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  ت

 ممخص الدراسة 
: الكشؼ عف أثر تكظيؼ خرائط التفكير اإللكتركني في تعديؿ التصكرات لىإ ىدفت الدراسة

 الخطأ كتنمية ميارة اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة.

 : لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي.ج الدراسةمني 

( طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي 80: تككنت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة
بمدرسة بدر األساسية أ بمنطقة شرؽ غزة كتـ تقسيـ عينة الدراسة الى مجمكعتيف ضابطة 

( طالبة درسف 40لتقميدية كتجريبية تككنت مف )( طالبة درسف بالطريقة ا40تككنت مف )
 بخرائط التفكير االلكتركني.

: تحقيقا ألىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار تشخيص التصكرات أدكات كمكاد الدراسة
 الخطا كاختبار تنمية ميارة اتخاذ القرار.
 أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة:

( بيف متكسطي درجات طالبات α≤ 0.05عند ) كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية -1
المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار تشخيص 

 التصكرات الخطأ.

( بيف متكسطي درجات طالبات α≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ) -2
الختبار تنمية  المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم

 ميارات اتخاذ القرار.

 تكصيات الدراسة:

أكصت الدراسة بضركرة استخداـ خرائط التفكير االلكتركني في تدريس العمـك بمراحؿ  -1
 دراسية أخرل.

االىتماـ بتشخيص كتعديؿ التصكرات الخطأ أكال بأكؿ باستخداـ خرائط التفكير االلكتركني  -2
 كاستراتيجيات أخرل.

ة ميارة اتخاذ القرار لدل الطالبات في المراحؿ الدراسية المختمفة كذلؾ االىتماـ بتنمي -3
 باستخداـ خرائط التفكير االلكتركني.
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Abstract 

 

Objective of the study: This study aims at identifying the impact of employing 

electronic mind mapping in modifying misconceptions and developing the decision-

making skills of the seventh grade female students in Gaza. 

 Research Methodology: To achieve the objectives of the study, the researcher used 

the experimental method. 

The sample of the study consisted of (80) female students of the seventh grade from 

Badr Primary girls’ school (A) in East Gaza Strip. The sample was divided into two 

groups; a control group that consisted of (40) female students who studied in the 

traditional method and an experimental group that consisted of (40) female students 

who studied by electronic mind mapping method. 

Study Tools and Materials: To achieve the objectives of the study, the researcher 

used a test to diagnose misconceptions and a test for the development of decision-

making skills. 

The most important findings of the study: 

1- There were statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) between the 

mean scores of the experimental group and the control group scores in the post-

application diagnostic test of misconceptions. 

2 - There were statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) between the 

mean scores of the experimental group and the control group in the post-

application of test of developing decision-making skills. 

The most important recommendations of the study:  

1. The study recommends using of electronic mind mapping in teaching science 

courses of other educational stages. 

2. More attention should be given to the diagnosis and modification of 

misconceptions by using electronic mind mapping and other strategies. 

3. Paying more attention to the development of the decision-making skills of 

female students in different stages by using electronic mind mapping. 
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 ىداءال

  سيدنا محمد الى معمـ كمربي البشرية كسيد الخمؽ أجمعيف. 

 ركني كبجميؿ السجايا أدبكني إلى مف حبيـ يسرم في شراييني كيؼ كال إلى مف بالحب غم
كأنتـ اكؿ مف نظرت إلييما كأكؿ أسميف نطقت بيما شفتام إلى مف أكصاني ربي 

 .أمي الحنكنة كأبي الغالي.. بطاعتيما دكف معصية إلى مف عممكني النجاح كالصبر

  زكجي الغالي..كالرفيؽإلى مف ميد إلي الطريؽ ككقؼ بجانبي فكاف نعـ العكف. 

 إلى مف كانكا يضيئكف لي الطريؽ , إلى سندم كقكتي كمالذم بعد اهلل سبحانو كتعالى
 .أخكتي كأخكاتي ..كيساندكني إلى مف ىـ كتمة مف الحناف تكفي لمميء الككف كمو

  إلى مف تحمك باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء الى ينابيع الصدؽ الصافي إلى مف معيـ
.. كبرفقتيـ في دركب الحياة سرت إلى مف كانكا معي عمى طريؽ النجاح كالخير ,سعدت

 .صديقاتي

  إلى بناة المستقبؿ إلى الشمكع التي تحترؽ لكي تنير دركب االخريف عطاءا كأماال مف أجؿ
 .المشرفيف كالمشرفات, كالمعمماتالمعمميف . .الكصكؿ لألسمى

 إلى ركح أجدادم الطاىرة 

 اء العظماءإلى أركاح الشيد 

 إلى أسرانا البكاسؿ 

 . أىدم ىذا الجيد المتكاضع.إلييـ جميعان 
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 شكر كتقدير
أحمد اهلل سبحانو كتعالى الذم تتـ بنعمتو الصالحات أف مف عمي بإنجاز ىذه الرسالة 

 .فيك سبحانو كتعالى العمي القدير كهلل الشكر أكال كأخيرا

بجزيؿ الشكر كالتقدير الى رئاسة الجامعة كال يسعني في ىذا المجاؿ إال اف أتقدـ 
لى قسـ المناىج كطرؽ التدريس اإلسالمية  .كعمادة الدراسات العميا كالبحث العممي كا 

كأزكى التحيات , كما أكجو خالص شكرم كتقديرم إلى أصحاب التميز كاالفكار النيرة
 ىذه الرسالة  إلتماـائح يمـز مف تكجييات كنص المذاف أمدكني بكؿ ما َّكانداىا كأطيبيا مشرفي 

 فبارؾ اهلل فييما. محمد أبك عكدة  كالدكتكر/, مجدم عقؿ الدكتكر/

 لعضكم لجنة المناقشة كؿ مف: كالشكر مكصكؿ 

 حفظو اهلل.  / محمد عبد الفتاح عسقكؿ الدكتكراألستاذ 

 حفظو اهلل.          ىشاـ عمر جممبك       / الدكتكر

 .كؿ خيراهلل  امفجزاىلقبكليما مناقشة ىذه الرسالة 

كأتكجو بجزيؿ الشكر كالعرفاف لكزارة التربية كالتعميـ العالي كمديرية التربية كالتعميـ  
التقدير إلى ك  كأكجو كؿ الشكر, شرؽ غزة الذيف قامكا بتسييؿ ميمتي في تطبيؽ أدكات الدراسة

ة لما بذلكه في تحكيـ شرؽ غز  –في مديرية التربية كالتعميـ  التربكييفمشرفيف العمكـ  كالمشرفيف 
 .أدكات الدراسة

تياني خاطر كنائبتيا كاتقدـ بالشكر الجزيؿ لمديرة مدرسة بدر األساسية أ األستاذة 
 .األستاذة ريـ عميكة لما قدمكه مف مساعدة كتسييؿ لتنفيذ كتطبيؽ أدكات الدراسة

األخكات كاشكر جميع مف مد لي يد العكف كساىـ في انجاز ىذه الرسالة مف األخكة ك 
كالمعممات ككؿ مف لو فضؿ عمي مف االىؿ كاالقارب الذيف دعكا لي فكؿ الشكر كالتقدير ليـ 

 .جميعا
 الباحثة

 سماح سالمة التتر
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 الفصؿ األكؿ
 خمفية الدراسة كأىمية

 مقدمة:
التػػي يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا فػػي إكسػػاب الطمبػػة مػػكاد العمػػكـ العامػػة  مػػف ال مػػادة عتبػػر ت

 المفاىيـ العممية التي تمكنيـ مف فيـ الظكاىر المحيطة بيـ كالتعامؿ معيا بكفاءة.

المفاىيـ العممية تمثؿ القاعػدة األساسػية لتعمػيـ العمػكـن ككنيػا تسػيـ فػي تنظػيـ  كليذا فإف
الخبػػرة المعرفيػػة, كتقمػػؿ مػػف عمميػػة إعػػادة الػػتعمـ, كتسػػيـ فػػي بنػػاء منػػاىج مترابطػػة متتابعػػة, كمػػا 
تيسر عممية اختيػار محتػكل كانتقػاؿ أثػر الػتعمـن كمػف ثػـ بػدأ التعمػيـ المدرسػين يتجػو فػي معظمػو 

 (.88ص ,ـ2000)عمى, التعممية.المفاىيـ نظرا ألىميتيا في العممية التعميمية  نحك تعمـ

منطمػؽ التقػدـ كالمنافسػة عمػى كرسػي مادة العمكـ العامة مف المػكاد التػي تشػكؿ  كباعتبار
ككيفػػان  (,المقػػرر  لتطػػكير ىػػذه المػػادة كمػػان )محتػػك يكجػػو نحػػك فػػإف االىتمػػاـ يجػػب أف  الحضػػارة,

,كتنمية االتجاه نحك  المحتكل(,تيجيات تدريس ذلؾ )أساليب كطرؽ كاسترا كمحاكلة  دراسة العمـك
الطػالب, كمنيػا تعػديؿ التصػكرات الخطػأ لممفػاىيـ التي تكاجػو تعمـ العمكـ  التغمب عمى صعكبات

كمػف ثػـ تحقػؽ نػكاتج تعمػـ  كشػيقة,ادة سػيمة العمػـك مػممػا يجعػؿ كميػارات اتخػاذ القػرار,  العمميػةن
 مرضية. 

فػػي اآلكنػػة األخيػػرة العديػػد مػػف الطػػرؽ كاألدكات كاالسػػتراتيجيات الحديثػػة التػػي ظيػػر  كقػػد
تيػػػدؼ إلػػػى تنميػػػة التفكيػػػر بأنماطػػػو المختمفػػػة فػػػي إطػػػار محتػػػكل المػػػادة الدراسػػػية كمنيػػػا: خػػػرائط 

( كقػّدميا عػاـ David Hyerle"ديفيػد ىيػرؿ" )العػالـ  التي صمميا  (Thinking Mapالتفكير)
أشػػػكاؿ مػػػف الخػػػرائط كػػػأدكات بصػػػرية, ترتكػػػز عمػػػى ميػػػارات  ةثمانيػػػ , كالتػػػي تتكػػػكف مػػػفـ8988

أساسػػػية بحيػػػث يسػػػتند كػػػؿ شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ الخػػػرائط عمػػػى ميػػػارة فكريػػػة أساسػػػية مثػػػؿ المقارنػػػة, 
التمييز, التتابع, كالتصنيؼ, كالتي يمكف لممعمـ كالمتعمـ استخداميا كأدكات لتعمػيـ كتعمػـ محتػكل 

الخرائط لتساعد المتعمميف في تكليد كتنظػيـ أفكػارىـ ممػا يػؤدم المادة الدراسية, كقد صممت ىذه 
 (.Hyerle, 1996,p.85إلى تحسيف تفكيرىـ كقدرتيـ عمى حؿ المشكالت كالقراءة كالكتابة )

, كىي تمثؿ لغة Visual Thinkingكتعتبر خرائط التفكير مف أدكات التفكير البصرم   
اتيجية عمميات تفكير أساسية في المخ, ترتكز عمى بصرية لممعمـ كالمتعمـ, كتقابؿ ىذه االستر 

أساس ميارم معرفي كتعكس الطريقة التي نبني بيا معارفنا, فيي كسائؿ أكثر فاعمية لتسجيؿ 
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قامة عالقات بيف ما نعرفو كما نفكر فيو,  التفكير, ككنيا تساعد عمى تنظيـ خبرات التعمـ, كا 
 (.22ص ـ,2008, عصفكر) ظ بيا لفترة أطكؿكتسيـ أيضا في تسريع عممية التعمـ كاالحتفا

( إلى دكر خرائط التفكير في المساعدة عمى Hyerle,2009,p. 148كيشير ىيرؿ ) 
 كزيادة قدراتيـ الفكرية, كتمكينيـ مف ميارات حؿ المسائؿ. الطالبات,تطكير كتحسيف تعمـ 

ي تنكيع ( أف خرائط التفكير يمكف االستعانة بيا ف29ص, ـ2002) عمرافكتذكر   
ربط التعمـ  -تنمية ميارات التفكير –كمساعدة الطالبات عمى )تنظيـ أفكارىـ  عممية التدريس

 السابؽ بالتعمـ الجديد(, كتساعد في تقييـ نكاتج التعمـ لدل الطالبات.

 ( في االتي:Hyerle, 2000ىيرؿ )كتتمثؿ أشكاؿ خرائط التفكير الثمانية كما حددىا 

 .Circle Mapخريطة الدائرة  .8

 .Tree Mapخريطة الشجرة  .2

 .Bubble Mapخريطة الفقاعة  .2

 .Double Bubble Mapخريطة الفقاعة المزدكجة  .8

 .Flow Mapخريطة التدفؽ )التتابع(  .0

 .Flow Map-Multiخريطة التدفؽ المتعدد  .6

 .Brace map)التحميؿ( المتعرج( خريطة الدعامة )القكس  .7

 .Bridge Mapخريطة القنطرة )الجسر(  .8

ؾ العديد مف الدراسات التي أكدت عمى فاعمية استخداـ خرائط التفكير في كىنا
كأىميتيا في تنمية العديد مف عادات العقؿ كميارات التفكير بأنكاعيا المختمفة مثؿ  التدريس,
التي أكدت أف استخداـ خرائط التفكير كاستراتيجية كاسعة في  (Innovative, 2001) دراسة

ظيـ المعمميف لميارات التفكير أثناء تدريسيا مما يعمؽ الفيـ في عقكؿ التدريس قد أدم عمى تن
 ىذه المعمكمات ضمف إطار جديد. فيكمّكنيـ مف النظر  ليـ,الطالب لممعمكمات التي تقدـ 

إلى أف استخداـ خرائط التفكير كاف لو (, Holzma, 2004ىكلزماف. ) كتكصمت دراسة
كساىـ في تنمية التحصيؿ لدل الطالب  الفعاؿ,يس األثر األكبر في تزكيد الطالب بالتدر 

أيضان. كما أف برامج خرائط التفكير قد ساعدت الطالب في تنظيـ المعمكمات كعمؿ العديد مف 
 االرتباطات كالعالقات السريعة.
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( إلى الكشؼ عف أداء الطالب في فصكؿ Hickie,2006)ىيكي. كىدفت دراسة 
كأسفرت نتائجيا عف أف  التفكير,كر سنتيف مف تطبيؽ خرائط القراءة كالمغة كالرياضيات بعد مر 

 ىذه الخرائط ساعدت في تحسيف التدريس في الفصكؿ الدراسية الثالثة.

( أف الطالب كالمعممكف يجدكف أف Madiri, 2008)ماديرم كأظيرت نتائج دراسة 
ا االستخداـ استخداـ خرائط التفكير مفيد كسيؿ, كيحبذكف استخداميا عمى الرغـ مف أف ىذ

 يتفاكت عمى مدار المنيج الدراسي مف حيث االتساع كالعمؽ.

إلى أف خرائط التفكير ساعدت في التغمب  ـ(2082. )بينما أشارت دراسة أبك سكراف
كأف الحرية التي  لميندسة,عمى الطابع الجاؼ لميندسة الذم يشعر بو الطالب أثناء دراستيـ 

كعة التجريبية في تحديد كترتيب األفكار كالمعمكمات تتيحيا خرائط التفكير لطالب المجم
 اليندسة,الرياضية المتعمقة بالمسألة اليندسيةن قد ساعدت عمى زيادة االتجاه االيجابي نحك 

–كأكصت بدراسة فاعمية خرائط التفكير في تنمية متغيرات أخرل تابعة منيا )عادات العقؿ 
 البصرم(.التفكير 

ذا ت ـ في مدارسنا الحالية, نجد أف ىناؾ بعض الصعكبات التي تدريس العمك  أممناكا 
تكاجو تعمـ الطالب لممفاىيـ العممية, حيث تعد المعرفة السابقة المكجكدة في بنيتيـ المعرفية مف 

عمى تعمميـ ليذه المفاىيـ, لذا ينبغي أف يككف المعمـ عمى كعى دقيؽ  أبرز العكامؿ المؤثرة سمبان 
 تجاىميا في السياؽ التدريسي.بيذه التصكرات حتى ال ي

كصعكبة,  ف مفاىيـ محتكل منيج العمكـ, تعد مف أكثر المفاىيـ العممية تجريدان إكما 
 حكؿ ىذه المفاىيـ لدل الطالب. الخطأاألمر الذم يشير إلى إمكانية تككيف بعض التصكرات 

تصكرات البديمة في كفي ضكء ذلؾ فإف الميتميف بتدريس العمكـ قد أصبحكا أكثر إدراكا لدكر ال
تتعارض في كثير  الخطأإعاقة اكتساب المفاىيـ العممية في بعض األحياف, كتمؾ التصكرات 

مف األحياف مع التصكر العممي الذم يقرره العمماء لتفسير ىذه الظكاىر كتزداد المشكمة تعقيدا 
كمعيقة الكتساب  حيف تصبح تمؾ التصكرات عميقة الجذكر فتشكؿ بالتالي عكامؿ مقاكمة لمتعميـ

 (.22ـ, ص2002المفاىيـ العممية الصحيحة )زيتكف,

( بأنيا Kay, 2000,p.38تتعدد تعريفات التصكرات الخاطئة حيث يعرفيا كي )ك 
"المفاىيـ التي يحمميا المتعممكف, كىي قد ال تشبو كال تتفؽ مع الفيـ العممي السميـ الذم ككنو 

بأنيا "تصكرات كمعارؼ في البنية المعرفية لمطالب  طأالخالعمماء كالخبراء".كتعرؼ التصكرات 
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ال تتفؽ كالمعرفة العممية المقبكلة, كال تمكنيـ مف تفسير الظكاىر العممية بطريقة مقبكلة" )عبده, 
 (.822ص ـ,2000

كىي تصكرات المتعمـ عف المعرفة العممية بما تتضمنو مف مفاىيـ كمبادئ ال تتفؽ 
 (.8 ص ـ,2002, طو)ذه المعرفة. كالتحديد العممي السميـ لي

كعرفيا معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية بأنيا "ما لدل المتعمـ مف تصكرات كأفكار 
في بنيتو المعرفية عف بعض المفاىيـ أك الظكاىر الطبيعية, كال تتفؽ مع التفسيرات العممية 

 (. 806ص, ـ2002, شحاتة, كالنجار)الصحيحة" 

ـ( كدراسة عمراف 2088كدراسة قاسـ ) ـ(2082راسة العفيفي )كُتشير الدراسات مثؿ د
 تتككف لدل الطمبة مف مصادر عدة, ىي: خطأالتصكرات الـ(, إلى أف 2086)

 تصكرات الطالب ذاتو, كخبراتو السابقة. -

ما يقدمو المعمـ لمطالب مف أفكار كمعمكمات غير صحيحة, أك ما يستخدمو مف بعض  -
 خطأ دكف قصد. التشبييات التي تحمؿ أفكاران 

 ما يشممو محتكل المنيج مف أفكار كمعمكمات غير دقيقة. -

استراتيجيات التدريس المعتادة, غالبا ما تيمؿ ربط المفاىيـ العممية المتعممة بالمفاىيـ  -
 المكجكدة لدل الطالب في بنيتيـ المعرفية.

ة لدل المعمـ كالطالب استخداـ المغة اليكمية في السياؽ العممي, حيث إف اختالؼ المغة العممي -
 قد يؤدل إلى تصكرات خطأ لبعض المفاىيـ العممية.

قد تتككف التصكرات الخطأ لدل الطالب عندما يحاكلكف ربط المفاىيـ الجديدة المتعممة بما  -
 لدييـ مف أفكار كمعتقدات في بنيتيـ المعرفية.

 .قصكر تصكر الطالب لألشياء المتناىية في الصغر, كالبالغة في الكبر -

 (.67 – 66 صص  ـ,2009شرح كتفسير الظكاىر العممية مف قبؿ غير المتخصصيف)الحمفاكم,  -

كقد أكدت الكثير مف الدارسات السابقة في المجاالت العممية المختمفة كمنيا مجاؿ 
عمى كجكد تصكرات بديمة في البنية المعرفية لممتعمميف كاف كالعمـك العامة الدراسات االجتماعية 

الجديدة كمف ىذه كالعممية رات تقؼ عائقا أماـ تعمـ كاكتساب المفاىيـ الجغرافية ىذه التصك 
دراسة الغميط  ,Taber) 2002(, دراسة تابير )ـ2002 الدراسات: دراسة السيد كالدكسرم )

( ـ2088( كدراسة الناقة )ـ 2008(, كدراسة األسمر )ـ2008(, كدراسة أبك سعده )ـ2007)
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( كغيرىا مف الدراسات السابقة التي ـ2082( كدراسة دركيش )ـ2080كدراسة عبد السميع )
اىتمت بالكشؼ كتعديؿ التصكرات البديمة. كقد استخدمت تمؾ الدراسات استراتيجيات كنماذج 

 تدريسية متعددة لتعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ لدل الطمبة كتنمية ميارات تفكير مختمفة.

ُيعد ىدفان رئيسيان مف التصكرات الخطأ لدل الطمبة تعديؿ فإف  سبؽنعمى ما  كبناءن 
ككنيا تعتبر أساس في فيـ محتكل منيج العمكـ بشكؿ عاـ, كالظكاىر نتدريس العمكـأىداؼ 

عمى التعامؿ مع  الطالبمساعدة كالقضايا العممية بشكؿ خاص, باإلضافة إلى أىميتيا في 
 .المجتمع كالمكاقؼ الحياتية التي يمر بيا

لممفاىيـ اىتماـ الباحثيف كعمماء التربية لمحاكلة إيجاد  الخطأارت التصكرات أث كليذا
استراتيجيات كنماذج تدريسية تساعد عمى تعديؿ ىذه التصكرات خاصة إذا استمرت في ذىف 
المتعمـ لفترة طكيمة فإنيا تقاكـ التعديؿ كالتغيير, كمف االستراتيجيات التي أشارت نتائجيا إلي 

: التعمـ البنائي باستراتيجياتو المتنكعة مثؿ استراتيجية الخطأعديؿ التصكرات فاعميتيا في ت
التناقض المعرفي, كاستراتيجية دكرة التعمـ, كاستراتيجية المتشابيات, كاستراتيجية التعمـ التكليدم, 

 كنمكذج بايبي التعميمي, نمكذج بكسنر باإلضافة إلى التعمـ التعاكني كخرائط المفاىيـ.

انت ميارات اتخاذ القرار ذا أىمية لألفراد حيث يمر الفرد في حياتو بمكاقؼ كلما ك
حياتية مختمفة تحتاج منو الى اتخاذ قرارات صائبة كجب عمينا كمعمميف أف نساعد الطمبة في 

مما يجميا لدييـ عادة كاسمكب في الكقت نفسو فارىـ اكتساب ميارات اتخاذ القرار منذ نعكمة اظ
ؽ اليدؼ مف التعميـ كالتعمـ كىك بناء جيؿ قادر عمى اتخاذ قرارات سميمة مما يجعمنا نحق
كذلؾ مف خالؿ انتقاؿ التعميـ مف عممية حشك المعمكمات كالحفظ الى جعؿ , كمجابية الحياة

   .الطالب محكر العممية التعميمية كاستخداـ استراتيجيات حديثة
التفكير خرائط تكظيؼ تمثمت في  مف ىذا المنطمؽ نبعت فكرة الدراسة الحالية كالتي

لكحدة )التكاثر  في مادة العمكـكتنمية ميارات اتخاذ القرار  الخطألتعديؿ التصكرات الكتركنيا,  
 السابع األساسي بمدينة غزة.لدل طالبات الصؼ  في النباتات (

 :مشكمة الدراسة
 :عمى ما يمي "تبمكرت مشكمة الدراسة بناءا

يات التربكية السابقة, في مجاؿ خرائط التفكير كالتي أظيرت عمى األدبالباحثة إطالع  .8
. كفاعميتيا في تدريس  أىمية خرائط التفكير كأكصت باستخداميا كتكظيفيا العمـك

المختمفة, كمف ىذه  أك أداة تدريسية حديثة ليا فاعميتيا في تدريس المكاد كاستراتيجية
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ن ـ2008ن خميؿ, ـ2009, ن عبد الرحمفـ2009ن حسف, ـ2080الزىيمي,)الدراسات
 ـ(.2082ن أبك سكراف, Hickie,2006ن ـ2007ن الخميسي, كعيسى ـ2008عصفكر, 

تعديؿ الدراسات السابقة كالتي أكصت بضركرة اطالع الباحثة عمى تكصيات العديد مف  .2
التصكرات البديمة  كتنمية ميارات اتخاذ القرار لدل طمبة التعميـ العاـ, مثؿ دراسة كٍؿ مف: 

(, ـ2007دراسة الغميط ) ,Taber) 2002(, دراسة تابر )ـ 2002سة السيد كالدكسرم )درا
( كدراسة عبد 2088( كدراسة الناقة )ـ2008(, كدراسة األسمر )ـ2008كدراسة أبك سعده )

دراسة البعمي ك  ـ(2082دراسة رضكاف )ك  (ـ2082( كدراسة دركيش )ـ2080السميع )
 .ـ(2086) سميـدراسة ك  ـ(2088)
مع بعض المعممات الزميالت كالمكاتي أكدف عمى كجكد مشكمة لدل الطالبات  اجتماعراء إج .2

في المفاىيـ العممية, كأف لدل الطالبات مشكمة في التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية, كىذا 
 ما تؤكده الباحثة مف خالؿ عمميا كمعممة لمعمكـ العامة في مدرسة بدر األساسية أ.

الحاجة الى تكظيؼ خرائط التفكير لتعديؿ التصكرات الخطأ كتنمية تتضح  مما تقدـ
 السؤاؿ الرئيسي التالي: مشكمة الدراسة بتمثؿ كعميو ت ميارات اتخاذ القرار

 تنمية ميارة اتخاذ القرارك  الخطأفي تعديؿ التصكرات  اللكتركني خرائط التفكير تكظيؼأثر  ما
 ؟األساسي في مادة العمـك لدل طالبات الصؼ السابع

 كينبثؽ منو األسئمة الفرعية التالية:
لدل طالبات الصؼ  في كحدة )التكاثر في النباتات( لممفاىيـ العممية الخطأما التصكرات  -8

 السابع األساسي؟

 ما ميارات اتخاذ القرار الالـز تنميتيا لدل طالبات الصؼ السابع؟ -2

 ي درجات( بيف متكسطα≤ 0.00عند مستكل داللة )داللة إحصائية  ذات ىؿ تكجد فركؽ -2
 ؟ في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم لمتصكرات الخطأ  طالبات ال

 ي درجات(  بيف متكسطα≤ 0.00عند مستكل داللة ) داللة إحصائيةذات  ىؿ تكجد فركؽ -8
  ار ؟في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم لميارة اتخاذ القر  طالباتال

 فركض الدراسة:
بيف متكسطات درجات طالبات ( α≤ 0.00عند مستكل داللة )تكجد فركؽ داّلة إحصائيان ال  -8

 .الخطأالمجكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار التصكرات 
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بيف متكسطات درجات طالبات ( α≤ 0.00عند مستكل داللة )تكجد فركؽ داّلة إحصائيان ال  -2
 .الختبار ميارة اتخاذ القرار يف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدمالمجكعت

 أىداؼ الدراسة:
 الدراسة الحالية إلى: تىدف

لدل طالبات في كحدة )التكاثر في النباتات( لممفاىيـ العممية  الخطأتحديد أىـ التصكرات  -8
 الصؼ السابع األساسي.

في تدريس مادة العمكـ لطالبات الصؼ  االلكتركنيخرائط التفكير تكظيؼ الكشؼ عف أثر  -2
 في مادة العمكـ.كتنمية ميارات اتخاذ القرار , لخطأالسابع األساسي عمى تعديؿ التصكرات ا

 .إعداد دليؿ لممعمـ يمكف االسترشاد بو في تدريس كحدة التكاثر في ضكء خرائط التفكير -2

 االلكتركني.تصميـ محتكل كحدة التكاثر في النباتات كفقا لخرائط التفكير  -8

 أىمية الدراسة:
 :تاليمف خالؿ الالحالية الدراسة  تبرز أىمية 

في تعديؿ  االلكتركنيتقدـ ىذه الدراسة معرفة نظرية حكؿ كيفية استخداـ خرائط التفكير  -8
في مادة العمكـ لدل الطالبات, كذلؾ لككف  كتنمية ميارات اتخاذ القرار الخطأالتصكرات 

كأدكات تعميمية مازاؿ حديثان نسبيان, كبحاجة إلى االلكتركني فكير مكضكع استخداـ خرائط الت
  جيكد كثيرة لتحديد معالمو.

الدراسة تمبية لما ينادم بو عمماء التربية لمبحث عف أساليب تدريس حديثة, لرفع كفاءة  ُتعد   -2
 العممية التعميمية, كتنمية قدرات الطمبة.

كالمشرفكف التربكيكف كالمعممكف كالباحثكف في  المناىج كاضعكقد يستفيد مف ىذه الدراسة  -2
.  مجاؿ تعميـ كتعمـ العمـك

, كتقديـ أدلة عممية عمى إمكانية اإلفادة منيا  -8 تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ في تعميـ مادة العمـك
في ىذا الميداف, باإلضافة إلى إبراز أىمية خرائط التفكير التفاعمية في مساعدة المتعمـ 

 تقييـ الذاتي.عمى التعمـ, كال

بالخبرات التي مف شأنيا اإلفادة في كيفية استخداـ خرائط التفكير  العمكـمعمـ  قد تزكد  -0
, بحيث تمّكنيـ مف إعادة تنظيـ المحتكل كفقان لخرائط التفكير, كاستخداميا في االلكتركني

 .كتنمية ميارات اتخاذ القرار الخطأتعديؿ التصكرات 
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 حدكد الدراسة:
 سة عمى ما يمي:الدرا تقتصر ا

الفصؿ الدراسي  –األساسي مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع  التكاثر في النباتاتكحدة  -8
 ـ(2086/2087)في المنياج المدرسي الفمسطيني لمعاـ  الثاني

خريطة الفقاعة  –خريطة الفقاعة  –كىي ) خريطة الدائرة  بعض خرائط التفكير الثمانية -2
كذلؾ حسب نتيجة تحميؿ المحتكل, ألف  التدفؽ ( خريطة –خريطة الشجرة  –المزدكجة 

 بعض أنماط خرائط التفكير ال تصمح في صياغة المحتكل المقرر عمى طالبات الصؼ
 السابع األساسي.

, شرؽ غزةفي منطقة  بدر األساسية أاألساسي مف مدرسة  عينة مف طالبات الصؼ السابع -2
 ـ(.2086/2087)مف العاـ الدراسي الدراسي الثاني في الفصؿ 

 مصطمحات الدراسة:
 :تاليمصطمحات الدراسة إجرائيان كال الباحثة تعرفت

 :اللكتركنيخرائط التفكير  -1

الفقاعة  -الفقاعة –ىي أشكاؿ تعمـ بصرية تعرض بالحاسكب تتمثؿ في خريطة )الدائرة 
 الشجرة( تكضح لطالبات الصؼ السابع كحدة التكاثر في النباتات.  –التدفؽ  -المزدكجة

 :ارة اتخاذ القرارمي -2

ىي قدرة طالبات الصؼ السابع عمى اختيار البديؿ المناسب لمشكمة محددة مف مجمكعة 
 -البدائؿ المطركحة بناء عمى معمكمات مسبقة كيتضمف ميارات )تحديد المكقؼ المشكؿ

 ترتيب الحمكؿ(. -اختيار الحؿ األفضؿ -دراسة الحمكؿ المطركحة –تحديد اليدؼ 

 :الخطأالتصكرات  -3

كيقصد بيا: المعارؼ كاألفكار المكجكدة في ذىف طالبات الصؼ السابع األساسي عف 
كال تتفؽ ىذه المعارؼ  )التكاثر في النباتات(بعض المفاىيـ العممية كالمتضمنة في كحدة 

لدل الطالبات  الخطأكاألفكار مع التفسيرات العممية الصحيحة. كتقاس درجة التصكرات 
 الذم ستعده الباحثة. الخطأييا الطالبة في اختبار التصكرات بالدرجة التي تحصؿ عم
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 الفصؿ الثاني
 الطار النظرم

 خرائط التفكير اللكتركني: المحكر األكؿ
تميز ىذا العصر بالتغيير كالتقدـ الكبير في جميع مجاالت الحياة ,أكجبت عمى نظاـ 

كانتقاؿ الطالب مف ككنو مستقبؿ لممعرفة  ـ أف ييتـ بإعداد الطالب مف كافة جكانب نمكه,التعمي
نكعة ستخداـ كسائؿ كطرؽ تدريس حديثة كمتمف خالؿ اإلى منتج المعرفة كىذا ال يتـ إال 

إلخراج طالب مبدعيف كمفكريف كمف ىذه الكسائؿ التعميـ  نتستغؿ طاقات كميارات الطالب
طرؽ التدريس الفاعمة التي تجعؿ ىناؾ عالقة بيف المعمـ كالمتعمـ كايضا بيف  االلكتركني, كمف

ـ كسنعرض في ىذا المحكر التعم, المتعمـ كالمعرفة استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني
 االلكتركني كخرائط التفكير االلكتركني.

 : ـ اللكتركنيالتعم
بسبب التغيير كالتقدـ المستمر في االلكتركني  التعمـتعددت التعريفات حكؿ مصطمح 

 : مجاؿ الحاسكب كااللكتركنيات كمف ىذه التعريفات

( بأنيا طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االتصاؿ 287ـ, ص2007عرفيا بسيكني )
الحديثة مف حاسب كشبكاتو ككسائطو المتعددة مف صكت كصكرة, كرسكمات, كآليات بحث 

االنترنت سكاء مف بعد أك في الفصؿ الدراسي لتكصيؿ  كبكابات شبكة, ,كمكتبات الكتركنية
 .المعمكمة بأقؿ كقت كجيد كأكثر فائدة

أنو " ذلؾ النكع مف التعميـ الذم  (22ص ـ,2082العريشي كالسيد. )ك  كما عرفو عمي
يعتمد عمى استخداـ الكسائط االلكتركنية في االتصاؿ بيف المعمميف كالمتعمميف نكبيف المتعمميف 

 ة التعميمية ".كالمؤسس

(التعميـ االلكتركني عمى أنو " منظكمة تتضمف مجمكعة 96ص ـ,2088كيعرؼ عمي )
خطة تستيدؼ تقديـ خبرات تعميمية  يا, كمتكاممة كظيفيا, كتعمؿ كفؽعناصر مرتبطة تبادل

/تعممية تفاعمية متعددة المصادر باالعتماد عمى الكمبيكتر كشبكات االنترنتن مما يؤدم الى 
كيتيح لممعمـ دعـ كمساعدة , مفيكـ عمميتي التعميـ كالتعمـ جدراف الفصكؿ الدراسية تجاكز

 المتعمـ في أم كقت سكاء بشكؿ متزامف أك غير متزامف ".
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 Learningبأنو: "أحد أشكاؿ التعميـ عف بعد ( 20ـ,ص2008) كعرفو عبد العزيز

Distance ت كالحاسبات دكلية كاالنترنشبكة المعمكمات الالتي تعتمد عمى إمكانيات كأدكات
اآللية في دراسة محتكل تعميمي محدد عف طريؽ التفاعؿ المستمر مع المعمـ/ الميسر كالمتعمـ 

 كالمحتكل".

. أف التعميـ االلكتركني (92ـ ,ص2088)كما كضح عقؿ, مجدم, كالرنتيسي, محمكد.
الخبيرة حيث أصبح ىك عبارة عف نظاـ يشمؿ العديد مف البرمجيات المتقدمة كالبرمجيات 

باإلمكاف تزكيد البرنامج بالمقررات كالبيانات التي تحتكييا المقررات التعميمية كتنفيذ العمميات 
   .المطمكبة

ـ االلكتركني أنو  نظاـ تعميمي /تعممي يفات السابقة يمكننا تعريؼ التعمكفي ضكء التعر 
ريقة كاضحة سيمة تتغمغؿ في عقكؿ بطالعمكـ  مادةمتكامؿ كمترابط مع البيئة المدرسية  يقدـ 

قرانيـ أالمشاركة الفاعمة مع المعمـ كالمنيج ك  الباتمما يبقي أثرا لمتعمـ كيتيح أماـ الط الباتالط
      .لى جيؿ مبدعإفيشجع عمى استنباط عمميات التفكير المختمفة لدييـ فيؤدم 

 :  اللكتركني التعمـفكائد كمميزات 
 (عف فكائد التعميـ االلكتركني كىي:28-22ص صـ, 2080التميمي)ك  حددت  العمراف

 .زيادة امكانية االتصاؿ بيف الطمبة فيما بينيـ كبيف الطمبة كالمدرسة -8

 .المساىمة في كجيات النظر المختمفة لمطالب -2

 .االحساس بالمساكاة -2

 .سيكلة الكصكؿ الى المعمـ -8

 .امكانية تحكير طريقة التدريس كمالئمة مختمؼ اساليب التعميـ -0

 .المساعدة االضافية عمى التكرار -6

 .طكاؿ اليكـ ككؿ االسبكعادة كجكد الم -7

 .عدـ االعتماد عمى الحضكر الفعمي -8

 تقميؿ االعباء االدارية بالنسبة لممعمـ كتقميؿ حجـ العمؿ. -9

( أف لمتعميـ االلكتركني فكائد كمميزات يتفرد بيا عف 8صـ, 2088ككضح خضير, عباس )
 أدناه عرضا ليا:سكاه مف أنماط التعميـ ك 
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يكفر التعميـ االلكتركني بيئة تفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ كالمتعمميف كبيف ىؤالء مع زمالئيـ  -
 مف خالؿ الكسائط كالتقنيات التي يقـك عمييا.

يعتمد التعمـ االلكتركني عمى مجيكد المتعمـ في تعميـ نفسو)التعمـ الذاتي( كيمكف أف يتعمـ مع  -
 عات صغيرة )التعمـ التعاكني( كأداخؿ الصؼ في مجمكعات كبيرة.زمالئو في مجمك 

يتميز التعميـ االلكتركني بالمركنة في المكاف كالزماف حيث يستطيع المتعمـ أف يحصؿ عميو مف  -
 ( ساعة في اليكـ كطكؿ أياـ األسبكع.28أم مكاف في العالـ, كفي أم كقت يشاء كعمى مدار)

دكف االلتزاـ بعمر زمني محدد, فيك يشجع المتعمـ عمى التعمـ يستطيع المتعمـ التعمـ مف  -
 المستمر مدل الحياة.

يحتاج المتعمـ في ىذا النمط مف التعميـ إلى تكافر تقنيات معينة مثؿ الحاسكب كممحقاتو,  -
 كاالنترنيت كالشبكات المحمية.

 كة العالمية لممعمكمات.سيكلة تحديث البرامج التعميمية كالمكاقع االلكتركنية عف طريؽ الشب -

 ـ,2007سرحاف,ك  إمكانية قياس مخرجات التعمـ باالستعانة بكسائؿ تقكيـ مختمفة  )استيتة, -
 .(280ص
  :اللكتركني التي كردت سابقا كأىميا التعمـالباحثة مدل شمكلية مميزات كفكائد  لخصت

 التعمـ الذاتي لممتعمـ. -

 .سيكلة الكصكؿ لممعمـ في أم كقت -

 فرصة لمطالب لمعكدة الى أم جزء كاعادة رؤيتو كاستيعابو فيراعي الفركؽ الفردية.يتيح ال -

 تشكيؽ المتعمـ كزيادة دافعيتو نحك التعميـ. -

 التنكع في اساليب التعميـ الذم يبعد الممؿ. -

 :أىداؼ التعمـ اللكتركني
نقاط كما ييدؼ استخداـ التعمـ االلكتركني في مجاؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ  إلى عدة 

 (:28ص ـ,2009قطيط, غساف )ك  (80صـ, 2007كضحيا الحسناكم )

تعمميو تفاعمية مف خالؿ تقنيات الكتركنية جديدة كمتنكعة في  -خمؽ بيئة تعميمية  .8
 مصادر المعمكمات كالخبرات.
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 .إكساب المعمميف الميارات التقنية الستخداـ التقانة التعميمية الحديثة  .2

 .ات كالكفايات الالزمة الستخداـ تقانة االتصاالت كالمعمكماتإكساب المتعمميف الميار  .2

نمذجة التعميـ كتقديمو في صكرة معيارية, إذ إف الدركس تقدـ صكرة نمكذجية كما يمكف  .8
إعادة الممارسات التعميمية المتميزة, كمف أمثمة ذلؾ االستغالؿ األمثؿ لتقنيات الصكت 

 كالصكرة, كما يتصؿ بيا مف كسائط متعددة.

تكسيع دائرة اتصاالت المتعمميف مف خالؿ شبكات االتصاؿ العالمية كالمحمية كعدـ  .0
 .االقتصار عمى التدريسي باعتباره المصدر الكحيد  لممعرفة

, التدريسييف مف خالؿ تبادؿ الخبرات التعميميةك  دعـ عممية التفاعؿ بيف المتعمميف .6
نة بقنكات االتصاؿ المختمفة مثؿ البريد كاآلراء, كالمناقشات, كالحكارات اليادفة, باالستعا

  .االلكتركني, المحادثة الحية كغرؼ الصؼ االفتراضية 

داراتيا. .7  خمؽ شبكات تعميمية لتنظيـ عمؿ المؤسسات التعميمية كا 

 .تكفير مبدأ التعمـ الذاتي كالتعمـ لإلتقاف عمى كفؽ االحتياجات الخاصة بالمتعمميف .8

ف عمى التعامؿ مع التقانة كميارات العصر كما فييا مف إعداد جيؿ مف الخريجيف القادري .9
تطكرات ىائمة. تحسيف مستكل فاعمية المعمميف كزيادة الخبرة لدييـ في إعداد المكاد 

 التعميمية.

أكراؽ البحث عف ك  الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات كالحصكؿ عمى الصكر كالفيديك -80
يضاح ال  عممية التعميمية.طريؽ شبكة االنترنت كاستخداميا في شرح كا 

 تكفير المادة التعميمية بصكرتيا اإللكتركنية لمطالب كالمعمـ. -88

 .تكاصؿ المدرسة مع المؤسسات التربكية كالحككمية بطريقة منظمة كسيمة -82

 لخصت الباحثة أىداؼ التعمـ اللكتركني فيما يمي:

 .تحكؿ الطالب مف متمقي لممعمكمات الى باحث عف المعرفة -8

 .صاؿ بيف المعمـ كالطالب كبيف الطالب فيما بينيـتسييؿ عممية االت -2

سيكلة الكصكؿ الى المعرفة كاستيعابيا كتفسيرىا كفيميا عف طريؽ النمذجة التي يكفرىا  -2
 .التعمـ االلكتركني

 نقؿ الخبرات بيف المعمميف مما يساعد عمى النمك الميني لممعمـ. -8
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تي بدكرىا تجذب انتباه الطالبات تساعد المعمـ عمى تصميـ خرائط التفكير االلكتركني ال -0
 كتثير أىتماميـ.

 التعمـ اللكتركني تحديات
(عمى المعيقات التي ـ2082( كعمي كالسيد كالعريشي)ـ2007اتفؽ كؿ مف بسيكني)

  :تحكؿ دكف تطبيؽ التعميـ االلكتركني كىي

ة معكقات مادية تتمثؿ في البنية التحتية لالتصاالت في بعض الدكؿ مما يحد مف سرع -8
 تدفؽ البيانات.

معكقات بشرية تتمثؿ في الطالب كالمعمـ حيث أف معظـ المعمميف غير مييئيف الستخداـ  -2
التعميـ االلكتركني ككذلؾ الطمبة البعض منيـ ال يكجد لديو أجيزة حاسكب أك شبكة 

 .انترنت

 .معكقات اجتماعية تتمثؿ في قبكؿ المجتمع كالمعمـ كالطالب ليذا النكع مف التعميـ -2

 .معكقات فنية كتتمثؿ في ايجاد المعايير كالبرمجيات كطرؽ العرض -8

  :خرائط التفكير اللكتركني
تمثؿ خرائط التفكير الجيؿ الثالث مف الخرائط البصرية حسب ما حدده بكزاف حيث بدات 
بشبكات العصؼ الذىني في السبعينات كمخططات المنظمات البيانية في الثمانينات كظيرت 

ر امتدادا لمجيميف السابقيف التي يمكف استخداميا لجميع الصفكؼ الدراسية كلتنمية خرائط التفكي
 ابداعي (. -ناقد –مختمؼ انكاع التفكير ) تأممي 

(أف خرائط التفكير مف االساليب الحديثة التي تيتـ بتنمية Hyerle,2004ككضح ىيرؿ )
تشجيع التعميـ مدل الحياة ميارات التفكير المختمفة كىي أدكات بصرية تيدؼ الى رعاية ك 

كتكسب المتعمـ الفيـ العميؽ كىذا السمكؾ يصبح ىك الشائع كالذم ينبغي أف يتفؽ فيو كؿ 
المعمميف في مراحؿ التعميـ المختمفة  بيدؼ تقديـ طرؽ تدريس منظمة تساعد في تنمية التفكير 

 .لدل الطمبة

كر تمثيؿ خرائط التفكير كمع زيادة التطكر التكنكلكجي في جميع مجاالت الحياة تط
الثمانية مف الكتابة كالرسـ عمى كرؽ ابيض كاستخداـ القمـ الى كجكد برامج خاصة لرسـ خرائط 

فة عامة كخرائط التفكير بصفة خاصة كمف البرامج المستخدمة لتصميـ خرائط التفكير صالعقؿ ب
(Edro maxحيث استخدمت الباحثة ىذا البرنامج لتجييز الخرائط كعرض )الطالبات  ـيا أما
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م الى الفيـ دتيف عمى ترتيب االفكار كايجاد العالقات بيف المفاىيـ المختمفة مما يؤ دلمساع
 .العميؽ

 مفيـك خرائط التفكير ؟
  :التاليك سيتـ عرضياات حكؿ خرائط التفكير ك تعددت التعريف

مف  أنيا" أدكات بصرية ترتبط كؿ منيا بنمط أك أكثر (80ـ, ص 2008)عرفيا صادؽ
بط بينيما بمجرد أنماط التفكير تساعد الطالب عمى تنظيـ المعمكمات كالمفاىيـ كايجاد الركا

المتعمقة كتيدؼ الى  , كابراز افكارىـ مف خالليا كىي تستند الى الفيـ العميؽ لممادةالنظر
 تشجيع التعمـ كتنمية التصكرات الذىنية العمميات العقمية لمطالب ".

( ىي" رسكـ خطية لتنظيـ المحتكل التعميمي 202ـ, ص2088) كما عرفتيا الجنابي
 مف خالؿ تكضيح العالقات المتبادلة بيف االفكار كتعكس بعض ميارات التفكير االساسية".

( بأنيا لغة بصرية يشترؾ بيا المعممكف كالمتعممكف Hyerle,2004كقد عرفيا ىيرؿ )
 ,ة بالالحقة ضمف التقييمات الصفيةلسابقفي كافة المستكيات كتعتبر نمكذجا إلدماج الدركس ا

كتعتبر أسمكب جديد لتنظيـ المعمكمات بحيث تيسر عمى الدارس تفسيرىا كارجاعيا كتحميميا 
كلعؿ الغرض االساسي مف الخرائط ىك تبسيط المعمكمات كمساعدة المتعمميف عمى تنظيـ 

 .المعمكمات كتذكرىا كاستخداميا في مكاقؼ جديدة
ىي أدكات مرئية تتككف مف ثماف خرائط تفكيرية " بأنيا (82ص  ـ,2009عرفيا كقاد)  

كؿ منيا ليا نمط أك أكثر مف أنماط التفكير تساعد الطالب عمى تنظيـ المعمكمات كالمفاىيـ 
براز أفكارىـ كتفكيرىـ مف خالليا كتعتمد عمى  يجاد العالقات كالركابط بينيا بمجرد النظر كا  كا 

متعممة كتيدؼ إلى تشجيع المتعمـ كتنمية التصكرات الذىنية كالعمميات الفيـ العميؽ لممادة ال
 .العقمية"

جراءات تدريسية منظمة كمخططة لمتدريس إ( بأنيا" 86ـ, ص2080كما عرفيا نصار)
تكظؼ تنظيمات لرسكـ خطية تكضح المحتكل المعرفي كتعكس مستكيات التفكير كتعزز التعمـ 

خرائط تخطيطية بصرية تساعد المتعمـ عمى ايجاد  عف طريؽ البصر كتتككف مف ثمانية
 العالقات كالركابط كالفيـ العميؽ لممحتكل ". 

أنيا "أدكات التعمـ المرئي الثمانية, حيث كؿ  Thinking Maps R, 2007)كعرفيا )
كاحدة منيـ تعمؿ عمى تكطيد كتأسيس  عمميات التفكير األساسية في الدماغ كالتي تركز عمى 
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عرفي كالميارات مثؿ المقارنة, التبايف, التتابع, التصنيؼ, السبب, التأثير, الكصؼ األساس الم
 كالقياسات "
عرض بعض التعريفات حكؿ تكلت خرائط التفكير االلكتركنية ستنا الدراسة الحالية ف كأل

  :الخرائط الذىنية االلكتركنية كمنيا

ء خرائط المفاىيـ بأدكات حديثة بأنيا" استراتيجية تيتـ ببنا (ـ2088ما عرفو المعيمي )
تستند عمى تطبيقات الحاسب كتسمح بإنشاء ركابط تشعبية لمنص كالرمكز داخؿ الخريطة كانشاء 

 خرائط  فرعية كالربط بيف عناصر المعرفة كتكفير ركابط لمصادر المعرفة".

