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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ في  استراتيجيتيٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ 

التربية اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ العاشر هية هٍارات التفكير االستداللي في هادة ىت
هجهكعات  ةكاستخدـ الباحث في دراستً الهىٍج التجريبي القائـ عمى تصهيـ ثبلث األساسي

، حيث تـ اختيار عيىة هف طبلب هدرسة جبؿ الهكبر الثاىكية لتككف هيداىان لمدراسة. قبمي/ بعدم
( 0ثبلثة هجهكعات؛ هجهكعة تجريبية )حيث كيزعت العيىة عمى ، ( طالبان 021كالبالغ عددٌـ )

بان ل( طا02( عددٌا)2) هجهكعة تجريبية، خرائط الهفاٌيـ باستراتيجية( طالبان درست 01كعددٌا )
، ست بالطريقة التقميديةرٌ ( دي 83كهجهكعة ضابطة كعددٌا)، دكرة التعمـستراتيجية است برٌ دي 

كها قاـ ، ( فقرة83ف هف )االستداللي هككٌ لقياس هٍارات التفكير  ان كشهمت أدكات الدراسة اختبار 
( طالبان كذلؾ لحساب هعاهؿ 01الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عيىة استطبلعية قكاهٍا)

كها قاـ الباحث بإعداد دليؿ لمهعمـ كفؽ خطكات ، كالتأكد هف صدقً كثباتً، الصعكبة كالتهييز
 ها يمي: ىىتائج الدراسة إلكقد تكصمت ، كدكرة التعمـ، خرائط الهفاٌيـ، ةستراتيجيا

كالتجريبية األكلى ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط الهجهكعة الضابطة -0
 لصالح التجريبية األكلى. ، )خرائط الهفاٌيـ(

كالتجريبية الثاىية )دكرة ، الهجهكعة الضابطة هتكسط بيف ذات داللة إحصائية كجكد فركؽ -2
 .صالح التجريبية الثاىيةل، التعمـ(

كالتجريبية الثاىية )دكرة ، كجكد فركؽ بيف الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ(  -8
 صالح التجريبية األكلي.ل، التعمـ(

 : يمي بها الدراسة أكصت ذلؾ عمى كبىاءن 

تشجيع هعمهي التربية اإلسبلهية عمى تكظيؼ استراتيجيتي دكرة التعمـ كخرائط الهفاٌيـ  -0
كخاصة الهرحمة ، السيرة كالتراجـ الكاردة في هبحث التربية اإلسبلهيةفي تدريس كحدة 

 الثاىكية في تىهية التفكير االستداللي.

كعقد ، االٌتهاـ بتعميـ هٍارات التفكير االستداللي لمهعمهيف عف طريؽ كرشات عهؿ -2
 كها يمزهً هف أجؿ تدريسً بالطريؽ الصحيح.، دكرات تدريبية
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Abstract 
 

The study aims at identifying the impact of the employing the two strategies of 

concept maps and learning cycle in developing deductive thinking skills in Islamic 

Education course of tenth grade students.  

To conduct this study, the researcher used the experimental method that based on 

three groups of pre / post design. The sample of the students was selected from the 

Jabal Almokaber Secondary School totaling 120 students. The sample was divided 

into three groups; an experimental group (1) consisting of (40) students who studied 

according to concept maps strategy, experimental group (2) consisting of (42) 

students who studied according to learning cycle strategy, and a control group 

consisting of (38) students who studied in the traditional method. The tools of the 

study included a deductive thinking skills scale that consists of (38) items. The 

researcher applied the test on a pilot sample consisting of 40 students in order to 

calculate the difficulty and discrimination coefficient, and to ensure the validity and 

reliability of the test.  The researcher also prepared a guide for the teacher in 

accordance with the steps of the strategies of concept maps, and learning cycle. 

The most important findings of the study: 

1. There are statistically significant differences between the mean scores of the 

control group, and the first experimental group (concept maps) in favor of the 

first experimental group. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores of the 

control group and the second experimental group (learning cycle) in favor of 

the second experimental group. 

3.  There are statistically significant differences between the mean scores of the 

first experimental group (concept maps), and the second experimental group 

(learning cycle) in favor of the first experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

1. Encouraging the teachers of Islamic education course to employ strategies of 

learning cycle and concept maps a in teaching the units of Prophetic 

biography contained in the Islamic education course, especially in the 

secondary stage for developing their deductive thinking. 

2. Paying more attention to developing deductive thinking skills of the teachers 

through conducting workshops, training courses and whatsoever necessary to 

teach in the suitable way.  
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 آية قرآنية 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

( اقْشَأْ وَسَبُّكَ الْأَكْشَمُ 6( خَلَقَ الْئًِْسَاىَ هِيْ عَلَقٍ )3اقْشَأْ بِاسْنِ سَبِّكَ الَّزِي خَلَقَ )

 [.5-3 :العلق] (5) ( عَلَّنَ الْئًِْسَاىَ هَا لَنْ ٌَعْلَن4( الَّزِي عَلَّنَ بِالْقَلَنِ )1)
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 ْاإِلىَدْاءُ 
وعلى   ىإىل هي تصلً علٍه ادلالئكت هعلن الناس أستارًا وقذوتنا احلبٍب ادلصطف

 آله وصحبه أمجعني.

 النبع الزي ال ٌنضب ادلتذفق باحلبّ واحلناى أهً الغالٍت، إىل هي سأتين بقلبها قبل عٍنٍها

هتّعهوا اهلل بالصحت والعافٍت والعوش ، قىتً أبى الغايلإىل تاج جبٍين وقشة عٍين وهصذس 

 ادلذٌذ.

إىل إخىتً وأخىاتً الزٌي علوىًً أى الكلوت الطٍبت شجشة واسفت ٌستظل حتتها 

 الناس هي قٍظ احلٍاة.

صوجيت ، إىل قشة عٍين ومثشة فؤادي الزٌي صربوا وحتولىا وكاًىا سنذاً وعىًاً يل بعذ اهلل

 وأوالدي.

 حمتسباً األجش هي اهلل.، قذّم يل ٌذ العىى وادلساعذة ومل ٌبخل هباإىل كل هي 

وبادلىًً احلبَّ ، يف ادلشىاس الطىٌل، إىل هي متنىا يل اخلري وكاًىا هعً بكل سكناتً

 فكاى الصعب سهالً وادلشُّ حلىا.، باحلب والعطاء بالعطاء

 إلٍهن مجٍعاً أهذي مثشة جهذي
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 وتقديرٌ شكٌر 
 كالسبلـ كالصبلة، رفيعة هىزلة كطبلبً لمعمـ جعؿ، كالكـر الجكد ذم، الٍهـ باعث، الىعـ جميؿ هلل الحهد
 بعد: أها، كسمـ كصحبً آلً كعمى هحهد سيدىا البشر خير عمى

 الذم الهتكاضع الجٍد ٌذا كفقىي إلتهاـ بأف، ككرهً ىعهً كتعالى عمى جزيؿ اهلل سبحاىً شكر بعد
 .حسف طاعتً عمى لي عكىان كيككف  بً يىفع أف تعالى أسألً

اهلل ")صحيح: ركاي أبك  يشكر ال الىاس يشكر ال هف" السبلـ عميً الهصطفى قكؿ حبيبىا كاىطبلقان هف
دارتٍا برئيسٍا ههثمة االسبلهية الجاهعة هف كالتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ داككد( فإىىي يئات  كا  ٌك
 الطمبة. أبىائٍا خدهة في الهستهر لعطائٍا التدريس فيٍا

- اهلل حفظً- هحهد عسقكؿ/  الدكتكر كهشرفي األستاذ ألستاذم كالتقدير الشكر بخالص كأتقدـ كها
 كؿ القٌيهة في كآرائً، السديدة تكجيٍاتً كاىت حيث، إخبلص بكؿ الرسالة ٌذي عمى باإلشراؼ لتكرهً
، الشكر كاالهتىاف كأتقدـ بجزيؿ كها عمهان. اهلل كزادي، كالتقدير الشكر فمً كؿ، هف فصكؿ الدارسة فصؿ

 لعضكم لجىة الهىاقشة األستاذ الدكتكر................ كالدكتكر..................

يجعؿ الرسالة عمى أفضؿ كجً  هها، ليضعا لهساتٍها، الرسالة لقبكلٍها هىاقشة ٌذي-اهلل حفظٍها-
 كالتقدير. االحتراـ كؿ هىي فمٍها

العهؿ. كها  ٌذا إىجاز ساٌهكا في األساتذة الهحٌكهيف الذيف قدير إلىكالت الشكر كأتكجً بجزيؿ كها
كاألستاذيف / حاتـ ، أف أشكر األستاذ/ رائد هطير عمى ها بذلً هف جٍد في هساعدتي كيطيب لي
 فمٍها كؿ هعاىي الشكر كالتقدير.، لتدقيقٍها المغكم لمرسالة، كسميهاف أبك عكاد، الهبحكح

، ـ2100طبلب الهاجستير دفعة ، يف شارككىي في الفرح كساىدكىي في الحزفإلى أصدقائي كرفاقي الذ
 لها بذلكي هف جٍد كتشجيع في سىكات الدراسة. ، لٍـ هىى كؿ هعاىي الحب كالكفاء

لها بذلكي هف تحفيز كتشجيع في إكهاؿ ، كعمي هحهكد أبك ىدم، أحهد بساـ أبك ىدم، إلى رفقاء الدرب
أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى هدرسة جبؿ الهكبر الثاىكية ههثمة دراستي. كها ال يسعىي إال 

ا األستاذ /سائد السمطاف كأعضاء الٍيئة التدريسية كؿ باسهً كلقبً لها بذلكي هف جٍد في ، بهديٌر
 تسٍيؿ هٍهة دراستي في الجاهعة كتطبيؽ أدكات الدراسة في الهدرسة.

اهلل  كلكف أحهد، جكاىبً جهيع هف الهكضكع بٍذا أحطت ىىيأ أدعي ال الهتكاضع العهؿ ٌذا ىٍاية كفي
ك كأم، إىجازي كفقىي إلى العظيـ أف فها كاف هف صكاب ، أك قصكر هف ىقص يخمك عهؿ إىساىي ال ٌك

 فهف ىفسي كالشيطاف. قصكر فهف اهلل سبحاىً كتعالى كها كاف هف

 الباحث                                                        
 أحمد عبد الحكيم أبو ندى
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 

 :مقدمة الدراسة 3.3
بً العقؿ  إف هف أعظـ ىعـ اهلل  ك هف أكبر الطاقات البشرية، عمى االىساف أف ٌك كجعمً ، ٌك

ء أعباكجعؿ عقمً هدار التكميؼ كتحهُّؿ ، كهيزي عمى بقية الهخمكقات، األرض فيخميفتً 
عهاؿ العقؿ كالتدبر فيكحثً عمى الىظر ، الهسؤكلية حيث كرد الحث عمى ، همككتً بالتفكير كا 

مىٰى قيميكبو  (:)شرة هرة، كهف ذلؾ قكلً ع ثهاىيالقرآف الكريـ  فيذلؾ  ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآفى أى أىفىبلى يىتىدىبَّري
ٍىا  [.20]هحهد:  أىٍقفىالي

ذا كاف العقؿ هدار التكميؼ لئلىساف حيث ييعدُّ التفكير ، فإف التفكير ٌك أساس عهميات العقؿ، كا 
ك هفٍكـ تعددت أبعادي ، األخرلتهيز اإلىساف عف غيري هف الكائىات  التيسهة هف السهات  ٌك
كيتـ التفكير هف خبلؿ ، هها يعكس تعقد العقؿ البشرل كتشعب عهمياتً، اآلراءكاختمفت حكلً 

ستقبالً هف خبلؿ يقكـ بٍا الدهاغ عىدها يتعرض لهثير يتـ ا التيسمسمة هف الىشاطات العقمية 
 .(2ص، ـ2102، )هطير كاحدة أك أكثر هف الحكاس الخهسة الهعركفة

ـ هف هخمكقات اهللك  ك هف ، يعد التفكير هف أبرز الصفات التي اتصؼ بٍا البشر عف غيٌر ٌك
الحاجات الهٍهة التي ال تستقيـ حياة اإلىساف بدكىٍا. كها أىً هف أكثر األٌداؼ العصرية 

كالزدياد الهشكبلت التي يبحث لٍا ، لمتفجر الهعرفي الٍائؿ الذم يشٍدي ٌذا القرفىظران ، إلحاحان 
فإف ، ف اإلىساف يحتاج إلى التفكير في جهيع هراحؿ عهري لتدبير شؤكف حياتًألك . عف حمكؿ

قد حث القرآف ف -الهسمهيف-بالىسبة لىا ىحف ك  .كتطكيري الهؤسسات التعميهية هسؤكلة عف تىهيتً
كجعؿ التفكر هف السهات الههيزة ألصحاب العقكؿ ، س عمى التفكير في همككت اهللالكريـ الىا
 .كاألرض السهاكاتكيصفٍـ القرآف الكريـ دائهان بأىٍـ يتفكركف في خمؽ ، الراجحة

الذم يحتاج ، فتىهية التفكير في الهيداف التربكم كالتعميهي أهره ضركرم جدان في ٌذا العصر
قـك األهة إلى هستقبؿ يستطيع فيً أف يتج الذم يقكد الفرد كالهجتهع ك بشكؿ أساسي لمتفكير الهى

بها أكجبً اهلل تعالى عميٍا هف ىشر الديف كاالستخبلؼ في األرض بها يرضي اهلل سبحاىً 
 كتعالى.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura47-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura47-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura47-aya24.html
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كيعد ، كالتفكير االبتكارم، كالتفكير الىافذ، كلمتفكير صكر عديدة هىٍا: التفكير االستداللي
التفكير االستداللي ىهطان هف أىهاط التفكير الهرتبط ارتباطان كثيقان بالذكاء كيحتاج إلى الهٍارات 

كيحدث ذلؾ عىدها يقـك الفرد بتفسير ، تعىى االستخداـ الكاسع لمعهميات العقمية كالتيالعميا 
بة عمى سؤاؿ أك لئلجا، كتحميؿ الهعمكهات كهعالجتٍا بعيدان عف الحمكؿ أك الصياغات البسيطة

 حؿ هشكمة ال يهكف حمٍا هف خبلؿ االستخداـ الركتيىي لمعهميات العقمية الدىيا.

ر الحقيقي الذم تتهحكر حكلً هٍارات التفكير العميا  يهكف  كالتيكيعد التفكير االستداللي الجٌك
ٍاراتً إلى كيىقسـ التفكير االستداللي هف حيث ه، لٍا أف تبقى أثر التعمـ إلى أطكؿ فترة ههكىة

الذم يكشؼ عف ، حيث يسير االستقراء هف الجزئيات إلى القاىكف العاـ، االستقراء كاالستىباط
، يعتهد عمى تطبيؽ قكاعد االستدالؿ عمى الىهكذجالستىباط بيىها ا، العبلقات الهختمفة بيىٍها

 كيسير هف القكاعد الكمية حيث يصؿ إلى الجزئيات.

كبالىظر ، لتطكيري األهـلؾ تسعى لذ، تقدـ الشعكب كاألهـ فيسية كيهثؿ التعميـ الدعاهة األسا
الذل يقع العبء  التقميدمكثير هف هراحمً عمى التعميـ  فيإلى التعميـ بشكؿ عاـ ىجد أىً يعتهد 

لذلؾ تسعى الكثير هف ، كدكر الهتعمـ سمبى إلى حد كبير، فيً عمى كاٌؿ الهعمـ األكبر
تٍدؼ إلى أف يككف الهتعمـ فيً ، جديدة لمتعميـ تبإيجاد استراتيجياالهؤسسات إلى تطكير التعميـ 

يجابيان  لذلؾ ظٍرت الكثير هف الهستجدات التعميهية ، كدكر الهعمـ هكجٍان كهرشدان ، ىشطان كا 
، الٍدؼ هىٍا جعؿ الهتعمـ هحكر العهمية التعميهية بدالن هف الهعمـ، ةاألخير الفترة  فيالتربكية 

 التعمـ الىشط. اتاتيجيكالتركيز عمى استر 

الهستخدهة  لعدد هف الطرؽ ان عتبر أساسلقد ظٍرت في السىكات األخيرة عدة فمسفات حديثة تي ك 
كتقـك ، هتىكعة كهف ٌذي الفمسفات الفمسفة البىائية كالتي تشتؽ هىٍا عدة طرؽ، في التدريس

كهف ٌذي الىهاذج  بٍا.عميٍا عدة ىهاذج تعميهية هتىكعة تٍتـ بىهط بىاء الهعرفة كخطكات اكتسا
 الفكر البىائي.القائـ عمى فمسفة  التعمـ البىائي ىهكذج

كتؤكد عمى التعٌمـ ذم الهعىى القائـ ، التعٌمـالهتعٌمـ كىشاطً أثىاء عهمية  عمى كتركز البىائية   
بٍدؼ ، ايؤدكىٍالتي  األىشطةالدكر الىشط كالهشاركة الفاعمة لمطمبة في  هف خبلؿ، عمى الفٍـ

 العمهية.كهعارفٍـ  بىاء هفاٌيهٍـ

 فيإال إذا قاـ الهتعمـ بدهج الهعمكهات الجديدة  ؽك الهعىى ال يتحقذلذلؾ يرل )أكزبؿ( أف التعمـ 
تبىى عميٍا البىية الهعرفية  التيبىيتً الهعرفية بٍدؼ فٍـ العبلقات بيف الهفاٌيـ كاألفكار السابقة 

 (012ص، ـ0440، )فراج
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ىظرية ة خرائط الهفاٌيـ جاءت تطبيقان ل( أف ظٍكر استراتيجي002ص، ـ2112)كيرل شحاتً 
أكزكبؿ لمتعمـ ذم الهعىى هف شكؿ تخطيطي يكضح تمؾ الهفاٌيـ كعبلقتٍا في كؿ هف االتجاي 

 حيث إف الخريطة الىاتجة تهثؿ تىظيهان لمهفاٌيـ الخاصة بهكضكع ها.، الرأسي كاألفقي

يفتٍا بأىٍا تعهؿ عمى تىظيـ األفكار كالهعاىي التي كقد عرفت خرائط الهفاٌيـ هف حيث كظ
كتكضيح العبلقات بيف الهفاٌيـ لهساعدة الطالب عمي ، أك الكحدة الدراسية، يتضهىٍا الهكضكع

، ـ2112، عطية)أك الهقرر الدراسي ، تىظيـ هعرفتً بقصد تعهيؽ فٍهً لتعمـ الكحدة الدراسية
 (.283ص

تعميهية هف قبؿ ىكفاؾ كجكيف  ةالبحث التربكم كاستراتيجي فيكلقد استخدهت خرائط الهفاٌيـ 
ي عبارة عف أشكاؿ ، هىذ أكائؿ الستيىات تحت اسـ هىظكهة الهفاٌيـ أك خرائط الهفاٌيـ ٌك

تخطيطية تربط الهفاٌيـ ببعضٍا البعض عف طريؽ خطكط أك أسٍـ يكتب عميٍا كمهات الربط 
ذي الخرائط يراعى كضع الهفاٌيـ األكثر عهكهية لتكضيح العبلقة بيف هفٍكـ كاخر كعىد إعداد ٌ

 ( 202ص، ـ0444، ثـ تتدرج الهفاٌيـ األقؿ فاألقؿ )قرىي، قهة الشكؿ في

الهعىى كتحسيف عهمية  رائط الهفاٌيـ في تحقيؽ التعمـ ذابً خعكىظران ألٌهية الدكر الذم تم
لت خرائط الهفاٌيـ كأسمكب أجريت العديد هف الدراسات األجىبية كالعربية التي تىاك ، التعميـ

كأبك  ؛ـ2108، كأبك هرؽ ؛ـ2100، لمتدريس يستخدـ في تدريس الهكاد الهختمفة كدراسة )القرىى
  .ـ(2101، كغاىـ ؛ـ2100، الجدياف

كاالستراتيجيات التدريسية التي اىطمقت هف الفمسفة البىائية القائهة  ؽكتكجد هجهكعة هف الطر 
استراتيجية التعمـ الهتهركز حكؿ الهشكمة  :هىٍا، في ىظرية الىهك الهعرفي عمى أفكار بياجيً

ىهكذج التغير الهفٍكهية ؿ ك ، كىهكذج البىائية اإلىساىية لىكفاؾ، البىائي (أبمتكف)ىهكذج 
كاستراتيجية التعمـ التعاكىي كتعتبر دكرة التعمـ تطبيقان تربكيان هباشران ، كدكرة التعمـ، (بكسىر)

عض أفكار الىظرية البىائية كىظرية بياجيً في الىهك الهعرفي كقد ظٍرت دكرة التعمـ كترجهة ب
عىدها قاـ ركبرف كاربرس كزهبلؤي باستخداهٍا في ، كاستراتيجية تدريسية في أكاخر الستيىات

ى استكشاؼ الهفٍكـ :الهىٍاج لمهرحمة االبتدائية حيث تتككف عهميان هف ثبلثة هراحؿ كتقكيـ ، ٌك
 (03، ص2113، كتطبيؽ الهفٍـك )العتيبي، ـالهفٍك 

إف دكرة التعمـ طريقة لتخطيط الدركس لمتعمـ كالتعميـ كلتطكير الهىاٌج. كقد صههت طريقة 
التدريس ٌذي في األصؿ هف أجؿ تحسيف تدريس هىاٌج العمكـ كحققت أعمى ىسبة ىجاح في 
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كيعكد سبب ىجاح ٌذي الطريقة إلى دكرة التعمـ بكصفٍا عهميً استقصائية في ، العمكـتدريس 
 .(ـ0443، )هارتفالتعمـ كالتعميـ 

 لمهتعمـ لبىاء القبمية الهعرفة عمى اعتهادٌا، التعمـ دكرة عميٍا تقكـ التي الهرتكزات أٌـ كهف
، هرحمة االتزاف الهعرفيكضعً في  أجؿ هف لمهتعمـ القبمية الهعرفة كتكظؼ، الهعىى ذم التعمـ

كالتقكيـ ضركرم ، كجعؿ التعمـ عهمية بىائية ىشطة كهستهرة حتى يصؿ االتزاف الهعرفي بىفسً
، جات الهتعمهيف كاٌتهاهاتٍـخطيط لمتدريس كتىفيذي عمى أساس حالهساعدة الهدرسيف في الت

ثارتٍا يقيس الهعمـ تعمـ ك ، كيصهـ الهدرس الدرس بطريقة تعهؿ عمى تحدم أفكار الهتعمهيف كا 
 .(Jodi & McArther, 2002)الهتعمهيف بشكؿ يكهي كشاهؿ. 

، دكرة التعمـ القدرات العقمية لمهتعمهيف باإلضافة إلى أىٍا تدفع الهتعمـ لمتفكير استراتيجيةكتراعي 
كتٍتـ بتىهية هٍارات التفكير لدل الهتعمهيف كالتي تعتبر هف األدكات الضركرية لكؿ اكتشاؼ 

 .(840ص، ـ0441،  الخميمي، خميؿ؛ كحيدر، عبد المطيؼ؛ كيكىس، هحهد جهاؿ الديفجديد )

ية دكرة التعمـ في التدريس كدراسة استراتيجكهف الدراسات السابقة التي أكدت فاعمية استخداـ 
 .ـ(2108، كأبك داككد ؛ـ2100، )العكة

ىاؾ العديد هف الدراسات التي استخدهت طرؽ كاستراتيجيات تدريس  هختمفة في تىهية هٍارات ٌك
ـ( حيث ٌدفت إلى 2102، التفكير االستداللي في التربية اإلسبلهية كهف ٌذي الدراسات )هطير

 تكظيؼ التعميـ الهدهج في تىهية هٍارات التفكير االستداللي لدل طبلب الصؼ الحادم عشر.

تيجيتي خرائط كفى حدكد _عمـ الباحث_ لـ تيجرى أبحاث كدراسات تىاكلت أثر تكظيؼ استرا
الهفاٌيـ كدكرة التعمـ في تىهية هٍارات التفكير االستداللي في هادة التربية اإلسبلهية لدل طبلب 

 الصؼ العاشر األساسي.

، كقد شكؿ ٌذا عاهبلن أساسيان لدل الباحث هها دفع الباحث إلى اٌتهاهً بٍاتيف االستراتيجيتيف 
كككف الباحث يعهؿ في الهيداف ، لعهمية التربكيةحيث تمعب االستراتيجيتاف دكران ٌاهان في  ا

كهف خبلؿ احتكاؾ الباحث بطبلبً كهىاقشة بعض الهعمهيف كاالطبلع عمى ىتائج ، التربكم
كتبيف لمباحث ، كاف ذلؾ هصدر إحساس الباحث بالهشكمة، الطمبة في هادة التربية اإلسبلهية

كهف هبلحظة الباحث إلى األسمكب ، ضعؼ الطبلب في اهتبلكٍـ لهٍارات التفكير االستداللي
الهتبع في هدارسىا القائـ عمى اإللقاء كاخذ الهعرفة بطريقة هباشرة كاالعتهاد عمى الحفظ فقط 

لذلؾ البد هف اتباع استراتيجيات جديدة تىهي هٍارات ، كعدـ التكصؿ إليٍا كبىائٍا بأىفسٍـ
ذا ها دفع الباحث إلى ، هعمـ كالهتعمـكتسعي إليجاد تفاعؿ إيجابي بيف ال، التفكير لدل الطمبة ٌك
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يتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ في تىهية التفكير االستداللي كهعرفة أيٍها استراتيجتكظيؼ 
 تتفكؽ عمى األخرل في تىهية هٍارات التفكير االستداللي. 

 مشكمة الدراسة:  3.6
  تتحدد هشكمة الدراسة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:

تىهية هٍارات التفكير االستداللي  فيها أثر تكظيؼ استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ 
 هادة التربية اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي؟ في

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية: 
  العاشر؟ها هٍارات التفكير االستداللي الكاجب تىهيتٍا لدل طبلب الصؼ  -0

بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية التي درست  إحصائيةٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -2
بخرائط الهفاٌيـ كهتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في 

 االختبار البعدم لهٍارات التفكير االستداللي لكحدة السيرة كالتراجـ؟

درست  التيبيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية  إحصائيةٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -8
بدكرة التعمـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في 

 االختبار البعدم لهٍارات التفكير االستداللي لكحدة السيرة كالتراجـ؟

تجريبية التي درست ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة ال -0
بخرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات طبلب الهجهكعة التجريبية التي درست بدكرة التعمـ 

 في تىهية هٍارات التفكير االستداللي؟

 فروض الدراسة: 3.1
بيف هتكسطي درجات طبلب  (α ≤ .120) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل -0

الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية كالهجهكعة التجريبية التي درست بطريقة 
 اختبار تىهية هٍارات التفكير االستداللي البعدم. فيخرائط الهفاٌيـ 

بيف هتكسطي درجات طبلب  (α ≤ .120) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل -2
الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية كالهجهكعة التجريبية التي درست بطريقة 

 اختبار تىهية هٍارات التفكير االستداللي البعدم. فيدكرة التعمـ 

بيف هتكسط درجات الهجهكعة  (α ≤ .120)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكم  -8
التجريبية التي درست بخرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات طبلب الهجهكعة التجريبية التي 

 درست بدكرة التعمـ في اختبار تىهية هٍارات التفكير االستداللي البعدم.
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 :أىداف الدراسة 3.4

 تسعي ٌذي الدراسة إلى:  
 فيىهية التفكير لدل طبلب الصؼ العاشر ت فيالتعرؼ عمى هٍارات التفكير االستداللي  -0

 هادة التربية اإلسبلهية.

تىهية التفكير االستداللي لدل طبلب الصؼ  فيالتعرؼ عمى فاعمية خرائط الهفاٌيـ  -2
 هادة التربية اإلسبلهية. فيالعاشر 

 فيتىهية التفكير االستداللي لدل طبلب الصؼ العاشر  فيالتعرؼ عمى فاعمية دكرة التعمـ  -8
 التربية اإلسبلهية. هادة

 :الدراسة أىمية 3.5

 ترجع أٌهية الدراسة إلى االعتبارات اآلتية:  
تعتبر الدراسة استجابة لبلتجاٌات الحديثة التي دعت بضركرة االٌتهاـ باستراتيجيات خرائط  -0

االهر الذم قد يفيد الهشرفيف ، الهفاٌيـ كدكرة التعمـ في تىهية هٍارات التفكير االستداللي
تحسيف طرؽ  فيكقد تساٌـ ، التربكييف كالقائهيف عمى إعداد دكرات لهعمهي التربية اإلسبلهية

 تدريس هىٍاج التربية اإلسبلهية.

تكفر ٌذي الدراسة اختباران لهٍارات التفكير االستداللي قد يستفيد هىً طمبة البحث العمهي في  -2
 أدكاتٍـ البحثية

لسيرة كالتراجـ هعدا كفؽ استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ تكفر الدراسة دليبلن لمهعمـ في كحدة ا -8
كدكرة التعمـ كالذم يؤدل إلى تىهية هٍارات التفكير االستداللي بطريقة فعالة يهكف أف يفيد 

 هعمهي التربية اإلسبلهية في إعداد دركسٍـ عمى ىفس الىهط

تىهية  فيرة التعمـ الستخداـ خرائط الهفاٌيـ كدك ، قد تفتح الدراسة الهجاؿ أهاـ الباحثيف -0
 هختمؼ الهكاد الدراسية كهختمؼ الهراحؿ. فيالتفكير االستداللي 

 حدود الدراسة: 3.6

ـ عمى طبلب الصؼ العاشر 2101-2102طيبقت ٌذي الدراسة في الفصؿ الثاىي هف العاـ  
كاقتصرت عمى تكظيؼ استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ ، األساسي في هدرسة جبؿ الهكبر الثاىكية
السيرة كالتراجـ( هف الكتاب الكزارم الهقرر عمى طمبة )كدكرة التعمـ في تدريس الكحدة الرابعة 

ها عمى تىهية هٍارات التفكير االستداللي في ٌذي الكحدة كالتي  الصؼ العاشر كقياس أثٌر
 استىتاج(، استىباط، استقراء)تضهىت الهٍارات اآلتية 



3 
 

 :مصطمحات الدراسة 3.7

 دراسة كها يمي:تـ تعريؼ هصطمحات ال
 : التفكير االستداللي

 تككيف إلى الجزئية الكقائع هف الطبلب فيٍا يىتقؿ عقمية حركة: بأىً ويعرفو الباحث إجرائياً 
 هف الكمية القكاعد كاستىتاج، الخصكصيات إلى العهكهيات هف كاالىتقاؿ، كتعهيهات قكاعد

 يحصؿ التي بالدرجة الهعمـ يقيسٍا سكؼ يكالت الفرعية في هادة التربية اإلسبلهية". الجزئيات
 .لذلؾ خصيصان  ر هٍارات التفكير الهعداختبا في الطالب عميٍا

  :خرائط المفاىيم
هحتكل التربية  في الهتضهىة الهفاٌيـ تكضح هخططات عف كيعرفٍا الباحث إجرائيان: عبارة

  اإلسبلهية العاهةث تكضع الهفاٌيـ حي، ٌرهية سمسمةته بطريقة ترتيبٍا يتـك ، اإلسبلهية
 تكضح ركابط كجكد هع عهكهية األقؿ اإلسبلهية الهفاٌيـ تحتً تتدرج ثـ، الخريطة أعمى في

 .الهختمفة التعميهية الهكاقؼ في بيىٍا العبلقات
 دورة التعمم:

يقكـ الطمبة بأىفسٍـ بالتحرم ، ٌي استراتيجية لمتعمـ البىائي الجهعي ويعرفيا الباحث إجرائيًا:
كذلؾ لتقديـ ، كيهارس فيٍا الطمبة دكران ايجابيان ، كاالستقصاء كالتىقيب في هادة التربية اإلسبلهية

كهرحمة تقديـ ، ٌي هرحمة االستكشاؼ، كيتـ ذلؾ هف خبلؿ هراحؿ ثبلث، الهفاٌيـ اإلسبلهية
 كهرحمة تطبيؽ الهفٍكـ.، الهفٍكـ

 : الصف العاشر األساسي
، أحد صفكؼ الهرحمة األساسية العميا هف هراحؿ التعميـ العاـ: ٌك ويعرفو الباحث إجرائياً 

التعميـ الىظاهي عشرة  فيكأهضكا ، سىة عادة 0162-02كتتراكح أعهار الطبلب فيً ها بيف 
 أعكاـ كذلؾ حسب السمـ التعميهي الهعهكؿ بً لدل كزارة التربية كالتعميـ.



 
 
 

 
 

 

 الفصـــل الثاني 6
 اإلطار النظري لمدراسة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
كفقان لهكضكع الدراسة فقد قٌسـ الباحث اإلطار ك ، يتىاكؿ ٌذا الفصؿ األيسس الىظرية لمدراسة 

بيىها تىاكؿ الهحكر ، حيث تىاكؿ الهحكر األكؿ الىظرية البىائية، هحاكر رئيسة أربعةالىظرم إلى 
كتىاكؿ الهحكر الرابع التفكير ، دكرة التعمـفيها تىاكؿ الهحكر الثالث ، خرائط الهفاٌيـالثاىي 

 . االستداللي

 :األول: النظرية البنائيةالمحور  6.3
 أف الهعمـ يقكـ بىقؿ الهعمكهات إلى الهتعمـ في فترات هضت كاىت الىظرية التقميدية القائهة عمى

عمى قكة الهعمـ في تحقيقٍا يككف تهيزي  كبىاءن ، ٌي الهعهكؿ بٍا في هجاؿ التربية كالتعميـ
لقائٍا كها سهعٍا الهتعمـ كبالهقابؿ يككف تهيز ، كتفكقً إال أف الىظرية ، بحفظ تمؾ الهعمكهات كا 

حتى كلك حفظً ككرري أهاـ ، عمى ها سهعً الهتعمـ ـ بىاءالحديثة تقكؿ بأف التعمـ الحقيقي لف يت
يبىي هعمكهاتً داخميا هتأثرا بالبيئة الهحيطة بً  الهتعمـأف  (البىائية)كتؤكد الىظرية ، الهعمـ

كأف لكؿ هتعمـ طريقة كخصكصية في فٍـ الهعمكهة كليس بالضركرة أف تككف ، كالهجتهع كالمغة
ا لف يككف ف اىٍهاؾ أ إذ، كها يريد الهعمـ الهعمـ في إرساؿ الهعمكهات لمهتعمـ كتأكيدٌا كتكراٌر

 في بىاء الهعمكهة كها يريدٌا في عقؿ الهتعمـ . هجديان 

هتعمهيف ههيزيف ذكم هكاصفات إعداد  عمىظٍكر اتجاٌات تربكية تساعد  إلىٌذا أدل 
ضهف ٌذي  كهف، يستطيعكف التأقمـ هع التغيرات الهكاكبة لكؿ التطكرات الحديثة، خاصة

التغيرات ظٍكر الىظرية البىائية التي تىتهي الي هبحث الهعرفة كساٌهت ٌذي الىظرية في رفع 
ك ، عهميتي التعميـ كالتعمـ ككضعٍا عمى هىحي جديد تمؾ الىظرية تعتهد عمى الهىطمؽ األكحد ٌك

 .بىاء الهتعمهيف لمهعرفة بأىفسٍـ

 -البنائية: نشأة النظرية   6.3.3
لكىٍا تبمكرت في صيغتٍا ، التاريخية القديهة لىشأة الىظرية البىائية الي عٍد سقراطتهتد الجذكر 

ـ.أكزبؿ  :هف الهىظريف هثؿ كأفكار كثيرالحالية في ضكء ىظريات   كبياجيً كغيٌر

ف عهمية أيرم حيث ف بياجيً ٌك كاضع المبىات االكلي لمبىائية أكيعتبر هعظـ هىظرم البىائية 
ثـ جاء بعدي هجهكعة هف هىظرم ، ك إعادة بىاء هكضكع الهعرفةأاء الهعرفة تكهف في بى
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ـ كتعديمٍا كقاهكا بإعادة، البىائية برز هىظرم أرىست فكف جبلسرسفميد أكها يعتبر ، تىسيؽ أفكاٌر
 (.33ص، ـ0442، البىائية الهعاصريف )زيتكف

 البنائية:مفيوم النظرية  6.3.6
ف أكذلؾ لعدة أسباب هىٍا: ، هحدد لمبىائيةكجد هىظرك البىائية صعكبة في إيجاد تعريؼ 

ف هىظرم أ كها، كالتربكيةعد جديدان ىسبيان في األدبيات الفمسفية كالىفسية هصطمح البىائية يي 
 لٍا.تعريؼ هحدد  عمىكهف ثـ ليس ٌىاؾ إجهاع ، ًفرؽكلكىٍـ عدة ، كاحدان فريقان  ليسكاالبىائية 
 .(2ـ، ص1992، )زيتكف

 ص(.22، ـ2002، )الهكهىيبأىٍا "تفكير بالهعرفة كبآلية الحصكؿ عميٍا"  (جبلسرسفميد)كيرل 

قكاهٍا ، كىهك الطفؿ، كيعرؼ الهعجـ الدكلي لمتربية الىظرية البىائية بأىٍا "رؤية في ىظرية التعمـ
ىتيجة تفاعؿ قدراتً الفطرية هع الخبرة". ، أف الطفؿ يككف ىشطان في بىاء أىهاط التفكير لديً

 (.7 ص، ـ2003، )صبح

يركز عمي  كالتعمـ فيٍاالطالب  لالهعرفة التي لد عمىأف البىائية ٌي "االعتهاد  (ككبريف)كيرل 
 (.33ص، ـ2004، ف يبىكا هعرفتٍـ بأىفسٍـ " )أبك عطاياأالطبلب  عمىالطالب حيث يككف 

يقكـ ببىاء كيرل أبك عاذرة أف البىائية ٌي: "اعتهاد الهتعمـ عمى خبراتً كهعارفً السابقة لكي 
هف خبلؿ القياـ باألىشطة كها ، كهساعد لبىاء الهعرفة، الهعرفة الجديدة في كجكد هعمـ هيٌيسر

 كتشجيعٍـ عمى إىتاج تفسيرات هتعددة لكي، يستخدهً هف استراتيجيات في الهكقؼ التعميهي
 (.16ص، ـ 2010، يصبح التعمـ ذا هعىى لديٍـ ". )أبك عاذرة

عريؼ كاحد لمىظرية البىائية إال أىٍا تتفؽ في أف الهتعمـ ٌك هركز كبالرغـ هف عدـ كجكد ت 
كهف خبلؿ التعريفات السابقة يعرؼ الباحث الىظرية البىائية بأىٍا: ، كهحكر العهمية التعميهية

كأف الهتعمـ ، عقمًتربكية يقكـ فيٍا الهتعمـ بتككيف هعارفً الخاصة التي يخزىٍا بداخؿ  هىٍجية
في ، السابقةهعارفً الحالية كخبراتً  عمىً إها بشكؿ فردم اك جهاعي بىاءن يككف هعرفتً بىفس

 الهرشد.كجكد الهعمـ 

أف الىظرية البىائية تركز عمى الخبرات التي  يرى الباحثكهف خبلؿ ٌذي التعريفات السابقة 
يجابيتً في الهكقؼ التعميهي هف خبلؿ كالتي تتهثؿ في بىاء الهعارؼ الجديدة ، يهتمكٍا الهتعمـ كا 

كتسهح ، بحيث تساعد الهتعمـ عمى تحقيؽ هخرجات التعمـ الهستٍدفة، القياـ باألىشطة الهتىكعة
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كذلؾ هف خبلؿ إعطاء الطالب فرصة ، باالىتقاؿ هف التعمـ الهتهركز حكؿ الهعمـ إلى الهتعمـ
 لمكصكؿ الي الهعارؼ الحقيقة بىفسً.

 -البنائية: النظرية  مرتكزات  6.3.1
( أف البىائية ترتكز عمى أف يككف الهتعمـ ٌك هحكر 23-22ص ص ، ـ2012أشار هيميبارم )

، العهمية التعميهية حيث يبىي هعرفتً بىفسً هف خبلؿ األىشطة التعميهية التي تساعدي عمى ذلؾ
ذا ها يشار تبنتها النظرٌة البنائٌة بتوجهاتها ، إلٌه من أن التعلم عملٌة معرفٌة اجتماعٌة نشطة ٌك

ي:كتياراتٍا ال  فكرية الهختمفة كبٍذا تىطمؽ تصكرات الىظرية البىائية هف ثبلثة هرتكزات ٌك
 يهثؿ، اآلخريف هف سمبية بصكرة يستقبمٍا كال خبرتً عمى اعتهادان  الهعرفة الكاعي الفرد يبىي .0

 :يمي ها أٌهٍا هف التي الهضاهيف هىٍا يكتشؼ التي البىائية األبستهكلكجيا عهاد ٌذا

 هعٍا كتفاعمً البيئة خبلؿ هف بٍا يهر التي خبرتً عمى دالة الفرد هعرفة. 

 في يستخدهٍا أف يهكف التي األفكار تهثؿ ألىٍا السابقة كهعمكهاتً هعرفتً يبىي الفرد 
 .الجديدة خبراتً

 لٍا هغايران  آخر هعىي يبىي فٍك هعىاٌا بىفس آلخر فرد هف تىتقؿ ال كاألفكار الهفاٌيـ. 

 إلى الهعمـ هف ىقمً يتـ كال، ىفسً لمهتعمـ الهعرفي الجٍاز قبؿ هف( ذاتيان ) يبىي الهعىي .2
 .الخارجي العالـ هع( حكاسً) لتفاعؿ ىتيجة الهتعمـ عقؿ داخؿ يتشكؿ الهعىي فإف، الهتعمـ

 تككف قد أىٍا هع هعرفة هف لديً بها الهتعمـ فيتهسؾ، التغير تقاـك لمهتعمـ الهعرفية البيىي .8
 .لً بالىسبة هقىعة تفسيرات تقدـ ألىٍا، بٍا كيتشبث، خاطئة

أف ٌذي الهرتكزات تشكؿ خطكط أساسية البد أف يىطمؽ هىٍا تعميـ أم هفٍـك  ويرى الباحث
داخؿ الهىاٌج الدراسية لها لٍا هف شأف كبير في تقدـ التعميـ كاكساب الهعمـ هرتكزيف يىطمؽ 

 هىٍها في تعميـ الهتعمهيف.

 -البنائية: خصائص النظرية   6.3.4
ف يككف لٍا أعدة خصائص بارزة آلراء البىائية كالتي يهكف  (27ص، ـ2012) الغاهدمذكرت  

ي:تأثير في الهكاقؼ التعميهية   ٌك
هسؤكلية  ؤكؿأىً هس عمىىً سمبي كهؤثر فيً كلكف يىظر إليً أ عمىال يىظر الي الهتعمـ  .0

 تعمهً.هطمقة عف 

 الهعىى.تستمـز عهمية التعمـ عهميات ىشطة يككف لمهتعمـ دكر فيٍا حيث تتطمب بىاء  .2
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 .كلكىٍا تبىي فرديان أك جهاعيا ن ، الهتعمـالهعرفة ليست خارج  .8

ليس فقط الهعرفة الخاصة بهكضكع ، هفاٌيهًيأتي الهعمـ إلى الهكاقؼ التعميهية كهعً  .0
عمـ كذلؾ بدكري يؤثر في تفاعمً داخؿ هعيف كلكف أيضان آرائً الخاصة بالتدريس كالت

 الفصؿ.

 الفصؿ.كلكىً يتطمب تىظيـ الهكاقؼ داخؿ ، الهعرفةالتدريس ليس ىقؿ  .2

تككف  حتىككيفية تىفيذٌا في الفصؿ ، كالتعمـتكلد البىائية آراء هختمفة عف طرؽ التدريس  .1
يف سكؼ تتغير أف أفكار الهتعمه عمىىساقة هع الهتطمبات العالهية لمهىاٌج كالتي تىص هي 

رم لمهعمـ في ٌذي العهمية فالهعمـ يهكىً أف يتفاعؿ ، خبراتٍـهع اتساع  ىاؾ دكر جٌك ٌك
 كالخبرات.التحديات الحالية  عمىكيستىد ، األسئمةهع الهتعمـ كيثير 

أف الهعمـ يجب أف يككف عمى دراية بٍذي الخصائص هف أجؿ اخراج أقصى  ويرى الباحث
طاقات كاهىة لدم الهتعمهيف كتفعيؿ دكري داخؿ العهمية التعميهية حتى تصبح العهمية التعميهية 

 ىشطة كهتعاكىة بيف جهيع اطرافٍا.
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 والطريقة البنائية:مقارنة بين الدراسة بالطريقة التقميدية 
 )028ص، ـ2102، الغاهدم(

 يبين الطريقة التقميدية والطريقة الحديثة في التدريس(: 6 .1جدول )

 الطريقة التقميدية الطريقة البنائية

 .الهعرفة تكجد خارج التمهيذ .الهعرفة تكجد بداخؿ التمهيذ ىفسً

 كبيرة.االلتزاـ بالهىٍج بدرجة  لطبلب.تعطي عىاية كبيرة 

الهعمكهات األكلية هف  عمىتعتهد األىشطة 
 خبلقة.خبلؿ كسائؿ تعميهية 

الكتب الهدرسية ككتاب  عمىتعتهد األىشطة 
 .التهاريف

الهتعمهكف ٌىا هفكركف هع كجكد آراء 
 العالـ.ها يحيط بٍـ هف  كىظريات حكؿ

يعتبر الهتعمهكف أكعية فارغة تهؤل 
 .بالهعمكهات بكاسطة الهدرس

الهعمهكف يعهمكف طريقة تفاعمية هع خمؽ 
 لمهتعمهيف.البيئة التعميهية الهىاسبة 

الهعمهكف يعمهكف بطريقة إهبلئية يكزعكف بٍا 
 .الهعمكهات بيف التبلهيذ

الهعمهكف يتحركف كجٍة ىظر الهتعمـ لكي 
يفٍهكا آراء الهتعمهيف الحالية تهٍيدا 

 .الدركس التاليةالستخداهٍا في 

الهعمهكف يبحثكف عف األساسيات الصحيحة 
 التبلهيذ.ليقيهكا هدل تعمـ 

عهمية تقييـ الطبلب تدخؿ ضهف ىسيج 
عهمية التدريس كتظٍر هف خبلؿ هبلحظة 

الهعمـ تبلهيذي في العهؿ كهف خبلؿ هعارض 
 كأكراقٍـ.الطبلب 

عهمية التقكيـ تتـ كفؽ اختبارات تحريرية تقكـ 
 كالقمـ.رقة الك  عمى

أف الطريقة البىائية لٍا هكاصفات كخصائص هختمفة عف الطريقة التقميدية  ويالحظ من الجدول
كخاصة في إعادة تشكيؿ كبىاء الهفاٌيـ الٍىدسية في البىية العقمية لمهتعمـ حيث يستطيع الهتعمـ 

ك استقراء أبعد تمقيً تدريس هعيف هف خبلؿ قدراتً التفكيرية في استىتاج ، بىاء هعارفً بىفسً
ف دكر الهتعمـ ىشط كفعاؿ هع اآلخريف أكها كيبلحظ ، الهعارؼ العمهية كاالجتهاعية كالثقافية

 كيعتهد عمى التعمـ التعاكىي في اتخاذ القرارات كاكساب الهتعمـ الهفاٌيـ الٍىدسية.
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ىها تعتبري ا  ىائية ترفض فكرة أف يككف التعمـ هجرد ىقؿ الهعمكهات ك ف البأىجد  مما سبق عرضو
عادة بىاء بىاءعهمية  أساس الهعرفة  ىسر الهتعمـ الهعمكهات الجديدة عمالهعرفة حيث يف كا 

 االجتهاعي.دكر التفاعؿ  عمىالهكجكدة سمفا كتؤكد البىائية 

 -البنائية: دور المعمم وفق النظرية   6.3.5
، ـ1992، )زيتكفىقبل عف  (63ص، ـ2009، كها يراٌا )سالـيتهثؿ دكر الهعمـ 

 اآلتي: في، (81ص

 العقمي.هىظهان لبيئة التعمـ بحيث يشجع فيٍا جك االىفتاح  -

 التعميهية.الهشاركة في األىشطة  عمىلتبلهيذ اهشجعان  -

 األهر.هصدران احتياطيان لمهعمكهات إذا لـز  -

 كقصد.كيخطط لذلؾ عف كعي  كاألسئمة الصفيةهشجعان لمهىاقشات  -

هبتعدان عف الزجر  كتصكيبٍا هراجعان إلجابات الطبلب لتشخيص إجابتٍـ -
 كالتكبيخ.

 كتقكيهً.هشاركان في عهمية إدارة التعمـ  -

هف خبلؿ إثارة الهشكبلت كتككيف األفكار  كهعطيان هشكبلتهقدهان لؤلسئمة  -
ا كبىاء   الهفاٌيـ.كاختياٌر

 كاقعية.بهشاكؿ حقيقية عاهبلن عمي ربط التبلهيذ  -

إلىجاز هٍاـ التعميـ بالتعاكف  كالهكاد الهطمكبةهكفران ألدكات التعمـ هثؿ األجٍزة  -
 الهتعمـ.هع 

األدائية كهساعدان في  كهطكران لهٍاراتٍـبالهتعمهيف كهتابعان لتحصيمٍـ  هٍتهان  -
 .تىهية اتجاٌاتٍـ اإليجابية ىحك التعمـ

أف ٌذي ٌي الخصائص يجب أف تتكفر بكؿ هعمـ كى يىهك الهتعمـ ىهكان  ويري الباحث
 أكاديهيان كأخبلقيان كجسهيان.

 -البنائية: دور المتعمم وفق النظرية   6.3.6
 كاآلتي:دكر الهتعمـ في ضكء الىظرية  (204ص، ـ2005) كالشرقي القاسـذكر 
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، في فعاليات التعمـىً يساٌـ كيشارؾ بشكؿ رئيس أأم  تعمهً:يتحهؿ الهتعمـ هسؤكلية  -
ك صاحب الحؽ في اتخاذ القرارات ، إليًالتعمـ كالىشاطات التي تقدـ  كيختار ٌك

 بتعمهً.كالخيارات الهتعمقة 

 كاىتقائٍا.كتصهيـ الخبرات كالفرص التعمهية ، يشارؾ الهعمـ في التخطيط لمتعميـ كالتعمـ -

 ت.الهبادراهية كيقدـ ييتفاعؿ ىشطان هع الخبرات كالفرص التعم -

أك الخطكات ، كالتحسيفكيقرر كيفية التقكيـ ، التعميهيةيفكر تأهميان في ههارساتً  -
 البلحقة.التعميهية 

 إليٍا.يبحث عف هصادر الهعرفة كالكصكؿ  -

  هتعاكىة.كيتعمـ في هجهكعات كفرؽ ، التعاكىييدعـ التعمـ  -

  -البنائية: بعض استراتيجيات ونماذج النظرية   6.3.7
 

 

 المصدر تصميم الباحث :(6 .3) شكل 

 

االستراتيجيات هىبثقة عف الفكر البىائي كالذم يىظر الي الهتعمـ كبافو لمهعرفة بىفسً كليس هف 
خبلؿ أفكار يحاكؿ الهعمهكف ىقمٍا اليً كفيها يمي عرض هكضح لخرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ 

ا عمى التفكير االستداللي.  الثبلثية الهستخدهة في ٌذي الدراسة كذلؾ بٍدؼ التعرؼ عمى أثٌر
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 :خرائط المفاىيم الثاني:المحور  6.6

بالهىظهات التخطيطية لها  ائط الهفاٌيـ البد هف االشارة إلى ها يسهىقبؿ البدء بالحديث عف خر 
تقديـ جاىب ىظرم يتحدث عف خرائط الهفاٌيـ  إضافة إلى، لٍا دكر في تكضيح خرائط الهفاٌيـ

 بشكؿ عاـ.

  المنظمات التخطيطية: 6.6.3
ي هف األساليب أأيضا بال ٌىاؾ ها يسهى بالهىظهات التخطيطية كتسهى ك هىظهات البصرية ٌك

 االستراتيجيات التي يهكف استخداهٍا في هساعدة الطمبة عمى تىظيـ الهعرفة في بىائٍـ الهعرفي 

ىاؾ العديد هف  التعريفات التربكية لمهىظهات التخطيطية: ٌك

، درس العمكـ جهكعة هف الهمخصات البصرية لهحتكل( بأىٍا ه25ص، ـ2004) عرفٍا بٍجات
تقع فيً الهفاٌيـ العاهة في قهة الهىظـ ، تستخدـ لتىظيـ أفكار كهفاٌيـ الدرس في شكؿ ٌرهي

 حتى الهحسكسة.ثـ تىدرج تحتٍا هجهكعات أخرل هف الهفاٌيـ األقؿ شهكالن 

( بأىٍا همخصات بصرية لهحتكم الهادة التي يدرسٍا 85ص، ـ3199بيىها عرفٍا كبلرؾ )
الطالب تعرض بشكؿ هتقدـ اثىاء تدريس العمكـ لربط هعمكهات الطالب الجديدة بهعمكهاتً 

 السابقة.

( بأىٍا استراتيجية بصرية Devitis,1995 & Peasككذلؾ عرفٍا أركيف دم فيتش كبييس )
براز كيفية ارتباطٍا هع بعضٍا.، لتىظيـ الهفاٌيـ  كا 

 تصنيفات المنظمات التخطيطية: 6.6.3.3

( في 2008صىفت الهىظهات التخطيطية إلى عدة تصىيفات كضحٍا أهبك سعيدم كالعريهي )
كتىاكؿ الباحث ٌىا التىصيؼ الذم أشار إليً ، كتاب الهىظهات التطبيقية هفاٌيـ كتطبيقات

 O`brien,1997,Patti & Sharon 1996,Parks) باركس كببلكس، كشاركف، باتي، برايف

and Blacks ,1990 ) :كقد صىؼ ٌؤالء التربكيكف الهىظهات التخطيطية إلى أربعة أىكاع ٌي
 كالدكرم .، التتابعي، التصكرم، الهرتب

ىاؾ ، فالهىظهات التخطيطية الهرتبة تضـ هفٍكهان رئيسان كهفاٌيـ أقؿ تحت الهفٍـك الرئيس ٌك
 ثبلثة أىكاع هىً:
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كفيٍا ، الخرائط الذٌىية: طكر العالـ )بكزاف( ٌذا الىهط هف الهىظهات التخطيطية الهرتبة .0
، يكضع هفٍـك رئيس أك هركزم تتفرع هىً األفكار الرئيسة كالتي تجعؿ الهعمكهات أكثر بركزا

كىٍـ هف كبذلؾ فإف الخرائط الذٌىية تسهح لمهتعمهيف بتىظيـ الهعمكهات بالشكؿ الذم يه
ا لفترة زهىية أطكؿ.  تذكٌر

ا العالـ ىكفاؾ ) .2 ( كفي ٌذا الىهط ترتب Novak & Gewin,1995خرائط الهفاٌيـ: طكٌر
كالهفاٌيـ األقؿ عهكهية أسفؿ هىً ، الهفاٌيـ بحيث يككف الهفٍـك الرئيس في قهة الٍـر

كذا ككمهات ، الصمةكالهفاٌيـ ذات ، كتتككف هف أربع هككىات رئيسة ٌي الهفٍـك الرئيس، ٌك
 كاألهثمة.، الربط أك الكصؿ

كخرائط الهفاٌيـ تسهح لمهتعمـ بتىظيـ الهعرفة التي يهكف أف تخزف في الذاكرة الطكيمة الهدم 
كتهثيمٍا هها يسهح باالحتفاظ بالهعرفة لفترة زهىية أطكؿ كتسٍؿ تعمـ الهادة التعميهية الجديدة 

 ( يبيف هثاؿ لخريطة هفاٌيـ2كالشكؿ )

 
 مثال لخريطة مفاىيمية )تصميم الباحث(  :(6 .6) لشك

ىاؾ بعض الىقاط التي تتهيز بٍا الخارطة الذٌىية عف الهفاٌيهية حيث أىٍا سٍمة التعمـ ، ٌك
إضافة الهعمكهات كها أىٍا سٍمة التهدد كيهكف ، كهصغرةكتزكد القارئ بصكرة هرتبة ، كالتطبيؽ

( كفي الهقابؿ تزكد الخرائط Buzan,1974إليٍا بسٍكلة كتشجع اإلبداع كالتعبير عف الىفس )
كها يهكف استخداهٍا لهراجعة الهعمكهات ، الهفاٌيهية القارئ بهعمكهات سريعة

(Plotnick,1997 كهف هيزاتٍا أيضا أىٍا تؤكد )العبلقات كالركابط بيف الهفاٌيـ كيهكف  عمى
 (.Novak,1980ييـ خريطة الهفاٌيـ هف خبلؿ قكاعد لمتقييـ )تق
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الخرائط العىكبكتية: تصىؼ الخريطة العىكبكتية العبلقة بيف هفٍكـ هركزم كتفاصيؿ  -8
 هساىدة عف طريؽ الفركع التي تربط األفكار بالهفٍـك الرئيس.

في دائرة في هركز كالخريطة العىكبكتية لٍا أجزاء ثبلثة: ٌي الفكرة الرئيسة كتككف هكضكعة 
كاألفكار ، الخصائص الٍاهة كتكضع عمى الفركع التي تخرج هف هركز الخريطة، الخريطة

الهساىدة التي تكضع عمى خطكط أك دكائر تتفرع هىٍا الخصائص الهٍهة كتدكر حكؿ 
 .الخريطة
ف ٌذي األىكاع هف الخرائط هٍهة جدان في عهمية التعميـ كتساعد الهعمـ عمي الباحث أويرى 

كقت البلـز كقاـ الباحث التكصيؿ كتخزيف الهعمكهات في عقكؿ الهتعمهيف الستدعائٍا في 
 باختيار الخرائط الهفاٌيهية لتككف هحكر دراستً.

 أوجو الشبو بين خرائط المفاىيم والخرائط الذىنية: 6.6.3.6

، ـ2118، ضٍير)كمتيٍها شبً بيف خرائط الهفاٌيـ كالخرائط الذٌىية في أف تكهف أكجً ال
 (82ص

 كتثبيت الهعمكهات.، أداة سٍمة لمهراجعة -0

 كتركيز الهعمكهات.، تساعد عمى التمخيص -2

 تساعد عمى رؤية الهكضكع بشهكؿ. -8

 تراعى الفركؽ الفردية. -0

 هىظهات تخطيطية بصرية. -2

 أداة لمتفكير كالتعمـ. -1

 بىائٍا عمى الهفاٌيـ العمهية.تعتهد في  -2
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 أىم الفروق بين خرائط المفاىيم والخرائط الذىنية  6.6.3.1

  (01ص ، ـ2009، كقاد)
 أكجً االختبلؼ بيف خرائط الهفاٌيـ كالخرائط الذٌىية(: 6 .2جدول )

 الخرائط الذىنية خرائط المفاىيم

، خرائط الهعرفة، خرائط الهفاٌيـ هف هسهياتٍا:
 هخططات الهفاٌيـ

خرائط ، خرائط العقؿ، هف هسهياتٍا: خرائط الذٌف
 الذاكرة.

بحيث تككف ، لٍا شكؿ كاحد يشبً الشجرة أك الشعاع تتخذ شكبلن ٌرهيان هف األعمى إلى األسفؿ
الفكرة العاهة في الكسط كاألفكار الفرعية هىتشرة في 

 جهيع الجٍات.

كتحكم عبلقات جديدة ، تذٌب أبعد هف الهعمكهات ـ بحدكد الهعمكهات في الدرستمتز 
 يضعٍا الطالب بىفسً

ي أقؿ شهكلية هف الخريطة ، ٌي خريطة هكتهمة ٌك
 الذٌىية كتعتهد عمى الشكؿ الٍرهي فقط

ي أشهؿ ، ىاقصة يهكف استكهالً بشكؿ دائـخرائط   ٌك
ثر هف هف الخريطة الهفاٌيهية حيث يهكف أف تضـ أك

خريطة هفاٌيهية أك شجرية أك تحميؿ أك تدفؽ أك 
 فقاعات أك دائرية.

 يقـك الطالب بإعدادٌا عادة يقـك بإعدادٌا الهعمـ كالطالب

 ال يهكف استخداهٍا إال صاحبٍا يهكف ألم شخص فٍـ الخريطة كاإلفادة هىٍا.

الهفاٌيـ كالخرائط الذٌىية يكهف ـ( إلى أف االختبلؼ بيف خرائط 2006كقد أشار صبلح الديف )
ذي ، في أف خرائط الهفاٌيـ تعىي عهمية تهثيؿ عقمي لمفرد أم أىٍا ترجهة لمعالـ الهحيط ٌك

كيهكف التعرؼ عؿ ٌذي ، حيث تحدث ىكعان هف التهثيؿ اإلدراكي لمبيئة، الترجهة تتـ داخؿ العقؿ
أها الخرائط الذٌىية فٍي ، يطيةالىكع هف الخرائط هف خبلؿ التعبير المفظي أك الرسكـ التخط

كيفتح الطريؽ ، كسيمة يستخدهٍا الدهاغ لتىظيـ األفكار كصياغتٍا بشكؿ يسهح بتدقيؽ األفكار
كقد صههت الخرائط الذٌىية في ضكء حقائؽ التعمـ كالعقؿ ، كاسعان أهاـ التفكير اإلشعاعي

ي أف كظائؼ العقؿ البشرم تتضهف استي، البشرم الخطكط كمهات كاألكاهر ك عاب األرقاـ كالٌك
 كاإليقاع .، كالتخيبلت، كالرهكز، كالصكر، األبعادك ، باإلضافة إلى األلكاف

أف خرائط الهفاٌيـ كالخرائط الذٌىية كجٍاف لعهمة كاحدة كأف ومن وجية نظر الباحث 
رم كهف ٌذا الهىطمؽ استخدـ الباح ث االختبلفات بيف الخرائط الذٌىية كخرائط الهفاٌيـ غير جٌك
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كفيها يمي تكضيح عاـ كهفصؿ ، الخرائط الهفاٌيهية لها لٍا هف دكر كبير في تطكير الهتعمـ
 عف خرائط الهفاٌيـ.

  خرائط المفاىيم:  6.6.6
تيعد خرائط الهفاٌيـ هف االتجاٌات الحديثة التي يهكف  استخداهٍا بصكرة هباشرة في العديد هف 

ها: ، كالتي تركز عمى أساسيف هٍهيفحيث إىٍا تقـك عمى الىظرية البىائية ، الهجاالت ٌك
إذ تعكس خرائط الهفاٌيـ ، بحيث تككف أكثر عهقا كتطكرا لدل الفرد، اكتساب الهعرفة ك تكظيفٍا

حيث ارتباط ، كتعطي فٍهان أعهؽ لمهفاٌيـ الهٍهة كالهركزية، التعريؼ البىائي لمخبرات الهعمهة
إذ أدخؿ أكزكبؿ هفٍكـ الخريطة الهفاٌيهية في  فكرة الخرائط الهفاٌيهية بىظرية أكزبؿ البىائية؛

بحيث يتـ تىسيؽ الهفاٌيـ كتىظيهٍا في البىية العقمية ، العهمية التعميهية؛ لتيسير عهمية التعمـ
ا )عفاىة، لمهتعمـ  (426ص، ـ2001، كبالتالي تسٍيؿ ادراكٍا كىهٌك

ي ترجهة ألفكار ، ية تعميهيةاستراتيجكتعتبر خرائط الهفاٌيـ  ا ىكفاؾٌك كاستخدهٍا ، أكزبؿ كطكٌر
فٍك يرل أف الخرائط الهفاٌيهية تساعد في تهثيؿ البىاء الهعرفي لدل ، في إكساب الهفاٌيـ

كأف الهعرفة هؤلفة هف هفاٌيـ تككف العبلقة بيىٍا هبىية عمى هبادئ كافتراضات هىظهة ، الهتعمـ
كفاؾ( هف ىظرية أكزبؿ هستىدان كلقد استفاد )ى، (47ص ، ـ2011، بطريقة هتسمسمة. )الخرهاىي
 .(521ص، ـ2007، إلى هبادئٍا االساسية )زيتكف

  تعريف خرائط المفاىيم: 6.6.1
 وضع الباحثون تعريفات كثيرة لخرائط المفاىيم نعرض منيا ما يمي: 

( بأىٍا: هخطط هفاٌيهي يهثؿ هجهكعة هف الهفاٌيـ 102ص ، ـ2013كآخركف ) ييعرفٍا عم -
كيتـ ترتيبٍا بطريقة هتسمسمة ٌرهية بحيث يكضع الهفٍكـ العاـ ، الهتضهىة في هكضكع ها

كيتـ الربط بيف ، ثـ الهفٍـك األهقؿ عهكهية بالتدرج في الهستكيات التالية، الخريطة ىأعم
سٍـ يكتب عميٍا بعض الكمهات التي تكضح ىكع العبلقة أأك ، الهفاٌيـ الهترابطة بخطكط

 بيىٍا.

