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 ممخص الدراسة

( في تدريس العمـو لتنمية بعض jigsawمعرفة أثر استخداـ استراتيجية جيجسو )  :ىدف الدراسة
الجزء األوؿ  وذلؾ في مادة العمـو العامة ،بغزة األساسيعادات العقؿ لدى طبلب الصؼ التاسع 

 .ائيةيفي وحدة التفاعبلت الكيم األساسيلمصؼ التاسع 

 .ضابطة وأخرىاتبع الباحث المنيج التجريبي بتصميـ مجموعة تجريبية  :الدراسةمنيج 

في المدارس الحكومية  األساسيتكوف مجتمع الدراسة مف طبلب الصؼ التاسع  :مجتمع الدراسة
 ،وطبقت الدراسة عمي عينة عشوائية مف طبلب الصؼ التاسع ،2016/2017شماؿ غزة في العاـ 

تمثؿ وشعبة أخرى  ،المجموعة التجريبية لتمثؿ ( طالباً 31ة مكونة مف ) وتـ اختيار شعبة دراسي
 مف نفس المدرسة. ( طالباً 31المجموعة الضابطة  مكونة مف )

واختبار لعادات العقؿ مكوف  ،وتحميؿ محتوى لموحدة ،قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ :أداة الدراسة
 .( فقرة30مف )

 :نتائج الدراسة

 بيف متوسطي درجات طبلب(=0.01 ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
 .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية

في متوسطي درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في  (=0.01 )توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند -2
ممجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح طبلب المجموعة لاختبار عادات العقؿ البعدي 

 .التجريبية
في متوسطي درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ  (=0.01 )توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند  -3

والضابطة لصالح طبلب المجموعة ممجموعتيف التجريبية لفي اختبار عادات العقؿ البعدي 
 .التجريبية

ومف بينيا  ،أوصت الدراسة بضرورة إدخاؿ طرؽ تدريس حديثة في دليؿ المعمـ :توصيات الدراسة
عمؿ دورات تدريبية لمعممي  ،واالستفادة مف الدليؿ المستخدـ في ىذه الدراسة ،استراتيجية جيجسو

دمج العادات العقمية في  ،العمـو لتدريبيـ عمي كيفية استخداـ استراتيجية جيجسو في تدريس العمـو
 المناىج المدرسية  باعتبارىا ىدفًا تربويًا تسعى التربية لتحقيقو.

 التاسع ( –العمـو العامة –عادات العقؿ  –) استراتيجية جيجسو :مفتاحيوكممات 
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Abstract 
Study Aims: Investigating the impact of using the Jigsaw strategy on the teaching of 

science to develop some mind habits among ninth-graders in Gaza in the general 

science subject, the first part of the ninth grade textbook in the unit of chemical 

reactions. 

Study Methodology: The researcher adopted the experimental approach, two-group 

design. 

Study Population and Sample: The study population consisted of ninth graders in 

governmental schools in North Gaza in the 2016/2017 scholastic year. The study was 

applied on a random sample of ninth-graders. One class consisting of (31) male 

students was chosen as a experimental group and another consisting of (31) male 

students as a control group.  

Study Tools: The researcher prepared a teacher's guide and a content analysis card 

of the unit content, and a test of the mind habits consisting of (30) items. 

Study Findings: 

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

0.01) between the mean scores of students of the experimental group and those of 

their counterparts of the  control group in the mind habits test in favor of the 

experimental group. 

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

0.01) between the mean scores of the high achievers in the post application of the 

mind habits test between those of  the experimental group and those of the 

control group in favor of the experimental group. 

3. There were statistically significant differences at the level of significance (α = 

0.01) between the mean scores of the low achievers in the post application of the 

mind habits test between those of  the experimental group and those of the 

control group in favor of the experimental group. 

Study Recommendations: The study recommended the introduction of modern 

teaching methods in the teacher's guide, including Jigsaw strategy and making use of 

the guide used in this study. It also recommended holding training courses for 

science teachers to be trained on how to use the Jigsaw strategy in teaching science. 

The study finally recommended integrating the mind habits in the school curriculum 

as a goal which education seeks to achieve. 

 

Keywords: (Jigsaw strategy – mind habits  – general science – ninth grade) 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 إلى قائدي وقدوتي رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ

أناممو  ؿَ مف جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب ولـ تكِ  إلى ،فخرٍ إلى مف أحمؿ اسمُو بكؿ 
القمب الكبير  إلى ،ومف حصد األشواؾ عف دربي ليميد لي طريؽ العمـ ،ليقدـ لنا لحظة سعادة

 .والدي العزيز أطاؿ ا في عمره

إلى مف جعؿ ا الجنة تحت  ،رمز الحب وبمسـ الشفاء ،إلى مف ارضعتني الحب والحناف
 .الى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي )أمي الغالية( ،أقداميا

 ومدتني بالعزيمة إلى مف أ ،إلى مف زرعت التفاؤؿ في دربي ،مف سيرت لراحتي طويبلً  إلى
 .شريكة دربي) زوجتي الحبيبة( إلى ،في قمب المحار الدرةِ  إلى ،اإلصرار

لى أبنائي إ ،لى فمذة كبدي وقرة عينيإ ،مف حبيـ يجري في عروقي لىإ ،رياحيف حياتي لىإ
 .عبد الرحمف ( –)نسيـ 

 .خوتي وأخواتي وأزواجيفإ ،وأمي وقدموا لي الدعـ المعنويلى مف شاركوني حب أبي إ

مف أخذ بيدي حيف قؿ  إلى ،واإلصرارال بالصبر ممني أف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إلى مف عإ
بو شادي  إلى والد زوجتي عمي الغالي )أ ،يضيء دربي لى مف كاف فكره نبراساً إ ،عزمي

 .(شنف

لى مف ساندتني وأىدتني النصائح المشرقة الباعثة إ ،العزيزة عمى نفسي ،مف قمبي لى القريبةِ إ
 .ـ شادي (والدة زوجتي عمتي )أ ،ؽلى مف كاف لساف حاليا الدعاء لي  بالتوفيإ ،لؤلمؿ

 .نبياء )أعضاء الييئة التدريسية (.. وورثة األ.ى رواد الفكر والعطاء وحممة القرآفلإ

 كاـرألإلى أصدقائي وزمبلئي ا

 لى الباحثيف والباحثات في جميع المجاالتإ

 أىدي ىذا العمؿ المتواضع
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 شكر وتقدير
ًَّ َوَعهَى َوانَِديَّ َوأَْن أَْعَمَم َصانًِحا تَْرَضايُ قال تعانى " َربِّ أَْوِزْعىًِ أَْن أَْشُكَر وِْعَمتََك انَّتًِ أَْوَعْمَت َعهَ

انِِحٍهَوأَْدِخْهىًِ بَِرْحَمتَِك فًِ   ( 91)سورة انىمم االًٌ  " ِعبَاِدَك انصَّ

ا  رُ سمـ عمى نبي الرحمة القائؿ " ال يشكُ ًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو ، وأصمي وأحمدؾ ربي حمدأ
 مف ال يشكر الناس " )مسند احمد بف حنبؿ (،    وبعد :

لى ذلؾ الصرح الشكر والعرفاف إنني أتقدـ بجزيؿ عتراؼ بالجميؿ فاانطبلقًا مف مبدأ التقدير واإل
الشامخ جامعتي الغراء الجامعة االسبلمية ، وأخص بالذكر عمادة الدراسات العميا وأعضاء 

 براتيـ ، فجزاىـ ا عنا كؿ الجزاء.يـ ، واستفدت مف خِ ممِ مف عِ  الييئة التدريسية الذيف نيمتُ 

حمد الناقة اذ الدكتور / صبلح أتقدير والعرفاف لمشرفي الفاضؿ األستتوجة بالشكر والكما أ
رشاداتو السديده ، فقد كاف لصبره رسالتي ، ولتوجيياتو المفيدة ، وا  شراؼ عمى لتفضمو باإل

 .المنيرالعظيـ وحممو الجميؿ وعممو الوفير األثر الكبير في خروج رسالتي عمى ىذا الوجو 

 كما أتقدـ بالشكر والتقدير لكؿ مف 

 حفظو اهلل )مناقشًا داخميا (                 اسماعيل عفانةعزو ستاذ الدكتور /  األ

 حفظو اهلل )مناقشاً  خارجيا (        محمد ابو عودة                    الدكتور /   

ثر  ئيا بالتوجييات النافعة واالرشادات الصائبة ، كما اتقدـ االمذيف تشرفا بمناقشة رسالتي ، وا 
  مف رأي ومشوره في تحكيـ أدوات الدراسة . اقدمو بالشكر والتقدير لمسادة المحكميف عمى ما 

ساسية لما قدموا ئة التدريسية في مدرسة النزلة األعضاء الييأتقدـ بالشكر والتقدير إلدراة وأ كما
 لي يد العوف والمساعده خبلؿ تطبيقي ليذه الدراسة 

متناف لعائمتي الكريمة وزوجتي العزيزة الذيف شاركوني مسيرتي كما أتوجو بكؿ الحب واإل
 وآزروني بالدعـ النفسي والمعنوي

  البشررت فمف نفسي والشيطاف ، وذلؾ سمة ف قصوفي الختاـ فإف أصبت فمف ا تعالى ، وا  

 وصدؽ قوؿ عماد االصفياني : ) إني رأيُت أنو ما كَتَب أحُدُىـ في يوِمِو ِكتابًا إال قاؿ في غِدهِ 
لو ُغِيَر ىذا لكاف أحسف ، ولو ُزَيَد ذاؾ لكاف يستحسف ، ولو ُقدـ ىذا لكاف أفضؿ ، ولو ُترؾ 

 ذاؾ لكاف أجمؿ ، وىذا مف أعظـِ الِعبر ، وىو دليٌؿ عمى إستيبلء النقِص عمى ُجممِة البشر (
 الباحث                                                                                 

 بالل حسن القانوع 



 خ

 

 فيرس المحتويات
  أ .............................................................................................. إقػػػػػػػػػػػػػػػػرار

  ب ...................................................................................... ممخص الدراسة
Abstract ........................................................................................... ت  

  ج .............................................................................................. ْاإِلىَدْاءُ 
  ح ......................................................................................... شكر وتقدير

  خ .................................................................................... فيرس المحتويات
  ز ....................................................................................... فيرس الجداوؿ

  ش ............................................................... فيرس األشكاؿ والرسومات التوضيحية
  ص..................................................................................... فيرس المبلحؽ

 2 ................................................................... الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 2 ....................................................................................... مقدمة الدراسة:

 5 ................................................................................... الحاجة إلي الدراسة
 5 ...................................................................................... مشكمة الدراسة:

 6 .................................................................................... فرضيات الدراسة:
 6 ...................................................................................... أىداؼ الدراسة:
 7 ....................................................................................... أىمية الدراسة:
 7 ....................................................................................... حدود الدراسة:

 8 ................................................................................. مصطمحات الدراسة:
 10 ....................................................................... الفصل الثاني: اإلطار النظري

 10 ................................................................... المحور األوؿ: استراتيجية جيجسو
 10 ....................................................................................... التعمـ النشط:

 10 ................................................................................. ماىية التعمـ النشط:
 11 ................................................................................ أىداؼ التعمـ النشط:

 11 ................................................................................. تعمـ النشط:أىمية ال



 د

 

 13 ................................................................................ مبادئ التعمـ النشط:
 13 ........................................................................ دور المعمـ في التعمـ النشط:
 14 ........................................................................دور المتعمـ في التعمـ النشط:
 14 ........................................................................... استراتيجيات التعمـ النشط:

 15 ............................................................................... ماىية التعمـ التعاوني:
 16 ............................................................................. مميزات التعمـ التعاوني:
 16 .............................................................................. مبادئ التعمـ التعاوني:

 17 ........................................................... بيف التعمـ التعاوني والتعمـ التقميدي:الفرؽ 
 18 ...................................................................... دور المعمـ في التعمـ التعاوني:
 18 ..................................................................... دور المتعمـ في التعمـ التعاوني:
 19 ........................................................................ استراتيجيات التعمـ التعاوني:
 23 .......................................................................... أىداؼ استراتيجية جيجسو:
 23 ........................................................................... أىمية استراتيجية جيجسو:

 24 ....................................................................... خصائص استراتيجية جيجسو:
 24 ........................................................................ ت استراتيجية  جيجسو:خطوا

 26 .................................................................. دور المعمـ في استراتيجية جيجسو:
 26 ................................................................. دور المتعمـ في استراتيجية جيجسو:

 27 ..................................................................... تعقيب عاـ عمى المحور األوؿ:
 Habits  of  Mind................................................. 28المحور الثاني: العادات العقمية:
 28 ...................................................................... التطور التاريخي لعادات العقؿ:

 29 ............................................................................ خصائص عادات العقؿ:
 29 ...........................................................................ة عادات العقؿ:أىمية تنمي

 30 .......................................................................... شروط تنمية عادات العقؿ:
 30 ...........................................................اإلفتراضات التي تقـو عمييا عادات العقؿ:

 31 ................................................................. عادات العقؿ في المناىج المدرسية:



 ذ

 

 31 .............................................................................. تصنيؼ عادات العقؿ:
 38 ........................................... األقواؿ واألفعاؿ )السموكيات ( الدالة عمى العادات العقمية:

 44 .................................................................... الفصل الثالث: الدراسات السابقة
 44 .................................. (jigsawالمحور األوؿ: الدراسات التي تناولت استراتيجية جيجسو )

 49 ................................. التعقيب عمى دراسات المحور األوؿ التي تناولت استراتيجية جيجسو:
 51 ................................................. تناولت عادات العقؿ:الدراسات التي  :المحور الثاني

 58 .................................... التعقيب عمى دراسات المحور الثاني  التي تناولت عادات العقؿ :
 61 .................................................................. تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:

 62 .................................................. ما اختمفت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 62 ........................................................ ما استفادت بو الدراسة مف الدراسات السابقة:

 64 ................................................................... الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات
 64 ...................................................................................... منيج الدراسة:

 64 .......................................................................... التصميـ التجريبي لمدراسة:
 65 ..................................................................................... مجتمع الدراسة:
 65 ....................................................................................... عينة الدراسة:

 66 ..................................................................................... متغيرات الدراسة
 66 ................................................................................ أدوات ومواد الدراسة:

 67 ................................................................................. دوات الدراسة:أواًل: أ
 67 .............................................................................. أ. أداة تحميؿ المحتوى: 
 :  70 ....................................................... ب. بناء اختبار عادات العقؿ في مادة العمـو

 76 ................................................................... ثانيًا: معامبلت التمييز والصعوبة:
 76 ......................................................... أ. معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار. 
 77 ...................................................... ب. درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار: 

 79 ............................................................... الصورة النيائية إلختبار عادات العقؿ:
 84 .................................................................................. ثالثًا: مواد الدراسة:



 ر

 

 88 ................................................ الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىاالفصل 
 88 ................................................................... نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا:

 88 ................................................................................. نتائج السؤاؿ األوؿ:
 89 ................................................................................. نتائج السؤاؿ الثاني:

 90 ................................................................................ سؤاؿ الثالث:نتائج ال
 95 ................................................................................. نتائج السؤاؿ الرابع:

 99 ...............................................................................نتائج السؤاؿ الخامس:
 103 ....................................................................................... :التوصيات
 103 ....................................................................................... المقترحات:

 104 ................................................................................ المصادر والمراجع
 105 ............................................................................... أواًل: المراجع العربية

 111 .............................................................................ثانيًا: المراجع االجنبية
 112 ................................................................................ الــدراســـة مـــــالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز

 

 فيرس الجداول
 39 ................................................................. وصؼ عادات العقؿ :(2.1جدوؿ )
 66 ................................................................... (: توزيع عينة الدراسة4.1جدوؿ )
 68 ...................................... الدروس المتضمنة في وحدة التفاعبلت الكيميائية :(4.2جدوؿ )
 69 .......................................................... (: تحميؿ المحتوى عبر الزمف.4.3جدوؿ )
 73 ................ إلختبار عادات العقؿ معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية :(4.4جدوؿ )
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمعادة التي تنتمي إلييا في اختبار  :(4.5جدوؿ )

 73 ........................................................................................ عادات العقؿ
 75 ............................... معامبلت ارتباط المجاالت باالختبار ككؿ عادات العقؿ :(4.6جدوؿ )
 77 .................. حساب درجة صعوبة وتمييز كؿ فقرة مف فقرات اختبار عادات العقؿ :(4.7جدوؿ )
الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وداللة الفروؽ باستخداـ اختبار " ت " في تكافؤ  :(4.8جدوؿ )

 77 .................. لكيميائية(في التطبيؽ القبمي )اختبار عادات العقؿ في وحدة التفاعبلت ا المجموعتيف
" في تكافؤ درجات   Zمتوسط الرتب ومجموع الرتب وداللة الفروؽ باستخداـ اختبار " :(4.9جدوؿ )

الطبلب ذوي التحصيؿ المرتفع في المجموعتيف لمتطبيؽ القبمي الختبار عادات العقؿ في وحدة 
 81 ................................................................................. التفاعبلت الكيميائية

" في تكافؤ درجات   Zمتوسط الرتب ومجموع الرتب  وداللة الفروؽ باستخداـ اختبار " :(4.10جدوؿ )
الطبلب ذوي التحصيؿ المنخفض في المجموعتيف لمتطبيؽ القبمي الختبار عادات العقؿ في وحدة 

 83 ................................................................................. التفاعبلت الكيميائية
 84 ...................................................................... (: محتوى الدليؿ4.11) جدوؿ

 88 ......................................................................... عادات العقؿ :(5.1جدوؿ )
نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسط  :(5.2جدوؿ )

 89 ................درجات الطبلب في المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عادات العقؿ
( عمى المتغير التابع  jigsawحجـ تأثير المتغير المستقؿ )استراتيجية جيجسو)  :(5.3جدوؿ )

 94 ...................................................................................... )عادات العقؿ(
نتائج استخداـ اختبار "ماف ويتني" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف فاعمية استراتيجية  :(5.4جدوؿ )
متطبيؽ البعدي لمرتفعي التحصيؿ في المجموعتيف ( في تنمية عادات العقؿ  ل jigsawجيجسو)

 96 ................................................................................... "ضابطة،تجريبية"



 س

 

ؼ عف فاعمية استراتيجية نتائج استخداـ اختبار "ماف ويتني" لعينتيف مستقمتيف لمكش :(5.5جدوؿ )
( في تنمية عادات العقؿ لمتطبيؽ البعدي لمنخفضي التحصيؿ في المجموعتيف  jigsawجيجسو) 

 99 ................................................................................... "ضابطة،تجريبية"

 

  



 ش

 

 فيرس األشكال والرسومات التوضيحية
 12 .......................................................... ىـر التعمـ ونسبة اإلحتفاظ بو :(2.1شكؿ )
 22 ................................................. ( مجموعة الخبراء في استراتيجية جيجسو2.2شكؿ )
 65 ............................................................. التصميـ التجريبي لمدراسة :(4.1شكؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ص

 

 فيرس المالحق
 113 ............................................ أسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة :(1ممحؽ رقـ )
 114 ................. (: جدوؿ تحميؿ محتوى لمعادات العقمية في وحدة التفاعبلت الكيميائية2ممحؽ رقـ )
 119 .................................................. (: كتاب تحكيـ اختبار عادات العقؿ3ممحؽ رقـ )
 120 .............................................. (: الصورة النيائية الختبار عادات العقؿ4ممحؽ رقـ )
 129 ........................... (: مفتاح اإلجابة عف االسئمة النيائية إلختبار عادات العقؿ5ممحؽ رقـ )
 130 ........................................................... ليؿ المعمـ(: كتاب تحكيـ د6ممحؽ رقـ )
 131 ....................................................... (: الصورة النيائية لدليؿ المعمـ7ممحؽ رقـ )

 



 

 

 

 

 
 األولالفصل 

 طار العام لمدراسةاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2 



 طار العام لمدراسةاإل: الفصل األول
 :الدراسةمقدمة 

ي مف خبلؿ اإلنفجار المعرف ،رة المعموماتيةتجتاح العالـ اليوـ ثورة جديدة يطمؽ عمييا الثو 
مما ينبئ  ،والتي تتميز بالسرعة الفائقة في زيادة المعمومات وتشابكيا ،وتطور العمـ والتكنولوجيا

والتطور البد مف ش ىذه الثورة ولكي نعاي ،أف مجتمعات الغد سوؼ تعيش في عالـ بالغ التعقيد
 ،ألنو عندما يتوىج العقؿ تبدأ مسيرة الحضارة اإلنسانية وتنطمؽ شعمتيا ،ستعماؿ الجيد لمعقؿاإل

وعندما تريد أمة أف تبني  ،وعندما يخبو بريقو تبدأ ىذه الحضارة بالسقوط والتداعي واالنييار
ؿ يشكؿ مبتدأ الحضارة ألف العق ،يديو في غايتياتحضارتيا فإنيا تناشد العقؿ وتستميمو وتس

ليا ومميميا عبر  فالحضارة اإلنسانية تديف لمعقؿ اإلنساني الذي كاف ىادياً  ،اإلنسانية وخبرىا
وعندما ترفع أمة شعار العقؿ والعقبلنية فإنيا تضع قدمييا عمى طريؽ النيضة   ،العصور

 (10ص ،ـ2009 ،ووطف ) والحرية واالنطبلؽ

ليست في وجوده بؿ في فعمو العقؿ اإلنساني قائـ وموجود ولكف المسألة  أف الباحثويرى 
نتقاؿ بو مف حالة السمبية إلى ة تكمف في عممية إيقاظ العقؿ واإلوىذا يعني أف األىمي ونشاطو،

ومف أجؿ إيصاؿ العقؿ إلى منيى غايتو  نطبلؽ نحو اآلفاؽ،حالة الفعؿ والنشاط والحيوية واإل
يمكنيا قؿ يتمرس في ستة عشرة عادة عقمية، يجب أف نجعؿ الع والعطاء،ع في مستوى اإلبدا
ف ىذه العادات العقمية قادرة عمى إيقاظ وأ إلى أعمى درجات سموه وأصالتو،أف تنيض بالعقؿ 

 .في الحياة المدرسية وتفعيمةالعقؿ 

ف عادات العقؿ ىي عبارة ( أ Costa & Kallick,2003, p.4وكاليؾ )كوستا  ويشير
( عادة مف الفكر والعمؿ التي تساعد الناس عمي مواجية المواقؼ 16مجموعة مكونة مف ) عف
تخاذ القرارات مواجية مشكبلتيـ  وا   ىاألفراد عم فيي تساعد ،والتصرؼ بطريقة ذكية ،لصعبةا

 .والحموؿ المناسبة ليا عندما يكوف الحؿ غير متوفر لدى الفرد

ات السابقة ر تجاىات والقيـ والخبت واإلالميارات العقمية مف عدد مف اوتتكوف العاد
مف التصرؼ الفكري عمي غيره مف األنماط  فالعادات العقمية تعني أننا نفضؿ نمطاً  ،والميوؿ
 (31ص  ،ـ2002، )الحارثي

ف أدائيـ الفعمي مف خبلؿ إف عادات العقؿ تساعد الطمبة أف يؤدوا أفضؿ بكثير م
ظيار نوع التفكير بسيولة،يجابيات والسالخيارات والنظر إلى اإلستكشاؼ إ إف تنمية  مبيات وا 

ف بعض الطمبة يأتوف مف بيوت أو صفوؼ أو مدارس ال تربوية ألالعادات العقمية باتت ضرورة 
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 ،ـ 2013) الطريحي وكاظـ،.  د يشعر مثؿ ىؤالء الطمبة بالفراغقيمة فييا لعادات العقؿ وق
 (11ص

نما توظيؼ ىذا  ،اب المحتوي والميارات فحسبيـ إكسبالتالي لـ يعد ىدؼ التعمو  وا 
عمي نفسو أيًا كاف ما  بحيث يتمكف الفرد مف أف يتعمـ معتمداً   ،العقؿ عادات ةوتنمي ،التعميـ

أىداؼ  اة المختمفة بشكؿ يجعؿ التعمـ مدى الحياة اسمىوفي مراحؿ الحي ،يريد معرفتو
 (27ص ،ـ2005 ،)محمد وزيداف.التربية

ف تكوف العادات العقمية مثؿ عادات ءت دعوة التربية الحديثة ألالمنطمؽ جامف ىذا 
ستعماؿ السواؾ عند أو إ ستيقاظ مف النوـ مبكراً فكما يعتاد المرء اإل ،األكؿ والشرب والنوـ

ستعماؿ االستراتيجيات العقمية قبؿ أف يقوـ بأي عمؿ مف فينبغي أف يعتاد عمي إ ،الوضوء
 ( 65ص ،ـ2007 )نوفؿ،.    أعمالو

 لئلبداع( أف عادات العقؿ تتيح الفرص أماـ الطبلب 3ص  ،ـ2010ويرى حجات )
مركزًا عمي تعدد اإلجابات  ىتماـاإلوال يكوف  ،عبير عف األفكار وطرح االسئمةتوذلؾ بال

بؿ بالكيفية  ،مف خبلؿ عادات العقؿ فحسب سالصحيحة التي يعرفيا الطالب عندما يتـ التدري
تاج نوذلؾ بمبلحظة مقدرة الطالب عمي إ ،بيا الطالب عندما ال يعرؼ الجوابالتي يتصرؼ 

 .سترجاعيا وتذكرىاالمعرفة أكثر مف مقدرتو عمي إ

حيث ظير  ىتماـ وتركيز الباحثيف التربوييف،ىمية عادات العقؿ فقد كانت محط إأل ونظراً 
 ( ودراسةـ2015) بخبر لتي قاـ بيا عدد منيـ مثؿ دراسة ذلؾ خبلؿ البحوث والدراسات ا

 ـ(2008ودراسة حساـ الديف ) (ـ2011صادؽ)( ودراسة ـ2013)عفانة

يوظؼ  ،إف عادات العقؿ تجعؿ الفرد يعتمد عمي أنماط معينة مف السموؾ العقمي
ستجابة بحيث يحقؽ أفضؿ إ ،و موقؼ ماالذىنية عند مواجية خبرة جديدة أ العمميات والميارات

ستيعاب نتيجة توظيؼ مثؿ ىذه الميارات أنو يتـ حؿ المشكبلت أو إف وأكثرىا فاعمية بحيث تكو 
امتبلؾ القدرة عمي  العقؿ لدى الطمبة إلى دي تنمية عاداتوتؤ  ،الخبرة الجديدة بسرعة كبيرة

 (p.60 , 2003, Costa  Kallick) .تنظيـ العمميات العقمية وترتيبيا
أف تنمية عادات العقؿ تكمف في توظيؼ االستراتيجيات الحديثة التي تؤكد  الباحث ويرى

 ،التعمـ النشطاستراتيجيات  ومف ىذه االستراتيجيات  ،دور الطالب في العممية التعميميةعمي 
مـ بالعمؿ يدؼ إلى ربط التعتو  ،اىات الحديثة في مجاؿ التدريستجمثؿ أحد اإلتوالتي 

 ،وأف التعمـ النشط البد أف يرتبط بحياة المتعمـ وواقعو ،الطبلبمف جانب يجابية والمشاركة اإل
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ويستمد التعمـ النشط فمسفتو مف  ،ستعدادات المتعمـ وقدراتووينطمؽ مف إ ،ىتماماتو، وا  حتياجاتووا  
 المتغيرات العالمية والمحمية المعاصرة.

المتغيرات التي تتطمب التعمـ النشط ُيعد تمبية ليذه أف  (17ص ـ،2005ويؤكد حجازي )
ىتماـ مف المعمـ إلى المتعمـ، وجعؿ ، وتنادي بنقؿ بؤرة اإلإعادة النظر في أدوار المتعمـ والمعمـ

المتعمـ ىو محور العممية التعميمية. وبيذا ُتعدَّ فمسفة التعمـ النشط تطورًا طبيعيًا لؤلىداؼ 
عميمية، بما يتبلءـ مع حاجات المتعمميف التعميمية، ومطمبًا أساسيًا لمتطوير الجذري لمعممية الت

 وطبيعة ىذا العصر بكؿ ما يشممو مف تغيرات وتطورات امتدت لجميع المياديف.

تتنوع بما يتناسب مع تنوع ف استراتيجيات التعمـ النشط ( أ53ص  ،ـ2000ويرى جابر )
كما أف التعمـ النشط ال يتحقؽ إال في  ،وتنوع األىداؼ والمحتوى ،الفروؽ الفردية بيف الطبلب

وىناؾ عدد كبير  ،ولتطبيؽ التعمـ النشط ال بد مف تنوع طرائقو واستراتيجياتو ،ظؿ وجود التنوع
ستخداميا سواء في التمييد لمدرس أو في التعمـ النشط التي يمكف لممعمـ إ مف استراتيجيات

اتيجية التعمـ التعاوني التي تقوـ عمى استر  ومف ىذه االستراتيجيات ،عرضو أو في ختـ الدرس
 ،وتبادؿ المسئولية في التعميـ بيف أفراد المجموعة التعاونية وتفاعميـ مع بعضيـ ،أساس التعاوف

وليس  ،والتنافس فيو ىو تنافس بيف المجموعات ،والتكامؿ فيما بينيـ وصواًل إلى التعمـ المنشود
 بيف األفراد.

التعاوني ُيعد مف بيف األساليب الفعَّالة في عممية التعمـ لما يحققو أف التعمـ ويرى الباحث 
والجماعية ألفراد المجموعة في  ،والمسئولية الفردية ،مف اإليجابية بيف أفراد المجموعة الواحدة

عممية التعمـ. ويبنى التعمـ التعاوني عمى أساس تقسيـ الطمبة عمى مجموعات صغيرة يكوف عدد 
 ( طبلب يمارسوف نشاطًا تعميميًا يرمي إلى تحقيؽ ىدؼ.6 - 4أفرادىا بيف )

ستخداـ أسموب التعمـ اسات العممية والتي أوضحت أىمية إعمى الرغـ مف تعدد الدر 
التعاوني بداًل مف التعمـ التنافسي التقميدي، وبخاصة في الواليات المتحدة األمريكية، إال أف نظاـ 

ر في أساليب التدريس القادرة عمي مسايرة عصر التعميـ العربي ما زاؿ يعاني مف قصو 
سموب تقميدي في التدريس والتقويـ وىو أعتماده عمى األسموب ال، وذلؾ إلالتكنولوجيا المتقدمة

تيي سترجاع الذي ينوقياس قدرتو عمى الحفظ واإليقوـ عمى مبدأ تمقيف الطالب لممادة الدراسية، 
 (.60ص ،ـ2006)الديب،  .وتطبيقيا ممادةل عف فيـ الطالب متحاف عوضاً بإنتياء اإل

ات عند الطبلب وينمي وأظيرت نتائج الدراسات أف التعمـ التعاوني يزيد مف تقدير الذ
يجابية الطمبة اإلتجاىات وينمي إ ،خرىالمجموعة الواحدة والمجموعات األ أعضاءالعاطفة بيف 
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 كما أنو يزيد مف اإلبداع والمشاركة لدى ،نحو أنفسيـ ونحو المادة التعميمية التي تعمموىا تعاونياً 
 .(cooper, et al., 1999الطمبة ويقمؿ القمؽ عندىـ )

لنفس العامميف في مدارس " مميزات التعمـ التعاوني قاـ  التربوييف وعمماء ا  باإلضافة إلى
 أطمؽ عمييا جيجسو  ـ 1978 طريقة مطورة لمتعميـ التعاوني عاـ بإبداعبوالية تكساس أوستف 

ات بيف الطمبة الذيف ىـ مف أصوؿ ألنيا تشبو تركيبة لعبة الجيجسو  بيدؼ تطوير العبلق
يؽ ىذه الطريقة التوترات العرقية وقد أشارت نتائج تطب هلمتقميؿ مف حد ،سبانية وزنوجإنجميزية وأ

نجميز تعمموا بشكؿ جيد في صفوؼ الجيجسو ولوحظ في نياية الدراسة تكوف إلي أف الطمبة اإل
كبر مما كاف وغيرىـ مف الطمبة في الصؼ بدرجة ألود والمحبة والوئاـ بيف أفراد المجموعة ا

 (167ص  ،ـ 2007،)الحيمة.عميو الحاؿ قبؿ البدء بالدراسة

 الحاجة إلي الدراسة 
عدد قميؿ مف الحظ الباحث  ،سات السابقة في ىذا المجاؿبالرجوع إلي العديد مف الدرا

ودراسة  ،(ـ2014) منيا دراسة الكبيسي ،في العموـالدراسات التي تناولت استراتيجية جيجسو 
 ( ـ2007)ودراسة الحيمة ( ـ2013) المطوؽ

أف معظـ الدراسات تؤكد عمي أنو ال يوجد إىتماـ بتنمية عادات  الباحث وكذلؾ الحظ
أف العديد مف األدبيات  ( إلىـ2009)،المتعمميف وىذا ما أكدتو  عبد العظيـ العقؿ لدى

ي معظميا عمى أنو ال يوجد إىتماـ بتنمية عادات والدراسات التي تناولت عادات العقؿ أكدت ف
األنشطة واالستراتيجيات التي  إلى نحو واعٍ  عمىف المعمميف ال ينظروف لمتعمميف وأا العقؿ لدى

والتدريس بصورتو الحالية يضعؼ  ،تنمية عادات العقؿ يستخدمونيا لمساعدة المتعمميف عمى
ولذا سأجري ىذه  ،وكذلؾ األخذ بآراء معممي ومشرفي العموـ حوؿ الموضوع ،عادات العقؿ

لعموـ لتنمية بعض ( في تدريس اjigsawجيجسو ) استراتيجيةستخداـ الدراسة لمعرفة أثر إ
 طبلب الصؼ التاسع األساسي بغزة عادات العقؿ لدى

 :كمة الدراسةمش
 :التاليالدراسة في السؤاؿ ىذه مشكمة  حددت

ي تدريس العموم لتنمية بعض عادات ( فjigsawستخدام استراتيجية جيجسو )ما أثر أ
 ؟ طالب الصف التاسع األساسي بغزة العقل لدى

 :لرئيس األسئمة الفرعية التاليةيتفرع مف السؤاؿ ا
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 طبلب الصؼ التاسع األساسي في العموـ؟ المراد تنميتيا لدى عادات العقؿ ما .1
 ( عمى تنمية بعض عادات العقؿ لدىjigsawما التصور العاـ الستراتيجية جيجسو ) .2

 طبلب الصؼ التاسع األساسي؟ 
( بيف متوسط درجات   α ≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) .3

أقرانيـ في المجموعة الضابطة في الطبلب في المجموعة التجريبية  ومتوسط درجات 
 ختبار عادات العقؿ إ
( بيف متوسط درجات   α ≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) .4

وعة التجريبية  ومتوسط درجات أقرانيـ في المجموعة الطبلب مرتفعي التحصيؿ في المجم
 ختبار عادات العقؿ ؟ الضابطة في إ

( بيف متوسط درجات   α ≤0.05داللة إحصائية عند مستوي داللة )ىؿ توجد فروؽ ذات  .5
وعة التجريبية  ومتوسط درجات أقرانيـ في الطبلب منخفضي التحصيؿ في المجم

 ختبار عادات العقؿ ؟المجموعة الضابطة في إ

  :فرضيات الدراسة
( بيف متوسط درجات  α ≤0.05 فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) ال توجد .1

الضابطة في  نيـ في المجموعةموعة التجريبية ومتوسط درجات أقراالطبلب في المج
 ختبار عادات العقؿإ
( بيف متوسط درجات  α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )ال  .2

جموعة أقرانيـ في المالطبلب مرتفعي التحصيؿ في المجموعة التجريبية  ومتوسط درجات 
 عادات العقؿ. ختبار الضابطة في إ

( بيف متوسط درجات  α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )ال  .3
وعة التجريبية  ومتوسط درجات أقرانيـ في الطبلب منخفضي التحصيؿ في المجم

 .ختبار عادات العقؿالمجموعة الضابطة في إ

  :أىداف الدراسة

 :تحقيؽ األىداؼ اآلتية ية إلىتيدؼ الدراسة الحال 

 .طبلب الصؼ التاسع لمراد تنميتيا في مادة العموـ لدىتحديد بعض عادات العقؿ ا .1
 بعض عادات العقؿ بمادة العموـ لدىستخداـ استراتيجية جيجسو في تنمية ثر إمعرفة أ .2

 .طبلب الصؼ التاسع
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 الفروؽ في عادات العقؿ بيف طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة.  التعرؼ عمي داللة .3
عمي داللة الفروؽ في عادات العقؿ بيف الطبلب مرتفعي ومنخفضي التحصيؿ في  .4

 المجموعتيف.

 ىمية الدراسة:أ
 تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية

يفية المعمميف في كقد تفيد  (jigsawتقديـ معمومات متكاممة عف استراتيجية جيجسو ) .1
 .ستخداـ ىذه االستراتيجية في تعميـ العموـإ
لدييـ عف طريؽ  بعض عادات العقؿقد تسيـ ىذه الدراسة عمي مساعدة الطمبة في تنمية  .2

 ستخداـ استراتيجية جيجسو.إ
جؿ تحسيف تدريس عقد دورات تدريبية لممعمميف مف أ قد تفيد ىذه الدراسة المشرفيف في .3

   .العمـو
تساىـ ىذه الدراسة في إفادة الباحثيف مف أدوات البحث المستخدمة في تنمية بعض قد    .4

 عادات العقؿ

 :حدود الدراسة
طبلب مدرسة النزلة األساسية لمبنيف التابعة لمديرية  : إقتصرت الدراسة عمىالحد المكاني .1

 التربية والتعميـ شماؿ غزة. 
طبلب الصؼ التاسع األساسي في محافظة شماؿ  إجراء الدراسة عمى تم :الحد البشري .2

 غزة.
 :الحد الموضوعي .3

الوحدة الثالثة مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع األساسي الجزء  إقتصرت الدراسة عمى . أ
 .األوؿ )التفاعبلت الكيميائية(

( عادة 16والمكونة مف ) ،تصنيؼ كوستا وكاليؾ لعادات العقؿ إقتصرت الدراسة عمى . ب
ستخداـ كافة الحواس في تجميع إ( عادات عقمية وىي )6عمي ) قتصارواإل ،عقمية

التحكـ  -التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة  - التساؤؿ وطرح المشكبلت- البيانات
 التفكير التبادلي (. - التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة -بالتيور 

 --2016تـ إجراء الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  الحد الزمني: .4
 ـ2017
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 صطمحات الدراسة:م

 :جرائيًا كالتالييعرؼ الباحث مصطمحات الدراسة إ

 (2) استراتيجية جيجسو  

 -5مجموعات مؤلفة مف ) تقوـ عمى تقسيـ الطبلب إلى ،اونيحد أنماط التعمـ التعىي أ
 دد الفقرات = عددفقرات )ع 6 - 5ى لالدرس إ ويتـ تقسيـ محتوى ،سة( طبلب  غير متجان 6

ي مجموعات الخبرة التي يتـ فييا إجتماع أصحاب كؿ طالب جزءًا إلتقانو ف يعطى ،الطبلب (
ومف ثـ يقوـ الطبلب بالعودة إلي  ،فكار حوؿ الفقرة المحددةالمياـ مف أجؿ المناقشة وتبادؿ األ

وفي  ،بحيث يقوـ كؿ طالب بشرح وتعميـ زمبلءه في المجموعة عما تعممو ،مجموعاتيـ األصمية
بشكؿ فردي ويقاس أثرىا مف خبلؿ إختبار  ختبار قصيرنياية يتـ تقييـ الطبلب مف خبلؿ إال

 .عداده لمدراسةعادات العقؿ المراد إ

 ادةــــعــال: 
 .في التفكير والشعور وتكراراً  مراراً   بحيث  يعتاد عميو ،سموؾ المتعمـ نمط مف

 عادات العقل:  

التعامؿ مع  التي تؤدي إلى ،مف السموؾ الفعميستخداـ أنماط معينة إعتماد الفرد عمى إ
التعميمية المتضمنة في وحدة ) التفاعبلت الكيميائية  ( المقررة في منيج العمـو   الخبرات 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة. بؽ عمىختبار يطصؼ التاسع بكفاءة ويقاس مف خبلؿ إلم

  الصف التاسع 
المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ التي تبدأ مف الصؼ األوؿ حتى الصؼ حد صفوؼ أ

 ( سنة15-14العاشر في وزارة التربية والتعميـ وتتراوح أعمارىـ مف )
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 الفصل الثاني
 ريــظـنــار الـــــاإلط
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 طار النظرياإل: الفصل الثاني
وذلؾ مف خبلؿ ربط  ،المتعمـ تسيـ استراتيجيات التدريس الحديثة في تكويف شخصية

شراكو ،المتعمـ الدروس بحياة  .وجعمو محور العممية التعميمية ،في عمميتي التعميـ والتعمـ وا 

 (Jigsaw)  محوريف رئيسييف ىما استراتيجية جيجسو وسنتعرؼ في ىذا الفصؿ عمى
ومف ىذا  المنطمؽ بدأ الباحث بإعطاء نبذه عف  ،التعمـ النشط حدى استراتيجياتوالتي تعد إ
 .حور الثاني يتمثؿ في عادات العقؿوالم ،التعمـ النشط

 استراتيجية جيجسو: المحور األول
 التعمم النشط:

المتعمـ محور العممية  في ظؿ التطور المعرفي تأتي أساليب التدريس الحديثة والتي تعتبر
ف يستمعوا أ ويساعد المتعمميف عمى ،والتعمـالتعمـ النشط لُيفعؿ عمميتي التعميـ  ويأتي ،التعميمية
 ويناقشوا ويشاركوا األخريف بفاعمية.ا ويبلحظو 

 ،تحقيقو في مدارسنا ف التعمـ النشط ىو أحد اإلتجاىات التي نسعى جميعنا إلىوال شؾ أ
تحقيؽ التعمـ الحقيقي البعيد عف في جميع عناصر البيئة المدرسية في بحيث تتكامؿ األدوار 

 بنائنا الطبلب.أثره في حياة أ إلى تعمـ مستند يبقىختبارات عند اإل سترجاعياوا   حفظ المعمومات

 :ماىية التعمم النشط

ولربما إختمفوا في  ،ـ النشط  بالكثير مف التعريفاتقد عرؼ التربويوف مفيـو التعمل
ولكف الشيء المشترؾ  بينيـ ىو أف المتعمـ ىو محور  ،التفصيؿ ببعضياو  العبارات ختصارإ

 .العممية التعميمية

: بأنو " تعمـ يجعؿ المتعمـ عضوًا فاعبًل (8ص ،ـ2005كوثر كوجؾ وآخروف ) فتعرفو
يتعمـ  ،وعف تحقيؽ أىداؼ التعميـ ،مسئواًل عف تعممو ،ومشاركًا في عممية التعميـ والتعمـ

 ،تخاذ القرارات المرتبطة بتعمموويشارؾ في إ ،كتشاؼالبحث واإلعمـ عف طريؽ ويت ،بالممارسة
 .وفي تقييـ إنجازاتو ،ويشارؾ في متابعة تقدمو الدراسي

عمي النشاط  : بأنو نمط مف التدريس يعتمد(Lorenzen, 2006قد عرفو لورنزف ) و 
مجموعة مف  يجابية لممتعمـ والتي مف خبلليا قد يقوـ بالبحث مستخدماً الذاتي والمشاركة اإل

حت إشراؼ وغيرىا مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشود تنشطة والعمميات العممية كالمبلحظة األ
 .وتوجيو وتقويـ المعمـ
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ث بحي ،(: بأنو طريقة تعمـ وتعميـ في آف واحد33ص  ،ـ2006ويشير سعادة وآخروف )
والتحميؿ مف أجؿ  واإلصغاءنشطة التي تسمح ليـ بالتفكير يقـو فيو الطبلب بمجموعة مف األ