( عمى أنيا استراتيجية قائمة عمى نظرية التعمـ 80ـ, ص2086) كعرفتيا أبك عمرة
لمعرفي الكزكبؿ كتقنية تربكية حديثة تستند عمى برامج الحاسب لبناء خرائط المفاىيـ بشكؿ ا

مف خالؿ أسيـ بأشكاؿ كالكاف مختمفة بحيث تكضع  ضياعتخطيطي يربط ىذه المفاىيـ مع ب
المفاىيـ األكثر عمكمية في قمة الشكؿ ثـ تندرج الى المفاىيـ األقؿ فاألقؿ كيتـ ذلؾ باستخداـ 

 (.(I mind map 9ج برنام

مع الباحثيف عمى أف خرائط التفكير االلكتركني ىي خرائط  اتفقت الباحثةكمما سبؽ 
بصرية تعتمد عمى برامج الحاسكب كتتككف مف ثمانية أشكاؿ كىي خريطة ) الدائرة, الشجرة, 

لباحثة في الفقاعة, الفقاعة المزدكجة, التدفؽ, التدفؽ المتعدد, الجسرية, الدعامية( كاستخدمت ا
(الذم يتككف مف مجمكعة مف االشكاؿ الجاىزة Edrwo maxىذه الدراسة برنامج االدركماكس)

 .أك مجمكعة مف الدكائر كالمربعات كاالسيـ كيتـ تصميميا بالطريقة التي نريدىا

 ,ـ2008( كدراسة خيرم)88ـ, ص2080كبالرجكع الى الدراسات السابقة كدراسة نصار )
ف استراتيجية خرائط التفكير قائمة عمى النظرية البنائية كنظرية أكزكبؿ ترل الباحثة أ (60ص

  :كيعكد ذلؾ الى

 .تعتمد في بنائيا عمى كجكد خبرات سابقة لدل المتعمـ -8

 .يقـك المتعمـ ببنائيا ذاتيا كتنظيـ االفكار كالخبرات المكجكدة بيا عند دخكؿ معمكمات جديدة -2

 .شة كالحكار داخؿ المجمكعةيبني المتعمـ معرفتو مف خالؿ المناق -2

 .يتـ بناء خريط التفكير في ظؿ بيئة تعميمية نشطة كمناخ مناسب لمتعمـ -8

 .تقدـ خرائط التفكير صكرة بصرية ليا أثر في بقاء المعرفة -0
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تعتمد بعض خرائط التفكير عمى ترتيب المعمكمات مف الفكرة العامة الى أف تصؿ لألفكار  -6
التحميؿ كتحديد العالقات كمالحظة أكجو الشبو كاالختالؼ الفرعية كىذا يساعد عمى عممية 

    .بيف المعمكمات

  :أىمية خرائط التفكير
تعتبر خرائط التفكير مف الخرائط الميمة كالضركرية في عممية التدريس كخاصة في 
تدريس العمـك لكجكد الكـ اليائؿ مف المفاىيـ المرتبطة مع بعضيا فيي تيسر عممية الفيـ كتنمي 

لعمميات العقمية كتاخذ بيد الطالب المتفكؽ الى الفيـ العميؽ كتفسير الظكاىر العممية مف حكلو ا
تفسير عممي دقيؽ بينما الطالب الضعيؼ فتعمؿ عمى مساعدتو لمكصكؿ الى المستكل 

( في 80ص, ـ2080كالدكر الياـ الذم تقـك بو خرائط التفكير فقد حددىا التمباني ) .المطمكب
  :اليةاالمكر الت

 .زيادة فاعمية الطالب اثناء بناء الخرائط كتناكليا في مجمكعات التعمـ التعاكني .8

 .تنظيـ المعمكمات بطريقة تسيؿ استدعاءىا مرة أخرل عند الحاجة .2

 .تطكير المفاىيـ العممية اثناء البناء المعرفي لممفاىيـ .2

 .تيسر التكاصؿ بيف الطالب .8

 .تعمؽ الفيـ في عقكؿ الطالب .0

 .الب عمى ممارسة ميارات التفكير اثناء دراسة المحتكل العمميتدرب الط .6

 .تشجع الطالب عمى االعتماد عمى انفسيـ اثناء التعمـ كالتفكير بعمؽ .7

تحسف عمميات اكتساب المعرفة مف خالؿ منح الطالب القدرة عمى التمخيص كالتصنيؼ  .8
 .كتناكؿ المعمكمات

 .تقكـ تفكير الطالب .9

  :( أىمية استخداـ  خرائط التفكير في التدريسHyerle2008,pp151-152ككضح ىيرؿ )

أدكات بصرية تشجع عمى التفكير في التفكير كيعني ىيرؿ بالتفكير في التفكير أم التفكير  -8
 .كما يجب أف نعرفو ككيؼ, نعرفو ,كما نعرفو فيما ال
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لدل باستخداـ خرائط التفكير يستطيع الطالب مشاركة زمالئيـ في تفكير االخر كيصبح  -2
كؿ طالب منيـ التأمؿ الذاتي في عممية التفكير كالمحتكل كاالىـ مف ذلؾ استخراج 

 ./استنباط شكؿ مف أشكاؿ تفكيرىـ

خرائط التفكير تمكف الطالب مف رؤية تفكيرىـ ,أم رؤية العمميات ما كراء المعرفة ظاىرة  -2
 .لمعياف كمف يرل انعكاس صكرتو في بركة ماء

ساعد عمى تمثيؿ انماط معرفية تربط الخبرة السابقة بمعرفة استخداـ خرائط التفكير ي -8
المحتكل كبناء المفاىيـ المجردة كنتاجات عممية التفكير كايضا تسييؿ مجمكعة مف عادات 

 .العقؿ داخؿ كعبر التخصصات المختمفة 

باستخداـ خرائط التفكير يمارس الطالب التفكير حكؿ التفكير لكصؼ عمميات التفكير التي  -0
 .كلحؿ المشاكؿ, خدمكنيا في تنظيـ المحتكل في أنماط محددةيست

معظـ الممارسات الصفية تتضمف ميارات تدريس خالؿ تدريس المحتكل كبالتالي استخداـ  -6
خرائط التفكير يعرؼ بشكؿ كاضح كينعش/يعزز ىذه الميارات عند الطالب ليصبحكا 

 مدركيف لممعرفة في صؼ التعمـ.

 : دعـ بشكؿ مممكس كؿ مفاستخداـ خرائط التفكير ي -7

 .التعميـ التفاعمي كالتعمـ -

 .ميارات ما كراء المعرفة -

 .ميارات التفكير كالتعمـ العميا -

 .عادات العقؿ عبر أنماط مف المعرفة الخطية كغير الخطية -

  :( في أىمية خرائط التفكير أنيا88ـ, ص2009كما كرد عف عصفكر )

مبة كذلؾ مف خالؿ تسييؿ عممية االتصاؿ تعد اطارا مرجعيا مشتركا بيف المدرس كالط -8
 بينيما.

 .تعمؿ عمى ايجابية التعميـ كتجعمو أكثر نشاطا -2

في ككنيا يمكف استخداميا  االلكتركني كترل الباحثة أف االىمية الكبرل لخرائط التفكير
يـ في جميع المكاد الدراسية كلجميع المستكيات التعميمية فتعمؿ عمى ايجاد العالقات بيف المفاى

كتمثيؿ المفيكـ بصكر دالة عميو كبالتالي فتح االفؽ اماـ الطمبة لمتفكير العميؽ كتعميميـ التفكير 
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في التفكير كبالتالي قدرة الطالب عمى حؿ المشاكؿ التي تكاجيو بحيث ال يقؼ حائرا ال يدرم ما 
ذات كاتخاذ يفعؿ كتكظيؼ ما يتعممو في أمكر حياتو العممية كالعممية كتساعد عمى تنظيـ ال

القرار كليا أىمية في مجاؿ ىذه الدراسة تمد المعمـ بالخبرات السابقة لممتعمـ كما يحممو مف 
 تصكرات خطأ.

 : خصائص خرائط التفكير
فقد قاـ ىيرؿ بتحديد خمسة خصائص لخرائط التفكير في خريطة الفقاعة كالشكؿ رقـ 

  .( يكضح خصائص خرائط التفكير2.8)

 
 

 ئص خرائط التفكير: خصا(2.1شكؿ )
 

 : كفيما يمي تفصيؿ كتكضيح ليذه الخصائص الخمسة
": يمكف أف تبدأ الخريطة بشكؿ أكلي ثـ تتكسع لتكضيح األفكار كاآلراء متطكرة "نمائية -8

المتطكرة (, كمف  –عمييا كيمكف ألم مرحمة عمرية استخداـ الخرائط بأشكاليا ) االكلية 
ة الخريطة ككؿ فرد يمكنو ترتيب خريطة التدفؽ لقصة ـ كالمحتكل يتحدد صعكبمخالؿ المتع

 ما حسب فيمو ليا.

                   

     
Consistent

          
Flexible

        
Reflective

       
Integrative

             
Developmental
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أم أف كؿ خارطة ليا شكميا الخاص المميز الذم بدكره يعكس بصريا الميارات  : متسقة -2
كما تتسؽ مع المغة السائدة في المدارس كالمناىج مما , المعرفية التي يتـ تعريفيا كتحديدىا

 .يسيؿ فيميا كاستخداميا

انيا تبدأ بشكؿ معيف ) الرسـ االكلي لمخريطة ( كبعد فترة يمكف امتدادىا بشكؿ  :مرنة -2
كاسع حسب الحاجة ,حيث ىناؾ عدد ال محدكد مف الطرؽ التي يمكف أف يتـ بيا رسـ 

 .خرائط التفكير

حيث تعكس ىذا النكع مف الخرائط كيفية تفكير المتعمميف كتكشؼ : (انعكاسية)تأممية -8
لتفكير المتبعة كتقكـ بمساعدة المتعمـ عمى تقييـ محتكل التعمـ كعمميات النقاب عف أنماط ا

 التفكير لديو ,كيستطيع المعممكف اف يتأممكا كيقيمكا تعمـ المحتكل.

تكصؿ ىيرؿ الى عمميتيف اساسيتيف في التكامؿ كىما عممية التفكير كالمحتكل  : تكاممية -0
 .المعرفي

خداـ كؿ الخرائط كدمجيا معا فمثال الطالب تتمثؿ في امكانية است: عممية التفكير -
يستخدـ خريطة الدائرة في تكضيح مفيكـ التكاثر كعف طريؽ خريطة الشجرة يكضح 

 ..انكاع التكاثر كمف خالؿ خريطة الفقاعة المزدكجة يقارف بيف أنكاع التكاثر كىكذا

كل استخداـ خرائط التفكير بعمؽ داخؿ كعبر مجاالت المحت : المحتكل المعرفي -
 .المعرفي

 التالية:( الى ما سبؽ الخصائص ,2008Holzmanكما أضاؼ ىكلزماف )

 .بسيطة كسيمة االستخداـ مف قبؿ الطالب -

 .يمكف استخداميا في أم فصؿ دراسي كعمى أم محتكل في جميع المراحؿ العممية  -

 يمكف استخداميا في تقييـ تعمـ الطالب. -

 تخدمت في تدريس لغة جديدة.مفيدة لتكضيح االختالفات, ال سيما اذا اس -

كمف خالؿ ما سبؽ ذكره مف خصائص كاالطالع عمى دراسات سابقة ترل الباحثة مدل 
فاعمية ككفاءة خرائط التفكير في تعمـ الطالبات فيي بسيطة كسيمة االستخداـ كتجذب االنتباه 

ؿ المكاد كخاصة في حاؿ الخرائط االلكتركنية كيمكف استخداميا في أم محتكل دراسي كفي ك
 الدراسية كفي عمميات التقييـ.
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  :أنكاع خرائط التفكير
كضع ىيرؿ ثمانية أشكاؿ لخرائط التفكير تعكس نمطا عاما لميارات التفكير االساسية 
فيي تدعـ التدريس الفعاؿ كميارات التفكير العميا سنعرضيا حسب ما أكردىا 

(Holzman,2004,p.1-4,8ص ,ـ2007(, )الباز,) 89ـ, ص2008 ,)صادؽ( ,)Hyerle, 

2000, p.101فيي تتمثؿ في الخرائط التالية ):  
 : خريطة الدائرة -1

كتستخدـ لمعرفة المعمكمات , عبارة عف دائرتيف ليما نفس المركز كمختمفيف في القطر
السابقة عف المكضكع مف خالؿ العصؼ الذىني بحيث يكضع في الدائرة المركزية كممة أك رمز 

ضكع كالدائرة الخارجية يكتب فييا كؿ مايعرفو الطالب عف المكضكع أك صكرة تمثؿ المك 
كاألسئمة التي تطرح ىي )كيؼ تعرؼ ىذا الشيء أك الفكرة ؟ ماىك اطارؾ المرجعي ؟ ما ىك 

 المحتكل؟.

 باستخداـ خريطة الدائرة عرفي التكاثر ؟

 

  

 

 

 
 

 ريطة الدائرةخ :(2.2)شكؿ 

  :استخداماتيا

 .رةتحديد الشيء أك الفك -

 .تحديد المعرفة القبمية عف األشياء -

 .تبادؿ األفكار بشكؿ تفاعمي -

 .تنمية التفكير لحكارم -

 .العصؼ الذىني لألفكار -

 التكاثر
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 : خريطة الفقاعة -2

عبارة عف دائرة مركزية يحيط بيا مجمكعة مف االذرع ,تحتكم نياية كؿ ذراع عمى دائرة 
كتستخدـ لكصؼ الخصائص , لتقكيمييكتب فييا الخاصية أك السمة كتيدؼ إلي تنمية التفكير ا

 ,كما تستخدـ لتنمية قدرة الطالب عمي صياغة الصفات كالخصائص في كممات, كالمميزات
حيث يكتب في الدائرة المركزية الشيء المراد كصفو أك تحديد خكاصو ,كاىـ صيغ األسئمة التي 

 تعبر عنيا ىي ) كيؼ تصؼ ىذا الشيء؟(

 فا لعممية التمقيح ؟باستخداـ خريطة الفقاعة أعط كص

 
 خريطة الفقاعة(: 2.3)شكؿ 

 : استخداماتيا

 تنمية التفكير التقكيمي. -

 .االمداد بالتفاصيؿ الكصفية لالشياء -

 .كصؼ الخصائص كالصفات بتعابير مكجزة ككممات كاضحة -

 .تنمية قدرة الطالب عمى تحديد الصفات كالخصائص في كممات أك رمكز -

 
  : الفقاعة المزدكجة -3

عف دائرتيف مركزيتيف بينيما عدد مف الدكائر يكتب فييا الصفات المتشابية  عبارة
لمفيكميف كالدكائر الخارجية يكتب فييا الصفات المختمفة كذلؾ في حاؿ المقارنة بيف مفيكميف  

 ما أكجو الشبو كاالختالؼ ليذه االشياء؟ : كأىـ األسئمة التي تعبر عنيا ىي
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 : استخداماتيا

 .التقكيميتنمية التفكير  -

 .تحديد الخصائص األساسية لمعنصريف -

 .تنظيـ عممية المقارنة بسيكلة -

 مقارنة كمقابمة الخصائص. -

 باستخداـ خريطة الفقاعة المزدكجة حددم أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الطمع كالمتاع؟

 
 خريطة الفقاعة المزدكجة(: 2.4)شكؿ 

 : خريطة الشجرة -4

كعمميات التفكير األساسية ليذه الخريطة , المتسمسؿاليدؼ منيا تنمية التفكير اليرمي 
كتتككف مف مربع أك شكؿ ىندسي يعبر عف المكضكع ككؿ ثـ تتفرع , ىي التنظيـ كالتصنيؼ

كصيغ األسئمة  .منو مجمكعة مف األشكاؿ اليندسية تعبر عف األفكار الرئيسية التي تمييا كىكذا
 فكار الداعمة؟ كالتفاصيؿ في ىذا المكضكع ؟(األ, )ما األفكار الرئيسية: التي تعبر عنيا ىي

 : استخداماتيا

 تنمية التفكير اليرمي المتسمسؿ. -

 تحديد األفكار الرئيسية كاألفكار الداعمة ,كالتفاصيؿ. -

 .مساعدة المتعمـ في استيعاب المحتكل كفيـ بنيتو المعرفية مف خالؿ التصنيؼ كالتنظيـ -

 اطي كاالستقرائي.تنمي قدرة الطالب عمى التصنيؼ االستنب -

 باستخداـ خريطة الشجرة صنفي أنكاع األزىار ؟ : مثاؿ
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 خريطة الشجرة(: 2.5)شكؿ 

  : الخريطة الدعامية -5

كىي تتككف مف , كتستخدـ لتكضيح العالقات, تيدؼ إلي تنمية التفكير اليرمي المتسمسؿ
سفمي المفاىيـ الفرعية جزأيف بحيث يكتب عمي الجزء العمكم المكضكع أك المفيكـ كعمي الجزء ال

كصيغ األسئمة  .كالتي يتفرع منيا دعائـ أخرم متتالية يتـ كتابة كتحديد األجزاء الفرعية ليا كىكذا
 كاألجزاء الفرعية لبنية ىذا المكضكع ككؿ(., )ما األجزاء المككنة: التي تعبر عنيا ىي

 : استخداماتيا

 .تنمية التفكير اليرمي -

 .كاألجزاء المككنة ليافيـ العالقة بيف األشياء  -

 .تنظيـ التركيبات -

 .تحميؿ األىداؼ بعد قراءة مكضكع معيف -

 باستخداـ الخريطة الدعامية أجزاء الزىرة ؟ : مثاؿ

 

 

 

 
 

 الخريطة الدعامية(: 2.6)شكؿ 

 

 األجزاء 

 الفرعية

الجزء 

 الرئيسي
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 : خريطة التدفؽ المتسمسؿ -6

أك في ىذا النكع مف خرائط التفكير يعمؿ عمى شرح تتابع االحداث أك العمميات 
الخطكات بحيث يكضح العالقات بيف الخطكات االساسية كالفرعية لمحدث كيتككف مف 
مستطيالت متتالية كيمكف اف يتفرع مف أحد المستطيالت مستطيالت فرعية أصغر منيا 

كاالسئمة التي .لتكضيح العالقات بشكؿ منظـ فيك ييدؼ الى تنمية التفكير الديناميكي المنظـ
 ؟ استنتج العالقة ؟ ما المراحؿ ؟. تعبر عنيا ما العالقة

  : استخداماتيا

 .تنمية التفكير الديناميكي المنظـ -

 .ترتيب األحداث حسب األسبقية -

 .تتابع األحداث كاستدعائيا مف الذاكرة بشكؿ منظـ -

 .تحديد العالقات بيف المراحؿ كالمراحؿ الفرعية لألحداث -

 .تحقيؽ فيـ أفضؿ لممكضكعات المعقدة -

 المطمكبة تبعا ألىميتيا. ترتيب المياـ -

 باستخداـ خريطة التدفؽ كضحي مراحؿ نمك نبات الفكؿ ؟ : مثاؿ

 

 
 خريطة التدفؽ (:2.7) شكؿ
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 : خريطة التدفؽ المتعدد -7

النتيجة أك ك  كتستخدـ لتكضيح السبب, تيدؼ الي تنمية التفكير الديناميكي المنظـ
مف مستطيؿ في المركز داخمو اسـ الحدث  كتتككف, كالمساعدة في التنبؤ بالمخرجات, التأثيرات

كعمي الجانب األيسر , كعمي الجانب األيمف منو مستطيالت يكتب فييا األسباب, أك العممية
كالتنبؤ بالنتائج في , منو مستطيالت يكتب فييا النتائج كتساعد عمى تحميؿ النتائج كاالحداث

ب كالنتائج ليذا الحدث ؟ ما الذم يمكف ) ما األسبا : كاألسئمة التي تعبر عنيا .ضكء االسباب 
 .أف يحدث الحقا ؟ (

  :استخداماتيا

 .تنمية التفكير الديناميكي المنظـ -

 .تكضيح االسباب كالنتائج كالتأثيرات -

 تحميؿ المكاقؼ بالنظر الى األسباب كالنتائج الجيدة كالسيئة. -

 .التنبؤ بالنتائج في ضكء األسباب اك االحداث -

 .كالنتيجة تكلد التغذية الراجعة العالقة بيف السبب -

 باستخداـ خريطة التدفؽ المتعدد فسرم كجكد أربع محيطات زىرية لمزىرة ؟ : مثاؿ
 

 
 يكضح خريطة التدفؽ المتعدد(: 2.8)شكؿ 
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 خريطة الجسر )القنطرة(: -8

تيدؼ إلي تنمية التفكير المجازم المعتمد عمي التخيؿ كىي تساعد الطالب عمي تككيف 
ت كاالستعارات كىي مفيدة لتكضيح العالقة بيف الكاقع كالمجرد كتطكر المفاىيـ المتشابيا

كتتككف مف طرفيف عمي الطرؼ األيمف نكتب الكممات التي تعبر  .كتحكليا مف تفكير ألخر 
 كاألسئمة التي تعبر عنو ) ما التشابو الذم استخدـ ؟ ( .عف المشبو كالطرؼ األيسر المشبو بو

  : استخداماتيا

 .نمية التفكير المجازم المعتمد عمى التخيؿت -

 فيـ التناظرات, كالتشابيات, كالمجازيات. -

 .تعزيز فيـ العالقة بيف العكامؿ داخؿ التناظرات -

 .تكضيح العالقة بيف الكاقع كالمجرد -

 باستخداـ خريطة الجسر كضحي عممية زراعة االنسجة؟ : مثاؿ

 

 
 يكضح خريطة الجسر(: 2.9)شكؿ 

باحثة في تدريس كحدة التكاثر في النباتات فقط خمسة خرائط كىي خريطة كاستخدمت ال
 الشجرة(. -التدفؽ -الفقاعة المزدكجة -الفقاعة -)الدائرة

كبعد تكضيح أنكاع خرائط التفكير عمينا أف نبيف خطكات بناء استراتيجية خرائط التفكير 
  :الى الخطكات في النقاط التالية(28ـ, ص2080)كقد اشار نصار

 مرحمة التمييد ) التييئة (: -8

في ىذه المرحمة يتـ استخداـ خريطة الدائرة غالبا لمعرفة الخبرات السابقة لدل المتعمـ 
 .كجذب انتباه الطالب كتشكيقيـ لممكضكع العممي المراد دراستو
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 : مرحمة عرض محتكل خرائط التفكير -2

مات حكؿ الدرس كذلؾ في ىذه المرحمة يتـ عرض المحتكل العممي كما يتضمنو مف معمك 
 .مف خالؿ العصؼ الذىني كالحكار كالنقاش كأم أساليب أخرل يحتاجيا المعمـ لمدرس

 : مرحمة تمثيؿ خرائط التفكير -2

يتـ اتاحة الفرصة لمطالب لمتأمؿ كاثارة الجدؿ الفكرم كالنقد كاالبداع فيتـ تصميـ خرائط 
الب كتبادؿ االفكار لمكصكؿ التفكير مف خالؿ العمؿ في مجمكعات  ثـ عرض أعماؿ الط

 .الى أفضؿ خريطة لتثبيت المعمكمات

 : مرحمة التقكيـ -8

أم قياس مدل قدرة خرائط التفكير عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة مثؿ تنمية ميارات التفكير 
 .المختمفة أك رفع مستكل التحصيؿ

 
-Al-naqa&Abu)ِ استراتيجية خرائط التفكير في تدريس المكاد العممية كما أكردىاخطكات 

owda,2014,pp.46 :) 

خرائط التفكير ىي بمثابة أدكات تعميـ بصرية  تتككف مف ثمانية خرائط  تربط استراتيجية 
كؿ كاحد منيا مع كاحدة أك أكثر مف العمميات العممية, كتستخدـ لتحسيف العمميات العممية بيف 

 الطالب.

 العمميات العممية: -

تعرؼ أيضا عمى أنيا عممية ك  لتي يستخدميا الطالبمجمكعة مف العمميات العقمية ا
 التصنيؼ كاالستنتاج كالمالحظة.

 عممية التصنيؼ: -

العمميات التي يمكف لمطالب تصنيؼ األشياء كالبيانات مف خالليا إلى مجمكعات كفقا لميزات 
  مشتركة بينيـ.

 عممية المالحظة: -

ظة األشياء مف أجؿ الحصكؿ عمى العممية التي يستخدـ فييا الطالب حكاسيـ في مالح
 جو التشابو كاالختالفات بينيما. أدلة حكؿ األشياء كمعرفة أك  المعمكمات, كجمع
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  :عممية االستنتاج -

 عمميات تيدؼ إلى تمكيف الطالب مف الكصكؿ إلى نتائج معينة تعتمد عمى التفكير كالخياؿ.

 خرائط التفكير في التعميـ:
( إلى أف خرائط التفكير ليا دكر ىاـ Holzman, 2004, pp. 2-4كتشير ىكلزماف )

 سكاء في الفصكؿ الدراسية أك عمى مستكل المدرسة  يتمثؿ في أنيا:-في التعميـ

 سيمة االستخداـ.ك  بسيطة -

 مفيدة لتكضيح االختالفات. -

 يمكف تدريسيا في فترة ما قبؿ رياض األطفاؿ. -

 ميمي.يمكف استخداميا في أم محتكل دراسي أك أم مستكل تع -

 يمكف استخداميا في عمميات التقييـ. -

 يتمّكف منيا الطالب بمجرد تدريسيا )أم أنيا سيمة التعمـ(. -

 كيمكف اعتبار خرائط التفكير رؤية أك ممارسة إبداعية في التدريس, فيي تساعد المعمـ
 المتعمـ في:ك 

 دائرة.تكليد كـ كبير مف األفكار مف خالؿ )استمطار األفكار( باستخداـ خريطة ال -

 المركنة في التفكير, مف خالؿ استخداـ أكثر مف خريطة حسب المكقؼ. -

 اختيار أنسبيا مف خالؿ السماح لمطالب بتجسيد تفكيره مف خالؿ الخرائط.ك  تقييـ األفكار -

التمثيؿ المرئي لميارات التفكير يساعد المتعمميف عمى االستمرار في التركيز كيثرم التفكير  -
 ذكم االحتياجات الخاصة.ك  لدل الطالب العادييف

 تمثؿ أدكات فعالة ُتسيؿ عممية التذكرن كبالتالي بقاء أثر التعمـ لفترات طكيمة. -

 ُتمكِّف المتعمميف مف التعبير عف أفكارىـ  باستخداـ مصطمحات لفظية متنكعة. -

 ُتمكِّف المتعمـ مف التدريب عمى طرؽ أكثر فعالية في التفكير. -

 تقييـ تفكير الطالب.ك  ُتمكِّف المعمـ مف قياس -

 تطبيقيا مف قبؿ المتعمميف.ك  ُيمِكف تعميـ خرائط التفكير مباشرة -
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 تسمح لممتعمـ برؤية ما يفكر فيون كبالتالي تعكس ما تـ تعممو في عقكليـ. -

 تسيؿ عمى المعمـ التعرؼ عمى المعرفة القبمية عف مكضكع ما. -

 منظـ.ك  تساعد في عرض المحتكل العممي بشكؿ مرتب -

 الطالب عمى جعؿ التعميـ ذم معنى. تساعد -

 تُنمِّي اتجاىات المتعمميف نحك المحتكل العممي. -

 كلخصت الباحثة خطكات تكظيؼ خرائط التفكير االلكتركني كىي كالتالي:

 تصميـ خرائط التفكير :  -8

 -يقكـ المعمـ بتصميـ خرائط التفكير بعد تحديد اليدؼ كالميارة المراد تنميتيا ) كصؼ
 تصنيؼ(. -ميؿتح -مقارنة

 مرحمة التمييد: -2

في ىذه المرحمة يكضح المعمـ لمطمبة مفيكـ كأنكاع خرائط التفكير ككظيفة كؿ خريطة 
 كيثير األسئمة التي تجذب انتباه الطمبة لممكضكع العممي المراد دراستو.

 مرحمة عرض محتكل خرائط التفكير االلكتركني: -2

أك باستخداـ السبكرة  LCDإما بجياز  يتـ عرض خرائط التفكير االلكتركني بطريقتيف
الذكية كما تحتكيو ىذه الخرائط مف معمكمات حكؿ الدرس كذلؾ بالعصؼ الذىني 

 كالنقاش كالحكار.

 مرحمة تمثيؿ خرائط التفكير: -8

خالؿ ىذه المرحمة يتـ اتاحة الفرصة لمطمبة لمتأمؿ كاثارة الجدؿ الفكرم بحيث يقـك 
ف خالؿ العمؿ في مجمكعات كالكصكؿ الى أفضؿ الطمبة بتصميـ خرائط التفكير م

 خريطة لتثبيت المعمكمات.

 مرحمة التقكيـ: -0

أم قياس قدرة خرائط التفكير االلكتركني عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف تعديؿ 
 التصكرات الخطأ أك تنمية ميارة اتخاذ القرار أك رفع مستكل التحصيؿ .
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  :ير اللكتركنيكخرائط التفكالتفكير الفرؽ بيف خرائط 
مف خالؿ االطالع عمى دراسات سابقة كعممي كمعممة كجدت أنو يكجد بعض االختالفات 

 بينيـ كالتي سنكردىا في الجدكؿ االتي:

 
 (: كجو المقارنة بيف خرائط التفكير كخرائط التفكير اللكتركني2.1جدكؿ )

 خرائط التفكير اللكتركني خرائط التفكير كجو المقارنة

 يؼالتعر 

مخططات  تنظـ المعمكمات بشكؿ 
كاضح باستخداـ الكرقة كالقمـ 
كتكضح العالقة بيف المفاىيـ 
المختمفة مف مقارنة كتصنيؼ 

 .كتحميؿ كتتككف مف ثمانية أشكاؿ 

مخططات  بصرية تتككف مف ثمانية اشكاؿ 
لكؿ شكؿ كظيفة معينة حسب ميارة التفكير 

ساسية( التي يراد تنميتيا)الميارات المعرفية اال
 باستخداـ الحاسكب. 

 الشركط

تكفير األدكات الالزمة لرسـ خرائط 
 –التفكير المختمفة ) أكراؽ بيضاء 

 .أقالـ ممكنة (
تحديد أىداؼ الدرس الختيار 
 الخريطة المناسبة لتكضيح المفاىيـ  

لتصميـ  lcdتكفير جياز حاسكب كجياز 
 خرائط التفكير المختمفة.
الكاردة في الدرس كلكف  تمتـز بحدكد المعمكمات

يجب االىتماـ  بالميارة المعرفية االساسية 
 .المطمكبة لكؿ خريطة

 استخداميا

تستخدـ لتنمية ميارات التفكير لدل 
الطالب كتنمية قدرتو عمى بناء 

 العالقات الجديدة.  

تستخدـ كتنظيـ كتكضيح لممحتكل التعميمي 
ككذلؾ لتنمية ميارات التفكير االساسية لدل 

 .الطالب مف تحميؿ ككصؼ كتصنيؼ كتفسير
 تستخدـ لمفت انتباه الطالبات كتغيير الركتيف 

الجية المشرفة 
 عمى اعدادىا

شراؼ المعمـ  الطالب كالمعمـ يقـك بإعدادىا  يقـك بإعدادىا  الطالب بتكجيو  كا 

 مككناتيا
 مفاىيـ أساسية 
 مفاىيـ ثانكية

 ركابط

 مفاىيـ أساسية
 مفاىيـ ثانكية

 ابط الكتركنية )فيديكىات, صكر, خرائط(رك 
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 برامج تصميـ الخرائط اللكتركنية:
- Mind map 

- Free mind 

- Edraw Max7 

 Edraw Max7كأفضؿ في دراستي استخداـ برنامج 

 
 :Edraw Max7برنامج الدركماكس 

ىك مف البرامج االلكتركنية  التي تستخدـ الرسـ التخطيطي الكؿ في كاحد المميزة 
تيا ككفرة االمكانات كاالدكات التي تمكف المعمـ كالمتعمـ كرجاؿ االعماؿ كالمينييف مف رسـ لمركن

المخططات التنظيمية كمخططات الشبكة كخرائط التفكير كالخرائط الذىنية كتصاميـ االزياء 
 كالخرائط المتخصصة لميندسة الكيربائية كغيرىا.

  :مميزات كمالمح برنامج الدركماكس

 .كمميزات االدكات الكاممة 2080رنامج تشبو كاجية الميكركسكفت أكفيسكاجية الب -8

تضـ مجمكعة كاسعة مف االلكاف كالثيمات كالخطكط كالتأثيرات التي تسيؿ تغيير  -2
 المخطط النشط  كتنسيقو بنقره كاحدة.

 .تخطيطات كانماط سريعة تكفر جميع الخيارات لمتنسيؽ السريع لمكائنات في المخطط -2

 .بنقرة كاحدة pdfر المخطط الجاىز الى الكرد كالبكربكينت كاالكسؿ كممفات سيكلة تصدي -8

كيمكف كضع الرسكمات كبيرة الحجـ في  A1, A0امكانية الطباعة عمى كرؽ مف نكع  -0
 .صفحات منفصمة

 .تحسيف كظيفة ادراج ارتباط تشعبي -6

 .امكانية استخداـ التأثيرات ثالثية االبعاد بشكؿ مميز -7

 باستمرار. التراجع كاالعادة -8

 .دعـ انشاء الجداكؿ -9

 .svgسيمة إلنشاء الرسكمات  .جكدة عالية لتصدير الرسكـ البيانية -80

 امكانية انشاء مخططات أكثر تعقيدا لممحترفيف كالمصمميف. -88
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  :مككنات برنامج الدركماكس

  :يتككف مف مجمكعة مف النماذج الجاىزة كمجمكعة مف االشكاؿ المرنة كىي

 مخططات اساسية -

 طات اعماؿمخط -

 رسكمات -

 ىندسة -

 خرائط منازؿ -

 مخططات انسيابية -

 خرائط مدف كبمداف -
 خرائط ذىنية )لتسييؿ الحفظ كالدراسة( -
 شبكات -
 مخططات تنظيمية )مثؿ الييكؿ التنظيمي لمؤسسة اك شركة ما(. -
 ادارة المشاريع -
 العمـك -
 البرمجيات -
 قكاعد البيانات -
 قصاصات فنية -
 تصاميـ ازياء -
 تتصاميـ مكاقع انترن -

 :امج الدركماكس في تدريس العمـكاستخداـ برن خطكات
  :تحديد اليدؼ مف الخريطة : أكل

 .يتـ تحديد اليدؼ مف رسـ خريطة التفكير لتحديد نكع الخريطة المستخدمة       
مف  Business Diagramافتح البرنامج  تظير الشاشة الرئيسية لمبرنامج اختر البند  : ثانيا

 .Available Templatesقائمة 
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 اجية البرنامج(: ك 2.12)شكؿ 

 المصدر: الباحثة
اختر الشكؿ الذم يناسب اليدؼ مثال نريد تعريؼ التكاثر نختر خريطة الدائرة فنقـك  : ثالثا

 .بالضغط عمييا
( نقكـ باختيار الشكؿ المناسب مف Librariesتظير قائمة عمى يسار الشاشة البيضاء ) : رابعا
(كاذا أردنا أف نضيؼ رسكمات أخرل أك أسيـ نختار مف Circular Charting Shapesبند )

 .البنكد االخرل التي تظير في يسار الشاشة
 

 
 (1شاشة العمؿ) (:2.11) شكؿ

 المصدر: الباحثة
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بعد أف نقكـ باختيار خريطة الدائرة المناسبة ننقميا باستخداـ الماكس الى الشاشة  : خامسا
ة عمييا كالتنسيؽ مف خالؿ شريط االدكات في االعمى حيث يتككف مف البيضاء ثـ نقـك بالكتاب

 .مجمكعة مف االيقكنات التي تكمؿ بعضيا في عممية التنسيؽ

تكجد اشارة بجانب خريطة الدائرة نضغط عمييا في حاؿ الحاجة الى زيادة عدد  : سادسا
  القطاعات الدائرية أك حذؼ بعض القطاعات الدائرية 

 
 (2شاشة العمؿ )(: 2.12شكؿ )

 المصدر: الباحثة
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 التصكرات الخطأ: حكر الثانيمال
لما كاف االىتماـ بتعديؿ التصكرات الخطأ محؿ اىتماـ الباحثيف كخاصة التربكييف لما 
لو مف أثر في المستقبؿ بحيث أف الطالب يأتي الى المدرسة كىك يحمؿ معو مجمكعة مف 

ي تجعمو يستكعب المفيكـ كلكف بطريقة غير عممية أك تفسير التصكرات الخطأ أك البديمة الت
( بدراسة حكؿ Kagan,1992كقاـ كاجاف ), لمظكاىر ال تتفؽ مع تفسيرات العمماء العممية

التصكرات البديمة عمى مجمكعة مف الطمبة المعمميف قبؿ الخدمة كىذا أدل الى أكتشاؼ 
المفاىيـ يجعالنو يقاكمكف التغيير ,ككضح التصكرات البديمة لدييـ ككجد صعكبة في التغيير 

Gangجانج )
,
s ,1993  أف المعمميف قالكا كمية , معمـ عمكـ28( في دراسة لو قابؿ فييا

كبالتالي يجب عمينا  .التصكرات البديمة قميمة كال تؤثر عمى المفاىيـ لدل الطمبة إذا تركت
كمعرفة خصائصيا,  كاساليبيا , ككيفية اكتشافيا, كباحثيف تكضيح ماىية التصكرات الخطأ

كمصادرىا كالتعرؼ عمييا مف منظكر اسالمي, كىذا ما سنكضحو في البنكد التالية كلكف بداية 
 .سنتعرؼ عمى المفاىيـ العممية

 المفاىيـ العممية 
أف المتعمـ يقكـ بتككيف المعنى كبنائو مف خالؿ ربط  كضحت النظرية البنائية

ـ( أف 2002عمكمات الجديدة بصكرة مستمرة ككما يذكر زيتكف )المعمكمات السابقة لديو بالم
النقطة الرئيسية في النظرية البنائية ىي االفكار المسبقة التي يستخدميا المتعمـ لفيـ كاستيعاب 
الخبرات الجديدة كتككيف أفكار تتغير باستمرار كبالتالي يتـ ذلؾ مف خالؿ تزكيد الطمبة 

ة أك تنظيـ المعارؼ كالمعمكمات  أك اعادة تشكيؿ البنية المعرفية بالمعمكمات كالمفاىيـ  الجديد
 .لديو بذلؾ يحدث التعمـ ذك معنى

  : المفاىيـ العمميةب المقصكد

يكثر الحديث عف المفيكـ العممي كىذا أدل الى استنباط أكثر مف تعريؼ لممفاىيـ 
 العممية تتمخص في التالي:

أنو عبارة عف " تصكر عقمي اك تجريد  ( لممفيكـ88ـ, ص2006تعريؼ البمبيسي )
لمصفات المشتركة بيف مجمكعة مف االشياء أك المكاد أك الظكاىر كيتككف مف جزأيف ) االسـ 

 كالداللة المفظية ("
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( أف المفيكـ ىك" مجمكعة مف االستدالالت العقمية 20ـ, ص2082ما عرفو الديب )
كنو مف فيميا كالقدرة عمى تفسيرىا كالعمؿ عمى , كالظكاىر تملألشياءالمنظمة التي يككنيا الفرد 

 .تكظيفيا في مكاقؼ جديدة كيتككف مف جزأيف ) االسـ كالداللة المفظية (

( الى اف المفيـك ىك " ما يتككف لدل الفرد مف معنى 27ـ, ص2087) دقة كاشارت أبك
ية لظاىرة كفيـ كقدرة عمى تطبيؽ ذلؾ المفيكـ في مكاقؼ جديدة مف خالؿ التصكرات الذىن

 ".معينة كيتككف مف أسـ كداللة لفظية

( بأنو " فكرة تختص بظاىرة معينة  أك عالقة أك 20ـ, ص2008كعرفو سالمة )
 .استنتاج عقمي يعبر عنيا عادة بكاسطة كممة أك مصطمح معيف "

( الى المفيكـ العممي بأنو " تصكر ذىني يتككف لدل 29ـ, ص2086كما أشار عساؼ)
السمات اك الخصائص المشتركة لعدة مكاقؼ أك مجمكعة أشياء كيتككف المفيـك الفرد مف خالؿ 

 مف أسـ كداللة لفظية ".

مجمكعة مف ": ( المفاىيـ بأنيا22ـ, ص2082كعرؼ كؿ مف الصاحب كجاسـ )
مف الخصائص  االشياء أك الرمكز أك االىداؼ الخاصة التي تـ تجميعيا معا عمى اساس

فيك كممة أك تعبير تجريدم يشير الى , لة عمييا باسـ أك برمز معيفالمشتركة كالتي يمكف الدال
ف يتصكر أيككف الفرد صكرة ذىنية تمكنو مف مجمكعة مف الحقائؽ كاالفكار المتقاربة بحيث 

 مكضكع ما حتى لك لـ يكف لديو اتصاؿ مباشر مع المكضكع اك القضية ذات العالقة ".

ند الى أمريف ىما الداللة المفظية كاسـ المفيـك  ف المفيكـ يستأكمما سبؽ ترل الباحثة 
كىناؾ أمكر فرعية كلكنيا ذات أىمية  كىي المعمكمات  كالرمكز كالحقائؽ كالتجارب العممية  

مجمكعة مف الكممات أك الرمكز  : كالصكرة الذىنية لالفراد كمنيا تعرؼ الباحثة المفيكـ أنو
 .فرد مف خبراتو كتجاربو العممية كداللة لفظية لممفيكـالنابعة مف الصكرة الذىنية التي ككنيا ال

 : خصائص المفاىيـ
 : ( بعض ىذه الخصائص20ـ, ص2008سمر)كلمتعرؼ عمى خصائص المفاىيـ  يذكر األ

 .أف المفاىيـ تتككف كتنمك باستمرار مف االسيؿ الى االصعب كاالكثر تعقيدا -8

 .المفاىيـ ىي ادكات الفكر الرئيسية -2

 .مك المفاىيـالعمـ ينمك بن -2

 .المدرسة تقـك بدكر ميـ في تشكيؿ المفيكـ -8
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 .المفاىيـ تتكلد بالخبرة كبدكنيا تككف ناقصة -0

 تختمؼ مدلكالت المفاىيـ بيف االشخاص باختالؼ مستكل خبراتيـ. -6

 .أف المفاىيـ تعتمد عمى الخبرات السابقة لمفرد -7

  : ط التاليةلى خصائص المفيـك في النقاإ( 882-888صص ـ, 2007كأشار زيتكف)

المفيكـ العممي ال يدؿ عمى فرد معيف  أك صنؼ معيف بؿ يدؿ عمى الصنؼ العاـ الذم  -8
 .ينتمي اليو االفراد أك العناصر

المفيكـ العممي يتضمف التعميـ بمعنى أنو ال ينطبؽ عمى شيء خاص أك مكقؼ كاحد بؿ  -2
 .عمى مجمكعة مف األشياء كالمكاقؼ

 .لممفيكـ المفظيةكالداللة  يتككف المفيـك مف جزأيف االسـ -2

لكؿ مفيكـ مجمكعة مف الخصائص المميزة التي يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفيـك كتميزه  -8
 .عف المفاىيـ العممية االخرل

تككيف المفاىيـ العممية كنمكىا عممية مستمرة تتدرج في الصعكبة مف صؼ تعميمي الى  -0
 .لعممية نفسياأخر كمف مرحمة الى أخرل نتيجة نمك المعرفة ا

 .يمكف تقسيـ المفاىيـ العممية الى محسكسة أك مادية كمجردة -6

  : كاتفؽ مع الباحثيف أمثاؿ زيتكف كاالسمر في الخصائص التالية

 .المفاىيـ العممية تميز بيف مجمكعة مف االشياء أك الصفات -8

 .يتدرج المفيـك العممي مف االسيؿ الى االصعب كمف المحسكس الى المجرد -2

 .المفيـك نتيجة خبرة الفرد يتككف -2

 .ال ينطبؽ المفيـك عمى شيء كاحد اك مكقؼ كاحد بؿ عمى عدة مكاقؼ معا -8

 

  : العكامؿ المؤثرة في تعمـ كاكتساب المفاىيـ
كيجدر بنا في ىذا المقاـ أف نتكمـ عف العكامؿ التي تؤثر عمى تعمـ المفاىيـ كاكتسابيا 

امؿ التي تؤثر في تعمـ المفاىيـ العممية لدل ( الى العك 60ـ, ص2008حيث أشار سالمة ) 
  :االطفاؿ
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عدد االمثمة فكمما زاد عدد األمثمة عمى المفيكـ العممي المستيدؼ كاف تعممو أسيؿ  -8
 .كالعكس صحيح

األمثمة كال أمثمة تسيؿ تعمـ المفيكـ العممي أذف البد مف تكفر النماذج التعميمية األمثمة  -2
 .فاؿ فيـ المفاىيـ العمميةالالأمثمة لكي تسيؿ عمى االط

الخبرات البيكلكجية كالعقمية كذلؾ  بازديادالخبرات السابقة لممتعمـ يزداد تعمـ المفاىيـ العممية  -2
يؤدم الى كجكد  فركؽ فردية بيف االطفاؿ مما يؤدم الى اختالؼ في فيـ المفاىيـ 

 .العممية

ب التدخؿ بصكرة أكبر في عممية نكع المفيكـ فكمما كاف المفيـك مجددا أك أمثمتو قميمة كج -8
أما اذا كانت المفاىيـ العممية محسكسة , لألطفاؿتعمـ المفاىيـ العممية المستيدؼ تدريسيا 

كمساعدتيـ في الكصكؿ الى تعمـ  لألطفاؿأك مممكسة لدل االطفاؿ فانو يتكجب تكجييو 
 .ىذه المفاىيـ

عمى  تعمـ المفاىيـ   ( بعض العكامؿ التي تؤثر86ـ, ص2088كما كضحت الرياطي )
  :كاكتسابيا كىي كالتالي

 .طبيعة الصفات المككنة لممكضكع -8

 .األساس الذم تـ بمكجبو الربط بيف الصفات المككنة لممفيكـ -2

 .عدد الصفات المككنة لممفيكـ -2

, فيؿ كانت أمثمة ايجابية  أـ سمبية, األسمكب الذم أعطيت بو األمثمة الدالة عمى المفيكـ -8
 .مدعمة برسـك أك غير مدعمة ,خبرات مباشرة أـ غير مباشرة, سةمجردة أـ محسك 

قدرة المتعمـ عمى كضع الشيء مع مجمكعة أك صنؼ مف االشياء عمى اساس التمييز بيف  -0
 .عناصرىا ,كذلؾ قدرتو عمى التنبؤ كالتفسير كحؿ المشكالت

 اكتسابك كمما سبؽ رأينا اف عدد مف الباحثيف تناكؿ العكامؿ التي تؤثر عمى تعمـ 
لك حدث خطأ ما في ايصاؿ المعمكمة  ألنوالمفاىيـ كىي عكامؿ يجب أخذىا بعيف االعتبار 

بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ذلؾ سيؤدم الى تصكر خطأ أك ما يسمى بالتصكر البديؿ كمف 
االمثمة كالالأمثمة  -اساليب تدريس المفيكـ  –ىذه العكامؿ ) طبيعة الصفات المككنة لممكضكع 

 الخبرات السابقة (. –
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 التصكرات الخطأ
  :مفيـك التصكرات الخطأ

مف خالؿ اطالع الباحثة عمى دراسات سابقة فتبف أف التصكرات الخطأ ليا عدة 
 –المفاىيـ البديمة  –المفاىيـ الخاطئة  –مصطمحات مرادفة ليا منيا التصكرات البديمة 
 : التصكرات الخطأ المعتقدات الساذجة كىنا أكردنا بعض المفاىيـ حكؿ

"ىي تمؾ المفاىيـ المغمكطة التي  (ـ2082عرفتيا الصاحب إقباؿ, جاسـ أشكاؽ ) 
يمتمكيا الطمبة في البنية العقمية لدييـ نتيجة االدراؾ كالفيـ المخطكء لمعالقات القائمة بيف 

 الظكاىر كاالحداث كالحقائؽ المرتبطة بالمفاىيـ".

مفيكـ التصكرات الخطأ "كتعني التفسيرات غير  الى (80ـ, ص2007كأشارت المكلك )
المقبكلة كغير المنطقية لممفاىيـ التكنكلكجية كتتككف لدل المتعمـ قبؿ المركر بالخبرة الصحيحة 
لممفيكـ العممي كيتـ قياسيا في الدراسة بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة باستخداـ االختبار 

 المعد لذلؾ ". 

فيعرؼ التصكر البديؿ بأنو ) التصكرات الذىنية  (9ـ, ص2008أما األسمر,  رائد ) 
الظكاىر الطبيعية, كال ك  كاألفكار المكجكدة في البنية المعرفية لدل الطمبة عف بعض المفاىيـ

 تتفؽ بشكؿ جزئي أك كمي مع التفسيرات العممية الصحيحة ".

ا المفاىيـ مفيكـ التصكرات البديمة " بأني (882, ص2088كما كضح راجي كعمي )
المرحمة االكلى عند االجابة عف فقرات االختبار –التي يخطيء بيا طالب معيد الفنكف الجميمة 

التشخيصي الذم أعدتو الباحثتاف بغرض الكقكؼ عمى نسبة التصكرات البديمة في مفاىيـ مادة 
 ".% فما فكؽ 28عمـ النفس التربكم عند تجاكز نسبة الخطأ عمى الفقرة لدل الطالب عف 

( غير مقبكؿ )ليس مغمكطا بالضركرة ( "أنو تفسيرNovak:1995,pp53كعرفو نكفاؾ)
 لمفيـك مشركح في جممة أك عبارة تتضمف ىذا المفيـك ".

( أف التصكرات البديمة ىي " التصكرات كاالفكار التي 28ـ, ص2080كبيف عمراف )
مع التفسيرات العممية  فؽتتكاجد في أذىاف الطالب عف المفاىيـ العممية كالتي ال تتكا

 ".الصحيحة

( عرؼ التصكرات البديمة بأنيا "تصكرات كافكار كمعمكمات 29ـ, ص2082الديب ) 
كتفسيرات تكجد في ذىف طالب الصؼ التاسع عف المفاىيـ الكاردة في كحدة االحياء كالتي 
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س بالدرجة تكتسب مف خالؿ تفاعمو مع البيئة كال تتفؽ مع التفسيرات العممية الصحيحة كتقا
 التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار التصكرات البديمة ".

