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  ممخص الدراسة

معرفة أثر توظيؼ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة فػي  ىدفت ىذه الدراسة إلى ىدؼ الدراسة: 
تنميػة ميػارات التاكيػر الب ػري فػي مػادة العمػػـو والحيػاة لػدى طالبػات ال ػؼ الرابػع ا ساسػػي 

 بغزة.

 التجريبي.  شبو والمنيج التحميمي، الو اي اتبعت الباحثة المنيج منيج الدراسة:

 القػاىرة بمدرسػة الرابػع ا ساسػي ال ػؼ طالبػات : تـ اختيار عينػة الدراسػة مػفعينة الدراسة
 طالبة.) 80عددىف ) الدنيا )ب( وبمغ ا ساسية

اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة واختبػار ميػارات  عمػى قػامـ تـ إعداد دليؿ معمـ أدوات الدراسة:
 التاكير الب ري.

 :الدراسة نتائج 

 ات( بػػيف متوسػػطα 0.05=عنػػد مسػػتوى الد لػػة ) إح ػػاميةتوجػػد فػػروؽ ذات د لػػة  .1
درجػػػػات طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة وأقػػػػرانيف بالمجموعػػػػة ال ػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار 

 ميارات التاكير الب ري البعدي، ل الح المجموعة التجريبية.
 توصيات الدراسة:

اسػػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة إلػػػى مسػػػاقات طػػػرؽ التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات إ ػػػافة  .1
 الامسطينية والعمؿ عمى تدريب الطمبة المعمميف عمى كياية التدريس بيا.

ا ىتماـ بتدريب المعمميف عمى كياية استخداـ استراتيجية المااىيـ الكرتونية وتاعيميػا  .2
 ارات التاكير الب ري.في تدريس العمـو لما ليا مف دور في تنمية مي

 بناء مناىج تعميمية قاممة عمى المااىيـ الكرتونية لجميع المراحؿ الدراسية. .3
 

 الب ري التاكير ميارات استراتيجية المااىيـ الكرتونية، :مفتاحية كممات
. 
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ABSTRACT 
Study Aim: The aim of this study was to find out the impact of employing the 

strategy of cartoon concepts  in the development of visual thinking skills among 

the female students studying the module of Science and Life in the fourth basic 

grade in Gaza. 

Study Methodology: The researcher followed the analytical descriptive approach, 

and the semi-empirical approach. 

Study Sample: The sample of the study was selected from the fourth grade 

female students at Cairo Basic School (B). Study sample size was 80 sampling 

units. 

Study Tools: The study developed a teacher guide based on the strategy of 

illustrative concepts in the testing of visual thinking skills. 

Study Results: 

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

α=0.05 between the mean scores of the female students in the 

experimental group and their peers in the control group in the post test of 

visual thinking skills, in favor of the experimental group. 

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

α=0.05 between the mean scores of the female students in the 

experimental group in the post-test and the follow-up of visual thinking 

skills. 

Study Recommendations: 

1. To add the strategy of illustrative concepts to the curricula of teaching 

methods courses in the Palestinian universities, and to train students and 

teachers on its implementation. 

2. To pay attention to the training of teachers on how to use this strategy and 

activate it in teaching the module of science because of its role in 

developing the skills of visual thinking. 

3. To design educational curricula based on the strategy of illustrative 

concepts for all educational stages. 

Keywords: illustrative concepts strategy, visual thinking skills. 
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 ﴾ دَرَجَاتاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  يَزْفَعِ ﴿
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 إِلىَدْاءُ ا

 إلى أحب مف عرفو قمبي واشتاقت لشااعتو ناسي وسعى لرؤيتو نظري لتكتحؿ بو عيني...

 عميو وسمـ ...إلى معمـ ا مة ورحمة اهلل لمبشرية رسوؿ اهلل محمد  مى اهلل 

 إلى الذي أحمؿ اسمو بكؿ فخر إلى والدي الحبيب ...

 إلى مف تحممت مف أجمي كثيرا، إلى والدتي الحبيبة...

 إلى إخواني وأخواتي ا عزاء...

 إلى الباحثيف وطالب العمـ...

 أىدي ىذا الجيد المتوا ع
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 شكر وتقدير

نعمػػو الػػذي   تعػػد و  تح ػػى مػػو ي سػػبحانو إلػػى  ػػاحب الا ػػؿ والمنػػة الػػذي أحمػػده عمػػى 
 وتعالى، الذي أنعـ عمى بتيسيره لي إتماـ ىذا البحث، فممو الحمد مف قبؿ ومف بعد.

لػػىو وجزاىمػػا عنػػي خيػػر الجػػزاء،  اهلل فػػي عمرىمػػا الكػػريميف أمػػد إلػػى والػػدي  إخػػوتي وأخػػواتي ا 
يػد كبيػر فػي إتمػاـ ىػذه وأخص بالذكر أختي أـ عبد الرحمف وأخي أبػو أحمػد لمػا بػذلوه مػف ج

 الرسالة.

إلػػى مشػػرفي ومػػوجيي ومعممػػي ا سػػتاذ الػػدكتور  ػػالح أحمػػد الناقػػة، الػػذي تا ػػؿ باإلشػػراؼ 
عمػػى بحثػػي، وشػػاركني فػػي تحمػػؿ عنػػاء البحػػث، وشػػممني برعايتػػو وتوجيياتػػو التػػي كػػاف ليػػا 

 الا ؿ الكبير في أف ت ؿ الدراسة إلى ىذه ال ورة.

افػرة وعمػرًا مديػدًا، وتوفيقػًا فػي كػؿ المجػا ت، وسػعادة فػي الػدنيا فاهلل أسأؿ أف يمنحػو  ػحًة و 
وانخرة، ويجعمو منارة لطالبو، وقدوة ليـ عمى الدواـ فجزاه اهلل عني خيػر الجػزاء وجعمػو ذخػرا 

 لإلسالـ والمسمميف.

كمػػا وأتقػػدـ بخػػػالص شػػكري وتقػػديري إلػػػى أسػػتاذي الكػػريميف ع ػػػوي لجنػػة المناقشػػة ا سػػػتاذ 
 ،حاظيما اهلل ورعاىما محمد أبو عودة والدكتور الاا ؿ محمد أبو شقير اا ؿالدكتور ال

 لتا ميما بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة، وعمى ما قدماه مف توجييات سديدة وممحوظات قيمة. 

كما يطيب لي أف أتقدـ بعظيـ شكري وتقديري إلػى كميػة التربيػة، ممثمػة فػي عميػدىا وأع ػاء 
 ميف فييا، فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.ىيمتيا التدريسية والعام

و  يسػػعني إ  أف أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لكػػؿ مػػف شػػارؾ فػػي الحكػػـ عمػػى أدوات الدراسػػة، لمػػا 
لى كؿ مف شارؾ بعوف أو جيد أو دعػاء أو كممػات تشػجيع  قدموه لي مف توجييات عممية، وا 

 أو بدعوة خير عف ظير قمب.

 متناني، وأرجو مف اهلل أف يجزييـ خير الجزاء. إلييـ جميعًا أتقدـ بخالص تقديري وا
                      

 ىذا وباهلل التوفيؽ
 الباحثة/ آالء خميؿ أبو ليمة
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 الفصؿ األوؿ

 اإلطار العاـ لمدراسة

 :مقدمةال

وثػػػورة نوعيػػػة كبػػػرى فػػػي مجػػػاؿ المعمومػػػات،  ،عمميػػػا  ػػػخما ايجتػػػاح العػػػالـ اليػػػـو اناجػػػار 
فأ بح العالـ كمو عمى إثرىا قرية  غيرة يمكف نقؿ أي معمومػة فػي مػدة زمنيػة ق ػيرة خػالؿ 

حيػث أنػو أمػاـ متغيػرات متسػارعة  ،التقنيات الحديثة، مما يشكؿ تحػديات عديػدة أمػاـ اإلنسػاف
حتياجات الع ر الحالي تحتـ ا ستاادة مف لذا فإف ا ،ومعمومات  خمة تجبره عمى مواكبتيا

 يفالمؤسسػات التربويػة ىػ  ،كؿ ما ىو جديػد فػي مجػاؿ العمػـ والمعرفػة ومواكبػة التقػدـ العممػي
أوؿ مػػف يتػػأثر بيػػذا التقػػدـ، وبكيايػػة إعػػداد طمبػػة اليػػـو ليكونػػوا قػػادريف عمػػى مواجيػػة تحػػديات 

ة حاجػػػة ممحػػػة، فمػػػـ تعػػػد الطػػػرؽ الغػػػد، حيػػػث أ ػػػبح فيػػػو التاكيػػػر باسػػػتراتيجيات تػػػدريس جديػػػد
التقميدية كافية، فالتنوع فػي م ػادر المعرفػة والتسػارع الكبيػر فػي كميػة المعمومػات جعػؿ الاػرد 

  عمى جزء يسير منيا، لذلؾ باتت ىػذه العمميػة التربويػة   تقت ػر عمى السيطرة إ ليس قادراً 
كسػػػابيـ الطمبػػة المعػػارؼ والحقػػامؽ بػػؿ أ ػػبحت تنميػػة قػػدراتيـ  إكسػػابعمػػى  عمػػى التاكيػػر وا 

القػػدرة عمػػى التعامػػؿ الجيػػد والاعػػاؿ مػػع المعمومػػات المتزايػػدة والمتسػػارعة يومػػا بعػػد يػػـو .ممػػا 
 يستدعي تطوير المناىج الدراسية لمواكبة ىذا التطور.

وشػػػيدت المنػػػاىج الدراسػػػية تطػػػورات عظيمػػػة، وتغيػػػرات متسػػػارعة فػػػي انونػػػة ا خيػػػرة فػػػي 
أسػػػػػاليب واسػػػػػتراتيجيات تدريسػػػػػيا بن ػػػػػيب وافػػػػػر مػػػػػف تمػػػػػؾ جميػػػػػع دوؿ العػػػػػالـ، وقػػػػػد حظيػػػػػت 

التطػػػػورات، إذ أعػػػػادت الكثيػػػػر مػػػػف الػػػػدوؿ النظػػػػر فييػػػػا، لتتناسػػػػب مػػػػع احتياجػػػػات مجتمعاتيػػػػا 
وطموحػػػػات أفرادىػػػػا فػػػػي السػػػػير قػػػػدما نحػػػػو التقػػػػدـ والرقػػػػي لموفػػػػاء بمتطمبػػػػات القػػػػرف الحػػػػادي 

واسػتراتيجيتو لتواكػب تمػؾ الخبػرات والعشريف، فقد اىتـ رجاؿ التربيػة والتعمػيـ بطرامػؽ التػدريس 
المتسػػارعة، مػػع تركيػػزىـ عمػػى الجوانػػب الناسػػية والتربويػػة لممػػتعمـ إلػػى جانػػب تزويػػده بػػالعمـو 

وتطوير طرامؽ التدريس بما يتناسب مع النظريات العممية والتربوية الحديثة  نيما  ،والمعارؼ
لتػػػي يسػػػتخدميا المعمػػػـ فػػػي عن ػػػراف أساسػػػياف فػػػي نجػػػاح الموقػػػؼ التعميمػػػي، وأف الطريقػػػة ا

تدريسػػو واسػػتخدامو ليسػػاليب وا نشػػطة المسػػاعدة تجػػذب انتبػػاه الطمبػػة وتػػدفعيـ لإلقبػػاؿ عمػػى 
 (.  315 -314 ص ـ، ص2011 المادة التعميمية وا ستاادة الق وى منيا)الحريري،
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ويجمػػػع معظػػػػـ معممػػػػي ومعممػػػات العمػػػػـو عمػػػػى ات ػػػػاؼ العمػػػـو بال ػػػػعوبة عمػػػػى الطمبػػػػة 
مػػف  ػػعؼ فػػي ميػػارات التاكيػػر فييػػا، كػػاف ىػػذا مػػدار الحػػديث عنػػد معممػػات العمػػـو ويعػػانوف 

كمعممة عموـ في مدرسة خا ة وأي ا فػي فتػرة التػدريب الميػداني ليػا فػي  الباحثةأثناء عمؿ 
أثنػػاء  ووكػػذلؾ مػػا سػػجمت سالمػػدارس الحكوميػػة خػػالؿ دراسػػتيا الجامعيػػة فػػي مرحمػػة البكػػالوريو 

ة تطبيػػػؽ التجربػػػة إذ أف طالبػػػات المرحمػػػة ا بتداميػػػة يركػػػزوف عمػػػى زيارتيػػػا لطالباتيػػػا فػػػي فتػػػر 
وعمػى حاػظ الماػاىيـ العمميػة واسػترجاعيا أثنػاء ا ختبػارات  مستويات دنيا مف ميارات التاكير

وعندما تعاد عمييف في سنة  حقة لـ يتػذكرف منيػا شػيما، ممػا يػدؿ عمػى عػدـ اكتسػابيـ  ،فقط
معقوليػة اإلجابػات فيػو  إلػىبؿ   ينتبػو الكثيػر مػف الطمبػة  ،المااىيـ والميارات بشكؿ  حيح

غير مكترث إذا اختار أف كوكب نبتوف ىو ا كثر حرارة مػف كواكػب المجموعػة الشمسػية، أو 
أف القمػػػر ىػػػو كوكػػػب مػػػف كواكبيػػػا أي ػػػا، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى ال ػػػعؼ فػػػي التاكيػػػر بشػػػكؿ عػػػاـ 
 والتاكير الب ري بشكؿ خاص، مع أف ىذا العجز عف التاكير لـ يكف عيبا في المادة ناسيا،
ولكنو نابع مف الطمبة أناسيـ، أو استراتيجيات تقديميا، حيث أف ا ستراتيجية التػي تقػدـ فييػا 

 المادة العممية ليا تأثير كبير عمى معرفة الطمبة والميارات المكتسبة لدييـ. 

فقػد أ ػػبحت عمميػػة التجديػػد فػػي مجػػاؿ التربيػة وطرامػػؽ التػػدريس فػػي الع ػػر الحػػالي أمػػرا 
مبػػا حيويػػا وممحػػا إلحػػداث التػػوازف بػػيف الحيػػاة سػػريعة التغييػػر فػػي ع ػػر ومط ،بػػالغ ا ىميػػة

إذ أف العديد مف المشكالت واجيت التعميـ التقميدي مما انعكس عمى مستوى التعمػيـ  ،العولمة
ولػـ تعػد طرامػؽ التػدريس التقميديػة قػادرة عمػى تزويػد  ،فأ بح قا را عف تحقيؽ أىدافو ،عامة

قػػػػادر عمػػػػى اإلنتػػػػاج ومواكبػػػػة كػػػػؿ  ،ا ساسػػػػية الالزمػػػػة لاػػػػرد واع المػػػػتعمـ بػػػػالعمـو والميػػػػارات
لػػػذا فػػػإف التوجيػػػات الحديثػػػة لمعديػػػد مػػػف  ،التحػػػديات والتغيػػػرات السػػػريعة فػػػي الع ػػػر الحػػػالي

المػػػػربيف تؤكػػػػد أف الطرامػػػػؽ المثمػػػػى لنجػػػػاح المتعممػػػػيف فػػػػي القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف مرىػػػػوف 
وقػػت حػػدوثيا والجديػػد أف النظريػػة البناميػػة ـ المعرفػػي فػػي حػػؿ المشػػكالت ػػػػؼ مخزونيػػػػػبتوظي
يجػػػابيػػػػػػد عمػػػى أف المػػػتعمـ يجػػػػػػػتؤك مـ ػػػػػػػو فالتعػػػػػو بناسػػػػػي معرفتػػػػػػوأف يبن ،ب أف يكػػػوف نشػػػط وا 

 فيػػو بػػػذلؾ يسػػػتطيع حػػؿ مشػػػاكمو بناسػػػو. ،عمميػػة بنػػػاء مسػػتمرة ونشػػػطة وتتطمػػػب جيػػدا عقميػػػا
(Artino,2008,p2). 

لمتعمميف ب ورة فعالة يجب عمينا إتباع طرامؽ تدريس وليتـ تو يؿ محتوى المنيج إلى ا
فعالة تنظـ خالليػا خطػوات التعمػيـ و ػو  إلػى تحقيػؽ أىػداؼ الػدرس بأف ػؿ الطػرؽ العمميػة 
المتاحػػػة، إذ أف تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الػػػدرس مرىػػػوف بإتبػػػاع المعمػػػـ الطريقػػػة ا نسػػػب فػػػي إي ػػػاؿ 

 (.235ـ، ص 2012وعبد الحافظ، المعمومات إلى المتعمميف بشكؿ جيد ومايـو )أبو مغمي 
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لذلؾ نشيد ظيور العديد مف الامساات التي تعد أساسا لمكثير مف النماذج المستخدمة فػي 
ومػػف ىػػذه الامسػػاات الامسػػاة البناميػػة التػػي تشػػتؽ منيػػا نمػػاذج تعميميػػة مختماػػة  ،عمميػػة التعمػػيـ

سػػػتراتيجية الماػػػاىيـ ومػػػف ىػػػذه ا سػػػتراتيجيات ا ،تيػػػتـ بػػػنمط بنػػػاء المعرفػػػة وخطػػػوات اكتسػػػابيا
عنػػد التخطػػيط لمػػدرس وكػػذلؾ تشػػجع  ،الكرتونيػػة حيػػث تأخػػذ أفكػػار المتعممػػيف بعػػيف ا عتبػػار

كمػػا أنيػػا  ،المتعممػػيف لمناقشػػة أفكػػارىـ فيػػي بػػذلؾ تسػػاعد المعمػػـ عمػػى الو ػػوؿ ليػػذه ا فكػػار
 تحاػػػز المتعممػػػيف عمػػػى تبػػػادؿ ا فكػػػار فيمػػػا بيػػػنيـ فيػػػي بػػػذلؾ تسػػػيـ بشػػػكؿ فعػػػاؿ فػػػي تطػػػوير
ميػػارات ا ت ػػاؿ بيػػنيـ وأف الرسػػـو الكرتونيػػة بتعميقاتيػػا الكتابيػػة البسػػيطة توجػػد بيمػػة تعميميػػة 

أف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المواقػػػع الموجػػػودة عمػػػى الشػػػبكة  وتػػػرى الباحثػػػةمشػػػجعة عمػػػى التاكيػػػر 
وىنػػاؾ أي ػػا عػػدة مواقػػع تحتػػوي الكثيػػر مػػف  تسػػاعد فػػي إعػػداد الرسػػـو الكرتونيػػة،العنكبوتيػػة 
 تي  ممت باستخداـ استراتيجية المااىيـ الكرتونية.الدروس ال

يوجو التربويوف جؿ اىتماميـ وعظيـ جيدىـ إلى الدور الػذي تقػوـ بػو المدرسػة  نيػا مػف 
أىػػـ المؤسسػػات المجتمعيػػة المسػػؤولة عػػف تربيػػة الطمبػػة، وتنميػػة ميػػارات التاكيػػر لػػدييـ مؤديػػة 

ركامز في المنظومة التربوية الحديثة )مػازف، إلى تطوير المجتمع، فالتاكير وتنميتو أحد أىـ ال
 (. 34ـ، ص 2012

بػأف معمػػـ العمػوـ يجػب أف يػدير ح ػة العمػػوـ بطريقػة تجػذب انتبػاه الطمبػػة  وتػرى الباحثػة
 طواؿ الح ة الدراسية.

لػػذا تعتبػػر اسػػتراتيجيات التػػدريس مػػف ا دوات الاعالػػة واليامػػة فػػي العمميػػة التربويػػة إذ أنيػػا 
في تنظيـ الح ة الدراسية والمحافظة عمى انتباه الطمبة وجذبيـ لمدرس، وأف  تمعب دورا فعا 

المعمػػػػـ تسػػػػاعده اسػػػػتراتيجية التػػػػدريس الاعالػػػػة فػػػػي توظيػػػػؼ مػػػػا يمتمكػػػػو مػػػػف ممكػػػػات وميػػػػارات 
بػداع مكانات وخبػرات وذكػاء وا  إنمػا ىػو انعكػاس  سػتراتيجية التػي يحسػف اسػتخداميا بقػدرة  ،وا 
وأف  ،ميمػػػػػي وقدرتػػػػػو عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ أف ػػػػػؿ النتػػػػػامج التعميميػػػػػةونجػػػػػاح اسػػػػػتجابة لمموقػػػػػؼ التع

ا سػػػتراتيجيات الحديثػػػة ) مثػػػػؿ اسػػػتراتيجية الماػػػػاىيـ الكرتونيػػػة(، أ ػػػبحت تركػػػػز عمػػػى جيػػػػد 
إذ أنيا تنطمؽ مف التربية الحديثة التػي تنػادي بعمػـ الطالػب  ،المتعمـ ونشاطو في عممية التعمـ

  .(3ص  ،ـ2014 ،) قيدوـ والكياية التي يتعمـ بيا

ويعتبر تعميـ التاكير ومياراتو  رورة ممحة في ع رنا الراىف، لمواجية تحديات العولمة 
في الجوانب المختماة في حيػاة المجتمعػات ومػا يشػيده العػالـ مػف تغيػرات متالحقػة فػي العمػـو 
والمعػػػارؼ وا ختراعػػػات وتػػػدفؽ المعمومػػػات ومػػػا تتيحػػػو وسػػػامؿ ا ت ػػػاؿ مػػػف إمكانػػػات لماػػػرد 
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مػػع، ممػػا يجعػػؿ امػػتالؾ الاػػرد لميػػارات التاكيػػر المختماػػة  ػػرورة ممحػػة، فػػتعمـ ميػػارات والمجت
التاكير لدى كؿ فرد في المجتمع وتنميتيا تأخذ مكاف ال دارة في مالمح فمساة التربية، ومف 

 أولويات مياـ السياسة التعميمية في جميع المجتمعات بغض النظر عف مستوى تطورىا. 

ف بػالتاكير وميػزه بػو عػف الكامنػات الحيػة ا خػرى، واسػتخدـ اإلنسػاف لقد خػص اهلل اإلنسػا
أنماطا عديدة مف التاكير لمو وؿ إلى المعارؼ أو البحث عف حؿ لمق ايا والمشكالت التػي 
تواجيػػو، أو إيجػػػاد تاسػػيرات لمظػػػواىر التػػػي تحػػيط بػػػو، كػػػالتاكير ا سػػتقرامي، والتاكيػػػر الناقػػػد، 

 (. 79ـ، ص2008 ادؽ، )التأممي، والتاكير الب ري والتاكير اإلبداعي، والتاكير 

والكثيػػر مػػف التربػػوييف والبػػاحثيف ينػػادوف ب ػػرورة تػػدريس ميػػارات التاكيػػر لمطمبػػة كمطمػػب 
حػػديث تار ػػو المتغيػػرات الحياتيػػة المعا ػػرة،  نيػػا   تنمػػو ب ػػورة مباشػػرة أثنػػاء الن ػػج أو 

( وذلؾ مف ـ2005الميارات) عزيز،التطور الطبيعي، بؿ مف خالؿ تعميـ منظـ وىادؼ ليذه 
خالؿ استخداـ أساليب تعمـ التاكير، فيي مثميا مثؿ أي ميارة قابمػة لمػتعمـ، والنقػؿ والتوظيػؼ 
في مواقؼ حياتية أو أكاديمية جديدة، ولذا فإف أىػـ عمميػات التاكيػر تػأتي مباشػرة مػف إدراكنػا 

أسػػػاس عممياتنػػػا  لػػػذي يػػػوفرالب ػػػري لمػػػا حولنػػػا، إذ أف الب ػػػر ىػػػو الجيػػػاز الحسػػػي ا وؿ ا
 (.ـ2012) عميش، المعرفية ويكونيا 

ويرتبط ىذا النوع مف التاكير بالقدرة عمى اإلدراؾ المكاني، كما ينمي القدرة عمػى التخيػؿ "
 (.280ـ، ص2004)عبيد،  العقمي وال ور الذىنية لممواقؼ" والعمؿ

"وميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري تعتمػػػد عمػػػى الو ػػػؼ والتاسػػػير وا سػػػتنتاج والتمييػػػز لمشػػػكؿ 
 (. 177-176 ص صـ، 2012الب ري". )العاوف وال احب، 

الطمبػة، تعمـ لػدى الػو  عمميتػي التعمػيـ ىاما في دورا ليا الب رية أف الوسامؿ وترى الباحثة
المت ػػػمنة فػػػي تثيػػػر حماسػػػيـ وتنمػػػي ميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري لػػػدييـ تشػػػد انتبػػػاىيـ و  فيػػػي
،م  مف ألؼ كممة. خير  ورة  ربو  وا يع العمـو

كما ويؤثر اسػتخداـ المػواد الب ػرية فػي المواقػؼ التعميميػة المختماػة تػأثيرا كبيػرا عمػى فيػـ 
ممػا تاعػؿ المجردات المختماة وتو يح الحقامؽ تو ػيحا مرميػا بشػكؿ أو ػح لػإلدراؾ العقمػي 

الكممات، كما أف استخالص المعاني مف الب ريات أسيؿ مف استخال يا مف المغة الماظيػة 
المكتوبػػة، فمقػػد أو ػػحت الدراسػػات الحديثػػة أف مقػػدار مػػا يػػتمكف اإلنسػػاف مػػف اسػػتيعابو عػػف 

 (. 109ـ، ص2011)الشربيني،%( مف الكـ المعروض 40ب ر يبمغ )طريؽ ال
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التاكيػر وخا ػة ميػارات التاكيػر المتعمقػة بال ػورة والشػكؿ،  وكما اىتـ الباحثوف بميارات
وأطمقوا عمييا اسـ ميارات التاكير الب ػري، فػالتاكير الب ػري مػف أنمػاط التاكيػر التػي يمكػف 
تنميتيا عند الطمبة مػف خػالؿ ا عتمػاد عمػى ا شػكاؿ والرسػومات وال ػور المعرو ػة خػالؿ 

إذ تقػػػع ا شػػػكاؿ وال ػػػور والرسػػػومات بػػػيف يػػػدي  الموقػػػؼ والعالقػػػات الحقيقيػػػة المت ػػػمنة فيػػػو
  ليا. المتعمـ ويحاوؿ أف يجد تاسيراً 

والتاكير الب ري عبارة عف قدرات ذىنية مرتبطة بحاسة الب ر، وبإمكاف المػتعمـ بقدرتػو 
لغػػػة لاظيػػػة، واسػػػتخالص المعػػػارؼ، ودمجيػػػا فػػػي بنيتػػػو  إلػػػىالذاتيػػػة تحويػػػؿ المغػػػة الب ػػػرية 

  .خبرة مكتسبة إلىالمعرفية وتحويميا 

لػػذلؾ فػػاف المعمػػـ مطالػػب بإثػػارة القػػدرة الذاتيػػة عنػػد الطمبػػة بيػػدؼ تعزيػػز ميػػارات التاكيػػر  
الب ػػػري لػػػدييـ، ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ فيػػػو مطالػػػب باسػػػتخداـ طػػػرؽ ووسػػػامؿ تػػػدريس فعالػػػة ومثيػػػرة 

 لالنتباه والتشويؽ خا ة عند طمبة ال اوؼ ا ولى.

تشػػػجع المػػػتعمـ أف  مػػػواد الب ػػػرية التعميميػػػة التػػػيالماػػػاىيـ الكرتونيػػػة أحػػػد أنػػػواع ال عتبػػػروت
إ ػافة إلػى أنيػا طريقػة  ،نتػامج الػتعمـ ذات معنػى التعممية، وتجعؿيشارؾ بااعمية في العممية 

 في التعميـ والتقويـ لمموا يع العممية بشكؿ خاص. حديثة
،  حظػت  ػعوبة تكػويف المتعممػيف  ػور  لباحثةومف خالؿ عمؿ ا كمعممة لمػادة العمػـو

تػػـ توظيػػؼ ب ػػرية لمػػا تعممػػوه فػػي مػػادة العمػػـو وربطػػو بالما ػػي والحا ػػر والمسػػتقبؿ، لػػذلؾ 
اسػػػػػتراتيجية الماػػػػػػاىيـ الكرتونيػػػػػػةط نظػػػػػػرا لمالممتيػػػػػػا لطبيعػػػػػػة الامػػػػػػة المسػػػػػػتيدفة، والخ ػػػػػػامص 

 سػتراتيجيات تركػز عمػى نشػاط الطالبػات كمػا  السيكولوجية لمطالبات، وحاجة البيمة التعميميػة
فػػي اسػػتراتيجية الماػػاىيـ الكرتونيػػة لمكشػػؼ عػػف فاعميتيػػا فػػي تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري 

 لدى طالبات ال ؼ الرابع ا ساسي.  

ومف خالؿ مناقشة أىػؿ ا خت ػاص وا طػالع عمػى الدراسػات السػابقة تسػتخمص العديػد 
 :مف المبررات إلجراء الدراسة

 المػػػواد فػػػي المتعممػػػيف لػػػدى الب ػػػري التاكيػػػر ميػػػارات لتنميػػػة الممحػػػة الميػػػداف حاجػػػة 
 .العممية

 ميػػارات تنميػػة فػػي ا جنبيػػة الدراسػػات بعػػض فػػي فاعميتيػػا أثبتػػت الكرتونيػػة الماػػاىيـ 
 .والتكنولوجيا العموـ مادتي في الب ري التاكير
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 نظػرا المحمػي، المسػتوى عمػى الكرتونيػة الماػاىيـ اسػتخداـ الدراسات التػي تناولػت ندرة 
 الماػػػاىيـ فػػػي بحثػػػت التػػػي العربيػػػة الدراسػػػات التػػػدريس وقمػػػة فػػػي الطريقػػػة ىػػػذه لحداثػػػة

 .العموـ تعميـ في كاستراتيجية الكرتونية

 الدراسة:مشكمة 

 انتي:مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرميسي  تتحدد

 ميػارات التفكيػر البصػريتنميػة المفػاىيـ الكرتونيػة فػي اسػتراتيجية  توظيػؼ ما أثر
 ؟الصؼ الرابع األساسي بغزة الباتفي مادة العمـو والحياة لدى ط

 التالية:السؤاؿ الرميسي ا سممة الارعية  ىذا ويتارع مف

ا ساسػي  ال ػؼ الرابػعالبػات لػدى طتنميتيػا  المػراد ميػارات التاكيػر الب ػريما ىي  .1
 والحياة؟العمـو في وحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية مف مادة 

فػػي تػػدريس وحػػدة  ماػػاىيـ الكرتونيػػةال لتوظيػػؼ اسػػتراتيجية مػػا ىػػي ال ػػورة المقترحػػة .2
 ؟ا ساسي والحياة لم ؼ الرابع في مادة العموـالحالة الجوية والمجموعة الشمسية 

والحيػػاة  العمػػوـمػا مػػدى ت ػػمف وحػػدة الحالػػة الجويػػة والمجموعػة الشمسػػية مػػف منيػػاج  .3
 لرابع ا ساسي لميارات التاكير الب ري؟الم ؼ 

 اتمتوسط ( بيفα≤ 0.05)الد لة عند مستوى  إح اميةىؿ توجد فروؽ ذات د لة  .4
ار ا ختبػػػ فػػػي وأقػػػرانيف بالمجموعػػػة ال ػػػابطة المجموعػػػة التجريبيػػػةدرجػػػات طالبػػػات 

 ؟لميارات التاكير الب ري البعدي

 الدراسة: وضفر 

 لإلجابة عف أسممة الدراسة تـ  ياغة الار يات التالية:

 اتمتوسػط ( بػيف(α≤ 0.05الد لػة عند مسػتوى  إح اميةتوجد فروؽ ذات د لة    .1
ا ختبػػػار  المجموعػػػة ال ػػػابطة فػػػيوأقػػػرانيف بالمجموعػػػة التجريبيػػػة درجػػػات طالبػػػات 

 ؟التاكير الب ري لميارات البعدي
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 أىداؼ الدراسة:

 لى:إالدراسة الحالية ىدفت 

ال ػؼ الرابػع ا ساسػي  البػاتلػدى ط تنميتيػاالواجب ميارات التاكير الب ري تحديد  .1
الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية وىػػي )ميػػارة التمييػػز الب ػػري، ميػػارة  فػػي وحػػدة

 تحميؿ الشكؿ، ميارة استخالص المعاني، ميارة تاسير المعمومات الب رية(.
 الب ػري التاكيػر ميػارات تنميػة فػي الكرتونيػة الماػاىيـ معرفة أثر توظيؼ اسػتراتيجية .2

 . ا ساسي الرابع ال ؼ طالبات لدى
وحػدة ساسية  ستراتيجية المااىيـ الكرتونية المستخدمة فػي تػدريس المالمح ا  معرفة .3

الرابػع ا ساسػي وا سػتاادة منيػا  الحالة والمجموعػة الشمسػية الجويػة لطالبػات ال ػؼ
 أخرى.وتطبيقيا في دراسات 

 أىمية الدراسة:

 ا عتبارات التالية:لى إترجع أىمية الدراسة  

 الطمبة.لدى  تنمية ميارات التاكير الب ريلى  رورة إتوجيو أنظار المعمميف  .1
 الكرتونية.تطوير طرؽ ووسامؿ تدريس العمـو وفروعيا باستخداـ المااىيـ  .2
الماػاىيـ  باسػتخداـمخططي المنػاىج فػي تخطػيط وحػدات دراسػية لمنػاىج العمػـو  تايد .3

ثراءالكرتونية   بيا.الكتب الدراسية  وا 
وطػػػرؽ التػػػدريس بتػػػوفير دلػػػيال لممعمػػػـ قػػػامـ عمػػػى تايػػػد البػػػاحثيف فػػػي مجػػػاؿ المنػػػاىج  .4

استراتيجية المااىيـ الكرتونية يختص بوحدة " الحالة الجوية والمجموعة الشمسية" في 
مػػػػادة العمػػػػـو والحيػػػػاة لم ػػػػؼ الرابػػػػع ا ساسػػػػي، وتقػػػػديميا  ختبػػػػار ميػػػػارات التاكيػػػػر 

 الب ري.
ريس باسػػتراتيجية الماػػاىيـ تايػػد المشػػرفيف والمعممػػيف بمػػا تقدمػػو مػػف دلػػيال لممعمػػـ لمتػػد .5

 الكرتونية.

  حدود الدراسة:

 التزمت ىذه الدراسة بالحدود انتية: 

طالبػػات ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي بمدرسػػة القػػاىرة ا ساسػػية الػػدنيا )ب( بمنطقػػة غػػرب  .1
 ـ.2017-2016غزة في الا ؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
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ف كتػاب العمػـو والحيػاة لم ػؼ الحالة الجوية والمجموعػة الشمسػية( مػ)الوحدة الرابعة  .2
 الرابع ا ساسي.

اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الماػػاىيـ الكرتونيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري ا ربعػػة  .3
المختػػػارة مػػػف الباحثػػػة وىػػػي )التمييػػػز الب ػػػري، تحميػػػؿ الشػػػكؿ الب ػػػري، اسػػػتخالص 

 الوحدة الرابعة مو ع الدراسة.  في ،المعاني، تاسير المعمومات الب ري(

  مصطمحات الدراسة

تػػرد فػػي ىػػذه الدراسػػة بعػػض الم ػػطمحات والتػػي يجػػب الوقػػوؼ عمػػى د لتيػػا، لكػػي تكػػوف 
 :إجرامياً وا حة حينما تذكر في أي مرحمة مف مراحؿ ىذه الدراسة وتعرفيا الباحثة 

 وىػػػذا كالميػػػة، فقاعػػػات داخػػػؿ موجػػػودة حػػػوارات :الكرتونيػػػة المفػػػاىيـ اسػػػتراتيجية .1
 تثيػر العمميػة التػي الماػاىيـ بأحػد مرتبطػة مشػكمة أو حياتيػة ق ػية عمى مبني الحوار

 ذكيػػة بطريقػػة بينيػػا الػػدامرة والحػػوارات الكرتونيػػة الشخ ػػيات ىػػذه وت ػػمـ التسػػاؤ ت
 .التاكير وتحاز الطمبة بيف المناقشة تثير

قػدرة الطالبػات عمػى تمييػز ال ػور والرسػومات وا شػكاؿ  ميارات التفكير البصػري: .2
المت ػػمنة بوحػػدة الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية وتحميميػػا وتاسػػيرىا التو ػػيحية 

واسػتنتاج النتػامج، والتعبيػر عنيػا بمغػة وا ػحة لتكػويف خبػرات جديػدة وتقػاس بالدرجػػة 
 . يالتي تح ؿ عمييا الطالبة في اختبار ميارات التاكير الب ر 

 حيث أف االختبار اشتمؿ عمى الميارات اآلتية:
التمييز الب ػري، وميػارة تحميػؿ الشػكؿ، وميػارة اسػتخالص المعػاني، وميػارة تاسػير ميارة   

 المعمومات الب رية.

أحػد  ػاوؼ المرحمػة ا ساسػية مػف مراحػؿ التعمػيـ العػاـ،  األساسػي:الصؼ الرابػع  .3
والتي تبدأ مف ال ؼ ا وؿ حتػى العاشػر، وتتػراوح أعمػار الطالبػات فػي ىػذا الا ػؿ 

  .( سنة9-10ما بيف )
 



 

 ثانيالفصؿ ال
 لمدراسة اإلطار النظري



 

  الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري

تيتـ الدراسة الحالية بدراسة أثر توظيػؼ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة فػي تنميػة ميػارات 
العموـ والحياة لدى طالبات ال ؼ الرابع ا ساسي بغزة وقد تناولػت التاكير الب ري في مادة 

 الباحثة في ىذا الا ؿ عر ا ما ال لمحاور الدراسة التي تت مف:

  :اسػػػػتراتيجية الماػػػػاىيـ الكرتونيػػػػة النظريػػػػة التػػػػي تقػػػػوـ عمييػػػػا  ؿيتنػػػػاو المحػػػػور األوؿ
)النظريػػة البناميػػة(، ومايوميػػا، ولمحػػة تاريخيػػة عنيػػا، وخ ام ػػيا، وفوامػػدىا، ووقػػت 

 ؼ التعميـ والتعمـ، وكياية تنايذىا، ومعايير استخداـ المعمـ ليا.ػػاستخداميا في مواق

 و ويت ػػػػمف تعريػػػػؼ التاكيػػػػر، : يتنػػػػاوؿ التاكيػػػػر الب ػػػػري ومياراتػػػػالمحػػػػور الثػػػػاني
وخ ام ػػو، وأنواعػػو، وأدواتػػو، وأنماطػػو، والعالقػػة بينػػو وبػػيف ميػػارات التاكيػػر، كػػذلؾ 
يتنػػػػػػاوؿ نشػػػػػػأة التاكيػػػػػػر الب ػػػػػػري، ومايومػػػػػػو، ومياراتػػػػػػو، وطرقػػػػػػو، وأدواتػػػػػػو، وأىميػػػػػػة 
استخدامو، ومميزاتو، ومعيقاتو، ومكوناتو، وعممياتو، وأساليب تنميتو، وكياية التعػرؼ 

طاؿ الذي يمتمؾ القدرة عمى التاكير الب ري، والاػروؽ الارديػة بػيف المتعممػيف عمى ال
 في ذلؾ، وكذلؾ استراتيجيات التدريس المرتبطة بالتاكير الب ري.
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 استراتيجية المفاىيـ الكرتونية المحور األوؿ:
 النظرية التي تقـو عمييا استراتيجية المفاىيـ الكرتونية )النظرية البنائية(:

 مفيـو النظرية البنائية:

و ع عمماء التربية عدة تعرياات لمنظرية البنامية، ولقد اختمات تعرياػات النظريػة البناميػة 
مف باحث نخر وذلؾ  ختالؼ الرؤى التي تعكس التيػارات الاكريػة التػي ينتمػوف إلييػا، ومػف 

 ىذه التعرياات:

ى  ػػرورة ربػػط المتعممػػيف ( " أف البناميػػة تؤكػػد عمػػ11ـ، ص2009حيػػث يػػرى أبػػو طيػػر )
الػػػػتعمـ الالحػػػػؽ بػػػػالتعمـ السػػػػابؽ وأف العن ػػػػر الماتػػػػاحي لمنظريػػػػة البناميػػػػة يتمثػػػػؿ بػػػػأف النػػػػاس 
يتعممػػػوف مػػػف خػػػالؿ البنػػػاء الاعػػػاؿ لمعػػػرفتيـ وبمقارنػػػة معمومػػػاتيـ الجديػػػدة مػػػع فيميػػػـ القػػػديـ 

 والعمؿ مف خالؿ كؿ ىذه ا شياء لمو وؿ إلى فيـ جديد ".

( مػػػف المنػػػاحي الميمػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػـو وعرفيػػػا 83ـ، ص2009واعتبرىػػػا الناشػػػؼ )
"بأنيا الامساة التي ترى أف الحقيقة ىي رؤية ذىنيػة يعتقػد اإلنسػاف بأنػو اكتشػايا وبحػث عنيػا 
أي تق اىا. ويركز ىذا عمى بناء شخ ية الارد بجميػع نواحييػا المعرفيػة، والعاطايػة والػناس 

ي ىػػو المػػتعمـ بكػػؿ مػػا يتطمبػػو ذلػػؾ مػػف تركيػػز عمػػى حركيػػة، أي أف اليػػدؼ الرميسػػي وا ساسػػ
 العنا ر الداخمية لو والتي تؤثر في تعممو."

كما أف فالساة التربية يجمعوف عمػى أف البناميػة نمػوذج فػي الػتعمـ ليػا ىػدؼ مشػترؾ ىػو 
بناء المعرفة مف قبؿ الطالب مف خالؿ خبراتو السابقة وربطيا بالخبرات الحقيقية التي تواجيو 

 (.Farayadi,2009,p.170اتو بذلؾ ي بح لمتعمـ معنى مدى الحياة )في حي

أف البنامية " نظرية فػي الػتعمـ (Sharon& Collins,2008,p.33)ويرى شمروف وكولف 
تقوـ عمى أساس بناء المعػارؼ مػف خػالؿ الخبػرات السػابقة  وتركػز البناميػة عمػى الطالػب فػي 

 تااعمو مع العمـ وبيمة التعمـ البنامية ."

( بأنيػا " عمميػة تااعػؿ بػيف ثػالث عنا ػر 339ـ، ص2006واعتبرىا عاانة وأبو مموح )
فػػي الموقػػؼ التعميمػػي، الخبػػرات السػػابقة، والمواقػػؼ التعميميػػة المقدمػػة لممػػتعمـ، والمنػػاخ البيمػػي 
الػػذي تحػػدث فيػػو عمميػػة الػػتعمـ، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ بنػػاء وتطػػوير تراكيػػب معرفيػػة جديػػدة تمتػػػاز 

ة فػػي ميػػة مقارنػػة بالمعرفػػة السػػابقة، واسػػتخداـ ىػػذه التراكيػػب المعرفيػػة الجديػػدبالشػػمولية والعمو 
 معالجة مواقؼ بيمية جديدة."
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( بأنيا: "نظرية تقوـ عمى اعتبار أف التعميـ   يتـ عف 106ـ، ص2002وعرفيا الوىر )
نمػػا عػػف طريػػؽ بنػػاء المػػتعمـ معنػػى مػػ ا طريػػؽ النقػػؿ انلػػي لممعرفػػة مػػف المعمػػـ إلػػى المػػتعمـ وا 

 يتعممو بناسو بناء عمى خبراتو السابقة."

( بأنيػا "موقػؼ فمسػاي ييػتـ Prawat & Folden,1994,p.39وعرفيػا بػراوت وفولػدف )
بالبنػػػاء العقمػػػي عنػػػد المػػػتعمـ والنظريػػػة البناميػػػة ىػػػي نظريػػػة لممعرفػػػة والػػػتعمـ  أو نظريػػػة  ػػػنع 

الػتعمـ اإلنسػػاني كمػػا تؤكػػد  المعنػى حيػػث تقػػدـ شػرًطا أو تاسػػيًرا لطبيعػػة المعرفػة وكيايػػة تكػػويف
عمى أف ا فراد يبنوف فيميـ أو معانييـ الجديدة خالؿ التااعؿ مع ما يعرفونػو ويعتقدونػو مػف 

 أفكار وأحداث وأنشطة مروا بيا مف قبؿ." 

وتػػرى الباحثػػة أف البناميػػة ىػػي نظريػػة تربويػػة يػػتـ مػػف خالليػػا تطػػوير مػػا لػػدى المػػتعمـ مػػف 
ف خػػػالؿ بنػػػاء معػػػارؼ وخبػػػرات جديػػػدة تسػػػاعده فػػػي حياتػػػو معػػػارؼ وخبػػػرات سػػػابقة، وذلػػػؾ مػػػ

 اليومية في  وء منياج تعميمي جيد.

ومػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ مػػف التعرياػػات نالحػػظ تعػػدد تعرياػػات البناميػػة فػػي الكتابػػات التربويػػة، 
 ويمكف تقسيـ ىذه التعرياات إلى قسميف ىما:

ينظر إلى البنامية كنظرية في التعمـ حيث أف التعمـ لكي يحدث يحتاج  القسـ األوؿ: -
إلى بناء أو إعادة بناء المخططات العقمية لمارد بواسطة عمميػات عقميػة معينػة وعمػى 
ىػػػذا فػػػالعمـ يحػػػدث نتيجػػػة تولػػػد شخ ػػػي لممعنػػػى مػػػف خػػػالؿ الخبػػػرات التػػػي يمػػػر بيػػػا 

 المتعمـ.
ة في المعرفة باعتبارىا تػرى أف كػؿ فػرد يبنػي : ينظر إلى البنامية كنظريالقسـ الثاني -

 المعرفة بناسو وعمى ذلؾ فالمعرفة يتـ بناؤىا و  يتـ تمقييا ب ورة سمبية.
 أف التعرياات السابقة تتاؽ في أمور عدة منيا: ووجدت الباحثة

 المعارؼ السابقة الموجودة لدى المتعمـ ىامة لمتعمـ الجديد لي بح ذي معنى. -
 ر العممية التعميمية.إف المتعمـ محو  -
 يعمؿ المتعمموف عمى بناء معرفتيـ الجديدة بشكؿ جماعي. -
 البيمة بما تحويو مف متغيرات متعددة ميمة لمتعمـ. -
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 استراتيجيات التدريس القائمة عمى الفكر البنائي:

يت ػػػمف ا دب التربػػػوي العديػػػد مػػػف ا سػػػتراتيجيات والنمػػػاذج التدريسػػػية التػػػي اشػػػتقت مػػػف 
 البنامية نذكر منيا:النظرية 

 دورة التعمـ  -
 نموذج التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة -
 نموذج التعمـ الواقعي  -
 نموذج التحميؿ البنامي  -
 نموذج بوسنر وزمالمو -
 التعمـ التعاوني  استراتيجية -
 المااىيـ الكرتونية استراتيجية -

ظػر إلػى المػػتعمـ ىػذه ا سػتراتيجيات منبثقػة عػف الاكػر البنػامي والػذي ين وتػرى الباحثػة أف
كباف لممعرفة بناسو، وليس مػف خػالؿ أفكػار يحػاوؿ المعممػوف نقميػا إلػييـ. وفيمػا يمػي عػرض 
ما ؿ  ستراتيجية المااىيـ الكرتونية المستخدمة في ىػذه الدراسػة وذلػؾ بيػدؼ التعػرؼ عمػى 

.  أثرىا في تنمية ميارات التاكير الب ري في مادة العمـو

 ونية:استراتيجية المفاىيـ الكرت

يشػػػػػيد ع ػػػػػرنا الحػػػػػالي  تغيػػػػػرات سػػػػػريعة ومتالحقػػػػػة فػػػػػي المعمومػػػػػات والمعػػػػػارؼ وثػػػػػورة 
والتي تتطمب توظيؼ ىذه المعارؼ في مجا ت الحيػاة المختماػة، وذلػؾ بمتابعػة  ،ا ختراعات

التطػػػورات المتالحقػػػة والسػػػريعة فػػػي كافػػػة مجػػػا ت العمػػػـو والمعرفػػػة وخا ػػػة مجػػػاؿ التػػػدريس 
ومػػػف  ،اإلنسػػػاف، فيػػػو يمثػػػؿ جانبػػػا ىامػػػا مػػػف حيػػػاة تعمػػػيـ نشػػػطا فعػػػا ً والمطالبػػػة بػػػأف يكػػػوف ال

النظريات التي تركز عمى نشاط الطالب النظرية البنامية والتي ترى بأف الطالب ىو مف يكوف 
وأف الطالب ىو مف  ،معارفو التي يخزنيا بداخمو، حيث أف الشخص يمتمؾ معارؼ خا ة بو

يكوف معرفتػو إمػا بشػكؿ فػردي أو مجتمعػي بنػاء عمػى معارفػو الحاليػة وخبراتػو السػابقة. الناقػة 
 (3-2ص ـ، ص2009والعيد )

و يعتبػػر العػػالـ النمسػػاوي جػػاف بياجيػػو مػػف رواد النظريػػة البناميػػة، ووا ػػع المبنػػات ا ولػػى 
وىػػػو القامػػػؿ " أف عمميػػػة المعرفػػػة  ليػػػا حيػػػث أنػػػو كػػػاف شػػػديد ا ىتمػػػاـ بمبحػػػث نظريػػػة المعرفػػػة

تتركز في بناء أو إعادة بناء مو وع المعرفة"، وتعتبر النظريػة البناميػة مػف النظريػات اليامػة 
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في عممية التعمـ  نيا توجو وتطور طرؽ التعميـ الحديثة، خا ة في تعميـ العمـ، فيي نظرية 
مميػػزات وىػػي: اسػػتخالص المعرفػػة تعمػػـ ولػػيس نظريػػة تعمػػيـ، وتتميػػز النظريػػة البناميػػة بػػأربع 

يجػاد الايػـ المخػالؼ، وتطبيػؽ المعرفػة الجديػدة والتعميػؽ عمييػا، ومعرفػة انعكاسػات  السابقة، وا 
 (Baviskar ,et al 2009,p541)  ذلؾ عمى التعميـ. بافيسكار وآخروف

واقػػػع تعمػػػيـ المػػػواد الدراسػػػية العمميػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ، ومػػػادة العمػػػـو بشػػػكؿ  أف وتػػػرى الباحثػػػة
اص، يجػػد واقػػع غيػػر مر ػػي عمػػى المسػػتوى المحمػػي، وقػػد تكػػوف ىػػذه الشػػكوى عامػػة فػػي خػػ

العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة وا جنبيػػػة حتػػى المتقدمػػة منيػػا، ولػػػذلؾ فينػػاؾ انتقػػادات توجػػو إلػػػى 
تدريس العموـ فػي ع ػرنا الحػالي ومػف أىميػا التركيػز عمػى الطػرؽ التقميديػة فػي تدريسػيا فػال 

ميػة نقػؿ وتو ػيؿ المعمومػات مػف المعمػـ لتالميػذه، بػد  مػف التركيػز زاؿ ىناؾ تركيز عمػى عم
عمى توليد الطالب ليذه المعمومات، واستعماليا، بحيث أ بح   يخاى عمى مف يدرس مػادة 
العمػـو ال ػعؼ لػػدى الكثيػر مػػف الطمبػة فػػي تح ػيميـ لممػادة و عػػدـ قػدرتيـ عمػػى فيػـ الكثيػػر 

 ،تمؾ المادة و عؼ قدراتيـ عمى التاكير والتحميؿ وعدـ تمكنيـ في أساسيات ،مف موا يعيا
وقػػد يكػػوف مػػف أىػػـ ا سػػباب الكامنػػة وراء ال ػػورة غيػػر المر ػػية لمعمػػـو ىػػو طريقػػة تدريسػػيا 

فتبػػدو كأنيػػا شػػيء غريػػب  ،حيػػث تقػػدـ ليػػـ بطريقػػة جافػػة تركػػز عمػػى التمقػػيف والحاػػظ ،لمطمبػػة
 لب ينظر إلييا عمى أنيا مادة  عبة.وىذا ما يجعؿ الطا ،عمى الطالب و  عالقة لو بواقعيـ

 نتائج النظرية البنائية وعالقتيا باستراتيجية المفاىيـ الكرتونية:

تقػػػػـو اسػػػػتراتيجية الماػػػػاىيـ الكرتونيػػػػة عمػػػػى نتػػػػامج النظريػػػػة البناميػػػػة والتػػػػي تعتبػػػػر مػػػػف أىػػػػـ 
 ا تجاىات الحديثة في التربية.

