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 انـذراسـتمهخـص 
 

هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ  هيتليػػػة فاػػػراج واػػػدة   تراػػػة هػػػ   ػػػتدة ال  راهيػػػت هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ  هيتليػػػة فاػػػراج واػػػدة   تراػػػة هػػػ   ػػػتدة ال  راهيػػػت 
ب هػترات التكييػر القت ػد لػػدب طتلبػتت الاػؼ الاػتق  ءهػػر وات تهػتتهف قاوهػتل وتػت  ص  هػػي ة ب هػترات التكييػر القت ػد لػػدب طتلبػتت الاػؼ الاػتق  ءهػػر وات تهػتتهف قاوهػتل وتػت  ص  هػػي ة 

 الدراسة ه  اإل تبة ء   السؤاؿ الرئيس التتل :الدراسة ه  اإل تبة ء   السؤاؿ الرئيس التتل :
ر القت ػػد ء ػػ  طتلبػػتت الاػػؼ الاػػتق  ءهػػر ر القت ػػد ء ػػ  طتلبػػتت الاػػؼ الاػػتق  ءهػػر  ػػت راػػر  فاػػراج الواػػدة ال  تراػػة ب هػػترات التكييػػ ػػت راػػر  فاػػراج الواػػدة ال  تراػػة ب هػػترات التكييػػ -

 قاوهت؟قاوهت؟  ففوات تهتتهوات تهتته

 وتكرع ءف هذا السؤاؿ األسئ ة التتلية:وتكرع ءف هذا السؤاؿ األسئ ة التتلية:
 ت  هترات التكيير القت د الوا ب تواهرهت هػ  الواػدة الدراسػية ال  تراػة لػدب طتلبػتت الاػؼ  ت  هترات التكيير القت د الوا ب تواهرهت هػ  الواػدة الدراسػية ال  تراػة لػدب طتلبػتت الاػؼ  لل11

 الاتق  ءهر؟الاتق  ءهر؟
لبػػتت الاػػؼ لبػػتت الاػػؼ  ػػت  ػػدب تػػواهر  هػػترات التكييػػر القت ػػد هػػ  الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة لػػدب طت ػػت  ػػدب تػػواهر  هػػترات التكييػػر القت ػػد هػػ  الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة لػػدب طت -

 الاتق  ءهر؟الاتق  ءهر؟

( ه   هترات التكييػر القت ػد ( ه   هترات التكييػر القت ػد      0.05هؿ تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب )هؿ تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب ) -
ءقػػػد الطتلبػػػتت الرتػػػ  يدرسػػػف الواػػػدة ال  تراػػػة ال اػػػراة ب هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد )ال   وءػػػة ءقػػػد الطتلبػػػتت الرتػػػ  يدرسػػػف الواػػػدة ال  تراػػػة ال اػػػراة ب هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد )ال   وءػػػة 

 الت ريبية( ور راقهف ه  )ال   وءة الضتبطة(الرت  يدرسف بتلطري ة الت  يدية؟الت ريبية( ور راقهف ه  )ال   وءة الضتبطة(الرت  يدرسف بتلطري ة الت  يدية؟

هؿ تو د هػروؽ ذات داللػة فااػتئية بػيف  توسػط در ػتت االت ػتا قاػو  ػتدة ال  راهيػت لػدب هؿ تو د هػروؽ ذات داللػة فااػتئية بػيف  توسػط در ػتت االت ػتا قاػو  ػتدة ال  راهيػت لػدب  -
طتلبػػػتت ال   وءػػػة الت ريبيػػػة   ترقػػػة بتل   وءػػػة الضػػػتبطة قتي ػػػة تطبيػػػؽ الواػػػدة الدراسػػػية طتلبػػػتت ال   وءػػػة الت ريبيػػػة   ترقػػػة بتل   وءػػػة الضػػػتبطة قتي ػػػة تطبيػػػؽ الواػػػدة الدراسػػػية 

 ال اراة؟ال اراة؟

واتبيت البتااة ه  هذا الدراسة ال قهج الواػك  التا ي ػ ، ايػث  ت ػت بتا يػؿ  اتػوب واتبيت البتااة ه  هذا الدراسة ال قهج الواػك  التا ي ػ ، ايػث  ت ػت بتا يػؿ  اتػوب 
"ال  راهيػػػت السػػػيتاية"  ػػػف يتػػػتب ال  راهيػػػت ل اػػػؼ الاػػػتق  ءهػػػر "ال  راهيػػػت السػػػيتاية"  ػػػف يتػػػتب ال  راهيػػػت ل اػػػؼ الاػػػتق  ءهػػػر   ية ال  تراػػػةية ال  تراػػػةالواػػػدة الدراسػػػالواػػػدة الدراسػػػ

وتاديػػد  هػػترات التكييػػر القت ػػد ال تضػػ قة هيػػم، ي ػػت اسػػت د ت ال ػػقهج البقػػتئ  الت ريبػػ  هػػ  وتاديػػد  هػػترات التكييػػر القت ػػد ال تضػػ قة هيػػم، ي ػػت اسػػت د ت ال ػػقهج البقػػتئ  الت ريبػػ  هػػ  
فءػػداد  تئ ػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد وال ػػتدة اإلارائيػػة وا تبػػتر التكييػػر القت ػػد و  يػػتس االت ػػتا فءػػداد  تئ ػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد وال ػػتدة اإلارائيػػة وا تبػػتر التكييػػر القت ػػد و  يػػتس االت ػػتا 

ت، وت ريبهت ء   ءيقة الدراسة والتػ  تيوقػت  ػف هػيبتيف األولػ  ت ريبيػة ت، وت ريبهت ء   ءيقة الدراسة والتػ  تيوقػت  ػف هػيبتيف األولػ  ت ريبيػة قاو  تدة ال  راهيقاو  تدة ال  راهي
والاتقية ضتبطة  ف طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر ه   درسػة ءي بػوف الاتقويػة ل بقػتت، ويػتف والاتقية ضتبطة  ف طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر ه   درسػة ءي بػوف الاتقويػة ل بقػتت، ويػتف 

( هػػػػ  ال   وءػػػػة ( هػػػػ  ال   وءػػػػة 39( هػػػػ  ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػة و)( هػػػػ  ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػة و)40( وزءػػػػت ء ػػػػ  )( وزءػػػػت ء ػػػػ  )79ءػػػػدد طتلبتتهػػػػت )ءػػػػدد طتلبتتهػػػػت )
 الضتبطةلالضتبطةل
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 البتااة ال يتل تت اإلااتئية اآلتية:البتااة ال يتل تت اإلااتئية اآلتية:  ولتا يؽ هدؼ الدراسة است د تولتا يؽ هدؼ الدراسة است د ت
التيرارات وال توسطتت الاستبية والقسب ال ئويةل و يت ؿ فيتت إلي تد ا ـ التأاير، و يت ؿ التيرارات وال توسطتت الاستبية والقسب ال ئويةل و يت ؿ فيتت إلي تد ا ـ التأاير، و يت ؿ  -

 للPersonارتبتط بيرسوف ارتبتط بيرسوف 

 
( (     0.05وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  و ػػود هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب داللػػة )وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  و ػػود هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب داللػػة )

الت ريبية وال   وءة الضتبطة بيد فاراج  اتوب الواػدة الت ريبية وال   وءة الضتبطة بيد فاراج  اتوب الواػدة بيف  توسط در تت الطتلبتت ه  ال   وءة بيف  توسط در تت الطتلبتت ه  ال   وءة 
الدراسػػػية ب هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد هػػػ  ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد و  يػػػتس االت ػػػتا قاػػػو ال ػػػتدة لاػػػتل  الدراسػػػية ب هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد هػػػ  ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد و  يػػػتس االت ػػػتا قاػػػو ال ػػػتدة لاػػػتل  
ال   وءػػة الت ريبيػػة ، و ػػف األسػػبتب التػػ  ردت فلػػ  ذلػػؾ هتء يػػة فاػػداث اإلضػػتهتت والزيػػتدات ء ػػ  ال   وءػػة الت ريبيػػة ، و ػػف األسػػبتب التػػ  ردت فلػػ  ذلػػؾ هتء يػػة فاػػداث اإلضػػتهتت والزيػػتدات ء ػػ  

هيػػت ل اػػؼ الاػػتق  ءهػػر قتي ػػة ل اػػور ال اتػػوب هػػ  تقػػتوؿ بيػػض هيػػت ل اػػؼ الاػػتق  ءهػػر قتي ػػة ل اػػور ال اتػػوب هػػ  تقػػتوؿ بيػػض الواػػدة الدراسػػية  ػػف يتػػتب ال  راالواػػدة الدراسػػية  ػػف يتػػتب ال  را
 هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػدل ورف ا ػػػػـ تػػػػأاير اإلضػػػػتهتت والزيػػػػتدات ء ػػػػ  الواػػػػدة الدراسػػػػية  ػػػػف يتػػػػتب  هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػدل ورف ا ػػػػـ تػػػػأاير اإلضػػػػتهتت والزيػػػػتدات ء ػػػػ  الواػػػػدة الدراسػػػػية  ػػػػف يتػػػػتب 
ال  راهيػػت ل اػػؼ الاػػػتق  ءهػػر يبيػػر هػػػ  ال   ػػوع اليػػػتـ، ورواػػت البتااػػة بضػػػرورة تضػػ يف يتػػػب ال  راهيػػت ل اػػؼ الاػػػتق  ءهػػر يبيػػر هػػػ  ال   ػػوع اليػػػتـ، ورواػػت البتااػػة بضػػػرورة تضػػ يف يتػػػب 

  ،،ررالتكسػػيالتكسػػي  االسػػتقتتج، االسػػتقبتط،االسػػتقتتج، االسػػتقبتط،ات التكييػػر القت ػػد  اػػؿ )ات التكييػػر القت ػػد  اػػؿ )ال  راهيػػت هػػ  ال را ػػة الاتقويػػة بػػبيض  هػػتر ال  راهيػػت هػػ  ال را ػػة الاتقويػػة بػػبيض  هػػتر 
ءتدة القظر هػ   قػتهج ال  راهيػت الاتليػة وتا ي هػت وت وي هػت ((ال قت هتتال قت هتتيـ يـ ييت ت    يرهة االهتراضتت، يرهة االهتراضتت، ءتدة القظر هػ   قػتهج ال  راهيػت الاتليػة وتا ي هػت وت وي هػت ، وا  ، وا 

 وتطويرهت ه  ضوج  هترات التكيير القت دلوتطويرهت ه  ضوج  هترات التكيير القت دل
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Abstract 
 

This study aim at recognizing the effect of the enrichment of suggested unit 

in Geography subject for the skills of critical thinking for grade 12
th
 and 

their attitude towards that. 

 

*The problem is summarized by answering the following question. 

 

* The effect of enrichment of suggested unit for critical thinking for 

students in Grade 12
th
 and their attitude towards it. 

 

*This question is subdivided into the following questions. 

* Which skills of critical thinking should the student get in the unit of 

suggested study for Grade 12
th

 . 

 

* How much skills of critical thinking is available in the suggested unit of 

study for  student of Grade 12
th
 . 

 

* Are there any individual differences which indicate statistically for the 

level for students who study this of critical thinking for students ho study 

this unit.( experimental group) and  their counterpart in control group. 

 

* Are there any in  dividual differences which indicate statistically         ( 

 0.05 ) for the average attitude towards Geography subject for 

experimental group and  compare them with. 

As a result of applying this enriched unit. 

 

* The researcher present the descriptive analysis technique in this study, 

she analysis the content of this unit in geography book 12
th
 , determine the 

critical thinking in it, also used  the adoptive experimental technique in 

preparing alist of critical thinking in enrichement material in addition, to 

test the critical thinking, the attitude towards geography subject and 

experience them on study specim or sample which formed by two 

catogries. 

 

 The experimental group in the 12 grade in Aylpoon school.* 
* The number of students are (79) divided into (40) in experimental group 

and (39) in control group. 

 

* In order to achieve the aim of the study, the researcher use statistical 

treatment such as: 
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- repeation, percentage and mediate arithementic, labratories to get the 

impact of  laborateries connection.  

 

* The study reach that there are individual differences that indicate 

statistically between the degrees of experimental group control group, after 

enriching the content of the unit of study for critical thinking in the test of 

critical thinking, and the average of attitude toward experimental group, as 

a result of extra, material for the study unit in geography for 12 grade 

because the content of curriculumn in lach of  critical thinking. 

 

*The effect of extra material on the unit of study in geography book in 

grade 12
th

 grade is great in general, the researcher recommend that it is 

necessary for geography subject to in clued critical thinking in Grade 12
th
 

(deduction, prediction , interpretation) evaluate the discussion and know 

the supposition. 

 

* We should rethink in geography curriculum and analyzing, evaluating, 

and developing it during critical thinking. 
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 اءاإلهد
 

 أهدي دراستي هذه إىل.....

 
 الدي العزيزو

 
 أمي احلبيبت

 
 إخىتي حفظهم اهلل

 
 شهدائنا وأسزانا البىاسل 

 
 إىل طلبت العلم يف كل مكان

 
 أهدي هذا اجلهد املتىاضع، مثزة جهدي وجهدهم مجيعا  

 
 الباحثة
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 شكر وتقدير
ح    فيددهللاوح إددحينٌرّه ح    فيددهللاوح إددحينٌرّه ًوددٌر ػلٌينددح ػخلمددًوددٌر ػلٌينددح ػخلمدد  ًجؼددن وددٌر نخلٌإنددح ، حوددح   ًجؼددن وددٌر نخلٌإنددح ، حوددح     ًزرع فْنددح   ددو  ًزرع فْنددح   ددو    احلمددهلل ا ايددلُ اخلددو اخلدد  ً   ددو  احلمددهلل ا ايددلُ اخلددو اخلدد  ً   ددو  

 ً ػحونح إفضخلو ػخلَ اغرتاف   سنيح   مح إؼهلل...ً ػحونح إفضخلو ػخلَ اغرتاف   سنيح   مح إؼهلل...  يخلفضحئن كخليح  يخلفضحئن كخليح  

  محهلل اا ػز ًجن  ن سهللد يل اطحُ ًًفلين ،ىل ،متحم  ىله ايهللراسة اييت  سأل اا  ن ّنفغ هبح اإلسالم ًادلسخلمني. محهلل اا ػز ًجن  ن سهللد يل اطحُ ًًفلين ،ىل ،متحم  ىله ايهللراسة اييت  سأل اا  ن ّنفغ هبح اإلسالم ًادلسخلمني.

إلددٌل رسددٌينح ايةددًّ  ػخلْددو اي ددالا إلددٌل رسددٌينح ايةددًّ  ػخلْددو اي ددالا إحيفضددن لىخلددو  ًمةحفددأاء ًًفددحمء دلدده نددهللم يل مؼًًفددح   ًمتسددةح  إحيفضددن لىخلددو  ًمةحفددأاء ًًفددحمء دلدده نددهللم يل مؼًًفددح   ًمتسددةح    ًاػرتافددح ًاػرتافددح 

ًايسالم : " ال ّشةً اا مه ال ّشةً اينحس" كحن يزامح  ػخلَ  ن  إحدر إتسجْن شةًُ ًػظْ  امتنحوِ ًايسالم : " ال ّشةً اا مه ال ّشةً اينحس" كحن يزامح  ػخلَ  ن  إحدر إتسجْن شةًُ ًػظْ  امتنحوِ 

اجلحمؼددة اإلسددالمْة ًػمددحدا ايهللراسددح  ايؼخلْددح ًكخلْددة ايرتإْددة أسخلددة إؼمْددهللىح ً سددح ل ح ًػمددٌم   اجلحمؼددة اإلسددالمْة ًػمددحدا ايهللراسددح  ايؼخلْددح ًكخلْددة ايرتإْددة أسخلددة إؼمْددهللىح ً سددح ل ح ًػمددٌم     ادلددٌنًا ادلددٌنًا ،ىل جددحمؼيت ،ىل جددحمؼيت 

 ايلحئمني ػخلْيح.ايلحئمني ػخلْيح.

ص شةًُ ً لهللًُّ يألستحذ ايهللكتٌر ػ هلل ادلؼطِ رمضدحن الغدح يتفضدخلو إل دٌل اإلشدًاف      ص شةًُ ً لهللًُّ يألستحذ ايهللكتٌر ػ هلل ادلؼطِ رمضدحن الغدح يتفضدخلو إل دٌل اإلشدًاف      ييححكمح   ٌجو خبكمح   ٌجو خب

فلهلل كحن ي ربه ايؼظْ  ً خلمو اجلخلْن ًػخلمدو ايدٌف    فلهلل كحن ي ربه ايؼظْ  ً خلمو اجلخلْن ًػخلمدو ايدٌف          ً،رشحدا و ايسهللّهللا   ً،رشحدا و ايسهللّهللا ادلفْهللاادلفْهللاًيتٌجْيح و ًيتٌجْيح و     ػخلَ ىله ايهللراسة ػخلَ ىله ايهللراسة 

 حرك يف ػخلمو ًػمًه.حرك يف ػخلمو ًػمًه.الثً اية   يف اًًج ىله ايهللراسة ػخلَ ايٌجو ادلشًف ادلًضِ فأسأل اا  ن ّ الثً اية   يف اًًج ىله ايهللراسة ػخلَ ايٌجو ادلشًف ادلًضِ فأسأل اا  ن ّ 

كمح   ٌجو إحيشةً ًايتلهللًّ ،ىل  ستحذُ ايفحضخلني ػضٌُ جلنة ادلنحنشة ػخلَ  فضخليمح ايطْد  إل دٌل منحنشدة ىدله     كمح   ٌجو إحيشةً ًايتلهللًّ ،ىل  ستحذُ ايفحضخلني ػضٌُ جلنة ادلنحنشة ػخلَ  فضخليمح ايطْد  إل دٌل منحنشدة ىدله     

 ايًسحية  ً،ثًائيح إحيتٌجْيح  اينحفؼة  ًاإلرشحدا  اي حئ ة  فأسأل اا  ن حيفظيمح ًّ حرك ذلمح يف ػمخليمح.ايًسحية  ً،ثًائيح إحيتٌجْيح  اينحفؼة  ًاإلرشحدا  اي حئ ة  فأسأل اا  ن حيفظيمح ًّ حرك ذلمح يف ػمخليمح.

يخلسددحدا مةمددِ  دًا  ايهللراسددة دلددح إددليٌه مدده جيددهلل ًًندد  جؼخلددو اا يف  يخلسددحدا مةمددِ  دًا  ايهللراسددة دلددح إددليٌه مدده جيددهلل ًًندد  جؼخلددو اا يف  ًال ّفددٌ ين  ن  نددهللم ايشددةً ًايتلددهللًّ ًال ّفددٌ ين  ن  نددهللم ايشددةً ًايتلددهللًّ 

مْزان  سنح   ًإحرك يف ػخلمي  ًػمًى .كمح   لدهللم خبدحيص شدةًُ ً لدهللًُّ ،ىل كدن مده مدهلل ّدهلل         مْزان  سنح   ًإحرك يف ػخلمي  ًػمًى .كمح   لدهللم خبدحيص شدةًُ ً لدهللًُّ ،ىل كدن مده مدهلل ّدهلل         

إدأىَ يّدح  ايشدةً ً إخلدا ػ دحرا  ايتلدهللًّ ،ىل       إدأىَ يّدح  ايشدةً ً إخلدا ػ دحرا  ايتلدهللًّ ،ىل           لدهللم   لدهللم     ًاتحمدح  ًاتحمدح    ً سهللٍ يل اين ح ًايتٌجْدو. ً سهللٍ يل اين ح ًايتٌجْدو.   ايؼٌن ًادلسحػهللا يل  ايؼٌن ًادلسحػهللا يل  

 يْة  فظيح اا ًرػحىح.يْة  فظيح اا ًرػحىح. سً ِ ايغح سً ِ ايغح
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 
 مقدمة الدراسة:مقدمة الدراسة:

ييػػيش اليػػتلـ اآلف هػػ  ءاػػر االقك ػػتر ال يرهػػ  والا ػػته  هػػ    يػػع   ػػتالت الايػػتة، ايػػث ييػػيش اليػػتلـ اآلف هػػ  ءاػػر االقك ػػتر ال يرهػػ  والا ػػته  هػػ    يػػع   ػػتالت الايػػتة، ايػػث 
تتاترع الي وـ ال يرهية والت قية،  لذا تول  الهيوب ال ت د ة اتليًت اهت ت ػت واسػيًت بي  يػتت التكييػر، تتاترع الي وـ ال يرهية والت قية،  لذا تول  الهيوب ال ت د ة اتليًت اهت ت ػت واسػيًت بي  يػتت التكييػر، 

ال تاػػة ل ػػت لػػم  ػػف ره يػػة بتل ػػة هػػ  ء  يػػتت الواػػوؿ فلػػ  ال قت ػػتت ال تاػػة ل ػػت لػػم  ػػف ره يػػة بتل ػػة هػػ  ء  يػػتت الواػػوؿ فلػػ  ال قت ػػتت   واالت ػػتا قاػػو تق يػػة ال ػػدراتواالت ػػتا قاػػو تق يػػة ال ػػدرات
 اإلبداءية ه  ال  تالت الايتتية ال  ت كةلاإلبداءية ه  ال  تالت الايتتية ال  ت كةل

وايث رف التربية والتي يـ بوابة الطريؽ، ووسي ة األ ـ ل وايبة اتضرهت وبقتج  ست ب هت  تاة وايث رف التربية والتي يـ بوابة الطريؽ، ووسي ة األ ـ ل وايبة اتضرهت وبقتج  ست ب هت  تاة 
ة الػدوؿ  ولهػذا  ق ػد  ػؿ ة الػدوؿ  ولهػذا  ق ػد  ػؿ رف األقظتر بدرت تت م قاو التي ػيـ بتءتبػترا يهػيؿ بيػدًا رستسػيًت هػ  سيتسػرف األقظتر بدرت تت م قاو التي ػيـ بتءتبػترا يهػيؿ بيػدًا رستسػيًت هػ  سيتسػ

اهت تـ األ ـ يقارؼ قاو التربية والتي يـ، ه ت  ف ر ة ترقو فل  رف تت ذ دورهت بيف األ ـ فال رولػت اهت تـ األ ـ يقارؼ قاو التربية والتي يـ، ه ت  ف ر ة ترقو فل  رف تت ذ دورهت بيف األ ـ فال رولػت 
 (ل(ل2005 : 2الي  ية التي ي ية اهت ت ًت بتل ت" )الوال ،الي  ية التي ي ية اهت ت ًت بتل ت" )الوال ،

لػػذلؾ ق ػػد ال ػػرف الاػػتدي واليهػػريف يهػػهد ت يػػرات سػػريية هػػ    ت ػػؼ  يػػتديف الايػػتة، ي ػػت رف لػػذلؾ ق ػػد ال ػػرف الاػػتدي واليهػػريف يهػػهد ت يػػرات سػػريية هػػ    ت ػػؼ  يػػتديف الايػػتة، ي ػػت رف 
تراي تت ال يرهية ر ذ يتضتءؼ بهيؿ  تزايد  يتسًت ل ػت يػتف ء يػم هػ  ال تضػ ، وذلػؾ بكيػؿ تراي تت ال يرهية ر ذ يتضتءؼ بهيؿ  تزايد  يتسًت ل ػت يػتف ء يػم هػ  ال تضػ ، وذلػؾ بكيػؿ ا ـ الا ـ ال

اقتهػػػتر وسػػػتئؿ االتاػػػتؿ الادياػػػة وت قيتتػػػم ال تطػػػورة، وتهػػػيؿ هػػػذا الت يػػػرات تاػػػديًت ا ي يػػػت ل تربيػػػة اقتهػػػتر وسػػػتئؿ االتاػػػتؿ الادياػػػة وت قيتتػػػم ال تطػػػورة، وتهػػػيؿ هػػػذا الت يػػػرات تاػػػديًت ا ي يػػػت ل تربيػػػة 
و داقيػػػة، و داقيػػػة، ال يتاػػػرة، بتءتبترهػػػت األداة الكتء ػػػة هػػػ  تقهػػػئة الكػػػرد وتق يػػػة  دراتػػػم ال يرهيػػػة وال هتريػػػة والال يتاػػػرة، بتءتبترهػػػت األداة الكتء ػػػة هػػػ  تقهػػػئة الكػػػرد وتق يػػػة  دراتػػػم ال يرهيػػػة وال هتريػػػة وال

ءدادا ء  يًت وتربويًت وا ت تءيًت لياب  ءقارًا  ؤارًا ه  ال  ت ع  سته ًت ه  بقتئم وتطورال ءدادا ء  يًت وتربويًت وا ت تءيًت لياب  ءقارًا  ؤارًا ه  ال  ت ع  سته ًت ه  بقتئم وتطورالوا   وا 

 (89: 2009)ربو هييرا، 

ف يتقػػت  ػػد تطػػورت التربيػػة  ػػف ايػػث  كهو هػػت ورهػػداههت ووظيكتهػػت، هييػػود هػػذا التطػػور فلػػ   ف يتقػػت  ػػد تطػػورت التربيػػة  ػػف ايػػث  كهو هػػت ورهػػداههت ووظيكتهػػت، هييػػود هػػذا التطػػور فلػػ  وا  وا 
ره يػػػة بتل ػػػة هػػػ  الي  يػػػة التربويػػػة  هيػػػزداد ره يػػػة بتل ػػػة هػػػ  الي  يػػػة التربويػػػة  هيػػػزداد وسػػػتئ هت التػػػ  ييػػػد ال ػػػقهج ريقػػػًت رئيسػػػيًت هيهػػػت ل ػػػت لػػػم  ػػػف وسػػػتئ هت التػػػ  ييػػػد ال ػػػقهج ريقػػػًت رئيسػػػيًت هيهػػػت ل ػػػت لػػػم  ػػػف 

ويتطػػػور  ػػػع تطػػػور الايػػػتة، وتي يػػػداتهت األ ػػػر الػػػذي دءػػػت ال يقيػػػيف بتلتربيػػػة فلػػػ  االهت ػػػتـ بػػػتل قهج ويتطػػػور  ػػػع تطػػػور الايػػػتة، وتي يػػػداتهت األ ػػػر الػػػذي دءػػػت ال يقيػػػيف بتلتربيػػػة فلػػػ  االهت ػػػتـ بػػػتل قهج 
 (ل(ل22،،21: : 2009ت طيطًت وتقكيذًا وت وي ًت وتطويرًا )ءطية، ت طيطًت وتقكيذًا وت وي ًت وتطويرًا )ءطية، 

قهج هػو راػد قهج هػو راػد ويبرز دور ال ػقهج بتءتبػترا وسػي ة لق ػؿ  بػرات  تقوءػة لو يػتؿ وتطويرهػت، هػتل ويبرز دور ال ػقهج بتءتبػترا وسػي ة لق ػؿ  بػرات  تقوءػة لو يػتؿ وتطويرهػت، هػتل 
الض تقتت الت  يستطيع بهت اإلقستف رف يب   ء   ايتتم  زودًا بتل يترؼ وال هترات وال برات التػ  الض تقتت الت  يستطيع بهت اإلقستف رف يب   ء   ايتتم  زودًا بتل يترؼ وال هترات وال برات التػ  

 (ل(ل46: :   2005تؤه م ل تيت ؿ  ع ءار تيقولو يت ال ي و تت واالتاتالت" )ءا تف وال قدي، تؤه م ل تيت ؿ  ع ءار تيقولو يت ال ي و تت واالتاتالت" )ءا تف وال قدي، 
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 ػ  رقكسػهـ  ػ  رقكسػهـ وال قتهج تستطيع ب ورة رهيتر  ديدة ه  ء ػوؿ الط بػة   ػت ي يػقهـ  ػف االءت ػتد ءوال قتهج تستطيع ب ورة رهيتر  ديدة ه  ء ػوؿ الط بػة   ػت ي يػقهـ  ػف االءت ػتد ء
هػ  التكييػر ال اػتل ، وهػ  بقػػتج و هػتت القظػر السػ ي ة ل وا ػػؼ ايػتتهـ الي  يػة والي  يػة، واالقطػػرؽ هػ  التكييػر ال اػتل ، وهػ  بقػػتج و هػتت القظػر السػ ي ة ل وا ػػؼ ايػتتهـ الي  يػة والي  يػة، واالقطػػرؽ 
بداءتت  وية ت  ؽ ه  ء ولهـ واستيداداتهـ رق تطػًت هيريػة  ػتدرة ء ػ   بداءتت  وية ت  ؽ ه  ء ولهـ واستيداداتهـ رق تطػًت هيريػة  ػتدرة ء ػ  قاو آهتؽ ال ست بؿ ب واهب وا  قاو آهتؽ ال ست بؿ ب واهب وا 

 (ل(ل2: :   2004في تد ا وؿ ل هيرت ال  ت ع البيئية والا تهية" )ال دهوف ، في تد ا وؿ ل هيرت ال  ت ع البيئية والا تهية" )ال دهوف ، 

اراجهػػػت  اراجهػػػت وب ػػػت رف ال قػػػتهج وال  ػػػررات واليتػػػب ال درسػػػية تيػػػتلج  ضػػػتيت  ت يػػػرة  هػػػ ف تاػػػدياهت وا  وب ػػػت رف ال قػػػتهج وال  ػػػررات واليتػػػب ال درسػػػية تيػػػتلج  ضػػػتيت  ت يػػػرة  هػػػ ف تاػػػدياهت وا 
اػراج ال قهػتج ال يػأت  فال ءػف طريػؽ فاػراج  اػراج ال قهػتج ال يػأت  فال ءػف طريػؽ فاػراج وتطويرهت  ف ايف آل ر ييػد  ػف الي  يػتت الضػرورية، وا  وتطويرهت  ف ايف آل ر ييػد  ػف الي  يػتت الضػرورية، وا 

ب، وهػو ب، وهػو اليتب ال درسية، هتليتتب ال درس  هو الاورة ال   وسة ل  قهػتج، وال ر ػع األستسػ  ل طتلػاليتب ال درسية، هتليتتب ال درس  هو الاورة ال   وسة ل  قهػتج، وال ر ػع األستسػ  ل طتلػ
 (ل(ل3: : 2007 ادر هتـ  ف  اتدر ال يرهة الي  ية ه  اورة  قظ ة " )القتدي، ادر هتـ  ف  اتدر ال يرهة الي  ية ه  اورة  قظ ة " )القتدي،

يؤيػد ء ػ  ت يػػيف يؤيػد ء ػ  ت يػػيف    ه ػتً  ه ػتً   هػػدهتً هػػدهتً   رف هقػتؾرف هقػتؾق ػد ق ػد   اال ت تءيػةاال ت تءيػةه ػو قظرقػت فلػ  رهػداؼ  قػػتهج ال ػواد ه ػو قظرقػت فلػ  رهػداؼ  قػػتهج ال ػواد 
  ال قػتهج،ال قػتهج، ػف  ػف رو    وءػة رو    وءػة   ،،ء ػ   سػتوب  ػقهجء ػ   سػتوب  ػقهج  وضػيموضػيموهػو هػدؼ ي يػف وهػو هػدؼ ي يػف   ،،الت  يػذ  ػف  هػترة التكييػرالت  يػذ  ػف  هػترة التكييػر

ال تقكػػرد واػػدهت دوف غيرهػػت  ػػف ال ػػواد الدراسػػية بتا يػػؽ هػػذا الهػػدؼ رو ال تقكػػرد واػػدهت دوف غيرهػػت  ػػف ال ػػواد الدراسػػية بتا يػػؽ هػػذا الهػػدؼ رو    ت تءيػػة ت تءيػػةاالاالال ػػواد ال ػػواد   رفرفايػػث ايػػث 
 (ل(ل32 ، ،   26: :   1979  )ال  تق  ورضواف ،)ال  تق  ورضواف ،األ رب األ رب   ب وغم وليف يهتريهت غيرهت  ف ال واد الدراسيةب وغم وليف يهتريهت غيرهت  ف ال واد الدراسية

ال تقػػب التطبي ػػ   ي هػػت  ػػف رياػػر ال  ػػتالت ال تقػػب التطبي ػػ   ي هػػت  ػػف رياػػر ال  ػػتالت تبقيهػػت تبقيهػػت ت تراف ء ػػـ ال  راهيػػت بػػتأل ور الايتتيػػة و ت تراف ء ػػـ ال  راهيػػت بػػتأل ور الايتتيػػة و هػػهػػ
هػػذا التزايػػد هػػذا التزايػػد ، ، التزايػػد ال يرهػػ  يتط ػػب الو ػػوؼ ء ػػ   يرهػػةالتزايػػد ال يرهػػ  يتط ػػب الو ػػوؼ ء ػػ   يرهػػة  وليػػفوليػػفبي ػػًت لوهػػداؼ التربويػػة، بي ػػًت لوهػػداؼ التربويػػة، الي  يػػة تطالي  يػػة تط

وييكية تق ية ال هترات الي  ية ل وا هة هذا وييكية تق ية ال هترات الي  ية ل وا هة هذا   وييكية  وا هة التر يذ ل ا تئؽ ال تزايدة ه    ت يتتهـ،وييكية  وا هة التر يذ ل ا تئؽ ال تزايدة ه    ت يتتهـ،
 (ل(ل  45: : 1979   ه ب  ،ه ب  ،  ال يره  ه  يتهة   تالت الايتة )ال يره  ه  يتهة   تالت الايتة )  االقك تراالقك تر

  تً تً يػػت ي ػػتدة دراسػػية فيسػػػتب التر يػػذ ات تهػػتت   راهيػػة وا ت تءيػػة  رغوبػػػيػػت ي ػػتدة دراسػػية فيسػػػتب التر يػػذ ات تهػػتت   راهيػػة وا ت تءيػػة  رغوبػػػو ػػف رهػػداؼ ال  راهو ػػف رهػػداؼ ال  راه
 تو م س وؾ التر يذ و هة  ييقة ترتبط ب ت يؤ ف بم الت  يذ رو ييت دالتو م س وؾ التر يذ و هة  ييقة ترتبط ب ت يؤ ف بم الت  يذ رو ييت دال  االت تهتتاالت تهتتألف ألف   هيهت،هيهت،

ه ػػػقهج ال  راهيػػػت فذا  ػػػت راسػػػف ا تيػػػترا، ييسػػػب التر يػػػذ ات تهػػػتت  رغػػػوب هيهػػػت، و اتػػػوب ه ػػػقهج ال  راهيػػػت فذا  ػػػت راسػػػف ا تيػػػترا، ييسػػػب التر يػػػذ ات تهػػػتت  رغػػػوب هيهػػػت، و اتػػػوب 
والتكييػػر القت ػػد بايػػث يػػدهع والتكييػػر القت ػػد بايػػث يػػدهع   ،،قاػػو التكييػػر الي  ػػ قاػػو التكييػػر الي  ػػ ًت ًت التر يػػذ ات تهػػالتر يػػذ ات تهػػ  ييسػػبييسػػب  ال  راهيػػت هػػ  التي ػػيـ اليػػتـال  راهيػػت هػػ  التي ػػيـ اليػػتـ

ال ي ػػػـ ال ي ػػػـ   دوردورالتر يػػػذ ل باػػػث ءػػػف  سػػػببتت الظػػػواهر ال  راهيػػػة الطبيييػػػة والبهػػػرية ال ايطػػػة بهػػػـ، و التر يػػػذ ل باػػػث ءػػػف  سػػػببتت الظػػػواهر ال  راهيػػػة الطبيييػػػة والبهػػػرية ال ايطػػػة بهػػػـ، و 
التػػ  التػػ    ءػػف طريػػؽ تػػوهير ال ي ػػـ ل ظػػروؼ وال وا ػػؼ التي ي يػػة،ءػػف طريػػؽ تػػوهير ال ي ػػـ ل ظػػروؼ وال وا ػػؼ التي ي يػػة،  اليػػؼج تكسػػير و ػػود هػػذا الظػػتهرات،اليػػؼج تكسػػير و ػػود هػػذا الظػػتهرات،

 (ل(ل60  1979:ه ب ،ه ب ،ال رغوب الذي يهدؼ ال ي ـ فل  فيستبم لهـ )ال رغوب الذي يهدؼ ال ي ـ فل  فيستبم لهـ )  االت تااالت تايهت يهت ي يف رف ي ترسوا هي يف رف ي ترسوا ه

هػ  اػيف هػ  اػيف   ،،ول د ابت رف  دارسقت اليوـ تو م ءقتيتهت اليبػرب فلػ  تق يػة الي  يػتت الي  يػة الػدقيتول د ابت رف  دارسقت اليوـ تو م ءقتيتهت اليبػرب فلػ  تق يػة الي  يػتت الي  يػة الػدقيت
بػػػتلرغـ  ػػػف رف اليديػػػد  ػػػف الدراسػػػتت هػػػ  بػػػتلرغـ  ػػػف رف اليديػػػد  ػػػف الدراسػػػتت هػػػ  اهت ت ػػػتل اهت ت ػػػتل ال ت  ػػػ  ء  يػػػتت التكييػػػر ذات ال سػػػتوب األء ػػػ  ال ت  ػػػ  ء  يػػػتت التكييػػػر ذات ال سػػػتوب األء ػػػ  

ػ ء ػ  ػ ء ػ    اال ت تءيػةاال ت تءيػةػػ  تاػة هػ    ػتؿ ال ػواد ػػ  تاػة هػ    ػتؿ ال ػواد   هػ  التػدريسهػ  التػدريس  االهت ػتـاالهت ػتـة رابتػت رف ترييػز ة رابتػت رف ترييػز الدوؿ ال ت د الدوؿ ال ت د 
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ال ستويتت الي يت يدءـ  هترات الي  يتت الي  ية الػدقيت ب ػت ييػود ء ػ  الطػرب بيتئػد ريبػر سػواج  ػف ال ستويتت الي يت يدءـ  هترات الي  يتت الي  ية الػدقيت ب ػت ييػود ء ػ  الطػرب بيتئػد ريبػر سػواج  ػف 
 يـ ال ي و تت الت  يت ا وقهت رو تييكهتل يـ ال ي و تت الت  يت ا وقهت رو تييكهتل 

الي  يػػة الي يػػت  ػػف التكييػػر هػػ  فءػػدادا الي  يػػة الي يػػت  ػػف التكييػػر هػػ  فءػػدادا   رف يريػػز ء ػػ  الي  يػػتترف يريػػز ء ػػ  الي  يػػتت  اال ت تءيػػةاال ت تءيػػةوء ػػ   ي ػػـ ال ػػواد وء ػػ   ي ػػـ ال ػػواد 
وييػػج بتل هػػيرت وييػػج بتل هػػيرت   لتر يػذا ب ػػت يػؤه هـ ل  ت ػػع قػتـ و تطػػور يت يػز بتلتي يػػد وي ت ػا بػػألواف الاػراع،لتر يػذا ب ػػت يػؤه هـ ل  ت ػػع قػتـ و تطػػور يت يػز بتلتي يػػد وي ت ػا بػػألواف الاػراع،

التػ  قهػػأت وتقهػأ  ػػف التكتءػػؿ ال سػت ر بػػيف األهػراد وال  تءػػتت  ػػف قتايػة وبيػػقهـ وبػيف بيئػػتهـ  ػػف التػ  قهػػأت وتقهػأ  ػػف التكتءػػؿ ال سػت ر بػػيف األهػراد وال  تءػػتت  ػػف قتايػة وبيػػقهـ وبػيف بيئػػتهـ  ػػف 
 (ل(ل29،،28: : 1979)ال  تق  ،)ال  تق  ،  قتاية ر ربقتاية ر رب

 ػػػف رهػػػـ رهػػػداههت  سػػػتءدة  ػػػف رهػػػـ رهػػػداههت  سػػػتءدة و و   ،، ػػػزج  ػػػف ال قػػػتهج ال  ػػػررة ء ػػػ  الط بػػػة ػػػزج  ػػػف ال قػػػتهج ال  ػػػررة ء ػػػ  الط بػػػة  اال ت تءيػػػةاال ت تءيػػػة ػػػواد  ػػػواد رف الرف الو و 
يسػػػتب ال ػػػتي ـ  هػػػترات اػػػؿ ال هػػػيرت  الط بػػػة ء ػػػ  تق يػػػة التكييػػػر بأقواءػػػم ال  ت كػػػة،الط بػػػة ء ػػػ  تق يػػػة التكييػػػر بأقواءػػػم ال  ت كػػػة، يسػػػتب ال ػػػتي ـ  هػػػترات اػػػؿ ال هػػػيرتوا  ووضػػػع ووضػػػع   ،،وا 

  ،،والتكسػػػيروالتكسػػػير  ،،والتا يػػػؿ والترييػػػبوالتا يػػػؿ والترييػػػب  ،،وال راظػػػةوال راظػػػة  ،،و  ترسػػػة ء  يػػػتت التكييػػػر ال  ت كػػػة يػػػتلكهـو  ترسػػػة ء  يػػػتت التكييػػػر ال  ت كػػػة يػػػتلكهـ  ،،ال ػػػراراتال ػػػرارات
       (ل(ل8: : 1985ربو ا و، ربو ا و، والت ويـ والتي يـ )والت ويـ والتي يـ )  ،،وايتغة الكرضيتتوايتغة الكرضيتت  ،،والتاقيؼوالتاقيؼ

تيتبػر الدراسػتت اال ت تءيػة  ػف رياػر ال ػواد اػ ة وارتبتطػت بوا ػع ال  ت ػع، و هػيرتم تيتبػر الدراسػتت اال ت تءيػة  ػف رياػر ال ػواد اػ ة وارتبتطػت بوا ػع ال  ت ػع، و هػيرتم لذلؾ لذلؾ   
وييتبر فءداد ال واطف الاتل  ال تدر ء   ال هترية ه  بقتج   ت يػم  ػف األهػداؼ التػ  وييتبر فءداد ال واطف الاتل  ال تدر ء   ال هترية ه  بقتج   ت يػم  ػف األهػداؼ التػ    ،،وتاديتتموتاديتتم

 ل ل ت اال ت تءيةت اال ت تءيةتسي  فليهت  قتهج الدراستتسي  فليهت  قتهج الدراست

وهػػ  ضػػوج الت يػػرات ال ترا ػػة السػػريية هػػ  ال  ت ػػع الػػذي قيػػيش هيػػم، قاػػف هػػ  ات ػػة فلػػ  وهػػ  ضػػوج الت يػػرات ال ترا ػػة السػػريية هػػ  ال  ت ػػع الػػذي قيػػيش هيػػم، قاػػف هػػ  ات ػػة فلػػ  
تق يػػة التكييػػر لػػدب التر يػػذ و تاػػة التكييػػر القت ػػد ايػػث يسػػتءد هػػذا القػػوع  ػػف التكييػػر ء ػػ  تيػػويف تق يػػة التكييػػر لػػدب التر يػػذ و تاػػة التكييػػر القت ػػد ايػػث يسػػتءد هػػذا القػػوع  ػػف التكييػػر ء ػػ  تيػػويف 

هػػ  سػػ وييتتهـ هػػ  سػػ وييتتهـ ءػػتدات الق ػػد ءت ػػة، والق ػػد الػػذات   تاػػة،  ويػػؤدي ذلػػؾ بتلتر يػػذ فلػػ  فءػػتدة القظػػر ءػػتدات الق ػػد ءت ػػة، والق ػػد الػػذات   تاػػة،  ويػػؤدي ذلػػؾ بتلتر يػػذ فلػػ  فءػػتدة القظػػر 
 (ل(ل160: :   2000ورهيتلهـ)اله ،ورهيتلهـ)اله ،

وييتبػػػر ال ت ااػػػوف هػػػ  الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة، التكييػػػر القت ػػػد  ػػػف رهػػػـ األهػػػداؼ وييتبػػػر ال ت ااػػػوف هػػػ  الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة، التكييػػػر القت ػػػد  ػػػف رهػػػـ األهػػػداؼ                 
ال يتاػػرة ل دراسػػتت اال ت تءيػػة، ويػػروف بو ػػوب تدريسػػم  ػػف  تقػػب ال ي  ػػيف، والتػػدريب ء يػػم  ػػف ال يتاػػرة ل دراسػػتت اال ت تءيػػة، ويػػروف بو ػػوب تدريسػػم  ػػف  تقػػب ال ي  ػػيف، والتػػدريب ء يػػم  ػػف 

درة ء يػػػم  ػػػػف ر ػػػؿ بقػػػتج اله اػػػػية درة ء يػػػم  ػػػػف ر ػػػؿ بقػػػتج اله اػػػػية  بػػػؿ ال تي  ػػػيف، ويي ػػػف ال تقػػػػب األياػػػر ره يػػػة هػػػػ  تق يػػػة ال ػػػ بػػػؿ ال تي  ػػػيف، ويي ػػػف ال تقػػػػب األياػػػر ره يػػػة هػػػػ  تق يػػػة ال ػػػ
 ال وضوءية، وتا يؽ ال واظبة الكتء ةلال وضوءية، وتا يؽ ال واظبة الكتء ةل

وييػػد التكييػػر القت ػػد  ػػف ال سػػتئؿ التربويػػة التػػ  بػػدر التربويػػوف وء  ػػتج الػػقكس يولوقهػػت وييػػد التكييػػر القت ػػد  ػػف ال سػػتئؿ التربويػػة التػػ  بػػدر التربويػػوف وء  ػػتج الػػقكس يولوقهػػت                 
وذلؾ بتءتبترا راد ال كتتي  الهت ة لضػ تف التطػور ال يرهػ  الكيػتؿ وذلؾ بتءتبترا راد ال كتتي  الهت ة لضػ تف التطػور ال يرهػ  الكيػتؿ   يبيرًا ه  الي ود األ يرة،يبيرًا ه  الي ود األ يرة،  اهت ت تاهت ت ت

رو  وا هػػػة رو  وا هػػػة      ل كػػػرد بتسػػػت داـ ر اػػػ  طت تتػػػم الي  يػػػة ل تكتءػػػؿ بهػػػيؿ في ػػػتب   ػػػع بيئتػػػم،   ل كػػػرد بتسػػػت داـ ر اػػػ  طت تتػػػم الي  يػػػة ل تكتءػػػؿ بهػػػيؿ في ػػػتب   ػػػع بيئتػػػم،الػػػذي يسػػػالػػػذي يسػػػ
والتييػػػػؼ  ػػػػع والتييػػػػؼ  ػػػػع   ،،وتا يػػػػؽ الق ػػػػتحوتا يػػػػؽ الق ػػػػتح  ،،وتػػػػزداد ال طتلػػػػبوتػػػػزداد ال طتلػػػػب  ،،ظػػػػروؼ الايػػػػتة التػػػػ  تتهػػػػتبؾ هيهػػػػت ال اػػػػتل ظػػػػروؼ الايػػػػتة التػػػػ  تتهػػػػتبؾ هيهػػػػت ال اػػػػتل 
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  ويتض ف التكيير القت د الات ة فل  األدلة والهػواهد وت ػدير  ػدب  سػته تهت هػ  الواػوؿ فلػ ويتض ف التكيير القت د الات ة فل  األدلة والهػواهد وت ػدير  ػدب  سػته تهت هػ  الواػوؿ فلػ 
 القتتئج ال  بولة، و هترة توظيؼ األستليب واألدلة والهواهد واست دا هت است دا ًت  قط يًتلالقتتئج ال  بولة، و هترة توظيؼ األستليب واألدلة والهواهد واست دا هت است دا ًت  قط يًتل

 (126، :2000) طت  

وي يف ال ػوؿ بػأف تق يػة  هػترات التكييػر القت ػد بتتػت  ه ػة وضػرورية هػ  ءتل قػت هػذا السػريع وي يف ال ػوؿ بػأف تق يػة  هػترات التكييػر القت ػد بتتػت  ه ػة وضػرورية هػ  ءتل قػت هػذا السػريع 
ف الت ػترب ال  ت كػة التػ  ف الت ػترب ال  ت كػة التػ  وتيسػب ال تي  ػيوتيسػب ال تي  ػي  ألقهت تستءد ء   ال هترية الكيتلة ه  ال  ت ػع،ألقهت تستءد ء   ال هترية الكيتلة ه  ال  ت ػع،  الت ير،الت ير،

ذا يتف التي يـ يهدؼ فل   ذا يتف التي يـ يهدؼ فل  تيدهـ ل تييؼ  ع   تضيتت الايتة اآلقية وتهيؤهـ ل ق تح ه  ال ست بؿل وا  تيدهـ ل تييؼ  ع   تضيتت الايتة اآلقية وتهيؤهـ ل ق تح ه  ال ست بؿل وا 
فءػػداد  ػػواطقيف لػػديهـ ال ػػدرة ء ػػ  ات ػػتذ ال ػػرارات وا تيػػتر  ػػت يريػػدوف بقػػتج ء ػػ  ا هػػـ هػػ  اال تيػػتر فءػػداد  ػػواطقيف لػػديهـ ال ػػدرة ء ػػ  ات ػػتذ ال ػػرارات وا تيػػتر  ػػت يريػػدوف بقػػتج ء ػػ  ا هػػـ هػػ  اال تيػػتر 

 لل((125،،124: : 2008ف التكيير)  يد ،ف التكيير)  يد ، ف التربوييف تق ية هذا القوع   ف التربوييف تق ية هذا القوع    يستو بيستو بالار ه ف هذا الار ه ف هذا 

وهػػ  ظػػؿ هػػذا االهت ت ػػتت بػػتلتكيير القت ػػد يسػػ ة ء  يػػة ضػػرورية لمقسػػتف، يػػتف اهت ػػتـ  ػػف وهػػ  ظػػؿ هػػذا االهت ت ػػتت بػػتلتكيير القت ػػد يسػػ ة ء  يػػة ضػػرورية لمقسػػتف، يػػتف اهت ػػتـ  ػػف 
 بيض الدراستت ه  تقتوؿ هذا القوع  ف التكيير اإلقستق لبيض الدراستت ه  تقتوؿ هذا القوع  ف التكيير اإلقستق ل

ه  د روات بيض الدراستت بضرورة تطوير  طط ال قهج ال  راهػ  ب هػترات التكييػر القت ػد، ه  د روات بيض الدراستت بضرورة تطوير  طط ال قهج ال  راهػ  ب هػترات التكييػر القت ػد، 
داـ ال ي  ػػيف التػػدريس ال بتهػػر لت ػػؾ ال هػػترات ب تبػػتع اإل ػػراجات التػػ  اهػػت  ت ء يهػػت داـ ال ي  ػػيف التػػدريس ال بتهػػر لت ػػؾ ال هػػترات ب تبػػتع اإل ػػراجات التػػ  اهػػت  ت ء يهػػت وبأه يػػة اسػػت وبأه يػػة اسػػت 

 الطري ة ال  تراةلالطري ة ال  تراةل

( بػتف تػدريس  هػترات التكييػر القت ػد ردب فلػ  ت ييػر سػريع ( بػتف تػدريس  هػترات التكييػر القت ػد ردب فلػ  ت ييػر سػريع   2009هأوضات دراسػة )بترءيػدا،هأوضات دراسػة )بترءيػدا،
ت التكييػػر ت التكييػػر وتوسػػيع وتق يػػة البقيػػة الي  يػػة ل ي  ػػتت ال  راهيػػت  ػػف  ػػرؿ برقػػت ج   تػػرح لتق يػػة  هػػتراوتوسػػيع وتق يػػة البقيػػة الي  يػػة ل ي  ػػتت ال  راهيػػت  ػػف  ػػرؿ برقػػت ج   تػػرح لتق يػػة  هػػترا

 القت دل القت دل 

( ق ػو وتاسػيف هػ   هػترة الت طػيط لتػدريس التكييػر القت ػد ( ق ػو وتاسػيف هػ   هػترة الت طػيط لتػدريس التكييػر القت ػد 2006وربتقت دراسة  )ءبد ال  يػؿ،وربتقت دراسة  )ءبد ال  يػؿ،
 ػػف  ػػرؿ  اسػػتراتي ية فءػػتدة اػػيتغة  طػػة الػػدرس والتػػ  ت ػػـو ء ػػ  د ػػج التكييػػر القت ػػد هػػ  دروس  ػػف  ػػرؿ  اسػػتراتي ية فءػػتدة اػػيتغة  طػػة الػػدرس والتػػ  ت ػػـو ء ػػ  د ػػج التكييػػر القت ػػد هػػ  دروس 

 ال  راهيتلال  راهيتل

تء  هػ  تق يػة التكييػر تء  هػ  تق يػة التكييػر ( هتء ية ق وذج الػتي ـ البقػتئ  اال ت ػ( هتء ية ق وذج الػتي ـ البقػتئ  اال ت ػ2006ويهكت دراسة )الااري،ويهكت دراسة )الااري،
 القت د واالت تا قاو  وا هة اليوارث وه  ب تج رار التي ـلالقت د واالت تا قاو  وا هة اليوارث وه  ب تج رار التي ـل

  وترب البتااة اقم ي ػب ء ػ  رربػتب التي ػيـ رال يتو كػوف هػ  تطػوير رهػداؼ الي  يػة التي ي يػة،وترب البتااة اقم ي ػب ء ػ  رربػتب التي ػيـ رال يتو كػوف هػ  تطػوير رهػداؼ الي  يػة التي ي يػة،
وتوسػػػيع وزيػػػتدة  ي و ػػػتت و ػػػدارؾ ال ػػػتي ـ ، ويقب ػػػ  رف تطػػػور هػػػذا األهػػػداؼ لتهػػػ ؿ تقهػػػيط ء ػػػؿ وتوسػػػيع وزيػػػتدة  ي و ػػػتت و ػػػدارؾ ال ػػػتي ـ ، ويقب ػػػ  رف تطػػػور هػػػذا األهػػػداؼ لتهػػػ ؿ تقهػػػيط ء ػػػؿ 

اترة ذهقم وتاكيز تكييػرا، هػتلتكيير ياػوؿ ء  يػة ايتسػتب ال يرهػة  ػف ء  يػة  ت  ػة فلػ  اترة ذهقم وتاكيز تكييػرا، هػتلتكيير ياػوؿ ء  يػة ايتسػتب ال يرهػة  ػف ء  يػة  ت  ػة فلػ  ال تي ـ واستال تي ـ واست
لػ  ربػط ليقتاػػرا و اتويتتػم و ػدرا ء ػػ   لػ  ربػط ليقتاػػرا و اتويتتػم و ػدرا ء ػػ  قهػتط ء  ػ  يكضػ  فلػػ  فت ػتف رء ػؽ ل  اتػػوب ال يرهػ ، وا  قهػتط ء  ػ  يكضػ  فلػػ  فت ػتف رء ػؽ ل  اتػػوب ال يرهػ ، وا 
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  ترسػػػتم وتطبي ػػػم، وبػػػتلتكيير ال تأ ػػػؿ والقت ػػػد ييػػػتيش اإلقسػػػتف ظػػػروؼ ءاػػػرا ويسػػػتوءب  ت يراتػػػم   ترسػػػتم وتطبي ػػػم، وبػػػتلتكيير ال تأ ػػػؿ والقت ػػػد ييػػػتيش اإلقسػػػتف ظػػػروؼ ءاػػػرا ويسػػػتوءب  ت يراتػػػم 
 كتء ية وا تدار  ع  ضتيتا و هيرتملكتء ية وا تدار  ع  ضتيتا و هيرتملويتيت ؿ بويتيت ؿ ب

لبتااػة ات ػة وضػرورة ال قػتهج الدراسػية ل اػؿ هػذا الدراسػة والتػ  تهػدؼ فلػ  لبتااػة ات ػة وضػرورة ال قػتهج الدراسػية ل اػؿ هػذا الدراسػة والتػ  تهػدؼ فلػ   ف هقت ل سػت ا ف هقت ل سػت ا
تق ية  هترات التكيير القت د  ف  ػرؿ ء  يػة فاػراج ال تيت ػد ء ػ    ػرد ء  يػة ت ييػر رو تيػديؿ هػ  تق ية  هترات التكيير القت د  ف  ػرؿ ء  يػة فاػراج ال تيت ػد ء ػ    ػرد ء  يػة ت ييػر رو تيػديؿ هػ  

وليػػؿ هػػذا وليػػؿ هػػذا   تتضػػ ف  هػػترات التكييػػر القت ػػد،تتضػػ ف  هػػترات التكييػػر القت ػػد،  ب ػػدر  ػػت تيت ػػد ء ػػ  ء  يػػة بقػػتج  ػػتدة تي ي يػػةب ػػدر  ػػت تيت ػػد ء ػػ  ء  يػػة بقػػتج  ػػتدة تي ي يػػة  ال اتػػوب،ال اتػػوب،
  التااػي  ،التااػي  ،  ففهـ هػ  رهػع  سػتواههـ هػ  رهػع  سػتواهتتويسػويسػ  هـ ه  اب طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر ل تدة ال  راهيت،هـ ه  اب طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر ل تدة ال  راهيت،تتيسيس

 تاػػػة رف  يظػػػـ ط بػػػة الاتقويػػػة اليت ػػػة يهػػػيروف ب كػػػتؼ واػػػيوبة  ػػػتدة ال  راهيػػػت،   ػػػت ي ي هػػػـ  تاػػػة رف  يظػػػـ ط بػػػة الاتقويػػػة اليت ػػػة يهػػػيروف ب كػػػتؼ واػػػيوبة  ػػػتدة ال  راهيػػػت،   ػػػت ي ي هػػػـ 
اكػظ واالسػتظهتر والتػدريب ء ػ  رسػئ ة اكػظ واالسػتظهتر والتػدريب ء ػ  رسػئ ة يقارهوف ءقهت وي  أوف فل  ال   اتت واليتب ال تر ية ل يقارهوف ءقهت وي  أوف فل  ال   اتت واليتب ال تر ية ل 

واف طبيية وبقيػة ال قػتهج واليتػب ال درسػية ل ػتدة ال  راهيػت ال تتقتسػب  اتويتتهػت التػ  واف طبيية وبقيػة ال قػتهج واليتػب ال درسػية ل ػتدة ال  راهيػت ال تتقتسػب  اتويتتهػت التػ    اال تاتقتتلاال تاتقتتل
تز ػػر بػػتليـ الهتئػػؿ  ػػف ال ي و ػػتت القظريػػة الباتػػة دوف االهت ػػتـ بطػػرح  هػػيرت وراػػداث و ضػػتيت تز ػػر بػػتليـ الهتئػػؿ  ػػف ال ي و ػػتت القظريػػة الباتػػة دوف االهت ػػتـ بطػػرح  هػػيرت وراػػداث و ضػػتيت 

ي ػػؿ ء ػػ  تهػػ ييهـ وتاكيػػزهـ ء ػػ  ال هػػترية ي ػػؿ ء ػػ  تهػػ ييهـ وتاكيػػزهـ ء ػػ  ال هػػترية  يتاػػرة ذات اػػ ة بايػػتة واهت ت ػػتت الط بػػة بايػػث ت يتاػػرة ذات اػػ ة بايػػتة واهت ت ػػتت الط بػػة بايػػث ت
والتػ  تيتبػر  ػف  يوقػتت اإل ػراجات السػ ويية ذات والتػ  تيتبػر  ػف  يوقػتت اإل ػراجات السػ ويية ذات   ه  ال قت هتت وطرح البدائؿ والا وؿ ال  تراػة،ه  ال قت هتت وطرح البدائؿ والا وؿ ال  تراػة،

 ػف قظػرة  ديػدة ل  ػقهج الدراسػ  ال طبػؽ اتليػًت هػ   ػف قظػرة  ديػدة ل  ػقهج الدراسػ  ال طبػؽ اتليػًت هػ    ال بػدال بػدذلؾ ذلؾ الا ة بتق ية  هترات التكيير القت دل لالا ة بتق ية  هترات التكيير القت دل ل
والي ػؿ ء ػ  سػدهت بأقهػطة والي ػؿ ء ػ  سػدهت بأقهػطة   يرهػة  ػت بػم  ػف ه ػوات وا ػرات،يرهػة  ػت بػم  ػف ه ػوات وا ػرات، دارسقت الك سطيقية، وتا يؿ  اتػواا ل  دارسقت الك سطيقية، وتا يؿ  اتػواا ل 

و واد اارائية توظؼ  ع اليتػتب ال درسػ  ال  ػرر  ػف ر ػؿ تا يػؽ األهػداؼ ال ر ػوة  ػف تي ػيـ  ػتدة و واد اارائية توظؼ  ع اليتػتب ال درسػ  ال  ػرر  ػف ر ػؿ تا يػؽ األهػداؼ ال ر ػوة  ػف تي ػيـ  ػتدة 
 ال  راهيتلال  راهيتل
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 مشكمة الدراسة:مشكمة الدراسة:
 السؤاؿ الرئيس التتل :ػالسؤاؿ الرئيس التتل :ػه  ه  تتادد  هي ة الدراسة تتادد  هي ة الدراسة 

طالبـات طالبـات   لـد لـد ميـارات التفكيـر الناقـد ميـارات التفكيـر الناقـد عمـ  تنميـة عمـ  تنميـة   دة الجغرافيـادة الجغرافيـافي مـافي مـا  إثراء وحدة مقترحةإثراء وحدة مقترحة  فاعميةفاعميةما ما 
 نحوىا؟نحوىا؟ن ن الصف الثاني عشر واتجاىاتيالصف الثاني عشر واتجاىاتي

 -::التتلية التتلية  ف السؤاؿ الرئيس األسئ ة الكرءية  ف السؤاؿ الرئيس األسئ ة الكرءية   يتكرعيتكرعو و 
 ت  هترات التكييػر القت ػد الوا ػب تواهرهػت هػ  الواػدة الدراسػية ال  تراػة لػدب طتلبػتت الاػؼ  ت  هترات التكييػر القت ػد الوا ػب تواهرهػت هػ  الواػدة الدراسػية ال  تراػة لػدب طتلبػتت الاػؼ  لل11

 الاتق  ءهر؟الاتق  ءهر؟
لدب طتلبػتت الاػؼ لدب طتلبػتت الاػؼ   فاراؤهتفاراؤهت  التكيير القت د ه  الوادة الدراسية ال  ترحالتكيير القت د ه  الوادة الدراسية ال  ترح   ت  دب تواهر  هترات ت  دب تواهر  هترات لل33

 الاتق  ءهر؟ الاتق  ءهر؟ 
التكييػر القت ػد التكييػر القت ػد    هػترات هػترات  ه ه   ( (       0.05))هؿ تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوبهؿ تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب لل22

ءقػػػػد الطتلبػػػػتت الرتػػػػ  يدرسػػػػف الواػػػػدة ال  تراػػػػة ال اػػػػراة ب هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػد )ال   وءػػػػة ءقػػػػد الطتلبػػػػتت الرتػػػػ  يدرسػػػػف الواػػػػدة ال  تراػػػػة ال اػػػػراة ب هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػد )ال   وءػػػػة 
 ؟؟ت  يديةت  يديةالرت  يدرسف بتلطري ة الالرت  يدرسف بتلطري ة ال  ( ( ال   وءة الضتبطةال   وءة الضتبطة))ه  ه    ففاقهاقهالت ريبية( ور ر الت ريبية( ور ر 

قاػػو  ػػتدة ال  راهيػػت لػػدب قاػػو  ػػتدة ال  راهيػػت لػػدب   االت ػػتااالت ػػتاهػػؿ تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية بػػيف  توسػػط در ػػتت هػػؿ تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية بػػيف  توسػػط در ػػتت  لل22
 ؟؟  قتي ة تطبيؽ الوادة الدراسية ال اراةقتي ة تطبيؽ الوادة الدراسية ال اراة    ترقة بتل   وءة الضتبطة  ترقة بتل   وءة الضتبطة  طتلبتت ال   وءة الت ريبيةطتلبتت ال   وءة الت ريبية

 
 فرضيات الدراسة:فرضيات الدراسة:
 ::التتليةالتتليةالدراسة تـ ايتغة الكرضيتت الاكرية الدراسة تـ ايتغة الكرضيتت الاكرية   رسئ ةرسئ ة  لم تبة ء  لم تبة ء  

التكييػر القت ػد التكييػر القت ػد    هػترات هػترات  ( هػ ( هػ       0.05))ال تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب ال تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب    لل11
  لػدب طتلبػتت ال   وءػة الت ريبيػة الرتػ  يدرسػػف الواػدة الدراسػية ال اػراة ب هػترات التكييػر القت ػػدلػدب طتلبػتت ال   وءػة الت ريبيػة الرتػ  يدرسػػف الواػدة الدراسػية ال اػراة ب هػترات التكييػر القت ػػد

 ؟؟  ت  يديةت  يديةتلطري ة التلطري ة البب  يدرسفيدرسفالرت  الرت  ه  ال   وءة الضتبطة ه  ال   وءة الضتبطة     ففأ راقهأ راقهبب    ترقة  ترقة
  االت تااالت تا( بيف  توسط در تت ( بيف  توسط در تت       0.05))ال تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب ال تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب  لل33

قتي ػة تطبيػؽ قتي ػة تطبيػؽ     ترقة بتل   وءػة الضػتبطة  ترقة بتل   وءػة الضػتبطة  قاو  تدة ال  راهيت لدب طتلبتت ال   وءة الت ريبيةقاو  تدة ال  راهيت لدب طتلبتت ال   وءة الت ريبية
 الوادة ال اراة؟الوادة ال اراة؟

 

 ىداف الدراسة:ىداف الدراسة:رر
     -::  فل فل   الدراسةالدراسة  تهدؼ هذاتهدؼ هذا

ديػػػد  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد الوا ػػػب تواهرهػػػت هػػػ  الواػػػدة الدراسػػػية ال  تراػػػة لػػػدب طتلبػػػتت ديػػػد  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد الوا ػػػب تواهرهػػػت هػػػ  الواػػػدة الدراسػػػية ال  تراػػػة لػػػدب طتلبػػػتت تاتا لل11
 الاؼ الاتق  ءهرلالاؼ الاتق  ءهرل
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 يرهة  ػدب تػواهر  هػترات التكييػر القت ػد هػ  الواػدة الدراسػية ال  تراػة لػدب طتلبػتت الاػؼ  يرهة  ػدب تػواهر  هػترات التكييػر القت ػد هػ  الواػدة الدراسػية ال  تراػة لػدب طتلبػتت الاػؼ  لل33
 الاتق  ءهر لالاتق  ءهر ل

ت ػػد لػػدب طتلبػػتت الاػػؼ ت ػػد لػػدب طتلبػػتت الاػػؼ فاػػراج الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة ب هػػترات التكييػػر القفاػػراج الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة ب هػػترات التكييػػر الق  هيتليػػةهيتليػػة يرهػػة  يرهػػة    لل22
 الاتق  ءهر ه  ال   وءتيف الضتبطة والت ريبية؟الاتق  ءهر ه  ال   وءتيف الضتبطة والت ريبية؟

الطتلبتت قاػو الطتلبتت قاػو   ات تاات تافاراج الوادة الدراسية ال  تراة ب هترات التكيير القت د ء   فاراج الوادة الدراسية ال  تراة ب هترات التكيير القت د ء     هيتليةهيتلية يرهة  يرهة  لل22
 ال تدة ال اراة ه  ال   وءة الت ريبيةلال تدة ال اراة ه  ال   وءة الت ريبيةل

 
 أىمية الدراسة:أىمية الدراسة:

 ::الق تط التتلية الق تط التتلية   تي ف ره ية الدراسة ه تي ف ره ية الدراسة ه 
يكيػد البػتاايف و  ططػ  ال قػتهج هػ  يكيػد البػتاايف و  ططػ  ال قػتهج هػ   ػد  ػد وادة دراسية  اراة ه  ال  راهيت، وهػذا وادة دراسية  اراة ه  ال  راهيت، وهػذا   راسةراسةالدالد  ت دـت دـ لل11

 فءداد وادات دراسية   تا ة لتطوير يتب ال  راهيتلفءداد وادات دراسية   تا ة لتطوير يتب ال  راهيتل

ايػػث رقهػػت  ػػد ايػػث رقهػػت  ػػد    ػػد تكيػػد هػػذا الدراسػػة  يػػدي الػػدورات التربويػػة ل ي  ػػ  ال  راهيػػت راقػػتج ال د ػػة، ػػد تكيػػد هػػذا الدراسػػة  يػػدي الػػدورات التربويػػة ل ي  ػػ  ال  راهيػػت راقػػتج ال د ػػة، لل33
وتػدريب ال ي  ػيف وتػدريب ال ي  ػيف   ال اػراة هػ   ػتدة ال  راهيػت،ال اػراة هػ   ػتدة ال  راهيػت،  هـ هػ  ف ػدادهـ بق ػتذج ل هػترات التكييػر القت ػدهـ هػ  ف ػدادهـ بق ػتذج ل هػترات التكييػر القت ػدتتتستس

 لبقتج  ا هت وتوسيع الي  ية لته ؿ يؿ  قهتج ال  راهيتللبقتج  ا هت وتوسيع الي  ية لته ؿ يؿ  قهتج ال  راهيتل
 ف ال أ وؿ رف تيوف قتػتئج هػذا الدراسػة  كيػدة ل رايػز تطػوير ال قػتهج ءقػد فاػراج رو تطػوير  ف ال أ وؿ رف تيوف قتػتئج هػذا الدراسػة  كيػدة ل رايػز تطػوير ال قػتهج ءقػد فاػراج رو تطػوير  لل22

 التكيير القت دلالتكيير القت دلبتءتبترهت دراسة ت ريبية تباث ه  ء  ية فاراج  تدة ال  راهيت ب هترات بتءتبترهت دراسة ت ريبية تباث ه  ء  ية فاراج  تدة ال  راهيت ب هترات   ال قتهج،ال قتهج،
االسػػػتقبتط، االسػػػتقبتط،   )االسػػػتقتتج،)االسػػػتقتتج،  ل هػػػترات التكييػػػر القت ػػػدل هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد  ا تبػػػترا تبػػػترتسػػػتهـ هػػػذا الدراسػػػة هػػػ  تػػػوهير تسػػػتهـ هػػػذا الدراسػػػة هػػػ  تػػػوهير    ػػػد ػػػد لل22

 (ل(لال قت هتتال قت هتتيـ يـ ييالتكسير،  يرهة االهتراضتت، ت التكسير،  يرهة االهتراضتت، ت 

 
 حدود الدراسة:حدود الدراسة:

   الحد األكاديمي :الحد األكاديمي :  -1
  يتتب "  ف السيتاية ال  راهيت  " ال ت سةالدراسة ء   فاراج الوادة  ا تارت هذا

 ب هترات التكيير القت د وه  )االستقتتج، االستقبتط، ل اؼ الاتق  ءهر ال  راهيت
 (ل ال قت هتتيـ يت   يرهة االهتراضتت، ،رالتكسي

 الحد المكاني : 2 -  
 ف ال را ة ءهر   ف طتلبتت الاؼ الاتق   اددة الدراسة ء   ءيقة ا تارت هذا 

ه   اتهظة ي بوف الاتقوية ل بقتت ء ف  درسة  اديت  الييقة  يرتوا ت ،الاتقوية
  تقيوقسل
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 الحد الزماني: - 3
    ا تارت ادود الدراسة الز قية ء   الكاؿ الدراس  الاتق   ف اليتـ الدراس

 ل(2010-2009)
 

 مصطمحات الدراسة:مصطمحات الدراسة:
 إثراء المنيج:إثراء المنيج:
  رو فضتهتت هيم تي ؿ قوا ص  ييقة ايتهكهت ال ربوفرو فضتهتت هيم تي ؿ قوا ص  ييقة ايتهكهت ال ربوف  ،،فغقتج ال قهج رو فاداث زيتداتفغقتج ال قهج رو فاداث زيتداتهو: هو: 

 (ل(ل  9::1989 ،،  ب  يسب  يس  ))رو ت ي هت ريار وضواًت رو يسرًا رو ت بًر  رو ت ي هت ريار وضواًت رو يسرًا رو ت بًر    ،،ه  ري  ف ءقتاراه  ري  ف ءقتارا
 ::  إجرائيا  إجرائيا  إثراء المنيج إثراء المنيج تعرف الباحثة تعرف الباحثة و و 

وسػػد وسػػد   واػػدة " ال  راهيػػت السػػيتاية " هػػ    ػػرر ال  راهيػػت ل اػػؼ الاػػتق  ءهػػر،واػػدة " ال  راهيػػت السػػيتاية " هػػ    ػػرر ال  راهيػػت ل اػػؼ الاػػتق  ءهػػر،فغقػػتج فغقػػتج بأقهػػت: بأقهػػت: 
ييػػػر القت ػػػد ال و ػػػودة هػػػ  الواػػػدة ييػػػر القت ػػػد ال و ػػػودة هػػػ  الواػػػدة بيػػػد تا يػػػؿ  هػػػترات التكبيػػػد تا يػػػؿ  هػػػترات التك  ،،الا ػػػرات هيهػػػت ب هػػػترات التكييػػػر القت ػػػدالا ػػػرات هيهػػػت ب هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد

 الدراسية بتست داـ رداة تا يؿ ال اتوب ال يدة  اياًت لهذا ال رضلالدراسية بتست داـ رداة تا يؿ ال اتوب ال يدة  اياًت لهذا ال رضل
 الجغرافيا:الجغرافيا:

وتيقػػػ  األرض وتيقػػػ  األرض    Geoوهػػػ    ػػػف   طيػػػيف وهػػػ    ػػػف   طيػػػيف   ء ػػػـ واػػػؼ األرض،ء ػػػـ واػػػؼ األرض،""ءرههػػػت اإلغريػػػؽ بأقهػػػت ءرههػػػت اإلغريػػػؽ بأقهػػػت 
 "ل"لوتيق  واؼ  هييوف ء ـ ال  راهيت ء ـ واؼ األرضوتيق  واؼ  هييوف ء ـ ال  راهيت ء ـ واؼ األرض   GraphYوو

واإلقسػػتف  ػػف ايػػث رف يػػًر  قه ػػت واإلقسػػتف  ػػف ايػػث رف يػػًر  قه ػػت   ،،لي ػػـ الػػذي يػػدرس البيئػػةلي ػػـ الػػذي يػػدرس البيئػػةاابأقػػم "بأقػػم "وءرههػػت  ػػودة وءيتقػػم : وءرههػػت  ػػودة وءيتقػػم : 
 (ل(ل   5::   1995) ودة وربوءيتقم ،) ودة وربوءيتقم ،  " " يؤار ه  اآل ر ويتأار بميؤار ه  اآل ر ويتأار بم
( بػػأف ال  راهيػػت هػػو "الي ػػـ الػػذي يػػدرس سػػط  األرض وءر تػػم ( بػػأف ال  راهيػػت هػػو "الي ػػـ الػػذي يػػدرس سػػط  األرض وءر تػػم 14::2005ويػػذير ) ا ػػود،ويػػذير ) ا ػػود،

بػيف   ت ػؼ ظػواهر بػيف   ت ػؼ ظػواهر بتل رؼ ال وي  ف ايػث التبػتيف والتيت ػؿ والتهػتبم وتا يػؿ الير ػتت ال تبتدلػة بتل رؼ ال وي  ف ايػث التبػتيف والتيت ػؿ والتهػتبم وتا يػؿ الير ػتت ال تبتدلػة 
 سط  األرض  ف طبييية وبهرية"لسط  األرض  ف طبييية وبهرية"ل

 الجغرافيا إجرائيا: الجغرافيا إجرائيا:   الباحثةالباحثة  تعرفتعرفو و 
هػ  هػ     سػـ الي ػـو اإلقسػتقية سػـ الي ػـو اإلقسػتقية  ،، تدة ال  راهيت ال  ػررة ء ػ  طتلبػتت الاػؼ الاػتق  ءهػر تدة ال  راهيت ال  ػررة ء ػ  طتلبػتت الاػؼ الاػتق  ءهػربأقهت "بأقهت "            

 لل"" اتهظتت غزة  ف  بؿ وزارة التربية والتي يـ الك سطيقية اتهظتت غزة  ف  بؿ وزارة التربية والتي يـ الك سطيقية
 الميارة:الميارة:

 (ل(ل 3::1995      ريتف،ريتف،))""ة ء   األداج بدر ة يبيرة  ف اليكتجة والد ة والسرءةة ء   األداج بدر ة يبيرة  ف اليكتجة والد ة والسرءةال در ال در بأقهت "بأقهت "يرههت ريتف يرههت ريتف يي  
األداج الػػد يؽ ء ػػ  الكهػػـ ل ػػت يتي  ػػم اإلقسػػتف ارييػػًت وء  يػػًت األداج الػػد يؽ ء ػػ  الكهػػـ ل ػػت يتي  ػػم اإلقسػػتف ارييػػًت وء  يػػًت بأقهػػت " بأقهػػت "   وءرههػػت ال  ػػتق  وال  ػػؿوءرههػػت ال  ػػتق  وال  ػػؿ

 لل((187::  1996)ال  تق  وال  ؿ ،)ال  تق  وال  ؿ ،  " " ه  توهر الو ت وال هد والتيتليؼه  توهر الو ت وال هد والتيتليؼو و 
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 التفكير الناقد: التفكير الناقد: 
  يػػػة ت وي يػػػة تػػػؤدي فلػػػ  الواػػػوؿ فلػػػ  قتػػػتئج   يػػػة ت وي يػػػة تػػػؤدي فلػػػ  الواػػػوؿ فلػػػ  قتػػػتئج ءء  ءبػػػترة ءػػػفءبػػػترة ءػػػف""  يؿ بأقػػػميؿ بأقػػػمءءييرهػػػم اػػػرح فسػػػ تييرهػػػم اػػػرح فسػػػ ت

والبيػػد ءػػف والبيػػد ءػػف   ،،وليػػ  يتا ػػؽ ذلػػؾ يقب ػػ  اسػػت داـ األسػػتليب ال قط يػػةوليػػ  يتا ػػؽ ذلػػؾ يقب ػػ  اسػػت داـ األسػػتليب ال قط يػػة  رو رايػػتـ   يػػزة،رو رايػػتـ   يػػزة،  ،،اػػاياةاػػاياة
 (ل(ل  32: :   1986  )فس تءيؿ ،)فس تءيؿ ،" " التأار بتلقواا  الذاتيةالتأار بتلقواا  الذاتية

ء ػ  رسػس  وضػوءية ء ػ  رسػس  وضػوءية   ورايتـ  تئ ػةورايتـ  تئ ػة  ،،ءبترة ءف ء  ية تبق   راراتءبترة ءف ء  ية تبق   رارات""ءكتقة بأقم ءكتقة بأقم   وييرهم ءزووييرهم ءزو        
رو ال ػػػؤارات رو ال ػػػؤارات   ،،والتػػػ  يػػػتـ  قت هػػػتهت بأسػػػ وب ء  ػػػ  بييػػػدًا ءػػػف التايػػػزوالتػػػ  يػػػتـ  قت هػػػتهت بأسػػػ وب ء  ػػػ  بييػػػدًا ءػػػف التايػػػز  ،،تتكػػػؽ  ػػػع الو ػػػتئع ال راظػػػةتتكػػػؽ  ػػػع الو ػػػتئع ال راظػػػة

" " رو تيرضػػهت فلػػ  تػػد ؿ  ات ػػؿ ل يوا ػػؿ الذاتيػػةرو تيرضػػهت فلػػ  تػػد ؿ  ات ػػؿ ل يوا ػػؿ الذاتيػػة  ،،رو ت قبهػػت الد ػػةرو ت قبهػػت الد ػػة  ،،ال تر يػػة التػػ  تكسػػد ت ػػؾ الو ػػتئعال تر يػػة التػػ  تكسػػد ت ػػؾ الو ػػتئع
 لل((46: :   1989  )ءكتقم،)ءكتقم،

 الباحثة إجرائيا بأنو:الباحثة إجرائيا بأنو:  تعرفوتعرفوو و 
  ،،ت ويـ ااة ال ي و تت الت  يوا ههت الكرد  ف  رؿ التا يؿ ال وضوء  لهتت ويـ ااة ال ي و تت الت  يوا ههت الكرد  ف  رؿ التا يؿ ال وضوء  لهت  ال درة ء  ال درة ء  " " 

  االهتراضػػتت،االهتراضػػتت،و يرهػػة و يرهػػة   ،،وي يػػف تاديػػد هػػذا ال هػػترات بتالسػػتقتتجوي يػػف تاديػػد هػػذا ال هػػترات بتالسػػتقتتج  ،،والواػػوؿ فلػػ  اسػػتقتت تت واضػػاةوالواػػوؿ فلػػ  اسػػتقتت تت واضػػاة
 للال قت هتت "ال قت هتت "وت ويـ وت ويـ   ،،والتكسيروالتكسير  واالستقبتط،واالستقبتط،  ،،وال س  تتوال س  تت

 الصف الثاني عشر:الصف الثاني عشر:  
ويتػػراوح ويتػػراوح   هػػ   اتهظػػتت غػػزة،هػػ   اتهظػػتت غػػزة، سػػـ الي ػػـو اإلقسػػتقية  سػػـ الي ػػـو اإلقسػػتقية قويػػة قويػػة  ػػف ال را ػػة الات ػػف ال را ػػة الات  الاػػتق الاػػتق هػػو الاػػؼ هػػو الاػػؼ 

 للا تقية ءهر ءت تً ا تقية ءهر ءت تً   فل فل   رء تر الطتلبتت هيم  ف سبية ءهررء تر الطتلبتت هيم  ف سبية ءهر
 ::االتجاهاالتجاه

 ..((23  1989:هو  كهـو ييبر ءف  اا ة است تبتت الطتلب  ف ايث ال بوؿ رو الرهض )زيداف،هو  كهـو ييبر ءف  اا ة است تبتت الطتلب  ف ايث ال بوؿ رو الرهض )زيداف،
 

  ،،وبػتل بوؿ رو الػرهضوبػتل بوؿ رو الػرهض  ،،ال يترضػةال يترضػةهػيور ال ػتي ـ بتلتأييػد رو هػيور ال ػتي ـ بتلتأييػد رو " بأقػم " بأقػم   إجرائيـا  إجرائيـا    وتعرف الباحثة االتجـاهوتعرف الباحثة االتجـاه
 االت تا"لاالت تا"لوييبر ءقم بتلدر ة الت  يااؿ ء يهت ال تي ـ ه  رداة وييبر ءقم بتلدر ة الت  يااؿ ء يهت ال تي ـ ه  رداة   قاو الوادة الدراسية ال  تراة،قاو الوادة الدراسية ال  تراة،
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 انفصم انثاني
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 الفصل الثاني

 ريـــار النظــــاإلط
 إثراء المنياج:إثراء المنياج:  ::أوال  أوال  

 يتقتوؿ هذا الكاؿ ءرضًت  كاًر ل  كتهيـ األستسية ه  الدراسة وه    س ة ي ت ي  :يتقتوؿ هذا الكاؿ ءرضًت  كاًر ل  كتهيـ األستسية ه  الدراسة وه    س ة ي ت ي  :
 ال اور األوؿ: فاراج ال قتهج الدراسيةال اور األوؿ: فاراج ال قتهج الدراسية

 ء ـ ال  راهيتء ـ ال  راهيت  ال اور الاتق :ال اور الاتق :
 ال اور الاتلث: التكيير القت دال اور الاتلث: التكيير القت د

 إثراء المنياج:إثراء المنياج:  ::أوال  أوال  
 ددت اآلراج ه  تا يؿ  كهوـ ال قتهج، لذلؾ يتف هقتؾ تيريكًت لماراج وال قتهجلددت اآلراج ه  تا يؿ  كهوـ ال قتهج، لذلؾ يتف هقتؾ تيريكًت لماراج وال قتهجلتيتي

 مفيوم اإلثراء:مفيوم اإلثراء:
)ال ي ػػػـ الوسػػػيط، )ال ي ػػػـ الوسػػػيط،    ػػػف اػػػرا، وي ػػػتؿ اػػػرا ال ػػػتؿ ري ق ػػػت، والاػػػروة ري اليايػػػر  ػػػف ال ػػػتؿ ػػػف اػػػرا، وي ػػػتؿ اػػػرا ال ػػػتؿ ري ق ػػػت، والاػػػروة ري اليايػػػر  ػػػف ال ػػػتؿ  اإلثـــراء لغـــة:اإلثـــراء لغـــة:  

2004 : :95)) 
اػػداث زيػػػتدات، رو فضػػػتهتت  واإلثـــراء اصـــطالحا  :واإلثـــراء اصـــطالحا  :                   اػػداث زيػػػتدات، رو فضػػػتهتتفغقػػتج ال قهػػػتج وا  تي ػػؿ قػػػوا ص  ييقػػػة تي ػػؿ قػػػوا ص  ييقػػػة   فغقػػتج ال قهػػػتج وا 

ايتهػػكهت ال ربػػوف هػػ  ري  ػػف ءقتاػػرا يسػػد هػػذا الا ػػرات، واسػػتي تؿ  واقػػب ال اػػور التػػ  و ػػدت ايتهػػكهت ال ربػػوف هػػ  ري  ػػف ءقتاػػرا يسػػد هػػذا الا ػػرات، واسػػتي تؿ  واقػػب ال اػػور التػػ  و ػػدت 
 (ل(ل5: :   1989ل يؿ ال قهتج ريار اقس ت ت  ع األهداؼ التربوية وه سكتهت )ب  يس وهط ، ل يؿ ال قهتج ريار اقس ت ت  ع األهداؼ التربوية وه سكتهت )ب  يس وهط ، 

دؼ فلػػ  دؼ فلػػ  ( فاػػراج ال قهػػتج بأقػػم : ء  يػػة  اػػدودة تهػػ( فاػػراج ال قهػػتج بأقػػم : ء  يػػة  اػػدودة تهػػ  42: :   2001وييػػرؼ ) األسػػتتذ و طػػر،وييػػرؼ ) األسػػتتذ و طػػر،                  
فاػػداث تق يػػة، رو زيػػتدة ي يػػة، رو قوءيػػة ليقاػػر  ػػف ءقتاػػر ال قهػػتج لتو يػػم التي ػػيـ، رو تسػػهيؿ فاػػداث تق يػػة، رو زيػػتدة ي يػػة، رو قوءيػػة ليقاػػر  ػػف ءقتاػػر ال قهػػتج لتو يػػم التي ػػيـ، رو تسػػهيؿ 

 ادوام، رو التأيد  ف هتء يتم ه    تؿ  ييفل ادوام، رو التأيد  ف هتء يتم ه    تؿ  ييفل 
هػػتإلاراج يتقػػتوؿ ال اتػػوب، واألهػػداؼ، واألقهػػطة، وال بػػرات بهػػيؿ  تيت ػػؿ و تػػوازف دوف رف هػػتإلاراج يتقػػتوؿ ال اتػػوب، واألهػػداؼ، واألقهػػطة، وال بػػرات بهػػيؿ  تيت ػػؿ و تػػوازف دوف رف                 

 (ل(ل5 : :   1991القظتـ ) قهواف ،القظتـ ) قهواف ،يط    تقب ء    تقب لتا يؽ رهداؼ يط    تقب ء    تقب لتا يؽ رهداؼ 
وتتريػػز ء  يػػة اإلاػػراج ء ػػػ  ال اتػػوب الدراسػػ  ل ػػػت لػػم  ػػف تػػأاير يبيػػػر هػػ  تهػػييؿ  بػػػرات وتتريػػز ء  يػػة اإلاػػراج ء ػػػ  ال اتػػوب الدراسػػ  ل ػػػت لػػم  ػػف تػػأاير يبيػػػر هػػ  تهػػييؿ  بػػػرات 
ال تي ـ، وه  تا يـ رقهطة التي يـ والتي ـ الت  تيد وسي ة لتا يؽ األهداؼ التربوية ال رغوب هيهت، ال تي ـ، وه  تا يـ رقهطة التي يـ والتي ـ الت  تيد وسي ة لتا يؽ األهداؼ التربوية ال رغوب هيهت، 

ذا يتقػت رهػداؼ ال قهػتج هتل اتوب الدراسػ  ياتػؿ  يػتف ال  ػب  ػف ال قهػتج هػ   قظػورا الاػهتل اتوب الدراسػ  ياتػؿ  يػتف ال  ػب  ػف ال قهػتج هػ   قظػورا الاػ ذا يتقػت رهػداؼ ال قهػتج ديث، وا  ديث، وا 
 ت يب ءف التستؤؿ ل تذا قي ـ ؟ ه ف ال اتوب ي يب بدورا ء   التستؤؿ ييؼ قي ـ وقتي ـ ؟ ت يب ءف التستؤؿ ل تذا قي ـ ؟ ه ف ال اتوب ي يب بدورا ء   التستؤؿ ييؼ قي ـ وقتي ـ ؟ 

 (11:  1987)ء يرة ،
( بأف اإلاراج ي ـو ء   تا يؿ ال قهتج، و يرهة ق تط ال اور والضػيؼ ( بأف اإلاراج ي ـو ء   تا يؿ ال قهتج، و يرهة ق تط ال اور والضػيؼ 5: :  1979 ويرب ) ال  تق ،ويرب ) ال  تق ،

تسػػبة هػػ  ال اتػػوب، واألهػػداؼ، واألقهػػطة، والت ػػويـ اتػػ  تسػػبة هػػ  ال اتػػوب، واألهػػداؼ، واألقهػػطة، والت ػػويـ اتػػ  هيػػم و ػػف اػػـ غػػرس ال هػػترات واألهيػػتر ال قهيػػم و ػػف اػػـ غػػرس ال هػػترات واألهيػػتر ال ق
ييػػوف دور اإلاػػراج هيػػتؿ هػػ  ت بيػػة ات ػػتت ال ػػتي ـ اال ت تءيػػة والقكسػػية وال يرهيػػةل لػػذلؾ ال بػػد ورف ييػػوف دور اإلاػػراج هيػػتؿ هػػ  ت بيػػة ات ػػتت ال ػػتي ـ اال ت تءيػػة والقكسػػية وال يرهيػػةل لػػذلؾ ال بػػد ورف 
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ييػػػوف اإلاػػػراج بػػػيف يػػػػؿ اػػػيف وآ ػػػر اتػػػػ  يت هػػػ   ػػػع روح الياػػػػر الاػػػديث والتطػػػورات ال يرهيػػػػة ييػػػوف اإلاػػػراج بػػػيف يػػػػؿ اػػػيف وآ ػػػر اتػػػػ  يت هػػػ   ػػػع روح الياػػػػر الاػػػديث والتطػػػورات ال يرهيػػػػة 
 ألهرادلألهرادلوالتيقولو ية ال تدرة ء   تق ية ء وؿ اوالتيقولو ية ال تدرة ء   تق ية ء وؿ ا

وي تض  رس وب اإلاراج تطوير  اتوب ال قهتج وتطوير الطرؽ الت  يدية ه  التدريس، 
و يؿ  وهبة الطتلب ه  ال اور الذي تقتظـ اولم ال برة، وياتتج ذلؾ فل   روقة يبيرة ه  
السيتسة، وه  اإلدارة التربوية، و ف رلواف ال برة الت  است د ت ه  هذا األس وب الرارت 

ءية، وال قتهسة ال  تءية، و هروءتت الباث، واكظ االستهيتر، ويتتبة ال اص ودراسة األسبو 
 لال  تت األ قبية، واالءت تد ء   التي ـ الذات ، وت ايص رقهطة تربوية ألو تت الكراغ

 (166:   1993)ال زيدي،
ؼ ؼ ( فل  رف اإلاراج ء  ية تتض ف فد ػتؿ بػرا ج ر ػرب تيػزز رهػدا( فل  رف اإلاراج ء  ية تتض ف فد ػتؿ بػرا ج ر ػرب تيػزز رهػدا21 ::2001ويهير )ه داف،ويهير )ه داف،

ال قهػػتج ال ػػتئـ، وا  ػػراج ء  يػػة ت ييػػر  ذريػػة ل  قهػػتج الاػػتل ، و ػػد ي تاػػر ذلػػؾ الي ػػؿ ء ػػ  ري  ػػف ال قهػػتج ال ػػتئـ، وا  ػػراج ء  يػػة ت ييػػر  ذريػػة ل  قهػػتج الاػػتل ، و ػػد ي تاػػر ذلػػؾ الي ػػؿ ء ػػ  ري  ػػف 
 ءقتارا اسب  ت ت تضيم الات ة رو الضرورةلءقتارا اسب  ت ت تضيم الات ة رو الضرورةل

وبتلقظر فل  التيريكتت الستب ة، ترب البتااة بأف ء  ية اإلاراج  ه ة  دًا ه  بقتج ال قهتج، وبتلقظر فل  التيريكتت الستب ة، ترب البتااة بأف ء  ية اإلاراج  ه ة  دًا ه  بقتج ال قهتج، 
ارا )ال اتوب، واألهداؼ،واألقهطة، وال برات( ارا )ال اتوب، واألهداؼ،واألقهطة، وال برات( و ف الضروري رف يهت ؿ ء   يؿ ءقار  ف ءقتو ف الضروري رف يهت ؿ ء   يؿ ءقار  ف ءقت

وء ػ  ال ػتئ يف ء ػ  وضػع ال قهػتج الو ػوؼ بػػيف الاػيف واأل ػر ء ػ  ق ػتط ال اػور والضػيؼ هيػػم، وء ػ  ال ػتئ يف ء ػ  وضػع ال قهػتج الو ػوؼ بػػيف الاػيف واأل ػر ء ػ  ق ػتط ال اػور والضػيؼ هيػػم، 
 ورف تيوف هقتؾ ء  ية ت ييـ هت  ة اسب  ت ت تضيم الات ة رو الضرورةلورف تيوف هقتؾ ء  ية ت ييـ هت  ة اسب  ت ت تضيم الات ة رو الضرورةل

 ::أغراض اإلثراء أغراض اإلثراء 
يتم والت  يؿ  ف الو ػت، رو ال هػد ال بػذوؿ هػ  يتم والت  يؿ  ف الو ػت، رو ال هػد ال بػذوؿ هػ  يهدؼ اإلاراج فل  ت ويد ال قهتج وتاسيقم بزيتدة هتء يهدؼ اإلاراج فل  ت ويد ال قهتج وتاسيقم بزيتدة هتء 

 تا يؽ رغراضم، رو تابيت آاترا، وتيددت رغراض اإلاراج وه  ي ت ي  :تا يؽ رغراضم، رو تابيت آاترا، وتيددت رغراض اإلاراج وه  ي ت ي  :
ل لل11 لبقتج  كهوـ، هي  ت يارت األ ا ة ػ فل  اد  ييف ػ سهؿ بقتج ال كهـو  بقتج  كهوـ، هي  ت يارت األ ا ة ػ فل  اد  ييف ػ سهؿ بقتج ال كهـو

 ق و ال كهوـ، هي  ت يارت األ ا ة ػ اتستءًت وء  ًت ػ ستءد ذلؾ ء   ق و ال كهوـلق و ال كهوـ، هي  ت يارت األ ا ة ػ اتستءًت وء  ًت ػ ستءد ذلؾ ء   ق و ال كهوـل لل33

 ه  الت ريد، رو التبسيط، رو فد تؿ  تط بتت  سب ة ل يؿ ال وضوع ريار وضواًتله  الت ريد، رو التبسيط، رو فد تؿ  تط بتت  سب ة ل يؿ ال وضوع ريار وضواًتلالتدرج التدرج  لل22

 توظيؼ ال ي و تت ه  الايتةلتوظيؼ ال ي و تت ه  الايتةل لل22

  راءتة الكروؽ الكردية بيف ال تي  يفل راءتة الكروؽ الكردية بيف ال تي  يفل لل22

 ((  432__431: : 2001 سد ه وة تقظيـ ال قهتج وتس سؿ  براتمل) األستتذ و طر،سد ه وة تقظيـ ال قهتج وتس سؿ  براتمل) األستتذ و طر، لل44
يس لي  يػػة فاػػراج اليتػػتب ال درسػػ ، يس لي  يػػة فاػػراج اليتػػتب ال درسػػ ، ( رف ال ػػرض األستسػػ  والػػرئ( رف ال ػػرض األستسػػ  والػػرئ12: :   2009ويػػرب )هػػيت ،ويػػرب )هػػيت ،              

هو تسهيؿ واوؿ ال ي و ة فل  الطتلػب، لػذلؾ ال بػد  ػف األ ػذ ب اػتئص ال ي ػـ  ػف ايػث السػف هو تسهيؿ واوؿ ال ي و ة فل  الطتلػب، لػذلؾ ال بػد  ػف األ ػذ ب اػتئص ال ي ػـ  ػف ايػث السػف 
 واإلدراؾ، واالهت ت تت، وغيرهت ءقد ء  ية اإلاراجلواإلدراؾ، واالهت ت تت، وغيرهت ءقد ء  ية اإلاراجل

وترب البتااة رف رغػراض اإلاػراج  ه ػة لتاسػيف وزيػتدة هتء يػة ال قهػتج، ه ػف الضػروري رف وترب البتااة رف رغػراض اإلاػراج  ه ػة لتاسػيف وزيػتدة هتء يػة ال قهػتج، ه ػف الضػروري رف 
هًر و تػػدر ًت، ورف ييطػػ   ي و ػػتت  كيػػدة ، ي ػػت ييػػوف  راءيػػًت ل كػػروؽ الكرديػػة بػػيف هًر و تػػدر ًت، ورف ييطػػ   ي و ػػتت  كيػػدة ، ي ػػت ييػػوف  راءيػػًت ل كػػروؽ الكرديػػة بػػيف ييػػوف اإلاػػراج سػػييػػوف اإلاػػراج سػػ
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الطرب، ورف يوهر اإلاراج هراة ل  تي  يف إلابتت ذواتهػـ هػ    ػتالت ال يرهػة ال  ت كػة، وي ي هػـ الطرب، ورف يوهر اإلاراج هراة ل  تي  يف إلابتت ذواتهػـ هػ    ػتالت ال يرهػة ال  ت كػة، وي ي هػـ 
  تدريف ء   اؿ ال هيرت ال  ت كةل تدريف ء   اؿ ال هيرت ال  ت كةل

 ((  432 -433: :   2001) األستتذ و طر، ) األستتذ و طر، : : مستويات اإلثراءمستويات اإلثراء
دة  ستويتت لماراج ال يد تبيًت ل ات ة ه د ييوف ءت ًت ء    سػتوب الدولػة، رو ء ػ   سػتوب دة  ستويتت لماراج ال يد تبيًت ل ات ة ه د ييوف ءت ًت ء    سػتوب الدولػة، رو ء ػ   سػتوب هقتؾ ءهقتؾ ء

  ا  ، رو ء    ستوب هرديل ا  ، رو ء    ستوب هرديل
 اإلثراء العام:اإلثراء العام:  1-

ويػتـ ء ػػ   سػتوب الدولػػة، رو الييػتف الهػػت ؿ قتي ػة الات ػػة الوطقيػة إلد ػػتؿ ءقاػر تربػػوي ويػتـ ء ػػ   سػتوب الدولػػة، رو الييػتف الهػػت ؿ قتي ػة الات ػػة الوطقيػة إلد ػػتؿ ءقاػر تربػػوي 
ترئ، ويػتـ هػذا القػوع  ػف اإلاػراج ب سػتءدة ترئ، ويػتـ هػذا القػوع  ػف اإلاػراج ب سػتءدة  ديد، رو لتواػية دا  يػة، رو  تر يػة، رو قتي ػة ت يػر طػ ديد، رو لتواػية دا  يػة، رو  تر يػة، رو قتي ػة ت يػر طػ
 ال براج وتوزيع ال هود ء   ال دارس  ع تي ي تت لتي ي هتلال براج وتوزيع ال هود ء   ال دارس  ع تي ي تت لتي ي هتل

 اإلثراء المحم :اإلثراء المحم :2-
ويػػػتـ هػػػ  ر ػػػتليـ  اػػػددة  ػػػف الدولػػػة، رو  قػػػتطؽ  ييقػػػة، وهػػػ  هػػػذا القػػػوع  ػػػف اإلاػػػراج ت ػػػـو ويػػػتـ هػػػ  ر ػػػتليـ  اػػػددة  ػػػف الدولػػػة، رو  قػػػتطؽ  ييقػػػة، وهػػػ  هػػػذا القػػػوع  ػػػف اإلاػػػراج ت ػػػـو 

هػػرهيف التربػػوييف والقهػػرات هػػرهيف التربػػوييف والقهػػرات  ػػديريتت التربيػػة والتي ػػيـ ال ا يػػة بتلتيػػتوف لتقظي ػػم  ػػف  ػػرؿ  هػػود ال  ػػديريتت التربيػػة والتي ػػيـ ال ا يػػة بتلتيػػتوف لتقظي ػػم  ػػف  ػػرؿ  هػػود ال 
ال ا يػػة والػػدورات التدريبيػػة راقػػتج ال د ػػة، و ػػد تيػػد  ػػذيرات بسػػيطة لبيػػتف ييكيػػة اإلاػػراج تػػوزع ء ػػ  ال ا يػػة والػػدورات التدريبيػػة راقػػتج ال د ػػة، و ػػد تيػػد  ػػذيرات بسػػيطة لبيػػتف ييكيػػة اإلاػػراج تػػوزع ء ػػ  

  ي    ال تدةل ي    ال تدةل
 اإلثراء الفردي:اإلثراء الفردي:  3-

ويػػػػتـ هػػػػ  ا ػػػػرة الاػػػػؼ دوف اتكػػػػتؽ  سػػػػبؽ بػػػػيف    وءػػػػة  ػػػػف ال ي  ػػػػيف، ودوف اسػػػػتيداد ويػػػػتـ هػػػػ  ا ػػػػرة الاػػػػؼ دوف اتكػػػػتؽ  سػػػػبؽ بػػػػيف    وءػػػػة  ػػػػف ال ي  ػػػػيف، ودوف اسػػػػتيداد 
كريػػد التي ػػيـ وتكييػػؿ الػػتي ـ وت  يػػؿ الكت ػػد هػػ  الي  يػػة كريػػد التي ػػيـ وتكييػػؿ الػػتي ـ وت  يػػؿ الكت ػػد هػػ  الي  يػػة   ػػتء ، رو فءػػداد  تكػػؽ  واػػد وهػػو يتاػػؿ بت  ػػتء ، رو فءػػداد  تكػػؽ  واػػد وهػػو يتاػػؿ بت

التي ي ية، وهقػت ييػد ال ي ػـ  قكػردًا، رو ب هػترية الطػرب، رو ال بػراج، رو ال ت ااػيف وذلػؾ بػ اراج التي ي ية، وهقػت ييػد ال ي ػـ  قكػردًا، رو ب هػترية الطػرب، رو ال بػراج، رو ال ت ااػيف وذلػؾ بػ اراج 
 هذا ال وضوع  ف  رؿ ءرض ه ـ، رو  اتضرة، رو  وضوع هكوي رو  طبوعلهذا ال وضوع  ف  رؿ ءرض ه ـ، رو  اتضرة، رو  وضوع هكوي رو  طبوعل

 : : شروط اإلثراء الجيدشروط اإلثراء الجيد
   - بد رف ييوف : بد رف ييوف :وات  يتاؼ اإلاراج بتل ودة الوات  يتاؼ اإلاراج بتل ودة ال

 ل وظيكيًت لسد ا رة رو استي تؿ ق ص، رو  يتل ة  تقب بم  اورلل وظيكيًت لسد ا رة رو استي تؿ ق ص، رو  يتل ة  تقب بم  اورل11

األهػػػػداؼ، وال اتػػػػوب، واألقهػػػػطة، األهػػػػداؼ، وال اتػػػػوب، واألقهػػػػطة،   ل هػػػػت ًر و تيػػػػت ًر و ترابطػػػػًت بػػػػيف ءقتاػػػػر ال قهػػػػتج األربيػػػػة:ل هػػػػت ًر و تيػػػػت ًر و ترابطػػػػًت بػػػػيف ءقتاػػػػر ال قهػػػػتج األربيػػػػة:33
 والت ويـ، وري ت ير ه  ري ءقار  ف ءقتار ال قهتج يتط ب ت ييرًا ه  اليقتار الت  تأت  بيدالوالت ويـ، وري ت ير ه  ري ءقار  ف ءقتار ال قهتج يتط ب ت ييرًا ه  اليقتار الت  تأت  بيدال

  ية  ست رة وه  تتـ  ف  رؿ بقتج ال قهج، و ف  رؿ ء  ية ت ريبم، و ف  رؿ تقكيذال ية  ست رة وه  تتـ  ف  رؿ بقتج ال قهج، و ف  رؿ ء  ية ت ريبم، و ف  رؿ تقكيذالل ء ل ء 22

ل ء  يػػػة بقتئيػػػة  زئيػػػة  اػػػدودة يقب ػػػ  رف تػػػتـ هػػػ  ال و ػػػع ال قتسػػػب  ػػػف ايػػػث تقظػػػيـ ال اتػػػوب ل ء  يػػػة بقتئيػػػة  زئيػػػة  اػػػدودة يقب ػػػ  رف تػػػتـ هػػػ  ال و ػػػع ال قتسػػػب  ػػػف ايػػػث تقظػػػيـ ال اتػػػوب 22
وال بػػرات، وي يػػف رف تيػػوف فضػػتهية، ولػػيس  ػػف الضػػروري رف تػػزرع هػػ  اليتػػتب ال درسػػ  بػػؿ رب ػػت وال بػػرات، وي يػػف رف تيػػوف فضػػتهية، ولػػيس  ػػف الضػػروري رف تػػزرع هػػ  اليتػػتب ال درسػػ  بػػؿ رب ػػت 

 ي ءدـ فضتهتهت فل  اليتتب وال سي ت اإلاراج ال ا   والكرديلي ءدـ فضتهتهت فل  اليتتب وال سي ت اإلاراج ال ا   والكرديليتف  ف الضرور يتف  ف الضرور 
 (434 : 2001 )األستتذ و طر، 
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وتػػػػرب البتااػػػػة رف اإلاػػػػراج ال يػػػػد يػػػػأت  لسػػػػد و يتل ػػػػة رو ػػػػم ال اػػػػور هػػػػ  ال قهػػػػتج، و ػػػػف وتػػػػرب البتااػػػػة رف اإلاػػػػراج ال يػػػػد يػػػػأت  لسػػػػد و يتل ػػػػة رو ػػػػم ال اػػػػور هػػػػ  ال قهػػػػتج، و ػػػػف 
الضروري رف ييوف اإلاراج  هت ًر، و ست رًا، ويه ؿ يؿ  زج ياتتج فل  بقتج وتطوير، ورف يوضع الضروري رف ييوف اإلاراج  هت ًر، و ست رًا، ويه ؿ يؿ  زج ياتتج فل  بقتج وتطوير، ورف يوضع 

 تف ال قتسبلتف ال قتسبله  ال يه  ال ي
ورف ال ي ػػؼ اإلاػػراج ال يػػد ءقػػد فغقػػتج ال قهػػتج بزيػػتدات تي ػػؿ قػػوا ص هيػػم، بػػؿ يتيػػدب ذلػػؾ ورف ال ي ػػؼ اإلاػػراج ال يػػد ءقػػد فغقػػتج ال قهػػتج بزيػػتدات تي ػػؿ قػػوا ص هيػػم، بػػؿ يتيػػدب ذلػػؾ 

 لياؿ فل   را ة االست رار ه  ء  يتت البقتج والت ريب ل  قهتجللياؿ فل   را ة االست رار ه  ء  يتت البقتج والت ريب ل  قهتجل
ي ػػػت رف ال قػػػتهج التربويػػػة بتءتبترهػػػت راػػػد ال  و ػػػتت الرئيسػػػية ل ي  يػػػة التربويػػػة تاتػػػتج فلػػػ  ء  يػػػتت ي ػػػت رف ال قػػػتهج التربويػػػة بتءتبترهػػػت راػػػد ال  و ػػػتت الرئيسػػػية ل ي  يػػػة التربويػػػة تاتػػػتج فلػػػ  ء  يػػػتت 

 والي  يةلوالي  يةل  واال ت تءيةواال ت تءيةير ت بية ل ات تت الكردية ير ت بية ل ات تت الكردية التيديؿ والتطو التيديؿ والتطو 
 تطوير المنيج:تطوير المنيج:
 : الت يير رو التاويؿ  ف اتلة فل  ر رب )ال ق د(ل: الت يير رو التاويؿ  ف اتلة فل  ر رب )ال ق د(لالتطوير لغة يعنيالتطوير لغة يعني

 ر ت تطوير ال قهتج هييق  " التاسيف واوال  فل  تا يؽ األهداؼ ال ر وة باورة ريار يكتجة"ل
 (17:  1995 )هوؽ، 

( بأقم  الق ػو الهػت ؿ ل  قهػتج ءبػر  رااػؿ  قػذ رف ( بأقم  الق ػو الهػت ؿ ل  قهػتج ءبػر  رااػؿ  قػذ رف 184 : :  1997وييرهم )السويدي وال  ي  ،وييرهم )السويدي وال  ي  ،
ييوف هيرة فل  رف ياب  ا ي ة وا ية  قكذا ه  ال يداف ء   هيؿ  قهتج  تيت ؿ بيد رف ييػوف  ػد ييوف هيرة فل  رف ياب  ا ي ة وا ية  قكذا ه  ال يداف ء   هيؿ  قهتج  تيت ؿ بيد رف ييػوف  ػد 

  ضع ل ت ويـ وال تتبيةل ضع ل ت ويـ وال تتبيةل
( بأقم ء  ية  ف ء  يتت هقدسة ال قهتج، يتـ هيهت تػدءيـ  واقػب ( بأقم ء  ية  ف ء  يتت هقدسة ال قهتج، يتـ هيهت تػدءيـ  واقػب 218: : 2003ويرب )السر، ويرب )السر، 

ل ػػة  واقػػب الضػػيؼ هػػ  يػػؿ ءقاػػر  ػػف ءقتاػػر ال قهػػتج، تاػػ ي ًت، وت وي ػػًت، وتقكيػػذًا ل ػػة  واقػػب الضػػيؼ هػػ  يػػؿ ءقاػػر  ػػف ءقتاػػر ال قهػػتج، تاػػ ي ًت، وت وي ػػًت، وتقكيػػذًا ال ػػوة، و يتال ػػوة، و يت
 وه  يؿ ءت ؿ  ؤار، ويؿ رستس  ف رسسم وذلؾ ه  ضوج  يتيير  اددةلوه  يؿ ءت ؿ  ؤار، ويؿ رستس  ف رسسم وذلؾ ه  ضوج  يتيير  اددةل

( بأقم الت يير الييك  ال  اود وال قظـ الػذي ياداػم ال ربػوف ( بأقم الت يير الييك  ال  اود وال قظـ الػذي ياداػم ال ربػوف 138: : 2006 وييرهم ) بطتيقة، وييرهم ) بطتيقة، 
تاػػديث ال قهػػتج، ورهػػع  سػػتوب يكتجتػػم هػػ  تا يػػؽ تاػػديث ال قهػػتج، ورهػػع  سػػتوب يكتجتػػم هػػ  تا يػػؽ   هػػ    يػػع  يوقػػتت ال قهػػتج، والػػذي يػػؤدي فلػػ هػػ    يػػع  يوقػػتت ال قهػػتج، والػػذي يػػؤدي فلػػ 

 رهداؼ القظتـ التي ي  لرهداؼ القظتـ التي ي  ل
هتلتطوير ي وـ ء   تاسيف  يوقتت ال قهتج ورستسيتتم  ف ايث اليكتجة والكتء ية، واليكتجة هتلتطوير ي وـ ء   تاسيف  يوقتت ال قهتج ورستسيتتم  ف ايث اليكتجة والكتء ية، واليكتجة 
تيق  الواوؿ بتلتي ـ فل  ال ستوب التي ي   ال ط وب، وتا يؽ األهداؼ الت  تـ رادهت  بؿ ال يتـ تيق  الواوؿ بتلتي ـ فل  ال ستوب التي ي   ال ط وب، وتا يؽ األهداؼ الت  تـ رادهت  بؿ ال يتـ 

والكتء يػػة في ػػتد اػػي ة ل تكتءػػؿ والتيػػتوف وال هػػترية راقػػتج ء  يػػة التي ػػيـ والػػتي ـ، والكتء يػػة في ػػتد اػػي ة ل تكتءػػؿ والتيػػتوف وال هػػترية راقػػتج ء  يػػة التي ػػيـ والػػتي ـ، بي  يػػة التطػػوير، بي  يػػة التطػػوير، 
بايػػػث ي ػػػد قكسػػػم هػػػتءًر  ػػػتدرًا ء ػػػ   وااػػػ ة الػػػتي ـ واالسػػػتزادة  قػػػم ويقاػػػب التطػػػوير ء ػػػ    يػػػع بايػػػث ي ػػػد قكسػػػم هػػػتءًر  ػػػتدرًا ء ػػػ   وااػػػ ة الػػػتي ـ واالسػػػتزادة  قػػػم ويقاػػػب التطػػػوير ء ػػػ    يػػػع 
 واقػب ال قهػتج ال ػػتئـ، وال ي تاػر ء ػ   يػػوف  ػف  يوقتتػم، لػػذا هػ ف ء  يػة التطػػوير هػت  ة هػػ وؿ  واقػب ال قهػتج ال ػػتئـ، وال ي تاػر ء ػ   يػػوف  ػف  يوقتتػم، لػػذا هػ ف ء  يػة التطػػوير هػت  ة هػػ وؿ 

