ؟(صغيرةأـمتكسطةأـكبيرة)ماحجـاألنكية 
 ارسميماشاىدتيوتحتالمجيرثـقارنيبيفرسمؾكرسمةزميبلتؾ. 

 ة : بعد إجراء النشاط السابؽ أجيبي عف األسئمة التالي
.......ك.........تتكاجدخبلياالنسيجاالسكمرنشيميفي .1
 .......ك...........خبلياالنسيجاالسكمرنشيميغيرحيةكعديمةاألنكيةبسببترسبمادتا .2
النسيجاالسكمرنشيميبكظيفة .3  .................يقـك
 تأممياألشكاؿالتاليةكفرقيبيفتغمظالجدراففيكؿشكؿ: .4

مظالجدرافىناتغ
 .........يككفبصكرة

تغمظالجدرافىنا
 .......يككفبصكرة
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  (الخشب _ المحاء )األنسجة الكعائية الدرسالثالث:
 حصتاف عددالحصص:

 قياس المتطمبات السابقة : المتطمبات السابقة :

 تعددأنكاعاألنسجةالنباتية.
 بياالنباتلت صنيعتسميالعمميةالتييقـك

.غذاءه
 تعددالمكادالبلزمةلعمميةالبناءالضكئي. 

أكمميالفراغ:
..ك...ك....أنكاعاألنسجةالنباتية .1
بياالنباتليصنع .2 العمميةالتييقـك

........غذاءهبنفسوىي
....ك....ك...يحتاجالنباتإلى .3

بصنعغذاءهبنفسو  .ك.....ليقـك

شرائح،مجيرمركب،LCDجياز،الكتابالمدرسي،الطباشير:السبكرةكالمصادر كالكسائؿ
 .جاىزةألنسجةنباتاتزىرية

 
 األىداؼ السمككية :

 يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:
.تصؼاألنسجةالكعائية .1
.تستنتجكظيفةالخشب .2
 .تميزبيفاألكعيةالخشبيةكالقصيبات .3
 .تبيفكظيفةالمحاء .4
 .صؼخبليانسيجالمحاءت .5
تدرسعممياأنسجةنباتاتزىرية .6     ن   . 

 
 :  (خطكات سير الحصة الدراسية)خطكات التنفيذ 

 التكجيو : .1
يتـإثارةدافعيةالطالباتمفخبلؿالمناقشةحكؿآليةىضـالطعاـفيجسـاإلنسافككيفيةتكزيع

الجسـ أجزاء جميع إلى الدقيقة األمعاء الممتصمف أكعيةت.الغذاء يكجد ىؿ تساؤال المعممة ثير        ن     
مشابيةفيالنباتمسؤلةعفالنقؿإلىجميعأجزاءالنبات؟
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 إظيار األفكار :  .2
مف  الطالباتفيكؿمجمكعاتتعاكنية تطرحالمعممة4-3تتكزع ثـ طالباتفيكؿمجمكعة

مجمكعةمفالتساؤالت:
 ماذاتسمىاألكعيةالمسؤكلةعفالنقؿ؟ 
 تككفنسيجالخشب؟مماي
 ماكظيفةنسيجالخشب؟ 
 ماالفرؽبيفاألكعيةالخشبيةكالقصيبات؟ 
 ممايتككفنسيجالمحاء؟ 
 ماكظيفةنسيجالمحاء؟ 
 ماكظيفةكؿمفاألنابيبالغرباليةكالخبلياالمرافقة؟ 

 إعادة صياغة األفكار : .3
جراءاألنشطةالمطمكبةمفخبلؿأكراؽتتبادؿأفرادالمجمكعاتالتعاكنيةاألفكاركا لتساؤالتكا                   

كخبلؿىذهالمرحمةتصححالطالباتأفكارىفكتميز،العمؿكاإلجابةعفالتساؤالتالتيتثيرىاالمعممة
 .األنسجةالكعائيةكانكاعيا

 تطبيؽ األفكار : .4
نتطبؽالمتعممةماتعممتوفيمكاقؼتعميميةجديدةكتدرسعممياأن          كاعمختمفةلشرائحنباتية

جاىزةكتميزبصريابيفخبلياالخشبكخبلياالمحاءكتعطيتفسيراتمقنعةكتتكصؿالستنتاجبعض                        ن      
.األشكاؿكالرسكمات


 : (التقكيـ الختامي)مراجعة التغيير في األفكار  .5

 اختارماإلجابةالصحيحة:
 :نكعاألنسجةالذميمثموالمخططالتاليىك

 .الخشب .أ
 .المحاء .ب
 .البرنشيمية .ت
 .الككلنشيمية .ث


 

 األنابيا

  الغربالية

الخاليا 

 المرافقة
الخاليا  األلياف 

 البرنشيمة
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 :تأممياألشكاؿالتاليةثـاستنتجيالشكؿالذميعبرعفخبلياالقصيبات 

  .ب  .أ

  .ث  .ت
 

أعطيتفسيراتمقنعةلمعباراتالتالية:
األكعيةالخشبيةأكثركفاءةمفالقصيباتفينقؿالماءكاألمبلح .أ
............................................................. 

خمكاألنابيبالغرباليةمفاألنكية .ب
........................................................... 