 ( أف مف أىـ نتامج النظرية البنامية ما يمي: 46-44ـ، ص2006وذكر زيتوف وزيتوف ) 
  يجػػابيتؤكػػد عمػػى أف المػػتعمـ يجػػب أف يكػػوف نشػػط ، أمػػا المعمػػـ فيػػو قامػػد لعمميػػات وا 

 التعميـ والتعمـ، فيي بذلؾ تنادي بالتدريس مف أجؿ الايـ. 
 لػيس وعػاء فػارغ تسػكب فيػو  تؤكد عمى أف المتعمـ يجب أف يبني معرفتو بناسو، وأنػو

 المعرفة، فيي بذلؾ ترى أف التعمـ عممية بناء مستمرة ونشطة وتتطمب جيدا عقميا.
  تؤكد عمى أف حدوث التعمـ يكوف بتوظيؼ معمومات جديػدة، أو بت ػويب الت ػورات

 البديمة عند المتعمـ، فيي بذلؾ تدعو إلى توظيؼ عقؿ المتعمـ لتكويف خبرات جديدة.
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 ف يكػػوف الػػتعمـ ذو معنػػى بالنسػػبة لمتالميػػذ، فيػػي بػػذلؾ تػػرى أف المعرفػػة تؤكػػد عمػػى أ
تبنى بنشػاط التالميػذ أناسػيـ مػف خػالؿ تكامػؿ الخبػرات الجديػدة مػع الخبػرات السػابقة 

 لدييـ.
   تؤكد عمى أف التعمـ يحدث في سياؽ اجتماعي، فيي بذلؾ تدعو إلى  رورة توفير

 التوا ؿ ا جتماعي أثناء التعمـ.بيمة تعميمية مناسبة تمكف التالميذ مف 
  ،تؤكد عمى أف البنى المعرفية السابقة المتكونة عند المتعمـ تقاـو التغيير بدرجة كبيرة

فيػػػي بػػػذلؾ تػػػدعو إلػػػى  ػػػرورة ا ىتمػػػاـ بت ػػػويب الماػػػاىيـ الخاطمػػػة الموجػػػودة عنػػػد 
 الطالب قبؿ وأثناء عمميتي التعميـ والتعمـ.

 نجػػػػازاتيـتعممػػػػيف تؤكػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة تقػػػػويـ أداء الم ، فيػػػػي بػػػػذلؾ لػػػػـ تيمػػػػؿ السػػػػموؾ وا 
وا داء، بػػػالرغـ مػػػف تأكيػػػدىا عمػػػى العمميػػػات العقميػػػة التػػػي تػػػؤدي بػػػالمتعمـ إلػػػى الايػػػـ 

 وا ستيعاب وبناء المعرفة.

 مفيـو استراتيجية المفاىيـ الكرتونية:

(أف اسػػتراتيجية & pp.431-446 Naylor Keogh ,1999,يػػرى كيػػوغ ونػػايمور ) 
المااىيـ الكرتونية تقوـ عمى أفكار نظرية التعمـ البناميػة حيػث أنيػا تأخػذ أفكػار المتعممػيف فػي 

ومػػػدى دافعيػػػتيـ واسػػػتعدادىـ  ،وأي ػػػا الاػػػروؽ الارديػػػة بيػػػنيـ ،الحسػػػباف عنػػػد التخطػػػيط لمػػػدرس
(  & Naylor Keoghوابتكر استراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة كػؿ مػف كيػوغ و نػايمور ) ،لمتعمـ
وىػـ حاليػا يكتشػاوف مػدى  ،واستخدموىا كأداة لمتقييـ والتػدريس ،وا عمييا أبحاثيـ التربويةوأجر 

مناسػبتيا فػي تعمػيـ مػادة الريا ػيات حيػث أنيػػا ميمػة فػي فيػـ الماػاىيـ واسػتيعابيا مػف خػػالؿ 
 ال ور والرسومات والكتابة وىي مناسبة لطالب المرحمة ا ساسية . 

(الماػاىيـ الكرتونيػة بأنيػا:   & pp.431-446 Naylor Keogh ,1999,وعػرؼ ) 
رسػػوـ كرتونيػػػة تسػػتخدـ كػػػأدوات فػػي تػػػدريس العمػػـو عمػػػى نمػػط رسػػػومات تو ػػح مواقػػػؼ مػػػف 

وكػػؿ مايػػوـ كرتػػوني يعػػرض أمػػاـ  الطػػالب مػػع وجيػػات النظػػر البديمػػة عمػػى  ،الحيػػاة اليوميػػة
 ،تنػػاوؿ الطػػالبالمايػػـو العممػػي المػػراد تدريسػػو وذلػػؾ باسػػتخداـ ن ػػوص بكممػػات قميمػػة وفػػي م

وقػػد يأخػػذ ت ػػميـ ىػػذه الرسػػـو الشػػكؿ  ،لتسػػييؿ استكشػػافيـ لمماػػاىيـ العمميػػة أو لحػػؿ المشػػكمة
وت مـ الرسـو الكرتونية بشكؿ مألوؼ  ،لتشجيع الطالب عمى تاسير وفيـ المااىيـ ،الاكاىي

يػة وتسػتخدـ فػي بدا ،لمطالب جنبا إلى جنػب مػع اسػتخداـ المغػة المكتوبػة فػي داخػؿ الاقاعػات
وذلؾ لكي تعطينا مؤشػرا  ،الدرس مثؿ التييمة لمدرس وأي ا كجزء مف نشاط معيف في الدرس
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لما تو ػؿ إليػو الطػالب مػف أفكػار فػي الح ػة، ولتحديػد الماػاىيـ الخاطمػة لػدييـ، حيػث تعػد 
نقطة بدء لتحايػز الطػالب عمػى النقػاش مػف خػالؿ عػرض التحػديات التػي تسػاعد عمػى إعػادة 

 وتستخدـ أي ا في نياية الدرس مف أجؿ مراجعة التعمـ والتقويـ.  ،بتشكيؿ أفكار الطال

بأنيا رسومات معرفية تستخدـ الت ميـ  (Dabell,2008,pp34-36) بينما عرفيا دابؿ
الكرتػػوني لتقػػديـ المحادثػػات لوجيػػات نظػػر مختماػػة داخػػؿ فقاعػػات كالميػػة والتػػي بػػدورىا تعمػػؿ 

 .بع يـ البعض ومناقشة تاكيرىـ مع كمحاز لممتعمميف إلجراء محادثات أخرى

الماػاىيـ الكرتونيػة بأنيػا أدوات ب ػرية لعػرض  (Sengul,2007,p2306)ويرى سػنغوؿ
المشػػػكالت العمميػػػػة المرتبطػػػػة بالحيػػػػاة اليوميػػػػة مػػػف خػػػػالؿ شخ ػػػػيات كرتونيػػػػة تقػػػػـو بعػػػػرض 

  وجيات نظر مختماة تتعمؽ بتمؾ المشكالت.

اسػػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة تحاػػػز ( أف 367-366ص ـ،ص2014وذكػػػر الكبيسػػػي)
الطالب لمنافسة أفكػارىـ بمػا فييػا ا فكػار التػي عػادة مػا تكػوف مرغوبػة لػدى بعػض الطػالب، 
إذف ىي تساعد المعمـ في الو وؿ إلى أفكار الطػالب، وتشػجع الطػالب عمػى تبػادؿ ا فكػار 

ومػا تحتويػو مػف ن ػوص فيما بينيـ مما ينمي ميارات ا ت ػاؿ بيػنيـ وأف ال ػور الكرتونيػة 
بسيطة داخؿ الاقاعات الكالمية، توفر استراتيجية تقييـ لمطالب الذيف يعانوف مف  عؼ فػي 
ميارات القػراءة والكتابػة وكػذلؾ المتعممػيف الػذيف لػدييـ  ػعوبات فػي الػتعمـ،  نيػا اسػتراتيجية 

 تقمؿ مف خوؼ الطالب مف تقديـ إجابات خاطمة.

( إلى أف مف الميػـ أف تكػوف الت ػورات البديمػة Kinchin,2004,p302وأشار كينشيف )
أو المعمومػػات المرتبطػػة بػػالموقؼ التعميمػػي عنػػد حػػؿ مشػػكمة أو تػػدريب معػػيف تعػػرض الاكػػرة 
المركزيػػػة داخػػػؿ الكرتػػػػوف، وفػػػي أغمػػػػب الحػػػا ت تكػػػوف وجيػػػػات النظػػػر البديمػػػػة التػػػي تقػػػػدميا 

المكتوبػة، متاقػة إلػى حػد مػا  الشخ يات المشاركة في الحوار خالؿ استخداـ  ور الاقاعات
مػػػػػع ت ػػػػػورات الطػػػػػالب الػػػػػذيف يتعممػػػػػوف المػػػػػادة بيػػػػػذه الطريقػػػػػة، دوف شػػػػػعورىـ بػػػػػذلؾ، وىػػػػػذه 

 ا ستراتيجية تعتبر أداة تعميمية تحقؽ أىدافا معرفية ف ال عف ا ىداؼ الوجدانية. 
، أف الماػػاىيـ الكرتونيػػة عبػػارة عػػف حػػوارات موجػػودة داخػػؿ فقاعػػات كالميػػة وتػػرى الباحثػػة

وىذا الحوار مبني عمى ق ية حياتية أو مشكمة مرتبطة بأحد المااىيـ العممية تثير التساؤ ت 
وت ػػمـ ىػػذه الشخ ػػيات الكرتونيػػة والحػػوارات الػػدامرة بينيػػا بطريقػػة ذكيػػة تثيػػر المناقشػػة بػػيف 

 الطمبة وتحاز التاكير.
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رسػـو الماػاىيـ يجب عمى م ممي الرسـو الكرتونية التركيز عمى أف تكػوف البػدامؿ فػي و
( والػذي يبػيف كيػؼ 2-1الكرتونية مف ت ورات الطمبة المراد تعمػيميـ كمػا يتبػيف فػي الشػكؿ )

 :يمكف أف تكوف ت ورات الطمبة عف خريطة طقس فمسطيف

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: تصورات الطمبة عف خريطة طقس فمسطيف.2.1شكؿ )

 لمحة تاريخية عف استراتيجية المفاىيـ الكرتونية:

 &Breda Keoghأنشػأت أوؿ فكػرة كرتونيػة مػف قبػؿ برينػدا كيػوغ وسػتنيوارت نػايمور )
Stuart Naylor)   ـ، ونشػرت  وؿ مػرة لمحػة مػوجزة عػف اسػتراتيجية الماػاىيـ 1991عػاـ

ـ. وأنشػػأت لتكػػوف بمثابػػة اسػػتراتيجية لمح ػػوؿ عمػػى أفكػػار المتعممػػيف، 1993الكرتونيػػة عػػاـ 
 ف في تنمية فيميـ.وتحدي تاكيرىـ ودعـ المتعممي

واستجاب كال مف طالب المدارس ا بتدامية والثانويػة والمعممػيف والطػالب المعممػيف عمػى 
                                             تمؾ المااىيـ الكرتونية بشكؿ مشجع وايجابي لمغاية.

مجموعة  ( أف الباحثيف طورواp.1 & Keogh  Naylor ,2012,وذكر نايمور وكيوغ ) 
واسػػعة مػػف الماػػاىيـ الكرتونيػػة المسػػتوحاة مػػف البحػػوث المنشػػورة وخبػػراتيـ التعميميػػة الخا ػػة 
والبحوث المنشورة، وكذلؾ بتحميؿ التغذية الراجعة مف المتعمميف التي أدت إلػى تطػورات أكبػر 

تحػوؿ في طبيعة الماػاىيـ الكرتونيػة كػالتحوؿ مػف المواقػؼ الارديػة إلػى المواقػؼ الجماعيػة، وال
مف التعميقات السمبية لمشخ ػيات الكرتونيػة إلػى التعميقػات اإليجابيػة، والتأكػد مػف وجػود بػديؿ 

 مقبولة عمميا  مف البدامؿ المقدمة.
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( أف ا بحػػػػاث التػػػػي أشػػػػارت إلػػػػى (Naylor&Keogh,2012,p7وذكػػػػر نػػػػايمور وكيػػػػوغ  
العػػامميف فػػي وزارات  اسػػتراتيجية الماػػاىيـ الكرتونيػػة كطريقػػة تػػدريس دلػػت عمػػى أف العديػػد مػػف

التعميـ في مختمؼ أنحاء العالـ يعتبروف أنيا الطريقة ا كثر فاعمية مف  مف طرؽ التػدريس 
ا خػػػرى، وتػػػواترت الطمبػػػات بشػػػكؿ أكثػػػر مػػػف خػػػارج بريطانيػػػا لمتنميػػػة المينيػػػة لممعممػػػيف فػػػي 

إعػداد حزمػة  استخداـ المااىيـ الكرتونية وكانت إحدى الوسامؿ الممكنة لتمبية ىذا الطمب ىػي
، وتشػػػتمؿ الحزمػػػة عمػػػى مقػػػاطع فيػػػديو مػػػف ماػػػاىيـ كرتونيػػػة التػػػي يػػػتـ اإلنترنػػػتتػػػدريب عبػػػر 

 استخداميا في الا وؿ الدراسية، لتنمية قدرات المعمميف عف بعد.    

( أف اليػػػػػػدؼ مػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ (sengul&Uner,2009,p5444 وذكػػػػػػر سػػػػػػينغوؿ وونػػػػػػر
طمبػػػة يحاظػػػوف، بػػػؿ لكػػػي تشػػػحذ الاكػػػر وتنمػػػي الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة لػػػيس الترفيػػػو، أو جعػػػؿ ال

 .اإلبداع

الماػػاىيـ الكرتونيػػة اسػػتراتيجية فعالػػة جػػدا فػػي تعمػػيـ العمػػوـ  ستكشػػاؼ  أف وتػػرى الباحثػػة
الماػػػاىيـ العمميػػػة وتقػػػديـ الار ػػػة لمتالميػػػذ لتاسػػػير وفيػػػـ الماػػػاىيـ باسػػػتخداـ فقاعػػػات كالميػػػة 

 لشخ يات كرتونية في بيمات مألوفة لمتالميذ. 

 الخصائص اليامة لممفاىيـ الكرتونية النموذجية:

ليعد استخداـ الماػاىيـ الكرتونيػة أكثػر فاعميػة فػي الا ػوؿ الدراسػية أو خارجيػا فإنيػا يجػب 
، وا شػقر Naylor&Keogh,2012,p2)أف تتسـ بعدة خ امص والتي أوجزىا نايمور وكيػوغ)

 تية:(في النقاط ان 203ص ،ـ2014عبد العاؿ) (، و 53ص ،ـ2013)

تسػػتند إلػػى مواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة، التػػي   يبػػدو عمييػػا أنيػػا عمميػػة، وبالتػػالي تقمػػؿ مػػف  .1
الخػػػوؼ لػػػدى الطمبػػػة الػػػذيف ياتقػػػروف إلػػػى الثقػػػة، بحيػػػث تجعميػػػـ أكثػػػر مػػػيال لالنخػػػراط 

 والتااعؿ مع المااىيـ الكرتونية. 
 تعػػػرض وجيػػػات نظػػػر بديمػػػة عػػػف تمػػػؾ المواقػػػؼ، بحيػػػث تعبػػػر إحػػػداىا عػػػف وجيػػػة نظػػػر .2

  حيحة عمميا.
ترسػػخ معظػػـ الماػػاىيـ الكرتونيػػة ليفكػػار العمميػػة فػػي سػػياقات )م ػػاميف الحيػػاة اليوميػػة  .3

لدرجة أنو فػي كثيػر مػف الحػا ت يمكػف أف يكػوف ىنػاؾ أكثػر مػف بػديؿ  ػحيح عمميػا( 
 ويشكؿ ذلؾ مستوى إ افي مف التحدي لمتالميذ.
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بػػيف لمتالميػػذ أنػػو قػػد يكػػوف ىنػػاؾ قػػد تت ػػمف الماػػاىيـ الكرتونيػػة فقاعػػة كالميػػة فارغػػة، لت .4
المزيػػد مػػف ا فكػػار التػػي لػػـ تػػدرج بعػػد فػػي الحػػوار الكرتػػوني، بحيػػث يػػتـ تشػػجيعيـ عمػػى 

 استكشاؼ ا فكار البديمة. 
 يتـ كتابة الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات بمغة يايميا التالميذ. .5
تالميػػذ إلييػػا يجػػب أف تتسػػاوى جميػػع وجيػػات النظػػر البديمػػة فػػي المكانػػة بحيػػث ينظػػر ال .6

جميعػػا عمػػى أنيػػا منطقيػػة، فيػػذا يعطػػييـ الحػػد ا دنػػى مػػف الثقػػة ويشػػجعيـ عمػػى التعبيػػر 
 عما يعتقدوف.

التقميػػؿ مػػف ا دلػػة السػػياقية، مثػػؿ تعػػابير الوجػػو أو  ػػياغة الجمػػؿط حتػػى   يسػػتخدميا  .7
 التالميذ كدليؿ لمو وؿ لمبديؿ ال حيح أو وجية النظر ال حيحة.

تشػػػمؿ الاقاعػػػات الكالميػػػة عمػػػى ت ػػػورات خاطمػػػة شػػػامعة لػػػدى التالميػػػذ، لكػػػي يتسػػػنى  .8
التعػػرؼ عمييػػا ومعالجتيػػا مباشػػرة أثنػػاء الػػدرس وبػػالرغـ مػػف تخػػوؼ المعممػػيف مػػف إثػػارة 
الت ورات الخاطمة خالؿ الدرسط  ف ذلؾ قد يجعػؿ التمميػذ أكثػر عر ػة لالعتقػاد بيػا 

تشػػير إلػػى أنػػو فػػي الواقػػع العممػػي   يحػػدث ىػػذا  ممػػا يزيػػد ا مػػر سػػوء، إ  أف ا بحػػاث
 ا مر، بؿ عمى العكس فيي تعد أداة فاعمة في تحديد الت ورات الخاطمة. 

ا عتمػػػاد عمػػػى أدلػػػة ا بحػػػاث المتعمقػػػة بأفكػػػار الطمبػػػة فػػػي مختمػػػؼ ا عمػػػار، مػػػف أجػػػؿ  .9
 و ع بدامؿ جديرة ظاىريا بالت ديؽ.

 لكرتونية: الفوائد التربوية الستراتيجية المفاىيـ ا

أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف (Keogh&Naylor,1999, pp.436-439) ذكػػر كيػػوغ ونػػايمور 
الاوامد والتطبيقات التربوية  ستراتيجية المااىيـ الكرتونية فػي مختمػؼ المواقػؼ التعميميػةط حيػث 
أنيػػا تحقػػؽ العديػػد مػػف نػػواتج العمػػـ المعرفيػػة والمياريػػة والوجدانيػػة لػػدى الطمبػػة، ومػػف أىػػـ ىػػذه 

 لاوامد والتطبيقات التربوية ما يمي:ا

تشػػػػجع الطمبػػػػة عمػػػػى مناقشػػػػة الماػػػػاىيـ الخاطمػػػػة وا فكػػػػار المختماػػػػة الموجػػػػودة لػػػػدييـ  .1
 وت ويبيا.

تساعد المعمـ عمى الكشؼ عف الت ورات الخاطمة السامدة لدى الطمبة، والعمؿ عمى  .2
 ت ويبيا.

 السامدة لدى الطمبة.تساعد المعمـ عمى تشخيص ت ويب الت ورات البديمة لممااىيـ  .3
 تزود المعمـ بمؤشر لمدى تحسف مستوى التعمـ لدى الطمبة. .4
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تدعـ تبادؿ ا فكار وانراء المختماة بيف الطمبة، فيي بذلؾ تسػاىـ فػي تنميػة ميػارات  .5
 ا ت اؿ بينيـ.

تسػػاعد فػػي تقػػويـ الطمبػػة الػػذيف لػػدييـ  ػػعؼ فػػي الميػػارات القراميػػة والكتابيػػة، وكػػذلؾ  .6
لػػػدييـ  ػػػعوبات فػػػي الػػػتعمـ، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ مػػػا تت ػػػمنو مػػػف رسػػػـو الطمبػػػة الػػػذيف 

 كرتونية بتعميقاتيا الكتابية البسيطة.
تقمػػػؿ ىػػػذه ا سػػػػتراتيجية مػػػف الخػػػوؼ الموجػػػػود لػػػدى الطمبػػػة عنػػػػدما يعطػػػوف إجابػػػػات  .7

 خاطمة.
أىمية استخداـ استراتيجية المااىيـ الكرتونية إلى أنيا تحاز عممية التعمػيـ  وترجع الباحثة

لػػدى الطػػالب حيػػث أنيػػا اسػػتخدمت فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ تعميميػػة متنوعػػة ومنيػػا طػػرح وجيػػات 
نظر متعددة وتعزيز دوافع الطالب وانتزاع أفكارىـ وتنمية الايـ لدييـ، والكشػؼ عػف الماػاىيـ 

والحػػػد مػػػف شػػػعورىـ بممػػػؿ  ،ـ عمػػػى فيػػػـ ا فكػػػار العمميػػػة السػػػميمةومسػػػاعدتي ،الخاطمػػػة لػػػدييـ
ومسػػاعدتيـ عمػػى تحسػػيف  ،المحا ػػرات التقميديػػة وجعميػػا أكثػػر إثػػارة لالىتمػػاـ والتسػػمية لػػدييـ

والتػأثير بشػكؿ إيجػابي  ،مستوياتيـ التعميمية، وتحسػيف ميػارات التاكيػر الناقػد والب ػري لػدييـ
ة تح ػػيميـ ا كػػاديمي، ومسػػاعدتيـ فػػي حػػؿ المشػػكالت باإل ػػافة إلػػى تنميػػ ،فػػي اتجاىػػاتيـ

 واتخاذ القرارات ا كثر قبو . 

 متى تستخدـ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في مواقؼ التعميـ والتعمـ؟ 

( أف أىميػػػة اسػػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة تكمػػػف فػػػي 366ـ، ص2014وأشػػػار الكبيسػػػي )
ىيـ المختماػػػػػػة، باسػػػػػػتخداـ ال ػػػػػػور والرسػػػػػػومات زيػػػػػػادة معػػػػػػدؿ فيػػػػػػـ واسػػػػػػتيعاب الطػػػػػػالب لمماػػػػػػا

لتعمػػيـ وتعمػػـ طػػالب المرحمػػة ا بتداميػػة، ويمكػػف اسػػتخداميا فػػي  التخطيطيػػة، وىػػي مناسػػبة جػػداً 
 مواقؼ التعميـ والتعمـ كما يمي:

 بداية الموقؼ التعميمي كتييمة لمو وعات التعميـ والتعمـ. .1
 تقديـ نشاط معيف خالؿ الموقؼ التعميمي. .2
الػػتعمـ الختاميػػة لتقػػويـ اسػػتيعاب الطمبػػة لمماػػاىيـ المدروسػػة، ومراجعػػة مسػػتوى أنشػػطة  .3

 التعمـ.
أف اسػػتراتيجية الماػػاىيـ الكرتونيػػة تسػػتخدـ فػػي بدايػػة الح ػػة مثػػؿ التييمػػة  وتػػرى الباحثػػة

لمػػدرس، وأي ػػا يمكػػف اسػػتخداميا كجػػزء مػػف نشػػاط معػػيف فػػي الػػدرس وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحديػػد 
عطػاء مؤشػر لمػدى أفكػار الطمبػة فػي الح ػة، وكنقطػة بػدء المااىيـ الخاطمػة لػدى الط مبػة، وا 
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لتحايػػز الطػػالب عمػػى النقػػاش، وتقػػديـ التحػػديات التػػي تػػؤدي بػػدورىا إلػػى إعػػادة تشػػكيؿ أفكػػار 
 الطمبة. 

 كيؼ يتـ تنفيذ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية؟

إجراء الخطػوات ( أف استراتيجية المااىيـ الكرتونية تناذ بػ368ـ، ص2014ذكر الكبيسي )
 انتية: 

يجيز المعمـ المااىيـ الكرتونية لمطالب بشكؿ فردي أو مجموعات  ػغيرة أو ال ػؼ  .1
 بأكممو.

 يطمب المعمـ مف الطالب أف يعمقوا عمى ال ورة ويقوموا بالكتابة عمييا. .2
يطمب المعمـ مف الطالب أف يقدموا تاسيرا منطقيا إلجاباتيـ التي اتاقػوا عمييػا. )وىػي  .3

 ميمة ليـ في عمميات التاكير(.نقطة 
 يشجع المعمـ طمبتو عمى المناقشة والحوار عندما تختمؼ آراميـ. .4
 يتابع المعمـ مناقشة طمبتو ليتو ؿ إلى أفكارىـ الجديدة. .5
ومػػػػف ال ػػػػروري أف يركػػػػز المعمػػػػـ عمػػػػى اسػػػػتجابات المتعممػػػػيف وأفكػػػػارىـ ولػػػػيس عمػػػػى  .6

 اإلجابات ال حيحة.

مراحؿ استخداـ المااىيـ الكرتونيػة (Naylor&Keogh,2000) وحدد كؿ مف نايمور وكيوغ
 في الا ؿ وفقا لعشر مراحؿ أساسية كما يمي:

 عرض المايـو مف خالؿ المااىيـ الكرتونية. .1
 إتاحة فر ة لمتالميذ لمتاكير في المايـو الكرتوني. .2
ترتيػػػب التالميػػػذ فػػػي مجموعػػػات لمناقشػػػة ت ػػػوراتيـ وت ػػػورات الشخ ػػػيات الكرتونيػػػة  .3

. حوؿ  المايـو
 المناقشة ال اية والتعرؼ عمى الت ورات الخاطمة لمتالميذ. .4
 مناقشة ال ؼ كمو حوؿ لماذا الت ورات ا خرى أقؿ قبو  مف الت ورات ال حيحة. .5
 اكتشاؼ الت ور ال حيح لممايـو العممي. .6
7. .  التعرؼ عمى كياية تطبيؽ المبادئ العممية عمى ىذا المايـو
.رسـ ا فكار معا وتمخيص لم .8  ت ور العممي ال حيح لممايـو
 التأمؿ في كياية تغيير ت ورات التالميذ حوؿ ىذه المااىيـ. .9
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أنػػو يجػػػب عمػػػى المعمػػـ أف يراعػػػي ا مػػػور انتيػػة عنػػػد إعػػػداده واسػػػتخدامو  وتػػػرى الباحثػػػة
 : لممااىيـ الكرتونية

 أف يستخدـ كممات مألوفة لدى الطالب. .1
 لممناقشة.أف ي مـ ثالث أو أربع عبارات بديمة  .2
 أف يستخدـ عبارات التحايز والتعزيز. .3
 أف يركز عمى المااىيـ ا ساسية في الدرس، ليقدميا مف خالؿ ا ستراتيجية.  .4
أف يقدـ أسممة اختيار مف متعدد لمطػالب  نيػا مناسػبة جػدا ليتكيػؼ الطالػب مػع ىػذه  .5

 ا ستراتيجية. 

 معايير أساسية لممعمـ الستخداـ المفاىيـ الكرتونية:

معػايير  سػتخداـ الماػاىيـ الكرتونيػة تتمثػؿ  (Keogh&Naylor,1998)ذكر كيوغ ونايمور
 فيما يمي:

استخداـ كميات  ميمة مف الػنص، بحيػث يمكػف دعػوة التالميػذ )فػي أي عمػر( حتػى  .1
لػو كانػػت ميػارات القػػراءة والكتابػة محػػدودة لػدييـ لمتعبيػػر عػف ت ػػوراتيـ عػف المايػػـو 

 الذي يتـ عر و ليـ.
 ا فكار العممية في مواقؼ الحياة اليومية، لربط الجوانب العممية والحياتية. تطبيؽ .2
ا عتماد عمى المناطؽ المشتركة ليخطاء الشامعة لمتالميذ والتي يكوف ليا م ػداقية  .3

 لدييـ.
 إدراج بدامؿ متعددة تمثؿ وجيات نظر مقبولة عمميا لدى التالميذ. .4
 تساوي البدامؿ المطروحة في المكانة. .5

بعػػض ا دوار ال ػػرورية لممعمػػـ عنػػد اسػػتخدامو لمماػػاىيـ الكرتونيػػة فػػي  وتضػػيؼ الباحثػػة
عمميػػة التػػدريس والتػػي تو ػػمت إلييػػا مػػف خػػالؿ تطبيقيػػا لمػػواد الدراسػػة عمػػى طالبػػات ال ػػؼ 
الرابػػػػع ا ساسػػػػي ومػػػػف خػػػػالؿ اطالعيػػػػا عمػػػػى ا دب التربػػػػوي، والتػػػػي تػػػػتمخص فػػػػي اسػػػػتخداـ 

اسػػػب مػػػع أىػػػداؼ ومحتػػػوى الػػػدرس، وكػػػذلؾ مػػػع مسػػػتوى خبػػػرات الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة التػػػي تتن
آراميػػـ تجػػاه ا فكػػار المت ػػمنة فييػػا سػػواء كػػاف  إبػػداءوقػػدرات الطػػالب، بحيػػث تشػػجعيـ عمػػى 

لكرتوف -مؤيد لوجيات النظر التي تتبناىا الشخ يات الكرتونية أو جيات نظر مغايرة،  ف ا
الواحػػد قػػد يثيػػػر أكثػػر مػػػف وجيػػة نظػػػر وىػػو مػػا يتطمػػػب مرونػػة مػػػف قبػػؿ المعمػػػـ أثنػػاء تقويمػػػو 

عمػػػى الطػػػالب بيػػػدؼ تاسػػػيرىـ   سػػتجابات الطػػػالب المختماػػػة، وكػػػذلؾ طرحيػػػا أسػػممة مختماػػػة
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لممعػػاني والػػد  ت وا فكػػار المت ػػمنة فييػػا وكػػذلؾ اسػػتخداميا كأسػػموب مناسػػب مػػف أسػػاليب 
 التييمة أو كأوراؽ عمؿ أو مف أسممة ا ختبارات التحريرية المختماة. 

 :والمفاىيـ الكرتونية طبيعة الرسـو الكرتونية

سػات العمميػة اسػتخدمت الرسػػومات أف ا بحػاث والدراKeogh&Naylor,1999) أشػار)
((Cartoons وحػػػػؿ  ،بطػػػػرؽ مختماػػػػة  غػػػػراض تعميميػػػػة متنوعػػػػة تمثمػػػػت فػػػػي تعزيػػػػز الػػػػدوافع

وا تجػاه نحػو  ،وماردات المغة، وميػارات التاكيػر ،ال راعات المعرفية، وتنمية ميارات القراءة
داـ الرسػػومات فػػػي مػػادة العمػػوـ، وانتػػػزاع المعرفػػة، والو ػػػوؿ إلػػى أفكػػػار الطمبػػة، إ  أف اسػػػتخ

 ف معظػػػـ النػػػاس يتوقعػػػوف  ،اسػػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة قػػػد يكػػػوف م ػػػمال بعػػػض الشػػػيء
لكػف الرسػـو الكرتونيػة Humou) ( والاكاىة ) Cartoonsوجود عالقة قوية بيف الرسومات )

شػكؿ المستخدمة فػي اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة   تسػتخدـ الاكاىػة أو السػخرية، بػؿ تتبػع 
ولكػف بعكػس معظػـ أسػممة ا ختيػار مػف متعػدد فالرسػـو الكرتونيػػة  ،سػؤاؿ ا ختيػار مػف متعػدد

 تدمج النص المكتوب عمى شكؿ حوار مع المثير الب ري.

 طبيعة الرسـو الكرتونية في الشكؿ التو يحي انتي: وتوضح الباحثة

    

 

 

 

 

 

 

  
 

 الكرتونية.(: رسـ توضيحي يوضح طبيعة الرسوـ 2.2)شكؿ 

ومػػػف خػػػالؿ الشػػػكؿ التو ػػػيحي يتبػػػيف لنػػػا أف اسػػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة ىػػػي اسػػػتراتيجية 
سمسػػة وبسػػيطة تتطمػػب فقػػط التعػػرؼ عمػػى الماػػاىيـ الخاطمػػة عنػػد الطمبػػة فػػي مو ػػوع معػػيف 
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وت ميميا في أربع شخ يات كرتونية واحدة منيػا فقػط تتبنػى وجيػة النظػر ال ػحيحة وعمػى 
 تارىا مف بيف كافة وجيات النظر ا خرى. الطالب أف يخ

 (:Visual Thinkingالمحور الثاني: التفكير البصري )

تحتؿ عممية التاكير مكانة رميسية في الحياة بشكؿ عاـ وفي التربية بشػكؿ خػاص، حيػث 
بػدوف تاكيػر، و  يمكنػو التخمػي عنػو إ  فػي حالػة غيػاب الػذىف،  ف  اإلنسػاف  تستقيـ حيػاة 

ميمػػة التاكيػػر تكمػػف فػػي إيجػػاد أنسػػب الحمػػوؿ لممشػػكالت التػػي تواجػػو اإلنسػػاف فػػي المجتمػػع، 
والػذي يميػزه عػف  اإلنسػافحيث يعتبر التاكير أرقى أشكاؿ النشاط العقمي المنتج الذي يمتمكػو 

لػػيس المخمػػوؽ الوحيػػد الػػذي ياكػػر إ  أنػػو أكثػػر الماكػػريف  كافػػة المخموقػػات، وبػػالرغـ مػػف أنػػو
 يزات التي ميز اهلل بيا ابف ادـ.ميارة وفطنة، فالتاكير مف أىـ الم

 مفيـو التفكير 

 :التفكير لغة 
 النظػػر فػػي ا شػػياء إعمػػاؿالتاكيػػر فػػي المغػػة مشػػتؽ مػػف مػػادة )فكػػر( بكسػػر الاػػاء وىػػو  -

 .(111ـ، ص1306)القاموس المحيط، 
معرفػػػة المجيػػػوؿ ويقولػػػوف فكػػػر فػػػي  إلػػػىالعقػػػؿ فػػػي المعمػػػـو لمو ػػػوؿ  إعمػػػاؿوالتاكيػػػر  -

ـ، ص 1972،)المعجػػػػـ الوسػػػػيط أعمػػػػؿ عقمػػػػو فييػػػػا ليتو ػػػػؿ عمػػػػى حميػػػػا مشػػػػكمة أي
698). 

 .(307ـ، ص 1998والتاكر اسـ التاكير وىو التأمؿ )ابف منظور،  -
 :التفكير اصطالحا 

تناولػت مايػـو التاكيػر وجػدت الباحثػة تنوعػا فػي بعد ا طالع عمػى ا دبيػات التربويػة التػي 
 التعرياات التي تناولت مايـو التاكير والتي كاف منيا:

( التاكيػػػر بأنػػػو: عمميػػػة ذىنيػػػة منظمػػػة يقػػػـو بيػػػا الاػػػرد 37ـ، ص2013عػػػرؼ أبػػػو داف )
عنػػدما تواجيػػو مشػػكمة مػػا فيػػنظـ أفكػػاره ومعموماتػػو السػػابقة لمو ػػوؿ إلػػى حػػؿ ليػػذه المشػػػكمة 

 مية سميمة وىادفة.بطريقة عم

( التاكير: بأنو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية 33ـ، ص2011وعرفت سميماف )
غير المرمية التي يقـو بيا الدماغ عند تعر ػو لمثيػر يػتـ اسػتقبالو عػف طريػؽ حاسػة أو أكثػر 

 مف الحواس الخمسة، بحثا عف معنى في الخبرة أو الموقؼ.
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( فقػد عرفػا التاكيػر: بأنػو نشػاط ذىنػي يقػوـ بػو 19ص  ـ،2009أما عبد اليادي وعيػاد )
اإلنساف عند تعر ػو لموقػؼ أو مشػكمة مػا، حيػث يسػعى لمو ػوؿ إلػى الحمػوؿ ا نسػب، وقػد 

 يستخدمو لتحقيؽ ىدؼ معيف.

( التاكير بأنو: عممية ذىنية يقـو بيا الارد عنػدما تواجيػو 89ـ، ص2008وعرؼ بدوي )
ميمػػي معػػيف ممػػا يسػػاعده عمػػى أف يحمػػؿ المشػػكمة ويػػربط مشػػكمة مػػا فػػي حياتػػو أوفػػي موقػػؼ تع

جزيماتيا بالما ػي والمسػتقبؿ وربطػو بػيف واقػع الشػيء والمعمومػات السػابقة لكػي يتو ػؿ إلػى 
 حؿ المشكمة بطريقة عممية سميمة.

( التاكير: بأنو ما يقوـ بو الػدماغ مػف 57ـ، ص2007بينما عرؼ عبيدات وأبو السميد )
 فعؿ.

( التاكير: بأنو مايـو معقد يتكػوف مػف عنا ػر، تتمثػؿ 40ـ، ص 2003وعرؼ سعادة )
فػػػػي العمميػػػػات المعرفيػػػػة المعقػػػػدة، مثػػػػؿ: حػػػػؿ المشػػػػكالت، وا قػػػػؿ تعقيػػػػدا كػػػػالايـ والتطبيػػػػؽ، 
باإل ػػافة إلػػى معرفػػة خا ػػة بمحتػػوى المػػادة أو المو ػػوع مػػع تػػوافر ا سػػتعدادات الشخ ػػية 

 كالميوؿ وا تجاىات.

بأنو العممية الذىنية التي يتـ مف خالليا  ( التاكير:23ـ، ص2003وعرؼ عبيد وعاانة )
الحكـ عمػى واقػع ا شػياء، وذلػؾ عػف طريػؽ الػربط بػيف واقػع الشػيء والمعمومػات السػابقة عػف 

 ذلؾ الشيء مما يجعؿ التاكير عامال ميما في حؿ المشكالت.

وتكيػػػؼ عمميػػػة تنظػػػيـ  ( تعريػػػؼ )بياجيػػػو( لمتاكيػػػر بأنػػػو:36ـ، ص2003وأورد خمػػػيس )
ويكتسػػب الاػػرد مػػف خػػالؿ ىػػاتيف العمميتػػيف قدراتػػو المعرفيػػة فػػالتنظيـ ىػػو الجانػػب البنػػامي مػػف 
التاكيػػػػر، أمػػػػا التكيػػػػؼ فيػػػػو عمميػػػػة سػػػػعي الاػػػػرد إليجػػػػاد التػػػػوازف بػػػػيف خبراتػػػػو وبػػػػيف الظػػػػواىر 

 وا حداث التي يتااعؿ معيا في البيمة.

التعرياات السابقة تتاؽ عمى  أف التاكير ىو ريا ة الذىف، حيث أف معظـ وترى الباحثة
أنػػو عمميػػة ذىنيػػة يسػػتقبؿ فييػػا الاػػرد معرفػػة جديػػدة وكػػذلؾ   بػػد ليػػذه المعرفػػة أف تجػػد أر ػػية 

النتػػامج حػػوؿ ىػػذه  إلػػىفػػي الػػذىف تغػػرس فييػػا جػػذورىا أي معرفػػة سػػابقة تمتػػمـ معيػػا لمو ػػوؿ 
قػػػد اتاقػػػت عمػػػى بعػػػض المعرفػػػة الجديػػػدة الكميػػػة، وأف كػػػؿ التعرياػػػات السػػػابقة لمايػػػـو التاكيػػػر، 

الخ امص وترى أف ىذه الخ امص تتداخؿ فيما بينيا ب ورة معقدة، و  يمكف الا ؿ فيمػا 
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بينيا أو إغااؿ جانب عمى حساب جانب آخر بؿ يجب التوفيؽ بينيا جميعا وأخػذىا مجتمعػة 
 . في عيف ا عتبار

 خصائص التفكير:

 ص ـ، ص2011( وجػػػػػرواف )53-51ص ـ، ص2011لقػػػػػد ذكػػػػػر كػػػػػؿ مػػػػػف سػػػػػميماف )
 ( مجموعة مف الخ امص لمتاكير وىي:42-43

التاكير نشاط عقمي غير مباشػر فمػف أجػؿ أف يتو ػؿ اإلنسػاف إلػى قػرار معػيف فإنػو  .1
   يعتمد عمى إدراكاتو المباشرة فقط بؿ تمزمو معمومات وخبرات سابقة مف ذاكرتو.

 التاكير سموؾ ىادؼ و  يحدث في فراغ أو بال ىدؼ.  .2
 التاكير سموؾ تطوري يزداد تعقيدا مع نمو الارد وازدياد خبراتو.  .3
يعػػػد التاكيػػػر فعػػػا  عنػػػدما يسػػػتند إلػػػى أف ػػػؿ المعمومػػػات الممكػػػف توافرىػػػا أو عنػػػدما  .4

 يسترشد با ساليب وا ستراتيجيات ال حيحة. 
 يعتمد التاكير عمى ما يتواجد في العقؿ مف معمومات. .5
 ينطمؽ التاكير مف الخبرة الحسية ولكنو   يقت ر عمييا أو ينح ر فييا.  .6
 التاكير يعكس العالقات بيف الظواىر وا حداث وا شياء في شكؿ رمزي لاظي. .7
يتشػػكؿ التاكيػػر مػػف تػػداخؿ عػػدة عنا ػػر والتػػي ت ػػـ الزمػػاف فتػػرة التاكيػػر، والمواقػػؼ  .8

 المناسبة، والمو وع الذي يجري حولو التاكير.
 تبط التاكير ارتباطا كبيرا بالنشاط العممي وا جتماعي لإلنساف.ير  .9

أف مايػػـو التاكيػػر يتميػػز بمجموعػػة مػػف الخ ػػامص ا ساسػػية فيػػو عمميػػة  وتػػرى الباحثػػة
ويسػتدؿ عميػو مػف السػموؾ، والتاكيػر نشػاط  اإلنسػانيعقمية معرفية داخمية يحدث داخؿ العقؿ 

تحميمػي تركيبػػي معقػػد لممػخ  نػػو مايػػوـ معقػد يعكػػس الطبيعػػة المعقػدة لمػػدماغ البشػػري، وكػػذلؾ 
ىػػو نشػػاط ىػػادؼ وموجػػو حيػػث يظيػػر فػػي شػػكؿ سػػموؾ موجػػو نحػػو حػػؿ مشػػكمة مػػا، وىػػو مػػف 

 إ  بالتاكير. إنساناً  اإلنسافالخ امص المميزة لإلنساف فال يكوف 

 ع التفكير:أنوا

يتنػػػوع التاكيػػػر وفقػػػا لمناحيػػػة التػػػي ينظػػػر إليػػػو منيػػػا، فػػػإف نظرنػػػا إليػػػو مػػػف جيػػػة مػػػورد     
المعمومة الحواس فإنػو يمكػف أف نسػميو التاكيػر الحسػي، ويمكػف أف نح ػره فػي الحاسػة التػي 
وردت منيػػا المعمومػػػات كالب ػػػر فيكػػػوف التاكيػػػر الب ػػػري أو السػػػمع فيكػػػوف التاكيػػػر السػػػمعي 
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كػػػف أف ننظػػػر إليػػػو مػػػف جيػػػة طريػػػؽ التعامػػػؿ مػػػع المعمومػػػة ومنػػػو التاكيػػػر المجػػػرد، وكػػػذلؾ يم
 التاكير ا بتكاري، التاكير الناقد، التاكير التحميمي.  

 ( أنواع التاكير في ستة أنواع ىي: 39ـ، ص 2003وقد اخت ر )عبيد وعاانة، 

 التاكير الب ري.                  .1
 التاكير التأممي.                   .2
 التاكير اإلبداعي.               .3
 التاكير ا ستد لي. .4
 التاكير الناقد. .5
 التاكير المنظومي. .6

ولعؿ أنواعا مف التاكير تتعارض بظاىر تو يايا وتعريايػا مػع ا نػواع ا خػرى، إ  أننػا 
بعػػػض ا نػػػواع فػػػي جػػػزء مػػػف إف عػػػدنا   ػػػوليا الناشػػػمة منيػػػا نجػػػد أف مػػػا يتوافػػػؽ منيػػػا مػػػع 

 العمميات يتكامؿ مع بقيتيا في الجزء انخر.
مػػػف خػػػالؿ اطالعيػػػػا التربػػػوي أف عممػػػاء التربيػػػة وعمػػػـ الػػػناس بػػػػاختالؼ وتػػػرى الباحثػػػة 

مشاربيـ توسعوا في تا يؿ أنواع التاكيػر، بػالرغـ مػف أف مكانػو بأنواعػو العقػؿ والمػوارد التػي 
لػػذي يسػػػعى إليػػو غالبػػػا ىػػػو الو ػػوؿ لعمػػػؽ الشػػػيء ح ػػمت منيػػػا واحػػدة" الحػػػواس" واليػػػدؼ ا

والتعػػرؼ عمػػى طبيعتػػو وعالقتػػو بمػػا حولػػو، لكػػف التا ػػيؿ عمػػى نحػػو تمػػؾ ا نػػواع وا شػػكاؿ 
وغيرىا ميـ جدا في عمميػات التػدريب عمػى التاكيػر بأنواعػو وتنميػة مياراتػو وأسػاليبو المختماػة 

   غير.

 أدوات التفكير: 

 لى أف لمتاكير ا دوات التالية:( إ31ـ، ص2011ويشير ا شقر )

ال ػػورة الذىنيػػة التػػي تتكػػوف مػػف خػػالؿ الخبػػرات الخا ػػة، وتمثػػؿ  ػػور ا شػػياء فػػي  .1
أذىاننػػا مػػف جميػػع الكيايػػات الحسػػية، وقػػد تكػػوف ال ػػورة الذىنيػػة وا ػػحة كػػأف يػػدرؾ 

 اإلنساف ا شياء في الواقع وأحيانا تكوف  عياة ومطموسة التاا يؿ. 
لمجموعة كبيرة مف خبراتنا السابقة في فكػرة واحػدة وفػي معنػى  المااىيـ وىي تمخيص .2

 واحد قامـ عمى التمييز والتعميـ والت نيؼ.
المغػػػة حيػػػث أف التاكيػػػر كػػػالـ بػػػاطف أو كػػػالـ ناسػػػي، أي تكمػػػـ ناسػػػؾ أثنػػػاء التاكيػػػر،  .3

 والمغة السامدة في مجتمع ما تؤثر عمى طريقة التاكير. 
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 التفكير: العالقة بيف التفكير وميارات 

( أنػػػػو   بػػػػد لنػػػػا مػػػػف التاريػػػػؽ بػػػػيف 30-29 ـ، ص ص2007أشػػػػار )عمػػػػوي وآخػػػػروف، 
مايػػومي التاكيػػر وميػػارات التاكيػػر حيػػث أف التاكيػػر عمميػػة كميػػة نقػػوـ عػػف طريقيػػا بمعالجػػة 
عقمية لممدخالت الحسية والمعمومات المسترجعة لتكوف ا فكار أو استد ليا أو الحكـ عمييػا، 

ميػة محػددة نمارسػيا ونسػتخدميا وىي عممية غير مايومة تماما، أمػا ميػارات التاكيػر فيػي عم
عػػف ق ػػػد فػػػي معالجػػة المعمومػػػات بعػػػد جمعيػػا وحاظيػػػا وتخزينيػػػا لمو ػػوؿ إلػػػى اسػػػتنتاجات 

 وو ع القرارات كميارة تحديد المشكمة. 

( أف التاكيػر يتكػوف مػف ميػارات متعػددة تسػيـ إجػادة 42ـ، ص2011ولقد ذكر جػرواف )
كيػػر يتطمػػب تكػػامال بػػيف ميػػارات معينػػة مػػف كػػؿ منيػػا فػػي فاعميػػة عمميػػة التاكيػػر، كمػػا أف التا

استراتيجية كمية في موقؼ معيف لتحديد ىدؼ ما والتاكير في مجممو أكبر بكثير مف حا ػؿ 
 جمع أو دمج مجموعة مف الميارات. 

( إلػػػى أف ميػػػارات التاكيػػػر تعمػػػؿ مجتمعػػػة فػػػي نظػػػاـ 32ـ، ص2011وأشػػػار من ػػػور )
خػرى، بحيػث تكػوف إحػدى الميػارات رميسػة فػي متكامؿ، ولكف يختمؼ ترتيبيا مف ميمػة إلػى أ

ميمة معينة وتكػوف فرعيػة فػي ميمػة أخػرى، ويػتـ تبػادؿ ا دوار مػع الميػارات ا خػرى حسػب 
اليػػدؼ مػػف عمميػػة التاكيػػر وبالتػػالي تتااعػػؿ ا نظمػػة الارعيػػة مػػع بع ػػيا بع ػػا ومػػع النظػػاـ 

 ودقيقة.  الرميس وا نظمة ا خرى لكي ي ؿ الارد إلى غايتو بطريقة منظمة

أف الميارات منيا ما ىو مكتسب ومنيا ما ىو موروث فبالتالي كػؿ فػرد  وتضيؼ الباحثة
 بمقدوره تنمية ىذه الميارات بوسامؿ متنوعة ومختماة عف باقي ا فراد.

أي ػػا أنػػو يمكػػف تنميػػة الػػوعي لػػدى الطػػالب، مػػف خػػالؿ اعتمػػاد المنػػاىج وتػػرى الباحثػػة 
المتعددة وأنماطو المتنوعة مثؿ التاكير الب ػري والػذي يعتمػد  المدرسية عمى التاكير ومياراتو

عمػػى حاسػػة الب ػػر بػػأدوات ب ػػرية مختماػػة كال ػػور وا شػػكاؿ والرمػػوز، وعػػدـ اعتمػػاد ىػػذه 
 المناىج عمى الحاظ وا ستظيار. 

 أنماط التفكير:

يواجػػػو الاػػػرد مشػػػكالت ومواقػػػؼ متعػػػددة، وبشػػػكؿ يػػػومي، وتعػػػدد ىػػػذه المواقػػػؼ والمشػػػكالت 
( بػأف أنمػاط التاكيػر 41- 38صص ـ، 1995قمية خا ة فيػرى عاانػة )اجة إلى قدرات عبح

 عبارة عف:
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 التاكير ا ستقرامي: وىو ا نتقاؿ مف الق ايا الجزمية إلى الق ايا الكمية. .1
التاكير ا ستد لي: وىو تاكير منطقي قياسي يعتمد عمى ا نتقاؿ مف الق ايا الكمية  .2

 الق ايا الجزمية. إلى
التاكير الربطي: وىو تاكير عالقي، يستخدمو الارد في معرفػة العالقػات الكامنػة بػيف  .3

 جزميات معطاة.
 التاكير التاح ي: وىو تاكير تجريبي لمموقؼ.  .4
 التاكير الناقد: وىو عممية تقويمية تحدد بمعايير متاؽ عمييا. .5
 التاكير الحدسي: وىو تاكير تخميني لمحؿ دوف معرفة السبب. .6
فػػػوؽ المعرفػػػي: وىػػػو يركػػػز عمػػػى المعرفػػػة التػػػي تػػػؤدي إلػػػى اكتسػػػاب ميػػػارات التاكيػػػر  .7

 ومعارؼ جديدة.
التاكيػػػػر الب ػػػػري: وىػػػػو مػػػػف النشػػػػاطات والميػػػػارات العقميػػػػة التػػػػي تسػػػػاعد الاػػػػرد فػػػػي  .8

دراكيػػػا وحاظيػػػا، ثػػػـ التعبيػػػر عنيػػػا  الح ػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات وتمثيميػػػا وتاسػػػيرىا وا 
 بأفكار جديدة ب ريا ولاظيا. 

( بأف التاكير إما فعاؿ، أو غير فعػاؿ، رغػـ 62-60 ص ـ، ص2003سعادة )فيما أشار 
 اختالؼ المواقؼ والمشكالت التي يتعرض ليا الارد:

 التاكير الاعاؿ: وىو ذلؾ النمط الذي   يتحقؽ إ   مف توفر شرطيف ميميف ىما: .1

  الشػػػػرط ا وؿ: اسػػػػتخداـ أف ػػػػؿ لممعمومػػػػات المتػػػػوفرة مػػػػف حيػػػػث دقتيػػػػا وكاايتيػػػػا
 قتيا بالموقؼ المطروح لمنقاش.وعال

  الشػػػرط الثػػػاني: إتبػػػاع منيجيػػػة عمميػػػة سػػػميمة فػػػي تنػػػاوؿ المعمومػػػات ومعالجتيػػػا
 وتاسيرىا ونقاشيا. 

التاكيػػر غيػػر الاعػػاؿ: وىػػو ذلػػؾ الػػنمط مػػف التاكيػػر الػػذي   يتبػػع منيجيػػة وا ػػحة أو  .2
غيػػر دقيقػػة ويقػػـو عمػػى مغالطػػات أو افترا ػػات باطمػػة متناق ػػة أو ادعػػاءات وحجػػج 

مت ػػمة بػػالموقؼ، أو إعطػػاء تعميمػػات أو أحكػػاـ متسػػرعة أو تػػرؾ ا مػػور لمحػػوادث 
 كي تعالجيا.