 ((130: : 2004لت  يتبقتهت ال  ت ع ويسي  ال قهتج فل  تا ي مل)ءكتقة وال ولو،لت  يتبقتهت ال  ت ع ويسي  ال قهتج فل  تا ي مل)ءكتقة وال ولو،األهداؼ ااألهداؼ ا
هتطػػوير ال قػػتهج التي ي يػػة ييقػػ  تاػػديث هػػذا ال قػػتهج وه ػػًت ل ت يػػرات اال ت تءيػػة والقكسػػية، هتطػػوير ال قػػتهج التي ي يػػة ييقػػ  تاػػديث هػػذا ال قػػتهج وه ػػًت ل ت يػػرات اال ت تءيػػة والقكسػػية، 
ءػػتدة بقتئهػػت بهػػيؿ  ءػػتدة بقتئهػػت بهػػيؿ واال تاػػتدية التػػ  ي ػػر بهػػت ال  ت ػػع  وهػػذا يتط ػػب دراسػػة ال قػػتهج، وتا ي هػػت، وا  واال تاػػتدية التػػ  ي ػػر بهػػت ال  ت ػػع  وهػػذا يتط ػػب دراسػػة ال قػػتهج، وتا ي هػػت، وا 
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ف تطوير ال قتهج ي ب رف يست يب ل ت يرات اال ت تءية التػ  تيػد  ػف ربػرز  بػررات ف تطوير ال قتهج ي ب رف يست يب ل ت يرات اال ت تءية التػ  تيػد  ػف ربػرز  بػررات  ست ر، ي ت ر ست ر، ي ت ر
 (ل(ل12: :   2007التطوير والت يير ل  قهتج )القتدي،التطوير والت يير ل  قهتج )القتدي،

 الفرق بين مفيومي اإلثراء والتطوير:الفرق بين مفيومي اإلثراء والتطوير:
تتقتوؿ ء  ية فاراج ال قهتج وتطويرا   يع ءقتارا ) األهداؼ، ال اتوب، ال برات التي ي ية تتقتوؿ ء  ية فاراج ال قهتج وتطويرا   يع ءقتارا ) األهداؼ، ال اتوب، ال برات التي ي ية 

 وردوات الت ويـ (لوردوات الت ويـ (ل  والتي  ية، رستليبوالتي  ية، رستليب
ويػػؤدي اإلغقػػتج هػػ  ري ءقاػػر  فلػػ  الت ييػػر هػػ  ب يػػة اليقتاػػر ذات الير ػػة بتءتبػػتر رف ويػػؤدي اإلغقػػتج هػػ  ري ءقاػػر  فلػػ  الت ييػػر هػػ  ب يػػة اليقتاػػر ذات الير ػػة بتءتبػػتر رف 

 (ل(ل4 : : 1989 ال قهتج بهذا ال كهوـ يهيؿ قظت ًت  كتواًت و تيت ًر ) ب  يس، ال قهتج بهذا ال كهوـ يهيؿ قظت ًت  كتواًت و تيت ًر ) ب  يس، 
وي ت ؼ اإلاراج ءف التطوير  ف ايث رف ء  ية التطوير تستقد ء   دراسة ء  ية ل  واقب وي ت ؼ اإلاراج ءف التطوير  ف ايث رف ء  ية التطوير تستقد ء   دراسة ء  ية ل  واقب 

ل  قهػػتج، ايػػث رقهػػت تريػػز ء ػػ  رستسػػيتت بقػػتج ال قهػػتج و يوقتتػػم دوف اسػػتاقتج، هػػ  اػػيف ل  قهػػتج، ايػػث رقهػػت تريػػز ء ػػ  رستسػػيتت بقػػتج ال قهػػتج و يوقتتػػم دوف اسػػتاقتج، هػػ  اػػيف   ال  ت كػػةال  ت كػػة
 تقاب ء  ية اإلاراج ء    تقب وااد بييقم  ف  واقب ال قهتج رال وهو ال اتوب الدراس لتقاب ء  ية اإلاراج ء    تقب وااد بييقم  ف  واقب ال قهتج رال وهو ال اتوب الدراس ل

 (130 :   2004)ءكتقم وال ولو، 
هػت ءػدة  ؤسسػتت هػت ءػدة  ؤسسػتت ي ت رف ء  ية التطوير رءـ ورهػ ؿ  ػف اإلاػراج، بتءتبػترا  ه ػة يبيػرة تتوالي ت رف ء  ية التطوير رءـ ورهػ ؿ  ػف اإلاػراج، بتءتبػترا  ه ػة يبيػرة تتوال

هت ة، ي ؤسستت التربية، وال ؤسستت اال ت تءية، وال ؤسستت اال تاتدية، ويؤديهت األهراد بتي يؼ هت ة، ي ؤسستت التربية، وال ؤسستت اال ت تءية، وال ؤسستت اال تاتدية، ويؤديهت األهراد بتي يؼ 
 ف  ؤسستتهـ ء   ضوج سيتسة التربية اليت ة هػ  ال  ت ػع، رو ء ػ    كيػة ال يرهػة ال قه يػة، رو  ف  ؤسستتهـ ء   ضوج سيتسة التربية اليت ة هػ  ال  ت ػع، رو ء ػ    كيػة ال يرهػة ال قه يػة، رو 

 استقتدًا فل   كهوـ اإلقستف ه  هذا ال  ت ع رو ذاؾلاستقتدًا فل   كهوـ اإلقستف ه  هذا ال  ت ع رو ذاؾل
و ء  ية هردية ي وـ بهت التربويوف يأهراد  يؿ ه   و ع  سئوليتم وهؽ ت  سهـ ر ت اإلاراج هه

 (ل6 : 1989 ل ك وات التربوية راقتج ء  ية التكتءؿ  ع ال قهج ) ب  يس، 
( رف التطػػػوير يقاػػػب ء ػػػ    يػػػع ءقتاػػػر ال قهػػػتج، وال ي تاػػػر ( رف التطػػػوير يقاػػػب ء ػػػ    يػػػع ءقتاػػػر ال قهػػػتج، وال ي تاػػػر 2: : 1996ويػػػرب )ءكتقػػػم، ويػػػرب )ءكتقػػػم،               

ر هػػت  ة هػػ وؿ األهػػداؼ التػػ  يتبقتهػػت ال  ت ػػع ويسػػي  ر هػػت  ة هػػ وؿ األهػػداؼ التػػ  يتبقتهػػت ال  ت ػػع ويسػػي  ء ػػ  راػػد  يوقتتػػم، لػػذا هػػ ف ء  يػػة التطػػويء ػػ  راػػد  يوقتتػػم، لػػذا هػػ ف ء  يػػة التطػػوي
ال قهػتج فلػػ  تا ي هػػت، بيق ػت تيػػد ء  يػػة اإلاػػراج  زئيػة  ػػف ء  يػػة التطػػوير بايػث تريػػز ء ػػ   تقػػب ال قهػتج فلػػ  تا ي هػػت، بيق ػت تيػػد ء  يػػة اإلاػػراج  زئيػة  ػػف ء  يػػة التطػػوير بايػث تريػػز ء ػػ   تقػػب 

 وااد  ف ءقتار ال قهتجلوااد  ف ءقتار ال قهتجل
( فلػػ  رف ء  يػػة اإلاػػراج تقاػػب ء ػػ   تقػػب وااػػد رو رياػػر  ػػف ( فلػػ  رف ء  يػػة اإلاػػراج تقاػػب ء ػػ   تقػػب وااػػد رو رياػػر  ػػف 24: : 2001ويهػػير )هػػ داف،ويهػػير )هػػ داف،

وب الدراس  الذي تتبيم طري ة التدريس، فذ ت رب لم ء  يػة فغقػتج سػواج وب الدراس  الذي تتبيم طري ة التدريس، فذ ت رب لم ء  يػة فغقػتج سػواج  واقب ال قهتج، وهو ال ات واقب ال قهتج، وهو ال ات
ريتف ذلؾ بتوهير ء  يػتت  ييقػة، رو  كػتهيـ، رو رقهػطةس ورسػتليب ءػرض  ييقػة تتػي  ل  ػتي ـ هراػًت ريتف ذلؾ بتوهير ء  يػتت  ييقػة، رو  كػتهيـ، رو رقهػطةس ورسػتليب ءػرض  ييقػة تتػي  ل  ػتي ـ هراػًت 

 لتق ية  درات التكيير وال يوؿللتق ية  درات التكيير وال يوؿل
بيػػػر، رو بيػػػر، رو هػػػتإلاراج ء  يػػػة هرديػػػة، رو   تءيػػػة  اػػػدودة ي ػػػـو بهػػػت ال ي ػػػـ، رو ال هػػػرؼ، رو ال هػػػتإلاراج ء  يػػػة هرديػػػة، رو   تءيػػػة  اػػػدودة ي ػػػـو بهػػػت ال ي ػػػـ، رو ال هػػػرؼ، رو ال 

هػػػػؤالج   ت يػػػػيف، باسػػػػب استهػػػػيترهـ ل ا ػػػػرات وال هػػػػيرت هػػػػ  راقػػػػتج تيػػػػت  هـ  ػػػػع ال قهػػػػتج و ػػػػع هػػػػؤالج   ت يػػػػيف، باسػػػػب استهػػػػيترهـ ل ا ػػػػرات وال هػػػػيرت هػػػػ  راقػػػػتج تيػػػػت  هـ  ػػػػع ال قهػػػػتج و ػػػػع 
تر يػػذهـ هػػ  بيئػػة  ييقػػة، ر ػػت ء  يػػة التطػػوير ههػػ  ء  يػػة هػػت  ة وليسػػت هرديػػة، هتطػػوير ال قهػػتج تر يػػذهـ هػػ  بيئػػة  ييقػػة، ر ػػت ء  يػػة التطػػوير ههػػ  ء  يػػة هػػت  ة وليسػػت هرديػػة، هتطػػوير ال قهػػتج 

ت األهػػراد ت األهػػراد التربػػوي  سػػئولية ءت ػػة تتوالهػػت ال ؤسسػػتت التربويػػة، واال ت تءيػػة، واال تاػػتدية، وي ػػـو بهػػالتربػػوي  سػػئولية ءت ػػة تتوالهػػت ال ؤسسػػتت التربويػػة، واال ت تءيػػة، واال تاػػتدية، وي ػػـو بهػػ
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وال  تءػػػتت هػػػ  ضػػػوج ه سػػػكةس تربويػػػةس  ديػػػدةس رو  سػػػتاداةس طػػػررت ء ػػػ  ال  ت ػػػع، رو ء ػػػ  طبييػػػة وال  تءػػػتت هػػػ  ضػػػوج ه سػػػكةس تربويػػػةس  ديػػػدةس رو  سػػػتاداةس طػػػررت ء ػػػ  ال  ت ػػػع، رو ء ػػػ  طبييػػػة 
 (ل(ل20 : :  1996 ال يرهة واستدءت التطوير ) ديتب،ال يرهة واستدءت التطوير ) ديتب،

( فلػػ  رف ء  يػػة التطػػوير ء  يػػة  تيت  ػػةس، وهػػت  ةس فذ رقهػػت ( فلػػ  رف ء  يػػة التطػػوير ء  يػػة  تيت  ػػةس، وهػػت  ةس فذ رقهػػت 158 : : 2002ويهػػير )  ت ػػؿ ،ويهػػير )  ت ػػؿ ،
ال اتػػوب، التقظػػيـ، الوسػػتئؿ، ال اػػتدر، و  يػػع ال اتػػوب، التقظػػيـ، الوسػػتئؿ، ال اػػتدر، و  يػػع   تهػػ ؿ   يػػع ءقتاػػر ال ػػقهج و يوقتتػػم األهػػداؼ،تهػػ ؿ   يػػع ءقتاػػر ال ػػقهج و يوقتتػػم األهػػداؼ،

 ءقتار بيئة ال تي ـ، وقهتطتت التا يـ ،والتي ـ، والت ويـلءقتار بيئة ال تي ـ، وقهتطتت التا يـ ،والتي ـ، والت ويـل
ذا  ػػت ا تاػػر التطػػوير ء ػػ  بيػػض هػػذا ال يوقػػتت دوف األ ػػرب هػػ ف هػػذا التطػػوير ييػػوف  ضػػ ًر  ذا  ػػت ا تاػػر التطػػوير ء ػػ  بيػػض هػػذا ال يوقػػتت دوف األ ػػرب هػػ ف هػػذا التطػػوير ييػػوف  ضػػ ًر وا  وا 

 و تارًا و زئيًت يكت ر فل  القظرة الي ية وال طة الهت  ةلو تارًا و زئيًت يكت ر فل  القظرة الي ية وال طة الهت  ةل
     -اة الكرؽ بيف اإلاراج والتطوير ه  الق تط التتلية :اة الكرؽ بيف اإلاراج والتطوير ه  الق تط التتلية :و  ت سبؽ تادد البتاو  ت سبؽ تادد البتا

اػػداث الزيػػتدات، واإلضػػتهتت التػػ  تي ػػؿ قػػوا ص  - اػػداث الزيػػتدات، واإلضػػتهتت التػػ  تي ػػؿ قػػوا ص هػػتإلاراج يػػتـ  ػػف  ػػرؿ  فغقػػتج ال قهػػتج، وا  هػػتإلاراج يػػتـ  ػػف  ػػرؿ  فغقػػتج ال قهػػتج، وا 
 ييقػػة هيػػم ءػػف طريػػؽ تا يػػؿ ال قهػػتج، بيق ػػت التطػػوير يػػتـ بأسػػتليب   ت كػػة  قهػػت اإلضػػتهة،  ييقػػة هيػػم ءػػف طريػػؽ تا يػػؿ ال قهػػتج، بيق ػػت التطػػوير يػػتـ بأسػػتليب   ت كػػة  قهػػت اإلضػػتهة، 

 التيديؿ،الاذؼ وغيرهتلالتيديؿ،الاذؼ وغيرهتل
  ادودة بيق ت التطوير ء  ية هت  ة  ذريةل ادودة بيق ت التطوير ء  ية هت  ة  ذريةل  واإلاراج ء  ية ءر يةواإلاراج ء  ية ءر ية -
ي ػػت رف اإلاػػراج ييػػوف هرديػػًت ي ػػوـ بػػم ال ي ػػـ، رو ال بػػراج، رو ال هػػرهوف، و ػػد ييػػوف   تءيػػًت ي ػػت رف اإلاػػراج ييػػوف هرديػػًت ي ػػوـ بػػم ال ي ػػـ، رو ال بػػراج، رو ال هػػرهوف، و ػػد ييػػوف   تءيػػًت  -

يهػػػترؾ هيػػػم يػػػؿ هػػػؤالج، بيق ػػػت التطػػػوير ء  يػػػةس   تءيػػػةس هػػػت  ةس تتوالهػػػت ال ؤسسػػػتت التربويػػػة يهػػػترؾ هيػػػم يػػػؿ هػػػؤالج، بيق ػػػت التطػػػوير ء  يػػػةس   تءيػػػةس هػػػت  ةس تتوالهػػػت ال ؤسسػػػتت التربويػػػة 
 وغيرهتلوغيرهتل

 عمم الجغرافيا :  عمم الجغرافيا :    :ثانيا  ثانيا  
ف يتقت  يظ هت ت  ع ء ػ  رقػم ء ػـ تيددت اآلراج و تيددت اآلراج و  ف يتقت  يظ هت ت  ع ء ػ  رقػم ء ػـ تبتيقت اوؿ تيريؼ ء ـ  ال  راهيت، وا  تبتيقت اوؿ تيريؼ ء ـ  ال  راهيت، وا 

يػػدرس سػػط  األرض هػػ  تبتيقػػم ال سػػتا  بواػػكم  وطقػػًت ل بهػػر، وهػػ  دراسػػة ت ػػوـ بأسػػ وب ء  ػػ  يػػدرس سػػط  األرض هػػ  تبتيقػػم ال سػػتا  بواػػكم  وطقػػًت ل بهػػر، وهػػ  دراسػػة ت ػػوـ بأسػػ وب ء  ػػ  
 قتظـ ييت د ء   ال راظة، والواػؼ، والهػرح، واالسػتقتتج لظػتهرات السػط  وتوزييهػت، واسػتقبتط  قتظـ ييت د ء   ال راظة، والواػؼ، والهػرح، واالسػتقتتج لظػتهرات السػط  وتوزييهػت، واسػتقبتط 

 قهت وبيف اإلقستفلقهت وبيف اإلقستفلرو م الير تت ال تئ ة بيرو م الير تت ال تئ ة بي
  و يقتهػت األرض، وو يقتهػت األرض، و  Geoاهػت ت  ػف ي  تػيف فغػري يتيف اهػت ت  ػف ي  تػيف فغػري يتيف  Geography وي  ػة   راهيػة وي  ػة   راهيػة 

graphy    تيقػػ  الواػػؼ، وبػػذلؾ ي يػػف تيريػػؼ ال  راهيػػت هػػ  ربسػػط اػػورهت: بأقهػػت ء ػػـ واػػؼ تيقػػ  الواػػؼ، وبػػذلؾ ي يػػف تيريػػؼ ال  راهيػػت هػػ  ربسػػط اػػورهت: بأقهػػت ء ػػـ واػػؼ
 (ل(ل   5::2008األرض )ا تد وآ روف، األرض )ا تد وآ روف، 

يئػػػة   ا ػػػيف هػػػ  ال اػػػيط يئػػػة   ا ػػػيف هػػػ  ال اػػػيط وال  راهيػػػت هػػػ  الي ػػػـ الػػػذي تهػػػتـ  وضػػػوءتتم بدراسػػػة اإلقسػػػتف والبوال  راهيػػػت هػػػ  الي ػػػـ الػػػذي تهػػػتـ  وضػػػوءتتم بدراسػػػة اإلقسػػػتف والب
الايػػػوي الػػػذي ييػػػيش هيػػػم، لػػػذلؾ تهػػػتـ بير ػػػة اإلقسػػػتف ببيئتػػػم، ورسػػػتليب تكتء ػػػم  يه ػػػت وآاػػػتر هػػػذا الايػػػوي الػػػذي ييػػػيش هيػػػم، لػػػذلؾ تهػػػتـ بير ػػػة اإلقسػػػتف ببيئتػػػم، ورسػػػتليب تكتء ػػػم  يه ػػػت وآاػػػتر هػػػذا 
التكتءػػؿ، وي يققػػت ال ػػوؿ بػػأف ال  راهيػػت تػػدرس األرض، و ػػت ء يهػػت  ػػف ظػػتهرات طبيييػػة، وراػػر هػػذا التكتءػػؿ، وي يققػػت ال ػػوؿ بػػأف ال  راهيػػت تػػدرس األرض، و ػػت ء يهػػت  ػػف ظػػتهرات طبيييػػة، وراػػر هػػذا 

 (ل(ل21::2006الظتهرات ه  اإلقستف ورار اإلقستف هيهت )ءبتبقة،الظتهرات ه  اإلقستف ورار اإلقستف هيهت )ءبتبقة،
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( بأقم الي ـ الذي يدرس سط  األرض، وغرهم ال ػوي  ػف ايػث ( بأقم الي ـ الذي يدرس سط  األرض، وغرهم ال ػوي  ػف ايػث 14: : 1997)الكرا ،)الكرا ،وييرهم وييرهم 
التبتيف والتيت ؿ والتهتبم وتا يؿ الير تت ال تبتدلػة بػيف   ت ػؼ ظػواهر سػط  األرض  ػف طبيييػة التبتيف والتيت ؿ والتهتبم وتا يؿ الير تت ال تبتدلػة بػيف   ت ػؼ ظػواهر سػط  األرض  ػف طبيييػة 

 وبهرية و دب ارتبتطهت ب واطقهتلوبهرية و دب ارتبتطهت ب واطقهتل
  طبيييػػػػة،طبيييػػػػة،يػػػدرس الظػػػواهر اليػػػدرس الظػػػواهر ال الػػػػذيالػػػػذي  ي ػػػـي ػػػـالال  بأقػػػمبأقػػػمال  راهيػػػت ال  راهيػػػت ء ػػػػـ ء ػػػػـ   و  ػػػت سػػػبؽ تيػػػرؼ البتااػػػةو  ػػػت سػػػبؽ تيػػػرؼ البتااػػػة

 ..ء   سط  األرضء   سط  األرض  ال و ودةال و ودة  واإلقستقيةواإلقستقية  والبيولو ية،والبيولو ية،
 ويق سـ ء ـ ال  راهيت فل   س يف يبيريف ه ت:ويق سـ ء ـ ال  راهيت فل   س يف يبيريف ه ت:

والتػ  تهػتـ بدراسػػة سػط  األرض، ترييبػم و ظػتهرا التضتريسػية، وال قػػتخ، والتػ  تهػتـ بدراسػػة سػط  األرض، ترييبػم و ظػتهرا التضتريسػية، وال قػػتخ، : : الجغرافيـا الطبيعيـةالجغرافيـا الطبيعيـة  -
 ةلةلوال طتج القبتت ، والايتة الايواقية فضتهة فل  ال سطاتت البارية وال ايطيوال طتج القبتت ، والايتة الايواقية فضتهة فل  ال سطاتت البارية وال ايطي

والت  تتقتوؿ دراسة توزيع ال  ت يتت البهرية والتأاير ال تبتدؿ بيقهت وبيف  :الجغرافيا البشرية -
 بيئتتهت الطبييية، والاور اال ت تءية القت  ة ءف تكتءؿ اإلقستف ببيئتم ال ا يةل
 (11:  1987ءيتقة، )ربو
 يهػػت، والق ػػو الي راقػػ   يهػػت، والق ػػو الي راقػػ  وتهػػت ؿ ال  راهيػػت ال يتاػػرة ء ػػ   دراسػػة البيئػػة وييكيػػة ال اتهظػػة ءوتهػػت ؿ ال  راهيػػت ال يتاػػرة ء ػػ   دراسػػة البيئػػة وييكيػػة ال اتهظػػة ء

 والتطور البهري، وال  راهيت يي ـ ي يف توضيام ه  ال  تالت اآلتية:والتطور البهري، وال  راهيت يي ـ ي يف توضيام ه  ال  تالت اآلتية:
وتهت ؿ ء   دراسة سط  األرض و تاة  ظتهرهت الطبييية  ووظتئكهت، وتهت ؿ ء   دراسة سط  األرض و تاة  ظتهرهت الطبييية  ووظتئكهت، : : الجغرافيا الطبيعيةالجغرافيا الطبيعية -

وتتض ف السهوؿ، واألودية، وال بػتؿ، واألقهػتر، والط ػس، وال قػتخ هػ  ال ػرؼ ال ػتزي، وقهػتط وتتض ف السهوؿ، واألودية، وال بػتؿ، واألقهػتر، والط ػس، وال قػتخ هػ  ال ػرؼ ال ػتزي، وقهػتط 
 اج، وال د وال زر، والتيترات، وال طتج القبتت ، والايتة الايواقية ء   األرضلاج، وال د وال زر، والتيترات، وال طتج القبتت ، والايتة الايواقية ء   األرضلاأل و األ و 

اإل  ػيـ لسػط  األرض ال ت ػتقس وهػؽ  ييػتر اإل  ػيـ لسػط  األرض ال ت ػتقس وهػؽ  ييػتر   وتيقػ  بدراسػة ال سػتاة، رووتيقػ  بدراسػة ال سػتاة، رو  ::الجغرافيا اإلقميميةالجغرافيا اإلقميمية -
  ادد  اؿ ال و ع، ويست دـ ال قا  اإل  ي   ء   قطتؽ واسع ه  ال دارس األستسيةل ادد  اؿ ال و ع، ويست دـ ال قا  اإل  ي   ء   قطتؽ واسع ه  ال دارس األستسيةل

ــا الحضــارية )ا - ــا الحضــارية )االجغرافي ــةالجغرافي ــةلثقافي وهػػ  دراسػػة الير ػػة بػػيف اإلقسػػتف والبيئػػة، ويهػػتـ ال  راهػػ  وهػػ  دراسػػة الير ػػة بػػيف اإلقسػػتف والبيئػػة، ويهػػتـ ال  راهػػ    (:(:لثقافي
 بتلير تت ال تدا  ة بيف التطور الا ته  والبيئة ال ايطة بقتلبتلير تت ال تدا  ة بيف التطور الا ته  والبيئة ال ايطة بقتل

ــة - ــا المكاني ــةالجغرافي ــا المكاني وهػػ  التػػ  تريػػز ء ػػ  قظريػػتت ال و ػػع، ويػػدرس   راهيػػو ال يػػتف ال و ػػع وهػػ  التػػ  تريػػز ء ػػ  قظريػػتت ال و ػػع، ويػػدرس   راهيػػو ال يػػتف ال و ػػع : : الجغرافي
ت ػػترة والقػػتس واألهيػػتر والبيئػػة ال يتقيػػة ت ػػترة والقػػتس واألهيػػتر والبيئػػة ال يتقيػػة ال ريػػزي ل  ػػدف والير ػػتت ال يتقيػػة ال تدا  ػػة واريػػة الال ريػػزي ل  ػػدف والير ػػتت ال يتقيػػة ال تدا  ػػة واريػػة ال

 ل  قتطؽ الي راقية وءر تهت بتل قتطؽ ال ايطةلل  قتطؽ الي راقية وءر تهت بتل قتطؽ ال ايطةل

وتدرس الت يرات ال  راهية لم  يـ، ويهتـ ال  راه  بييكية ظهػور ال ر ػ  وتدرس الت يرات ال  راهية لم  يـ، ويهتـ ال  راه  بييكية ظهػور ال ر ػ    ::الجغرافيا التاريخيةالجغرافيا التاريخية -
 يير  يير ال  ت كة، ورهيتؿ األرض ه  ال تض ، واألق تط اإلقستقية، والطبييية الت  تكتء ت لي ؿ تال  ت كة، ورهيتؿ األرض ه  ال تض ، واألق تط اإلقستقية، والطبييية الت  تكتء ت لي ؿ ت

 (ل(ل  23- 22::  2006ه  هيؿ سط  األرض )ءبتبقة، ه  هيؿ سط  األرض )ءبتبقة، 

و  ت سبؽ ترب البتااة بأف ء ـ ال  راهيت يق سـ فل   س يف  تيػت  يف وه ػت: ال  راهيػت الطبيييػة و  ت سبؽ ترب البتااة بأف ء ـ ال  راهيت يق سـ فل   س يف  تيػت  يف وه ػت: ال  راهيػت الطبيييػة 
والتػػ  تػػدرس الظػػتهرات الطبيييػػة التػػ  ال د ػػػؿ لمقسػػتف هيهػػت، وال  راهيػػت البهػػرية التػػ  تػػػدرس والتػػ  تػػدرس الظػػتهرات الطبيييػػة التػػ  ال د ػػػؿ لمقسػػتف هيهػػت، وال  راهيػػت البهػػرية التػػ  تػػػدرس 
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ر ال تبػػػػتدؿ بيقهػػػػت وبػػػػيف بيئتتهػػػػت الطبيييػػػػة والاػػػػور ر ال تبػػػػتدؿ بيقهػػػػت وبػػػػيف بيئتتهػػػػت الطبيييػػػػة والاػػػػور توزيػػػػع ال  ت يػػػػتت البهػػػػرية، و ػػػػدب التػػػػأايتوزيػػػػع ال  ت يػػػػتت البهػػػػرية، و ػػػػدب التػػػػأاي
 اال ت تءية الت  تق ـ ءف تكتءؿ اإلقستف  ع بيئتم ال ا يةلاال ت تءية الت  تق ـ ءف تكتءؿ اإلقستف  ع بيئتم ال ا يةل

 ::طبيعة عمم الجغرافياطبيعة عمم الجغرافيا
ت ت ػػػؼ دراسػػػة ء ػػػـ ال  راهيػػػت ءػػػف دراسػػػة ري ء ػػػـ آ ػػػر، ألف دراسػػػتهت تػػػدور اػػػوؿ تا يػػػؿ ت ت ػػػؼ دراسػػػة ء ػػػـ ال  راهيػػػت ءػػػف دراسػػػة ري ء ػػػـ آ ػػػر، ألف دراسػػػتهت تػػػدور اػػػوؿ تا يػػػؿ 

 ضلضلالير تت السببية ألي ظتهرة  ف الظواهر ال و ودة هوؽ سط  األر الير تت السببية ألي ظتهرة  ف الظواهر ال و ودة هوؽ سط  األر 
لػذا هػ ف ريػػة ا ي ػة ء  يػػة طبيييػة يتقػػت رـ بهػرية، تيتبػر ذات هتئػػدة يبيػرة هػػ  توضػي  هػػذا لػذا هػ ف ريػػة ا ي ػة ء  يػػة طبيييػة يتقػػت رـ بهػرية، تيتبػر ذات هتئػػدة يبيػرة هػػ  توضػي  هػػذا 

 التا يؿ والترابطلالتا يؿ والترابطل
وتيددت ظواهر سط  األرض وتهيبت، وراب  يؿ  قه ػت يتيػوف  ػف اليديػد  ػف الظػواهر وتيددت ظواهر سط  األرض وتهيبت، وراب  يؿ  قه ػت يتيػوف  ػف اليديػد  ػف الظػواهر 

 ػف  ػف الت  ت ت ؼ ءف بيضهت، ي ت تيددت ياير  ف الا تئؽ الت  تتاؿ بتيويف يؿ ظػتهرة، بػتلرغـ الت  ت ت ؼ ءف بيضهت، ي ت تيددت ياير  ف الا تئؽ الت  تتاؿ بتيويف يؿ ظػتهرة، بػتلرغـ 
 ت دـ التا يؿ الي  ، هأاب    تؿ هذا الظواهر يه ؿ   يع رقاتج اليتلـلت دـ التا يؿ الي  ، هأاب    تؿ هذا الظواهر يه ؿ   يع رقاتج اليتلـل

 وي يققت ال وؿ بأف  قهج الباث ال  راه   قهج  ريب ل ت يأت :وي يققت ال وؿ بأف  قهج الباث ال  راه   قهج  ريب ل ت يأت :
 يوزع الظتهرة ال  راهيةليوزع الظتهرة ال  راهيةل  -
يػػربط بػػيف الظػػتهرة ال  راهيػػة وغيرهػػت  ػػف الظػػواهر البيئيػػة، ري الواػػوؿ ل يرهػػة التكتءػػؿ والير ػػة يػػربط بػػيف الظػػتهرة ال  راهيػػة وغيرهػػت  ػػف الظػػواهر البيئيػػة، ري الواػػوؿ ل يرهػػة التكتءػػؿ والير ػػة   -

 وبيئتملوبيئتملبيف اإلقستف بيف اإلقستف 
 يسي  فل  تا يؿ الظواهر ال  ت كة وردهت فل  راولهت ال  راهيةليسي  فل  تا يؿ الظواهر ال  ت كة وردهت فل  راولهت ال  راهيةل  -
 يهدؼ فل  فبراز اال ترهتت اإل  ي ية ه  الظتهرة ال  راهية، رو ه     وع الظواهر ال  راهيةليهدؼ فل  فبراز اال ترهتت اإل  ي ية ه  الظتهرة ال  راهية، رو ه     وع الظواهر ال  راهيةل  -

ـ ـ وبهذا ه ف ال قهج ال  راه   قهج التوزيع واليرض رواًل،اـ  ػقهج الػربط وال  ترقػة واالسػتقتتج اتقيػًت،اوبهذا ه ف ال قهج ال  راه   قهج التوزيع واليرض رواًل،اـ  ػقهج الػربط وال  ترقػة واالسػتقتتج اتقيػًت،ا
 (ل(ل30 -29: :   1997 قهج التا يؿ والتي يؿ اتلاًت ) ه ب ، قهج التا يؿ والتي يؿ اتلاًت ) ه ب ،

 ي ت رف طبيية ء ـ ال  راهيت تت اؿ ه  رقهت:ي ت رف طبيية ء ـ ال  راهيت تت اؿ ه  رقهت:
  للء ـ ترييب ء ـ ترييب                                                                                                                                                                             

 ؾ والسيتسة والزراءة  ؾ والسيتسة والزراءة هي ـ ال  راهيت ي  ع ه  ترييبم ءدة ء وـ يتال تاتد والتربية والكهي ـ ال  راهيت ي  ع ه  ترييبم ءدة ء وـ يتال تاتد والتربية والك
 والكيزيتج وال يولو يت واألقاربولو يتلوالكيزيتج وال يولو يت واألقاربولو يتل

 ء ـ ي تص بتكسير وتي يؿ وتا يؿ الظواهر ال  راهيةلء ـ ي تص بتكسير وتي يؿ وتا يؿ الظواهر ال  راهيةل 

 ء ـ يدرس الير ة بيف الظواهر البهرية والطبيييةلء ـ يدرس الير ة بيف الظواهر البهرية والطبيييةل 

  ،(ل(ل43::2006ء ـ ديقت يي   تطور غير اتبت)  ضر، ء ـ ديقت يي   تطور غير اتبت)  ضر 

رية ل ػػؤارات البيئػػة الطبيييػػة، رية ل ػػؤارات البيئػػة الطبيييػػة، وتػػرب البتااػػة رف  ػػتدة ال  راهيػػت هػػ : دراسػػة االسػػت تبتت البهػػوتػػرب البتااػػة رف  ػػتدة ال  راهيػػت هػػ : دراسػػة االسػػت تبتت البهػػ
 ألقهت ذات اكة اية تدرس ايتة اإلقستفلألقهت ذات اكة اية تدرس ايتة اإلقستفل
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 خصائص عمم الجغرافيا:خصائص عمم الجغرافيا:
 ء ـ تا ي    تئـ ء   الواؼ والتا يؿ والتكسير والتي يؿلء ـ تا ي    تئـ ء   الواؼ والتا يؿ والتكسير والتي يؿل  1-
 ء ـ  تئـ ء   الير تت ال يتقية الت  تربط بيف اإلقستف والبيئة واألار ال تبتدؿ بيقه تلء ـ  تئـ ء   الير تت ال يتقية الت  تربط بيف اإلقستف والبيئة واألار ال تبتدؿ بيقه تل  2-
 ـ ال  ت كة الطبييية واإلقستقية والتطبي ية ء   اد سواجلـ ال  ت كة الطبييية واإلقستقية والتطبي ية ء   اد سواجلء ـ تيت    بيف الي و ء ـ تيت    بيف الي و 3-
  رتبطة بسط  األرضل رتبطة بسط  األرضل  4-
 (ل(ل81::2004ء ـ هت ؿ  تيت ؿ  تس سؿ يت يز بتلت ير والتطور)ءبد اهلل، ء ـ هت ؿ  تيت ؿ  تس سؿ يت يز بتلت ير والتطور)ءبد اهلل،   5-

وتػػػرب البتااػػػة رف  اػػػتئص ء ػػػـ ال  راهيػػػت  تقوءػػػة تت يػػػز بتلد ػػػة والهػػػ ولية والتيت ػػػؿ وت ػػػـو ء ػػػ  وتػػػرب البتااػػػة رف  اػػػتئص ء ػػػـ ال  راهيػػػت  تقوءػػػة تت يػػػز بتلد ػػػة والهػػػ ولية والتيت ػػػؿ وت ػػػـو ء ػػػ  
 ي ت رقم ء ـ ي ـو ء   الير تت ال يتقية الت  تربط اإلقستف ببيئتملي ت رقم ء ـ ي ـو ء   الير تت ال يتقية الت  تربط اإلقستف ببيئتمل  التا يؿ والتكسير والتي يؿ،التا يؿ والتكسير والتي يؿ،
 أىداف عمم الجغرافيا:أىداف عمم الجغرافيا:

لدراسػػة ء ػػـ ال  راهيػػت رهػػداؼ  تيػػددة، و ػػد ذيرهػػت اليديػػد  ػػف الي  ػػتج وال هت ػػيف بي ػػـ ال  راهيػػت و ػػد لدراسػػة ء ػػـ ال  راهيػػت رهػػداؼ  تيػػددة، و ػػد ذيرهػػت اليديػػد  ػػف الي  ػػتج وال هت ػػيف بي ػػـ ال  راهيػػت و ػػد 
 ( فل  رهداؼ تدريس ال  راهيت واددهت ه  اآلت :( فل  رهداؼ تدريس ال  راهيت واددهت ه  اآلت :214::2004رهتر )هؤاد،رهتر )هؤاد،

 ي و تت   راهية  تاةل    ي و تت   راهية  تاةلااوؿ الطرب ءااوؿ الطرب ء     

 دراؾ ظواهر اليتلـ الطبييية والبهريةل دراؾ ظواهر اليتلـ الطبييية والبهريةل ستءدة الطتلب ء   تاور وا    ستءدة الطتلب ء   تاور وا 

 تق ية الروح ال و ية والاستسية اال ت تءيةلتق ية الروح ال و ية والاستسية اال ت تءيةل 

 ال ستءدة ء   تق ية ء  ية ءتل يةلال ستءدة ء   تق ية ء  ية ءتل يةل 

 تق ية اكتت وات تهتت لهت رار ه  ايتة الطربلتق ية اكتت وات تهتت لهت رار ه  ايتة الطربل 

 تق ية التكيير ال  راه لتق ية التكيير ال  راه ل 

 
 ( ء ـ ال  راهيت ء   القاو التتل :( ء ـ ال  راهيت ء   القاو التتل :115:1997 ه ب ،ه ب ،وي  ص لويرا تف ق ًر ءف )وي  ص لويرا تف ق ًر ءف )

 الير تت بيف الظتهرات وغيرهت ه  قكس ال يتفلالير تت بيف الظتهرات وغيرهت ه  قكس ال يتفل 

 ارتبتط الظتهرات وغيرهت بظتهرات ر ربلارتبتط الظتهرات وغيرهت بظتهرات ر ربل 

 ا ترؼ الظتهرة  ف  يتف آل رلا ترؼ الظتهرة  ف  يتف آل رل 

 تاديد رسبتب و ود الظتهرات ه   قتطؽ دوف ر ربلتاديد رسبتب و ود الظتهرات ه   قتطؽ دوف ر ربل 

 ياتهة وت  ع الظتهرات غير ال تا ةلياتهة وت  ع الظتهرات غير ال تا ةل 

 لظتهرةللظتهرةل دب اقتهتر وذبذبة ا دب اقتهتر وذبذبة ا 

 تيرار الظتهرات ال  ت كةلتيرار الظتهرات ال  ت كةل 

 التكتءؿ بيف اإلقستف والبيئة  ف  يتف آل رلالتكتءؿ بيف اإلقستف والبيئة  ف  يتف آل رل 
 ( فل     وءة  ف رهداؼ تدريس ال  راهيت وه  يتلتتل :( فل     وءة  ف رهداؼ تدريس ال  راهيت وه  يتلتتل :30 : : 2006ويهير ءبتبقة )ويهير ءبتبقة )
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ايتسػػػػتب التر يػػػػذ ال يػػػػترؼ ال  راهيػػػػة، وتهػػػػ ؿ الا ػػػػتئؽ، وال كػػػػتهيـ، والتي ي ػػػػتت، والقظريػػػػتت ايتسػػػػتب التر يػػػػذ ال يػػػػترؼ ال  راهيػػػػة، وتهػػػػ ؿ الا ػػػػتئؽ، وال كػػػػتهيـ، والتي ي ػػػػتت، والقظريػػػػتت  -
  ف  اط اتت ور وزل ف  اط اتت ور وزل  وال واقيف، و ت يتي ؽ بهتوال واقيف، و ت يتي ؽ بهت

تق يػػػة ال ػػػيـ واالت تهػػػتت وال يػػػوؿ ال تي  ػػػة ب باػػػث ال  راهيػػػت ال ت ا ػػػة هػػػ  الاكػػػتظ ء ػػػ  البيئػػػة تق يػػػة ال ػػػيـ واالت تهػػػتت وال يػػػوؿ ال تي  ػػػة ب باػػػث ال  راهيػػػت ال ت ا ػػػة هػػػ  الاكػػػتظ ء ػػػ  البيئػػػة  -
 وال وارد واسف است رلهتلوال وارد واسف است رلهتل

فءػػداد الط بػػة هػػ  الاتضػػر، واالسػػتيداد ل  سػػت بؿ  ػػع تاػػور د يػػؽ وواضػػ  ل ظػػروؼ اليتل يػػة، فءػػداد الط بػػة هػػ  الاتضػػر، واالسػػتيداد ل  سػػت بؿ  ػػع تاػػور د يػػؽ وواضػػ  ل ظػػروؼ اليتل يػػة،  -
 ل ايطة بملل ايطة بملوال هيرت اال ت تءية، والسيتسية، واال تاتدية اوال هيرت اال ت تءية، والسيتسية، واال تاتدية ا

الي ػػػؿ ء ػػػ  تق يػػػة التكييػػػر ال  راهػػػ  ءػػػف طريػػػؽ ال راظػػػة، والتي يػػػؿ، واالسػػػتقبتط، وال  ترقػػػة الي ػػػؿ ء ػػػ  تق يػػػة التكييػػػر ال  راهػػػ  ءػػػف طريػػػؽ ال راظػػػة، والتي يػػػؿ، واالسػػػتقبتط، وال  ترقػػػة  -
 والتا يؿلوالتا يؿل

تق ية اإلاستس الوطق  وال و   واليتل   ءف طريؽ اب الوطف واأل ة والدهتع ءقه ػت وتقػوير تق ية اإلاستس الوطق  وال و   واليتل   ءف طريؽ اب الوطف واأل ة والدهتع ءقه ػت وتقػوير  -
 الط بة بأه ية التبتدؿ اليتل  لالط بة بأه ية التبتدؿ اليتل  ل

 ف والبيئة، وا ترؼ هذا التكتءؿ  ف بيئة أل ربلف والبيئة، وا ترؼ هذا التكتءؿ  ف بيئة أل ربلت دير الط بة أله ية التكتءؿ بيف اإلقستت دير الط بة أله ية التكتءؿ بيف اإلقست -
 أىداف تدريس الجغرافيا في المرحمة الثانوية:أىداف تدريس الجغرافيا في المرحمة الثانوية:

ولتػػدريس  ػػتدة ال  راهيػػت رهػػداؼ يبيػػرة يسػػي  رربػػتب الت طػػيط فلػػ  زيػػتدة   يػػة التكييػػر القت ػػد هيهػػت ولتػػدريس  ػػتدة ال  راهيػػت رهػػداؼ يبيػػرة يسػػي  رربػػتب الت طػػيط فلػػ  زيػػتدة   يػػة التكييػػر القت ػػد هيهػػت 
 و قهت:و قهت:

 ال يرهة ال  راهية ال كيدة وال هترات وال درات الي  ية اليت ةلال يرهة ال  راهية ال كيدة وال هترات وال درات الي  ية اليت ةل  1-
 ة رستليب التكيير الي    القت دلة رستليب التكيير الي    القت دلتق يتق ي  2-
 اإلهبتع اله ا لاإلهبتع اله ا ل  3-
 تا يؿ ال يرهةلتا يؿ ال يرهةل  4-
 تربية ال واطقةلتربية ال واطقةل5- 
 التيتطؼ  ع الهيوب وههـ  هيرت اآل ريفلالتيتطؼ  ع الهيوب وههـ  هيرت اآل ريفل6-
 ((25  2005:التيرؼ ء   ال اتدر الطبييية ه  دوؿ اليتلـ" ) ا ود،التيرؼ ء   ال اتدر الطبييية ه  دوؿ اليتلـ" ) ا ود،  7-

بيهػػت ال درسػػوف هػػ  تربيػػة بيهػػت ال درسػػوف هػػ  تربيػػة وتػػرب البتااػػة بػػأف هػػذا هػػ  رهػػـ رهػػداؼ ء ػػـ ال  راهيػػت التػػ  يقب ػػ  رف يتوتػػرب البتااػػة بػػأف هػػذا هػػ  رهػػـ رهػػداؼ ء ػػـ ال  راهيػػت التػػ  يقب ػػ  رف يت
القشج التربية الس ي ة، ورف هذا األهداؼ   ييًت يي ؿ بيضهت بيضًت ويقب   رف يقظػر فليهػت يواػدة القشج التربية الس ي ة، ورف هذا األهداؼ   ييًت يي ؿ بيضهت بيضًت ويقب   رف يقظػر فليهػت يواػدة 

  ت تسية ورف ال ييوف الترييز ء    تقبًت  قهت دوف اآل رل ت تسية ورف ال ييوف الترييز ء    تقبًت  قهت دوف اآل رل
 أىمية عمم الجغرافيا:أىمية عمم الجغرافيا:

ييػرؼ ال درسػوف ييػرؼ ال درسػوف   فف ال  راهيت يتقت وال زالػت ءقػد اليايػريف قهػتطت ال طتئػؿ  ػف ورائػم، ولػـفف ال  راهيت يتقت وال زالػت ءقػد اليايػريف قهػتطت ال طتئػؿ  ػف ورائػم، ولػـ
وال التر يذ ره يتهت يقهتط تي ي    ه  الو ت الذي تطور هيم الكير ال  راه  فل  رء    ػف   ػرد وال التر يذ ره يتهت يقهتط تي ي    ه  الو ت الذي تطور هيم الكير ال  راه  فل  رء    ػف   ػرد 
واػػؼ الظػػواهر واػػكت سػػطايت  بػػؿ راػػب  ييت ػػد ء ػػ  الكهػػـ والتكسػػير، والتا يػػؿ وال يػػتس والػػربط واػػؼ الظػػواهر واػػكت سػػطايت  بػػؿ راػػب  ييت ػػد ء ػػ  الكهػػـ والتكسػػير، والتا يػػؿ وال يػػتس والػػربط 



 
 
 

 33 

ع الي ػػػـو األ ػػػرب، ع الي ػػػـو األ ػػػرب، واسػػػت داـ القظريػػػتت والي ػػػـو الادياػػػة، ب يقػػػ  رف ال  راهيػػػت تطػػػورت لتت تهػػػ   ػػػواسػػػت داـ القظريػػػتت والي ػػػـو الادياػػػة، ب يقػػػ  رف ال  راهيػػػت تطػػػورت لتت تهػػػ   ػػػ
 وتقد ج  يهت، وتأ ذ  قهت  ت ي د هت، وذلؾ ل ت لي ـ ال  راهيت  ف ره ية يبيرة وه  ي ت ي  :وتقد ج  يهت، وتأ ذ  قهت  ت ي د هت، وذلؾ ل ت لي ـ ال  راهيت  ف ره ية يبيرة وه  ي ت ي  :

فقػػم الي ػػـ الوايػػد ب تقػػب الطػػب الػػذي يػػربط اإلقسػػتف ببيئتػػم، ويػػدرس الير ػػة بيقه ػػت وتػػأاير يػػؿ فقػػم الي ػػـ الوايػػد ب تقػػب الطػػب الػػذي يػػربط اإلقسػػتف ببيئتػػم، ويػػدرس الير ػػة بيقه ػػت وتػػأاير يػػؿ  -11
  قه ت ه  اآل رل قه ت ه  اآل رل

ياػة ػ االستهػيتر ءػف بيػد وقظػـ ال ي و ػتت ياػة ػ االستهػيتر ءػف بيػد وقظػـ ال ي و ػتت يسهـ ء ـ ال  راهيت اتليًت بتءت تدا ء ػ  الت قيػة الاديسهـ ء ـ ال  راهيت اتليًت بتءت تدا ء ػ  الت قيػة الاد -33
ال  راهيةػ  هأادث اورة يبرب ه  رؤية اإلقستف ل ظواهر  ف اولم، و هد الست رلهت و يتل تهت ال  راهيةػ  هأادث اورة يبرب ه  رؤية اإلقستف ل ظواهر  ف اولم، و هد الست رلهت و يتل تهت 
بتلهيؿ الذي ي د م ه  ال  تـ األوؿ،  تاة واف هذا التو م راب  تو هت ءتل يت تسي  الدوؿ بتلهيؿ الذي ي د م ه  ال  تـ األوؿ،  تاة واف هذا التو م راب  تو هت ءتل يت تسي  الدوؿ 

 واإلهتدة  قملواإلهتدة  قمل  ةةال ت د ة لرستكتدال ت د ة لرستكتد

 ال  تورة و ت يو د بهت  ف اروات وا  يتقية التبتدؿ اال تاتدي  يهتلال  تورة و ت يو د بهت  ف اروات وا  يتقية التبتدؿ اال تاتدي  يهتلدراسة األ طتر دراسة األ طتر  -22

 التيرؼ ء   ر تيف و ود الزالزؿ والبراييف و سببتتهت وتكتدي ر طترهتلالتيرؼ ء   ر تيف و ود الزالزؿ والبراييف و سببتتهت وتكتدي ر طترهتل -22

 تي ؿ ء   تكسير الظواهر الت  تادث ء   سط  اليرة األرضية رو ه  بتطقهتلتي ؿ ء   تكسير الظواهر الت  تادث ء   سط  اليرة األرضية رو ه  بتطقهتل -22

 ءة بتست داـ ال رائطلءة بتست داـ ال رائطلتدرب الطرب ء   اليديد  ف ال هترات الي  ية ه    تالت  تقو تدرب الطرب ء   اليديد  ف ال هترات الي  ية ه    تالت  تقو  -44

 تق ية الاس ال يتق ، وال درة ء   التد يؽ لدب الطرب وههـ بيئتهـ الت  تايط بهـلتق ية الاس ال يتق ، وال درة ء   التد يؽ لدب الطرب وههـ بيئتهـ الت  تايط بهـل -11

 تستءد ال تي ـ ه  تق ية بيض ال هترات وال درات ءقد الطربلتستءد ال تي ـ ه  تق ية بيض ال هترات وال درات ءقد الطربل -44

 (ل111: 1987تي ؿ ء    تتبية األاداث ال ترية والاتلية ه  اليتلـ )دبور وال طيب،   -

ظػػرًا ل ػػت ل   راهيػػت  ػػف ره يػػة، يتو ػػب ء ػػ  ال درسػػيف رف يضػػيوهت هػػ  ظػػرًا ل ػػت ل   راهيػػت  ػػف ره يػػة، يتو ػػب ء ػػ  ال درسػػيف رف يضػػيوهت هػػ  وتػػرب البتااػػة بأقػػم قوتػػرب البتااػػة بأقػػم ق
 سػػترهت الاػػاي ، وذلػػؾ بػػتلتكيير ال يػػد هػػ  ال ػػتدة و قه يتهػػت و ي هػػت رياػػر تهػػوي ًت، ورياػػر هتء يػػة،  سػػترهت الاػػاي ، وذلػػؾ بػػتلتكيير ال يػػد هػػ  ال ػػتدة و قه يتهػػت و ي هػػت رياػػر تهػػوي ًت، ورياػػر هتء يػػة، 
ءػف طريػػؽ اءت ػػتد طري ػة هيتلػػة و قه يػػة ادياػة، و يػػؿ التر يػػذ ييتسػبوف  يرهػػة و كػػتهيـ   راهيػػة ءػف طريػػؽ اءت ػػتد طري ػة هيتلػػة و قه يػػة ادياػة، و يػػؿ التر يػػذ ييتسػبوف  يرهػػة و كػػتهيـ   راهيػػة 

 ااياةلااياةل
 مادة الجغرافيا وطرق التغمب عمييا:مادة الجغرافيا وطرق التغمب عمييا:  مشكالت تدريسمشكالت تدريس

قهير اليوـ بأف ال  راهيت  تدة  ه هة يهير التر يذ قاوهت بػتلقكور وال  ػؿ، ول ػد سػتهـ هػ  قهير اليوـ بأف ال  راهيت  تدة  ه هة يهير التر يذ قاوهت بػتلقكور وال  ػؿ، ول ػد سػتهـ هػ  
ذلػػؾ يايػػر  ػػف ال درسػػيف غيػػر ال ػػؤه يف، ورف التر يػػذ يقظػػروف فلػػ   ػػتدة ال  راهيػػت  رقهػػت  ػػتدة زائػػدة ذلػػؾ يايػػر  ػػف ال درسػػيف غيػػر ال ػػؤه يف، ورف التر يػػذ يقظػػروف فلػػ   ػػتدة ال  راهيػػت  رقهػػت  ػػتدة زائػػدة 

 يف استذيترهت،  ف هقت ق د رف ال تدة تيتق  الته يش  يف استذيترهت،  ف هقت ق د رف ال تدة تيتق  الته يش وايبة ليارة  ي و تتهت ورر ت هت ورلواقهت وال يوايبة ليارة  ي و تتهت ورر ت هت ورلواقهت وال ي
 ه  قظت قت التي ي  له  قظت قت التي ي  ل

فضػػػتهة فلػػػ  ذلػػػؾ ضػػػ ت ة اليػػػـ اليبيػػػر ل   ػػػرر الدراسػػػ  ل   راهيػػػت، وهػػػ  ال  تبػػػؿ   ػػػة ءػػػدد فضػػػتهة فلػػػ  ذلػػػؾ ضػػػ ت ة اليػػػـ اليبيػػػر ل   ػػػرر الدراسػػػ  ل   راهيػػػت، وهػػػ  ال  تبػػػؿ   ػػػة ءػػػدد 
الااص الدراسية ال  ااة لتدريسهت، لػذلؾ تو ػد  هػي ة يبػرب توا ػم ال ي  ػيف وال تي  ػيف ءقػد الااص الدراسية ال  ااة لتدريسهت، لػذلؾ تو ػد  هػي ة يبػرب توا ػم ال ي  ػيف وال تي  ػيف ءقػد 

ؼ  وضػوءتتهت، ورب ػت ير ػع السػبب هػ  ذلػؾ ل ػت تتسػـ بػم  وضػوءتتهت ؼ  وضػوءتتهت، ورب ػت ير ػع السػبب هػ  ذلػؾ ل ػت تتسػـ بػم  وضػوءتتهت تدريسهت ودراسػتهت وهػ   كػتتدريسهت ودراسػتهت وهػ   كػت
  ف البيد ال يتق ، رو ت رد بيض ال كتهيـ الواردة ل ف البيد ال يتق ، رو ت رد بيض ال كتهيـ الواردة ل

 ( ل   وءة  ف اال ترااتت ليرج هذا ال هي ة وه  :( ل   وءة  ف اال ترااتت ليرج هذا ال هي ة وه  :31 : : 2002 لذلؾ يهير ) دلوؿ، لذلؾ يهير ) دلوؿ، 
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 ضرورة ربط ال  راهيت بتل واد ال  ت كة راقتج التدريسلضرورة ربط ال  راهيت بتل واد ال  ت كة راقتج التدريسل -11
  ي ية ه  ء  يت  التي يـ والتي ـل ي ية ه  ء  يت  التي يـ والتي ـلاست داـ الوستئؿ التياست داـ الوستئؿ التي -33

 است داـ األاداث ال ترية وال ضتيت ال يتارة ه  التدريسلاست داـ األاداث ال ترية وال ضتيت ال يتارة ه  التدريسل -22

 ضرورة الربط بيف الدراسة والبيئةلضرورة الربط بيف الدراسة والبيئةل -22

 ضرورة   ترسة رقهطة  درسية  اتابةلضرورة   ترسة رقهطة  درسية  اتابةل -22
وترب البتااة بأقم ات  تاب   تدة ال  راهيت  تدة  هو ة و رغوب هيهػت  ػف  بػؿ ال درسػيف وترب البتااة بأقم ات  تاب   تدة ال  راهيت  تدة  هو ة و رغوب هيهػت  ػف  بػؿ ال درسػيف 

رف ق ـو بتطيي هت بتلي ـو الطبيييػة، والي ػوـ اال ت تءيػة، ورف ييت ػد ء ػ  رف ق ـو بتطيي هت بتلي ـو الطبيييػة، والي ػوـ اال ت تءيػة، ورف ييت ػد ء ػ    وال تي  يف  ف الضروريوال تي  يف  ف الضروري
 ال ت اايف ال  راهييف ه  وضع  تدة ء  ية سه ة   تب ة ل تدريس والكهـلال ت اايف ال  راهييف ه  وضع  تدة ء  ية سه ة   تب ة ل تدريس والكهـل

و ػػػف  ػػػرؿ  ػػػت سػػػبؽ تػػػرب البتااػػػة رقػػػم  ػػػف ال راػػػظ رف ال  راهيػػػت تتكػػػؽ هػػػ  ال ػػػتدة ال ػػػتـ و ػػػف  ػػػرؿ  ػػػت سػػػبؽ تػػػرب البتااػػػة رقػػػم  ػػػف ال راػػػظ رف ال  راهيػػػت تتكػػػؽ هػػػ  ال ػػػتدة ال ػػػتـ 
ال  راهيػت ل وايبػة الياػر والوا ػع الػذي ييػيش هيػم، ال  راهيػت ل وايبػة الياػر والوا ػع الػذي ييػيش هيػم، وت ت ؼ ه  الهدؼ، وء   دارس ال  راهيت تي ػـ وت ت ؼ ه  الهدؼ، وء   دارس ال  راهيت تي ػـ 

ورف يتـ الترييز ء   ييكية استا تر ال وارد الطبييية وال اتهظة ء يهػت والي ػؿ ء ػ  اػؿ ال هػيرت ورف يتـ الترييز ء   ييكية استا تر ال وارد الطبييية وال اتهظة ء يهػت والي ػؿ ء ػ  اػؿ ال هػيرت 
 البيئية ييؿلالبيئية ييؿل
 

 التفكير:التفكير:  ثالثا :ثالثا :
فف قي ػػة الي ػػؿ ي يرهػػت  ػػف الػػقيـ التػػ  قاتػػتج فلػػ  اػػوقهت ورءتيتهػػت، ألف الي ػػؿ لػػم   يػػتت فف قي ػػة الي ػػؿ ي يرهػػت  ػػف الػػقيـ التػػ  قاتػػتج فلػػ  اػػوقهت ورءتيتهػػت، ألف الي ػػؿ لػػم   يػػتت 

 بػػد  ػػف تق يتهػػت، وتػػدريبهت اتػػ  ال تيػػوف رسػػيرة االسػػت داـ ال اػػدود لهػػت    ػػت يػػؤدي فلػػ   بػػد  ػػف تق يتهػػت، وتػػدريبهت اتػػ  ال تيػػوف رسػػيرة االسػػت داـ ال اػػدود لهػػت    ػػت يػػؤدي فلػػ  و ػػدرات الو ػػدرات ال
 تيطي هت و  ودهت لتيطي هت و  ودهت ل

ي وؿ اهلل تيتل : " فف ه  ذلؾ آليتت ل ـو يتكيروف لللللل فف ه  ذلػؾ آليػتت ل ػـو يي  ػوف" )الػروـ: ي وؿ اهلل تيتل : " فف ه  ذلؾ آليتت ل ـو يتكيروف لللللل فف ه  ذلػؾ آليػتت ل ػـو يي  ػوف" )الػروـ: 
 (ل(ل24 ،،21آية :آية :

يارهػت تي يػدًا، هتإلقسػتف يسػت د م يارهػت تي يػدًا، هتإلقسػتف يسػت د م وه  ضوج ذلؾ ييوف التكيير  ف رر   الي  يتت الي  ية وروه  ضوج ذلؾ ييوف التكيير  ف رر   الي  يتت الي  ية ور
ف يتقػػت   ترسػتم ت ت ػؼ  ػف هػ ص فلػػ  آ ػر باسػب قهػتطم الي  ػػ   ف يتقػػت   ترسػتم ت ت ػؼ  ػف هػ ص فلػػ  آ ػر باسػب قهػتطم الي  ػػ  هػ    يػع  قتهػط الايػتة، وا  هػ    يػع  قتهػط الايػتة، وا 

 تي  هتلتي  هتل  ووو هتراتم الت  ايتسبهت رو هتراتم الت  ايتسبهت ر
وء يم ه ف ل تكيير  هترات  تب ة ل تي ـ يأي  هترات ر رب يتي  هت اإلقستف، وليوسع  داريػم وء يم ه ف ل تكيير  هترات  تب ة ل تي ـ يأي  هترات ر رب يتي  هت اإلقستف، وليوسع  داريػم 

  هيرتم اليو يةل هيرتم اليو يةلوييوف ريار هتء ية ه   وا هة وييوف ريار هتء ية ه   وا هة 
 تعريف التفكير:تعريف التفكير:

( بأقم "ءبترة ءف قهتط ء    ي ـو بم ( بأقم "ءبترة ءف قهتط ء    ي ـو بم 20 : :  1997تيددت تيريكتت التكيير هييرهم )ال كت ،تيددت تيريكتت التكيير هييرهم )ال كت ،
الكػػػرد يػػػدرس ربيػػػتد ال هػػػي ة، ويا  هػػػت، ويػػػدرؾ الير ػػػة بيقهػػػت، اػػػـ يػػػدرس ال ي و ػػػتت، رو اإل يتقػػػتت الكػػػرد يػػػدرس ربيػػػتد ال هػػػي ة، ويا  هػػػت، ويػػػدرؾ الير ػػػة بيقهػػػت، اػػػـ يػػػدرس ال ي و ػػػتت، رو اإل يتقػػػتت 

الستب ة  ػف  هػة، وبػيف هػذا ي ػم والهػدؼ الستب ة  ػف  هػة، وبػيف هػذا ي ػم والهػدؼ   ال تتاة ويقظ هت وياتوؿ فدراؾ الير ة بيقهت وبيف  براتمال تتاة ويقظ هت وياتوؿ فدراؾ الير ة بيقهت وبيف  براتم



 
 
 

 32 

الذي يريد الواوؿ فليم  ف  هة ر رب، وتتيرر ال اتولة فلػ  رف يػدرؾ الكػرد هػذا الير ػة هيت طػ  الذي يريد الواوؿ فليم  ف  هة ر رب، وتتيرر ال اتولة فلػ  رف يػدرؾ الكػرد هػذا الير ػة هيت طػ  
 اليتئؽ وياؿ فل  الهدؼ وبتلتتل  ياؿ ال هي ة"لاليتئؽ وياؿ فل  الهدؼ وبتلتتل  ياؿ ال هي ة"ل

والتكييػػر هػػ  ربسػػط تيريػػؼ لػػم هػػو "ءبػػترة ءػػف س سػػ ة  ػػف القهػػتطتت الي  يػػة التػػ  ي ػػـو بهػػت والتكييػػر هػػ  ربسػػط تيريػػؼ لػػم هػػو "ءبػػترة ءػػف س سػػ ة  ػػف القهػػتطتت الي  يػػة التػػ  ي ػػـو بهػػت 
ءقد ت يتيرض ل اير،  يتـ اسػت بتلم ءػف طريػؽ وااػد رو رياػر  ػف الاػواس ال  ػس: القظػر، ءقد ت يتيرض ل اير،  يتـ اسػت بتلم ءػف طريػؽ وااػد رو رياػر  ػف الاػواس ال  ػس: القظػر، الد تغ الد تغ 

وال  س، والس ع، والهـ، والتذوؽل والتكيير ب يقتا الواسع هو ء  ية باث ءف  يق  ه  ال و ؼ رو وال  س، والس ع، والهـ، والتذوؽل والتكيير ب يقتا الواسع هو ء  ية باث ءف  يق  ه  ال و ؼ رو 
 (ل(ل33 : : 1999ال برة ) رواف، ال برة ) رواف، 

ظر ه   ظتهر ال بػرة ظر ه   ظتهر ال بػرة ( بأف "التكيير  ت هو فال ت  يب الق( بأف "التكيير  ت هو فال ت  يب الق16: :    2001ويرب )ءبد الهتدي ،ويرب )ءبد الهتدي ،
ال تضية، وء  ية فاترة هيرة، رو رهيتر ذات طبيية ر زية،  بدؤهت ءتدة و ود  هي ة تقته  بتستقتتج ال تضية، وء  ية فاترة هيرة، رو رهيتر ذات طبيية ر زية،  بدؤهت ءتدة و ود  هي ة تقته  بتستقتتج 

 رو است راج"لرو است راج"ل
( التكييػػػر بأقػػػم "وظيكػػػة ء  يػػػة، وء  يػػػة  يرهيػػػة تػػػتـ هػػػ  ررهػػػع ( التكييػػػر بأقػػػم "وظيكػػػة ء  يػػػة، وء  يػػػة  يرهيػػػة تػػػتـ هػػػ  ررهػػػع 3:2002وييػػػرؼ )فبػػػراهيـ ، وييػػػرؼ )فبػػػراهيـ ، 

قتظ ػػة هػػ  ء  يتتػػم الر زيػػة يسػػت دـ قتظ ػػة هػػ  ء  يتتػػم الر زيػػة يسػػت دـ ال سػػتويتت الي  يػػة، ويقهػػأ ءػػف هػػذا ال سػػتوب  يرهػػم  قسػػ ة و ال سػػتويتت الي  يػػة، ويقهػػأ ءػػف هػػذا ال سػػتوب  يرهػػم  قسػػ ة و 
 االستدالؿ والذايرة والت يؿ والتاور"لاالستدالؿ والذايرة والت يؿ والتاور"ل

( فل  رف التكيير " كهـو  ي د يتألؼ  ف اراة ءقتار تت اػؿ ( فل  رف التكيير " كهـو  ي د يتألؼ  ف اراة ءقتار تت اػؿ 40: : 2003ويهير )سيتدة ، ويهير )سيتدة ، 
ه  الي  يتت ال يرهيػة ال ي ػدة، وء ػ  ررسػهت اػؿ ال هػيرت، اػـ الكهػـ والتطبيػؽ فلػ    تقػب  يرهػة ه  الي  يتت ال يرهيػة ال ي ػدة، وء ػ  ررسػهت اػؿ ال هػيرت، اػـ الكهػـ والتطبيػؽ فلػ    تقػب  يرهػة 

واليوا ػؿ اله اػية ال  ت كػة، وال سػي ت واليوا ػؿ اله اػية ال  ت كػة، وال سػي ت   تترو ال وضوع  ػع تػوهر االسػتيدادارو ال وضوع  ػع تػوهر االسػتيدادا تاة ب اتوب ال تدة،  تاة ب اتوب ال تدة، 
 االت تهتت"لاالت تهتت"ل

 

 خصائص التفكير:خصائص التفكير:
 يت يز التكيير ب اتئص ي يف ف  تلهت هي ت ي  :يت يز التكيير ب اتئص ي يف ف  تلهت هي ت ي  :

  ال يادث ه  هراغ رو بر هدؼلال يادث ه  هراغ رو بر هدؼل  –ء   و م الي ـو ء   و م الي ـو   –التكيير س وؾ هتدؼ التكيير س وؾ هتدؼ 

 براتمل براتمل  التكيير س وؾ تطوري يزداد تي يدًا  ع ق و الكرد وترايـالتكيير س وؾ تطوري يزداد تي يدًا  ع ق و الكرد وترايـ  

  التكييػػر الكيػػتؿ هػػو التكييػػر الػػذي يسػػتقد فلػػ  رهضػػؿ ال ي و ػػتت ال  يػػف تواهرهػػت، ويسترهػػد التكييػػر الكيػػتؿ هػػو التكييػػر الػػذي يسػػتقد فلػػ  رهضػػؿ ال ي و ػػتت ال  يػػف تواهرهػػت، ويسترهػػد
 بتألستليب واالستراتي يتت الااياةلبتألستليب واالستراتي يتت الااياةل

  الي تؿ ه  التكيير ر ر غير   يف ه  الوا ع، والتكيير الكيػتؿ غتيػة ي يػف ب وغهػت بتلتػدريب الي تؿ ه  التكيير ر ر غير   يف ه  الوا ع، والتكيير الكيػتؿ غتيػة ي يػف ب وغهػت بتلتػدريب
 وال رافلوال رافل

  تضػػـ الز ػػتف ) هتػػرة التكييػػر ( ال و ػػؼ رو تضػػـ الز ػػتف ) هتػػرة التكييػػر ( ال و ػػؼ رو   يتهػػيؿ التكييػػر  ػػف تػػدا ؿ ءقتاػػر ال اػػيط التػػ يتهػػيؿ التكييػػر  ػػف تػػدا ؿ ءقتاػػر ال اػػيط التػػ
 ال قتسبة رو ال وضوع الذي ي ري اولم التكييرلال قتسبة رو ال وضوع الذي ي ري اولم التكييرل

  يادث التكيير بأهيتؿ ورق ػتط   ت كػة ) لكظيػة، ر زيػة، ي يػة،  يتقيػة، وهػي ية ( ليػؿ  قهػت يادث التكيير بأهيتؿ ورق ػتط   ت كػة ) لكظيػة، ر زيػة، ي يػة،  يتقيػة، وهػي ية ( ليػؿ  قهػت
 (ل(ل2002 : 401  اوايتهت )الاي ة ،  اوايتهت )الاي ة ، 
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 أىمية التفكير:أىمية التفكير:
 تي ف ره ية التكيير ه  الق تط اآلتية:تي ف ره ية التكيير ه  الق تط اآلتية:

ية الذاتية ل كرد قكسم:  يستءد التكيير  الكرد ء    وض   تالت التقتهس بهيؿ هيتؿ هػ  ية الذاتية ل كرد قكسم:  يستءد التكيير  الكرد ء    وض   تالت التقتهس بهيؿ هيتؿ هػ  ال قكال قك -
 هذا اليار الذي ارتبط هيم الق تح والتكوؽ بتل درة ء   التكيير ال يدلهذا اليار الذي ارتبط هيم الق تح والتكوؽ بتل درة ء   التكيير ال يدل

ال قكية اال ت تءية اليت ة: ه يستب رهراد ال  ت ع  هترات التكييػر ال يػد  يو ػد  ػقهـ  واطقػوف ال قكية اال ت تءية اليت ة: ه يستب رهراد ال  ت ع  هترات التكييػر ال يػد  يو ػد  ػقهـ  واطقػوف  -
ل  هػتيؿ اال ت تءيػػة التػػ  ييػتق   قهػػت   ػػت يهـ، ي ػت ي ي هػػـ  ػػتدريف ل  هػتيؿ اال ت تءيػػة التػػ  ييػتق   قهػػت   ػػت يهـ، ي ػت ي ي هػػـ  ػػتدريف يسػتطييوف القظػػر بي ػػؽ يسػتطييوف القظػػر بي ػػؽ 

ء   فادار األايتـ الاتئبة ء   ياير  ف ال وضوءتت اليت ة، و تدريف ء   اؿ  هيرتهـ ء   فادار األايتـ الاتئبة ء   ياير  ف ال وضوءتت اليت ة، و تدريف ء   اؿ  هيرتهـ 
 اال ت تءية بهيؿ  يدلاال ت تءية بهيؿ  يدل

الاػػػاة القكسػػػية: فف ال ػػػدرة ء ػػػ  التكييػػػر ال يػػػد يسػػػتءد الكػػػرد ء ػػػ  الرااػػػة القكسػػػية هػػػتل كيروف الاػػػاة القكسػػػية: فف ال ػػػدرة ء ػػػ  التكييػػػر ال يػػػد يسػػػتءد الكػػػرد ء ػػػ  الرااػػػة القكسػػػية هػػػتل كيروف  -
يػػػػوف لػػػػديهـ ال ػػػػدرة ء ػػػػ  التييػػػػؼ  ػػػػع األاػػػػداث وال ت يػػػػرات  ػػػػف اػػػػولهـ رياػػػػر  ػػػػف يػػػػوف لػػػػديهـ ال ػػػػدرة ء ػػػػ  التييػػػػؼ  ػػػػع األاػػػػداث وال ت يػػػػرات  ػػػػف اػػػػولهـ رياػػػػر  ػػػػف ال يػػػػدوف تال يػػػػدوف ت

 األه تص الذيف ال ياسقوف التكييرلاأله تص الذيف ال ياسقوف التكييرل

ت تف الكػرد التكييػر ال يػد وايتسػتبم ال ػدرة ء ػ  التا يػؿ والت ػويـ والق ػد  ي يػم  ػف التػأار السػريع  ت تف الكػرد التكييػر ال يػد وايتسػتبم ال ػدرة ء ػ  التا يػؿ والت ػويـ والق ػد  ي يػم  ػف التػأار السػريع وا  وا 
  (ل(ل29   2002 :غير ال تي ؿ بأهيتر اآل ريف وآرائهـ )ءبيد وءكتقم، غير ال تي ؿ بأهيتر اآل ريف وآرائهـ )ءبيد وءكتقم، 

 
 أنواع التفكير:أنواع التفكير:

ل تكيير رقواع  تيددة ، وتتكؽ رغ ب ال را ع التربويػة ال ت ااػة ء ػ  و ػود   سػة رقػواع ل تكيير رقواع  تيددة ، وتتكؽ رغ ب ال را ع التربويػة ال ت ااػة ء ػ  و ػود   سػة رقػواع 
  ف التكيير، تقدرج تات التكيير ال ريب وه : ف التكيير، تقدرج تات التكيير ال ريب وه :

 التكيير القت دلالتكيير القت دل لل11

 التكيير اإلبداء  رو ال تبتءدلالتكيير اإلبداء  رو ال تبتءدل لل33

 اؿ ال هي ةلاؿ ال هي ةل لل22

 ات تذ ال رارلات تذ ال رارل لل22

 التكيير هوؽ ال يره لالتكيير هوؽ ال يره ل لل22

 قواع ء   ءدد  ادد  ف  هترات التكيير، الت  ت يزا ءف غيراقواع ء   ءدد  ادد  ف  هترات التكيير، الت  ت يزا ءف غيراويه ؿ يؿ وااد  ف هذا األويه ؿ يؿ وااد  ف هذا األ
 (ل41 ػ  36: 1999)  رواف، 

 ( رق تط التكيير الس ي ة هي ت ي  :( رق تط التكيير الس ي ة هي ت ي  :41 ػ ػ   38: :  1995ويه ؿ ءكتقم )ويه ؿ ءكتقم )
: وهػو االقت ػتؿ  ػف ال ضػتيت ال زئيػة فلػ  ال ضػتيت : وهػو االقت ػتؿ  ػف ال ضػتيت ال زئيػة فلػ  ال ضػتيت    Inductive Thinkingالتكييػر االسػت رائ التكييػر االسػت رائ  لل11

 الي يةلالي يةل

: وهػو تكييػر  قط ػ   يتسػ  ييت ػد ء ػ  االقت ػتؿ : وهػو تكييػر  قط ػ   يتسػ  ييت ػد ء ػ  االقت ػتؿ    Deductive Thinkingالتكيير االسػتدالل التكيير االسػتدالل  لل33
  ف ال ضتيت الي ية فل  ال ضتيت ال زئية ل ف ال ضتيت الي ية فل  ال ضتيت ال زئية ل
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: وهػػػو تكييػػػر ءر ػػ  يسػػػت د م ال ػػػتي ـ هػػػ   يرهػػػة : وهػػػو تكييػػػر ءر ػػ  يسػػػت د م ال ػػػتي ـ هػػػ   يرهػػػة    Relative Thinkingالتكييػػر الربطػػػ التكييػػر الربطػػػ  لل22
 الير تت اليت قة بيف  زيئتت  يطتة لاؿ  سألة ريتضية  تلالير تت اليت قة بيف  زيئتت  يطتة لاؿ  سألة ريتضية  تل

: وهػو تكييػر ت ريبػ  ل  و ػؼ الريتضػ ، فذ ي  ػأ ال ػتي ـ : وهػو تكييػر ت ريبػ  ل  و ػؼ الريتضػ ، فذ ي  ػأ ال ػتي ـ    Test Thinkingالتكييػر التكااػ التكييػر التكااػ  لل22
 فل  رسـ  طط  تيددة ل واوؿ  فل  القتتئج ال رغوبةلفل  رسـ  طط  تيددة ل واوؿ  فل  القتتئج ال رغوبةل

 : وهو ء  ية ت وي ية تادد ب يتيير  تكؽ ء يهتل: وهو ء  ية ت وي ية تادد ب يتيير  تكؽ ء يهتل  Critical Thinkingالتكيير القت د التكيير القت د  لل22

 بلبل: وهو تكيير ت  يق  ل اؿ دوف  يرهة السب: وهو تكيير ت  يق  ل اؿ دوف  يرهة السب  Intuitive Thinkingالتكيير الادس  التكيير الادس   لل44

: ويريز هذا القوع ء ػ  ال يرهػة التػ  : ويريز هذا القوع ء ػ  ال يرهػة التػ    Meta – Cognitive Thinkingالتكيير هوؽ ال يره  التكيير هوؽ ال يره   لل11
 تؤدي فل  ايتستب  يرهة  ديدةلتؤدي فل  ايتستب  يرهة  ديدةل

: وهو  ف القهتطتت وال هترات الي  ية الت  تستءد ال تي ـ : وهو  ف القهتطتت وال هترات الي  ية الت  تستءد ال تي ـ  Visual Thinkingالتكيير الباريالتكيير الباري لل44
درايهػت واكظهػت، درايهػت واكظهػت،ه  الااوؿ ء   ال ي و ػتت وت اي هػت وتكسػيرهت وا  اػـ التيبيػر ءقهػت وءػف رهيػترا اػـ التيبيػر ءقهػت وءػف رهيػترا   ه  الااوؿ ء   ال ي و ػتت وت اي هػت وتكسػيرهت وا 

 ال تاة باريًت ولكظيًتلال تاة باريًت ولكظيًتل
وترب البتااػة بأقػم قظػرًا ل ت ػدـ الهتئػؿ هػ  ال يرهػة الي  يػة والتيقولو يػة، وءػدـ  ػدرة الطتلػب وترب البتااػة بأقػم قظػرًا ل ت ػدـ الهتئػؿ هػ  ال يرهػة الي  يػة والتيقولو يػة، وءػدـ  ػدرة الطتلػب 
اليوـ ء   ت زيف يػؿ ال ي و ػتت ال يطػتة لػم، هػ ف التربيػة ال يتاػرة تسػي  دو ػًت لتي ػيـ الكػرد ييػؼ اليوـ ء   ت زيف يػؿ ال ي و ػتت ال يطػتة لػم، هػ ف التربيػة ال يتاػرة تسػي  دو ػًت لتي ػيـ الكػرد ييػؼ 

تتهػت، اتػ  ي ت ػؾ ال ػدرة ء ػ  الػتي ـ الػذات  ال سػت ر، ورف يسػتطيع تتهػت، اتػ  ي ت ػؾ ال ػدرة ء ػ  الػتي ـ الػذات  ال سػت ر، ورف يسػتطيع يكير، وتضع ذلػؾ هػ  سػ ـ رولوييكير، وتضع ذلػؾ هػ  سػ ـ رولوي
  وايبة الت يرات ال يرهية واال ت تءيةل وايبة الت يرات ال يرهية واال ت تءيةل

ولي  ييوف الطتلب  كيرًا  يدًا  ه ف الضروري تي ي م  هترات التكييػر  ػف  ػرؿ    وءػة ولي  ييوف الطتلب  كيرًا  يدًا  ه ف الضروري تي ي م  هترات التكييػر  ػف  ػرؿ    وءػة 
  ف ال طوات ال رئ ة ل را ة ق وا و درة استييتبمل ف ال طوات ال رئ ة ل را ة ق وا و درة استييتبمل

  Critical Thinking :التفكير الناقدالتفكير الناقد
ييػػػيش اإلقسػػػتف اليػػػوـ ايػػػتة  ضػػػطربة ههقػػػتؾ ال هػػػيرت اليديػػػدة التػػػ  يوا ههػػػت سػػػواج هػػػ  ييػػػيش اإلقسػػػتف اليػػػوـ ايػػػتة  ضػػػطربة ههقػػػتؾ ال هػػػيرت اليديػػػدة التػػػ  يوا ههػػػت سػػػواج هػػػ  
  ت يػػم، رو ء ػػ  سػػط  األرض ب ػػواردا ال اػػدودة، هأاػػب  ء يػػم رف ي ػػؼ هػػ  و ػػم هػػذا التاػػدي،   ت يػػم، رو ء ػػ  سػػط  األرض ب ػػواردا ال اػػدودة، هأاػػب  ء يػػم رف ي ػػؼ هػػ  و ػػم هػػذا التاػػدي، 
ويباث ءف الي وؿ القت دة وال بتيرة لتأت  با وؿ  ديدة،  د ت  ؿ  ف اضطرابم وت كؼ  ػف الاػراع ويباث ءف الي وؿ القت دة وال بتيرة لتأت  با وؿ  ديدة،  د ت  ؿ  ف اضطرابم وت كؼ  ػف الاػراع 

 تقيم وتستءدا ء   تطوير   ت يملتقيم وتستءدا ء   تطوير   ت يملالذي ييالذي يي
ف التكييػػر القت ػػد لػػيس  و ػػودًا بػػتلكطرة ءقػػد اإلقسػػتف، ه هترتػػم  تي  ػػة وتاتػػتج فلػػ   ػػراف  ف التكييػػر القت ػػد لػػيس  و ػػودًا بػػتلكطرة ءقػػد اإلقسػػتف، ه هترتػػم  تي  ػػة وتاتػػتج فلػػ   ػػراف وا  وا 
وتدريب، ههو ال يرتبط ب را ة ء رية  ييقػة، هيػؿ هػرد  قػت  ػتدر ء ػ  ال يػتـ بػم وهػؽ  سػتوب  دراتػم وتدريب، ههو ال يرتبط ب را ة ء رية  ييقػة، هيػؿ هػرد  قػت  ػتدر ء ػ  ال يػتـ بػم وهػؽ  سػتوب  دراتػم 

 الي  ية والاسية وال  ردةلالي  ية والاسية وال  ردةل
 مفيوم التفكير الناقد: مفيوم التفكير الناقد: 

 الكيؿ " ق د " ه  ) لستف اليرب ( ب يق   يز الدراهـ ور رج الزيؼ  قهتالكيؿ " ق د " ه  ) لستف اليرب ( ب يق   يز الدراهـ ور رج الزيؼ  قهتورد ورد 
 (425)ابف  قظور، ب ت :  
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ي ت ورد تيبير " ق د الهير وق ػد القاػر "  هػ  ) ال ي ػـ الوسػيط ( ب يقػ  رظهػر  ػت هيػم  ػف ي ت ورد تيبير " ق د الهير وق ػد القاػر "  هػ  ) ال ي ػـ الوسػيط ( ب يقػ  رظهػر  ػت هيػم  ػف 
 ممءيب رو اسف، والقت د الكق  يتتب ء  م ت ييز الي ؿ الكق :  يدة  ف رديئة، وااياة  ف زيكءيب رو اسف، والقت د الكق  يتتب ء  م ت ييز الي ؿ الكق :  يدة  ف رديئة، وااياة  ف زيك

 ( 982:  1985) ال ي ـ الوسيط،  
ف التكييػػر القت ػػد  كهػػوـ  ريػػب، لػػم ارتبتطػػتت بيػػدد غيػػر  اػػدود  ػػف السػػ ويتت هػػ  ءػػدد  ف التكييػػر القت ػػد  كهػػوـ  ريػػب، لػػم ارتبتطػػتت بيػػدد غيػػر  اػػدود  ػػف السػػ ويتت هػػ  ءػػدد وا  وا 
غير  ادود  ف ال وا ؼ واألوضتع، وهو  تدا ؿ  ع  كتهيـ ر رب يتل قطؽ واػؿ ال هػي ة والػتي ـ غير  ادود  ف ال وا ؼ واألوضتع، وهو  تدا ؿ  ع  كتهيـ ر رب يتل قطؽ واػؿ ال هػي ة والػتي ـ 

 وقظرية ال يرهةلوقظرية ال يرهةل
يتتبػػم )ييػػؼ قكيػػر؟( بػػتل وؿ: " فقػػم يتتبػػم )ييػػؼ قكيػػر؟( بػػتل وؿ: " فقػػم ( ءػػف  ػػوهر التكييػػر القت ػػد هػػ  ( ءػػف  ػػوهر التكييػػر القت ػػد هػػ  Deweyوييبػػر ديػػوب )وييبػػر ديػػوب )

 الت هؿ ه  فءطتج األايتـ وتي ي هت لايف التا ؽ  ف األ ر"لالت هؿ ه  فءطتج األايتـ وتي ي هت لايف التا ؽ  ف األ ر"ل
( ( Mayer,1991وهقػػػتؾ  ػػػف يػػػرب بػػػأف التكييػػػر القت ػػػد ي تبػػػؿ التكييػػػر ال  ػػػرد ءقػػػد بيت يػػػم )وهقػػػتؾ  ػػػف يػػػرب بػػػأف التكييػػػر القت ػػػد ي تبػػػؿ التكييػػػر ال  ػػػرد ءقػػػد بيت يػػػم )

 ويتألؼ  ف اراة  يوقتت ه :ويتألؼ  ف اراة  يوقتت ه :
 ايتغة التي ي تت باذرلايتغة التي ي تت باذرل -
 القظر والتكير ه  االات تالت والبدائؿلالقظر والتكير ه  االات تالت والبدائؿل -

 ؽ الايـ ء   الها رو ال و ؼ لايف تواهر  ي و تت وردلة يتهيملؽ الايـ ء   الها رو ال و ؼ لايف تواهر  ي و تت وردلة يتهيملتي يتي ي -

 ( 2006: 13  )  ؿ واليتق ،
ذا ر يقت فل  الي  ة اإلق  يزية  ذا ر يقت فل  الي  ة اإلق  يزية وا    criticusق د رقهت  هت ة  ف األاؿ الرتيقػ  ق د رقهت  هت ة  ف األاؿ الرتيقػ     criticalوا 

 األايتـلاألايتـل  رروالذي ييق  ببستطة ال درة ء   الت ييز رو فاداوالذي ييق  ببستطة ال درة ء   الت ييز رو فادا
اليوقتقيػػػة القظػػػرة الت  يديػػػة ال دي ػػػة ل تكييػػػر التػػػ  ررسػػػ  اليوقتقيػػػة القظػػػرة الت  يديػػػة ال دي ػػػة ل تكييػػػر التػػػ  ررسػػػ  و ػػػد يكسػػػر ال ػػػدلوؿ ال  ػػػوي ل ي  ػػػة و ػػػد يكسػػػر ال ػػػدلوؿ ال  ػػػوي ل ي  ػػػة 

  واءدهت وتبقتهت الكرسكة الاراة س راط ورهرطوف وررسطول واءدهت وتبقتهت الكرسكة الاراة س راط ورهرطوف وررسطول
وتت  ص ت ؾ الكيرة ه  رف  هترات التا يػؿ والايػـ وال  تدلػة يتهيػة ل واػوؿ فلػ  الا ي ػة، وتت  ص ت ؾ الكيرة ه  رف  هترات التا يػؿ والايػـ وال  تدلػة يتهيػة ل واػوؿ فلػ  الا ي ػة، 

 ة الت  يدية ل تكييرلة الت  يدية ل تكييرلو د ييوف  كهوـ التكيير القت د ه  األدب التربوي  تأارًا بهذا القظر و د ييوف  كهوـ التكيير القت د ه  األدب التربوي  تأارًا بهذا القظر 
(ء ػػ  ذلػػؾ بػػتل وؿ : " فف  هػػترات التا يػػؿ والايػػـ (ء ػػ  ذلػػؾ بػػتل وؿ : " فف  هػػترات التا يػػؿ والايػػـ    De Bono,1994ويي ػػؽ ديبوقػػو )ويي ػػؽ ديبوقػػو )

وال  تدلة  ه ة ه  ء  ية التكيير رو التكيير القت د، وليقهت ليست يتهية ه  اػد ذاتهػت الهت ترهػت فلػ  وال  تدلة  ه ة ه  ء  ية التكيير رو التكيير القت د، وليقهت ليست يتهية ه  اػد ذاتهػت الهت ترهػت فلػ  
 توليدية، والتا ي ية "لتوليدية، والتا ي ية "لءقتار ه  غتية األه ية  اؿ:  واقب التكيير اإلقتت ية، واإلبداءية، والءقتار ه  غتية األه ية  اؿ:  واقب التكيير اإلقتت ية، واإلبداءية، وال

وليس   يقًت الت دـ ه    تالت الي وـ والتيقولو يت ب  رد الواػوؿ فلػ  الا ي ػة ءػف طريػؽ وليس   يقًت الت دـ ه    تالت الي وـ والتيقولو يت ب  رد الواػوؿ فلػ  الا ي ػة ءػف طريػؽ 
ق د  دب ااة الكرضية، رو ال ي و ة ال تئ ة، ليف ال بد  ف استي تؿ ال ه ػة بتالقت ػتؿ فلػ   را ػة ق د  دب ااة الكرضية، رو ال ي و ة ال تئ ة، ليف ال بد  ف استي تؿ ال ه ػة بتالقت ػتؿ فلػ   را ػة 

تل ػة ال و ػؼ، رواػؿ ال هػي ة  تل ػة ال و ػؼ، رواػؿ ال هػي ة  ر رب تيػوف رياػر ره يػة، بتوليػد هرضػيتت  ديػدة، ورهيػتر فبداءيػة ل ير رب تيػوف رياػر ره يػة، بتوليػد هرضػيتت  ديػدة، ورهيػتر فبداءيػة ل ي
 (ل(ل  60: :   1999)  رواف، )  رواف، 

ف التكيير القت د هو ء  ية هاص ل  ػتدة سػواج يتقػت لكظيػة رو غيػر لكظيػة، وت يػيـ األدلػة  ف التكيير القت د هو ء  ية هاص ل  ػتدة سػواج يتقػت لكظيػة رو غيػر لكظيػة، وت يػيـ األدلػة وا  وا 
والبػػراهيف، و  ترقػػػة ال ضػػػية  وضػػوع ال قت هػػػة، اػػػـ الواػػوؿ فلػػػ  فاػػػدار ايػػـ هػػػ  ضػػػوج الكاػػػص والبػػراهيف، و  ترقػػػة ال ضػػػية  وضػػوع ال قت هػػػة، اػػػـ الواػػوؿ فلػػػ  فاػػػدار ايػػـ هػػػ  ضػػػوج الكاػػػص 

 والت ييـ وال  ترقة والت دير الااي  ل  ضتيتلوالت ييـ وال  ترقة والت دير الااي  ل  ضتيتل
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يذلؾ التكيير القت ػد هػو  ػقهج هػ  التكييػر يت يػز بػتلارص والاػذر هػ  االسػتقتتج، ويرتيػز يذلؾ التكيير القت ػد هػو  ػقهج هػ  التكييػر يت يػز بػتلارص والاػذر هػ  االسػتقتتج، ويرتيػز و و 
ال ػػػقهج هػػػ  التكييػػػر القت ػػػد ء ػػػ  األدلػػػة ال قتسػػػبة، ورهػػػض ال راهػػػتت و بػػػوؿ ءر ػػػة السػػػبب والقتي ػػػة ال ػػػقهج هػػػ  التكييػػػر القت ػػػد ء ػػػ  األدلػػػة ال قتسػػػبة، ورهػػػض ال راهػػػتت و بػػػوؿ ءر ػػػة السػػػبب والقتي ػػػة 

 (ل(ل240: :   2002) اطك ،) اطك ،
ف التكيير القت د  ف ريار رهيتؿ التكيير ال ريب استاواذا ء   اهت تـ ا ف التكيير القت د  ف ريار رهيتؿ التكيير ال ريب استاواذا ء   اهت تـ اوا  لبتاايف وال كيريف لبتاايف وال كيريف وا 

ف تيبيػر " التكييػر القت ػ ف تيبيػر " التكييػر القت ػالتربوييف الذيف ءرهوا بيتتبتتهـ هػ    ػتؿ التكييػر، وا  "  ػف رياػر التيبيػرات "  ػف رياػر التيبيػرات   ددالتربوييف الذيف ءرهوا بيتتبتتهـ هػ    ػتؿ التكييػر، وا 
الت   د يستج استي تلهت  ف  بؿ اليايريف ه  واؼ ء  يتت التكيير و هتراتم، وهػ  الوا ػع يسػت دـ الت   د يستج استي تلهت  ف  بؿ اليايريف ه  واؼ ء  يتت التكيير و هتراتم، وهػ  الوا ػع يسػت دـ 

يػوب واأل طػتج، الهػؾ هػ  يػؿ هػ ج، يػوب واأل طػتج، الهػؾ هػ  يػؿ هػ ج، التيبير ل داللة ء    يتف ءديػدة  ػف ره هػت: اليهػؼ ءػف اليالتيبير ل داللة ء    يتف ءديػدة  ػف ره هػت: اليهػؼ ءػف الي
التكييػػر التا ي ػػ ، التكييػػر التػػأ   ، اػػؿ ال هػػي ة، يػػؿ  هػػترات التكييػػر الي يػػت، والتيػػرؼ ء ػػ  رو ػػم التكييػػر التا ي ػػ ، التكييػػر التػػأ   ، اػػؿ ال هػػي ة، يػػؿ  هػػترات التكييػػر الي يػػت، والتيػػرؼ ء ػػ  رو ػػم 

 (ل(ل 2006 : 14التايز والتقت ض وءدـ االتستؽ )  ؿ واليتق ،التايز والتقت ض وءدـ االتستؽ )  ؿ واليتق ،
ؼ ؼ وهقتؾ ءدد يبير  ف تيريكتت التكيير القت د وردت ه  األدب القكس  والتربوي، ول د ا ت ػوهقتؾ ءدد يبير  ف تيريكتت التكيير القت د وردت ه  األدب القكس  والتربوي، ول د ا ت ػ

هيهػػت  كهػػـو التكييػػر القت ػػد بػػت ترؼ  قاػػ  ورسػػ وب الدراسػػة، ه ػػد ريػػز السػػييولو يوف هػػ  دراسػػتهـ هيهػػت  كهػػـو التكييػػر القت ػػد بػػت ترؼ  قاػػ  ورسػػ وب الدراسػػة، ه ػػد ريػػز السػػييولو يوف هػػ  دراسػػتهـ 
ل تكيير القت د ء   رقم: ء  ية رو  ػدرات ء  يػة، هػ  اػيف ريػز التربويػوف هػ  قظػرتهـ ل تكييػر القت ػد ل تكيير القت د ء   رقم: ء  ية رو  ػدرات ء  يػة، هػ  اػيف ريػز التربويػوف هػ  قظػرتهـ ل تكييػر القت ػد 

 للء   اءتبترا    وءة  هترات ي يف بتلتدريب وال  ترسة رف تيتسب وتق   لدب الطربء   اءتبترا    وءة  هترات ي يف بتلتدريب وال  ترسة رف تيتسب وتق   لدب الطرب
هييرهػػم التربويػػوف بأقػػم: ءبػػترة ءػػف ال ػػدرة ء ػػ  ت يػػيـ ال ي و ػػتت، وهاػػص اآلراج  ػػع األ ػػذ هييرهػػم التربويػػوف بأقػػم: ءبػػترة ءػػف ال ػػدرة ء ػػ  ت يػػيـ ال ي و ػػتت، وهاػػص اآلراج  ػػع األ ػػذ 

 ( ( 2000 : 305 بتالءتبتر و هتت القظر ال  ت كة اوؿ ال وضوع  يد الباث )السرور ، بتالءتبتر و هتت القظر ال  ت كة اوؿ ال وضوع  يد الباث )السرور ، 
 

( رف التكيير القت د ءبترة ءف    وءة  ف  هترات التكيير ( رف التكيير القت د ءبترة ءف    وءة  ف  هترات التكيير 351::1983ويذير )ربو اطب ،ويذير )ربو اطب ،
 بػػتدئ ال قطػػؽ، وهػػو ء  يػػة ت وي يػػة يت اػػؿ هيهػػت ال تقػػب الاتسػػـ وال تػػت   هػػ   بػػتدئ ال قطػػؽ، وهػػو ء  يػػة ت وي يػػة يت اػػؿ هيهػػت ال تقػػب الاتسػػـ وال تػػت   هػػ  ال قط ػػ ، و يرهػػة بال قط ػػ ، و يرهػػة ب

 ء  ية التكيير، وه   تت ة لي  يتت الذايرة والكهـ واالستقتتجلء  ية التكيير، وه   تت ة لي  يتت الذايرة والكهـ واالستقتتجل
والتكيير القت د ءبترة ءف ء  ية تتبق   رارات ورايتـ  تئ ة ء ػ  رسػس  وضػوءية تتكػؽ  ػع والتكيير القت د ءبترة ءف ء  ية تتبق   رارات ورايتـ  تئ ة ء ػ  رسػس  وضػوءية تتكػؽ  ػع 

  بييػػدًا ءػػف التايػػز وال ػػؤارات ال تر يػػة التػػ    بييػػدًا ءػػف التايػػز وال ػػؤارات ال تر يػػة التػػ  الو ػػتئع ال راظػػة والتػػ  يػػتـ  قت هػػتهت بأسػػ وب ء  ػػالو ػػتئع ال راظػػة والتػػ  يػػتـ  قت هػػتهت بأسػػ وب ء  ػػ
 تكسر ت ؾ الو تئع، رو ت قبهت الد ة، رو تيرضهت فل  تد ؿ  ات ؿ ليوا ؿ الذاتيةلتكسر ت ؾ الو تئع، رو ت قبهت الد ة، رو تيرضهت فل  تد ؿ  ات ؿ ليوا ؿ الذاتيةل

 (46 :  1989)ءكتقة، 
( بأقم تكيير تأ     ي وؿ يريز ء ػ   ػت ييت ػد بػم الكػرد، ( بأقم تكيير تأ     ي وؿ يريز ء ػ   ػت ييت ػد بػم الكػرد، 45 : : 2001 ي ت تيرهم ) طت   ،ي ت تيرهم ) طت   ،

درات ءػػف  هػػترة الت ييػػز بػػيف الكرضػػيتت، والتي ي ػػتت درات ءػػف  هػػترة الت ييػػز بػػيف الكرضػػيتت، والتي ي ػػتت رو  ػػت ي ػػـو بأدائػػم ويتضػػ ف  تب يػػتت، و ػػرو  ػػت ي ػػـو بأدائػػم ويتضػػ ف  تب يػػتت، و ػػ
 وبيف الا تئؽ،  واإلدءتجات، وبيف ال ي و تت ال ق اة، وال ي و تت غير ال ق اةلوبيف الا تئؽ،  واإلدءتجات، وبيف ال ي و تت ال ق اة، وال ي و تت غير ال ق اةل

( التكييػر القت ػد بأقػم  هػترات ء  يػة تهػتـ بتطػوير  ايػتت، و يػتيير ( التكييػر القت ػد بأقػم  هػترات ء  يػة تهػتـ بتطػوير  ايػتت، و يػتيير   Bayerوياؼ بتير )وياؼ بتير )
هػ  ضػوج هػذا ال ايػتت وال ػدرة ء ػ  هػ  ضػوج هػذا ال ايػتت وال ػدرة ء ػ  وتطبيؽ هذا ال ايتت، وق د ال وا ػؼ، وال ي و ػتت، وال بػرات وتطبيؽ هذا ال ايتت، وق د ال وا ػؼ، وال ي و ػتت، وال بػرات 

ال ػػدؿ وهاػػص الير ػػتت ال قط يػػة ل تواػػؿ فلػػ  اسػػتقتت تت اػػتئبة، ي ػػت رقػػم يهػػ ؿ  يػػواًل وربيػػتدًا ال ػػدؿ وهاػػص الير ػػتت ال قط يػػة ل تواػػؿ فلػػ  اسػػتقتت تت اػػتئبة، ي ػػت رقػػم يهػػ ؿ  يػػواًل وربيػػتدًا 
 (( 55 ::  2002و داقية  ف ره هت الرغبة ه  ال يرهة والتكت  الي    وههـ و هتت القظرل) اطك  ،و داقية  ف ره هت الرغبة ه  ال يرهة والتكت  الي    وههـ و هتت القظرل) اطك  ،
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 ريػػػػب،  ايػػػػـو ب واءػػػػد  ريػػػػب،  ايػػػػـو ب واءػػػػد   ( التكييػػػػر القت ػػػػد بأقػػػػم قهػػػػتط ء  ػػػػ ( التكييػػػػر القت ػػػػد بأقػػػػم قهػػػػتط ء  ػػػػ 56::1999وييػػػػرؼ ) ػػػػرواف ،وييػػػػرؼ ) ػػػػرواف ،
ال قطؽ واالستدالؿ، وي ػود فلػ  قتػتئج ي يػف التقبػؤ بهػت، وغتيتػم التا ػؽ  ػف الهػا وت يي ػم بتالسػتقتد ال قطؽ واالستدالؿ، وي ػود فلػ  قتػتئج ي يػف التقبػؤ بهػت، وغتيتػم التا ػؽ  ػف الهػا وت يي ػم بتالسػتقتد 
فل   يتيير، رو  ايتت   بولة، ويتألؼ  ػف    وءػة  هػترات ي يققػت اسػت دا هت باػورة  قكػردة، رو فل   يتيير، رو  ايتت   بولة، ويتألؼ  ػف    وءػة  هػترات ي يققػت اسػت دا هت باػورة  قكػردة، رو 

 االستقبتط، و هترات الت ييـلاالستقبتط، و هترات الت ييـل  ت يم، تاقؼ ض ف ارث هئتت ه :  هترات االست راج، و هترات   ت يم، تاقؼ ض ف ارث هئتت ه :  هترات االست راج، و هترات 
وييق  هذا رف التكيير القت د ب اتبػة تا يػؿ د يػؽ و وضػوء  ألي فدءػتج، رو  اػدر، رو اءت ػتد وييق  هذا رف التكيير القت د ب اتبػة تا يػؿ د يػؽ و وضػوء  ألي فدءػتج، رو  اػدر، رو اءت ػتد 

 ل ايـ ء    دب ااتم و ي تملل ايـ ء    دب ااتم و ي تمل
ري رف التكييػػػر القت ػػػد، ييقػػػ  ءػػػتدة اال تقػػػتع ءػػػف فاػػػدار األايػػػتـ فال ءقػػػد فيت ػػػتؿ األدلػػػة، ري رف التكييػػػر القت ػػػد، ييقػػػ  ءػػػتدة اال تقػػػتع ءػػػف فاػػػدار األايػػػتـ فال ءقػػػد فيت ػػػتؿ األدلػػػة، 

اله اػػ  رو التايػػز لو هػػة قظػػر بييقهػػت، و ػػف اله اػػ  رو التايػػز لو هػػة قظػػر بييقهػػت، و ػػف   وءػػدـ فاػػدار األايػػتـ ء ػػ  رسػػتس  ػػف ال يػػؿوءػػدـ فاػػدار األايػػتـ ء ػػ  رسػػتس  ػػف ال يػػؿ
( ه ف التكيير القت د هو ال درة ء   ء  ية فادار ايـ وهؽ  يتيير ( ه ف التكيير القت د هو ال درة ء   ء  ية فادار ايـ وهؽ  يتيير    Bloomو هة قظر ب وـ )و هة قظر ب وـ )
 (ل(ل372 : :   2005 اددة ) فبراهيـ،  اددة ) فبراهيـ، 

 

ورغػػـ اال ترهػػتت الواضػػاة هػػ   كهػػـو التكييػػر القت ػػد فال رقػػم يو ػػد بيقهػػت  واسػػـ  هػػترية، وهػػ  ورغػػـ اال ترهػػتت الواضػػاة هػػ   كهػػـو التكييػػر القت ػػد فال رقػػم يو ػػد بيقهػػت  واسػػـ  هػػترية، وهػػ  
 يتآلت :يتآلت :
اػػؿ ال هػػي ة، ولػػيس   ػػرد تػػذير رو اسػػتدءتج اػػؿ ال هػػي ة، ولػػيس   ػػرد تػػذير رو اسػػتدءتج   ووالقت ػػد لػػيس  رادهػػًت الت ػػتذ ال ػػرار رالقت ػػد لػػيس  رادهػػًت الت ػػتذ ال ػػرار ر  التكييػػرالتكييػػر -

 لبيض ال ي و تت، وليس  رهوقًت ب تبتع فستراتي ية  قظ ة ل يتل ة ال و ؼللبيض ال ي و تت، وليس  رهوقًت ب تبتع فستراتي ية  قظ ة ل يتل ة ال و ؼل
 التكيير القت د يست ـز فادار ايـ  ف  تقب الكرد الذي ي ترسملالتكيير القت د يست ـز فادار ايـ  ف  تقب الكرد الذي ي ترسمل -

 ؽ واالستدالؿلؽ واالستدالؿلالتكيير القت د ياتتج فل   هترة ه  است داـ  واءد ال قطالتكيير القت د ياتتج فل   هترة ه  است داـ  واءد ال قط -

التكيير القت ػد يقطػوي ء ػ     وءػة  ػف  هػترات التكييػر التػ  ي يػف تي  هػت والتػدرب ء يهػت التكيير القت ػد يقطػوي ء ػ     وءػة  ػف  هػترات التكييػر التػ  ي يػف تي  هػت والتػدرب ء يهػت  -
 وا  تدتهتلوا  تدتهتل

يتضػػ ف التكييػػر القت ػػد ءػػددًا  ػػف السػػ تت التػػ  ي ػػب تواهرهػػت هػػ  الكػػرد القت ػػد، والتػػ  ت اػػؿ يتضػػ ف التكييػػر القت ػػد ءػػددًا  ػػف السػػ تت التػػ  ي ػػب تواهرهػػت هػػ  الكػػرد القت ػػد، والتػػ  ت اػػؿ  -
 (ل(ل  183: : 2005 بدورهت االت تهتت الت  تهيؿ فادب  يوقتتم ) ال  ي  ، بدورهت االت تهتت الت  تهيؿ فادب  يوقتتم ) ال  ي  ، 

البتااة بأف التكيير القت د هو راد رهـ  يزات التكييػر الي  ػ ، ألقػم يهػيؿ  ػزجًا  ه ػًت البتااة بأف التكيير القت د هو راد رهـ  يزات التكييػر الي  ػ ، ألقػم يهػيؿ  ػزجًا  ه ػًت   وتربوترب
 ػػف يػػؿ ء  يػػة هػػ  س سػػ ة الي  يػػتت التػػ  يتضػػ قهت، والتػػ  تبػػدر ب اتولػػة ههػػـ الظػػتهرة ال تئ ػػة  ػػف يػػؿ ء  يػػة هػػ  س سػػ ة الي  يػػتت التػػ  يتضػػ قهت، والتػػ  تبػػدر ب اتولػػة ههػػـ الظػػتهرة ال تئ ػػة 
وتكسػػػيرهت وت يػػػيـ  ػػػت تػػػـ التواػػػؿ فليػػػة وه ػػػت لودلػػػة الت ريبيػػػة التػػػ    يػػػت بييػػػدًا ءػػػف التايػػػزات وتكسػػػيرهت وت يػػػيـ  ػػػت تػػػـ التواػػػؿ فليػػػة وه ػػػت لودلػػػة الت ريبيػػػة التػػػ    يػػػت بييػػػدًا ءػػػف التايػػػزات 

 يةليةلاله االه ا
وبقتًج ء يم ي يققت ال وؿ: بأقم  ف الايوبة وضع تيريؼ  ادد ل تكيير القت ػد، ايػث ييرهػم وبقتًج ء يم ي يققت ال وؿ: بأقم  ف الايوبة وضع تيريؼ  ادد ل تكيير القت ػد، ايػث ييرهػم 
البيض بأقػم  ػقهج هػ  التكييػر، وييرهػم الػبيض اآل ػر بأقػم ءبػترة ءػف    وءػة  ػف ال هػترات، البيض بأقػم  ػقهج هػ  التكييػر، وييرهػم الػبيض اآل ػر بأقػم ءبػترة ءػف    وءػة  ػف ال هػترات، 

 ويذهب البيض اآل ر فل  رقم ءبترة ءف ء  يتت ء  يةلويذهب البيض اآل ر فل  رقم ءبترة ءف ء  يتت ء  يةل
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 مكونات التفكير الناقد :مكونات التفكير الناقد :
 (  يوقتت ل تكيير القت د وال يتـ فال بهت   ييًت وه :(  يوقتت ل تكيير القت د وال يتـ فال بهت   ييًت وه :67::2007،،يذير )الهته  يذير )الهته  

: وهػػػ   ػػػت ال ييرهػػػم الكػػػرد وييت ػػػدا وهػػػذا ال تءػػػدة ضػػػرورية إلاػػػداث : وهػػػ   ػػػت ال ييرهػػػم الكػػػرد وييت ػػػدا وهػػػذا ال تءػػػدة ضػػػرورية إلاػػػداث القاعـــدة المعرفيـــةالقاعـــدة المعرفيـــة لل11
 الهيور بتلتقت ضلالهيور بتلتقت ضل

 : وه  ال ايرات الت  تستاير اإلاستس بتلتقت ضل: وه  ال ايرات الت  تستاير اإلاستس بتلتقت ضلاألحداث الخارجيةاألحداث الخارجية لل33

ست دهت الكرد  ف ال تءدة ال يرهيػة، ست دهت الكرد  ف ال تءدة ال يرهيػة، :  وه  الاب ة اله اية الت  ا:  وه  الاب ة اله اية الت  االنظرية الشخصيةالنظرية الشخصية لل22
بايث تيوف طتبيًت   يػزًا لم)و هػة قظػر ه اػية( ورف القظريػة اله اػية هػ  اإلطػتر بايث تيوف طتبيًت   يػزًا لم)و هػة قظػر ه اػية( ورف القظريػة اله اػية هػ  اإلطػتر 
الػػػػذي ت ػػػػري هػػػػ  ضػػػػوئم  اتولػػػػة تكسػػػػير األاػػػػداث ال تر يػػػػة هيقػػػػتج الهػػػػيور بتلتبتءػػػػد الػػػػذي ت ػػػػري هػػػػ  ضػػػػوئم  اتولػػػػة تكسػػػػير األاػػػػداث ال تر يػػػػة هيقػػػػتج الهػػػػيور بتلتبتءػػػػد 

 والتقت ض  ف ءدـ الهيور بهتلوالتقت ض  ف ءدـ الهيور بهتل

ــاقض لل22 ــاقضحــل التن د، فذ يسػػي  الكػػرد فلػػ  اػػؿ د، فذ يسػػي  الكػػرد فلػػ  اػػؿ : وتضػػـ يتهػػة ال واقػػب ال يوقػػة ل تكييػػر القت ػػ: وتضػػـ يتهػػة ال واقػػب ال يوقػػة ل تكييػػر القت ػػحــل التن
 للدده  بقية التكيير القت ه  بقية التكيير القت التقت ض ب طوات  تيددة، وتيتبر األستس التقت ض ب طوات  تيددة، وتيتبر األستس 

 أشكال التفكير الناقد:أشكال التفكير الناقد:
 رورد  ذو تف وءبيدات   سة رق تط ل تكيير القت د وه :رورد  ذو تف وءبيدات   سة رق تط ل تكيير القت د وه :

  Active Thinkingالتفكير النشط :التفكير النشط :1- 
اػػث ءػػف  ي و ػػتت اػػث ءػػف  ي و ػػتت وهػػو هػػيؿ  ػػف التكييػػر التا ي ػػ  ال قط ػػ  ال بتهػػر، يايػػر رسػػئ ة هت ػػة تبوهػػو هػػيؿ  ػػف التكييػػر التا ي ػػ  ال قط ػػ  ال بتهػػر، يايػػر رسػػئ ة هت ػػة تب

 وا تئؽ ويا ؿ األوضتع ل واوؿ فل  ) ت وراج الكيرة(لوا تئؽ ويا ؿ األوضتع ل واوؿ فل  ) ت وراج الكيرة(ل
 Strategic Thinking: : التفكير االستراتيجيالتفكير االستراتيجي2-

وهو هيؿ تكيير  ست ب   تقبؤي يضع اهتراضتت، ويا ـ سػيقتريوهتت  تو يػة ل تيت ػؿ  ػع وهو هيؿ تكيير  ست ب   تقبؤي يضع اهتراضتت، ويا ـ سػيقتريوهتت  تو يػة ل تيت ػؿ  ػع 
  ت يرات  ست ب ية:  تذا يادث،  تذا ي يف رف تقتج فذا ادثل ت يرات  ست ب ية:  تذا يادث،  تذا ي يف رف تقتج فذا ادثل

 Systematic Thinkingي: ي: التفكير النظامالتفكير النظام  3-

وهيػػػم ي  ػػػأ ال كيػػػر لتا يػػػؿ اليوا ػػػؿ ال ػػػؤارة هػػػ  ال هػػػي ة رو ال و ػػػؼ، ويت يػػػز قظػػػر ال كيػػػر وهيػػػم ي  ػػػأ ال كيػػػر لتا يػػػؿ اليوا ػػػؿ ال ػػػؤارة هػػػ  ال هػػػي ة رو ال و ػػػؼ، ويت يػػػز قظػػػر ال كيػػػر 
ل  و ؼ، رو ال هي ة بقظرة ي ية تباث ه  الير تت، واليوا ػؿ ال تهػتبية ويهػتـ ال كيػر هيػم بتلباػث ل  و ؼ، رو ال هي ة بقظرة ي ية تباث ه  الير تت، واليوا ػؿ ال تهػتبية ويهػتـ ال كيػر هيػم بتلباػث 

 ه   ت   ؼ ال يطيتت الاتلية ليرب الاورة الي يةله   ت   ؼ ال يطيتت الاتلية ليرب الاورة الي يةل

 Quantum Thinkingي: ي: التفكير الكمالتفكير الكم4- 
وييق  التكيير الذي يتي  الواوؿ فل  ال ديد غيػر ال تو ػع، وهػو ي ػـو ء ػ  هيػرة رف هقػتؾ وييق  التكيير الذي يتي  الواوؿ فل  ال ديد غيػر ال تو ػع، وهػو ي ػـو ء ػ  هيػرة رف هقػتؾ 
دائ ػًت  يو ػد اػؿ آ ػػر وا ي ػة ر ػرب، و ػد رهػػترت  يرالػد قػتدلر وهػوزو هقيقػػو هػ  ف ػراج يتػػتب دائ ػًت  يو ػد اػؿ آ ػػر وا ي ػة ر ػرب، و ػد رهػػترت  يرالػد قػتدلر وهػوزو هقيقػػو هػ  ف ػراج يتػػتب 

وييت ػد التكييػر وييت ػد التكييػر   بيقواف التكيير اال ترا   " ل تذا ي ب ء يقت رف قيتبر سب قت ه  اؿ ال هػيرت"بيقواف التكيير اال ترا   " ل تذا ي ب ء يقت رف قيتبر سب قت ه  اؿ ال هػيرت"
 اال ترا   ء   سبية  بتدئ رستسية ه :اال ترا   ء   سبية  بتدئ رستسية ه :
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ال اػػدود ل بيتقػػتت، ال اػػدود ل بيتقػػتت،   عع، و بػػدر ال  ػػ، و بػػدر ال  ػػــ، و بػػدر الاػػؿ التػػتل ، و بػػدر الػػقظ، و بػػدر الاػػؿ التػػتل ، و بػػدر الػػقظضض بػػدر التكػػرد، و بػػدر الكػػر  بػػدر التكػػرد، و بػػدر الكػػر 
 البهر، و بدر تو يت التاسيفلالبهر، و بدر تو يت التاسيفل  ــو بدر تقظيو بدر تقظي