بأىٍا: رسكـ تخطيطية تعبر عف العبلقات بيف الهفاٌيـ ( 284ص، ـ2009كيعرفٍا سبلهة ) -
كها أىٍا رسـ تخطيطي لتكضيح هجهكعة هف الهعاىي الهتضهىة في إطار ، في هكضكع ها
 هف االقتراحات.
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( بأىٍا رسكـ تخطيطية تبيف هدل الدقة في الربط الهفاٌيـ 36ص ، ـ2011كعرفٍا الجىابي ) -
اإلحيائية الرئيسة كالتي تقع في قهة الخريطة كالهفاٌيـ الفرعية أسفمٍا بكساطة كمهات ربط 
تحقؽ التكاهؿ الهفاٌيهي لمهادة العمهية كتىظـ الهعمكهات في إطار هتكاهؿ ذم هعىى يقاـك 

 الىسياف.

تكضح العبلقات الهتسمسمة بيف ، ٍا رسكـ تخطيطية ثىائية األبعادـ( بأى1999) كيعرفٍا زيتكف -
 هفاٌيـ فرع هف فركع الهعرفة كالهستهدة هف البىاء الهفاٌيهي لٍذي الفركع هف الهعرفة.

( بأىٍا رسكـ هخطط ثىائي البعد تىظـ فيً الهفاٌيـ في 61ص، ـ2009تعرفٍا الركيثي ) -
، العاهة الشاهمة كاىتٍاء بالهفاٌيـ كاألهثمة الىكعية بدءان بالهفاٌيـ، هستكيات ٌرهية هتعاقبة

كالعبلقات األفقية بيف ، بحيث تتضح فيً العبلقات الرأسية بيف الهفاٌيـ العاهة كالفرعية
 الهفاٌيـ في كؿ هستكل هف الهستكيات الٍرهية.

( بأىٍا هخطط هفٍكهي يهثؿ هجهكعة هف الهفاٌيـ في 189ص، ـ2008) يعرفٍا الكبيسي -
هكضكع ها يتـ ترتيبٍا بطريقة هتسمسمة ٌرهية بحيث يكضح الهفٍكـ العاـ كالشاهؿ في أعمى 

ثـ الهفٍكـ األقؿ عهكهية بالتدرج في الهستكيات التالية هع هراعاة اف تكضع ، الخريطة
كيتـ الربط بيف ، الهفاٌيـ ذات العهكهية الهتساكية بجكار بعضٍا البعض في هستكل كاحد

 ابطة بخطكط أك أسٍـ يكتب عميٍا بعض الكمهات التي تكضح ىكع العبلقة بيىٍا. الهفاٌيـ الهتر 

يتـ ، الهتضهىة في الهحتكل عف هخططات تكضح الهفاٌيـ بأىٍا: عبارة ويعرفيا الباحث -
ثـ تتدرج تحتً ، في أعمى الخريطة حيث يكضع الهفٍكـ العاـ، ترتيبٍا بطريقة هسمسمة ٌرهية

 .كجكد ركابط تكضح العبلقات بيىٍا في الهكاقؼ التعميهية الهختمفةهع الهفاٌيـ األقؿ عهكهية 

، فٍي يهكف أف تككف ذات بعد كاحد أك ذات بعديف، كهف حيث الشكؿ العاـ لخرائط الهفاٌيـ
 أها ، تهيؿ إلى أف تككف خطان رأسيا، كالخرائط أحادية البعد عبارة عف هجهكعة هف الهفاٌيـ

 
 نموذج مبسط لخريطة مفاىيمية ثنائية األبعاد :(6 .1) شكل
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كلذلؾ تسهح ، فتجهع بيف هزايا كؿ هف األبعاد الرأسية كاألفقية، خرائط الهفاٌيـ ثىائية البعد
يكضح ىهكذجان بسيطان  السابؽكالشكؿ ، كبدرجة أكبر بتهثيؿ العبلقات بيف الهفاٌيـ تهثيبلن تاها

 ( 13ص، ـ2110، لخريطة هفاٌيهية ثىائية األبعاد )عبد الجكاد

  مكونات خرائط المفاىيم: 6.6.4
 ( أن مخططات المفاىيم تتكون من: 311ص، م2005، وذكر )خطايبة

 :المفيوم العممي -3

ك بىاء عقمي يىتج هف الصفات الهشتركة لمظاٌرة أك تصكرات ذٌىية يككىٍا الفرد  ، لؤلشياءٌك
ار  الحيكاف  –الىبات  –كيكضع الهفٍكـ داخؿ شكؿ بيضاكم أك دائرم أك هربع هثؿ األٌز

 (.082ص، ـ2112، )الفالح

( أف كضكح العبلقة بيف الهفاٌيـ يشكؿ هخطط هفاٌيهي تؤكد Sharma,1998 ,659كيرل )
 عمى صدؽ البىية الهعرفية التي تبىى عميٍا األفكار السميهة التي بهكجبٍا تكتشؼ الهعرفة. 

 : المفاىيم البسيطة -6

ي الهفاٌيـ التي تشتؽ هف الهدركات الحسية هثؿ الىبات   اإللكتركف.، الخمية، الحهض، ٌك
 (:المركبة)المفاىيم العالئقية  -1

ي الهفاٌيـ تشتؽ هف الهفاٌيـ البسيطة هثؿ الكثافة التسارع. ، الجاذبية األرضية، السرعة، ٌك
 الخ.

 

 

 : المفاىيم التصنيفية -4

ي الهفاٌيـ الهشتقة هف خصائص تصىيفية هثؿ الفقاريات كالبلفقاريات ، الهركب، الهخمكط، ٌك
 الخ.…. البرية الكائىات ، الكائىات البحرية

 (:إجرائية)مفاىيم عمميات  -5

ي الهفاٌيـ الهشتقة هف العهميات هثؿ الترسيب  .كالىه، التٍجيف، التكاثر، التقطير، ٌك

 الربط:  كممات  -6
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ي عبارة عف كمهات تستخدـ لربط هفٍكهيف أك أكثر هثؿ: تصىؼ إلى  ، يتركب، يتككف، ٌك
 الهفٍكهيف أك أكثر.كتكتب عمى الخط الكاصؿ بيف ، إلخ، لٍا، هف

 -العالقات االرتباطية السيمية:  -7

ي عبارة عف كصبلت قد تككف أفقية أك رأسية بيف هفٍكهيف أك أكثر هف التسمسؿ الٍرهي  ٌك
 (201ص، ـ2112، كتهثؿ في صكرة خطكط. )قطاكم

 األمثمة )أحيانًا(:  -8

ي األحداث أك األفعاؿ الهحددة التي تعبر عف أهثمة لمهفاٌيـ لذلؾ ، كغالبان ها تككف أعبلهان ، ٌك
ا لها سبؽ ذكري. )القرارعة ، ال تحاط بشكؿ بيضاكم ألف األعبلـ كاألهاكف ال تعد هفٍكهن

 (.80ص ، ـ2114
أف تىظيـ الهفاٌيـ داخؿ خريطة الهفاٌيـ يككف بإدراج الهفاٌيـ األساسية في  وعميو يرى الباحث

ا البعض هف خبلؿ عبلقات كيتـ التكضيح هف كبعدٌا الهفاٌيـ الفرعية كربطٍا ببعضٍ، القهة
الهفاٌيـ األكثر شهكلية الي األقؿ شهكلية كتدعيـ الخريطة باألهثمة يجعؿ الخريطة أقكل كأسٍؿ 

 لمفٍـ.

  فوائد خرائط المفاىيم: 6.6.5
ا في هكضع ، لخرائط الهفاٌيـ فكائد كثيرة فٍي تبرز بكضكح الفكرة الرئيسة هف خبلؿ إبراٌز

كتسهح برؤية كؿ الهعمكهات األساسية في صفحة كاحدة. كبالتالي فٍي تسٍؿ ، يتكسط الصفحة
، هها يسهح برؤية التىاقضات، كهف كجٍات ىظر هختمفة، رؤية الهعمكهات بطرؽ هختمفة

كالثغرات في الهادة أك في تفسيرات الهتعمـ لٍذي التىاقضات بصكرة ، كالتىاقضات الظاٌرية
كتكضح ، كهات جديدة بدكف أف تؤثر عمى الهفاٌيـكها أىٍا تسهح بإضافة هعم، أكضح

أك ، االرتباطات حكؿ األفكار الهفتاحية بكؿ سٍكلة. باإلضافة إلى أىٍا تسهح بتقييـ الفٍـ
ذا يشجع عمى االكتشاؼ كاإلبداع ، تشخيص عدـ الفٍـ هها يزكدىا بأساس لكضع األسئمة ٌك

 ( 221ص، ـ2112، )شبر كآخركف

 لبحكث التربكية الخاصة باستخداـ خرائط الهفاٌيـ إلى ىتائج اآلتية:كلقد تكصمت الدراسات كا

 تهثؿ خريطة الهفاٌيـ أداة تعميهية جيدة يستعيف بٍا الهعمـ لتسٍيؿ هٍهتً التعميهية. -0

كذلؾ بإعداد خريطة هفاٌيـ تترب فيٍا هفاٌيـ ، تساعد الهعمـ عمى التخطيط لدركسً -2
 األقؿ عهكهية بها يحقؽ لدل التمهيذ ذم الهعىي.الهادة الدراسية هف األكثر عهكهية إلى 
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تعد خريطة الهفاٌيـ أداة تقكيهية لهعرفة هدل تحصيؿ التبلهيذ لهفاٌيـ الهادة الدراسية  -8
 كهراجعتٍا بعد دراستٍا. 

كهف ٌىا ىجد أف خرائط الهفاٌيـ تساعد الهعمهيف عمى تدريس تبلهيذٌـ كيؼ يتعمهكف ليتحقؽ 
كاختيار الهعمكهات ، كتساعدٌـ أيضا في تحديد الطرائؽ كتىظيـ الهعاىي، لديٍـ التعمـ ذك الهعىي

 (088ص ، ـ2110، الجيدة كاألهثمة الهىاسبة )أبك جبللة كعميهات

تىظيـ الهادة التعميهية تىظيها يسٍؿ  ىكبذلؾ يرل الباحث أف خرائط الهفاٌيـ تساعد الطبلب عم
ا كتعتبر هفيدة في البىاء الهعرفي داخؿ عقكؿ عميٍـ التعرؼ عمى هحتكيات الهادة كاإللهاـ بٍ

كها كتساعد الهعمهيف بأف يصبحكا هعمهيف فاعميف كذكم كفاءة في ، الهتعمهيف اثىاء فترة التعمـ
 التدريس.

  التدريس بخرائط المفاىيم: 6.6.6
 طريقة ـتصهي إلى 1987 سىة فيىكفاؾ كجكيف " أكزكبؿ تكصؿ اٍطرح التي األفكار ضكء في

أف التعمـ ذم الهعىى  عمى تتأسس طريقة يٌك ، أطمؽ عميٍا خرائط الهفاٌيـ، التدريس في جديدة
فيعاد بعد ذلؾ تشكيؿ ، عرفية لمهتعمـ اىدهاجا حقيقيان اله بالبىية الجديدة الهعمكهات اىدهاج يقتضي

 البىية الهعرفية هف جديد.

ثـ تصحيحٍا لمتكافؽ ، الهعمـ كتقـك خرائط الهفاٌيـ عمى كشؼ تىظيـ البىية الهعرفية السابقة لدل
، فيىتج عىٍا بعد التعمـ الجديد تشكيبل جديدا لمبىية الهعرفية، كالهفاٌيـ الجديدة الهراد تعمهٍا

 كبىائٍا كتأٌيمٍا الستقباؿ الهعارؼ الجديدة كربطٍا بالهفاٌيـ السابقة.، كذلؾ بإعادة تىظيهٍا

ىاؾ هف رأم أف خارطة الهفاٌيـ يهكف أف تعمـ بطر  لكجكد تشابً كبير ، يقة الهىظهات الهتقدهةٌك
 بيف االثىتيف. 

كقد أشار ىكفاؾ كجكيف بأف التدريس كفؽ طريقة خريطة الهفاٌيـ يقتضي أف يبدأ الهعمـ بتحديد 
ثـ يعهؿ عمى تهكيف الطمبة هف إدراؾ العبلقة بيف ، كالهفاٌيـ األهقؿ عهكهية، الهفٍكـ الرئيس

ثـ يطمب ، هف خبلؿ عرضً تمؾ الهفاٌيـ، الكتاب أك في أذٌاىٍـالهفاٌيـ كها ٌي هكجكدة في 
ذي العهمية تقتضي هف الهدرس دراسة الهكضكع الهراد تدريسً ، بعد ذلؾ استخبلص الهفاٌيـ ٌك

كتحديد ، أك الكحدة الدراسية، كتجديد الهفاٌيـ األساسية كالهفاٌيـ الرئيسة في الهكضكع، كتحميمً
كترتيب الهفاٌيـ حسب درجة عهكهيتٍا ، األٌهية الىسبية لكؿ هفٍكـثـ تحديد ، أٌهية كؿ هفٍكـ

تميٍا األقؿ عهكهية هىٍا حتي تككف الهفاٌيـ األهقؿ ، فتككف الهفاٌيـ األكثر عهكهية في الهقدهة
  (208-200ص ص ، ـ2112، عطية)عهكهية األكثر خصكصية في األسفؿ 
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  األساس السيكولوجي لخرائط المفاىيم: 6.6.7
أف االسمكب الذم تىتظـ عمى أساسً الهعرفة في عقؿ الهتعمـ يقكـ عمى أساس  كيرل أكزبؿ
إذ تتككف فيً الهادة الدراسية هف بىاء ٌرهي تحتؿ فيً الهفاٌيـ العاهة كالشاهمة ، سيككلكجي

، كتىدرج تحتٍا الهفاٌيـ األهقؿ عهكهية كاألكثر تحديدان ، كالتي تحتهؿ الصفة الهجردة العالية القهة
ٌذي العهمية في التحديد كالتخصيص حتي ىصؿ إلى الهعمكهات التفصيمية كالحقائؽ تستهر 
كبالىظر إلى البىاء ، كيظٍر التىاقض في الشهكلية التي تتعمؽ بالهفاٌيـ كيزداد التهايز، كاألهثمة

ىجد أف الهىظـ الهتقدـ يحتؿ قهً التىظيـ  –عمى حد قكؿ أكزبؿ  –الهعرفي الٍرهي السيككلكجي 
كالذم يهثؿ ، إذ يككف عمى هستكل عاؿو هف الشهكلية ك التجريد هف هادة التعمـ الجديدة، يالٍره

كيعتقد أكزبؿ أف ، الدكر الرئيس في تشكيؿ حركة فكرية تدعـ قابمية التهايز لهادة التعمـ كتعززي
، كالن التىظيـ السيككلكجي لمهادة يؤدم إلى تىظيـ العىاصر الجديدة داخؿ ٌياكؿ تصىيفية أكثر شه

كيكضح ذلؾ أف التعمـ ذك الهعىي يككف بهثابة عهمية هستهرة عىدها تحدث إضافة هعاىي 
ىتيجة اكتساب عبلقات جديدة هف داخؿ عهميتي التهايز التدريجي ك ، لمهفاٌيـ بصكرة أكثر

 (42ص ، ـ2112، أبك همكح)التكفيؽ التكاهمي 

  األساس الفمسفي لخرائط المفاىيم: 6.6.8
أف التعمـ ذك الهعىي يقكـ عمى دهج الخبرات الجديدة ، الفمسفي لخرائط الهفاٌيـيقصد باألساس 

إذ ، هع هفاٌيـ كخبرات سابقة كهىاسبة في البىية الهعرفية التي تعتبر بهثابة إرساءات فكرية لذلؾ
حيث يككف باستطاعة التعمـ الجديد أف ، إف ٌذا الدهج يسهح لمتعمـ المفظي ذم الهعىي بالظٍكر

ارتباطات بشكؿ كبير بالتجريدات األكلية الهكجكدة في البىية الهعرفية هف خبلؿ الخبرة يشكؿ 
 الهحسكسة السابقة أك الحالية.

إذ يتهثؿ فيٍا التىظيـ ، كخرائط الهفاٌيـ تشتهؿ عمى عهميات هطابقة كتىظيـ ٌرهي لمهفاٌيـ
ها بيىٍا هف عبلقات في  كرسـ، كذلؾ هف خبلؿ التىظيـ الٍرهي لمهفاٌيـ، السيككلكجي الفمسفي
ذا التىظيـ يساعد الهتعمـ عمى فٍـ طريقة بىاء الهعرفة هها يسٍؿ ربط ، بىية الهادة الدراسية ٌك

 (.22 ص، ـ2110، دالخبرة الجديدة بالهعرفة السابقة )عبد الجكا

  أىمية خرائط المفاىيم: 6.6.9
اهٍا في التدريس بشكؿ أجهعت عديد الدراسات التي تىاكلت خرائط الهفاٌيـ عمى أٌهية استخد

حيث تكصمت تمؾ الدراسات الى ، كاٌهيتٍا في تدريس التربية اإلسبلهية بشكؿ خاص، عاـ
فاعمية الخرائط الهفاٌيهية في تحسيف عهمية التعميـ كالتعمـ كعف أٌهيتٍا لمطالب كالهعمـ كدراسة 
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راىي ـ( 2108، )أبك هرؽـ( كدراسة 2100، ـ( كدراسة )القرىي كالشهراىي كقرهاف2102، )الٌز
 تكهف تمؾ األٌهية في اآلتي:، إلى أف لمخرائط الهفاٌيهية أٌهية كبيرة لكؿ هف الطالب كالهعمـ

 أواًل: أىمية الخرائط المفاىيمية بالنسبة لمطالب: 

 تساعد الخرائط الهفاٌيهية الطالب عمى: 
 بيف العبلقات كفٍـ، سابقا درسٍا التي بالهفاٌيـ لمطالب تقدـ التي الجديدة الهفاٌيـ ربط 

 .لً الهعرفية البىية في الهفاٌيـ تمؾ ترسيخ إلى يؤدم هها الهفاٌيـ تمؾ

  تعمهً لها تخطيطي بهمخص الطالب تزكيد. 

 أٌهية األقؿ كالهفاٌيـ، الهٍهة الهفاٌيـ بيف التهييز. 

 الهفاٌيـ بيف كاالختبلؼ الشبً أكجً بيف التهييز. 

 الخرائط في كتصىيفٍا الهفاٌيـ تىظيـ خبلؿ هف، لديً التأهمي التفكير كتىهية الطالب تدريب 
 .الهفاٌيهية

 بالتعمـ كاالحتفاظ، الدراسي التحصيؿ زيادة. 

  الدراسية الهادة ىحك الهتعمهيف اتجاٌات تىهية. 

 ثانيًا: أىمية الخرائط المفاىيمية بالنسبة لممعمم:

 تساعد الخرائط الهفاٌيهية الهعمـ عمى:

 دراسية سىة أك دراسي فصؿ أك دراسية كحدة أك لدرس سكاء لمتدريس؛ التخطيط. 

 الدرس ىٍاية في كأ، الدرس شرح أثىاء كأ، هتقدـ كهىظـ الدرس قبؿ تستخدـ فقد التدريس؛. 

 القياـ الطالب هف يتطمب الهفاٌيـ خريطة رسـ إف حيث لمتقكيـ كأداة تستخدـ فٍي التقكيـ؛ 
 الهفاٌيهية فالخرائط، كتقكيهٍا، كتركيبٍا، كتحميمٍا، كتطبيقٍا، كفٍهٍها، الهعارؼ بتذكير
 .الستة الهعرفية الهستكيات لقياس استخداهٍا يهكف

 الدرس يطمبً الذم كاالتساع العهؽ هدل هعرفة. 

 الخمفية لىا تظٍر الهفاٌيهية الخرائط إف حيث الطبلب؛ لدل الهعرفية البىية عف الكشؼ 
 .هعيف هفٍكـ ىحك لمطبلب السابقة

 كطبلبً الهعمـ بيف التعاكف ركح تىهية. 

 تصحيحٍا عمى كالعهؿ، الطبلب لدم الخطأ التصكرات كشؼ. 
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  استخدامات خرائط المفاىيم: 6.6.31
 فإىٍا تستخدـ في هجاالت هتعددة هىٍا:، ىظرا ن لها تتهتع بً خرائط الهفاٌيـ هف هركىة

 :وتصميميا المناىج لتخطيط منيجية أداة .3

كخريطة ، أك برىاهج تربية كاهؿ، أك هقرر، الهفاٌيـ يهكف اشتقاقٍا لدرسحيث إف خرائط 
الهفاٌيـ التي تشهؿ عمى هجهكعة كبيرة هف الهفاٌيـ ذات العبلقة تصبح الهككف الهعرفي 

ذي الىكاتج يهكف أف تككف ، كأف الهىٍج ٌك سبلسؿ هرتبة عمى ىكاتج التعمـ الهقصكد، لمهىٍج ٌك
 أك ىفس حركية.، عرفيةأك ه، ذات طبيعة كجداىية

كيشار إلى أف استخداـ خرائط الهفاٌيـ في الهىاٌج يهكف أف يقضي عمى الشككل الدائهة هف 
 اىعداـ الرابطة بيف هحتكم الهىاٌج.

 :أداة تدريسية .6

حيث يهكف استخداهٍا لتكضيح العبلقات ، تستخدـ خرائط الهفاٌيـ كأدكات تعميهية أثىاء التدريس
حيث تهثؿ ، أك هقرر، اك في كحدة دراسية، الهفاٌيـ الهتضهىة في هكضكع كاحدالٍرهية بيف 

ك األهر الذم يزيد هف احتهالية إسٍاهٍا ، صكر هختصرة لؤلبىية الهفاٌيهية التي يتـ تدريسٍا ٌك
كبالرغـ هف استخداـ خرائط الهفاٌيـ إلعطاء ، في تسٍيؿ تعمـ ٌادؼ ذم هعىي لتمؾ األبىية

فإىً يفضؿ استخداهٍا بعد أف ، ع الذم يتـ دراستً الستخداهٍا خريطة قبميةىظرة عاهة لمهكضك 
 أم استخدهٍا كخريطة بعدية.، يككف الهتعمهكف قد اطمعكا عمى الهكضكع هف قبؿ

 :أداة تقويمية .1

تحاكؿ الحث عمى تعمـ الهفٍكـ ليس ، يهكف استخداـ خرائط الهفاٌيـ ككسيمة تقكيـ غير تقميدية
كلكف بمغة قدرة الهتعمـ عمى ربط الهفاٌيـ الرئيسة لمهادة الدراسية بطريقة ، بمغة التحصيؿ

أك أف ، كيهكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ تكميؼ الهتعمهيف بأف يرسهكا خرائط لمهفاٌيـ، هتسمسمة
 يقكهكا بإكهاؿ خرائط ىاقصة.

أسس  أف خرائط الهفاٌيـ كاستراتيجية تدريسية تعميهية تقؼ عمى (Novak)كلقد بيف ىكفاؾ 
بؿ تعمهً أف يتعمـ كيؼ يتعمـ؟ ، سيككلكجية هتيىة؛ فٍي ال تساعد الهتعمـ عمى أف يتعمـ فحسب

كها أف خرائط الهفاٌيـ ، كيطكر قدرات التفكير لديً، هها يىهي لديً العهميات كالهٍارات العمهية
، رتبة )زيتكفكهف بيىٍا الهبدأ الذم يرل أف الهعرفة تخزف ه، تتهاشي هع كثير هف هبادئ التعمـ

 (288ص، ـ2112
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  التطبيقات التربوية لخرائط المفاىيم: 6.6.33
( أف التطبيقات التربكية لخرائط الهفاٌيـ 800–880ص ص، ـ2111) ذكر السعدىي كعكدة

 تتهثؿ فيها يمي: 
 تـ التي التربكية األداة ٌي الهفاٌيـ خرائط إف حيث، قبؿ هف الهتعمهكف يعرفً ها اكتشاؼ -1

ا ا ابتكاٌر  هىٍا يىطمؽ عهمية بهثابة فٍي، الهعرفية الهتعمـ بىية إلى لمكصكؿ كتطكيٌر
 هف الطبلب يتهكف كعىدها، كهدركسة كاعية بطريقة األهاـ إلى كالهعمهكف الطبلب
 الرئيسة الهفاٌيـ هف هىاسبان  عددان  يختاركا أف يهكف، الهفاٌيـ خرائط رسـ هٍارة اكتساب
 .الهفاٌيـ ٌذي بيف تربط خريطة كبىاء، التعمـ هكضكع لفٍـ البلزهة

 األفكار تبيف شاهمة هفاٌيهية خرائط برسـ كذلؾ: التعمـ عهمية لهسارات خريطة رسـ -2
 هقرر تدريس عىد االعتبار بعيف تؤخذ أف يهكف التي الرئيسة الهفاٌيـ كتظٍر، الهٍهة
 خرائط بىاء إلى االىتقاؿ يهكف ذلؾ كبعد، بأكهمً دراسي عاـ أك عاـ ىصؼ خبلؿ دراسي
 رسـ يهكف كأخيران ، أسابيع أربعة أك ثبلثة في تدريسً يقع الهقرر هف جزءان  تكضح لمهفاٌيـ
 أك حصة في يدرس لهكضكع ثـ، أياـ عدة أك يكـ في تدريسً يتـ لهكضكع هفاٌيـ خريطة
ذي، حصتيف  األفكار تىظيـ عمى الهتعمهيف تساعد الهفاٌيـ لخرائط الهختمفة الهستكيات ٌك
 . الهعرفية بىايتٍـ في الذٌىية كالصكر كالهعاىي

 بطريقة القراءة كيفية الهرء تعمـ إف: فيٍا الهتضهىة الهعاىي كاستخراج الدراسية الكتب فٍـ -3
 تككف عىدها كالعبارات الكمهات قراءة يصعب كقد، الصعكبة بالغة األهكر هف يعتبر فعالة
، لهقرر الكتاب هف صفحة أك فقرة لكؿ هفاٌيـ خريطة بىاء الهتعذر هف يككف كقد، قميمة
، الدراسية الكتاب هف جزء في الرئيسة لؤلفكار هفاٌيـ خريطة عهؿ العسير هف ليس كلكف
ذا ا الىص هف الهستخرجة الهعاىي تدعيـ عمى يساعد العهؿ ٌك  عمى يسٍؿ هها، كتعزيٌز

 داللة ذم بشكؿ كاهؿ تعميهي هقرر في الهتضهىة الهادة خبلؿ برحمة القياـ الطالب
 .أكثر كهعىى

، هفزعان  شيئان  البحكث كتابة في يجدكف الطبلب هعظـ إف حيث: البحكث لكتابة التخطيط -4
ـ تجهيع عف يعجزكف فٍـ  تحطـ التي الطرؽ هف كاحدة الهفاٌيـ خرائط كتعتبر، افكاٌر
 التي كالعبلقات الهفاٌيـ ببعض قائهة الطالب يضع أف السٍؿ هف إف حيث، العقبة ٌذي
 هختصرة خريطة بىاء يهكف قميمة دقائؽ خبلؿ كفي، البحث عميٍا يشتهؿ أف يريد

، البحث هف األكلي الفقرة لكتابة كافية كلكىٍا، األفكار لكؿ شاهمة تككف ال قد، لمهفاٌيـ
 . البحث فقرات بقية كتابة إلى هىٍا االىطبلؽ يهكف كالتي
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  تقييم خرائط المفاىيم: 6.6.36
ايبدك أىً ال تكجد طريقة حاسهة  إال أىً يهكف االسترشاد ، كهكحدة لتقييـ خرائط الهفاٌيـ كتقديٌر

، ( ك )زيتكف10ص ، ـ2100، حيث يتـ التقدير فيها يمي )الجىابي، بها قدهً ىكفاؾ كجكيف
 (: 23ص ، ـ2110، ( ك )عبد الجكاد282- 288ص ص ، ـ2112

 ككمهات هكصؿ بخط إليٍا هشار هفٍكهيف بيف هعىي عمى الدالة العبلقات ٌؿ: العبلقات -1
 .هعىى كذات صحيحة عبلقة لكؿ كاحدة عبلهة تعطي صحيحة العبلقة ٌذي ٌؿ، رابطة

 سياؽ ضكء في كذلؾ، ٌرهيان  تسمسبلن  الهفاٌيهية الخريطة تعكس ٌؿ: الٍرهي التسمسؿ -2
 هف صحيح هستكم لكؿ عبلهات خهس ىعطت، الخريطة هىٍا رسهت التي الهادة

 .الٍرهي التسمسؿ الهستكيات

 هعىي ذات ركابط الهفاٌيهية الخريطة تعكس ٌؿ(: العرضية الكصبلت) الهتبادلة الركابط -3
 داللة؟ كذات صحيحة الهكضحة العبلقة ٌؿ لمهفاٌيـ؟ الٍرهي التسمسؿ هف كآخر جزء بيف

 تبادلية رابطة لكؿ كعبلهتيف، داللة كذات صحيحة تبادلية رابطة لكؿ عبلهات عشر تيعطي
 .الهفاٌيـ هف هجهكعة بيف داللة ذا تركيبان  تكضح ال كلكىٍا، صحيحة

 لكؿ كاحدة عبلهة كتعطي، الهفٍكـ اسـ إليٍا يشير لها صحيحة أهثمة تعتبر كالتي: األهثمة -4
 .هثاؿ

نواحي القصور في استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم في العممية  6.6.31
  التعميمية:

 ىكاحي بعض ٌىاؾ اف إال التعميهية العهمية في الهفاٌيـ خرائط تهثمٍا التي األٌهية هف بالرغـ
 (: 107ص، ـ2013، كآخركف عمى) كهىٍا استخداهٍا طريؽ في تقؼ قد التي القصكر

 .االستراتيجية ٌذي بفمسفة كالدراية الخبرة هف قدر عمى كفؤ هعمـ الي تحتاج .0

 .العرض أجٍزة هثؿ، الهفاٌيـ خرائط تتطمبٍا التي التعميهية الكسائؿ قمة .2

 .تطبيقٍا في أكفاء الطبلب يصبح أف قبؿ التدريب هف كبيران  كقتا تتطمب .8

 .الطالب للد االستيعاب هف يقمؿ هها كهتشابكان  هعقدان  شكبلن  تأخذ قد .0

 : األخطاء الشائعة عند بناء مخططات المفاىيم 6.6.34

 األخطاء الشائعة عىد بىاء هخططات الهفاٌيـ عمى شكؿ ىقاط: )32ص، ـ2112) ذكر سبلهة

 الهفٍـك بإطار )كضعٍا داخؿ الدائرة أك الشكؿ البيضاكم أك الهربع(.عدـ تحديد  -
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 عدـ ترتيب الهفاٌيـ في الهخطط الهفاٌيهي هف األكثر عهكهية إلى األقؿ عهكهية. -

عدـ إكهاؿ الهخططات الهفاٌيهية سكاء بالهفاٌيـ أك كمهات الربط أك األهثمة أك الكصبلت  -
 العرضية.

 تصنيفات خرائط المفاىيم: 6.6.35
ذا ها قاـ بٍا أبك عككؿ ، االعتهاد عمى عىصريف أساسيف عىد تصىيؼ خرائط الهفاٌيـ يتـ ٌك
 ( عمى الىحك اآلتي:802ص، ـ2112( كخطابية )81- 22ص، ـ2112)

 تصنيف حسب طريقة تقديميا لمطالب إلى أربعة أنواع:-أوال 
 :خريطة لممفاىيم فقط .3

 ككمهات األسٍـ هف خالية كتككف، فقط هفاٌيـ لٍا ىاقصة هفاٌيهية خريطة لمطبلب يعطى
 . عميٍا كمهات ككتابة هفٍكهيف كؿ بيف تربط التي األسٍـ رسـ الهتعمـ هف كيطمب، الربط

 خريطة مفاىيمية  :(6 .4) شكل
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  :خريطة لكممات الربط فقط .6

 

 
 خريطة لكممات الربط  :(6 .5) شكل

، بالهفاٌيـ خاصة كفراغات الربط ككمهات أسٍـ بٍا ىاقصة هفاٌيهية خريطة لمطبلب يعطى
 .الفراغات في الهىاسبة الهفاٌيـ كتابة الطبلب هف كيطمب

 : خريطة افتراضية .1

 
 خريطة افتراضية  :(6 .6) شكل

كيطمب هف الطبلب ، يعطي لمطبلب قائهة بالهفاٌيـ ككمهات الربط كخريطة هفاٌيهية ىاقصة
 إكهاؿ الخريطة بها يىاسبٍا هف الهفاٌيـ ككمهات الربط.
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 :الخريطة المفتوحة .4

بقائهة هحددة هف الهفاٌيـ أك بىص دكف التقيد ، يقـك الطبلب ببىاء خريطة هفاٌيهية لهكضكع ها
 هف الكتاب أك بهرجع هعيف.

 : أنواع ثالثة إلى أشكاليا حسب المفاىيم خرائط تصنيف: ثانياً 

 :خريطة المفاىيم اليرمية -3

ي  الهفاٌيـ هف تتدرج بحيث، ٌرهية صكرة في الهفاٌيـ ترتيب يتـ الهفاٌيـ خرائط هف ىكع هف ٌك
 خصكصية كاألكثر شهكلية األقؿ الهفاٌيـ إلى، الٍـر قهة في خصكصية كاألقؿ شهكلية األكثر
 .الٍـر قاعدة في

 : خريطة المفاىيم المجمعة -6

ي ىكع آخر هف خرائط الهفاٌيـ يتـ كضع الهفٍـك العاـ في هىتصؼ الخريطة يميً الهفاٌيـ ، ٌك
 األقؿ عهكهية حتى يتـ بىاء الخريطة.

 :خريطة المفاىيم المتسمسمة -1

ي ىكع هف خرائط   يتـ كضع الهفاٌيـ بشكؿ هتسمسؿ.، الهفاٌيـٌك

 خطوات بناء خرائط المفاىيم: 6.6.36
تبدأ الهستكيات السفمى ، يتـ رسـ الخريط الهفاٌيهية في شكؿ هستكيات هىظهة بشكؿ ٌرهي

( بهفاٌيـ بسيطة حتى تصؿ إلى ، كتأخذ بالتعقيد عىد الصعكد لمهستكيات العميا، )قاعدة الٍـر
، ذلؾ تتككف الهفاٌيـ في الخرائط الهفاٌيهية عمى ىحك تسمسميكب، قهة الٍـر بهفٍكـ عاـ

كيهكف استىباط العىاصر التي تتككف هىٍا الخريطة ، يتضهف عددان هف العىاصر الهرابطة
 .(228ص، ـ2112، الهفاٌيهية: )زيتكف

 .الٍـر أعمي في كيككف، العاـ الهفٍكـ .0

 أك هربعات أك صىاديؽ أك، دائرية أك، بيضاكية أشكاؿ داخؿ كتكتب الفرعية الهفاٌيـ .2
 .هستطيبلت

 .الهفٍكهيف بيف الكاصؿ الخط عمى كتكتب، أكثر أك هفٍكهيف لربط كتستخدـ الربط كمهات .8

ي العرضية الكصبلت .0  التسمسؿ هف أكثر أك هفٍكهيف بيف( عرضية) كصمة عف عبارة ٌك
 .عادة عرضي خط بصكرة كتهثؿ، الٍرهي

 يفضؿ أىً إال، بأشكاؿ عادة تحاط كال، كجدت إف الهفٍكـ أهثمة عادة كتهثؿ/  األهثمة .2
ا دكائر في كضعٍا  :ذلؾ هثاؿ الهفاٌيـ عف لتهييٌز
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 (تصميم الباحثخريطة هفاٌيهية )  :(6 .7) شكل

ك تجسد ، كها أىٍا تظٍر التىظيـ الهعرفي لهصههٍا، كبىاء الخريطة الهفاٌيهية ىشاط إبداعي
كعمى الرغـ هف أىٍا تتسـ بالصعكبة ، هعرفتً حكؿ الهكضكع الذم صهـ الخريطة هف أجمً

كهدم تىظيهً الهعرفي ك إدراكً لمعبلقات بيف ، إال أىٍا تعكس عهؽ التفكير لدل الهتعمـ، ىسبيان 
، كالهعارؼ ك الهفاٌيـ التي تعمهٍا حديثا، الهعارؼ كالهفاٌيـ التي تتهثؿ في هخزكىً الهعرفي

راىيكب ـ( 2102، عد االطبلع عمي هجهكعة هف الدراسات ك األبحاث التربكية كهىٍا دراسة )الٌز
 ـ(.2108، كبخارم، كالطراكىة، )أبك هرؽ ـ( كدراسة2100، كدراسة )القرىي كالشهراىي ك قرهاف

 يرى الباحث ان خرائط المفاىيم يمكن بناؤىا بالخطوات التالية:
 ىصان أك اك درسان  يككف أف يهكف كالذم، هفاٌيـ خريطة لً سيرسـ الذم الهكضكع اختيار .0

 .كبيران  الهخطط يصبح ال حتى قصيران؛ يككف أف فصبلن كيفضؿ

 .فيً الهتضهىة الهفاٌيـ تحديد أجؿ هف الهكضكع ٌذا تحميؿ .2

 كشؼ أجؿ هف الدراسي؛ الهحتكم في جاء لها كفقا هفٍكـ لكؿ المفظية الدالالت تحديد .8
 .األلفاظ بعض بدالالت يحاط الذم الغهكض

 .خاصة أك عاهة هفاٌيـ إها فتككف، بيىٍا الهشتركة لمصفات كفقان  الهفاٌيـ تصىيؼ .0

 تتهيز التي عهكهية كثراأل هف الترتيب كيككف، الهفاٌيـ خريطة لتصهيـ الهفاٌيـ ترتيب .2
 عمى التي الهفاٌيـ كتكضع، الخاصة الهفاٌيـ تحديد ثـ، عهكهية األقؿ إلى، بالشهكلية

 أسفؿ األهثمة تكضح ثـ، أفقيان  الخط ىفس عمى، الخصكصية أك العهكهية هف الدرجة ىفس
 .الهفاٌيهية الخريطة هف فرع كؿ ىٍاية في الهخطط

 ينقسم إلى

 المفهوم العام

 الخطوط العرضية

 كلمات الربط

 

 

 المفاهيم الفرعية

 اإلعجاز في القران

 إعجاز غيبي إعجاز تشريعي إعجاز علمي إعجاز بياني

 األمثلة

 مثال مثال
 مثال
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 أك كمهة خط كؿ عمى كالكتابة، بخطكط البعض بعضٍا إلى تىتهي التي الهتصمة الهفاٌيـ ربط .1
ذا، الهفٍكهيف بيف العبلقة تكضح عبارة أك حرؼ  عمى يقعاف المذيف الهفٍكهيف هف قرئت كا 
 .هفيدة جهمة تشكؿ فإىٍا جاىبيٍا

 ليست العبلقة أف ليبيف، الربط خط ىٍاية في سٍـ باستخداـ العبلقة ذات الهفاٌيـ بيف الربط .2
 .إطار بأم تحاط ال األهثمة بيىها، بإطار الهفٍكـ عمى الداؿ الهصطمح يخاط كها، االتجاي ثىائية

حيث قاـ بتحديد الهكضكعات ، الخطكات ٌذي عىد بىائً لخرائط الهفاٌيـ وقد اتبع الباحث
ثـ قاـ بتصىيؼ الهفاٌيـ كفقا لمخصائص الهشتركة ، كتحديد الهفاٌيـ الرئيسة كالفرعية، كتحميمٍا
 بيىٍا.

 التعممدورة  الثالث:المحور  6.1

ي تستىد في تدريس تعد دكرة التعمـ إحدل الىهاذج التي اىبثقت هف الىظرية البىائية؛       ٌك
السيها في التكظيؼ العقمي لمهعرفة في هجاؿ ، بياجيً في الىهك الهعرفي الهفاٌيـ إلى ىظرية

ٍها كلهعياريف لتدريس الهفاٌيـ كفٍهٍا يتعمؽ أ كيرل أصحاب ٌذا الىهكذج أف ٌىاؾ، التدريس
 الهىاسب لتطبيؽ الهعرفة.االجتهاعي  كيتعمؽ ثاىيٍها باالستخداـ، بالبىاء الهفاٌيهي لمهتعمـ ىفسً

( الذم ـ0428( عاـ )Karplusربمكس )كابهراحمً الهختمفة عمى يد  كقدـ ٌذا الىهكذج هىظهان 
التي تهثؿ "طريقة ، كيتطكر خبلؿ دكرة التعمـ الهىبثقة هف الىظرية البىائية رأل أف التعمـ يتحسف

 (.ـ2112، )الهكهىي إلى الهعرفةفي التفكير كىشاطان لمكصكؿ 
يب الهعرفية التي ككالتعمـ الهعرفي عىد بياجيً ٌك بالدرجة األكلى عهمية تىظيـ ذاتية لمترا     

تٍدؼ إلى هساعدة الهتعمـ عمى التكيؼ؛ بهعىى أف الفرد يسعى لمتعمـ هف أجؿ التكيؼ هع 
كغالبان ها ، الضغكط الهعرفية الههارسة عمى خبرتً خبلؿ تفاعمً هع هعطيات العالـ التجريبي

كهف ثـ ، تؤدم ٌذي الضغكط إلى حالة هف االضطراب أك التىاقض في التراكيب الهعرفية لديً
ىا ، يحاكؿ الفرد خبلؿ عهمية الهكازىة هع عهميتي الههاثمة كالهكاءهة استعادة التكازف الهعرفي ٌك
حتى  تحدث عهمية الػػتفاعؿ التي بهكجبٍا يتـ تعديؿ البىى العقمية كأىهاطٍا الهعرفية السائدة

 .Walke)يتكيؼ الفرد لهطالب البيئة الخارجية 

ألىً ، كقد رأل كثير هف التربكييف أف الىهكذج البىائي هف أكثر الىهاذج إبداعان في التربية     
، كأشخاص، كظكاٌر، الطالب لمهعرفة هع ها حكلً هف أشياء يركز عمى كيفية استخداـ

ك بذلؾ يركز عمى دكر الهتعمـ في ا، كأحداث لبىاء الشخصي لمهعرفة؛ إذ إف االفتراض ٌك
 الرئيس في الىظرية البىائية ٌك أف الهتعمـ يبىي هعرفتً بىفسً كهف أشٍر تطبيقاتً دكرة التعمـ.
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6.1.3  مفيوم دورة التعمم 
عفاىة  أبراٌػػػػػاـ  ىقػػػػػبلن عػػػػػف تعريؼفكػػػػػاف هىٍػػػػػا ، الهتعمقػػػػػة بػػػػػدكرة الػػػػػتعمـ التعاريؼتعػػػػػددت      

يهكػف أف يػستخدهً  تدريسيإف دكرة الػتعمـ عبػارة عػف ىهػكذج  (21ص، ـ2111) كأبك همػكح 
 بتقسيـكقػاـ ، العمهية كالهضاهيف الهفاٌيـ لتقديـ، تدريسية كطريقةالػصفي  التدريسالهعمػـ فػي 

حتػى تػشكؿ ٌػذي ، يػرتبط بالقػسـ اآلخػر ارتباطػان كثيقػان دكرة الػتعمـ إلػى ثبلثػة أقػساـ كػؿ قػسـ 
عمػػى الخبػػرات الػػسابقة  اعتهػػادان ، جديدة هعرفية تراكيب بىاءاألقػساـ الثبلثػة دكرة تعمػػـ تػػؤدم إلػػى 

 الهفاٌيـ تقديـدكرة تعمـ أخرل هف خبلؿ  تكليدكتستهر ٌذي الدكرة في ، كالخبػػرات الهتقدهػػة
ػا  كتعهيهاتٍا الهفاٌيـ تكسيعإلػى  يؤدمفػي الػدركس الهتبلحقػة ههػا  يةالعمه  كتكظيفٍاكاىتقػاؿ أثٌر

أبراٌاـ  إليٍااألقساـ الثبلث التي أشار  تقسيـ كبهكف، الحياتية كالتطبيقاتفػي حػؿ الهػشكبلت 
 :اآلتيعمى الىحك 

 االستكشاؼ: القسـ األكؿ. 
 اختراع الهفٍـك: القسـ الثاىي. 
 اتساع الهفٍـك: القسـ الثاىي. 

هف األشياء باكتشاؼ  بطبيعتً يقكـفاإلىساف  طبيعيةالباحث أف ٌذي األقساـ ٌي هراحؿ  كيرم
تكسع  إلى يتكصؿبعد ذلؾ ، األشياءتمؾ  يحاكؿ تفسيرثـ ، لٍا يتعرضخبلؿ الهحسكسات التي 

 . جديدةك هجابٍة هكاقؼ أخرل هشابٍة أ كالهفاٌيـ ليستطيععاـ في الهعمكهات 

 لمتدريس( دكرة الػػتعمـ بأىٍػػا " ىهػػكذج هعرفػػي 023ص، ـ2112) الديفحػػساـ تعرؼ  حيففػػي 
، التعميهيالهعمػـ كالهػتعمـ فػي أثىػاء الهكقػؼ  بيفعمػى التفاعػؿ  يؤكد، الدراسػي الهحتكل كتىظيـ
، ٌػي طػكر االستكػشاؼ رئيسيةذلػؾ هػف خػبلؿ ثبلثػة أطػكار  كيتـ، العمهيةعمػى األىػشطة  كيعتهد

ٍػكـ كطكر تقديـ ". كطكر تطبيؽ، الهف  الهفٍـك

لمػتعمـ البىػػائي الجهعػػي  استراتيجيةدكرة الػتعمـ بأىٍػػا  ( يعرؼ28ص، ـ2113) أهػا األسػػهر
الهعمػػـ  بيفهػػف خػػبلؿ التفاعػػؿ الىػػشط  التعميهيةأثىػػاء الهكاقػػؼ  إيجابيان  دكران  فيٍاالهػػتعمـ  يهارس

كيػتـ ذلػؾ ، العمهية كالهضاهيف الهفاٌيـ لتقديـكذلػؾ ، العمهيةكالهػػتعمـ باالعتهػاد عمػى األىػشطة 
. تطبيؽكهرحمة ، الهفٍكـ تقديـكهرحمة ، هػف خػبلؿ ثبلث هراحؿ ٌي هرحمة االستكشاؼ  الهفٍـك

ى أىٍا طريقة هف طرؽ التدريس التي تؤكد عمى التفاعؿ ( عم22ص، ـ2113كعرفٍا العتيبي )
بيف الهعمـ كالتعميـ بحيث يككف لمهتعمـ الدكر األكبر في ذلؾ هف خبلؿ قياهً بىشاطات هختمفة 
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ي: هرحمة الكشؼ عف الهفٍكـ كهرحمة ، كهرحمة تقديـ الهفٍكـ، تسير كفقان لثبلث هراحؿ ٌك
 تطبيؽ الهفٍكـ.

عمى أىٍا استراتيجية لمتعمـ البىائي الجهعي كتىظيـ الهحتكل  (20ص، ـ2102كعرفٍا جبر )
كيهارس فيٍا الهتعمـ دكران إيجابيان أثىاء الهكاقؼ التعميهية هف خبلؿ التفاعؿ الىشط بيف ، الدراسي

ي: هرحمة ، الهعمـ كالتعميـ باالعتهاد عمى األىشطة التعميهية كيتـ ذلؾ هف خبلؿ ثبلث هراحؿ ٌك
 كهرحمة تطبيؽ الهفٍـك، ة تقديـ الهفٍكـكهرحم، االستكشاؼ

 ما يمي:أبرز ما اتفقت عمية التعريفات السابقة حول دورة التعمم 

 :    يمي ها عمى جهيعان  اتفقت أىٍا السابقة التعريفات عرض خبلؿ هف الباحث يرل

 إيجابيان  دكران  الهتعمـ اٍفي يهارس الجهعي لمتعمـ استراتيجية                          
 كالهكاقؼ الهىاٌج كبىاء الدركس ـتصهيػ في استخداهً فيهك بىائية طريقة أك كذجىه 

 .التعميهية

 كالهكاقؼ الهىاٌج كبىاء الدركس ـتصهيػ في استخداهً فيهك بىائية طريقة أك كذجىه 
 .التعميهية

 كالهكاقؼ الهىاٌج كبىاء الدركس ـتصهيػ في استخداهً فيهك بىائية طريقة أك كذجىه 
 .التعميهية

 يةاستراتيج" التعمـ دكرة أف االتفاؽ كىقاط السابقة التعريفات استعراض خبلؿ هف الباحث ويرى    
 الهكاقػؼ أثىػاء ايجابيان  دكران  فيٍا الهتعمـ يهارس، الدراسي الهحتكل كتىظيـ الجهعي البىائي لمتعمـ

 كيػتـ، العمهيػة األىػشطة عمػى باالعتهػاد كالهتعمـ الهعمـ بيف الىشط التفاعؿ خبلؿ هف التعميهية
 تطبيػؽ كهرحمػة، الهفٍػكـ تقػديـ كهرحمة، االستكشاؼ هرحمة ٌي هراحؿ ثبلث خبلؿ هف ذلؾ

 ."الهفٍكـ

 :مراحل دورة التعمم الثالثية  2.3.2
 مرحمة االستكشاف

 هع هباشرة الهتعمهيف بتفاعمً تتسـ الهرحمة ٌذي أف( 202 ص، ـ2002) زيتكف يذكر
 ثـ كهف، عميٍا اإلجابة يصعب قد تساؤالت لديٍـ كتكلد اٌتهاهٍـ تثير التي الجديدة الخبرات
 لتساؤالتٍـ إجابً عف لمبحث كالهعمكهات البياىات كجهع، كالجهاعية الفرية باألىشطة يقكهكف

 ٌذي خبلؿ كهف، قبؿ هف لديٍـ هعركفة تكف لهف جديدة عبلقات أك كأشياء أفكار كاكتشاؼ
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 عمى دكري يقتصر كها، الهفٍكـ تككيف قبؿ لمتبلهيذ الهبدئي الفٍـ تقييـ لمهعمـ يهكف الهرحمة
 .باألىشطة الهتعمهيف قياـ أثىاء كاإلرشاد التكجيً

كفي ٌذي الهرحمة يطرح الهعمـ أسئمة أك عرض صكر هعيىة بحيث يككف ٌذا هدخبلي إلى 
لتي تٍدؼ إلى أف يستكشؼ الطمبة ها ثـ يكجً الهتعمهيف إلى األسئمة الهكجً إليٍـ كا، الدرس

كذلؾ هف خبلؿ تفاعمٍـ هع الهكاد كاألدكات عمى شكؿ ، يتكقع هىٍـ أف يتعمهكي هف هفاٌيـ
كيقتصر دكر الهعمـ في ٌذي الهرحمة عمى تكجيً الطمبة أثىاء قياهٍـ بٍذي ، هجهكعات هتعاكىة

 يقكهكف بً. فيهاكتشجيعٍـ عمى هكاصمة تمؾ األىشطة دكف أف يتدخؿ بشكؿ كبير ، األىشطة
 كيراعى في ٌذي الهرحمة أال يتـ تقديـ أية هعمكهات ىكعية تتعمؽ بالهفٍكـ هكضػكع

 التعمـ حيث يجب أف يقـك التبلهيذ بإىهاء إدراكٍـ لمهفٍكـ تدريجيان هف خػبلؿ االىخػراط فػي

 ة. كلكي ىساعد الطمبة عمى االكتشاؼ كبىاء الهفاٌيـ يفػضؿ اسػتعهاؿالخبرات الحسية الهباشر 

، ـ2112، خطايبة) بعض األسئمة التكجيٍية التالية هف قبؿ الهعمـ لمبدء في هرحمة االكتشاؼ
 (.801ص

 الطمبة؟ سيكتشفً الذم الهحدد الهفٍكـ ها 
 ؟ الكتشاؼ الطمبة بٍا سيقكـ التي كاإلجراءات الىشاطات ها  الهفٍـك
 الطمبة؟ بٍا سيحتفظ التي كالتسجيبلت الهبلحظات ها 
 ؟ إلى لمكصكؿ الطبلب يحتاجٍا التي كالتمهيحات اإلرشادات ها  سأعطيٍا ككيؼ الهفٍـك

ـ دكف  بالهفٍكـ؟ إخباٌر

 المفيوم تقديم مرحمة

 إلى يصمكا أف فيٍا يحاكلكف الطمبة ألف كذلؾ الهفاٌيهي اإلبداع الهرحمة ٌذي تتضهف 
 هف كذلؾ، االكتشاؼ هرحمة في الههارسة الحسية بخبراتٍـ العبلقة ذات الهبادئ أك الهفاٌيـ
 حكؿ ىقاشان  الهعمـ كيدير، كتكجيًٍ الهعمـ إشراؼ تحت بيىٍـ فيها الجهاعية الهىاقشة خبلؿ

ها  خبلؿ هف الهفٍكـ لغة بىاء عمى الطمبة يساعد أف كيحاكؿ، الطمبة استكشفٍا التي الهفاٌيـ
 .الهفٍـك صياغة عهمية تتـ الهٍهة ٌذي إىجاز يتـ أف كيعد، هعمكهات هف إليً اتكصمك 

 الطمبة تزكيد يتـ الهرحمة ٌذي في أف( 46-45ص ص، ـ2001) األهيف كيضيؼ     
 هقبكلة صياغة عمى التكاصؿ هف يتهكىكا لـ إذا الجديدة كالخبرات بالهكاقؼ الهرتبط بالهفٍـك
 فيمـ أك، تسجيؿ شريط أك، الهدرسي الكتاب أك الهتعمـ بكاسطة الهفٍكـ يقدـ أف كيهكف، بأىفسٍـ
 .تعميهي

 :يمي كها الهرحمة ٌذي تهيز خصائص ثبلث( 34ص، ـ2003) سيد كيعدد  
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 إليً لمتكاصؿ أك لتعهيـ كأساس الكشفية الحسية الخبرات الطبلب يستخدـ. 

 كمها كيكجٍٍـ التعميهية الهادة هفاٌيـ بيف العبلقة تحديد الطمبة هف الهعمـ يطمب 
 .ذلؾ إلى الهكقؼ احتاج

 اليٍا اتكصمك  التي كاألفكار الهفاٌيـ حكؿ أدلة الطمبة يجهع. 

كها يقكـ الهتعمـ بعهؿ استدالالت ترتبط بخبرتً األكلية كتساعد عمى التىظيـ الػذاتي      
ة ذٌىية أخرل تسهى كاالىتقػاؿ االجتهاعي هها يساعد عمى استعادة حالة االتزاف هف خبلؿ عهمي

ىاؾ بعض األسئمة  الهكاءهة. كيككف اتصاؿ الهعمـ بالطبلب في ٌذي الهرحمة أكثر كضكحان ٌك
 (.20 ص، ـ2112، التي تػساعد الهعمـ عمى تكجيً الطمبة لبىاء الهفٍكـ )قىاكم

 الطبلب؟ عىٍا يتحدث أف يجب التي الهعمكهات ها 

  ؟ لبىاء الهعمكهات هف االستفادة عمى أساعدٌـ كيؼ  الهفٍـك

 ىتائجٍـ تمخيص عمى الطمبة أساعد كيؼ. 

 المفيوم تطبيق مرحمة

كتسهى أيضان هرحمة االتساع الهفٍكهي كتؤدم ٌذي الهرحمة دكران هٍهان في اتساع هدل فٍـ      
كاإلبداع الهفاٌيهي كيأتي  االستكشاؼالطمبة لمهفٍكـ أك الهبدأ الهقصكد تعمهً هف خبلؿ هرحمتي 

بً الطمبة هف أىشطة هخططة بحيث تساعدٌـ عمى اىتقاؿ  ها يقكـالهفاٌيهي هف خبلؿ االتساع 
هع تكجيً الهعمـ ، أم تعهيـ خبراتٍـ السابقة كتطبيقٍا عمى هكاقؼ تعميهية جديدة، أثر التعمـ

كلكي يعكد ، في الهكاقؼ التعميهية كتطبيؽ الهفٍكـ أك الهبدأ في الحياة اليكهية ها يتعمهكىًلربط 
يتـ ذلؾ هف خبلؿ عهمية التىظيـ الذاتي الهتضهىة عهميتي )التهثيؿ ، الطالب الى اتزاىً الهعرفي

 (.022ص، ـ2112، كالهكائهة( )زيتكف
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كأف كؿ هرحمة هف الهراحؿ ، في تتابع هىتظـكيرل الباحث أف خطكات دكرة التعمـ تىتقؿ 
حيث تككف غىية ، كالتي تساعد الهتعمـ في بىاء الطرؽ الخاصة بٍـ، تؤسس لمهرحمة التالية

كالتي تساعد عمى االستقبلؿ الذاتي لكؿ طالب بدالن هف أف يىتظر اإلجابة هف ، بهصادر التعمـ
 الهعمـ.  

 مبادئ دورة التعمم: 

 ؿككاهػ، (212ص، ـ2118كزيتكف )، (883ص، ـ2112)خطابيػة  هػف كػؿ اتفػؽ     
 الهىبثقػة األساسية كالفػركض الهبػادئ بعػض إلػى تػستىد الػتعمـ دكرة أف عمػى( 21ص، ـ0440)

 :يمي ها الهبادئ ٌذي أبرز هف كلعؿ، الهعرفي الىهػك فػي بياجيً ىظرية هػف
 إىجػػاز كالهػػتعمـ الهعمػػـ هػػف كػػؿ عمػػىتسير  حسية خبػػرات التعميهي الهكقػػؼ تضهيف إف .0

 حقيقية بهكاقػػؼ إحاطتػػً دكف جيدة بطريقة التمهيذ تعميـ هكػػفي ال أىػػً أم، الػتعمـ أٌػػداؼ
 بىفػسً كيضع يتساءؿك  يحدث هػػػػػا يرمك ، يحاكؿك  بىفػػػػػسً يجرب أف خبللٍػػػػػا هػػػػػف يستطيع
 فيها زهبلءي كيىاقش، آخػر هكقػؼ فػي جػديي هػا فيبػػ قػارفيك ، بأسػئمتً الخاطئػة اإلجابػات

 .أخرل اىايأح هعٍـ ختمؼيك  اىان يأح هعٍـ تفؽيك  إليً كصؿ

 كأخػرل، التػذكر عمػى القػدرة لػديٍـ تػستثير أسػئمة هػف لتبلهيذي الهعمػـ يكجٍػً هػا بػيف الهكازىػة .2
 .كالتقكيـ لتخميؽا عمى قدرتٍـ تستثير كثالثة، كالتحميؿ التطبيؽ عمى قدرتٍـ تستثير

 عػف اعتقػاد لديػً تعكس، هعقكلة بدرجة الهتعمـ رلمتفكي تحديان  تتضهف التي الخبرات أف .8
 .باستهرار الهتعمـ تبلـز كدكافع االعتقادات تمؾ كتعهؿ، بً الهحيط العػالـ

 .حياتٍـ العهمية فيجديدة  خبرات هف الهدرسة داخؿ تعمهكي ها تطبيؽ إلى تبلهيذي يكجً .0

 :لدكرة التعمـ اآلتيةالهبادئ  (08-02ص، ـ2110كيضيؼ األهيف )

 بطريقةعمى هشكمة تتحػدل فكػري  يحتكمفي هكقؼ  التمهيذأىً هف األفضؿ أف ىضع  .0
تعميهية في ذلؾ هكاد  هستخدهان مة لديً الدافع لمبحث هف حؿ لٍذي الهشك كتثير هعقكلػة
 .أهكف كمهػا حقيقية

كبػيف إعطػاء  العمهيةعمى الهعمـ أف يكازف بيف تزكيد التبلهيذ بالهعمكهػات  أىً يجب .2
 .فيٍا بعض ٌذي الهعمكهات بأىفسٍـ يكشفكفالفرصة لههارسة األىشطة التي  التبلهيػذ

 .كلكػي يحػدث، خبػرات الفػرد تعهيـإلػى  كيؤدمأثػري  ىتقؿعىػدها ي فاعميةيكػكف ذا  التعميـأف  .8
، أف الهبادئ السابقة ٌػي هبػادئ هٍهػة ن جػدا هػف أجػؿ اكتهػاؿ دكرة الػتعمـ الباحث ويري

أىػً يجػػب عمػػى الهعمػـ أف يقػػكـ بعهػػؿ تػكازف لمهعمكهػػات التػػي يػزكد بٍػػا التبلهيػػذ كهػف ثػػـ  حيػث
 .باالستهاع عمى الهعمكهات التي تـ التكصؿ إليٍا هف قبؿ التبلهيذ يقػػـك
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 :مميزات دورة التعمم  6.1.1

 (:352ص، ـ2005) خطايبة اها ذكٌر هىٍا ههيزاتال هف بعدد التعمـ دكرة تهتاز
 ا تستهد  .لبياجيً الهعرفية البىائية الىظرية هف كالفمسفي الىظرم إطاٌر
  الهحسكس التفكير ذكم لمتبلهيذ الهجردة الهفاٌيـ تكصيؿ عمى تساعد. 
  عمػى كاالعتهػاد زهبلئٍـ خبرات هف التبلهيذ يتعمـ بحيث التعاكىي العهؿ عمى تعتهد 

 .أىفسٍـ
  أهػاـ رأيً إبداء خبلؿ هف كذلؾ، ذاتً حكؿ تهركزي هف التخمص عمى الهتعمـ هساعدة 

 .زهبلئً
 ةالبديم الهفاٌيـ تصحيح في التبلهيذ عمى تؤثر. 

  التفكير تعمـ عمى تحث فٍي بحث كطريقة العمـ تقدـ. 

  الهتعمـ يدفع الذم (االتزاف فقداف) هفٍكـ استخداـ خبلؿ هف لمتفكير الهتعمـ دافعية تثير 
 .الهعرفة عف لمبحث

 بىفسً العمهية الهفاٌيـ لبىاء الفرصة الطالب تعطي. 

 الهتعمـ لدل التفكيرية الهٍارات تىهي. 

  كالهتكاهمة األساسية العمـ عهميات استخداـ عمى الطمبة تساعد. 

 العمـك ىحك إيجابية اتجاٌات الطمبة يككف. 