احتكاءالخبلياالمرافقةعمىأعدادكبيرةمفالببلستيداتالخضراءكالمايتككندريا .ت
............................................................ 
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 (3كرقة عمؿ رقـ )
 الدرس الثالث : األنسجة الكعائية  

:أفتدرسالطالبةعممياشرائحجاىزةألنسجةنباتيةاألىداؼ         ن     
(دراسةأنسجةنباتاتزىرية):3نشاط رقـ

.مجيرمركب،حجاىزةألنسجةنباتية:شرائالمكاد كاألدكات
 خطكات العمؿ : 

 ضعيشريحةجاىزةلقمةناميةمفجذرنباتزىرمعمىمنضدةالمجيركاستخدـأصغر
.لماذا؟،قكةتكبير

 كررالخطكةالسابقةباستخداقكلتكبيرمختمفة. 
 كاذكرأنكاعالخبلياالمشاىدة،ارسـماتشاىد. 
 خدمةشرائحلمقاطععرضيةلجذركساؽنبتةأعدالخطكاتالسابقةمست. 
 ماأنكاعالخبلياكاألنسجةالتيشاىدتيا؟،ارسميماتشاىديف 
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  .المجمكع الجذرم _ المقطع الطكلي في الجذرالدرسالرابع:
 حصتاف عددالحصص:

 قياس المتطمبات السابقة : المتطمبات السابقة :

 قيحفيالنبات.أفتعرؼعمميةالتم
 أفتعرؼعمميةاإلخصابفيالنبات

. 

ماالمقصكدبكؿمف:
 عمميةالتمقيحفيالنبات
 عمميةاإلخصابفيالنبات 

بذكر،مجيرمركب،LCDجياز،الكتابالمدرسي،:السبكرةكالطباشيرالمصادر كالكسائؿ
 شرائحزجاجية،ماء،بصؿ،منقكعة

 
 األىداؼ السمككية :

كقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:يت
.تميزبيفالمجمكعالجذرمكالمجمكعالخضرم .1
.تقارفبيفالحذكرالعرضيةكالجذكرالكتدية .2
.تعددأجزاءالمقطعالطكليفيالجذر .3
.منطقةاالستطالة،القمةالنامية،تستنتجكظائؼالقمنسكة .4
.منطقةالجذكرالثانكية،المنطقةالجرداء،تصؼمنطقةالشعيراتالجذرية .5
.تحضرشريحةلقمةناميةفيالجذر .6

 
 :  (خطكات سير الحصة الدراسية)خطكات التنفيذ 

 التكجيو : .1
 بداخميا األجنة تظير حيث المنقكعة بعضالبذكر في جيدا التأمؿ الطالبات مف أطمب                    ن           ،الريشة)

ذير؟ماذاسيتككفعندبمكغو؟أيفستتجوالريشة؟ثـأثيربعضالتساؤالتأيفسيتجوالج(الجذير
.ماذاستتككفعندبمكغيا؟مفخبلؿالمناقشةستتعرؼالطالبةعمىالمجمكعالجذرمكالخضرم

أكمميالفراغ:
.................بينماتنمكالريشةلتككف.ينمكالجذيرليككف .أ
 .......ك.....ك.....ك.....يتككفالمجمكعالخضرممف .ب
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 إظيار األفكار : .2
طالباتفيكؿمجمكعةثـتطرحالمعممة4-3تتكزعالطالباتفيكؿمجمكعاتتعاكنيةمف

 مجمكعةمفالتساؤالت:
 كيؼيتككفالجذرالكتدم؟
 ممايتككفالجذرالكتدم؟ 
 كيؼتتككفالجذكرالعرضية؟ 
 لكأحضرنامقطعطكليافيالجذرماىيالمناطؽالتييتك        ن         كفمنياالجذر؟
 منطقةالشعيراتالجذرية،منطقةاالستطالة،القمةالنامية،ماىيكظيفةالقمنسكة. 
 صفيالمنطقةالجرداءكمنطقةالجذكرالثانكية. 

 إعادة صياغة األفكار : .3
رقـ النشاط جراء كا األفكار كتبادؿ التساؤالت خبلؿ مف األفكار صياغة بإعادة المعممة تقـك                                     5ك4

عبرأكراؽالعمؿالذمتحتكمالنشاطباإلضافةإلىاألسئمةالتيتـطرحيالتجيب86ك85صفحة
الطالباتمصححاتأفكارىفكمتأمبلتبكؿشكؿمفأجزاءالجذرعبرتحضيرشريحةلقمة عنيا

 .ناميةفيالجذر
 تطبيؽ األفكار : .4

يةمفخبلؿالتمييزبيفالمناطؽتطبؽالمتعممةلممياراتالتيحصمتعمييامثؿميارةالرؤيةالبصر
تحتكيو التيتظيرفيالمقطعالطكليلمجذرككصؼما إعطاءتتفسيراتمقنعة، ميارة كميارة،

.الكشؼعفالمغالطاتكالكصكؿإلىاالستنتاجات


 :  (التقكيـ الختامي)مراجعة األفكار  .5
 : تأممي األشكاؿ التالية ثـ حددم نكع الجذكر المتككنة 

................
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         : في الشكؿ المقابؿ مقطع طكلي في جذر 


حددمالمناطؽالمككنةلمجذرعمىاألسيـ؟ .أ
أمالشعيراتالجذريةأكبرسناالقريبةمفالقمةالناميةأـالبعيدة؟ .ب  ن        

 فسرإجابتؾ؟
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 : 4كرقة عمؿ رقـ   
 الدرس الرابع : المجمكع الجذرم 

استنباتالجذكرالعرضية( :4نشاط )
أفتحددالطالبةنكعالجذكرالتيتككنت:اليدؼ

:بصمة_كأسزجاجية_ماءالمكاد كاألدكات
 خطكات العمؿ :