بأنو عندما نعتمد في الت نيؼ عمى نتػامج العمميػات العقميػة التػي يقػوـ بيػا  الباحثةوترى 
 ؼ التاكير إلى فعاؿ أو غير فعاؿ.الارد عندما يتعرض لموقؼ ما، سن ن



 
 

29 
 

 التفكير البصري:
 التفكير البصري:نشأة 

التاكير الب ري نشأ بنشأة اإلنساف، وىذا وا ح مف آيػات القػراف التػي تحػدثت عػف نشػأة 
اإلنساف، حيث خص نعمة السمع والب ر والاؤاد بالحديث بعد نعمة الخمؽ واإليجاد، لما ليػـ 

شيُئب  وهللا أخزجكم مه بطىن أمهبتكم ال تعهمىنمف أىمية بالغة عف بقية النعـ. قاؿ تعػالى "

ذٌ وقبل تعبنً "وهيى اني ]78انىحم :[وجعم نكم انسمع واألبصبر واألفئدة نعهكم تشكزون "

 .]78انمؤمىىن: ["فئدة قهُال مب تشكزونأوشأ نكم انسمع واألبصبر واأل

وىذه د لة وا حة عمى أف موارد المعرفة عند اإلنساف مح ورة في حواسو وعمى رأسيا 
المق ػود مػف الاػؤاد ىػؿ  النظر  ختالؼ العمماء في بيػاف المعنػىالسمع والب ر والاؤاد دوف 

 ـ القمب أـ ما بينيما.أىو العقؿ 

وينمو ويزيد بنمو عقمو وتكامؿ  اإلنسافوالتاكير الب ري يوجد بوجود حاسة الب ر لدى 
ووردىػا لعقمػو لحاظيػا وترجمتيػا، أمػا  وا شػكاؿخالياه، وتزيد فعاليتو كمما ح ؿ مف ال ور 

بػدوف ب ػر  اإلنسػاففي حاؿ فقداف الب ر فإف الواقع يختمؼ عف وجوده، فإما أف يكوف ولػد 
 فمو و ع يختمؼ عف الذي فقده في طاولتو أو شبابو أو كيولتو.

 مفيـو التفكير البصري:

ؼ فييػػػػا ( التاكيػػػػر الب ػػػػري بأنػػػػو " قػػػػدرة عقميػػػػة توظػػػػ40ـ، ص2013عرفػػػػت أبػػػػو داف )
ال ور وا شكاؿ والرسومات وتحميميا وتاسيرىا وتحويميا مف لغة ب رية إلػى لغػة مكتوبػة أو 

 منطوقة فيؤدي إلى الايـ المطموب عند الطمبة.

( التاكيػر الب ػري بأنػو " منظومػة مػف 177ـ، ص2012فيما يعرؼ العاػوف وال ػاحب )
ويػػؿ المغػة الب ػػرية المت ػمنة فػػي العمميػات تتػرجـ قػػدرة الاػرد عمػػى قػراءة الشػػكؿ الب ػري وتح

 ذلؾ الشكؿ إلى لغة لاظية مكتوبة أو منطوقة واستخالص النتامج والمعمومات منو ".

( بأنػػػػو "منظومػػػة مػػػف العمميػػػػات تتػػػرجـ قػػػػدرة 90ـ، ص2010) ةبينمػػػا يعرفػػػو عبػػػػد المػػػو 
المػػػػتعمـ فػػػػي الا ػػػػؿ الدراسػػػػي عمػػػػى قػػػػراءة الشػػػػكؿ الب ػػػػري، وتحويػػػػؿ المغػػػػة الب ػػػػرية التػػػػي 

مت ػػػػمنة فػػػػي ذلػػػػؾ الشػػػػكؿ إلػػػػى لغػػػػة مكتوبػػػػة واسػػػػتخالص المعمومػػػػات منػػػػو، وتشػػػػتمؿ ىػػػػذه ال
دراؾ الغمػوض  المنظومة عمى ميارات ىي: التعرؼ عمى الشكؿ، وو او، والتحميؿ والػربط وا 

 وتاسيره، وميارة استخالص المعنى". 
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تػي ( فيعرؼ التاكير الب ػري بأنػو "نػوع مػف أنػواع التاكيػر ال23ـ، ص2009أما حمادة )
تثيػػػر عقػػػػؿ التمميػػػػذ عػػػف طريػػػػؽ مثيػػػػرات ب ػػػػرية، إلدراؾ العالقػػػة بػػػػيف المعػػػػارؼ والمعمومػػػػات 
الريا ػػية وفيميػػا، وتمثيميػػا، وتنظيميػػا، ودمجيػػا فػػي بنيػػة المعرفػػة، أو لممواءمػػة بينيػػا وبػػيف 

 خبراتو السابقة وتحويميا إلى خبرة مكتسبة ذات معنى".

ي غالبػػػػا مػػػػا يػػػتالـز مػػػػع الن ػػػػؼ أف التاكيػػػػر الب ػػػر ) 128ـ، ص 2008ذكػػػر بػػػػدوي )و 
ا يمف مف المخ، ونموذج المتعمـ الب ري المكاني يستند إلى ا كتشافات الجديػدة فػي بحػوث 
المخ حوؿ الوظامؼ المختماة لن اي المخ، فالن ؼ ا يسر مثال يعتقػد أنػو معػالج معمومػات 

كػؿ، ويايػـ الحركػة تتابعي تحميمي ي ع الزمف في اعتباره، بينمػا ن ػؼ المػخ ا يمػف يػدرؾ ال
 في المكاف. 

مػا يػتـ فػي العقػؿ مػف تحميػؿ لمحتػوى شػكؿ  بأنػو إجراميػاً التاكيػر الب ػري  وتعرؼ الباحثة
 معيف تراه العيف أو يتخيمو الارد في ذىنو، والتعبير عف ىذا التحميؿ بمغة مايومة.

 ميارات التفكير البصري:

لقػػػد تعػػػددت ميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري وتغيػػػرت مػػػف دراسػػػة  خػػػرى حسػػػب طبيعػػػة المػػػادة 
ثػػػػالث ميػػػػارات رميسػػػػة  ) Mckim,1999,p6التعميميػػػػة مو ػػػػع الدراسػػػػة، ولقػػػػد ذكػػػػر مكػػػػيـ )

ويتاػػرع مػػف ىػػذه الميػػارات الثالثػػة الرميسػػة  ،والتخيػػؿ والرسػػـ اإلب ػػارلمتاكيػػر الب ػػري وىػػي 
( حيػث أف الميػارات الثالثػة  Grandin,2006جرانػديف )  وىػذا مػا أكػد عميػو ،ميارات فرعية

والميػارات الارعيػة تتغيػر تبعػا  نػواع العمػـو التػي تنتمػي  ،الرميسية ىي أ ؿ لجميع الميارات
فالميارات الب رية الارعية لعموـ الحاسب مػثال تختمػؼ عػف الميػارات الب ػرية الارعيػة  ،إلييا

 لمعموـ. 

( أف ميػػػػػػارات التاكيػػػػػر تعمػػػػػػؿ مجتمعػػػػػة )بنظػػػػػػاـ 32ـ، ص2011ولقػػػػػد ذكػػػػػػر من ػػػػػور )
متكامؿ(، ولكف يختمؼ ترتيبيا مف ميمة إلى أخرى، بحيػث تكػوف إحػدى الميػارات سػامدة فػي 
ميمػػة معينػػة وتكػػوف فرعيػػة فػػي ميمػػة أخػػرى ويػػتـ تبػػادؿ ا دوار مػػع الميػػارات ا خػػرى حسػػب 

 اليدؼ والغاية مف عممية التاكير.

د مػػف ا دبيػػات التربويػػة والدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت وبعػػد اطػػالع الباحثػػة عمػػى العديػػ
التاكيػػػػر الب ػػػػري،  حظػػػػت أف جميعيػػػػا اتاقػػػػت إلػػػػى حػػػػد مػػػػا فػػػػي عر ػػػػيا لميػػػػارات التاكيػػػػر 
الب ري، سواء في مػادة العمػـو العامػة، أو فػي غيرىػا مػف المػواد الدراسػية حيػث حػدد كػؿ مػف 

 كير الب ري فيما يمي:( ميارات التا26ـ، ص2010( ومشتيى )40ـ، ص2006ميدي )
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ميػػػػػارة التعػػػػػرؼ عمػػػػػى الشػػػػػكؿ وو ػػػػػاو: القػػػػػدرة عمػػػػػى تحديػػػػػد أبعػػػػػاد وطبيعػػػػػة الشػػػػػكؿ  .1
 المعروض.

ميػارة تحميػػؿ الشػكؿ: القػػدرة عمػى رؤيػػة العالقػػات فػي الشػػكؿ، وتحديػد خ ػػامص تمػػؾ  .2
 العالقات وت نيايا.

الشػكؿ ميارة ربط العالقات في الشكؿ: القدرة عمػى الػربط بػيف عنا ػر العالقػات فػي  .3
يجاد نقاط ا تااؽ وا ختالؼ بينيا.  وا 

ميػػارة إدراؾ وتاسػػير الغمػػوض: القػػدرة عمػػى تو ػػيح الاجػػوات فػػي العالقػػات والتقريػػب  .4
 بينيا.

ميارة استخالص المعاني: القػدرة عمػى اسػتنتاج معػاني جديػدة، والتو ػؿ إلػى ماػاىيـ  .5
الخطػػػوة فػػػي ومبػػادئ عمميػػػة مػػػف خػػػالؿ الشػػػكؿ المعػػػروض، مػػػع مراعػػػاة ت ػػػمف ىػػػذه 

 الخطوات السابقة. حيث يعتبرىا معظـ الباحثيف أنيا مح مة الخطوات السابقة.

 ـ، ص2010( والشػػػوبكي )44ـ، ص 2012وكػػػذلؾ اتاقػػػت دراسػػػة كػػػؿ مػػػف الكحمػػػوت )
 ( عمى أف ميارات التاكير الب ري ىي:37- 36ص

 ميػػػػػػارة القػػػػػػراءة الب ػػػػػػرية: القػػػػػػدرة عمػػػػػػى تحديػػػػػػد أبعػػػػػػاد وطبيعػػػػػػة الشػػػػػػكؿ أو ال ػػػػػػورة .1
 المعرو ة، وىي أدنى ميارات التاكير الب ري.

ميارة التمييز الب ري: تعني القدرة عمى التعرؼ إلى الشكؿ أو ال ورة وتمييزىا عف  .2
 ا شكاؿ أو ال ور ا خرى.

ميارة إدراؾ العالقػة المكانيػة: القػدرة عمػى رؤيػة عالقػة التػأثير والتػأثر مػف بػيف مواقػع  .3
 ل ورة المعرو ة.الظواىر المتمثمة في الشكؿ أو ا

ميػػارة تاسػػير المعمومػػات: القػػدرة عمػػى إي ػػاح مػػدلو ت الكممػػات والرمػػوز واإلشػػارات  .4
 وفي ا شكاؿ وتقريب العالقات بينيما.

ميارة تحميؿ المعمومات: تعني قدرة الارد في التركيز عمى التاا يؿ الدقيقة وا ىتماـ  .5
 بالبيانات الكمية والجزمية.

تعنػػػي القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخالص معػػػاني جديػػػدة والتو ػػػؿ إلػػػى ميػػػارة اسػػػتنتاج المعنػػػى:  .6
ماػػػاىيـ ومبػػػادئ عمميػػػة، مػػػف خػػػالؿ الشػػػكؿ أو ال ػػػورة أو الخريطػػػة المعرو ػػػة مػػػع 
مراعػػػاة ت ػػػمف ىػػػذه الخطػػػوة لمخطػػػوات السػػػابقة، إذ أنيػػػا مح ػػػمة لمخطػػػوات الخمسػػػة 

 السابقة.
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الب ػػػري كانػػػت أف مػػػا اقترحتػػػو الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف ميػػػارات التاكيػػػر  وتػػػرى الباحثػػػة
متسمسمة وتمثؿ مراحؿ التاكيػر الب ػري بػدء مػف وقػوع العػيف عمػى المثيػر الب ػري، ومػا يمػي 
ذلػػؾ مػػف التعػػرؼ عمػػى ىػػذا المثيػػر، وتمييػػزه، وتاسػػير م ػػمونو، وتحميػػؿ ىػػذا المثيػػر بالكامػػؿ 
ومعرفة ما فيو مف غموض، و و  إلنشاء وتكػويف وتمثيػؿ ال ػورة الب ػرية، وانتيػاء بالقػدرة 

ى التو ؿ إلى مااىيـ ومبادئ عممية مف خالؿ المثيػرات الب ػرية، كمػا أف ىػذه الميػارات عم
 مناسبة لمامة العمرية التي ق دتيا الباحثة في دراستيا.

وبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ عر ػػو مػػف ميػػارات التاكيػػر الب ػػري ومػػف منطمػػؽ الدراسػػة الحاليػػة 
(، وطػػافش ـ2010لشػػوبكي )(، واـ2012التػػي تتاػػؽ مػػع مػػا تو ػػؿ إليػػو كػػؿ مػػف الكحمػػوت )

 ،(ـ2010وجبػػػػػػر ) ،(ـ2010) وعبػػػػػػد المػػػػػػو  ،(ـ2012والعاػػػػػػوف وال ػػػػػػاحب )  ،(ـ2011)
( مػػف تعرياػػات وت ػػنياات لمايػػـو ميػػارات التاكيػػر الب ػػري وذلػػؾ  ف مػػا ـ2006وميػػدي )

تو ػمت إليػو مػػف ميػارات لمتاكيػر الب ػػري كانػت متسمسػػمة ومناسػبة لممنيػاج  نػػو عنػدما تقػػع 
ا شياء وا شكاؿ تتعرؼ عميو مرورا بالتحميؿ وربط ىذا الشكؿ با شػكاؿ ا خػرى  العيف عمى

ثػػػػـ إدراؾ الغمػػػػوض وانتيػػػػاء بالو ػػػػوؿ إلػػػػى اسػػػػتخالص المعػػػػاني والتو ػػػػؿ لمنتػػػػامج العمميػػػػة 
 المناسبة وىذه الميارات مناسبة لما تقـو بو الباحثة مف دراسة في مبحث العمـو والحياة.

لتاكير الب ري إجراميا: بأنيا قدرة الطالبػات عمػى تمييػز ال ػور ميارات ا وتعرؼ الباحثة
والرسػػػػومات وا شػػػػػكاؿ التو ػػػػيحية المت ػػػػػمنة بوحػػػػدة الحالػػػػػة الجويػػػػة والمجموعػػػػػة الشمسػػػػػية 
وتحميميا وتاسيرىا واستنتاج النتامج، والتعبير عنيا بمغة وا حة وتقاس بالدرجػة التػي تح ػؿ 

 الب ري. عمييا الطالبة باختبار ميارات التاكير

وتسػػتيدؼ الدراسػػة الحاليػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي وحػػدة الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة 
الشمسػػػية مػػػف مقػػػرر العمػػػـو والحيػػػاة لطمبػػػة ال ػػػؼ الرابػػػع ا ساسػػػي، واتااقػػػا مػػػع قػػػدرات الامػػػة 
المستيدفة، وطبيعة المحتوى، وطريقة التدريس المستخدمة وىي استراتيجية المااىيـ الكرتونية 

 اكتات بأربع ميارات لمتاكير الب ري، وقامت بتعريايا إجراميا كالتالي:الباحثة ف فإ

ميارة التمييز الب ري: قدرة الطالبة عمى التعرؼ عمى الشػكؿ الب ػري المعػروض  .1
 أماميا، وتمييزه عف غيره مف ا شكاؿ ا خرى، وذلؾ باستدعاء خبراتيا السابقة. 

عمى رؤية العالقات في الشكؿ الب ري، وتحديػد ميارة تحميؿ الشكؿ: قدرة الطالبة  .2
 خ امص تمؾ العالقات والعمؿ عمى ت نيايا.
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ميػػػارة اسػػػتخالص المعػػػاني )اسػػػتنتاج المعػػػاني(: قػػػدرة الطالبػػػة عمػػػى التو ػػػؿ إلػػػى  .3
الماػػػػاىيـ والمبػػػػادئ مػػػػف خػػػػالؿ الشػػػػكؿ الب ػػػػري المعػػػػروض، ومعرفػػػػة مػػػػا يق ػػػػده 

 لذي يحممو.الشكؿ، واستنتاج معنى وم موف الشكؿ واليدؼ ا
ميػػػارة تاسػػػير المعمومػػػات الب ػػػرية: قػػػدرة الطالبػػػة عمػػػى إي ػػػاح مػػػدلو ت الكممػػػات  .4

 والرموز واإلشارات في ا شكاؿ الب رية وتقريب العالقات بينيما.

 طرؽ التفكير البصري 

( طػػرؽ التاكيػػر الب ػػري مػػف عػػدة اتجاىػػات، وىػػي 26ـ، ص2006أو ػػح ميػػدي )
التاكيػػػػر بواسػػػػطة رؤيػػػػة ا جسػػػػاـ مػػػػف حولنػػػػا، التاكيػػػػر بالتخيػػػػؿ خػػػػالؿ قػػػػراءة كتػػػػاب، 

 والتاكير بالكتابة أو بالرسـ. 
إلى تمؾ الطرامؽ التاكير بالتخيؿ مف خالؿ ا ستماع إلى ق ة أو لعب  الباحثةوت يؼ 

يمـ يتعمػػؽ بالخيػػاؿ، وتالحػػظ أنػػو توجػػد عالقػػة تكامميػػة بػػيف طرامػػؽ التاكيػػر دور أو مشػػاىدة فػػ
الػػثالث فحػػيف يريػػد الشػػخص التعبيػػر عػػف الشػػكؿ الب ػػري   بػػد لػػو أف ينتقػػؿ مػػف واحػػدة مػػف 

 طرؽ التاكير إلى أخرى.

 مكونات التفكير البصري: 

ارات ( أف التاكيػػر الب ػػري يعتبػػر مػػف ا نشػػطة والميػػ45ـ، ص2012وتػػرى الكحمػػوت )
العقميػػػة التػػػي تمعػػػب دورا كبيػػػرا فػػػي مسػػػاعدة المػػػتعمـ فػػػي الح ػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات وتمثيميػػػا 
وتاسػػػيرىا واسػػػتيعابيا وحاظيػػػا، ومػػػف ثػػػـ التعبيػػػر عنيػػػا وعػػػف أفكػػػاره الخا ػػػة ب ػػػورة ب ػػػرية 
ولاظية، وليذا فإف التاكير الب ري يحدث بشكؿ تاـ عندما تندمج الرؤية والتخيػؿ والرسػـ فػي 

ولتو يح العالقة بينيما نأخذ مطابقة كؿ  نايف عمى حدة يمكف تو ػيحيا فػي  تااعؿ نشط
 ( انتي:2.3شكؿ )
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 (: تصورات الطمبة عف خريطة طقس فمسطيف.2.3)شكؿ 

مف خالؿ الشكؿ السابؽ أنو عندما تتطابؽ الرؤية مػع الرسػـط فإنيػا تسػاعد  وترى الباحثة
عمى تيسير وتسػييؿ عمميػة الرسػـ بينمػا يػؤدي الرسػـ إلػى تقويػة عمميػة الرؤيػة وتنشػيطيا، أمػا 
عند تطابؽ الرسـ مع التخيؿط فإف الرسـ يثير التخيؿ ويعبر عنو أما التخيػؿ فيػوفر قػوة دافعػة 

لتخيؿ مع الرؤيةط فإف التخيؿ ينقي الرؤية ويوجييا، في حػيف أف الرؤيػة لمرسـ، وعند تطابؽ ا
 توفر المادة ا ولية لمتخيؿ. 

 عمميات التفكير البصري:

( إلػػػػى أف التاكيػػػػر الب ػػػػري يعتمػػػػد عمػػػػى 542ـ، ص2001أشػػػػار أحمػػػػد وعبػػػػد الكػػػػريـ )
 عمميتيف ىما: 

وفيميا وتوجو الارد لما حولو باستخداـ حاسة الب ر لتعريؼ وتحديد مكاف ا شياء  اإلبصار:
 في العالـ المحيط.

عػػػادة اسػػػتخداـ الخبػػػرات  التخيػػػؿ: وىػػػي عمميػػػة تكػػػويف ال ػػػور الجديػػػدة عػػػف طريػػػؽ تػػػدوير وا 
 الما ية والتخيالت العقمية وذلؾ في غياب المثيرات الب رية وحاظيا في عيف العقؿ.

ت العقميػة التػي يسػتخدـ فييػا أف اإلب ار والتخيؿ ىما المحور ا ساسي لمعمميا وترى الباحثة
 المخ ميارات خا ة تتعمؽ بالخبرات الموجودة لدى الارد مسبقا.

 أساليب تنمية التفكير البصري:

( أف ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػف ا سػػػاليب المختماػػػة التػػػي 35-33ص ـ، ص2004وذكػػػر محمػػػد )
 تيػػدؼ إلػػى تنميػػة التاكيػػر الب ػػري، وجميعيػػا تعتمػػد عمػػى ممارسػػة المػػتعمـ لػػبعض ا نشػػطة

 التعميمية مثؿ:
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 أنشطة في الورؽ، وأنشطة المكعب، وأنشطة أعواد الثقاب، وأنشطة الرسـو البيانية.

 ( أنو يمكف تنمية التاكير مف خالؿ:84ـ، ص2006كما يرى إبراىيـ )

ا نشػػػطة الب ػػػرية التػػػي يمارسػػػيا الطػػػالب مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب عمػػػى كيايػػػة ت ػػػميـ  .1
جػػػػراءشػػػػبكات ب ػػػػرية، والػػػػتمكف مػػػػف قراءتيػػػػا،  ميػػػػارة ا ت ػػػػاؿ الب ػػػػري المتعمقػػػػة  وا 

 بالمعمومات الم منة بيا وا ستجابة لما قرأوه بطريقة تحميمية.
استخداـ ا نشطة المحوسبة والانية في تنمية التاكير الب ري، مف خالؿ اإلمكانيػات  .2

، التػي تظيػر بعػض الخػرامط الب ػرية التػي تعبػر عػف الكثيػر مػف  المتاحة فػي الرسػـو
متعمقػػػػػة بمايػػػػػـو مػػػػػا، وعمػػػػػى المتعممػػػػػيف فيػػػػػـ ىػػػػػذه الخريطػػػػػة، وا سػػػػػتعانة المعػػػػػاني ال

 بمعموماتيا في ت حيح المعمومات لدييـ، واكتشاؼ معمومات جديدة.
 كيؼ نتعرؼ عمى الطفؿ الذي يمتمؾ القدرة عمى التفكير البصري؟

إلػػػى عػػػدد مػػػف العالمػػػات والسػػػموكيات التػػػي يمكػػػف  ( (Sword, 2005,p.7أشػػػار 
 ا طااؿ والتي تدؿ عمى تمتعيـ بالقدرة عمى التاكير الب ري والتي منيا : مالحظتيا عمى

أف يممػػؾ الطاػػؿ القػػدرة عمػػى التخيػػؿ والتاكيػػر ب ػػريا فػػي ا شػػياء، فػػنالحظ أف مػػف   .1
السػػػػيؿ عميػػػػو تخيػػػػؿ ناسػػػػو فػػػػي مكػػػػاف معػػػػيف، مثػػػػؿ الا ػػػػاء وي ػػػػؼ الرحمػػػػة بػػػػأدؽ 

 التاا يؿ.
يػة، مثػؿ: مشػاىدة ا فػالـ والشػرامح، فيػي أف يستمتع الطاػؿ بػالانوف الب ػرية والتعبير  .2

 الوسيمة ا ىـ بالنسبة لو لتذكر المعمومات المعرو ة.
أف يحػػػػػب الطاػػػػػؿ اسػػػػػتخداـ الكػػػػػاميرا ويسػػػػػتمتع با نشػػػػػطة الانيػػػػػة كالرسػػػػػـ والنحػػػػػت   .3

 والتشكيؿ.
 أف يا ؿ الطاؿ الكتب والمجالت التي تكثر فييا الرسـو وا شكاؿ وال ور.  .4
 مط وا شكاؿ والرسوـ بشكؿ أسيؿ مف النص المغوي.أف يقرأ الطاؿ الخرا .5
أف ييتـ الطاؿ با ناقػة واختيػار ألػواف مالبسػو ويعمػؽ عمػى مالبػس انخػريف، ويمكنػو  .6

 تنسيؽ ألواف مالبسو وأثاث غرفتو.

 مميزات التفكير البصري:

أكثر عمميات التاكير أىمية تأتي مباشرة مف إدراكنػا الب ػري لمعػالـ مػف حولنػا حيػث يعػد 
الب ر الجياز الحسي ا وؿ لمعمميات المعرفية بذلؾ يقمؿ مػف دور المغػة الماظيػة فػي التاكيػر 

(، وبػػػػػػدر 28ـ، ص2011(، وعمػػػػػػار والقبػػػػػػاني )17ـ، ص2006الاعػػػػػػاؿ، ويرجػػػػػػع ميػػػػػػدي )
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(، مميػػػػزات 47ـ، ص2012(، والكحمػػػػوت )22ـ، ص2012(، و ػػػػالح )47ـ، ص2012)
 التاكير الب ري في العممية التعميمية إلى تحقيقيا لماوامد انتية:

 تنمية ميارات المغة الب رية لمتالميذ. .1
تنمية القدرة عمى فيـ الرسامؿ الب رية المحيطة بأفراد العممية التعميمية مف كؿ جيػة  .2

 نتيجة التقدـ العممي والتكنولوجي.
مية القدرة عمى حؿ المشكالت مف خالؿ اختيار وتحديد المااىيـ الب ػرية وىػذا مػا تن .3

 أطمؽ عميو ذكاء اإلدراؾ.
مساعدة التالميذ عمى فيـ وتنظيـ وتركيب المعمومات في المواد الدراسية ومساعدتيـ  .4

نتاجعمى تنمية القدرة عمى ا بتكار   ا فكار الجديدة. وا 
  ري والقدرة الب رية.تنمية القدرة عمى الت ور الب .5
جػػػػػذب التالميػػػػػذ نحػػػػػو مو ػػػػػوعات الدراسػػػػػة التػػػػػي تت ػػػػػمف أشػػػػػكا  ب ػػػػػرية بجانػػػػػب  .6

 الن وص الماظية.
اإلسػػياـ بطريقػػة غيػػر مباشػػرة فػػي تكػػويف اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػو القػػراءة ب ػػاة عامػػة  .7

 والن وص المزودة با شكاؿ الب رية ب اة خا ة.
 .جعؿ تعمـ التالميذ يتسـ بالحيوية والنشاط .8
 المساعدة عمى فيـ المااىيـ المجردة والعمميات المرتبطة بيا. .9

التغمػػػب عمػػػى بعػػػض المشػػػكالت التػػػي ي ػػػعب دراسػػػتيا وبخا ػػػة المو ػػػوعات التػػػي  .10
 تحتاج إلى قدرات مكانية.

 ربط ا شياء والمعمومات ب ور وأشكاؿ ورموز ب رية مما يسيؿ استيعابيا وفيميا. .11
 تالميذ.تسيؿ استدعاء المعمومات مف ذاكرة ال .12

أف مميػػزات التاكيػػر الب ػػري كثيػػرة ممػػا يجعػػؿ التربػػوييف ييتمػػوف بػػو  نػػو  وتػػرى الباحثػػة
ينمي قدرة التالميذ عمى قػراءة ال ػور وا شػكاؿ المرميػة بشػكؿ عممػي، ويسػاعد عمػى تو ػيح 

 يجػابيتيـا  و المااىيـ المراد تعميميا وتقريبيا مف فكػر الطػالب ويزيػد مػف فاعميػة الطػالب لمػتعمـ 
 لمتعمـ.

 معيقات التفكير البصري:

( بأنػػػو عمػػػى الػػػرغـ مػػػف المميػػػزات الكثيػػػرة السػػػابقة، إ  أف 29ـ، ص2009يػػػرى شػػػعث )
 ىناؾ نقاطا قد   ت ب في كاة التاكير الب ري منيا أنو:
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 .ي مح مع ا شخاص فاقدي الب ر   
 .يعمؿ عمى تعويد المخ البحث عف الشكؿ الب ري وعدـ التاكير بشكؿ تجريدي 
  ف بمغػػت، ولكػػف عنػػد تكػػوف  ػػورة خطػػأ فػػي الػػذىف،   يمكػػف اسػػتبداليا بػػأي ألاػػاظ وا 

حتػػػى تػػػأتي  ػػػورة  ػػػحيحة تحػػػؿ محميػػػا وعنػػػد ا ستح ػػػار سػػػتبرز كمتػػػا ال ػػػورتيف 
 ليرجح بينيما.

أنو يتوجب عمػى المعممػيف التنػوع فػي اسػتخداـ المثيػرات الب ػرية واسػتخداـ  وترى الباحثة
 الموقؼ التعميمي المناسب.المثير الب ري المناسب في 

 التفكير البصري والتخيؿ البصري:

( أف التاكيػػػػػر الب ػػػػػري يعتمػػػػػد بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر عمػػػػػى 39ـ، ص2010ذكػػػػػرت الشػػػػػوبكي )
ا شػػػكاؿ والرسػػػومات وال ػػػور المعرو ػػػة فػػػي الموقػػػؼ والعالقػػػات الحقيقيػػػة المت ػػػمنة فييػػػا، 

وؿ أف يجػػػػد معنػػػػى حيػػػػث تقػػػػع تمػػػػؾ ا شػػػػكاؿ والرسػػػػومات وال ػػػػور بػػػػيف يػػػػدي المػػػػتعمـ ويحػػػػا
 لمم اميف التي أمامو.

( أف التخيؿ الب ري يأتي كخطوة سابقة حتى يحػدث 13ـ، ص2001بينما ذكر عاانة )
التاكير الب ري، ويعد نػوع مػف الت ػور لمموقػؼ، وو ػع افترا ػات لسػد الاجػوات والػتخمص 

مػف نظريػات مف الغموض المحيط بالموقؼ، حيػث يسػتخدـ بػو المػتعمـ إمكاناتػو المتػوفرة لديػو 
وقػػوانيف وماػػاىيـ ريا ػػية لتحقيػػؽ أىػػداؼ الموقػػؼ أو الػػتخمص مػػف الغمػػوض أو حػػؿ المسػػألة 

 المعرو ة. 
أنو  بد مف توفر القدرة عمى التعامؿ مع الوسامؿ الب ػرية والتػي تقػود إلػى  وترى الباحثة

 تخيؿ ب ري لمموقؼ التعميمي لتحدث عممية التاكير الب ري.

 اج المدرسي:التفكير البصري والمني

( أف ىناؾ الكثير مف العمماء والانانيف قػاموا بإنتػاج 44ـ، ص2003يشير عبيد وعاانة )
أعظػػـ أعمػػاليـ ا بتكاريػػة مػػف خػػالؿ التاكيػػر الب ػػػري، ويعتبػػر ىػػذا دلػػيال عمػػى قػػوة التاكيػػػر 
الب ػػري، فػػػالتاكير الب ػػػري ذو فعاليػػػة كبيػػػرة فػػػي مجػػػا ت مثػػػؿ الايزيػػػاء والريا ػػػيات، إذ أف 

والرسػػػومات ب ػػػورة مكثاػػػة  ػػػمف المقػػػررات الدراسػػػية تيسػػػر عمػػػى  وا شػػػكاؿالنمػػػاذج  عػػػرض
نجازاتيـالمتعمميف الايـ، وبالتالي يحسف أداىـ   في تمؾ المقررات. وا 
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أف ت مف الكتاب المدرسي عمػى أشػكاؿ ورسػـو تو ػيحية و ػور تعميميػة  وترى الباحثة
 تنمية مياراتيـ في التاكير الب ري. إلىىادفة يعمؿ عمى تقريب المايـو لمطالب ويؤدي 

 الفروؽ الفردية بيف المتعمميف في القدرة عمى التفكير البصري:

ـ( إلى أف اهلل سبحانو وتعالي قد خمؽ النػاس وفػييـ اخػتالؼ فػي 2013وأشار أبو زايدة )
مػف  أشػكاليـ وألػوانيـ، وكػذلؾ فػي إمكانيػاتيـ العقميػة وقػدراتيـ عمػى التاكيػر، ولقػد أثبتػت كثيػر

البحوث والدراسات في مجاؿ التعمػيـ تاػاوت ا شػخاص فػي تمػؾ القػدرات بمػا فييػا القػدرة عمػى 
 التاكير الب ري. 

( أنػػػو لػػػـ تكػػػف الاكػػػرة بػػػأف النػػػاس يختماػػػوف فػػػي أنمػػػاط Grandin,2006وذكػػػر جرانػػػديف )
التاكيػػػر الب ػػػري الجديػػػدة، فقػػػد كتػػػب )فرانيسػػػس جػػػالتوف( بأنػػػو "فػػػي حػػػيف أف بعػػػض النػػػاس 

نمػػػػا بػػػػالرموز يقومػػػػو  ف بروايػػػػة ال ػػػػور الذىنيػػػػة بشػػػػكؿ حػػػػي ل خػػػػريف لػػػػيس فقػػػػط بال ػػػػور وا 
واإلشػػارات، ىنػػاؾ بعػػض ا شػػخاص المتػػدنيف فػػي التخيػػؿ الب ػػري يتػػذكروف وجبػػات اإلفطػػار 

 دوف القدرة عمى تخيؿ ىذه الوجبات كما كانت عميو". 

 استراتيجيات التدريس المرتبطة بالتفكير البصري: 

ت التدريس المرتبطة بالتاكير الب ري فمنيا ما ىو معتمد عمى التاكير تعددت استراتيجيا
و مياراتيػػػػا، وىػػػػذه أتبػػػػر التاكيػػػػر الب ػػػػري أحػػػػد خطواتيػػػػا الب ػػػػري بشػػػػكؿ تػػػػاـ، ومنيػػػػا مػػػػا يع

 ا ستراتيجيات ىي:
 ستراتيجية شبكات التفكير البصري:ا .1

أف  Longo, Anderson and wicht,2002,p3)ذكػػر لونجػػو وأندرسػػوف وتشػػت )
اسػػػتراتيجية شػػػبكات التاكيػػػر الب ػػػري ىػػػي احػػػدى ا سػػػتراتيجيات المعرفيػػػة التػػػي تػػػدعـ تعمػػػـ 

( وتقوـ ىذه ـ1997-ـ1991الطالب، ولقد طور )أندرسوف(  ىذه ا ستراتيجية في ا عواـ )
ا سػػػػتراتيجية عمػػػػى تنظػػػػيـ معػػػػارؼ الطمبػػػػة بواسػػػػطة إنشػػػػاء رسػػػػومات بػػػػا بيض وا سػػػػود، أو 

 عمى الورؽ باستخداـ العنا ر الم ورة وتو يح العالقات بينيا. مخططات شبكية ممونة

 استراتيجية التفكير البصري: .2

( يػػري أف اسػػتراتيجيات التاكيػػر ـ2007( أف الاػػرا )21ص ،ـ2010ذكػػر أبػػو م ػػطاى )
وتحتػػػػوي ىػػػػذه  ،الب ػػػػري تػػػػـ تطويرىػػػػا فػػػػي الو يػػػػات المتحػػػػدة بػػػػدءا مػػػػف منت ػػػػؼ السػػػػبعينات

 ،ا سػػػتراتيجيات عمػػػى مجموعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات المنظمػػػة  التػػػي تحػػػدد دورا لكػػػؿ مػػػف المعمػػػـ
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بمػػػا يزيػػػد   ،بيػػػدؼ تطػػػوير ميػػػارات ا ت ػػػاؿ وميػػػارات التاكيػػػر اإلبػػػداعي المنطقػػػي ،والمػػػتعمـ
فػالتاكير الب ػري يتكػوف  ،واخػتالؼ انراء ،المتعمميف ثقة عنػد التعامػؿ مػع التعقيػد، الغمػوض

 ،والتاكيػر بالت ػور ،والتاكيػر بالرؤيػة ،ثالث استراتيجيات متداخمة ىػي التاكيػر بالت ػميـمف 
 فاستراتيجية التاكير الب ري تت مف استراتيجيات تعميمية لممعمـ والمتعمـ أساسا.

 استراتيجية التفكير التوليدي البصري: .3

( بأنيا استراتيجية ترتكز عمى قياـ المتعمـ بتحديد 37ـ، ص2008لقد عرفتيا المنير )   
المعمومػػات وا فكػػار الممثمػػة ب ػػريا، وو ػػع البػػدامؿ التػػي تتعمػػؽ بالمعمومػػات أو ا فكػػار 

نتاجذات  مة بالمعمومات السابؽ تحديدىا،  أكبر مػف البػدامؿ المتنوعػة الممثمػة ب ػريا  وا 
 ت أو مواقؼ مثيرة ناتجة عف متغيرات ب رية جديدة.فيما يتعمؽ بمشكال

 استراتيجية مخططات المفاىيـ: .4

( تعريؼ )عاانػة( لمخططػات الماػاىيـ بأنيػا "خػرامط تشػتمؿ 12، صـ2004مطر )أورد 
عمػػػى مجموعػػػة مػػػف الماػػػاىيـ المنظمػػػة بشػػػكؿ ىرمػػػي، وذلػػػؾ فػػػي  ػػػوء عالقػػػات أفقيػػػة تػػػربط 

عموميػػة وعالقػػات رأسػػية تبػػدأ مػػف المايػػـو الرميسػػي الماػػاىيـ الارعيػػة فػػي ناػػس المسػػتوى مػػف ال
إلي المااىيـ ا قؿ عمومية، بحيث يتـ ربط المااىيـ الارعية في ا تجاه ا فقي أو في ا تجاه 
الرأسي بأسيـ يكتب عمييا كممات ربػط معينػة تعطػي تغييػرات ذات معنػي بػيف الماػاىيـ ثناميػة 

 التكويف.

 (:Vالشكؿ ) استراتيجية .5

 ا حػػػػداثبأنيػػػػا بنػػػػاء تخطيطػػػػي يو ػػػػح العالقػػػػة بػػػػيف  (Vee) خريطػػػػة الشػػػػكؿوتعػػػػرؼ  
والعنا ر المااىيمية واإلجرامية التي تؤدي إلى فيـ التناسقات في ا حداث وا شياء  وا شياء

 ـ.1977( عاـ v( خريطة الشكؿ )Gowinلارع مف فروع المعرفة، وابتكر العالـ جويف )
( ىػػػػػي بنػػػػػاء بالوسػػػػػامؿ vف خريطػػػػػة الشػػػػػكؿ )أ( 28ـ، ص2008ولقػػػػػد ذكػػػػػر العيسػػػػػوي )

الب ػػػػػرية يػػػػػربط النػػػػػواحي اإلجراميػػػػػة  ي نشػػػػػاط مثػػػػػؿ العمػػػػػؿ المعممػػػػػي بػػػػػالنواحي المااىيميػػػػػة 
 المت منة فيو، وبيذا يكتسب الجانب العممي معنى عندما يرتبط بالبنية المعرفية السابقة.
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 أدوات التفكير البصري:

ـ، 2006(، وميػػدى )180-179ص ـ، ص2012ويشػػير كػػؿ مػػف العاػػوف وال ػػاحب )
( إلى أنو يمكف تمثيؿ الشكؿ الب ري بثالث (Wileman,1993( وواليماف 28-27ص ص

 أدوات وتندرج تحت كؿ أداة عدة أدوات فرعية لتخدـ ىذه ا داة:

ال ور: وىي الطريؽ ا كثػر دقػة فػي ا ت ػاؿ ولكنيػا فػي أغمػب ا حيػاف ىػي النػوع  -1
  عوبة في الح وؿ عمييا. الغالي والم يع لموقت وا كثر 

الرمػػوز: مثمػػث بالكممػػات فقػػط وتعػػد ا كثػػر شػػيوعا واسػػتعما  فػػي ا ت ػػاؿ رغػػـ أنيػػا  -2
 تكوف أكثر تجريدا.

الرسػػـو التخطيطيػػة: ويسػػتخدميا الانػػاف التخطيطػػي لت ػػور ا فكػػار والحػػؿ المثػػالي، - أ
 وتشمؿ:

رسوـ متعمقػة بال ػور )رسػوـ  ػورية(: وتكػوف ذات اعترا ػات سػيمة التمييػز لجسػـ - ب
أو فكػػرة مػػا، واسػػتعماؿ ىػػذه ا شػػياء ك ػػور ظميػػة يكتػػب عمييػػا لمحػػة تا ػػيمية عػػف 

 الجسـ باستخداـ ق ا ات مطبوعة أو بالحاسوب.
رسػػػـو متعمقػػػة بػػػالمايـو )خػػػرامط مااىيميػػػة(: تزيػػػؿ ناػػػس قػػػدر التا ػػػيؿ والتحديػػػد فػػػي - ت

 مب ا حياف لجسـ ما سيؿ التمييز.أغ
رسوـ اعتباطية )عشػوامية(: وىػي رمػوز مجػردة حممػت فػي خيػاؿ مػدرب كطريػؽ تػرى - ث

مػػف العالقػػات بػػيف ا فكػػار، وتسػػػمي المخططػػات ا عتباطيػػة بال ػػور الماظيػػة التػػػي 
تمخػػػص ا فكػػػار الرميسػػػة لاقػػػرة مػػػا، وتت ػػػمف أشػػػكاؿ ىندسػػػية ومخططػػػات انسػػػيابية 

 وخرامط شبكية.
 شكؿ انتي يو ح أدوات التاكير الب ري:وال- ج

 

 

 

 

 
 (: أدوات التفكير البصري2.4) شكؿ
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أف الشكؿ الب ري ىي أداة أخرى يمكػف إ ػافتيا  دوات التاكيػر الب ػري  وترى الباحثة
( بأنػػو " ػػورة تخطيطيػػة 180 ـ، ص2012والشػػكؿ الب ػػري كمػػا يػػذكر العاػػوف وال ػػاحب )

مكونة مف المااىيـ وا فكار الرميسة المشتقة مػف العبػارات والماػاىيـ ا كثػر أىميػة فػي الكتػب 
أو الحػػوارات وتعطػػى أفكػػار ثمينػػة إلػػى مسػػتوى أىميػػة المحتػػوى". فالشػػكؿ الب ػػري يمكػػف أف 

ورسػومات يستعمؿ تشكيمة مػف الرسػومات ) ػور، ق ا ػات، أشػكاؿ ىندسػية، ألػوف، أعػداد 
 تخطيطية وخطوط وأي تقنية رمزية لتمثيؿ المايـو أو الاكرة(.

 أىمية استخداـ التفكير البصري:

 ( أف التاكير الب ري يعمؿ عمى: 37ص ـ،2004تذكر محمد )

 زيادة قدرة الطالب عمى ا ت اؿ بانخريف. .1
لمتقػدـ فيـ المثيرات الب ػرية المحيطػة بالطالػب والتػي تػزداد يومػا بعػد يػـو نتيجػة  .2

عمػػى شاشػػات الكمبيػػوتر والتمازيػػوف وبالتػػالي  رالعممػػي والتكنولػػوجي مثػػؿ مػػا يظيػػ
 تزداد  متو بالبيمة المحيطة بو.

زيادة القػدرة العقميػة لمطالػب حيػث أف التاكيػر الب ػري م ػدر جيػد ياػتح الطريػؽ  .3
 لممارسة ا نواع المختماة مف التاكير مثؿ التاكير الناقد والتاكير ا بتكاري.

 زيد مف ثقة المتعمـ بناسو.ت .4
 يساعد في فيـ عدد مف المواد المختماة مثؿ الايزياء. .5

التنػػوع فػػي اسػػتخداـ المثيػػرات الب ػػرية واسػػتخداـ المثيػػر  أف عمػػى المعممػػيف وتػػرى الباحثػػة
المناسب في الموقؼ التعميمي وكذلؾ القدرة عمى التعامؿ مع الوسامؿ الب رية التي تقود الػى 
تخيػػػؿ مناسػػػب والرسػػػومات الموجػػػودة فػػػي الكتػػػاب المدرسػػػي التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تقريػػػب المايػػػـو 

 وتػػػـ المػػػواد مختمػػػؼ فػػػي البػػػاحثيف مػػػاـاىت عمػػػى حػػػازت الب ػػػري التاكيػػػر ميػػػارات أفوكػػػذلؾ 
 القػدر تنػؿ لػـ الكرتونيػة الماػاىيـ اسػتراتيجية ولكػف ا سػتراتيجيات مػف العديػد باستخداـ تنميتيا
 ىػذه دراسػة إلػى قناعػة عػف الباحثػة دفػع مػا وىػذا العمػوـ مػادة في خا ة الدراسات مف الكافي
 البحثية. المشكمة



 

 الفصؿ الثالث
  الدراسات السابقة
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 الفصؿ الثالث 

 الدراسات السابقة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ توظيؼ استراتيجية المااىيـ الكرتونيػة فػي تنميػة   
لػذلؾ ، العمػـو والحيػاةا ساسػي فػي مػادة ميارات التاكير الب ػري لػدى طالبػات ال ػؼ الرابػع 

قامت الباحثة بػا طالع عمػى مجموعػة مػف الدراسػات السػابقة لالسػتاادة منيػا فػي آليػة البحػث 
 و نات ىذه الدراسات في محوريف: 

 تناولت استراتيجية المااىيـ الكرتونية. التي دراسات: الالمحور األوؿ 
 :الب ري. تناولت تنمية ميارات التاكير التي دراساتال المحور الثاني 

 : دراسات تناولت استراتيجية المفاىيـ الكرتونية:المحور األوؿ

 (:Efil and Oskay,2016دراسة إفيؿ وأوسكي ). 1

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفػة أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة المسػاندة فػي   
النشػاطات التعميميػػة عمػػى التح ػػيؿ الدراسػػي فػػي مػادة الكيميػػاء لػػدى طالبػػات ال ػػؼ الحػػادي 
عشػػػر فػػػي تركيػػػا حيػػػث اسػػػتخدـ الباحثػػػاف فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي واشػػػتممت عينػػػة 

ة مػػػف طالبػػات ال ػػػؼ الحػػػادي عشػػر مػػػف مدرسػػػة أمسػػية الثانويػػػة لمعمػػػـو ( طالبػػػ88الدراسػػة )
ا جتماعية في تركيا وتمثمت أداة الدراسة في ا ختبار التشخي ي وأشارت نتامج الدراسة إلى 
وجػود فػروؽ ذات د لػة إح ػامية بػيف متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة ومتوسػػط 

 ختبار البعدي لمتح يؿ في مػادة الكيميػاء ل ػالح درجات طالبات المجموعة ال ابطة في ا
 المجموعة التجريبية.

 ـ(:2015دراسة الكبيسي ). 2

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة عمػى التح ػيؿ 
والتاكير الب ري في مػادة الجغرافيػا لػدى طػالب ال ػؼ ا وؿ المتوسػط فػي محافظػة ا نبػار 

اء القػػامـ( بػػالعراؽ، حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي واشػػتممت )ق ػػ
( طالبػػا مػػف طػػالب مدرسػػة ثانويػػة القػػامـ لمبنػػيف فػػي محافظػػة ا نبػػار 52عينػػة الدراسػػة عمػػى )

وتمثمت أداة الدراسة في ا ختبار التح ػيمي واختبػار التاكيػر الب ػري وأشػارت نتػامج الدراسػة 
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ذات د لػة إح ػامية بػػيف متوسػط درجػات طػػالب المجموعػة التجريبيػة وبػػيف  إلػى وجػود فػػروؽ
متوسط درجات طالب المجموعة ال ابطة ل ػالح المجموعػة التجريبيػة فػي ا ختبػار البعػدي 

 لمتح يؿ والتاكير الب ري.

 (:,Demirel and Aslan  (2014دراسة ديميرؿ وأسالف . 3

برنػػامج تعميمػػي لمحاسػػوب والتكنولوجيػػا قػػامـ  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ
عمػػػى اسػػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة فػػػي تحسػػػيف اإلنجػػػاز ا كػػػاديمي والايػػػـ الماػػػاىيمي لػػػدى 
طالب ال ؼ السابع في تركيا حيث استخدـ الباحػث فػي ىػذه الدراسػة المػنيج شػبو التجريبػي 

وتمثمػت أداة الدراسػة فػي  ( طالب مف طػالب ال ػؼ السػابع 31واشتممت عينة الدراسة عمى)
ا ختبػػار التح ػػيمي وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إح ػػامية بػػيف 
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيػة ومتوسػط درجػات طػالب المجموعػة ال ػابطة فػي 
ا ختبػػػار البعػػػدي لمتح ػػػيؿ الدراسػػػي، وأشػػػارت إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات د لػػػة إح ػػػامية بػػػيف 

سػػػط درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػة ال ػػػػابطة فػػػػي ا ختبػػػػار متو 
 البعدي لمايـ المااىيمي ل الح المجموعة التجريبية . 

 ـ(:2014دراسة الربيعاف). 4

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الرسػػػـو الكرتونيػػػة الػػػدامرة حػػػوؿ 
ا جتماعيػة وفيػـ الماػاىيـ العمميػة وطبيعػة العمػـ لػدى طالبػات المايوـ عمى أنماط التاػاعالت 

ال ؼ السادس ا بتدامي حيث استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبػي واشػتممت 
( طالبة مف طالبات ال ؼ السادس ا بتػدامي فػي المدرسػة ا بتداميػة 41عينة الدراسة عمى )

ي بطاقػػػة مالحظػػػة أنمػػػاط التاػػػاعالت ا جتماعيػػػة ( بالريػػػاض وتمثمػػػت أداة الدراسػػػة فػػػ123) 
واختبار فيـ المااىيـ العممية واختبار فيـ طبيعة العمـ وأشارت نتامج الدراسة إلى وجود فػروؽ 
ذات د لػػة إح ػػػامية بػػيف متوسػػػط درجػػػات المجموعػػة التجريبيػػػة ومتوسػػط درجػػػات المجموعػػػة 

وأشػارت النتػامج  ،لمجموعػة التجريبيػةال ابطة في ا ختبار البعػدي لمماػاىيـ العمميػة ل ػالح ا
أي ػػػا إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات د لػػػة إح ػػػامية بػػػيف أنػػػواع أنمػػػاط التاػػػاعالت ا جتماعيػػػة بػػػيف 
طالبات المجموعتيف ال ابطة والتجريبية بعد تطبيؽ استراتيجية الرسوـ الكرتونية الدامرة حوؿ 

ات د لػػة إح ػػامية بػػيف المايػػـو و ل ػػالح المجموعػػة التجريبيػػة، وكػػذلؾ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذ
 متوسط درجات المجموعة ال ابطة والتجريبية في ا ختبار البعدي لايـ طبيعة العمـ .
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 ـ(:2014دراسة عبدالعاؿ ). 5

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػي معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ الرسػػػـو الكرتونيػػػة فػػػي تعػػػديؿ الت ػػػورات 
وتنميػة ميػػارات التاكيػػر العممػػي  الخاطمػة لػػبعض الماػػاىيـ البيميػة بمقػػرر الدراسػػات ا جتماعيػػة

وا تجػػػاه نحػػػو المػػػادة لػػػدى طػػػالب ال ػػػؼ الرابػػػع ا بتػػػدامي بجميوريػػػة م ػػػر العربيػػػة حيػػػث 
اسػػتخدمت الباحثػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػنيج الو ػػاي والمػػنيج شػػبو التجريبػػي واشػػتممت عينػػة 

ثانويػػة ( طالػػب مػػف طػػالب ال ػػؼ الرابػػع ا بتػػدامي مػػف مدرسػػة الزمالػػؾ ال(100الدراسػػة عمػػى
بػػػإدارة غػػػرب القػػػاىرة التعميميػػػة بمحافظػػػة القػػػاىرة  وتمثمػػػت أداة  -القسػػػـ ا بتػػػدامي -لمبنػػػات  

الدراسػػة فػػي مقيػػاس ميػػارات التاكيػػر العممػػي ومقيػػاس ا تجػػاه نحػػو المػػادة واختبػػار الت ػػورات 
العممية واختبار تشخي ي لمت ػورات الخاطمػة، وأشػارت نتػامج الدراسػة إلػى وجػود فػروؽ ذات 

لة إح امية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة ال ابطة د 
فػػي ا ختبػػار البعػػدي لمت ػػورات التعميميػػة وفػػى مقيػػاس ميػػارات التاكيػػر العممػػي وفػػى مقيػػاس 

 ا تجاه نحو المادة وجميعيا كانت ل الح المجموعة التجريبية .

 ـ(:2014دراسة الكبيسي ). 6

الدارسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية المااىيـ الكرتونية في التح يؿ ىدفت ىذه 
والتاكير الجانبي في مادة الريا يات لدى طالب ال ؼ ا وؿ المتوسط في محافظة ا نبػار 
) مركػػػز المدينػػػة ق ػػػاء الرمػػػادي( حيػػػث اسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي 

( طالػػب مػػف طػػالب  ال ػػؼ ا وؿ المتوسػػط مػػف مدرسػػة 52واشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى )
الزيتػػػوف لمبنػػػيف فػػػي محافظػػػة ا نبػػػار وتمثمػػػت أداة الدراسػػػة فػػػي ا ختبػػػار التح ػػػيمي واختبػػػار 
التاكيػػر الجػػانبي، وأشػػارت نتػػامج الدارسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إح ػػامية بػػيف متوسػػط 

ل ػػػػابطة فػػػػي ا ختبػػػػار البعػػػػدي درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػػة ا
 لمتح يؿ والتاكير الجانبي ل الح المجموعة التجريبية.

