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  اإلهــداء
  ..الشهيد اهلمـام..... إىل من باع الدنيا واشرتى ما عند الرمحن

                                                

  ..املرابط املقدام.. احلياة وباتت عينه حترس ال تنامإىل من ترك رغد 
  

   ..لألنام وبات حيمل اإلسالم منهجا وتطبيقا...من محل لواء العقيدةكل إىل 
  

 ً ً بهاإىل من رفعت رأسي عاليا   والدي....على مر الزمان  فتخارا
  

  والدتي........ نبع احلنان ...إىل من أضاءت يل طريقي
                                                             

  .األعزاء......إىل إخواني وأخواتي
  

  .األحباء.........إىل أصدقائي
  أهدي مثرة جهدي املتواضع آمال القبول                                                           

  أن ينفع بها املسلمني داعيا املوىل عز وجل                                                           
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   شكر وتقدير 
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على إمام المرسلين سيدنا محمد األمـين بدايـة     
وإخراجها إلى النـور داعيـاً   ، أشكر اهللا عز وجل الذي من علي بإتمام هذه الرسالة المتواضعة

  .الم والمسلمينالمولى عز وجل أن ينفع بها اإلس
  

وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة اإلسالمية بغزة وعمادة الدراسـات العليـا   
  .وكلية التربية ممثلة بعميدها وأستاذها وجميع القائمين عليها

  
،إلشرافه علـى رسـالتي وحسـن     صالح الناقة/ للدكتوروأتوجه أوالًً بالشكر والتقدير 

  .ات جهوده جليةً على هذه الرسالة فجزاه اهللا عني خير الجزاءحيث ظهرت بصم، توجيهها
  

محكمي ومحكمات أدوات الدراسـة  ، كما أتقدم بجزيل العرفان والتقدير للسادة والسيدات
الـدكتورة فتحيـة اللولـو    خاصةً ، ولما قدموه من نصائح وتوجيهات، لما بذلوه من جهد ووقت

  . قبولهم مناقشة هذه الرسالةإلى أعضاء لجنة المناقشة ل والشكر موصول
  

كما أتقدم بشكري وتقديري لوزارة التربية والتعليم العالي وإلى إدارة ومعلمـي وطـالب   
لتعاونهم في تطبيـق أدوات   عبد اهللا ياغي:مدرسة عين الحلوة الثانوية للبنين واخص هنا األستاذ

 ةألستاذ هـاني أبـو صـبح   والمساعدتي في تحليل المحتوى أحمد بيرم  ألستاذالدراسة و إلى ا
  .لمساعدته في ترجمة ملخص الدراسة إلى اللغة اإلنجليزية

  
كما وال أنسى أن أشكر أفراد أسرتي الذين شاركوني بالدعاء وتوفير الظروف المناسـبة  

  .إلتمام هذه الدراسة وأخص بالذكر والدي العزيز ووالدتي الغالية 
  

ولو بالكلمة فـي  ، له دور من قريب أو بعيد وأخيراً أتقدم بالشكر والعرفان لكل من كان
  .إيصال هذه الدراسة إلى ما وصلت إليه من نتائج متواضعة 

  
  عبد العزیز جمیل القطراوي/الباحث
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  ملخص الدراسة
  

تنـمية  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في       
  .في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي

  
  :ولتحقيق هذا الهدف سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  :السؤال الرئيسي
ما أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكيـر التـأملي فـي    

  ؟ قطاع غزة سالصف الثامن األساسي بمدار بالعلوم لدى طال
  

  :ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة البحثية التالية
  لدى طالب الصف الثامن األساسي في العلوم؟ تنميتها ما عمليات العلم الواجب -1
  
 لدى طالب الصف الثامن األساسي في العلوم؟ما مهارات التفكير التأملي الواجب تنميتها  -2
  
  
بـين متوسـط درجـات    )  α ≥0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   -3

في المجموعـة الضـابطة فـي     بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال بالطال
اختبار عمليات العلم تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسلوب في التـدريس مقارنـة   

  ؟بالطريقة التقليدية

  
سـط درجـات   بـين متو )   α ≥0.05 ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

في المجموعـة الضـابطة فـي     بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال بالطال
اختبار التفكير التأملي تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسلوب في التدريس مقارنـة  

    ؟بالطريقة التقليدية
  

دية ، وقد تكونت عينة عينة الدراسة بطريقة قصووتم اختيار مدرسة عين الحلوة الثانوية للبنين  
) 32(من طالب الصف الثامن األساسي ، عدد كل منهمـا  ) أ،ب(الدراسة من شعبتين دراسيتين
 .مجموعة تجريبية ، في حين كانت األخرى مجموعة ضابطة) ب(طالبا ، واعتبر الباحث الشعبة



 د 
 

ـ  ي العلـوم  وقد تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتين من حيث العمر الزمني والتحصيل السابق ف
  .واالختبار القبلي ألدوات الدراسة

  
أداة تحليل محتوى وحدة المجهر والخلية مـن كتـاب   : وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهي 

العلوم للصف الثامن األساسي لتحديد عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي المحددة فـي هـذه   
بنـدا يقـيس مهـارة التعريـف     ) 30(المكون من الدراسة ، باإلضافة إلى اختبار عمليات العلم 

بندا يقيس مهارة )30(اإلجرائي والتصنيف والتنبؤ ، واختبار مهارات التفكير التأملي المكون من 
الرؤية البصرية و الكشف عن المغالطات و إعطاء تفسيرات مقنعة والوصول إلـى اسـتنتاجات   

سة بعرضهم على لجنة من المحكمين ، ووضع حلول مقترحة ، وتم التأكد من صدق أدوات الدرا
وقد طبق الباحث اختباري عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي على عينة استطالعية مكونـة  

للتأكد من الصدق والثبات ، ومعرفة مدى صعوبة الفقرات ومعامـل تمييزهـا ،   ) طالبا 30(من 
تجزئة النصفية حيث بلـغ معامـل   طريقة ال: وتم حساب معامل الثبات لالختبارين بطريقتين هما 

 طريقـة و، )  0.951(والختبار مهارات التفكير التـأملي  )0.947(الثبات الختبار عمليات العلم 
حيـث بلـغ معمـل     ) (Kuder and Richardson Method-21:  21 نريتشاردسو -كودر

  ). 0.963(والختبار مهارات التفكير التأملي )  0.965(الثبات الختبار عمليات العلم 
  

وقام الباحث بتطبيق اختبار عمليات العلم واختبار مهارات التفكير التأملي كاختبار قبلـي علـى   
مجموعتي الدراسة للتأكد من تكافؤهما ، وكاختبار بعدي على مجموعتي الدراسـة بعـد تنفيـذ    

  .التجربة ، الختبار صحة الفروض واإلجابة على أسئلة الدراسة
  

ينتين مستقلتين ، ومعامل مربع إيتا  لحساب حجم التأثير وللتأكد مـن  لع) ت(اختبار تم استخدام 
هي فروق حقيقية وال تعود للصـدفة،ولإلجابة عـن   )ت(أن حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبار

  :أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية
  

لصف الثامن ا تنميتها لدى طالب الواجبالعلم عمليات أظهرت نتائج تحليل المحتوى أن  -1
حيث احتلت عملية التعريـف اإلجرائـي   : توزعت على النحو التالي في العلوم األساسي

،يليها عملية التنبؤ حيث احتلت المرتبـة الثانيـة    )%43.33(المرتبة األولى بوزن نسبي
بـوزن نسـبي   ،بينما احتلت عملية التصـنيف المرتبـة الثالثـة    %)33.34(بوزن نسبي

 % ).  33.33(ولقد كان الوزن النسبي للمجموع الكلي%)  23.33(



 ه 
 

 تنميتها لـدى طـالب   الواجب مهارات التفكير التأمليأظهرت نتائج تحليل المحتوى أن  -2
توزعت على النحو التالي حيث احتلت المهارة الرابعة  في العلوم لصف الثامن األساسيا

،يليهـا المهـارة    )%63.67(ألولى بوزن نسـبي وهي إعطاء تفسيرات مقنعة المرتبة ا
،بينما احتلـت  %)33.33(األولى الرؤية البصرية حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي

والمهـارة  %) 13.33(المهارة الثانية الكشف عن المغالطات المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
أخيـرا احتلـت   و%) 10.00(الخامسة وضع حلول مقترحة المرتبة الرابعة بوزن نسبي 

ولقـد  %)   6.67(المهارة الثالثة الوصول إلى استنتاجات المرتبة الخامسة بوزن نسبي 
 % ). 20(كان الوزن النسبي للمجموع الكلي

  
 ببين متوسط درجات الطـال ) α≥0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

ضابطة فـي اختبـار   في المجموعة ال بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال
عمليات العلم تعزى الستخدام  استراتيجية المتشابهات كأسلوب فـي التـدريس لصـالح    

 . المجموعة التجريبية

  
بـين متوسـط درجـات    ) α ≥  0.01 ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -4

في المجموعة الضابطة فـي   بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال بالطال
ر التفكير التأملي تعزى الستخدام  استراتيجية المتشابهات كأسلوب فـي التـدريس   اختبا

  . لصالح المجموعة التجريبية،
  

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بتوظيف استراتيجية المتشابهات في جميع المراحـل       
هات ، كما أوصـت  الدراسية مما يزيد من فعالية التعلم ، وتوعية المعلمين باستراتيجية المتشاب

الدراسة بأن تتضمن برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثنائها التدريب على استخدام اسـتراتيجية  
  .المتشابهات
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  المقدمة 
 تعتبر النظرية البنائية بالنسبة للكثير من التربويين وخاصـة المعلمـين مرجعـا وإطـارا           

يحتكمون إليه ويأخذون به من اجل االرتقاء بأساليب وطرق التدريس بحيث تعطي مدى أوسع من 
التحرك بدال من طرق التدريس التي يصعب عليهم تنفيذها بسبب عوامل متعـددة مثـل المنهـاج    

ر والبيئة المدرسية والبيئة الخارجية ،وبالرغم أن النظرية البنائية بمعناها المعروف اآلن لها جـذو 
تاريخية قديمة تمتد إلى سقراط إال أنها تبلورت في صورتها الحالية على ضوء نظريات الكثير من 

 Vygotskyوفيجوتسـكى  Ausublوأوزبل   Glassersfeldالمنظرين المعاصرين مثل جالسرفيد
ي يرى برونر أحد أعالم التربية أن البنائية قد بدأت على يد الفيلسوف األلمانحيث وكيلي ،وغيرهم 

" نقد العقـل المحـض  "من خالل األفكار التي طرحها في كتابه)Kant)1724-1804الشرقي كنت 
إال أن هذه الصـور والمقـوالت التـي     هعندما رأى أن العقل ينشئ المعرفة وفقا لصوره ومقوالت

  )16:1992زيتون وزيتون ،.(على عالم الشيء بذاته قتنطبق على عالم التجربة ال تنطب
  

للبنائية أفضل أشكالها حول كيفية اكتساب المعرفة بينمـا   Jean Piagetيه وقدم جان بياج
يعتبر أرنست فون جالسرفيلد أفضل منظري البنائية المعاصرين وهو أفضل من كتب عن البنائيـة  

ال يبدأ اهتمام المعلم الحقيقي بالكشف عما يدور في عقول طلبته،إال بعد أن يكف "حيث أشتهر بقوله
  )5:2002ذياب،"(المعرفة وكأنها سلعة تعطى للطلبة عن التعامل مع

  
ويرى أصحاب هذه النظرية أن عملية اكتساب المعرفة عملية بنائية نشطة ومسـتمرة تـتم   

التمثـل  (من خالل تعديل في البنيات المعرفية للفرد من خـالل آليـات عمليـة التنظـيم الـذاتي      
ية،حيث يكون دور المعلم موجهـا للعمليـة   وتستهدف تكيفه مع الضغوط المعرفية البيئ)والمواءمة

  )189:2002زيتون،. (التعليمية والطالب هو محور العملية التعليمية
  

ومما ال شك فيه أن االهتمام بعمليات العلم وتنمية التفكير يحتالن مرتبة متقدمة من أهداف 
التفكير فالمهارات  مادة العلوم وهما مترابطان حيث يرى جابر أن هناك عالقة بين عمليات العلم و

العلمية والتواصل والمالحظة والمقارنة والتنظيم هي مهارات العلم األساسية فـي العلـوم وهـي    
  ). 49:1997جابر،(األساس الذي تبنى عليه المعرفة العلمية الشخصية والتفكير الشخصي
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القـدرة  فعمليات العلم كما يرى كل من النجدي وراشد وعبد الهادي أنها تنمي لدى الطالب 
وتنمـي  . .على ضبط النفس والتأني في التعامل مع أي موقف وبالتالي التأني في إصـدار الحكـم  

. التفكير بأنواعه المختلفة مثل التفكير الناقد والتفكير التأملي والتفكيـر اإلبـداعي لـدى الطـالب    
  )66:1999-67النجدي ،راشد ،عبد الهادي،(
  

وق كما يؤكد التربويون على أن اكتساب المتعلمين وتمثل عمليات العلم جوهر النجاح والتف
لعمليات العلم يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لتدريس العلوم ويرتبط التفكير العلمـي بعمليـات العلـم    
ارتباطاً وثيقاً فهما األساس الذي يجب أن تبنى عليه برامج إعداد األفـراد والبـرامج المدرسـية    

  )324:1999، سعيد(المتنوعة 
  

ن هناك أهمية كبيرة لتعلم عمليات العلم في مراحل التعليم المختلفة عامـةً والتعلـيم   كما أ
وتبقي أثراً .اإلعدادي خاصة حيث أنها تنمي قدرة المتعلم على االعتماد على النفس في عملية التعلم

لم للوصـول  وتتيح البيئة المناسبة التي تساعد المتع. كبيراً للتعلم عند الطالب يتمر معه طوال الحياة
  .إلى المعلومات بنفسه