 شراؼ مف المعمـ.إلى اليدؼ   تحت إ الوصوؿ

نفذه الطمبة داخؿ الفصؿ وي ،(: بأنو عمؿ إجرائي يمارسو53ص ،ـ2012وعرفو رفاعي )
 ر التعمـ بواسطة المعمـ الميسر.وتيس ،بمشاركة جميع الطبلبالدراسي 

المشاركة الفعالة لممتعمميف في العممية التعميمية مف خبلؿ ممارستيـ : بأنو لباحثويعرفو ا
إلى اليدؼ مف أجؿ الوصوؿ لبعض األنشطة التي تشجعيـ عمى التفكير، والتفاعؿ مع ما يتعممونو، 

 .شراؼ وتوجيو مف المعمـالمنشود تحت إ

 :أىداف التعمم النشط

ىداؼ التي يحققيا التعمـ األعة مف مجمو إلى ( 34ص  ،ـ2006) وآخروف شار سعادةأ
 :وىيالنشط 

 .ميا كالتحميؿ والتركيب والتقويـكتساب ميارات التفكير العتشجيع الطمبة عمى إ .1
 ىداؼ التربوية المنشودة.ميمية المبلئمة لمطمبة لتحقيؽ األالتنويع في األنشطة التع .2
 .حؿ المشكبلتتشجيع الطمبة عمى  .3
 الدراسية المختمفة.تحديد كيفية تعمـ الطمبة لممواد  .4
 المتعمميف نحو مياديف المعرفة المتنوعة. دعـ الثقة بالنفس لدى .5
 .طرح االسئمة المختمفة تشجيع الطمبة عمى .6
 .تجاىات المرغوب فييااب الطمبة لممعارؼ والميارات واإلكتسإ .7
 .بداعية عند الطمبةتنمي األعماؿ اإل .8
 .يميافكار الجديدة وتنظة الطمبة عمى بناء األقياس قدر  .9

  :أىمية التعمم النشط

 :ـ النشط تتمثؿ في النقاط التالية( أف أىمية التعم39ص  ،ـ2008ترى بدير ) .1
 .كافية حوؿ فيميـ لممعارؼ الجديدةتعزيزات  المتعمموف خبلؿ التعمـ النشط عمى يحصؿ .2
. وىذا يعزز ثقتيـ ةالتعمـ بدوف مساعدة سمط ىيبيف التعمـ النشط لممتعمميف قدرتيـ عم .3

 الذات. عمى عتمادبذواتيـ واإل
 .ميف أف يكونوا نشطيف خبلؿ التعمـيفضؿ معظـ المتعم .4
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خبلؿ التعمـ النشط أو يشترؾ فييا تكوف ذات قيمة أكبر  ،لميمة التي ينجزىا المتعمـ بنفسةا .5
 .و شخص أخرمف الميمة التي ينجزىا ل

وىذا لو تضميف  ،رفةتغيير صورة المعمـ بأنو المصدر الوحيد لممع يساعد التعمـ النشط عمى .6
 .عرفي المتعمؽ بفيـ طبيعة الحقيقةىاـ في النمو الم

عندىـ لممشكبلت ألنيـ  إلى حموؿ ذات معنىيتوصؿ المتعمموف خبلؿ التعمـ النشط  .7
ـ حموؿ ستخداجراءات مألوفة عندىـ وليس إالجديدة أو الحموؿ بأفكار وا   يربطوف المعارؼ
 .أشخاص آخريف

 وإلثبات أىمية التعمم النشط فإنو ال بد من عرض ىرم التعمم ونسبو االحتفاظ
 

 
 حتفاظ بوىرم التعمم ونسبة اإل :(2.1شكل )
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غير  قسـ تعمـ ،قسميف احث أنو بإمكاننا تقسيـ اليـر إلىمف خبلؿ الشكؿ السابؽ يرى الب
مشاىدة  –ستماع اإل –وىي )القراءة  األولىالخطوات األربعة يتضمف  ذيوال( تقميدي) نشط
التحدث يتضمف الخطوات التالية )  ( وقسـ تعمـ نشط والذي مشاىدة سمعية بصرية –صور

( وىذه الخطوات التي  ستخداـ الفوري لمخبرة ونقميا لؤلخريفاإل – أداء الميمات – والكتابة 
 .تميز التعمـ النشط عف التعمـ التقميدي

يشكؿ  نسمعووما  ،حتفاظ بالمعمومات% مف نسبة اإل 5يشكؿ نقرأهأف ما  ىعم الباحثويؤكد 
 ،% 50يشكؿ  نتحدثووما  ،% 30يشكؿ ونسمعو وما نبلحظو  ،%20يشكؿ وما نراه  ،10%

 .% 90و ما نراه ونسمعو ونقولو ونعممو يشكؿ  ،%75و ما نفعمو يشكؿ 

 :مبادئ التعمم النشط

 :ادئ لمتعمـ النشط تتمخص في اآلتي( عدة مب62 ص ،ـ2012طرح رفاعي )

 .نسانيوميولو كحؽ إ ،ورغباتو ،الطالبحتراـ قدرات إ .1
 .والمرح أثناء التعمـ ،إشاعة جو مف الطمأنينة .2
 .مشاركة الطبلب في تحديد نواتج التعمـ .3
 وتنوعيا  ،لمعرفةتعدد مصادر ا .4
 .منح الطبلب الفرصة لتقويـ أنفسيـ وزمبلئيـ .5
 .مكونات الموقؼ التعميميالتواصؿ الفعاؿ بيف  .6
 لممتعمـ. لعممية التعمـ ومشاركاً  عتبار المعمـ ميسراً إ .7
 .دارة الذاتيةتدريب الطبلب عمى اإل .8
 .إتاحة فرص التعمـ الذاتي لمطبلب .9

 دور المعمم في التعمم النشط:

 ( دور المعمـ في التعمـ النشط باألدوار التالية:200ص ،ـ2009لخص عبيد )

 المناسبة. إعداد بيئة التعمـ .1
 أف يقوموا بيا وتوفير المواد والوسائط التي قد تمزميـ.المتعمميف  طرح المياـ التي عمى .2
 .ا في حاالت طمب المتعمـ منووموجيً  مرشداً  .3
 .لممتعمميف واإلثارةدارة ىادفة وتقديـ الدافعية إدارة الموقؼ التعميمي إ .4
 مر ذلؾ.يتطمب األإلى تصحيح مسار تفكيره في حالة أف توجيو المتعمـ  .5
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والمصدر  ،حيث لـ يعد ىو الُممقف ،دور المعمـ في التعمـ النشط قد تغيرأف  ويرى الباحث
فيو ال يسيطر عمى الموقؼ  ،بؿ أصبح ىو الموجو والمرشد والميسر لمتعمَّـ ،الوحيد لممعمومة

ويييئ تبلميذه  ،ولكنو يدير الموقؼ التعميمي إدارة ذكية ،كما في النمط التقميدي ،التعميمي
 كتساب الصفات والميارات الحياتية.وا   ،ويساعدىـ تدريجيًا عمى القياـ بأدوارىـ الجديدة

 دور المتعمم في التعمم النشط:

 ،ـ2011خروف )ية ومشاركة المتعمـ "أكد سعادة وآنطبلقا مف تركيز التعمـ النشط عمى إيجابإ
 دور المتعمم في الموقف التعميمي النشط فيما يمي: تحديد  ( عمى211ص

 .لممشاركة في الخبرات التعميمية الحقيقيةالرغبة  .1
 تقدير قيمة تبادؿ األفكار واآلراء مع اآلخريف. .2
 .لتزاـ ببذؿ الجيد المطموباإل .3
 فيـ الطالب بأف نموه وتطوره كفرد يبدأ مف ذاتو أوالَ . .4
 .أساس مف المودة والصداقة المعمميف عمى تقبؿ الطالب لمنصائح واإلقتراحات مف .5
وحياتية  تعمميوكتسبيا في مواقؼ يؼ الطالب لممعارؼ والميارات واإلتجاىات التي إتوظ .6

 .جديدة
  .المحيطة بو جاح مع البيئة التعميمية التعمميوثقة الطالب بقدراتو في التعامؿ بن .7

 ،ًا في عممية التعميـ والتعمـيكوف عضوًا فاعبًل ومشارك أف المتعمـ النشط ويرى الباحث
ويتعمـ عف طريؽ البحث  ،يتعمـ بالممارسة ،وعف تحقيؽ أىداؼ التعميـ ،مسئواًل عف تعممو

 ،ويشارؾ في متابعة تقدمو الدراسي ،تخاذ القرارات المرتبطة بتعمموويشارؾ في إ ،كتشاؼواإل
وحؿ  خريفولديو القدرة عمى الحوار والمناقشة وتبادؿ األفكار مع األ ،وفي تقييـ إنجازاتو

 .المشكبلت
 :استراتيجيات التعمم النشط

ال أدوات مساعدة  يستخدميا المعمـ بيدؼ تحقيؽ ما ىي إ  النشطإف استراتيجيات التعمـ 
تتنوع  بحيث ،ختيار االستراتيجية المناسبةومف ىنا يجب عمى المعمـ إ ،تعمـ أفضؿ لمطبلب

وتنوع األىداؼ  ،استراتيجيات التعمـ النشط بما يتناسب مع تنوع الفروؽ الفردية بيف الطبلب
ولتطبيؽ التعمـ النشط ال بد  ،كما أف التعمـ النشط ال يتحقؽ إال في ظؿ وجود التنوع ،والمحتوى

تي يمكف لممعمـ التعمـ النشط ال وىناؾ عدد كبير مف استراتيجيات ،مف تنوع طرائقو واستراتيجياتو
 ،ومف ىذه االستراتيجيات ،ستخداميا سواء في التمييد لمدرس أو في عرضو أو في ختـ الدرسإ
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التعمـ   -سرد القصص  -الذىني العصؼ  -الخرائط الذىنية  -اتي  استراتيجية )التعمـ الذ
 .....الخ  (.–التعاوني 

ف الناظر  ف معظـ استراتيجياتو مف يبلحظ أ  ،بشكؿ عاـ لتعمـ النشطاستراتيجيات ا إلىوا 
بحيث يبحث الطمبة عف  ،يتمثؿ في تعمـ الطمبة مف بعضيـ البعض والذي ،نوع التعمـ  التعاوني

ويتبادلوف الخبرات إزاء الموضوعات  ،المعمومات مف مصادرىا المختمفة ويناقشونيا مع بعضيـ
    موف كثيرا مف بعضيـ بعضًا مما يجعميـ يتعم ،أو المشكبلت أو القضايا المطروحة لمنقاش

 (139ص  ،ـ2006)سعادة .

 :ماىية التعمم التعاوني

 :يمكف التعرؼ عمييا مف خبلؿ تعريفات بعض عمماء التربية

بأنو " أسموب مف أساليب التعمـ الذي يجعؿ  :(366ص ،ـ2011)  خطابيةفقد عرفو  
وبذلؾ يشعر كؿ فرد في الجماعة  ،التمميذ يعمؿ في جماعة صغيرة لحؿ مشكمة معينة

لذلؾ  ،المجموعة يعود عمى وفشمو ،لممجموعة يعد نجاحاً  فنجاحو ،بالمسؤولية نحو الجماعة
 .يسعى كؿ فرد مف أفراد المجموعة لمساعدة أي زميؿ مف المجموعة

 " إحدى طرؽ التدريس التي تقـو عمىبأنو  :(84ص  ،ـ2009وعرفو مرعي والحيمة )
 .مجموعات صغيرة تعمؿ معًا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تعمميـ الصفي إلىتقسيـ الطمبة 

بأنو " استراتيجية تعمـ نشط يعمؿ فيو الطبلب معًا لتوليد  :( Sadler, 2003سادلر )  ويرى
 .الحد األقصى لتعميـ أنفسيـ وتعميـ أقرانيـإلى معارفيـ بطريقة تبادلية لموصوؿ 

 ،تعمـ الطمبة كيؼ يدرسوف كجماعة بأنو " :(70ص ،ـ2001بو ناجي )بينما عرفو أ
 وأفكارهقتراحاتو بحيث يقدـ كؿ عضو في الجماعة إ ،لييـف األسئمة المقدمة إويجيبوف ع

ويكوف  ،ويفضؿ الطمبة طمب المساعدة والتوضيح مف زمبلئيـ عف طمبيا مف المعمـ ،لآلخريف
 .عمميا معمـ ىو مدح الجماعة عمىدور ال

تنظيـ الصؼ  مىي يقوـ عاسموب تعميمبأنو "  :(214ص ،ـ2009) الطناويعرفو تو 
ويتفاعموف فيما بينيـ  ،يتعاونوف مع بعضيـ البعض ،مجموعات صغيرة إلىوتقسيـ المتعمموف 

 .فكارويناقشوف األ
 :نو من الممكن جمع الخصائص الواردة في التعريفات السابقة كالتاليويرى الباحث أ

 .صغيرةيتعمـ التبلميذ في مجموعات  .1
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 ىداؼ المطموبة.التبلميذ لتحقيؽ األ يسعى .2
 .بطريقة تبادلية )تعاونية ( وأفكارىـعمؿ التبلميذ معًا لتوليد معارفيـ  .3
 .يتحمؿ كؿ فرد  المسؤولية في نجاح المجموعة .4

 مميزات التعمم التعاوني:

 :ف مميزات التعمـ التعاوني تكمف في التالي( أ89ص ،ـ2009ى الخريسات وآخروف )ير 
 .الطبلب منيا ميارة التواصؿ رات المرغوبة لدىينمي عددَا مف الميا .1
 .يجابية بيف الطبلبيكوف عبلقات إجتماعية إ .2
 .يجعؿ الطالب محور العممية التعميمية .3
 يحسف مف قدرات التفكير عند الطبلب. .4
 .و فشؿ زمبلئو في المجموعةيعتمد نجاح الطالب أو فشمة عمى نجاح أ .5
 .بأنفسيـيزيد مف ثقة الطبلب  .6
  .كؿ فرد في المجموعة  ينمي الشعور بالمسئولية لدى .7

 :مبادئ التعمم التعاوني

وىي   أساسية في تعمـ المجموعات  ( خمسة مبادئ89ص  ،ـ2009ذكر مرعي والحيمة )
 :كالتالي

 :يجابياإلعتماد المتبادل اإل .1

المتعمموف بتعمـ كؿ فرد ف ييتـ ينبغي أ ،ومنظماً  يكوف درس التعمـ التعاوني فعاالً  حتى
وأف يدرؾ المتعمموف أنيـ مرتبطوف مع أقرانيـ في المجموعة بشكؿ ال يمكف أف  ،المجموعة في

 .ينجحوا ما لـ ينجح أقرانيـ في المجموعة وبالعكس
 :التفاعل المباشر المشجع .2

يعززوف مف خبللو تعميـ بعضيـ  لوجو بيف المتعمميف وجياً  يتطمب التعمـ التعاوني تفاعبلً 
 .وذلؾ بدعـ وتشجع ومدح جيود كؿ عضو في المجموعة عند النجاح في ميمة معينة ،بعضاً 

 :المساءلة الفردية والمسئولية الشخصية .3
 ،المجموعة والفرد إلىرجاع النتائج وا   ،ف خبلؿ تقويـ أداء كؿ متعمـتتـ المساءلة الفردية م

المزيد مف الدعـ والمساندة  عضو مف أعضائيا يحتاج إلى أي أف تعرؼ المجموعةومف الميـ 
 والتشجيع إلكماؿ التعييف.
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 :شخاص وبالمجموعات الصغيرةلميارات الخاصة بالعالقات بين األا .4

عمى وتحفيزىـ  ،جتماعية التي يتطمبيا التعاوفعميـ أفراد المجموعة الميارات اإليجب ت
تكوف المجموعات  وحتى ،مجموعات التعاونية أف تكوف منتجةردنا لمىذه الميارات إذا أستخداـ إ

 :مور التاليةأف تتحقؽ األمنتجة ينبغي 
 ويثقوا ببعضيـ ،يعرفوا. 
 بدقة ودوف غموض. يتواصموا 
  ويدعموا بعضيـيقبموا. 
  الخبلفات بطرؽ إيجابية وبناءهيحموا الصراعات و. 

 :المعالجة الجمعية .5
عضاء في إسياميـ في الجيود التعاونية لتحقيؽ األنيا توضيح وتحسيف فعالية الغرض م

عماؿ لمعضو كانت بغرض أف تصؼ أي أ فالمجموعة تحتاج أف تفكر ممياً  ،المجموعةأىداؼ 
تتخذ قرارات حوؿ أي سموؾ  فوأ ،تماـ عمؿ المجموعةكانت غير مساعدة في إوأييا  ،مساعدة
 .وأي سموؾ ينبغي  تغييره ،ستمرارهينبغي إ

 :لتعمم التعاوني والتعمم التقميديالفرق بين ا

( عدد مف الفروؽ بيف التعمـ التعاوني والتعمـ التقميدي وىي 370ص ،ـ2011) لخص خطابية
 :كالتالي

ضحة مسؤولية كؿ عضو في المجموعة إتجاه بقية في التعمـ التعاوني تظير وبصورة وا .1
عف تعمـ بقية زمبلئيـ  مسئولوفبينما في التعمـ التقميدي ال يعتبر الطبلب  ،عضاءاأل

 .وال عف أداء المجموعة عموما
في حيف  ،مات الشخصيةمجموعة التعمـ التعاوني يتبايف أعضاؤىا في القدرات والس .2

 .مجموعة التعمـ التقميدي متماثمة في القدرات والسماتتكوف أعضاء 
ي أما ف ،قيادية عضاء المجموعة أدواراً ني يؤدي كؿ أفي مجموعات التعمـ التعاو  .3

 عف مجموعتو. المسئوؿمجموعة التعمـ التقميدي يتـ تعييف قائد واحد فقط يكوف ىو 
رتقاء بتحصيؿ كؿ عضو الحد األقصى اضافة موعات التعمـ التعاوني تستيدؼ اإلمج .4

بينما في التعمـ التقميدي يتجو  ،عضاءاظ عمي عبلقات عمؿ متميزة بيف األالي الحف
 .ف بيا فقطالطبلب نحو إكماؿ الميمة المكمفي
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ويحمؿ المشكمة التي  ،في مجموعات التعمـ التعاوني نجد المعمـ دائما يبلحظ الطبلب .5
ما  بينما في التعمـ التقميدي نادراً  ،ويقدـ لكؿ مجموعة تغذية راجعة حوؿ أدائياينشغؿ بيا 

 يتدخؿ المعمـ في عمؿ المجموعات.
التي تمكنيـ مف التأمؿ والتفكير في في التعمـ التعاوني يحدد المعمـ لممجموعات اإلجراءات  .6

 .ىتماـ المعمـ في التعمـ التقميديفي حيف ال يناؿ مثؿ ىذا األمر إ ،مياعم فاعمية

 دور المعمم في التعمم التعاوني:

 ( فيما يمي:94ص ،ـ2007)عفانة وآخروف  عمـ في التعمـ التعاوني كما ذكريتمثؿ دور الم

 .واألنشطةالتخطيط لممواد الدراسية  .1
 .تحديد حجـ المجموعات .2
 .دوار والمياـتحديد األ .3
 نجازىا.شرح الميمة وتوضيحيا ليسيؿ عمى المتعمميف إتباعيا وا   .4
 داء الميمة المكمؼ بيا المتعمموف.تقديـ المساعدة في أ .5
 .تفقد سموؾ المتعمميف والتجوؿ بينيـ .6
 .كثر فاعميةالتدخؿ إلقتراح إجراءات أ .7
 مبلحظة التفاعؿ بيف الطبلب. .8
 تقويـ أداء الطبلب وتقديـ التغذية الراجعة .9
 غمؽ الدرس وتعزيز عمؿ المتعمميف  .10
 .لييا نتيجة المناقشةتـ التوصؿ إعمؿ ممخص بالنقاط الرئيسة التي  .11

دور المعمـ في التعمـ التعاوني يختمؼ عف دوره في الطريقة التقميدية  أفالباحث ويرى  
المتعمميف بؿ  إلىلقاء لنقؿ المعمومات سموب اإليعتمد عمى أ ،فمـ يعد محور العممية التعميمية

تخطيط وتنفيذ األعماؿ والخطط المختمفة لتنظيـ البيئة التعميمية المناسبة في يبرز  أصبح دورة
مجموعة نتقاؿ مف تعمـ الصؼ كعمى التحوؿ واإل لمتعمميفواألنشطة التعاونية التي تساعد ا

 .ينةتعمـ في جماعات معالإلى  واحدة
 :دور المتعمم في التعمم التعاوني

 ( 217ص ،ـ 2009) شارت الطناويأ
 .البحث عف المعمومات والبيانات وجمعيا وتنظيميا .1
 .الموضوعات ذات الصمة بموضوع الدرسنتقاء إ .2



09 



 طار العمؿ الجماعي التعاوني.التفاعؿ في إ .3
 بوجيات نظر تنشط الموقؼ التعميمي. واإلسياـخريف بذؿ الجيد ومساعدة األ .4
 ضمف مجموعات إنجاز المياـ الموكمة اليو .5
 وربطيا بالخبرات الجديدة ،تنشيط الخبرات السابقة .6
 حؿ الخبلفات بيف المتعمميف وما قد يحدث مف سوء تفاىـ بينيـ. .7

بحيث يتصؼ  ،يعد محور العممية التعميمةأف المتعمـ في التعمـ التعاوني  الباحثويرى 
 ،جمع المعمومات بصورة صحيحة مف مصادرىاو   ،بالفاعمية والنشاط واإليجابية والمشاركة دوره 

جتماعية ؼ إيقوـ بدور فعاؿ ونشط ضمف ظرو و  ،ربط الخبرات السابقة بالمواقؼ الجديدة و
فمـ يعد  ،عف المواقؼ الروتينية التي تمارس في الظروؼ المدرسية الصفية العادية مختمفة تماماً 

بؿ  ،ستدعاؤىا حينما يطمب منو ذلؾمعمومات والمفاىيـ وعميو حفظيا وا  المتعمـ مجرد متمقف لم
 .أصبح لو دور بارز في إنجاز المياـ التي تكمؼ بيا المجموعة التي يعمؿ معيا

 :استراتيجيات التعمم التعاوني

اؤىا في أسمىناؾ طرؽ وأساليب ونماذج وأنماط عدة في التعمـ التعاوني تختمؼ 
 :( وىي كالتالي566ص ،ـ2007ليو زيتوف )نذكر منيا ما أشار إومسمياتيا في أدبيات البحث 

 نموذج التعاون الجماعي: .1
ـو ويق ،فكار والمعمومات بينيـتبادؿ األ ويتشاركوف في ،ا في مجموعاتيعمؿ الطبلب معً 

ويطمب  ،التي وضعت مسبقاً  ىداؼ التعميميةالمعمـ بتحديد المياـ المراد إنجازىا في ضوء األ
 إلىويوجو الطبلب داخؿ المجموعات  ،المعمـ مف الطبلب في كؿ مجموعة تقديـ تقرير موحد

بؿ يمكف ألي  ،كؿ مجموعة عمى حده بحيث ال يتوقؼ التعاوف عند ،التعاوف المتبادؿ بينيـ
 الفصؿ.األخرى في تساعد بقية المجموعات  نتيت مف حؿ المشكبلت العممية أفمجموعة إ

 سموب فرق التحصيل الطالبيةأ .2
 :ثبلث مستويات إلىساس مستويات تحصيميـ إلى مجموعات عمى أ يتـ تقسيـ الطمبة   

موعات بحيث تحتوي كؿ مجموعة عمى فرد مف ثـ يتـ تكويف المج ،منخفضة ،متوسطة ،عالية
 ،وبيذا تكوف المجموعات مكونة مف طبلب متفاوتيف في القدرات العقمية ،تحصيمي كؿ مستوى

ثـ يقوـ أفراد كؿ مجموعة مف  ،المناقشةو  مادة التعميمية عف طريؽ المحاضرةيقدـ المعمـ ال
مما يتطمب تعاوف أفراد المجموعة الواحدة بحيث يعمموا  ،المحتوى وعة التعاونية بتعمـ ىذاالمجم
تقانو ف تعمـ ىذا المحتوىحتى يتمكنوا م معاً   .وا 
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 نموذج التقصي التعاوني: .3

حث  ويقـو ىذا النموذج عمى، ستقصاء التعاوني  ويسمى في األدبيات نموذج اإل
ختبلؼ  مصادر التعمـ وكذلؾ عمى مبدأ  إ ،عف المعمومة بأنفسيـ الطبلب المتعمميف لمبحث 

ىذا النموذج التعاوني وفي ىذا يشمؿ  ،مياـ حؿ المشكبلت والتركيز عمى ،وعيا عددًا ونوعيةوتن
المعمومات مف مصادر متعددة يشترؾ كؿ طالب والطبلب في جمعيا بصورة الحصوؿ عمى 

ويقيمونيا ويمخصوف  ،وبعد ذلؾ يحمؿ الطبلب المعمومات التي جمعوىا ،نشاط تعاوني جماعي
ء الصؼ ويعرضونيا عمي زمبلئيـ في الصؼ بحيث يتعرؼ زمبل ،بعض المعمومات الميمة
 .ويقيـ الطبلب والمعمـ إسياـ كؿ مجموعة في عمؿ الصؼ ككؿ ،عمي عمؿ كؿ مجموعة

 :نموذج التعمم معاً  .4

وفييا يشارؾ  ،مفيوـ التعمـ التعاوني ويعتمد عمى ،التعمـ بالمشاركة أحياناً  يسمى   
 ،ويتحمؿ الطبلب المسؤولية في جمع المعمومات ،الطبلب جميعيـ قبؿ البدء في تعمـ الميمة

 يعمؿ طبلب كؿ مجموعة معاً  ،مجموعاتإلى وبعد تقسيـ الصؼ  ،ولتنفيذ ىذا النموذج اجرائياً 
كيفية العمؿ معًا بصورة أفضؿ  المجموعة ككؿ بناء عمىوتتـ مكافأة  ،إلنجاز عمؿ واحد

  .وكيفية إنجاز ميمة المجموعة وتحقيؽ ىدفيا ،وتعاونيـ
 :سموب الترقيم الجماعيأ .5

( طبلب في 5-4ا بحدود )وتوزيع الطبلب عميي ،مجموعات إلىيتـ فييا تقسيـ الطبلب    
ويطرح  ،ثـ يقوـ المعمـ بشرح المفيوـ ،ويعطي المعمـ رقمًا لكؿ طالب في المجموعة المجموعة

 ،رقمًا عشوائياً وبعد ذلؾ يختار المعمـ  ،ويطمب مف الطبلب مناقشتو معًا في كؿ مجموعة ،سؤاالً 
 .جابة المتفؽ عمييا مف قبؿ مجموعتويحمؿ الرقـ مف المجموعة يعرض اإل كؿ مف وعمى

 )جيجسو(: تكامل التعاوني لممعمومات المجزأهال .6

 بالرغـ مف مميزات التعمُّـ التعاوني إال أف التربوييف وعمماء النفس العامميف في مدارس " 
 (Jigsaw)أطمؽ عمييا جيكسو  ،بتدعوا طريقة مطورة لمتعمُّـ التعاونيبوالية تكساس إأوستف" 

بيدؼ تطوير العبلقات بيف الطمبة الذيف ىـ مف أصوؿ  (Jigsaw)ألنيا تشبو تركيبة لعبة 
سبانية وزنوج إنجميزية (. وقد أشارت 1998 ،التوترات العرقية )القصيريفلمتقميؿ مف حده  ،وا 

ذه الطريقة إلى أف الطمبة اإلنجميز تعمموا بشكؿ جيد في صفوؼ جيكسو نتائج تطبيؽ ى
(Jigsaw)  ولوحظ في نياية الدراسة تكوف الود والوئاـ بيف أفراد المجموعة وغيرىـ مف الطمبة

أعطت ىذه  ،ختصاروبإ ،في الصؼ بدرجة أكبر مما كاف عميو الحاؿ قبؿ البدء بالدراسة
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تجاىات وشجعت الطمبة عمى التعاوف والعمؿ الجماعي صيؿ واإلقة نتائج إيجابية في التحالطري
 (. 30ص  ،ـ2005)الحيمة، مت الحواجز الشخصية بيف الطمبو وتحط

تعد استراتيجية جيجسو االستراتيجية السادسة مف استراتيجيات التعمـ التعاوني  والتي 
ويطمؽ عمي ىذه االستراتيجية عدة مسميات منيا  ،استخدميا الباحث في دراستو الحالية

واستراتيجية  ،واستراتيجية التعمـ التعاوني القائـ عمي مجموعة الخبراءحجية  ألاستراتيجية ا
جتمع تتألؼ ىذه االستراتيجية مف مجموعة خبراء مف المتعمميف بحيث يو  ،الصور المقطوعة

ارسوف موضوعا معينا ثـ واحدة يتد المتعمميف في مجموعةخبير كؿ مجموعة مف مجموعات 
ستخدـ استراتيجية جيجسو ىو وأوؿ مف إ ،ليعمموا أفرادىا بما تعمموهمجموعاتيـ  يعودوف إلى

مجموعة تحتوي عمي ستة مجموعات كؿ  إلىيقسـ المتعمميف  وكاف 1978ارونسوف عاـ 
ـ أحد األجزاء متعمكؿ  إلى خمسة أجزاء رئيسية يوزع عمىوكاف يقسـ موضوع الدراسة  ،أعضاء

وبعدىا يقوـ المتعمموف مف مختمؼ  ،ثناف مف المتعمميفالمقسمة والجزء األخير يشارؾ فيو إ
مى كؿ متعمـ أحد خذوا نفس الجزء بمقابمة مجموعات رئيسية يوزع عوالذيف أ ،المجموعات

عمموف مف وبعدىا يقوـ المت ،ثناف مف المتعمميفوالجزء األخير يشارؾ فيو إجزاء المقسمة األ
 ،خذوا نفس الجزء بمقابمة مجموعات الخبراء لمناقشة المادة العمميةأمختمؼ المجموعات والذيف 

بداء  ،كؿ متعمـ إلي مجموعتو الخبراء لمناقشة المادة العمميةالمبلحظات حتى يتقنوىا ثـ يرجع  وا 
بداء المبلحظات حت وعتو ـ أفراد مجمصمية ليعممجموعتو األ رجع كؿ متعمـ إلىى يتقنوىا ثـ يوا 

 1980ىذه االستراتيجية عاـليطور  سبل فيفثـ جاء  ،يف ما تعمموهخر الجزء الذي أتقنو ويتعمـ األ
لى فكاف يقسـ المتعمميف إ ،عة ىوبكنز( حيث قاـ بأبحاث في جامjigsaw 2عمييا ) وأطمؽ

ليقـو جزء خاص بو و خمسة أفراد ولكؿ فرد ى أربعة أمجموعات كؿ مجموعة تحتوي عم
وىذا ما  لآلخريف تعميموفي ىذا الجزء ومسئوال عف  بدراستو مع مجموعات الخبراء ليصبح خبيراً 

 ،بعضيـ البعض في األداء تجعؿ أعضاء الفريؽ يعتمدوف عمى عتمادية البينية والتييسمي باإل
) عبد   .ىذا الجزءتو أخفؽ بقية أعضاء المجموعات في ذا أخفؽ فرد ما في ميمبحيث إ

 (.89ص ،1999،حميدال

 تقييـ ىنا يكوف فردياً ال ال أفإ ،مع استراتيجية أرونسوف تتشابو ىذه االستراتيجية كثيراً 
وبذلؾ يساىـ كؿ عضو في  ،جماعتو إلىوتضاؼ درجتو  ،فكؿ طالب يقيـ بمفرده ،وجماعياً 

 .درجاتياعضاء الجماعة مف أجؿ رفع رفع أو خفض درجات الجماعة الذي يزيد التعاوف بيف أ
 .(33ص ،1993  مديحو)
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 ( ومجموعات الخبراءتالي يبيف المجموعات غير متجانسة )االصميةوالشكؿ ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مجموعة الخبراء في استراتيجية جيجسو2.2شكل )

 :راء عمماء التربية كالتاليية جيجسو حسب أويمكف تعريؼ استراتيج

مجموعة التجريبية ( استراتيجية تعاونية قسمت ال264ص ،ـ2015قد عرفيا كشاش )و 
 ،جزئت المادة إلي أجزاء( و  5 – 3مجاميع يتراوح  أعداد أعضائيا بيف  )  األولي فييا إلى
ويعيف  ،ثـ يكمؼ كؿ منيـ بإنجاز الميمة الخاصة بو ضمف المجموعة ،المجاميع ووزعت عمى

بالجزء  وكؿ منيـ يكوف خبيراً  ،نجاز العمؿعف المجموعة ليراقب إ طالب أو طالبة مسئوالً 
 .الخاص بو يوضحو  لمجموعتو مما يسيؿ عمييـ التعمـ

"استراتيجية تعاونية يتطمب مف  (: بأنيا Gambari ,et. al., 2013, p.13وأشار)     
ويتـ منح كؿ طالب في مجموعة مف  ،( أعضاء 6 – 5الطبلب العمؿ في مجموعة مف )

ويمتقي أعضاء الفرؽ  ،فييا اً و خبير مما يجعم ،مف المادة المراد تدريسيا اً المجموعات جزء
فرقيـ األصمية  ثـ يعودوا إلى ،براء( لمناقشتياالمختمفة الذيف درسوا نفس المادة ) مجموعة الخ

 .لتعميـ زمبلئيـ ما تعمموه بحيث كؿ طبلب الصؼ يكوف ليـ عمـ بالموضوع 

أحد أشكاؿ التعمـ التعاوني يقسـ فييا "نيا بأ :(215ص ،ـ2009)  الطناويوترى 
إلى كاديمية المقسمة لمعمؿ في المادة األطبلب خمسة مجموعات تتكوف مف  إلىالمتعمموف 
في حيث يحدد لكؿ فرد  ،الطبلب تقسيـ الدرس إلى مياـ توزع عمى ويتـ ،جزاءخمسة أ

 

 مجموعات غير متجانسة من المتعلمين

 مجموعات الخبراء من المتعلمين

 الجزء الرابع الجزء الثالث الجزء الثاني الجزء االول من المحتوي
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مف الدرس ليعممو والتمكف منو مف خبلؿ التعاوف مع األفراد المتشابييف في  اً المجموعة جزء
صمية إلى مجموعتو األ في ميمتو ومف ثـ العودة الميمة مف المجموعات المختمفة ليصبح خبيراً 
 فردياً  تقييـاليتـ  ووىكذا مع باقي أفراد المجموعة  ،وشرح الجزء الخاص بو لباقي أفراد مجموعتو

ف تضاؼ درجة بأ ويقيـ جماعياً  ،مدى تحصيمو لمدرس ككؿ عمى حيث يقيـ الطالب ،وجماعياً 
 درجة مجموعتو بما يسيـ في رفع أو خفض درجات مجموعتوإلى  الطالب

حد أ"  بأنيا  :( Jigsaw)  استراتيجية جيجسو  الباحثمف خبلؿ ما سبؽ  يعرؼ 
  ( طبلب 6 -5مجموعات مؤلفة مف ) ط التعمـ التعاوني التي  تقـو عمى تقسيـ الطبلب إلىأنما

 ،دد الفقرات = عدد الطبلب (فقرات )ع 6 - 5الدرس إلي  ويتـ تقسيـ محتوى ،غير متجانسة
مجموعات الخبرة التي يتـ فييا إجتماع أصحاب ( إلتقانو في ميمةكؿ طالب جزءًا ) يعطى

 إلى يقوـ الطبلب بالعودة ومف ثـ ،المحددةفكار حوؿ الفقرة اقشة وتبادؿ األجؿ المنالمياـ مف أ
وفي  ،بحيث يقوـ كؿ طالب بشرح وتعميـ زمبلءه في المجموعة عما تعممو ،مجموعاتيـ األصمية

 .قصيرختبار يتـ تقييـ الطبلب مف خبلؿ إالنياية 
 أىداف استراتيجية جيجسو:

 تي:اؼ  ىذه االستراتيجية تكمف في اآلف أىد( أ262ص ،ـ2008يرى عفانة والجيش )

يستخدـ المتعمموف المواد والمصادر المختمفة في  ذإ ،اعي النشطالعمؿ الجم عمىتركز  .1
عف وجودىـ في مجموعات لمخبراء يكتسبوف  فضبلً  ،تفسير وشرح التجارب التي قاموا بيا

مستخدميف استراتيجياتيـ المعرفية  لآلخريفثـ يقوموف بتوصيميا  معمومات معينة مف خبلليا
 أو فوؽ المعرفية مف أجؿ الفيـ والتعمـ.

لية في قيادة الفرؽ أو وتحممو المسئو  ،لو شخصيتو الخاصة  تجعؿ المتعمـ خبيراً  .2
خريف ويمقي عمييـ المحاضرات ويتعرض لممساءلة ويتفاعؿ األ إلىالمجموعات فيو يستمع 

 .التعميماتإلى  بوجدانو ويستخمص النتائج ويصؿ
تحميؿ المشكبلت جانبي الدماغ عند المتعمميف مف خبلؿ التفاعؿ في مجموعات و  تفعيؿ  .3

ستشاره األ ستخداـ العقؿ والتفكير في والمشاركة باإلندماج في المجموعة وا  خريف وا 
 المناقشات(.

 استراتيجية جيجسو: أىمية

تتمحور في عده نقاط ف أىمية ىذه االستراتيجية ( أ88ص  ،ـ2003بو الخير )أشار أ
 وىي كالتالي:
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 تتيح الفرصة لكؿ تمميذ بالمساىمة في عممية التعمـ 1. 

 ومناقشتيا مع زمبلئو. ،شتراؾ في المادة التعمميةتمـز التبلميذ باإل2.

 ما لديو مف جيد لدراسة جزء معيف مف المادة التعميمية. يبذؿ كؿ تمميذ أقصى3. 

حيث تقـو  ،ادؿ بيف الجماعاتيجابي متبتماد إعاالستراتيجية بالمرونة في بناء إ تتمتع ىذه4. 
 .دوار كدور التمميذ والمعمـقياميـ بالعديد مف األ و ،نشاط التبلميذ عمى

صرارالتعميـ بمثابرة  وتحث التبلميذ عمى ،ات التعاونيةتتيح لمتبلميذ ممارسة السموكي5.   .وا 

 .كبيرة في التعبير عما يريدوف خبلؿ القياـ بأدوارىـتتيح لمتبلميذ حرية 6. 

 ،تمكف ىذه االستراتيجية كؿ عضو في الجماعة مف تخصيص جزء مف وحدة التعميـ7. 
 ويعمميا لزمبلئو في نفس الجماعة.

لب في غرفو الصؼ أنيا تجعؿ كؿ طابأىمية استراتيجية جيجسو  عمى الباحثويعقب 
حيث سيتـ تقييـ كؿ طالب  ،ويتحمؿ كؿ طالب المسؤولية الفردية ،الدرسموضوع  يشارؾ في
و خفض إلى درجة مجموعتو بما يسيـ في رفع أ بإضافة درجتو ومف ثـ تقيمو جماعياً بمفرده 

بالوقت لتحقيؽ  لتزاـإليثار واإلنضباط واإلاالتعاوف و ظيور روح  وتشجع عمى ،درجات مجموعتو
 نجاز بيف أفراد المجموعة.اإل

 خصائص استراتيجية جيجسو:

التي تميزىا عف استراتيجيات التعمـ تتمتع ىذه االستراتيجية بمجموعة مف الخصائص 
 (89ص ،ـ 2003بو الخير )نذكر منيا كما أشار أالتعاوني 

 وتجعؿ المادة التعميمية مثيرة لمتعمـ ومشوقة. ،الممؿ تقضي عمى

 .نطوائية بعض الطبلب وعزلتيـتخفؼ مف إ .1
 .فادة مف بعضيـمي اإلروح المحبة بيف الطبلب وتعمؿ عتنمي  .2
 .نفسيـ مف خبلؿ المشاركة الجماعية في المناقشة والحوارتنمي لدييـ ميارة التعبير عف أ .3
 .خبلؿ المناقشات والحوار بينيـمف وتدعميا  ،عضاء الجماعةتقوي األفكار التي يقدميا أ .4

 :خطوات استراتيجية  جيجسو

 ( أف  ىذه االستراتيجية تتضمف الخطوات التالية: 263ص ،ـ2008ذكر عفانة والجيش )
 مدخالت االستراتيجية: .1



25 



 :وتتضمف ما يمي
 ىداؼ التي يريد المعمـ تحقيقيا مف خبلؿ عممية التدريس بيذه االستراتيجية.تحديد األ 
  دوات البلزمة لتعمـ موضوع الدرس مف مراجع وكتب ومقاالت األتجييز وتجميع المواد و

 .وغيرىا
  ًلآلخريفلممتعمميف يتعممونيا ويعممونيا  عداد التقارير الخاصة بالخبير لتكوف مرشدا. 
 فرؽ او مجموعات غير متجانسة في القدرات والمواىب.إلى  تقسيـ المتعمميف 
 ىداؼ كؿ موضوع.إعداد أداة تقويـ وليكف إختبارا في ضوء أ 
 :وتتضمف ما يمي :تنفيذ االستراتيجية .2
 المعمومات:تجميع  .أ 

 ما يمي: ذه الخطوة عمىوتشمؿ ى
 تكويف مجموعات صغيرة مف الخبراء عددىـ ىو نفس عدد المجموعات. 
 كؿ فرد في المجموعة  توزيع المحتوى أو الموضوعات عمى ىيئة أجزاء مقسمة عمى

 .الواحدة
 في الجزء الذي يدرسو. عتبار كؿ فرد في المجموعة خبيراً إ 
 موضوعات المحتوى لفيـ واألجيزةستعانة بالمصادر والمواد اإل.  

 وتشمل: :مقابمة الخبراء .ب 
  توضيح العناصر الغامضة في المحتوىيتقابؿ الخبراء الذيف أخذوا نفس الجزء لمناقشة و. 
 راء أفراد المجموعات التي جاء الخبراء منيا رنة المبلحظات التي جمعت في ضوء آمقا

 .الفيـ الخاطئ لزمبلئيـ في المجموعات المختمفةمف أجؿ تنقيتيا مف 
 :تقارير المجموعة أو الفريق .ج 

  يقـو المتعمـ الخبير بعد مقابمة الخبراء المتخصصيف بنفس الجزء معو بإعداد تقرير يتعمؽ
 الشرح والتدريس. و عمى إعتبار أنو ممخص يساعده عمىبالموضوع الذي يخص

  ألفراد  حتوىمجموعتو ليدرس الجزء الذي يخصو مف الم إلىيقوـ المتعمـ الخبير بالرجوع
 .مجموعتو

 وتشمل:التقدير والتقويم .د 
  رشادىاتعديؿ وتصحيح مسار عمؿ المجموعات  وتوجيييا وتنمية مفاىيميا. وا 
 ندماجو في المجموعة.متابعة نشاط المتعمـ ومدى إ 
 الراجعة زيادة فعالية عمؿ المتعمميف والمجموعات مف خبلؿ التعزيز والتغذية. 
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 :مخرجات االستراتيجية .3
 :تتضمف ىذه الخطوة ما يمي

 -:تقييم المجموعة - أ
 تقدـ عمؿ المجموعات وتأديتيا لممياـ المكمفة بيا تحديد مدى. 
 المشاركة والتفاعؿ لممتعمميف في العمؿ الجماعي التعرؼ عمى مستوى. 
 تقدـ المتعمـ الخبير داخؿ المجموعات وفي مجموعتو. تحديد مدى 
 -:تقييم فيم المتعممين لممحتوى - ب

 ما يمي: وتشمؿ ىذه الخطوة عمى
 المتعمميف لقياس تقدـ كؿ متعمـ في وحدتو الخاصة بو تطبيؽ إختبار عمى. 
 جموعة المختمفة مف مضاميف المحتوىكتسبو كؿ متعمـ في المتطبيؽ إختبار أخر يقيس ما أ 

 ككؿ.