Kaptan and İدراسة كابتاف وايزجي ). 7 zgi,2014):  

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ اسػػػتراتيجية الماػػاىيـ الكرتونيػػة فػػي تػػػدريس 
مسػػػاقات العمػػػوـ حيػػػث اسػػػتخدـ مسػػػاقات العمػػػـو عمػػػى اتجاىػػػات طمبػػػة التعمػػػيـ ا بتػػػدامي نحػػػو 

الباحثػػاف فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػنيج شػػبو التجريبػػي بػػدوف اسػػتخداـ مجموعػػة  ػػابطة واشػػتممت 
( طالب مف طالب ال ؼ الرابع والخػامس فػي مػدارس أيتنسػابانديري 76عينة الدراسة عمى )

" مقيػاس اتجػاه وأولوباتمحاساف ا بتدامية الػواقعتيف فػي مقاطعػة أنقػرة وتمثمػت أداة الدراسػة فػي 
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نقطة معدة بناء عمػى مقيػاس ليكػرت الخماسػي مػف قبػؿ جيبػاف  15نحو العمـو " يحتوي عمى 
كاختبار قبمي وبعدي حيػث تػـ تطبيػؽ مقيػاس ا تجػاه فػي بدايػة الدراسػة  1994وآخروف عاـ 

عمػػى طمبػػػة المرحمػػػة ا بتداميػػػة ثػػـ يخ ػػػع المعممػػػيف المحتممػػػيف إلػػى فتػػػرة تػػػدريب فػػػي مػػػدارس 
ؽ باسػػتخداـ الماػػػاىيـ الكرتونيػػة التػػػي طوروىػػا بأناسػػيـ فػػػي دروس العمػػـو والتكنولوجيػػػا التطبيػػ

خالؿ كامؿ الا ؿ وذلؾ بعمـ الباحثيف فػي نيايػة التطبيػؽ تػـ إعػادة اسػتخداـ مقيػاس ا تجػاه 
نحو العموـ كاختبار بعػدي لطمبػة المرحمػة ا بتداميػة، وأشػارت نتػامج الدراسػة إلػى وجػود فػروؽ 

يا بػػػيف متوسػػػط درجػػات ا ختبػػػار القبمػػػي ومتوسػػػط درجػػات ا ختبػػػار البعػػػدي فػػػي دالػػة إح ػػػام
  .اتجاىات طمبة التعميـ ا بتدامي نحو العمـو والتكنولوجيا ل الح ا ختبار البعدي

 ـ(:2013دراسة األشقر). 8

ىػػػدفت ىػػػذه الدارسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الرسػػػـو الكرتونيػػػة فػػػي عػػػالج 
بديمػػػة لػػػبعض الماػػػاىيـ اليندسػػػية لػػػدى طػػػالب ال ػػػؼ السػػػادس ا ساسػػػي حيػػػث الت ػػػورات ال

استخدـ الباحث  في ىذه الدراسة المنيج الو اي التحميمػي والمػنيج التجريبػي واشػتممت عينػة 
( طالبػػػا مػػػف طػػػالب ال ػػػؼ السػػػادس ا ساسػػػي بمدرسػػػة عػػػوني الحرتػػػاني 64الدراسػػػة عمػػػى )

في بطاقة تحميؿ المحتوى واختبار لمت ػورات البديمػة  ا ساسية لمبنيف )أ( وتمثمت أداة الدراسة
لممااىيـ اليندسية، وأشارت نتػامج الدارسػة إلػى وجػود فػروؽ ذات د لػة اح ػامية بػيف متوسػط 
درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػػة ال ػػػػابطة فػػػػي ا ختبػػػػار البعػػػػدي 

 لتجريبية. لمت ورات البديمة لممااىيـ اليندسية ل الح المجموعة ا

  (Inel and Balim,2013): دراسة اينؿ وبالـ. 9

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيتي الػػػتعمـ القػػػامـ عمػػػى المشػػػكمة 
والماػاىيـ الكرتونيػػة فػػي تػػدريس العمػػـو والتكنولوجيػػا باإل ػػافة إلػػى إعطػػاء أمثمػػة وسػػيناريوىات 

ثاف في ىذه الدراسة المنيج الو اي واشتممت عينة مف المااىيـ الكرتونية حيث استخدـ الباح
أسػػابيع ثػػـ تػػـ  4( طالبػػا مػػف طػػالب المرحمػػة الثانويػػة لتطبيػػؽ داـ لمػػدة  27الدراسػػة عمػػى ) 

تحديػػػد آراء الطمبػػػة نحػػػو اسػػػتخداـ الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة فػػػي مسػػػاعدة عمميػػػة الػػػتعمـ القػػػامـ عمػػػى 
المشكمة مف خالؿ إجراء مقابالت ن ؼ م اغة، وأشارت نتػامج الدراسػة إلػى أف آراء جميػع 

فػػػي الطمبػػة كانػػت إيجابيػػة حػػػوؿ اسػػتخداـ الماػػاىيـ الكرتونيػػػة مػػع الػػتعمـ القػػػامـ عمػػى المشػػكمة 
.  تدريس العمـو
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 (:Hooij,2013دراسة ىوجي ). 10

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ الماػاىيـ الكرتونيػة عمػى تطػوير ميػارة التعبيػر 
الاػػوري عػػف الػػناس لػػدى طػػالب ال ػػؼ السػػادس فػػي ىولنػػدا حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه 

طالبػػػة مػػػف طالبػػػات ال ػػػؼ ( 45الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي واشػػػتممت عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى )
السادس ا ساسي في ىولندا وتمثمت أداة الدراسة في كاميرا ومسػجؿ  ػوت كػأدوات لتسػجيؿ 

وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى عػػدـ فاعميػػة  ،كػػالـ الطػػالب خػػالؿ تعبيػػرىـ الشػػاوي عػػف أناسػػيـ
روؽ ووجػػػود فػػػ ،اسػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة فػػي تحسػػػيف ميػػػارة التعبيػػر الاػػػوري عػػػف الػػناس

 نتامج إحدى المجموعات التجريبية  عياة جدا بالكاد   تذكر في 

 (: Evrekli, E, et al.,2011دراسة إفريكمي وآخروف ). 11

ىػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػة إلػػػػى معرفػػػة أثػػػػر اسػػػتخداـ الرسػػػػـو الكرتونيػػػة والخػػػػرامط الذىنيػػػة فػػػػي 
لػػػػدى طػػػػالب ال ػػػػؼ التح ػػػػيؿ وتنميػػػػة ميػػػػارات البحػػػػث وا تجػػػػاه نحػػػػو العمػػػػـو والتكنولوجيػػػػا 

السادس في تركيا حيػث اسػتخدـ البػاحثوف فػي ىػذه الدراسػة المػنيج التجريبػي، واشػتممت عينػة 
( طالب وطالبة مف طمبة ال ؼ السادس في مدرسة ابتدامية بمدينة إزمبير 16الدراسة عمى )

مػػـو التركيػػة وتمثمػػت أداة الدراسػػة فػػي اختبػػار تح ػػيمي واسػػتبياف لقيػػاس الػػدوافع نحػػو تعمػػـ الع
ومقيػػػاس لمسػػػتوى ا تجػػػاه نحػػػو مػػػادة العمػػػـو والتكنولوجيػػػا، وأشػػػارت نتػػػامج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود 
فػػػػروؽ ذات د لػػػػة إح ػػػػامية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات 
المجموعة ال ابطة في ا ختبار البعدي لمتح يؿ ل ػالح المجموعػة التجريبيػة، وعػدـ وجػود 

مية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات فػػػػروؽ ذات د لػػػػة إح ػػػػا
 المجموعة ال ابطة في اتجاىاتيـ ومستوى مياراتيـ البحثية. 

 التعميؽ عمى دراسات المحور األوؿ:
 بعد عرض الدراسات التي تناولت استراتيجية المااىيـ الكرتونية تبيف ما يمي:

 بالنسبة ألىداؼ الدراسة: .1

 Efil andلسػػابقة إلػى تنميػة التح ػيؿ مثػػؿ إفيػؿ وأوسػكي )ىػدفت بعػض الدراسػات ا -
Oskay,2016( ودراسػػػػػػة الكبيسػػػػػػي )ـ( ودراسػػػػػػة 2014ـ( ودراسػػػػػػة الكبيسػػػػػػي )2015
 ,Evrekli( ودراسة افريكمي وآخروف),Demirel and Aslan (2014ديميرؿ وأسالف 

E, et al.,2011.) 
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التاكيػػػر مثػػػؿ دراسػػػة كػػػذلؾ ىػػػدفت أي ػػػا بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى تنميػػػة عػػػدة أنػػػواع مػػػف  -
 ـ(.2014ـ( ودراسة عبد العاؿ )2014ـ( ودراسة الكبيسي )2015الكبيسي )

ىػػػػػدفت أي ػػػػػا بعػػػػػض الدراسػػػػػات إلػػػػػى تنميػػػػػة ا تجػػػػػاه نحػػػػػو المػػػػػادة مثػػػػػؿ دراسػػػػػة عبػػػػػد  -
( ودراسة افريكمػي Kaptan and İzgi,2014) ـ( ودراسة كابتاف وايزجي2014العاؿ)

 (.Evrekli, E, et al.,2011وآخروف )
كػػػػػذلؾ اتاقػػػػػت بعػػػػػض الدراسػػػػػات عػػػػػالج الت ػػػػػورات الخاطمػػػػػة مثػػػػػؿ دراسػػػػػة عبػػػػػد العػػػػػاؿ  -

 ـ(.2013ـ( ودراسة ا شقر )2014)
ىػػػػدفت أي ػػػػا بعػػػػض الدراسػػػػات إلػػػػى تنميػػػػة الايػػػػـ الماػػػػاىيمي فػػػػي العمػػػػـو مثػػػػؿ دراسػػػػة  -

 (2014ـ( وفػػػػػػي التكنولوجيػػػػػػا مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة ديميػػػػػػرؿ وأسػػػػػػالف 2014الربيعػػػػػػاف)
 Demirel and Aslan,.) 

ـ( أي ػا إلػى تطػوير أنمػاط التاػاعالت ا جتماعيػة وفيػـ 2014دراسػة الربيعػاف)وىدفت  -
 طبيعة العمـ.

( كػػذلؾ إلػػى تنميػػة Evrekli, E, et al.,2011) وىػػدفت دراسػػة افريكمػػي وآخػػروف -
 ميارات البحث.

 ( إلى تنمية ميارات التعبير الاوري عف الناس.Hooij,2013وىدفت دراسة ىوجي ) -
إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ (Inel and Balim,2013) لـ وىػػدفت دراسػػة اينػػؿ وبػػا -

اسػػػػػػتراتيجيتي الػػػػػػتعمـ القػػػػػػامـ عمػػػػػػى المشػػػػػػكمة والماػػػػػػاىيـ الكرتونيػػػػػػة فػػػػػػي تػػػػػػدريس العمػػػػػػـو 
 والتكنولوجيا.  

 بالنسبة لعينة الدراسة: .2

اتاقت معظـ ىذه الدراسات في اختيػار عينػة الدراسػة مػف طمبػة المػدارس فػالبعض اختػار  -
ـ( 2014ـ( ودراسػػػػة عبػػػػد العػػػػاؿ )2014ا بتداميػػػػة كدراسػػػػة الربيعػػػػاف )طمبػػػػة المرحمػػػػة 

ـ( 2013( ودراسػػة ا شػػقر )Kaptan and İzgi,2014) ودراسػػة كابتػػاف وايزجػػي
 ( ودراسػػػػة ىػػػػوجيEvrekli, E, et al.,2011ودراسػػػػة إفريكمػػػػي وآخػػػػروف )

(Hooij,2013) ،( 2014والبعض اختػار طمبػة المرحمػة اإلعداديػة كدراسػة الكبيسػي )ـ
( كػذلؾ اختػارت دراسػة إفيػؿ ,Demirel and Aslan (2014ودراسة ديميرؿ وأسالف 

ـ( ودراسػة اينػؿ وبػالـ 2015( ودراسػة الكبيسػي )Efil and Oskay,2016وأوسػكي )
(Inel and Balim,2013) .عينتيا مف طمبة المرحمة الثانوية 
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ـ( ودراسػػة عبػػد 2014بالنسػػبة لمدراسػػة الحاليػػة فقػػد اتاقػػت مػػع دراسػػة كدراسػػة الربيعػػاف )  -
( ودراسة ا شقر Kaptan and İzgi,2014) ـ( ودراسة كابتاف وايزجي2014العاؿ )

 ( ودراسػػة ىػػوجيEvrekli, E, et al.,2011ـ( ودراسػة إفريكمػػي وآخػػروف )2013)
(Hooij,2013في أف عينة الدراسة مف طم ) بػة المرحمػة ا بتداميػة وقػد اختػارت الباحثػة

 أف يكوف أفراد العينة مف طالبات ال ؼ الرابع ا ساسي.
 بالنسبة ألدوات الدراسة: .3

تنوعػػػت ا دوات المسػػػتخدمة فػػػي الدراسػػػات السػػػابقة وذلػػػؾ بحسػػػب تنػػػوع ا ىػػػداؼ فقػػػد 
 استخدمت:

واختبار التح يؿ ( اختبار التشخي ي Efil and Oskay,2016دراسة إفيؿ وأوسكي ) -
 الدراسي.

ـ( اختبػػػػػار التح ػػػػػيؿ واختبػػػػػار 2014ـ( ودراسػػػػػة الكبيسػػػػػي )2015ودراسػػػػػة الكبيسػػػػػي ) -
 التاكير. 

ـ( إ ػػػػافة لالختبػػػػار التشخي ػػػػي مقيػػػػاس 2014كػػػػذلؾ اسػػػػتخدمت دراسػػػػة عبػػػػد العػػػػاؿ ) -
 ميارات التاكير العممي ومقياس ا تجاه نحو المادة واختبار الت ورات العممية.

( اسػػػػتخدمت إ ػػػػافة ,Demirel and Aslan (2014يميرؿ وأسالف أما دراسة د -
 لالختبار التح يمي اختبارا لمايـ المااىيمي.

( اسػػتخدمت مقيػػاس اتجػػاه نحػػو Kaptan and İzgi,2014دراسػػة كابتػػاف وايزجػػي ) -
.  العمـو

ـ( فقػػد اسػػتخدمت بطاقػػة مالحظػػة واختبػػار فيػػـ الماػػاىيـ العمميػػة 2014دراسػػة الربيعػػاف ) -
 فيـ طبيعة العمـ. واختبار

( فقػػػػد اسػػػػتخدمت كػػػػاميرا ومسػػػػجؿ  ػػػػوت لتسػػػػجيؿ كػػػػالـ Hooij,2013دراسػػػة ىػػػػوجي ) -
 الطالب.

 ـ( استخدمت بطاقة تحميؿ المحتوى واختبار لمت ورات البديمة. 2013دراسة ا شقر ) -
 فقد استخدمت مقابالت ن ؼ م اغة.(Inel and Balim,2013) دراسة اينؿ وبالـ  -
( اسػتخدمت إ ػافة لالختبػار Evrekli, E, et al.,2011آخػروف )أمػا دراسػة إفريكمػي و  -

 التح يمي استبياف لقياس الدوافع ومقياس لمستوى ا تجاه.
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 بالنسبة لمنيج الدراسة: .4
 Efil andمعظـ الدراسػات السػابقة اسػتخدمت المػنيج التجريبػي كدراسػة افيػؿ وأوسػكي ) -

Oskay,2016( ودراسػػػػػػػة الكبيسػػػػػػػي )ـ( ودراسػػػػػػػة 2014الكبيسػػػػػػػي )ـ( ودراسػػػػػػػة 2015
( ودراسػػػػػػػػػة إفريكمػػػػػػػػػي وآخػػػػػػػػػروف Hooij,2013ـ( ودراسػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػوجي )2014الربيعػػػػػػػػػاف )

(Evrekli, E, et al.,2011 .) 
ـ( اسػػتخدمت المػػنيج الو ػػاي التحميمػػي والمػػنيج 2013فػػي حػػيف أف دراسػػة ا شػػقر )   -

 التجريبي
( ودراسػػة كابتػػاف وايزجػػي ,Demirel and Aslan (2014أما دراسة ديميرؿ وأسالف  -

(Kaptan and İzgi,2014.فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي ) 
 استخدمت المنيج الو اي. (Inel and Balim,2013)ودراسة اينؿ وبالـ  -
ومنيػػا دراسػػػات اسػػػتخدمت المػػػنيج الو ػػػاي والمػػنيج شػػػبو التجريبػػػي كدراسػػػة عبػػػد العػػػاؿ  -

 ـ( وىي متاقة مع الدراسة الحالية.2014)
 

 النسبة لنتائج الدراسة:ب  .5
معظـ الدراسات تاوؽ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة عمػى الطريقػة التقميديػة مثػؿ  أظيرت -

ـ( ودراسػة 2015( ودراسػة الكبيسػي )Efil and Oskay,2016دراسػة إفيػؿ وأوسػكي )
 Kaptan and) ـ( دراسة كابتاف وايزجي2014ـ( ودراسة عبدالعاؿ )2014الكبيسي )

İzgi,2014) ( دراسػػػػػػة اينػػػػػػؿ وبػػػػػػالـ 2013ودراسػػػػػػة ا شػػػػػػقر )ـ(Inel and 
Balim,2013). 

( إلػػى فاعميتيػػا فػػي ,Demirel and Aslan (2014وأظيرت دراسة ديميرؿ وأسالف  -
 تطوير الايـ المااىيمي وعدـ فاعميتيا في تنمية التح يؿ.

نمػػػػػاط ـ( فأشػػػػػارت فاعميتيػػػػػا فػػػػػي فيػػػػػـ الماػػػػػاىيـ العمميػػػػػة وأ2014أمػػػػا دراسػػػػػة الربيعػػػػػاف ) -
 التااعالت ا جتماعية وعدـ فاعميتيا في فيـ طبيعة العمـ.

( إلػػى فاعميتيػػا فػػي Evrekli, E, et al.,2011وأشػػارت دراسػػة إفريكمػػي وآخػػروف ) -
 التح يؿ وعدـ فاعميتيا في اتجاىات الطمبة ومستوى مياراتيـ البحثية. 

المااىيـ الكرتونية ( فقد أظيرت عدـ فاعمية استراتيجية Hooij,2013أما دراسة ىوجي ) -
فػػي تحسػػيف ميػػارة التعبيػػر الاػػوري عػػف الػػناس ووجػػود فػػروؽ  ػػعياة جػػدا بالكػػاد   تػػذكر 

 المجموعات التجريبية. إحدىفي نتامج 
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اختمات الدراسة الحالية عف الدراسات السػابقة فػي توظيػؼ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة  -
والحيػػاة لػػدى طالبػػات ال ػػؼ الرابػػع  فػػي تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي مػػادة العمػػوـ

 ا ساسي.

 دراسات تناولت ميارات التفكير البصري المحور الثاني:

 ـ(:2016دراسة اصميح ). 1

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ استراتيجية التمثيػؿ الجزيمػي فػي تنميػة ميػارات 
ال ػػػؼ الحػػػادي عشػػػر كتابػػػة المعػػػاد ت والتاكيػػػر الب ػػػري فػػػي مػػػادة الكيميػػػاء لػػػدى طالبػػػات 

بمدينة خانيونس  حيث استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المػنيج الو ػاي التحميمػي والمػنيج 
( طالبػة مػف طالبػات ال ػؼ الحػادي عشػر 72شبو التجريبػي  واشػتممت عينػة الدراسػة عمػى )

 ت في مدرسة خانيونس الثانوية لمبنات وتمثمت أداة الدراسة في اختبار ميػارات كتابػة المعػاد
الكيمياميػػة واختبػػار ميػػارات التاكيػػر الب ػػري، وأشػػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػي وجػػود فػػػروؽ ذات 
د لة إح امية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة ال ابطة 
فػػي ا ختبػػار البعػػدي لميػػارات كتابػػة المعػػاد ت الكيمياميػػة وميػػارات التاكيػػر الب ػػري ل ػػالح 

 التجريبية.المجموعة 

 ـ(:2016دراسة كالب ) .2

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػي معرفػػة أثػػر برنػػامج قػػامـ عمػػى الخيػػاؿ العممػػي فػػي تنميػػة الماػػاىيـ 
وميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي مػػادة العمػػـو لػػدى طالبػػات ال ػػؼ الثػػامف ا ساسػػي بغػػزة حيػػث 

التجريبػي واشػتممت  استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الو اي التحميمي والمػنيج شػبو
( طالبػػػة مػػػف طالبػػػات ال ػػػؼ الثػػػامف ا ساسػػػي فػػػي مدرسػػػة الرممػػػة 80عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى )

ا ساسػػػية لمبنػػػات وتمثمػػػت أداة الدراسػػػة فػػػي بطاقػػػة تحميػػػؿ المحتػػػوى واختبػػػار الماػػػاىيـ العمميػػػة 
واختبػػػػار ميػػػػارات التاكيػػػػر الب ػػػػري، وأشػػػػارت نتػػػػامج الدراسػػػػة إلػػػػي وجػػػػود فػػػػروؽ ذات د لػػػػة 

مية بيف متوسط درجػات المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط درجػات المجموعػة ال ػابطة فػي إح ا
 ا ختبار البعدي لممااىيـ وميارات التاكير الب ري ل الح المجموعة التجريبية.

 ـ(:2015دراسة األغا ).3

ىدفت ىذه الرسالة إلى معرفة أثر تكنولوجيا الواقع ا فترا ي في تنميػة التاكيػر الب ػري 
لدى طالبات ال ؼ التاسع ا ساسي بمدينة  غػزة حيػث اسػتخدمت الباحثػة  فػي ىػذه الدراسػة 



 
 

51 
 

( طالبػػة مػػف 80المػػنيج الو ػػاي التحميمػػي والمػػنيج التجريبػػي واشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى )
سع ا ساسي في مدرسة  الح خمؼ ا ساسية العميا لمبنات بغزة وتمثمت طالبات ال ؼ التا

أداة الدراسػػة فػػي بطاقػػة تحميػػؿ المحتػػوى واختبػػار ميػػارات التاكيػػر الب ػػري وبرنامجػػا مقترحػػا 
وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة  ،قاممػػا عمػػى تكنولوجيػػا الواقػػع ا فترا ػػي

جموعػة التجريبيػة ومتوسػط درجػات المجموعػة ال ػابطة فػي إح امية بيف متوسط درجػات الم
 ا ختبار البعدي لمتاكير الب ري ل الح المجموعة التجريبية 

 ـ(:2015دراسة فياض ).4

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيتي المحطػػػات العمميػػػة والخػػػرامط 
الب ػػري فػػي مػػادة العمػػـو لػػدى طػػالب  الذىنيػػة فػػي تنميػػة الماػػاىيـ الايزياميػػة وميػػارات التاكيػػر

ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي بمدينػػة غػػزة حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػنيج الو ػػاي 
( طالػب مػف طػالب ال ػؼ 96التحميمي والمنيج شبو التجريبي واشتممت عينة الدراسة عمػى )

وتمثمػػت أداة الرابػػع ا ساسػػي بمدرسػػة ذكػػور خزاعػػة ا عداديػػة لالجمػػيف بمحافظػػة خػػانيونس  
الدراسػػػػة فػػػػي بطاقػػػػة تحميػػػػؿ المحتػػػػوى واختبػػػػار الماػػػػاىيـ الايزياميػػػػة واختبػػػػار ميػػػػارات التاكيػػػػر 
الب ػػري، وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إح ػػامية بػػيف متوسػػط درجػػات 
المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة ال ػػػابطة فػػػي ا ختبػػػار البعػػػدي لميػػػارات 

 لب ري ل الح المجموعة التجريبية.التاكير ا
 ـ(:2015دراسة منصور ).5

ىػػدفت ىػػذه الدارسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج يوظػػؼ السػػبورة التااعميػػة فػػي تنميػػة 
المااىيـ العممية وميارات التاكير الب ري في مادة العمـو لدى طمبة ال ػؼ الثالػث ا ساسػي 

الباحثػػػة  فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج الو ػػػاي بمػػػدارس وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة حيػػػث اسػػػتخدمت 
( طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة ال ػػؼ 60والمػػنيج شػػبو التجريبػػي  واشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى)

الثالث ا ساسي في مدرسة زىرة المدامف ا ساسية المشتركة بمدينة رفح  وتمثمت أداة الدراسة 
وأشارت  ،ميارات التاكير الب ري في بطاقة تحميؿ المحتوى واختبار المااىيـ العممية واختبار

بػيف متوسػط درجػات المجموعػة التجريبيػة  إح ػاميةنتامج الدارسة إلى وجود فروؽ ذات د لة 
ومتوسط درجات المجموعة ال ػابطة فػي ا ختبػار البعػدي لمماػاىيـ العمميػة وميػارات التاكيػر 

 الب ري ل الح المجموعة التجريبية. 
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 ـ(:2013دراسة أبو زايدة ).6

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ كتػػاب تاػػاعمي محوسػػب فػػي تنميػػة ميػػارات 
التاكير الب ري في مادة التكنولوجيا لدى طالب ال ؼ الخامس ا ساسي بمدينة غػزة حيػث 
اسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػنيج الو ػػاي والمػػنيج التجريبػػي واشػػتممت عينػػة الدراسػػة 

ال ػؼ الخػامس ا ساسػي بمدرسػة بيػت  ىيػا ا ساسػية "ب" ( طالب مػف طػالب 120عمى )
لمبنػػيف بمحافظػػة شػػماؿ غػػزة وتمثمػػت أداة الدراسػػة فػػي بطاقػػة تحميػػؿ المحتػػوى واختبػػار ميػػارات 
التاكيػػر الب ػػري، وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إح ػػامية بػػيف متوسػػط 

ة ال ػػػػابطة فػػػػي ا ختبػػػػار البعػػػػدي درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػػ
 لميارات التاكير الب ري ل الح المجموعة التجريبية.

 ـ(:2013دراسة العشي ).7

ىدفت ىذه الدراسة إلى  الكشؼ عف معرفة أثر استخداـ برنامج بالوسامط المتعددة لتنمية 
 المبػػػادئ العمميػػػة وميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري فػػػي مػػػادة العمػػػـو لػػػدى طػػػالب ال ػػػؼ السػػػادس
ا ساسػػػي بمدينػػػة غػػػزة حيػػػث اسػػػتخدمت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج الو ػػػاي التحميمػػػي 

( طالبػا مػف 92ومنيج ا سػموب البنػامي والمػنيج شػبو التجريبػي واشػتممت عينػة الدراسػة عمػى)
طالب ال ؼ السادس ا ساسي بمدرسة ذكور الزيتوف ا بتدامية)بمنطقة شرؽ غزة التعميمية( 

راسػػػة فػػػي بطاقػػػة تحميػػػؿ المحتػػػوى واختبػػػار المبػػػادئ العمميػػػة واختبػػػار ميػػػارات وتمثمػػػت أداة الد
وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة اح ػػامية بػػيف متوسػػط  ،التاكيػػر الب ػػري

درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػػة ال ػػػػابطة فػػػػي ا ختبػػػػار البعػػػػدي 
 ري ل الح المجموعة التجريبية.  لممبادئ العممية وميارات التاكير الب 

 ـ(:2012دراسة رجب ).8

لممػادة فػي تنميػة  ىدفت ىذه الدراسة إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية التمثيػؿ الػدقامقي
المااىيـ الكيميامية وميارات التاكير الب ري في العمـو لدى طالبات ال ؼ التاسػع ا ساسػي 
بغػػػػزة حيػػػػث اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة المػػػػنيج الو ػػػػاي التحميمػػػػي والمػػػػنيج شػػػػبو 

( طالبػة مػف طالبػات ال ػؼ التاسػع ا ساسػي مػف 70التجريبي واشتممت عينة الدراسة عمى )
رسة السيدة رقية العممي ا ساسية لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميـ غػرب غػزة وتمثمػت مد

أداة الدراسػػة فػػي بطاقػػة تحميػػؿ المحتػػوى واختبػػار الماػػاىيـ الكيمياميػػة واختبػػار ميػػارات التاكيػػر 
الب ػػري، وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات د لػػة إح ػػامية بػػيف متوسػػط درجػػات 
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وعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة ال ػػػابطة فػػػي ا ختبػػػار البعػػػدي لميػػػارات المجم
وأف استخداـ استراتيجية التمثيػؿ الػدقامقي لممػادة  ،التاكير الب ري ل الح المجموعة التجريبية

.  حقؽ فاعمية في تنمية المااىيـ الكيميامية في العمـو

 ـ(: 2010دراسة جبر ).9

فة أثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية فػي تنميػة ىدفت ىذه الدراسة إلي معر 
المااىيـ وميارات التاكير الب ري في مادة العمػـو لػدى طمبػة ال ػؼ العاشػر ا ساسػي حيػث 
استخدـ  الباحث في ىذه الدراسة المنيج الو اي التحميمػي والمػنيج التجريبػي واشػتممت عينػة 

العاشػػر ا ساسػػي فػػي مدرسػػة  الشػػييد  محمػػد  ( طالبػػا مػػف طػػالب ال ػػؼ95الدراسػػة عمػػى )
يوسػػؼ النجػػار الثانويػػة لمبنػػيف بػػرفح وتمثمػػت أداة الدراسػػة فػػي بطاقػػة تحميػػؿ المحتػػوى واختبػػار 

وأشارت نتامج الدراسة إلػى وجػود فػروؽ ذات د لػة  ،المااىيـ العممية واختبار التاكير الب ري
سػط درجػات المجموعػة ال ػابطة فػي إح امية بيف متوسط درجػات المجموعػة التجريبيػة ومتو 

 ا ختبار البعدي لممااىيـ العممية و ميارات التاكير الب ري ل الح المجموعة التجريبية. 

 ـ(: 2010دراسة الشوبكي ).10

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المااىيـ وميارات 
البات ال ؼ الحادي عشر حيث اسػتخدمت الباحثػة التاكير الب ري في مادة الايزياء لدى ط

( طالبػػػة مػػػف طالبػػػات 68فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي واشػػػتممت عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى )
ال ػؼ الحػػادي عشػر فػػي مدرسػة زىػػرة المػػدامف الثانويػة ) أ ( فػػي مدينػة غػػػزة  وتمثمػػت أدوات 

 ،قػػوانيف نيػػوتف فػػي الحركػػة(الدراسػػة فػػي أداة دليػػؿ المعمػػـ ودليػػؿ الطالػػب لدراسػػة مو ػػوعي )
و)الشػػػػغؿ و الطاقػػػػة( واختبػػػػارا لمماػػػػاىيـ واختبػػػػارا لميػػػػارات التاكيػػػػر الب ػػػػري، وأشػػػػارت نتػػػػامج 
الدراسػػػػة إلػػػػى وجػػػػود فػػػػروؽ ذات د لػػػػة إح ػػػػامية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة 

الح ومتوسط درجات المجموعػة ال ػابطة فػي ا ختبػار البعػدي لميػارات التاكيػر الب ػري ل ػ
 المجموعة التجريبية .

 ـ(:2006دراسة ميدي).11

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ برمجيػػػات تعميميػػػة عمػػػى التاكيػػػر الب ػػػري 
والتح يؿ في مادة التكنولوجيا لدى طالبات ال ؼ الحادي عشر حيػث اسػتخدـ الباحػث فػي 
ىػػػذه الدراسػػػػة المػػػنيج البنػػػػامي والمػػػػنيج التجريبػػػي والمػػػػنيج الو ػػػػاي واشػػػتممت عينػػػػة الدراسػػػػة 
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ل ػؼ الحػادي عشػر آداب بمدرسػة كاػر قاسػـ الثانويػة لمبنػات ( طالبػة مػف طالبػات ا83عمى)
بمحافظة غزة  وتمثمت أداة الدراسػة فػي اختبػار التاكيػر الب ػري واختبػار التح ػيؿ، وأشػارت 
نتامج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات د لػة إح ػامية بػيف متوسػط درجػات المجموعػة التجريبيػة 

ر البعػػػدي لمتاكيػػػر الب ػػػري والتح ػػػيؿ ومتوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة ال ػػػابطة  فػػػي ا ختبػػػا
 ل الح المجموعة التجريبية.

 (:Plough,2004دراسة بموؼ ).12

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ الطالب لمتاكير الب ري مف أجؿ تعمـ العمـو 
في بيمة مبنية عمى الويب حيػث اسػتخدـ الباحػث فػي ىػذه الدراسػة المػنيج التجريبػي واشػتممت 

( طالبا مف طالب ال ؼ الرابع بعد فتػرة المدرسػة فػي نػادي حاسػوب 15دراسة عمى )عينة ال
يت مف طالب متنوعيف مف مدرسة المدينة الداخمية في الو يات المتحدة وتمثمت أداة الدراسة 
في مقابالت جماعية غير رسمية ومالحظات لممجاؿ وسجؿ تعمػيـ ب ػري و ػاحات انترنػت 

عمػػى العنػػواف والتػػي قيمػػت أداء الطمبػػة تبعػػا لمعػػايير العمػػـو  خا ػػة بػػالطالب ومقػػاييس بنػػاء
والتكنولوجيػػػا الثمانيػػػة حيػػػث يعتبػػػر سػػػجؿ التعمػػػيـ الب ػػػري رسػػػومات تػػػـ إجراميػػػا مػػػف خػػػػالؿ 
الكمبيوتر لتمثؿ مااىيـ العمـو المتعمقة بسمسمة الغذاء واسػتخدـ الطػالب ا نترنػت لمبحػث عػف 

وأشارت نتامج الدراسة أف التمثيؿ الب ري يساعد  ،ىامعمومات النبات أو الحيواف التي اختارو 
الطػػالب عمػػى فيػػـ معرفػػة العمػػـو كمػػا أف إنشػػاء الػػروابط بػػيف  ػػاحات الويػػب يسػػاعد الطػػالب 
، مف ناحية أخرى أظيػر الطػالب أف التاكيػر الب ػري سػاعدىـ  عمى بناء  يغ لمعرفة العمـو

جؿ التعمـ الب ري يتـ تمثيؿ ا فكار عمى تعمـ العموـ، وأشارت كذلؾ إلى أنو عند استخداـ س
ا ساسية ب ورة شاممة لمااىيـ العمـو بدقة، وكػذلؾ فػإف البحػث عمػى معمومػات فػي ا نترنػت 
قد يسػبب مشػاكؿ جديػدة فػي الػتعمـ، وبالمثػؿ فػإف الغيػاب والبػدء متػأخر أو التسػرب ممكػف أف 

ة التػػي يػػتـ فييػػا بنػػاء  ػػيغ يػػؤثر سػػمبيا عمػػى كاػػاءة الطػػالب فػػي المعػػايير، وأخيػػرا فػػإف الطريقػػ
العمػػػػـو وارتباطيػػػػا ممكػػػػف أف تػػػػزود رؤيػػػػة حػػػػوؿ الطريقػػػػة التػػػػي ياكػػػػر فييػػػػا الطػػػػالب ويعػػػػالجوا 

 المعمومات.

 :Jean,2004)دراسة جيف ).13

ىػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػي معرفػػة أثػػر اسػتخداـ التاكيػػر الب ػػري الم ػمـ لبيمػػة الويػػب عمػػى 
ا ساسي حيث استخدـ  الباحث في ىػذه الدراسػة تحسيف تعمـ العموـ لدى طمبة ال ؼ الرابع 

المنيج البنامي لبناء الموقع ا لكتروني التعميمي القامـ عمى ميارات التاكير الب ػري والمػنيج 
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( طالبػػا مػػف طػػالب ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي فػػي 15التجريبػػي واشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى )
ة الدراسػػة فػػي المقابمػػة واختبػػار الماػػاىيـ مدرسػػة إيمرسػػف ا بتداميػػة شػػماؿ فيالدلايػػا وتمثمػػت أدا

وأشػػارت نتػػامج الدراسػػة إلػػى فاعميػػة الموقػػع ا لكترونػػي التعميمػػي القػػامـ عمػػى ميػػارات  ،العمميػػة
الطالب المااىيـ العممية وفيـ المادة والربط بيف الماػاىيـ العمميػة  إكسابالتاكير الب ري في 

 وتعمـ العموـ. 

 (:Longo,2002دراسة لونجو ).14

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية شػػػبكات التاكيػػػر الب ػػػري فػػػي 
التح ػػيؿ ودعػػـ أداء الطمبػػة فػػي حػػؿ المشػػكالت فػػي مػػادة عمػػـو ا رض لػػدى طمبػػة ال ػػؼ 
التاسع حيث اسػتخدـ الباحػث فػي ىػذه الدراسػة المػنيج التجريبػي واشػتممت عينػة الدراسػة عمػى 

 ػػػؼ التاسػػػع ا ساسػػػي وتمثمػػػت أداة الدراسػػػة فػػػي اختبػػػار ( طالػػػب وطالبػػػة مػػػف طمبػػػة ال56)
وأشارت نتامج الدراسة إلى أف المجموعة التجريبية  ،تح يمي واختبار لحؿ المشكالت ومقابمة

قػػد تاوقػػت عمػػى المجموعػػة ال ػػابطة فػػي مػػادة عمػػـو ا رض حيػػث كػػاف متوسػػطات درجػػات 
ا بػػػػيض /كيػػػػر الب ػػػػري الممونػػػػة المجموعػػػػة التجريبيػػػػة )التػػػػي تػػػػـ تدريسػػػػيا باسػػػػتراتيجيات التا

وا سػػػود( أعمػػػى  بشػػػكؿ داؿ إح ػػػاميا مػػػف متوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة ال ػػػابطة ) التػػػي تػػػـ 
تدريسػػػيا باسػػػتراتيجية الكتابػػػة(، وأظيػػػرت النتػػػامج تطػػػورا أكبػػػر لحػػػؿ المشػػػكالت  ولمػػػؾ الػػػذيف 

شػكؿ داؿ استخدموا استراتيجيات التاكير الب ري الممونة حيث كانت متوسط درجاتيـ أعمػى ب
في اختبار حؿ المشكالت مف المجموعة التجريبية ذو استراتيجيات التاكيػر الب ػري ا بػيض 
وا سػػود وأعمػػى مػػف المجموعػػة ال ػػابطة، وبالتػػالي فػػإف النتػػامج دلمػػت عمػػى أىميػػة المػػوف فػػي 
عػػادة بنػػاء معرفػػة عمػػوـ ا رض فػػي  اسػػتراتيجيات التاكيػػر الب ػػري حيػػث أنػػو يػػدعـ الترميػػز وا 

 ويعزز ميارات التاكير العميا لحؿ المشكالت. الذاكرة

 التعميؽ عمى دراسات المحور الثاني:
 بعد عرض الدراسات التي تناولت ميارات التاكير الب ري تبيف ما يمي:

 بالنسبة ألىداؼ الدراسة: .1
ـ( 2015ىػػدفت العديػػد مػػف الدراسػػات إلػػى تنميػػة الماػػاىيـ الايزياميػػة مثػػؿ دراسػػة فيػػاض) -

ـ( ودراسػػػة 2016ـ( والماػػػاىيـ العمميػػػة مثػػػؿ دراسػػػة كػػػالب )2010)ودراسػػػة الشػػػوبكي 
ـ( والماػػػػػاىيـ الكيمياميػػػػػة مثػػػػػؿ دراسػػػػػة رجػػػػػب 2010ـ( ودراسػػػػػة جبػػػػػر)2015من ػػػػػور )

 ـ(. 2012)
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ىػػدفت أي ػػا العديػػد مػػف الدراسػػات إلػػى تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي العمػػـو مثػػؿ  -
ـ( ودراسػػة 2015يػػاض )ـ( ودراسػػة ف2016ـ( ودراسػػة ا ػػميح )2016دراسػػة كػػالب )

ـ( ودراسػػػة جبػػػر 2012ـ( ودراسػػػة رجػػػب )2013ـ( ودراسػػػة العشػػػي )2015من ػػػور )
 ـ(. 2010ـ( ودراسة الشوبكي )2010)

كػػذلؾ اتاقػػت بعػػض الدراسػػات فػػي تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي التكنولوجيػػا مثػػؿ  -
 .ـ(2006ـ( ودراسة ميدي )2013بو زايدة )أـ( ودراسة 2015دراسة ا غػا )

 ـ( إلى تنمية ميارات كتابة المعاد ت الكيميامية.2016ىدفت كذلؾ دراسة ا ميح ) -
 ـ( إلى تنمية المبادئ العممية. 2013ىدفت أي ا دراسة العشي )  -
كػػػذلؾ ىػػػدفت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى معرفػػػة ا ثػػػر عمػػػى التح ػػػيؿ مثػػػؿ دراسػػػة ميػػػدي  -

 (.Longo,2002ـ( ودراسة لونجو )2006)
إلى معرفػة أثػر اسػتخداـ التاكيػر الب ػري  (Plough,2004ؼ )ىدفت كذلؾ دراسة بمو  -

 لتعمـ العمـو في بيمة الويب.
إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ التاكيػػػر الب ػػػري Jean,2004)ىػػػدفت كػػػذلؾ دراسػػػة جػػػيف ) -

.  الم مـ لبيمة الويب عمى تحسيف تعمـ العمـو
التاكيػػػػر ( إلػػػػى معرفػػػػة أثػػػػر اسػػػػتخداـ شػػػػبكات Longo,2002ىػػػػدفت دراسػػػػة لونجػػػػو )  -

.  الب ري عمى أداء الطالب في حؿ المشكالت في مادة العمـو
ىدفت الدراسػة الحاليػة إلػى تنميػة ميػارات التاكيػر الب ػري وىػي بػذلؾ متاقػة مػع معظػـ  -

 ىذه الدراسات. 
 بالنسبة لعينة الدراسة:  .2

اتاقت معظـ ىذه الدراسات في اختيار عينة الدراسة مف طمبة المػدارس، فػالبعض اختػار  -
ـ( ودراسة 2015ـ( ودراسة فياض )2015بة المرحمة ا بتدامية مثؿ دراسة من ور )طم

( ودراسة Plough,2004ـ( ودراسة بموؼ )2013ـ( ودراسة العشي )2013أبو زايدة )
والػػػػػبعض اختػػػػػار طمبػػػػػة المرحمػػػػػة اإلعداديػػػػػة مثػػػػػؿ دراسػػػػػة كػػػػػالب  Jean,2004)جػػػػػيف )

ـ( ودراسػػػػػػػػػػة لونجػػػػػػػػػػو 2012ـ( ودراسػػػػػػػػػػة رجػػػػػػػػػػب )2015ـ( ودراسػػػػػػػػػػة ا غػػػػػػػػػػا )2016)
(Longo,2002 ومنيػػػا دراسػػػات اختػػػارت طمبػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة مثػػػؿ دراسػػػة ا ػػػميح )
ـ( ودراسػػػػػػػػة ميػػػػػػػػدي 2010ـ(، ودراسػػػػػػػػة الشػػػػػػػػوبكي )2010ـ( ودراسػػػػػػػة جبػػػػػػػػر )2016)
 ـ(.2006)
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 بالنسبة ألدوات الدراسة: .3
 تنوعت ا دوات المستخدمة في الدراسات السابقة بتنوع ا ىداؼ فقد استخدمت: 

ـ( ودراسػػػػة 2015ـ( ودراسػػػػة فيػػػػاض)2016ـ( ودراسػػػػة ا ػػػػميح)2016دراسػػػػة كػػػػالب ) -
ـ( ودراسػػػػػػة 2013ـ( ودراسػػػػػػة أبػػػػػػو زايػػػػػػدة )2015ـ( ودراسػػػػػػة من ػػػػػػور)2015ا غػػػػػػا)
ـ(، ودراسػػة جبػػر 2010ـ( ودراسػػة الشػػوبكي )2012ـ( ودراسػػة رجػػب )2013العشػػي)

 ـ( اختبار ميارات التاكير الب ري.2006ـ( ودراسة ميدي)2010)
ـ( ودراسػة 2015ـ( ودراسة ا غػا)2015ـ( ودراسة فياض )2016ذلؾ دراسة كالب )ك -

ـ( ودراسػة رجػب 2013ـ( ودراسػة العشػي)2013ـ( ودراسػة أبػو زايػدة)2015من ػور )
 ـ( بطاقات تحميؿ المحتوى.2010ـ( ودراسة جبر )2012)

 ـ( ودراسػة2015ـ( ودراسػة من ػور )2016كذلؾ بعض الدراسػات مثػؿ دراسػة كػالب ) -
اسػتخدمت اختبػار الماػاىيـ العمميػة، أمػا Jean,2004) ـ( ودراسػة جػيف)2010جبػر )

ـ( فقػػػد اسػػػتخدمت اختبػػػار الماػػػاىيـ 2010ـ( ودراسػػػة الشػػػوبكي )2015دراسػػػة فيػػػاض )
 ـ( فاستخدمت اختبار المااىيـ الكيميامية. 2012الايزيامية، أما دراسة رجب )

( فاسػػػػتخدمت أي ػػػػا اختبػػػػػار Longo,2002ـ( ودراسػػػػة لونجػػػػو )2006دراسػػػػة ميػػػػدي) -
 تح يؿ.    

 ـ( أي ا اختبار ميارات كتابة المعاد ت الكيميامية.2016دراسة ا ميح) -
 ـ( استخدمت أي ا اختبار المبادئ العممية. 2013دراسة العشي ) -
 ـ( فقد استخدمت برنامج قامـ عمى تكنولوجيا الواقع ا فترا ي.2015دراسة ا غا)  -
 فقد استخدمت أي ا دليال لممعمـ ودليال لمطالب.ـ( 2010دراسة الشوبكي ) -
( فقد استخدمت أدوات عديدة وىي مقابالت جماعية Plough,2004أما دراسة بموؼ )  -

غيػػر رسػػمية، ومالحظػػات لممجػػاؿ، وسػػجؿ تعميمػػي ب ػػري، و ػػاحات انترنػػت خا ػػة 
 بالطالب، ومقاييس بناء.

 استخدمت كذلؾ المقابمة.Jean,2004) دراسة جيف) -
 ( فقد استخدمت أي ا اختبار لحؿ المشكالت، والمقابمة.Longo,2002لونجو )دراسة  -
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 بالنسبة لمنيج الدراسة: .4
معظـ الدراسات السابقة اسػتخدمت المػنيج الو ػاي، والمػنيج شػبو التجريبػي مثػؿ دراسػة  -

ـ( ودراسػػػػػة  2015ـ( ودراسػػػػػة فيػػػػػاض ) 2016) ـ( ودراسػػػػػة ا ػػػػػميح 2016كػػػػػالب )
 ـ(.  2012ـ( ودراسة رجب ) 2015من ور )

ـ( فقػد  2010ـ( ودراسػة جبػر ) 2013ـ( ودراسػة أبػو زايػدة ) 2015أما دراسػة ا غػا ) -
 استخدمت المنيج الو اي والمنيج التجريبي.

( ودراسػػػػػػة لونجػػػػػػو Plough,2004ـ( ودراسػػػػػػة بمػػػػػػوؼ )2010أمػػػػػػا دراسػػػػػػة الشػػػػػػوبكي )  -
(Longo,2002.فقد استخدمت المنيج التجريبي فقط ) 

ـ( فقػػد اسػػتخدمت المػػنيج الو ػػاي التحميمػػي ومػػنيج ا سػػموب 2013أمػػا دراسػػة العشػػي ) -
 البنامي والمنيج شبو التجريبي.  

ـ( فقػػػد اسػػػتخدمت المػػػنيج البنػػػامي والمػػػنيج التجريبػػػي والمػػػنيج 2006أمػػػا دراسػػػة ميػػػدي) -
 الو اي. 

فقػػد اسػػتخدمت المػػنيج البنػػامي لبنػػاء الموقػػع ا لكترونػػي Jean,2004)أمػػا دراسػػة جػػيف ) -
 التعميمي القامـ عمى ميارات التاكير الب ري والمنيج التجريبي.

 بالنسبة لنتائج الدراسة:  .5
 أظيرت نتامج الدراسات السابقة: 

ـ(،  2016) فاعميػػػػػػة ا سػػػػػػتراتيجيات كاسػػػػػػتراتيجية التمثيػػػػػػؿ الجزميػػػػػػى كدراسػػػػػػة ا ػػػػػػميح -
ـ(،  2015واسػػػػػػػتراتيجيتي المحطػػػػػػػات العمميػػػػػػػة والخػػػػػػػرامط الذىنيػػػػػػػة كدراسػػػػػػػة فيػػػػػػػاض )

ـ(، واسػػػتراتيجية دورة الػػػتعمـ فػػػوؽ  2012واسػػػتراتيجية التمثيػػػؿ الػػػدقامقي كدراسػػػة رجػػػب )
ـ(، واستراتيجية شػبكات التاكيػر الب ػري كدراسػة لونجػو  2010المعرفية كدراسة جبر )

(Longo,2002 .) 
ـ(، وفاعميػػػػػػة البػػػػػػرامج 2015تكنولوجيػػػػػػا الواقػػػػػػع ا فترا ػػػػػػي كدراسػػػػػػة ا غػػػػػػا )وفاعميػػػػػػة  -

ـ(، والبرنػامج الػذي يوظػؼ 2016كالبرنامج القامـ عمػى الخيػاؿ العممػي كدراسػة كػالب )
ـ(، وبرنػػػػامج بالوسػػػػامط المتعػػػػددة كدراسػػػػة  2010السػػػػبورة التااعميػػػػة كدراسػػػػة من ػػػػور )

 ـ(. 2006راسة ميدي )ـ(، وفاعمية برمجيات تعميمية كد2013العشي )
ـ(، وفاعميػػػػػػة المػػػػػػدخؿ 2013وفاعميػػػػػػة كتػػػػػػاب تاػػػػػػاعمي محوسػػػػػػب كدراسػػػػػػة أبػػػػػػو زايػػػػػػدة ) -

ـ( وفاعمية الموقع ا لكترونػي التعميمػي القػامـ عمػى 2010المنظومي كدراسة الشوبكي )
 . Jean,2004)ميارات التاكير الب ري كدراسة جيف )
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( مػف أجػؿ تعمػـ فػي Plough,2004وفاعمية استخداـ التاكير الب ػري كدراسػة بمػوؼ ) -
 بيمة مبنية عمى الويب.

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:

أثبتت معظـ الدراسات فاعمية ا ستراتيجيات الحديثة في تنمية ميارات التاكير الب ػري  -
 مقارنة بالطرؽ التقميدية.

ات القاممػػػة اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػػات السػػابقة دلػػػيال لممعمػػـ لمتػػدريس وفػػػؽ ا سػػتراتيجي -
عمى الامساة البنامية، وتستخدـ الدراسة الحالية دليال لممعمـ لتو يح خطوات استراتيجية 

.  المااىيـ الكرتونية في تدريس العمـو
اسػتخدمت معظػـ الدراسػػات السػابقة ا ختبػػارات كػأدوات لمدراسػة، وتتاػػؽ الدراسػة الحاليػػة  -

الب ػري، وبطاقػة تحميػؿ المحتػوى مع الدراسات التي استخدمت اختبار ميػارات التاكيػر 
 كأدوات لمدراسة.

اتبعػػت معظػػػـ الدراسػػات السػػػابقة المػػػنيج الو ػػاي التحميمػػػي لتحديػػد الماػػػاىيـ، وميػػػارات  -
التاكير الب ري، واتاقػت الدراسػة الحاليػة مػع تمػؾ الدراسػات فػي ىػذا المػنيج، حيػث يػتـ 

قاممػػػة ميػػػارات التاكيػػػر تحميػػػؿ وحػػػدة " الحالػػػة الجويػػػة والمجموعػػػة الشمسػػػية "ط لتحديػػػد 
 الب ري في الوحدة المستيدفة.

اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج شبو التجريبي لمعرفة أثػر المتغيػر المسػتقؿ عمػى  -
المتغير التابع وتتاؽ الدراسة الحالية مع ىذا المنيج، حيث قسمت الباحثة عينة الدراسة 

ؼ اسػػػػتراتيجية الماػػػػاىيـ إلػػػػى مجمػػػػوعتيف تجريبيػػػػة و ػػػػابطةط لمكشػػػػؼ عػػػػف أثػػػػر توظيػػػػ
 الكرتونية في تنمية ميارات التاكير الب ري.

 االستفادة مف الدراسات السابقة تمثمت في الجوانب اآلتية:

 كتابة اإلطار النظري الخاص بمحاور الدراسة. -
 بناء دليؿ معمـ لمتدريس باستراتيجية المااىيـ الكرتونية. -
 إعداد قاممة بميارات التاكير الب ري. -
 تحديد منيج الدراسة. -
 اختيار ا ساليب اإلح امية المالممة. -
 كياية تاسير نتامج الدراسة. -
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 تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في الجوانب اآلتية:

توظيايػػا  سػػتراتيجية قاممػػة عمػػى النظريػػة البناميػػة لتنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي  -
 مادة العمـو والحياة.