 Emotional Thinking: : التفكير العاطفيالتفكير العاطفي  5-

لويتت ه  اؿ ال هيرت، وبتلتػتل  التاكػز  قاػو اػؿ لويتت ه  اؿ ال هيرت، وبتلتػتل  التاكػز  قاػو اػؿ وهو تكيير يستقد فل   هتءر وتقظيـ األو وهو تكيير يستقد فل   هتءر وتقظيـ األو 
ال هػػيرت واػػواًل قاػػو الاػػؿ، ويسػػتطيع ال كيػػر  ػػف  ػػرؿ التكييػػر اليػػتطك  التواػػؿ فلػػ  ا ػػتئؽ ال هػػيرت واػػواًل قاػػو الاػػؿ، ويسػػتطيع ال كيػػر  ػػف  ػػرؿ التكييػػر اليػػتطك  التواػػؿ فلػػ  ا ػػتئؽ 

 (ل(ل 166-165: :  2006 يي ز ءقهت التكيير ال قط  ) ا ود ،يي ز ءقهت التكيير ال قط  ) ا ود ،

 األىمية التربوية لمتفكير الناقد:األىمية التربوية لمتفكير الناقد:
ق ػػتح  ت يػػز هػػ   واقػػب الايػػتة ال تيػػددة ق ػػتح  ت يػػز هػػ   واقػػب الايػػتة ال تيػػددة فف  ػػف رهػػـ  تط بػػتت الايػػتة ال يتاػػرة، ولتا يػػؽ فف  ػػف رهػػـ  تط بػػتت الايػػتة ال يتاػػرة، ولتا يػػؽ 

ال قػػتا  ال ػػدرة ء ػػ  تق يػػة  التكييػػر القت ػػد لػػدب الكػػرد ، وتتضػػ  األه يػػة التربويػػة ل تكييػػر القت ػػد هػػ  ال قػػتا  ال ػػدرة ء ػػ  تق يػػة  التكييػػر القت ػػد لػػدب الكػػرد ، وتتضػػ  األه يػػة التربويػػة ل تكييػػر القت ػػد هػػ  
 ( والت  ره هت : ( والت  ره هت :   223  2003:ق تط ءديدة ذيرهت  )الوسي  ،ق تط ءديدة ذيرهت  )الوسي  ،

و ػتت القتت ػة و ػتت القتت ػة فف التكييػر القت ػد  ػف رهػـ رق ػتط التكييػر التػ  تسػتءد الكػرد ء ػ  ق ػد ال ي فف التكييػر القت ػد  ػف رهػـ رق ػتط التكييػر التػ  تسػتءد الكػرد ء ػ  ق ػد ال ي   -رر
ءػػف االقك ػػتر ال يرهػػ ، والت ػػدـ الي  ػػ  الهتئػػؿ، اػػـ الواػػوؿ فلػػ  ال ي و ػػتت الاػػاياة، وتوظيكهػػت ءػػف االقك ػػتر ال يرهػػ ، والت ػػدـ الي  ػػ  الهتئػػؿ، اػػـ الواػػوؿ فلػػ  ال ي و ػػتت الاػػاياة، وتوظيكهػػت 

 لتا يؽ رهداهم ورهدؼ ال  ت عللتا يؽ رهداهم ورهدؼ ال  ت عل
تق ية التكيير القت ػد ضػرورة تربويػة إلءػداد األهػراد الػذيف لػديهـ ال ػدرة ء ػ  ق ػد األهيػتر تق ية التكيير القت ػد ضػرورة تربويػة إلءػداد األهػراد الػذيف لػديهـ ال ػدرة ء ػ  ق ػد األهيػتر   -بب

ع هػػذا األهيػػتر والا ػػوؿ ل  قطػػؽ، لػػذلؾ بقػػ  التكييػػر ع هػػذا األهيػػتر والا ػػوؿ ل  قطػػؽ، لػػذلؾ بقػػ  التكييػػر القتت ػػة، والا ػػوؿ ال  تراػػة ل  هػػيرت، وا  ضػػتالقتت ػػة، والا ػػوؿ ال  تراػػة ل  هػػيرت، وا  ضػػت
 القت د ء   رستس ه سك لالقت د ء   رستس ه سك ل

تق يػػة التكييػػر القت ػػد ضػػرورة تربويػػة إلءػػداد األهػػراد الػػذيف ي يػػقهـ تا يػػؿ ال وضػػوءتت تق يػػة التكييػػر القت ػػد ضػػرورة تربويػػة إلءػػداد األهػػراد الػػذيف ي يػػقهـ تا يػػؿ ال وضػػوءتت   –تت  
 ال تاة ب قت هة  ت، دليًر د ي ًت فل  استقتتج س يـلال تاة ب قت هة  ت، دليًر د ي ًت فل  استقتتج س يـل

لذيف لديهـ ال درة ء ػ   سػتيرة الت ػدـ لذيف لديهـ ال درة ء ػ   سػتيرة الت ػدـ تق ية التكيير القت د ضرورة تربوية إلءداد األهراد اتق ية التكيير القت د ضرورة تربوية إلءداد األهراد ا  -ثث
 الي    و تتبيتم ه    يع ال  تالت دوف تو ؼلالي    و تتبيتم ه    يع ال  تالت دوف تو ؼل

تق ية التكيير القت د ضرورة تربويػة لا تيػة ء ػوؿ األهػراد  ػف التػأايرات الا تهيػة الضػترة، تق ية التكيير القت د ضرورة تربويػة لا تيػة ء ػوؿ األهػراد  ػف التػأايرات الا تهيػة الضػترة،   -جج
 وال قتهرة ه  ال  ت يتت، والت  يتيرضوف لهت ه  ايتتهـلوال قتهرة ه  ال  ت يتت، والت  يتيرضوف لهت ه  ايتتهـل

قم ييسب رهراد ال  ت ع القظػرة الي  يػة القت ػدة التػ  قم ييسب رهراد ال  ت ع القظػرة الي  يػة القت ػدة التػ  فف ل تكيير القت د ضرورة تربوية، ألفف ل تكيير القت د ضرورة تربوية، أل    -حح
تيتبر  ف ال تط بػتت الرز ػة ل ايػتة هػ  ءاػر اليول ػة، الػذي يتسػـ بياػرة التيػترات الكيريػة والا تهيػة تيتبر  ف ال تط بػتت الرز ػة ل ايػتة هػ  ءاػر اليول ػة، الػذي يتسػـ بياػرة التيػترات الكيريػة والا تهيػة 

 ال تقت ضةلال تقت ضةل
تق يػػػة التكييػػػر القت ػػػد ضػػػرورة تربويػػػة، ألقػػػم ييسػػػب رهػػػراد ال  ت ػػػع ال ػػػدرة ء ػػػ   وا هػػػة تق يػػػة التكييػػػر القت ػػػد ضػػػرورة تربويػػػة، ألقػػػم ييسػػػب رهػػػراد ال  ت ػػػع ال ػػػدرة ء ػػػ   وا هػػػة   -خخ

لبيولو يػػػة، وت وي هػػػت ت وي ػػػًت سػػػ ي ًت لتاديػػد  ػػػت يكيػػػد ال  ت ػػػع، و ػػػت ال يكيػػػدا لبيولو يػػػة، وت وي هػػػت ت وي ػػػًت سػػػ ي ًت لتاديػػد  ػػػت يكيػػػد ال  ت ػػػع، و ػػػت ال يكيػػػدا الظػػواهر وال سػػػتاداتت االظػػواهر وال سػػػتاداتت ا
 وات تذ ال رارات الس ي ة بهأقملوات تذ ال رارات الس ي ة بهأقمل

 ( فل  األه ية التربوية ل تكيير القت د اآلت :( فل  األه ية التربوية ل تكيير القت د اآلت :165 ::2006ويضيؼ ) ا ود،ويضيؼ ) ا ود،
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ديػدة ديػدة تيػد  هػترات التكييػر القت ػد  ػف بػيف ال هػترات الضػرورية ل وا هػة التاػديتت هػ  األلكيػة ال تيػد  هػترات التكييػر القت ػد  ػف بػيف ال هػترات الضػرورية ل وا هػة التاػديتت هػ  األلكيػة ال  1- 
 والت  تتط ب:والت  تتط ب:

  هترات فدارة رز تت هترات فدارة رز تت  - هترات ريتدي ية                       ب هترات ريتدي ية                       ب -  رر

  هترات التيت ؿ  ع قظـ ال ي و تت - هترات اتاتؿ                        ح  -ج
  هترات تيقولو ية  قظو ية - هترات تكيير قت د                     د -خ

ي ـ الت  يػػذ  ػػف ايتسػػتب ال يرهػػة فلػػ  اسػػت داـ ال يرهػػة وبتلتػػتل  ي ـ الت  يػػذ  ػػف ايتسػػتب ال يرهػػة فلػػ  اسػػت داـ ال يرهػػة وبتلتػػتل  يكيػػد التكييػػر القت ػػد هػػ  ق ػػؿ ال ػػتيكيػػد التكييػػر القت ػػد هػػ  ق ػػؿ ال ػػت  2-
 الد وؿ فل    ت ع فقتت ية ال يرهةلالد وؿ فل    ت ع فقتت ية ال يرهةل

يكيد التكيير القت د ه  الي ؿ ء    وا هة اليقػؼ واإلرهػتب ب سػتويتتم الكيريػة والق ديػة، والا تهيػة يكيد التكيير القت د ه  الي ؿ ء    وا هة اليقػؼ واإلرهػتب ب سػتويتتم الكيريػة والق ديػة، والا تهيػة 3- 
 (ل(ل165 : : 2006  ف  رؿ ق و است رلية الرري )  ا ود ،  ف  رؿ ق و است رلية الرري )  ا ود ، 

ه يػػػة ه ػػػد راػػػب  تق يػػػة  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب األهػػػراد راػػػد األهػػػداؼ ه يػػػة ه ػػػد راػػػب  تق يػػػة  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب األهػػػراد راػػػد األهػػػداؼ وقظػػػرًا لهػػػذا األوقظػػػرًا لهػػػذا األ
التربوية ال ه ة، الت  ي ب ء   ال ؤسستت التربوية ال  ت كة رف تسي  فل  تا ي هت،  ف  رؿ ري التربوية ال ه ة، الت  ي ب ء   ال ؤسستت التربوية ال  ت كة رف تسي  فل  تا ي هت،  ف  رؿ ري 
 قهػػتج يػػدرس ل ط بػػة هػػ   رااػػؿ التي ػػيـ اليػػتـ، واتػػ  تػػت يف ال قػػتهج  ػػف الوهػػتج بهػػذا ال سػػئولية،   قهػػتج يػػدرس ل ط بػػة هػػ   رااػػؿ التي ػػيـ اليػػتـ، واتػػ  تػػت يف ال قػػتهج  ػػف الوهػػتج بهػػذا ال سػػئولية،  

 ء   ال تط بتت اآلتية:ء   ال تط بتت اآلتية:  يتط ب الترييزيتط ب الترييز
تاويؿ األهداؼ التربوية  ف   رد هيترات فل  رهداؼ ف رائية س ويية، ي يف  يتس تأايرهت تاويؿ األهداؼ التربوية  ف   رد هيترات فل  رهداؼ ف رائية س ويية، ي يف  يتس تأايرهت   -11

 وتا ي هت دا ؿ الكاؿلوتا ي هت دا ؿ الكاؿل
فءػػػػداد ال قػػػػتهج ء ػػػػ  رسػػػػتس  هػػػػترية الط بػػػػة الكيتلػػػػة هػػػػ  ايتسػػػػتب ال يػػػػترؼ وال هػػػػترات، فءػػػػداد ال قػػػػتهج ء ػػػػ  رسػػػػتس  هػػػػترية الط بػػػػة الكيتلػػػػة هػػػػ  ايتسػػػػتب ال يػػػػترؼ وال هػػػػترات،   -33

 وتأايؿ التكيير الس يـ لديهـلوتأايؿ التكيير الس يـ لديهـل
تي ػيـ، واسػت داـ طرائػؽ التػدريس التػ  تيت ػد ء ػ   هػترية الط بػة هػ  تي ػيـ، واسػت داـ طرائػؽ التػدريس التػ  تيت ػد ء ػ   هػترية الط بػة هػ  ال ضتج ء   لكظػة الال ضتج ء   لكظػة ال  -22

 (ل(ل9   2000 :التواؿ فل  ا وؿ ال هيرت الت  تيترض طري هـ ) رضواف، التواؿ فل  ا وؿ ال هيرت الت  تيترض طري هـ ) رضواف، 
 خصائص المفكر الناقد:خصائص المفكر الناقد:

ايق ػػت قط ػػؽ ء ػػ  هػػرد  يػػيف رقػػم يكيػػر تكييػػرًا قت ػػدًا هػػ ف هقػػتؾ     وءػػة  ػػف ال اػػتئص ايق ػػت قط ػػؽ ء ػػ  هػػرد  يػػيف رقػػم يكيػػر تكييػػرًا قت ػػدًا هػػ ف هقػػتؾ     وءػػة  ػػف ال اػػتئص      
 فليهػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػػيس وهترقػػػػػػػػػػداؾفليهػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػػيس وهترقػػػػػػػػػػداؾوالسػػػػػػػػػػ تت وهػػػػػػػػػػذا ال اػػػػػػػػػػتئص  ػػػػػػػػػػد  رهػػػػػػػػػػتر والسػػػػػػػػػػ تت وهػػػػػػػػػػذا ال اػػػػػػػػػػتئص  ػػػػػػػػػػد  رهػػػػػػػػػػتر 

(Ennis,1962,1985;Harnadek,1976)وه  يتآلت :ػوه  يتآلت :ػ 
  قكت  ء   األهيتر ال ديدةل قكت  ء   األهيتر ال ديدةل -
 ال ي تدؿ ه  ر ر ءقد ت ال ييرؼ هيئًت ءقملال ي تدؿ ه  ر ر ءقد ت ال ييرؼ هيئًت ءقمل -

 ييرؼ  ت  ياتتج فل   ي و تت ريار اوؿ ه ج  تلييرؼ  ت  ياتتج فل   ي و تت ريار اوؿ ه ج  تل -

 ييرؼ الكرؽ بيف قتي ة "رب ت تيوف ااياة" وقتي ة "ال بد رف تيوف ااياة"لييرؼ الكرؽ بيف قتي ة "رب ت تيوف ااياة" وقتي ة "ال بد رف تيوف ااياة"ل -

 بأف لدب القتس رهيترًا   ت كة اوؿ  يتق  ال كرداتلبأف لدب القتس رهيترًا   ت كة اوؿ  يتق  ال كرداتلييرؼ ييرؼ  -

 ياتوؿ ت قب األ طتج الهتئية ه  استداللم لو ورلياتوؿ ت قب األ طتج الهتئية ه  استداللم لو ورل -
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 يتستجؿ ءف ري ه ج يبدو غير  ي وؿ رو غير  كهـو لمليتستجؿ ءف ري ه ج يبدو غير  ي وؿ رو غير  كهـو لمل -

 ياتوؿ هاؿ التكيير اليتطك  ءف التكيير ال قط  لياتوؿ هاؿ التكيير اليتطك  ءف التكيير ال قط  ل -

روف ء ػ  ق ػؿ رهيػترا روف ء ػ  ق ػؿ رهيػترا ياتوؿ بقتج  كرداتم ال  وية بايث ييوف  ػتدرًا ء ػ  ههػـ  ػت ي ولػم اآل ػياتوؿ بقتج  كرداتم ال  وية بايث ييوف  ػتدرًا ء ػ  ههػـ  ػت ي ولػم اآل ػ -
 بوضوحلبوضوحل

 يت ذ  و كًت رو يت    ءف  و ؼ ءقد تواهر ردلة ورسبتب يتهية لذلؾليت ذ  و كًت رو يت    ءف  و ؼ ءقد تواهر ردلة ورسبتب يتهية لذلؾل -

 يأ ذ   يع  واقب ال و ؼ بقكس ال در  ف األه يةليأ ذ   يع  واقب ال و ؼ بقكس ال در  ف األه يةل -

 يباث ءف األسبتب والبدائؿليباث ءف األسبتب والبدائؿل -

 يتيت ؿ  ع  يوقتت ال و ؼ ال ي د بطرؽ  قظ ةليتيت ؿ  ع  يوقتت ال و ؼ ال ي د بطرؽ  قظ ةل -

 يست دـ  اتدر ء  ية  واو ة ويهير فليهتليست دـ  اتدر ء  ية  واو ة ويهير فليهتل -

 بتلق طة األستسية ب وهر ال وضوعلبتلق طة األستسية ب وهر ال وضوعليب   ء   ا ة يب   ء   ا ة  -

 ( 17  16-: 2006ييرؼ ال هي ة بوضوح ل )   ؿ واليتق ،   -

( رف يػؿ طتلػب يسػتطيع رف يػتي ـ ييػؼ يكيػر تكييػرًا قت ػدًا فذا ( رف يػؿ طتلػب يسػتطيع رف يػتي ـ ييػؼ يكيػر تكييػرًا قت ػدًا فذا  (Harnadekوييت د هتراقػدؾوييت د هتراقػدؾ
 ػػػت رتياػػػت لػػػم هػػػرص التػػػدريب وال  ترسػػػة الكي يػػػة هػػػ  الاػػػكوؼ الدراسػػػية، بيػػػد رف يػػػوهر ال ي ػػػـ  ػػػت رتياػػػت لػػػم هػػػرص التػػػدريب وال  ترسػػػة الكي يػػػة هػػػ  الاػػػكوؼ الدراسػػػية، بيػػػد رف يػػػوهر ال ي ػػػـ 

 قت ًت تي ي يًت  ه يًت، ال يهيروف هيم بتلارج رو التهديػد رو ال ػوؼ،  تاػة رف الطتلػب  قت ًت تي ي يًت  ه يًت، ال يهيروف هيم بتلارج رو التهديػد رو ال ػوؼ،  تاػة رف الطتلػب لط بتم لط بتم 
 سيادر رايت ًت ه اية، وي دـ آراج ويت ذ  رارات ه  راقتج ال راجة القت دة لسيادر رايت ًت ه اية، وي دـ آراج ويت ذ  رارات ه  راقتج ال راجة القت دة ل

 (25 : 2006 )الس يت ، 
 معايير التفكير الناقد:معايير التفكير الناقد:

ء يهػػت لػػدب البػػتاايف هػػ  ء يهػػت لػػدب البػػتاايف هػػ    ي اػػد ب يػػتيير التكييػػر القت ػػد هػػ  ت ػػؾ ال وااػػكتت اليت ػػة ال تكػػؽي اػػد ب يػػتيير التكييػػر القت ػػد هػػ  ت ػػؾ ال وااػػكتت اليت ػػة ال تكػػؽ
  ػػتؿ التكييػػر، والتػػ  تت ػػذ رستسػػًت هػػ  الايػػـ ء ػػ  قوءيػػة التكييػػر االسػػتدالل  رو الت يي ػػ  الػػذي   ػػتؿ التكييػػر، والتػػ  تت ػػذ رستسػػًت هػػ  الايػػـ ء ػػ  قوءيػػة التكييػػر االسػػتدالل  رو الت يي ػػ  الػػذي 
ي ترسم الكرد ه   يتل تم ل  هي ة رو ال وضوع ال طروحل وه  ب اتبة  و هتت ليػؿ  ػف ال ي ػـ ي ترسم الكرد ه   يتل تم ل  هي ة رو ال وضوع ال طروحل وه  ب اتبة  و هتت ليػؿ  ػف ال ي ػـ 

ـ والتكييػػر القت ػػد بهػػيؿ ـ والتكييػػر القت ػػد بهػػيؿ والطتلػػب، يقب ػػ   راظتهػػت وااللتػػزاـ بهػػت هػػ  ء  يػػة التكييػػر بهػػيؿ ءػػتوالطتلػػب، يقب ػػ   راظتهػػت وااللتػػزاـ بهػػت هػػ  ء  يػػة التكييػػر بهػػيؿ ءػػت
  تصل تصل

وات  تاب  هذا ال يتيير  زجًا  ي ًر لقهتطتت التكيير ه  ال و ؼ التي ي ػ ، ي ػب ء ػ  وات  تاب  هذا ال يتيير  زجًا  ي ًر لقهتطتت التكيير ه  ال و ؼ التي ي ػ ، ي ػب ء ػ  
ال ي ػػـ رف يرا ػػب قكسػػم هػػ  توااػػ م  ػػع الط بػػة، وهػػ   يتل تػػم ل  هػػيرت واألسػػئ ة التوضػػياية، ال ي ػػـ رف يرا ػػب قكسػػم هػػ  توااػػ م  ػػع الط بػػة، وهػػ   يتل تػػم ل  هػػيرت واألسػػئ ة التوضػػياية، 

 لتكييرللتكييرلات  ييوف س ويم ق وذ ًت ياتذب بم  ف  بؿ ط بتم، وهـ ي ترسوف ء  ية اات  ييوف س ويم ق وذ ًت ياتذب بم  ف  بؿ ط بتم، وهـ ي ترسوف ء  ية ا
 (78 :1999، رواف)

( رف ييػػػػػوف ل طػػػػػرب   ػػػػػدرة ء ػػػػػ  الق ػػػػػد الػػػػػذات ، ويسػػػػػتطييوا رف ( رف ييػػػػػوف ل طػػػػػرب   ػػػػػدرة ء ػػػػػ  الق ػػػػػد الػػػػػذات ، ويسػػػػػتطييوا رف   46:2001ويػػػػػرب )قبهػػػػػتف ، ويػػػػػرب )قبهػػػػػتف ، 
 يست د وا ت ؾ ال يتيير لت ويـ تكييرهـ ال تصليست د وا ت ؾ ال يتيير لت ويـ تكييرهـ ال تصل

 وهي ت ي   ال يتيير ال ه ة ال ست د ة ه  التكيير القت د:وهي ت ي   ال يتيير ال ه ة ال ست د ة ه  التكيير القت د:
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  clarity:الوضوحالوضوح-11
د بتءتبترا ال ػد ؿ الػرئيس لبػت   ال يػتيير، هػ ذا لػـ د بتءتبترا ال ػد ؿ الػرئيس لبػت   ال يػتيير، هػ ذا لػـ ييد الوضوح  ف رهـ  يتيير التكيير القت ييد الوضوح  ف رهـ  يتيير التكيير القت 

تيػػف اليبػػترة واضػػاة  لػػف قسػػتطيع هه هػػت  ولػػف قػػت يف  ػػف  يرهػػة   تاػػد ال ػػتي ـ رو الطتلػػب، تيػػف اليبػػترة واضػػاة  لػػف قسػػتطيع هه هػػت  ولػػف قػػت يف  ػػف  يرهػػة   تاػػد ال ػػتي ـ رو الطتلػػب، 
وبتلتتل  لف قايـ ء يهت بأي هيؿ  ف األهيتؿ، وات  يدرب ال ي ـ ط بتم ء   االلتزاـ بوضوح وبتلتتل  لف قايـ ء يهت بأي هيؿ  ف األهيتؿ، وات  يدرب ال ي ـ ط بتم ء   االلتزاـ بوضوح 

ألسػػئ ة االستيضػػتاية ءقػػد ت ال تيػػوف اليبػػترات ألسػػئ ة االستيضػػتاية ءقػػد ت ال تيػػوف اليبػػترات اليبػػترات هػػ  اسػػت تبتتهـ، يقاػػ  بتإلياػػتر  ػػف االيبػػترات هػػ  اسػػت تبتتهـ، يقاػػ  بتإلياػػتر  ػػف ا
 واضاةلواضاةل

 ::Accuracyالصحة الصحة   -22
 ػػػد تيػػػوف اليبػػػترة واضػػػاة وليقهػػػت غيػػػر اػػػاياة، يػػػأف ت ػػػوؿ: "  يظػػػـ القسػػػتج هػػػ  األردف  ػػػد تيػػػوف اليبػػػترة واضػػػاة وليقهػػػت غيػػػر اػػػاياة، يػػػأف ت ػػػوؿ: "  يظػػػـ القسػػػتج هػػػ  األردف 

 سقة "  دوف رف يستقد هذا ال وؿ فل  فااتجات رس ية رو  ي و تت  وا ةل سقة "  دوف رف يستقد هذا ال وؿ فل  فااتجات رس ية رو  ي و تت  وا ةل   4242يي رف ريار  ف يي رف ريار  ف 
 ::Precisionالدقة الدقة   -33

ة هػػ  التكييػػر فءطػػتج ال وضػػوع ا ػػم  ػػف ال يتل ػػة، والتيبيػػر ءقػػم دوف زيػػتدة رو ة هػػ  التكييػػر فءطػػتج ال وضػػوع ا ػػم  ػػف ال يتل ػػة، والتيبيػػر ءقػػم دوف زيػػتدة رو ي اػد بتلد ػػي اػد بتلد ػػ
ق اػػتفل و ييػػرؼ هػػذا ال ييػػتر هػػ  هقػػوف البرغػػة اليربيػػة " بتل سػػتواة "، ري رف تيػػوف األلكػػتظ ء ػػ  ق اػػتفل و ييػػرؼ هػػذا ال ييػػتر هػػ  هقػػوف البرغػػة اليربيػػة " بتل سػػتواة "، ري رف تيػػوف األلكػػتظ ء ػػ  
 ػػدر ال يقػػ  رو الكيػػرة بتلضػػبط، وء يػػم هػػ ف ال سػػتواة ال تتا ػػؽ هػػ  ءبػػترة فذا يتقػػت تتضػػ ف اهػػوًا  ػػدر ال يقػػ  رو الكيػػرة بتلضػػبط، وء يػػم هػػ ف ال سػػتواة ال تتا ػػؽ هػػ  ءبػػترة فذا يتقػػت تتضػػ ف اهػػوًا 

 بريرًا لم لبريرًا لم لل يرـ رو تل يرـ رو ت
 :: Relevanceالربط الربط   -44

وييقػػػػ   ػػػػدب الير ػػػػة بػػػػيف السػػػػؤاؿ رو ال دا  ػػػػة رو الا ػػػػة رو اليبػػػػترة ب وضػػػػوع الق ػػػػتش رو وييقػػػػ   ػػػػدب الير ػػػػة بػػػػيف السػػػػؤاؿ رو ال دا  ػػػػة رو الا ػػػػة رو اليبػػػػترة ب وضػػػػوع الق ػػػػتش رو 
ال هي ة ال طرواة، وي يف ل  ي ـ رو الطتلب رف يايـ ء ػ   ػدب االرتبػتط رو الير ػة بػيف ال هػي ة ال هي ة ال طرواة، وي يف ل  ي ـ رو الطتلب رف يايـ ء ػ   ػدب االرتبػتط رو الير ػة بػيف ال هػي ة 

 هرات اآلتية :هرات اآلتية :وبيف  ت ياتر اولهت  ف رهيتر رو رسئ ة ءف طريؽ  راظة ال ؤ وبيف  ت ياتر اولهت  ف رهيتر رو رسئ ة ءف طريؽ  راظة ال ؤ 
 هؿ تيط  هذا األهيتر رو األسئ ة تكايرت رو فيضتاتت ل  هي ة؟هؿ تيط  هذا األهيتر رو األسئ ة تكايرت رو فيضتاتت ل  هي ة؟  -
 هؿ تتض ف هذا األهيتر رو األسئ ة ردلة  ؤيدة رو دااضة ل  و ؼ؟هؿ تتض ف هذا األهيتر رو األسئ ة ردلة  ؤيدة رو دااضة ل  و ؼ؟  -

وات  ق يز بيف اليقتار ال رتبطة بتل هي ة واليقتار غير ال رتبطػة بهػت، ال بػد  ػف تاديػد طبييػة وات  ق يز بيف اليقتار ال رتبطة بتل هي ة واليقتار غير ال رتبطػة بهػت، ال بػد  ػف تاديػد طبييػة 
 ال هي ة رو ال وضوع بيؿ د ةلال هي ة رو ال وضوع بيؿ د ةل

 ::Depthالعمق العمق   -55

تكت ػػر ال يتل ػػة الكيريػػة ل  هػػي ة رو ال وضػػوع هػػ  يايػػر  ػػف األاػػواؿ فلػػ  الي ػػؽ ال ط ػػوب، تكت ػػر ال يتل ػػة الكيريػػة ل  هػػي ة رو ال وضػػوع هػػ  يايػػر  ػػف األاػػواؿ فلػػ  الي ػػؽ ال ط ػػوب، 
 الذي يتقتسب  ع تي يدات ال هي ة رو ال وضوعلالذي يتقتسب  ع تي يدات ال هي ة رو ال وضوعل

 ::Breadthاالتساع االتساع   -66

يواػػػػؼ التكييػػػػر القت ػػػػد بتالتسػػػػتع رو الهػػػػ ولية  ءقػػػػد ت تؤ ػػػػذ   يػػػػع  واقػػػػب ال هػػػػي ة رو يواػػػػؼ التكييػػػػر القت ػػػػد بتالتسػػػػتع رو الهػػػػ ولية  ءقػػػػد ت تؤ ػػػػذ   يػػػػع  واقػػػػب ال هػػػػي ة رو 
 ال وضوع بتالءتبترلال وضوع بتالءتبترل
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 ::  Logicمنطق منطق الال  -77
وهو  ف الاكتت ال ه ػة ل تكييػر القت ػد رو االسػتدالؿ رف ييػوف  قط يػًت، هيقػد ت ي ػتؿ:  بػأف وهو  ف الاكتت ال ه ػة ل تكييػر القت ػد رو االسػتدالؿ رف ييػوف  قط يػًت، هيقػد ت ي ػتؿ:  بػأف 
هػػرف يكيػػر تكييػػرًا  قط يػػًت، هػػ ف اػػكة " ال قطػػؽ " هػػ  ال ييػػتر الػػذي اسػػتقد فليػػم الايػػـ ء ػػ  قوءيػػة هػػرف يكيػػر تكييػػرًا  قط يػػًت، هػػ ف اػػكة " ال قطػػؽ " هػػ  ال ييػػتر الػػذي اسػػتقد فليػػم الايػػـ ء ػػ  قوءيػػة 

تػػػؤدي فلػػػ   يقػػػ  تػػػؤدي فلػػػ   يقػػػ    التكييػػػرل وي اػػػد بػػػتلتكيير ال قط ػػػ  تقظػػػيـ األهيػػػتر وتس سػػػ هت وترابطهػػػت بطري ػػػةالتكييػػػرل وي اػػػد بػػػتلتكيير ال قط ػػػ  تقظػػػيـ األهيػػػتر وتس سػػػ هت وترابطهػػػت بطري ػػػة
 (ل(ل  78-81: :   1999واض ، رو قتي ة  ترتبة ء   ا ج  ي ولة )  رواف ، واض ، رو قتي ة  ترتبة ء   ا ج  ي ولة )  رواف ، 

 ميارات التفكير الناقد:ميارات التفكير الناقد:
ا ت ؼ ء  ػتج الػقكس التربػوي وال ػربيف اػوؿ ءػدد ال هػترات ال يرهيػة ال تضػ قة هػ  التكييػر ا ت ؼ ء  ػتج الػقكس التربػوي وال ػربيف اػوؿ ءػدد ال هػترات ال يرهيػة ال تضػ قة هػ  التكييػر 

التػ  يػتـ ب و بهػت التػ  يػتـ ب و بهػت القت د، وب  ت الت ديرات  ف ءدة ءهرات فل  ءدة  ئتت، هذا  بقتًج ء   الطري ة القت د، وب  ت الت ديرات  ف ءدة ءهرات فل  ءدة  ئتت، هذا  بقتًج ء   الطري ة 
 تيريؼ يؿ  هترة لتيريؼ يؿ  هترة ل

وهي ت ي   تيرض البتااة بيض الطرؽ ل هترات التكييػر القت ػد ي ػت  ػتجت هػ  بيػض اليتػب وهي ت ي   تيرض البتااة بيض الطرؽ ل هترات التكييػر القت ػد ي ػت  ػتجت هػ  بيػض اليتػب       
 والدراستت وه  يتآلت :والدراستت وه  يتآلت :

(  هػترات التكييػر القت ػد هػ  اػرث هئػتت (  هػترات التكييػر القت ػد هػ  اػرث هئػتت Udall and Danielsل د اقؼ البتااتف رودؿ وداقيػتلز )ل د اقؼ البتااتف رودؿ وداقيػتلز )
 وه  ء   القاو اآلت :وه  ء   القاو اآلت :

 ير االست رائ ير االست رائ  هترات التكي هترات التكي -
  هترات التكيير االستقتت  ل هترات التكيير االستقتت  ل -

  هترات التكيير الت يي  ل هترات التكيير الت يي  ل -
 ::   Inductive Thinking Skillsميارات التفكير االستقرائي ـ ميارات التفكير االستقرائي ـ : : أوال  أوال  

التكييػػػػر االسػػػػػت رائ  هػػػػو ء  يػػػػػة اسػػػػتدالؿ ء  ػػػػػ ، تسػػػػتهدؼ التواػػػػػؿ فلػػػػ  اسػػػػػتقتت تت رو التكييػػػػر االسػػػػػت رائ  هػػػػو ء  يػػػػػة اسػػػػتدالؿ ء  ػػػػػ ، تسػػػػتهدؼ التواػػػػػؿ فلػػػػ  اسػػػػػتقتت تت رو 
 ت ال هتهدات ال سب ةلت ال هتهدات ال سب ةلتي ي تت تت ط  األدلة ال توهرة رو ال ي و تت الت  ت د هتي ي تت تت ط  األدلة ال توهرة رو ال ي و تت الت  ت د ه

ه ػػو هػػتهدت هػػ  طريػػؽ سػػيترت  ر ػػرة اػػ يرتيف ت طيػػتف فهػػترة ضػػوئية ا ػػراج، اػػـ واػػكت ه ػػو هػػتهدت هػػ  طريػػؽ سػػيترت  ر ػػرة اػػ يرتيف ت طيػػتف فهػػترة ضػػوئية ا ػػراج، اػػـ واػػكت 
ذلؾ لاديؽ لؾ ورقهيت ير ؾ بتل وؿ: "  يع ستئ   سيترات األ رة الا يرة  ستهتروف ال يراءوف ذلؾ لاديؽ لؾ ورقهيت ير ؾ بتل وؿ: "  يع ستئ   سيترات األ رة الا يرة  ستهتروف ال يراءوف 

 اإلهترات الضوئية" لاإلهترات الضوئية" ل
ء ػػ  السػػتئ يف ه ػػط، وء  تهػػت ء ػػ  السػػتئ يف ه ػػط، وء  تهػػت ه قػػؾ  ػػد ت ػػتوزت اػػدود ال ي و ػػة التػػ  اقطب ػػت هػػ  ا ي ػػة األ ػػر ه قػػؾ  ػػد ت ػػتوزت اػػدود ال ي و ػػة التػػ  اقطب ػػت هػػ  ا ي ػػة األ ػػر 

ء ػػ  هئػػة سػػتئ   األ ػػرة الاػػ يرة دوف اسػػتاقتج، ه ػػت تواػػ ت لػػم اسػػتقتتج اسػػت رائ  ال ي يػػف ضػػ تف ء ػػ  هئػػة سػػتئ   األ ػػرة الاػػ يرة دوف اسػػتاقتج، ه ػػت تواػػ ت لػػم اسػػتقتتج اسػػت رائ  ال ي يػػف ضػػ تف 
اػػػاتم بتالءت ػػػتد ء ػػػ  الػػػدليؿ ال تػػػواهر بػػػيف يػػػديؾ ور اػػػ   ػػػت ي يػػػف رف يب  ػػػم اسػػػتقتتج يهػػػذا هػػػو اػػػاتم بتالءت ػػػتد ء ػػػ  الػػػدليؿ ال تػػػواهر بػػػيف يػػػديؾ ور اػػػ   ػػػت ي يػػػف رف يب  ػػػم اسػػػتقتتج يهػػػذا هػػػو 

 االات تلية ه  رف ييوف ااياًتلاالات تلية ه  رف ييوف ااياًتل
اليتهػتؼ ال واءػد وال ػواقيف، ي ػت رقػم وسػي ة  ه ػة لاػؿ اليتهػتؼ ال واءػد وال ػواقيف، ي ػت رقػم وسػي ة  ه ػة لاػؿ   فف طبيية التكيير االست رائ   و ػمفف طبيية التكيير االست رائ   و ػم

 ال هيرت ال ديدة رو في تد ا وؿ  ديدة ل هيرت  دي ة رو تطوير هروض  ديدةلال هيرت ال ديدة رو في تد ا وؿ  ديدة ل هيرت  دي ة رو تطوير هروض  ديدةل
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ولت قب االست راج ال بد ورف تيوف االستقتت تت  وا ػة فلػ  ر اػ  در ػة   يقػة، وذلػؾ بتلاػذر هػ  ولت قب االست راج ال بد ورف تيوف االستقتت تت  وا ػة فلػ  ر اػ  در ػة   يقػة، وذلػؾ بتلاػذر هػ    
 ريار   ت تات ؿ  وهًت  ف الو وع ه  ال طألريار   ت تات ؿ  وهًت  ف الو وع ه  ال طألفطرؽ التي ي تت، رو تا يؿ ال ي و تت ال تواهرة فطرؽ التي ي تت، رو تا يؿ ال ي و تت ال تواهرة 

 مكونات عممية االستقراء:مكونات عممية االستقراء:
 (ل(لOpen-Endedتا يؿ ال هيرت ال كتواة )تا يؿ ال هيرت ال كتواة ) -  رر
 تاديد الير ة السببية، رو ربط السبب بتل سببلتاديد الير ة السببية، رو ربط السبب بتل سببل   -  بب

 التواؿ فل  استقتت تت لالتواؿ فل  استقتت تت ل    -جج        
 للAnalogical Reasoningاالستدالؿ الت اي   االستدالؿ الت اي     -دد          
ت الير ة بتل وضوع، ويتط ب هذا الباث بيف السطور، والتيػرؼ ء ػ  ت الير ة بتل وضوع، ويتط ب هذا الباث بيف السطور، والتيػرؼ ء ػ  هػ ػ تاديد ال ي و تت ذاهػ ػ تاديد ال ي و تت ذا        

الير ػػػتت، وذلػػػؾ ءػػػف طريػػػؽ االسػػػتدالؿ ال قط ػػػ ، رو االسػػػتدالؿ الريتضػػػ ، رو االسػػػتدالؿ ال يػػػتق  الير ػػػتت، وذلػػػؾ ءػػػف طريػػػؽ االسػػػتدالؿ ال قط ػػػ ، رو االسػػػتدالؿ الريتضػػػ ، رو االسػػػتدالؿ ال يػػػتق  
 (ل(ل70::1999) رواف،) رواف،

 :: Deductive Thinking Skillsميارات التفكير االستنباطي ـميارات التفكير االستنباطي ـ
ط ػػػ ، تسػػػتهدؼ التواػػػؿ السػػػتقتتج  يػػػيف، رو ط ػػػ ، تسػػػتهدؼ التواػػػؿ السػػػتقتتج  يػػػيف، رو التكييػػػر االسػػػتقبتط  هػػػو ء  يػػػة اسػػػتدالؿ  قالتكييػػػر االسػػػتقبتط  هػػػو ء  يػػػة اسػػػتدالؿ  ق

 يرهة  ديدة بتالءت تد ء   هروض، رو   د تت  وضوءة، و ي و ػتت  تػواهرةل ويأ ػذ البرهػتف  يرهة  ديدة بتالءت تد ء   هروض، رو   د تت  وضوءة، و ي و ػتت  تػواهرةل ويأ ػذ البرهػتف 
( هيؿ ترييب ر زي رو ل وي، يضػـ ال ػزج األوؿ  قػم ( هيؿ ترييب ر زي رو ل وي، يضػـ ال ػزج األوؿ  قػم Deductive Argumentاالستقبتط  )االستقبتط  )

 هرضًت رو ريار ي هد الطريؽ ل واوؿ فل  استقتتج  اتوـلهرضًت رو ريار ي هد الطريؽ ل واوؿ فل  استقتتج  اتوـل
م فذا يتقػػت الكػػروض رو ال  ػػد تت الػػواردة هػػ  ال ػػزج األوؿ  ػػف الترييػػب اػػتد ة، م فذا يتقػػت الكػػروض رو ال  ػػد تت الػػواردة هػػ  ال ػػزج األوؿ  ػػف الترييػػب اػػتد ة، ب يقػ  رقػػب يقػ  رقػػ  

 هر بد رف ييوف االستقتتج الذي ي   ه  ال زج الاتق  اتد ًتلهر بد رف ييوف االستقتتج الذي ي   ه  ال زج الاتق  اتد ًتل
وق د رف ربسط رهيتؿ البرهتف االسػتقبتط  ت ػؾ التػ  تػأت  باػورة  يػتس  قط ػ  اهتراضػ ، وق د رف ربسط رهيتؿ البرهتف االسػتقبتط  ت ػؾ التػ  تػأت  باػورة  يػتس  قط ػ  اهتراضػ ، 

 قهتلقهتلوتتيوف  ف هرض رئيس رو   د ة ا رب وقتي ة  ستقبطم  وتتيوف  ف هرض رئيس رو   د ة ا رب وقتي ة  ستقبطم  
ف االستدالؿ ءف طريؽ االستقبتط ال قط   ء  ية تكيير  ريبة تضـ  هترات التكيير اآلتية:   ف االستدالؿ ءف طريؽ االستقبتط ال قط   ء  ية تكيير  ريبة تضـ  هترات التكيير اآلتية:وا   وا 

 است داـ ال قطؽلاست داـ ال قطؽل  -
 تا يؿ ال يتس ال قط  لتا يؿ ال يتس ال قط  ل  -
 التيرؼ ء   ال تقت ضتت ه  ال و ؼلالتيرؼ ء   ال تقت ضتت ه  ال و ؼل  -
 (ل(ل  132- 138: :   2008اؿ ال هيرت ال تئ ة ء   فدراؾ الير تت ال يتقية )   يد ، اؿ ال هيرت ال تئ ة ء   فدراؾ الير تت ال يتقية )   يد ،   -

 ::  Evaluation Thinking Skillsتقييمي ـ تقييمي ـ التفكير الالتفكير ال -11

  ووالتكييػػر الت يي ػػ  ييقػػ  القهػػتط الي  ػػ  الػػذي يسػػتهدؼ فاػػدار ايػػـ اػػوؿ  ي ػػة األهيػػتر رالتكييػػر الت يي ػػ  ييقػػ  القهػػتط الي  ػػ  الػػذي يسػػتهدؼ فاػػدار ايػػـ اػػوؿ  ي ػػة األهيػػتر ر
اػػدار األايػػتـ  اػػدار األايػػتـ األهػػيتج وسػػر تهت وقوءيتهػػت رهضػػ هت ال ػػدرة ء ػػ  التواػػؿ فلػػ  ات ػػتذ ال ػػرارات وا  األهػػيتج وسػػر تهت وقوءيتهػػت رهضػػ هت ال ػػدرة ء ػػ  التواػػؿ فلػػ  ات ػػتذ ال ػػرارات وا 

 اوؿ رهض هتلاوؿ رهض هتل
 ية:ية:ويتيوف التكيير الت يي    ف ارث  هترات رستسويتيوف التكيير الت يي    ف ارث  هترات رستس
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 في تد  ايتت رو  يتيير تستقد فليهت ء  ية فادار األايتـ، وتضـ:في تد  ايتت رو  يتيير تستقد فليهت ء  ية فادار األايتـ، وتضـ: -  رر
 التيرؼ ء   ال ضتيت وال هيرت ال ريزيةلالتيرؼ ء   ال ضتيت وال هيرت ال ريزيةل -
 التيرؼ ء   االهتراضتت األستسيةلالتيرؼ ء   االهتراضتت األستسيةل -

 ت ييـ االهتراضتتلت ييـ االهتراضتتل -

 التقبؤ بتل ترتبتت ء   هيؿ  تلالتقبؤ بتل ترتبتت ء   هيؿ  تل -

 التتتبع ه  ال ي و تتلالتتتبع ه  ال ي و تتل -

 الت طيط الستراتي يتت بدي ةلالت طيط الستراتي يتت بدي ةل -

 ب د ة اإلدءتجات، ويضـ:ب د ة اإلدءتجات، ويضـ:البرهتف رو فابتت  دالبرهتف رو فابتت  د  -بب

 ال ر ع ال يتوبل ال ر ع ال يتوبل   ةةالايـ ء    ادا ية  ادر ال ي و تت ءف طريؽ التأيد  ف  ادا يالايـ ء    ادا ية  ادر ال ي و تت ءف طريؽ التأيد  ف  ادا ي -

 ال هتهدة والايـ ء   ت ترير ال هتهداتلال هتهدة والايـ ء   ت ترير ال هتهداتل -

 تاري  واقب التايز واألق تط واألهيتر ال بتذلةلتاري  واقب التايز واألق تط واألهيتر ال بتذلةل -

 تاقيؼ ال ي و تتلتاقيؼ ال ي و تتل -

 تاديد األسبتب الواردة رو غير الواردة ه  ال و ؼلتاديد األسبتب الواردة رو غير الواردة ه  ال و ؼل -

 و م الهبم ورو م اال ترؼلو م الهبم ورو م اال ترؼل  ترقة ر  ترقة ر -

 ت ييـ الا ج رو البراهيف وال قتظراتلت ييـ الا ج رو البراهيف وال قتظراتل -

 التيرؼ ء   األ طتج رو األهيتر ال   وطة  قط يًت وتاديدهت، ويقدرج تاتم:التيرؼ ء   األ طتج رو األهيتر ال   وطة  قط يًت وتاديدهت، ويقدرج تاتم:  -ج ج 
 التكريؽ بيف الا تئؽ واآلراجلالتكريؽ بيف الا تئؽ واآلراجل  -  
 التيرؼ ء   ال ي و تت ذات الا ة بتل وضوعلالتيرؼ ء   ال ي و تت ذات الا ة بتل وضوعل  -  
 االستقتت تت ال   وطةل  التيرؼ ء   االستدالؿ الي    الواه  رو -     

 (173 ،2006:174) ا ود،
( هػترات التكييػر القت ػد هػ    ػس  هػترات  يرهيػة تيػوف ( هػترات التكييػر القت ػد هػ    ػس  هػترات  يرهيػة تيػوف 2003 : 16وي  ؿ يًر  ف )ءبيػد وءكتقػم،وي  ؿ يًر  ف )ءبيػد وءكتقػم،

 ه     وءهت ال هترات الرئيسية ل تكيير القت د وه :ه     وءهت ال هترات الرئيسية ل تكيير القت د وه :
 رؿ البيتقتت  رؿ البيتقتت التقبؤ بتالهتراضتت: وه   درة تتي ؽ بتكاص الاوادث والو تئع ويايـ ء يهت  ف التقبؤ بتالهتراضتت: وه   درة تتي ؽ بتكاص الاوادث والو تئع ويايـ ء يهت  ف 1- 

 واألدلة ال توهرةلواألدلة ال توهرةل
التكسير: وتت اؿ ه  ال درة ء   فءطتج تبريرات رو است رص قتي ة  ييقة ه  ضوج الو تئع رو التكسير: وتت اؿ ه  ال درة ء   فءطتج تبريرات رو است رص قتي ة  ييقة ه  ضوج الو تئع رو   2-

 الاوادث ال هتهدة الت  ي ب هت الي ؿ اإلقستق لالاوادث ال هتهدة الت  ي ب هت الي ؿ اإلقستق ل
ت يػػيـ ال قت هػػتت: وهػػ  تت اػػؿ هػػ  ال ػػدرة ء ػػ  الت ييػػز بػػيف  ػػواطف ال ػػوة و ػػواطف الضػػيؼ هػػ  ت يػػيـ ال قت هػػتت: وهػػ  تت اػػؿ هػػ  ال ػػدرة ء ػػ  الت ييػػز بػػيف  ػػواطف ال ػػوة و ػػواطف الضػػيؼ هػػ    3-

     ضية رو وا ية ه  ضوج األدلة ال تتاةل    ضية رو وا ية ه  ضوج األدلة ال تتاةلالايـ ءالايـ ء
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االسػػتقبتط: وتت اػػؿ هػػ  ال ػػدرة ء ػػ  اسػػت رص الير ػػتت بػػيف الو ػػتئع ال يطػػتة بايػػث يػػتـ الايػػـ االسػػتقبتط: وتت اػػؿ هػػ  ال ػػدرة ء ػػ  اسػػت رص الير ػػتت بػػيف الو ػػتئع ال يطػػتة بايػػث يػػتـ الايػػـ 4- 
ء    دب ارتبتط قتي ة  ت  هت ة  ف ت ؾ الو تئع وارتبتطهت ا ي يػًت رـ ال، ب ػض القظػر ءػف اػاة ء    دب ارتبتط قتي ة  ت  هت ة  ف ت ؾ الو تئع وارتبتطهت ا ي يػًت رـ ال، ب ػض القظػر ءػف اػاة 

 الو تئع ال يطتة رو ال و ؼ  قهتلالو تئع ال يطتة رو ال و ؼ  قهتل
تج: وتت اػػؿ هػػ  ال ػدرة ء ػػ  الت ييػػز بػػيف در ػتت اات ػػتؿ اػػاة رو  طػأ قتي ػػة  ػػت، تبيػػًت تج: وتت اػػؿ هػػ  ال ػدرة ء ػػ  الت ييػػز بػػيف در ػتت اات ػػتؿ اػػاة رو  طػأ قتي ػػة  ػػت، تبيػػًت االسػتقتاالسػتقت  5-

 لدر ة ارتبتطهت بو تئع  ييقة  يطتةللدر ة ارتبتطهت بو تئع  ييقة  يطتةل
 (  هترات التكيير القت د الرئيسية ه  اآلت :(  هترات التكيير القت د الرئيسية ه  اآلت :149::2006وييدد )ءرهة،وييدد )ءرهة،

 ال درة ء   ت ييز الكرضيتت وتيريؼ غير الواض   قهتلال درة ء   ت ييز الكرضيتت وتيريؼ غير الواض   قهتل  1-
 تلتلاستقبتط واست رص ال ي و تاستقبتط واست رص ال ي و ت  2-
 الت ييز بيف ال ي و تت الضرورية وغير الضروريةلالت ييز بيف ال ي و تت الضرورية وغير الضروريةل  3-
  يرهة التقت ضتت ال قط يةل يرهة التقت ضتت ال قط يةل  4-
 ال درة ء   التقبؤلال درة ء   التقبؤل  5-
 ههـ األ بتر والا ج ال ت ضة وال تدا  ةلههـ األ بتر والا ج ال ت ضة وال تدا  ةل  6-
 ت رير ايوبة البرهتفلت رير ايوبة البرهتفل  7-
 تاديد  وة ال قت هة وره يتهتلتاديد  وة ال قت هة وره يتهتل  8-

يس، هػػػ  تاديػػػد  هػػػترات التكييػػػر يس، هػػػ  تاديػػػد  هػػػترات التكييػػػر يتضػػػ  رف هقػػػتؾ ا ترهػػػًت هػػػ  و هػػػتت قظػػػر  بػػػراج ال قػػػتهج والتػػػدر يتضػػػ  رف هقػػػتؾ ا ترهػػػًت هػػػ  و هػػػتت قظػػػر  بػػػراج ال قػػػتهج والتػػػدر 
القت ػد، ورف هقػتؾ  بػراج هػ  الدراسػتت التربويػة ء  ػوا ء ػ  وضػع  ػوائـ لت ػؾ ال هػترات ب  ػت اػوال  القت ػد، ورف هقػتؾ  بػراج هػ  الدراسػتت التربويػة ء  ػوا ء ػ  وضػع  ػوائـ لت ػؾ ال هػترات ب  ػت اػوال  
   س واراوف  هترة، وو دوا رف ال هترات األستسية الت  تدور اوؿ الي  يتت الذهقية الي يت ته ؿ:  س واراوف  هترة، وو دوا رف ال هترات األستسية الت  تدور اوؿ الي  يتت الذهقية الي يت ته ؿ:

 ال درة ء   الت ييزلال درة ء   الت ييزل1- 
 ال  ترقةلال  ترقةل  2-
 االستقتتجاالستقتتج  3-
 التقبؤلالتقبؤل  4-
 الت ويـ والق دلالت ويـ والق دل  5-

 (ل(ل32::2006وه  ه      هت تهيؿ بقية التكيير القت د )الس يت ،وه  ه      هت تهيؿ بقية التكيير القت د )الس يت ،
هػػػػ  ضػػػػوج التيريكػػػػتت السػػػػتب ة اػػػػقكت  هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػد والتػػػػ  اتكػػػػؽ ء يهػػػػت رغ ػػػػب البػػػػتاايف هػػػػ  ضػػػػوج التيريكػػػػتت السػػػػتب ة اػػػػقكت  هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػد والتػػػػ  اتكػػػػؽ ء يهػػػػت رغ ػػػػب البػػػػتاايف 

 والتربوييف وه  يتلتتل :والتربوييف وه  يتلتتل :
 يتـ ببيض الو تئع والبيتقتت الت   يتـ ببيض الو تئع والبيتقتت الت  : وتت اؿ ه   درة الكرد ء   ال: وتت اؿ ه   درة الكرد ء   الالقدرة عم  معرفة االفتراضات القدرة عم  معرفة االفتراضات   -11

 يتض قهت  وضوع  ت ء   رقم وارد تبيًت لكاام لهذا الو تئع رـ غير واردليتض قهت  وضوع  ت ء   رقم وارد تبيًت لكاام لهذا الو تئع رـ غير واردل

وتظهر هذا ال درة ه   يػتـ الكػرد بتسػت رص قتي ػة  ييقػة  ػف ا ػتئؽ   تراػة بدر ػة وتظهر هذا ال درة ه   يػتـ الكػرد بتسػت رص قتي ػة  ييقػة  ػف ا ػتئؽ   تراػة بدر ػة   التفسير:التفسير:  -22
  ي ولة  ف الي يفل ي ولة  ف الي يفل
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د ل  واقػػػب الهت ػػػة التػػػ  تتاػػػؿ  بتهػػػرة د ل  واقػػػب الهت ػػػة التػػػ  تتاػػػؿ  بتهػػػرة وتي ػػػف هػػػذا ال ػػػدرة هػػػ  فدراؾ الكػػػر وتي ػػػف هػػػذا ال ػػػدرة هػػػ  فدراؾ الكػػػر   تقـــويم المناقشـــات :تقـــويم المناقشـــات :  -33
 ب وضوع  ييف، وت يز قواا  ال وة والضيؼ هيهت لب وضوع  ييف، وت يز قواا  ال وة والضيؼ هيهت ل

وتت اؿ ه   درة الكرد ء    يرهة الير تت بيف و تئع  ييقة تيط  لم، بايث ي يف وتت اؿ ه   درة الكرد ء    يرهة الير تت بيف و تئع  ييقة تيط  لم، بايث ي يف   االستنباط:االستنباط:  -44
رف يايػػـ هػػ  ضػػوج هػػذا ال يرهػػة، هػػ ذا يتقػػت قتي ػػة  ػػت  هػػت ة ت ت ػػًت  ػػف هػػذا الو ػػتئع رـ ال، ب ػػض رف يايػػـ هػػ  ضػػوج هػػذا ال يرهػػة، هػػ ذا يتقػػت قتي ػػة  ػػت  هػػت ة ت ت ػػًت  ػػف هػػذا الو ػػتئع رـ ال، ب ػػض 

 قظر ءف ااة الو تئع ال يطتة، رو  و ؼ الكرد  قهتلقظر ءف ااة الو تئع ال يطتة، رو  و ؼ الكرد  قهتلالال

يظهػر هػ   يػتـ األهػراد بػتلت ييز بػيف در ػتت اات ػتؿ اػاة رو  طػأ قتي ػة  ػت تبيػػًت يظهػر هػ   يػتـ األهػراد بػتلت ييز بػيف در ػتت اات ػتؿ اػاة رو  طػأ قتي ػة  ػت تبيػػًت   االسـتنتاج:االسـتنتاج:  -55
، ،لدر ة ارتبتطهت بو تئع  ييقة تيط  لهـ ) بيـر  (ل(ل60 : :  2002 لدر ة ارتبتطهت بو تئع  ييقة تيط  لهـ ) بيـر

بسيط والهيف، وال ي يف بسيط والهيف، وال ي يف وترب البتااة رف تق ية  اؿ هذا ال هترات لدب الط بة ليس بتأل ر الوترب البتااة رف تق ية  اؿ هذا ال هترات لدب الط بة ليس بتأل ر ال
ل  ي  يف تا ي هت ه  ظؿ اإل راجات وال  ترستت الروتيقية ال تبية ه  رغ ػب ال ػدارس اليػـو ، لػذلؾ ل  ي  يف تا ي هت ه  ظؿ اإل راجات وال  ترستت الروتيقية ال تبية ه  رغ ػب ال ػدارس اليػـو ، لػذلؾ 
ال بػػد  ػػف تهيئػػة الظػػروؼ ال قتسػػبة التػػ  ت يػػؿ هػػذا اإل ػػراجات تسػػير بتت ػػتا تهػػ يع تق يػػة  هػػترات ال بػػد  ػػف تهيئػػة الظػػروؼ ال قتسػػبة التػػ  ت يػػؿ هػػذا اإل ػػراجات تسػػير بتت ػػتا تهػػ يع تق يػػة  هػػترات 

ل  اػػص لتػػدريس  اتػػوب ال ػػتدة ل  اػػص لتػػدريس  اتػػوب ال ػػتدة التكييػػر القت ػػد بهػػيؿ  يػػد، ي ػػت يتط ػػب فءػػتدة القظػػر هػػ  الو ػػت االتكييػػر القت ػػد بهػػيؿ  يػػد، ي ػػت يتط ػػب فءػػتدة القظػػر هػػ  الو ػػت ا
  تبػػػؿ الو ػػػت ال  اػػػص ل تكييػػػر، وء ػػػ  ال ي  ػػػيف رف ياػػػباوا رياػػػر د ػػػة هػػػ  اال تيػػػتر بتلقسػػػبة   تبػػػؿ الو ػػػت ال  اػػػص ل تكييػػػر، وء ػػػ  ال ي  ػػػيف رف ياػػػباوا رياػػػر د ػػػة هػػػ  اال تيػػػتر بتلقسػػػبة 

 ل  اتوب الذي ي تتروف ت دي م، ول طرؽ الت  يريدوف ت دي م  ف  رلهتلل  اتوب الذي ي تتروف ت دي م، ول طرؽ الت  يريدوف ت دي م  ف  رلهتل
 أساسيات التفكير الناقد:أساسيات التفكير الناقد:

 رؿ اآلت :رؿ اآلت :ي يف ل ي ـ ال  راهيت تق ية التكيير القت د لدب الطرب  ف  ي يف ل ي ـ ال  راهيت تق ية التكيير القت د لدب الطرب  ف      
 تاقيؼ األهيتر وتقظي هت واست دا هت ه   ضتيت ء  ية، وا ت تءية است دا ًت ااياًتلتاقيؼ األهيتر وتقظي هت واست دا هت ه   ضتيت ء  ية، وا ت تءية است دا ًت ااياًتل -
فدراؾ التتػػتبع والتس سػػؿ هػػ  األهيػػتر  ػػع التس سػػؿ ال قط ػػ   اػػؿ تيت ػػب اريػػة الػػز ف وال ػػدرة فدراؾ التتػػتبع والتس سػػؿ هػػ  األهيػػتر  ػػع التس سػػؿ ال قط ػػ   اػػؿ تيت ػػب اريػػة الػػز ف وال ػػدرة  -

 ء   است داـ  كتهيـ الز ف ) بؿ، بيد، راقتج، هي ت بيدللل(لء   است داـ  كتهيـ الز ف ) بؿ، بيد، راقتج، هي ت بيدللل(ل

 داث، بتالءت تد ء    براتم الستب ةلداث، بتالءت تد ء    براتم الستب ةل درة الطتلب ء   التقبؤ بتألا درة الطتلب ء   التقبؤ بتألا -

 است داـ ال واءد الس ي ة ه  فادار األايتـ وال راراتلاست داـ ال واءد الس ي ة ه  فادار األايتـ وال راراتل -

 درة الطتلب ء   تيويف قظريتت، رو هرضيتت بييدة ءف الهؾ، وي يف رف يستءد الت  يف  درة الطتلب ء   تيويف قظريتت، رو هرضيتت بييدة ءف الهؾ، وي يف رف يستءد الت  يف  -
 ه  ذلؾله  ذلؾل

  درة الطتلب ء   اإلاستس بتآل ريف وهه هـ و يرهة ييؼ يكيروفل درة الطتلب ء   اإلاستس بتآل ريف وهه هـ و يرهة ييؼ يكيروفل -

، و ػػف اػػـ التيػػرؼ ء ػػ  رسػػ وبم هػػ  التكييػػر، وههػػـ القاػػوص ، و ػػف اػػـ التيػػرؼ ء ػػ  رسػػ وبم هػػ  التكييػػر، وههػػـ القاػػوص  ػػدرة الطتلػػب ء ػػ  ههػػـ قكسػػم ػػدرة الطتلػػب ء ػػ  ههػػـ قكسػػم -
 (ل(ل244 : :    2002ال  روجة، و دب  درتم ء   االستييتب )  اطك  ،ال  روجة، و دب  درتم ء   االستييتب )  اطك  ،

 آلية التفكير لد  الطمبة : آلية التفكير لد  الطمبة : 
الط بػػة،   ػػت الط بػػة،   ػػت     تتولػػد ء  يػػة التكييػػر  ػػف  ػػرؿ طػػرح رسػػئ ة  قتسػػبة هػػ   ػػتدة ال  راهيػػت ء ػػتتولػػد ء  يػػة التكييػػر  ػػف  ػػرؿ طػػرح رسػػئ ة  قتسػػبة هػػ   ػػتدة ال  راهيػػت ء ػػ

ل ي ػػـ ي يػػف رف ت يػػؿ الط بػػة يطػػوروف ويسػػألوف رسػػئ ة ل ي ػػـ ي يػػف رف ت يػػؿ الط بػػة يطػػوروف ويسػػألوف رسػػئ ة يػػؤدي فلػػ  اسػػت تبة تاػػدث تكييػػرًا ، هأسػػئ ة ايػػؤدي فلػػ  اسػػت تبة تاػػدث تكييػػرًا ، هأسػػئ ة ا
 ر رب لي  يادث التكييرلر رب لي  يادث التكييرل
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وطتل ػت ت ػت تق يػة التكييػػر هػ  ء  يتػ  التي ػػيـ والػتي ـ، هػ ف ء  يػة التكييػػر القت ػد ي يػف رف تيتهػػؼ وطتل ػت ت ػت تق يػة التكييػػر هػ  ء  يتػ  التي ػػيـ والػتي ـ، هػ ف ء  يػة التكييػػر القت ػد ي يػف رف تيتهػػؼ 
 وتطور  قبًت فل   قب ولف تادث واادة بدوف األ ربلوتطور  قبًت فل   قب ولف تادث واادة بدوف األ ربل

ايػث يػتف الترييػػز ء ػ  الا ػتئؽ التػ  تيت ػد ء ػػ  ايػث يػتف الترييػػز ء ػ  الا ػتئؽ التػ  تيت ػد ء ػػ  وهػذا  ػت لػـ يػتـ التطػرؽ فليػػم هػ  التي ػيـ الت  يػدي وهػذا  ػت لػـ يػتـ التطػرؽ فليػػم هػ  التي ػيـ الت  يػدي 
 (ل(ل  46: :   2001الاكظ، وتتط ب ء  ية التكيير طر ًت تي ي ية   ت كة  ف ال ي ـ ) قبهتف ، الاكظ، وتتط ب ء  ية التكيير طر ًت تي ي ية   ت كة  ف ال ي ـ ) قبهتف ، 

 تعميم التفكير الناقد:تعميم التفكير الناقد:
هقػػػتؾ و هتػػػت قظػػػر اػػػوؿ تي ػػػيـ التكييػػػر القت ػػػد تؤيػػػداف ء ػػػ  رف التكييػػػر القت ػػػد  هػػػترة ي يػػػف هقػػػتؾ و هتػػػت قظػػػر اػػػوؿ تي ػػػيـ التكييػػػر القت ػػػد تؤيػػػداف ء ػػػ  رف التكييػػػر القت ػػػد  هػػػترة ي يػػػف 

بم التكييػػر القت ػػد بػػتل راجة واليتتبػػة، وهػػو  ػػف هػػذا ال قط ػػؽ يسػػتاؽ بم التكييػػر القت ػػد بػػتل راجة واليتتبػػة، وهػػو  ػػف هػػذا ال قط ػػؽ يسػػتاؽ تي ي هػػتل و هػػة القظػػر األولػػ  تهػػتي ي هػػتل و هػػة القظػػر األولػػ  تهػػ
التػػػدريس ال قكاػػػؿ  ػػػف  ػػػرؿ  سػػػت تت  سػػػت  ة، ر ػػػت و هػػػة القظػػػر األ ػػػرب تبقػػػ   و كػػػًت يػػػدرس هيػػػم التػػػدريس ال قكاػػػؿ  ػػػف  ػػػرؿ  سػػػت تت  سػػػت  ة، ر ػػػت و هػػػة القظػػػر األ ػػػرب تبقػػػ   و كػػػًت يػػػدرس هيػػػم 
التكييػر القت ػد ضػػ ف ال سػت تت الدراسػػية ال  ت كػة وهػ    يػػع ال رااػؿ والاػػكوؼ )دا ػؿ ال اتػػوب(، التكييػر القت ػد ضػػ ف ال سػت تت الدراسػػية ال  ت كػة وهػ    يػػع ال رااػؿ والاػػكوؼ )دا ػؿ ال اتػػوب(، 

يػػر القت ػػد هػػ   وضػػوع  سػػت ؿ ال يسػػهؿ تطبيػػؽ واسػػت داـ التكييػػر القت ػػد يػػر القت ػػد هػػ   وضػػوع  سػػت ؿ ال يسػػهؿ تطبيػػؽ واسػػت داـ التكييػػر القت ػػد ويػرب هػػؤالج رف تػػدريس التكيويػرب هػػؤالج رف تػػدريس التكي
 ه  ال ست تت ال  ت كة رو ه   وا ؼ الايتةله  ال ست تت ال  ت كة رو ه   وا ؼ الايتةل

والػػذيف يؤيػػدوف تػػدريس التكييػػر القت ػػد  ػػف  ػػرؿ ال ػػواد الدراسػػية ال  ت كػػة، يػػروف هػػ  بيػػض والػػذيف يؤيػػدوف تػػدريس التكييػػر القت ػػد  ػػف  ػػرؿ ال ػػواد الدراسػػية ال  ت كػػة، يػػروف هػػ  بيػػض 
ي يػػػف تقتولهػػػت هػػػ  ي يػػػف تقتولهػػػت هػػػ  ال سػػػت تت الدراسػػػية   ػػػتاًل  تاػػػًت لتقػػػتوؿ بيػػػض  ظػػػتهر التكييػػػر القت ػػػدل والتػػػ   ال سػػػت تت الدراسػػػية   ػػػتاًل  تاػػػًت لتقػػػتوؿ بيػػػض  ظػػػتهر التكييػػػر القت ػػػدل والتػػػ   

سػػيت هت ال ػػتص بهػػت، هتلدراسػػتت اال ت تءيػػة  ػػاًر تريػػز ء ػػ  ال هػػترة ال رتبطػػة بتالست اػػتج، بيق ػػت سػػيت هت ال ػػتص بهػػت، هتلدراسػػتت اال ت تءيػػة  ػػاًر تريػػز ء ػػ  ال هػػترة ال رتبطػػة بتالست اػػتج، بيق ػػت 
 الريتضيتت تق    ظتهر التكيير القت د ال ت ا ة ه  االستدالؿ رو االستقتتجلالريتضيتت تق    ظتهر التكيير القت د ال ت ا ة ه  االستدالؿ رو االستقتتجل

 ( 287 : 2007) ربو زيقة وءبتبقة ، 
ر ف ت ػػػة األسػػػس التػػػ  ت ػػػوـ ء يهػػػت البػػػرا ج، ر ف ت ػػػة األسػػػس التػػػ  ت ػػػوـ ء يهػػػت البػػػرا ج، لػػػذلؾ ء ػػػ  ال ربػػػ  ءقػػػد ا تيػػػتر بػػػرا ج تي ػػػيـ التكييػػػلػػػذلؾ ء ػػػ  ال ربػػػ  ءقػػػد ا تيػػػتر بػػػرا ج تي ػػػيـ التكييػػػ

ورهػػداههت، وطر هػػت، و وادهػػت، واألهػػراد ال سػػتكيديف، و تط بػػتت التػػدريب ء يهػػت، و وااػػكتت  ي  يهػػت، ورهػػداههت، وطر هػػت، و وادهػػت، واألهػػراد ال سػػتكيديف، و تط بػػتت التػػدريب ء يهػػت، و وااػػكتت  ي  يهػػت، 
 (ل(ل  41: :  2000 والكوائد ال ر وة  قهت، وال هيرت ال تو ية  قهت )  طت  ،والكوائد ال ر وة  قهت، وال هيرت ال تو ية  قهت )  طت  ،

 تنمية التفكير الناقد:تنمية التفكير الناقد:
ألقهػػت تػػؤدب فلػػ  ههػػـ رياػػر ء  ػػًت ل  اتػػوب ال يرهػػ  ألقهػػت تػػؤدب فلػػ  ههػػـ رياػػر ء  ػػًت ل  اتػػوب ال يرهػػ    تي ػػف ره يػػة التكييػػر القت ػػد لػػدب الط بػػةتي ػػف ره يػػة التكييػػر القت ػػد لػػدب الط بػػة

الػذي يتي  وقػػم، وربػط ءقتاػػرا بػبيض، وتط يػػف الط بػػة  ػف  وا هػػة  تط بػتت ال سػػت بؿ، واالسػػت رؿ الػذي يتي  وقػػم، وربػط ءقتاػػرا بػبيض، وتط يػػف الط بػػة  ػف  وا هػػة  تط بػتت ال سػػت بؿ، واالسػػت رؿ 
ه  التكييػر والتاػرر  ػف التبييػة، وءػدـ الت اػور الضػيؽ اػوؿ الػذات لرقطػرؽ فلػ    ػتالت روسػع ه  التكييػر والتاػرر  ػف التبييػة، وءػدـ الت اػور الضػيؽ اػوؿ الػذات لرقطػرؽ فلػ    ػتالت روسػع 

 التس يـ بتلا تئؽ دوف التاري ءقهت لالتس يـ بتلا تئؽ دوف التاري ءقهت ل ف  رؿ ته يع روح التستؤؿ والباث وءدـ  ف  رؿ ته يع روح التستؤؿ والباث وءدـ 
 (112:  1998) الوهر والا وري ، 

ف تق ية التكيير القت د تتط ب است داـ طرائؽ ادياة ه  التدريس، واستراتي يتت تي ي ية  اددة  وا 
ال يتيير،تيط  دورا  رستسيت  ل طتلب، وتريز ء   هتء يتم ه  ء  ية التي ـ، بايث ييوف هيم ال ي ـ 

 (4 2006: قظ ت )الس يت ، يسرا  و 
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وهقػػػتؾ  ػػػف يػػػرب رف التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب الط بػػػة، يرهػػػع  ػػػف ت ػػػديرهـ وا ػػػتهـ بػػػذاتهـ، ويهػػػ ع ء ػػػ  وهقػػػتؾ  ػػػف يػػػرب رف التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب الط بػػػة، يرهػػػع  ػػػف ت ػػػديرهـ وا ػػػتهـ بػػػذاتهـ، ويهػػػ ع ء ػػػ  
  ترستهـ ل   وءة يبيرة  ف رق تط التكيير األ رب، ويق   لديهـ ال درة ء ػ  الػتي ـ الػذات  بتلباػث   ترستهـ ل   وءة يبيرة  ف رق تط التكيير األ رب، ويق   لديهـ ال درة ء ػ  الػتي ـ الػذات  بتلباػث 

 (ل(ل 2006 : 33 والت ا  ) الس يت  ،والت ا  ) الس يت  ،
( سػػػبع  طػػػوات ت يػػػف ال ػػػتي ـ  ػػػف  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد، وهػػػذا ( سػػػبع  طػػػوات ت يػػػف ال ػػػتي ـ  ػػػف  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد، وهػػػذا 707::1999ول ػػػد رورد ) طػػػت   ،ول ػػػد رورد ) طػػػت   ،
 ال طوات يتلتتل :ال طوات يتلتتل :

   ع س س ة  ف الدراستت واألباتث وال ي و تت والو تئع ال تا ة بتل وضوعل  ع س س ة  ف الدراستت واألباتث وال ي و تت والو تئع ال تا ة بتل وضوعل -
 استيراض اآلراج ال  ت كة ال تا ة بتل وضوعلاستيراض اآلراج ال  ت كة ال تا ة بتل وضوعل -

  قت هة اآلراج ال  ت كة لتاديد الااي   قهت وغير الااي ل قت هة اآلراج ال  ت كة لتاديد الااي   قهت وغير الااي ل -

  وة وقواا  الضيؼ ه  اآلراج ال تيترضةل وة وقواا  الضيؼ ه  اآلراج ال تيترضةلت ييز قواا  الت ييز قواا  ال -

 ت ييـ اآلراج بطري ة  وضوءية بييدة ءف التايز والذاتيةلت ييـ اآلراج بطري ة  وضوءية بييدة ءف التايز والذاتيةل -

 البرهقة وت ديـ الا ة ء   ااة الرري، رو الايـ الذي تتـ ال واه ة ء يملالبرهقة وت ديـ الا ة ء   ااة الرري، رو الايـ الذي تتـ ال واه ة ء يمل -

 الر وع فل   زيد  ف ال ي و تت فذا  ت استدء  البرهتف ذلؾل 
 عوامل تنمية التفكير الناقد:عوامل تنمية التفكير الناقد:

ة  ػػف اليوا ػػؿ التػػ  تطػػور، وتق ػػ  التكييػػر القت ػػد، وليػػؿ اليديػػد  ػػف ال كيػػريف ة  ػػف اليوا ػػؿ التػػ  تطػػور، وتق ػػ  التكييػػر القت ػػد، وليػػؿ اليديػػد  ػػف ال كيػػريف هقػػتؾ    وءػػهقػػتؾ    وءػػ
( بػأف هقػتؾ    وءػة  ػف اليوا ػؿ ( بػأف هقػتؾ    وءػة  ػف اليوا ػؿ 127-128::  2008تاػداوا ءػف هػذا اليوا ػؿ ه ػد رهػترت   يػد ) تاػداوا ءػف هػذا اليوا ػؿ ه ػد رهػترت   يػد ) 

 ال ه ة الت  تي ؿ ء   تق ية التكيير و ف ره هت:ال ه ة الت  تي ؿ ء   تق ية التكيير و ف ره هت:
 المالحظة:المالحظة:  –أوال  أوال  

األهػيتج ال يقيػة، وء ػ  ال ي  ػيف  سػتءدة األهػيتج ال يقيػة، وء ػ  ال ي  ػيف  سػتءدة وتيق  ر ػذ االقطبتءػتت الاسػية ءػف الهػ ج، رو وتيق  ر ػذ االقطبتءػتت الاسػية ءػف الهػ ج، رو 
 ط بتهـ ه  است داـ اواسهـ بيكتجة وهتء ية ءقد ت يراظوف األهيتجلط بتهـ ه  است داـ اواسهـ بيكتجة وهتء ية ءقد ت يراظوف األهيتجل

 التصنيف:التصنيف:  -ثانيا  ثانيا  
يستطيع الط بة ه   را ة التكيير الادس  ا تيتر األهيتج، واأل ستـ الا ي ية وه ًت ل تاية يستطيع الط بة ه   را ة التكيير الادس  ا تيتر األهيتج، واأل ستـ الا ي ية وه ًت ل تاية 

  ييقة يتل وف رو الهيؿ رو الا ـل ييقة يتل وف رو الهيؿ رو الا ـل
 القياس:القياس:  -ثالثا  ثالثا  

تكييػػر بتل تاػػيتيف  ػػف  قظػػور ي ػػ  ي ودقػػت فلػػ   يتسػػهت، وال يػػتس ييقػػ  ال  تب ػػة بػػيف تكييػػر بتل تاػػيتيف  ػػف  قظػػور ي ػػ  ي ودقػػت فلػػ   يتسػػهت، وال يػػتس ييقػػ  ال  تب ػػة بػػيف فف الفف ال
 ..األهيتجاألهيتج
 االتصال:االتصال:  -رابعا  رابعا  

ييق  االتاتؿ وضع البيتقتت رو ال ي و تت الت  يتـ الااوؿ ء يهت  ف  راظتتقت بهػيؿ ييق  االتاتؿ وضع البيتقتت رو ال ي و تت الت  يتـ الااوؿ ء يهت  ف  راظتتقت بهػيؿ 
  ت بايث يستطيع ه ص آ ر هه هتل ت بايث يستطيع ه ص آ ر هه هتل
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  ططد ي ػػػػة، رو رهػػػػيتاًل، رو  ػػػػرائد ي ػػػػة، رو رهػػػػيتاًل، رو  ػػػػرائ  وي يػػػػف تي ػػػػيـ الط بػػػػة طػػػػرؽ االتاػػػػتؿ يػػػػأف يرسػػػػ وا اػػػػوراً وي يػػػػف تي ػػػػيـ الط بػػػػة طػػػػرؽ االتاػػػػتؿ يػػػػأف يرسػػػػ وا اػػػػوراً 
 و  ططتت  قتسبة لتق ية  هترة االتاتؿ لو  ططتت  قتسبة لتق ية  هترة االتاتؿ ل

 التنبؤ)الوصول إل  االستنتاج(:التنبؤ)الوصول إل  االستنتاج(:  -خامسا  خامسا  
فف ء  ية االستقتتج ءبترة ءف ء  ية تكسير رو است رص  ت قراظػم، وي يػف  سػتءدة الط بػة فف ء  ية االستقتتج ءبترة ءف ء  ية تكسير رو است رص  ت قراظػم، وي يػف  سػتءدة الط بػة 

 ء   االستقتتج بتلطرؽ التتلية:ء   االستقتتج بتلطرؽ التتلية:
 الت ييز بيف ال راظتت واالستقتت تتلالت ييز بيف ال راظتت واالستقتت تتل -11
 طتج الط بة هراة لتس يؿ بيتقتت و راجتهت ب  يتفلطتج الط بة هراة لتس يؿ بيتقتت و راجتهت ب  يتفلفءفء -33

 تدريب الط بة ء   ال راظة ال يدةلتدريب الط بة ء   ال راظة ال يدةل -22

 فتتاة الكراة ر تـ الط بة ل تقبؤ  ف بيتقتتهـلفتتاة الكراة ر تـ الط بة ل تقبؤ  ف بيتقتتهـل -22

 التجريب:التجريب:  –سادسا  سادسا  
 والت ريب يتـ هيم ت يير األهيتج رو األاداث لقتي ـ ءقهت ريار هأيارلوالت ريب يتـ هيم ت يير األهيتج رو األاداث لقتي ـ ءقهت ريار هأيارل

 وضع الفروض:وضع الفروض:  -سابعا  سابعا  
هػػترة وضػػع الكػػروض، هي يػػم  سػػتءدتهـ ء ػػ  تيػػويف األهيػػتر هػػترة وضػػع الكػػروض، هي يػػم  سػػتءدتهـ ء ػػ  تيػػويف األهيػػتر ء ػػ  ال ي ػػـ  فيسػػتب الط بػػة  ء ػػ  ال ي ػػـ  فيسػػتب الط بػػة  
 الت  يق زوقهت  بؿ  يتل ة األهيتجلالت  يق زوقهت  بؿ  يتل ة األهيتجل

 ضبط المتغيرات:ضبط المتغيرات:  -ثامنا  ثامنا  
ييق  ضبط ال ت يرات ت يير هرط وااد  ف    وءة  ف الهروط ءقد ف ػراج ت ربػة  ػت، رو ييق  ضبط ال ت يرات ت يير هرط وااد  ف    وءة  ف الهروط ءقد ف ػراج ت ربػة  ػت، رو 

 دراسة ظتهرة  ييقةلدراسة ظتهرة  ييقةل
 العوامل التي تعوق تنمية التفكير الناقد:العوامل التي تعوق تنمية التفكير الناقد:

ر القت د تتسـ هيم س تت التكيير اإلي تب  قاو األهضؿ  فال رف هقتؾ  يي تت ر القت د تتسـ هيم س تت التكيير اإلي تب  قاو األهضؿ  فال رف هقتؾ  يي تت رغـ رف التكييرغـ رف التكيي
( فل  ءدد  ف  يي تت التكيير القت د ( فل  ءدد  ف  يي تت التكيير القت د 1995ءديدة  د تيترضم  و يهير اتئب را د االلوس  )ءديدة  د تيترضم  و يهير اتئب را د االلوس  )

 والت  تت اؿ بػ :والت  تت اؿ بػ :
 طري ة التدريس ال تبية ه  ال دارس، والت  تيت د ء   الت  يف وليس التكييرلطري ة التدريس ال تبية ه  ال دارس، والت  تيت د ء   الت  يف وليس التكييرل -11
 ػػف ال ي  ػػيف التيػػتط   ػػع األسػػتليب الادياػػة ال تبيػػة هػػ  ء  يػػة التي ػػيـ  ػػف ال ي  ػػيف التيػػتط   ػػع األسػػتليب الادياػػة ال تبيػػة هػػ  ء  يػػة التي ػػيـ   رهػػض هئػػتت يبيػػرةرهػػض هئػػتت يبيػػرة -33

 و ف اـ التي ـلو ف اـ التي ـل

   ة اليكتجة وال هترة الت  ييتق   قهت ال هتز التربويل  ة اليكتجة وال هترة الت  ييتق   قهت ال هتز التربويل -22

السيتسة ال تبية ه  ت ديـ ال قهتج ل ط بة وطري ػة التيػتط   ػع هػذا ال قهػتج واءت ػتدا ء ػ  السيتسة ال تبية ه  ت ديـ ال قهتج ل ط بة وطري ػة التيػتط   ػع هػذا ال قهػتج واءت ػتدا ء ػ   -22
 سيتسة األ ر ال س ـل سيتسة األ ر ال س ـل 

طػػػرع واقهػػػ تلهـ بتل  ريػػػتت الياػػػرية الادياػػػة يتألتػػػتري واألليػػػتب طػػػرع واقهػػػ تلهـ بتل  ريػػػتت الياػػػرية الادياػػػة يتألتػػػتري واألليػػػتب ءػػػزوؼ الط بػػػة ءػػػف اإلءػػػزوؼ الط بػػػة ءػػػف اإل -22
 الادياةلالادياةل
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  ادودية ا تهة ال ي ـ ت ي م ال ي تزؼ بطرح ري  وضوع ل ق دل ادودية ا تهة ال ي ـ ت ي م ال ي تزؼ بطرح ري  وضوع ل ق دل -44

 ار تف الط بة  ف  ستاة ارية يتهية ل تيبير ءف آرائهـ ه  ال وضوءتت ال  ت كةلار تف الط بة  ف  ستاة ارية يتهية ل تيبير ءف آرائهـ ه  ال وضوءتت ال  ت كةل -11

 ػػف ري  اػػدر  ػػف  اػػتدر  ػػف ري  اػػدر  ػػف  اػػتدر   التػػزاـ الط بػػة بتليتػػتب ال درسػػ ، وءػػدـ رغبػػتهـ بزيػػتدة ا ػػتهتهـالتػػزاـ الط بػػة بتليتػػتب ال درسػػ ، وءػػدـ رغبػػتهـ بزيػػتدة ا ػػتهتهـ -44
 اإلءرـ ال  ت كةلاإلءرـ ال  ت كةل

ايتظػػػتظ الاػػػكوؼ بتلط بػػػة بايػػػث ال يو ػػػد هقػػػتؾ   ػػػتؿ ل  ي ػػػـ رو الطتلػػػب لتق يػػػة التكييػػػر ايتظػػػتظ الاػػػكوؼ بتلط بػػػة بايػػػث ال يو ػػػد هقػػػتؾ   ػػػتؿ ل  ي ػػػـ رو الطتلػػػب لتق يػػػة التكييػػػر  -66
 القت دلالقت دل

بيرو راطيػػة التربيػػة والتي ػػيـ  ػػف ايػػث  ادوديػػة الػػز ف الػػرـز إلقهػػتج ال ػػتدة ال  ػػررة بػػأي بيرو راطيػػة التربيػػة والتي ػػيـ  ػػف ايػػث  ادوديػػة الػػز ف الػػرـز إلقهػػتج ال ػػتدة ال  ػػررة بػػأي   -1313
 هيؿ  ف األهيتؿلهيؿ  ف األهيتؿل

لػػب ء ػػ  ال ػػدرس وءػػدـ رغبتػػم هػػ  فرهػػتؽ قكسػػم، واالءت ػػتد لػػب ء ػػ  ال ػػدرس وءػػدـ رغبتػػم هػػ  فرهػػتؽ قكسػػم، واالءت ػػتد االءت ػػتد الي ػػ   ػػف  بػػؿ الطتاالءت ػػتد الي ػػ   ػػف  بػػؿ الطت  -1111
 ء   قكسم ه  ء  ية تي  ملء   قكسم ه  ء  ية تي  مل

رهض ال ي  يف لرسػت تع فلػ  آراج الط بػة ألف ذلػؾ اسػب اءت ػتدهـ ي  ػؿ  ػف هيبػتهـ رهض ال ي  يف لرسػت تع فلػ  آراج الط بػة ألف ذلػؾ اسػب اءت ػتدهـ ي  ػؿ  ػف هيبػتهـ  -1313
 (ل(ل67 -66: :   2005و يتقتهـ لدب الط بة )الابيت  ، و يتقتهـ لدب الط بة )الابيت  ، 

 ي ت وتو د ءوا ؿ ر رب تيوؽ ء  ية التكيير القت د وره هت :ي ت وتو د ءوا ؿ ر رب تيوؽ ء  ية التكيير القت د وره هت :
 يػػػتد لػػػلراج التواتريػػػة، وي اػػػد بػػػتآلراج التواتريػػػة ت ػػػؾ اآلراج الهػػػتئع اسػػػت دا هت بػػػيف  يػػػتد لػػػلراج التواتريػػػة، وي اػػػد بػػػتآلراج التواتريػػػة ت ػػػؾ اآلراج الهػػػتئع اسػػػت دا هت بػػػيف االقاالق -11

القتس، والتػ  يت ب هػت الكػرد، ويتػداولهت دوف الر ػوع فلػ   اػتدر الا ي ػة، رو التأيػد  ػف القتس، والتػ  يت ب هػت الكػرد، ويتػداولهت دوف الر ػوع فلػ   اػتدر الا ي ػة، رو التأيػد  ػف 
 ااتهت، وييتك  الكرد  ف األدلة الت  تيط  لملااتهت، وييتك  الكرد  ف األدلة الت  تيط  لمل

اج  ييقػػة  بػػؿ رف تيػػرض اج  ييقػػة  بػػؿ رف تيػػرض التياػػب ب يقػػ   يػػؿ  الكػػرد  فلػػ  الت يػػد، والت سػػؾ باػػاة آر التياػػب ب يقػػ   يػػؿ  الكػػرد  فلػػ  الت يػػد، والت سػػؾ باػػاة آر  -33
ء يم رية بيتقتت، رو و تئع، ويت اؿ التياب ه  التكيير القت د ه  الايـ ء    وضوع ء يم رية بيتقتت، رو و تئع، ويت اؿ التياب ه  التكيير القت د ه  الايـ ء    وضوع 

  ت  ف و هة قظر  يروهة ستب ًتل ت  ف و هة قظر  يروهة ستب ًتل

ال كػػز فلػػ  القتػػػتئج،  ػػد يبػػػدر الكػػرد ب ضػػػتيت  ػػد تيػػػوف اػػاياة، اػػػـ يتريهػػت دوف تس سػػػؿ ال كػػز فلػػ  القتػػػتئج،  ػػد يبػػػدر الكػػرد ب ضػػػتيت  ػػد تيػػػوف اػػاياة، اػػػـ يتريهػػت دوف تس سػػػؿ  -22
هذا، ي ػب ء يػم رف يو ػم هذا، ي ػب ء يػم رف يو ػم    قط  ، ويقت ؿ فل  قتتئج غير  ؤيدة، وات  يت قب ال ي ـ قط  ، ويقت ؿ فل  قتتئج غير  ؤيدة، وات  يت قب ال ي ـ

الط بػػة فلػػ   قت هػػة يػػؿ  وضػػوع، رو  هػػي ة ت ػػدـ فلػػيهـ باػػورة  سػػت  ة، والباػػث ءػػف الط بػػة فلػػ   قت هػػة يػػؿ  وضػػوع، رو  هػػي ة ت ػػدـ فلػػيهـ باػػورة  سػػت  ة، والباػػث ءػػف 
 رهضؿ الطرؽ لاؿ ال هي ةلرهضؿ الطرؽ لاؿ ال هي ةل

وال ػػػػػػؤارات االقكيتليػػػػػػة، وياػػػػػػدث وال ػػػػػػؤارات االقكيتليػػػػػػة، وياػػػػػػدث  و هتت القظر ال تطرهة، واالق يتد ل  يتق  اليتطكية،و هتت القظر ال تطرهة، واالق يتد ل  يتق  اليتطكية، -22
 طكية بتلكردلطكية بتلكردلذلؾ قتي ة ارتبتط  وضوع التكيير بير ة ذات ا ة اقكيتلية، وءتذلؾ قتي ة ارتبتط  وضوع التكيير بير ة ذات ا ة اقكيتلية، وءت

اءت تد ال ي ـ ء   طرؽ تدريس تيت د ء   الت  يف دوف  هترية  ف الط بة ه  ء  ية اءت تد ال ي ـ ء   طرؽ تدريس تيت د ء   الت  يف دوف  هترية  ف الط بة ه  ء  ية  -22
 (ل(ل230 ، ،   229: : 2003 التي ـ ) ربو دقيت وآ روف، التي ـ ) ربو دقيت وآ روف، 

وتػػػػرب البتااػػػػة رقػػػػم  ػػػػف رياػػػػر اليوا ػػػػؿ التػػػػ  تييػػػػؽ التكييػػػػر القت ػػػػد هػػػػ  اهت ػػػػتد ال ي ػػػػـ فلػػػػ  وتػػػػرب البتااػػػػة رقػػػػم  ػػػػف رياػػػػر اليوا ػػػػؿ التػػػػ  تييػػػػؽ التكييػػػػر القت ػػػػد هػػػػ  اهت ػػػػتد ال ي ػػػػـ فلػػػػ      
تق يػة التكييػر لػدب تر يػذا، فضػتهة فلػ  اهت ػتر ال قػتهج تق يػة التكييػر لػدب تر يػذا، فضػتهة فلػ  اهت ػتر ال قػتهج استراتي يتت التػدريس التػ  تؤه ػم وتسػتءدا لاستراتي يتت التػدريس التػ  تؤه ػم وتسػتءدا ل
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الدراسػػػية فلػػػ  األقهػػػطة التػػػ  تسػػػتءد ء ػػػ  تق يػػػة التكييػػػر، وءػػػدـ يكتيػػػة الو ػػػت ال تػػػتح ر ػػػتـ الطتلػػػب  الدراسػػػية فلػػػ  األقهػػػطة التػػػ  تسػػػتءد ء ػػػ  تق يػػػة التكييػػػر، وءػػػدـ يكتيػػػة الو ػػػت ال تػػػتح ر ػػػتـ الطتلػػػب  
 ل تكيير، ليوف ال ي ـ   بر ء   فقهتج   ررا  بؿ قهتية اليتـ الدراس لل تكيير، ليوف ال ي ـ   بر ء   فقهتج   ررا  بؿ قهتية اليتـ الدراس ل

 خطوات التفكير الناقد:خطوات التفكير الناقد:
تكييرًا قت دًا، ء يم ال يتـ بيػدد  ػف ال طػوات والتػ   ػف ره هػت: تكييرًا قت دًا، ء يم ال يتـ بيػدد  ػف ال طػوات والتػ   ػف ره هػت:   ات  يت يف الطتلب  ف رف يكيرات  يت يف الطتلب  ف رف يكير

 ايتغة الكيرة الت  يطورهت الطتلب بيد  رورا ه  ال طوات الت هيديةلايتغة الكيرة الت  يطورهت الطتلب بيد  رورا ه  ال طوات الت هيديةل
 تاديد اليقتار الرز ة وهؽ  يتيير  اتغةلتاديد اليقتار الرز ة وهؽ  يتيير  اتغةل -

  راظة اليقتار ال  ت كة ال تض قة ه  القصل راظة اليقتار ال  ت كة ال تض قة ه  القصل -

 طرح رسئ ة تاتيـ اليقتار الرز ةلطرح رسئ ة تاتيـ اليقتار الرز ةل -

 بط وءر تتلبط وءر تتلربط اليقتار برواربط اليقتار بروا -

 وضع األهيتر ال تض قة ء   اورة تي ي تت ه    ؿ  بريةلوضع األهيتر ال تض قة ء   اورة تي ي تت ه    ؿ  بريةل -

 ا تراح بدائؿ   يقة و و ودة، وتاديد  يتيير لكاص ت ؾ البدائؿلا تراح بدائؿ   يقة و و ودة، وتاديد  يتيير لكاص ت ؾ البدائؿل -

 ايتغة استقتت تتلايتغة استقتت تتل -

 الت ييز بيف االستقتت تت الااياة وال طألالت ييز بيف االستقتت تت الااياة وال طأل -

 ايتغة اهتراضتت ءت ةلايتغة اهتراضتت ءت ةل -

 التريث ه   بوؿ األايتـ والتس يـ بهتلالتريث ه   بوؿ األايتـ والتس يـ بهتل -

 اءت تدًا ء   التي ي تتلاءت تدًا ء   التي ي تتل  توليد  يتف  ديدةتوليد  يتف  ديدة   -

 (ل(ل   387::  2005بقتج تو يتت  ديدة تت توز ال برة الت  يتض قهت القص ) فبراهيـ ، بقتج تو يتت  ديدة تت توز ال برة الت  يتض قهت القص ) فبراهيـ ،  -

 استخدامات التفكير الناقد:استخدامات التفكير الناقد:
تيتبػػػر  هػػػترات ال ػػػراجة والتاػػػدث واليتتبػػػة واالسػػػت تع ءقتاػػػر رستسػػػية لي  يػػػة التوااػػػؿ  ػػػع تيتبػػػر  هػػػترات ال ػػػراجة والتاػػػدث واليتتبػػػة واالسػػػت تع ءقتاػػػر رستسػػػية لي  يػػػة التوااػػػؿ  ػػػع 

بػػيف الط بػػة دا ػػؿ ال درسػػة ودا ػػؿ الاػػؼ بػػيف الط بػػة دا ػػؿ ال درسػػة ودا ػػؿ الاػػؼ   اآل ػػريف، ههػػ  ت يػػب دورًا بػػترزًا هػػ  الت يػػر اال ت ػػتء اآل ػػريف، ههػػ  ت يػػب دورًا بػػترزًا هػػ  الت يػػر اال ت ػػتء 
الوااػػد، ويػػذلؾ ي يػػف هاػػص األهيػػتر التػػ  تبػػدو لقػػت غت ضػػة فلػػ  اػػد  ػػت، وايػػث رف التكييػػر القت ػػد الوااػػد، ويػػذلؾ ي يػػف هاػػص األهيػػتر التػػ  تبػػدو لقػػت غت ضػػة فلػػ  اػػد  ػػت، وايػػث رف التكييػػر القت ػػد 
ي يػػػز بػػػيف الا ي ػػػة والػػػرري، لػػػذلؾ تطػػػرح األسػػػئ ة ال قت يػػػة ل  وضػػػوع، وتاػػػدد ال راظػػػتت ال كاػػػ ة ي يػػػز بػػػيف الا ي ػػػة والػػػرري، لػػػذلؾ تطػػػرح األسػػػئ ة ال قت يػػػة ل  وضػػػوع، وتاػػػدد ال راظػػػتت ال كاػػػ ة 

  دة ء   ال قطؽ الااي  والدليؿ ال تطعل دة ء   ال قطؽ الااي  والدليؿ ال تطعلواالهتراضتت و اط اتتهت، وء يم تيوف التأييدات ال يتواالهتراضتت و اط اتتهت، وء يم تيوف التأييدات ال يت
ف التيت ؿ  ع البيئة الاكية باورة  تاة، والايتة باكة ءت ة، وال تي  ة بتلتكيير القت د  ف التيت ؿ  ع البيئة الاكية باورة  تاة، والايتة باكة ءت ة، وال تي  ة بتلتكيير القت د وا  وا 

  ف  تقب ال تي ـ ه  ال درسة و ترج ال درسة تتض ف  ت ي  : ف  تقب ال تي ـ ه  ال درسة و ترج ال درسة تتض ف  ت ي  :
 اب االستطرع ال تي ؽ ب  تالت و ضتيت تي ي ية واسيةلاب االستطرع ال تي ؽ ب  تالت و ضتيت تي ي ية واسيةل لل11

 التكيير القت دلالتكيير القت دلاالقتبتا ل كرص ات  يست دـ االقتبتا ل كرص ات  يست دـ  لل33

 الا ة ه  الي  يتت ال ست د ة ه  السؤاؿ ال قط  لالا ة ه  الي  يتت ال ست د ة ه  السؤاؿ ال قط  ل لل22

 ا ة ال تي ـ بقكسم  تاة ب دراتم ال تاة بتلتكيير القت دلا ة ال تي ـ بقكسم  تاة ب دراتم ال تاة بتلتكيير القت دل لل22
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 ء ر   تكتات  دائ ت  يتي ؽ بو هتت القظر ال  ت كةل ل2

 ال روقة ه  دراسة البدائؿ واآلراجل ل4

 ههـ آراج اآل ريفلههـ آراج اآل ريفل لل11

 ء رقية  ت يزة ه  ت ييـ التكييرلء رقية  ت يزة ه  ت ييـ التكييرل لل44

 األ تقة ه   وا هة اقايتز ه ص  ت، وتيابم، ورقتقيتم، وقزءتتم اال ت تءيةلاأل تقة ه   وا هة اقايتز ه ص  ت، وتيابم، ورقتقيتم، وقزءتتم اال ت تءيةل  -66

 تي ًر ه  التي يؽ دوف تأ يؿ ه ج  ت، رو وضع الا جلتي ًر ه  التي يؽ دوف تأ يؿ ه ج  ت، رو وضع الا جل    -1313

اإلدارة إلءػػػتدة و را يػػػة القظػػػر ءقػػػد اػػػدوث اقييتسػػػتت ر يقػػػة اػػػتد ة ت تػػػرح بػػػأف الت يػػػر اإلدارة إلءػػػتدة و را يػػػة القظػػػر ءقػػػد اػػػدوث اقييتسػػػتت ر يقػػػة اػػػتد ة ت تػػػرح بػػػأف الت يػػػر    -1111
 (ل(ل66 : :   2001 برر) قبهتف ، برر) قبهتف ،

 الطمبة أثناء ممارسة التفكير الناقد:الطمبة أثناء ممارسة التفكير الناقد:  السمات التي يجب توافرىا لد السمات التي يجب توافرىا لد 
يت يز الط بة الذيف يتس وف بتل ػدرة ء ػ  التكييػر القت ػد ب   وءػة  ػف السػ تت ال تاػة بهػـ يت يز الط بة الذيف يتس وف بتل ػدرة ء ػ  التكييػر القت ػد ب   وءػة  ػف السػ تت ال تاػة بهػـ 

( سػبع سػ تت هيريػة هػ  األياػر ( سػبع سػ تت هيريػة هػ  األياػر 68 : : 2001 ت يزهـ ءف غيرهـ  ف الط بػة وييػرض ) قبهػتف ،ت يزهـ ءف غيرهـ  ف الط بػة وييػرض ) قبهػتف ،
 لزو ًت ه  هترة التكيير القت د:لزو ًت ه  هترة التكيير القت د:

 ي  ػػيف رال يػػد ءوا رقهػػـ ييرهػوف رياػػر   ػػت ييرهػػوف ا ي ػػًة،  ي  ػػيف رال يػػد ءوا رقهػػـ ييرهػوف رياػػر   ػػت ييرهػػوف ا ي ػػًة، : ويتط ػػب  ػف ال: ويتط ػػب  ػف الالتواضــع الفكــريالتواضــع الفكــري -11
 هي ب رف يبدوا الاستسية ضد التايز ه  طرح و هة قظرهـلهي ب رف يبدوا الاستسية ضد التايز ه  طرح و هة قظرهـل

: ويتط ب  ػف ال ي  ػيف رف يا  ػوا  ػت تي  ػوا، وال ي ب ػوا بهػي م الظػتهري، : ويتط ب  ػف ال ي  ػيف رف يا  ػوا  ػت تي  ػوا، وال ي ب ػوا بهػي م الظػتهري، الشجاعة الفكريةالشجاعة الفكرية -33
ية، ورف ية، ورف هي ػػػػب ء ػػػػيهـ رف يقظػػػػروا بقظػػػػرة رياػػػػر تي  ػػػػًت لو هػػػػتت قظػػػػر يقظػػػػروف فليهػػػػت بسػػػػ بهي ػػػػب ء ػػػػيهـ رف يقظػػػػروا بقظػػػػرة رياػػػػر تي  ػػػػًت لو هػػػػتت قظػػػػر يقظػػػػروف فليهػػػػت بسػػػػ ب

يراظوا ال بررات الت  تي ف هيهت، وهذا ال يزة تتط ب  ػقهـ الهػ تءة يػ  ييوقػوا اػتد يف يراظوا ال بررات الت  تي ف هيهت، وهذا ال يزة تتط ب  ػقهـ الهػ تءة يػ  ييوقػوا اػتد يف 
 ه  طر هـ ال تاة ه  التكيير، ويرابوا بتالست تع لل ريفله  طر هـ ال تاة ه  التكيير، ويرابوا بتالست تع لل ريفل

: يتط ػب  ػػف ال ي  ػيف رف ييت ػدوا ء ػػ  رهيػتر طػػرب، رو  ي  ػيف آ ػػريف : يتط ػب  ػػف ال ي  ػيف رف ييت ػدوا ء ػػ  رهيػتر طػػرب، رو  ي  ػيف آ ػػريف التواصـل الفكــريالتواصـل الفكــري -22
درة ء ػػ  اإل ػػرار رو ال را يػػة ال سػػت رة ءقػػد ت ييوقػػوف درة ء ػػ  اإل ػػرار رو ال را يػػة ال سػػت رة ءقػػد ت ييوقػػوف ليبػػدجوا تكييػػرهـ، ورف ييػػوف لػػديهـ ال ػػليبػػدجوا تكييػػرهـ، ورف ييػػوف لػػديهـ ال ػػ

 ء    طأ، و د يتقوا ه  الستبؽ ييت دوف رقهـ ء   اوابلء    طأ، و د يتقوا ه  الستبؽ ييت دوف رقهـ ء   اوابل

: وهػذا يتط ػب  ػف ال ي  ػيف رف يا  ػوا قكػس الاوابػت الكيريػة  ػع اآل ػػريف، : وهػذا يتط ػب  ػف ال ي  ػيف رف يا  ػوا قكػس الاوابػت الكيريػة  ػع اآل ػػريف، التكامـل الفكـريالتكامـل الفكـري -22
وذلػػػػؾ ءقػػػػد ت ي ت ػػػػؼ ءػػػػف اآل ػػػػريف هػػػػ  و هػػػػة قظػػػػرا، ورف ييتػػػػرؼ بيػػػػدـ تقتسػػػػؽ رهيػػػػترهـ وذلػػػػؾ ءقػػػػد ت ي ت ػػػػؼ ءػػػػف اآل ػػػػريف هػػػػ  و هػػػػة قظػػػػرا، ورف ييتػػػػرؼ بيػػػػدـ تقتسػػػػؽ رهيػػػػترهـ 

 ايت هـ ء    سألة  ت ه  هترة  ف الكتراتلايت هـ ء    سألة  ت ه  هترة  ف الكتراتلورور

: ت ـز ال ي ػـ رف يتا ػؿ رءبػتج الباػث ءػف الا ي ػة والكهػـ ء ػ  الػرغـ  ػف : ت ـز ال ي ػـ رف يتا ػؿ رءبػتج الباػث ءػف الا ي ػة والكهػـ ء ػ  الػرغـ  ػف المواظبة الفكريةالمواظبة الفكرية -22
اليوائػػؽ، والكوضػػ  التػػ  توا هػػم، ههػػو ي يػػف رف يتا ػػؿ االقكيػػتؿ فذا هػػير بترتيػػتب اػػوؿ اليوائػػؽ، والكوضػػ  التػػ  توا هػػم، ههػػو ي يػػف رف يتا ػػؿ االقكيػػتؿ فذا هػػير بترتيػػتب اػػوؿ 

 تستؤؿ تـ طرام  ف و هة قظر  يترضيملتستؤؿ تـ طرام  ف و هة قظر  يترضيمل

: وهػذا يتط ػب  ػف الطتلػب رف يي ػؿ رهضػؿ  ػت بوسػيم، وباػورة : وهػذا يتط ػب  ػف الطتلػب رف يي ػؿ رهضػؿ  ػت بوسػيم، وباػورة قـيقـياإليمان بالتعميل المنطاإليمان بالتعميل المنط -44
ريبػر هػ  الاػػؼ و تر ػم، فذا رءطػػ  الاريػة ليػػ  يكيػر بقكسػم، وهػػذا يػدؿ ء ػػ  رقػم سػػوؼ ريبػر هػ  الاػػؼ و تر ػم، فذا رءطػػ  الاريػة ليػػ  يكيػر بقكسػم، وهػػذا يػدؿ ء ػػ  رقػم سػػوؼ 
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ييوف لم قتتئ م ال تاة بم، ولهذا ي يف ل طرب والطتلبتت ف قتع بيضهـ البيض بأس وب ييوف لم قتتئ م ال تاة بم، ولهذا ي يف ل طرب والطتلبتت ف قتع بيضهـ البيض بأس وب 
 تئؽ  ييف يهدد رهيترهـلتئؽ  ييف يهدد رهيترهـل قط  ، وهذا يتط ب  قهـ ال اتبرة ءقد ت يظهر لهـ ء قط  ، وهذا يتط ب  قهـ ال اتبرة ءقد ت يظهر لهـ ء

: وذلػػؾ يتط ػػب  قػػت رف قت تهػػؿ  هػػتءرقت وو هػػتت قظرقػػت يػػ  قسػػت ع لل ػػريف، : وذلػػؾ يتط ػػب  قػػت رف قت تهػػؿ  هػػتءرقت وو هػػتت قظرقػػت يػػ  قسػػت ع لل ػػريف، العقالنيــةالعقالنيــة -11
ولهػػذا ء ػػ  الط بػػة رف ييوقػػوا  ػػتدريف ء ػػ  االسػػت تع، واإلقاػػتت ل  تقػػب اآل ػػر دوف   ػػؽ ولهػػذا ء ػػ  الط بػػة رف ييوقػػوا  ػػتدريف ء ػػ  االسػػت تع، واإلقاػػتت ل  تقػػب اآل ػػر دوف   ػػؽ 

 بسبب و هتت قظر   تيرةلبسبب و هتت قظر   تيرةل
 التفكير الناقد والمنياج:

ج الادياػػة هػػ  يايػػر  ػػف الػػدوؿ تيطػػ  اهت ت ػػت يبيػػرًا ج الادياػػة هػػ  يايػػر  ػػف الػػدوؿ تيطػػ  اهت ت ػػت يبيػػرًا راػػبات االت تهػػتت التربويػػة وال قػػتهراػػبات االت تهػػتت التربويػػة وال قػػته
ل تكييػػر القت ػػد، وتضػػيم يهػػدؼ  ػػف األهػػداؼ التػػ  ي ػػب رف تقتهػػ  فليػػم ء  يتػػت التي ػػيـ والػػتي ـ، و ػػد ل تكييػػر القت ػػد، وتضػػيم يهػػدؼ  ػػف األهػػداؼ التػػ  ي ػػب رف تقتهػػ  فليػػم ء  يتػػت التي ػػيـ والػػتي ـ، و ػػد 
طػورت بػػرا ج تربويػػة تهػػدؼ فلػػ  تػػدريب الط بػػة ء ػ  التكييػػر القت ػػد بهػػيؿ  ػػتص  ػػف  ػػرؿ تػػدريس طػورت بػػرا ج تربويػػة تهػػدؼ فلػػ  تػػدريب الط بػػة ء ػ  التكييػػر القت ػػد بهػػيؿ  ػػتص  ػػف  ػػرؿ تػػدريس 

 ال واد الدراسية ال قه يةلال واد الدراسية ال قه يةل
يب وا  ػػراجات ي يػػف ل  ي ػػـ رف يتبيهػػت هػػ  تػػدريس التكييػػر القت ػػد، ألف  ػػدرات يب وا  ػػراجات ي يػػف ل  ي ػػـ رف يتبيهػػت هػػ  تػػدريس التكييػػر القت ػػد، ألف  ػػدرات وا تراػػت رسػػتلوا تراػػت رسػػتل

التكييػر القت ػػد ال ي يػف رف تق ػػو دوف  سػتءدة  ػػرؿ  سػػيرة ال ػتدة الدراسػػية، ي ػت رقهػػت  لػف تقهػػأ  ػػف التكييػر القت ػػد ال ي يػف رف تق ػػو دوف  سػتءدة  ػػرؿ  سػػيرة ال ػتدة الدراسػػية، ي ػت رقهػػت  لػف تقهػػأ  ػػف 
 است تع الطرب فل   ي  يهـ، رو  راجتهـ ل قاوص، رو ر ذ اال تاتقتتلاست تع الطرب فل   ي  يهـ، رو  راجتهـ ل قاوص، رو ر ذ اال تاتقتتل

ضػر فلػ  تي ػيـ التكييػر القت ػد ل سػتءدة الط بػة هػ   يتل ػة ضػر فلػ  تي ػيـ التكييػر القت ػد ل سػتءدة الط بػة هػ   يتل ػة ول د ات م التي ػيـ هػ  الو ػت الاتول د ات م التي ػيـ هػ  الو ػت الات
ال سػػتئؿ وال ضػػتيت واػػيوبتت الػػتي ـ التػػ  تػػوا ههـ هػػ  ال درسػػة، وتق يػػة  ػػدراتهـ ء ػػ  االستيهػػتؼ، ال سػػتئؿ وال ضػػتيت واػػيوبتت الػػتي ـ التػػ  تػػوا ههـ هػػ  ال درسػػة، وتق يػػة  ػػدراتهـ ء ػػ  االستيهػػتؼ، 
 لػػذلؾ ء ػػ  واضػػي  ال قػػتهج الي ػػؿ ء ػػ  تاديػػد رسػػتليب التكييػػر القت ػػد ءقػػد الط بػػة )ءبيػػد وءكتقػػة،لػػذلؾ ء ػػ  واضػػي  ال قػػتهج الي ػػؿ ء ػػ  تاديػػد رسػػتليب التكييػػر القت ػػد ءقػػد الط بػػة )ءبيػػد وءكتقػػة،

 (ل(ل57: :  2003
( رف  هترات التكيير تيسب الت  يػذ هه ػًت رء ػؽ ل  اتػوب ال يرهػ  ل  ػتدة ( رف  هترات التكيير تيسب الت  يػذ هه ػًت رء ػؽ ل  اتػوب ال يرهػ  ل  ػتدة 31: : 2000وترب )سرور، وترب )سرور، 

( ( Ericson,2001الدراسية بتإلضتهة فل  تقهيط ال تدة الدراسية بتست رار، و ف هذا ال قط ؽ يؤيد )الدراسية بتإلضتهة فل  تقهيط ال تدة الدراسية بتست رار، و ف هذا ال قط ؽ يؤيد )
ء ػػ  رف بػػرا ج التي ػػيـ ال  ت كػػة يقب ػػ  رف تق ػػ   هػػترات التكييػػر ألقهػػت تسػػتءد ء ػػ  تق يػػة ال ػػدرات ء ػػ  رف بػػرا ج التي ػػيـ ال  ت كػػة يقب ػػ  رف تق ػػ   هػػترات التكييػػر ألقهػػت تسػػتءد ء ػػ  تق يػػة ال ػػدرات 

 ال  ت كةلال  ت كةل  ال يرهيةال يرهية
وال قػػتهج تهػػتـ اهت ت ػػت يبيػػرا بتربيػػة الطكػػؿ وتي ي ػػم، ايػػث ت يقػػم  ػػف االقتكػػتع  ػػف  ورواػػة الا ػػته  وال قػػتهج تهػػتـ اهت ت ػػت يبيػػرا بتربيػػة الطكػػؿ وتي ي ػػم، ايػػث ت يقػػم  ػػف االقتكػػتع  ػػف  ورواػػة الا ػػته  
و ػػػوروث غيػػػرا  ػػػف ا تهػػػتت ال  ت يػػػتت األ ػػػرب، وهػػػذا يسػػػتدء  االهت ػػػتـ بتق يػػػة  هػػػترات التكييػػػر و ػػػوروث غيػػػرا  ػػػف ا تهػػػتت ال  ت يػػػتت األ ػػػرب، وهػػػذا يسػػػتدء  االهت ػػػتـ بتق يػػػة  هػػػترات التكييػػػر 