 امؤلالكأسالزجاجيةبالماءكاغمرالبصمةبحيثتبلمسقاعدتياسطحالماء.
 أياـ10اترؾالبصمةفيالماءلمدة. 
 رالتيتككنت؟مانكعالجذك.............................. 
 ماالفرؽبيفالجذكرالعرضيةكالجذكرالكتدية؟ 
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  (5)كرقة عمؿ رقـ 
:تحضيرشريحةلقمةناميةفيالجذر5نشاط رقـ 

:أفتحضرشريحةلقمةناميةفيالجذراليدؼ
–شرائحزجاجية–مجير–ككأسزجاجي–لميثيؿصبغةأزرؽا–:بصمةكماءالمكاد كاألدكات
.كعكدثقاب-زجاجةساعة–أغطيةشرائح

 خطكات العمؿ :
 اغمرمالجزءالسفميلمبصمةفيكأسالماءلعدةأياـحتىتتككفالجذكرالعرضيةكممكفأف

.تحضرمالبصمةالتيتـاستنباتجذكرىافيالنشاطالسابؽ
 مـكضعييافيزجاجةساعة3اقطعيرؤكسالجذربطكؿ. 
 ناغمررؤكسالجذكربمحمكؿأزرؽالميثيؿكسخنيياقميبل                 .............لماذا؟.
 ضعيقمةأحدالحذكرفيقطرةماءكسطشريحةزجاجيةنظيفة. 
 ضعيغطاءشريحةفكؽالجذركاضغطيبطرؼعكدثقابلعمؿميركس. 
 افحصيالشريحةتحتالمجيرمستخدمةالعدسةال ن             .شيئيةالصغرلثـالكسطىثـالكبرل
 ارسميماتشاىدينوعمىدفترؾ. 

 بعد إجراء النشاط أجيبي عف األسئمة التالية :
مفخبلؿرؤيتؾلممقطعالطكليلمجذرتحتالمجيرماىيمككناتمقطعطكليلجذر .1

...................................كك...............ك.............نبات
.............ك

 .............................تتميزالقمنسكةبشكميااإلنسيابيكالسببفيذلؾ .2
ىي .3 الميتة الجذرية الشعيرات كعدد الجرداء المنطقة بيف العبلقة أف نستنتج

 ...................عبلقة
 ....................تخرجالجذكرالثانكيةمفمنطقةداخؿالجذرتسمى .4
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  التركيب الداخمي لمجذررس الخامس : الد
 حصتاف عدد الحصص : 

 قياس المتطمبات السابقة : المتطمبات السابقة :

 تعددأنكاعالجذكر.
 تذكرمككناتمقطعطكليفيالجذر 

أكمميالفراغ:
........ك..........أنكاعالجذكر

....مفمككناتمقطعطكليفيجذرنبات
 ..ك............ك.....كك.....

،فجؿ،لفت،جزر،LCDجياز،الكتابالمدرسي،:السبكرةكالطباشيرالمصادر كالكسائؿ
 .أصيصنبات

 
 األىداؼ السمككية :

يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:
 تعددأجزاءمقطععرضيفيالجذر.
 تصؼكؿمفالبشرةكالقشرة. 
 الكعائيةتصؼتركيباألسطكانة. 
 تستنتجكظائؼالجذر. 
 تعرؼالخاصيةاألسمكزية. 

 
 : (خطكات السير في الحصة)خطكات التنفيذ 

 التكجيو : .1
المتطمبات مناقشة طريؽ عف الدراسة مكضكع نحك كتكجيييـ الطالبات دافيعة بإثارة المعممة تقـك

حضاركؿمفنباتالجزركالفجؿحيثتكضحأفالجزركالفجؿ السابقةكا                         عبارةعفجذكرتضخمت
كىكالتركيبالداخميلمجذر لميـك يككفمكضكعنا المعممةبعمؿمقطع،لتخزفالغذاءكبيذا ثـتقـك

المقطعالعرضيثـتطمبالمعممةمفالطالباتالتأمؿجيدا نعرضيفينباتالجزرلتكضيحمفيـك                       
.جمككناتوفيالعرضالتقديميالمعركضأماميفلمقطععرضيلمجذرالستنتا
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 إظيار األفكار : .2
بطرحاألسئمةالتالية: بعدافتتكزعالطالباتفيمجمكعاتتعاكنيةأقـك

 مامككناتمقطععرضيفيالجذر؟
 صفينسيجالبشرة؟ 
 صفينسيجالقشرة؟ 
 مماتتككفاألسطكانةالكعائية؟ 
 تمعالنباتبسيكلة؟أمامؾأصيصمزركعبونباتحاكليافتقتمعيجذرالنبات؛ىؿاق

 كيؼيتـامتصاصالماءكاألمبلح؟كيؼتتكاثرالبطاطا؟
 إذفماىيالكظائؼالرئيسيةكالثانكيةلمجذر؟ 
 ماالمقصكدبالخاصيةاألسمكزية؟ 

 

 إعادة صياغة األفكار : .3
 ثـ المعممة كالتساؤالتالتيتطرحيا األفكار بتبادؿ طالباتالمجمكعاتالتعاكنية تقـك تقـك

جراء لتصححالطالباتأفكارىفمفخبلؿالمناقشاتكا عادةصياغتيا المعممةبتكضيحالمعمكماتكا                                
.90صفحة6إجراءنشاطرقـ.األنشطةكأكراؽالعمؿ

 تطبيؽ األفكار : .4
تعممتومفمياراتالتفكيرالتأمميمثؿالرؤيةالبصريةحيثتككفقادرة تطبؽالمتعممةما