اسػػة )وحػػدة الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية(، وىػػي الوحػػدة الرابعػػة مػػف تناولػػت الدر  -
 كتاب العمـو والحياة لم ؼ الرابع ا ساسي وينـ تدريسيا في الا ؿ الدراسي الثاني.



 

 لفصؿ الرابعا
واإلجراءاتالطريقة 



 

 الفصؿ الرابع

 الطريقة واإلجراءات

ييػػدؼ ىػػذا الا ػػؿ إلػػى تو ػػيح اإلجػػراءات التػػي اتبعتيػػا الباحثػػة لتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة 
والذي يتمثؿ في أثر توظيؼ استراتيجية المااىيـ الكرتونية في تنمية ميارات التاكير الب ػري 

ا ساسي بغزة، حيث ت مف الا ؿ عمػى: في مادة العمـو والحياة لدى طالبات ال ؼ الرابع 
مػػنيج الدراسػػة، عيانػػة الدراسػػة، مجتمػػع الدراسػػة، أدوات الدراسػػة، و ػػدقيا وثباتيػػا، والت ػػميـ 
التجريبػػي و ػػبط المتغيػػرات، وخطػػوات تنايػػذ الدراسػػة، ودليػػؿ المعمػػـ، والمعالجػػات اإلح ػػامية 

 تا يميًا ليذه اإلجراءات. التي استخدمت لمو وؿ إلى النتامج وتحميميا، وفيما يمي و ااً 

 أواًل: منيج الدراسة:

اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج الو ػػػاي والمػػػنيج شػػػبو التجريبػػػيط وذلػػػؾ لمالممتيمػػػا لطبيعػػػة 
 اليدؼ مف ىذه الدراسة. 

ويعػػرؼ المػػنيج الو ػػاي بأنػػو: "طريقػػة البحػػث التػػي تتنػػاوؿ أحػػداث وظػػواىر وممارسػػات 
دوف تػػػدخؿ الباحػػػث فػػػي مجرياتيػػػا، ويسػػػػتطيع  موجػػػودة ومتاحػػػة لمدراسػػػة والقيػػػاس كمػػػا ىػػػػي،
 (.41ـ، ص 1997الباحث التااعؿ معيا في ايا ويحمميا" )ا غا، 

والمػػنيج شػػبو التجريبػػي ىػػو: "الطريقػػة التػػي يقػػـو بيػػا الباحػػث بتحديػػد مختمػػؼ الظػػروؼ  
والمتغيػػرات التػػي تظيػػر فػػي التحػػري عػػف المعمومػػات التػػي تخػػص ظػػاىرة مػػا وكػػذلؾ السػػيطرة 

 (195ـ، ص  2012تمؾ الظروؼ والمتغيرات والتحكـ بيا". )الجبوري، عمى مثؿ 
 تصميـ الدراسة: .1

اتبعت الباحثة أسموب الت ميـ القبمي البعدي لمجموعتيف متكافمتيف، حيػث درسػت المجموعػة 
التجريبيػػة عػػف طريػػؽ ا سػػتراتيجية، وال ػػابطة فقػػد درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة، وتػػـ التأكػػد مػػف 

ف في التح يؿ مػف خػالؿ نتػامج ا ختبػار القبمػي لميػارات التاكيػر الب ػري، تكافؤ المجموعتي
 الت ميـ المتبع في ىذه الدراسة: ( يو ح4. 1والجدوؿ )
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 (: التصميـ التجريبي لمدراسة.4. 1) جدوؿ

 المجموعة التجريبية
 اختبار قبمي

استراتيجية المااىيـ معالجة باستخداـ 
 الكرتونية

 اختبار بعدي
 التدريس بالطريقة التقميدية المجموعة ال ابطة

 ثانيًا: مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميػع طالبػات ال ػؼ الرابػع ا ساسػي فػي المػدارس الحكوميػة 
غػزة، والالتػي يدرسػف مػادة العمػـو والحيػاة فػي -التابعة لػوزارة التربيػة والتعمػيـ فػي مديريػة غػرب

 ( طالبة.0211ـ، والبالغ عددىف )6102-ـ 6102لمعاـ الدراسي الا ؿ الدراسي الثاني 

 ثالثا: عينة الدراسة:

ا ساسػػي فػػي مدرسػػة  لرابػػعطالبػػات ال ػػؼ ا( طالبػػة مػػف 01تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
، (2017-2016) الثػػانيب ػػورة ق ػػدية فػػي الا ػػؿ الدراسػػي  القػػاىرة ا ساسػػية الػػدنيا )ب(

حيػػػػث تػػػػـ اختيػػػػار شػػػػعبتيف منيمػػػػا بالطريقػػػػة العشػػػػوامية البسػػػػيطةط لتمثػػػػؿ إحػػػػداىما المجموعػػػػة 
( طالبػػػػة، 01)( طالبػػػة، وا خػػػػرى المجموعػػػة ال ػػػابطة وعػػػددىا 01التجريبيػػػة وبمػػػغ عػػػددىا )

 ( يو ح عدد أفراد عينة الدراسة.0. 6والجدوؿ )
 (: عدد أفراد المجموعة التجريبية والضابطة.2.4) جدوؿ

 العدد العينة
 01 المجموعة التجريبية
 01 المجموعة الضابطة

 88 المجموع

 رابعًا: مواد وأدوات الدراسة: 

 لإلجابة عمى أسممة الدراسة والتحقؽ مف فر ياتيا وىي: أداةببناء قامت الباحثة      

 فػػي وحػػدة الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة  ختبػػار ميػػارات التاكيػػر الب ػػريأداة الدراسػػة: ا
 .الشمسية

 .المادة التعميمية: دليؿ المعمـ 
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 :عرض ألدوات الدراسةمي فيما ي
 تحميؿ المحتوى: :أوال

أنػػو: "أسػػموب فػػي  (Pearsonبأسػػموب تحميػػؿ المحتػػوى حسػػب تعريػػؼ بيرسػػوف ) ويق ػػد
البحػث لو ػػؼ المحتػوى الظػػاىر لالت ػاؿ و ػػًاا مو ػوعًيا منتظًمػػا وكمًيػا". )جػػابر وكػػاظـ، 

وتحميػػػؿ المحتػػػوى ىػػػو أحػػػد المنػػػاىج المسػػػتخدمة فػػػي دراسػػػة محتػػػوى  (، 160ـ، ص 1973
المادة العممية حيث يتـ اختيار عينة مف المادة مو ع التحميؿ وتقسيميا وتحميميػا كًمػا ونوًعػا 

(، وتيػدؼ أداة تحميػؿ 208ـ، ص1993ى أسػاس خطػة منيجيػة منظمػة )العبػد وعزمػي، وعم
المحتػػوى إلػػى تحديػػد ميػػارات التاكيػػر الب ػػري المحػػددة فػػي الوحػػدة الرابعػػة مػػف كتػػاب العمػػـو 

الجػػػزء الثػػػاني، وتتكػػػوف أداة تحميػػػؿ المحتػػػوى مػػػف ميػػػارات -والحيػػػاة لم ػػػؼ الرابػػػع ا ساسػػػي
 الوحدة المستيدفة.التاكير الب ري التي تت منيا 

 :مكونات تحميؿ المحتوى 
 قائمة ميارات التفكير البصري:  تحديد

حددت الباحثة ميارات التاكير الب ري الواجب توافرىا في كتاب العمـو والحياة لم ؼ الرابع 
 ا ساسي با ستاادة مف عدة م ادر منيا:

  تناولػػت ميػػارات التاكيػػر ا طػػالع عمػػى ا دب التربػػوي والدراسػػات والبحػػوث السػػابقة التػػي
الب ري، استطالع آراء مجموعة مف المخت يف وبعض مشػرفي العمػوـ، وبعػض معممػي 
مبحػػث العمػػػـو لممرحمػػة ا ساسػػػية، وقػػد تػػػـ تجميػػػع آراميػػـ ودراسػػػتيا، وا سػػتاادة منيػػػا فػػػي 

 تحسيف القاممة.

ثػـ قامػت الباحثػػة بتحديػد ميػارات التاكيػػر الب ػري التػي تناسػػب مسػتوى طالبػات ال ػػؼ  
الرابػػػػع ا ساسػػػػي، وقػػػػد ت ػػػػمنت القاممػػػػة أربػػػػع ميػػػػارات رميسػػػػة، وعر ػػػػت القاممػػػػة عمػػػػى 
مجموعػػة مػػف الم َحِكمػػيف لمتعػػرؼ إلػػى آراميػػـ فػػي إمكانيػػة اسػػتخداـ ىػػذه الميػػارات لطالبػػات 

د إلػى آراء الم حكممػيف وبعػض الدراسػات السػابقة، قامػت ال ؼ الرابع ا ساسػي، وبا سػتنا
الباحثػػػة بتحميػػػؿ محتػػػوى الوحػػػدة الرابعػػػة " الحالػػػة الجويػػػة والمجموعػػػة الشمسػػػية"ط لمعرفػػػة 
ميػػارات التاكيػػر الب ػػري المت ػػمنة فػػي الوحػػدة الرابعػػة مػػف كتػػاب العمػػـو والحيػػاة لم ػػؼ 

 ػػػري أربػػع ميػػػارات تػػـ اختيارىػػػا الرابػػع ا ساسػػي، وقػػػد شػػممت قاممػػػة ميػػارات التاكيػػر الب
نتيجػػة ت ػػمنيا فػػي وحػػدة " الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية" المسػػتيدفة فػػي الدراسػػة 

 (: 0. 3الحالية، كما ىي مو حة في جدوؿ ) 
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 (: ميارات التفكير البصري التي تـ تحديدىا مف وحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية4. 3) جدوؿ

 لتاكير الب ريميارات ا رقـ الميارة

 ميارة التمييز الب ري 0

 تحميؿ الشكؿ الب ري 6

 ميارة استخالص المعاني " ا ستنتاج" الب ري 3

 ميارة تاسير المعمومات الب رية 0

 :ىدؼ التحميؿ 
ميػارات التاكيػر الب ػري الم ت ػمنة مػدى تػوافر تيدؼ عممية تحميؿ المحتػوى إلػى تحديػد 

الحالػػػة الجويػػػة  الجػػػزء الثػػػاني فػػػي وحػػػدة –ا ساسػػػي  الرابػػػعلم ػػػؼ  والحيػػػاةفػػػي كتػػػاب العمػػػـو 
 ليا. ور د تكراراتيا، والنسب المموية الممثمةوالمجموعة الشمسية، 

 :عينة التحميؿ 
الرابػع لم ػؼ  والحيػاةمف كتاب العمـو  الحالة الجوية والمجموعة الشمسية تـ تحديد وحدة

( التػػالي ي بػػيف الا ػػوؿ التػػي 4.4)ا ساسػػي الجػػزء الثػػاني لما ػػؿ الدراسػػي الثػػاني، والجػػدوؿ 
 :تت منيا الوحدة
 (: الدروس المتضمنة في وحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية. 4.4)  جدوؿ

 ا ؿالاسـ 
 مظاىر الحالة الجوية :ا وؿالدرس 
 المجموعة الشمسية :الثانيالدرس 
 حركة ا رض والقمر :الثالثالدرس 

 
 :وحدة التحميؿ 

ويق ػػد بوحػػدة التحميػػؿ: "وحػػدات المحتػػوى التػػي يمكػػف إخ ػػاعيا لمعػػد والقيػػاس بسػػيولة، 
ويعطػػػػي وجودىػػػػا أو غيابيػػػػا أو تكرارىػػػػا أو إبرازىػػػػا د  ت تايػػػػد الباحػػػػث فػػػػي تاسػػػػير النتػػػػامج 
الكميػػة، مثػػؿ: الكممػػة، أو الجممػػة، أو الاقػػرة، أو المو ػػوع، أو الشخ ػػية، أو الماػػردة" )محمػػد 

محتػػػوى  وحػػػدة الفكػػػرة كوحػػػدات لتحميػػػؿحيػػػث اختيػػػرت (، 020ـ، ص 6106وعبػػػد العظػػػيـ، 
وحػػػدة الحالػػػة الجويػػػة والمجموعػػػة الشمسػػػية مػػػف محتػػػوى كتػػػاب العمػػػـو والحيػػػاة لم ػػػؼ الرابػػػع 
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يت ػػػمف المحتػػػوى مػػػف مؤشػػػرات لميػػػارات التاكيػػػر  دا ساسػػػي عمػػػى اعتبػػػار أنيػػػا تمثػػػؿ مػػػا قػػػ
 الب ري.

 :فئة التحميؿ 
العنا ر الرميسة أو الثانوية التي يتـ و ع وحدات التحميؿ فييا، ويق د بامة التحميؿ:"  

وقػػػد تكػػػوف كممػػػة أو مو ػػػوع أو قػػػيـ أو غيرىػػػا، والتػػػي يمكػػػف و ػػػع كػػػؿ  ػػػاة مػػػف  ػػػاات 
 (272ـ، ص 2004، )طعيمو .المحتوى فييا وت نؼ عمى أساسيا "

التػي تػـ  فمات التحميؿ في ىذه الدراسة وىي: ميػارات التاكيػر الب ػري حددت الباحثةو  
 إعدادىا مف خالؿ تحميؿ المحتوى.

 :ضوابط عممية التحميؿ 
 لمو وؿ إلى تحميؿ دقيؽ تـ و ع  وابط لعممية التحميؿ تتمثؿ في التالي:      
  لم ػؼ  والحيػاةكتاب العمػـو مف " الحالة الجوية والمجموعة الشمسيةلوحدة "التحميؿ

 التاكير الب ري.ميارات  وء  في -الثانيالجزء  –ا ساسي  الرابع
  مػف كتػاب  الحالػة الجويػة والمجموعػة الشمسػيةتـ اختيار الاقرة لتشمؿ محتوى وحػدة

 ا ساسي. لرابعلم ؼ ا والحياة العموـ
  شػػػممت عمميػػػة التحميػػػؿ ا مثمػػػة المحمولػػػػة والرسػػػومات التو ػػػيحية وق ػػػايا النقػػػػاش

 الواردة في الوحدة.أسممة التقويـ ، و  تشتمؿ عمى وا نشطة المطروحة في الوحدة
  :إجراءات عممية التحميؿ 

  تػػـ تحديػػد الاقػػرات التػػي خ ػػعت لعمميػػة التحميػػؿ فػػي الكتػػاب وقراءتيػػا جيػػدًا، لتحديػػد
 ميارات التاكير الب ري التي ت منتيا الوحدة.

 .تقسيـ كؿ درس لعدد مف الاقرات بحيث تشمؿ كؿ فقرة عدة ميارات 
 رة.تحديد ميارات التاكير الب ري في كؿ فق 
 :الضبط العممي 
 صدؽ تحميؿ المحتوى: - أ

يعتمػػػػد  ػػػػدؽ التحميػػػػؿ عمػػػػى  ػػػػدؽ أداة تحميػػػػؿ المحتػػػػوى وىػػػػو: أف تقػػػػيس ا داة مػػػػا    
و عت لقياسو، وقد تـ تقػدير  ػدؽ ا داة با عتمػاد عمػى  ػدؽ الم حكامػيف، حيػث ع ر ػت 

وذلؾ لمتأكد مف ال دؽ الظػاىري  (ط0أداة التحميؿ عمى مجموعة مف الم خت يف ممحؽ رقـ )
با خذ بتعديؿ ما ط مػب تعديمػو ليداة، ومراجعة فمات التحميؿ، وفي  وء ذلؾ، قامت الباحثة 

 بحسب اتااؽ الم حكاميف.
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 ثبات تحميؿ المحتوى: - ب
استخداـ نوعيف مف الثبات ىما: الثبات عبر الزمف، والثبػات  تـلتحديد ثبات أداة التحميؿ 

د تػػػـ التأكػػػد مػػػف ثبػػػات التحميػػػؿ بحسػػػاب معامػػػؿ ا تاػػػاؽ بػػػيف تحميػػػؿ الباحثػػػة عبػػػر ا فػػػراد، وقػػػ
لمحتوى وحدة "الحالة الجوية والمجموعػة الشمسػية" لميػارات التاكيػر الب ػري، وتحميػؿ معممػة 
أخػػرى تػػدرس مػػادة العمػػـو لم ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي، وىػػذا النػػوع يعػػرؼ بالثبػػات عبػػر ا فػػراد، 

ـ، ثػـ أعػادت التحميػػؿ 6102ى فػي بدايػة شػير ينػاير فػي العػاـ وقامػت الباحثػة بتحميػؿ المحتػو 
ـ، وىذا النوع يعرؼ بالثبات عبر الػزمف وىػو 6102مرة أخرى في نياية شير يناير في العاـ 

و وؿ الم حممؿ إلى النتامج ناسيا بعد فترة محدودة مف الزمف، مما يؤكد عمى ثبات ا داة، ثػـ 
   باستخداـ معادلة ىولستي:بحساب معامؿ الثبات  قامت الباحثة

                
  

     
 = R  

        (204ـ،ص2009)الياشمي وعطية،
 حيث أف:

R.معامؿ الثبات : 
M.عدد الامات التي تـ ا تااؽ عمييا : 

N1.عدد الامات التي حممت مف قبؿ المحممؿ ا وؿ : 
N2.عدد الامات التي حممت مف قبؿ المحممؿ الثاني : 

 والجدوؿ التالي ي مخمص نتامج تحميؿ المحتوى لميارات التاكير الب ري.
 (: تحميؿ المحتوى لميارات التفكير البصري.4. 5) جدوؿ

تحميؿ  التحميؿ عبر األفراد
 الباحثة

تحميؿ معممة 
 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ العموـ

ميارات التاكير 
 الب ري

123 124 123 1 0.995 

 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األوؿ التحميؿ عبر الزمف
ميارات التاكير 

 الب ري
119 124 119 5 0.979 

ومعامػػػؿ  (،0.995)( أف معامػػػؿ الثبػػػات عبػػػر ا فػػػراد بمػػػغ 4. 5ويت ػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )
لميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى ثبػػػات عػػػاؿ  (0.979)الثبػػػات عبػػػر الػػػزمف بمػػػغ 



 
 

67 
 

قاممػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي وحػػدة الحالػػة الجويػػة لمتحميػػؿ، وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ تػػـ تحديػػد 
 والمجموعة الشمسية.

  التحميؿ: نتائج عممية 
تػـ ا طػالع عمػػى الوحػدة الرابعػة )الحالػػة الجويػة والمجموعػة الشمسػػية( لم ػؼ الرابػػع  
الجزء الثاني ومف ثـ تحميؿ المحتوى، فأظيرت النتامج عف وجود مؤشػرًا لميػارات  –ا ساسي 

وسػػيتـ عػػرض نتػػامج التحميػػؿ فػػي سػػياؽ عػػرض نتػػامج الدراسػػة وذلػػؾ  ػػمف التاكيػػر الب ػػري، 
 الا ؿ الخامس مف الدراسة الحالية.

 ثانًيا: اختبار ميارات التفكير البصري:

مػػدى اكتسػػاب طالبػػات ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي قامػػت الباحثػػة بإعػػداد اختبػػار لقيػػاس  
لميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري مو ػػػع الدراسػػػة المت ػػػمنة فػػػي وحػػػدة الحالػػػة الجويػػػة والمجموعػػػة 
الشمسػية مػػف كتػػاب العمػػـو والحيػػاة لم ػػؼ الرابػع ا ساسػػي، وقػػد مػػرت عمميػػة إعػػداد ا ختبػػار 

 التالية: تبالخطوا

 تحديد محتوى االختبار: .1
المت ػمنة لميػارات التاكيػر الب ػري فػي وحػدة الحالػة الجويػة ح ر المو وعات تـ  

والمجموعػػة الشمسػػية مػػف محتػػوى كتػػاب العمػػـو والحيػػاة لم ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي، كمػػا قامػػت 
 بتحديد الميارات التي يت منيا ا ختبار وكاف عددىا أربع ميارات رميسية.

 بناء جدوؿ مواصفات اختبار ميارات التفكير البصري: .2
د جػدوؿ موا ػاات لالختبػار يبػيف ا وزاف النسػبية، وعػدد الاقػرات ا ختباريػة، إعداتـ  

وذلػػػؾ حسػػػب تػػػوافر الميػػػارات الرميسػػػة لمتاكيػػػر الب ػػػري وتكراراتيػػػا فػػػي كػػػؿ درس مػػػف دروس 
 ( يو ح ذلؾ: 0. 2الوحدة، والجدوؿ )
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الحالة الجوية األوزاف النسبية لكؿ ميارة مف ميارات التفكير البصري في وحدة  :(4. 6) جدوؿ
 والمجموعة الشمسية

الدرس و 
 الميارات

 عدد ا سممة
 ورقـ السؤاؿ

التمييز 
 الب ري
 

تحميؿ 
الشكؿ 
 الب ري

ميارة 
استخالص 
المعاني " 
 ا ستنتاج"

ميارة تاسير 
 المجموع المعمومات

 

مظاىر الحالة 
 الجوية

 4 3 2 1 عدد ا سممة
10 

 5، 4 1 رقـ السؤاؿ
10 ،11 ،

12 
19 ،20، 
21 ،22 

المجموعة 
 الشمسية

 4 3 2 1 عدد ا سممة
10 

 7، 6 2 رقـ السؤاؿ
13 ،14 ،

15 
23 ،24 ،
25 ،26 

 ا رضحركة 
 والقمر

 4 3 2 1 عدد ا سممة
10 

 9، 8 3 رقـ السؤاؿ
16 ،17 ،

18 
27 ،28 ،
29 ،30 

وحدة المجموعة 
 الشمسية

 9 6 3 مجموع ا سممة
12 

30 

 %100 %35 %33.9 % 23.9 %7.2 الوزف النسبي لمميارة
 

 صياغة فقرات االختبار: .3
 وقد  يغت بنود ا ختبار بحيث كانت: 
 .تراعي الدقة العممية، والمغوية 

 .محددة ووا حة، وخالية مف الغموض 

 .ممثمة لممحتوى، والميارات المرجو قياسيا 

 .مناسبة لمستوى الطالبات 
عند  ياغة بنود ا ختبار أف تكوف مثيرة لمتاكير الب ري، ومرنة  الباحثةوقد راعت  

 مف حيث ا ستخداـ، ومالممة لقياس مختمؼ ميارات التاكير الب ري المرجو تحقيقيا. 

 وكذلؾ تمت مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار:
 مالءمتيا لمستوى طالبات ال ؼ الرابع ا ساسي. -0

 الاردية بحيث تكوف ا سممة مميزة. مراعاة الاروؽ -6
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 أف تكوف ممثمة لجميع ميارات التاكير الب ري ا ربعة. -3

 أف تكوف بنود ا ختبار موزعة بشكؿ مناسب، ومتوازف. -0

 و وح بنود ا ختبار كي   يؤثر الغموض عمى أداء الطالبات. -5

 ترتيب فقرات ا ختبار مف ا سيؿ إلى ا  عب. -2
 وضع تعميمات االختبار:  .4

بعد تحديد عدد الاقػرات، و ػياغتيا قامػت الباحثػة بو ػع تعميمػات ا ختبػار التػي تيػدؼ 
عنػد و ػع  الباحثػة إلى شرح فكرة اإلجابة عػف ا ختبػار فػي أبسػط  ػورة ممكنػة، وقػد راعػت

 تعميمات ا ختبار ما يمي:
 :يتعميمات خا ة بو ؼ ا ختبار وى  .0

 عدد ا سممة. . أ
 عدد ال احات.. ب

 إلجابة عف بنود ا ختبار، واستخداـ ماتاح اإلجابة.تعميمات خا ة با  .6

 
 الصورة األولية لالختبار:  .5

فػي  ػوء مػا سػبؽ تػـ إعػداد اختبػار تح ػيمي لميػارات التاكيػر الب ػري فػي  ػورتو  
( فقرة، وبعد كتابة فقرات ا ختبار تـ عر يا عمػى مجموعػة مػف 31ا ولية حيث تكوف مف )
 وذلؾ  ستطالع آراميـ حوؿ مدى  الحية كؿٍّ مف: (2رقـ )المحكميف، انظر ممحؽ 

 عدد بنود ا ختبار. -
 مدى تمثيؿ فقرات ا ختبار لميارات التاكير الب ري المراد قياسيا. -
مػػدى تغطيػػة فقػػػرات ا ختبػػار لمحتػػػوى وحػػدة الحالػػػة الجويػػة والمجموعػػػة الشمسػػية مػػػف  -

 كتاب العمـو والحياة لم ؼ الرابع.
  ختبار لغوًيا.مدى  حة فقرات ا -
 مدى مناسبة فقرات ا ختبار لمستوى طالبات ال ؼ الرابع. -

( فقػػرات، حيػػث قامػػت الباحثػػة بالتعػػديؿط لي ػػبح 0وقػػد أشػػار المحكمػػوف إلػػى تعػػديؿ ) 
 ( فقرة وقد أعيد ترتيبيا حسب موا اات ا ختبار الجيد.31ا ختبار بعد التحكيـ مكوًنا مف )

 االستطالعية:تطبيؽ االختبار عمى العينة  .6
بعػػػد إعػػػداد ا ختبػػػار وا خػػػذ بػػػطراء المحكمػػػيف، طبقػػػت الباحثػػػة ا ختبػػػار عمػػػى عينػػػة  

ا ساسػػػػي بمدرسػػػػة القػػػػاىرة ( طالبػػػػة مػػػػف طالبػػػػات ال ػػػػؼ الخػػػػامس 06اسػػػػتطالعية قواميػػػػا )
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ا سػػػػتطالعية لتحقيػػػػؽ  ةتجربػػػػا ساسػػػػية الػػػػدنيا)ب(، فػػػػي مديريػػػػة غػػػػرب غػػػػزة، وقػػػػد أجريػػػػت ال
 ا ىداؼ التالية:

 تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة ا ختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث ا ساسية. .0
 التأكد مف  دؽ ا ختبار وثباتو. .6
 حساب معامالت ال عوبة ومعامالت التمييز لاقرات ا ختبار. .3

 تحديد زمف االختبار:  .7

 تـ حساب الزمف الذي استغرقتو الطالبات لإلجابة عف ا ختبػار عػف طريػؽ المتوسػط 
الحسػػابي لػػزمف تقػػديـ العينػػة ا سػػتطالعية، فكػػاف متوسػػط المػػدة الزمنيػػة التػػي اسػػتغرقيا أفػػراد 

( دقيقة مع ا خذ بعيف ا عتبار زمف قراءة ا رشادات، وذلؾ 01العينة ا ستطالعية يساوي )
 باستخداـ المعادلة التالية:

 

 خمس طالبات طالبات + زمف إجابة أخر  خمس زمف إجابة أوؿ = زمف إجابة االختبار
01 

 
 تصحيح أسئمة االختبار: .8

بعػػد إجابػػة أفػػراد العينػػة ا سػػتطالعية عمػػى فقػػرات ا ختبػػار، قامػػت الباحثػػة بت ػػحيح  
 ا ختبار حيث حددت درجة واحدة لكؿ فقرة مف فقراتو.

 صدؽ االختبار:  .9

و ػع لقياسػو"، وقػد اسػتخدمت  يعرؼ  دؽ ا ختبار بأنو: "قدرة ا ختبار عمى قيػاس مػا
 الباحثة طريقتيف لمتأكد مف  دؽ ا ختبار:

 أواًل: صدؽ المحكميف:
وقد قامت الباحثة بالتحقؽ مف  دؽ المحكميف عف طريؽ عرض ا ختبار في  

 ورتو ا ولية عمى مجموعة مف ا ساتذة الجامعييف مف المتخ  يف في المناىج وطرؽ 
بوييف ومعممي العمـو لممرحمة ا ساسية، حيث قاموا بإبداء التدريس، وبعض المشرفيف التر 

آراميـ، ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات ا ختبار، ومدى انتماء الاقرات إلى كؿ بعد مف 
ا بعاد ا ربعة لميارات التاكير الب ري، وكذلؾ و وح  ياغاتيا المغوية، وفي  وء تمؾ 

( 28يا انخر لي بح عدد فقرات ا ختبار )انراء تـ استبعاد بعض الاقرات وتعديؿ بع 
 (.3فقرة. انظر ممحؽ رقـ )

 ثانًيا: صدؽ االتساؽ الداخمي: 
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يعػػرؼ  ػػدؽ ا تسػػاؽ الػػداخمي بأنػػو "التجػػػانس فػػي أداء الاػػرد مػػف فقػػرة  خػػػرى، أي  
اشتراؾ جميع فقرات ا ختبار في قياس خا ية معينة في الارد"، ويق د بو في ىذه الدراسة: 

ا رتباط بيف درجػات كػؿ ميػارة فرعيػة مػع الميػارة الرميسػة، وكػؿ ميػارة رميسػة مػع الدرجػة قوة 
الكمية لالختبار، وقد تـ التحقؽ مػف  ػدؽ ا تسػاؽ الػداخمي لالختبػار بتطبيػؽ ا ختبػار عمػى 

َـّ تـ06عينة استطالعية مكونة مف )  ( طالبة مف طالبات ال ؼ الخامس، ومف ث

وف بػيف درجػات كػؿ فقػرة مػف فقػرات ا ختبػار والدرجػة الكميػة حساب معامػؿ ارتبػاط بيرسػ 
تنتمػػي إليػػو الاقػػرة )الميػػارة الرميسػػة(  ختبػػار ميػػارات التاكيػػر الب ػػري  لػػو، ودرجػػة البعػػد الػػذي

 (، وفؽ الخطوات التالية:SPSSالمعد لمدراسة، باستخداـ البرنامج اإلح امي )

  ختبار ميارات التفكير البصري:المعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية 

الختبػػار وىػػي لتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات ا ختبػػار مػػع الدرجػػة الكميػػة 
 (:0.  7)رقـ كما يو حيا الجدوؿ 

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير البصري والدرجة  :(4. 7جدوؿ )
 الكمية لالختبار

مستوى  معامؿ االرتباط  الفقرة
 الداللة

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط  الفقرة

1 9559 9591 16 9545 9591 

2 9533 9595 17 9566 9591 

3 9556 9591 18 9552 9591 

 غير دالة 9513 19 9595 9537 4

5 9549 9591 29 9558 9591 

6 9569 9591 21 9551 9591 

7 9555 9591 22 9531 9595 

8 9539 9591 23 9565 9591 

9 9532 9595 24 9547 9591 

 غير دالة 9514 25 9595 9537 19

11 9556 9591 26 9566 9591 
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مستوى  معامؿ االرتباط  الفقرة
 الداللة

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط  الفقرة

12 9538 9595 27 9552 9591 

13 9542 9591 28 9531 9595 

14 9559 9591 29 9541 9595 

15 9551 9591 39 9549 9595 

 8031( = 8085مستوى داللة )( وعند 41* ر الجدولية عند درجة حرية )
 80389( = 8081( وعند مستوى داللة )41** ر الجدولية عند درجة حرية )

يت ػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع الاقػػرات تػػرتبط ارتباًطػػا ذا د لػػة إح ػػامية عنػػد  
( بالدرجػػة الكميػػة لالختبػػار، وىػػذا يؤكػػد أف ا ختبػػار يتمتػػع بدرجػػة α ≤ 0.05مسػػتوى د لػػة )

( فكانػػت معامػػؿ ارتبػػاط كػػؿ منيػػا أقػػؿ 19،25ا تسػػاؽ الػػداخمي، مػػا عػػدا الاقػػرات ) عاليػػة مػػف
 (.α ≤ 0.05مف قيمة ر الجدولية عند مستوى د لة )

 اختبار ميػارات درجة الكمية لمميارة التي ينتمي ليا في معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة وال
تـ حساب معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات ا ختبار مع الدرجة الكميػة  التفكير البصري:

 (:0.  8)رقـ وىي كما يو حيا الجدوؿ  لمميارة التي ينتمي إلييا،

 

معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير البصري والدرجة  :(4. 8جدوؿ )
 الكمية لالختبار

 انفقزة
 معبمم االرتببط

 مع انبعد

مستىي 

 اندالنت
 انفقزة

معبمم االرتببط 

 مع انبعد
 مستىي اندالنت

 تابع ميارة استخالص المعاني ميارة التمييز البصري

1 3773 3731 16 3759 3731 

2 3753 3731 17 3755 3731 

3 3775 3731 18 3747 3731 

 ميارة تفسير المعمومات البصرية ميارة تحميؿ الشكؿ البصري

 غيردالة 3718 19 3731 3741 4

5 3759 3731 23 3759 3731 

6 3766 3731 21 3747 3731 
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 انفقزة
 معبمم االرتببط

 مع انبعد

مستىي 

 اندالنت
 انفقزة

معبمم االرتببط 

 مع انبعد
 مستىي اندالنت

7 3756 3731 22 3732 3735 

8 3763 3731 23 3759 3731 

9 3743 3731 24 3747 3731 

 غيردالة 3719 25 ميارة استخالص المعاني " االستنتاج"

13 26 26 26 3768 3731 

1127 27 27 3764 3731 

1228 28 28 3743 3731 

1329 29 29 3747 3731 

1433 33 33 3743 3731 

153753 3731    

 8031( = 8085( وعند مستوى داللة )41* ر الجدولية عند درجة حرية )
 80389( = 8081( وعند مستوى داللة )41** ر الجدولية عند درجة حرية )

تػػرتبط ارتباًطػػا ذا د لػػة إح ػػامية عنػػد يت ػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع الاقػػرات  
( بالدرجة الكمية لمميارة التػي ينتمػي إلييػا، وىػذا يؤكػد أف ا ختبػار α ≤ 0.05مستوى د لة )

( فكانت معامؿ ارتباط كؿ 19،25يتمتع بدرجة عالية مف ا تساؽ الداخمي، ما عدا الاقرات )
 (.α ≤ 0.05منيا أقؿ مف قيمة ر الجدولية عند مستوى د لة )

( فقػرة، انظػر 28بحذفيا مف ا ختبارط لت بح عدد فقػرات ا ختبػار ) الباحثةلذلؾ قامت 
 (. 3ممحؽ ال ورة النيامية لالختبار رقـ )

 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة والدرجة الكمية الختبار التفكير البصري:  -1
 ختبػػػار ميػػػارات  لقػػػد تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ ا رتبػػػاط بػػػيف درجػػػة كػػػؿ ميػػػارة والدرجػػػة الكميػػػة

 (:4. 9التاكير الب ري وىي كما يو حيا الجدوؿ رقـ )
 (: معامالت االرتباط بيف كؿ ميارة والدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصري.4. 9) جدوؿ

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الميارة
 0.01 0.76 ميارة التمييز البصري

 0.01 0.80 ميارة تحميؿ الشكؿ البصري
 0.01 0.94 ميارة استخالص المعاني " االستنتاج" البصري

 0.01 0.91 ميارة تفسير المعمومات البصرية
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أف جميػػػع الميػػػارات مرتبطػػػة مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار ( 4. 10)يت ػػػح مػػػف الجػػػدوؿ 
(، وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف ا ختبػػار يمتػػاز 0.01د لػػة ) ىارتباطػًا داً  د لػػة إح ػػامية عنػػد مسػػتو 

 با تساؽ الداخمي.
 حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار: .18

قامت الباحثة بعػد ت ػحيح ا ختبػار بحسػاب معػامالت ال ػعوبة ومعػامالت التمييػز  
 لكؿ فقرة مف فقرات ا ختبار كما يمي:

 معامؿ الصعوبة:   . أ
 ال عوبة باستخداـ المعادلة التالية:وقد تـ حساب معامؿ 

     x% 100درجة ال عوبة لماقرة = 
 عدد الذيف أجابوا إجابة خاطمة
 عدد الذيف حاولوا اإلجابة

 
وكػػاف اليػػدؼ مػػف حسػػاب درجػػة ال ػػعوبة لاقػػرات ا ختبػػار ىػػو حػػذؼ الاقػػرات التػػي تقػػؿ  

 (.170ـ، ص2008)أبو دقة، 0.80أو تزيد عف  20 .0درجة  عوبتيا عف 
 معامؿ التمييز لكؿ فقرة أو بند اختباري:  . ب
ويق ػػػػػد بػػػػػو: "قػػػػػدرة ا ختبػػػػػار عمػػػػػى التمييػػػػػز بػػػػػيف الطمبػػػػػة الممتػػػػػازيف والطمبػػػػػة  ػػػػػعاؼ  

التح ػػػيؿ"، وقػػػد تػػػـ ترتيػػػب درجػػػات الطمبػػػة تنازلًيػػػا حسػػػب درجػػػاتيـ فػػػي ا ختبػػػار التح ػػػيمي 
فػرًدا تقريًبػا  11( = 42% × 27% مػف عػدد الطمبػة )27لميارات التاكير الب ػري، ثػـ أخػذ 

نيػػا. وتػػـ حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات ا ختبػػار فػػرًدا كامػػة د 11كامػػة عميػػا، و
 باستخداـ المعادلة التالية:

      معامؿ التمييز=                                                                                                               
 

وكػػاف اليػػدؼ مػػف حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لاقػػرات ا ختبػػار ىػػو حػػذؼ الاقػػرات التػػي يقػػؿ 
ـ، 2008 نيا تعتبػر  ػعياة فػي تمييزىػا  فػراد العينػة )أبػو دقػة،  0.20معامؿ تمييزىا عف 

 (.172ص

( يو ح معامالت ال عوبة ومعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات 4. 10والجدوؿ رقـ )
 ا ختبار.

عدد اإلجبببت الصحيحة في الفئة الدنيب-عدد اإلجبببت الصحيحة في المجموعة العليب   

 عدد أفراد إحدى الفئتين
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 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار :(4. 10جدوؿ )

 معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة رقـ الفقرة معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة رقـ الفقرة
1 68.18 0.64 16 68.18 0.45 
2 72.73 0.55 17 72.73 0.55 
3 59.09 0.82 18 63.64 0.73 
4 72.73 0.55 19 18.18 0.00 
5 72.73 0.36 20 50.00 0.82 
6 72.73 0.55 21 72.73 0.55 
7 77.27 0.45 22 59.09 0.45 
8 68.18 0.45 23 68.18 0.64 
9 50.00 0.45 24 77.27 0.45 
10 58.33 .470 25 45.45 0.18 
11 59.09 0.82 26 72.73 0.55 
12 59.09 0.45 27 63.64 0.73 
13 72.73 0.55 28 40.91 0.27 
14 68.18 0.64 29 59.09 0.45 
15 72.73 .550 30 72.73 .550 

 390. 72.73 تحميؿ الشكؿ 580. 71.21 التميز
 470. 58.33 تفسير المعمومات 520. 73.23 استخالص المعاني

 66.97 متوسط معامالت الصعوبة لفقرات االختبار
 0.48 متوسط معامالت التمييز لفقرات االختبار

 
(، 77.27-40.91معامػػؿ ال ػػعوبة يتػػراوح مػػا بػػيف )أف  (4. 10)الجػػدوؿ  ويت ػػح مػػف

معامػػؿ  (، وأف0.48( ومتوسػػط معامػػؿ ال ػػعوبة ىػػو)66.97ومتوسػػط معامػػؿ ال ػػعوبة ىػػو)
مػػا عػػدا الاقػػرات التػػي تحمػػؿ ا رقػػاـ التاليػػة لمعظػػـ الاقػػرات  يفمناسػػب اكانػػ والتمييػػز ال ػػعوبة

وعميػو تػـ قبػوؿ ، لػداخميوىي ناس الاقػرات التػي تػـ حػذفيا فػي  ػدؽ ا تسػاؽ ا ،(25، 19)
 والتمييز. ، حيث كانت في المستوى المعقوؿ مف ال عوبةالمتبقية معظـ فقرات ا ختبار

(، وأنػػو كممػػا ارتاعػػت 1261"وقػػد أوردت أبػػو دقػػة أف معامػػؿ التمييػػز يجػػب أ  يقػػؿ عػػف )
كمعيػػػار لقبػػػوؿ الاقػػػرات  %( 01- 61درجػػػة التمييػػػز عػػػف ذلػػػؾ كػػػاف أف ػػػؿ، وكػػػذلؾ المػػػدى )

( وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ تػػـ قبػػوؿ كافػػة فقػػرات ا ختبػػار  ف 021ـ، ص 6110ال ػػعبة )أبػػو دقػػة، 
 ( فقرة.60معامؿ ال عوبة والتمييز ليا مقبوؿ وفؽ ما تـ تحديده، وي بح عدد الاقرات )
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 (Reliabilityثبات االختبار: ) -1
تقريًبا في كؿ مػرة يطبػؽ فييػا عمػى يق د بالثبات ىو "إعطاء ا ختبار النتامج ناسيا  

 (261ـ، ص1982المجموعة ناسيا مف التالميذ" )أبو لبدة، 

 وفي ىذه الدراسة قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات بطريقتيف وىي: 

 (Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية: )  - أ

ا سػممة ذات حيث تـ تجزمة فقرات ا ختبار إلى ن ايف: الن ؼ ا وؿ ويمثػؿ مجموعػة 
َـّ حسػػػاب  ا رقػػاـ الارديػػػة، والن ػػػؼ الثػػػاني ويمثػػػؿ مجموعػػػة ا سػػػممة ذات ا رقػػػاـ الزوجيػػػة، ث ػػػ

( بػػيف الن ػػؼ ا وؿ مػػف ا ختبػػار والن ػػؼ الثػػاني منػػو Pearsonمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف )
َـّ ت ػػحيح قيمػػة معامػػؿ ا رتبػػاط بمعادلػػة سػػبيرماف بػػراوف و جػػد 0.89فوجػػد أنػػو ) ( وبعػػد أف تػػ

 ختبار.(، وىذا يؤكد ثبات ا 0.94يا تساوي )أن

 Kuder and Richardson 21: )21ريتشاردسػػوف  -طريقػػة كػػودر - ب
Method) 

(ط وذلػػؾ إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات ا ختبػػار، وتػػـ 21تػػـ اسػػتخداـ معادلػػة كػػودر ريتشاردسػػوف )
( لمدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار ككػػػؿ طبقػػػًا 21الح ػػػوؿ عمػػػى قيمػػػة معامػػػؿ كػػػودر ريتشاردسػػػوف )

 لممعادلة التالية: 
 ( 203ـ، ص  2009)المنيزؿ،  [2ـ( / ؾ ع-)ـ )ؾ-1 ( ]1-)ؾ/ؾ =21ر 
  

 

 (: 4. 11كما ىو مو ح في الجدوؿ رقـ )
 -(: معامؿ الثبات الختبار ميارات التفكير البصري باستخداـ طريقة كودر4. 11) جدوؿ

 (.21ريتشاردسوف)

 اختبار
 المفاىيـ

 (21معامؿ الثبات )ر (2التبايف )ع المتوسط )ـ( عدد الفقرات )ؾ(
28 19.45 58.74 0.93 

( وىػػي قيمػػة 0.93( لالختبػػار ككػػؿ كانػػت )21ريتشاردسػػوف ) -يت ػػح أف معامػػؿ كػػودر
 تطممف الباحثة إلى تطبيؽ ا ختبار عمى عينة الدراسة. 

وقػد أ ػبح فػي وبذلؾ تأكدت الباحثة مف  دؽ وثبات اختبار ميػارات التاكيػر الب ػري، 
 ( فقرة.28 ورتو النيامية مكونًا مف )
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 التفكير البصري: الصورة النيائية الختبار 
مػػف  ػػدؽ وثبػػات اختبػػار ميػػارات التاكيػػر الب ػػري، وفػػي  ػػوء أراء  تأكػػد الباحثػػةوبعػػد 

( فقػػرة، كمػػا فػػي ممحػػؽ رقػػـ 28الم َحكممػػيف أ ػػبح ا ختبػػار فػػي  ػػورتو النياميػػة يتكػػوف مػػف )
يو ػػػح توزيػػػع فقػػػرات اختبػػػار ميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري وا وزاف ( 4.6(، والجػػػدوؿ رقػػػـ )3)

 النسبية.
 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة: -3

 التأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية وال ابطة مف حيث: جرى  
 ضبط المتغيرات:

قامػػت الباحثػػة ب ػػبط عػػدة متغيػػرات،  سػػيما وأنيػػا اختػػارت العينػػة مػػف طالبػػات ال ػػػؼ 
 كما أنيا قامت ب بط متغيرات أخرى أىميا: غزة، غربا ساسي، ومف محافظة  الرابع

 حيث أف جميع أفراد العينة مف الطالبات. الجنس:ضبط متغير  -

 ( عاـ.01-1: جميعيف تتراوح أعمارىف ما بيف )العمر الزمني لمطالبات -

قامػػت الباحثػػة ب ػػبط متغيػػر التح ػػيؿ لػػدى عينػػة  متغيػػر التحصػػيؿ الدراسػػي: ضػػبط -
 :الدراسة مف خالؿ

 ا ختبار القبمي لممجموعتيف ال ابطة والتجريبية لميارات التاكير الب ري.-


 :فيما يتعمؽ بنتائج االختبار القبمي لميارات التفكير البصري 
وفيمػػا يمػػي عػػرض مػػوجز لتكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي كػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات التاكيػػر  

( يبػػػػيف المتوسػػػػطات وا نحرافػػػػات المعياريػػػػة ود لػػػػة الاػػػػروؽ 4.12الب ػػػػري والجػػػػدوؿ رقػػػػـ )
 باستخداـ اختبار )ت( بيف المجموعتيف التجريبية وال ابطة: 

يف التجريبية والضابطة في اختبار (: اختبار )ت( لحساب الفروؽ بيف أفراد المجموعت4. 12) جدوؿ
 ميارات التفكير البصري القبمي.

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 ميارة التمييز البصري
 60. 1.48 40 ال ابطة

0.969 
غير دالة 

 77. 1.63 40 التجريبية 0.05عند 

غير دالة  0.097 1.10 3.35 40 ال ابطة ميارة تحميؿ الشكؿ البصري
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االنحراؼ  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 0.05عند  1.21 3.33 40 التجريبية

ميارة استخالص المعاني " 
 االستنتاج" البصري

 1.63 5.15 40 ال ابطة

1.58 
غير دالة 

 1.31 4.63 40 التجريبية 0.05عند 

ميارة تفسير المعمومات 
 البصرية

 1.48 4.38 40 ال ابطة

0.208 
غير دالة 

 1.74 4.30 40 التجريبية 0.05 عند

 الدرجة الكمية
 3.31 14.35 40 ال ابطة

0.660 
غير دالة 

 3.12 13.88 40 التجريبية 0.05عند 

 (.0.05غير دالة عند مستوى د لة ) //
 2.00= ( 0.05)د لة ( ومستوى 78حساب )ت( عند درجة حرية )
 2.66= ( 0.01)د لة ( ومستوى 78حساب )ت( عند درجة حرية )

 

 :فيما يتعمؽ بنتائج االختبار القبمي لميارات التفكير البصري 
( والمتوسػط 14.35كاف المتوسط الحسػابي فػي التطبيػؽ القبمػي لمعينػة ال ػابطة يسػاوي )

( وكانػػػت قيمػػػة " ت " 13.88الحسػػػابي فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي لمعينػػػة التجريبيػػػة الػػػذي يسػػػاوي )
( وىػػذا 0.05غيػػر دالػػة إح ػاميًا عنػػد مسػػتوى د لػة عنػػد )( وىػي 0.660المحسػوبة تسػػاوي )

درجػات الطالبػات  اتمتوسػط بػيف(   ≥ 0.05يعني أنو   توجد فروؽ دالة إح اميًا عنػد )
 في اختبار ميارات التاكير الب ري في المجموعتيف التجريبية وال ابطة في التطبيؽ القبمي.

 ثالثا: المادة التعميمية: 
لتػػػػدريس وحػػػػدة الحالػػػػة الجويػػػػة والمجموعػػػػة الشمسػػػػية باسػػػػتخداـ  إعػػػػداد دليػػػػؿ المعمػػػػـ- أ

 استراتيجية المااىيـ الكرتونية.

 باسػتخداـإف عممية إعػداد دليػؿ المعمػـ لتػدريس وحػدة الحالػة الجويػة والمجموعػة الشمسػية 
نتػاجالرسوـ الكرتونيػة، تطمبػت مػف الباحثػة القيػاـ أو  بإعػداد  مجموعػة مػف الرسػـو الكرتونػة  وا 

 الباحثة في سبيؿ ذلؾ الخطوات التالية:  اتبعت(، حيث 5التي تـ عر يا في ممحؽ رقـ )
تحديػػد ا ىػػداؼ العامػػة لتػػدريس وحػػدة الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػيةط مػػف خػػالؿ  -1

اإلطالع عمػى مو ػوعات ىػذه الوحػدة فػي كتػاب الطالبػة، وأىػداؼ تػدريس العمػـو فػي 
 الرابع ا ساسي كما وردت في كتاب المعمـ.ال ؼ 

 تحميؿ محتوى وحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية وفؽ ما تـ عر و مسبقا. -2
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اإلطػػػالع عمػػػى بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة والبحػػػوث التػػػي اسػػػتخدمت الرسػػػـو الكرتونيػػػة  -3
 منيا. لالستاادة

 اإلطالع عمى الخ امص العامة لطالبات المرحمة ا ساسية. -4

و ت ميـ الرسـو الكرتونية، حيػث تػـ الح ػوؿ عمػى الشخ ػيات الكرتونيػة مػف  إنتاج -5
شػػػبكة اإلنترنػػػت مػػػف مواقػػػع متخ  ػػػة، و تمػػػت عمميػػػة معالجػػػة ال ػػػور لمػػػتحكـ فػػػي 
أبعادىػػا أو لحػػذؼ أي عن ػػر فػػي ال ػػور لػػيس لػػو عالقػػة بػػالمايـو مو ػػوع الدراسػػة 

المعػػايير المقترحػػة مػػف  حيػػث تػػـ مراعػػاة السػػمات و ،باسػػتخداـ برنػػامج ) البوربوينػػت (
 التي سبؽ ذكرىا في اإلطار النظري.قبؿ نايمور وكيوغ 

ووفقػػا لمػػا سػػبؽ ذكػػره قامػػت الباحثػػة بعػػرض تمػػؾ الرسػػـو المقترحػػة عمػػى  ػػورة دليػػؿ 
 ( والذي يحتوي عمى العنا ر التالية : 5لممعمـ ممحؽ رقـ ) 

 مقدمة ت منت التحدث عف أىمية الدليؿ وأىدافو. -1

 العامة والخا ة لوحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية.ا ىداؼ  -2

 التعريؼ اإلجرامي لمرسـو الكرتونية ونبذه مخت رة عنيا. -3

 بعض المقترحات إلستخداـ الرسـو الكرتونية داخؿ الا ؿ. -4

 خطة تنايذ ا نشطة عمى ىيمة دروس، وقد ت مف كؿ درس العنا ر التالية: -5

  .عنواف الدرس 

 لو. عدد الح ص المخ  ة 

 .ا ىداؼ السموكية لمدرس 

 .المتطمبات ا ساسية والبنود ا ختبارية 

 .الوسامؿ وا دوات التعميمية 

 .المااىيـ الخا ة بالدرس 

 .اإلجراءات التدريسية وا نشطة 

 .التقويـ 

 .النشاط البيتي 

 إعداد أوراؽ عمؿ كنشاط لمطالب:

الكرتونيػػة، قامػػت الباحثػػة بإعػػداد فػػي  ػػوء ا نشػػطة المعتمػػدة عمػػى اسػػتخداـ الرسػػـو 
مجموعػػة مػػف أوراؽ عمػػؿ تمارسػػيا الطالبػػة بعػػد ا نتيػػاء مػػف شػػرح الػػدرس بشػػكؿ كامػػؿ، 

 (.5وىذه ا وراؽ مرفقة في دليؿ المعمـ في الممحؽ رقـ )
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 ضبط المادة التعميمية: 
بعد إعداد ال ورة ا ولية لكػؿ مػف دليػؿ المعمػـ وأوراؽ العمػؿ، عر ػت الباحثػة دليػؿ 
المعمػػـ عمػػى مجموعػػة مػػف المدرسػػيف والمخت ػػيف فػػي المنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس العمػػـو كمػػا 

بػػػػداء آراميػػػػـ ومالحظػػػػاتيـ 5ىػػػػو مو ػػػػح فػػػػي ممحػػػػؽ رقػػػػـ ) (، وذلػػػػؾ بغػػػػرض تحكيميػػػػا وا 
 في  وء:  ومقترحاتيـ

  عػػايير التػػي المالػػدليؿ مػػع السػػمات والخ ػػامص و مػػدى مالممػػة الرسػػـو الكرتونيػػة فػػي
 .( مف اإلطار النظري22التي تـ ذكرىا في  احة رقـ )و  ،غكيو و عيا كؿ مف نايمور و 

 .دقة ال ياغة السموكية  ىداؼ الدروس المت منة بالدليؿ 

  وجػػػود اتسػػػػاؽ بػػػػيف ا ىػػػداؼ التعميميػػػػة لكػػػػؿ درس والرسػػػـو الكرتونيػػػػة الخا ػػػػة بيػػػػذا
 الدرس.