ات ػػتذ ال ػػرارات، ات ػػتذ ال ػػرارات،   ال  ت كػػة، و تاػػة التكييػػر القت ػػد لػػدب الطػػرب، وتتضػػ  ره يػػة التكييػػر القت ػػد هػػ ال  ت كػػة، و تاػػة التكييػػر القت ػػد لػػدب الطػػرب، وتتضػػ  ره يػػة التكييػػر القت ػػد هػػ 
ايػػث فف اليايػػر  ػػف القتػػتئج ت ػػوـ ء ػػ  اهتراضػػتت غيػػر ظػػتهرة رو  تطئػػة، ويايػػرًا  ػػت تيػػوف األ ػػور ايػػث فف اليايػػر  ػػف القتػػتئج ت ػػوـ ء ػػ  اهتراضػػتت غيػػر ظػػتهرة رو  تطئػػة، ويايػػرًا  ػػت تيػػوف األ ػػور 
ال دليػػة وغيػػر ال دءو ػػة بتلهػػواهد اليتهيػػة ال سػػت د ة هػػ  ءاػػرقت هػػذا، ورابتػػت يايػػر  ػػف الدراسػػتت ال دليػػة وغيػػر ال دءو ػػة بتلهػػواهد اليتهيػػة ال سػػت د ة هػػ  ءاػػرقت هػػذا، ورابتػػت يايػػر  ػػف الدراسػػتت 

اد الدراسػية ال  ت كػة، وا  يتقيػة اد الدراسػية ال  ت كػة، وا  يتقيػة اليربية واأل قبية رقم ي يف تق ية التكيير القت د  ف  ػرؿ تػدريس ال ػو اليربية واأل قبية رقم ي يف تق ية التكيير القت د  ف  ػرؿ تػدريس ال ػو 
تدريب الطرب ء   التكيير القت د   يقة وليف ليس بتوهير ال يرهة وال ي و تت ه ػط، بػؿ ال بػد  ػف تدريب الطرب ء   التكيير القت د   يقة وليف ليس بتوهير ال يرهة وال ي و تت ه ػط، بػؿ ال بػد  ػف 
تػػدريب الطػػرب ء ػػ  ء  يػػتت ال  ترقػػة والت  ػػيص وال راظػػة والتاػػقيؼ والتكسػػير والق ػػد واػػيتغة تػػدريب الطػػرب ء ػػ  ء  يػػتت ال  ترقػػة والت  ػػيص وال راظػػة والتاػػقيؼ والتكسػػير والق ػػد واػػيتغة 
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  اؿ ال هيرت ال ديدة، ايث رف هذا   اؿ ال هيرت ال ديدة، ايث رف هذا الكرضيتت و  ع ال ي و تت وتقظي هت وتطبيؽ التي ي تت هالكرضيتت و  ع ال ي و تت وتقظي هت وتطبيؽ التي ي تت ه
 (ل(ل  79: : 2001 الي  يتت تيرؼ بأقهت ء  يتت التكيير) قبهتف ،الي  يتت تيرؼ بأقهت ء  يتت التكيير) قبهتف ،

  ػػت سػػبؽ تػػرب البتااػػة بأقػػم بػػتت ضػػروريًت تهػػ يع وتق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد دا ػػؿ ال ػػقهج،   ػػت سػػبؽ تػػرب البتااػػة بأقػػم بػػتت ضػػروريًت تهػػ يع وتق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد دا ػػؿ ال ػػقهج، 
ل  ت كػة ل  ت كػة وته يع الط بػة ء ػ  ايتسػتبهت وتق يتهػت، ورف تيػوف هػذا ال هػترات ضػ ف ال قػتهج الدراسػية اوته يع الط بػة ء ػ  ايتسػتبهت وتق يتهػت، ورف تيػوف هػذا ال هػترات ضػ ف ال قػتهج الدراسػية ا

والتػػػػ   قهػػػػت  قهػػػػتج ال  راهيػػػػت بايػػػػث تت اػػػػؿ هػػػػ  رهداهػػػػم، و اتػػػػواا، وتقظي ػػػػم، ورقهػػػػطتم ووسػػػػتئ م، والتػػػػ   قهػػػػت  قهػػػػتج ال  راهيػػػػت بايػػػػث تت اػػػػؿ هػػػػ  رهداهػػػػم، و اتػػػػواا، وتقظي ػػػػم، ورقهػػػػطتم ووسػػػػتئ م، 
 ورستليبملورستليبمل

 دور معمم الجغرافيا في تعميم التفكير الناقد:دور معمم الجغرافيا في تعميم التفكير الناقد:
: وهو رف يقظـ ه   طط دروسم اليو ية وال طط الكاػ ية رهػداؼ األداج : وهو رف يقظـ ه   طط دروسم اليو ية وال طط الكاػ ية رهػداؼ األداج مخطظ لعممية التعميممخطظ لعممية التعميم -11

  ي ية، والقهتطتت الت  تادد رهداؼ التي يـ ووستئؿ تا ي هتل ي ية، والقهتطتت الت  تادد رهداؼ التي يـ ووستئؿ تا ي هتلوءيقتت األسئ ة، وال واد التيوءيقتت األسئ ة، وال واد التي
ــــاخ الصــــفي -33 ــــاخ الصــــفيمشــــكل لممن : فف ال قػػػػتخ الاػػػػك  ال بقػػػػ  ء ػػػػ  ديقت يػػػػتت ال   وءػػػػة وال هػػػػترية : فف ال قػػػػتخ الاػػػػك  ال بقػػػػ  ء ػػػػ  ديقت يػػػػتت ال   وءػػػػة وال هػػػػترية مشــــكل لممن

الدي  راطية هو الذي يوطد  قتخ   تء   ت تسؾ، ي در هيم التيبير ءػف الػرري ، واالستيهػتؼ الدي  راطية هو الذي يوطد  قتخ   تء   ت تسؾ، ي در هيم التيبير ءػف الػرري ، واالستيهػتؼ 
 ته يعلته يعلالار، والتيتوف، والدءـ، والا ة بتلقكس، والالار، والتيتوف، والدءـ، والا ة بتلقكس، وال

:  وذلؾ ءف طريػؽ اسػت داـ ءػدد  ػف ال ػواد والقهػتطتت، وتيريػؼ الط بػة ب وا ػؼ تيت ػد :  وذلؾ ءف طريػؽ اسػت داـ ءػدد  ػف ال ػواد والقهػتطتت، وتيريػؼ الط بػة ب وا ػؼ تيت ػد مبادرمبادر -22
 ء   ال هيرت الايتتية الا ي ية لهـ، ويست دـ رس وب طرح األسئ ة إلهراؾ الط بة بكتء يةلء   ال هيرت الايتتية الا ي ية لهـ، ويست دـ رس وب طرح األسئ ة إلهراؾ الط بة بكتء يةل

  فف رسهؿ  ه ة ي ترسهت  ال ي ـ هػ  فاػترة اهت ػتـ الط بػة ب ضػتيت   تيػةفف رسهؿ  ه ة ي ترسهت  ال ي ـ هػ  فاػترة اهت ػتـ الط بػة ب ضػتيت   تيػة  محافظ عم  التواصل:محافظ عم  التواصل: -22
وا ي يػػػة، وتي ػػػف الاػػػيوبة التػػػ  يوا ههػػػت الاكػػػتظ ء ػػػ  اقتبػػػتههـ، وهقػػػت ء ػػػ  ال ي ػػػـ  راءػػػتة  وا ي يػػػة، وتي ػػػف الاػػػيوبة التػػػ  يوا ههػػػت الاكػػػتظ ء ػػػ  اقتبػػػتههـ، وهقػػػت ء ػػػ  ال ي ػػػـ  راءػػػتة  

 است داـ  واد وقهتطتت ورسئ ة  ايرة لتاكيزهـلاست داـ  واد وقهتطتت ورسئ ة  ايرة لتاكيزهـل

: ي يػػب ال ي ػػـ هػػ  يايػػر  ػػف األاػػواؿ دور  اػػدر ل  يرهػػة، ألقػػم ي ػػـو ب ءػػداد : ي يػػب ال ي ػػـ هػػ  يايػػر  ػػف األاػػواؿ دور  اػػدر ل  يرهػػة، ألقػػم ي ػػـو ب ءػػداد مصــدر المعرفــةمصــدر المعرفــة -22
الست دا هت، ه  ايف يت قػب تزويػد الط بػة الست دا هت، ه  ايف يت قػب تزويػد الط بػة ال ي و تت، وتوهير األ هزة، وال واد الرز ة ل ط بة ال ي و تت، وتوهير األ هزة، وال واد الرز ة ل ط بة 

 بتإل تبتت الت  تيوؽ سييهـ ل واوؿ فل  استقتت تت ي يقهـ التواؿ فليهت بأقكسهـ وتيويقهتلبتإل تبتت الت  تيوؽ سييهـ ل واوؿ فل  استقتت تت ي يقهـ التواؿ فليهت بأقكسهـ وتيويقهتل

: وذلػػػؾ  ػػػف  ػػػرؿ طػػػرح رسػػػئ ة ء ي ػػػة  تكااػػػة، تط ػػػب تبريػػػرًا رو دء ػػػًت : وذلػػػؾ  ػػػف  ػػػرؿ طػػػرح رسػػػئ ة ء ي ػػػة  تكااػػػة، تط ػػػب تبريػػػرًا رو دء ػػػًت يقـــوم بـــدور الســـابريقـــوم بـــدور الســـابر -44
 ألهيترهـ وهرضيتتهـ واستقتت تتهـ الت  توا وا فليهتلألهيترهـ وهرضيتتهـ واستقتت تتهـ الت  توا وا فليهتل

: ي وـ ال ي ـ بت ديـ الس وؾ الذي يبيف رقػم هػ ص  هػتـ،  اػب لرسػتطرع، : ي وـ ال ي ـ بت ديـ الس وؾ الذي يبيف رقػم هػ ص  هػتـ،  اػب لرسػتطرع، بدور القدوةبدور القدوةيقوم يقوم  -11
قت ػػد هػػ  تكييػػرا و راجاتػػم،  قه ػػؾ بايويػػة،  بػػدع،  تيػػتطؼ، راغبػػًت هػػ  سػػبر تكييػػرا سػػييًت وراج قت ػػد هػػ  تكييػػرا و راجاتػػم،  قه ػػؾ بايويػػة،  بػػدع،  تيػػتطؼ، راغبػػًت هػػ  سػػبر تكييػػرا سػػييًت وراج 

 (ل(ل143-142: :    2008األدلة  )   يد ،األدلة  )   يد ،
لتكيير القت د والتػ  ال بػد رف لتكيير القت د والتػ  ال بػد رف وهقتؾ    وءة  ف هروط التدريس الت  تهت ؿ ء     ترسة  هترات اوهقتؾ    وءة  ف هروط التدريس الت  تهت ؿ ء     ترسة  هترات ا

 تتوهر لدب ال ي ـ وتت اؿ ب :تتوهر لدب ال ي ـ وتت اؿ ب :
 الوا ييةلالوا ييةل  -                  
 الباث ءف ال يرهة وطرؽ تقظيـ ال ي و تتلالباث ءف ال يرهة وطرؽ تقظيـ ال ي و تتل  -
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 ربط األهيتر بهدؼ التواؿ فل  فطتر هت ؿلربط األهيتر بهدؼ التواؿ فل  فطتر هت ؿل  -
 الت ويـ لتاديد يكتجة الا وؿلالت ويـ لتاديد يكتجة الا وؿل  -
 التوضي  وءرض آراج اآل ريفلالتوضي  وءرض آراج اآل ريفل  -
 يع األهيترليع األهيترلالتيت ؿ لتطوير اآلراج اله اية وتوسالتيت ؿ لتطوير اآلراج اله اية وتوس  -

 وهقتؾ   سة ا ترااتت ل  ؽ التكتءؿ الاك  وه :وهقتؾ   سة ا ترااتت ل  ؽ التكتءؿ الاك  وه :
 ابدر الااة بطرح  هي ة رو ر ر هيم  رؼ ه  الرريلابدر الااة بطرح  هي ة رو ر ر هيم  رؼ ه  الرريل  -                  
 رتب الاؼ لته يع التكتءؿ الاك لرتب الاؼ لته يع التكتءؿ الاك ل  -
 ا يؿ هترة الااة رطوؿلا يؿ هترة الااة رطوؿل  -
 ا يؿ بيئة الاؼ ا ي ةلا يؿ بيئة الاؼ ا ي ةل  -
 (ل(ل65-67 ::2001استي ؿ الا ت لته يع التأ ؿ )س ي تف ، استي ؿ الا ت لته يع التأ ؿ )س ي تف ،   -

( رقم ي ب ء ػ  ال ي ػـ  رف يهيػا ال وا ػؼ وال هػيرت التػ  تاتػتج ( رقم ي ب ء ػ  ال ي ػـ  رف يهيػا ال وا ػؼ وال هػيرت التػ  تاتػتج 170: : 2000ه  ،ه  ،ويرب )الويرب )ال
فلػػػػ  تكسػػػػير، وي يػػػػؿ التر يػػػػذ يهػػػػيروف رقهػػػػـ بات ػػػػة فلػػػػ   زيػػػػد  ػػػػف البيتقػػػػتت لاػػػػؿ ت ػػػػؾ ال وا ػػػػؼ فلػػػػ  تكسػػػػير، وي يػػػػؿ التر يػػػػذ يهػػػػيروف رقهػػػػـ بات ػػػػة فلػػػػ   زيػػػػد  ػػػػف البيتقػػػػتت لاػػػػؿ ت ػػػػؾ ال وا ػػػػؼ 
وال هػيرت، وء يػم رف ييػوف  و هػًت و رهػدًا  سػتييقًت  بتالسػتراتي يتت التػ  ابػت هيتليتهػت هػ  تق يػة وال هػيرت، وء يػم رف ييػوف  و هػًت و رهػدًا  سػتييقًت  بتالسػتراتي يتت التػ  ابػت هيتليتهػت هػ  تق يػة 

 كييرلكييرل هترات الت هترات الت
وتػرب البتااػة بأقػم ء ػػ  ال ي ػـ رف يهػ ع طربػػم ء ػ  ال ػراجة الكتااػػة، ويق ػ   ػدراتهـ ء ػػ  وتػرب البتااػة بأقػم ء ػػ  ال ي ػـ رف يهػ ع طربػػم ء ػ  ال ػراجة الكتااػػة، ويق ػ   ػدراتهـ ء ػػ      

ال راظػػة الد ي ػػة ل رسػػو تت وال يطيػػتت، ورال يسػػرع هػػ  فاػػدار األايػػتـ الاػػتئبة واألايػػتـ ال طػػأ ال راظػػة الد ي ػػة ل رسػػو تت وال يطيػػتت، ورال يسػػرع هػػ  فاػػدار األايػػتـ الاػػتئبة واألايػػتـ ال طػػأ 
 ػػـ  ػػـ التػػ  تاػػدر  ػػف  تقػػب الط بػػة، ليهػػرؾ اآل ػػريف ويهػػ يهـ ء ػػ  رء ػػتؿ الي ػػؿ، ورف ياػػتكظ ال يالتػػ  تاػػدر  ػػف  تقػػب الط بػػة، ليهػػرؾ اآل ػػريف ويهػػ يهـ ء ػػ  رء ػػتؿ الي ػػؿ، ورف ياػػتكظ ال ي

بػػػػ غرؽ ال و ػػػػؼ باػػػػورة   قيػػػػة، وليظهػػػػر رف هػػػػذا ال ػػػػرار الاػػػػاي  هػػػػو قتػػػػتج ل تكييػػػػر وال هػػػػترية بػػػػ غرؽ ال و ػػػػؼ باػػػػورة   قيػػػػة، وليظهػػػػر رف هػػػػذا ال ػػػػرار الاػػػػاي  هػػػػو قتػػػػتج ل تكييػػػػر وال هػػػػترية 
 ال  تءية ب ت هيهت  اتوالت ال طألال  تءية ب ت هيهت  اتوالت ال طأل

 
 عالقة التفكير الناقد بأنواع التفكير المختمفة:عالقة التفكير الناقد بأنواع التفكير المختمفة:

فف التكييػػػر يػػػرتبط بهػػػػيؿ يبيػػػر  ػػػػع اليديػػػد  ػػػػف  هػػػترات التكييػػػػر األ ػػػرب، و ػػػػع اليديػػػد  ػػػػف فف التكييػػػر يػػػرتبط بهػػػػيؿ يبيػػػر  ػػػػع اليديػػػد  ػػػػف  هػػػترات التكييػػػػر األ ػػػرب، و ػػػػع اليديػػػد  ػػػػف     
الير ػػة،  اػػؿ التكييػػر اإلبػػداء ، اػقع ال ػػرار، اػػؿ ال هػػيرت، التكييػػر التػػأ   ، الير ػػة،  اػػؿ التكييػػر اإلبػػداء ، اػقع ال ػػرار، اػػؿ ال هػػيرت، التكييػػر التػػأ   ،   ال اػط اتت ذاتال اػط اتت ذات

  درات التكيير الي يت اسب تاقيؼ ب وـ، التكيير الي   ، الذيتجل درات التكيير الي يت اسب تاقيؼ ب وـ، التكيير الي   ، الذيتجل
لػػذلؾ ال بػػد  ػػف اإلهػػترة فلػػ  هػػذا الير ػػة وتوضػػياهت، و ػػد  يػػز ال ربػػوف بػػيف  اػػط   التكييػػر لػػذلؾ ال بػػد  ػػف اإلهػػترة فلػػ  هػػذا الير ػػة وتوضػػياهت، و ػػد  يػػز ال ربػػوف بػػيف  اػػط   التكييػػر 

 ػػالقت د و اط اتت التكيير ال  ت كة و قهت:القت د و اط اتت التكيير ال  ت كة و قهت:
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 التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي:التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي: -11

يهير التكيير اإلبداء  فل  ال درة ء     ػؽ واسػت هتـ رهيػتر  ديػدة وراػي ة، ويي ػؿ ء ػ  ربػط يهير التكيير اإلبداء  فل  ال درة ء     ػؽ واسػت هتـ رهيػتر  ديػدة وراػي ة، ويي ػؿ ء ػ  ربػط   
األسبتب بتلقتتئج ه  ال هيرت ال طرواة، ه  ايف رف التكيير القت د يي ػؿ ء ػ  اسػتييتب األهيػتر األسبتب بتلقتتئج ه  ال هيرت ال طرواة، ه  ايف رف التكيير القت د يي ػؿ ء ػ  اسػتييتب األهيػتر 

 ، وت ػػديـ البػػراهيف والتي ػػيرت ل تكسػػيرات ال تاػػة  ، وت ػػديـ البػػراهيف والتي ػػيرت ل تكسػػيرات ال تاػػة اإلبداءيػػة وتطبي هػػت هػػ  ال سػػتوب القظػػري والي  ػػاإلبداءيػػة وتطبي هػػت هػػ  ال سػػتوب القظػػري والي  ػػ
 بتل هيرت ال طرواة، وبذلؾ ه ف  هترات التكيير اإلبداء  تاتتج فل  التكيير القت دلبتل هيرت ال طرواة، وبذلؾ ه ف  هترات التكيير اإلبداء  تاتتج فل  التكيير القت دل

  و د رظهرت دراسة )ههر( فل  و ود ارتبتط  ػوي وواضػ  بػيف التكييػر القت ػد، والتكييػر اإلبػداء و د رظهرت دراسة )ههر( فل  و ود ارتبتط  ػوي وواضػ  بػيف التكييػر القت ػد، والتكييػر اإلبػداء 
 (ل(ل  91: : 2001 )قبهتف،)قبهتف،

يػػز الواضػػ  بػػيف التكييػػر القت ػػد والتكييػػر اإلبػػداء  هػػ  غتيػػة الاػػيوبة، يػػز الواضػػ  بػػيف التكييػػر القت ػػد والتكييػػر اإلبػػداء  هػػ  غتيػػة الاػػيوبة، وي يققػػت ال ػػوؿ بػػأف الت يوي يققػػت ال ػػوؿ بػػأف الت ي
قتػػتج  ػػت ي يػػف واػػكم بتل ديػػة،  قتػػتج  ػػت ي يػػف واػػكم بتل ديػػة، ه  يػػع رهػػيتؿ التكييػػر ال يػػد تتضػػ ف ت يي ػػًت ل  ػػودة رو القوءيػػة، وا  ه  يػػع رهػػيتؿ التكييػػر ال يػػد تتضػػ ف ت يي ػػًت ل  ػػودة رو القوءيػػة، وا 
واقه تؿ الد تغ بي  ية تكيير  ريبة دوف دءـ  ف ء  ية تكيير  ريبة ر ر يايب  بولم، هأااتب واقه تؿ الد تغ بي  ية تكيير  ريبة دوف دءـ  ف ء  ية تكيير  ريبة ر ر يايب  بولم، هأااتب 

دوف رهيترًا لت ويـ اد هت وارايتهت لرست داـ، وي ػوؿ الػبيض بػأف التكييػر القت ػد دوف رهيترًا لت ويـ اد هت وارايتهت لرست داـ، وي ػوؿ الػبيض بػأف التكييػر القت ػد التكيير القت د يولالتكيير القت د يول
ت وي   ورف التكيير اإلبداء  توليدي، ليقه ت ليسػت  تقت ضػيف، بػؿ رقه ػت يي ػرف بيضػه ت الػبيضل ت وي   ورف التكيير اإلبداء  توليدي، ليقه ت ليسػت  تقت ضػيف، بػؿ رقه ػت يي ػرف بيضػه ت الػبيضل 

 لل((52: :   2006)الس يت  ،)الس يت  ،

 التفكير الناقد وحل المشكالت: التفكير الناقد وحل المشكالت:    -22

تكيير القت د الػذي يي ػؿ ء ػ  ت يػيـ اػاة الكػروض تكيير القت د الػذي يي ػؿ ء ػ  ت يػيـ اػاة الكػروض التكيير ه  اؿ ال هي ة يتض ف قوءت  ف الالتكيير ه  اؿ ال هي ة يتض ف قوءت  ف ال
ال طرواػػة و ػػدب  رئ ػػة الا ػػوؿ ال  تراػػة، وقوءػػت التكييػػر ي ت كػػتف  ػػف ايػػث الهػػدؼ، هػػ ف التكييػػر ال طرواػػة و ػػدب  رئ ػػة الا ػػوؿ ال  تراػػة، وقوءػػت التكييػػر ي ت كػػتف  ػػف ايػػث الهػػدؼ، هػػ ف التكييػػر 

 القت د ال ييق  في تد ا وؿ ل  و ؼ ال هيؿ بؿ ييق  تكضيؿ رري ء   رري آ رلالقت د ال ييق  في تد ا وؿ ل  و ؼ ال هيؿ بؿ ييق  تكضيؿ رري ء   رري آ رل

 التفكير الناقد والذكاء:التفكير الناقد والذكاء: -33

كتءػػؿ بػػيف ءوا ػػؿ وراايػػة وبيئيػػة، هػػ  اػػيف رف التكييػػر ءبػػترة كتءػػؿ بػػيف ءوا ػػؿ وراايػػة وبيئيػػة، هػػ  اػػيف رف التكييػػر ءبػػترة الػػذيتج  ػػدرة ءت ػػة ت اػػؿ ااػػي ة التالػػذيتج  ػػدرة ءت ػػة ت اػػؿ ااػػي ة الت
ءف ال هترة الت  ي ترس الذيتج  ف  رلهت هتء يتػم ء ػ  ال بػرة، وال بػرة تتضػ ف ال ػدرة ء ػ  تيػويف ءف ال هترة الت  ي ترس الذيتج  ف  رلهت هتء يتػم ء ػ  ال بػرة، وال بػرة تتضػ ف ال ػدرة ء ػ  تيػويف 
ال كهوـ وتطبيؽ ال ي و تت، وتا ي هت، وت يي هت سواج ريتقت هذا ال ي و تت بتل راظة، رـ الت ربة، ال كهوـ وتطبيؽ ال ي و تت، وتا ي هت، وت يي هت سواج ريتقت هذا ال ي و تت بتل راظة، رـ الت ربة، 

 دالؿ ال قط  لدالؿ ال قط  لرـ التأ ؿ، رـ االسترـ التأ ؿ، رـ االست

هػػػتلتكيير القت ػػػد ءبػػػترة ءػػػف    وءػػػة  ػػػف ال هػػػترات الي  يػػػة ال سػػػت د ة هػػػ   يتل ػػػة ال ي و ػػػتت هػػػتلتكيير القت ػػػد ءبػػػترة ءػػػف    وءػػػة  ػػػف ال هػػػترات الي  يػػػة ال سػػػت د ة هػػػ   يتل ػػػة ال ي و ػػػتت 
 وال يت دات وتوليدهت، ولهذا ال هترات وظيكة تو يم الس وؾلوال يت دات وتوليدهت، ولهذا ال هترات وظيكة تو يم الس وؾل
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ر ػػت الػػذيتج ههػػو  اػػط   ييبػػر ءػػف هتء يػػة التكييػػر بأقواءػػم ال  ت كػػة سػػواج ريػػتف تكييػػرًا قت ػػدًا رـ ر ػػت الػػذيتج ههػػو  اػػط   ييبػػر ءػػف هتء يػػة التكييػػر بأقواءػػم ال  ت كػػة سػػواج ريػػتف تكييػػرًا قت ػػدًا رـ 
 (ل(ل  419: :   2000اؿ ال هيرت رـ تكييرًا  قط يًت ) طت   و طت  ، اؿ ال هيرت رـ تكييرًا  قط يًت ) طت   و طت  ، تكييرًا بأس وب تكييرًا بأس وب 

 تبيف   ت سبؽ اآلت :

رف التكييػػر القت ػػد ي يػػب دورًا يبيػػرًا هػػ   قػػتهج الدراسػػتت اال ت تءيػػة  تاػػة وال قػػتهج الدراسػػية رف التكييػػر القت ػػد ي يػػب دورًا يبيػػرًا هػػ   قػػتهج الدراسػػتت اال ت تءيػػة  تاػػة وال قػػتهج الدراسػػية  -
 األ رب ءت ةلاأل رب ءت ةل

رف يوايب رف يوايب   رف التكيير القت د ياتوي ء   ءدة  هترات يقب   رف تتوهر لدب ال ي ـ ات  يستطيعرف التكيير القت د ياتوي ء   ءدة  هترات يقب   رف تتوهر لدب ال ي ـ ات  يستطيع -
 ءار التطورات التيقولو يةلءار التطورات التيقولو يةل

 ف الضروري رف تسي   قته قت الك سطيقية فيستب  هترات التكيير القت د لدب الط بة ألقم ييد  ف الضروري رف تسي   قته قت الك سطيقية فيستب  هترات التكيير القت د لدب الط بة ألقم ييد  -
 رييزة رستسية لت دـ ال  ت يتتلرييزة رستسية لت دـ ال  ت يتتل
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 انفصم انثانث
 انذراساث انسابقت

 
ضػػوع الدراسػػة الاتليػػة ضػػوع الدراسػػة الاتليػػة يتقػػتوؿ هػػذا الكاػػؿ ءػػرض الدراسػػتت السػػتب ة التػػ  تتي ػػؽ ب و يتقػػتوؿ هػػذا الكاػػؿ ءػػرض الدراسػػتت السػػتب ة التػػ  تتي ػػؽ ب و 

ل و ػػػوؼ ء ػػػ  رهػػػـ ال وضػػػوءتت التػػػ  تقتولتهػػػت، والتيػػػرؼ ء ػػػ  األسػػػتليب واإل ػػػراجات التػػػ  ل و ػػػوؼ ء ػػػ  رهػػػـ ال وضػػػوءتت التػػػ  تقتولتهػػػت، والتيػػػرؼ ء ػػػ  األسػػػتليب واإل ػػػراجات التػػػ  
تبقتهت، والقتتئج الت  توا ت فليهت، و ػد اػقكت البتااػة الدراسػتت السػتب ة هػ  رربيػة   اػتور تبقتهت، والقتتئج الت  توا ت فليهت، و ػد اػقكت البتااػة الدراسػتت السػتب ة هػ  رربيػة   اػتور 

 رستسية وه :رستسية وه :
 

 وتطوير ال قتهج الدراسيةلوتطوير ال قتهج الدراسيةل:   يتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت  اهت ت ب اراج :   يتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت  اهت ت ب اراج المحور األولالمحور األول
 :  يتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت  تقتولت التكيير القت د ه  ال واد اال ت تءيةل:  يتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت  تقتولت التكيير القت د ه  ال واد اال ت تءيةلالمحور الثانيالمحور الثاني
 :  يتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت  تقتولت  هترات التكيير القت د ه  ال  راهيتل:  يتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت  تقتولت  هترات التكيير القت د ه  ال  راهيتلالمحور الثالثالمحور الثالث
 تقتولت  هترات التكيير القت د ه  التتريخلتقتولت  هترات التكيير القت د ه  التتريخليتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت  يتقتوؿ هذا ال اور الدراستت الت    المحور الرابع: المحور الرابع: 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 .الدراسية المناهج بإثراء اهتمت دراسات :أوال : دراسات المحور األول
 (:(:2009دراسة شعت )دراسة شعت ) ..11

هدهت هػذا الدراسػة فلػ  فاػراج  اتػوب واػدة الهقدسػة الكراغيػة ل اػؼ اليتهػر األستسػ  هػ   وضػوع هدهت هػذا الدراسػة فلػ  فاػراج  اتػوب واػدة الهقدسػة الكراغيػة ل اػؼ اليتهػر األستسػ  هػ   وضػوع 
التكييػػر الباػػري، واتبػػع البتاػػث ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  والبقػػتئ  ايػػث  ػػتـ بتا يػػؿ واػػدة التكييػػر الباػػري، واتبػػع البتاػػث ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  والبقػػتئ  ايػػث  ػػتـ بتا يػػؿ واػػدة  هػػترات  هػػترات 

الهقدسة الكراغية  ف  رؿ است دا م ألداة تا يؿ تـ بقتؤهت بتالءت تد ء    هترات التكيير الباػري الهقدسة الكراغية  ف  رؿ است دا م ألداة تا يؿ تـ بقتؤهت بتالءت تد ء    هترات التكيير الباػري 
ضػيتت ال ػزج ضػيتت ال ػزج ي ت  تـ ب ءداد ال تدة اإلارائية، وتيوقت ءيقة الدراسة  ف الوادة الاتقيػة  ػف يتػب الريتي ت  تـ ب ءداد ال تدة اإلارائية، وتيوقت ءيقة الدراسة  ف الوادة الاتقيػة  ػف يتػب الريت

( ب ديقػػة غػػزة وتواػػؿ البتاػػث فؿ رف ( ب ديقػػة غػػزة وتواػػؿ البتاػػث فؿ رف 2008-2009الاػػتق  ل اػػؼ اليتهػػر األستسػػ  ال طبػػؽ ءػػتـ )الاػػتق  ل اػػؼ اليتهػػر األستسػػ  ال طبػػؽ ءػػتـ )
هقػتؾ تػدف هػ  قسػب تػواهر  هػترات التكييػر الباػري   ػت سػت م فلػ  وضػع  اتػوب ل هقدسػة الكراغيػة هقػتؾ تػدف هػ  قسػب تػواهر  هػترات التكييػر الباػري   ػت سػت م فلػ  وضػع  اتػوب ل هقدسػة الكراغيػة 

  اري ل هترات التكيير الباريل اري ل هترات التكيير الباريل

 (:(:2007دراسة النادي )دراسة النادي ) ..22
ب   ػرر التيقولو يػت ل اػؼ السػتبع األستسػ  هػ  ضػوج ال يػتيير ب   ػرر التيقولو يػت ل اػؼ السػتبع األستسػ  هػ  ضػوج ال يػتيير هدهت هذا الدراسة فلػ  فاػراج  اتػو هدهت هذا الدراسة فلػ  فاػراج  اتػو 

اليتل يػػة، واتبيػػت البتااػػة ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ ، واسػػت د ت البتااػػة رداة تا يػػؿ ال اتػػوب يػػأداة اليتل يػػة، واتبيػػت البتااػػة ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ ، واسػػت د ت البتااػػة رداة تا يػػؿ ال اتػػوب يػػأداة 
رئيسػػػة ل دراسػػػػة و ػػػػف  رلهػػػػت وضػػػيت ال ػػػػتدة اإلارائيػػػػة ل اتػػػػوب   ػػػرر التيقولو يػػػػت ل اػػػػؼ السػػػػتبع رئيسػػػة ل دراسػػػػة و ػػػػف  رلهػػػػت وضػػػيت ال ػػػػتدة اإلارائيػػػػة ل اتػػػػوب   ػػػرر التيقولو يػػػػت ل اػػػػؼ السػػػػتبع 

تل ية، وا تترت البتااة الوادة الاتقية  ف ال  رر الدراس ، وتوا ت تل ية، وا تترت البتااة الوادة الاتقية  ف ال  رر الدراس ، وتوا ت األستس  ه  ضوج ال يتيير الياألستس  ه  ضوج ال يتيير الي
هذا الدراسة فل  رف هقتؾ تدف ه  قسب توهر ال يتيير اليتل ية ه   اتوب   رر التيقولو يت ل اؼ هذا الدراسة فل  رف هقتؾ تدف ه  قسب توهر ال يتيير اليتل ية ه   اتوب   رر التيقولو يت ل اؼ 

 الستبع األستس لالستبع األستس ل

 (:(:2007دراسة جودة )دراسة جودة ) ..33
سػػر   ء ػػ  تااػػيؿ سػػر   ء ػػ  تااػػيؿ هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة راػػر فاػػراج بيػػض ال كػػتهيـ الريتضػػية بػػتلكير اإلهػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة راػػر فاػػراج بيػػض ال كػػتهيـ الريتضػػية بػػتلكير اإل

ط بة الاؼ اليتهر األستس  ب زة ه   تدة الريتضيتت وات تهتتهـ قاوهتل و د است دـ البتاػث هػ  ط بة الاؼ اليتهر األستس  ب زة ه   تدة الريتضيتت وات تهتتهـ قاوهتل و د است دـ البتاػث هػ  
الدراسػػػة ال ػػػقهج الت ريبػػػ ، وتيوقػػػت ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف ط بػػػة الاػػػؼ اليتهػػػر األستسػػػ  والػػػذي ب ػػػ  الدراسػػػة ال ػػػقهج الت ريبػػػ ، وتيوقػػػت ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف ط بػػػة الاػػػؼ اليتهػػػر األستسػػػ  والػػػذي ب ػػػ  

ف ا تبػػتر تااػػي   ف ا تبػػتر تااػػي   ( طتلبػػًت وطتلبػػة  ػػف  درسػػتيف ب ديقػػة رهػػ ، وتيوقػػت رداة الدراسػػة  ػػ( طتلبػػًت وطتلبػػة  ػػف  درسػػتيف ب ديقػػة رهػػ ، وتيوقػػت رداة الدراسػػة  ػػ6363ءػػددهـ )ءػػددهـ )
و  يػػتس لرت ػػتا قاػػو الريتضػػيتت، وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  رف هقػػتؾ راػػر يبيػػر ل  ػػتدة اإلارائيػػة ء ػػ  و  يػػتس لرت ػػتا قاػػو الريتضػػيتت، وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  رف هقػػتؾ راػػر يبيػػر ل  ػػتدة اإلارائيػػة ء ػػ  
رهراد الييقة  ػف الػذيور واإلقػتث هػ  تااػي هـ ل ريتضػيتت وات تهػتتهـ قاوهػت، ورف هقػتؾ هرو ػًت دالػة رهراد الييقة  ػف الػذيور واإلقػتث هػ  تااػي هـ ل ريتضػيتت وات تهػتتهـ قاوهػت، ورف هقػتؾ هرو ػًت دالػة 

يت ه  االت تا قاو الريتضيتت يت ه  االت تا قاو الريتضيتت فااتئيًت ه  التاايؿ البيدي ل ذيور، وليس هقتؾ هرو ًت دالة فااتئفااتئيًت ه  التاايؿ البيدي ل ذيور، وليس هقتؾ هرو ًت دالة فااتئ
 تيزب ل ت ير ال قسلتيزب ل ت ير ال قسل
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 (:(:2001دراسة شمدان )دراسة شمدان ) ..44
هػػدهت هػػذا الدراسػػة  فلػػ  فاػػراج  قهػػتج الي ػػوـ بي  يػػتت الي ػػـ و يرهػػة راػػرا ء ػػ   سػػتوب الق ػػو الي  ػػ  هػػدهت هػػذا الدراسػػة  فلػػ  فاػػراج  قهػػتج الي ػػوـ بي  يػػتت الي ػػـ و يرهػػة راػػرا ء ػػ   سػػتوب الق ػػو الي  ػػ  
لتر يذ الاؼ ال ت س و يولهـ قاػو الي ػوـ هػ   اتهظػة غػزة، و ػد اتبػع البتاػث ال ػقهج الت ريبػ ، لتر يذ الاؼ ال ت س و يولهـ قاػو الي ػوـ هػ   اتهظػة غػزة، و ػد اتبػع البتاػث ال ػقهج الت ريبػ ، 

ا تبػػػتر الق ػػػو الي  ػػػ   لبيت يػػػم و  يتسػػػًت لتاديػػػد ال يػػػوؿ قاػػػو الي ػػػوـ، وتيوقػػػت ءيقػػػة ا تبػػػتر الق ػػػو الي  ػػػ   لبيت يػػػم و  يتسػػػًت لتاديػػػد ال يػػػوؿ قاػػػو الي ػػػوـ، وتيوقػػػت ءيقػػػة   واسػػػت دـ لػػػذلؾواسػػػت دـ لػػػذلؾ
( ( 36( ت  يػذًا، والضػتبطة وتيوقػت  ػف )( ت  يػذًا، والضػتبطة وتيوقػت  ػف )45الدراسة  ف    وءتيف،    وءة ت ريبيػة وتيوقػت  ػف )الدراسة  ف    وءتيف،    وءة ت ريبيػة وتيوقػت  ػف )

ت  يػػػذًا، وتواػػػ ت الدراسػػػة فلػػػ  و ػػػود هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية بػػػيف  توسػػػطتت در ػػػتت تر يػػػذ ت  يػػػذًا، وتواػػػ ت الدراسػػػة فلػػػ  و ػػػود هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية بػػػيف  توسػػػطتت در ػػػتت تر يػػػذ 
يبية ور ػراقهـ تر يػذ ال   وءػة الت ريبيػة، وو ػود ءر ػة ارتبتطيػة بػيف  سػتوب الق ػو يبية ور ػراقهـ تر يػذ ال   وءػة الت ريبيػة، وو ػود ءر ػة ارتبتطيػة بػيف  سػتوب الق ػو ال   وءة الت ر ال   وءة الت ر 

 الي    و ستوب ال يؿ قاو الي ـو لدب تر يذ الاؼ ال ت س األستس لالي    و ستوب ال يؿ قاو الي ـو لدب تر يذ الاؼ ال ت س األستس ل

 (:(:2001دراسة عفانة والزعانين )دراسة عفانة والزعانين ) ..55
هدهت هذا الدراسة فل  فاراج   ػرري الريتضػيتت والي ػـو ل اػؼ السػتدس األستسػ  هػ  ه سػطيف هػ  هدهت هذا الدراسة فل  فاراج   ػرري الريتضػيتت والي ػـو ل اػؼ السػتدس األستسػ  هػ  ه سػطيف هػ  

وج االت ػػتا ال قظػػو  ، واتبػػع البتااػػتف لػػذلؾ ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  رداة لتا يػػؿ  اتػػوب   ػػرر وج االت ػػتا ال قظػػو  ، واتبػػع البتااػػتف لػػذلؾ ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  رداة لتا يػػؿ  اتػػوب   ػػرر ضػػضػػ
، وتيوقػت ءيقػة الدراسػة  ػف يػؿ  ػف ال ػزج األوؿ  ػف يتػتب  ، وتيوقػت ءيقػة الدراسػة  ػف يػؿ  ػف ال ػزج األوؿ  ػف يتػتب الريتضيتت ور رب لتا يػؿ   ػرر الي ػـو الريتضيتت ور رب لتا يػؿ   ػرر الي ػـو
الريتضػيتت وال ػزج األوؿ  ػف يتػػتب الي ػـو ل اػؼ السػتدس ل كاػػؿ األوؿ و ػف  ػرؿ  ذلػؾ تواػػؿ الريتضػيتت وال ػزج األوؿ  ػف يتػػتب الي ػـو ل اػؼ السػتدس ل كاػػؿ األوؿ و ػف  ػرؿ  ذلػؾ تواػػؿ 

تااتف فل  ءدـ و ود توازف ه  ءدد ال كتهيـ ال و ػودة هػ  ال  ػرريف فذ اهػت ؿ   ػرر الريتضػيتت تااتف فل  ءدـ و ود توازف ه  ءدد ال كتهيـ ال و ػودة هػ  ال  ػرريف فذ اهػت ؿ   ػرر الريتضػيتت البالب
(  كهو ػًت، (  كهو ػًت، 163(  كهو ًت بيق ت اهت ؿ   رر الي وـ ه  ال زج قكسػم ء ػ  )(  كهو ًت بيق ت اهت ؿ   رر الي وـ ه  ال زج قكسػم ء ػ  )62ه  ال زج األوؿ ء   )ه  ال زج األوؿ ء   )

ر ر ي ػػت تضػػ ف يػػؿ  ػػف ال  ػػرريف ءػػددًا  ػػػف ال قظو ػػتت األستسػػية فال رقهػػت غيػػر  ترابطػػة هػػ  ال  ػػػر ي ػػت تضػػ ف يػػؿ  ػػف ال  ػػرريف ءػػددًا  ػػػف ال قظو ػػتت األستسػػية فال رقهػػت غيػػر  ترابطػػة هػػ  ال  ػػػر 
الدراسػػػ  الوااػػػد ويػػػذلؾ غيػػػر  ترابطػػػة هػػػ  ال  ػػػرريف، فلػػػ   تقػػػب و ػػػود اليديػػػد  ػػػف الك ػػػوات هػػػ  الدراسػػػ  الوااػػػد ويػػػذلؾ غيػػػر  ترابطػػػة هػػػ  ال  ػػػرريف، فلػػػ   تقػػػب و ػػػود اليديػػػد  ػػػف الك ػػػوات هػػػ  
 قظو ػػتت ال كػػتهيـ ل  ػػرري الريتضػػيتت والي ػػـو وءػػدـ و ػػود بيػػض ال كػػتهيـ الرابطػػة هػػ  الواػػدات  قظو ػػتت ال كػػتهيـ ل  ػػرري الريتضػػيتت والي ػػـو وءػػدـ و ػػود بيػػض ال كػػتهيـ الرابطػػة هػػ  الواػػدات 
ال  ت كػة وبػػذلؾ ه ػػد تػػـ وضػػع  قظو ػػتت  طػػورة ليػػؿ واػػدة دراسػػية هػػ  ال  ػػرريف هػػ  ضػػوج ال كػػتهيـ ال  ت كػة وبػػذلؾ ه ػػد تػػـ وضػػع  قظو ػػتت  طػػورة ليػػؿ واػػدة دراسػػية هػػ  ال  ػػرريف هػػ  ضػػوج ال كػػتهيـ 

طػػة لسػػد الك ػػوات هػػ  ال قظو ػػة الوااػػدة رو هػػ  الواػػدة الدراسػػية الوااػػدة دوف القظػػر فلػػ  وضػػع طػػة لسػػد الك ػػوات هػػ  ال قظو ػػة الوااػػدة رو هػػ  الواػػدة الدراسػػية الوااػػدة دوف القظػػر فلػػ  وضػػع الرابالراب
  كتهيـ واسية تي ؿ ء   ربط ال قظو تت ال  ت كة ه  يؿ   رر ء   ادا  ع بيضهت البيضل  كتهيـ واسية تي ؿ ء   ربط ال قظو تت ال  ت كة ه  يؿ   رر ء   ادا  ع بيضهت البيضل 

 (: (: 1998دراسة حجي )دراسة حجي )   ..66
ء  ء ػػ  تااػػيؿ ء  ء ػػ  تااػػيؿ هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة راػػر فاػػراج  قهػػتج الي ػػوـ ب هػػترات التكييػػر اإلبػػداهػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة راػػر فاػػراج  قهػػتج الي ػػوـ ب هػػترات التكييػػر اإلبػػدا

الط بة وتكييرهـ اإلبداء  ه  الاؼ الات ف، واتبيػت البتااػة هػ  ذلػؾ ال ػقهج الت ريبػ  واسػت د ت الط بة وتكييرهـ اإلبداء  ه  الاؼ الات ف، واتبيػت البتااػة هػ  ذلػؾ ال ػقهج الت ريبػ  واسػت د ت 
( ه ػػػرة  ػػػف قػػوع اال تيػػػتر  ػػف  تيػػػدد ي ػػت اسػػػت د ت ا تبػػػترًا ( ه ػػػرة  ػػػف قػػوع اال تيػػػتر  ػػف  تيػػػدد ي ػػت اسػػػت د ت ا تبػػػترًا 44لػػذلؾ ا تبػػػترًا تااػػي يًت تيػػػوف  ػػف )لػػذلؾ ا تبػػػترًا تااػػي يًت تيػػػوف  ػػف )

ؿ يتكرع  ف اراة هػروع، ؿ يتكرع  ف اراة هػروع، فبداءيًت وهو ءبترة ءف ا تبتر   تل  تيوف  ف رربية رسئ ة رئيسة ويؿ سؤافبداءيًت وهو ءبترة ءف ا تبتر   تل  تيوف  ف رربية رسئ ة رئيسة ويؿ سؤا
ورداة التا يػػؿ التػػ  اهػػت  ت ء ػػ   هػػترات التكييػػر اإلبػػداء ل وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف رربػػع هػػيب ورداة التا يػػؿ التػػ  اهػػت  ت ء ػػ   هػػترات التكييػػر اإلبػػداء ل وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف رربػػع هػػيب 
 قتظ ة  ف  درستيف  ف  دارس دير الب   ب اتهظػة غػزةل وتواػ ت البتااػة فلػ  و ػود هػروؽ دالػة  قتظ ة  ف  درستيف  ف  دارس دير الب   ب اتهظػة غػزةل وتواػ ت البتااػة فلػ  و ػود هػروؽ دالػة 
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تر اإلبداء ، وءدـ و ود هروؽ تر اإلبداء ، وءدـ و ود هروؽ فااتئيًت لاتل  ال   وءة الت ريبية ه  اال تبتر التااي   واال تبفااتئيًت لاتل  ال   وءة الت ريبية ه  اال تبتر التااي   واال تب
 دالة فااتئيًت بيف الذيور واإلقتث ه  يؿ  ف اال تبتر التااي   واال تبتر اإلبداء  البيدييفلدالة فااتئيًت بيف الذيور واإلقتث ه  يؿ  ف اال تبتر التااي   واال تبتر اإلبداء  البيدييفل

 (:(:1996دراسة دياب)دراسة دياب) ..77
هدهت هذا الدراسة فل   يرهة رار فاراج  قهتج الريتضيتت ل اؼ ال ت س االبتػدائ  ب هػترة تي ي يػة هدهت هذا الدراسة فل   يرهة رار فاراج  قهتج الريتضيتت ل اؼ ال ت س االبتػدائ  ب هػترة تي ي يػة 

ط بة هذا الاؼ وات تهتتهـ قاػو الريتضػيتتل واتبػع البتاػث ط بة هذا الاؼ وات تهتتهـ قاػو الريتضػيتتل واتبػع البتاػث تتض ف  هترات التكيير ء   تاايؿ تتض ف  هترات التكيير ء   تاايؿ 
ال ػػػقهج الت ريبػػػ  ي ػػػت  ػػػتـ ب ءػػػداد ال ػػػتدة اإلارائيػػػة بيػػػد تا يػػػؿ ال اتػػػوب الدراسػػػ  واسػػػت دـ ا تبػػػتًر ال ػػػقهج الت ريبػػػ  ي ػػػت  ػػػتـ ب ءػػػداد ال ػػػتدة اإلارائيػػػة بيػػػد تا يػػػؿ ال اتػػػوب الدراسػػػ  واسػػػت دـ ا تبػػػتًر 
تااػػي يًت و  يتسػػًت لرت ػػتا قاػػو الريتضػػيتت، وا تػػتر البتاػػث لػػذلؾ ءيقػػة  ػػف  درسػػتيف ب ديقػػة غػػزة تااػػي يًت و  يتسػػًت لرت ػػتا قاػػو الريتضػػيتت، وا تػػتر البتاػػث لػػذلؾ ءيقػػة  ػػف  درسػػتيف ب ديقػػة غػػزة 

( طتلبًت وطتلبة  ػف الاػؼ ال ػت س االبتػدائ ، ( طتلبًت وطتلبة  ػف الاػؼ ال ػت س االبتػدائ ، 190ة ءدد طربهت )ة ءدد طربهت )ايث ا تتر رربية هاوؿ دراسيايث ا تتر رربية هاوؿ دراسي
هاػػرف دراسػػيتف  ػػف يػػؿ  درسػػة فاػػداه ت ت ريبيػػة واأل ػػرب ضػػتبطة وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  تكػػوؽ هاػػرف دراسػػيتف  ػػف يػػؿ  درسػػة فاػػداه ت ت ريبيػػة واأل ػػرب ضػػتبطة وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  تكػػوؽ 
ط بة ال   وءة الت ريبية ء   ر راقهـ  ف ال   وءة الضتبطة ه  يؿ  ف ال درستيف ه  التااػيؿ ط بة ال   وءة الت ريبية ء   ر راقهـ  ف ال   وءة الضتبطة ه  يؿ  ف ال درستيف ه  التااػيؿ 

 تتلتتلالدراس  وه  االت تا قاو الريتضيالدراس  وه  االت تا قاو الريتضي

 (:(:1996دراسة المولو )دراسة المولو )   ..88
هػدهت هػذا الدراسػة  فلػ   يرهػة راػر فاػراج  ػػقهج الي ػـو ب هػترات تكييػر ء  ػ  ء ػ  تااػيؿ الط بػػة هػدهت هػذا الدراسػة  فلػ   يرهػة راػر فاػراج  ػػقهج الي ػـو ب هػترات تكييػر ء  ػ  ء ػ  تااػيؿ الط بػػة 
ءػػداد  ءػػداد هػػ  الاػػؼ السػػتبعل واتبيػػت البتااػػة ال ػػقهج الت ريب ،ي ػػت  ت ػػت بتا يػػؿ ال اتػػوب الدراسػػ  وا  هػػ  الاػػؼ السػػتبعل واتبيػػت البتااػػة ال ػػقهج الت ريب ،ي ػػت  ت ػػت بتا يػػؿ ال اتػػوب الدراسػػ  وا 

 هػػػترات التكييػػػر الي  ػػػ ل وتيوقػػػت ءيقػػػة  هػػػترات التكييػػػر الي  ػػػ ل وتيوقػػػت ءيقػػػة ال ػػػتدة اإلارائيػػػة ي ػػػت اسػػػت د ت ا تبػػػترًا تااػػػي يًت وا تبػػػترًا لال ػػػتدة اإلارائيػػػة ي ػػػت اسػػػت د ت ا تبػػػترًا تااػػػي يًت وا تبػػػترًا ل
( طتلبػًت وطتلبػة ( طتلبػًت وطتلبػة 167( هاوؿ دراسية  ف  درستيف ب يسير البريج يب   ءدد ط بتهت )( هاوؿ دراسية  ف  درستيف ب يسير البريج يب   ءدد ط بتهت )4الدراسة  ف )الدراسة  ف )

 ف الاؼ السػتبع األستسػ ، هاػرف دراسػيتف  ػف يػؿ  درسػة فاػداه ت    وءػة ت ريبيػة واأل ػرب  ف الاؼ السػتبع األستسػ ، هاػرف دراسػيتف  ػف يػؿ  درسػة فاػداه ت    وءػة ت ريبيػة واأل ػرب 
ط بػػة ال   وءػػة الت ريبيػػة وط بػػػة ط بػػة ال   وءػػة الت ريبيػػة وط بػػػة   ضػػتبطة وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  و ػػود هػػروؽ دالػػػة فااػػتئيًت بػػيفضػػتبطة وتواػػ ت الدراسػػة فلػػ  و ػػود هػػروؽ دالػػػة فااػػتئيًت بػػيف

ال   وءة الضتبطة لاتل  ال   وءة الت ريبية ه   سػتوب التااػيؿ، وو ػود هػروؽ دالػة فااػتئيًت ال   وءة الضتبطة لاتل  ال   وءة الت ريبية ه   سػتوب التااػيؿ، وو ػود هػروؽ دالػة فااػتئيًت 
بيف تاايؿ الطرب والطتلبتت ه  ال   وءة الت ريبية لاتل  الطتلبتت فل   تقب و ود هوؽ دالة بيف تاايؿ الطرب والطتلبتت ه  ال   وءة الت ريبية لاتل  الطتلبتت فل   تقب و ود هوؽ دالة 

اػػيؿ هػػػ  ال   وءػػة الت ريبيػػػة اػػيؿ هػػػ  ال   وءػػة الت ريبيػػػة فااػػتئيًت لاػػػتل  تااػػيؿ يػػػؿ  ػػف  رتكيػػػ  التااػػيؿ و تػػػدق  التافااػػتئيًت لاػػػتل  تااػػيؿ يػػػؿ  ػػف  رتكيػػػ  التااػػيؿ و تػػػدق  التا
  ترقة بتاايؿ  رتكي  التااػيؿ و تػدق  التااػيؿ هػ  ال   وءػة الضػتبطة، وهػذا الكػروؽ تيػزب   ترقة بتاايؿ  رتكي  التااػيؿ و تػدق  التااػيؿ هػ  ال   وءػة الضػتبطة، وهػذا الكػروؽ تيػزب 

 إلاراج  قهج الي وـ ب هترات التكيير الي   لإلاراج  قهج الي وـ ب هترات التكيير الي   ل

 -لتعقيب عم  دراسات المحور األول:لتعقيب عم  دراسات المحور األول:اا
 من العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما يمي:ـمن العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما يمي:ـ

ف ا ت كػت هػ  الهػدؼ اتك ت  يظـ الدراستت الاتك ت  يظـ الدراستت ال - ف ا ت كػت هػ  الهػدؼ سػتب ة ء ػ  ء  يػة فاػراج ال قػتهج التي ي يػة وا  سػتب ة ء ػ  ء  يػة فاػراج ال قػتهج التي ي يػة وا 
 ػػػػػػف ء  يػػػػػػة اإلاػػػػػػراج هبيضػػػػػػهت يهػػػػػػدؼ إلاػػػػػػراج  اتػػػػػػوب  قػػػػػػتهج الريتضػػػػػػيتت  اػػػػػػؿ: دراسػػػػػػة  ػػػػػػف ء  يػػػػػػة اإلاػػػػػػراج هبيضػػػػػػهت يهػػػػػػدؼ إلاػػػػػػراج  اتػػػػػػوب  قػػػػػػتهج الريتضػػػػػػيتت  اػػػػػػؿ: دراسػػػػػػة 

( والػػبيض اآل ػػر يهػػدؼ إلاػػراج  قػػتهج الي ػػـو  اػػؿ: دراسػػة ( والػػبيض اآل ػػر يهػػدؼ إلاػػراج  قػػتهج الي ػػـو  اػػؿ: دراسػػة 1996( و)ديػػتب،( و)ديػػتب،2009)هػػيت،)هػػيت،
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اػػػراج  قػػػتهج الي ػػػـو اػػػراج  قػػػتهج الي ػػػـو ( واتلػػػث يهػػػدؼ إل( واتلػػػث يهػػػدؼ إل1997( و)ال ولػػػو، ( و)ال ولػػػو، 1998( و)ا ػػػ ،( و)ا ػػػ ،2001)هػػػ داف،)هػػػ داف،
( ( 2007( بيق ت هدؼ دراسػة )القػتدي،( بيق ت هدؼ دراسػة )القػتدي،  2001والريتضيتت  يًت وه  دراسة )ءكتقة والزءتقيف،والريتضيتت  يًت وه  دراسة )ءكتقة والزءتقيف،

 إلاراج  قهتج التيقولو يتلإلاراج  قهتج التيقولو يتل
تقوءت ءيقتت الدراسػتت السػتب ة هيتقػت الييقػة ءبػترة ءػف يتػب دراسػية هػ  دراسػة يػؿ  ػف: تقوءت ءيقتت الدراسػتت السػتب ة هيتقػت الييقػة ءبػترة ءػف يتػب دراسػية هػ  دراسػة يػؿ  ػف:  -

ت  يوقػػػة  ػػػف ذيػػػػور ت  يوقػػػة  ػػػف ذيػػػػور ( ويتقػػػ( ويتقػػػ2001( و)ءكتقػػػة والزءػػػػتقيف،( و)ءكتقػػػة والزءػػػػتقيف،2007( و)القػػػتدي ( و)القػػػتدي 2009)هػػػيت،)هػػػيت،
قػػػػتث هػػػػ  يػػػػؿ  ػػػػف دراسػػػػة )هػػػػ داف، قػػػػتث هػػػػ  يػػػػؿ  ػػػػف دراسػػػػة )هػػػػ داف،وا  ( ودراسػػػػة ( ودراسػػػػة 1997( و)ال ولػػػػو،( و)ال ولػػػػو،1998( و)ا ػػػػ ،( و)ا ػػػػ ،2001وا 

 (ل(ل1996)ديتب،)ديتب،

( ( 2009اتبيػػػػػػػػت  يظػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػتت ال ػػػػػػػػقهج الواػػػػػػػػك  التا ي ػػػػػػػػ   اػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة )هػػػػػػػػيت،اتبيػػػػػػػػت  يظػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػتت ال ػػػػػػػػقهج الواػػػػػػػػك  التا ي ػػػػػػػػ   اػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة )هػػػػػػػػيت، -
(، هػػػػػػػ  اػػػػػػػػيف اتبيػػػػػػػػت دراسػػػػػػػة يػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػف (، هػػػػػػػ  اػػػػػػػػيف اتبيػػػػػػػػت دراسػػػػػػػة يػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػف 2001( و)ءكتقػػػػػػػػة والزءػػػػػػػػتقيف،( و)ءكتقػػػػػػػػة والزءػػػػػػػػتقيف،2007و)القػػػػػػػتدي،و)القػػػػػػػتدي،
 ( ال قهج الت ريب ل( ال قهج الت ريب ل1996( و)ديتب،( و)ديتب،1997ولو،ولو،( و)ال ( و)ال 1998( و)ا  ،( و)ا  ،2001)ه داف،)ه داف،

است د ت الدراستت ردوات  تقوءة ا ت كت بت ترؼ هدؼ الدراسػة وال قهػتج ه قهػت دراسػتت است د ت الدراستت ردوات  تقوءة ا ت كت بت ترؼ هدؼ الدراسػة وال قهػتج ه قهػت دراسػتت  -
( و)ءكتقػػػة ( و)ءكتقػػػة 2007( ودراسػػػة)القتدي،( ودراسػػػة)القتدي،2009اسػػػت د ت تا يػػػؿ ال اتػػػوب وهػػػ  دراسػػػة )هػػػيت،اسػػػت د ت تا يػػػؿ ال اتػػػوب وهػػػ  دراسػػػة )هػػػيت،

قتولػػػت قتولػػػت (ل وهقػػػتؾ دراسػػػتت ت(ل وهقػػػتؾ دراسػػػتت ت1996( ودراسػػػة)ديتب،( ودراسػػػة)ديتب،1998( ودراسػػػة)ا  ،( ودراسػػػة)ا  ،2001والزءػػػتقيف،والزءػػػتقيف،
 (ل(ل1996( و)ديتب،( و)ديتب،2009رقواءًت   ت كة  ف اال تبترات  اؿ دراسة )ه داف،رقواءًت   ت كة  ف اال تبترات  اؿ دراسة )ه داف،

ا ت كػػػػػت  يظػػػػػـ ال يتل ػػػػػتت اإلااػػػػػتئية تبيػػػػػًت لطبييػػػػػة ال هػػػػػي ة واألدوات ال سػػػػػت د ة هػػػػػ  ا ت كػػػػػت  يظػػػػػـ ال يتل ػػػػػتت اإلااػػػػػتئية تبيػػػػػًت لطبييػػػػػة ال هػػػػػي ة واألدوات ال سػػػػػت د ة هػػػػػ   -
 الدراسةلالدراسةل

رابتت هذا الدراستت هتء ية ال قتهج ال اراة والبرا ج اإلارائيػة هػ  تا يػؽ األهػداؼ ال ر ػوة رابتت هذا الدراستت هتء ية ال قتهج ال اراة والبرا ج اإلارائيػة هػ  تا يػؽ األهػداؼ ال ر ػوة 22 -
 راجلراجل ف ء  ية اإلا ف ء  ية اإلا

 ر ريت  يظـ الدراستت الستب ة الت  تقتولت اإلاراج ه  ه سطيفلر ريت  يظـ الدراستت الستب ة الت  تقتولت اإلاراج ه  ه سطيفل -

اسػػػتيتقت البتااػػػة هػػػ  اليديػػػد  ػػػف الدراسػػػتت التػػػ  تقتولػػػت ء  يػػػة اإلاػػػراج هػػػ  فءػػػداد ردوات اسػػػتيتقت البتااػػػة هػػػ  اليديػػػد  ػػػف الدراسػػػتت التػػػ  تقتولػػػت ء  يػػػة اإلاػػػراج هػػػ  فءػػػداد ردوات  -
ءداد ال تدة اإلارائيةل ءداد ال تدة اإلارائيةلالدراسة  تاة رداة تا يؿ ال اتوب وا   الدراسة  تاة رداة تا يؿ ال اتوب وا 
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 واد االجتماعية دراسات تناولت التفكير الناقد في الم: المحور الثاني
 (:(:2008دراسة السيد وأحمد )دراسة السيد وأحمد ) ..11

هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة هتء يػػة واػػدة   تراػػة هػػ  الدراسػػتت اال ت تءيػػة هػػ  ضػػوج هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة هتء يػػة واػػدة   تراػػة هػػ  الدراسػػتت اال ت تءيػػة هػػ  ضػػوج 
ال يتيير ال و ية ل تي يـ ه  رهع  ستوب  التاايؿ وايتستب ال كػتهيـ وبيػض  هػترات التكييػر القت ػد ال يتيير ال و ية ل تي يـ ه  رهع  ستوب  التاايؿ وايتستب ال كػتهيـ وبيػض  هػترات التكييػر القت ػد 

ت س االبتػدائ ، و ػد اتبيػت البتااتػتف ال ػقهج ت س االبتػدائ ، و ػد اتبيػت البتااتػتف ال ػقهج وال يؿ قاو الي ؿ اال ت تء  لدب تر يذ الاؼ  ال وال يؿ قاو الي ؿ اال ت تء  لدب تر يذ الاؼ  ال 
هبم الت ريب  ل تأيد  ف ابتت ردوات الباث واػد هت، وال ػقهج الواػك  هػ  تا يػؿ  ػقهج الدراسػتت هبم الت ريب  ل تأيد  ف ابتت ردوات الباث واػد هت، وال ػقهج الواػك  هػ  تا يػؿ  ػقهج الدراسػتت 
اال ت تءيػػػة، و ػػػد اسػػػت د ت البتااتػػػتف هػػػ  الدراسػػػة األدوات التتليػػػة: واػػػدة   تراػػػة هػػػ  الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة، و ػػػد اسػػػت د ت البتااتػػػتف هػػػ  الدراسػػػة األدوات التتليػػػة: واػػػدة   تراػػػة هػػػ  الدراسػػػتت 

هػػػػ   اػػػػر، ا تبػػػػتر تااػػػػي  ، ا تبػػػػتر ال كػػػػتهيـ هػػػػ   اػػػػر، ا تبػػػػتر تااػػػػي  ، ا تبػػػػتر ال كػػػػتهيـ   اال ت تءيػػػػة هػػػػ  ضػػػػوج ال يػػػػتيير ال و يػػػػة ل تي ػػػػيـاال ت تءيػػػػة هػػػػ  ضػػػػوج ال يػػػػتيير ال و يػػػػة ل تي ػػػػيـ
التتري ية، وا تبتر التكيير القت د، فضتهة فل    يتس االت تا قاو الي ػؿ اال ت ػتء ، وتيوقػت ءيقػة التتري ية، وا تبتر التكيير القت د، فضتهة فل    يتس االت تا قاو الي ػؿ اال ت ػتء ، وتيوقػت ءيقػة 
الدراسػػة  ػػف    وءػػة  ػػف تر يػػذ الاػػؼ ال ػػت س االبتػػدائ   ػػف  درسػػة الزهػػور االبتدائيػػة ال ديػػدة الدراسػػة  ػػف    وءػػة  ػػف تر يػػذ الاػػؼ ال ػػت س االبتػػدائ   ػػف  درسػػة الزهػػور االبتدائيػػة ال ديػػدة 

 (ت  يذًال(ت  يذًال46ب   ءددهـ )ب   ءددهـ )  ال هترية بتل تر ة، بتلوادي ال ديد والذيال هترية بتل تر ة، بتلوادي ال ديد والذي
 و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :

بػػيف  توسػػطتت التر يػػذ هػػ  بػػيف  توسػػطتت التر يػػذ هػػ    (()   = =0.01تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب  -
ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػة هػػػػ  يػػػػؿ  ػػػػف التطبيػػػػؽ البيػػػػدي وال ب ػػػػ  ل  يػػػػتس ال يػػػػؿ قاػػػػو الي ػػػػؿ ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػة هػػػػ  يػػػػؿ  ػػػػف التطبيػػػػؽ البيػػػػدي وال ب ػػػػ  ل  يػػػػتس ال يػػػػؿ قاػػػػو الي ػػػػؿ 

 اال ت تء  لاتل  التطبيؽ البيديلاال ت تء  لاتل  التطبيؽ البيديل
 ه  تق ية التكيير القت د لدب تر يذ ال   وءة الت ريبيةله  تق ية التكيير القت د لدب تر يذ ال   وءة الت ريبيةل  هتء ية الوادة ال  تراةهتء ية الوادة ال  تراة -
بػػػػػيف  توسػػػػػطتت در ػػػػػتت بػػػػػيف  توسػػػػػطتت در ػػػػػتت ( ( )   = =0.01تو ػػػػػد هػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة فااػػػػػتئية ءقػػػػػد  سػػػػػتوب تو ػػػػػد هػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة فااػػػػػتئية ءقػػػػػد  سػػػػػتوب  -

ال   وءػة الت ريبيػػة هػػ  يػػؿ  ػػف التطبيػػؽ ال ب ػػ  والبيػػدي هػػ  ا تبػػتر التكييػػر القت ػػد لاػػتل  ال   وءػة الت ريبيػػة هػػ  يػػؿ  ػػف التطبيػػؽ ال ب ػػ  والبيػػدي هػػ  ا تبػػتر التكييػػر القت ػػد لاػػتل  
 التطبيؽ البيديلالتطبيؽ البيديل

 ( :( :2007))  دراسة عمراندراسة عمران  ..22
( ( Thelenاسة فل  التيرؼ ء   راػر اسػت داـ ق ػوذج التاػري ال  ػتء  لػػ  " اي ػيف" )اسة فل  التيرؼ ء   راػر اسػت داـ ق ػوذج التاػري ال  ػتء  لػػ  " اي ػيف" )هدهت هذا الدر هدهت هذا الدر 

ه  تدريس الدراستت اال ت تءيػة ء ػ  التااػيؿ ال يرهػ  وتق يػة بيػض  هػترات التكييػر القت ػد لػدب ه  تدريس الدراستت اال ت تءيػة ء ػ  التااػيؿ ال يرهػ  وتق يػة بيػض  هػترات التكييػر القت ػد لػدب 
تر يذ الاؼ األوؿ اإلءدادي، و د اتبع البتاث ال قهج هبم الت ريب  ذو ال   وءتيف ال تيتهئتيف، تر يذ الاؼ األوؿ اإلءدادي، و د اتبع البتاث ال قهج هبم الت ريب  ذو ال   وءتيف ال تيتهئتيف، 

سػػػت دـ البتاػػػث ا تبػػػتريف راػػػده ت تااػػػي يًت والاػػػتق  ا تبػػػترا ل تكييػػػر القت ػػػد، وتيوقػػػت ءيقػػػة سػػػت دـ البتاػػػث ا تبػػػتريف راػػػده ت تااػػػي يًت والاػػػتق  ا تبػػػترا ل تكييػػػر القت ػػػد، وتيوقػػػت ءيقػػػة ايػػػث اايػػػث ا
( طتلبػػػػت وطتلبػػػػة  ػػػػف طػػػػرب الاػػػػؼ األوؿ اإلءػػػػدادي ب درسػػػػة قتاػػػػر اإلءداديػػػػة ( طتلبػػػػت وطتلبػػػػة  ػػػػف طػػػػرب الاػػػػؼ األوؿ اإلءػػػػدادي ب درسػػػػة قتاػػػػر اإلءداديػػػػة 80الدراسػػػػة  ػػػػف)الدراسػػػػة  ػػػػف)

ب اتهظػػػة سػػػوهتج، وتواػػػ ت الدراسػػػة فلػػػ  هتء يػػػة البرقػػػت ج ال  تػػػرح هػػػ  تق يػػػة التااػػػيؿ و هػػػترات ب اتهظػػػة سػػػوهتج، وتواػػػ ت الدراسػػػة فلػػػ  هتء يػػػة البرقػػػت ج ال  تػػػرح هػػػ  تق يػػػة التااػػػيؿ و هػػػترات 
 د لدب طرب الاؼ األوؿ اإلءداديلد لدب طرب الاؼ األوؿ اإلءداديلالتكيير القت التكيير القت 
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 (:(:2005دراسة عبد الرحمن )دراسة عبد الرحمن ) ..33
هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  تاػػ يـ برقػػت ج رقهػػطة فارائيػػة هػػ  الدراسػػتت اال ت تءيػػة اليتسػػتب  هػػترات هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  تاػػ يـ برقػػت ج رقهػػطة فارائيػػة هػػ  الدراسػػتت اال ت تءيػػة اليتسػػتب  هػػترات 
فدارة األز تت وتق ية التكييػر القت ػد لػدب تر يػذ الا  ػة الاتقيػة  ػف التي ػيـ األستسػ  و يػتس هتء يتػم، فدارة األز تت وتق ية التكييػر القت ػد لػدب تر يػذ الا  ػة الاتقيػة  ػف التي ػيـ األستسػ  و يػتس هتء يتػم، 

هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج الت ريبػػ ، و ػػد اسػػت دـ البتاػػث رداة ل دراسػػة ا تبػػتر التكييػػر هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج الت ريبػػ ، و ػػد اسػػت دـ البتاػػث رداة ل دراسػػة ا تبػػتر التكييػػر   و ػػد اتبػػع البتاػػثو ػػد اتبػػع البتاػػث
القت ػػد، وا تبػػتر  وا ػػؼ، وا تبػػتر  هػػترات التكييػػر القت ػػد، وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف تر يػػذ الا  ػػة القت ػػد، وا تبػػتر  وا ػػؼ، وا تبػػتر  هػػترات التكييػػر القت ػػد، وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف تر يػػذ الا  ػػة 

 الاتقية  ف التي يـ األستس لالاتقية  ف التي يـ األستس ل
 و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :

بػػيف  توسػػط در ػػتت تر يػػذ بػػيف  توسػػط در ػػتت تر يػػذ   (()   = =0.01 سػػتوب  سػػتوب   تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػدتو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد -
 ال   وءة الت ريبية وال   وءة الضتبطة ه  التطبيؽ البيدي لاتل  ال   وءة الت ريبيةلال   وءة الت ريبية وال   وءة الضتبطة ه  التطبيؽ البيدي لاتل  ال   وءة الت ريبيةل

بػػيف  توسػػط در ػػتت تر يػػذ بػػيف  توسػػط در ػػتت تر يػػذ   (()   = =0.01تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب  -
تل  ال   وءػػػػػة تل  ال   وءػػػػػة ال   وءػػػػػة الت ريبيػػػػػة وال   وءػػػػػة الضػػػػػتبطة ال تبػػػػػتر التكييػػػػػر القت ػػػػػد لاػػػػػال   وءػػػػػة الت ريبيػػػػػة وال   وءػػػػػة الضػػػػػتبطة ال تبػػػػػتر التكييػػػػػر القت ػػػػػد لاػػػػػ

 الت ريبيةلالت ريبيةل
 (:(:2005دراسة المخالفي )دراسة المخالفي ) ..44

هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  التيػػرؼ ء ػػ   سػػتوب التكييػػر القت ػػد لػػدب ط بػػة دب ػػـو التأهيػػؿ التربػػوي هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  التيػػرؼ ء ػػ   سػػتوب التكييػػر القت ػػد لػػدب ط بػػة دب ػػـو التأهيػػؿ التربػػوي 
ت اػػص الدراسػػتت اال ت تءيػػػة، و ػػد اتبػػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػػة ال ػػقهج الت ريب ،وتيوقػػػت رداة ت اػػص الدراسػػتت اال ت تءيػػػة، و ػػد اتبػػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػػة ال ػػقهج الت ريب ،وتيوقػػػت رداة 

س  هػػػػػػػػػترات وه )االسػػػػػػػػػتقتتج، س  هػػػػػػػػػترات وه )االسػػػػػػػػػتقتتج، الدراسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػف ا تبػػػػػػػػػتر التكييػػػػػػػػػر القت ػػػػػػػػػد وتيػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػالدراسػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػف ا تبػػػػػػػػػتر التكييػػػػػػػػػر القت ػػػػػػػػػد وتيػػػػػػػػػوف  ػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػ
( طتلبػػًت وطتلبػػة ( طتلبػػًت وطتلبػػة 120االهتراضتت،االستقبتط،التكسػػير،ت ويـ الا ػػج( وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف )االهتراضتت،االستقبتط،التكسػػير،ت ويـ الا ػػج( وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف )

 ل و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :ل و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :2004-2005ت اص دراستت ا ت تءية ليتـت اص دراستت ا ت تءية ليتـ
( بػػيف  توسػػطتت در ػػتت الػػذيور ( بػػيف  توسػػطتت در ػػتت الػػذيور )   = =0.01تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوبتو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب-

 ث لاتل  الذيورلث لاتل  الذيورلواإلقتواإلقت
(بػػيف  توسػػطتت در ػػتت ط بػػة (بػػيف  توسػػطتت در ػػتت ط بػػة )   = =0.01ال تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوبال تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب  -

ت اػػص التػػتريخ وط بػػة ت اػػص ال  راهيػػت هػػ  القتي ػػة الي يػػة، ويػػذلؾ هػػ  ال هػػترات  ػػت ءػػدا ت اػػص التػػتريخ وط بػػة ت اػػص ال  راهيػػت هػػ  القتي ػػة الي يػػة، ويػػذلؾ هػػ  ال هػػترات  ػػت ءػػدا 
  هترة ت ويـ الا ج يتف لاتل  ط بة ت اص ال  راهيتل هترة ت ويـ الا ج يتف لاتل  ط بة ت اص ال  راهيتل

 (:(:Dixon et Al,2004دراسة )دراسة ) ..55
راسة فل  بيتف ره ية تي يـ  التكيير القت د ه  فءداد الػدروس الدراسػية و قهػت الدراسػتت راسة فل  بيتف ره ية تي يـ  التكيير القت د ه  فءداد الػدروس الدراسػية و قهػت الدراسػتت هدهت هذا الدهدهت هذا الد

اال ت تءية، ه  هاوؿ تضـ  وهوبيف و تكو يف، وتوض  ل  ي ػـ  ػت هػ  السػ وييتت األياػر هتء يػة اال ت تءية، ه  هاوؿ تضـ  وهوبيف و تكو يف، وتوض  ل  ي ػـ  ػت هػ  السػ وييتت األياػر هتء يػة 
هػػ  ا ػػرة الدراسػػة، و ػػد اسػػت د ت اسػػتراتي يم تدريسػػية تسػػ   التػػدريس وه ػػت لتكييػػرهـ، وت ػػوـ هػػذا هػػ  ا ػػرة الدراسػػة، و ػػد اسػػت د ت اسػػتراتي يم تدريسػػية تسػػ   التػػدريس وه ػػت لتكييػػرهـ، وت ػػوـ هػػذا 

ستراتي ية ء   رستس ت بية ااتيت تت    وءة الدراسة  ػف التكييػر القت ػد، و ػد  تػـ تػدريس واػدة ستراتي ية ء   رستس ت بية ااتيت تت    وءة الدراسة  ػف التكييػر القت ػد، و ػد  تػـ تػدريس واػدة االاال
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 تيت  ػػػة  ػػػف الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة وهقػػػوف ال  ػػػة بتسػػػت داـ واػػػدتيف رئيسػػػيتيف ه ػػػت: " سػػػتارة بيػػػرة  تيت  ػػػة  ػػػف الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة وهقػػػوف ال  ػػػة بتسػػػت داـ واػػػدتيف رئيسػػػيتيف ه ػػػت: " سػػػتارة بيػػػرة 
 الهارور، الكتتة الت  ه دت رطراههت"لالهارور، الكتتة الت  ه دت رطراههت"ل

 ( :( :2003دراسة البرعي )دراسة البرعي )   ..66
يرهػػػة راػػػر اسػػت داـ ق ػػػوذج تػػػدريس   تػػػرح هػػػ  تػػػدريس الدراسػػػتت يرهػػػة راػػػر اسػػت داـ ق ػػػوذج تػػػدريس   تػػػرح هػػػ  تػػػدريس الدراسػػػتت هػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   هػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ     

اال ت تءيػػة ء ػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد لػػدي تر يػػذ الاػػؼ ال ػػت س االبتػػدائ ، و ػػد اتبػػع البتاػػث هػػ  اال ت تءيػػة ء ػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد لػػدي تر يػػذ الاػػؼ ال ػػت س االبتػػدائ ، و ػػد اتبػػع البتاػػث هػػ  
األول : ق وذج تاػ يـ تػدريس الواػدة األول : ق وذج تاػ يـ تػدريس الواػدة   ، واست دـ البتاث ه  الدراسة رداتيف، واست دـ البتاث ه  الدراسة رداتيفالدراسة ال قهج الت ريب الدراسة ال قهج الت ريب 

الػػػػػقظـ، والاتقيػػػػػة: ا تبػػػػػتر التكييػػػػػر القت ػػػػػد وهػػػػػؽ اسػػػػػتراتي يم  يكرالقػػػػػد  الػػػػػقظـ، والاتقيػػػػػة: ا تبػػػػػتر التكييػػػػػر القت ػػػػػد وهػػػػػؽ اسػػػػػتراتي يم  يكرالقػػػػػد    ال  تػػػػػترة وهػػػػػؽ  ػػػػػد ؿ تا يػػػػػؿال  تػػػػػترة وهػػػػػؽ  ػػػػػد ؿ تا يػػػػػؿ
اسػػتراتي ية الي  ػػتت ال رتبطػػة ذات الير ػػة "، وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف  تر يػػذ الاػػؼ ال ػػت س اسػػتراتي ية الي  ػػتت ال رتبطػػة ذات الير ػػة "، وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف  تر يػػذ الاػػؼ ال ػػت س 

تػؤار هػ  قتػتئج الت ربػة، تػؤار هػ  قتػتئج الت ربػة،     االبتدائ   ع  راءتة تيػتهؤ رهػراد الييقػة هػ  ال ت يػرات غيػر الت ريبيػة والتػاالبتدائ   ع  راءتة تيػتهؤ رهػراد الييقػة هػ  ال ت يػرات غيػر الت ريبيػة والتػ
هػ  هػ  الدراسة فل  رف است داـ الق وذج ال  ترح ردي فل  تكوؽ تر يذ ال   وءة الت ريبية الدراسة فل  رف است داـ الق وذج ال  ترح ردي فل  تكوؽ تر يذ ال   وءة الت ريبية و د توا ت و د توا ت 

بتلطري ػػػػة بتلطري ػػػػة ر التكييػػػر القت ػػػد   ترقػػػة بػػػ  راقهـ تر يػػػذ ال   وءػػػة الضػػػتبطة الػػػذيف درسػػػوا الواػػػدة ر التكييػػػر القت ػػػد   ترقػػػة بػػػ  راقهـ تر يػػػذ ال   وءػػػة الضػػػتبطة الػػػذيف درسػػػوا الواػػػدة بػػػتبػػػتا تا ت
 الت  يديةلالت  يديةل

 ::(2003)دراسة نزال دراسة نزال    ..77
ة  ي  ػػ  و ي  ػػتت   ػػرري ة  ي  ػػ  و ي  ػػتت   ػػرري هػػدهت هػػذا الدراسػػة ال  ترقػػة فلػػ  التيػػرؼ ء ػػ   سػػتوب  سػػته هػػدهت هػػذا الدراسػػة ال  ترقػػة فلػػ  التيػػرؼ ء ػػ   سػػتوب  سػػته   

  ل  را ة اإلءدادية ه  تق ية  هترات التكيير القت د لدي ط بتهـلل  را ة اإلءدادية ه  تق ية  هترات التكيير القت د لدي ط بتهـل  اال ت تءيةاال ت تءيةالتربية اإلسر ية وال واد التربية اإلسر ية وال واد 
  ، وتيوقػػت رداة الدراسػػة  ػػف، وتيوقػػت رداة الدراسػػة  ػػفل  ػػقهج الواػػك ل  ػػقهج الواػػك   رسػػ وب الدراسػػة ال  ترقػػة راػػد األق ػػتط ال ت يػػزةرسػػ وب الدراسػػة ال  ترقػػة راػػد األق ػػتط ال ت يػػزة  اسػػت دـاسػػت دـو و 

 ي  ػػتت هػ  تق يػػة  هػترات التكييػػر القت ػد لػػدي  ي  ػػتت هػ  تق يػػة  هػترات التكييػػر القت ػد لػػدي اسػت ترة  راظػة ل يػػتس  سػتوب  سػػته ة ال ي  ػيف والاسػت ترة  راظػة ل يػػتس  سػتوب  سػػته ة ال ي  ػيف وال
تػػدق  تػػدق  ، و ػػد تواػػ ت الدراسػػة فلػػ  ، و ػػد تواػػ ت الدراسػػة فلػػ  و ػػد تػػـ ا تيػػتر ءيقػػة الدراسػػة بتلطري ػػة اليهػػوائية الطب يػػةو ػػد تػػـ ا تيػػتر ءيقػػة الدراسػػة بتلطري ػػة اليهػػوائية الطب يػػة، ، ط بػػتهـط بػػتهـ

وذلػػؾ هػػ  وذلػػؾ هػػ    اال ت تءيػػةاال ت تءيػػة سػػتوب  سػػته ة  ي  ػػ  و ي  ػػتت يػػؿ  ػػف   ػػرري التربيػػة اإلسػػر ية وال ػػواد  سػػتوب  سػػته ة  ي  ػػ  و ي  ػػتت يػػؿ  ػػف   ػػرري التربيػػة اإلسػػر ية وال ػػواد 
 تق ية  هترات التكيير القت د لدي ط بتهـلتق ية  هترات التكيير القت د لدي ط بتهـل

 (:(:2003دراسة محمود )دراسة محمود ) ..88
هػدهت هػذا الدراسػة فلػػ   يرهػة راػر تػػدريس واػدة   تراػة بتسػػت داـ  ػد ؿ الدراسػتت البيئيػػة هػدهت هػذا الدراسػة فلػػ   يرهػة راػر تػػدريس واػدة   تراػة بتسػػت داـ  ػد ؿ الدراسػتت البيئيػػة 
وال تيػػددة الكػػروع ال يرهيػػة ء ػػ  تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد وات تهػػتت التر يػػذ قاػػو تػػدريس  ػػتدت  وال تيػػددة الكػػروع ال يرهيػػة ء ػػ  تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد وات تهػػتت التر يػػذ قاػػو تػػدريس  ػػتدت  

تاػػث ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  تاػػث ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  الي ػػـو والدراسػػتت اال ت تءيػػة ب را ػػة التي ػػيـ األستسػػ ، و ػػد اتبػػع البالي ػػـو والدراسػػتت اال ت تءيػػة ب را ػػة التي ػػيـ األستسػػ ، و ػػد اتبػػع الب
ه  بقتج الوادات البيئية وال تيددة الكروع ال يرهية ل را ة التي يـ األستس ، ي ت اتبع البتاث ال قهج ه  بقتج الوادات البيئية وال تيددة الكروع ال يرهية ل را ة التي يـ األستس ، ي ت اتبع البتاث ال قهج 
الت ريبػػػ  هػػػ  ا تبػػػتر الكػػػروض ال  تراػػػة، وتيوقػػػت رداة الدراسػػػة  ػػػف رداتػػػيف ا تبػػػتر ل تكييػػػر القت ػػػد الت ريبػػػ  هػػػ  ا تبػػػتر الكػػػروض ال  تراػػػة، وتيوقػػػت رداة الدراسػػػة  ػػػف رداتػػػيف ا تبػػػتر ل تكييػػػر القت ػػػد 

( ت  يػػذ  ػػف ( ت  يػػذ  ػػف 57سػػة  ػػف ءيقػػة ءهػػوائية ب ػػ  ءػػددهت )سػػة  ػػف ءيقػػة ءهػػوائية ب ػػ  ءػػددهت )و  يػػتس االت ػػتا قاػػو ال ػػتدة، وتيوقػػت ءيقػػة الدراو  يػػتس االت ػػتا قاػػو ال ػػتدة، وتيوقػػت ءيقػػة الدرا
 تر يذ الاؼ ال ت س االبتدائ ، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :تر يذ الاؼ ال ت س االبتدائ ، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :
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( بػػػيف ال توسػػػط الاسػػػتب  لػػػدر تت ( بػػػيف ال توسػػػط الاسػػػتب  لػػػدر تت )   = =0.05تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب   -
سػير، ت ػويـ ال قت هػتت، سػير، ت ػويـ ال قت هػتت، التر يذ ه  ا تبتر التكيير القت د بأ ست م ال  ت كػة ) يرهػة االهتراضػتت، التكالتر يذ ه  ا تبتر التكيير القت د بأ ست م ال  ت كػة ) يرهػة االهتراضػتت، التك

 االستقبتط، االستقتتج( لاتل  اال تبتر البيديلاالستقبتط، االستقتتج( لاتل  اال تبتر البيديل
( هػػػػػػ  التكييػػػػػػر القت ػػػػػػد بأ سػػػػػػت م ( هػػػػػػ  التكييػػػػػػر القت ػػػػػػد بأ سػػػػػػت م )   = =0.05تو ػػػػػػد هػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة فااػػػػػػتئية ءقػػػػػػد  سػػػػػػتوب تو ػػػػػػد هػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة فااػػػػػػتئية ءقػػػػػػد  سػػػػػػتوب   -

ال  ت كة) يرهة االهتراضتت، التكسير، ت ويـ ال قت هتت، االستقبتط، االستقتتج( وه  االت تهتت قاػو ال  ت كة) يرهة االهتراضتت، التكسير، ت ويـ ال قت هتت، االستقبتط، االستقتتج( وه  االت تهتت قاػو 
 تست داـ  د ؿ الدراستت البيئية وال تيددة الكروع لاتل  ال   وءة الت ريبيةلتست داـ  د ؿ الدراستت البيئية وال تيددة الكروع لاتل  ال   وءة الت ريبيةلتدريس  تدة الي ـو بتدريس  تدة الي ـو ب

( بػػػيف ال توسػػػط الاسػػػتب  لػػػدر تت ( بػػػيف ال توسػػػط الاسػػػتب  لػػػدر تت )   = =0.05تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب   -
التر يذ ه    يتس االت تا قاو تػدريس  ػتدة الي ػـو ل اػؼ ال ػت س االبتػدائ  بػيف التطبيػؽ البيػدي التر يذ ه    يتس االت تا قاو تػدريس  ػتدة الي ػـو ل اػؼ ال ػت س االبتػدائ  بػيف التطبيػؽ البيػدي 

 تطبيؽ البيديلتطبيؽ البيديلوال ب   لاتل  الوال ب   لاتل  ال

 (:(:Dopless&Zeider,2000دراسة )دراسة ) ..99
هدهت هػذا الدراسػة فلػ   يرهػة دور التكييػر القت ػد والاػوار ال قط ػ  هػ  تي ػيـ الدراسػتت اال ت تءيػة هدهت هػذا الدراسػة فلػ   يرهػة دور التكييػر القت ػد والاػوار ال قط ػ  هػ  تي ػيـ الدراسػتت اال ت تءيػة 
و قهػػػت دروس ال  راهيػػػت، و ػػػد ريػػػدت الدراسػػػة ء ػػػ  ضػػػرورة  سػػػتءدة  ي  ػػػ  الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة و قهػػػت دروس ال  راهيػػػت، و ػػػد ريػػػدت الدراسػػػة ء ػػػ  ضػػػرورة  سػػػتءدة  ي  ػػػ  الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة 

ء ػػػ  ههػػػـ ال قت هػػػتت ال  تدءػػػة، و ػػػد  ػػػد ت الدراسػػػة ء ػػػ  ههػػػـ ال قت هػػػتت ال  تدءػػػة، و ػػػد  ػػػد ت الدراسػػػة لطربهػػػـ هػػػ  السػػػت داـ الاػػػوارات ال قط يػػػة، و لطربهػػػـ هػػػ  السػػػت داـ الاػػػوارات ال قط يػػػة، و 
واػػػػكًت و كهو ػػػػػًت ل تكييػػػػػر القت ػػػػػد، واػػػػػددت ال  تلطػػػػػتت هػػػػػ  ال قت هػػػػػتت غيػػػػػر الرسػػػػػ ية بيػػػػػد تاديػػػػػد واػػػػكًت و كهو ػػػػػًت ل تكييػػػػػر القت ػػػػػد، واػػػػػددت ال  تلطػػػػػتت هػػػػػ  ال قت هػػػػػتت غيػػػػػر الرسػػػػػ ية بيػػػػػد تاديػػػػػد 
ال  تلطػػتت وال يتسػػتت ال قط يػػة، ي ػػت اػػددت اراػػة اءتبػػترات لبيئػػة الكاػػؿ وتهػػ ؿ تطبي ػػتت لتي ػػيـ ال  تلطػػتت وال يتسػػتت ال قط يػػة، ي ػػت اػػددت اراػػة اءتبػػترات لبيئػػة الكاػػؿ وتهػػ ؿ تطبي ػػتت لتي ػػيـ 

 الدراستت اال ت تءيةلالدراستت اال ت تءيةل
 : : (2001)السميمان السميمان   دراسةدراسة ..1010

هػػ  ال را ػػة هػػ  ال را ػػة   اال ت تءيػػةاال ت تءيػػة ػػدي  يرهػػة  ي  ػػ  ال ػػواد  ػػدي  يرهػػة  ي  ػػ  ال ػػواد   التيػػرؼ ء ػػ التيػػرؼ ء ػػ هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  
و ػد تيوقػت و ػد تيوقػت ، ، ال توسطة ب ديقة الريتض ب هترات التكيير القت د و دب اهت ت هـ بهت  ػف و هػة قظػرهـال توسطة ب ديقة الريتض ب هترات التكيير القت د و دب اهت ت هـ بهت  ػف و هػة قظػرهـ

ا تيتر ا تيتر   البتاث الطري ة اليهوائية اليق ودية ه البتاث الطري ة اليهوائية اليق ودية ه اتبع اتبع  د  د و و   ،،اال ت تءيةاال ت تءيةءيقة الدراسة  ف  ي    ال واد ءيقة الدراسة  ف  ي    ال واد 
و ػػد اسػػت دـ البتاػػث رداة الدراسػػة  يت ػػدا و ػػد اسػػت دـ البتاػػث رداة الدراسػػة  يت ػػدا   ال ػػدارس والطري ػػة اليهػػوائية البسػػيطة هػػ  ا تيػػتر ال ي ػػـ،ال ػػدارس والطري ػػة اليهػػوائية البسػػيطة هػػ  ا تيػػتر ال ي ػػـ،

ء   استيراض األدب التربػوي وال تي ػؽ هيػم ب هػترات التكييػر القت ػد وبقػتج ء ػ  ذلػؾ تػـ تاػ يـ رداة ء   استيراض األدب التربػوي وال تي ػؽ هيػم ب هػترات التكييػر القت ػد وبقػتج ء ػ  ذلػؾ تػـ تاػ يـ رداة 
 ت :ت :، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآل، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآللتا يؽ رغراض الدراسةلتا يؽ رغراض الدراسة هترة  هترة 25   ففتتيوف  تتيوف  

بػيف  توسػط اهت ػتـ  ي  ػ  ال ػواد بػيف  توسػط اهت ػتـ  ي  ػ  ال ػواد  (()   = =0.05 سػتوب  سػتوب   ددفااػتئية ءقػفااػتئية ءقػهقػتؾ هػروؽ ذات داللػة هقػتؾ هػروؽ ذات داللػة   -  
 ل هترات التكيير ييزب ال ترؼ ال ستوب األيتدي   لاتل  التربوييفلل هترات التكيير ييزب ال ترؼ ال ستوب األيتدي   لاتل  التربوييفل  اال ت تءيةاال ت تءية

بػػيف اسػػت داـ ال ي  ػػيف ل هػػترات بػػيف اسػػت داـ ال ي  ػػيف ل هػػترات  (()   = =0.05ءقػػد  سػػتوب ءقػػد  سػػتوب   ال تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئيةال تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية  -
  د تيزي ل ؤه هـل د تيزي ل ؤه هـلالتكيير القتالتكيير القت

 (:(:Duer et Al,1999دراسة)دراسة)
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هدهت هذا الدراسة فل   يرهة رسبتب اق كتض  ستوب  هترات التكيير القت د لدب الطرب ال راه يف هدهت هذا الدراسة فل   يرهة رسبتب اق كتض  ستوب  هترات التكيير القت د لدب الطرب ال راه يف 
هػػ  هاػػوؿ الريتضػػيتت والدراسػػتت اال ت تءيػػة بتل را ػػة الاتقويػػة، وييكيػػة تاسػػيف ت ػػؾ ال هػػترات  ػػف هػػ  هاػػوؿ الريتضػػيتت والدراسػػتت اال ت تءيػػة بتل را ػػة الاتقويػػة، وييكيػػة تاسػػيف ت ػػؾ ال هػػترات  ػػف 

يوقػت ءيقػة الدراسػة  ػف    ػوءت   ػف الطب ػة الوسػط  يوقػت ءيقػة الدراسػة  ػف    ػوءت   ػف الطب ػة الوسػط  ر ؿ فءدادهـ لتي يـ يست ر  دب الايتة، وتر ؿ فءدادهـ لتي يـ يست ر  دب الايتة، وت
هػػ  واليػػة فليقػػوي هػػ  الواليػػتت ال تاػػدة األ ريييػػة، لػػديهـ  اػػور هػػ   هػػترات التكييػػر القت ػػد، و ػػد تػػـ هػػ  واليػػة فليقػػوي هػػ  الواليػػتت ال تاػػدة األ ريييػػة، لػػديهـ  اػػور هػػ   هػػترات التكييػػر القت ػػد، و ػػد تػػـ 

(، و ػد رظهػرت الدراسػة و ػود  اػور هػ  (، و ػد رظهػرت الدراسػة و ػود  اػور هػ  xتاديدهت بتست داـ ا تبتر التكيير القت ػد ليورتيػؿ ) سػتوبتاديدهت بتست داـ ا تبتر التكيير القت ػد ليورتيػؿ ) سػتوب
ق ديػة، وير ػع السػبب فلػ  رف ال ي  ػيف لػـ ي و ػوا بتلتػدريس ال يػد ق ديػة، وير ػع السػبب فلػ  رف ال ي  ػيف لػـ ي و ػوا بتلتػدريس ال يػد  درة الطرب ء   التكيير بطري ة  درة الطرب ء   التكيير بطري ة 

 ل تكيير القت د رغـ اءت تدهـ رقهـ  تدريف ء   ذلؾلل تكيير القت د رغـ اءت تدهـ رقهـ  تدريف ء   ذلؾل
 ورظهرت الدراسة تاسف  هترات التكيير القت د لدب الطربلورظهرت الدراسة تاسف  هترات التكيير القت د لدب الطربل

 التعقيب عم  دراسات المحور الثاني:
ي  ػػتت ل هػػػترات التكييػػػر ي  ػػتت ل هػػػترات التكييػػػر هػػدهت بيػػػض الدراسػػتت فلػػػ  التيػػرؼ ء ػػػ   سػػػتوب  سػػته ة ال ي  ػػػيف وال هػػدهت بيػػػض الدراسػػتت فلػػػ  التيػػرؼ ء ػػػ   سػػػتوب  سػػته ة ال ي  ػػػيف وال 

( ، ي ػػػت هػػػدهت  بيػػػض الدراسػػػتت فلػػػ  ( ، ي ػػػت هػػػدهت  بيػػػض الدراسػػػتت فلػػػ  2001( ودراسػػػة )السػػػ ي تف،( ودراسػػػة )السػػػ ي تف،2003القت ػػػد  اػػػؿ دراسػػػة )قػػػزاؿ، القت ػػػد  اػػػؿ دراسػػػة )قػػػزاؿ، 
( ( 2007است داـ ق تذج ه  تدريس الدراستت اال ت تءية ب هترات التكيير القت د  اؿ دراسػة )ء ػراف،است داـ ق تذج ه  تدريس الدراستت اال ت تءية ب هترات التكيير القت د  اؿ دراسػة )ء ػراف،

( فلػ  التيػرؼ ( فلػ  التيػرؼ 2003، ، ( ودراسػة ) ا ػود( ودراسػة ) ا ػود2008(وهػدهت دراسة)السػيد واا ػد،(وهػدهت دراسة)السػيد واا ػد،2005ودراسة )البرءػ ،ودراسة )البرءػ ،
فلػػػػػ  راػػػػػر تػػػػػدريس واػػػػػدة   تراػػػػػة هػػػػػ  ال ػػػػػواد اال ت تءيػػػػػة ب هػػػػػترات التكييػػػػػر القت ػػػػػد، بيق ػػػػػت هػػػػػدهت فلػػػػػ  راػػػػػر تػػػػػدريس واػػػػػدة   تراػػػػػة هػػػػػ  ال ػػػػػواد اال ت تءيػػػػػة ب هػػػػػترات التكييػػػػػر القت ػػػػػد، بيق ػػػػػت هػػػػػدهت 

( فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ   سػػػتوب التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب ط بػػػة ت اػػػص الدراسػػػتت ( فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ   سػػػتوب التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب ط بػػػة ت اػػػص الدراسػػػتت 2005دراسػػػة)ال  ره ،دراسػػػة)ال  ره ،
 ػػػػد هػػػػ   ػػػػد هػػػػ  ( فلػػػػ  التيػػػػرؼ ء ػػػػ   هػػػػترات التكييػػػػر القت( فلػػػػ  التيػػػػرؼ ء ػػػػ   هػػػػترات التكييػػػػر القت2005اال ت تءيػػػػة، ي ػػػػت هػػػػدهت دراسػػػػة)الق دي ،اال ت تءيػػػػة، ي ػػػػت هػػػػدهت دراسػػػػة)الق دي ،

( فلػػػػ  تاػػػػ يـ رقهػػػػطة فارائيػػػػة هػػػػ  ( فلػػػػ  تاػػػػ يـ رقهػػػػطة فارائيػػػػة هػػػػ  2005الدراسػػػػتت اال ت تءيػػػػة، وهػػػػدهت دراسػػػػة )ءبػػػػد الػػػػرا ف ،الدراسػػػػتت اال ت تءيػػػػة، وهػػػػدهت دراسػػػػة )ءبػػػػد الػػػػرا ف ،
( فلػ  التيػرؼ ء ػ  ره يػة تي ػيـ التكييػر ( فلػ  التيػرؼ ء ػ  ره يػة تي ػيـ التكييػر Dixson,2004الدراستت اال ت تءية، ي ت هػدهت دراسػة )الدراستت اال ت تءية، ي ت هػدهت دراسػة )

( فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ  دور ( فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ  دور Dopless,2000القت ػػػد لػػػدب ال وهػػػوبيف وال ػػػراه يف، بيق ػػػت هػػػدهت دراسػػػة)القت ػػػد لػػػدب ال وهػػػوبيف وال ػػػراه يف، بيق ػػػت هػػػدهت دراسػػػة)
( فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ  ( فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ  Dure,1999كييػػػر القت ػػػد هػػػ  تي ػػػيـ الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة، وهػػػدهت دراسػػػة)كييػػػر القت ػػػد هػػػ  تي ػػػيـ الدراسػػػتت اال ت تءيػػػة، وهػػػدهت دراسػػػة)التالت

 رسبتب اق كتض  ستوب التكيير القت د لدب ال راه يفلرسبتب اق كتض  ستوب التكيير القت د لدب ال راه يفل
(و (و 2005اتبيػػػػػػػػػػػت  يظػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػتت ال ػػػػػػػػػػػقهج الت ريبػػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػة )ءبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرا ف،اتبيػػػػػػػػػػػت  يظػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػتت ال ػػػػػػػػػػػقهج الت ريبػػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػة )ءبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرا ف، -

هػبم الت ريبػ ، ي ػت هػبم الت ريبػ ، ي ػت ( ال ػقهج ( ال ػقهج 2009(،واتبيت دراسػة)ء راف،(،واتبيت دراسػة)ء راف،2003(و)البرء ،(و)البرء ،2005)ال  ره ،)ال  ره ،
(ودراسػػػػػػػػة (ودراسػػػػػػػػة 2003اتبيػػػػػػػػت بيػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػتت ال ػػػػػػػػقهج الواػػػػػػػػك  التا ي ػػػػػػػػ   اػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة)قزاؿ،اتبيػػػػػػػػت بيػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػتت ال ػػػػػػػػقهج الواػػػػػػػػك  التا ي ػػػػػػػػ   اػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػة)قزاؿ،

دراسػػػة دراسػػػة   تت،بيق ػػػت اسػػػت د ،بيق ػػػت اسػػػت د ((Dure,2000ودراسػػػة)ودراسػػػة)(،(،Dopless,2000(،ودراسػػػة)(،ودراسػػػة)2001)السػػػ ي تف،)السػػػ ي تف،
( ال قه ػػػػػػػػيف الت ريبػػػػػػػػ  ( ال قه ػػػػػػػػيف الت ريبػػػػػػػػ  2003( ودراسػػػػػػػػة) ا ود،( ودراسػػػػػػػػة) ا ود،2005(و)الق ػػػػػػػػدي،(و)الق ػػػػػػػػدي،2006يػػػػػػػػؿ  ف)الك ػػػػػػػػتؿ،يػػػػػػػػؿ  ف)الك ػػػػػػػػتؿ،

 (ال قهج هبم الت ريب  والواك ل(ال قهج هبم الت ريب  والواك ل2008دراسة )السيد ورا د،دراسة )السيد ورا د،والواك ، ه  ايف است د ت والواك ، ه  ايف است د ت 

( 2007تقوءت ردوات الدراسة  ت بيف است داـ ا تبترا  ل تكيير القت د  اؿ دراسة)ء راف، -
( 2003(و)البرء ،Dure,2000(ودراسة)2005(و)الق دي،2005ودراسة)ال  ره ،
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تر التكيير القت د وا تبتر ( ا تب2005(، واست د ت دراسة )ءبد الرا ف،2001و)الس ي تف،
( ا تبتر 2003( ودراسة ) ا ود،2008 وا ؼ، ه  ايف اتبيت دراسة يؿ  ف)السيد ورا د،

( رداة تا يؿ ال اتوب، ي ت Dopless,2000التكيير القت د و  يتس لرت تا، واست د ت دراسة )
 ( بطت ة  راظةل 2003است د ت دراسة )قزاؿ،

قػػػػتث هػػػػ  دراسػػػػة     تقوءػػػػت ءيقػػػػتت الدراسػػػػتت السػػػػتب تقوءػػػػت ءيقػػػػتت الدراسػػػػتت السػػػػتب  - قػػػػتث هػػػػ  دراسػػػػة     ة ايػػػػث ت ا ػػػػت الييقػػػػة  ػػػػف الط بػػػػة ذيػػػػور وا  ة ايػػػػث ت ا ػػػػت الييقػػػػة  ػػػػف الط بػػػػة ذيػػػػور وا 
( ( 2005( و)ءبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرا ف،( و)ءبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرا ف،2005( و)الق ػػػػػػػػػػدي،( و)الق ػػػػػػػػػػدي،2007( و)ء ػػػػػػػػػػراف،( و)ء ػػػػػػػػػػراف،2008)السػػػػػػػػػػيد واا ػػػػػػػػػػد،)السػػػػػػػػػػيد واا ػػػػػػػػػػد،

(، وت ا ػػػػت الييقػػػػة  ػػػػف ال ي  ػػػػيف (، وت ا ػػػػت الييقػػػػة  ػػػػف ال ي  ػػػػيف Dure,1999( ودراسػػػػة)( ودراسػػػػة)2003( و) ا ػػػػود،( و) ا ػػػػود،2003و)البرءػػػػ ،و)البرءػػػػ ،
 (ل(لDopless,2000( ودراسة )( ودراسة )2001( و)الس ي تف،( و)الس ي تف،2003وال ي  تت ه  دراسة يؿ  ف )قزاؿ،وال ي  تت ه  دراسة يؿ  ف )قزاؿ،

( ( 2008ر ريػػت  يظػػـ الدراسػػتت السػػتب ة هػػ    هوريػػة  اػػر اليربػػ   اػػؿ دراسػػة )السػػيد ورا ػػد،ر ريػػت  يظػػـ الدراسػػتت السػػتب ة هػػ    هوريػػة  اػػر اليربػػ   اػػؿ دراسػػة )السػػيد ورا ػػد، -
(، ور ريػػت دراسػػة (، ور ريػػت دراسػػة 2003( ودراسػػة)البرء ،( ودراسػػة)البرء ،2005( ودراسػػة)ءبد الػػرا ف،( ودراسػػة)ءبد الػػرا ف،2007ودراسػػة )ء ػػراف،ودراسػػة )ء ػػراف،

( هػػػػ  ( هػػػػ  2003( هػػػػ  ال   يػػػػة اليربيػػػػة السػػػػيودية ، بيق ػػػػت ر ريػػػػت دراسػػػػة )قػػػػزاؿ،( هػػػػ  ال   يػػػػة اليربيػػػػة السػػػػيودية ، بيق ػػػػت ر ريػػػػت دراسػػػػة )قػػػػزاؿ،2001)السػػػػ ي تف،)السػػػػ ي تف،
 ( ه  ء تفل( ه  ء تفل2005رات اليربية ال تادة، ودراسة)الق دي،رات اليربية ال تادة، ودراسة)الق دي،اإل تاإل ت

 تقوءت ال يتل تت اإلااتئية وه ًت لطبيية ال هي ة واألدوات ال ست د ةلتقوءت ال يتل تت اإلااتئية وه ًت لطبيية ال هي ة واألدوات ال ست د ةل -

اسػػػتكتدت البتااػػػة  ػػػف الدراسػػػتت السػػػتب ة هػػػ  آليػػػة التا يػػػؿ، وهػػػ  فءػػػداد ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد، اسػػػتكتدت البتااػػػة  ػػػف الدراسػػػتت السػػػتب ة هػػػ  آليػػػة التا يػػػؿ، وهػػػ  فءػػػداد ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد،  -
 ئجلئجلوال تدة االارائية و  يتس االت تا، وتا يؿ وتكسير القتتوال تدة االارائية و  يتس االت تا، وتا يؿ وتكسير القتت

     توا ت  يظـ قتتئج الدراستت الستب ة فل  و ود هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  سػتوب   توا ت  يظـ قتتئج الدراستت الستب ة فل  و ود هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  سػتوب    -

)      0.05 بيف  توسط  در تت طتلبتت ال   وءة الت ريبية ه  التطبي يف ال ب   والبيدي ( بيف  توسط  در تت طتلبتت ال   وءة الت ريبية ه  التطبي يف ال ب   والبيدي )
( ودراسة)السػػيد ( ودراسة)السػػيد 2007ال تبػػتر التكييػػر القت ػػد لاػػتل  التطبيػػؽ البيػػدي ي ػػت هػػ  دراسػػة )ء ػػراف،ال تبػػتر التكييػػر القت ػػد لاػػتل  التطبيػػؽ البيػػدي ي ػػت هػػ  دراسػػة )ء ػػراف،

(، ورظهػػػرت (، ورظهػػػرت 2003( و) ا ػػػود،( و) ا ػػػود،2003( ودراسػػػة)البرء ،( ودراسػػػة)البرء ،2005( و)ءبػػػد الػػػرا ف،( و)ءبػػػد الػػػرا ف،2008ا ػػػد،ا ػػػد،ورور
( تػػدف  سػػتوب  يرهػػة ال ي  ػػيف وال ي  ػػتت ب هػػترات التكييػػر القت ػػد، وربتقػػت ( تػػدف  سػػتوب  يرهػػة ال ي  ػػيف وال ي  ػػتت ب هػػترات التكييػػر القت ػػد، وربتقػػت 2003دراسػػة )قػػزاؿ،دراسػػة )قػػزاؿ،
( بأقم ال تتواهر  هترات التكيير القت د لػدب التر يػذ بهػيؿ يػته ، ورظهػرت ( بأقم ال تتواهر  هترات التكيير القت د لػدب التر يػذ بهػيؿ يػته ، ورظهػرت 2005دراسة)الق دي،دراسة)الق دي،
 ( و ود هروؽ ذات داللة فااتئية لاتل  الذيورل( و ود هروؽ ذات داللة فااتئية لاتل  الذيورل2005،،دراسة)ال  ره دراسة)ال  ره 
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هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة هتء يػػة برقػػت ج   تػػرح لتق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب ءيقػػة  ػػف هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ   يرهػػة هتء يػػة برقػػت ج   تػػرح لتق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب ءيقػػة  ػػف 
يػػػت بتل را ػػػة االبتدائيػػػة ب ديقػػػة  ػػػدة هػػػ  ضػػػوج برقػػػت ج اليػػػورت لتي ػػػيـ التكييػػػر، و ػػػد يػػػت بتل را ػػػة االبتدائيػػػة ب ديقػػػة  ػػػدة هػػػ  ضػػػوج برقػػػت ج اليػػػورت لتي ػػػيـ التكييػػػر، و ػػػد  ي  ػػػتت ال  راه ي  ػػػتت ال  راه

اتبيت البتااة ه  الدراسة ال قهج الت ريب ، وتيوقت ردوات الدراسة  ف برقت ج تدريب    ترح تـ هيم اتبيت البتااة ه  الدراسة ال قهج الت ريب ، وتيوقت ردوات الدراسة  ف برقت ج تدريب    ترح تـ هيم 
ر ػػػذ يػػػؿ  ػػػف ال هػػػترات اليهػػػرة ود  هػػػت ضػػػ ف الػػػدروس ال  تػػػترة  ػػػف   ػػػررات ال  راهيػػػت ل  را ػػػة ر ػػػذ يػػػؿ  ػػػف ال هػػػترات اليهػػػرة ود  هػػػت ضػػػ ف الػػػدروس ال  تػػػترة  ػػػف   ػػػررات ال  راهيػػػت ل  را ػػػة 

  KORTئيػػة، و ػػد ر ريػػت التيػػديرت ء ػػ  األ ا ػػة الػػواردة هػػ  ال ػػزج األوؿ  ػػف برقػػت ج يػػورت ئيػػة، و ػػد ر ريػػت التيػػديرت ء ػػ  األ ا ػػة الػػواردة هػػ  ال ػػزج األوؿ  ػػف برقػػت ج يػػورت االبتدااالبتدا
لتي يـ التكيير)توسية   تؿ اإلدراؾ(  ف  بؿ البتااة وذلؾ بت يير ايتغة بيض اليبترات رو ت ييػر لتي يـ التكيير)توسية   تؿ اإلدراؾ(  ف  بؿ البتااة وذلؾ بت يير ايتغة بيض اليبترات رو ت ييػر 
بيضهت بتليت ؿ ب ت يتقتسب  ع طبيية ال  ت ع السػيودي، وتيػوف البرقػت ج هػ  اػورتم األوليػة  ػف بيضهت بتليت ؿ ب ت يتقتسب  ع طبيية ال  ت ع السػيودي، وتيػوف البرقػت ج هػ  اػورتم األوليػة  ػف 
ءهػػر ل ػػػتجات تدريبيػػػة اهػػػت ؿ يػػؿ ل ػػػتج تػػػدريب  ء ػػػ    ػػػس تػػدريبتت   تراػػػة  ػػػف  اتػػػوب   ػػػررات ءهػػر ل ػػػتجات تدريبيػػػة اهػػػت ؿ يػػؿ ل ػػػتج تػػػدريب  ء ػػػ    ػػػس تػػدريبتت   تراػػػة  ػػػف  اتػػػوب   ػػػررات 
ال  راهيػت بتإلضػػتهة فلػ  الوا ػػب ال قزلػ  ايػػث ااتػوب يػػؿ درس  ػف الػػدروس اليهػرة ء ػػ  تػػدريبيف، ال  راهيػت بتإلضػػتهة فلػ  الوا ػػب ال قزلػ  ايػػث ااتػوب يػػؿ درس  ػف الػػدروس اليهػرة ء ػػ  تػػدريبيف، 

 و د تـ ءرضم ء      وءة  ف ال اي يف وتيدي م ه  ضوج ذلؾلو د تـ ءرضم ء      وءة  ف ال اي يف وتيدي م ه  ضوج ذلؾل
ت التكييػػر القت ػػد لػػدب ال ي  ػػتت اسػػت د ت البتااػػة ا تبػػتر ت التكييػػر القت ػػد لػػدب ال ي  ػػتت اسػػت د ت البتااػػة ا تبػػتر ول يػػتس هتء يػػة البرقػػت ج هػػ  تق يػػة  هػػتراول يػػتس هتء يػػة البرقػػت ج هػػ  تق يػػة  هػػترا