 هعمهيً كهع أقراىً هع أكبر بصكرة الطالب يتفاعؿ 

 :التعمم دروة الستراتيجية وفقاً  الدرس تخطيط خطوات  6.1.4

 ية دكرةاستراتيجتكجد هجهكعة هف الخطكات الكاجب إتباعٍا عىد التخطيط لمتدريس ب

 (.822 – 820ص ص، ـ2112، التعمـ تتمخص في الىقاط اآلتية: خطايبة
 يةاستراتيج هراحؿ هف هرحمة كؿ أىشطة تتضهىٍا التي كالصعكبات الهشكبلت صياغة .1

 كأىػشطتٍا الهشكمة تحديات تخطي في لمتبلهيذ العقمية القدرات هراعاة هع التعمـ دكرة

 .بٍا الهتعمقة

 .الدرس خبلؿ هف تقديهً الهراد الهفٍكـ تحديد .2

 .الدرس تىفيذ خبلؿ هف يحققٍا أف الهعمـ يريد التي السمككية األٌداؼ تحديد .3

 بهكضػكع كالهتصمة التبلهيذ اىتباي تثير التي الحية كالخبرات األىشطة هجهكعة تجٍيز .4

 .لمتبلهيذ بالىسبة كهألكفة كهحسكسة هتىكعة األىشطة ٌذي تككف بحيث الدرس
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 التقكيـ خبلؿ هف عىٍا كالكشؼ، الدرس هفٍكـ لتعمـ البلزهة األساسية الهتطمبات تحديد .5

 .الهبدئي

 إىجػاز هػف تهكىٍـ بحرية االكتشافية باألىشطة يقكهكا لكي التبلهيذ أهاـ الهجاؿ إتاحة .6

 .الهطمكبة الهٍهات

 التبلهيذ بٍا قاـ التي األىشطة هف االستفادة خبلؿ هف، الهفٍكـ تقديـ لهرحمة التخطيط .7
 .االكتشاؼ هرحمة في

 عمػى األىػشطة هػف هجهكعة تقديـ خبلؿ هف كذلؾ الهفٍكـ تطبيؽ لهرحمة التخطيط .8
 لهفٍـك هباشران  تطبيقان  هعٍا التبلهيذ تفاعؿ يعتبر كالتي، الحسية كشبً الحسية الخبرات
 .التعمـ

 :التعمم دورة استراتيجية استخدام محددات  6.1.5

 ية دكرة التعمـاستراتيجتكجد العديد هف الصعكبات أك الهحددات التي تقؼ أهاـ استخداـ      

 :الىقاط اآلتيةيهكف تمخيصٍا في 

عداد الطريقة بٍذي التخطيط باستراتيجية الهعمـ لدل الكافية الدراية تكفر عدـ .1  بطاقات كا 
 .الجكاىب لٍذي الهعمـ جاىب هف عهيؽ فٍـ إلى تحتاج فٍي. تعمهٍا الهراد لمهفاٌيـ ىشاط .2
 هػدربان  الهعمـ يككف بحيث الهعمـ، هف كدراية خبرة إلى التعمـ دكرة استراتيجية تحتاج .3
 .لٍا التخطيط كأسس كشركطٍا التعمـ دكرة بهفٍكـ دراية كعمى جيدان  تدريبان  .4
 .الكثيفة الهىاٌج في الكـ هع يتىاسب ال الهفاٌيـ الكتساب طكيؿ كقت إلى تحتاج .5
 تساٌـ أدكات إلى تحتاج الهتضهىة األىشطة أف حيث اقتصاديان، هكمفة التعمـ دكرة تعتبر .6
 (.76ص ـ،1994 كاهؿ،) الصحيحة العمهية الهفاٌيـ كاكتساب التعمـ دكرة إىجاح في .7
 بعػض أعػداد أف حيث بىجاح الطريقة ٌذي بإتهاـ تسهح ال الفصؿ في الصفية الكثافة .8
 .الصفي الضبط في هىشغبلن  الهعمـ يجعؿ هها الفصؿ في طالبان ( 45) تتجاكز الفصكؿ .9

 حاؿ في أك العهؿ إتهاـ هف تهكيىٍـ عدـ حالة في لمتعمـ التبلهيذ دافعية اىخفاض .10
 .تعرض

 التعمم دورة يةاستراتيج في المعمم دور  6.1.6
 ية دكرة التعمـ عددا هف الهعايير التي يجب إف يمتـز بٍا الهعمػـ اسػتخداـاستراتيجضهىت ت 

 (.210ص، ـ2112، )زيتكف ية دكرة التعمـاستراتيج
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 خبلؿ تكاجٍٍـ التي الهشكبلت لحؿ الجهاعي كالعهؿ التعاكف عمى تبلهيذي الهعمـ يشجع أف. 1
 .التعمـ

هف الضركرم أف تسبؽ الهبلحظات أك التجارب العهمية الخاصة بهكضكع هعيف شرح . 2
 لٍذا الهكضكع. الهعمػـ

 أف يراجع الهعمـ إجابات الطبلب أثىاء هىاقشتٍـ كيتعهد خمؽ الهكاقؼ التػي تتطمػب اسػتخداـ. 8
 ككذلؾ هبادئ التعميؿ. كي يهارس الطبلب عهميات العمـ، الهىطؽ

 عدة الشرح عهمية أثىاء يتكقؼ كأف باالستكشاؼ يقكهكا لكي هعقكلة فرصا لمتبلهيذ يقدـ أف-4
 .لمهىاقشة فرصة الطبلب ليعطي هرات

 . أف يشجع التبلهيذ عمى استخداـ البيئة الهحمية في الحصكؿ عمى العيىات.2

 الهفضؿ أف يقرب ٌذا الهفٍـك لذٌف الهػتعمـعىد دراسة هفٍكـ هجرد غير هحسكس فإىً هف . 1

 عف طريؽ عهؿ ىهكذج لً هف الخاهات الهتكفرة.
 الفرصػة الهعمػـ يعطي أف بياجيً كيرل الدراسي الفصؿ جك عمى الديهقراطي الجك يسكد أف .7

 (.350 ص، ـ2005، خطايبة). القرارات صىع في يشارككا كي لتبلهيذي

دراؾ العبلقة بيىٍها بػصكرة 8.  أف يساعد الهعمـ تبلهيذي عمى ربط الهٍارات كالهفاٌيـ التعميهية كا 

 تعهؿ عمى تفاعؿ ها لديٍـ هف هعارؼ سابقة كها اكتسبكي هف هعمكهات جديدة.

عمى  كقػدرتٍـ، أف يكازف الهعمـ بيف هستكيات األسئمة الهكجٍة السػتثارة قػدرتٍـ عمػى التػذكر9. 
 كقدرتٍـ عمى التقكيـ.، بيؽ كالتحميؿالتط

 أف يطمب الهعمـ هف تبلهيذي إعطاء تفسيرات لىتائجٍـ أك تىبؤاتٍـ سكاء كاىػت ٌػذي الىتػائج10. 

 صحيحة أـ خاطئة.

 كيكجً التبلهيذ إلػى تػصحيحٍا بأىفػسٍـ أك إرشػادي، يتقبؿ أخطاء التبلهيذ كال يعىفٍـ عميٍا11. 

 جابة الصحيحة.إلى كيفية التكصؿ إلى اإل

 أف يكجً الهعمـ تبلهيذي إلى تطبيؽ ها تعمهكي داخؿ الهدرسة هف خبرات جديػدة فػي حيػاتٍـ12. 

 العهمية.
عمى  ية دكرة التعمـ إىها يكهف في هدل حػث هتعمهيػًاستراتيجأف دكر الهعمـ في  ويرى الباحث 

 ككذلؾ إعطائٍـ الفرصة الكافيةالعهؿ الجهاعي كتشجيعٍـ عمى إبداء آرائٍـ بطريقة هىظهة؛ 

إىهػا  كلعؿ استخداـ الهعمـ لمىهاذج التعميهي، لكي يقكهكا باالكتشاؼ عمى هدل عهمية التعمـ
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ذا ها تـ فػي ٌػذي الدراسػة حػكؿ ، طريقة هىاسبة لتقريب ها ٌك هجرد هف هفاٌيـثؿ يه ٌك
 .الهفػاٌيـ

 الرابع: التفكير االستداللي المحور  6.4
كهراحؿ التفكير ، كهككىات التفكير، كأىكاع التفكر، الباحث التفكير هف حيث هفٍكهًكفيً يتىاكؿ 
، كههيزات التفكير االستداللي، كالتفكير كالهىٍاج، كأٌهية التفكير االستداللي، االستداللي

 كهٍارات التفكير االستداللي.

 تمييد:  6.4.3
كها ، عيش في هجتهع هعاصرهٍارة التفكير هف الهٍارات التي أصبحت ضركرية لكؿ فرد ي تعد

كهف حؽ الفرد عمى ، أف ٌذي الهٍارة ضركرية لتكيؼ الفرد هع هجتهعً كلتحقيؽ أٌدافً كطهكحً
، الهجتهع أف يطكر األخير ٌذي الهٍارة عىد أفرادي كي يصبح الفرد فاعبلن في هجتهع هتطكر

 كيتسىى لً الهساٌهة في تطكيري كازدٌاري.
 هثؿ هٍاراتً ك هستكياتً عمى كالتدريب التفكير كأساليب طرؽ تعٌمـ إلى حاجة في كاإلىساف
كتعد ، اليكهية الحياة هشكبلت يكاجً ككيؼ الىاس يعاهؿ ككيؼ، يتكمـ كيؼ لتعمـ حاجتً

كذلؾ بها تقدهً هف ، الهدرسة هف أٌـ الكسائط التي يتـ تدريب األفراد فيٍا عمى هٍارة التفكير
، سائط هختمفة هف جهمتٍا الهىٍاج )الكتاب الهدرسي(خبرات كأىشطة كفعاليات صفية عبر ك 

كلذلؾ فإف تىهية التفكير كتعمـ هٍاراتً عبر الهىٍاج الهدرسي تككف عهمية هيسرة كههكىة إذا 
ؿ كالهدرب عمى تىهية هٍارات التفكير عىد طمبتً ككذلؾ إذا تكافرت اإلدارة ، تكافر الهعمـ الهٌؤ

كها تٍيؤي هف تسٍيبلت كهكاد كفرص ، دعـ كتشجيع لمهعمـالهيسرة لتمؾ الهٍهة بها تقدهً هف 
 كتعزيز لتحقيؽ ذلؾ.

كهف الهٍـ التفريؽ ، ( أف التفكير هٍارة قابمة لمتعمـ كاالكتساب19ص ، ـ1999كيرل جركاف )
عهمية كمية يقكـ الفرد عف طريقٍا بهعالجة عقمية  فالتفكيربيف التفكير كهٍارات التفكير: 

كتتضهف ، أك استداللٍا أك الحكـ عميٍا، كالهعمكهات الهترجهة لتككيف األفكار، لمهدركات الحسية
فٍي  أما ميارات التفكير، اإلدراؾ كالخبرة السابقة كالهعالجة الكاعية كاالحتضاف كالحدس

عهميات ذٌىية هحددة ىهارسٍا كىستخدهٍا عف قصد في هعالجة الهعمكهات كتتضهف تعمـ 
 .استراتيجيات كاضحة الهعالـ
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 تعريف التفكير 6.4.6
ك هشتؽ هف هادة 307ص، ـ 1998): عرفً ابف هىظكر لغة ( أىً إعهاؿ الفكر في اهر ها ٌك

ك التأهؿ كالتفكير "إعهاؿ العقؿ في العمكـ هف أجؿ الكصكؿ إلى ، )ًفكر( كالتفكر اسـ التفكير ٌك
 هعرفة الهجٍكؿ" 

بقضية التفكير كحاكؿ الكثير  لقد اٌتـ العمهاء كالباحثيف عمى اختبلؼ تخصصاتٍـاصطالحًا: 
 كضع تعريفات لً:

عف  يختمؼ عقمي أك ذٌىي ىشاط االصطبلحي بأىً أم العاـ بهعىاي التفكير يعٌرؼ هفٍكـ -
 (.18ص، ـ2008، هجيد)هعان  االثىيف كيتجاكز كاإلدراؾ اإلحساس

 الغرض ٌك ٌذا يككف قد، ها غرض أجؿ هف لمخبرة الهدركس التقصي"بأىً  التفكير كيعرؼ -
ها  بعهؿ القياـ أك األشياء عمى الحكـ أك الهشكبلت ؿح أك التخطيط أك، القرار اتخاذ أك، الفٍـ
، ـ2005، الخميمي") اليقظة أحبلـ في االىغهاس أك الجاهح الخياؿ أك بالبٍجة اإلحساس أك
 (.133ص
 بالربط األشياء كذلؾ كاقع عمى الحكـ بكاسطتٍا يتـ التي الذٌىية العهمية" بأىً أيضان  كيعرؼ -
 حؿ هٍها في عاهبل التفكير يجعؿ هها الشيء ذلؾ عف السابقة كالهعمكهات الشيء كاقع بيف

  (.23ص، ـ2003، عبيد كعفاىة")الهشكبلت
 عىدها الدهاغ بٍا يقـك التي هرتبة الغير الىشاطات هف سمسمة بأىً التفكير جركاف كيعرؼ -

 عف بحثان ، الخهس الحكاس هف أكثر أك كاحد طريؽ عف استقبالً كيتـ خارجي لهثير يتعرض
 (.43ص، ـ2002، جركاف) الخبرة أك الهكقؼ في هعىي

كيرل الباحث أف أغمب التعريفات سكاء ليغكية أك اصطبلحية إىها تدكر حكؿ العقؿ اإلىساىي كقد 
همككتً  خاطب اهلل سبحاىً كتعالى العقؿ اإلىساىي في كثير هف اآليات عمى التفكر كالتدبر في

 :الغاشية] َّ  حص  حص حص حص حص حص حص حص حص حص حص  حص حص حص حص حص حص حص حص حص حص ُّٱ فقاؿ سبحاىً كتعالى:
02-21.] 

 : أنو في تتمثل التفكير لعممية المكونة العناصر أن يتضح السابقة التعريفات خالل ومن
كالتطبيؽ  كاالستيعاب) تعقيدان  كأقؿ( الهشكبلت حؿ هثؿ) هعقدة هعرفية عهميات .3

 .هعرفية فكؽ كتحكـ تكجيً كعهميات( كاالستدالؿ
 .الهكضكع أك الهادة بهحتكل خاصة هعرفة .6
 (.هيكؿ، حاجات، اتجاٌات) شخصية كعكاهؿ استعدادات .1
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عف سمسمة هف الىشاطات العقمية التي يقـك بٍا الدهاغ عىدها  عبارة ويعرف الباحث التفكير بأنو:
 أك أكثر هف الحكاس الخهسة. يتـ استقبالً عف طريؽ كاحدة، يتعرض لهثير

 السمكؾ أكثر هٍارات باعتباري، كالتربكية السيككلكجية البحكث أدبيات في بارزان  حيزان  التفكير احتؿك 

 كالطريقة، الهحيطة هع بيئتً الفرد لتكيؼ الهيسرة الخبرة هعالجة أدكات كأٌـ، كرقيان  تعقيدان  اإلىساىي

 تشكؿ كها، تكاجًٍ التي كحؿ الهشكبلت تحقيؽ أٌدافً بٍدؼ هعارفً تكظيؼ هف الفرد تهٌكف التي

 فقد الغايات لٍذي ككفقان ، هككىات هف كها يحتكيً عالهً اكتشاؼ إلى الفرد تقكد التي الذٌىية العهمية

 باعتباري التأهمي التفكير ضهىٍا كهف، الهسار بحكث ٌذا استٍدفتٍا التي التفكير أىهاط تعددت

، ـ2001، هكضكعية )قطاهي عقبلىية أسس عمى الذم يقـك العمهي التفكير أشكاؿ هف شكبلن 
 .(17ص

 أنواع التفكير  6.4.1
كربها كاف تعدد أكصاؼ ، استخدـ الباحثكف أكصافان عدة لمتهييز بيف ىكع كآخر هف أىكاع التفكير

التفكير كتسهياتً أحد الشكاٌد عمى هدل اٌتهاـ الباحثيف بدراسة هكضكع التفكير كفؾ رهكزي هىذ 
كهف األكصاؼ ، بدأت الهحاكالت الجادة لقياس الذكاء بعد هىتصؼ القرف التاسع عشر

 كالتصىيفات التي أصبحت تحهؿ دالالت ذات هعىى في الدكائر األكاديهية كالتربكية ىكرد ها يمي
 :(34 ص، ـ1999، جركاف) التالي كها ٌك هكضح في جدكؿ

 أنواع التفكير(:  6 .3جدول )
 المصطمح األجنبي نوع التفكير المصطمح األجنبي نوع التفكير

 Analytical Thinking التفكير التحميمي Holistic Thinking التفكير الشامل

 Concrete Thinking التفكير المحسوس Abstract Thinking التفكير المجرد
 Creative Thinking التفكير المبدع Effective Thinking التفكير الفعال

 Deductive Thinking دالليالتفكير االست Inductive Thinking التفكير االستقرائي
 Divergent Thinking التفكير المتباعد Convergent Thinking التفكير المتقارب

 Impulsive Thinking التفكير المتسرع Critical Thinking التفكير الناقد
 Ineffective Thinking التفكير غير الفعال Productive Thinking التفكير المنتج
 Logical Thinking التفكير المنطقي Leteral Thinking التفكير الجانبي
 Metacognitive التفكير فوق المعرفي Reflective Thinking التفكير التأممي

Thinking 
 Scientific Thinking التفكير العممي Practical Thinking العممي / الوظيفيالتفكير 

 التفكير الرياضي
Mathematical 

Thinking 
 Verbal Thinking التفكير المفظي

 Vertical Thinking التفكير الرأسي/المركز Cognitive Thinking التفكير المعرفي
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كتعتبر تىهية التفكير بشتى أىكاعً بهثابة األدكات التي يجب أف يزكد بٍا الطالب حتى يتهكف 
هف التعاهؿ بكفاءة كفعالية هع الهعمكهات كالهتغيرات التي يأتي بٍا في الهستقبؿ كهف ٌىا 
يكتسب التعميـ هف اجؿ التفكير كتىهية الهٍارات أٌهية هتزايدة كحاجة أساسية لىجاح الطالب 

تدريس كذلؾ عمى الهف أٌداؼ  الفكؽ هعرفيتطكر الهجتهع كيعد تىهية التفكير كخاصة ك 
يجعؿ الطالب يخطط دائها كيراقب كيقيـ أسمكبً في العهميات  الفكؽ هعرفياعتبار أف التفكير 

 .كالخطكات التي يتبعٍا التخاذ القرار
، لمهتعمـ كخاصة في صقؿ شخصيتًكأٌهية ، ضركرة تعمـ التفكير لها لً هف فكائد ويري الباحث

 كتكيفً هع أهكر الحياة سكاء عمى الهستكل الشخصي كاالجتهاعي.، كتىهية هفٍـك ذاتً

 مكونات التفكير  6.4.4
( العبلقة بيف هككىات 134-133ص ص، ـ2009أكضح كؿو هف عفاىة كالخزىدار )     

استخداهً هف قبؿ الهربيف التفكير كها يتفرع عىٍا هف هٍارات هف خبلؿ ىهكذج تربكم يهكف 
 :كالهعمهيف ألغراض تعميـ التفكير كهٍاراتً كها في الشكؿ التالي

 مكونات التفكير.  :(6 .9) شكل
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 العناصر التي تساعد عمى تنمية عممية التفكير:
 كاالتي:إف األهكر التي تساعد عمى تىهية عهمية التفكر 

 بيىٍها كالربط كالهطمكب الهعطيات تحديد. 

 الهسألة أجزاء بيف العبلقات إدراؾ. 

 كالجهاعية الفردية لمهحاكالت فرصة إعطاء. 

 التفكير تثير التي الهسائؿ اختيار. 

 (213ص ، ـ1995، الهفتي) الهقترحة غير كاستىتاجات حمكؿ إيجاد 

 التفكير: تىهية عمى تساعد أخرم أهكران  ٌىاؾ أف الباحث ويري
  الطمبة هف هجهكعة عمى االقتصار كعدـ، الطمبة هف عدد ألكبر فرصة إعطاء  

 السؤاؿ طرح عىد كخاصة، لمتفكير كاؼ كقت إعطاء. 
 عطائٍـ هقاطعتٍـ كعدـ الطمبة إلى اإلىصات  .التعبير في الحرية كا 
 عطائٍـ، إجاباتٍـ كاىت هٍها الطمبة تكبيخ عدـ  .الثقة هف هزيدان  كا 
 اإليجابي التعاكف عمى الطبلب كحث، بأىكاعً التعزيز استخداـ. 

 :االستداللي التفكير 6.4.5

 ، هعيىة قضية أك هعيف أهر ألثبات طمبً أك دليؿ تقديـ: لغة االستدالل

 كاالىتقاؿ، الجزئية إلى الكمية القضايا هف االىتقاؿ عمى يقكـ، قياسي هىطقي تفكير :اصطالحاً  وأما
، ـ2015هطير) الفرعية الجزئية هف الكمية القكاعد كاستىتاج، الكمية إلى الجزئية القضايا هف
 (37ص

 أك الحقائؽ كضع تتضهف تفكيرية عهمية ( )فٍك244ص، ـ2112كعرفً الىجدم كآخركف )-
 لمهشكمة. حؿ أك قرار أك االستىتاج إلى تؤدم هىظهة بطريقة الهعمكهات

 يتهكف كالذم العقمي الهعرفي األداء عمى الفرد قدرة بأىً( 46ص، ـ2003) كعفاىة عبيد كعرفً-
 هع الهشكبلت حؿ إلى لمكصكؿ كصحتٍا صدقٍا ثبت هعمكهات هف لديً ها تكظيؼ هف الفرد فيً

ا إهكاىية  .كالبراٌيف الحجج ذلؾ في هستخدهان  سميهان  هىطقيان  تبريران  تبريٌر

 القضايا هف االىتقاؿ عمى يعتهد قياسي هىطقي تفكير بأىً( 59ص، ـ2002) عفاىة كعرفً-
 الجزئية القضايا إلى الكمية

 العقمي الىشاط في تظٍر أكثر أك هعيىة عبلقة استخبلص عمى القدرة( ـ1982)الشيخ كعرفً-
 .جزئية حاالت عمى قاعدة تطبيؽ أك العىاصر هف هجهكعة بيف تربط قاعدة اكتشاؼ يتطمب الذم
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 الكقائع هف الطبلب فيٍا يىتقؿ عقمية حركةبأىً : أنو عمى االستداللي التفكير الباحث ويعرف
 كاستىتاج، الخصكصيات إلى العهكهيات هف كاالىتقاؿ، كتعهيهات قكاعد تككيف إلى الجزئية
 الفرعية في هادة التربية اإلسبلهية" الجزئيات هف الكمية القكاعد

 : داللياالست التفكير مراحل  6.4.5.3

 يىتقؿ كال، الحؿ ىحك خطكة خطكة الهتعمـ فيً يىتقؿ، هىٍجي بأسمكب االستداللي التفكير يسير
ا بٍا صمتٍا كبياف، السابقة الخطكة صحة هف التأكد بعد إال تميٍا التي إلى خطكة هف  كاعتباٌر

ذا، لٍا البلحقة لمخطكة هقدهة ك العقؿ حركة تتبع تـ كا   في يهر لكجدىاي باالستدالؿ يقكـ ٌك
 :التالية الهراحؿ

  التصرؼبضركرة  رالشعك. 
 الهختمفة كالبياىات الهعمكهات كجهع، عىصر كؿ قيهة كتقدير عىاصر إلى الهشكمة تحميؿ 

ا هف عىصر ككؿ بالهشكمة الخاصة  .عىاصٌر

 هؤقتة حمكؿ اقتراح كأ، الفركض فرض. 

 صحة الختبار كاحدة كاحدة كهىاقشتٍا االحتهاالت تجربة كأ، الفركض غربمة أك هىاقشة 
 .كالعهمية الهىطقية قيهتً إلى كالتعرؼ، هىٍا كؿ

 كالبياىات الهبلحظات جهع في باالستهرار كذلؾ، الىٍائي الحؿ أك اآلخر صحة هف التحقؽ 
 (48 ص، ـ2003، كعفاىة عبيد) التىبؤ أك

ألىً يشكؿ جزءان هٍهان هف ، اللي ٌك أحد هيزات التفكير العمهيدير االستكبأف التف ويرى الباحث
بهعىي أف التفكير ٌك ىشاط هكجً ، العمهيكؿ عهمية في سمسمة العهميات التي يتضهىٍا التفكير 

ف الفرد، عشكائياكليس   هعيف.يكجً ٌذا الىشاط ىحك هكضكع أك هكقؼ أك حدث  كا 

بصفة كاالستداللي ، عاهة( إلى أف التفكير بصفة 23 ص، ـ1991كآخركف )كيشير المقاىي -
ذا يىطبؽ عمى ، دراسيةيعد ٌدفا يحتؿ هركز الصدارة في أٌدافىا التربكية ألية هادة ، خاصة ٌك

كالمتاف يعرضاف بحكـ ، الهعرفيز هحتكاٌها بالتراكـ ييته كالمتاف، كالعمكـهادتي التربية السبلهية 
ها يجعمٍها ، قضايا عديدة لٍا هف األبعاد الزهىية كالهكاىية كالعمهية كالعبلقات طبيعتٍها

 كالهستقبؿ.تحتاجاف إلى صقؿ عقكؿ األفراد لمتفاعؿ هعٍها كاالستفادة هىٍها في الحاضر 
  لمتالميذ:وتعمميا بالنسبة  تدالليأىمية تعمم ميارات التفكير االس 6.4.5.6

 اآلخريف ىظر كجٍات هف الهختمفة القضايا إلى الىظر في التبلهيذ هساعدة. 
 الدقة هف كاضح بىكع عميٍا كالحكـ كثيرة هكاقؼ في اآلخريف آراء تقييـ. 
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 ـ كأراءٌـ اآلخريف ىظر كجٍات احتراـ  .كأفكاٌر

 بٍا كاالستهتاع التعمـ عهمية تعزيز. 

 ـ الىاس آراء بيف الهتعددة االختبلفات هف التحقؽ  .كأفكاٌر

 لديٍـ الذات كتقدير التبلهيذ لدم بالىفس الثقة هستكم رفع. 

 ـ التبلهيذ عقكؿ تحرير  كالحمك الصعبة االسئمة عف االجابة عمى القيكد هف كتفكيٌر
 حدتٍا هف التخفيؼ أك حمٍا عمى كيعهمكف يىاقشكىٍا التي العديدة لمهشكبلت الهقترحة

 (77ص، ـ2003، سعادة) .األهقؿ عمى

تكهف في أىٍا تعد ، االستداللي-خاصة-بأف أٌهية تعمـ هٍارات التفكير العاهة ك ويرى الباحث
كتبرز الحاجة لتعميـ هٍارات التفكير ، لتحقيقٍاهف أبرز األٌداؼ التي تسعي الهؤسسات التربكية 

التي  كالهٍارات كالخبراتداؼ عف طريؽ تكظيؼ الهعارؼ ٌألىٍا تعد اداة فاعمة لتحقيؽ األ
 .يهمكٍا الفرد كيكظفٍا تكظيفا سميها ن 

ىاؾ عدت عكاهؿ هؤثرة في االستد طرؽ ، الخبرات السابقة، العهر الزهىي، الؿ: هثؿ الذكاءٌك
 التدريس.

 : االستداللي والمنياجالتفكير  6.4.5.1

فتؤكد طريقة ، االستدالليتؤثر الخبرات التي يتعرض لٍا التمهيذ في الهدرسة عمى التفكير 
كيهكف تحقيؽ ىظاـ ، كاألصالةالهبادأة  كتعىي بتىهية، القديـ كالحفظ لمتراثأٌهية التمقيف  التعميـ

 هىٍا:تعميهي يشجع كأكثر هف طريقة 
 ؿحالهرا في خاصة دراسية رسهية براهج في هستقؿ كهكضكع ًبأىكاع االستدالؿ تدريس 

ذا العميا الدراسية   .كتىهيتٍا الشخصية في األصالة تدريب إلى يؤدم أف شأىً هف ٌك

 االستداللي األسمكب تىهية عمى تساعد جديدة صياغة كصياغتٍا الدراسية الهىاٌج تعديؿ. 

 اك هباشرة بطريقة إها االستداللية القدرات اثارة عمى يشجع تعمهي اجتهاعي هىاخ تكفير 
 كاضحان  ارتباطان  ترتبط تربكية خبرات أك الشخصية هف سهات بغرس كذلؾ هباشرة غير

 .باالستدالؿ

الهؤسسات التعميهية  إف ىهط العبلقات االجتهاعية بيف الطالب ك الهدرس داخؿ الهدرسة أك
التي تشجع عمى تكفير هىاخ اجتهاعي هتساهح هف شأىً أف يساٌـ في  هؿيبرز كعاهؿ هف العكا

إلى التشجيع عمى ىهك سهات هف الشخصية تساعد عمى  باإلضافة، تشجيع القدرات االستداللية
مهيذ كالتي تدفعً كها أف ىهط العبلقات التي تشكؿ تٍديدا هباشرا لمت، تىهية ٌذا الحافز ك ىهكي
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إحساسا بعدـ األهاف ك الخكؼ هف الهغاهرة في حؿ  –ببل شؾ  –كالهجاراة ستكلد لديً  ةلمهحاكا
، ـ2003، عبيد ك عفاىة)الهشكبلت كبالتالي إضعاؼ القدرات االستداللية كالتفكير االستداللي 

 .(50–49 ص ص

ضركرم تشجيع كتىهية هٍارات التفكير االستداللي داخؿ بات هف البأىً  يرى الباحث مما سبق
كأف تككف ٌذي الهٍارات ضهف الهىاٌج ، كتىهيتٍاكتشجيع الطبلب عمى اكتسابٍا ، الهىٍج

، كهحتكاٌا، أٌدافٍاهىٍاج التربية االسبلهية بحيث تتهثؿ في  :كالتي هىٍا، الهختمفةالدراسية 
 .كأساليبٍا، ككسائمٍا، كأىشطتٍا، كتىظيهٍا
 مميزات التفكير االستداللي: 6.4.5.4

 .الخاص إلى العاـ هف االىتقاؿ فيً يتـ -0

 .الهجٍكؿ إلى الهعمكـ هف االىتقاؿ فيً يتـ -2

 .جديدة كاكتشافات، كحمكؿ، الهعمكهات إلى الكصكؿ في يساعد -8

 .عهمي كليس عقمي تفكير ٌك أم، تجريب إلى يحتاج ال -0

 (38ص، ـ2015، هطير. )الهصطمحات كافة تحديد في كيتهثؿ بالدقة يهتاز -5
  االستداللي:ميارات التفكير  6.4.5.5

 :كيىقسـ التفكير االستداللي إلى ثبلث هٍارات رئيسية ٌي

 االستنباطي:التفكير  أوال:  6.4.6
كالىبط الهاء ، استخرجًاك عمهان أم  بط هاالن ىيقاؿ است، االستخراجيعىي "  المغة:االستىباط في 

 (.464ص، 7ج ، ـ2003، هىظكر )ابفالذم يأتي هف قعر البئر أك ها تحفز " 

بأىً " عهمية التكصؿ إلى حالة خاصة هف القكاىيف العاهة  (33ص، ـ1995، )الهفتيكقد عرؼ 
 ".كبذلؾ يككف عكس االستقراء 

ٌي التكصؿ هف قاعدة هعركفة إلى أخرم غير  (29 ص، ـ2010، كسميهاف )عريفجكيعرفً 
 هعيىة.هعركفة كهف العاـ إلى الخاص كهف الهقدهات الهىطقية إلى ىتائج 

" ٌك األداء الهعرفي لمعقؿ الذم  االستىباطيالتفكير  (46 ص، ـ2003)كيعرؼ عبيد كعفاىة 
ال يبحث فحسب  فالهستىبط، بٍايستخمص بكاسطتً الفرد حاالت خاصة هف حاالت عاهة هسمـ 

 ".يجدٌا  حتىكلكىً يسعى لمكصكؿ إلى حقائؽ هجٍكلة 
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تستٍدؼ التكصؿ ، هىطقيٌك "عهمية استدالؿ  (305ص، ـ2010كآخركف )كيعرؼ طكالبة 
ك هعرفة جديدة باالعتهاد عمى فركض أك هقدهات هكضكعة كهعمكهات هتكافرة أالستىتاج ها 

اف االستىباطي شكؿ تركيب رهزم أ يضـ الجزء األكؿ هىً فرضان اك أكثر ، لغكمك كيأخذ البٌر
كاىت الفركض أك الهعمكهات الكاردة في  إذا ق، أبهعىي  ".يهٍد الطريؽ إلى استىتاج هحتكـ 

 صادقان.في الجزء الثاىي  يميفبلبد أف يككف االستىتاج الذم ، صادقةالجزء األكؿ هف التركيب 

: أحد هٍارات التفكير االستداللي يقـك عمى ة بأنوويعرفو الباحث االستنباط في التربية اإلسالمي
 االىتقاؿ هف القاعدة العاهة لهفاٌيـ التربية اإلسبلهية إلى الجزئيات كاألهثمة لتمؾ الهفاٌيـ.

 ميارة التفكير االستنباطي: 6.4.6.3

أك الحقائؽ الهتكافرة طبقان ، يعىي القدرة عمى التكصؿ إلى ىتيجة عف طريؽ هعالجة الهعمكهات
جراءات هىطقية هحددة ، لقكاعد  (345ص، ـ1999، جركاف)كا 

إف التفكير االستداللي يرتبط بأجزاء تككف هرتبطة هع بعضٍا لتشكؿ في الهحصمة الىٍائية ىقبل 
عمى أية ، خاصة في ربط الهقدهات هع بعضٍا البعض لمكصكؿ إلى ىتائج هتكاهمة، هتكاهبلن 

 التالي:حاؿ يهكف تكضيح ذلؾ بالشكؿ 

 يوضح التفكير االستنباطي  :(6 .31) شكل
 (333 ص، ـ2007، )إبراٌيـ
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  خالل:ويمكن تحقيق ميارات التفكير االستنباطي من 

، العاهةهبلحظة بعض األجزاء هف الكؿ كربطٍا بصكرة هىطقية لمتكصؿ إلى الحقائؽ 
، ـ2007، )إبراٌيـ الىظريات.سكاء أكاف ذلؾ باستخداـ الهعمكهات العاهة أك القكاىيف أك 

 .(333ص

  االستقرائي:التفكير  ثانيًا:  6.4.7
ص ، ـ 2101، ")حمس"تتبع الجزئيات هف أجؿ الكصكؿ إلى ىتيجة كمية  : هعىايلغةاالستقراء 

24). 

 عرؼ كثير هف التربكييف التفكير االستقرائي عمى أىً:

كالهصطمحات ، أم الهركر باستخداـ الرهكز، االىتقاؿ هف القضايا الجزية إلى قضايا كمية
كالتفكير ، التي تسهى بالٍياكؿ الرياضية، كالىظريات، كاألسس، ككصكالن إلى القكاعد، الرياضية

االهر الذم يساعد في ، االستقرائي ٌاـ في تعهيـ القضايا الرياضية عمى هكاقؼ جديدة هشابٍة
 ( 38ص، ـ1995، عفاىة)سيع دائرة الفٍـ عىد الهتعمـ تك 

كيىتٍي ، ( إلى أف االستدالؿ صاعد يبدا هف الجزئيات83ص، ـ0442)كأشار أبك زيىة كعبابىة 
أك الكمية كبٍذا تككف ىتيجة االستقراء أعـ هف أم هقدهة هف ، أك الىتائج العاهة، إلى األحكاـ

لكصكؿ إلى ٌذي الىتيجة كهىٍج التفكير االستقرائي الهقدهات التي تـ االعتهاد عميٍا في ا
أم أف األساس الذم يعتهد عميً في الحصكؿ عمى ، كىتائج عاهة، يستخدـ في تككيف تعميهات

 الهعرفة.

( "بأىً تتبع الجزئيات كاألهثمة كدراستٍا كهعرفة كجً 193ص، ـ2001، كعرفً )أبك الٍيجا
 القاعدة الكمية اك العاهة.الشبً كالخبلؼ بيىٍها حتى الكصكؿ إلى 

( بأىً أسمكب تفكير يىتقؿ فيً الفرد هف الجزء إلى الكؿ كهف 80، ـ2112كعرفً شحاتً )
 الخاص إلى العاـ.  

االستقراء بأف يتضهف " االستدالؿ هف الخاص إلى العاـ  (171ص، ـ2008)كيعرؼ هعكض 
  ".فردية باكتشاؼ القاعدة العاهة أك الهبدأ هف الجزئيات كالحاالت ال

ك شكؿ هف ، كيعرؼ ٌك تعهيـ أك إصدار حكـ كمي اعتهادان عمى هبلحظة حاالت جزئية ٌك
 أشكاؿ التفكير االستدالؿ يىطمؽ هف قضايا جزئية لمكصكؿ إلى قضية كمية" 
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( " بأىً ىهط تفكير عقمي يىتقؿ فيً الفرد هف الجزء إلى الكؿ 83ص، ـ2102)كعرفً هطير 
 كهف الخاص إلى العاـ.

االستقراء في التربية اإلسبلهية بأىً: أحد هٍارات التفكير االستداللي يقكـ عمى  يعرف الباحثو 
 االىتقاؿ هف األهثمة لهفاٌيـ التربية اإلسبلهية إلى القاعدة العاهة لتمؾ الهفاٌيـ. 

ك استدالؿ ، أك قضايا هتعددة، االستقراء ٌك استدالؿ أك استىتاج قضية هف قضايا أخرل ٌك
يتدرج فيً الذٌف هف الهكاقؼ الجزئية الهحدكدة أك الهقدهات إلى الهكاقؼ الكمية األكثر صاعد 
فٍك يبدأ بالهبلحظات أك الحقائؽ الجزئية كصكال إلى تككيف الكميات الهجردة ، عهكهية

  الىظريات أك التعهيهات( كلبلستدالؿ ثبلثة عىاصر ٌي:  )
 الىتائج إلى لمكصكؿ بٍا تستدؿ التي الهقدهات أك هةقداله. 
 الهقدهات طريؽ عف إليٍا التكصؿ يهكف التي البلزهة الىتيجة. 

 كالىتيجة الهقدهات بيف الهىطقية العبلقة. 

ذا يعىي أف االستدالؿ ال يحصؿ بدكف هقدهات تربط بيىٍا عبلقة هىطقية تقكد إلى االستىتاج  ٌك
 (012 ص، ـ2114، )عطيةىتيجة ذات عبلقة بالهقدهات 

 االستقراء االستدالليأنواع  6.4.7.3
ك دراسة جهيع حاالت ظاٌرة هااالستقراء التام:  -3 ، أك أفراد هكضكع لهكضكع هعيف، ٌك

يستخدـ االستقراء التاـ في هجاؿ العمـك ، كهف ثـ التكصؿ إلى حكـ عاـ عميٍـ
 كلكىً ىادر االستخداـ في العمـك اإلىساىية.، الطبيعية

ٌك دراسة بعض حاالت الظاٌرة ها أك بعض أفراد هكضكع هعيف  االستقراء الناقص: -2
 (   02ص، ـ2110، كاستىتاج حكـ عميً )عفاىة كعبيد

 ميارة االستدالل االستقرائي: 6.4.7.6

أك هبلحظة كتتضهف إها ، ٌك عبارة عف عهمية استدالؿ عقمي تىطمؽ هف فرضية أك هقكلة
ف عهمية االستدالؿ ، أك إثباتٍاالقياـ بإجراءات هىاسبة لفحص الفرضية هف أجؿ ىفيٍا  كا 

، ـ0444، جركاف)االستقرائي في ٌذي الحالة تتجاكز حدكد الهعمكهات أك الهعطيات الهتكافرة 
 .(812ص 

 مميزات االستقراء:  6.4.7.1

 يتضح هها سبؽ أف االستقراء يتهيز بها يمي:
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 االستقراء استدالؿ صاعد يبدأ فيً هف الجزئيات كيىتٍي إلى االحكاـ الكمية -0

 االستقراء يعتهد عمى ها يجرم في الككف هف حكادث كها بيف األشياء هف ركابط. -2

 االستقراء يؤدم إلى حقائؽ عاهة جديدة لـ تكف هعركفة. -8

االستقراء ٌك الهىٍج العمهي الصحيح الذم يتبعً العمهاء في الكصكؿ إلى ىتائجٍـ  -0
 ( 81ص، ـ2111، أبك سكراف)أك إليً تىتٍي األشياء ، كقكاىيىٍـ

هها تقدـ أف التفكير االستقرائي عبارة عف إصدار حكـ كمي هف خبلؿ قضايا  ويرى الباحث 
كأف تدريب ، كها كتىبع أٌهيتً هف أٌهية تعمـ التفكير بهٍاراتً الهختمفة، جزئية هتعددة

، الطبلب عمى ٌذا الىهط هف التفكير يزيد هف قدرتً عمى استىتاج الهعمكهات هف الهعطيات
 عد عمى زيادة القدرة عمى حؿ الهشكبلت.كها كأىً يسا

 االستنتاجي:التفكير  ثالثا:  6.4.8
 تعتهد عمى أساس هف الحقائؽ كاألدلة الهىاسبة الكافية.، أىً التكصؿ إلى ىتائج هعيىة

، كهعمكهاتً عف ظاٌرة ها، أم أف االستىتاج يحدث عىدها يستطيع الطالب أف يربط هبلحظاتً
، يقـك بعد ذلؾ بإصدار حكـ هعيف يفسر ٌذي الهبلحظات. )عريفيجثـ ، بهعمكهاتً السابقة عىٍا

 (.24ص، ـ2101، كسميهاف

، كتحميمي، كلً ثبلثة أشكاؿ صكرم، هقدهاتٍا" بأىً استخراج الىتائج هف  كيعرؼ االستىتاج
 .الهقدهاتاضطراران عف  كالىتيجة تمـز، كتركيبي

كتركً يتكصؿ إلى تفسير الهكاقؼ الهفردة  "بأىٍا إعطاء الهتعمـ القاعدة العاهة هاير:كيعرفً 
(Mayer,2003)  

( ٌك أف يعطي التمهيذ حقيقة عاهة أك قاىكىان عاهان ثـ يدلؿ 048ص، ـ2110)كيعرفً أبك الٍيجا 
 عميٍا التمهيذ بأهثمة تؤديٍا.

أىٍا استخداـ الهتعمـ لمقكاعد العاهة أك التعميهات لمكصكؿ " ب (02 ص، ـ2113)كيعرفً قطيط 
 إلى الهشاٌدات كالهبلحظات كاألهثمة كتحدد بالهٍارات الفرعية التالية:

 هعطاة هعمكهات هف الحقائؽ إلى الكصكؿ. 

 تفسير هكقؼ هشكؿ. 

، هاكهعمكهاتً عف ظاٌرة ، هبلحظاتًف االستىتاج يحدث عىدها يستطيع الطالب أف يربط أأم  
 الهبلحظات.بإصدار حكـ هعيف يفسر ٌذي ، ثـ يقـك بعد ذلؾ، عىٍابهعمكهاتً السابقة 
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كيهتاز التفكير االستىتاجي بأىً يهكف الهتعمـ هف الكصكؿ إلى الحقائؽ كاألهثمة هف خبلؿ 
كيستطيع هعمـ التربية االسبلهية اف يساعد طمبتً عمى اكتساب ٌذي ، كالقكاىيف كالقكاعدالهبادئ 

 يمي:الهٍارة عف طريؽ ها 
 كالقكاعد كالقكاىيف الهبادئ صحة هف لمتحقؽ الفرصة عطائٍـإ. 
 الهتكافرة كالهبادئ القكاعد ضكء في الهعمكهات استىتاج عمى تدريبٍـ. 

 تمؾ تحتٍا تىدرج التي العهكهيات درسكا ألىٍـ لٍا؛ هعرفتٍـ يتكقع جزئيات في هىاقشتٍـ 
  .(ـ2009، سبلهة) الجزئيات

تفسير هعرفة أك هكقؼ هشكؿ هف  اك، هاكيٍدؼ التفكير االستىتاجي إلى التكصؿ الستىتاج 
 يمي:كيعكد بالىفع عمى الطمبة هف خبلؿ ها ، هكضكعةهقدهات  كخبلؿ فركض أ

 كهبادئً العمـ تعهيهات عمى التركيز. 
 (43 ص، ـ2002، سبلهة) جديدة هكاقؼ في التعهيهات ٌذي تطبيؽ إلى يكجٍٍـ 

تفكٌر ٌنتقل فٌه الفرد من المعلوم إلى  أسلوبمما سبق يتضح أن التفكير االستنتاجي هو: 
 المجهول.

وأنها ، لما لها من دور فعال فً تنمٌة التفكٌر وبقاء أثرهوقد اقتصر الباحث على المهارات     
 مناسبة لمادة التربٌة اإلسالمٌة والتً بوجودها تؤكد امتالك الطالب للمهارات العلٌا للتفكٌر.

  االستداللي:تنمية التفكير  6.4.8.3

ثبلث خطكات رئيسة لتىهية التفكير االستداللي لدل التبلهيذ عىد هكاجٍتٍـ لهكقؼ أك  ٌىاؾ
ي:، هشكمة هعيىة بشرط التدرب عمى ٌذي الخطكات  ٌك

  الهشكمةالتعرؼ عمى. 
 عمي القدرة: أخر بهعىي اك، الهشكمة بحؿ تتعمؽ التي االفكار استدعاء عمى القدرة 

 الحمكؿ كزف تقدير هع، لمهشكمة حمكؿ إلى الكصكؿ هف الفرد تهكف التي الفركض فرض
 .لمهشكمة الهختمفة

 ـ2007، إبراٌيـ) الهشكمة حؿ هف الفرد تهكف التي الحمكؿ أىسب اختيار عمى القدرة ،
 (333ص

 ىما:وتعتمد تنمية التفكير االستداللي عمى ركيزتين أساسيتين 
  االستدالؿفٍـ التبلهيذ لطبيعة. 
 االستداللية العهميات إجراء في الهٍارة اكتساب. 
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 يمي:كيتطمب ذلؾ ها 
 هف ههثمة عيىة كفحص دراسة طريؽ عف اليٍا الكصكؿ يهكف الكميات بأف الكعي 

 .الىكع لىفس تىتهي التي الفردية الحاالت
 تىص ها غير شخصي هعىي أم إدخاؿ عدـ عمى يعتهد الهقدهات صدؽ بدرجة الكعي 

 .الهقدهات عميً

 الفردية حاالتٍا هف القاعدة اشتقاؽ تعىي التي االستقراء عهمية عمى التدريب. 

 تـ هقدهات هف هعيىة هعمكهات استخبلص تعىي التي االستىتاج عهمية عمى التدريب 
 (333 ص، ـ2007، إبراٌيـ) افتراضٍا أك هبلحظتٍا

في تىهية هٍارات  استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ دراسة أثر تكظيؼ الباحث ٌىا أراد
تقيس ، كيقاس التفكير االستداللي باختبارات تتككف هف هجهكعة هف األبعاد التفكير االستداللي.

 كأٌدافٍا.أىهاط التفكير الهختمفة كفقا لطبيعة الدراسة 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثالث 1
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 السابقةالدراسات 

كتسٍيبلن لعرض ، يتضهف ٌذا الفصؿ استعراضان لبعض الدراسات التي لٍا عبلقة بالهكضكع
 ىتائج ٌذي الدراسات جرل تقسيهٍا حسب عبلقتٍا بهكضكع الدراسة إلى أقساـ ثبلث: 

 المحور األول الدراسات المتعمقة بخرائط المفاىيم 

 المحور الثاني الدراسات المتعمقة بدورة التعمم 

 المحور الثالث الدراسات المتعمقة بالتفكير االستداللي 

كتـ ، كتـ ترتيب الدراسات في الهحاكر الثالثة حسب التسمسؿ الزهىى هف األحدث إلى األقدـ 
كتـ التعقيب عمى الدراسات بشكؿ ، التعقيب عمى كؿ هحكر هف الهحاكر الثبلثة بشكؿ خاص

 كهكقع الدراسة الحالية ىٍا. كبياف هدل االستفادة هف ٌذي الدراسات، عاـ

 المحور األول: الدراسات المتعمقة بخرائط المفاىيم 1.3
 م(6136، أبو عمرة)دراسة  -3

ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر تكظيؼ خرائط الهفاٌيـ الرقهية في تىهية الحس العمهي بهادة 
، التجريبيكاتبعت الباحثة عمى الهىٍج الشبً ، العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي

كقد ، ( طالبة هف طالبات هدرسة دير البمح اإلعدادية )ب( لمبىات28كتككىت عيىة الدراسة هف )
كاستباىة الجكاىب الكجداىية ، استخدهت الباحثة اختبار لقياس الجكاىب الهعرفية لمحس العمهي

درجات  كلقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي، لمحس العمهي
الطالبات في الهجهكعة التجريبية كقريىاتٍف في الهجهكعة الضابطة في اختبار الحس العمهي 

كها تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي ، لصالح الهجهكعة التجريبية
درجات الطالبات في الهجهكعة التجريبية كقريىاتٍف في الهجهكعة الضابطة في استباىة الجكاىب 

 لكجداىية لمحس العمهي لصالح الهجهكعة التجريبية.ا
 م(2015، دراسة )الزىراني  -6

ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ الخرائط الذٌىية ككسيمة تعميهية في تعميـ قكاعد المغة 
اإلىجميزية في الزهف الهستقبؿ عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثالث الثاىكم بهحافظة )صبيا( عىد 

كالتذكر كالتطبيؽ حسب تصىيؼ بمكـ هقارىة بالطريقة التقميدية كاعتهدت الباحثة هستكل الفٍـ 
( طالبان هف طبلب الصؼ الثالث 40كتككىت عيىً الدراسة هف)، عمى الهىٍج شبً التجريبي
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ـ هف هدرسة ضهد الثاىكية بهحافظة صبيا كتـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف  الثاىكم تـ اختياٌر
( طالبان كقاـ الباحث بإعداد اختبار 20ىت كؿ هجهكعة هف)ضابطة كتجريبية بحيث تكك 

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات ، تحصيمي كتطبيقً عمى الهجهكعتيف قبمي بعدل
داللة إحصائية بيف هتكسط تحصيؿ الطبلب في الهجهكعة التجريبية كهتكسط تحصيؿ الطبلب 

 تطبيؽ لصالح الهجهكعة التجريبيةفي الهجهكعة الضابطة عىد هستكل التذكر كالفٍـ كال
 (م2014، )القرني دراسة -1

ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ الخرائط الذٌىية في تدريس هقرر الفقً الهطكر عمى 
التحصيؿ عىد هستكل التذكر كالفٍـ كالتطبيؽ لطبلب الصؼ األكؿ الهتكسط بهديىة جدة. كقد 

ـ طبلب الصؼ األكؿ كقد ، استخدـ الباحث الهىٍج التجريبي استخدـ الباحث العيىة القصدية ٌك
( طالبان هقسهة عمى هجهكعتيف تجريبية 40كاشتهمت عيىة الدراسة عمى )، الهتكسط بهديىة جدة

ي االختبار، كضابطة عداد أداة الدراسة ٌك كقد تككف هف ، كقاـ الباحث بتحميؿ هحتكل الدراسة كا 
كقد تكصمت الدراسة إلى عدـ ، كلى هف تصىيؼ بمكـ( سؤاالن عمى الهستكيات الثبلثة األ40)

( بيف هتكسط درجات اختبار α ≤ 00.5)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة   
الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم كالبعدم اآلجؿ الختبار التحصيؿ 

كهىفردة بعد ضبط التحصيؿ القبمي لصالح عىد هستكل )التذكر كالفٍـ كالتطبيؽ( هجتهعة 
 طبلب الهجهكعة التجريبية.

 (م2014، الشمراني)دراسة  -4
ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ الخرائط الذٌىية اإللكتركىية عمى التحصيؿ كتىهية 
، هٍارات التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الثالث هتكسط في هقرر العمكـ بهديىة الرياض

كقد استخدـ الباحث الهىٍج شبً التجريبي كتككف هجتهع الدراسة هف جهيع طالبات الصؼ 
( طالبة خبلؿ الفصؿ الثاىي 34413الثالث هتكسط في هدارس هديىة الرياض كالبالغ عددٌف )

ـ كتـ اختيار هجهكعات العيىة بطريقة عشكائية كتـ تقسيـ العيىة إلى هجهكعتيف 2014هف عاـ 
كقاهت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي بىاءن كهقياس لمتفكير ، ( طالبة28)في كؿ هجهكعة 

( في 1160االستداللي كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عىد هستكل الداللة )
تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث هتكسط في هادة العمكـ لبلختبار التحصيمي بيف الهجهكعة 

كها كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ، صالح الهجهكعة التجريبيةالتجريبية كالهجهكعة الضابطة ل
( في هقياس هٍارات التفكير االستداللي في هادة العمـك 00.1دالة إحصائيان عىد هستكل الداللة )

 بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية.
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 م( 2014، دراسة )قرمان -5
استخداـ خرائط الهفاٌيـ عمي تحصيؿ الببلغة كاالتجاي  ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمي فاعمية

ا ( طالبة هف قسـ العمـك 82كتككىت العيىة هف )، لدل طالبات الصؼ الحادم عشر، ىحٌك
راء الثاىكية لمبىات بهدرية شرؽ غزة اإلىساىية كاتبع الباحث الهىٍج شبً التجريبي ، هدرسة الٌز

استباىة  أيضاار لقياس هستكل التحصيؿ كاستخدـ القائـ عمى هجهكعتيف كاستخدـ الباحث اختب
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف ، لقياس اتجاي الطالبات ىحك الببلغة

تحصيمٍف لهادة الببلغة لصالح  فيهتكسط التحصيؿ لمهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة  
ان بيف هتكسط درجات الطالبات في حيث يكجد فركؽ دالة إحصائي، ةالهجهكعة التجريبي

التطبيؽ البعدم  فيالهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات الطالبات في الهجهكعة الضابطة 
 لهقياس االتجاي ىحك هادة الببلغة لصالح الهجهكعة التجريبية.

 (م2013، دراسة )أبو مرق -6

في تىهية التفكير  Vٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمي أثر استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ كالشكؿ 
( طالبة هف 108كتككىت العيىة هف )، الجغرافيا لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة فياالستداللي 

كاتبعت الباحثة الهىٍج شبً ، الصؼ التاسع بهدرسة فٍهي الجرجاكم األساسية "أ "لمبىات
درستا  التجريبي كاستخدهت الباحثة ثبلث هجهكعات إحداٌها ضابطة كاألخيرتيف تجريبيتيف

تحميؿ الهحتكم كاختبار لقياس  أداةكاستخدهت الباحثة ، V)باستراتيجيات خرائط الهفاٌيـ كشكؿ)
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف هتكسط ، هٍارات التفكير االستداللي

لهجهكعة ا فيدرجات طالبات الهجهكعة التجريبية األكلي التي درست  بخرائط الهفاٌيـ كأقراىٍف 
اختبار هٍارات التفكير لصالح طالبات الهجهكعة  فيالضابطة التي درست بالطريقة التقميدية  

كها كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان ، درست بخرائط الهفاٌيـ التيالتجريبية 
هجهكعة ال فيكأقراىٍـ ، V)الشكؿ ) ةدرست باستراتيجي التيبيف هتكسطي الهجهكعة التجريبية 

ككجكد فركؽ دالة إحصائية بيف هتكسطات الهجهكعات ، الضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية
 لصالح خرائط الهفاٌيـ. (التقميدية، Vالشكؿ ، خرائط الهفاٌيـ)الثبلثة 

 م(2013، دراسة )الطراونة -7
الزيتكىة ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ خرائط الهفاٌيـ في تحصيؿ طمبة جاهعة 

ا كقد تككىت الدراسة هف هجهكعتيف : تجريبية  األردىية في هادة التربية البيئية كاتجاٌاتٍـ ىحٌك
كضابطة كعدد ، ( طالبان كطالبة درسكا باستخداـ خرائط الهفاٌيـ35كعدد أفرادٌا )

، يبيكقد استخدـ الباحث الهىٍج الشبً تجر ، (طالبان كطالبة درسكا بطريقة الهحاضرة34أفرادٌا)
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كقد تكصمت الدراسة ، كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي كهقياس اتجاي
إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في تحصيؿ طمبة هجهكعتي الدراسة عمى االختبار التحصيمي 

كها تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في اتجاٌات ، لصالح الهجهكعة التجريبية
 كعتي الدراسة لصالح الهجهكعة التجريبية. طمبة هجه

 م(2013، دراسة )بخاري -8
ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ الخرائط الذٌىية في تىهية بعض الجكاىب الكجداىية 

كقد استخدـ الباحث الهىٍج ، كالحركية في كحدة الغذاء لدم طفؿ الركضة بهديىة هكة الهكرهة
صهيـ )االختبار القبمي كاالختبار البعدم( كقد تككف هجتهع الدراسة شبً التجريبي القائـ عمى ت

كتككىت عيىة ، ( سىكات بهديىة هكة الهكرهة6-5هف جهيع أطفاؿ الركضة التهٍيدم هف سف )
تـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف ضابطة كتجريبية كقد تككىت كؿ هجهكعة ، ( طفؿ43الدراسة هف)

ـ ، ( طفؿ21هف ) بطريقة عشكائية هف الركضة التاسعة عشر كقد تـ تطبيؽ كقد تـ اختياٌر
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ، بطاقة الهبلحظة عمى الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية

التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة الهبلحظة في ، ذات داللة بيف الهجهكعتيف
ككاىت الفركؽ لصالح الهجهكعة  (التقييـ، ستجابةاال، الجاىب الكجداىي عىد هستكيات )االستقباؿ

التجريبية. كتكصمت أيضا الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة بيف الهجهكعتيف بيف الهجهكعتيف 
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة الهبلحظة في الجاىب الحركي عىد هستكيات 

لفركؽ لصالح الهجهكعة التجريبية. كها أظٍرت الدقة( ككاىت ا، الهعالجة اليدكية، )الهبلحظة
 الىتائج كجكد تأثير الستخداـ الخرائط الذٌىية في تىهية الجكاىب الكجداىية كالحركية.

 م(2012، دراسة )الحدابي وحسن -9
أثر استخداـ خرائط الهفاٌيـ في تدريس العمـك عمى التحصيؿ العمهي  إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 

في أهاىة العاصهة صىعاء ، لدل طالبات الصؼ السادس هف هرحمة التعميـ األساسي
قكاـ ، ( طالبة تـ تكزيعٍف إلى هجهكعتيف60كقد تككىت عيىة الدراسة هف )، بالجهٍكرية اليهىية

في حيف ، لهجهكعة التجريبية بطريقة خرائط الهفاٌيـ( طالبة حيث تـ تدريس ا30كؿ هجهكعة)
تـ تدريس الهجهكعة الضابطة بالطريقة التقميدية كقد قاـ الباحثاف بإعداد اختبار تحصيمي هف 

ى تذكر فٍـ ، ىكع اختيار هف الهتعدد لقياس الهستكيات الثبلثة األكلى حسب تصىيؼ بمكـ ٌك
ؿ احصائيا في التحصيؿ العاـ لصالح الهجهكعة كتطبيؽ كقد أسفرت الدراسة إلى كجكد فرؽ دا

كها أسفرت الدراسة إلى عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في التحصيؿ البعدم عىد ، التجريبية
 هستكل التذكر كالفٍـ كالتطبيؽ بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة.
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 م(2011، دراسة )شريف -31
أثر استخداـ خرائط الهفاٌيـ في التحصيؿ كتعديؿ قصكر االىتباي  إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 

كاقتصرت عيىة البحث ، كقد استخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي، لدل طبلب التربية الخاصة
، ( ـ2011-2010)عمى طبلب الصؼ الرابع االبتدائي التربية الخاصة في هحافظة ىيىكل لمعاـ

( فقرة كاعتهدت أيضان عمى هقياس قصكر 20يؿ هككف هف)كقاهت الباحثة بإعداد اختبار لمتحص
ـ( كقد تكصمت الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة 1999االىتباي الذل أعدتً العبيدم)

إحصائية بيف هتكسط الهجهكعة التجريبية التي درست بخرائط الهفاٌيـ كبيف الهجهكعة الضابطة 
التجريبية ككذلؾ كجكد تعديؿ في قصكر التي درست بالطريقة التقميدية لهصمحة الهجهكعة 

 االىتباي لهصمحة الهجهكعة التجريبية.
 (م2011، دراسة )أبو الجديان -11

تىهية التفكير الىاقد لدل  فيالخرائط الهفاٌيهية  ةفاعمية استراتيجي إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 
طالبان هف الجىسيف ( 140طمبة الصؼ الثاهف في هحافظة شهاؿ غزة كتككىت عيىة الدراسة هف)

( هف اإلىاث كاتبع الباحث الهىٍج التجريبي باستخداـ الهجهكعة 80( هف الذككر ك )60)
ىاثان  ىاثان هف طمبة الصؼ الثاهف  ان كهجهكعة ضابطة ذككر ، التجريبية ذككران كا  كقد  األساسيكا 

الجغرافيا كقد أسفرت الدراسة عف  فياستخدـ الباحث االختبار لقياس هٍارات التفكير الىاقد 
درست بالطريقة  التيبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 

 درست بخرائط الهفاٌيـ لصالح الهجهكعة التجريبية. التيالتقميدية كالهجهكعة التجريبية 
 م(2011، دراسة )طاشمان وآخرون -36

اـ استراتيجيتي الذكاءات الهتعددة كالخرائط الهفاٌيهية في أثر استخد إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 
تىهية التفكير التأهمي في هادة جغرافيا الكطف العربي لدل طمبة هعمـ صؼ في جاهعة اإلسراء 

كتككف هجتهع الدراسة هف جهيع طبلب ، كاستخدـ الباحثكف الهىٍج شبً التجريبي، في األردف
بيىها تككىت عيىة الدراسة ، ( طالبان كطالبة347كعددٌـ)، هعمـ الصؼ في كمية العمـك التربكية

كقد استخدهت الدراسة ، كقد تـ اختيار العيىة بطريقة قصدية، ( طالبة61( طالبان ك)60هف )
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة ، أداة اختبار لقياس هٍارات التفكير التأهمي

كبيف استراتيجيتي الخرائط الهفاٌيهية ، تعددة هف جٍةإحصائية بيف استراتيجية الذكاءات اله
كها أظٍرت الىتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ، كالطريقة االعتيادية هف جٍة أخرل

 لصالح استراتيجية الخرائط الهفاٌيهية. ةالخرائط الهفاٌيهية كالطريقة االعتيادي ةبيف استراتيجي
 (مmast,2011دراسة )ماست - 36
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كهصفكفات الكمهات في ، الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ خرائط الهفاٌيـ ٌدفت
كاستخدـ ، الهستكيات األكلى هف فصكؿ تعميـ اإلىجميزية كمغة أجىبية بالهرحمة الهتكسطة

( طالبان هف طبلب الصؼ 56كتككىت عيىة الدراسة هف)، الباحث الهىٍج الشبً التجريبي
-2010الرابع الدراسي هف الهمتحقيف بإحدل هدارس كالية فيبلدلفيا األهريكية خبلؿ العاـ 

، درست بخرائط الهفاٌيـ ةكقد قيسهت عيىة الدراسة إلى هجهكعتيف: األكلي تجريبي، ـ2011
لقياس  كقاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي، كاألخرل ضابطة كدرست بالطريؽ التقميدية

كهصفكفات ، كقد تكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ خرائط الهفاٌيـ، الهفردات المغكية
الكمهات في تىهية قدرة الطبلب في تعمـ الهفردات المغكية خبلؿ الهراحؿ األكلى لدراستٍـ لمغة 

 األجىبية.
 (م 2010، غانم)دراسة  -13

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برىاهج هحكسب بالخرائط الهفاٌيهية في عبلج صعكبات 
كقد ، ثاىكم بهدرسة بيت الٌيا الثاىكية بهديرية شهاؿ غزة األكؿلدل طبلب الصؼ  ءتعمـ الفيزيا

تـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف. ككاف عدد طبلب الهجهكعة ، ( طالبا62تككىت عيىة الدراسة هف )
كقد استخدـ الباحث الهىٍج ، ( طالبان 29كطبلب الهجهكعة التجريبية )، ( طالبان 33ة )الضابط

التجريبي ثـ استخدـ الباحث االختبار القبمي لمتأكد هف تكافؤ الهجهكعتيف كاستخدـ االختبار 
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات  ءالفيزيا فيالبعدم لمتأكد هف عبلج صعكبات التعمـ 

، بيف أداء الهجهكعة التجريبية كالضابطة عمى االختبار البعدم لصالح التجريبية صائيةإحداللة 
الهجهكعة  فيبيف درجات هرتفعي التحصيؿ  إحصائيةكها تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة 

كتكصمت أيضا إلى كجكد فركؽ ، الضابطة كالهجهكعة التجريبية لصالح الهجهكعة التجريبية
الهجهكعة التجريبية  فيذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات هىخفضي التحصيؿ 

 كالهجهكعة الضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية .
 م(2009، دراسة )مصطفى -34

ا لئلبداع لطمبة الصؼ  ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ الخرائط الهفاٌيهية كتطكيٌر
كؽ استخدـ الباحث الهىٍج التجريبي كقاـ باختيار العيىة هف طمبة الصؼ ، األساسيالسابع 

-2008السابع األساسي الذيف يدرسكف في الهدارس الحككهية في هدرية قباطية لمعاـ الدراسي )
( 3ـ( كقاـ الباحث باختيار هدرستيف بطريقة عشكائية ككاىت كؿ هدرسة تحتكل عمى )2009
كقاـ الباحث بإعداد أداة قياس تهثمت في ، ( طالبان 253طمبة العيىة )حيث بمغ عدد ، شعب

كقد تكصمت الدراسة إلى أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع ، اختبار تحصيمي
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إبداع الرياضيات في الهىٍاج الفمسطيىي كفاعمية استخداـ الخرائط الهفاٌيهية كتطكيري لطمبة 
يف إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع إبداع الهىٍاج الصؼ السابع األساسي كها تب

الفمسطيىي كفاعمية استخداـ الخرائط الهفاٌيهية في تطكير ٌذا اإلبداع لطمبة الصؼ السابع 
 األساسي في هديرية قباطية . 