( التصكرات الخطأ بأنيا " معمكمات خاطئة تككف في 9ـ, ص2080كقد عرفو خمة )
ذىف الطمبة حكؿ مكضكع ما أك مفيكـ محدد يخالؼ الكاقع الدقيؽ التي تككنت مف كاقع 

 الخبرات التي عاشك بيا "

التصكرات البديمة بأنيا" التصكرات الذىنية  (82ـ, ص2086كما عرفت أبك دقة )
كاألفكار المكجكدة في البنية المعرفية ,لدل طالبات الصؼ الخامس االساسي عف بعض 
المفاىيـ كالظكاىر الطبيعية المتضمنة في كحدة جسـ االنساف كاجيزتو كال تتفؽ مع التفسيرات 

 ر التصكرات البديمة ".العمية الصحيحة كتقاس بدرجات الطالبات في اختبا

كمما تقدـ ذكره حكؿ التصكرات البديمة الباحثة اختارت مصطمح التصكرات الخطأ في 
ىذه الدراسة كتعرفو انو عبارة عف االفكار كالعبارات كالتفسيرات التي يحمميا  الطالب الى 

مع قاعات الدراسة كىك مقتنع بيا انيا صحيحة كلكف في حقيقة االمر تككف غير متفقة 
التفسيرات العممية كليس معنى ذلؾ أف كؿ ما يحممو الطالب الى قاعات الدراسة ليس صحيحا 

 .يمكف اف يخمط بيف المفاىيـ المتقاربة

ككمما اكتشفنا ىذه التصكرات في كقت مبكر كمما استطعنا تغيير ما في أذىاف الطالب   
 .بيف المفاىيـ العممية المختمفةليكاكب التفسيرات العممية الصحيحة كيككف قادرا عمى الربط 

 أىمية التعرؼ عمى التصكرات البديمة 
العممية التعميمية مستمرة كمتراكمة بحيث كؿ مرحمة تعميمية تكمؿ المرحمة التي قبميا 
كىذا يجعمنا نيتـ كثيرا بالتعرؼ عمى التصكرات البديمة لمطمبة كالمعمميف كليذا يجب اف نجمؿ 

تعرؼ عمى التصكرات البديمة لنعمؿ عمى تصحيحيا في كقت مبكر بعض النقاط حكؿ أىمية ال
ـ(, كدراسة 2088لدل الطرفيف كمف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة منيا دراسة خميؿ )

  : ـ( أكجز االىمية في ىذه النقاط2087ـ(, كدراسة أبكدقة )2086عيسى )

يب المتعددة لمتقميؿ منيا أك التعرؼ عمى التصكرات البديمة نقؼ عمييا كنستخدـ االسال -8
 .تصحيحيا تماما

تساعد المعمميف في تدريس المادة العممية كتكصيؿ المعمكمة بطريقة جذابة كتخدـ كصكؿ  -2
 .الفيـ الصحيح لمطالب كيبتعد المعمـ عف التمقيف كالحفظ
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 .إف بعض المفاىيـ الصعبة عمى الطالب تعيؽ الفيـ الصحيح كتعمميا -2

 .مة مف أىداؼ التعمـتشخيص التصكرات البدي -8

  :أىمية التعرؼ عمي التصكرات البديمة فيما يمي( 808-808ص ص, 2008) كحدد  عبد السالـ

استخداـ أساليب حديثة كغير تقميدية تحافظ عمى سالمة المغة العممية كمعاني الكممات لدل  -8
دخاؿ مفاىيـ عممية صحيحة  .كػؿ مف المعمـ كالتالميذ تؤدم إلى فيـ صحيح كا 

التعرؼ عمى الخبرات السابقة لمتالميذ تساىـ في فيـ مصادر كأسػباب التػصكرات أف  -2
 كبالتالي نتغمب عمييا مف خالؿ تحسيف الفيـ بيف المعمميف كالتالميذ., البديمػة

ضماف عدـ إضافة التصكرات البديمة عمى المفاىيـ العممية التي يدرسكنيا كذلؾ يتطمب  -2
 .تى ال تؤثر عمى التصكرات العممية الصحيحةإحػداث تغييرات جذرية لتصكرات ح

التعرؼ عمى االختالؼ بيف المغة اليكمية السائدة بيف التالميذ كمعػاني الكممػات بالنػسبة ليػـ  -8
كتصكرات العمماء قد يسيـ في تطكير المغة الفنية لمتالميذ كأف تككف ذات معاٍف دقيقة 

 .كمحددة

 .ينبغي تعممياأنيا تسيؿ عممية اختيار المفاىيـ التي  -0

 .أنيا تبرز اليدؼ مف النشاط التعميمي بما تحقؽ الفيـ السميـ -6

كذلؾ يؤدم بنا الى أىمية التعرؼ عمى مصادر كأسباب تككف التصكرات البديمة 
 .كخصائصيا كايضا استراتيجيات كاساليب تغييرىا

 

  : خصائص التصكرات البديمة
  :في النقاط التالية (Novak,2002)( كنكفاؾ Fisher,1985حددىا فشر )

 .المفاىيـ الخاطئة تبقى في ذىف الطالب كبالتالي صعبة التغيير -8

 .ثابتة كمتماسكة كمقاكمة لمتغيير -2

ال يمكف تغييرىا بالطرؽ التقميدية بؿ نحتاج الى اساليب كاستراتيجيات حديثة لمتقميؿ منيا  -2
 .كتغييرىا تماما
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 (خصائص التصكرات البديمة: ـ2082( الصاحب كجاسـ )02ـ, ص2086بينما لخص عيسى )

في أنيا تكتسب مف خالؿ الخبرات السابقة لممتعمـ بحيث تككف غير دقيقة أك غير  -8
 .صحيحة بالنسبة لمتفسير العممي كلكف بالنسبة لممتعمـ كرؤيتو تككف صحيحة

ال تتككف ىذه المفاىيـ فجأة لدل المتعمـ لكنيا تحتاج كقت لبنائيا كما ىك الحاؿ عند  -2
 .ساب مفاىيـ  غير صحيحة جديدةاكت

ىذه المفاىيـ تنمك لدل المتعمـ كتستمر في نمكىا كيبنى عمييا مزيد مف الفيـ الخاطئ  -2
 كاالفكار الخاطئة.

ىذه المفاىيـ تؤثر سمبا عمى تعمـ المفاىيـ الصحيحة فيي تعيؽ الفيـ الصحيح لدل المتعمـ  -8
 .بؿ تدعـ أنماط الفيـ الخطأ لديو

فيي تكجد لدل كؿ فرد في كؿ األعمار .فاىيـ الخطأ عند عمر محددال يقؼ تككف الم -0
 .كالثقافات

المفاىيـ الخطأ تككف عالقة في ذىف المتعمـ كمقاكمة لمتغيير كالتعديؿ خصكصا بالطرائؽ  -6
 .التدريسية التقميدية

 .تشخيص المفاىيـ الخطأ بدقة يمثؿ خطكة ميمة مف خطكات تغييرىا كتعديميا -7

تيجيات التعميـ كالتعمـ غير التقميدية خصكصا ما يتعمؽ منيا بأساليب استخداـ االسترا  -8
 .التغير المفاىيـ فأنيا تساعد في تعديؿ كتصحيح المفاىيـ الخطأ

كمما تقدـ ذكره نجد أف خصائص التصكرات البديمة أك الخطأ تكضح أف لدل الطالب 
المدرسة بطريقة  تختمؼ مع تصكر ذىني لممعارؼ كالمعمكمات التي يكتسبيا مف البيئة أك في 

التفسير العممي الصحيح كبالنسبة لمفرد تتفؽ مع عقميتو كأفكاره كىي مقاكمة لمتغيير نتيجة 
 .يمتمكيا جميع االفراد بمختمؼ المستكيات العمريةك  تراكميا

 : مصادر كاسباب تككف التصكرات البديمة
ئة لدل الطمبة كذلؾ يتـ مف كليذا عمينا كمدرسيف اف نقكـ بتصحيح ىذه المفاىيـ الخاط

 ( كىي كاالتي:ـ2082خالؿ معرفتنا بمصادر المفاىيـ الخطأ ,الصاحب كجاسـ )

سيادة بعض التصكرات المخطكءة لدل الطمبة الناتجة مف محاكلة المتعمـ لفيـ خبراتو لمبيئة  -8
  .الطبيعية
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ليكمية سببا في المغة ا مفرداتيككف استخداـ  فأحيانا : تفاعميـ مع البيئة االجتماعية -2
 .حصكؿ المفاىيـ المخطكءة

تفاعؿ المتعمـ مع كسائؿ االعالـ نتيجة تبسيط المادة التعميمية في برامج  : كسائؿ األعالـ -2
 .التمفزيكف فقد تعمؽ بعض المفاىيـ العممية المخطكءة

نتيجة لخمفيتيـ العممية الضعيفة فضال  قد يككف فيـ المعمميف مخطكء : المعممكف انفسيـ: -8
عف ضعؼ أعدادىـ التربكم كاالكاديمي مما يجعؿ دافعيتو كارتباطو بمينة التعميـ ضعيؼ 

 أيضا.

تعد لغة التدريس مف العكامؿ التي قد تؤثر في استيعاب  : العكامؿ المغكية أك لغة التعميـ -0
الطمبة لممفاىيـ العممية كخاصة عند تدريس الطمبة بمغة تختمؼ عف لغة االـ كالمغة 

 .كالفرنسية كما يحدث في بعض الدكؿ العربية االنكميزية

كالتي تتمثؿ في عدـ مراعاتيا لمخمفيات المباشرة لمطمبة أك  : المناىج الدراسية غير المالئمة -6
 .قد ال تتماشى مفاىيـ المنيج مع المستكيات الحقيقية لمطمبة

ممية كاستيعابيا لدل تؤثر الطرائؽ السائدة التقميدية في تككيف المفاىيـ الع : طرائؽ التدريس  -7
 .الطمبة

 : اساليب تشخيص التصكرات البديمة
فػي دراسػتيما  األسػاليب  (88-880ـ, ص ص 2008) أكرد كؿ مف خطايبة كالخميؿ

 : المستخدمة في تشخيص التصكرات البديمة, نذكر منيا

كفييا يعطى الطالب عددان مف المفػاىيـ كيطمػب  : Task Sort Free)التصنيؼ الحر ) -8
 .منػو تصنيفيا بأكثر مف طريقة دكف تحديد الكقت

(: كفييا يعطى الطالب مجمكعة مف المفاىيـ, Maps Conceptالخرائط المفاىيمية ) -2
 .كيطمب منو عمؿ شبكة مفاىيمية تبيف العالقات التي تربط المفاىيـ مع بعضيا البعض

, كيطمب منو كتابػة كيعطى الطالب مفيكمان معينان  : (Association Freeالتداعي الحر ) -2
 .أكبػر عدد معيف مف التداعيات الحرة التي تخطر ببالو حكؿ ىذا المفيـك في كقت محدد

(: كيكمؼ  Technique Analysis Structuring Conceptتحميؿ بناء المفيػكـ ) -8
الطالب تحديد بناء المفاىيـ التي يعرفيا كالمسجمة عمى بطاقات صغيرة كمف ثـ ترتيبيا مع 

 .سػبب ترتيبيا بيذا الشكؿتفسير 
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(: حيث يكمؼ الطمبة بالتعبير عف المفاىيـ المكجكدة عندىـ حكؿ  Drawingالرسـ ) -0
 .مكضػكع معيف بالرسـ

كفييا يتاح لمطالب أف يعبر عف أفكاره  : (Discussion Classroomالمناقشة الصفية ) -6
 .التي يطرحياحكؿ مفيـك ما في غرفة الصؼ, كأف يتمقى آراء زمالئو في األفكار 

, كيتـ مف خالليا مقابمة كؿ طالػب عمػى حػدة : (Interview Clinicalالمقابمة العيادية ) -7
 .كسؤالو عف مفيـك معيف كتفسير اختياره لإلجابة

كىمػا الجانػب , الذم يتككف مف جػانبيف V(: كيتـ استخداـ الشكؿ Gowinطريقة جػكيف ) -8
 Vاألحداث كاألشياء التي تككف في بؤرة الشكؿ كيربطيما , المفاىيمي كالجانب المعرفي

,كيتـ  V,كيػتـ التفاعؿ بيف الجانبيف مف خالؿ السؤاؿ الرئيسي الذم يقع أعمى الشكؿ 
 .الذم أعده الطالب مع الذم أعده المتخصص Vمقارنة الػشكؿ 

(: كمنيا  Explain, Observe, Demonstrate:  Doeطريقة )اعرض, الحظ, فكر( ) -9
ثـ يجرل أمامػو , عرض عممي لطالب كيسأؿ أف يقكـ بتنبؤ معيف عف نتيجةيػتـ كصؼ 

العػرض العممي كمالحظة ما إذا كاف ىناؾ اختالؼ بيف ما تنبأ بو كبيف ما الحظو كتفسير 
 ذلؾ االختالؼ.

 : أساليبان أخرل لمكشؼ عف التصكرات البديمة كىي( 882ـ, ص 2008)كأضاؼ العطار 
كؿ سؤاال حكؿ التصكر بحيث يتضمف الشؽ األ : ذات الشقيف اختبارات الكرقة كالقمـ -8

 ., كالشؽ الثاني يتضمف تبريران لإلجابة التي اختارىاالبػديؿ
(: كيقصد بيا استراتيجية بػصرية لتنظػيـ  Organizers Graphicالمنظمات التخطيطية ) -2

 .لخرائط العنكبكتيةالمفاىيـ, كأبرزىا كيفية ارتباطيا مع بعضيا, كمف أمثمتيا أشكاؿ فف, كا

 .(Computer Simulationsالمحاكاة. بالكمبيكتر ) -2

 .(Venn Diagramsأشكاؿ فف ) -8

   : ككذلؾ أضاؼ )زيتكف( أساليبان أخرل لمكشؼ عف التصكرات البديمة كىي

ـ, 8998( )زيتػكفDiagrame Circle Conceptالرسكـ التخطيطية الدائرية لممفيػكـ ) -8
 (.  628ص

ـ, 2002( )زيتكفSorting and word association tasksممات كفرزىا)مياـ ترابط الك  -2
 (.228ص
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( اساليب تشخيص التصكرات البديمة في المقابمة  العيادية  ـ2082كحددت العفيفي )
 .كاختبار الكرقة كالقمـ ذم الشقيف

كقد تناكلت الباحثة في ىذه الدراسة اسمكبيف مف أساليب تشخيص التصكرات الخطأ 
كاالختبار ذم الشقيف حيث يمثؿ الشؽ , مقابمة الشفكية مع مجمكعة مف معممي العمكـكىما ال

كترل , األكؿ االجابة الصحيحة كالشؽ الثاني يمثؿ التفسير العممي لإلجابة أك الداللة العممية
ساليب تكمؿ بعضيا البعض لمكشؼ عف التصكرات الخطأ ) البديمة ( كىي الباحثة أف جميع األ

في تحديد االستراتيجيات المستخدمة في تعديؿ التصكرات الخطأ ) البديمة ( خطكة ميمة 
كاستخدمت الباحثة استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني  كأحد استراتيجيات  تعديؿ التصكرات 

 .الخطأ
 :خطأراتيجيات  تعديؿ التصكرات الاست

 حددكاف التربكييف قد مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة نالحظ أف معظـ الباحثي
 : خطأيا دكر في تعديؿ التصكرات المجمكعة مف االستراتيجيات التي ل

( أجمؿ االستراتيجيات التي تناكليا الباحثيف 29-28صص ـ, 2080فالباحث عمراف )
 في االستراتيجيات  التالية: 

 .المعرفة كراء  ما استراتيجية -1

 .التعمـ دكرة استراتيجية -2

 .ضاتالمتناق استراتيجية -3

 .العممية استراتيجية العركض -4

 .التكليدم استراتيجية التعمـ -5

 .كشاير أدم استراتيجية نمكذج -6

 .بكسنر  ستراتيجيةا -7

 .نمكذج ىكسف -8

 .خرائط المفاىيـ -9

 .لجانبيو اليرمي التعمـ نمكذج -10

 .المتحركة الرسـك -11
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 .المحكسبة البرامج  -12

  V .استراتيجية الشكؿ -13

 .العاـ البنائي التعميـ نمكذج -14

 ( بعض االستراتيجيات كمنيا:880-888ص ص ـ,2000لفالح )كذكر ا

 .استراتيجية تناقض معرفي -8

 .استراتيجية التشبييات -2

 .نمكذج دكرة التعمـ -2

 .المناقشة كالعركض العممية -8

 .نمكذج التعميـ البنائي العاـ -0

 .خرائط المفاىيـ -6

 .الرسـك التكضيحية ذات الشكؿ -7

 .ما كراء العمميات المعرفية -8

  .جسيراستراتيجية الت -9

 .كمعظـ الباحثيف أكدكا عمى فاعمية ىذه االستراتيجيات في تعديؿ التصكرات الخطأ

كلقد كظفت الباحثة استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني عند تدريس كحدة التكاثر في النباتات 
كذلؾ ألنيا تمقي الضكء عمى المفاىيـ المختمفة كمف خالؿ استخداـ الخرائط حسب ميارات 

ير المختمفة مف تصنيؼ كمقارنة كتحديد الخصائص الذم بدكره يؤدم الى التعمـ كالتفسير التفك
 العممي الصحيح لتمؾ المفاىيـ.

 كيفية تعديؿ التصكرات الخطأ 
ينشأ التصكر الخطأ نتيجة معارؼ سابقة لدل المتعمميف تككف متغمغمة في عقكليـ كىذا 

ات تخالؼ التفسير العممي الصحيح كمف ثـ ما لدييـ مف تصكر  اكتشاؼيتطمب مف المعمميف 
المتعمميف المعرفة بالتدريج مما يكلد لدييـ الصراع المعرفي بيف المعمكمات  بإكسابيقـك المعمـ 

( اف التالميذ 888ص ـ,2000السابقة كالجديدة كمف ىنا يبدأ التغيير المفاىيمي ككضح الفالح )
دـ االنسجاـ بيف التصكر البديؿ كالمفيـك يمركف بمراحؿ التطكر كالتي مف خالليا يظير ع
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العممي الصحيح كىك ما يسمى بحالة عدـ االتزاف المعرفي كبالتالي مساعدة التالميذ عمى 
انتقاليـ الى المفيكـ العممي الصحيح كمناقشة تصكراتيـ كأفكارىـ ليتكصمكا الى تفسيرات أفضؿ 

 تكصميـ الى حالة مف االتزاف المعرفي.

أف ىناؾ شركطان البد أف تتحقؽ لكي يحدث التغير  (820ـ, ص8998كف)كيذكر زيت    
 المفيكمي كىي:

 .أف يككف المتعمـ عمى استعداد تاـ لتغيير مفاىيمو السابقة - 8
 أف يحقؽ المتعمـ أقؿ درجة ممكنو مف فيـ المفيكـ الجديد بمعني كضكح المفيـك الجديد. - 2
 .ـك الجديد لد ل المتعمـيجب أف تظير معقكليتو كفائدة المفي - 2
 يجب أف تظير قكة المفيـك الجديد التفسيرية كالتنبؤية مف خالؿ تقديـ إستبصارات - 8

 كاستكشافات جديدة لـ يستطع تقديميا المفيـك البديؿ
( بعض النصائح لممعمميف لتعديؿ التصكرات 29ـ, ص2082كقد كضح األشقر )

عمى الحكار كالمحادثة في عممية التعمـ كنكردىا في الخطأ التي تكجد لدل الطالب كالتي تعتمد 
 : النقاط التالية

تذكر أف الفيـ يأتي مف عممية التقريب المتتالي كىذا يتطمب جيد عقمي مضاعؼ ,فعميؾ  -8
 .اف تعطييـ الكقت الكافي كالممارسة

 .استثارة أفكار الطالب كمناقشتيـ لعرض تساؤالتيـ كتصكراتيـ حكؿ مفيـك معيف -2

 .يئة مناسبة لمتعبير عف أفكارىـ بحرية حتى لك كانت خاطئةتييئة ب -2

أكد لطالبؾ أف ارتكاب االخطاء امرا عاديا في عممية التعمـ كالتعميـ عند مكاجية نظرية  -8
غير كاقعية كساعد طالبؾ في الكشؼ عف أكجو الضعؼ فييا ككفر ليـ التفسيرات العممية 

 .المعقكلة ككضح كيفية تفسيرىا لممشاىدات

 .ط التفسيرات االبتكارية الجيدة كاالصمية في أفكار التالميذ مف التقدير كالمديحأع -0

 .شجع طالبؾ عمى ادراؾ المتناقضات كتعديؿ معتقداتيـ مف خالؿ االمثمة التاريخية -6

ساعد في كسب طالبؾ لمحقائؽ كالمفاىيـ العممية االساسية فكجكد اساس معرفي قكم في  -7
 .ء االستنتاجمجاؿ عممي معيف يقمؿ مف أخطا
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استخدـ طرؽ تدريسية متنكعة عمى نحك متبادؿ يساعد الطالب عمى تعمـ كقراءة النصكص  -8
 .كالمفاىيـ العممية

  

كبذا يتضح أىمية النظر في أساليب تدريس متنكعة لغرض التغيير المفاىيمي لمساعدة 
لباحثة خرائط الطالبات عمى اكتساب معرفة جديدة بأصكؿ كتفسيرات عممية دقيقة كاستخدمت ا

التفكير االلكتركني التي اتاحت الفرصة لمطالبات لتنظيـ أفكارىـ كتككيف صكر ذىنية صحيحة 
كمتفقة مع التفسير العممي كذلؾ مف خالؿ تصميـ الخريطة الكتركنيا كمف ثـ عرضيا أماـ 

في الطالب كتقكـ الطالبات برسميا ككضع المعمكمات كالبيانات بداخميا كمشاركة الطالبات 
 التحميؿ ( –المقارنة  –تحديد الخريطة التي تناسب المفيكـ العممي مثؿ ) العالقة بيف المفاىيـ 

 .كمف ثـ نقـك بعمؿ تغذية راجعة لممفاىيـ المختمفة كنؤكد كنثبت المفيـك الجديد كتعزيزه

بيف االستراتيجية  ( التكافؽ88)المعمـ ممحؽ كلقد راعت الباحثة عند تصميـ دليؿ 
 سبة  خطكات تعديؿ التصكرات الخطأ.المنا
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 ميارات اتخاذ القرار: المحكر الثالث
تزامنا مع الثكرة ك  يكاجو األفراد يكميان مكاقؼ كمشاكؿ عديدة تحتاج الى قرارات صائبة,

كالتقدـ التكنكلكجي الممحكظ في جميع مجاالت الحياة أدل الى ازدياد المكاقؼ  ,الصناعية
, كالطالبات جزء ال يتجزأ مف ىذا ة  المتنكعة لدل افراد المجتمعمشكالت العديدكحدكث ال

المجتمع لذا البد مف االىتماـ بالطالبات كتنمية قدراتيـ عمى اتخاذ القرارات المناسبة لحؿ 
مشكالتيـ البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعممية نمف خالؿ استخداـ اساليب كاستراتيجيات 

ـ في ىذه الجزء شرح مفيـك اتخاذ القرار كعناصره كخطكاتو كمياراتو حديثة  في التدريس كسيت
 .كالفرؽ بيف اتخاذ القرار كصنع القرار كالعالقة بيف اتخاذ القرار كحؿ المشكالت

 مفيـك اتخاذ القرار:
طعمة   ترل الباحثة أنو يجب التمييز بيف القرار ,كميارة اتخاذ القرار كعميو عرؼ

 ار: " ىك اختيار البديؿ االفضؿ مف بيف البدائؿ المطركحة "أف القر  ( 20ص, ـ2080)

" ىك كؿ قكؿ أك فعؿ أك تقرير  : ( اف القرار80ـ, ص2080كايضا عرؼ أبك الحجاج )
   .يصدر مف االنساف البالغ العاقؿ بإرادتو"

عدة بدائؿ  بيفمف  اختيار" : ار ىك عبارة عفر أف الق( 28ـ, ص2088 ) تعمب  كيرل
ذا لـز الترجيح دائما بيف  االختياريككف  معينة, كقد الخطأ كالصكاب, أكبيف االبيض كاالسكد كا 

 كتغميب االصكب أك االفضؿ اك االقؿ ضرران ".مف رسالة اسماء االسمر

( القرار بأنو: "  نشاط ذىني كعقمي مناسب, يعتمد 80ـ, ص2088كيعرؼ  النبيو )  
رة كالتحميؿ كاصدار الحكـ اتجاه المكاقؼ كالمعرفة كالخب, عمى التفكير المنظـ اليادؼ
 كالمشكالت الحياتية المختمفة".

كترل الباحثة اف القرار ىك انتقاء الحؿ المناسب لمكقؼ أك مشكمة تكاجو طالبات الصؼ 
 .السابع في كحدة التكاثر في النباتات مف بيف عدة حمكؿ مطركحة

ثير مف التعريفات التي تضمنت مفيـك أما بالنسبة لعممية اتخاذ القرار فكجدت الباحثة الك
(: "ىي عممية ميمة كأساسية  886ـ, ص2082عممية اتخاذ القرار كمف بينيا ما عرفو عطكم ) 

كمستمرة لإلدارة فيي المحرؾ لجيكد كلنشاط المكارد البشرية, كيتخمميا كؿ كظائؼ االدارة 
لسياسات كتحديد نظـ العمؿ كعناصرىا سكاء ما يتعمؽ منيا بأىداؼ العمؿ المكضكعية كرسـ ا

  .كقكاعده "
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ـ, 2082كايضان مف الدالالت المفظية لمفيكـ عممية اتخاذ القرار ما عرفو  المكسكم )
"عممية المفاضمة كبشكؿ كاع كمدرؾ بيف مجمكعة بدائؿ أك حمكؿ متاحة لمتخذ  : (  انيا86ص

نجاز االىداؼ التي يبتغييا متخذ القرار الختيار كاحد منيا باعتباره انسب كسيمة متاحة أمامون إل
 القرار."

" عممية تفكير مركبة  : ( أف اتخاذ القرار عبارة عف20ـ, ص2080كترل صبح  )
مرتبطة بمكقؼ ما الختيار الحؿ األمثؿ مف بيف عدة حمكؿ متاحة مف أجؿ الكصكؿ الى تحقيؽ 

 .اليدؼ المرجك"

تمد عمى افضؿ البدائؿ المتاحة ( بأنيا: "عممية عقمية تع90ـ, ص2082كعرفيا االغا )
مف قبؿ الطالب عمى اساس عدد مف المعايير لبديؿ كاحدمف بديميف أك أكثر في مكقؼ حياتي, 

 .أك المفاضمة بيف حمكؿ بديمة لمكاجية مكقؼ محدد كمف ثـ اختيار الحؿ االمثؿ مف بينيا "

ف عدد مف البدائؿ "عممية اختيار بي: ( اتخاذ القرار بانو7ـ, ص2082كعرؼ السفياني ) 
  .كاالحتماالت لتحقيؽ ىدؼ معيف"

( الى عممية اتخاذ القرار بأنيا " عممية تفكير 800ـ, ص2088بينما اشار جركاف )
مف أجؿ , مركبة تيدؼ الى اختيار أفضؿ البدائؿ أك الحمكؿ المتاحة لمفرد في مكقؼ معيف

  .الكصكؿ الى تحقيؽ اليدؼ المرجك "

( اتخاذ 270ـ, ص2080( المشار اليو ابك جادك كنكفؿ )Harris 1998كيعرؼ ىاريس)
القرار بانو " دراسة تمييز كاختيار البدائؿ المستندة الى القيـ كالتفضيالت التي يؤمف بيا متخذ 

 القرار "

ـ(  عممية اتخاذ القرار عمى انيا: " قدرة الفرد عمى المفاضمة 2088كعرفت  ابك خاطر) 
كحة لحؿ مشكمة ما ,كاختيار البديؿ االنسب لتحقيؽ اليدؼ المطمكب بيف عدد مف البدائؿ المطر 

 في ضكء ما يممؾ مف قيـ كمعايير خاصة ".

كمف خالؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة أف عممية اتخاذ القرار تحتاج الى عدة أمكر 
يصؿ منيا مكقؼ اك مشكمة كجكد عدد مف الحمكؿ كدراسة ىذه الحمكؿ الختيار الحؿ االمثؿ ل

 .الفرد في النياية الى القرار المناسب كتحقيؽ اليدؼ

عممية  منتظمة الخطكات كتفكير متأني : كبذلؾ تعرؼ الباحثة عممية اتخاذ القرار انيا 
الختيار البديؿ أك الحؿ المناسب مف بيف الحمكؿ المختمفة المكجكدة اماـ طالبات الصؼ 
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ينا أف نميز بيف القرار كعممية اتخاذ القرار كما  ,كأخيرا عم .السابع, لتحقيؽ األىداؼ المرجكة
عممية اتخاذ القرار فقد  ف( أىمية التفريؽ بيف القرار كبي228ـ,ص2008كرد عف  الحريرم, )

فرؽ أحد الباحثيف بينيما ليقترح اف القرار ىك المخرج النيائي لمعممية أما عممية اتخاذ القرار 
 .الختيار كما يمييافتتضمف االحداث التي تؤدم الى نقطة ا

عممية مفاضمة بيف  "فاتخاذ القرار إذا .فالقرار ىك المخرج النيائي لعممية اتخاذ القرار
كذلؾ عف طريؽ تحديد اليدؼ ثـ تحديد , البدائؿ المتاحة الختيار أفضؿ بديؿ  لتحقيؽ اليدؼ

 بدائؿ الحؿ كتقييميا ثـ اختيار البديؿ المناسب.

 اذ القرار:الفرؽ بيف صنع القرار كاتخ
"تكديف " أنو كاف كاف االختيار بيف البدائؿ يبدك نياية المطاؼ في ك كيرل "طكمسكف"

صنع القرارات اال اف مفيـك القرار ليس قاصرا عمى االختيار النيائي بؿ انو يشير كذلؾ الى 
 .تمؾ االنشطة التي تؤدم الى ذلؾ االختيار

تخاذ القرار بأف اتخاذ القرار يمثؿ المرحمة كليذا يمكف اف نفرؽ بيف مفيـك صنع القرار كا
   .االخيرة مف صنع القرار

" عممية مستمرة نتيجة مجمكعة مف : ـ( اف عممية صنع القرار ىي2088كيرل النبيو )
االفكار كاآلراء كالتحميؿ كالتقييـ, تنتيي بإصدار القرار اما  اتخاذ القرار فيك نياية عممية صنع 

ث عف اتخاذ القرار كنحف نقصد صنع القرار النيما في النياية يمثالف القرار, كيمكف اف نتحد
 .عممية متكاممة الختيار البديؿ االنسب مف بيف البدائؿ المتاحة" 

( الى اف عممية صنع القرار تتضمف العديد مف الخطكات: 2ـ, ص2009كاشار محمد )
لمحكـ عمى البدائؿ, ثـ البحث  ثـ كضع معايير, بدءا بتحديد المشكمة كالتعرؼ عمييا, كتحميميا

عف البدائؿ المناسبة لحؿ المشكمة, أما اتخاذ القرار فيك يعتبر جزءا مف عممية صنع القرار 
 حيث يتـ تقييـ البدائؿ كمقارنتيا ببعضيا البعض ثـ القياـ باختيار البديؿ   

 : العالقة بيف اتخاذ القرار كحؿ المشكالت
الى كجكد عالقة بيف اتخاذ القرار كحؿ  (809-808صص ـ, 2088اشار جركاف)

المشكالت, حيث أف كالىما يمر بخطكات متتالية تبدأ بمشكمة كتنتيي بحؿ المشكمة ككالىما 
يمر بمراحؿ متكالية تتضمف حمكؿ متنكعة كتقييـ الحمكؿ كفؽ معايير محددة لمكصكؿ الى القرار 

 : النيائي ككضح الفركؽ بينيما كىي
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 .بالقيـ عند تحميؿ البدائؿاتخاذ القرار ييتـ  -8

في عممية اتخاذ القرار يككف تقييـ البدائؿ بصكرة متزامنة أك دفعة كاحدة بينما حؿ  -2
 .المشكالت يمر بالمراحؿ خطكة خطكة

 .اتخاذ القرار يعتمد عمى المعايير الكمية كالنكعية لمحكـ عمى مدل مالئمة البديؿ -2

الصحيح أما عممية حؿ المشكالت فيك اتخاذ القرار يمكف اف يككف أكثر مف بديؿ ىك  -8
 .بديؿ كاحد صحيح

ـ( أف ىناؾ مف الباحثيف مف يعتقد أف أسمكب حؿ المشكالت 2080كيرل االغا )
متضمف في معناه في عممية اتخاذ القرارات ألنو ليس كؿ قرار يتخذه المدير أك القائد نابعا عف 

كلكف ىناؾ قرارات تتخذ لحؿ المشكالت  ,مثؿ قرار جدكلة اجراء االمتحانات الشيرية, مشكمة ما
 .المكجكدة التي تعترض طريؽ المدرسة نحك تحقيؽ أىدافيا

( إف اتخاذ القرار ىي اختيار البديؿ االنسب مف 9ـ, ص2008ككضح الحريرم قائال )
بيف عدة بدائؿ كتبنت العمكـ االدارية مصطمح اتخاذ القرار باعتبار أف حؿ المشكالت يعني 

حؿ المشكمة بإبداؿ المكقؼ الحالي بمكقؼ جديد مرغكب فيو كيتـ ذلؾ مف خالؿ التكجو الى 
جمع البيانات كتحميميا ككضع البدائؿ الممكنة ثـ اتخاذ القرار المناسب كذلؾ يعني أف التفكير 

 بكضع حؿ لممشكمة ىي النقطة األكلى لعممية صنع القرار كبالتالي اتخاذ القرار.

قة كثيقة بيف عممية اتخاذ القرار كحؿ المشكالت حيث اف كترل الباحثة أف ىناؾ عال
كلكف في الغالب يعتبر أعـ كأشمؿ مف , اتخاذ القرار يعتبر مرحمة مف مراحؿ حؿ المشكالت

عممية حؿ المشكالت حيث اف عممية حؿ المشكالت تتـ كفؽ خطكات متتالية حتى نصؿ إلى 
ف عممية حؿ المشكالت ال  تتـ اال في كجكد مشكمة بينما اتخاذ حؿ كاحد صحيح  لممشكمة, كا 

القرار يتـ ايضا كفؽ خطكات كلكف يمكف اف يككف أكثر مف بديؿ صحيح ككذلؾ يمكف اف يتـ 
اتخاذ قرار بدكف كجكد مشكمة بحد ذاتيا كال يتكقؼ اتخاذ القرار عند إصداره كلكف يتـ متابعتو 

 .كتنفيذه كتقكيمو

  :عناصر اتخاذ القرار
 : ( بأف اتخاذ القرار يتضمف عدة عناصر ىي829ـ, ص2009يرل مريزيؽ ) 

 .مشكمة قائمة تستدعي حال -8

 .أىداؼ محددة ككاضحة -2
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 .بدائؿ حؿ يتـ اقتراحيا كالمفاضمة بينيا -2

 .االختيار بيف البدائؿ المقترحة كالمطركحة -8

 .(متخذ القرارالفرد أك المجمكعة ) -0

ذ القرار التي اجمع  ( أف العناصر االساسية التخا06ـ, ص2082كترل رضكاف )
 : عمييا العمماء كالباحثكف ىي

 .كجكد مكقؼ أك مشكمة يستدعي القرار كىذا يتطمب جمع المعمكمات كالتحميؿ كالبحث -8

 .فال بد مف كجكد أكثر مف خيار أك بديؿ حتى يستدعي المكقؼ اتخاذ قرار : البدائؿ -2

ت لكؿ بديؿ كالمقارنة بينيما ثـ كيتـ ذلؾ بدراسة االيجابيات كالسمبيا : اختيار أحد البدائؿ -2
 .تفضيؿ أحدىا

تنفيذ القرار كما يتبعو مف عممية تقييـ كتغذية راجعة لمتخذ القرار تساعده عمى تطكير  -8
 .كتنمية ىذه الميارة

  :( أف العناصر االساسية التخاذ القرار ىي32-31ص ص ـ, 2015ترل صبح )ك 

 .كجكد مشكمة قائمة تتطمب قرار بشأنيا -8

 .بدائؿ كحمكؿ لممشكمة يتـ المفاضمة بينيا كجكد عدة -2

 .اختيار افضؿ البدائؿ كالحمكؿ لممشكمة -2

 .كجكد ىدؼ كاضح يسعى الفرد الى تحقيقو -8

 .متخذ القرار سكاء كاف فردا أك جماعة -0

 .كىي االثار المترتبة عمى عممية اختيار البديؿ االنسب: نتائج عممية اتخاذ القرار -6

  : ىي القرار اتخاذ لميارة االساسية العناصر أف ـ(2088)  خاطر أبك ككضحت

 مف قرار اتخاذ الى بحاجة عائؽ أك مشكمة مف الفرد يكاجو ما كىك : مشكؿ مكقؼ كجكد -8
 .معيف ىدؼ تحقيؽ أجؿ

 .حميا الى كيسعى ما مشكمة يكاجو الذم الشخص كىك : القرار متخذ -2

 منيا كاحدة كؿ عف المعمكمات بجمع قرارال متخذ يقكـ التي الحمكؿ كىي : المتنكعة البدائؿ -2
 .أفضميا إلختيار, المشكمة حؿ عمى تأثيرىا كدراسة
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 تتـ ,كالتي يعيشيا التي كالبيئة التنشئة عمى بناء القرار متخذ يممكيا ما كىي: كمعايير القيـ -8
 .المطمكب اليدؼ تحقيؽ الى كصكال المقترحة كالحمكؿ البدائؿ معالجة ضكئيا في

 متخذ نظر كجية بحسب االنسب البديؿ اختيار عمى المترتبة االثار كىي : القرار نتائج -0
  .القرار

  :كمما سبؽ تؤكد الباحثة اف عناصر اتخاذ القرار ىي في مجمميا تتمخص في النقاط التالية
 ىك الشخص الذم يصدر القرار المناسب لممشكمة التي تكاجيو. :متخذ القرار -8

 .ىي المكضكع الذم سيتـ إصدار الحكـ حكلو كحؿ القضية :مشكمة أك مكقؼ أك قضية -2

كىي االحتماالت التي يضعيا متخذ القرار لدراستيا كاختيار افضميا حتي يحقؽ : البدائؿ -2
 .اليدؼ المرجك كيصؿ الى حمكؿ لممشكمة أك القضية 

 .ىك البديؿ االفضؿ كالمناسب لتحقيؽ اليدؼ كاستخدامو في مكاقؼ حياتية أخرل: القرار -8

  : خطكات اتخاذ القرار
لما كاف اتخاذ القرار يتـ باختيار البديؿ األفضؿ مف بيف البدائؿ المتاحة كىذا ال يتـ اال 

  :ضمف خطكات متتالية كما سنكردىا االف 

  : ـ( في الخطكات التالية2006) بينما حددىا عياصرة كحجازم 
 .تحديد طبيعة المكقؼ الذم أنتج المشكمة: تشخيص المشكمة -8

أم عرض البدائؿ المناسبة لحؿ المشكمة يتطمب جمع البيانات : جمع البيانات كالمعمكمات -2
 .كالمعمكمات ذات الصمة بالمشكمة محؿ القرار

 : تحديد البدائؿ المتاحة كتقكيميا حيث تعتمد تمؾ الحمكؿ عمى عكامؿ عدة منيا -2

ير المنطقي كالمبدع, كضع المنظمة ,كالكقت المتاح أماـ متخذ القرار كقدرتو عمى التفك
 .مما يساعد عمى تصنيؼ البدائؿ المتكاترة كترتيبيا لمتكصؿ الى عدد محدكد مف البدائؿ

كتتـ عممية المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة كاختيار  : اختيار البديؿ المناسب لحؿ المشكمة -8
  : البديؿ االنسب كفقا لمعايير كىي

 .تحقيؽ البديؿ لميدؼ -

بة في الحؿ البديؿ كالمكعد الذم يراد الحصكؿ فيو عمى النتائج درجة السرعة المطمك  -
 المطمكبة 
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 .كفاءة البديؿ كالعائد الذم سيحققو اتباع البديؿ المختار -

 .المعمكمات المتاحة عف الظركؼ البيئية المحيطة -

 متابعة تنفيذ القرار كتقكيمو -0

  : يـ( خطكات عممية اتخاذ القرار كى2082كحدد عطكم )

 .كيشمؿ ذلؾ الفيـ الكاضح لميدؼ الذم يخدمو القرار المتخذ: شكمةتحديد الم -8

 .كيشمؿ ذلؾ الحقائؽ ,كاآلراء, كاالفكار المتصمة بالمشكمة: جمع المعمكمات -2

 .كيشمؿ ذلؾ تفسير المعمكمات بمنطؽ سميـ: تحميؿ المعمكمات -2

 .ممكنة لمقرار تكىي عبارة عف بدائؿ كاحتماال : البدائؿ(كضع الحمكؿ ) -8

 .مف حيث ايجابيات كسمبيات كؿ حؿ : ـ الحمكؿ ) البدائؿ(تقيي -0

 .في ضكء البدائؿ المقترحة: اختيار الحؿ األفضؿ -6

 .أم اتخاذه ككضعو كضع التنفيذ: تطبيؽ القرار -7

 .مف حيث معرفة أثر القرار المتخذ عمى المدل القصير كالبعيد: متابعة القرار -8

 أىمية عممية اتخاذ القرار:
ثيف في مجاؿ التربية كعمـ االجتماع كاالدارة عمى أىمية عممية أكد كثير مف الباح

اتخاذ القرار لما ليا مف ارتباط كثيؽ بمجاالت الحياة كاالف سنكرد بعض ما كتب عف أىمية 
  :اتخاذ القرار

أشار النبيو الى اف عممية اتخاذ القرار ىي لب العممية االدارية حيث أف اتخاذ القرار 
 .ارتباطا كثيقا بالعممية االدارية مف تخطيط, كتنظيـ, كرقابة ,كتكجيوكصنع القرار يرتبط 

ـ( أف االىتماـ بتنمية ميارة  اتخاذ القرار عند الطالب مف 2082ككضح  برىكـ )
شأنو أف يساعدىـ عمى عمميات التفاعؿ مع المجتمع كىذا يتـ مف خالؿ المناىج الدراسية عامة 

التي تعمؿ عمى تدريب الطالب العمميات العممية المختمفة كالمناىج الدراسية الجامعية خاصة 
 .كالتنظيـ كالتسمسؿ لمكصكؿ الى القرار الصحيح

  :ـ( أىمية اتخاذ القرار في عدة نقاط كىي2082كحدد الدكتكر السعيد, شريؼ )

 .التخمص مف حالة التشتت -8



58 

 .سرعة االنجاز -2

 .تكفير الكقت -2

 .تقميؿ الجيد -8

 .الشعكر بالراحة -0

 .لفرص المتاحةاستثمار ا -6

 .الشعكر باإليجابية -7

 .النضكج كالخبرة -8

 .تنمية الميارات الشخصية -9

 الثقة بالنفس. -80

ـ( عمى اىمية اتخاذ القرار الرتباطو الشديد بالحياة اليكمية 2087كما أكدت أبك جرار )
كالمكاقؼ التي يتعرض ليا الفرد في حياتو كقد تككف ىذه القرارات تحدد مسيرة حياة الفرد 

أك تككف ركتينية تتـ باالختيار السميـ كالتفكير المنطقي كدراسة كافة المتغيرات  بمو,كمستق
 المتاحة كالنتائج المترتبة عمى ىذا القرار.

ـ( أف أىمية اتخاذ القرار تنبع مف ارتباطيا 2080-ـ2088ككضحت  مسغكني كشكية )
ف الناحيتيف العممية ة مالشديد بحياتنا اليكمية كأفراد كجماعات حيث تحظى بأىمية خاص

ففي الناحية العممية يتـ تحقيؽ االىداؼ مف خالؿ الكسائؿ العممية كالتكنكلكجية  ,كالعممية
أما مف الناحية العممية فيتـ تنفيذ المياـ المطمكبة كانجازىا , لمحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة

   .كتحقيقيا
ر لألفراد كالجماعات حيث يتـ كتتفؽ الباحثة مع ما ذكر سابقا في أىمية اتخاذ القرا

تحديد مصير الفرد في الحياة العممية كالعممية مف خالؿ مجمكعة المراحؿ كالخطكات التي تمر 
بيا عممية اتخاذ القرار كليذا لجأت الباحثة الى تنمية ميارة اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ 

بحكا في المستقبؿ مف السابع, كصقؿ شخصيتيف كتدريبيف عمى ميارة اتخاذ القرار ليص
القيادييف  كالقادريف عمى التنبؤ بالبديؿ االنسب لممكاقؼ المختمفة كالتريث كالتفكير كالتأمؿ قبؿ 

 .اصدار القرار
كبعد التعرؼ عمى خطكات كأىمية كعناصر اتخاذ القرار سنستعرض بعض ما قيؿ في 

 اتخاذ القرار ضمف ثالث ( الى 286ـ, ص2006تحديد ميارات اتخاذ القرار حيث أشار ممحـ )
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أنكاع مف عمميات التفكير كمياراتو التي تندرج تحت مظمة العمميات المعرفية كحدد ميارات 
  :اتخاذ القرار في النقاط التالية

 .تحديد اليدؼ -8

 .تكليد حمكؿ ممكنة -2

 .دراسة الحمكؿ -2

 .ترتيب الحمكؿ حسب االفضمية -8

ار ضمف عمميات التفكير ( ميارات اتخاذ القر 288ـ, ص2080كما صنؼ قطامي )
  :المركب الى خمسة أنكاع في مخطط تفصيمي كىي

 .دراسة البدائؿ -8

 .اختيار البدائؿ -2

 .أقرب البدائؿ لميدؼ -2

 .تجريب البدائؿ -8

 .اتخاذ القرار -0

( اف ميارات اتخاذ القرار 77ـ, ص2082بينما كضح بعض الباحثيف كأمثاؿ رضكاف ) 
  :ىي نفسيا مراحؿ اتخاذ القرار كىي

 .رؼ عمى المكقؼ المشكؿالتع -8

 .تحميؿ المكقؼ -2

 .التفكير في االىداؼ -2

 .البحث عف البدائؿ -8

 اختيار أفضؿ البدائؿ. -0

 .كضع القرار محؿ التنفيذ -6

 .تحمؿ مسؤكلية صنع القرار -7

 نتائج القرار.     -8
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 :(  أف ميارات اتخاذ القرار تتمخص في80-82صص ـ, 2082محمد ) كما يرل 
ساليب التي تتعمؽ بصياغة المشكمة صياغة دقيقة, كتحديد ميارة التشخيص: كيقصد بيا األ -

المعمكمات المطمكبة, كمصادرىا, كمشاركة الزمالء في تشخيص المشكمة, كتحميؿ 
 .عناصرىا, كتحديد أسبابيا

كضع البدائؿ الممكنة: كيقصد بيا األساليب التي تتعمؽ بتكليد األفكار, كمشاكرة الزمالء  -
مناسبتيا, كتحديد قائمة بيا, ككذلؾ النتائج المترتبة عمى اختيار فييا, كتصنيفيا كفقا لمدل 

 .كؿ بديؿ
ميارة تقييـ بدائؿ القرار: كيقصد بيا األساليب التي تتعمؽ بكضع معايير لمتقييـ مثؿ  -

)تحقيؽ األىداؼ, كالكقت, كالسيكلة, كالتكمفة, كاإلجماع(, كدراسة كؿ بديؿ كفقان لممعايير 
 .سب البدائؿ, كصياغة القرار بدقةالمكضكعة, كاختيار أن

كضع خطة لتنفيذ القرار: كيقصد بيا األساليب التي تتعمؽ بتحديد مراحؿ التنفيذ كخطكاتو,  -
ككضع خرائط زمنية لو, كتحديد القائـ بتنفيذ كؿ خطكة مف خطكاتو, ككذلؾ المراقب 

 .لعممياتو
بتحديد النتائج المترتبة عمى  تحديد كتقكيـ نتائج القرار: كيقصد بيا األساليب التي تتعمؽ -

 كاالستعانةالقرار, كالمشاركة في تنفيذه, كتحديد اإليجابيات كالسمبيات المرتبطة بو, 
 .بالزمالء كذكم الخبرة في تقكيمو, كتحديد الدركس المستفادة مف مكاجية المشكمة كحميا

في النقاط ـ( أف ميارات اتخاذ القرار حسب ما أطمعت عميو تتمخص 2087كترل حبكش )
  :التالية

 .فيـ المكقؼ المشكؿ -8

 .دراسة الحمكؿ -2

 .ترتيب الحمكؿ -2

 .اختيار البديؿ -8

كاتفؽ مع الباحثيف في أف ميارات اتخاذ القرار تككف ضمف خطكات اتخاذ القرار حيث 
أف الفرؽ بيف الميارات كالخطكات ال يعد فرقا كبير بؿ يرتبطاف ارتباطا كثيقا كاستخدمت في 

  :مسة مف ميارات اتخاذ القرار كىي بالترتيبىذه الدراسة خ
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 تحديد اليدؼ  فيـ المكقؼ المشكؿ

صياغة المشكمة بطريقة كاضحة 
 كدقيقة

الذم نريد أف نقـك بتحقيقو  معرفة ما 
 يسيؿ عممية اتخاذ القراركىذا 

 

 ترتيب الحمكؿ  دراسة الحمكؿ المطركحة

كىنا يتـ جمع المعمكمات حكؿ 
قتراحيا كالتأمؿ الحمكؿ التي تـ ا

 كالتفكير فييا

الحمكؿ حسب أىميتيا  يتـ ترتيب 
 كارتباطيا بالمشكمة كتحقيقيا لألىداؼ 

  اختيار الحؿ األفضؿ ر

   كىنا يتـ تحديد القرار النيائي 

 

مما سبؽ يتضح أىمية تنمية ميارات اتخاذ القرار بأساليب تدريس حديثة كمتنكعة حتى 
مارسة ميارات اتخاذ القرار في حياتيف العممية كالعممية كمكاكبة التطكر نأخذ بيد الطالبات الى م
 في جميع مجاالت الحياة 

 

 التعقيب عمى الطار النظرم 
 : استفادت الباحثة مف االطار النظرم في االمكر التالية

 .كضع تصكر لتنفيذ استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني -8

  .تحديد مصطمحات الدراسة -2

 يارات اتخاذ القرار.تحديد م -2

 تحديد مفيـك الخرائط االلكتركنية. -8

 تحديد مفيـك التصكرات الخطأ. -0
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 تحديد ميارات اتخاذ القرار. -6

كيفية استخداـ خرائط التفكير االلكتركني عمى فيـ المكقؼ المشكؿ كجمع المعمكمات  -7
حمكؿ كالبيانات حكلو مف خالؿ العصؼ الذىني ثـ تحديد اليدؼ مع الطالبات ككتابة ال

كدراستيا كمف ثـ ترتيبيا الختيار البديؿ االفضؿ كذلؾ مف خالؿ تعميـ الطالبات مجمكعة 
مف الخرائط االلكتركنية كال حسب كظيفتيا كما أكردناه في المحكر االكؿ كاختيار الطالبة 

 .لمخريطة التي تناسب السؤاؿ المطركح فيذا بحد ذاتو اتخاذ قرار

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثالث 
 دراسات السابقةال
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

تتناكؿ الباحثة في الفصؿ الثالث الدراسات كالبحكث التربكية السابقة التي تناكلت  
ميارة اتخاذ القرار  –التصكرات الخطأ في العمكـ  –متغيرات الدراسة )خرائط التفكير اإللكتركنية 

(, كقد قسمتيا الباحثة إ  لى محاكر حسب متغيرات الدراسة, كىي كما يمي:في العمـك

 المحكر األكؿ
 الدراسات كالبحكث التي تناكلت خرائط التفكير اللكتركني 

بعد استعراض الباحثة لمدراسات السابقة كجدت ندرة في الدراسات التي تناكلت خرائط  
لتفكير, كىذه الدراسات التفكير اإللكتركني, مما دفعيا الستعراض الدراسات التي تناكلت خرائط ا

 ىي:

 :(ـ2215دراسة الجبكرم ) .1

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التدريس باستخداـ خرائط التفكير اإللكتركنية في 
تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر األساسي لقكاعد المغة العربية, كتنمية ميارات حؿ المشكالت 

( 08جريبي. كتككنت عينة الدراسة مف )في ضكء أنماط تعمميف. كاتبعت الدراسة المنيج شبو الت
طالبة مف المدارس في عماف. كأعدت الدراسة ثالث أدكات ىي اختبار تحصيمي كاختبار حؿ 
المشكالت, كمقياس فارؾ ألنماط التعمـ. ككشفت نتائج الدراسة عف تفكؽ المجمكعة التجريبية 

ح المجمكعة التجريبية التي في أدكات الدراسة )اختبار التحصيؿ كاختبار حؿ المشكالت( لصال
 درست بالخرائط اإللكتركنية.

 (:ـ2215دراسة نصار ) .2

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى تأثير خرائط التفكير لتنمية ميارات التفكير الناقد 
كتـ تطبيؽ , كعمميات العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ العاشر كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي

طالب تـ تقسيميـ الى  70 ) طالب الصؼ العاشر بمغ عددىـ ) الدراسة عمى عينة مف
, ( طالب35( طالب كاالخرل ضابطة تتككف مف )  35مجمكعتيف احداىما تجريبية تتككف مف )

 .كقد استخدـ الباحث االختبار كأداة لقياس ميارات التفكير الناقد كقياس عمميات العمـ
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ف متكسطي درجات الطالب في كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة احصائيا بي
كاكصت الدراسة باستخداـ خرائط , المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية

 .التفكير في تدريس العمـك كمكاد أخرل
 (2214دراسة نصر ) .3

كالخرائط  التفكير خرائط باستخداـ استراتيجيتي مادة العمـك ىدفت الدراسة إلى تدريس
 العقؿ كبعض عادات التعمـ كبقاء أثر التحصيؿ تنمية ركنية, كقياس فاعميتيا فيالذىنية االلكت

بأبيا. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي.  سمعيا المعاقات االبتدائي السادس تمميذات الصؼ لدل
( طالبة مف الصؼ السادس االبتدائي المعاقات سمعيان. كتمثمت 87كتككنت عينة الدراسة مف )

ة في اختبار تحصيمي كمقياس عادات العقؿ, كاختبر تحصيمي مؤجؿ. كأسفرت أداكت الدراس
النتائج عف كجكد فرؽ داؿ احصائيان بيف درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في 
اختبار التحصيؿ كمقياس عادات العقؿ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 

ائط الذىنية االلكتركنية, كأكصت الدراسة بضركرة نشر ثقافة كالخر  التفكير خرائط استراتيجيتي
 التدريس كفؽ استراتيجيات التفكير البصرم مثؿ خرائط التفكير كالخرائط الذىنية اإللكتركنية.