 :جيجسو ستراتيجيةادور المعمم في 

بالنقاط دور المتعمـ في ىذه االستراتيجية ( 266ص  ،ـ2008عفانة والجيش )لخص كؿ مف 
 التالية:
 .منظـ لمجموعات المتعمميف ومصنؼ ليـ في ضوء قدراتيـ غير المتجانسة .1
 المراد تحقيقيا. واألىداؼيوفر التقارير البلزمة لمقياـ بعمميات التعمـ  .2
 .البلزمة لمتعمـ واألدواتتوفير المواد  يساعد عمى .3
 .يتابع كؿ المجموعات والمقاببلت بيف الخبراء في جميع مكونات المحتوي .4
 .يقيـ التفاعبلت والتدخبلت وعمميات التوضيح والتفسير والتدريس .5
 لقياس نتاجات تعمـ المحتوي. ختباراتضع اإل .6

بحيث يقـو  ،أف لممعمـ دور فعاؿ في استراتيجية جيجسو يرى الباحثومف خبلؿ ما سبؽ 
فراد ومف ثـ توزيع المياـ عمى أ ،صغيرة غير متجانسة لى مجموعاتب إبتقسيـ الطبل
وكذلؾ يقوـ بدور الميسر والموجو لمعممية  ،البلزمة لمتعمـ واألدواتالمواد  وتوفير ،المجموعات
 .عممية التقويـجعة لمطبلب بعد وتقديـ التغذية الرا ،وجماعياً  فردياً  و تقييـ كؿ طالب ،التعميمية

 :دور المتعمم في استراتيجية جيجسو

 :( أف دور المتعمـ يتمثؿ فيما يمي96ص ،ـ2006ذكر الديب )
 .يتمقى كؿ تمميذ ميمتو المحددة مف الموضوع الذي يدرسو ليتعممو ويعممو لزمبلئو .1
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 .ليـ عف تعميمو ويكوف مسئوالً  ،ساسيةالخاص بو لزمبلئو في الجماعة األ يعمـ الجزء .2
زمبلئو عند أداء أدوارىـ لتوضيح كؿ ما قالوه  يستمع كؿ عضو في الجماعة بإىتماـ الى .3

 مف أجزاء يشمميا الموضوع ككؿ.
 جزاء الموضوع الذي يدرسونو.في جميع أ يتناقش أعضاء الجماعة معاً  .4
 .في فيـ الموضوع عضاء بعضيـ بعضاً يساعد األ .5
 .ليوتمقى إيتقبؿ التمميذ المعمومات التي  .6
 .التمميذ في الجماعة تأييده لزميمو الذي يوضح ميمتو ويبدي رأيو فيما يقدمو زميمو يظير .7
 ليو.متـز كؿ عضو بالتعميمات المقدمة إي .8

يتعاوف بحيث  ،في استراتيجية جيجسو  وفعاالً  اً كبير  اً أف لمطالب دور  ويرى الباحث 
ميمة الموكؿ في ال عد خبيراً وكذلؾ يُ  ،مجموعو العمؿ إلنجاز الميمةقرانو داخؿ بإيجابية مع أ

 .آراءىـواحتراـ   لآلخريفالجيد  واإلصغاء  ،تحمؿ المسؤولية ولو القدرة عمى ،بيا

 :المحور األول تعقيب عام عمى
 بحيث يقوـ الطالب بعممية البحث  ،يعد الطالب محور العممية التعميمية في التعمـ النشط

والميسر  يكوف لممعمـ دور المرشد والموجو ابينم ،خريف ويتعمـ منيـويعمـ األ ،والمشاركة
 .التعمميةلمعممية التعميمية 

  حيث يقرر  ،تعمموالمتعمـ النشط يسعى بقوة لتحمؿ أكبر قدر ممكف مف المسئولية مف أجؿ
الطبلب كيؼ ولماذا يحتاجوف أف يعرفوا ؟ وما الذي ينبغي أف يعمموه ؟ وكيؼ ينفذوف 

ستمرار مف أجؿ تحقيؽ تعمـ موف أعماليـ وتعمميـ بإدائما يقي ويخططوف لتعمميـ ؟ وىـ
 .أفضؿ

 ذ أنيا تتيح لمطبلب إ ،ع المعاصرة لمتعمـ النشطانو تعد طريقة التعمـ التعاوني مف أبرز األ
 ،فرص العمؿ في مجموعات يشعر كؿ طالب فييا بأنو شريؾ فاعؿ في الموقؼ التعميمي

 .داخؿ المجموعةيتكامؿ العمؿ  حتىوأدوار معينة البد أف يمارسيا وعميو مسئولية 
 يارات يمارسوف فييا م ،توفير مواقؼ تعميمية لمطبلب تساعد طريقة التعمـ التعاوني عمى

كميارة كسب المعرفة وتنمي لدييـ العديد مف الميارات  ،كتشاؼوسموؾ اإل ،التفكير العممي
 .وغيرىا مف الميارات ،جتماعيةوالميارات اإل

  والتي مف  ،التعاونياستراتيجيات التعمـ  )المعمومات المجزأه( إحدى اتيجية جيجسوتعد استر
شباع حاجات الطمبة ورغباتيـ في التعمـ لما توفره مف تحدي ألفكارىـ أثناء خبلليا يتـ إ

 .بأعماليـ التعاونية التعميمية قياميـ 
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  Habits  of  Mind:العادات العقمية: المحور الثاني
 لميمة التي ليا عبلقة باألداء األكاديمي لدىمف المتغيرات اتعتبر العادات العقمية 

وتشجيعيـ  ،ـ العادات العقميةومف ىنا تكمف أىمية تعمي ،الطبلب في مراحؿ التعميـ المختمفة
 ( 50ص ، 2007ي،)قطام مف ذاتيـ. تصبح جزءاً  مسؾ بيا حتىالت عمى

 :التطور التاريخي لعادات العقل

ولي إذ أف البدايات األ ،نفس المعرفيالنظريات الحديثة في عمـ التعد العادات العقمية مف 
مريكي ستيفف مف القرف العشريف عمى يد عالـ اإلدارة األالسبعينات  ليا كانت في منتصؼ عقد

و ( عندما أطمؽ مفيوـ العادات السبع ألكثر الناس فعالية في أطروحتStephen coveyكوفي )
العقؿ السبع  وباتت نظريتو ىذه تعرؼ اليوـ بنظرية عادات ،دارةلنيؿ درجة الدكتوراه في عمـ اإل

ف جاء كؿ مف آرثر كوستا وبيتا كاليؾ في نياية العقد األخير مف القرف بعد أ ،لستيفف كوفي
 (16ص  ،2013،وكاظـ)الطريحي ( 16العشريف وأطمقا نظرية عادات العقؿ الست عشرة )

 العادة: 
التي تقود المتعمـ  ،اء الذكيأنماط لؤلد العادة " عبارة عف( بأف 46ص ،ـ2013تشير عفانة )

   إنتاجيوأفعاؿ  إلى
 ومواظبة " اً وتكرار  مراراً   أف العادة " ما يعتاد  الفرد عميو( ب49ص،ـ2010بينما ذكرت ُعرياف )

في  وتكراراً  راً مرا  بحيث  يعتاد عميو ،سموؾ المتعمـ أف العادة  "ىي نمط مف ويرى الباحث
 التفكير والشعور "

 عادات العقل: 

 تجاىات التي تناولتيا:دات العقؿ بتعدد وجيات النظر واإلتعددت تعريفات عا 

عادات معرفية توجو سموؾ الفرد وتحفزه ( بأنيا " 5ص ،ـ2010) حجاتعرفيا فقد  
 ."ولويات األىـاأل عمىمعيف وتساعده في التركيز  لمتعمـ ولتحقيؽ ىدؼ

النظاـ الذي يرتب شؤوف بأنيا  " (  150ص ،ـ2009) وثابت ميالقطامف  كبلً  ويشير
 العمؿ وأولوياتو ويضعيا في مسارىا الصحيح ".

التي  ،مف السموؾ الفعميستخداـ أنماط معينة " إعتماد الفرد عمى إ بأنيا ويعرفيا الباحث
التفاعبلت الكيميائية( المقررة في ات التعميمية المتضمنة في وحدة )التعامؿ مع الخبر  تؤدي إلى
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المجموعتيف التجريبية  ءة ويقاس مف خبلؿ إختبار يطبؽ عمىمنيج العموـ لمصؼ التاسع بكفا
 والضابطة.

 :خصائص عادات العقل

 :(Costa & Kallick, 2003, p.17كما أوضح )العادات العقمية بعده خصائص  تتسـ
 قؿ فائدة مف سموؾ آخر أ مف السموؾ بدالً ختيار وتوظيؼ نماذج معينة إ وتعني :القيمة .1
ستعماؿ نموذج معيف مف نماذج  اإلحساس والشعور بالرغبة نحو إ وتعني :الميول .2

                             .ات  التي تـ تفضيمو عف نماذج أخرىالسموكي
 لتوظيؼ نمط السموؾ الفكري.متيا ئمبل دراؾ الفرص وإ وتعني :الحساسية .3
 .ساسية لتحقيؽ النجاحإمتبلؾ الميارات والقدرات اإل وتعني  :القابمية .4
 ادائو.تحسيف و التفكير في نمط السموؾ الفكري  ىي مواصمة اإلصرار عمى :تزاماإلل .5

 :أىمية تنمية عادات العقل

لذلؾ  ،تعد تنمية عادات العقؿ مف أبرز األىداؼ التي تسعى المؤسسات التربوية لتحقيقيا
التعامؿ الواعي مع ظروؼ الحياة المتغيرة  طاقاتيا ليصبح الطمبة قادريف عمى فيي ُتسخر كؿ
نسانا وخبلقاً  ف يكوف الطالب مبدعاً الغاية مف تنمية عادات العقؿ ىي أف ا  و  ،التي تحيط بيـ  وا 
ىمية تنمية عادات العقؿ في النقاط ( أ86 ص ،ـ2015) غيالراب لخص يذامر ولفي جوىر األ

  :التالية

عمى تسييؿ تعمـ الطمبة وتساعدىـ عمى توظيؼ الخبرات التي تعمموىا في تساعد  .1
 المستقبؿ.

 .ييايتنظيـ عممية التعمـ وتوج .2
 .جراء المناسب لمموقؼ الذي يمر بو الطالبإختيار اإل .3
 .تساعد الطالب عمى فيـ أفضؿ لمعالـ ومتغيراتو ومشكبلتو وقضاياه .4
 تاحة الفرصة لمطالب لرؤية مسار تفكيره.إ .5
 .التخطيط بدقة في ضوء متطمبات الميمة التي يقـو بيا مساعدة الطالب عمى .6
اصة ميما كانت الخ بحيث كؿ متعمـ يفكر بطريقتو ،تعمـال عمىإضفاء جو مف المتعة  .7

 .لؤلخريف غريبة وغير مألوفة
 .تحمؿ المسؤولية تدريب الطالب عمى .8
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 ف ىذا يتطمبأل ،الييف باألمرتنمية العادات العقمية لدى المتعمميف ليس  فأ ويري الباحث
 ،متنوعة ومناسبة لكؿ مرحمة نمائية ساليب واستراتيجياتجيد كبير مف المعمـ في إستخداـ أ

 الحموؿ إلىنشطة والوصوؿ المتعمـ اإلعتماد عمى نفسو  في ممارسة األوكذلؾ يتطمب مف 
ري تنمية ىذه العادات نو مف الضرو ؿ ىذه الصعاب يرى الباحث أولكف رغـ ك ،بنفسو المرجوه

مور المختمقة ى ممارستيا في التعامؿ مع األالمتعمميف طواؿ حياتيـ بحيث يتعود عم العقمية لدى
نفسو  و القدرة عمي تحمؿ مسئولياتو واإلعتماد عمىجؿ خمؽ جيؿ لديومف أ ،في الحياة اليومية

 .مور الحياةفي جميع أ
 تنمية عادات العقل:شروط 

 :لشروط تنمية عادات العقؿ وىي كالتالي (  وصفًا موجزاً  81ص  ،ـ2002قدـ الحارثي )

 التفكير. جميع الطبلب قادروف عمىيماف بأف اإل .1
 يجب أف يعي الطبلب أف التفكير ىو ىدؼ تربوي ينبغي السعي لتحقيقو. .2
 .مشكبلت تتحدى قدراتيـ التفكيريةإلى  تعريض الطبلب .3
 .إيجاد بيئة تعميمية آمنة خالية مف التيديد وتحمؿ األخطار .4
 إيجاد بيئة تعميمية غنية بالمثيرات  .5
 عرض النشاطات التي تنمي الذكاء بطريقة متناسبة مع المستوى الذىني لمطبلب .6
 ء.الذكي أماـ الطبلبيكوف المعمـ نموذج مثالي لؤلداء القدوة الحسنة )وىو أف  .7
  :مييا عادات العقلفتراضات التي تقوم عاإل

 ،لعقؿعادات ا ىساسي لمتدريب عمىناؾ مجموعة مف اإلفتراضات تشكؿ اإلطار األ
العظيـ  (  نقبًل عف عبد79ص ،ـ2013شارت عفانة )أكما  ،فاعمية عالية إلىلموصوؿ 

 :( وىي كالتالي 60ص ،ـ2009)
  .العقؿ آلة التفكير يمكف تشغيميا بكفاءة عالية .1
 .دارتو كما نريد إجميعنا نممؾ العقؿ ونستطيع  .2
دارتونتاجات تشغيؿ الذىف  إلىيمكف تعميـ عادات العقؿ لموصوؿ  .3   .وا 
دارتووتقيمو ذاتيًا  ،لدينا القدرة الكافية لمتوجيو الذاتي لمعقؿ .4  وتعديمو. وا 
كؿ داء في األأعمي كفاءة في ا إلىيمكف تحديد مجموعة مف العادات والميارات لموصوؿ  .5

 .عادة
 .متبلؾ العادة الذىنية ضمف مادة دراسية محددةإيمكف تنظيـ مواقؼ تعميمية لتحقيؽ  .6
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ونستطيع أف نمده بالطاقة الذىنية  ،ف نضيؼ أي عادة جديدة بتعاممنا مع العقؿأنستطيع  .7
 .ىلنتوقع  أداء أعم

 :عادات العقل في المناىج المدرسية

نتقؿ إحيث  ،المناىج إلىخيرة الكثير مف التحوالت بالنظرة أللقد شيدت السنوات ا
وكذلؾ تحوؿ مفيـو  ،التي يقوـ بيا واألنشطةدور المتعمـ  إلىىتماـ مف المادة التعميمية اإل

مجموعة مف الخبرات التي تييئيا  إلىكسابيا لممتعمـ إالمنياج مف مجرد معمومات يرجو 
تعديؿ  إلىيؤدي  اً النمو الشامؿ نمو  ىساعدتيـ عمالمدرسة سواء داخميا او خارجيا بيدؼ م

) . لما يواجييـ مف مشكبلت بتكارىـ حموالً ا  سموكيـ ويكفؿ تفاعميـ بنجاح مع بيئتيـ ومجتمعيـ و 
 (. 33ص  ،ـ2008،عفانة و المولو

نو مف الضروري تضميف وترسيخ عادات العقؿ في مناىجنا المدرسية مف أ ويرى الباحث
نفسيا في مواجية المشكبلت التي  ىمبدعة وفعالة ومنتجة  تعتمد عمأجؿ إنشاء أجياؿ 

ساليب القياس والتقويـ والتنوع في أ ،أساليب التدريسوىذا يتطمب مف المعمـ التنوع في  ،تواجييـ
  .داخؿ البيئات التعميمية

 تصنيف عادات العقل:

فظيرت ،لتنوع نظرة المختصيف نحوىا تبعاً  ،تنوعت التوجيات النظرية في دراسة عادات العقؿ
 (:30-48ص ص ،ـ2013مف أبرزىا كما أوردىا الطريحي وكاظـ )   ،تصنيفات عدة

 زانو (:نظرية عادات العقل المنتجة ل) مار  -1
عادات  البعد الخامس منيا عمى وأشتمؿ ،خمسة أبعاد صنؼ مارزانو أبعاد التعمـ إلى

وىذه  ،وضمنيا في ثبلث مكونات أساسية ،العقؿ والتي أطمؽ عمييا عادات العقؿ المنتجة
  :المكونات ىي

تقييـ العمؿ  ،التخطيط ،إدراؾ المصادر ،يتضمف عادات )إدراؾ التفكيرو  :التنظيم الذاتي .أ 
). 

تخاذ إ ،العقميإلنفتاح ا ،التحكـ بالتيور ،يتضمف عادات )البحث عف الدقةو  :التفكير الناقد .ب 
 .القرار(

حث عف حؿ لممشكبلت عندما تكوف اإلجابات غير تضمف عادات )البوي :بداعيإلاالتفكير  .ج 
بتكار معايير إ ،خارج نطاؽ المعايير الموجودة كتشاؼ طرؽ جديدة لحؿ المشكمةإ ،واضحة

 .تقييـ خاصة(
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 ىيرل (: بعاد الثالثة ل )نظرية عادات العقل ذات األ -2

العادات  ثبلثة أبعاد رئيسية ويتفرع منيا عدد مف إلىقاـ ىيرؿ بتقسيـ عادات العقؿ 
 :النحو االتي العقمية الفرعية وىي عمى

ميارات  ،والميارات العاطفية ،يتفرع منيا )ميارة طرح االسئمة :خرائط عمميات التفكير .أ 
 (.الحواس

حب  ،المرونة ،اإلبداع ،التفكير ما وراء التفكير يتفرع منيا ) ميارة  :العصف الذىني .ب 
 توسيع الخبرة ( ،ستطبلعاإل

 .الضبط ( ،المثابرة ،الدقة ،يتفرع منيا ) التنظيـ :المنظمات الشكمية .ج 
 

 نظرية عادات العقل الثمان ل ) سايزر وماير (: -3

ثماني عادات  نيؼ عمىىذا التص وأشتمؿوماير نظرية حديثة لعادات العقؿ  رقدـ كؿ مف سايز 
 :عقمية ىي

 عادة التعبير عف وجيات النظر 
  عادة التحميؿ 
  عادة التعاطؼ 
  اصؿ عادة التو 
 لتزاـ عادة اإل 
  عادة التواضع 
 عادة البيجة 
 كثر فعالية ل )ستيفن كوفي (:لألشخاص األ نظرية عادات العقل السبع  -4

إذ  ،الشخصيات التاريخيةجاءت فكرة ىذه الفكرة مف خبلؿ عمؿ دؤوب لعقوؿ كثير مف 
 :مرحمتيف ووجد أف إلىدبية الناجحة عبر مائتي سنة وقسميما قاـ ستيفف بمراجعة األعماؿ األ

 مثؿ الحؽ والصدؽ  لمجموعة مف المبادئ والقيـ الفضمىالمضموف ب ىتمتإ :رحمة األولىالم 
 لنتائج دراستو ىذه  وبناءً  ،ارجي والعبلقات والتنظيـىتمت بالشكؿ الخإ :المرحمة الثانية

ة الفاعمة والعمماء لمشخصيات التاريخي ستمر بالبحث والتقصي لما يقارب عشريف عاماً إ
العقؿ( التي أىـ السموكيات الذكية )عادات إلى  نحاء العالـ وتوصؿ بعد ذلؾالبارزيف في أ

  .خريفميزتيـ عف الناس األ
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   Costa & Kallick :تصنيف عادات العقل   ل )كوستا وكاليك( -5
لعادات    Costa & Kallickتصنيؼ كوستا وكاليؾ إعتمدت الدراسة الحالية عمى

مف أكثر التصنيفات  –( 90ص ،ـ2008كما أشار نوفؿ ) - إذ يعد ىذا التصنيؼ ،العقؿ
نتائج دراسات بحثية أكثر  بسبب إعتماده عمى ،وتطبيؽ العادات العقمية في شرح وتفسير إقناعاً 

مف خبلؿ   –وقد توصؿ العالماف كوستا وكاليؾ  ،مف غيره مف التصنيفات المتعددة التي سبقتو
 .أفعاؿ إنتاجية مثمرة تقود مف إمتمكيا إلى ،عادة عقمية 16إلى دراستيما لنتائج األبحاث السابقة 

  موجزًا لكل عادة من عادات العقل: وصفاً وفيما يمي 

  :المثابرة  -1

بأنيا : (101ص  ،ـ2015الرابغي ) ياوقد لخص ،مة العادات العقميةتتصدر المثابرة ق
متبلؾ طرقَا منظمة لتحميؿ المشكمة وتحديد الخطوات التي ينبغي أداؤىا "قدرة الطالب عمى إ

 والبيانات التي يمـز توليدىا وجمعيا " 

لتزاـ بأنيا " اإل :(Costa & Kallick, 2003, p.22) عنيا كؿ مف في حيف عبر
 .التي تعترضو ستسبلـ أماـ الصعوباتإلى حيف إكتماؿ الميمة وعدـ اإلبالميمة الموكمة لمفرد 

لجيد مف بذؿ ا بأف المثابرة ىي اإلصرار والعزيمة عمى الباحثما سبؽ يرى  عمى وبناءً 
 .ماـ الصعوبات أجؿ حؿ المشكمة  وعدـ اإلستسبلـ أ

 :التحكم بالتيور -2

 " ىي التفكير قبؿ الفعؿ " :ذه العادة بقوليما ى  Costa & Kallick,2003,p.22عرؼ

التأني والتفكير  " إمتبلؾ الفرد القدرة عمى بأنيا :(24ص ،ـ2009) حجاتبينما عرفيا 
 .بتعاد عف التيور والتسرع والفوريةواإل ،والصبر والمصابرة

 ،حكاـ الفوريةقدرة الفرد عمى تجنب األ تتمثؿ فيالتحكـ بالتيور  ف عادةأ الباحثويرى 
والقدرة عمى اإلستماع  ،بؿ أف يبدأ بالميمةلمتعميمات ق واإلصغاءوالتأني والتفكير والصبر 

 .أف يتـ فيميا تماماً  إلىوتأجيؿ إعطاء حكـ فوري حوؿ فكرة  ،خريفلوجيات نظر األ
 :صغاء بتفيم وتعاطفاإل -3

بأنيا " القدرة عمى إعادة :( 164ص ،ـ2009وثابت )بؿ القطامي عرفت ىذه العادة مف قِ 
كتشاؼ المؤشرات عمى المشاعر أو الحاالت العاطفية بمغة شفوية  صياغة أفكار شخص آخر وا 

  .أو جسمية
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الجيد مف أجؿ  بذؿ قصارى " القدرة عمى بأنيا :(52ص  ،ـ2013بينما لخصت عفانة )
 صغاء عند المتعمميف ".غرس عادة اإل

وتحسس  ،قدرة الفرد عمى العيش في حياة األخريفتتمثؿ في أف ىذه العادة  الباحث ويرى
والمساعدة في إعادة صياغة أفكارىـ  ،والتعاطؼ مع وجيات نظرىـ ،ىتماـ بياواإلمشاعرىـ 
 .وتصوراتيـ

 :التفكير بمرونة-4

التفكير ببدائؿ وخيارات وحموؿ "بأنيا قدرة الفرد عمى  :(86ص ،ـ2008لخصيا نوفؿ )
  .ووجيات نظر متعددة ومختمفة مع طبلقة في الحديث وقابمية لمتكيؼ مع المواقؼ المختمفة

فكار ووجيات النظر تغير األ بأنيا " القدرة عمى :(102ص  ،ـ2015) ويشير الرابغي
 .والمواقؼ عند التعرض لمعمومات جديدة ودقيقة وحاسمة

والتكيؼ  ،تفكيرنا عند الحاجةتغيير مسار  لعادة ىي القدرة عمىأف ىذه ا الباحث ويرى
  .متبلكنا لمطبلقة في الحديثمع إ ،لمستجدات والمواقؼ الجديدةمع ا
 )التفكير حوؿ التفكير(:التفكير في التفكير -5

 "ىي قدرتنا عمى :العادة بقوليما ىذه معنى (Costa & Kallick, 2003, p.26) لخص
ولتأثيراتنا عمى األخريف  ،ألفعالنا بذلؾ أكثر إدراكاً فنصبح  ،نعرؼ معرفة حدود ما نعرؼ وما ال

 البيئة " وعمى

بأنيا " قدرة الفرد عمى معرفة  :العادة ( عف ىذه57ص ،ـ2013بينما عبرت عفانة )
تقييـ كفاءة  والقدرة عمى ،وما يحتاج لمعرفتو ،ووصؼ ما يعرؼ الخطوات البلزمة لخطة عممو
 .خطتو وشرح خطوات تفكيره

 ،فرصة لمتأمؿ في أفعالو منح نفسو قدرة الفرد عمىأف ىذه العادة تتمثؿ في  الباحثويرى 
 .وصمتو ألىدافواألدائية التي أمف ثـ تقييـ كفاءة استراتيجياتو و 

تقانوبأنيا " تجويد العمؿ  :(108ص ،ـ2015الرابغي ) ياقد عرف ا بو مف والبحث عم ،وا 
صبلحيا والخروج بالعمؿ بما يتفؽ   مع معايير جودتو.أخطاء وا 

عة العمؿ الذي مراج قدرة المتعمـ عمى :( بأنيا15ص ،ـ2008كما عرفتيا حساـ الديف )
المقاييس الموضوعة والتي إلى  لمتأكد مف الوصوؿ ،لمميمة المكمؼ بيا يقوـ بو أثناء أداءه
 يستخدميا كمعايير 
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داء العمؿ المكمؼ بو أ عمى" قدرة المتعمـ عادة الكفاح مف أجؿ الدقة بأنيا   الباحثويعرؼ 
خبلصبإتقاف   مطابقتو لممعايير المتفؽ عمييا مع ،وا 

  :التساؤل وطرح المشكالت -6

سئمة وتوليد عدد مف البدائؿ بأنيا " القدرة عمى طرح إ :(87ص  ،ـ2008نوفؿ ) يرى
 ،دةمعمومات مف مصادر متعد مف خبلؿ الحصوؿ عمى ،ا تعرض عميولحؿ المشكبلت عندم

 تخاذ القرار. إ والقدرة عمى

تعميـ  بأنيا " القدرة عمى :(Costa & Kallick, 2003, p.28ى كؿ مف )بينما ير 
 .عادة بنائيات وا  الطمبة فف التساؤؿ وطرح المشكبل

أف ىذه العادة مف أىـ عادات العقؿ التي ينصح المربيف بأىمية تدريب  الباحث ويرى
 ،وعدـ اإلعتماد عمى أف يكتسبيا المتعمـ بمفرده ،مراحؿ مبكرة مف العمر المتعمميف عمييا منذ

  .توجيو ومتابعة ليكتسبيا وتصبح مف عاداتو الدائمة إلىفالمتعمـ بحاجة 

 :تطبيق المعارف الماضية عمى أوضاع جديدة -7

بأنيا " قدرة الفرد عمى اإلستفادة مف الخبرات  :(110ص ،ـ2015 ) يرى الرابغي
 والتجارب السابقة في حؿ ما يواجيو مف مشكبلت مشابية.

تعني " أف يطبؽ المتعمـ المعرفة  :( 51ص ،ـ2008ومف وجية نظر حساـ الديف )
 .وفي مجاالت مختمفة ،المتعممة في مواقؼ الحياة الفعمية

أف ىذه العادة تتمثؿ في القدرة عمى إستخبلص المعرفة والخبرة المكتسبة  الباحثويرى 
 .وتوظيفيا في ظروؼ ومواقؼ حياتية أخرى مشابية ،مف التجارب الماضية

 :التفكير والتواصل بوضوح ودقة -8

: بأنيا " قدرة الفرد عمى تحديد أفكاره  Costa & Kallick, 2003, p.30يشير كؿ مف
 .وتوصيؿ ىذه األفكار إلى األخريف بدقة مف خبلؿ مختمؼ وسائؿ اإلتصاؿ ،بوضوح

( أف ىذه العادة تركز عمى أىمية التواصؿ المغوي  28ص  ،ـ2009ويضيؼ حجات )
 او لؤلفكار المراد إيصاليا إلى األخريف  ،الدقيؽ والجيد لعممية المعرفة
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 ،السموكيات مع طبلبو أثناء الدرسلتزاـ المعمـ بتطبيؽ وممارسة تمؾ ف إأ الباحث ىوير 
سيسيـ بشكؿ إيجابي في  ،أـ لتوضيح أفكار الطمبة أنفسيـ ،سواء كاف ذلؾ لتوضيح أفكاره ليـ 

 .إكسابيـ أبجديات ىذه العادة

 ستخدام الحواس:جمع البيانات بإ -9

إتاحة أكبر عدد ممكف مف الفرص  بأنيا " :(166ص ،ـ2009) القطامي وثابتيمخصيا 
 .الحواس في عممية التعميـ ستخداـإل

ستخداـ جميع حواسو بأنيا "قدرة الفرد عمى إ:(109ص  ،ـ2015الرابغي ) وأضاؼ 
السمع والبصر والتذوؽ والممس والشـ في تجميع المعمومات مف المصادر المختمفة لموصوؿ الي 

 تصورات عقمية سميمة 
العادات العقمية في عممية مف أيسر  ،ف توظيؼ الحواس في عممية التعمـأ الباحثويرى 

تتيح  ،المعمميف أف يخططوا في حصصيـ لمواقؼ تعميمية متنوعة ولذا ينبغي عمى ،التطبيؽ
 ،ستخداـ الحواسألف نسبة التعمـ معتمدة عمى إ،أكبر عدد ممكف مف الفرص إلستخداـ الحواس

 .كثر كمما كانت نسبة التعمـ أفضؿستخدمنا حواس أفكمما إ

  :بتكارإلاو اإلبداع والتصور  -10

مشكبلت تصور حموؿ لم بأنيا " قدرة الفرد عمى :(29ص ،ـ2009) حجاتقد لخصيا 
 مكانات البديمة مف عدة زوايا.بطريقة مختمفة متفحصيف اإل

ة مف " ىي مجموع بتكارواإلبداع والتصور اإل عادة أف :(26ص ،ـ2015بربخ ) ىوتر 
 ،وتوظيؼ الخياؿ ،عف طريؽ التصور بتكاريوإلموصوؿ ألشياء  القدرات التي يمتمكيا الفرد
 .والتجديد ليصبح أكثر إبداعاً 

 إبتكاريةتصور وتخيؿ طرؽ  ىذه العادة تتمثؿ بقدرة الفرد عمىأف  الباحث بينما يرى
 .ويجديدة لحؿ المشكمة التي تواج

 :بدىشة ورىبة ستجابةاإل -11

بأنيا "شعور الفرد بالمتعة عند  :(Costa & Kallick, 2003, p.33كؿ مف)  يمخصيا
في العالـ التي يرونيا  أللغازاوالسعادة في الوصوؿ لحؿ  ،مواجيتو بمشكبلت يكتنفيا الغموض

 .مف حوليـ
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ستمتاعو  بإيجاد الحموؿ  لممشكبلت (: بأنيا " قدرة الفرد وا  27ص،ـ2015وترى بربخ )
بحث عف المصاعب وال ،والمغامرة ،كتشاؼوحب اإل ،والتواصؿ مع العالـ ،ضوكشؼ الغمو 

 .خريفالتي  يواجييا األ
 ،ستطبلعحب اإل عادة تنمي عند الطمبةستجابة بدىشة ورىبة أف عادة اإل الباحثويرى 

 .كتشاؼ الغموضإالتمتع بو  ،والمغامرة ،والتأمؿ ،والتواصؿ مع العالـ
 :مخاطر مسئولة اإلقدام عمى -12

نفتقد ىذه العادة كثيرًا في العديد مف المتعمميف في ننا الناظر إلى واقعنا التدريسي يرى أ
ف خوؼ المتعمميف مف الفشؿ (  في أ63ص ،ـ2007شار وطفة )كما أوالسبب يكمف  ،مدارسنا

متأرجحيف في  فتجدىـ ،أقوي بكثير في رغبتيـ في المخاطر والمغامرة في تعمـ شيء جديد
 مواقفيـ التعميمية 

عدـ تردده وثقتو بنفسو قداـ الفرد وجرأتو و إ إلى( 110ص  ،ـ2015) الرابغيويشير 
 التجريب دوف خوؼ مف الفشؿ. وقدرتو عمى

ونقوؿ  ،العادةنو يتوجب عمينا أف نستنيض في المتعمميف ىذه أ الباحث ومف ىنا يرى
ال تخشى الفشؿ وال ترىب  ،مغامرة خبلقة بناءه ألننا نريد أجياالً  ،ستخدـ عقمؾتجرأ وا   :لممتعمـ

وليس إذا لـ  ،الصوابإلى وليكف شعار ىذه العادة " إذا لـ تجرب فمف تصؿ  ،المغامرة الخبلقة
 .تجرب فمف تخطئ "

 :إيجاد الفكاىة والدعابة  -13

تقديـ  يجاد الدعابة ىي " قدرة الفرد عمى:أف إ(Costa & Kallick, 2003, p.35)يرى 
السرور والمتعة والضحؾ مف خبلؿ التعمـ مف حاالت إلى نماذج مف السموكيات التي تدعو 

متبلؾ القدرة عمى ،التطابؽ والمفارقات والثغراتمف عدـ   .تفيـ البيجة والسرور وا 

خريف مف خبلؿ إثارة بأنيا " قدرة الفرد عمى إسعاد األ :(31ص ،ـ2015بربخ ) وترى
بداعية مف خبلؿ تحرر الطاقة العممية اإل وذلؾ ،خريفيـ دعابات األوتف ،ميارات الدعابة

 .السرورجو مف المتعة و  إلىوتحويميا 
متبلؾ روح الدعابة عمى إ نفسودعابة تتمثؿ في قدرة المعمـ يجاد الف إأ الباحث ىوير 
 .وقدرة التبلعب المفظي المحبب مع المتعمميف ،وتفيـ دعابات المتعمميف ،والفكاىة
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 :التفكير التبادلي -14

لعمؿ ضمف ا (: بأنو " قدرة الفرد عمى168ص ،ـ2009) كؿ مف القطامي وثابتويرى 
ختبار مدى صبلحية استراتيجيات الحموؿ والتفاعؿ مع القدرة عمى تبرير األفكار وا   ،مجموعات

 .والتعاوف والعمؿ مع المجموعة

عادة يجعؿ المتعمـ الذي  صفو( التفكير التبادلي بو 31ص ،ـ2009) حجاتويعزز 
 .خريفويبني بعضيـ عمى أفكار األ ،باألخريف ألنو يتبادؿ معيـ األفكار يتميز بيا ميتماً 

ؿ في قدرة المتعمـ عمى العمؿ أف عادة التفكير التبادلي أو التعاوني تتمث الباحث بينما يرى
الخبرات بينيـ  بادؿخريف في مجموعات تعاونية  بحيث يتـ تواإلتصاؿ والتواصؿ مع األ

 .ستفادة مف بعضيـ البعضواإل
 :ستعداد الدائم لمتعمم المستمراإل -15

دائـ لمتعمـ بأنو "قدرة ستعداد ال( اإل( Costa & Kallick, 2003, p.37 كؿ مفيعرؼ 
متبلؾ الثقة ،الفرد عمى التعمـ المستمر والبحث المتواصؿ لطرؽ أفضؿ  ،ستطبلعوحب اإل ،وا 
 .وتحسيف الذات ،مف أجؿ التحسيف والتعديؿ

ستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر بأنيا " لعادة اإل ( 16ص ،ـ2008وتشير حساـ الديف )
 .كتساب الخبرة والتجربة منياوا   ،والتعمـ مف الحياة وأحداثيا تحفيز العقؿ لطمب المعرفة

متمكوف الثقة وحب ي ،أف ىذه العادة تتمثؿ في إعداد متعمميف شغوفيف لمتعمـ الباحث ويرى
وعدـ اإلعتماد  ،نمو والتطوير والتحسيفستطبلع والبحث المتواصؿ لطرؽ أفضؿ مف أجؿ الاإل

المرء عمل الجنون ىو أن يواصل وىذا ما أكده آينشتايف في مقولتو "  ،طريقة معينة عمى
 " وأن يتوقع نتائج مختمفة نفس الشيء مرة بعد أخرى

 :العادات العقمية وكيات ( الدالة عمى)السم واألفعالقوال األ

قاـ الباحث بمراجعة  العادات العقمية   الدالة عمى واألفعاؿاألقواؿ  مف أجؿ التعرؼ عمى
ومف ثـ قاـ بعمؿ جدوؿ يمخص  ،بحاث والدراسات التربوية  لوصؼ عادات العقؿاأل مف  العديد

 (2.1جدوؿ )كؿ عادة مف عادات العقؿ   الدالة عمى واألفعاؿاألقواؿ 

 

 



39 



 وصف عادات العقل :(2.1جدول )

 األفعال الدالة األقوال الدالة عادة العقل 

دعني   –سأواصؿ المحاولة   المثابرة 1
ال تريني كيؼ   -فكر بنفسي أ
 متمسؾ –عجز لف أ –

يعاودوف  –اليزيمة ال يقبموف 
الكرة مرة أخرى دوف كمؿ أو 

  - بداً ال يتراجعوف أ –ممؿ 

 التحكم بالتيور 2
 –ال تتسرع  –أفكر  دعني

 دقيقة مف فضمؾ

ء خطة التفكير والتأني لبنا
تجنب  –قبؿ البدء بالعمؿ 
صغاء اإل –األحكاـ الفورية 

 لمتعميمات

اإلصغاء بتفيم   3
 –ىي فكرتؾ  –أنت تقترح  وتعاطف

 نت منزعج ألنؾأ

نظر اآلخر  ةصغاء لوجياإل
 –الجموس وجيًا لوجو  –
يـ وتعاطفيـ ظيار تفيمإ

 خريف  ألفكار األ

 التفكير بمرونة 4
إلى نظر أ –أنا واسع األفؽ 

حب أ –األشياء مف عدة زوايا 
أتأقمـ مع جميع  –التغيير 
 .البيئات

التفكير  –توليد أفكار متنوعة 
 –بديمة في وجيات نظر 

يتعامؿ مع مواقؼ متعددة 
 –ات في وقت واحد لممعموم

 خريف تقدير أفكار األ

 –ف إني أتعجب اآل التفكير في التفكير 5
 استراتيجيتي ىي

 –التأمؿ في أفعالة 
 .القياـ)بتجربة ( بعمؿ ما

أتحدي المعايير  -أتحدى نفسي الكفاح من أجل  الدقة 6
الدقة  –يمكنني أف أبرىف  –

 معاييري عالية –شعاري 

 

ختبار النتائج إ –العمؿ بإتقاف 
 –وتجربتيا لمتأكد مف دقتيا 

مواصمة  –العمؿ بحكمة 
درجة إلى العمؿ لموصوؿ 

 االتقاف
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 األفعال الدالة األقوال الدالة عادة العقل 

التساؤل وطرح  7
 المشكالت

 –كيؼ تعرؼ –ماذا تعرؼ 
 –ما ىو السبب  –تعرؼ  متى

 ماذا تعتقد أنو سيحدث

إصرار  –طرح األسئمة 
 –البحث عف إجابة األسئمة 

 .حتماالت جديدة لمحؿ طرح إ

تطبيق المعارف  8
أوضاع  السابقة عمى

 جديدة

 –ؿ ىذا مشابو  –ىذا يذكرني 
أيف يمكف  –ىذا يختمؼ عف 

ستخدـ ىذه المعمومة في أف إ
 .غير ىذا الموضع

 –سابقة خبراتو اليستعرض 
 يطبؽ الخبرات الماضية عمى

يحدد  –مواقؼ جديدة 
 المواقؼ المتشابية

التفكير والتواصل  9
 بوضوح ودقة

عندما أفكر يجب عمي أف أحدد 
 فكاريأوضح أ –مفاىيمي

 –إستعماؿ لغة دقيقة وسيمة 
ستعماؿ مصطمحات إ

 –وتعبيرات واضحة ومحددة 
اط في التعميـ  فر تجنب اإل
قواؿ دعـ األ – والغموض

 ببراىيف وأدلة واضحة

جمع البيانات  10
ستخدام جميع بإ

 الحواس
دعني  –دعني أشعر بيا 

 –دعني أشميا  –أتذوؽ 

ميف اليإلى نتقاؿ بنظرىـ اإل
 –والشماؿ  عده مرات 

صغاء اإل –تحسس األجساـ 
 تذوؽ بعض االطعمة لؤلخري

اإلبداع والتصور  11
شياء بطريقة إلى األأنظر  بتكارواإل

  –جديدة 

تخيؿ  –بتكر حموؿ جديد أ
 المشكمة في الذىف

توسيع  لدييـ القدرة عمى
ينظروف  –حدودىـ المدركة 

 –مشكمة مف عدة زوايا لم
ال  –منفتحوف عمى النقد 
الوضع  يعجبيـ البقاء عمى

 القائـ
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 األفعال الدالة األقوال الدالة عادة العقل 

ستجابة بدىشة اإل 12
 ورىبة

رائع  –واو  –أنا أستمتع بحميا 
 يا لمدىشة –

مع ستطبلع والتوصؿ اإلحب 
يشعروف  –العالـ مف حوليـ 

–نبيار أماـ حؿ المشكمة باإل
ال يكتفوف بتبني موقؼ معيف 

 يستمتعوف بحؿ المشاكؿ –

مخاطر  ىقدام عماإل 13
 مسئولة

مبلئـ لئلقداـ  يكوف الوقت متى
يكوف  متى –عمي المخاطر 

ما ىو أخطر  –ير مبلئـ غ
ذا شيء ممكف أف يحدث إ

 نجربيا دعنا –حاولنا التجربة 

المخاطر في  اإلقداـ عمى
يفكر  –ظروؼ متنوعة 

 –ال يخشى الفشؿ –بالنجاح 
 ال يرىب المغامرة الخبلقة

إيجاد الفكاىة  14
 والدعابة

أتقبؿ إجابات  –إني مضحؾ 
 -بتسامو األخريف بإ

 –كويف عبلقات ايجابية ت
الضحؾ مف  قدرتيـ عمى

 الفكاىات وجمع   - المواقؼ
خريف إحضارىا ومشاركة األ

 -بيا 

 التفكير التبادلي 15

ماذا لو ساعدني  –ما رأيؾ في 
 إني أرى ماال تراه –

 –العمؿ في مجموعات 
ؿ مع تصاؿ والتواصاإل

إحتراـ آراء  -األخريف  
إلى نتماء اإل –األخريف 
 المجموعة

ستعداد الدائم لمتعمم اإل 16
المزيد عف ىذه ـ أريد أف أتعم المستمر

ىذه األفكار مثيرة  –الفكرة 
 ىتماـلئل

مف أجؿ التحسيف   مكافح دوماً 
إمتبلؾ الثقة وحب  -
مف أجؿ التحسيف ستطبلع اإل

 والتطوير
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يستنتج الباحث ما أكدت  ،في ختام ىذا الممخص الموجز لوصف عادات العقل الستة عشر
  :التربوية المختصة في دراسات عادات العقل من حيث واألدبياتعميو أغمب الدراسات 

  

 بؿ ىي عامة لجميع  ،ة معينة مف العمماء أو الميندسيففئ ىتمؾ العادات غير مقتصرة عم
 األفراد في شتى مناحي الحياة.