نيفاألشكاؿكالمقاطعالعرضيةكتراكيبالجذربصرياعمىالتمييزب                كميارةاالستنتاجاتكالكشؼعف،
عطاءتفسيراتمقنعةلكؿشييحتاجلتفسير المغالطاتكا                 تعممتوالمتعممة. باإلضافةإلىتطبيؽما

.فيمكاقؼتعمميميةجديدةأكمشابية
 : (التقكيـ الختامي)مراجعة التغيير في األفكار 

 الشكؿالتاليجيداثـاكتبياسـمايشيرإليوالسيـ:تأممي     ن    
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 اختارم اإلجابة الصحيحة : 
 :آخرصؼفيالقشرةكتحاطخبلياهبمادةشمعيةغيرمنفذةلمماء 

د.البشرةالخارجية .أ الغبلؼالنشكمب.االندكديرمسج.الكامبيـك
 
 ينقسـباستمرارليككفخشباكلحاءثانكي ن   ن         يفكيعزللونمكالجذربالسمؾ:

 .أ  البشرةب.القشرةج.المحاءد.الكامبيـك
 :يتـامتصاصالماءمفالتربةعفطريؽ 

 الخاصيةاألسمكزيةب.النقؿالنشطج.االنتشارد.النقؿالمسيؿ .أ
 
 ماعداتتميزالبشرةفيالجذربمايمي: 

 تحمياألنسجةالداخميةب.تحمؿشعيراتجذرية .أ
 خبليارقيقةالجدرد.عدةصفكؼمفالخبلياالمتراصةج.

 
 ثـ أكممي الفراغ : .تأممي المخطط التالي حيث يمثؿ انتقاؿ الماء مف الشعيرة الجذرية إلى .. 
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 6مؿ رقـ كرقة ع
 .: الخاصية األسمكزية 6نشاط رقـ 

تعرؼالخاصيةاألسمكزية:اليدؼ
أنبكبزجاجي،ماءمقطر،%أكمحمكؿممحي10:محمكؿسكرالجمكككزتركيزهالمكاد كاألدكات

.خيط،حامؿأنابيب،كيسسيمكفاف،حكضزجاجي،شعرم


خطكات العمؿ :
 يففيالشكؿركبيالجيازكماىكمب.
 التاليكراقبيارتفاعالسائؿفياألنبكب  .اتركيالجيازإلىاليـك
 سجؿالمبلحظات. 
 :النتيجة.............................................. 
 :السبب................................................ 

 بعدإجراءالنشاطالسابؽ:
زية؟ماالمقصكدبالخاصيةاألسمك

..............................................................................
ماكجوالشبوبيفتركيبالشعيرةالجذريةكبيفتركيبجيازالتجربة؟

..................................................................................
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  المجمكع الخضرمع : الدرس الساب
 حصةعدد الحصص : 

 قياس المتطمبات السابقة : المتطمبات السابقة :

 تذكرمنشأالمجمكعالخضرم.
 تعددمككناتالمجمكعالخضرم. 

أكمميالفراغ:
.......ينشأالمجمكعالخضرممفنمك
....ك.....يتألؼالمجمكعالخضرممف

 .ك.......ك........

 .مجمكعةنباتاتمختمفة،LCDجياز،الكتابالمدرسي،:السبكرةكالطباشيرئؿالمصادر كالكسا

 
 األىداؼ السمككية :

يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:
 تستنتجماالمقصكدبالساؽ. 
 تعرؼكبلمفالعقدةكالسبلمية    ن   . 
 تعددانكاعالسيقاف. 
 تذكرالمناطؽالمككنةلمساؽ. 

 : (خطكات السير في الحصة)طكات التنفيذ خ
 التكجيو : 

يتـعرضمجمكعةمفالنباتاتالمختمفةعمىالطالباتكتطمبالمعممةمنيفالتأمؿجيدافيسيقاف   ن                  
النباتاتثـتطرحمجمكعةمفاألسئمةماذايحمؿالساؽ؟أيفينمكالساؽفكؽالتربةأـتحتالتربة؟

استنتجيتعريؼالساؽ؟
 

 إظيار األفكار :
بطرحاألسئمةالتالية: بعدافتتكزعالطالباتفيمجمكعاتتعاكنيةأقـك

 ماذانسميمكافخركجاالكراؽ؟
 ماذاتسمىالمسافةالتيتفصؿبيفكؿعقدتيف؟ 
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 ماىيالنباتات(الثـك،البصؿ،البطاطا،الزيتكف،السرك)أمامؾمجمكعةمفالصكرلنباتات
ىيالنباتاتالتيتنمكسيقانياالتيتظير كما ؟ يطمؽعمييا كماذا ؟ فكؽالتربة سيقانيا

 داخؿالتربة؟كماذايطمؽعمييا؟
 عددمالمناطؽالمككنةلمقطعطكليفيالساؽ؟ 
 النامية القمة مف اذكرمكظائؼكؿ االستطالة، منطقة تخصصاألنسجة، منطقة منطقة،

 .النضكج
 :إعادة صياغة األفكار 

المعممة تقـك ثـ المعممة كالتساؤالتالتيتطرحيا األفكار بتبادؿ طالباتالمجمكعاتالتعاكنية تقـك
عادةصياغتيالتصححالطالباتأفكارىفكمعمكماتيف بتكضيحالمعمكماتكا                    .