 (م2009، المطري)دراسة  -15

في تحصيؿ هبحث الجغرافيا   ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر التزكد  بالخرائط الهفاٌيهية
ا لدل تمهيذات الصؼ السادس األساسي في الهدارس الخاصة بهحافظة ، كاتجاٌاتٍف ىحٌك

كقد استخدهت الباحثة الهىٍج شبً التجريبي كقد اقتصرت الدراسة عمى ثبلث شعب ، البمقاء
ا بالطريقة العشكائية ال ، عىقكديةصفية هف شعب الصؼ السادس لئلىاث في هدارس تـ اختياٌر

كالتي تـ تدريسٍا بالخرائط ، الهجهكعة التجريبية األكلى، كتـ تكزيعٍا إلى ثبلث هجهكعات
( طالبة  كالهجهكعة التجريبية الثاىية كتـ تدريسٍا بالخرائط 25الهفاٌيهية القبمية كتككىت هف )
لطريقة كالهجهكعة الثالثة الضابطة كدرست با، ( طالبة22الهفاٌيهية البعدية كتككىت هف)

كقد قاهت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي كطيبؽ عمى العيىة ، ( طالبة21التقميدية كتككىت هف)
كقد تكصمت الدراسة إلى أف استخداـ خرائط الهفاٌيـ ، ككذلؾ هقياس اتجاي ىحك هبحث الجغرافيا

، ث الجغرافياقبميان كبعديان لً أثر إيجابي في زيادة تحصيؿ الطالبات كتىهية اتجاٌاتٍف ىحك هبح
كأف التدريس بالخرائط الهفاٌيهية القبمية لً أثر إيجابي أكثر هف التدريس بالخرائط الهفاٌيهية 

 البعدية.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت خرائط المفاىيم: 1.3.3

 ىدف الدراسة:

ك خرائط الهفاٌيـ   لقد اتفقت الدراسة الحالية هع جهيع الدراسات السابقة في الهتغير الهستقؿ ٌك
كاختمفت الدراسات السابقة هف حيث الٍدؼ فبعض الدراسات اٌتهت بأثر خرائط الهفاٌيـ 

راىي، ـ(2101) كدراسة أبك عهرة ، ـ(2014) كالشهراىي، ـ(2100) كالقرىي، ـ(2015) كالٌز
ـ( كطاشهاف 2100) ـ( كشريؼ2012) كحسف، ـ(2102كالحدابي )، ـ(2013) كأبك هرؽ
ـ( كىجد أف بعض الدراسات قد 2009كالهطيرم )، ـ(2010، غاىـ)ك ، ـ(2011) كآخركف

 كبخارم، ـ(2108) كالطراكىة، ـ(2014، قرهاف)اٌتهت بفاعمية خرائط الهفاٌيـ كدراسة 
 الحالية اىتمت بأثر توظيف خرائط المفاىيمبينما الدراسة ـ(.  (2009كهصطفى ، ـ(2013)

 منيجية الدراسة:
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لقد استخدهت الدراسات السابقة الخاصة بٍذا الهحكر أساليب هتبايىة لتحقيؽ الدراسة هىٍا ها 
راىي ، ـ(2101اختمؼ هع الدراسة الحالية هستخدهان الهىٍج الشبً تجريبي كدراسة أبك عهرة) كالٌز

، ـ(2108كأبك هرؽ)، ـ( 2014)كقرهاف ، ـ(2100كالشهراىي)، ـ(2100كالقرىي)، ـ( 2015)
ـ( كطاشهاف  2012)كحسف ، ـ(2102كالحدابي)، ـ( 2013)كبخارم ، ـ(2108كالطراكىة)
كاتفقت الدراسة الحالية هع الدراسات ، ـ(2009الهطيرم)، ـ(2011)كهاست ، ـ(2100كآخركف)

كغاىـ ، ـ(2011كأبك الجدياف)، ـ(2100التي استخدهت الهىٍج التجريبي كدراسة شريؼ)
 ـ(.2009كهصطفي)، ـ( 2010)

بينما استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي القائم عمى التصميم قبمي بعدى لثالث 
 مجموعات

 عينة الدراسة:
 المرحمة التعميمية (3

عميا لقد تبايىت الدراسات السابقة هف حيث الهرحمة التعميهية ها بيف جاهعية كثاىكية كأساسية 
 فٍىاؾ دراسات اٌتهت بالهرحمة الجاهعية كدراسة الطراكىة، كأساسية دىيا كرياض أطفاؿ

كىجد بعض الدراسات قد اٌتهت بالهرحمة الثاىكية ، ـ(2011طاشهاف كآخركف )، ـ(2013)
راىي) ـ( كىجد 2010غاىـ)، ـ((2014ك قرهاف، ك الشهراىي، القرىي، ـ( 2015كدراسة الٌز

كأبك ، ـ(2101) اٌتهت بالهرحمة األساسية العميا كدراسة أبك عهرةبعض الدراسات 
 كالهطيرم، هصطفى، ـ(2011أبك الجدياف)، ((2012 كحسف، الحدابي، ـ((2013هرؽ

ـ( 2011كىجد أف بعض الدراسات اٌتهت بالهرحمة األساسية الدىيا كدراسة شريؼ)، ـ((2009
بينما الدراسة الحالية ، طفاؿ التهٍيدمـ( اٌتهت بهرحمة رياض األ2013، أها دراسة )بخارم

 الصف العاشر األساسي()فقد اىتمت بالمرحمة األساسية العميا
 ىكعية الدراسة (2

ا لعيىة الدراسة هف حيث ككىٍا طبلبان فقط أك طالبات  لقد تبايىت ٌذي الدراسات هف حيث اختياٌر
راىي)فقط أك كبلٌها هعان فهف الدراسات التي اتفقت هع الدراسة  ، ـ(2015الحالية دراسة الٌز

، ـ(2010ـ( غاىـ)2011كهاست)، طاشهاف كآخركف، ـ(2011شريؼ)، ـ(2014القرىي)
ىاؾ دراسات عيىة الدراسة فيٍا طالبات فقط كدراسة أبك عهرة)2009هصطفى) ، ـ(2101ـ( ٌك
ىاؾ دراسا، ـ((2009الهطيرم ، ـ(2013أبك هرؽ)، ـ(2014كقرهاف)، ـ(2100كالشهراىي) ت ٌك
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ـ( 2011أبك الجدياف)، ـ(2013)ك بخارم، عيىة الدراسة فيٍا طبلب كطالبات كدراسة الطراكىة
 بينما عينة الدراسة الحالية كانت من الطالب فقط.

 أدوات الدراسة:

تبايىت أدكات الدراسة التي تـ استخداهٍا ها بيف اختبار تحصيمي كأداة تحميؿ كاختبار لقياس 
فىجد أف بعض الدراسات قد ، كبطاقة هبلحظة كاستباىة كهقياس اتجايهٍارات التفكير بأىكاعً 

راىي ، ـ(2014، ـ( كدراسة )القرىي2015، استخدهت اختبار تحصيمي كدراسة )الٌز
، ـ( كدراسة )هصطفي2010ـ( كغاىـ)2101كهاست)، ـ(2012كحسف )، ـ(2102كالحدابي)

ىاؾ دراسات استخدهت اختبار لقياس هٍارات الت2009 ، ـ(2100فكير )أبك الجدياف)ـ(  ٌك
ىاؾ دراسات استخدهت اختبار كهقياس اتجاي كدراسة2011، كطاشهاف كآخركف ، الطراكىة)ـ(  ٌك

ىاؾ دراسات استخدهت اختبار تحصيمي، ـ(2009كالهطرم)، ـ(2013 كاختبار لقياس ، ٌك
ىاؾ دراسات استخدهت أداة لتحميؿ ه2014، هٍارات التفكير كدراسة )الشهراىي حتكل ـ( ٌك

ىاؾ دراسات ، ـ(2014، الدراسة كاختبار لقياس هٍارات التفكير االستداللي كدراسة )أبك هرؽ ٌك
ىاؾ دراسات استخدهت  2014، استخدهت اختبار تحصيمي كاستباىة كدراسة ))قرهاف ـ( ٌك

ىاؾ دراسات استخدهت هقياس قصكر االىتباي 2013، بطاقة هبلحظة كدراسة)بخارم ـ( ٌك
ـ(اختبار لقياس اختبار الجكاىب 2101كاستخدهت دراسة أبك عهرة)، ـ(2011، كدراسة )شريؼ

بينما استخدمت الدراسة الحالية أداة الهعرفية لمحس العمهي كاستباىة لمجكاىب الكجداىية. 
 .لتحميل محتوى الوحدة الدراسية واختبار لقياس ميارات التفكير االستداللي

 دورة التعممالمحور الثاني: الدراسات التي تناولت  1.6

 :م(6135دراسة موسي) -0

أثر استخداـ كؿ هف دكرة التعمـ لخهاسية كالهتشابٍات في تىهية  عمىلتعرؼ إلى ا ٌدفت الدراسة
كقد استخدـ ، الهفاٌيـ الجغرافية كبعض عادات العقؿ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي

هدرسة الىاصرة)أ( لمبىات في كقد اقتصرت عيىة الدراسة عمى طالبات ، الباحث الهىٍج التجريبي
كتـ تقسيهٍف إلى ثبلثة هجهكعات ، هحافظة غزة هف طالبات الصؼ السابع األساسي

، هجهكعتيف تجريبيتيف: هجهكعة التجريبية األكلى كدرست باستراتيجية دكرة التعمـ الخهاسية
كقاـ الباحث ، ةكالتجريبية الثاىية درست بالهتشابٍات كهجهكعة ضابطة كدرست بالطريقة التقميدي
كقد تكصمت ، بإعداد اختبار لمهفاٌيـ الجغرافية ك إعداد هقياس بعض عادات العقؿ كضبطً

الدراسة إلى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات الطالبات الهجهكعة التجريبية 
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درست كهتكسطي الهجهكعة الضابطة التي ، األكلى التي درست باستخداـ دكرة التعمـ الخهاسية
بالطريقة التقميدية في التطبيؽ البعدم كاختبار الهفاٌيـ الجغرافية في هادة الجغرافيا لصالح 

كها بيىت الدراسة كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف هتكسطي ، الهجهكعة التجريبية األكلى
ات درجات طالبات الهجهكعة التجريبية األكلى التي درست بدكرة التعمـ الخهاسية كهتكسطي درج

الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في البعدم في هقياس بعض عادات العقؿ 
كتكجد عبلقة ارتباطية هكجبة بيف ، في هادة الجغرافيا لصالح الهجهكعة التجريبية األكلى

ككجكد ، هتكسطي درجات الهفاٌيـ الجغرافية كدرجات بعض عادات العقؿ لدل كؿ الهجهكعتيف
لة إحصائية بيف هتكسطي درجات طالبات الهجهكعة التجريبية األكلى التي درست فرؽ ذم دال

بدكرة التعمـ الخهاسية كهتكسطي درجات الهجهكعة التجريبية الثاىية التي درست بالهتشابٍات 
في البعدم في هقياس بعض عادات العقؿ في هادة الجغرافيا لصالح الهجهكعة التجريبية 

اللة إحصائية بيف هتكسطي درجات طالبات الهجهكعة التجريبية األكلى. ككجكد فرؽ ذم د
األكلى التي درست بدكرة التعمـ الخهاسية كهتكسطي درجات الهجهكعة التجريبية الثاىية التي 
درست بالهتشابٍات في البعدم في اختبار الهفاٌيـ في هادة الجغرافيا لصالح الهجهكعة 

 التجريبية األكلى.
 :(م6134دراسة عبد اهلل ) -2

 تحصيؿ عمى الرباعية الٌتعمـ دكرة استراتيجية استخداـ أثر عمىلتعرؼ إلى ا ٌدفت الدراسة
 تككف كقد. تعمهٍا ىحك كدافعيتٍف العربية المغة هادة في األساسي الخاهس الصؼ طالبات
 األساسية عٌجة بىات األساسي في هدرسة الخاهس الصؼ طالبات جهيع هف الدراسة هجتهع

 الباحثة استخدهت كقد، طالبة (60) الطالبات عدد بمغ كقد العربية المغة هادة )جىيف( في
 الباحثة كاستخدهت. العهدية العيىة بصكرة الدراسة عيىة اختيار تـ إذ، التجريبي شبً الهىٍج
 كتطكير، العربية المغة في اختبار بتطكير فقاهت، الدراسة أٌداؼ تحقيؽ أجؿ هف لمدراسة أداتيف
كجكد فركؽ  التالية الىتائج إلى الدراسة كتكصمت"، العربية المغة تعٌمـ ىحك الدافعية لقياس هقياس

ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الطالبات في الهجهكعة التجريبية كبيف هتكسط درجات 
 ذك فرؽ يكجدكها ، الهجهكعة الضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم لصالح الهجهكعة التجريبية

 عزلتي  الضابطة كالهجهكعة التجريبية الهجهكعة طالبات تحصيؿ هتكسطي بيف إحصائية داللة
 لصالح الىتائج ككاىت( التقميدية كالطريقة الرباعية التعمـ دكرة استراتيجية)التدريس طريقة إلى

 هتكسطات بيف إحصائية داللة مذ فركؽ يكجد أىً إلى الدراسة تكصمت,، التجريبية الهجهكعة
 استراتيجية)التدريس طريقة إلى تعزل الضابطة كالهجهكعة التجريبية الهجهكعة طالبات دافعية
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 في ةإحصائي داللة ذات فركؽ كجكد عمى ٌذا كيدؿ(. التقميدية كالطريقة، الرباعية الٌتعمـ دكرة
 الهجهكعة لصالح الىتائج كاىت إذ، كالضابطة التجريبية الهجهكعتيف بيف البعدم القياس

 التجريبية.
 م(:6134دراسة العيد) -1

في  ((7E,sأثر تدريس كحدة هقترحة قائهة عمى استراتيجية  عمىلتعرؼ إلى ا ٌدفت الدراسة
تىهية هٍارات التكاصؿ الرياضي في الٍىدسة كاالحتفاظ بٍا لدل طالبات الصؼ التاسع 

، القائـ عمى هجهكعتيفكاستخدهت الباحثة الهىٍج شبً التجريبي بالتصهيـ ، األساسي في غزة
حيث اختارت العيىة بطريقة عشكائية بسيطة هف طالبات الصؼ التاسع األساسي في هدرسة 

( طالبة كتـ تكزيعٍف عمى 22كتككىت عيىة الدراسة هف)، دير ياسيف األساسية لمبىات ب)رفح(
باستخداـ ( طالبة تـ تدريسٍف 81هجهكعتيف هتكافئتيف: الهجهكعة التجريبية كعدد طالباتٍا)

( 81كالهجهكعة الضابطة كعددٌا )، Seven(E,s)الكحدة الهقترحة القائهة عمى استراتيجية 
ك اختبار هٍارات ، طالبة تـ تدريسٍف بالطريقة الهعتادة كقاهت الباحثة بإعداد أداة الدراسة ٌك

كسطي كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف هت، التكاصؿ الرياضي في الٍىدسة
درجات طالبات الهجهكعتيف: التجريبية ك الضابطة في التطبيؽ البعدم لهقياس هٍارات 

كذلؾ بيىت أىً ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف هتكسطي ، التكاصؿ الرياضي في الٍىدسة
درجات طالبات الهجهكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم كالبعدم الهؤجؿ لهقياس هٍارات 

 .ي الٍىدسةالتكاصؿ الرياضي ف

 م(:6134دراسة طنوس) -4

 الهفاٌيـ فٍـ في البىائية ((7E,s التدريس استراتيجية أثر عمىلتعرؼ إلى ا ٌدفت الدراسة
 هفٍـك ضكء في األساسية الهرحمة طمبة لدل االستقصائي التفكير هٍارات كاكتساب العمهية
 كتككىت التجريبي الهىٍج الباحثة كاستخدهت، االعتيادية بالطريقة هقارىة لديٍـ األكاديهي الذات
، عشكائية بطريقة العيىة كاختيرت، األساسي الثاهف الصؼ طالبات هف طالبة( 60) هف العيىة
 كضابطة، البىائية (7E,s)استراتيجية باستخداـ درست تجريبية: هجهكعتيف إلى عشكائيان  قسهت
 هٍارات كاختبار  العمهية الهفاٌيـ فٍـ اختبار بإعداد الباحثة كقاهت، االعتيادية بالطريقة درست
 عمى البىائية  ((7E,sالتدريس استراتيجية تفكؽ إلى الدراسة تكصمت كقد، االستقصائي التفكير
 طالبات لدل االستقصائي التفكير هٍارات كاكتساب العمهية الهفاٌيـ فٍـ في االعتيادية الطريقة
 عمى، الهرتفع األكاديهي الذات هفٍكـ ذكات الطالبات تفكؽ الدراسة أظٍرت كها، الدراسة أفراد
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 الهفاٌيـ فٍـ في الهىخفض الهفٍكـ ذكات الطالبات عمى، الهرتفع الذات هفٍكـ ذكات الطالبات
 .االستقصائي التفكير هٍارات كاكتساب، العمهية

 :(م6134دراسة العكة )  -5

في تىهية  كالقبعات الستفاعمية التدريس بدكرة التعمـ  الخهاسية  إلى التعرؼٌدفت الدراسة 
كاستخدـ الباحث الهىٍج ، هٍارات حؿ الهسائؿ الٍىدسية لدل طبلب الصؼ الثاهف بغزة

حيث ، ( طالبان هف هدرسة هعاذ بف جبؿ العميا لمبىيف013التجريبي كتككىت عيىة الدراسة هف )
كالقبعات ، عمـهجهكعتيف تجريبيتيف تدرسا بدكرة الت :تـ تكزيعٍا عشكائيا عمي ثبلثة هجهكعات

تأكد هف مكهجهكعة تجريبية تدرس بالطريقة التقميدية كاستخدـ الباحث االختبار القبمي  ل، الست
كاختبار بعدم لقياس هٍارات حؿ الهسائؿ الٍىدسية  كقد تكصمت الدراسة ، تكافؤ الهجهكعات

ية التي إلي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي   درجات طبلب الهجهكعة التجريب
كدرجات طبلب الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة ، درست بدكرة التعمـ الخهاسية

كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات ، في هٍارة تىفيذ خطة الحؿ، التقميدية
كدرجات طبلب الهجهكعة ، التي درست بالقبعات الست، طبلب الهجهكعة التجريبية الثاىية

كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات ، لصالح الهجهكعة التجريبيةالتقميدية 
كدرجات طبلب الهجهكعة التجريبية الثاىية ، طبلب الهجهكعة التجريبية التي درست بدكرة التعمـ

   التي درست بالقبعات الست لصالح الهجهكعة التجريبية الثاىية في هٍارة حؿ الهسائؿ الٍىدسية.
 :(م6131و العطا )دراسة أب -6

أثر تكظيؼ دكرة التعمـ في تدريس الرياضيات لتىهية هٍارات التفكير  إلى متعرؼل ٌدفت الدراسة
كقد استخدـ الباحث الهىٍج ، لدم تبلهيذ الصؼ التاسع األساسي بهحافظات غزة، اإلبداعي
لمعاـ الدراسي  دجف(عيىة هف طبلب الصؼ التاسع هف هدرستي )األكقاؼ _بيت  عمىالتجريبي 

 .ـ2100-2102
، التجريبية يالهجهكعة األكلي ٌك، عمي هجهكعتيف كتـ تكزيعٍـ، ( طالبان 20حيث بمغ عددٌـ ) 

ي الضابطة كتضـ )23كتضـ  ) ( طالبان كتـ إجراء اختبار قبمي 21( طالبان كالهجهكعة الثاىية ٌك
صائية بيف هتكسط درجات كاختبار بعدم كقد تكصمت الدراسة إلي كجكد فركؽ ذات داللً إح

الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات الهجهكعة الضابطة في اختبار هٍارات التفكير اإلبداعي 
كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط ، في الرياضيات لصالح الهجهكعة التجريبية

كتكجد ، جريبيةالهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في اختبار الٍىدسة لصالح الهجهكعة الت
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فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في 
 اختبار الجبر لصالح الهجهكعة التجريبية 

 م(:6131دراسة القيسي) -7

أثر أىهكذج دكرة التعمـ الخهاسي ؿ )بايبي( في تىهية هٍارات األداء  إلىمتعرؼ ل  ٌدفت الدراسة
كقد اختار الباحث ، كاستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي، طبلب الهرحمة اإلعداديةالتعبيرم لدل 

هدرسة الركِّاد التابعة لمهديرية العاهة لتربية هحافظة )ديالي( بطريقة قصدية كاختار هىٍا شعبتيف 
كتككىت العيىة هف هجهكعتيف بمغ ، بطريقة عشكائية هف طبلب الصؼ الخاهس اإلعدادم

كتـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف: هجهكعة  تجريبية درست بدكرة التعمـ بكاقع ( طالب 21عددٌا)
كقاـ الباحث ، ( طالبان 22( طالبان ك كهجهكعة ضابطة  درست بالطريقة التقميدية  بكاقع )22)

كقد تكصمت الدراسة تفكؽ طبلب الهجهكعة ، بإعداد استباىة كاختبار لهٍارات األداء التعبيرم
لهجهكعة الضابطة في التعبير الشفكم كالتحريرم كها تبيف هف خبلؿ التجريبية عمى طبلب ا

االختبار القبمي كدرجات االختبارات الهتسمسمة لمتعبير بىكعيً الشفٍي كالتحريرم لمهجهكعة 
كظٍر ، أف ٌىاؾ ىهكان في الدرجات كبشكؿ هتزايد في تىهية هٍارات األداء التعبيرم، التجريبية

االختبار القبمي كاالختبار البعدم لمتعبير الشفٍي كالتحريرم في  أف ٌىاؾ ىهكان بيف درجات
 هٍارات األداء التعبيرم.

 :(م6131دراسة أبو صفر) -8
( KWL( كالجدكؿ الذاتي )5E'sأثر تكظيؼ دكرة التعمـ الخهاسية ) إلىمتعرؼ ل ٌدفت الدراسة

، بهحافظات غزةفي تىهية هٍارات حؿ الهسائؿ الرياضية لدم طمبة الصؼ الثاهف األساسي 
هدرسة  فيكاستخدهت الباحثة الهىٍج شبة التجريبي حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمي عيىة قصدية 

طالبة  (40حيث تككىت الدراسة هف )، األساسية الهشتركة في هحافظة الكسطى (ركدلؼ فمتر)
هجهكعتيف  :هف طالبات الصؼ الثاهف األساسي كتـ تقسيـ العيىة إلى ثبلث هجهكعات

( طالبة كتـ إعداد اختبار 81كهجهكعة ضابطة كعددٌا )، ( طالبة82يتيف عدد كؿ كاحدة)تجريب
تـ  تطبيؽ اختبار قبمي بعدم ، كبعد التحقؽ هف صدقً كتباثً، هٍارة حؿ الهسائمة الرياضية

عمى الهجهكعات كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات في 
درست بدكرة التعمـ كبيف الهجهكعة الضابطة  التي درست بالطريقة  التيبية الهجهكعة التجري

كتبيف ، التقميدية في االختبار البعدم الختبار  حؿ الهسألة الرياضية لصالح الهجهكعة التجريبية
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات في الهجهكعة التجريبية األكلي التي درست أىً 



22 
 

باستراتيجية دكرة التعمـ الخهاسية كالهجهكعة التجريبية الثاىية التي درست بالجدكؿ الذاتي في 
 التطبيؽ البعدم الختبار هٍارة حؿ الهسألة الرياضية .

 م(:6131رضوان)، دراسة صوافطو -9
ـ ثر استراتيجية دكرة التعمـ الخهاسية القائهة عمى ىظاـ إدارة التعمأ إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 

لدل طمبة الٍىدسة بجاهعة  ءاإللكتركىي" ببلكبكرد"  كعمى برهجية تفاعمية في تحصيؿ الفيزيا
كتككىت ، كاستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي، هقارىة باستخداـ الطريقة الهعتادة، الهمؾ سعكد
( طالبان 04الهجهكعة األكلى ضهت )، ( طالبان هكزعيف عمى ثبلث هجهكعات21العيىة هف )

، باستخداـ استراتيجية دكرة العمـ الخهاسية القائهة عمى ىظاـ إدارة التعمـ اإللكتركىي درسكا
( درسكا باستخداـ استراتيجية دكرة التعمـ الخهاسية القائهة عمى 02كضهت)، كالهجهكعة الثاىية
 كقد بيىت، ( طالبان كدرسكا بالطريقة االعتيادية01كالهجهكعة الثالثة كضهت)، برهجية تفاعمية

، الىتائج تفكؽ طبلب الهجهكعة األكلى كالثاىية عمى طبلب الهجهكعة الثالثة بداللة إحصائية
 كتفكؽ طبلب الهجهكعة األكلى عمى طبلب الهجهكعة الثاىية بداللة إحصائية. 

 م(:6131دراسة أبو داوود) -31
عهميات ( في تىهية بعض E,s) 5فاعمية استراتيجية دكرة التعمـ  إلىمتعرؼ ل ٌدفت الدراسة

، العمـ كالتفكير اإلبداعي في العمكـ لدل طبلب الصؼ الخاهس األساسي بهحافظات غزة
كاختار الباحث العيىة بطريقة عشكائية بسيطة قصدية ، كاستخدـ الباحث الهىٍج شبً التجريبي

كقاـ الباحث بإعداد اختباريف ٌها: ، هف طبلب الصؼ الخاهس األساسي في هدرسة )القسطؿ(
كقد تكصمت الدراسة ، كاختبار )تكراىس( لمتفكير اإلبداعي بصكرة لفظية، عهميات العمـاختبار ل

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في القياس البعدم الختبار عهميات العمـ بيف هتكسطي 
كأيضا كجكد ، درجات طبلب الهجهكعتيف: التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية

صائية في القياس البعدم الختبار التفكير اإلبداعي بيف هتكسطي درجات فركؽ ذات داللة إح
ككذلؾ كجكد عبلقة ، طبلب الهجهكعتيف: التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية

ارتباطية في القياس البعدم بيف درجات طبلب الهجهكعة التجريبية عمى اختبار عهميات العمـ 
 كالتفكير اإلبداعي.

 :م( 6131)حيميد دراسة الم -00

فاعمية استراتيجية دكرة التعمـ في تىهية االستيعاب الهفاٌيهي لدل  إلىمتعرؼ لٌدفت الدراسة 
كاستخدهت الباحثة الهىٍج ، طالبات الصؼ األكؿ الثاىكم في هقرر الحديث كالثقافة اإلسبلهية

ثاىكم هىٍف ( طالبة هف طالبات الصؼ األكؿ ال21كتككىت عيىة البحث هف)، شبً التجريبي
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( طالبة 80( طالبة يهثمف الهجهكعة التجريبية التي تـ تدريسٍا باستراتيجية دكرة التعمـ ك)81)
ف بطريقة عشكائية ، يهثمف الهجهكعة الضابطة كالتي تـ تدريسٍا بالطريقة التقميدية كتـ اختياٌر

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد ، كقاهت الباحثة بإعداد اختبار لبلستيعاب الهفاٌيهي، عىقكدية
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات الهجهكعة 

في كؿ جاىب هف جكاىب الفٍـ ، الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار االستيعاب الهفاٌيهي
ة الذات. كذلؾ كهعرف، هشاركة كجداىية، اتخاذ هىظكر، التطبيؽ، التفسير، الستة: التكضيح

بيىت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  الصالح طالبات الهجهكعة التجريبية. كه
هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات الهجهكعة الضابطة في الدرجة الكمية 

 الختبار االستيعاب الهفاٌيهي البعدم بصالح الهجهكعة التجريبية.
 (:م6136دراسة أبو جحجوح) -36

فاعمية دكرة التعمـ الخهاسية في تىهية الهفاٌيـ العمهية كعهميات العمـ  إلىمتعرؼ ٌدفت الدراسة ل
كاستخدـ الباحث الهىٍج ، كحب االستطبلع العمهي لدل طبلب الصؼ الثاهف األساسي

اقتصرت العيىة عمى طبلب هدرسة ذككر الىصيرات اإلعدادية )ج( كتـ تقسيـ عيىة ، التجريبي
ة إلى هجهكعتيف: هجهكعة تجريبية كالثاىية ضابطة كقاـ الباحث بإعداد ثبلثة أدكات الدراس

لمبحث هتهثمة في اختبار الهفاٌيـ العمهية كاختبار عهميات العمـ كهقياس اتجاي كقد تكصمت 
الدراسة إلى فاعمية دكرة التعمـ في تدريس العمكـ في تىهية الهفاٌيـ العمهية كعهميات العمـ كحب 

 تطبلع العمهي لدل عيىة البحث.االس
 م(:6133دراسة الجنابي) -31

ية دكرة التعمـ في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاىي استراتيجفاعمية  إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 
ا استخداـ الباحث الهىٍج التجريبي هف خبلؿ ، الهتكسط بهادة عمـ األحياء كاتجاٌاتٍـ ىحٌك
باإلضافة إلى القياس القبمي  كالقياس البعدم هجهكعتي هجهكعً تجريبية كهجهكعة ضابطة 

( فقري هف 22قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي هككف هف )، لمهتغيرات التابعة الخاصة بالدراسة
ا كاجريت الدراسة في الفصؿ االكؿ هف العاـ ، اختيار هف هتعدد كهقياس جاٌز لبلتجاي ىحٌك

( طالبان 21م لمبىيف عمى عيىة هككىة هف )ـ  بهتكسطة ابي ذر الغفار 2100/  2101الدراسي 
( طالبان  فقد درست الهجهكعة 22هف طبلب الصؼ الثاىي الهتكسط كبهجهكعتيف لكؿ هىٍا )

فيها درست الهجهكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ، التجريبية باستخداـ استراتيجية دكرة التعمـ
( 1012عىد هستكل داللة ) إحصائيةداللة كجكد فركؽ ذك كتكصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هىٍا: 

التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ عف الهجهكعة الضابطة كالتي  التجريبيةكلصالح الهجهكعة 
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كتكصمت أيضا درست بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي البعدم كالهعد لٍذا الغرض .
( كلصالح الهجهكعة التجريبية التي 1,12حصائية عىد هستكل داللة )إكجكد فرؽ ذك داللة إلى 

درست باستراتيجية دكرة التعمـ عف الهجهكعة الضابطة كالتي درست بالطريقة االعتيادية كفؽ 
 حياء.هقياس االتجاي لهادة عمـ األ

 م(:6131دراسة السفياني) -34

أثر استخداـ دكرة التعمـ في تدريس الفيزياء عمى تىهية التحصيؿ  إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 
كاستخدـ الباحث الهىٍج الشبً ، الدراسي كهٍارات التفكير اإلبداعي لدل طبلب األكؿ الثاىكم

( طالب هف طبلب الصؼ األكؿ الثاىكم هكزعيف عمى 011كتككىت عيىة الدراسة هف)، تجريبي
كتككىت الهجهكعة ، تار البحث العيىة بطريقة عشكائيةكقد اخ، هدرستيف هف هدارس الطائؼ

كتككىت الهجهكعة الضابطة التي درست ، ( طالبان 21التجريبية التي درست بدكرة التعمـ هف )
، كقد أعد الباحث اختباران تحصيميان كاختبار التفكير اإلبداعي، (طالبان 21بالطريقة التقميدية هف)

ذات داللة إحصائية بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ 
التذكر كالفٍـ كالتطبيؽ كالهجهكع الكمي( لصالح الهجهكعة )في التحصيؿ الدراسي عىد هستكل

ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في ، التجريبية
ألصالة ك التفاصيؿ ك الهجهكع الكمي( لصالح الطبلقة ك ا)التفكير اإلبداعي عىد هٍارة 

 الهجهكعة التجريبية. 
 م(:6131دراسة جبر) -35

أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ الهعرفية في تىهية الهفاٌيـ  إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 
كقد استخدـ الباحث الهىٍج ، كهٍارات التفكير البصرم بالعمكـ لدل طمبة الصؼ العاشر

كتـ تجريب ، ( طالبان هف طبلب الصؼ العاشر األساسي41كتككىت العيىة هف)، التجريبي
، ( طالبان 02االستراتيجية عمى العيىة حيث تـ تقسيـ العيىة إلى هجهكعتيف: تجريبية كتككىت هف)

كقاـ الباحث بإعداد اختباريف أحدٌها تحصيمي كاألخر اختبار لقياس ، ( طالبان 02كضابطة هف)
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط ، بصرمهٍارات التفكير ال

درجات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات أقراىٍـ في الهجهكعة الضابطة في اختبار الهفاٌيـ 
كها أظٍرت الدراسة إلى كجكد ، العمهية تعزل لتكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ الهعرفية

ة بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات أقراىٍـ في فركؽ ذات داللة إحصائي
الهجهكعة الضابطة في اختبار هٍارات التفكير البصرم تيعزل لتكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ 

 فكؽ الهعرفية.
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 (:م6131)دراسة الظفيري  -01

في التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي  (5E'5)تأثير استراتيجية دكرة التعمـ  إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 
كاستخدـ الباحث ، لدل طالبات الصؼ الخاهس االبتدائي في هادة العمـك في دكلة الككيت

كاقتصرت عيىة الدراسة عمى هدرستيف كعمى شعبتيف هف شعب الصؼ ، الهىٍج التجريبي
ستراتيجية دكرة هجهكعة تجريبية كتـ تدريسٍا با، كتـ تكزيعٍا إلى هجهكعتيف، الخاهس االبتدائي

( طالبة كالهجهكعة الضابطة تـ تدريسٍا بالطريقة االعتيادية 20)التعمـ الهعدلة كعدد أفرادٌا
الدراسة إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف هتكسط  كتكصمت، ( طالبة20كعدد أفرادٌا)

تحصيؿ طالبات الصؼ الخاهس االبتدائي البلتي درٍسفى هادة العمكـ باستراتيجية دكرة التعمـ 
، الهعدلة كهتكسط تحصيؿ طالبات الصؼ ىفسً في دراسة الهادة ىفسٍا بالطريقة االعتيادية

كها أشارت إلى كجكد ، جية دكرة التعمـ الهعدلةلصالح الهجهكعة التي درست باستخداـ استراتي
فرؽ ذك داللة إحصائية بيف هتكسط درجات طالبات الصؼ الخاهس االبتدائي عمى اختبار 
التفكير اإلبداعي البلتي درسف هادة العمكـ باستراتيجية دكرة التعمـ الهعدلة كهتكسط درجات 

لصالح ، هادة ىفسٍا بالطريقة االعتياديةالتفكير اإلبداعي لطالبات الصؼ ىفسً البلتي درسف ال
 الهجهكعة التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الهعدلة.

 :Appamarakaka,et,al,2009))وآخرون ، أباماراكا دارسة -02

البىائية كهٍارات E's5 التعمـ  دكرة باستخداـ التعميهية البيئة أثر إلى لمتعرؼ الدارسة ٌذي ٌدفت
 الصؼ طمبة لدل الىاقد كالتفكير التكاهمية العمـ كعهميات العمهي التحصيؿ ها كراء الهعرفة عمى

 الهجهكعة تصهيـ عمى القائـ التجريبي الهىٍج الباحثكف كاستخدـ، بتايبلىد التاسع الثاىكم
ا ( تـ32) هف العيىة كتككىت، بعدم_ قياس قبمي هع الضابطة  طبقية عشكائية بطريقة اختياٌر
 التالية: التحصيؿ االختبارات في الدارسة أدكات كتحددت، هجهكعتي عمى بالتساكم كتكزيعٍا
 البىائية  الدارسة تكصمت التي الىتائج أٌـ التكاهمية ك التفكير الىاقد كهف العمـ كعهميات، العهمي
E's5 دكرة باستخداـ الىاقد كالتفكير، التكاهمية العمـ كعهميات، العمهي التحصيؿ تىهية إليٍا 
 .  الهعرفة كراء ها كهٍارات التعمـ
 م(:6115دراسة كاتمينا) -38

فاعمية دكرة التعمـ الهككىة هف خهس هراحؿ في تحصيؿ طمبة  إلىٌدفت الدراسة لمتعرؼ 
ا هقارىة بالطريقة  الصؼ السابع لهفاٌيـ التطكر الهتضهىة في هادة األحياء كاتجاٌاتٍـ ىحٌك

حيث تـ تقسيهٍـ إلى ، بهدرسة بكالية تكساس ( طالبان 31كتككىت عيىة الدراسة هف )، التقميدية
كهجهكعة ، ( طالبان درسكا بدكرة التعمـ الخهاسية01هجهكعتيف إحداٌها تجريبية كضهت )
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الىتائج إلى عدـ  كأظٍرت، كأعد الباحث اختباران تحصيميان ، ضابطة درسكا بالطريقة االعتيادية
 بدكرة التعمـ.كد فركؽ لصالح الهجهكعة التجريبية التي درست كج

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 1.6.3
 اليدف:-3

تىكعت الدراسات السابقة هف حيث الٍدؼ فهىٍا ٌدؼ إلى التعرؼ عمى أثر دكرة التعمـ كدراسة  
، كالسفياىي، ـ(2108كصكافطً كرضكاف)، ـ(2100كطىكس)، كالعيد، كعبداهلل، ـ(2102هكسي)

دفت بعض الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية 2114)كآخركف، كأباهاراكا، ـ(2101كالظفيرم) ـ( ٌك
كأبك ، ـ(2108كالهحيهيد)، ـ(2108كأبك داككد)، ـ(2100دكرة التعمـ هثؿ دراسة العكة)

دفت بعض ، ـ(2112ككاتيىا)، ـ(2101كجبر)، ـ(2100كالجاىبي)، ـ(2102جحجكح) ٌك
أها الدراسة  ـ(2108كأبك صفر )، الدراسات إلى تكظيؼ دكرة التعمـ هثؿ دراسة أبك العطا

فقد اتفقت الدراسة الحالية هع جهيع الدراسات هف حيث ، الحالية ٌدفت  إلى تكظيؼ دكرة التعمـ
 الهتغير الهستقؿ بيىها اختمفت هعٍا هف حيث الهتغير التابع.

 منيجية الدراسة: -3

ة لقد استخدهت الدراسات السابقة الخاصة بٍذا الهحكر أساليب هتبايىة هىٍا اتفقت هع الدراس
، ـ(2102الحالية التي استخدهت الهىٍج التجريبي ذك الثبلث هجهكعات كدراسة هكسي)

كقد اختمفت الدراسة الحالية هع بعض الدراسات ، ـ(2108)كصكافطً كرضكاف، ـ(2100كالعكة)
، كأبك العطا، ـ(2100فقد استخدهت الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف كدراسة طىكس )

 كأباهاراكا، ـ(2101كجبر)، ـ(2100كالجاىبي)، ـ(2102جكح)كأبك جح، ـ(2108كالقيسي)
ىاؾ دراسات اختمفت هع الدراسة الحالية فقد استخدهف ، ـ(2112ككاتيىا)، ـ(2114)كآخركف ٌك

، ـ( كدراسة أبك صفر2100ك العيد )، الهىٍج الشبً تجريبي كهف ٌذي الدراسات دراسة  عبد اهلل
بينما استخدمت الدراسة الحالية ، ـ(2101كدراسة السفياىي )، ـ(2108كالهحيهيد)، كأبك داككد

 .المنيج التجريبي القائم عمى التصميم قبمي بعدى لثالث مجموعات
 : عينة الدراسة -2

 المرحمة التعميمية: -3

لقد تىكعت الدراسات السابقة هف حيت الهرحمة التعميهية ها بيف تعميـ جاهعي كتعميـ هتكسط 
فٍىاؾ دراسات اٌتهت بالتعميـ الجاهعي هثؿ دراسة صكافطً ، أساسيكتعميـ ثاىكم كتعميـ 

ىاؾ دراسات اٌتهت بالتعميـ الهتكسط كدراسة الجىابي)، ـ(2108كرضكاف) كذلؾ ، ـ(2100ٌك
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كدراسات ، ـ(2101كالسفياىي)، ـ(2100دراسات اٌتهت بالتعميـ الثاىكم كدراسة الهحيهيد)
، ـ(2100)كالعكة، كطىكس، كالعيد، كعبد اهلل، ـ(2102هكسي)اٌتهت بالتعميـ األساسي كدراسة 

، ـ(2102كأبك جحجكح)، ـ(2108كأبك داككد)، كأبك صفر، كالقيسي، كأبك العطا
بينما كانت المرحمة (، ـ2112ككاتميىا)، ـ(2114كأباهاراكا كآخركف)، ـ(2101)كالظفيرم

 التعميمية لدراسة الحالية من طالب الصف العاشر األساسي

 وعية الدراسة:ن -6

 كطالبات طبلب ككىٍا حيث هف، أٌدافٍا الختبلؼ تبعان  سبؽ فيها الدراسة عيىات تىكعت لقد 
، طىكس كدراسة الحالية الدراسة هع اتفقت التي الدراسة فهف_ هعان _ كطالبات طبلب أك_ فقط_

كأبك ، (ـ2013)داككد كأبك، كرضكاف، كصكافطً، صفر كأبك، القيسي كدراسة، (ـ2014)كالعكة
ىاؾ، ـ(2101كجبر)، ك السفياىي(، ـ2112ككاتميىا)، ـ(2100كالجىابي)، ـ(2102جحجكح)  ٌك
كعبد ، ـ(2102كدراسة هكسي) الطالبات هف عيىتٍا فكاىت الحالية الدراسة هع اختمفت دراسات

، كأباهاراكا، )ـ2101)كالظفيرم، ـ(2108كالقيسي )، كأبك العطا، ـ(2100)كطىكس، كالعيد، اهلل
 .الطالب من الحالية الدراسة عينة كانت بينما، (ـ2009)كآخركف

 :أدوات الدراسة -8

تىكعت أدكات الدراسة التي تـ استخداهٍا في الدراسات السابقة ها بيف اختبار تحصيمي  
كعهميات العمـ كهٍارات التفكير اإلبداعي كاالستقرائي كتكراىس كهقياس اتجاي كهقياس دافعية 

ى االختبار كدراسة العيد)، بعض الدراسات قد استخدهت أداة كاحدةفىجد ، كاستباىة ، ـ(2102ٌك
، ـ(2108كالهحيهيد)، ـ(2108كأبكصفر)، ـ(2108كأبك العطا)، ـ(2100كالعكة)

كىجد أف بعض الدراسات استخدهت أداتيف هختمفتيف ، ـ(2112ككاتميىا)، ـ(2101كالظفيرم)
كدراسة عبداهلل ، هقياس لبعض عادات العقؿفقد استخدـ اختبار ك ، ـ(2102كدراسة هكسي)

فقد استخدهت ، ـ(2100كدراسة طىكس )، فقد استخدهت اختبار كهقياس لمدافعية، ـ(2100)
فقد ، ـ(2108)كدراسة القيسي، اختبار لمهفاٌيـ العمهية كاختبار لهٍارات التفكير االستقرائي

فقد ، ـ(2108راسة أبك داككد )كد، استخدهت اختبار لهٍارات التفكير اإلبداعي ك استباىة
فقد استخدـ ، ـ(2100)كدراسة الجىابي، استخدـ اختباريف ٌها تكراىس كاختبار لعهميات العمـ

حيث استخدـ أداتيف اختبار تحصيمي ، ـ(2101كدراسة السفياىي )، اختبار كهقياس اتجاي
خدـ اختبار تحصيمي الذم است، ـ(2101كدراسة جبر)، كاختبار لقياس هٍارات التفكير اإلبداعي
ىاؾ بعض الدراسات استخدهت ثبلث أدكات هثؿ ، كاختبار لقياس هٍارات التفكير البصرم ٌك

فقد استخدـ اختبار لمهفاٌيـ العمهية كهقياس اتجاي كاختبار ، ـ(2102دراسة أبك جحجكح)
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هميات هستخدـ اختبار تحصيمي ك اختبار لع، ـ(2114)آخركف، كدراسة أباهاراكا، لعهميات العمـ
بينما استخدمت الدراسة الحالية أداة تحميل محتوى العمـ كاختبار لقياس هٍارات التفكير الىاقد. 

 الوحدة الدراسية واختبار لقياس ميارات التفكير االستداللي

، تهت االستفادة هف الدراسات السابقة في كيفية تطبيؽ استراتيجية دكرة التعمـ مدى االستفادة:
عداد أدكات الدراسة ككيفية إعداد اإلطار ، الهعمـ القائـ عمى استراتيجية دكرة التعمـكبىاء دليؿ  كا 

كتهت االستفادة هف األساليب اإلحصائية الهستخدهة ، ككيفية تصهيهً كتسمسؿ أفكاري، الىظرم
 في الدراسات السابقة ككيفية التعاهؿ هعٍا.

ي ككىٍا استخدهت في هادة التربية كلقد تهيزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ف
 اإلسبلهية كهدل تىهيتٍا لهٍارات التفكير االستداللي.

 تناولت التفكير االستداللي التيالمحور الثالث: الدراسات  1.1

  م(2015، دراسة )مطير -0
تىهية التفكير االستداللي بهادة التربية  فيٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية التعميـ الهدهج 

( طالبان هف طبلب الصؼ 12لدم طمبة الصؼ الحادم عشر.  كتككىت العيىة هف ) اإلسبلهية
الحادم عشر هف هدرسة عدىاف العمهي الثاىكية لمبىيف كاتبع الباحث الهىٍج التجريبي القائـ عمى 

كتككىت الهجهكعة التجريبية  هف صفيف هف صفكؼ الهدرسة الثهاىية درست ، هجهكعتيف
ك الهجهكعة األخرل درست بالطريقة التقميدية  كاستخدـ الباحث اختبار ، ـ الهدهجبطريقة التعمي

لقياس هٍارات التفكير االستداللي كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في تىهية 
ي االختبار البعدم بيف هتكسطات فالتفكير االستداللي لدل طمبة الصؼ الحادم عشر 

 كالضابطة كلصالح الهجهكعة التجريبية  الهجهكعتيف التجريبية
 م(2014، دراسة )الشمراني -6

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الخرائط الذٌىية اإللكتركىية عمى التحصيؿ كتىهية 
، هٍارات التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الثالث هتكسط في هقرر العمكـ بهديىة الرياض

الهىٍج شبً التجريبي كتككف هجتهع الدراسة هف جهيع طالبات الصؼ كقد استخدـ الباحث 
( طالبة خبلؿ الفصؿ الثاىي 34413الثالث هتكسط في هدارس هديىة الرياض كالبالغ عددٌف )

ـ( كتـ اختيار هجهكعات العيىة بطريقة عشكائية كتـ تقسيـ العيىة إلى هجهكعتيف 2014)هف عاـ
الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي كهقياس لمتفكير  كقاهت، ( طالبة28في كؿ هجهكعة )

( في 16110االستداللي كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة احصائيان عىد هستكل الداللة )
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تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث هتكسط في هادة العمكـ لبلختبار التحصيمي بيف الهجكعة 
كها كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ، التجريبية كالهجهكعة الضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية

( في هقياس هٍارات التفكير االستداللي في هادة 16110دالة احصائيان عىد هستكل الداللة )
 العمـك بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية.

 م(2014، دراسة )وشاح -1
حث العمكـ في ضكء بعد تعهيؽ ٌدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر تطكير كحدة اإلىساف بهب

كقد ، " في التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزةMarzanoالهعرفة ؿ"
استخدهت الباحثة الهىٍج شبً التجريبي كالهىٍج الكصفي التحميمي هف خبلؿ تحميؿ كحدة جسـ 

ا ( طالبة هف طالبات 32كتككىت عيىة الدراسة هف هجهكعة كاحدة هف )، االىساف الهراد تطكيٌر
، كقاهت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي لهٍارات التفكير االستداللي، الصؼ الرابع األساسي

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات الطالبات القبمية 
 البعدم. كالبعدية  في اختبار التفكير االستداللي كلقد كاىت الفركؽ لصالح التطبيؽ

 م(2014، دراسة )الزىراني -4

ٌدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ بهساعدة الحاسكب هتعدد 
كاالتجاي ىحك الرياضيات عف طريؽ ، كالتفكير االستداللي، الكسائط في تىهية التحصيؿ الدراسي

دالؿ الهكاىي هف هقرر الرياضيات كفٍـ االست، صياغة كحدثي تحديد االشكاؿ الٍىدسية ككصفٍا
كتككىت عيىة ، كاستخدهت الباحثة الهىٍج شبً التجريبي، الهطكر لمصؼ الرابع االبتدائي

كقد تـ اختيار الغيىة بالطريقة ، ( طالبة هف طالبات الصؼ الرابع باالبتدائية68الدراسة هف)
كهقياس ، لمتفكير االستداللي كقاهت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي كاختبار هقياس، العشكائية

كقد تكصمت الدراسة إلى عدة ىتائج أٌهٍا: أف الستخداـ الحاسكب في تدريس الرياضيات ، اتجاي
ككذلؾ االتجاي ىحك ، كهٍهة تربكية في تىهية التحصيؿ كالتفكير االستداللي، فاعمية كبيرة

حيث كاىت الفركؽ دالة ، الهكرهةالرياضيات لدل طالبات الصؼ الرابع االبتدائي بهىطقة هكة 
 إحصائيان بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم.

 م(2014، )عواض دراسة -5

ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية ىهكذج بايبي في تعديؿ التصكرات البديمة عف بعض هفاٌيـ 
 الثقافة اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ الثاىي الثاىكم كتىهية هٍارات التفكير االستداللي ببعديً

كاختار ، كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي كالهىٍج الشبً تجريبي، االستقرائي كاالستىباطي
( طالبان هف طبلب الصؼ 49الباحث العيىة بطريقة عشكائية هف هجتهع الدراسة كتككف هف)
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( طالبان 26الثاىي الثاىكم بهحافظة )رجاؿ ألهع( كتـ تقسيهٍـ إلى هجهكعة تجريبية كتككىت هف)
( طالبان درسكا 26كهجهكعة ضابطة تككىت هف)، درسكا باستخداـ ىهكذج )بايبي( البىائي

بالطريقة االعتيادية. كقاـ الباحث بإعداد اختبار لتشخيص التصكرات البديمة كهقياس لمتفكير 
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد هف التصكرات البديمة عف بعض الهفاٌيـ الثقافة ، االستداللي
الهتضهىة بهقرر الثقافة اإلسبلهية بيف طبلب هجهكعتي الدراسة الضابطة كالتجريبية  اإلسبلهية

كها أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات ، كبىسب هتفاكتة
طبلب الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ الختبار التصكرات البديمة لهفاٌيـ هقرر 

كها تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة ، بلهية لصالح طبلب الهجهكعة التجريبيةالثقافة اإلس
إحصائية بيف هتكسطي درجات طبلب الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم 

االستقرائي ك االستىباطي كالكمي( لصالح طبلب الهجهكعة )لهقياس التفكير االستداللي بأبعادي
اعمية ىهكذج )بايبي( في تعديؿ التصكرات البديمة لهفاٌيـ الثقافة هها يثبت ف، التجريبية
كهساعدة الطبلب عمى اكتساب هٍارات التفكير االستداللي بشقيً االستقرائي ، اإلسبلهية

 كاالستىباطي.
  م(2014، السميحات)دراسة  -1

لتحصيؿ ٌدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر ىهكذج )كيتمي( كالخرائط الهفاٌيهية في تحسيف ا
الدراسي كهٍارات التفكير االستداللي لدل طبلب الهرحمة األساسية في هبحث التربية اإلسبلهية 

( طالبان هف 94كتككىت العيىة هف)، كقد استخدـ الباحث الهىٍج شبً التجريبي، في األردف
كتـ ، طبلب الصؼ التاسع األساسي بهدرسة البيادر األساسية بهحافظة عهاف لكاء كادم السير

تقسيـ العيىة إلى ثبلثة هجهكعات اثىتيف تجريبيتيف ككاحدة ضابطة حيث درست الهجهكعة 
كدرست الهجهكعة التجريبية الثاىية كحدة ، التجريبية األكلى كحدة الفقً باستخداـ ىهكذج كيتمي

 كقاـ الباحث، كدرست الهجهكعة الضابطة بالطريقة التقميدية، الفقً باستخداـ خرائط الهفاٌيـ
كاختبار لقياس  (التذكر كالفٍـ كالتطبيؽ كالتحميؿ)بإعداد اختبار تحصيمي شهؿ اربع هستكيات 

كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذات داللة ، هٍارات التفكير االستداللي قبمي كبعدم
إحصائية بيف هتكسطات إجابات الطبلب عمى االختبار التحصيمي ك اختبار التفكير االستداللي 

لصالح الهجهكعة التجريبية التي درست بىهكذج )كيتمي( البىائي بالهقارىة بالطريقة  البعدم
كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات إجابات الطبلب عمى االختبار ، التقميدية

التحصيمي ك اختبار التفكير االستداللي البعدم لصالح الهجهكعة التجريبية التي درست 
 لهقارىة بالطريقة التقميدية.بالخرائط الهفاٌيهية با
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 م(2013، أبو شمالة)دراسة  -7

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برىاهج قائـ عمى الذكاء االصطىاعي لتىهية التفكير 
االستداللي كالتحصيؿ الدراسي في تكىمكجيا الهعمكهات لدل طالبات الحادم عشر بغزة. 

( طالبة هف طالبات هدرسة 59العيىة هف)كتككىت ، كاستخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي
شفاعهرك الثاىكية في هديىة رفح تـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف األكلى تجريبية كدرست باستخداـ 

كالثاىية ضابطة كدرست بالطريقة التقميدية ، ( طالبة27البرىاهج الذكي ككاف عددٌا)
داللي كاختبار التحصيؿ كقاهت الباحثة بإعداد اختبار التفكير االست، ( طالبة32كعددٌا)
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات ، الدراسي

الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
ت كها تكصمت  إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجا، التفكير االستداللي

كها ، طالبات الهجهكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التفكير االستداللي
أظٍرت الدراسة إلى كجكد فاعمية لمتدريس باستخداـ برىاهج قائـ عمي الذكاء االصطىاعي في 
، تىهية التفكير االستداللي في هبحث تكىمكجيا الهعمكهات لدل طالبات الهجهكعة التجريبية

ظٍرت أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية كأ
كبٌيىت ، كهتكسط درجات الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الدراسي

أيضان كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات طالبات الهجهكعة التجريبية 
 كالبعدم الختبار التحصيؿ الدراسي.  كالتطبيقيف القبمي 

 م(2013، )حسن دراسة -8
جاىييً لتدريس الهفاٌيـ عمى التحصيؿ  جٌدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر تكظيؼ ىهكذ

العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع بغزة.  كتـ استخداـ  فيكتىهية هٍارات التفكير االستداللي 
الهىٍج الشبة التجريبي القائـ عمي تصهيـ الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة هع قياس قبمي بعدم 

( طالبة هف طالبات الصؼ السابع بهدرسة حسف سبلهة 80كتككىت  عيىة الدراسة  هف )
ـ هكزعيف  عمي  2012/2013لمعاـ الدراسي األساسية )أ( لمبىات التابعة لهديرية غرب غزة 

( 40( كهجهكعة تجريبية  هتككىة هف )40هجهكعتيف دراسيتيف هجهكعة ضابطة  هتككىً هف )
طالبان كتـ  إعداد اختبار تحصيمي في الهفاٌيـ العمهية كاختبار هٍارات التفكير االستداللي كقد 

هتكسطي دراجات الطالبات  تكصمت الدراسة إلي كجكد فركؽ ذات دالة احصائيان بيف
بالهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الهعرفي لصالح 

بيف هتكسطات الهجهكعة التجريبية  إحصائيةكتكجد فركؽ ذات داللة ‘ الهجهكعة التجريبية 
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جهكعة كالهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير االستداللي لصالح اله
 التجريبية.

 م(2013، دراسة )أبو مرق -9

في تىهية التفكير  ((Vٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمي أثر استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ كالشكؿ 
( طالبات 108كتككىت العيىة هف )، الجغرافيا لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة فياالستداللي 

كاتبعت الباحثة الهىٍج شبً ، لمبىات هف الصؼ التاسع بهدرسة فٍهي الجرجاكم األساسية أ
التجريبي كاستخدهت الباحثة ثبلثة هجهكعات أحداٌها ضابطة كاألخيرتيف تجريبيتيف تدرسا 

تحميؿ الهحتكم كاختبار لقياس  أداةكاستخدهت الباحثة ، ((Vباستراتيجيات خرائط الهفاٌيـ كشكؿ
فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسط  كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد، هٍارات التفكير االستداللي

 فيالهجهكعة الضابطة  فيدرجات طالبات الهجهكعة التجريبية األكلي خرائط الهفاٌيـ كأقراىٍف 
كها ، درست بخرائط الهفاٌيـ التياختبار هٍارات التفكير لصالح طالبات الهجهكعة التجريبية 

 التيالهجهكعة التجريبية  كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان بيف هتكسطي
، الهجهكعة الضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية فيكأقراىٍـ  V))الشكؿ ةدرست باستراتيجي

، ((Vالشكؿ ، خرائط الهفاٌيـ)ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسطات الهجهكعات الثبلثة 
 لصالح خرائط الهفاٌيـ . (التقميدية

 م(2012، دراسة )سميمان -01
الدراسة إلى التعرؼ عمى قدرة طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم عمى التفكير االستداللي ٌدفت 

. كاستخدهت الباحثة الهىٍج الكصفي التحميمي ، كعبلقتً بتحصيمٍف الدراسي في هادة العمـك
كقد تـ اختيار ، ( طالبة هف طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم68كتككىت عيىة الدراسة هف )

كتكصمت الدراسة إلى ، كقاهت الباحثة بإعداد اختبار التفكير االستداللي، ائيةالعيىة بطريقة عشك 
كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف درجات قدرات طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم عمى 

كأيضا تزيد القدرة العاهة في ، التفكير االستداللي في العمكـ كدرجات تحصيمٍف في هقرر العمكـ
الت التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم عف الحد كؿ هجاؿ هف هجا

ك) %( هف درجة كؿ هجاؿ فرعي هقياس التفكير االستداللي في 75األدىى لؤلداء الهقبكؿ ٌك
كها تزيد القدرة العاهة لمتفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الهتكسط الحد ، العمكـ

ك)  ( هف الدرجة الكمية لهقياس التفكير االستداللي في العمكـ.%75األدىى لؤلداء الهقبكؿ ٌك
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 م(2012، دراسة )سممان -33

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ ىهكذج التعمـ التكليدم في تىهية التفكير 
 االستىتاج( كالتحصيؿ الدراسي في هادة الكهياء-االستىباط-االستداللي عىد الهٍارات )االستقراء
التحميؿ( لدل طالبات الصؼ األكؿ ثاىكم -التطبيؽ-الفٍـ-عىد الهستكيات الهعرفية )التذكر

( طالبة هف 58كتككىت عيىة الدراسة هف)، كتـ استخداـ الهىٍج الشبً تجريبي، بهكة الهكرهة
( 27( طالبة لمهجهكعة التجريبية ك)31طالبات الصؼ األكؿ الثاىكم بهكة الهكرهة ههثمة في)

كقاهت الباحثة بإعداد هقياس لمتفكير االستداللي كاختبار التحصيؿ ، مهجهكعة الضابطةطالبة ل
الهعرفي كقد تكصمت الدراسة إلى تفكؽ الهجهكعة التجريبية عمى الهجهكعة الضابطة في 

كها تكصمت إلى كجكد عبلقة ارتباطية ، هقياس التفكير االستداللي كاختبار التحصيؿ الهعرفي
ية بيف هتكسطات درجات الهجهكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ذات داللة إحصائ

 لهقياس هٍارات التفكير االستداللي كاختبار التحصيؿ الدراسي.
 م(2011، )يونس دراسة -02

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ هدخمي البيئي كالجهالي في تطكير الهفاٌيـ 
كقد استخدهت الباحثة ، العمهي كتىهية التفكير االستداللي لديٍفاإلحيائية لطالبات الصؼ الرابع 

( طالبة هف طالبات الصؼ الرابع عمهي هف 119كتككىت عيىة الدراسة هف )، الهىٍج التجريبي
( كاستخدهت الباحثة ثبلث هجهكعات 2011-2010إعدادية االىدلس لمبىات لمعاـ الدراسي)

( 40فكاىت الهجهكعة التجريبية األكلي هف )، قة عشكائيةكاختارت الباحثة العيىة بطري، لمدراسة
( 39كالهجهكعة األخيرة الضابطة هف)، ( طالبة40كالهجهكعة التجريبية الثاىية: هف)، طالبة

ى اختبار تطكير الهفاٌيـ اإلحيائية كاألداة الثاىية ، طالبة كقاهت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة ٌك
كقد تكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ الهدخؿ البيئي في تطكير اختبار التفكير االستداللي 

كها ، الهفاٌيـ اإلحيائية كتىهية هٍارات التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الرابع عمهي
تفكقت الهجهكعة التجريبية األكلي عمى الهجهكعة التجريبية الثاىية في تىهية هٍارات التفكير 

 االستداللي. 
 م( 2011، دراسة )أحمد -31

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجيات تدريس قائهة عمى الذكاءات الهتعددة 
لتىهية التحصيؿ الهعرفي كهٍارات التفكير االستداللي لدل تمهيذات الهرحمة اإلعدادية في هادة 

شبً التجريبي كقد التربية األسرية في الههمكة العربية السعكدية. كقد استخدهت الباحثة الهىٍج 
اختارت الباحثة العيىة بطريقة عشكائية هف تمهيذات الصؼ األكؿ اإلعدادم بالهدارس التابعة 
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حيث اختارت الباحثة صؼ ، لكزارة التربية كالتعميـ بهحافظة االفبلج بالههمكة العربية السعكدية
هع تحفيظ القرآف هف هدرسة )هجهع ليمي( لتهثؿ الهجهكعة التجريبية كصؼ آخر هف هدرسة هج

، كقاهت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي كاختبار لمتفكير االستداللي، لتهثؿ الهجهكعة الضابطة
كقد تكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ استراتيجية الذكاءات الهتعددة في تىهية كؿ هف 

 التحصيؿ الهعرفي كالتفكير االستداللي لدل طالبات الهجهكعة التجريبية. 
 م(2010، ة )حمسدراس -34

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أثراء هىٍج الرياضيات في تىهية هٍارات التفكير االستداللي 
لدم طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة. كاستخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي حيث تـ اختيار 
ى عيىة الدراسة هف هدرسة دالؿ الهغربي الثاىكية )أ( بهدرية شرؽ غزة كتـ تقسيـ عيىة الدراسة إل

(  طالبة كالفصؿ الثاىي 30كعددي ) األكؿفصميف احداٌها يهثؿ الهجهكعة التجريبية الفصؿ 
 2009/2010( طالبة كتـ تىفيذ الدراسة في الفصؿ األكؿ لعاـ 29)ـالهجهكعة الضابطة كعددٌ

تحميؿ الهحتكم كاختبار تحصيمي لقياس هٍارات التفكير  أداةـ كقد استخدهت الدراسة 
بيف  هتكسط درجات  إحصائيةد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة االستداللي كق

اختبار  فيالهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات  الطالبات في الهجهكعة الضابطة  فيلطالبات 
كتكجد فركؽ ذات داللة ، هٍارات التفكير االستداللي البعدم لصالح الهجهكعة التجريبية

بيف هتكسط درجات الطالبات هرتفعات التحصيؿ في  الهجهكعة التجريبية كالطالبات  إحصائية
اختبار هٍارات التفكير االستداللي لصالح  طالبات الهجهكعة  فيفي الهجهكعة الضابطة  

 فيبيف هتكسط الطالبات هىخفضات  التحصيؿ  إحصائيةكتكجد فركؽ ذات داللة ‘ التجريبية 
اختبار  فيلطالبات هىخفضات التحصيؿ في الهجهكعة الضابطة  الهجهكعة التجريبية كا

 هٍارات التفكير االستداللي لصالح الطالبات في الهجهكعة التجريبية .
 م(2010، دراسة )إسماعيل -35

ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف التفكير الهىطقي كالتفكير االستداللي لدل 
دائية أثىاء أدائٍـ التدريسي كهستكل الخياؿ العمهي لدل التبلهيذ. هعمهي العمكـ بالهرحمة االبت

( تمهيذان كتمهيذة 160كتككىت عيىة الدراسة هف)، كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي
دارة الكايمي التعمهية بالقاٌرة  هف تبلهيذ الصؼ السادس االبتدائي بإدارة الٍـر التعميهية بالجيزة كا 

كتككىت العيىة هف هجهكعة هف هعمهي العمكـ بالتعميـ ، العيىة بطريقة عشكائيةكتـ اختيار 
ـ بطريقة عشكائية20األساسي كقد بمغ عددٌـ) كقد استخدـ الباحث ، ( هعمـ كهعمهة كتـ اختياٌر

هقياس التفكير ، كاختبار الخياؿ العمهي، أدكات لدراستً تهثمف باستهارة تقكيـ لهىٍج العمكـ
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كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد ارتباط هكجب ، بطاقة هبلحظة أداء الهعمـ، الهىطقياالستداللي 
بيف القدرة العاهة عمى التفكير الهىطقي لدل هعمهي العمكـ كهستكل األداء التدريسي كلكىً 

ا هف األٌداؼ ذات الصمة بتىهية الخياؿ العمهي كها ، ارتباط ضعيؼ كتكصمت أيضا إلى خمٌك
 ي تىاكلً كتضهيىاتً عف تىهيً الخياؿ العمهي.أف الهحتكل بعيد ف

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  1.1.3
 هف خبلؿ عرض الدراسات السابقة التي تىاكلت التفكير االستداللي تبيف أف: 

 اليدف العام: -3
السابقة التي تىاكلت التفكير االستداللي حيث أف دراسة  لقد تىكعت أٌداؼ الدراسات 

تىهية التفكير االستداللي  فيـ( ٌدفت لمتعرؼ عمى فاعمية التعميـ الهدهج 2014، )هطير
 ـ(2014، الشهراىيكدراسة ، لدم طمبة الصؼ الحادم عشر اإلسبلهيةبهادة التربية 

ٌدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الخرائط الذٌىية اإللكتركىية عمى التحصيؿ كتىهية 
طالبات الصؼ الثالث هتكسط في هقرر العمكـ بهديىة هٍارات التفكير االستداللي لدل 

ـ( ٌدفت لمتعرؼ عمى أثر تطكير كحدة اإلىساف بهبحث 2014، كدراسة )كشاح، الرياض
" في التفكير االستداللي لدل طالبات Marzanoالعمكـ في ضكء بعد تعهيؽ الهعرفة ؿ"

راىي، الصؼ الرابع األساسي بغزة رؼ عمى فاعمية ـ( ٌدفت لمتع2014، دراسة )الٌز
 استخداـ استراتيجية التعميـ 

، بهساعدة الحاسكب هتعدد الكسائط في تىهية التحصيؿ الدراسي كالتفكير االستداللي
ـ( ٌدفت لمتعرؼ عمى فاعمية ىهكذج 2014، )عكاض كاالتجاي ىحك الرياضيات. كدراسة

لدل طبلب الصؼ بايبي في تعديؿ التصكرات البديمة عف بعض هفاٌيـ الثقافة اإلسبلهية 
الثاىي الثاىكم كتىهية هٍارات التفكير االستداللي ببعديً االستقرائي كاالستىباطي.  دراسة 

ـ( ٌدفت لمتعرؼ عمى أثر ىهكذج كيتمى كالخرائط الهفاٌيهية في تحسيف 2014، السميحات)
التحصيؿ الدراسي كهٍارات التفكير االستداللي لدل طبلب الهرحمة األساسية في هبحث 

ٌدفت لمتعرؼ عمى فاعمية  ـ(2013، أبك شهالة)التربية اإلسبلهية في األردف. دراسة 
برىاهج قائـ عمى الذكاء االصطىاعي لتىهية التفكير االستداللي كالتحصيؿ الدراسي في 

ٌدفت  ـ(2013، تكىمكجيا الهعمكهات لدل طالبات الحادم عشر بغزة. كدراسة)حسف
جاىييً لتدريس الهفاٌيـ عمى التحصيؿ كتىهية هٍارات  جلمتعرؼ إلى أثر تكظيؼ ىهكذ

ـ( 2013، العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع بغزة. كدراسة )أبك هرؽ فيالتفكير االستداللي 
( في تىهية التفكير (Vٌدفت لمتعرؼ عمي أثر استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ كالشكؿ 
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ـ( 2012، زة. كدراسة )سميهافالجغرافيا لدل طالبات الصؼ التاسع بغ فياالستداللي 
ٌدفت لمتعرؼ عمى قدرة طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم عمى التفكير االستداللي كعبلقتً 

ـ( ٌدفت لمتعرؼ عمى أثر 2012، كدراسة )سمهاف، بتحصيمٍف الدراسي في هادة العمكـ
ـ( ٌدفت 2011، استخداـ ىهكذج التعمـ التكليدم في تىهية التفكير االستداللي كدراسة)يكىس

لمتعرؼ عمى أثر استخداـ هدخمي البيئي كالجهالي في تطكير الهفاٌيـ اإلحيائية لطالبات 
ٌدفت   ـ(2011، الصؼ الرابع العمهي كتىهية التفكير االستداللي لديٍف كدراسة )أحهد

لمتعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجيات تدريس قائهة عمى الذكاءات الهتعددة لتىهية 
في كهٍارات التفكير االستداللي لدل تمهيذات الهرحمة اإلعدادية في هادة التحصيؿ الهعر 

ـ( ٌدفت لمتعرؼ 2010، دراسة )إسهاعيؿو، التربية األسرية في الههمكة العربية السعكدية
إلى طبيعة العبلقة بيف التفكير الهىطقي كالتفكير االستداللي لدل هعمهي العمكـ بالهرحمة 

، دراسة )حمسو، التدريسي كهستكل الخياؿ العمهي لدل التبلهيذ االبتدائية أثىاء أدائٍـ
ـ( ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر أثراء هىٍج الرياضيات في تىهية  هٍارات التفكير 2010

  االستداللي لدم طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة.