 
 ف العديد مف ما أكده كوستا وكاليؾ بقوليما " إف تمؾ العادات متداخمة فيما بينيا وىذا إ

وعندما تنظر بتمعف في المؤشرات الخاصة بعادة  ،بصورة طبيعية كالعنقود العادات تتجمع
  .معينة تجد نفسؾ بحاجة لمنظر في عادات أخرى مرتبطة بيا

 
 كتساب المتعمميف لتمؾ العادات بشموليا وتنوعيا أصبح ىدفًا منشودًا مف قبؿ العديد مف ف إإ

 .السيما في عصر العولمة ،المؤسسات التعميمية
 

 ساب المتعمـ لتمؾ العادات ينمي وعيو الفكري ويمكنو مف التعامؿ مع المتناقضات كف إإ
 في المجتمع.  واألخبلقيةالفكرية والعممية 

 
 مرفي جوىر األ نساناً وا   وخبلقاً  نساف مبدعاً إلى أف يكوف اإلشارت الدراسات كذلؾ أ. 

 
 كؿ  )األفعاؿ( الدالة عمىالسموكيات قواؿ و ىذه الدراسة إعداد جدوؿ لوصؼ األ وقد تـ في

 .عادة مف عادات العقؿ
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
لذلؾ قاـ الباحث  ،سابقة التي تناولت موضوع الدراسةيعرض ىذا الفصؿ الدراسات ال

ثـ التعميؽ  ،دة العممية منياستفالئلدراسات السابقة في ىذا المجاؿ مجموعة مف ال عمى باإلطبلع
إلى محوريف رئيسيف وقد قاـ الباحث بتصنيؼ ىذه الدراسة  ،كؿ محور مف محاور الدراسة عمى
 :النحو التالي عمى

 (jigsawالدراسات التي تناولت استراتيجية جيجسو ) :المحور األول
 (ـ2015) دراسة كشاش -1

أثر توظيؼ استراتيجيتي  جيجسو   معرفة إلى وىدفت  ،العراؽ أجريت الدراسة في
ولتحقيؽ  ،رشد في مادة التربية العممية والخرائط المفاىيمية  في تحصيؿ طمبة كمية التربية ابف

 (52وقد تكونت عينة الدراسة مف ) ،ختبار تحصيمي اؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد إأىد
 ووزعت العينة عشوائياً  ،مية التربية  الرابع في قسـ العموـ في ك وطالبة مف طمبة المستوى طالباً 

 ،وطالبة  درست بطريقة جيجسو ( طالباً 17بمغ عددىا )  تجريبية أولى ،إلى  ثبلث مجموعات
وطالبة درست  بطريقة الخرائط  ( طالباً  17ومجموعة تجريبية ثانية بمغ عددىا )

 ،وطالبة درست بالطريقة التقميدية ( طالباً 18ومجموعة ضابطة بمغ  عددىا ) ،المفاىيمية
 :وأظيرت النتائج  ،ستخدمت الباحثة في دراستيا  المنيج  التجريبيوا  
 المجموعة التجريبية الثانية التي ريبية التي درست بطريقة جيجسو عمىتفوؽ المجموعة التج 

 .درست بطرقة الخرائط المفاىيمية
 المجموعة الضابطة  قة جيجسو عمىتفوؽ المجموعة التجريبية األولى التي درست بطري

   .التي درست بالطريقة التقميدية
  المجموعة  ست بطريقة الخرائط المفاىيمية عمىتفوؽ المجموعة التجريبية الثانية التي در

 .الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية

 ((Jayapraba Kanmani, 2014ة دراس2- 

ستخداـ استراتيجية جيجسو في رفة أثر إ  وىدفت إلى مع ،ريت الدراسة في اليندأج
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد  ،تحصيؿ مادة األحياء لطمبة الصؼ الرابع الثانوي

 ( طالباً 70البحث )حقؽ لو الصدؽ والثبات بمغت عينة وت ،ختبار تحصيمي في مادة األحياءإ
جيجسو والثانية ضابطة  بإستراتيجيةتجريبية يدرسوف  مجموعتيف األولى توزعوا بالتساوي إلى
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النتائج إلى وتوصؿ  ،ستخدـ البحث في دراستو المنيج التجريبيوا   ،الطريقة التقميديةيدرسوف ب
 التالية: 

  مجموعتيف بيف متوسطي درجات ال (0.05)يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي
لتحصيمي ولصالح المجموعة ختبار االتجريبية والضابطة في إختبار التطبيؽ البعدي لئل

 .التجريبية 

 م(2014) وأيوبيده بو عأدراسة 3- 

الشخصيات الكرتونية طريقة ستخداـ أثر إإلى معرفة وىدفت  ،أجريت الدراسة في فمسطيف
لمطمبة في مادة أساليب  كاديميفي التحصيؿ األخرائط المفاىيمية وطريقة ال وطريقة جيجسو

ختبار تحصيمي سة تـ إعداد إولتحقيؽ ىدؼ الدرا ،الوطنية تدريس العموـ في جامعة النجاح
مجموعتيف مجموعة تجريبية إلى قسموا  ،وطالبو ( طالباً 48وتكونت عينة الدراسة مف ) ،بعدي

 ،جزاء كؿ جزء تـ تدريسو بإحدى الطرؽ السابقةوتـ تقسيـ المادة لثبلث أ ،ضابطةومجموعة 
 :إلىسفرت أىـ النتائج أو  الدراسةالمنيج التجريبي في ىذه ستخدـ الباحث وا  
  بيف درجات مجموعة الخرائط  (0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود

 .المفاىيمية ومجموعة الجيجسو ولصالح مجموعة الجيجسو
  يجسو بيف درجات مجموعة الج (0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود

 .لصالح مجموعة الشخصيات الكرتونية ومجموعة الشخصيات الكرتونية

 (:ـ2014) دراسة الكبيسي واألمين4- 

ستخداـ استراتيجية  جيجسو في إلى معرفة  أثر إوىدفت  ،العراؽأجريت الدراسة في 
اؼ الدراسة ولتحقيؽ أىد ،بيتحصيؿ طبلب الصؼ الخامس في مادة الرياضيات وتفكيرىـ الجان

تـ  ( طالباً 53وقد تكونت عينة الدراسة مف ) ،تحصيمي بعديختبار قاـ الباحثاف بإعداد إ
 ،ختيار مدرسة التحرير لتوافر شعب الصؼ الخامس فييابحيث تـ إ ،ختيارىـ بطريقة قصديوإ

خداـ استراتيجية جيجسو ستمجموعة تجريبية درست بإ  ،مجموعتيف ووزعت عينة الدراسة إلى
ستخدـ وا   ،( 27وبمغ عددىا )،بالطريقة التقميدية( ومجموعة ضابطة درست 26) اوبمغ عددى

 :وتوصمت النتائج إلى ،يج التجريبيالباحثاف في دراستيما  المن

  بيف متوسط درجات طبلب  (0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود
 .لصالح المجموعة التجريبيةختبار التحصيؿ البعدي المجموعة التجريبية والضابطة في إ
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  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة
 .ختبار التفكير الجانبي لصالح المجموعة التجريبيةإفي 

 

 (Huang, Y. M.،et al.,2014) دراسة  -5  

دعـ ستخداـ استراتيجية جيجسو الموىدفت إلى معرفة أثر إ ،اليابافيت الدراسة في أجر 
ولتحقيؽ ىدؼ  ،تحصيؿ طمبة قسـ إدارة المعمومات بالجامعة الكمبيوتر الموحية عمىبأجيزة 

 ( طالباً 63وتكونت عينة الدراسة مف )  ،ختبار تحصيمي بعديدراسة قاـ الباحث بإعداد إال
مجموعة تجريبية درست بطريقة جيجسو وبمغ  ،مجموعتيف  ووزعت عينة الدراسة إلى  ،وطالبة

وبمغ عدد العينة )  ،ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية ،وطالبو طالباً ( 30عدد العينة )
 النتائج التالية: إلى وتوصؿ  ،ستخدـ الباحث المنيج التجريبي في دراستووا   ،وطالبة طالباً  (33

  بيف المجموعة بيف متوسط التحصيؿ  (0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود
 .ضابطة لصالح المجموعة التجريبيةال المجموعةو التجريبية 

 (م2014) بو خاطردراسة أ6-
لكترونية توظؼ وىدفت إلى التعرؼ عمى  فعالية  مدونة إ ،فمسطيفأجريت الدراسة في 

طالبات الصؼ  حاسوبية وميارات إتخاذ القرار لدىاستراتيجية جيجسو في تنمية المفاىيـ ال
اري ختبمت الباحثة بإعداد تحميؿ محتوي وا  قا ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،الحادي عشر عموـ

ة ( طالبو مف مدرس 50وبمغت عينة  الدراسة ) ،تخاذ القرارالمفاىيـ الحاسوبية وميارات إ
مجموعتيف  مجموعة  وقسمت العينة إلى ،ريقة عشوائية ختيارىـ بطتـ إ ،الخنساء الثانوية لمبنات

ومجموعة ضابطة درست ،( طالبة25عددىا )ستخداـ استراتيجية جيجسو وبمغ تجريبية درست بإ
تبعت الباحثة المنيج الوصفي في مرحمة التحميؿ وا   ،طالبة (25وبمغ عددىا )،بالطريقة التقميدية

 :وتوصمت النتائج إلى ،و المنيج التجريبي في مرحمة قياس الفاعمية

  بيف متوسطي درجات طالبات (0.01)  فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود
 .ختبار المفاىيـ الحاسوبيةلمجموعة  التجريبية والضابطة في إا
  بيف متوسطي درجات طالبات (0.01)  داللة إحصائية عند مستوىوجود فروؽ ذات

 تخاذ القرار.لمجموعة  التجريبية والضابطة في إختبار ميارات إا
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 (  م2013) دراسة المطوق7- 

ستخداـ استراتيجية جيجسو في تنمية وىدفت إلى معرفة أثر إ ،فمسطيفأجريت الدراسة في 
ىداؼ الدراسة قاـ ولتحقيؽ أ ،طبلب الصؼ الثامف بغزة ر الناقد واالتجاه نحو العموـ لدىالتفكي

( 158وبمغت عينة  الدراسة ) ،تجاه نحو العموـالباحث بإعداد إختبار التفكير الناقد ومقياس اإل
وتكونت مف أربع شعب شعبتيف مف مدرسة النزلة  ،ختيارىـ بطريقة قصديوإتـ  ،وطالبو طالباً 

مجموعتيف  وقسمت العينة إلي  ،وشعبتيف مف مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية ،األساسية لمبنيف
ستخداـ استراتيجية جيجسو ومجموعة ضابطة درست بالطريقة مجموعة تجريبية درست بإ

 :وتوصمت النتائج إلى ،تجريبي في ىذه الدراسةتبع الباحث المنيج الوا   ،التقميدية

  بيف متوسطي درجات طمبة  (0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود
 .ناقد  لصالح المجموعة التجريبيةختبار التفكير المجموعتيف التجريبية والضابطة في إال

 (م2010) دراسة عزيز -8
وىدفت لقياس أثر إستخداـ  استراتيجية جيجسو عمى تحصيؿ  ،العراؽاسة في أجريت الدر 

غرض  ولتحقيؽ ،بتدائي معاىد إعداد المعمميف في مادة الرياضياتطبلب الصؼ األوؿ اإل
قسمت العينة  ،اً ( طالب49وبمغت عينة  الدراسة ) ،ختبار تحصيمي الدراسة قاـ الباحث بإعداد غ

 ،اً ( طالب25خداـ استراتيجية جيجسو وبمغ عددىا )ستمجموعة تجريبية درست بإ ،جموعتيفم إلى
تبع الباحث المنيج وا   ،اً طالب (24ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية وبمغ عددىا )

 :وتوصمت النتائج إلى،ىذه الدراسة التجريبي في

 ة طبلب المجموعتيف التجريبيداللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ  وجود فروؽ ذات
 .ح المجموعة التجريبيةختبار التحصيمي   لصالالتطبيؽ البعدي لئلوالضابطة في 

 (م2007دراسة الحيمة ) -9
مجموعات الخبراء  وىدفت إلستقصاء أثر التعمـ القائـ عمى ،األردفأجريت الدراسة في 

)جيجسو( وجنس الطمبة في التحصيؿ المباشر والمؤجؿ لطمبة كميات العموـ التربوية في مساؽ 
غرض الدراسة قاـ الباحث بإعداد  ولتحقيؽ  ،تصميـ التعميـ مقارنة بالتعمـ التعاوني العادي

 ،جموعتيفم ىقسمت العينة إل ،طالبًا وطالبة  (62وبمغت عينة  الدراسة ) ،ختبار تحصيمي إ
قة التعمـ ومجموعة ضابطة درست بطري ،ستخداـ استراتيجية جيجسو مجموعة تجريبية درست بإ

 :وتوصمت النتائج إلى،ىذه الدراسة تبع الباحث المنيج التجريبي فيوا   ،التعاوني العادي
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 ؤجؿ بيف في التحصيؿ المباشر والم (0.05) توىوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مس
 طريؽ التعمـ و لصالح المجموعة التجريبية. ي الدراسة تعزى إلى مجموعت

 (2007) دراسة محمد -10

اوني فعالية  استراتيجيتي التعمـ التع وىدفت لمتعرؼ عمى ،مصر أجريت الدراسة في 
ي مادة العموـ وتنمية التفكير التحصيؿ ف ـ الكمبيوتر عمىستخداوالتعمـ الفردي بإ ،)جيجسو(

ـ الباحث بإعداد ولتحقيؽ غرض الدراسة قا   ،عداديتبلميذ الصؼ األوؿ اإل اإلبتكاري لدى
ختبار التفكير اإل وتكونت  عينة  الدراسة مف ثبلث  ،بتكاري في العمـو إختبار تحصيمي وا 

عدادي مف مدرستيف بمدينة المنصورة محافظة تمميذات الصؼ األوؿ اإلفصوؿ مف فصوؿ 
والمجموعة التجريبية الثانية  ،األولي درست بطريقة جيجسوالمجموعة  التجريبية  ،الدقيمية

تبع الباحث وا   ،،ة درست بالطريقة التقميديةوالمجموعة الضابط ،درست بطريقة التعمـ الفردي
 :ئج إلىوتوصمت النتا ،المنيج التجريبي في ىذه الدراسة

 حيث ختبار التحصيمي ئية بيف المجموعات الثبلثة في اإلوجود فروؽ ذات داللة إحصا
التي درست بطريقة جيجسو تمييا المجموعة التجريبية  تفوقت المجموعة التجريبية األولى

الثانية التي درست بطريقة التعمـ الفردي وأقميا في الدرجة المجموعة الضابطة التي درست 
 .بالطريقة التقميدية

 م( 2001) شماسنو دراسة -11
ميـ تعفي  جيجسوطريقة ستخداـ أثر إ وىدفت إلى معرفة ،الدراسة في فمسطيفأجريت 

إختبار  قاـ الباحث بإعدادولتحقيؽ ىدؼ الدراسة  ،ساسيوحدة اليندسة لمصؼ السادس األ
طبلب الصؼ السادس وتكونت عينة الدراسة مف   ،ستبانة لقياس ميوؿ الطمبةتحصيمي وا  

 قسموا إلى ،التابعة لوكالة الغوثاسية ) ب ( معري االسمدرسة ذكور األساسي في األ
لمنيج التجريبي في ىذه ستخدـ الباحث اوا   ،جموعة تجريبية ومجموعة ضابطةمجموعتيف م

 :أسفرت أىـ النتائج إلى والدراسة 
 لوحدة اليندسة بمادة الرياضيات بيف المجموعتيف التجريبية  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

 .والضابطة لصالح التجريبية
  فروؽ ذات داللة إحصائية في الميوؿ لمادة الرياضيات بيف المجموعتيف التجريبية وجود

 والضابطة لصالح التجريبية
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 :التي تناولت استراتيجية جيجسو المحور األول دراسات التعقيب عمى
 بالنسبة لألىداف:  
 جيجسو في تحصيؿ الطمبة مثؿ  استراتيجيةستخداـ ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر إ

 Jayapraba, 2014)دراسة  ،ـ(2014ميف )دراسة الكبيسي واأل ،ـ(2015دراسة كشاش )
Kanmani)، ( دراسةHuang, Y. M, et al., 2014)،  هبو عيدأدراسة 

 ـ(2007دراسة محمد ) ،(ـ2007دراسة الحيمة ) ،(ـ2010دراسة عزيز ) ،ـ((2014يوبوأ
  جيجسو في تنمية ميارات التفكير  استراتيجيةستخداـ إلى معرفة أثر إىدفت بعض الدراسات

( ىدفت لمعرفة أثر توظيؼ استراتيجية جيجسو في تنمية ـ2013دراسة المطوؽ ) ،مثؿ
 .ميارات التفكير الناقد

 تجاىات الطمبة مثؿ ىدفت بعض الدراسات لمعرفة أثر إستخداـ استراتيجية جيجسو في إ
 .(ـ2013دراسة المطوؽ )

 ستخداـ استراتيجية جيجسو في تعميـ وحدة اليندسة مثؿ ىدفت بعض الدراسات لمعرفة أثر إ
 ـ(2001) دراسة شماسنو

 لكترونية توظؼ استراتيجية جيجسو مدونة إفعالية  ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى
 (.2014بو خاطر )مية المفاىيـ الحاسوبية وميارات إتخاذ القرار مثؿ دراسة أفي تن

 والتعمـ  ،اوني )جيجسو(استراتيجيتي التعمـ التعفعالية  ىدفت بعض الدراسات لمتعرؼ عمى
بتكاري مثؿ تنمية التفكير اإلالتحصيؿ في مادة العموـ و  الفردي بإستخداـ الكمبيوتر عمى

 (ـ2007دراسة محمد )
 بالنسبة لممنيج: 
 ـ( 2014بو خاطر)دراسة أما عدا  ،لمنيج التجريبيا متستخدمعظـ الدراسات السابقة إ

 .ستخدمت المنيج الوصفي مع المنيج التجريبيإ
 بالنسبة لألدوات: 
 تستخدمحيث إ ،متغيرات التابعة ليادوات المستخدمة في الدراسات لتنوع التنوعت األ 

ميف ( ودراسة الكبيس واألـ2015ختبار التحصيمي مثؿ دراسة كشاش )معظـ الدراسات اإل
 (Jayapraba Kanmani, 2014ودراسة ) ،(ـ2014)
( ودراسة ـ2014يوب )ودراسة أبو عيدة وأ (Huang, Y. M, et al., 2014)ودراسة  

 .ـ(2001ودراسة شماسنو ) (ـ2007ودراسة الحيمة ) ،(ـ2010عزيز )
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 تخاذ القرار مثؿ دراسة أ ختباراً إستخدمت بعض الدراسات إ بو خاطر لممفاىيـ الحاسوبية وا 
 (.ـ2014)
  تجاه مثؿ دراسة المطوؽ بعض الدراسات إختبارًا لمتفكير الناقد ومقياس اإلإستخدمت

 (ـ2013)
   بتكاري مثؿ دراسة محمد إختبار تفكير إستخدمت بعض الدراسات إختبار تحصيمي وا

 (.ـ2007)
 بالنسبة لمعينة: 
 ( ـ2015بعض الدراسات تناولت طمبة المرحمة الجامعية مثؿ دراسة كشاش)،  ودراسة

(Huang, Y. M, et al., 2014)، ودراسة الحيمة  ،(ـ2014يوب )أبو عيدة وأ ودراسة
 (ـ2007)
 دراسة  بعض الدراسات تناولت طمبة المرحمة الثانوية مثؿ(Jayapraba Kanmani, 

 (.ـ2014بو خاطر )ودراسة أ ،(2014
  ودراسة  ،(ـ2013عدادية مثؿ دراسة المطوؽ )الدراسات تناولت طمبة المرحمة اإلبعض

 .(ـ2007محمد )
 ودراسة  ،(ـ2014) ميفبعض الدراسات تناولت المرحمة اإلبتدائية مثؿ دراسة الكبيسي واأل

 .(ـ2001) ودراسة شماسنة (ـ2010عزيز )
 بالنسبة لمنتائج: 
 ستخداـ المجموعة التجريبية التي درست بإ تفوؽ أشارت جميع الدراسات السابقة إلى

 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية )العادية(.استراتيجية جيجسو عمي 
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 :لدراسات التي تناولت عادات العقلا :المحور الثاني
 (م2015) دراسة بربخ1- 

يف عادات العقؿ ومظاىر العبلقة ب وىدفت إلى التعرؼ عمى ،فمسطيفأجريت الدراسة في 
حثة بإعداد ولتحقيؽ غرض الدراسة قامت البا ،طمبة جامعة االزىر بغزة السموؾ اإليجابي لدى

ستبانة لقياس السموؾ اإليجابي ًا ( طالب515الدراسة ) وبمغت عينة ،مقياس لعادات العقؿ وا 
 ،مجموعتيف وقسمت العينة إلى ،ريقة عشوائيةبط وطالبة مف جامعة االزىر والتي تـ أختيارىا

تبعت وا   ،طالبة (282بمغ عددىا )ات ومجموعة طالب ،اً ( طالب233)ا مجموعة طبلب بمغ عددى
 :وتوصمت النتائج إلى ،الباحثة المنيج الوصفي في ىذه الدراسة

 يجابي جاء اىر السموؾ اإلومظ ،متبلؾ طمبة جامعة االزىر لكؿ مف عادات العقؿمستوى إ
 مرتفعة 

 رجة بيف جميع أبعاد عادات العقؿ والد (0.01) وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى
 .يجابي االجتماعيوالسموؾ اإل ،اس السموؾ اإليجابيالكمية لمقي

  ًلمستوى تعميـ األب لصالح تعميـ  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع عادات العقؿ تبعا
 .ب دراسات عميااأل

  ًلمتغير المعدؿ التراكمي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع عادات العقؿ تبعا، 
 ـ ألفراد العينة.ومستوى تعميـ األ ،الدراسي والمستوى ،ةوالكمي

  كاديمي بيف عمى بعد السموؾ اإليجابي األ (0.05) فروؽ ذات داللة إحصائًيا عند مستوىوجود
 .ومجموع الكمية آداب لصالج الكميات العممية مجموعة الكمية عموـ

 م(2014)  دراسة ابو سيف2-

عمى فاعمية برنامج قائـ عمى  التعرؼ دفت إلىوى ،أجريت الدراسة في فمسطيف
ستقصاء لتنمية بعض عادات العقؿ والتحصيؿ في الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع اإل

ختبار تحصيمي ومقياس لعادات إعداد إولتحقيؽ غرض الدراسة قامت الباحثة ب ،االساسي بغزة
بحيث تـ تقسيميـ  ،طالبة (84وتكونت عينة الدراسة مف شعبتيف دراسيتيف بمغ عددىما ) ،العقؿ

( 42ومجموعة ضابطة وبمغ عددىا ) ،( طالبة42وبمغ عددىا ) ،لمجموعتيف مجموعة تجريبية
 :إلىالدراسة وتوصمت  ،ستخدمت الباحثة المنيج التجريبي في ىذه الدراسةوا   ،طالبة
  درجات الطالبات في بيف متوسط (0.05)  فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود

 المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي



52 



 .لصالح المجموعة التجريبية ختبار التحصيؿإل
  بيف متوسط درجات الطالبات في (0.05)  فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود

ي التطبيؽ البعدي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة ف
 لمقياس عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية

 (ـ2014) قحطانيدراسة ال3- 

أبعاد التعمـ  انموذج بناء برنامج قائـ عمى وىدفت إلى ،السعوديةأجريت الدراسة في 
الطبلب المتفوقيف بالصؼ الثاني  لدى وبياف فاعميتو في تنمية عادات العقؿ لتدريس مادة الجبر

تبع الباحث المنيج وا   ،اً ( طالب41الدراسة )وبمغت عينة  ،متوسط بالمممكة العربية السعودية
 :وتوصمت النتائج إلى ،في ىذه الدراسة تجريبيال
  بيف متوسطي درجات التطبيؽ (0.01)    فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود

 ادة الجبر بصفة عامة وكؿ عادة عمىلمقياس عادات العقؿ في مالقبمي والتطبيؽ البعدي 
 .حدة لصالح التطبيؽ البعدي 

 (م2013) دراسة عفانة4-

ستخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ وىدفت إلى معرفة أثر إ ،فمسطيفجريت الدراسة في أ
طالبات الصؼ التاسع  نمية بعض عادات العقؿ المنتج  لدىذي الجانبيف في تدريس العمـو لت

ختبار لقياس بعض عادات مف الدراسة قامت الباحثة بإعداد إولتحقيؽ الغرض  ،األساسي بغزة
حيث تـ توزيعيـ  ،( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع80وتكونت عينة الدراسة مف ) ،العقؿ

ثة ستخدمت الباحإ ،مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،مجموعتيف بالتساوي عمى عشوائياً 
 ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا  ،المنيج التجريبي

  ف متوسطي درجات طالبات بي (0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود
ختبار بعض عادات العقؿ جات طالبات المجموعة الضابطة في إالتجريبية ودر  المجموعة

 لصالح المجموعة التجريبية المنتج

 ـ(2013) دراسة حسين-5

فتراضي عمى فاعمية إستخداـ المعمؿ اإلالتعرؼ  إلىوىدفت  ،مصرأجريت الدراسة في 
لبعض المفاىيـ العممية وتنمية بعض عادات  الخطأفي تدريس العموـ عمي تصويب التصورات 

مقياس  بإعدادولتحقيؽ غرض الدراسة قامت الباحثة  ،ؿ لدى طبلب الصؼ الثاني االعداديالعق
( 84وتكونت عينة الدراسة مف ) ،واختبار لمتصورات الخطأ لبعض المفاىيـلعادات العقؿ 



53 



واستخدمت الباحثة  ،ومجموعة ضابطة ،حيث تـ تقسيميـ لمجموعتيف مجموعة تجريبية ،تمميذه
 الدراسة:الييا توصمت ىـ النتائج التي مف أو  ،التجريبي في ىذه الدراسةشبو المنيج 

 تمميذاتبيف متوسط درجات (0.05)   ىمستو  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
جموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الم تمميذاتالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات 

 .لصالح المجموعة التجريبية لمقياس عادات العقؿ

 (م2012) دراسة الجفري-6

ستخداـ غرائب صور ورسـو وىدفت إلى معرفة أثر  إ ،السعوديةأجريت الدراسة في 
األفكار اإلبداعية لتدريس مقرر العموـ في تنمية التحصيؿ المعرفي وبعض عادات العقؿ 

ولتحقيؽ غرض الدراسة قامت الباحثة  ،لطالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة
ستخدمت الباحثة المنيج وا   ،ومقياس لقياس ثماني عادات العقؿ ،بإعداد مقياس لقياس التحصيؿ

( 84وتكونت عينة الدراسة مف ) ،بعدي ( –ئـ عمي تصميـ مجموعتيف ) قبمي التجريبي القا
ومف  ،مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،حيث تـ توزيعيـ إلي مجموعتيف بالتساوي ،طالبة
 نتائج التي توصمت إلييا الدراسة أىـ ال

  ( بيف متوسط درجات طالبات0.05داللة) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود 
 المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياسي
)التحصيؿ المعرفي وعادات العقؿ ( عند جميع المستويات المعرفية العادات العقؿ 

 .المستيدفة  لصالح المجموعة التجريبية 

 م(2012دراسة العتيبي )-7
الكشؼ عف فاعمية خرائط التفكير في  إلىوىدفت الدراسة  ،أجريت الدراسة في السعودية

 ،حياء بكمية التربية بجامعة الممؾ سعودومفيوـ الذات لدى طالبات قسـ األ تنمية عادات العقؿ
( 90الدراسة ) وبمغت عينة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد مقياس لعادات العقؿ

وتوصمت  ،تجريبي في ىذه الدراسةشبة المنيج  ةالباحث تتبعوا   ،لممجموعة التجريبية طالبة
 :النتائج إلى

  داء األداء القبمي واألبيف متوسطي (0.01)  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي
داء البعدي لممجموعة ة في مقياس عادات العقؿ لصالح األالبعدي لممجموعة التجريبي

 التجريبية 
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 (م2011) اهلل دراسة فتح -8

عاد التعمـ فعالية نموذج أب وىدفت إلى التعرؼ عمى ،السعودية جريت الدراسة في أ
عادات العقؿ لدى تبلميذ الصؼ السادس و  في العموـ ستيعاب المفاىيميلمارزانو في تنمية اإل

قاـ الباحث بإعداد ولتحقيؽ الغرض مف الدراسة  ،بتدائي بمحافظة عنيزة بالمممكة السعوديةاإل
( تمميذ 71وتكونت عينة الدراسة مف ) ،ستيعاب المفاىيمي  ومقياس لعادات العقؿإختبار لئل

تيف مجموعة تجريبية درست بنموذج قسمت عينة الدراسة لمجموع ،ختيرت بطريقة عشوائيةأ
ستخدـ الباحث المنيج التجريبي ليذه وا   ،ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية ،بعاد التعمـأ

 :النتائج التي توصؿ إلييا ومف أىـ ،الدراسة

  بعاد التجريبية التي درست بنموذج أعة المجمو ؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ وجود فرو
 .التعمـ لصالح التجريبية

  وممارسة العادات العقمية لدى ،ميستيعاب المفاىيبيف اإلإيجابية  رتباطيوإوجود عبلقة 
 بعاد التعمـ الصؼ السادس الذيف درسوا بنموذج أتبلميذ 

 (Gordon, 2011) دراسة جوردون -9

 عقؿ الرياضية وزيادة التفكيرعادات ال ىدفت إلى التعرؼ عمى ،أمريكاجريت الدراسة في أ
ف الدراسة قاـ ولتحقيؽ الغرض م ،طبلب المرحمة الثانوية بالواليات المتحدة االمريكية لدى

و  طالباً  (210 وتكونت عينة الدراسة مف ) ،ستبانة عادات العقؿ المطورةالباحث بإستخداـ إ
ستخدـ وا   ،مجموعة المدارس في الواليات المتحدة  مف ختيارىـ بطريقة عشوائيةطالبة تـ إ

 :ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ،الدراسة إلجراءالباحث المنيج الوصفي 

  حالية منخفض.الطبلب المشاركيف في الدراسة ال ى عادات العقؿ الرياضية لدىأف مستو 

 (م2011) دراسة صادق -10

( 8Wsأثر التفاعؿ بيف نموذج ) وىدفت إلى التعرؼ عمى ،أجريت الدراسة في السعودية
 العموـ لدى تجاه نحو مادةالعقؿ واإلصيؿ وتنمية بعض عادات ستقصائي والذكاء في التحاإل

ختبار  ،ختبار تحصيميغرض الدراسة قاـ الباحث بإعداد إ ولتحقيؽ ،تبلميذ الصؼ السابع وا 
 دـ الباحث المنيج الوصؼ التحميميستخوا   ،ومقياس اإلتجاه نحو مادة العموـ ،لعادات العقؿ

 :ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،والمنيج التجريبي في ىذه الدراسة



55 



 ة ( بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبي0.05) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
–ختبار عادات العقؿ الكمي ومكوناتو )المثابرة جات تبلميذ المجموعة الضابطة في إودر 

مف مستويات الذكاء )أقؿ مف  طرح المشكبلت( وذلؾ في كؿ مستوى –التفكير بمرونة 
 المرتفع( لصالح المجموعة التجريبية. –المتوسط  –المتوسط 

 (Licklider, 2009 & Wiersema) دراسة ويرسما وليكميدر - 11

مف طبلب  مجموعة دفت إلي الكشؼ عف عادات العقؿ لدىى ،أمريكاجريت الدراسة في أ
ولتحقيؽ الغرض مف الدراسة  ،تحمؿ مسئولية التعمـالتقنية بيدؼ إخراج متعمـ قادر عميىالكميات 

عداد ،ختيارىـ بطريقة عشوائيةراء مقاببلت فردية مع الطبلب تـ إقاـ الباحثاف بإج بطاقة  وا 
 ىحدطبلب يدرسوف في إ (8وتكونت عينة الدراسة مف ) ،مبلحظة ألداء الطبلب الصفي

 ،والمنيج التجريبي في ىذه الدراسةالباحث المنيج الوصؼ التحميمي  ستخدـوا   ،الكميات التقنية
 :ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا

  عقؿ بشكؿ متواصؿ وبيف بيف ممارسات عادات ال حصائياً دالة إ رتباطيوإوجود عبلقة
 التحصيؿ الدراسي.

 (Williams, 2009) دراسة ويميامز -12

عادات  شؼ عف أثر برنامج تدريبي قائـ عمىالك وىدفت إلى ،أمريكاجريت الدراسة في أ    
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إعداد  ،الطبلب في زيادة التحصيؿ الدراسي لدى واإلبداعالتساؤؿ 

وتـ  ،وطالبة مف طمبة الجامعة طالباً  (206وتكونت عينة الدراسة مف ) ،ختبار تحصيمي بعديإ
 :ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ،ستخدـ المنيج التجريبي في ىذه الدراسةإ

 في التفكير  واألصالةحيث مارس الطبلب الطبلقة  ،رتفاع تحصيؿ الطمبة بعد البرنامجإ
عادة ،جاباتوتحميؿ اإل ،سئمةبشكؿ أكثر مرونة وجدية مف خبلؿ طرح األ  .الطرح وا 

 (م2009) دراسة المييي ومحمود -13

عمـ مادة الكيمياء وقياس ىدفت لوضع تصور مقترح لبيئة تو  ،أجريت الدراسة في مصر
ولتحقيؽ غرض الدراسة  ،انويةطبلب المرحمة الث ي تنمية عادات العقؿ والتحصيؿ لدىف فاعميتو

نت عينة الدراسة مف طبلب وتكو  ،ومقياس لعادات العقؿ ،تحصيميختبار قاـ الباحثاف بإعداد إ
ستخدـ الباحثاف المنيج وا   ،بطاؿ لمبنات بمحافظة الجيزةبمدرسة أـ األ ،الصؼ األوؿ الثانوي

 :التجريبي لمدراسة ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
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  درجات الكسب الفعمي  ف متوسطيبي (0.01) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود
 .ختبار تحصيؿ مادة الكيمياء لمطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح البعديفي إ

  بيف متوسطي درجات الكسب الفعمي  (0.01) ؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود فرو
 .في مقياس عادات العقؿ لمطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح البعدي

  فاعمية التصميـ المقترح لبيئة التعمـ المنسجمة مع الدماغ مجاؿ عادات العقؿ موضع النتائج
 .وقد حقؽ ىذا التصميـ فاعمية عالية في مجاؿ التحصيؿ ،الدراسة

 (م2008دراسة حسام الدين )-14
 –ستجابة اإل –اعمية استراتيجية ) البداية ف وىدفت إلى التعرؼ عمى ،أجريت الدراسة في مصر

 العمـوتبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في مادة  ي تنمية التحصيؿ وعادات العقؿ لدى(  ف التقويـ
تجاه نحو ممارسات ومقياس اإل ،رض الدراسة قامت الباحثة بإعداد إختبار تحصيميولتحقيؽ غ

وتكونت عينة الدراسة  ،وبطاقة مبلحظة لمميارات العقمية المكونة لعادات العقؿ ،عادات العقؿ
مجموعة تجريبية ومجموعة  ،مجموعتيف متساويتيف حيث تـ توزيعيـ إلى ،اً تمميذ( 96مف )
ومف أىـ النتائج التي توصمت  ،ستخدمت الباحثة المنيج التجريبي في ىذه الدراسةوا   ،طةضاب

 :إلييا الدراسة

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات
تجاه نحو ممارسة عادات العقؿ لصالح جموعة الضابطة بالنسبة لمقياس اإلالمتبلميذ 

 المجموعة التجريبية.
  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات

لعادات العقؿ لصالح المجموعة لنسبة لمميارات العقمية المكونة تبلميذ المجموعة الضابطة با
 .ريبيةالتج

 (Culler, 2007) دراسة كولير -15

في مادة أثر عادات العقؿ في تحصيؿ الطمبة  إلى التعرؼ عمى دفت الدراسةى
 ،الفروؽ في عادات العقؿ بيف الطمبة متدني التحصيؿ كما ىدفت الى التعرؼ عمى ،الرياضيات

ستخداـ بطاقة مبلحظة ؽ الغرض مف الدراسة قاـ الباحث بإولتحقي ،والطمبة مرتفعي التحصيؿ
طالبة مف المرحمة و  طالباً  (25وتكونت عينة الدراسة مف ) ،لمبلحظة عادات العقؿ لمطبلب

ستخدـ الباحث المنيج وا   ،تفعي التحصيؿ ومتدني التحصيؿمر إلى وتـ تصنيفيـ  ،عداديةاإل
  :ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ،التجريبي لمدراسة
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 دافعية الطبلب لمتعمـ والتحصيؿ وتميز طبلب التحصيؿ المرتفع  ف عادات العقؿ تزيد مفأ
يز طبلب التحصيؿ تم إلى باإلضافة ،والتفكير المرف ،والمثابرة ،بممارسة عادات التساؤؿ
 .نعداـ التفكير التخيمي والمنطقيوا   ،والتشتت ،والفتور ،المتدني بنقص اإلىتماـ

 (ـ2006) دراسة سعيد-16
 –إساؿ  –ؿ ستخداـ استراتيجية ) حمىدفت لمعرفة أثر إ ،أجريت الدراسة في مصر

طبلب  كيمياء عمي تنمية عادات العقؿ لدىات مختارة مف مقرر الدستقصي( في تدريس وحإ
غرض  ولتحقيؽ ،التابعة لمحافظة القاىرة ميةبالمدارس الحكو  وطالبات الصؼ األوؿ الثانوي

 ،تجاه نحو ممارسات عادات العقؿياس اإلومق ،الدراسة قاـ الباحث بإعداد إختبار تحصيمي
عينة الدراسة مف ختار الباحث وا   ،وبطاقة مبلحظة لمميارات العقمية المكونة لعادات العقؿ

مجموعة تجريبية وبمغ عددىا وتمثمت العينة بمجموعتيف ،حداىما بنيف واألخرى بناتأ مدرستيف
 ستخدـوا   ،طالبة (41 ) ( طالباً 46)ومجموعة ضابطة بمغ عددىا ،( طالبة42و)  طالباً  (44)

 :ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،المنيج التجريبي في ىذه الدراسة الباحث

  تجاه لمجموعة التجريبية في كؿ مف ) اإلختبار التحصيمي ومقياس اإللصالح اوجود فروؽ
 (وبطاقة المبلحظة

  بيف نتائج المجموعتيف مرتبطة بعامؿ الجنس وجود فروؽ عدـ 

 (Adams, 2006) دراسة ادمز-17

ستخداـ المعمميف لمعروض التقديمية في مساعدة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر إ
وقد  ،وتكونت عينة الدراسة مف بيف معممي المرحمة الثانوية ،المتعمميف عمي تنمية عادات العقؿ

ستخداـ الوسائؿ التكنولوجية وبصفة خاصة العروض التقديمية في ورش إ عمى كيفية تمقوا تدريباً 
وقد توصمت نتائج  ،سةستخداـ المنيج الوصفي في ىذه الدراوتـ إ ،العمؿ والمؤتمرات العممية

 :الدراسة إلى

  المتعمميف. ية أدي إلي تنمية عادات العقؿ لدىأف استخداـ المعمميف لمعرض التقديم 

 (Wen Hu, 2005) دراسة وين ىو-18

أثر تطبيؽ نموذج فيجوتسكي في تعميـ عادات العقؿ في  عمىالتعرؼ  إلى الدراسة ىدفت
وقد  ،ف وذلؾ لتعمـ عادات العقؿراالباحث حمقات العمؿ التعمـ باألق ستخدـوقد إ ،الرياضيات

وقسمت العينة لمجموعتيف مجموعة تجريبية  ،( طالباً 62عينة مكونة مف ) أجريت الدراسة عمى
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وقد تـ تطبيؽ مقياس لتقييـ  ،وكاف المنيج المستخدـ المنيج التجريبي ،ومجموعة ضابطة
 عادات العقؿ

 :وتوصمت الدراسة الي اىـ النتائج
 عة الضابطة في و حصائية بيف المجموعة التجريبية والمجمعدـ وجود فروؽ بيف ذات داللة إ

 .العقؿمقياس عادات 

(Hayes, etal., 2005) 19- دراسة ىايز وآخرون  

اإلعداد األمف لمختبرات العموـ وتييئة األجواء الداعمة لممارسة  ىدفت الدراسة إلى
وقد كاف المنيج  ،ىتماـلبناء مجتمع حسف اإلنتباه واإل مركزياً  العادات العقمية وجعميا أمراً 

قامة الورش  وأكدت الدراسة عمى ،لمنيج الوصفيىو االمستخدـ  أىمية إقامة المختبرات اآلمنة وا 
ة لمتعديؿ يمكف والمؤتمرات ومف ثـ ممارسة العادات العقمية كمفيـو ديناميكي لطاقات قابم

 ستمرار طواؿ حياة الفردغرسيا وتنميتيا بإ

 :التي تناولت عادات العقل  المحور الثاني  دراسات التعقيب عمى
  لألىدافبالنسبة:  

 في تنمية عادات العقؿ مثؿ  استراتيجيةستخداـ ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر إ
ودراسة  ،ـ( 2012دراسة الجفري ) ـ(2013دراسة حسيف ) ،ـ(2013دراسة عفانة )

ودراسة المييي  ،(ـ2011ودراسة الصادؽ) ،ـ(2011ودراسة فتح ا ) ـ(2012العتيبي )
ودراسة  (Adams, 2006ودراسة ) ،ـ( (2008ودراسة حساـ الديف ،(ـ2009ومحمود )
 ـ(2005دراسة ويف ىو ) ـ(2006سعيد )

 بو في تنمية عادات العقؿ مثؿ دراسة أمعرفة أثر فاعمية برنامج  ىدفت بعض الدراسات إلى
 ـ(.2014ودراسة القحطاني ) ـ(2014سيؼ )

 وبيف متغيرات متعددة مثؿ دراسة  معرفة العبلقة بيف عادات العقؿل ىدفت بعض الدراسات
 .(ـ2015بربخ )

 دراسة زيادة التحصيؿ مثؿ  راسات لمعرفة أثر عادات العقؿ عمىىدفت بعض الد
(Williams, 2009)  و( دراسةCuller, 2007). 
 مجموعة مف طبلب الكميات التقنية   لدراسات لمكشؼ عف عادات العقؿ لدىىدفت بعض ا

 (Licklider, 2009)  & Wiersemaمثؿ دراسة
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 عادات العقؿ الرياضية وزيادة التفكير مثؿ دراسة  ىدفت بعض الدراسات لمتعرؼ عمى
(Gordon, 2011.) 
 جواء الداعمة لممارسة ىدفت بعض الدراسات إلى اإلعداد اآلمف لمختبرات العموـ وتييئة األ

 (Hayes, etal., 2005العادات العقمية مثؿ دراسة )
 بالنسبة لممنيج: 

  ـ(2014بو سيؼ )دراسة أ ستخدمت المنيج التجريبي مثؿسات السابقة إالدرابعض 
ودراسة  ،(ـ2012ودراسة الجفري ) ،(ـ2013دراسة عفانة )و  ـ(2014ودراسة القحطاني )

 ،(ـ2008ودراسة حساـ الديف ) ،(ـ2009ودراسة المييي ومحمود ) ،(ـ2011فتح ا )
 .ـ(2005ـ( ودراسة ويف ىو )2006ودراسة سعيد ) (Culler،2007ودراسة )

 ( ودراسة )ـ2015ستخدمت المنيج الوصفي مثؿ دراسة بربخ )بعض الدراسات إGordon 
 .(Hayes, etal., 2005)ودراسة  ،(Adams, 2006ودراسة ) ،(2011

 ـ( ودراسة 2013ستخدمت المنيج شبو تجريبي مثؿ دراسة حسيف )بعض الدراسات إ
 ـ( 2012) العتيبي

 التحميمي مع المنيج شبو تجريبي مثؿ دراسة ستخدمت المنيج الوصفي إات بعض الدراس
 (.Licklider, 2009)  &Wiersemaودراسة  ـ(2011الصادؽ)

 بالنسبة لألدوات: 
 ودراسة  ،(ـ2015مثؿ دراسة بربخ ) ستخدمت مقياس لعادات العقؿبعض الدراسات إ

( ـ2011)ودراسة فتح ا  ـ(2012ودراسة العتيبي ) ،ـ(2012الجفري )
ودراسة ويف ىو  (ـ2009( ودراسة المييي ومحمود  )Gordon, 2011)ودراسة

 .ـ(2005)
 بوسيؼ بعض الدراسات إستخدمت مقياس لعادات العقؿ مع إختبار تحصيمي مثؿ دراسة أ

 .ـ(2014)
   بطاقة مبلحظة مثؿ و ختبار تحصيمي بعض الدراسات إستخدمت مقياس لعادات العقؿ وا

 .ـ(2006سعيد ) دراسة
 ختبار لمتصورات الخطأ مثؿ دراسة بعض الدراسات إستخدمت مقياس لعادات العقؿ مع إ

 .ـ(2013حسيف )
 ودراسة  ،(ـ2013ختبار لعادات العقؿ مثؿ دراسة عفانة )بعض الدراسات إستخدمت إ

 ـ(.2011الصادؽ )
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 ستخدمت المقاببلت الفردية وبطاقة المبلحظة مثؿ دراسة بعض الدراسات إ
Licklider,2009) &Wiersema.) 