ال يػوف  ػف   ػس ا تيػترات ال يػوف  ػف   ػس ا تيػترات     Watson & Glaserالتكييػر القت ػد  ػف فءػداد واطسػوف و ريسػر التكييػر القت ػد  ػف فءػداد واطسػوف و ريسػر 
 سػػػػػت  ة  اػػػػػؿ  هػػػػػترات التكييػػػػػر وهػػػػػ ،  يرهػػػػػة االهتراضتت،التكسػػػػػير، ت ػػػػػويـ ال قت هتت،االسػػػػػتقبتط،  سػػػػػت  ة  اػػػػػؿ  هػػػػػترات التكييػػػػػر وهػػػػػ ،  يرهػػػػػة االهتراضتت،التكسػػػػػير، ت ػػػػػويـ ال قت هتت،االسػػػػػتقبتط، 

 االستقتتجلاالستقتتجل
ال  راهيػػت الرتػػ  يدرسػػف بتل را ػػة االبتدائيػػة ب ديقػػة  ػػدة ليػػػتـ ال  راهيػػت الرتػػ  يدرسػػف بتل را ػػة االبتدائيػػة ب ديقػػة  ػػدة ليػػػتـ   وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف  ي  ػػتتوتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف  ي  ػػتت

 (  ي  ة،و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :(  ي  ة،و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :35هػ و د ب   ءددهف )هػ و د ب   ءددهف )  1430
بيف  توسػط در ػتت ال   وءػة بيف  توسػط در ػتت ال   وءػة   (()   = =0.01تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب  -

 لتطبيؽ البيديللتطبيؽ البيديلالت ريبية ه  ا تبتر التكيير ييؿ وليؿ بيد  ف ربيتدا لاتل  االت ريبية ه  ا تبتر التكيير ييؿ وليؿ بيد  ف ربيتدا لاتل  ا
 (:(:2008دراسة أبو سنينة )دراسة أبو سنينة ) ..22

تق يػػػة تق يػػػة  الدراسػػػة فلػػػ  اليهػػػؼ ءػػػف راػػػر اسػػػت داـ طري ػػػة الياػػػؼ الػػػذهق  هػػػ الدراسػػػة فلػػػ  اليهػػػؼ ءػػػف راػػػر اسػػػت داـ طري ػػػة الياػػػؼ الػػػذهق  هػػػ   هػػػذاهػػػذا  هػػػدهتهػػػدهت
، و ػد اتبػع البتاػث ، و ػد اتبػع البتاػث األوقروااألوقروا ةةلدب ط بة ي ية الي ـو التربويلدب ط بة ي ية الي ـو التربوي  تتوالتكيير القت د ه   تدة ال  راهيوالتكيير القت د ه   تدة ال  راهي  التاايؿ التاايؿ 

البتاػث  ػف قػوع البتاػث  ػف قػوع   رءػدارءػداا تبترتااػي   ا تبترتااػي      ف رداتػيف ف رداتػيفه  الدراسة ال قهج الت ريب ، وتيوقت رداة الدراسة ه  الدراسة ال قهج الت ريب ، وتيوقت رداة الدراسة 
 ػػػف اػػػد م وابتتػػػم واسػػػت راج  يػػػت رت  ػػػف اػػػد م وابتتػػػم واسػػػت راج  يػػػت رت  دد تيػػػدد اهػػػت ؿ ء ػػػ  رربيػػػيف ه ػػػرة تػػػـ التأيػػػ تيػػػدد اهػػػت ؿ ء ػػػ  رربيػػػيف ه ػػػرة تػػػـ التأيػػػ  اال تيػػػتر  ػػػف اال تيػػػتر  ػػػف 

( وتـ التأيد  ف اد م ( وتـ التأيد  ف اد م 2000يتليكورقيت ل تكيير القت د )يتليكورقيت ل تكيير القت د ) لمل ي ت تـ است داـ ا تبترلمل ي ت تـ است داـ ا تبتر  الايوبة والت ييز الايوبة والت ييز 
ء ػ   هتراتػم ال  ػس، وتػـ التأيػد  ػف تيػتهؤ ال   وءػتت ءػف ء ػ   هتراتػم ال  ػس، وتػـ التأيػد  ػف تيػتهؤ ال   وءػتت ءػف   ه ػرة  وزءػةه ػرة  وزءػة ((34))ء   ء     وابتتم  هت ًر وابتتم  هت ًر 

وتيوقػت ءيقػة الدراسػة وتيوقػت ءيقػة الدراسػة   ال ب ػ  لر تبػتر التااػي   وا تبػتر يتليكورقيػت ل تكييػر القت ػدلال ب ػ  لر تبػتر التااػي   وا تبػتر يتليكورقيػت ل تكييػر القت ػدل التطبيػؽالتطبيػؽ  طريػؽ طريػؽ 
 ػوزءيف  ػوزءيف   ( طتلبػًت وطتلبػة ( طتلبػًت وطتلبػة 131بتل  ءػددهـ )بتل  ءػددهـ )الال   ف   يع ط بة ت اص  ي ـ الاؼ ه  السقة الاتلاة ف   يع ط بة ت اص  ي ـ الاؼ ه  السقة الاتلاة
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ت اػػيص ت اػػيص   ال  ػػس بتلطري ػػة اليهػػوائية، وتػػـ ال  ػػس بتلطري ػػة اليهػػوائية، وتػػـ  هػػيبتتف  ػػف الهػػيبهػػيبتتف  ػػف الهػػيبء ػػ    ػػس هػػيب، اػػـ ا تيػػرت ء ػػ    ػػس هػػيب، اػػـ ا تيػػرت 
بطري ػػة الياػػؼ بطري ػػة الياػػؼ   طتلبػػًت وطتلبػػة تػػـ تدريسػػهـ طتلبػػًت وطتلبػػة تػػـ تدريسػػهـ   (25)  فاػػداهت ي   وءػػة ت ريبيػػة وب ػػ  ءػػدد الط بػػة هيهػػتفاػػداهت ي   وءػػة ت ريبيػػة وب ػػ  ءػػدد الط بػػة هيهػػت

 ػد  ػد و و ة، ة، بتلطري ػة الت  يديػبتلطري ػة الت  يديػ  طتلبػًت وطتلبػة تػـ تدريسػهـ طتلبػًت وطتلبػة تػـ تدريسػهـ    (28) الػذهق  واأل ػرب ضػتبطة ب ػ  ءػدد طربهػتالػذهق  واأل ػرب ضػتبطة ب ػ  ءػدد طربهػت
 ت :ت :الدراسة اآلالدراسة اآل  قتتئجقتتئج  رظهرترظهرت

ال   وءػػة الت ريبيػػة التػػ  ال   وءػػة الت ريبيػػة التػػ    لاػػتل  لاػػتل   (()   = =0.05   سػػتوب سػػتوبءقػػد ءقػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية   تو ػػدتو ػػد    -
 للدرست بطري ة الياؼ الذهق درست بطري ة الياؼ الذهق 

 ء ػػػ   هػػػترت  االسػػػتدالؿء ػػػ   هػػػترت  االسػػػتدالؿ (()   = =0.05   سػػػتوب سػػػتوبءقػػػد ءقػػػد ذات داللػػػة فااػػػتئية ذات داللػػػة فااػػػتئية   هػػػروؽ هػػػروؽ   ال تو ػػػدال تو ػػػد  -

     واالستقتتجل واالستقتتجل 

 ( :( :2007دراسة شطناوي )دراسة شطناوي ) ..33
ة ا ػػػترؾ  ي  ػػػ  ال  راهيػػػة هػػػ  ال را ػػػة الاتقويػػػة هػػػ  ة ا ػػػترؾ  ي  ػػػ  ال  راهيػػػة هػػػ  ال را ػػػة الاتقويػػػة هػػػ  هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة در ػػػهػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة در ػػػ

األردف ل كػػتهيـ االستهػػيتر ءػػف بيػػد و هتراتػػم، وتطػػوير برقػػت ج تػػدريب  وهػػؽ ذلػػؾ، و يػػتس راػػرا هػػ  األردف ل كػػتهيـ االستهػػيتر ءػػف بيػػد و هتراتػػم، وتطػػوير برقػػت ج تػػدريب  وهػػؽ ذلػػؾ، و يػػتس راػػرا هػػ  
تاايؿ الط بة وتق ية تكييػرهـ القت ػد، و ػد اتبػع البتاػث ال ػقهج الت ريبػ ، وتيوقػت رداة الدراسػة  ػف تاايؿ الط بة وتق ية تكييػرهـ القت ػد، و ػد اتبػع البتاػث ال ػقهج الت ريبػ ، وتيوقػت رداة الدراسػة  ػف 

و هػػػترات االستهػػػيتر ءػػػف بيػػػد، وا تبػػػتر تااػػػي   ل  ي  ػػػيف وآ ػػػر و هػػػترات االستهػػػيتر ءػػػف بيػػػد، وا تبػػػتر تااػػػي   ل  ي  ػػػيف وآ ػػػر   األدوات التتليػػػة )  تئ ػػػة  كػػػتهيـاألدوات التتليػػػة )  تئ ػػػة  كػػػتهيـ
  –ل ط بػػػة، وبطت ػػػة  راظػػػة اػػػكية ل  ي  ػػػيف، وبرقػػػت ج تػػػدريب ، وا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد )واطسػػػوف ل ط بػػػة، وبطت ػػػة  راظػػػة اػػػكية ل  ي  ػػػيف، وبرقػػػت ج تػػػدريب ، وا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد )واطسػػػوف 

(  ي  ػػػًت و ي  ػػػة بتإلضػػػتهة فلػػػ    يػػػع طتلبػػػتت الاػػػؼ (  ي  ػػػًت و ي  ػػػة بتإلضػػػتهة فلػػػ    يػػػع طتلبػػػتت الاػػػؼ 59  يسػػػر( ل وتيوقػػػت ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف )  يسػػػر( ل وتيوقػػػت ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف )
 ( طتلبة، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت : ( طتلبة، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت : 50دهـ )دهـ )الاتق  الاتقوي األدب ، والبتل  ءدالاتق  الاتقوي األدب ، والبتل  ءد

هػػ  تااػيؿ الط بػػة ييػزب ل برقػػت ج هػػ  تااػيؿ الط بػػة ييػزب ل برقػػت ج  (()   = =0.05تو ػد هػروؽ ذات داللػػة فااػتئية ءقػػد  سػتوب تو ػد هػروؽ ذات داللػػة فااػتئية ءقػػد  سػتوب   -
 التدريب لالتدريب ل

هػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد ييػػزب هػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد ييػػزب  (()   = =0.05ال تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب ال تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب   -
 ل برقت ج التدريب لل برقت ج التدريب ل

 (:(:2006))  السيدالسيددراسة دراسة  ..44
هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة هتء يػػػة واػػػدة   تراػػػة هػػػ  ال  راهيػػػت  تئ ػػػة ء ػػػ  األاػػػداث ال تريػػػة هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة هتء يػػػة واػػػدة   تراػػػة هػػػ  ال  راهيػػػت  تئ ػػػة ء ػػػ  األاػػػداث ال تريػػػة 
وال ضتيت ال يتاػرة هػ  تق يػة  هػترات التكييػر القت ػد لػدب طػرب الاػؼ األوؿ هػ  ال را ػة الاتقويػة  وال ضتيت ال يتاػرة هػ  تق يػة  هػترات التكييػر القت ػد لػدب طػرب الاػؼ األوؿ هػ  ال را ػة الاتقويػة  

سػة ا تبػتر التكييػر سػة ا تبػتر التكييػر و د اتبيت البتااة ه  الدراسة ال قهج الت ريب ، و ػد اسػت د ت البتااػة رداة ل دراو د اتبيت البتااة ه  الدراسة ال قهج الت ريب ، و ػد اسػت د ت البتااػة رداة ل درا
( طتلبة  ف طتلبتت الاؼ األوؿ الاتقوي ب درسة   ػتؿ ءبػد ( طتلبة  ف طتلبتت الاؼ األوؿ الاتقوي ب درسة   ػتؿ ءبػد 50القت د، وتيوقت ءيقة الدراسة  ف )القت د، وتيوقت ءيقة الدراسة  ف )

 القتار الاتقوية ل بقتت الز تزيؽ، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :القتار الاتقوية ل بقتت الز تزيؽ، و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :
بػػػيف  توسػػػط در ػػػتت طػػػرب بػػػيف  توسػػػط در ػػػتت طػػػرب (()   = =0.01تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب  -

 ه  ا تبتر التكيير القت د لاتل  التطبيؽ البيديله  ا تبتر التكيير القت د لاتل  التطبيؽ البيديل  ال   وءة الت ريبيةال   وءة الت ريبية



 
 
 

 42 

 (:(:2006دراسة عبد الجميل )دراسة عبد الجميل ) ..55
هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة راػػػر اسػػػتراتي ية فءػػػتدة اػػػيتغة  طػػػة الػػػدرس هػػػ  تق يػػػة  هػػػترة هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة راػػػر اسػػػتراتي ية فءػػػتدة اػػػيتغة  طػػػة الػػػدرس هػػػ  تق يػػػة  هػػػترة 
الت طيط لتدريس التكيير القت د ه  دروس ال  راهيت و هترات التكيير القت د لدب الطتلػب ال ي ػـ، الت طيط لتدريس التكيير القت د ه  دروس ال  راهيت و هترات التكيير القت د لدب الطتلػب ال ي ػـ، 

ااػػػػة هػػػػ  الدراسػػػػة ال ػػػػقهج الت ريبػػػػ  ذا ال   وءػػػػة الوااػػػػدة فلػػػػ   تقػػػػب ال ػػػػقهج ااػػػػة هػػػػ  الدراسػػػػة ال ػػػػقهج الت ريبػػػػ  ذا ال   وءػػػػة الوااػػػػدة فلػػػػ   تقػػػػب ال ػػػػقهج و ػػػػد اتبيػػػػت البتو ػػػػد اتبيػػػػت البت
ءػػػداد األدوات، و ػػػػد اسػػػت د ت البتااػػػػة رداة ل دراسػػػػة  ءػػػداد األدوات، و ػػػػد اسػػػت د ت البتااػػػػة رداة ل دراسػػػػة الواػػػك  التا ي ػػػػ  هػػػ  ردبيػػػػتت الدراسػػػػة وا  الواػػػك  التا ي ػػػػ  هػػػ  ردبيػػػػتت الدراسػػػػة وا 

( ( 40( وتيوقػت ءيقػة الدراسػة  ػػف )( وتيوقػت ءيقػة الدراسػة  ػػف )Facione & Facioneا تبػتر يتليكورقيػت التكييػر القت ػد )ا تبػتر يتليكورقيػت التكييػر القت ػد )
طتلبػتت الكر ػة الاتلاػة ت اػص دراسػتت ا ت تءيػة بي يػة التربيػة طتلبػتت الكر ػة الاتلاػة ت اػص دراسػتت ا ت تءيػة بي يػة التربيػة   طتلبة  ػف بػيف ال تطػوءيف  ػفطتلبة  ػف بػيف ال تطػوءيف  ػف
 ول د استبيد الطرب الذيورلول د استبيد الطرب الذيورل

 و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :
و ػػػود ق ػػػو وتاسػػػيف هػػػ   هػػػترة الت طػػػيط لتػػػدريس التكييػػػر القت ػػػد هػػػ  دروس ال  راهيػػػت بيػػػد و ػػػود ق ػػػو وتاسػػػيف هػػػ   هػػػترة الت طػػػيط لتػػػدريس التكييػػػر القت ػػػد هػػػ  دروس ال  راهيػػػت بيػػػد  -

اسػػت د ت ت ػػـو اسػػت د ت ت ػػـو التػػدريب، وير ػػع هػػذا فلػػ  رف اسػػترتي ية فءػػتدة اػػيتغة  طػػة الػػدرس التػػ  التػػدريب، وير ػػع هػػذا فلػػ  رف اسػػترتي ية فءػػتدة اػػيتغة  طػػة الػػدرس التػػ  
 ء   رستس د ج التكيير القت د ه  دروس ال  راهيت ال  ررة ء   تر يذ ال را ة االبتدائيةلء   رستس د ج التكيير القت د ه  دروس ال  راهيت ال  ررة ء   تر يذ ال را ة االبتدائيةل

بػػػيف در ػػػتت التطبيػػػؽ ال ب ػػػ  بػػػيف در ػػػتت التطبيػػػؽ ال ب ػػػ  ( ( )   = =0.01تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب تو ػػػد هػػػروؽ ذات داللػػػة فااػػػتئية ءقػػػد  سػػػتوب   -
تت هػ  تت هػ  ودر تت التطبيؽ البيدي ال تبػتر يتليكورقيػت ل هػترات التكييػر القت ػد لػدب الط بػتت ال ي  ػودر تت التطبيؽ البيدي ال تبػتر يتليكورقيػت ل هػترات التكييػر القت ػد لػدب الط بػتت ال ي  ػ

    وءة الت ربة لاتل  التطبيؽ البيديل   وءة الت ربة لاتل  التطبيؽ البيديل
 

 -تعقيب عم  دراسات المحور الثالث:تعقيب عم  دراسات المحور الثالث:الال
 من العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما يمي:ـمن العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما يمي:ـ

تقوءت رهداؼ الدراستت السػتب ة ايػث هػدهت بيػض الدراسػتت فلػ   يرهػة هتء يػة برقػت ج   تػرح تقوءت رهداؼ الدراستت السػتب ة ايػث هػدهت بيػض الدراسػتت فلػ   يرهػة هتء يػة برقػت ج   تػرح  -
( هػػدهت ( هػػدهت 2008ر ػػت دراسػػة )ربػػو سػػقيقة،ر ػػت دراسػػة )ربػػو سػػقيقة،(، (، 2009هػػ  ضػػوج برقػػت ج اليػػورت  اػػؿ دراسػػة )بترءيػػدا،هػػ  ضػػوج برقػػت ج اليػػورت  اػػؿ دراسػػة )بترءيػػدا،

فل  اليهػؼ ءػف راػر اسػت داـ طري ػة الياػؼ الػذهق  هػ  تق يػة التااػيؿ والتكييػر القت ػد، ي ػت فل  اليهػؼ ءػف راػر اسػت داـ طري ػة الياػؼ الػذهق  هػ  تق يػة التااػيؿ والتكييػر القت ػد، ي ػت 
( فل   يرهػة در ػة ا ػترؾ  ي  ػ  ال  راهيػة هػ  ال را ػة الاتقويػة ( فل   يرهػة در ػة ا ػترؾ  ي  ػ  ال  راهيػة هػ  ال را ػة الاتقويػة 2007هدهت دراسة )هطقتوي،هدهت دراسة )هطقتوي،

( ( 2006دهت دراسػػة )السػػيد،دهت دراسػػة )السػػيد،ل كػػتهيـ االستهػػيتر ءػػف بيػػد و هتراتػػم، وتطػػوير برقػػت ج تػػدريب ، وهػػل كػػتهيـ االستهػػيتر ءػػف بيػػد و هتراتػػم، وتطػػوير برقػػت ج تػػدريب ، وهػػ
ر ػت دراسػة)ءبد ر ػت دراسػة)ءبد ،،فل   يرهة هتء ية وادة   تراة  تئ ة ء   األاداث ال ترية وال ضػتيت ال يتاػرةفل   يرهة هتء ية وادة   تراة  تئ ة ء   األاداث ال ترية وال ضػتيت ال يتاػرة

هػػ  تق يػػة  هػػترات الت طػػيط هػػ  تق يػػة  هػػترات الت طػػيط   سس( هػػدهت فلػػ   يرهػػة فسػػتراتي ية فءػػتدة  طػػة الػػدر ( هػػدهت فلػػ   يرهػػة فسػػتراتي ية فءػػتدة  طػػة الػػدر 2006ال  يػػؿ،ال  يػػؿ،
 و هترات التكيير القت دلو هترات التكيير القت دل

( ( 2008( و)ربػػػو سػػػقيقة،( و)ربػػػو سػػػقيقة،2009سػػػة )بترءيػػػدا،سػػػة )بترءيػػػدا،اتبيػػػت  يظػػػـ الدراسػػػتت ال ػػػقهج الت ريبػػػ   اػػػؿ درااتبيػػػت  يظػػػـ الدراسػػػتت ال ػػػقهج الت ريبػػػ   اػػػؿ درا -
 (ل(ل2006( ودراسة )ءبد ال  يؿ،( ودراسة )ءبد ال  يؿ،2006( و)السيد،( و)السيد،2007و)هطقتوي،و)هطقتوي،
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( و)ربػػػػػو ( و)ربػػػػػو 2009تقوءػػػػػت ردوات الدراسػػػػػة  ػػػػػت بػػػػػيف ا تبػػػػػتر ل تكييػػػػػر القت ػػػػػد  اػػػػػؿ دراسػػػػػة )بترءيػػػػػدة،تقوءػػػػػت ردوات الدراسػػػػػة  ػػػػػت بػػػػػيف ا تبػػػػػتر ل تكييػػػػػر القت ػػػػػد  اػػػػػؿ دراسػػػػػة )بترءيػػػػػدة، -
( بيق ػػػػػػػت اسػػػػػػػت د ت دراسػػػػػػػة ( بيق ػػػػػػػت اسػػػػػػػت د ت دراسػػػػػػػة 2006( ودراسػػػػػػػة )السػػػػػػػيد،( ودراسػػػػػػػة )السػػػػػػػيد،2006( و )ءبػػػػػػػد ال  يػػػػػػػؿ،( و )ءبػػػػػػػد ال  يػػػػػػػؿ،2008سػػػػػػػقيقة،سػػػػػػػقيقة،

رياػػر  ػػف رداة   اػػؿ ا تبػػتر تااػػي   ل  ي  ػػيف، وبطت ػػة  راظػػة، وبرقػػت ج رياػػر  ػػف رداة   اػػؿ ا تبػػتر تااػػي   ل  ي  ػػيف، وبطت ػػة  راظػػة، وبرقػػت ج   ((2007)هػػطقتوي،)هػػطقتوي،
 تدريب   اوسب فضتهة فل  ا تبتر التكيير القت دلتدريب   اوسب فضتهة فل  ا تبتر التكيير القت دل

( ( 2009تقوءػػت ءيقػػتت الدراسػػة ايػػث ت ا ػػت الييقػػة  ػػف  ي  ػػتت ال  راهيػػت هػػ  دراسػػة )بترءيػػدا،تقوءػػت ءيقػػتت الدراسػػة ايػػث ت ا ػػت الييقػػة  ػػف  ي  ػػتت ال  راهيػػت هػػ  دراسػػة )بترءيػػدا، -
قتث ه  دراسة )ربو سقيقة، قتث ه  دراسة )ربو سقيقة،و ف   يع ط بة ت اص  ي ـ اؼ ذيور وا  وت ا ػت ءيقػة وت ا ػت ءيقػة   ((2008و ف   يع ط بة ت اص  ي ـ اؼ ذيور وا 

قتث ه  دراسة )هطقتوي، قتث ه  دراسة )هطقتوي،الدراسة  ف ال ي  يف ذيور وا  (، و ف طتلبتت الاتقوية ه  دراسة (، و ف طتلبتت الاتقوية ه  دراسة 2007الدراسة  ف ال ي  يف ذيور وا 
( وت ا ت الييقة  ف طتلبػتت الكر ػة الاتلاػة ت اػص دراسػتت ا ت تءيػة هػ  دراسػة ( وت ا ت الييقة  ف طتلبػتت الكر ػة الاتلاػة ت اػص دراسػتت ا ت تءيػة هػ  دراسػة 2006)السيد،)السيد،

 (ل(ل2006)ءبد ال  يؿ،)ءبد ال  يؿ،

  ست د ةل ست د ةلتقوءت ال يتل تت اإلااتئية وه ًت لطبيية ال هي ة واألدوات التقوءت ال يتل تت اإلااتئية وه ًت لطبيية ال هي ة واألدوات ال -

( ( 2006ر ريػػت  يظػػـ الدراسػػتت السػػتب ة هػػ    هوريػػة  اػػر اليربيػػة  اػػؿ دراسػػة )ءبػػد ال  يػػؿ،ر ريػػت  يظػػـ الدراسػػتت السػػتب ة هػػ    هوريػػة  اػػر اليربيػػة  اػػؿ دراسػػة )ءبػػد ال  يػػؿ، -
( هػػػػػػ  ه سػػػػػػطيف، ر ػػػػػػت دراسػػػػػػة ( هػػػػػػ  ه سػػػػػػطيف، ر ػػػػػػت دراسػػػػػػة 2008(، ور ريػػػػػػت دراسػػػػػػة )ربػػػػػػو سػػػػػػقيقة،(، ور ريػػػػػػت دراسػػػػػػة )ربػػػػػػو سػػػػػػقيقة،2006ودراسػػػػػػة )السػػػػػػيد،ودراسػػػػػػة )السػػػػػػيد،

 ( هيتقت ه  ال   ية اليربية السيوديةل( هيتقت ه  ال   ية اليربية السيوديةل2009)بترءيدا،)بترءيدا،

    ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب)ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب)تواػػ ت  يظػػـ الدراسػػتت السػػتب ة فلػػ  رقػػم تو ػػد هػػروؽ تواػػ ت  يظػػـ الدراسػػتت السػػتب ة فلػػ  رقػػم تو ػػد هػػروؽ  -
(  (  2008( ودراسػػػة)ربو سػػػقيقة،( ودراسػػػة)ربو سػػػقيقة،2009( لاػػػتل  ال   وءػػػة الت ريبيػػػة  اػػػؿ دراسػػػة )بترءيػػػدة،( لاػػػتل  ال   وءػػػة الت ريبيػػػة  اػػػؿ دراسػػػة )بترءيػػػدة،0.05

( ( 2007( وروضػات قتػتئج دراسػة )هػطقتوي،( وروضػات قتػتئج دراسػة )هػطقتوي،2006( ودراسة )ءبػد ال  يػؿ،( ودراسة )ءبػد ال  يػؿ،2006ودراسة )السيد،ودراسة )السيد،
ت التكيير القت ػد ت التكيير القت ػد ( ه  تق ية  هترا( ه  تق ية  هترا    0.05ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب)ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب)

 ييزب ل برقت ج التدريب لييزب ل برقت ج التدريب ل

استكتدت البتااػة  ػف الدراسػتت السػتب ة هػ  آليػة تا يػؿ الواػدة الدراسػية ال  تراػة وطري ػة تا يػؿ استكتدت البتااػة  ػف الدراسػتت السػتب ة هػ  آليػة تا يػؿ الواػدة الدراسػية ال  تراػة وطري ػة تا يػؿ  -
 القتتئج وتكسيرهت  وبقتج ا تبتر التكيير القت د و  يتس االت تالالقتتئج وتكسيرهت  وبقتج ا تبتر التكيير القت د و  يتس االت تال
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 في التاريخدراسات تناولت التفكير الناقد : : دراسات المحور الرابعرابعا  
 (:(:2009دراسة الحوري وآخرون)دراسة الحوري وآخرون) ..11

 يكرالقد  يكرالقد   ةةواستراتي يواستراتي ي  ررهدهت هذا الدراسة فل   يرهة رار است داـ استراتي ية  وقرو وسر تهدهت هذا الدراسة فل   يرهة رار است داـ استراتي ية  وقرو وسر ت
ه  تق ية  هترات التكيير القت د لدب ط بة الاؼ الات ف األستس  ه  األردف وتااي هـ ه   باػث ه  تق ية  هترات التكيير القت د لدب ط بة الاؼ الات ف األستس  ه  األردف وتااي هـ ه   باػث 

 ريب ، ايث است دـ البتاػث رداتػيف ل دراسػة ا تبػتر  ريب ، ايث است دـ البتاػث رداتػيف ل دراسػة ا تبػتر التتريخ، و د اتبع البتاث ه  الدراسة ال قهج التالتتريخ، و د اتبع البتاث ه  الدراسة ال قهج الت
( طتلبػت ( طتلبػت 209يتليكورقيت ل يتس  هترات التكييػر القت ػد، وا تبػترًا تااػي يًت، وتيوقػت ءيقػة الدراسػة  ػف )يتليكورقيت ل يتس  هترات التكييػر القت ػد، وا تبػترًا تااػي يًت، وتيوقػت ءيقػة الدراسػة  ػف )

(    وءتت:  قهت )   وءتيف ت ػريبيتيف، (    وءتت:  قهت )   وءتيف ت ػريبيتيف، 3وطتلبة  ف ط بة الاؼ الات ف األستس ،  س ت فل  )وطتلبة  ف ط بة الاؼ الات ف األستس ،  س ت فل  )
 و   وءة ضتبطة(لو   وءة ضتبطة(ل

 لدراسة اآلت :لدراسة اآلت :ورظهرت قتتئج اورظهرت قتتئج ا
بػػيف ال توسػػطتت الاسػػتبية ال تاػػة بػػيف ال توسػػطتت الاسػػتبية ال تاػػة   (()   = =0.05تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب   -

بتلدر ػػة البيديػػة الي يػػة ل باػػث التػػتريخ ييػػزب ألاػػر اسػػتراتي ية التػػدريس لاػػتل  الط بػػة الػػذيف درسػػوا بتلدر ػػة البيديػػة الي يػػة ل باػػث التػػتريخ ييػػزب ألاػػر اسػػتراتي ية التػػدريس لاػػتل  الط بػػة الػػذيف درسػػوا 
 استراتي ية )الت ييز بيف الا ي ة والرري(لاستراتي ية )الت ييز بيف الا ي ة والرري(ل

بػػػػيف ال توسػػػػطتت الاسػػػػتبية بػػػػيف ال توسػػػػطتت الاسػػػػتبية   (()   = =0.05  ءقػػػػد  سػػػػتوبءقػػػػد  سػػػػتوب  تو ػػػػد هػػػػروؽ ذات داللػػػػة فااػػػػتئيةتو ػػػػد هػػػػروؽ ذات داللػػػػة فااػػػػتئية  -
ال تاػػػة بت تبػػػتر التااػػػيؿ ييػػػزب ال ػػػترؼ اسػػػتراتي ية التػػػدريس لاػػػتل  الط بػػػة الػػػذيف درسػػػوا ال تاػػػة بت تبػػػتر التااػػػيؿ ييػػػزب ال ػػػترؼ اسػػػتراتي ية التػػػدريس لاػػػتل  الط بػػػة الػػػذيف درسػػػوا 

ستراتي ية  يكرالقد(ل ستراتي ية  يكرالقد(لاستراتي ية)  وقرو وسرتر وا     استراتي ية)  وقرو وسرتر وا 

 (:(:2009دراسة مغراوي )دراسة مغراوي ) ..22
ت اػتئ  هػ  تػدريس بيػض ت اػتئ  هػ  تػدريس بيػض هدهت هذا الدراسػة فلػ   يرهػة راػر اسػتراتي ية   تراػة ل تػدريس االسهدهت هذا الدراسػة فلػ   يرهػة راػر اسػتراتي ية   تراػة ل تػدريس االس

ال ضػػػتيت التتري يػػػة ال يتاػػػرة ء ػػػ  تق يػػػة  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب الطػػػرب ال ي  ػػػيف هػػػيبة ال ضػػػتيت التتري يػػػة ال يتاػػػرة ء ػػػ  تق يػػػة  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب الطػػػرب ال ي  ػػػيف هػػػيبة 
التػتريخ بي يػػة التربيػػة بتلرسػػتتؽ )سػػ طقة ء ػػتف(، و ػد اتبػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج الت ريبػػ  التػتريخ بي يػػة التربيػػة بتلرسػػتتؽ )سػػ طقة ء ػػتف(، و ػد اتبػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج الت ريبػػ  

 يػؿ الدراسػتت السػتب ة  يػؿ الدراسػتت السػتب ة وتـ ا تيتر ال   وءة الت ريبية الواادة، وال قهج الواك  ه  ءػرض وتاوتـ ا تيتر ال   وءة الت ريبية الواادة، وال قهج الواك  ه  ءػرض وتا
ءػداد ردوات الدراسػة، و ػد اسػت دـ البتاػث رداتػيف هػ  الدراسػة: األولػ   ءػداد ردوات الدراسػة، و ػد اسػت دـ البتاػث رداتػيف هػ  الدراسػة: األولػ  ووضع اإلطتر القظػري وا  ووضع اإلطتر القظػري وا 
ا تبػػػتر يتليكورقيػػػت ل تكييػػػر القت ػػػد "القسػػػ ة ال تر  ػػػة ل  ػػػة اليربيػػػة" واألداة الاتقيػػػة االسػػػتراتي ية ا تبػػػتر يتليكورقيػػػت ل تكييػػػر القت ػػػد "القسػػػ ة ال تر  ػػػة ل  ػػػة اليربيػػػة" واألداة الاتقيػػػة االسػػػتراتي ية 

ة  يتاػرة، وتيوقػت ءيقػة ة  يتاػرة، وتيوقػت ءيقػة ال  تراة ل تدريس االست اػتئ   ػف  ػرؿ ءػرض رربػع  ضػتيت تتري يػال  تراة ل تدريس االست اػتئ   ػف  ػرؿ ءػرض رربػع  ضػتيت تتري يػ
( طتلبػػًت وطتلبػػة  ػػف ط بػػة ي يػػة التربيػػة بتلرسػػتتؽ سػػ طقة ء ػػتف الكر ػػة الاتلاػػة ( طتلبػػًت وطتلبػػة  ػػف ط بػػة ي يػػة التربيػػة بتلرسػػتتؽ سػػ طقة ء ػػتف الكر ػػة الاتلاػػة 56الدراسػػة  ػػف )الدراسػػة  ػػف )
 هيبة التتريخلهيبة التتريخل

 و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :
بػيف  توسػطتت التطبيػؽ ال ب ػ  بػيف  توسػطتت التطبيػؽ ال ب ػ    (()   = =0.01تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب  -

 ل هترات التكيير القت د لاتل  التطبيؽ البيديلل هترات التكيير القت د لاتل  التطبيؽ البيديلوالبيدي ال تبتر يتليكورقيت والبيدي ال تبتر يتليكورقيت 
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 (:(:2009دراسة الثبيتي )دراسة الثبيتي ) ..33
هدهت هذا الدراسة فل  فءداد برقت ج تدريب  ل  ي  يف يتضػ ف اسػت دا هـ ل هػترات التكييػر هدهت هذا الدراسة فل  فءداد برقت ج تدريب  ل  ي  يف يتضػ ف اسػت دا هـ ل هػترات التكييػر 
القت ػػد هػػ  ال وا ػػؼ التدريسػػية لطػػرب ال را ػػة ال توسػػطة، واليهػػؼ ءػػف راػػر البرقػػت ج التػػدريب   ػػف القت ػػد هػػ  ال وا ػػؼ التدريسػػية لطػػرب ال را ػػة ال توسػػطة، واليهػػؼ ءػػف راػػر البرقػػت ج التػػدريب   ػػف 

ريخ لطػػرب ال را ػػة ال توسػػطة هػػ  فيسػػتب التر يػػذ ل هػػترات التكييػػر القت ػػد، ريخ لطػػرب ال را ػػة ال توسػػطة هػػ  فيسػػتب التر يػػذ ل هػػترات التكييػػر القت ػػد،  ػػرؿ تػػدريس  ػػتدة التػػت ػػرؿ تػػدريس  ػػتدة التػػت
و ػػد اتبػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج الت ريبػػ ، ايػػث اسػػت دـ البتاػػث هػػ  الدراسػػة   يػػتس ل هػػترات و ػػد اتبػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج الت ريبػػ ، ايػػث اسػػت دـ البتاػػث هػػ  الدراسػػة   يػػتس ل هػػترات 
التكييػػػر القت ػػػد )الت ييػػػز بػػػيف الا ي ػػػة والػػػرري( هػػػ    ػػػرر التػػػتريخ ل اػػػؼ الاتلػػػث ال توسػػػط، و  يػػػتس التكييػػػر القت ػػػد )الت ييػػػز بػػػيف الا ي ػػػة والػػػرري( هػػػ    ػػػرر التػػػتريخ ل اػػػؼ الاتلػػػث ال توسػػػط، و  يػػػتس 

اس  ه    رر التتريخ ل اؼ الاتلػث ال توسػط ء ػ   سػتويتت التػذير والكهػـ والتطبيػؽ اس  ه    رر التتريخ ل اؼ الاتلػث ال توسػط ء ػ   سػتويتت التػذير والكهػـ والتطبيػؽ التاايؿ الدر التاايؿ الدر 
والتا يؿ والترييبل وتيوقت ءيقة الدراسة  ف تر يذ الاؼ الاتلث بتل را ة ال توسطة والت   س ت والتا يؿ والترييبل وتيوقت ءيقة الدراسة  ف تر يذ الاؼ الاتلث بتل را ة ال توسطة والت   س ت 

( ( 57( طتلبػػػًت وال   وءػػػة الضػػػتبطة وب  ػػػت )( طتلبػػػًت وال   وءػػػة الضػػػتبطة وب  ػػػت )59فلػػػ     ػػػوءتيف،    وءػػػة ت ريبيػػػة وب ػػػ  ءػػػددهت )فلػػػ     ػػػوءتيف،    وءػػػة ت ريبيػػػة وب ػػػ  ءػػػددهت )
 ظهرت قتتئج الدراسة اآلت :ظهرت قتتئج الدراسة اآلت :طتلبًت، ورطتلبًت، ور

ءػػدـ و ػػود هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية بػػيف  توسػػطتت در ػػتت ال   وءػػة الت ريبيػػة وال   وءػػة ءػػدـ و ػػود هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية بػػيف  توسػػطتت در ػػتت ال   وءػػة الت ريبيػػة وال   وءػػة   -
 الضتبطة ه   هترات التكيير القت د ه  األبيتد والدر ة الي يةل الضتبطة ه   هترات التكيير القت د ه  األبيتد والدر ة الي يةل 

تو د هروؽ ذات داللة فااتئية بيف  توسطتت در تت ال   وءة الت ريبية وال   وءة الضتبطة تو د هروؽ ذات داللة فااتئية بيف  توسطتت در تت ال   وءة الت ريبية وال   وءة الضتبطة   -
   يتس  هترات التكيير القت د لاتل  ال   وءة الت ريبيةل  يتس  هترات التكيير القت د لاتل  ال   وءة الت ريبيةله  ه  

تو د هروؽ ذات داللة فااتئية بػيف  توسػطتت در ػتت طػرب ال   وءػة الت ريبيػة هػ  التطبيػؽ تو د هروؽ ذات داللة فااتئية بػيف  توسػطتت در ػتت طػرب ال   وءػة الت ريبيػة هػ  التطبيػؽ   -
 ال ب   والبيدي ل  يتس  هترات التكيير القت دلال ب   والبيدي ل  يتس  هترات التكيير القت دل

 (:(:2005دراسة الخضراء )دراسة الخضراء ) ..44
هدهت هذا الدراسة فل   يرهة هتء ية برقت ج   تػرح لتي ػيـ  هػترات التكييػر لطتلبػتت الاػؼ هدهت هذا الدراسة فل   يرهة هتء ية برقت ج   تػرح لتي ػيـ  هػترات التكييػر لطتلبػتت الاػؼ 
الاتق  ال توسط ه  تق ية  هترت  التكيير القت د واالبتيتري والتاايؿ لوادة الدولة األ ويػة هػ   ػتدة الاتق  ال توسط ه  تق ية  هترت  التكيير القت د واالبتيتري والتاايؿ لوادة الدولة األ ويػة هػ   ػتدة 

   يػػوف  ػػف    يػػوف  ػػف التػػتريخ، و ػػد اتبيػػت البتااػػة ال ػػقهج الت ريبػػ ، وتيوقػػت رداة الدراسػػة  ػػف برقػػت ج تي ي ػػالتػػتريخ، و ػػد اتبيػػت البتااػػة ال ػػقهج الت ريبػػ ، وتيوقػػت رداة الدراسػػة  ػػف برقػػت ج تي ي ػػ
 زريف: ال زج األوؿ )تي يـ  درات التكيير االبتيتري( وال زج الاتق  )تي يـ  هترات التكيير القت د( ي ت  زريف: ال زج األوؿ )تي يـ  درات التكيير االبتيتري( وال زج الاتق  )تي يـ  هترات التكيير القت د( ي ت 
 ت ػػػت البتااػػػة ب ءػػػداد ا تبػػػتر ل يػػػتس تااػػػيؿ الطتلبػػػتت هػػػ  واػػػدة الدولػػػة األ ويػػػة، وتيوقػػػت ءيقػػػة  ت ػػػت البتااػػػة ب ءػػػداد ا تبػػػتر ل يػػػتس تااػػػيؿ الطتلبػػػتت هػػػ  واػػػدة الدولػػػة األ ويػػػة، وتيوقػػػت ءيقػػػة 

يػػة التػػ  درسػػت ب هػػترات يػػة التػػ  درسػػت ب هػػترات ( طتلبػػة تػػـ ت سػػي هف فلػػ     ػػوءتيف: ال   وءػػة الت ريب( طتلبػػة تػػـ ت سػػي هف فلػػ     ػػوءتيف: ال   وءػػة الت ريب70الدراسػػة  ػػف )الدراسػػة  ػػف )
 التكيير االبتيتري و هترات التكيير القت د، وال   وءة الضتبطة الت  درست بتلطري ة الت  يديةلالتكيير االبتيتري و هترات التكيير القت د، وال   وءة الضتبطة الت  درست بتلطري ة الت  يديةل

 و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :
هػػػػ  هتء يػػػػة ال ػػػػزج األوؿ  ػػػػف هػػػػ  هتء يػػػػة ال ػػػػزج األوؿ  ػػػػف   (()   = =0.05ال تو ػػػػد هػػػػروؽ ذات داللػػػػة فااػػػػتئية ءقػػػػد  سػػػػتوب ال تو ػػػػد هػػػػروؽ ذات داللػػػػة فااػػػػتئية ءقػػػػد  سػػػػتوب   -

بتيػػػتري( ال د  ػػػة هػػػ  واػػػدة الدولػػػة األ ويػػػة هػػػ   ػػػتدة التػػػتريخ بتيػػػتري( ال د  ػػػة هػػػ  واػػػدة الدولػػػة األ ويػػػة هػػػ   ػػػتدة التػػػتريخ البرقػػػت ج ال  تػػػرح ) ػػػدرات التكييػػػر االالبرقػػػت ج ال  تػػػرح ) ػػػدرات التكييػػػر اال
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ل اػػػؼ الاػػػتق  ال توسػػػط هػػػ  تق يػػػة التكييػػػر االبتيػػػتري و هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد و هػػػترات التااػػػيؿ ل اػػػؼ الاػػػتق  ال توسػػػط هػػػ  تق يػػػة التكييػػػر االبتيػػػتري و هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد و هػػػترات التااػػػيؿ 
 الدراس  ل    وءة الت ريبية األول لالدراس  ل    وءة الت ريبية األول ل

رقػت ج رقػت ج ه  هتء ية ال ػزج الاػتق   ػف البه  هتء ية ال ػزج الاػتق   ػف الب  (()   = =0.05تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب   -
ال  تػػرح ) هػػترات التكييػػر القت ػػد( ال د  ػػة هػػ  واػػدة الدولػػة األ ويػػة هػػ   ػػتدة التػػتريخ ل اػػؼ الاػػتق  ال  تػػرح ) هػػترات التكييػػر القت ػػد( ال د  ػػة هػػ  واػػدة الدولػػة األ ويػػة هػػ   ػػتدة التػػتريخ ل اػػؼ الاػػتق  
ال توسط ه  تق يػة التكييػر القت ػد، ويػتف لػم راػر في ػتب  هػ  تاسػيف التااػيؿ لواػدة الدولػة األ ويػة ال توسط ه  تق يػة التكييػر القت ػد، ويػتف لػم راػر في ػتب  هػ  تاسػيف التااػيؿ لواػدة الدولػة األ ويػة 

 ل    وءة الت ريبية الاتقيةلل    وءة الت ريبية الاتقيةل

 (:(:2004دراسة الخصاونة )دراسة الخصاونة )  ..55
فلػ  تطػػوير  قهػػتج التػتريخ  ل اػػؼ اليتهػػر األستسػ  هػػ  ضػػوج  بػػتدئ فلػ  تطػػوير  قهػػتج التػتريخ  ل اػػؼ اليتهػػر األستسػ  هػػ  ضػػوج  بػػتدئ هػدهت هػػذا الدراسػػة هػدهت هػػذا الدراسػػة 

وتق ية التكيير القت ػد لػديهـ، و ػد اتبيػت البتااػة وتق ية التكيير القت ػد لػديهـ، و ػد اتبيػت البتااػة   ةةالتي يـ األستس  وا تبتر هتء يتم ه  تاايؿ الط بالتي يـ األستس  وا تبتر هتء يتم ه  تاايؿ الط ب
التي ـ األستس  وتطوير وادة تي ي ية التي ـ األستس  وتطوير وادة تي ي ية   ئئال قهج الت ريب ، وتيوقت رداة الدراسة  ف فءداد  تئ ة  بتدال قهج الت ريب ، وتيوقت رداة الدراسة  ف فءداد  تئ ة  بتد

ءػػػداد ا ت ءػػػداد ا توا  بػػػتر تااػػػي  ، وتيػػػوف   ت ػػػع الدراسػػػة  ػػػف ط بػػػة الاػػػؼ اليتهػػػر األستسػػػ ، ايػػػث تػػػـ بػػػتر تااػػػي  ، وتيػػػوف   ت ػػػع الدراسػػػة  ػػػف ط بػػػة الاػػػؼ اليتهػػػر األستسػػػ ، ايػػػث تػػػـ وا 
 ت سي هـ فل     وءتيف ت ريبية وضتبطة، ول د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :ت سي هـ فل     وءتيف ت ريبية وضتبطة، ول د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :

ل وادة الدراسية ال طػورة هػ  تااػيؿ ل وادة الدراسية ال طػورة هػ  تااػيؿ   (()   = =0.05تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب تو د هروؽ ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب   -
 الط بة وتق ية تكييرهـ القت دلالط بة وتق ية تكييرهـ القت دل

لر تبػتر التااػي   البيػدي لاػتل  لر تبػتر التااػي   البيػدي لاػتل    (()   = =0.05د هروؽ ذات داللػة فااػتئية ءقػد  سػتوب د هروؽ ذات داللػة فااػتئية ءقػد  سػتوب تو تو   -
 ال   وءة الت ريبيةلال   وءة الت ريبيةل

لر تبػػػػػتر التااػػػػػي   البيػػػػػدي   لر تبػػػػػتر التااػػػػػي   البيػػػػػدي     (()   = =0.05تو ػػػػػد هػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة فااػػػػػتئية ءقػػػػػد  سػػػػػتوب تو ػػػػػد هػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة فااػػػػػتئية ءقػػػػػد  سػػػػػتوب   -
 )التذير والتكيير( لاتل  ال   وءة الت ريبيةل)التذير والتكيير( لاتل  ال   وءة الت ريبيةل

 (:(:2004))  دراسة آل مباركدراسة آل مبارك ..66
سة فل  فءػداد برقػت ج لتق يػة بيػض ال كػتهيـ التتري يػة وبيػتف هيتليػة  هػترات التكييػر سة فل  فءػداد برقػت ج لتق يػة بيػض ال كػتهيـ التتري يػة وبيػتف هيتليػة  هػترات التكييػر هدهت هذا الدراهدهت هذا الدرا

القت ػػد والتااػػيؿ هػػ  التػػتريخ لػػدب طػػرب األوؿ  ػػف ال را ػػة ال توسػػطة بتل   يػػة اليربيػػة السػػيودية، القت ػػد والتااػػيؿ هػػ  التػػتريخ لػػدب طػػرب األوؿ  ػػف ال را ػػة ال توسػػطة بتل   يػػة اليربيػػة السػػيودية، 
ة ة و د اتبع البتاث ه  الدراسة ال قهج الواك  وال قهج الت ريب ، و د اسػت دـ البتاػث ردوات ل دراسػو د اتبع البتاث ه  الدراسة ال قهج الواك  وال قهج الت ريب ، و د اسػت دـ البتاػث ردوات ل دراسػ

وهػػػ : األولػػػ  تاديػػػد ال كػػػتهيـ التتري يػػػة و هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لواػػػدة ال  كػػػتج الراهػػػديف، والاتقيػػػة وهػػػ : األولػػػ  تاديػػػد ال كػػػتهيـ التتري يػػػة و هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لواػػػدة ال  كػػػتج الراهػػػديف، والاتقيػػػة 
ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد، والاتلاػػػة ا تبػػػتر تااػػػي   هػػػ   اتػػػوب الواػػػدة، وتيوقػػػت ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد، والاتلاػػػة ا تبػػػتر تااػػػي   هػػػ   اتػػػوب الواػػػدة، وتيوقػػػت ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف 

 ( طتلبت  ف الاؼ األوؿ  توسط وت سي هـ فل     وءتيف ت ريبية وضتبطةل( طتلبت  ف الاؼ األوؿ  توسط وت سي هـ فل     وءتيف ت ريبية وضتبطةل185))
 ظهرت قتتئج الدراسة اآلت :ظهرت قتتئج الدراسة اآلت :و د رو د ر
هتء ية ت ؾ اإلستراتي ية ه  تزويد ال ي  يف بطرؽ  ييقة لتدريس  هترات التكييػر القت ػد هػ  هتء ية ت ؾ اإلستراتي ية ه  تزويد ال ي  يف بطرؽ  ييقة لتدريس  هترات التكييػر القت ػد هػ   -

 الدراستت اال ت تءيةلالدراستت اال ت تءيةل
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 (:(:2004دراسة الجزار وعالم )دراسة الجزار وعالم ) ..77
اهت ػػت هػػذا الدراسػػة بتسػػت داـ  ػػد ؿ الايػػـ واأل اػػتؿ هػػ  تػػدريس واػػدة  ػػف  ػػقهج التػػتريخ بتلاػػؼ اهت ػػت هػػذا الدراسػػة بتسػػت داـ  ػػد ؿ الايػػـ واأل اػػتؿ هػػ  تػػدريس واػػدة  ػػف  ػػقهج التػػتريخ بتلاػػؼ 

ء   تق ية بيض ال يـ اال تاتدية التػ  تسػ   الواػدة ال  تػترة بتق يتهػت، وء ػ  تق يػة ء   تق ية بيض ال يـ اال تاتدية التػ  تسػ   الواػدة ال  تػترة بتق يتهػت، وء ػ  تق يػة األوؿ الاتقوي األوؿ الاتقوي 
 هترات التكيير القت د لدب التر يذ، و ػد اتبػع البتااػتف هػ  الدراسػة ال ػقهج الت ريبػ ، وتيوقػت ءيقػة  هترات التكيير القت د لدب التر يذ، و ػد اتبػع البتااػتف هػ  الدراسػة ال ػقهج الت ريبػ ، وتيوقػت ءيقػة 

ت، ت، ( طتلبػػة بتلاػػؼ األوؿ الاػػتقوي ب درسػػة  تسػػـ ر ػػيف الاتويػػة ل بقػػتت ب ديقػػة طقطػػ( طتلبػػة بتلاػػؼ األوؿ الاػػتقوي ب درسػػة  تسػػـ ر ػػيف الاتويػػة ل بقػػتت ب ديقػػة طقطػػ80الدراسػػة  ػػف )الدراسػػة  ػػف )
 سػػػ ت فلػػػ     ػػػوءتيف ت ريبيػػػة وضػػػتبطة، وتػػػـ تػػػدريس الواػػػدة ال  تػػػترة بتسػػػت داـ  ػػػد ؿ الايػػػـ  سػػػ ت فلػػػ     ػػػوءتيف ت ريبيػػػة وضػػػتبطة، وتػػػـ تػػػدريس الواػػػدة ال  تػػػترة بتسػػػت داـ  ػػػد ؿ الايػػػـ 

 واأل اتؿ ل    وءة الت ريبية وبتست داـ الطري ة الت  يدية ل    وءة الضتبطةلواأل اتؿ ل    وءة الت ريبية وبتست داـ الطري ة الت  يدية ل    وءة الضتبطةل
 و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :و د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :

لػػػػدب طػػػػرب لػػػػدب طػػػػرب   هيتليػػػػة  ػػػػد ؿ الايػػػػـ واأل اػػػػتؿ هػػػػ  تق يػػػػة ال ػػػػيـ اال تاػػػػتدية والتكييػػػػر القت ػػػػدهيتليػػػػة  ػػػػد ؿ الايػػػػـ واأل اػػػػتؿ هػػػػ  تق يػػػػة ال ػػػػيـ اال تاػػػػتدية والتكييػػػػر القت ػػػػد -
 ال   وءة الت ريبيةلال   وءة الت ريبيةل

 (:(:Conner,2001دراسة)دراسة) ..88
هدهت هذا الدراسة فل   يرهة وضع  د ؿ الطرب ه   تدة التتريخ راقتج  هػتهدة األهػرـ التتري يػة هدهت هذا الدراسة فل   يرهة وضع  د ؿ الطرب ه   تدة التتريخ راقتج  هػتهدة األهػرـ التتري يػة 

 والواتئؽ الت كزيوقية بهدؼ ته ييهـ ء   تق ية  هترات التكيير القت د لديهـلوالواتئؽ الت كزيوقية بهدؼ ته ييهـ ء   تق ية  هترات التكيير القت د لديهـل
قتت هػت وييكيػة ءرضػهت اػـ القظػر فليهػت ولتا يؽ ذلؾ تـ تاايؿ ت ػؾ الواػتئؽ ء ػ  ضػوج  اولتا يؽ ذلؾ تـ تاايؿ ت ػؾ الواػتئؽ ء ػ  ضػوج  ا قتت هػت وييكيػة ءرضػهت اػـ القظػر فليهػت تواهػت وا  تواهػت وا 

 ه  ضوج التا يؿ التتري  ) ال تأ ؿ وتاور التتريخ يوقهت ا ي ة رـ ال، تتريخ فقتتج الكي ـ(له  ضوج التا يؿ التتري  ) ال تأ ؿ وتاور التتريخ يوقهت ا ي ة رـ ال، تتريخ فقتتج الكي ـ(ل
و د رظهرت قتتئج الدراسة بأف هذا ال د ؿ تـ هيػم تق يػة  هػترات التكييػر القت ػد لػديهـ وتاديػد بيػض و د رظهرت قتتئج الدراسة بأف هذا ال د ؿ تـ هيػم تق يػة  هػترات التكييػر القت ػد لػديهـ وتاديػد بيػض 

 تق ية التكيير القت دلتق ية التكيير القت دل  ال اتدر الت  ي يف االءت تد ء يهت ه ال اتدر الت  ي يف االءت تد ء يهت ه 

 (:(:Parfill,2001دراسة )دراسة ) ..99
هدهت هذا الدراسة فل  تق ية  هترات التكيير القت د لدب طػرب ال ت يػة ت اػص تػتريخ  ػف  ػرؿ هدهت هذا الدراسة فل  تق ية  هترات التكيير القت د لدب طػرب ال ت يػة ت اػص تػتريخ  ػف  ػرؿ 
التااػيؿ التػػتري   و ػػد رظهػػرت قتػػتئج الدراسػػة ضػػرورة اسػػت داـ ال تضػػ  ب ػػرض توضػػي  الاتضػػر التااػيؿ التػػتري   و ػػد رظهػػرت قتػػتئج الدراسػػة ضػػرورة اسػػت داـ ال تضػػ  ب ػػرض توضػػي  الاتضػػر 

ريخ يوقػػم راػػداث وو ػػتئع، ي ػػت رظهػػرت القتػػتئج ريخ يوقػػم راػػداث وو ػػتئع، ي ػػت رظهػػرت القتػػتئج وال سػػت بؿ وءػػد ا تاػػتر األيػػتدي ييف هػػ  تػػدريس التػػتوال سػػت بؿ وءػػد ا تاػػتر األيػػتدي ييف هػػ  تػػدريس التػػت
بػػػػػيف  توسػػػػػط در ػػػػػتت رهػػػػػراد بػػػػػيف  توسػػػػػط در ػػػػػتت رهػػػػػراد   (()   = =0.01بأقػػػػم تو ػػػػػد هػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة فااػػػػػتئية ءقػػػػد  سػػػػػتوب بأقػػػػم تو ػػػػػد هػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة فااػػػػػتئية ءقػػػػد  سػػػػػتوب 

ال   وءة الت ريبية ورهراد ال   وءة الضػتبطة هػ  ا تبػتر ال كػتهيـ التتري يػة وا تبػتر التكييػر القت ػد ال   وءة الت ريبية ورهراد ال   وءة الضػتبطة هػ  ا تبػتر ال كػتهيـ التتري يػة وا تبػتر التكييػر القت ػد 
 لاتل  ال   وءة الت ريبيةللاتل  ال   وءة الت ريبيةل

 (:(:2001دراسة إبراىيم )دراسة إبراىيم ) ..1111
هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة  سػػػتوب التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب ط بػػػة  سػػػـ التػػػتريخ هػػػ  ي يتػػػ  هػػػدهت هػػػذا الدراسػػػة فلػػػ   يرهػػػة  سػػػتوب التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب ط بػػػة  سػػػـ التػػػتريخ هػػػ  ي يتػػػ  
اآلداب والتربيػػة ب ت يػػة ال واػػؿ وهػػؽ  ت يػػري ال ػػقس وقػػوع الي يػػة، و ػػد اتبػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػة اآلداب والتربيػػة ب ت يػػة ال واػػؿ وهػػؽ  ت يػػري ال ػػقس وقػػوع الي يػػة، و ػػد اتبػػع البتاػػث هػػ  الدراسػػة 

ء ػ  ء ػ  ال قهج الت ريب ، وتيوقت رداة الدراسة  ف ا تبتر ل تكييػر القت ػد هػ   وضػوع التػتريخ، وااتػوب ال قهج الت ريب ، وتيوقت رداة الدراسة  ف ا تبتر ل تكييػر القت ػد هػ   وضػوع التػتريخ، وااتػوب 
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  سػػة   ػػتالت هػػ  الت ييػػز بػػيف الا ي ػػة وو هػػة القظػػر، تهػػ يص ال وضػػوءية والتايػػز هػػ  الػػقص   سػػة   ػػتالت هػػ  الت ييػػز بػػيف الا ي ػػة وو هػػة القظػػر، تهػػ يص ال وضػػوءية والتايػػز هػػ  الػػقص 
التػػػتري  ، وتيػػػػويف اسػػػػتقتت تت اػػػػوؿ الػػػػقص التػػػتري  ، وت ػػػػويـ الا ػػػػج واألدلػػػػة التتري يػػػػة، وت ريػػػػر التػػػتري  ، وتيػػػػويف اسػػػػتقتت تت اػػػػوؿ الػػػػقص التػػػتري  ، وت ػػػػويـ الا ػػػػج واألدلػػػػة التتري يػػػػة، وت ريػػػػر 
االهتراضػػػتت ال قط يػػػة ذات ال اتػػػوب التػػػتري  ، ور ريػػػت ء ػػػ  اال تبػػػتر ء  يػػػتت اػػػدؽ ال اتػػػوب االهتراضػػػتت ال قط يػػػة ذات ال اتػػػوب التػػػتري  ، ور ريػػػت ء ػػػ  اال تبػػػتر ء  يػػػتت اػػػدؽ ال اتػػػوب 

ول ػػد تيػػوف   ت ػػع الدراسػػة  ػػف ط بػػة ال سػػتوب الرابػػع هػػ  ول ػػد تيػػوف   ت ػػع الدراسػػة  ػػف ط بػػة ال سػػتوب الرابػػع هػػ  الك ػػرات واػػدؽ االتسػػتؽ الػػدا   ، الك ػػرات واػػدؽ االتسػػتؽ الػػدا   ،   وت ييػػزوت ييػػز
رهػػراد رهػػراد ، ول ػػد رظهػػرت قتػػتئج الدراسػػة فلػػ  رف ، ول ػػد رظهػػرت قتػػتئج الدراسػػة فلػػ  رف  سػػ   التػػتريخ بي يتػػ  اآلداب والتربيػػة ب ت يػػة ال واػػؿ سػػ   التػػتريخ بي يتػػ  اآلداب والتربيػػة ب ت يػػة ال واػػؿ

  ءػػدـ و ػػود راػػر ل ت يػػر ال ػػقس هػػ ءػػدـ و ػػود راػػر ل ت يػػر ال ػػقس هػػ فضػػتهة فلػػ  فضػػتهة فلػػ    الييقػػة هػػ  التكييػػر القت ػػد ي ػػع هػػ  ال سػػتوب ال توسػػطالييقػػة هػػ  التكييػػر القت ػػد ي ػػع هػػ  ال سػػتوب ال توسػػط
ي ػت اتضػ  رف  ت يػر الي يػة لػيس لػم راػر ي ػت اتضػ  رف  ت يػر الي يػة لػيس لػم راػر   وء ػ  ال  ػتالت الكرءيػة،وء ػ  ال  ػتالت الكرءيػة،  ،،اال تبػتراال تبػتررداج رهراد الييقة ء ػ  رداج رهراد الييقة ء ػ  

 ه  تاديد الس تت الكيرية اليت ة الكتر ة ل ط بة ذوب الت اص الواادله  تاديد الس تت الكيرية اليت ة الكتر ة ل ط بة ذوب الت اص الواادل

 ::(2001)خريشة خريشة   دراسةدراسة ..1111
هػدهت هػذا الدراسػػة فلػ  التيػرؼ ء ػػ   سػتوب  سػػته ة  ي  ػ  التػتريخ ل  را ػػة الاتقويػة هػػ  هػدهت هػذا الدراسػػة فلػ  التيػرؼ ء ػػ   سػتوب  سػػته ة  ي  ػ  التػتريخ ل  را ػػة الاتقويػة هػػ  

وتاديػػد الير ػػة بػػيف آراج ال ي  ػػيف اػػوؿ  سػػتوب  سػػته تهـ هػػ  تق يػػة وتاديػػد الير ػػة بػػيف آراج ال ي  ػػيف اػػوؿ  سػػتوب  سػػته تهـ هػػ  تق يػػة   تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػدتق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد
ل تيػرؼ ل تيػرؼ   اسػتبتقماسػتبتقم   ػف ػف  رداة الدراسػةرداة الدراسػةتيوقػت تيوقػت و و ، و د اتبػع البتاػث ال ػقهج الواػك ، ، و د اتبػع البتاػث ال ػقهج الواػك ،  هترات التكيير القت د هترات التكيير القت د

 ء   آرائهـ ه   ستوب  سته تهـ  ف  رؿ  راظتهـ دا ؿ ا رة الدراسةلء   آرائهـ ه   ستوب  سته تهـ  ف  رؿ  راظتهـ دا ؿ ا رة الدراسةل
التربيػػة التربيػػة    ي  ػػًت  ػػف  ي  ػػ  التػػتريخ ل  را ػػة الاتقويػػة هػػ   ديريػػة ي  ػػًت  ػػف  ي  ػػ  التػػتريخ ل  را ػػة الاتقويػػة هػػ   ديريػػة  (33)الدراسػػة  ػػفالدراسػػة  ػػفءيقػػة ءيقػػة ت ت ول ػػد تيوقػػول ػػد تيوقػػ  

 ، ول د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :، ول د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :والتي يـ ل ابة ال كرؽوالتي يـ ل ابة ال كرؽ
 للتدق   ستوب  سته ة  ي    التتريخ ه  تق ية  هترات التكيير القت د واإلبداء تدق   ستوب  سته ة  ي    التتريخ ه  تق ية  هترات التكيير القت د واإلبداء   -
ا ػػرة ا ػػرة     ػػ  التػػتريخ هػػ   سػػتوب  سػػته تهـ دا ػػؿ  ػػ  التػػتريخ هػػ   سػػتوب  سػػته تهـ دا ػػؿبػػيف آراج  يبػػيف آراج  ي  ةةفااػػتئيفااػػتئي  اللػػةاللػػةدد  ذاتذات  هػػروؽهػػروؽ  ال تو ػػدال تو ػػد  -

 الدراسة ه  تق ية  هترات التكيير القت د تيزب ل  قس رو  برتم رو  ؤه ةلالدراسة ه  تق ية  هترات التكيير القت د تيزب ل  قس رو  برتم رو  ؤه ةل

 :: (2001)دراسة مسعوددراسة مسعود  ..1212
الدراسػػػة فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ   ػػػدب هيتليػػػة اسػػػت داـ الواػػػتئؽ التتري يػػػة هػػػ  تق يػػػة الدراسػػػة فلػػػ  التيػػػرؼ ء ػػػ   ػػػدب هيتليػػػة اسػػػت داـ الواػػػتئؽ التتري يػػػة هػػػ  تق يػػػة   هػػػذاهػػػذا  هػػػدهتهػػػدهت         

البتاػػث هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج البتاػػث هػػ  الدراسػػة ال ػػقهج   اتبػػعاتبػػعو ػػد و ػػد     اإلءػػدادي،  اإلءػػدادي، هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب تر يػػذ الاػػؼ الاػػتق هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب تر يػػذ الاػػؼ الاػػتق
وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف تر يػػذ وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف تر يػػذ   دراسػػة ا تبػػتر ل تكييػػر القت ػػد،دراسػػة ا تبػػتر ل تكييػػر القت ػػد،ل ل رداة رداة   واسػػت دـ البتاػػثواسػػت دـ البتاػػث  الت ريبػػ ،الت ريبػػ ،

هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية هػػ  يػػؿ هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية هػػ  يػػؿ ، و ػػد تواػػ ت الدراسػػة فلػػ  اقػػم تو ػػد ، و ػػد تواػػ ت الدراسػػة فلػػ  اقػػم تو ػػد الاػػؼ الاػػتق  اإلءػػداديالاػػؼ الاػػتق  اإلءػػدادي
    وءة الت ريبيةل   وءة الت ريبيةل هترات التكيير القت د لاتل  تر يذ ال هترات التكيير القت د لاتل  تر يذ ال
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هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  التيػػرؼ ء ػػ   ػػدب هتء يػػة رسػػ وب تػػدريس التػػتريخ بأسػػ وب ال اػػة هػػدهت هػػذا الدراسػػة فلػػ  التيػػرؼ ء ػػ   ػػدب هتء يػػة رسػػ وب تػػدريس التػػتريخ بأسػػ وب ال اػػة 
التتري ية ه  تق ية  هػترات التكييػر القت ػد والتااػيؿ لػدب ط بػة ال را ػة اإلءداديػة، و ػد تيوقػت رداة التتري ية ه  تق ية  هػترات التكييػر القت ػد والتااػيؿ لػدب ط بػة ال را ػة اإلءداديػة، و ػد تيوقػت رداة 

 تكييػر القت ػد   ػاًر بت تبػتر  يكرالقػد ل يػتس  هػترة  تكييػر القت ػد   ػاًر بت تبػتر  يكرالقػد ل يػتس  هػترة الدراسة  ف ا تبتريف راده ت ل تااػيؿ، واآل ػر لالدراسة  ف ا تبتريف راده ت ل تااػيؿ، واآل ػر ل
الي  ػػػتت ال ترابطػػػة، و ػػػتـ ريضػػػًت ب ءػػػداد ال ػػػتدة التػػػ  ت ا ػػػت ب ءػػػتدة اػػػيتغة واػػػدة )تيػػػويف الػػػػدوؿ الي  ػػػتت ال ترابطػػػة، و ػػػتـ ريضػػػًت ب ءػػػداد ال ػػػتدة التػػػ  ت ا ػػػت ب ءػػػتدة اػػػيتغة واػػػدة )تيػػػويف الػػػػدوؿ 
اإلسر ية ه  ءهد ال  كتج الراهديف(  ف يتتب التتريخ ال  رر ء   طرب الاػؼ الاػتق  اإلءػدادي اإلسر ية ه  ءهد ال  كتج الراهديف(  ف يتتب التتريخ ال  رر ء   طرب الاػؼ الاػتق  اإلءػدادي 

( طتلبػػػًت  ػػػف ط بػػػة الاػػػؼ الاػػػتق  ( طتلبػػػًت  ػػػف ط بػػػة الاػػػؼ الاػػػتق  120ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف )ءيقػػػة الدراسػػػة  ػػػف )  ب ػػػت يتكػػػؽ ورسػػػ وب ال اػػػة، و ػػػد تيوقػػػتب ػػػت يتكػػػؽ ورسػػػ وب ال اػػػة، و ػػػد تيوقػػػت
فءػػدادي ب ػػدارس التي ػػيـ اليػػتـ التتبيػػة ل  ديريػػة اليت ػػة ل تربيػػة والتي ػػيـ بتل قط ػػة الدا  يػػة هػػ  ء  ػػتف، فءػػدادي ب ػػدارس التي ػػيـ اليػػتـ التتبيػػة ل  ديريػػة اليت ػػة ل تربيػػة والتي ػػيـ بتل قط ػػة الدا  يػػة هػػ  ء  ػػتف، 
 ػػوزءيف ء ػػ  رربػػع هػػيب دراسػػية هػػ   درسػػتيف فءػػداديتيفل و ػػد تيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف هػػيبتيف   ػػوزءيف ء ػػ  رربػػع هػػيب دراسػػية هػػ   درسػػتيف فءػػداديتيفل و ػػد تيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف هػػيبتيف  

بػػًت ت اػػؿ ال   وءػػة الت ريبيػػة، ر ػػت ال   وءػػة الضػػتبطة ه ػػد درسػػت بػػًت ت اػػؿ ال   وءػػة الت ريبيػػة، ر ػػت ال   وءػػة الضػػتبطة ه ػػد درسػػت ( طتل( طتل30تيوقػػت يػػؿ  قه ػػت  ػػف )تيوقػػت يػػؿ  قه ػػت  ػػف )
 بتلطري ة اليهوائية، ول د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :بتلطري ة اليهوائية، ول د رظهرت قتتئج الدراسة اآلت :

تو ػػػػد هػػػػروؽ ذات داللػػػػة فااػػػػتئية لاػػػػتل  ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػة التػػػػ  درسػػػػت بأسػػػػ وب ال اػػػػة تو ػػػػد هػػػػروؽ ذات داللػػػػة فااػػػػتئية لاػػػػتل  ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػة التػػػػ  درسػػػػت بأسػػػػ وب ال اػػػػة   -
 التتري ية ه  ا تبتر  هترة الي  تت ال ترابط وا تبتر التاايؿلالتتري ية ه  ا تبتر  هترة الي  تت ال ترابط وا تبتر التاايؿل

 -عم  دراسات المحور الرابع:عم  دراسات المحور الرابع:  تعقيبتعقيبالال
 من العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما يمي:ـمن العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما يمي:ـ

تقوءػػت رهػػداؼ الدراسػػتت السػػػتب ة ايػػث هػػدهت بيػػػض الدراسػػتت فلػػ  التيػػػرؼ ء ػػ  راػػر بيػػػض تقوءػػت رهػػداؼ الدراسػػتت السػػػتب ة ايػػث هػػدهت بيػػػض الدراسػػتت فلػػ  التيػػػرؼ ء ػػ  راػػر بيػػػض  -
( ( 2009( و)  راوي، ( و)  راوي، 2009االستراتي يتت ه  تق ية التكيير القت د  اؿ دراسة )الاوري وآ روف،االستراتي يتت ه  تق ية التكيير القت د  اؿ دراسة )الاوري وآ روف،

( فلػػػػػػ  فءػػػػػػداد برقػػػػػػت ج تػػػػػػدريب  ل  ي  ػػػػػػيف، ي ػػػػػػت هػػػػػػدهت دراسػػػػػػة ( فلػػػػػػ  فءػػػػػػداد برقػػػػػػت ج تػػػػػػدريب  ل  ي  ػػػػػػيف، ي ػػػػػػت هػػػػػػدهت دراسػػػػػػة 2002وهػػػػػػدهت دراسػػػػػػة)الابيت ،وهػػػػػػدهت دراسػػػػػػة)الابيت ،
( فلػػػػػػ   يرهػػػػػػة هتء يػػػػػػة برقػػػػػػت ج   تػػػػػػرح هػػػػػػ   ػػػػػػتدة التػػػػػػتريخ، وهػػػػػػدهت دراسػػػػػػة ( فلػػػػػػ   يرهػػػػػػة هتء يػػػػػػة برقػػػػػػت ج   تػػػػػػرح هػػػػػػ   ػػػػػػتدة التػػػػػػتريخ، وهػػػػػػدهت دراسػػػػػػة 2005)ال ضػػػػػػراج،)ال ضػػػػػػراج،
( فلػػػػػ  تطػػػػػوير  قهػػػػػتج التػػػػػتريخ ل اػػػػػؼ اليتهػػػػػر األستسػػػػػ ، ر ػػػػػت دراسػػػػػة)آؿ ( فلػػػػػ  تطػػػػػوير  قهػػػػػتج التػػػػػتريخ ل اػػػػػؼ اليتهػػػػػر األستسػػػػػ ، ر ػػػػػت دراسػػػػػة)آؿ 2004)ال اػػػػػتوقة،)ال اػػػػػتوقة،

تري يػػػػػػػة، ودراسػػػػػػػة )ال ػػػػػػػزار تري يػػػػػػػة، ودراسػػػػػػػة )ال ػػػػػػػزار ( هػػػػػػػدهت فلػػػػػػػ  فءػػػػػػػداد برقػػػػػػػت ج لتق يػػػػػػػة ال كػػػػػػػتهيـ الت( هػػػػػػػدهت فلػػػػػػػ  فءػػػػػػػداد برقػػػػػػػت ج لتق يػػػػػػػة ال كػػػػػػػتهيـ الت2004 بػػػػػػػترؾ، بػػػػػػػترؾ،
( هػػػػدهت فلػػػػ  اسػػػػت داـ  ػػػػد ؿ الايػػػػـ واأل اػػػػتؿ هػػػػ  تػػػػدريس التػػػػتريخ، ر ػػػػت دراسػػػػة ( هػػػػدهت فلػػػػ  اسػػػػت داـ  ػػػػد ؿ الايػػػػـ واأل اػػػػتؿ هػػػػ  تػػػػدريس التػػػػتريخ، ر ػػػػت دراسػػػػة 2004وءػػػػرـ،وءػػػػرـ،
( هدهت فل   يرهة  ستوب التكييػر القت ػد لػدب ط بػة  سػـ التػتريخ، وهػدهت دراسػة ( هدهت فل   يرهة  ستوب التكييػر القت ػد لػدب ط بػة  سػـ التػتريخ، وهػدهت دراسػة 2001)فبراهيـ،)فبراهيـ،
القت ػد، ي ػت القت ػد، ي ػت   ( فل  التيرؼ ء    ستوب  سته ة  ي    التتريخ ه  تق ية التكييػر( فل  التيرؼ ء    ستوب  سته ة  ي    التتريخ ه  تق ية التكييػر2001) ريهة،) ريهة،

( فلػ  التيػرؼ ء ػ   ػدب هتء يػة اسػت داـ الواػتئؽ التتري يػة، بيق ػت ( فلػ  التيػرؼ ء ػ   ػدب هتء يػة اسػت داـ الواػتئؽ التتري يػة، بيق ػت 2001هدهت دراسة ) سػيود،هدهت دراسة ) سػيود،
( هػػػدهت فلػػػ  وضػػػع  ػػػد ؿ الطػػػرب راقػػػتج  هػػػتهدة األهػػػرـ التتري يػػػة، ( هػػػدهت فلػػػ  وضػػػع  ػػػد ؿ الطػػػرب راقػػػتج  هػػػتهدة األهػػػرـ التتري يػػػة، Conner,2001دراسػػػة )دراسػػػة )

، ، ( فل  تق ية  هترات التكيير القت د  ف  رؿ التاايؿ التتري  ( فل  تق ية  هترات التكيير القت د  ف  رؿ التاايؿ التتري  Parfill,2001وهدهت دراسة )وهدهت دراسة )
 ( فل  التيرؼ ء   هتء ية رس وب ال اة ه   تدة التتريخل( فل  التيرؼ ء   هتء ية رس وب ال اة ه   تدة التتريخل2000بيق ت هدهت دراسة)الاوسق ،بيق ت هدهت دراسة)الاوسق ،
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( ( 2005( و)الابيتػػػػػ ،( و)الابيتػػػػػ ،2009اتبيػػػػت  يظػػػػـ الدراسػػػػػتت ال ػػػػقهج الت ريبػػػػ   اػػػػػؿ دراسػػػػة )الاػػػػوري،اتبيػػػػت  يظػػػػـ الدراسػػػػػتت ال ػػػػقهج الت ريبػػػػ   اػػػػػؿ دراسػػػػة )الاػػػػوري، -
( ( 2001( و)فبػػػػػػػػػراهيـ،( و)فبػػػػػػػػػراهيـ،2004( و)ال اػػػػػػػػػتوقة،( و)ال اػػػػػػػػػتوقة،2004( و)ال ػػػػػػػػػزار وءػػػػػػػػػرـ،( و)ال ػػػػػػػػػزار وءػػػػػػػػػرـ،2005و)ال ضػػػػػػػػػراج،و)ال ضػػػػػػػػػراج،
( ( 2001( واتبيػػػػػت دراسػػػػػة ) ريهػػػػػة،( واتبيػػػػػت دراسػػػػػة ) ريهػػػػػة،Parfill,2001( و)( و)2000( و)الاوسػػػػػق ،( و)الاوسػػػػػق ،2001و) سػػػػػيود،و) سػػػػػيود،

(              (              2009( ال ػػػػػػػػػػػػػػػقهج الواػػػػػػػػػػػػػػػك  التا ي ػػػػػػػػػػػػػػػ ، بيق ػػػػػػػػػػػػػػػت اتبػػػػػػػػػػػػػػػع )  ػػػػػػػػػػػػػػػراوي ،( ال ػػػػػػػػػػػػػػػقهج الواػػػػػػػػػػػػػػػك  التا ي ػػػػػػػػػػػػػػػ ، بيق ػػػػػػػػػػػػػػػت اتبػػػػػػػػػػػػػػػع )  ػػػػػػػػػػػػػػػراوي ،Conner,2001و)و)
 (ال قه يف الت ريب  والواك ل(ال قه يف الت ريب  والواك ل2004و)آؿ  بترؾ، و)آؿ  بترؾ، 

تقوءػػػػػػػت ردوات الدراسػػػػػػػة  ػػػػػػػت بػػػػػػػيف ا تبػػػػػػػترا ل تكييػػػػػػػر القت ػػػػػػػد وا تبػػػػػػػترًا تااػػػػػػػي يًت  اػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة تقوءػػػػػػػت ردوات الدراسػػػػػػػة  ػػػػػػػت بػػػػػػػيف ا تبػػػػػػػترا ل تكييػػػػػػػر القت ػػػػػػػد وا تبػػػػػػػترًا تااػػػػػػػي يًت  اػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة  -
( ( 2005( ودراسة )ال ضراج، ( ودراسة )ال ضراج، 2005( ودراسة )الابيت ،( ودراسة )الابيت ،2009( ودراسة )  راوي،( ودراسة )  راوي،2009)الاوري،)الاوري،

( ( 2004( ودراسػػػػػة )ال ػػػػػزار وءػػػػػرـ ،( ودراسػػػػػة )ال ػػػػػزار وءػػػػػرـ ،2004( ودراسػػػػػة )آؿ  بػػػػػترؾ،( ودراسػػػػػة )آؿ  بػػػػػترؾ،2004ودراسػػػػػة )ال اػػػػػتوقة،ودراسػػػػػة )ال اػػػػػتوقة،
( واسػػت د ت دراسػػة ( واسػػت د ت دراسػػة 2000( ودراسػػة )الاوسػػق ،( ودراسػػة )الاوسػػق ،2001( ودراسػػة ) سػػيود،( ودراسػػة ) سػػيود،2001ودراسػػة)فبراهيـ،ودراسػػة)فبراهيـ،

( رداة تا يػػػؿ ال اتػػػوب، ( رداة تا يػػػؿ ال اتػػػوب، Conner,2001 د ت دراسػػػة ) د ت دراسػػػة )( االسػػػتبتقة، بيق ػػػت اسػػػت( االسػػػتبتقة، بيق ػػػت اسػػػت2001) ريهػػػة،) ريهػػػة،
 ( فل   تقب ا تبتر التكيير القت د ا تبترًا ل  كتهيـل( فل   تقب ا تبتر التكيير القت د ا تبترًا ل  كتهيـلParfill,2001واست د ت دراسة )واست د ت دراسة )

( ( 2009ر ريػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػتت هػػػػػػػػ  اليديػػػػػػػػد  ػػػػػػػػف الػػػػػػػػدوؿ اليربيػػػػػػػػة هأ ريػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػة )الاػػػػػػػػوري،ر ريػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػتت هػػػػػػػػ  اليديػػػػػػػػد  ػػػػػػػػف الػػػػػػػػدوؿ اليربيػػػػػػػػة هأ ريػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػة )الاػػػػػػػػوري، -
هػػ ية ، بيق ػػت ر ريػػت هػػ ية ، بيق ػػت ر ريػػت ( هػػ  ال   يػػة األردقيػػة الهت( هػػ  ال   يػػة األردقيػػة الهت2004( ودراسة)ال اػػتوقة،( ودراسة)ال اػػتوقة،2005و)ال ضػػراج،و)ال ضػػراج،

( هػػػػ  ال   يػػػػة اليربيػػػػة السػػػػيودية، ودراسػػػػة ( هػػػػ  ال   يػػػػة اليربيػػػػة السػػػػيودية، ودراسػػػػة 2004( ودراسػػػػة )آؿ  بػػػػترؾ،( ودراسػػػػة )آؿ  بػػػػترؾ،2005دراسػػػػة )الابيتػػػػ ،دراسػػػػة )الابيتػػػػ ،
( هػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػر، ودراسػػػػػػػػػة ( هػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػر، ودراسػػػػػػػػػة 2001( هػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػراؽ، ور ريػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػة ) ريهػػػػػػػػػة،( هػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػراؽ، ور ريػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػة ) ريهػػػػػػػػػة،2001)فبػػػػػػػػػراهيـ،)فبػػػػػػػػػراهيـ،
( ( 2001( هػػػػػ  ء ػػػػػتف، بيق ػػػػػت ر ريػػػػػت دراسػػػػػة ) سػػػػػيود،( هػػػػػ  ء ػػػػػتف، بيق ػػػػػت ر ريػػػػػت دراسػػػػػة ) سػػػػػيود،2009( و )  ػػػػػراوي،( و )  ػػػػػراوي،2000)الاوسػػػػػق ،)الاوسػػػػػق ،

 ( ه    هورية  ار اليربيةل ( ه    هورية  ار اليربيةل 2004و)ال زار وءرـ،و)ال زار وءرـ،

= =   (تواػػ ت قتػػتئج الدراسػػتت السػػتب ة فلػػ  رقػػم تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوبتواػػ ت قتػػتئج الدراسػػتت السػػتب ة فلػػ  رقػػم تو ػػد هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية ءقػػد  سػػتوب -
( بيف ال توسطتت ال تاة بتلدر ة البيدية ل باث التتريخ ييزب ألار فستراتي ية التػدريس ( بيف ال توسطتت ال تاة بتلدر ة البيدية ل باث التتريخ ييزب ألار فستراتي ية التػدريس 0.05

بيق ػت تواػ ت دراسػػة بيق ػت تواػ ت دراسػػة   ((2009لاػتل  الط بػة الػػذيف درسػوا اإلسػتراتي ية ي ػػت هػ  دراسػة )الاػػوري،لاػتل  الط بػة الػػذيف درسػوا اإلسػتراتي ية ي ػػت هػ  دراسػة )الاػػوري،
( فل  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف  توسػطتت ( فل  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف  توسػطتت 2005( و)ال ضراج،( و)ال ضراج،2005)الابيت ،)الابيت ،

در ػػػتت ال   وءػػػة الت ريبيػػػة وال   وءػػػة الضػػػتبطة هػػػ  ا تبػػػتر  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد، وربتقػػػت در ػػػتت ال   وءػػػة الت ريبيػػػة وال   وءػػػة الضػػػتبطة هػػػ  ا تبػػػتر  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد، وربتقػػػت 
بيق ػت تو ػد بيق ػت تو ػد   ( اقم ال تو د هتء ية ه  ال ػزج األوؿ  ػف البرقػت ج ال  تػرح،( اقم ال تو د هتء ية ه  ال ػزج األوؿ  ػف البرقػت ج ال  تػرح،2005دراسة )ال ضراج،دراسة )ال ضراج،

( فل  رقػم تو ػد هػروؽ ( فل  رقػم تو ػد هػروؽ 2004الكتء ية ه  ال زج الاتق   ف البرقت ج، ورظهرت دراسة )ال اتوقة،الكتء ية ه  ال زج الاتق   ف البرقت ج، ورظهرت دراسة )ال اتوقة،
( ل واػدة  الدراسػػية ال طػورة هػػ  تااػيؿ الط بػػة، ( ل واػدة  الدراسػػية ال طػورة هػػ  تااػيؿ الط بػػة،     0.05ذات داللػة فااػػتئية ءقػد  سػػتوب )ذات داللػة فااػػتئية ءقػد  سػػتوب )

تقػػت تقػػت ( هتواػػ ت فلػػ  ءػػدـ و ػػود ااػػر ل ت يػػر ال ػػقس هػػ  اال تبػػتر، ورب( هتواػػ ت فلػػ  ءػػدـ و ػػود ااػػر ل ت يػػر ال ػػقس هػػ  اال تبػػتر، ورب2001ر ػػت دراسػػة )فبػػراهيـ،ر ػػت دراسػػة )فبػػراهيـ،
( تدق   ستوب  سته ة  ي    التتريخ ه  تق ية التكيير القت د واإلبداء ، ( تدق   ستوب  سته ة  ي    التتريخ ه  تق ية التكيير القت د واإلبداء ، 2001دراسة ) ريهة،دراسة ) ريهة،

( رظهػػرت و ػػود هػػروؽ ذات ( رظهػػرت و ػػود هػػروؽ ذات Parfill.2001( و )( و )2009( و)  ػػراوي،( و)  ػػراوي،2001ر ػػت دراسػػة ) سػػيود،ر ػػت دراسػػة ) سػػيود،
داللػػػػة فااػػػػػتئية هػػػػ  يػػػػػؿ  هػػػػترات التكييػػػػػر القت ػػػػد لاػػػػػتل  ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػػة ، ر ػػػػت دراسػػػػػة داللػػػػة فااػػػػػتئية هػػػػ  يػػػػػؿ  هػػػػترات التكييػػػػػر القت ػػػػد لاػػػػػتل  ال   وءػػػػة الت ريبيػػػػػة ، ر ػػػػت دراسػػػػػة 
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( هأظهرت و ود هروؽ ذات داللػة فااػتئية لاػتل  ال   وءػة الت ريبيػة التػ  ( هأظهرت و ود هروؽ ذات داللػة فااػتئية لاػتل  ال   وءػة الت ريبيػة التػ  2000)الاوسق ،)الاوسق ،
درست بأس وب ال اة التتري ية ه  ا تبتر  هترة الي  تت ال ترابطػة وا تبػتر التااػيؿ، وربتقػت درست بأس وب ال اة التتري ية ه  ا تبتر  هترة الي  تت ال ترابطػة وا تبػتر التااػيؿ، وربتقػت 

( هيتليػػػة فسػػػتراتي ية تق يػػػة ال كػػػتهيـ هػػػ  تزويػػػد ال ي  ػػػيف بطػػػرؽ  ييقػػػة ( هيتليػػػة فسػػػتراتي ية تق يػػػة ال كػػػتهيـ هػػػ  تزويػػػد ال ي  ػػػيف بطػػػرؽ  ييقػػػة 2004دراسػػػة)آؿ  بػػػترؾ،دراسػػػة)آؿ  بػػػترؾ،
( هيتليػػة  ػػد ؿ الايػػـ واأل اػػتؿ ( هيتليػػة  ػػد ؿ الايػػـ واأل اػػتؿ 2004 ػػد، بيق ػػت ربتقػػت دراسػػة)ال زار وءػػرـ، ػػد، بيق ػػت ربتقػػت دراسػػة)ال زار وءػػرـ،لتػػدريس التكييػػر القتلتػػدريس التكييػػر القت

( تق يػػة  هػػترات التكييػػر لقت ػػد ( تق يػػة  هػػترات التكييػػر لقت ػػد Conner,2001هػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد، بيق ػػت رظهػػرت دراسػػة )هػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد، بيق ػػت رظهػػرت دراسػػة )
 لدب الطربللدب الطربل

 تعميق عام عم  الدراسات السابقة:تعميق عام عم  الدراسات السابقة:
األربيػػة السػػتب ة، هي ػػت ي ػػ  رهػػـ األربيػػة السػػتب ة، هي ػػت ي ػػ  رهػػـ   بيػػد اسػػتيراض الدراسػػتت السػػتب ة التػػ  روردتهػػت البتااػػة هػػ  ال اػػتوربيػػد اسػػتيراض الدراسػػتت السػػتب ة التػػ  روردتهػػت البتااػػة هػػ  ال اػػتور

الق تط الت  تـ است راهت  ف تا يؿ هذا الدراستت  ف ايث األهداؼ، والييقة، وال قهج، واألدوات الق تط الت  تـ است راهت  ف تا يؿ هذا الدراستت  ف ايث األهداؼ، والييقة، وال قهج، واألدوات 
 ال ست د ة، ورهـ القتتئج، وسوؼ توض  البتااة ءر ة هذا الدراستت بتلدراسة الاتلية:ال ست د ة، ورهـ القتتئج، وسوؼ توض  البتااة ءر ة هذا الدراستت بتلدراسة الاتلية:

 لق تط التتلية:لق تط التتلية:الاتلية  ف الدراستت الستب ة ه  االاتلية  ف الدراستت الستب ة ه  ا  ةةروالًػ استكتدت الدراسروالًػ استكتدت الدراس
 فءداد  تئ ة ب هترات التكيير القت دفءداد  تئ ة ب هترات التكيير القت د 

 فءداد   يتس االت تافءداد   يتس االت تا 

 بقتج ا تبتر التكيير القت دبقتج ا تبتر التكيير القت د 

 فءداد ال تدة ال اراةفءداد ال تدة ال اراة 

 يتتبة اإلطتر القظري ال تص بتإلاراج و هترات التكيير القت ديتتبة اإلطتر القظري ال تص بتإلاراج و هترات التكيير القت د 

 للل تا ؽ  ف هرضيتت الدراسة واإل تبة ءف تستؤالتهتل تا ؽ  ف هرضيتت الدراسة واإل تبة ءف تستؤالتهت  ةةتاديد األستليب اإلااتئية ال قتسبتاديد األستليب اإلااتئية ال قتسب 

 تا يؿ وتكسير قتتئج الدراسةلتا يؿ وتكسير قتتئج الدراسةل 

 اتقيًت ػ تهتبهت الدراسة الاتلية  ع الدراستت الستب ة ه  التتل :اتقيًت ػ تهتبهت الدراسة الاتلية  ع الدراستت الستب ة ه  التتل :
 ،(ل(ل1996( و )ديتب، ( و )ديتب، 2007فاراج ال اتوب  اؿ دراسة ) ودة،فاراج ال اتوب  اؿ دراسة ) ودة 

 ،( ودراسة ( ودراسة 2006( و)ءبد ال  يؿ،( و)ءبد ال  يؿ،2009تق ية  هترات التكيير القت د  اؿ دراسة )بترءيدا،تق ية  هترات التكيير القت د  اؿ دراسة )بترءيدا
 (ل(ل2006)السيد،)السيد،

 ديد  ف األستليب اإلااتئية ال ست د ةلديد  ف األستليب اإلااتئية ال ست د ةلردوات الدراسة واليردوات الدراسة والي 

  ػػقهج الدراسػػة ايػػث اتبيػػت هػػذا الدراسػػة ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  هػػ  تا يػػؿ  اتػػوب  ػػقهج الدراسػػة ايػػث اتبيػػت هػػذا الدراسػػة ال ػػقهج الواػػك  التا ي ػػ  هػػ  تا يػػؿ  اتػػوب 
الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة والبقػػتئ  والت ريبػػ  هػػ  فءػػداد ال ػػتدة اإلارائيػػة وتطبي هػػت ء ػػ  الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة والبقػػتئ  والت ريبػػ  هػػ  فءػػداد ال ػػتدة اإلارائيػػة وتطبي هػػت ء ػػ  

 ءيقة الدراسةلءيقة الدراسةل
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  ة هي ت ي  : ة هي ت ي  :اتلاًت ػ ا ت كت الدراسة الاتلية ءف الدراستت الستباتلاًت ػ ا ت كت الدراسة الاتلية ءف الدراستت الستب

  فاراج  اتوب ال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر ب هترات التكيير القت د ه ـ يسػبؽ ألي دراسػة فاراج  اتوب ال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر ب هترات التكيير القت د ه ـ يسػبؽ ألي دراسػة
  ف الدراستت الستب ة رف تقتولتم بتإلاراجل ف الدراستت الستب ة رف تقتولتم بتإلاراجل

      ،طب ت هذا الدراسة ه  ه سػطيف ء ػ  ءيقػة  ػف طتلبػتت  درسػة ءي بػوف الاتقويػة بقػتت،     طب ت هذا الدراسة ه  ه سػطيف ء ػ  ءيقػة  ػف طتلبػتت  درسػة ءي بػوف الاتقويػة بقػتت
رةل ري رف هػذا الدراسػة ت يػزت ءػف رةل ري رف هػذا الدراسػة ت يػزت ءػف ولـ يسػبؽ و ػود دراسػة  هػتبهم هػ  ال درسػة ال ػذيو ولـ يسػبؽ و ػود دراسػة  هػتبهم هػ  ال درسػة ال ػذيو 

 الدراستت الستب ة  ف ايث ا ترههت ه  الهدؼ والييقةلالدراستت الستب ة  ف ايث ا ترههت ه  الهدؼ والييقةل
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 الفصل الرابع
 إجــراءات الدراسـة

 مقدمة:مقدمة:
تقتولت البتااة ه  هذا الكاؿ واكًت إل راجات الدراسة والت  ته ؿ  قهج الدراسػة،   ت ػع تقتولت البتااة ه  هذا الكاؿ واكًت إل راجات الدراسة والت  ته ؿ  قهج الدراسػة،   ت ػع 

ءيقػػػة الدراسػػػة، ردوات الدراسػػػة ال سػػػت د ة وا  ػػػراجات الاػػػدؽ والابػػػتت، تيػػػتهؤ    ػػػوءت  ءيقػػػة الدراسػػػة، ردوات الدراسػػػة ال سػػػت د ة وا  ػػػراجات الاػػػدؽ والابػػػتت، تيػػػتهؤ    ػػػوءت    الدراسػػػة،الدراسػػػة،
يير القت د، فءػداد   يػتس ات ػتا، فءػداد  ػتدة  اػراة ب هػترات التكييػر القت ػد(، يير القت د، فءػداد   يػتس ات ػتا، فءػداد  ػتدة  اػراة ب هػترات التكييػر القت ػد(، الدراسة،)بقتج ا تبتر التكالدراسة،)بقتج ا تبتر التك

   للتطبيؽ الدراسة، واألستليب اإلااتئية الت  است د ت ه  التواؿ فل  قتتئج الباث وتا ي هتتطبيؽ الدراسة، واألستليب اإلااتئية الت  است د ت ه  التواؿ فل  قتتئج الباث وتا ي هت
 وهي ت ي   واكًت تكاي يًت ل يقتار الستب ة:وهي ت ي   واكًت تكاي يًت ل يقتار الستب ة:  
 منيج الدراسة :منيج الدراسة : ..11

واك  التا ي   وال قهج البقتئ  الت ريب  وذلؾ واك  التا ي   وال قهج البقتئ  الت ريب  وذلؾ است د ت البتااة ه  هذا الدراسة ال قهج الاست د ت البتااة ه  هذا الدراسة ال قهج ال
 ل رج ته ت لطبيية الهدؼ  ف الدراسةلل رج ته ت لطبيية الهدؼ  ف الدراسةل

وال ػػقهج الواػػك  هػػو " ال ػػقهج الػػذي يػػدرس ظػػتهرة رو اػػداًت رو  ضػػية  و ػػودة اتليػػًت ي يػػف وال ػػقهج الواػػك  هػػو " ال ػػقهج الػػذي يػػدرس ظػػتهرة رو اػػداًت رو  ضػػية  و ػػودة اتليػػًت ي يػػف 
الااػػوؿ  قهػػت ء ػػ   ي و ػػتت ت يػػب ءػػف رسػػئ ة الباػػث دوف تػػد ؿ البتاػػث هيهت")األغػػت واألسػػتتذ ، الااػػوؿ  قهػػت ء ػػ   ي و ػػتت ت يػػب ءػػف رسػػئ ة الباػػث دوف تػػد ؿ البتاػػث هيهت")األغػػت واألسػػتتذ ، 

 لل((83 : :    2000
واتبيت البتااة ال قهج الواك  التا ي    ف  رؿ رس وب تا يؿ ال اتوب، و ت ػت بتا يػؿ واتبيت البتااة ال قهج الواك  التا ي    ف  رؿ رس وب تا يؿ ال اتوب، و ت ػت بتا يػؿ 
 اتوب وادة دراسية   تراة)ال  راهيت السيتاية(  ػف  قهػتج ال  راهيػت ل اػؼ الاػتق  ءهػر، وتاديػد  اتوب وادة دراسية   تراة)ال  راهيت السيتاية(  ػف  قهػتج ال  راهيػت ل اػؼ الاػتق  ءهػر، وتاديػد 

  هترات التكيير القت د ال تض قة هيمل هترات التكيير القت د ال تض قة هيمل
وج قتػتئج تا يػؿ ال اتػوب، وال ػقهج وج قتػتئج تا يػؿ ال اتػوب، وال ػقهج واست د ت ال قهج البقتئ  إلءداد ال تدة اإلارائية هػ  ضػواست د ت ال قهج البقتئ  إلءداد ال تدة اإلارائية هػ  ضػ

البقتئ  هو ال قهج ال تبع ه  فقهتج رو تطوير برقت ج رو هييؿ  يره   ديد لـ ييف  يروهًت  ف  بؿ البقتئ  هو ال قهج ال تبع ه  فقهتج رو تطوير برقت ج رو هييؿ  يره   ديد لـ ييف  يروهًت  ف  بؿ 
 بتلييكية قكسهتلبتلييكية قكسهتل

وال قهج الت ريب  يتقتوؿ" دراسة راداث رو ظػواهر  تئ ػة  ػع فد ػتؿ بيػض الت ييػر ي ػوـ بػم وال قهج الت ريب  يتقتوؿ" دراسة راداث رو ظػواهر  تئ ػة  ػع فد ػتؿ بيػض الت ييػر ي ػوـ بػم 
ءف  اد ليرب قتي ة ذلؾ ء   ال ت ير التتبع" )هورة وآ روف: ءف  اد ليرب قتي ة ذلؾ ء   ال ت ير التتبع" )هورة وآ روف: البتاث هي ير ءت ًر  ست ًر رو ريار البتاث هي ير ءت ًر  ست ًر رو ريار 

 لل((9،،  2006
واتبيت البتااة ال قهج الت ريب ، وذلؾ لدراسة رار فاػراج واػدة   تراػة هػ   ػتدة ال  راهيػت واتبيت البتااة ال قهج الت ريب ، وذلؾ لدراسة رار فاػراج واػدة   تراػة هػ   ػتدة ال  راهيػت     

 ب هترات التكيير القت د لدب طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر وات تهتتهف قاوهتلب هترات التكيير القت د لدب طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر وات تهتتهف قاوهتل
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الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة الػػذي رءػػدتهت البتااػػة، الواػػدة الدراسػػية ال  تراػػة الػػذي رءػػدتهت البتااػػة، ايػػث تتيػػرض ال   وءػػة الت ريبيػػة لدراسػػة ايػػث تتيػػرض ال   وءػػة الت ريبيػػة لدراسػػة 
بيق ػت تت  ػػ  ال   وءػػة الضػػتبطة تدريسػػًت ل واػدة الدراسػػية بتلطري ػػة الت  يديػػة، وسػػتطبؽ ردوات الباػػث بيق ػت تت  ػػ  ال   وءػػة الضػػتبطة تدريسػػًت ل واػدة الدراسػػية بتلطري ػػة الت  يديػػة، وسػػتطبؽ ردوات الباػػث 

  ف تدريس ال تدة ل ف تدريس ال تدة ل  االقتهتجاالقتهتجاال تبتر ال ب   والبيدي ء   يؿ  ف ال   وءتيف بيد اال تبتر ال ب   والبيدي ء   يؿ  ف ال   وءتيف بيد 
 مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة : ..22

ع طتلبتت الاػؼ الاػتق  ءهػر ال قتظ ػتت بتل ػدارس التتبيػة ع طتلبتت الاػؼ الاػتق  ءهػر ال قتظ ػتت بتل ػدارس التتبيػة يتألؼ   ت ع الدراسة  ف   ييتألؼ   ت ع الدراسة  ف   ي
ـ و ػػػد ب ػػػ  ءػػػدد ـ و ػػػد ب ػػػ  ءػػػدد -2010  2009ل ديريػػػة التربيػػػة والتي ػػػيـ الايو يػػػة "  ػػػتف يػػػوقس " ل يػػػتـ الدراسػػػ  ل ديريػػػة التربيػػػة والتي ػػػيـ الايو يػػػة "  ػػػتف يػػػوقس " ل يػػػتـ الدراسػػػ  

ػػ ػػ 16( طتلبػة، و توسػط رء ػتر الطتلبػتت  ػت بػيف ( طتلبػة، و توسػط رء ػتر الطتلبػتت  ػت بػيف 41(، يب    توسط ءدد الهػيبة )(، يب    توسط ءدد الهػيبة )  2137الطتلبتت )الطتلبتت )
 ( ااص اسبوءيتل( ااص اسبوءيتل3 راهيت ب يدؿ ) راهيت ب يدؿ )ءت ًت ، ويتي  ف   ييهف  تدة ال ءت ًت ، ويتي  ف   ييهف  تدة ال   17
 عينة الدراسة:عينة الدراسة: ..33

 تيوقت ءيقة الدراسة  ف ءيقتيف رستسيتيف وه ت:تيوقت ءيقة الدراسة  ف ءيقتيف رستسيتيف وه ت:
 العينة االستطالعية: ـالعينة االستطالعية: ـ

( طتلبة  ف طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر  ف  درسة ءي بػوف الاتقويػة بقػتت، و ػد تػـ ( طتلبة  ف طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر  ف  درسة ءي بػوف الاتقويػة بقػتت، و ػد تػـ 34تيوقت  ف )تيوقت  ف )
قت ػػػد،   يػػػتس االت ػػػتا قاػػػو قت ػػػد،   يػػػتس االت ػػػتا قاػػػو اسػػػت دا هت ل تأيػػػد  ػػػف اػػػدؽ وابػػػتت ردوات الدراسػػػة )ا تبػػػتر التكييػػػر الاسػػػت دا هت ل تأيػػػد  ػػػف اػػػدؽ وابػػػتت ردوات الدراسػػػة )ا تبػػػتر التكييػػػر ال

 ال  راهيت(لال  راهيت(ل
 العينة القصدية لمدراسة:ـالعينة القصدية لمدراسة:ـ

تيوقت ءيقة الدراسة  ف اكيف دراسييف  ف  درسػة ءي بػوف الاتقويػة بقػتت، ول ػد تػـ ا تيترهػت تيوقت ءيقة الدراسة  ف اكيف دراسييف  ف  درسػة ءي بػوف الاتقويػة بقػتت، ول ػد تػـ ا تيترهػت 
 بتلطري ة ال ادية لوسبتب التتلية:بتلطري ة ال ادية لوسبتب التتلية:

  رب ال درسة  ف سيف البتااةل رب ال درسة  ف سيف البتااةل 

 بهـلبهـل  ؿؿسهولة االتاتسهولة االتات 

سػػييف راػػداه ت ال   وءػػة الت ريبيػػة واأل ػػرب ال   وءػػة  سػػييف راػػداه ت ال   وءػػة الت ريبيػػة واأل ػػرب ال   وءػػة  وتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف اػػكيف دراوتيوقػػت ءيقػػة الدراسػػة  ػػف اػػكيف درا
 ( يبيف رءداد الطتلبتت ءيقة الدراسةل( يبيف رءداد الطتلبتت ءيقة الدراسةل1الضتبطة  ف الاؼ الاتق  ءهر، وال دوؿ )الضتبطة  ف الاؼ الاتق  ءهر، وال دوؿ )

 (1-4الجدول )
 توزيع عينة الدراسة

 العدد العينة الصف
 40 التجريبية الثاني عشر
 39 الضابطة الثاني عشر

 79 المجموع
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 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقمة: ر ػ
 المادة اإلثرائية: -

 وه  ال تدة الت   ت ت البتااة ب ءدادهت والت  ااتوت ء   بيض  هترات التكيير القت دل
 المتغيرات التابعة: –ب 

 وه  تاايؿ الطتلبتت ه  ا تبتر  هترات التكيير القت د وات تهتتهف قاوهتل
 المتغيرات المضبوطة: –ج 

 ػػػ  سػػػر ة القتػػػتئج، وت قبػػػًت آلاػػػتر اليوا ػػػؿ الد ي ػػػة التػػػ  يتو ػػػب  ػػػ  سػػػر ة القتػػػتئج، وت قبػػػًت آلاػػػتر اليوا ػػػؿ الد ي ػػػة التػػػ  يتو ػػػب اقطر ػػػًت  ػػػف الاػػػرص ءاقطر ػػػًت  ػػػف الاػػػرص ء
طري ػة طري ػة   ةةالبتااػالبتااػ  تتضبطهت والاد  ف آاترهت ل واوؿ فل  قتتئج اتلاة  تب ة لرستي تؿ والتي يـ، تطبقضبطهت والاد  ف آاترهت ل واوؿ فل  قتتئج اتلاة  تب ة لرستي تؿ والتي يـ، تطبق

وييت ػػػد ء ػػػ  تيػػػتهؤ وييت ػػػد ء ػػػ  تيػػػتهؤ وبيػػػد التطبيػػػؽ، وبيػػػد التطبيػػػؽ،   بت تبػػػتريف  بػػػؿ التطبيػػػؽبت تبػػػتريف  بػػػؿ التطبيػػػؽ" "   الت ريبيػػػة والضػػػتبطةالت ريبيػػػة والضػػػتبطة  يفيفال   ػػػوءتال   ػػػوءت  ""
ألهػراد الييقػة، و  ترقػة ال توسػطتت ألهػراد الييقػة، و  ترقػة ال توسػطتت   ال اػديال اػديف  رؿ االءت تد ء   اال تيتر ف  رؿ االءت تد ء   اال تيتر وتطتبؽ ال   وءتيف  وتطتبؽ ال   وءتيف  

، و ػػد تػػـ ضػػبط  ت يػػرات الي ػػر والتااػػيؿ هػػ  ال  راهيػػت ، و ػػد تػػـ ضػػبط  ت يػػرات الي ػػر والتااػػيؿ هػػ  ال  راهيػػت الاسػػتبية هػػ  بيػػض ال ت يػػرات رو اليوا ػػؿالاسػػتبية هػػ  بيػػض ال ت يػػرات رو اليوا ػػؿ
 والتاايؿ ه  اال تبتر ل تأيد  ف تيتهؤ ت ؾ ال ت يرات  بؿ البدج بتلت ربةلوالتاايؿ ه  اال تبتر ل تأيد  ف تيتهؤ ت ؾ ال ت يرات  بؿ البدج بتلت ربةل

 أوال  : ضبط متغير العمر :أوال  : ضبط متغير العمر :
  تت،  بػػػؿ بػػػدج الت ريػػػب واسػػػػت ر ،  بػػػؿ بػػػدج الت ريػػػب واسػػػػت ر السػػػ ؿ ال درسػػػ السػػػ ؿ ال درسػػػ  ػػػف  ػػػرؿ  ػػػف  ػػػرؿ   الطتلبػػػتتالطتلبػػػتتد رء ػػػتر د رء ػػػتر تػػػـ راػػػتػػػـ راػػػ

ل تيػػػرؼ ء ػػػ  ل تيػػػرؼ ء ػػػ    (t)تػػػـ اسػػػت داـ ا تبػػػتر تػػػـ اسػػػت داـ ا تبػػػتر ، ايػػػث ، ايػػػث 2009سػػػبت برسػػػبت بر توسػػػطتت األء ػػػتر ابتػػػداج  ػػػف روؿ  توسػػػطتت األء ػػػتر ابتػػػداج  ػػػف روؿ 
 ( يوض  ذلؾ:( يوض  ذلؾ:2-4ال دوؿ )ال دوؿ ) بؿ البدج ه  الت ربة، و  بؿ البدج ه  الت ربة، و ال   وءتيف الضتبطة والت ريبية ال   وءتيف الضتبطة والت ريبية الكروؽ بيف الكروؽ بيف 

 ( 2-4الجدول )
االنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  الداللة لمتعرف إل  الفروق بين المتوسطات و 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعز  لمتغير العمر
 

 ال توسط اليدد    وءة
 االقاراؼ
 ال ييتري

  ي ة "ت"
 ي ة 
 الداللة

 ستوب 
 الداللة

 0.323 16.751 40 ت ريبية  ب  
0.610 0.544 

غير دالة 
 0.293 16.793 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  

 
( ( 0.05يتضػػ   ػػف ال ػػدوؿ السػػتبؽ رف  ي ػػة " ت" غيػػر دالػػة فااػػتئيًت ءقػػد  سػػتوب داللػػة )يتضػػ   ػػف ال ػػدوؿ السػػتبؽ رف  ي ػػة " ت" غيػػر دالػػة فااػػتئيًت ءقػػد  سػػتوب داللػػة )

وهذا ييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف ال   وءتيف الت ريبية والضتبطة ، وهذا ييق  وهذا ييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف ال   وءتيف الت ريبية والضتبطة ، وهذا ييق  
 تيتهؤ ال   وءتيف ه   ت ير الي رلتيتهؤ ال   وءتيف ه   ت ير الي رل
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 ::مم  2010-2009الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   التحصيل العام فيالتحصيل العام في  ــا  ا  ثانيثاني
راػػػد راػػػد   ل تا ػػػؽ  ػػػف تيػػػتهؤ ال   ػػػوءتيف  ػػػف ايػػػث التااػػػيؿ اليػػػتـ، اءت ػػػدت البتااػػػة ء ػػػ ل تا ػػػؽ  ػػػف تيػػػتهؤ ال   ػػػوءتيف  ػػػف ايػػػث التااػػػيؿ اليػػػتـ، اءت ػػػدت البتااػػػة ء ػػػ 

  ت ييهف  ف   ت ييهف  ف   ،  بؿ بدج الت ريب واست ر ت،  بؿ بدج الت ريب واست ر تالس ؿ ال درس الس ؿ ال درس  ف  رؿ  ف  رؿ     ت يع تاايؿ الطتلبتت  ت يع تاايؿ الطتلبتت
  (t)تػػـ اسػػت داـ ا تبػػتر تػػـ اسػػت داـ ا تبػػتر ايػػث ايػػث   2010//2009السػػ رت ال درسػػية ل كاػػؿ األوؿ  ػػف اليػػتـ الدراسػػ  السػػ رت ال درسػػية ل كاػػؿ األوؿ  ػػف اليػػتـ الدراسػػ  

( ( 3-4ال ػدوؿ )ال ػدوؿ ) بػؿ البػدج هػ  الت ربػة، و  بػؿ البػدج هػ  الت ربػة، و ال   وءتيف الضتبطة والت ريبيػة ال   وءتيف الضتبطة والت ريبيػة ل تيرؼ ء   الكروؽ بيف ل تيرؼ ء   الكروؽ بيف 
 يوض  ذلؾ:يوض  ذلؾ:

 ( 3-4الجدول )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  الداللة لمتعرف إل  الفروق بين 

 تعز  لمتغير التحصيل العام المجموعتين الضابطة والتجريبية التي

 ال توسط اليدد    وءة
 االقاراؼ
 ال ييتري

  ستوب الداللة  ي ة الداللة  ي ة "ت"

 156.484 603.775 40 ت ريبية  ب  
0.071 

 

0.944 

 

غير دالة 
 162.436 606.308 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  

( وهذا ( وهذا 0.05د  ستوب داللة )د  ستوب داللة )يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف  ي ة "ت" غير دالة فااتئيًت ءقيتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف  ي ة "ت" غير دالة فااتئيًت ءق
ييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف ال   وءتيف الت ريبية والضتبطة، وهذا ييق  تيػتهؤ ييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف ال   وءتيف الت ريبية والضتبطة، وهذا ييق  تيػتهؤ 

 ال   وءتيف ه  التاايؿ اليتـلال   وءتيف ه  التاايؿ اليتـل
 ::م م 2010 -2009تحصيل الجغرافيا في  الفصل الدراسي األول من العام الدراسي تحصيل الجغرافيا في  الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   ـ ـ   ثالثاثالثا

 ػػف  ػػف ال  راهيػػت ل طتلبػػتت ال  راهيػػت ل طتلبػػتت   ت يع التااػػيؿ هػػ   ػػتدةت يع التااػػيؿ هػػ   ػػتدة  ػػ  ػػتػػـ راػػد تػػـ راػػد ل تأيػػد  ػػف تيػػتهؤ التااػػيؿ ل تأيػػد  ػػف تيػػتهؤ التااػػيؿ 
  ػػت ييهف  ػػف السػػ رت ال درسػػية ل كاػػؿ   ػػت ييهف  ػػف السػػ رت ال درسػػية ل كاػػؿ   واسػػت ر تواسػػت ر ت  ،، بػػؿ بػػدج الت ريػػب بػػؿ بػػدج الت ريػػب  السػػ ؿ ال درسػػ السػػ ؿ ال درسػػ  ػػرؿ  ػػرؿ 