  
فعمليات العلم ليس مجرد جمع وتصنيف الحقائق أو البيانات وإنما هي أسلوب في التفكيـر  
لجل مشكالت معقدة من أجل الوصول إلى تفسيرات دقيقة وصادقة ، وعمليات العلم تبدأ بمشـكلة  

وبالتـالي يحـدث   )84:2002زيتـون، (وفي محاولة حلها تظهر معرفة جديدة وهكذا تنمو المعرفة 
  .تنمية للتفكير وهذا ما نسعى إليه

  
حيث يرى عبيد وعفانة أن تنمية التفكير بأنواعه المختلفة يأخذ حيزا كبيـرا مـن أهـداف    
محتوى جميع المواد الدراسية وبالذات مادة العلوم ألنها ذات طبيعة خاصة تجعلها مناسبة لتنميـة  

ي و التفكير االستداللي والتفكير التأملي والتفكير الناقد والتفكيـر  التفكير بأنواعه مثل التفكير البصر
  )39:2003عبيد وعفانة،(اإلبداعي والتفكير المنظومي

  
لدى الطالب التفكير التأملي ،فـالعلم   هومن أهم أنواع التفكير الذي يسعى التربويون لتنميت   

ه المتعددة لـدى الطـالب وخاصـة    في كل لحظة يتغير وهذا يتطلب تنمية مهارات التفكير بأنواع
التفكير التأملي  حتى يستطيعوا التكيف مع التطورات المحيطة وحل المشكالت التي تعترضهم كما 

  .يرى الباحث
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ويرى الباحث أن من أهم مهارات التفكير التي يجب تنميتها عند الطالب هي مهارات هي 
لتأملي هو تفكير موجه ،يوجه العمليات العقلية التفكير التأملي ، حيث يرى عبيد وعفانة أن التفكير ا

إلى أهداف محددة فالمشكلة تحتاج مجموعة استجابات معينة من أجل الوصول إلـى حـل معـين    
  )50:2003عبيد وعفانة،.(وبذلك نجد أن التفكير التأملي هو النشاط العقلي الهادف لحل المشكالت

  
عند الطالب يساهم بشكل كبير في حل أي ويرى الباحث أن تنمية مهارات التفكير التأملي 

  .مشكلة قد تعترض المتعلم سواء كانت علمية أو ذات بعد شخصي
  

ولقد ركز القرآن الكريم على ممارسة تنمية التفكير التأملي عند اإلنسان حتى يزداد إيمانـا  
وإلـى  *وإلى السماء كيف رفعت*أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت"باهللا عزوجل حيث قال تعالى

  )20-19-18-17الغاشية،"(وإلى األرض كيف سطحت*الجبال كيف نصبت 
  

ولما كان منهاج العلوم تعتمد دراسته بالدرجة األولى على األساليب المتقدمة بالتفكير، فهو 
  .من أفضل المجاالت التي يمكن استثمارها في تنمية التفكير التأملي

  
يـر  ة تنمية عمليات العلـم ومهـارات التفك  ، وضرورهنا يتضح لنا أهمية مادة العلوم ومن

، ولن يتأتى ذلك بدون استخدام المعلم الستراتيجيات حديثـة فـي   التأملي من خالل تدريس العلوم
التدريس، ويرى كثير من التربويون أن من أفضل االستراتيجيات الحديثة المستخدمة في تـدريس  

  . العلوم هي تلك المنبثقة عن النظرية البنائية
  

عن النظرية البنائية هي استراتيجية المتشـابهات ،فمـن    ةأهم االستراتيجيات المنبثق ومن
منظور البنائية في التعلم من الضروري الربط بين المعلومات المراد كسبها وبين المعلوم قبال لدى 

عدة من الفرد والتشبيهات تمثل أداة فعالة في تسهيل عملية بناء المعرفة التي يقوم بها الفرد على قا
المفاهيم التي يتعلمها والمتاحة ببنيته المعرفية، كما أن التشبيهات تمثـل أداة فعالـة فـي تعـديل     

وتعد استراتيجية المتشابهات إحـدى  ) 255:2002زيتون،(التصورات البديلة المتكونة لدى المتعلم 
ـ  االستراتيجيات الحديثة لتدريس العلوم وتقوم على تسهيل فهم المفـاهيم المجـردة   الشـائعة   رغي

الذي يعيشه الفرد ومعرفـة  " المشبه به "من خالل التركيز على التشبيه مع العالم الواقعي " المشبه"
وتعد هذه اإلستراتيجية " أوجه االختالف"والسمات خارج الموضوع " أوجه الشبه"السمات المشتركة 

  . علم موضوع التشبيهذات أهمية ألنها تستثير اهتمام الطالب ومن ثم تزيد دافعيتهم نحو ت
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على التأمل والتمعن فـي كـل مـا     موتهدف استراتيجية المتشابهات إلى تنمية قدرة المتعل
بحيث يستطيع من خالله أن يميز بين موضوع التشبيه والمشبه به من خالل  تيعرض عليه تشبيها

ية عمليـات العلـم   تحديد أوجه االختالف بينهما وكذلك فإن لهذه اإلستراتيجية أهمية كبرى في تنم
أننا نعيش في عالم سريع التغير في شتى األمور وهذا جعل من األهداف التعليميـة   ثالمتعددة حي

للعلوم القائمة على حفظ المعلومات والحقائق ليست من أولويات األهداف المرجوة لتدريس العلـوم  
التعليم أن يتعـاملوا مـع   كما كان في المنهاج التقليدي بل فرضت على العاملون في حقل التربية و

  .التربية والتعليم كعملية متكاملة وتستمر مع اإلنسان وهي له كحاجته للطعام والشراب 
  

ـ    ذه ونظرا ألهميتها في تدريس العلوم فقد كان هناك العديد من الدراسات التـي تتنـاول ه
  : ، ومن أهم هذه الدراساتاإلستراتيجية في تدريس العلوم

 عبـد (و )2000أحمد، (و) 2002المعطي، عبد(و)2007الرفيدي،(و)2007األغا،(دراسة
)  1992ميـدور، ( و) Brown,1994 ( دراسـة   األجنبيـة  ومـن الدراسـات   )1998 كريم،ال
  ). 2000البنا،( و)  1993حسن،( و) 1992تريجست،( و) 19991كليز،(و
  

معظمهـا   من خالل االطالع على الدراسات التي تناولت استراتيجية المتشابهات نجـد أن 
ركزت على معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات على اكتساب المفاهيم العلمية لذلك جـاءت  
هذه الدراسة لمعرفة أثر هذه اإلستراتيجية على تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي لـدى  

  .الطالب الفلسطينيين
  

يفرض على القائمين على صناعة القرار وهذا المنحى المتقدم الذي تتجه إليه المعرفة اليوم 
والتربويين إعداد استراتيجية تقوم على وضع خطط إصالح التعليم والعملية التعليمية برمتها بـدءا  

ن تقدم الـدول فـي شـتى المجـاالت     حيث أمن المعلم والمتعلم والمنهاج وكل ما يحيط بالمتعلم ،
لى ما وصـل إليـه لـوال ارتباطـه بالنظـام      العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية لم يكن ليصل إ

  .التعليمي
  

من هنا اعتبر كل من يعمل في حقل التربية أن التعليم بالطرقة التقليدية القائمة على التلقين 
ومن هنا تنبع أهمية التـدريس باسـتخدام    والحفظ واالستظهار لم يعد له أي مكان في هذا العصر

  .بنائية وأهمها استراتيجية المتشابهاتعن النظرية ال ةاالستراتيجيات المنبثق
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مما سبق ومن خالل شعور الباحث بمشكلة الدراسة تبدى للباحث دراسـة أثـر اسـتخدام    
إستراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلـوم لـدى طـالب    

حظه الباحث من خالل عملـه  الصف الثامن األساسي مستندا في ذلك إلى عدة مبررات وهي ما ال
كمعلم للعلوم في المرحلة اإلعدادية من خالل األنشطة الصفية التي يمارسها مع طالبه،ومن نتـائج  
االختبارات الشهرية والفصلية وجود تدني قدرة  الطالب على ممارسة عمليات العلـم ومهـارات   

لطالب ،وقد أرجع الباحث السبب التفكير التأملي ، حيث يظهر ضعف مهارات التفكير العليا  لدى ا
في ذلك هو عدم استخدام أساليب تدريس حديثة ومتنوعة في تدريس مادة العلوم من قبـل المعلـم   
وكذلك التركيز على قياس مدى تحصيل الطالب ،وعدم االهتمام بالفروق الفردية بين الطالب فـي  

تفكير بأنواعها المختلفـة وبالـذات   الفصل الواحد ،وكذلك عدم االهتمام بعمليات العلم وبمهارات ال
  .مهارات التفكير التأملي

  
، إلى إستراتيجيات حديثـة لتنميتهـا   كذلك أن عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي تحتاج

حيث البد أن تعمل هذه اإلستراتيجيات ليس فقط على إيصال المعلومة بأسرع وقت للمتعلم فقط بل 
قل المتعلم من خالل تنمية عمليات المالحظة والتفسير والتصنيف إنها تلعب دور كبير في إعمال ع

وغيرها من عمليات العلم وكذلك تكون عنصرا مشوقا في العملية التعليمية وتربط المفاهيم المجردة 
بما هو مألوف للمتعلم ويرى الباحث أن إستراتيجية المتشابهات المنبثقة عن النظرية البنائية تحقـق  

لك فإن معظم الدراسات التي تناولت إستراتيجية المتشابهات بحثت في أثرها على هذه األهداف ،كذ
اكتساب المفاهيم العلمية مما دفع الباحث للعمل على دراسة أثر هذه اإلستراتيجية علـى متغيـرات   
أخرى مثل عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي خاصة أن هذه اإلستراتيجية تركز في جوهرهـا  

أوجه الشبه وأوجه االختالف مما يتيح الفرصة لتنمية عمليات العلم ومهارات التفكيـر   على تحديد
  .التأملي 

  
ومما دفع الباحث الختيار إستراتيجية المتشابهات دون غيرها من اإلستراتيجيات المنبثقـة  

رس عن النظرية البنائية هو أنها ليست بحاجة إلى وسائل تقنية حديثة جدا غير موجودة في المـدا 
خاصة في حالة الحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة لذلك كان البد مـن التغلـب علـى هـذه     

يمكـن   ةاستخدام استراتيجيخالل من وذلك الوسائل التعليمية  صعوبة الحصول علىالمشكلة وهي 
  .تنفيذا بوسائل تعليمية متاحة وغير مكلفة

  
ة ما الحظه الباحث ومـن خـالل   كذلك فإن من المبررات التي دفعت الختيار هذه الدراس

استقصاء آراء مجموعة من معلمي العلوم أن هناك حالة من الشعور بعـدم الرضـا فـي عيـون     
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المتعلمين عندما يتم عرض المحتوى العلمي بطريقة تقليدية التي تعتمد على التلقـين والحفـظ وال   
ات المعاصرة ألساليب وطرق تتيح المجال إلعمال عقل المتعلم ،كذلك كان البد من مواكبة االتجاه

  .على مبادئ النظرية البنائية ةالتدريس الحديثة القائم
  

في مجال التربية دفـع  بمواكبة كل ما هو جديد هذه المبررات  إضافة إلى رغبة الباحث 
الباحث الختيار عنوان هذه الدراسة ومحاولة إضافة ولو شيئا قليال من خالل معرفة أثر استخدام 

لمتشابهات في تنمية عمليات العلم ومـهـارات التفكير التأملي فـي العلـوم لـدى    استراتيجية ا
  . الصف الثامن األساسي بطال

  
  :مشكلة الدراسة

  :تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي
ما أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكيـر التـأملي فـي    

  قطاع غزة ؟ سالصف الثامن األساسي بمدار بالالعلوم لدى ط
  

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
  

 الواجب تنميتها لدى طالب الصف الثامن األساسي في العلوم؟ما عمليات العلم  -1
 

الواجب تنميتها لدى طالب الصـف الثـامن األساسـي فـي     ما مهارات التفكير التأملي  -2
 العلوم؟

 
بين متوسـط درجـات   )  α ≥0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل توجد فروق -3

في المجموعة الضابطة فـي   بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال بالطال
اختبار عمليات العلم تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسـلوب فـي التـدريس    

 .  مقارنة بالطريقة التقليدية
 

بين متوسـط درجـات   )   α ≥0.05( إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة  -4
في المجموعة الضابطة فـي   بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال بالطال

اختبار التفكير التأملي تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسـلوب فـي التـدريس    
 .  مقارنة بالطريقة التقليدية

  



 

8 
  

  :أهداف الدراسة
  :الل هذه الدراسة إلىسعى الباحث من خ

 .الواجب تنميتها لدى طالب الصف الثامن األساسي في العلوم عمليات العلمالكشف عن  -1

الواجب تنميتها لـدى طـالب الصـف الثـامن     التعرف على  مهارات التفكير التأملي  -2
 .األساسي في العلوم

سـتخدام  الكشف عن داللة الفروق بين الطالب في اختبار عمليات العلم التي تعـزى ال  -3
 .إستراتيجية المتشابهات كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقة التقليدية

التعرف إلى داللة الفروق بين الطالب في اختبار التفكير التأملي والتي تعزى السـتخدام   -4
  .دريس مقارنة بالطريقة التقليديةاستراتيجية المتشابهات كأسلوب في الت

  
  :فرضيات الدراسة 
  :لة الدراسة تم صياغة الفرضيات التاليةولإلجابة على أسئ

  
بـين متوسـط درجـات    )  α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

في المجموعة الضابطة فـي   بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال بالطال
ريس اختبار عمليات العلم تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسـلوب فـي التـد   

 . ارنة بالطريقة التقليديةمق
 

بين متوسـط درجـات   )   α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
في المجموعة الضابطة فـي   بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال بالطال

اختبار التفكير التأملي تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسـلوب فـي التـدريس    
  .  طريقة التقليديةمقارنة بال