 .السالمة المغوية والماظية لمدليؿ 

  خػػػػالؿ الػػػػدرس الواحػػػػد وبػػػػيف الػػػػدروس وجػػػػود تنظػػػػيـ وتسمسػػػػؿ جيػػػػد لممػػػػادة التعميميػػػػة
 المختماة.

 .مالممة ا نشطة الواردة في الدروس، وكذلؾ أوراؽ العمؿ بالنسبة لمستوى الطالبات 

 .مالممة أساليب التقويـ المستخدمة لمحتوى الدرس وأىدافو 

ثػػـ قامػػت الباحثػػة بػػإجراء بعػػض التعػػديالت  ،يو ػػح  بطاقػػة تحكػػيـ الػػدليؿ ،(5الممحػػؽ رقػػـ )و 
و تعديؿ بعض ا نشطة بما  ،حوؿ ال ياغات المغوية لمعبارات و ا ىداؼ والرسـو الكرتونية

عمػى الػدليؿ بنػاء عمػى  ا زمػةوقد قامت الباحثة بػإجراء التعػديالت  ،ا ستراتيجياتمع  يتالءـ
 .ومف ثـ إخراجو في  ورتو النيامية ،مالحظات المحكميف

 إجراءات الدراسة:خامسا: 
 لقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة: 

 تحديد عنواف الدراسة، و ياغة مشكمة الدراسة وتساؤ تيا. -
- .  ا طالع عمى ا دب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بمبحث العمـو
" فػي عمػـو ال ػػؼ والمجموعػة الشمسػيةالحالػة الجويػػة "  الرابعػةتحميػؿ محتػوى الوحػدة  -

 الجزء الثانيط لتحديد ميارات التاكير الب ري.-ا ساسيالرابع 
 إعداد قاممة بميارات التاكير الب ري. -
ميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري عمػػػى مجموعػػػة مػػػف الم َحِكمػػػيف المخت ػػػيف العػػػرض قاممػػػة  -

 إلجراء التعديالت المناسبة، وا خذ بطراميـ. 
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المخت ػػػيف إلجػػػراء التعػػػديالت وعر ػػػو عمػػػى  ات التاكيػػػر الب ػػػريبنػػػاء اختبػػػار ميػػػار  -
 المناسبة، وا خذ بطراميـ. 

تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات التاكيػػر الب ػػري عمػػى عينػػة اسػػتطالعية خػػارج عينػػة الدراسػػة  -
( طالبػػةط لتحديػػد زمػػف ا ختبػػار ومػػدى مالممتػػو لطبيعػػة الامػػة المسػػتيدفة 42عػػددىا )

ة معامػػؿ ال ػػعوبة والتمييػػز لحػػذؼ بعػػض الاقػػرات أو بتحميػػؿ النتػػامج إح ػػاميًا ومعرفػػ
 تعديميا. 

 . في  وء ا ستراتيجية عمى شكؿ أوراؽ عمؿ كراسة أنشطة لمطالبإعداد  -
الح ػػوؿ عمػػى كتػػاب خطػػي لتسػػييؿ ميمػػة الباحثػػة مػػف وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػاليط  -

 نيا )ب( لمبنات.لقاىرة ا ساسية الدلمموافقة عمى تطبيؽ أدوات الدراسة في مدرسة ا
تطبيػػػؽ أدوات الدراسػػػة القبميػػػة، و ػػػبط بعػػػض المتغيػػػرات قبػػػؿ إجػػػراء الدراسػػػة كمتغيػػػر  -

الجػنس فجمػيعيف مػػف الطالبػات، ومتغيػر التح ػػيؿ الدراسػي فػي مػػادة العمػـو الػذي تػػـ 
 ر ده مف سجالت المدرسة، والعمر الزمني لمطالبات.

لبػػات ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي ( طالبػػة مػػف طا80اختيػػار عينػػة الدراسػػة المكونػػة مػػف ) -
بطريقة عشوامية مف  اوؼ مدرسػة القػاىرة ا ساسػية الػدنيا )ب(، وتقسػيميا لشػعبتيف 

 ( طالبة في المجموعة ال ابطة.40( طالبة في المجموعة التجريبية، و)40)
حيث قامت الباحثة بتدريس طالبات المجموعة  ـ2017- 2-1الدراسة يوـ  تـ تطبيؽ -

، وتػػػدريس المجموعػػػة ال ػػػابطة بالطريقػػػة العاديػػػة، ا سػػػتراتيجية التجريبيػػػة عػػػف طريػػػؽ
( ح ػص أسػبوعيًا، وتػـ ا نتيػاء 4( ح ة بواقػع )20حيث استغرؽ تطبيؽ الدراسة )

 ـ.2017/ 3/ 7 الثالثاءمف تطبيؽ الدراسة يـو 
تطبيؽ اختبار ميارات التاكير الب ري البعدي بعػد ا نتيػاء مػف تطبيػؽ الدراسػة عمػى  -

 الدراسة.مجموعتي 
 (.SPSSتحميؿ واستخراج النتامج باستخداـ البرنامج اإلح امي ) -
 عرض النتامج ومناقشتيا وتاسيرىا في  وء فروض الدراسة. -
 و ع التو يات والمقترحات المناسبة في  وء ما أسارت عميو النتامج. -
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 سادسًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 لتقنيف االختبارات: إحصائيةأساليب 

( وطريقة التجزمة الن ػاية وذلػؾ إليجػاد معامػؿ 21معادلة كودر ريتشاردسوف ).1
 ثبات ا ختبار.

 معامؿ التمييز لحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات ا ختبار..2
 معامؿ ال عوبة لحساب معامؿ ال عوبة لكؿ فقرة مف فقرات ا ختبار..3
معػامالت ا تسػػاؽ الػػداخمي لاقػرات اختبػػار الماػػاىيـ معػامالت ا رتبػػاط لحسػػاب .4

 واختبار ميارات التاكير الب ري.
:أساليب إحصائية لمتحقؽ مف صحة فروض الدراسة 

  مستقمتيف ولعينتيف مرتبطتيف.لعينتيف    test (t)تـ استخداـ اختبار .1
( إليجػػػػاد حجػػػػـ التػػػػأثير لممتغيػػػػر dمربػػػػع إيتػػػػا لمكشػػػػؼ عػػػػف تػػػػأثير البرنػػػػامج، و).2

 المستقؿ عمى المتغير التابع.
 



 

 

 الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا



 
 

 :الفصؿ الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
 

يتنػػػاوؿ ىػػػذا الا ػػػؿ عر ػػػًا لمنتػػػامج التػػػي تو ػػػمت إلييػػػا الباحثػػػة، والمتعمقػػػة بيػػػدؼ الدراسػػػة 
أثػر توظيػؼ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة فػي تنميػة ميػارات التاكيػر الب ػري فػي المتمثؿ فػي " 

"، حيػػث تػػـ اسػػتخداـ البرنػػامج مػػادة العمػػـو والحيػػاة لػػدى طالبػػات ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي بغػػزة، 
في معالجة بيانات الدراسة وسيتـ عػرض النتػامج التػي تػـ التو ػؿ إلييػا   "  SPSSاإلح امي "

  . وكذلؾ مناقشة النتامج وتاسيرىا

 :نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىاأوال: 
  :األوؿالسؤاؿ  اإلجابة عمى

الصػؼ  البػاتلدى طتنميتيا  المراد ميارات التفكير البصريما ينص السؤاؿ عمى ما يمي " 
 " ؟العمـو والحياةفي وحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية مف مادة  الرابع

 مػػف خػػالؿ الب ػػريميػػارات التاكيػر ببإعػداد قاممػػة  قامػػت الباحثػػةولإلجابػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ 
، (ـ6105) دراسػة فيػاضالمتعمقة بالتاكير الب ري مثؿ:  عمى بعض الدراسات السابقة اطالعيا

وتػػـ تحديػػد أربػػع ، (ـ6102) كػػالب دراسػػة، و (ـ6103) العشػػي دراسػػة، و (ـ6101) جبػػردراسػػة و 
ميػػػارات، ع ر ػػػت عمػػػى الم حكممػػػيفط لمتأكػػػد مػػػف مالءمتيػػػا لمسػػػتوى الطالبػػػات والوحػػػدة مو ػػػوع 
الدراسة حتى تـ الخروج بال ورة النيامية لقاممة ميارات التاكير الب ػري، كمػا ىػي مو ػحة فػي 

 ( التالي:5. 1جدوؿ )
 (: قائمة بميارات التفكير البصري وتعريفاتيا اإلجرائية.5. 1) جدوؿ

 التعريؼ اإلجرائي لمميارة الميارة ـ

 ميارة التميز الب ري 1

قدرة الطالبة عمى التعرؼ عمى الشكؿ الب ري المعروض 
أماميا، وتمييزه عف غيره مف ا شكاؿ ا خرى، وذلؾ باستدعاء 

 خبراتيا السابقة.

 تحميؿ الشكؿ الب ريميارة  2
قدرة الطالبة عمى رؤية العالقات في الشكؿ الب ري، وتحديد 

 خ امص تمؾ العالقات والعمؿ عمى ت نيايا.



 
 

84 
 

 التعريؼ اإلجرائي لمميارة الميارة ـ

3 
ميارة استخالص المعاني " 

 ا ستنتاج" الب ري

قدرة الطالبة عمى التو ؿ إلى المااىيـ والمبادئ مف خالؿ 
واستنتاج  الشكؿ الب ري المعروض، ومعرفة ما يق ده الشكؿ،
 معنى وم موف الشكؿ واليدؼ الذي يحممو.

 ميارة تاسير المعمومات الب رية 4
قدرة الطالبة عمى إي اح مدلو ت الكممات والرموز واإلشارات 

 في ا شكاؿ الب رية وتقريب العالقات بينيما.

( أف ميػػارات التاكيػػر الب ػػري ا ربعػػة مناسػػبة فػػي تػػدريس وحػػدة 5. 1ويت ػػح مػػف جػػدوؿ )
 الحالة الجوية والمجموعة الشمسية لطالبات ال ؼ الرابع ا ساسي.

 اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني:
 النتائج المتعمقة باإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني والذي ينص عمى:

لتوظيؼ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تدريس وحػدة الحالػة  المقترحة الصورة ىي "ما
 األساسي؟ الرابع لمصؼ والحياة العمـو مادة في الجوية والمجموعة الشمسية

نتػاج مجموعػة مػف الرسػوـ الكرتونيػة وفقػا لمموا ػاات والمعػايير التػي  قامت الباحثػة بإعػداد وا 
( والتػػي تػػـ ذكرىػػا سػػابقا فػػي  Naylor & Keogh,1998) أو ػػى بيػػا كػػؿ مػػف نػػايمور وكيػػوغ
( الػػػذي يو ػػػح ال ػػػورة النياميػػػة لمػػػدليؿ بعػػػد 5( وممحػػػؽ رقػػػـ) 22اإلطػػػار النظػػػري  ػػػاحة رقػػػـ )

ومف ثـ قامت الباحثة بعر يا عمى  ورة دليؿ معمػـ، والػذي تػـ تو ػيح محتوياتػو فػي  ،التحكيـ
 الا ؿ الرابع الطريقة واإلجراءات.

 اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث:
 النتائج المتعمقة باإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث والذي ينص عمى:

والحيػػاة  العمػػـو" مػػا مػػدى تضػػمف وحػػدة الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية مػػف منيػػاج 
 لرابع األساسي لميارات التفكير البصري؟"المصؼ 

ا ساسػػػي، ولمعرفػػػة مػػػدى تػػػوافر ميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري فػػػي محتػػػوى عمػػػـو ال ػػػؼ الرابػػػع 
قامت الباحثة بتحميؿ محتوى وحدة الحالة الجوية والمجموعػة الشمسػية، بنػاًء عمػى قاممػة ميػارات 
التاكيػػر الب ػػري التػػي قامػػت بإعػػدادىا، واسػػتخدمت التكػػرارات والنسػػب الممويػػة لإلجابػػة عػػف ىػػذا 

يؿ وحدة ( يو ح نتامج تحم5-2السؤاؿ، فيما يمي عرض تا يمي لنتامج التحميؿ، والجدوؿ رقـ )
الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية مػػف كتػػاب العمػػـو والحيػػاة لم ػػؼ الرابػػع فػػي  ػػوء ميػػارات 

 التاكير الب ري.
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نتائج تحميؿ محتوى وحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية مف كتاب العمـو والحياة لمصؼ : (5.2) جدوؿ
 الرابع في ضوء ميارات التفكير البصري

 المئويةالنسبة  الميارة
 %7.2 ميارة التمييز الب ري

 %23.9 ميارة تحميؿ الشكؿ الب ري
 %33.9 ميارة استخالص المعاني "ا ستنتاج " الب ري

 %35 ميارة تاسير المعمومات الب رية
 100 المجموع

 يت ح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:

تحميػؿ الشػكؿ الب ػري %، وأف ميػارة 7.2لقد تبيف أف ميارة التمييز الب ري تكررت بنسبة 
%، وأف ميػػػػارة  33.9%، وأف ميػػػػارة اسػػػػتخالص المعػػػػاني تكػػػػررت بنسػػػػبة 23.9تكػػػػررت بنسػػػػبة

%، كذلؾ تبيف أف أكثػر الميػارات تكػرارا ىػي ميػارة  35تاسير المعمومات الب رية تكررت بنسبة
لب ػري، تاسير المعمومات الب رية، تمييا ميارة استخالص المعاني، تمييا ميػارة تحميػؿ الشػكؿ ا

 تمييا ميارة التمييز الب ري.

 اإلجابة عمى السؤاؿ الرابع:
 النتائج المتعمقة باإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرابع والذي ينص عمى:

اإلجابػػة عمػػى السػػؤاؿ الثالػػث: يػػنص السػػؤاؿ عمػػى مػػا يمػػي " ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة 
درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة  ات( بػػػيف متوسػػػطα =0.05عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ) إحصػػػائية

 التجريبية وأقرانيف بالمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارات التفكير البصري؟ 

 تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ فحص الارض ا وؿ مف فر يات الدراسة.

 وينص الارض ا وؿ عمى ما يمي: 
درجات  اتبيف متوسط (α= 0.05) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" 

طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة وأقػػرانيف بالمجموعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدي لميػػارات 
 التفكير البصري البعدي لصالح المجموعة التجريبية".
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ولمتحقػػؽ مػػف  ػػحة ىػػذه الار ػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " ت " لعينتػػيف مسػػتقمتيف لمكشػػؼ  
ا داء فػػػي اختبػػػار ميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري البعػػػدي لكػػػؿ مػػػف عػػػف د لػػػة الاػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطي 

 ( يو ح ذلؾ.5. 3المجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية، والجدوؿ )

(: نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعتيف 5. 3) جدوؿ
 يارات التفكير البصري.التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لتنمية م

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  الميارة
 التطبيؽ

المتوسػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد
 الحسابي

االنحػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 المعياري

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى  "قيمة "ت"
 الداللة

  ميارة التميز الب ري
 94. 2.33 40  ابطة

2.855 0.01** 
 46. 2.80 40 تجريبية

 ميارة تحميؿ الشكؿ الب ري
 1.50 4.60 40  ابطة

2.128 
0.05* 

 1.10 5.23 40 تجريبية 

ميػػارة اسػػتخالص المعػػاني " 
 ا ستنتاج" الب ري

 1.68 6.63 40  ابطة
3.481 0.01** 

 1.32 7.80 40 تجريبية

ميػػػػػػػػارة تاسػػػػػػػػير المعمومػػػػػػػػات 
 الب رية

 2.24 6.20 40  ابطة
3.503 0.01** 

 2.03 7.88 40 تجريبية

 الدرجة الكمية
 5.21 19.75 40  ابطة

3.841 0.01** 
 3.90 23.70 40 تجريبية

 (.0.01** دالة عند مستوى )
 (.0.05* دالة عند مستوى )

 
 2.00 =( 0.05)( ومستوى د لة 78قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

 2.66 =( 0.01)د لة ( ومستوى 78) عند درجة حرية الجدولية )ت( قيمة

( أف قيمػػػة "ت" المحسػػػوبة لمدرجػػػة الكميػػػة  ختبػػػار ميػػػارات 5. 3ويالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ ) 
( 0.01( وىي أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى د لة )3.841التاكير الب ري تساوي )

توجػد ( وعميػو تػـ رفػض الار ػية ال ػارية وقبػوؿ الار ػية البديمػة، أي أنػو 2.66والتي تسػاوي )
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( بػػػيف متوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة α≤ 0.05عنػػػد مسػػػتوى د لػػػة ) صػػػائيةفػػػروؽ ذات داللػػػة إح
ال ػػابطة، ودرجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ا ختبػػار البعػػدي لميػػارات التاكيػػر الب ػػري ل ػػالح 

 المجموعة التجريبية.
  ( ما يمي:5. 3يتضح مف الجدوؿ )
 البصري:)ميارة التمييز البصري( كأحد ميارات التفكير 1أواًل / بالنسبة ـ

( وىػػػو أقػػػؿ مػػػف 2.33كػػػاف المتوسػػػط الحسػػػابي فػػػي التطبيػػػؽ لمعينػػػة ال ػػػابطة يسػػػاوي ) 
( وكانػػػػت قيمػػػػة " ت " 2.80المتوسػػػػط الحسػػػػابي فػػػػي التطبيػػػػؽ لمعينػػػػة التجريبيػػػػة الػػػػذي يسػػػػاوي )

توجػد فػروؽ ذات (، وىذا يعني أنػو 0.01( وىي دالة إح اميا عند )2.855المحسوبة تساوي )
بيف متوسط درجات طالبات المجموعػة التجريبيػة  (≤0.05)مستوى د لة عند  داللة إحصائية

 والمجموعة ال ابطة في اختبار ميارات التاكير الب ري البعدي ل الح المجموعة التجريبية.

  )ميارة تحميؿ الشكؿ البصري( كأحد ميارات التفكير البصري:2ثانيًا / بالنسبة ـ

( وىػػػو أقػػػؿ مػػػف 4.60ينػػػة ال ػػػابطة يسػػػاوي )كػػػاف المتوسػػػط الحسػػػابي فػػػي التطبيػػػؽ لمع 
( وكانػػػػت قيمػػػػة " ت " 5.23المتوسػػػػط الحسػػػػابي فػػػػي التطبيػػػػؽ لمعينػػػػة التجريبيػػػػة الػػػػذي يسػػػػاوي )

توجػد فػروؽ ذات  (، وىذا يعني أنػو0.01( وىي دالة إح اميا عند )2.128المحسوبة تساوي )
المجموعػة التجريبيػة  بيف متوسط درجػات طالبػات (α≤0.05عند مستوى د لة )داللة إحصائية 

 والمجموعة ال ابطة في اختبار ميارات التاكير الب ري البعدي ل الح المجموعة التجريبية.

)ميارة استخالص المعاني " االستنتاج" البصػري( كأحػد ميػارات التفكيػر 3ثالثًا / بالنسبة ـ
  البصري:

( وىػػػو أقػػػؿ مػػػف 6.63كػػػاف المتوسػػػط الحسػػػابي فػػػي التطبيػػػؽ لمعينػػػة ال ػػػابطة يسػػػاوي ) 
( وكانػػػػت قيمػػػػة " ت " 7.80المتوسػػػػط الحسػػػػابي فػػػػي التطبيػػػػؽ لمعينػػػػة التجريبيػػػػة الػػػػذي يسػػػػاوي )

توجػد فػروؽ ذات (، وىذا يعني أنػو 0.01( وىي دالة إح اميا عند )3.481المحسوبة تساوي )
( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طالبػػػات المجموعػػػة α≤0.05) لػػػةعنػػػد مسػػػتوى د داللػػػة إحصػػػائية 

التجريبيػػة والمجموعػػة ال ػػابطة فػػي اختبػػار ميػػارات التاكيػػر الب ػػري البعػػدي ل ػػالح المجموعػػة 
 التجريبية.
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  )ميارة تفسير المعمومات البصرية( كأحد ميارات التفكير البصري:4رابعًا / بالنسبة ـ

( وىػو أقػؿ مػف المتوسػط 6.20نة ال ابطة يسػاوي )كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعي
( وكانػػػػت قيمػػػة " ت " المحسػػػػوبة 7.88الحسػػػابي فػػػي التطبيػػػػؽ لمعينػػػة التجريبيػػػػة الػػػذي يسػػػاوي )

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة (، وىػػذا يعنػػي أنػػو 0.01( وىػػي دالػػة إح ػػاميا عنػػد )3.503تسػػاوي )
ت المجموعػػة التجريبيػػة ( بػػيف متوسػػطات درجػػات طالبػػاα≤0.05) عنػػد مسػػتوى د لػػةإحصػػائية 

 والمجموعة ال ابطة في اختبار ميارات التاكير الب ري البعدي ل الح المجموعة التجريبية.

حسػػػب المعادلػػػة التاليػػػة )محمػػػد وعبػػػد  (2)ولحسػػػاب حجػػػـ التػػػأثير تػػػـ اسػػػتخداـ مربػػػع إيتػػػا )
 (: 420ـ، ص 2012العظيـ، 

   
  

     
 

 ( مربع إيتاή2:) .نسبة تبايف المتغير التابع التي تعزى لممتغير المستقؿ 

 t2:  مربع قيمة "ت" الناتجة عف مقارنة متوسط درجات طالبات المجموعتيف في التطبيؽ
 البعدي.

 DF: (.2-2+ ف1درجة الحرية )ف 

  (:5.  4( لمكشؼ عف درجة التأثير، وىي كما يو حيا الجدوؿ )dوحساب قيمة ) 
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تأثير المتغير المستقؿ )استراتيجية المفاىيـ الكرتونية( عمى المتغير التابع )ميارات  (: حجـ5. 4) جدوؿ
 التفكير البصري(.

 
 الميارة

نوع 
التطبيؽ 
لمعينة 
 التجريبية

المتوسط  العدد
 الحسابي

ا نحراؼ 
 المعياري

 مربع "tقيمة "
"

2" 
حجـ  "dقيمة "

 التأثير

 1ـ
 0.774 1.63 40  ابطة

2.885 0.09 0.20 
كبير 
 0.464 2.80 40 تجريبية جدا

 2ـ
 1.206 3.33 40  ابطة

 متوسطة 0.11 0.05 2.128
 1.097 5.23 40 تجريبية

 3ـ
 1.31 4.63 40  ابطة

3.481 0.13 0.29 
كبير 
 1.32 7.80 40 تجريبية جدا

 4ـ
 1.74 4.30 40  ابطة

3.503 0.14 0.29 
كبير 
 2.03 7.87 40 تجريبية جدا

الدرجة 
 الكمية

 3.12 13.88 40  ابطة
3.841 0.16 0.35 

كبير 
 3.89 23.70 40 تجريبية جدا

 ""2 ،d(: الجدوؿ المرجعي لدالالت 5.5جدوؿ )

 حجـ التأثير البياف
 كبير جداً  كبير متوسط  غير 
D 0.2 0.5 0.8 1.1 


2 0.01 0.06 0.14 0.20 

 ( 283ص، ـ2011)حسف،

d( "0.35 )( وأف قيمػػة "0.16" بمغػػت )2( أف قيمػػة مربػػع إيتػػا "5. 4يت ػػح مػػف جػػدوؿ )
وىػذا يػػدؿ عمػى أف ا سػػتراتيجية ليػا حجػػـ تػػأثير كبيػر جػػدًا عمػى المتغيػػر التػابع )ميػػارات التاكيػػر 

 . "2" ،"d( لد  ت "5. 5)الب ري( وبدرجة فعالية كبيرة جدًا حسب الجدوؿ المرجعي 

النتيجة تاوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة ال ابطة فػي وقد أظيرت 
 اختبار ميارات التاكير الب ري.
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 وترجع الباحثة ذلؾ إلى: 

يمكػػف تاسػػير تاػػوؽ طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تعممػػت باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الماػػاىيـ  -
مػػف خاللػػو تقػػديـ ا نشػػطة والخبػػرات أف ىػػذه ا سػػتراتيجية تقػػـو عمػػى مبػػدأ يػػتـ  ،الكرتونيػػة

ا مػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى ربػػط الخبػػرات السػػابقة  ،والماػػاىيـ والمعػػارؼ العمميػػة ب ػػورة منظمػػة
كمػػا أف المػػتعمـ يكػػوف طبقػػا ليػػذه ا سػػتراتيجية محػػورا لعمميػػة الػػتعمـ  ،بخبػػرات الػػتعمـ الجديػػد

كمػػا يتػػاح لػػو  ،فيػػو الػػذي يبحػػث ويجػػرب ويكتشػػؼ ويعػػدؿ بحيػػث ي ػػؿ إلػػى النتػػامج بناسػػو
وأف ىذه الميارات تحػدث مػف خػالؿ بيمػة اجتماعيػة يػتـ  ،الار ة لمتمييز والتحميؿ والتاسير

مػػف خالليػػا الحػػوار والنقػػاش ا مػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى تحميػػؿ الشػػكؿ الب ػػري والتمييػػز بػػيف 
الشكؿ الب ري وغيره مف ا شكاؿ مما يػؤدي لتكػويف  ػور عقميػة لمماػاىيـ الكرتونيػة لػدى 

 عمميف.المت
كمػػا أف تبػػادؿ المعرفػػة العمميػػة بػػيف الطالبػػات أثنػػاء ممارسػػة ا نشػػطة ال ػػاية المختماػػة مػػف  -

استاسارات الطالبات وتجيع المعمومات والو ػوؿ إلػى النتػامج أدى ذلػؾ إلػى رؤيػة المواقػؼ 
ا مػر الػذي أدى إلػى تنميػة ميػارات  ،العممية ب ور كمية وما تت منو مػف ماػاىيـ كرتونيػة
 التاكير الب ري لدى طالبات المجموعة التجريبية .   

 تعميؽ عاـ عمى نتائج الدراسة:
تػػػرى الباحثػػػة أف تػػػدريس وحػػػدة " الحالػػػة الجويػػػة والمجموعػػػة الشمسػػػية" لطالبػػػات المجموعػػػة 

مية ميارات التاكير الب ري التجريبية باستخداـ استراتيجية المااىيـ الكرتونية لو دور كبير في تن
الطريقػػة التقميديػػة أو السػػامدة، والػػذي أدى بػػدوره إلػػى  اسػػتخداـالمت ػػمنة فييػػا بشػػكؿ أف ػػؿ مػػف 

ت ػػحيح الماػػاىيـ الخاطمػػة الموجػػودة لػػدى الطالبػػات و بنػػاء المعرفػػة بأناسػػيف مػػف خػػالؿ قيػػاميف 
ا يثيػػر نػػوع مػػف التحػػدي بمناقشػػة ا فكػػار ووجيػػات النظػػر التػػي تحمميػػا الشخ ػػيات الكرتونيػػة ممػػ

و يزيػػػد مػػػف شػػػدة الحػػػوار والمناقشػػػة والمحاججػػػة بػػػيف الطالبػػػات مػػػف جيػػػة وبػػػيف المعممػػػة  ،لػػػدييف
ممػا يجعػؿ الػتعمـ أكثػر فاعميػة وذا معنػى لػدى الطالبػات و قػامـ عمػى  ،والطالبات مف جية أخػرى

ؿ ا فكار و الت ػورات كما وتساعدىـ عمى إدراؾ المااىيـ واستبدا ،الايـ الدقيؽ لممااىيـ العممية
يجاد العالقات بينيا مف خالؿ إعػداد مواقػؼ جديػدة  ،الخاطمة بالمقبولة عمميا و المقارنػة بػيف  ،وا 

 وا طالعفكمما ارتبط التعمـ بالبحث و المناقشة  ،ما لدى الطالبات مف معمومات وت ورات قبمية
 اكتسػػابات عمػػى التقػػدـ فػػي كممػػا سػػاعد ذلػػؾ الطالبػػ ،و المحاججػػة القاممػػة عمػػى جيػػد الطالبػػات

دراؾ الد لة ال حيحة لكؿ مايوـ عممي و تنمية ميارات التاكير الب ري لدييف .  المعرفة وا 



 
 

91 
 

 توصيات الدراسة:

 :يمي بما الباحثة توصي نتائج مف إليو أشارت وما الحالية، الدراسة إجراءات ضوء في

والعمػػػػـو خا ػػػػة بالرسػػػػـو إثػػػػراء محتػػػػوى المنػػػػاىج الدراسػػػػية بمختمػػػػؼ المجػػػػا ت عامػػػػة،  .1
الكرتونيةط لااعميتيا في تنمية ميارات التاكير الب ري، وزيادة اإلدراؾ ال حيح لممااىيـ 

 عند الطالبات، وأي ا ت مينيا في دليؿ المعمـ  مف طرامؽ التدريس.
 ػػرورة أف يأخػػذ وا ػػعو المنػػاىج ومؤلاػػو كتػػب العمػػـو بميػػارات التاكيػػر الب ػػري التػػي  .2

 الحالية في ا عتبار.ة حددتيا الدراس
تشجيع المعمميف عمى استخداـ استراتيجيات متنوعة في تدريس العمػوـ تعمػؿ عمػى تنميػة  .3

 ميارات التاكير الب ري ومف  منيا استراتيجية الرسـو الكرتونية.
ا ىتماـ بتدريب المعمميف عمى معرفة ميارات التاكير الب ري وتنميتيا، فمـ يعد اليدؼ  .4

 الطالب بالمعمومات فقط، بؿ تزويدىـ بالميارات المختماة.مف التعمـ تزويد 
و ػػع برنػػامج عالجػػي متكامػػؿ قػػامـ عمػػى اسػػتراتيجية الماػػاىيـ الكرتونيػػة وذلػػؾ لت ػػحيح  .5

الماػػاىيـ الخاطمػػة الموجػػودة لػػدى الطالبػػات فػػي كافػػة المػػواد ب ػػاة عامػػة، ومػػادة العمػػـو 
 ب اة خا ة.

ماردات مادة طرؽ التػدريس فػي كميػات التربيػة  ت ميف استراتيجية المااىيـ الكرتونية في .6
 لحداثتيا.

 مقترحات الدراسة:

 :التالية بالمقترحات الباحث يوصي نتائج مف الدراسة إليو توصمت ما ضوء في

إجػػراء دراسػػات متنوعػػة تختبػػر فاعميػػة اسػػتراتيجيات أو نمػػاذج تدريسػػية أخػػرى فػػي تنميػػة  .1
 ختمؼ مراحميا الدراسية.ميارات التاكير الب ري لدى طمبة المدارس بم

دراسػػة لتحديػػػد مػػدى تػػػوافر ميػػارات التاكيػػػر الب ػػري لػػػدى معممػػي العمػػػـو وتأثيرىػػا عمػػػى  .2
 تاكير طمبتيـ.

دراسة عف فاعمية استخداـ استراتيجية الرسـو الكرتونية في تنمية أنػواع التاكيػر المختماػة  .3
نحوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو وا تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه
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 :المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ

 أواًل: المراجع العربية:

فاعميػػة اسػػتخداـ شػػبكات التاكيػػر الب ػػري فػػي العمػػـو لتنميػػة (. ـ2006إبػػراىيـ، عبػػد اهلل عمػػي )
ورقػة . مستويات جانييػو المعرفيػة وميػارات التاكيػر الب ػري لػدى طػالب المرحمػة المتوسػطة

 ،(1)العممي العاشر، التربية العممية تحديات الحا ر ورؤى المستقبؿ، مقدمة إلى المؤتمر 
 أغسطس.1 - يوليو 3الجمعية الم رية لمتربية العممية، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

أثر المنطؽ الريا ػي والتػدريس بالمػدخؿ الب ػري  (.ـ2001أحمد، نعيمة وعبد الكريـ، سحر. )
اني فػػي أنمػػاط الػػتعمـ والتاكيػػر وتنميػػة القػػدرة المكانيػػة وتح ػػيؿ تالميػػذ ال ػػؼ الثػػاني المكػػ

، (2). المػػػػؤتمر العممػػػػي الخػػػػامس، التربيػػػػة العمميػػػػة لممواطنػػػػة، فػػػػي مػػػػادة العمػػػػوـ اإلعػػػػدادي
 الجمعية الم رية لمتربية العممية، كمية التربية، جامعة عيف شمس. 

ونظريات في التعمـ والتعميـ، ا ردف: دار زىػراف لمنشػر (. فمساة التاكير ـ2011ا شقر، فارس )
 والتوزيع.

فاعميػػػة اسػػػتخداـ الرسػػػـو الكرتونيػػػة فػػػي ت ػػػويب الت ػػػورات البديمػػػة ـ(. 2013ا شػػػقر، محمػػػد. )
. )رسالة ماجستير غيػر منشػورة( لبعض المااىيـ اليندسية لدى طالب ال ؼ السادس بغزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

أثػػػر توظيػػػؼ اسػػػتراتيجية التمثيػػػؿ الجزيمػػػي فػػػي تنميػػػة ميػػػارات كتابػػػة ـ(. 2016) ا ػػػميح، ىيػػػاـ.
)رسالة ماجستير  المعاد ت والتاكير الب ري بالكيمياء لدى طالبات ال ؼ الحادي عشر.

 غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

المقػداد، غػزة، مطبعػة .2ط .البحث التربوي: عنا ره، مناىجو، أدواتو .(ـ1997إحساف ) ا غا،
 فمسطيف.

فاعميػػػة تكنولوجيػػػا الواقػػػع ا فترا ػػػي فػػػي تنميػػػة التاكيػػػر الب ػػػري لػػػدى ـ(. 2015ا غػػا، منػػػى. )
. )رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة( الجامعػة اإلسػالمية، طالبات ال ؼ التاسع ا ساسي بغزة

 غزة.
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فاعميػػػة اسػػػتخداـ برمجيػػػة تعميميػػػة مقترحػػػة لوحػػػدة تكنولوجيػػػا المعمومػػػات  .(ـ2012بػػػدر، أحمػػػد )
المقػػػررة عمػػػى تالميػػػذ ال ػػػؼ ا وؿ اإلعػػػدادي عمػػػى كػػػؿ مػػػف التاكيػػػر الب ػػػري والتح ػػػيؿ 

، م ػػر، مجمػػة رابطػػة التربيػػة الحديثػػة ،الدراسػي واتجاىػػات التالميػػذ نحػػو اسػػتخداـ الكمبيػػوتر
5( 16) . 

ت ػػػميف التاكيػػػر الريا ػػػي فػػػي الريا ػػػيات فػػػي بػػػرامج الريا ػػػيات  (.ـ2008بػػػدوي، رم ػػػاف )
 عماف، دار الاكر العربي. .1ط  .المدرسية

دار الني ػة ، 1ط .منػاىج البحػث فػي التربيػة وعمػـ الػناس .(1973جابر، جابر وكاظـ، أحمد )
 العربية لمنشر، القاىرة، م ر.

فػوؽ المعرفيػة عمػى تنميػة الماػاىيـ  أثػر توظيػؼ اسػتراتيجية دورة الػتعمــ(. 2010جبر، يحيػى. )
. )رسػالة ماجسػتير وميارات التاكير الب ري في العموـ لدى طمبة ال ؼ العاشػر ا ساسػي

 غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

. عمػػاف: 1. طمنيجيػػة البحػػث العممػػي مػػدخؿ لبنػػاء الميػػارات البحثيػػة (.2012، حسػػيف)الجبػػوري
 دار  ااء لمنشر والتوزيع.

عمػػاف: دار الاكػػر لمطباعػػة  .5ط  .(. تعمػػيـ التاكيػػر ماػػاىيـ وتطبيقػػاتـ2011جػػرواف، فتحػػي )
 والنشر.  

.عمػػػاف: دار 1. طالجػػػودة الشػػػاممة فػػػي المنػػػاىج وطرامػػػؽ التػػػدريسـ(. 2011الحريػػػري، رافػػػده. )
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

(، أثػػػر التػػػدريس وفػػػؽ نمػػػوذج بػػػايبي لمػػػتعمـ البنػػػامي فػػػي تح ػػػيؿ طالبػػػات 2011حسػػػف، بشػػػرى،)
 ،(95)2 ،مجمػػػػة كميػػػػػة اندابال ػػػػؼ ا وؿ المتوسػػػػػط فػػػػي اكتسػػػػػاب الماػػػػاىيـ الجغرافيػػػػػة، 

572-516. 

فاعمية شػبكات التاكيػر الب ػري فػي تنميػة ميػارات التاكيػر الب ػري (.  ـ2009حمادة، محمد، )
طرح المشكالت الماظية في الريا يات وا تجاه نحو حميا لتالميذ ال ػؼ  والقدرة عمى حؿ

، كميػػة التربيػػة، جامعػػة حمػػواف، جميوريػػة م ػػر غيػػر منشػػورة ( رسػػالة ماجسػػتير)، الخػػامس
 العربية.

 القاىرة: مكتبة دار الحكمة.  .عمميات تكنولوجيا التعميـ(. ـ2003خميس، محمد)
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توظيؼ النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور عمى تنميػة أثر ـ(. 2013أبو داف، مريـ. )
. )رسػػػالة التح ػػػيؿ وميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري لػػػدى طالبػػػات ال ػػػؼ الرابػػػع ا ساسػػػي بغػػػزة

 ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

دار . 2ط .لػػتعمـ فعػػاؿ واإلجػػراءاتالقيػػاس والتقػػويـ ال ػػاي لمماػػاىيـ  (.ـ2008أبػػو دقػػة، سػػناء)
 آفاؽ لمنشر والتوزيع: غزة.

(. أثر استخداـ اسػتراتيجية الرسػـو الكرتونيػة الػدامرة حػوؿ المايػـو عمػى ـ2014الربيعاف، نواؿ. )
أنمػػاط التاػػاعالت ا جتماعيػػة وفيػػـ الماػػاىيـ العمميػػة وطبيعػػة العمػػـ لػػدى تمميػػذات المرحمػػػة 

 . 203-145، (205)، ؽ التدريسمجمة دراسات في المناىج وطر ا بتدامية. 

فاعميػة اسػتراتيجية التمثيػؿ الػدقامقي لممػادة فػي تنميػة الماػاىيـ الكيمياميػة ـ(. 2012رجب، أمؿ. )
. )رسػػالة وميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي العمػػـو لػػدى طالبػػات ال ػػؼ التاسػػع ا ساسػػي بغػػزة

 ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

، عػػالـ التعمػػيـ والتػػدريس مػػف منظػػور النظريػػة البناميػػة .(ـ2006وزيتػػوف، كمػػاؿ )زيتػػوف، حسػػف، 
 الكتب.

فاعميػة كتػاب تاػاعمي محوسػب فػي تنميػة ميػارات التاكيػر الب ػري ـ(. 2013أبو زايدة، أحمػد. )
)رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة(  في التكنولوجيا لدى طالب ال ؼ الخامس ا ساسي بغزة.

 غزة.الجامعة اإلسالمية، 

دار الشػػػػروؽ لمنشػػػػر  فمسػػػػطيف : ، 1ط . تػػػػدريس ميػػػػارات التاكيػػػػر(. ـ2003) سػػػػعادة، جػػػػودت
 والتوزيع. 

القػاىرة: عػالـ . 1ط .التاكيػر أساسػياتو وأنواعػو تعميمػو وتنميػو مياراتػو(. ـ2011سميماف، سػناء )
 الكتب. 

(. أثػػػػر اسػػػػتخداـ الرسػػػػـو الكاريكاتوريػػػػة فػػػػي تػػػػدريس الدراسػػػػات ـ2011الشػػػػربيني، داليػػػػا فػػػػوزي )
ا جتماعيػػة عمػػى التح ػػيؿ والػػوعي بمشػػكالت البنيػػة المحميػػة لػػدى طػػالب ال ػػؼ الخػػامس 

 .136- 106، (4) .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات ا جتماعيةا بتدامي، 

ال ػػػؼ العاشػػػر ا ساسػػػي إثػػػراء محتػػػوى اليندسػػػة الاراغيػػػة فػػػي منيػػػاج (. ـ2009شػػػعت، ناىػػػؿ )
كميػػػػػة التربيػػػػػة، الجامعػػػػػة  ،(رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػورة ) ،بميػػػػػارات التاكيػػػػػر الب ػػػػػري
 اإلسالمية، غزة، فمسطيف.
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أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي فػي تنميػة الماػاىيـ وميػارات التاكيػر ـ(. 2010الشوبكي، فداء. )
سػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر )ر  الب ػػػػري فػػػػي الايزيػػػػاء لػػػػدى طالبػػػػات ال ػػػػؼ الحػػػػادي عشػػػػر بغػػػػزة

 منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

ـ(. التااعؿ بيف خرامط التاكير والنمو العقمي في تح يؿ العمـو والتاكير 2008 ادؽ، منير. )
 .79(،2)11،. مجمة التربية العمميةا بتكاري واتخاذ القرار لتالميذ ال ؼ الثالث اإلعدادي

تقػػػويـ محتػػوى كتػػب العمػػػـو بالمرحمػػة اإلعداديػػة عمػػػى  ػػوء ميػػػارات  .(ـ2012 ػػالح،  ػػالح )
، دراسػػػات عربيػػػة فػػػي التربيػػػة وعمػػػـ الػػػناس .التاكيػػػر الب ػػػري ومػػػدى اكتسػػػاب التالميػػػذ ليػػػا 

 (.31) 3السعودية، 

أثػػػػر برنػػػػامج مقتػػػػرح فػػػػي ميػػػػارات التوا ػػػػؿ الريا ػػػػي عمػػػػى تنميػػػػة  .(ـ2011طػػػػافش، إيمػػػػاف )
كيػػػر الب ػػػري فػػػي اليندسػػػة لػػػدى طالبػػػات ال ػػػؼ الثػػػامف التح ػػػيؿ الدراسػػػي وميػػػارات التا

 كمية التربية، جامعة ا زىر، غزة. ،(رسالة ماجستير غير منشورة)، ا ساسي بغزة

تحميػػػؿ المحتػػػوى فػػػي العمػػػـو اإلنسػػػانية امايومػػػو، أسسػػػو، اسػػػتخدامو. (. 1987طعيمػػػة، رشػػػدي)
 : دار الاكر العربي لمطباعة والنشر.القاىرة

 ، القاىرة: دار الاكر العربي.تحميؿ المحتوى العمـو اإلنسانية. ـ(2004)طعيمو، رشدي. 

فاعميػػػة توظيػػػؼ خػػػرامط المعمومػػػات فػػػي تعػػػديؿ الت ػػػورات البديمػػػة ـ(. 2009أبػػػو طيػػػر، بػػػالؿ. )
شػورة(. الجامعػة )رسػالة ماجسػتير غيػر من لممااىيـ العممية لطػالب ال ػؼ الثػامف ا ساسػي

 اإلسالمية، غزة .

: " اسػػػتخداـ الرسػػػـو الكرتونيػػػة فػػػي تعػػػديؿ الت ػػػورات ـ(2014)رييػػػاـ رفعػػػت محمػػػدعبػػػد العػػػاؿ، 
الخاطمػػػػة لػػػػبعض الماػػػػاىيـ البيميػػػػة بمقػػػػرر الدراسػػػػات ا جتماعيػػػػة وتنميػػػػة ميػػػػارات التاكيػػػػر 

مجمػػة  وا تجػػاه نحػػو المػػادة لػػدى تالميػػذ ال ػػؼ الرابػػع ا بتػػدامي بجميوريػػة م ػػر العربيػػة"،
 .247-189، (61) ،جتماعيةالجمعية التربوية لمدراسات ا 

فاعميػػػة برنػػػامج قػػػامـ عمػػػى البناميػػػة ا جتماعيػػػة باسػػػتخداـ الػػػتعمـ (. ـ2010عبػػػد المػػػو ، أسػػػامة )
الخمػػيط فػػي تػػدريس الدراسػػات ا جتماعيػػة عمػػى تنميػػة الماػػاىيـ الجغرافيػػة والتاكيػػر الب ػػري 

 ،(كتػػوراه غيػػر منشػػورةرسػػالة د)، والميػػارات الحياتيػػة لػػدى التالميػػذ ال ػػـ بالحمقػػة اإلعداديػػة
 كمية التربية، جامع سوىاج.
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عمػاف: دار  .1ط. اسػتراتيجيات تعمػـ ميػارات التاكيػر (. ـ2009عبد اليادي، نبيؿ وعياد، وليػد)
 وامؿ لمنشر والتوزيع. 

ا سػػػموب اإلح ػػػامي واسػػػتخداماتو فػػػي بحػػػوث الػػػرأي  .(1993العبػػػد، عػػػاطؼ وعزمػػػي، زكػػػي )
 القاىرة، م ر.دار الاكر العربي، ، واإلعالـ

مكتبػػػػة الاػػػػالح لمنشػػػػر .1.ط التاكيػػػػر والمنيػػػػاج المدرسػػػػي .(ـ2003عبيػػػػد، ولػػػػيـ وعاانػػػػة، عػػػػزو )
 .اإلماراتوالتوزيع، العيف، 

تعمػػيـ الريا ػػيات لجميػػع ا طاػػاؿ فػػي  ػػوء متطمبػػات المعػػايير وثقافػػة ـ(. 2004عبيػػد، ولػػيـ. )
 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.التاكير

 عماف: دار الاكر.  .1ط. الدماغ وتعميـ التاكير(. ـ2007قاف وأبو السميد، سييمة)عبيدات، ذو 

 . القاىرة: عالـ الكتب. المنيج التربوي وتعميـ التاكير(. ـ2005عزيز، مجدي. )

فاعميػػػة برنػػػامج بالوسػػػامط المتعػػػددة لتنميػػػة المبػػػادئ العمميػػػة وميػػػارات ـ(. 2013العشػػػي، دينػػػا. )
. )رسػػػالة طػػػالب ال ػػػؼ السػػػادس ا ساسػػػي فػػػي مػػػادة العمػػػـو بغػػػزةالتاكيػػػر الب ػػػري لػػػدى 

 ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

رؤيػة  تحميػؿ محتػوى منػاىج المغػة العربيػة:ـ(: 2009)ة، محسف، والياشمي، عبػد الػرحمف. عطي
 . عماف: دار ال ااء لمنشر والتوزيع.نظرية تطبيقية

اثر استخداـ بعض استراتيجيات النظريػة ـ(. 2006، )ديسمبرعاانة ، عزو، وأبو مموح، محمد. 
. البنامية في تنمية التاكير المنظومي في اليندسة لدى طالب ال ؼ التاسػع ا ساسػي بغػزة

ورقة عمػؿ مقدمػة إلػى المػؤتمر العممػي ا وؿ التجربػة الامسػطينية فػي إعػداد المنػاىج، غػزة: 
 جامعة ا ق ى. 

اسػػػتخداـ المػػػدخؿ الب ػػػري فػػػي تنميػػػة القػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المسػػػامؿ أثػػػر (: ـ2001عاانػػػة، عػػػزو )
. المػػػؤتمر العممػػػي الثالػػػث عشػػػر، وا حتاػػػاظ بيػػػا لػػػدى طمبػػػة ال ػػػؼ الثػػػامف ا ساسػػػي بغػػػزة
، الجمعيػة الم ػرية لممنػاىج (2ج))مناىج التعميـ والثورة المعرفية والتكنولوجية المعا رة(، 

 يوليو.25-24وطرؽ التدريس، جامعة عيف شمس، 

مستوى ميارات التاكير الناقد لدى طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسػالمية  .(ـ1995عاانة، عزو)
 ، مطبعة المقداد بغزة، فمسطيف. (1)1، مجمة البحوث والدراسات التربوية الامسطينيةبغزة، 
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. التاكير وأنماطو ونظرياتو وأساليب تعميمػو وتعممػوـ(. 2012العاوف نادية، وال احب منتيى. )
 .عماف: دار  ااء لمنشر والتوزيع.1ط 

(. ـ2007عمػػػوي، أحمػػػد ونا ػػػر، فاطمػػػة وحمػػػدوف، حسػػػف وقامػػػد، جمػػػاؿ وعبػػػد الحميػػػد، منػػػاؿ )
( 9-7التاكيػػر وتعمػػيـ ميػػارات التاكيػػر اإلنسػػانية مػػف خػػالؿ تػػدريس مػػادة العمػػـو لم ػػاوؼ )

  .مركز البحوث والتطوير التربوي ،المرحمة ا ساسية

ـ(. استخداـ فنيات التاكير الب ري لتنمية التح يؿ ودافعية اإلنجاز خالؿ 2012عميش، نيمة )
مجمػػػػػػة الجمعيػػػػػػة التربويػػػػػػة لمدراسػػػػػػات تػػػػػػدريس الامسػػػػػػاة لطػػػػػػالب المرحمػػػػػػة الثانويػػػػػػة العامػػػػػػة، 

 (.42، )ا جتماعية

 ،التاكيػػػػػر الب ػػػػػري فػػػػػي  ػػػػػوء تكنولوجيػػػػػا التعمػػػػػيـ .(ـ2011عمػػػػػار، محمػػػػػد والقبػػػػػاني، نجػػػػػواف )
 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

( البناميػػة فػػي اكتسػػاب الماػػاىيـ Vأثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الشػػكؿ )(." ـ2008العيسػػوي، توفيػػؽ)
، (دراسػة ماجسػتير غيػر منشػورة )العممية وعمميات العمـ لدى طالب السابع ا ساسي بغزة".

 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

أثػػػر توظيػػػؼ اسػػػتراتيجيتي المحطػػػات العمميػػػة والخػػػرامط الذىنيػػػة فػػػي ـ(. 2015. )فيػػػاض، سػػػاىر
تنمية المااىيـ الايزيامية وميارات التاكير الب ري في مػادة العمػـو لػدى طمبػة ال ػؼ الرابػع 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.ا ساسي بغزة

، بحػػث مقػػدـ الممتقػػى الػػوطني تداوليػػة طرامػػؽ التػػدريس عيوبيػػا وفوامػػدىا ،ـ(2014)قيػػدوـ، ميمػػود 
 ( في الجزامر.ـ2014 وماي 29-28ا وؿ الموسـو بالتعميمية واقع وآفاؽ )

ـ(. أثػػػر اسػػػتراتيجية الماػػػاىيـ الكرتونيػػػة فػػػي التح ػػػيؿ والتاكيػػػر 2014الكبيسػػػي، عبػػػد الواحػػػد. )
، اإلنسػػػانيةمجمػػػة جامعػػػة تكريػػػت لمعمػػػـو  المتوسػػػط فػػػي الريا ػػػيات. ا وؿالجػػػانبي لطمبػػػة 

21(2 ،)358-389 . 

 ا وؿـ(. أثر استراتيجية المااىيـ الكرتونية في تح يؿ طالب ال ػؼ 2015الكبيسي، ياسر. )
(، 50، )مجمػػػة البحػػػوث التربويػػػة والناسػػػيةمتوسػػػط فػػػي مػػػادة الجغرافيػػػا وتاكيػػػرىـ الب ػػػري. 

263-290 . 
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وظيػػػػؼ اسػػػػتراتيجية البيػػػػت الػػػػدامري فػػػػي تنميػػػػة الماػػػػاىيـ فاعميػػػػة ت(.  ـ2012الكحمػػػػوت، آمػػػػاؿ )
رسػػػالة  )،وميػػػارات التاكيػػػر الب ػػػري بالجغرافيػػػا لػػػدى طالبػػػات ال ػػػؼ الحػػػادي عشػػػر بغػػػزة

 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.  ،(ماجستير غير منشورة

فاعميػػة برنػػامج قػػامـ عمػػى الخيػػاؿ العممػػي فػػي تنميػػة الماػػاىيـ وميػػارات  ـ(.2016كػػالب، ىبػػة. )
. )رسػػالة ماجسػػتير التاكيػػر الب ػػري فػػي العمػػـو لػػدى طالبػػات ال ػػؼ الثػػامف ا ساسػػي بغػػزة

 غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ا ردنية.، عماف: الجامعة 3. طمبادئ القياس الناسي والتقويـ التربوي(. 1982سبع ) أبو لبدة،

. بيروت: المؤسسة الحديثة 1. ططرامؽ التعميـ بيف النظرية والتطبيؽـ(. 2012مازف، يوسؼ. )
 لمكتاب.