 تجاه مثؿ دراسة حساـ الديف بعض الدراسات إستخدمت بطاقة مبلحظة ومقياس اإل
 (ـ2008)
 ستخدمت بطاقة مبلحظة بعض الدراسات إ( مثؿ دراسةCuller, 2007). 
 ـ( ودراسة2014القحطاني )ستخدمت بعض الدراسات برنامج لعادات العقؿ مثؿ دراسة إ 

(Williams, 2009.) 
 لمعينة بالنسبة: 

 ( ـ2015بعض الدراسات تناولت طمبة المرحمة الجامعية مثؿ دراسة بربخ)،  ودراسة
 ,Williams) ودراسة ،(Licklider,2009) &Wiersema ودراسة ،ـ(2012العتيبي )

2009 .) 
 بعض الدراسات تناولت طمبة المرحمة الثانوية مثؿ دراسة، (ودراسةGordon, 2011)، 

 .ـ(2006ودراسة سعيد ) (ـ2009ودراسة المييي ومحمود )
  ـ( ودراسة 2014بو سيؼ )دراسة أ عدادية مثؿالدراسات تناولت طمبة المرحمة اإلبعض

ودراسة الجفري  ـ(2013ودراسة حسيف ) ،(ـ2013دراسة عفانة ) ـ(2014القحطاني )
 ,Cullerودراسة ) ،(ـ2008( ودراسة حساـ الديف )ـ2011( ودراسة الصادؽ )ـ2012)

2007.) 
 (.ـ2011بتدائية مثؿ دراسة فتح ا )بعض الدراسات تناولت المرحمة اإل 
 ( بعض الدراسات تناولت معممي المرحمة الثانوية مثؿ دراسةAdams, 2006) 

 :بالنسبة لمنتائج 
 تنمية عادات العقؿ مثؿ  استخداـ استراتيجيات التدريس عمى أظيرت بعض الدراسات أثر

دراسة  ـ(2012ـ( ودراسة العتيبي )2013ودراسة حسيف ) ،ـ(2013دراسة عفانة )
ودراسة  ،( ـ2011ودراسة الصادؽ) ،ـ(2011و دراسة فتح ا ) ،ـ(2012الجفري )

 ـ(2006ودراسة سعيد ) ،ـ((2008حساـ الديف ودراسة ،(ـ2009المييي ومحمود )
 .( Adams, 2006ودراسة )

 ات أثر فاعمية برنامج التدريس عمى تنمية عادات العقؿ مثؿ دراسة أظيرت بعض الدراس
 ـ(2014القحطاني)ودراسة  (ـ2014بوسيؼ )أ
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  أظيرت بعض الدراسات وجود عبلقة بيف عادات العقؿ وبيف متغيرات متعددة مثؿ دراسة
 ( ـ2015بربخ )

  دراسة ىايز وآخروفأكدت (Hayes, etal., 2005) أىمية إقامة المختبرات اآلمنة  عمى
قامة الورش والمؤتمرات ومف ثـ ممارسة العادات العقمية كمفيوـ ديناميكي لطاقات قابمة  وا 

 لمتعديؿ يمكف غرسيا وتنميتيا باستمرار طواؿ حياة الفرد
 كدت دراسة أ(Adams, 2006) ستخداـ المعمميف لمعروض التقديمية لما ليا عمى أىمية إ

 المتعمميف. دىتنمية عادات العقؿ لمف دور في 
 كدت أ( دراسة كوليرCuller, 2007عمى أ ) ف عادات العقؿ تزيد مف دافعية المتعمميف

 .لمتعمـ وتزيد التحصيؿ لدييـ
 عادات العقؿ  داـ البرنامج التدريبي القائـ عمىثر استخأ (ـ2009ويميامز ( ظيرت دراسةأ

 .في زيادة التحصيؿ عند الطبلب
  وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة عدـ  ـ(2005دراسة ويف ىو)أظيرت

 .الضابطة في مقياس عادات العقؿ

 :الدراسات السابقة عام عمى بيقتع
 ،في التدريساستراتيجية جيجسو  ستخداـإمع الدراسات السابقة في  الدراسة الحالية تفقتإ .1

في تدريس العموـ لتنمية بعض عادات عنيا في أنيا تناولت استراتيجية جيجسو ختمفت وا  
 .العقؿ لدى طبلب الصؼ التاسع االساسي بغزة

ومنيا  ،نيج الوصفي مع التجريبيستخدمت المدراسات في منيجية الدراسة فمنيا إتنوعت ال .2
تفقت ىذه الدراسة وا   ،ومنيا إستخدمت المنيج التجريبي ،ستخدمت المنيج شبو التجريبيإ

 .المنيج التجريبي مع الدراسات التي تناولت
حصيمي مع ختبار توا   ،لدراسة في الدراسات السابقة بيف إختبار تحصيميدوات اتنوعت أ .3

ومقاببلت فردية  ،بطاقة مبلحظة معختبار تحصيمي مع مقياس وا   ،مقياس لعادات العقؿ
ختبار لمتفكير الناقد ومقياس اإلتجاه ،وبطاقة مبلحظة ت تفقوا   ،ختبار لعادات العقؿوا   ،وا 

 .ستخدمت اختبار لعادات العقؿىذه الدراسة مع الدراسات التي إ
ومنيا تناولت المرحمة  ،دائيةبتفمنيا تناولت المرحمة اإل ،سابقةتنوعت العينة بيف الدراسات ال .4

ومنيا تناولت  ،ومنيا تناولت المرحمة الجامعية ،ومنيا تناولت المرحمة الثانوية ،عداديةاإل
 ،عينة ىذه الدراسة الحالية مف طبلب الصؼ التاسع االساسيبينما كانت  ،المعمميف

 ًا.( طالب62ومكونة مف )
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 :ما اختمفت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 :ختمفت عف الدراسات السابقة فيما يميإيرى الباحث أف الدراسة الحالية 

وىذا  ،عادات العقؿقياس أثر استخداـ استراتيجية جيجسو في تدريس العمـو لتنمية بعض  .1
 .لـ يسبؽ ألي دراسة مف الدراسات السابقة أف تناولت مثؿ ىذا الموضوع

تناولت الدراسة الحالية وحدة )التفاعبلت الكيميائية( مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع  .2
 .االساسي

ع االساسي التابعيف لوزارة شممت الدراسة عينة مف البيئة الفمسطينية وىـ طمبة الصؼ التاس .3
 .ة والتعميـ في مديرية شماؿ غزةتربيال

 ما استفادت بو الدراسة من الدراسات السابقة:
 طار النظري لمدراسة الخاص بعادات العقؿتنظيـ اإل 
 وعينة الدراسة  ،تحديد منيجية البحث التجريبي 
 ختبار لعادات العقؿتصميـ  إ 
 حصائية المناسبة غختيار األساليب اإل 
  الحالية بالدراسات السابقةمقارنة نتائج الدراسة. 
 العديد مف الكتب و المراجع التي تخدـ وتثري الدراسة الحالية. التعرؼ عمى 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات
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 الطريقة واإلجراءات: الفصل الرابع
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا إلجراءات الدراسة التي اتبعيا الباحث، حيث أف الدراسة الحالية 

( في تدريس العموـ لتنمية بعض  jigsawتيدؼ إلى تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية جيجسو) 
لذا فإف الفصؿ يتناوؿ عرضًا لممناىج البحثية  ،طبلب الصؼ التاسع بغزة ىعادات العقؿ لد

المتبعة، ووصفًا لمجتمع الدراسة وعينتيا وآلية اختيارىا، ومتغيرات الدراسة، وبناء الوحدة 
المقترحة ودليؿ المعمـ، وأدوات الدراسة وتطبيقيا، وخطوات تنفيذ الدراسة، وكذلؾ المعالجات 

 الدراسة واإلجابة عف تساؤالتيا. اإلحصائية المستخدمة، وذلؾ لمتحقؽ مف فروض

 منيج الدراسة:
يتـ فيو الذي " بأنو المنيج عرؼوالتي يُ المنيج التجريبي ستخدـ الباحث في ىذه الدراسة إ

التحكـ في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير واحد يقوـ بو الباحث بتطويعو وتغيره 
 (164ص  ،ـ2004.  )زيتوف وضع الدراسةبيدؼ تحديد وقياس تأثيره عمي الظاىرة م

 :التصميم التجريبي لمدراسة
روؼ بتصميـ المجموعة الضابطة مع ستخدـ الباحث التصميـ التجريبي الحقيقي المعإ

(. )أبو 4.1بعدي، والذي يمكف تصويره عمى النحو الموضح في الجدوؿ رقـ ) –ختبار قبمي إ
 (. 222ـ، ص2010عبلـ،

حيث تـ اختيار عينة مف طبلب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة النزلة األساسية لمبنيف 
التابعة لوزارة التربية والتعميـ بمديرية شماؿ غزة، وتقسيميا إلى مجموعتيف: مجموعة تجريبية 

ستخداـ االستراتيجية عمى المجموعة حيث تـ تطبيؽ الوحدة التعميمية بإوأخرى ضابطة، 
، ومف ثـ تـ تطبيؽ أداة ا المجموعة الضابطة فقد تـ تدريسيا بالطريقة االعتياديةالتجريبية، أم

ختبار لقياس عادات العقؿ قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي الدراسة؛ لقياس أثر استراتيجية الدراسة إ
 ( في تنمية بعض عادات العقؿ لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي.jigsawجيجسو) 
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 التصميم التجريبي لمدراسة :(4.1) شكل

 
 مجتمع الدراسة:

، والذيف مديرية شماؿ غزةتكوف مجتمع الدراسة مف طبلب الصؼ التاسع بمدارس 
تتراوح التي ( و  (2017/2016مادة العموـ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي فيدرسو 

 ( سنة.15-14ف )أعمارىـ ما بي

 
 :عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة النزلة األساسية لمبنيف 
اختيارىا قصديًا؛ نظرًا لسيولة تطبيؽ التابعة لوزارة التربية والتعميـ بمديرية شماؿ غزة تـ 

الدراسة وتوفر التسييبلت البلزمة لتطبيؽ أداة الدراسة، َكْوف الباحث يعمؿ معممًا في ىذه 
 المدرسة، ومف ثـ تـ التعييف العشوائي لطبلب المجموعتيف التجريبية الضابطة.

بالمدرسة التي تـ ( طالب مف طبلب الصؼ التاسع 62حيث تكونت عينة الدراسة مف )
تمقوا  ا( طالب31اختيارىا، تـ تقسيميف إلى مجموعتيف: المجموعة التجريبية وتتكوف مف )

تدريسيـ باستخداـ الوحدة التعميمية القائمة عمى االستراتيجية، والمجموعة الضابطة وتتكوف مف 
 عينة الدراسة.( يوضح توزيع 2-4( طالب تمقوا تدريسيـ بالطريقة االعتيادية، والجدوؿ )31)

 

 عينة

 الدراسة 

 تجريبية

 ضابطة

 التطبيق 

 القبلي

 جيجسواستراتيجية 

 الطريقة التقليدية

 التطبيق 

 البعدي
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 (: توزيع عينة الدراسة4.2جدول )

 العدد طريقة التدريس مجموعــة الدراســة

 31 استراتيجية جيجسو المجموعة التجريبية

 31 الطريقة االعتيادية المجموعة الضابطة

 62 المجمــــوع

 

 متغيرات الدراسة
 اشتممت الدراسة الحالية عمى المتغيرات التالية:

  :المتغير المستقل 
 ( لتدريس التفاعبلت الكيميائية. jigsawويتمثؿ في توظيؼ استراتيجية جيجسو)

 :المتغير التابع 
التفاعبلت الكيميائية مف  وحدة  في عادات العقؿ  : والذي يقيسو اختباربعض عادات العقؿ

 .كتاب العمـو لمصؼ التاسع 

 الدراسة:ومواد  أدوات
)  ستخداـ استراتيجية جيجسووالتي تتمثؿ في التعرؼ عمي أثر إ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

jigsawعد أ ،بلب الصؼ التاسع بغزةط لعمـو لتنمية بعض عادات العقؿ لدى( في تدريس ا
 :الباحث أدوات ومواد الدراسة والتي تتمثؿ في

 
 وتشمل  ما يمي :أدوات الدراسة: 

 
 .داة تحميؿ المحتوىأ .أ 
 عادات العقؿ ختبارإ .ب 

 
. 
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 شتممت عمى :مواد الدراسة  دليل المعمم  وا 

 

 :أدوات الدراسة: أوالً 

 داة تحميل المحتوى:أ .أ 

بتحديد العادات العقمية المتضمنة في وحدة التفاعبلت الكيميائية مف كتاب  قام الباحث
بتحميؿ المحتوى لتحديد ىذه  قام الباحثالجزء األوؿ ولتحقيؽ ذلؾ  –العموـ لمصؼ التاسع 

 العادات.
: ىو األسموب الذي يقوـ عمى وصؼ منظـ و دقيؽ لمحتوى بتحميل المحتوىيقصد و 

نصوص مكتوبة أو مسموعة مف خبلؿ تحديد موضوع الدراسة وىدفيا وتعريؼ مجتمع الدراسة 
ص  ،ـ2008،الذي سيتـ اختيار الحاالت الخاصة منو لدراسة مضمونيا وتحميمو )عمياف و غنيـ

57). 
 أداة تحميؿ المحتوى لتحديد قائمة العادات العقمية وتكونت ىذه األداة مف: استخدم الباحثوقد 

 :مكونات أداة تحميل المحتوى
 اشتممت أداة تحميؿ المحتوى عمى:

  .اليدؼ مف التحميؿ 
 .عينة التحميؿ 
 .وحدة التحميؿ 
 .فئات التحميؿ 
 .وحدة التسجيؿ 
 .ضوابط عممية التحميؿ 

 
 بتحميؿ المحتوى وفقا لمخطوات التالية: وقام الباحث

 :اليدف من التحميل
تيدؼ عممية تحميؿ المحتوى تحديد العادات العقمية المتضمنة في كتاب العموـ لمصؼ 

 التاسع الجزء األوؿ لوحدة التفاعبلت الكيميائية.
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 :عينة التحميل
 ،لمفصؿ الدراسي األوؿ ائية مف كتاب العمـو لمصؼ التاسعتـ تحديد وحدة التفاعبلت الكيمي

 ( التالي يبيف الدروس التي تتضمنيا الوحدة:4.3والجدوؿ)
 التفاعالت الكيميائيةالدروس المتضمنة في وحدة  :(4.3جدول )

 اسم الفصل الفصل

 العناصر األوؿ

 التفاعؿ الكيميائي الثاني

 التأكسد واالختزاؿ الثالث

 
 :وحدة التحميل
ويخضعو لمعد والقياس جزء في المحتوى ويختاره الباحث  "أصغر: بوحدة التحميلويقصد 

حيث يعتبر ظيوره وتكراره ذو داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ وقد تكوف وحدة التحميؿ كممة 
 .(104ص ،ـ1987أو الموضوع أو الشخصية المفردة أو مقياس المسافة و الزمف )طعيمو،

 تحميؿ تعتمد عمييا فئات التحميؿ كوحدة  الفقرة ختار الباحثوا  
 :فئة التحميل

" العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا  :بفئة التحميلويقصد 
سواء كانت كممة أو موضوع أو قيـ أو غيرىا والتي يمكف وضع كؿ صفة مف صفات المحتوى 

 (62ص ،ـ1987طعيمو،فييا وتصنؼ عمى أساسيا " )
 .فئات التحميؿ في ىذه الدراسة العادات العقمية الباحثحدد و 

 :وحدة التسجيل
ويقصد بيا أصغر جزء في المحتوى يختاره الباحث ويخضعو لمعد والقياس ويعتبر ظيوره 

 الفقرة التحميؿ مثؿ الكممة أو الجممة أو أو غيابو أو تكراره داللة معينة في رصد نتائج
 (.120ص ،ـ2002،)مصالحة

 الفقرة التي تظير فييا فئات التحميؿ كوحدة لمتسجيؿ. الباحثحدد و 
 :ضوابط عممية التحميل

 لموصوؿ إلى تحميؿ دقيؽ تـ وضع ضوابط لعممية التحميؿ تتمثؿ في التالي:
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  عادات العقؿالتحميؿ في ضوء. 
 .التحميؿ في إطار المحتوى والتعريؼ اإلجرائي لعادات العقؿ 

 :صدق أداة تحميل المحتوى
يعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة تحميؿ المحتوى وىو أف تقيس األداة ما وضعت 

(، 1لقياسو، و قد تـ عرض أداة التحميؿ عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف  ممحؽ رقـ )
بيذه  أخذ الباحثوقد أبدى السادة الخبراء المختصوف مجموعة مف المبلحظات، وقد 

 المبلحظات.
 :ثبات أداة التحميل

ستخداـ الثبات عبر الزمف، حيث قاـ الباحث إب قام الباحثلتحديد ثبات أداة التحميؿ 
بتحميؿ محتوى الوحدة الثالثة )التفاعبلت الكيميائية( ثـ أعيد التحميؿ مرة أخرى مف قبؿ الباحث 

 ،ـ1987طعيمو،بحساب معامؿ الثبات باستخداـ المعادلة التالية ) قام الباحثبعد شير، ثـ 
 (: 78ص

 = األداة ثبات
 ؽ 2
 2ف + 1ف

 حيث أن:
 .عمييا االتفاؽ تـ التي الفئات عدد إلى تشير :ؽ
 .األوؿ المحمؿ قبؿ مف حممت التي الفئات عدد إلى تشير :1ف
 .المحمؿ نفسو مره اخرى بعد شير مف حممت التي الفئات عدد إلى تشير :2ف

 :والجدوؿ التالي يمخص نتائج عممية التحميؿ
 تحميل المحتوى عبر الزمن: (4.4جدول )

العادات العقمية 
 الناتجة

 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول

 55 54 54 1 0.98 
( وىذا يدؿ عمى ثبات عاؿ لمتحميؿ، 98.0( أف معامؿ الثبات بمغ )4.4ويتضح  مف جدوؿ )

تحديد عادات العقؿ في وحدة التفاعبلت الكيميائية وعددىا عمى نتائج التحميؿ السابقة تـ وبناء 
 (.2) ( عادات وىي كما يوضحيا ممحؽ6)
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 اختبار عادات العقل: .ب 

قاـ الباحث ببناء اختبار عادات العقؿ، مع مراعاة القواعد والمعايير األساسية في ىذا 
. في ضوء ذلؾ، المجاؿ، فيو ييدؼ إلى قياس مدى امتبلؾ الطبلب لعادات العقؿ في  العمـو

 اتبع الباحث اإلجراءات التالية إلعداد اختبار عادات العقؿ لغرض ىذه الدراسة:
 تحديد اليدؼ مف االختبار. -
 تحديد عادات العقؿ التي يقيسيا االختبار. -
 إعداد أسئمة االختبار. -
 صياغة التعميمات الخاصة باالختبار. -
 تحكيـ االختبار. -
 توزيع أسئمة االختبار. -
 التطبيؽ االستطبلعي لبلختبار. -
 الضبط اإلحصائي لبلختبار. -

 .ضبط الزمف 
 .صدؽ االختبار 
 .ثبات االختبار 

 تصحيح االختبار وحساب الدرجة الكمية. -
 الصيغة النيائية لبلختبار. -
 التطبيؽ النيائي لبلختبار. -

 تحديد اليدف من االختبار:
 ختبار إلى:الييدؼ إ

 عادات العقؿ في العمـو في وحدة طبلب الصؼ التاسع لبعض  كتسابتحديد مدى إ
 التفاعبلت الكيميائية.

 شؼ عف مدى تأثير إالك(ستخداـ استراتيجية جيجسوjigsawفي تدريس ا ) لعمـو لتنمية
وذلؾ مف خبلؿ التطبيؽ البعدي  ،طبلب الصؼ التاسع بغزة بعض عادات العقؿ لدى

 ختبار.لئل
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 :يقيسيا االختبارتحديد عادات العقل التي 
عتمده الباحث لعادات العقؿ، وفي والتعريؼ اإلجرائي الذي إ ،في ضوء التعريفات النظرية
ستنادًا إلى الدراسات ُعرضت عمى مجموعة مف المحكميف، وا  ضوء قائمة عادات العقؿ التي 

خُمص الباحث إلى مجموعة العادات والتي  ،عادات العقؿ في العموـالسابقة التي تناولت تنمية 
 سعى لتنميتيا في الدراسة الحالية، ىذه العادات ىي:

 ستخداـ كافة الحواس في تجميع البيانات(.مف: )إالعادة األولى وتتض 
 .)العادة الثانية وتتضمف: )التساؤؿ وطرح المشكبلت 
 .)العادة الثالثة وتتضمف: )التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة 
 دة الرابعة وتتضمف: )التحكـ بالتيور(.العا 
 ( :مواقؼ جديدة تطبيؽ المعارؼ السابقة عمىالعادة الخامسة وتتضمف.) 
 .)العادة السادسة وتتضمف: )التفكير التبادلي 

 ختبار:إعداد أسئمة اإل
ختبار عادات العقؿ في التفاعبلت الكيميائية الباحث بإعداد األسئمة الخاصة بإ لكي يقوـ

 الدراسة قاـ باإلجراءات التالية:في ىذه 
 .إعداد قائمة بعادات العقؿ التي تسعى الدراسة الحالية إلى تنميتيا 
 مقسمة إلى  ،( سؤاالً 30ختبار مف )تبار عمى النحو التالي: يتكوف اإلخسئمة اإلإعداد أ

 ( أسئمة جميعيا تنتمي لعادات العقؿ. 5ويتكوف كؿ قسـ مف ) ،ستة أقساـ
 :ختبارت الخاصة باإلصياغة التعميما

 ختبار مراعيًا االعتبارات التالية:قاـ الباحث بصياغة تعميمات اإل
 سـ انات الشخصية لمطالب، وتضـ: )إسـ الطالب، إتخصيص مكاف لكتابة البي

 المدرسة، الصؼ والشعبة(.
 ختبار وىدفو.تحديد فكرة اإل 
  ،رشادات، تتضمف: )آلية السير في االختبار  تحديد زمف االختبار(.وضع تعميمات وا 
 .تحديد عدد أسئمة االختبار وطريقة اإلجابة عنيا 
 .تحديد الدرجة الخاصة بكؿ سؤاؿ 
 .توضيح أف اإلجابة عمى ورقة االختبار نفسيا 
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 ختبار:تحكيم اإل
ختبار عادات العقؿ في وحدة التفاعبلت الكيميائية، قاـ بمراعاة ما عند وضع الباحث ألسئمة إ

 يمي:
 عمى عادات العقؿ التي تدور حوليا الدراسة الحالية والتي تـ تحديدىا مسبقًا.التركيز  .1
 تحديد مواضع عادات العقؿ في الوحدة التعميمية. .2
 ختبار شاممة لمحتوى وحدة التفاعبلت الكيميائية.مراعاة أف تكوف أسئمة اإل .3
 ختبار مناسبة لممستويات المختمفة لمطبلب.مراعاة أف تكوف أسئمة اإل .4

ختبار عمى ُنخبة مف الخبراء والمختصيف في التربية والعموـ لمُحكـ ذلؾ تـ عرض أسئمة اإل وبعد
 عمى:
 ختبار مف الناحية العممية.صياغة أسئمة اإل 
 ختبار مف حيث التركيب البنائي.صياغة أسئمة اإل 
 ختبار ُلغويًا.سبلمة صياغة أسئمة اإل 
 ختبار لموحدة.مدى مطابقة أسئمة اإل 

ء الخبراء تـ تعديؿ بعض األسئمة ُوفؽ المبلحظات التي أبداىا السادة وفي ضوء آرا
المحكموف، عممًا بأنو لـ يتـ اإلشارة إلى ضرورة حذؼ أي مف أسئمة االختبار، وقد أخذ الباحث 
بمبدأ اإلجماع في رأي الخبراء واعتماده معيارًا لصبلحية األسئمة. وبيذه اإلجراءات اسُتكممت 

( سؤااًل تقيس ست 30ىري، وأصبح االختبار بصيغتو األولية مكونًا مف )خطوات الصدؽ الظا
 عادات.

 :ختبارالتطبيق االستطالعي لإل
نة مف )ُطبؽ اإل في الصؼ العاشر؛ وذلؾ  اً ( طالب37ختبار عمى عيِّنة استطبلعية مكوَّ

حتساب الزمف لمكشؼ عف مدى وضوح التع الذي ميمات ووضوح كؿ سؤاؿ مف أسئمة اإلختبار، وا 
 ختبار توصؿ الباحث إلى أف:يستغرقو اإلختبار. وفي ضوء التطبيؽ اإلستطبلعي لئل

 .جميع أسئمة االختبار مفيومة وال غموض في صياغتيا وىكذا التعميمات أيضًا 
  وؿ طالب ومتوسط زمف أخر طالبعبارة عف متوسط زمف استجابة أ :اإلجابةتحديد زمف، 

 ،( دقيقة45( دقيقة والزمف الذي استغرقو آخر طالب )35أوؿ طالب) وفالزمف الذي استغرق
 .مف خبلؿ اتباع الباحث لممعادلة التالية ،دقيقة (40فاصبح المتوسط الزمني لمدة االختبار)

 



73 



 =زمف االختبار 
زمف اجابو الطالب االوؿ +زمف اجابةالطالب 

 االخير
                    2   

 :ختبارالضبط اإلحصائي لإل
 ختبار إحصائيًا كما يمي:التطبيؽ اإلستطبلعي لئلختبار قاـ الباحث بضبط اإلبعد 

 :ضبط الزمن 
ختبار تراوح حصة خبلؿ التطبيؽ اإلستطبلعي لئلختبار بأف وقت اإلجابة عف اإل تبيف

 واحدة.
 ختبارتصحيح اإل: 

درجة ستطبلعية عمى فقراتو حيث حددت تـ تصحيح اإلختبار بعد إجابة طبلب العينة اإل
 (.                30 -0ة وبذلؾ تتراوح الدرجات بيف ) واحدة لكؿ فقر 

  ختبار:االتساق الداخمي لالصدق 
ختبار عمى العينة االستطبلعية قاـ الباحث بعرض االختبار عمى ُنخبة مف ؿ تطبيؽ اإلقب

ذلؾ بإيجاد السادة المحكميف )فيما ُيعرؼ بالصدؽ المنطقي أو الظاىري(، ثـ قاـ الباحث بعد 
صدؽ االختبار إحصائيًا، حيث قاـ بإيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار عف طريؽ حساب 
معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مع الدرجة الكمية لبلختبار، وكؿ فقرة مع المجاؿ الذي تنتمي إليو، 

 ودرجة المجاؿ مع الدرجة الكمية، وفؽ الخطوات التالية:
: لقد تـ حساب ختبار عادات العقلكل فقرة والدرجة الكمية إلن درجة رتباط بيمعامل اإل  -1

وىي رتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لبلختبار، معامؿ اإل
 : كما يوضحيا الجداوؿ التالية

 ختبار عادات العقلن درجة كل فقرة والدرجة الكمية إلرتباط بيمعامل اإل  :(4.5جدول )

 العادات
 رقم

 السؤال
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة عند

 العادات
معامل  رقم السؤال

 االرتباط

مستوى 
الداللة 
 عند 

س 
حوا

 ال
افة

م ك
خدا

ست
ا

ات
بيان

ع ال
جمي

ي ت
ف

 

1 0.53 0.01 

رح 
وط
 

ؤل
سا
الت

الت
شك

الم
 

1 0.59 0.01 

2 0.69 0.01 2 0.65 0.01 

3 0.79 0.01 3 0.45 0.01 
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 العادات
 رقم

 السؤال
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة عند

 العادات
معامل  رقم السؤال

 االرتباط

مستوى 
الداللة 
 عند 

4 0.65 0.01 4 0.50 0.01 

5 
 

0.42 0.01 5 0.78 0.01 

دقة
ح و

ضو
 بو

صل
لتوا

 وا
كير

التف
 

1 0.76 0.01 
ور
لتي

م با
حك
الت

 
1 0.50 0.01 

2 0.43 0.01 2 0.74 0.01 

3 0.59 0.01 3 0.66 0.01 

4 0.35 0.05 4 0.59 0.01 

 
5   

0.69 0.01 5 0.76 0.01 

ف 
مواق

ي 
 عم

بقة
سا
 ال

رف
معا

 ال
يق
تطب يدة
جد

 

1 0.81 0.01 

دلي
لتبا

ر ا
فكي

الت
 

1 0.50 0.01 

2 0.81 0.01 2 0.37 0.01 

3 0.66 0.01 3 0.67 0.01 

4 0.72 0.01 4 0.76 0.01 

5 0.74 0.01 5 0.65 0.01 

 0.325( = 35و درجة حرية ) 0.05ر عند مستوى داللة 
 0.418( = 35و درجة حرية ) 0.01ر عند مستوى داللة 

الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطًا جميع ( أف 4.5) الجدوؿيتضح مف 
عدا الفقرة الرابعة مف المجاؿ الثالث دالة عند  (0.01دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 ، وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي.(0.05)
ختبار إ إلييا في ي تنتميتالعادة الكمية لمرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة معامل اإل  -2

لقد تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع عادات العقل: 
 (.4.4الدرجة الكمية لممجاؿ، وىي كما يوضحيا الجدوؿ )
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 ختبار االمعامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لمعادة التي تنتمي إلييا في  :(4.6)جدول 

 العادات
رقم 

 السؤال
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة عند

رقم  العادات
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
الداللة 
 عند 

يع 
جم

 ت
في
 
س
حوا

 ال
افة

 ك
دام
ستخ

ا
ات
بيان

ال
 

1 0.61 0.01 

الت
شك

الم
رح 

وط
ؤل 

سا
 الت

1 0.60 0.01 

2 0.72 0.01 2 0.79 0.01 

3 0.80 0.01 3 0.60 0.01 

4 0.74 0.01 4 0.66 0.01 

5 0.52 0.01 5 0.66 0.01 

دقة
ح و

ضو
 بو

صل
لتوا

 وا
كير

التف
 

1 0.70 0.01 

ور
لتي

م با
حك
الت

 

1 0.58 0.01 

2 0.56 0.01 2 0.85 0.01 

3 0.78 0.01 3 0.82 0.01 

4 55. 0.01 4 0.73 0.01 

5 0.77 0.01 5 0.72 0.01 

ي 
 عم

بقة
سا
 ال

رف
معا

 ال
يق
تطب

ف 
مواق

يدة
جد

 

1 0.58 0.01 

دلي
لتبا

ر ا
فكي

الت
 

1 0.59 0.01 

2 0.85 0.01 2 0.47 0.01 

3 0.71   0.01 3 0.72 0.01 

4 0.81 0.01 4 0.72 0.01 

5 0.83 0.01 5 0.70 0.01 

 0.325( = 35و درجة حرية ) 0.05ر عند مستوى داللة 
 0.418( = 35و درجة حرية ) 0.01  ر عند مستوى داللة 
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الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطًا  جميع( أف 4.6)ضح مف الجدوؿ يت
(، وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ 0.01دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 الداخمي.
 ختبار:رجة كل مجال مع الدرجة الكمية لإلرتباط بين دمعامل اإل  -3

ختبار مع الدرجة الكمية اإلرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت اإللقد جرى حساب معامؿ 
 (.4.6وىي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )

 معامالت ارتباط المجاالت باالختبار ككل عادات العقل :(4.7جدول )

 معامالت االرتباط عدد األسئمة عاداتال

 **0.92 5 ستخداـ كافة الحواس في تجميع البياناتإ

 **0.89 5 المشكبلتالتساؤؿ وطرح 

 **0.85 5 التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة

 **0.88 5 التحكـ بالتيور

 **0.92 5 مواقؼ جديدة ىتطبيؽ المعارؼ السابقة عم

 **0.93 5 التفكير التبادلي

(، 0.01رتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )لجدوؿ السابؽ أف جميع معامبلت اإليتضح مف ا
 ختبار عمى مستوى عاٍؿ مف االتساؽ والصدؽ.وىذا يدؿ عمى أف اإل

 معامالت التمييز والصعوبة: :ثانياً 

 بحساب: قام الباحثختبار عادات العقؿ عية إلستطبلبعد اجتياز طبلب العينة اإل
  ختبار. مف أسئمة اإل فقرةمعامؿ التمييز لكؿ 
  ختبار.مف أسئمة اإل فقرةمعامؿ صعوبة كؿ 

ختبار عادات العقؿ، وأخذ  تنازليًا بحسب عبلماتيـ في إطبلب قد تـ ترتيب درجات الو 
( طالب كذوي 11أقؿ )حصيؿ المرتفع  )كمجموعة عميا(، و ( طالب كذوي الت11أعمى )

 التحصيؿ المنخفض )كمجموعة دنيا(.

 معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار. .أ 
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 المعادلة التالية:بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار ب قام الباحثحيث 

 معامؿ التمييز  =
 عدد المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا -عدد المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة العميا 

 عدد أفراد إحدى الفئتيف                              
وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ 

ص  ،ـ2008دقة، ألنيا تعتبر ضعيفة في تمييزىا ألفراد العينة )أبو  02،0معامؿ تمييزىا عف 
172). 

والجدوؿ  ،وبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
 التالي يوضح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

 درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار: .ب 

 :بحساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية قام الباحثحيث 

     x% 100رة = الصعوبة لمفق  نسبة
 عدد الذيف أجابوا إجابة خاطئة

 الذيف حاولوا اإلجابةعدد 
وكاف اليدؼ مف حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ 

 .(170ص ،ـ2008)أبو دقة، 0.80أو تزيد عف  0.02درجة صعوبتيا عف 
 حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار عادات العقل :(4.8جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال التمييزمعامل  معامل الصعوبة رقم السؤال

1 72.73 0.55 16 50.00 0.64 

2 54.55 0.73 17 63.64 0.73 

3 50.00 0.82 18 59.09 0.64 

4 72.73 0.55 19 72.73 0.55 

5 59.09 0.45 20 54.55 0.91 

6 54.55 0.73 21 54.55 0.91 

7 50.00 0.82 22 54.55 0.91 

8 36.36 0.55 23 59.09 0.64 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال التمييزمعامل  معامل الصعوبة رقم السؤال

9 72.73 0.55 24 45.45 0.73 

10 63.64 0.73 25 50.00 0.82 

11 50.00 0.82 26 72.73 0.55 

12 68.18 0.64 27 40.91 0.45 

13 54.55 0.73 28 45.45 0.73 

14 40.91 0.45 29 54.55 0.91 

15 50.00 .820 30 50.00    .820 

 0.69 60.00 الرابعةالعادة  0.62 61.82 العادة األولى

 0.80 52.73 العادة الخامسة 0.67 55.45 العادة الثانية

 690. 52.73 العادة السادسة 690. 52.73 العادة الثالثة

  690. 55.91 الدرجة الكمية

لمعظـ الفقرات ومعامؿ  ( أف معامؿ الصعوبة كاف مناسباً 4.8يتضح مف الجدوؿ )و 
 .فقرة 30أصبح االختبار مكونًا مف التمييز و 
 :ختبارثبات اإل

 :بحساب معامؿ الثبات بالطرؽ التالية قام الباحث
 طريقة التجزئة النصفية: -أ 

مف خبلؿ معادلة جتماف  ئة النصفية ستخداـ طريقة التجز حساب ثبات اإلختبار بإب قاـ الباحث 
 وىي 

ع  - 1)  2ث = 
 

 

ع+   
 

 

 ع /  ( 
(، وقد بمغت قيمة 37ستطبلعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا )عينة إبعد تجريبو عمى   

 (.0.94الثبات )
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 :20ريتشاردسون -طريقة كودر -ب 
وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار، وتـ الحصوؿ عمى قيمة  ،20كودر ريتشارد ـ استخداـ معادلة ت

 لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقًا لممعادلة التالية:  20معامؿ كودر ريتشارد سوف
 [ ع ص(  /   – 1 مج ص )    -1( ] 1-ف /ف) =20ر 

 (7ص ـ ، 2012عفانة )                                                             حيث أن: 
 
 17.378: المتوسط = م
        30: عدد الفقرات = ن
 82.353:  التبايف = 2ع

 [ ع ص(  /   – 1 مج ص )    -1( ] 1-ف /ف) =20ر 
 =  

  
  (1 -     

     
 ) 

 =1.03  (0.918 =  )0.94 
 

 0.94=  20معامؿ كودر ريتشاردسوف 
( وىي 82.353( لبلختبار ككؿ كانت )20يتضح مما سبؽ أف معامؿ كودر ريتشارد شوف )

 ختبار عمى عينة الدراسة. ئف الباحث إلى تطبيؽ اإلقيمة تطم
 وبذلك تم التأكد من صدق وثبات إختبار عادات العقل.