 تطبيؽ األفكار :
بصريةمفخبلؿتطبؽالمتعممةلممياراتالتيحصمتعمييافيالمرحمةالسابقةمثؿميارةالرؤيةال

تحتكيوبعضاألشكاؿمثؿمقطعطكليفيساؽنبات تفسيراتمقنعة،كصؼما إعطاء ،ميارة
.كميارةالكشؼعفالمغالطاتكالكصكؿإلىاالستنتاجات


 : (التقكيـ الختامي)مراجعة التغيير في األفكار 
اختارماإلجابةالصحيحة:

 ن       ن   قا  ىكائيا  : أم منيا يمثؿ سا، تأممي األشكاؿ التالية   

أ.

 

ب.

 

ج.

 

د.

 


  منطقة تتككف مف خاليا برنشيمية تنشأ مف انقساـ خاليا القمة النامية كعندما تمتص
 الغذاء كالماء تنتفخ كتستطيؿ مسببة نمك الساؽ في الطكؿ ىي :

 د.القمةالنامية ج.منطقةاالستطالة ب.تخصصاألنسجة أ.منطقةالنضكج
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 ن                      لمقابؿ جيدا  ثـ أجيبي عف المطمكب :تأممي الشكؿ ا            
 ............السيـأيشيرإلى
...........السيـبيشيرإلى
............السيـجيشيرإلى
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  التركيب الداخمي لساؽ مف نبات ذكات الفمقتيفالدرس الثامف : 
  حصة عدد الحصص :

 ابقة :قياس المتطمبات الس المتطمبات السابقة :


 تعددالمناطؽالمككنةلمقطعطكلي

 .فيالساؽ
 تصؼمنطقةتخصصاألنسجة. 

أكمميالفراغ:
.....يتككفمقطعطكليفيساؽنباتمف1
......ك.......ك.....ك
.فيمنطقةتخصصاألنسحةتتمايزكؿ2
 ........ك......ك......مف

مجمكعةمفسيقاف،LCDجياز،تابالمدرسيالك،:السبكرةكالطباشيرالمصادر كالكسائؿ
 .نباتاتمختمفة

 
 األىداؼ السمككية :

يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:
 تكضحالتركيبالداخميلساؽمفذكاتالفمقتيف.
 ترسـرسماتخطيطيالمقطععرضيفيساؽنباتمفذكاتالفمقتيف              ن   ن  . 
 كفةكالساؽالصماءتميزبيفالساؽالمج. 
 تستنتجعمرالشجرةمفخبلؿالحمقاتالسنكية. 
 تعددكظائؼالساؽ. 
 تكضحآليةانتقاؿالماءفيالخشب. 

 
 : (خطكات السير في الحصة)خطكات التنفيذ 

 التكجيو : 
ثارة كا،يتـإثارةدافعيةالطالباتمفخبلؿمناقشةالمتطمباتالسابقةكتيئيةأذىانيفلممكضكعالجديد

لمكضكعالحصة نبات.بعضالتساؤالتكمدخؿ لساؽحديثمف تفحصتمقطعاعرضيا لك ماذا          ن    ن        
ذكاتفمقتيففيمنطقةالنضكج؟ماذاستشاىديف؟
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 إظيار األفكار : 
 عددممككناتمقطععرضيفيساؽنبات؟ 
 ماالمقصكدبالبشرة؟ 
 مانكعالخبلياالمككنةلمقشرة؟ 
 نةالكعائية؟مـتتككفاألسطكا 
 مانكعالخبلياالمككنةلمبريسيكؿ؟ 
 الكعائيةفيالجذر؟ الكعائيةماالفرؽبينياكبيفالحـز تأمميجيداالحـز             ن    
 ؟  ماكظيفةنسيجالكامبيـك
 ماكظيفةالنخاع؟ 
 ماالفرؽبيفالساؽالمجكفةكالساؽالصماء؟ 

 إعادة صياغة األفكار :
يتـإعادةLCDطععرضيلساؽنباتمفذكاتالفمقتيفعبرجيازمفخبلؿعرضتقديميلمق

في كمناقشتيف السابقة المرحمة في المطركحة التساؤالت عف كاألجابة الطالبات أفكار صياغة
.مجمكعاتتعاكنيةتصححأفكارىفكتعززالخبراتالجديدةلدييف

 تطبيؽ األفكار :
يالمرحمةالسابقةمثؿميارةالرؤيةالبصريةمفخبلؿتطبؽالمتعممةلممياراتالتيحصمتعميياف

،ميارةإعطاءتفسيراتمقنعة،كصؼماتحتكيوبعضاألشكاؿمثؿمقطععرضيفيساؽنبات
 .كميارةالكشؼعفالمغالطاتكالكصكؿإلىاالستنتاجات

 
  (التقكيـ الختامي) :مراجعة التغيير في األفكار 
اختارماإلجابةالصحيحة:

 : تأممي الشكؿ التالي ثـ استنتجي عمر الشجرة 
            

 سنة 12 . ب سنكات  9 . أ

 سنة  20د.      سنة  15 . ث
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 : الطبقة الداخمية مف خاليا القشرة في الساؽ كالتي تخزف فييا المكاد النشكية 

 الخشب  المحاء األندكدرمس الغالؼ النشكم

 
 إذكرم السبب : 

  ن         ا  بعد عاـ يزداد سمؾ الساؽ الخشبية عام
............................................................... 