  
  :أهمية الدراسة

  :تنبع أهمية هذه الدراسة من 
ية في مادة العلـوم بمـا يتماشـى مـع     استجابة لضرورة تطوير وتجويد العملية التعليم -1

االتجاهات الحديثة في التدريس وتحقيق الغايات التربوية المرجوة وخاصة على مسـتوى  
 .ي لدى الطالبتنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأمل
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  :قد تفيد هذه الدراسة الفئات التالية. 2
  

وذلك عند صياغة منهاج العلوم بحيث يتم االهتمام بعمليات العلم ومهـارات  : واضعي المنهاج*
 .التفكير التأملي بالمنهاج وكيفية تنميتها لدى الطالب

 
التربوي وذلك فـي عقـد    قد تفيد هذه الدراسة العاملين في حقل اإلشراف:المشرفين التربويين*

دورات تدريبية للمعلمين من أجل تدريبهم على استخدام إستراتيجية المتشابهات على أسس علمية 
ووفق خطواتها من اجل تدريس المفاهيم المجردة في العلوم وتنمية عمليات العلم التفكير التـأملي  

 .لدى الطالب
 
دراسة الباحثون وطلبة الدراسات العليـا حيـث   قد تفيد هذه ال: الباحثون وطلبة الدراسات العليا*

 .توفر اختبارا لعمليات العلم واختبارا لمهارات التفكير التأملي عند إعداد أدوات للبحث
 

  :مصطلحات الدراسة
  
هي مجموعة القواعد واألسس والطرق التي يسير وفقها المعلم من أجل تحقيـق  : اإلستراتيجية*

بدقة لتوظيف اإلمكانات البشـرية   اإلجراءات التي يتم تخطيطهاألهداف المحددة مسبقا وتتضمن ا
  .والمادية في المدرسة لمساعدة الطالب على بلوغ أهداف التعلم وهي أعم وأشمل من الطريقة

  
هي إحدى االستراتيجيات الحديثة لتدريس العلوم وتقوم على تسـهيل  : إستراتيجية المتشابهات*

من خالل التركيز على التشـبيه مـع   " المشبه"أو غير المألوفة الشائعة رفهم المفاهيم المجردة غي
الذي يعيشه الفرد ومعرفة السمات المشتركة " المشبه به "العالم الواقعي بمفاهيم شائعة أو مألوفة 

  ".أوجه االختالف"والسمات خارج الموضوع " أوجه الشبه"
  
لتي تدرس بها المجموعة الضـابطة  هي تلك الطريقة السائدة في المدارس ا :الطريقة التقليدية *

والتي تعتمد على الشرح النظري واألسئلة الشفهية وبعض العروض العملية وعـرض الوسـائل   
  .التعليمية، ويكون محورها المعلم، معتمدة على التلقين والحفظ واالستظهار وسلبية الطالب

  
واألنشطة المختلفة التـي   ةدهي مجموعة من العمليات الذهنية والمهارات المتعد :عمليات العلم*

يسعى من خاللها الطالب لحل مشكلة علمية تواجهه وصوال إلى النتائج وتشمل التصنيف والتنبؤ 
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ر عمليات والفرضيات والتعريف اإلجرائي وتقاس بالدرجة التي سيحصل عليها الطالب في اختبا
  .العلم الذي سيتم إعداده

  
الرؤية البصرية،الكشف  تمن خالل مهاراعلى التأمل  نشاط عقلي هادف يقوم :التفكير التأملي*

عن المغالطات ،الوصول إلى استنتاجات ،إعطاء تفسـيرات مقنعـة ووضـع حلـول مقترحـة      
  .معد لذلكويقاس باختبار التفكير التأملي ال. للمشكالت العلمية

  
مـادة   األساسي وهي عبارة عن نوهي إحدى المباحث التي تدرس لطالب الصف الثام :العلوم*

وطريقة في البحث العلمي وتتضمن كتاب العلوم واإلجراءات لتحقيق أهـداف العلـوم ويقصـد    
للصـف الثـامن   ) الجـزء األول (الباحث في العلوم بالتحديد الوحدة األولى من كتـاب العلـوم   

  .األساسي
  
سنة والذين يدرسون في الصف  14-13هم األفراد من عمر :  األساسـي  نطالب الصف الثام*
  . األساسي في مدارس الحكومة بمحافظة الوسطى ممن التعلي نثامال
 

  : حدود الدراسة
  .م2009/2010تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 
و اقتصرت هذه الدراسة على طالب الصف الثامن األساسي وتم تطبيق هذه الدراسة في مدرسة 

  .بالمحافظة الوسطى التابعة لوزارة التربية والتعليم العاليعين الحلوة الثانوية للبنين 
 

 نهذه الدراسة على استخدام إستراتيجية المتشابهات في تدريس طالب الصف الثام تكما اقتصر
 )المجهر والخلية.(األساسي في مادة العلوم في الوحدة األولى من الجزء األول

  
  



  

  
  

  الفصل الثاني 
  اإلطار النظري

  
  

 البنائية  النظرية ?

 المتشابهات إستراتيجية ?

 عمليات العلم ?

  التفكير التأملي ?
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  لفصل الثانيا
  اإلطار النظري

 
  النظرية البنائية/المحور األول 

  
   :وللتعرف على  النظرية البنائية قام الباحث بتقسيم هذا المحور إلى محاور فرعية خمسة وهي

  
  تعريف النظرية البنائية/أوال

 Glassersfeld  )1990(دعديد من التعريفات للنظرية البنائية فقد عرفها جالسرفيليوجد ال
 " أنهـا )Airasin&Walsh(وولـش أمـا إيراسـين   " ر بالمعرفة وبآلية الحصول عليهاتفكي "بأنها 

  )212:2002زيتون،( :الكيفية التي يتم من خاللها اكتساب العمليات العقلية وتطويرها واستخدامها
  

رؤية في نظرية التعلم ونمو الطفل قوامهـا أن  "ع الدولي للتربية فيعرفها على أنهاأما المجم
الطفل يكون نشطا في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة وبتعبير فلسفي 

ن زيتـو ".(Nativismوالجبليـة Empiricismفإن البنائية تمثل تفاعال أو لقاء بين كل من التجريبية 
  )1:1992وزيتون،

  
وتعرف بأنها عملية بناء المعرفة من الخبرة ويعتبرها العلماء الكيفية التي نتعـرف بهـا   

  )15:2003،زيتون.(على العالم المحيط بنا
  

عملية استقبال تحوي إعادة بناء المتعلمين لمعاني جديدة داخل سـياق  "وتعرف أيضا بأنها
إذ تمثـل كـل مـن خبـرات الحيـاة الحقيقيـة        التعلم معرفتهم اآلتية مع خبرتهم السابقة وبيئة

  )212:2002زيتون،"(والمعلومات السابقة بجانب مناخ التعلم األعمدة الفقرية للبنائية
  

الذي ينص علـى أن   )212:2002زيتون ، (من خالل ما سبق يتفق الباحث مع تعريف 
يدة داخل سياق معرفتهم اآلتيـة  عملية استقبال تحوي إعادة بناء المتعلمين لمعاني جدالبنائية هي 

إذ تمثل كل من خبرات الحياة الحقيقية والمعلومات السابقة بجانب  مع خبرتهم السابقة وبيئة التعلم
تعريفا يالمس جوهر ومضمون النظريـة  ويعتبر هذا التعريف  مناخ التعلم األعمدة الفقرية للبنائية

  البنائية
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  بياجيه والنظرية البنائية /ثانيا
من أكبر علماء التربيـة فـي   )Jean Piaget)1896-1980ر العالم النمساوي جان بياجيه يعتب 

العصر الحديث وواضع اللبنات األولى للنظرية البنائية حيث اهتم اهتماما كبيرا بمبحث نظريـة  
زيتـون  ".(عملية المعرفة تكمن في بناء أو إعادة بناء موضـوع المعرفـة  "المعرفة وأشتهر بقوله

  )33:1992وزيتون،
  

بداية أبحاث بياجيه حول تفكير الطفل والتي كشف من )1920(لقد شهد العقد الثالث من هذا القرن
خاللها عن حدوث النمو المعرفي بطرقة تلقائية بإعادة ذهن الطفل لهيكلية الواقع ودمـج لتلـك   

  )49:1993خليل ،، سركز(.الهياكل الجديدة داخليا في صورة بنيات معرفية
  

يه بأن اإلنسان تنمو لديه مستويات التفكير عبر مراحل محددة وتتميـز كـل مرحلـة    يعتقد بياج
بامتالك مفاهيم أو تراكيب عقلية هي برامج أو استراتيجيات يستخدمها الفرد في تعامله مع البيئة 
وبزيادة خبرات الفرد تصبح المستويات أو التراكيب الفكرية قادرة على تفسير خبراته الجديدة لذا 

ون لديه تراكيب فكرية جديدة تستوعب هذه الخبرات الجديدة أي أن هذه التراكيـب الفكريـة   تتك
   )240:1997المنعم، عبد،األغا .(تتوسط بين الفرد وبيئته

  
لقد وضع بياجيه نظرية متكاملة ومنفردة حول النمو المعرفي لدى األطفـال،ولهذه النظرية شقان 

والبنائيــة   Logical determinismلمنطقيــة الحتميــة ا همــا أساســيان همــا مترابطــان
Constructivism)،186:2002زيتون(  

  
األول بافتراضات بياجيه عن العمليات المنطقية وبتصنيفه لمراحل النمـو العقلـي    الشقويختص 

  )195:2002زيتون،( :للطفل بناء على تلك العمليات إلى أربع مراحل أساسية وهي
  مرحلة ما قبل العمليات   -3  مرحلة الحس حركية      -1
 مرحلة العمليات المجردة -4   مرحلة العمليات المادية  -2

  
الثاني من نظرية بياجيه في النمو المعرفي بما أوضحه بياجيه بمبدأ بنائية المعرفة  الشقويختص 

  )إن الفرد هو الذي يبني معرفته(بمعنى
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  :ث محاور وهيويمكن الحديث عن نظرية بياجيه في النمو المعرفي  وفق ثال
  مراحل النمو العقلي والعوامل المؤثرة    - أ

وتبدأ من الميالد وحتى سـن سـنتين    :Sensori-motor Stageحركية  -مرحلة الحس  -1
تقريبا  وفيها تتكون البنيات المعرفية األولى للطفل حيث يبدأ بحركات وأفعال غيـر هادفـة ثـم    

بين حركتين أو أكثر لتكـوين بنيـة معرفيـة    يكتشف أن هذه الحركات تنشأ عنها آثار ثم يربط 
  )53:1993خليل ،،سركز(أولية

  
وتبدأ من سن سنتين وحتـى سـبع    : Preoperational Stageمرحلة ما قبل العمليات  -2

سنوات وتسمى بالمرحلة قبل اإلجرائية أو مرحلة التفكير التصوري وفيها يعجـز الطفـل عـن    
لكثير من األشياء ويعنونهـا لفظيـا أي   ) مفاهيم(ر عقليةالتفكير المنطقي لكنه يستطيع تكوين صو

أما اإلجراءات التي ال يستطيع القيام بها فهي العمليات .يعطيها أسماء وعناوين كالزهرة أو األب 
  )177:2002زيتون،.(الحسابية وتصنيف األجسام باستخدام أكثر من صفة

  
وتبدأ مـن سـن السـابعة     : Concrete operational stageمرحلة العمليات المحسة  -3

وحتى سن الحادية عشر وتسمى بالدور اإلجرائي المحس ألن تفكير الطفل متقيد بدرجة كبيـرة  
بالمحسوسات فهو يفكر في األشياء التي يشاهدها أكثر مما ال يشاهدها ويستطيع القيام بالعمليـات  

كير العكسي بكل سهولة الحسابية والتناظر والتعويض والقياس والتحليل والتصنيف ويستطيع التف
 .التجريـد لكـن الطفـل فـي هـذه المرحلـة ينقصـه        .خاصة إذا اقترن باألشـياء المحسـة  

 )178:2002زيتون،(

  
وتبدأ من سن الحاديـة عشـر    :Formal operational stage مرحلة العمليات المجردة -4

مـراهقين يصـل   حتى سن الرابعة أو الخامسة عشر ويعتقد بياجيه أن أكثر من نصف األطفال ال
إلى مرحلة التفكير بالعمليات المجردة في عمر الخامسة عشر لكن هناك دراسات عديدة ترى أن 
طالب المرحلة الثانوية أو الجامعية لم يصلوا بعد إلى مرحلة التفكير بالعمليات المجردة ة سميت 

تظما ويتبع أصـول  هذه المرحلة بهذا االسم ألن التفكير يصبح منطقيا بمعنى أنه يسلك طريقا من
وقواعد محددة ويتحرر الفرد في هذه المرحلة من االعتماد الكلي على المحسوسات وإنما يتخيـل  

ويصبح المراهق في هذه المرحلة قادر على . ويفترض والمعروف أن االفتراض تفكير تجريدي 
  :أن يقوم باإلجراءات التالية

  :التفكير المنطقي ويتضح من خالل -
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-ضـبط المتغيـرات    -)المنطق التبادلي -االستدالل القياسي -باطي االفتراضيلتفكير االستنا(
  .التصنيف باستخدام خصائص متعددة - االرتباط -االحتماالت -  التناسب

مما سبق فإن الطفل يستطيع في هذه المرحلة أن يمارس التفكير التأملي حيث يمكنـه أن  
تقبل بعـض المسـلمات حتـى وإن بـدت     يفحص ويتأمل أفكاره السابقة عن شيء محدد كذلك ي

مناقضة للحقيقة ويستطيع ممارسة النقد فيمكنه تحديد مزايا وعيوب بعض األشياء ويستطيع فهـم  
النظريات المجردة ويستطيع التفكير فـي بعـض األشـياء التـي لـيس وجـود فـي الواقـع         

  )179-182:،2002زيتون،(
  

  :أما العوامل المؤثرة في النمو العقلي 
-21الراشد،( النمو العقلي لدى الفرد وهي يه أن هناك أربعة عوامل تؤثر في يري بياج