 ختبار عادات العقل:الصورة النيائية إل
، وفي ضوء آراء المحكميف عادات العقلمف صدؽ وثبات اختبار  تأكد الباحثوبعد 
الستة المحددة لعادات موزعة عمى ا ،( فقرة30ختبار في صورتو النيائية يتكوف مف )أصبح اإل
 ةفي الدراس

 :تكافؤ درجات الطالب في المجموعتين )الضابطة، التجريبية(

 متالك عادات العقل في العموم بوحدة التفاعالت الكيميائية: المجموعتين في إ تكافؤ 

ختبار عادات العقؿ في العموـ بوحدة التفاعبلت الكيميائية عمى قاـ الباحث بتطبيؽ إ
تطبيقًا قبميًا لمتأكد مف تكافؤىما في ىذا المتغير؛ وذلؾ مف خبلؿ الحصوؿ مجموعتي الدراسة 

حيث أف ، عمى المتوسط واالنحراؼ لدرجات المجموعتيف والحصوؿ عمى قيمة "ت" المحسوبة
الفرض الذي نريد اختباره ىو: "ال يوجد فرؽ داؿ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية 
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ختبار عادات العقؿ في وحدة التفاعبلت الكيميائية"، والجدوؿ إل في التطبيؽ القبميوالضابطة 
 ( يبيف تمؾ اإلحصائيات.4.9رقـ )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق باستخدام اختبار " ت " في تكافؤ  :(4.9جدول )
 الكيميائية(في التطبيق القبمي )اختبار عادات العقل في وحدة التفاعالت  المجموعتين

نوع  البيان
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  "قيمة "ت" المعياري

 الداللة

استخداـ كافة الحواس 
 في تجميع البيانات

 2.97 1.68 31 ضابطة
 غير داؿ  0.733

 2.71 1.01 31 تجريبية

التساؤؿ وطرح 
 المشكبلت

 1.26 1.15 31 ضابطة
 غير داؿ  1.51

 1.65 84. 31 تجريبية

التفكير والتواصؿ 
 بوضوح ودقة

 1.71 1.13 31 ضابطة
 غير داؿ  0.822

 1.48 1.03 31 تجريبية

 التحكـ بالتيور
 1.42 1.12 31 ضابطة

 غير داؿ  1.71
 1.90 1.11 31 تجريبية

تطبيؽ المعارؼ 
السابقة عمي مواقؼ 

 جديدة

 1.42 1.29 31 ضابطة
 غير داؿ  0.972

 1.13 1.06 31 تجريبية

 التفكير التبادلي
 1.42 1.15 31 ضابطة

 غير داؿ  0.971
 1.16 93. 31 تجريبية

 الدرجة الكمية
 10.19 3.95 31 ضابطة

 غير داؿ  0.182
 10.3 2.96 31 تجريبية
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ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المحسوبة لمدرجة الكمية الختبار عادات العقؿ 
مجموعتي التجربة القبمي في اختبار ىي غير دالة ، وىذا يدلؿ عمى تكافؤ و  0.182 تساوي

 .العادات القبمي

 
 مرتفعي التحصيل في المجموعتين في امتالك عادات العقل بوحدة التفاعالت  تكافؤ

 الكيميائية:

" ماف ويتني  في عادات العقؿ تـ استخداـ لقياس تكافؤ مرتفعي التحصيؿ في المجموعتين
القبمي " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متوسطي األداء في اختبار عادات العقؿ 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ، لكؿ مف مرتفعي التحصيؿ في المجموعتيف الضابطة والتجريبية

 
" في تكافؤ درجات   Zوداللة الفروق باستخدام اختبار "ومجموع الرتب  متوسط الرتب :(4.10جدول )

ختبار عادات العقل في وحدة التفاعالت اللتطبيق القبمي في االطالب ذوي التحصيل المرتفع في المجموعتين 
 الكيميائية

 

 العدد البيان
 متوسط

 الرتب
 الداللة U Zقيمة  مجموع الرتب

استخداـ كافة الحواس 
 في تجميع البيانات

8 9.81 78.50 
 غير داؿ  1.146- 21.5

8 7.19 57.50 

التساؤؿ وطرح 
 المشكبلت

8 9.63 77.00 
 غير داؿ  -1.155 23.0

8 7.38 59.00 

التفكير والتواصؿ 
 بوضوح ودقة

8 8.50 68.00 
 غير داؿ  0.00 32.0

8 8.50 68.00 

 غير داؿ  -1.118 22.0 58.00 7.25 8 التحكـ بالتيور
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 العدد البيان
 متوسط

 الرتب
 الداللة U Zقيمة  مجموع الرتب

8 9.75 78.00 

تطبيؽ المعارؼ 
مواقؼ  عمىالسابقة 

 جديدة

8 8.88 71.00 
 غير داؿ  0.327- 29.0

8 8.13 65.00 

 التفكير التبادلي
8 9.88 79.00 

 غير داؿ  1.20- 21.0
8 7.13 57.00 

 

 

 

 المحسوبة لمدرجة الكمية الختبار عادات العقؿ  zويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة  

وعميو تـ قبوؿ الفرضية  0.05وىي غير دالة عند مستوى داللة  1.065-تساوي 
( بيف  α≤0.05الصفرية، أي انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لعادات العقؿ لمرتفعي 
، 0.05ادة عمى حدة غير دالة إحصائيًا عند المحسوبة لكؿ ع Z، وتبيف أف قيمة التحصيؿ

 .وىذا يدلؿ عمى تكافؤ المجموعتيف لمطبلب مرتفعي التحصيؿ

  تجانس  منخفضي التحصيل في المجموعتين في امتالك عادات العقل بوحدة التفاعالت
 الكيميائية:

اختبار " ماف لقياس تكافؤ منخفضي التحصيؿ في المجموعتيف؛ وذلؾ مف خبلؿ حساب 
ويتني " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متوسطي األداء في اختبار عادات العقؿ 

، حيث أف الفرض البعدي لكؿ مف منخفضي التحصيؿ في المجموعتيف الضابطة والتجريبية
الذي نريد اختباره ىو: " ال يوجد فرؽ داؿ بيف متوسط درجات الطبلب ذوي التحصيؿ 

يف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار عادات العقؿ في المنخفض في المجموعت
 ( يبيف تمؾ اإلحصائيات.4.11عبلت الكيميائية"، والجدوؿ رقـ )وحدة التفا
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" في تكافؤ درجات   Zمتوسط الرتب ومجموع الرتب  وداللة الفروق باستخدام اختبار " :(4.11جدول )
وعتين لمتطبيق القبمي الختبار عادات العقل في وحدة التفاعالت الطالب ذوي التحصيل المنخفض في المجم

 الكيميائية

 العدد البيان
 متوسط

 الرتب
 الداللة U Zقيمة  مجموع الرتب

استخداـ كافة الحواس 
 في تجميع البيانات

8 7.63 61.00 
25.00 0.768- 

غير داؿ عند 
0.05 8 9.38 75.00 

التساؤؿ وطرح 
 المشكبلت

8 6.44 51.50 
15.50 1.868- 

غير داؿ عند 
0.05 8 10.56 84.50 

التفكير والتواصؿ 
 بوضوح ودقة

8 9.94 79.50 
20.50 1.282- 

غير داؿ عند 
0.05 8 7.06 56.50 

 التحكـ بالتيور
8 7.25 58.00 

22.00 1.118- 
غير داؿ عند 

0.05 8 9.75 78.00 

تطبيؽ المعارؼ 
مواقؼ  السابقة عمى
 جديدة

8 10.00 80.00 
20.00 1.387- 

غير داؿ عند 
0.05 8 7.00 56.00 

 التفكير التبادلي
8 9.56 76.50 

23.50 0.961- 
غير داؿ عند 

0.05 8 7.44 59.50 

الدرجة الكمية 
 لالختبار

8 8.06 64.50 
28.50 0.379- 

غير داؿ عند 
0.05 8 8.94 71.50 

المحسوبة لمدرجة الكمية الختبار عادات العقؿ  Zويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة 
وعميو تـ قبوؿ الفرضية الصفرية، ( (0.05وىي غير دالة عند مستوى داللة  -0.379تساوي 

( بيف متوسطي  α≤0.05أي انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  
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لعادات العقؿ لمنخفضي التحصيؿ،  القبميدرجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار 
، وىذا يدلؿ عمى 0.05المحسوبة لكؿ عادة عمى حدة غير دالة إحصائيًا عند  Zوتبيف أف قيمة 

 .في ىذا المتغيرتكافؤ المجموعتيف 

 تتمثل في  :مواد الدراسة :ثالثاً 

 :دليل المعمم

رشادات والتوجييات والتعميمات دليؿ المعمـ مف أجؿ تقديـ بعض اإلقاـ الباحث بإعداد 
وقد تـ إعداد الدليؿ وفقًا  ،ىداؼ  العممية التعميميةي تساعد المعمـ في تسييؿ وتحقيؽ أالت

 :لمخطوات التالية

 :ىدف الدليل-1

كما  ،فاعبلت الكيميائيةتقديـ عرضًا شامبًل لكيفية تطبيؽ استراتيجية جيجسو في وحدة الت
يميائية لدى طبلب الصؼ التاسع يساىـ في تنمية العادات العقمية في وحدة التفاعبلت الك

 .ساسي في مدرسة النزلة االساسية لمبنيفاأل
 :محتوي الدليل-2

ساسي قررة عمي طبلب الصؼ التاسع األيتكوف مف وحدة التفاعبلت الكيميائية الم
 التأكسد واالختزاؿ  (  -التفاعؿ الكيميائي   -الثبلثة ) العناصر وتتضمف الفصوؿ الدراسية 

 وقد استغرؽ زمف تطبيؽ االستراتيجية شير كامؿ عمى طبلب المجموعة التجريبية 
 : محتوى الدليل(4.12جدول )

 عدد الدروس فصول الوحدة م

 دروس  4  العناصر 1

 دروس  6 التفاعؿ الكيميائي 2

 دروس 3  ختزاؿالتأكسد واإل 3

 درس13 المجموع 4

 :بناء الدليل -3

 :عده خطوات وىي بناء الدليؿ اشتمؿ عمى
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  :ف كل موضوعاأىد .أ 
 .ىداؼ بعد كؿ موضوع دراسيوفيو يتـ قياس مدى تحقؽ األ

 :دوات والوسائل التعميميةاأل .ب 
 حتياجات المتعمميف.قاـ الباحث بإعداد وتوفير األدوات والوسائؿ المناسبة إل

  :في الموضوع خطة السير .ج 

 تباع طريقة التعمـ المتضمنة في استراتيجية جيجسو.خبلؿ إ مف

 التقويم: .د 

وذلؾ مف خبلؿ وضع تقويـ مناسب لما اكتسبو    ،ىداؼ السموكية لموضوع التعمـيتـ تقويـ األ
 .المتعمـ مف مفاىيـ وعادات وعارؼ وميارات

 كميف والمختصيف في مجموعة مف المح بعد إعداد الدليؿ قاـ الباحث بعرضة عمى
بحيث تـ تعديؿ  ،مدى صدؽ الدليؿ مف أجؿ الوقوؼ عمى ،وطرؽ التدريس المناىج

ومف ثـ تـ اعداده بشكؿ كامؿ في  ،أجزاء مف الدليؿ بناء عمي آراء بعض المحكميف
 ( 7صورتو النيائية. انظر ممحؽ رقـ ) 

 المعالجات االحصائية:
في معالجة بيانات الدراسة   SPSSحصائينامج اإلالبر لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث 

 التالية:
 نحراؼ المعياري والوزف النسبي. المتوسط الحسابي واإل 
 إ(ختبارT-test.لعينتيف مستقمتيف ) 
 ختبار ماف وتني.إ 
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 الخامسل الفص
 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
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 ومناقشتيا وتفسيرىانتائج الدراسة : الفصل الخامس
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث، والمتعمقة بيدؼ الدراسة 

( في تدريس العموـ لتنمية بعض  jigsawالمتمثؿ في " اثر استخداـ استراتيجية جيجسو) 
 SPSSعادات العقؿ لدى طبلب الصؼ التاسع بغزة "، حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي "

"  في معالجة بيانات الدراسة وسيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وكذلؾ مناقشة النتائج 
 وتفسيرىا. 

 :نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

" ما عادات العقل المراد تنميتيا لدى طالب  نص السؤال عمى ما يمي نتائج السؤال األول:
ة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإعداد قائمة ولئلجاب الصف التاسع األساسي في العموم؟ "

طبلع عمى بعض الدراسات السابقة، والجدوؿ تحميؿ وحدة الدراسة واالبعادات العقؿ مف خبلؿ 
 ( يبيف عادات العقؿ.5-1)

 عادات العقل :(5.1جدول )

 السموكيات تعريفيا العادات العقمية م

 الدالة

عدد 
 األسئمة

 

استخدام كافة الحواس  1
 تجميع البياناتفي 

إتاحة أكبر عدد ممكف مف 
تخداـ الحواس في الفرص الس
 .عممية التعميـ

االنتقاؿ بنظرىـ الي اليميف 
تحسس  –والشماؿ  عده مرات 

االصغاء لؤلخريف  –االجساـ 
 تذوؽ بعض االطعمة –

 

5 

 

2 
التساؤل وطرح 

 المشكالت

القدرة عمي تعميـ الطمبة فف 
واعادة ت التساؤؿ وطرح المشكبل

 بنائيا "

اصرار البحث  –طرح االسئمة 
طرح  –عف اجابة االسئمة 
 احتماالت جديدة لمحؿ 

 

5 

3 

التفكير والتواصل 
 بوضوح ودقة

قدرة الفرد عمي توصيؿ ما يريد 
بدقة سواء كاف ذلؾ كتابيا أو 
شفويا مستخدما لغة دقيقة 
لوصؼ االعماؿ وتحديد 

 الصفات الرئيسية 

 –وسيمة استعماؿ لغة دقيقة 
استعماؿ مصطمحات واضحة 

تجنب االفراط في  –ومحددة 
 التعميـ  والغموض

5 
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مناسبة لمستويات طمبة الصؼ  أف عادات العقؿ الست1-5) يتضح مف جدوؿ  )و 
 في ضوء كبل مف : التاسع األساسي

 تحميؿ محتوى الستخبلص عادات العقؿ -
 .عرضيا عمى محكميف  -

ما التصور العام الستراتيجية جيجسو " ينص السؤال عمى ما يمي  :نتائج السؤال الثاني
(jigsaw )؟تنمية بعض عادات العقل لدى طالب الصف التاسع األساسي في " 

لقد قاـ الباحث باالطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية جيجسو) 
jigsawـ(2014دراسة ابو عيدة وايوب) ( في تدريس العمـو لتنمية بعض عادات العقؿ، مثؿ 

ومف خبلؿ ( ـ2007ودراسة الحيمة ) (ـ2013المطوؽ )دراسة  ـ( و2014ودراسة ابو خاطر )
 .(21ص)  الفصؿ الثاني وقاـ بتعريفيا كما في ،تمؾ الدراسات تعرؼ عمي استراتيجية جيجسو

 السموكيات تعريفيا العادات العقمية م

 الدالة

عدد 
 األسئمة

4 

 

 التحكم بالتيور

 

قدرة الفرد عمي تجنب االحكاـ 
والتأني والتفكير والصبر   ،الفورية

 .قبؿ القياـ بفعؿ أي ميمو

 

 

لبناء خطة قبؿ التفكير والتأني 
تجنب االحكاـ  –البدء العمؿ 

 االصغاء لمتعميمات –الفورية 
5 

5 

تطبيق المعارف 
السابقة عمى مواقف 

 جديدة

أف يطبؽ المتعمـ المعرفة 
المتعممة في مواقؼ الحياة 

 وفي مجاالت مختمفة ،الفعمية

 –يستعرض خبراتو السابقة 
يطبؽ الخبرات الماضية عمي 

المواقؼ يحدد  –مواقؼ جديدة 
 المتشابية

5 

6 

 

 التفكير التبادلي

قدرة المتعمـ عمي العمؿ 
واالتصاؿ والتواصؿ مع االخريف 
في مجموعات تعاونية  بحيث 
يتـ تبادؿ الخبرات بينيـ 

 واالستفادة مف بعضيـ البعض

-العمؿ في مجموعات  
االتصاؿ والتواصؿ مع 

احتراـ اراء  -االخريف  
االنتماء الي  –االخريف 

 جموعةالم

5 
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ة التفاعبلت الكيميائية في وىناؾ أمثمة عمى كيفية توظيؼ االستراتيجية في تدريس وحد
 المعمـ. 2( دليؿ7ممحؽ )

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند نص السؤاؿ عمى ما يمي "  نتائج السؤال الثالث:
بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة   (=0.01 )مستوى داللة

 الضابطة في اختبار عادات العقل؟ 

ال توجد فروق ذات داللة المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي: " الصفرية وتنص الفرضية 
درجات طالب المجموعة التجريبية  يبين متوسط((=0.01 ) إحصائية عند مستوى داللة 

 والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقل".

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف 
والضابطة في اختبار عادات العقؿ  التجريبية تيفالمجموع درجاتداللة الفرؽ بيف متوسطي 

 ولحساب حجـ التاثير تـ استخداـ المعادلة التالية ،البعدي 

d =   

√  
 

 (197ـ ص 2016)عفانة ، 

 ( يوضح ذلؾ 5.2والجدوؿ )
نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين متوسط درجات  :(5.2جدول )

 الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عادات العقل

نوع  البيان
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

"قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 قيمة 

d 

حجم 
 التاثير

استخدام كافة 
الحواس في 

 تجميع البيانات

 1.11 3.10 31 ضابطة

5.71 0.01 

 

1.47 

 

 

 كبير
 تجريبية

31 4.45 .72 

التساؤل وطرح 
 المشكالت

 4.33 1.25 2.35 31 ضابطة

 

0.01 

 

 كبير 1.118

 1.02 3.61 31 تجريبية

   0.01 4.32 1.17 2.97 31 ضابطةالتفكير 
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نوع  البيان
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

"قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 قيمة 

d 

حجم 
 التاثير

والتواصل بوضوح 
 كبير 1.115 1.24 3.29 31 تجريبية ودقة

 التحكم بالتيور

 1.12 2.13 31 ضابطة

3.27 0.01 

 

0.844 

 

 

 كبير
 تجريبية

31 2.68 .75 

تطبيق المعارف 
السابقة عمي 

 مواقف جديدة

 1.58 2.32 31 ضابطة
5.99 0.01 

 

1.547 

 

 كبير
 98. 4.32 31 تجريبية

 التفكير التبادلي

 96. 1.94 31 ضابطة

5.11 0.01 

 

1.319 

 

 

 كبير
 تجريبية

31 3.32 1.17 

 الدرجة الكمية

 4.43 13.81 31 ضابطة

7.25 0.01 

 

1.872 

 

 

 كبير
 تجريبية

31 21.68 4.11 

( أف قيمة ت المحسوبة لمدرجة الكمية الختبار عادات العقؿ 5.2ويبلحظ مف الجدوؿ )
والتي تساوي 0.01 وىي أكبر مف قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة ( (7.25تساوي 

وعميو تـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة، أي انو يوجد فروؽ ذات داللة 2.66))
بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة   (=0.01 )احصائية عند مستوى داللة 

 .عقؿ  لصالح المجموعة التجريبيةوالتجريبية في االختبار البعدي لعادات ال
 :( ما يمي5.2يتضح من الجدول )

 ميع البيانات( كأحد عادات العقل:بالنسبة )استخدام كافة الحواس في تج :أوالً 

( وىو أقؿ مف 3.10كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )
( وكانت قيمة " ت " 4.45يساوي )المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي 
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، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 5.71المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية  (=0.01 ) إحصائية عند مستوى داللة 

 والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية.
 طرح المشكالت( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التساؤل و  :ثانياً 

( وىو أقؿ مف 2.35كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )
( وكانت قيمة " ت " 3.61المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 4.33المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية  (=0.01 ) إحصائية عند مستوى داللة 

 لصالح المجموعة التجريبية. والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقؿ
 

 ل بوضوح ودقة( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التفكير والتواص :ثالثاً 

( وىو أقؿ مف 1.97الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )كاف المتوسط 
( وكانت قيمة " ت " 3.29المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 4.32المحسوبة تساوي )
يف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية ب (=0.01 ) إحصائية عند مستوى داللة 

 والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية.

 تحكم بالتيور( كأحد عادات العقل:بالنسبة )ال :رابعاً 

( وىو أقؿ مف 2.13كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )
( وكانت قيمة " ت " 2.68لمعينة التجريبية الذي يساوي )المتوسط الحسابي في التطبيؽ 

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 2.27المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية  (=0.01 )إحصائية عند مستوى داللة 

 المجموعة التجريبية. والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقؿ لصالح

 ل بوضوح ودقة( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التفكير والتواص :خامساً 

( وىو أقؿ مف 2.32كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )
( وكانت قيمة " ت " 4.32المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01وىي دالة إحصائيا عند ( 5.99المحسوبة تساوي )
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بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية  (=0.01 ) إحصائية عند مستوى داللة 
 والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية.

 كأحد عادات العقل: بالنسبة )التفكير التبادلي( :سادساً 

( وىو أقؿ مف 1.94كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )
( وكانت قيمة " ت " 3.32المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 5.11المحسوبة تساوي )
بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية  (=0.01 ) إحصائية عند مستوى داللة 

 العقؿ لصالح المجموعة التجريبية.والمجموعة الضابطة في اختبار عادات 

 بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

( وىو أقؿ مف 13.81يساوي ) كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة
( وكانت قيمة " ت " 21.68المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.01( وىي دالة إحصائيا عند 7.25المحسوبة تساوي )
التجريبية بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة ((=0.01 ) إحصائية عند مستوى داللة 

 والمجموعة الضابطة في اختبار عادات العقؿ.

ولحساب حجـ التأثير تـ استخداـ مربع إيتا )
( لمكشؼ عف  dوحساب قيمة )  ،( 2

 درجة التأثير وفؽ المعادلة التالية:

t2 


2 = 
df  +    t2 

 تعني درجة الحريةdf   حيث 

        
 تعني قيمة مربع ايتا. 2

d= 2 √  

√    
 

 (201ـ ص  2016)عفانة ، 
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( عمى المتغير التابع )عادات  jigsawحجم تأثير المتغير المستقل )استراتيجية جيجسو)  :(5.3جدول )
 العقل(

 

 الميارة
 العدد

قيمة 
"t" 

 مربع

"
2" 

قيمة 
"d" 

حجم 
 التأثير

 كبيرة 2.81 0.73 9.00 30 1ع

 كبيرة 1.54 0.53 5.79 30 2ع

 كبيرة 1.33 0.48 5.26 30 3ع

 كبيرة 0.39 0.18 2.53 30 4ع

 كبيرة 2.13 0.64 7.29 30 5ع

 كبيرة 1.91 0.60 67.4 30 6ع

الدرجة 
 الكمية

 كبيرة 16.6 0.99 45.79 30

 

( ليا أثر كبير عمى تنمية عادات  jigsawالسبب في أف استراتيجية جيجسو)  رجع الباحثيو 
 العقؿ وذلؾ لؤلسباب التالية:

  التفاعؿ القائـ بيف أفراد مجموعة الخبراء ومناقشتيـ الفاعمة حوؿ الميمة التعميمية التي
 .يقوموف بيا
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  خفض مستوي القمؽ والخوؼ مف الفشؿ لدى المتعمميف وتوفير درجة عالية مف االطمئناف
 تماد عمي الذات والثقة بالنفس.واالع ،واالرتياح النفسي

  تجزئو الموضوع  )الدرس ( وتوزيعو عمي شكؿ مياـ عمي جميع طبلب الصؼ يقمؿ مف
 الجيد والعبء عمي فيـ الدرس ككؿ.

 مع التأكد مف متابعة الطبلب لقراءة الفقرة  ،إعطاء جميع الطبلب وقتًا كافيًا لقراءة الفقرة
 المحددة وليس حفظيا.

 بحيث يعمموف ويتعمموف مف بعضيـ  ،محور العممية التعميمية يفاعتبار المتعمم
يرتبط نجاح افراد المجموعة بنجاح  و ،ويتحمموف مسئولية مشتركة عف تعمميـ،بعضاً 

الخبير الي بذؿ الجيد مف  الخبير التي يشرح الميمة او الفقرة الخاصة بو وىذا ما يدفع
 .لمجموعةأجؿ ايصاؿ المعمومات بشكؿ جيده لكؿ طالب في ا

 بحيث يتنقؿ بيف مجموعات  ،اعتبار المعمـ الموجو والمرشد والميسر لمعممية التعميمية
ويتدخؿ عند وجود أي سؤاؿ أو  ،الطبلبويبلحظ العمميات التي تجري بيف أعضاء المجموعة

 قيـ المعمـ الطبلب مف خبلؿ اختبار قصير.وفي نياية الدرس يُ  ،أي مشكمة
  تحث الطمبة عمي البحث في الوصوؿ الي المعرفة مما يجعؿ المتعمـ فعاؿ في العممية

 التعميمية 
 تحث عمي تبادؿ الخبرات بيف المتعمميف. 
 كونيا مجموعات غير متجانسة ،تراعي الفروؽ الفردية بيف الطبلب 

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ىل نص السؤاؿ عمى ما يمي نتائج السؤال الرابع:
 المجموعتين من المرتفع التحصيل ذوات درجات متوسط بين (α≤ 0.05) داللة مستوى

 " اختبارعادات العقل؟ في والضابطة التجريبية

 داللة ذات فروق ال توجد"  :وتنص الفرضية الثانية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي
 من المرتفع التحصيل ذوات درجات متوسط بين (α≤ 0.05) داللة ى مستو عند إحصائية

 اختبارعادات العقل". في والضابطة التجريبية المجموعتين

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ماف ويتني " لعينتيف مستقمتيف 
لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متوسطي األداء في اختبار عادات العقؿ البعدي لكؿ مف مرتفعي 

حيث تـ اخذ االرباعي ااالعمى  واالدنى لكؿ مف بطة والتجريبية،التحصيؿ في المجموعتيف الضا
  ، وتـ التعرؼ عمى حجـ التاثير مف خبلؿ المعادلة التاليةاالمجموعتيف التجريبية والضابطة 
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√  
        r  = 

 (226ـ ص  2016)عفانة ، 

      ( :  حجـ العينتيف    حيث) 

 وضح ذلؾ( ي5.4والجدوؿ )
شف عن فاعمية استراتيجية نتائج استخدام اختبار "مان ويتني" لعينتين مستقمتين لمك :(5.4جدول )

( في تنمية عادات العقل  لمتطبيق البعدي لمرتفعي التحصيل في المجموعتين  jigsawجيجسو)
 "تجريبية،"ضابطة

 العدد البيان
 متوسط

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة 
U Z الداللة 

 قيمة 

d 

حجم 
 التاثير 

استخدام كافة 
الحواس في 
 تجميع البيانات

 97 ظ12.13 8
3.00 3.335- 

 كبير 0.89 0.01

 39 ت4.88 8

التساؤل وطرح 
 المشكالت

 90 ظ11.25 8
10.0 2.429- 

 متوسط 0.65 0.01

 46 ت5.75 8

التفكير 
والتواصل بوضوح 

 ودقة

 95 ظ11.88 8
5.00 2.973- 

 

0.01 

 

0.8 

 

 41 ت5.13 8 كبير

 التحكم بالتيور
 86 ظ10.75 8

14.0 2.043- 
 

0.05 

 

0.55 

 

 50 ت6.25 8 متوسط

تطبيق المعارف 
السابقة عمي 
 مواقف جديدة

 94 ظ11.75 8
6.00 2.951- 

 

0.01 

 

0.80 

 

 42 ت5.25 8 كبير

 التفكير التبادلي

 100 ظ12.50 8

0.00 3.475- 

 

0.01 

 

 

0.93 

 

 كبير
 36 ت4.50 8

    -3.424 0.00 100 ظ12.50 8الدرجة الكمية 
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 لالختبار
 36 4.50ت 8

0.01 

 

 كبير 0.92

المحسوبة لمدرجة الكمية الختبار عادات العقؿ  Z( أف قيمة 5.4ويبلحظ مف الجدوؿ )
وعميو تـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ ( (0.01عند مستوى داللة  دالةوىي 3.424تساوي 
( بيف  α≤0.05أي انو يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )   ،البديمة الفرضية

متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لعادات العقؿ لمرتفعي 
 .التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية

 ( ما يمي:5.4يتضح من الجدول )

 ميع البيانات( كأحد عادات العقل:بالنسبة )استخدام كافة الحواس في تج :أوالً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-3.335تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 )وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند  ،0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لفي اختبار عادات العقؿ البعدي  مرتفعي التحصيؿ درجات الطبلب
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. استخدام كافة الحواس في تجميع البياناتوالضابطة في 

 طرح المشكالت( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التساؤل و  :ثانياً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-2.429تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  (=0.05)، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التساؤل وطرح المشكالتوالضابطة في 

 ل بوضوح ودقة( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التفكير والتواص :ثالثاً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-2.977تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التفكير والتواصل بوضوح ودقةوالضابطة في 

 تحكم بالتيور( كأحد عادات العقل:بالنسبة )ال :رابعاً 
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(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-2.043تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  (=0.05)، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التحكم بالتيوروالضابطة في 

 ( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التفكير والتواصل بوضوح ودقة :خامساً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-2.951تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 ))، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التفكير والتواصل بوضوح ودقةوالضابطة في 

 كير التبادلي( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التف :سادساً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند -3.475تساوي )  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التفكير التبادليوالضابطة في 

 بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-3.424تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

التجريبية ممجموعتيف لدرجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 والضابطة لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

 :ويفسر الباحث ذلك

عددًا مف العادات العقمية التي الطبلب ذوي التحصيؿ المرتفع  امتبلؾ اف السبب يرجع الي  -
ر يتوفالتي تتميزبباستراتيجية جيجسو  ىـر يتأثوكذلؾ  ،ميزتيـ عف طبلب المجموعة الضابطة 

وتجعؿ المادة التعميمية  ،بيئة تفاعمية مستمرة تحافظ عمي استمرارية دافعية الطبلب لمتعمـ 
 ،وتخفؼ مف انطوائية الطبلب وعزليـ ،وتتسـ بالتشويؽ والجاذبية ،مثيرة ومشوقة لمتعمـ

وتنمي روح المحبة والتعاوف بيف الطبلب وتراعي الفروؽ الفردية كونيا مجموعات غير 
رتباط بيف أعضاء المجموعة وذلؾ عند وتشجع عمي االستماع واالشتراؾ واال ،متجانسة
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ا يؤكد عمي  إيجابيتيا وىذ،الميمة الذي سيمعبيا في النشاط التعميمياعطاء كؿ عضو 
وكذلؾ اتفاؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج  ،الطبلب ىوفعاليتيا  في تنمية عادات العقؿ لد

 ودراسة ،ـ(2014ودراسة الكبيسي واالميف ) ،ـ(2015كشاش ) بعض الدراسات كدراسة 
(JayaprabaKanmani, 2014)، ( ودراسةHuang, Y.-M, et al., 2014)،  ودراسة

و دراسة  ،ـ(2007و دراسة الحيمة )،ـ(2010و دراسة عزيز ) ،ـ(  (2014ابو عيده وايوب
 ـ( في فعالية استراتيجية جيجسو في التدريس.2007محمد )

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ىل نص السؤاؿ عمى ما يمي السؤال الخامس:نتائج 
 المجموعتين من المنخفض التحصيل ذوي درجات متوسط بين (α≤ 0.05) داللة مستوى

 " عادات العقل؟ اختبار في والضابطة التجريبية

 عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد"  :وتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي
 المجموعتين من المنخفض التحصيل ذوي درجات متوسط بين(α≤ 0.05)داللة مستوى

 عادات العقل". اختبار في والضابطة التجريبية

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ماف ويتني " لعينتيف مستقمتيف 
العقؿ البعدي لكؿ مف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متوسطي األداء في اختبار عادات 

ولحساب حجـ التاثير تـ استخداـ , ،منخفضي التحصيؿ في المجموعتيف الضابطة والتجريبية
 المعادلة التالية 

        

√  
        r  = 

 (226ـ ص  2016)عفانة ، 

      ( :  حجـ العينتيف    حيث) 

 

 ( يوضح ذلؾ.(5-5والجدوؿ 
نتائج استخدام اختبار "مان ويتني" لعينتين مستقمتين لمكشف عن فاعمية استراتيجية جيجسو)  :(5.5جدول )

jigsaw تجريبية،( في تنمية عادات العقل لمتطبيق البعدي لمنخفضي التحصيل في المجموعتين "ضابطة" 

 العدد البيان
 متوسط

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة 
U Z الداللة 

 dقيمة 

 

حجم 
 التاثير



011 



 العدد البيان
 متوسط

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمة 
U Z الداللة 

 dقيمة 

 

حجم 
 التاثير

استخدام كافة 
الحواس في 
 تجميع البيانات

8 12.50 100 
0.00 3.427- 

 كبير 0.92 0.01

8 4.50 36 

التساؤل وطرح 
 المشكالت

8 11.88 95 
5.00 2.97- 

 كبير 0.80 0.01

8 5.13 41 

التفكير 
والتواصل بوضوح 

 ودقة

8 12.13 97 
3.00 -3.15 

 كبير 0.84 0.01

8 4.88 39 

 التحكم بالتيور
8 11.88 95 

5.00 -2.96 
 كبير 0.80 0.01

8 5.13 41 

تطبيق المعارف 
السابقة عمى 
 مواقف جديدة

8 12.31 99 
1.50 -3.32 

 كبير 0.89 0.01

8 4.69 38 

 التفكير التبادلي
8 10.88 87 

13.0 -2.17 
 متوسط 0.58 0.05

8 6.13 49 

الدرجة الكمية 
 لالختبار

8 12.50 100 
0.00 -3.398 

 كبير 0.93 0.01

8 4.50 36 

المحسوبة لمدرجة الكمية الختبار عادات العقؿ  Z( أف قيمة 5-5ويبلحظ مف الجدوؿ )
وعميو تـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ 0.01وىي دالة عند مستوى داللة -3.398)  )تساوي 

بيف   (=0.01 )أي انو يوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  ،الفرضية البديمة
 لمنخفضيمتوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لعادات العقؿ 

 تحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية ال
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 ( ما يمي:5.5يتضح من الجدول )

 ميع البيانات( كأحد عادات العقل:بالنسبة )استخدام كافة الحواس في تج: أوالً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 3.427-تساوي )  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في  (  (=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف لمتوسطي درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
لصالح طبلب المجموعة  استخدام كافة الحواس في تجميع البياناتالتجريبية والضابطة في 

 التجريبية.

 

 طرح المشكالت( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التساؤل و  :ثانياً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-2.97تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في  (  (=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف لمتوسطي درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التساؤل وطرح المشكالتالتجريبية والضابطة في 

 -بالنسبة )التفكير والتواصل بوضوح ودقة( كأحد عادات العقل: :ثالثاً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-3.150تساوي   Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في  (  (=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف لمتوسطي درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التفكير والتواصل بوضوح ودقةالتجريبية والضابطة في 

 تحكم بالتيور( كأحد عادات العقل:بالنسبة )ال :رابعاً 

، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند ((-2.94تساوي  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 ))، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التحكم بالتيوروالضابطة في 

 ل بوضوح ودقة( كأحد عادات العقل:بالنسبة )التفكير والتواص: خامساً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 3.32-تساوي )  Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 
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ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التفكير والتواصل بوضوح ودقةوالضابطة في 

 -بالنسبة )التفكير التبادلي( كأحد عادات العقل: :سادساً 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-2.17تساوي   Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في متوسطي  ((=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف التجريبية لدرجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التفكير التبادليوالضابطة في 

 لمدرجة الكمية لالختبار: بالنسبة

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا عند (-3.398تساوي   Z يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة
في  (  (=0.01 )، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 0.01مستوى داللة 

ممجموعتيف لمتوسطي درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في اختبار عادات العقؿ البعدي 
 التجريبية والضابطة لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

 :ويفسر الباحث ذلك

اف السبب يرجع الي امتبلؾ  الطبلب ذوي التحصيؿ المرتفع عددًا مف العادات العقمية التي  -
وكذلؾ تأثيرىـ باستراتيجية جيجسو التي تتميز  ،ميزتيـ عف طبلب المجموعة الضابطة 

وتجعؿ المادة  ،حافظ عمي استمرارية دافعية الطبلب لمتعمـ بتوفير بيئة تفاعمية مستمرة ت
وتخفؼ مف انطوائية الطبلب  ،وتتسـ بالتشويؽ والجاذبية ،التعميمية مثيرة ومشوقة لمتعمـ

وتنمي روح المحبة والتعاوف بيف الطبلب وتراعي الفروؽ الفردية كونيا مجموعات  ،وعزليـ
راؾ واالرتباط بيف أعضاء المجموعة وذلؾ وتشجع عمي االستماع واالشت ،غير متجانسة

وىذا يؤكد عمي  إيجابيتيا ،عند اعطاء كؿ عضو الميمة الذي سيمعبيا في النشاط التعميمي
وكذلؾ اتفاؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج  ،وفعاليتيا  في تنمية عادات العقؿ لدى الطبلب

ودراسة  ،ـ(2014ودراسة الكبيسي واالميف ) ،ـ(2015كشاش ) بعض الدراسات كدراسة 
(Jayapraba  Kanmani, 2014)، ( ودراسةHuang, Y. M, et al., 2014 )، و

 ،ـ(2007و دراسة الحيمة )،ـ(2010و دراسة عزيز ) ،ـ(  (2014دراسة ابو عيده وايوب
 لية استراتيجية جيجسو في التدريسـ( في فعا2007دراسة محمد )و 

 



013 



 

 التوصيات:
 جراءات الدراسة الحالية، وما أشارت إليو من نتائج يوصي الباحث بما يمي:ضوء إفي 

ومف بينيا  ،المعمـ دليؿدخاؿ طرؽ تدريس حديثة في إيوصي الباحث بضرورة  -1
 المستخدـ في ىذه الدراسة. واالستفادة مف الدليؿ ،استراتيجية جيجسو

كيفية استخداـ استراتيجية جيجسو في  ىعمؿ دورات تدريبية لمعممي العموـ لتدريبيـ عم -2
 تدريس العمـو

 .توفير بيئة تعميمية مبلئمة لتطبيؽ استراتيجية جيجسو في مؤسسات التعميـ العالي -3
بحيث تصبح ىذه  ،استخداـ الميارات التعاونية في حصص العموـى تدريب الطمبة عم -4

 .الميارات عادة لدييـ يطبقونيا في باقي المواد الدراسية
 باعتبارىا ىدفًا تربويًا تسعى التربية لتحقيقو.  ،لعادات العقمية في المناىج المدرسيةا دمج -5
عمؿ دورات وورش عمؿ مف أجؿ تدريب المعمميف عمي كيفية تدريس العادات العقمية  -6

 .في مناىج العموـ

 المقترحات:
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج يوصي الباحث بالمقترحات التالية:

تنمية  اتيجية جيجسو في تدريس العموـ عمىستخداـ استر إجراء دراسة لمعرفة أثر إ -1
 ميارات تفكير اخرى.

 مواد دراسية اخري.ستخداـ استراتيجية جيجسو في لمعرفة أثر إ اتدراسجراء إ -2
التدريس األخرى  ة جيجسو وبعض استراتيجياتيبيف استراتيج جراء دراسة مقارنةإ -3

 لموقوؼ عمي أييما أكثر فاعمية في تنمية عادات العقؿ.
مدى  حؿ التعميمية المختمفة لموقوؼ عمىجراء دراسات تقويمية لمقررات العموـ بالمراإ -4

 .ومحاولة أثراؤىا بتمؾ العادات ،تضمنيا لعادات العقؿ
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 المصادر والمراجع
 الكريـالقراف  -

 المراجع العربية :والً أ 
 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع :عماف ،1ط. التعمـ النشط. (ـ2008) .كريماف ،بدير

عادات العقؿ وعبلقتيا بمظاىر السموؾ االيجابي لدى طمبة جامعة . (ـ2014) .إلياـ ،بربخ
 .فمسطيف ،جامعة االزىر (رسالة ماجستير غير منشورة) االزىر

. الميارات والتنمية المينية-مدرس القرف الحادي والعشريف الفعاؿ(. ـ2000) .جابر ،جابر
 .القاىرة: دار الفكر العربي ،1ط

 مقررأثر استخداـ غرائب صور ورسوـ األفكار اإلبداعية لتدريس  .(ـ2010). ، سماحالجفري
العموـ في تنمية التحصيؿ المعرفي وبعض عادات العقؿ لطالبات الصؼ األوؿ المتوسط 

 .السعودية ،جامعة أـ القري (رسالة دكتوراه غير منشورة) بمدينة مكة المكرمة

مكتبة  :الرياض ،1ط. العادات العقمية وتنميتيا لدي التبلميذ .(ـ2002) .إبراىيـ ،الحارثي
 الشقري. 

دار جميس الزماف  :عماف ،1ط. عادات العقؿ والفاعمية الذاتية. (ـ2010) .ا عبد ،حجات
 .لمنشر والتوزيع

 )د.ط(، .فجوة النوعية لممدارس االبتدائيةالتعمـ النشط وسد ال(. ـ2005) .أمينة ،حجازي
 القاىرة: وزارة التربية والتعميـ.

التقويـ( في تنمية  –االستجابة  –فاعمية إستراتيجية )البداية . (ـ2008) .ليمي ،حساـ الديف
ورقة مقدمة  .التحصيؿ وعادات العقؿ لدي تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في مادة العموـ

المؤتمر العممي الثاني عشر التربية العممية والواقع المجتمعي التأثير المنعقد في دار  إلى
 .1-40ص ص  الضيافة في جامعة عيف شمس(،

فاعمية استخداـ المعمؿ االفتراضي في تدريس العموـ عمي تصويب  .(ـ2013) .ىالة ،حسيف
التصورات الخطأ لبعض المفاىيـ العممية وتنمية بعض عادات العقؿ لدي تبلميذ الصؼ 

 ، مصر.جامعة سوىاج (رسالة ماجستير غير منشورة). الثاني اإلعدادي
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مف الخبراء في التحصيؿ  التعمـ التعاوني القائـ عمي مجموعة (. اثرـ2007) .محمد ،الحيمة
 ،مجمة المنارة .التربوية المباشر والمؤجؿ لطمبة مساؽ تصميـ التعميـ في كميات العموـ

13(4)، 198– 167. 

فعالية مدونو الكترونية توظؼ استراتيجية جيجسو في تنمية  .(ـ2014) .أبو خاطر، دعاء
رسالة . )الحادي عشرلدى طالبات الصؼ  المفاىيـ الحاسوبية وميارات اتخاذ القرار

 غزة. الجامعة االسبلمية، (ماجستير غير منشورة

 :عماف ،1ط. طرائؽ التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة. (ـ2009) .سمير ،الخريسات
 .دار الثقافة لمنشر والتوزيع

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع :عماف ،3ط. تعميـ العمـو لمجميع .(ـ2011) .ا عبد ،خطايبة

فاعمية بعض استراتيجيات التدريس في تنمية ميارات  .(ـ2003) .عصاـ محمد ،رأبو الخي
جامعة  (رسالة دكتوراه غير منشورة) .االبداع المغوي لدي تمميذات مدارس الفصؿ الواحد

 ، غزة.االزىر

، 2ط. المفاىيـ واالجراءات لتعمـ فعاؿ–القياس والتقويـ الصفي . (ـ2008) .أبو دقة، سناء
 .دار افاؽ لمنشر غزة:

 .عالـ الكتب :القاىرة ،1ط. استراتيجيات معاصرة في التعمـ التعاوني .(ـ2006) .محمد ،الديب

مركز ديبونو لمطباعة  :عماف ،1ط. اإلنجازعادات العقؿ ودافعية  .(ـ2015) .خالد ،الرابغي
 .والنشر والتوزيع

 ،1ط .وتقويـ نواتج التعمـ-المفيوـ واالستراتيجيات -التعمـ النشط  .(ـ2012) .محمود ،رفاعي
 .االسكندرية: دار الجامعة الجديدة

دار : عماف ،1ط. النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموـ. (ـ2007) .زيتوف عايش
 .الشروؽ لمنشروالتوزيع

 .دار الشروؽ لمنشر :عماف ،1ط. اساليب تدريس العموـ(. ـ2004) .عايش ،زيتوف

دار الشروؽ  :عماف ،2ط .التعمـ النشط بيف النظرية والتطبيؽ .(ـ2011) .واخروف ،سعادة
 .يعلمنشر والتوز 
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ي تنمية عادات فاستقصي "  –اساؿ  –اثر استخداـ استراتيجية " حمؿ  .(ـ2006) .ايمف ،سعيد
المؤتمر  إلىورقة مقدمة  ،العقؿ لدي طبلب الصؼ االوؿ الثانوي مف خبلؿ مادة الكيمياء

ص  ،مصر ،تحديات الحاضر ورؤيا المستقبؿ –التربية العممية  –العممي العاشر 
 .390-464ص

فاعمية برنامج قائـ عمي االستقصاء لتنمية بعض عادات العقؿ  .(ـ2014) .أبو سيؼ، نرميف
غير رسالة ماجستير . )األساسيوالتحصيؿ في الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع 

 .جامعة االزىر، فمسطيف (منشورة

استخداـ استراتيجية جيجسو في تدريس وحدة اليندسة لمصؼ . (ـ2001) .رائد ،شماسنو
 .فمسطيف ،جامعة بيرزيت (رسالة ماجستير غير منشورة) .السادس 

التفاعؿ بيف المتعمـ المبني عمي االستقصاء ومستوي الذكاء في . (ـ2011) .منير ،صادؽ
مجمة  ،وبعض عادات العقؿ واالتجاه نحو العموـ لتبلميذ الصؼ السابع االساسيالتحصيؿ 

 .351-185(، 4)14 ،التربية العممية

السموكيات الذكية المستندة الي نصفي الدماغ عادات . (ـ2013). حيدر كاظـ الطريحي فاىـ،
 .دار صفاء لمنشر والتوزيع :عماف ،1ط. العقؿ والسيادة الدماغية

 دار الفكر العربي :القاىرة ،1ط .اإلنسانيةتحميؿ المحتوى العمـو . (ـ1987) .رشدي ،طعيمو

. تقويمو( –استراتيجياتو  –مياراتو  –التدريس الفعاؿ )تخطيطو  .(ـ2009) .عفت ،الطناوي
 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع :عماف ،1ط

 .العربي دار الفكر :القاىرة .1ط .استراتيجيات التدريس والتعمـ. (ـ1999) .جابر ،عبد الحميد

فاعمية برنامج قائـ عمي استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية  .(ـ2009) .ريـ ،عبد العظيـ
مجمة القراءة  .ميارات الكتابة االبداعية وبعض عادات العقؿ لدي تبلميذ المرحمة االعدادية

 112-31 ،(94)2 ،والمعرفة

دار  :عماف ،1ط. في سياؽ ثقافة الجودة التعميـ والتعمـ استراتيجيات .(ـ2009) .وليـ ،عبيد
 .المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة

تنمية عادات العقؿ  فاعمية خرائط التفكير في .(ـ2012) .ا وضحى حباب عبد ،العتيبي
مجمة اـ القرى لمعمـو  ،لدى طالبات قسـ االحياء بكمية التربية األكاديمي ومفيوـ الذات

 .250-187 ،5(1)ة، والنفسي التربوية
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 واساليب تطويره–واقعة  –المنياج المدرسي" اساسياتو . (ـ2008) .فتحية ،عزو والمولو ،عفانة
 .مكتبة افاؽ: غزة ،2ط. 

استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف في تدريس العمـو  أثر(. ـ2013) .نداء ،عفانة
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 .لمنشر والتوزيع صفاءدار  :عماف

( . اعداد المعمـ الفمسطيني لتوظيؼ االحصاء في عمميات ـ2012عفانة ،عزو ، اسماعيؿ  )
 التقويـ ، غزة . الجامعة االسبلمية

. قياسات حجـ التاثير واالحصاء االستداللي في البحوث  (ـ 2016،عزو ، اسماعيؿ  )عفانة 
 ، غزة : مكتبة منصور لمطباعة والنشر والتوزيع  . 1التربوية والنفسية .ط

استخداـ طريقة جيجسو والخارطة المفاىيمية  . أثر(ـ2014) .ببلؿ وايوب محمد أبو عيدة،
والشخصيات الكرتونية في تحصيؿ طمبة مساؽ اساليب تدريس العموـ في جامعة النجاح، 

 44-40(، 1) 18، مجمة الجامعة
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فاعمية نموذج مارزانو في تنمية االستيعاب المفاىيمي في  (.ـ2009) .عبد السبلـ ،فتح ا
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 .دار الفكر عماف: ،1ط .عادات العقؿ .(ـ2007) .يوسؼ ،قطامي

استخداـ استراتيجية الجيجسو في تحصيؿ  أثر .(ـ2014) .عبلء ،األميفعبد الواحد و  ،الكبيسي
مجمة الكوفة لمحاسوب  ،طمبة الصؼ الخامس العممي في الرياضيات وتفكيرىـ الجانبي

 .27-8( 2) 2 ،والرياضيات

أثر استراتيجيتي جيجسو والخرائط المفاىيمية في تحصيؿ طمبة كمية  (.ـ2015) .أزىار ،كشاش
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 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة :(1ممحق رقم )
 
 

 مكان العمل الصفة االعتبارية االسم م

 الجامعة االسبلمية أستاذ المناىج وطرؽ التدريس أ. د.عزو اسماعيؿ عفانة 1

 الجامعة االسبلمية أستاذ المناىج وطرؽ التدريس سميماف ابو شقير د. محمدأ.  2

 جامعة االزىر أستاذ المناىج وطرؽ التدريس عػػػػػطػػػػػػػا درويػػػػػػػػػػػػػػش .أ. د 3

 الجامعة االسبلمية مساعداستاذ  عػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿد. مػػػػػجػػػػػػػػدي  4

 جامعة القدس المفتوحة استاذ مشارؾ عبدا عبد المنػػػػػػعـ .د 5

 جامعة القدس استاذ مساعد د. حاـز عيسى 6

 مديرة شماؿ غزة مشرؼ عمـو صبلح حمودة.د 7

 مديرة شماؿ غزة مشرؼ عمـو محمد ابو ندى.أ 8

 مديرة شماؿ غزة مشرؼ عمـو ابراىيـ المعصوابي.أ 9

 مدرسة النزلة مدرس عمـو زكريا ابو مرسة .أ 10

 مدرسة النزلة مدرس عمـو عماد الدده .أ 11
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 التفاعالت الكيميائيةجدول تحميل محتوى لمعادات العقمية في وحدة : (2ممحق رقم )

 م
عادة استخدام كافة  دروس الوحدة

الحواس في جمع 
 البيانات

عادة التساؤل وطرح 
عادة التفكير والتواصل  المشكالت

 بوضوح ودقة

عادة التحكم 
 بالتيور

عادة تطبيق المعارف 
 السابقة عمي مواقف جديدة

 عادة التفكير

 التبادلي

 

 

1 

 

 الجدوؿ الدوري
الشكؿ في التعرؼ عمي 
 العاـ لمجدوؿ الدوري

في تحديد موقع الدورة  -
والمجموعة في الجدوؿ 

 الدوري

في ايجاد االختبلؼ   
 بيف الدورة والمجموعة

في ايجاد التشابو  -
بيف عناصر المجموعة 

 الواحدة

التأني في توزيع  
االلكترونات عمي 

 مستويات الطاقة

تذكر اسـ العالـ الذي سمى 
 الجدوؿ الدوري باسمو

 

2  

 

العناصر في 
 الجدوؿ الدوري

في تحديد موقع العناصر 
 في الجدوؿ الدوري

في طرح اسئمة عف  سبب 
وجود الغازات النبيمة 
 بشكؿ منفردة في الطبيعة 

في ايجاد الفروؽ بيف 
 الفمزات والبلفمزات

تبادؿ الخبرات في  - في تذكر مفيـو العنصر  
معرفة سبب استبداؿ 
االنساف غاز 
الييدروجيف في تعبئة 

 المناطيد بغاز الييميـو

مصادر واستخداـ  3
 بعض العناصر

في طرح اسئمة عف  سبب  
استخداـ عنصر االلمنيـو 
في صناعة ىياكؿ 

 الطائرات

   

في تذكر صيغة مركب  -
 كموريد الصوديـو
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 م
عادة استخدام كافة  دروس الوحدة

الحواس في جمع 
 البيانات

 عادة التساؤل وطرح
عادة التفكير والتواصل  المشكالت

 بوضوح ودقة

عادة التحكم 
 بالتيور

عادة تطبيق المعارف 
 السابقة عمي مواقف جديدة

 عادة التفكير

 التبادلي

 

4 

 

 التفاعؿ الكيميائي

 

مبلحظة التغيرات التي  
حدثت مف تفاعؿ الكبريت 

 مع الحديد

التأني عند اجراء   
تفاعؿ الكبريت مع 

 الحديد

تذكر رموز حاالت في  -
 المادة

 في تذكر قانوف حفظ المادة -

في مناقشة خصائص 
المواد الناتجة مف 
تفاعؿ الكبريت مع 

 الحديد 

دالالت حدوث  5
 التفاعؿ الكيميائي

استخداـ حاسة البصر في 
مبلحظة  الموف الجديد عند 
اضافة محموؿ اليود الي 

 النشا

استخداـ حاسة السمع  -
لسماع الفرقعة عند تعريض 
الغاز الناتج مف تفاعؿ 

 HCLالخارصيف مع 

استخداـ حاسة البصر في 
 مبلحظة ظيور الراسب

 مبلحظة-

طرح اسئمة حوؿ اقتراح 
استبداؿ ماء الصنبور بدال 
مف محموؿ كموريد 

 الصوديـو

التوصؿ لسبب اختفاء 
الموف عند تفاعؿ 
محموؿ البرـو مع 

 يكسيف ال

التعبير عف دالالت  -
حدوث التفاعؿ 

 باستخداـ المعادالت

التأني والتفكير جيدا 
عند اجراء تفاعبلت 

 الترسيب 

 

تكويف خطة قبؿ   -
البدء بعمؿ اجراء 
تجربة سرياف التيار 

 الكيربائي

 

تذكر تطبيقات مف الحياة 
اليومية تدؿ عمي سرياف تيار 

 كيربائي

تبادؿ اآلراء في كيفية 
تفادة مف الحرارة االس

الناتجة عف التفاعؿ في 
 الحياة اليومية 

احتراـ وجيات النظر -
في طرح بدائؿ 
لمكواشؼ الصناعية 
بكواشؼ طبيعية يتغير 
لونيا عند حدوث 

 تفاعؿ



006 



 م
دروس 
عادة استخدام كافة  الوحدة

 الحواس في جمع البيانات

عادة التساؤل 
عادة التفكير والتواصل  وطرح المشكالت

 ودقة بوضوح

عادة التحكم 
 بالتيور

عادة تطبيق المعارف 
السابقة عمي مواقف 

 جديدة

 عادة التفكير

 التبادلي

 

 

6 

 

 كيفية حدوث

 التفاعؿ 

مف خبلؿ تمثيؿ ورسـ الذرات   
وىي تكتسب وتفقد االلكترونات 

 في المدار االخير

مف خبلؿ االخذ بوجيات   
النظر في التفريؽ بيف 

والرابطة الرابطة االيونية 
 المشترؾ

 

 

 

7 

 

 

أنواع التفاعبلت 
 الكيميائية

استخداـ حاسة البصر 
لمبلحظة الكيوؼ الجيرية التي 
تنتج عف ترسب بيكربونات 

 الكالسيـو 

استخداـ حاسة البصر -
لمبلحظة الممح الذي ينتج مف 

 تفاعؿ الحمض مع القاعدة

في ايجاد االختبلفات بيف  
تفاعؿ االحبلؿ البسيط 

 واالحبلؿ المزدوج

التعبير عف نوع التفاعؿ  -
 باستخداـ المعادالت الكيميائية

التأني في تحضير 
بعض المواد بطريقة 

 الترسيب

تذكر مفيـو تفاعؿ 
 التعادؿ

المساىمة مع االخريف في 
اقتراح حموؿ لمواجية ظاىرة 

 التكمس

التأكسد  8
 واالختزاؿ

مبلحظة التغيرات التي تطرأ 
 عمي الفمزات مثؿ صدا الحديد 

 

 

 

معرفة كيفية الفقد واالكتساب 
لئللكترونات مف خبلؿ 

 المعادالت

ابداء وجيات النظر في اثر   
اليواء الجوي عمي بعض 

 الفمزات
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 م
دروس 
 الوحدة

عادة استخدام كافة 
الحواس في جمع 

 البيانات

عادة التساؤل 
عادة التفكير والتواصل  وطرح المشكالت

 بوضوح ودقة

عادة التحكم 
 بالتيور

عادة تطبيق المعارف 
السابقة عمي مواقف 

 جديدة

 عادة التفكير

 التبادلي

 

 

9 

 

 رقـ التأكسد

استخداـ حاسة البصر في 
مبلحظة العنصر الذي 
حدث لو تأكسد وكذلؾ الذي 

دث لو اختزاؿ عمي خط ح
 رقـ التأكسد

طرح االسئمة عف 
يحدث لرقـ ماذا 

التأكسد عند حدوث 
التأكسد  وماذا يحدث 
 عند حدوث االختزاؿ

في تمثيؿ رقـ التأكسد عمي 
 خط االعداد

 التأني والتفكير جيدا

 في ايجاد رقـ التأكسد

 

تعاوف طبلب المجموعة  
في تحديد العامؿ المؤكسد 

 والعامؿ المختزؿ

 

10 

وزف تفاعبلت 
التأكسد واالختزاؿ 
بطريقة رقـ 

 التأكسد 

استخداـ حاسة البصر في 
مبلحظة الغاز الصاعد مف 
تفاعؿ الكبريت مع حمض 

 النيتريؾ

تكويف خطة قبؿ البدء   
باجراء موازنة 
لتفاعبلت التأكسد 
واالختزاؿ بطريقة رقـ 

 التأكسد

تذكر اف رقـ تأكسد 
االكسجيف في أغمب 

 2 –مركباتو يساوي 
وكذلؾ رقـ تأكسد 

  1الييدروجيف  

تعاوف طبلب المجموعة 
في موازنة تفاعبلت 

 التأكسد واالختزاؿ 
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 م
دروس 
 الوحدة

عادة استخدام كافة 
الحواس في جمع 

 البيانات

عادة التساؤل 
عادة التفكير والتواصل  وطرح المشكالت

 ودقة بوضوح

عادة التحكم 
 بالتيور

عادة تطبيق المعارف 
السابقة عمي مواقف 

 جديدة

 عادة التفكير

 التبادلي

تطبيقات عممية  11
عمي تفاعبلت 
 التأكسد واالختزاؿ

استخداـ حاسة البصر في 
مبلحظة الخمية 
الكيروكيميائية في توصيؿ 

 التيار الكيربائي

طرح اسئمة عف 
حركة ايونات 

الموجبة الصوديـو 
باتجاه محموؿ 

 كبريتات النحاس

معرفة كيفية الفقد واالكتساب 
لئللكترونات مف خبلؿ 

 المعادالت

في  التأني والتفكير
تصميـ الخمية 

 الكيروكيميائية

 

ابداء وجيات النظر في  
حركة االلكترونات في 

 السمؾ الفمزي
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 عادات العقل كتاب تحكيم اختبار: (3ممحق رقم )
 
 

 السيد الدكتور / االستاذ ................................  حفظؾ ا
 اثر استخدام استراتيجية جيجسو في تدريس العموم لتنمية يقـو الباحث بإجراء دراسة بعنواف " 

"  لنيؿ درجة الماجستير  بعض عادات العقل لدى    طالب الصف التاسع االساسي في غزة
 ىج وطرؽ التدريس.في المنا

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد اختبار لست عادات مف عادات العقؿ المتمثمة في: )استخداـ 
  -التحكـ بالتيور -التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة -التساؤؿ وطرح المشكبلت  -كافة الحواس 

لذا  ،قميةعادة ع 16التفكير التبادلي( مف أصؿ  -تطبيؽ المعارؼ السابقة عمى أوضاع جديدة 
يرجو الباحث مف سعادتكـ التكـر باالطبلع عمى ىذا االختبار ثـ إبداء رأيكـ ومبلحظاتكـ في 

 ضوء 

 خبرتكـ في ىذا المجاؿ، وذلؾ مف حيث:

 مدى مبلءمة العادات العقمية الست لطبلب الصؼ التاسع. -

 مدى مبلءمة كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمعادة العقمية التي تقيسيا. -

 السبلمة العممية والمغوية لفقرات االختبار.مدى  -

 حذؼ أو إضافة ما ترونو مناسبًا أو إبداء أي مبلحظات أخرى. -

 ولكـ مف ا خير الجزاء ومني جزيؿ الشكر والعرفاف،،،

  :الباحث                           

 ببلؿ حسف القانوع
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 العقلالصورة النيائية الختبار عادات : (4ممحق رقم )

 
 

 -:عزيزي الطالب

 .االختبار الذي بيف يديؾ ييدؼ لتنمية بعض عادات العقؿ لديؾ 

 

 تعميمات االختبار

 ( فقرة. 30تأكد مف حصولؾ عمي نسخة كاممة مف االختبار والمكوف مف )  -1
 .ثـ ضع دائرة حوؿ االجابة الصحيحة ،يرجي قراءة فقرات االختبار بدقة -2
 ال تضع اكثر مف دائرة عمي السؤاؿ الواحد.  -3
 عدـ ترؾ سؤااًل بدوف اجابة.  -4

 
 
 

وانما  ،واخيرًا تأكد اف نتيجتؾ في االختبار ال تؤثر عمي درجاتؾ في التحصيؿ الدراسي
 .ييدؼ االستفادة منيا في اغراض البحث العممي

 
 ............................  المدرسة........................... الصؼ.االسـ

 ،،،،شكرًا لكم عمي حسن تعاونكم

 الباحث             

 بالل حسن القانوع                 
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 اختبار في عادات العقل الواردة في وحدة التفاعالت الكيميائية               

 عزيزي الطالب / ضع دائرة حول االجابة الصحيحة ثم انقل االجابة في مفتاح االجابة
 استخدام كافة الحواس في تجميع البيانات -:العادة االولي

 :قاـ محمد بإجراء التفاعؿ بيف محموؿ اليود ومحموؿ النشا فظير الناتج بموف -1
 ازرؽ بنفسجي  -أ 
 احمر -ب 
 اصفر  -ج 
 ابيض                                                                                             -د  

 الصورة المقابمة تشير الي احتراؽ: -2

 المغنيسيـو في اليواء. -أ 

 الكالسيـو في اليواء. -ب 

 الخارصيف في اليواء. -ج 

 ورؽ عباد الشمس في اليواء. -د 

(مع محموؿ ىيدروكسيد HCLقاـ المعمـ بإجراء تفاعؿ بيف محموؿ حمض الييدروكموريؾ )  -3
 (  ( في الدورؽ ثـ طمب منؾ لمس جدار الدورؽ فبلحظت NaOHالصوديـو

 .انخفاض درجة حرارة الدورؽ  -أ 

 .لـ يحدث تغير في درجة حرارة الدورؽ -ب 

 .حدث ارتفاع ثـ انخفاض في درجة حرارة الدورؽ  -ج 

   .ارتفاع درجة حراة الدورؽ  -د 

يعد سماع الطبلب لمفرقعة اثناء اجراء التفاعؿ بيف الخارصيف وحمض الييدروكموريؾ  -4
 :المخفؼ دليؿ عمي

 اختفاء لوف   -أ  
 تصاعد غاز  -ب 
 تغير في درجة الحرارة -ج 
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                                              ظيور راسب                                                            -د  

عند قياـ يوسؼ بإجراء تجربة عممية لمحصوؿ عمي كموريد االمونيا قاـ احد زمبلئو بممس   -5
ما دورؽ التفاعؿ فاف خير نصيحة تقدميا لو مف اجؿ المحافظة عمي سبلمتو جميع ما يمي 

 :عدا واحدة

 .تجنب لمس دورؽ التفاعؿ   -أ  

 .اخذ الحيطة والحذر عند اجراء أي تفاعؿ  -ب 

 .التأني في اجراء التفاعؿ   -ج  

 .استنشاؽ كمية مف الغاز -د   
 :التساؤل وطرح المشكالتالعادة الثانية: 

ماذا يحدث لو استخدمنا ماء الصنبور بدال مف محموؿ كموريد  :سأؿ محمود معممو -1
 :ممو كالتاليفكانت اجابة مع ،الصوديـو في تفاعؿ الترسيب

 .ستزيد مف سرعة التفاعؿ  -أ   

 .ستقمؿ مف سرعة التفاعؿ  -ب 

 .ال يحدث التفاعؿ  -ج  

 .سيحدث تفاعؿ وسيعطي نفس النتيجة  -د  

فكانت اجابة  ،لماذا تتكوف طبقة مف اكسيد الصوديـو عمي سطح الفمز :سأؿ يحيي معممو -2
 :المعمـ كالتالي

 .عند تعرضو لميواء الجوينتيجة تفاعمو مع الكربوف  -أ 

 نتيجة تفاعمو مع الييدروجيف عند تعرضو لميواء الجوي  -ب 

 .نتيجة تفاعمو مع الكبريت عند تعرضو لميواء الجوي -ج  

 نتيجة تفاعمو مع االكسجيف عند تعرضو لميواء الجوي  -د  

 فأوؿ ما ستقـو بو ىو: ،اذا اردت معرفة موقع العنصر في الجدوؿ الدوري -3

 .معرفة خصائصو الفيزيائية  -أ  

 .توزيعو الكترونيا   -ب 
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 .معرفة عدد مستوياتو  -ج 

 .معرفة خصائصو الكيميائية  -د 

فاف الحؿ المقترح  ،يعاني اغمب الناس مف ظاىرة التكمس الموجودة عمي صنابير المياه -4
 :لمتخمص منيا

 .االزالة اليدوية عف طريؽ حكيا بمعدف اخر  -أ  

 .تتراكـ ومف ثـ تغيير الصنبورتركيا    -ب 

 .تغيير الصنبور مباشرة عند مبلحظة أي جزء مف التراكـ عميو  -ج 

 .ور وعدـ استعمالو ترؾ الصنب   -د 

ومف  ثـ وضع السؤاؿ المناسب  ،طمب المعمـ مف مجموعة احمد التأمؿ في الشكؿ المقابؿ -5
 :لتفسير  تكوف الجزئ

 رونات  ما ىي الذرة التي اكتسبت الكت -أ  

 ما ىي الذرة التي فقدت الكترونات    -ب 

 .ما نوع الرابطة بيف ذرات الييدروجيف   -ج 

 .لماذا حدث فقد الكترونات   -د 
 :التفكير و التواصل بوضوح ودقة-:العادة الثالثة

( فاف موقعو  في  7 – 8 – 2اذا كاف التوزيع االلكتروني لعنصر الكمور كالتالي  ) -1
 :يكوف في المجموعةالجدوؿ الدوري 

 الثانية - أ

 الثالثة -ب 

 السابعة -ج 

 الثامنة -د 

 :ما عدا واحدةتتشابو العناصر الفمزية فيما بينيا في جميع ما يمي  -2

  .موصمة لمتيار الكيربائي  -أ 
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 .تقع عمي يميف الجدوؿ الدوري  -ب 

 .قابمة لمطرؽ والسحب  -ج 

 .ليا لمعاف وبريؽ  -د  

في ضوء  ،الي مادة اليكسيففة كمية مف محموؿ البرـو االحمر بإضاعند قياـ محمد  -3
 :ما الداللة التي ستظير ،لدالالت حدوث التفاعؿ الكيميائي دراستؾ

 .تصاعد غاز -أ 

 .اختفاء لوف  -ب 

  .ظيور راسب  -ج 

 .ظيور لوف جديد  -د 

 ،التساىمية فكر محمد مع مجموعتو عف سبب االختبلؼ بيف الرابطة االيونية والرابطة -4
 :وبعد التفكير المتواصؿ بينيما توصموا الي أف

بيف ذرتيف  الموجبة والسالبة والتساىمية تنشأبيف االيونات  بطة األيونية تنشأالرا  -أ 
 .كبلىما ال تميؿ لفقد الكترونات

بيف ذرتيف  الموجبة والسالبة واأليونية تنشأ بيف االيونات الرابطة التساىمية تنشأ -ب 
 .ما تميؿ لفقد الكتروناتكبلى

 .بيف البلفمزات والتساىمية تنشا بيف الفمزات األيونية تنشأ  -ج  

 .بيف الفمزات كبلىما تنشأ  -د  

طمب المعمـ مف احمد اجراء تفاعؿ بيف كربونات الصوديوـ وكموريد الكالسيوـ ثـ استنتاج  -5
 :طريقة لفصؿ كربونات الكالسيـو فكانت اجابتو كالتالي

 .طريقة التقطير   -أ  

 .طريقة الغرباؿ  -ب 

 .طريقة الترشيح   -ج  

 طريقة اليد    -د  
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 :التحكم بالتيور  :العادة الرابعة 

 ،( فتسرع محمد باإلجابة O8سأؿ المعمـ طبلبو عف الموقع المناسب لعنصر االكسجيف ) -1
بعدىا تـ  ،فطمب المعمـ     مف الجميع التأني باإلجابة وربطيا بالتوزيع االلكتروني 

 :االجابة عف السؤاؿ وكاف يقع في

 .المجموعة السادسة الدورة الثانية  -أ  

 .المجموعة الثانية الدورة السادسة -ب 

 .المجموعة الثانية الدورة الثانية -ج

 .ادسةالمجموعة السادسة الدورة الس -د  

 ،سأؿ المعمـ مجموعة سمير  عف سبب استخداـ االلمنيوـ في صناعة ىياكؿ الطائرات  -2
فقاـ الطبلب بالمناقشة مع بعضيـ البعض والتاني في تقديـ الحؿ فتوصموا الي السبب 

 :التالي ألنو

 .خفيؼ الوزف ومقاـو لمعوامؿ الجوية   -أ 

                                                                              .ثقيؿ الوزف   -ب 

 .ال يقاـو العوامؿ الجوية  -ج 

 .ثقيؿ الوزف ومقاـو لمعوامؿ الجوية  -د 

ولكف  ، 2Ca  +  O2→2CaOاستجاب محمود لطمب معممو بكتابة المعادلة الكيميائية التالية     -3
سرعاف  ما انتقمت المناقشة بيف محمد ومحمود عمي العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ في 

 :وتـ االتفاؽ بينيـ عمي اجراء بعض التعديبلت ما عدا واحده ،المعادلة 

 .االكسجيف يكتسب الكترونات -أ 

 .الكالسيوـ يفقد الكترونات -ب 

  2-  رقـ تأكسد االكسجيف في اكسيد الكالسيوـ = -ج 

 2-رقـ تأكسد الكالسيـو في اكسيد الكالسيـو =   -د 
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عند تكميفؾ مف قبؿ المعمـ بتتبع مراحؿ تفاعؿ الحمض مع القاعدة  -4
إلنتاج ممح الطعاـ فاف افضؿ طريقة لعرض ىذه االلية اماـ الطبلب 

 :ىي
 .كتابتيا لفظيا   -أ 

 .كتابتيا رمزيا   -ب 

 .وصفيا شفويا   -ج 

 .عمميا تجربتيا   -د  

فقاؿ حسف ىي الكترونات  ،وقؼ حسف وحسيف اماـ سؤاؿ المعمـ عف االلكترونات الحرة -5
فاقترح حسيف توضيح اكثر إلجابة حسف فأضاؼ ىي الكترونات المدار ،المدار االخير

 :االخير في
 .البلفمزات  - أ

 .الفمزات   -ب 
 .اشباه الفمزات  -ج  
 .البلفمزات واشباه البلفمزات -د 
 

 :تطبيق المعارف السابقة في التعمم الجديد   :العادة الخامسة

 :ترتيب العناصر في الجدوؿ الدوري الحديث  يذكرني بالعالـ -1

 .الكسندر فممنج   -أ 
 .نيوتف  -ب 
 .ماري  - ج
 .مندليؼ  -د 

 :مادة كيميائية نقية تتكوف مف نوع واحد مف الذرات -2

 .المركب -أ 
 .الجزيء -ب 
 .العنصر -ج 
 .الذرة  -د 
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استفاد محمد مف دراستو لمتفاعبلت الكيميائية في التمييز بيف انواعيا فعند مبلحظتو  -3
    NH3   + HCL→NH4CL            لمتفاعؿ التالي يستطيع الحكـ عميو انو تفاعؿ

 .انحبلؿ - أ

 .احبلؿ احادي  -ب 

 .اتحاد مباشر  -ج 

 .احبلؿ مزدوج  -د 

 يمكف اف استفيد مف داللو سرياف التيار الكيربائي في الحياة اليومية مف خبلؿ تطبيقو في   

 .تفاعبلت االحماض   -أ 

 .تفاعبلت القواعد  -ب 

 .في تفاعبلت االمبلح  -ج  

 .بطاريات الساعات  -د  

قد استخدمنا مف المحموؿ القاعدي ما يمـز لمعادلة المحموؿ  النقطة التي نكوف عندىا -4
 :الحمضي ىي

 .نقطة التعادؿ   -أ 

 .نقطة المعايرة  -ب 

 .تفاعؿ التعادؿ   -ج 

 .تفاعؿ االتحاد  -د 

 التفكير التبادلي  -:العادة السادسة 

وحمض الييدروكموريؾ احمد بإجراء تفاعؿ بيف الخارصيف طمب المعمـ مف مجموعة  -1
فاقترح احمد باف يسجؿ خطوات التجربة ومحمود يفكر بصوت عاِؿ حتي يسمع  ،المخفؼ

 خطوات اجراء التجربة فتوصموا الي الناتج مف التفاعؿ وىو:بلب المجموعة ط

 .تكوف الخارصيف وتصاعد غاز الييدروجيف  -أ 

 .تكوف كموريد الخارصيف وتصاعد غاز الييدروجيف -ب 

 .غاز الييدروجيفتكوف الكمور وتصاعد  -ج 
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 .تكوف كموريد الخارصيف فقط -د 

فكر محمد مع زمبلئو في معرفة سبب تشابو عنصري البوتاسيوـ والصوديـو في النشاط  -2
 :ففكر محمود في االجابة وكانت بسبب انيـ ،ولكف لـ يتفقوا عمي اجابة ،الكيميائي

 .يقعاف في مجموعة واحدة  -أ 

 .يقعاف في المجموعة الثانية  -ب 

 .ليما نفس الرمز  -ج 

 .ليما  نفس التوزيع االلكتروني  -د  

ما عدا تتبعت مجموعة خميؿ المعادالت المعروضة اماميـ فوجدوا جميعيف موزونات  -3
 -:واحده

Zn + 2HCL → ZnCL2 +  H2  -A    

B- AgNO3  +  NaCL  →   AgCL +  NaNO3 

Mg+ O2→     2 MgO  -C 

D-SO2  +  2HNO    →        H2SO4  +  2NO  

وبعد التحاور  ،تفاعؿ االتحاد المباشرع افراد مجموعتو في تحديد مفيوـ تحاور نسيـ م -4
 :توصموا الي انو ينتج مف

 اتحاد مادتيف مع بعضيـ لتكويف مادة واحد. -أ 

 انحبلؿ مادة الي مادتيف او اكثر. -ب 

 .احبلؿ فمز نشيط محؿ فمز اخر اقؿ نشاطا –ج 

 .مركبيف مع بعضيـ لتكويف مركبيف جديديف  اتحاد -د

احضر تيسير الجدوؿ الدوري وبدا بالحوار مع مجموعتو عف موقع اشباه الفمزات في  -5
 :الجدوؿ  فتـ التوصؿ الي انيا تقع في

 .يميف الجدوؿ الدوري   -أ  
 .يسار الجدوؿ الدوري   -ب 
 .وسط الجدوؿ الدوري   -ج 
 .وسط ويميف الجدوؿ الدوري   -د 
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 ختبار عادات العقلمفتاح اإلجابة عن االسئمة النيائية إل: (5ممحق رقم )
 
 
 

 االجابة رقم السؤال االجابة رقم السؤال

 أ 16 أ 1

 أ 17 أ 2

 د 18 د 3

 د 19 ب 4

 ب 20 د 5

 د 21 د 6

 ج 22 د 7

 ج 23 ب 8

 د 24 أ 9

 أ 25 ج 10

 ب 26 ج 11

 أ 27 ب 12

 ج 28 ب 13

 أ 29 أ 14

 د 30 ج 15
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 كتاب تحكيم دليل المعمم: (6ممحق رقم )

 
 السبلـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو

يقوـ الباحث بإجراء دراسة لمحصوؿ عمي درجة الماجستير في المناىج وطرؽ التدريس 
لتنمية بعض (في تدريس العموم Jigsaw" أثر استخدام استراتيجية جيجسو ) بعنواف

 عادات العقل لدى طالب الصف التاسع االساسي بغزة "

 وتتطمب الدراسة في بعض اجراءاتيا اعداد دليؿ المعمـ وفقا لخطوات استراتيجية جيجسو.

 لذا نرجو مف سيادتكـ قراءة الدليؿ وابداء وجية نظركـ مف حيث

 مدي مبلئمو االىداؼ  لكؿ درس -
 مدي مبلئمو الوسائؿ واالنشطة   -
 تابع المراحؿ حسب استراتيجية جيجسوت -
 مناسبة اسئمة التقويـ -
 حذؼ او اضافة او ابداء أي ممحوظات اخري -

 البيانات الشخصية لممحكـ 
 .......................          .......................... الدرجة العممية .االسـ

 ........................ مكاف العمؿ....................التخصص
 شكرا لكـ

  الباحث                                                                          

 بالل حسن القانوع
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 الصورة النيائية لدليل المعمم: (7ممحق رقم )

 :اخي المعمم  / اختي المعممة

(  مف كتاب العمـو  يضع الباحث بيف يديؾ دليبل لتدريس الوحدة الثالثة ) التفاعبلت الكيميائية
وقد  ،لمفصؿ الدراسي االوؿ مف مقرر الصؼ التاسع االساسي وفقا الستراتيجية جيجسو

 :تضمف الدليؿ
 نبذة عف استراتيجية جيجسو -
الدروس التي تـ اعدادىا وفقا الستراتيجية جيجسو بحيث يشتمؿ كؿ درس عمي  )   -

 التقويـ  –خطوات التنفيذ   -المصادر والوسائؿ   –الخبرات السابقة   -أىداؼ الدرس 
 تعريف استراتيجية جيجسو -

 6 -5تقوـ عمي تقسيـ الطبلب إلي مجموعات مؤلفة مف ) ،ىي احد أنماط التعمـ التعاوني
فقرات )عدد الفقرات =  6 - 5ويتـ تقسيـ محتوي الدرس إلي  ،بلب  غير متجانسة( ط

يعطي كؿ طالب جزءًا إلتقانو في مجموعات الخبرة التي يتـ فييا اجتماع  ،عدد الطبلب (
ومف ثـ يقوـ الطبلب ،أصحاب المياـ مف اجؿ المناقشة وتبادؿ االفكار حوؿ الفقرة المحددة

بحيث يقوـ كؿ طالب بشرح وتعميـ زمبلءه في المجموعة  ،األصميةبالعودة إلي مجموعاتيـ 
 .وفي النياية يتـ تقييـ الطبلب مف خبلؿ اختبار قصير بشكؿ فردي ،عما تعممو

 مراحل استراتيجية جيجسو

 مرحمة تجميع المعمومات: -1
 :وتشمؿ عده خطوات 

 تكويف مجموعات صغيرة مف الخبراء عددىـ نفس عدد المجموعات -
 المحتوي الي اجزاء مقسمة عمي كؿ فرد في المجموعة الواحدةتوزيع  -
 اعتبار كؿ فرد في المجموعة خبيرا في الميمة الذي سيدرسيا -
 االستعانة بالمصادر واالجيزة والمواد مف اجؿ فيـ موضوعات المحتوي -
 :مرحمة مقابمة الخبراء -2

 :وتشمؿ ىذه الخطوة عمي ما لي
 الميمة مع بعضيـ مف اجؿ مناقشة االمور الغامضةيتقابؿ الخبراء الذيف اخذوا نفس  -
 تقارير المجموعة: -3
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 :تشمؿ عمي ما يمي
يقـو المتعمـ الخبير بعد مقابمة الخبراء المختصيف بالميمة ) النشاط ( بإعداد تقرير  -

 عمي اعتبار انو ممخص يساعده عمي الشرح والتدريس
الذي يخصو مف المحتوي الي  يقوـ المتعمـ الخبير بالرجوع الي مجموعتو ليدرس الجزء -

 افراد مجموعتو 
 قدير والتقويم تال -4

 :وتشمؿ ىذه الخطوات عمي ما يمي
 تعديؿ وتصحيح مسار عمؿ المجموعات وارشادىا  وتنميو مفاىيميا -
 متابعة نشاط المتعمـ  ومدي اندماجو في المجموعة -
 الراجعة   زيادة فاعمية عمؿ المتعمميف والمجموعات  مف خبلؿ التعزيز والتغذية -
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 الفصل االول

 الجدول الدوري الحديث :الدرس االول

 التاسع الصؼ /  عموم عامةالمبحث / 

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 يقارف بيف العنصر والمركب  -

 

 يكتب التوزيع  االلكتروني لذرات العناصر -

 العنصر ىو................... -1أكمؿ: 

 المركب ىو...............  -2       

اكتب التوزيع االلكتروني لذرات العناصر التالية  -
..Mg12.-..Na11 

 التعرؼ عمي خصائص ومواصفات الجدوؿ الدوري الحديث :اليدف

 وسيمة لمجدوؿ الدوري –الطباشير المموف  –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم التعميمية التعمميةاالجراءات  األىداف 

 

اف يتتبع الطالب 
اسس تصنيؼ 
العناصر في الجدوؿ 
الدوري حسب اعتماد 

 العمماء ليا

 

 

 

 

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،يقوـ المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقـو المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 
المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة 

 :والمواد التعميمية لمدرس كالتالي
الطالب االوؿ مكمؼ بتتبع اسستصنيؼ  -

 صر في الجدوؿ الدوري. العنا
الطالب الثاني مكمؼ بالمقارنة بيف  -

 المجموعة  والدورة في الجدوؿ الدوري

 –أكمل 

اعتمد العمماء 
في تصنيؼ 
العناصر عمي 
اسس مختمفة 

 -:منيا

1............ 
2........... 

3............ 
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 التقويم التعميمية التعمميةاالجراءات  األىداف 

الطالب الثالث مكمؼ بتحديد العبلقة بيف  -
التوزيع االلكتروني وموقع العنصر في 

 الجدوؿ.

 

 

 

اف يقارف الطالب 
بيف المجموعة 
والدورة في الجدوؿ 

 الدوري
 

 

 

 

 

 

 

اف يحدد الطالب 
العبلقة بيف التوزيع 
االلكتروني وموقع 
العنصر في الجدوؿ 

 الدوري
 

الطالب الرابع مكمؼ بتحديد موقع العنصر  -
 في الجدوؿ الدوري مف خبلؿ العدد الذري.

الخامس مكمؼ بالجزء الخامس مف الطالب  -
الدرس وىو تعميؿ سبب تشابو عناصر 

 المجموعة الواحدة في نشاطيا الكيميائي

يطمب  المعمـ مف الطبلب بدراسة الدرس ككؿ في 
المنزؿ مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  المكمؼ بيا 
كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و االطبلع  عمي 

 مصادر المعرفة المختمفة
 مقابمة الخبراء  -2
يقـو المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ  
االجتماع في مجموعة تسمي مجموعة 
الخبراء  لمناقشة وتوضيح العناصر 

 الغامضة مف المحتوي المكمفيف بو 
 ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء -

الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع 
وكذلؾ يقوـ باستدعاء  ،في مجموعة الخبراء

الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث والرابع 
والخامس  مف كؿ مجموعة مف المجموعات 
االصمية ويطمب منيـ االجتماع في 

 .مجموعة الخبراء

 

 

قارف بيف 
المجموعة 

والدورة في 
 الجدوؿ الدوري

 

 

 

 

 

 

 

العبلقة حدد 
بيف التوزيع 

ي االلكترون
وموقع العنصر 
في الجدوؿ 

 الدوري
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 التقويم التعميمية التعمميةاالجراءات  األىداف 

 

 

اف يحدد  الطالب 
موقع العنصر في 
الجدوؿ الدوري عمي 
اساس العدد الذري 

 لو

 

 

 

 

 

اف يعمؿ الطالب  
سبب تشابو عناصر  
المجموعة الواحدة 
في نشاطيـ 

 الكيميائي

 

 تقارير المجموعة  -3
بالجزء االوؿ   يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف -

بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد تقرير يتعمؽ 
بالموضوع المكمفيف بو عمي اعتبار انو ممخص 

 يساعدىـ في شرح الدرس لمجموعاتيـ
يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع كؿ  -

طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  الجزء 
المكمؼ بو والخبير فيو الي افراد مجموعتو 

 الصميةا
ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني  -

 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.
 التقويم -4
يقـو المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ التعزيز 

 والتغذية الراجعة 
المعمـ  بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب -

  :مف الطمبة في المجموعات حؿ االسئمة التالية
وطمب ،ُقدمت اليؾ العناصر الكيميائية التالية -

 (Mg12 -  O8-  CL17 – Ca20منؾ) 
كتابة التوزيع االلكتروني لكبل منيما تحديد  -1

 موقع كؿ عنصر في الجدوؿ. 
ذكر سبب تشابو عنصري  -2

( )  Mg12المغنيسيـو   Ca20( والكالسيـو
 (في نشاطيـ الكيميائي

حدد موقع 
العنصر في 
الجدوؿ الدوري 
عمي اساس 
 العدد الذري لو

 

 

 

 

 

سبب  عمؿ
تشابو عناصر  

المجموعة 
الواحدة في 

نشاطيـ 
 الكيميائي
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 الدرس الثاني

 العناصر في الجدول الدوري

 

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 
 يعرؼ كبل مف  -

 الدورة ( –المجموعة  –)العنصر 
 

 

 : أكمؿ: 

 العنصر ىو................... - 1

 المجموعة ىي.................. -1

 الدورة ىي................   -3

 التعرؼ عمي خصائص الفمزات وانواعيا :اليدف

 وسيمة لمجدوؿ الدوري –الطباشير المموف  –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

اف يحدد الطالب 
انواع العناصر 
التي يشمميا 

 الجدوؿ الدوري

 

 

 

 

 

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،يقوـ المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 
المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة والمواد 

 :التعميمية لمدرس كالتالي
في  الطالب االوؿ مكمؼ بتحديد انواع العناصر -

 الجدوؿ الدوري
 الطالب الثاني مكمؼ بتوضيح خصائص الفمزات -
 الطالب الثالث مكمؼ بذكر اقساـ الفمزات -

حدد انواع 
العناصر 

التي يشمميا 
الجدوؿ 
 الدوري
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

الطالب الرابع مكمؼ بالتعرؼ عمي  خصائص  -
 الفمزات الممثمة

 

 

 

 

 

 

 

 

اف يوضح الطالب 
 خصائص الفمزات

 

بالمقارنة بيف خصائص الطالب الخامس مكمؼ  -
العناصر االنتقالية الرئيسية والعناصر االنتقالية 

 الداخمية
يطمب  المعمـ مف الطبلب بدراسة الدرس ككؿ  -

في المنزؿ مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  
المكمؼ بيا كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و 

 االطبلع  عمي مصادر المعرفة المختمفة
 مقابمة الخبراء  -2

المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  يقوـ -
االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ  االجتماع 
في مجموعة تسمي مجموعة الخبراء  لمناقشة 
وتوضيح العناصر الغامضة مف المحتوي 

 المكمفيف بو 
ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني  -

ب منيـ االجتماع في مجموعة مف الدرس ويطم
وكذلؾ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف  ،الخبراء

بالجزء الثالث والرابع والخامس  مف كؿ مجموعة 
مف المجموعات االصمية ويطمب منيـ االجتماع 

 في مجموعة الخبراء 
 تقارير المجموعة  -3

يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ   -
بعضيـ  بإعداد تقرير يتعمؽ بعد اجتماعيـ مع 

 بالموضوع المكمفيف بو عمي اعتبار انو ممخص

وضح 
خصائص 

 الفمزات
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

 

اف يذكر الطالب 
 أقساـ الفمزات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اف يتعرؼ الطالب 
عمي خصائص 

 الفمزات الممثمة
 

 

 يساعدىـ في شرح الدرس لمجموعاتيـ -
يقوـ الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع كؿ  -

الي مجموعتو االصمية لُيدرس  الجزء طالب  
المكمؼ بو والخبير فيو الي افراد مجموعتو 

 االصمية
ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني  -

 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.
 التقويم  -4

يقوـ المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي اندماجو  -
في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ الطبلب في 

 مجموعات مف خبلؿ التعزيز والتغذية الراجعة ال
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب المعمـ  -

  :مف الطمبة في المجموعات حؿ االسئمة التالية
 عدد خصائص الفمزات؟ -1
 اكمؿ الفراغ  -2
 تنقسـ العناصر في الجدوؿ الدوري الي -أ  

 .............................................و
 .........................................و

 تنقسـ الفمزات الي  -ب  
 ........................................و

 ..........مف مميزات البلكتينيدات –ج 
 

 

 

 

 

 

اذكر أقساـ 
 الفمزات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد 
خصائص 
الفمزات 
 الممثمة
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 الدرس الثالث

 العناصر في الجدول الدوري

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 
 يقارف بيف الدورة والمجموعة  -

 
 يعدد اقساـ العناصر -

 : أكمؿ: 

 العنصر ىو................... - 1

 المجموعة ىي.................. -2
 عدد اقساـ العناصر؟ -

 يعدد خواص مجموعات العناصر في الجدوؿ :اليدف

 وسيمة لمجدوؿ الدوري –الطباشير المموف  –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

اف يحدد الطالب 
موقع العناصر 
البلفمزية في الجدوؿ 

 الدوري

 

 

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 المعمومات تجميع -1
كؿ  ،يقـو المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 
المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة 

 :كالتاليوالمواد التعميمية لمدرس 
الطالب االوؿ مكمؼ  بتحديد موقع العناصر  -

 البلفمزية في الجدوؿ الدوري
الطالب الثاني مكمؼ بتوضيح خصائص  -

 البلفمزات
الطالب الثالث مكمؼ بتحديد خصائص  -

حدد موقع 
العناصر 

البلفمزية في 
الجدوؿ 
 الدوري
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 اشباه الفمزات
الطالب الرابع مكمؼ بتحديد موقع العناصر  -

 النبيمة في الجدوؿ 

 

 

اف يحدد الطالب 
 خصائص 

 العناصر البلفمزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اف يحدد الطالب 
اشباه  خصائص
 الفمزات 

 

 

الطالب الخامس مكمؼ بتوضيح كيفية تواجد 
 العناصر النبيمة في الطبيعة

المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس ككؿ في  يطمب
المكمؼ بيا التركيز عمي الجزء )الميمة( المنزؿ مع 

كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و االطبلع  عمي 
 مصادر المعرفة المختمفة

 مقابمة الخبراء  -2
يقـو المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة مف 
صمية ويطمب منيـ  االجتماع في المجموعات اال

مجموعة تسمي مجموعة الخبراء  لمناقشة 
وتوضيح العناصر الغامضة مف المحتوي 

 المكمفيف بو 
ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني  -

مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة 
وكذلؾ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف  ،الخبراء

والرابع والخامس  مف كؿ مجموعة  بالجزء الثالث
مف المجموعات االصمية ويطمب منيـ االجتماع 

 في مجموعة الخبراء 
 تقارير المجموعة  -3

يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء  -
االوؿ  بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد 
تقرير يتعمؽ بالموضوع المكمفيف بو عمي 

 حدد 

 خصائص 

العناصر 
 البلفمزية

 

 

 

 

 

 

 

 

حدد 
خصائص  
 اشباه الفمزات
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

اف يحدد الطالب 
موقع العناصر النبيمة 

 في الجدوؿ الدوري

اعتبار انو ممخص يساعدىـ في شرح 
 لمجموعاتيـ الدرس

يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع  -
 كؿ

 

 

 

يوضح الطالب  اف
كيفية تواجد العناصر 

 النبيمة في الطبيعة

 

 

 

 

 

الي مجموعتو االصمية لُيدرس  الجزء المكمؼ  طالب
 بو والخبير فيو الي افراد مجموعتو االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني 
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 التقويم -4
يقوـ المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي اندماجو  -

في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ الطبلب في 
 مجموعات مف خبلؿ التعزيز والتغذية الراجعة ال

بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب المعمـ مف 
 :الطمبة في المجموعات حؿ االسئمة التالية

 ............ الجدوؿ الدوري .تقع البلفمزات .1
 اذكر خصائص اشباه الفمزات........... .2
 عمؿ لما ياتي  .3

تتواجد معظـ العناصر النبيمة في  -1
الطبيعة عمي شكؿ ذرات 

 .....................منفردة........