 : (Al-naqa, Abu-owda, 2014دراسة الناقة كأبك عكدة )  .4

ر في تحسيف ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية خرائط التفكي
العمميات العممية في مادة العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 

كتـ تطبيؽ الدراسة , كاستخداما مقياسا لمعمميات العممية, الباحثاف المنيج الكصفي كالتجريبي معا
أثر لخرائط كأظيرت النتائج عف كجكد  .( طالبة مف الصؼ التاسع 40عمى عينة مككنة مف ) 

 .التفكير في تحسيف العمميات العممية لدل طالبات الصؼ التاسع لصالح المجمكعة التجريبية
 : (ـ2012دراسة أبك سكراف )  .5

ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تنمية ميارات حؿ 
كلتحقيؽ أىداؼ , ساسيالمسألة اليندسية كاالتجاه نحك اليندسة لدل طالب الصؼ الثامف اال

الدراسة, استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة ممثمة مف طالب الصؼ الثامف االساسي 
( طالب, كلتحقيؽ أىداؼ  74كتككنت العينة مف ) , في مدرسة حطيف االساسية في مدينة غزة

اه نحك اليندسة, الدراسة أعد الباحث اختبارا لقياس ميارات حؿ المسألة اليندسية كمقياس األتج
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية  بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة 



66 

التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات حؿ المسألة اليندسية, كذلؾ لصالح 
  .المجمكعة التجريبية

 (:ـ2012دراسة عمي ) .6

يجية مقترحة قائمة عمى خرائط التفكير في ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى فاعمية استرات
ميارات التفكير عالي الرتبة لدل طالب المرحمة ك  تدريس الكيمياء لتنمية ميارات التفكير التأممي

( طالب مف مدينتي حائؿ 130كتككنت عينة الدراسة مف ), الثانكية بالمممكة العربية السعكدية
( 68( طالب كمجمكعة ضابطة تضـ ) 72كالرياض مقسميف الى مجمكعة تجريبية تضـ ) 

طالب كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد كتطبيؽ األدكات ) اختبار ميارات التفكير 
 اختبار قياس ميارات التفكير عالي الرتبة (. –التأممي في الكيمياء 

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية 
مجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لكؿ مف )اختبار ميارات التفكير التأممي في الكيمياء كال
 .اختبار قياس ميارات التفكير عالي الرتبة ( لصالح المجمكعة التجريبية –
 (  Weis, 2011دراسة كايس ) .7

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى تأثير خرائط التفكير عمى الطمبة في ميارات التفكير 
( طالب كطالبة مف الممتحقيف في البرنامج  70لعميا كأجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )ا

كقد اقتصرت الدراسة عمى , التدريبي لمعمكـ البيئية مف طمبة الثانكية المينية في مدينة كاليفكرنيا
المقارنة خريطة الفقاعة المزدكجة كقامت الباحثة بقياس نكع كاحد مف ميارات التفكير العميا كىك 

  .كالمقابمة كقد استخدمت الباحثة أداة اختبار لميارة المقارنة كالمقابمة كبطاقة مالحظة

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي درجات االختبار القبمي 
عمى نتائج   %45كالبعدم لصالح االختبار البعدم كبمغت نسبة تأثير خريطة الفقاعة المزدكجة 

 .ة في االختباريف القبمي كالبعدم لميارة المقارنة كالمقابمةالمجمكع
 : / ب (2010دراسة الزىيمي )  .8

ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف أثر خرائط التفكير كالمكاد التعميمية الممسية في 
التحصيؿ كاالتجاه نحك العمـك لدل الطمبة المكفكفيف بالصؼ الخامس االبتدائي, كتككنت عينة 

( طالب كطالبة كاحدة فقط, كلتحقيؽ أىداؼ  5( مف الطمبة المكفكفيف, منيـ ) 6 الدراسة مف )
مقياس التجاه نحك العمـك (, كأظيرت  –الدراسة أعدت الباحثة أداتي ) األختبار تحصيمي 
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النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطمبة في االختبار التحصيمي 
  .المحكية لممجتمع لصالح عينة الدراسةبشكؿ عاـ كبيف القيمة 

 : (ـ2010دراسة التمباني ) .9

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى فعالية استخداـ خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ 
كتككنت عينة , كميارات اتخاذ القرار في مادة العمكـ لدل طالب المرحمة اإلعدادية في مصر

, ( طالبة 45كعتيف إحداىما تجريبية مككنة مف ) قسمت الى مجم, ( طالبة 90 الدراسة مف )
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد كتطبيؽ , ( طالبة45كاألخرل ضابطة مككنة مف )

 .(ار اتخاذ القراراختب –اختبار ميارات التفكير األساسية  –أدكات الدراسة ) اختبار التحصيؿ 

ئية بيف متكسطي درجات الطالبات في كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصا
اختبار اتخاذ  –اختبار ميارات التفكير االساسية  –التطبيؽ البعدم لكؿ مف ) اختبار التحصيؿ 

 .القرار( لصالح المجمكعة التجريبية في كؿ منيـ

 : (ـ2007دراسة الباز )  .12

زاف ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف فعالية استخداـ خرائط التفكير في تدريس االت
كتككنت , الكيميائي عمى تحصيؿ طالب الصؼ الثاني الثانكم كذكاء اتيـ المتعددة في البحريف

( طالب مف  33( طالب مقسميف الى مجمكعتيف ضابطة كتضـ )  68عينة الدراسة مف ) 
( طالب مف مدرسة الشيخ عبد العزيز آؿ  35مدرسة أحمد العمراف الثانكية كتجريبية  تضـ ) 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد كتطبيؽ أدكات الدراسة , كية بالمنامةخميفة الثان
 .)اختبار تحصيمي في كحدة االتزاف الكيميائي كمقياس لمذكاءات المتعددة (

كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف 
ي كمقياس الذكاءات المتعددة لصالح المجمكعة الضابطة كالتجريبية في االختبار التحصيم

 .التجريبية
 : (ـ2008دراسة صادؽ ) .11

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف خرائط التفكير كالنمك العقمي في 
, تحصيؿ العمكـ كالتفكير االبتكارم كاتخاذ القرار لطالب الصؼ الثالث اإلعدادم بمصر

مقسميف الى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بالتساكم , ( طالبا 76كتككنت عينة الدراسة مف ) 



68 

كقاـ الباحث بإعداد كتطبيؽ أدكات الدراسة ) اختبار تحصيمي , ( طالب في كؿ مجمكعة 38)
 .كاختبار التفكير االبتكارم كاختبار القدرة عمى اتخاذ القرار (

الب كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات ط
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي كاختبار التفكير االبتكارم كاختبار 

 .القدرة عمى اتخاذ القرار لصالح المجمكعة التجريبية في كؿ منيـ

كذلؾ عدـ كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف استراتيجيات خرائط التفكير كالنمك العقمي في 
 .التفكير االبتكارم كاتخاذ القرارالتأثير عمى كؿ مف التحصيؿ ك 

 

 :  المحكر الكؿدراسات التعقيب عمى 
 : بالنسبة ألىداؼ الدراسة

 : تعددت أىداؼ دراسة  خرائط التفكير في الدراسات السابقة حيث

لى التعرؼ عمى أثر خرائط التفكير في التحصيؿ كمنيا دراسة ىدفت الكثير مف الدراسات إ -
( كدراسة ـ2014( كنصر )ـ2015ـ(  كالجبكرم )2010) (  كالتمبانيـ2007الباز )

 (.ـ2007كدراسة صادؽ )  )/ ب ـ2010الزىيمي ) 

بينما ىدفت دراسات أخرل الى التعرؼ عمى أثر خرائط التفكير في تنمية ميارات التفكير  -
كدراسة نصار  (,ـ2012عمي ), (2007( كالباز )ـ2007المختمفة كمنيا دراسة صادؽ )

 .(ـ2014( كنصر ) Weis, 2011س )كاي, (ـ2015)

 .(ـ2014 كما ىدفت بعض الدراسات الى تنمية التفكير كعادات العقؿ منيا دراسة نصر ) -

 .( الى اثر خرائط التفكير في حؿ المسألة اليندسيةـ2012كىدفت دراسة أبك سكراف ) -

 .(ـ2010كذلؾ ىدفت بعض الدراسات الى تنمية ميارات اتخاذ القراركىي دراسة التمباني ) -

 في تكظيؼ خرائط التفكير االلكتركني. ـ(2014 نصر )كتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة  -
 بالنسبة لممنيج المتبع 

معظـ الدراسات اتبعت المنيج التجريبي لمتعرؼ عمى أثر خرائط  التفكير كخرائط التفكير  -
 –عادات العقؿ   -التفكير الناقد  –االلكتركني عمى المتغير التابع ) التفكير التأممي 
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( كتـ استخداـ المنيج الكصفي لتحميؿ المحتكل كجمع البيانات حكؿ الذكاءات المتعددة
 .خرائط التفكير االلكتركني

  : بالنسبة ألدكات الدراسة

تنكعت أدكات الدراسة بيف اعداد االختبارات كالمقاييس كمف الدراسات التي استخدمت  -
( ـ2010( كدراسة الجبكرم )ـ2014راسة نصر )االختبار لتحقيؽ ىدؼ الدراسة ىي د

 ( كدراسة ـ2010( كدراسة التمباني )ـ2007( كدراسة صادؽ )ـ2007كدراسة الباز )
( كنصار ـ2012/ ب( كدراسة عمي )ـ2010( كدراسة الزىيمي )ـ2012أبك سكراف )

 (    wies, 2011( كدراسة كايس )ـ2015)

لعادات العقؿ كدراسة الجبكرم مقياس فارؾ (  مقياس ـ2014مت دراسة نصر )كما استخد -
( مقياس الذكاءات المتعددة كتناكلت دراسة 2007ألنماط التعمـ كايضا تناكلت دراسة الباز )

 ./ ب ( مقياس االتجاه 2010( كدراسة الزىيمي ) ـ2012أبك سكراف ) 

ميات ( مقياس لعم Al-naqa, Abu-owda, 2014كما تناكلت دراسة أبك عكدة كالناقة )  -
  .العمـ

  : بالنسبة لعينة الدراسة

حيث اختارت الدراسات السابقة عينة , تنكعت الدراسات السابقة  باختالؼ أىداؼ الدراسة -
  : عشكائية في مراحؿ متنكعة كمنيا

( كدراسة الزىيمي ـ2014كاتضحت ىذه المرحمة في دراسة نصر ) : المرحمة االبتدائية -
 .(ـ2010)

  ( Al-naqa, Abu-owda, 2014دراسة أبك عكدة كالناقة ) ك : المرحمة االعدادية -
 (ـ2012( كدراسة أبك سكراف )ـ2007( كدراسة صادؽ )ـ2010كدراسة التمباني )

( ـ2012( كدراسة عمي )ـ2007( كدراسة الباز )ـ2015كدراسة نصار)  : المرحمة الثانكية -
ختارت عينة مف الثانكية ( التي ا wies, 2011( كدراسة كايس )ـ2010كدراسة الجبكرم )

 .المينية 
 : بالنسبة لنتائج الدراسة

 أظيرت معظـ الدراسات السابقة أثر خرائط التفكير عمى التحصيؿ منيا دراسة  صادؽ -
 ( ـ2010( كالجبكرم ) ـ2010( كالزىيمي) ـ2010( كالتمباني ) ـ2007(  كالباز )ـ2007)



70 

في تنمية ميارات التفكير منيا دراسة أبك كثير مف  الدراسات السابقة أثر خرائط التفكير  -
(  كدراسة ـ2007( كدراسة صادؽ )  Wies ,2011( كدراسة كايس )ـ2012سكراف) 
  .(ـ2012( كدراسة عمي )ـ2015نصار ) 

أظيرت نتائج الدراسات السابقة أثر خرائط التفكير عمى عادلت العقؿ منيا دراسة  -
ثر خرائط التفكير في تحسيف العمميات ( ككذلؾ كشفت بعض الدراسات عف اـ2014نصر)

( كدراسة نصار  Al-naqa ,Abu-owda ,2014العممية منيا دراسة الناقة كابك عكدة )
 .(ـ2015)

كبعض الدراسات كشفت عف اثر خرائط التفكير في تنمية ميارات اتخاذ القرار منيا دراسة  -
 .(ـ2010( كدراسة التمباني )ـ2007صادؽ )

 .( فأظيرت أثر خرائط التفكير في تنمية الذكاءات المتعددةـ2007بينما دراسة الباز ) -

 : تتمخص استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة في األمكر التالية

 .بناء االطار النظرم الخاص بدراسة خرائط التفكير -

 .اعداد دليؿ المعمـ ككراسة الطالب -

 .اختيار عينة الدراسة -

 .يرخطكات بناء استراتيجية خرائط التفك -
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 المحكر الثاني
 الدراسات التي تناكلت تعديؿ التصكرات البديمة

 ـ(2217دراسة أبك دقة ) .1

البديمة رات تعديؿ التصك  التعمـ الكاقعي فيأثر استخداـ نمكذج ىدفت الدراسة تقصي 
.  األساسي الخامسالصؼ طالبات لممفاىيـ العممية لدل   تكقد اتبعكاتجاىاتيف نحك العمـك

طالب الصؼ  مف طالبة (66)مف  الدراسةتككنت عينة . ك منيج شبو التجريبيال الدراسة
الفارابي المشتركة بغزة. مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. األساسي بمدرسة  الخامس

كمقياس لالتجاه نجك العمكـ.  البديمة لممفاىيـ العمميةرات التصك  اختبار لتشخيص كأعدت الدراسة
كد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب المجمكعتيف كجككشفت النتائج عف 

كمقياس  البديمة لممفاىيـ العمميةرات االختبار البعدم لتشخيص التصك  الضابطة كالتجريبية في
في كالىما. كأكصت الدراسة بتدريب المعمميف  لصالح المجمكعة التجريبية االتجاه نحك العمكـ

 البديمة. عمى كيفية الكشؼ عف التصكرات

 ـ(2216دراسة عيسى ) .2

استراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ التصكرات البديمة أثر ىدفت الدراسة تقصي 
. المنيج شبو التجريبي الدراسة تكقد اتبعلممفاىيـ العممية لطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة. 

بنيف رفح بمدرسة األساسي  السابعطالب الصؼ  مف طالبان  (70)مف  الدراسةتككنت عينة ك 
 اختبار لتشخيص . مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كأعدت الدراسة"أ"األساسية 

الدراسة. بديمة لدل عينة  تصكراتكجكد . ككشفت النتائج عف البديمة لممفاىيـ العمميةرات التصك 
طة د فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب المجمكعتيف الضابككشفت عف كجك 
البديمة لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة رات االختبار البعدم لتشخيص التصك  كالتجريبية في

. كأظيرت النتائج كجكد فرؽ بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ كمنخفضي التحصيؿ مع التجريبية
 أقرانيـ في كال المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية.

 ـ(2216دراسة عمراف ) .3

البديمة رات أثر استخداـ نمكذج أدم كشاير في تعديؿ التصك صي ىدفت الدراسة تق
. المنيج شبو التجريبي الدراسة تكقد اتبع. الصؼ التاسع األساسي لممفاىيـ العممية لدل طالب

طالب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة ذككر بني  مف طالبان  (68)مف  الدراسةتككنت عينة ك 
اختبار  مكعتيف تجريبية كضابطة. كأعدت الدراسة. مكزعيف عمى مجسييال اإلعدادية "أ"
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بديمة لدل  تصكراتكجكد . ككشفت النتائج عف البديمة لممفاىيـ العمميةرات التصك  لتشخيص
د فركؽ ذات داللة إحصائية . ككشفت عف كجك فاىيـ النبات الزىرم كتركيبوالدراسة في معينة 

االختبار البعدم لتشخيص  ية فيبيف متكسط درجات طالب المجمكعتيف الضابطة كالتجريب
 .البديمة لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبيةرات التصك 

 ـ(2215دراسة خمة ) .4

رات في تعديؿ التصك  استراتيجيتي التناقض المعرفي كبكسنرأثر ىدفت الدراسة تقصي 
 لدراسةا تكقد اتبعفي رفح.  األساسي الثامفالصؼ  لدل طالب الفيزيائيةلممفاىيـ  الخطأ

األساسي  الثامفطالب الصؼ  مف طالبان  (90)مف  الدراسةتككنت عينة . ك المنيج شبو التجريبي
. مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبيتيف كثالثة ضابطة. كأعدت "ب" اليرمكؾ اإلعداديةبمدرسة 
 د فركؽ ذات. كأظيرت النتائج كجك البديمة لممفاىيـ العمميةرات التصك  اختبار لتشخيص الدراسة

 الضابطة فيالتجريبيتيف كالمجمكعة داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالب المجمكعتيف 
 التجريبيتيف.البديمة لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعتيف رات االختبار البعدم لتشخيص التصك 

 ـ(2214دراسة الدىمش, كنعماف, كالفراص ) .5

ئي في تعديؿ التصكرات أثر استخداـ نمكذج بايبي البنا تقصيىدفت الدراسة إلى 
 ي. كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي.الصؼ الثامف األساس البديمة لمادة العمكـ لدل تمميذات

بمدرسة السيدة  األساسي تمميذة مف تمميذات الصؼ الثامف( 88) مف الدراسةعينة كتككنت 
عدد  كجكدتائج عف فرت النسكأ. متصكرات البديمةباليمف. كأعدت الدراسة اختبار ل زينب لمبنات

كذلؾ حكؿ المفاىيـ المتضمنة  %( 78) مف التصكرات البديمة لدل أفراد العينة كبنسبة أعمى مف
 بيف متكسطي درجات المجمكعة كجكد فرؽ داؿ إحصائيان . ككشفت عف في الكحدات المستيدفة

لصالح  لؾفي اختبار التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية كذ التجريبية كالمجمكعة الضابطة
 .المجمكعة التجريبية

 ـ(2214دراسة قاسـ ) .6

ت االبيت الدائرم في عالج التصكر  استراتيجيةإلى معرفة أثر استخداـ  الدراسةىدفت 
. لبعض المفاىيـ العممية في مادة الثقافة العممية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر البديمة

( طالبة مكزعيف عمى 70دراسة مف ). كتككنت عينة الالمنيج شبو التجريبياتبعت الدراسة 
 .ةت البديمابإعداد اختبار تشخيص التصكر  مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كقامت الدراسة

الطالبات في  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات ككشفت النتائج عف كجكد
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كعة لصالح المجم ت البديمةاالمجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار تشخيص التصكر 
الطالبات في المجمكعة  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات ككجكد .التجريبية

صالح التطبيؽ البعدم الختبار  ت البديمة القبمي كالبعدماالتجريبية في اختبار تشخيص التصكر 
 .التصكرات البديمة

 ـ(2213دراسة األشقر ) .7

ت االكرتكنية في تصكيب التصكر عف فاعمية استخداـ الرسـك  التعرؼإلى  الدراسةىدفت 
. كاعتمدت الدراسة عمى البديمة لبعض المفاىيـ اليندسية لدل طالب الصؼ السادس األساسي

ممفاىيـ لت البديمة االتصكر  عمى عينتيف األكلى كصفية لرصد الدراسةطبقت ك  .المنيج التجريبي
مقسمة إلى مجمكعتيف  لب( طا68قكاميا ) كالثانية تجريبية( طالب. 802مككنة مف ) اليندسية
% لدل  00عف رارىا بديمة تزيد نسبة تكرات نتائج كجكد تصك الأظيرت ك ضابطة, ك  تجريبية

المجمكعة  فركؽ ذات داللة بيف متكسط درجات طالب. ككذلؾ كجكد طالب الصؼ السادس
ـ ت البديمة البعدم لممفاىياالتجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار التصكر 

 صالح المجمكعة التجريبية. اليندسية

 ـ(2213دراسة العفيفي ) .8

في تعديؿ التصكرات  K.W.Lىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية 
في غزة. كاتبعت الدراسة  لممفاىيـ التكنكلكجية لدل طالبات الصؼ السابع األساسي البديمة

ركاحة التابعة  مدرسة عبد اهلل بف( طالبة مف 20. كتككنت عينة الدراسة مف )تجريبيالمنيج ال
اختبار التصكرات البديمة لممفاىيـ . كأعدت الدراسة الكسطى–لمديرية التربية كالتعميـ 

 ,كتكصمت الدراسة إلى كجكد العديد مف التصكرات البديمة لمفاىيـ كحدة الطاقةالتكنكلكجية. 
طالبات الصؼ السابع األساسي تعزل كجكد فركؽ دالة إحصائيان قبؿ كبعد التجريب لدل ك 

في تعديؿ التصكرات , ككذلؾ كجكد فاعمية لتكظيؼ االستراتيجية K.W.L لتكظيؼ استراتيجية
 .البديمة لممفاىيـ التكنكلكجية

 ـ(2212دراسة الديب ) .9

استراتيجيتي التساؤؿ )فاعمية استراتيجيات ما كراء المعرفة  تحديدىدفت الدراسة إلى 
لممفاىيـ العممية لدل طالب الصؼ التاسع  في تعديؿ التصكرات البديمة( صالذاتي كالتمخي

( طالبان مف 60كتككنت عينة الدراسة مف ). المنيج الشبو تجريبي الدراسة ت, اتبع.األساسي
. كأعدت الدراسة تجريبية كضابطة مجمكعتيف مكزعيف عمى .مدرسة ذككر المغازم اإلعدادية
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كقد أظيرت النتائج فاعمية استراتيجيات ما كراء المعرفة في . ديمةلتشخيص التصكرات الب اختبار
 األساسي.البديمة لدل طالب التاسع  تعديؿ التصكرات

 ـ(2211) خميؿ دراسة .12

استخداـ النماذج العقمية في تصحيح التصكرات البديمة  ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر
الميذ الصؼ االكؿ االعدادم في مادة كتغيير اساليب التعمـ لدل ت كتنمية التفكير االبتكارم

( طالبان مف مدارس 80. كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي. كتككنت عينة الدراسة مف )العمكـ
إدارة طكخ التعميمية بمحافظة القميكبية المصرية. كأعدت الدراسة اختبار تشخيصي لمتصكرات 

جيات التعمـ السطحية كالفعالة. ككشفت البديمة, كاختبار لمتفكير االبتكارم, كمقياس استراتي
بتطبيؽ االختبار التشخيصي لمكشؼ عف التصكرات البديمة عمى كؿ مف  الخاصةالنتائج 
 ىناؾبعديان, كعمى المجمكعة بالتجريبية قبؿ التدريس كبعده أف  كالضابطة التجريبية المجمكعة

التطبيؽ البعدم, كما أكضحت  كلصالح ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية, فركقان 
 في صحيحة زيادة نسبة أعداد تالميذ المجمكعة التجريبية الذيف أجابكا إجابات النتائج أيضان 

مف أسئمة  سؤاؿعمى كؿ  بالتطبيؽ القبمي كذلؾ بفارؽ داؿ إحصائيان  بالمقارنةالتطبيؽ البعدم 
 .التشخيصي االختبار

 (Akbas & Gencturk, 2011دراسة أكباس كجينكترؾ ) .11

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استخدـ طريقتي نصكص التغيير المفاىيمي 
كخرائط المفاىيـ في عالج المفاىيـ البديمة لدل طالب الصؼ التاسع. كاتبعت الدراسة المنيج 

( طالبان مكزعيف عمى مجكعتيف تجريبية كضابطة. 90التجريبي. كتككنت عينة الدراسة مف )
مكضكع ضغط اليكاء. ككشفت النتائج عف كجكد تصكرات بديمة  ـاختبار لمفاىي كأعدت الدراسة

لدل الطالب. ككشفت ذلؾ عف تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار 
 المفاىيـ.

 ـ(2211)دراسة عمي كصالح  .12

 بعض المفاىيـ العممية المتضمنةفي ىدفت دراسة إلى الكشؼ عف التصكرات البديمة 
( الشعبة األدبيةالرابعة )بالفرقة  المتكاممة لدل الطالبات معممات التعميـ األساسي بمقرر العمكـ
أثر المكديالت التعميمية في تصحيح تمؾ التصكرات البديمة كفي  . كمف ثـ تقصيبكمية البنات

.الطالبات نحك مقرر  تنمية اتجاىات عينة  كنتكتك. المنيج شبو التجريبيالدراسة كاتبعت  العمـك
كأعدت الدراسة  ,كضابطة.طالبة تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف تجريبية  (286)الدراسة مف 
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عف كجكد . ككشفت النتائج اختبار التصكرات العممية كمقياس اتجاه نحك مقرر العمـك المتكاممة
 كأف, المتكاممة المفاىيـ العممية المتضمنة بمقرر العمكـ في تصكرات بديمة لدل الطالبات

 استخداـ المكديالت التعميمية في التدريس ساعد عمى تصكيب التصكرات البديمة لدل طالبات
 المجمكعة التجريبية كاكتسابيف لممفاىيـ العممية الصحيحة المتضمنة بمقرر العمكـ المتكاممة

 كما كاف ليا تأثير إيجابي في تنمية اتجاه الضابطة,بدرجة أفضؿ مف طالبات المجمكعة 
 .نحك " أىمية مقرر العمـك المتكاممةالطالبات 

  (dikmenli, 2010ديكمينمي ) دراسة .13

الكشؼ عف التصكرات الخاطئة لممفاىيـ البيكلكجية لدل الطمبة الدراسة إلى ىدفت 
طالبان  (828)كتككنت عينة الدراسة مف . المنيج الكصفيت الدراسة تبع. كافي تركيا المعمميف

كاستخدمت  ( التركية.selcuk universityسمجكؽ ) ي جامعةكطالبة مف طمبة كمية التربية ف
عف  النتائجكشفت . ك المقابمة الشخصيةك الرسكمات ىما: أداتيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الدراسة 
بالمفاىيـ البيكلكجية لدل الطمبة. كأكصت الدراسة بضركرة مشاكؿ كبيرة فيما يتعمؽ  كجكد

 .مساعدة الطمبة عمى تعديؿ ىذه التصكرات

 ـ(2212) العنزمدراسة  .14

( في تعديؿ التصكرات البديمة في V)فاعمية خريطة الشكؿ ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
تككنت . ك المنيج شبو التجريبي الدراسة تكقد اتبع. لدل طالب المرحمة المتكسطة مفاىيـ العمـك

 لدراسةكضابطة. كأعدت ا ةمكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبي طالبان  (828)مف  الدراسةعينة 
. ككشفت النتائج عف تفكؽ طالب المجمكعة البديمة لممفاىيـ العمميةرات التصك  اختبار لتشخيص

التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية عمى طالب المجمكعة الضابطة. كأكصت الدراسة 
 في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية. (V) باستخداـ خرائط الشكؿ

 ـ(2229دراسة أبك طير ) .15

التعرؼ عمى فاعمية استخدـ خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات إلى  ىدفت الدراسة
التجريبي.  المنيج الدراسةاتبعت البديمة لممفاىيـ العممية لطالب الصؼ الثامف األساسي. ك 

 عسقالف األساسية العميا. مكزعيف عمىمدرسة ( طالب مف 68) مف عينة الدراسة كتككنت
كلقد أظيرت . تشخيصي لمتصكرات البديمة اختبار الدراسةأعدت ك  .ية كضابطةمجمكعتيف تجريب

فركؽ  العديد مف التصكرات البديمة في المفاىيـ العممية لدل الطالب, ككشفت عف كجكد كجكد
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درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في  ذات داللة إحصائية بيف متكسطي
 م لصالح المجمكعة التجريبية.البعد اختبار التصكرات البديمة

 ـ(2228دراسة األسمر ) .16

 أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية تقصيإلى  ىدفت الدراسة
. كتككنت لمنيج التجريبي. كاتبعت الدراسة اكاتجاىاتيـ نحكىا لطالب الصؼ السادس األساسي

لسادس في مدرسة ذككر مصطفى حافظ االبتدائية تـ مف الصؼ ا( طالبان 67عينة الدراسة مف )
ختبار لتشخيص التصكرات البديمة كأعدت الدراسة ا .تقسيميا إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة

النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  كمقياس االتجاه نحك المفاىيـ العممية. كقد أظيرت
اختبار التصكرات البديمة  كالضابطة في الطالب في المجمكعة التجريبية متكسطات درجات
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجاباتككذلؾ  التجريبية. لصالح المجمكعة

 مقياس االتجاه نحك المفاىيـ العممية لصالح كالضابطة فيالطالب في المجمكعة التجريبية 
 التجريبية.المجمكعة 

 ـ(2226دراسة البمبيسي ) .17

تيجيات المتناقضات في تعديؿ راأثر استخداـ است استقصاءإلى  ىدفت الدراسة
 الدراسةاتبعت . ك البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي التصكرات
طالبات الصؼ العاشر في مدرسة ( طالبة مف 72) مف عينة الدراسة التجريبي. كتككنت المنيج

 اختبار الدراسةأعدت ك  .مجمكعتيف تجريبية كضابطة مى. مكزعيف عاألحمد الصباح الثانكية
كلقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف . تشخيصي لمتصكرات البديمة

 درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار التصكرات البديمة متكسطي
 .البعدم

 (Taber, 2003دراسة تابر ) .18

قانكف ك  حكؿ مفاىيـ الطاقة األيكنيةالتصكرات البديمة إلى تشخيص  سةالدرادفت ى
تشخيصي  اختبار. كأعدت الدراسة منيج الكصفي. كاتبعت الدراسة الككلكـ كمبدأ حفظ الطاقة

مؤسسة ( 87) كيمياء في ف تخصص( طالبان م228ليذه المفاىيـ. كتككنت عينة الدراسة مف )
كجكد تصكرات بديمة لدل الطالب في مفاىيـ يرت النتائج بريطانية معظميا مدارس, كلقد أظ

, كأكصت الدراسة بالعمؿ عمى اختيار الطرؽ قانكف ككلكـ كمبدأ حفظ الطاقةك  األيكنية الطاقة
 المناسبة لتدريس ىذه المفاىيـ كتعديؿ التصكرات البديمة لدل الطمبة.
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 :  المحكر الثانيدراسات التعميؽ عمى 
 : سةبالنسبة ألىداؼ الدرا

شممت معظـ الدراسات السابقة عمى تعديؿ التصكرات الخطأ ) البديمة ( كالبعض األخر  -
أكتفى بتشخيص التصكرات الخطأ ) البديمة ( كمف الدراسات التي عالجت التصكرات الخطأ 

دراسة  عمراف ك  ـ( 2017)البديمة ( باستخداـ استراتيجيات مختمفة كىي دراسة أبك دقة ) 
ـ(  2014ـ( كدراسة قاسـ )  2015ـ( كدراسة خمة )  2016سة عيسى ) ـ( كدرا  2016)

ـ( 2011ـ( كدراسة خميؿ ) 2011كايضا دراسة عمي كصالح )  ـ(  2012كدراسة الديب )
ـ(  كدراسة  2014كالفراص ) , كنعماف, دراسة الدىمشك ـ(  2010ككذلؾ دراسة العنزم ) 

 & Akbasكدراسة أكباس كجينكترؾ ) ـ(  2013ـ( كدراسة األشقر )  2013العفيفي ) 

Gencturk, 2011 ( كدراسة أبك الطير )2008( كايضا دراسة االسمر )  2009 )
 .( 2006كدراسة البمبيسي ) 

 .كتتفؽ ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية في تعديؿ التصكرات الخطأ  -

 اسة تابراما بالنسبة لمدراسات التي كشفت عف كجكد تصكرات خطأ ) بديمة ( ىي در  -
ـ( التي قامت بتشخيص التصكرات البديمة حكؿ مفاىيـ الطاقة االيكنية كمبدأ حفظ  2003)

 الطاقة كقانكف ككلكؾ  

 : بالنسبة لمنيج الدراسة

كالفراص , كنعماف, دراسة الدىمشك  الكثير مف الدراسات أتبعت المنيج التجريبي كمنيا -
ـ( كدراسة أكباس  2013شقر ) ـ( كدراسة األ 2013ـ(  كدراسة العفيفي ) 2014)

ـ( كايضا  2009( كدراسة أبك الطير ) Akbas & Gencturk, 2011كجينكترؾ ) 
 .ـ( 2006ـ( كدراسة البمبيسي )  2008دراسة االسمر ) 

 .كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي  -

(  Dikmenli, 2010ي دراسة ديكمينمي ) كمف الدراسات التي اتبعت المنيج الكصفي ى -
  .(,Taber 2003كدراسة تابر) 

 ـ( 2017كىنالؾ بعض الدراسات التي اتبعت المنيج شبو التجريبي كىي دراسة أبك دقة )  -
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ـ( كدراسة  2015ـ( كدراسة خمة )  2016ـ( كدراسة عيسى )   2016دراسة  عمراف )ك  -
ـ( كدراسة  2011ضا دراسة عمي كصالح ) كاي ـ( 2012ـ( كدراسة الديب ) 2014قاسـ )
 ـ (. 2010ـ( ككذلؾ دراسة العنزم )  2011خميؿ ) 

 : بالنسبة ألدكات الدراسة

كمقياس االتجاه , تنكعت أدكات الدراسة بيف اختبار تشخيص التصكرات الخطأ ) البديمة ( -
  : كالمقابالت كاختبار التفكير كبالتالي نقسـ الدراسات السابقة الى

ات استخدمت االختبار في تشخيص التصكرات الخطأ ) البديمة ( دراسة  عمراف دراس -
ـ(  2014ـ( كدراسة قاسـ )  2015ـ( كدراسة خمة )  2016ـ( كدراسة عيسى )   2016)
ـ( كدراسة  2013(  كدراسة العفيفي ) ـ2014كالفراص ) , كنعماف, دراسة الدىمشك 

 & Akbasكدراسة أكباس كجينكترؾ )  ـ(  2012ـ( كدراسة الديب )2013 األشقر ) 

Gencturk, 2011  ( كدراسة خميؿ )دراسة تابر ك  ـ( 2010ـ(ك دراسة العنزم )  2011ـ
 (Taber, 2003 ( كدراسة أبك الطير )2008ـ( كايضا دراسة االسمر )  2009  )ـ

اـ ـ( كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخد 2006كدراسة البمبيسي ) 
 .اختبار تشخيص التصكرات الخطأ لتحقيؽ ىدؼ الدراسة

دراسات استخدمت اختبار تشخيص التصكرات الخطأ كمقياس االتجاه نحك العمكـ كىما  -
 ـ(. 2011عمي كصالح ) ك  ـ( 2017دراستي أبك دقة ) 

( فقد استخدمت أداتيف المقابمة الشخصية  Dikimenli, 2010بينما دراسة ديكمينمي )  -
 .اتكالرسكم

 : بالنسبة لعينة الدراسة

أختمفت الدراسات السابقة في عممية اختيار العينة بيف المرحمة االبتدائية كاالعدادية  -
 : كالثانكية كالجامعية كاالف مع تفصيؿ كؿ مرحمة عمى حدل

دراسة  أبك ك  ـ( 2013ـ(  كدراسة األشقر )  2008كدراسة األسمر )  : المرحمة األبتدائية -
 ـ( 2017دقة ) 

(   2016كمف الدراسات التي تناكلت ىذه المرحمة دراسة  عمراف ) : المرحمة األعدادية -
دراسة ك  ـ(  2012ـ( كدراسة الديب )  2015ـ( كدراسة خمة )  2016كدراسة عيسى ) 

ـ( كدراسة أكباس  2013ـ(  كدراسة العفيفي ) 2014كالفراص ), كنعماف, الدىمش
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دراسة ك  ـ( 2009( كدراسة أبك الطير ) Akbas & Gencturk, 2011كجينكترؾ ) 
ـ( كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  2011ـ( كدراسة خميؿ )  2010العنزم ) 

 .في اختيار المرحمة االعدادية كعينة لمدراسة

( كدراسة Taber, 2003دراسة تابر ) ك  ـ( 2014كدراسة قاسـ )  : المرحمة الثانكية -
 .ـ( 2006البمبيسي ) 

 ـ(. 2011عمي كصالح ) ك  ( Dikimenli, 2010دراسة ديكمينمي )  : المرحمة الجامعية -
 : بالنسبة لنتائج الدراسة

أثبتت معظـ الدراسات السابقة إمكانية تعديؿ التصكرات الخطأ ) البديمة ( باستخداـ  -
اسة ـ ( كدر  2016ـ( كدراسة عيسى )  2017استراتيجيات متنكعة كىي دراسة أبك دقة ) 

ـ(  2014كالفراص ), كنعماف, ( كدراسة الدىمشـ 2014ـ( كدراسة خمة ) 2016عمراف )
ـ( كدراسة  2013دراسة األشقر ) ك  ـ( 2013ـ( كدراسة العفيفي )  2014كدراسة قاسـ ) 

ـ( كدراسة  2011ـ( كدراسة خميؿ )  2011ـ( كدراسة عمي كصالح )  2012الديب ) 
ـ(  2008ـ ( كدراسة األسمر )  2009أبك طير )  ـ( كايضا دراسة 2010) العنزم

ـ( كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في امكانية تعديؿ 2006كدراسة البمبيسي )
 .التصكرات الخطأ 

بديمة( لدل الطمبة منيا دراسة ثبتت ككشفت عف كجكد تصكرات خطا )ىناؾ دراسات أ -
 .( Taber, 2003ر ) ( كدراسة تاب Dikmenli, 2010ديكمينمي ) 

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في المحكر الثاني في بناء االطار النظرم حكؿ  -
تطبيقات مف  –استراتيجيات تعديميا  –طرؽ اكتشافيا  –التصكرات الخطأ ) مفيكميا 

ادة منيا كاالستف, القراف كالسنة النبكية عمى كيفية تعديميا ( كاثراء الدراسة بالمراجع المتنكعة
  .في عرض النتائج تفسيرىا
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 المحكر الثالث
 الدراسات التي تناكلت ميارة اتخاذ القرار في العمكـ

 ـ( 2216) سميـدراسة  .1

( في تنمية عادات SWOMىدفت الدراسة إلى تحديد فاعمية استخداـ استراتيجية سكـ )
اإلعدادم. كاتبعت الدراسة  العقؿ كميارات اتخاذ القرار في العمكـ لدل تالميذ الصؼ األكؿ

( طالبان مف الصؼ األكؿ اإلعدادم 85المنيج شبو التجريبي. كتككنت عينة الدراسة مف )
مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كأعدت الدراسة مقياس لعادات العقؿ كاختبار 

متكسطي  لميارات اتخاذ القرار. ككشفت نتائج الدراسة أف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف
( SWOMدرجات تالميذ المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف باستخداـ استراتيجية سكـ )

كالمجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف بالطريقة المعتادة في مقياس عادات العقؿ المنتج كاختبار 
 ميارات اتخاذ القرار لصالح المجمكعة التجريبية في كال األداتيف.

 ـ(2215دراسة صبح ) .2

فاعميتو  كمعرفة تريز,برنامج قائـ عمى بعض مبادئ نظرية  اقتراحإلى  دراسةالىدفت 
. كاتبعت بالعمكـ لطالبات الصؼ التاسع األساسي القرارالتصنيؼ كاتخاذ  مياراتفي تنمية 

( طالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف 08الدراسة المنيج التجريبي. كتككنت عينة الدراسة مف )
القرار. اتخاذ ميارات  التصنيؼ كاختبار مياراتاختبار راسة تجريبية كضابطة. كأعدت الد

المجمكعة التجريبية بيف متكسطي درجات فركؽ ذات داللة إحصائية ككشفت النتائج عف كجكد 
 كميارات اتخاذ القرار التصنيؼ م مياراتالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ك 

 باريف.في كال االختكلصالح المجمكعة التجريبية 
 ـ( 2215) صالحدراسة  .3

فاعمية استراتيجية سكامبر لتعميـ العمـك في تنمية بعض ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 
. كاتبعت الدراسة منيج عادات العقؿ العممية كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية

ف تجريبية كضابطة. ( مكزعيف عمى مجمكعتي78البحث المدمج. كتككنت عينة الدراسة مف )
كأعدت الدراسة مقياس لعادات العقؿ, كاختبار لميارة اتخاذ القرار كاختبار تحصيمي في مادة 
العمكـ. ككشفت النتائج عف كجكد فرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في كٍؿ مف )مقياس 

ة التجريبية في لعادات العقؿ, اختبار اتخاذ القرار اختبار التحصيؿ( كذلؾ لصالح المجمكع
 جميع أدكات القياس.
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 (Gutierez, 2015دراسة ) .4

ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر دمج القضايا االجتماعية العممية لتحسيف ميارات اتخاذ 
القرار لدل طمبة المرحمة اإلعدادية في مادة األحياء. كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي. 

مف المرحمة اإلعدادية بمدارس دكلة الفمبيف. كأعدت ( طالبان 27كتككنت عينة الدراسة مف )
الدراسة اختبار لميارات اتخاذ القرار. ككشفت النتائج عف كجكد أثر كبير لدمج القضايا 

 االجتماعية العممية في تنمية كتحسيف ميارات اتخاذ القرار لدل طمبة عينة الدراسة.

 ـ(2214) دراسة أبك خاطر .5

 عف فعالية مدكنة الكتركنية تكظؼ استراتيجية جيجسك ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ
. في تنمية المفاىيـ الحاسكبية كميارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة

طالبة قسمت إلى ( 00مككنة مف )كطبقت الدراسة عمى عينة . المنيج التجريبيكاتبعت الدراسة 
كميارات  اختبارم المفاىيـ الحاسكبية,اسة الدر أعدت . ك تجريبية ضابطة مجمكعتيف مجمكعة

متكسطي درجات طالبات المجـ  بيفإحصائيان  كجكد فركؽ دالة. ككشفت النتائج عف اتخاذ القرار
 .اتخاذ القرار كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبيةرات كعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميا

 ـ( 2214دراسة البعمي ) .6

فعالية استخداـ نمكذج نيدىاـ البنائي في تنمية ميارات عف ىدفت الدراسة إلى الكشؼ 
في مادة العمكـ لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالمممكة  كالتحصيؿ الدراسياتخاذ القرار 

( طالبان 86. كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي عمى عينة مككنة مف )السعكدية العربية
بمحافظة بيشة بمنطقة عيسر السعكدية, مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كأعدت 
الدراسة اختبار لميارات اتخاذ القرار كاختبار تحصيمي في كحدة القكل كالطاقة. ككشفت نتائج 

في مادة  كالتحصيؿ الدراسيميارات اتخاذ القرار في تنمية دىاـ نمكذج نيالدراسة عف فاعمية 
 . ككذلؾ كجكد عالقة ارتباطية بيف التحصيؿ في مادة العمكـ كميارات اتخاذ القرار.العمكـ

 ـ(2213دراسة برىـك ) .7

 أثر استخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية تقصيىدفت الدراسة إلى 
. كاتبعت عي كاتخاذ القرار بالتكنكلكجيا لدل طمبة الصؼ العاشر األساسيميارات التفكير اإلبدا

( طالبان مف الصؼ العاشر 78مككنة مف )كطبقت الدراسة عمى عينة . المنيج التجريبيالدراسة 
. اختبار لميارات التفكير اإلبداعي كاختبار لميارات اتخاذ القراراألساسي. كأعدت الدراسة 

درجات طمبة المجمكعتيف  جكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطيك النتائج إلى تكصمت ك 
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ميارات اتخاذ القرار كذلؾ  التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي كاختبار
 في كال االختباريف. لصالح طمبة المجمكعة التجريبية

 ـ(2212دراسة رضكاف ) .8

تنمية في  التفكيرقبعات  استراتيجية ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ
. كاتبعت كميارات اتخاذ القرار في مادة العمـك لدل طالبات الصؼ الثامفالمفاىيـ العممية 

( طالبة مف الصؼ الثامف األساسي. 80. كتككنت عينة الدراسة مف )المنيج التجريبيالدراسة 
عدـ . ككشفت النتائج عف القرار خاذميارات ات لممفاىيـ العممية كمقياس اختباركأعدت الدراسة 

بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في  احصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 
التفكير العميا في درجات بعد ميارات  احصائيان ككجكد فرؽ داؿ  ,ككؿالمفاىيـ العممية  اختبار

لصالح المجمكعة ار ككذلؾ كجكد فرؽ في مقياس اتخاذ القر  .التجريبيةلصالح المجمكعة 
 التجريبية.

 ـ( 2211)عمي دراسة  .9

 W &. Jنمكذج جكيس ككيؿ )تنظيـ محتكل منيج العمـك كفؽ ىدفت الدراسة إلى 
فاعميتو في تنمية المفاىيـ العممية كميارة اتخاذ القرار ( كمف ثـ الكشؼ عف لمعالجة المعمكمات

. كاتبعت ئي بالمممكة العربية السعكديةتالميذ الصؼ الخامس االبتدا كالتفكير االستداللي لدل
( طالبان مف الصؼ 87الدراسة المنيج التطكيرم كالمنيج التجريبي. كتككنت عينة الدراسة مف )

الخامس االبتدائي. كأعدت الدراسة اختبار المفاىيـ العممية, كمقياس لميارات اتخاذ القرارػ 
نمكذج )تنظيـ محتكل منيج العمكـ كفؽ كاختبار لمتفكير االستداللي. ككشفت النتائج عف أف 

المفاىيـ العممية كميارة  كٍؿ مف تنمية( كاف فعاالن في لمعالجة المعمكمات W &. Jجكيس ككيؿ 
 .تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي اتخاذ القرار كالتفكير االستداللي لدل

 ـ( 2212دراسة المحتسب كسكيداف ) .12
تكسعة مجاؿ اإلدراؾ, التنظيـ, ) التفكير ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر دمج ميارات

العممية كالقدرة عمى  في محتكل كتب العمكـ في التحصيؿ كتنمية الميارات ت(كحؿ المشكال
 كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي.اتخاذ القرار لدل طالبات المرحمة األساسية العميا في فمسطيف. 

 .ضابطةك تجريبية  ساكم عمى شعبتيفطالبة مكزعات بالت( 72) مف كتككنت عينة الدراسة
, كأعدت الدراسة  اختبار الميارات العممية كمقياس اتخاذ القرار. ك اختبار تحصيؿ في العمـك
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نتائج أف لدمج ميارات التفكير في محتكل كتاب العمكـ أثرنان فاعنالن في كؿ مف الأظيرت ك 
 العممية كالقدرة عمى اتخاذ القرار. التحصيؿ كالميارات

 ـ(. 2212) القياـ دراسة .11
في  كالتعمـ البنائيأثر استراتيجيتي ما كراء المعرفة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 

في مبحث العمـك  كاتخاذ القراراكتساب المفاىيـ العقدية كتنمية ميارتي إصدار األحكاـ 
مى عينة . كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي عالمرحمة الثانكية في األردف اإلسالمية لطالب

( طالبان مكزعيف عمى ثالث مجمكعات. كأعدت الدراسة اختبار لممفاىيـ العقدية, 77مككنة مف )
كمقياس لكٍؿ مف مياراتي إصدار األحكاـ كاتخاذ القرار. ككشفت نتائج الدراسة عف فاعمية 

دار األحكاـ كالتعمـ البنائي في تنمية المفاىيـ العقدية كمياراتي إصاستراتيجيتي ما كراء المعرفة 
 كاتخاذ القرار.

 ـ( 2212دراسة أبك عكاد كآخركف ) .12
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارة اتخاذ القرار 

. كاتبعت الدراسة المنيج العمكـ التربكية التابعة لككالة الغكث كالدافعية لمتعمـ, لدل طالبات كمية
 مف طالبات السنة الثانية في كمية العمكـ التربكية طالبة (80لدراسة )التجريبي. كبمغت عينة ا

. كأعدت تقسيميف بالتساكم إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطةكتـ الجامعية تخصص معمـ صؼ 
 نتائج عف كجكد فركؽ ذات داللةالكشفت ك  .اتخاذ القرار, كالدافعية لمتعمـ مقياسيالدراسة 

ي مجمكعتي الدراسة في ست مف ميارات اتخاذ القرار, كخمسة إحصائية بيف نتائج الطالبات ف
 مف مجاالت الدافعية لمتعمـ.

 ـ( 2212دراسة الشاعر ) .13
فاعمية كحدة في العمكـ مبنية كفؽ خطكات برنامج ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 

المنيج  . كاتبعت الدراسةاتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ككرت في تنمية القدرة عمى
شبو التجريبي. كطبقت الدراسة عمى عينة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية بإحدل مدارس محافظة 
المنكفية. كأعدت الدراسة اختبار لميارات اتخاذ القرار. ككشفت النتائج عف كجكد فرؽ بيف 
 متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات اتخاذ القرار كذلؾ لصالح

 المجمكعة التجريبية.
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 ـ( 2212دراسة إبراىيـ ) .14

 فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمكـ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 

المعرفي كالكعي الصحي كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ الصؼ الخامس  في تنمية التحصيؿ
دراسة عمى عينة مف تالميذ المرحمة . كاتبعت الدراسة المنيج التجريبي. كطبقت الاالبتدائي

اإلعدادية بإحدل مدارس مركز طيطا بمحافظة سكىاج. كأعدت الدراسة مقياس لميارات اتخاذ 
. ككشفت النتائج عف كجكد فاعمية  القرار, كمقياس الكعي الصحي, كاختبار تحصيمي في العمـك

الصحي كميارات اتخاذ  المعرفي كالكعي قبعات التفكير الست في تنمية التحصيؿالستخداـ 
 .القرار لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي

  :  التعميؽ عمى دراسات المحكر الثالث
 : بالنسبة لىداؼ الدراسة

تناكلت الدراسات السابقة ميارات اتخاذ القرار كمتغير تابع يتأثر بالعديد مف العكامؿ  -
ـ( كدراسة برىـك  2015 كاستراتيجية تدريس أك دمج ميارات التفكير كدراسة صبح )

كدراسة القياـ , ـ( 2010ـ( كدراسة المحتسب ) 2012ـ( كدراسة رضكاف )  2013)
كدراسة , ـ( 2010ـ( كايضا دراسة أبك عكاد كآخركف ) 2014ـ( كدراسة البعمي )  2015)

ـ( كدراسة صالح  2011ـ( كدراسة عمي ) 2010كدراسة ابراىيـ ) , ـ(2016سميـ ) 
ت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ استراتيجية لتنمية ـ( كاتفق2015)

 .ميارات اتخاذ القرار 

كقد ىدفت دراسات سابقة الى تنمية اتخاذ القرار مف خالؿ برامج الكتركنية  كدراسة أبك  -
 .ـ( 2010ـ( كدراسة الشاعر )  2014خاطر ) 

ف ميارات اتخاذ القرار باستخداـ ( ىدفت الى تحسي Gutierez, 2015كدراسة جكيترز )  -
 .دمج القضايا االجتماعية

  : بالنسبة لمنيج الدراسة

ـ( كدراسة أبك عكاد  2010اتبعت معظـ الدراسات المنيج التجريبي منيا دراسة ابراىيـ )  -
ـ( كدراسة  2012ـ( كدراسة رضكاف )  2010ـ( كالمحتسب كسكيداف )  2010كأخركف ) 
 .ـ( 2015ـ( كدراسة صبح )  2014ة أبك خاطر ) ـ( كدراس 2013برىكـ ) 
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 2011ـ( منيج البحث المدمج بينما دراسة عمي )  2015في حيف اتبعت دراسة صالح )  -
 .ـ( فاتبعت المنيج التطكيرم كالتجريبي

ـ( كدراسة سميـ  2010كبعض الدراسات اتبعت المنيج شبو التجريبي كدراسة الشاعر )  -
ـ( كدراسة جكيترز 2010ـ( كدراسة القياـ ) 2014ـ( كدراسة البعمي ) 2016)
(Gutierez, 2015 ). 