19 :2000(  
ويعرف بأنه التغيرات التي تحـدث بسـبب    :Nervous Maturationالنضج العصبي -1

 .عوامل داخلية وراثية طيلة حياة الفرد
 

لتعـرف  سم بياجيه الخبرة الناتجة عن التعامل مع األشياء وتشمل ا Experienceالخبرة -2
والثاني أسماها الخبرة الرياضية المنطقيـة  ...على خواصها الفيزيائية ثل الملمس والوزن

والتي ال تنتج عن التعامل مع األشياء ذاتها ولكن من األفعال الواقعـة علـى األشـياء    
 ...كترتيبها أو تصنيفها 

 
 :Social Transmissionالتفاعل االجتماعي -3

اعي بأنه مهم لكنه غير كاف لوحده الن الطفل ال يستطيع يرى بياجيه أن التفاعل االجتم
أن يستوعب المعلومات المكتسبة من الكبار سواء عن طريق التربية أو الحديث العـادي  

  .إال إذا كان في حالة تمكنه من استيعابها
 

 :Equilibrationالتوازن  -4

ث أن الطفـل فـي   يرى بياجيه أن التوازن من أهم العوامل المؤثرة في النمو العقلي حي
تفاعل مستمر مع بيئته يتلقى المثيرات الخارجية التي تخل توازنه الفكري ثم يعمل علـى  
استيعابها وإلحاقها بخبراته السابقة من أجل الوصول إلى حالة من الرضا واالرتياح التي 

  .أسماها بياجيه التوازن
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  :مفاهيم رئيسية في فكر بياجيه-ب
  :ألساسية في التعلم المعرفي وهيعددا من المفاهيم ا ملتشيو
 Types of Knowledgeأنواع المعرفة  -1

يميز بياجيه بين نوعين من المعرفة األول المعرفة الشكلية وهي التي تشير إلى المثيرات بمعناها 
الحرفي وتهتم في حالتها الساكنة في لحظة معينة والثاني المعرفة اإلجرائية وهي المعرفة التـي  

لتوصل إلى االستدالل والمحاكمة العقلية فهي تهتم بالكيفية التي تتغير عليها األشياء تنطوي على ا
  )38:1992زيتون،،زيتون .(من حالتها السابقة إلى حالتها الحالية

  
  Principal process:العمليات األساسية-2

رة طبق أن العملية جوهر المعرفة ومعرفة الشيء ال تتم بمجرد تكوين صو) 1964(يقول بياجيه
األصل له في العقل ولفهم الشيء فهما تاما البد من إلحداث تغيرات وتحويالت عليه مـع فهـم   
كيفية حدوث هذه التغيرات وهذه التحويالت ،وقد ذكر بياجيه أن العملية فعل يتم داخـل العقـل   
وتتصل العملية دائما بعمليات أخرى فهي جزء من تركيب متكامل مكون من عدد من العمليـات  

  )16،15:2000الراشد،.(وهذه التراكيب المترابطة هي التي تشكل المعلومات األساسية للفرد 
  
  Adaptationالتكيف  -3

يرى بياجيه أن تكيف اإلنسان ليس قيامه بمجموعة من األفعال البيولوجية فقط وإنما يشمل قيامه 
ساسا نتيجة للتكيف العقلي مـع  ويعتقد بياجيه أن التعلم المعرفي لدى اإلنسان ينشأ أ.بأفعال عقلية

  )187:2002زيتون،.(مؤثرات البيئة الخارجية المحيطة به
  
  Cognitive structuresالتراكيب المعرفية -4

يرى بياجيه أن اإلنسان عندما يتكيف بيولوجيا مع البيئة فإنه يستخدم عددا من التراكيب الجسدية 
يب المعرفية ال يمكن مالحظتها مباشـرة بـل   التي تختلف عن التراكيب المعرفية حيث أن التراك

  .نستدل عليها من سلوك اإلنسان 
  

ويرى بياجيه أن الطفل يولد مزودا بمجموعة من التراكيب العقلية الفطرية والتي تشـبه  
 )اإلسـكيمات (االنعكاسات الفطرية أطلق عليها لفظة الصور أو المخططات اإلجماليـة العامـة   

Schemes ويرى أنها دائما ما تكون في حالة تغيير وتعديل مستمر ،  البكاءمثل إسكيما المص و
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وبخاصة أثناء مرحلتـي الطفولـة والمراهقـة ممـا يـؤدي إلـى تكـوين تراكيـب عقليـة          
  )187:2002زيتون،(جديدة

  
  Self regulationعملية التنظيم الذاتي -5

جودة فـي البنيـة   يرى بياجيه أن التنظيم يعني دمج المعلومات الجيدة مع الملومات المو
المعرفية للمتعلم وانه من أهم العوامل المسئولة عن التعلم المعرفي للطفـل حيـث يلعـب دورا    
أساسيا في نمو وتعديل التراكيب المعرفية ويرى بياجيه أن هنالك عمليتين أساسيتين تحدثان أثناء 

  :عملية التنظيم الذاتي وهما
ولة عن اسـتقبال المعلومـات ووضـعها فـي     وهي عملية عقلية مسئAssimilation:/التمثل-

  .التراكيب المعرفية الموجودة لدى الفرد
وهي عملية عقلية مسئولة عن تعديل البنيات المعرفية لتتناسـب   Accommodationالمواءمة-

  .مع ما يستجد من مثيرات
عرفيـة  والتمثل والمواءمة عمليتان تكمل كل منها األخرى والناتج واحد وهو تصحيح البنيات الم

  )188:2002زيتون،.(وإثرائها وجعلها أكثر قدرة على التعميم وتكوين المفاهيم
  
  تصور بياجيه البنائي عن التعلم المعرفي-ج

إن عملية اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية نشطة ومستمرة تتم منم خالل تعـديل فـي   " 
 )التمثـل والمواءمـة  (ظيم الذاتيالمنظومات أو البنيات المعرفية للفرد من خالل آليات عملية التن

  )189:2002زيتون،(".وتستهدف تكيفه مع الضغوط البيئية
  

  افتراضات النظرية البنائية/ثالثا
تنطلق النظرية البنائية في التعلم المعرفي من عدة منطلقات تسمى افتراضات النظريـة   

  )107:2003زيتون،(و)189،2002زيتون،(-:البنائية وهي 
  .و غرضية التوجه ةنائية نشطة ومستمرالتعلم عملية ب-1
  .تتهيأ للمتعلم أفضل الظروف عندما يواجه بمشكلة أو مهمة حقيقية-2
  .تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض مع اآلخرين-3
  .المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى-4
علم الجوهري هو إحداث تكيف يتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسـة  الهدف من عملية الت-5

  .على خبرة الفرد
  .يجب إعطاء األولوية لنمو المعنى والفهم بدال من تدريب السلوك-6
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  .يجب أن يفترض المعلمون والباحثون أن أفعال الطالب لها تبريرات ومسوغات -7
المتوقعة على أنها انعكاسات الـتعلم لفهـم   يجب النظر إلى أخطاء الطالب واستجاباتهم غير -8

  .الطالب
  

ويرى الباحث أن على المعلمين أن يهتموا بالمعرفة القبلية عند الطالب كأسـاس لبنـاء   
التعلم ذي المعنى فيوظف المتعلم ما تعلمه لبناء معرفة جديدة وهذا يتطلب مـن المعلـم القيـام    

جتماعية المناسبة للوصول إلى التعلم ذى المعنى باألنشطة المتعددة والمتنوعة وتهيئة الظروف اال
  .حيث أن جوهر النظرية البنائية يتمثل في التركيز على التعلم ذى المعني

  
  )219-214: 2002زيتون(تيارات النظرية البنائية/ رابعا

 
  Trivial Constructivismالبنائية البسيطة -1

الفكر البائي والتي أطلق عليهـا   وهنا تتمثل البنائية في ابسط صورها حيث ترسخ جذور
وضعه رائد الفكر البنائي  يالبنائية البسيطة وتتجسد مالمح هذا التيار في المبدأ الذ"جالسرسفيلد "

تبنى المعرفة بصورة نشطة على يد المتعلم وال يستقبلها بطريقـة  "بياجيه والذي يمكن إيجازه في 
لية  عند المتعلم باعتبارها ذات اثر جوهري في بناء وهنا يأتي أهمية المعرفة القب"سلبية من البيئة

  .المتعلم النشط للمعرفة الجديدة
  
   Radical constructivismالبنائية الجذرية  -2

حيث تضيف البنائية الجذرية مبدأ آخر للمبدأ الذي وضعته النائيـة البسـيطة وهـو أن    
لفرد مع تفسيرات قابلـة للتطبيـق   التعرف على شيء ما يعد عملية تكيف ديناميكية يتكيف فيها ا

فليس من الضروري أن يبني العارف المعرفة من العالم الواقعي بمعنى أن كل واحد منا يبتكـر  
واقعه وهذا ال يعني أن البنائية الجذرية تنكر الواقع الموضوعي ولكنها تقدر أنـه لـيس هنـاك    

  .طريقة يمكن بها معرفة ماهية الواقع
  

بنائية الجذرية على المتعلم كباني للمعرفة ولكن لم تركز البنائيـة  وما زال التركيز في ال
البسيطة أو الجذرية على الدرجة التي تؤثر بها البيئة على التعلم وبرز هذا التركيز في البنائيـة  

  .االجتماعية والثقافية والنقدية
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  Social constructivismالبنائية االجتماعية  -3
ه البد من األخذ بعين االعتبار البيئة االجتماعية للمتعلم وان ويرى أصحاب هذا التيار أن

الـذي ركـز   )Vygotsky,1982"(فيجوتسكي"نهتم بالتعلم التعاوني ويرجع الكثيرين الفضل إلى 
  .على األدوار التي يلعبها المجتمع

  
  Cultural Constructivismالبنائية الثقافية -4

إلى ما وراء البيئة االجتماعية لموقف الـتعلم   ويرى أصحاب هذا التيار إلى أهمية النظر
فيما يطلق عليه بسياق التأثيرات الثقافية وما يتضمنه مـن عـادات وتقاليـد وديانـات وأدوات     

  .بيولوجية ولغة
  

   Critical Constructivismالبنائية النقدية -5
فية ولكـن تضـيف   تنظر البنائية النقدية إلى بناء المعرفة في ظل البيئة االجتماعية والثقا

عليهما البعد النقدي واإلصالح الهادف إلى تشكيل هذه البيئات حتى تتمكن البنائية مـن تحقيـق   
وإنجاز ما ترمي إلى إليه ويستفاد من النظرية النقدية في العمل على تنمية العقلية المنفتحة دائمة 

  .التساؤل من خالل التحاور والتأمل النقدي للذات
  
   Constructivism Interactive عليةالبنائية التفا-6

وبهـذه الرؤيـة فـإن     ،عام وخاص:التعلم من وجهة منظروا البنائية التفاعلية ذو بعدين
المتعلمين يبنون معرفته ويتعلمون عندما يكونون قادرين على التفاعل مع العالم الفيزيقي حـولهم  

أمل المتعلمين في تفاعالتهم وهذا البعد ومع غيرهم وهذا البعد العام أما المعني فيتم بناؤه عندما يت
من سمات البنائية التفاعلية أنها تطلب من المتعلمين أن يكتسبوا القـدرة علـى بنـاء    ، والخاص

التركيبات والتفكير بطريقة نقدية والقدرة على اإلقناع وممارسة االستقصاء الموجـه والتفـاوض   
واالستكشاف والتبرير والمهرة فـي تطبيـق   االجتماعي والتعامل مع التغير المفهومي والتجريب 

  .ويكون المعلم مرشدا وميسرا للموقف التعليمي.المعرفة
  
  Constructivism Human البنائية اإلنسانية -7

جهدا لتكامل علم نفس الـتعلم  "نوفاك"البنائية اإلنسانية عند –وتمثل الرؤية البنائية للتعلم 
 Meaning"ؤكد تلك الرؤية على عملية صـنع المعنـى   المعرفة وت"ابستمولوجيا "اإلنساني مع 

Makining" أن اكتساب المفاهيم وتحويرها وتكوين عالقـات بينهـا بمثابـة    "نوفاك"حيث يعتبر
  .النشاط المركزي للعقل البشري والذي يعتمد استخدام اللغة لتمثيل انتظام العالم الطبيعي
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  :لإسهامات النظرية البنائية في التربية ويشم:خامسا
  دور عملية التعلم من منظور البنائية-أ

  )66:2003زيتون،(عملية التعلم من منظور البنائية تتضح في النقاط التالية
تصاغ األهداف التعليمية في صورة مقاصد عامة تحدد من خالل عملية مفاوضة اجتماعيـة  -1

  .بحيث يسعى جميع الطالب لتحقيقها
  .أو مشكالت حقيقية ذات صلة بحياة الطالب لتحقيقه المحتوى التعليمي يكون في صورة مهام-2
استراتيجيات التدريس تعتمد على مواجهة الطالب بموقف مشكل يحاولون إيجاد حلول له من -3

  .وبالمفاوضة االجتماعية بخالل البحث والتنقي
المتعلم البنائي مكتشف لما يتعلمه من خالل ممارسته للتفكير العلمي وهو باحث عـن معنـى   -4

  .بخبراته باإلضافة إلى أنه بان لمعرفته ومشارك في مسئولية إدارة التعلم وتقويمه
  
  دور المعلم-ب

يرى منظرو النظرية البنائية أن للمعلم دور في عمليـة الـتعلم يتمثـل فـي النقـاط      
  )66:2003زيتون،(التالية

خـاطرة وإصـدار   المعلم منظم لبيئة التعلم يضفي عليها جو من االنفتاح العقلـي وقبـول للم  -1
  .القرارات والسماح بالتعبير عن الرأي

  .المعلم مصدر احتياطي للمعلومات إذا لزم األمر-2
  .المعلم نموذج يكتسب منه الطالب الخبرة -3
المعلم من منظور البنائية موفر ألدوات التعلم مثل األدوات واألجهزة المطلوبة إلنجاز مهـام  -4