 منيجية الدراسة: -2

هتبايىة لتحقيؽ الدراسة هىٍا لقد استخدهت الدراسات السابقة الخاصة بٍذا الهحكر أساليب  
ها اختمؼ هع الدراسة الحالية هستخدهان الهىٍج الكصفي التحميمي كالهىٍج شبً التجريبي 

كاستخدهت بعض الدراسات السابقة الهىٍج التجريبي القائـ ، (2014كعكاض)، كدراسة كشاح
 ـ(. بيىها2010ـ( كحمس)2013ـ( كأبك شهالة)2015عمى هجهكعتيف كدراسة هطير)

كاستخدهت بعض ، ـ( التصهيـ القائـ عمى ثبلث هجهكعات2011استخدهت دراسة يكىس)
كدراسة ، ـ(2014كالسميحات )، ككشاح، الدراسات الهىٍج الشبً التجريبي كدراسة الشهراىي

ـ(. بيىها استخدهت بعض 2011)كأحهد ، ـ(2012كسمهاف)، ـ(2013كأبك هرؽ)، حسف
سهاعيؿ)2012كدراسة سميهاف)الدراسات الهىٍج الكصفي فقط   ـ(.2010ـ( كا 

بينما استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي القائم عمى التصميم قبمي بعدى لثالث 
 مجموعات

 أدوات الدراسة: -1

اختمفت أدكات الدراسة التي تـ استخداهٍا في ٌذي الدراسات ها يف اختبار لقياس هٍارات 
التفكير االستداللي كاختبار تحصيمي كبطاقة هبلحظة كأداة تحميؿ فىجد أف أغمب الدراسات 
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كاختبار لقياس هٍارات التفكير االستداللي كدراسة ، قد استخدهت اختباريف: اختبار تحصيمي
، ـ((2013كأبك شهالة ك حسف ، ـ(2100كالسميحات)، كعكاض، ككشاح، الشهراىي
ـ( كقد استخدهت بعض الدراسات أداة الختبار هٍارات 2011كأحهد)، ـ(2012كسمهاف)

ـ( كىجد أف بعض الدراسات 2012ـ( كسميهاف)2015التفكير االستداللي كدراسة هطير)
تفكير االستداللي كدراسة أبك استخدهت أداة لتحميؿ الهحتكل كاختبار لقياس هٍارات ال

ـ( كىجد أف بعض الدراسات استخدهت أداة لتحميؿ الهحتكل كاختبار لقياس 2013هرؽ)
ـ( كىجد أف دراسة 2010هٍارات التفكير االستداللي كاختبار تحصيمي كدراسة حمس)

ـ( استخدهت استهارة تقكيـ لهىٍج العمكـ كاختبار الخياؿ العمهي كاختبار (2010إسهاعيؿ 
والدراسة الحالية استخدمت أداة لقياس هٍارات التفكير االستداللي كبطاقة هبلحظة لمهعمـ. 

 لتحميل المحتوى واختبار لقياس ميارات التفكير االستداللي من إعداد الباحث.
 

 عينة الدراسة:  -4

 الهرحمة التعميهية:  (0

هرحمة أساسية كهرحمة لقد اختمفت الدراسات السابقة هف حيث الهراحؿ التعميهية ها بيف 
كهف الدراسات التي اٌتهت بالهرحمة الثاىكية دراسة ، أساسية عميا كهرحمة ثاىكية

 ـ( كدراسة (2012، ـ( ك سمهاف2013كأبك شهالة )، ـ((2013كالشهراىي ، ـ(2102هطير)
ـ( كىجد أف بعض الدراسات اٌتهت بالهرحمة األساسية العميا كدراسة (2010حمس 

، ـ(2011ـ( ك أحهد)(2012كسمهاف ، ـ(2013كحسف)، كأبك هرؽ، ـ(2014، )السميحات
سهاعيؿ ) ـ( كىجد أف بعض الدراسات اٌتهت بالهراحؿ األساسية الدىيا كدراسة 2010كا 

راىي)، كشاح  ـ( كالدراسة الحالية اٌتهت بالهرحمة األساسية العميا2014كالٌز
 ىكعية الدراسة:  (2

ا لعيىة الدراسة هف حيث ككىٍا طبلب فقط لقد اختمفت الدراسات السابقة هف حيث  اختياٌر
فهف الدراسات التي كاىت عيىتٍا هف الطبلب دراسة ، أك طالبات فقط أك طبلب كطالبات

ـ( كىجد أف ٌىاؾ دراسات كاىت عيىتٍا هف 2014كعكاض كالسميحات)، ـ(2015هطير)
راىي ، ككشاح، الطالبات فقط كدراسة الشهراىي كأبك ، كحسف، شهالةكأبك ، ـ( (2014كالٌز

ـ( كىجد أف 2010كحمس)، ـ(2011ـ( كيكىس)2012كسميهاف كسمهاف)، ـ(2013هرؽ)
كالدراسة الحالية اٌتهت بالطبلب ، ـ( اٌتهت بالطبلب كالطالبات2010دراسة إسهاعيؿ)

 فقط.
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 تعقيب عمى دراسات المحور الثالث:  1.1.6
 استخدهت أغمب الدراسات السابقة الهىٍج التجريبي -0

ك التفكير االستداللياتفقت  -2  الدراسات السابقة هع الدراسة الحالية في الهتغير التابع ٌك

 استخدهت الدراسات السابقة اختبار لهٍارات التفكير االستداللي. -8

 .جهيع الدراسات السابقة حديثة إال ها قد ىدر -0

 ماذا أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 لدراسات السابقة ها يمي:استفادة الدراسة الحالية هف ا
 إعداد اإلطار الىظرم -0

 إعداد اختبار لقياس هٍارات التفكير االستداللي -2

 التعرؼ عمى الهراجع -8

 اختيار الهىٍج الخاص بالدراسة -0

 التعرؼ عمى األساليب اإلحصائية -2

 تعقيب عام لمدراسات السابقة بشكل عام: 1.4
  هختمؼ الهكاد الدراسية. عمى الباحثيف اٌتهاـ عمى االستداللي التفكير حاز -0

 غالبية الدراسات اتبعت الهىٍج التجريبي. -2

يتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ عمى اٌتهاـ الباحثيف كذلؾ استراتيجكذلؾ األهر حازت  -8
 ىظران ألىٍا تىهي لدل الطبلب هٍارات التفكير االستداللي.

 ما تميزت بو الدراسة الحالية:
لصؼ ا لدركس التربية اإلسبلهية كحدة "السيرة كالتراجـ"إعداد دليؿ لمهعمـ شاهبلن  -0

 دكرت اتعمـ كخرائط الهفاٌيـ يبىاء عمى استراتيجيت العاشر األساسي

 في اإلسبلهية التربية في التعمـ كدكرة الهفاٌيـ بخرائط الخاصة السابقة الدراسات ىدرت  -2
 خرائط أثر دراسة إلى الحالية الدراسة سعت لذلؾ االستداللي التفكير هٍارات تىهية

ذا االستداللي التفكير هٍارات تىهية في التعمـ كدكرة الهفاٌيـ  ٌذي بً تهيزت ها ٌك
 .الرسالة

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصـُل الـرابــعُ  4
 الطـــريقـــُة واإلجــــراءات
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 الفصل الرابع
 الطريقة واالجراءات

 

 هىٍج الدراسة كيشهؿ، دراستً الباحث في اتبعٍا التي كاإلجراءات الطريقة الفصؿ ٌذا يتىاكؿ

اختبار لتنمية ميارات " الدراسة ٌي عبارة عف   أداة كبىاء، كعيىتٍا الدراسة هجتهع ككصؼ
 التي كاإلجراءات، التفكير االستداللي في مادة التربية اإلسالمية لدى طالب الصف العاشر

جراءات، األداة ٌذي كثبات صدؽ هدل عف الكشؼ في الباحث اتبعٍا  .الدراسة كا 
 :الدراسة منيج 4.3
 هف العديد كهراجعة التربكم كاألدب السابقة الدراسات عمى كاالطبلع، الهشكمة تحديد بعد 

 الباحث يتبعً طريؽ ٌك الذم التجريبي الهىٍج الدراسة ٌذي في الباحث اتبع، البحثية الهىاٌج

 كيعتهد، فيٍا كالتحكـ عميٍا كالسيطرة ها ظاٌرة تخص التي كالهتغيرات الظركؼ هختمؼ لتحديد
 إلى التكصؿ بغرض البحث هحؿ بالظاٌرة الخاصة الهتغيرات دراسة عىد الهىٍج ٌذا عمى الباحث

 التجريبي الهىٍج كاستخداـ .التابعة كالهتغيرات الهستقمة الهتغيرات بيف تربط التي السببية العبلقات

 العمـك في أيضا كبير ىطاؽ عمى يستخدـ أصبح بؿ فقط الطبيعية العمـك عمى هقتصران  يعد لـ

 في الهؤثرة الهتغيرات في التحكـ فيً يتـ الذم الهىٍج بأىً التجريبي الهىٍج كيعرؼ. اإلىساىية
 عمى تأثيري كقياس تحديد بٍدؼ كتغيري بتطكيعً الباحث يقكـ كاحد هتغير باستثىاء ها ظاٌرة
 (164ص، ـ2004، زيتكف" )الدراسة هكضع الظاٌرة

ك الهستقؿ الهتغير الباحث أخضع حيث  الثاىي كالهستقؿ الهفاٌيـ خرائط يةاستراتيج ٌك
ك التابع الهتغير عمى التعمـ دكرة يةاستراتيج   االستداللي التفكير ٌك

 .لمدراسة هبلئهة األكثر ٌك التجريبي الهىٍج أف الباحث ىظر كجٍة كهف

 الدراسة: تصميم  4.6
ألف ذلؾ التصهيـ يتىاسب هع ، اتبع الباحث في دراستً تصهيـ قبمي / بعدم لثبلث هجهكعات

بشكؿ ، هجهكعتيف تجريبيتيف كهجهكعة ضابطة، ككىٍا ستطبؽ عمى ثبلث هجهكعات، الدراسة
 بعد تطبيؽ الهحتكل التعميهي.، كاختبار بعدم، اختبار قبمي
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  تصميم الدراسة  :(4 .3) شكل

 :عينة الدراسة 4.1
ا 120) تككىت عيىة الدراسة هف ( طالبان هف طبلب هدرسة جبؿ الهكبر الثاىكية لمبىيف تـ اختياٌر

كالستعداد إدارة ، كذلؾ ألف الباحث يعهؿ بٍا، هف هدارس هديرية شهاؿ غزة، بالطريقة القصدية
حيث يكجد بٍا أربعة شعب تـ اختيار ثبلث شعب ، التسٍيبلت البلزهة لمباحثالهدرسة تقديـ 

تـ تعييف هجهكعات الدراسة بالطريقة العشكائية لتككف ك ، هف الهدرسة بالطريقة العشكائية
، ( طالب40دكرة التعمـ كعدد طبلبٍا ) استراتيجيةب تدرسكالتي ، ىالهجهكعة التجريبية األكل

، ( طالب42خرائط الهفاٌيـ كعدد طبلبٍا )تدرس باستراتيجية كالتي ، الثاىيةكالهجهكعة التجريبية 
( طالب كبذلؾ تـ تحديد 38بالطريقة التقميدية كعدد طبلبٍا ) درسكالهجهكعة الضابطة كالتي ت

 هجهكعات الدراسة البلتي يهثبلف عيىة الدراسة.
 مجموعتين، ثالث مجموعات عمى الدراسة عينة توزيع يوضح(: 4 .1جدول )

 تجريبيتين ومجموعة ضابطة 

 

ية 
انو

 الث
كبر

الم
بل 

 ج
سة

مدر
نين

لمب
 

 طريقة التدريس النسبة المئوية العدد المجموعة الشعبة

 تقميدية %31.7 38 الضابطة (2عاشر)

 خرائط الهفاٌيـ %35 42 األكلىالتجريبية  (3عاشر )

 دكرة التعمـ %33.3 40 التجريبية األكلى (4)عاشر 

 %100 120 الهجهكع
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 متغيرات الدراسة: 4.4
كلكىً ، : كيعرؼ الهتغير الهستقؿ بأىً" هكقؼ تعميهي يتعرض لً أفراد العيىةالمتغير المستقل

، في ىفس الكقت هستقؿ عف سمكؾ أم سمكؾ ألم فرد هىٍا كلكىً تحت السيطرة الهباشرة )عبلـ
 (198ص، ـ2010

ك عبارة عف طريقة التدريس الهستخدهة في التجريب )خرائط  كيعبر عىً بالهتغير الهؤثر ٌك
 دكرة التعمـ(.، الهفاٌيـ

بأىً ذلؾ الهتغير الذم يسعي الباحث لمكشؼ عف تأثير الهتغير الهستقؿ فيً : المتغير التابع
كيسهى بهتغير األثر أك الىاتج كلكىً يبلحظ أك يقيس ها يهكف أف يترتب عمى األثر الذم يحدثً 

      (                                                               81ص، ـ2100، الخياط)الهتغير الهستقؿ. 

ك عبارة عف هٍارات التفكير االستداللي لدل طمبة الصؼ العاشر  كيعبر عىً بالهتغير الهتأثر ٌك
 األساسي.

 :يائأدوات الدراسة وبنا 4.5
يتي خرائط الهفاٌيـ استراتيجلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة: التي تهثمت في التعرؼ عمى أثر تكظيؼ 

 كدكرة التعمـ في تىهية هٍارات التفكير االستداللي لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي.  

 قاـ الباحث ببىاء أدكات الدراسة: 

 أداة تحميؿ الهحتكم -0
 .االستداللي التفكير هٍارات لقياس اختبار -2

 أداة تحميل المحتوى: أوالً 

 العاشر الصؼ طبلب لدل االستداللي التفكير تىهية: ٌك الدراسة هف األساسي الٍدؼ كاف لها
 الكحدة هحتكل بتحميؿ الباحث قاـ فقد، ـ2016-2015 الثاىي الدراسي الفصؿ خبلؿ األساسي
 التفكير هٍارات لتحديد كذلؾ، (كالتراجـ السيرة كحدة) الهقرر الكزارم الكتاب هف الرابعة

                  :التالي كفؽ بً الهتضهىة االستداللي

 إعداد قائمة الميارات المتضمنة في محتوى الوحدة المحددة: :3
 :تحميل المحتوى -

حيث قاـ الباحث بتحديد الكحدة الهراد تدريسٍا باستخداـ خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ هف الكتاب 
كقد اختار ، الكزارم الهقرر لهساؽ التربية اإلسبلهية عمى طبلب الصؼ العاشر األساسي
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كهف ثـ قاـ الباحث بتحميؿ ٌذي الكحدة كتحديد األٌداؼ التعميهية ، الباحث كحدة السيرة كالتراجـ
كدكرة ، تحديد األجزاء التي سكؼ تٌدرس بطريقة خرائط الهفاٌيـ تـك ، الهرتبطة بأدكات الدراسة

 كالطريقة التقميدية.، التعمـ

 :الصورة األولية لمقائمة -
 كالدراسات، التربكم األدب عمى االطبلع خبلؿ هف، الهٍارات لقائهة األكلية الصكرة إعداد تـ

 هف، الهحددة الكحدة بهكضكع الهرتبطة الهٍارات إلى كالتعرؼ، بالهكضكع الصمة ذات السابقة
، هٍارة( 46) عمى األكلية القائهة شهمت كقد، األساسي العاشر لمصؼ اإلسبلهية التربية كتاب
ى  (0) رقـ الهمحؽ في هكضحة ٌك

 :ضبط القائمة -
 الهحكهيف هف هجهكعة عمى األكلية صكرتٍا في الباحث قبؿ هف الهعدة القائهة عرض تـ

، كالتعميـ التربية كزارة لدل كهعمهيف، تربكييف كهشرفيف، التدريس كطرؽ الهىاٌج في، الهختصيف
، اإلضافة أك، الحذؼ إهكاىية كتحديد، اإلسبلهية التربية هبحث لهحتكل هبلءهتٍا هدل لهعرفة

، الهٍارات بعض بحذؼ التعديبلت بعض إجراء عف التحكيـ عهمية كأسفرت، التعديؿ أك
 .اآلخر بعضٍا في كالتعديؿ

 :الصورة النيائية لمقائمة -
 صكرتٍا في، القائهة إلى التكصؿ تـ، الهحكهيف السادة إليٍا أشار التي التعديبلت إجراء بعد

 ( 2) رقـ همحؽ، هٍارة( 38) هف الىٍائية

 ثانيًا: إجراءات التحميل: 

 :اآلتيتهت عهمية التحميؿ في ضكء هٍارات التفكير االستداللي عمى الىحك 

 تحديد اليدف من التحميل: -

في دركس الكحدة)الرابعة( ، تٍدؼ عهمية تحميؿ الهحتكل إلى تحديد هٍارات التفكير االستداللي
 الجزء الثاىي.، التربية اإلسبلهية لمصؼ العاشر األساسيكحدة السيرة كالتراجـ هف هبحث 

 :تحديد عينة التحميل -

)حجة  تيةاشتهمت عيىة التحميؿ الكحدة الرابعة )السيرة كالتراجـ( عمى هحتكل الهكضكعات اآل
هف  (((2عهر بف الخطاب ، ((1عهر بف الخطاب ، هرض الىبي صمي اهلل عميً كسمـ، الكداع

 ـ(.2016-2015لمصؼ العاشر األساسي الجزء الثاىي)، هبحث التربية اإلسبلهية
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 تحديد فئات التحميل:  -

كقد بمغ عدد الفقرات الهتضهىة في ، ككحدة أساسية لعهمية تحميؿ الهحتكل، تـ اعتهاد الفقرة
 ( 34هكضكعات الكحدة الرابعة )

 تحميل وحدة التحميل: -

كذلؾ بٍدؼ ، الهٍارة ككحدة لعهمية التحميؿ داخؿ كؿ فئة )فقرة(ألغراض الدراسة: تـ اعتهاد 
 حصر الهٍارات الهتضهىة في الهكضكعات.

 تحديد وحدة التسجيل: -

ك الهكضكع )الدرس( الذم يظٍر هف خبللً هٍارات التفكير االستداللي )االستقراء ، ٌك
 الهتضهىة في فئات التحميؿ.، كاالستىتاج(، كاالستىباط

 التحميل: ثالثًا: ضوابط

 يتـ التحميؿ في إطار هحتكم كتاب التربية اإلسبلهية. -

 اقتصر التحميؿ عمى الكحدة الرابعة هف كتاب التربية اإلسبلهية لمصؼ العاشر )الجزء الثاىي(  -

 .كرقهً اسـ الدرس -

 الهٍارات الخاصة بكؿ درس. -

 استخداـ استهارة لرصد الىتائج كتكرار كؿ كحدة تحميؿ )الهٍارات( -

 : خطوات التحميل:رابعاً 

كحدة ، لمصؼ العاشر األساسي، تحديد هكضكعات الدراسة هف هبحث التربية اإلسبلهية -
كتحديد هٍارات ، لككىٍا هكضكع عهمية التحميؿ، كقراءة هحتكاٌا جيدان ، السيرة كالتراجـ

 تـ البدء بعهمية التحميؿ.، التفكير االستداللي فيٍا

 في القائهة كتكرار كؿ فئة هف فئات التحميؿ.، حساب عدد اإلشارات إلى الهٍارات -

ا ، كتصىيفٍا عمى حسب هٍارتٍا، )تفريغ ىتائج التحميؿ كتحكيمٍا إلى ىسب هئكية يهكف تفسيٌر
 كالتعميؽ عميٍا(
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 خامسًا: صدق التحميل:

كهف خبلؿ عرضٍا عمى هجهكعة ، كهىاسبتٍا لمٍدؼ الذم أعدت هف أجمً، هبلئهة أداة التحميؿ
، تباعٍا هف قبؿ الباحثاكتـ الىقاش هع الهحكهيف حكؿ آلية التحميؿ التي تـ ، يفهف الهحكه

 كخطكاتً.، كفئاتً، هف حيث كحدة التحميؿ
 :سادسًا: ثبات التحميل

 كقد تـ التأكد هف ثبات التحميؿ بطريقتيف:
بتحميؿ ، : قاـ الباحث كهعمـ التربية اإلسبلهية )أ. رائد هطير(األفرادطريقة الثبات عبر  -0

 حيث، كقد تبيف أف قيهة هعاهؿ الثبات هرتفع كعالي، هكضكعات كحدة السيرة كالتراجـ األربعة
 تـ احتسابٍا كفقان لمقاىكف التالي:

 

 = الثبات هعاهؿ

 ىقاط االتفاؽ

 ىقاط االختبلؼ + ىقاط االتفاؽ         
 أ. رائد مطير(، نتيجة ثبات تحميل المحتوى عبر األشخاص )الباحث(: 4 .2جدول )

 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق تحميل المعمم تحميل الباحث
01 83 83 3 16321 

ذا يدؿ عمى أف أداة ، (16321كيتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهؿ الثبات يبمغ قيهتً) ٌك
 هها يجعؿ الباحث يطهئف إلى استخداـ أداة التحميؿ.، الثباتالتحميؿ تتهتع بقدرو هىاسب هف 

قاـ الباحث بإعادة تحميؿ الهكضكعات في الكحدة الهختارة  ث: حيطريقة الثبات عبر الزمن -2
هف خبلؿ ، كتـ حساب هعاهؿ الثبات بيف التحميميف، )السيرة كالتراجـ( بعد فترة ثبلث أسابيع
 ات هرتفع كعالي:الجدكؿ فقد تبيف أف قيهة هعاهؿ الثب

 :يكضح ىتيجة ثبات التحميؿ عبر الزهف الجدكؿ التالي

 (ؿ الهحتكل عبر الزهف )الباحثىتيجة ثبات تحمي(: 4 .3جدول )
 هعاهؿ الثبات ىقاط االختبلؼ ىقاط االتفاؽ الباحث الثاىيتحميؿ  األكؿ تحميؿ الباحث
01 01 01 1 16314 

كبذلؾ تـ اعتهاد ىتيجة ، بيف الطرفيف في حساب هعاهؿ الثبات ان كتشابٍ ان تبيف أف ٌىاؾ تكافق 
 التحميؿ.
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 ثانيًا: االختبار:
أك ها تـ تحقيقً هف األٌداؼ خبلؿ فترة ، لقياس ها تـ تعميهً، تٍدؼ االختبارات بصكرة عاهة

، س تىهية هٍارات التفكير االستدالليقيا، حيث أىً هف أٌداؼ البحث الحالي، زهىية هحددة
في هبحث التربية اإلسبلهية لذا كاف هف ، كاالستىتاج(، كاالستىباط، كالتي تتهثؿ في )االستقراء
  .ليستخدـ كأداة قياس لهٍارات التفكير االستداللي، الضركرم إعداد اختبار

 :خطوات بناء االختبار

 االستداللي كفقان لمخطكات اآلتية:قاـ الباحث ببىاء اختبار هٍارات التفكير 
 تحديد المادة الدراسية: (3

ي الكحدة الدراسية الرابعة  السيرة كالتراجـ( هف كتاب التربية اإلسبلهية لمصؼ العاشر )ٌك
 كها ٌك هكضح في الجدكؿ التالي:، األساسي الجزء الثاىي

  
 الدروس المتضمنة لموحدة(: 4 .4جدول )

 النسبة عدد الحصص اسم الدرس الدرس
 %22 2 حجة الكداع األول
 %22 2 هرض الىبي ككفاتً الثاني
 %22 2 (0عهر بف الخطاب ) الثالث
 %22 2 (2عهر بف الخطاب ) الرابع

 %311 8 المجموع
  

 :تحديد اليدف من االختبار (2

، الطبلب لهٍارات التفكير االستداللي )االستقراءٌدؼ االختبار لتقدير هستكم اهتبلؾ 
 لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي كحدة السيرة كالتراجـ.، االستىتاج(، االستىباط

 :تحديد ميارات االختبار (8

كالتي حصؿ عميٍا الباحث كفقان ، هٍارات التفكير االستداللي ثبلث هٍارات ت فقرات اختبارشهم
في صكرة األكلية كبعد حساب  حيث تـ إعداد جدكؿ الهكاصفات، ةلتحميؿ هحتكل الكحدة الدراسي

كالبالغ عددٌا ثهاف فقرات ليظٍر ، هعاهبلت االرتباط تـ حذؼ الفقرات الغير الدالة إحصائيان 
 الجدكؿ التالي:هكضح في جدكؿ الهكاصفات في صكرتً الىٍائية كها ٌك 
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 جدول مواصفات اختبار ميارات التفكير االستداللي(: 4 .5جدول )

 
 الموضوع

 المجموع االستنتاج االستنباط االستقراء
الثقل 
 النسبي

عدد 
 البنود

الثقل 
 النسبي

عدد 
 البنود

الثقل 
 النسبي

عدد 
 البنود

الثقل 
 النسبي

عدد 
 البنود

 %2862 4 %264 8 %261 0 %0860 2 حجة الوداع
 %2862 4 %264 8 %262 2 %0162 0 مرض النبي
عمر بن 

 %8061 02 %264 8 %0162 0 %0860 2 (3الخطاب)

عمر بن 
 %20 3 %261 0 %0162 0 %264 8 (6الخطاب)

 %011 83 2168 01 %24 00 %0062 02 المجموع

 البنود االختبارية:إعداد  (4

بقائهة هٍارات التفكير االستداللي قاـ الباحث بإعداد فقرات االختبار الهكضكعي هستعيىان 
 ةككذلؾ خبر ، ارات التفكير االستدالليٍكالتي حصؿ عميٍا الهعمـ هف تحميؿ الكحدة كفقان له

ككذلؾ استعاف الباحث بالهشرؼ التربكم كهعمهيف ، الباحث العمهية حيث يعهؿ هعمهان لمهادة
ع اختيار هف هتعدد لها ( سؤاالن هف ىك 83حيث أعد الباحث )، ذكم خبرة يدرسكف الهادة

 يتهتع بً ٌذا الىكع هف االختبارات هف هزايا كخصائص هىٍا:

 كأيضا السٍكلة كالسرعة في التصحيح.، الثبات، الصدؽ، الشهكلية، الهكضكعية

أكثر أىكاع األسئمة ، ( أف أسئمة االختيار هف هتعدد210 ص، ـ0442، حيث يرم )األغا
ألىٍا تستطيع قياس ، ة الهقىىة عمى الهستكل العاـاستخداهان في االختبارات الهكضكعي
أك ، كيتألؼ سؤاؿ االختيار هف هتعدد هف: سؤاؿ، هستكيات هختمفة هف أٌداؼ التفكير
 يختار الهفحكص إحداٌا.، جهمة ىاقصة لٍا أربع أك خهس إجابات

 وقد روعي عند صياغة البنود االختبارية ما يمي: -

 غكيان أف تككف سميهة عمهيان كلي  -0

 كضكح العبارات أك األسئمة الهراد اإلجابة عىٍا كتحديدٌا بدقة. -2

 .مغكية الضهىية في صياغة العبارات كاجاباتٍااالبتعاد عف التمهيحات الي  -1
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 .ترتيب اإلجابات ترتيبان عشكائيان   -4

 .ذلؾ لتقميؿ التخهيف، د(، ج، ب، عدد اإلجابات لكؿ عبارة أك سؤاؿ أربع بدائؿ )أ -5

 .ىفي في هقدهات العبارات الهراد اإلجابة عىٍاتجب استعهاؿ صيغ ال -6

، االستىباط، أف تكظؼ األسئمة الهٍارات الثبلث الهطمكب قياسٍا )االستقراء -2
 االستىتاج(

ا الباحث -3  أف تككف شاهمة لمكحدة الدراسية التي اختاٌر

 االختبارية عمى ميارات التفكير االستدالليتوزيع البنود (: 4 .6جدول )

 الوزن النسبي عدد األسئمة أرقام الفقرات الميارة

 %00628 02 02-0 استقراء

 %23642 00 23-03 استنباط

 %21682 01 83-24 استنتاج

 %011 83 الهجهكع

 
 تعميمات االختبار ونموذج ورقة اإلجابة: (5

 كتبيف التعميهات ها يأتي:، بداية كراسة االختبارتبت التعميهات عمى كرقة هىفصمة في كي 

 ىكع االختبار كتاريخً. -
 .الزهف الهحدد لئلجابة -

 تىبيً الطبلب إلى قراءة التعميهات قبؿ البدء باإلجابة. -

 عدد األسئمة الكمية لبلختبار. -

 تىبيً الطبلب أف لكؿ سؤاؿ إجابة كاحدة صحيحة فقط. -

 األسئمة.إعطاء هثاؿ لمطمبة لكيفية حؿ  -

 .تىبيً الطبلب إلى تدكيف اإلجابة في الهكاف الهخصص لذلؾ في هفتاح اإلجابة -
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 تقدير الدرجات وطريقة التصحيح:  (6

كيحصؿ عميٍا الطالب إذا أجاب إجابة صحيحة ، تـ كضع درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ هف األسئمة
كذلؾ لسٍكلة تصحيح كها تـ إعداد هفتاح تصحيح االختبار )هفتاح الشبابيؾ( ، عف السؤاؿ
 االختبار.

 :اختبار الميارات تجريب (7

 قكاهٍا استطبلعية عيىة عمى االختبار بتطبيؽ الباحث قاـ الىٍائية بصكرتً االختبار إعداد بعد
كقد ٌدفت العيىة ، الهدرسة ىفس هف األساسي العاشر الصؼ طبلب هف طالب( 36)

 االستطبلعية إلى:
 حساب زهف االختبار -

 االتساؽ الداخمي. حساب هعاهبلت -

 حساب هعاهبلت الصعكبة كالتهييز -

 حساب ثبات االختبار -

 : زمن االختبارتحديد   (8
 طمبة)2(ألكؿ الهستغرؽ لزهف الحسابي الهتكسط طريؽ عف االختبار زهف احتساب تـ
 فكاىت عددٌـ عمى هقسكهً الطمبة لدل االزهىة جهع تـ حيث، لبلهتحاف تقدهكا طمبة)2(خرآك 

 .  دقيقة( 48.0) يساكم البلـز الزهف

 
 

 =زهف االختبار

(81+82+02+08+02(+)28+28+22+22+24)     =0361  
 01 

 تصحيح االختبار:  (9
 كالقيهة الصحيحة لئلجابة( 0) القيهة بإعطاء الباحث قاـ كقد سؤاالن  83 هف االختبار يتككف

   .درجة( 38-1) بيف ها هحصكرة االختبار ىتيجة فإف كبذلؾ الخاطئة لئلجابة( 1)

 راالختبا صدق (31

 يعىي درجة فٍك( 220ص، ـ0442، فرج (لقياسً صهـ لها االختبار يقيس أف، بالصدؽ يقصد

 ذلؾ كمها كاف الصدؽ هؤشرات تعددت كمها كأىً، أجمٍا هف صهـ التي التربكية األٌداؼ تحقيؽ

 .األداة في الثقة زيادة عمى داالن 
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 :االختبار صدؽ لحساب الطرؽ هف عدد الباحث اتبع
 :المحكمين صدق -3

 كتاب الستئذاف بتكجيً الباحث قاـ، الهحكهيف صدؽ خبلؿ هف الدراسة أداة صدؽ هف لمتأكد
عمى  (8) همحؽ لبلختبار األكلية الصكرة عرض تـ ثـ كهف، االختبار بتحكيـ الهحكهيف
 هف تدريس كطرؽ الهىاٌج بقسهي التدريس ٌيئة هف الهتخصصيف األساتذة هف هجهكعة
، (3) كهعمهي كزارة التربية كالتعميـ همحؽ هشرفي هف عدد عمى عرضً تـ كها، غزة جاهعات
 :يمي هها التأكد بٍدؼ كذلؾ

 الدقة العمهية كالمغكية لبلختبار. 
  شهكؿ األسئمة لهحتكل الهادة. 

 هدل هىاسبة األسئمة لعيىة البحث. 

 هدل صبلحية االختبار لمتطبيؽ. 
 أجمً هف الهكضكعة لمٍدؼ فقرة كؿ تحقيؽ هدل.  
 االختبار لفقرات المغكية الصياغة صحة هدل.  
 الطمبة لهستكل الصياغة هبلئهة هدل. 

، كحذؼ بعضٍا الفقرات بعض بتعديؿ الباحث قاـ، الهحكهكف أبداٌا التي الهبلحظات ضكء كفي
 .أفضؿ بشكؿ األسئمة كتكزيع االختبار تشكيؿ بإعادة الباحث قاهت كها
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 :الداخمي االتساق صدق -6

 إليً في تىتهي الذم البعد كدرجة فقرة كؿ درجة بيف االرتباط هعاهبلت بحساب الباحث قاـ

 التالي:  الجدكؿ يبيف كها، االختبار
 ينتمي إليو.يوضح معامالت االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع درجة البعد الذي (: 4 .7جدول )

 

 الرقم الميارات
معامل 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 الرقم الميارات

معامل 
 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

راء
ستق

اال
 

06 16100 16111** 
باط

ستن
اال


216 16221 16111** 

26 16824 16128* 206 16180 16111** 

86 16242 16111** 226 16000 16102** 

06 16112 16111** 286 16240 16111** 

26 16183 16111** 206 16113 16111** 

16 16204 16111** 226 16311 16111** 

26 16144 16111** 216 16220 16111** 

36 16842 16103* 226 16214 16111** 

46 16041 16114** 236 16134 16111** 

016 16102 16111** 

تاج
ستن

اال


246 16200 16111** 

006 16880 16103* 816 16220 16118** 

026 16221 16111** 806 16011 16101** 

086 16221 16111** 826 16111 16111** 

006 16112 16111** 886 16101 16111** 

026 16222 16111** 806 16114 16111** 

016 16281 16111** 826 16113 16111** 

026 16181 16111** 816 16220 16111** 

186 16212 16111** 826 16100 16111** 

.19 16241 16111** 836 16100 16111** 

 1612هعاهؿ االرتباط داؿ إحصائيان عف هستكل داللة  *

 1610** هعاهؿ االرتباط داؿ إحصائيان عف هستكل داللة
* 

 لمبعد الدرجة الكمية هع دالة ارتباطات حققت االختبار فقراتبعض  أف السابؽ الجدكؿ هف يتضح

 .باالتساؽ الداخمي يتسـ االختبار أف عمى يدلؿ هها 0.05   و 1610هستكل عىد إليً تىتهي الذم
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 :اتساق البعد مع الدرجة الكمية -1

 :يمي كها لبلختبار الكمية الدرجة الهٍارات هع اختبار أبعاد ارتباطات بحساب الباحث قاـ كها
 لو الكمية الدرجة مع المفاىيم االختبار أبعاد ارتباطات يوضح(: 4 .8جدول )

 (sigالقيمة االحتمالية ) معامل االرتباط الميارات الرقم

 *16111 16314 االستقراء 06

 *16111 16130 االستنباط 26

 *16111 16100 االستنتاج 86

 الدرجة هع دالة حققت ارتباطات لبلختبار الهفاٌيـ الهككىة أبعاد أف السابؽ الجدكؿ هف يتبيف

 عىد إحصائينا دالة كجهيعٍا _0.809) 16100بيف ) االرتباطات تراكحت كقد، لبلختبار الكمية

 .0.01داللة  هستكل
 :االختبار فقرات تحميل (33

 :يمي كها اإلحصائية الخطكات هف بعدد الباحث قاـ االختبار فقرات لتحميؿ

 :الصعوبة معامل

 حاكلكا الذيف الطبلب عدد إلى طأخ إجابة أجابكا الذيف الطبلب عدد" الصعكبة بهعاهؿ يقصد
، هجهكعتيف إلى الطمبة درجات تقسيـ تـ فقد كلذلؾ (407ص، ـ2001، الٍادم عبد")اإلجابة
 إيجاد ثـ، صحيحة إجابة السؤاؿ عمى أجابكا كالذيف، طأخ إجابة السؤاؿ عمى أجابكا الذيف كفرز

 (1ص، ـ2014، عفاىة):التالية الهعادلة كفقا الصعكبة هعاهؿ

 

 = ص( )ـ الصعكبة هعاهؿ

 عدد االجابات الخطأ عف السؤاؿ

عدد االجابات الصحيحة عف السؤاؿ + عدد االجابات 
 الخطأ عف السؤاؿ

 (79ص، ـ1997، )الزكبعي كبكر
 

 بالفقرات تبدأ بحيث صعكبتٍا، في هتدرجة تككف أف يجب االختبار فقرات أف العمهاء كيرل
-21) أك( 01-41)% بيف صعكبتٍا قيهة تتراكح كبالتالي الصعبة، بالفقرات كتىتٍي السٍمة

 (.884ص ـ،0432لبدة، أبك)%21حدكد في ككؿ االختبار صعكبة هعاهؿ يككف بحيث%( 31
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 :التمييز معامل

الفرات ٌي قدرة الفقرة عمى التهيز بيف الطبلب الذيف يتهتعكف بقدر أكبر يقصد بهعاهؿ تهيز "
 (284ص، ـ2112، هف الهعارؼ كالطبلب األقؿ قدرة في هجاؿ هعيف هف الهعارؼ")همحـ

 :التالية الهعادلة كفؽ، االختبار فقرات هف فقرة لكؿ التهييز هعاهؿ حساب تـ

 

 =التهييز هعاهؿ
 عدد اإلجابات الصحيحة في الهجهكعة الدىيا-الهجهكعة العمياعدد اإلجابات الصحيحة في 

 الهجهكعتيف أحدمفراد أعدد 

 (156ص، ـ2004، الدرابيع كالصهادم(

 الطمبة إلى تقسيـ تـ، االختبار فقرات هف فقرة كؿ تهييز هعاهؿ عمى الباحث يحصؿ كلكي
حصمكا  الذيف هف الطمبة هجهكع هف (27%) كضهت) عميا (األكلى الهجهكعة، هجهكعتيف

الطمبة  هجهكع هف (27%) كضهت (دىيا (الثاىية كالهجهكعة، االختبار في الدرجات أعمى عمى
 أال يجب التهييز هعاهؿ أف العمهاء كيرل، االختبار عمى الدرجات أدىى عمى حصمكا الذيف هف
، كعمياف )الزيكدأفضؿ  كاىت كمها ذلؾ عف التهييز درجة ارتفعت كمها كأىً 25%عف يقؿ

 :االختبار فقرات هف فقرة لكؿ كالتهييز الصعكبة هعاهبلت يبيف التالي ـ( كالجدكؿ1998
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 يوضح معامالت الصعوبة والتمييز(: 4 .9جدول )

 التمييزمعامل  معامل الصعوبة الرقم معامل التمييز معامل الصعوبة الرقم

0.  0.44 0.56 216  0.42 0.50 

2.  0.53 0.70 206  0.63 0.56 

8.  0.58 0.46 226  0.5 0.38 

0.  0.5 0.63 286  0.56 0.58 

2.  0.64 0.50 206  0.47 0.32 

1.  0.47 0.42 226  0.28 0.63 

2.  0.78 0.33 216  0.72 0.38 

3.  0.61 0.50 226  0.64 0.63 

4.  0.56 0.63 236  0.36 0.38 

01.  0.47 0.38 246  0.31 0.63 

00.  0.58 0.72 816  0.50 0.38 

02.  0.61 0.63 806  0.50 0.58 

08.  0.36 0.70 826  0.36 0.67 

00.  0.31 0.56 886  0.58 0.52 

02.  0.5 0.38 806  0.62 0.49 

01.  0.33 0.48 826  0.48 0.63 

02.  0.61 0.62 816  0.5 0.29 

03.  0.48 0.47 826  0.65 0.59 

04.  0.56 0.55 836  0.53 0.42 

1.561معامل التمييز العام يساوي  1.531معامل الصعوبة العام يساوي 

بهتكسط  0.28- 0.78)بيف ) تراكحت االختبار فقرات صعكبة درجة أف السابؽ الجدكؿ هف يتضح
 قدري بهتكسط (0.29- 0.72) بيف تراكحت االختبار فقرات تهييز درجة كأف، %2068قدري 

 الصعكبة الهقبكؿ لهعاهبلت الهستكل ضهف تقع االختبار فقرات جهيع أف إلى يشير هها، 52.0%

  كالتهييز.
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 :االختبار ثبات (36

 األداة كفي ىفس باستخداـ القياس تكرار عىد الىتائج ىفس عمى الحصكؿ" االختبار بثبات قصديي 

االختبار  ثبات هعاهؿ بحساب الباحثة قاهت كقد (021ص، ـ0442 األغا (الظركؼ ىفس
 :التاليتيف بالطريقتيف الهستخدـ

 :النصفية التجزئة طريقة .6

، كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية(، )األسئمة ذات األرقاـ الفردية :تـ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف 
كبعد ذلؾ تػـ ، كدرجات األسئمة الزكجية، تـ حساب هعاهؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفرديةك 

= هعاهؿ االرتباط الهعدؿ كفقا  براكف(-ك)سيبرهاف، تي )جتهاف(بهعادلتصحيح هعاهؿ االرتباط 
 اآلتية:لمهعادلة 

R1

2R
=


R ، حيث R هعاهؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات

 الجدكؿ التالي:كتـ الحصكؿ عمى الىتائج الهكضحة في ، األسئمة الزكجية
 يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات لممقياس(: 4 .10جدول )

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط الميارات الرقم

 0.831 0.711 االستقراء 06

 0.821 0.697 االستنباط 26

 0.842 0.727 االستنتاج 86

 16332 16243 الدرجة الكمية لالختبار

 

يتبيف لىا أف قيهة هعاهؿ االرتباط الهعدؿ )جثهاف( هرتفع كداؿ السابؽ هف خبلؿ الجدكؿ 
، قابؿ لمتكزيع (2في صكرتً الىٍائية كها ٌي في الهمحؽ ) االختباربذلؾ يككف ، إحصائينا

هها يجعمً عمى ثقة تاهة بصحة األداة ، كيككف الباحث قد تأكد هف صدؽ كثبات االختبار
 .كاختبار فرضياتٍا، كاإلجابة عف أسئمة الدراسة، كصبلحيتٍا لتحميؿ الىتائج، الهستخدهة

  20  ريتشاردسون كودر معادلة -1

ا الباحث قاـ كفقاي لمقاىكف  (21ريتشاردسكف ككدر (هعادلة باستخداـ االختبار ثبات بحساب أيضن
 التالي: 
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n
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n 2، : عدد األسئمة في االختبار

TS  ،2:تبايف الكمي لبلختبار

sumS  هجهكع تبايىات أسئمة :
 االختبار.

كاىت الىتائج حسب الجدكؿ ف20 كودر ريتشاردسونكقد قاـ الباحث بحساب هككىات قاىكف 
 التالي:

 20 يوضح قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون(: 4 .11جدول )

 20 قيمة كودر ريتشاردسون مجموع تباينات أسئمة االختبار التباين الكمي لالختبار عدد األسئمة

8322631363216412

 

 عالية بدرجة هها يشير إلى أف االختبار يتهتع (0.902) تساكم الثبات أف قيهة سبؽ هها يتضح 

االختبار  صبلحية كتظٍر عميٍا الحصكؿ سيتـ التي البياىات لصحة الباحث تطهئف هف الثبات
 .لمدراسة الفعمية العيىة أفراد عمى لمتطبيؽ

  :التجريب بدء قبل المتغيرات ضبط (31

ا  الهتغيرات الدخيمة بعض عف تىجـ قد التي لآلثار كتجىبنا، الىتائج سبلهة عمى الباحث هف حرصن

  (ـ0443، عبلـ أبك (كالضابطة التجريبية الهجهكعتيف طريقة تبىى فقد، التجربة عمى

 :يمي كها الهتغيرات ضبط هف بالتحقؽ الباحث قاـ الهجهكعتيف ٌاتيف ضكء كفي
القبمي الختبار  التحصيل في والضابطة (خرائط المفاىيمالتجريبية األولى ) المجموعتين: تكافؤ

 .الميارات

لعيىتيف  tباستخداـ اختبار  الباحث قاـ القبمي التحصيؿ في الهجهكعتيف تكافؤ هف لمتحقؽ
هستقمتيف لمهقارىة بيف هتكسط درجات الطبلب في الهجهكعة الضابطة كبيف هتكسط درجات 

  التالي:الطبلب في الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( فكاىت الىتائج كها يكضحٍا 
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( لممقارنة بين متوسطي درجات االختبار القبمي بين درجات الطالب في Tنتائج اختبار )(: 4 .12جدول )
 (خرائط المفاىيمالمجموعتين الضابطة والتجريبية األولى )

ميارات التفكير 
 العدد المجموعة االستداللي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (Tقيمة )
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء
81262226320 الضابطة

0604316083
غير دالة 
00163226820 التجريبية إحصائيا  

 االستنباط
81063806838 الضابطة

1642216824
غير دالة 
00262026021 التجريبية إحصائيا  

 االستنتاج
81268106411 الضابطة

1612416422
غير دالة 
00268006118 التجريبية إحصائيا  

الدرجة الكمية 
 لالختبار

810263106202 الضابطة
1621016103

غير دالة 
000268106020 التجريبية إحصائيا  

 064426تساكم( α=0.05كعىد هستكل داللة ) 22( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) *

 . 26102( تساكم  α=0.01كعىد هستكل داللة ) 22( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) **
0.  

ي أقؿ هف قيهة ) 16210( الهحسكبة كالتي تساكم tأف قيهة ) السابؽيتبيف هف الجدكؿ  ( tٌك
هها يدلؿ عمى  ،(α=0.05كهستكل داللة ) 22عىد درجة حرية  06442الجدكلية التي تساكم 

خرائط عدـ كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسطات الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية األكلى )
( في االختبار القبمي كبالتالي يككف الباحث قد تحقؽ هف شرط تكافؤ الهجهكعتيف في الهفاٌيـ

 االختبار القبمي
 .القبمي الختبار الميارات التحصيل في والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ

لعيىتيف  tباستخداـ اختبار  الباحث قاـ القبمي التحصيؿ في الهجهكعتيف تكافؤ هف لمتحقؽ
كبيف هتكسط درجات ، لمهقارىة بيف هتكسط درجات الطبلب في الهجهكعة الضابطة، هستقمتيف

  :التاليالطبلب في الهجهكعة التجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( فكاىت الىتائج كها يكضحٍا الجدكؿ 
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( لممقارنة بين متوسطي درجات االختبار القبمي بين درجات الطالب في tنتائج اختبار )(: 4 .13جدول )
 (دورة التعممالمجموعتين الضابطة والتجريبية الثانية )

ميارات التفكير 
 العدد المجموعة االستداللي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء
81262226320 الضابطة

0624216122
غير دالة 
01162206224 التجريبية إحصائيا  

 االستنباط
81063806838 الضابطة

0623016124
غير دالة 
01260206211 التجريبية إحصائيا  

 االستنتاج
81268106411 الضابطة

1612816218
غير دالة 
01064226822 التجريبية إحصائيا  

 الدرجة الكمية لالختبار
810263106202 الضابطة

1622216020
غير دالة 
010260206182 التجريبية إحصائيا  

 064426( تساكمα=0.05كعىد هستكل داللة ) 20( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) *

 . 26108( تساكم α=0.01كعىد هستكل داللة ) 20( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) **
2.  

ي أقؿ هف قيهة ) 16222( الهحسكبة كالتي تساكم tأف قيهة ) التالييتبيف هف الجدكؿ  ( tٌك
هها يدلؿ عمى  ،(α=0.05كهستكل داللة ) 22عىد درجة حرية  06442الجدكلية التي تساكم 

عدـ كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسطات الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية الثاىية )خرائط 
الهجهكعتيف في  الهفاٌيـ( في االختبار القبمي كبالتالي يككف الباحث قد تحقؽ هف شرط تكافؤ

 االختبار القبمي.
 ( فيدورة التعمموالتجريبية الثانية ) خرائط المفاىيم(التجريبية األولى ) المجموعتين تكافؤ

 .القبمي الختبار الميارات التحصيل

لعيىتيف  tباستخداـ اختبار  الباحث قاـ القبمي التحصيؿ في الهجهكعتيف تكافؤ هف لمتحقؽ
لمهقارىة بيف هتكسط درجات الطبلب في الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( ، هستقمتيف

كبيف هتكسط درجات الطبلب في الهجهكعة التجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( فكاىت الىتائج كها 
 :التالييكضحٍا الجدكؿ 
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( لممقارنة بين متوسطي درجات االختبار القبمي بين درجات الطالب في tاختبار )نتائج (: 4 .14جدول )
 (دورة التعمم( والتجريبية الثانية )خرائط المفاىيمالمجموعتين التجريبية األولى )

ميارات التفكير 
 العدد المجموعة االستداللي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء
00163226820 التجريبية األولى

1602016312
غٌر دالة 
01162206224 التجريبية الثانية إحصائٌا  

 االستنباط
00262026021 التجريبية األولى

1604316121
غٌر دالة 
01260206211 التجريبية الثانية إحصائٌا  

 االستنتاج
00268006118 التجريبية األولى

1622216002
غٌر دالة 
01064226822 التجريبية الثانية إحصائٌا  

الدرجة الكمية 
 لالختبار

000268106020 التجريبية األولى
1628216308

غٌر دالة 
010260206182 التجريبية الثانية إحصائٌا  

 064416( تساكمα=0.05كعىد هستكل داللة ) 24( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) *

 . 26184( تساكم α=0.01كعىد هستكل داللة ) 24( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) **
8.  

ي أقؿ هف قيهة ) 16282( الهحسكبة كالتي تساكم tأف قيهة ) السابؽ يتبيف هف الجدكؿ ( tٌك
هها يدلؿ عمى  ،(α=0.05كهستكل داللة ) 22عىد درجة حرية  06441الجدكلية التي تساكم 

عدـ كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسطات الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار 
 مي.القبمي كبالتالي يككف الباحث قد تحقؽ هف شرط تكافؤ الهجهكعتيف في االختبار القب

القبمي الختبار  التحصيل المجموعات الثالثة الضابطة والتجريبية األولى والثانية في تكافؤ
 .الميارات

لمعيىات  fباستخداـ اختبار  الباحث قاـ القبمي التحصيؿ في الهجهكعتيف تكافؤ هف لمتحقؽ
خرائط )الهستقمة لمهقارىة بيف هتكسط درجات الطبلب في الهجهكعة الضابطة كالتجريبية األكلى 
  التالي. الهفاٌيـ( كالهجهكعة التجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( فكاىت الىتائج كها يكضحٍا الجدكؿ
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( لممقارنة بين متوسطات درجات الطالب في المجموعات الثالثة fاختبار )نتائج (: 4 .15جدول )
 التجريبية األولى  والتجريبية الثانيةو الضابطة 

ميارات التفكير 
 مصدر االختالف االستداللي

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 (F) قيمة
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء
 10.890 21.7812 بين المجموعات

1.957 .1461 
غير دالة 
 إحصائيا  

634.5271145.566 داخل المجموعات

656.308116 المجموع الكمي


 االستنباط
3.391 6.7822 بين المجموعات

1.138 0.324 
غير دالة 
339.7991142.981 داخل المجموعات إحصائيا  

 االستنتاج
 346.581116 المجموع الكمي

 .386 0.681 
غير دالة 
2.98721.493 بين المجموعات إحصائيا  

الدرجة الكمية 
 لالختبار

 3.873 441.492114 داخل المجموعات
0.279 0.757 

غير دالة 
444.479116 المجموع الكمي إحصائيا  



 86122تساكم( α =0.05) داللة هستكل كعىد (2,000) حرية درجة عىد الجدكلية( f) قيهة *

 06241( تساكم α =0.01كعىد هستكل داللة ) (2,000)( الجدكلية عىد درجة حرية fقيهة ) **
0.  

ي 16224( الهحسكبة كالتي تساكم fأف قيهة ) السابؽيتبيف هف الجدكؿ  ( fأقؿ هف قيهة ) ٌك
هها يدلؿ ، (α=0.05كهستكل داللة ) (2,000)عىد درجة حرية  86122الجدكلية التي تساكم 

إحصائية بيف هتكسطات الهجهكعات الثبلثة الضابطة  داللة عمى عدـ كجكد فركؽ ذات
كبالتالي ، ( في االختبار القبميدكرة التعمـكالتجريبية الثاىية )، خرائط الهفاٌيـ(كالتجريبية األكلى )

 .الثبلثة في االختبار القبمييككف الباحث قد تحقؽ هف شرط تكافؤ الهجهكعات 

 رابعًا: إعداد دليل المعمم

قاـ الباحث بإعداد دليؿ هرشد لمهعمـ يستعيف بً هعمـ التربية اإلسبلهية في تدريس الكحدة 
ستراتيجيتي خرائط االرابعة هف كتاب التربية اإلسبلهية )السيرة كالتراجـ(. كذلؾ في ضكء 

كهها ساعد الباحث في ، الكحدة بأسمكب سيؽ كدافع لمتعمـالهفاٌيـ كدكرة التعمـ حيث تـ تصهيـ 
 إعداد دليؿ الهعمـ ها يمي:

 .االطبلع عمى االدبيات التربكية كالدراسات السابقة في ٌذا الهجاؿ -0

 االطبلع عمى هىاٌج التربية اإلسبلهية بصكرة عاهة كهكضكعات الصؼ العاشر بصكرة -2
 .خاصة
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 االطبلع عمى كراسات األىشطة كالهكاد التدريبية كاإلثرائية في ٌذا الهجاؿ -8

 االستعاىة بالهختصيف التربكييف هف دكاترة كهشرفيف كهعمهيف -0

حيث عرض الدليؿ عمى هعمهي التربية اإلسبلهية كالهختصيف إلبداء أراءٌها حكلً كحكؿ 
جراء التعديبلت ا، إهكاىية التعديؿ بحيث احتكل عمى األٌداؼ ، لهىاسبةكتـ األخذ برأيٍـ كا 

كالتقكيـ ، كخطكات التىفيذ هع الطبلب، كالخبرات السابقة، الهراد تعمهٍا كالتكزيع الزهىى لمدركس
 .(00)همحؽ كخرج الدليؿ في صكرتً الىٍائية ، بأىكاعً

يتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة استراتيجكأخيران تـ تىفيذ دركس الكحدة )السيرة كالتراجـ( باستخداـ 
 ستراتيجية عمى حدة.االتعمـ بحسب تسمسؿ خطكاتٍها لكؿ 

 إجراءات الدراسة: خطوات   4.6
 ة:تيلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة كالتحقؽ هف فركضٍا اتبع الباحث اإلجراءات اآل

، اإلسبلهية التربية تربكيات هجاؿ في األدبيات كدراسة السابقة البحكث عمى االطبلع -0
 التفكير – التعمـ دكرة – الهفاٌيـ خرائط) الدراسة هتغيرات تىاكلت التي البحكث كدراسة

 (االستداللي

 العاشر لمصؼ اإلسبلهية التربية كتاب هف كالتراجـ السيرة كحدة بتحميؿ الباحث قاـ -2
 . الكحدة في الهتضهىة االستداللي التفكير هٍارات الستخراج

 االستداللي التفكير لهٍارات اختبار) في الهتهثمة البلزهة الدراسة أداة بإعداد الباحث قاـ -3
 . التعمـ كدكرة الهفاٌيـ خرائط يتياستراتيج كفؽ الهعمـ دليؿ إعداد -0

 عمـ في هتخصصيف) الهتخصصيف لدل الهعمـ كدليؿ الدراسة أداة بتحكيـ الباحث قاـ -5
 الدراسة أداة عمى كالتعديؿ هبلحظاتٍـ ألخذ( هعمهيف – تربكييف هشرفيف – الهىاٌج
 البلزهة

 العيىة عمى االستداللي التفكير هٍارات لقياس اختبار في الهتهثمة الدراسة أداة تجريب -1
 .  الدراسة عيىة غير االستطبلعية

خراجً البلزهة االحصائيات كعهؿ االختبار ىتائج تحميؿ -7  .الىٍائية صكرتً في كا 
ا هف الهتكقع الهتغيرات بعض ضبط -8  .التجربة عمى تأثيٌر
 التابع الهتغير في الهجهكعات تكافؤ هف لمتأكد الدراسة لهجهكعات القبمي االختبار إعطاء -9

 (االستداللي التفكير)
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( كالتراجـ السيرة كحدة) األكلي التجريبية الهجهكعة تدريس تـ حيث التجربة بتىفيذ البدء -01
( كالتراجـ السيرة كحدة) الثاىية التجريبية الهجهكعة كتدريس( التعمـ دكرة) يةاستراتيجب
( كالتراجـ السيرة كحدة) الضابطة الهجهكعة كتدريس( الهفاٌيـ خرائط) يةاستراتيجب

عطاء كاإللقاء بالشرح كتتهثؿ عميٍا الهتعارؼ التقميدية بالطريقة  كقد، التدريبات بعض كا 
 ـ2016-4-15 تاريخ إلى ـ2016-3-15 يكـ هف التجربة تىفيذ بإجراءات الباحث بدأ
 أسبكعيان  حصتيف بكاقع الكحدة لتدريس كضعٍا التي الدراسية الخطة كفؽ

 بعد الطبلب عمى( االستداللي التفكير هٍارات قياس اختبار) البعدم االختبار تطبيؽ  -00
 االستراتيجيتاف أثر لهعرفة االختبار ىتائج كرصد كالتراجـ السيرة كحدة تدريس هف االىتٍاء
 بيف الفركؽ هعرفة ثـ كهف الثبلثة الهجهكعات عمى االستداللي التفكير هٍارات عمى

 .الثبلث الهجهكعات

ا -02  .تحميؿ الىتائج إحصائيان كتفسيٌر

 .الدراسة ىتائج ضكء في كالهقترحات التكصيات كضع -08

 المعالجات اإلحصائية: 4.7
" SPSSتهت هعالجة البياىات باستخداـ برىاهج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتهاعية"

 كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:، بٍدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة، باستخداـ الحاسكب
 :االختبار وثبات صدق من التحقق في المستخدمة اإلحصائية األساليب -1

 .هعاهؿ الصعكبة لحساب درجة صعكبة كؿ فقرة هف فقرات االختبار -

 .الهجهكعات بيف الفقرات تهييز لحساب التهييز هعاهؿ -

 .لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي: هعاهؿ االرتباط بيرسكف -

 .الىصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب: براكف سبيرهاف هعاهؿ -

 .االختبار ثبات لحساب: ألفا كركىباخ هعادلة -
  االختبار ثبات إليجاد: 20ريتشاردسكف ككر هعاهؿ -

 :الدراسة أسئمة عن اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب  -6

 .هستقمتيف عيىتيف هتكسطي بيف لمفركؽ ت اختبار -

 .هجهكعة هف أكثر بيف الفركؽ لهعالجة األحادم التبايف اختبار -

 .األحادم التبايف تحميؿ عف الىاتجة الفركؽ لهعالجة البعدم شفيً اختبار -
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 تىهية في التعمـ كدكرة الهفاٌيـ خرائط يتياستراتيج تكظيؼ أثر هف لمتحقؽ (إيتا هربع) -
، الدراسة ٌذي إليٍا تكصمت التي الىتائج بعرض الباحث كقاـ، االستداللي التفكير هٍارات
 .الهىاسبة اإلحصائية باألساليب األسئمة عف لئلجابة كذلؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصُل الخامس 5
 نتائُج الدراسة ومناقشتيا
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 الفصل الخامس
 تحميل نتائج الدراسة وتفسيرىا

ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ استراتيجيتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ ٌدفت 
حيث قاـ ، في تىهية التفكير االستداللي في هادة التربية اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ العاشر

 الباحث بإعداد اختبار لقياس هٍارات التفكير االستداللي لذلؾ.

باستخداـ البرىاهج اإلحصائي ، كتحميمٍا تحميبلن إحصائيان كلقد قاـ الباحث بجهع البياىات 
SPSS)كالتي يهكف تكضيحٍا ، ( لمحصكؿ عمى الىتائج بحسب أسئمة الدراسة كفرضياتٍا

 كهىاقشتٍا كها يمي: 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وفرضياتيا وتفسيرىا:  5.3

 :الدراسة بأسئمة المتعمقة النتائج: أوالً 

 :وتفسيرىا األول الفرعي بالسؤال المتعمقة النتائج 5.1.1
 الصف طالب لدى تنميتيا الواجب االستداللي التفكير ميارات ما :على األول السؤال وٌنص

 العاشر؟

 الهتعمقة السابقة كالدراسات، التربكم األدب عمى باالطبلع الباحث قاـ، السؤاؿ ٌذا عف لئلجابة
 طبلب لدل، تىهيتٍا الكاجب االستداللي التفكير هٍارات تحديد كتـ، الحالية الدراسة بهكضكع
 كقد( الىظرم اإلطار في) الثاىي الدراسي الفصؿ في تىاكلٍا كتـ، األساسي العاشر الصؼ
ي هٍارات ثبلث في االستداللي التفكير هٍارات تحددت  :ٌك

 هٍارة االستقراء. 

 هٍارة االستىباط. 