 تغطى خاليا البشرة بمادة شمعية تسمى الكيكتيف 
...............................................................
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  (7)كرقة عمؿ رقـ 
 

:انتقاؿالماءفيالخشب 7نشاط رقـ 
.تكضحالطالبةآليةانتقاؿالماءفيالخشب:أفاليدؼ 

،دكرؽزجاجيكماء،صبغةأيكسيفأكحبرأحمر،(فكؿأكخبيزة):نباتاتطريةالمكاد كاألدكات
.مجيرمركب،أغطيةشرائح،شرائحزجاجية،مشرطحاد

 خطكات العمؿ :
 اقمعينبتةطريةمفالتربةبحيثتحافظيفعمىالجذر. 
 الماءاغسميالجذرب. 
  لمدة جانبا كاتركيو الحمراء األيكسيف كصبغة ماء يحتكم دكرؽ في النبتة جذر ضعي  ن                                 3

 .ساعات
 باستخداـالمشرطحضرممقطعاعرضيافيمنطقةطريةفيالساؽ       ن   ن          . 
 ضعيالمقطعالعرضيعمىشريحةزجاجيةعميياقطرةماءكغطييابغطاءالشريحة. 
 شيئيةالمختمفةافحصيالشريحةباستخداـالعدساتال. 
 سجميالمبلحظات........................................................... 
 فسرمالنتائج................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



176 

  الكرقةالدرس التاسع : 
 حصتاف  عدد الحصص :

 السابقة :قياس المتطمبات  المتطمبات السابقة :


 تعددأجزاءالمجمكعالخضرم 
 تذكرالعممميةالتييصنعفيياالنبات

 غذاؤه

أكمميالفراغ:
 يتككفالمجمكعالخضرم

.......ك...ك.....ك......مف
 بياالنبات تسمىالعمميةالتييقـك

 ........ليصنعغذاؤهىي

مجمكعةمفأكراؽ،LCDجياز،يالكتابالمدرس،:السبكرةكالطباشيرالمصادر كالكسائؿ
 .مجيرمركب،أغطيةشرائح،شرائحزجاجية،مشرط،نباتاتمختمفة

 
 األىداؼ السمككية :

يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:
 تعرؼالكرقة.
 تعددأجزاءالكرقة. 
 .تفرؽبيفالكرقةالمركبةكالفرع 
 تصنؼاألكراؽحسبشكميا. 
 بيفالتركيبالداخميلمقطععرضيفيكرقةنبات.ت 
 تحضرشريحةلمقطععرضيفيالكرقة. 
 تكضحآليةعمؿالثغكر. 


 : (خطكات السير في الحصة)خطكات التنفيذ 

 التكجيو : 
ثارة،يتـإثارةدافعيةالطالباتمفخبلؿمناقشةالمتطمباتالسابقةكتيئيةأذىانيفلممكضكعالجديد كا   

ماأىميةالكرقةفيالنباتات؟ماسبباخضراراألكراؽ؟.اؤالتكمدخؿلمكضكعالحصةبعضالتس
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 إظيار األفكار : 
 عرفيالكرقة؟ 
 مماتتككفالكرقة؟ 
 كيؼتستطيعيفالتمييزبيفالكرقةالمركبةكالفرع؟ 
 ىؿتختمؼاألكراؽفيشكميا؟ 
 لكتأممتمقطعاعرضيافينصؿكرقة    ن   ن    ركيبالداخميلمكرقة؟ماىكالت،
 أييماأشداخضرارافيالكرقةسطحياالعمكمأـسطحياالسفميكبـتفسريفذلؾ؟                 ن       
 ممايتركبالثغر؟ 
 استنتجيآليةعمؿالثغكر؟ 

 
 إعادة صياغة األفكار :

ففيالكتابالمدرسييتـإعادةصياغةأفكارالطالباتكاإلجابةع9ك8مفخبلؿتنفيذنشاطرقـ
كتعزز أفكارىف تصحح مجمكعاتتعاكنية في كمناقشتيف السابقة المرحمة في التساؤالتالمطركحة

.الخبراتالجديدةلدييفكذلؾمفخبلؿأكراؽالعمؿكالتيتكزععمىالمجمكعاتالتعاكنية
 : تطبيؽ األفكار 

لرؤيةالبصريةمفخبلؿتطبؽالمتعممةلممياراتالتيحصمتعمييافيالمرحمةالسابقةمثؿميارةا
،تصنيؼأشكاؿاألكراؽ،كصؼماتحتكيوبعضاألشكاؿمثؿمقطععرضيفينصؿكرقةنبات

 .كميارةالكشؼعفالمغالطاتكالكصكؿإلىاالستنتاجات،ميارةإعطاءتفسيراتمقنعة
  (التقكيـ الختامي) :مراجعة التغيير في األفكار
 عف األسئمة المرافقة لمشكؿ :  . تأممي الشكؿ التالي ثـ أجيبي1


...............ك...................ك.................تتككفالكرقةمف .1
 : ...............................................................تعرؼالكرقةبأنيا .2
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 بة كأييا يمثؿ فرع ؟                                      ن                           . أمامؾ مجمكعة مف األشكاؿ تأممييا جيدا  ثـ حددم أييا يمثؿ كرقة مرك2

                                
............................................

 . بـ تفسريف :3
الخبليا مف أكبر بنسبة خضراء ببلستيدات عمى العمادية الخبليا احتكاء أ.