 : بالنسبة لعينة الدراسة

, ـ( 2014مف الدراسات التي شممت عمى ىذه المرحمة دراسة البعمي )  : المرحمة األبتدائية -
 .ـ( 2011كدراسة عمي ) , ـ( 2010كدراسة ابراىيـ ) 

كدراسة , ـ( 2012كدراسة رضكاف ) , ـ( 2015كدراسة صبح ) : المرحمة األعدادية -
كدراسة سميـ , ـ( 2010كدراسة المحتسب كسكيداف ) , ( Gutieres ,2015جكيترز ) 

 .ـ( 2015كدراسة صالح ) , ـ( 2010كدراسة الشاعر ) , (ـ2016)

ىناؾ بعض الدراسات شممت عينة الدراسة عمى المرحمة الثانكية منيا : المرحمة الثانكية -
 .ـ( 2010كدراسة القياـ ) , ـ( 2013كدراسة برىكـ ) , ـ( 2014ر ) دراسة أبك خاط

ـ( حيث اختيرت عينة الدراسة مف  2010دراسة أبك عكاد كاخركف ) : المرحمة الجامعية -
 .طالبات السنة الثانية في كمية العمـك التربكية الجامعية تخصص معمـ صؼ

 : بالنسبة لدكات الدراسة

تخدمة بيف االختبارات كالمقاييس حيث استخدمت بعض تنكعت أدكات الدراسة المس -
كدراسة أبك خاطر , ـ( 2015الدراسات اختبار ميارات اتخاذ القرار  كدراسة صبح ) 

كدراسة , ( Gutieres, 2015كدراسة جكيترز ) , ـ( 2013كدراسة برىكـ ) , ـ(2014)
كدراسة , ـ( 2016 , كايضا باالضافة الى تمؾ الدراسات دراسة سميـ )ـ(2014البعمي )
 .ـ( 2015كدراسة صالح ) , ـ( 2010الشاعر) 

, ـ( 2012كىناؾ دراسات استخدمت مقياس لميارات اتخاذ القرار منيا دراسة رضكاف )  -
كدراسة أبك عكاد , ـ( 2010كدراسة القياـ ) , ـ( 2010كدراسة المحتسب كسكيداف ) 

 .ـ( 2011را دراسة عمي ) ـ( كأخي 2010كدراسة ابراىيـ ) , ـ(  2010كاخركف ) 
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 : بالنسبة لنتائج الدراسة

  : تختمؼ نتائج الدراسة تبعا لميدؼ مف الدراسة فنجد

معظـ الدراسات اثبتت فاعمية استراتيجيات كنماذج التدريس المقترحة عمى تنمية ميارات  -
 2010ـ( كدراسة ابراىيـ )  2011كدراسة عمي ) , ـ( 2015اتخاذ القرار كدراسة صالح ) 

كذلؾ دراسة البعمي التي , ـ( 2010ـ( كأبك عكاد كاخركف )  2016ـ( كدراسة سميـ ) 
 2010كدراسة القياـ ) , أثبتت فاعمية نمكذج نيدىاـ البنائي في تنمية ميارة اتخاذ القرار

 .ـ( 2013كدراسة برىـك ) , ـ( 2012كدراسة رضكاف ) , ـ(

ككرت في تنمية ميارات اتخاذ القرار كدراسة ىناؾ بعض الدراسات أثبتت فاعمية برنامج ال -
ـ( التي أثبتت فاعمية البرامج االلكتركنية  2014كدراسة أبك خاطر ) , ـ( 2010الشاعر )

ـ( التي أثبتت  2010ككذلؾ دراسة المحتسب كسكيداف ) , في تنمية ميارات اتخاذ القرار
لقرار, كايضا اثبتت دراسة فاعمية الدمج بيف ميارات التفكير في تنمية ميارات اتخاذ ا

( عف كجكد أثر كبير لدمج القضايا االجتماعية في تحسيف  Gutieres, 2015جكيترز ) 
 .ميارات اتخاذ القرار

كتختمؼ الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في استخداـ استراتيجية  خرائط التفكير   -
 .االلكتركني لتنمية ميارات اتخاذ القرار

, معمكمات حكؿ ميارات اتخاذ القرارحالية مف المحكر الثالث في جمع الاستفادت الدراسة ال -
  .ككذلؾ في عرض النتائج كتفسيرىا, كاعداد اختبار ميارات اتخاذ القرار
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 عمى الدراسات السابقة: تعميؽ عاـ
 –ثالث محاكر رئيسية ىي )خرائط التفكير اإللكتركنية استعرضت الباحثة الدراسات السابقة في 

 ميارة اتخاذ القرار في العمكـ( كفيما يمي تعميؽ عمى الدراسات السابقة –كرات البديمة التص
 مف ناحية اليدؼ مف الدراسة:

 حيث:, ةاختمفت الدراسات التي استعرضتيا الباحث

تختمؼ الدراسة الحالية مع دراسات المحكر األكؿ مف حيث اليدؼ حيث تيدؼ إلى  -
.تكظيؼ خرائط التفكير اإللكتركني   في تدريس مادة العمـك

تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسات المحكر الثاني مف حيث استيداؼ تعديؿ التصكرات  -
 البديمة في مادة العمكـ.

تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسات المحكر الثالث مف حيث استيداؼ تنمية ميارة اتخاذ  -
 القرار لدل الطمبة في مادة العمكـ.

 ـ:مف ناحية المنيج المستخد

لمكشؼ  أك الكصفي إما اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي أك شبو التجريبي -
خرائط التفكير اإللكتركنية أك خرائط التفكير في تنمية متغيرات متعددة, أك عف أثر تكظيؼ 

تكظيؼ استراتيجيات كمداخؿ متعددة في تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارات اتخاذ 
فؽ الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في المنيج المستخدـ, حيث اتبعت المنيج كتتالقرار. 

 التجريبي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة.
 مف ناحية المرحمة الدراسية:

 : عينة الدراسةتباينت الدراسات السابقة مف حيث 

تنكعت الدراسات السابقة في المرحمة العمرية المستيدفة, حيث استيدفت العديد مف  -
الثانكية( ككذلؾ استيدفت  –اإلعدادية  –ت المراحؿ التعميمية العامة )االبتدائية الدراسا

 بعضيا المرحمة الجامعية. كتستيدؼ الدراسة الحالية المرحمة اإلعدادية كعينة لمدراسة  

 مف ناحية النتائج:

ك الخرائط اإللكتركنية أكشفت كافة الدراسات السابقة عف كجكد أثر أك فاعمية الستخداـ  -
خرائط التفكير في تنمية المتغيرات التابعة المتعددة, ككذلؾ فاعمية استخداـ استراتيجيات 
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 تدريس كمداخؿ كبرامج تعميمية في تنمية التصكرات البديمة كاتخاذ القرار لدل الطمبة.
 لباحثة ىذه النتائج في تفسير نتائج الدراسة الحالية.كستكظؼ ا

 بقة:أكجو الستفادة مف الدراسات السا

 حققت الباحثة استفادة مف استعراضيا لمدراسات السابقة تمثمت في:

 إعداد اإلطار النظرم لمدراسة الحالية. -

 اختيار التصميـ التجريبي المناسب لتحقيؽ ىدؼ الدراسة. -

 اختيار عينة الدراسة. -

 (.اختبار ميارة اتخاذ القرار –اختبار التصكرات الخطأ إعداد أدكات الدراسة ) -

 .عمى بعض االجراءات المتبعة في تنفيذ استراتيجية خرائط التفكير االلكتركنيالتعرؼ  -

تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات, كاستخالص  -
 النتائج.

 االستفادة منيا في مناقشة كتفسير نتائج الدراسة. -

 .التعرؼ عمى مجمكعة مف المراجع التي تفيد الدراسة الحالية -

 تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في األمكر التالية:

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني لتعديؿ التصكرات  -
اتخاذ القرار في مادة العمكـ كحسب عمـ الباحثة التكجد دراسة تناكلت  ميارةالخطأ كتنمية 

اتخاذ القرار في مادة  ديؿ التصكرات الخطأ كتنمية ميارةتعخرائط التفكير االلكتركني في 
 .العمكـ

تناكلت الباحثة كحدة ) التكاثر في النباتات ( لمصؼ السابع كىي الكحدة الثانية في مادة  -
 .العمـك في الفصؿ الدراسي الثاني

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الرابع 
 جػػػػػػػراءات الػػدراسػػػػػػػػةإ
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 الفصؿ الرابع
 جراءات الدراسةإ

تناكؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة لإلجابة عف أسئمة الدراسة 
كاختبار فركضيا, ثـ الحديث عف منيج البحث المتبع في الدراسة, ككصؼ لمجتمع كعينة 

داخمي الدراسة كأسمكب اختيارىا, كبياف بناء أدكات الدراسة, كاستخراج صدقيا كثباتيا, كاتساقيا ال
جراءىا,  كالتصميـ التجريبي, كضبط المتغيرات, كما يحتكم الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة كا 

 كالمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات.

 منيج الدارسة:
 استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج بنكعيو:  

  : المنيج النكعي

يج الذم ييتـ بتحديد الكضع القائـ لمظاىرة ( بأنو المن827ص ,ـ2009عرفو عطية ) 
تحت البحث دكف تدخؿ مف الباحث ككصفيا بطريقة تعتمد عمى تحميؿ بنيتيا الظاىرة كبياف 
العالقات بيف عناصرىا كمككناتيا. قامت الباحثة باستخداـ ىذا المنيج لمحصكؿ عمى أىـ 

عممات مبحث العمـك لمصؼ التصكرات الخطأ لدل الطالبات كتـ االجتماع مع مجمكعة مف م
 السابع حيث قامت الباحثة بتحكيؿ مالحظات المعممات حكؿ مفاىيـ العمـك الى مفاىيـ محددة. 

 المنيج التجريبي: 

( بأنو "المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حالة مع إدخاؿ 82ـ, ص2002)عرفو األغا كاألستاذ
كقد استخدمت الباحثة المنيج  تغييرات في أحد العكامؿ كمف ثـ رصد نتائج ىذا التغيير"

 تعديؿ في االلكتركني التفكير خرائط استراتيجية تكظيؼ التجريبين بيدؼ التعرؼ إلى اثر
بغزة,  السابع الصؼ طالبات لدل العمـك مادة في القرار اتخاذ ميارة تنميةك  الخطأ التصكرات

كير االلكتركني, كتدريس حيث تـ تدريس المجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجية خرائط التف
اختبار ك  كما ُطبؽ اختبار تعديؿ التصكرات الخطأ, المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية

 ميارات اتخاذ القرار قبميان كبعديان عمى مجمكعتي الدراسة.
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 :عينة الدراسة
تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية, حيث تـ اختيار مدرسة بدر االساسية "أ" 

مبنات بطريقة قصدية  ككف الباحثة تعمؿ في ىذه المدرسة, كتـ تعييف المجمكعتيف الضابطة ل
ككذلؾ تـ تحديد المجمكعة التجريبية بطريقة  كالتجريبية بطريقة عشكائية عف طريؽ القرعة

 .عشكائية 

 متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقؿ: كىك استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني 

 ت التابعة:المتغيرا 

 تعديؿ التصكرات الخطأ. .أ

 ميارة اتخاذ القرار. .ب

 أدكات كمكاد الدراسة: 
 التفكير خرائط استراتيجية تكظيؼ اثرلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتي تتمثؿ في معرفة 

 طالبات لدل العمكـ مادة في القرار اتخاذ ميارة تنميةك  الخطأ التصكرات تعديؿ في االلكتركني
 قامت الباحثة بإعداد مكاد كأدكات الدراسة, التي تمثمت فيما يمي: ,بغزة السابع الصؼ

 اختبار تعديؿ التصكرات الخطأ. .8

 اختبار ميارات اتخاذ القرار. .2

 تعديؿ التصكرات الخطأ:اختبار : أكلن 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار لتعديؿ التصكرات الخطا كذلؾ مف خالؿ 
 .( سؤاؿ20لكتركني, كقد تككف االختبار مف )استراتيجية خرائط التفكير اال

 لقد اتبعت الباحثة الخطكات التالية إلعداد االختبار:ك 

 تحديد اليدؼ العاـ مف االختبار, كىك: .8

 في الخطأ التصكرات تعديؿ في االلكتركني التفكير خرائط استراتيجية تكظيؼ اثرقياس  . أ
 بغزة. السابع الصؼ طالبات لدل العمكـ مادة
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 : لتصكرات الخطأتحديد ا .2

لتحديد التصكرات الخطأ المتضمنة في كحدة التكاثر في النباتات مف كتاب العمـك 
لمصؼ السابع األساسي كذلؾ مف خالؿ االجتماع مع معممات مبحث العمكـ, كقد تـ الخركج 
بقائمة نيائية مف المفاىيـ الخطأ المتضمنة في الكحدة الثانية مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع 

 (.80ممحؽ رقـ )ألساسي كما تـ تكضيحيا في ا

 إعداد جدكؿ المكاصفات لالختبار: .2

إعداد استمارة تحتكم عمى األىداؼ التعميمية مصاغة بصكرة إجرائية لكؿ درس مف  . أ
 دركس الكحدة ػ

 تصميـ جدكؿ مكاصفات االختبار: . ب

مكضكع, ككؿ  قامت الباحثة بتحديد عدد أسئمة االختبار كتكزيعيا بحسب الكزف النسبي لكؿ
 يكضح ذلؾ (8.8كالجدكؿ رقـ ) مستكل مف مستكيات األىداؼ السمككية

 مكاصفات تعديؿ التصكرات الخطأ يكضح األكزاف النسبية لمكاضيع الكحدة(: 4.1) جدكؿ

 الدركس
 فئات األىداؼ

 المجمكع تحميؿ فيـ تذكر المكضكع
الكزاف النسبية 

 لمدرس

 الدرس األكؿ
 التكاثر الجنسي

 حصص7
7 6 6 19 58% 

 الدرس الثاني
 التكاثر الالجنسي

 حصص5
6 2 3 11 41.6% 

  30 9 8 13 المجمكع

 %100  %30 %27 %43 الكزاف النسبية

 تقدير درجات االختبار: . ت

بما أف أسئمة االختبار مف أسئمة االختيار مف متعدد, حيث تككف اإلجابة إما صحيحة أك 
في حالة االختيار الصحيح, كصفر في حالة  خاطئة, فقد خصصت الباحثة درجة كاحدة

 االختيار الخاطئ.
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 التطبيؽ االستطالعي لالختبار: .8

مف طالبات ( طالبة 80قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة مف )
 كىدفت الباحثة مف ذلؾ ما يمي: الصؼ الثامف األساس مف مدرسة بدر االساسية "أ" لمبنات

 دؽ االتساؽ الداخمي.حساب معامؿ ص 

 .تحديد الزمف الالـز لالختبار 

 .حساب معامالت الصعكبة ألسئمة االختبار 

 .حساب معامالت التمييز ألسئمة االختبار 

 .حساب معامؿ ثبات االختبار 

 صدؽ الختبار: : أكلن 

يقصد بالصدؽ, أف يقيس االختبار لما صمـ لقياسو, فيك يعني درجة تحقيؽ األىداؼ التربكية 
التي صمـ مف اجميا, كانو كمما تعددت مؤشرات الصدؽ كمما كاف ذلؾ داالن عمى زيادة الثقة في 

 كقد اتبعت الباحثة عددان مف الطرؽ إليجاد صدؽ االختبار:, األداة

 صدؽ المحكميف: .1

لمتأكد مف صدؽ االختبار مف خالؿ صدؽ المحكميف, قامت الباحثة بتكجيو كتاب 
االختبار, كمف ثـ عرض الصكرة األكلية لالختبار عمى مجمكعة  الستئذاف المحكميف بتحكيـ

األساتذة المختصيف مف ىيئة التدريس بقسـ المناىج كطرؽ تدريس في جامعات غزة, كما تـ 
  :كذلؾ بيدؼ التأكد مما يمي, (8)ممحؽ رقـ , عرضو عمى عدد مف مشرفي كمعممي مادة العمكـ

 جمو.مدل تحقيؽ كؿ فقرة لميدؼ المكضكع مف أ 

 .مدل صحة الصياغة المغكية لفقرات االختبار 

 .مدل مالئمة الصياغة لمستكل الطمبة 

كفي ضكء المالحظات التي أبداىا المحكمكف, قامت الباحثة بتعديؿ بعض الفقرات, كما 
 قامت الباحثة بإعادة تشكيؿ االختبار كتكزيع األسئمة بشكؿ أفضؿ.
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 صدؽ التساؽ الداخمي: .2

ؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية جرل التحقؽ مف صد
كتـ  بدر االساسية "أ" لمبنات( طالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة مف مدرسة 80)مككنة مف

حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار, كالدرجة الكمية لالختبار 
( يكضح 8.2(, كالجدكؿ رقـ  )SPSS)اإلحصائيتخداـ البرنامج الذم تنتمي إليو, كذلؾ باس

 ذلؾ:
 معامالت الرتباط بيف كؿ سؤاؿ مف أسئمة الختبار كالدرجة الكمية لالختبار: (4.2جدكؿ )

 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسكف

 الدللة
 الحصائية

 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسكف

 الدللة
 الحصائية

1 .320* .020 16 .341* .026 
2 .532** .002 17 .451** .001 
3 .423** .004 18 .437** .008 
4 .341* .030 19 .344* .046 
5 .429** .009 20 .365* .042 
6 .351* .040 21 .364* .035 
7 .362* .031 22 .381* .030 
8 .542** .000 23 .364* .026 
9 .370* .024 24 .389* .031 
10 .380* .029 25 .625** .000 
11 .471** .004 26 .542** .000 
12 .542** .001 27 .368* .040 
13 .420** .004 28 .531** .000 
14 .410** .003 29 .390* .036 
15 .361* .025 30 .375* .041 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )39ر الجدكلية عند درجة حرية)
 0.304( =  0.05( كعند مستكل داللة )39ر الجدكلية عند درجة حرية)

 (0.01دالة عند مستكل داللة أقؿ مف **    , 0.05دالة عند مستكل داللة أقؿ مف  *) 
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يتضح مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار 
رات االختبار متسقة (, كىذا يعني أف فق0.05عف مستكل داللة ) إحصائياكاالختبار ككؿ دالة 

 كبيذا تطمئف الباحثة التساؽ فقرات االختبار.مع درجة االختبار ككؿ 

 
 : تحديد الزمف الالـز لالختبار:ثانيان 

تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ رصد زمف إجابة أكؿ خمس طالبات ينتييف مف حؿ 
سط الزمف الالـز االختبار, كزمف آخر خمس طالبات ينتييف مف حؿ االختبار, ثـ حساب متك 

( دقيقة, بما فييا الزمف الذم 80لإلجابة عف االختبار, فكاف متكسط زمف تطبيؽ االختبار )
 تستغرقو في قراءة تعميمات االختبار, كيتضح ذلؾ في المعادلة التالية:

 زمف إجابة أكؿ خمس طالبات    زمف إجابة آخر خمس طالبات زمف االختبار=
  

 

(   ) (   )زمف االختبار=   

  
 دقيقة 80  =  

 ثالثان: حساب معامالت الصعكبة ألسئمة الختبار:

 كلحساب معامالت الصعكبة ألسئمة االختبار مف متعدد استخدمت الباحثة المعادلة التالية:

معامؿ الصعكبة = 
عدد التالميذ الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة خاطئة

ددع التالميذ الذيف أجابكا عمى السؤاؿ
 

كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار, 
 ( يكضح معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.8.2) كالجدكؿ رقـ
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 معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات الختبار: (4.3) جدكؿ

 رقـ
 الفقرة

 معامالت
 الصعكبة

 رقـ
 الفقرة

 معامالت
 الصعكبة

 رقـ
 الفقرة

 معامالت
 الصعكبة

1 0.46 88 0.14 28 0.61 

2 0.78 82 0.23 22 0.53 

3 0.25 82 0.35 22 0.45 

4 0.64 88 0.42 28 0.37 

0 0.12 80 0.34 20 0.85 

6 0.42 86 0.41 26 0.39 

7 0.36 87 0.52 27 0.28 

8 0.43 88 0.20 28 0.37 

9 0.55 89 0.41 29 0.45 
10 0.61 20 0.46 20 0.26 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت الصعكبة لفقرات االختبار قد تراكحت بيف 
كعميو فإف جميع قيـ معامالت الصعكبة لمفقرات تعتبر  ( 0.422كبمتكسط )  (0.23-0.78)

- 0.80كذلؾ بحسب معامالت الصعكبة كالسيكلة مقبكلة إذا كاف المدل ليا تتراكح بيف ) مقبكلة

 ترفض إذا كانت خارج ىذا المدل.( ك 0.20

( أف اليدؼ مف حساب درجة الصعكبة لفقرات 870ـ, ص2008كترل أبك دقة )
  .0.8كتزيد درجة صعكبتيا عف  0.2االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف 

 :: حساب معامالت التمييز ألسئمة الختباررابعان 

 ترتيبان تنازليان. ترتيب درجات الطالبات في االختبار -8

%( مف عدد الطالبات, أم 27تحديد الفئة العميا كالدنيا مف الدرجات بحيث تمثؿ كؿ فئة ) -2
27 × %40=11. 

معامؿ التمييز = 
مجمكع درجات الفئة العميا   مجمكع درجات الفئة الدنيا

درجة الفقرة عدد إحدل المجمكعتيف
 

ب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة كمف خالؿ تطبيؽ المعادلة السابقة تـ حسا
 يكضح ذلؾ.( 8.8) كالجدكؿ رقـ, االختبار
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 معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار: (4.4)  جدكؿ

 رقـ
 الفقرة

 معامؿ التمييز
 رقـ
 الفقرة

 معامؿ التمييز
 رقـ
 الفقرة

 معامؿ
 التمييز 

1 0.5 11 0.3 21 0.3 
2 0.4 12 0.7 22 0.6 
3 0.7 13 0.8 23 0.7 
4 0.4 14 0.4 24 0.3 
5 0.1 15 0.3 25 0.2 
6 0.7 16 0.7 26 0.5 
7 0.5 17 0.6 27 0.8 
8 0.8 18 0.2 28 0.6 
9 0.4 19 0.5 29 0.3 
10 0.6 20 0.6 30 0.7 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراكحت بيف 
كعميو فإف جميع قيـ معامالت التمييز لمفقرات تعتبر مقبكلة  (0.506بمتكسط ) (0.9 -0.3)

كذلؾ بحسب ما يشير إليو المختصكف في القياس كالتقكيـ بأف الفقرة مميزة إذا كانت نسبة األفراد 
الذيف أجابكا إجابة صحيحة عمييا مف الفئة العميا أعمى مف نسبة األفراد الذيف أجابكا إجابة 

(  0.3كأفضؿ الفقرات تمييزان ىي الفقرات التي ليا مؤشر تمييز مرتفع ) صحيحة مف الفئة الدنيا,
 فأكثر.
 : حساب معامؿ ثبات الختبار:خامسان 

 طريقة التجزئة النصفية: .1

جرل التحقؽ مف ثبات االختبار عف طريؽ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف األسئمة 
ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف ذات األرقاـ الفردية كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية, 

تـ  ( كبعد أف9010.النصؼ األكؿ كالنصؼ الثاني مف االختبار, فكجدت الباحثة أنو يساكم )
( كىذا يؤكد 9540.كجدت الباحثة أنيا تساكم ) سبيرماف براكفتصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة 

ئناف إلى النتائج التي نحصؿ عمى أف االختبار يتصؼ بدرجة عالية مف الثبات, يمكف االطم
 عمييا بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة الفعمية.
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  طريقة التجزئة النصفية لختبار تعديؿ التصكرات الخطأ (:4.5جدكؿ )

 ثبات التجزئة النصفية الميارة

 0.906 تذكر

 0.908 فيـ

 0.902 ميارات عميا )تحميؿ(

 0.908 الدرجة الكمية

 

 كركنباخ:طريقة معامؿ ألفا  .2

قامت الباحثة بقياس معامؿ الثبات باستخداـ طريقة معامؿ ألفا كركنباخ, ككانت نسبة 
(, كىي نسبة عالية تدؿ عمى القبكؿ كىذا يؤكد عمى أف االختبار يتمتع 9210.معامؿ ألفا )

 بدرجة عالية مف الثبات.

 :  تحميؿ المحتكل:ثانيا

رة اتخاذ القرار كتعديؿ التصكرات الخطأ لما كاف اليدؼ األساسي لمدراسة " تنمية ميا
لدل طالبات الصؼ السابع األساسي ", قامت الباحثة بتحميؿ محتكل كحدة "التكاثر في 
 .النباتات" مف كتاب العمكـ  لمصؼ السابع األساسي لتحديد ميارات اتخاذ القرار المتضمنة فييا

 : لتاليةكقد قامت الباحثة بعممية تحميؿ المحتكل كفقان لمخطكات ا

ىدفت عممية التحميؿ إلى تحديد قائمة التصكرات الخطأ المتضمنة في  مف التحميؿ: اليدؼ .8
 الكحدة.

عينة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الكحدة السادسة مف كتاب العمـك لمصؼ  عينة التحميؿ: .2
 .السابع األساسي

 .كحدة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الفقرة التحميؿ:كحدة  .2

 في الكحدة. ميارة اتخاذ القرار المتضمنةفئة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي  يؿ:التحم فئات .8

 : مكضكعية عممية التحميؿ .0
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عمى مجمكعة مف المحكميف إلبداء قامت الباحثة بعرض أداة التحميؿ  صدؽ التحميؿ: .أ
حكؿ التصكرات الخطأ التي تـ التكصؿ إلييا بعد تحميؿ المحتكل كتـ  رأييـ كمالحظاتيـ

 إلىكحذؼ بعض التصكرات حسب آراء كمقترحات السادة المحكميف كالكصكؿ إضافة 
 (.0الميارات الفرعية كنسبة كؿ ميارة كالذم يبينو ممحؽ )قائمة 

تعتبر طريقة إعادة التحميؿ مف أكثر الطرؽ المناسبة لتقدير ثبات  ثبات التحميؿ: .ب
 التحميؿ, كيأخذ إعادة تحميؿ المحتكل أحد الشكميف:

 لباحثة بالتحميؿ مرتيف, بحيث يفصؿ بينيما فترة زمنية.أف تقـك ا .8

أف يقكـ بالتحميؿ باحثاف, حيث يتفقاف مف البداية عمى معايير التحميؿ كأسسو ثـ يقكـ كؿ  .2
 منيما بتحميؿ المحتكل بشكؿ منفرد.

ؿ بطريقتيف ىما الثبات عبر قامت الباحثة بحساب ثبات أداة التحمي كلحساب معامؿ الثبات
 :(8.6)الجدكؿ كحساب الثبات عبر األفراد في  ,الزمف

 (: حساب معامؿ ثبات أداة التحميؿ بطريقتي التحميؿ عبر الزمف كالتحميؿ عبر األفراد4.6جدكؿ )

 تحميؿ
المحتك 
 ل

 التحميؿ عبر األشخاص التحميؿ عبر الزمف

التحميؿ 
 األكؿ

التحميؿ 
 الثاني

نقاط 
 االتفاؽ

نقاط 
 االختالؼ

المحمؿ 
 احثة(األكؿ)الب

المحمؿ 
 الثاني

نقاط 
 االتفاؽ

 نقاط
 االختالؼ

20 20 20 0 20 22 22 2 

الخاصة بتحميؿ المحتكل, كالتي يعبر Holsti كقد تـ حساب ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة 
 عنيا بالصيغة التالية:

  ؽمعامؿ الثبات = 
𝟏ف   ف

 

 حيث أف:
 : نقاط التحميؿ الثاني.2ف      اط التحميؿ األكؿ.: نق1ف   ؽ: النقاط التي تـ االتفاؽ عمييا.

(, أما 0.92( أف الثبات في حالة التحميؿ عبر الزمف بمغ)8.6كيتضح مف الجدكؿ رقـ )
(, كىما قيمتاف لمثبات تدعكاف الطمئناف الباحثة عمى ثبات 0.97التحميؿ عبر األفراد بمغ )

 التحميؿ.
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 ميارات اتخاذ القرار:اختبار ثالثا: 

حقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار ميارات اتخاذ القرار كذلؾ مف خالؿ استراتيجية لت
 .( سؤاؿ20خرائط التفكير االلكتركني, كقد تككف االختبار مف )

 لقد اتبعت الباحثة الخطكات التالية إلعداد االختبار:ك 

 تحديد اليدؼ العاـ مف االختبار, كىك: .8

 في القرار اتخاذ ميارة تنمية في االلكتركني التفكير خرائط إستراتيجية تكظيؼ اثرقياس  . أ
 بغزة. السابع الصؼ طالبات لدل العمكـ مادة

 : تحديد ميارات اتخاذ القرار .2

لتحديد ميارات اتخاذ القرار المتضمنة في الكحدة التكاثر في النباتات مف كتاب العمـك 
كقد تـ الخركج بقائمة  ,لمصؼ السابع األساسي استخدمت الباحثة أداة تحميؿ المحتكل

نيائية مف ميارات اتخاذ القرار المتضمنة في الكحدة الثانية مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع 
 األساسي.

 إعداد جدكؿ المكاصفات لالختبار: .2

إعداد استمارة تحتكم عمى األىداؼ التعميمية مصاغة بصكرة إجرائية لكؿ درس مف دركس 
 الكحدة ػ

 تبار:تصميـ جدكؿ مكاصفات االخ .8

قامت الباحثة بتحديد عدد أسئمة االختبار كتكزيعيا بحسب الكزف النسبي لكؿ مكضكع, ككؿ 
 ( يكضح ذلؾ8.6كالجدكؿ رقـ ) مستكل مف مستكيات األىداؼ السمككية
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 ميارات اتخاذ القرار جدكؿ مكاصفات اختبار: (4.7جدكؿ )

الكزف  المكاضيع
 النسبي

 المستكيات

قؼ فيـ المك  المجمكع
 المشكؿ

تحديد 
 اليدؼ

 دراسة الحمكؿ

 المطركحة

اختيار البديؿ 
 الفضؿ

ترتيب 
 الحمكؿ

 الدرس األكؿ

 التكاثر الجنسي في النباتات

 حصص 7

58% 2 2 3 3 

 

1 11 

 الدرس الثاني

التكاثر الالجنسي في 
 النباتات

 حصص 5

42% 1 1 2 3 2 9 

 20 3 6 5 3 3 %100 المجمكع

 %100 %15 %30 %25 %15 %15  الكزف النسبي

 تقدير درجات االختبار: .0

تككف اإلجابة إما صحيحة أك  بما أف أسئمة االختبار مف أسئمة االختيار مف متعدد, حيث
يح, كصفر في حالة , فقد خصصت الباحثة درجة كاحدة في حالة االختيار الصحطأخ

 .طأاالختيار الخ

 التطبيؽ االستطالعي لالختبار: .6

مف ( طالبة 80ؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة مف )قامت الباحثة بتطبي
 كىدفت الباحثة مف ذلؾ ما يمي: طالبات الصؼ الثامف األساسي مف مدرسة بدر األساسية "أ"

 .حساب معامؿ صدؽ االتساؽ الداخمي 

 .تحديد الزمف الالـز لالختبار 

 .حساب معامالت الصعكبة ألسئمة االختبار 
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 سئمة االختبار.حساب معامالت التمييز أل 

 .حساب معامؿ ثبات االختبار 

 صدؽ الختبار: .1

يقصد بالصدؽ, أف يقيس االختبار لما صمـ لقياسو, فيك يعني درجة تحقيؽ األىداؼ 
التربكية التي صمـ مف اجميا, كانو كمما تعددت مؤشرات الصدؽ كمما كاف ذلؾ داالن عمى 

 مف الطرؽ إليجاد صدؽ االختبار: كقد اتبعت الباحثة عددان , زيادة الثقة في األداة

 صدؽ المحكميف: .2

لمتأكد مف صدؽ االختبار مف خالؿ صدؽ المحكميف, قامت الباحثة بتكجيو كتاب 
الستئذاف المحكميف بتحكيـ االختبار, كمف ثـ عرض الصكرة األكلية لالختبار عمى 

كما تـ  ,مجمكعة األساتذة المختصيف مف ىيئة التدريس بقسـ المناىج كطرؽ التدريس
كذلؾ بيدؼ التأكد مما , (8)ممحؽ رقـ , عرضو عمى عدد مف مشرفي كمعممي مادة العمكـ

  :يمي

 .مدل تحقيؽ كؿ فقرة لميدؼ المكضكع مف أجمو 

 .مدل صحة الصياغة المغكية لفقرات االختبار 

 .مدل مالئمة الصياغة لمستكل الطمبة 

حثة بتعديؿ بعض الفقرات كحذؼ كفي ضكء المالحظات التي أبداىا المحكمكف, قامت البا
 كما قامت الباحثة بإعادة تشكيؿ االختبار كتكزيع األسئمة بشكؿ أفضؿ., بعضيا

 صدؽ التساؽ الداخمي: .3

جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية 
كتـ  ر األساسية "أ"بد( طالبة مف خارج أفراد عينة الدراسة مف مدرسة 80)مككنة مف

حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار, كالدرجة الكمية 
(, كالجدكؿ رقـ  SPSS)اإلحصائيلالختبار الذم تنتمي إليو, كذلؾ باستخداـ البرنامج 

 ( يكضح ذلؾ:8.8)
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 جة الكمية لالختبارمعامالت الرتباط بيف كؿ سؤاؿ مف أسئمة الختبار كالدر : (4.8جدكؿ )

 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسكف

 الدللة
 الحصائية

 رقـ
 السؤاؿ

 معامؿ
 ارتباط بيرسكف

 الدللة
 الحصائية

1 .320* 0.042 11 .541** .0060 
2 .361* 0.023 12 .377* .0230 
3 .360* .0380 13 .201 0.084 
4 .241 .0790 14 .459** .0040 
5 .436** .0070 15 .365* 0.034 
6 .356* .0400 16 0.312* 0.052 
7 .469** .0000 17 0.420** 0.002 
8 .387* .0320 18 0.423** 0.001 
9 .375* .0410 19 0.322* 0.029 
10 .358* .0360 20 0.350* 0.035 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38ر الجدكلية عند درجة حرية)

 0.304( =  0.05( كعند مستكل داللة )38ة)ر الجدكلية عند درجة حري

 (0.01دالة عند مستكل داللة أقؿ مف **      , 0.05دالة عند مستكل داللة أقؿ مف  *) 

 

يتضح مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار 
أف فقرات االختبار متسقة  (, كىذا يعني0.05عف مستكل داللة ) إحصائياكاالختبار ككؿ دالة 

كنظرا ألىمية السؤاليف السابقيف تبقي ( 82, 8مع درجة االختبار ككؿ ما عدا الفقرات التالية) 
 .االباحثة عمييم

 : تحديد الزمف الالـز لالختبار:ثانيان 

تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ رصد زمف إجابة أكؿ خمس طالبات ينتييف مف حؿ 
خمس طالبات ينتييف مف حؿ االختبار, ثـ حساب متكسط الزمف الالـز االختبار, كزمف آخر 

( دقيقة, بما فييا الزمف الذم 80لإلجابة عف االختبار, فكاف متكسط زمف تطبيؽ االختبار )
 تستغرقو في قراءة تعميمات االختبار, كيتضح ذلؾ في المعادلة التالية:
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زمف االختبار=
باتطال    زمف إجابة آخر خمس طالبات   زمف إجابة أكؿ خمس 

  
 

 

(   ) (   )زمف االختبار=   

  
 دقيقة 40=    

 

 ثالثان: حساب معامالت الصعكبة ألسئمة الختبار:

 كلحساب معامالت الصعكبة ألسئمة االختبار مف متعدد استخدمت الباحثة المعادلة التالية:

معامؿ الصعكبة = 
عدد التالميذ الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة خاطئة

عدد التالميذ الذيف أجابكا عمى السؤاؿ
 

كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار, 
 ( يكضح معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.8.9) كالجدكؿ رقـ

 
 معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات الختبار: (4.9) جدكؿ

 الصعكبة معامالت الفقرة رقـ الصعكبة معامالت الفقرة رقـ

1 0.35 88 0.47 

2 0.60 82 0.58 

3 0.45 88 0.43 

5 0.70 80 0.30 

6 0.60 86 0.45 

7 0.45 87 0.51 

8 0.35 88 0.48 

9 0.47 89 0.60 

80 0.50 20 0.63 
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بيف  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت الصعكبة لفقرات االختبار قد تراكحت
كذلؾ بحسب  ( كعميو فإف جميع قيـ معامالت الصعكبة لمفقرات تعتبر مقبكلة0.30-0.70)

( كترفض إذا 0.20- 0.80معامالت الصعكبة كالسيكلة مقبكلة إذا كاف المدل ليا تتراكح بيف )
 كانت خارج ىذا المدل.

 :: حساب معامالت التمييز ألسئمة الختباررابعان 

 البات في االختبار ترتيبان تنازليان.أكالن: ترتيب درجات الط

%( مف عدد الطالبات, أم 27ثانيان: تحديد الفئة العميا كالدنيا مف الدرجات بحيث تمثؿ كؿ فئة )
27 × %40=11. 

معامؿ التمييز = 
مجمكع درجات الفئة العميا   مجمكع درجات الفئة الدنيا

درجة الفقرة عدد إحدل المجمكعتيف
 

, لمعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختباركمف خالؿ تطبيؽ ا
 يكضح ذلؾ.( 8.80) كالجدكؿ رقـ

 
 معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار: (4.12) جدكؿ

 معامؿ التمييز الفقرة رقـ معامؿ التمييز الفقرة رقـ
1 0.5 88 0.4 

2 0.7 82 0.7 

3 0.4 88 0.4 
5 0.3 80 0.8 

6 0.6 86 0.4 

7 0.5 87 0.7 
8 0.7 88 0.8 

9 0.8 89 0.4 

80 0.5 20 0.5 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراكحت بيف 
( كعميو فإف جميع قيـ معامالت التمييز لمفقرات تعتبر مقبكلة كذلؾ بحسب ما يشير 0.8 -0.3)

تقكيـ بأف الفقرة مميزة إذا كانت نسبة األفراد الذيف أجابكا إجابة إليو المختصكف في القياس كال
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صحيحة عمييا مف الفئة العميا أعمى مف نسبة األفراد الذيف أجابكا إجابة صحيحة مف الفئة 
 ( فأكثر. 0.3الدنيا, كأفضؿ الفقرات تمييزان ىي الفقرات التي ليا مؤشر تمييز مرتفع )

 تبار:: حساب معامؿ ثبات الخخامسان 

 طريقة التجزئة النصفية: .1

جرل التحقؽ مف ثبات االختبار عف طريؽ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف األسئمة 
ذات األرقاـ الفردية كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية, ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف 

( كبعد أنتـ 802.النصؼ األكؿ كالنصؼ الثاني مف االختبار, فكجدت الباحثة أنو يساكم )
( كىذا يؤكد 873.كجدت الباحثة أنيا تساكم ) سبيرماف براكفتصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة 

عمى أف االختبار يتصؼ بدرجة عالية مف الثبات, يمكف االطمئناف إلى النتائج التي نحصؿ 
 عمييا بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة الفعمية.

 ميارة اتخاذ القرارة لختبار طريقة التجزئة النصفي :(4.11جدكؿ )

 ثبات التجزئة النصفية الميارة
 0.886 فيـ المكقؼ المشكؿ

 0.853 تحديد اليدؼ
 0.878 دراسة الحمكؿ المطركحة
 0.846 اختبار البديؿ األفضؿ

 0.887 ترتيب الحمكؿ
 0.802 الدرجة الكمية

 

 ضبط تكافؤ مجمكعتي الدراسة قبؿ البدء بالتجريب:

 : احثة بالتأكد مف تكافئ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة مف حيثقامت الب

 التحصيؿ في مادة العمكـ., العمر الزمني .8

 التطبيؽ القبمي الختبار تعديؿ التصكرات الخطا لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة. .2

 التطبيؽ القبمي الختبار ميارات اتخاذ القرار لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة. .2
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 كعتيف في كؿ جانب مف ىذه الجكانبيما يمي عرض مكجز لتكافؤ المجمكف
لمتعرؼ  المتكسطات كالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كقيمة الدللة كمستكل الدللة : (4.12جدكؿ )

 عمى الفركؽ في متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كطالبات 
 المجمكعة الضابطة قبؿ التطبيؽ

 المتكسط العدد مكعةالمج المجاؿ
 النحراؼ

 المعيارم
قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الدللة

 مستكل

 الدللة

التحصيؿ في مادة 
 العمـك

 18.1 79.1 40 التجريبية

0.787 .790 
 غير دالة

 17.7 77.7 40 الضابطة إحصائيا

 العمر الزمني
 18. 13.9 40 التجريبية

1.253 .215 
 غير دالة

 18. 13.0 40 الضابطة إحصائيا

 القياس القبمي الختبار

 تعديؿ التصكرات الخطا

 3.24 18.8 40 التجريبية
0.792 .310 

 غير دالة

 2.99 18.1 40 الضابطة إحصائيا

القياس القبمي الختبار 
 ميارات اتخاذ القرار

 2.02 7.7 40 التجريبية
0.273 .109 

 غير دالة

 2.08 7.5 40 الضابطة إحصائيا

 2.639( =0.01( كعند مستكل داللة)78الجدكلية عند درجة حرية)قيمة "ت" 

 1.990( =0.05( كعند مستكل داللة)78قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية)
 

, حيث أف قيمة "ت" إحصائيايتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ "ت" غير دالة 
( أكبر مف جميع 78ية )بدرجة حر ك  (0.01مستكل داللة)ك  (0.05الجدكلية عند مستكل داللة )

بيف متكسطات درجات  إحصائيةقيـ "ت" المحسكبة, كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 العمـككؿ مف المجمكعة التجريبية كالضابطة في كؿ مف المتغيرات التالية: التحصيؿ في مادة 

بمي الختبار ميارات تعديؿ التصكرات الخطا كالقياس القكالقياس القبمي الختبار  العمر الزمنيك 
كىذا يدؿ عمى كجكد تكافؤ بيف  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة , تطبيؽالقبؿ اتخاذ القرار 

تطبيؽ عمى عينة الدراسة دكف كجكد تأثير متغيرات أخرل دخيمة إلى الكعميو فإف الباحثة تطمئف 
 عمى الدراسة.
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 إجراءاُت الدراسة
 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة الحالية: التالية اإلجراءاتلقد اتبعت الباحثة 

 االطالع عمى األدب التربكم ذم العالقة بمكضكع الدراسة. .8

 اختيار أفراد المجتمع كالعينة. .2

 .تحميؿ المحتكل لكحدة ) التكاثر في النباتات ( الى أىداؼ كمفاىيـ .2

لتي اجراء اجتماع مع معممات المبحث في مدارس مختمفة كاالتفاؽ عمى التصكرات الخطأ ا .8
 .تحمميا طالبات الصؼ السابع مف مفاىيـ عممية غير متفقة مع التفسير العممي

 .تحديد قائمة بالمفاىيـ .0

( لتصميـ خرائط التفكير االلكتركني Edraw max 7استخداـ برنامج األدركماكس )  .6
 .كعرضيا لمطالبات

اثر في تصميـ جدكؿ المكاصفات لتكضيح األكزاف النسبية لكؿ مكضكع في كحدة ) التك .7
 .النباتات (

 .اعداد اختبار تشخيص التصكرات الخطأ كاختبار ميارات اتخاذ القرار .8

 إعداد دليؿ معمـ كيشمؿ البنكد التالية: .9

 .كصؼ أىمية الدليؿ كأىدافو -

 .كصؼ ماىية االستراتيجية كأشكاليا -

 : طريقة سير الدرس حسب االستراتيجية كالذم يشمؿ -

 .عدد الحصص لكؿ درس -

 ككية لكؿ درس.االىداؼ السم -

 المتطمب السابؽ. -

جدكؿ يكضح سير الدرس حسب االستراتيجية حيث يقسـ الى ثالث خانات ) اليدؼ  -
 التقكيـ المرحمي (., االجراءات, السمككي

 في النياية تقكيـ ختامي لمدرس. -



109 

  .إعداد كراسة الطالب .80

جراء ا .88 لتعديالت تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية بيدؼ إيجاد الصدؽ كالثبات كا 
 الالزمة.

 تقسيـ أفراد العينة إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. .82

 .تطبيؽ أدكات الدراسة قبميان عمى عينة الدراسة .82

 كتـ تصحيحيا كرصد الدرجات., تطبيؽ أدكات الدراسة بعديان عمى عينة الدراسة .88

 .SPSSتحميؿ النتائج باستخداـ برنامج  .80

 عرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا. .86

 المقترحات كالتكصيات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.تقديـ  .87

  :كالتالي كىي االلكتركني التفكير خرائط استراتيجية بناء خطكات أف كباحثة كأرل

  :الكتركنيا الخريطة تصميـ مرحمة -8

 كتجييزىا لمدرس الالزمة التفكير خرائط تصميـ في بارزا المعمـ دكر يككف المرحمة ىذه في
 (.Edraw max7) برنامج خالؿ مف الطالب انتباه يجذب بشكؿ

  :التييئة أك التمييد مرحمة -2

 لمعرفة الذىني العصؼ كاستخداـ االسئمة كاثارة التشكيؽ عممية المرحمة ىذه في المعمـ دكر
 الدرس مكضكع مع كيتفاعؿ االسئمة عف يجيب المتعمـ دكر بينما لممتعمـ السابقة الخبرات
 .زمالئو أفكار كاحتراـ

  :االلكتركني التفكير خرائط عرض مرحمة -2

 كالنقاش الحكار طريؽ كعف الكتركنيا التفكير خرائط بعرض المعمـ يقكـ المرحمة ىذه في
 .دقيقا تفسيرا كتفسيره لممتعمميف العممي المحتكل تكضيح يتـ أخرل كأساليب

  :التفكير خرائط تمثيؿ مرحمة -8

  كالقمـ الكرقة باستخداـ تفكير خريطة يصمـ بحيث مرحمةال ىذه في يتضح المتعمـ دكر
 األفكار كتبادؿ الجدؿ كاثارة لمتأمؿ مجمكعة لكؿ الفرصة كاتاحة مجمكعتو في العمؿ ضمف

 .العممي لممحتكل تفكير خريطة أفضؿ الى النياية في لمكصكؿ
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  :التقكيـ مرحمة -0

 المرجكة االىداؼ تحقيؽ عمى تركنيااللك التفكير خرائط قدرة مدل قياس يتـ النياية كفي
 .التحصيؿ مستكل رفع أك الخطأ التصكرات تعديؿ أك القرار اتخاذ ميارات تنمية مف

    

 األساليب الحصائية المستخدمة
استخدمت الباحثة عددان مف األساليب اإلحصائية لمعالجة كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا, كمف 

 األساليب المستخدمة:

لعينتيف مستقمتيف لبحث الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف  t-testاختبار  .8
 التجريبية كالضابطة.

 معامؿ ارتباط بيرسكف. .2

 معامؿ سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية. .2

 لقياس حجـ األثر الذم أحدثتو. آيتامربع  .8
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 الفصؿ الخامس
 الدراسة كمناقشتيا نتائج

تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة, حيث تجيب الباحثة عف أسئمة الدراسة, 
( كاستخداـ SPSSكالفركض التي تتعمؽ بيا, كتحميؿ النتائج مف خالؿ البرنامج االحصائي)

ف االختبارات اإلحصائية المناسبة لذلؾ, لتحقيؽ أىداؼ الدراسة, كتفسير النتائج كمناقشتيا, كم
 ثـ تقديـ التكصيات كالمقترحات.

 

 أكلن: الجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة كنصو:
لدل طالبات الصؼ  في كحدة )التكاثر في النباتات( لممفاىيـ العممية الخطأما التصكرات 

 السابع األساسي؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد اختبار تشخيص المفاىيـ الخاطئة 
لدل  خطأكتصحيحو كالكقكؼ عمى أىـ المفاىيـ العممية التي كجدت الباحثة فييا تصكر 

الطالبات أك خمط بيف المفاىيـ المختمفة كايضا تـ اجراء اجتماع مع مجمكعة مف معممات 
المبحث في مدارس مختمفة كتـ االتفاؽ عمى مجمكعة مف التصكرات الخطأ لدل الطالبات كتـ 

 (.80قـ )ر ادراجو في الممحؽ 

 

 ثانيا: الجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة كنصو:
 ما ميارات اتخاذ القرار الالـز تنميتيا لدل طالبات الصؼ السابع؟

كلإلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة بتحميؿ محتكل كحدة التكاثر في النباتات 
ـ المكقؼ المشكؿ, تحديد اليدؼ, كالكقكؼ عمى الميارات المتضمنة في تمؾ الكحدة كىي: )في

دراسة الحمكؿ المقترحة, اختيار البديؿ األفضؿ, ترتيب الحمكؿ( كما تـ تكضيح العبارات 
 .(0نسبة كؿ ميارة في الممحؽ )ميارة ك المنتمية لكؿ 

 

 

 



113 

 ثالثا: الجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة كنصو:
في  طالبات ال درجات بيف متكسط (α ≤ 0.05عند مستكل )دالة إحصائيا ىؿ تكجد فركؽ 

 ؟ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في الختبار البعدم لمتصكرات الخطأ 
 

 :كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ كضع الفرض الصفرم التالي

في  طالبات ال درجات بيف متكسط (α ≤ 0.05عند مستكل )دالة إحصائيا تكجد فركؽ  ل
  جريبية في الختبار البعدم لمتصكرات الخطأالمجمكعتيف الضابطة كالت

 كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة:

لمتأكد مف تجانس المجتمعيف كقد بمغ مستكل الداللة  Levene's-Testأكالن: بتطبيؽ اختبار 
( أعمى مف 802.(, كبذلؾ نستنتج أف المجتمعيف متجانسيف حيث أف مستكل الداللة )802.)