ل تيػػػرؼ ء ػػػ  الكػػػروؽ بػػػيف ل تيػػػرؼ ء ػػػ  الكػػػروؽ بػػػيف   (t)تػػػـ اسػػػت داـ ا تبػػػتر تػػػـ اسػػػت داـ ا تبػػػتر ايػػػث ايػػػث   2010//2009األوؿ  ػػػف اليػػػتـ الدراسػػػ  األوؿ  ػػػف اليػػػتـ الدراسػػػ  
 ( يوض  ذلؾ:( يوض  ذلؾ:4-4ال دوؿ ) ال دوؿ ) و و  بؿ البدج ه  الت ربة،  بؿ البدج ه  الت ربة، ال   وءتيف الضتبطة والت ريبية ال   وءتيف الضتبطة والت ريبية 

 ( 4-4الجدول )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  الداللة لمتعرف إل  الفروق بين 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعز  لمتغير التحصيل في مادة الجغرافيا
 

 المتوسط العدد مجموعة
 االنحراف

 المعياري 
قيمة  قيمة "ت"

 الداللة
 تو  الداللةمس

 26.446 65.550 40 ت ريبية  ب  
0.482 0.631 

غير دالة 
 25.811 62.718 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  
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(، (، 0.05يتضػػ   ػػف ال ػػدوؿ السػػتبؽ رف  ي ػػة "ت" غيػػر دالػػة فااػػتئيًت ءقػػد  سػػتوب داللػػة )يتضػػ   ػػف ال ػػدوؿ السػػتبؽ رف  ي ػػة "ت" غيػػر دالػػة فااػػتئيًت ءقػػد  سػػتوب داللػػة )
ة، وهػذا يػدلؿ ة، وهػذا يػدلؿ وهذا ييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللػة فااػتئية بػيف ال   ػوءتيف الت ريبيػة والضػتبطوهذا ييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللػة فااػتئية بػيف ال   ػوءتيف الت ريبيػة والضػتبط

 ال  راهيتلال  راهيتلمادة مادة ء    تيتهؤ ال   وءتيف ه  تاايؿ ء    تيتهؤ ال   وءتيف ه  تاايؿ 
 ::ـ التطبيق القبمي لالختبارـ التطبيق القبمي لالختبار  رابعا  رابعا  

تػػـ اسػػت داـ تػػـ اسػػت داـ تطبيػػؽ اال تبػػتر ء ػػ  الييقتػػيف الت ريبيػػة والضػػتبطة  بػػؿ البػػدج بتلت ربػػة، و تطبيػػؽ اال تبػػتر ء ػػ  الييقتػػيف الت ريبيػػة والضػػتبطة  بػػؿ البػػدج بتلت ربػػة، و تػػـ تػػـ 
ربػػػة، ربػػػة،  بػػػؿ البػػػدج هػػػ  الت  بػػػؿ البػػػدج هػػػ  الت ال   ػػػوءتيف الضػػػتبطة والت ريبيػػػة ال   ػػػوءتيف الضػػػتبطة والت ريبيػػػة ل تيػػػرؼ ء ػػػ  الكػػػروؽ بػػػيف ل تيػػػرؼ ء ػػػ  الكػػػروؽ بػػػيف   (t)ا تبػػػتر ا تبػػػتر 

 ( يوض  ذلؾ:( يوض  ذلؾ:  5-4ال دوؿ )ال دوؿ )و و 
 (5-4الجدول ) 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  الداللة لمتعرف إل  الفروق بين 
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

مستو  
 الداللة

 26.446 65.550 40  ب    ت ريبية ؤ باالفتراضاتالتنب
0.482 0.631 

غير دالة 
 25.811 62.718 39  ب   ضتبطة  فااتئيت  

 156.484 603.775 40  ب    ت ريبية االستنباط
0.071 0.944 

غير دالة 
 162.436 606.308 39  ب   ضتبطة  فااتئيت  

 التفسير
 2.151 5.875 40  ب   ت ريبية 

0.049 0.961 
غير دالة 
 1.930 5.897 39  ب    ضتبطة فااتئيت  

 المناقشات تقييم
 2.264 6.475 40  ب   ت ريبية 

1.294 0.200 
غير دالة 
 2.408 5.795 39  ب    ضتبطة فااتئيت  

 االستنتاج
 2.402 8.650 40  ب   ت ريبية 

1.276 0.206 
غير دالة 
 3.670 9.538 39  ب   ضتبطة  فااتئيت  

 المجموع
 1.863 6.625 40  ب    ت ريبية

1.491 0.140 
غير دالة 
 1.538 6.051 39  ب   ضتبطة  فااتئيت  

 
 2.00( = ≥ α 0.05( وعند مستو  داللة ) 77*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( = ≥  α 0.01( وعند مستو  داللة )77*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 
( وهذا ( وهذا 0.05يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف  ي ة "ت" غير دالة فااتئيًت ءقد  ستوب داللة )يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف  ي ة "ت" غير دالة فااتئيًت ءقد  ستوب داللة )

ء ػ  ء ػ    ؿؿييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بػيف ال   ػوءتيف الت ريبيػة والضػتبطة، وهػذا يػدلييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بػيف ال   ػوءتيف الت ريبيػة والضػتبطة، وهػذا يػدل
 تيتهؤ ال   وءتيف ه  التاايؿ ه  اال تبترلتيتهؤ ال   وءتيف ه  التاايؿ ه  اال تبترل
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 ::ـ مقياس االتجاهـ مقياس االتجاه  خامسا  خامسا  
تـ است داـ تـ است داـ تس االت تا ء   الييقتيف الت ريبية والضتبطة  بؿ بدج الت ريب، و تس االت تا ء   الييقتيف الت ريبية والضتبطة  بؿ بدج الت ريب، و تطبيؽ   يتطبيؽ   يتـ تـ 
 بػػػؿ البػػػدج هػػػ  الت ربػػػة،  بػػػؿ البػػػدج هػػػ  الت ربػػػة، ال   ػػػوءتيف الضػػػتبطة والت ريبيػػػة ال   ػػػوءتيف الضػػػتبطة والت ريبيػػػة ل تيػػػرؼ ء ػػػ  الكػػػروؽ بػػػيف ل تيػػػرؼ ء ػػػ  الكػػػروؽ بػػػيف   (t)ا تبػػػتر ا تبػػػتر 

 ( يوض  ذلؾ:( يوض  ذلؾ:  6-4ال دوؿ )ال دوؿ )و و 
 ( 6-4الجدول )

عرف إل  الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  الداللة لمت
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في مقياس االتجاه

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

مستو  
 الداللة

البعد األول: اتجاه 
الطالبات نحو طبيعة 

 مادة الجغرافيا

 3.856 26.950 40 ت ريبية  ب  
1.591 

 

0.116 

 

 غير دالة
 3.424 28.256 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  

البعد الثاني: اتجاه 
الطالبات نحو قيمة 

 مادة الجغرافيا

 3.941 22.900 40 ت ريبية  ب  
0.802 

 

0.425 

 

غير دالة 
 4.264 23.641 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  

البعد الثالث: اتجاه 
الطالبات نحو تعمم مادة 

 الجغرافيا

 

 4.388 20.225 40 ت ريبية  ب  
0.520 

 

0.604 

 

غير دالة 
 3.540 20.692 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  

البعد الرابع: اتجاه 
الطالبات نحو 
االستمتاع بمادة 

 الجغرافيا

 5.693 24.950 40 ت ريبية  ب  

1.454 

 

0.150 

 

غير دالة 
 6.072 23.026 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  

الدرجة الكمية 
 لالتجاه

 14.190 95.025 40 ت ريبية  ب  
0.192 

 

0.848 

 

غير دالة 
 13.122 95.615 39 ضتبطة  ب   فااتئيت  

 
 2.00( = ≥ α 0.05( وعند مستو  داللة ) 77*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 2.66( = ≥  α 0.01( وعند مستو  داللة )77*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 

( وهذا ( وهذا 0.05ل دوؿ الستبؽ رف  ي ة "ت" غير دالة فااتئيًت ءقد  ستوب داللة )ل دوؿ الستبؽ رف  ي ة "ت" غير دالة فااتئيًت ءقد  ستوب داللة )يتض   ف ايتض   ف ا
تيتهؤ تيتهؤ   ييق ييق   ييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف ال   وءتيف الت ريبية والضتبطة، وهذاييق  ءدـ و ود هروؽ ذات داللة فااتئية بيف ال   وءتيف الت ريبية والضتبطة، وهذا

 ..ال   وءتيف ه  االت تا ق و  تدة ال  راهيتال   وءتيف ه  االت تا ق و  تدة ال  راهيت
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 أدوات الدراسة:أدوات الدراسة:
تيػػرؼ ء ػػ  هيتليػػة فاػػراج واػػدة   تراػػة هػػ   ػػتدة تيػػرؼ ء ػػ  هيتليػػة فاػػراج واػػدة   تراػػة هػػ   ػػتدة لتا يػػؽ رهػػداؼ الدراسػػة والتػػ  ت ا ػػت هػػ  اللتا يػػؽ رهػػداؼ الدراسػػة والتػػ  ت ا ػػت هػػ  ال

ال  راهيت ب هترات التكيير القت د لدب طتلبتت الاؼ الاػتق  ءهػر وات تهػتتهف قاوهػت  ت ػت البتااػة ال  راهيت ب هترات التكيير القت د لدب طتلبتت الاؼ الاػتق  ءهػر وات تهػتتهف قاوهػت  ت ػت البتااػة 
بتا يػػػؿ  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد الػػػواردة هػػػ  الواػػػدة ال ت سػػػة " ال  راهيػػػت السػػػيتاية "، وتاػػػ يـ  ػػػتدة بتا يػػػؿ  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد الػػػواردة هػػػ  الواػػػدة ال ت سػػػة " ال  راهيػػػت السػػػيتاية "، وتاػػػ يـ  ػػػتدة 

 القت د وهي ت ي   ءرض لت ؾ األدوات:القت د وهي ت ي   ءرض لت ؾ األدوات:فارائية  بقية ء    هترات التكيير فارائية  بقية ء    هترات التكيير 
أوال  ـ أداة تحميـل المحتـو  لموحـدة الخامسـة " الجغرافيـا السـياحية " لمصـف الثـاني عشـر أوال  ـ أداة تحميـل المحتـو  لموحـدة الخامسـة " الجغرافيـا السـياحية " لمصـف الثـاني عشـر 

 في ضوء ميارات التفكير الناقد.في ضوء ميارات التفكير الناقد.
وي اد بأس وب تا يؿ ال اتوب اسب تيريؼ بيراسوف بأقم: " رسػ وب هػ  الباػث لواػؼ وي اد بأس وب تا يؿ ال اتوب اسب تيريؼ بيراسوف بأقم: " رسػ وب هػ  الباػث لواػؼ   

 ((160: :   1973 قتظ ًت وي يًت" ) تبر ويتظـ ، قتظ ًت وي يًت" ) تبر ويتظـ ،  ال اتوب الظتهر لرتاتؿ واكًت  وضوءيتال اتوب الظتهر لرتاتؿ واكًت  وضوءيت
ول ت يتف الهػدؼ األستسػ   ػف الدراسػة هػو فاػراج واػدة   تراػة هػ   ػتدة ال  راهيػت ب هػترات ول ت يتف الهػدؼ األستسػ   ػف الدراسػة هػو فاػراج واػدة   تراػة هػ   ػتدة ال  راهيػت ب هػترات 
التكيير القت د لدب طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر وات تهتتهف قاوهت، ه ػد  ت ػت البتااػة ب ءػداد رداة التكيير القت د لدب طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر وات تهتتهف قاوهت، ه ػد  ت ػت البتااػة ب ءػداد رداة 

 هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد ال اي ػػػة وال يدلػػػة  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد ال اي ػػػة وال يدلػػػة   تا يػػػؿ  اتػػػوب واػػػدة "ال  راهيػػػت السػػػيتاية" هػػػ  ضػػػوجتا يػػػؿ  اتػػػوب واػػػدة "ال  راهيػػػت السػػػيتاية" هػػػ  ضػػػوج
وال  ققة والت  ا تراتهت البتااة، ي ت اهػت  ت ء ػ  ء  يػة التا يػؿ، ءيقػة التا يػؿ، واػدة التا يػؿ، وال  ققة والت  ا تراتهت البتااة، ي ت اهػت  ت ء ػ  ء  يػة التا يػؿ، ءيقػة التا يػؿ، واػدة التا يػؿ، 
هئتت التا يؿ، وضوابط ء  ية التا يؿ، ي ت ااتوت اسػت ترة لراػد تيػرارات ال هػترات هػ   اتػوب هئتت التا يؿ، وضوابط ء  ية التا يؿ، ي ت ااتوت اسػت ترة لراػد تيػرارات ال هػترات هػ   اتػوب 

 داة ب تبتع ال طوات البااية اآلتية:داة ب تبتع ال طوات البااية اآلتية:وادة ال  راهيت السيتاية، و د بقيت هذا األوادة ال  راهيت السيتاية، و د بقيت هذا األ
 إعداد قائمة ميارات التفكير الناقد في صورتيا األولية:إعداد قائمة ميارات التفكير الناقد في صورتيا األولية:1- 

  ه  ضوج اإل راجات الستب ة تػـ التواػؿ فلػ  الاػورة األوليػة ل تئ ػة  هػترات التكييػر القت ػد،ه  ضوج اإل راجات الستب ة تػـ التواػؿ فلػ  الاػورة األوليػة ل تئ ػة  هػترات التكييػر القت ػد،
 ايث تـ ا تيتر   سة  هترات ه  ء   التوال :ايث تـ ا تيتر   سة  هترات ه  ء   التوال :

 االستقتتج( –االستقبتط  – قت هتت ت ويـ ال –التكسير  –) يرهة االهتراضتت 
 ضبط القائمة:ضبط القائمة:2- 

تػػـ ءػػرض الاػػورة األوليػػة ء ػػ     وءػػة  ػػف ال اي ػػيف ال  تاػػيف هػػ  ال قػػتهج وطػػرؽ تػػـ ءػػرض الاػػورة األوليػػة ء ػػ     وءػػة  ػػف ال اي ػػيف ال  تاػػيف هػػ  ال قػػتهج وطػػرؽ       
التػدريس، و  تاػيف هػػ  ء ػـ الػقكس، وذلػػؾ إلبػداج الػػرري اػوؿ  كػردات ال تئ ػػة و ػدب هػػ وليتهت، التػدريس، و  تاػيف هػػ  ء ػـ الػقكس، وذلػػؾ إلبػداج الػػرري اػوؿ  كػردات ال تئ ػػة و ػدب هػػ وليتهت، 

د رسػػكرت ء  يػػة التايػػيـ ءػػف ف ػػراج د رسػػكرت ء  يػػة التايػػيـ ءػػف ف ػػراج و ػػدب د ػػة التيريػػؼ اإل رائػػ  ليػػؿ  هػػترة  ػػف ال هػػتراتل و ػػو ػػدب د ػػة التيريػػؼ اإل رائػػ  ليػػؿ  هػػترة  ػػف ال هػػتراتل و ػػ
 بيض التيديرت ء   التيريكتت اإل رائية  ف ايث فءتدة الايتغةلبيض التيديرت ء   التيريكتت اإل رائية  ف ايث فءتدة الايتغةل

 الصورة النيائية لمقائمة:الصورة النيائية لمقائمة:3- 
بيػػػد ف ػػػراج التيػػػديرت التػػػ  رهػػػتر فليهػػػت ال اي ػػػوف تػػػـ وضػػػع ال تئ ػػػة هػػػ  اػػػورتهت القهتئيػػػة بيػػػد ف ػػػراج التيػػػديرت التػػػ  رهػػػتر فليهػػػت ال اي ػػػوف تػػػـ وضػػػع ال تئ ػػػة هػػػ  اػػػورتهت القهتئيػػػة 

كييػر القت ػد وتيريكتتهػت كييػر القت ػد وتيريكتتهػت (، ايث تض قت   س  هػترات  ػف  هػترات الت(، ايث تض قت   س  هػترات  ػف  هػترات الت1ال وضاة ه    اؽ ر ـ)ال وضاة ه    اؽ ر ـ)
 اإل رائية ات  تيوف دليًر الست داـ هذا ال تئ ة ه  تا يؿ  هترات التكيير القت دلاإل رائية ات  تيوف دليًر الست داـ هذا ال تئ ة ه  تا يؿ  هترات التكيير القت دل
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 خطوات التحميل:خطوات التحميل:4- 
ــل:  ــل: * ىــدف التحمي تهػػدؼ ء  يػػة تا يػػؿ ال اتػػوب هػػ  هػػذا الدراسػػة فلػػ  تاديػػد  هػػترات التكييػػر تهػػدؼ ء  يػػة تا يػػؿ ال اتػػوب هػػ  هػػذا الدراسػػة فلػػ  تاديػػد  هػػترات التكييػػر * ىــدف التحمي

 دب ترييز الوادة ء يهت وراد تيرارهتلدب ترييز الوادة ء يهت وراد تيرارهتلالقت د ال تض قة ه  وادة " ال  راهيت السيتاية " و يرهة  القت د ال تض قة ه  وادة " ال  راهيت السيتاية " و يرهة  
ــل: 5- ــة التحمي ــل: عين ــة التحمي ا تيػػرت ءيقػػة التا يػػؿ بطري ػػة   اػػودة وهػػ  ءبػػترة ءػػف الواػػدة ال ت سػػة  ػػف ا تيػػرت ءيقػػة التا يػػؿ بطري ػػة   اػػودة وهػػ  ءبػػترة ءػػف الواػػدة ال ت سػػة  ػػف عين

 يتتب ال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر وادة " ال  راهيت السيتاية "ليتتب ال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر وادة " ال  راهيت السيتاية "ل
ــو:   6- ــل وفئات ــد وحــدة التحمي ــو: تحدي ــل وفئات ــد وحــدة التحمي  ػػرات  ػػرات ا تيػػرت الكيػػرة األستسػػية رو ال اػػور التػػ  تػػدور اولػػم ها تيػػرت الكيػػرة األستسػػية رو ال اػػور التػػ  تػػدور اولػػم هتحدي

 ال اتوب يوادة ل تا يؿ وهئة التا يؿ ه   تئ ة  هترات التكيير القت دلال اتوب يوادة ل تا يؿ وهئة التا يؿ ه   تئ ة  هترات التكيير القت دل
الواػػػدة التػػػ  يظهػػػر  ػػػف  رلهػػػت تيػػرار ال هػػػترات ال ػػػراد تا يػػػؿ ال اتػػػوب هػػػ  الواػػػدة التػػػ  يظهػػػر  ػػػف  رلهػػػت تيػػرار ال هػػػترات ال ػػػراد تا يػػػؿ ال اتػػػوب هػػػ  وحـــدة التســـجيل: وحـــدة التســـجيل: 7- 

 ضوئهتلضوئهتل
 ضوابط عممية التحميل:ضوابط عممية التحميل:  8-

 راءت البتااة الضوابط التتلية راقتج ء  ية التا يؿ: ػراءت البتااة الضوابط التتلية راقتج ء  ية التا يؿ: ػ
 تر ال اتوب والتيريؼ اإل رائ  ل  هترة ) هترة التكيير القت د(لتر ال اتوب والتيريؼ اإل رائ  ل  هترة ) هترة التكيير القت د(لتـ التا يؿ ه  فطتـ التا يؿ ه  فط  -
 اهت ؿ التا يؿ ء   الوادة ال ت سة  ف يتتب ال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر وه  بيقواف اهت ؿ التا يؿ ء   الوادة ال ت سة  ف يتتب ال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر وه  بيقواف   -

 " ال  راهيت السيتاية "ل" ال  راهيت السيتاية "ل
 اهت ؿ ء   رسئ ة الت ويـ الواردة ه  قهتية الكاؿلاهت ؿ ء   رسئ ة الت ويـ الواردة ه  قهتية الكاؿل  -
   الوادةل  الوادةلاهت ؿ ء   الرسو تت وال رائط ال و ودة هاهت ؿ ء   الرسو تت وال رائط ال و ودة ه  -
 است داـ االست ترة ال يدة لراد القتتئج وتيرار يؿ وادة وهئة تا يؿلاست داـ االست ترة ال يدة لراد القتتئج وتيرار يؿ وادة وهئة تا يؿل  -
 

 صدق وثبات أداة التحميل:صدق وثبات أداة التحميل:
 صدق أداة التحميل:صدق أداة التحميل: -  أأ

ل تأيػػد  ػػف اػػدؽ رداة التا يػػؿ  ت ػػت البتاػػث بيرضػػهت ء ػػ     وءػػة  ػػف ال  تاػػيف هػػ  ل تأيػػد  ػػف اػػدؽ رداة التا يػػؿ  ت ػػت البتاػػث بيرضػػهت ء ػػ     وءػػة  ػػف ال  تاػػيف هػػ  
هيف وال ي  يف،   اؽ ر ـ هيف وال ي  يف،   اؽ ر ـ ال واد اال ت تءية وال  تايف ه  التربية  ف رستتذة ال ت يتت وال هر ال واد اال ت تءية وال  تايف ه  التربية  ف رستتذة ال ت يتت وال هر 

 (، ايث ريدوا   ييًت ء   اراية هذا التا يؿل(، ايث ريدوا   ييًت ء   اراية هذا التا يؿل2))
 ثبات أداة التحميل:ثبات أداة التحميل:  –ب ب 

تـ التأيد  ف ابتت التا يػؿ ايػث  ت ػت البتااػة وز ي ػة لهػت تي ػؿ  ي  ػة ل ػة ءربيػة بتا يػؿ تـ التأيد  ف ابتت التا يػؿ ايػث  ت ػت البتااػة وز ي ػة لهػت تي ػؿ  ي  ػة ل ػة ءربيػة بتا يػؿ 
( ( Holistiالواػػػدة ال  تػػػترة ل دراسػػػة، وتػػػـ اسػػػتب  يت ػػػؿ الابػػػتت بتسػػػت داـ  يت ػػػؿ هوليسػػػت  )الواػػػدة ال  تػػػترة ل دراسػػػة، وتػػػـ اسػػػتب  يت ػػػؿ الابػػػتت بتسػػػت داـ  يت ػػػؿ هوليسػػػت  )

 (ل(ل178: : 1987تا يؿ ال ض وف بتست داـ ال يتدلة اآلتية )طيي ة،تا يؿ ال ض وف بتست داـ ال يتدلة اآلتية )طيي ة،لل
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  يت ؿ الابتت =
 100×  عدد نقاط االتفاق               

 ءدد ق تط االتكتؽ + ءدد ق تط اال ترؼ

 
 ( 7-4الجدول )

 يوضح معامالت االتفاق )الثبات( في تحليل الكتاب 

 ق تط االتكتؽ المحممون           
ق تط 

  ترؼاال

   وع 
 الق تط

 يت ؿ 
 الابتت

 %83.33 6 1 5 ميارة التنبؤ باالفتراضات

 %96.43 28 1 27 ميارة التفسير

 %100.00 2 0 2 ميارة االستنباط

 %85.71 7 1 6 ميارة تقويم المناقشات

 %66.67 15 5 10 ميارة االستنتاج

 %86.21 58 8 50 معامل الثبات الكمي

 

%(، 86.21( رف قسبة االتكتؽ بيف البتااة وز ي تهت األ رب يتقت)7-4يتض   ف ال دوؿ )
وه   ي ة  رتكية تط ئف البتااة، وتدؿ ء   رف رداة التا يؿ الت  توا ت لهت تت تع ب در 

  قتسب  ف الابتتل

 قائمة ببعض ميارات التفكير الناقد:قائمة ببعض ميارات التفكير الناقد:  –::ثانيا  ثانيا  
هترات التكيير القت د الت   يقب   رف هترات التكيير القت د الت   يقب   رف  بؿ ء  ية تا يؿ ال اتوب تـ فءداد  تئ ة تتقتوؿ بيض   بؿ ء  ية تا يؿ ال اتوب تـ فءداد  تئ ة تتقتوؿ بيض      

تتػػػػواهر هػػػػ  الواػػػػدة الدراسػػػػية ال ػػػػراد فاراؤهػػػػت  ػػػػف يتػػػػتب ال  راهيػػػػت ل اػػػػؼ الاػػػػتق  ءهػػػػر  ػػػػف  ػػػػرؿ تتػػػػواهر هػػػػ  الواػػػػدة الدراسػػػػية ال ػػػػراد فاراؤهػػػػت  ػػػػف يتػػػػتب ال  راهيػػػػت ل اػػػػؼ الاػػػػتق  ءهػػػػر  ػػػػف  ػػػػرؿ 
( هػػػػ  دراسػػػتم و ػػػػد  ػػػر فءػػػػداد ال تئ ػػػػة ( هػػػػ  دراسػػػتم و ػػػػد  ػػػر فءػػػػداد ال تئ ػػػػة 1996االسػػػتيتقة بتل تئ ػػػػة التػػػ   ػػػػتـ ب ءػػػدادهت ءػػػػزو ءكتقػػػة )االسػػػتيتقة بتل تئ ػػػػة التػػػ   ػػػػتـ ب ءػػػدادهت ءػػػػزو ءكتقػػػة )

 بتل طوات التتلية:بتل طوات التتلية:
 راستت الستب ة واليتب ذات الير ة لراستت الستب ة واليتب ذات الير ة لاإلطرع ء   اليديد  ف ال را ع والداإلطرع ء   اليديد  ف ال را ع والد -
( ايػث  ػت وا بتيػديؿ ( ايػث  ػت وا بتيػديؿ 2ءرض ال تئ ة الت  تـ فءدادهت ء      وءة  ف ال اي ػيف   اػؽ ر ػـ )ءرض ال تئ ة الت  تـ فءدادهت ء      وءة  ف ال اي ػيف   اػؽ ر ػـ ) -

اػػيتغة بيػػض اليبػػترات، و ػػد  ت ػػت البتااػػة بتيػػديؿ ال تئ ػػة هػػ  ضػػوج ال  تراػػتت التػػ  ربػػداهت اػػيتغة بيػػض اليبػػترات، و ػػد  ت ػػت البتااػػة بتيػػديؿ ال تئ ػػة هػػ  ضػػوج ال  تراػػتت التػػ  ربػػداهت 
 تلتلال اي وف، ورابات ال هترات ه  اورتهت القهتئية تضـ   سة  هتراال اي وف، ورابات ال هترات ه  اورتهت القهتئية تضـ   سة  هترا
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 المادة اإلثرائية:المادة اإلثرائية:  ::رابعا  رابعا  
 ول د  رت  را ة بقتج ال تدة اإلارائية بتل طوات اآلتية:ول د  رت  را ة بقتج ال تدة اإلارائية بتل طوات اآلتية:

 تحديد األىداف:تحديد األىداف: -  أأ
يتو ػػػع هػػػ  قهتيػػػة تػػػدريس الػػػدروس بتسػػػت داـ ال ػػػتدة اإلارائيػػػة ال  تراػػػة وبيػػػد ء ػػػؿ القهػػػتطتت يتو ػػػع هػػػ  قهتيػػػة تػػػدريس الػػػدروس بتسػػػت داـ ال ػػػتدة اإلارائيػػػة ال  تراػػػة وبيػػػد ء ػػػؿ القهػػػتطتت 

 ال ط وبة رف تيوف هقتؾ  درة ء   رف:ال ط وبة رف تيوف هقتؾ  درة ء   رف:
 ال ب ية ال رتكيةلال ب ية ال رتكيةلتا ؿ الطتلبتت األه ية السيتاية ل  قتطؽ تا ؿ الطتلبتت األه ية السيتاية ل  قتطؽ  -11
 السيتاية ل   و تت الطبييية ذات الير ة بتل قتخلالسيتاية ل   و تت الطبييية ذات الير ة بتل قتخل  ةةتكسر الطتلبتت األه يتكسر الطتلبتت األه ي -33

 تبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   توهر ءت ؿ ال قتخ ي  وـ  تذب ل سيتاةلتبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   توهر ءت ؿ ال قتخ ي  وـ  تذب ل سيتاةل -22

 تكسر الطتلبتت ره ية ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  الارية السيتايةلتكسر الطتلبتت ره ية ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  الارية السيتايةل -22

 ت ال تئية ه  الارية السيتايةلت ال تئية ه  الارية السيتايةلتتيرؼ الطتلبتت فل  ره ية ال سطاتتتيرؼ الطتلبتت فل  ره ية ال سطات -22
 تبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   و ود األقهتر ه  الدوؿ السيتايةلتبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   و ود األقهتر ه  الدوؿ السيتايةل -44
 تكسر الطتلبتت األه ية السيتاية ل قبتت الطبيي  والايواقتت البرية لتكسر الطتلبتت األه ية السيتاية ل قبتت الطبيي  والايواقتت البرية ل -11

 تبيف الطتلبتت القتتئج الت  ترتبت ء   ظهور ال ا يتت الطبيييةلتبيف الطتلبتت القتتئج الت  ترتبت ء   ظهور ال ا يتت الطبيييةل -44
  يتت الطبييية والايواقتت البرية ه  اليتلـل يتت الطبييية والايواقتت البرية ه  اليتلـلتتقبأ الطتلبتت با وؿ لتاسيف ال اتتقبأ الطتلبتت با وؿ لتاسيف ال ا -66

 ت ترح الطتلبتت ا واًل ل اكتظ ء   اآلاتر التتري ية ه  الوطف اليرب لت ترح الطتلبتت ا واًل ل اكتظ ء   اآلاتر التتري ية ه  الوطف اليرب ل  -1313

 تضع الطتلبتت  طة لزيترة بيض األ تيف األارية ه  ه سطيفلتضع الطتلبتت  طة لزيترة بيض األ تيف األارية ه  ه سطيفل  -1111

 ت ترح الطتلبتت ا واًل لتطوير السيتاة الريتضية ه  اليتلـ وه  الوطف اليرب لت ترح الطتلبتت ا واًل لتطوير السيتاة الريتضية ه  اليتلـ وه  الوطف اليرب ل  -1313
 ا ؿ الطتلبتت ره ية البقية التاتية ل قهتط السيتا لا ؿ الطتلبتت ره ية البقية التاتية ل قهتط السيتا لتت  -1212
 تكسر الطتلبتت دور  قتطؽ البار األبيض ال توسط ه  السيتاة الترهيهيةلتكسر الطتلبتت دور  قتطؽ البار األبيض ال توسط ه  السيتاة الترهيهيةل  -1212
 تستقتج الطتلبتت رار السيتاة الترهيهية ء   األهرادلتستقتج الطتلبتت رار السيتاة الترهيهية ء   األهرادل  -1212
 تبيف الطتلبتت ال زايت الت  تت تع بهت سيتاة فق تز ال ه تتلتبيف الطتلبتت ال زايت الت  تت تع بهت سيتاة فق تز ال ه تتل  -1414
 الديقية ه  اليتلـ ءت ة والوطف اليرب   تاةلالديقية ه  اليتلـ ءت ة والوطف اليرب   تاةل  ففريهف اوؿ ره ية األ تيريهف اوؿ ره ية األ تيتبدي الطتلبتت ر تبدي الطتلبتت ر -1111

 تداهع الطتلبتت ءف ره ية األ تيف ال  دسة ه  ه سطيف ه  الو ت الاتضرلتداهع الطتلبتت ءف ره ية األ تيف ال  دسة ه  ه سطيف ه  الو ت الاتضرل  -1414
 تبدي الطتلبتت رريهف اوؿ  ره ية السيتاة الير ية ه  الو ت الاتضرلتبدي الطتلبتت رريهف اوؿ  ره ية السيتاة الير ية ه  الو ت الاتضرل  -1616
 وب دوؿ اليتلـلوب دوؿ اليتلـلتهرح الطتلبتت رريهف اوؿ التطور السيتا  ء    ستتهرح الطتلبتت رريهف اوؿ التطور السيتا  ء    ست  -3333
 تكسر الطتلبتت رسبتب ااترؿ الدوؿ األوروبية ال يتقة األول  ه  السيتاةلتكسر الطتلبتت رسبتب ااترؿ الدوؿ األوروبية ال يتقة األول  ه  السيتاةل  -3131
ت ترف الطتلبتت بيف   و تت السػيتاة الير يػة هػ  اليػتلـ و  و ػتت السػيتاة الير يػة ت ترف الطتلبتت بيف   و تت السػيتاة الير يػة هػ  اليػتلـ و  و ػتت السػيتاة الير يػة       -3333          

 ه  الوطف اليرب له  الوطف اليرب ل

 تكسر الطتلبتت الدور السيتا  ه  الوطف اليرب لتكسر الطتلبتت الدور السيتا  ه  الوطف اليرب ل  -3232  
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 دة اإلثرائية ـ )الييكل البنائي لممحتو (:دة اإلثرائية ـ )الييكل البنائي لممحتو (:محتو  المامحتو  الما   -  بب

و اتػػوب ال ػػتدة اإلارائيػػة ءبػػترة ءػػف الػػدروس االارائيػػة التػػ   ت ػػت البتااػػة ب ءػػدادهت، والتػػ  و اتػػوب ال ػػتدة اإلارائيػػة ءبػػترة ءػػف الػػدروس االارائيػػة التػػ   ت ػػت البتااػػة ب ءػػدادهت، والتػػ  
 تتقتوؿ بيض  هترات التكيير القت د وه   وضاة ه  ال دوؿ التتل :ػتتقتوؿ بيض  هترات التكيير القت د وه   وضاة ه  ال دوؿ التتل :ػ

 
 ( يبين دروس المادة اإلثرائية8-4جدول)

 الموضوع الدرس
 طورىا ومفيوميا، واآلثار المترتبة عميياطورىا ومفيوميا، واآلثار المترتبة عميياالسياحة: تالسياحة: ت األول
 أنواع السياحةأنواع السياحة الثاني
 السياحة في الوطن العربيالسياحة في الوطن العربي الثالث

 
 ج ـ طريقة تدريس المادة اإلثرائية:ج ـ طريقة تدريس المادة اإلثرائية:

تـ است داـ اليديد  ف الطرائؽ واالستراتي يتت ه  تدريس ال تدة اإلارائية ال  تراة و قهت: تـ است داـ اليديد  ف الطرائؽ واالستراتي يتت ه  تدريس ال تدة اإلارائية ال  تراة و قهت:     
تقبتطية، الطري ػة اإلسػتقتت ية، طري ػة اػؿ ال هػيرت تقبتطية، الطري ػة اإلسػتقتت ية، طري ػة اػؿ ال هػيرت الاوار وال قت هة،ال اتضرة، الطري ػة االسػالاوار وال قت هة،ال اتضرة، الطري ػة االسػ

 وغير ذلؾلوغير ذلؾل
و  ت ال هؾ هيم رف است داـ ال ي  يف ألية طري ة ير ع ال تهتدات ه اػية  ػف ال ي  ػيف و  ت ال هؾ هيم رف است داـ ال ي  يف ألية طري ة ير ع ال تهتدات ه اػية  ػف ال ي  ػيف 
وال يؤ ػذ ء ػ  ال ي ػـ اسػت داـ طري ػة دوف ر ػرب فلػ   تقػب ت ييػر تقظػيـ   ػوس الطتلبػتت هػ  وال يؤ ػذ ء ػ  ال ي ػـ اسػت داـ طري ػة دوف ر ػرب فلػ   تقػب ت ييػر تقظػيـ   ػوس الطتلبػتت هػ  

 غرهة الاؼلغرهة الاؼل
 د ـ تقويم المادة اإلثرائية:د ـ تقويم المادة اإلثرائية:

  ر ت ويـ ال تدة اإلارائية ه  ال رااؿ التتلية: ر ت ويـ ال تدة اإلارائية ه  ال رااؿ التتلية:
 
 التقويم البنائي:التقويم البنائي:  -

ويػػػتـ راقػػػتج الي  يػػػة التي ي يػػػة، وراقػػػتج ءػػػرض يػػػؿ درس، ويت اػػػؿ هػػػذا الت ػػػويـ هػػػ  التػػػدريبتت ويػػػتـ راقػػػتج الي  يػػػة التي ي يػػػة، وراقػػػتج ءػػػرض يػػػؿ درس، ويت اػػػؿ هػػػذا الت ػػػويـ هػػػ  التػػػدريبتت 
والتطبي تت، واألقهطة ليؿ درس ويهدؼ هذا الت ويـ فل  اليهؼ ءف  دب  ت يا  م  ف رهداؼ والتطبي تت، واألقهطة ليؿ درس ويهدؼ هذا الت ويـ فل  اليهؼ ءف  دب  ت يا  م  ف رهداؼ 

 بتت ه  ال و ؼ الاك  لض تف ال هترية الكيتلةلبتت ه  ال و ؼ الاك  لض تف ال هترية الكيتلةلبيد يؿ هتء ية، ود ج  الطتلبيد يؿ هتء ية، ود ج  الطتل
 التقويم النيائي:التقويم النيائي:  -

ويتـ بيد االقتهتج  ف تقكيذ ال تدة اإلارائيػة   وذلػؾ ل يرهػة التاسػف هػ  ال سػتوب التااػي   ويتـ بيد االقتهتج  ف تقكيذ ال تدة اإلارائيػة   وذلػؾ ل يرهػة التاسػف هػ  ال سػتوب التااػي   
اإلارائيػػة، ويػػذلؾ  يرهػػة التاسػػف هػػ  االت تهػػتت قاػػو ال  راهيػػػت، اإلارائيػػة، ويػػذلؾ  يرهػػة التاسػػف هػػ  االت تهػػتت قاػػو ال  راهيػػػت،   ةةل طتلبػػتت بيػػد ت ريػػب ال ػػتدل طتلبػػتت بيػػد ت ريػػب ال ػػتد
 تبتر التكيير القت د ال يد لذلؾ، و  يتس االت تا قاو ال  راهيتل تبتر التكيير القت د ال يد لذلؾ، و  يتس االت تا قاو ال  راهيتل ويت اؿ هذا الت ويـ ه  ا ويت اؿ هذا الت ويـ ه  ا 
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 خامساـ اختبار التفكير الناقد:

 ت ت البتااة ب ءداد ا تبتر التكيير القت د ل يتس  دب ايتستب طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر 
بقتج  ل هترات التكيير القت د ال تض قة ه  يتتب ال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر، و د  رت ء  ية

 اال تبتر بتل طوات التتلية:
 * تحديد المادة العممية:

 وتت اؿ ه  الوادة الدراسية ال اراة وال تدة االارائيةل
 * الغرض من اإلختبار:

 ت ت البتااة ب ءداد ا تبتر التكيير القت د، بهدؼ التيرؼ ء   رار ال تدة اإلارائية ال  تراة ه   
طتلبتت الاؼ الاتق  ءهر، والايـ ء    دب هتء يتهت ه  اتؿ تق ية  هترات التكيير القت د لدب 

 ت ريبهت، وذلؾ  ف  رؿ التيرؼ ء    ستوب تاايؿ الطتلبتت ه  هذا اال تبترل
 * تحديد ميارات التفكير الناقد:

اددت البتااة  هترات التكيير القت د والت  اتك ت ء يهت  يظـ الدراستت، والباوث الستب ة،وه  
 االستقتتج(ل –االستقبتط  –ت ويـ ال قت هتت  –التكسير  –رهة االهتراضتت يتلتتل :) ي

 * صياغة مفردات االختبار:
 ت ت البتااة بايتغة  كردات اال تبتر  ف قوع ا تيتر  ف  تيدد، وءرضت ء   ل قة  ف 
 ال اي يف رول  اال تاتص ض ت رستتذة التربية وء ـ القكس، وذلؾ إلبداج الرري هيهت  ف ايث:

 (ل6  اؽ ر ـ )
  دب  قتسبة السؤاؿ ل  اتوبل -

  دب وضوح ل ة السؤاؿ وسهولتهتل -

  دب  قتسبة السؤاؿ ل هدؼل -

  دب   و السؤاؿ  ف رية فهترات لكظية، رو غير لكظية توا  بتإل تبة الااياةل -

  قتسبة األسئ ة ل هترات التكيير القت دل -

 صياغة تعميمات االختبار: 
 تبتر ب  ة سه ة وواضاة تتقتسب  ع  ستوب الطتلبتت، و د رهترت ت ت ايتغة تي ي تت اال  

البتااة فل  الهدؼ  ف اال تبتر، وءدد بقودا وطري ة اإل تبة وز ف اإل تبة فل   تقب ط أقة 
الطتلبتت فل  رف قتتئج هذا اال تبتر سوؼ تست دـ ه  الباث الي    ه ط، لذا تـ التقويم ء   ءدـ 

 ترؾ ري ه رة دوف ف تبةل
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 Test Validity:  صدق االختبار
اال تبػػتر  ػػت وضػػع ل يتسػػم ب يقػػ  رف اال تبػػتر الاػػتدؽ ي ػػيس اال تبػػتر  ػػت وضػػع ل يتسػػم ب يقػػ  رف اال تبػػتر الاػػتدؽ ي ػػيس   وي اػػد باػػدؽ اال تبػػتر "رف ي ػػيسوي اػػد باػػدؽ اال تبػػتر "رف ي ػػيس 

  2000الوظيكػػة التػػ  يػػزءـ رقػػم ي يسػػهت، وال ي ػػيس هػػيئًت آ ػػر بػػداًل  قهػػت، رو بتإلضػػتهة فليهػػت")  اـ ، الوظيكػػة التػػ  يػػزءـ رقػػم ي يسػػهت، وال ي ػػيس هػػيئًت آ ػػر بػػداًل  قهػػت، رو بتإلضػػتهة فليهػػت")  اـ ، 
 (ل(ل278::

            أوال : صدق المحكمين:
ء ػ  ء ػ  ءػف طريػؽ ءػرض اال تبػتر هػ  اػورتم األوليػة ءػف طريػؽ ءػرض اال تبػتر هػ  اػورتم األوليػة   لبتااػة  ػف اػدؽ اال تبػترلبتااػة  ػف اػدؽ اال تبػتراا  تت د تا   د تا  

، و و هيف تربوييف ه    تؿ ، و و هيف تربوييف ه    تؿ تدريستدريسالالوطرؽ وطرؽ   ال ت اايف ه  ال قتهجال ت اايف ه  ال قتهج   وءة  ف ال اي يف  ف    وءة  ف ال اي يف  ف 
، ، رر، ايث  ت وا ب بداج آرائهـ و راظتتهـ اػوؿ  قتسػبة ه ػرات اال تبػت، ايث  ت وا ب بداج آرائهـ و راظتتهـ اػوؿ  قتسػبة ه ػرات اال تبػتاال تاتص، و درسيف ل  تدةاال تاتص، و درسيف ل  تدة

،وهػ  ضػوج ،وهػ  ضػوج   ، ويذلؾ وضوح اػيتغتتهت ال  ويػة، ويذلؾ وضوح اػيتغتتهت ال  ويػةاال تبتراال تبتر  يؿ بيد  ف ربيتد   يؿ بيد  ف ربيتد و دب اقت تج الك رات فلو دب اقت تج الك رات فل
 ت يس   س  هترات ه :ت يس   س  هترات ه :  ( ه رة( ه رة97الك رات لياب  ءدد ه رات )الك رات لياب  ءدد ه رات )  فءتدة ايتغة بيضفءتدة ايتغة بيضت ؾ اآلراج تـ ت ؾ اآلراج تـ 

 )التقبؤ بتالهتراضتت، التكسير، االستقبتط، ت ييـ ال قت هتت، االستقتتج (ل)التقبؤ بتالهتراضتت، التكسير، االستقبتط، ت ييـ ال قت هتت، االستقتتج (ل
 * تجريب االختبار:

ب اال تبتر ء   ءيقة استطرءية  ف   ت ع الدراسة، وتيوقت ت ؾ  ت ت البتااة بت ري
( طتلبة، وذلؾ ل تا ؽ  ف اراية اال تبتر ل ت وضع لم، وتـ استب اد م 34الييقة  ف )

 وابتتم، فضتهة ل يرهة الز ف ال ست رؽ ه  اإل تبة ءقم ءقد تطبي م ء   ءيقة الباثل 
 * تحديد زمن االختبار :

( ، ايػػث ( ، ايػػث 65( وآ ػػر طتلبػػة)( وآ ػػر طتلبػػة)55 ػػتد  توسػػط الو ػػت الػػذي اسػػت ر تم روؿ طتلبػػم) ػػتد  توسػػط الو ػػت الػػذي اسػػت ر تم روؿ طتلبػػم)و ػػد تػػـ اسػػتبم ب يو ػػد تػػـ اسػػتبم ب ي
 ( د ي ة،وذلؾ  ف  رؿ فتبتع البتااة ل  يتدلة التتلية:( د ي ة،وذلؾ  ف  رؿ فتبتع البتااة ل  يتدلة التتلية:60يتف ز ف اال تبتر اوال )يتف ز ف اال تبتر اوال )

 
 ز ف ف تبة الطتلبة األول + ز ف ف تبة الطتلبة األ يرةز ف ف تبة الطتلبة األول + ز ف ف تبة الطتلبة األ يرةز ف ف تبة اال تبتر=        ز ف ف تبة اال تبتر=        
                                                   2 

 * تصحيح االختبار:
تـ تااي  ا تبتر التكيير القت د  ف  بؿ البتااػة، و ػد رءطػت ليػؿ ه ػرة در ػة بايػث تيػوف تـ تااي  ا تبتر التكيير القت د  ف  بؿ البتااػة، و ػد رءطػت ليػؿ ه ػرة در ػة بايػث تيػوف  

( در ػػػة، وردقػػػ  در ػػػة ه )اػػػكر(، اػػػـ رءيػػػدت ء  يػػػة ( در ػػػة، وردقػػػ  در ػػػة ه )اػػػكر(، اػػػـ رءيػػػدت ء  يػػػة 97رء ػػػ  در ػػػة تااػػػؿ ء يهػػػت الطتلبػػػة)رء ػػػ  در ػػػة تااػػػؿ ء يهػػػت الطتلبػػػة)
تقتزليػًت، وراػدت الػدر تت تقتزليػًت، وراػدت الػدر تت   التااي   رة اتقية ل تأيد  ف د ػة التاػاي ، اػـ رتبػت األوراؽ ترتيبػتً التااي   رة اتقية ل تأيد  ف د ػة التاػاي ، اػـ رتبػت األوراؽ ترتيبػتً 

هػػػ   ػػػداوؿ  تاػػػة لتا ي هػػػت، و ػػػد ت ػػػت ء  يػػػة التاػػػاي  بواسػػػطة  كتػػػتح  ا ػػػب رءدتػػػم البتااػػػة هػػػ   ػػػداوؿ  تاػػػة لتا ي هػػػت، و ػػػد ت ػػػت ء  يػػػة التاػػػاي  بواسػػػطة  كتػػػتح  ا ػػػب رءدتػػػم البتااػػػة 
 (ل(ل10 اياًت لهذا ال رض وهو  رهؽ ه  ال راؽ،   اؽ ر ـ ) اياًت لهذا ال رض وهو  رهؽ ه  ال راؽ،   اؽ ر ـ )
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           Internal Consistency Validityثانيا : صدق االتساق الداخمي : ثانيا : صدق االتساق الداخمي : 
تت يؿ سؤاؿ  ف األسئ ة ودر ة البيػد الػذي تقت ػ  فليػم، رو بػيف تت يؿ سؤاؿ  ف األسئ ة ودر ة البيػد الػذي تقت ػ  فليػم، رو بػيف  وة االرتبتط بيف در  وة االرتبتط بيف در   : ": "وي اد بموي اد بم

در تت األبيػتد ودر ػة اال تبػتر الي ػ  بػيف در ػتت يػؿ سػؤاؿ  ػف األسػئ ة، ودر ػة اال تبػتر الي ػ " در تت األبيػتد ودر ػة اال تبػتر الي ػ  بػيف در ػتت يػؿ سػؤاؿ  ػف األسػئ ة، ودر ػة اال تبػتر الي ػ " 
 (ل(ل110: : 2003  )األغت واألستتذ ،)األغت واألستتذ ،

و ػػػػد  ػػػػرب التا ػػػػؽ  ػػػػف اػػػػدؽ االتسػػػػتؽ الػػػػدا    لر تبػػػػتر بتطبيػػػػؽ اال تبػػػػتر ء ػػػػ  ءيقػػػػة و ػػػػد  ػػػػرب التا ػػػػؽ  ػػػػف اػػػػدؽ االتسػػػػتؽ الػػػػدا    لر تبػػػػتر بتطبيػػػػؽ اال تبػػػػتر ء ػػػػ  ءيقػػػػة       
،  ػػػف  ػػػترج رهػػػراد ءيقػػػة الدراسػػػة، وتػػػـ اسػػػتب  يت ػػػؿ ارتبػػػتط ،  ػػػف  ػػػترج رهػػػراد ءيقػػػة الدراسػػػة، وتػػػـ اسػػػتب  يت ػػػؿ ارتبػػػتط ة ة ( طتلبػػػ( طتلبػػػ34ءية  يوقػػػة  ػػػف )ءية  يوقػػػة  ػػػف )اسػػػتطراسػػػتطر

اال تبػػتر والدر ػػة الي يػػة لر تبػػتر الػػذي تقت ػػ  فليػػم وذلػػؾ اال تبػػتر والدر ػػة الي يػػة لر تبػػتر الػػذي تقت ػػ  فليػػم وذلػػؾ   ربيػػتدربيػػتد ػػف  ػػف   بيػػدبيػػدبيرسػػوف بػػيف در ػػتت يػػؿ بيرسػػوف بػػيف در ػػتت يػػؿ 
 ( وال داوؿ التتلية توض  ذلؾ:( وال داوؿ التتلية توض  ذلؾ:SPSS بتست داـ البرقت ج اإلااتئ   )بتست داـ البرقت ج اإلااتئ   )

 (9-4 دوؿ )
 بتط ليؿ بيد ال تبتر التكيير القت د  دوؿ  يت رت االرت

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط بيرسون البعد
 0.01دالة ءقد  0.648 التنبؤ

 0.01دالة ءقد  0.776 االستنباط

 0.01دالة ءقد  0.617 التفسير

 0.01دالة ءقد  0.515 المناقشات تقييم

 0.01دالة ءقد  0.490 االستنتاج

 0.349( = ( = 0.05( وءقد  ستوب داللة )( وءقد  ستوب داللة )32ءقد در ة ارية )ءقد در ة ارية )    ل دوليةل دوليةر ار ا                            

 0.449( = ( = 0.05( وعند مستوى داللة )( وعند مستوى داللة )32ر الجدولية عند درجة حرية )ر الجدولية عند درجة حرية )                                

 Reliabilityاالختبار: االختبار:   ثباتثبات
وال  اػػود بابػػتت اال تبػػتر " رف ييطػػ  اال تبػػتر قتػػتئج  ت تربػػة فذا  ػػت رءيػػد تطبي ػػم ء ػػ  وال  اػػود بابػػتت اال تبػػتر " رف ييطػػ  اال تبػػتر قتػػتئج  ت تربػػة فذا  ػػت رءيػػد تطبي ػػم ء ػػ    

( ، ور ػرت البتااػة  طػوات التأيػد ( ، ور ػرت البتااػة  طػوات التأيػد 288: :   1999ايف، وتات قكس الظروؼ " )ءبػدا ،ايف، وتات قكس الظروؼ " )ءبػدا ،قكس ال كاو قكس ال كاو 
بطػػري تيف وه ػػت  يت ػػؿ رلكػػت بطػػري تيف وه ػػت  يت ػػؿ رلكػػت رهػػراد الييقػػة االسػػتطرءية رهػػراد الييقػػة االسػػتطرءية  ػػف ابػػتت اال تبػػتر وذلػػؾ بيػػد تطبي هػػت ء ػػ   ػػف ابػػتت اال تبػػتر وذلػػؾ بيػػد تطبي هػػت ء ػػ  

   للففريتهترد سو ريتهترد سو   -يودريودرطري ة طري ة   يروقبتخ ويروقبتخ و
 طريقة ألفا كرونباخ:طريقة ألفا كرونباخ:

، وذلػؾ إلي ػتد ، وذلػؾ إلي ػتد وهػ  طري ػة رلكػت يروقبػتخوهػ  طري ػة رلكػت يروقبػتخ  طري ة  ػف طػرؽ اسػتب الابػتتطري ة  ػف طػرؽ اسػتب الابػتت  ةةالبتااالبتاا  تتاست د است د  
ويػذلؾ ويػذلؾ    تبػتر، تبػتر،االاال  ربيػتدربيػتد ػف  ػف   بيػدبيػد، ايث اا ت ء    ي ة  يت ؿ رلكت ليؿ ، ايث اا ت ء    ي ة  يت ؿ رلكت ليؿ اال تبتراال تبتر يت ؿ ابتت  يت ؿ ابتت 

 ( يوض  ذلؾ:( يوض  ذلؾ:  10-4ييؿ وال دوؿ )ييؿ وال دوؿ )   تبتر تبترلرلر
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 ( 10-4لجدول )ا
 ككل ختباروكذلك لال ختبار اال أبعادمن  بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ د الفقراتعد المجال

 0.765 15 التنبؤ

 0.868 15 االستنباط

 0.825 24 التفسير

 0.874 15 المناقشات تقييم

 0.928 28 االستنتاج

 0.611 97 الدرجة الكمية لالختبار

 
ت تػع ت تػع يي  اال تبتراال تبتروهذا يدؿ ء   رف وهذا يدؿ ء   رف   ،،((0.611رف  يت ؿ الابتت الي   )رف  يت ؿ الابتت الي   )  الستبؽالستبؽيتض   ف ال دوؿ يتض   ف ال دوؿ 

 فل  تطبي هت ء   ءيقة الدراسةلفل  تطبي هت ء   ءيقة الدراسةل  ةةتلية  ف الابتت تط ئف البتااتلية  ف الابتت تط ئف البتاابدر ة ءبدر ة ء
 Richardson and Kuder: :   21  ننريتشارد سوريتشارد سو  -كودركودرطريقة طريقة ثانيا : ثانيا : 

، وذلػػػؾ إلي ػػػتد  يت ػػػؿ ابػػػتت ، وذلػػػؾ إلي ػػػتد  يت ػػػؿ ابػػػتت    ػػػف طػػػرؽ اسػػػتب الابػػػتت ػػػف طػػػرؽ اسػػػتب الابػػػتت  ر ػػػربر ػػػربطري ػػػة طري ػػػة   ةةالبتااػػػالبتااػػػ  تتاسػػػت د اسػػػت د 
 تبػػتر ييػػؿ  تبػػتر ييػػؿ لرلر  ل در ػػة الي يػػةل در ػػة الي يػػة  21يػػودر ريتهػػترد سػػوفيػػودر ريتهػػترد سػػوفء ػػ   ي ػػة  يت ػػؿ ء ػػ   ي ػػة  يت ػػؿ   تت، ايػػث ااػػ ، ايػػث ااػػ  تبػػتر  تبػػتر االاال

 : :   ( يوض  ذلؾ( يوض  ذلؾ  11-4وال دوؿ )وال دوؿ )طب ًت ل  يتدلة التتلية : طب ًت ل  يتدلة التتلية : 
 

 = 1   - 12ر 
  ( م – ك م )

ك 1ع  

 
حيـــــــث أن :  م  :  المتوســـــــط الحســـــــابي لمدرجـــــــة الكميـــــــة             ك  : عـــــــدد الفقـــــــرات             حيـــــــث أن :  م  :  المتوســـــــط الحســـــــابي لمدرجـــــــة الكميـــــــة             ك  : عـــــــدد الفقـــــــرات             

 :  التباين:  التباين  22عع
 (11-4الجدول )

 21 نودر ريتشارد سوعدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل ك
12 نمعامل كودر ريتشارد شو م 1ع ك   

 0.550 35.53 49.41 97 ال   وع

 
( وهػ  ( وهػ  0.550لر تبػتر ييػؿ يتقػت )لر تبػتر ييػؿ يتقػت )  21  ففيتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف  يت ػؿ يػودر ريتهػترد هػو يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف  يت ػؿ يػودر ريتهػترد هػو 

  ي ة ءتلية تط ئف البتااة فل  تطبيؽ اال تبتر ء   ءيقة الدراسةل  ي ة ءتلية تط ئف البتااة فل  تطبيؽ اال تبتر ء   ءيقة الدراسةل 
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 الصورة النيائية لالختبار:الصورة النيائية لالختبار:
وبيػػػد تأيػػػد البتااػػػة  ػػػف اػػػدؽ و ابػػػتت ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد، وهػػػ  ضػػػوج آراج ال اي ػػػيف وبيػػػد تأيػػػد البتااػػػة  ػػػف اػػػدؽ و ابػػػتت ا تبػػػتر التكييػػػر القت ػػػد، وهػػػ  ضػػػوج آراج ال اي ػػػيف 

( ه ػػػرة  وزءػػػة ء ػػػ   هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد ( ه ػػػرة  وزءػػػة ء ػػػ   هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد 97راػػػب  اال تبػػػتر هػػػ  اػػػورتم القهتئيػػػة يتيػػػوف  ػػػف )راػػػب  اال تبػػػتر هػػػ  اػػػورتم القهتئيػػػة يتيػػػوف  ػػػف )
 ((6ال  سل اقظر   اؽ ر ـ )ال  سل اقظر   اؽ ر ـ )

 ثانيا : مقياس االتجاه نحو الجغرافيا:

اث ال  راهيػت بهػدؼ اسػت دا م هػ  التيػرؼ ء ػ  ات تهػتت اث ال  راهيػت بهػدؼ اسػت دا م هػ  التيػرؼ ء ػ  ات تهػتت رءدت البتااة   يتس االت تا قاو  برءدت البتااة   يتس االت تا قاو  ب
( ( 30الطتلبتت قاو  باث ال  راهيت،  بؿ وبيد تطبيؽ ال تدة اإلارائية، و د اهت ؿ ال  يػتس ء ػ )الطتلبتت قاو  باث ال  راهيت،  بؿ وبيد تطبيؽ ال تدة اإلارائية، و د اهت ؿ ال  يػتس ء ػ )

ه رة ت يس رربيػة ربيػتد هػ  االت ػتا قاػو: طبييػة  ػتدة ال  راهيػت،  ي ػة  ػتدة ال  راهيػت، تي ػـ  ػتدة ه رة ت يس رربيػة ربيػتد هػ  االت ػتا قاػو: طبييػة  ػتدة ال  راهيػت،  ي ػة  ػتدة ال  راهيػت، تي ػـ  ػتدة 
 ل  راهيتلل  راهيتلال  راهيت، االست تتع ب تدة اال  راهيت، االست تتع ب تدة ا

 إعداد مقياس :إعداد مقياس :

بيػػد االطػػرع ء ػػ  األدب التربػػوي والدراسػػتت السػػتب ة ال تي  ػػة بتلدراسػػة واسػػتطرع رري بيػػد االطػػرع ء ػػ  األدب التربػػوي والدراسػػتت السػػتب ة ال تي  ػػة بتلدراسػػة واسػػتطرع رري 
  تت ت ػػ ت ػػال  تاػػيف هػػ  ال قػػتهج، وطػػرؽ التػػدريس، و  تاػػيف هػػ  ء ػػـ الػػقكس التربػػوي ال  تاػػيف هػػ  ال قػػتهج، وطػػرؽ التػػدريس، و  تاػػيف هػػ  ء ػػـ الػػقكس التربػػوي ءيقػػة  ػػف ءيقػػة  ػػف 

 وهؽ ال طوات اآلتية:وهؽ ال طوات اآلتية:    يتس  يتسببقتج الببقتج ال  ةةالبتااالبتاا

 االت تا قاو ال  راهيتلاالت تا قاو ال  راهيتل  تاديد الهدؼ  ف ال  يتس وهو  يتستاديد الهدؼ  ف ال  يتس وهو  يتس    -

باػػػورة واضػػػاة وسػػػ ي ة بايػػػث ت طػػػ  األبيػػػتد األربيػػػة، ورف تيػػػوف  اػػػددة باػػػورة واضػػػاة وسػػػ ي ة بايػػػث ت طػػػ  األبيػػػتد األربيػػػة، ورف تيػػػوف  اػػػددة   اػػػيتغة الك ػػػراتاػػػيتغة الك ػػػرات -
 وواضاة و تلية  ف ال  وض لتقتسب رهراد الييقةل وواضاة و تلية  ف ال  وض لتقتسب رهراد الييقةل 

 لل( ه رة ( ه رة 30ه  اورتم األولية والت  ه  ت )ه  اورتم األولية والت  ه  ت )    يتس  يتسفءداد الفءداد ال -
اػيف هػ  ال قػتهج، وطػرؽ اػيف هػ  ال قػتهج، وطػرؽ ال  تال  ت ػف  ػف      وءة   وءةء   ء       يتس االت تا قاو  تدة ال  راهيت  يتس االت تا قاو  تدة ال  راهيتءرض ءرض    -

 ( يبيف رءضتج ل قة التاييـل( يبيف رءضتج ل قة التاييـل  3وال  اؽ ر ـ )وال  اؽ ر ـ )  التدريس، وال  تايف ه  ء ـ القكس التربويالتدريس، وال  تايف ه  ء ـ القكس التربوي

     يتسل  يتسله رات  ف اله رات  ف ال  تيديؿتيديؿف تـ ف تـ ييبيد ف راج التيديرت الت  روا  بهت ال اي بيد ف راج التيديرت الت  روا  بهت ال اي  -
( ه ػرة  وزءػة، ( ه ػرة  وزءػة، 30بيػد اػيتغتهت )بيػد اػيتغتهت )    يػتس  يػتسايتغة بيض الك رات و د ب   ءدد ه ػرات الايتغة بيض الك رات و د ب   ءدد ه ػرات ال   ف  تقب ف  تقب

 واهػؽ،  اتيػد، غيػر  واهػؽ،  اتيػد، غيػر   ،،بهػدةبهػدة  واهػؽواهػؽ  ) )   يث رءط  ليؿ ه ػرة وزف  ػدرج وهػؽ سػ ـ  تػدرج   تسػ يث رءط  ليؿ ه ػرة وزف  ػدرج وهػؽ سػ ـ  تػدرج   تسػ اا
ات تهػتت الطػرب ات تهػتت الطػرب ل يرهػة ل يرهػة   ((1، ، 2، ، 3، ، 4، ، 5( وتأ ػذ الػدر تت التتليػة )( وتأ ػذ الػدر تت التتليػة ) واهؽ، غير  واهػؽ بهػدة  واهؽ، غير  واهػؽ بهػدة 

 بيد التاييـلبيد التاييـله  اورتم ه  اورتم   ال  يتسال  يتس( يبيف ( يبيف   5وال  اؽ ر ـ ) وال  اؽ ر ـ ) قاو  تدة ال  راهيت قاو  تدة ال  راهيت 

( طتلبػػة  ػػف طتلبػػتت الاػػؼ الاػػتق  ( طتلبػػة  ػػف طتلبػػتت الاػػؼ الاػػتق  34قػػة اسػػتطرءية  يوقػػة  ػػف )قػػة اسػػتطرءية  يوقػػة  ػػف )ت ريػػب ال  يػػتس ء ػػ  ءيت ريػػب ال  يػػتس ء ػػ  ءي  -
 ءهر، وهذا الييقة تـ ا تيترهت  ف   ت ع الدراسةلءهر، وهذا الييقة تـ ا تيترهت  ف   ت ع الدراسةل
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بيد است تبة ط بة الييقة االستطرءية ء   ه رات ال  يتس ، ض ف س ـ  تػدرج "رواهػؽ بهػدة، بيد است تبة ط بة الييقة االستطرءية ء   ه رات ال  يتس ، ض ف س ـ  تػدرج "رواهػؽ بهػدة،   -
" ء ػػ  " ء ػػ    1، ،   2،،  3، ،   4، ،   5رواهػػؽ،  اتيػػد، غيػػر  واهػػؽ، غيػػر  واهػػؽ بهػػدة " ر ػػذت الػػدر تت " رواهػػؽ،  اتيػػد، غيػػر  واهػػؽ، غيػػر  واهػػؽ بهػػدة " ر ػػذت الػػدر تت " 

 ( التتل :( التتل :12-4الترتيب ل ك رات ال و بة، والييس ل ك رات الستلبة، اسب ال دوؿ ر ـ )الترتيب ل ك رات ال و بة، والييس ل ك رات الستلبة، اسب ال دوؿ ر ـ )

 (12-4جدول رقم)
 توزيع الدرجات التي تعط  لالستجابات عم  فقرات المقياس

غير موافق  غير موافق ال أدري أوافق أوافق بشدة 
 بشدة 

 1 2 3 4 5 الفقرة ذات االتجاه الموجب

 5 4 3 2 1 ات االتجاه السمبيالفقرة ذ

 

 ت ت البتااػة بتاديػد الػز ف ال قتسػب لم تبػة ء ػ  ه ػرات ال  يػتس ءػف طريػؽ في ػتد  توسػط  ت ت البتااػة بتاديػد الػز ف ال قتسػب لم تبػة ء ػ  ه ػرات ال  يػتس ءػف طريػؽ في ػتد  توسػط   -
الو ػػػت الػػػذي اسػػػت ر تم روؿ طتلبػػػة وآ ػػػر طتلبػػػة، ايػػػث تواػػػ ت البتااػػػة فلػػػ  رف الػػػز ف ال رئػػػـ الو ػػػت الػػػذي اسػػػت ر تم روؿ طتلبػػػة وآ ػػػر طتلبػػػة، ايػػػث تواػػػ ت البتااػػػة فلػػػ  رف الػػػز ف ال رئػػػـ 

 ( د ي ةل( د ي ةل30لم تبة ءف ه رات ال  يتس هو)لم تبة ءف ه رات ال  يتس هو)

 المقياس:صدق 

ير بسيط هو " رف ي يس اال تبتر  ت وضع ل يتسم، ري ي يس هير  الوظيكة والادؽ بتيب
 1998: 336)الت  يكترض رف ي يسهت " ) ربو قتهية، 

 أوال : صدق المحكمين:

وتػػـ تا يػػؽ هػػذا القػػوع  ػػف الاػػدؽ  ػػف  ػػرؿ اإل ػػراجات التػػ  اتبيتهػػت البتااػػة هػػ  تاػػ يـ وتػػـ تا يػػؽ هػػذا القػػوع  ػػف الاػػدؽ  ػػف  ػػرؿ اإل ػػراجات التػػ  اتبيتهػػت البتااػػة هػػ  تاػػ يـ 
ءػػػداد  كرداتػػػم، و ػػػدب اػػػاة الاػػيتغة ال ءػػػداد  كرداتػػػم، و ػػػدب اػػػاة الاػػيتغة الال  يػػتس، وا    ويػػػة، و قتسػػػبتهت ل سػػػتوب الطتلبػػػتت، وتػػػـ   ويػػػة، و قتسػػػبتهت ل سػػػتوب الطتلبػػػتت، وتػػػـ ال  يػػتس، وا 

ال اي ػيف ال ت ااػيف ال اي ػيف ال ت ااػيف   األوليػة ء ػ     وءػة  ػفاألوليػة ء ػ     وءػة  ػف  هػ  اػورتمهػ  اػورتم  ال  يػتسال  يػتسيػرض يػرض التأيد  ف ذلؾ بالتأيد  ف ذلؾ ب
ه  ال  راهيت والتربية، و ف  ي    و ي  تت   راهية الاؼ الاتق  ءهر، واهت  ت ء ػ  بيػض ه  ال  راهيت والتربية، و ف  ي    و ي  تت   راهية الاؼ الاتق  ءهر، واهت  ت ء ػ  بيػض 

آرائهػػـ و راظػػتتهـ اػػػوؿ آرائهػػـ و راظػػتتهـ اػػػوؿ   ، ايػػث  ػػت وا ب بػػػداج، ايػػث  ػػت وا ب بػػػداجال ػػو هيف وال بػػراج هػػػ  ال قػػتهج وطػػرؽ التػػػدريسال ػػو هيف وال بػػراج هػػػ  ال قػػتهج وطػػرؽ التػػػدريس
، ويػذلؾ وضػوح اػيتغتتهت ال  ويػة، وهػ  ، ويػذلؾ وضػوح اػيتغتتهت ال  ويػة، وهػ    يػتس  يػتس، و ػدب اقت ػتج الك ػرات ل ، و ػدب اقت ػتج الك ػرات ل   يػتس  يػتس قتسبة ه ػرات ال قتسبة ه ػرات ال

وتيػػديؿ بيضػػهت اآل ػػر لياػػب  ءػػدد ه ػػرات وتيػػديؿ بيضػػهت اآل ػػر لياػػب  ءػػدد ه ػػرات   ،،بيػػض الك ػػراتبيػػض الك ػػرات  فءػػتدة اػػيتغةفءػػتدة اػػيتغةضػػوج ت ػػؾ اآلراج تػػـ ضػػوج ت ػػؾ اآلراج تػػـ 
 ( يوض  ذلؾل( يوض  ذلؾل5و  اؽ ر ـ )و  اؽ ر ـ )  ( ه رة( ه رة30))
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 ثانيا : صدق االتساق الداخمي:ثانيا : صدق االتساق الداخمي:

ء ػ  ءيقػة اسػتطرءية ء ػ  ءيقػة اسػتطرءية   ال  يػتسال  يػتسبتطبيػؽ بتطبيػؽ   ل   يػتسل   يػتس ؽ  ف ادؽ االتستؽ الػدا     ؽ  ف ادؽ االتستؽ الػدا     رب التا رب التا
،  ػف  ػػترج رهػػراد ءيقػػة الدراسػة، وتػػـ اسػػتب  يت ػؿ ارتبػػتط بيرسػػوف بػػيف ،  ػف  ػػترج رهػػراد ءيقػػة الدراسػة، وتػػـ اسػػتب  يت ػؿ ارتبػػتط بيرسػػوف بػػيف طتلبػػةطتلبػػة( ( 34 يوقػة  ػػف ) يوقػة  ػػف )

( ( SPSSبتسػػػت داـ البرقػػػت ج اإلااػػػتئ )بتسػػػت داـ البرقػػػت ج اإلااػػػتئ )  ل   يػػػتسل   يػػػتسوالدر ػػػة الي يػػػة والدر ػػػة الي يػػػة     يػػػتس  يػػػتسيػػػؿ ه ػػػرة  ػػػف ه ػػػرات اليػػػؿ ه ػػػرة  ػػػف ه ػػػرات ال
 وض  ذلؾ:وض  ذلؾ:ييوال دوؿ التتل  وال دوؿ التتل  

 ( 13-4الجدول )
 مع الدرجة الكمية مقياسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات ال

 مستو  الداللة معامل االرتباط الفقرة م.

 0.01دالة ءقد  0.637 ال  راهيت  تدة   تية وت ذب االقتبتا  ل1

 0.01دالة ءقد  0.721 رهير بأف  تدة ال  راهيت سريية القسيتف  ل2

 0.01دالة ءقد  0.474 ت  ضيية ل و ت وال هدرهير بأف تي ـ  تدة ال  راهي  ل3

 0.01دالة ءقد  0.731 رهضؿ ااص ال  راهيت ءف بت   ال واد األ رب  ل4

 0.05دالة ءقد  0.368 تهيرق   تدة ال  راهيت بتلتوهتف وءدـ التاديد  ل5

 0.01دالة ءقد  0.566 است تع بااة  تدة ال  راهيت ألقهت تيرهق  ء   بردي  ل6

 0.01دالة ءقد  0.556  ي  ة ل تدة ال  راهيت ه  ال ست بؿراب رف راب    ل7

 0.01دالة ءقد  0.537 ال  راهيت  تدة  تهة وايبة  ل8

 0.01دالة ءقد  0.718 ال  راهيت  تدة  ي ة وضرورية ألقهت تكيد ال  ت ع  ل9

 0.01دالة ءقد  0.649 تستءدق   تدة ال  راهيت ء   االبتيتر واتستع األهؽ  ل11

 0.01دالة ءقد  0.629 و هة قظري  تدة ضرورية و ديرة بتالهت تـ ال  راهيت  ف  ل11

 0.01دالة ءقد  0.642 ال  راهيت ليست  ه ة ه  ايتتقت اليو ية  ل12

 0.05دالة ءقد  0.415 الكرد وتي  م ييؼ يكير رتق   ال  راهيت تكيي  ل13

 0.01دالة ءقد  0.587 تطبؽ  تدة ال  راهيت ه  رقهطة الايتة اليو ية  ل14

 0.01دالة ءقد  0.486 ة ال  راهيت   تؿ  يد لريتهتؼ واالستطرع تد  ل15

ال  راهيت  ف و هة قظري ر ؿ  ي ة  ف ال واد الدراسية   ل16
 0.01دالة ءقد  0.580 األ رب
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 مستو  الداللة معامل االرتباط الفقرة م.

 0.01دالة ءقد  0.758 راب رف رق    هترات  ه   تدة ال  راهيت  ل17

رقت  هت ة وه وهة بتيتستب  ي و تت  ديدة ه   تدة   ل18
 0.01دالة ءقد  0.638 هيتال  را

 0.01دالة ءقد  0.623 رقت  هت ة الست داـ ال  راهيت  ترج ال درسة  ل19

 0.01دالة ءقد  0.433 تتسع رهيتري و ي و تت  ءقد دراسة  تدة ال  راهيت  ل21

 0.01دالة ءقد  0.500 ررغب ه  زيتدة ااص ال  راهيت ال درسية  ل21

 0.01دالة ءقد  0.539 ال  ديد ه   تدة ال  راهيت الت  قتي  هت  ل22

 0.01دالة ءقد  0.819 دراسة  تدة ال  راهيت ء ؿ   تع ا ت    ل23

 0.01دالة ءقد  0.810 رهير بتلسيتدة ءقد ت رتي ـ هيئت   ديدا  ه  ال  راهيت  ل24

ال ريتك  ب يرهة ال ي و تت ال  راهية ال  ررة بؿ است تع   ل25
 0.01دالة ءقد  0.628 ب ضتهة  ي و تت  ديدة

 0.05دالة ءقد  0.410 ير ه  اؿ وا بتت  ال  راهية ء  ية   تيةالتكي  ل26

 0.01دالة ءقد  0.700 رهير بتلسيتدة ءقد ت رتواؿ فل  اؿ وا بتت  ال  راهية  ل27

 0.05دالة ءقد  0.350- ال راب دراسة  وضوءتت ال  راهيت ه  و ت هراغ   ل28

ررغب ه  ال هترية ه  ال ستب تت ال  راهية الت  تقظ هت   ل29
 0.01دالة ءقد  0.463 درسةال 

رهضؿ االهتراؾ ه  الرارت ال يداقية ال  راهية بتل درسة ءف   ل31
 0.01دالة ءقد  0.480 االهتراؾ ه  ري رارت ر رب

 
 0.349( = ( = 0.05( وءقد  ستوب داللة )( وءقد  ستوب داللة )32ر ال دولية ءقد در ة ارية )ر ال دولية ءقد در ة ارية )    
 0.449( ( 0.01( وءقد  ستوب داللة )( وءقد  ستوب داللة )32ر ال دولية ءقد در ة ارية )ر ال دولية ءقد در ة ارية )  

وهػذا وهػذا ، ، ((0.05، ، 0.01يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف   يع الك رات دالة فااتئيًت ءقد  ستوب داللة )يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف   يع الك رات دالة فااتئيًت ءقد  ستوب داللة )
 ت تع بدر ة ءتلية  ف االتستؽ الدا   ل ت تع بدر ة ءتلية  ف االتستؽ الدا   ل يي  ال  يتسال  يتسيؤيد رف يؤيد رف 
 المقياس: المقياس:   ثباتثبات

رهػػػراد الييقػػػة رهػػػراد الييقػػػة ر ػػػرت البتااػػػة  طػػػوات التأيػػػد  ػػػف ابػػػتت ال  يػػػتس وذلػػػؾ بيػػػد تطبي هػػػت ء ػػػ  ر ػػػرت البتااػػػة  طػػػوات التأيػػػد  ػػػف ابػػػتت ال  يػػػتس وذلػػػؾ بيػػػد تطبي هػػػت ء ػػػ  
   لله ت الت زئة القاكية و يت ؿ رلكت يروقبتخه ت الت زئة القاكية و يت ؿ رلكت يروقبتخبطري تيف و بطري تيف و االستطرءية االستطرءية 
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 :: Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفيةطريقة التجزئة النصفية -11
بطري ػػة الت زئػػة القاػػكية بطري ػػة الت زئػػة القاػػكية     يػػتس  يػػتستػػـ اسػػت داـ در ػػتت الييقػػة االسػػتطرءية لاسػػتب ابػػتت التػػـ اسػػت داـ در ػػتت الييقػػة االسػػتطرءية لاسػػتب ابػػتت ال

ويػػذلؾ در ػػة القاػػؼ الاػػتق   ػػف ويػػذلؾ در ػػة القاػػؼ الاػػتق   ػػف     يػػتس  يػػتسالال  ربيػػتدربيػػتد ػػف  ػػف   بيػػدبيػػدايػػث ااتسػػبت در ػػة القاػػؼ األوؿ ليػػؿ ايػػث ااتسػػبت در ػػة القاػػؼ األوؿ ليػػؿ 
ذلػػػؾ باسػػػتب  يت ػػػؿ االرتبػػػتط بػػػيف القاػػػكيف اػػػـ  ػػػرب تيػػػديؿ الطػػػوؿ بتسػػػت داـ  يتدلػػػة ذلػػػؾ باسػػػتب  يت ػػػؿ االرتبػػػتط بػػػيف القاػػػكيف اػػػـ  ػػػرب تيػػػديؿ الطػػػوؿ بتسػػػت داـ  يتدلػػػة الػػػدر تت و الػػػدر تت و 

 ( يوض  ذلؾ:( يوض  ذلؾ:14-4وال دوؿ )وال دوؿ )   (Spearman-Brown Coefficient)سبير تف براوفسبير تف براوف
 ( 14-4الجدول )

ككل قبل التعديل  مقياسوكذلك ال مقياس،ال أبعادمن  بعديوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 
 عد التعديلومعامل الثبات ب

 عدد الفقرات البعد
االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.738 0.585 8 البعد األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة الجغرافيا

 0.484 0.320 8 البعد الثاني: اتجاه الطالبات نحو قيمة مادة الجغرافيا

 0.567 0.396 6 لجغرافياالبعد الثالث: اتجاه الطالبات نحو تعمم مادة ا

البعد الرابع: اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة 
 الجغرافيا

8 0.725 0.841 

 0.787 0.649 30 الدرجة الكمية لالتجاه

 
رف  يت ػػؿ الابػػػتت بطري ػػة الت زئػػة القاػػكية بيػػد التيػػديؿ   ييهػػػت رف  يت ػػؿ الابػػػتت بطري ػػة الت زئػػة القاػػكية بيػػد التيػػديؿ   ييهػػػت   يتضػػ   ػػف ال ػػدوؿ السػػتبؽيتضػػ   ػػف ال ػػدوؿ السػػتبؽسس

  ءتليةءتلية تع بدر ة  تع بدر ة يتيت  ال  يتسال  يتس( وهذا يدؿ ء   رف ( وهذا يدؿ ء   رف 0.787رف  يت ؿ الابتت الي   )رف  يت ؿ الابتت الي   )و و   ((0.484هوؽ)هوؽ)
 فل  تطبي هت ء   ءيقة الدراسةلفل  تطبي هت ء   ءيقة الدراسةل  ةة ف الابتت تط ئف البتاا ف الابتت تط ئف البتاا

 طريقة ألفا كرونباخ:طريقة ألفا كرونباخ: -11
، وذلػؾ إلي ػتد ، وذلػؾ إلي ػتد وه  طري ة رلكػت يروقبػتخوه  طري ة رلكػت يروقبػتخ  طري ة ر رب  ف طرؽ استب الابتتطري ة ر رب  ف طرؽ استب الابتت  ةةالبتااالبتاا  تتاست د است د 

ويػذلؾ ويػذلؾ   ربيػتد ال  يػتس،ربيػتد ال  يػتس، ػف  ػف   يػديػدبب، ايث اا ت ء    ي ة  يت ػؿ رلكػت ليػؿ ، ايث اا ت ء    ي ة  يت ػؿ رلكػت ليػؿ   يتس  يتس يت ؿ ابتت ال يت ؿ ابتت ال
 ( يوض  ذلؾ:( يوض  ذلؾ:  4-15ييؿ وال دوؿ )ييؿ وال دوؿ )    يتس  يتسل ل 
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 ( 15-4جدول )
 ككل مقياسوكذلك لم من أبعاد المقياس  بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.730 8 البعد األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة الجغرافيا

 0.537 8 عد الثاني: اتجاه الطالبات نحو قيمة مادة الجغرافياالب

 0.690 6 البعد الثالث: اتجاه الطالبات نحو تعمم مادة الجغرافيا

 0.867 8 البعد الرابع: اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة الجغرافيا

 0.877 30 الدرجة الكمية لالتجاه

 
 يت ػؿ الابػتت  يت ػؿ الابػتت ( ورف ( ورف 0.537لكت يروقبتخ   ييهػت هػوؽ )لكت يروقبتخ   ييهػت هػوؽ ) يت رت ر يت رت ررف رف   الستبؽالستبؽيتض   ف ال دوؿ يتض   ف ال دوؿ 

فلػ  فلػ    ةةت تػع بدر ػة ءتليػة  ػف الابػتت تط ػئف البتااػت تػع بدر ػة ءتليػة  ػف الابػتت تط ػئف البتااػيي  ال  يػتسال  يػتس( وهذا يػدؿ ء ػ  رف ( وهذا يػدؿ ء ػ  رف 0.877الي   )الي   )
 تطبي هت ء   ءيقة الدراسةلتطبي هت ء   ءيقة الدراسةل

 إجراءات الدراسة:إجراءات الدراسة:

 اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة الخطوات اآلتية:اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة الخطوات اآلتية:

يػػػػة واأل قبيػػػػة واإلطػػػػرع ء يهػػػػت لرسػػػػتكتدة  قهػػػػت هػػػػ  يػػػػة واأل قبيػػػػة واإلطػػػػرع ء يهػػػػت لرسػػػػتكتدة  قهػػػػت هػػػػ    ػػػػع اليديػػػػد  ػػػػف الدراسػػػػتت السػػػػتب ة اليرب  ػػػػع اليديػػػػد  ػػػػف الدراسػػػػتت السػػػػتب ة اليرب -
 الدراسةلالدراسةل

 فءداد اإلطتر القظري الذي يتي ؽ ب وضوع الدراسةلفءداد اإلطتر القظري الذي يتي ؽ ب وضوع الدراسةل -

تا يؿ الوادة ال ت سة " ال  راهيت السيتاية "  ف ال  رر الدراس  ل تدة ال  راهيت ل اؼ الاتق  تا يؿ الوادة ال ت سة " ال  راهيت السيتاية "  ف ال  رر الدراس  ل تدة ال  راهيت ل اؼ الاتق   -
 ءهر ه  ضوج  هترات التكيير القت دلءهر ه  ضوج  هترات التكيير القت دل

 ر القت د ال  ترح تض يقهت ه   اتوب الوادةلر القت د ال  ترح تض يقهت ه   اتوب الوادةلفءداد  تئ ة ببيض  هترات التكييفءداد  تئ ة ببيض  هترات التكيي -

 ءرض ال تئ ة ء      وءة  ف ال اي يفلءرض ال تئ ة ء      وءة  ف ال اي يفل -

 فءداد ال تدة اإلارائية ه  ضوج  هترات التكيير القت دلفءداد ال تدة اإلارائية ه  ضوج  هترات التكيير القت دل -

 فءداد  تئ ة  هترات التكيير القت دلفءداد  تئ ة  هترات التكيير القت دل -

 فءداد ا تبتر التكيير القت دلفءداد ا تبتر التكيير القت دل -
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   سـ فل  رربية ربيتدل  سـ فل  رربية ربيتدل( ه رة و ( ه رة و 30فءداد   يتس االت تا قاو ال  راهيت والذي اهت ؿ ء   )فءداد   يتس االت تا قاو ال  راهيت والذي اهت ؿ ء   ) -

 ءرض ردوات الدراسة ء      وءة  ف ال اي يفلءرض ردوات الدراسة ء      وءة  ف ال اي يفل -

ت ػػدـ البتااػػة بط ػػب رسػػ   فلػػ  وزارة التربيػػة والتي ػػيـ ب ػػزة ل سػػ تح بتطبيػػؽ ردوات الدراسػػة هػػ  ت ػػدـ البتااػػة بط ػػب رسػػ   فلػػ  وزارة التربيػػة والتي ػػيـ ب ػػزة ل سػػ تح بتطبيػػؽ ردوات الدراسػػة هػػ   -
و ػد و ػد     2010//2//25 درسة ءي بوف الاتقوية بقتت ه   قط ة ال ػرارة ب ديقػة  ػتف يػوقس، بتػتريخ  درسة ءي بوف الاتقوية بقتت ه   قط ة ال ػرارة ب ديقػة  ػتف يػوقس، بتػتريخ 

 (ل(ل11)  اؽ ر ـ :)  اؽ ر ـ :  2010/ / 3//1ه  تتريخ ه  تتريخ تـ الااوؿ ء   ال واه ة تـ الااوؿ ء   ال واه ة 

 بؿ ف راج الت ربة  ت ت البتااة براد رء تر الطتلبتت ءيقة الدراسة  ف السػ رت ال درسػية،  بؿ ف راج الت ربة  ت ت البتااة براد رء تر الطتلبتت ءيقة الدراسة  ف السػ رت ال درسػية،  -
ويذلؾ راد در تت التاايؿ ه  ال  راهيت، والتاايؿ اليتـ ه  قهتية الكاػؿ الدراسػ  األوؿ ويذلؾ راد در تت التاايؿ ه  ال  راهيت، والتاايؿ اليتـ ه  قهتية الكاػؿ الدراسػ  األوؿ 

 لل    2010/ / 2009ل يتـ الدراس  ل يتـ الدراس  

تأايرهػػػت ء ػػػ  الت ربػػػة  اػػػؿ  ت يػػػر الي ػػػر،  ت يػػػر التااػػػيؿ تأايرهػػػت ء ػػػ  الت ربػػػة  اػػػؿ  ت يػػػر الي ػػػر،  ت يػػػر التااػػػيؿ ضػػػبط بيػػػض ال ت يػػػرات ال تو ػػػع ضػػػبط بيػػػض ال ت يػػػرات ال تو ػػػع  -
الستبؽ ه  ال  راهيت، ضبط  ت ير التاايؿ اليتـ، ا تبتر التكيير القت د ال ب  ،ا تبػتر   يػتس الستبؽ ه  ال  راهيت، ضبط  ت ير التاايؿ اليتـ، ا تبتر التكيير القت د ال ب  ،ا تبػتر   يػتس 

 االت تا ال ب  لاالت تا ال ب  ل

تطبيػػػػؽ )ا تبػػػػتر التكييػػػػر القت ػػػػد،   يػػػػتس االت ػػػػتا( ال ب ػػػػ  ء ػػػػ  طتلبػػػػتت الييقتػػػػيف الت ريبيػػػػة تطبيػػػػؽ )ا تبػػػػتر التكييػػػػر القت ػػػػد،   يػػػػتس االت ػػػػتا( ال ب ػػػػ  ء ػػػػ  طتلبػػػػتت الييقتػػػػيف الت ريبيػػػػة  -
تيتهؤه ػػت هػػ  التااػػيؿ واالت ػػتا  بػػؿ تقكيػػذ الت ربػػة، و ػػد  ت ػػت البتااػػة تيتهؤه ػػت هػػ  التااػػيؿ واالت ػػتا  بػػؿ تقكيػػذ الت ربػػة، و ػػد  ت ػػت البتااػػة   والضػػتبطة، ل تأيػػد  ػػفوالضػػتبطة، ل تأيػػد  ػػف

 بقكسهت بتااي  األوراؽ وراد القتتئجلبقكسهت بتااي  األوراؽ وراد القتتئجل

البدج ه  تقكيذ ال تدة اإلارائية، وذلؾ بتدريس طتلبتت ال   وءة الت ريبية  ػف  بػؿ  ي ػـ ال ػتدة البدج ه  تقكيذ ال تدة اإلارائية، وذلؾ بتدريس طتلبتت ال   وءة الت ريبية  ػف  بػؿ  ي ػـ ال ػتدة  -
 الدروس ال يدةلالدروس ال يدةل  ــوباضور البتااة بتست داوباضور البتااة بتست دا

ت ػػد،   يػػتس االت ػػتا( البيػػدي ء ػػ  طتلبػػتت ال   ػػوءتيف الت ريبيػػة ت ػػد،   يػػتس االت ػػتا( البيػػدي ء ػػ  طتلبػػتت ال   ػػوءتيف الت ريبيػػة تطبيػػؽ )ا تبػػتر التكييػػر القتطبيػػؽ )ا تبػػتر التكييػػر الق -
والضػػػتبطة بيػػػد االقتهػػػتج  ػػػف تقكيػػػذ الت ربػػػة، وذلػػػؾ ل تيػػػرؼ ء ػػػ  راػػػر اليت ػػػؿ الت ريب )ال ػػػتدة والضػػػتبطة بيػػػد االقتهػػػتج  ػػػف تقكيػػػذ الت ربػػػة، وذلػػػؾ ل تيػػػرؼ ء ػػػ  راػػػر اليت ػػػؿ الت ريب )ال ػػػتدة 
االارائيػػة ال اػػراة ( هػػ  التااػػيؿ وتق يػػة االت ػػتا قاػػو ال  راهيػػت لػػدب طتلبػػتت ال   ػػوءتيف بيػػد االارائيػػة ال اػػراة ( هػػ  التااػػيؿ وتق يػػة االت ػػتا قاػػو ال  راهيػػت لػػدب طتلبػػتت ال   ػػوءتيف بيػػد 

 تقكيذ الدروس ال اراةلتقكيذ الدروس ال اراةل

قتػػتئج الدراسػػة فااػػتئيت وتكسػػيرهت، و ػػف اػػـ وضػػع التواػػيتت وال  تراػػتت هػػ  ضػػوج  ػػت قتػػتئج الدراسػػة فااػػتئيت وتكسػػيرهت، و ػػف اػػـ وضػػع التواػػيتت وال  تراػػتت هػػ  ضػػوج  ػػت تا يػػؿ تا يػػؿ  -
 رسكرت ءقم القتتئجلرسكرت ءقم القتتئجل
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 اإلااتئية التتلية:اإلااتئية التتلية:است داـ األستليب است داـ األستليب   ه  هذا الباثه  هذا الباث  تـتـ

  ا تبتر ا تبترT.test independent sample  لل 

 يت ؿ فيتت، إلي تد ا ـ التأايرل يت ؿ فيتت، إلي تد ا ـ التأايرل  

 ي تد ادؽ االتستؽ الدا    تـ است داـ  يت ؿ ارتبتط بيرسوف "ي تد ادؽ االتستؽ الدا    تـ است داـ  يت ؿ ارتبتط بيرسوف "إلإل    Pearson""  لل 

  ابتت تـ است داـ  يت ؿ ارتبتط سبير تف برواف ل ت زئة القاكية ال تستوية،ابتت تـ است داـ  يت ؿ ارتبتط سبير تف برواف ل ت زئة القاكية ال تستوية،الالإلي تد  يت ؿ إلي تد  يت ؿ  
و يتدلػػة و يتدلػػة ، ، و يت ػػؿ ارتبػػتط رلكػػت يروقبػػتخو يت ػػؿ ارتبػػتط رلكػػت يروقبػػتخ  و يتدلػػة  ت ػػتف ل ت زئػػة القاػػكية غيػػر ال تسػػتوية،و يتدلػػة  ت ػػتف ل ت زئػػة القاػػكية غيػػر ال تسػػتوية،

 ..التا يؿالتا يؿهوليست  لاستب ابتت هوليست  لاستب ابتت 
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 انفصم اخلامس
 نتــائج انذراسـت ومناقشتها

 
 األول وتفسيرها ومناقشتها السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج . 

 الثاني وتفسيرها ومناقشتها السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج . 

 الثالث وتفسيرها ومناقشتها السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج . 

 الدراسة وصياتت . 

 الدراسة مقترحات . 
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 الفصل الخامس
 نتــائج الدراسـة وتفسيرىا

يتقتوؿ هذا الكاؿ ال يتل تت اإلااتئية لقتتئج تطبيؽ ردوات الدراسة، وه  ال تدة اإلارائية يتقتوؿ هذا الكاؿ ال يتل تت اإلااتئية لقتتئج تطبيؽ ردوات الدراسة، وه  ال تدة اإلارائية 
لػ  وا تبتر  هترات التكيير القت د و  يتس االت تا قاو ال  راهيت، واإل تبة ء   تسػتؤالت الدراسػة، وا تبتر  هترات التكيير القت د و  يتس االت تا قاو ال  راهيت، واإل تبة ء   تسػتؤالت الدراسػة،  لػ  وا  وا 

 ػػدب تا ػػؽ اػػاة هػػروض الدراسػػة، و ػػد تػػـ تكسػػير القتػػتئج والتواػػيتت وال  تراػػتت هػػ  ضػػوج هػػذا  ػػدب تا ػػؽ اػػاة هػػروض الدراسػػة، و ػػد تػػـ تكسػػير القتػػتئج والتواػػيتت وال  تراػػتت هػػ  ضػػوج هػػذا 
 القتتئجلالقتتئجل

 نتائج السؤال األول: -
ما ميارات التفكير الناقد الواجب توافرىا في قص السؤاؿ األوؿ  ف رسئ ة الدراسة ء  : 

 الوحدة الدراسية المقترحة لد  طالبات الصف الثاني عشر؟
بة ء   هذا السؤاؿ  ت ت البتااة بتالطرع ء   األدب التربوي ال تي ؽ بتلتكيير ولم ت

القت د و هتراتم، وبيض الدراستت ذات االرتبتط، و د ررت اءت تد  هترات التكيير القت د التتلية 
 وه : 

ه   ػدرة الكػرد ء ػ  تاديػد االهتراضػتت التػ  تاػ   ياػؿ  هػي ة ه   ػدرة الكػرد ء ػ  تاديػد االهتراضػتت التػ  تاػ   ياػؿ  هػي ة ميارات التنبؤ باالفتراضات: ميارات التنبؤ باالفتراضات:   -
 و رري ه  ال ضية ال طرواةلو رري ه  ال ضية ال طرواةلرر
هػػ   ػػدرة الكػػرد الكيريػػة التػػ  يسػػت دـ هيهػػت  ػػت ي  يػػم  ػػف  يػػترؼ وبيتقػػتت هػػ   ػػدرة الكػػرد الكيريػػة التػػ  يسػػت دـ هيهػػت  ػػت ي  يػػم  ػػف  يػػترؼ وبيتقػػتت ميــارة االســتنتاج: ميــارة االســتنتاج:   -

 ل ت ييز بيف در تت ااة القتي ة رو  طئهت ه  ضوج ارتبتطهت بتلا تئؽ ال يطتةلل ت ييز بيف در تت ااة القتي ة رو  طئهت ه  ضوج ارتبتطهت بتلا تئؽ ال يطتةل
الضػػيؼ هػػ  الضػػيؼ هػػ    هػػ   ػػدرة الكػػرد ء ػػ  الت ييػػز بػػيف  ػػواطف ال ػػوة و ػػواطفهػػ   ػػدرة الكػػرد ء ػػ  الت ييػػز بػػيف  ػػواطف ال ػػوة و ػػواطف  ميــارة تقيــيم المناقشــات:ميــارة تقيــيم المناقشــات:  -

 الايـ ء    ضية  ت، رو وا ية ه  ضوج األدلة ال يطتةالايـ ء    ضية  ت، رو وا ية ه  ضوج األدلة ال يطتة
 درة الكرد ء   است رص الير تت بيف الو تئع ال يطتة ، بايػث يايػـ ء ػ   درة الكرد ء   است رص الير تت بيف الو تئع ال يطتة ، بايػث يايػـ ء ػ    ميارة االستنباط:ميارة االستنباط:  -

 ػػدب ارتبػػتط قتي ػػة  ػػت  هػػت ة  ػػف ت ػػؾ الو ػػتئع ارتبتطػػًت ا ي ػػًت رـ ال، ب ػػض القظػػر ءػػف القظػػر ءػػف  ػػدب ارتبػػتط قتي ػػة  ػػت  هػػت ة  ػػف ت ػػؾ الو ػػتئع ارتبتطػػًت ا ي ػػًت رـ ال، ب ػػض القظػػر ءػػف القظػػر ءػػف 
 ااة الو تئع ال يطتة لملااة الو تئع ال يطتة لمل

ءطػػتج تبريػػرات السػػت رص قتي ػػة   ميــارة التفســير:ميــارة التفســير:  - ءطػػتج تبريػػرات السػػت رص قتي ػػة هػػ   ػػدرة الكػػرد ء ػػ  تكسػػير ال و ػػؼ ييػػؿ وا  هػػ   ػػدرة الكػػرد ء ػػ  تكسػػير ال و ػػؼ ييػػؿ وا 
  ييقة ه  ضوج الو تئع ال يطتة الت  ي ب هت الي ؿل ييقة ه  ضوج الو تئع ال يطتة الت  ي ب هت الي ؿل
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 نتائج السؤال الثاني:نتائج السؤال الثاني:
ما مد  توافر ميارات التفكير الناقد في قص السؤاؿ الاتق   ف رسئ ة الدراسة ء  : 

 لد  طالبات الصف الثاني عشر ؟ الوحدة الدراسية المقترحة

ولم تبة ءف هذا السؤاؿ  ت ت البتااة بتا يؿ  اتوب الوادة ال ت سة  ف يتتب ال  راهيت ل اؼ 
 الاتق  ءهر واست ر ت  هترات التكيير القت د ويتقت القتتئج ي ت ي  :

 ( 1-5جدول )
 ترحةمد  توافر ميارات التفكير الناقد الواجب في الوحدة الدراسية المق

 لد  طالبات الصف الثاني عشر

 الدرس

 ميارة التنبؤ
 ميارة تقويم ميارة االستنباط ميارة التفسير باالفتراضات

 المناقشات
 ميارة

 االستنتاج
 المجموع

الوزن 
 النسبي

ئمة
ألس
ا

سوم 
الر

رائط 
الخ

و  
محت

ال
ئمة 

ألس
ا

سوم 
الر

رائط 
الخ

و  
محت

ال
ئمة 

ألس
ا

سوم 
الر

رائط 
الخ

و  
محت

ال
ئمة 

ألس
ا

 
ا

سوم
لر

رائط 
الخ

و  
محت

ال
ئمة 

ألس
ا

سوم 
الر

رائط 
الخ

و  
محت

ال
 

 62.7 32 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 14 0 0 1 4 0 0 0 الدرس األول

 17.6 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 الدرس الثاني

 19.6 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 الدرس الثالث

 100 51 10 6 2 28 5 المجموع

  100 19.6 11.8 3.9 54.9 9.8 الوزن الفعمي

 عم  مستو  الميارات:عم  مستو  الميارات:
يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف  هترة التكسير اات ت ال رتبة األول  ه   هترات التكيير 

(، تر ذلؾ  هترة االستقتتج ه  ال رتبة الاتقية بوزف قسب   درا  54.9القت د بوزف قسب   درا )
(، و تجت  هترة 11.8 هترة ت ويـ ال قت هتت بتل رتبة الاتلاة بوزف قسب   درا ) (، ويتقت19.6)

(، ور يرا يتقت  هترة االستقبتط بتل رتبة ال ت سة بوزف 9.8التقبؤ بتالهتراضتت بتل رتبة الرابية )
 (ل3.9قسب   درا )

 وعم  مستو  الوحدة تكررت ميارات التفكير الناقد عم  الوجو التالي:
 (ل62.6(بقسبة )32رس األوؿ ه  ال رتبة األول  ايث تيررت ال هترات هيم ) تج الد -
 (ل19.6(بقسبة )10 تج الدرس الاتلث ه  ال ريز الاتق  ايث تيررت ال هترات هيم ) -

 (ل17.6(بقسبة )9 تج الدرس الاتق  ه  ال ريز الاتلث ايث تيررت ال هترات هيم) -

( ه   هترت  التكسير واالستقتتج، ايث اات ت 2009واتك ت هذا الدراسة  ع دراسة )بترءيدة،
 (16.2(ت يهت ه  ال رتبة  هترة االستقتتج بقسبة )19.22ال رتبة األول   هترة التكسير بقسبة )
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وتبيف ل بتااة رف الدروس الاراة لـ تتقتوؿ  هترات التكيير القت د بتلهيؿ ال ط وب ورب ت ير ع 
تت ال  راهية ، وضيؽ الو ت ال تتح ل  ي  يف ، ور يرا  السبب ه  ذلؾ اليـ الهتئؿ  ف ال ي و 

 ال برة ال  ي ة لدب ال ي  يف ه  طرح  هترات التكيير القت دل
 

 اإلجابة عن الفرض األول من فروض الدراسة :اإلجابة عن الفرض األول من فروض الدراسة :
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد   قػػص الكػػرض األوؿ  ػػف هػػروض الدراسػػة ء ػػ :قػػص الكػػرض األوؿ  ػػف هػػروض الدراسػػة ء ػػ :        

الوحـدة الوحـدة   لناقد لدى طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسنلناقد لدى طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن( في التفكير ا( في التفكير اα ≤ 0.05مستوى )مستوى )
الدراسية المثراة بميارات التفكيـر الناقـد مقارنـة بـأقرانين فـي المجموعـة الضـابطة الالتـي يدرسـن الدراسية المثراة بميارات التفكيـر الناقـد مقارنـة بـأقرانين فـي المجموعـة الضـابطة الالتـي يدرسـن 

 بالطريقة العادية.بالطريقة العادية.