  .التعليم بالتعاون مع الطالب
  .لمعلم مشارك في عملية إدارة التعلم وتقويمها-5
  

  أما دور المعلم من وجه نظر بياجيه 
أن على المعلم أن يقوم بدور الموجه والمرشد في االستكشاف وأن يكيف المنهاج ليتناسب مع -1

  االحتياجات الفردية للمتعلمين 
  متعلم يتطلب منه أن يكون على دراية بالمرحلة العمرية التي يمر بها ال -2
  .يمد المعلم المتعلم بفرص تعلم تمكنه من التقدم باتجاه مراحل النمو التالية-3
يهتم بعمليات العلم وليس بالمنتجات ألن ذلك يشجع على طرح األسئلة والمناقشة والتجريـب   -4

  .واالستكشاف
  .يشجع الطالب على التعلم من بعضهم لذا البد من عمل مجموعات عمل داخل الفصل -5
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  .يستخدم أنشطة ملموسة أثناء التدريس ألن ذلك يسهم في تنمية التطور العقلي للتالميذ-6
يزود المتعلم بمجموعة متنوعة من أنشطة التعلم وذلك لمراعاة التنوع بين طالب المرحلـة   -7

  )173:1996بهجات،.(الواحدة من العمر الزمني أو النمو
  
  البنائيةمقارنة بين الطريقة التقليدية والطريقة  -ج

ولتوضيح أهم ما يميز النظرية البنائية عن  ةمن خالل العرض السابق عن النظرية البنائي
  )499:1999الجندي ،،شهاب (الطريقة التقليدية يمكن عقد المقارنة التالية

 Constructivismالطريقة البنائية Traditionalالطريقة التقليدية 

  وجد داخل التالميذالمعرفة ت  المعرفة توجد خارج التالميذ
  محورها التلميذ  محورها المعلم

  التلميذ إيجابي ونشط  التلميذ سلبي من ناحية تلقي المعلومات
  )يشترك فيها مع اآلخرين(أنشطة تفاعلية  )يمارسها التلميذ بمفرده(أنشطة فردية
  تعلم تعاوني  تعلم تنافسي

  تغير المفاهيم  تذكر المعرفة
  التلميذ يبني معارفه من مصادر مختلفة  مدرسياالعتماد على الكتاب ال

  يتقبل المعلم آراء كل تلميذ  يبحث عن اإلجابة الصحيحة
  توجد بدائل مختلفة لتقويم التالميذ  اختبارات تحريرية

  
يرى الباحث من خالل المقارنة السابقة بين الطريقـة التقليديـة والطريقـة البنائيـة أن     

كبر حيث أنها تركز على عمليات العلـم والتفكيـر وهـذا يسـاعد     الطريقة البنائية ذات فاعلية ا
الطالب على تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير المتعـددة لـذلك علـى المعلمـين اسـتخدام      

التدريس المنبثقة من النظرية البنائية وذلك لتحقيـق الـتعلم ذى المعنـى ولتنميـة      تاستراتيجيا
  .عه المتعددة واستخدامها في الحياة لحل المشكالتعمليات العلم ومهارات التفكير بأنوا

  
  استراتيجيات التدريس المنبثقة من النظرية البنائية-د

 قطـامي  ،قطـامي ( منبثقـة عـن النظريـة البنـائي     بعض استراتيجيات التـدريس ال 
  )71:2004 حسام الدين،(و )26-2002:14ذياب،(و )79-2001:63بهجات،(و)407:1998،
  )1962(لميرون أتكن وروبرت كاريلس:LC)(دورة التعلم-1
  وتسمى نموذج ويتلي وذج التعلم المتمركز حول المشكلةنم-2
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  )1977(لبوب جوين:Vنموذج التدريس بخريطة الشكل -3
  لجوزيف نوفاك وبوب جوين:مخرائط المفاهي-4
ــاءات الخمــس-5 ــوم  E`s Model 5:نمــوذج الي ــاهج فــي العل لفريــق دراســات المن

لى رأسهم روجر بايبي وهو نمـوذج تـم تطـويره عـن دورة الـتعلم      وع)BSCS(البيولوجية
  ).1990(عام

 Theتم تطويره عن نموذج الياءات الخمس بواسـطة  :E`s Model 7نموذج الياءات السبع-6
phon factor 

وهم نموذج مقتـبس مـن   ) 01990لسوزان لوكس وآخرين عام)CLM(نموذج التعلم البنائي -7
  مراحل دورة التعلم

  )1997(لكين أبليتون:البنائي  لالتحلي نموذج-8
  .أو ما يعرف بالنظرية التوسعية) 1980(لشارلز ريجليوث:نموذج التدريس المفصل -9

  )1996(لخليل يوسف الخليلي:نموذج التعلم الواقعي-10
  )1982(نموذج بوستر وزمالئهPSHGويعرف بـ:نموذج التغير المفهومي-11
  لجون كاريبتر:رانموذج التعلم المبدوء باالستفس-12
  )1997(لشيالند:نموذج التعلم البنائي التوليدي-13
  )1998(لـعبد السالم مصطفى عبد السالم:المدخل البنائي للتغير المفاهيمي التطوري-14
  .استراتيجية المتناقضات-15
  استراتيجيات التعارض المعرفي-16
  .المدخل المنظومي في التعليم والتعلم-17
  .شابهاتاستراتيجية المت-18
  

بناء على استعراض هذه االستراتيجيات الحظ الباحث أن أفضل مـا يناسـب الوحـدة    
المختارة هي استراتيجية المتشابهات نظرا لسهولة ربط مفاهيمها المجردة مع العـالم المـألوف   

  .للطالب
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  إستراتيجية المتشابهات / المحور الثاني 

  
في تدريس العلـوم  ت من أحدث االستراتيجيات المستخدمة تعتبر إستراتيجية المتشابها          

ي شـرح  ف إستراتيجية المتشابهات،فكثيرا من المعلمين قديما كانوا يستخدمون في الوطن العربي
 ةوتوضيح بعض المفاهيم والظواهر من أجل تقريب المعنى وتسهيل عملية التعلم وبفاء أثراه لمـد 

في جوهرها على تشبيه المفاهيم غير المألوفـة بـأخرى    ، وتقوم استراتيجية المتشابهات طويلة
  مألوفة مع تحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف 

  
  تعريف استراتيجية المتشابهات/أوال

  :وقد اختلفت اآلراء تجاه تحديد تعريف استراتيجية المتشابهات
حياة واألمثلـة  عرفت طريقة التشبيه أو المتشابهات من قديم الزمان واستعملت في كافة شؤون ال

  .واللغة العربية تتصفان بذلك
  

ودعمت طريقة التشبيه والمتشابهات المواقف التربوية فكثيراً ما يقوم المعلـم بالعمليـة   
التشبيهية وعقد المقارنة بين المشبه والمشبه به إلثارة العمليات العقلية من تخيل وتصور وبنـاء  

  .روابط لتسهيل عملية التعلم
  

بأنها عملية ربط بين موضوعين متساويين في مستوى العمومية "تشبيه تعرف طريقة الو
" ودرجة الصعوبة ويجمع بينهما عناصـر مشـتركة بهـدف جعـل غيـر المـألوف مألوفـاً       

  ).283:2000،دروزة(
  

 
أسلوب للتدريس تقـوم علـى توضـيح وشـرح      -:بأنها) 667:2000، البنا(وعرفها 

  .مألوفة الظواهر بمقارنتها بظواهر ومفاهيم أخرى
  

إستراتيجية في التدريس تساعد علـى   -:المتشابهات أنها )65:2000، أحمد(كما عرفت 
  .فحص جوانب المشكلة للوصول إلى حل لجعل الغريب مألوفاً
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أداة فعالة تسـهل عمليـة بنـاء     -:المتشابهات على أنها )255:2002، زيتون(وعرف 
  .ها والمتاحة ببنيته السابقةالمعرفة للفرد على قاعدة من المفاهيم التي يعلم

   -:ومما سبق الحظ الباحث أن هذه التعريفات تتفق بما يلي
  .المتشابهات إستراتيجية جيدة للتدريس -1
 .تقوم بربط المفاهيم غير المألوفة بمواقف مألوفة -2

 .تعتمد على توضيح وشرح الظواهر العلمية وتسهيل عملية بناء المعرفة -3

 .خياالتهم ويحسن أدوارهم وتشبيهاتهمإستراتيجية المتشابهات تثري  -4

 .يصبح لديهم القدرة على طرح متشابهات جديدة -5

 .تُبقي أثراً للمتعلم -6

 .للمتشابهات دور في اكتساب المفاهيم وعمليات العلم ومهارات التفكير وخاصة التأملي -7

  
ثـة  إحدى االسـتراتيجيات الحدي  بأنها الباحث استراتيجية المتشابهات يعرفوبناء على ذلك 

من خالل التركيـز  " المشبه"الشائعة  رلتدريس العلوم وتقوم على تسهيل فهم المفاهيم المجردة غي
أوجـه  "الذي يعيشه الفرد ومعرفة السمات المشتركة " المشبه به "على التشبيه مع العالم الواقعي 

  -:وتعتمد على الخطوات التالية".أوجه االختالف"والسمات خارج الموضوع " الشبه
  .المفهوم المراد تعلمه طرح  - أ

 .تقديم المتشابهة المالئمة له  -  ب

 .تحديد الخصائص المشتركة  -  ت

 .تحديد الخصائص المختلفة  -  ث

  
  عوامل النجاح عند استخدام المتشابهات /ثانيا

اختيار المتشابه المناسب بحيث يكون مألوفاً من واقع  علىإستراتيجية المتشابهات  تعتمد  
، عبد المعطـي (و قد يكون مشابهاً في الهيكلية أو الشكل حيث حدد الحياة أو مشابهاً في اللفظ؟ أ

  :المتشابهات في النقاط التالية) 54:2000
  .ويقصد بها أن تكون المتشابهات من واقع الحياة اليومية للطالب Pragmaticالواقعية  -1
 .ويقصد بها استخدام عبارات متشابهة المعنى Semanticالتشابه اللفظي  -2

ويقصد بها أن تكون المتشابهات المستخدمة تتضـمن نفـس    Structuralئي التشابه البنا -3
 .ترتيب أو تركيب أو شكل الموضوع
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يتضح لنا من العرض السابق أن المتشابهات هي أسلوب للتدريس يقوم على توضيح المفاهيم 
ة فعالـة  فالمتشابهات وسيل، غير المألوفة للطالب وذلك بمقارنتها بمواقف أو خبرات مألوفة لديهم

في التعلم ألنها تجعل المعلومات المجردة أكثر حسية ويمكن تخيلها وهذا مـا يسـمى بالوظيفـة    
، كما أنها تساعد على بناء معلومات جديدة وهي ما تسـمى بالوظيفـة البنائيـة   ، المحسوسة لها

المعرفية  وتساعد على استيعاب الخبرات الجديدة وتكاملها مع الخبرات المتعلمة السابقة في البنية
  .An Active Assimilation Functionوهي ما تسمى بالوظيفة التمثيلية النشطة 

  
ه من الضرورة االلتزام بتنفيذ العوامل حتـى تحقـق اسـتراتيجية    حيث يرى الباحث أن  

،خاصة عندما يكون الهدف مـن اسـتخدام هـذه     المتشابهات الهدف الذي تم تصميمها من أجله
   .مليات العلم ومهارات التفكير التأملي اإلستراتيجية تنمية ع

  
  :مكونات التشبيه/ثالثا

ن الوصول إلى األهـداف المرجـوة مـن    ولن يكون باإلمكا ههناك مكونات عدة للتشبي
  )256:2002زيتون،( :استخدام هذه اإلستراتيجية دون هذه المكونات حيث يتكون التشبيه من

  

  موضوع التشبيه.1
  المشبه به.2
  شتركة السمات الم.3
  .السمات خارج الموضوع.4
  

  :الشكل التالي يوضح ذلك
  

  المشبه به                  المشبه  
  

  مفهوم شائع                   مفهوم غير شائع
  

  أوجه الشبه                            أوجه الشبه       
  
  
  



 

26 
  

  :أمثلة لبعض التشبيهات في كتب العلوم
  

  بهأوجه الش  المشبه به  المشبه
  التركيب؟الوظيفة  كابل التلفون  الحبل الشوكي

  الجدول الدوري
  العناصر

ــيالدي  ــويم الم ــدول التق ج
  أليام األسبوع في كل شهر 

  دورية الخواص 
  مع الترتيب التصاعدي

  استخدام اآللة  رجال الشرطة  العلماء
  العدوى من شخص آخر  البرد الشائع  فيروس اإليدز
  الوظيفة  ي والبويضةالحيوان المنو  حبوب اللقاح

  
  :مزايا التعلم بالمتشابهات/رابعا

  :)255:2002، زيتون(للمتشابهات مزايا  متعددة كما يوضحها   
  .تمثل أداة فعالة في إحداث التغير المفهومي للتصورات البديلة المتكونة لدى الدارسين

م الحقيقي الذي يحياه من خالل تركيزها على التشبيه مع العال، تسهل من فهم المفاهيم المجردة
 .الفرد

 .لما هو مجرد Visualisationيمكن أن تقدم إدراكاً بصرياً 

يمكن أن تساعد المعلم في الكشف عن التصورات البديلة لما سبق تعلمه عند بداية التدريس 
 .الكشف عن معلومات التالميذ القبلية يمثل لب التعلم البنائي أنانطالقاً من 

 .مام التالميذ ومن ثم تزيد دافعيتهم نحو تعلم موضوع التشبيهيمكن أن تستثير اهت
  

   -:محاذير يجب االبتعاد عند استخدام استراتيجية المتشابهات في التدريس/خامسا
فغالباً ال تتوافق التشبيهات التي تقدم للتالميذ مع ، يفضل أن تنسجم التشبيهات مع واقع التالميذ