 (.0.05لة المعتمدة في الدراسة)مستكل الدال

ثانيان: قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كداللة الفركؽ بيف 
-Independent-Sample T ) عينتيف مستقمتيف لT-Test المتكسطات باستخداـ اختبار

Test)( 0.8)ؿ رقـ كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار, كالجدك  لدرجات
 :يكضح ذلؾ

 
كقيمة "ت"  كالمتكسطات كالنحرافات المعيارية نتائج اختبار"ت" لعينتيف مستقمتيف: (5.1جدكؿ )

 لالختبار كقيمة الدللة كمستكل الدللة

النحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة البعد
 المعيارم

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الدللة

 مستكل

 الدللة

 تذكر
 3.65 12.30 40 التجريبية

4.31 0.005 
 دالة عند
 3.71 9.23 40 الضابطة 0.01

 فيـ
 2.42 8.75 40 التجريبية

 دالة عند 0.009 2.69
 2.94 6.28 40 الضابطة 0.01
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النحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة البعد
 المعيارم

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الدللة

 مستكل

 الدللة

 تحميؿ
 1.12 2.03 40 التجريبية

 دالة عند 0.036 2.31
 1.03 1.10 40 الضابطة 0.05

الدرجة النيائية 
 لالختبار

 6.57 23.08 40 التجريبية
2.96 0.004 

 دالة عند
0.01 

 7.21 18.60 40 الضابطة 

 2.66( =0.01( كعند مستكل داللة)78) قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية
 2.00( =0.05( كعند مستكل داللة)78) قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية

 

الجدكلية, حيث  ( أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت "0.8يتضح مف الجدكؿ)
(, كبناءن عميو فإننا نرفض الفرضية 0.05) تساكمأف قيمة الداللة المحسكبة الختبار "ت" 

بيف  (α ≤ 0.05عند مستكل )دالة إحصائيا تكجد فركؽ  ال الصفرية التي تنص عمى أنو
في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم لمتصكرات  طالبات ال درجات متكسط
 ≥ αعند مستكل )دالة إحصائيا كنقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو تكجد فركؽ  الخطأ
في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم  طالبات ال درجات بيف متكسط (0.05

 كذلؾ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية. لمتصكرات الخطأ

 (α =0.05ة احصائية عند مستكل داللة )حيث أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات دالل
 تكظيؼأثر يبيف الجدكؿ حيث , Independent-Samples T-Testكذلؾ باستخداـ اختبار 

في مادة العمـك لدل طالبات الصؼ  الخطأفي تعديؿ التصكرات  اللكتركني خرائط التفكير
ند مستكل داللة دالة ع خرائط التفكير االلكتركنيحيث نجد أف استخداـ  السابع األساسي

(α≤0.05 لكؿ مف األبعاد التالية" التذكر كالفيـ )خرائط استخداـ  مما يدؿ عمى أف "كالتحميؿ
لدل طالبات المجمكعة  تعديؿ التصكرات الخطأدكر مممكس في  التفكير االلكتركني ليا

 التجريبية.

رفة حجـ التأثير التي " لمع  كفيما يتعمؽ بحجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "
 باستخداـ المعادلة التالية: خرائط التفكير االلكتركني أحدثتيا
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=   =  2إيتا
ت 

ت    د ح
 

 حيث أف: 

 ت: قيمة "ت" المحسكبة عند استخدـ االختبار"ت". 

 (2 -2+ف 1د.ح: درجات الحرية )د.ح = ف 

 
 " لحساب حجـ التأثير  بعإيتا "مستكيات التأثير بالنسبة لػِ  مر : (5.2) جدكؿ

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جدان  كبير متكسط صغير

   0.01 0.06 0.14 0.20 

 

في األبعاد  عديؿ التصكرات الخطأعمى ت خرائط التفكير كلمتعرؼ أكثر عمى قكة تأثير
كؿ بعد مف األبعاد التالية" التذكر, الثالث الدالة احصائيان, قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير ل

 (يكضح ذلؾ:0.2" كالجدكؿ رقـ )التحميؿ, الفيـ
حجـ تأثير خرائط التفكير اللكتركني عمى تعديؿ التصكرات الخطأ بدللة قيمة اختبار : (5.3) جدكؿ

 "ت" لمجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة

المتغير 
 المستقؿ

المتغير 
 البعد التابع

درجة 
 ةالحري

قيمة 
 حجـ التأثير    "ت"

خرائط 
التفكير 
 االلكتركني

تعديؿ 
التصكرات 
 الخطأ

 كبير 0.19 4.31 78 التذكر

 متكسط 0.08 2.69 78 الفيـ

 متكسط 0.06 2.31 78 ميارات عميا

الدرجة الكمية 
 لالختبار

 متكسط 0.10 2.96 78
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سط في كؿ مف األبعاد التالية: ( أف حجـ التأثير متك 0.2)يتضح مف قراءة الجدكؿ 
الفيـ كالتحميؿ مما يدؿ عمى أف المتغير المستقؿ "خرائط التفكير االلكتركني" ليا تأثير عمى 
المتغير التابع "تعديؿ التصكرات الخطأ" بدرجة متكسطة لصالح المجمكعة التجريبية كىذا يعني 

لكتركني" نجحت في التأثير عمى أف حجـ التأثير متكسط مما يدؿ عمى أف "خرائط التفكير اال
 المجمكعة التجريبية بدرجة متكسطة.

 :كتعزك الباحثة نتيجة كجكد األثر لألسباب التالية

  خرائط التفكير مف االدكات البصرية التي تعمؿ عمى لفت انتباه الطالبات بجميع مستكياتيف
 .ليتعرفف عمى األشكاؿ كما يحتكيو كؿ شكؿ

 التفكير االلكتركني ساعدت الطالبات عمى التفاعؿ المباشر مع  استخداـ استراتيجية خرائط
المادة العممية كتسييؿ الكثير مف المفاىيـ العممية كالقدرة عمى ربط المفاىيـ العممية مع 

 بعضيا كالكصكؿ الى أكجو الشبو كاالختالؼ بينيا. 

  ء عميو حيث يقكـ تعتبر خرائط التفكير مف االستراتيجيات التي تيتـ بالمتعمـ كتمقي الضك
بجمع المعمكمات حكؿ المفيـك كاختيار الخريطة التي تناسبو بتكجيو كاشراؼ مف المعمـ 

 .كىذا يمنع أك يقمؿ مف تككف تصكرات خطأ لديو

  خرائط التفكير االلكتركني ساعدت في الربط بيف المفاىيـ العممية السابقة كالجديدة كىذا
 طالبات.أدل الى تعديؿ التصكرات الخطأ لدل ال

  كتفسر الباحثة كجكد تأثير متكسط لخرائط التفكير عمى تعديؿ التصكرات الخطأ بسبب
البيئة التي تعيشيا الطالبات كالتي في مجمميا ال تعطي اىتماما لتعميـ بناتيف مما يؤدم 

 بالطالبة الى عدـ التركيز كتحميؿ العبارة قبؿ البدء باإلجابة.  

ـ( التي أثبتت فاعمية استخدـ خرائط 2009أبك طير ) كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
 .المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية
خرائط التفكير  ـ( التي أثبتت فاعمية2015كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الجبكرم ) 
 .اللكتركني في تحصيؿ الطالبات في المغة العربية

( التي استخدمت خرائط التفكير  Weis, 2011)  كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة كايس
ـ( التي استخدمت خرائط التفكير  2015في لتنمية ميارات التفكير العميا كمع دراسة نصار )

 .لتنمية ميارات التفكير الناقد
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 رابعا: الجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة كنصو:
في  طالباتال درجات بيف متكسط( α ≤ 0.05)عند مستكل  دالة إحصائيا ىؿ تكجد فركؽ

 المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم لميارة اتخاذ القرار؟
 :كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ كضع الفرض الصفرم التالي

في  طالباتال درجات بيف متكسط( α ≤ 0.05)عند مستكل  دالة إحصائيا تكجد فركؽ ال
 في االختبار البعدم لميارة اتخاذ القرار.المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية 

 كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة:

لمتأكد مف تجانس المجتمعيف كقد بمغ مستكل الداللة Levene's-Test أكالن: بتطبيؽ اختبار 
( أعمى مف 468.(, كبذلؾ نستنتج أف المجتمعيف متجانسيف حيث أف مستكل الداللة )468.)

 (.0.05المعتمدة في الدراسة) مستكل الداللة

ثانيان: قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كداللة الفركؽ بيف 
لدرجات كؿ مف Independent-Samples T-Test المتكسطات باستخداـ اختبار 

( يكضح 5-4)المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارة اتخاذ القرار, كالجدكؿ رقـ 
 ذلؾ:

كالمتكسطات كالنحرافات المعيارية كقيمة "ت"  نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف: (5.4جدكؿ )
 ميارات اتخاذ القراركقيمة الدللة كمستكل الدللة في 

 المتكسط العدد المجمكعة البعد
االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

 مستكل
 الداللة

 فيـ المكقؼ الشكؿ
 0.84 2.63 40 تجريبيةال

2.29 .022 
 دالة عند
 0.69 0.68 40 الضابطة 0.05

 تحديد اليدؼ
 0.72 8.00 40 التجريبية

2.28 .013 
 دالة عند
 0.70 0.80 40 الضابطة 0.05

دراسة الحمكؿ 
 المطركحة

 1.63 4.65 40 التجريبية
2.08 .001 

 دالة عند
 1.71 2.90 40 الضابطة 0.01
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 المتكسط العدد المجمكعة البعد
االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

 مستكل
 الداللة

تبار البديؿ اخ
 االفضؿ

 1.30 4.30 40 التجريبية
 دالة عند 031. 2.58

 1.64 2.78 40 الضابطة 0.05

 ترتيب الحمكؿ
 1.03 2.23 40 التجريبية

غير دالة  317. 1.01
 1.19 1.98 40 الضابطة احصائيا

 الدرجة الكمية
 4.48 16.30 40 التجريبية

 دالة عند 021. 2.43
 5.01 12.77 40 الضابطة 0.05

 2.66( =0.01( كعند مستكل داللة)78قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية)

 2.00( =0.05( كعند مستكل داللة)78قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية)

( أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت " الجدكلية, 0.8) يتضح مف الجدكؿ رقـ
(, كبناءن عميو فإننا نرفض الفرضية 0.05) تساكمر "ت" حيث أف قيمة الداللة المحسكبة الختبا

بيف ( α ≤ 0.05)عند مستكل  دالة إحصائيا تكجد فركؽ ال عمى أنو الصفرية التي تنص
في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم لميارة  طالباتال ات درجاتمتكسط

عند مستكل  دالة إحصائيا أنو تكجد فركؽ كنقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى اتخاذ القرار
(α ≤ 0.05 )في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار  طالباتال درجات بيف متكسط

 كذلؾ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.البعدم لميارة اتخاذ القرار 
, ذ القرارتخاا ةتنمية ميار  خرائط التفكير االلكتركني وتكىذا يدؿ عمى األثر الذم أحدث

( كذلؾ α =0.05حيث أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة )
حيث  ,((Independent-Samples T-Test لعينتيف مستقمتيف  T-Test باستخداـ اختبار
حيث نجد أف استخداـ  ة اتخاذ القرارتنمية ميار  خرائط التفكير االلكتركني في يبيف الجدكؿ أثر

اتخاذ القرار  ( لكؿ مف مياراتα≤0.05تككف دالة عند مستكل داللة ) التفكير االلكتركنيخرائط 
سب مستكل التفكير كال تنا مف مستكيات التفكير العميا ما عدا ميارة ترتيب الحمكؿ كذلؾ النيا

 .لدل الطالبات
ـ التأثير " لمعرفة حج  كفيما يتعمؽ بحجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " 

 باستخداـ المعادلة التالية: خرائط التفكير االلكتركنيالتي أحدثتيا 
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=     =  2إيتا
ت 

ت    د ح
 (42ص ـ,2000)عفانة,     

 حيث أف: 

 ت: قيمة "ت" المحسكبة عند استخدـ االختبار "ت". 

 (2  - 2+ف 1د.ح: درجات الحرية ) د.ح = ف 
 " لحساب حجـ التأثير  تأثير بالنسبة لػِ  مربعإيتا "مستكيات ال: (5.5جدكؿ)

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جدان  كبير متكسط صغير

   0.01 0.06 0.14 0.20 

 

 تخاذ القرارميارات ا خرائط التفكير االلكتركني عمى تنمية كلمتعرؼ أكثر عمى قكة تأثير
تخاذ القرار الدالة بحساب حجـ التأثير لكؿ ميارة مف ميارات االدالة احصائيان, قامت الباحثة 

 يكضح ذلؾ: (0.6)كالجدكؿ رقـ  احصائيا
بدللة قيمة اختبار ميارات اتخاذ القرار تنمية خرائط التفكير اللكتركني لحجـ تأثير : (5.6) جدكؿ

 "ت" لمجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة

المتغير 
درجة  البعد عالمتغير التاب المستقؿ

 الحرية
قيمة 
    "ت"

حجـ 
 التأثير

خرائط التفكير 
 االلكتركني

تخاذ ميارات ا
 القرار

 متكسط 0.06 2.29 78 فيـ المكقؼ المشكؿ

 متكسط 0.06 2.31 78 تحديد اليدؼ

 متكسط 0.10 3.01 78 دراسة الحمكؿ المطركحة

 متكسط 0.08 2.58 78 اختبار البديؿ االفضؿ

 متكسط 0.07 2.43 78 الدرجة الكمية
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مما  جميع الميارات في  متكسط( أف حجـ التأثير 0.6يتضح مف قراءة الجدكؿ رقـ )
" ليا تأثير عمى المتغير التابع "ميارات خرائط التفكير االلكتركنييدؿ عمى أف المتغير المستقؿ "

بالنسبة لحجـ التأثير عمى الدرجة المجمكعة التجريبية, أما  لصالح متكسطة" بدرجة تخاذ القرارا
( كىذا يعني أف حجـ التأثير 0.06=   الكمية الختبار ميارة اتخاذ القرار فقد بمغت قيمة )

متكسط مما يدؿ عمى أف "خرائط التفكير االلكتركني" نجحت في التأثير عمى المجمكعة 
 التجريبية بدرجة متكسطة.

 :اب التاليةكتعزك الباحثة نتيجة كجكد األثر لألسب

خرائط التفكير االلكتركني شجعت الطالبات عمى المشاركة في فيـ المكاقؼ المشكمة  -
 .كاختيار البديؿ االفضؿ كبالتالي عدـ التردد في اتخاذ القرار

تدريب الطالبات عمى  رسـ الخريطة المناسبة لممكاقؼ المختمفة أدل الى رفع مستكاىـ في  -
لقدرة عمى اختيار الخريطة التي تناسب المكقؼ المشكؿ التفكير فأصبحت الطالبات ليف ا

 .كتحديد اليدؼ منيا

الخطكات المنظمة في عممية رسـ الخرائط ككتابة البيانات عكدت الطالبات عمى النظاـ   -
 في دراسة الحمكؿ المختمفة لمكصكؿ الى الحؿ الصحيح كالمناسب 

رارات لبعض القضايا المكجكدة ساعدت الطالبات عمى تنمية قدراتيـ في اصدار احكاـ كق -
في كحدة التكاثر في النباتات مف خالؿ خرائط التفكير الثمانية التي تنمي لدييـ عالقات 

   .كالجزء كالكؿ, المقارناتك , السبب كالنتيجة

كدراسة التمباني , ـ(2007كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات كدراسة صادؽ )
 .أثر لخرائط التفكير عمى تنمية ميارات اتخاذ القرارـ( التي أثبتت كجكد 2010) 

كتختمؼ ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في امكانية تنمية ميارات اتخاذ القرار 
 –استراتيجيات التعمـ النشط  –قبعات التفكير  –باستخداـ استراتيجيات أخرل ) مدكنة الكتركنية 

 كدراسة, (ـ 2088) البعمي ة كالتعمـ البنائي ( كدراسة ما كراء المعرف –نمكذج نيدىاـ البنائي 
 عكاد أبك دراسةك , (ـ2088) خاطر أبك دراسةك , (ـ2082) برىكـ دراسةك , (ـ 2080) القياـ

 .(ـ 2080) كآخركف
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 تكصيات الدراسة:
 بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة, تكصي الباحثة بما يمي:

 ئط التفكير المختمفة حيث تصبح المناىج في صكرة خرائط تفكير.اثراء مناىج العمـك  بخرا -

اثراء المنياج بميارات التفكير المختمفة التي مف ضمنيا ميارات اتخاذ القرار كتكضيح  -
 .المفاىيـ العممية نكعا ما بشكؿ مممكس

قياـ اصحاب االختصاص بعمؿ دكرات تدريبية لممعمميف لتعريفيـ باستراتيجية خرائط  -
ر االلكتركني مفيكميا كخصائصيا كأشكاليا ككظيفة كؿ شكؿ الستخداميا في تدريس التفكي

   .المكاد المختمفة
 

 مقترحات الدراسة:
 في ضكء نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث التالي:

معرفة اثر خرائط التفكير االلكتركني عمى فيـ كاستيعاب المكاد العممية  المختمفة منيا  -
 .زياء كاالحياء كعمـك االرضالكيمياء كالفي

 .دراسة فاعمية خرائط التفكير االلكتركني عمى فيـ كاستيعاب بعض المكاد التعميمية االخرل -

 تنمية ميارات اتخاذ القرار باستخداـ  استراتيجيات اخرل في التدريس. -

 .تصحيح المفاىيـ الخاطئة باستخداـ استراتيجيات أخرل مثؿ المتناقضات أك بكسنر -
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 المصادر كالمراجع
 .القرآف الكريـ 

 المراجع العربية: -أكلن 

(. فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمـك في ـ2080) .إبراىيـ, عاصـ محمد
تنمية التحصيؿ المعرفي كالكعي الصحي كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ الصؼ الخامس 

 .280 – 288(, 28) ,مصربالمجمة التربكية تدائي. االب

. عماف: دار كائؿ لمنشر 8. طالتجديدات التربكية. (ـ2008) .سرحاف, عمرك استيتة, دالؿ, 
 كالتكزيع.

أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لدل طمبة ـ(.2008) االسمر, رائد.
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة االسالمية,  نحكىا الصؼ السادس كاتجاىاتيـ

 غزة.

فاعمية استخداـ الرسكـ الكرتكنية في تصكيب التصكرات ـ(. 2082) , محمد حسف.االشقر
رسالة )البديمة لبعض المفاىيـ اليندسية لدل طالب الصؼ السادس االساسي بغزة. 

 .غزةالجامعة اإلسالمية,  (.ماجستير غير منشكرة

ماىية المفاىيـ كأساليب تصحيح المفاىيـ ـ(. 2082) .جاسـ أشكاؽ,ك صاحب, اقباؿ, ال
 صفاء لمنشر كالتكزيع. عماف: دار .8. طالمخطكءة

فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تدريس االتزاف الكيميائي ـ(. 2007الباز, خالد صالح. )
المؤتمر  دمة إلى. كرقة مقعمى تحصيؿ طالب الصؼ الثاني الثانكم كذكاءاتو المتعددة

  , القاىرة.العممي الحادم عشر التربية العممية إلى ايف مصر

, خميس جمعة. ) اثر استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير ـ(. 2082برىـك
)رسالة ماجستير  االبداعي كاتخاذ القرار بالتكنكلكجيا لدل طمبة الصؼ العاشر االساسي

 عة اإلسالمية, غزة.غير منشكرة(. الجام

القاىرة:  دار الكتب . التعميـ االلكتركني كالتعميـ الجكاؿـ(. 2007عبد الحميد. ) بسيكني,
 العممية كالنشر.
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(. فعالية استخداـ نمكذج نيدىاـ البنائي في تنمية ميارات ـ2088) .البعمي, إبراىيـ عبد العزيز
ل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي اتخاذ القرار كالتحصيؿ الدراسي في مادة العمكـ لد

. السعكدية –دراسات عربية في التربية كعمـ النفس مجمة بالمممكة العربية السعكدية. 
(87) ,82 – 26. 

أثر استخداـ استراتيجيات المتناقضات في تعديؿ التصكرات (. ـ2006البمبيسي, اعتماد عكاد )
رسالة ماجستير غير ) لعاشر األساسيالبديمة لبعض المفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ ا

 .غزةالجامعة اإلسالمية,  (.منشكرة

عماف: دار الفكر . 8ط. نظـ كدعـ اتخاذ القرارات االدارية(. ـ2088تعمب, سيد صابر. )
 ناشركف كمكزعكف, عماف, االردف.

ت فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ كميارا .ـ(2080) .التمباني, ىناء عمي
رسالة دكتكراة غير ) التفكير كاتخاذ القرار في ماجة العمكـ لدل تالميذ المرحمة االعدادية

 عيف شمس, مصر. ةات, جامعبنكمية ال (.منشكرة

. عماف: دار 8. طتعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽـ(. 2080نكفؿ, محمد. )ك جادك, صالح, أبك 
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

أثر التدريس باستخداـ خرائط التفكير االلكتركنية في تحصيؿ (. ـ2080) .ركة فاركؽالجبكرم, م
طالبات الصؼ العاشر االساسي في مادة قكاعد المغة العربية كتنمية ميارات حؿ 

 ,األردنيةالجامعة  (.غير منشكرة دكتكراهرسالة ). المشكالت في ضكء انماط التعمـ لمطمبة
 .األردف

ـ. المكقع: 20/8/2087. تاريخ االطالع: أىمية اتخاذ القرارـ(.  2087أبك جرار, أالء. )
www.mawdoo3.com 

دار الفكر لمنشر  عماف: .0. طتعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقاتـ(. 2088) جركاف, فتحي.
 كالتكزيع.

التحصيؿ كاالتجاه نحك الفيزياء لدل  (. فاعمية خرائط التفكير فيـ2088) أحالـ. الجنابي,
 .288-208, (88) ,مجمة كمية التربيةطالبات الخامس العممي. 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
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ميارات اتخاذ اثر استراتيجية المحطات التعميمية في تنمية (. ـ2087حبكش, سارة محمكد. )
. مفاىيـ كميارات اتخاذ القرار في التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السادس االساسي

 اجستير غير منشكرة(.  الجامعة االسالمية, غزة.)رسالة م

:  كيؼ تتخذ القرارات الصعبة في 2(. ميارات كفنكف اداريةـ2080الحجاج, يكسؼ. )أبك 
 دار الكليد.سكريا: . 8ط. حياتؾ؟

دار  :. عمافميارات القيادة التربكية في اتخاذ القرارات االدارية .ـ(2008الحريرم, رائدة عمر. )
 شر كالتكزيع.المناىج لمن

ـ(. فعالية خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ كالتنظيـ الذاتي لمتعمـ 2009) .حسف, ثناء محمد
مجمة دراسات في كاالتجاه نحك مادة األحياء لطالب الصؼ األكؿ الثانكم  األزىرم. 

 .809-880, (802) ,مصرب المناىج كطرؽ التدريس

اسة مقارنة ألثر استخداـ بعض تقنيات التعميـ (. در ـ2007) .الحسناكم, مكفؽ عبد العزيز
ي, مية تفكيرىـ العممتدريس اساسيات االالكتركنيؾ في تحصيؿ الطمبة كتن يااللكتركني ف
 .67-62(, 20)  ,مجمة القادسية

ـ(. فاعمية التدريس باستخداـ خرائط التعارض المعرفي 2009) .الحمفاكم, خديجة بنت محمد
في مادة العمكـ كتنمية االتجاه نحكىا لدل طالبات المرحمة  في تصكيب التصكرات الخطأ

 .62 – 78 (,2) 82مصر  بمجمة التربية العممية المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية. 

فاعمية مدكنة الكتركنية تكظؼ جيجسك في تنمية المفاىيـ ـ(. 2088) خاطر, دعاء.أبك 
. )رسالة ماجستير لصؼ الحادم عشر بغزةالحاسكبية كميارات اتخاذ القرار لدل طالبات ا

 غير منشكرة(. الجامعة االسالمية, غزة.

. تاريخ االطالع: فكائد كمميزات التعميـ اإللكتركنيـ(. 2088خضير, عباس نكرم. )
 http://www.uobabylon.edu.iqـ. المكقع: 80/08/2087

 عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.  .8ط تعميـ العمـك لمجميع.ـ(. 2000) .خطابية, عبد اهلل

http://www.uobabylon.edu.iq/
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ـ( االخطاء كالمفاىيـ في الكيمياء )المحاليؿ لدل 2008حسيف. ) ,الخميؿك عبد اهلل,  ,خطابية
 جمة كمية التربيةم .طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي في محافظة اربد في شماؿ االردف

  .206-879, (20) 8بجامعة عيف شمس,

أثر استخداـ استراتيجيتي التناقض المعرفي كبكسنر في تعديؿ  ـ(.2080خمة, أسامة. )
. )رسالة ماجستير التصكرات الخطأ لممفاىيـ الفيزيائية لدل طالب الصؼ الثامف األساسي

 غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية, غزة. 

التفكير في تنمية التحصيؿ كالفيـ العميؽ ـ(. أثر استخداـ خرائط 2008خميؿ, العبد الفتاح. )
 . مجمة التربية كدافعية اإلنجاز لدل طالب الصؼ الخامس االبتدائي في  مادة العمـك

 .118-63(, 4) 11العممية بمصر, 

(. أثر استخداـ النماذج العقمية في تصحيح التصكرات ـ2088) .خميؿ, نكاؿ عبد الفتاح فيمي
تكارم كتغيير اساليب التعمـ لدل تالميذ الصؼ االكؿ االعدادم البديمة كتنمية التفكير االب

 .89 – 8, (2) 88 ,مصربمجمة التربية العممية في مادة العمكـ. 

فعالية استخداـ خرائط التفكير في ـ(. 2007) .الخميسي, ميا عبدالسالـ, كعيسى, عمياء عمي
. يذ الصؼ السادس االبتدائيتنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم في مادة العمكـ لدل تالم

المؤتمر العممي التاسع عشر تطكير مناىج التعميـ في ضكء معايير الجكدة كرقة مقدمة إلى 
 . القاىرة. مصرب

فاعمية خرائؾ التفكير في تنمية التحصيؿ المعرفي كاالتجاه نحك ( ـ2008) .خيرم, لمياء محمد
لبنات ة(. كمية امنشكر  ريماجستير غرسالة ) مادة التاريخ لدل طالب المرحمة اإلعدادية

 مصر.  ,جامعة عيف شمس 

فاعمية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعديؿ التصكرات ـ(. 2082) .دركيش, محمد محمكد
رسالة ماجستير غير ) البديمة لممفاىيـ العممية في العمـك لدل طالب الصؼ التاسع

 غزةالجامعة اإلسالمية,  (.منشكرة

. غزة: 2ط .فعاؿـ(. القياس كالتقكيـ الصفي المفاىيـ كاالجراءات لتعمـ 2008. )دقة, سناءأبك 
 دار آفاؽ لمنشر كالتكزيع.
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اثر استخداـ نمكذج التعمـ الكاقعي في تعديؿ التصكرات البديمة ـ(. 2087دقة, ميراـ. )أبك 
الة )رس لممفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ الخامس االساسي كاتجاىاتيف نحك العمكـ

 (. الجامعة اإلسالمية, غزة. ماجستير غير منشكرة

(. أثر ـ2088) .الدىمش, عبد الكلي, كنعماف, عبد القكم, كالفراص, ذكرل عمي محمد
استخداـ نمكذج بايبي البنائي في تعديؿ التصكرات البديمة لمادة العمـك لدل تمميذات الصؼ 

 .79 – 08 (,2), اليمفبالمجمة العربية لمتربية العممية الثامف األساسي. 

فاعمية استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعديؿ التصكرات (. ـ2082) .الديب, محمد محمكد
رسالة ماجستير غير ) البديمة لممفاىيـ العممية في العمـك لدل طالب الصؼ التاسع

 .غزةالجامعة اإلسالمية,  (.منشكرة

درايفر كبكسنر في تصحيح التصكرات (. أثر أنمكذجي ـ2088عمي, سعاد. )ك راجي, زينب, 
مجمة البحكث التربكية البديمة في مادة عمـ النفس التربكم لدل طالب معيد الفنكف الجميمة. 

 .888-882(, 08) ,كالنفسية

اثر استخداـ استراتيجية قبعات التفكير في تنمية المفاىيـ ـ(. 2082) رضكاف, سناء محمكد.
. )رسالة ماجستير ل طالبات الصؼ الثامف االساسي بغزةالعممية كميارات اتخاذ القرار لد

 غير منشكرة(. الجامعة االسالمية. غزة.

في تعديؿ   K.W.Lأثر تكظيؼ نمكذجي بكسنر كـ(. 2088الرياطي, فاطمة محمد. )
التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ الرابع االساسي بمحافظة 

 الجامعة االسالمية, غزة.(. منشكرة رسالة ماجستير غير) رفح

أثر استخداـ خرائط التفكير كالمكاد التعميمية الممسية ـ(. 2080) .الزىيمي, كاذية بنت سميماف
رسالة ) في التحصيؿ كاالتجاه نح كالعمكـ لدل الطمبة المكفكفيف بالصؼ الخامس األساسي

 ., اليمف, جامعة السمطاف قابكس(ماجستير غير منشكرة

. عماف:  دار 8. طالنظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمكــ(. 2007, عايش. )زيتكف
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
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عالـ  :القاىرة. 8ط .تدريس العمـك لمفيـ رؤية بنائيةـ(. 2002) .كماؿ عبد الحميد ,زيتكف
 الكتب.

تصكرات البديمة عف فعالية استراتيجية التحميؿ النباتي في تصكيب ال .ـ(8998) .زيتكف, كماؿ
مجمة التريبة العممية. القكة كالحركة لدل دارسي الفيزياء ذكم اساليب التعمـ المختمفة. 

 القاىرة. ,جامعة عيف شمس ,(8) 8 ,الجمعية المصرية لمتربية العممية

أثر استخداـ نمط التدريب كالممارسة في تعديؿ التصكرات البديمة ـ(. 2008) .عمى سعده,أبك 
رسالة ماجستير غير ) مفاىيـ التكنكلكجية لدل طالب الصؼ التاسع األساسيلبعض ال
 .غزةالجامعة اإلسالمية,  (.منشكرة

ـ, المكقع: 20/07/2087. أىمية اتخاذ القرارـ(. 2082السعيد, شريؼ محمد. )
http://sherifsedeek.blogspot.com/2012/04/blog-post.ht 

. )رسالة ركة المعمميف في اتخاذ القرارات المدرسيةدرجة مشا(. ـ2082) السفياني, ماجد.
 ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل, مكة, السعكدية.

. 8. طتنمية المفاىيـ كالميارات العممية كطرؽ تدريسياـ(. 2008العز. ) سالمة, عادؿ أبك
 عماف: دار الفكر.

درة عمى إدراؾ العالقات كتعديؿ ـ(. فاعمية خرائط المفاىيـ في تنمية الق2000سمطانة, فالح. )
 .التصكرات الخاطئة في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مدينة الرياض

 868-829, (77) 20, المجمة التربكية

( في تنمية SWOM(. فاعمية استخداـ استراتيجية سكـ )ـ2086) .سميـ, شيماء عبد السالـ
مجمة في العمـك لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم. عادات العقؿ كميارات اتخاذ القرار 

 .872 – 820 ,(8) 89 ,مصربالتربية العممية 

ـ(. فاعمية نمكذج التعمـ البنائي 2002) .السيد, جيياف كماؿ, كالدكسرم, فكزية محمد ناصر
في تعديؿ التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الجغرافية كتنمية االتجاه نحك المادة لدل 

دراسات في مجمة ات الصؼ األكؿ مف المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية, تمميذ
 .80-80, (87, )المناىج كطرؽ التدريس
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فاعمية كحدة في العمـك مبنية كفؽ خطكات برنامج ككرت في (. ـ2080الشاعر, مركة عبد اهلل )
سالة ماجستير غير ر ) تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية

 جامعة عيف شمس, مصر. (.منشكرة

 :القاىرة. 8ط .معجـ المصطمحات التربكية كالنفسيةـ(. 2002) .زينب ,حسف, كالنجار ,شحاتة
 الدار المصرية المبنانية.

التفاعؿ بيف خرائط التفكير كالنمك العقمي في تحصيؿ العمـك  ـ(.2008) , منير مكسى.صادؽ
 ,مجمة التربية العممية .اتخاذ القرار لتالميذ الصؼ الثالث االعدادمكالتفكير االبتكارم ك 

(88), 69- 880. 

(. فاعمية استراتيجية سكامبر لتعميـ العمكـ في تنمية بعض ـ2080) .صالح, صالح محمد
مجمة كمية عادات العقؿ العممية كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية. 

 .282 – 872(, 802) 26مصر.  –يا( التربية )جامعة بن

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بعض مبادئ تريز في تنمية ميارات (. ـ2080صبح, االء. )
. )رسالة ماجستير غير التصنيؼ كاتخاذ القرار بالعمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع

 منشكرة(. الجامعة االسالمية, غزة, فمسطيف.

. عماف: دار صفاء 8. طذ القرارات أسمكب كمي تحميمينظرية اتخا(. ـ2080طعمة, حسف. )
 لمنشر كالتكزيع.

ـ(. فاعمية نمكذج التعمـ البنائي في تعديؿ التصكرات البديمة حكؿ بعض 2002) .طو, عبدالممؾ
مجمة  ,مفاىيـ كمبادئ الكراثة البيكلكجية كاالتجاىات العممية نحكىا لدل الطالبات المعممات

 .820-880(, 20), ىرةالقابالعمـك التربكية 

فاعمية تكظيؼ خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة ـ(. 2009طير, بالؿ. )أبك 
)رسالة ماجستير غير منشكرة( الجامعة  لممفاىيـ العممية لطالب الصؼ الثامف االساسي

 , غزة.االسالمية

مفاىيـ الكرتكنية في ـ(. فاعمية استراتيجية ال2086) .حمد عبد الرشيد حسيفأعبد الرحمف, 
تصكيب التصكرات البديمة الخاطئة لممفاىيـ الجغرافية كتنمية االتجاه نحك المادة لدل 
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, (70) دراسات عربية في التربية كعمـ النفس  السعكدية .تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي
228 – 282. 

تفكير لتدريس مادة فعالية استخداـ بعض خرائط الـ(. 2009) .عبد الرحمف, سناء عبدالعظيـ
 العمكـ في التحصيؿ كاكتساب ميارات حالؿ المشكالت لدل طالب مرحمة التعمـ األساسي

 جامعة الزقازيؽ, مصر.(. رسالة ماجستير غير منشكرة)

. القاىرة: دار 8. طاالتجاىات الحديثة في تدريس العمكــ(. 2008عبد السالـ, عبد السالـ. )
 الفكر العربي.

ـ(. برنامج قائـ عمى الخرائط الذىنية لتنمية ميارات 2080) .بد العاؿ رياضعبد السميع, ع
معالجة المعمكمات كتصكيب التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الجغرافية لدل تالميذ 

 .82 – 888, (62, )دراسات عربية في التربية كعمـ النفس السعكدية .المرحمة االبتدائية

 .التطبيقات( -االدكات -المبادئ-تعميـ االلكتركني )الفمسفةال(. ـ2008عبد العزيز, حمدم. )
 )د.ط(. عماف: دار الفكر. 

ـ(. التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدل تالميذ المرحمة 2000) .عبده, فايز محمد
 .292 - 208, (2)  2مجمة التربية العممية الجمعية المصرية لمتربية العممية, االبتدائية. 

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية ـ(. 2086)محمكد. , عساؼ
. )رسالة ماجستير المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس االساسي

 غير منشكرة(. الجامعة االسالمية, غزة.

ميارات ما كراء فاعمية خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ ك  (.ـ2009ايماف حسنيف. ) عصفكر,
)رسالة ماجستير غير  .المعرفة لدل طالب الصؼ االكؿ الثانكم في مادة المنطؽ

 جامعة عيف شمس. القاىرة. منشكرة(.

ـ(. فعالية استخداـ خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ كميارات 2008) .عصفكر, إيماف حسنيف
مجمة دراسات في منطؽ. ما كراء المعرفة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم في مادة ال

 .88-20, (822), مصربالمناىج كطرؽ التدريس 
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فعالية التجارب العممية في تصكيب التصكرات البديمة حكؿ بعض  .ـ(2008العطار, محمد. )
 8 ,ة بجامعة عيف شمسمجمة التربية العممي . المفاىيـ الكيربية لدل الطالب كالمعمميف

(28 ,)827-870. 

. االدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية كتطبيقاتيا العمميةـ(. 2080عطكم, جكدت عزت. )
    .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع: عماف .8ط

البحث العممي في التربية:  مناىجو, كادكاتو, كسائمو ـ(. 2009عطية, محسف عمي. )
 .دار المناىج لمنشر كالتكزيع. عماف: 8. طاالحصائية

ـ التأثير كاستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في البحكث ـ(. حج2000). عفانة, عزك
 .06-29, (3) مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية, التربكية كالنفسية.

في تعديؿ التصكرات   K.W.Lاثر تكظيؼ استراتيجية  .ـ(2082العفيفي, اماني محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(  ساسيلممفاىيـ التكنكلكجية لدل طالبات الصؼ السابع اال

 جامعة األزىر غزة. 

 تكنكلكجيا التعميـ )النظرية كالتطبيؽ العممي(.ـ(. 2088عقؿ, مجدم, كالرنتيسي, محمكد. )
  . غزة: دار االفاؽ لمنشر كالتكزيع.8ط

اتجاىات حديثة في طرائؽ ـ(. 2082السيد, فايزة. )ك العريشي, جبريؿ, ك  عمي, عيد,
لمنشر  . عماف: دار صفاء8. طات التدريس خطكة عمى طريؽ اعداد المعمـكاستراتيجي
 كالتكزيع.

 W &. J(. تنظيـ محتكل منيج العمكـ كفؽ نمكذج جكيس ككيؿ ـ2088) .عمي, حسيف عباس
لمعالجة المعمكمات كفاعميتو في تنمية المفاىيـ العممية كميارة اتخاذ القرار كالتفكير 

دراسات مجمة صؼ الخامس االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية. االستداللي لدل تالميذ ال
 .62 – 80, (870, )مصر–في المناىج كطرؽ التدريس 

(. أثر استخداـ المكديكالت التعميمية في تصحيح ـ2088) .عمي, فطكمة, كصالح, آيات
 لدل طالبات التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية بمقرر العمكـ المتكاممة كاالتجاه نحكه

 .102 – 33(, 8) 88مجمة التربية العممية, مصر, التعميـ األساسي بكمية البنات. 
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. 8. طاتجاىات كتطبيقات حديثة في المناىج كطرؽ الدريس .ـ(2088) .عمي, محمد السيد
 عماف:  دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

عمر لمطباعة كالنشر, . 2ط .مصطمحات في المناىج كطرؽ التدريسـ(. 2000عمي, محمد. )
 المنصكرة,  مصر.

اثر استخداـ نمكذج أدل كشاير في تعديؿ التطكرات البديمة لممفاىيـ  .ـ(2086عمراف, محمد. )
)رسالة ماجستير غير . العممية لدل طالب الصؼ التاسع األساسي الجامعة االسالمية

 منشكرة( الجامعة اإلسالمية, غزة. 

رىاصات قرف  –نحك آفاؽ جديدة لمتدريس كنيايات قرف ـ(. 2002) .عمراف, تغريد عبداهلل كا 
 زىراء الشركؽ.: دار القاىرة)د.ط(. . جديد

. فكائد كمميزات التعميـ اإللكتركني. تاريخ االطالع: (ـ2080). منير, كالتميمي, قكتالعمراف, 
 Slideshare.net/mg33662/ss www .ـ. المكقع: 20/8/2087

أثر تكظيؼ استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية في تنمية الحس ـ(. 2086عمرة, اسماء. )أبك 
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة  العممي بمادة العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع

 االسالمية, غزة.

( في تعديؿ التصكرات البديمة vفاعمية خريطة الشكؿ )(. ـ2080) .العنزم, عبد اهلل بف مكسى
جامعة   (.رسالة ماجستير غير منشكرة) ـ لدل طالب المرحمة المتكسطةفي مفاىيـ العمك 
 طيبة, السعكدية.

(. أثر استراتيجيات ـ2080) ., كعبد, إيماف, كالشمبي, إلياـ, كعشا, انتصارفػريػاؿعكاد, أبك 
التعمـ النشط في تنمية ميارة اتخاذ القرار كالدافعية لمتعمـ لدل طالبات كمية العمـك التربكية 

 , جامعة الزرقاء الخاصةبمجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات اإلنسانية التابعة لككالة الغكث. 
80 (8) ,22 – 08. 

عماف: دار األمؿ لمنشر  .2ط. القياس كالتقكيـ في العممية التدريسيةـ(. 2002عكدة, أحمد. )
 كالتكزيع. 
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 :. عماف8. طاالدارة التربكية القرارات القيادية فيـ(. 2006) .عدناف ,عمي, كحجازم ,عياصرة
 دار حامد لمنشر كالتكزيع.

اثر استراتيجية االبعاد السداسية في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ  .ـ(2086) .عيسى, رمزم
الجامعة )رسالة ماجستير غير منشكرة(.  العممية لطمبة الصؼ السابع اساسي بغزة

 , غزة. االسالمية 

لتصكرات البديمة لممفاىيـ الفيزيائية لدم طمبة الصؼ الحادم عشر اـ(. 2007) .ىبة الغميظ,
 الجامعة اإلسالمية, غزة. .رسالة ماجستير غير منشكرة() كعالقتيا باالتجاه نحك الفيزياء

أثر استخداـ استراتيجية البيت الدائرم في عالج التصكرات (. ـ2088) .قاسـ, ألفة محمكد
ي مادة الثقافة العممية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر البديمة لبعض المفاىيـ العممية ف

 .غزة, جامعة األزىر (.رسالة ماجستير غير منشكرة). بغزة

دار  :. عماف8. طمناىج كاساليب تدريس المكىكبيف كالمتفكقيف .ـ(2080) , نايفة.قطامي
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 .دار الثقافة :عماف. 8ط .س كالتقكيـالحاسكب كطرؽ التدري ـ(. 2009. )قطيط, غساف

(. أثر استراتيجيتي ما كراء المعرفة كالتعمـ البنائي ـ2080) .القياـ, حسيف إبراىيـ عبد الرحمف
في اكتساب المفاىيـ العقدية كتنمية ميارتي إصدار األحكاـ كاتخاذ القرار في مبحث العمـك 

جامعة عماف   (. لة دكتكراه غير منشكرةرسا) اإلسالمية لطالب المرحمة الثانكية في األردف
 العربية, األردف.

اثر استخداـ الكسائؿ المتعددة في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ ـ(. 2007المكلك, فدكل. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. التكنكلكجية لطالبات الصؼ السادس االساسي بغزة

 الجامعة االسالمية, غزة.

لتعميـ  CoRT(. أثر دمج ثالثة أجزاء مف برنامج ـ2080) .كيداف, رجاءالمحتسب, سمية, كس
التفكير في محتكل كتب العمكـ في التحصيؿ كتنمية الميارات العممية كالقدرة عمى اتخاذ 

مجمة جامعة النجاح لمعمكـ القرار لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في فمسطيف. 
 .2228 – 2288, (8) 28 ,االنسانية
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ـ( فاعمية برنامج إثرائي قائـ عمى مفيكـ الذات في منيج عمـ النفس 2082القذافي. ) محمد,
معيد  غير منشكرة(. رسالة دكتكراه)لتنمية ميارات اتخاذ القرار لطالب المرحمة الثانكية 

 .الدراسات التربكية, جامعة القاىرة

العربية ككندا صنع القرار التعميمي في كؿ مف جميكرية مصر ـ(. 2009محمد, ىبة. )
 جامعة سكىاج,  مصر. (.رسالة ماجستير غير منشكرة) كاستراليا "دراسة مقارنة"

. عماف: دار جرير 8. طالتخطيط التربكم المفيكـ كالكاقع كالتطبيؽـ(. 2009مريزيؽ, ىشاـ. )
 لمنشر كالتكزيع.

عالقتيا بالرضا آليات اتخاذ القرار داخؿ التنظيـ ك ـ(. 2080شكية, سييمة. )ك مسغكني, امنة, 
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الشييد حمة لخضر الكادم. عمى االداء الكظيفي

ىمية المفاىيـ العممية في تدريس العمكـ كصعكبات تعمميا. أـ(. 2088) .مصطفى, منصكر
 .806 -800 ,(8) ,جامعة الكادمب مجمة الدراسات كالبحكث االجتماعية

خرائط المفاىيـ الرقمية كأداة لتطكير تدريس العمكـ بمدارس المممكة  (.ـ2088المعيمي, احمد. )
 .79-72, (8)89مجمة العمـك التربكية. العربية السعكدية في ظؿ بيئة التعمـ االلكتركني. 

عماف:   .8. طسيكمكجية التعمـ كالتعميـ األسس النظرية كالتطبيقيةـ(. 2006ممحـ, سامي. )
 ة  كالتكزيع.دار المسيرة لمنشر كالطباع

دار  عماف: .(د.ط). اتخاذ القرارات االدارية مدخؿ كمي(. ـ2082المكسكم, منعـ زمزير. )
 زىراف لمنشر كالتكزيع.

ـ(. فاعمية خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة لمفاىيـ 2088) .صالح أحمد الناقة,
مية لمبحكث اإلنسانية مجمة الجامعة اإلسالالضكء لدل طالب الصؼ الثامف األساسي. 