..................................................................االسفنجية
ب.البشرةالعميافياألكراؽأكثرلمعانامفالبشرةالسفمى     ن       

..........................................................................
مي خريطة ارس ، . بعد تأممؾ لممناطؽ التي شاىدييا أثناء تحضير المقطع العرضي في الكرقة4

 مفاىيمية تبيف التركيب الداخمي لنصؿ كرقة نبات ؟
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 (8كرقة عمؿ رقـ )


:أشكاؿاألكراؽ8نشاط رقـ 
.:أفتتعرؼالطالبةعمىأشكاؿاألكراؽاليدؼ

.:مجمكعةمفاالكراؽالمختمفةالمكاد كاألدكات 
:خطكات العمؿ 

 اجمعيعددامفأكراؽنباتاتمختمفة     ن   .
 مركبة،صنفياألكراؽإلىأكراؽبسيطة. 
 (...،.رمحي،قمبي،ممعقي،إبرم)صنفيشكؿاألكراؽالبسيطةحسبشكؿالنصؿ. 
 (متكازيةكشبكية)صنفياألكراؽحسبشكؿالعركؽ. 
 أممفىذهاألكراؽينتميلنباتالفمقةكأييالنباتالفمقتيف؟ 

 

 الكرقة
 شكؿ الكرقة

ذكات 
 فمقة

ذكات 
 مركبة فمقتيف

 بسيطة
 قرصية مزراقية كمكية قمبية بيضية رمحية شريطية أنبكبية ابرية

             عنب
             برتقاؿ
             جكافة
             خبيزة
             تيف
             زيتكف
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 ( 9كرقة عمؿ رقـ )
رقة:تحضيرلشريحةمقطععرضيفيالك9نشاط رقـ 

.:أفتحضرالطالبةشريحةلمقطععرضيفيالكرقةاليدؼ 
.مجيرمركب،أغطيةشرائح،شرائحزجاجية،مشرط،:أكراؽنباتغضةالمكاد كاألدكات 

:خطكات العمؿ 
 باستخداـالمشرطحضرممقطعارقيقامفأكراؽمختمفة    ن ن          .
 ضعيالمقطععمىشريحةزجاجيةعميوقطرةماء. 
 فأزرؽالميثميفثـضعيغطاءعمىشريحةعمىالمقطعضعيقطرةم. 
 ارسمياألنسجةكماتشاىدينيا. 
 تأمميثـصفياألنسجةكماتشاىدينيا. 
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   اليرمكنات النباتيةالدرس العاشر : 
 حصة  عدد الحصص : 

 قياس المتطمبات السابقة : المتطمبات السابقة :

 الستجابةتسميالجيازالمسؤكؿعفا
 .السريعةلممؤثراتالخارحيةفيالحيكانات

 تكضحآليةاستجابةالنباتاتلممؤثرات
 .الخارحية

 ماىكالجيازالمسؤكؿعفاالستجابات
السريعةلممؤثراتالخارجية؟

 كيؼتستجيبالنباتاتلممؤثراتالخارجية؟ 

،كأسزجاجيكبير.LCDزجيا،الكتابالمدرسي،:السبكرةكالطباشيرالمصادر كالكسائؿ
 .بادرةنبات،صندكؽمفالكرؽالمقكل،ماء،قرصمفالفميف،الحجـ

 
 األىداؼ السمككية :

يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:
 تتبعمراحؿاكتشاؼاليرمكناتالنباتية.
 األككسيففياالنتحاءالضكئيتفسرآليةعمؿىرمكف. 
 تشرحآليةعمؿىرمكفاألككسيففيالتأكداألرضي. 

 
 : (خطكات السير في الحصة)خطكات التنفيذ 

 التكجيو : 
ثارة،يتـإثارةدافعيةالطالباتمفخبلؿمناقشةالمتطمباتالسابقةكتيئيةأذىانيفلممكضكعالجديد كا   

ىؿتمتمؾالنباتاتجيازاعصبيا؟كيؼتستجيبالنباتات،بعضالتساؤالتكمدخؿلمكضكعالحصة     ن  ن     
لممؤثراتالبيئيةالخارجية؟

 إظيار األفكار : 
 ىؿلديؾفكرةعفكيفيةاكتشاؼاليرمكناتالنباتية؟ 
 ماىيمراحؿاكتشاؼاليرمكناتالنباتية؟ 
 مكاإليياحكؿىرمكفمفخبلؿالتجاربالتيقاـبياالعمماءماىياالستنتاجاتالتيتكص

 األككسيف؟
 ماىكتفسيرانحناءالساؽنحكالضكء؟ 
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 إعادة صياغة األفكار :
مفخبلؿالتدرجفيالمناقشةحكؿاكتشاؼاليرمكناتكأىـالتجاربالتيقاـبياالعمماءيتـإعادة

فخبلؿالمجمكعاتصياغةأفكارالطالباتكاإلجابةعفالتساؤالتالمطركحةفيالمرحمةالسابقةكم
رقـمفالكتابالمدرسيتصححالطالباتأفكارىفكتعززالخبراتالجديدة10التعاكنيةكتنفيذنشاط

.لدييفكذلؾمفخبلؿأكراؽالعمؿكالتيتكزععمىالمجمكعاتالتعاكنية
 : تطبيؽ األفكار 

فيالمرحمةالسابقةمثؿميا الكصكؿإلىاالستنتاجتطبؽالمتعممةلممياراتالتيحصمتعمييا ،رة
يجادحمكؿمقترحة عطاءتفسيراتمقنعةكالكشؼعفالمغالطاتكا كا                      . 