  .قبة في اإلرساء الصحيح للمفاهيم في بنيات التالميذ المعرفيةخلفياتهم المعرفية مما قد يشكل ع
االختالف الكبير بين سمات المشبه به قد يؤدي إلى تضليل التلميذ وإرباكه مما قد يعيق عملية 

 .التعلم الفعال

 .استغراق المعلمون في الخوض في تفاصيل المشبه به مما يعيق فهم الطالب لموضوع التشبيه

 .توضيحات المعلم اللفظية للتشبيه بعض التمثيل البصري يفضل أن يصاحب
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  :مظاهر عملية التشبيه/سادسا
إن عملية التشبيه ال تتحد بقيود أو بضوابط بل التشبيه يشمل عدة جوانب يمكن تحديـدها    

  )283:2000، دروزة( :في النقاط التالية
شعرها أسود ، ميل كالبدرتشبيه في المظهر الخارجي كالحجم والشكل واللون مثل وجهاً ج

  .كالليل
ويتجلى في كيفية العمل واألداء مثل تشابه عمل الحاسوب التعليمي ووظيفة ، تشبيه في الوظيفة

 .الدماغ البشري في تخزين المعلومات بحيث يحتاجا لمدخالت وعمليات ومخرجات

وأكلت البنت ، يتالتشبيه في التركيب والبناء ويتجلى في الهيكل الداخلي مثل دخل الولد الب
  .الطعام

  .جملتان مفيدتان متشابهتان في البناء من فعل وفاعل ومفعول به
  :التشبيه في الحواس كالذوق واللمس والشم والسمع والبصر مثل

  .رائحتها زكية كالمسك      .عنب حلو كالعسل
  .رائحتها زكية كالمسك            .بشرتها ناعمة كالحرير
  .بصرها كزرقاء اليمامة

  
  .رى الباحث أن البحث ملماً لجميع مظاهر عملية التشبيهوي

  

  أنواع المتشابهات/سابعا
  )260:2002، زيتون( -:ويمكن تحديد أنواع المتشابهات كما يلي

  Compound Analogies: التشبيهات المركبة -1
  .حيث يستخدم المعلم تشبيهات متنوعة مألوفة لدى المتعلم وذلك لتفسير مفاهيم غير مألوفة

  .أحد الدروس عن األغراض الجنسية: مثال
  

وأخبر تالميذه بأنه ينتقل عبر ، حيث بدأ المعلم حديثه عن اإليدز كمرض جنسي  
ولكنهم قاطعوه بأسئلتهم وأصبح من الواضح رغبتهم في معرفة تركيب ، المعاشرة الجنسية

  .االنتقالفشبه المعلم اإليدز بالبرد الشائع وهكذا يمكنه توضيح كيفية ، الفيروس
  
  Narrative Analogies: السرد القصصي -2

وذلك لشرح مفاهيم عدة من مجال آخر غير ، حيث استخدم المعلم مجاالً واحداً مألوفاً  
  .مألوف
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  Peripheral Analogies): بعيدة عن المركز(التشبيهات الخارجية -3
  .ظهر كفكر طارئوهي تشبيه عرضي أو ثانوي ي

  Procedural Analogies:ةالتشبيهات اإلجرائي-4
وهي خطوة إجرائية يقوم بها المعلم الكتشاف المعرفة العامة للوصول إلى المعرفة 

لبعض السوائل قبل هذا العمل يبدأ )ph(في نشاط إليجاد :ويمكن فهمها من خالل مثال.العلمية
ة المترتبة موقف الفرد عندما يحصل على رخصة قيادة والمسئولي:يالمعلم درسه بالتشبيه التال

على ذلك ويقارن ذلك بالمهارات المتوفرة عند الطالب خالل العام في فصول العلوم من خالل 
إعطائهم بعض التعليمات عند استخدام النظارات الواقية ،أنابيب االختبار وذلك من اجل زيادة 

  . وذلك يوضح اهتمام المعلم بسالمة طالبه –احتياط األمان 
  
  Simple Analogyالتشبيه البسيط-5
 

  درس عن السالسل الغذائية:وتتضح من خالل مثال
حيث طلب المعلم من طالبه رسم سلسلة غذائية على السبورة فرسم تلميذ نبات ورسم آخر غزال 

المعلم النبات بأنه عبوة طاقة وكلما زاد نمو النبات زادت الطاقة المخزونة داخله وبذلك  هبفش
  .لنبات إلى الغزال ومنها إلى اإلنسانأوضح المعلم انتقال الطاقة من ا

  
وقد تبنى الباحث أثناء إجراء الدراسة المتشابهات البنائية ولم تتطرق للمتشابهات اإلجرائية أو 

في تحديد المتشابهات التي تتمثل أغلبها ) 2002زيتون (حيث اتبعت منهجية . الرقمية
تشابهات البنائية هي األنسب في تطبيق بالمتشابهات البسيطة والخارجية والروائية وذلك ألن الم

  .إجراءات البحث
وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة في أغلبها المتشابهات البسيطة إال أنه لجأ في بعض  

  .المواضيع إلى المتشابهات المركبة
  

  :معايير اختيار المتشابهات/ثامنا
ة وذلك من أجل النجـاح فـي   تختلف معايير المتشابهات وهذا ما يجعل األمر أكثر دقة وخطور

تقديم المتشابهات األكثر ارتباطاً لذلك هناك معايير خاصة باختيار للموضوعات المختلفـة كمـا   
  :وهي) 48:1998، عبد الكريم(حددتها 

  ).وظيفية بنائية –وظيفية  –بنائية (نوع عالقة التشابه 
 ).تركيبي –وصفي  –شفوي (التشكيل الخاص بالمتشابهة 
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 ).extendedممتد  enrichedخصباً وإثرائي  Simpleبسيط (راء مستوى اإلث

 .مستوى تجرد المتشابهة

 .وظيفة المتشابهة

ويرى الباحث أنه عند استخدام استراتيجية المتشابهات البد من األخذ بعين االعتبار المعايير 
 .  السابقة وذلك حتى يكون باإلمكان الحصول على النتائج المتوقعة

  
  مل التي يتوقف عليها التعلم بالتشبيهاتالعوا/تاسعا

  )258:2002، زيتون( -:المتغيرات المرتبطة بالمتشابهات كما يلي ومكن تحديد
  :العوامل المتصلة بخصائص التلميذ نذكر منها -1
  -:األلفة التشبيه -أ

كان  وإذا، فكلما كان المشبه به يعرفه التالميذ ويألفونه كلما كان ذلك أفضل في عملية التعلم
فالتلميذ غير المتآلف مع ، التشبيه غير مألوف لدى التالميذ فإنهم سيولون ظهورهم عند التعلم

  .قد ال يستخدم هذا في دراسة موضوع كالذرة، المشبه به كالنظام الشمسي
  
   -:المعلومات القبلية عن الموضوع -ب

دم في موضوع ليس لدى يحقق نتائج جيدة عندما نستخ، فاستخدام التشبيهات في مواقف التعلم
التالميذ ألفة بهو وإمداد التلميذ بتشبيهات عند التوافق في الخلفية المعرفية قد يشتت انتباههم عن 

  .عرض مادة التعلم مما يضيف عبئاً غير ضروري على مواد التعلم
  

  -:القدرة على التفكير بالقياس على التشبيهات
لتي يدرسها للوصول لفهم الموضوع فمثالً حيث يمكن للتلميذ استخدام بعض الدالئل ا  

 :عندما يقول
.?(D)…..is to "c" as "B" is to" A  

Air is to bird as …….. is fish? (water) 
الجمل في ، الدم لإلنسان كالبنزين للسيارة، الرئتان لإلنسان كالخياشيم للسمك: أو أن يقول

، العين لإلنسان كالكاميرا، نتح في النباتالعرق في اإلنسان كال، الصحراء كالسفينة في البحر
  .وهكذا، تركيب الذرة كالنظام الشمسي

  
ويرى الباحث انه البد من إعطاء الطالب الفرصة الكافية في عملية بناء المعرفة من استخدام 
بعض البدائل لفهم موضوع التشبيه وهذا بدورة ينمي لديه عمليات العلم ومهارات التفكير 

  .دةاطه المتعدنمبأ
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   -:مستويات النمو المعرفي وفقاً لتحديد بياجيه -د
فمعظم التشبيهات لها وظيفة ، والتي سبق اإلشارة إليها في مراحل النمو المعرفي عند بياجيه

وذلك ) كالذرة(محسوسة يمكن من خاللها توضيح السمات غير المالحظة لموضوع المجرد 
  ).كالمجموعة الشمسية(ا بمقارنته بتشبيهات محسوسة يمكن للتلميذ تخيله

وهناك بعض األدلة البحثية ذات الفعالية النسبية الستخدام التشبيهات مع الطالب ذوي التفكير 
  .المحس حسبما تكشف عنه اختبارات النمو العقلي لبياجيه مثل اختبار لوسون

  
  :التخيل البصري -هـ

ويعد اكتشاف حلقة البنزين أكبر مثال  حيث تلعب القدرة التخيلية دوراً هاماً في التعلم بالتشبيهات
  .على ذلك

  
  :التعقد المعرفي -و

  :يختلف األفراد في تعقد بنيتهم المعرفية حيث يصنف األفراد إلى نوعين
 .أفراد منخفضي التعقد المعرفيأفراد ذوي تعقد معرفي عادي،و

 
دى الطالب وذلك حتى ويرى الباحث أنه البد من األخذ بعين االعتبار مستويات التعقد المعرفي ل

  .يتم مراعاة الفروق بينهم أثناء تنفيذ إجراءات استراتيجية المتشابهات
  
  :متغيرات ترتبط بعملية التعليم -2
   -:تعقد التشبيه -أ

  :وتكون أوجه الشبه هي، فمثالً عند تشبيه اإللكترون بالماء
، في مساحات واسعةتتحرك ، التماسك في الحجم والتركيب و تتحرك في اتجاهات عشوائية(

أعدادها في التوصيل ، تختلف في كميتها باختالف المواصالت، تتحرك في اتجاه القوى المؤثرة
أعدادها حرة في الحركة اعتماداً على قوة المواصالت التي توصلها والقوى ، تبقى ثابتة
  ).يمكنها تحويل طاقة الحركة إلى أجسام أخرى، الخارجية

  
   -:هدرجة محسوسية التشبي -ب

فقد تكون ، تختلف التشبيهات بالنسبة لدرجة محسوسيتها لكل من الموضوع والمشبه بهحيث 
أو مجرة مثل صورة الكاميرا مع صورة ، التشبيهات فيزيقية كما في حالة تشبيه العين بالكاميرا

  .أو خليط من الثالثة معاً، أو لفظية، للعين



 

31 
  

   -:عدد المشابهات المتضمنة في التشبيه نفسه - ج
  .فليس هناك دليالً على أن استخدام تشبيه واحداً أفضل من استخدام عدة تشبيهات

  
   -:الشكل الذي نعرض به التشبيه -د

كأن تكون منفصلة أو مرتبطة إذ تم عرض ................. من حيث طريقة العرض 
  .التشبيهات للتالميذ في شكل مرتبط أو منفصل

كل من الموضوع والمشبه به في وحدة التعليم فمثالً يشبه ففي الشكل المرتبط يتم مقارنة   
النظام الدوري بالنظام الصحي بالمدينة فكالهما محطة ضخ لخطوط األنابيب مع االختالف فـي  

كما أن الشكل المنفصـل يعـرض كـل مـن     ، حجمها وآالت الترشيح وسعة صرف الفضالت
ري والنظـام الصـحي منفصـالن فـإن     الموضوع والمشبه به بحرية فمثالً رغم أن النظام الدو

ولكن لم يتم بعد فحص التأثيرات لعرض الشكل المنفصل ، المقارنة تتم بينهما من جميع الجوانب
  .ضد الشكل المرتبط

  
المتغيرات معتمدة فقط خصائص الطلـب متناولـة ألفـة التالميـذ      )عبد الكريم(عرض

  .للمتشابهات والمعرفة المسبقة والتفكير التشابهي فقط
  

المتغيرات الخاصة بعملية التعلم مضـيفاً اسـتراتيجيات التـدريس    )زيتون(بينما عرض
  .بالمتشابهات

   
ويرى الباحث أنه إذا ما روعيت هذه العوامل فسيتم اختيار أفضل المتشابهات لتـدريس  

وذلك من خالل التركيز على العوامل المرتبطة بخصـائص الطالـب والمرتبطـة     ةالمادة العلمي
لتعليم وحتى يتالفي المعلم بعض النتائج المترتبة عن بعـض القصـور فـي اسـتخدام     بعملية ا

  -:المتشابهات يراعي اآلتي
أوجه االختالف بـين المتشـابهة   (توضيح للطالب المواضع التي ينتج عنها فهم خاطئ  •

  ).والمشبه
صة استخدام المتشابهات المتعددة لتوضيح المفهوم المستهدف حتى يكون أمام الطالب فر •

 . أكبر للفهم

 .إشراك الطالب في طرح المتشابهات وهو عنصر أساسي في النظرية البنائية •

 .شرح المتشابهات التي قد يشعر المعلم بصعوبتها بالنسبة للطالب •
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استخدام الوسائل التعليمية التي تساعد في تحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف في بعض  •
 .المتشابهات

  :لمتشابهاتنماذج التدريس با/عاشرا
   -:هناك ثالثة عناصر رئيسية تتضمن أي نموذج للتدريس بالمتشابهات وهي

  .معرفة خلفية الطالب الختيار المتشابهات بحيث تكون مألوفة لكثير من الطالب
 .تحديد  الصفات المرتبطة بالمتشابهة عن طريق المعلم والطالب

 .هةتحديد بوضوح الصفات غير المناسبة المرتبطة بالمتشاب
 

  :أما نماذج التدريس بالمتشابهات فهي
  ).1991(نموذج جلينس للتدريس بالمتشابهة سنة  •
 ).1989(نموذج برون وكليمنت للمتشابهات كقطرة سنة  •