 هٍارة االستىتاج. 
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 : وتفسيرىاالثاني  بالسؤال المتعمقة النتائج 5.3.6

 التي التجريبية المجموعة درجات متوسط بين فروق توجد ىل :على الثانً السؤال وٌنص
 درست التي الضابطة المجموعة درجات متوسط وبين المفاىيم خرائط باستراتيجية درست

 والتراجم؟ السيرة لوحدة االستداللي التفكير لميارات البعدي االختبار في التقميدية بالطريقة

 : التالي الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة

 درست التي التجريبية الهجهكعة درجات هتكسط بيف (α≤0.05) إحصائية دالة فركؽ تكجد ال
 التقميدية بالطريقة درست التي الضابطة الهجهكعة درجات هتكسط كبيف الهفاٌيـ خرائط بطريقة

 .كالتراجـ السيرة لكحدة االستداللي التفكير لهٍارات البعدم االختبار في

لعيىتيف هستقمتيف " لمهقارىة بيف هتكسط درجات  tالختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار 
درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة  التيالهجهكعة التجريبية 

الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في االختبار البعدم لهٍارات التفكير االستداللي لكحدة 
 التالي: فكاىت الىتائج كها يكضحٍا الجدكؿ، السيرة كالتراجـ

( لمفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات tنتائج اختبار )(: 5 .1جدول )
 المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارات التفكير االستداللي لوحدة السيرة والتراجم.

ميارات التفكير 
المتوسط  العدد المجموعة االستداللي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء
81360426810 الضابطة

2613216111**
دالة 
820161006204 التجريبية إحصائيا  

 االستنباط
81262226224 الضابطة

0622816111**
دالة 
82264006221 التجريبية إحصائيا  

 االستنتاج
81160026102 الضابطة

8632216111**
دالة 
82361306122 التجريبية إحصائيا  

الدرجة الكمية 
 لالختبار

812168126848 الضابطة
2642216111**

دالة 
822161086042 التجريبية إحصائيا  

 064486( تساكمα=0.05كعىد هستكل داللة ) 20( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) *

 . 26102تساكم  (α=0.01كعىد هستكل داللة ) 20( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) **
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 االتي: السابؽ  تبيف هف الجدكؿ
 

 26422( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لمدرجة الكمية لبلختبار: أف قيهة )
ي أكبر هف قيهة ) كهستكل داللة  20عىد درجة حرية  26102( الجدكلية التي تساكم tٌك

(α=0.01) ، هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية
درست باستراتيجية خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست  التي

بالطريقة التقميدية في االختبار البعدم لهٍارات التفكير االستداللي لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح 
 الهجهكعة التجريبية

ي  26132ار تساكم ( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبtبالىسبة لهٍارة االستقراء: أف قيهة ) ٌك
( α=0.01كهستكل داللة ) 20عىد درجة حرية 26102( الجدكلية التي تساكم tأكبر هف قيهة )

درست  التيهها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية 
لتقميدية بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة ا
 في االختبار البعدم لهٍارة االستقراء لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة التجريبية

ارتفاع ىسبة هٍارة االستقراء لمطريقة التي تـ بٍا تدريس الطبلب كهدم حب  ويعزو الباحث
 الطبلب لٍا كاستجابتٍـ لمتعاكف هعٍا

ي  06228( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستىباط: أف قيهة ) ٌك
كهستكل داللة  20عىد درجة حرية  26102( الجدكلية التي تساكم tأكبر هف قيهة )

(α=0.01) ، هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية
كعة الضابطة التي درست درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجه التي

بالطريقة التقميدية في االختبار البعدم لهٍارة االستىباط لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة 
 التجريبية

ارتفاع ىسبة هٍارة االستىباط إلى تعكٌد الطبلب عميٍا في السابؽ كلك بجزئيات  ويعزو الباحث
 بسيطة. 

ي  86322( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستىتاج: أف قيهة ) ٌك
، (α=0.01كهستكل داللة ) 20عىد درجة حرية 26102( الجدكلية التي تساكم tأكبر هف قيهة )

درست  التيهها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية 
عة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهك 

 في االختبار البعدم لهٍارة االستىتاج لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة التجريبية
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إلى أف االستىتاج ، اىخفاض ىسبة االستىتاج عف هٍارة االستقراء كاالستىباط ويعزو الباحث
 ا الطبلب خبلؿ الهراحؿ التعميهية السابقة. كطبلبىا لـ يتعكد عميٍ، يحتاج إلى هٍارة عقمية عميا

ية خرائط الهفاٌيـ في تىهية التفكير استراتيجكفيها يتعمؽ بحجـ األثر الىاتج عف تكظيؼ 
قاـ الباحث بحساب هربع إيتا ، االستداللي في هادة التربية اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ العاشر

(2) ،(كحجـ األثرd( كحجـ ، (2( كالجدكؿ التالي يكضح الىتيجة لكبلن هف هربع إيتا 
 (dاألثر)

 (d( وحجم األثر)2يوضح قيمة مربع إيتا)(: 5 .2جدول )

 الميارات
 (tقيمة)

 درجة التأثير (dحجم األثر ) (2مربع إيتا ) المحسوبة

 كبير جداً 261321621106211 االستقراء
 كبير جداً 062281620206082 االستنباط
 كبير جداً 863221602816402 االستنتاج

 كبير جداً 264221688106011 الدرجة الكمية لالختبار
 

) السابؽيتضح هف الجدكؿ  ( لمدرجة الكمية d( حجـ األثر )2أف قيـ هعاهؿ هربع إيتا 
ية خرائط التعمـ استراتيجهها يدلؿ عمى أف حجـ األثر الىاتج عف تكظيؼ ، لبلختبار كبيرة جدان 

 في تىهية التفكير االستداللي في هادة التربية اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ العاشر كاف كبيران.
 الباحث النتائج إلى األسباب التالية: ويعزو

 أف خرائط الهفاٌيـ تعهؿ عمى ربط العبلقات بيف الهفاٌيـ الرئيسية كالفرعية. -0

كتساعد عمى استرجاع ، أف خرائط الهفاٌيـ تعهؿ عمى تىظيـ الهعمكهات في أذٌاف الطبلب -2
 كربط الهعمكهات بعضٍا ببعض.

هها أدل إلى ، الطبلب كزيادة فاعمية هشاركتٍـأف خرائط الهفاٌيـ عهمت عمى جذب اىتباي  -8
ذا أدل إلى تكفير جكٍّ هف ، فسح الهجاؿ أهاـ الطبلب بالقياـ بعهميات عقمية راقية ٌك

 االرتباط كاالىسجاـ بيف الطالب كالهادة الدراسية.
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 :وتفسيرىا مناقشتيا الثالث الفرعي بالسؤال المتعمقة النتائج 5.3.1

 درجات هتكسط بيف فركؽ تكجد ٌؿ :على الدراسة أسئلة من الثالث الفرعي السؤال وينص
 الهجهكعة درجات هتكسط كبيف التعمـ باستراتيجية دكرة درست التي التجريبية الهجهكعة
 لكحدة االستداللي التفكير لهٍارات البعدم االختبار في التقميدية بالطريقة درست التي الضابطة
 كالتراجـ؟ السيرة

 : التالي الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة

 درست التي التجريبية الهجهكعة درجات هتكسط بيف( 05.0) إحصائية دالة فركؽ تكجد ال
 االختبار في التقميدية بالطريقة درست التي الضابطة الهجهكعة درجات هتكسط كبيف التعمـ بدكرة

 كالتراجـ السيرة لكحدة االستداللي التفكير لهٍارات البعدم

لعيىتيف هستقمتيف لمهقارىة بيف هتكسط درجات  tالختبار ٌذي الفرضية تـ استخداـ اختبار 
درست بدكرة التعمـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي  التيالهجهكعة التجريبية 

، لسيرة كالتراجـدرست بالطريقة التقميدية في االختبار البعدم لهٍارات التفكير االستداللي لكحدة ا
 التالي:فكاىت الىتائج كها يكضحٍا الجدكؿ 

( لمفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات tتائج اختبار )(: ن5 .3جدول )
 لوحدة السيرة والتراجم.المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارات التفكير االستداللي 

ميارات التفكير 
المتوسط  العدد المجموعة االستداللي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء
81360426810 الضابطة

2604316102**
دالة 
83460206384 التجريبية إحصائيا  

 االستنباط
81262226224 الضابطة

2628416113**
دالة 
83164206288 التجريبية إحصائيا  

 االستنتاج
81160026102 الضابطة

8601016112**
دالة 
83261106128 التجريبية إحصائيا  

الدرجة الكمية 
 لالختبار

812168126848 الضابطة
8612016110**

دالة 
832061126413 التجريبية إحصائيا  

 064486( تساكمα=0.05كعىد هستكل داللة ) 22( الجدكلية عىد درجة حرية t* قيهة )

 . 26102( تساكم α=0.01كعىد هستكل داللة ) 22( الجدكلية عىد درجة حرية t** قيهة )
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 االتي: السابؽ  تبيف هف الجدكؿ
 

 86120( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لمدرجة الكمية لبلختبار: أف قيهة )
ي أكبر هف قيهة ) كهستكل داللة  22عىد درجة حرية  26102( الجدكلية التي تساكم tٌك

(α=0.01) ، هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة
درست بدكرة التعمـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست  التيالتجريبية 

بالطريقة التقميدية في االختبار البعدم لهٍارات التفكير االستداللي لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح 
 الهجهكعة التجريبية

ي  26043( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستقراء: أف قيهة ) ٌك
، (α=0.01كهستكل داللة ) 22عىد درجة حرية 26102( الجدكلية التي تساكم tأكبر هف قيهة )

 التيهها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية 
رة التعمـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في درست بدك 

 االختبار البعدم لهٍارة االستقراء لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة التجريبية

ي  26284( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستىباط: أف قيهة ) ٌك
كهستكل داللة  22عىد درجة حرية  26102( الجدكلية التي تساكم tأكبر هف قيهة )

(α=0.01) ، هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة
كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست ، درست بدكرة التعمـ التيالتجريبية 

ة االستىباط لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة بالطريقة التقميدية في االختبار البعدم لهٍار 
 التجريبية

ي  86010( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستىتاج: أف قيهة ) ٌك
كهستكل داللة  22عىد درجة حرية  26102( الجدكلية التي تساكم tأكبر هف قيهة )

(α=0.01) ،حصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إ
درست بدكرة التعمـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية  التي

 في االختبار البعدم لهٍارة االستىتاج لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة التجريبية.

ية دكرة التعمـ في تىهية التفكير االستداللي استراتيجكفيها يتعمؽ بحجـ األثر الىاتج عف تكظيؼ 
، (2قاـ الباحث بحساب هربع إيتا )، في هادة التربية اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ العاشر

 (:02ـ، ص2111 ،( هف خبلؿ القكاىيف التالية )عفاىةdكحجـ األثر)
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 (2مربع إيتا ) (dحجم األثر)

dft

t

2

2
2 = 

dft

t

2

2
2 = 

 (dكحجـ األثر)، (2كالجدكؿ التالي يكضح هستكيات التأثير كفقا لهربع إيتا )
 يوضح مستويات حجم التأثير(: 5 .4جدول )

 كبير جداً  كبير متوسط صغير درجة التأثير

162162163061 (dحجم األثر)

لمربع إيتا )
2) 1610161116001621

 

 

 

 (d( وحجم األثر)2يوضح قيمة مربع إيتا)(: 5 .5جدول )

 الميارات
 (tقيمة)

 المحسوبة
 درجة التأثير (dحجم األثر ) (2مربع إيتا )

 متوسط260431612416233 االستقراء

 متوسط262841614016102 االستنباط

 كبير860101602216202 االستنتاج

 كبير861201602016328 الدرجة الكمية لالختبار
 

) السابؽيتضح هف الجدكؿ  ( لمدرجة الكمية d( حجـ األثر )2أف قيـ هعاهؿ هربع إيتا 
ية دكرة التعمـ في تىهية استراتيجلبلختبار كبيرة هها يدلؿ عمى أف حجـ األثر الىاتج عف تكظيؼ 

 التفكير االستداللي في هادة التربية اإلسبلهية لدل طبلب الصؼ العاشر كاف كبيران.
 التالية:ويعزو الباحث النتائج إلى األسباب 

 كبها يكجد لدل الهعمـ هف تراكيب هعرفية.، أف دكرة التعمـ تٍتـ بالهحتكل الهراد تعمهً -0

بحيث يسٍؿ تهثيؿ ، كتىظيـ كترتيب خبرات الهحتكلأف دكرة التعمـ تٍتـ بكيفية اىتقاء  -2
 .الهادة الهراد تعمهٍا في التراكيب الهعرفية لمهتعمـ كتككيف أبىية هعرفية جديدة
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إضافة إلى أىٍا ، التعمـ تزيد هف دافعية الطبلب كتشكيقٍـ كجذب اىتباٌٍـأف دكرة  -8
هها يزيد هف هٍارات ، كاستكشاؼ الهعمكهات، عهمت عمى الهشاركة الفعالة لمطبلب

 التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير االستداللي بشكؿ خاص.

 :وتفسيرىا مناقشتيا الرابع الفرعي بالسؤال المتعمقة النتائج  5.3.4

 بيف( α=0.01) إحصائية دالة فركؽ تكجد ٌؿ :على الدراسة أسئلة من الرابع السؤال وينص
 درجات هتكسط كبيف الهفاٌيـ خرائط بطريقة درست التي التجريبية الهجهكعة درجات هتكسط

 االستداللي التفكير لهٍارات البعدم االختبار في التعمـ بدكرة درست التي التجريبية الهجهكعة
 كالتراجـ؟ السيرة لكحدة

 : التالي الصفري الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة

 درست التي التجريبية الهجهكعة درجات هتكسط بيف( α≤0.05) إحصائية دالة فركؽ تكجد ال
 في التعمـ بدكرة درست التي التجريبية الهجهكعة درجات هتكسط كبيف الهفاٌيـ خرائط بطريقة
 .كالتراجـ السيرة لكحدة االستداللي التفكير لهٍارات البعدم االختبار

 درجات هتكسط بيف لمهقارىة هستقمتيف لعيىتيف t اختبار استخداـ تـ الفرضية ٌذي الختبار
 الهجهكعة درجات هتكسط كبيف الهفاٌيـ خرائط بطريقة درست التي التجريبية الهجهكعة
 السيرة لكحدة االستداللي التفكير لهٍارات البعدم االختبار في التعمـ بدكرة درست التي التجريبية
 :التالي الجدكؿ يكضحٍا كها الىتائج فكاىت، كالتراجـ
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( لمفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات tنتائج اختبار )(: 5 .6جدول )
 االختبار البعدي لميارات التفكير االستداللي لوحدة السيرة والتراجم.المجموعة التجريبية في 

ميارات التفكير 
 العدد المجموعة االستداللي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء

التجريبية دورة 
 التعمم

83460206384

2643816110
دالة 
التجريبية  إحصائيا  

 خرائط المفاىيم
820161006204

 االستنباط

التجريبية دورة 
 التعمم

83164206288

2618316101
دالة 
التجريبية  إحصائيا  

 خرائط المفاىيم
82264006221

 االستنتاج

التجريبية دورة 
 التعمم

83261106128

0620116082
غير دالة 
التجريبية  إحصائيا  

 خرائط المفاىيم
82361306122

الدرجة الكمية 
 لالختبار

التجريبية دورة 
 التعمم

832061126413

8628416110
دالة 
التجريبية  إحصائيا  

 خرائط المفاىيم
822161086042

 064486( تساكمα=0.05كعىد هستكل داللة ) 28( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) *

 . 26102( تساكم α=0.01كعىد هستكل داللة ) 28( الجدكلية عىد درجة حرية tقيهة ) **

 

 : اآلتي السابؽ تبيف هف الجدكؿ

( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لمدرجة الكمية لبلختبار: تبيف أف قيهة )
ي أكبر هف قيهة ) 86284 كهستكل داللة  28عىد درجة حرية 26102( الجدكلية التي تساكم tٌك

(α=0.01) ، هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية
درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية التي درست بدكرة  التي

بار البعدم لهٍارات التفكير االستداللي لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة التعمـ في االخت
 درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ التيالتجريبية 
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ي  26438( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستقراء: تبيف أف قيهة ) ٌك
كهستكل داللة  28رجة حرية عىد د 26102( الجدكلية التي تساكم tأكبر هف قيهة )

(α=0.01) ، هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية
درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية التي درست بدكرة  التي

 صالح الهجهكعة التجريبيةالتعمـ في االختبار البعدم لهٍارة االستقراء لكحدة السيرة كالتراجـ كل
 درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ التي

 26183( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستىباط: تبيف أف قيهة )
ي أكبر هف قيهة ) كهستكل داللة  28عىد درجة حرية  26102( الجدكلية التي تساكم tٌك

(α=0.01) ، هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية
درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية التي درست بدكرة  التي

 التعمـ في االختبار البعدم لهٍارة االستىباط لكحدة السيرة كالتراجـ كلصالح الهجهكعة التجريبية
 طريقة خرائط الهفاٌيـدرست ب التي

 06201( الهحسكبة لدرجة الكمية لبلختبار تساكم tبالىسبة لهٍارة االستىتاج: تبيف أف قيهة )
ي أقؿ هف قيهة ) كهستكل داللة  28عىد درجة حرية  26102( الجدكلية التي تساكم tٌك

(α=0.01) ،هها يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة 
درست بطريقة خرائط الهفاٌيـ كبيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية التي  التيالتجريبية 

 درست بدكرة التعمـ في االختبار البعدم لهٍارة االستىتاج لكحدة السيرة كالتراجـ.

 اختبار تحميل التباين لمتعرف عمى الفروق بين المجموعات الثالث.

لمعيىات  fباستخداـ اختبار  الباحث قاـ القبمي التحصيؿ في الهجهكعتيف تكافؤ هف لمتحقؽ
الهستقمة لمهقارىة بيف هتكسط درجات الطبلب في الهجهكعة الضابطة كالتجريبية األكلى 

 :التاليكالهجهكعة التجريبية الثاىية )خرائط الهفاٌيـ( فكاىت الىتائج كها يكضحٍا الجدكؿ 
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( لممقارنة بين متوسطات درجات االختبار بين درجات الطالب في fنتائج اختبار )(: 5 .7جدول )
 المجموعات الثالثة الضابطة والتجريبية األولى والتجريبية الثانية

ميارات 
التفكير 

 االستداللي

مصدر 
 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 (Fقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

الداللة 
 اإلحصائية

 االستقراء

 54.954 2 109.909 بين المجموعات

 دالة إحصائيا   **000. 13.889
داخل 

 المجموعات
427.3341083.957

537.243110 المجموع الكمي

 االستنباط
 43.111 2 86.222 بين المجموعات

داخل  دالة إحصائيا   **000. 13.135
 المجموعات

354.4801083.282

 االستنتاج
  110 440.703 المجموع الكمي

 دالة إحصائيا   **000. 10.228
53.522226.761 بين المجموعات

الدرجة الكمية 
 لالختبار

داخل 
 المجموعات

282.586 108 2.617 
 دالة إحصائيا   **20643116111

336.108110 المجموع الكمي

 86131( تساكمα=0.05كعىد هستكل داللة ) (2,013)( الجدكلية عىد درجة حرية fقيهة ) *

 06312( تساكم α=0.01كعىد هستكل داللة ) (2,013)( الجدكلية عىد درجة حرية fقيهة ) **
2.  

( الهحسكبة كالتي تساكم fأف قيهة ) السابؽبالىسبة لمدرجة الكمية لبلختبار: يتبيف هف الجدكؿ 
ي أكبر هف قيهة ) 206431 2)عىد درجة حرية  4.807( الجدكلية التي تساكم fٌك ,013) 

هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسطات ، (α=0.01كهستكل داللة )
الهجهكعات الثبلثة الضابطة كالتجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( 

 عدم.في االختبار الب

( الهحسكبة كالتي تساكم fأف قيهة )السابؽ بالىسبة لهٍارة االستقراء: يتبيف هف الجدكؿ 
ي أكبر هف قيهة ) 086334 2)عىد درجة حرية 06312( الجدكلية التي تساكم fٌك ,013) 

هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسطات ، (α=0.01كهستكل داللة )
طة كالتجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( الهجهكعات الثبلثة الضاب

 في االختبار البعدم في هٍارة االستقراء.
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( الهحسكبة كالتي تساكم fأف قيهة )السابؽ بالىسبة لهٍارة االستىباط: يتبيف هف الجدكؿ 
ي أكبر هف قيهة ) 086082 2)عىد درجة حرية  4.807( الجدكلية التي تساكم fٌك ,013) 

هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات ، (α=0.01كهستكل داللة )
الهجهكعات الثبلثة الضابطة كالتجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( 

 في االختبار البعدم في هٍارة االستىباط

( الهحسكبة كالتي تساكم fأف قيهة )السابؽ : يتبيف هف الجدكؿ بالىسبة لهٍارة االستىتاج
ي أكبر هف قيهة ) 016223 2)عىد درجة حرية  06312( الجدكلية التي تساكم fٌك ,013) 

هها يدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسطات ، (α=0.01كهستكل داللة )
الهفاٌيـ( كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( الهجهكعات الثبلثة الضابطة كالتجريبية األكلى )خرائط 

 .في االختبار البعدم في هٍارة االستىتاج

كلمتعرؼ عمى الفركؽ لصالح أم الهجهكعات الهستخدـ في التطبيؽ تـ استخداـ اختبار )شفيً( 
 :عددة كالىتائج حسب الجدكؿ التاليلمفركؽ الثىائية كالهقارىة الهت

 نتائج اختبار شفيو لمفروق الثنائية(: 5 .8جدول )

التجريبية دورة  الضابطة المجموعة الميارات
 التعمم

التجريبية خرائط 
 المفاىيم

 االستقراء
    الضابطة

-0622110 التجريبية دورة التعمم *   
-2602021 التجريبية خرائط المفاىيم * 0622211- *  

 االستنباط
    الضابطة

-0622813 التجريبية دورة التعمم *   
-2601342 التجريبية خرائط المفاىيم * 1640228- *  

 االستنتاج
    الضابطة

-0603311 التجريبية دورة التعمم *   
-0611000 التجريبية خرائط المفاىيم * 1602232-   

الدرجة الكمية 
 لالختبار

    الضابطة
-8618334 التجريبية دورة التعمم *   

-1623220 التجريبية خرائط المفاىيم * 2610312- *  

 1612* الفركؽ دالة إحصائيا عىد هستكل داللة 
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كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف السابؽ بالىسبة لمدرجة الكمية لبلختبار: يتبيف هف الجدكؿ 
الهفاٌيـ( كلصالح التجريبية األكلى كتبيف هتكسط الهجهكعة الضابطة كالتجريبية األكلى )خرائط 

أف ٌىاؾ كجكد فركؽ بيف الهجهكعة الضابطة كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( كلصالح التجريبية 
كتبيف أف ٌىاؾ كجكد فركؽ بيف الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية ، الثاىية

 ية األكلى.الثاىية )دكرة التعمـ( كلصالح التجريب

كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط السابؽ بالىسبة لهٍارة االستقراء: يتبيف هف الجدكؿ 
الهجهكعة الضابطة كالتجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كلصالح التجريبية األكلى كتبيف أف 

جريبية ٌىاؾ كجكد فركؽ بيف الهجهكعة الضابطة كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( كلصالح الت
كتبيف أف ٌىاؾ كجكد فركؽ بيف الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية ، الثاىية

 الثاىية )دكرة التعمـ( كلصالح التجريبية األكلى

كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط السابؽ بالىسبة لهٍارة االستىباط: يتبيف هف الجدكؿ 
كلى )خرائط الهفاٌيـ( كلصالح التجريبية األكلى كتبيف أف الهجهكعة الضابطة كالتجريبية األ

ٌىاؾ كجكد فركؽ بيف الهجهكعة الضابطة كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( كلصالح التجريبية 
كتبيف أف ٌىاؾ كجكد فركؽ بيف الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية ، األكلى

 لح التجريبية األكلىالثاىية )دكرة التعمـ( كلصا

كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط السابؽ بالىسبة لهٍارة االستىتاج: يتبيف هف الجدكؿ 
الهجهكعة الضابطة كالتجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كلصالح التجريبية األكلى كتبيف أف 

، التجريبية الثاىية ٌىاؾ فركؽ بيف الهجهكعة الضابطة كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( كلصالح
كتبيف أف ٌىاؾ عدـ كجكد فركؽ بيف الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية 

 الثاىية )دكرة التعمـ(.

ذا  ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف هٍارة االستىتاج أعمى الهٍارات كتحتاج إلى هٍارة عقمية كبيرة ٌك
 ال يتىاسب هع قدرة طبلبىا. 
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 نتائج الدراسة:ممخص  5.6
 تكصمت الدراسة إلى الىتائج التالية:

كجكد فركؽ ذات إحصائية بيف هتكسط الهجهكعة الضابطة كالتجريبية األكلى )خرائط  -0
 الهفاٌيـ( كلصالح التجريبية األكلى. 

كجكد فركؽ بيف الهجهكعة الضابطة كالتجريبية الثاىية )دكرة التعمـ( كلصالح التجريبية  -2
 الثاىية.

فركؽ بيف الهجهكعة التجريبية األكلى )خرائط الهفاٌيـ( كالتجريبية الثاىية )دكرة كجكد   -1
 التعمـ( كلصالح التجريبية األكلي.

 ويعزو الباحث األسباب إلى النتائج التالية:

أف عدـ كجكد فركؽ عىد تطبيؽ دكرة التعمـ كخراط الهفاٌيـ في هٍارة االستىتاج يعكد  -0
 أعمى هف هستكل الطبلب الىخفاض هستكاٌـ العمهي.إلى أف هٍارة االستىتاج 

كتحفيز ، كاالٌتهاـ بالكاجبات البيتية، هتابعة إدارة الهدرسة لمطبلب هع أكلياء األهكر -2
 الطبلب ربها يساٌـ في تحفيز الطبلب.

 أف استراتيجية خرائط الهفاٌيـ كاف لٍا دكر فعاؿ في تىهية قدرات الطبلب. -8

 يعزز هف عهميات التفكير كتىهيٍا. أف استخداـ خرائط الهفاٌيـ -0

كزاد هف ، أف التعمـ كفؽ استراتيجية خرائط الهفاٌيـ عهؿ عمى جذب اىتباي الطبلب -2
كاستخداـ خرائط الهفاٌيـ عهمت عمى تغير ، دافعيتٍـ كاقبالٍـ ىحك التعمـ بالىسبة لٍـ

 .الكاقع الذم يعيشً الطبلب كاحتكار الطريقة التقميدية داخؿ الغرؼ الصفية

كها أف التعميـ كفؽ ٌذيف الىهكذجيف جعؿ الطالب يقكـ بدكر إيجابي بالهشاركة في  -1
 العهمية التعميهية كاكتساب هٍارات التفكير.

كيتفؽ الباحث هع بعض الدراسات التي أكدت عمى تىهية هٍارات التفكير هف خبلؿ  -2
ـ( 2100كالشهراىي)، ـ(2102، بعض استراتيجيات بىائية حديثة كدراسة )هطير

راىي)  ـ(.2108كأبك هرؽ)، ـ(2100كعكاض)، ـ(2100كالٌز
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 توصيات الدراسة: 5.1
يتي دكرة التعمـ كخرائط الهفاٌيـ استراتيجتشجيع هعمهي التربية اإلسبلهية عمى تكظيؼ  -0

_ خاصة_ ، في تدريس كحدة السيرة كالتراجـ الكاردة في هبحث التربية اإلسبلهية
 االستداللي.الهرحمة الثاىكية لتىهية التفكير 

كعقد ، االٌتهاـ بتعميـ هٍارات التفكير االستداللي لمهعمهيف عف طريؽ كرشات عهؿ -2
 دكرات تدريبية كها يمزهً هف أجؿ تدريسً بالطريقة الصحيح.

 تدريب الطبلب عمى استخداـ التفكير االستداللي في الهكاقؼ التعميهية  -8

 الهستكيات العميا لمتفكير.االٌتهاـ باستخداـ أساليب التقكيـ التي تركز عمى  -0

اعتهاد طرؽ التدريس التي تبتعد عف الطريقة التقميدية قدر االهكاف كأف الهتعمـ ٌك  -2
 هحكر العهمة التعميهية هف حيث التفكير كالهىاقشة.

يتي دكرة التعمـ كخراط الهفاٌيـ استراتيجحث الباحثيف كالهشرفيف التربكييف عمى تكظيؼ  -1
 كافت الهقررات الدراسية كالهستكيات التعميهية.كالتفكير االستداللي في 

 مقترحات الدراسة: 5.4
 اهتدادان لمدراسة الحالية يقترح الباحث بعض الدراسات الهستقبمية عمى الىحك االتي: 

يتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ استراتيجكذلؾ لمتعرؼ عمى أثر ، إجراء دراسات ههاثمة -0
 دائية.في كؿ هف الهرحمة اإلعدادية كاالبت

يتي خرائط الهفاٌيـ كدكرة التعمـ عمى تىهية استراتيجإجراء دراسات تستٍدؼ أثر  -2
 هتغيرات تابعة أخرم هثؿ التفكير الىاقد كالتفكير التأهمي كالتفكير البصرم.

بحيث تتضهف عيىات عشكائية أكبر هف هختمؼ الهىاطؽ ، إجراء دراسات كصفية -8
  كهختمؼ الهراحؿ هف أجؿ تعهيـ الىتائج.
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 المصادر والمراجع
 .القرآف الكريـ-

 : المراجع العربية:أوالً 
 التحصيؿ لتىهية الهتعددة الذكاءات عمى قائهة تدريس استراتيجية(. 2011) .أحهد، فاطهة

 التربية هادة في اإلعدادية الهرحمة تمهيذات لدل االستداللي التفكير الهعرفي، كهٍارات
 .150-103 ،)166، ع)التدريس كطرؽ الهىاٌج في دراسات هجمة. األسرية

 أدائً اثىاء العمكـ هعمهي لدل الهىطقي االستداللي التفكير(. 2010)إسهاعيؿ، هجدم. 
 في دراسات هجمة. االبتدائية الهرحمة تبلهيذ لدل العمهي الخياؿ بتىهية كعبلقتً التدريسي
 .229-181، (155)، عالتدريس كطرؽ الهىاٌج

. اإلسبلهية الجاهعة .2ط .، هىٍاجً، أدكاتًعىاصري التربكم البحث .(ـ1997)االغا، إحساف. 
 .غزة

 الفكر دار القاٌرة:، كتطبيقات الرياضيات، ىظريات تدريس طرؽ (.ـ2001)األهيف، إسهاعيؿ. 
 العربي

 الكجداىية بعض الجكاىب تىهية يف الذٌىية الخرائط استخداـ فاعمية(. ـ2012)بخارم، جيٍاف. 
 غير هاجستير رسالة(الهكرهة هكة بهديىة الركضة طفؿ لدم الغذاء كحدة في كالحركية
 القرل، هكة. أـ جاهعة هىشكرة(.

 الكتب. ـ، القاٌرة: عالكالتطبيقات الهفاٌيـ الهعاصرة العمكـ تدريس .(ـ1996)بٍجات، رفعت. 

 الهفاٌيـ تىهية عمى الهعرفية فكؽ التعمـ دكرة ةاستراتيجي تكظيؼ أثر(. ـ2010) جبر، يحيى.
 هاجستير )رسالة. األساسي العاشر الصؼ طمبة لدل العمكـ في البصرم التفكير كهٍارات

 .القرل، السعكدية أـ جاهعة هىشكرة(. غير

 الهفاٌيـ تىهية في الهعرفية فكؽ التعمـ دكرة استراتيجية تكظيؼ أثر(. 2010)جبر، يحيي. 
 هىشكرة(. غير هاجستير ة)رسالالعاشر  الصؼ طمبة لدل بالعمـك البصرم التفكير كهٍارات
 .اإلسبلهية، غزة الجاهعة

 كعهميات العمهية الهفاٌيـ تىهية في الخهاسية التعمـ دكرة فاعمية .(2012)جحجكح ، يحيي.  أبك
 العمكـ. هادة في بغزة األساسي الثاهف الصؼ تبلهيذ لدل العمهي االستطبلع كحب العمـ
 .021-40، )2)13، كالىفسية التربكية العمكـ هجمة
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 الجغرافيا هادة تدريس يف الهفاٌيهية الخرائط استراتيجية فعالية(. ـ2011) الجدياف ، ىصار. أبك
. غزة شهاؿ هحافظة في األساسي الثاهف الصؼ طمبة لدل الىاقد التفكير هٍارات تىهية في

ر، غزة هىشكرة(. جاهعة غير هاجستير )رسالة  االٌز

 الفكر دارعهاف،  .2ط. كتطبيقات هفاٌيـ التفكير تعميـ(. ـ2002) .الرحهف عبد جركاف، فتحي
 .كالىشر لمطباعة

 الكتاب دار :العيف، اإلهارات .كتطبيقات هفاٌيـ .التفكير تعميـ .(ـ1999) .جركاف، فتحي
 .الجاهعي

. 11. طالهعاصرة العاهة التدريس أساليب(. 2001)كعميهات، هحهد.  جبللة ، صبحي أبك
 .الككيت الفبلح هكتبة

(. فاعمية استراتيجية دكرة التعمـ في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاىي 2100الجىابي، طارؽ. )
ا. (، 0، ع)اإلىساىية لمعمكـ االىبار جاهعة هجمة الهتكسط بهادة عمـ االحياء كاتجاٌاتٍـ ىحٌك

280-212. 

ا الهشكمة حكؿ الهتهركز كاألسمكب الهفاٌيـ خرائط .(ـ2011) الجىابي، طارؽ.  في كأثٌر
 الصفاء. دار عهاف: العمهي. االستطبلع حب كتىهية اإلحيائية الهفاٌيـ تحصيؿ

 التحصيؿ عمى العمكـ تدريس في الهفاٌيـ خرائط أثر .(ـ2012)كحسف، غدير.  الحدابي، داككد
 . 020-34(، 0، ع)العمهية لمتربية العربية الهجمة، السادس الصؼ طالبات لدل العمهي

 فػػػي العاديػػػة الػػػتعمـ دكرة الهعرفية فػػػكؽ الػػػتعمـ دكرة أثػػػر). ـ2002) .الػػديف، ليمػػي حػػساـ
 دراسػػات . االبتػػدائي الرابػػع الػػصؼ لتبلهيذ الػػتعمـ أثػػر كبقػػاء العمػػـ كعهميات التحصيؿ
 .71-45(، 81ع) .التدريس كطرؽ فػػالهىاٌج
 كتىهية التحصيؿ عمى الهفاٌيـ لتدريس جاىييً جىهكذ تكظيؼ أثر .(ـ2013)حسف، كفاء. 
 هاجستير )رسالة .بغزة السابع الصؼ طالبات لدل العمكـ في االستداللي التفكير هٍارات
ر، غزة جاهعة هىشكرة(. غير  .األٌز

 التفكير هٍارات تىهية في الرياضيات هىٍاج هحتكم اثراء أثر(. ـ2010) .حمس، سىاء 
 كمية هىشكرة(. غير هاجستير رسالة)عمهي عشر الحادم الصؼ طالبات لدم االستداللي

 .اإلسبلهية، غزة التربية، الجاهعة

 الػذكاءات عمػى قائهػة تػدريس اسػتراتيجيات اسػتخداـ ثرأ .(ـ2009) .عبدي هحهد حىاف، هحهكد

 لػدل العمهيػة كالهيػكؿ الحسػي االسػتداللي التفكير كهٍارات العمكـ تحصيؿ تىهية في الهتعددة
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 التربية ، هجمدةالعهمية لمتربية الهصرية الجهعية .االبتػدائي الرابع بالصؼ الهكفكفيف التبلهيذ

  .221-288(، 2)02 العهمية،

 كالخرائط التعمـ دكرة بيف الدهج عمى قائهة استراتيجية فاعمية .(ـ2011) الخرهاىي، عابد.
 كاتجاٌاتٍـ الهتكسط الثالث الصؼ طبلب لدل الىحكية الهٍارات بعض تىهية في الهفاٌيهية

ا  الهكرهة. القرل، هكة أـ . جاهعة) هىشكرة غير دكتكراي ة) رسالىحٌك

 .كالتكزيع لمىػشر الػسيرة دار: هػاف. ع1ط. لمجهيع العمكـ تعميـ .(ـ2005) .ااهلل خطايبة، عبد
 التصكرات تعديؿ في بكسىر ك الهعرفي التىاقض استراتيجيتي أثر .(ـ2015) خمة، أساهة.
 غير هاجستير ة)رسال األساسي الثاهف الصؼ طبلب لدل الفيزيائية لمهفاٌيـ الخطأ

 االسبلهية، غزة. هىشكرة(. الجاهعة

 العمـك تدريس .(ـ1996) الخميمي، خميؿ؛ كحيدر، عبد المطيؼ؛ كيكىس، هحهد جهاؿ الديف.
 كالتكزيع. لمىشر القمـ دبي: دار  .العاـ التعميـ هراحؿ في

 . عهاف: دار الراية لمىشر.أساليب البحث العمهيـ(. 2100)الخياط، هاجد. 

 عهميات بعض تىهية في( E,s) 5 التعمـ دكرة استراتيجية . فاعمية(2013)داككد ، هحهد.  أبك
 .غزة بهحافظات األساسي الخاهس الصؼ طبلب لدل العمكـ في اإلبداعي كالتفكير العمـ

ر، غزة جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير )رسالة  .األٌز
 الىظرية بيف كالتربكم الصفي كالتقكيـ القياس(. ـ2004) اهلل. كالصهادم، عبد الدرابيع، هاٌر
 كالتكزيع. لمىشر كائؿ: عهاف .كالتطبيؽ

 الفكر. دار . عهاف:التعميـ في جديدة رؤية .(ـ2009) الركيثي، إيهاف.
 لمىشر. كائؿ دار :ف. عهاالهشكبلت حؿ .(ـ2008)كقطيط، غساف.  رياش، حسيف أبك

 .لمىشر كائؿ دار :، عهاف1ط .الهشكبلت حؿ .(ـ2008) .كقطيط، غساف رياض ، حسيف أبك
راىي، بدرية.   التحصيؿ عمى الرياضيات تدريس في الحاسكب استخداـ فاعمية(. 2014)الٌز

ا كالتجاي االستداللي كالتفكير الدراسي القرم،  أـ جاهعة هىشكرة(. غير دكتكراي )رسالة .ىحٌك
 .هكة

راىي، جهعاف  اإلىجميزية المغة قكاعد تعمـ عمى الذٌىية الخرائط استخداـ أثر(. ـ2015) .الٌز
 أـ جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير )رسالة صبيا بهحافظة ثاىكم الثالث الصؼ طبلب لدل

 .القرل، هكة
، الىفسية كالهقاييس االختبارات .(ـ1997) إلياس. كبكر، هحهد إبراٌيـ الجميؿ الزكبعي، عبد

 .العراؽ الهكصؿ العمهي، جاهعة كالبحث العالي التعميـ كزارة، 39ص
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 طىطا، اإلسكىدرية. جاهعة. كتربكم اأبستهكلكجي هىظكر هف البىائية .(ـ1992)زيتكف، حسف. 

 كالتكزيع. لمىشر الشركؽ دار: عهاف. العمكـ تدريس أساليب(. ـ2004)هحهكد.  زيتكف، عايش

 الشركؽ. دار: عهاف .العمكـ تدريس كاستراتيجيات البىائية الىظرية .(ـ2007) زيتكف، عايش.

 .الكتب دار  :القاٌرة. بىائية رؤية لمفٍـ العمـك تدريس. ـ(2002) كهاؿ.زيتكف، 
 .الفرقاف دار . عهاف:2. طتدريسٍا كطرؽ هىاٌجٍا الرياضيات .(ـ2001) .زيىة ، فريد أبك

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ البىائي في تدريس الكيهياء  .(ـ2114) .احهد عمي حيدرةسالـ، 
غير رسالة دكتكراي ) التحصيؿ الدراسي لدل طبلب الهرحمة الثاىكية بالجهٍكرية اليهىية عمى

 هكة الهكرهة.القرل، جاهعة اـ  (.هىشكرة

 الىجاح جاهعة التطبيقية(. األهثمة هئات )هع التفكير هٍارات تدريس ـ(.2003سعادة، جكدت )
 الكطىية، ىابمس، فمسطيف.

: ، القاٌرةكاستراتيجياتٍا هداخمٍا العهمية التربية .(ـ2006) كعكدة، ثىاء. الرحهف السعدىي، عبد
 .الحديث الكتاب دار

 .هفاٌيـ (التخطيطية) الهعرفية الهىظهاتـ(. 2113) .باسهة، اهلل كالعريهي سعيدم ، عبد أبك
 .الفكر دارعهاف، 

 التحصيؿ تىهية عمى الفيزياء تدريس في التعمـ دكرة استخداـ أثر(. 2010)السفياىي، ىايؼ. 
 غير هاجستير )رسالة. الثاىكم األكؿ طبلب لدل اإلبداعي التفكير كهٍارات الدراسي
 .القرم، هكة أـ جاهعة هىشكرة(.

 .الثقافة دار . عهاف:هعاصرة تطبيقية هعالجة العاهة التدريس طرائؽ ـ(.2009) .سبلهة، عادؿ
 . عهاف: دار اليازكرم العمهيةأساسيات تصهيـ التدريسـ(. 2112)سبلهة، عبد الحافظ. 

 االستداللي التفكير تىهية في التكليدم التعمـ ىهكذج استخداـ أثر(. 2012)سمهاف، سهاح. 
 )رسالة .الهكرهة بهكة ثاىكم األكؿ الصؼ طالبات لدل الكهياء هادة في الدراسي كالتحصيؿ
 .القرم، هكة اـ جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير

 التحصيؿ تحسيف في الهفاٌيهية كالخرائط كيتمى ىهكذج أثر .(2014)السميحات، زاٌي. 
 التربية هبحث في األساسية الهرحمة طبلب لدل االستداللي التفكير كهٍارات الدراسي

العالهية،  اإلسبلهية العمكـ جاهعة .(هىشكرة غير دكتكراي )رسالة .األردف في اإلسبلهية
 عهاف.

 العربي الفكر دار :، القاٌرة2. طالذكاء في الفردية الفركؽ .(ـ1982)سميهاف، الشيخ. 
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 هادة في الدراسي بالتحصيؿ كعبلقتٍا االستداللي التفكير عمى قدرة(. 2011)سميهاف، سهيحة. 
 .العمهية التربية هجمة. الطائؼ بهحافظة اإلعدادم األكؿ الصؼ طالبات لدل العمكـ

14(2) ،251-274. 

 التفكير تىهية في التعمـ دكرة ىهكذج فاعمية ـ(.2003) .الكريـ عبد الىاصر سيد، عبد
 غير هاجستير ةرسال (الرياضيات في اإلعدادية الهرحمة تبلهيذ لدل كالتحصيؿ االستداللي

 .هصر، حمكاف جاهعة .(هىشكرة
 لمىشر الهىاٌج دار :عهاف .التدريس اساسيات( 2005) كآخركف. شبر، خميؿ

 عمـ ، فيالعقؿ كصىاعة الحديثة كالتعمـ التعميـ استراتيجيات(. ـ2007)شحاتً، حسف. 
 .البىائية الهصرية القاٌرة، الدار الجغرافيا، القاٌرة: هكتبة

العمكـ عمى تىهية التفكير االستداللي  فيأثر برىاهج لتحفيز الذٌىي ـ(. 2112شحاتً، ريـ. )
. )رسالة هاجستير  timssاهتحاف فيلعيىة هف طالبات الهرحمة األساسية العميا كتحصيمٍـ 

 غير هىشكرة(. غزة: الجاهعة اإلسبلهية.
 لدل االىتباي كقصكر التحصيؿ في الهفاٌيـ خرائط استخداـ أثر(. ـ2011)شريؼ، غصكف. 

-080، (2)11، الهكصؿ، األساسية التربية كمية أبحاث هجمة .الخاصة التربية تبلهيذ
020 . 

 التفكير لتىهية االصطىاعي الذكاء عمى قائـ برىاهج فاعمية(. 2013) .شهالة ، رشا أبك
. بغزة عشر الحادم طالبات لدل الهعمكهات تكىمكجيا في الدراسي كالتحصيؿ االستداللي

ر، غزة جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير )رسالة  األٌز

 كتىهية التحصيؿ عمى اإللكتركىية الذٌىية الخرائط استخداـ أثر(. 2014) الشهراىي، خمكد.
 بهديىة العمكـ هقرر في هتكسط ثالث الصؼ طالبات لدل االستداللي التفكير هٍارات
 .اإلسبلهية، الرياض سعكد بف هحهد اإلهاـ جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير ة)رسالالرياض 

 كتىهية التحصيؿ عمى اإللكتركىية الذٌىية الخرائط استخداـ أثر (.ـ2014) الشهراىي، خمكد.
 بهديىة العمكـ هقرر في هتكسط ثالث الصؼ طالبات لدل االستداللي التفكير هٍارات
 .اإلسبلهية، الرياض سعكد بف هحهد اإلهاـ هىشكرة(. جاهعة غير هاجستير )رسالةالرياض 

ـ  عمىفاعمية هىٍج الىشاط ألطفاؿ الرياض بغزة  .(ـ2003) .فاطهةصبح،  تىهية جكاىب ىهٌك
 غزة، جاهعة األقصى (.رسالة دكتكراي غير هىشكرة) في ضكء الفمسفة البىائية
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 الذاتي كالجدكؿ( 5E's) الخهاسية التعمـ دكرة تكظيؼ أثر(. 2014) صفر ، فاطهة. أبك
(kwl )األساسي الثاهف الصؼ طمبة لدم الرياضية الهسائؿ حؿ هٍارات تىهية في 

ر، غزة جاهعة التربية(. هىشكرة، كمية غير هاجستير ة)رسالغزة  بهحافظات  االٌز
 عمى القائهة الخهاسية التعمـ دكرة استراتيجية أثر(. 2014) كرضكاف، هصطفى. صكافطً، كليد

 طمبة لدل ءالفيزيا تحصيؿ في تفاعمية برهجية كعمى" ببلكبكرد" اإللكتركىي التعمـ إدارة ىظاـ
 .176-161، (2)10. التربكية العمكـ في األردىية الهجمة سعكد. الهمؾ بجاهعة الٍىدسة

رفحاء:  .الىظرية البىائية كتطبيقاتٍا في تدريس المغة العربية .(ـ2118) .هىيؼ خضيرالضكم، 
 الكطىية.فٍرسة هكتبة الهمؾ فٍد 

 الهتعددة الذكاءات استراتيجيتي استخداـ أثر هعرفة (.ـ2011)كآخركف.  طاشهاف، غازم
 طمبة لدل العربي الكطف جغرافيا هادة في التأهمي التفكير تىهية في الهفاٌيهية كالخرائط

 عهاف ،الىفسية التربكية لمدراسات اإلسبلهية الجاهعة هجمةاإلسراء.  جاهعة في الصؼ هعمـ
21(0 ،)243-281. 

 الزيتكىة جاهعة طمبة تحصيؿ في الهفاٌيـ خرائط استخداـ فاعمية (.ـ2013) الطراكىة، هحهد
ا كاتجاٌاتٍـ البيئية التربية هادة في األردىية ، األردف، الهفتكحة القدس جاهعة هجمة. ىحٌك

 .033-012، (34)ع

 العمهية الهفاٌيـ فٍـ في البىائية ((7E,s التدريس استراتيجية أثر(. 2014)طىكس، اىتصار. 
 الذات هفٍـك ضكء في األساسية الهرحمة طمبة لدل االستقصائي التفكير هٍارات كاكتساب
(، 2)2 كالىفسية، التربكية كالدراسات لؤلبحاث الهفتكحة القدس جاهعة هجمة. األكاديهي

021-038 .  
 البديمة التصكرات تعديؿ في الهعمكهات خرائط تكظيؼ فاعمية .(ـ2009) طير ، ببلؿ. أبك

 الجاهعة). هىشكرة غير هاجستير )رسالة األساسي. الثاهف الصؼ لطبلب العمهية لمهفاٌيـ
  غزة االسبلهية:

 كالتفكير التحصيؿ في (5E'5) التعمـ دكرة استراتيجية تأثير(. 2010)الظفيرم، بشرل. 
 رسالة) الككيت دكلة في العمكـ هادة في االبتدائي الخاهس الصؼ طالبات لدل اإلبداعي
 األكسط، الككيت. الشرؽ جاهعة هىشكرة(. غير رهاجستي

. أبك ( – خطط – عبر) استراتيجية تكظيؼ أثر .(ـ2010) عاذرة ، كـر  تدريس في قـك
 رسالة) بغزة األساسي السابع الصؼ طمبة لدل االبداعي التفكير تىهية عمى الرياضيات
  غزة :االسبلهية الجاهعة  .هىشكرة( غير هاجستير
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 كالهيؿ الىحك في التحصيؿ عمى الهفاٌيـ هخططات استخداـ أثر .(ـ2004) ، اياد.دعبد الجكا
 عيف جاهعة). هىشكرة غير دكتكراي ة)رسالبغزة  عشر الحادم الصؼ طالبات لدم ىحكي

 . شهس، القاٌرة
 طالبات تحصيؿ عمى الرباعية التٌعمـ دكرة استراتيجية استخداـ أثر، (2014)اهلل، رياد.  عبد

 هاجستير )رسالة .تعمهٍا ىحك كدافعيتٍف العربية المغة هادة في األساسي الخاهس الصؼ
 الكطىية، ىابمس. الىجاح جاهعة هىشكرة(. غير

. الصفي التدريس هجاؿ في كاستخداهً التربكم كالتقكيـ القياس(. ـ2001). الٍادم، ىبيؿ عبد
 .لمىشر كائؿ دار: عهاف

 لمىشر الفبلح هكتبةالككيت:   .الهدرسي كالهىٍاج التفكير .(ـ2004) ، عزككعفاىة كليـ، عبيد
 .كالتكزيع

 لمىشر الفبلح هكتبة . الككيت:الهدرسػػي كالهىٍػػاج التفكيػػر .ـ(2003) عزك عبيد، كليـ، عفاىة
 .كالتكزيع

 كتىهية الرياضيات تحصيؿ في التعمـ دكرة طريقة استخداـ فاعمية(. ـ2008) العتيبي، ىكاؿ.
 ةرسال(الهكرهة  هكة بهديىة هتكسط الثاىي الصؼ طالبات لدل الىاقد التفكير هٍارات
 .القرل، السعكدية أـ جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير

 لمىشر كالتكزيع. دفاءعهاف:  .كالعمػـك الرياضيات تدريس طرؽ .(ـ2010) عريفج، كسميهاف.
 هٍارات لتىهية الرياضيات تدريس في التعمـ دكرة تكظيؼ أثر (.2013) العطا ، أحهد. أبك

 غير هاجستير ة)رسال غزة بهحافظات الصؼ التاسع األساسي تبلهيذ لدم اإلبداعي التفكير
 .اإلسبلهية، غزة الجاهعة هىشكرة(.

الىظرية البىائية لتىهية الجكاىب الهعرفية  عمىبرىاهج هقترح قائـ  .(ـ2110) .أشرؼ،  عطاياأبك 
هىشكرة( رسالة دكتكراي غير ) في الرياضيات لدل طبلب الصؼ الثاهف األساسي بغزة

 ، القاٌرة.عيف شهس جاهعة

 لمىشر صفاء دار عهاف: .الفعاؿ التدريس في الحديثة االستراتيجيات .(ـ2007) .عطية، هحسف
 .كالتكزيع

 .كالتكزيع لمىشر صفاء دار. عهاف: التعميـ بيئة تىظيـ.  (ـ 2009) .عطية، هحسف

 البىائية الىظرية استراتيجيات بعػض اسػتخداـ أثػرـ(. 2111)هحهد. همػكح،  كأبػك عفاىة، عزك
زة. كرقة بغػ األساسػي التاسع الصؼ طبلب لدل الٍىدسة في الهىظكهي التفكير تىهية فػي
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الهىػػاٌج.  إعػػداد فػػي الفمسطيىية التربية، التجربػػة لكمية األكؿ العمهػػي عهؿ هقدهة لمهػؤتهر
 .21-02، 0) كالتطمعػػات )الكقػائع

 لمىشر ؽآفا: غزة .الهتعددة بالذكاكات الصفي التدريس .(ـ2004) .كالخزىدار، ىائمة عفاىة، عزك
 .كالتكزيع

 . الجاهعة اإلسبلهية، غزة.تحميؿ فقرات االختبارـ(. 2100عفاىة، عزك)

 كتعمـ تعميـ في كالهعرفة االجرائية الهفاٌيهية الهعرفة بيف العبلقة .ـ(2001) عفاىة، عزك.
 .165-123(، 5، ع)الفمسطيىية كالدراسات التربكية البحكث هجمة .الرياضيات
 هٍارات تىهية في الست كالقبعات الخهاسية التعمـ بدكرة تدريس فاعمية (.2014) .العكة، أحهد

 هىشكرة(. غير هاجستير )رسالة بغزة الثاهف الصؼ طبلب لدم الٍىدسية الهسائؿ حؿ
 .اإلسبلهية، غزة الجاهعة

 الىشر ، القاٌرة، هصر: داركالتربكية اإلىساىية العمكـ في البحث هىاٌج .(ـ2010) .عبلـ، رجاء
 .لمجاهعات

 دار عهاف:، التدريس كاستراتيجيات طرائؽ في حديثة اتجاٌات .(ـ2013) .كآخركف ، عيديعم
 الصفاء.

 هفاٌيـ بعض عف البديمة التصكرات تعديؿ في بايبي ىهكذج فاعمية .(2013)عكاض، يحيي.  
 االستداللي التفكير هٍارات كتىهية الثاىكم الثاىي الصؼ طبلب لدل اإلسبلهية الثقافة
 سعكد بف هحهد اإلهاـ جاهعة .هىشكرة( غير دكتكراي )رسالةكاالستىباطي  االستقرائي ببعديً

 اإلسبلهية، السعكدية. 
 بالهخططات االساسية لمهرحمة العمكـ هقررات إلثراء دراسة .(ـ2007) عككؿ ، هيسرة. أبك

 غزة. االسبلهية، هىشكرة(. الجاهعة غير هاجستير )رسالةالهفاٌيهية
 تىهية في ((7E,s استراتيجية عمى قائهة هقترحة كحدة تدريس أثر(. 2014)العيد، كئاـ. 
 األساسي التاسع الصؼ طالبات لدل بٍا كاالحتفاظ الٍىدسة في الرياضي التكاصؿ هٍارات

ر، غزة جاهعة .هىشكرة( غير هاجستير ة) رسال غزة في   .األٌز
فاعمية التدريس كفقا لمىظرية البىائية االجتهاعية في  (ـ2102) .فكزية خهيس سعيدالغاهدم، 

هادة األحياء لدل  كالتحصيؿ فيتىهية بعض عهميات العمـ كهٍارات التفكير فكؽ الهعرفي 
 القرل، هكة.جاهعة أـ (. هىشكرة غير رسالة دكتكراي) الباحةطالبات الهرحمة الثاىكية بهىطقة 
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بالخرائط الهفاٌيهية في هعالجة صعكبات تعمـ  أثر برىاهج هحكسبـ(. 2101غاىـ، خالد. )
)رسالة هاجستير غير هىشكرة(. الجاهعة اإلسبلهية،  الفيزياء لطبلب الصؼ الحادم عشر

 غزة.

 العبلقات إدراؾ عمى القدرة تىهية في الهفاٌيـ خرائط فاعمية .(ـ2005)قاسـ.  الفالح، سمطاىة
 هديىة في هتكسط الثاىي الصؼ طالبات لدل العمكـ هادة في الخاطئة التصكرات كتعديؿ
 .334-304، (77) 20، التربكية الهجمة .الرياض
 الهصرية. . القاٌرة: األىجمك3. طالتقىي القياس( ـ1997) .فرج، صفكت

الهفاٌيـ، الهككىات، الهىٍج الهدرسي  .(ـ2112) .راشد القاسـ، كجيً، كالشرقي، هحهد
 الكطىية.هكتبة الهمؾ فٍد الرياض،  الفمسفات. 

 لمىشر. الشركؽ تطبيقية. عهاف: دار التدريس، رؤية تصهيـ .(ـ2009) القرارعة، أحهد.
 الببلغة تحصيؿ عمى الهفاٌيـ خرائط استراتيجية استخداـ فاعمية(. ـ2014) .رهاف، هحهكدق

ا كاالتجاي  (.هىشكرة غير هاجستير رسالة) بغزة عشر الحادم الصؼ طالبات لدل ىحٌك
 اإلسبلهية، غزة. الجاهعة

 عمى الهطكَّر الفقً هقرر تدريس يف الذٌىية الخرائط استخداـ أثر(. ـ2014)القرىي، أحهد.  
 هىشكرة(. غير هاجستير سالةر ( جدة هديىة في هتكسط األكؿ الصؼ طبلب لدل التحصيؿ

 القرل، هكة. أـ التربية، جاهعة كمية
 .كالىشر لمطباعة الفكر دار: ، عهافألساسيةا لمهرحمة التفكير تعميــ(. 2110) .ىايفةقطاهي، 

 عهاف: دار الفكر االجتهاعية. الدراسات تدريس طرؽ .(ـ2007) قطاكم، هحهد.
 الهفػاٌيـ تعػديؿ فػي حاسكبيان  التعمـ دائرة استخداـ فعالية(. ـ2005) .قىاكم، شاكر

 .الهدرسة طفؿ لدل اإلسبلهية العقدية لمهفاٌيـ البديمة العقدية
 األداء هٍارات تىهية في بايبي ؿ الخهاسي التعمـ دكرة أىهكذج أثر .(2013)القيسي، عهر. 

ديالي،  جاهعة .هىشكرة( غير هاجستير )رسالة اإلعدادية الهرحمة طبلب لدل التعبيرم
 .بعقكبة

 العمهية كالطرائؼ التعمـ دكرة هدخؿ هف كؿ استخداـ فاعمية هدلـ(. 1994) .شدم، ر كاهؿ
 األكلي لحمقة تبلهيػذ لدم العمهية كالهيكؿ العمـ كعهميات البيكلكجية الهفاٌيـ اكتساب عمي
 .الهىيا، هصر جاهعة (.هىشكرة غير هاجستير رسالة) األساسي التعميـ هف

تدريس الرياضيات كفؽ  .(ـ2100) .إفاقة حجيؿ، كحسكف حهيدعبد الكاحد الكبيسي، 
 .كالتكزيعدار االعصار العمهي لمىشر  :األردف. استراتيجيات الىظرية البىائية
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 الفكر دار: عهاف. التربكم كالتقييـ الىفسي القياس هبادئ(. ـ1982). هحهد لبدة ، سبع أبك
 .كالتكزيع لمىشر

 .الكتب . القاٌرة: عالـ3 ط  االجتهاعية. الهكاد تدريس .(ـ1991) كآخركف. المقاىي، أحهد

 لدل الهفاٌيهي االستيعاب تىهية في التعمـ دكرة استراتيجية فاعمية(. 2013) الهحيهيد، ابتساـ.
 غير هاجستير ة)رسالاإلسبلهية كالثقافة الحديث هقرر في الثاىكم األكؿ الصؼ طالبات

 .اإلسبلهية، الرياض سعكد بف هحهد اإلهاـ هىشكرة(. جاهعة

 تىهية في (V) كالشكؿ الهفاٌيـ خرائط استراتيجيتي استخداـ أثر (.ـ2013) هرؽ ، رىا. أبك
 ( رسالةاألساسي التاسع الصؼ طالبات لدم الجغرافيا في االستداللي التفكير هٍارات
 .اإلسبلهية، غزة هىشكرة(. الجاهعة غير هاجستير

 الرياضيات في اإلبداع تطكير في الهفاٌيهية الخرائط استخداـ أثر(. ـ2009)هصطفى، حساـ. 
 جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير )رسالة .قباطية تربية في األساسي السابع الصؼ لطمبة
 .الكطىية، ىابمس الىجاح

 ىحك كاتجاٌاتٍـ الطمبة تحصيؿ عمى الهفاٌيهية بالخرائط التزكد أثر .(ـ2009)الهطرم، بشرة. 
 )رسالة البمقاء هحافظة في الخاصة الهدارس في األساسي السادس لمصؼ الجغرافيا هادة

 .العميا لمدراسات األكسط الشرؽ جاهعة هىشكرة(. غير هاجستير
 بهبحث االستداللي التفكير تىهية في الهدهج التعميـ تكظيؼ فاعمية (.ـ2015) هطير، رائد.
 الجاهعة هىشكرة(. غير هاجستير . )رسالةعشر الحادم الصؼ لطبلب اإلسبلهية التربية

 .اإلسبلهية، غزة

 االستداللي التفكير تىهية في العمـ تاريخ باستخداـ التدريس فاعمية .(2006) هعكض، خميؿ.
 غير هاجستير )رسالة االعدادية الهرحمة تبلهيذ لدل العمـ ىحك كالتجاي الهعرفي كالتحصيؿ
 .جاهعة عيف شهس، القاٌرة .) هىشكرة

 االىجمك هكتبة القاٌرة:الرياضيات.  تدريس في قراءات .(ـ1995) أهيف. الهفتي، هحهد
  الهصرية
 تدريس في الهتعددة بالكسائط الهعززة الذٌىية الخرائط استخداـ فاعمية (ـ2011) هقمد، سحر.
 الهرحمة تبلهيذ لدم االستداللي التفكير كتىهية الهعرفي التحصيؿ عمى االجتهاعية الدراسات
اج، هصر جاهعة هاجستير غير هىشكرة(. ة)رسال اإلعدادية  .سٌك
 الهيسرة دار: عهاف. الىفس كعمـ التربية في كالتقكيـ القياس(. ـ2005)هحهد.  همحـ، ساهي
 كالىشر لمتكزيع
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ا القمؽ كاختزاؿ الٍىدسة في التفكير تىهية .(ـ2002) همكح ، هحهد. أبك  الصؼ طمبة لدم ىحٌك
 دكتكراي )رسالة .الهفاٌيـ كهخططات ٌايؿ هدخمي ظؿ في غزة بهحافظة االساسي الثاهف
 غزة. األقصى، جاهعة. )هىشكرة غير

 الهٍارات تىهية في البىائي التعمـ استراتيجية فاعمية (ـ2012) .عبد اهلل بىت هميبارم، أفراح
 الهتكسط األكؿ الصؼ تمهيذات لدل األسرية التربية هادة في الدراسي التحصيؿ ك الحياتية
الهكرهة،  القرل، هكة أـ . جاهعة)هىشكرة غير هاجستير ة)رسالالهكرهة  هكة بهديىة

 السعكدية.
 :. بيركت، لبىاف1( . ط02، 1، 2، 8(. هجالعرب لساف .(2003) الديف. هىظكر ، جهاؿ ابف

 العمهية. الكتب دار

 تىهية في كالهتشابٍات الخهاسية التعمـ دكرة هف كؿ استخداـ تأثير .(2015)هكسي، رجاء. 
 . )رسالةاألساسي السابع الصؼ طالبات لدل العقؿ عادات كبعض الجغرافية الهفاٌيـ

 شهس، القاٌرة. عيف جاهعة دكتكراي غير هىشكرة(.
 العمـك تدريس في بىائي ىهكذج تطبيؽ في الهعمهيف فاعمية ـ(.2002. )إبراٌيـ ،الهكهىي
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 : (3) ممحق رقم
 قائمة تحميل وحدة السيرة والتراجم وفق ميارات التفكير االستداللي في صورتو األولية

 م
 األىداف

 التصنيف
 االستنتاج االستنباط االستقراء

 الدرس األول: حجة الوداع
 حجة في الهسمهيف هف الكبير العدد خركج سبب يبيف  .0

  الكداع

***   

 هىاسككـ لتأخذكا"   الىبي حديث هف الهقصكد يحدد  .2
 "عىي

  *** 

  ***  حجتً في لمٍدل   الىبي اصطحاب سبب يدرؾ  .8
 ***    هكة كصكلً عىد   الىبي دعاء في رأيً يبدل  .0
 ***    الحميفة ذم هف   الىبي قدكـ سبب يستىتج  .2
   ***  عرفات إلى   الىبي هسير سبب يبيف  .1
   ***  هكة كصكلً عىد الحاج يفعمً ها أكؿ يحدد  .2
   ***  هىى في   الىبي هككث فترة يدرؾ  .3
 ديىكـ لكـ أكهمت اليكـ" الكريهة اآلية داللة يستىتج  .4

"......... 