 .880 – 98, (89) ,غزةب

فاعمية اتخاذ القرار كعالقتيا باالنماط القيادية السائدة لدل مديرم  (.ـ2088النبيو, اياد أحمد. )
 الجامعة االسالمية, غزة. غير منشكرة(. . )رسالة ماجستيرغزة المدارس الثانكية بمحافظات
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استخداـ استراتيجية خرائط التفكير في تنمية ميارات اثر  .ـ(2080نصار, احمد عبد اليادم. ) 
رسالة ماجستير غير ) .التفكير الناقد كعمميات العمـ بالعمكـ لدل طالب الصؼ العاشر

 .غزةالجامعة اإلسالمية,  (.منشكرة

(. فاعمية تدريس العمـك كفقا الستراتيجيتي خرائط التفكير ـ2088) .نصر, ريحاب أحمد
اللكتركنية في تنمية التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كبعض عادات العقؿ لدل كالخرائط الذىنية ا

مجمة جامعة الممؾ خالد لمعمـك تمميذات الصؼ السادس االبتدائي المعاقات سمعيا بأبيا. 
 .280 – 262(, 28, )السعكديةبالتربكية 

كضكعات فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية عمى تحصيؿ بعض م .ـ(2009كقاد, ىديؿ أحمد. )
 )رسالة ماجستير مقرر االحياء لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم الكبيرات بمدينة مكة المكرمة

 غير منشكرة(. جامعة اـ القرل, السعكدية.
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 (: 1)ممحؽ 
  سماء السادة محكمي أدكات الدراسةأ

 
 الكظيفي الكصؼ الدرجة العممية السـ ـ
أستاذ مناىج كطرؽ تدريس  محمد أبك شقير .أ.د  .8

 تكنكلكجيا بالجامعة االسالمية 
 ةعميد كمية التربي 

أستاذ مناىج كطرؽ تدريس  صالح الناقة  .د .أ  .2
 عمكـ 

 بالجامعة االسالمية

أستاذ مناىج كطرؽ تدريس  محمكد حسف االستاذ .د .أ  .2
 العمكـ 

 بجامعة األقصى

 جامعة القدس المفتكحة  دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس د. عبد اهلل عبد المنعـ  .8
 بكم عمـكمشرؼ تر  ماجستير  سمعاف  سعيد عطا اهلل .أ  .0
 مشرؼ تربكم عمـك ماجستير ياسيف سمماف عبدك .أ  .6
 مشرؼ تربكم عمـك ماجستير أصكؿ تربية اياد  أحمد النبيو .أ  .7
 مديرة مركز التدريب / شرؽ غزة  ماجستير  حناف فالح زقكت  .أ  .8
 مدرسة عمـك بكالكريكس  حمس  صقر حناف .أ  .9
 يةمشرؼ تربكم لغة عرب ماجستير آمنة ضاىر  .أ  .80
 مدرسة لغة عربية  بكالكريكس  أمنة نعماف صبيح .أ  .88
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 (: 2ممحؽ )
 تحكيـ اختبار تشخيص التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية في مادة العمـك

 
 
 
 
 

 حفظو اهلل  ---------------------------------------السيد / الدكتكر األستاذ 
 حمة اهلل كبركاتو السالـ عميكـ كر 

تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف " أثر تكظيؼ خرائط التفكير االلكتركني في تعديؿ التصكرات 
الخطأ كتنمية ميارة اتخاذ القرار في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع بغزة " لنيؿ درجة 

كـ التكـر بتحكيـ ىذا لذا أرجك مف سيادت, الماجستير مف كمية التربية بالجامعة االسالمية
  : االختبار ثـ ابداء رأيكـ كمالحظاتكـ في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث

 .السالمة العممية كالمغكية -
 .صياغة فقرات االختبار صياغة تربكية صحيحة -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  -
 كضكح تعميمات االختبار  -
 ظات أخرل حذؼ أك اضافة أك ابداء أم مالح -

 مع خالص شكرم كتقديرم لكـ لحسف تعاكنكـ معنا
 الباحثة

 سماح سالمة التتر
 : البيانات الشخصية لممحكـ

 ---------------- : الدرجة العممية               -------------------- : األسـ
 ----------------- : مكاف العمؿ                 -----------------التخصص:

 
 
 

 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــامعـالج

 العلمي والدراساث العليالبحث ا عمادة

 الــتــــربـــيـــــــــــــتت ـــــــــــيــــــلـك

 منـــاهج وطرق التدريــــس ماجستير
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 اختبار تشخيص التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ السابع 
 البيانات األكلية : 

 --------------------- : المدرسة                 ---------------------- : األسـ
 ----------------------- : الشعبة                  -------------------- : الصؼ

 2016/2017العاـ الدراسي 

 درجة     30دقيقة                                      الدرجة الكمية:  45 : مدة االختبار
 :تعميمات الختبار 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ...  عزيزتي الطالبة
 مف فضمؾ أقرئي التعميمات التالية قبؿ الشركع في االجابة  

 .فقرة مف نكع االختيار مف متعدد 30ختبار يتككف مف تأكدم مف أف اال -8

يتككف كؿ سؤاؿ مف شقيف حيث أف الشؽ األكؿ ىك االجابة كالشؽ الثاني ىك التفسير أك  -2
 .السبب العممي لالجابة

كضعي دائرة حكؿ تفسير أك السبب العممي , ضعي دائرة حكؿ االجابة في الشؽ األكؿ -2
 .لالجابة في الشؽ الثاني

 4 ,3 ,2 ,1كالشؽ الثاني يشمؿ االرقاـ  , د, ج, ب, كؿ يشمؿ عمى البنكد أالشؽ اال -8

 .ضعي دائرة كاحدة لكؿ شؽ مف شقي السؤاؿ -0

  : لألزىار دكر بارز في : مثاؿ
 التكاثر الالجنسي        .أ 

 التكاثر الخضرم  .ب 

 التكاثر الجنسي  .ج 

 ) أ + ج (  .د 

  : السبب العممي
 لعدـ احتكائيا عمى أعضاء التذكير. .8

 .تكائيا عمى أعضاء التأنيث فقطالح .2

 .تحتكم عمى أعضاء التذكير كالتأنيث .2

 بعض األزىار تحتكم عمى أعضاء التذكير كالتأنيث كالبعض ال يحتكم عمى أعضاء التذكير. .8

االجابة الصحيحة في الشؽ األكؿ ىك ) ج ( ضعي الدائرة حكؿ حرؼ ) ج ( أما في الشؽ 
 .( 3( ضعي دائرة حكؿ رقـ )  3 الثاني فإف االجابة الصحيحة ىي رقـ )
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 يحصؿ النساف عمى أعداد كبيرة مف نباتات متشابية األصؿ تمامان بكاسطة: -1

 التكاثر بالعقؿ . ب التكاثر بالتبرعـ . أ
 التكاثر الخضرم الصناعي . ث التكاثر الجنسي . ت

 : التفسير العممي لجابتؾ
 ألف التكاثر بالتبرعـ يعطي صفات مميزة لمنبات الناتج. -1

 ئؿ تعطي نباتان مشابيان لألـ تمامان.ألف الفسا -2

 بسب سيكلة زراعة النبات في حالة التكاثر بالعقؿ. -3

 بسبب تكفير بيئة مناسبة لنمك كتكاثر خمية كاحدة مف النباتات. -4

 

 يتككف الجنيف في النبات كفؽ الخطكات التالية: -2

 جنيف. –ثمرة  –بذرة  –إخصاب  . ب .جنيف -ثمرة –إخصاب  –تمقيح  . أ

 جنيف. –بذرة  –تمقيح  –إخصاب  . ث بذرة –جنيف  -إخصاب -تمقيح . ت

 كذلؾ ألنو تتـ عممية:    
 .التمقيح أكالن ثـ االخصاب حيث يتككف الجنيف كينمك فيككف البذرة -8

 التمقيح ثـ االخصاب فتتككف الثمرة  ثـ الجنيف  -2

 االخصاب فتتككف البذرة ثـ الثمرة كبعد ذلؾ الجنيف. -2

 ة ثـ الجنيف.االخصاب قبؿ التمقيح كتككف البذر  -8

 

 الزىرة التي ل تعطي ثماران ىي:  -3

 زىرة مؤنثة.  . ب .زىرة مذكرة . أ
 زىرة كاممة . ث زىرة خنثى . ت

  : التفسير العممي     
 .الزىرة المذكرة ال تحتكم عمى بكيضات -1

 الزىرة المؤنثة تحتكم عمى بكيضات. -2

 الزىرة الخنثى تحتكم عمى بكيضات كحبكب لقاح. -3

 كيضات كحبكب لقاح.الزىرة الكاممة  تحتكم عمى ب -4
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  اكتشؼ الطالب أف حبة البرتقاؿ تخمك مف البذكر كقد يككف السبب: -4

 .تضخـ جدار المبيض بفعؿ ىرمكنات دكف عممية إخصاب -1

 حدكث إخصاب سريع بيف حبة المقاح كالبكيضة. -2

 حدكث إخصاب سريع دكف عممية تمقيح. -2

 حدكث تمقيح دكف إخصاب. -8

  : التفسير ىك حدكث    

 لمبيض دكف اخصاب ينتج ثمرة بدكف  بذكر. تضخـ جدار ا -8

 االخصاب السريع دكف عممية التمقيح كتنتج ثمرة دكف بذكر. -2
 االخصاب السريع يفتح حبة البرتقاؿ دكف بذكر. -2

 التمقيح دكف االخصاب ينتج ثمرة بدكف بذكر.  -8

 

 قاـ احمد بتمقيح أزىار البرتقاؿ  في حديقتو, بحبكب لقاح  أزىار أخرل مف البرتقاؿ -5
 : يسمى التمقيح

 خمطيا - ب ذاتيا - أ
 تمقيح صناعي - ث ذاتيا + خمطي - ت

 التفسير العممي أف التمقيح تـ:      
 بيف زىرتيف في مكانيف مختمفيف. -8 

 بيف زىرتيف مف نفس النكع. -2

 .في نفس الزىرة -2

 بكاسطة االنساف.   -8

 

 عمؽ العمماء آمالن كبيرة عمى دراسة زراعة األنسجةألنياتنتج نباتات:  -6
 بأعداد كبيرة قد تككف ذات صفات مميزة.-بية لمنبات األـ                    بمشا-أ
 ميجنة كراثيا-ذات صفات مميزة.                  د - ج

 ----كيدؿ ذلؾ عمى أف زراعة األنسجة 
 ىي الطريقة الكحيدة التي ينتج منيا أعداد كبيرة مف النبات. 2  .تكفر الكقت كالجيد  .8

 ىي البديؿ الكحيد إلنتاج نباتات مشابية لألصؿ تماما. 8   فات مميزة.تعطي نباتات ذات ص .2
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 : مف اجزاء الزىرة التي تجذب الحشرات  -7
 المتاع. . ب الطمع. . أ

 التكيج. . د الكأس. . ج
  : كالسبب في ذلؾ أنيا   
 .تنتج حبكب المقاح .8

 تنتج البكيضات. .2
 .خضراء خارج النبات .2

 ممكنة كذات ألكاف جذابة.  .8

 الذم يحكم البكيضة ىك:  الجزء المنتفخ -8
 الطمع.  . ب المتاع. . أ
 .د. المتؾ  المبيض.  . ح
 التفسير العممي لجابتؾ:    
 .المتاع ىك عضك التأنيث .8

 الطمع  ىك عضك التذكير. .2

 .المبيض  ىك الجزء الميـ في المتاع .2

 المتؾ ىك جزء مف اجزاء الطمع.  .8

 : الرسـ الذم امامؾ يدؿ عمى -9

 
 
 

 يدؿ الختيار عمى أنو:      
 يتككف مف خيط كمتؾ  -8

 يتككف مف أكراؽ خضراء -2

 يتككف مف أكراؽ ممكنة  -2

 يتككف مف ميسـ كمبيض -8

 

 سبالت  . ب بتالت  . أ
 ةأسدي . ث كرابؿ . ت
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 : الرسـ الذم أمامؾ يدؿ عمى -80
 
 

 
 يتككف مف: ىذا الختيار يدؿ عمى أنو   
 .أكراؽ ممكنة -8

 أكراؽ خضراء. -2

 خيط كمتؾ. -2

 قمـ كمبيض.ك  يسـم -8

 : مف صفات حبيبات المقاح أنيا ممساء خفيفة فيككف التمقيح الخمطي بكاسطة -11
 االنساف. . ب الماء.  . أ
 الحشرات. . ث الرياح. . ت

 : السبب في ذلؾ    
 .الماء يحتاج حبيبات لقاح كبيرة الحجـ -8

 .اإلنساف يستطيع نقميا بسيكلة بأدكات خاصة -2

 ه.حتى تستطيع الرياح حمميا في كؿ اتجا -2

 حتى تجذب الحشرات -8

 أيف يتـ إنتاج حبكب المقاح؟: بعد أف تعرفنا عمى أجزاء الزىرة سأؿ تمميذ صديقو -12
 قاؿ يتـ انتاج حبكب المقاح في:    
 التكيج  . ب الكأس   . أ
 المتؾ  . ث المبيض   . ت

 : كذلؾ ألف    
 الكأس أكراقو خارجية خضراء. -8

 التكيج أكراقو ممكنة. -2

 .المبيض عضك التأنيث -2

 .عضك التذكيرالمتؾ  -8

 سبمة.  . ب بتمة.  . أ
 سداه. . ث كربمة. . ت
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 البطاطا تتكاثر  بػ: -13
 . الترقيد        ث. الدرنات          العقؿ . ب االبصاؿ . أ
 كذلؾ ألنيا:    
 ساؽ أرضية قصيرة في كسطيا برعـ طرفي. -8

يكجد بيا عدة براعـ بحيث تدفف البراعـ كيبقى برعـ أك اثناف فكؽ التربة التي تحكم  -2
 بداخميا براعـ.

طح األرض يثني الغصف كيدفف في التربة مع بقائو متصال تككف أعضاءن قريبة مف س -2
 بالشجرة األـ.

 ساؽ أرضية عمى سطحيا العديد مف الحفر الصغيرة تسمى العيكف. -8

 
  : يتكاثر الزيتكف بطريقة -14
 ت. الدرنات               ث. الترقيد       الفسائؿ  . ب االبصاؿ  . أ
  : كذلؾ ألنو    
 ائية في قكاعد أكراقيا.ساؽ أرضية تخزف المكاد الغذ -8

 ينمك مف البراعـ السفمية لقاعدة ساؽ النبات. -2

 ساؽ ارضية يكجد عمى سطحيا حفر تسمى العيكف في كؿ منيا برعـ. -2

 يككف أغصاف قريبة مف سطح األرض فيتـ ثني الغصف كيدفف في التربة -8

 

 يككف التطعيـ غير ناجح غالبان في الحالت التالية: -15
 مشمش كالبرقكؽ.ال . ب .المكز كالمشمش . أ
 الميمكف كالبرتقاؿ. . ث .المكز كالبرتقاؿ . ت

 التفسير العممي:    
 ألف المكز كالمشمش أنكاع قريبة مف بعضيا البعض  -8

 .المشمش كالبرقكؽ مف عائمة كاحدة -2

 المكز كالبرتقاؿ أنكاع مختمفة كؿ كاحد مف عائمة تختمؼ عف اآلخر. -2

 الميمكف كالبرتقاؿ مف نفس النكع -8
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 :ذم ل يستخدـ في التكاثر الخضرم مف كؿ مايأتي ىكالجزء ال -86
 الجذكر . ب األزىار . أ
 األكراؽ . ث السيقاف . ت

 كيرجع ذلؾ إلى أف:    
 األزىار تحتكم عمى أعضاء التذكير كالتأنيث -8

 الجذر يتككف داخؿ التربة ال يحتكم عمى أعضاء تذكير كتأنيث -2

 السيقاف فرع في اليكاء ال يحتكم عمى أعضاء تذكير كتأنيث  -2

 ألكراؽ خضراء مكاجية ألشعة الشمس ال تحتكم عمى أعضاء تذكير كتأنيثا -8

 

 : الجزء الذم يحمي معظـ أجزاء الزىرة -17
 السبالت . ب البتالت  . أ
 االسدية . ث الكرابؿ . ت

  : كىذا يدؿ عمى أنو    
 يحمي أجزاء الزىرة كأكراقو خضراء-2يحمي أجزاء الزىرة كلو أكراؽ ممكنة         -8

 ينتج حبكب المقاح-8ت                          ينتج البكيضا-2   

 التكاثر الخضرم الذم يمكف مف خاللو تككف شجرة بصنفيف مختمفيف ىك: -18
 التطعيـ . ب الترقيد  . أ
 الدرنة . ث الفسائؿ . ت

 : كىذا ألف    
 .الترقيد يتـ بيف فرعي شجرتيف أحدىما مرغكب بو .8

غكب بيا ككضع برعـ مف في شجرة غير مر  Tالتطعيـ يتـ بفتح شؽ عمى شكؿ حرؼ  .2
 شجرة مرغكب بيا.

 .الفسيمة نمك فرع جديد مف البراعـ السفمية لشجرة غير مرغكب بيا .2

 الدرنة ينمك نبات جديد بزراعة عيكف أحد الدرنات. .8
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تتميز أشجار الخشخاش المر بمتانة أعضائيا كمقاكمتيا لألمراض بينما أشجار  -19
 الطريقة الجيدة لالستفادة مف الصنفيف ىي:البرتقاؿ اليافكم يتميز بطعمو المذيذ 

 ت. التطعيـ          ث. األبصاؿ        الفسائؿ  . ب الترقيد  . أ
 كالسبب في ذلؾ:    
 يمكف ثني الفرع كدفنو في التراب -8

 نمك النباتات مف البراعـ السفمية لقاعدة ساؽ النبات -2

دخالو في ساؽ نبتة يراد تحس -2  يف صفاتيا.يؤخذ برعـ مف النبات المرغكب بو كا 

 نمك النبات مف البرعـ الطرفي الذم يحيط بو عدة براعـ. -8
 

سألت فاطمة زميمتيا عندما كانتا تتنزىاف في الحديقة ما ىذه الشجرة؟ قالت إنيا نبات  -22
 -تمقيح ذاتي -الفكؿ فقالت فاطمة: كيؼ ينمك الفكؿ؟  قالت إنو يمر بعدة مراحؿ ) بذكر

 سمى ىذه المراحؿ بػ:ثمرة ( ت -بذكر –بكيضة مخصبة 
 نباتات حكلية . ب .نباتات معمرة . أ
 اإلخصاب . ث دكرة حياة نبات الفكؿ . ت

 : كالدليؿ عمى ذلؾ    
 أنيا تستمر دكرة حياتيا فترات طكيمة. -8

 أنيا تتـ دكرة حياتيا خالؿ سنة. -2

 مركر نبات الفكؿ بعدة مراحؿ طكاؿ حياتو  -2

 اندماج حبة المقاح مع البكيضة. -8
 

  : حددم نكع التكاثر فييا؟, ات الفكؿأمامؾ صكرة لنب -21
 ال جنسي. . ب تكاثر جنسي. . أ
 تكاثر باالنشطار الثنائي. . ث جنسي كال جنسي. . ت

 كذلؾ ألف:   
 تتزايد عدد االفراد بكاسطة البذكر)مف فرديف(  -8

 تزايد عدد األفراد بدكف بذكر )مف فرد كاحد( -2

 تزايد عدد األفراد بكاسطة البذكر كأيضا بدكف بذكر -2

 مية البكتيرية الى خميتيف متشابيتيف.انقساـ الخ -8
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 عند انبات بذكر الفكؿ ينمك أكل: -22
 أحيانا الجذير كأحيانا الريشة.  -الريشة كالجذير معا     د -الجذير      ج-الريشة    ب –أ     

 : كذلؾ ألف     
 الريشة تقكـ بعممية البناء الضكئي. -8

 .الجذير يمتص الماء كاالمالح مف التربة  -2

 .الف معا ليساعدا النبات عمى النمكيعم -2

 ليس بينيما عالقة. -8
 : انبكبة حبة المقاح ليا دكر في -23

 زيادة طكؿ النبات  - ب التمقيح  - أ
 إنتاج البذكر  - ث حماية النبات مف المؤثرات الخارجية  - ت

 : التفسير العممي     
 تعمؿ عمى اختراؽ الميسـ ثـ القمـ حتى تصؿ المبيض ثـ تخترؽ البكيضة  -8

 .عمى زيادة المادة الكراثية التي تؤدم إلى زيادة طكؿ النبات تعمؿ -2

 .تحيط بالنبات مف الخارج -2

 .تعمؿ عمى تككيف بكيضة مخصبة -8

 : في حاؿ طمب منؾ تمكيف الزىرة التي امامؾ فسكؼ تمكف المحيط الخارجي منيا بالمكف -28
 األخضر - ب االحمر  - أ
 البرتقالي. - ث .األصفر - ت

  : كالسبب في ذلؾ      
 .كف االحمر أكثر جذبا لمحشراتالم -8

 .المكف األخضر يسمى السبالت كيحمي الزىرة مف الداخؿ -2

 .المكف األصفر يسمى البتالت  -2

 المكف البرتقالي  لو دكر في عممية التمقيح. -8
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سمعت اف بعض الزىار تسمى باألزىار الناقصة فما معنى  : سألت فاطمة معممتيا -25
 : ذلؾ؟إجابتيا ألنيا

 تحتكم عمى ثالث محيطات زىرية - ب  .عمى محيطات زىريةال تحتكم  - أ
 تحتكم عمى أربع محيطات زىرية  - ث انيا تتكاثر جنسيا  - ت

 : كيدؿ ذلؾ عمى     
 تتكاثر بالبرعـ. -8

 كحيدة الجنس. -2

 .تتكاثر باندماج الجاميت الذكرم مع الجاميت االنثكم -2

 نبات ثنائي الجنس. -8

 المفيـك العممي لمزيجكت يمثؿ: -26
 لثمرة ا - ب البذرة  - أ
 شتمة   - ث بكيضة مخصبة   - ت

 : التفسير العممي     

 .نبات جنيني صغير في حالة السككف -8

 .جدار المبيض يعمؿ عمى تككينيا -2

 خمية ناتجة مف اندماج الجاميت الذكرم مع الجاميت األنثكم. -2

 .ناتجة مف البراعـ السفمية لمنبات -8

 يعتبر شجر الزيتكف مف نكع النباتات: -27
 يةالحكل - ب المعمرة  - أ
 اليكمية. - ث .الشيرية - ت

 التفسير العممي أنيانباتات تستمر دكرة حياتيا:    
 .سنكات عديدة -8

 .مدة عاـ  -2

 عدة أشير. -2

 .عدة أياـ -8
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 أنسب طريقة لتكاثر العنب ىي: -28
 التبرعـ - ب التكاثر الجنسي. - أ
 زراعة االنسجة. - ث الترقيد. - ت

 كبذلؾ سكؼ يقـك بػػػ:      
 .لعنب الى ميسـ أزىار عنب أخرلنقؿ حبكب المقاح مف متؾ أزىار ا  -8

 أخذ برعـ مف نبات مرغكب فيو. -2

 .ثني االغصاف القريبة مف التربة كدفنيا مع بقائيا متصمة بالشجرة االـ -2

 .إنبات خاليا مف العنب داخؿ المخترات العممية -8
)الخصاب في النبات ىك اندماج جاميت ذكرم مع جاميت أنثكم في النبات (في ىذه  -29

 : جاميت الذكرم ىكالعبارة ال
 حبكب المقاح  - ب البكيضة  - أ
 المتؾ  - ث المبيض - ت

 : كذلؾ لنو      
 .خاليا كبيرة ذات مخزكف غذائي غير قادرة عمى الحركة -8

 .خاليا صغيرة تحتكم عمى مادة نككية ذات قدرة عمى الحركة -2

 الجزء المنتفخ الذم يحكم بكيضات. -2

 .ىك الجزء البارز الذم يحكم حبكب المقاح -8

 : ت الحمص مف النباتات نبا -32
 المعمرة - ب الحكلية  - أ
 اليكمية  - ث الشيرية  - ت

  : كذلؾ لنيا    
 نباتات تستمر دكرة حياتيا سنكات عديدة               -8

 .نباتات تستمر دكرة حياتيا عاـ -2

 نباتات تستمر دكرة حياتيا عدة أشير. -2

 .نباتات تستمر دكرة حياتيا عدة أياـ -8
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 : (3ممحؽ )
 ة لختبار تشخيص التصكرات الخطأ لدل طالبات الصؼ السابعالصكرة النيائي 

 البيانات األكلية : 
 --------------------- : المدرسة                 ---------------------- : األسـ
 ----------------------- : الشعبة                  -------------------- : الصؼ

 2016/2017سي العاـ الدرا

 درجة     30الدرجة الكمية:    دقيقة                      45 : مدة االختبار
 :تعميمات الختبار 

 عزيزتي الطالبة 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

 مف فضمؾ أقرئي التعميمات التالية قبؿ الشركع في اإلجابة   
 .االختيار مف متعددفقرة مف نكع  30تأكدم مف أف االختبار يتككف مف  -8

يتككف كؿ سؤاؿ مف شقيف حيث أف الشؽ األكؿ ىك االجابة كالشؽ الثاني ىك التفسير أك  -2
 .السبب العممي لإلجابة

كضعي دائرة حكؿ تفسير أك السبب العممي , ضعي دائرة حكؿ اإلجابة في الشؽ األكؿ -2
 .لإلجابة في الشؽ الثاني

 4 ,3 ,2 ,1كالشؽ الثاني يشمؿ االرقاـ  , د, ج, ب, الشؽ األكؿ يشمؿ عمى البنكد أ -8

 .ضعي دائرة كاحدة لكؿ شؽ مف شقي السؤاؿ -0

  : لألزىار دكر بارز في : مثاؿ
 التكاثر الخضرم ب.    التكاثر الالجنسي       أ.          

 ) أ + ج ( د.     التكاثر الجنسي ج. 

   : السبب العممي
 لعدـ احتكائيا عمى أعضاء التذكير. -8

 .يا عمى أعضاء التأنيث فقطالحتكائ -2

 .تحتكم عمى أعضاء التذكير كالتأنيث -2

بعض األزىار تحتكم عمى أعضاء التذكير كالتأنيث كالبعض ال يحتكم عمى  -8
 أعضاء التذكير.

االجابة الصحيحة في الشؽ األكؿ ىك ) ج ( ضعي الدائرة حكؿ حرؼ ) ج ( أما في الشؽ 
 .( 3ضعي دائرة حكؿ رقـ )  ( 3الثاني فإف االجابة الصحيحة ىي رقـ ) 
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يحصؿ النساف عمى أعداد كبيرة مف نباتات مشابية لألصؿ تمامان في كقت قصير  -1
 بكاسطة:

 التكاثر بالتبرعـ .ب  التكاثر بالعقؿ  .أ 
 زراعة األنسجة .د  التكاثر بالفسائؿ .ج 
 التفسير العممي لجابتؾ ألف التكاثر ب:    
  .العقؿ سيؿ االستخداـ كأعداد قميمة -8

 يعطي صفات تختمؼ عف النبات األـ.التبرعـ  -2

 .الفسائؿ تنمك مف القاعدة السفمية لساؽ النبات -2

زراعة االنسجة  يكفر بيئة مناسبة لنمك كتكاثر خمية كاحدة مف النباتات النتاج أعداد  -8
 كبيرة.

 يتككف الجنيف في النبات كفؽ المراحؿ التالية: -2

 .جنيف -ثمرة –إخصاب  –تمقيح  .ب  بذرة. –جنيف  -إخصاب -تمقيح .أ 
 جنيف. –بذرة  –تمقيح  –إخصاب  .د  جنيف. –ثمرة  –بذرة  –إخصاب  .ج 
 تتـ عممية: التفسير العممي: كذلؾ يعني أنو    
 .التمقيح أكالن ثـ االخصاب حيث يتككف الجنيف كينمك فيككف البذرة .8

 التمقيح ثـ االخصاب فتتككف الثمرة  ثـ الجنيف  .2

 لؾ الجنيف.االخصاب فتتككف البذرة ثـ الثمرة كبعد ذ .2

 االخصاب قبؿ التمقيح كتككف البذرة ثـ الجنيف. .8

 الزىرة التي ل تعطي ثماران ىي:  -3

 زىرة مؤنثة.  .ب  .زىرة مذكرة .أ 
 زىرة كاممة .د  زىرة خنثى .ج 

 التفسير العممي أف الزىرة:     
 المذكرة ال تحتكم عمى بكيضات كال يمكف أف تككف ثمارا. -8

 ذا حدث ليا تمقيح كاخصاب.المؤنثة تحتكم عمى بكيضات كتككف ثمارا إ -2

 الخنثى تحتكم عمى بكيضات كحبكب لقاح كتككف ثمارا إذا حدث ليا تمقيح كاخصاب. -2

 الكاممة تحتكم عمى اعضاء التذكير كالتأنيث كتككف ثمارا إذا حدث ليا تمقيح كاخصاب. -8
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 يكمف السبب في خمك حبة البرتقاؿ  مف البذكر في: -4

 لبكيضة.حدكث إخصاب سريع بيف حبة المقاح كا .أ 

 حدكث إخصاب سريع دكف عممية تمقيح. .ب 

 .تضخـ جدار المبيض بفعؿ ىرمكنات دكف عممية إخصاب .ج 

 حدكث تمقيح دكف إخصاب. .د 

 السبب في ذلؾ ىك حدكث:    
 االخصاب السريع يؤدم الى انتاج حبة البرتقاؿ بصفات جديدة. -8

 االخصاب السريع دكف عممية التمقيح ينتج ثمار البرتقاؿ بحجـ كبير. -2

 ضخـ جدار المبيض دكف اخصاب ينتج ثمرة بدكف  بذكر.ت -2

 التمقيح دكف االخصاب ال تنتج ثمار. -8

 

أراد  احمد تمقيح أزىار النخيؿ  في حديقتو, بحبكب لقاح  أزىار النخيؿ في حديقة أحد  -5
 : أصدقائو يسمى التمقيح

 خمطي .ب  ذاتي + خمطي .أ 
 صناعي .د  ذاتي .ج 

 التفسير العممي:
 مكانيف مختمفيف كايضا في نفس الزىرة. التمقيح تـ بيف زىرتيف في -8

 التمقيح تـ بيف زىرتيف مف نفس النكع. -2

 .التمقيح حدث في نفس الزىرة -2

 تـ التمقيح في مختبرات خاصة. -8

 

 في الشكؿ المقابؿ الترتيب الصحيح لزراعة النسجة:  -6
 8،2،8،2 .أ 

 8،2،2،8 .ب 

 8،2،2،8 .ج 

 2،8،8،2  .د 
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 : عمى "كتـ الترتيب بناءا    
خاليا ثـ نمك خمية كاحدة نتيجة االنقساـ ثـ نمك النبات كنقمو الى مكاف كضع كتمة مف ال -8

 لزراعتو.

نبات كامؿ يتـ كضعو في انبكبة اختبار كبعد ذلؾ تتككف كتمة مف الخاليا ثـ يتـ فصؿ  -2
 .النسيج

كضع خمية كاحدة فتنقسـ كتتككف مجمكعة مف الخاليا التي بدكرىا تنقؿ الى انبكبة  -2
 مككنة النبات الكامؿ فيزرع في مكانو.اختبار أخرل فتنمك 

كضع النبات الكامؿ في انبكبة اختبار ثـ تككف نسيج في انبكبة اختبار أخرل ثـ النبات  -8
 كامال ثـ كضع كتمة مف الخاليا. 

 

 : محيط زىرم  يجذب الحشرات ىك -7
 الطمع .ب  المتاع .أ 
 الكأس .د  التكيج .ج 
 التفسير العممي ألنو:    
 ينتج البكيضات. -8

 لمقاحينتج حبكب ا -2

 ذات ألكاف جذابة كرائحة جميمة كبيا رحيؽ. -2

 ذات أكراؽ خضراء تحيط بالنبات كليس بيا رحيؽ. -8

 

 ىك الجزء المنتفخ  الذم يحكم البكيضة: -8
 المبيض   .ب  المتاع .أ 
 الطمع .د  المتؾ                                              .ج 
 التفسير العممي لجابتؾ:    
 .م يحكم الكرابؿالمتاع ىك عضك التأنيث الذ -8

 .المبيض  ىك الجزء المحتكم عمى البكيضات -2

 المتؾ ىك الجزء المحتكم عمى حبكب المقاح. -2

 الطمع ىك عضك التذكير الذم يحكم حبكب المقاح. -8



157 

 : في الشكؿ المقابؿ أحد مككنات الزىرة ىك -9
   
 
 

  يدؿ عمى أنو يتككف مف:   
 .ةأكراؽ ممكنة كجذاب -8

 .أكراؽ خضراء -2

 .ميسـ كمبيض -2

 .خيط كمتؾ -8
 

  في الشكؿ المقابؿ أحد مككنات الزىرة ىك: -12
 
 
 

 : يدؿ عمى أنو يتككف مف 
 .أكراؽ ممكنة -8

 .أكراؽ خضراء -2

 .خيط كمتؾ -2

 قمـ كمبيض.ك  ميسـ -8
 

ت المقاح .................في عممية التمقيح تككف حبيبا.األزىار التي تعتمد عمى -11
 ممساء كخفيفة:

 الحشرات .ب  الماء  .أ 
 االنساف  .د  الرياح  .ج 
 : السبب في ذلؾ    
 .الماء  حتى يستطيع حمميا -8

 الحشرات لتمتصؽ بأجساميا. -2

 الرياح تستطيع حمميا في كؿ اتجاه. -2

 اإلنساف يستطيع نقميا بسيكلة بأدكات خاصة. -8

 سبالت  .ب  بتالت  .أ 
 اسدية .د  كرابؿ .ج 

 سبالت  .ب  بتالت  .أ 
 كرابؿ .د  اسدية .ج 
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 إنتاج حبكب المقاح ؟ أيف يتـ: بعد أف تعرفنا عمى أجزاء الزىرة سألت منى صديقتيا -12
 فماذا تتكقعي أف تجيب في:      
 المتؾ .ب  التكيج  .أ 
 المبيض .د  الكأس .ج 
 : كذلؾ ألف    
 التكيج أكراقو ممكنة كال يتـ انتاج حبكب المقاح. -8

 المتؾ عضك التذكير كفيو يتـ انتاج حبكب المقاح. -2

 الكأس أكراقو خارجية خضراء كال يتـ فيو انتاج حبكب المقاح. -2

 التأنيث كتتـ فيو عممية اإلخصاب كال ينتج حبكب لقاح. المبيض عضك -8

 

كضعت امامؾ عدد مف حبات البطاطا كطمب منؾ اختيار الطريقة التي تصمح لتكاثرىا  -13
 فسكؼ تختارم التكاثر ب:

 ج . العقؿ      د. الترقيد          الدرنات .ب  االبصاؿ .أ 
 كذلؾ ألف البطاطا:    
 في.ساؽ أرضية قصيرة في كسطيا برعـ طر  -8

 ساؽ أرضية عمى سطحيا العديد مف الحفر الصغيرة تسمى العيكف. -2

 يكجد بيا عدة براعـ بحيث تدفف البراعـ كيبقى برعـ أك اثناف فكؽ التربة. -2

تككف أغصانيا قريبة مف سطح األرض يثني الغصف كيدفف في التربة مع بقائو متصال  -8
 بالشجرة األـ.

 
  : الطريقة التي تصمح لتكاثر الزيتكف -14

 ج. الدرنات      د. الترقيد     الفسائؿ  .ب  البصاؿ ا .أ 
  : كذلؾ ألنو     
 ساؽ أرضية تخزف المكاد الغذائية في قكاعد أكراقيا. -8

 شتمة تنمك مف البراعـ السفمية لقاعدة ساؽ النبات. -2

 ساؽ ارضية يكجد عمى سطحيا حفر تسمى العيكف في كؿ منيا برعـ. -2

 .ثني الغصف كيدفف في التربة يككف أغصاف قريبة مف سطح األرض فيتـ -8
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 يككف التطعيـ غير ناجح غالبان في الحالت التالية: -15
 المشمش كالبرقكؽ .ب  الميمكف كالبرتقاؿ  .أ 
 المكز كالبرتقاؿ  .د  المكز كالمشمش .ج 
 التفسير العممي:   
 الميمكف كالبرتقاؿ مف نفس النكع. -8

 .المشمش كالبرقكؽ مف عائمة كاحدة -2

 عائمة النباتية.ألف المكز كالمشمش مف نفس ال -2

 المكز كالبرتقاؿ أنكاع مختمفة كؿ كاحد مف عائمة تختمؼ عف اآلخر. -8

 

 :الجزء الذم ل يستخدـ في التكاثر الخضرم مما يمي ىك -16
 السيقاف  .ب  األزىار .أ 
 األكراؽ .د  الجذكر .ج 
 كيرجع ذلؾ إلى أف:    
 .األزىار تحتكم عمى أعضاء التذكير كالتأنيث -8

 كم عمى أعضاء تذكير كتأنيث.السيقاف فرع في اليكاء ال يحت -2

 .الجذر يتككف داخؿ التربة ال يحتكم عمى أعضاء تذكير كتأنيث -2

 .األكراؽ خضراء مكاجية ألشعة الشمس ال تحتكم عمى أعضاء تذكير كتأنيث -8

 
 : كريقات خضراء تشكؿ المحيط الخارجي لحماية أجزاء الزىرة -17

 السبالت .ب  البتالت  .أ 
 االسدية .د  الكرابؿ .ج 
 يا: كالدليؿ ان     
 ذات أكراؽ خضراء  - 2ذات أكراؽ ممكنة                             -8

 تنتج حبكب المقاح   -8      تنتج البكيضات                           -2
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 أذا انتقمت حبكب  المقاح مف زىرة  البرتقاؿ الى مبيض زىرة التفاح ينتج: -18
 ثمرة برتقاؿ .ب  ال يحدث تمقيح  .أ 
 فات جديدةثمرة بص .د  ثمرة تفاح .ج 
 كىذا ألنو تـ:      
 .بيف زىرتيف مف عكائؿ نباتية مختمفة -8

 التمقيح  كاالخصاب كانتاج ثمرة برتقاؿ. -2

 التمقيح ثـ االخصاب كانتاج ثمرة التفاح. -2

 التمقيح كاالخصاب كانتاج نبات بصفات جديدة. -8

 

تتميز أشجار الخشخاش المر بمتانة أعضائيا كمقاكمتيا لألمراض بينما أشجار  -19
 البرتقاؿ اليافكم يتميز بطعمو المذيذ, الطريقة الجيدة لالستفادة مف الصنفيف ىي:

 الفسائؿ  .ب  الترقيد  .أ 
 التطعيـ .د  األبصاؿ  .ج 
 كالسبب في ذلؾ:    
 يمكف ثني الفرع كدفنو في التراب -8

 نمك النباتات مف البراعـ السفمية لقاعدة ساؽ النبات -2

 دة براعـ.نمك النبات مف البرعـ الطرفي الذم يحيط بو ع -2

دخالو في ساؽ نبتة يراد تحسيف صفاتيا. -8  يؤخذ برعـ مف النبات المرغكب بو كا 

 
  : الشكؿ المقابؿ يبف -22

  اإلخصاب. .أ 
  حكليةنباتات  .ب 
  نباتات معمرة .ج 
 دكرة حياة نبات الفكؿ .د 
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 : كالدليؿ عمى ذلؾ      
 اندماج حبة المقاح مع البكيضة. -8

 أنيا تتـ دكرة حياتيا خالؿ سنة. -2

 ا تستمر دكرة حياتيا فترات طكيمة أني -2

 مركر نبات الفكؿ بعدة مراحؿ طكاؿ حياتو. -8

 

   أمامؾ الصكرة حددم نكع التكاثر فييا: -21
            

 ال جنسي                 .ب  تكاثر جنسي. .أ 
 تكاثر باالنشطار الثنائي .د  جنسي كال جنسي .ج 
 كذلؾ ألف:   
 تتزايد عدد االفراد بكاسطة البذكر)مف فرديف(  -8

 تزايد عدد األفراد بدكف بذكر )مف فرد كاحد(  -2

 تزايد عدد األفراد بكاسطة البذكر كأيضا بدكف بذكر -2

 انقساـ الخمية البكتيرية الى خميتيف متشابيتيف. -8

 
 يمكف قطع فسائؿ النخيؿ كزرعيا في مكاف اخر يعتبر في ىذه الحالة تكاثر: -22
 يخضرم صناع -ب                                جنسي  - أ

 جنسي كال جنسي  -ال جنسي                              د - ج

 كذلؾ ألنو تـ انتاج الفسيمة:   
 نتيجة التمقيح كاالخصاب. -8

 باستخداـ نسيج أك خمية مف النبات. -2

 تـ انتاج الفسيمة باستخداـ االجزاء الخضرية. -2

 مف تمقيح االزىار كايضا مف تكاثر االجزاء الخضرية. -8
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 : ح ليا دكر فيانبكبة حبة المقا -23
 إنتاج البذكر - ب حماية النبات          - أ
 التمقيح  - د زيادة طكؿ النبات - ج

 : التفسير العممي    
 .تحيط بالنبات مف الخارج -8

 تعمؿ عمى تككيف بكيضة مخصبة. -2

 تعمؿ عمى زيادة المادة الكراثية التي تؤدم إلى زيادة طكؿ النبات. -2

 .مبيض ثـ تخترؽ البكيضةتعمؿ عمى اختراؽ الميسـ ثـ القمـ حتى تصؿ ال -8
 

 : في حاؿ طمب منؾ تمكيف الزىرة التي امامؾ فسكؼ تمكف المحيط الخارجي منيا بالمكف -24
 االحمر.  - ب  .األصفر - أ
 األخضر. - د .البرتقالي -ج  
  : كالسبب في ذلؾ      
 المكف األصفر يسمى البتالت. -8

 المكف االحمر أكثر جذبا لمحشرات. -2

 في عممية التمقيح.المكف البرتقالي الف لو دكر  -2

 المكف األخضر يسمى السبالت كيحمي الزىرة مف الداخؿ. -8

 

سمعت اف بعض الزىار تسمى باألزىار الناقصة فما معنى  : سألت فاطمة معممتيا -25
 : ذلؾ؟ اجابتيا ألنيا

 تحتكم عمى ثالث محيطات زىرية-ب  .ال تحتكم عمى محيطات زىرية - أ
 تتكاثر جنسيا انيا -د تحتكم عمى أربع محيطات زىرية - ج

 : كيدؿ ذلؾ عمى      
 تتكاثر بالبرعـ. -8

 كحيدة الجنس. -2

 نبات ثنائي الجنس. -2

 تتكاثر باندماج الجاميت الذكرم مع الجاميت االنثكم. -8
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 المفيـك العممي لمزيجكت يمثؿ: -26
 الثمرة  - ب البذرة  - أ
 بكيضة مخصبة  -د شتمة -ج
 : التفسير العممي    

 .نبات جنيني صغير في حالة السككف -8

 .جدار المبيض يعمؿ عمى تككينيا -2

 ناتجة مف البراعـ السفمية لمنبات. -2

 خمية ناتجة مف اندماج الجاميت الذكرم مع الجاميت األنثكم. -8

 

 يعتبر شجر الميمكف مف نكع النباتات: -27
 الحكلية-ب المعمرة -أ
 اليكمية.-د .الشيرية-ج

  التفسير العممي أنيا نباتات تستمر دكرة حياتيا:   
 .عدة أياـ -8عدة أشير.     -2         .مدة عاـ -2       .ت عديدةسنكا  -8

 

 الطريقة التي تصمح لتكاثر العنب ىي: -28
 .الدرنات-ب .االبصاؿ-أ
 زراعة االنسجة.-د .الترقيد  - ج

 كبذلؾ سكؼ يقـك بػػػ:     
  .زراعة قنار بصؿ كدفنو في التراب فينمك مككف بصمة جديدة .8

 .حيث يحتكم كؿ جزء عمى عيف أك أكثرتقسيـ الثمرة الى أجزاء ب .2

 .ثني االغصاف القريبة مف التربة كدفنيا مع بقائيا متصمة بالشجرة االـ .2

  .انبات خاليا مف العنب داخؿ المختبرات العممية ثـ نقميا الى مكاف زراعتيا الدائـ .8

 
 



164 

)الخصاب ىك اندماج جاميت ذكرم مع جاميت أنثكم في النبات (في ىذه العبارة  -29
 : اميت الذكرم ىكالج
 حبكب المقاح -ب البكيضة -أ
 المبيض -د المتؾ - ج

 : كذلؾ لنو     
 الجزء المنتفخ الذم يحكم بكيضات. -8

 .خاليا صغيرة تحتكم عمى مادة نككية -2

 ىك الجزء البارز الذم يحكم حبكب المقاح. -2

 .خاليا كبيرة ذات مخزكف غذائي غير قادرة عمى الحركة -8

 

 :  نبات الحمص مف النباتات -32
 المعمرة-ب الحكلية -أ
 اليكمية -د الشيرية -ج

 دكرة حياتيا:  كذلؾ لنيا نباتات تستمر     
 عدة أياـ. -8عدة أشير.      -2        .سنكات عديدة- 2مدة عاـ.         -8
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  : (4ممحؽ )
 تحكيـ اختبار ميارات اتخاذ القرار

 
 
 
 
 
 

 حفظو اهلل ---------------------------------------السيد / الدكتكر األستاذ 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف " أثر تكظيؼ خرائط التفكير االلكتركني في تعديؿ التصكرات 
بغزة " لنيؿ درجة الخطأ كتنمية ميارة اتخاذ القرار في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع 

لذا أرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا , الماجستير مف كمية التربية بالجامعة االسالمية
  : االختبار ثـ ابداء رأيكـ كمالحظاتكـ في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث

 السالمة العممية كالمغكية. 
 صياغة فقرات االختبار صياغة تربكية صحيحة. 
  لكؿ فقرة مف فقرات االختبارمناسبة البدائؿ. 
 كضكح تعميمات االختبار. 
 حذؼ أك اضافة أك ابداء أم مالحظات أخرل.  
 مناسبة فقرات االختبار لميدؼ المراد تحقيقو مف كؿ فقرة مف فقرات االختبار. 

 مع خالص شكرم كتقديرم لكـ لحسف تعاكنكـ معنا
 الباحثة

 سماح سالمة التتر
 : البيانات الشخصية لممحكـ

 ---------------- : الدرجة العممية               -------------------- : االسـ
 ---------------- : مكاف العمؿ                 -----------------التخصص:

 

 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــامعـالج

 العلمي والدراساث العلياالبحث  عمادة

 الــتــــربـــيـــــــــــــتت ـــــــــــيــــــلـك

 منـــاهج وطرق التدريــــس يرماجست

 



166 

, ىي قدرة الفرد عمى المفاضمة بيف البدائؿ المطركحة لحؿ مشكمة ما: تعريؼ ميارة اتخاذ القرار
 .نسب لتحقيؽ اليدؼ المطمكب في ضكء معايير كقيـ خاصةكاختيار البديؿ اال

 : ميارات اتخاذ القرار
 .فيـ المكقؼ المشكؿ -8

 .تحديد اليدؼ -2

 .دراسة الحمكؿ المطركحة -2

 .اختيار البديؿ األفضؿ -8

 .ترتيب الحمكؿ -0
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 :(5ممحؽ )
 جدكؿ يبيف تكزيع المكاقؼ عمى الميارات الفرعية كنسبة كؿ ميارة 

رقـ السؤاؿ المنتمي  العبارات المنتمية لكؿ ميارة ارةالمي
 لمميارة

نسبة كؿ 
 ميارة

دراسة الحمكؿ 
 المطركحة

 الطريقة الي تصمح لتكاثر الرماف 
 مراحؿ التمقيح  

 البطاطا ساؽ أرضية يحتكم سطحيا عمى عيكف
 طريقة تكاثر النباتات الزىرية 

 العضك المسؤكؿ عف انتاج البذكر ىك الزىرة 

7, 8 ,9 ,80 ,88 20 % 

فيـ المكقؼ 
 المشكؿ

 إيجاد الحؿ المناسب لتحديد أجزاء الزىرة عمميا 
ماذا يحدث /عدـ كجكد انبكبة لقاح في حبة 

 المقاح
استخداـ التكاثر بزراعة األنسجة لزيادة انتاج 

 النبات في كقت قصير

8 ,2 ,2 80% 

اختيار البديؿ 
 الفضؿ

دفف جزء مف  اختيار الطريقة التي تعتمد عمى
الفرع النباتي في التربة دكف فصمو عف الشجرة 

  .األـ ) التكاثر بالترقيد (
اختيار احدل عكامؿ التمقيح في حاؿ انتاج 

 حبكب لقاح خشنة 
 اختيار الحؿ االمثؿ لتحسيف صفات النبات 
 اختيار الطريقة المناسبة لتكاثر نبات الثكـ

 تسمى كريقات التكيج بالبتالت 
 ع التمقيح تحديد نك 

82 ,82 ,88 ,80 ,
86 ,87 20% 

 تحديد اليدؼ
 تحديد المرحمة األكلى لتمقيح أزىار الزينة

 أىداؼ المجكء الى التكاثر الخضرم 
 تصنؼ النباتات حسب دكرة حياتيا

8 ,0 ,6 80% 

 ترتيب الحمكؿ
 طرؽ تكاثر نبات المكز 

 الطريقة المناسبة لزراعة النخيؿ 
 مف الخارج لمداخؿ أجزاء الزىرة بالتتابع

88 ,89 ,20 80% 
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 :(6ممحؽ )
 الصكرة الكلية لختبار ميارات اتخاذ القرار 

 : تعميمات الختبار
عزيزتي الطالبة لديؾ مجمكعة مف االسئمة كعميؾ أف تختارم االجابة الصحيحة مف بيف 

ككف ىناؾ ي أالالبدائؿ التي أمامؾ كأرجك منؾ أف تضعي دائرة حكؿ االجابة الصحيحة عمى 
 أكثر مف اجابة لمسؤاؿ الكاحد أم اختارم اجابة كاحدة. 

 

 : إذا أزيمت أنبكبة حبة المقاح عند كصكليا إلى الميسـ فانو -8

 مكت النبات. .أ 
 ال يحدث تمقيح لمبكيضة. .ب 

 حدكث إخصاب لمبكيضة دكف تمقيح. .ج 

 .يتـ التمقيح دكف الحاجة إلى أنبكبة المقاح .د 

 

اف تقـك بفحص ىذه األزىار فما أكلى الخطكات التي لديؾ مجمكعة مف األزىار كتريد  -2
 سكؼ تقكميف بيا؟:

 يتـ فحص الطمع كالمتاع بكاسطة العدسة المحدبة فقط - أ

 االكتفاء بفحص الكأس كالتكيج بكاسطة العدسة المحدبة - ب

 العدسة المحدبة  –الكأس  –الطمع –التكيج  -فصؿ المتاع - ت

 المتاع  –الطمع  –التكيج  -فصؿ الكأس –نستخدـ العدسة المحدبة  - ث

 

سعاد طالبة في الصؼ السابع طمبت المعممة منيا اف تمقح الزىرة المزركعة في حديقة  -3
 المدرسة فما الذم يتفعمو سعاد:

 تصنيؼ النباتات إلى بذرية كال بذرية .ب  تحديد مراحؿ نمك النبات  .أ 

 ا التمقيح تحديد العكامؿ التي يعتمد عميي. د        تحديد أنكاع التمقيح. ج        
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حدث نقاش حاد بيف مركة كصفية حكؿ مكضكع ) دكرة حياة النبات ( فقالت مركة كؿ  -4
النباتات  دكرة حياتيا سنة كاممة فردت عمييا صفية  دكرة حياة النباتات سنكات 

 أعطي حال لممشكمة كىي أف النباتات:.عديدة

 دكرة حياتيا تستمر شير. .أ 

 دكرة حياتيا تستمر فترات طكيمة. .ب 

 .ميعيا دكرة حياتيا سنو كاممةج .ج 

 نباتات معمرة (. –قسميا العمماء حسب دكرة حياتيا الى ) نباتات حكلية  .د 

 

 : في رأيؾ يمجأ المزارعكف لمتكاثر الخضرم في الحالت التية ما عدا كاحدة -5

 عدـ تكفر البذكر في بعض النباتات - ب كسب الكقت - أ

 نكع أخر مف التكاثرعدـ كجكد -د       المحافظة عمى األجناس-ج     

أراد مزارع أف ينتج كمية مف البطاطا بدل مف شجرة كاحدة تتكقعي أنسب طريقة لمتكاثر  -6
 ىي:

 بالترقيد  - ب بالفسائؿ  - أ

 بالزىكر -د بالدرنات -ج

 

 : يتكاثر الرماف بعدة طرؽ أفضؿ ىذه الطرؽ ىي -7

 العقؿ - ب الترقيد - أ

 الدرنات -د   الفسائؿ -ج    

 

 ضكع التمقيح فإف أكلى مراحؿ التمقيح ىي:مف خالؿ دراستؾ لمك  -8

 سقكط حبة المقاح عمى ميسـ الزىرة - ب اختراؽ حبة المقاح لمبكيضة كتمقيحيا - أ

 انتقاؿ حبة المقاح مف متؾ زىرة إلى ميسـ زىرة أخرل - ث اختراؽ حبة المقاح لممبيض - ت
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تكقعي أف أمامؾ زىرة يراد تمقيحيا بكاسطة حبكب المقاح المنقكلة بكاسطة الرياح فماذا ت -9
 : تككف صفات حبة المقاح

 خشنة ككبيرة - ب ممساء كخفيفة  - أ

 خشنة كخفيفة - ث ممساء ككبيرة - ت

 

 في رأيؾ أم أنكاع التكاثر يستخدـ  لمحصكؿ عمى نبات البرقكؽ بصفات مميزة التكاثر بػػ: -12

 التطعيـ - ب الترقيد - أ

 األزىار  - ث الفسائؿ - ت

 

ر نبات الثـك فقاؿ البف سمعت األـ حكار بيف ابنيا كصديقو حكؿ أفضؿ الطرؽ لتكاث -11
 التكاثر الجنسي بينما قاؿ صديقو األفضؿ ىك التكاثر بػػػ:

 الفسائؿ .ب  العقؿ .أ 

 األبصاؿ .د  زراعة األنسجة .ج 

 
شاىدت عبير مزارع يقـك بأخذ جزء مف نبات النخيؿ ) خمية نباتية ( فسألت نفسيا ما  -12

اف يزيد انتاجو  الذم يقـك بو المزارع؟  فسكؼ تجيبيف عف تساؤليا أف المزارع يريد
 : فمجأ الى التكاثر

 الخضرم الصناعي - ب الجنسي - أ

 بالبرعـ  - ث بالفسائؿ - ت

 
 يتكاثر نبات المكز بطرؽ مختمفة رتيبييا حسب األفضمية  بػػػ: -13

 .الجنسيا–جنسيا  - ب .البرعـ -الفسائؿ –الترقيد  - أ

 العقؿ. –الدرنات –األبصاؿ  - ث زراعة األنسجة. –تكاثر جنسي  –الفسائؿ  - ت
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استؾ لمزىرة كأجزائيا يمكف ترتيب األجزاء مف الخارج لمداخؿ عمى النحك مف خالؿ در  -14
 :اآلتي

 الطمع –السبالت  –البتالت  –العنؽ   - ب الكأس  –التكيج  –الطمع  –المتاع  - أ

 المتاع –السبالت  –الطمع  –البتالت   - ث المتاع –الطمع  –التكيج  –الكأس   - ت

 

اسبة لزراعة النخيؿ فأم طريقة  طمب احد اآلباء مف ابنو أف يبحث عف طريقة من -15
 تنصحيو أف يستخدـ  لمتكاثر:

 بالفسائؿ  - ب الجنسي - أ

 بالبرعـ  - ث بالترقيد - ت
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 الصكرة النيائية لختبار ميارات اتخاذ القرار

 : تعميمات الختبار
بيف البدائؿ  عزيزتي الطالبة لديؾ مجمكعة مف االسئمة كعميؾ أف تختارم االجابة الصحيحة مف

يككف ىناؾ أكثر مف  أالالتي أمامؾ كأرجك منؾ أف تضعي دائرة حكؿ االجابة الصحيحة عمى 
 اجابة لمسؤاؿ الكاحد أم اختارم اجابة كاحدة. 