تنميػػػة التاكيػػػر الب ػػػري فػػػي الريا ػػػيات لتالميػػػذ المرحمػػػة ا بتداميػػػة  (.ـ2004محمػػػد، مديحػػػة )
 القاىرة: عالـ الكتب. . 1طالعادييف(. -)ال ـ

 1 .ط .اإلنسػانية العمػوـ فػي المػنيج محتػوى تحميػؿ ـ(. (2012ريػـ العظػيـ، وعبػد وامػؿ، محمػد،
 .والتوزيع لمنشر المسيرة دار :عماف

فاعميػػة برنػػامج بالوسػػامط المتعػػددة لتنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي ( ـ2010مشػػتيى، أحمػػد)
، كميػة (رسالة ماجستير غيػر منشػورة )،التربية اإلسالمية لدى طمبة ال ؼ الثامف ا ساسي

 التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

(. " العالقػػة بػػيف القػػدرة المكانيػػة والتح ػػيؿ فػػي الريا ػػيات لػػدى ـ2010أبػػو م ػػطاى، سػػييمة)
 ،(رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة )طمبػػة ال ػػؼ السػػادس ا ساسػػي بمػػدارس وكالػػة الغػػوث".

 غزة، فمسطيف. –لجامعة اإلسالمية كمية التربية، ا

حيػػاء التػػراث. مجمػع المغػػة العربيػة(. ـ1972) المعجػـ الوسػػيط دار  : اإلدارة العامػػة لممعجمػات وا 
 المعارؼ.

: دار .عمػاف2. طالمدخؿ إلى التربية والتعميــ(. 2012أبو مغمي سميع، وعبد الحافظ سالمة. )
 اليازوري لمنشر والتوزيع. 

تنمية الماػاىيـ وميػارات  فاعمية برنامج يوظؼ السبورة التااعمية فيـ(. 2015. )إسالـمن ور، 
)رسالة ماجستير غير منشػورة(  التاكير الب ري بالعمـو لدى طمبة ال ؼ الثالث ا ساسي.

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
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(. التح ػػيؿ فػػي الريا ػػيات وعالقتػػو بميػػارات التاكيػػر، مجمػػة جامعػػة ـ2011من ػػور، غسػػاف )
  . 69 –19، (17 )4دمشؽ ل داب والعمـو اإلنسانية والتربوية، 

 بيروت: دار إحياء التراث العربي. .10.ج1ط .لساف العرب(. ـ1998ابف منظور)

(." فاعميػػة اسػػتراتيجية مقترحػػة قاممػػة عمػػى قػػراءة ال ػػور فػػي تنميػػة ميػػارات ـ2008المنيػػر، رانػػدا)
 .74-29، (78)، مجمة القراءة والمعرفة ،التاكير التوليدي الب ري لدى أطااؿ الرو ة

. كميػػػة الدراسػػػات والبحػػػث 1ط مبػػػادئ القيػػػاس والتقػػػويـ فػػػي التربيػػػة.(. 2009اهلل)المنيػػػزؿ، عبػػػد 
 العممي، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 

فاعمية استخداـ برمجيات تعممية عمى التاكير الب ري والتح يؿ في ـ(. 2006ميدي، حسف. )
)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة(  تكنولوجيػػا المعمومػػات لػػدى طالبػػات ال ػػؼ الحػػادي عشػػر.

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

. عماف: دار المنػاىج لمنشػر 1. طالمااىيـ العممية وطرامؽ التدريسـ(. 2009سممى. ) ،الناشؼ
 والتوزيع.

فاعميػػة التػػدريس القػػامـ عمػػى اسػػتراتيجية  ـ(.2009)الناقػػة،  ػػالح أحمػػد، والعيػػد، إبػػراىيـ سػػميماف
النمػػػوذج البنػػػامي )دورة الػػػتعمـ وخريطػػػة الماػػػاىيـ( عمػػػى تح ػػػيؿ طمبػػػة ال ػػػؼ التاسػػػع فػػػي 

، مجمػة القػراءة والمعرفػة ال ػادرة عػف الجمعيػة الم ػرية لمقػراءة والمعرفة/كميػة  مبحث العمـو
  .(ـ2009،سبتمبر ) ،(95)جامعة عيف شمس.  –التربية 

ـ(. فاعميػػة كػػؿ مػػف المقابمػػة العياديػػة وخػػرامط الماػػاىيـ فػػي الكشػػؼ عػػف 2002محمػػود. )الػػوىر، 
المااىيـ البديمة في العموـ لدى طػالب وطالبػات ال ػؼ الثػامف ا ساسػي فػي منطقػة عمػاف 

 .80-45(، 21)  19مجمة كمية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة،ا ولى. 
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 (1)رقـ  ممحؽ
 أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة

 التخصص مكاف العمؿ الرتبة االسـ الرقـ
 مناىج وطرؽ تدريس غزة-الجامعة اإلسالمية أستاذ محمد أبو شقير أ.د 1
 مناىج وطرؽ تدريس غزة-الجامعة اإلسالمية أستاذ أ.د. محمد عسقوؿ 2
 مناىج وطرؽ تدريس غزة-الجامعة اإلسالمية أستاذ أ.د. عبد المعطي ا غا 3
 مناىج وطرؽ تدريس غزة-جامعة ا زىر أستاذ أ.د عطا درويش 4
 مناىج وطرؽ تدريس غزة-جامعة القدس الماتوحة أستاذ مشارؾ عبد اهلل عبد المنعـ د. 5
 مناىج وطرؽ تدريس عمـو كمية الدعوة اإلسالمية أستاذ مساعد د. حاـز زكي عيسى 6
 مناىج وطرؽ تدريس غزة-الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د. محمد أبو عودة 7
 مناىج وطرؽ تدريس غزة–اإلسالمية  الجامعة أستاذ مساعد د. مجدي عقؿ 8
 مناىج وطرؽ تدريس مدرسة القاىرة ا ساسية )ب( ماجستير أ. منى الخزندار 9

 مشرؼ عمـو وزارة التربية والتعميـ ماجستير إبراىيـ رم افأ.  10
 بكالوريوس تربية عمـو مديرية شرؽ خانيونس مشرؼ فريد قديحأ.  11
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 2)) رقـ ممحؽ
 تحكيـ اختبار ميارات التفكير البصري في مادة العمـو والحياة

غةةةةةةةةةةةةةةز –اإلسةةةةةةةةةةةةةة ميةالجامعةةةةةةةةةةةةةةة


شةةة الال اةةةثالعلمةةةااالدراسةةةاتالعليةةةا


كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة


المنةةةةةةةةةةةةةةةا  ا ةةةةةةةةةةةةةةةر ال ةةةةةةةةةةةةةةةدريس



 

 السيد / ........................................................ حاظو اهلل

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 

 والحياة العمـو مادة في البصري التفكير الموضوع: تحكيـ فقرات اختبار ميارات

 

أثػػر  تقػػـو الباحثػػة بإعػػداد رسػػالة ماجسػػتير بالمنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس العمػػـو بالجامعػػة اإلسػػالمية تحػػت عنػػواف
فكير البصري في مادة العمػـو والحيػاة لػدى طالبػات توظيؼ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية ميارات الت

الرابعػة وقد أعدت الباحثة ليذا الغرض اختبار ميارات التاكير الب ري فػي الوحػدة  .بغزةالصؼ الرابع األساسي 
)الحالػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية( مػػف كتػاب العمػػـو والحيػػاة لم ػػؼ الرابػػع ا ساسػي الجػػزء الثػػاني، ونظػػرا لمػػا 

بو مف خبرة تعميمية وأكاديمية ودراية في مجاؿ التربية والتعميـ، فإنني أرغب فػي ا سػتنارة بػرأيكـ السػديد تتمتعوف 
  وا ستاادة مف خبرتكـ في ىذا المجاؿ.

 بإبداء الرأي والمشورة وتدويف مالحظاتكـ في النواحي التالية:أرجو مف سيادتكـ التكـر 

  الب ري.مدى تمثيؿ ا ختبار لميارات التاكير 
 .مدى تغطية فقرات ا ختبار لممحتوى 
 .مدى  حة  ياغة فقرات ا ختبار 
 .مدى ال حة اإلمالمية لاقرات ا ختبار 
  .حذؼ أو إ افة أو إبداء أي مالحظات 

 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحثة:
 أبو ليمة آالء خميؿ
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 اختبار ميارات التفكير البصري
 لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي

 بيانات أولية: 1-
........................................                ا سـ

 ...............................المدرسة........
ال ؼ.......................................                

 الشعبة.........................................
  ....................المبحث..................

 ـ2017/ 2016العاـ الدراسي 
                                                  دقيقة.            45مدة ا ختبار: 

 30الدرجة الكمية: 
 تعميمات االختبار: -2

 عزيزتي الطالبة:

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،

 التعميمات اآلتية قبؿ الشروع في اإلجابة. مف فضمؾ اقرأي

 قـ بتعبمة البيانات ا ولية أو - أ
كؿ سؤاؿ يناقش  متعدد،( سؤا  مف نوع ا ختيار مف 30يتكوف ا ختبار مف )- ب

 والحياة العموـ كتاب مف الرابعة ميارة مف ميارات التاكير الب ري المت منة في الوحدة
  الثاني. الجزء-ا ساسي الرابع لم ؼ

نيا ا ختبار، فقرات عمى اإلجابة الباحثة منؾ ترجو  فقط لمدراسة و ع بأنو تؤكد وا 
 بدرجاتؾ لو عالقة و 
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 البنود االختبارية: -3

   ع دامرة حوؿ اإلجابة ال حيحة:

 اختاري اإلجابة الصحيحة:

ا داة المستخدمة لقياس كمية المطر: 1-

 د. ج. . ب . أ






كوكػػب الحيػػاة فػػي المجموعػػة الشمسػػية  2-
  والمشار اليو في ال ورة المجاورة ىو:

 

 د. ج. . ب . أ

 نبتوف ا رض المشتري عطارد

 :تية يمثؿ القمر في طور اليالؿأي الرسومات ان3- 

 د. ج. . ب . أ
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عنا ػػػػر الحالػػػػة الجويػػػػة الظػػػػاىرة فػػػػي  -4
 ال ورة المقابمة ىي :

 

 د. ج. . ب . أ

 الرياح وا مطار والغيـو  السماء  المياه  الرماؿ 

 يبيف الجدوؿ انتي أعمى درجة حرارة سجمت مف يـو السبت الى يـو ا ربعاء . 5- 

 بناء عمى البيانات في الجدوؿ أعاله، أي العبارات انتية  حيحة؟        

 درجة الحرارة في ارتااع مستمر مف السبت الى ا ربعاء . . أ

 وا ربعاء ا كثر حرارة.يوما السبت  . ب
 ثـ ىبوط . ،درجات الحرارة في ارتااع ج.     
 درجة الحرارة يـو السبت أعمى مف درجة الحرارة يـو ا ثنيف . د.       

 ما ترتيب كوكب ا رض بالنسبة لمشمس في المجموعة الشمسية؟ 6- 

 

 د. ج. . ب . أ

 الرابع الثالث الثاني ا وؿ
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 الظاىرة في ال ورة المجاورة ؟ أيف نرى ا جساـ7- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . د . ج . ب . أ

 نراىا عمى ا رض. نراىا في السماء.
نراىػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى 

 الجباؿ.
نراىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي 

 البحار.

 في الشكؿ المجاور الى : 1يشير الرقـ 8- 

 
 د. ج. . ب . أ

 زحؿ القمر الشمس ا رض

 : في الشكؿ المجاور الى 3يشير الرقـ 9-
 
 
 

 

 د. ج. . ب . أ

 المريخ ا رض القمر الشمس
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يشػػػػػير اتجػػػػػاه السػػػػػيـ فػػػػػي مؤشػػػػػر الريػػػػػاح 10-
 المجاور الى جية :

 
 
 
 
 

 د. ج. . ب . أ

W S E N 

يمثػػؿ الرسػػـ البيػػاني اخػػتالؼ درجػػات الحػػرارة مػػع اخػػتالؼ  -11
ا يػػاـ فػػي أحدا سػػابيع : كػػـ عػػدد ا يػػاـ التػػي تزيػػد درجػػة الحػػرارة 

 س: 15فييا عف  

 
 

 . أ
 

 د. ج. . ب

 أياـ 4 أياـ 3 يوميف يـو واحد

مف خالؿ ال ورة المجاورة نسمي حركة اليواء القريبة  -12
 مف سطح ا رض ب.............

 
 

 د. ج. . ب . أ
 درجة الحرارة الغيـو الرياح ا مطار

مف خالؿ ال ورة المجػاورة نسػمي أجمػؿ الكواكػب بكوكػب 13-
.......... 

 

 د. ج. . ب . أ
 المريخ عطارد زحؿ المشتري
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 انتي ثـ حدد:أنظر الشكؿ  -14
 
 
 

 أي الكواكب درجة حرارة سطحو أكبر ما يمكف ؟       
 د. ج. . ب . أ

 أورانوس نبتوف عطارد الزىرة
مف خالؿ الشكؿ السابؽ نسمي الجػـر السػماوي الػذي يتكػوف مػف كتمػة غازيػة ممتيبػة ويشػع ضػوءا وحػرارة 15- 

 باستمرارب........... 
 د. ج. . ب . أ
 زحؿ ا رض عطارد الشمس

أسػػمي الخػػط الػػوىمي الػػذي تػػدور ا رض حولػػو 16- 
 ب.........................

 

 د. ج. . ب . أ
 الخط المستقيـ الوتر محور ا رض المدار

يكمػػػػػػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػػػػػػر دورة كاممػػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ا رض 17- 
  كؿ..........

 

 د.  ج.  . ب . أ
 ف ؿ يـو سنة شير

كػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػتغرؽ دوراف ا رض حػػػػػػػػوؿ محورىػػػػػػػػا دورة  -18
 كاممة؟

 

 د.  ج.  . ب . أ
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  لماذا نرتدي المالبس ال وفية في ف ؿ الشتاء؟19- 
  لالحتااظ بالحرارة.. أ
 تخاؼ حدة الرطوبة.. ب
 يمتص الماء عند التعرؽ. . ج
 )أ،ب( معا. . د

 لماذا يو ع مقياس المطر في مكاف مرتاع ومكشوؼ؟20- 
  خوفًا مف انكسار المقياس.. أ

 لمح وؿ عمى كمية مطر نقية.. ب
 كمية مطر أكثر. لمح وؿ عمى. ج
 لمح وؿ عمى نتامج دقيقة.. د

 تشتير مدينة أريحا بزراعة الموز  ف جوىا: -21
 حار جدا. أ

 بارد جدا . ب 
 ج. معتدؿ 

 د.  افي 

 لماذا يو ع ميزاف الحرارة في  ندوؽ ا ر اد الجوية؟ -22

   نو يجب قياس درجة الحرارة في الظؿ.. أ

 اليواء. ف فيو فتحات تسمح بمرور . ب
 ج.  نو م نوع مف الخشب.

 د. جميع ما سبؽ.

 تعتبر الشمس نجما  نيا؟  -23

 
 د. ج. . ب . أ
 م يمة وتشع  وء وحرارة معتمة بعيدة كبيرة
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 لماذا تسمى ا رض بكوكب الحياة ؟24- 
 

 د. ج. . ب . أ

  نيا كبيرة  نيا معتمة
 نيػػػػػػػػا تتكػػػػػػػػوف مػػػػػػػػف 

  خور وأتربة
 ف الكامنػػػػات الحيػػػػة 

 تعيش بيا

  

كبيرة الحجػـ عػف بػاقى النجػـو  لنا الشمس تبدو -25
  نيا:فى السماء

 

 لالرض.أقرب النجـو . أ

 تتكوف مف كتمة غازية ممتيبة.. ب

 ج. تشع  وءا وحرارة.

 د. م يمة
 الكوكب الذي درجة حرارة سطحو أقؿ ما يمكف ىو نبتوف  نو:26-

 أبعد الكواكب عف الشمس. أ

  

 الى الشمس أقرب الكواكب. ب
 مف الكواكب ال خمة. ت

 يقع في منت ؼ المجموعة الشمسية. ث

  السبب الرميس الذي يسمح لنا برؤية القمر؟ 27-
 .كس القمر ال وء المنبعث مف ا رضيع. أ
 .كس القمر ال وء المنبعث مف الشمسيع. ب
 ينتج القمر  وءا مف ذاتو.. ج

.. د  القمر أكبر حجما مف النجـو

 تعاقب الميؿ والنيار عمى كوكب ا رض؟ما سبب 28-
  دوراف الشمس حوؿ ا رض.. أ
 دوراف ا رض حوؿ الشمس.. ب
 دوراف ا رض حوؿ محورىا.. ج

 د. دوراف الشمس حوؿ محورىا.
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أتأمؿ ال ورة المجاورة وأحدد الوقت نيػارا أـ لػيال فػي  29-
 فمسطيف :

 

 

عػف ليال  ف فمسطيف تقع فػي الجػزء المعػتـ بعيػدا . أ
  وء الشمس .

 نيارا  ف الشمس مشرقة.. ب
ج.  نيػػارا  ف فمسػػطيف تقػػع فػػي الجػػزء الم ػػا       قريبػػا 

 مف الشمس .
د.  لػػػػيال  ف فمسػػػػطيف تقػػػػع فػػػػي الجػػػػزء الم ػػػػا قريبػػػػا مػػػػف 

 الشمس.
 ما سبب تعاقب الا وؿ ا ربعة عمى كوكب ا رض؟30-
  دوراف الشمس حوؿ ا رض.. أ
 الشمس.دوراف ا رض حوؿ . ب

 ج. دوراف ا رض حوؿ محورىا.
 د. دوراف الشمس حوؿ محورىا.
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 (:3)رقـ ممحؽ
 لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي الختبار ميارات التفكير البصري الصورة النيائية

 

 بيانات أولية: 1-
 ا سـ........................................                

 المدرسة........................................
 ال ؼ.......................................               

 الشعبة......................................... 
 المبحث...................................... 

 ـ2017/ 2016العاـ الدراسي 
الدرجة                                                    دقيقة.      50مدة ا ختبار: 

 28الكمية: 
 تعميمات االختبار: -2

 عزيزتي الطالبة:

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،

 مف فضمؾ اقرأي التعميمات اآلتية قبؿ الشروع في اإلجابة.

 قـ بتعبمة البيانات ا ولية أو - ت
مف نوع ا ختيار مف متعدد، كؿ سؤاؿ يناقش ( سؤا  28يتكوف ا ختبار مف )- ث

 والحياة العموـ كتاب مف ميارة مف ميارات التاكير الب ري المت منة في الوحدة الرابعة
 الثاني.  الجزء-ا ساسي الرابع لم ؼ

نيا ا ختبار، فقرات عمى اإلجابة الباحثة منؾ ترجو  و  فقط لمدراسة و ع بأنو تؤكد وا 
 بدرجاتؾ لو عالقة
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 البنود االختبارية: -3

  ع دامرة حوؿ اإلجابة ال حيحة:

ا داة المستخدمة لقياس كمية المطر: 1-

 د. ج. ب. أ.






  كوكب الحياة في المجموعة الشمسية والمشار اليو في ال ورة المجاورة ىو: 2-
 د. ج. ب. أ.

  

 
 
 
 

 

 :طور اليالؿتية يمثؿ القمر في أي الرسومات ان 3-

 د. ج. . ث . ت

 
 
 

 

 

 

عنا ػػػػػر الحالػػػػػة الجويػػػػػة الظػػػػػاىرة فػػػػػي  4- 
 ال ورة المقابمة ىي :

 

 د. ج. ب. أ.

 الرياح وا مطار والغيـو  السماء  المياه  الرماؿ 
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 يبيف الجدوؿ انتي أعمى درجة حرارة سجمت مف يـو السبت الى يـو ا ربعاء . -5

 بناء عمى البيانات في الجدوؿ أعاله، أي العبارات انتية  حيحة؟        

 درجة الحرارة في ارتااع مستمر مف السبت الى ا ربعاء . أ.

 يوما السبت وا ربعاء ا كثر حرارة. ب.

 ثـ ىبوط . ،درجات الحرارة في ارتااع ج.     

 يـو ا ثنيف . درجة الحرارة يـو السبت أعمى مف درجة الحرارة د.

 ما ترتيب كوكب ا رض بالنسبة لمشمس في المجموعة الشمسية؟6-
 

 د. ج. ب. أ.

 الرابع الثالث الثاني ا وؿ

  أيف نرى ا جساـ الظاىرة في ال ورة المجاورة ؟7-
 
 

 
 
 

 د. . ح ب. أ.

 نراىا عمى ا رض. نراىا في السماء.
نراىػػػػػػا عمػػػػػػى 

 الجباؿ.
نراىػػا فػػي 
 البحار.
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 في الشكؿ المجاور الى : 1يشير الرقـ 8-

 
 د. ج. ب. أ.

 زحؿ القمر الشمس ا رض

 في الشكؿ المجاور الى : 3يشير الرقـ  9-
 
 
 

 

 د. ج. ب. أ.

 المريخ ا رض القمر الشمس

اتجػػػػػػاه السػػػػػػيـ فػػػػػػي مؤشػػػػػػر الريػػػػػػػاح  شػػػػػػيري10-
 جية : المجاور الى

 
 
 
 
 

 د. ج. ب. أ.

W S E N 
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يمثػػؿ الرسػػـ البيػػاني اخػػتالؼ درجػػات الحػػرارة مػػع اخػػتالؼ  11-
ا يػػاـ فػػي أحدا سػػابيع : كػػـ عػػدد ا يػػاـ التػػي تزيػػد درجػػة الحػػرارة 

 س: 15فييا عف  

 
 

 أ.


 د. ج. ب.

 أياـ 4 أياـ 3 يوميف يـو واحد

مف خػالؿ ال ػورة المجػاورة نسػمي حركػة اليػواء القريبػة 12-
 مف سطح ا رض ب.............

 
 د. ج. ب. أ.

 درجة الحرارة الغيـو الرياح ا مطار

مف خػالؿ ال ػورة المجػاورة نسػمي أجمػؿ الكواكػب بكوكػب 13-
.......... 

 

 د. ج. ب. أ.
 المريخ عطارد زحؿ المشتري

 أنظر الشكؿ انتي ثـ حدد:14-
 
 
 

 أي الكواكب درجة حرارة سطحو أكبر ما يمكف ؟
 د. ج. ب. أ.

 أورانوس نبتوف عطارد الزىرة
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الجػـر السػماوي الػذي يتكػوف مػف كتمػة غازيػة ممتيبػة ويشػع  ػوءا وحػػرارة مػف خػالؿ الشػكؿ السػابؽ نسػمي  -15
 ب...........باستمرار 

 د. ج. ب. أ.
 زحؿ ا رض عطارد الشمس

أسػػػػػػمي الخػػػػػػط الػػػػػػوىمي الػػػػػػذي تػػػػػػدور ا رض حولػػػػػػو 16-
 ب.........................

 

 د. ج. ب. أ.
 الخط المستقيـ الوتر محور ا رض المدار

الشكؿ المقابؿ يمثػؿ  دورة القمػر حػوؿ ا رض لمػدة 17-
.......... 

 

 د. ج. ب. أ.
 ف ؿ يـو سنة شير

الشكؿ المقابؿ يمثؿ دوراف ا رض حػوؿ محورىػا دورة 18-
 كاممة لمدة...........

 

 د. ج. ب. أ.
 عاـ شير ساعة 24 ساعة 12

 المطر في مكاف مرتاع ومكشوؼ:يو ع مقياس 19-
 خوفًا مف انكسار المقياس.أ.

 

 لمح وؿ عمى كمية مطر نقية.ب.
 لمح وؿ عمى كمية مطر أكثر.. ج

 لمح وؿ عمى نتامج دقيقة.د. 
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 تشتير مدينة أريحا بزراعة الموز  ف جوىا:20-
 حار جداأ.

 

 بارد جداب.
 ج. معتدؿ

 د.  افي

 ما عدا واحدة:يو ع ميزاف الحرارة في  ندوؽ ا ر اد الجوية ليسباب التالية  21-
   نو يجب قياس درجة الحرارة في الظؿ.. أ

  ف فيو فتحات تسمح بمرور اليواء.ب.
 ج.  نو م نوع مف الخشب.

 د. لحمايتو مف الكسر.

   تعتبر الشمس نجما  نيا؟ 22-

 
 د. ج. ب. أ.
 م يمة وتشع  وء وحرارة معتمة بعيدة كبيرة

  تسمى ا رض بكوكب الحياة ؟.23

 د. ج. ب. أ.

  نيا كبيرة  نيا معتمة
 نيػػػػػػا تتكػػػػػػوف مػػػػػػف 

  خور وأتربة
 ف الكامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الحية تعيش بيا
 الكوكب الذي درجة حرارة سطحو أقؿ ما يمكف ىو نبتوف  نو:24-

  أبعد الكواكب عف الشمس. أ

  

 الى الشمسأقرب الكواكب ب.
 مف الكواكب ال خمة. ج

 يقع في منت ؼ المجموعة الشمسية. د
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 السبب الرميس الذي يسمح لنا برؤية القمر  نو:25-

 

 يعكس ال وء المنبعث مف ا رض .أ.
 يعكس ال وء المنبعث مف الشمس .ب.
 ينتج  وءا مف ذاتو.ج.

.د.  أكبر حجما مف النجـو

 والنيار عمى كوكب ا رض مف:ينتج تعاقب الميؿ 26-

 دوراف الشمس حوؿ ا رض.أ.

 

 دوراف ا رض حوؿ الشمس.ب.

 دوراف ا رض حوؿ محورىا.ج.

 د. دوراف الشمس حوؿ محورىا.

تأمػػػؿ ال ػػػورة المجػػػاورة وحػػػدد الوقػػػت نيػػػارا أـ لػػػيال فػػػي 27-
 فمسطيف :

 

 

لػػػيال  ف فمسػػػػطيف تقػػػػع فػػػػي الجػػػزء المعػػػػتـ بعيػػػػدا عػػػػف أ.
 الشمس . وء 
 نيارا  ف الشمس مشرقة.ب.

ج.  نيػػػارا  ف فمسػػػطيف تقػػػع فػػػي الجػػػزء الم ػػػا       قريبػػػا 
 مف الشمس .

د.  لػػػػيال  ف فمسػػػػطيف تقػػػػع فػػػػػي الجػػػػزء الم ػػػػا قريبػػػػا مػػػػػف 
 الشمس.

 ينتج تعاقب الا وؿ ا ربعة عمى كوكب ا رض مف: -28
 دوراف الشمس حوؿ ا رض.. أ

 

 الشمس.دوراف ا رض حوؿ ب.
 ج. دوراف ا رض حوؿ محورىا.

 د. دوراف الشمس حوؿ محورىا.
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 (4)رقـ ممحؽ 
 اإلجابات الصحيحة الختبار ميارات التفكير البصري

 اإلجابة الصحيحة رقـ البند االختباري اإلجابة الصحيحة رقـ البند االختباري
 أ 15 ب 1
 ب 16 ج 2
 أ 17 د 3
 ب 18 د 4
 د 19 أ 5
 أ 20 ج 6
 د 21 أ 7
 د 22 ب 8
 د 23 ب 9
 أ 24 ج 10
 ب 25 د 11
 ج 26 ب 12
 أ 27 ب 13
 ب 28 ب 14
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 (5) رقـ ممحؽ
 تحكيـ دليؿ المعمـ 

                                                                         غزة – اإلسالميةالجامعة 

 العميا شئوف البحث العممي والدراسات

 كمية التربية

 المناىج وطرؽ التدريس 

 السيد / ........................................................ حاظو اهلل

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 

  مف خالؿ استخداـ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية  العمـو تدريس فيدليؿ المعمـ الموضوع: تحكيـ 

 

أثػػر  بإعػػداد رسػػالة ماجسػػتير بالمنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس العمػػـو بالجامعػػة اإلسػػالمية تحػػت عنػػوافتقػػـو الباحثػػة 
توظيؼ استراتيجية المفاىيـ الكرتونية في تنمية ميارات التفكير البصري في مادة العمػـو والحيػاة لػدى طالبػات 

فػػي الوحػػدة الرابعػػة )الحالػػة الجويػػة  دليػػؿ المعمػػـ وقػػد أعػػدت الباحثػػة ليػػذا الغػػرض .الصػػؼ الرابػػع األساسػػي بغػػزة
والمجموعة الشمسية( مف كتػاب العمػـو والحيػاة لم ػؼ الرابػع ا ساسػي الجػزء الثػاني، ونظػرا لمػا تتمتعػوف بػو مػف 
خبرة تعميمية وأكاديمية ودراية في مجاؿ التربيػة والتعمػيـ، فػإنني أرغػب فػي ا سػتنارة بػرأيكـ السػديد وا سػتاادة مػف 

 المجاؿ. خبرتكـ في ىذا 

 بإبداء الرأي والمشورة وتدويف مالحظاتكـ في النواحي التالية:أرجو مف سيادتكـ التكـر 

 وكيػوغ نػايمور و ػعيا التػي المعػايير مػع الػدليؿ فػي الموجػودة الكرتونية المااىيـ وتمشي مالممة مدى  (
Naylor &Keogh  2012 )(. 11) رقـ  احة ذكرىا تـ والتي 

  والعممية لدليؿ المعمـالسالمة المغوية. 
 مدى  حة تح ير الدروس. 
  ارتباط أىداؼ كؿ درس بالمو وعمدى. 
 دقة  ياغة ا ىداؼ السموكية مدى.    
 الطالب لمستوى بالنسبة الدروس في الواردة ا نشطة مالممة. 
 وا ىداؼ الدرس يت منو لما المستخدمة التقويـ أساليب مالممة . 
  .حذؼ أو إ افة أو إبداء أي مالحظات 

 مع خالص الشكر والتقدير

 أبو ليمة آالء خميؿ الباحثة:                                                                            
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 :(6) رقـ ممحؽ
 تحكيـ دليؿ المعمـ 

 
 غزة-الجامعة اإلسالمية

  شؤوف البحث العممي والدراسات العميا
 ميػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػك

 المناىج وطرؽ التدريس
 

 حفظو اهلل السيد/ .........................................................
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 الكرتونيةالموضوع: تحكيـ دليؿ المعمـ في تدريس العمـو مف خالؿ استخداـ استراتيجية المفاىيـ 

تقـو الباحثة بإعداد رسالة الماجستير بالمناىج وطػرؽ التػدريس العمػـو بالجامعػة اإلسػالمية تحػت عنػواف أثػر 
توظيػػؼ اسػػتراتيجية الماػػاىيـ الكرتونيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التاكيػػر الب ػػري فػػي مػػادة العمػػـو والحيػػاة لػػدى طالبػػات 

الغػػرض دليػػؿ المعمػػـ فػػي الوحػػدة الرابعػػة )الحالػػة الجويػػة  ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي بغػػزة. وقػػد أعػػدت الباحثػػة ليػػذا
والمجموعػػة الشمسػػية( مػػف كتػػاب العمػػـو لم ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي الجػػزء الثػػاني، ونظػػرا لمػػا تتمتعػػوف بػػو مػػف خبػػرة 
كـ تعميمية وأكاديمية ودراية في مجاؿ التربية والتعميـ، فإنني ارغب في ا ستنارة برأيكـ السديد وا ستاادة مف خبرت

 في ىذا المجاؿ.

 آمؿ مف سعادتكـ التكـر بإبداء الرأي والمشورة وتدويف مالحظاتكـ في النواحي التالية:

  مدى مالممة وتمشي المااىيـ الكرتونية الموجودة في الدليؿ مع المعػايير التػي و ػعيا نػايمور
 ( والتي تـ ذكرىا  احة رقـ )( مف اإلطار النظري.Naylor &Keogh 2012وكيوغ )

  .وجود اتساؽ بيف ا ىداؼ التعميمية لكؿ درس والمااىيـ الكرتونية 
 السالمة المغوية والعممية لدليؿ المعمـ. 
 حة التح ير. مدى  
 دقة  ياغة ا ىداؼ السموكية. مدى 
 .حذؼ أو إ افة أو إبداء أي مالحظات 
 

 مع خالص الشكر والتقدير

 آالء خميؿ أبو ليمةالباحثة: 
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 :(7)ممحؽ رقـ 
الحالة الجوية والمجموعة  – الرابعة الدراسية الوحدة فيالستراتيجية المفاىيـ الكرتونية  وفًقا المعمـ دليؿ

 الثاني الجزء األساسي الرابع لمصؼ العمـو والحياة مادة في الشمسية

 : مقدمة
 ...   المعمـ عزيزي

 "الجويػة والمجموعػة الشمسػيةالحالة  " وحدة تدريس عمى يساعدؾ لكي الدليؿ ىذا إليؾ أقدـ
بتوظيػؼ اسػتراتيجية الماػاىيـ الكرتونيػة حيػث يعتبػر دليػؿ المعمػـ المرشػد الػذي يسػتعيف بػو المعمػػـ 
في تدريس مادتو وفػؽ اسػتراتيجية معينػة، أو باسػتخداـ أنشػطة ووسػامؿ فاعمػة، حيػث يعتبػر دليػؿ 

يػػػز ا دوات والوسػػػامؿ الالزمػػػة المعمػػػـ أداة تسػػػاعد المعمػػػـ عمػػػى تحقيػػػؽ ا ىػػػداؼ التعميميػػػة، وتجي
 لتنايذ ا نشطة، ويجعمو عمى ب يرة أثناء سيره في تنايذ الدرس.

وأقػػدـ لكػػـ ىػػذا الػػػدليؿط ليكػػوف لكػػـ عونػػػا فػػي تػػدريس ماػػاىيـ الوحػػػدة الرابعػػة )الحالػػة الجويػػػة 
والمجموعػػة الشمسػػية( مػػف كتػػاب العمػػـو والحيػػاة الجػػزء الثػػاني مػػف مقػػرر ال ػػؼ الرابػػع ا ساسػػي 

سػػػػتخداـ الماػػػػاىيـ الكرتونيػػػػة وفقػػػػا لممعػػػػايير التػػػػػي و ػػػػعيا كػػػػال مػػػػف الباحثػػػػاف كيػػػػوغ ونػػػػػايمور با
(Keogh, Naylor وىػي طريقػة تػدريس مسػتمدة مػف النظريػة البناميػة لمػتعمـ حيػث تأخػذ أفكػار )

الطػػالب فػػي الحسػػباف عنػػد تخطػػيط الػػدرس، وكػػذلمؾ مػػدى دافعيػػتيـ واسػػتعدادىـ لمػػتعمـ والاػػروؽ 
 طالب.الاردية بيف ال

ويشمؿ ىذا الدليؿ عمى أىػداؼ الػدليؿ، ا ىػداؼ العامػة، وا ىػداؼ الخا ػة لتػدريس الوحػدة 
الرابعػػة )الحالػػة الجويػػة والمجموعػػة الشمسػػية( مػػف كتػػاب العمػػـو والحيػػاة الجػػزء الثػػاني مػػف مقػػرر 

، الػدروس concept cartoonsال ػؼ الرابػع ا ساسػي، نبػذة مخت ػرة عػف الماػاىيـ الكرتونيػة 
ي تـ اعدادىا باستخداـ المااىيـ الكرتونيػة ويت ػمف كػؿ درس: ا ىػداؼ المتوقعػة مػف تػدريس الت

الماػػػػػاىيـ، الوسػػػػػامؿ التعميميػػػػػة، الماػػػػػاىيـ الخا ػػػػػة بالػػػػػدرس، واإلجػػػػػراءات التدريسػػػػػية وا نشػػػػػطة، 
  والتقويـ، والنشاط البيتي.

 الدليؿ مف اليدؼ

 مساعدة المعمـ في أداء ميامو التدريسية لوحدة الحالة الجوية والمجموعة الشمسية.  .1
 تحديد ا ىداؼ التعميمية المرجو تحقيقيا و ياغتيا ب ورة سموكية سميمة. .2
 مساعدتو في مالحظة الطالب ومتابعيـ وتقويـ أداميـ. .3
 تحديد المادة التعميمية المراد تعميميا لمطمبة. .4
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 لتعميمية المناسبة لممو وعات.تحديد ا نشطة ا .5
 تحديد الوسامؿ التعميمية والمااىيـ الكرتونية الالزمة لتحقيؽ ا ىداؼ التعميمية المنشودة. .6
 تحديد أساليب التقويـ المناسبة لمعرفة مدى تحقؽ ا ىداؼ التعميمية. .7
 تقديـ مااىيـ كرتونية مقترحة كأنشطة يقوـ بيا المعمـ لتنايذ الدروس. .8
 زمني مناسب لتحقيؽ ا ىداؼ التعميمية لموحدة.و ع جدوؿ  .9

 (:concept cartoonsأواًل: نبذة عف استراتيجية المفاىيـ الكرتونية )

عامػػا تقريبػػا. ولقػػد ابتكػػر كػػؿ مػػف نػػايمور وكيػػوغ أوؿ ماػػاىيـ  20الماػػاىيـ الكرتونيػػة ظيػػرت منػػذ 
ة الراجعة مػف المعممػيف وىي آخذة بالتطور مف خالؿ ا بحاث والتغذي ،ـ1991كرتونية في عاـ 

والطػػالب والتػػي سػػاعدت فػػي إ ػػافة تحسػػينات متنوعػػة عمييػػا . ولقػػد كػػاف الغػػرض مػػف ابتكارىػػا 
وتحدي تاكيرىـ، ودعـ لممتعمميف فػي تنميػة  ،كاستراتيجية ىو استخراج واستنباط أفكار المتعمميف

(،وىػػػػي تمثيػػػػؿ ت ػػػػويري أو رسػػػػوـ كرتونيػػػػة (Keogh and Naylor,2012,p1فيميػػػػـ. 
لشخ يات ما ، يجري بينيما حوار وكأنيـ يعبروف فيو عف وجيػات نظػرىـ ويظيػر ذلػؾ الحػوار 
عمى ىيمة مربع نص مع كؿ شخ ية .وىذا الجدؿ يكوف مبني عمى ق ية حياتية أو مشكمة أو 
مو وع ما يثير التساؤ ت وعادة ما تكوف تمؾ المشكمة موجودة فػي مركػز الحػوار. وت ػمـ ىػذه 

 ية والحوارات الدامرة بينيا بطريقة ذكية تثير المناقشة بيف الطمبة وتحاز التاكير.الرسـو الكرتون
 ولقد تـ تعريفيا اجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا: 

حػػوارات موجػػودة داخػػؿ فقاعػػات كالميػػة، وىػػذا الحػػوار مبنػػي عمػػى ق ػػية حياتيػػة أو مشػػكمة 
ىػذه الشخ ػيات الكرتونيػة والحػوارات  مرتبطة بأحد المااىيـ العممية التي تثير التساؤ ت وت مـ

الدامرة بينيا بطريقة ذكية تثير المناقشة بيف الطمبة وتحاز التاكير"..وىي ما أطمؽ عميو الباحثاف 
 كما ىو مو ح في الشكؿ التالي: ،" Concepts Cartoonنايمور وكيوغ اسـ " 

 
 شكؿ تو يحي لمكونات المااىيـ الكرتونية وكياية ت ميميا وفقا لممقترحات التي و عيا نايمور وكيوغ 
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 :خطوات االستراتيجية

 جيز المااىيـ الكرتونية لمطالب بشكؿ فردي أو مجموعات  غيرة أو ال ؼ بأكممو.          .1

 .عمييااطمب منيـ بأف يقوموا بالتعميؽ عمى ال ورة ويقوموا بالكتابة  .2

اطمب منيـ أف يعطوا تاسير منطقيا  ختياراتيـ التي اتاقوا عمييا )وىي نقطة ميمػة ليػـ  .3
 في عمميات التاكير(.

 شجع المناقشة والحوار عندما تختمؼ آراميـ. .4

 تابع المناقشة لمتو ؿ إلى افكار جديدة. .5

 حيحة.مف ا شياء الميمة ىي التركيز عمى استجابتيـ وافكارىـ وليس ا جابات ال  .6

ويجدر اإلشارة ىنا بأف الباحثة قامت باعداد نماذج الماػاىيـ الكرتونيػة المقترحػة بناسػيا،  .7
كما واستعانت ببعض أفكار نماذج المااىيـ الكرتونية الموجودة عمى الموقع الخاص لمرسـو 

( والمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط: Concepts Cartoonالكرتونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
http://www.millgatehouse.co.uk،  والذي يتـ نشر كؿ جديد عف المااىيـ الكرتونية

باإل ػػافة  حتوامػػػو عمػػػى ماػػػاىيـ كرتونيػػػة جػػاىزة لالسػػػتخداـ فػػػي مػػػادة: العمػػػـو والريا ػػػيات 
                                         والمغة اإلنجميزية وكذلؾ التربية الريا ية.

 األىداؼ العامة لموحدة: ثانيا:

 ة بعد دراسة ىذه الوحدة أف يكوف قادرا عمى أف:\يتوقع مف الطالب

 بعض عنا ر )مظاىر( الحالة الجوية. إلىيتعرؼ  .1
 يبيف أشكاؿ اليطوؿ. .2
 يستخدـ بعض ا دوات وا جيزة في قياس عنا ر الحالة الجوية.  .3
 كوكب، نجـ، يوـ، شير، سنة.يو ح المق ود بالمااىيـ العممية التالية: جـر سماوي،  .4
 يرتب كواكب المجموعة الشمسية بالنسبة الى موقعيا مف الشمس. .5
 ياسر بعض الظواىر المتعمقة بحركتي كؿ مف ا رض والقمر، .6
 يقدر جيود العمماء في عمـ الامؾ. .7

 

 

http://www.millgatehouse.co.uk/
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 ثالثا : التحضير 

 ـ 2017:/ .... / التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص                                     مظاىر الحالة الجوية: الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 يعدد العوامؿ المؤثرة في حالة الجو .1
 يذكر المق ود بالحالة الجوية )الطقس(. .2

 رموز عنا ر خريطة الطقس. إلىيتعرؼ  .3

 : الوسائؿ التعميمية   

لعرض المااىيـ الكرتونية، فيػديو لنشػرة   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 
 جوية. 

 المفاىيـ: 

 رموز عنا ر خريطة الطقس.-الحالة الجوية )الطقس( -عنا ر الحالة الجوية 

 المتطمبات السابقة:

  أف ي ؼ حالة.  الجو اليـو
 البنود االختبارية:

 ىؿ سقطت ا مطار في منطقتؾ اليوـ؟ 

  ىؿ تشعر بالبرد أـ بالدؼء اليوـ؟ 

 ىؿ السماء  افية اليوـ أـ ممبدة بالغيوـ؟ 
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  األنشطة واإلجراءات:

 :يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ 

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 
 لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  ثػـ يحػدد المعمػػـ وجيػة النظػػر ا  ػح )كػػريـ( وذلػؾ مػػف خػالؿ التاسػػير المنطقػي والمقنػػع
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) ف ا مطار والرياح والغيوـ ودرجة الحرارة جميعيا تػؤثر فػي الحالػة الجويػة )الطقػس(، 
 عنا ر الحالة الجوية.وتعتبر مف 

 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 

  يقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة مف خالؿ جيازlcd  :ثـ يسأليـ 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  عمػػى مػػا ىػػو تعمػػيقكـ عمػػى انراء فػػي ال ػػورة؟ دوف النظػػر إلػػى عػػف  ػػحتيا ويشػػجعيـ
 المشاركة بطراميـ

  مػػف ىػػي الشخ ػػية التػػي تتوافػػؽ مػػع وجيػػة نظػػرؾ؟ ويشػػجع وجيػػات النظػػر الجديػػدة اف
 وجدت 

  لماذا اخترت وجية النظر تمؾ؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف(
 أىا.( انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خط

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ال ػحيحة وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ
بػػأف يقػػوؿ ليػػـ بأننػػا تعممنػػا أف معػػدؿ قيػػاس عنا ػػر الحالػػة الجويػػة لمنطقػػة معينػػة خػػالؿ 

 فترة زمنية ق يرة يسمى بالحالة الجوية )الطقس(.

 .يكتب المعمـ تعريؼ الطقس عمى السبورة 

 (.4( ص )1تنايذ نشاط ) ثـ يطمب منيـ 
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 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 

  يقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة مف خالؿ جيازlcd  :ثـ يسأليـ 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  ويشجعيـ عمى ما ىو تعميقكـ عمى انراء المختماة في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا
 المشاركة بطراميـ.

  مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف(
 انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

     ثػػػـ يو ػػػح ليػػػـ المعمػػػـ رمػػػوز عنا ػػػر خريطػػػة الطقػػػس وذلػػػؾ بػػػأف يقػػػوؿ ليػػػـ أف الرمػػػز
 جزميا والرمز      والرمز  يعني أف الجو غامـ      يعني أف الجو مشمس 

  يعنػػي أف الجػػو مػػاطر ويبػػيف ليػػـ أف الدرجػػة الممويػػة الموجػػودة فػػي خريطػػة الطقػػس ىػػي
 ػػت ىػػذه الدرجػػة زادت احتماليػػة سػػقوط درجػػة حػػرارة الجػػو فػػي كػػؿ منطقػػة، وكممػػا انخا

 ا مطار، وكمما ارتاعت قمت احتمالية سقوط ا مطار.  

 .ثـ يعرض عمييـ فيديو لنشرة جوية 

 ( مف الكتاب المدرسي.5( ص)2ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط ) 
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 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 

  يقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة مف خالؿ جيازlcd  :ثـ يسأليـ 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  مػػػػا ىػػػػو تعمػػػػيقكـ عمػػػػى انراء فػػػػي ال ػػػػورة؟ دوف النظػػػػر إلػػػػى  ػػػػحتيا ويشػػػػجعيـ عمػػػػى
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ انراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف(
 انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ال ػحيحة وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ
العظمػى تختمػؼ عػف درجػة الحػرارة ال ػغرى بأف يقوؿ ليـ بأننػا تعممنػا أف درجػة الحػرارة 

 ف درجػة الحػػرارة العظمػػى تقػػاس فػػي النيػػار وتشػرؽ الشػػمس فػػي النيػػار، ودرجػػة الحػػرارة 
 ال غرى تقاس في الميؿ وتغيب الشمس في الميؿ.

 عمى السبورة. 5يكتب المعمـ جواب سؤاؿ أفكر ص 

 التقويـ:

 أكمؿ الاراغ: 
منطقػػػة معينػػػة خػػػالؿ فتػػػرة زمنيػػػة يسػػػمى معػػػدؿ قيػػػاس عنا ػػػر الحالػػػة الجويػػػة ل .1

 ق يرة ب..............
 و............ و............. عنا ػػػػػػػػػػر الحالػػػػػػػػػػة الجويػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي ............ .2

 و............... .

 أعمؿ: يختمؼ قياس درجة الحرارة العظمى عف قياس درجة الحرارة ال غرى؟ 
 نشاط بيتي:

 الشبكة العنكبوتية أبحث عف  ندوؽ ا ر اد الجوية. إلىبالرجوع  
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:  ـ 2017 /....  التاريخ: /....                                                        اليـو

 1 عدد الحصص:                                     مظاىر الحالة الجوية الموضوع:

 

 األىداؼ السموكية:

 د نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:يتوقع مف الطالب بع

 يتعرؼ إلى  ندوؽ ا ر اد الجوية. .1
 ي ؼ مكونات ميزاف الحرارة. .2

 يستخدـ ميزاف الحرارة في قياس درجة حرارة الغرفة. .3

 يعرؼ درجة الحرارة. .4

 يميز بيف درجة الحرارة العظمى وال غرى. .5

 الوسائؿ التعميمية: 

لعػرض الماػاىيـ الكرتونيػة،  ػندوؽ  lcd السػبورة، الطباشػير الممػوف، الكتػاب المدرسػي، جيػاز 
 ا ر اد الجوية، ميزاف الحرارة. 

 المفاىيـ: 

 درجػػة-درجػػة الحػػرارة - الزمبقػػي الحػػرارة ميػػزاف-الكحػػولي الحػػرارة ميػػزاف-الجويػػة ا ر ػػاد  ػػندوؽ
 الرياح.-ال غرى الحرارة درجة-العظمى الحرارة

 المتطمبات السابقة:

 .)أف يذكر المق ود بالحالة الجوية)الطقس 
 .أف يعدد عنا ر الحالة الجوية 
 .أف ي ؼ حركة اليواء في المدرسة 
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 :البنود االختبارية 

 ماىي عنا ر الحالة الجوية؟ 

 عرؼ الطقس؟ 

 األنشطة واإلجراءات:

 ثـ يسأليـ:  lcdيقـو المعمـ بعرض الكرتوف السابؽ عمى الطمبة مف خالؿ جياز 

 تشاىدوف في ال ورة؟ ماذا 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا ويشجعيـ عمى المشاركة بطراميـ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع وانراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف(
 انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 
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  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ال ػحيحة وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ
 ػحيحة حيػث أف  ػندوؽ ا ر ػاد بأف يقوؿ ليػـ أف نبيػؿ ىػو  ػاحب وجيػة النظػر ال

الجوية ىو  ندوؽ خشبي، يو ع بداخمو ميزاف الحرارة حتى   يتعرض  شعة الشمس 
المباشػرة، ويوجػػد لػػو فتحػػات تسػمح بمػػرور اليػػواء، ويسػػتخدـ فػي معرفػػة القيػػاس ال ػػحيح 

 لدرجة الحرارة.

 لمدرسي. ثـ يعرض المعمـ عمى الطمبة نموذج ل ندوؽ ا ر اد الجوية في المختبر ا 

 .يكتب المعمـ تعريؼ  ندوؽ ا ر اد الجوية عمى السبورة 

 :ثـ يعرض عمييـ الكرتوف التالي 

 :يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ 

 ما ىو تعميقكـ عف ال ورة؟ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 
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  المعمـ وجية النظر ا  ح )سػممى( وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع ثـ يحدد
)أف ميػػػزاف الحػػػرارة يخبرنػػػا بدرجػػػة حػػػرارة الغرفػػػة، وأف السػػػامؿ الػػػذي بداخمػػػو ىػػػو زمبػػػؽ أو 

 كحوؿ ويتحرؾ  عمى كمما زادت درجة حرارة الغرفة.

 يايػة اسػتخداميا فػي ثـ يعرض عمييـ حقيقة ميزاني الحرارة الكحولي والزمبقػي، ويعمميػـ ك
 قياس درجات الحرارة.

 .يعطي فر ة لمطالب بأف يقيسوا درجة حرارة ال ؼ بأناسيـ 

 ( مف الكتاب المدرسي. 6( ص)3ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط ) 

  ثـ يكتب المعمـ تعريؼ درجة الحرارة عمى السبورة وىي قياس مدى سخونة أو برودة
 الجسـ.

 (4ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط )( مف الكتاب المدرسي.6)ص 

 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 

 :يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 
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 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ بغض النظر عف  حتيا ويشجعيـ عمى المشاركة بطراميـ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف(
 انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

 حيحة وذلؾ مف خالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ال 
بػػأف يقػػوؿ ليػػـ أف العمػػـ يرفػػرؼ فػػي ال ػػورة ا ولػػى بسػػبب ىبػػوب الريػػاح، والريػػاح ىػػي 

 الحركة السطحية لميواء أي القريبة مف سطح ا رض.

 ( 7( ص )5ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط .) 
 التقويـ:

 أكتب الم طمح العممي: 
 قياس مدي سخونة أو برودة الجو.)               ( ىي  .1
 )               ( حركة اليواء السطحية أي القريبة مف سطح ا رض. .2
( ا داة التي تستخدـ في قيػاس درجػة الحػرارة، وبػداخميا سػامؿ     )             .3

 إما    زمبؽ أو كحوؿ. 
 أعمؿ:   

 يو ع ميزاف الحرارة في  ندوؽ ا ر اد الجوية؟ .1

 أريحا بارتااع درجات الحرارة فييا  ياا؟تتميز مدينة  .2

 تتميز مدينة  اد بانخااض درجات الحرارة فييا؟ .3

 نشاط بيتي:

الشػػػبكة العنكبوتيػػػة أبحػػػث عػػػف فػػػيمـ يو ػػػح كيػػػؼ ن ػػػنع مؤشػػػر  إلػػػىبػػػالرجوع  
 الرياح، وأقوـ بمشاىدتو.
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:  ـ 2017 /....  التاريخ:/                         ....                           اليـو

 1 عدد الحصص:                             مظاىر الحالة الجوية الموضوع:

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 .الرياح اتجاه تحديد يمكف كيؼ يبيف .1

 .الكرتوف مف رياح مؤشر ي نع .2

 يو ح كيؼ يمكف قياس سرعة الرياح. .3

 كيؼ تتشكؿ الغيـو في السماء.يو ح  .4

 الوسائؿ التعميمية: 

لعػرض الماػاىيـ الكرتونيػة، فيػديو   lcdالسػبورة، الطباشػير الممػوف، الكتػاب المدرسػي، جيػاز 
 نشيد يبيف كيؼ تتشكؿ الغيوـ، فيمـ  ناعة مؤشر الرياح. 