  *** 

   ***  التأخير كجهع التقديـ جهع بيف يفرؽ  .01
   ***  شعري   الىبي تقصير كقت يحدد  .00
 ***    الكداع خطبة في رأيً يبدل  .02
 ***    الكداع خطبة عميً دلت ها يستىتج  .08

 ووفاتو وسمم عميو اهلل صمى النبي مرض: الثاني الدرس
 ذائقة ىفس كؿ" تعالى قكلً في الكريهة اآلية داللة يستىتج  .00

 ......"الهكت

  *** 

  ***   األىبياء سكرة في 35‘34 اآليات هف الهقصكد يكضح  .02
 العاشر العاـ في يكهان   20 الىبي اعتكاؼ سبب يبيف  .01

  لمٍجرة

  *** 

  ***  ال فإىي" كسمـ عميً اهلل صمى قكلً هف الهقصكد يكضح  .02
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 م
 األىداف

 التصنيف
 االستنتاج االستنباط االستقراء

 ......" أحج ال لعمي أدرل

  ***   هرضً كقت   الىبي ىساء هكقؼ في رأيً يبدل  .03
 هتخذان  كىت لك"    الىبي قكؿ عميً يدؿ ها يستىتج  .04

 " بكر أبا التخذت خميبلن 

  *** 

  ***    بالىاس لمصبلة بكر ألبى   الىبي تقديـ سبب يبيف  .21
  ***  كفرحٍا   الرسكؿ بىت فاطهة بكاء سبب يستىبط  .20
 هرض في حتى لمسكاؾ   الىبي استخداـ داللة يكضح  .22

  هكتً

 ***  

 فإف هحهدان  يعبد كاف هف" الصديؽ قكؿ هف الهراد يكضح  .28
 ........ هات قد هحهدان 

 ***  

 هسمـ هف ها"  الشريؼ الحديث عميً يدؿ ها يستىتج  .20
...... 

  *** 

 (3الدرس الثالث: درس عمر بن الخطاب )
   *** بالفاركؽ   عهر تسهية سبب يكضح  .22
 بأحد اإلسبلـ أعز المٍـ"    الىبي قكؿ داللة يبيف  .21

 " العهريف

 ***  

  ***   اإلسبلـ   عهر دخكؿ أثر يدرؾ  .22
 ***     عهر إسبلـ كبعد قبؿ الهسمهيف حاؿ يقارف  .23
   ***  ٌجرتً عمى كشجاعتً   عهر قكة أثر يدرؾ  .24
، الحجاب"  في   عهر لرأل القرآف هكافقة في رأيً يبدل  .81

 "األسرل، الخهر تحريـ

 ***  

 عهر تعييف في   بكر أبي هكقؼ في رأيً يبدل  .80
  لمخبلفة

 ***  

  *** ***  عهر خطبة هف الهسمـ الحاكـ كاجبات عمى يستدؿ  .82
 جمد إليؾ أشكك إىي المٍـ"    عهر قكؿ داللة يبيف  .88

 " الثقة كعجز الفاجر

 ***  
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 م
 األىداف

 التصنيف
 االستنتاج االستنباط االستقراء

 قبؿ كالكالة العهاؿ ألهكاؿ   عهر إحصاء سبب يعمؿ  .80
  استعهالٍـ

  *** 

  ***   كهراقبتٍـ الكالة هحاسبة في   عهر هىٍج يكضح  .82
   ***  الدكاكيف إىشاء فكرة   عهر قبكؿ سبب يكضح  .81
 اهلل هاؿ هف ىفسي أىزلت"    عهر قكؿ داللة يبيف  .82

 " اليتيـ كالى هىزلة

 ***  

 (6الدرس الرابع: عمر بن الخطاب )
  سياستً   عهر عميٍا أقاـ التي األسس يكضح  .83

 
***   

   ***  اإلسبلهية الدكلة في الشكرل أثر يكضح  .84
 بيف الهساكاة تحقيؽ عمى   عهر حرص يدرؾ  .01

  الهسمهيف

 ***  

 اإلسبلهية الدكلة إدارة في   عهر سياسة بيف يربط  .00
  العدؿ كهبدأ

 ***  

   ***  الذهة أٌؿ هع الحسف التعاهؿ أثر يبيف  .02
 هكسى ألبي   عهر كتاب تضهىٍا التي األسس يستىبط  .08

  األشعرم

 ***  

 العراؽ في عثرة بغمة أف لك"    عهر قكؿ في رأيً يبدل  .00
 "الطريؽ لٍا تهٍد لـ لها عىٍا اهلل لسألىي

  *** 

   *** الهسمهيف بأطفاؿ   عهر اٌتهاـ عمى يدلؿ  .02
 هف إلي الىاس أحب"    عهر قكؿ هف الهقصكد يكضح  .01

 "  عيكبي إلي رفع

 ***  
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 (:6ممحق رقم )
 قائمة تحميل وحدة السيرة والتراجم وفق ميارات التفكير االستداللي في صورتو النيائية 

 الميارة الدرس م
 استقراء يكضح سبب خركج العدد الكبير هف الهسمهيف في حجة الكداع  .0
 استىباط لتأخذكا هىاسككـ عىي""   يبيف الهقصكد هف حديث الىبي  .2
 استىتاج عىد كصكلً هكة  يبدل رأيً في دعاء الىبي   .8
 استقراء هف ذم الحميفة  يستدؿ عمى سبب قدـك الىبي   .0
 استقراء يحدد أكؿ ها يفعمً الحاج عىد كصكلً هكة  .2
ـٍ   .1 مىٍيكي ـٍ كىأىٍتهىٍهتي عى ـٍ ًديىىكي يستىتج داللة اآلية الكريهة " اٍليىٍكـى أىٍكهىٍمتي لىكي

ٍسبلـى  ـي اإٍلً  ًديىنا ﴾ًىٍعهىًتي كىرىًضيتي لىكي
 استىتاج

 استقراء يٌفرؽ بيف جهع التقديـ كجهع التأخير  .2
 استقراء هف شىٍعريي   يحدد ها يدؿ عميً تقصير الىبي   .3
 استىتاج يستىبط أٌـ الدركس كالعبر في خطبة الكداع  .4

ٍكًت" يستىتج داللة قكلً تعالى "  .01  استىتاج كيؿُّ ىىٍفسو ذىآًئقىةي اٍلهى
 استقراء يكهان في العاـ العاشر لمٍجرة   20يبيف سبب اعتكاؼ الىبي   .00
ـٍ  يكضح الهقصكد في قكلً صمى اهلل عميً كسمـ "  .02 ىىاًسكىكي ذيكا هى فىًإىِّي ، ًلتىٍأخي

ٌىًذًي " ًتي  جَّ جُّ بىٍعدى حى  الى أىٍدًرم لىعىمِّي الى أىحي
 استقراء

 استىتاج كقت هرضً  يبدل رأيً في هكقؼ ىساء الىبي   .08
ًميبلن  يستىتج ها يدؿ عميً قكؿ الىبي    .00 "  لىٍك كيٍىتي هيتًَّخذنا ًهٍف أيهًَّتي خى

ٍذتي أىبىا بىٍكرو " تَّخى  الى
 استىتاج

 استقراء ألبي بكر لمصبلة بالىاس  يبيف سبب تقديـ الىبي   .02
 استىباط كفرحٍا  يستىبط سبب بكاء فاطهة بىت الرسكؿ   .01
 استقراء لمسكاؾ حتى في هرض هكتً  يكضح داللة استخداـ الىبي   .02
أال هف كاف يعبد هحهدان فإف هحهدان قد هات كهف  يكضح داللة العبارة "  .03

 كاف يعبد اهلل فإف اهلل ال يهكت "
 استىباط

 استىتاج ب )الفاركؽ( يكضح سبب تسهية عهر    .04
ـى ًهٍف ىىصىبو كىالى كىصىبو   يستىتج ها يدؿ عميً قكؿ     .21 ا ييًصيبي اٍلهيٍسًم )هى

ٍىا ًهٍف  ًي ًب ٍىا ًإالَّ كىفَّرى المَّ تَّى الشٍَّككىًة ييشىاكي ٍـّ حى ٍزفو كىالى أىذنل كىالى غى ٍـّ كىالى حي ٌى كىالى 
 استقراء
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 الميارة الدرس م
طىايىايي(  خى

" المٍـ أعٍز اإلسبلـ بأحب ٌذيف الرجميف إليؾ  يبيف داللة قكؿ الىبي    .20
 أبي جٍؿ أك بعهر بف الخطاب "ب

 استىباط

 استىتاج يقارف بيف حاؿ الهسمهيف قبؿ كبعد إسبلـ عهر  .22
 استىباط يربط بيف شجاعة عهر بف الخطاب كطريقة ٌجرتً  .28
تحريـ ، الحجاب، يحدد اية تدؿ عمى هكافقة القرآف لرأم عهر )األسرل  .20

 الخهر(

 استىباط

 استىباط         يبدم رأيً في هكقؼ أبي بكر في تكصيتً لعهر بالخبلفة   .22

 استقراء يستدؿ عمى كاجبات الحاكـ الهسمـ هف خطبة عهر  .21
 استىتاج يقارف بيف العدؿ في حكـ عهر بف الخطاب كعدؿ حكاـ اليـك  .22
مىدى الفاجًر كعجزى الثًقة"  .23  استىباط   عهريبيف داللة قكؿ  " المٍَـّ إىِّي أشكيك إليؾ جى
 استقراء  في هحاسبة الكالة كهراقبتٍـ  يكضح هىٍج عهر   .24
 استقراء   يبيف أثر إىشاء الدكاكيف في عٍد عهر  .81
 استىباط يبيف داللة قكؿ عهر " أىزلت ىفسي هف هاؿ اهلل هىزلة كالى اليتيـ   .80
 استىباط  يكضح األسس التي أقاـ عميٍا عهر سياستً  .82
 استقراء الشكرل في الدكلة اإلسبلهيةيكضح أثر هبدأ   .88
 استىباط يكضح أثر تحقيؽ الهساكاة بيف الهسمهيف في عٍد عهر  .80
 استقراء يبيف أثر التعاهؿ الحسف هع أٌؿ الذهة  .82
 استىباط يستىبط األسس التي تضهىٍا كتاب عهر ألبي هكسى األشعرم   .81
لسألىي اهلل عىٍا لك أف بغمة عثرت في العراؽ  "يبدل رأيً في قكؿ عيهر   .82

  "لها لـ تهٍد لٍا الطريؽ
 استىتاج

 استقراء بأطفاؿ الهسمهيف يكضح داللة اٌتهاـ عيهر  .83
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قائمة بأسماء السادة المحكمين لتحميل وحدة السيرة والتراجم وفق  :(1) ممحق رقم
 ميارات التفكير االستداللي لمبحث التربية اإلسالمية لمصف العاشر األساسي

 التخصص المحكم اسم رقم
 هشرؼ تربية إسبلهية خضر حسيف أبك حهداف . أ  .1
 هشرؼ تربية إسبلهية حسف هكسي العقبي . أ  .2
 هىاٌج كطرؽ تدريس د. هاٌر جكدة  .3
 هعمـ تربية إسبلهية هاجد هحهد أبك سبلهة . د  .4
 هشرؼ عمـك هىاٌج كطرؽ تدريس د. صبلح حهكدة  .5
 هعمـ تربية إسبلهية عمي صبلح رياف . أ  .6
 هعمهة تربية إسبلهية ربًأهاؿ عبد   .7
 هشرؼ عمـك هىاٌج كطرؽ تدريس أ. هحهد حسيف أبك ىدم  .8
 هعمـ تربية إسبلهية رائد هطير . أ  .9

 هعمـ تربية إسبلهية سميهاف أبك عكاد  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



021 
 

 اختبار ميارات التفكير االستداللي : تحكيم(4ممحق رقم )
 زةغػ –ة ة اإلسبلهيالجاهع
                 ػاالعميالدراسػػات ادة عه
 ػػػةة التربيػػػػكميػ
 ساٌج كطرؽ التدريـ الهىقس
 

 .اختبار ميارات التفكير االستداللي تحكيم: الموضوع

 : ................................  حفظك اهلل الدكتور/األستاذ السيد 

 :السبلـ عميكـ كرحهة اهلل كبركاتً
خرائط المفاىيم ودورة التعمم في  استراتيجيتيأثر استخدام "  بإجراء دارسة بعىكاف: يقـك الباحث

 تنميو ميارات التفكير االستداللي في مادة التربية االسالمية لدى طالب العاشر األساسي بغزة 
 .غزة – اإلسبلهية بالجاهعة التربية كمية هف الهاجستير درجة عمى لمحصكؿ

 خبرتكـ ضكء فيكهبلحظاتكـ االختبار ثـ إبداء رأيكـ ىذا  بتحكيم التكرم سيادتكم من أرجو لذا

 حيث: هف الهجاؿ ٌذا في
 هدل اىتهاء الفقرات لهستكيات األٌداؼ. 
  شهكلية الهفاٌيـ الهحددة لمكحدةهدل. 

 .هىاسبة البدائؿ لكؿ سؤاؿ في االختبار 

  غكيةالصحة العمهية كالسبلهة المه.  

 .إهكاىية الحذؼ كاإلضافة 
 حسناتكم.                                                                                         ميزان في يجعمو أن وجل عز المولى وأدعو تعاونكم حسن لكم شاكرين

                                                               
 الباحث                                                                           

 1596311811أحمد عبد الحكيم أبو ندى 

 

 البياىات الشخصية لمهحكـ
  الدرجة العمهية  االسـ

  جٍة العهؿ  التخصص
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 (: االختبار في صورتو األولية5ممحق رقم )
 اإلسالمية لمصف العاشر األساسياختبار ميارات التفكير االستداللي لمتربية 

 أواًل: اختبار ميارة االستقراء 
 .مكة قاصدا   الهدي ومعه القعدة ذي من 25 فً   النبً خرج -1

 النبً كلف   أن إلى نتوصل بالناس بالحج بكر اأب: 
 :  سببه كان الوداع حجة فً   النبً مع المسلمٌن من كبٌر عدد خروج

 والتعلم منه التأسً بالنبً -ب ألنها حجة النبً الوحٌدة  -أ
 مكة أبواب الحج للمسلمٌن تفتح -د ل عدد كبٌر من الناس فً اإلسالمودخ -ج
  :أبواب مكة أربعة أبواب -2

 قرن ذي (نجران) الٌمن أهل مٌقات 
  مٌقاتهم ٌكون (الشام أهل) موازاتها فً هم ومن المدٌنة أهل: أن إلى نتوصل

 ٌلملم   -ب ذي قرن -أ
 الطائف -د ذو الحلٌفة -ج
  بعرفة والوقوف اإلفاضة طواف، الحج أركان -3

 والمروة الصفا بٌن والسعً الطواف العمرة أركان  
   مكة إلى وصوله عند الحاج ٌفعله ما أول أن إلى نتوصل

 اإلفاضة طواف  - -ب                   والمروة الصفا بٌن السعً -أ
 القدوم طواف -د                          منى فً المكوث -ج

  القصر مسافة بلغ إذ الصلوات بٌن الجمع للمسافر شرع -4

 الصلوات بٌن الجمع للحاج ٌجوز   
 :كاالتً ٌكون الحج فً والتأخٌر التقدٌم جمع: أن إلى نتوصل

 والمغرب تأخٌر جمع والعصر الظهر -أ
                          تقدٌم والعشاء

 والعشاء جمع تقدٌم المغرب والعصر الظهر -ب
 تأخٌر

 والمغرب تقدٌم جمع والعصر الظهر -ج
 تقدٌم جمع والعشاء

 والعشاء والمغرب متفرقات والعصر الظهر -د
 تقدٌم

ْحرم-2  األظافر من واألخذ الصٌد الحاج على ٌَ

 اإلحرام من التحلل بعد الصٌد ٌجوز 
 : كاالتً تكون األحرام من التحلل عالقة: أن إلى نتوصل

    الجمار ورمً عرفات من النزول -ب            والبحر البر فً الصٌد جواز -أ
 الشعر تقصٌر -د النقل ووسائل القطار ركوب -ج
    التعبد بنٌة المسجد فً الرجل مكوث هو االعتكاف-6

 رمضان من األواخر العشر فً ٌعتكف النبً كان  
 بسبب ٌوما عشرٌن العاشرة السنة من رمضان فً   النبً اعتكاف: أن إلى نتوصل

          مرٌضا   كان ألنه -ب   االعتكاف فً حبا   -أ
 النبً مع القرآن جبرٌل ٌراجع حتى -ج

  
   أزواجه مع المكوث من سئم -د

   الحج فً النبً على النصر سورة نزول-7

 للنبً القرآن جبرٌل مراجعه   العادة غٌر على مرتٌن 
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ِتً َبْعدَ  أَُحج   اَل  لََعلًِّ أَْدِري اَل  َفإِنًِّ " النبً قول: "أن نتوصل   كان أنه إلى" َهِذهِ  َحجَّ
       أخري مرة الحج ٌرٌد ال -ب         أجله بدنو ٌشعر -أ
بكر  أبو تكلٌف عادته حسب ٌرٌد -ج

      بالناس بالحج
 الحج فترة فً الغزو ٌرٌد -د

 
  الرجل  من ءامن من أول رضً هللا عنهعبد الرحمن بن أبً قحافة )أبو بكر( -3

 النبً قول  "بكر أبو التخذت خلٌال متخذا كنت لو" 
 بسب فالناس بالصالة بكر ألبى   النبً تقدٌم: أن إلى نتوصل

 بعده من للخالفة ترشٌحه -ب                   بالناس ٌصلً من ٌوجد ال -أ
  كثٌرا   بكر أبا ٌحب ألنه -د                          صهره ألنه -ج
 "بالسواك ألمرتهم أمتً على أشق أن لوال"  النبً قول-9

 هللا رسول قال   "للرب مرضاة، للفم مطهرة السواك" 
 على ٌدل موته مرض فً حتى للسواك    النبً استخدام: أن إلى نتوصل

   اهتمام اإلسالم بنظافة الجسد -ب                                      السواك وجوب -أ
 أن السواك أفضل لألسنان -د                            السواك نظافة -ج

 بعتكم ولكننً أموالهم على وال المسلمٌن دماء على اسلطكم لم إنً"  عنه هللا رضًعمر قول-11
 بالعدل بٌنهم وتحكموا الصالة لتقٌموا

 الشورى طرٌق عن المسلمٌن أمر ٌتولى الذي هو الحاكم 
    هو عمر خطبة خالل من المسلم الحاكم واجب إلى نتوصل

 الرعٌة على الحفاظ -ب                 هللا شرع تطبٌق -أ
 صحٌح ذكر ما جمٌع -د             والخارجً الداخلً األمن تحقٌق -ج

 "الخطاب بن بعمر أو جهل بأبً إلٌك الرجلٌن هذٌن بأحب اإلسالم أعز اللهم"  النبً قول-11

 والنبً الصحابة جمٌع هاجر   ونهارا   جهرا   الخطاب بن عمر هاجر بٌنما سرا 
 سببه كان بالفاروق عنه هللا رضً الخطاب بن عمر تسمٌة: أن إلى نتوصل

 والباطل الحق بٌن فرق -ب    الفاروق كان والده اسمه -أ
 ما ذكر فً )أ( و )ب( صحٌح -د    جهل وأبو النبً بٌن فّرق -ج
 أبا "ٌا قال ثم منكبً على بٌده فضرب قال تستعملنً أال هللا رسول ٌا قال: قلت ذر أبً عن-02
 فٌها" علٌه الذي وأدى بحقها أخذها من إال وندامة خزي القٌامة ٌوم وإنها أمانة وإنها ضعٌف إنك ذر

 النبً قول "خٌر كل   وفً، الضعٌف المؤمن من هللا إلى وأحب خٌر   القوي المؤمن" 
  كان أنه "الثقةِ  وعجزَ  الفاجرِ  َجلَدَ  إلٌك أشُكو إنًِّ اللهمَّ " عنه هللا رضًعمر قول داللة: أن إلى نتوصل

ٌَّن  -أ       لعٌنهم  الرشوة ٌقبل  -ب     أقربائه ٌع
ٌَّن -ج ٌَّن -د   األتقٌاء الضعفاء ٌع  واألمانة بالقوة ٌتصف من ٌع
 شاكروك وقلّ  شاكوك كثر قد: "والته ألحد كتب رضً هللا عنهعبد العزٌز بن روى أن عمر-08
 "اعتزلت وإما اعتدلتَ  فإما

 والرعٌة الوالة حال لمعرفة الحج موسم عنه هللا رضًعمر استغل 
 :كان ومراقبتهم الوالة لمحاسبة عنه هللا رضًعمر منهج: أن إلى نتوصل

   بهم ٌهتم ٌكن لم -ب    علٌهم ٌتجسس -أ
 الناس إلى البرٌد عامل ٌرسل-ج 

 رسائلهم وٌأخذ
 بالناس التحكم فً الحرٌة ٌعطٌهم  -د

َنُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ : }تعالى قال-00 ٌْ  {َب

 وسلم علٌه هللا صلى النبً استحسن، الخندق حفر بفكرة عنه هللا رضً الفارسً سلمان أشار 
 الغزوة تلك فً النصر أسباب من رئٌسٌا   سببا   فكانت، بتنفٌذها وأمر فكرته
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 هو اإلسالمٌة الدولة فً الشورى مبدأ أثر: أن إلى نتوصل
       األخذ بالرأي الجماعً -ب التعصب للرأي الشخصً -أ
 والخالفاتظهور النزاعات  -د     األخذ بالرأي االصوب  -ج
ٌنِ  ِفً إِْكَراهَ  قال تعالً "ال-02  ٌَّنَ  َقدْ  الدِّ ْشدُ  َتَب " ِمنَ  الر  ًِّ  اْلَغ

 بِالَِّتً إاِلَّ  اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ُتَجاِدلُوا َواَل ) تعالً قال  ًَ  (أَْحَسنُ  ِه
 إلً أدى الذمة أهل مع الحسن التعامل: أن إلى نتوصل

    اإلسالم فً كبٌر عدد دخول -ب                         اإلسالم كراهٌة -أ
     المسلمٌن دٌار من هروبهم -د   باألمان للشعور جدٌد دٌن عن البحث -ج
ٌْسَ عنهما _عن النبً  هللا رضً عمرو_ بن هللا عن عبد-01 ا قال "لَ ْرَحمْ  لَمْ  َمنْ  ِمنَّ  َصِغٌَرَنا ٌَ

ْعِرفْ  ٌَ  " َكِبٌِرَنا َشرفَ  َو

 الخٌل وركوب الرماٌة السباحة أوالدكم علموا" قال عنه هللا رضً الخطاب بن عمر عن" 
     خالل من كان المسلمٌن بأطفال عنه هللا رضً عمر اهتمام داللة: أن إلى نتوصل

 أعطاهم الحق فً اللعب -ب                     لألطفال عمر كراهٌة -أ
 مال بٌت من والفطٌم للمولود عطاٌا فرض -د     المٌراث فً الحق أعطاهم -ج

 المسلمٌن
 رأي عن ٌصدر أن علٌه ٌجب العادل الحاكم فإن العادل الحاكم تطٌع أن لها ٌنبغً كما األمة إن-02

 بمشاورتهم وٌلتزم األمة

  هللا رسول قال {ولسانه عمر قلب على الحق جعل قد هللا إن} 
  هً علٌها سٌاسته عنه هللا رضً عمر أقام التً األسس أن إلى نتوصل

 المساواة فً العطاء -ب العدل  -أ
 صحٌح( ب)و(أ) فً ذكر ما -د الظلم -ج
 الدواوٌن: هً السجالت التً تسجل فٌها أمور الدولة -03

 عنه هللا رضً الخطاب بن عمر اإلسالم فً الدواوٌن بإنشاء قام من أول 
 كانت الدواوٌن إنشاء نتٌجة أن إلى نتوصل

 توظٌف كتبَه جدد   -ب الحٌاة جوانب لجمٌع ضبط عملٌة -أ
 لٌس مما ذكر                      -د زٌادة أعباء الدولة ومصارٌفها -ج

 االستنباط مهارة اختبار: ثانٌا  
ِتً َبْعدَ  أَُحج   اَل  لََعلًِّ أَْدِري اَل  َفإِنًِّ، َمَناِسَكُكمْ  قول رسول هللا "لَِتأُْخُذوا-04  َهِذه" َحجَّ

ْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنة   أُْسَوة   هللاَِّ  َرُسولِ  ِفً لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ :"تعالى قال ٌَ  َ ْومَ  هللاَّ ٌَ َ  َوَذَكرَ  اْْلِخرَ  َواْل  "َكثٌِرا   هللاَّ
  العبادات منها تؤخذ التً األصول إذن

 السّن ة  -ب القرآن   -أ
 العلماءأقوال  -د القرآن والسنة -ج
نَ  إِنَّ -21 ٌْ ْحَزنُ  َواْلَقْلبَ ، َتْدَمعُ  اْلَع َنا ٌَْرَضى َما إاِلَّ  َنقُولُ  َواَل ، ٌَ ا ِبِفَراِقكَ  َوإِنَّا، َرب   لََمْحُزُنوَن( إِْبَراِهٌمُ  ٌَ

 ى َواَل  ُحْزن   َواَل  َهم   َواَل  َوَصب   َواَل  َنَصب   ِمنْ  اْلُمْسلِمَ  ٌُِصٌبُ  َما): وسلم علٌه هللا صلى قال  َواَل  أَذ 
ْوَكةِ  َحتَّى َغم   ُ  َكفَّرَ  إاِلَّ  ٌَُشاُكَها الشَّ اهُ ِمنْ  ِبَها هللاَّ ٌَ  (َخَطا
 إلى أدي الجنة سٌدة وأنها به لحوقا   أهله أول بأنها اعنه هللا رضً  لفاطمة النبً إخبار إذن
 فرحها ثم بكائها -ب فرحها ثم بكائها  -أ
مها  -د فرحها فقط -ج  ثم حزنهاتبس 
ٌِّت   إِنَّكَ "  قال سبحانه وتعالى -20 ُهم َم ٌُِّتونَ  َوإِنَّ  " مَّ
د   َوَما"  تعالى قوله ُسلُ  َقْبلِهِ  ِمن َخلَتْ  َقدْ  َرُسول   إاِلَّ  ُمَحمَّ اتَ  أََفإِن ۚ  الر   ۚ  أَْعَقاِبُكمْ  َعلَى   انَقلَْبُتمْ  قُِتلَ  أَوْ  مَّ
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نَقلِبْ  َوَمن هِ  َعلَى   ٌَ ٌْ َ  ٌَُضرَّ  َفلَن َعِقَب ا هللاَّ ئ  ٌْ  " َش
 هللا فإن هللا ٌعبد كان ومن مات قد محمد فإن محمدا   ٌعبد كان من أال عنه هللا رضً بكر أبو قول إذن
 " ٌموت ال
 األرض على مخلدون البشر -ب       تموت ال والحٌوانات الجبال -أ
 تموت ال التً المخلوقات من المالئكة -د          وجهه إال هالك شًء كل -ج
 " الفاجر بالرجل الدٌن هذا لٌنصر هللا إن"  النبً قول-22

 النبً قول  "بن بعمر أو جهل بأبً إلٌك الرجلٌن هذٌن بأحب اإلسالم أعز أللهم 
 " الخطاب

 إلى أدى عنه هللا رضً الخطاب بن عمر إسالم إذن
 قوة المسلمٌن  -ب ضعف اإلسالم  -أ
 اضطراب الناس من المسلمٌن -د كراهٌة اإلسالم  -ج
ٌٌُتم أمه تثكله أن أراد من رضً هللا عنهعمر  قول-28  هذا خلف بً فلٌلحق زوجته وُترمل ولده و

 " الوادي

 نصرا كانت هجرته وإن، فتحا كان عمر إسالم إن: مسعود بن هللا عبد قال. 
     إلى أدت عمر وشجاعة قوة إذن
 هجرته جهرا   -ب هجرته سرا   -أ
 أُسر أثناء الهجرة -د لم ٌهاجر وبقً بمكة -ج
ً   َكانَ  قال تعالً: "َما-20 ُكونَ  أَن لَِنبِ  " األَْرِض  ِفً ٌُْثِخنَ  َحتَّى أَْسَرى لَهُ  ٌَ

 هللا رسول قال  {ولسانه عمر قلب على الحق جعل قد هللا إن} 
 منها الموقف من كثٌر فً عنه هللا رضً عمر رأي الكرٌم القرآن وافق إذن
 تحرٌر األسري -ب قتل األسري  -أ
 تعذٌب األسري -د فداء األسري -ج
َنُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ : }تعالى قال-22 ٌْ  {َب

 (رأي عن ٌصدر أن علٌه ٌجب العادل الحاكم فان العادل الحاكم تطٌع أن لها ٌنبغً كما األمة إن 
 (بمشاورتهم وٌلتزم األمة

 إلى أدى بعده من خلٌفه عنه هللا رضً بكر أبً ترشٌح إذن
 تورٌث الخالفة لعمر -ب نزاع المسلمٌن على الخالفة -أ
 توحٌد االمة على خلٌفة واحد -د رفض الصحابة لمبدأ الترشٌح -ج
ْسَترِعٌهِ  َعْبد   ِمنْ  َما"  هللا رسول قال-21 ٌَّة هللاُ  ٌَ ْومَ  ٌَموتُ ، َرِع تِهِ  َغاش   وهو ٌَُموتُ  ٌَ ٌَّ مَ  إاِل لَِرِع  َحرَّ
 الَجنَّةَ  علٌه هللاُ 

  َر بن َطْلَحةُ  َقال ٌْ َب ، ِهْجَرة أَْقَدِمنا وال إسالما   بأّولِنا الَخّطابِ  بنُ  ُعَمرُ  كان َما): عنه هللا رضً الز 
نٌا فً أزَهَدنا كان ولكنَّهُ   (اْلِخَرة فً وأرَغَبنا الد 

 علً دل" الٌتٌم والى منزلة هللا مال من نفسً أنزلت إنً أال"  عنه هللا رضً عمر قول إذن
 العام المال احتكار -ب      شخصٌة لمصالح العام المال استغالل -أ
       والمقربٌن الحاشٌة على المال توزٌع -د العام المال عن الترفع وجوب -ج
 "احرار امهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى"  العاص( بن )لعمرو عمر قول-22
 ٌدها" لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة ان لو"  النبً قول
 إلى أدى الناس بٌن عنه هللا رضً عمر مساواة إذن
 انتشار الكراهٌة -ب                   العدل انتشار -أ
 انتشار النزاعات -د انتشار الظلم -ج
ُئُكمْ  " أاَلقال رسول هللا -23 الةِ  ِمنَ  أَْفَضلَ  ِبَدَرَجة   أَُنبِّ امِ  الصَّ ٌَ َدَقةِ  َوالصِّ :  َقالَ ، َبلَى:  َقالُوا ؟ َوالصَّ
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نِ  َذاتِ  َصالحُ  ٌْ  " اْلَب

 َنُهما َفأَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمنٌِنَ  ِمنَ  طائَِفتانِ  َوإِنْ  "تعالى قال ٌْ  "َب
  على المسلمٌن بٌن جائز والصلح كتابه فً عنه هللا رضً عمر قول ٌدل إذن
 الشعور بالمسؤولٌة  -ب حرصه على تنظٌم القضاء ونزاهته -أ
 اهتمامه بأمور الرعٌة -د عدله مع غٌر المسلمٌن -ج

 اختبار مهارة االستنتاج: ثالثا  
 " اْلَمْوتِ  َذآِئَقةُ  َنْفس   ُكل   تعالى قال-29

 فاّن علٌها من ُكل  "  تعالً قوله." 
 على حق الموت أن ذلك من نستنتج

 الجماد -ب الشمس -أ
   الجبال -د المٌاه -ج
 فً ٌمرض بأن نساؤه له فأذنت علٌه ثقٌل بمرض النبً شعر ه 00 سنة صفر شهر أواخر فً-81

 .عنه تخفٌفا عائشة بٌت

 هللا رسول قال    "الطعام على الثرٌد كفضل النساء على عائشة وفضل 
 على ٌدل عائشة عند ٌُعالَج أن نسائه من النبً طلب ان ذلك من نستنتج

 المساواة مبدأ -ب     الشورى مبدأ -أ
    العدل مبدأ -د    الحرٌة مبدأ -ج
 " وتكرٌما وتعظٌما تشرٌفا البٌت هذا زد اللهم"  النبً قول-80

 فهو المؤمن سالح الدعاء أن نستنج : 
 تهرب من الواقع  -ب عبادة -أ
 رذٌلة  -د استكبار  -ج
ْومَ ﴿ تعالى قوله-82 ٌَ ُكمْ  َوأَْتَمْمتُ  ِدٌَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْل ٌْ ا اإْلِْسالمَ  لَُكمُ  َوَرِضٌتُ  ِنْعَمِتً َعلَ  ﴾ ِدٌن 

 الكرٌمة اْلٌة من نستنبط 
      االجتهاد باب إغالق -ب      ظهور نبً بعد محمد -أ
      اإلسالم بعد جدٌد دٌن ظهور -د          النبً وفاة قرب -ج
 "هذا ٌومكم كحرمة حرام علٌكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن"  النبً قول-88
 "بالحق إال هللا حرم التً النفس تقتلوا وال"  تعالى قال

 اْلتٌة الشرعٌة القواعد ذلك من نستنتج   
 الناس بأعراض الخوض ٌجوز -ب       بظروفها الدماء إراقة إباحة -أ
 قطعا   حرام وعرضه المسلم دم -د         جائز الٌتامى أموال أكل -ج
 من قلت قال عائشة إلٌك الناس أحب أي هللا رسول رضً هللا عنه العاص بن عمرو سأل-80

 وَذَكَر رجال.  رضً هللا عنهالخطاب  بن عمر قال من قال ثم أبوها قال الرجال

 النبً قول  " ْا ُكْنتُ  لَو ِخذ  ِتً ِمنْ  ُمتَّ  " َبْكر   أََبا اَلتََّخْذتُ  َخلٌِال   أُمَّ
   هو القٌامة ٌوم صاحبه ٌنفع الذي الحب أن ذلك من نستنتج

 الحب من أجل الجاه  -ب     المال أجل الحب من -أ
 الحب من أجل متاع الدنٌا -د الحب فً هللا  -ج
ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ -82 هِ  هللاَّ ٌْ ى ٌُِصٌُبهُ  ُمْسلِم   ِمنْ  َما: " َوَسلَّمَ  َعلَ ُ  َحطَّ  إاِلَّ ، ِسَواهُ َفَما َمَرض   أَذ   لَهُ  هللاَّ

َئاِتهِ  ٌِّ َجَرةُ  َتُحط   َكَما َس  " َوَرَقَها الشَّ

 النبً قول  "منه ٌصب خٌرا به هللا ٌرد من" 
 االبتالء فوائد الشرٌف الحدٌث من نستنتج

    العباد تمحٌص -ب    العباد درجات رفع -أ
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 جمٌع ما ذكر صحٌح -د تكفٌر الذنوب والخطاٌا -ج
 "عمر أسلم حتى بالبٌت نصلً أن نستطٌع وما رأٌتنا لقد" رضً هللا عنه مسعود ابن قال-81

 "رحمة وإمارته نصرا   وهجرته فتحا   عنه هللا رضً عمر إسالم كان" 
 عنه هللا رضً عمر إسالم أن ذلك من نستنتج

    للمسلمٌن اضطهاد -ب                   لإلسالم عزة -أ
 لإلسالم الناس كراهٌة -د           اإلسالم عن كبٌر عدد ارتداد -ج
 رضً هللا عنهعمر  ٌا فنمت فأمنت فعدلت حكمت-82

 نَ  َحَكْمُتم َوإَِذا" :تعالً قال ٌْ  "ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا أَن النَّاسِ  َب
 بسبب العربٌة الدول فً الثورات قٌام ذلك من نستنتج

 انتشار الظلم      -ب       العدل انتشار -أ
 بواجباتهم الحكام قٌام -د الحكام عن الرضى -ج
 
ِتهِ  النبً قول -83 ٌَّ ُكْم َراع  َوُكل ُكْم َمْسؤول َعْن َرِع

ِتِه "، " ُكل  ٌَّ  اإلَِماُم َراع  َوَمْسؤول  َعْن َرِع

 عمر ٌا الطرٌق لها تمهد لَمْ  لِمَ  عنها تعالى هللا لسألنً العراق فً بغلة عثرت لو"  عمر قول") 
 العربٌة الدول تخلف ذلك من نستنتج

 أمانه الحكام على أموال الدولة  -ب قٌام الحكام بوجباتهم على أكمل وجه -أ
 بسب استغالل الحكام لمناصبهم  -د تطبٌق نظام الشورى  -ج
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 تعميمات االختبار (:6) ممحق رقم

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تعميمات االختبار
 

يٍدؼ االختبار الذم بيف يديؾ إلى قياس هدل اكتسابؾ لهٍارات التفكير االستداللي لمكحدة 
الرابعة في الكتاب الهقرر لهادة التربية اإلسبلهية لمفصؿ الثاىي كحدة )الٌسير كالتراجـ( كهٍارات 

 االستىتاج(-االستىباط -ٌي )االستقراءالتفكير االستداللي 

ىها  ىرجك هىؾ قراءة تعميهات االختبار بكؿ دقة عمهان أف ٌذا االختبار ليس لً عبلقة بالدرجات كا 
 لغرض البحث العمهي فقط.

 

 تعميمات االختبار: 
 اكتب اإلجابة في الهفتاح الخاص باإلجابات. .أ 

الهتعدد كلكؿ سؤاؿ أربع إجابات  ( سؤاالن هف ىكع اختيار هف83يتككف االختبار هف ) .ب 
 كاحدة هىٍـ صحيحة فقط.

 اقرأ كؿ سؤاؿ بدقة كحدد اإلجابة الصحيحة ثـ ضع دائرة عمى الرهز الصحيح .ج 

 ( دقيقة 11زهف االختبار ) .د 

 فيما يمي مثااًل محمواًل لتوضيح طريقة اإلجابة  .ه 
ٍيرنا" قكؿ رسكؿ اهلل   -0 كا ًبالىِّسىاًء خى ٍيفَّ ، اٍستىٍكصي ـٍ عىكىافو  فىًإىَّ  "ًعٍىدىكي

   قكؿ الرسكؿ " ًً ًم ٌٍ ـٍ أًل ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي ًٌٍمي، خى ـٍ ألى ٍيريكي  "كىأىىا خى

 إذف ىستىبط هف حديث رسكؿ اهلل  
       ظيمـ اإلسبلـ لمهرأة -ب إكراـ اإلسبلـ لمهرأة   -أ

 يسهح اإلسبلـ بإٌاىة الهرأة -د كجكب ضرب الىساء     -ج
 

 والتقديرمع خالص الشكر 
 

 ندى أبو الحكيم عبد أحمد الباحث /                                                 
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 (: االختبار في صورتو النيائية7ممحق رقم )
 

 اختبار مهارات التفكٌر االستداللً للتربٌة اإلسالمٌة للصف العاشر األساسً
 

  التارٌخ  اسم الطالب 

  العالمة  الصف
 83دقٌقة                                                                   العالمة 11الزمن 

 

 :أبواب أربعة مكة أبواب  -1

 قرن ذي( نجران) الٌمن أهل مٌقات 
  مٌقاتهم ٌكون( الشام أهل) موازاتها فً هم ومن المدٌنة أهل: أن إلى نتوصل

 ٌلملم   -ب ذي قرن -أ
 الطائف -د ذو الحلٌفة -ج
  بعرفة والوقوف اإلفاضة طواف، الحج أركان من  -2

  والمروة الصفا بٌن والسعً الطواف العمرة أركان من  
   مكة إلى وصوله عند الحاج ٌفعله ما أول أن إلى نتوصل

 طواف اإلفاضة  - -ب السعً بٌن الصفا والمروة                   -أ
 طواف القدوم -د المكوث فً منى                          -ج
 .التً تسجل فٌها أمور الدولة الرسمٌة الدواوٌن: هً السجالت-8

 الخطاب بن عمر اإلسالم فً الدواوٌن بإنشاء قام من أول  
 كانت الدواوٌن إنشاء نتٌجة أن إلى نتوصل

 توظٌف كتبَه جدد   -ب عملٌة ضبط لجمٌع جوانب الحٌاة -أ
 لٌس مما ذكر                      -د زٌادة أعباء الدولة ومصارٌفها -ج
كتب ألحد والته: "قد كثر شاكوك وقّل شاكروك فإما اعتدلَت    روى أن عمر بن عبد العزٌز-0

 وإما اعتزلت"
 .والرعٌة الوالة حال لمعرفة الحج موسم   عمر استغل

 :كان الوالة مع تعامله فً   عمر منهج: أن إلى نتوصل
 لم ٌكن ٌهتم بهم -ب ٌقٌد حرٌتهم  -أ
 ٌرسل عامل البرٌد إلى الناس وٌأخذ -د أعطاهم الحرٌة لٌتحكموا بالناس -ج

 سائلهمر
 .على الحاج الصٌد واألخذ من األظافر حَرمٌَ -2

 .اإلحرام من التحلل بعد الصٌد له ٌجوز

 : كاالتً تكون األحرام من التحلل عالقة: أن إلى نتوصل
 النزول من عرفات ورمً الجمار    -ب جواز الصٌد فً البر والبحر            -أ
 تقصٌر الشعر -د ركوب القطار ووسائل النقل -ج
 . التعبد بنٌة المسجد فً الرجل مكوث هو االعتكاف-6

 .رمضان من األواخر العشر فً ٌعتكف النبً كان
 بسبب ٌوما عشرٌن العاشرة السنة من رمضان فً   النبً اعتكاف: أن إلى نتوصل

 ألنه كان مرٌضا           -ب حبا  فً االعتكاف   -أ
 سئم أزواجه   -د حتى ٌراجع القرآن  -ج
   الحج فً النبً على النصر سورة نزول-7

 .العادة غٌر على مرتٌن   للنبً القرآن جبرٌل مراجعه
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ِتً َبْعدَ  أَُحج   اَل  لََعلًِّ أَْدِري اَل  َفإِنًِّ"  النبً قول: "أن نتوصل   كان أنه إلى" َهِذهِ  َحجَّ
 ال ٌرٌد الحج مرة أخري       -ب ٌشعر بدنو أجله         -أ
 ٌرٌد الغزو فً فترة الحج -د ٌرٌد تكلٌف أبو بكر بالحج بالناس      -ج
ُكْم َراع  قول النبً -3

ِتهِ " ُكل  ٌَّ ِتِه "، َوُكل ُكْم َمْسؤول َعْن َرِع ٌَّ  اإلَِماُم َراع  َوَمْسؤول  َعْن َرِع
 "عمر ٌا الطرٌق لها تمهد لَمْ  لِمَ  عنها تعالى هللا لسألنً العراق فً بغلة عثرت لو"  عمر قول

 :إلى ٌرجع العربٌة الدول تخلف ذلك من نستنتج
 أمانه الحكام على أموال الدولة  -ب وجهقٌام الحكام بوجباتهم على أكمل  -أ
 بسب استغالل الحكام لمناصبهم  -د تطبٌق نظام الشورى  -ج
ِتً"  قول النبً-4 َواِك َمَع الوضوء ِعْنَد كلِّ َصالَة، لَْوال أْن أُشقَّ َعلَى أُمَّ  "ألَمْرُتُهْم ِبالسِّ

َواُك َمْطَهَرة  لِْلَفمِ " قال رسول هللا   بِّ ، السِّ  "َمْرَضاة  لِلرَّ
 على ٌدل موته مرض فً حتى للسواك    النبً استخدام: أن إلى نتوصل

 اهتمام اإلسالم بنظافة الجسد   -ب وجوب السواك                                      -أ
 أن السواك أفضل لألسنان -د نظافة السواك                            -ج
كم ثعلى دماء المسلمٌن وال على أموالهم ولكننً بع أُسلطكمرضً هللا عنه " إنً لم  قول عمر-01

 "لتقٌموا الصالة وتحكموا بٌنهم بالعدل
 .الحاكم هو الذي ٌتولى أمر المسلمٌن عن طرٌق الشورى

    هو عمر خطبة خالل من المسلم الحاكم واجب إلى نتوصل

 الحفاظ على الرعٌة -ب تطبٌق شرع هللا                 -أ
 جمٌع ما ذكر صحٌح -د تحقٌق األمن الداخلً والخارجً             -ج
َك ِبأَِبً َجْهل  "  قول النبً-00 ٌْ ِن إِلَ ٌْ ُجلَ ِن الرَّ ٌْ ابِ ، اللَُّهمَّ أَِعزَّ اإْلِْساَلَم ِبأََحبِّ َهَذ  "أَْو ِبُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

 فً النهار جهرا .سرا  بٌنما هاجر عمر بن الخطاب  هاجر جمٌع الصحابة والنبً
 ألنه كان بالفاروق   الخطاب بن عمر لقب: أن إلى نتوصل

 فرق بٌن الحق والباطل -ب كان والده اسمه الفاروق    -أ
 فً )أ( و )ب( صحٌح سبقما  -د جهل    ًفّرق بٌن النبً وأب -ج
ا َرُسوَل عن أبً ذر قال: -02 ٌَ ِ اْسَتْعِمْلِنً َقاَل: "قُْلُت:  ًَ هللاَّ َها أََماَنة  َفِه ا أََبا َذر  إِنََّك َضِعٌف  َوإِنَّ ٌَ

ِه ِفٌَها ٌْ ى الَِّذي َعلَ ْوَم اْلقٌِاَمِة ِخْزي  َوَنَداَمة  إاِلَّ َمْن أََخَذَها ِبَحقَِّها َوأَدَّ ٌَ" 
ر  " الرسولقول  ٌْ ِعٌفِ َوأََحب  إِلَى  اْلُمْؤِمُن اْلَقِوي  َخ ِ ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَّ ر  ، هللاَّ ٌْ  "َوِفً ُكل  َخ

  كان أنه" الثقةِ  وعجزَ  الفاجرِ  َجلَدَ  إلٌك أشُكو إنًِّ اللهمَّ "   عمر قول داللة: أن إلى نتوصل

ٌَّن أقربائه      -أ  ٌقبل الرشوة لعٌنهم        -ب ٌع
ٌَّن الضعفاء األتقٌاء   -ج ٌَّن من ٌتصف  -د ٌع  بالقوة واألمانةٌع
ٌِّدُ  هللاَ  وإنَّ "   النبً  قول-08 ٌُؤ ُجلِ  الدٌنَ  هذا لَ  "الفاِجرِ  بالرَّ

نِ  ِبأََحبِّ  اإْلِْساَلمَ  أَِعزَّ  اللَُّهمَّ "  النبً قول  ٌْ نِ  َهَذ ٌْ ُجلَ كَ  الرَّ ٌْ ابِ  ْبنِ  ِبُعَمرَ  أَوْ ، َجْهل   بِأَبًِ إِلَ  "اْلَخطَّ

 إلى أدى   الخطاب بن عمر إسالم إذن
 المسلمٌن قوة -ب اإلسالم ضعف -أ
 المسلمٌن من الناس اضطراب -د   اإلسالم كراهٌة -ج

00-" ًِّ ْشُد ِمَن اْلَغ ٌََّن الر  ٌِن َقْد َتَب  قال تعالً "ال إِْكَراَه ِفً الدِّ
ًَ أَْحَسُن(  قال تعالً )َواَل ُتَجاِدلُوا أَْهَل اْلِكَتاِب إاِلَّ بِالَِّتً ِه

 ىإل أدى الذمة أهل مع الحسن التعامل: أن إلى نتوصل

 دخول عدد كبٌر فً اإلسالم    -ب كراهٌة اإلسالم                         -أ
 هروبهم من دٌار المسلمٌن  -د البحث عن دٌن جدٌد للشعور باألمان   -ج
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 "َوَأْعرَاَضُكْم َحرَاٌم َعَمْيُكْم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َىَذااْعَمُموا َأنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم "  قول النبي-35

 "َواَل َتْقُتُموا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحق  قال تعالى " 
   اآلتية الشرعية القواعد ذلك من نستنتج

 يجوز الخوض بأعراض الناس -ب إباحة إراقة الدماء بظروفيا       -أ

 رضو حرام قطعاً دم المسمم وعِ  -د أكل أموال اليتامى جائز         -ج
ا "قوله تعالى-01 ُكْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِْسالَم ِدٌن  ٌْ ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ ٌَ  "اْل

 من اْلٌة الكرٌمة تجنستن

 إغالق باب االجتهاد      -ب     ظهور نبً بعد محمد  -أ
 ظهور دٌن جدٌد بعد اإلسالم      -د         قرب وفاة النبً  -ج
ْعِرْف َشرَف عن النبً  عن عبد هللا بن عمرو-02 ٌَ ْرَحْم َصِغٌَرَنا َو ٌَ ا َمْن لَْم  َس ِمنَّ ٌْ قال "لَ

 َكِبٌِرَنا" 
 "الخٌل وركوب الرماٌة السباحة أوالدكم علموا" قال   الخطاب بن عمر عن

     خالل من كان المسلمٌن بأطفال   عمر اهتمام داللة: أن إلى نتوصل
 أعطاهم الحق فً اللعب -ب كراهٌة عمر لألطفال                     -أ
 مال ال عطاٌا للمولود والفطٌم من بٌت فرض -د أعطاهم الحق فً المٌراث   -ج

الحاكم العادل فإن الحاكم العادل ٌجب علٌه أن ٌصدر عن إن األمة كما ٌنبغً لها أن تطٌع -03
 .رأي األمة وٌلتزم بمشاورتهم

 "إنَّ هللا َجَعَل اْلَحقَّ َعلَى لَِساِن ُعَمَر َوَقْلِبهِ "  قال رسول هللا  
  هً علٌها سٌاسته   عمر أقام التً األسس أن إلى نتوصل

 المساواة فً العطاء -ب العدل  -أ
 فً )أ(و)ب( صحٌح سبقما  -د الظلم -ج
ٌُْثِخَن ِفً األَْرِض "-04 ُكوَن لَُه أَْسَرى َحتَّى  ٌَ ً  أَن   قال تعالً: "َما َكاَن لَِنبِ

 "إنَّ هللا َجَعَل اْلَحقَّ َعلَى لَِساِن ُعَمَر َوَقْلِبهِ "   هللا رسول قال

 منها الموقف من كثٌر فً   عمر رأي الكرٌم القرآن وافق إذن
 تحرٌر األسري -ب قتل األسري  -أ
 تعذٌب األسري -د فداء األسري -ج
ِتً َهِذه"، قول رسول هللا "لَِتأُْخُذوا َمَناِسَكُكمْ -21  َفإِنًِّ اَل أَْدِري لََعلًِّ اَل أَُحج  َبْعَد َحجَّ

ِ أُْسَوة  َحَسَنة  لَِمْن  قال تعالى: َ "لََقْد َكاَن لَُكْم ِفً َرُسوِل هللاَّ ْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ٌَ َ َواْل ْرُجو هللاَّ ٌَ َكاَن 
 َكِثٌرا "

  العبادات منها تؤخذ التً األصول إذن

 السّن ة  -ب القرآن   -أ
 أقوال العلماء -د القرآن والسنة -ج
َن َتْدَمعُ -20 ٌْ ْحَزنُ لاْلَقْلَب إن وَ ، إِنَّ اْلَع ا إِْبَراِهٌُم لََمْحُزُنوَن( على ِفَراِقكَ َوإِنَّا ، ٌَ ٌَ 

ى َواَل  ُحْزن   َواَل  َهم   َواَل  َوَصب   َواَل  َنَصب   ِمنْ  اْلُمْسلِمَ  ٌُِصٌبُ  َما": وسلم علٌه هللا صلى قال  أَذ 
ْوَكةِ  َحتَّى َغم   َواَل  ُ  َكفَّرَ  إاِلَّ  ٌَُشاُكَها الشَّ اهُ  ِمنْ  بَِها هللاَّ ٌَ   "َخَطا

 إلى ىأد الجنة سٌدة وأنها به لحوقا   أهله أول بأنها   لفاطمة النبً إخبار إذن
 بكائها ثم فرحها -ب فرحها ثم بكائها  -أ
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مها ثم حزنها -د فرحها فقط -ج  تبس 
ٌُِّتوَن " " إِنَّكَ قال تعالى -22 ُهم مَّ ٌِّت  َوإِنَّ  َم
ُسُل ال ق د  إاِلَّ َرُسول  َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه الر  اتَ  أََفإِن ۚ تعالى " َوَما ُمَحمَّ  َعلَى   انَقلَْبُتمْ  قُِتلَ  أَوْ  مَّ

نَقلِبْ  َوَمن ۚ  أَْعَقاِبُكمْ  هِ  َعلَى   ٌَ ٌْ َ  ٌَُضرَّ  َفلَن َعقَِب ا هللاَّ ئ  ٌْ  " َش
 ال حً هللا فإن هللا ٌعبد كان ومن مات قد ا  محمد فإن محمدا   ٌعبد كان من أال   بكر ًأب قول إذن

 " ٌموت

 البشر مخلدون على األرض -ب الجبال والحٌوانات ال تموت       -أ
 ال تموت مخلوقاتالمالئكة  -د كل شًء هالك إال وجهه          -ج
ٌٌُتم ولده وُترمل زوجته فلٌلحق بً خلف هذا الوادي   قول عمر -28  من أراد أن تثكله أمه و

 .نصرا   كانت هجرته وإن، فتحا   كان   عمر إسالم إن   مسعود بن هللا عبد قال
     إلى أدت عمر وشجاعة قوة إذن

 هجرته جهرا   -ب هجرته سرا   -أ
 أُسر أثناء الهجرة -د لم ٌهاجر وبقً بمكة -ج
َنُهمْ "قال تعالى: -20 ٌْ  "َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َب
 رأي عن ٌصدر أن علٌه ٌجب العادل الحاكم فان العادل الحاكم تطٌع أن لها ٌنبغً كما األمة إن

 .بمشاورتهم وٌلتزم األمة

 إلى أدى بعده من ةخلٌف   بكر أبً ترشٌح إذن
 تورٌث الخالفة لعمر -ب نزاع المسلمٌن على الخالفة -أ
 توحٌد االمة على خلٌفة واحد -د رفض الصحابة لمبدأ الترشٌح -ج
 مهاتهمأ" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم   )لعمرو بن العاص(  بن الخطاب  قول عمر-22

 "أحرارا  
د  َسَرَقتْ " قول النبً  َدَها، لَْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ ٌَ  "لََقَطْعُت 

 إلى أدى الناس بٌن   عمر مساواة إذن
 انتشار الكراهٌة -ب انتشار العدل                   -أ
 انتشار النزاعات -د انتشار الظلم -ج
اِم قال رسول هللا -21 ٌَ الِة َوالصِّ ُئُكْم ِبَدَرَجة  أَْفَضَل ِمَن الصَّ َدَقِة؟"أاَل أَُنبِّ  َقاَل:، َبلَى َقالُوا: َوالصَّ
ِن إ ٌْ  "َصالُح َذاِت اْلَب

َنُهما َفأَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمنٌِنَ  ِمنَ  طائَِفتانِ  َوإِنْ " تعالى قال ٌْ  "َب

  على المسلمٌن بٌن جائز والصلح كتابه فً   عمر قول ٌدل إذن
 الشعور بالمسؤولٌة  -ب حرصه على تنظٌم القضاء ونزاهته -أ
 اهتمامه بأمور الرعٌة -د عدله مع غٌر المسلمٌن -ج
النبً بمرض ثقٌل علٌه فأذنت له نساؤه بأن  ( هـــــــ شعر00) أواخر شهر صفر سنة فً-22

 عنه. تخفٌفا     ٌمرض فً بٌت عائشة
َعامِ "    هللا رسول قال ِرٌِد َعلَى الطَّ  " َوَفْضُل َعاِئَشَة َعلَى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّ
 على ٌدل عائشة عند ٌُعالَج أن نسائه من النبً طلب ان ذلك من نستنتج

 مبدأ المساواة -ب مبدأ الشورى     -أ
 مبدأ العدل    -د مبدأ الحرٌة    -ج
َت َتْشِرٌف ا" قول النبً -23 ٌْ ا، اللَُّهمَّ ِزْد َهَذا اْلَب ا، َوَتْعِظٌم   "َوَمَهاَبة  ، َوَتْكِرٌم 

 : فهو المؤمن سالح الدعاء أن نستنج

 تهرب من الواقع  -ب عبادة -أ
 رذٌلة  -د استكبار  -ج
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َك؟ َقاَل: َعاِئَشةُ رسول هللا سأل عمرو بن العاص -24 ٌْ َجاِل؟ ، أَي  النَّاِس أََحب  إِلَ قُْلُت: ِمَن الرِّ
 َفَعدَّ ِرَجاال  ، َقاَل: أَُبوَها قُْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُعَمرُ 

ا ُكْنتُ  لَوْ "  النبً قول ِخذ  ِتً ِمنْ  ُمتَّ  " َبْكر   أََبا اَلتََّخْذتُ  َخلٌِال   أُمَّ

   ُحب هو القٌامة ٌوم صاحبه ٌنفع الذي الحب أن ذلك من نستنتج
 الجاه  من أجل -ب المال     من أجل -أ
 الدنٌا من أجل -د هللا من أجل  -ج
َم: " َما ِمْن ُمْسلِم  -81

ِه َوَسلَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ى َمَرض  َفَما ِسَواهَُقاَل َرُسوُل هللاَّ ُ ، ٌُِصٌُبُه أَذ  إاِلَّ َحطَّ هللاَّ
َجَرةُ َوَرَقَها " َئاِتِه َكَما َتُحط  الشَّ ٌِّ  لَُه َس

ٌُِصْب مْنهُ "    النبً قول ا  ر  ٌْ ٌُِرِد هللاُ ِبِه َخ  "من 

 االبتالء فوائد الشرٌف الحدٌث من نستنتج
 تمحٌص العباد    -ب رفع درجات العباد    -أ
 جمٌع ما ذكر صحٌح -د تكفٌر الذنوب والخطاٌا -ج
 لقد رأٌتنا وما نستطٌع أن نصلً بالبٌت حتى أسلم عمر" "قال ابن مسعود -80

 "رحمة وإمارته نصرا   وهجرته فتحا    عمر إسالم كان

  عمر إسالم أن ذلك من نستنتج

 اضطهاد للمسلمٌن    -ب عزة لإلسالم                   -أ
 كراهٌة الناس لإلسالم -د ارتداد عدد كبٌر عن اإلسالم           -ج

 "فاّن علٌها من ُكل  "  تعالً قولهو " اْلَمْوتِ  َذآِئَقةُ  َنْفس   ُكل   تعالى قال-32

 على حق الموت أن ذلك من نستنتج
 كل شًء -ب الشمس -أ
 الجبال   -د المٌاه -ج
 حكمت فعدلت فأمنت فنمت ٌا عمر -88

نَ  َحَكْمُتم َوإَِذا: "تعالً قال ٌْ  "ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا أَن النَّاسِ  َب
 بسبب العربٌة الدول فً الثورات قٌام ذلك من نستنتج

 انتشار الظلم      -ب انتشار العدل       -أ
 قٌام الحكام بواجباتهم -د الرضى عن الحكام -ج

 .مكة قاصدا   الهدي ومعه القعدة ذي من( 25)فً   النبً خرج-34

 :أن إلى نتوصل بالناس بالحج بكر أبا   النبً كلف
 :   إلى ٌرجع الوداع حجة فً المسلمٌن من كبٌر عدد خروج سبب

 والتعلم منه التأسً بالنبً -ب ألنها حجة النبً الوحٌدة  -أ
 فتحت مكة أبواب الحج للمسلمٌن -د دخول عدد كبٌر من الناس فً اإلسالم -ج
 شرع للمسافر الجمع بٌن الصلوات إذ بلغ مسافة القصر -82

 المفروضة ٌجوز للحاج الجمع بٌن الصلوات 
 :كاألتً ٌكون الحج فً والتأخٌر التقدٌم جمع: أن إلى نتوصل

الظهر والعصر جمع تأخٌر والمغرب  -أ
 والعشاء تقدٌم                         

 الظهر والعصر جمع تقدٌم المغرب -ب
 والعشاء تأخٌر

الظهر والعصر جمع تقدٌم والمغرب  -ج
 والعشاء جمع تقدٌم

الظهر والعصر متفرقات والمغرب  -د
 والعشاء تقدٌم
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 قال تعالى: }َوَأْمُرُىْم ُشوَرى َبْيَنُيْم{-16

استحسن النبي صمى اهلل عميو وسمم ، أشار سممان الفارسي رضي اهلل عنو بفكرة حفر الخندق
 فكانت سببًا رئيسيًا من أسباب النصر في تمك الغزوة، وأمر بتنفيذىافكرتو 
 ىو اإلسالمية الدولة في الشورى مبدأ أثر: أن إلى نتوصل

 األخذ بالرأم الجهاعي       -ب التعصب لمرأم الشخصي -أ

 تظٍكر الىزاعات كالخبلفا -د األخذ بالرأم االصكب      -ج
ٌَّة" َما قال رسول هللا -82 ْسَترِعٌِه هللاُ َرِع ٌَ تِِه إاِل ، ِمْن َعْبد   ٌَّ ُموُت وهو َغاش  لَِرِع ٌَ ْوَم  ٌَ ٌَموُت 

ةَ  َم هللاُ علٌه الَجنَّ  " َحرَّ
ر بن َطْلَحةُ  َقالَ  ٌْ َب  كان ولكنَّهُ ، ِهْجَرة أَْقَدِمنا وال إسالما   بأّولِنا الَخّطابِ  بنُ  ُعَمرُ  كان َما: ) الز 

نٌا فً أزَهَدنا  (اْلِخَرة فً وأرَغَبنا الد 

 ىعل دل " الٌتٌم والى منزلة هللا مال من نفسً أنزلت إنً أال"  عمر قول إذن
 احتكار المال العام -ب استغالل المال العام لمصالح شخصٌة      -أ
 توزٌع المال على الحاشٌة      -د وجوب الترفع عن المال العام -ج

  .ل امن من الرجآأول من  )أبو بكر(  والذي يكنى قحافةعبد الرحمن بن أبي -18
 النبي قول  "بكر اأب التخذت خميالً  متخذاً  كنت لو" 

 بسب فالناس بالصالة بكر ألبي   النبي تقديم: أن إلى نتوصل

 ترشيحً لمخبلفة هف بعدي -ب ال يكجد هف يصمي بالىاس                   -أ

 ألىً يحب أبا بكر كثيران  -د ألىً صٍري                          -ج
 

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق                 

 الباحث / أحمد عبد الحكيم أبو ندي
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 محكمي االختبار(: أسماء 8)ممحق رقم 
 اسم المحكم الرقم
 هىاٌج كطرؽ تدريس أد. هحهد زقكت  .1

 هىاٌج كطرؽ تدريس أد. عزك عفاىة  .2
 هىاٌج كطرؽ تدريس د. هحهكد الرىتيسي  .3
 هىاٌج كطرؽ تدريس أد. عبد الهعطي االغا  .4
 هىاٌج كطرؽ تدريس أ د. ىاٌض فكرة  .5
 هىاٌج كطرؽ تدريس أ د. خميؿ حهاد  .6
 هىاٌج كطرؽ تدريس د. صبلح حهكدة  .7
 هىاٌج كطرؽ تدريس د. جابر األشقر  .8
 هعمـ تربية إسبلهية د. هاجد أبك سبلهة  .9

 هشرؼ تربية إسبلهية خضر أبك حهداف . أ  .10
 إسبلهيةهشرؼ تربية  حسف العقبي . أ  .11
 هعمـ تربية إسبلهية عمى رياف . أ  .12
 هعمـ تربية إسبلهية رائد هطير . أ  .13
 هعمـ تربية إسبلهية سميهاف أبك عكاد . أ  .14
 هعمـ لغة عربية حاتـ عبد الحهيد الهبحكح . أ  .15
 هشرفة تربكية ىداء عزك عفاىة . أ  .16
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 : تسييل ميمة باحث(9)ممحق رقم: 
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 دليل المعمممحكمي (: أسماء 31ممحق رقم )
 اسم المحكم الرقم

 هىاٌج كطرؽ تدريس أد. عبد الهعطي االغا  .1
 هىاٌج كطرؽ تدريس أ د. ىاٌض فكرة  .2
 هىاٌج كطرؽ تدريس د. صبلح حهكدة  .3
 هىاٌج كطرؽ تدريس د. جابر األشقر  .4
 هعمـ تربية إسبلهية د. هاجد أبك سبلهة  .5
 هشرؼ تربية إسبلهية خضر أبك حهداف . ب  .6
 هشرؼ تربية إسبلهية حسف العقبي . ب  .7
 هعمـ تربية إسبلهية عمى رياف . ب  .8
 هعمـ تربية إسبلهية رائد هطير . ب  .9

 هعمـ تربية إسبلهية سميهاف أبك عكادأ.  .10
 هعمـ لغة عربية حاتـ عبد الحهيد الهبحكحأ.  .11
 هشرفة تربكية ىداء عزك عفاىةأ.   .12
 هعمـ تربية إسبلهية هىاؿ عبد ربً  .13
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 دليل المعمم(: 33)ممحق رقم
 

دليؿ الهعمـ لتدريس كحدة السيرة الىبكية كالتراجـ )الكحدة الرابعة( هف كتاب لمتربية اإلسبلهية 
 الجزء الثاىي لمصؼ العاشر األساسي كفقان الستراتيجية خرائط الهفاٌيـ 

الهقرر عمى طبلب الصؼ ، أضع بيف أيديكـ دليؿ الهعمـ الخاص بكحدة السيرة الىبكية كالتراجـ
حيث يقدـ ٌذا الدليؿ بعض ، العاشر األساسي هف كتاب التربية اإلسبلهية الجزء الثاىي

كقد ، اإلرشادات التي ىأهؿ أف تساعد الهعمـ عمى تحقيؽ أٌداؼ الكحدة بدرجة عالية هف االتقاف
كىأهؿ أف يككف لٍا دكرا ٌاها في تىهية ، صههت دركس الكحدة كفؽ استراتيجية خرائط الهفاٌيـ

 ت التفكير االستداللي الهتضهىة في الكحدة كيتضهف الدليؿ ها يمي:هٍارا
 .إرشادات لتىفيذ الدليؿ .0

 .الهفاٌيـ خرائط يةاستراتيج بكاسطة الكحدة لتدريس خطكات .2

 .األٌداؼ العاهة لتدريس الكحدة .8

 .الخطة الزهىية لمكحدة .0

 :يمي ها خطة كؿ تضهىت حيث الهفاٌيـ خرائط بكاسطة الدركس تحضير .2

 .السمككية األٌداؼ .0

 .األىشطة لتىفيذ الهستخدهة كالكسائؿ األدكات .2
 الدركس تىفيذ إجراءات .8

 :تضهىت كقد الهىاسبة التقكيـ أساليب تحديد .4
 التقكيـ القبمي - أ

 التقكيـ التككيىي - ب

 التقكيـ الختاهي - ت

هبلحظة يعتبر ٌذا الدليؿ هرشدان لمهعمـ كليس همزهان بتطبيقً حرفيان بؿ إىً يضيؼ ها يراي 
هىاسب لمهكقؼ التعميهي داخؿ عرفة الفصؿ بعد أف تتـ دراستً دراسة هتأىية قبؿ البدء في 

 عهمية التدريس

 -: أواًل: إرشادات لتنفيذ الدليل
 .الهعمـ قبؿ هف كالهسبؽ الجيد التحضير .0

 .األىشطة تىفيذ عمى الطمبة تساعد التي الصفية البيئة تٍيئة .2
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 األىشطة بتىفيذ الخاصة الضركرية الهكاد تكفير .8

 يفٍهٍا أف عمى كالحرص، العهؿ أكراؽ تكضيح في الهبسطة العمهية المغة استخداـ .0
 .الطبلب

 .التعميهي الهكقؼ حاجة حسب الدليؿ أىشطة تىفيذ في الهركىة .2

 هع الدركس تىفيذ كيفية في العهيؽ كالتفكير الدرس هحتكيات عمى الهسبؽ االطبلع .1
 .الدرس أٌداؼ الهطركحة الهادة تحقؽ بحيث، الطمبة

  المفاىيم خرائط عن مختصرة نبذة: ثانياً 
 : المفاىيم خرائط

ي، التدريس في الهٍهة االستراتيجيات هف الهفاٌيـ خرائط يةاستراتيج تعد  ألفكار ترجهة ٌك
ا )أكزكبؿ(  الهفاٌيهية الخرائط أف يرل فٍك، الهفاٌيـ إكساب في كاستخدهٍا، )ىكفاؾ( كطكٌر
 بيىٍها العبلقة تككف هفاٌيـ هف هؤلفة الهعرفة كأف، لمطالب الهعرفي البىاء تهثيؿ في تساعد
 الطالب تساعد هىظهة بطريقة كتعمهٍا، هتسمسمة بطريقة هىظهة كافتراضات هبادئ عمى هبىية
 هها الهفاٌيـ؛ تمؾ بيف العبلقات كفٍـ، سابقان  درسٍا التي بالهفاٌيـ الجديدة الهفاٌيـ ربط عمى
 .يتعمهً لها تخطيطي بهمخص كتزكدي، الهكتسبة الهعرفة ترسيخ إلى يؤدل

 :المفاىيم خرائط تعريف

 هسمسمة بطريقة ترتيبٍا يتـ، الهحتكل في الهتضهىة الهفاٌيـ تكضح هخططات عف عبارة
 عهكهية األقؿ الهفاٌيـ تحتً تتدرج ثـ، الخريطة أعمى في العاـ الهفٍكـ يكضع حيث، ٌرهية
 .الهختمفة التعميهية الهكاقؼ في بيىٍا العبلقات تكضح ركابط كجكد هع

 :المفاىيم خرائط استراتيجية
 خبلؿ هف، الهتعمـ الستثارة كتقكيهان  تىفيذان  الهعمـ يتبعٍا التي اإلجراءات هف هجهكعة ٌي

 كطريقة تستخدـ شرحً الهراد لمدرس هفاٌيهية خريطة األساسي الهتطمب بعد الهعمـ عرض
 .الدرس ىٍاية في تقكيـ ككسيمة الخريطة عرض تـ، لمتدريس
 :المفاىيم خريطة مكونات

 يتضهف تسمسمي ىحك عمى، ٌرهي بشكؿ هىظهة هستكيات شكؿ عمى لمهفاٌيـ خريطة رسـ يتـ
 :الٍـر هف رأس ابتداءن  الهفاٌيهية الخريطة تتككف كلٍذا، الهترابطة العىاصر هف عددان 

 .الٍـر أعمى في كيككف، العاـ الهفٍكـ .0

 دكائر أك هربعات داخؿ كتككف العرضية الهفاٌيـ .2
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 هفٍكهيف بيف الكاصؿ الخط عمى كتكتب أكثر أك هفٍكهيف بيف لربط كتككف الربط أدكات .8
 أكثر أك

ي: العرضية الكصبلت .0  التسمسؿ هف أكثر أك هفٍكهيف بيف( عرضية)كصمة عف عبارة ٌك
 .عرضي خط شكؿ عمى كتككف، الٍرهي

 .عادة أشكاؿ في حاط كال كجدت إف الهفٍـك أهثمة كتهثؿ: األهثمة -3

 األىداف العامة لموحدة: ثالثاً 
   كأفعالً أقكالً جهيع في  بالرسكؿ االقتداء .0

 دعكتً ىجاح كسر ألصحابً  الرسكؿ كتربية تعميـ لطريقة الطبلب هعرفة .2

  السيرة خبلؿ هف الطبلب لدل الهىحرؼ السمكؾ تقييـ .8

 األهة تهزؽ التي الهىحرفة التاريخية كالتصكرات األفكار رفض .0

  بٍـ كاالقتداء الصحابة تراجـ عمى التعرؼ .2

 الىبكية السيرة هف الهستفادة كالعبر الدركس استىتاج .1

 . هىٍا كاالستفادة كالتراجـ الىبكية السيرة كتب أهٍات إلى الرجكع .2

 :المفاىيم خرائط استراتيجية باستخدام والتراجم السيرة وحدة تدريس إجراءات
 السبكرة عمى الدرس عىكاف يكتب تـ، لمهكضكع الهعمـ يهٍد .0

 شرحً الهراد الدرس لهكضكع .L.C.D جٍاز باستخداـ الهفاٌيـ خارطة الهعمـ يعرض .2

 فيٍا الكاردة الهفاٌيـ كيكضح، هتسمسؿ بشكؿ الهفاٌيهية الخريطة عىاصر الهعمـ يىاقش .8

 أخرل بأهثمة كيدعهٍا، الهفاٌيهية الخريطة أهثمة الهعمـ يىاقش .0

ـ هف بأهثمة الهعركضة األهثمة الطبلب يحاكي .2  تعبيٌر

 الطبلب هف يطمب تـ، تقكيهية ككسيمة الهشركح لمدرس الهفاٌيـ خريطة الهعمـ يعرض .1
 .الخريطة عىاصر هف ىقص ها بإكهاؿ

 .أفكار هف فيً كرد ها أٌـ بتمخيص كيقكـ، الدرس الهعمـ يغمؽ .2

 .   بيتي كىشاط التالي لمدرس هفاٌيهية خريطة إعداد الطبلب هف الهعمـ يطمب .8
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 الفصل الدراسي الثاني                                         المادة/ التربية اإلسالمية
 

 الدرس االول: حجة الوداع

لعرض خريطة الهفاٌيـ الخاصة  l.c.dجٍاز  -الكتاب الهدرسي - السبكرة :المصادر والوسائل
 بالدرس

 األٌداؼ
 السمككية

 

 اإلجراءات التعميهية التعمهية
 

 التقكيـ

يبيف سبب 
تسهيت 
حجة 

الكداع بٍذا 
 االسـ

بإلقاء التحية عمى الطبلب كتٍيئة يقـك الهعمـ 
الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ لهكضكع الدرس 
كذلؾ هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة كبعد ذلؾ 

يتكصؿ الهعمـ هع طبلبً بهكضكع الدرس 
 ككتابتً عمى السبكرة.