استب  توسػط در ػتت الطتلبػتت واالقاػراؼ ال ييػتري ليػؿ  ػف استب  توسػط در ػتت الطتلبػتت واالقاػراؼ ال ييػتري ليػؿ  ػف   ول تا ؽ  ف ااة هذا الكرض تـول تا ؽ  ف ااة هذا الكرض تـ  
 است داـ ا تبتر "ت" لييقتيف  ست  تيفاست داـ ا تبتر "ت" لييقتيف  ست  تيف  لت ريبية والضتبطة، وتـلت ريبية والضتبطة، وتـال   وءتيف اال   وءتيف ا

   " "T.test independent sample  ""   ل تيرؼ ء   الكروؽ بيف  توسط در ػتت الطتلبػتت هػ  يػؿ ل تيرؼ ء   الكروؽ بيف  توسط در ػتت الطتلبػتت هػ  يػؿ
 للقتتئج هذا الكرضقتتئج هذا الكرض  ( يوض ( يوض   2-5وال دوؿ )وال دوؿ ) ف ال   وءتيف ه  ا تبتر التكيير القت د،  ف ال   وءتيف ه  ا تبتر التكيير القت د، 

 (2-5 الجدول )
فـــي فـــي ياريـــة وقيمـــة "ت" ومســـتو  الداللـــة لمتعـــرف إلـــ  الفـــروق ياريـــة وقيمـــة "ت" ومســـتو  الداللـــة لمتعـــرف إلـــ  الفـــروق المتوســـطات واالنحرافـــات المعالمتوســـطات واالنحرافـــات المع

طالبــات المجموعــة الضــابطة الــذين درســوا بالطريقــة طالبــات المجموعــة الضــابطة الــذين درســوا بالطريقــة بــين متوســطات درجــات بــين متوســطات درجــات االختبــار البعــدي االختبــار البعــدي 
 التقميدية ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيةالتقميدية ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية

 المتوسط العدد المجموعة األبعاد
االنحراف 
 قيمة "ت" المعياري

قيمة 
 الداللة

 مستو 
 الداللة

 التنبؤ باالفتراضات
 1.810 11.425 40 ت ريبية بيدي

7.756 0.000 
دالة ءقد 

 2.051 8.051 39 ضتبطة بيدي 3031

 االستنباط
 1.774 11.075 40 ت ريبية بيدي

7.578 0.000 
دالة ءقد 

 2.315 7.564 39 ضتبطة بيدي 3031

 التفسير
 2.703 19.225 40 ت ريبية بيدي

5.892 0.000 
دالة ءقد 

 3.546 15.051 39 ضتبطة بيدي 3031

 المناقشات تقييم
 1.641 11.225 40 ت ريبية بيدي

3.307 0.001 
دالة ءقد 

 2.474 9.667 39 ضتبطة بيدي 3031

 االستنتاج
 4.328 16.200 40 ت ريبية بيدي

5.992 0.000 
دالة ءقد 

 2.781 11.282 39 ضتبطة بيدي 3031
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االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

 مستو 
 الداللة

 مجموعال
 8.743 69.150 40 ت ريبية بيدي

9.029 0.000 
دالة ءقد 

 8.512 51.615 39 ضتبطة بيدي 3031

 
 2.00( = ≥ α  0.05( وءقد  ستوب داللة )77* ي ة "ت" ال دولية ءقد در ة ارية )
 2.66( = ≥  α  0.01( وءقد  ستوب داللة )77* ي ة "ت" ال دولية ءقد در ة ارية )

وؿ السػػػتبؽ رف  ي ػػػة "ت" ال اسػػػوبة ريبػػػر  ػػػف  ي ػػػة "ت" ال دوليػػػة هػػػ  وؿ السػػػتبؽ رف  ي ػػػة "ت" ال اسػػػوبة ريبػػػر  ػػػف  ي ػػػة "ت" ال دوليػػػة هػػػ  يتضػػػ   ػػػف ال ػػػديتضػػػ   ػػػف ال ػػػد
( ايػث ب ػ  ال توسػط هػ  الدر ػة ( ايػث ب ػ  ال توسػط هػ  الدر ػة     0.05، ، 0.01))ءقد  ستوب داللة ءقد  ستوب داللة البيدي البيدي   ل  يتسل  يتسالدر ة الي ية الدر ة الي ية 

، وهذا يػدؿ ء ػ  و ػود هػروؽ ذات داللػة فااػتئية ، وهذا يػدؿ ء ػ  و ػود هػروؽ ذات داللػة فااػتئية   ((9.029وب  ت  ي ة ت )وب  ت  ي ة ت )  69.150)الي ية )الي ية )
ة الضتبطة بيد فاراج  اتوب  قهتج ال  راهيت ب هػترات التكييػر ة الضتبطة بيد فاراج  اتوب  قهتج ال  راهيت ب هػترات التكييػر بيف ال   وءة الت ريبية وال   وءبيف ال   وءة الت ريبية وال   وء

القت د لاتل  ال   وءة الت ريبية،وبذلؾ يرهض الكرض الاػكري وي بػؿ الكػرض البديؿ،وهػذا يػدؿ القت د لاتل  ال   وءة الت ريبية،وبذلؾ يرهض الكرض الاػكري وي بػؿ الكػرض البديؿ،وهػذا يػدؿ 
ء   هتء ية فاداث الزيتدات واإلضتهتت الت  تـ تض يقهت ه   اتوب الوادة الدراسية  ف يتػتب ء   هتء ية فاداث الزيتدات واإلضتهتت الت  تـ تض يقهت ه   اتوب الوادة الدراسية  ف يتػتب 

  ة  اور ال اتوب ه  تقتوؿ بيض  هترات التكيير القت دل ة  اور ال اتوب ه  تقتوؿ بيض  هترات التكيير القت دلال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر قتيال  راهيت ل اؼ الاتق  ءهر قتي
( والتػ  ( والتػ  2001تتكؽ قتتئج الباث الاتل   ع اليديد  ػف الدراسػتت والباػوث و قهػت دراسة:)هػ داف،تتكؽ قتتئج الباث الاتل   ع اليديد  ػف الدراسػتت والباػوث و قهػت دراسة:)هػ داف،

رظهػػرت هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية لاػػتل  ال   وءػػة الت ريبيػػة، واقسػػ  ت الدراسػػة  ػػع دراسػػة رظهػػرت هػػروؽ ذات داللػػة فااػػتئية لاػػتل  ال   وءػػة الت ريبيػػة، واقسػػ  ت الدراسػػة  ػػع دراسػػة 
ات داللة فااػتئية لاػتل  ال   وءػة الت ريبيػة ات داللة فااػتئية لاػتل  ال   وءػة الت ريبيػة ( والت  توا ت فل  و ود هروؽ ذ( والت  توا ت فل  و ود هروؽ ذ1996)ديتب،)ديتب،

 قتي ة تطبيؽ ال تدة ال اراةلقتي ة تطبيؽ ال تدة ال اراةل
وتيزو البتااة ذلؾ فل  تكوؽ رسػ وب التػدريس ال تبػع وه ػًت لماػراج والػذي ردب فلػ  تق يػة  هػترات وتيزو البتااة ذلؾ فل  تكوؽ رسػ وب التػدريس ال تبػع وه ػًت لماػراج والػذي ردب فلػ  تق يػة  هػترات 
التكييػػػػػػػػػػػر القت ػػػػػػػػػػػد وال ت ا ػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػ  " التقبػػػػػػػػػػػؤ بتالهتراضػػػػػػػػػػػتت، السػػػػػػػػػػػتقبتط، التكسػػػػػػػػػػػير، ت ػػػػػػػػػػػويـ التكييػػػػػػػػػػػر القت ػػػػػػػػػػػد وال ت ا ػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػ  " التقبػػػػػػػػػػػؤ بتالهتراضػػػػػػػػػػػتت، السػػػػػػػػػػػتقبتط، التكسػػػػػػػػػػػير، ت ػػػػػػػػػػػويـ 

 ال قت هتت،االستقتتج"لال قت هتت،االستقتتج"ل
ف تطوير الوادة الدراسية ال اراة ب هترات التكييػر القت ػد سػتهـ هػ  فاػداث ق  ػة  ديػدة ل  اتػوب  ف تطوير الوادة الدراسية ال اراة ب هترات التكييػر القت ػد سػتهـ هػ  فاػداث ق  ػة  ديػدة ل  اتػوب وا  وا 
الدراس   ف الطري ة الت  يدية ال تبيػة ال تئ ػة ء ػ  الاكػظ واالسػتظهتر فلػ  الطري ػة ال تئ ػة ء ػ  الدراس   ف الطري ة الت  يدية ال تبيػة ال تئ ػة ء ػ  الاكػظ واالسػتظهتر فلػ  الطري ػة ال تئ ػة ء ػ  

اسػػتاترة اسػػتاترة   ال قت هػػة والتكييػػر، وتهػػ يع الطتلبػػتت ء ػػ  التكييػػر القت ػػد واػػؿ ال هػػيرت،وااهـ ء ػػ ال قت هػػة والتكييػػر، وتهػػ يع الطتلبػػتت ء ػػ  التكييػػر القت ػػد واػػؿ ال هػػيرت،وااهـ ء ػػ 
 تكييرهـ وت ديـ التبريرات ال  قيةلتكييرهـ وت ديـ التبريرات ال  قيةل

 ستويتت ا ـ  ستويتت ا ـ ( يوض  ( يوض    3-5وال دوؿ )وال دوؿ )  ""  η 2بواسطة "بواسطة "و د  ت ت البتااة باستب ا ـ التأاير و د  ت ت البتااة باستب ا ـ التأاير 
 ::  التأاير بتلقسبة ليؿ   يتس  ف   تييس ا ـ التأايرالتأاير بتلقسبة ليؿ   يتس  ف   تييس ا ـ التأاير
 ( 3-5جدول )

 مقاييس حجم التأثير الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من

 األداة 
 ال ست د ة

 ا ـ التأاير
 يبير  توسط ا ير

η 2 0.01 0.06 0.14 
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 ::""  η 2( يوض  ا ـ التأاير بواسطة "( يوض  ا ـ التأاير بواسطة "5-4  وال دوؿ )وال دوؿ )
t
2 

= η 
2 

t
2
 + df 

 ( 4-5الجدول )
 " وحجم التأثير η 2قيمة "ت" و "

 حجم التأثير η 2قيمة  قيمة "ت" البعد
 يبير 0.439 7.756 التنبؤ

 يبير 0.427 7.578 االستنباط

 يبير 0.311 5.892 التفسير

  توسط 0.124 3.307 المناقشات تقييم

 يبير 0.318 5.992 االستنتاج

 يبير 0.514 9.029 المجموع

فاداث اإلضتهتت، والزيتدات ء   الوادة الدراسية  رف ا ـ تأاير الستبؽيتض   ف ال دوؿ 
يبير ه  الدر ة الي ية، ءدا ت ييـ ال قت هتت  ت ل اؼ الاتق  ءهرال ت سة  ف يتتب ال  راهي

(، 11.425 هترة التقبؤ بتالهتراضتت )لب   ال توسط الاستب  ه  اال تبتر البيدي  توسط، ه  د 
و يق   ()  =0.05( وهذا ال ي ة ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب 7.756ايث ب  ت  ي ة ت )

 ت يدؿ ء   تأاير الوادة ال اراة ب هترة التقبؤ بتالهتراضتت  ف تا ؽ  لـ يض هذا ر هذا رف الك
ؿ هاص يؿ  هي ة رو  و ؼ بتلقظر فل  اليوا ؿ اليت قة هيم وليس الظتهر  قهت ه ط ، وهذا  ر

يدؿ ء    درة الطتلبتت ء   هاص الو تئع والبيتقتت الت  تض قتهت الوادة ال اراة بايث ي يف 
  د رو غير وارد تبيت لكاص الو تئع ال يطتةلالايـ بتف اهتراضت  ت وار 

( ، ايث ب  ت  ي ة 11.075) ل هترة االستقبتط ب   ال توسط الاستب  ه  اال تبتر البيدي -
و يق  هذا رف  ()  =0.05( وهذا ال ي ة ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب 7.578ت )
ي تد البدائؿ اتا ؽ   ت يدؿ ء   تأاير الوادة ال اراة ب هترة لـ يض هذا ر الك الستقبتط وا 

والتكسيرات بطري ة   اودة ،وهذا يدؿ ء   رف الطتلبتت ء    يرهة بتلير تت بيف و تئع 
   ييقة تيط  بايث ي يف رف يادر ايـ ه  ضوج هذا ال يرهةل

( ، ايث ب  ت 16.200) ل هترة االستقتتج ب   ال توسط الاستب  ه  اال تبتر البيدي د  -
و يق  هذا رف  ()  =0.05ذا ال ي ة ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب ( وه5.992 ي ة ت )

ستقتتج ايث تـ تكتءؿ تا ؽ   ت يدؿ ء   تأاير الوادة ال اراة ب هترة االلـ يض هذا ر الك
 الطتلبتت  ع دروس الوادة ورؤيتهت بهيؿ ااي   ف ا ؿ الواوؿ فل   رار س يـ ل

ز بيف در تت اات تؿ ااة رو  طأ قتي ة  ت تبيت  وهذا يدؿ ء   رف  درة الطتلبتت ء   الت يي
 لدر ة ارتبتطهت بو تئع  ييقة تيط  لمل
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(، ايث ب  ت  ي ة ت 19.225) ل هترة التكسير ب   ال توسط الاستب  ه  اال تبتر البيدي -
ض ر و يق  هذا رف الك ()  =0.05( وهذا ال ي ة ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب 5.892)

التكسير والت  تـ هيهت دراسة بدائؿ يدؿ ء   تأاير الوادة ال اراة ب هترة  تا ؽ   تلـ يهذا 
واات تالت واردة، وهذا يدؿ بأف  درة الطتلبتت ء   است رص قتي ة  ييقة  ف ا تئؽ 

  كترضة بدر ة  ي ولةل
(، ايث ب  ت 11.225) ل هترة ت ويـ ال قت هتت ب   ال توسط الاستب  ه  اال تبتر البيدي -

و يق  هذا رف  ()  =0.05( وهذا ال ي ة ذات داللة فااتئية ءقد  ستوب 3.307)  ي ة ت
ت ويـ ال قت هتت   ف  رؿ تا ؽ   ت يدؿ ء   تأاير الوادة ال اراة ب هترة لـ يض هذا ر الك

الدروس ال يطتة ل طتلبتت  ف  رؿ  يرهة آراج اآل ريف، وات تذ ال رارات، واؿ ال هيرت، 
لطتلبتت ء   فدراؾ ال واقب الهت ة الت  تتاؿ ب هي ة  ت وي يف ت ييز وهذا ييق   درة ا

 قواا  ال وة والضيؼ هيهتل
( والت  رظهرت و ود 2009وتتكؽ قتي ة دراسة البتااة  ع  ت توا ت لم يؿ  ف دراسة )بترءيدة،

وه  يؿ هروؽ ذات داللة فااتئية بيف در تت ال   وءة الت ريبية ه  ا تبتر التكيير القت د ييؿ 
 بيد  ف ربيتدا لاتل  التطبيؽ البيديل

( والت  دلت ء   هيتلية الوادة ال  تراة 2008واقس  ت قتي ة الدراسة  ع دراسة )السيد و ا د،
 ه  تق ية  هترات التكيير القت د لاتل  ال   وءة الت ريبيةل

هروؽ ذات داللة  ( والت  رظهرت بأقم ال تو د2007وتيترضت قتي ة الدراسة  ع دراسة )هطقتوي،
 فااتئية ه  تق ية  هترات التكيير القت د ييزب ل برقت ج التدريب ل

وتيزو البتااة ذلؾ فل  رف  هترات التكيير القت د الت  تـ فاراؤهت ه   اتوب الواػدة الدراسػية تقتولػت وتيزو البتااة ذلؾ فل  رف  هترات التكيير القت د الت  تـ فاراؤهت ه   اتوب الواػدة الدراسػية تقتولػت 
ة هتء ػػة ة هتء ػػة  واضػػيع تايػػر اهت ػػتـ الطتلبػػتت، وتسػػتؤالتهف واستكسػػتراتهفله د تاولػػت بيئػػة الػػتي ـ فلػػ  بيئػػ واضػػيع تايػػر اهت ػػتـ الطتلبػػتت، وتسػػتؤالتهف واستكسػػتراتهفله د تاولػػت بيئػػة الػػتي ـ فلػػ  بيئػػ

 تئ ػػة ء ػػ  التكتءػػؿ ءػػف طريػػؽ ال هػػترية هػػ  الػػتي ـ، ي ػػت اسػػت دـ ال ي ػػـ اسػػتراتي يتت ادياػػة بييػػدة  تئ ػػة ء ػػ  التكتءػػؿ ءػػف طريػػؽ ال هػػترية هػػ  الػػتي ـ، ي ػػت اسػػت دـ ال ي ػػـ اسػػتراتي يتت ادياػػة بييػػدة 
ءف األستليب الت  يدية اث تـ تو يم رسئ ة  كتواة تاير ذهف الطتلبتتل ي ت ستءدتهف ال قت هة ه  ءف األستليب الت  يدية اث تـ تو يم رسئ ة  كتواة تاير ذهف الطتلبتتل ي ت ستءدتهف ال قت هة ه  

 طأ هيهتلطأ هيهتلالكاؿ فل  التيرؼ ء   اآلراج ال  ت كة وت يي هت، وتاديد رو م الاواب وال الكاؿ فل  التيرؼ ء   اآلراج ال  ت كة وت يي هت، وتاديد رو م الاواب وال 
ويػػذلؾ سػػتءدتهف األسػػئ ة التػػ  يتقػػت تطػػرح ء ػػيهف راقػػتج ءػػرض ال ػػتدة اإلارائيػػة واألقهػػطة ال تي  ػػة ويػػذلؾ سػػتءدتهف األسػػئ ة التػػ  يتقػػت تطػػرح ء ػػيهف راقػػتج ءػػرض ال ػػتدة اإلارائيػػة واألقهػػطة ال تي  ػػة 

 بهت ه  التيرؼ بيض ال وا ؼ وال هيرت والت يف  ف ا هتلبهت ه  التيرؼ بيض ال وا ؼ وال هيرت والت يف  ف ا هتل
فلػػ   تقػػب ذلػػؾ راػػبات بيئػػة الػػتي ـ تتريػػز اػػوؿ الطتلبػػتت  ػػف ايػػث طػػرح األسػػئ ة،وطرح الا ػػوؿ فلػػ   تقػػب ذلػػؾ راػػبات بيئػػة الػػتي ـ تتريػػز اػػوؿ الطتلبػػتت  ػػف ايػػث طػػرح األسػػئ ة،وطرح الا ػػوؿ 

ادار األايتـ، وات تذ ال رارلواال ترااتت،و  ترقة رهيتر واال ترااتت،و  ترقة رهيتر  ادار األايتـ، وات تذ ال رارلهف  ع غيرهف،وا   هف  ع غيرهف،وا 
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 اإلجابة عن الفرض الثاني من فروض الدراسة :اإلجابة عن الفرض الثاني من فروض الدراسة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ف هروض الدراسة ء  : الثاني قص الكرض     

( بين متوسط درجات االتجاه نحو مادة الجغرافيا لد  طالبات المجموعة α ≤ 0.05مستو  )
 قارنة بأقرانين في المجموعة الضابطة نتيجة تطبيق الوحدة المثراة.التجريبية م

 " لييقتيف  ست  تيف" لييقتيف  ست  تيف  تت  ول تا ؽ  ف ااة هذا الكرض تـ است داـ ا تبتر "ول تا ؽ  ف ااة هذا الكرض تـ است داـ ا تبتر "  -    
   " "T.test independent sample  ""  ( يوض  ذلؾل( يوض  ذلؾل  5-5وال دوؿ )وال دوؿ ) 

 ( 5-5الجدول )
في االختبار لة لمتعرف إل  الفروق المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو  الدال 

طالبات المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقميدية ومتوسط بين متوسطات درجات البعدي 
 درجات طالبات المجموعة التجريبية

 المتوسط العدد المجموعة األبعاد
االنحراف 
 قيمة "ت" المعياري

قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

ه البعد األول: اتجا
الطالبات نحو طبيعة 

 مادة الجغرافيا

 4.483 26.950 40 ت ريبية بيدي

4.015 

 

0.000 

 
دالة ءقد 

 4.136 23.051 39 ضتبطة بيدي 0.01

البعد الثاني: اتجاه 
الطالبات نحو قيمة 

 مادة الجغرافيا

 5.716 23.875 40 ت ريبية بيدي

3.564 

 

0.001 

 
دالة ءقد 

 3.362 20.103 39 ضتبطة بيدي 0.01

البعد الثالث: اتجاه 
الطالبات نحو تعمم 
 مادة الجغرافيا

 

 4.486 21.225 40 ت ريبية بيدي

4.094 

 

0.000 

 
دالة ءقد 

 3.936 17.333 39 ضتبطة بيدي 0.01

البعد الرابع: اتجاه 
الطالبات نحو 
االستمتاع بمادة 

 الجغرافيا

 5.948 26.100 40 ت ريبية بيدي

3.855 

 

0.000 

 
دالة ءقد 

 6.167 20.846 39 ضتبطة بيدي 0.01

الدرجة الكمية 
 لالتجاه

 13.452 98.075 40 ت ريبية بيدي
5.678 

 

0.000 

 

دالة ءقد 
 12.735 81.333 39 ضتبطة بيدي 0.01

 2.00( = ≥ α  0.05 ( وءقد  ستوب داللة )77* ي ة "ت" ال دولية ءقد در ة ارية )
 2.66( = ≥  α  0.01( وءقد  ستوب داللة )77ة ءقد در ة ارية )* ي ة "ت" ال دولي
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يتضػػػ   ػػػف ال ػػػدوؿ السػػػتبؽ رف  ي ػػػة "ت" ال اسػػػوبة ريبػػػر  ػػػف  ي ػػػة "ت" ال دوليػػػة هػػػ  يتضػػػ   ػػػف ال ػػػدوؿ السػػػتبؽ رف  ي ػػػة "ت" ال اسػػػوبة ريبػػػر  ػػػف  ي ػػػة "ت" ال دوليػػػة هػػػ  
رهػػض الكػػرض رهػػض الكػػرض ، وهػػذا يػػدؿ ء ػػ  ، وهػػذا يػػدؿ ء ػػ  ((0.05، ، 0.01))ءقػػد  سػػتوب داللػػة ءقػػد  سػػتوب داللػػة البيػػدي البيػػدي   ل  يػػتسل  يػػتسالدر ػػة الي يػػة الدر ػػة الي يػػة 

هػ  االت ػتا هػ  االت ػتا هػروؽ ذات داللػة فااػتئية هػروؽ ذات داللػة فااػتئية  د  د الاكري و بوؿ الكرض البديؿ الذي يقص ء   رقم تو الاكري و بوؿ الكرض البديؿ الذي يقص ء   رقم تو 
ال   وءػػػة الت ريبيػػػػة وال   وءػػػػة ال   وءػػػة الت ريبيػػػػة وال   وءػػػػة   التطبي ػػػػيف ال ب ػػػ  والبيػػػػدي ل طتلبػػػتت هػػػػ التطبي ػػػػيف ال ب ػػػ  والبيػػػػدي ل طتلبػػػتت هػػػػ   بػػػيفبػػػيفقاػػػو ال  راهيػػػػت قاػػػو ال  راهيػػػػت 

 ، ول د يتقت الكروؽ لاتل  التطبيؽ البيديل، ول د يتقت الكروؽ لاتل  التطبيؽ البيديلالضتبطةالضتبطة
 وهذا يهير فل  رف تطبيؽ ال تدة ال اراة  د ق ت االت تا قاو ال  راهيت لدب الطتلبتتلوهذا يهير فل  رف تطبيؽ ال تدة ال اراة  د ق ت االت تا قاو ال  راهيت لدب الطتلبتتل

 ( يوض  ذلؾ: ( يوض  ذلؾ: 5-6وال دوؿ )وال دوؿ )    ""  η 2""  ا ـ التأاير تـ استب   ربع فيتت ا ـ التأاير تـ استب   ربع فيتت   ل يرهةل يرهة
 (6-5 الجدول )

 " وحجم التأثير η 2قيمة "ت" و "
 حجم التأثير η 2قيمة  قيمة "ت" البعد

البيد األوؿ: ات تا الطتلبتت قاو طبيية  تدة 
 ال  راهيت

 يبير 0.173 4.015

 تدة  البيد الاتق : ات تا الطتلبتت قاو  ي ة
 ال  راهيت

 يبير 0.142 3.564

البيد الاتلث: ات تا الطتلبتت قاو تي ـ  تدة 
 ال  راهيت

 يبير 0.179 4.094

البيد الرابع: ات تا الطتلبتت قاو االست تتع ب تدة 
 ال  راهيت

 يبير 0.162 3.855

 يبير 0.295 5.678 الدر ة الي ية لرت تا

 
اير يبير ه  الدر ة الي ية،ه د ااتؿ  البيد الاتلث ال ريػز اير يبير ه  الدر ة الي ية،ه د ااتؿ  البيد الاتلث ال ريػز يتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف ا ـ التأيتض   ف ال دوؿ الستبؽ رف ا ـ التأ

(وهذا يدؿ ء   ت ير ات تا الطتلبتت قاو تي ـ  تدة ال  راهيت (وهذا يدؿ ء   ت ير ات تا الطتلبتت قاو تي ـ  تدة ال  راهيت 4.094األوؿ ايث ب  ت  ي ة "ت")األوؿ ايث ب  ت  ي ة "ت")
بيد رف يتقت  تدة ال  راهيت  تدة ل اكظ ه ط  ف و هة قظػر الطتلبتت،وااتػؿ البيػد األوؿ ال ريػز بيد رف يتقت  تدة ال  راهيت  تدة ل اكظ ه ط  ف و هة قظػر الطتلبتت،وااتػؿ البيػد األوؿ ال ريػز 

(وهذا ييق  رف ات تا الطتلبتت قاو طبيية  ػتدة ال  راهيػت  ػد (وهذا ييق  رف ات تا الطتلبتت قاو طبيية  ػتدة ال  راهيػت  ػد 4.015الاتق  ايث ب  ت  ي ة "ت")الاتق  ايث ب  ت  ي ة "ت")
تاسػػف بيػػد ت  ػػيهف الػػدروس ال اػػراة وهػػذا  ػػت الاظتػػم البتااػػة  ػػف  ػػرؿ تي ي ػػتت الطتلبػػتت ء ػػ  تاسػػف بيػػد ت  ػػيهف الػػدروس ال اػػراة وهػػذا  ػػت الاظتػػم البتااػػة  ػػف  ػػرؿ تي ي ػػتت الطتلبػػتت ء ػػ  
ال ػػتدة ال اػػراة وط ػػبهف ال زيػػد  ػػف الػػدروس ال اػػراة،و ف  ػػرؿ تكتءػػؿ الطتلبػػتت  ػػع ال ي ػػـ، و ػػتج ال ػػتدة ال اػػراة وط ػػبهف ال زيػػد  ػػف الػػدروس ال اػػراة،و ف  ػػرؿ تكتءػػؿ الطتلبػػتت  ػػع ال ي ػػـ، و ػػتج 

(ور يػػرًا ااتػػؿ البيػػد الاػػتق  ال ريػػز (ور يػػرًا ااتػػؿ البيػػد الاػػتق  ال ريػػز 3.855لاتلػػث ايػػث ب  ػػت  ي ػػة "ت")لاتلػػث ايػػث ب  ػػت  ي ػػة "ت")البيػػد الرابػػع هػػ  ال ريػػز االبيػػد الرابػػع هػػ  ال ريػػز ا
(وهػذا يػدؿ ء ػ  رف الكػروؽ  ػتجت (وهػذا يػدؿ ء ػ  رف الكػروؽ  ػتجت 3.564الرابع  ف ايػث األه يػة ل طتلبػتت ه ػد ب  ػت  ي ػة"ت")الرابع  ف ايػث األه يػة ل طتلبػتت ه ػد ب  ػت  ي ػة"ت")

قتي ة تطبيؽ ال تدة ال اراة، وليس ل ادهة رو ليوا ؿ د ي ة،   ت يبيف ق تح ال تدة ال اراة واسف قتي ة تطبيؽ ال تدة ال اراة، وليس ل ادهة رو ليوا ؿ د ي ة،   ت يبيف ق تح ال تدة ال اراة واسف 
 تأايرهتلتأايرهتل

القتي ة  ع دراستت ر رب تقتولت برا ج اارائية يتف لهػت األاػر اإلي ػتب  ء ػ  االت ػتا القتي ة  ع دراستت ر رب تقتولت برا ج اارائية يتف لهػت األاػر اإلي ػتب  ء ػ  االت ػتا واتك ت هذا واتك ت هذا 
 (ل(ل2005( ودراسة)الااري،( ودراسة)الااري،2007( ودراسة ) ودة،( ودراسة ) ودة،1996قاو ال تدة  اؿ دراسة )ديتب،قاو ال تدة  اؿ دراسة )ديتب،
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وتيزو البتااة ذلؾ فل  ق تح ء  ية توظيؼ ال ػتدة اإلارائيػة ءقػد طتلبػتت ءيقػة الدراسػة هػذا ردب وتيزو البتااة ذلؾ فل  ق تح ء  ية توظيؼ ال ػتدة اإلارائيػة ءقػد طتلبػتت ءيقػة الدراسػة هػذا ردب 
ة بيف البتااة وال ي ػـ والطتلبػتت األ ػر الػذي ردب فلػ  زيػتدة ات ػتا الطتلبػتت قاػو ة بيف البتااة وال ي ػـ والطتلبػتت األ ػر الػذي ردب فلػ  زيػتدة ات ػتا الطتلبػتت قاػو فل  زيتدة الير فل  زيتدة الير 

 ال تدةلال تدةل
ي ػػت رف طري ػػة ءػػرض ال اتػػوب ا ت كػػت ا ترهػػًت ي يػػًت ءػػف الطري ػػة الت  يديػػة ال يهػػودة  ػػف  ػػرؿ ي ػػت رف طري ػػة ءػػرض ال اتػػوب ا ت كػػت ا ترهػػًت ي يػػًت ءػػف الطري ػػة الت  يديػػة ال يهػػودة  ػػف  ػػرؿ 

 ارتبتط ريار  ف  بؿ الطتلبتت بتل تدةلارتبتط ريار  ف  بؿ الطتلبتت بتل تدةل
 

ق   ػػف هػػروض الدراسػػة، ايػػث ق   ػػف هػػروض الدراسػػة، ايػػث وبهػػذا تيػػوف البتااػػة  ػػد تا  ػػت  ػػف ءػػدـ اػػاة الكػػرض الاػػتوبهػػذا تيػػوف البتااػػة  ػػد تا  ػػت  ػػف ءػػدـ اػػاة الكػػرض الاػػت
( فـي االتجـاه ( فـي االتجـاه ≥ α    0.05مسـتو )مسـتو )  ددتوجد فروق ذات داللة إحصائية عنتوجد فروق ذات داللة إحصائية عنرابت هذا الكرض رقم " رابت هذا الكرض رقم " 

 للنحو مادة الجغرافيا بين متوسط درجات الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس االتجاه"نحو مادة الجغرافيا بين متوسط درجات الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس االتجاه"
 

 التعقيب العام عم  الدراسة:
ت الدراسػػة رابتػػت هتء يػػة ال ػػتدة اإلارائيػػة هػػ  تق يػػة ت الدراسػػة رابتػػت هتء يػػة ال ػػتدة اإلارائيػػة هػػ  تق يػػة تػػرب البتااػػة رف القتػػتئج التػػ  تواػػ ت لهػػتػػرب البتااػػة رف القتػػتئج التػػ  تواػػ ت لهػػ

 هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب طتلبػػتت الاػػؼ الاػػتق  ءهػػر ايػػث دلػػت القتػػتئج ء ػػ  تكػػوؽ ال   وءػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب طتلبػػتت الاػػؼ الاػػتق  ءهػػر ايػػث دلػػت القتػػتئج ء ػػ  تكػػوؽ ال   وءػػة 
الت ريبيػػػػة ء ػػػػ  ال   وءػػػػة الضػػػػتبطة رغػػػػـ رف ال   ػػػػوءتيف  تيػػػػتهئتيف، فال رف ال ػػػػتدة اإلارائيػػػػة  ػػػػد الت ريبيػػػػة ء ػػػػ  ال   وءػػػػة الضػػػػتبطة رغػػػػـ رف ال   ػػػػوءتيف  تيػػػػتهئتيف، فال رف ال ػػػػتدة اإلارائيػػػػة  ػػػػد 

بهػيؿ هيػتؿ، ورف ال تي  ػػيف اليػـو بات ػة  تسػػة ل اػؿ هػػذا بهػيؿ هيػتؿ، ورف ال تي  ػػيف اليػـو بات ػة  تسػػة ل اػؿ هػػذا سػته ت هػ  تق يػػة  هػترات التكييػر القت ػػد سػته ت هػ  تق يػػة  هػترات التكييػر القت ػػد 
ف  ف ال وضػػػػػوءتت ل اػػػػػور تقػػػػػتوؿ ال اتػػػػػوب لهػػػػػت وءػػػػػدـ ترييػػػػػز ال ي  ػػػػػيف ء يهػػػػػت لضػػػػػيؽ الو ػػػػػت، وا  ال وضػػػػػوءتت ل اػػػػػور تقػػػػػتوؿ ال اتػػػػػوب لهػػػػػت وءػػػػػدـ ترييػػػػػز ال ي  ػػػػػيف ء يهػػػػػت لضػػػػػيؽ الو ػػػػػت، وا 
ال وضوءتت ال اراة ال ت اهت ت ػًت يبيػرًا  ػف  بػؿ الطتلبػتت ايػث ارتكػع  سػتوب التكييػر القت ػد لػديهف ال وضوءتت ال اراة ال ت اهت ت ػًت يبيػرًا  ػف  بػؿ الطتلبػتت ايػث ارتكػع  سػتوب التكييػر القت ػد لػديهف 

 ػف األقهػطة الاػكية وال هػترية هػ  اليديػد  ػف ال قت هػتت  ػف األقهػطة الاػكية وال هػترية هػ  اليديػد  ػف ال قت هػتت   ورب ت ير ع ذلؾ قتي ة ل يػت هف  بتليديػدورب ت ير ع ذلؾ قتي ة ل يػت هف  بتليديػد
الاػػكية الكرديػػة وال  تءيػػة، والتػػ  ال ػػت استاسػػتقًت يبيػػرًا  ػػف  ػػب هف  والتػػ  ظهػػرت هػػ  اليديػػد  ػػف الاػػكية الكرديػػة وال  تءيػػة، والتػػ  ال ػػت استاسػػتقًت يبيػػرًا  ػػف  ػػب هف  والتػػ  ظهػػرت هػػ  اليديػػد  ػػف 

 ال وا ؼ ت تا ال وضوءتت ال  ت كةل ال وا ؼ ت تا ال وضوءتت ال  ت كةل 
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 توصيات الدراسة:توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج ىذه الدراسة توص  الباحثة بما يمي:في ضوء نتائج ىذه الدراسة توص  الباحثة بما يمي:

ف يتػػػب ال  راهيػػػت هػػػ  ال رااػػػؿ التي ي يػػػة بػػػبيض  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد  اػػػؿ ف يتػػػب ال  راهيػػػت هػػػ  ال رااػػػؿ التي ي يػػػة بػػػبيض  هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد  اػػػؿ ضػػػرورة تضػػػ يضػػػرورة تضػػػ ي -
 االستقتتج، ت ويـ ال قت هتت، التقبؤ بتالهتراضتت، االستقبتطل االستقتتج، ت ويـ ال قت هتت، التقبؤ بتالهتراضتت، االستقبتطل 

ءداد  واد فارائية ر رب ي يف االستيتقة بهت  - ءداد  واد فارائية ر رب ي يف االستيتقة بهت االستكتدة  ف ال تدة اإلارائية الت  رءدتهت البتااة وا  االستكتدة  ف ال تدة اإلارائية الت  رءدتهت البتااة وا 
 ط بةلط بةله  رهع  ستوب التكيير القت د لدب اله  رهع  ستوب التكيير القت د لدب ال

  راءتة د ج  هترات التكيير القت د ه  برا ج فءداد ال ي  يفل راءتة د ج  هترات التكيير القت د ه  برا ج فءداد ال ي  يفل -

اسػػت داـ ال ي  ػػيف ألسػػتليب واسػػتراتي يتت ادياػػة هػػ  تػػدريس ال  راهيػػت هػػ  ال رااػػؿ التي ي يػػة اسػػت داـ ال ي  ػػيف ألسػػتليب واسػػتراتي يتت ادياػػة هػػ  تػػدريس ال  راهيػػت هػػ  ال رااػػؿ التي ي يػػة  -
 ال  ت كةلال  ت كةل

 ال يتـ بأقهطة اكية وغير اكية تق   التاايؿ ه  ال  راهيت وتاسف االت تا قاوهتلال يتـ بأقهطة اكية وغير اكية تق   التاايؿ ه  ال  راهيت وتاسف االت تا قاوهتل -

 

 مقترحات الدراسة:مقترحات الدراسة:
 ح البتااة ف راج الدراستت التتلية:ح البتااة ف راج الدراستت التتلية:ت تر ت تر 
 ف راج دراستت لت ويـ  قتهج ال  راهيت الاتلية ه  ضوج  هترات التكيير القت دلف راج دراستت لت ويـ  قتهج ال  راهيت الاتلية ه  ضوج  هترات التكيير القت دل  -
 ف راج دراستت   تا ة تهدؼ فل  فاراج وادات دراسية بأقواع التكيير ال  ت كةلف راج دراستت   تا ة تهدؼ فل  فاراج وادات دراسية بأقواع التكيير ال  ت كةل  -
سػػتت ت تػػرح بػػرا ج سػػتت ت تػػرح بػػرا ج فءػػداد وتوظيػػؼ ال ػػواد االارائيػػة ال  ت كػػة هػػ  تػػدريس ال  راهيػػت ءػػف طريػػؽ درافءػػداد وتوظيػػؼ ال ػػواد االارائيػػة ال  ت كػػة هػػ  تػػدريس ال  راهيػػت ءػػف طريػػؽ درا  -

 لذلؾللذلؾل
 استراتي يتت   تراة لتق ية التكيير القت د لدب طرب ال رااؿ التي ي ية ال  تؿاستراتي يتت   تراة لتق ية التكيير القت د لدب طرب ال رااؿ التي ي ية ال  تؿ  -
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 المصادر:

 القرآن الكريم

 الكتب العربية:

 ،  يتبة  ار ،  ارل،  يتبة  ار ،  ارل4"، ط"، ط"تدريس الجغرافيا"تدريس الجغرافيا(: (: 1980ءبد الطيؼ هؤاد )ءبد الطيؼ هؤاد )  ،،فبراهيـفبراهيـ -11

 ال تهرةلال تهرةل  ،  يتبة  ار،،  يتبة  ار،5، ط، ط"تدريس الجغرافيا""تدريس الجغرافيا"( : ( : 1999ءبد ال طيؼ هؤاد )ءبد ال طيؼ هؤاد )  فبراهيـ،فبراهيـ، -22

"التفكير من منظور تربوي تعريفـو طبيعتـو ـ ميارتـو ـ تنميتـو ـ "التفكير من منظور تربوي تعريفـو طبيعتـو ـ ميارتـو ـ تنميتـو ـ (: (: 2002  دي ءزيز)  دي ءزيز)  فبراهيـ،فبراهيـ، -33
 ال تهرةلال تهرةل  ءتلـ اليتب،ءتلـ اليتب،  ،،أنماطو"أنماطو"

، ، 11" ال ػػػزج األوؿ، ط" ال ػػػزج األوؿ، ط  لســـان العـــربلســـان العـــرب(: " (: " 1990ابػػػف  قظػػػور، ربػػػو الكضػػػؿ   ػػػتؿ الػػػديف  ا ػػػد )ابػػػف  قظػػػور، ربػػػو الكضػػػؿ   ػػػتؿ الػػػديف  ا ػػػد ) -44
 بيروت، دار اتدرلبيروت، دار اتدرل

 ، يتبة األق  و ال ارية، ال تهرةل، يتبة األق  و ال ارية، ال تهرةل1"، ط"، ط"القدرات العقمية"القدرات العقمية(: (: 1983ربو اطب، هؤاد )ربو اطب، هؤاد ) -22

  ، س سػ ة، س سػ ةالدراسـات االجتماعيـة وعالقتيـا بالتربيـة البيئيـة"الدراسـات االجتماعيـة وعالقتيـا بالتربيـة البيئيـة"(:" (:" 1985ربو ا و، يي وب ءبد اهلل )ربو ا و، يي وب ءبد اهلل ) -44
  ضتيت بيئية، اليويت،   يية ا تية البيئةل ضتيت بيئية، اليويت،   يية ا تية البيئةل

منـاىج تـدريس الرياضـيات لمصـفوف منـاىج تـدريس الرياضـيات لمصـفوف (: "(: "2007ربو زيقػة، هريػد يت ػؿ وءبتبقػة، ءبػد اهلل يوسػؼ)ربو زيقػة، هريػد يت ػؿ وءبتبقػة، ءبػد اهلل يوسػؼ) -77
 ، دار ال سيرة ل قهر والتوزيع والطبتءةل، دار ال سيرة ل قهر والتوزيع والطبتءةل11"، ط"، طاألول األول 

"،  يتبػة ال  ت ػع اليربػ  ل قهػر "،  يتبػة ال  ت ػع اليربػ  ل قهػر "المـدخل إلـ  عـالم التربيـة"المـدخل إلـ  عـالم التربيـة( : ( : 2009ربو هػييرة،  تلػد  ا ػد )ربو هػييرة،  تلػد  ا ػد ) -88
 والتوزيع، ء تف، األردفلوالتوزيع، ء تف، األردفل

"، دار ال يرهػػػػة ال ت ييػػػػػة، "، دار ال يرهػػػػة ال ت ييػػػػػة، " دراســــات فـــــي الجغرافيــــا البشـــــرية" دراســــات فـــــي الجغرافيــــا البشـــــرية(: (: 1987ربػػػػو ءيتقػػػػة، هتاػػػػػ  )ربػػػػو ءيتقػػػػة، هتاػػػػػ  ) -99
 اإلسيقدريةلاإلسيقدريةل

،  يتبة االق  و ال اػرية، ،  يتبة االق  و ال اػرية، 11"، ط"، طاالختبارات التحصيميةاالختبارات التحصيمية(: "(: "1998ربو قتهية، ارح الديف )ربو قتهية، ارح الديف ) -1111
 ال تهرة،  ارلال تهرة،  ارل

ــ(: "(: "2001األسػػتتذ،  ا ػػود و طػػر،  ت ػػد )األسػػتتذ،  ا ػػود و طػػر،  ت ػػد ) -1111 اىج المفيــوم البنيــة التنظيمــات اىج المفيــوم البنيــة التنظيمــات أساســيات المنــأساســيات المن
 ، غزة، ه سطيفل، غزة، ه سطيفل1"، ط"، طاألسس المتابعةاألسس المتابعة

ــي تصــميم البحــث التربــوي(: "(: "2000األغػػت، فاسػػتف واألسػػتتذ،  ا ػػود )األغػػت، فاسػػتف واألسػػتتذ،  ا ػػود ) -1212 ــي تصــميم البحــث التربــويمقدمــة ف ، ،   2"، ط"، طمقدمــة ف
 غزةلغزةل

 ، غزةل، غزةل33"، ط"، طمقدمة في تقييم البحث التربويمقدمة في تقييم البحث التربوي(: "(: "2003األغت، فاستف واألستتذ،  ا ود )األغت، فاستف واألستتذ،  ا ود ) -1313

مــــدخل إلــــ  الجغرافيــــا مــــدخل إلــــ  الجغرافيــــا "": : (1995)ءبػػػػد الكتػػػػتحءبػػػػد الكتػػػػتح  ،،يتيػػػػد وءبػػػػد اهلليتيػػػػد وءبػػػػد اهلل  قسػػػػيـ وربػػػػو اػػػػبام،قسػػػػيـ وربػػػػو اػػػػبام،  بػػػػرهـ،بػػػػرهـ، -1414
 األردفلاألردفل  ،،1طط  "،"،البشريةالبشرية
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"، "، المنــاىج التربويــة المفيــوم العناصــر األســس أنوعيــا التطــويرالمنــاىج التربويــة المفيــوم العناصــر األســس أنوعيــا التطــوير( : "( : "2006بطتيقػػة، رزؽ )بطتيقػػة، رزؽ ) -1515
 ءتلـ اليتب الاديث،ء تف، األردفلءتلـ اليتب الاديث،ء تف، األردفل

غنــاء المنــاىج(: "(: "1989ب  ػيس، را ػػد وهػػط ، دوقتلػػد )ب  ػيس، را ػػد وهػػط ، دوقتلػػد ) -1616 غنــاء المنــاىجالقائــد التربــوي واء "، ء ػػتف، لرئتسػػة "، ء ػػتف، لرئتسػػة القائــد التربــوي واء
 ة لويتلة ال وثلة لويتلة ال وثلاليت اليت 

 ، دار اتدر،بيروتل، دار اتدر،بيروتل10جج" ،" ،لسان العربلسان العرببف  قظور،ربو الكضؿ)بلت(: " بف  قظور،ربو الكضؿ)بلت(: "  -1111

"، "، أساسيات المناىج التعميمية وأساليب تطويرىـاأساسيات المناىج التعميمية وأساليب تطويرىـا(: "(: "2002 ت ؿ،ءبد الرا ف ءبد السرـ ) ت ؿ،ءبد الرا ف ءبد السرـ ) -1414
 ، دار ال قتهج ل قهر والتوزيعل، دار ال قتهج ل قهر والتوزيعل  2طط

ناقــــد                          ناقــــد                          تفكيــــر مغــــاير ـ تنميــــة ميــــارات التفكيــــر التفكيــــر مغــــاير ـ تنميــــة ميــــارات التفكيــــر ال(: "(: "2004 بػػػػر، دءػػػػتج را ػػػػد ههػػػػيـ ) بػػػػر، دءػػػػتج را ػػػػد ههػػػػيـ ) -1919
 " ،  ريز ال طتف ل باث والتطوير،  ؤسسة ءبد ال اسف ال طتفل" ،  ريز ال طتف ل باث والتطوير،  ؤسسة ءبد ال اسف ال طتفلواإلبداعي لد  األطفالواإلبداعي لد  األطفال

، دار اليتػتب ال ػػت ي ، ء ػػتف، ، دار اليتػتب ال ػػت ي ، ء ػػتف، "تعمــيم التفكيرـــ مفــاىيم وتقنيــات""تعمــيم التفكيرـــ مفــاىيم وتقنيــات"(: (: 1999 ػرواف، هتاػػ  ) ػرواف، هتاػػ  ) -2121
 األردفلاألردفل

دار دار   ،،""والبشـــريةوالبشـــريةالجغرافيـــا الطبيعيـــة الجغرافيـــا الطبيعيـــة (1995): "هتاػػػ هتاػػػ    ػػػودة اسػػػقيف وربػػػو ءيتقػػػم، ػػػودة اسػػػقيف وربػػػو ءيتقػػػم،   ػػػودة، ػػػودة، -2121
 اإلسيقدرية لاإلسيقدرية ل  ال يرهة ال ت يية،ال يرهة ال ت يية،

،  يتبػة اليػتز   ،  يتبػة اليػتز   1"، ط"، طدراسات في الجغرافيا البشريةدراسات في الجغرافيا البشرية(: "(: "2008ا تد، ءبد ال تدر وآ ػروف )ا تد، ءبد ال تدر وآ ػروف ) -3333
 ل طبع والقهر والتوزيع، غزةلل طبع والقهر والتوزيع، غزةل

" ، الطبيػػػة " ، الطبيػػػة مـــدخل إلـــ  الجغرافيـــا الســـياحيةمـــدخل إلـــ  الجغرافيـــا الســـياحية( : "( : "2007، قتاػػػر )، قتاػػػر )ددا ػػػتد، ءبػػػد ال ػػػتدر وءيػػػا ػػػتد، ءبػػػد ال ػػػتدر وءيػػػ -2323
 والقهر، غزةلوالقهر، غزةل  األول ، دار اليتز   ل طبعاألول ، دار اليتز   ل طبع

، دار اليتػػػػتب ، دار اليتػػػػتب 2"، ط"، ط"طرائــــق التــــدريس واســــتراتجياتو"طرائــــق التــــدريس واســــتراتجياتو(: (: 2002الاي ػػػػة ،  ا ػػػػد  ا ػػػػود )الاي ػػػػة ،  ا ػػػػد  ا ػػػػود ) -2424
 ال ت ي ، األردفلال ت ي ، األردفل

، دار ال سػيرة ل قهػر، ، دار ال سػيرة ل قهػر، 1"، ط"، ط"طرائق تـدريس الدراسـات االجتماعيـة"طرائق تـدريس الدراسـات االجتماعيـة(: (: 2006 ضر، ه ري ) ضر، ه ري ) -3232
 ء تف، األردفلء تف، األردفل

دراسػػة ت ريبيػػة، دار دراسػػة ت ريبيػػة، دار   "،"،تنميــة التفكيــر االبتكــاري والناقــدتنميــة التفكيــر االبتكــاري والناقــد(: "(: "2007ال ضػػراج، هتديػػم ءػػتدؿ )ال ضػػراج، هتديػػم ءػػتدؿ ) -2626
 ديبوقو، ء تف، األردفلديبوقو، ء تف، األردفل

، دار اػػػكتج ل قهػػػر والتوزيػػػع، ، دار اػػػكتج ل قهػػػر والتوزيػػػع، 1" ، ط" ، طالطفـــل وميـــارات التفكيـــرالطفـــل وميـــارات التفكيـــر(: "(: "2005ال  ي ػػػ  ، ر ػػػؿ )ال  ي ػػػ  ، ر ػػػؿ ) -2727
 ء تفلء تفل

ــــرن الحــــادي (: "(: "2006ال والػػػػدة، قبيػػػػؿ والا يػػػػري،  وهػػػػؽ )ال والػػػػدة، قبيػػػػؿ والا يػػػػري،  وهػػػػؽ ) -2828 ــــي الق ــــا الســــياحية ف ــــرن الحــــادي الجغرافي ــــي الق ــــا الســــياحية ف الجغرافي
 ، دار الات د ل قهر والتوزيع، ء تفل، دار الات د ل قهر والتوزيع، ء تفل1" ، ط" ، طوالعشرينوالعشرين

بػػػراهيـ، ال طيػػػب )دبػػػور،  ر دبػػػور،  ر  -3636 بػػػراهيـ، ال طيػػػب )هػػػد وا  "، دار األر ػػػـ، "، دار األر ػػػـ، أســـاليب تـــدريس االجتماعيـــاتأســـاليب تـــدريس االجتماعيـــات(: "(: "1987هػػػد وا 
 األردفلاألردفل
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  ءػػتلـ اليتػػب،ءػػتلـ اليتػػب،  ،،""تقــويم نتائجــوتقــويم نتائجــو  أســاليبو،أســاليبو،  التــدريس وأىدافــو،التــدريس وأىدافــو،"": : (1995)هيػػري اسػػف هيػػري اسػػف   ريػػتف،ريػػتف، -3131
 للال تهرةال تهرة

"، دار األ ػػؿ "، دار األ ػػؿ طرائــق التــدريس العامــة وتنميــة التفكيــرطرائــق التــدريس العامــة وتنميــة التفكيــر(: "(: "1994السػػت رائ ، هتهػػـ وآ ػػروف)السػػت رائ ، هتهػػـ وآ ػػروف) -3131
 فربدلفربدل  ل قهر والتوزيع،ل قهر والتوزيع،

"،  يتبػػػة "،  يتبػػػة المـــنيج التربـــوي أسســـو عناصـــره تنظيماتـــو مســـتقبموالمـــنيج التربـــوي أسســـو عناصـــره تنظيماتـــو مســـتقبمو(: "(: "2003السػػػر،  تلػػػد )السػػػر،  تلػػػد ) -3232
 ال تدسية، غزة، ه سطيفلال تدسية، غزة، ه سطيفل

"، دار الكيػػػػر ل طبتءػػػػة والقهػػػػر "، دار الكيػػػػر ل طبتءػػػػة والقهػػػػر تربيــــة المتميــــزين والموىــــوبينتربيــــة المتميــــزين والموىــــوبين(: "(: "2000السػػػػرور، قتديػػػػة )السػػػػرور، قتديػػػػة ) -3333
 والتوزيع، ء تفلوالتوزيع، ء تفل

ل قهػر والتوزيػع، ل قهػر والتوزيػع،   ،دار الهػروؽ،دار الهػروؽ11"،ط"،طتدريس ميارات التفكيرتدريس ميارات التفكير(: "(: "2003سيتدة،  ودت را د )سيتدة،  ودت را د ) -3434
 قتب سلقتب سل

التفكير الناقد واإلبداعي إستراتيجية التعمم التعـاوني فـي التفكير الناقد واإلبداعي إستراتيجية التعمم التعـاوني فـي (: "(: "2006الس يت  ،  ا د هراس )الس يت  ،  ا د هراس ) -2222
 ، ءتلـ اليتب الاديث، فربد، ء تفل، ءتلـ اليتب الاديث، فربد، ء تفل1"، ط"، طتدريس المطالعة والنصوصتدريس المطالعة والنصوص

المنيــاج، مفيومــو ـ تصــميمو، تنفيــذه المنيــاج، مفيومــو ـ تصــميمو، تنفيــذه (: "(: "1997السػػويدي،  يكة وال  ي ػػ ،   يػػؿ يوسػػؼ)السػػويدي،  يكة وال  ي ػػ ،   يػػؿ يوسػػؼ) -3636
 ال  ـ ، دب لال  ـ ، دب ل  "، دار"، داروصيانتووصيانتو

 يتبػػة الػػدار  يتبػػة الػػدار   ،،""تــدريس الجغرافيــا فــي مراحــل التعمــيم العــامتــدريس الجغرافيــا فــي مراحــل التعمــيم العــام""  ::(1979)  را ػػد فبػػراهيـرا ػػد فبػػراهيـ  هػػ ب ،هػػ ب ، -2121
 ال تهرةلال تهرةل  اليربية ل يتتب،اليربية ل يتتب،

، الريػتض، دار ءػتلـ ، الريػتض، دار ءػتلـ 11"، ط"، طأساسـيات المـنيج الدراسـي وميماتـوأساسـيات المـنيج الدراسـي وميماتـو(: "(: "1995هػوؽ،  ا ػود )هػوؽ،  ا ػود ) -3838
 اليتبلاليتبل

انية مفيومــو أسســو انية مفيومــو أسســو تحميــل المحتــو  فــي العمــوم اإلنســتحميــل المحتــو  فــي العمــوم اإلنســ(: "(: "1987طيي ػػم، رهػػدي، ا ػػد )طيي ػػم، رهػػدي، ا ػػد ) -3939
 ، دار الكير اليرب ، ال تهرةل، دار الكير اليرب ، ال تهرةل11"، ط"، طاستخداماتواستخداماتو

ــا الســياحية وســياحة المخيمــات(: (: 21152115اليػػتق ، رءػػد )اليػػتق ، رءػػد ) -4141 ــي الجغرافي ــا الســياحية وســياحة المخيمــات"الــوجيز ف ــي الجغرافي ، دار ، دار 1"، ط"، ط"الــوجيز ف
 الات د ل قهر والتوزيع، ء تفلالات د ل قهر والتوزيع، ء تفل

التفكيــر النقــدي ـ ميــارة القــراءة والتفكيــر التفكيــر النقــدي ـ ميــارة القــراءة والتفكيــر (: "(: "2006اليػػتق ، سػػقتج وال  ػػؿ،  ا ػػد  هػػتد )اليػػتق ، سػػقتج وال  ػػؿ،  ا ػػد  هػػتد ) -2121
 ، دار اليتتب ال ت ي ، الييفل، دار اليتتب ال ت ي ، الييفل2طط"، "، المنطقيالمنطقي

نظـرة نظـرة   –المعـايير الحديثـة المعاصـرة لعمـم الجغرافيـا المعـايير الحديثـة المعاصـرة لعمـم الجغرافيـا (: "(: "2006ءبتبقة، ضرار را ػد  ا ػود)ءبتبقة، ضرار را ػد  ا ػود) -2323
 ، ءتلـ اليتب الاديث، فربد، األردفل، ءتلـ اليتب الاديث، فربد، األردفل1"، ط"، طتربويةتربوية

 ال تهرةلال تهرةل  ءتلـ اليتب،ءتلـ اليتب،  الطبية األول ،الطبية األول ،  "،"،الجغرافية التربويةالجغرافية التربوية(:"(:"2004ءبد ال طيؼ ،هؤاد)ءبد ال طيؼ ،هؤاد) -2222

  دار رسػػت ة ل قهػػر،دار رسػػت ة ل قهػػر،  الطبيػػة األولػػ ،الطبيػػة األولػػ ،  "،"،طــرق تــدريس الجغرافيــةطــرق تــدريس الجغرافيــة(:" (:" 2004ءبػػد اهلل ،اسػػتـ )ءبػػد اهلل ،اسػػتـ ) -2222
 األردفلاألردفل
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"، دار اليػػتزوري "، دار اليػػتزوري "التفكيــر عنــد األطفــال تطــوره وطــرق تعميمــو"التفكيــر عنــد األطفــال تطــوره وطــرق تعميمــو(: (: 2001ءبػػد الهػػتدي ،قبيػػؿ )ءبػػد الهػػتدي ،قبيػػؿ ) -4545
 الي  ية ل قهر والتوزيع، ء تفلالي  ية ل قهر والتوزيع، ء تفل

ر ر ، دار ال سير ل قه، دار ال سير ل قه1طط  ميارات في المغة والتفكير"،ميارات في المغة والتفكير"،(: "(: "2003ءبد الهتدي، قبيؿ وآ روف )ءبد الهتدي، قبيؿ وآ روف ) -4646
 والتوزيع، ه سطيفلوالتوزيع، ه سطيفل

ـــــة (: "(: "1999ءبػػػػػدا، هػػػػػاتدة  اػػػػػطك )ءبػػػػػدا، هػػػػػاتدة  اػػػػػطك ) -4747 ـــــوم التربوي ـــــة أساســـــيات البحـــــث العممـــــي فـــــي العم ـــــوم التربوي أساســـــيات البحـــــث العممـــــي فـــــي العم
   ، دار الكتروؽ ل ا تهة والقهر، ه سطيفل، دار الكتروؽ ل ا تهة والقهر، ه سطيفل11"، ط"، طواالجتماعيةواالجتماعية

 "،ي ية التربية، ال ت ية األردقيةل"،ي ية التربية، ال ت ية األردقيةلالقياس والتقويم التربويالقياس والتقويم التربوي(: "(: "1998ءبيدات، س ي تف ا د)ءبيدات، س ي تف ا د) -4848

، ، 22"، ط"، ط"التفكيرـ دراسات نفسـية"التفكيرـ دراسات نفسـية(: (: 1978ءبد ال طيؼ)ءبد ال طيؼ)  ءا تف، سيد اا د وربو اطب، هؤادءا تف، سيد اا د وربو اطب، هؤاد -4949
  يتبة األق  و ال ارية، ال تهرةل يتبة األق  و ال ارية، ال تهرةل

تفكير بـال حـدود ـ رؤ  تربويـة معاصـرة فـي تعمـيم التفكيـر تفكير بـال حـدود ـ رؤ  تربويـة معاصـرة فـي تعمـيم التفكيـر (: "(: "2006ءرهم، ارح الديف )ءرهم، ارح الديف ) -5151
 "، ءتلـ اليتب، ال تهرةل"، ءتلـ اليتب، ال تهرةلوتعممووتعممو

ل قهػػر ل قهػػر "،دار ال قػػتهج "،دار ال قػػتهج المنــاىج الحديثــة وطرائــق التــدريسالمنــاىج الحديثــة وطرائــق التــدريس(: "(: "2009ءطيػػة ،  اسػػف ء ػػ )ءطيػػة ،  اسػػف ء ػػ ) -1515
 والتوزيع،ء تف، األردفلوالتوزيع،ء تف، األردفل

المنيــــاج المدرســــي أساســــياتو واقعــــو أســــاليب المنيــــاج المدرســــي أساســــياتو واقعــــو أســــاليب (: "(: "2004ءكتقػػػػة، ءػػػػزو وال ولػػػػو، هتايػػػػة )ءكتقػػػػة، ءػػػػزو وال ولػػػػو، هتايػػػػة ) -5252
 ، غزة، ه سطيفل، غزة، ه سطيفل1"، ط"، طتطويرهتطويره

 "،  يتبة الكرح، اليويتل"،  يتبة الكرح، اليويتلالتفكير والمنياج المدرسيالتفكير والمنياج المدرسي(: "(: "2003ءزو وءبيد، وليـ )ءزو وءبيد، وليـ )  ءكتقة،ءكتقة، -5353

 ،  يتبة آهتؽ، غزةل،  يتبة آهتؽ، غزةل1طط  "،"،ت الحديثةت الحديثةالتدريس االستراتيجي لمرياضياالتدريس االستراتيجي لمرياضيا(: "(: "1995ءزو)ءزو)  ءكتقة،ءكتقة، -5454

  غزة، ه سطيفلغزة، ه سطيفل  ،،3طط"، "، تخطيط المناىج وتقويمياتخطيط المناىج وتقويميا( : "( : "1996ءزو)ءزو)  ءكتقة،ءكتقة، -2222

 ، دار ال يترؼ، ال تهرةل، دار ال يترؼ، ال تهرةل  2"، ط"، طالمنيج وعناصرهالمنيج وعناصره( : "( : "1987ء يرة، فبراهيـ )ء يرة، فبراهيـ ) -2424

غػزة، ال ت يػة غػزة، ال ت يػة   "، الطبيػة الاتقيػة،"، الطبيػة الاتقيػة،المنياج التربوي المعاصـرالمنياج التربوي المعاصـر( :"( :"1997الكرا ،هتروؽ وآ روف)الكرا ،هتروؽ وآ روف) -2121
 ةلةلاإلسر ياإلسر ي

ــــاىج البحــــث العممــــي( : ( : 2006هػػػػورا، قػػػػتهض وآ ػػػػروف )هػػػػورا، قػػػػتهض وآ ػػػػروف ) -5858 ــــاىج البحــــث العممــــي"محاضــــرات فــــي من "، ال ت يػػػػة "، ال ت يػػػػة "محاضــــرات فــــي من
 غزةلغزةل  اإلسر ية،اإلسر ية،

 "، دار الكير، ء تف، األردفل"، دار الكير، ء تف، األردفلتعميم التفكير لممرحمة األساسيةتعميم التفكير لممرحمة األساسية( : "( : "2001 طت  ، قتدية ) طت  ، قتدية ) -2626

ـــتعمم الصـــفي( : "( : "2000 طػػػت  ، يوسػػػؼ  طػػػت  ، قتيكػػػة ) طػػػت  ، يوسػػػؼ  طػػػت  ، قتيكػػػة ) -6161 ـــتعمم الصـــفيســـيكولوجية ال "، دار الهػػػروؽ، "، دار الهػػػروؽ، ســـيكولوجية ال
 ء تفلء تفل

"، ء ػػػػتف، دار "، ء ػػػػتف، دار ســــيكولوجية الــــتعمم الصــــفيســــيكولوجية الــــتعمم الصــــفي( : "( : "1999ؼ و طػػػػت  ، قتيكػػػػة )ؼ و طػػػػت  ، قتيكػػػػة ) طػػػػت  ، يوسػػػػ طػػػػت  ، يوسػػػػ -6161
 الهروؽلالهروؽل
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منــــاىج التعمــــيم بــــين الواقــــع منــــاىج التعمــــيم بــــين الواقــــع ( : "( : "2001ال  ػػػػتق  ، اا ػػػػد اسػػػػيف و ا ػػػػد، هترءػػػػة اسػػػػف )ال  ػػػػتق  ، اا ػػػػد اسػػػػيف و ا ػػػػد، هترءػػػػة اسػػػػف ) -6262
 " ،  يتبة األق  و ال ارية، ال تهرةل" ،  يتبة األق  و ال ارية، ال تهرةلوالمستقبلوالمستقبل

 ليتب ،ال تهرةلليتب ،ال تهرةل"، ءتلـ ا"، ءتلـ االمواد االجتماعية وتنمية التفكيرالمواد االجتماعية وتنمية التفكير( : "( : "1979ال  تق ، را د اسيف )ال  تق ، را د اسيف ) -6363

  3طط  ،،""تــدريس المــواد االجتماعيــةتــدريس المــواد االجتماعيــة: ": "(1979) رضػػواف، يػػوقس را ػػدرضػػواف، يػػوقس را ػػد  ال  ػػتق ، را ػػد اسػػيف،ال  ػػتق ، را ػػد اسػػيف، -4242
 ،ءتلـ اليتب، ال تهرةل،ءتلـ اليتب، ال تهرةل

معجم المصـطمحات التربويـة المعرفـة فـي منـاىج معجم المصـطمحات التربويـة المعرفـة فـي منـاىج ( : "( : "1999ال  تق ، را د وال  ؿ، ء ػ  )ال  تق ، را د وال  ؿ، ء ػ  ) -6565
 ، ءتلـ اليتب، ال تهرةل، ءتلـ اليتب، ال تهرةل22"، ط"، طوطرق التدريسوطرق التدريس

، دار اػكتج ، دار اػكتج 1طط  نمية ميارات التفكيـر اإلبـداعي الناقـد"،نمية ميارات التفكيـر اإلبـداعي الناقـد"،تت( : "( : "2008  يد، سوسف هتير )  يد، سوسف هتير ) -6666
 ل قهر والتوزيع، ء تفلل قهر والتوزيع، ء تفل

تفكير بال حدود رؤ  تربوية معاصرة فـي تعمـيم التفكيـر تفكير بال حدود رؤ  تربوية معاصرة فـي تعمـيم التفكيـر ( : "( : "2005 ا ود، ارح الديف ) ا ود، ارح الديف ) -6767
 ، ءتلـ اليتب، ال تهرةل، ءتلـ اليتب، ال تهرةل1"، ط"، طوتعممووتعممو

، ء ـ ، ء ـ 1"، ط"، ط"رؤ  معاصرة في تعميم التفكير وتعممو"رؤ  معاصرة في تعميم التفكير وتعممو( : ( : 2006 ا ود، ارح الديف ءرهم ) ا ود، ارح الديف ءرهم ) -4444
 اليتب، ال تهرةلاليتب، ال تهرةل

، دار الوهػػتج ، ، دار الوهػػتج ، 1"، ط"، طمقدمــة فــي مــنيج اإلبــداع رؤيــة إســالميةمقدمــة فــي مــنيج اإلبــداع رؤيــة إســالمية(: "(: "1993ال زيػػدي، زهيػػر )ال زيػػدي، زهيػػر ) -6969
 ال قاورةلال قاورةل

، دار الكيػػػر ، دار الكيػػػر 1"، ط"، طميــارات التفكيـــر فـــي مراحـــل التعمـــيم العـــامميــارات التفكيـــر فـــي مراحـــل التعمـــيم العـــام( : "( : "2002 اػػطك ، ههػػػيـ ) اػػطك ، ههػػػيـ ) -1313
 اليرب ، ال تهرةلاليرب ، ال تهرةل

، دار ال سيرة ، دار ال سيرة 11"، ط"، طالنفسالنفس  مناىج البحث في التربية وعمممناىج البحث في التربية وعمم( : "( : "2000  اـ، ست    ا د )  اـ، ست    ا د ) -7171
 ل قهر، ء تفلل قهر، ء تفل

"، "، اتجاىــات معاصــرة فــي منــاىج وطــرق تــدريس العمــوماتجاىــات معاصــرة فــي منــاىج وطــرق تــدريس العمــوم( :"( :"1991قهػػواف، يي ػػوب اسػػيف )قهػػواف، يي ػػوب اسػػيف ) -7272
 دار الكر تف ل قهر، ء تفلدار الكر تف ل قهر، ء تفل

استراتيجيات حديثـة فـي استراتيجيات حديثـة فـي ""  ::(2007)   طم ء   اسػيفطم ء   اسػيف  ،،  والد لي والد لي   الهته  ،ءبد الرا ف ءبدالهته  ،ءبد الرا ف ءبد -1212
 ء تفلء تفل  دار الهروؽ،دار الهروؽ،  ،،1طط، ، ""فن التدريسفن التدريس

 جامعية:الرسائل ال

( :  ستوب التكيير القت د لدب ط بػة التػتريخ هػ  ي يتػ  اآلداب ( :  ستوب التكيير القت د لدب ط بػة التػتريخ هػ  ي يتػ  اآلداب 2001فبراهيـ، هتضؿ   يؿ )فبراهيـ، هتضؿ   يؿ ) -7474
 لل274-302(، ص (، ص 38، اليدد )، اليدد )مجمة إتحاد الجامعات العربيةمجمة إتحاد الجامعات العربيةوالتربية ب ت ية ال واؿ ، والتربية ب ت ية ال واؿ ، 
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( : " ت ويـ هيتلية برقت ج التكيير القت د ( : " ت ويـ هيتلية برقت ج التكيير القت د 2003ربو دقيت، قتدية ءبدو وربو قته ،  ق  سييد )ربو دقيت، قتدية ءبدو وربو قته ،  ق  سييد ) -7575
، ال   د التتسع، ، ال   د التتسع، دراسات تربوية واجتماعيةدراسات تربوية واجتماعيةارا ء   التكيير الي رق  لدب طتلبتت ال ت ية" ، ارا ء   التكيير الي رق  لدب طتلبتت ال ت ية" ، ورور

 لل219-243( ، ص ( ، ص 4اليدد )اليدد )

( : " راػػر اسػػت داـ  طري ػػة الياػػؼ الػػذهق  هػػ  تق يػػة التااػػػيؿ ( : " راػػر اسػػت داـ  طري ػػة الياػػؼ الػػذهق  هػػ  تق يػػة التااػػػيؿ 2008ربوسػػقيقة، ءػػودة )ربوسػػقيقة، ءػػودة ) -7676
مجمـــة مجمـــة هػػػ  األردف، هػػػ  األردف،   والتكييػػر القت ػػػد هػػػ   ػػػتدة ال  راهيػػػة لػػػدب ط بػػػة ي يػػػة الي ػػػـو التربويػػػة االقػػػرواوالتكييػػر القت ػػػد هػػػ   ػػػتدة ال  راهيػػػة لػػػدب ط بػػػة ي يػػػة الي ػػػـو التربويػػػة االقػػػروا

-1480، ص ، ص    2008(،(،5( اليػػدد )( اليػػدد )22ػ الي ػػـو اإلقسػػتقية، ال   ػػد )ػ الي ػػـو اإلقسػػتقية، ال   ػػد )  جامعــة النجــاح لثبحــاثجامعــة النجــاح لثبحــاث

 لل1447

: " دور الت اص و ستوب الذيتج هػ  تق يػة : " دور الت اص و ستوب الذيتج هػ  تق يػة   (1986)ارح اتل  ءبد الا  ارح اتل  ءبد الا    فس تءيؿ،فس تءيؿ، -7777
رسـالة رسـالة   ،،دراسػة   ترقػة"دراسػة   ترقػة"  التكيير القت د لدب طرب ال س يف الي  ػ  واألدبػ  هػ  ال را ػة الاتقويػة ػالتكيير القت د لدب طرب ال س يف الي  ػ  واألدبػ  هػ  ال را ػة الاتقويػة ػ

  ية ال ير ةل ية ال ير ةل   ت ية رـ ال رب، ت ية رـ ال رب،  ي ية التربية،ي ية التربية،  ،،((غير منشورةغير منشورة))ماجستير ماجستير 
( : "هتء يػػػة برقػػػت ج   تػػػرح لتق يػػػة بيػػػض ال كػػػتهيـ ( : "هتء يػػػة برقػػػت ج   تػػػرح لتق يػػػة بيػػػض ال كػػػتهيـ 2004آؿ  بػػػترؾ، ءبػػػد اهلل بػػػف قػػػت   )آؿ  بػػػترؾ، ءبػػػد اهلل بػػػف قػػػت   ) -8787

التتري يػػػة و هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب طػػػرب الاػػػؼ األوؿ  ػػػف ال را ػػػة ال توسػػػطة بتل   يػػػة التتري يػػػة و هػػػترات التكييػػػر القت ػػػد لػػػدب طػػػرب الاػػػؼ األوؿ  ػػػف ال را ػػػة ال توسػػػطة بتل   يػػػة 
 للرر، ي ية التربية،  ت ية األزه، ي ية التربية،  ت ية األزهدكتوراهدكتوراهرسالة رسالة اليربية السيودية، اليربية السيودية، 

(: " هتء ية برقت ج تػدريب    تػرح لتق يػة  هػترات التكييػر (: " هتء ية برقت ج تػدريب    تػرح لتق يػة  هػترات التكييػر 2009بترءيدا، في تف ستلـ را د )بترءيدا، في تف ستلـ را د ) -8787
القت د لدب ءيقة  ف  ي  تت ال  راهيت بتل را ة االبتدائية ب ديقة  ػدة هػ  ضػوج برقػت ج اليػورت القت د لدب ءيقة  ف  ي  تت ال  راهيت بتل را ة االبتدائية ب ديقة  ػدة هػ  ضػوج برقػت ج اليػورت 

، ص ، ص   2، ع، ع1، السػيودية ،  ػج، السػيودية ،  ػجاف التربـوياف التربـويمجمة دراسات فـي المنـاىج واإلشـر مجمة دراسات فـي المنـاىج واإلشـر   لتي يـ التكيير" ،لتي يـ التكيير" ،
 لل181-128

( : " راػػر اسػػػت داـ ق ػػوذج   تػػرح هػػ  تػػدريس الدراسػػػتت ( : " راػػر اسػػػت داـ ق ػػوذج   تػػرح هػػ  تػػدريس الدراسػػػتت 2003البرءػػ ، ف ػػتـ  ا ػػد ء ػػ  )البرءػػ ، ف ػػتـ  ا ػػد ء ػػ  ) -8181
  المجمـة التربويـة، المجمـة التربويـة، اال ت تءية ء   تق ية التكيير القت د لدب تر يػذ الاػؼ ال ػت س االبتػدائ "، اال ت تءية ء   تق ية التكيير القت د لدب تر يػذ الاػؼ ال ػت س االبتػدائ "، 

 22/7/2009بتتريخ بتتريخ   أخذتأخذتللwww.khayma.com ((19ي ية التربية ، سوهتج، اليدد)ي ية التربية ، سوهتج، اليدد)

، را د ءبد ال تدر ) -8181 ، را د ءبد ال تدر )بيـر ( : " رار فستراتي ية ال تقت ضتت ء   تق ية  هترات التكيير ( : " رار فستراتي ية ال تقت ضتت ء   تق ية  هترات التكيير 2002بيـر
، ، "، رسـالة ماجسـتير )غيـر منشـورة ("، رسـالة ماجسـتير )غيـر منشـورة (القت د ه  الي وـ لدب ط بة الاؼ الستبع األستسػ  ب ػزة القت د ه  الي وـ لدب ط بة الاؼ الستبع األستسػ  ب ػزة 

 ا  و ت ية ءيف ه س، ه سطيفلا  و ت ية ءيف ه س، ه سطيفلي ية التربية،  ت ية األ ي ية التربية،  ت ية األ 

(: " تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب طػػرب ال را ػػة (: " تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب طػػرب ال را ػػة 2005الابيتػػ ، ءػػتئض ضػػيؼ اهلل )الابيتػػ ، ءػػتئض ضػػيؼ اهلل ) -8282
، ، مجمــة كميــة التربيـــةمجمــة كميــة التربيـــةال توسػػطة  ػػف  ػػرؿ تػػدريس   ػػػرر التػػتريخ وهػػؽ ق ػػوذج الػػتي ـ البقػػػتئ ، ال توسػػطة  ػػف  ػػرؿ تػػدريس   ػػػرر التػػتريخ وهػػؽ ق ػػوذج الػػتي ـ البقػػػتئ ، 

 لل81  -51(، ال زج الاتق ، ص(، ال زج الاتق ، ص60ال قاورة، اليدد)ال قاورة، اليدد)

(:" هيتليػػة  ػػد ؿ الايػػـ واأل اػػتؿ هػػ  (:" هيتليػػة  ػػد ؿ الايػػـ واأل اػػتؿ هػػ  2004ءبػػتس راغػػب )ءبػػتس راغػػب )ال ػػزار ، ق كػػة  طػػب، ءػػرـ ، ال ػػزار ، ق كػػة  طػػب، ءػػرـ ،  -7878
  تػػػدريس التػػػتريخ ء ػػػ  تق يػػػة ال ػػػيـ اال تاػػػتدية والتكييػػػر القت ػػػد لػػػدب طػػػرب ال را ػػػة الاتقويػػػة " ،تػػػدريس التػػػتريخ ء ػػػ  تق يػػػة ال ػػػيـ اال تاػػػتدية والتكييػػػر القت ػػػد لػػػدب طػػػرب ال را ػػػة الاتقويػػػة " ،

 لل92-127، ص ص ، ص ص 1،  ار، ع،  ار، عمجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةمجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية

http://www.khayma.com.أخذت/
http://www.khayma.com.أخذت/
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ة بػتلكير اإلسػر   ء ػ  ة بػتلكير اإلسػر   ء ػ  (: " رار فاراج بيض ال كػتهيـ الريتضػي(: " رار فاراج بيض ال كػتهيـ الريتضػي2007 ودة،  وس   ا د ) ودة،  وس   ا د ) -8484
تااػػيؿ ط بػػة الاػػؼ اليتهػػر األستسػػ  ب ػػزة هػػ   ػػتدة الريتضػػيتت وات تهػػتتهـ قاوهػػت، رسػػتلة تااػػيؿ ط بػػة الاػػؼ اليتهػػر األستسػػ  ب ػػزة هػػ   ػػتدة الريتضػػيتت وات تهػػتتهـ قاوهػػت، رسػػتلة 

  ت ستير)غير  قهورة(،ال ت ية اإلسر ية،غزةل ت ستير)غير  قهورة(،ال ت ية اإلسر ية،غزةل

( : " راػػػػر فاػػػػراج  ػػػػقهج الي ػػػػـو ب هػػػػترات التكييػػػػر اإلبػػػػداء  ء ػػػػ  ( : " راػػػػر فاػػػػراج  ػػػػقهج الي ػػػػـو ب هػػػػترات التكييػػػػر اإلبػػػػداء  ء ػػػػ  1998ا ػػػػ  ، اقتاػػػػتر )ا ػػػػ  ، اقتاػػػػتر ) -8585
ال ت يػػة ال ت يػػة رســالة ماجســتير)غير منشــورة(،رســالة ماجســتير)غير منشــورة(،ليتهػػر"، ليتهػػر"، التااػػيؿ والتكييػػر اإلبػػداء  لط بػػة الاػػؼ االتااػػيؿ والتكييػػر اإلبػػداء  لط بػػة الاػػؼ ا

 اإلسر ية ،غزةلاإلسر ية ،غزةل

(:" هيتليػػػة اسػػػت داـ ق ػػػوذج الػػػتي ـ البقػػػتئ  اال ت ػػػتء  هػػػ  (:" هيتليػػػة اسػػػت داـ ق ػػػوذج الػػػتي ـ البقػػػتئ  اال ت ػػػتء  هػػػ  2006الااػػػري، يت ػػػؿ سػػػو  )الااػػػري، يت ػػػؿ سػػػو  ) -7878
تػػدريس واػػدة اليػػوارث البيئيػػة ء ػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد واالت ػػتا قاػػو  وا هػػة اليػػوارث البيئيػػة تػػدريس واػػدة اليػػوارث البيئيػػة ء ػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد واالت ػػتا قاػػو  وا هػػة اليػػوارث البيئيػػة 

مجمــة الجمعيــة المصــرية لمدراســات مجمــة الجمعيــة المصــرية لمدراســات   سػػتدس االبتػػدائ "،سػػتدس االبتػػدائ "،وب ػػتج راػػر الػػتي ـ لػػدب تر يػػذ الاػػؼ الوب ػػتج راػػر الػػتي ـ لػػدب تر يػػذ الاػػؼ ال
 لل66-89، ص ص ، ص ص 7 ار، ع ار، ع  ،،االجتماعيةاالجتماعية

( : " تطػػور ال ػػدرة ء ػػ  التكييػػر القت ػػد وءر ػػة ذلػػؾ ( : " تطػػور ال ػػدرة ء ػػ  التكييػػر القت ػػد وءر ػػة ذلػػؾ 1998الا ػػوري، هقػػد والػػوهر،  ا ػػود )الا ػػوري، هقػػد والػػوهر،  ا ػػود ) -8787
، ال   د ال ت س واليهػروف، ، ال   د ال ت س واليهػروف، دراسات العموم التربويةدراسات العموم التربويةبتل ستوب الي ري وال قس وهرع الدراسة" ، بتل ستوب الي ري وال قس وهرع الدراسة" ، 

 لل125  -122ص ص (، (، 1اليدد)اليدد)

سػتراتي ية 2009الاوري،  ديف، وآ ػروف )الاوري،  ديف، وآ ػروف ) -8888 سػتراتي ية ( : " راػر اسػت داـ فسػتراتي ية  ػوقرو وسػرتر وا  ( : " راػر اسػت داـ فسػتراتي ية  ػوقرو وسػرتر وا 
 يكرالقػػػػد هػػػػ  تق يػػػػة  هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػد لػػػػدب ط بػػػػة الاػػػػؼ الاػػػػت ف األستسػػػػ  هػػػػ  األردف  يكرالقػػػػد هػػػػ  تق يػػػػة  هػػػػترات التكييػػػػر القت ػػػػد لػػػػدب ط بػػػػة الاػػػػؼ الاػػػػت ف األستسػػػػ  هػػػػ  األردف 

ــوم إنســانيةوتااػػي م هػػ   باػػث التػػتريخ" ، وتااػػي م هػػ   باػػث التػػتريخ" ،  ــوم إنســانيةمجمــة عم ر ػػذت ر ػػذت    lwww.ulum.n((41، اليػػدد)، اليػػدد)مجمــة عم
 23/8/2009بتتريخ بتتريخ 

( : " هتء يػػة اسػػت داـ ال اػػة هػػ  تػػدريس التػػتريخ بتل را ػػة ( : " هتء يػػة اسػػت داـ ال اػػة هػػ  تػػدريس التػػتريخ بتل را ػػة 2000الاوسػػق ، زايػػد بػػف ء ػػ  )الاوسػػق ، زايػػد بػػف ء ػػ  ) -8989
 ت يػة السػ طتف  ت يػة السػ طتف   رسالة ماجستير )غيـر منشـورة(،رسالة ماجستير )غيـر منشـورة(،اإلءدادية لتق ية التكيير القت د والتاايؿ "، اإلءدادية لتق ية التكيير القت د والتاايؿ "، 

  تبوس، س طقة ء تفل تبوس، س طقة ء تفل

الاتقويػة هػ  الاتقويػة هػ    ( : "  ستوب  سته ة  ي  ػ  التػتريخ بتل را ػة( : "  ستوب  سته ة  ي  ػ  التػتريخ بتل را ػة2001 ريهم، ء   يتيد س يـ ) ريهم، ء   يتيد س يـ ) -9191
،  ت يػػة ،  ت يػػة مجمــة مركــز البحــوث التربويــةمجمــة مركــز البحــوث التربويــةتق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد واإلبػػداء  لػػدب ط بػػتهـ "، تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد واإلبػػداء  لػػدب ط بػػتهـ "، 

 لل13-19( ، ص ( ، ص 19 طر، السقة اليتهرة، اليدد ) طر، السقة اليتهرة، اليدد )

( : " تطػػػوير  قهػػػتج التػػػتريخ ل اػػػؼ اليتهػػػر األستسػػػ  هػػػ  ضػػػوج ( : " تطػػػوير  قهػػػتج التػػػتريخ ل اػػػؼ اليتهػػػر األستسػػػ  هػػػ  ضػػػوج 2004 اػػػتوقة، ري ػػػت ) اػػػتوقة، ري ػػػت ) -9191
ي ية  طورة هػ  تااػيؿ الط بػة وتق يػة التكييػر ي ية  طورة هػ  تااػيؿ الط بػة وتق يػة التكييػر  بتدئ التي يـ األستس  وا تبتر هتء ية وادة تي  بتدئ التي يـ األستس  وا تبتر هتء ية وادة تي 

 ،  ت ية الير وؾ، اربد، األردفل،  ت ية الير وؾ، اربد، األردفلرسالة ماجستير )غير منشورة(رسالة ماجستير )غير منشورة(القت د لديهـ" ، القت د لديهـ" ، 

( : "  تطػوير  قػتهج ال  راهيػت ل  را ػة الاتقويػة بػتألردف لتق يػة ( : "  تطػوير  قػتهج ال  راهيػت ل  را ػة الاتقويػة بػتألردف لتق يػة 1990  يكم، غتزي   ػتؿ )  يكم، غتزي   ػتؿ ) -9292
 ،  ت ية ءيف ه سل،  ت ية ءيف ه سلمنشورة(منشورة(رسالة ماجستير )غير رسالة ماجستير )غير التكيير القت د واالت تا قاو ال تدة " ، التكيير القت د واالت تا قاو ال تدة " ، 
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( : " وا ػػع القهػػتط ال درسػػ  ال اػػتاب لتػػدريس ال  راهيػػت هػػ  ضػػوج ( : " وا ػػع القهػػتط ال درسػػ  ال اػػتاب لتػػدريس ال  راهيػػت هػػ  ضػػوج 2002دلػػوؿ ، ءػػدقتف )دلػػوؿ ، ءػػدقتف ) -9393
 ال قهتج الك سطيق  ل اؼ اليتهر األستس  ب اتهظتت غزة " ،  ت ية األ ا ، غزةللال قهتج الك سطيق  ل اؼ اليتهر األستس  ب اتهظتت غزة " ،  ت ية األ ا ، غزةلل

 الـدوريــات:الـدوريــات:

ء ػػػ  ء ػػػ    ( : "راػػػر فاػػػراج  قهػػػتج الريتضػػػيتت ل اػػػؼ ال ػػػت س االبتػػػدائ ( : "راػػػر فاػػػراج  قهػػػتج الريتضػػػيتت ل اػػػؼ ال ػػػت س االبتػػػدائ 1996ديػػػتب، سػػػهيؿ )ديػػػتب، سػػػهيؿ ) -9494
  رســـالة ماجســتير)غير منشـــورة(رســـالة ماجســتير)غير منشـــورة(تااػػيؿ الطػػرب هػػ   ػػػتدة الريتضػػيتت وات تهػػتتهـ قاوهػػت" ، تااػػيؿ الطػػرب هػػ   ػػػتدة الريتضػػيتت وات تهػػتتهـ قاوهػػت" ، 

 ،ال ت ية اإلسر يةل،ال ت ية اإلسر يةل

(: " دراسػػة ت ريبيػػة لكيتليػػة برقػػػت ج هػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد لػػػدب (: " دراسػػة ت ريبيػػة لكيتليػػة برقػػػت ج هػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػد لػػػدب 2000رضػػواف، فيػػزيس )رضػػواف، فيػػزيس ) -9595
(، (، 66، اليػػدد )، اليػػدد )دراســات فــي المنــاىج وطــرق التــدريسدراســات فــي المنــاىج وطــرق التــدريسطػػرب ي يػػة التربيػػة  ت يػػة ءػػيف هػػ س" طػػرب ي يػػة التربيػػة  ت يػػة ءػػيف هػػ س" 

 لل1-34ص ص 

(: "الير ػػػة بػػػيف داهييػػػة اإلق ػػػػتز واالت ػػػتا قاػػػو  ػػػػتدة (: "الير ػػػة بػػػيف داهييػػػة اإلق ػػػػتز واالت ػػػتا قاػػػو  ػػػػتدة 1989زيػػػداف، ءبػػػد ال ػػػقيـ الهػػػػقتوي)زيػػػداف، ءبػػػد ال ػػػقيـ الهػػػػقتوي) -9696
 لل29اليدد اليدد   ،،رسالة الخميج العربيرسالة الخميج العربيالريتضيتت" ، الريتضيتت" ، 

( : "  دب  يرهة  ي    ال ػواد اال ت تءيػة هػ  ال را ػة ( : "  دب  يرهة  ي    ال ػواد اال ت تءيػة هػ  ال را ػة 2001الس ي تف، س ي تف بف سيد )الس ي تف، س ي تف بف سيد ) -9797
مجمــة دراســات فــي المنــاىج وطــرق مجمــة دراســات فــي المنــاىج وطــرق ت هـ بهػػت " ، ت هـ بهػػت " ، ال توسػػطة ل هػػترات التكييػػر القت ػػد و ػػدب اهت ػػال توسػػطة ل هػػترات التكييػػر القت ػػد و ػػدب اهت ػػ

 لل117 145(، ص (، ص 24،  ت ية ءيف ه س، ال تهرة، اليدد)،  ت ية ءيف ه س، ال تهرة، اليدد)التدريسالتدريس

( : " هيتلية فستراتي ية   تراة لتػدريس يتػتب ال ػراجة ( : " هيتلية فستراتي ية   تراة لتػدريس يتػتب ال ػراجة 2001الس ي تف،  ا ود  رؿ الديف )الس ي تف،  ا ود  رؿ الديف ) -9898
مجمة مجمة ، ،   ذي ال وضوع الوااد ه  تق ية  هترات التكيير القت د لدب طرب الاؼ األوؿ الاػتقوي"ذي ال وضوع الوااد ه  تق ية  هترات التكيير القت د لدب طرب الاؼ األوؿ الاػتقوي"

 لل96ػ ػ   47( ، ص ( ، ص 1 ت ية ءيف ه س، اليدد ) ت ية ءيف ه س، اليدد )  القراءة والمعرفة كمية التربية،القراءة والمعرفة كمية التربية،

( :" هتء يػػػة واػػػدة   تراػػػة هػػػ  ال  راهيػػػت   تئ ػػػة ء ػػػ  ( :" هتء يػػػة واػػػدة   تراػػػة هػػػ  ال  راهيػػػت   تئ ػػػة ء ػػػ  2006السػػػيد،  يهػػػتف ي ػػػتؿ  ا ػػػد )السػػػيد،  يهػػػتف ي ػػػتؿ  ا ػػػد ) -7777
األاػػداث ال تريػػة وال ضػػػتيت ال يتاػػرة هػػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػػد لػػدب طػػػرب الاػػؼ األوؿ  ػػػف األاػػداث ال تريػػة وال ضػػػتيت ال يتاػػرة هػػػ  تق يػػة التكييػػر القت ػػػد لػػدب طػػػرب الاػػؼ األوؿ  ػػػف 

 لل18-42،ص ص ،ص ص 55،  ار، ع،  ار، عمة القراءة والمعرفةمة القراءة والمعرفةمجمجال را ة الاتقوية" ، ال را ة الاتقوية" ، 
(:" هتء يػة واػدة   تراػة هػ  الدراسػتت (:" هتء يػة واػدة   تراػة هػ  الدراسػتت 2008السيد، هتيزة را د ، ا د، اكتج  ا د ء ػ )السيد، هتيزة را د ، ا د، اكتج  ا د ء ػ ) -511511

اال ت تءيػػة ء ػػ  ضػػوج ال يػػتيير ال و يػػة ل تي ػػيـ هػػ  رهػػع  سػػتوب التااػػيؿ وايتسػػتب ال كػػتهيـ اال ت تءيػػة ء ػػ  ضػػوج ال يػػتيير ال و يػػة ل تي ػػيـ هػػ  رهػػع  سػػتوب التااػػيؿ وايتسػػتب ال كػػتهيـ 
مجمــة مجمــة   ال ػػت س االبتػػدائ "،ال ػػت س االبتػػدائ "،وبيػػض  هػػترات وال يػػؿ قاػػو الي ػػؿ اال ت ػػتء  لػػدب تر يػػذ الاػػؼ وبيػػض  هػػترات وال يػػؿ قاػػو الي ػػؿ اال ت ػػتء  لػػدب تر يػػذ الاػػؼ 

 لل12-76، ص ص ، ص ص 14،  ار،ع،  ار،عالجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
( : " در ػػػة ا ػػػترؾ  ي  ػػػ  ال  راهيػػػة هػػػ  ال را ػػػة الاتقويػػػة هػػػ  ( : " در ػػػة ا ػػػترؾ  ي  ػػػ  ال  راهيػػػة هػػػ  ال را ػػػة الاتقويػػػة هػػػ  2007هػػػطقتوي، هتضػػػؿ )هػػػطقتوي، هتضػػػؿ ) -111111

األردف ل كتهيـ االستهيتر ءف بيد و هتراتم ودر ة   ترسػتهـ لهػت وتطػوير برقػت ج تػدريب  وهػؽ األردف ل كتهيـ االستهيتر ءف بيد و هتراتم ودر ة   ترسػتهـ لهػت وتطػوير برقػت ج تػدريب  وهػؽ 
، ، رسـالة دكتـوراه )غيـر منشـورة (رسـالة دكتـوراه )غيـر منشـورة (هػ  تااػيؿ ط بػتهـ وتق يػة تكييػرهـ القت ػد"، هػ  تااػيؿ ط بػتهـ وتق يػة تكييػرهـ القت ػد"،   ذلؾ و يػتس راػراذلؾ و يػتس راػرا

  ت ية ء تف اليربية، ء تف، األردفل ت ية ء تف اليربية، ء تف، األردفل



 
 
 

 116 

( : " فاػػراج  اتػػوب الهقدسػػة الكراغيػػة هػػ  قهػػتج الاػػؼ اليتهػػر ( : " فاػػراج  اتػػوب الهقدسػػة الكراغيػػة هػػ  قهػػتج الاػػؼ اليتهػػر 2009هػػيت، قتهػػؿ را ػػد )هػػيت، قتهػػؿ را ػػد ) -112112
 زةلزةلال ت ية اإلسر ية،غال ت ية اإلسر ية،غرسالة ماجستير)غير منشورة(،رسالة ماجستير)غير منشورة(،األستس  ب هترات التكيير الباري، األستس  ب هترات التكيير الباري، 

( : "فاراج  قهتج الي ـو بي  يتت الي ـ وراػرا ء ػ   سػتوب الق ػو الي  ػ  ( : "فاراج  قهتج الي ـو بي  يتت الي ـ وراػرا ء ػ   سػتوب الق ػو الي  ػ  2001ه داف، رقور )ه داف، رقور ) -113113
  رسالة ماجستير)غير منشورة(رسالة ماجستير)غير منشورة(لتر يذ الاؼ ال ت س و يولهـ قاو الي وـ ه   اتهظة غزة" ، لتر يذ الاؼ ال ت س و يولهـ قاو الي وـ ه   اتهظة غزة" ، 

 ، ي ية التربية،  ت ية األزهر،غزةل، ي ية التربية،  ت ية األزهر،غزةل

ايتغة  طػة الػدرس هػ  تق يػة ايتغة  طػة الػدرس هػ  تق يػة   (: " رار فستراتي ية فءتدة(: " رار فستراتي ية فءتدة2006ءبد ال  يؿ ، ر تج  ا د)ءبد ال  يؿ ، ر تج  ا د) -511511
 هترة الت طيط لتدريس التكييػر القت ػد هػ  دروس ال  راهيػت و هػترات التكييػر القت ػد لػدب الطتلػب  هترة الت طيط لتدريس التكييػر القت ػد هػ  دروس ال  راهيػت و هػترات التكييػر القت ػد لػدب الطتلػب 

 لل1-37، ص ص ، ص ص 65، ع ، ع 16، ت ية بقهت،  ار،  ج ، ت ية بقهت،  ار،  ج   مجمة كمية التربيةمجمة كمية التربيةال ي ـ" ، ال ي ـ" ، 
  (: تطػػػػػوير   ػػػػػررات الي بيػػػػػوتر بتل را ػػػػػة الاتقويػػػػػة(: تطػػػػػوير   ػػػػػررات الي بيػػػػػوتر بتل را ػػػػػة الاتقويػػػػػة2005ءا ػػػػػتف،   ػػػػػدوح وال قدي، ا ػػػػػد)ءا ػػػػػتف،   ػػػػػدوح وال قدي، ا ػػػػػد) -511511

مجمــة مجمــة   الت تريػة الكقيػة ال ت د ػة هػػ  ضػوج ال يػتيير اليتل يػة لتيقولو يػػت ال ي و ػتت واالتاػتالت،الت تريػة الكقيػة ال ت د ػة هػػ  ضػوج ال يػتيير اليتل يػة لتيقولو يػػت ال ي و ػتت واالتاػتالت،
 (ل(ل2(، اليدد )(، اليدد )11،    د)،    د)دراسات تربوية واجتماعيةدراسات تربوية واجتماعية

( : "  سػػتوب  هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب ط بػػة ي يػػة التربيػػة ( : "  سػػتوب  هػػترات التكييػػر القت ػػد لػػدب ط بػػة ي يػػة التربيػػة 1998ءكتقػػة، ءػػزو فسػػ تءيؿ )ءكتقػػة، ءػػزو فسػػ تءيؿ ) -116116
، ال   ػػد األوؿ، ، ال   ػػد األوؿ، الدراســات التربويــة الفمســطينيةالدراســات التربويــة الفمســطينيةمجمــة البحــوث و مجمــة البحــوث و بتل ت يػػة اإلسػػر ية ب ػػزة " ، بتل ت يػػة اإلسػػر ية ب ػػزة " ، 

 اليدد األوؿ،غزةلاليدد األوؿ،غزةل

( : " راػػر اسػػت داـ ق ػػوذج التاػػري ال  ػػتء  لػػػ "اي ػػيف" ( : " راػػر اسػػت داـ ق ػػوذج التاػػري ال  ػػتء  لػػػ "اي ػػيف" 2007ء ػػراف ،  تلػػد ءبػػد ال طيػػؼ )ء ػػراف ،  تلػػد ءبػػد ال طيػػؼ ) -117117
((Thelen هػػ  تػػدريس الدراسػػػتت اال ت تءيػػة ء ػػػ  التااػػيؿ ال يرهػػ  وتق يػػػة بيػػض  هػػػترات ) هػػ  تػػدريس الدراسػػػتت اال ت تءيػػة ء ػػػ  التااػػيؿ ال يرهػػ  وتق يػػػة بيػػض  هػػػترات )

، ي يػػة التربيػػة،  ت يػػة ، ي يػػة التربيػػة،  ت يػػة المجمــة التربويــةالمجمــة التربويــةءػػدادي "، ءػػدادي "، التكييػػر القت ػػد لػػدب تر يػػذ الاػػؼ األوؿ اإلالتكييػػر القت ػػد لػػدب تر يػػذ الاػػؼ األوؿ اإل
ل ل www.drkaledomranblogspot.comلل   277-195(، ص(، ص23سػػوهتج،  اػػر اليػػدد)سػػوهتج،  اػػر اليػػدد)

 لل8/9/2009ر ذت بتتريخ ر ذت بتتريخ 

( : " برقػػت ج   تػػرح هػػ  ال ػػراجة هػػ  ضػػوج ال ضػػتيت ال يتاػػرة ( : " برقػػت ج   تػػرح هػػ  ال ػػراجة هػػ  ضػػوج ال ضػػتيت ال يتاػػرة 2000الهػػ ، سػػييد ءبػػد اهلل )الهػػ ، سػػييد ءبػػد اهلل ) -118118
الجمعيـة المصـرية لممنـاىج وطـرق الجمعيـة المصـرية لممنـاىج وطـرق الاتقويػة " الاتقويػة "   ورارا ه  تق ية التكيير القت د لدب طرب ال را ػةورارا ه  تق ية التكيير القت د لدب طرب ال را ػة

 ،   ؤت ر  قتهج التي يـ وتق ية التكيير، ال ؤت ر الي    الاتق  ءهر، ال   د األوؿل،   ؤت ر  قتهج التي يـ وتق ية التكيير، ال ؤت ر الي    الاتق  ءهر، ال   د األوؿلالتدريسالتدريس

(: " رار فاراج  قهج الي وـ ب هترات تكيير ء    ء   تاايؿ الط بة (: " رار فاراج  قهج الي وـ ب هترات تكيير ء    ء   تاايؿ الط بة 1997ال ولو، هتاية )ال ولو، هتاية ) -119119
 ل ت ية اإلسر ية،غزةلل ت ية اإلسر ية،غزةلاارسالة ماجستير)غير منشورة(، رسالة ماجستير)غير منشورة(، ه  الاؼ الستبع" ، ه  الاؼ الستبع" ، 

(:" هتء ية التدريس بتست داـ رس وب الدراستت البيئية وال تيددة (:" هتء ية التدريس بتست داـ رس وب الدراستت البيئية وال تيددة 2003 ا ود، ا د  يري ) ا ود، ا د  يري ) -111111
الكػػروع ال يرهيػػة ء ػػ  تق يػػة  ػػدرات التكييػػر القت ػػد وات تهػػتت التر يػػذ قاػػو تػػدريس  ػػتدت  الي ػػـو الكػػروع ال يرهيػػة ء ػػ  تق يػػة  ػػدرات التكييػػر القت ػػد وات تهػػتت التر يػػذ قاػػو تػػدريس  ػػتدت  الي ػػـو 

(،اليػػدد (،اليػػدد 6، ال   ػػد)، ال   ػػد)مميــةمميــةالمجمــة المصــرية العالمجمــة المصــرية العوالدراسػػتت اال ت تءيػػة ب را ػػة التي ػػيـ األستسػػ  ، والدراسػػتت اال ت تءيػػة ب را ػػة التي ػػيـ األستسػػ  ، 
 لل191-238(، ص (، ص 3))
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(: ت ػػويـ اال تاػػتد ال قزلػػ  لطتلبػػتت الاػػؼ الاػػت ف األستسػػ   ػػف (: ت ػػويـ اال تاػػتد ال قزلػػ  لطتلبػػتت الاػػؼ الاػػت ف األستسػػ   ػػف 2005ال ػػدهوف،  قػػتؿ )ال ػػدهوف،  قػػتؿ ) -555555
ــــر منشــــورة(،و هػػػػة قظػػػػر ال ي  ػػػػتت هػػػػ   ػػػػدارس  طػػػػتع غػػػػزة، و هػػػػة قظػػػػر ال ي  ػػػػتت هػػػػ   ػػػػدارس  طػػػػتع غػػػػزة،  ــــر منشــــورة(،رســــالة ماجســــتير )غي ي يػػػػة ي يػػػػة   رســــالة ماجســــتير )غي

 التربية،ال ت ية اإلسر ية،غزةلالتربية،ال ت ية اإلسر ية،غزةل
ت داـ الواتئؽ التتري ية هػ  تػدريس واػدة ت داـ الواتئؽ التتري ية هػ  تػدريس واػدة ( : " هيتلية اس( : " هيتلية اس2001 سيود، رضت هقدي   يم ) سيود، رضت هقدي   يم ) -112112

مجمـة دراسـات فــي مجمـة دراسـات فــي ال  كػتج الراهػديف ء ػ  تق يػة التكييػر القت ػد لػدب تر يػػذ ال را ػة اإلءداديػة"، ال  كػتج الراهػديف ء ػ  تق يػة التكييػر القت ػد لػدب تر يػػذ ال را ػة اإلءداديػة"، 
 لل83 - 103(، ص (، ص 75،  ت ية ءيف ه س، ي ية التربية، اليدد)،  ت ية ءيف ه س، ي ية التربية، اليدد)المناىج وطرق التدريسالمناىج وطرق التدريس

 ية   تراػػػة ل تػػػدريس  ية   تراػػػة ل تػػػدريس (:"راػػػر اسػػػت داـ فسػػػتراتي(:"راػػػر اسػػػت داـ فسػػػتراتي2009  ػػػراوي، ءبػػػد ال ػػػؤ ف  ا ػػػد ءبػػػدا )  ػػػراوي، ءبػػػد ال ػػػؤ ف  ا ػػػد ءبػػػدا ) -558558
االست اػػتئ  هػػ  تػػدريس بيػػض ال ضػػتيت التتري يػػة ال يتاػػرة ء ػػ  تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد االست اػػتئ  هػػ  تػػدريس بيػػض ال ضػػتيت التتري يػػة ال يتاػػرة ء ػػ  تق يػػة  هػػترات التكييػػر القت ػػد 

مجمــة مســتقبل مجمــة مســتقبل   لػػدب الطػػرب ال ي  ػػيف هػػيبة التػػتريخ بي يػػة التربيػػة بتلرسػػتتؽ )سػػ طقة ء ػػتف("،لػػدب الطػػرب ال ي  ػػيف هػػيبة التػػتريخ بي يػػة التربيػػة بتلرسػػتتؽ )سػػ طقة ء ػػتف("،
 لل271-307، ص ص ، ص ص 55، ع ، ع 15 ار ،  ج  ار ،  ج   التربية العربية ،التربية العربية ،

( : " باػػوث لتق يػػة التكييػػر وال ػػدرة ء ػػ  اػػؿ ال هػػيرت هػػ  ( : " باػػوث لتق يػػة التكييػػر وال ػػدرة ء ػػ  اػػؿ ال هػػيرت هػػ  1997ال كتػػ  ،  ا ػػد ر ػػيف )ال كتػػ  ،  ا ػػد ر ػػيف ) -114114
، ي يػػة التربيػػة ،  ت يػػة ءػػيف ، ي يػػة التربيػػة ،  ت يػػة ءػػيف دراســات فــي المنــاىج وطــرق التــدريسدراســات فــي المنــاىج وطــرق التــدريس  ػػتؿ تي ػػيـ الريتضػػيتت "   ػػتؿ تي ػػيـ الريتضػػيتت " 

 (ل(ل45ه س، اليدد)ه س، اليدد)

( : " فاػػراج  اتػػوب   ػػرر التيقولو يػػت ل اػػؼ السػػتبع األستسػػ  ( : " فاػػراج  اتػػوب   ػػرر التيقولو يػػت ل اػػؼ السػػتبع األستسػػ  2007القتدي،ءتئػػدة  ضػػر )القتدي،ءتئػػدة  ضػػر ) -115115
 ال ت ية اإلسر ية، غزةلال ت ية اإلسر ية، غزةل  رسالة ماجستير )غير منشورة(،رسالة ماجستير )غير منشورة(،  ه  ضوج ال يتيير اليتل ية" ،ه  ضوج ال يتيير اليتل ية" ،

( : " برقػػػت ج   تػػػرح لتق يػػػة التكييػػػر القت ػػػد هػػػ  الريتضػػػيتت لػػػدب ط بػػػة ( : " برقػػػت ج   تػػػرح لتق يػػػة التكييػػػر القت ػػػد هػػػ  الريتضػػػيتت لػػػدب ط بػػػة 2001قبهػػتف، سػػػيد )قبهػػتف، سػػػيد ) -116116
، ي يػػة التربيػػة،  ت يػػة ءػػػيف ، ي يػػة التربيػػة،  ت يػػة ءػػػيف رســـالة دكتــوراه )غيــر منشـــورة(رســـالة دكتــوراه )غيــر منشـــورة(الاػػؼ التتسػػع ب اتهظػػة غػػزة "، الاػػؼ التتسػػع ب اتهظػػة غػػزة "، 

 ه س، ال تهرةله س، ال تهرةل

(:"  هػػترات التكييػػر القت ػػد هػػ   قػػتهج الدراسػػتت (:"  هػػترات التكييػػر القت ػػد هػػ   قػػتهج الدراسػػتت 2005الق ػػدي، ءػػتدؿ رسػػ   ا ػػتد ء ػػ  )الق ػػدي، ءػػتدؿ رسػػ   ا ػػتد ء ػػ  ) -558558
دراســـات فـــي دراســـات فـــي   اال ت تءيػػة ب را ػػة التي ػػػيـ األستسػػ  سػػػ طقة ء ػػتف و ػػػدب فل ػػتـ التر يػػػذ بهػػت" ،اال ت تءيػػة ب را ػػة التي ػػػيـ األستسػػ  سػػػ طقة ء ػػتف و ػػػدب فل ػػتـ التر يػػػذ بهػػت" ،

 لل144-177، ص ص ، ص ص 107 ار،ع ار،ع  المناىج وطرق التدريس،المناىج وطرق التدريس،
( : "  ستوب  سته ة  ي    و ي  تت التربية اإلسر ية وال ػواد ( : "  ستوب  سته ة  ي    و ي  تت التربية اإلسر ية وال ػواد 2003قزاؿ، هيري ات د )قزاؿ، هيري ات د ) -118118

ت تءيػػة هػػػ  تق يػػػة  هػػػترات التكييػػر القت ػػػد لػػػدب ط بػػػتهـ هػػ  ال را ػػػة اإلءداديػػػة هػػػ   ػػػدارس ت تءيػػة هػػػ  تق يػػػة  هػػػترات التكييػػر القت ػػػد لػػػدب ط بػػػتهـ هػػ  ال را ػػػة اإلءداديػػػة هػػػ   ػػػدارس اال اال 
 لل90-187(، ص(، ص1،  ت ية ء  تف ل ي ـو والتيقولو يت، اليدد)،  ت ية ء  تف ل ي ـو والتيقولو يت، اليدد)مجمة إبداعمجمة إبداعدب "، دب "، 

(:  سػػتوب  ػػودة  وضػػوءتت اإلااػػتج ال تضػػ قة هػػ  يتػػب ريتضػػيتت (:  سػػتوب  ػػودة  وضػػوءتت اإلااػػتج ال تضػػ قة هػػ  يتػػب ريتضػػيتت 2005الػػوال ،  هػػت)الػػوال ،  هػػت) -557557
رسـالة رسـالة  يتيير ال   س ال ػو   ل ي  ػ  الريتضػيتت،  يتيير ال   س ال ػو   ل ي  ػ  الريتضػيتت،  را ة التي يـ األستس  بك سطيف ه  ضوج  را ة التي يـ األستس  بك سطيف ه  ضوج 

 ، ي ية التربية، ال ت ية اإلسر ية، غزةل، ي ية التربية، ال ت ية اإلسر ية، غزةلماجستير )غير منشورة(ماجستير )غير منشورة(
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( : " هتء ية برقػت ج   تػرح هػ  الا تهػة البيولو يػة ( : " هتء ية برقػت ج   تػرح هػ  الا تهػة البيولو يػة 2003الوسي  ، ء تد الديف ءبد ال  يد )الوسي  ، ء تد الديف ءبد ال  يد ) -121121
اليػدد اليػدد   التـدريس،التـدريس،دراسات في المناىج وطـرق دراسات في المناىج وطـرق لدب طرب الاؼ الاتق  الاتقوي، ال سـ األدبػ ، لدب طرب الاؼ الاتق  الاتقوي، ال سـ األدبػ ، 

 لل261  –  205( ، ص ( ، ص   91))
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 (1ممحق رقم )
 قائمة ميارات التفكير الناقد

 
 ميارة التنبؤ باالفتراضات: ميارة التنبؤ باالفتراضات:  -11

هػػػػػ   ػػػػػدرة الكػػػػػرد ء ػػػػػ  تاديػػػػػد االهتراضػػػػػتت التػػػػػ  تاػػػػػ   ياػػػػػؿ  هػػػػػي ة رو رري هػػػػػ  ال ضػػػػػية هػػػػػ   ػػػػػدرة الكػػػػػرد ء ػػػػػ  تاديػػػػػد االهتراضػػػػػتت التػػػػػ  تاػػػػػ   ياػػػػػؿ  هػػػػػي ة رو رري هػػػػػ  ال ضػػػػػية 
 ال طرواةلال طرواةل

 ميارة االستنتاج: ميارة االستنتاج:    -22

تػػ  يسػػت دـ هيهػػت  ػػت ي  يػػم  ػػف  يػػترؼ وبيتقػػتت ل ت ييػػز بػػيف در تػػ  تػػ  يسػػت دـ هيهػػت  ػػت ي  يػػم  ػػف  يػػترؼ وبيتقػػتت ل ت ييػػز بػػيف در تػػ  هػػ   ػػدرة الكػػرد الكيريػػة الهػػ   ػػدرة الكػػرد الكيريػػة ال
 ااة القتي ة رو  طئهت ه  ضوج ارتبتطهت بتلا تئؽ ال يطتةلااة القتي ة رو  طئهت ه  ضوج ارتبتطهت بتلا تئؽ ال يطتةل

 ميارة تقييم المناقشات:ميارة تقييم المناقشات:   -33
ه   درة الكرد ء   الت ييز بيف  واطف ال وة وق تط الضيؼ ه  الايـ ء    ضية  ت رو وا يػة ه   درة الكرد ء   الت ييز بيف  واطف ال وة وق تط الضيؼ ه  الايـ ء    ضية  ت رو وا يػة 

 ه  ضوج األدلة ال يطتةه  ضوج األدلة ال يطتة
 نباط:نباط:ميارة االستميارة االست   -44

 ػػدرة الكػػرد ء ػػ  اسػػت رص الير ػػتت بػػيف الو ػػتئع ال يطػػتة ، بايػػث يايػػـ ء ػػ   ػػدب ارتبػػتط  ػػدرة الكػػرد ء ػػ  اسػػت رص الير ػػتت بػػيف الو ػػتئع ال يطػػتة ، بايػػث يايػػـ ء ػػ   ػػدب ارتبػػتط 
قتي ػػة  ػػت  هػػت ة  ػػف ت ػػؾ الو ػػتئع ارتبتطػػػًت ا ي ػػًت رـ ال، ب ػػض القظػػر ءػػف القظػػر ءػػف اػػػاة قتي ػػة  ػػت  هػػت ة  ػػف ت ػػؾ الو ػػتئع ارتبتطػػػًت ا ي ػػًت رـ ال، ب ػػض القظػػر ءػػف القظػػر ءػػف اػػػاة 

 الو تئع ال يطتة لملالو تئع ال يطتة لمل
 ميارة التفسير:ميارة التفسير:   -55

ءطػتج تبريػرات السػت ر ءطػتج تبريػرات السػت ره   درة الكػرد ء ػ  تكسػير ال و ػؼ ييػؿ وا  ص قتي ػة  ييقػة هػ  ضػوج ص قتي ػة  ييقػة هػ  ضػوج ه   درة الكػرد ء ػ  تكسػير ال و ػؼ ييػؿ وا 
 الو تئع ال يطتة الت  ي ب هت الي ؿلالو تئع ال يطتة الت  ي ب هت الي ؿل
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 (2رقــم)ممحــق  
 تحميل المحتو  استبانة

 

 ميـــارات التفـــكير النـــاقـــد 
ميارة التنبؤ  الفقرة والفكرة رقم الصفحة عنوان الدرس

 باالفتراضات
ميارة 
 التفسير

ميارة تقويم  ميارة االستنباط
 المناقشات

ميارة 
 االستنتاج

 المجموع
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 (3ممحــق رقــم)
 أسماء السادة المحكمين

 
 مكان العمل المؤىل العممي االسم م

 ال ت ية اإلسر ية ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس  رلد ءزو ءكتقةرلد ءزو ءكتقة  ل1
 ال ت ية اإلسر ية ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس  دل ا د ز وتدل ا د ز وت  ل3
 ال ت ية اإلسر ية ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس  قبهتفقبهتفدل سيد دل سيد   ل2
 ال ت ية اإلسر ية ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس  دلداوود ا سدلداوود ا س  ل2
  ت ية األ ا  ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس  دل   يؿ ا تددل   يؿ ا تد  ل2
  ت ية األ ا  ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس ديتوراا ه  ال قتهج وطرؽ التدريس  دل  ا ود األستتذدل  ا ود األستتذ  ل4
 ال ت ية اإلسر ية ديتوراا ه  ء ـ القكس التربويديتوراا ه  ء ـ القكس التربوي ؼ األغتؼ األغتدل ءتطدل ءتط  ل1
 ال ت ية اإلسر ية ديتوراا ه  ء ـ القكس التربويديتوراا ه  ء ـ القكس التربوي دل قبيؿ د تفدل قبيؿ د تف  ل4
  ت ية األ ا  ديتوراا ه  ء ـ القكس التربويديتوراا ه  ء ـ القكس التربوي دل ق تح الس يريدل ق تح الس يري  ل6
  درسة  تف يوقس الاتقوية بقتت  ت ستير ه  ال  راهيت الطبييية ت ستير ه  ال  راهيت الطبييية رل  هت هيترل  هت هيت  ل13
  ديرية التربية والتي يـ  تف يوقس  هرؼ تربوي ه  ال واد اال ت تءية هرؼ تربوي ه  ال واد اال ت تءية ية ربو ق رية ربو ق ررل ءطرل ءط  ل11
  درسة ءي بوف الاتقوية بقتت بيتلوريوس   راهيتبيتلوريوس   راهيت رل  قير الهورب  رل  قير الهورب    ل13
  درسة ال  يؿ االبتدائية بيتلوريوس ل ة ءربيةبيتلوريوس ل ة ءربية رل اقتف ربو ء رةرل اقتف ربو ء رة  ل12
 قوية بقتت درسة  تف يوقس الات  ت ستير راوؿ تربية ت ستير راوؿ تربية رل  ا د هبيررل  ا د هبير  ل12
  درسة اتتـ الطتئ   ت ستير ل ة ءربية ت ستير ل ة ءربية رل فس تءيؿ الكرارل فس تءيؿ الكرا  ل12
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 (4ممحـق رقــم )
 دليل المعمم لممادة اإلثرائية لميارات التفكير الناقد

 )التنبؤ باالفتراضات ـ التفسير ـ االستنباط ـ تقويم المناقشات ـ االستنتاج(
 ( لمصف الثاني عشر قسم العموم اإلنسانية 146_124لموحدة الخامسة )الجغرافيا السياحية، ص

 
 المقدمة:

تيريؼ يؿ  هترة  ف  هترات التكيير القت د ال راد غرسهت ه   اتوي  قهج ال  راهيت ل وادة 
 ال ت سةل

 ميارة التنبؤ باالفتراضات: ميارة التنبؤ باالفتراضات:   -11

 اةلاةله   درة الكرد ء   تاديد االهتراضتت الت  تا   ياؿ  هي ة رو رري ه  ال ضية ال طرو ه   درة الكرد ء   تاديد االهتراضتت الت  تا   ياؿ  هي ة رو رري ه  ال ضية ال طرو 
 ميارة االستنتاج: ميارة االستنتاج:   -22

ه   درة الكرد الكيرية الت  يست دـ هيهت  ت ي  يػم  ػف  يػترؼ وبيتقػتت ل ت ييػز بػيف در تػ  اػاة ه   درة الكرد الكيرية الت  يست دـ هيهت  ت ي  يػم  ػف  يػترؼ وبيتقػتت ل ت ييػز بػيف در تػ  اػاة 
 القتي ة رو  طئهت ه  ضوج ارتبتطهت بتلا تئؽ ال يطتةلالقتي ة رو  طئهت ه  ضوج ارتبتطهت بتلا تئؽ ال يطتةل

 ميارة تقييم المناقشات:ميارة تقييم المناقشات:  -33
 ضية  ت رو وا ية ه   ضية  ت رو وا ية ه  ه   درة الكرد ء   الت ييز بيف  واطف ال وة وق تط الضيؼ ه  الايـ ء   ه   درة الكرد ء   الت ييز بيف  واطف ال وة وق تط الضيؼ ه  الايـ ء   

 ضوج األدلة ال يطتةضوج األدلة ال يطتة
 ميارة االستنباط:ميارة االستنباط:  -44

 درة الكرد ء   است رص الير ػتت بػيف الو ػتئع ال يطػتة ، بايػث يايػـ ء ػ   ػدب ارتبػتط قتي ػة  درة الكرد ء   است رص الير ػتت بػيف الو ػتئع ال يطػتة ، بايػث يايػـ ء ػ   ػدب ارتبػتط قتي ػة 
 ت  هت ة  ف ت ؾ الو تئع ارتبتطًت ا ي ًت رـ ال، ب ض القظر ءف القظر ءف ااة الو تئع ال يطتة  ت  هت ة  ف ت ؾ الو تئع ارتبتطًت ا ي ًت رـ ال، ب ض القظر ءف القظر ءف ااة الو تئع ال يطتة 

 لمللمل
 ميارة التفسير:ميارة التفسير:  -55
ءطػػتج تبريػػرات السػػت رص قتي ػػة  ييقػػة هػػ  ضػػوج هػػهػػ ءطػػتج تبريػػرات السػػت رص قتي ػػة  ييقػػة هػػ  ضػػوج    ػػدرة الكػػرد ء ػػ  تكسػػير ال و ػػؼ ييػػؿ وا     ػػدرة الكػػرد ء ػػ  تكسػػير ال و ػػؼ ييػػؿ وا 

 الو تئع ال يطتة الت  ي ب هت الي ؿلالو تئع ال يطتة الت  ي ب هت الي ؿل
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 المادة االثرائية
 (146_ 124لموحدة الخامسة )الجغرافيا السياحية، ص

 
 الميارة األول  : االستنباطالميارة األول  : االستنباط

 127" ص" ص2مكان زرع الميارة : الفقرة رقم "مكان زرع الميارة : الفقرة رقم "
 ::اليدفاليدف-أأ

 تا ؿ الطتلبتت األه ية السيتاية ل  قتطؽ ال ب ية ال رتكيةلتا ؿ الطتلبتت األه ية السيتاية ل  قتطؽ ال ب ية ال رتكيةل  -
 المحتو :المحتو :  -بب

: فف ل  قػتطؽ ال ب يػة ره يػة سػيتاية ءتليػة  ػرؿ هاػوؿ السػقة ال  ت كػة، فذ تب ػ  : فف ل  قػتطؽ ال ب يػة ره يػة سػيتاية ءتليػة  ػرؿ هاػوؿ السػقة ال  ت كػة، فذ تب ػ    الجبال المرتفعةالجبال المرتفعة
در ة ته يؿ الكقتدؽ هيهػت اػوال  ضػيؼ در ػة تهػ يؿ  ايرتهػت هػ  هػواطا الباػترل وتتبػتيف ره يػة در ة ته يؿ الكقتدؽ هيهػت اػوال  ضػيؼ در ػة تهػ يؿ  ايرتهػت هػ  هػواطا الباػترل وتتبػتيف ره يػة 

ال ب يػػة هػػ    ػػتؿ السػػيتاة تبيػػًت ل وا يهػػت الك ييػػة وال  راهيػػة، هكػػ  اليػػروض ال يتدلػػة رو ال ب يػػة هػػ    ػػتؿ السػػيتاة تبيػػًت ل وا يهػػت الك ييػػة وال  راهيػػة، هكػػ  اليػػروض ال يتدلػػة رو ال رتكيػػتت ال رتكيػػتت 
البتردة تست ؿ هتتًج ل  ترسة الريتضتت الهػتوية و تاػة ريتضػة التػزلج ء ػ  ال  يػد، ر ػت اػيكًت  ػف البتردة تست ؿ هتتًج ل  ترسة الريتضتت الهػتوية و تاػة ريتضػة التػزلج ء ػ  ال  يػد، ر ػت اػيكًت  ػف 

 ر ؿ االست  تـ  لتواهر الهواج الق   والهدوج لبيدهت ءف  اتدر الضوضتجلر ؿ االست  تـ  لتواهر الهواج الق   والهدوج لبيدهت ءف  اتدر الضوضتجل
ه  اليروض الاترة وهبم الاترة بتءتداؿ در تت الارارة واق كتضهت تبيًت ل قسوب ه  اليروض الاترة وهبم الاترة بتءتداؿ در تت الارارة واق كتضهت تبيًت ل قسوب وتت يز ال رتكيتت وتت يز ال رتكيتت 

 االرتكتع لذلؾ تست ؿ بيضهت  رايز لراطيتؼ  اؿ  بتؿ لبقتف وسوريت وال  رب وال زائرلاالرتكتع لذلؾ تست ؿ بيضهت  رايز لراطيتؼ  اؿ  بتؿ لبقتف وسوريت وال  رب وال زائرل
 األنشطة والخبرات:األنشطة والخبرات:  -تت  
 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت تا يؿ ره ية ال بتؿ ال رتكية سيتايتً يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت تا يؿ ره ية ال بتؿ ال رتكية سيتايتً   -
الطتلبػػػتت رف تبػػػيف رو ػػػم الهػػػبم واال ػػػترؼ بػػػيف ال قػػػتطؽ ال ب يػػػة هػػػ  الػػػبرد الطتلبػػػتت رف تبػػػيف رو ػػػم الهػػػبم واال ػػػترؼ بػػػيف ال قػػػتطؽ ال ب يػػػة هػػػ  الػػػبرد يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف   -

 اليربية وال قتطؽ ال ب ية ه  الدوؿ األوروبية  ف ايث  درتهت ء   ال ذب السيتا اليربية وال قتطؽ ال ب ية ه  الدوؿ األوروبية  ف ايث  درتهت ء   ال ذب السيتا 
 تدلؿ الطتلبتت ء   ييكية است رؿ ال راهؽ السيتاية ه  ال قتطؽ ال ب ية ايكًت وهتتجً تدلؿ الطتلبتت ء   ييكية است رؿ ال راهؽ السيتاية ه  ال قتطؽ ال ب ية ايكًت وهتتجً   -
 التقويم:التقويم:  -ث ث 

 ستسية  ف وراج است رؿ ال قتطؽ ال ب ية ه  السيتاةستسية  ف وراج است رؿ ال قتطؽ ال ب ية ه  السيتاة ت الدواهع األ ت الدواهع األ  -
  ت األدلة الت  ي يف رف قضيهت اوؿ ره ية  بتؿ الوطف اليرب   ف القتاية السيتاية  ت األدلة الت  ي يف رف قضيهت اوؿ ره ية  بتؿ الوطف اليرب   ف القتاية السيتاية   -

 االستنتاج ـ والتفسيراالستنتاج ـ والتفسير: : الميارة الميارة 
   128" ص " ص 3: الك رة ر ـ ": الك رة ر ـ "  مكان زرع الميارةمكان زرع الميارة