  (التقكيـ الختامي) :مراجعة التغيير في األفكار 

 أرجكمنؾاإلجابةعفاألسئمةالتالية:،عزيزتيالطالبة
 اختارم اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :

 عبارة الغير صحيحة بالنسبة ليرمكف األككسيف :                                         تأممي العبارات التالية كحددم ال. 1

 األككسيفينفرمفالضكء -ب الضكءغيرضركرملصنعىرمكفاألككسيف -أ

كالتعرؼ-ج استخبلصو تـ ىرمكف أكؿ األككسيف
 عميو

االنقساـ-د تشجيع عمى يعمؿ األككسيف
 .الناميةالمتساكمفيخبلياالقمة

 

كمف المالحظ أف الجذر ، . إذا عممت أف عمؿ ىرمكف األككسيف في الجذر عكس عممو في الساؽ2
           ن                              يتجو بعيدا  عف الضكء فاالستنتاج األصح ىك : 

 ب.نقصىرمكفاألككسيففيالساؽ أ.زيادةىرمكفاألككسيففيالجذر

 نمعا(ب+ج)د. ج.نقصىرمكفاألككسيففيالجذر


 :في الشكؿ المقابؿ

 .................................................ماالسببفيعدـانحناءالساؽنحكالضكء؟
............................................................
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 (10)كرقة عمؿ رقـ 
 

الضكئيكالتأكداألرضياإلنتحاء:  10نشاط رقـ 
أفتتعرؼالطالبةاالنتحاءالضكئيكالجذرم: اليدؼ

،ماءكصندكؽمفالكرؽالمقكل،قرصمفالفميف،كأسزجاجيكبيرالحجـالمكاد كاألدكات :  
.بادرةنبات

 خطكات العمؿ :    


 ءإممئيالكأسبالما.
 ثـثبتالبادرةفيوبحيثيككفالساؽ،اثقبيقرصالفميف

 .أعمىمفالقرص
 ضعيقرصالفميفكالبادرةفيالماء. 
 ضعيالكأسكمحتكياتوداخؿصندكؽبوفتحةينفذمنيا

 .الضكءلعدةأياـ
 ارفعيالصندكؽبعدعدةأياـ. 
 صفيماتشاىدينو.............................................................. 

................................................................................ 
 فسرمماتشاىدينو 

..................................................................................
.................................................................................. 
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   أنكاع اليرمكنات النباتيةالدرس الحادم عشر : 
 حصة  عدد الحصص : 

 قياس المتطمبات السابقة : المتطمبات السابقة :


 تذكركظيفةىرمكفاألككسيف. 
 تحددمكافإفرازىرمكفاألكسيف. 

أكمميالفراغ:
كسيفإلىأجزاءالنبات.ينتقؿىرمكفاألك1

...................كيؤثرعمى
 ...........يفرزىرمكفاألككسيفمف2

 .LCDجياز،الكتابالمدرسي،:السبكرةكالطباشيرالمصادر كالكسائؿ

 
 األىداؼ السمككية :

يتكقعمفالطالبةبعدنيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:
 تيةتعددأنكاعاليرمكناتالنبا.
 تكضحأىميةىرمكفالسايتككاينينات.
 تذكراستخداماتىرمكفالجبريمينات. 
 تعددكظائؼىرمكفاإلثيميف. 

 

 : (خطكات السير في الحصة)خطكات التنفيذ 
 التكجيو : 

تثيرالمعممةدافعيةطالباتيانحكمكضكعالدرسمفخبلؿحديثيا،بعدمناقشةالمتطمباتالسابقة
.ـالعمماءباليرمكناتالنباتيةكاكتشاؼالبعضمنياكأماكفاكتشافياحكؿقصةاىتما
 إظيار األفكار : 

 ماأىميةالسايتككينينات؟ 
 ماىيالمجاالتالتييستخدـفيياىرمكفالجبريمينات؟ 
 ىؿلؾعزيزيتيالطالبةأفتخبرينيماالذميجعؿاألكراؽتتساقطفيفصؿالخريؼ؟ 
 القض األعداء التييحاكؿ األشجار الكسائؿإزالة بشتىالكسائؿكمفىذه اءعمىالمقاكمة

 يختبئالمجاىدكفخمفيافماىكاليرمكفالمستخدـإلبادةىذهاألشجار؟
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 إعادة صياغة األفكار :
يتـإعادةصياغة،مفخبلؿالتدرجفيالمناقشةحكؿأنكاعاليرمكناتكاىتماـالعمماءبيا

باتكاإلجابةعفالتساؤالتالمطركحةفيالمرحمةالسابقةكمفخبلؿالمجمكعاتالتعاكنيةأفكارالطال
لدييفكتتنمىبعضمياراتالتفكيرالتأمميمثؿ تصححالطالباتأفكارىفكتعززالخبراتالجديدة

.ميارةإعطاءحمكؿمقترحة
 تطبيؽ األفكار :

عمييا حصمت التي لمميارات المتعممة إلىتطبؽ الكصكؿ ميارة مثؿ السابقة المرحمة في
يجادحمكؿمقترحةمجيبةبتمؾالمياراتالتيتمتمكياعمىالعديد،االستنتاج عطاءتفسيراتمقنعةكا كا                      

.مفاألسئمةكالمكاقؼالجديدة
 
  (التقكيـ الختامي) :مراجعة التغيير في األفكار

 عزيزتيالطالبة/
جيبيعنياحسبالمطمكب:تأممياألسئمةالتاليةثـأ

 أكممي الفراغ :
................مفالحمكؿالمقترحةلممحافظةعمىنضارةمجمكعةمفالفكاكةىك1
عمؿ2 أفىذا فإنؾتستنتجيف العمكية البراعـ قبؿ نامية السفمية البراعـ فيو تشاىديفنباتا عندما .                           ن       

.....................ىرمكف
.......................شجارفيالخريؼنتيجةزيادةىرمكف.تتساقطأكراؽاأل3
أـ4 لفعؿ تفسيرؾ فما الناضجة التفاح مف حبتيف مع األفككادك ثمار أحمد أـ تضع .

....................................................................أحمد
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