 دكر الهعمـ:
كذلؾ لعرض L.C.D  بتشغيؿ جٍاز يقـك الهعمـ 

 خريطة الهفاٌيـ الخاصة بالدرس الهراد شرحً 
يعطي الهعمـ كقتا لمطبلب لكي يتأهمكا الخريطة 
كيىاقشٍـ في عىاصر الخريطة بشكؿ هتسمسؿ. 

 كيقـك الهعمـ بطرح عدة أسئمة:
 هف الذم كاف يكمفً الىبي بالحج بالىاس؟

 ؟كـ حجة حج الىبي 
 ؟كـ هرة اعتهر الىبي 

  دكر الهتعمـ:
 اإلجابة عف األسئمة التي يقـك الهعمـ بطرحٍا.

 

لهاذا سهيت حجة الكداع 
 بٍذا االسـ؟

 
 هبلحظة إجابات الطمبة

 
 
 
 
 
 
 

لهاذا سهيت حجة الكداع 
 بٍذا االسـ؟

 قٌاس المتطلبات السابقة المتطلبات السابقة المفاهٌم األساسٌة

خطبة –االحرام  –الحج 
 الوداع

 أركان اإلسالم؟عّدد  ٌعدد أركان اإلسالم

ٌقارن بٌن الحج والعمرة من  
 حٌث المفهوم

قارن بٌن الحج والعمرة من 
 ؟حٌث المفهوم
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 األٌداؼ
 السمككية

 

 اإلجراءات التعميهية التعمهية
 

 التقكيـ

 
يبيف سبب 
خركج عدد 
كبير هف 

الهسمهيف في 
 حجة الكداع

يقـك الهعمـ بهساعدة الهتعمهيف عمى االىغهاس 
 كاالىدهاج كالتكيؼالكاهؿ في الخبرات التربكية 

بحيث يكفر الهعمـ لمهتعمهيف الفرصة هف ، هعٍا
أجؿ التفاعؿ هع الهكضكع الهطركح بشكؿ هىظـ 

 كسمس
 دكر الهعمـ:

إلى خارطة الهفاٌيـ كيىاقش يكجً الهتعمهيف 
الهسمهيف في هعٍـ سبب خركج عدد كبير هف 

 حجة الكداع
 

 الهتعمـ:دكر 
استىباط  التعاكف فيها بيىٍـ الىطبلب بيقـك ال

سبب خركج عدد كبير هف الهسمهيف في حجة 
 الكداع

س( خركج عدد كبير هف 
في  الهسمهيف هع الىبي

 حجة الكداع كاف سببً؟
الحجة الكحيدة التي -أ

 حجٍا
دخؿ عدد كبير في -ب

 اإلسبلـ
كالتعمـ  التأسي بالىبي-ج
 هىً
فتحت هكة أبكابٍا لمحج -د

 لمهسمهيف

 
 

يحدد الهيقات 
الهكاىي الذم 

حـر هىً 
 الىبي
 
 
 
 
 
 
 

يقـك الهعمـ بعض خارطة الهفاٌيـ  الهعمـ:دكر 
كيىاقش هف الطبلب  L.C.Dعف طريؽ جٍاز 

 أٌـ ها كرد في الخريطة بطريقة هتسمسمة 
 يقـك الهعمـ بطرح أسئمة عدة:

 االحراـ.يعرؼ 
 يعدد هكاقيت الحج.

 يعدد هكاقيت الحج الهكاىية.
يعطي الهعمـ أهثمة أخرل عف أهاكف اإلحراـ 
 التي يحـر هىٍا الحجاج هف أهاكف أخرل.

 
 

 س( ها الهقصكد باإلحراـ؟
 ؟ هف أيف أحـر الىبي  

 
 
 
 
 
 
 
 

هبلحظة صحة إجابات 
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 األٌداؼ
 السمككية

 

 اإلجراءات التعميهية التعمهية
 

 التقكيـ

 الهتعمـ:دكر  
خارطة الهفاٌيـ التي يتكصؿ الهتعمـ عف طريؽ 

قاـ الهعمـ بعرضٍا إلى الهكاف الذم أحـر هىً 
 .-كسمـصمى اهلل عميً -الىبي 

 
 

 الطبلب
ىتكصؿ إلى: أف أٌؿ 
الهديىة كهف ٌـ في 

هكازاتٍا )أٌؿ الشاـ( يككف 
 هيقاتٍـ.........

يستىتج ها دلت 
عميً خطبة 

 الكداع

كيىاقش هع ، يقـك الهعمـ بعرض خريطة الهفاٌيـ
كرد في الخريطة هف هفاٌيـ  الطبلب أٌـ ها

ٌذي  كفي، أساسية كهفاٌيـ ثاىكية بشكؿ هتسمسؿ
الخطكة يسعى الهعمـ إلى حث الهتعمهيف عمى 
ترسيخ كتعهيـ الهعمكهات كالخبرات التعميهية 
الهكتسبة ىتيجة التفاعؿ الىشط لمهتعمهيف هف 

خبلؿ الهشاركة هع أقراىٍـ في الهكاقؼ 
يستىبط ها عمـ بأف يسهح الهعمـ لمهت، التعميهية

  دلت عميً خطبة الكداع
يطمب الهعمـ هف الطبلب اإلجابة عف األسئمة 

 الػآتية:
 ها الذم دلت عميً خطبة الكداع؟

عبلـ يدؿ قكؿ الىبي حرهة الدـ بحرهً ٌذا 
 اليكـ؟

دكر الهتعمـ: الهشاركة في تحديد الهفاٌيـ 
 األساسية كالثاىكية كاإلجابة عف االسئمة 

 

ها دلت عميً  طس( يستىب
 خطبة الكداع

 هتابعة إجابة الطبلب 

يثهف هكقؼ 
الىبي في 

الحفاظ عمى 
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 األٌداؼ
 السمككية

 

 اإلجراءات التعميهية التعمهية
 

 التقكيـ

يقـك الهعمـ بتمخيص أٌـ ها كرد في الدرس  كحدة االهة
كيطمب هف ، كعرض خارطة لمهفاٌيـ ىاقصة

الطبلب بإكهالٍا كيطمب هىٍـ اإلجابة عف 
 السؤاؿ الختاهي كيحدد الكاجب البيتي.

 
 

 كراسات الطبلبهتابعة 

 
 التقويم الختامي:

 ( أكهؿ الفراغ: 0س
عدد ثبلث هف هكاقيت الحج الهكاىية .................ك -أ

 ...................ك...............
 عدد ثبلث هف هكاقيت الحج الزهاىية ................... ك ...................-ب

 ك........................ 
 في حجة الكداع؟ تفسر: خركج عدد كبير هع الىبي( بـ 2س

 السبب .................................................................................
 استىتج ها دلت عميً خطبة الكداع.

.................................................................................. 
 ينشاط بيت

 (ارسـ خارطة هفاٌيـ لمدرس اآلتي )هرض الىبي

 (02حؿ أسئمة الكتاب الكاردة في صفحً)
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 الفصل الثاني

 وحدة السيرة النوية والتراجم –المادة: التربية اإلسالمية  

  الدرس الثاني: مرض النبي

لعرض خريطة الهفاٌيـ الخاصة  l.c.dجٍاز -الهدرسيالكتاب - السبكرة :الهصادر كالكسائؿ
 بالدرس

 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

ىستىتج 
الهراد 

هف قكلً 
تعالي 
"كؿ 
ىفس 
ذائقة 

 الهكت" 

بإلقاء التحية عمى الطبلب كتٍيئة يقـك الهعمـ 
الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ لهكضكع الدرس 

السابقة كبعد ذلؾ كذلؾ هف خبلؿ طرح األسئمة 
يتكصؿ الهعمـ هع طبلبً بهكضكع الدرس ككتابتً 
عمى السبكرة بعد هىاقشتٍـ في الخرائط التي قاهكا 

 برسهٍا.
 دكر الهعمـ:
كذلؾ لعرض L.C.D  بتشغيؿ جٍاز يقـك الهعمـ 

 خريطة الهفاٌيـ الخاصة بالدرس الهراد شرحً 
يعطى الهعمـ كقت لمطبلب لكي يتأهمكا الخريطة 

اقش هع الطبلب عىاصر الخريطة بشكؿ كيى
 هتسمسؿ. كيقـك الهعمـ بطرح عدة أسئمة:

 ٌؿ يكجد إىساف هخمد؟

الكداع لهاذا سهيت حجة 
 بٍذا االسـ؟

 
 هبلحظة إجابات الطمبة

 
 
 
 
 
 
 

 اختر اإلجابة الصحيحة
ىستىتج هف قكلً تعالي" كؿ 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة المفاىيم األساسية
يبيف سبب تسهية حجة الكداع  السكاؾ–الهكت -الهرض

 بٍذا االسـ
لهاذا سهيت حجة الكداع 

 بٍذا االسـ؟
يستىبط الهراد هف قكلً تعالى"  

 كؿ شيء ٌالؾ إال كجًٍ"
–هاذا ىستىبط هف قكلً 

"كؿ شيء ٌالؾ إال  -تعالى
 ؟كجًٍ
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 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

 ؟ حتى الىبي 
يسأؿ الهعمـ الطبلب ٌؿ تكفى اهلل الىبي قبؿ 

 اكتهاؿ رسالتً؟ ثـ يىاقشٍـ بٍا.
  دكر الهتعمـ:

 اإلجابة عف األسئمة التي يقـك الهعمـ بطرحٍا.
 
 

ىفس ذائقة الهكت " أف 
-الهكت حؽ عمى : أ

-الهياي    ج -الشهس  ب
 كؿ شيء  -الجباؿ د

يبيف سبب 
اعتكاؼ 
الىبي 

عشريف يكهان 
رهضاف  في

هف السىة 
 العاشرة

يقـك الهعمـ بهساعدة الهتعمهيف عمى االىغهاس 
 كاالىدهاج كالتكيؼالكاهؿ في الخبرات التربكية 

بحيث يكفر الهعمـ لمهتعمهيف الفرصة هف ، هعٍا
أجؿ التفاعؿ هع الهكضكع الهطركح بشكؿ هىظـ 

 كسمس
 دكر الهعمـ:

إلى خارطة الهفاٌيـ كيىاقش يكجً الهتعمهيف 
ف يكهان في هعٍـ سبب اعتكاؼ الىبي عشرك 

رهضاف هف السىة العاشرة كيقكـ بعرض بعض 
 األسئمة عمى الطبلب

ٌؿ أحد هىكـ اعتكؼ في رهضاف؟ كـ يكها 
اعتكفت؟ لهاذا اعتكفت؟ ٌؿ االعتكاؼ سىة أـ 

 فرض؟
 كـ يكـ كاف يعتكؼ الىبي في رهضاف؟

لهاذا اعتكؼ الىبي في رهضاف هف السىة العاشرة 
 عشريف يكهان.

 
 الهتعمـ:دكر 
عمى استىباط التعاكف فيها بيىٍـ طبلب بـك اليق

س( االعتكاؼ ٌك: هككث 
الرجؿ في الهسجد بىية 

 التعبد.
يعتكؼ في  كاف الىبي 

 العشر االكاخر هف رهضاف
ىتكصؿ عمى أف سبب 

عشركف  اعتكاؼ الىبي
يكهان في رهضاف هف السىة 

 اشرة الع
 حبان في االعتكاؼ-أ
 سئـ أزكاجً-ب
 ألىً كاف هريضان -ج
حتى يراجع القرآف هع -د

  جبريؿ
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 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

عشركف يكهان في رهضاف  سبب اعتكاؼ الىبي
 هف السىة العاشرة

يبيف هكقؼ 
ىساء 
هف  الىبي
 هرضً

 
 
 
 
 
 
 
 

يقـك الهعمـ بعض خارطة الهفاٌيـ  الهعمـ:دكر 
كيىاقش هف الطبلب   L.C.Dعف طريؽ جٍاز 

 اٌـ ها كرد في الخريطة بطريقة هتسمسمة 
 بطرح عدة أسئمة:يقـك الهعمـ 

 
 هتى شعر الىبي باشتداد الهرض عميً؟

عبلـ يدؿ طمب الىبي هف ىسائً أف يهرض عىد 
 عائشة؟

 ؟ها هكقؼ ىساء الىبي هف طمب الىبي
 يعطي الهعمـ أهثمة أخرل هف الكاقع؟

 
 الهتعمـدكر 

 اإلجابة عف األسئمة السابقة 
 
 

 س( ها الهقصكد باإلحراـ؟
 ؟ هف أيف أحـر الىبي  

 
 
 

هبلحظة صحة إجابات 
 الطبلب

يستىبط الطبلب سبب طمب 
الىبي أف يهرض في بيت 

 عائشة.
 

يستىتج سبب 
إصرار الىبي 
أف يـؤ ابى 
 بكر بالىاس

يـك الهعمـ بعرض خريطة الهفاٌيـ كيىاقش هع 
الطبلب اٌـ ها كرد في الخريطة هف هفاٌيـ 
ٌذي  أساسية كهفاٌيـ ثاىكية بشكؿ هتسمسؿ كفي

الخطكة يسعى الهعمـ إلى حث الهتعمهيف عمى 
ترسيخ كتعهيـ الهعمكهات كالخبرات التعميهية 
الهكتسبة ىتيجة التفاعؿ الىشط لمهتعمهيف هف 

، خبلؿ الهشاركة هع أقراىٍـ في الهكاقؼ التعميهية
يستىبط ها دلت عميً يسهح الهعمـ لمهتعمـ بأف 

أف  يستىتج سبب إصرار الىبي  خطبة الكداع

س( يستىبط ها دلت عميً 
 خطبة الكداع

 هتابعة إجابة الطبلب 
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 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

 يـؤ أبا بكر بالىاس
يطمب الهعمـ هف الطبلب اإلجابة عف األسمة 

 االتية:
 عككؼ؟، اإلىاء، ها الهقصكد بكؿ هف: الهخضب

عىدها اشتد عميً  كيؼ كاف حاؿ الىبي 
 الهرض؟

 ؟ كيؼ كاف يكعؾ الىبي
 

دكر الهتعمـ: الهشاركة في تحديد الهفاٌيـ 
  األساسية كالثاىكية كاإلجابة عف االسئمة
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 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

يبيف داللة 
استخداـ 

 الىبي
لمسكاؾ حتى 

 ههاتً
 
 

يستىبط داللة 
قكؿ أبي 
بكر " أال 
هف كاف 

يعبد هحهدان 
فإف هحهد 

قد هات كهف 
كاف يعبد اهلل 
فإف اهلل حي 

 ال يهكت"

يقـك الهعمـ بعرض خارطة الهفاٌيـ كهىاقشة ها 
فيٍا هف هفاٌيـ العاهة كالهفاٌيـ األقؿ كرد 

عهكهية كادكات الربط بيىٍا ثـ يسأؿ الهعمـ 
 الطبلب:

 عبلـ يدؿ استخداـ الىبي لمسكاؾ حتى كقت هكتً؟
 قبؿ كفاتً؟ ها ٌي آخر كمهات تمفظ بٍا الىبي

 ؟ هتى تكفى الىبي 
 حيف تكفاي اهلل؟    كـ كاف عهر الىبي 

 
 
 

يقـك الهعمـ بعرض خارطة الهفاٌيـ كتكضيح 
هكقؼ صحابة رسكؿ اهلل هف هكت الىبي كيىاقش 
الهعمـ هع الطبلب الخريطة بشكؿ هتسمسؿ تـ 

 يأتي ببعض األهثمة كيىاقشٍا هع الطبلب 
 دكر الهتعمـ  

يككف دكر الهتعمـ إيجابي سكاء في الهىاقشة هع 
الهعمـ أك حتى زهبلئً كيقـك بطرح األسئمة 
 كاإلجابة عف األسمة التي يقـك بٍا الهعمـ 

ثـ يقـك الهعمـ بعهؿ تمخيص لها كرد هف ىقاط 
رئيسية في الدرس يطمب الهعمـ هف الطبلب 
إىشاء خارطة لمهفاٌيـ بهىاقشتٍا هع بعض 

 الطبلب عمى السبكرة

" لكال أف اشؽ قكؿ الىبي
 عمى أهتى ألهرتٍـ بالسكاؾ"
ىتكصؿ إلى أف استخداـ 

مسكاؾ حتى في الىبي ل
 هرض هكتً عمى

 كجكب السكاؾ -ا
اٌتهاـ اإلسبلـ بىظافة -ب

 الجسـ
 ىظافة السكاؾ-ج
 أف السكاؾ أفضؿ لؤلسىاف-د
 
 
 
 

 هتابعة كراسات الطبلب
 
 
 
بيف داللة قكؿ أبى بكر" أال  

هف كاف يعبد هحهدان فإف 
هحهد قد هات كهف كاف 
يعبد اهلل فإف اهلل حيىه ال 

 يهكت؟
 

 الختامي:التقويم 
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 ( أكهؿ الفراغ: 0س
 في السىة العاشرة ............... يكهان. اعتكؼ الىبي-أ
 ٌي ........................  السكرة التي تشير إلى اقتراب هكت الىبي-ب
 عشريف يكهان في رهضاف هف السىة العاشرة؟ ( بها تفسر: اعتكؼ الىبي 2س

 .................................................................................السبب 
كهف كاف يعبد اهلل فإف اهلل ، بيف داللة قكؿ أبى بكر" أف هف كاف يعبد هحهدان فإف هحهد قد هات

 حي ال يهكت؟
.................................................................................. 

 نشاط بيتي
 ((0)ارسـ خارطة هفاٌيـ لمدرس التالي )عهر بف الخطاب

 (20حؿ أسئمة الكتاب الكاردة في صفحً)
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 الثانى الفصل

 وحدة السيرة النبوية والتراجم–المادة التربية اإلسالمية 

 الدرس الثالث: حجة الوداع

لعرض خريطة الهفاٌيـ الخاصة  l.c.dجٍاز  -الكتاب الهدرسي- السبكرة :الهصادر كالكسائؿ
 رجاؿ حكؿ الرسكؿ -بالدرس

 األىداف
 السموكية

 التقويم التعمميةاإلجراءات التعميمية 

ييعطي 
ىبذة عف 
عهر بف 
 الخطاب

بإلقاء التحية عمى الطبلب كتٍيئة يقـك الهعمـ 
الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ لهكضكع الدرس 
كذلؾ هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة ككتابتٍا 
عمى السبكرة عمى شكؿ خريطة صغيرة كبعد ذلؾ 

ككتابتً يتكصؿ الهعمـ هع طبلبً بهكضكع الدرس 
 عمى السبكرة.
 دكر الهعمـ:
كذلؾ لعرض L.C.D  بتشغيؿ جٍاز يقكـ الهعمـ 

 خريطة الهفاٌيـ الخاصة بالدرس الهراد شرحً 
يعطى الهعمـ كقت لمطبلب لكي يتأهمكا الخريطة 
كيىاقش هع الطبلب عىاصر الخريطة بشكؿ 

 هتسمسؿ. كيقـك الهعمـ بطرح عدة أسئمة:
 لقبً؟ها اسهً؟ كها كىيتً؟ كها 

 بها اتصؼ عهر قبؿ االسبلـ؟
  دكر الهتعمـ:

 اإلجابة عف األسئمة التي يقـك الهعمـ بطرحٍا.
 

لهاذا سهيت حجة الكداع 
 بٍذا االسـ؟

 
 هبلحظة إجابات الطمبة

 
 
 
 
 
 
 

تكمـ باختصار عف اسـ 
كلقب ككىية عهر بف 

 الخطاب؟ 
 هبلحظة إجابات الطبلب

 المتطمبات السابقةقياس  المتطمبات السابقة المفاىيم األساسية
 هف ٌـ الخمفاء الراشديف؟ يعدد الخمفاء الراشديف الٍجرة –الخبلفة 

 ؟هف ٌك الصحابي ييعرؼ الصحابي 
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 األىداف
 السموكية

 التقويم التعمميةاإلجراءات التعميمية 

يكضح كيفية 
إسبلـ عهر 
 بف الخطاب 

يقكـ الهعمـ بهساعدة الهتعمهيف عمى االىغهاس 
 كاالىدهاج كالتكيؼالكاهؿ في الخبرات التربكية 

بحيث يكفر الهعمـ لمهتعمهيف الفرصة هف ، هعٍا
أجؿ التفاعؿ هع الهكضكع الهطركح بشكؿ هىظـ 

 كسمس
 دكر الهعمـ:

إلى خارطة الهفاٌيـ كيىاقش يكجً الهتعمهيف 
يىاقش هعٍـ هعٍـ الخريطة بشكؿ هتسمسؿ ك 

 كيفية اسبلـ عهر عف طريؽ طرح األسئمة اآلتية:
 ها هكقؼ عهر هف إسبلـ أختً؟-0س
 ها سبب إسبلـ عهر؟-2س
 كيؼ كاف إسبلـ عهر فتحان كعزان لمهسمهيف؟ -8س
 

 الهتعمـ:دكر 
كيفية إسبلـ  التعاكف فيها بيىٍـ طبلب بيقكـ ال
 عهر 

س( بيف أثر اسبلـ عهر 
 عمى قكة الهسمهيف

 
 

يبيف أثر قكة 
عهر عمى 

 ٌجرتً
 
 
 
 
 
 
 

يقكـ الهعمـ بعض خارطة الهفاٌيـ دكر الهعمـ : 
كيىاقش هع الطبلب   L.C.Dعف طريؽ جٍاز 

 أٌـ ها كرد في الخريطة بطريقة هتسمسمة 
 يقـك الهعمـ بطرح عدة أسئمة:

 هاذا فعؿ عهر عىدها أراد اف يٍاجر؟
 سران بيىها ٌاجر عهر جٍران. عمؿ ٌاجر الىبي 

 يعطي الهعمـ أهثمة أخرل عف ٌجرة الهسمهيف 
 
 

 الهتعمـ:دكر 

س( عبلـ تدؿ ٌجرة عهر 
 جٍران كىٍاران؟
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 األىداف
 السموكية

 التقويم التعمميةاإلجراءات التعميمية 

خارطة الهفاٌيـ التي يتكصؿ الهتعمـ عف طريؽ 
 قاـ الهعمـ بعرضٍا إلى كيفية ٌجرة عهر.

 
 

هبلحظة صحة إجابات 
 الطبلب

 هتابعة الطبلب

 يستىبط
كاجبات 

الحاكـ هف 
 خطبة عهر

 
 
 
 
 
 
 

يعدد ثبلث 
هف أعهاؿ 
عهر في 

 الخبلفة

يقرأ أحد الطبلب خطبة عهر  كيقكـ الهعمـ يـك  
الهعمـ بعرض خريطة الهفاٌيـ ألٌـ ها جاء في 
خطبة عهر كيىاقش هع الطبلب أٌـ ها كرد في 
الخريطة هف هفاٌيـ أساسية كهفاٌيـ ثاىكية بشكؿ 

خطكة يسعى الهعمـ إلى حث ٌذي ال هتسمسؿ كفي
الهتعمهيف عمى ترسيخ كتعهيـ الهعمكهات 
كالخبرات التعميهية الهكتسبة ىتيجة التفاعؿ الىشط 
لمهتعمهيف هف خبلؿ الهشاركة هع أقراىٍـ في 

يسهح الهعمـ لمهتعمـ بأف ، الهكاقؼ التعميهية
 يستىبط ها جاء في  خطبة عهر

سمة يطمب الهعمـ هف الطبلب اإلجابة عف األ
 االتية:

 ها دلت عميً خطبة عهر؟
 ها هكقؼ عهر هف الهاؿ العاـ؟

 ها كاجب عاهة الىاس اتجاي الحاكـ؟
 لهاذا قسـ عهر الدكلة الى دكيبلت؟

ها الهقصكد بالدكاكيف؟ كهف الذم أشار عميً في 
 اىشائٍا؟

دكر الهتعمـ: الهشاركة في تحديد الهفاٌيـ 
 األساسية كالثاىكية كاإلجابة عف االسئمة 

 
 

س( يستىبط ها دلت عميً 
 خطبة الكداع

 هتابعة إجابة الطبلب 
عبلـ يدؿ قبكؿ عهر إلىشاء 

 الدكاكيف؟
 
 
 
 
 

عدد ثبلثة اعهاؿ لعهر أثىاء 
 خبلفتً؟
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 األىداف
 السموكية

 التقويم التعمميةاإلجراءات التعميمية 

يبدل 
إعجابً 

بشخصية 
 عهر

يقكـ الهعمـ بتمخيص أٌـ ها كرد في الدرس 
كعرض خارطة لمهفاٌيـ ىاقصة كيطمب هف 
الطبلب بأكهمٍا كيطمب هىٍـ اإلجابة عف السؤاؿ 
الختاهي كيحدد الكاجب البيتي حؿ أسئمة الكتاب 

 (20)الهدرسي صفحً 

 
 

 هتابعة كراسات الطبلب

 
 التقويم الختامي:

ا -0س  في الحاكـ الهسمـ؟اكتب خهسة أهكر البد هف تكافٌر
 ( عمؿ: ٌاجر عهر بف الخطاب جٍران كىٍاران.2س

 السبب .................................................................................
 يستىتج أثر اسبلـ عهر عمى قكة الهسمهيف. -8س

................................................................................. 
 يبيف كيفية إسبلـ عهر بف الخطاب.-0س
 اكىب ىبذة هختصرة عف اسـ كلقب ككىية عهر بف الخطاب.-2س

 نشاط بيتي
 (2ارسـ خارطة هفاٌيـ لمدرس التالي )عهر بف الخطاب 

 (21صفحً)حؿ أسئمة الكتاب الكاردة في 
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 الثاني الفصل

 وحدة السيرة النبوية والتراجم -المادة: تربية إسالمية

 (6الدرس الرابع: عمر بن الخطاب)

 

لعرض خريطة الهفاٌيـ الخاصة  l.c.dجٍاز  -الكتاب الهدرسي- السبكرة :الهصادر كالكسائؿ
 كتاب أسد الغابة  -بالدرس

 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

يعدد 
األسس 
التي 
أقاـ 
عهر 

سياستً 
 عميٍا

بإلقاء التحية عمى الطبلب كتٍيئة يقـك الهعمـ 
الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ لهكضكع الدرس 
كذلؾ هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة كبعد ذلؾ 

يتكصؿ الهعمـ هع طبلبً بهكضكع الدرس ككتابتً 
 عمى السبكرة.
 دكر الهعمـ:
كذلؾ لعرض L.C.D  بتشغيؿ جٍاز يقـك الهعمـ 

 خريطة الهفاٌيـ الخاصة بالدرس الهراد شرحً 
يعطى الهعمـ كقت لمطبلب لكي يتأهمكا الخريطة 

كيىاقش هع الطبلب عىاصر الخريطة بشكؿ 
 هتسمسؿ. كيقـك الهعمـ بطرح عدة أسئمة:

 ها ٌي األسس التي أقاـ عهر سياستً عميٍا؟
 هف أيف استقى عهر سياستً ؟

لهاذا سهيت حجة الكداع 
 بٍذا االسـ؟

 
 هبلحظة إجابات الطمبة

 
 
 
 
 
 
 

عدد أربعة أسس أقاـ عهر 
 سياستً عميٍا؟

 قياس الهتطمبات السابقة الهتطمبات السابقة الهفاٌيـ األساسية
هف ٌك عهر بف الخطاب  يعرؼ بعهر بف الخطاب الشكرل–العدؿ  –الهساكاة

 أسمـ؟كبهاذا لقب كهتى 
يبيف أثر إسبلـ عهر عمى حياة 

 الهسمهيف
كيؼ أصبح حاؿ الهسمهيف 

 ؟بعد إسبلـ عهر
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 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

 عدؿ كالهساكاة؟اعط هثبلن عمى كؿ هف ال
  دكر الهتعمـ:

 اإلجابة عف األسئمة التي يقـك الهعمـ بطرحٍا.
 
 

أذكر هثاالن عمى كؿ هف 
 العدؿ كالهساكاة

يعدد هظاٌر 
عدؿ عهر 

هع الهسمهيف 
ـ  كغيٌر

يقـك الهعمـ بهساعدة الهتعمهيف عمى االىغهاس 
 كاالىدهاج كالتكيؼالكاهؿ في الخبرات التربكية 

بحيث يكفر الهعمـ لمهتعمهيف الفرصة هف ، هعٍا
أجؿ التفاعؿ هع الهكضكع الهطركح بشكؿ هىظـ 

 كسمس
 دكر الهعمـ:

إلى خارطة الهفاٌيـ كيىاقش يكجً الهتعمهيف 
هع غير هعٍـ عدؿ عهر هع الهسمهيف ك 

الهسمهيف هع ذكر أهثمة هف الكاقع عمى عدؿ 
 الهسمهيف كظمـ الكفار

 
 الهتعمـ:دكر 
ذكر عدة  التعاكف فيها بيىٍـ الىطبلب بيقـك ال

 هظاٌر لعدؿ عهر

س( ها ٌي هظاٌر عدؿ هع 
 الهسمهيف كغير الهسمهيف؟

 
 

يقارف بيف 
حاؿ عهر 

كحاؿ الحكاـ 
في الشعكر 
بالهسؤكلية 
 اتجاي الرعية

 

يقـك الهعمـ بعض خارطة الهفاٌيـ دكر الهعمـ : 
كيىاقش هف الطبلب   L.C.Dعف طريؽ جٍاز 

 اٌـ ها كرد في الخريطة بطريقة هتسمسمة 
 يقـك الهعمـ بطرح عدة أسئمة:

 ها ٌك كاجب الحاكـ اتجاي رعيتً؟
 تخيؿ لك كىت هكاف الحاكـ هاذا تفعؿ؟
 كيؼ كاف يتعاهؿ عهر هع األطفاؿ؟

 س( ها الهقصكد باإلحراـ؟
 ؟ هف أيف أحـر الىبي  
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 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

 
 
 
 
 

الهعمـ أهثمة أخرل عف اٌتهاـ حكاـ اليكـ يعطى 
 براعياتٍـ

 الهتعمـ:دكر 
خارطة الهفاٌيـ التي يتكصؿ الهتعمـ عف طريؽ 

قاـ الهعمـ بعرضٍا إلى حاؿ عهر في هراقبً 
 رعيتً كحاؿ حكاـ اليـك

 
 
 

هبلحظة صحة إجابات 
 الطبلب

الن عمى اٌتهاـ س( اعط هثا
 عهر بأطفاؿ الهسمهيف

يكضح رأل 
عهر في 
 قبكلً لمىقذ

يـك الهعمـ بعرض خريطة الهفاٌيـ كيىاقش هع 
الطبلب اٌـ ها كرد في الخريطة هف هفاٌيـ 
ٌذي  أساسية كهفاٌيـ ثاىكية بشكؿ هتسمسؿ كفي

الخطكة يسعى الهعمـ إلى حث الهتعمهيف عمى 
ترسيخ كتعهيـ الهعمكهات كالخبرات التعميهية 
الهكتسبة ىتيجة التفاعؿ الىشط لمهتعمهيف هف 

، خبلؿ الهشاركة هع أقراىٍـ في الهكاقؼ التعميهية
يستىبط ها دلت عميً يسهح الهعمـ لمهتعمـ بأف 

  خطبة الكداع
جابة عف األسمة يطمب الهعمـ هف الطبلب اإل

 االتية:
هف قائؿ ٌذي العبارة" أحب الىاس إلي هف رفع 

 ألي عيكبي"؟
عبلـ يدؿ قكؿ عهر "أحب الىاس إلى هف رفع 

 إلي عيكبي"؟
 اعط هثبلن عمى قبكؿ عهر لمىقد

دكر الهتعمـ: الهشاركة في تحديد الهفاٌيـ 
 األساسية كالثاىكية كاإلجابة عف االسئمة 

 

ميً س(يستىبط ها دلت ع
 خطبة الكداع

 هتابعة إجابة الطبلب 
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 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

يبدل رأيً 
في خميفة 
الهسمهيف 

 عهر

يقـك الهعمـ بتمخيص أٌـ ها كرد في الدرس 
كعرض خارطة لمهفاٌيـ ىاقصة كيطمب هف 

الطبلب بأكهمٍا كيطمب هىٍـ اإلجابة عف السؤاؿ 
 الختاهي كيحدد الكاجب البيتي

 هتابعة كراسات الطبلب

 
 التقويم الختامي:

 ( أكهؿ الفراغ : 0س
عدد ثبلث هف األسس التي أقاـ عهر عميٍا سياستً .................ك -أ

 ...................ك...............
 عدد ثبلث هف هظاٌر عدؿ عهر ................... ك ...................-ب

 ك........................ 
 ؽ االطفار ككبار السف كضح ذلؾ؟( سبؽ عهر كؿ الهؤسسات التي تعىي بحقك 2س

 السبب .................................................................................
ـٍ تهٍد  ـى ل س( عبلـ يدؿ قكؿ عهر بف الخطاب "لك أف بغمت عثرة في العراؽ لسألىي اهلل عىٍا ل

 لٍا الطريؽ"؟
.................................................................................. 

 نشاط بيتي
 (11)ة حؿ أسئمة الكتاب الكاردة في صفح\
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 ية دورة التعمماستراتيجدليل المعمم الخاص ب

 دليل المعمم بصورتو النيائية 

دليل المعمم لتدريس الوحدة الرابعة )السيرة والتراجم( من كتاب التربية اإلسالمية الفصل الثاني 
 ية دورة التعمم.استراتيجلمصف العاشر األساسي وفق 

دليؿ الهعمـ لتدريس كحدة السيرة الىبكية كالتراجـ )الكحدة الرابعة( هف كتاب لمتربية اإلسبلهية 
 ألساسي كفقان الستراتيجية دكرة التعمـ الجزء الثاىي لمصؼ العاشر ا

أضع بيف أيديكـ دليؿ الهعمـ الخاص بكحدة السيرة الىبكية كالتراجـ كالهقرر عمى طبلب الصؼ 
حيث يقدـ ٌذا الدليؿ بعض ، العاشر األساسي هف كتاب التربية اإلسبلهية الجزء الثاىي
كحدة بدرجة عالية هف االتقاف كقد اإلرشادات التي ىأهؿ أف تساعد الهعمـ عمى تحقيؽ أٌداؼ ال

ية دكرة التعمـ حيث ىأهؿ أف تككف لٍا دكر ٌاـ في تىهية استراتيجصههت دركس الكحدة كفؽ 
 هٍارات التفكير االستداللي الهتضهىة في الكحدة كيتضهف الدليؿ ها يمي:

 .إرشادات لتىفيذ الدليؿ .0

 التعمـ دكرة باستخداـ التدريس لهراحؿ ككصؼ التعمـ دكرة يةاستراتيج عف ىبذة  .2

 .التعمـ دكرة يةاستراتيج بكاسطة الكحدة لتدريس خطكات .8

 .األٌداؼ العاهة لتدريس الكحدة .0

 .الخطة الزهىية لمكحدة .2

 :يمي ها خطة كؿ تضهىت حيث الهفاٌيـ خرائط بكاسطة الدركس تحضير -0

 .السمككية األٌداؼ .0

 .األىشطة لتىفيذ الهستخدهة كالكسائؿ األدكات .2
 الدركس تىفيذ إجراءات .8

 :تضهىت كقد الهىاسبة التقكيـ أساليب تحديد .4

 التقكيـ القبمي - ث

 التقكيـ التككيىي - ج

 التقكيـ الختاهي - ح

هبلحظة يعتبر ٌذا الدليؿ هرشدان لمهعمـ كليس همزهان بتطبيقً حرفيان بؿ لً ا يضيؼ ها يراي 
قبؿ البد في  هىاسب لمهكقؼ التعميهي داخؿ عرفة الفصؿ بعد اف تتـ دراستً دراسة هتأىية

 عهمية التدريس
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 -: أواًل: إرشادات لتنفيذ الدليل
 .الهعمـ قبؿ هف كالهسبؽ الجيد التحضير .0

 .األىشطة تىفيذ عمى الطمبة تساعد التي الصفية البيئة تٍيئة .2

 األىشطة بتىفيذ الخاصة الضركرية الهكاد تكفير .8

 يفٍهٍا أف عمى كالحرص، العهؿ أكراؽ تكضيح في الهبسطة العمهية المغة استخداـ .0
 .الطبلب

 التعميهي الهكقؼ حاجة حسب الدليؿ أىشطة تىفيذ في الهركىة .2

 هع الدركس تىفيذ كيفية في العهيؽ كالتفكير الدرس هحتكيات عمى الهسبؽ االطبلع .6
 .الدرس أٌداؼ الهطركحة الهادة تحقؽ بحيث، الطمبة

 ثانيًا: نبذة مختصرة عن دورة التعمم

الحديثة بشكؿ عاـ كبشكؿ خاص في التربية اإلسبلهية ذات أٌهية  يات التدريساستراتيجتعد 
كهف ٌذي االستراتيجيات ، كبيرة لكي يتـ اكتشاؼ الهعمكهات لدل الطالب بشكؿ سمس كسٍؿ جدان 

ا عمى ربط الهفاٌيـ العمهية بعضٍا ببعض  ٌر استراتيجية دكرة التعمـ الثبلثية التي تقكـ بجٌك
ذا ها تىادم بً التربية الحديثة. كاالعتهاد عمى الطالب كهحكر   لمعهمية العمهية ٌك

 كتسير دكرة التعمـ بثبلثة خطكات ٌي:
 اكتشاؼ الهفٍكـ  .0

 التكسع بالهفٍـك .2

 تطبيؽ الهفٍـك .8

يقكـ الطمبة أىفسٍـ ، استراتيجية لمتعمـ البىائي الجهعيٌي كعرؼ الباحث دكرة التعمـ إجرائيان: 
كذلؾ ، دة التربية اإلسبلهية كيهارس فيٍا الطمبة دكران ايجابيان كاالستقصاء كالتىقيب في هابالتحٌرم 

دين ػتق َهرحمة االستكشاف هرحمة ٌي ؿهراح ثبلث ؿخبل هو ذلك تنػَيلتقديـ الهفاٌيـ 
 .الهفٍَن قػة تطبيػَهرحم َنػالهفٍ
 األىداف العامة لموحدة: ثالثاً 

   كأفعالً أقكالً جهيع في   بالرسكؿ االقتداء .0

 دعكتً ىجاح كسر ألصحابً   الرسكؿ كتربية تعميـ لطريقة الطبلب هعرفة .2

  السيرة خبلؿ هف الطبلب لدل الهىحرؼ السمكؾ تقييـ .8

 األهة تهزؽ التي الهىحرفة التاريخية كالتصكرات األفكار رفض .0
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  بٍـ كاالقتداء الصحابة تراجـ عمى التعرؼ .2

 الىبكية السيرة هف الهستفادة كالعبر الدركس استىتاج .1

 . هىٍا كاالستفادة كالتراجـ الىبكية السيرة كتب أهٍات إلى الرجكع .7
 ية دورة التعمماستراتيجرابعًا: خطة تدريس الوحدة)الدرس( وفق 

 ية دكرة التعمـ يسير كفؽ ثبلثة هراحؿ:استراتيجالتدريس كفؽ 
 أك تعميهي هكقؼ أك أسئمة خبلؿ هف هشكمة إثارة يتـ الهرحمة ٌذي في: االستكشاؼ هرحمة .0

، القديهة الحسية الخبرة تذكر عمى كتساعدٌـ الطبلب لتفكير تحديان  تهثؿ هحددة قصة
 . لذلؾ البلزهة كاألدكات األىشطة هع تفاعمٍـ خبلؿ هف الجديدة الحسية الخبرة هف كاالىتقاؿ

 تقديـ ليتـ الكشؼ أىشطة في الطبلب إليً تكصؿ ها هىاقشة يتـ: الهفٍكـ تقديـ هرحمة  .2
ا أك الهدرسي الكتاب أك الهعمـ طريؽ عف إها لٍـ الهفٍكـ  .التعميـ كسائؿ هف غيٌر

 هف الهزيد إجراء ىحك الطبلب الهعمـ يكجً الهرحمة ٌذي في: الهفٍكـ تطبيؽ هرحمة  .8
 إلى بٍـ تدفع جديدة هكاقؼ في الهفٍكـ بتطبيؽ الطبلب كيقكـ الهفٍـك تعهؽ التي األىشطة
 .الصؼ كطبلب الهعمـ هع تىاقش تساؤالت طرح ليتـ إضافية خبرات
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 الثاني الفصل

 وحدة السيرة النبوية والتراجم-المادة التربية اإلسالمية

 الدرس االول: حجة الوداع

 الزهف: حصتيف                                    

 الكتاب الهدرسي- السبكرة :الهصادر كالكسائؿ
 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

يبيف 
سبب 

تسهيت 
حجة 
الكداع 
بٍذا 
 االسـ

بإلقاء التحية عمى الطبلب كتٍيئة يقـك الهعمـ 
الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ لهكضكع الدرس 
كذلؾ هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة كبعد ذلؾ 

يتكصؿ الهعمـ هع طبلبً بهكضكع الدرس ككتابتً 
 عمى السبكرة.

 هرحمة االستكشاؼ
بهىاقشة الطبلب كاستثارة دكافعٍـ يقـك الهعمـ 

تٍـ السابقة هف خبلؿ طرح بعض األسئمة كخبرا
هثؿ كـ حجة حج الىبي؟ هف الذم كاف يكمفً 
الىبي بالحج بالىاس؟ في أم عاـ كاىت حجة 
الكداع؟ يعطي الطالب أهثمة عف العهر التي 

ا الىبي.  اعتهٌر
يتـ إعطاء الطبلب فرصة كافية هف أجؿ التفكير 

 كالهىاقشة
سبب  يساعد الهعمـ الطبلب عمى التكصؿ إلى

 تسهية حجة الكداع بٍذا االسـ؟

لهاذا سهيت حجة الكداع 
 بٍذا االسـ؟

 
 هبلحظة إجابات الطمبة

 
 
 
 
 
 
 
 

 قٌاس المتطلبات السابقة المتطلبات السابقة المفاهٌم األساسٌة

خطبة –االحرام  –الحج 
 الوداع

 عدد أركان اإلسالم؟ ٌعدد أركان اإلسالم

ٌقارن بٌن الحج والعمرة من  
 حٌث المفهوم

قارن بٌن الحج والعمرة من 
 ؟حٌث المفهوم
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 كهف تـ كتابتٍا عمى السبكرة 
 

 هرحمة تقديـ الهفٍـك
بتقديـ ها تكصؿ  يقـك الهعمـفي ٌذي الهرحمة  

غميً الطبلب كهىاقشة الطبلب إلى ها تكصمكا 
  إليً في هرحمة الكشؼ

 لهاذا لـ يحج الىبي سكل حجة كاحدة؟
 ٌؿ حج الهسمهيف قبؿ حج الكداع"

 هف الذم كاف يكمفً الىبي بالحج بالىاس؟
 هرحمة تطبيؽ الهفٍـك

في ٌذي الهرحمة يكجً الهعمـ الطبلب إلى إيجاد 
 سبب تسهية حجة الكداع بٍذا االسـ 

 

 

س( سهيت حجة الكداع 
 بٍذا االسـ؟

الحجة الكحيدة التي -أ
 حجٍا
دخؿ عدد كبير في -ب

 اإلسبلـ
كالتعمـ  التأسي بالىبي-ج
 هىً
فتحت هكة أبكابٍا لمحج -د

 لمهسمهيف

 
 

 
 التقويم الختامي:

 ( عرؼ اإلحراـ 0س
 في حجة الكداع؟ ( بـ تفسر: خركج عدد كبير هع الىبي2س

 .................................................................................السبب 
 ها ٌي هكاقيت اإلحراـ؟

.................................................................................. 
 ( اكتب أٌـ ها كرد في خطبة الكداع.8س

 نشاط بيتي:
 (02ة في صفحً)حؿ أسئمة الكتاب الكارد
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 الفصل الثاني 

 وحدة السيرة النبوية والتراجم-المادة: تربية إسالمية

 (3الدرس الثالث: عمر بن الخطاب)

 

 -الكتاب الهدرسي-الهصادر كالكسائؿ: السبكرة 
األىداف 
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

ييعٌرؼ 
بعهر 
بف 

 الخطاب

يقـك الهعمـ بإلقاء التحية عمى الطبلب كتٍيئة 
لهكضكع الدرس الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ 

كذلؾ هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة كبعد ذلؾ 
يتكصؿ الهعمـ هع طبلبً بهكضكع الدرس ككتابتً 

 عمى السبكرة.
 دكر الهعمـ:

بعد تٍيئة الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ لهكضكع 
الدرس هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة يقـك الهعمـ 
بذكر قصة عف عهر بف الخطاب كيطرح بعد ذلؾ 

 هجهكعة هف األسئمة االستكشافية 
 ها ٌي صفة الرجؿ الذم تحدثىا عىً؟
 هاذا كاف يفعؿ بالهسمهيف قبؿ إسبلهً؟

 كيؼ أسمـ ٌذا الرجؿ؟
 هف الذم فرؽ بيف الحؽ كالباطؿ؟
 هف ٌك الخميفة الثاىي لمهسمهيف؟

يتكصؿ الطبلب إلى أف ٌذي الصفات تعكد إلى 

 
 هبلحظة إجابات الطمبة

 
 

هف ٌك الخميفة الثاىي 
 لمهسمهيف 
 بهاذا لقب

 كهاذا لقبً الىبي
بيف أثر إسبلـ عهر عمى 

 قكة الهسمهيف
 
 
 
 
 

 قياس الهتطمبات السابقة الهتطمبات السابقة الهفاٌيـ األساسية
 –الحاكـ  –الٍجرة-اإلسبلـ 

 الدكاكيف
 ؟كفهف ٌـ الخمفاء الراشد يعدد الخمفاء الراشديف

 كفهف ٌـ العشرة الهبشر  يذكر العشرة الهبشريف بالجىة
 بالجىة؟
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األىداف 
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

 سيدىا عهر ككتابتً عمى السبكرة.
 
 

 هرحمة تقديـ الهفٍـك 
يقسـ الهعمـ الطبلب إلى هجهكعات تـ يطمب هف كؿ 

هجهكعة كتابة ىبذة عف عهر بف الخطاب كيقكـ 
رئيس كؿ هجهكعة بقراءتٍا أهاـ الطبلب كيقكـ 
الهعمـ بهىاقشة ها كتبً الطبلب تـ يطرح الهعمـ 

 السؤاؿ التالي: 
 كيؼ أصبح حاؿ الهسمهيف بعد إسبلـ عهر 

 
 هرحمة تطبيؽ الهفٍـك

مـ لمطبلب بعض األهثمة لمصحابة الذيف يقدـ الهع
بإسبلهٍـ ازدادت قكت الهسمهيف ككذلؾ ضرب أهثمة 

 حية هف الكاقع

 
 

 هبلحظة إجابات الطبلب 

                                                                      
 
 
 
 

يبيف كيفية 
تعيف عهر 

خميفة 
 لمهسمهيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقـك الهعمـ باختيار هجهكعة هف الطبلب لمعب 
األدكار حيث يقـك الهعمـ باختيار طالب لكي يككف 

عريؼ الفصؿ كيقـك الهعمـ باستشارة هجهكعً 
ـ عف تعيف العريؼ كبعد  الطبلب الذيف تـ اختياٌر
الهكافقة يقـك العريؼ بخطبة صغيرة لطبلب الفصؿ 

ـ بتقكل اهلل كالطاعة كلـ يصبح العريؼ عريفان  يأهٌر
 اال بعد هكافقً الطبلب.

 يقـك الهعمـ بطرح بعض األسئمة االستكشافية
 ؟هف الذم اختار أحهد عريفان 

 ؟ى أحهدهف الذم زكِّ 
ٌؿ أصبح أحهد عريفان هباشرة بعد اختياري هف قبؿ 

 الهعمـ كبعد أف زكى هجمس الفصؿ أحهد
بكر ككافؽ  يتكصؿ الطبلب إلى أف عهر رشحً أبك

 
ر بيف كيفية تعيف عه
 خميفة لمهسمهيف؟

 
لهاذا لـ يصبح عهر 

خميفة لمهسميف بعد ترشيح 
 أبى بكر لً؟

 
 
 
 
 

استىتج سبب رفض عهر 
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األىداف 
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

 
 
 
 
 
 
 
 

يبيف هىٍج 
عهر في 

 إدارتً لمببلد

عميً كبار الصحابة إال أف ٌذا لـ يكفؿ بأف يصبح 
 عهر خميفة لمهسمهيف إال بعد هكافقً جهيع الصحابة

 هرحمة تقديـ الهفٍـك
في ٌذي الهرحمة يقـك الهعمـ بهىاقشة الطبلب إلى ها 

لهاذا لـ يصبح عهر ، تكصمكا إليً في هرحمة الكشؼ
 خميفً لمهسمهيف بالرغـ هف تعيىً هف الخميفة األكؿ؟ 
حرص عهر عمى هكافقة جهيع الهسمهيف في تعيىً 

 لمخبلفة.
 

 ؟إدارتً لمببلد يها ٌك هىٍج عهر ف
 ؟لهاذا قاـ عهر بتقسيـ الببلد إلى دكيبلت 

 ؟أهكاؿ الكالة قبؿ التعيف يلهاذا كاف عهر يحص

أف يصبح خميفة إال 
 بهكافقة جهيع الهسمهيف؟

 
 
 
 
 
 

ها ٌك هىٍج عهر في 
 إدارتً لمببلد؟

يبدل رأيً 
في عهر بف 

 الخطاب 

  

يقـك الهعمـ بتمخيص أٌـ ها كرد في الدرس كيطمب  
هىٍـ اإلجابة عف السؤاؿ الختاهي كيحدد الكاجب 

 البيتي

 
 هتابعة الطبلب

 
 
 

 هتابعة كراسات الطبلب
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 الثاني  الفصل

 وحدة السيرة النبوية والتراجم-المادة: التربية اإلسالمية

 (6الدرس الرابع: عمر بن الخطاب)

 -الكتاب الهدرسي- السبكرة :الهصادر كالكسائؿ
 األىداف
 السموكية

 التقويم اإلجراءات التعميمية التعممية

يعدد 
األسس 
التي 
أقاـ 

عميٍا 
عهر 
سياس
 تً

بإلقاء التحية عمى الطبلب كتٍيئة يقـك الهعمـ 
الطبلب تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ لهكضكع الدرس 
كذلؾ هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة كبعد ذلؾ 

يتكصؿ الهعمـ هع طبلبً بهكضكع الدرس ككتابتً 
 عمى السبكرة.
 دكر الهعمـ:
تٍيئة إيهاىية كتشكيقٍـ بتٍيئة الطبلب يقـك الهعمـ 

 لهكضكع الدرس هف خبلؿ طرح األسئمة السابقة
 ها ٌي األسس التي أقاـ عميٍا عهر سياستً.

  دكر الهتعمـ:
 األسئمة التي يقـك الهعمـ بطرحٍا.اإلجابة عف 

ها ٌي األسس التي أقاـ 
 عميٍا عهر سياستً؟

 
 هبلحظة إجابات الطمبة

 
 
 
 
 
 
 
 

يبيف 
الهقصكد 
 بالشكرم

 هرحمة االستكشاؼ
يقـك الهعمـ بذكر قصة هف حياة الىبي كالصحابة 
عف الشكرل كبعد ذلؾ يقـك الهعمـ بطرح أسئمة 
 استكشافية هف أجؿ التكصؿ إلى هفٍـك الشكرل

 س( عرؼ الشكرل.
 
 

 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة المفاىيم األساسية
 –الهساكاة  –العدؿ-الشكرل 

 الىقد
 هف ٌك عهر بف الخطاب؟ يعطي ىبذة عف عهر الخطاب
يبيف أثر إسبلـ عهر عمى قكة 

 الهسمهيف
كيؼ أصبح حاؿ الهسمهيف 

 ؟بعد إسبلـ عهر
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 هاذا لفت اىتباٌؾ في القصة؟
 ها ٌك هكضكع القصة ؟
 ها الهقصكد بالشكرل؟

يتكصؿ الطبلب إلى الهقصكد بالشكرل ثـ يكتبً 
 مـ عمى السبكرة في هربعالهع

 هرحمة تقديـ الهفٍـك
يقـك الهعمـ بتقديـ ها تكصؿ إليً الطبلب عف  

طريؽ تقسيـ  الطبلب إلى هجهكعات تـ يطمب هف 
كؿ هجهكعة هحاكلة صياغة صحيحة لهفٍكـ 
الشكرل كفي ىٍاية ٌذي الهرحمة يقـك الهعمـ 

بالتعاكف هع الطمبة في صياغة لفظية صحيحة 
لمهفٍـك هثؿ حرص اإلسبلـ لتحقيؽ هبدأ الشكرل 

 ها أٌهية الشكرل لؤلهة؟ ألسباب عدة؟
 هرحمة تطبيؽ الهفٍـك

يقدـ الهعمـ لمطبلب بعرض هكاقؼ جديدة لزيادة 
فٍـ الهفٍكـ كتطبيقً في هكاقؼ جديدة ثـ يطمب 

 هىٍـ الحكـ عمى الهكقؼ هثؿ:
 حفر الخىدؽ.-استشار الىبي أصحابً في بئر بدر

 بيف رأيؾ في الهكقؼ التالي:
اء زهبلئً هع أىٍـ قاـ أحد الهسؤكليف برفض أخذ آر 

 عمى حؽ.
في اعتهادٌـ  -خاصة–ها رأيؾ بحاؿ حكاـ اليكـ 

 عمى آرائٍـ فقط؟
يقـك الهعمـ بذكر أهثمة هف حياة عهر بف الخطاب 

 عمى الهساكاة.
يسأؿ الهعمـ عف أثر الهساكاة عمى كحدة الهجتهع 

 ككتابتً عمى السبكرة، اإلسبلهي
 

                                                                      
عبلـ يدؿ قكؿ عهر" ال 

خير في أهر أبـر هف غير 
 شكرل" ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اذكر ثبلثة هكاقؼ استشار 
 بٍا الىبي أصحابً؟
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يفرؽ بيف 
العدؿ 

 كالهساكاة
 
 
 
 
 
 
 
 

يقـك الهعمـ بعرض هقطع فيديك في الكتبة تارة 
لمعدؿ كتارة لمهساكاة عمى أف يتكصؿ الطبلب إلى 

هفٍـك كؿ العدؿ كالهساكة بعد طرح األسئمة 
 االستكشافية 

 ها ٌك الهقطع الذم أثار إعجابؾ؟ 
 لهاذا ٌذا الهقطع ؟

 إالـ يشير ٌذا الهقطع؟
 عـ كاف يتحدث الهقطع األخير؟

إلى الهقصكد هف كؿ العدؿ يتكصؿ الطبلب 
 كالهساكاة

 مرحمة تقديم المفيوم    

يقـك الهعمـ بتقديـ ها تكصؿ إليً الطبلب  -
 ثـ هجهكعات عدة إلى الطبلب  تـ يقسـ
 صياغة هحاكلة هجهكعة كؿ هف يطمب

 :هثؿ لمهفاٌيـ صحيحة

 بيف العدؿ إقاهة عمى اإلسبلـ حرص -
  أسباب؟ لعدة الىاس

 الهساكاة تطبيؽ عمى اإلسبلـ حرص لهاذا  -
 الىاس؟ بيف

 الهكاقؼ هف هجهكعة لمطمبة الهعمـ يقدـ -
 عمى تدؿ الهكاقؼ عهر سيدىا حياة هف

 ىعيشً الذم بالكاقع ذلؾ كربط الهساكاة

 
عرؼ كؿ هف العدؿ 

 كالهساكاة
 
 

اذكر هثاالن عمى هساكاة 
 عهر؟

يستىتج ها أثر الهساكاة عمى 
 كحدة الهجتهع اإلسبلهي.

 
 

 عرؼ العدؿ
 
 
 
 

 هتابعً إجابات الطبلب 
ها الفرؽ بيف العدؿ 

 كالهساكاة
 

يقتدل 
بشخصية 
عهر بف 
 الخطاب 
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 التقويم الختامي:

 ( ها الهقصكد بالشكرم؟ .......................................................0س

 ( ها ٌي األسس التي أقاـ عميٍا عهر سياستً؟2س

..................................................................................... 

 ( اذكر ثبلثة هكاقؼ استشارة فيٍا الىبي أصحابً.8س

................................................................................. 

( عدد هكقفيف يدالف عمى عدؿ عهر. 0س
...... ........................................................................... 
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 حجة الوداع()خارطة المفاىيم لدرس األول 

 

خارطة مفاىيم لدرس الثاني )مرض النبي
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 خارطة مفاىيم لإلحرام
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 ((3خارطة المفاىيم لمدرس الثالث )عمر بن الخطاب )

 
 

 

 

 ((6خارطة مفاىيم لمدرس الرابع )عمر بن الخطاب)
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