 ::اليدف اليدف   -أأ

 ت الطبييية ذات الير ة بتل قتخت الطبييية ذات الير ة بتل قتخالسيتاية ل   و تالسيتاية ل   و ت  ةةرف  تكسر الطتلبتت األه يرف  تكسر الطتلبتت األه ي  -
 تبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   توهر ءت ؿ ال قتخ ي  وـ  تذب ل سيتاةتبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   توهر ءت ؿ ال قتخ ي  وـ  تذب ل سيتاة  -
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 المحتو :المحتو :  -ب ب 
تتيػػدد ءقتاػػر ال قػػتخ هتهػػ ؿ الاػػرارة واأل طػػتر والريػػتح والضػػ ط ال ػػوي والتب ػػر تتيػػدد ءقتاػػر ال قػػتخ هتهػػ ؿ الاػػرارة واأل طػػتر والريػػتح والضػػ ط ال ػػوي والتب ػػر عناصــر المنــاخ : عناصــر المنــاخ : 

يؿ    وءػػػة  ػػػػف ال  و ػػػػتت يؿ    وءػػػة  ػػػػف ال  و ػػػػتت والسػػػطوع اله سػػػػ ، وهػػػذا اليقتاػػػػر تي ػػػؿ   ت يػػػػم  ػػػػع بيضػػػهت هتهػػػػوالسػػػطوع اله سػػػػ ، وهػػػذا اليقتاػػػػر تي ػػػؿ   ت يػػػػم  ػػػػع بيضػػػهت هتهػػػػ
الطبيييػػة ال تذبػػة ل سػػيتاةل ييتبػػر ال قػػتخ ال يتػػدؿ ءت ػػؿ  ػػذب سػػيتا  ل سػػيتاة الدوليػػة والسػػيتاة الطبيييػػة ال تذبػػة ل سػػيتاةل ييتبػػر ال قػػتخ ال يتػػدؿ ءت ػػؿ  ػػذب سػػيتا  ل سػػيتاة الدوليػػة والسػػيتاة 
الدا  يػػة، هتلسػػتئ  ياػػدد  قػػتطؽ زيترتػػم هػػ  ضػػوج األ ػػتيف التػػ  يػػترجـ هيهػػت ال قػػتخ  ػػع ااتيت تتػػم الدا  يػػة، هتلسػػتئ  ياػػدد  قػػتطؽ زيترتػػم هػػ  ضػػوج األ ػػتيف التػػ  يػػترجـ هيهػػت ال قػػتخ  ػػع ااتيت تتػػم 

ل قػتخ رو اتلػة الط ػس   فذ غتلبػًت  ػت ل قػتخ رو اتلػة الط ػس   فذ غتلبػًت  ػت وتاريتتم دا ؿ اإل  يـ، هك  السيتاة الدا  ية يػرتبط السػيتف بتوتاريتتم دا ؿ اإل  يـ، هك  السيتاة الدا  ية يػرتبط السػيتف بت
ييػػوف اقت ػػتلهـ فلػػ  ال اػػتيؼ رو ال هػػتت   ػػرؿ اإل ػػتزات السػػقويةل هػػذا ييقػػ  اقت ػػتلهـ فلػػ   قػػتطؽ ييػػوف اقت ػػتلهـ فلػػ  ال اػػتيؼ رو ال هػػتت   ػػرؿ اإل ػػتزات السػػقويةل هػػذا ييقػػ  اقت ػػتلهـ فلػػ   قػػتطؽ 

 ذات  و  يتدؿ ايكًت و و  ه س هتتًجل ذات  و  يتدؿ ايكًت و و  ه س هتتًجل 
 األنشطة والخبرات:األنشطة والخبرات:  -ت ت 

 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت تكسير ره ية ال قتخ ييت ؿ  ذب سيتا   هـيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت تكسير ره ية ال قتخ ييت ؿ  ذب سيتا   هـ -
  ف الطتلبتت ر ا ة ل قتطؽ ت ع ض ف ال قط ة ال يتدلة الداهئة ف الطتلبتت ر ا ة ل قتطؽ ت ع ض ف ال قط ة ال يتدلة الداهئةيط ب ال ي ـ يط ب ال ي ـ  -

 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تكسر دور ال هتت  ه  ال ذب السيتا يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تكسر دور ال هتت  ه  ال ذب السيتا  -

يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت رف تبػػيف القتػػتئج ال ترتبػػة ء ػػ  تػػوهر ال قػػتخ ييت ػػؿ هػػتـ  ػػتذب يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت رف تبػػيف القتػػتئج ال ترتبػػة ء ػػ  تػػوهر ال قػػتخ ييت ػػؿ هػػتـ  ػػتذب  -
 ل سيتاةل سيتاة

 التقويم:التقويم:  -ث ث 
 بم تفسري:بم تفسري:

 الارية السيتاة ه    ت ؼ رقاتج اليتلـالارية السيتاة ه    ت ؼ رقاتج اليتلـ  ييد ال قتخ ءت ًر  ه ًت ه ييد ال قتخ ءت ًر  ه ًت ه  -
 ازدهتر السيتاة الهتوية ه   زر اليتريب ازدهتر السيتاة الهتوية ه   زر اليتريب  -

 ما النتائج المترتبة عم :ما النتائج المترتبة عم :  
 توهر ءقتار ال قتخ ال تذبة ل سيتاةلتوهر ءقتار ال قتخ ال تذبة ل سيتاةل -
 تواهر سيتاة ال اتيؼ وسيتاة ال هتت  ه  الوطف اليرب لتواهر سيتاة ال اتيؼ وسيتاة ال هتت  ه  الوطف اليرب ل -

 التفسيرالتفسير: : الميارة الثالثة الميارة الثالثة 
 128" ص " ص   2الك رة ر ـ " الك رة ر ـ " : : مكان زرع الميارةمكان زرع الميارة

 اليدف:اليدف:  -أأ
 رف تكسر الطتلبتت ره ية ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  الارية السيتايةلرف تكسر الطتلبتت ره ية ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  الارية السيتايةل -
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 المحتو :المحتو :  -ب ب 
ــــة ــــةالمظــــاىر الجيومورفولوجي : هقػػػػتؾ اليديػػػػد  ػػػػف الظػػػػتهرات ال يو ورهولو يػػػػة  اػػػػؿ ال بػػػػتؿ : هقػػػػتؾ اليديػػػػد  ػػػػف الظػػػػتهرات ال يو ورهولو يػػػػة  اػػػػؿ ال بػػػػتؿ   المظــــاىر الجيومورفولوجي

 والسهوؿ ، واألقهتر، والااتري ، و د رارت هيهت ءوا ؿ التيرية الهوائية، وال تئيةلوالسهوؿ ، واألقهتر، والااتري ، و د رارت هيهت ءوا ؿ التيرية الهوائية، وال تئيةل
قهت اليديد  ف األهيتؿ الطبييية  واقؽ، ر تديػد، ت  يػتت ر  يػة،  سػت ط  تئيػة، و وائػد قهت اليديد  ف األهيتؿ الطبييية  واقؽ، ر تديػد، ت  يػتت ر  يػة،  سػت ط  تئيػة، و وائػد وقتج ءوقتج ء

اػػػ رية، يهػػػوؼ و  ػػػترات طبيييػػػة، لػػػذلؾ هػػػ ف هػػػذا اليوا ػػػؿ تهػػػيؿ ءوا ػػػؿ فاػػػترة ل سػػػتئ  الػػػذي اػػػ رية، يهػػػوؼ و  ػػػترات طبيييػػػة، لػػػذلؾ هػػػ ف هػػػذا اليوا ػػػؿ تهػػػيؿ ءوا ػػػؿ فاػػػترة ل سػػػتئ  الػػػذي 
 يباث ءف ال تيةليباث ءف ال تيةل

 األنشطة والخبرات :األنشطة والخبرات :  -ت ت 
 يتلـيتلـيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ر ا ة ل  ظتهر ال يو ورهولو ية ه  اليط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ر ا ة ل  ظتهر ال يو ورهولو ية ه  ال -
 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تبيف دور ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  السيتاةيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تبيف دور ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  السيتاة -

 ي ـو ال ي ـ بتوضي  الدور الذي ت ـو بم ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  ال ذب السيتا ي ـو ال ي ـ بتوضي  الدور الذي ت ـو بم ال ظتهر ال يو ورهولو ية ه  ال ذب السيتا  -

 التقويم:التقويم:  -ث ث 
 بم تفسري:بم تفسري:

 تيتبر ال ظتهر ال يو ورهولو ية  ف ءوا ؿ ال ذب السيتا  ال ه ةتيتبر ال ظتهر ال يو ورهولو ية  ف ءوا ؿ ال ذب السيتا  ال ه ة  -
 

 االستقتتج ػ والتكسيراالستقتتج ػ والتكسير: : الميارة الرابعةالميارة الرابعة
 129" ص " ص 1الك رة ر ـ "الك رة ر ـ ": : مكان زرع الميارة مكان زرع الميارة 

 اليدف :اليدف :  -أأ
 رف تتيرؼ الطتلبتت فل  ره ية ال سطاتت ال تئية ه  الارية السيتايةرف تتيرؼ الطتلبتت فل  ره ية ال سطاتت ال تئية ه  الارية السيتاية -
 رف تبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   و ود األقهتر ه  الدوؿ السيتايةرف تبيف الطتلبتت القتتئج ال ترتبة ء   و ود األقهتر ه  الدوؿ السيتاية -

 ب _ المحتو :ب _ المحتو :
اتت ال تئيػػػة  ػػػف  ايطػػػتت وباػػػتر وبايػػػرات طبيييػػػة اتت ال تئيػػػة  ػػػف  ايطػػػتت وباػػػتر وبايػػػرات طبيييػػػة : تتيػػػدد رهػػػيتؿ ال سػػػط: تتيػػػدد رهػػػيتؿ ال سػػػط  المســـطحات المائيـــةالمســـطحات المائيـــة

واػػقتءية ورقهػػتر ويقػػتبيع اػػترة، وءيػػوف سػػت قة، هتل ػػتج رسػػتس الايػػتة ورسػػتس يػػؿ األقهػػطة البهػػرية واػػقتءية ورقهػػتر ويقػػتبيع اػػترة، وءيػػوف سػػت قة، هتل ػػتج رسػػتس الايػػتة ورسػػتس يػػؿ األقهػػطة البهػػرية 
 وه    د تهت السيتاة الهتطئية، والسيتاة القهرية، والسيتاة الير ية ه  ال يتا ال يدقيةل وه    د تهت السيتاة الهتطئية، والسيتاة القهرية، والسيتاة الير ية ه  ال يتا ال يدقيةل 

 ت _األنشطة والخبرات:ت _األنشطة والخبرات:
 لبتت توضي  ره ية ال سطاتت ال تئية ل سيتاةلبتت توضي  ره ية ال سطاتت ال تئية ل سيتاةيط ب ال ي ـ  ف الطتيط ب ال ي ـ  ف الطت -

يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت رف تبػػػيف القتػػػتئج ال ترتبػػػة ء ػػػ  تػػػوهر ال سػػػطاتت ال تئيػػػة هػػػ  يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت رف تبػػػيف القتػػػتئج ال ترتبػػػة ء ػػػ  تػػػوهر ال سػػػطاتت ال تئيػػػة هػػػ   -
 السيتايةالسيتاية
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 التقويم:التقويم:  -ث ث 

 بم تفسري:بم تفسري:
 ييد ستاؿ البار ال يت ريبر ت  ع لرستا تر السيتا  ه  اليتلـييد ستاؿ البار ال يت ريبر ت  ع لرستا تر السيتا  ه  اليتلـ -
 

 ما النتائج المترتبة عم :ما النتائج المترتبة عم :
 اة القهرية ه  بيض الدوؿاة القهرية ه  بيض الدوؿتوهر ءت ؿ السيتتوهر ءت ؿ السيت  -
  ريتف قهر القيؿ ه    هورية  ار اليربية ريتف قهر القيؿ ه    هورية  ار اليربية  -
 التكسير، االستقتتجالتكسير، االستقتتج: : الميارة الخامسة الميارة الخامسة   ػػ  أأ
       130" ص " ص 1الك رة ر ـ "الك رة ر ـ "  ::  مكان زرع الميارةمكان زرع الميارة  

 اليدف :اليدف :  -أأ
 تكسر الطتلبتت األه ية السيتاية ل قبتت الطبيي  والايواقتت البرية تكسر الطتلبتت األه ية السيتاية ل قبتت الطبيي  والايواقتت البرية  -

 بت ء   ظهور ال ا يتت الطبيييةبت ء   ظهور ال ا يتت الطبيييةتبيف الطتلبتت القتتئج الت  ترتتبيف الطتلبتت القتتئج الت  ترت -
 ب ـ المحتو :ب ـ المحتو :

ره ية سػيتاية يبيػرة ره ية سػيتاية يبيػرة   فف ل قبتت الطبيي  والايواقتت البريةفف ل قبتت الطبيي  والايواقتت البريةالنبات الطبيعي والحيوانات البرية :  النبات الطبيعي والحيوانات البرية :  
ال سي ت لسيتف ال دف الاقتءية اليبيرة الذيف ييتقوف  ف هدة التيب والضوضتج وت ػوث البيئػة، ال سي ت لسيتف ال دف الاقتءية اليبيرة الذيف ييتقوف  ف هدة التيب والضوضتج وت ػوث البيئػة، 

ذا ال اػػػػتدر ت ت ػػػػؼ بػػػػت ترؼ رقواءهػػػػت و سػػػػتاتهت ذا ال اػػػػتدر ت ت ػػػػؼ بػػػػت ترؼ رقواءهػػػػت و سػػػػتاتهت وء ػػػ  الػػػػرغـ  ػػػػف رف األه يػػػػة السػػػػيتاية لهػػػوء ػػػ  الػػػػرغـ  ػػػػف رف األه يػػػػة السػػػػيتاية لهػػػ
ورءػػدادهت و وا يهػػت فال رف ال طػػتج القبػػتت  ب قػػتظرا الطبيييػػة ال ربػػة يتاػػؼ بتلروءػػة وال  ػػتؿل ورءػػدادهت و وا يهػػت فال رف ال طػػتج القبػػتت  ب قػػتظرا الطبيييػػة ال ربػػة يتاػػؼ بتلروءػػة وال  ػػتؿل 
ورف التوسػػع هػػ   طػػع ال تبػػتت واػػيد الطيػػور والايواقػػتت البريػػة راػػدث   ػػًر هػػ  القظػػتـ البيئػػ  ورف التوسػػع هػػ   طػػع ال تبػػتت واػػيد الطيػػور والايواقػػتت البريػػة راػػدث   ػػًر هػػ  القظػػتـ البيئػػ  

الق راض،   ػػت دهػػع الػػدوؿ فلػػ  ف ت ػػة ال ا يػػتت الق راض،   ػػت دهػػع الػػدوؿ فلػػ  ف ت ػػة ال ا يػػتت وءقتاػػرا وهػػدد القبتتػػتت والايواقػػتت والطيػػور بػػتوءقتاػػرا وهػػدد القبتتػػتت والايواقػػتت والطيػػور بػػت
الطبيييػػة والتػػػ  تهػػػيؿ راػػػد ءوا ػػػؿ ال ػػػذب السػػػيتا ، وهػػػذا  ي هػػػت راػػػد وسػػػتئؿ تا يػػػؽ التق يػػػة الطبيييػػة والتػػػ  تهػػػيؿ راػػػد ءوا ػػػؿ ال ػػػذب السػػػيتا ، وهػػػذا  ي هػػػت راػػػد وسػػػتئؿ تا يػػػؽ التق يػػػة 

 فل   تقب فسهت هت ه  الاكتظ ء   هاتئؿ الايواقتت وا تية بيئتتهت الطبيييةل فل   تقب فسهت هت ه  الاكتظ ء   هاتئؿ الايواقتت وا تية بيئتتهت الطبيييةل   ةةاال تاتدياال تاتدي
 األنشطة والخبرات:األنشطة والخبرات:ت _ ت _ 

 ة ال طتج القبتت  والايواقتت البرية ه  ال ذب السيتا ة ال طتج القبتت  والايواقتت البرية ه  ال ذب السيتا رف يبيف ال ي ـ ل طتلبتت ره يرف يبيف ال ي ـ ل طتلبتت ره ي -
رف يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت التيػػػرؼ ء ػػػ  القتػػػتئج التػػػ  ترتبػػػت ء ػػػ  و ػػػود ال ا يػػػتت رف يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت التيػػػرؼ ء ػػػ  القتػػػتئج التػػػ  ترتبػػػت ء ػػػ  و ػػػود ال ا يػػػتت  -

 الطبييية ه    ت ؼ رقاتج اليتلـالطبييية ه    ت ؼ رقاتج اليتلـ

 ث _ التقويم:ث _ التقويم:
 بم تفسري:بم تفسري:

 ييتبر ال طتج القبتت  الطبيي  والايواقتت البرية  قتطؽ سيتاية  ه ةييتبر ال طتج القبتت  الطبيي  والايواقتت البرية  قتطؽ سيتاية  ه ة -
 ايف ال قتطؽ ال ضراج ء   ال قتطؽ ال رداج ال تلية  ف القبتت الطبيي ايف ال قتطؽ ال ضراج ء   ال قتطؽ ال رداج ال تلية  ف القبتت الطبيي يكضؿ الستئيكضؿ الستئ -
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 ما النتائج المترتبة عم :ما النتائج المترتبة عم :
  طع ال تبتت طع ال تبتت -

 ايد الطيور البريةايد الطيور البرية   -
 ظهور ال ا يتت الطبييية والادائؽ الوطقيةظهور ال ا يتت الطبييية والادائؽ الوطقية -

 

 التقبؤ بتالهتراضتتالتقبؤ بتالهتراضتت: : الميارة السادسة الميارة السادسة 
             130" ص " ص 1الك رة ر ـ "الك رة ر ـ "  ::  مكان زرع الميارةمكان زرع الميارة

 اليدف :اليدف :  -أأ
 رف تتقبأ الطتلبتت با وؿ لتاسيف ال ا يتت الطبييية والايواقتت البرية ه  اليتلـرف تتقبأ الطتلبتت با وؿ لتاسيف ال ا يتت الطبييية والايواقتت البرية ه  اليتلـ  -

 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
:  تيرؼ ال ا يتت الطبييية بأقهت  قتطؽ تو د هيهت قبتتتت وايواقتت برية :  تيرؼ ال ا يتت الطبييية بأقهت  قتطؽ تو د هيهت قبتتتت وايواقتت برية   المحميات الطبيعيةالمحميات الطبيعية

يف هػ  يف هػ  ييت ب ال تقوف يؿ  ف ييتدي ء يهت و يػر  اػتؿ ء ػ  ذلػؾ  ا يػة رـ الرياػتف ب ديقػة  قػييت ب ال تقوف يؿ  ف ييتدي ء يهت و يػر  اػتؿ ء ػ  ذلػؾ  ا يػة رـ الرياػتف ب ديقػة  قػ
ف  هتهدة الايواقتت ه  بيئتتهت الطبييية ء  ت ء    ذب رهػواج يبيػرة  ػف السػيتح  ف  هتهدة الايواقتت ه  بيئتتهت الطبييية ء  ت ء    ذب رهػواج يبيػرة  ػف السػيتح ه سطيفل وا  ه سطيفل وا 
ت تا قطت تت  اددة ه  اليتلـ، ي ت رف ال ا يتت الطبييية تهػيؿ راػد ءوا ػؿ ال ػذب السػيتا  ت تا قطت تت  اددة ه  اليتلـ، ي ت رف ال ا يتت الطبييية تهػيؿ راػد ءوا ػؿ ال ػذب السػيتا  

 ال ه ةلال ه ةل
 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :

ل ػػوارد الطبيييػػة  ػػف االسػػت رؿ ل ػػوارد الطبيييػػة  ػػف االسػػت رؿ يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت الا ػػوؿ ال  تراػػة ل اكػػتظ ء ػػ  ايط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت الا ػػوؿ ال  تراػػة ل اكػػتظ ء ػػ  ا -
 ال تئر رو االق راضال تئر رو االق راض

يط ػػػػب ال ي ػػػػـ  ػػػػف الطتلبػػػػتت ءر ػػػػة و ػػػػود ال ا يػػػػتت الطبيييػػػػة والايواقػػػػتت البريػػػػة بتػػػػوهر يط ػػػػب ال ي ػػػػـ  ػػػػف الطتلبػػػػتت ءر ػػػػة و ػػػػود ال ا يػػػػتت الطبيييػػػػة والايواقػػػػتت البريػػػػة بتػػػػوهر  -
 ال تبتت وال راء  واأل تيف الواسيةال تبتت وال راء  واأل تيف الواسية

 

 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :
 ييؼ ي يف لقت االستكتدة  ف ال ا يتت الطبييية ييت ؿ  ذب سيتا ييؼ ي يف لقت االستكتدة  ف ال ا يتت الطبييية ييت ؿ  ذب سيتا  -
 ل  اتهظة ء   ال ا يتت الطبييية ه  اليتلـل  اتهظة ء   ال ا يتت الطبييية ه  اليتلـ     ت الا وؿ الت  ت تراهت ت الا وؿ الت  ت تراهت -

 
 التنبؤ باالفتراضاتالتنبؤ باالفتراضاتالميارة السابعة : الميارة السابعة : 
 130" ص" ص2الفقرة رقم "الفقرة رقم ": :   مكان زرع الميارةمكان زرع الميارة

 اليدف :اليدف :  -أأ
 رف ت ترح الطتلبتت ا واًل ل اكتظ ء   اآلاتر التتري ية ه  الوطف اليرب رف ت ترح الطتلبتت ا واًل ل اكتظ ء   اآلاتر التتري ية ه  الوطف اليرب  -
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 رف تضع الطتلبتت  طة لزيترة بيض األ تيف األارية ه  ه سطيفرف تضع الطتلبتت  طة لزيترة بيض األ تيف األارية ه  ه سطيف -
 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :

تهػػػتـ بهػػػذا القػػػوع  ػػػف السػػػيتاة هػػػرياة  ييقػػػة  ػػػف السػػػتئايف تهػػػتـ بهػػػذا القػػػوع  ػػػف السػػػيتاة هػػػرياة  ييقػػػة  ػػػف السػػػتئايف : : الســـياحة التاريخيـــة واألثريـــة الســـياحة التاريخيـــة واألثريـــة 
يتلي  تج والبتاايف ايػث يػتـ الترييػز ء ػ  زيػترة الػدوؿ التػ  تت تػع ب  و ػتت تتري يػة واضػترية يتلي  تج والبتاايف ايػث يػتـ الترييػز ء ػ  زيػترة الػدوؿ التػ  تت تػع ب  و ػتت تتري يػة واضػترية 

 %  ف ارية السيتاة اليتل يةل%  ف ارية السيتاة اليتل يةل1313يبيرة، وي اؿ هذا القوع  ف السيتاة قسبة يبيرة، وي اؿ هذا القوع  ف السيتاة قسبة 
هػػػذا القػػػوع  ػػػف السػػػيتاة هػػػ  االسػػػت تتع بتلاضػػػترات ال دي ػػػة رهػػػهرهت اضػػػترة الكراءقػػػة هػػػذا القػػػوع  ػػػف السػػػيتاة هػػػ  االسػػػت تتع بتلاضػػػترات ال دي ػػػة رهػػػهرهت اضػػػترة الكراءقػػػة ويت اػػػؿ ويت اػػػؿ 

ال ارية ال دي ة والاضػترات اإلغري يػة والرو تقيػة واآلهػورية والكيقي يػة ل وتيتبػر  قط ػة الهػرؽ ال ارية ال دي ة والاضػترات اإلغري يػة والرو تقيػة واآلهػورية والكيقي يػة ل وتيتبػر  قط ػة الهػرؽ 
األوسػػط  ػػف رياػػر ال قػػتطؽ ا تػػذابًت لاريػػة السػػيتاة التتري يػػة ألقهػػت  قط ػػة الاضػػترات ال دي ػػة األوسػػط  ػػف رياػػر ال قػػتطؽ ا تػػذابًت لاريػػة السػػيتاة التتري يػػة ألقهػػت  قط ػػة الاضػػترات ال دي ػػة 

 يتقتت الس توية الارث  تاة ه سطيف و ت ي تورهتليتقتت الس توية الارث  تاة ه سطيف و ت ي تورهتلو هد الدو هد الد
 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :

رف يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ا وؿ   تراة لتطوير سػيتاة األ ػتيف األاريػة والتتري يػة هػ  رف يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ا وؿ   تراة لتطوير سػيتاة األ ػتيف األاريػة والتتري يػة هػ   -
 اليتلـاليتلـ

 رف ت ـو الطتلبتت بوضع  طة لزيترة األ تيف األارية ه   طتع غزةرف ت ـو الطتلبتت بوضع  طة لزيترة األ تيف األارية ه   طتع غزة -

 ير ءف األ تيف التتري ية ه  ه سطيفير ءف األ تيف التتري ية ه  ه سطيفرف يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت فءداد ت ر رف يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت فءداد ت ر  -
 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :

 ا ترا  ا واًل وا يية ل قع سر ة اليديد  ف ال طع األارية التتري ية ه  الوطف اليرب ا ترا  ا واًل وا يية ل قع سر ة اليديد  ف ال طع األارية التتري ية ه  الوطف اليرب  -

 رف يسأؿ ال ي ـ الطتلبتت اآلت :رف يسأؿ ال ي ـ الطتلبتت اآلت : -

 ييؼ سوؼ ييوف الوطف اليرب  لو تـ است رؿ آاترا التتري ية ه  السيتاة بهيؿ  يدييؼ سوؼ ييوف الوطف اليرب  لو تـ است رؿ آاترا التتري ية ه  السيتاة بهيؿ  يد  -
 التنبؤ باالفتراضاتالتنبؤ باالفتراضات: : الميارة الثامنة الميارة الثامنة 
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 اليدف :اليدف :-أأ
 رف ت ترح الطتلبتت ا واًل لتطوير السيتاة الريتضية ه  اليتلـ وه  الوطف اليرب رف ت ترح الطتلبتت ا واًل لتطوير السيتاة الريتضية ه  اليتلـ وه  الوطف اليرب  -

 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
:  تت اػػػؿ هػػػ    ترسػػػة ريتضػػػة ال ػػػوص واالقػػػزالؽ ء ػػػ  ال ػػػتج والاػػػيد، :  تت اػػػؿ هػػػ    ترسػػػة ريتضػػػة ال ػػػوص واالقػػػزالؽ ء ػػػ  ال ػػػتج والاػػػيد، الســـياحة الرياضـــية الســـياحة الرياضـــية 

اهر ال ي و ػػػػتت ال تاػػػػة بهػػػػت ءػػػػف الهػػػػواطا وال رءػػػػب وا ت ػػػػتت اهر ال ي و ػػػػتت ال تاػػػػة بهػػػػت ءػػػػف الهػػػػواطا وال رءػػػػب وا ت ػػػػتت ويهػػػػترط  هػػػػ    ترسػػػػتهت تػػػػو ويهػػػػترط  هػػػػ    ترسػػػػتهت تػػػػو 
السػػبتاةل و ػػد ظهػػرت السػػيتاة الريتضػػية واقتهػػرت هػػ  الػػدوؿ التػػ  تت تػػع بت ػػدـ تيقولػػو   يبيػػر السػػبتاةل و ػػد ظهػػرت السػػيتاة الريتضػػية واقتهػػرت هػػ  الػػدوؿ التػػ  تت تػػع بت ػػدـ تيقولػػو   يبيػػر 
و ستوب  ييه   رتكع بتإلضتهة فل  تواهر ال قهآت الريتضية وت تيهت ب  و تت ءديدة ل سيتاة و ستوب  ييه   رتكع بتإلضتهة فل  تواهر ال قهآت الريتضية وت تيهت ب  و تت ءديدة ل سيتاة 

هر ال رب الريتضية، وا تداد السوااؿ و رئ تهت ل  ترسة هر ال رب الريتضية، وا تداد السوااؿ و رئ تهت ل  ترسة الريتضية  ف ايث اءتداؿ ال قتخ، وتواالريتضية  ف ايث اءتداؿ ال قتخ، وتوا
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  ت ؼ رقواع الريتضتت البارية، وتواهر ال د تت السيتاية هػ  ت ػؾ ال قػتطؽ  ػف  ػرب سػيتاية   ت ؼ رقواع الريتضتت البارية، وتواهر ال د تت السيتاية هػ  ت ػؾ ال قػتطؽ  ػف  ػرب سػيتاية 
 وهقتدؽ ءتئ ةلوهقتدؽ ءتئ ةل

 ت ـ  األنشطة والخبرات :ت ـ  األنشطة والخبرات :
 رف يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ا تراح ا وؿ لتاسيف السيتاة الريتضية ه  الوطف اليرب رف يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ا تراح ا وؿ لتاسيف السيتاة الريتضية ه  الوطف اليرب  -
 يسأؿ ال ي ـ الطتلبتت اآلت  :يسأؿ ال ي ـ الطتلبتت اآلت  :رف رف  -

  ت الذي سيادث فذا ازدهرت السيتاة الريتضية ه  الوطف اليرب  ت الذي سيادث فذا ازدهرت السيتاة الريتضية ه  الوطف اليرب  -
 ث ـ  التقويم :ث ـ  التقويم :

  ت الذي ققتظرا  ف السيتاة الريتضية اليربية فذا  ت است  ت است راًل  يداً  ت الذي ققتظرا  ف السيتاة الريتضية اليربية فذا  ت است  ت است راًل  يداً  -
 ا ترا  ا واًل لزيتدة ال ذب السيتا  الريتض  ه  الوطف اليرب ا ترا  ا واًل لزيتدة ال ذب السيتا  الريتض  ه  الوطف اليرب  -

 تنباطتنباطاالساالس: : الميارة التاسعة الميارة التاسعة 
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 اليدف :اليدف :-أأ
 رف تا ؿ الطتلبتت ره ية البقية التاتية ل قهتط السيتا رف تا ؿ الطتلبتت ره ية البقية التاتية ل قهتط السيتا  -

 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
ــة  ــة التحتي ــة البني ــة التحتي :  وهػػ  فاػػدب ال  و ػػتت البهػػرية الهت ػػة والتػػ  بػػدوقهت ال ي يػػف رف تت ػػدـ السػػيتاة :  وهػػ  فاػػدب ال  و ػػتت البهػػرية الهت ػػة والتػػ  بػػدوقهت ال ي يػػف رف تت ػػدـ السػػيتاة البني

يتاةل وتيتبػػػر  هػػػروءتت البقيػػػة التاتيػػػة  ػػػف يتاةل وتيتبػػػر  هػػػروءتت البقيػػػة التاتيػػػة  ػػػف هي  ػػػت تػػػواهرت وسػػػتئؿ ال وااػػػرت  ػػػاًر ازدهػػػرت السػػػهي  ػػػت تػػػواهرت وسػػػتئؿ ال وااػػػرت  ػػػاًر ازدهػػػرت السػػػ
ايث ءقتار السرءة والرااة ايث ءقتار السرءة والرااة   ففالدءتئـ األستسية الت  تي ؿ ء   تسهيؿ وت ديـ ال د ة السيتاية  الدءتئـ األستسية الت  تي ؿ ء   تسهيؿ وت ديـ ال د ة السيتاية  

 واأل تف واالقتظتـلواأل تف واالقتظتـل
وأله يػػة ال وااػػرت ظهػػر  ػػت يسػػ   "ب ػػوغ ال يػػتف" ب يقػػ  ف يتقيػػة ب ػػوغ ال يػػتف السػػيتا  بوسػػي ة وأله يػػة ال وااػػرت ظهػػر  ػػت يسػػ   "ب ػػوغ ال يػػتف" ب يقػػ  ف يتقيػػة ب ػػوغ ال يػػتف السػػيتا  بوسػػي ة 

 هر در ة ءتلية  ف األ ف والارص ء   رااة الستئايفلهر در ة ءتلية  ف األ ف والارص ء   رااة الستئايفل واارت  تاة رو ءت ة، وتو  واارت  تاة رو ءت ة، وتو 
 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :

يط ب ال ي ـ  ػف الطتلبػتت تاػقيؼ وسػتئؿ الق ػؿ وال وااػرت تبيػًت أله يتهػت السػيتاية هػ  يط ب ال ي ـ  ػف الطتلبػتت تاػقيؼ وسػتئؿ الق ػؿ وال وااػرت تبيػًت أله يتهػت السػيتاية هػ   -
 اليتلـاليتلـ

يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت توضي  الير ة بيف البقية التاتية وال د تت السيتاية الت  ت ػدـ يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت توضي  الير ة بيف البقية التاتية وال د تت السيتاية الت  ت ػدـ  -
 يتلـيتلـل ستئ  ه  الل ستئ  ه  ال

 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :
  ت الدواهع األستسية  ف ف ت ة  هروءتت البقية التاتية الت  ت ص السيتاة ه  اليتلـ ت الدواهع األستسية  ف ف ت ة  هروءتت البقية التاتية الت  ت ص السيتاة ه  اليتلـ  -
 هتت دليًر ء   رف ال د تت السيتاية ه  الدوؿ ال ت د ة ريار ازدهترًا  ف الدوؿ القت يةهتت دليًر ء   رف ال د تت السيتاية ه  الدوؿ ال ت د ة ريار ازدهترًا  ف الدوؿ القت ية  -
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 اليدف :اليدف :  -أأ
 رف تكسر الطتلبتت دور  قتطؽ البار األبيض ال توسط ه  السيتاة الترهيهيةرف تكسر الطتلبتت دور  قتطؽ البار األبيض ال توسط ه  السيتاة الترهيهية -
 رف تستقتج الطتلبتت رار السيتاة الترهيهية ء   األهرادرف تستقتج الطتلبتت رار السيتاة الترهيهية ء   األهراد -

 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
: وهػػ   ػػف ر ػػدـ األق ػػتط السػػيتاية اقتهػػترا وتهػػ ؿ ط ػػب الرااػػة ال سػػدية : وهػػ   ػػف ر ػػدـ األق ػػتط السػػيتاية اقتهػػترا وتهػػ ؿ ط ػػب الرااػػة ال سػػدية الســياحة الترفيييــة الســياحة الترفيييــة 
قم  ػػػف اسػػػتر تج وبيػػػد ءػػػف ضػػػ وط الي ػػػؿل وتيتبػػػر دوؿ الباػػػر األبػػػيض قم  ػػػف اسػػػتر تج وبيػػػد ءػػػف ضػػػ وط الي ػػػؿل وتيتبػػػر دوؿ الباػػػر األبػػػيض والقكسػػػية ب ػػػت تتضػػػ والقكسػػػية ب ػػػت تتضػػػ 

ال توسػػط  ػػف رياػػر ال قػػتطؽ  ػػذبًت ل سػػيتاة الترهيهيػػة ل ػػت تت تػػع بػػم  ػػف   و ػػتت يايػػرة يتءتػػداؿ ال توسػػط  ػػف رياػػر ال قػػتطؽ  ػػذبًت ل سػػيتاة الترهيهيػػة ل ػػت تت تػػع بػػم  ػػف   و ػػتت يايػػرة يتءتػػداؿ 
 ال قتخ، و قتطؽ التروي  واالست  تـ واالاطيتؼلال قتخ، و قتطؽ التروي  واالست  تـ واالاطيتؼل

 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :
 اية الترهيهيةاية الترهيهيةيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تكسر ره ية السيتيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تكسر ره ية السيت  -
 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ر ا ة أل تيف ترهيهية ه  ه سطيفيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ر ا ة أل تيف ترهيهية ه  ه سطيف  -
 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تبيف القتتئج ال ترتبة ء   السيتاة الترهيهيةيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تبيف القتتئج ال ترتبة ء   السيتاة الترهيهية  -

 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :
  ت القتتئج ال ترتبة ء   توهر   و تت السيتاة الترهيهية ت القتتئج ال ترتبة ء   توهر   و تت السيتاة الترهيهية -

 بم تفسري :بم تفسري :
 ره ية السيتاة الترهيهية ل كرد ره ية السيتاة الترهيهية ل كرد  -

 تبر دوؿ البار األبيض ال توسط  ف ريار ال قتطؽ  ذبًت ل سيتاة الترهيهيةتبر دوؿ البار األبيض ال توسط  ف ريار ال قتطؽ  ذبًت ل سيتاة الترهيهيةتيتي -
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 اليدف :اليدف :  -أأ

 رف تبيف الطتلبتت ال زايت الت  تت تع بهت سيتاة فق تز ال ه تترف تبيف الطتلبتت ال زايت الت  تت تع بهت سيتاة فق تز ال ه تت -
 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :

لقهػوض السػػيتا  هػ  هػػذا ال طػتع ء ػػ  تػوهر ءوا ػػؿ ءػػدة لقهػوض السػػيتا  هػ  هػػذا ال طػتع ء ػػ  تػوهر ءوا ػػؿ ءػػدة :  ييت ػػد ا:  ييت ػػد اسـياحة إنجــاز الميمــات سـياحة إنجــاز الميمــات 
 اػػؿ اءتػػداؿ ال قػػتخ وتػػوهر ال راهػػؽ ووسػػتئؿ االتاػػتالت، و ػػود الكقػػتدؽ، ال تءػػتت ال  هػػزة لي ػػد  اػػؿ اءتػػداؿ ال قػػتخ وتػػوهر ال راهػػؽ ووسػػتئؿ االتاػػتالت، و ػػود الكقػػتدؽ، ال تءػػتت ال  هػػزة لي ػػد 
ف  و ػػع ال ديقػػة ي قت ػػع سػػيتا  يػػوهر  قت ػػًت  رئ ػػًت لي ػػد  ف  و ػػع ال ديقػػة ي قت ػػع سػػيتا  يػػوهر  قت ػػًت  رئ ػػًت لي ػػد اال ت تءػػتت، وال طػػترات الدوليػػة، وا  اال ت تءػػتت، وال طػػترات الدوليػػة، وا 

 ه   ارله   ارل  ال ؤت رات الدولية،  اؿ  ديقة هـر الهيخال ؤت رات الدولية،  اؿ  ديقة هـر الهيخ
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 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :
 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تا ؿ ره ية سيتاة فق تز ال ه تت ل دوؿيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت رف تا ؿ ره ية سيتاة فق تز ال ه تت ل دوؿ -
 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت توضي  الير ة بيف الدوؿ ال ت د ة وسيتاة فق تز ال ه تتيط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت توضي  الير ة بيف الدوؿ ال ت د ة وسيتاة فق تز ال ه تت -

  ت األدلة الت  ي يف وضيهت ء   ره ية  ديقة هـر الهيخ ه  السيتاة ت األدلة الت  ي يف وضيهت ء   ره ية  ديقة هـر الهيخ ه  السيتاة -
 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :  

 توهر ءقتار سيتاة فق تز ال ه تت ه   قتطؽ  ادودة ه  اليتلـتوهر ءقتار سيتاة فق تز ال ه تت ه   قتطؽ  ادودة ه  اليتلـلـ تلـ ت -

-  
 : تقويم المناقشات: تقويم المناقشاتالميارة الثانية عشرة الميارة الثانية عشرة 
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 اليدف :اليدف :  –أ أ 
رف تبػػػدي الطتلبػػػتت رريهػػػف اػػػوؿ ره يػػػة األ ػػػتيف الديقيػػػة هػػػ  اليػػػتلـ ءت ػػػة والػػػوطف اليربػػػ  رف تبػػػدي الطتلبػػػتت رريهػػػف اػػػوؿ ره يػػػة األ ػػػتيف الديقيػػػة هػػػ  اليػػػتلـ ءت ػػػة والػػػوطف اليربػػػ   -

  تاة تاة

 ءف ره ية األ تيف ال  دسة ه  ه سطيف ه  الو ت الاتضرءف ره ية األ تيف ال  دسة ه  ه سطيف ه  الو ت الاتضر  رف تداهع الطتلبتترف تداهع الطتلبتت -
 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
وتيقػػ  السػػكر  ػػف دولػػة أل ػػرب رو االقت ػػتؿ دا ػػؿ اػػدود الدولػػة بييقهػػت لزيػػترة وتيقػػ  السػػكر  ػػف دولػػة أل ػػرب رو االقت ػػتؿ دا ػػؿ اػػدود الدولػػة بييقهػػت لزيػػترة   الســياحة الدينيــة :الســياحة الدينيــة :

األ تيف ال  دسة ألقهت سيتاة تهتـ بتل تقب الروا  لمقستف هه   زيج  ف التأ ؿ الديق  والا ػته ل األ تيف ال  دسة ألقهت سيتاة تهتـ بتل تقب الروا  لمقستف هه   زيج  ف التأ ؿ الديق  والا ػته ل 
اة الديقيػػة زيػػترة األ ػػتيف وال ػػزارات الديقيػػة  ػػرؿ هتػػرات  اػػددة  ػػف السػػقة ل  ترسػػة اة الديقيػػة زيػػترة األ ػػتيف وال ػػزارات الديقيػػة  ػػرؿ هتػػرات  اػػددة  ػػف السػػقة ل  ترسػػة وتتضػػ ف السػػيتوتتضػػ ف السػػيت

بيض الهيتئر رو لتقكيذ بيض التيتليـ الديقية، رو ل تبرؾ يزيترة بيض األضراة، رو الاػج والي ػرة، بيض الهيتئر رو لتقكيذ بيض التيتليـ الديقية، رو ل تبرؾ يزيترة بيض األضراة، رو الاػج والي ػرة، 
دس دس رو زيػػترة ال ديقػػة ال  دسػػة بتلقسػػبة ل  سػػ  يف، رو  قػػتطؽ الهقػػد بتلقسػػبة لطتئكػػة الهقػػدوس، رو ال ػػرو زيػػترة ال ديقػػة ال  دسػػة بتلقسػػبة ل  سػػ  يف، رو  قػػتطؽ الهقػػد بتلقسػػبة لطتئكػػة الهقػػدوس، رو ال ػػ

 للففبتلقسبة ألااتب الديتقتت الس توية الارث رو بيت لاـ والقتارة بتلقسبة ل  سياييبتلقسبة ألااتب الديتقتت الس توية الارث رو بيت لاـ والقتارة بتلقسبة ل  سيايي
 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :

 يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت فبداج رريهف اوؿ:يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت فبداج رريهف اوؿ:

 ءدد الستئايف لو تيف الديقية ه  الوطف اليرب ءدد الستئايف لو تيف الديقية ه  الوطف اليرب  -

  و ؼ اليرب  ف تهويد ال دس ه  الو ت الاتل  و ؼ اليرب  ف تهويد ال دس ه  الو ت الاتل  -

 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :
 األ تيف الديقية تكض   رف تزوريف؟ول تذا؟األ تيف الديقية تكض   رف تزوريف؟ول تذا؟  ري قوع  فري قوع  ف -
  ت رريؾ ه  ال و ؼ اليرب   ف تهويد ال دس ت رريؾ ه  ال و ؼ اليرب   ف تهويد ال دس -

 هؿ تستطيي  وضع  تئ ة بأس تج األ تيف الديقية السيتاية ه  الوطف اليرب هؿ تستطيي  وضع  تئ ة بأس تج األ تيف الديقية السيتاية ه  الوطف اليرب  -
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 اليدف :اليدف :  –أ أ 
 ت رريهف اوؿ  ره ية السيتاة الير ية ه  الو ت الاتضرت رريهف اوؿ  ره ية السيتاة الير ية ه  الو ت الاتضررف تبدي الطتلبترف تبدي الطتلبت-

 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
هػػ  سػػيتاة إل تػػتع الػػقكس وال سػػد  يػػًت بػػتليرج، وتيت ػػد السػػيتاة الير يػػة هػػ  سػػيتاة إل تػػتع الػػقكس وال سػػد  يػػًت بػػتليرج، وتيت ػػد السػػيتاة الير يػػة   ::  الســياحة العالجيــةالســياحة العالجيــة

ء ػػػ  اسػػػت داـ ال رايػػػز وال ستهػػػكيتت الادياػػػة ب ػػػت هيهػػػت  ػػػف ت هيػػػزات طبيػػػة ويػػػوادر بهػػػرية تت تػػػع ء ػػػ  اسػػػت داـ ال رايػػػز وال ستهػػػكيتت الادياػػػة ب ػػػت هيهػػػت  ػػػف ت هيػػػزات طبيػػػة ويػػػوادر بهػػػرية تت تػػػع 
ج األهػراد الػذيف ي  ػأوف فلػ  هػذا األ ػتيف، ويو ػد هػ  الػبرد اليربيػة آالؼ ج األهػراد الػذيف ي  ػأوف فلػ  هػذا األ ػتيف، ويو ػد هػ  الػبرد اليربيػة آالؼ بتليكتجة وتسػتهـ هػ  ءػربتليكتجة وتسػتهـ هػ  ءػر

 ػػػف ال اػػػتدر الطبيييػػػة الير يػػػة يتليقػػػتبيع السػػػت قة ال قيػػػة بتل يػػػتدف ال كيػػػدة هػػػ  ءػػػرج يايػػػر  ػػػف  ػػػف ال اػػػتدر الطبيييػػػة الير يػػػة يتليقػػػتبيع السػػػت قة ال قيػػػة بتل يػػػتدف ال كيػػػدة هػػػ  ءػػػرج يايػػػر  ػػػف 
األ راض، وييتبر و ود البار ال يت ه  ه سطيف  ادر  ذب سيتا  هتـ قظرًا ل ػت يت يػز بػم  ػف األ راض، وييتبر و ود البار ال يت ه  ه سطيف  ادر  ذب سيتا  هتـ قظرًا ل ػت يت يػز بػم  ػف 

 ريار الباتر ه  هدوج ر وا م و ف رهد ال يتا   واة ه  اليتلـلريار الباتر ه  هدوج ر وا م و ف رهد ال يتا   واة ه  اليتلـل    و تت  ي تم  ف  و تت  ي تم  ف
 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :

يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت فبػػداج رريهػػف اػػوؿ دور السػػيتاة الير يػػة هػػ  ه سػػطيف   ترقػػة يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت فبػػداج رريهػػف اػػوؿ دور السػػيتاة الير يػػة هػػ  ه سػػطيف   ترقػػة  -
 بدوؿ اليتلـ ال  ت كةبدوؿ اليتلـ ال  ت كة

بػػػ  بػػػ  يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت ا تيػػػتر  قط ػػػة تت تػػػع بتلسػػػيتاة الير يػػػة هػػػ  الػػػوطف الير يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت ا تيػػػتر  قط ػػػة تت تػػػع بتلسػػػيتاة الير يػػػة هػػػ  الػػػوطف الير  -
  وضاة األسبتب الت   ي تهت  قط ة  ذب سيتا  ءتل   وضاة األسبتب الت   ي تهت  قط ة  ذب سيتا  ءتل  

 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :
 ري قوع  ف السيتاة الير ية تكض يف؟ول تذاري قوع  ف السيتاة الير ية تكض يف؟ول تذا -

  ت رريؾ ه  الدور الذي ت ـو بم السيتاة الير ية ء    ستوب دولة ه سطيف ت رريؾ ه  الدور الذي ت ـو بم السيتاة الير ية ء    ستوب دولة ه سطيف -

 ري قوع  ف رقواع السيتاة الير ية ريار هتء ية؟ ول تذاري قوع  ف رقواع السيتاة الير ية ريار هتء ية؟ ول تذا -

 

 المناقشات ـ التفسيرالمناقشات ـ التفسيرتقويم تقويم : : الميارة الرابعة عشرالميارة الرابعة عشر
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 اليدف :اليدف :  -أأ
 رف تهرح الطتلبتت رريهف اوؿ التطور السيتا  ء    ستوب دوؿ اليتلـرف تهرح الطتلبتت رريهف اوؿ التطور السيتا  ء    ستوب دوؿ اليتلـ -
 رف تكسر الطتلبتت رسبتب ااترؿ الدوؿ األوروبية ال يتقة األول  ه  السيتاةرف تكسر الطتلبتت رسبتب ااترؿ الدوؿ األوروبية ال يتقة األول  ه  السيتاة -
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 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
ؿ ال  راه  بتلقسبة ل ترات اليتلـ ييطيهت   و تت طبييية، ؿ ال  راه  بتلقسبة ل ترات اليتلـ ييطيهت   و تت طبييية، :  فف  و ع الدو :  فف  و ع الدو   حسب المكانحسب المكان  ةةالسياحالسياح

يطبييػػة ال ػػترة التػػ  تقت ػػ  فليهػػت الػػدوؿ األوروبيػػة ت  ػػؾ   و ػػتت طبيييػػة سػػيتاية ت ت ػػؼ ءػػف الدولػػة يطبييػػة ال ػػترة التػػ  تقت ػػ  فليهػػت الػػدوؿ األوروبيػػة ت  ػػؾ   و ػػتت طبيييػػة سػػيتاية ت ت ػػؼ ءػػف الدولػػة 
الت  ت ع ه   ترت  رهري يت وآسيت، ي ت رف  و ع الدولة الك ي  بتلقسبة لدوائر اليرض و طوط الطػوؿ الت  ت ع ه   ترت  رهري يت وآسيت، ي ت رف  و ع الدولة الك ي  بتلقسبة لدوائر اليرض و طوط الطػوؿ 

  هؾ رقهت تهيؿ   و تت طبييية هت ة فذا تـ استا ترهت بهيؿ  يدل هؾ رقهت تهيؿ   و تت طبييية هت ة فذا تـ استا ترهت بهيؿ  يدلتيطيم  اتئص  قت ية التيطيم  اتئص  قت ية ال
 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :

يط ب ال ي ـ  ػف الطتلبػتت فبػداج رريهػف اػوؿ   و ػتت السػيتاة هػ  الػدوؿ األوروبيػة   ترقػة يط ب ال ي ـ  ػف الطتلبػتت فبػداج رريهػف اػوؿ   و ػتت السػيتاة هػ  الػدوؿ األوروبيػة   ترقػة  -
  ع الدوؿ اليربية ع الدوؿ اليربية

 ػػة  ػػة يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت فبػػداج و هػػة قظػػرهف اػػوؿ رسػػبتب ااػػترؿ دوؿ رهري يػػت و قطيط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت فبػػداج و هػػة قظػػرهف اػػوؿ رسػػبتب ااػػترؿ دوؿ رهري يػػت و قط -
 الهرؽ األوسط ال رتبة الرابية سيتايًت ء   الرغـ  ف توهر   و تت السيتاة الطبيييةالهرؽ األوسط ال رتبة الرابية سيتايًت ء   الرغـ  ف توهر   و تت السيتاة الطبييية

يط ب ال ي ـ  ف الطتلبػتت رف تػربط  ػت بػيف تػوهر ال  و ػتت الطبيييػة ل دولػة و ػت بػيف تػوهر يط ب ال ي ـ  ف الطتلبػتت رف تػربط  ػت بػيف تػوهر ال  و ػتت الطبيييػة ل دولػة و ػت بػيف تػوهر  -
 ال د تت السيتاية هيهتال د تت السيتاية هيهت

ية هػػػ  ية هػػػ  يط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت رف توضػػػ  رسػػػبتب ارتيػػػتد األوروبيػػػيف ل  قػػػتطؽ السػػػيتايط ػػػب ال ي ػػػـ  ػػػف الطتلبػػػتت رف توضػػػ  رسػػػبتب ارتيػػػتد األوروبيػػػيف ل  قػػػتطؽ السػػػيتا -
 الوطف اليرب الوطف اليرب 
 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :

 ابدي رريؾ اوؿ   و تت التطور السيتا  ه  الدوؿ األوروبيةابدي رريؾ اوؿ   و تت التطور السيتا  ه  الدوؿ األوروبية  -
 بم تفسري :بم تفسري :

 تيتبر روروبت ريبر األ تليـ  ذبًت ل سيتحتيتبر روروبت ريبر األ تليـ  ذبًت ل سيتح -
 يبير  ف الستئايف األوروبييف ل قتطؽ الوطف اليرب يبير  ف الستئايف األوروبييف ل قتطؽ الوطف اليرب   ددارتيتد ءدارتيتد ءد -

 االستنباطاالستنباطالميارة الخامسة عشرة: الميارة الخامسة عشرة: 
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 اليدف :اليدف :  -أأ
رف ت ػػترف الطتلبػػتت بػػيف   و ػػتت السػػيتاة الير يػػة هػػ  اليػػتلـ و  و ػػتت السػػيتاة الير يػػة رف ت ػػترف الطتلبػػتت بػػيف   و ػػتت السػػيتاة الير يػػة هػػ  اليػػتلـ و  و ػػتت السػػيتاة الير يػػة  -

 ه  الوطف اليرب ه  الوطف اليرب 

 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :
:  تتػػػوهر هػػ  ب ػػػداف الػػػوطف اليربػػػ  يػػػؿ   و ػػػتت ق ػػػتح اػػػقتءة السػػػيتاة :  تتػػػوهر هػػ  ب ػػػداف الػػػوطف اليربػػػ  يػػػؿ   و ػػػتت ق ػػػتح اػػػقتءة السػػػيتاة   الســـياحة العالجيـــةالســـياحة العالجيـــة

ات األ يػػػرة تتيػػػزز ب قهػػػتج  راهػػػؽ ال ػػػد تت ات األ يػػػرة تتيػػػزز ب قهػػػتج  راهػػػؽ ال ػػػد تت الير يػػػة وهػػػ    و ػػػتت طبيييػػػة بػػػدرت هػػػ  السػػػقو الير يػػػة وهػػػ    و ػػػتت طبيييػػػة بػػػدرت هػػػ  السػػػقو 
األستسػػية، وبػػروز  رايػػز طبيػػة ادياػػة تت تػػع بو ػػود يكػػتجات طبيػػة وء  يػػة  ت ااػػة و قتهسػػة األستسػػية، وبػػروز  رايػػز طبيػػة ادياػػة تت تػػع بو ػػود يكػػتجات طبيػػة وء  يػػة  ت ااػػة و قتهسػػة 
لبيض  ت هو  و ود ه  الدوؿ ال ت د ة، ويو د ه  البرد اليربية آالؼ  ف ال اتدر الطبييية لبيض  ت هو  و ود ه  الدوؿ ال ت د ة، ويو د ه  البرد اليربية آالؼ  ف ال اتدر الطبييية 
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ءػػػرج يايػػػر  ػػػف األ راض،و تاػػػة ءػػػرج يايػػػر  ػػػف األ راض،و تاػػػة الير يػػػة يتليقػػػتبيع السػػػت قة ال قيػػػة بتل يػػػتدف ال كيػػػدة هػػػ  الير يػػػة يتليقػػػتبيع السػػػت قة ال قيػػػة بتل يػػػتدف ال كيػػػدة هػػػ  
 ه سطيف فذ يو د هيهت  يتا  يدقية ل ا ةله سطيف فذ يو د هيهت  يتا  يدقية ل ا ةل

 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :
يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت رف ت ػػترف بػػيف   و ػػتت السػػيتاة الير يػػة هػػ  اليػػتلـ و  و ػػتت يط ػػب ال ي ػػـ  ػػف الطتلبػػتت رف ت ػػترف بػػيف   و ػػتت السػػيتاة الير يػػة هػػ  اليػػتلـ و  و ػػتت  -

 السيتاة الير ية ه  الوطف اليرب السيتاة الير ية ه  الوطف اليرب 
 يتلـ وه  الوطف اليرب يتلـ وه  الوطف اليرب يط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ر ا ة أل تيف ءر ية ههيرة ه  اليط ب ال ي ـ  ف الطتلبتت ر ا ة أل تيف ءر ية ههيرة ه  ال -

 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :
  ت الدواهع األستسية  ف وراج است رؿ  يتا اليقتبيع ال يدقية ه  السيتاة الير ية ت الدواهع األستسية  ف وراج است رؿ  يتا اليقتبيع ال يدقية ه  السيتاة الير ية -
 ا ؿ ره ية ال رايز الير ية ه  الوطف اليرب  سيتايًت وا تاتديتً ا ؿ ره ية ال رايز الير ية ه  الوطف اليرب  سيتايًت وا تاتديتً  -

  ت ال زايت الت  تت تع بهت  قط ة البار ال يت ه  السيتاة الير ية ت ال زايت الت  تت تع بهت  قط ة البار ال يت ه  السيتاة الير ية -
 

 : السياحة في الوطن العربي()الدرس الثالث 
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 اليدف :اليدف :  -أأ
 رف تكسر الطتلبتت الدور السيتا  ه  الوطف اليرب رف تكسر الطتلبتت الدور السيتا  ه  الوطف اليرب   -

 ج ـ المحتو :ج ـ المحتو :  
: يت يػز الػوطف اليربػ  بػأف رياػر اػدودا سيتسػية   ػت سػتءد ء ػ  و ػود هوااػؿ : يت يػز الػوطف اليربػ  بػأف رياػر اػدودا سيتسػية   ػت سػتءد ء ػ  و ػود هوااػؿ الموقع الجغرافيالموقع الجغرافي

ف طػػوؿ سػػواا م ء ػػؿ ء ػػ  و ػػود اليايػػر  ػػف ال ػػواقا التػػ  تاػػ م بتليػػتلـ ال ػػتر  ، هتلباػػتر و و  ف طػػوؿ سػػواا م ء ػػؿ ء ػػ  و ػػود اليايػػر  ػػف ال ػػواقا التػػ  تاػػ م بتليػػتلـ ال ػػتر  ، هتلباػػتر ا  ا 
ال ايطػػػة بػػػم  تتاػػػة ل  راػػػة طػػػوؿ اليػػػتـ وهقػػػتؾ  ضػػػتيؽ  ت تربػػػة تسػػػهؿ االتاػػػتؿ بػػػيف رر ػػػتج ال ايطػػػة بػػػم  تتاػػػة ل  راػػػة طػػػوؿ اليػػػتـ وهقػػػتؾ  ضػػػتيؽ  ت تربػػػة تسػػػهؿ االتاػػػتؿ بػػػيف رر ػػػتج 

 الوطف اليرب لالوطف اليرب ل
  وال و ػػع  ي ػػم يتػػأار بيػػؿ  ػػت ي ػػري هػػ   ػػترات اليػػتلـ ويػػؤار هيهػػت، ي ػػت رف األ ػػزاج ال ريبػػة  ػػفوال و ػػع  ي ػػم يتػػأار بيػػؿ  ػػت ي ػػري هػػ   ػػترات اليػػتلـ ويػػؤار هيهػػت، ي ػػت رف األ ػػزاج ال ريبػػة  ػػف

 روروبت تيوف   تاد سيتاية هت ة لووروبييف يتل  رب وال زائر وتوقسلل الخروروبت تيوف   تاد سيتاية هت ة لووروبييف يتل  رب وال زائر وتوقسلل الخ
 ت ـ األنشطة والخبرات :ت ـ األنشطة والخبرات :

يط ػػب ال ي ػػـ  ػػػف الطتلبػػتت رف تكسػػػير الػػدور الػػػذي ي يبػػم  و ػػػع الػػوطف اليربػػػ  هػػ  التطػػػور يط ػػب ال ي ػػـ  ػػػف الطتلبػػتت رف تكسػػػير الػػدور الػػػذي ي يبػػم  و ػػػع الػػوطف اليربػػػ  هػػ  التطػػػور   -
 السيتا السيتا 

 يكسر ال ي ـ ل طتلبتت اليوا ؿ الت  تستءد ء    ذب السيتح ه  الوطف اليرب يكسر ال ي ـ ل طتلبتت اليوا ؿ الت  تستءد ء    ذب السيتح ه  الوطف اليرب   -
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 ث ـ التقويم :ث ـ التقويم :
 بم تفسري :بم تفسري :

 ييتبر الوطف اليرب   ف ال قتطؽ ال تذبة ل سيتحييتبر الوطف اليرب   ف ال قتطؽ ال تذبة ل سيتح -
 تذبذب السيتاة ه  ه سطيفتذبذب السيتاة ه  ه سطيف -

 ييؼ ي يف تطوير السيتاة ه  الوطف اليرب ييؼ ي يف تطوير السيتاة ه  الوطف اليرب  -
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 االتجاه مقياس عن لمطالبة اإلجابة تعميمات
 : الطالبة أختي
 وبركاتو اهلل ورحمة عميكم السالم

 لذلؾلذلؾ  تدة ال  راهيت تدة ال  راهيت قاوقاو اله ا اله ا  ات تهؾات تهؾ ه طه ط الي   الي    الباثالباث أل ؿأل ؿ وضعوضع الذيالذي ل  يتسل  يتساا هذاهذا ي يسي يس

 بيضػهتبيضػهت ء ػ ء ػ   ػد تػواه يف ػد تػواه يف والتػ والتػ  ال  راهيػتال  راهيػت ب ػتدةب ػتدة تتي ػؽتتي ػؽ التػ التػ  اليبتراتاليبترات  ف ف    وءة   وءة ي  ي   هي تهي ت ست ديف ست ديف 

 . قهت قهت اآل راآل ر البيضالبيض ء  ء   تواه يفتواه يف الال  د د بيق تبيق ت

 بوضعبوضع ء يهتء يهت  واه تؾ واه تؾ ءدـءدـ رورو واه تؾواه تؾ    دب دب يفيفت رر ت رر  اـاـ بد ةبد ة ءبترةءبترة يؿيؿ  راجة راجة  قؾ قؾ ير  ير   لذالذا

ليؾ ،، قظرؾقظرؾ و هةو هة  ف ف  قتسبة قتسبة تريقهتتريقهت الت الت  اإل تبةاإل تبة تاتتات ( √ ) ءر ةءر ة ليؾوا   : التتل التتل  ال اتؿال اتؿ وا 
 
أعارض  أعارض ال أدري أوافق أوافق بشدة العبارة الرقم

 بشدة
ابػػػ  ل ي ػػػـ ال  راهيػػػت ي ي قػػػ  ر تهػػػد هػػػ  ابػػػ  ل ي ػػػـ ال  راهيػػػت ي ي قػػػ  ر تهػػػد هػػػ   -55

 دراست  ل تدة ال  راهيتدراست  ل تدة ال  راهيت
√     

 
رف   ف ة تأيد هه  " ة بهد  واه ة " بأقهت الستب ة اليبترة ه  ترريه روضات الذي ةالطتلب رف الاظ 
 ءر ة بو ود ت ر رقهت آ ر وب يق  ال  راهيت دراسة ه   هدا  ف يزيد ال  راهيت ل ي ـ ابهت

 .دراستهت ه  واال تهتد ال  راهيت ل ي ـ الطتلبة اب بيف  وية
 

 : المقياس تعميمات
  . بادؽ رريؾ ءف تيبر رقهت  تداـ  تطئة وا  تبتت ااياة ف تبتت تو د ال -
  . ءقهت اإل تبة دوف ءبترة ري ترؾ ءدـ  ف تأيدي -
  . اليبترة ء    واه تؾ ءدـ رو  واه تؾ قسبة ءف ييبر ال  يتس ه  اإل تبة تدرج -
  . تتـ بهيؿ األول  ف تبتؾ  اوت اقؾ يهتأيد ف تبتؾ ت يير ه  رغبت فذا -
  . ال درسية در تتؾ ء   التأاير ه  ءر ة لهت ليس ال  يتس هذا ه  در تتؾ -
 د ي ة  (30)  ه  ال  يتس هذا ءف اإل تبة  دة -

 . بعناية عنيا وأجب جيدا   التالية الصفحات في العبارات اقرأ اآلن
 والتقدير الشكر خالص مع
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 (5ممحــق رقــم)
 مقياس االتجاىات نحو مادة الجغرافيا

مـادة مـادة  اتجـاهاتجـاه الحقيقـيالحقيقـي  شـعوركشـعورك عـنعـن يعبـريعبـر الـذيالـذي الموقـفالموقـف تحـتتحـت×(×(طالبـة: ضـعي عالمـة)طالبـة: ضـعي عالمـة)عزيزتـي العزيزتـي ال
 .. الجغرافياالجغرافيا

 مستويات اإلجابة 
موافقة  الفقرات

 بشدة
غير  محايدة موافقة

 موافقة
غير موافقة 

 بشدة
      البعد األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة الجغرافياالبعد األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة الجغرافيا

      ال  راهيت  تدة   تية وت ذب االقتبتاال  راهيت  تدة   تية وت ذب االقتبتا
      رهير بأف  تدة ال  راهيت سريية القسيتفرهير بأف  تدة ال  راهيت سريية القسيتف

      رهير بأف تي ـ  تدة ال  راهيت  ضيية ل و ت وال هدرهير بأف تي ـ  تدة ال  راهيت  ضيية ل و ت وال هد
      رهضؿ ااص ال  راهيت ءف بت   ال واد األ ربرهضؿ ااص ال  راهيت ءف بت   ال واد األ رب

      تهيرق   تدة ال  راهيت بتلتوهتف وءدـ التاديدتهيرق   تدة ال  راهيت بتلتوهتف وءدـ التاديد
      است تع بااة  تدة ال  راهيت ألقهت تيرهق  ء   بردياست تع بااة  تدة ال  راهيت ألقهت تيرهق  ء   بردي

      راب رف راب   ي  ة ل تدة ال  راهيت ه  ال ست بؿراب رف راب   ي  ة ل تدة ال  راهيت ه  ال ست بؿ
      ال  راهيت  تدة  تهة وايبةال  راهيت  تدة  تهة وايبة

      البعد الثاني: اتجاه الطالبات نحو قيمة مادة الجغرافياالبعد الثاني: اتجاه الطالبات نحو قيمة مادة الجغرافيا
      ال  راهيت  تدة  ي ة وضرورية ألقهت تكيد ال  ت عال  راهيت  تدة  ي ة وضرورية ألقهت تكيد ال  ت ع

      تستءدق   تدة ال  راهيت ء   االبتيتر واتستع األهؽتستءدق   تدة ال  راهيت ء   االبتيتر واتستع األهؽ
      اهيت  ف و هة قظري  تدة ضرورية و ديرة بتالهت تـاهيت  ف و هة قظري  تدة ضرورية و ديرة بتالهت تـال  ر ال  ر 

      ال  راهيت ليست  ه ة ه  ايتتقت اليو يةال  راهيت ليست  ه ة ه  ايتتقت اليو ية
      الكرد وتي  م ييؼ يكيرالكرد وتي  م ييؼ يكير  ررتق   ال  راهيت تكييتق   ال  راهيت تكيي

      تطبؽ  تدة ال  راهيت ه  رقهطة الايتة اليو يةتطبؽ  تدة ال  راهيت ه  رقهطة الايتة اليو ية
       تدة ال  راهيت   تؿ  يد لريتهتؼ واالستطرع تدة ال  راهيت   تؿ  يد لريتهتؼ واالستطرع

 ػػػػف و هػػػػة قظػػػػري ر ػػػػؿ  ي ػػػػة  ػػػػف ال ػػػػواد الدراسػػػػية  ػػػػف و هػػػػة قظػػػػري ر ػػػػؿ  ي ػػػػة  ػػػػف ال ػػػػواد الدراسػػػػية ال  راهيػػػػت ال  راهيػػػػت 
 األ رباأل رب

     

      البعد الثالث: اتجاه الطالبات نحو تعمم مادة الجغرافياالبعد الثالث: اتجاه الطالبات نحو تعمم مادة الجغرافيا
      راب رف رق    هترات  ه   تدة ال  راهيتراب رف رق    هترات  ه   تدة ال  راهيت

     رقػػػػػػت  هت ػػػػػػة وهػػػػػػ وهة بتيتسػػػػػػتب  ي و ػػػػػػتت  ديػػػػػػدة هػػػػػػ   ػػػػػػتدة رقػػػػػػت  هت ػػػػػػة وهػػػػػػ وهة بتيتسػػػػػػتب  ي و ػػػػػػتت  ديػػػػػػدة هػػػػػػ   ػػػػػػتدة 
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 ال  راهيتال  راهيت
       درسة درسةرقت  هت ة الست داـ ال  راهيت  ترج الرقت  هت ة الست داـ ال  راهيت  ترج ال

      تتسع رهيتري و ي و تت  ءقد دراسة  تدة ال  راهيتتتسع رهيتري و ي و تت  ءقد دراسة  تدة ال  راهيت
      ررغب ه  زيتدة ااص ال  راهيت ال درسيةررغب ه  زيتدة ااص ال  راهيت ال درسية

      ال  ديد ه   تدة ال  راهيت الت  قتي  هتال  ديد ه   تدة ال  راهيت الت  قتي  هت
      البعد الرابع: اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة الجغرافياالبعد الرابع: اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة الجغرافيا

      دراسة  تدة ال  راهيت ء ؿ   تع ا تً دراسة  تدة ال  راهيت ء ؿ   تع ا تً 
      رهير بتلسيتدة ءقد ت رتي ـ هيئًت  ديدًا ه  ال  راهيترهير بتلسيتدة ءقد ت رتي ـ هيئًت  ديدًا ه  ال  راهيت

ال ريتكػػػػ  ب يرهػػػػة ال ي و ػػػػتت ال  راهيػػػػة ال  ػػػػررة بػػػػؿ اسػػػػت تع ال ريتكػػػػ  ب يرهػػػػة ال ي و ػػػػتت ال  راهيػػػػة ال  ػػػػررة بػػػػؿ اسػػػػت تع 
 ب ضتهة  ي و تت  ديدةب ضتهة  ي و تت  ديدة

     

      التكيير ه  اؿ وا بتت  ال  راهية ء  ية   تيةالتكيير ه  اؿ وا بتت  ال  راهية ء  ية   تية
      رهير بتلسيتدة ءقد ت رتواؿ فل  اؿ وا بتت  ال  راهيةرهير بتلسيتدة ءقد ت رتواؿ فل  اؿ وا بتت  ال  راهية

      دراسة  وضوءتت ال  راهيت ه  و ت هراغ دراسة  وضوءتت ال  راهيت ه  و ت هراغ ال راب ال راب 
ررغػػػب هػػػ  ال هػػػترية هػػػ  ال سػػػتب تت ال  راهيػػػة التػػػ  تقظ هػػػت ررغػػػب هػػػ  ال هػػػترية هػػػ  ال سػػػتب تت ال  راهيػػػة التػػػ  تقظ هػػػت 

 ال درسةال درسة
     

رهضؿ االهتراؾ ه  الرارت ال يداقية ال  راهية بتل درسة ءػف رهضؿ االهتراؾ ه  الرارت ال يداقية ال  راهية بتل درسة ءػف 
 االهتراؾ ه  ري رارت ر رباالهتراؾ ه  ري رارت ر رب
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 االختبار عن لمطالبة اإلجابة تعميمات
 

 ..............................االسم:...
 الصف:...............................

 
 عزيزتي الطالبة...........

 تحية طيبة وبعد،،،
 

بيف يديؾ ا تبتر ي يس  درتؾ ء   التكييػر القت ػد هػ   ػتدة ال  راهيػت، هػذا اال تبػتر  ػف بيف يديؾ ا تبتر ي يس  درتؾ ء   التكييػر القت ػد هػ   ػتدة ال  راهيػت، هػذا اال تبػتر  ػف 
   سة   تالت، ليؿ   تؿ ءدة رسئ ة  يوقة  ف ءدة ه راتل  سة   تالت، ليؿ   تؿ ءدة رسئ ة  يوقة  ف ءدة ه راتل

تبػػة ءػػف الك ػػرات بد ػػة واهت ػػتـ، ء  ػػًت رف ف تبتػػؾ ستسػػت دـ ألغػػراض الباػػث تبػػة ءػػف الك ػػرات بد ػػة واهت ػػتـ، ء  ػػًت رف ف تبتػػؾ ستسػػت دـ ألغػػراض الباػػث ير ػػ  اإل ير ػػ  اإل 
 الي    هاسبلالي    هاسبل

 
 مالحظة:مالحظة:

 ( ه  ال ربع ال قتسب(ل( ه  ال ربع ال قتسب(ل××ر يب  ءف ال ي و تت اآلتية)ضي  ءر ة) ر يب  ءف ال ي و تت اآلتية)ضي  ءر ة)   -
 فذا رغبت ه  ت يير فادب ف تبتتؾ تأيدي  ف  او اإل تبة الستب ة ت ت ًتلفذا رغبت ه  ت يير فادب ف تبتتؾ تأيدي  ف  او اإل تبة الستب ة ت ت ًتل  -
 ال تتري  سؤااًل دوف رف ت يب  ء يملال تتري  سؤااًل دوف رف ت يب  ء يمل  -
 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 

 الباحثة
 ميادة سميمان أبو منديل
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 (6ممحــق رقـــم)
 اختبار التفكير الناقد في الجغرافيا
 ميارة التنبؤ باالفتراضات

 
 ( اليبترة: " تهيؿ ال سطاتت ال تئية  قتطؽ سيتاية هت ة ه  ياير  ف دوؿ اليتلـ"ل( اليبترة: " تهيؿ ال سطاتت ال تئية  قتطؽ سيتاية هت ة ه  ياير  ف دوؿ اليتلـ"ل11))

 افتراضات مقترحة:افتراضات مقترحة:
 

 و ود الهواطا يه ع   ترسة األقهطة الريتضية ال  ت كةلو ود الهواطا يه ع   ترسة األقهطة الريتضية ال  ت كةل  -11
 ت اؿ ال سطاتت ال تئية اروة سيتاية ا تاتدية  ه ةلت اؿ ال سطاتت ال تئية اروة سيتاية ا تاتدية  ه ةل  -33

 تس   ب  ت ة ال هر تقتت السيتاية واالاتكتالتلتس   ب  ت ة ال هر تقتت السيتاية واالاتكتالتل  -22

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ( اليبترة: " ظهور ال ا يتت الطبييية والادائؽ الوطقية ه    ت ؼ دوؿ اليتلـ"ل( اليبترة: " ظهور ال ا يتت الطبييية والادائؽ الوطقية ه    ت ؼ دوؿ اليتلـ"ل33))
 افتراضات مقترحة:افتراضات مقترحة:

 
 تسهؿ ء  ية السيتاة ال تر يةلتسهؿ ء  ية السيتاة ال تر يةل  -22

 تاتهظ ء   الايواقتت  ف االق راضلتاتهظ ء   الايواقتت  ف االق راضل  -22

 تاتهظ ء   البيئةلتاتهظ ء   البيئةل  -44
 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 (اليبترة:  "اقيداـ السيتاة الترهيهية ه  ه سطيف"ل(اليبترة:  "اقيداـ السيتاة الترهيهية ه  ه سطيف"ل22))
 افتراضات مقترحةافتراضات مقترحة  
 

 و ود االاترؿ اإلسرائي  لو ود االاترؿ اإلسرائي  ل  -11
 اق طتع الير تت الدب و تسية بيف الدوؿ اليربيةلاق طتع الير تت الدب و تسية بيف الدوؿ اليربيةل  -44

 هتلهتلالااتر ال كروض ء   ادودالااتر ال كروض ء   ادود  -66
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 غير وارد وارد
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  

 غير وارد وارد
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( اليبػػػترة: "يضػػػـ الػػػوطف اليربػػػ  ر ػػػتيف ديقيػػػة  ه ػػػة يؤ هػػػت الا ػػػتج ال سػػػ  وف وال سػػػيايوف  ػػػف ( اليبػػػترة: "يضػػػـ الػػػوطف اليربػػػ  ر ػػػتيف ديقيػػػة  ه ػػػة يؤ هػػػت الا ػػػتج ال سػػػ  وف وال سػػػيايوف  ػػػف 22))
   ت ؼ رقاتج اليتلـ"ل  ت ؼ رقاتج اليتلـ"ل
 افتراضات مقترحة:افتراضات مقترحة:

 لهيوب ال  ت كةللهيوب ال  ت كةلههد اضترات اههد اضترات ا  -1313

 يتوسط  ترات اليتلـ ال ديدليتوسط  ترات اليتلـ ال ديدل  -1111

 سهولة الواوؿ فل  األ تيف الديقيةلسهولة الواوؿ فل  األ تيف الديقيةل  -1313

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
ت السػػػيتاية ت السػػػيتاية (اليبػػػترة: " ي يػػػر رهػػػراد ال  ت ػػػع ال سػػػت بؿ ل سػػػيتاة اػػػرههـ قاػػػو الي ػػػؿ هػػػ  ال  ػػػتال(اليبػػػترة: " ي يػػػر رهػػػراد ال  ت ػػػع ال سػػػت بؿ ل سػػػيتاة اػػػرههـ قاػػػو الي ػػػؿ هػػػ  ال  ػػػتال22))

 ال  ت كة"لال  ت كة"ل
 افتراضات مقترحة:افتراضات مقترحة:  

 تسويؽ  قت تتهـ الاقتءية  ف ال زؼ والتاؼلتسويؽ  قت تتهـ الاقتءية  ف ال زؼ والتاؼل    -1212
 االستكتدة  ف الستئايف ه  ال  تالت يتهةلاالستكتدة  ف الستئايف ه  ال  تالت يتهةل  -1212
  وايبة سوؽ الي ؿل وايبة سوؽ الي ؿل  -  1212
 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ميارة التفسير

 
 ( اليبترة:  " تريز ال  راهية السيتاية ء   األه ية اال تاتدية ل برد"ل( اليبترة:  " تريز ال  راهية السيتاية ء   األه ية اال تاتدية ل برد"ل44))
 التفسير المقترح:التفسير المقترح:  
 

 تدر د ًر ء   البرد ال ست ب ة ل سيتحلتدر د ًر ء   البرد ال ست ب ة ل سيتحل    -1414

 تو د هرص ء ؿ لياير  ف األيدي اليت  ة ه  ال ترجلتو د هرص ء ؿ لياير  ف األيدي اليت  ة ه  ال ترجل    -1111

 يبيرة  ف الكقتدؽ وال طتءـليبيرة  ف الكقتدؽ وال طتءـل  تي ؿ ء   ته يؿ رءدادتي ؿ ء   ته يؿ رءداد    -1414

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 

 غير وارد وارد
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  

 غير مرتبة مرتبة
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 ( اليبترة:  " تهيؿ ال بتؿ ال رتكية  قتطؽ  ذب سيتا "ل( اليبترة:  " تهيؿ ال بتؿ ال رتكية  قتطؽ  ذب سيتا "ل11))
 التفسير المقترح :التفسير المقترح :

 
  ربةل ربةلت تيهت بتل قتظر الطبييية الت تيهت بتل قتظر الطبييية ال  -1616
  رج تهت ل  ترسة ريتضة التزلج والتس ؽل رج تهت ل  ترسة ريتضة التزلج والتس ؽل  -3333

 و ود الكقتدؽ ء   سكواهتلو ود الكقتدؽ ء   سكواهتل  -3131
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ( اليبترة:  "ازدهتر السيتاة الهتوية ه   زر اليتريب  "ل( اليبترة:  "ازدهتر السيتاة الهتوية ه   زر اليتريب  "ل44))
 ::ححالتفسير المقتر التفسير المقتر 

 
 يارة ءدد هواطئهت ال  ي ةل يارة ءدد هواطئهت ال  ي ةل   -3333
 اق كتض در ة ارارتهتاق كتض در ة ارارتهت  -3232

 اءتداؿ در ة ارارتهتلاءتداؿ در ة ارارتهتل  -3232

 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 (اليبترة:  " تيتبر يايرًا  ف دوؿ اليتلـ  قتطؽ سيتاية هت ة"ل(اليبترة:  " تيتبر يايرًا  ف دوؿ اليتلـ  قتطؽ سيتاية هت ة"ل66))
 التفسير المقترح:التفسير المقترح:

 
 تاتضف  يتلـ تتري ية ور تيف رارية  ه ةلتاتضف  يتلـ تتري ية ور تيف رارية  ه ةل  -3232

 يارة ءدد سواا هتليارة ءدد سواا هتل  -3434

 ت ع ض ف ال قتخ ال يتدؿ الداهالت ع ض ف ال قتخ ال يتدؿ الداهال  -3131

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
  ـ ال تادة ب د تؿ ياير  ف األ تيف السيتاية ض ف التراث اليتل  "ل ـ ال تادة ب د تؿ ياير  ف األ تيف السيتاية ض ف التراث اليتل  "ل(اليبترة:  "  يتـ هيئة األ(اليبترة:  "  يتـ هيئة األ1313))

 التفسير المقترح:التفسير المقترح:
 

 تقظـ ارية السيتاة فليهتلتقظـ ارية السيتاة فليهتل    -3434

 اءتبتر األ تيف األارية والتتري ية فراًت اضتريًتلاءتبتر األ تيف األارية والتتري ية فراًت اضتريًتل    -3636

  وهًت ء   اآلاتر  ف السر تتل وهًت ء   اآلاتر  ف السر تتل    -2323

 

 غير مرتبة مرتبة
  
  
  

 غير مرتبة مرتبة
  
  
  

 غير مرتبة مرتبة
  
  
  

 غير مرتبة مرتبة
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 ريزًا ل  ؤت رات الدولية"لريزًا ل  ؤت رات الدولية"ل(اليبترة: " تيد قيويورؾ  (اليبترة: " تيد قيويورؾ  1111))  
 

 التفسير المقترح:التفسير المقترح:
 ريار الدوؿ ت د ًت ه  اليتلـلريار الدوؿ ت د ًت ه  اليتلـل  -2121
  ريز هيئة األ ـ ال تادةل ريز هيئة األ ـ ال تادةل  -2323

 تو د بهت  قتطؽ  ب ية  ه ةلتو د بهت  قتطؽ  ب ية  ه ةل  -2222
 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 (اليبترة:  " تاتؿ روروبت ال رتبة األول  سيتايًت ه  اليتلـ"ل(اليبترة:  " تاتؿ روروبت ال رتبة األول  سيتايًت ه  اليتلـ"ل1313))

 التفسير المقترح:التفسير المقترح:
 

 تطؿ ء   سوااؿ البار األبيض ال توسطلتطؿ ء   سوااؿ البار األبيض ال توسطل  -2222
 غقتهت الاضتري ال ت يزلغقتهت الاضتري ال ت يزل  -2222

 توهر ال د تت السيتاية وتطورهتلتوهر ال د تت السيتاية وتطورهتل  -2424

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 
 : " تيد  يتا اليقتبيع  قتطؽ  تذبة ل سيتاة الير ية"ل: " تيد  يتا اليقتبيع  قتطؽ  تذبة ل سيتاة الير ية"لةة( اليبتر ( اليبتر 1212))
 التفسير المقترح:التفسير المقترح:  
 

 للضضتست دـ ليرج ياير  ف األ راتست دـ ليرج ياير  ف األ را    -2121

 يؤ هت السيتح ل ت تع ب قتظرهتليؤ هت السيتح ل ت تع ب قتظرهتل    -2424

 دؼج  يتههتلدؼج  يتههتل     -2626

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 
 
 

 غير مرتبة مرتبة
  
  
  

 غير مرتبة  رتبة
  
  
  

 غير مرتبة مرتبة
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 ميارة االستنباط
(اليبػػػترة:  "يػػػؿ األ ػػػتيف األاريػػػة والتتري يػػػة  ػػػف ء ػػػـ اآلاػػػتر، بيػػػض ال تػػػتاؼ  ػػػف ال قػػػتطؽ (اليبػػػترة:  "يػػػؿ األ ػػػتيف األاريػػػة والتتري يػػػة  ػػػف ء ػػػـ اآلاػػػتر، بيػػػض ال تػػػتاؼ  ػػػف ال قػػػتطؽ 1212))  

 األارية"لاألارية"ل
 إذن:إذن:
 

 يؿ ال تتاؼ  قتطؽ راريةليؿ ال تتاؼ  قتطؽ راريةل  -2323
 ال تتاؼ  ت هو راريلال تتاؼ  ت هو راريلليس  ف بيف ليس  ف بيف   -2121

 بيض ال تتاؼ  ف ء ـ اآلاترلبيض ال تتاؼ  ف ء ـ اآلاترل  -2323

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

(اليبػػػترة:  "  يػػػع اػػػاتري اليػػػتلـ  قػػػتطؽ سػػػيتاية، اػػػاراج وسػػػط اسػػػتراليت يو ػػػد بهػػػت  قػػػتظر (اليبػػػترة:  "  يػػػع اػػػاتري اليػػػتلـ  قػػػتطؽ سػػػيتاية، اػػػاراج وسػػػط اسػػػتراليت يو ػػػد بهػػػت  قػػػتظر 1212))
 طبييية  ربة"لطبييية  ربة"ل

 إذن:إذن:
 

 تيتبر ااراج وسط استراليت  ف ال قتطؽ السيتايةلتيتبر ااراج وسط استراليت  ف ال قتطؽ السيتايةل  -2222
  د تيوف ااراج وسط استراليت  ف ال قتطؽ السيتايةل د تيوف ااراج وسط استراليت  ف ال قتطؽ السيتايةل  -2222

 يؿ ال قتطؽ الااراوية تت تع بتل قتظر الطبيييةليؿ ال قتطؽ الااراوية تت تع بتل قتظر الطبيييةل  -2222
 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
(اليبػػترة:  "يػػؿ ال يػػتلـ الي راقيػػة البػػترزة ت ػػذب السػػيتح، بيػػض األبػػراج والاػػروح تت يػػز بػػق ط (اليبػػترة:  "يػػؿ ال يػػتلـ الي راقيػػة البػػترزة ت ػػذب السػػيتح، بيػػض األبػػراج والاػػروح تت يػػز بػػق ط 1414))

 ء راق    يز"لء راق    يز"ل
 إذن:إذن:
 

 يؿ األبراج والاروح  ف ال يتلـ الي راقيةليؿ األبراج والاروح  ف ال يتلـ الي راقيةل  -2424
 بيض األبراج والاروح  ف ال قتطؽ السيتايةلبيض األبراج والاروح  ف ال قتطؽ السيتايةل  -2121

  قتطؽ سيتايةل قتطؽ سيتايةليؿ األبراج والاروح يؿ األبراج والاروح   -2424
 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

 غير صحيحة صحيحة
  
  
  

 صحيحة غير صحيحة
  
  
  

 غير صحيحة صحيحة
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(اليبػػػػػترة: "يػػػػػؿ ال قػػػػػتطؽ ال ق كضػػػػػة تيػػػػػد  قػػػػػتطؽ سػػػػػيتاية، بيػػػػػض ال هػػػػػتت   ػػػػػف ال قػػػػػتطؽ (اليبػػػػػترة: "يػػػػػؿ ال قػػػػػتطؽ ال ق كضػػػػػة تيػػػػػد  قػػػػػتطؽ سػػػػػيتاية، بيػػػػػض ال هػػػػػتت   ػػػػػف ال قػػػػػتطؽ 1111))  
 ال ق كضة"لال ق كضة"ل

 إذن:إذن:
 

 السيتايةلالسيتايةل  يؿ ال هتت   ف ال قتطؽيؿ ال هتت   ف ال قتطؽ  -2626
ال هػػػػػػػػتت  ليسػػػػػػػػت  ػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف ال قػػػػػػػػتطؽ ال هػػػػػػػػتت  ليسػػػػػػػػت  ػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف ال قػػػػػػػػتطؽ   -2323

 السيتايةلالسيتايةل

  د تيوف ال هتت   ف ال قتطؽ السيتايةل د تيوف ال هتت   ف ال قتطؽ السيتايةل  -2121

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  ف األ تيف األارية"ل ف األ تيف األارية"ل(اليبترة:  "يؿ األ تيف األارية  قتطؽ سيتاية،بيض اآلاتر البتب ية (اليبترة:  "يؿ األ تيف األارية  قتطؽ سيتاية،بيض اآلاتر البتب ية 1414))
 إذن:إذن:
 

 يؿ اآلاتر البتب ية  ف األ تيف األاريةليؿ اآلاتر البتب ية  ف األ تيف األاريةل  -2323
 بيض ال قتطؽ السيتاية  ف األ تيف األاريةلبيض ال قتطؽ السيتاية  ف األ تيف األاريةل  -2222

 يؿ ال قتطؽ السيتاية  ف ال قتطؽ األاريةليؿ ال قتطؽ السيتاية  ف ال قتطؽ األاريةل  -2222

 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ميارة تقويم المناقشات
 
 ( اليبترة: هؿ تؤار الير تت السيتسية ء   القهتط السيتا  ه  الوطف اليرب ؟( اليبترة: هؿ تؤار الير تت السيتسية ء   القهتط السيتا  ه  الوطف اليرب ؟1616))  
 إجابات مقترحة:إجابات مقترحة:  
 

 ال: ألف الير تت السيتسية بيف الدوؿ اليربية  تيقةلال: ألف الير تت السيتسية بيف الدوؿ اليربية  تيقةل  -2222
ليربيػػة  ػػد تسػػوج و ػػد ليربيػػة  ػػد تسػػوج و ػػد قيػػـ: ألف الير ػػتت السيتسػػية بػػيف الػػدوؿ اقيػػـ: ألف الير ػػتت السيتسػػية بػػيف الػػدوؿ ا  -2424

 تتاسف بيف دولة  ور ربلتتاسف بيف دولة  ور ربل

 ال: ألف الدوؿ اليربية تربطهت  ع بيضهت ال اتل  ال هتريةال: ألف الدوؿ اليربية تربطهت  ع بيضهت ال اتل  ال هترية  -2121
 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 غير صحيحة صحيحة
  
  
  

 غير صحيحة صحيحة
  
  
  

 ضعيفة قوية
  
 
 

 

  



 
 
 

 123 

 اليتلـ سيتايًت؟اليتلـ سيتايًت؟ه  ه    اا( اليبترة: هؿ تيتبر السيتاة الترهيهية ه  األيار اقتهتر ( اليبترة: هؿ تيتبر السيتاة الترهيهية ه  األيار اقتهتر 3333))
 إجابات مقترحة:إجابات مقترحة:

 
 ال: ألف السيتاة التتري ية ريار اقتهترا  قهتلال: ألف السيتاة التتري ية ريار اقتهترا  قهتل  -2424
 قيـ: ألف اهت تـ دوؿ اليتلـ ازدادلقيـ: ألف اهت تـ دوؿ اليتلـ ازدادل  -2626

قيػػػػػـ: ألف السػػػػػيتاة الترهيهيػػػػػة تي ػػػػػؿ ء ػػػػػ  التػػػػػروي  ءػػػػػف قيػػػػػـ: ألف السػػػػػيتاة الترهيهيػػػػػة تي ػػػػػؿ ء ػػػػػ  التػػػػػروي  ءػػػػػف   -4343
 القكسلالقكسل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ( اليبترة: هؿ ت تتز السيتاة الير ية بترتكتع ي كتهت؟( اليبترة: هؿ ت تتز السيتاة الير ية بترتكتع ي كتهت؟3131))

 إجابات مقترحة:إجابات مقترحة:  
 

 قيـ: ألقهت تتط ب و تًت رطوؿ، وتوهر  د ة ءتلية ال ستوبلقيـ: ألقهت تتط ب و تًت رطوؿ، وتوهر  د ة ءتلية ال ستوبل  -4141
 ال: ألقهت ت دـ  د تت ءر ية ل  يع ال ستويتتلال: ألقهت ت دـ  د تت ءر ية ل  يع ال ستويتتل  -4343

 ة الير ية طبييية ور ياة التي كةلة الير ية طبييية ور ياة التي كةلال: ألف السيتاال: ألف السيتا  -4242
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ( اليبترة : هؿ ي اد الستئاوف ال قتطؽ الااراوية ء   الرغـ  ف ارتكتع در ة ارارتهت؟( اليبترة : هؿ ي اد الستئاوف ال قتطؽ الااراوية ء   الرغـ  ف ارتكتع در ة ارارتهت؟3333))  
 إجابات مقترحة:إجابات مقترحة:

 
 : لو ود الر تؿ ال تاريةل: لو ود الر تؿ ال تاريةلالال  -4242

 قيـ: ل ت تع ب قتظر الااتري الطبييية ال  ت كةلقيـ: ل ت تع ب قتظر الااتري الطبييية ال  ت كةل  -4242

 ال: ألف ارتكتع در ة الارارة ي  ؿ  ف اإل بتؿ السيتا ل ال: ألف ارتكتع در ة الارارة ي  ؿ  ف اإل بتؿ السيتا ل   -4444
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لسيتا   قذ  قتاؼ ال رف اليهريف ات  و تقت الاتضر؟لسيتا   قذ  قتاؼ ال رف اليهريف ات  و تقت الاتضر؟(اليبترة: هؿ تطور القهتط ا(اليبترة: هؿ تطور القهتط ا3232))
 إجابات مقترحة:إجابات مقترحة:

 
 ال: ألف القهتط السيتا   ترستم هيوب الاضترات ال دي ةلال: ألف القهتط السيتا   ترستم هيوب الاضترات ال دي ةل  -4141

 ال: آلف القهتط السيتا  يكت د فل  الياير  ف ال د تتلال: آلف القهتط السيتا  يكت د فل  الياير  ف ال د تتل  -4444

 هةل هةل قيـ: ألف األقهطة السيتاية رابات ته ؿ رهراد ال  ت ع يتقيـ: ألف األقهطة السيتاية رابات ته ؿ رهراد ال  ت ع يت  -4646
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ضعيفة قوية
  
  
  

 ضعيفة قوية
  
  
  

 ضعيفة قوية
  
  
  

 ضعيفة قوية
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 ميارة االستنتاج
( اليبترة: "تهتـ ال  راهيت السيتاية بييكيػة  ضػتج الكػرد لو ػت هراغػم  تاػة ل ػت ييتقيػم الكػرد ( اليبترة: "تهتـ ال  راهيت السيتاية بييكيػة  ضػتج الكػرد لو ػت هراغػم  تاػة ل ػت ييتقيػم الكػرد 3232))

                                                                                                                         ه  و تقت الاتضر  ف ض وط الي ؿ واالزداتـ السيتق  والت وث"ل                  ه  و تقت الاتضر  ف ض وط الي ؿ واالزداتـ السيتق  والت وث"ل                  
 استنتاجات مقترحة:استنتاجات مقترحة:

 

 ت ق  الكرد االست تتع بتليطرت الرس ية واإل تزاتل                                    ت ق  الكرد االست تتع بتليطرت الرس ية واإل تزاتل                                      -1313
 توهر ل كرد الرااة القكسية والااة البدقية والذهقيةلتوهر ل كرد الرااة القكسية والااة البدقية والذهقيةل  -1111

 ت دد قهتط الكرد لياب  ريار ايويةلت دد قهتط الكرد لياب  ريار ايويةل  -1313

 ال تيط  الكرد هراة ل ت تع بتل قتظر الطبيييةلال تيط  الكرد هراة ل ت تع بتل قتظر الطبيييةل  -1212

 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

تلػة تلػة ( اليبترة: "ستهـ اليرب وال س  وف ه    ترسة السػيتاة  ػف  ػرؿ واػوؿ الت ػتر والرا( اليبترة: "ستهـ اليرب وال س  وف ه    ترسة السػيتاة  ػف  ػرؿ واػوؿ الت ػتر والرا3232))
 ػػػف الاػػػيف هػػر ًت فلػػػ  ال اػػػيط  ػػػف الاػػػيف هػػر ًت فلػػػ  ال اػػػيط   اليػػرب وال سػػػ  يف فلػػ   قػػػتطؽ بييػػػدة  ػػف اليػػػتلـ ال ػػػديـ، ابتػػداجً اليػػرب وال سػػػ  يف فلػػ   قػػػتطؽ بييػػػدة  ػػف اليػػػتلـ ال ػػػديـ، ابتػػداجً 

 "ل                                                              "ل                                                              تت، ورهري ي، ورهري يتتفل  وسط آسيت، وروروبفل  وسط آسيت، وروروب  األط س  غربًت، واوالً األط س  غربًت، واوالً 
 استنتاجات مقترحة:استنتاجات مقترحة:

 
 

 قهر الديف اإلسر   ه  ب تع األرض يتهةلقهر الديف اإلسر   ه  ب تع األرض يتهةل  -1212
 التبتدؿ الت تري بيف اليرب واألوروبييف والبرد األ ربلالتبتدؿ الت تري بيف اليرب واألوروبييف والبرد األ ربل  -1212

 واؼ ال قتطؽ الت  زاروهت وتواي هت ه  اليتبلواؼ ال قتطؽ الت  زاروهت وتواي هت ه  اليتبل  -1414

 فد تؿ التوابؿ األ قبية فل  دوؿ الوطف اليرب لفد تؿ التوابؿ األ قبية فل  دوؿ الوطف اليرب ل  -1111
 
  ة وغير  سئولة"ل ة وغير  سئولة"ل(اليبترة:  "  ترسة السيتح هواية الايد بطري ة غير  قظ(اليبترة:  "  ترسة السيتح هواية الايد بطري ة غير  قظ3434))  

 استنتاجات مقترحة:استنتاجات مقترحة:
  وت ءدد   يؿ  ف الطيور والايواقتتل وت ءدد   يؿ  ف الطيور والايواقتتل  -1414
 ق ص ءدد يبير  ف الايواقتت البرية واق راضهتلق ص ءدد يبير  ف الايواقتت البرية واق راضهتل  -1616

 ت وث البيئة قتي ة  وت الايواقتتلت وث البيئة قتي ة  وت الايواقتتل  -4343

تهػػػػ يع السػػػػػيتف ال ا يػػػػيف ء ػػػػػ    ترسػػػػػة الت ػػػػترة غيػػػػػر ال هػػػػػروءة تهػػػػ يع السػػػػػيتف ال ا يػػػػيف ء ػػػػػ    ترسػػػػػة الت ػػػػترة غيػػػػػر ال هػػػػػروءة   -4141
 قتتلقتتلبتلايوابتلايوا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 خطأ محتمل صحيح
   
   
   
   

 خطأ محتمل صحيح
   
   
   
   

 خطأ محتمل صحيح
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( اليبػػترة: " يت يػػز الػػوطف اليربػػ  ب و يػػم ال  راهػػ  الكريػػد ايػػث يتوسػػط  ػػترات اليػػتلـ ال ػػديـ، ( اليبػػترة: " يت يػػز الػػوطف اليربػػ  ب و يػػم ال  راهػػ  الكريػػد ايػػث يتوسػػط  ػػترات اليػػتلـ ال ػػديـ، 3131))  
األط سػػ  األط سػػ    ففاألا ػػر، وال ايطػػياألا ػػر، وال ايطػػي  ررء ػػ   سػػطاتت  تئيػػة  ه ػػة  اػػؿ:البار ال توسػػط، والباػػء ػػ   سػػطاتت  تئيػػة  ه ػػة  اػػؿ:البار ال توسػػط، والباػػ  ؼؼويهػػر ويهػػر 

 اليرب "لاليرب "ل  ججلهقدي، وال  يلهقدي، وال  يواوا
 

 استنتاجات مقترحة:استنتاجات مقترحة:
 الربط بيف الهرؽ وال ربلالربط بيف الهرؽ وال ربل  -4343
 تسهؿ ء  ية الق ؿ الباريلتسهؿ ء  ية الق ؿ الباريل  -4242

 تسهؿ ء  ية السكر فل  ال قتطؽ األارية وال تتاؼلتسهؿ ء  ية السكر فل  ال قتطؽ األارية وال تتاؼل  -4242

 تسهؿ واوؿ السيتح ب  ت ؼ وستئؿ الق ؿ وبأ ؿ التيتليؼلتسهؿ واوؿ السيتح ب  ت ؼ وستئؿ الق ؿ وبأ ؿ التيتليؼل  -4242
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

(اليبترة:  " ي ع الوطف اليرب  ه  ال قط ػة ال داريػة وال يتدلػة،   ػت هػ ع  ػدـو السػيتح فليػم هػ  (اليبترة:  " ي ع الوطف اليرب  ه  ال قط ػة ال داريػة وال يتدلػة،   ػت هػ ع  ػدـو السػيتح فليػم هػ  3434))
 الارارة ه   يظـ دوؿ روروبت،وه تؿ آسيت،ور رييت اله تلية"لالارارة ه   يظـ دوؿ روروبت،وه تؿ آسيت،ور رييت اله تلية"ل  تتهاؿ الهتتج ايث تتدق  در تهاؿ الهتتج ايث تتدق  در ت

 استنتاجات مقترحة:استنتاجات مقترحة:
 

 زيترة ءدد يبير  ف السيتح ل ت تع بهواطا الباترلزيترة ءدد يبير  ف السيتح ل ت تع بهواطا الباترل  -4444
   ترسة السيتح ريتضة التزلجل  ترسة السيتح ريتضة التزلجل  -4141

 زيترة السيتح ل  قتطؽ األارية وال تتاؼلزيترة السيتح ل  قتطؽ األارية وال تتاؼل  -4444

 زيترة الا تج ال س  يف والا تج ل  قتطؽ الديقيةلزيترة الا تج ال س  يف والا تج ل  قتطؽ الديقيةل  -4646

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 
 ( اليبترة: " فقهتجات البقية التاتية السيتاية ه   قتطؽ ال طتج القبتت "ل( اليبترة: " فقهتجات البقية التاتية السيتاية ه   قتطؽ ال طتج القبتت "ل3636))  

 استنتاجات مقترحة:استنتاجات مقترحة:
 

  طع ءدد يبير  ف األه تر وال تبتتل طع ءدد يبير  ف األه تر وال تبتتل  -6363
  يرل يرلتيرض ال طتج القبتت  ل تدتيرض ال طتج القبتت  ل تد  -6161

 ت وث ال طتج القبتت لت وث ال طتج القبتت ل  -6363

 تيرض ال طتج القبتت  ل تاارلتيرض ال طتج القبتت  ل تاارل  -6262

 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 خطأ محتمل صحيح
   
   
   
   

 خطأ محتمل حصحي
   
   
   
   

 خطأ محتمل صحيح
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 (اليبترة: "و ود األقهتر ه  بيض دوؿ اليتلـ"(اليبترة: "و ود األقهتر ه  بيض دوؿ اليتلـ"2323))

 استنتاجات مقترحة:استنتاجات مقترحة:
 

 سهولة التق ؿ القهري  ف  قط ة أل ربلسهولة التق ؿ القهري  ف  قط ة أل ربل  -6622
 ت تـ ال  ي تت وال يسيرات السيتاية ء   ضكتههتلت تـ ال  ي تت وال يسيرات السيتاية ء   ضكتههتل  -6262

 ت تـ الكقتدؽ والقوادي الريتضية ء   هواطئهتلت تـ الكقتدؽ والقوادي الريتضية ء   هواطئهتل  -6464

 ت ترس ريتضة التزلجلت ترس ريتضة التزلجل   -6161

 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطأ محتمل صحيح
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 (7ممحق رقم)
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ال ت ية اإلسر ية ػ غزة ال ت ية اإلسر ية ػ غزة 

 ء تدة الدراستت الي يت والباث الي    
 ي ية التربية 

 3313/  3/2التتريخ:  سـ ال قتهج وطرؽ التدريس / ا ت تءيتت                                              
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  حفظو اهلل ورعاه الســـيد / ــــــــ
 

 السرـ ء ييـ ورا ة اهلل وبريتتم ،،،،،
 

  : تحكيــم المادة اإلثرائية لميارات التفكير الناقد الموضوع
 

تتهرؼ البتااة رف تضع بيف ريدييـ ال تدة اإلارائية ال تاة ب هترات التكيير القت د والذي تيد فادب تتهرؼ البتااة رف تضع بيف ريدييـ ال تدة اإلارائية ال تاة ب هترات التكيير القت د والذي تيد فادب 
 تاػػة بتلااػػوؿ ء ػػ  در ػػة ال ت سػػتير هػػ  التربيػػة  سػػـ  قػػتهج وطػػرؽ تػػدريس/  تاػػة بتلااػػوؿ ء ػػ  در ػػة ال ت سػػتير هػػ  التربيػػة  سػػـ  قػػتهج وطػػرؽ تػػدريس/ ردوات دراسػػتهت الردوات دراسػػتهت ال

إثـراء وحـدة مقترحـة فـي مـادة الجغرافيـا لتنميـة ميـارات التفكيـر الناقـد إثـراء وحـدة مقترحـة فـي مـادة الجغرافيـا لتنميـة ميـارات التفكيـر الناقـد   ""ا ت تءيتت تاػت ءقػواف: ا ت تءيتت تاػت ءقػواف: 
 ".".نحوىانحوىا  ننلد  طالبات الصف الثاني عشر واتجاىاتيلد  طالبات الصف الثاني عشر واتجاىاتي

 

 : لذا قر و سيتدتيـ التيـر بتاييـ ال تدة اإلارائية  ف  رؿ 
 فضتهة ري ءبترات ترب رقهت تستهـ ه  فت تـ األداة ل ل1
 اذؼ ري ءبترات ت د رقهت غير ضرورية ل ل3

 تيديؿ ءبترات  و ودة ل ل2

ايث رف ال تدة اإلارائية ته ؿ ء     سة  هترات رئيسية وهػ : " هػترة التقبػؤ بتالهتراضػتت،  هػترة ايث رف ال تدة اإلارائية ته ؿ ء     سة  هترات رئيسية وهػ : " هػترة التقبػؤ بتالهتراضػتت،  هػترة 
 الستقتتج"لالستقتتج"لالتكسير،  هترة االستقبتط،  هترة ت ويـ ال قت هتت،  هترة االتكسير،  هترة االستقبتط،  هترة ت ويـ ال قت هتت،  هترة ا

 

 وتقبموا فائق االحترام والتقدير
 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 البتااة
  يتدة ربو  قديؿ
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 (8ممحق رقم)
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ال ت ية اإلسر ية ػ غزة 
 ء تدة الدراستت الي يت والباث الي   

 ي ية التربية
  سـ ال قتهج وطرؽ التدريس ػ ا ت تءيتت

 3313/  3/2التتريخ: 
 

 السيد/لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل        اكظم اهلل ورءتا
 السرـ ء ييـ ورا ة اهلل وبريتتم

 
 الموضوع/ تحكيم اختبار التفكير الناقد

 
ير ػػػ   ػػػف سػػػيتدتيـ التيػػػـر بدراسػػػة  اتػػػوب اال تبػػػتر ال ػػػتص بػػػتلتكيير القت ػػػد و ػػػف اػػػـ فبػػػداج و هػػػة ير ػػػ   ػػػف سػػػيتدتيـ التيػػػـر بدراسػػػة  اتػػػوب اال تبػػػتر ال ػػػتص بػػػتلتكيير القت ػػػد و ػػػف اػػػـ فبػػػداج و هػػػة 

ء ػػ  يػػؿ ه ػػرة ويػػؿ سػػؤاؿ  تضػػ ف هػػذا اال تبػػتر، ايػػث فف ررييػػـ يكيػػد البتااػػة هػػ  ء ػػ  يػػؿ ه ػػرة ويػػؿ سػػؤاؿ  تضػػ ف هػػذا اال تبػػتر، ايػػث فف ررييػػـ يكيػػد البتااػػة هػػ    قظػػريـ ال قتسػػبةقظػػريـ ال قتسػػبة
فءداد وتقظػيـ اال تبػتر والػذي ييػد فاػدب ردوات دراسػتهت ال تاػة بتلااػوؿ ء ػ  در ػة ال ت سػتير فءداد وتقظػيـ اال تبػتر والػذي ييػد فاػدب ردوات دراسػتهت ال تاػة بتلااػوؿ ء ػ  در ػة ال ت سػتير 

 ه  التربية  سـ  قتهج وطرؽ تدريس/ا ت تءيتت تات ءقواف:ه  التربية  سـ  قتهج وطرؽ تدريس/ا ت تءيتت تات ءقواف:
ارات التفكيـر الناقـد لـد  طالبـات الصـف الثـاني ارات التفكيـر الناقـد لـد  طالبـات الصـف الثـاني إثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافيا لتنمية ميإثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافيا لتنمية مي  ""

 ".".نحوىانحوىا  ننعشر واتجاىاتيعشر واتجاىاتي
ي ػػت رف اال تبػػتر يتيػػوف  ػػف   سػػة  هػػترات رئيسػػية وهػػ  يػػؿ  سػػـ    وءػػة  ػػف األسػػئ ة وهػػ  ء ػػ  ي ػػت رف اال تبػػتر يتيػػوف  ػػف   سػػة  هػػترات رئيسػػية وهػػ  يػػؿ  سػػـ    وءػػة  ػػف األسػػئ ة وهػػ  ء ػػ  
الهيؿ التتل : "  هترة التقبؤ بتالهتراضتت،  هترة التكسير،  هترة االستقبتط،  هترة ت ويـ ال قت هػتت، الهيؿ التتل : "  هترة التقبؤ بتالهتراضتت،  هترة التكسير،  هترة االستقبتط،  هترة ت ويـ ال قت هػتت، 

 تتج "لتتج "ل هترة االستق هترة االستق
 

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
 ولكم جزيل الشكر وعظيم االمتنان

 
 البتااة

  يتدة س ي تف ربو  قديؿ
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 (9ممحق رقم)
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ال ت ية اإلسر ية ػ غزة 
 ء تدة الدراستت الي يت والباث الي    

 ي ية التربية 
 تت  سـ ال قتهج وطرؽ التدريس / ا ت تءي

 3313/  3/2التتريخ: 
 
 

 الســـيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حفظو اهلل ورعاه 
 

 السرـ ء ييـ ورا ة اهلل وبريتتم ،،،،،
 

 : تحكيــم مقياس االتجاىات الموضوع
 

تتهػػرؼ البتااػػة رف تضػػع بػػيف ريػػدييـ   يػػتس االت تهػػتت قاػػو  ػػتدة ال  راهيػػت ال ػػتص بدراسػػة تاػػت تتهػػرؼ البتااػػة رف تضػػع بػػيف ريػػدييـ   يػػتس االت تهػػتت قاػػو  ػػتدة ال  راهيػػت ال ػػتص بدراسػػة تاػػت 
 ءقواف:ءقواف:

إثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافيا لتنمية ميارات التفكير الناقد لـد  طالبـات الصـف الثـاني إثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافيا لتنمية ميارات التفكير الناقد لـد  طالبـات الصـف الثـاني   ""  
ل ااػػػػوؿ ء ػػػػ  در ػػػػة ال ت سػػػػتير هػػػػ  ال قػػػػتهج وطػػػػرؽ التػػػػدريس / ل ااػػػػوؿ ء ػػػػ  در ػػػػة ال ت سػػػػتير هػػػػ  ال قػػػػتهج وطػػػػرؽ التػػػػدريس / ".  ".  نحوىــــانحوىــــا  ننعشــــر واتجاىــــاتيعشــــر واتجاىــــاتي

 ا ت تءيتتا ت تءيتت
 لذا قر و  ف سيتدتيـ التيـر بتاييـ ال  يتس  ف  رؿ : 

 تستهـ ه  فت تـ األداةلفضتهة ري ءبترات ترب رقهت  ل2
 اذؼ ري ءبترات ت د رقهت غير ضروريةل ل2

 تيديؿ ءبترات  و ودةل ل4

 وتقبموا فائق االحترام والتقدير
 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 
 البتااة

  يتدة ربو  قديؿ
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 (10ممحق رقم)
 (1جدول رقم )

 االختبار األول : التنبؤ باالفتراضات
 اإل تبة الااياة ر ـ الك رة اإل تبة الااياة  رةر ـ الك اإل تبة الااياة ر ـ الك رة

 غير وارد -11 غير وارد -4 وارد -1
 وارد -13 وارد -1 غير وارد -3
 وارد -12 غير وارد -4 غير وارد -2
 غير وارد -12 غير وارد -6 غير وارد -2
 غير وارد -12 غير وارد 13 وارد -2
 

 (2جدول رقم )
 راالختبار الثاني : التفسي

 اإل تبة الااياة ر ـ الك رة اإل تبة الااياة ر ـ الك رة اإل تبة الااياة ر ـ الك رة
  رتبة -23  رتبة -32  رتبة -14
 غير  رتبة -22  رتبة -32 غير  رتبة -11
 غير  رتبة -22 غير  رتبة -34 غير  رتبة -14
  رتبة -22 غير  رتبة -31  رتبة -16
  رتبة -24 غير  رتبة -34  رتبة -33
  رتبة -21 غير  رتبة -36 غير  رتبة -31
 غير  رتبة -24  رتبة -23 غير  رتبة -33
  رتبة -26 غير  رتبة -21 غير  رتبة -32
 

 (3جدول رقم)
 االختبار الرابع : تقييم المناقشات

 اإل تبة الااياة ر ـ الك رة اإل تبة الااياة ر ـ الك رة اإل تبة الااياة ر ـ الك رة
  وية -23  وية -22 ضييكة -23
 ضييكة -21  وية -24  وية -21
 ضييكة -23 ضييكة -21 ضييكة -23
 ضييكة -22 ضييكة -24 ضييكة  -22
  وية -22 ضييكة -26 ضييكة -22
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 (4جدول رقم)
 االختبار الثالث : االستنباط

 اإل تبة الااياة رةر ـ الك  اإل تبة الااياة ر ـ الك رة اإل تبة الااياة ر ـ الك رة
 غير ااياة -42 غير ااياة -43 غير ااياة -22
 غير ااياة -44 غير ااياة -41 غير ااياة -24
 ااياة -41 ااياة -43 ااياة -21
 ااياة -44 غير ااياة -42 ااياة -24
 غير ااياة -46 ااياة -42 غير ااياة -26

 
 

 (5جدول رقم)
 االختبار الخامس : االستنتاج

 ر ـ
 الك رة

اإل تبة 
 الااياة

ر ـ 
 الك رة

اإل تبة  ر ـ الك رة اإل تبة الااياة
 الااياة

ر ـ 
 الك رة

اإل تبة 
 الااياة

 ااي  -61  ات ؿ -42  طأ -11  ات ؿ -13
  ات ؿ -63 ااي  -42  طأ -14 ااي  -11
  طأ -62 ااي  -44 ااي  -16 ااي  -13
  ات ؿ -62  ات ؿ -41  ات ؿ -43  طأ -12
  طأ -62  طأ -44  طأ -41  ات ؿ -12
 ااي  -64  طأ -46  طأ -43  طأ -12
  طأ -61  طأ -63  طأ -42 ااي  -14
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