 : إذا أزيمت أنبكبة حبة المقاح عند كصكليا إلى الميسـ فانو -1
 مكت النبات. .أ 

 ال يحدث تمقيح لمبكيضة. .ب 

 يح.حدكث إخصاب لمبكيضة دكف تمق .ج 

 .يتـ التمقيح دكف الحاجة إلى أنبكبة المقاح .د 

لديؾ مجمكعة مف األزىار كتريد اف تقـك بفحص ىذه األزىار فما أكلى الخطكات التي  -2
 سكؼ تقكميف بيا؟:

 يتـ فحص الطمع كالمتاع بكاسطة العدسة المحدبة فقط .أ 

 االكتفاء بفحص الكأس كالتكيج بكاسطة العدسة المحدبة .ب 

 العدسة المحدبة –الكأس  –الطمع –التكيج  -فصؿ المتاع .ج 

 المتاع –الطمع  –التكيج  -فصؿ الكأس –نستخدـ العدسة المحدبة  .د 
 
شاىدت عبير مزارع يقـك بأخذ جزء مف نبات الفراكلة )نسيج( فسألت نفسيا ما الذم يقـك  -3

بو المزارع ؟ فسكؼ تجيبي عف تساؤليا أنو يزيد انتاجو في كقت قصير باستخداـ التكاثر 
 : ب

 التطعيـ .أ 

 زراعة االنسجة .ب 

 الخضرم الطبيعي .ج 

 عمميتي التمقيح كاالخصاب .د 
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فسكؼ , تمتمؾ صفاء حديقة مميئة باشجار الزينة المزىرة كتريد اف تقـك بعممية التمقيح -4
 : تمجأ الى

  تحديد أنكاع التمقيح .أ 
  تحديد مراحؿ نمك النبات .ب 
 تصنيؼ النباتات إلى بذرية كال بذرية .ج 
 عتمد عمييا التمقيح تحديد العكامؿ التي ي .د 

 

حدث نقاش حاد بيف مركة كصفية حكؿ مكضكع ) دكرة حياة النبات ( فقالت مركة كؿ  -5
النباتات  دكرة حياتيا سنة كاممة فردت عمييا صفية  دكرة حياة النباتات سنكات 

 يدؿ ىذا عمى أف النباتات:.عديدة

 .دكرة حياتيا تستمر شير .أ 

 .دكرة حياتيا تستمر فترات طكيمة .ب 

 .جميعيا دكرة حياتيا سنو كاممة   .ج 

 نباتات معمرة (. –قسميا العمماء حسب دكرة حياتيا الى ) نباتات حكلية   .د 

 

 : برأيؾ يمجأ المزارعكف لمتكاثر الخضرم في الحالت التية ما عدا كاحدة  -6

 عدـ تكفر البذكر في بعض النباتات-ب كسب الكقت - أ
 عمى األجناس المحافظة -د عدـ كجكد نكع أخر مف التكاثر -ج

 درنة البطاطس تعتبر: -7

 ساؽ-ب زىرة-أ
 جذر-د كرقة-ج

 
 : الطريقة األفضؿ لتكاثر الرماف ىي -8

 العقؿ-ب األبصاؿ-أ
 الدرنات -د االنشطار-ج
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 مف خالؿ دراستؾ لمكضكع التمقيح فإف أكلى مراحؿ التمقيح ىي: -9

 اختراؽ حبة المقاح لمقمـ. . ب اختراؽ حبة المقاح لمبكيضة كتمقيحيا . أ
 انتقاؿ حبة المقاح مف متؾ زىرة إلى ميسـ زىرة أخرلد.  اختراؽ حبة المقاح لممبيضج.      
 

 عضك النبات الذم يقـك بانتاج البذكر ىك: -12

 الجذر   -الزىرة         د   -الكرقة          ج  -الساؽ            ب .أ 

 

 : النباتات الزىرية تتكاثر -11

 )أ+ ب ( -دبالجذكر         -ج           ال جنسيا -جنسيا          ب .أ 

 
 : معظـ األزىار تنتج حبكب لقاح خشنة لكي -12

 تبقى معمقة في المتؾ-ب تستطيع حمميا الرياح بسيكلة -أ
 يسيؿ دخكليا في متاع الزىرة-د تمتصؽ بأرجؿ الحشرات - ج

 

 طريقة التكاثر التي تعطي  نبات البرقكؽ الصفات الممتازة ىي ػ: -13

 التطعيـ-ب الترقيد-أ
 زراعة األنسجة -د األبصاؿ - ج

 

سمعت األـ حكار بيف ابنتيا كصديقتيا حكؿ أفضؿ الطرؽ لتكاثر نبات الثـك فقالت البنو  -14
 التكاثر الجنسي بينما قاؿ صديقتيا األفضؿ ىك التكاثر بػػػ:

 الفسائؿ .ب  العقؿ .أ 
 األبصاؿ .د  زراعة األنسجة .ج 

 

في التربة دكف فصمو عف  أحدل  الطرؽ التية تعتمد عمى دفف جزء مف فرع نباتي  -15
 : الشجرة األـ ىي التكاثر

 الخضرم الصناعي-ب الجنسي - أ
 بالبرعـ -د بالترقيد - ج
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 تسمى الكريقة الكاحدة مف التكيج ب......: -16

 الكربمة د.   السداةج.   السبمةب.      البتمة .أ 

 
 : في الشكؿ المقابؿ نكع التمقيح -17

 ) أ+ب (د.   صناعيج.   ذاتيب.   خمطي .أ 

 
 بات المكز بطرؽ مختمفة رتيبييا حسب األفضمية  بػػػ:يتكاثر ن -18

 .الجنسيا–جنسيا -ب .البرعـ -الفسائؿ –الترقيد -أ
 العقؿ. –الدرنات –األبصاؿ -د زراعة األنسجة. –تكاثر جنسي  –الفسائؿ -ج

 

مف خالؿ دراستؾ لمزىرة كأجزائيا يمكف ترتيب األجزاء مف الخارج لمداخؿ عمى النحك  -19
 :اآلتي

  الكأس  –التكيج  –الطمع  –المتاع  -أ
  الطمع –السبالت  –البتالت  –العنؽ  -ب
  المتاع –الطمع  –التكيج  –الكأس  -ج
  المتاع –السبالت  –الطمع  –البتالت  -د

  
طمب احد اآلباء مف ابنو أف يبحث عف طريقة مناسبة لزراعة النخيؿ فأم طريقة   -22

 تنصحينو أف يستخدـ  لمتكاثر:

 بالفسائؿ  -ب لجنسيا-أ
 بالبرعـ -د الخضرم الصناعي - ج
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 جدكؿ الجابة الصحيحة لختبار تشخيص التصكرات الخطأ

  

اجابة الشؽ  رقـ السؤاؿ
 األكؿ

اجابة الشؽ 
اجابة الشؽ  رقـ السؤاؿ الثاني

 األكؿ
اجابة الشؽ 

 الثاني
 1 أ 16 4 د 1
 2 ب 17 1 أ 2
 1 أ 18 1 أ 3
 4 د 19 3 ج 4
 4 د 20 2 ب 5
 1 أ 21 3 ج 6
 3 ج 22 3 ج 7
 4 د 23 2 ب 8
 4 د 24 4 د 9
 2 ب 25 4 د 10
 4 د 26 3 ج 11
 1 أ 27 2 ب 12
 3 ج 28 2 ب 13
 2 ب 29 2 ب 14
 1 أ 30 4 د 15
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 جدكؿ الجابة الصحيحة لختبار ميارات اتخاذ القرار

 
 الجابة الصحيحة رقـ السؤاؿ لصحيحةالجابة ا رقـ السؤاؿ
 د 88 ب 8
 ج 82 د 2
 ب 82 ب 2
 د 88 د 8
 ج 80 د 0
 أ 86 ج 6
 ب 87 ب 7
 ج 88 ب 8
 ج 89 د 9
 ب 20 ج 80
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  :(12ممحؽ )
 التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية لكحدة التكاثر في النباتات في الكحدة السادسة 

 مة الجزء الثانيمف كتاب العمـك العا
 الدللة المفظية المفيـك

 .ىك انتاج أفراد جديدة  مف فرديف لمحفاظ عمى النكع التكاثر الجنسي .1
التكاثر  .2

 الالجنسي)الخضرم(
 .ىك انتاج أفراد جديدة مف فرد كاحد

يتككف مف أكراؽ خضراء تسمى )سبالت ( تقـك بحماية االجزاء  الكأس  .3
 .الداخمية لمزىرة

 .ككف مف أكراؽ ممكنة تسمى ) بتالت ( تعمؿ عمى جذب الحشراتيت التكيج  .4
 .ىك عضك التذكير في الزىرة كيتككف مف عدد مف االسدية الطمع .5
 .عضك التأنيث في الزىرة كيتككف مف عدد مف الكرابؿ المتاع .6
 .يتككف مف أربع حجرات تحكم حبكب المقاح المتؾ .7
 .بكيضاتالجزء المنتفخ الذم  يحكم  بداخمو  المبيض .8
 .الزىرة التي تحكم أعضاء التأنيث الزىرة المؤنثة .9

 .الزىرة التي تحكم أعضاء التذكير الزىرة المذكرة  .10
 .الزىرة التي تحكم أعضاء التذكير كالتأنيث الزىرة الخنثى  .11
  .انتقاؿ حبكب المقاح مف المتكؾ الى المياسـ التمقيح  .12
 .ؾ زىرة الى ميسـ نفس الزىرةانتقاؿ حبكب المقاح مف مت التمقيح الذاتي  .13
 .انتقاؿ حبكب المقاح مف متؾ زىرة الى ميسـ زىرة  أخرل  التمقيح الخمطي  .14
عممية اندماج اندماج الجاميت الذكرم مع الجاميت االنثكم كتككيف  اإلخصاب .15

 .الزيجكت
 .بكيضة مخصبة تككف فيما بعد البذكر الزيجكت .16
 .التي يمر بيا النبات اثناء حياتو مجمكعة مف المراحؿ دكرة حياة النبات  .17
 .النباتات التي تتـ دكرة حياتيا خالؿ سنة كاحدة أك فصؿ كاحد النباتات الحكلية  .18
  .النباتات التي تستمر دكرة حياتيا سنكات عديدة النباتات المعمرة  .19
   .جزء مف فرع نبتة يحمؿ عدة براعـ العقمة .20
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 الدللة المفظية المفيـك
 .ف البراعـ السفمية لقاعدة ساؽ النباتشتمة تشبو النبات االـ تنمك م الفسيمة  .21
ثني األغصاف القريبة مف التربة كدفنيا مع بقائو متصال بالشجرة  الترقيد .22

 .األـ
 .ساؽ أرضية عمى سطحيا العديد مف الحفر الصغيرة تسمى العيكف الدرنة  .23
 .ساؽ أرضية قرصية تخزف المكاد الغذائية في قكاعد أكراقيا البصمة  .24
عممية دمج برعـ مف نبات في ساؽ نبات مف نفس العائمة النباتية  عـ ) التطعيـ(التكاثر بالبر  .25

 .ليككنا نبات جديد يختمؼ في صفاتو عف كال النباتيف
 .انبات خاليا مف نبات معيف داخؿ المختبرات العممية زراعة االنسجة  .26
 .ما ينتج مف انقساـ البكيضة المخصبة كتمايز كتخصص انسجتيا البذرة  .27
جزء النبات الناتج مف تضخـ جدار المبيض نتيجة تراكـ المكاد  مرة الث .28

 .الغذائية عميو
 .الجاميتات المذكرة التي يككنيا النبات حبكب المقاح .29
 .الجاميتات المؤنثة التي يككنيا النبات البكيضة  .30
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 ت ( باستخداـدليؿ المعمـ لتدريس الكحدة السادسة ) التكاثر في النباتا 

 استراتيجية خرائط التفكير اللكتركني 
 محتكيات دليؿ المعمـ 

 مقدمة -8
 .خرائط التفكير كأشكاليا ككظيفة كؿ شكؿ فيكـم -2

 ىداؼ الكحدة أ  -2

 تحضير الدركس باستخداـ خرائط التفكير  -8

 
 

 مقدمة 
لتسميـ أما الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد عميو أفضؿ الصالة كا

 : بعد
أييا المعمـ الفاضؿ ايتيا المعممة الفاضمة أقدـ بيف ايديكـ ىذا الدليؿ ليككف مرجعا كمساندا في 
حاؿ تنفيذ حصص العمـك باستخداـ خرائط التفكير االلكتركني كخاصة لكحدة ) التكاثر في 

 .سالنباتات( كتكضيح الخطكات التي يمكف السير مف خالليا لتحقيؽ أىداؼ الدر 
 : ماىية خرائط التفكير االلكتركني

ىي خرائط بصرية تعتمد عمى برامج الحاسكب في تصميميا كتتككف مف ثمانية أشكاؿ كىي 
خريطة ) الدائرة, الشجرة, الفقاعة, الفقاعة المزدكجة, التدفؽ, التدفؽ المتعدد, الجسرية, 

 .الدعامية(
 : رية البنائية كنظرية أكزكبؿ كيعكد ذلؾ الىكتنبع أىميتيا في أنيا استراتيجية قائمة عمى النظ

 .تعتمد في بنائيا عمى كجكد خبرات سابقة لدل المتعمـ -8

يقـك المتعمـ ببنائيا ذاتيا كتنظيـ االفكار كالخبرات المكجكدة بيا عند دخكؿ معمكمات  -2
 .جديدة

 .يبني المتعمـ معرفتو مف خالؿ المناقشة كالحكار داخؿ المجمكعة -2

 .لتفكير في ظؿ بيئة تعميمية نشطة كمناخ مناسب لمتعمـيتـ بناء خريط ا -8

 .تقدـ خرائط التفكير صكرة بصرية ليا أثر في بقاء المعرفة -0
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تعتمد بعض خرائط التفكير عمى ترتيب المعمكمات مف الفكرة العامة الى أف تصؿ  -6
و لألفكار الفرعية كىذا يساعد عمى عممية التحميؿ كتحديد العالقات كمالحظة أكجو الشب

    .كاالختالؼ بيف المعمكمات
 

 كاألف سنعرض في جدكؿ أشكاؿ خرائط التفكير االلكتركني ككظيفة كؿ شكؿ 
  

اسـ 
 الخريطة

 استخداميا
 طريقة 
 بنائيا

 شكميا

خريطة 
 الدائرة

يستخدـ لتحديد الكممة 
أك الفكرة كما يتعمؽ 
بيا مف أفكار أك 

 كممات أك عبارات  

ترسـ دائرتيف ليما نفس  
مركز كمختمفيف في القطر ال

ثـ يكتب في الدائرة الصغيرة 
الفكرة أك الكممة مكضكع 
الدراسة كالدائرة الكبيرة 

 االفكار المرتبطة بيا 
 

خريطة 
 الفقاعة

يتـ استخداميا في 
حاؿ كصؼ السمات 
أك كتابة الخصائص 
 المتعمقة بفكرة معينة 

ترسـ دائرة مركزية كحكليا 
مجمكعة مف الدكائر تبيف 
خصائص اك صفات ما 

 يكتب في الدائرة المركزية 

 

خريطة 
الفقاعة 
 المزدكجة

تستخدـ لتبيف أكجو 
الشبو كاالختالؼ بيف 
مكضكعيف أك 

 مفيكميف 

دائرتيف مركزيتيف بينيما عدد 
مف الدكائر يكتب فييا 
الصفات المتشابية لمفيكميف 
كالدكائر الخارجية يكتب فييا 

  الصفات المختمفة
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اسـ 
 الخريطة

 استخداميا
 طريقة 
 بنائيا

 شكميا

خريطة 
 لتدفؽا

يستخدـ لشرح تتابع 
االحداث أك العمميات 
أك الخطكات بحيث 
يكضح العالقات بيف 
الخطكات االساسية 

 كالفرعية لمحدث

يتككف مف مستطيالت متتالية 
كيمكف اف يتفرع مف أحد 
المستطيالت مستطيالت 
فرعية أصغر منيا لتكضيح 

  العالقات بشكؿ منظـ

خريطة 
التدفؽ 
 المتعدد

ح تستخدـ لتكضي
النتيجة أك ك  السبب

كالمساعدة , التأثيرات
 في التنبؤ بالمخرجات

تتككف مف مستطيؿ في 
المركز داخمو اسـ الحدث أك 

كعمي الجانب األيمف , العممية
منو مستطيالت يكتب فييا 

كعمي الجانب , األسباب
األيسر منو مستطيالت يكتب 

 فييا النتائج
 

خريطة 
 الشجرة

تستخدـ لتنمية التفكير 
, يرمي المتسمسؿال

كالتصنيؼ لتكضيح 
العالقات بيف العناكيف 

 الرئيسية كالفرعية 

كتتككف مف مربع أك شكؿ 
ىندسي يعبر عف المكضكع 
ككؿ ثـ تتفرع منو مجمكعة 
مف األشكاؿ اليندسية تعبر 
عف األفكار الرئيسية التي 

  تمييا كىكذا

خرية 
 الدعامة

تستخدـ لتكضيح 
العالقات بيف الكؿ 

في  كالجزء
 المكضكعات المختمفة

تتككف مف جزأيف بحيث 
يكتب عمي الجزء العمكم 
المكضكع أك المفيـك كعمي 
الجزء السفمي المفاىيـ الفرعية 
كالتي يتفرع منيا دعائـ أخرم 
متتالية يتـ كتابة كتحديد 

 األجزاء الفرعية ليا كىكذا
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اسـ 
 الخريطة

 استخداميا
 طريقة 
 بنائيا

 شكميا

خريطة 
 الجسر

تستخدـ لتكضيح 
العالقة بيف الكاقع 

طكر كالمجرد كت
المفاىيـ كتحكليا مف 
تفكير ألخر  كتكضيح 
 التشابيات بيف شيئيف 

تتككف مف طرفيف عمي 
الطرؼ األيمف نكتب الكممات 
التي تعبر عف المشبو 

  كالطرؼ األيسر المشبو بو

 
كسنمقي الضكء الى بعض االمكر التي يجب أف ياخذ بيا المعممكف عند تنفيذ استراتيجية خرائط 

 : ركني في تدريس الكحدة كىي كالتاليالتفكير االلكت
 .اعداد كراسة الطالب كما تحتكيو مف أكراؽ عمؿ كأنشطة عممية كتكزيعيا عمى الطالب -8

 : اتباع خطكات أك مراحؿ تنفيذ استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني -2

 : مرحمة تصميـ الخريطة الكتركنيا .أ 

رائط التفكير الالزمة لمدرس في ىذه المرحمة يككف دكر المعمـ بارزا في تصميـ خ
 (.Edraw max7كتجييزىا بشكؿ يجذب انتباه الطالب مف خالؿ برنامج )

 : مرحمة التمييد أك التييئة .ب 

دكر المعمـ في ىذه المرحمة عممية التشكيؽ كاثارة االسئمة كاستخداـ العصؼ الذىني 
ة كيتفاعؿ مع لمعرفة الخبرات السابقة لممتعمـ بينما دكر المتعمـ يجيب عف االسئم

 .مكضكع الدرس كاحتراـ أفكار زمالئو
 : مرحمة عرض خرائط التفكير االلكتركني .ج 

في ىذه المرحمة يقكـ المعمـ بعرض خرائط التفكير الكتركنيا كعف طريؽ الحكار 
 .كالنقاش كأساليب أخرل يتـ تكضيح المحتكل العممي لممتعمميف كتفسيره تفسيرا دقيقا

 : كيرمرحمة تمثيؿ خرائط التف .د 

دكر المتعمـ يتضح في ىذه المرحمة بحيث يصمـ خريطة تفكير باستخداـ الكرقة كالقمـ  
ضمف العمؿ في مجمكعتو كاتاحة الفرصة لكؿ مجمكعة لمتأمؿ كاثارة الجدؿ كتبادؿ 

 األفكار لمكصكؿ في النياية الى أفضؿ خريطة تفكير لممحتكل العممي.



184 

 : مرحمة التقكيـ .ق 

مدل قدرة خرائط التفكير االلكتركني عمى تحقيؽ االىداؼ  كفي النياية يتـ قياس
المرجكة مف تنمية ميارات اتخاذ القرار أك تعديؿ التصكرات الخطأ أك رفع مستكل 

 .التحصيؿ
 أىداؼ تدريس الكحدة 

 .تعديؿ التصكرات الخطأ كتنمية ميارات اتخاذ القرار -8

 .اكساب الطالبات المفاىيـ العممية بتفسير عممي دقيؽ -2

 .ستنتاج العالقات المختمفة بيف المفاىيـ العممية التي تحتكييا الكحدةا -2

 .اجراء بعض االنشطة التي تنمي ميارات اتخاذ القرار كتعديؿ التصكرات البديمة -8

 
 

 الجدكؿ الزمني لتنفيذ الكحدة باستخداـ استراتيجية خرائط التفكير االلكتركني

 عدد الحصص الدرس الفصؿ

 التكاثر الجنسي
 2 يب الزىرةترك

 2 التمقيح كاالخصاب

 2 دكرة حياة نبات الفكؿ

 التكاثر الالجنسي
 ) الخضرم (

 2 العقؿ كالفسائؿ

 8 الترقيد

 2 الدرنات كاالبصاؿ

التطعيـ بالبرعـ كزراعة 
 االنسجة

2 
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 التكاثر الجنسي كؿ:الدرس األ 
 حصص 2عدد الحصص:

 : األىداؼ
 الجنسي..تكضح المقصكد بالتكاثر 8
 .ترتب اجزاء الزىرة مف الخارج الى الداخؿ.2
 .تقارف بيف الكأس كالتكيج.2

 المتطمب السابؽ:
 .عرفي التكاثر؟8
 .أذكرم أنكاع التكاثر؟2

 الكسائؿ:ك  الدكات
 / أكراؽ عمؿ lcdعدسة محدبة / أزىار مختمفة / جياز 

 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
تكضح المقصكد  -8

 اثر الجنسيبالتك
.يقـك المعمـ بتقسيـ الصؼ إلى مجمكعات عمؿ 8

غير متجانسة تحتكم عدد الطالبات في المجمكعة 
 طالبات. 7الى6مف
.يميد المعمـ لمدرس مف خالؿ إثارة  االسئمة 2

 كالمناقشة مع الطالب.
.يستخدـ خريطة الدائرة لمتعرؼ عمى مفيـك التكاثر 2

 الجنسي.
 سئمة التالية:.بالعصؼ الذىني يناقش اال8

 أ. ما شرط أف يككف التكاثر جنسي.
 ماذا نعني بكممة التكاثر. ب.
أم جزء مف اجزاء النبات مسؤكؿ عف التكاثر  ج.

 الجنسي كلماذا؟
.يتـ عرض خريطة الدائرة كشرحيا بالتفصيؿ 0

 لمطالبات.
( المطمكب فييا 8.تقـك الطالبات بحؿ كرقة عمؿ )6

 التكاثر الجنسي. اكماؿ خريطة الدائرة كتعريؼ 

عرفي باسمكبؾ 
المقصكد بالتكاثر 

 الجنسي؟
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 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
تبيف أجزاء الزىرة مف  -2

 الخارج الى الداخؿ
تقـك المعممة بشرح كيفية فحص أجزاء الزىرة مف  -8

الخارج لمداخؿ ثـ تطمب مف كؿ مجمكعة التعرؼ 
 عمى اجزاء الزىرة كفحصيا.

تعرض المعممة خريطة الشجرة لمتعرؼ عمى  -2
 ء الزىرة مف الخارج لمداخؿ بالترتيب.أجزا
( المطمكب فييا 2تقـك الطالبات بحؿ كرقة عمؿ) -2

ترتيب أجزاء الزىرة مف الخارج لمداخؿ باستخداـ 
 خريطة الشجرة.

 

تتبعي أجزاء الزىرة مف 
 الخارج لمداخؿ ؟

تقارف بيف الكأس  -2
 كالتكيج 

تقـك المعممة بعرض خريطة الفقاعة المزدكجة    -8
شرح كتكضيح أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الكأس ك 

 كالتكيج كطرح االسئمة االتية:أ. عرفي الكأس كالتكيج.
 ب. فسرم أكراؽ الكأس خضراء كخارجية؟

 ج. فسرم أكراؽ التكيج الممكنة؟
( 2( نشاط ) 8تقـك الطالبات بحؿ كرقة عمؿ ) -2

إكماؿ خارطة الفقاعة المزدكجة لممقارنة بيف الكأس 
 ج؟كالتكي

فقدت  : ماذا يحدث لك
الزىرة الكانيا البيية 

 .الجميمة
 

 
 تقكيـ ختامي: 

 قارني بيف الكأس كالتكيج باستخداـ خريطة الفقاعة المزدكجة ؟
 

  : نشاط بيتي
 عرفي بأسمكبؾ التكاثر الجنسي ؟ كتتبعي المحيطات الزىرية االربعة مف الخارج لمداخؿ ؟
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 : التكاثر الجنسيالثانيالدرس 
 حصة  2 : عدد الحصص
 تقارف بيف الطمع كالمتاع  -8

 تستنتج أنكاع االزىار -2

  : المتطمب السابؽ
 رتبي اجزاء الزىرة مف الخارج لمداخؿ ؟ -8

 ما المقصكد بالتكاثر الجنسي ؟ -2

 : المكاد كالدكات
 عدسات محدبة  –مجمكعة مف األزىار  -  Lcdجياز 

 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
يف تقارف ب -8

 الطمع كالمتاع 
 التمييد لمدرس بطرح االسئمة اآلتية: -8

 تتبعي اجزاء الزىر مف الخارج لمداخؿ  ( أ

 اثارة انتباه الطالبات بطرح السؤاؿ اآلتي: -2

 أم أجزاء الزىرة ىك عضك التذكير؟
 أم أجزاء الزىرة ىك عضك التأنيث؟

 أيف يتـ انتاج حبكب المقاح؟
 ايف يتـ انتاج البكيضات؟

بو ما أكجو الش
كاالختالؼ بيف 
 الطمع كالمتاع ؟

تقـك المعممة بعرض خريطة الفقاعة المزدكجة لممقارنة بيف  -2 
الطمع كالمتاع كالتعرؼ عمى اكجو الشبو كاالختالؼ بينيما 

 كشرح كؿ بند مف بنكد المقارنة 

إكماؿ خارطة  8نشاط  8تقـك الطالبات بحؿ كرقة عمؿ -8
 كالمتاع( الفقاعة المزدكجة )المقارنة بيف الطمع

 

تستنتج أنكاع  -2
 االزىار

تقـك المعممة بعرض خريطة الشجرة كاممة كتكضيح كؿ  -8
المعمكمات بيا كمشاركة الطالبات في تنظيـ كربط العالقات 

 .بيف المفاىيـ

  8مف كرقة عمؿ  0تحؿ الطالبات في مجمكعات نشاط -2

حددم ايف تكجد 
 حبكب المقاح ؟

حددم مكاف 
 كجكد البكيضة ؟

 
 امي تقكيـ خت

  8مف كرقة عمؿ  6حؿ نشاط 
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 التمقيح كالخصابالدرس الثالث: 
 حصص 3 : عدد الحصص

 : األىداؼ
 تعرؼ التمقيح -8

 .تقارف بيف أنكاع التمقيح -2

 تعرؼ اإلخصاب. -2

 .تتبع مراحؿ اإلخصاب -8

 تتبع مراحؿ حياة نبات الفكؿ. -0

  : المتطمب السابؽ
 حددم أنكاع االزىار ؟ -8

 ألزىار الناقصة ؟تصنؼ بعض األزىار مع ا : فسرم -2

  : الكسائؿ التعميمية 
 بذكر الفكؿ  –فيديكىات تعميمية  – Lcdجياز 

 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
تكضح 
المقصكد 
 مف التمقيح

تقـك المعممة باستخداـ العصؼ الذىني لمكصكؿ إلى أىـ  -8
 .النقاط حكؿ التمقيح

يح يتـ عرض خريطة الفقاعة لكصؼ كتحديد خصائص التمق -2
 .LCDككؿ ما يتعمؽ بعممية التمقيح اماـ الطالبات باستخداـ 

تشرح المعممة كؿ نقطة في خريطة الفقاعة, تعريؼ أنكاع  -2
 التمقيح, عكامؿ التمقيح, صفات التمقيح الخمطي.

المطمكب   2مف كرقة عمؿ  8تقـك الطالبات بحؿ نشاط  -8
 اكماؿ خريطة الفقاعة.

ما المقصكد 
 بالتمقيح ؟
 
 
 
 
 

ف بيف تقار 
أنكاع 
 التمقيح

مف خالؿ حؿ النشاط السابؽ ىك كتابة كؿ خصائص التمقيح  -8
 .نحدد أنكاع التمقيح

تقـك المعممة بعرض خريطة الفقاعة المزدكجة لتبيف أكجو  -2
 .الشبو كاالختالؼ بيف التمقيح الذاتي كالخمطي

 مف كرقة  2 نشاطتعمؿ الطالبات في مجمكعات لحؿ  -2
 .2عمؿ 

 قارني بيف التمقيح
 الذاتي كالخمطي ؟
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 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
تكضح 
المقصكد 
 باإلخصاب

 
تتبعي 
مراحؿ 
 االخصاب

 

تقـك المعممة بطرح السؤاؿ اآلتي ماذا يحدث بعد نضكج حبة  -8
المقاح ككصكليا إلى الميسـ كتقـك الطالبات باإلجابة عف 

 السؤاؿ كيتـ كتابة تعريؼ اإلخصاب عمى السبكرة.

حؿ نقـك المعممة بعرض خريطة التدفؽ لتكضيح مرا -2
 .اإلخصاب حيث تقـك بشرح كؿ مرحمة

المطمكب باستخداـ  2نشاط  2تقـك الطالبات بحؿ كرقة عمؿ  -2
 خريطة التدفؽ تتبعي مراحؿ اإلخصاب.

 

ما المقصكد 
 باإلخصاب ؟
تتبعي مراحؿ 
 االخصاب ؟

تتبعي 
مراحؿ 
انبات 
 الفكؿ

( لتكضيح مراحؿ 2تقـك المعممة بعرض خريطة التدفؽ ) -8
 .انبات الفكؿ

إكماؿ خارطة  8نشاط 2ـ الطالبات بحؿ كرقة عمؿ تقك  -2
 التدفؽ لمراحؿ انبات الفكؿ 

 

تتبعي مراحؿ 
 انبات الفكؿ ؟

 
 التقكيـ الختامي

  2مف كرقة عمؿ  2حؿ نشاط 
 

 : نشاط بيتي
   2مف كرقة عمؿ  2حؿ نشاط 
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 التكاثر الخضرمالدرس الرابع: 
 حصة  1 : عدد الحصص

 ىداؼ:ألا
  تعرؼ التكاثر الخضرم -8

 تعدد طرؽ التكاثر الخضرم  -2

 تقارف بيف التكاثر بالعقؿ كالفسائؿ -2

 المتطمب السابؽ

 تذكر انكاع التكاثر  -8

 تحدد العضك المسئكؿ عف التكاثر الجنسي -2

 تحدد العضك المسئكؿ عف التكاثر اال جنسي  -2

 : األدكات
  LCDجياز  -8

 نمكذج العقمة كالفسيمة  -2

 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
تج مفيـك التكاثر تستن -8

 الخضرم 

 تعدد طرؽ التكاثر الخضرم  -2

بطريقة المناقشة كالحكار  -8
نتكصؿ بمشاركة الطالبات إلى 
مفيـك التكاثر الخضرم ككتابتو 

 عمى السبكرة 

تقـك المعممة بطرح السؤاؿ  -2
التالي الذم مف خاللو يتـ 
التعرؼ عمى طرؽ التكاثر 

 الخضرم:

ما الطرؽ المعركفة لديؾ  . أ
 ثر الخضرم حكؿ التكا

عرفي بأسمكبؾ مفيـك التكاثر 
 الخضرم ؟

عددم بعض طرؽ التكاثر 
 الخضرم ؟

 

تقارف بيف التكاثر بالعقؿ  -2
 كالفسائؿ 

تقـك المعممة بعرض خريطة  -8
الفقاعة المزدكجة لممقارنة بيف 
التكاثر بالعقكؿ كالفسائؿ حيث 
مف خالليا يتـ التكصؿ إلى 

ما أكجو االختالؼ بيت التكاثر 
 بالعقؿ كالفسائؿ ؟
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 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
مفيـك كؿ منيما كطريقة 

االمثمة عمى  الزراعة كبعض
 .كؿ نكع

 2تقـك الطالبات بحؿ نشاط  -0
حكؿ اكماؿ  8مف كرقة عمؿ 

خارطة الفقاعة المزدكجة 
 .لممقارنة بيف العقؿ كالفسائؿ

 

 
 : تقكيـ ختامي

 8( مف كرقة عمؿ 2(,) 8تقكـ الطالبات بحؿ نشاط )
 

 نشاط بيتي: 
 8( في كرقة العمؿ  2بة عمى نشاط )قكمي باإلجا
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 تابع التكاثر الخضرمالدرس الخامس: 
 حصة  1: عدد الحصص

 األىداؼ:
 تكضح المقصكد بالترقيد  -8

 تبيف عمميان عممية التكاثر بالترقيد  -2

 المتطمب السابؽ:
 عددم طرؽ التكاثر الخضرم الطبيعي ؟ -8

 عرفي التكاثر الخضرم ؟ -2

 

 التقكيـ لجراءاتالخطكات كا الىداؼ

تستنتج المقصكد 
 بالترقيد

 التمييد لمدرس بطرح أسئمة مثيرة لإلنتباه -8

تقـك المعممة بعرض فيديك يكضح التكاثر  -2
بالترقيد عمميان كتطمب المعممة مف الطالبات 
تسجيؿ مالحظتيف عف المعمكمات الكاردة 

 في الفيديك.

يتـ مناقشة المعمكمات الكاردة في الفيديك  -2
 .ا عمى السبكرةكتسجيمي

عرفي الترقيد كما شاىدتيو 
 مف الفيديك ؟

 
 

كيؼ تتـ زراعة نبات العنب 
 بالترقيد ؟

تكضح خصائص 
 عممية التكاثر بالترقيد

تقـك المعممة بعرض خريطة الفقاعة التي  -8
تصؼ كتحدد خصائص التكاثر بطريقة 

 الترقيد
مف كرقة  8تقـك الطالبات بحؿ نشاط  -2

الفقاعة لتحديد كاكماؿ خريطة  0العمؿ 
 .صفات التكاثر بالترقيد

ما الشركط الالزمة لمتكاثر 
 بالترقيد ؟

 

 .5مف كرقة عمؿ  (1) حؿ نشاط : نشاط بيتي
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 التكاثر الخضرم الطبيعي ) الدرنات كاألبصاؿ(
 حصة  1 : عدد الحصص

 
 ىداؼ:األ
 .تكضح عمميان طريقة التكاثر بالدرنات -8

 بصاؿ.تكضح عمميان طريقة التكاثر باأل -2

 تقارف بيف طريقة التكاثر بالدرنات كاالبصاؿ. -2

 المتطمب السابؽ:
 عرفي التكاثر الخضرم ؟ -8

 عددم طرؽ التكاثر الخضرم الطبيعي ؟ -2

 

 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
تكضح طريقة زراعة 

 .الدرنات كاالبصاؿ عمميا
التمييد لمدرس لطرح أسئمة مثيرة لالنتباه  -8

 كاآلتي:

انتاج حبة البطاطا كيؼ يتـ  . أ
 باعداد كبيرة.

كيؼ يتـ انتاج البصؿ كالثـك  . ب
 كالنرجس.

ىؿ جميع النباتات تتكاثر بنفس  . ت
 الطريقة مثؿ البطاطا كالبصؿ.

تقكـ المعممة بتشغيؿ الفيديك الذم  -2
يكضح طريقة التكاثر بالدرنات 
كاالبصاؿ كتحث الطالبات عمى تسجيؿ 

 المعمكمات التي كردت في الفيديك.

المعممة بمناقشة ما تـ مشاىدتو تقكـ  -2
 كشرح الطريقة لمطالبات.
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 التقكيـ الخطكات كالجراءات الىداؼ
تقارف بيف الدرنات  -2

 .كاالبصاؿ
تقـك المعممة بعرض خارطة الفقاعة  -8

المزدكجة لممقارنة بيف طريقة التكاثر 
 كاالبصاؿ.

تقكـ الطالبات بحؿ كرقة عمؿ كاكماؿ  -0
خريطة الفقاعة المزدكجة لممقارنة بيف 

 كاألبصاؿ.طريقتي التكاثر بالدرنات 

ما أكجو الشبو بيف 
التكاثر بالدرنات 
كاالبصاؿ كما أكجو 
االختالؼ بيف 
التكاثر بالدرنات 

 كاالبصاؿ ؟

 
 : تقكيـ ختامي
 : أكممي الفراغ
.....................ىي ساؽ أرضية تحتكم عمى سطحيا حفر تسمى كؿ حفرة منيا  -8

 .بالعيف

 .البرعـ الطرفي كتككف نبات جديد...................ىي ساؽ أرضية تنمك مف . -2

 
  : نشاط بيتي
  0مف كرقة عمؿ  2حؿ نشاط 
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 التكاثر الخضرم التطعيـ كزراعة النسجة
 

 حصة  2 : عدد الحصص
 
 ىداؼ:األ
 .تكضح طريقة التكاثر بالتطعيـ عمميان.8
 .تكضح طريقة التكاثر بزراعة االنسجة.2
 ـ كزراعة االنسجة..تقارف بيف طريقة التكاثر بالتطعي2
 

 المتطمب السابؽ:
 .حددم االجزاء المسؤكلة عف التكاثر الخضرم؟8
 

 الدكات:
 ./ ساؽ نبات / أنابيب اختبارLCDجياز 

 
 التقكيـ الخطكات كالجراءات اىداؼ

تكضح طريقة التكاثر  -8
 .بالتطعيـ

تكضح طريقة التكاثر  -2
 .بزراعة االنسجة

 

.التمييد لمدرس بطرح 8
في رأيؾ  أ. تية:االسئمة اال

كيؼ يمكف تحسيف إنتاج 
 النباتات؟

برأيؾ أيتيا الطالبة كيؼ  ب.
يمكف زيادة االنتاج بكميات 

 كبيرة كفي كقت قصير؟
.تقكـ المعممة بعرض 2

الفيديك التعميمي لطريقة 
التكاثر بالتطعيـ كزراعة 

 االنسجة.

اشرحي بأسمكبؾ كيؼ تتـ 
 عممية التكاثر بالتطعيـ ؟

حددم الخطكات التي يمر 
بيا النبات في التكاثر 

 بزراعة االنسجة ؟
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 التقكيـ الخطكات كالجراءات اىداؼ
.مناقشة ما تـ مشاىدة 2

خالؿ الفيديك التعميمي 
كـ التطعيـ كالتكصؿ الى مفي
 كزراعة االنسجة.

تقارف بيف التطعيـ  -2
 .كزراعة االنسجة

.تقكـ المعممة بعرض 8
خريطة الفقاعة المزدكجة 
لممقارنة بيف التطعيـ كزراعة 

يشمؿ االنسجة حيث 
المفاىيـ كأسباب المجكء لكؿ 
منيما كطريقة الزراعة كأمثمة 

 عمى كؿ منيما.
.تقكـ الطالبات بحؿ نشاط 2
في  6مف  كرقة العمؿ  8

مجمكعات كاستخداـ خريطة 
الفقاعة المزدكجة لممقارنة 
بيف التطعيـ كزراعة 

 االنسجة.

قارني بيف التكاثر بالتطعيـ 
 كالتكاثر بزراعة االنسجة ؟

 
 : يـ ختاميتقك 

  6مف كرقة عمؿ  2حؿ نشاط 
 

  : نشاط بيتي
 6مف كرقة العمؿ  2حؿ نشاط 
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 : (12ممحؽ )
 كراسة الطالب

 مقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصاله كالسالـ عمى الصادؽ االميف اماـ المؤمنيف شفيع 

 المسمميف كعمى الو كصحبو اجمعيف
 أما بعد:

سة الطالب كما تحتكيو مف أكراؽ عمؿ كانشطة عزيزم الطالب نضع بيف ايديكـ كرا
عممية لتككف مساعدة في العممية التعميمية التعممية كقبؿ ذلؾ عميؾ عزيزم الطالب البدء 
بالتعرؼ عمى خرائط التفكير االلكتركني كاتباع االمكر التي يكجييا لؾ المعمـ بتسمسؿ منظـ 

 .الستيعاب المحتكل التعميمي
 فكير االلكتركني ىيا بنا الى خرائط الت

 : خرائط التفكير اللكتركنيفيـك م
ىي خرائط بصرية تعتمد عمى برامج الحاسكب في تصميميا كتتككف مف ثمانية أشكاؿ كىي 
خريطة ) الدائرة, الشجرة, الفقاعة, الفقاعة المزدكجة, التدفؽ, التدفؽ المتعدد, الجسرية, 

 .الدعامية(
 لتفكير االلكتركني ككظيفة كؿ شكؿ كاألف سنعرض في جدكؿ أشكاؿ خرائط ا

 
 شكميا طريقة بنائيا استخداميا اسـ الخريطة

 خريطة الدائرة

يستخدـ لتحديد 
الكممة أك الفكرة 
كما يتعمؽ بيا مف 
أفكار أك كممات 

 أك عبارات  

ترسـ دائرتيف ليما نفس المركز  
كمختمفيف في القطر ثـ يكتب 
في الدائرة الصغيرة الفكرة أك 

مكضكع الدراسة كالدائرة  الكممة
 الكبيرة االفكار المرتبطة بيا 
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 شكميا طريقة بنائيا استخداميا اسـ الخريطة

 خريطة الفقاعة

يتـ استخداميا في 
حاؿ كصؼ 
السمات أك كتابة 

الخصائص 
المتعمقة بفكرة 

 معينة 

ترسـ دائرة مركزية كحكليا 
مجمكعة مف الدكائر تبيف 
خصائص اك صفات ما يكتب 

 في الدائرة المركزية 

 

خريطة الفقاعة 
 جةالمزدك 

تستخدـ لتبيف 
أكجو الشبو 
كاالختالؼ بيف 
مكضكعيف أك 

 مفيكميف 

دائرتيف مركزيتيف بينيما عدد 
مف الدكائر يكتب فييا الصفات 
المتشابية لمفيكميف كالدكائر 
الخارجية يكتب فييا الصفات 

  المختمفة

 خريطة التدفؽ

يستخدـ لشرح 
تتابع االحداث أك 
العمميات أك 
الخطكات بحيث 

لعالقات يكضح ا
بيف الخطكات 
االساسية كالفرعية 

 لمحدث

يتككف مف مستطيالت متتالية 
كيمكف اف يتفرع مف أحد 
المستطيالت مستطيالت فرعية 
أصغر منيا لتكضيح العالقات 

  بشكؿ منظـ

خريطة التدفؽ 
 المتعدد

تستخدـ لتكضيح 
النتيجة ك  السبب

, أك التأثيرات
كالمساعدة في 
 التنبؤ بالمخرجات

مف مستطيؿ في المركز  تتككف
, داخمو اسـ الحدث أك العممية

كعمي الجانب األيمف منو 
, مستطيالت يكتب فييا األسباب

كعمي الجانب األيسر منو 
 مستطيالت يكتب فييا النتائج
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 شكميا طريقة بنائيا استخداميا اسـ الخريطة

 خريطة الشجرة

تستخدـ لتنمية 
التفكير اليرمي 

, المتسمسؿ
كالتصنيؼ 

لتكضيح العالقات 
بيف العناكيف 

 رعية الرئيسية كالف

كتتككف مف مربع أك شكؿ 
ىندسي يعبر عف المكضكع 
ككؿ ثـ تتفرع منو مجمكعة مف 
األشكاؿ اليندسية تعبر عف 
األفكار الرئيسية التي تمييا 

  كىكذا

 خرية الدعامة

تستخدـ لتكضيح 
العالقات بيف 
الكؿ كالجزء في 

المكضكعات 
 المختمفة

تتككف مف جزأيف بحيث يكتب 
لمكضكع أك عمي الجزء العمكم ا

المفيـك كعمي الجزء السفمي 
المفاىيـ الفرعية كالتي يتفرع 
منيا دعائـ أخرم متتالية يتـ 
كتابة كتحديد األجزاء الفرعية 

 ليا كىكذا
 

 خريطة الجسر

تستخدـ لتكضيح 
العالقة بيف الكاقع 
كالمجرد كتطكر 
المفاىيـ كتحكليا 
مف تفكير ألخر  

كتكضيح 
التشابيات بيف 

 شيئيف 

ككف مف طرفيف عمي الطرؼ تت
األيمف نكتب الكممات التي تعبر 
عف المشبو كالطرؼ األيسر 

 المشبو بو
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 أكراؽ العمؿ
 

 ( 1كرقة عمؿ ) 
 تركيب الزىرة  : الدرس

 : عزيزتي الطالبة يتكقع منؾ بعد االنتياء مف الدرس أف تككف قادرا عمى
 .تكضيح المقصكد بالتكاثر الجنسي -8

 .الزىرة مف الخارج لمداخؿترتيب أجزاء  -2

  .تصنيؼ األزىار ألنكاعيا حسب الجنس -2
 

 باستخداـ خريطة الدائرة كضحي المقصكد بالتكاثر الجنسي  : 1نشاط 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 المفهوم هو ...............

 يتكون من

.....................

.......... 

يحافظ على 

................ 

 انتاج ...................

التكاثر 

 الجنسي
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 أكممي خريطة الشجرة األتية : 2ط انش

 
 : أكممي خارطة الفقاعة المزدكجة لممقارنة بيف الكأس كالتكيج : 3نشاط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 يتكون من يتكون من 

 الكأس

 

 التويج
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 باستخداـ خريطة الفقاعة المزدكجة قارني بيف الطمع كالمتاع ؟  : 4نشاط  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخداـ خريطة الشجرة التالية صنفي أنكاع األزىار : 4نشاط

  
 
 

 أنواع األزهار

  

 أزهار مذكرة   

 أزهار خنثى

  

 تتكون كل كربلة من سداة منتتكون كل 

 الطلع 

 

 المتاع
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 قارف بيف مككنات الزىرة التالية   ؟                          : 5نشاط 
 

 المتاع الطمع التكيج الكأس الفرؽ
 

 الكريقة الكاحدة اسـ
 

    

 
 كظيفة المحيط الزىرم
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 ( 2كرقة عمؿ ) 
 التمقيح كالخصاب : الدرس

 : يتكقع مف الطالبة أف تككف قادرة عمى
 تكضح الخصائص التي تميز عممية التمقيح. -8

 تصنؼ عممية التمقيح. -2

 .تقارف بيف التمقيح الذاتي كالخمطي -2

 ة االخصاب.تتتبع آلية حدكث عممي -8

 
 باستخداـ خريطة الفقاعة  كضحي خصائص عممية التمقيح ؟ : 1نشاط 

 

 
 
 
 
 
 
 

 التلقيح

........... 

وجود 
حبوب 
 اللقاح

......... 

.......... 
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 -( اكممي خريطة الفقاعة المزدكجة التالية:2نشاط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( باستخداـ خريطة التدفؽ تتبعي آلية حدكث عممية الخصاب3نشاط )
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

التلقيح 

 الذاتي

 كالهما يستخدم

 حبوب اللقاح 

التلقيح 

 الخلطي
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 -لعبارات التالية:نشاط بيتي: اكتبي اسـ المفيـك الداؿ عمى ا
 ( الجاميتات المذكرة التي يككنيا النبات. ) .8

 ( الجاميتات المؤنثة التي يككنيا النبات. ) .2

 ( عممية انتقاؿ حبكب المقاح مف المتكؾ إلى المياسـ. ) .2

 ( عممية انتقاؿ حبكب المقاح مف متؾ زىرة إلى ميسـ نفس الزىرة. ) .8

 إلى ميسـ زىرة أخرل. ( عممية انتقاؿ حبكب المقاح مف متؾ زىرة ) .0

 ( عممية اندماج حبيبات المقاح مع البكيضة كتككيف الزيجكت. ) .6
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 (3كرقة عمؿ )

 الدرس: دكرة حياة النبات الزىرم
 تتبع مراحؿ دكرة حياة نبات الفكؿ  -8: األىداؼ
 تقارف بيف النباتات المعمرة كالحكلية -2
 

 فؽ التالية لتكضيح دكرة حياة نبات الفكؿ(: استخدمي خريطة التد1نشاط )
 

 
 
 
 
 
 
 

 (: قارني بيف النباتات المعمرة كالحكلية باستخداـ خريطة الفقاعة المزدكجة؟2نشاط )
 

 -نشاط بيتي:
 -اكممي الفراغ:

 ........................تبدأ دكرة حياة النبات بطكر .8

 ..................إلى.............. بينما تنمك السكيقة .ينمك الجذير إلى .2

 ....................النباتات التي تستمر دكرة حياتيا خالؿ سنكات عديدة تسمى .2

 ........................النباتات التي تستمر دكرة حياتيا خالؿ سنة كاحدة تسمى .8
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 (4كرقة عمؿ )
 الدرس التكاثر: الالجنسي

 
 :األىداؼ
 )الخضرم(تكضح المقصكد بالتكاثر الالجنسي  -8
 تقارف بيف التكاثر بالعقؿ كالفسائؿ -2
 

 (: كضحي المقصكد بالتكاثر الالجنسي )الخضرم( باستخداـ خريطة الدائرة1نشاط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهومها: ...............

 يتكون من

............... 

يستخدم النبات 

 االجزاء

يتمكن أن يتم في  ...........

 النباتات

............... 

التكاثر 

 الالجنسي
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 ( باستخداـ خريطة الفقاعة المزدكجة قارني بيف التكاثر بالعقؿ كالفسائؿ2نشاط )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -بيتي:  3نشاط 
 اليدؼ مف استخداـ التكاثر الخضرم؟ كضحي -8
 اكممي خريطة الشجرة التي تبيف طرؽ التكاثر الخضرم الطبيعي. -2
 
 
 
 
 
 
 
 

طرق التكاثر الخضري 

 الطبيعي

.............. 

 مثل التين

 الفسائل

 مثل .....، .....

............. 

 مثل العنب

............. 

 مثل البصل

 التطعيم مثل

............... 

 العقل

 

 ئلالفسا
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 (5كرقة عمؿ )
 الدرس: تابع التكاثر الخضرم

 :األىداؼ
 تكضح آلية التكاثر بالترقيد -8
 تقارف بيف التكاثر بالدرنات كاالبصاؿ -2
 

 ي آلية التكاثر بالترقيد( باستخداـ خريطة الفقاعة صف1نشاط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ما أكجو الشبو كالختالؼ بيف الدرنات كالبصاؿ كضحي ذلؾ باستخداـ خريطة 2نشاط )
 الفقاعة المزدكجة؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 الترقيد

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

 الدرنات

 

 األبصال
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 -بيتي: اكتبي المصطمح العممي: 3نشاط 
( تكاثر عف طريؽ ثني الغصف القريب مف سطح األرض كدفنو في التربة مع بقائو  ) .8

 الشجرة األـ.متصالن ب

 ( تكاثر عف طريؽ نمك شتمة تشبو النبات األـ مف البراعـ السفمية لساؽ النبات. ) .2

 ( ىك جزء مف فرع النبات يحمؿ عدة براعـ. ) .2
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 (6كرقة عمؿ )
 الدرس تابع: التكاثر الخضرم

 : األىداؼ
 تميز بيف التكاثر بالتطعيـ )البرعـ( كالتكاثر بزراعة األنسجة -8
 ات التكاثر باألنسجةترتب خطك  -2
 

( باستخداـ خريطة الفقاعة المزدكجة قارني بيف التكاثر بالتطعيـ )البرعـ( كالتكاثر 1نشاط )
 بزراعة األنسجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( رتبي خطكات التكاثر باألنسجة باستخداـ خريطة التدفؽ؟2نشاط )
 
 
 
 

  

 التطعيم

 

زراعة 

 األنسجة

 قطعة من ورق النبات   
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 -بيتي: رتبي خطكات التكاثر عف طريؽ زراعة األنسجة: 3نشاط 
 

 تكضع القطعة في أنبكبة اختبار حيكم عمى بيئة غذائية مناسبة. 

 تنقؿ الخاليا إلى أنبكب اختبار آخر يحكم بيئة غذائية مناسبة. 

 بيتـ أخذ قطعة صغيرة مف النبات األصؿ أك حتى خمية كاحدة. 

 تأخذ الخاليا باالنقساـ حتى تعطي كتمة مف الخاليا. 

 كامالن ينقؿ إلى التربة. تنمك الكتمة مككنة نباتان  
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 (:13ممحؽ )
 خطاب تسييؿ ميمة
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