 ).1989(نموذج دوبن وجويو للتدريس بالمتشابهة سنة  •

 ).1989(للتدريس بالمتشابهة  Radfordنموذج  •

 ).1984( نموذج زيتون العام للتدريس بالمتشابهة •

ومن خالله يستخدم المتشابهات كما في  Synecticsنموذج التدريس لحل المشكلة إبداعاً  •
 )1961(لسنة   Gordonنموذج جوردون 

  

لهذه الدراسة لذلك تناول  سللتدريس بالمتشابهة كأسا)1984(وقد اعتمد الباحث نموذج زيتون
  .الباحث هذا النموذج بالتفصيل 

  
  )267:2002، زيتون(س بالمتشابهات النموذج العام للتدري

  :يتكون هذا النموذج من الخطوات التسع التالية
  :قياس بعض خصائص الطالب وهذه الخصائص هي -1

  .المستويات المعرفية لبياجيه •
 .التخيل التصوري •

  .المعرفية) التعقيدات(االشتباكات  •
  .وتعتبر هذه المرحلة اختيارية ويحتاج لقياسها مسبقاً •

  
  :المعرفة السابقة للطالب تجاه الموضوعتقويم  -2

إذا كان للطالب خلفية معرفية كافية تجاه الموضوع الذي يعلم فالمتشابهات المستخدمة ال   
  .تكون فعالة ويمكن استخدام مدخالً آخر للتدريس
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والمدرس لكي يقوم هذه المعرفة السابقة يمكن ان يستخدم األسئلة الشفهية أو مجموعة من 
  .المقابالت اإلكلينيكية أو االختبارات التحريرية األسئلة أو

  
  ):محتوى الموضوع(تحليل وسائل تعلم الموضوع -3

Analysis of the learning material of the topic  
الغرض من هذا التحليل معرفة وتحديد المتشابهات المتضمنة في محتوى الموضوع 

وجودة بالفعل فهذه المتشابهات تفحص طبقاً فإذا وجد في المحتوى متشابهات م. المراد دراسته
لبعض المحكات وإذا لم يوجد في المحتوى أي متشابهات فهذا يحتاج إلى بناء متشابهات جديدة 

  .أو يبحث عنها
  
  :فحص مناسبة المتشابهة لالستخدام -4

  :يمكن تقويمها تبعاً للمحكات اآلتية المتشابهات
والمعلم الذي ال يدرك . وتأخذ األولوية في االستخدام المتشابهات التي تتضمن المألوف والسهل

 .ألفة الطالب بالمتشابهة يمكن أن يستخدم األسئلة الشفوية لهذا الغرض

  .المتشابهات التي تبين صفات وخصائص كثيرة مرتبطة بالموضوع يكون لها األولوية
 
  :تحديد صفات المتشابهة لالستخدام -5

  :تحديد الخصائص اآلتيةالستخدام المتشابهة ال بد من   
  ).شفهي –تصويري  –مادي (حسوسية مدرجة ال •
 ).شكل منفصل –شكل مخلوط (شكل التقديم  •

  
  :والمدرس يمكن أن يحدد الخصائص السابقة في ضوء اعتبارات منها

 .التغذية الراجعة الناتجة من خبرة سابقة أو اختبار استطالعي للمتشابهة المستخدمة •

مثالً الطالب في مستوى التفكير الحسي يحتاجون لمتشابهات معرفة خصائص الطالب ف •
 .مادية مجسمة

 .تنوع المتشابهات المستخدمة في التدريس تلعب دوراً في تحديد خصائص المتشابهة •

وتختلف ، يمكن استخدام متشابهة متضمنة نموذج محسوس مع متشابهة متضمنة الصور: مثال
 .من الدراسةالمتشابهات المستخدمة تبعاً للهدف في ز

  
  :فيه المتشابهة اختيار اإلستراتيجية المناسبة للتدريس والوسط الذي يقدم

  :وللتدريس بالمتشابهات هناك ثالث استراتيجيات عامة  
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  .تقديم الطالب المتشابهة بأنفسهم •
 ).الطالب والمعلم(إستراتيجية التدريس الموجه  •

 ).المعلم(استراتيجية التدريس المفسرة اإليضاحية  •

  
  -:ولتقديم المتشابهة للمتعلمين هناك أوساط كثيرة لذلك

  .الوسط الكتابي •
 .التقديم بالشرائح أو التلفزيون أو الراديو كاسيت •

 ).التمثيل(اللعب باألدوار  •

 .المعالجة بالنماذج •

 .الرسوم البيانية •

 .التقديم الشفهي عن طريق المعلم •

  .الصوراأللعاب و •
ستخدمة والوسط الذي يقدم فيه المتشابهة طبقاً والمدرس يستخدم االستراتيجية الم  

  .لخصائص المتشابهة وأهداف الدراسة
وذلـك ألنـه بسـيط     ) زيتـون (من خالل عرض الباحث للنماذج السابقة يتبنى الباحث نموذج 

ويتماشى مع جوهر الدراسة الحالية في عرض كيفية تنفيذ استراتيجية المتشـابهات حيـث قـام    
  :ديم المتشابهة للمتعلمين بناءاً على تطبيقها للبحثكيفية تقالباحث بعرض 

  
يلزم أن يعطـى لهـم    لفة باستخدام المتشابهات في العلوم الطالب الذين ال تكون لديهم أ  - أ

  :مقدمة بسيطة للمتشابهات هذه المقدمة تتضمن
 .تعريف المتشابهة •

، ت حتى في التعلـيم التعليل العقلي لهذه المقدمة هو أن يألف الطالب االستعانة بالمتشابها •
ويستخدمونها االستخدام الصحيح بـان ال يأخـذوا العالقـات حرفيـاً بـين المتشـابهة       

 .والموضوع

  
  :تقديم المتشابهة للطالب كما يلي   -  ب
يذكر الهدف من الدرس أوالً وذلك لتوجيه انتباه الطالب للمهمة المتعلقة المستهدفة  •

 ).الموضوع(

والمتشابهة غير المألوفة يمكن تعلمها ببعض ، للطالبتقديم المتشابهة إذا كانت مألوفة  •
 .العمق أو التفاصيل حتى تصبح مألوفة
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تقديم العبارات التي تصل المتشابهة بالموضوع فهذه العبارات تزيد من توقع الطالب لما  •
 .سوف يأتي بعد ذلك

 .صفات المتشابهة تقدم كل واحد على حده •

تشابهة والموضوع تقدم حيث أنها سوف تحرك انتباه العبارات المتقابلة المتماثلة بين الم •
وتمهد المتعلمين ليتوقعوا ، الطالب لالنتقال من المحتوى السابقة للمحتوى التي للتعلم

 .الصفات غير المناسبة
 

  -:المتشابهات في التصور اإلسالمي/حادي عشر
 آنالقـر ويتضح ذلك في مواضع متعددة مـن  ، استخدام المتشابهات ليس جديداً    

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَارا فَلَما أَضَاءت ما حولَـه ذَهـب اللَّـه بِنـورِهم وتَـركَهم        "الكريم ومنها قوله تعالى 
 ونرصبلَا ي اتي ظُلُم17(ف ( ونجِعرلَا ي مفَه يمع كْمب مص)،18البقرة(.  

وتقدير هذا المثل أن اهللا سـبحانه شـبههم فـي اشـترائهم     "ذه اآلية حيث يقولابن كثير ه ويفسر
بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حولـه  ، وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى، الضاللة بالهدى

وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار فـي  
وال يهتدي وهو مع هذا أصم ال يسمع أبكم ال ينطق أعمى لو كان ضياء لما  ظالم شديد ال يبصر

فكذلك هؤالء المنافقون في استبدالهم الضـاللة  ، فلهذا ال يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، أبصر
عوضاً عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل داللة على أنهم آمنوا ثـم كفـروا   

  ."هللا أعلموا، عنهم في غير هذا الموضععالى كما أخبر ت
لحالهم بحال حيث ضرب لنا تشبيها  فئة أخرى من المنافقينثم يكمل اهللا عز وجل الحديث عن 

أَو كَصيبٍ  "قوله تعالى فيقوم م يسيرون في العراء فينزل عليهم المطر الشديد والرعد والبرق 
بو دعرو اتظُلُم يهف اءمالس نم رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم هِمي آذَانف مهابِعأَص لُونعجقٌ ير

  ) 19البقرة،(
 

، ويشكون فيه تارة أخرى، تُشْبه حاُل فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة حيث
، تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض، يدفينصب عليهم مطر شد، حاَل جماعة يمشون في العراء

التي تجعلهم من شدة الهـول يضـعون   ، والصواعق المحرقة، ولمعان البرق، مع قصف الرعد
  .واهللا تعالى محيط بالكافرين ال يفوتونه وال يعجزونه. خوفًا من الهالك؛ أصابعهم في آذانهم
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ف أَبصارهم كُلَّما أَضَاء لَهم مشوا فيه يكَاد الْبرقُ يخْطَ"ويكمل اهللا عز وجل التشبيه في قوله   
يلَى كُلِّ شع اللَّه إِن مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه اللَّه اءش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يرقَد 20البقرة،(ء(  

، فكلَّما أضاء لهم مشَوا في ضوئه ومع ذلك، أن يسلب أبصارهم - من شدة لمعانه- يقارب البرق 
، ولوال إمهال اهللا لهم لسلب سمعهم وأبصارهم. وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم

إنه على كل شيء قدير، وهو قادر على ذلك في كل وقت.  
  

ماء يـوم تَكُـون السـ   "القيامـة  وقوله تعالى في سورة المعارج في معرض حديثه عن أهوال يوم 
 ")9(وتَكُون الْجِبالُ كَالْعهنِ ) 8(كَالْمهلِ 

وتكون الجبال كالصوف المصبوغ ، يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيتنا كان التشبيه فهو
  .المنفوش الذي ذَرتْه الريح

  
كَـالْفَراشِ   يـوم يكُـون النـاس   "ثم شبه اهللا عز وجل حال الناس يوم القيام في سورة القارعة 

  ثُـوثبأي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيـه كـأنهم فـراش     )4(الْم
  .وهو تشبيه بسيط يؤدي الغرض منه مبثوث

  
يعنـي قـد صـارت كأنهـا      )5القارعـة، ( "وتَكُون الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ"ثم اآلية التي تليها

  .قد شرع في الذهاب والتمزق الصوف المنفوش الذي
  

وهنا شبه اهللا عز وجل الجبال كالصوف المنفوش الذي قد بدأ بالتمزق وهو تشبيه محكم 
  .وبدقة وفيه تصوير لنظر الجبال يوم القيامة كأننا نراها رأي العين

  
بِـه الـريح فـي يـومٍ عاصـف لَـا يقْـدرون         مثَلُ الَّذين كَفَروا بِـربهِم أَعمـالُهم كَرمـاد اشـتَدت     ":وقوله تعالى

 يدعالضَّلَالُ الْب وه كذَل ءيلَى شوا عبا كَسم18" ،إبراهيم"م"  
  .حيث شبه اهللا عز وجل عمل الكافر بالرماد الذي يتناثر بالريح ويضيع جميعه

  
أْكُـلُ النـاس           إِنَّما مثَلُ الْحياة الدنْيا": وقال اهللا تعالى ـا يمضِ م الْـأَر ـاتنَب تَلَطَ بِـهفَـاخ اءـمالس ـنم اهلْنز كَماء أَنْ

ت وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادرون علَيها أَتَ نازَّيا وفَهرزُخ ض أَر أَنْعام حتَّى إِذَا أَخذَت الْ ا أَو نَهـ والْ ارا فَجعلْناهـا حصـيدا   اها أَمرنَا لَيلً
   ونتَفَكَّـرمٍ يقَـول اتآَي سِ كَذَلك نُفَصلُ الْ أَم أَن لَم تَغْن بِالْ وهنا شبه اهللا عز وجل الحياة الدنيا  )24 ،يـونس "(كَ
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بالزرع إذا نزل عليه المطر أثمر وأزهر وبعد انقطاع المطر يجف الزرع وييبس فالحياة الـدنيا  
  .نعيم ويوم فيها سقيم يوم فيها

  
ويرى الباحث أن القرآن الكريم عندما خاطب الناس جميعاً وخاطب الفئة المؤمنة على وجه 
الخصوص استخدم القياس التمثيلي في مواضع كثيرة ليقرب المعنى لألذهان ويرغب الناس في 

  .عمل الخير ويرهبهم ليبتدعدوا عن فعل الشر كما في اآلية السابقة
  

ض الظَّن "تخدام المتشابهات في قوله تعالى ويتضح اس عب إِن الظَّن نا مريوا كَثبتَنوا اجنآَم ينا الَّذهي يا أَ
ا فَكَرِه أْكُلَ لَحم أَخيه ميتً ي أَن كُمدأَح بحا أَي ثْم ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضُكُم بعضً اتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه تُموه وإِ

 يمحر ابحيث شبه سبحانه وتعالى اإلنسان الذي يغتاب بإنسان يأكل لحم أخيه  )12احلجرات،(تَو
وهو ميت،وهنا وجه شبه آخر حيث شبه الغيبة كأكل لحم الميت ،وهنا كان الغرض من 

  .المتشابهات هو الترهيب من الغيبة
  

   -:وفي السنة نرى أيضاً
يالحظ بأن سيد الخلق محمد صلى اهللا عليه وسلم قد كان الناظر إلى األحاديث النبوية  إن

فصيح اللسان قوي البيان وإذا أراد أن يوصل فكرة إلى الصحابة رضي اهللا عنه لجأ في بعـض  
حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عـن أنـس،    : في صحيح مسلمف األحيان إلى استخدام المتشابهات ،ة

مثل المـؤمن الـذي يقـرأ    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. ى األشعريعن أبي موس
. ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمـرة . ريحها طيب وطعمها طيب. القرآن مثل األترجة

ريحها طيـب وطعمهـا   . ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. ال ريح لها وطعمها حلو
  رواه مسلم".ليس لها ريح وطعمها مر. ق الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلةومثل المناف. مر