وضح كيفية 
تواجد 

العناصر 
النبيمة في 

 الطبيعة
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 الدرس الرابع

 مصادر واستخدامات بعض العناصر

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 عدد اقساـ العناصر؟ - يعدد اقساـ العناصر -

 يعدد مصادر واستخدامات بعض العناصر  :اليدف

 مصادر  العناصرلوسيمة  –الطباشير المموف  –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

اف يصؼ الطالب  
محاوالت االنساف 
في الحصوؿ عمى 
مة مصادر بدي

 لمعناص

 

 

 

 

اف يذكر 
لطالب  ا

مصادر 
العناصر 

في 
 الطبيعة

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،يقوـ المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

المجموعة التعميمية لكؿ طالب مف طبلب 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 
المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة والمواد 

 :التعميمية لمدرس كالتالي
الطالب االوؿ مكمؼ  بوصؼ بعض  -

محاوالت االنساف في الحصوؿ عمى مصادر 
 بديمة لمعناصر

الطالب الثاني مكمؼ بذكر  مصادر  -
 العناصر في الطبيعة

الثالث مكمؼ بتحديد العناصر الطالب  -
 المستخرجة مف اليواء الجوي واستخداماتيا

الطالب الرابع مكمؼ بتحديد العناصر  -

 

صؼ محاوالت 
االنساف في 
الحصوؿ عمى 
مصادر بديمة 

 صرلمعنا

 

 

 

 

اذكر مصادر 
العناصر في 

 الطبيعة
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 المستخرجة مف مياه البحر واستخداماتيا 
 الطالب الخامس مكمؼ العناصر المستخرجة مف

 القشرة االرضية واستخداماتيا

 

 

 

 

اف يحدد الطالب  
العناصر 

المستخرجة مف 
اليواء الجوي 

 واستخداماتيا

 

 

 

 

 

اف يعدد الطالب 
العناصر 

المستخرجة مف 
مياه البحر 

 واستخداماتيا

 

يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس ككؿ في 
)الميمة(  المكمؼ بيا المنزؿ مع التركيز عمي الجزء 

كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و االطبلع  عمي 
 مصادر المعرفة المختمفة

 مقابمة الخبراء  -2
يقوـ المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ  االجتماع 
 في مجموعة تسمي مجموعة الخبراء  لمناقشة
وتوضيح العناصر الغامضة مف المحتوي 

 المكمفيف بو
ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع في 
وكذلؾ يقوـ باستدعاء  ،مجموعة الخبراء

الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث والرابع 
والخامس  مف كؿ مجموعة مف المجموعات 
االصمية ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة 

 الخبراء 
 تقارير المجموعة -3
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ  بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد 
تقرير يتعمؽ بالموضوع المكمفيف بو عمي 
اعتبار انو ممخص يساعدىـ في شرح الدرس 

 

 

حدد العناصر 
المستخرجة مف 
اليواء الجوي 

 واستخداماتيا

 

 

 

 

 

 

العناصر  عدد
المستخرجة مف 
مياه البحر 

 واستخداماتيا
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمجموعاتيـ
يقوـ الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع  -

كؿ طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  
الخبير فيو الي افراد الجزء المكمؼ بو و 

 مجموعتو االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني   
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 

 

 

 

اف يحدد الطالب  
العناصرالمستخرجة 
مف القشرة 

االرضية 
 واستخداماتيا

 التقويم  -4
يقوـ المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ التعزيز 

 والتغذية الراجعة 
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -

المعمـ مف الطمبة في المجموعات حؿ 
  :السئمة التاليةا

 -:اكمؿ الفراغ

 مف مصادر العناصر في الطبيعة ؟ -
 .....................و...................

يستخرج عنصر الذىب  -
 مف......................

 ....................يصنع الزجاج مف -
 مف استخدامات كموريد الصوديوـ  -

 .............و.............................

حدد 
العناصرالمستخرجة 

القشرة  مف
االرضية 

 واستخداماتيا
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 الفصل الثاني

 الدرس االول/ التفاعل الكيميائي

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 يعدد حاالت المادة -
 يقارف بيف المركب والمخموط  -

 عدد حاالت المادة ؟ -
 قارف بيف المركب والمخموط ؟ -

 التعرؼ عمي مفيـو التفاعؿ الكيميائي والتغيرات المصاحبة لو :اليدف

 –برادة حديد  –كبريت  -الطباشير المموف   –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات
 مصدر حراري -مغناطيس  

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

اف يحدد 
الطالب 

نتائج تفاعؿ 
الصوديوـ 

 الكمورمع 

 
اف يوضح 

الطالب 
التغيرات 

التي حدثت 
عمي المواد 
المتفاعمة 

في التفاعؿ 
 السابؽ

ومشاركة الطبلب داخؿ  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ مجموعة  ،يقوـ المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مكونة مف خمسة افراد.
المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة التعميمية لكؿ يقوـ  -

طالب مف طبلب المجموعة االصمية واعتبار ىؤالء خبراء 
في المواضيع المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة 

 :والمواد التعميمية لمدرس كالتالي
الطالب االوؿ مكمؼ بتحديد  نتائج تفاعؿ الصوديوـ مع  -

 الكمور
بتوضيح التغيرات التي حدثت عمي  الطالب الثاني مكمؼ -

 المواد المتفاعمة في التفاعؿ السابؽ
 الطالب الثالث مكمؼ بذكر قانوف حفظ المادة  -

 

حددنتائج 
تفاعؿ 

الصوديوـ 
مع 

 الكمور
 

وضح 
التغيرات 

التي 
حدثت 
عمي 
المواد 

المتفاعمة 
في 

التفاعؿ 
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 
 
 

 

 

 الطالب الرابع مكمؼ بتحديد  نتائج تفاعؿ الحديد مع الكبريت

 

 بتوضيح  مفيـو التفاعؿ الكيميائيالطالب الخامس مكمؼ 

 السابؽ

 

 

 

 

 

 

اف يحدد 
الطالب  

نتائج تفاعؿ 
الحديد مع 

 الكبريت
 
 

 

 

 

 

مع  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس ككؿ في المنزؿيطمب 
ويحثيـ عمي المكمؼ بيا كؿ طالب التركيز عمي الجزء )الميمة( 

 مصادر المعرفة المختمفةعمي االستعانة و االطبلع 

 مقابمة الخبراء  -2
يقوـ المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ مف  -

الدرس مف كؿ مجموعة مف المجموعات االصمية ويطمب 
منيـ  االجتماع في مجموعة تسمي مجموعة الخبراء  
لمناقشة وتوضيح العناصر الغامضة مف المحتوي 

 المكمفيف بو 
الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني مف الدرس ثـ يقـو باستدعاء  -

وكذلؾ يقـو  ،ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة الخبراء
باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث والرابع والخامس  
مف كؿ مجموعة مف المجموعات االصمية ويطمب منيـ 

 االجتماع في مجموعة الخبراء 
 تقارير المجموعة  -3
المكمفيف بالجزء االوؿ  بعد  يطمب المعمـ مف الطمبة -

اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد تقرير يتعمؽ بالموضوع 
المكمفيف بو عمي اعتبار انو ممخص يساعدىـ في شرح 

 الدرس لمجموعاتيـ
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ  بعد  -

اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد تقرير يتعمؽ بالموضوع 

 حدد
نتائج 
تفاعؿ 
الحديد 
مع 

 الكبريت
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

ر انو ممخص يساعدىـ في شرح المكمفيف بو عمي اعتبا
 الدرس لمجموعاتيـ

يقوـ الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع كؿ طالب  الي  -
مجموعتو االصمية لُيدرس  الجزء المكمؼ بو والخبير فيو 

 الي افراد مجموعتو االصمية

 

 

 

 

اف يوضح 
الطالب 
 مفيـو

التفاعؿ  
 الكيميائي

 
 

 

 

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني والثالث والرابع   
 والخامس مف الدرس.

 التقويم -4
يقوـ المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي اندماجو في  -

المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ الطبلب في المجموعات مف 
 خبلؿ التعزيز والتغذية الراجعة 

المعمـ مف الطمبة بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -
  :في المجموعات حؿ االسئمة التالية

 عرؼ التفاعؿ الكيميائي ؟ -1

...................................................... 

 -:ماذا نعني بالرموز التالية -2

       . ........aq . ...........L  .............S 

 ماذا ينتج عند تفاعؿ -3
 الصوديوـ....................الكمور مع  - أ
 الكبريت مع الحديد...................... - ب

وضح 
 مفيـو

التفاعؿ  
 الكيميائي
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 الدرس الثاني

 دالالت حدوث التفاعل

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 يوضح مفيـو التفاعؿ الكيميائي  -
 يذكر نص قانوف حفظ المادة -

 الكيميائي ؟وضح مفيـو التفاعؿ  -
 اذكر نص قانوف حفظ المادة؟ -

 يكتشؼ بعض األدلة عمى حدوث تفاعؿ كيميائي-:اليدف

قطعة  –حمص الييدروكموريؾ  –نشا  –يود –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات
 →(مخبار مدرج–ميزاف حرارة دورقاف  –خارصيف  ىيدروكسيد صوديوـ 

 التقويم التعمميةاالجراءات التعميمية  األىداف 

 

 

 

 

اف يذكر الطالب 
دالالت حدوث 

 التفاعؿ 

 

 

 

 

 

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
 ،يقوـ المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 كؿ مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
مف يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء  -

المادة التعميمية لكؿ طالب مف طبلب 
المجموعة االصمية واعتبار ىؤالء خبراء 
في المواضيع المكمفيف بيا بحيث يتـ 
توزيع االنشطة والمواد التعميمية لمدرس 

 :كالتالي
الطالب االوؿ مكمؼ بذكر دالالت حدوث  -

 التفاعؿ 
الطالب الثاني مكمؼ بإثبات تصاعد غاز  -

ي مف خبلؿ عند حدوث تفاعؿ كيميائ
 تجربة

اذكر دالالت حدوث 
 التفاعؿ
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 التقويم التعمميةاالجراءات التعميمية  األىداف 

الطالب الثالث مكمؼ بذكر تفاعؿ  -
 كيميائي يتـ فيو اختفاء الموف

الطالب الرابع مكمؼ بإثبات  ظيور لوف  -
جديد عند حدوث تفاعؿ كيميائي مف 

 خبلؿ تنفيذ تجربة

 

اف يثبت الطالب  
بالتجربة تصاعد 
غاز عند حدوث 

 تفاعؿ كيميائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اف يذكر الطالب 
تفاعؿ كيميائي يتـ 

 فيو اختفاء الموف

 

الطالب الخامس مكمؼ بإثبات  تغير  -
درجة الحرارة عند حدوث تفاعؿ كيميائي 

 (4مف خبلؿ  مف خبلؿ تنفيذ نشاط رقـ)

يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس ككؿ في 
المنزؿ مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  المكمؼ 

ثيـ عمي االستعانة و االطبلع  بيا كؿ طالب ويح
 عمي مصادر المعرفة المختمفة

 مقابمة الخبراء  -2
يقوـ المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف  -

بالجزء االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة 
مف المجموعات االصمية ويطمب منيـ  
االجتماع في مجموعة تسمي مجموعة 
الخبراء  لمناقشة وتوضيح العناصر 

 وي المكمفيف بو الغامضة مف المحت
ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع 
وكذلؾ يقـو  ،في مجموعة الخبراء

باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث 
والرابع والخامس  مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ 

 االجتماع في مجموعة الخبراء 

ماذا ينتج عند تفاعؿ 
الخارصيف مع 

حمض 
 الييدروكموريؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذكر تفاعؿ كيميائي 
 يتـ فيو اختفاء الموف
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 التقويم التعمميةاالجراءات التعميمية  األىداف 

 ر المجموعة تقاري -3
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ  بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد 
تقرير يتعمؽ بالموضوع المكمفيف بو عمي 
اعتبار انو ممخص يساعدىـ في شرح 

 الدرس لمجموعاتيـ
يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع  -

كؿ طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  
الجزءالمكمؼ بو والخبير فيو الي افراد 

 مجموعتو 

 

اف يثبت الطالب 
 بالتجربة ظيور
لوف جديد عند 
حدوث تفاعؿ 

 كيميائي

 

 

اف يثبت الطالب  
بالتجربة تغير 
درجة الحرارة عند 
حدوث تفاعؿ 

 كيميائي

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني 
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 التقويم -4
يقـو المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ 

 التعزيز والتغذية الراجعة 
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -

المعمـ مف الطمبة في المجموعات حؿ 
  :االسئمة التالية

اكمؿ المعادالت التالية مع ذكر نوع داللة  -
 حدوث التفاعؿ

- 2HCL+Zn  → ……+….. 
HCL + NaoH →       ….+….. 

 ماذا يحدث لو: 

أضيؼ محموؿ اليود 
 الى النشا؟

 

 

 

 

 

مف دالالت حدوث 
   .تفاعؿ كيميائي.....
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 الدرس الثالث

 دالالت حدوث التفاعل

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 ،يعرؼ التفاعؿ الكيميائي  -
يذكر دالالت حدوث تفاعؿ   -

 كيميائي 

 التفاعؿ الكيميائي ىو.......... - 1أكمؿ:

 مف دالالت حدوث تفاعؿ كيميائي....و....و..... -2

 يكتشؼ بعض األدلة عمى حدوث تفاعؿ كيميائي :اليدف

ىيدروكسيد صوديـو –حمص الييدروكموريؾ  ––السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات
محموؿ  ،انابيب اختبار ،محموؿ ممح الطعاـ -مخبار مدرج  –دورؽ زجاجي –زجاجية  كؤوس –

محموؿ  ،اسبلؾ  توصيؿ-جمفانوميتر  –قضيب خارصيف  –قضيب نحاس  ،حمض الكبريتيؾ 
 →(شريط مغنيسيوـ –شاي  –كموريد صوديوـ ،نترات فضة

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 
الطالب  اف يثبت 

بالتجربة ظيور راسب 
عند حدوث تفاعؿ 

 كيميائي
 

 

 

 

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،يقـو المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
 يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 
المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة 

 :والمواد التعميمية لمدرس كالتالي
الطالب االوؿ مكمؼ بإثبات ظيور )تكوف  -

راسب عند اجراء تفاعؿ كيميائي  مف خبلؿ 
 (5تنفيذ نشاط رقـ)

ماذا يحدث عند 
اضافة محموؿ 
نترات الفضة الي 
محموؿ ممح 

 الطعاـ
 ؟
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

بإثبات سرياف التيار  الطالب الثاني مكمؼ -
الكيربائي عند حدوث تفاعؿ كيميائي  مف 

 (6خبلؿ تنفيذ نشاط رقـ)
 الطالب الثالث مكمؼ بذكر بعض التطبيقات  -

 
 
 

 

 

اف يثبت الطالب  
بالتجربة سرياف التيار 
الكيربي عند حدوث 

 كيميائيتفاعؿ 

 

 العممية عمي سرياف التيار الكيربائي
الطالب الرابع مكمؼ بإثبات  تغير لوف  -

الكاشؼ عند حدوث تفاعؿ كيميائي مف 
 (7خبلؿ تنفيذ نشاط رقـ)

الطالب الخامس مكمؼ بإثبات  ظيور ضوء  -
) شرر( عند حدوث تفاعؿ كيميائي مف 

 خبلؿ تنفيذ تجربة

ككؿ  يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس
في المنزؿ مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  
المكمؼ بيا كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و 

 االطبلع  عمي مصادر المعرفة المختمفة

 مقابمة الخبراء  -2

يقوـ المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ 
مف الدرس مف كؿ مجموعة مف المجموعات 

مجموعة تسمي  االصمية ويطمب منيـ  االجتماع في
مجموعة الخبراء  لمناقشة وتوضيح العناصر 

 الغامضة مف المحتوي المكمفيف بو

ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -
الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع في 

وكذلؾ يقوـ باستدعاء  ،مجموعة الخبراء
الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث والرابع 

ماذا يحدث 
لمجمفانوميتر عند 
وصمو بقضيب 
الخارصين وقضيب 

 النحاس
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

ة مف المجموعات والخامس  مف كؿ مجموع
االصمية ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة 

 الخبراء 
 تقارير المجموعة  -3

 يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ  

اف يذكر الطالب 
بعض التطبيقات 

مية عمي سرياف العم
 التيار الكيربائي 

 

يشاىد الطالب  اف
تغير لوف الكاشؼ 
عند حدوث التفاعؿ 
بيف محموؿ الشاي 
ومحمولي حمض 

الييدروكموريؾ 
وىيدروكسيد 
 .الصوديوـ

 

 

اف يثبت الطالب  
 بالتجربة ظيور ضوء  

بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد تقرير  -
يتعمؽ بالموضوع المكمفيف بو عمي اعتبار 
انو ممخص يساعدىـ في شرح الدرس 

 لمجموعاتيـ
يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع  -

كؿ طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  
الجزء المكمؼ بو والخبير فيو الي افراد 

 مجموعتو االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني 
 .والثالث والرابع والخامس مف الدرس

 التقويم -4
متعمـ ومدي يقـو المعمـ بمتابعة نشاط ال -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ التعزيز 

 والتغذية الراجعة 
 

بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -
المعمـ مف الطمبة في المجموعات حؿ 

  :االسئمة التالية

 

بعض  اذكر
التطبيقات العممية 
عمي سرياف التيار 

 الكيربائي ؟ 

 

 

 

ما الموف الناتج 
مف تفاعؿ محموؿ 
الشاي مع محموؿ 

ىيدروكسيد 
 الصوديـو ؟

 

 
 
 

ماذا ينتج عف 
احتراؽ شريط 
مغنيسيـو في 

 اليواء ؟
 

 



054 



 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 أكمؿ: مف دالالت حدوث تفاعؿ كيميائي.....
- AgNO3+NaC l           

 عمؿ:……+……
يضيء المصباح عند وضع لوح خارصيف   -

 ولوح نحاس في حمض ىيدروكموريؾ؟ 
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 الدرس الرابع

 كيفية حدوث التفاعل

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 يعرؼ االيوف،  -
يحدد العبلقة بيف عدد الكترونات  -

 المدار األخير ونشاط العنصر
 

 أكمؿ:

 االيوف ىو.................. –1 

تستقر الذرة عندما يكوف عدد الكترونات -2
 األخير..........مدارىا 

 يصؼ كيفية حدوث تفاعؿ كيميائي  :اليدف

 نموذج ذرة الميثاف –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

اف يحدد الطالب 
العبلقة بيف ارتباط 
الكترونات المدار 
األخير بالنواة ونشاط 

 العنصر.

 

 

 

ومشاركة  ،استخداـ استراتيجية جيجسو مف خبلؿ
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
 ،يقـو المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 كؿ مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقـو المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف  -

المادة التعميمية لكؿ طالب مف طبلب 
المجموعة االصمية واعتبار ىؤالء خبراء 
في المواضيع المكمفيف بيا بحيث يتـ 

 توزيع االنشطة والمواد التعميمية لمدرس 
الطالب االوؿ مكمؼ  بتحديد العبلقة بيف  -

ارتباط الكترونات المدار األخير بالنواة 
 نشاط العنصر.و 

الطالب الثاني مكمؼ   بوصؼ كيفية  -

حدد العبلقة بيف 
ارتباط الكترونات 
المدار األخير 
بالنواة ونشاط 

 العنصر.
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 تكوف الرابطة األيونية.

 

 

 

اف يصؼ الطالب  
كيفية تكوف الرابطة 

 .األيونية

 

 

 

 

 

 

 

 

اف يصؼ الطالب 
كيفية حدوث 
تفاعبلت كسر وبناء 

 .الروابط

 

الثالث مكمؼ  بوصؼ كيفية الطالب  -
 .حدوث تفاعبلت كسر وبناء الروابط

الطالب الرابع مكمؼ  بتعريؼ الرابطة  -
 .المشتركة

الطالب الخامس مكمؼ  بتوضيح كيفية  -
 تكوف الرابطة المشتركة بالرسـ

يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس ككؿ في 
المنزؿ مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  المكمؼ 

طالب ويحثيـ عمي االستعانة و االطبلع   بيا كؿ
 عمي مصادر المعرفة المختمفة

 مقابمة الخبراء  -2
يقوـ المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف  -

بالجزء االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة 
مف المجموعات االصمية ويطمب منيـ  
االجتماع في مجموعة تسمي مجموعة 
الخبراء  لمناقشة وتوضيح العناصر 

 مف المحتوي المكمفيف بو  الغامضة
ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع 
وكذلؾ يقـو  ،في مجموعة الخبراء

باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث 
والرابع والخامس  مف كؿ مجموعة مف 

منيـ المجموعات االصمية ويطمب 
 االجتماع في مجموعة الخب

صؼ  كيفية تكوف 
 الرابطة األيونية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صؼ كيفية حدوث 
تفاعبلت كسر 

 وبناء الروابط
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

 

مفيـو الطالب  يوضحاف 
 .الرابطة المشتركة

 

 

 
 
 

 

 

 

 

اف يوضح الطالب 
تكوف الرابطة كيفية 
 بالرسـ المشتركة

 

 تقارير المجموعة  -3
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء  -

اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد االوؿ  بعد 
تقرير يتعمؽ بالموضوع المكمفيف بو عمي 
اعتبار انو ممخص يساعدىـ في شرح 

 الدرس لمجموعاتيـ
يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ  -

بالرجوع كؿ طالب  الي مجموعتو 
االصمية لُيدرس  الجزء المكمؼ بو 
 والخبير فيو الي افراد مجموعتو االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني   
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 التقويم  -4
يقوـ المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ 

 التعزيز والتغذية الراجعة 
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -

عمـ مف الطمبة في المجموعات حؿ الم
  :االسئمة التالية

وضح بالرسـ تكوف الرابطة بيف االكسجيف  -
 مبينا نوع الرابطة ؟ ،والمغنيسيوـ

 وضح بالرسـ تكوف الرابطة المشتركة بيف  -
 الكربوف والييدروجيف ؟

الرابطة  وضح مفيوـ
 .المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضح كيفية تكوف 
 الرابطة المشتركة

 بالرسـ
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 الدرس الخامس

 انواع التفاعالت الكيميائية

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 
 .يعرؼ التفاعؿ الكيميائي -
 .يعدد دالالت حدوث تفاعؿ كيميائي  -

 

 أكمؿ:

 التفاعؿ الكيميائي ىو............ – 1

مف دالالت حدوث تفاعؿ -2
 كيميائي.........و......و..........

 يعدد أنواع التفاعبلت الكيميائية  :اليدف

 حمض ىيدروكموريؾ  ،امونيا –السبورة  –الكتاب المدرسي -:الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

 

 

اف يذكر الطالب 
انواع التفاعبلت 

 الكيميائية  

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،يقـو المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 

بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة المكمفيف 
 :والمواد التعميمية لمدرس كالتالي

الطالب االوؿ مكمؼ  بذكر انواع التفاعبلت  -
 الكيميائية. 

اعؿ الطالب الثاني مكمؼ  بالمقارنة  بيف تف -
 االتحاد المباشر واالنحبلؿ  

اذكر انواع 
التفاعبلت 
 الكيميائية  
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

 

 

اف يقارف الطالب  
االتحاد بيف تفاعؿ 

 المباشر واالنحبلؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اف يوضح الطالب 
المقصود بظاىرة 

 .التكمس

 

الطالب الثالث مكمؼ  بتوضيح المقصود  -
 .بظاىرة التكمس

الطالب الرابع مكمؼ  بتعريؼ  تفاعؿ  -
 االحبلؿ البسيط 

الطالب الخامس مكمؼ بإجراء تفاعؿ  -
اإلحبلؿ البسيط عمميا. يطمب  المعمـ مف 

الدرس ككؿ في المنزؿ مع  الطبلب دراسة
التركيز عمي الجزء )الميمة(  المكمؼ بيا 
كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و 

 االطبلع  عمي مصادر المعرفة المختمفة
 مقابمة الخبراء  -2
يقـو المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ  

ماع في مجموعة تسمي مجموعة االجت
الخبراء  لمناقشة وتوضيح العناصر 

 الغامضة مف المحتوي المكمفيف بو 
ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع في 
وكذلؾ يقوـ باستدعاء  ،مجموعة الخبراء

الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث والرابع 
ؿ مجموعة مف المجموعات والخامس  مف ك

االصمية ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة 
 الخبراء 

-  
 

قارف  بيف 
تفاعؿ االتحاد 

المباشر 
 واالنحبلؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

وضح المقصود 
 .بظاىرة التكمس
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف 

 

 

اف ُيعرؼ الطالب 
تفاعؿ االحبلؿ 

 البسيط

 

 

 

 

 

 

اف يجري الطالب 
تفاعؿ اإلحبلؿ 

 البسيط عمميا
 
 

 تقارير المجموعة  -3
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ  بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد 
تقرير يتعمؽ بالموضوع المكمفيف بو عمي 
اعتبار انو ممخص يساعدىـ في شرح 

 الدرس لمجموعاتيـ
يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع  -

كؿ طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  
الخبير فيو الي افراد الجزء المكمؼ بو و 

 مجموعتو االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني   
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 التقويم  -4
يقـو المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ التعزيز 

 والتغذية الراجعة 
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -

المعمـ مف الطمبة في المجموعات حؿ 
  :االسئمة التالية

 اذكر انواع التفاعبلت الكيميائية ؟ -

 وضح بالمعادلة تفاعمي كبل مف  -    

 واالنحبلؿ  –االتحاد المباشر -)      

 .وضح المقصود بظاىرة التكمس -    

عرؼ تفاعؿ 
 االحبلؿ البسيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل:

يحل االلومنيوم  
محل الحديد في 

 مركباتو؟
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 الدرس السادس

 انواع التفاعالت الكيميائية

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 .يعرؼ التفاعؿ الكيميائي -
 يعدد أنواع التفاعبلت الكيميائية  -

 أكمؿ:

 التفاعؿ الكيميائي ىو............ – 1

مف انواع التفاعبلت الكيميائية   -2
 ........و......و...........

 يعدد أنواع التفاعبلت الكيميائية  :اليدف

ىيدروكسيد  ،نترات صوديوـ ،نترات رصاص –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات
 محموؿ حمض الييدروكموريؾ –ورؽ ترشيح  -دوارؽ زجاجية   ،صوديوـ

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

 

اف  ُيعرؼ الطالب 
تفاعؿ االحبلؿ 

 المزدوج

 ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
ومشاركة الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ 

 االتي:

 تجميع المعمومات -1
 ،يقوـ المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 كؿ مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
بتكميؼ نشاط او جزء مف يقوـ المعمـ  -

المادة التعميمية لكؿ طالب مف طبلب 
المجموعة االصمية واعتبار ىؤالء 
خبراء في المواضيع المكمفيف بيا بحيث 
يتـ توزيع االنشطة والمواد التعميمية 

 :لمدرس كالتالي
الطالب االوؿ مكمؼ  بتوضيح مفيـو  -

ما المقصود بتفاعل 
 المزدوج االحالل 
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 ..تفاعؿ االحبلؿ المزدوج

 

 

 

اف يوضح الطالب 
المقصود  بتفاعؿ 

 الترسيب.

 

 

 

 

 

 

اف يصنؼ الطالب  
االيونات حسب 
قابميتيا لمذوباف في 

 الماء
 

 

الطالب الثاني مكمؼ  بتوضيح مفيـو  -
 تفاعؿ الترسيب 

الطالب الثالث مكمؼ  بتصنيؼ   -
االيونات حسب قابميتيا لمذوباف في 

 الماء.   
الطالب الرابع مكمؼ  بتحضير بعض  -

 المواد بطريقة الترسيب 
الطالب الخامس مكمؼ بإجراء تفاعؿ  -

 التعادؿ عمميا
يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة  -

الدرس ككؿ في المنزؿ مع التركيز 
عمي الجزء )الميمة(  المكمؼ بيا كؿ 
طالب ويحثيـ عمي االستعانة و 
االطبلع  عمي مصادر المعرفة 

 ةالمختمف
 مقابمة الخبراء  -2
يقـو المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف  -

بالجزء االوؿ مف الدرس مف كؿ 
مجموعة مف المجموعات االصمية 
ويطمب منيـ  االجتماع في مجموعة 
تسمي مجموعة الخبراء  لمناقشة 
وتوضيح العناصر الغامضة مف 

 المحتوي المكمفيف بو 

ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء 
الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع 

يوضح المقصود بتفاعؿ 
 ؟ترسيبال

 

 

 

 

 

 

 :أكمؿ

مف أمثمة المواد التي  
في  ال تذوب

 الماء.......و........و
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

وكذلؾ يقوـ باستدعاء  ،في مجموعة الخبراء
الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث والرابع 
والخامس  مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ 

 االجتماع في مجموعة الخبراء

 

اف ُيحضر الطالب  
بعض المواد 
 بطريقة الترسيب.

 

 

 

اف يجري الطالب 
 تفاعؿ التعادلعمميا

 

 تقارير المجموعة  -3
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف  -

بالجزء االوؿ  بعد اجتماعيـ مع 
تقرير يتعمؽ بالموضوع بعضيـ  بإعداد 

المكمفيف بو عمي اعتبار انو ممخص 
 يساعدىـ في شرح الدرس لمجموعاتيـ

يقوـ الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ  -
بالرجوع كؿ طالب  الي مجموعتو 
االصمية لُيدرس  الجزء المكمؼ بو 
والخبير فيو الي افراد مجموعتو 

 االصمية

الثاني ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء   
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 التقويم  -4
يقـو المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية 
عمؿ الطبلب في المجموعات مف 

 خبلؿ التعزيز والتغذية الراجعة 
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع  -

يطمب المعمـ مف الطمبة في 
  :التاليةالمجموعات حؿ االسئمة 

 

عمؿ: تستخدـ تفاعبلت 
الترسيب في تحضير 
 مواد ىامة في الصناعة

 

 

 

كيؼ نتوصؿ الى نقطة 
 التعادؿ؟

 ما المقصود بالمعايرة؟

ما المقصود بنقطة 
 التعادؿ؟

ما المقصود بتفاعؿ 
 التعادؿ؟
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 عرؼ كبل مف  -        

 تفاعؿ التعادؿ ؟ -        

 تفاعؿ االحبلؿ المزدوج؟ -       
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 الفصل الثالث

 الدرس االول/ التأكسد واالختزال

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 عرؼ مفيـو التفاعؿ الكيميائي - يوضح المقصود بالتفاعؿ الكيميائي -

 يقارف بيف مفيومي التأكسد واالختزاؿ -:اليدف

 معادف مختمفة ،نحاس -الطباشير المموف   –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

 

 

اف  يحدد الطالب  
 مفيـو التأكسد

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،بتشكيؿ مجموعات تعاونيةيقـو المعمـ  -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 
المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة 

 :والمواد التعميمية لمدرس كالتالي
مؼ بتحديد  مفيـو الطالب االوؿ مك -

 التأكسد.
الطالب الثاني مكمؼ  بتوضيح  مفيـو  -

 االختزاؿ.
الطالب الثالث مكمؼ  بتحديد أثر اليواء  -

 الجوي عمى بعض الفمزات 
 

حدد مفيـو 
 التأكسد
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

 

يوضح الطالب   اف 
 مفيـو االختزاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

اف يحدد الطالب أثر 
اليواء الجوي عمى 

 بعض الفمزات

 

 

 

الطالب الرابع مكمؼ  بوصؼ  كيفية حدوث  -
 عممية التأكسد 

الطالب الخامس مكمؼ بتحديد نتيجة تفاعؿ  -
 النحاس مع نترات الفضة 

يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس ككؿ في 
المنزؿ مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  المكمؼ بيا 
كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و االطبلع  عمي 

 معرفة المختمفةمصادر ال
 مقابمة الخبراء   -2
يقـو المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ  
االجتماع في مجموعة تسمي مجموعة 
الخبراء  لمناقشة وتوضيح العناصر 

 الغامضة مف المحتوي المكمفيف بو 
المكمفيف بالجزء ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة  -

الثاني مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع في 
وكذلؾ يقوـ باستدعاء  ،مجموعة الخبراء

الطمبة المكمفيف بالجزء الثالث والرابع 
والخامس  مف كؿ مجموعة مف المجموعات 
االصمية ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة 

 الخبراء 

وضح  مفيـو 
 االختزاؿ

 

 

 

 

 
 

 

 

حدد أثر اليواء 
جوي عمى ال

 بعض الفمزات

 

اف يصؼ الطالب  
كيفية حدوث عممية 

 التأكسد

 تقارير المجموعة  -3
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ  بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد 

صؼ  كيفية 
حدوث عممية 

 التأكسد
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

 
 
 

اف يحدد  الطالب 
نتيجة تفاعؿ النحاس 

 مع نترات الفضة
 

تقرير يتعمؽ بالموضوع المكمفيف بو عمي 
انو ممخص يساعدىـ في شرح اعتبار 

 الدرس لمجموعاتيـ
يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع  -

كؿ طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  
الجزء المكمؼ بو والخبير فيو الي افراد 

 مجموعتو االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني  
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 ويمالتق -4
يقـو المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ التعزيز 

 والتغذية الراجعة 
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -

المعمـ مف الطمبة في المجموعات حؿ 
  :االسئمة التالية

 عرؼ كبل مف  -

 (التأكسد  –) االختزاؿ    

 اكتب معادلة توضح حدوث األكسدة واالختزاؿ ؟-

 عمؿ: ال يتآكؿ االلومنيوـ عند تعرضو لميواء الجوي؟

 

 

 

 

 

 

ماذا ينتج عند 
تفاعؿ النحاس 
مع نترات 

 الفضة
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 الدرس الثاني

 رقم التأكسد

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 يعرؼ التأكسد  -
 يعرؼ االختزاؿ     -

 االكسدة ىي...........  -1أكمؿ:  

 االختزاؿ ىو........-2      

 يحسب رقـ تأكسد عنصر في مركب :اليدف

 الطباشير المموف –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

 

 

اف ُيعرؼ الطالب رقـ 
 التأكسد

 

ومشاركة  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 الطبلب داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،يقـو المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
ىؤالء خبراء في المواضيع االصمية واعتبار 

المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة 
 :والمواد التعميمية لمدرس كالتالي

 الطالب االوؿ مكمؼ بتعريؼ  رقـ التأكسد. -
الطالب الثاني مكمؼ  بتحديد االسس التي  -

 يجب مراعاتيا عند تحديد رقـ التأكسد
الطالب الثالث مكمؼ  بتحديد رقـ تأكسد  -

 عنصر في مركب
-   

عرؼ رقـ 
 التأكسد
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 
 
 

اف يحدد  الطالب 
األسس التي يجب 
مراعاتيا عند تحديد 

 رقـ التأكسد
 

 

 

 

 

اف يحدد الطالب  رقـ 
تأكسد عنصر في 

 المركب

 

 

 الطالب الرابع مكمؼ بتحديد العامؿ المؤكسد  -
الطالب الخامس مكمؼ بتوضيح مفيـو  -

 العامؿ المختزؿ

ككؿ  يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس
في المنزؿ مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  
المكمؼ بيا كؿ طالب ويحثيـ عمي االستعانة و 

 االطبلع  عمي مصادر المعرفة المختمفة

 مقابمة الخبراء  -2
يقـو المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة مف 
المجموعات االصمية ويطمب منيـ  

مجموعة تسمي مجموعة  االجتماع في
الخبراء  لمناقشة وتوضيح العناصر 

 الغامضة مف المحتوي المكمفيف بو 

ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني 
مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة 

وكذلؾ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف  ،الخبراء
بالجزء الثالث والرابع والخامس  مف كؿ مجموعة 
مف المجموعات االصمية ويطمب منيـ االجتماع 

 في مجموعة الخبراء

 تقارير المجموعة  -3

يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ  بعد 
اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد تقرير يتعمؽ 

كمفيف بو عمي اعتبار انو ممخص بالموضوع الم
 يساعدىـ في شرح الدرس لمجموعاتيـ

حدد  األسس 
التي يجب 
مراعاتيا عند 
تحديد رقـ 

 التأكسد

 

 

 

 

حدد  رقـ تأكسد 
عنصر الكبريت 
في مركب 

حمض 
 الكبرتييؾ
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

اف يحدد الطالب 
العامؿ المؤكسد في 

 المركبات الكيميائية

 

 

 

 

 

 

اف يوضح مفيـو 
 المختزؿالعامؿ 

يقـو الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ بالرجوع  -
كؿ طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  
الجزء المكمؼ بو والخبير فيو الي افراد 

 مجموعتو االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني   
 والثالث والرابع والخامس مف الدرس.

 التقويم -4
يقـو المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي  -

اندماجو في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ 
الطبلب في المجموعات مف خبلؿ التعزيز 

 والتغذية الراجعة 
بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب  -

المعمـ مف الطمبة في المجموعات حؿ 
  :االسئمة التالية

قارف بيف العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ  -
 ؟

 عرؼ القصود برقـ التأكسد ؟ -
في حمض  Nاحسب رقـ تأكسد النيتروجيف -

 HNO3النيتريؾ

حدد العامؿ 
المؤكسدفي 
 المركبات

 

 

 

 

 

وضح مفيـو 
 العامؿ المختزؿ
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 الدرس الثالث

 وزن المعادالت بطريقة أرقام التأكسد

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 يقارف بيف  -
 واالختزاؿاالكسدة  -1 -
 العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ  -

 أكمؿ:

االكسدة ىي...........بينما االختزاؿ   -1 
 ..........ىو

العامؿ المؤكسد ىو........ والعامؿ -2
 ...........المختزؿ

 يزف المعادالت بطريقة أرقاـ التأكسد :اليدف

 الطباشير المموف   –السبورة  –الكتاب المدرسي  :الوسائل واالدوات

 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 
اف يذكر الطالب 
الشروط التي 
يجب مراعاتيا 
عند وزف 

المعادالت 
بطريقة ارقاـ 

 التأكسد
 

 

 

 

ومشاركة الطبلب  ،مف خبلؿ استخداـ استراتيجية جيجسو
 داخؿ الفصؿ وتفاعميـ يتـ االتي

 تجميع المعمومات -1
كؿ  ،يقوـ المعمـ بتشكيؿ مجموعات تعاونية -

 مجموعة مكونة مف خمسة افراد.
يقوـ المعمـ بتكميؼ نشاط او جزء مف المادة  -

التعميمية لكؿ طالب مف طبلب المجموعة 
االصمية واعتبار ىؤالء خبراء في المواضيع 
المكمفيف بيا بحيث يتـ توزيع االنشطة والمواد 

 :لمدرس كالتاليالتعميمية 
الطالب االوؿ مكمؼ بذكر الشروط اتي يجب  -

مراعاتيا عند وزف المعادالت بطريقة ارقاـ 
 التأكسد.

أذكر الشروط 
التي يجب 
مراعاتيا عند 

وزف 
المعادالت 

بطريقة ارقاـ 
 التأكسد
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

الطالب الثاني مكمؼ بوزف المعادالت بطريقة  - 
 ارقاـ التأكسد

 

اف يزف الطالب  
المعادالت 

بطريقة أرقاـ 
 التأكسد

 

 

 

 

 

اف يذكر الطالب 
بعض  

التطبيقات 
العممية عمي 
تفاعبلت التأكسد 

 واالختزاؿ

 

الطالب الثالث مكمؼ بذكر بعض التطبيقات  -
 العممية عمي تفاعبلت التأكسد واالختزاؿ 

 الطالب الرابع مكمؼ وصؼ الخمية الكيروكيميائية  -
 الطالب الخامس مكمؼ بتوضيح مفيوـ الطبلء -

 بالكيرباء

يطمب  المعمـ مف الطبلب دراسة الدرس ككؿ في المنزؿ 
مع التركيز عمي الجزء )الميمة(  المكمؼ بيا كؿ طالب 
ويحثيـ عمي االستعانة و االطبلع  عمي مصادر المعرفة 

 المختمفة

 مقابمة الخبراء  -
يقوـ المعمـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء  -

مف  االوؿ مف الدرس مف كؿ مجموعة
المجموعات االصمية ويطمب منيـ  االجتماع في 
مجموعة تسمي مجموعة الخبراء  لمناقشة 
وتوضيح العناصر الغامضة مف المحتوي المكمفيف 

 بو 
ثـ يقوـ باستدعاء الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني  -

مف الدرس ويطمب منيـ االجتماع في مجموعة 
فيف وكذلؾ يقوـ باستدعاء الطمبة المكم ،الخبراء

بالجزء الثالث والرابع والخامس  مف كؿ مجموعة 
مف المجموعات االصمية ويطمب منيـ االجتماع 

 في مجموعة الخبراء 
-  

زف  
المعادالت 

بطريقة أرقاـ 
 التأكسد

 

 

 

 

 

 

أذكر بعض  
التطبيقات 

العممية عمي 
تفاعبلت 
التأكسد 
 واالختزاؿ
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 التقويم االجراءات التعميمية التعممية األىداف

 

 

 

اف يصؼ 
الطالب تركيب 

الخمية 
 الكيروكيميائية

 

 

 

 

 

افُ يعرؼ 
الطالب  الطبلء 

 بالكيرباء

 تقارير المجموعة  -2
يطمب المعمـ مف الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ   -

بعد اجتماعيـ مع بعضيـ  بإعداد تقرير يتعمؽ 
بالموضوع المكمفيف بو عمي اعتبار انو ممخص 

 يساعدىـ في شرح الدرس لمجموعاتيـ
بالرجوع كؿ يقوـ الطمبة المكمفيف بالجزء االوؿ  -

طالب  الي مجموعتو االصمية لُيدرس  الجزء 
المكمؼ بو والخبير فيو الي افراد مجموعتو 

 االصمية

ىكذا يحدث مع الطمبة المكمفيف بالجزء الثاني والثالث   
 والرابع والخامس مف الدرس.

 التقويم -3
يقوـ المعمـ بمتابعة نشاط المتعمـ ومدي اندماجو  -

في المجموعة وزيادة فاعمية عمؿ الطبلب في 
 المجموعات مف خبلؿ التعزيز والتغذية الراجعة 

بعد االنتياء مف تدريس الموضوع يطمب المعمـ  -
  :مف الطمبة في المجموعات حؿ االسئمة التالية

 عدد خطوات وزف معادالت التأكسد واالختزاؿ  -
 عرؼ المقصود الطبلء بالكيرباء ؟ -
 زف المعادلة االتية بطريقة ارقاـ التأكسد -
1- Cu+H2SO4→ CuSO4+SO2+H2O   

صؼ تركيب 
الخمية 

 الكيروكيميائية

 

 

 

 

 

 

عرؼ  الطبلء 
 بالكيرباء

 

 

 

 