 المفاىيـ: 

.-ا نيموميتر-الرياح مؤشر  الغيـو

 المتطمبات السابقة:

  الرياح.أف يعرؼ 

 .  أف ي ؼ حالة الجو في منطقتو اليـو مف حيث الرياح، والغيـو
 البنود االختبارية:

 عرؼ الرياح؟ 

 ىؿ الرياح شديدة أـ خاياة في منطقتؾ اليوـ؟ 
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 ىؿ السماء  افية أـ ممبدة بالغيوـ؟ 

  األنشطة واإلجراءات:

 :يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ 

  ال ورة؟ما ىو تعميقكـ عمى 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثػػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػػة النظػػر ا  ػػح )مػػرح( وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التاسػػير المنطقػػي والمقنػػع
 )أف مؤشر الرياح يخبرنا باتجاه ىبوب الرياح(.

 كياية استخدامو في معرفة اتجاه الرياح. ثـ يعرض عمييـ حقيقة مؤشر الرياح، ويعمميـ 
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 .يعطي فر ة لمطالب بأف يجربوا استخداـ مؤشر الرياح بأناسيـ 

 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 دت.مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وج 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثػـ يحػدد المعمػػـ وجيػة النظػػر ا  ػح )مػرح( وذلػػؾ مػف خػػالؿ التاسػير المنطقػػي
والمقنػػػع )أف مؤشػػػر الريػػػاح يحتػػػوي عمػػػى أربػػػع أسػػػيـ تمثػػػؿ ا ربػػػع جيػػػات وىػػػي الشػػػرؽ 

((East ب، والغر(west(والشماؿ ،)North(والجنوب ،)South.) 

  ،ويعمميـ كياية استخدامو في معرفة اتجاه ثـ يعرض عمييـ حقيقة مؤشر الرياح
 الرياح.

 .يعطي فر ة لمطالب بأف يجربوا استخداـ مؤشر الرياح بأناسيـ 

 ( 8( ص )6ثـ يطمب منيـ حؿ نشاط.) 

 ."ثـ يعرض عمييـ فيمـ " ناعة مؤشر الرياح 
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 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 

 ثـ يسأليـ:  lcdجياز  يقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطالب مف خالؿ

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  ما ىو تعميقكـ عمى انراء في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا ويشػجعيـ عمػى
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

  الرأي؟ لماذا اخترت ذلؾ 

  مالحظة / ييتـ المعمـ باشراؾ أكبر عدد مف الطمبة والح وؿ عمى أكبر عػدد(
 مف انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

 .ثـ يو ح ليـ المعمـ أف ا نيموميتر ىو جياز يستخدـ لقياس سرعة الرياح 

  :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 
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 ثـ يسأليـ:  lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة مف خالؿ جياز 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  ما ىو تعميقكـ عمى انراء في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا ويشػجعيـ عمػى
 المشاركة بطراميـ.

 ؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت. مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأي 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  مالحظة / ييتـ المعمـ باشراؾ أكبر عدد مف الطمبة والح وؿ عمى أكبر عػدد(
 مف ا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  ثػػـ يو ػػح ليػػـ المعمػػـ أف دينػػا ىػػي الػػرأي ال ػػحيح  ف مػػا نػػراه فػػي السػػماء ىػػي
.  الغيـو

 :تـ يعرض المعمـ عمييـ ال ورة التالية 
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 ثـ يسأليـ:  lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة بواسطة جياز 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  ما ىو تعميقكـ عمى انراء في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا ويشػجعيـ عمػى
 اركة بطراميـ.المش

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  مالحظة / ييتـ المعمـ باشراؾ أكبر عدد مف الطمبة والح وؿ عمى أكبر عػدد(
 مف انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ال ػػػحيحة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التاسػػػير المنطقػػػي
تتكػػػوف مػػػػف تكػػػاثؼ بخػػػػار المػػػػاء والمقنػػػع وذلػػػػؾ بػػػأف يقػػػػوؿ ليػػػـ بأننػػػػا تعممنػػػا أف الغيػػػػـو 

  ة.المت اعد إلى طبقات الجو العميا البارد

  .ثـ يعرض عمييـ نشيد يبيف كيؼ تتشكؿ الغيوـ  

 ( 9( ص)7ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط ).مف الكتاب المدرسي 
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 التقويـ:

 أكمؿ الاراغ: 
 يعني...................  sحرؼ  .1
 ...................  يعني Nحرؼ .2
 ...................  يعنيE  حرؼ .3
 ...................  يعني W حرؼ .4

 أكتب اسـ ا داة أو الجياز المناسب لكؿ مما يمي: 
 معرفة اتجاه الرياح...............  .1
 الرياح................ قياس سرعة .2

 نشاط بيتي:

 أكتب بمغتؾ الخا ة كيؼ تتشكؿ الغيوـ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

145 
 

:  ـ 2017 /:/ .... التاريخ             ....                                        اليـو

 1: عدد الحصص                                     مظاىر الحالة الجوية الموضوع:

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 يعطي مايوما وا حا لميطوؿ. .1
 يعدد أشكاؿ اليطوؿ. .2

 يبيف كيؼ يمكف قياس كمية المطر. .3

 يستخدـ مقياس المطر بشكؿ  حيح. .4

 ي نع جياز مقياس المطر بشكؿ مبسط. .5

 

 الوسائؿ التعميمية: 

لعػرض الماػاىيـ الكرتونيػة، زجاجػة   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 
 كوكاكو  بالستيكية فارغة، مسطرة، مشرط. 

 المفاىيـ: 

 .المطر مقياس-اليطوؿ أشكاؿ-اليطوؿ

 المتطمبات السابقة:

  .أف ي ؼ الحالة الجوية مف حيث الغيـو وا مطار 
  الساقطة.أف ي ؼ كمية المطر 

 البنود االختبارية:

 ىؿ السماء اليـو ممبدة بالغيوـ؟ 
 ىؿ يتوقع سقوط أمطار اليوـ؟ 
 ىؿ ا مطار غزيرة أـ قميمة؟ 



 
 

146 
 

 

 األنشطة واإلجراءات:

 ثـ يسأليـ:  lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة باستخداـ جياز 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

  الموجودة داخؿ الاقاعات؟مف يقرأ لي الن وص 

  ما ىو تعميقكـ عمى انراء في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا ويشػجعيـ عمػى
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع وانراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 عمى أكبر عػدد  )مالحظة / ييتـ المعمـ باشراؾ أكبر عدد مف الطمبة والح وؿ
 مف انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ال ػػػحيحة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التاسػػػير المنطقػػػي
 والمقنع وذلؾ بأف يقوؿ ليـ بأننا تعممنا أف البرد ىو شكؿ مف أشكاؿ اليطوؿ.

 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 
 ثـ يسأليـ:   lcdعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة بواسطة جياز يقـو الم
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 ماذا تروف عمى الشاشة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  ما ىو تعميقكـ عمى انراء في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا ويشػجعيـ عمػى
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة اف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أفكػػارىـ(
 المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

 اسػػػير المنطقػػػي ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ال ػػػحيحة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ الت
 والمقنع وذلؾ بأف يقوؿ ليـ بأننا تعممنا أف المطر ىو شكؿ مف أشكاؿ اليطوؿ.
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 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 

 ثـ يسأليـ:  lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة بواسطة جياز 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  ىػػػو رأيكػػػـ فػػػي انراء بػػػدوف النظػػػر إلػػػى  ػػػحتيا ويشػػػجعيـ عمػػػى المشػػػاركة مػػػا
 بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  مالحظة / ييتـ المعمـ باشراؾ أكبر عدد مف الطمبة والح وؿ عمى أكبر عػدد(
 كثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( مف انراء وا فكار المختماة أ

  ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ال ػػػحيحة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التاسػػػير المنطقػػػي
 والمقنع وذلؾ بأف يقوؿ ليـ بأننا تعممنا أف الثمج ىو شكؿ مف أشكاؿ اليطوؿ.

  ثػػـ يكتػػب المعمػػـ تعريػػؼ اليطػػوؿ عمػػى السػػبورة، ويو ػػح أف أشػػكالو ثالثػػة ىػػي
 لثمج.البرد والمطر وا

 ( مف الكتاب المدرسي.9( ص)8ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط ) 
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 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 

 ثـ يسأليـ:  lcdيقـو المعمـ بعرض الكرتوف السابؽ عمى الطمبة مف خالؿ جياز 

 ماذا تروف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

 ي ال ػػػػورة؟ دوف النظػػػػر إلػػػػى  ػػػػحتيا مػػػػا ىػػػػو رأيكػػػػـ فػػػػي انراء المطروحػػػػة فػػػػ
 ويشجعيـ عمى المشاركة بطراميـ.

 ف وجدت. قؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة أمف ىي الشخ ية التي تواف 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  مالحظة / ييتـ المعمـ باشراؾ أكبر عدد مف الطمبة والح وؿ عمى أكبر عػدد(
 مف ا فكار وانراء المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ال ػػػحيحة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التاسػػػير المنطقػػػي
و ا داة المسػتخدمة لقيػاس والمقنع وذلػؾ بػأف يقػوؿ ليػـ بأننػا تعممنػا أف مقيػاس المطػر ىػ

 كمية المطر.

 ( مف الكتاب المدرسي.10( ص)9ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط ) 
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 التقويـ:

 أكمؿ الاراغ: 
................. ىو كؿ ما ينزؿ مف السػماء عمػى شػكؿ بػرد أو مطػر  -1

 أو ثمج. 
 يستخدـ .................. في قياس كمية ا مطار. -2

 نشاط بيتي:

 مف الكتاب المدرسي. 10 تطبيؽ مشروع ص 
 

 ـ 2017 /:/ .... التاريخ                  : ....                                اليـو

 1: عدد الحصص                                     مظاىر الحالة الجوية: الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 أف:يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى 

 يستنتج أثر الرياح وا مطار مستعينا بال ور. .1
 يحؿ أسممة مختماة عمى درس مظاىر الحالة الجوية. .2

 : الوسائؿ التعميمية

 لعرض المااىيـ الكرتونية.   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 أ رار الرياح وا مطار. –فوامد الرياح وا مطار 

 المتطمبات السابقة:

 .  أف ي ؼ حالة الجو اليـو
 البنود االختبارية:

 ىؿ سقطت ا مطار في منطقتؾ اليوـ؟ 

  ىؿ تشعر بالبرد أـ بالدؼء اليوـ؟ 

 ىؿ السماء  افية اليوـ أـ ممبدة بالغيوـ؟ 
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 :واإلجراءات األنشطة

 :يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ 

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )محمد( وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي
 والمقنع ) ف مف فوامد الرياح أنيا تساعد عمى تجايؼ المالبس(.
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 ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية:

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  ثػػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػػة النظػػر ا  ػػح )آ ء( وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التاسػػير المنطقػػي
 يا تساعد عمى تسيير الساف الشراعية(.والمقنع ) ف مف فوامد الرياح أن
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 ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية:

 

 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  النظػػر ا  ػػح )لػػيف( وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التاسػػير المنطقػػي والمقنػػع ثػػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػػة
 ) ف مف فوامد الرياح أنيا تروي لنا المزروعات(.
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 ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية:

 

 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ػح )محمػد( وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع
 ) ف مف أ رار الرياح أنيا تغرؽ الساف حيث أنيا السبب في الموج العالي(.
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 ال ورة التالية: ثـ يعرض عمييـ

 

 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ػح )محمػد( وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع
 مف أ رار ا مطار أنيا تتسبب في حدوث في انات تؤدي إلى غرؽ الممتمكات(.) ف 
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 :التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 ا الرأي؟لماذا اخترت ىذ 

  ثـ يحدد المعمـ وجيػة النظػر ا  ػح )فػراس( وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع
 ) ف مف أ رار الرياح أنيا تتسبب في كسر ا شجار(.

 .11ص  10ثـ يطمب منيـ حؿ نشاط 
 التقويـ:

 أكمؿ الاراغ: 
 و................... ....... و..................مف فوامد الرياح............. -1
 . و............................ و................مف أ رار الرياح......... -2
 . و............................ و...............مف فوامد ا مطار......... -3
 و................... ........ و................مف أ رار ا مطار........ -4
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 نشاط بيتي:

 (.1ؿ ورقة عمؿ رقـ )ح 
 

 

 أكتبي رقـ جياز القياس المناسب لكؿ مف عناصر الحالة الجوية، ثـ وصمي كؿ جياز بصورتو:  .1
  أجيزة القياس عنا ر الحالة الجوية
  مقياس المطر .1 )   ( درجة الحرارة

  ميزاف الحرارة .2 )   ( سرعة الرياح

  مؤشر الرياح .3 المطر)   ( كمية 

  ا نيموميتر .4 )   ( اتجاه الرياح
 ضعي دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة: .2
 تكوف درجة الحرارة أعمى ما يمكف  ياا في مدينة: .1
 آريحا      ب. راـ اهلل        ج. الخميؿ      د. القدس . أ
 يو ع ميزاف الحرارة الذي يقيس درجة حرارة الجو في:  .2
 مكاف مغمؽ   ب.  ندوؽ ا ر اد الجوية   ج. تحت أشعة الشمس    د. مالمسا ليرض . أ
 معدؿ قياس عنا ر الحالة الجوية لاترة ق يرة مف الزمف: .3
 الطقس     ب. المناخ     ج. درجة الحرارة      د. ا ر اد الجوية . أ
 مف أشكاؿ اليطوؿ:  .4
 بؽ.المطر    ب. البرد    ج. الثمج     د. جميع ما س. أ
 تقاس كمية ا مطار بوحدة قياس تسمى: .5
 الباروميتر   ب. ا نيموميتر ج. المميمتر د.   شيء مما سبؽ . أ
 يتراوح معدؿ ا مطار في فمسطيف بيف: .6
  800 -600د.  600-550ج.   800-750ب.   700-650. أ
 عند التنقؿ والسار يمـز ا ستماع لممذياع لمعرفة: .7
 أنواع الموسيقى ب. الحالة الجوية ج. أشير ممثؿ د. أشير الكتاب. . أ
 أكثر المدف انخاا ا في فمسطيف ىي: .8
 نابمس        ب. غزة       ج. أريحا       د. حياا . أ

 ورقة عمل 

 مظاهر الحالة الجوية 
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 أكمؿ الفراغ بما يناسبو: .3
 ..... . مف عنا ر الحالة الجوية................ و.................. و.................و......... .1
 تسمى الرياح التي تيب مف جية الشرؽ بالرياح.................... .2
 ................... ىي م در الحرارة عمى ا رض.  .3
 مف أنواع موازييف الحرارة................و...................  .4
 تتميز فمسطيف ب.................. درجات الحرارة. .5
 أي القريبة مف سطح ا رض ب.................... . تسمى الحركة السطحية لميواء، .6
 يو ع مقياس المطر في مكاف ..................و..............................  .7
 أكتب المفيوـ العممي: .4
 )....................( كؿ ما ينزؿ مف السماء عمى شكؿ برد أو ثمج أو مطر.  .1
 نحدد بو مدى سخونة الجسـ أو برودتو.)....................( القياس الذي  .2
)....................(  ندوؽ مف الخشب يو ع فيو ميزاف الحرارة حتػى   يتعػرض  شػعة الشػمس  .3

 المباشرة.
 أكمؿ الجدوؿ التالي: .5

 أ رار الرياح وا مطار فوامد الرياح وا مطار
 اقتالع ا شجار. .1 ............................................ .1

 نقؿ حبوب المقاح وبذور النباتات. .1
 

2. ...................................... 
 

3. ............................................. 3......................................  . 

 صحح الكممة التي تحتيا خط : .6
 .الييجروميتر جياز).................................( تقاس سرعة الرياح باستخداـ  .1
 .مكاف مكشوؼ لمشمس).................................( تقاس درجة حرارة الجو في  .2
 اقتالع ا شجار.   الغيـو ).................................( مف أ رار .3
 . الباروميتر ).................................( تقاس كمية ا مطار بوحدة تسمى .4
 . تحت األشجار......................( يو ع مقياس المطر )........... .5
 .ليال).................................( يتـ تسجيؿ درجات الحرارة العظمى  .6
 الرياح تكويف عوا ؼ. فوائد).................................( مف  .7
 بوحدة المميميتر.  درجة الحرارة).................................( تقاس  .8
فػػػي طبقػػػات الجػػػو العميػػػػا  األكسػػػػجيف).................................( تتكػػػوف الغيػػػـو مػػػف تكػػػاثؼ  .9

 الباردة.



 
 

159 
 

 عممي: .7
 يو ع ميزاف الحرارة في  ندوؽ ا ر اد الجوية في الظؿ؟ .1

 السبب/.....................................................................  

 مقياس المطر في مكاف مرتاع ومكشوؼ؟ يو ع .2
 ...............................السبب/.....................................  
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                              اليـو

 1: عدد الحصص                                   المجموعة الشمسية: الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 يرسـ النجـو التي يراىا ليال في السماء. .1
 يو ح المق ود با جراـ السماوية. .2
 يسمي بعض ا جراـ السماوية. .3

 : الوسائؿ التعميمية

 لعرض المااىيـ الكرتونية.   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 الكوكب.-النجـ –ا جراـ السماوية 

 المتطمبات السابقة:

 .أف ي ؼ ما يشاىده في السماء ليال 
 .أف ي ؼ ما يشاىده في السماء نيارا 

 البنود االختبارية:

 متى نرى الشمس؟ 

  متى نرى القمر؟ 
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 األنشطة واإلجراءات:

 

 ثـ يسأليـ:  lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة باستخداـ جياز 

 ماذا تشاىدوف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  مػػػػا ىػػػػو تعمػػػػيقكـ عمػػػػى انراء فػػػػي ال ػػػػورة؟ دوف النظػػػػر إلػػػػى  ػػػػحتيا ويشػػػػجعيـ عمػػػػى
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع وانراء الجديدة إف وجدت 

  لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف(
 انراء وا فكار المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

 لمعمـ وجية النظر ال ػحيحة وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ ثـ يحدد ا
 بأف يقوؿ ليـ بأننا نرى في السماء القمر الجميؿ والنجـو الالمعة حولو.

 12ص  1ثـ يطمب منيـ حؿ نشاط. 

 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 
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 ثـ يسأليـ:   lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة بواسطة جياز 

 ماذا تروف عمى الشاشة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  مػػػػا ىػػػػو تعمػػػػيقكـ عمػػػػى انراء فػػػػي ال ػػػػورة؟ دوف النظػػػػر إلػػػػى  ػػػػحتيا ويشػػػػجعيـ عمػػػػى
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة اف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  مالحظة / ييتـ المعمـ باشراؾ أكبر عدد مػف الطمبػة والح ػوؿ عمػى أفكػارىـ المختماػة(
 أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ال حيحة وذلؾ مف خالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ
السػماء،  فػي نراىا ونحف خر،آ وكوكب والشمس ا رض كوكب بأف يقوؿ ليـ بأننا نرى

 بػػػػا جراـ وتسػػػػمى ي ػػػػا   وانخػػػػر م ػػػػيء بع ػػػػيا أف حيػػػػث متشػػػػابية ليسػػػػت وىػػػػي
 السماوية.

  يكتػب المعمػـ تعريػؼ ا جػراـ السػماوية عمػػى السػبورة، وىػي عبػارة عػف النجػـو والكواكػػب
التي نشاىدىا في السماء، وأف النجـ ىو جـر سماوي يشع  ػوء وحػرارة، مثػؿ الشػمس، 

 وأف الكوكب ىو جـر سماوي معتـ يستمد  وءه وحرارتو مف الشمس مثؿ ا رض.
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 .13ص2ثـ يطمب منيـ حؿ نشاط
 التقويـ:

 تب الم طمح:أك 
 ).................( ىي عبارة عف النجـو والكواكب التي نشاىدىا في السماء. -1
 ).................( ىو جـر سماوي يشع  وء وحرارة، مثؿ الشمس. -2
).................( ىػػو جػػـر سػػماوي معػػتـ يسػػتمد  ػػوءه وحرارتػػو مػػف الشػػمس  -3

 مثؿ ا رض.
 نشاط بيتي:

 ة أو الشبكة العنكبوتية أبحث عف النجـ القطبي وأىميتو.بالرجوع إلى مكتبة المدرس 
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص                                   المجموعة الشمسية: الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:يتوقع 

 يقارف بيف ا رض والشمس مف حيث: التركيب واإل اءة وتواجد الكامنات الحية. .1
 يعطي تعرياا وا حا لمشمس. .2

 : الوسائؿ التعميمية

 لعرض المااىيـ الكرتونية.   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 ا رض. –الشمس 

 المتطمبات السابقة:

 .أف يو ح المق ود با جراـ السماوية 
 .أف يعطي أمثمة عمى ا جراـ السماوية 

 البنود االختبارية:

 ما ىي ا جراـ السماوية؟ 

  أعط أمثمة عمى ا جراـ السماوية؟ 
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 األنشطة واإلجراءات:

 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

  ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ما 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )أسامة( وذلؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي
 والمقنع )أف ا رض تتركب مف  خور وأتربة(.

 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 
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 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػة النظػػر ا  ػػح )أنػس( وذلػػؾ مػػف خػالؿ التاسػػير المنطقػػي والمقنػػع
 ازية ممتيبة(.)أف الشمس تتركب مف كتمة غ

 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  التاسػػير المنطقػػي والمقنػػع ثػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػة النظػػر ا  ػػح )أنػس( وذلػػؾ مػػف خػالؿ
 نيارا(. عمييا الساقط الشمس  وء وتعكس دامما معتـ )أف ا رض كوكب
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 :ثـ يعرض عمييـ ال ورة التالية 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )أسػامة( وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع
)أف الكامنات الحية تتواجد عمى كوكب ا رض،  ف فيػو مػاء وىػواء وجاذبيػة أر ػية ودرجػة 

 حرارة مناسبة(، وأنيا   تتواجد عمى الشمس  ف درجة حرارتيا عالية جدا.

 14ص 3منيـ حؿ نشاط  ثـ يطمب. 

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 
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 ثـ يسأليـ:   lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة بواسطة جياز 

 ماذا تروف عمى الشاشة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  عمػػػػى مػػػػا ىػػػػو تعمػػػػيقكـ عمػػػػى انراء فػػػػي ال ػػػػورة؟ دوف النظػػػػر إلػػػػى  ػػػػحتيا ويشػػػػجعيـ
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة اف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  مالحظة / ييتـ المعمـ باشػراؾ أكبػر عػدد مػف الطمبػة والح ػوؿ عمػى أفكػارىـ المختماػة(
 أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  ال ػحيحة وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ ثـ يحدد المعمـ وجية النظر
بأف يقوؿ ليـ بأننا تعممنا أف الشمس ىي جـر سماوي يتكػوف مػف كتمػة غازيػة ممتيبػة، ويشػع 

 150 وء وحرارة باستمرار، وتعتبر مف النجـو متوسطة الحجػـ، وتبعػد عػف ا رض حػوالي 
 مميوف كـ.

 التقويـ:

والشػػػمس مػػػف حيػػػث التركيػػػب واإل ػػػاءة وتواجػػػد  أكتػػػب فػػػي جػػػدوؿ مقارنػػػة بػػػيف ا رض 
 الكامنات الحية.

 نشاط بيتي:

 أجمع  ورا  شير عمماء الامؾ المسمميف، وأكتب عف أىـ إنجازاتيـ. 
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ                                   : ....                   اليـو

 1: عدد الحصص                                   المجموعة الشمسية: الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 يرتب بدقة كواكب المجموعة الشمسية حسب بعدىا عف الشمس. .1
 يبيف ترتيب كوكب ا رض بالنسبة لمشمس. .2
 يعطي تعرياا وا حا لممجموعة الشمسية. .3

 : التعميميةالوسائؿ 

 لعرض المااىيـ الكرتونية.   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 المجموعة الشمسية.

 المتطمبات السابقة:

 .أف يو ح سبب تواجد الكامنات الحية عمى سطح ا رض، وعدـ تواجدىا عمى الشمس 
 البنود االختبارية:

 عمى سطح ا رض، وعدـ تواجدىا عمى الشمس؟ ما سبب تواجد الكامنات الحية 
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 األنشطة واإلجراءات:

 

 ثـ يسأليـ:   lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة بواسطة جياز 

 ماذا تروف عمى الشاشة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  ويشػجعيـ عمػى ما ىو تعميقكـ عمى انراء في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة اف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أفكػػارىـ(
 المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( 

  النظػػػر ال ػػػحيحة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التاسػػػير المنطقػػػي ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة
 ومجموعػة الشػمس المجموعػة الشمسػية ىػيوالمقنع وذلؾ بػأف يقػوؿ ليػـ بأننػا تعممنػا أف

 بعػػدىا حسػػب وترتيػػب الكواكػػب حوليػػا فػػي مػػدارات بي ػػاوية ثابتػػة، تػػدور التػػي الكواكػػب
 ثػـ زحػؿ ثػـ المشػتري ثػـ المػريخ ثػـ ا رض ثـ الزىرة ثـ عطارد كالتالي ىو الشمس عف

 نبتوف. ثـ أورانوس



 
 

171 
 

  15ص 4ثـ يطمب منيـ حؿ نشاط. 

 التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 ثـ يسأليـ:   lcdيقـو المعمـ بعرض ال ورة السابقة عمى الطمبة بواسطة جياز 

 ماذا تروف عمى الشاشة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

 في ال ورة؟ دوف النظر إلى  حتيا ويشػجعيـ عمػى  ما ىو تعميقكـ عمى انراء
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة اف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أفكػػارىـ(
 مف خطأىا.( المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة 

  ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ال ػػػحيحة وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التاسػػػير المنطقػػػي
الشمسػػية، عنػدما نقػػـو بتشػػغيمو  لممجموعػة والمقنػع وذلػػؾ بػأف يقػػوؿ ليػـ بػػأف ىػذا نمػػوذج

 ثابػػت مػػدار فػػي الشػػمس حػػوؿ الشمسػػية المجموعػػة كواكػػب مػػف كوكػػب كػػؿ حركػػة سػػنرى
 وبي اوي

  16ص  5ثـ يناذ معيـ نشاط. 
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 التقويـ:

 أكتب في دفتري أسماء كواكب المجموعة الشمسية مرتبة. 
 أكتب في دفتري تعرياا وا حا لممجموعة الشمسية. 

 نشاط بيتي:

أبحث مف خالؿ الشبكة العنكبوتية عف سبب حذؼ كوكػب بموتػو مػف كواكػب المجموعػة  
 الشمسية.
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص                                   المجموعة الشمسية: الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 عطارد.يعطي و اا دقيقا لكوكب  .1
 يعطي و اا دقيقا لكوكب الزىرة. .2
 يعطي و اا دقيقا لكوكب ا رض. .3

 يعطي و اا دقيقا لكوكب المريخ. .4

 يعطي و اا دقيقا لكوكب المشتري. .5

 يعطي و اا دقيقا لكوكب زحؿ. .6

 : الوسائؿ التعميمية

 لعرض المااىيـ الكرتونية.    lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 عطارد، الزىرة، ا رض، المريخ، المشتري، زحؿ(.)كواكب المجموعة الشمسية  

 المتطمبات السابقة:

 .أف يعطي تعرياا لممجموعة الشمسية 
 .أف يرتب كواكب المجموعة الشمسية ترتيبا  حيحا حسب بعدىا عف الشمس 

 البنود االختبارية:

 :أكمؿ الاراغ 

 لمشمس ىو .............. .ترتيب كوكب ا رض بالنسبة  .1
 ترتيب كوكب المريخ بالنسبة لمشمس ىو................ . .2
 الشمس ومجموعة الكواكب التي تدور حوليا ىي.............. . .3
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 األنشطة واإلجراءات:

 
 

 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت. مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )أسامة(  ف الشمس ومجموعة الكواكب التي تػدور
 حوليا ىي المجموعة الشمسية.
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 

 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

  تعميقكـ عمى ال ورة؟ما ىو 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )سارة(  ف ا رض ىي الكوكب الثالث مػف كواكػب
 المجموعة الشمسية.
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 

 التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:يطمب منيـ 

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ويػدور حوليػا  ءم ػيثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )سارة(  ف الشمس ىي نجػـ
 ثمانية كواكب.
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )أسامة(  ف عطارد ىو أقرب الكواكب إلى الشمس
 حرارتو عالية.ودرجة 
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  الزىػػػرة ىػػػو الكوكػػػب الػػػذي يممػػػع فػػػي ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ا  ػػػح )سػػػارة(  ف
 السماء، ويمقب بنجـ المساء أو نجـ ال باح.
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 ذلؾ الرأي؟ لماذا اخترت 

  ثػػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػػة النظػػر ا  ػػح )أسػػامة(  ف كوكػػب ا رض ىػػو كوكػػب
 الحياة  ف فيو ماء وىواء وجاذبية أر ية.
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 

 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت.مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 .ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )أسامة(  ف كوكب المريخ ىو الكوكب ا حمر 
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت.مف ىي الشخ ية 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 .ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )أسامة(  ف كوكب المشتري ىو أكبر الكواكب 

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 
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 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت.مف ىي 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )أنس(  ف كوكب زحؿ ىو أجمؿ الكواكػب بحمقاتػو
 الزاىية.

 التقويـ:

 أكتب الم طمح: 
 ).................( أنا الكوكب ا حمر. -1
 الحياة.)................( أنا كوكب  -2
 )...............( أنا أجمؿ الكواكب بحمقاتي الزاىية. -3

 نشاط بيتي:

 مف الكتاب المدرسي. 17حؿ نشاط أمرح وأتعمـ ص  
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص                                   المجموعة الشمسية: الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 يعطي و اا دقيقا لكوكب أورانوس. .1
 يعطي و اا دقيقا لكوكب نبتوف. .2

 : الوسائؿ التعميمية

 لعرض المااىيـ الكرتونية.    lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 (.نبتوف أورانوس،)كواكب المجموعة الشمسية  

 المتطمبات السابقة:

 .، المريخ، المشتري، زحؿ(ا رضعطارد، الزىرة، ) كباكو مل دقيقا و اا يعطيأف  .1

 البنود االختبارية:

 تب الم طمح الداؿ عمى العبارات التاليةأك: 

 .أقرب الكواكب إلى الشمس، ودرجة حرارة سطحي عالية).................( أنا  .1

  ألمع في السماء فألقب بنجـ المساء، أو نجـ ال باح.)................( أنا 
 كبر الكواكب)...............( أنا أ. 
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 األنشطة واإلجراءات:

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 تعميقكـ عمى ال ورة؟ ما ىو 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 ( ف كوكػػب زحػػؿ ىػػو سػػارةثػػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػػة النظػػر ا  ػػح  ) الكوكػػب الػػذي يتميػػز
 بمونو ا زرؽ المخ ر.

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 
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 ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:يطمب منيـ التأمؿ في 

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 ( ف كوكبميارثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح  ) الكوكب ال خمة  أحد ىو نبتوف
 ويتميز بمونو ا زرؽ.

 التقويـ:

 (2رقـ ) حؿ ورقة عمؿ 
 2))ورقة عمل رقم 

 الدرس الثاني: المجموعة الشمسية

 السؤاؿ األوؿ: ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة:

 أقرب الكواكب إلى الشمس ىو كوكب: .1
 ا رض                ب. المريخ       ج. عطارد        د. المشتري . أ
 نشعر بحرارة و وء الشمس  نيا: .2
 قريبة منا   ب. بعيدة عنا   ج. مف النجـو العمالقة   د. بعيدة جدا عنا . أ
 أبعد الكواكب عف الشمس ىو: .3
 نبتوف                 ب. عطارد        ج. الزىرة           د. ا رض . أ
 أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما ىو كوكب:  .4
 د. عطارد.       المريخ               ب. المشتري         ج. ا رض  . أ
 أجمؿ كواكب المجموعة الشمسية تزينو حمقات زاىية ىو:  .5
 المشتري           ب. المريخ            ج. زحؿ           د. أورانوس. أ
 يوـ:  365يسمى زمف دوراف ا رض حوؿ الشمس كؿ  .6
 يوـ                ب. أسبوع              ج. شير           د. سنة . أ
 المجموعة الشمسية بعدا عف الشمس يسمى:ثاني كواكب  .7
 عطارد           ب. الزىرة               ج. ا رض      د. المريخ . أ
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 يسمى نجـ ال باح والمساء: .8
 عطارد          ب. الزىرة                ج. الشمس       د. المريخ. أ
9. :  تعتبر الشمس مف النجـو
 الحجـ   د. كبيرة جدا في الحجـ كبيرة الحجـ   ب. متوسطة الحجـ   ج.  غيرة. أ

 مف الكواكب ال خمة ويظير بالموف ا زرؽ ىو: .10
 زحؿ                  ب. أورانوس            ج. نبتوف          د. المريخ 

 جميع ما يمي مف مميزات الكواكب ما عدا: .11
 أجساـ معتمة   ينبعث منيا ال وء         ب. تعكس  وء الشمس الساقط عمييا 

 . أجساـ متوىجة تعطي  وء وحرارة   د. تدور حوؿ الشمس في مدارات بي اوية ج

 . تدور الكواكب حوؿ الشمس في مدارات:12

 أ. مستديرة           ب. بي اوية             ج. مستقيمة       د. ليس ليا شكؿ محدد

 . كوكب ا رض ىو كوكب الحياة  نو:13

لعمميػػػػة التػػػػناس     ب. وجػػػػود المػػػػاء الػػػػالـز لمعمميػػػػات أ. يوجػػػػد بػػػػو غػػػػاز ا كسػػػػجيف الػػػػالـز 
 الحيوية لمكامنات الحية

 ج. وجود درجة الحرارة المناسبة لمحياة              د. جميع ما سبؽ  حيح 

 . يسمى الكوكب ا حمر مف كواكب المجموعة الشمسية ىو:14

 د. المريخ أ. الزىرة             ب. ا رض             ج. المشتري        

 . كوكب الحياة مف كواكب المجموعة الشمسية ىو:15

 أ. عطارد             ب. الزىرة              ج. ا رض         د. المريخ

 . الكوكب الذي تكوف درجة حرارة سطحو أقؿ ما يمكف مما يمي ىو: 16

 المريخأ. عطارد             ب. الزىرة             ج. ا رض          د. 

 . الكوكب الذي تكوف درجة حرارة سطحو أكبر ما يمكف مما يمي ىو17

 أ. عطارد             ب. ا رض           ج. أورانوس          د. نبتوف 
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 . الكوكب الذي يظير بالموف ا زرؽ المخ ر:18

 أ. زحؿ              ب. أورانوس         ج. نبتوف               د. المريخ

 الكوكب الثالث بعدا عف الشمس ىو: .19

 أ. ا رض         ب. المريخ           ج. المشتري             د. عطارد

 السؤاؿ الثاني: أكتب المصطمح العممي:

وحػػرارة   ػػوءً )                    ( جػػـر سػػماوي يتكػػوف مػػف كتمػػة غازيػػة ممتيبػػة تشػػع  .1
 باستمرار .

لكنػو يعكػس  معتـ يدور حوؿ الشمس   يشػع  ػوءً  ي)                    ( جـر سماو  .2
  وء الشمس الساقط عميو.

 )                   ( الم در الرميس لم وء والحرارة عمى سطح ا رض .3
 )                   ( الشمس والكواكب التي تدور حولو .4
 )                   ( أبرد كواكب المجموعة الشمسية.  .5

 لما يأتي:السؤاؿ الثالث: عمؿ 

 تعد الشمس مف النجوـ؟ .1
 السبب/ 

 تعد ا رض مف الكواكب؟ .2
 السبب/ 

 النجـو أجساـ م يمة باستمرار؟ .3
 السبب/ 

 سطح كوكب عطارد أشد حرارة مف كوكب نبتوف؟ .4
 السبب/

 توجد حياة عمى كوكب ا رض؟ .5
 السبب/

 درجة حرارة المريخ أبرد مف درجة حرارة ا رض؟ .6
 السبب/ 
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 ة مف سطح نبتوف؟سطح ا رض أشد حرار  .7
 السبب/ 

 تعتبر الشمس مف ........................ وا رض مف ....................

 لسؤاؿ الرابع: حسب الشكؿ المقابؿ:                                                    ا

 في أي الكواكب درجة الحرارة أعمى 

 ...............................السبب/...................................

 السؤاؿ السادس: قارف بيف كؿ مف:

 الشمس ا رض وجو المقارنة
   التركيب
   اإل اءة

   تواجد الكامنات الحية
 نشاط بيتي:

 .حؿ ورقة العمؿ إكماؿ 
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص حركة األرض والقمر                                   : الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 ياسر عدـ رؤيتو ل وء الشمس ليال ورؤيتو نيارا. .1
 .يمثؿ دوراف ا رض حوؿ ناسيا مف خالؿ نموذج .2
 .الوىمي الذي تدور حولو ا رضيسمي الخط  .3
 ياسر سبب تعاقب الميؿ والنيار. .4

 : الوسائؿ التعميمية

اىيـ الكرتونيػػة، م ػػباح لعػػرض الماػػ  lcdالسػػبورة، الطباشػػير الممػػوف، الكتػػاب المدرسػػي، جيػػاز 
 . مجسـ الكرة ا ر ية ،جيب

 المفاىيـ: 

 .محور ا رض

 المتطمبات السابقة:

 و ح متى نرى الشمسأف ي. 
 البنود االختبارية:

  ؟نرى الشمس في كؿ ا وقاتىؿ 

  ألنشطة واإلجراءات:ا
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 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 ىذه ال ورة التقطت ليال وأف ويبيف ليـ أف (حناف) ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح 
  الظالـ يحؿ ليال بسبب غروب الشمس.

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 ثـ يسأليـ:  lcdـو المعمـ بعرض الكرتوف السابؽ عمى الطمبة مف خالؿ جياز يق

 ماذا تروف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  رأيكـ في انراء المطروحة فػي ال ػورة؟ دوف النظػر إلػى  ػحتيا ويشػجعيـ عمػى ما ىو
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة اف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 



 
 

191 
 

  مالحظػػة / ييػػتـ المعمػػـ باشػػراؾ أكبػػر عػػدد مػػف الطمبػػة والح ػػوؿ عمػػى أكبػػر عػػدد مػػف(
 نراء المختماة أكثر مف اىتمامو ب حة اإلجابة مف خطأىا.( ا فكار وا

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ال ػحيحة وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ
نػػا   نػػرى الشػمس لػػيال  ف الجػػزء مػف ا رض الػػذي نحػػف عميػػو بػأف يقػػوؿ ليػػـ بأننػا تعممنػػا أن

  ي بح في الجية البعيدة عف الشمس.

 ( مف الكتاب المدرسي.18( ص)1نيـ تنايذ نشاط )ثـ يطمب م 

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

  ويبػػيف ليػػـ أف الخػػط الػػوىمي الػػذي تػػدور  (مػػيسالنظػػر ا  ػػح )ثػػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػػة
 ا رض حولو يسمى بمحور ا رض.
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 التقويـ:

 .تاسيرا دقيقا لعدـ رؤيتنا الشمس ليالأكتب في دفتري  
 أكتب الم طمح: 
 )              ( الخط الوىمي الذي تدور ا رض حولو.     

 نشاط بيتي:

 .فيمـ " كيؼ يحدث الميؿ والنيار " وأشاىدهأبحث مف خالؿ الشبكة العنكبوتية عف  
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص حركة األرض والقمر                                   : الموضوع

 السموكية:األىداؼ 

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 ياسر سبب تعاقب الميؿ والنيار.. 1
 : الوسائؿ التعميمية

اىيـ الكرتونيػة، م ػباح لعػرض الماػ   lcdالسػبورة، الطباشػير الممػوف، الكتػاب المدرسػي، جيػاز 
 . جيب، مجسـ الكرة ا ر ية

 المفاىيـ: 

 .اليوـ

 السابقة:المتطمبات 

  ياسر عدـ رؤيتنا الشمس ليالأف. 
 البنود االختبارية:

 ؟أفسر عدـ رؤيتنا الشمس ليال 
 نشطة واإلجراءات:األ 

.  
 ثـ يسأليـ:  lcdـو المعمـ بعرض الكرتوف السابؽ عمى الطمبة مف خالؿ جياز يق
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 ماذا تروف في ال ورة؟ 

 مف يقرأ لي الن وص الموجودة داخؿ الاقاعات؟ 

  رأيكـ في انراء المطروحة فػي ال ػورة؟ دوف النظػر إلػى  ػحتيا ويشػجعيـ عمػى ما ىو
 المشاركة بطراميـ.

  .مف ىي الشخ ية التي توافقؾ الرأي؟ ويشجع انراء الجديدة اف وجدت 

  لماذا اخترت ىذا الرأي؟ 

  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ال ػحيحة وذلػؾ مػف خػالؿ التاسػير المنطقػي والمقنػع وذلػؾ
 الجيػػة وتمثػػؿ والنيػػار، الميػػؿ كاممػػة دورة ناسػػيا حػػوؿ ا رض دوراف عػػف ينػػتج يقػػوؿ ليػػـ بػػأف

  .الميؿ ىي ال وء عف البعيدة الجية أما النيار، لم وء المقابمة

 .يبيف ليـ انو ينتج عف دوراف الكوكب حوؿ ناسو يـو الكوكب 

 ( مف الكتاب المدرسي19( ص)2ثـ يطمب منيـ تنايذ نشاط ) 
 التقويـ:

 أكتب الم طمح: 
 24)              ( ىػػػو الػػػزمف الػػػذي تسػػػتغرقو ا رض فػػػي الػػػدوراف حػػػوؿ ناسػػػيا كػػػؿ      
 ساعة.

 نشاط بيتي:

 ساعة؟ 24ماذا يحدث عند دوراف ا رض حوؿ ناسيا كؿ  
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص حركة األرض والقمر                                   : الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 يستنتج نتيجة دوراف ا رض حوؿ الشمس مف الرسـ. .1
 يسمى المسار الذي تتبعو ا رض أثناء دورانيا حوؿ الشمس. .2

 : الوسائؿ التعميمية

اىيـ الكرتونيػػة، مجسػػـ لعػػرض الماػػ   lcdالسػػبورة، الطباشػػير الممػػوف، الكتػػاب المدرسػػي، جيػػاز 
 . لدوراف ا رض حوؿ الشمس

 المفاىيـ: 

 .المدار، السنة

 المتطمبات السابقة:

  تعاقب الميؿ والنيارياسر أف. 
 البنود االختبارية:

  ؟تعاقب الميؿ والنيار عمى كوكب ا رضأفسر 

 واإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات:نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة األ 
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 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 الشػمس ا رض تػدور حػوؿ  ثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ػح )مػيس( ويبػيف ليػـ أف
، ويبػػيف ليػػـ أنػػػو ينػػتج عػػف دوراف الكوكػػب حػػػوؿ يػػـو وربػػػع اليػػوـ365 كاممػػة كػػؿ دورة 

 . الشمس سنة الكوكب
  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

  ذلؾ الرأي؟لماذا اخترت 

 ( ويبيف ليـ أف الحثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح ) ا رض تتبعو الذي المسار 
 المدار ىو الشمس حوؿ دورانيا أثناء
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت.مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 دورة ا رض دوراف عػف نػتجي ( ويبيف ليـ أف الحثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )
 ا ربعة الا وؿ الشمس حوؿ كاممة
 المدرسي الكتاب مف( 20)ص( 3) نشاط تنايذ منيـ يطمب ثـ. 

 التقويـ:

 أكتب الم طمح: 

 365)              ( ىو الزمف الذي تستغرقو ا رض في الدوراف حوؿ الشمس كؿ   .1
.  يـو وربع اليـو

 .الشمس حوؿ دورانيا أثناء ا رض تتبعو الذي المسار)              ( ىو   .2
 .ا ربعة الا وؿ الشمس حوؿ كاممة دورة ا رض دوراف)              ( تنتج عف   .3

 نشاط بيتي:

 المدرسي.مف الكتاب  21حؿ سؤاؿ أفكر ص  
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص حركة األرض والقمر                                   : الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يكوف قادرا عمى أف:يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف 

 ياسر سبب رؤية القمر ليال بو وح. .1
 يستنتج سبب تسمية القمر تابع مف النشاط. .2

 : الوسائؿ التعميمية

 . اىيـ الكرتونيةلعرض الما   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 .القمر

 المتطمبات السابقة:

  ليال.يسمي ما يراه في السماء أف 
 البنود االختبارية:

 ؟ماذا نرى في السماء ليال 
 جراءات:نشطة واإلاأل 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:
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 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

الجػػػـر السػػػماوي الػػػذي يبػػػدو  ( ويبػػػيف ليػػػـ أفجػػػودا  ػػػح )ثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر 
 م يما في ال ورة ىو القمر.

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 الرأي؟ لماذا اخترت ذلؾ 

القمػػػر يسػػػتمد  ػػػوءه مػػػف  ( ويبػػػيف ليػػػـ أفمينػػػدثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ا  ػػػح )
 الشمس.
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

القمػػر ىػػو جػػـر سػػماوي لػػيس  ( ويبػػيف ليػػـ أفمػػروةثػػـ يحػػدد المعمػػـ وجيػػة النظػػر ا  ػػح )
 بكوكب أو نجـ أو مذنب إنما ىو تابع ليرض.

 المدرسي الكتاب مف( 21)ص( 4) نشاط تنايذ منيـ يطمب ثـ. 

 التقويـ:

 :مؿ الاراغأك 

 يستمد القمر  وءه مف .................. . .1
 ويسمى ب............ . ،يتبع القمر في دورانو ............ ويدور حوليا .2

 نشاط بيتي:

 مف الكتاب المدرسي. 21ص  المناقشةحؿ سؤاؿ  
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 ـ 2017 /:/ .... التاريخ: ....                                                        اليـو

 1: عدد الحصص حركة األرض والقمر                                   : الموضوع

 األىداؼ السموكية:

 يتوقع مف الطالب بعد نياية الدرس أف يكوف قادرا عمى أف:

 ياسر سبب رؤية القمر ليال بو وح. .1
 يستنتج سبب تسمية القمر تابع مف النشاط. .2

 : الوسائؿ التعميمية

 . اىيـ الكرتونيةلعرض الما   lcdالسبورة، الطباشير المموف، الكتاب المدرسي، جياز 

 المفاىيـ: 

 .القمر

 المتطمبات السابقة:

  ي ؼ م در ال وء الساطع مف القمر ليالأف. 
 البنود االختبارية:

 ؟ما ىو م در ال وء الساطع مف القمر ليال 
 جراءات:نشطة واإلاأل 
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 ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:يطمب منيـ التأمؿ في 

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

القمػر يكػوف ىػال  فػي بدايػة  ( ويبػيف ليػـ أفياسػيفثـ يحدد المعمـ وجيػة النظػر ا  ػح )
 الشير العربي.

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 ( ويبيف ليـ أفآ ءثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )  القمر يكوف بدرا في منت ػؼ
 العربي.الشير 
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 ( ويبيف ليػـ أفلجيفثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )  القمػر يكػوف محاقػا فػي آخػر
 الشير العربي.

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:
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 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 دورة ا رض يػدور حػوؿ القمػر ( ويبػيف ليػـ أفمايػاا  ػح )ثـ يحدد المعمـ وجيػة النظػر 
 .اليوـ ون ؼ يوـ29 كؿ كاممة
  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 ذلؾ الرأي؟ لماذا اخترت 

 ( ويبػيف ليػـ أنػسارةثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )حػوؿ دوراف القمػر عػف ينػتج و 
 .العربي الشير كاممة دورة ا رض
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  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:

 ما ىو تعميقكـ عمى ال ورة؟ 

  رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت.مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 ( ويبيف ليـ أناسراءثـ يحدد المعمـ وجية النظر ا  ح )في القمر أطوار مف نستايد نا 
 .ونيايتو الشير بداية معرفة

  التالية ال ورة عمييـ يعرض ثـ: 

 
 يطمب منيـ التأمؿ في ىذه ال ورة ثـ يسأليـ:
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  عمى ال ورة؟ما ىو تعميقكـ 

 .مف ىي الشخ ية التي تتوافؽ مع رأيؾ؟ ويشجع انراء الجديدة إف وجدت 

 لماذا اخترت ذلؾ الرأي؟ 

 ( ويبػػػيف ليػػػـ أفلجػػػيفثػػػـ يحػػػدد المعمػػػـ وجيػػػة النظػػػر ا  ػػػح ) حػػػوؿ يػػػدور القمػػػر 
 الشمس. حوؿ تدور وا رض ا رض

 المدرسي الكتاب مف( 22)ص( 5) نشاط تنايذ منيـ يطمب ثـ. 

 التقويـ:

 أكمؿ الاراغ: 

يكػػوف القمػػر ىػػال  فػػي ........... الشػػير العربػػي، بينمػػا يكػػوف محاقػػا فػػي ...........  .1
 الشير العربي.

 يكوف القمر بدرا في ............ الشير العربي. .2
 نستايد مف أطوار القمر في معرفة بداية ......... ونيايتو. .3

 نشاط بيتي:

 3ورقة العمؿ حؿ  


 (3) ورقة عمؿ رقـ
 األرض والقمر  الثالث: حركةالدرس 

 السؤاؿ األوؿ: اختاري اإلجابة الصحيحة:

 تنتج الا وؿ ا ربعة عف دوراف ا رض حوؿ: .1
 الشمس                  ب. القمر               ج. المذنب                د. ناسيا . أ
 مف شير رم اف يكوف القمر: 14في ليمة  .2
 ىال                    ب. تربيع أوؿ            ج. بدرا                   د. محاقا . أ
 يراقب الناس القمر في عدة مناسبات دينية منيا: .3

 شير رم اف         ب. عيد الاطر          ج. عيد ا ـ               د. )أوب معا(. أ
 يدور القمر دورة كاممة حوؿ ا رض كؿ: .4

 يـو  365يـو              د.  25يـو           ج.  29,5يـو               ب.  20. أ
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 القمر ىو: .5
 كوكب                ب. نجـ                 ج. تابع ليرض           د. ليس مما ذكر. أ

   نستطيع العيش عمى القمر لعدـ وجود: .6
 ا كسجيف            ب. الماء                ج. ات اؿ وتوا ؿ        د. جميع ما سبؽ . أ

 ال وء الذي ي منا مف القمر م دره ىو: .7
 ا رض              ب. القمر ناسو                  ج. الشمس            د. كوكب المريخ . أ

 اممة حوؿ ا رض:تعرؼ المدة الزمنية التي يستغرقيا القمر ليكمؿ دورة ك .8
 شير ميالدي        ب. شير قمري                  ج. سنو قمرية          د. سنة ميالدية. أ

 السؤاؿ الثاني: أكتب المصطمح العممي: 

 )               ( زمف دوراف الكوكب حوؿ ناسو. .1
 )               ( زمف دوراف الكوكب حوؿ الشمس. .2
 يـو . 29,5منية التي يستغرقيا القمر ليدور دورة كاممة حوؿ ا رض في )               ( الاترة الز  .3
 دورة كاممة.  29,5)               ( جـر سماوي معتـ يدور حوؿ ا رض كؿ  .4

 السؤاؿ الثالث: أكممي الفراغ:

لػػيرض دورتػػاف دورة حػػوؿ ناسػػيا وينػػتج عنيػػا .................و............................ ودورة  .1
 حوؿ الشمس وينتج عنيا ..................... 

 زمف دوراف ا رض حوؿ ناسيا .................. ويعادؿ .................. كامؿ  .2
 ويعادؿ .................. كاممة.زمف دوراف ا رض حوؿ الشمس ................  .3
 يتكوف القمر مف ......................و..................... .4
القمػػػر يػػػدور حػػػوؿ ا رض فػػػي ................... يػػػـو و....................... اليػػػـو وتعػػػرؼ ىػػػذه  .5

 الاترة ب.................
 بأشكاؿ مختماة وتعرؼ ب.........................القمر.....................  وء الشمس ويظير  .6

 السؤاؿ الرابع: عمؿ:

 حدوث ظاىرة تعاقب الميؿ والنيار عمى سطح ا رض؟ .1
     ................................................................................. 

 حدوث ظاىرة تعاقب الا وؿ ا ربعة عمى سطح ا رض؟  .2
................................................................................. 

 نرى القمر م يما مع أنو معتما؟ .3
   ................................................................................... 

 يظير القمر بدرا في منت ؼ الشير؟ .4
       .................................................................................... 
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   يعد القمر نجما و  كوكبا؟ .5
       ..................................................................................... 

 السؤاؿ الخامس: ماذا يحدث عند:

 يحدث/........................................................دوراف ا رض حوؿ الشمس  .1
 دوراف ا رض حوؿ ناسيا يحدث/........................................................  .2
 دوراف القمر حوؿ ا رض يحدث/........................................................... .3
 رض وثباتو في مكاف معيف يحدث/................................عدـ دوراف القمر حوؿ ا  .4

 

 السؤاؿ السادس: قارف بيف:
دارالاألرضاالالشمسدارالاألرضاالنفسهااجهالمقارنة

الزملالمس غر 

ن يجةالدارال
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 (8ملحق رقم )
 تسهيل مهمة باحث