  
وهنا نرى كيف استخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلوب المتشـابهات لترغيـب   
المسلمين في قراءة القرآن حيث شبه من يقرأ القرآن باألترجة نستلذ بطعهمها ونشم رائحتها ،أما 

الشبه هنا أن كال من الذي ال يقرا القـرآن والتمـرة ال    وأوجهه التمرة الذي ال يقرأ القرآن فيشب
حيث أن المؤمن طيب لكن ألنه ال يقرأ القرآن مثل التمـرة التـي ال    لكن طعمهما حلولهما ريح 

  .رائحة لها
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الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة لها رائحة لكن طعمها مر،أما المنـافق   قشبه المنافكذلك 
طعمها مر،نالحظ هنا أن التشبيهات بسـيطة لكنهـا   القرآن مثل الحنظلة ال رائحة و الذي ال يقرأ

  .تؤدي الغرض منها
قرأت على مالك عن نـافع،  : قال. حدثنا يحيى بن يحيى :كذلك حديث في صحيح مسلم 

إنما مثل صـاحب القـرآن كمثـل    :"عن عبداهللا بن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
،وهنا أيضا أراد النبي صلى اهللا عليـه  ".وإن أطلقها ذهبت. إن عاهد عليها أمسكها. لقةاإلبل المع

وسلم أن يرهب المسلمين من خطورة هجر القرآن الكريم ألنه سريع التفلت والنسيان لذلك شـبه  
  .اهللا عليه وسلم  سرعة نسيان القرآن كسرعة تفلت اإلبل من عقلها أي من مربطها

  
حدثنا أبـو معاويـة عـن    : قاال. ا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبحدثن  :حديث وأيضا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  :قال) وهو ابن عبداهللا(األعمش، عن أبي سفيان، عن جابر 
  ".يغتسل منه كل يوم خمس مرات. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم"

  رواه مسلم لدرن؟وما يبقي ذلك من ا: قال الحسن: قال
  

وهنا يتجلى استخدامه صلى اهللا عليه وسلم للمتشابهات لترغيب المسلمين فـي الصـالة   
ماء النهـر   أنولتبان فضلها حيث كان التشبيه في الوظيفة فالصالة تشبه ماء النهر حيث أن فكما 

الخطايا  عندما يغتسل من اإلنسان ينظف مما علق به من الدرن كذلك الصالة تنظف اإلنسان من
  .والذنوب

  
حدثنا عبداهللا بن : قاال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر األشعري: وأيضا حديث   

حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو . ح وحدثنا محمد بن العالء، أبو كريب. إدريس وأبو أسامة
اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى:قال. كلهم عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى. أسامة

  رواه مسلم".يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان"
  

حيث شبه عالقة المؤمن مع أخيه المؤمن كالبنيان في تماسكه وهذا التشبيه يعتبر تشبيها 
  .واقعيا وهو أحد عوامل نجاح استخدام المتشابهات 

  
صلى اهللا عليه وسـلم   حدثنا النعمان بن بشير رضي اللهم عنهما عن النبي :وأيضا حديث    

مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سـفينة فأصـاب بعضـهم    : "قال
أعالها وبعضهم أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصـيبنا  
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خذوا على أيديهم نجوا ونجوا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أ
ويشير إلى ضرورة استخدام التشبيه التمثيلي لتقريب المعـاني  ) 2313، صحيح البخاري" (جميعاً

وتيسيرها واكتساب معان جديدة من النص فيمكن على سبيل المثال تمثيل أركان اإلسالم ببناء له 
  .خمس قواعد كتب عليها ركن من أركان اإلسالم

  
ق أن القرآن الكريم والسنة النبوية أكدا على أهمية تشبيه التمثيل في عملية ويتضح مما سب    

وحيث قرب القرآن الكريم كثيراً من األمور حتـى العقيـدة منهـا إلـى العقـل      ، التعليم والتعلم
  والوجدان بضرب المثل من الواقع المشاهد الملموس،

  
الشريفة أسلوب المتشابهات لعـدة  و السنة  الكريم ومما سبق يتضح لنا كيف اتبعت القرآن    

أهداف وهي توصيل المعلومـة،وإثارة االنتباه،والترغيـب والترهيب،وتقريـب المعنى،وترفيـه     
  .النفس،وأخيرا أخذ العبرة والعظة

  
إذن من هذا العرض البسيط الذي يرى الباحث أنه ما هو إلى جزء يسير من األمثلة علـى      

يم وفي السنة النبوية يخلص الباحث أن المتشـابهات جـزء   استخدام المتشابهات في القرآن الكر
  . أصيل من إسالمنا،وبأن استراتيجية المتشابهات لها جذورها اإلسالمية
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  Processes of Scienceعمليات العلم : لمحور الثالثا
  

التأكيد على أن مما حدا بعلماء التربية إلى  بمكان تعتبر عمليات العلم من األهمية            
اكتساب المتعلمين لها يجب أن يكون هدفا رئيسيا لتدريس العلوم ألن عمليات العلم تمثل الجانب 

الثاني للعلم وألنها تكسب الطالب القدرة على تطبيق تلك العمليات في مجال العلوم ويتعداها 
شمل هذا المحور لمجاالت دراسية أخرى بل وتطبيقها في الحياة اليومية خارج المدرسة ، وي

  -:المحاور الفرعية التالية
  

  :تعريف عمليات العلم/أوال
تمثل عمليات العلم جوهر النجاح والتفوق كما يؤكد التربويون على أن اكتساب المتعلمين   

لعمليات العلم يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لتدريس العلوم ويرتبط التفكير العلمي بعمليـات العلـم   
هما األساس الذي يجب أن تبنى عليه برامج إعداد األفراد والبـرامج المدرسـية   ارتباطاً وثيقاً ف

  )324:1999، سعيد( المتنوعة
   

وقد اهتم العلماء بعمليات العلم فمنهم من اعتبرها األساس الذي يجـب أن يتوجـه إليـه    
فقـد  ) بتـايلر وجانييـه وشـوا   (االهتمام بالدرجة األولى بالنسبة لتدريس العلوم ومنهم العلماء 

  .اعتبروا أن عمليات العلم هي الطرق التي يتم التوصل لواسطتها إلى المعرفة العلمية
  

واعتبر بعض علماء التربية أن العلم عبارة عن تفاعل ديناميكي بين العمليات والنتـائج    
فينتج المعرفة العلمية الجديدة أكثر من كونه وصف للظواهر الطبيعية لذلك أطلق هؤالء العلمـاء  
على عمليات العلم مهارات التعلم مدى الحياة ألنها تستخدم في حل ومعالجـة مشـكالت الحيـاة    

  ).84:2002، زيتون(اليومية 
  

وعمليات العلم هي األنشطة أو األعمال التي يقوم بها العلماء أثناء التوصل إلـى نتـائج     
ى وقد تؤدي ممارسـة  وأثناء الحكم والتحقق من صدق هذه النتائج من جهة أخر، العلم من جهة

هذه العمليات إلى إثارة االهتمامات العلمية مما يدفعهم إلى المزيد من البحث واالكتشاف وتقسـم  
المالحظة والقياس والعالقات الزمنية والمكانيـة  (عمليات العلم إلى عمليات العلم األساسية وهي 

الفروض وضبط المتغيـرات   وعمليات العلم التكاملية وهي فرض) والتنبؤ واالستنتاج والتصنيف
  )19:1993زيتون (). وتفسير البيانات والتجريب
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 ةالعمليات الذهنية والمهارات المتعـدد  مجموعة من  أن عمليات العلم هي ويرى الباحث
واألنشطة المختلفة التي يسعى من خاللها الطالب لحل مشكلة علمية تواجهه وصوال إلى النتـائج  

ات تكاملية وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبـار  وتشمل عمليات أساسية وعملي
  .عمليات العلم الذي تم إعداده لهذا الغرض 

  
  :خصائص عمليات العلم/ثانيا

عمليات العلم عادات تعليمية بينما جانيه نظر إليها علـى أنهـا    (Bruner)اعتبر برونر   
م عمليات العلم يتطلب من الفرد المـتعلم  قدرات متعلمة ومهارات عقلية إذ أن القدرة على استخدا

تمثل المعلومات ومعالجتها وإجراء خطوات عقلية وراء المعلومات األساسـية المعطـاة ويؤكـد    
  ).101:1999، زيتون(جانييه أن عمليات العلم هي أساس التقصي واالكتشاف 

  
  : فقد حدد خصائص عمليات العلم كما يلي )54-53:  1998، عالم(أما 

  
v  تحليلها إلى مهارات سلوكية ألنها عبارة عن مجموعة معقدة من األنشطة العقليةيمكن.  
v تتميز بالعمومية حيث يمكن تطبيقها واستخدامها في كل فروع العلم. 

v وبذلك فهي تفيد الفـرد  ، ينتقل أثر تعلم عمليات العلم من فرع علمي إلى فرع علمي آخر
 .في حياته اليومية

v ن طريق الممارسة الفعلية واألنشطة التطبيقية لهايتم تعلم عمليات العلم ع. 

v تكتسب عن طريق التشجيع وإتاحة الوقت الكافي لممارستها. 

v  عندما يكتسب الفرد عمليات العلم فإنها تنعكس على سلوكه الذي يتبعه في حل المشكالت
 .التي تواجهه

v  بحـث أو النشـاط   تتيح الفرصة للمتعلم للمشاركة الفعالة في عملية التعلم عن طريـق ال
 .العملي الذي يقوم به

v   يمكن لألطفال تعلم عمليات العلم بحيث نبدأ بأبسطها من المالحظة وتتدرج إلى أعقـدها
 .مثل التجريب بحيث تقود كل خطوة إلى الخطوة التي تليها

 
يرى الباحث أن عمليات العلم بهذه الخصائص تتميز عن غيرها من مهـارات التفكيـر   

  .أحد المتغيرات التابعة في هذه الدراسةالعلم نت عمليات لذلك كا،األخرى 
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  :عوامل تؤثر في إكساب الطالب عمليات العلم/ثالثا
حيث أن المنهج يساهم في إعداد أفراد المجتمع حيث يتمكن الفرد من فهم مـا  : مناهج العلوم -أ

واطن المتنور علميـاً ال  يدور حوله وبالتالي التفاعل اإليجابي مع العالم من حوله وإن تكوين الم
  يكون إال بتوظيف تلك المعارف في معالجة مشاكلهم اليومية 

  
  :أساليب التدريس الحديث -ب

يرى الباحث أن استخدام استراتيجيات وأساليب تدريس حديثة لها دور أساسي وفعال في 
  .اكتساب وتنمية عمليات العلم لدى الطالب

  
  -:المعلم -ج

ور كبير في إنجاح العملية التعليمية التعلمية حيث أنه يقع علـى  يرى الباحث أن للمعلم د
عاتقه تنفيذ المنهاج بما يتضمن ذلك من تنمية لعمليات العلم المتضمنة في المنهاج وحتـى يقـوم   

  .)344:1999سعيد،(و)57- 56:  1998، عالم(:المعلم بدوره على أكمل وجه ال بد من
التحضير الجيد للدرس بما يتضمن .كسابها للتالميذتحديد األهداف التعليمية التي يريد إ  - أ

  .ذلك من تحديد األهداف و تحديد العمليات العلمية وتحديد أسلوب التدريس المناسب
 .مساعدة الطالب في تنمية قدرتهم على الممارسة العملية والمناقشة   -  ب

 .تدريب الطالب على استخدام عمليات العلم في مواقف تعليمية أخرى   -  ت

التي يجب أن تتالءم مع عمليات العلم ويفضل ) العمر الزمني(صف الدراسيتحديد ال   -  ث
 .التركيز على عمليات العلم واالتجاهات العلمية خالل العام بأكمله

 تتحديد العمليات العلمية الواجب تدريسها  والتأكد من أن المعلم قد اكتسب العمليـا    - ج
 .لتكامليةالعلمية األساسية قبل أن يبدأ في تدريس العمليات ا

 استخدام عمليات العلم في مواقف تعليمية جديدة   - ح

 .تشجيع التالميذ على توظيف عمليات العلم وإنهاء توظيفها في الوقت المناسب   - خ

تقديم بعض الخبرات التمهيدية للطالب لكي يثير لديهم بعض األسـئلة واالحتمـاالت     -  د
أو نموذج مثير  وتدعوهم للتفكير وذلك عن طريق عرض عملي أو طرح فكرة علمية

 .أو تجربة علمية هادفة

 .تقويم اكتساب التالميذ لعمليات العلم باستخدام أدوات تقويمية مناسبة  -  ذ
 

يرى الباحث أن على المعلم أن يأخذ بعين االعتبار كل ما من شأنه رفع كفاءتـه حتـى   
  . يتمكن من تنمية عمليات العلم لدى الطالب
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  -:تقويم عمليات العلم/رابعا

عملية تحتاج في نهاية تنفيذها إلى تقويم لمعرفة درجة امتالكهـا لـدى الطالـب    إن أي 
كتابـة  ، وللتحقق من درجة امتالك الطالب لعمليات العلم هناك إجراءات مثل التجارب العمليـة 

  .التقارير العملية
  :وهناك أدوات وطرق تقويم لعمليات العلم

  )التقويم الذاتي(تقويم الطالب لنفسه  -1
حيث يقوم المعلم بتصميم ورقة مالحظة : علم للطالب من خالل ورقة المالحظةتقويم الم -2

 .تساعده في مالحظة سلوك الطالب ومدى امتالكه لعمليات العلم موضع الدراسة

ويتم ذلك من خالل استبانه للتقويم الـذاتي يجيـب عنهـا الطالـب أو     : مقاييس التقدير -3
 .يستخدمها معلم العلوم كورقة مالحظة

 .وذلك من خالل تصميم اختبار من نوع االختيار من متعدد: ارات الموضوعيةاالختب -4
 

وقد الحظ الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة استخدامهم أسلوب االختبـارات  
الموضوعية من نوع االختيار من متعدد لتقويم عمليات العلم لذلك اعتمد الباحث في هذه الدراسة 

كأداة لتقويم عمليات العلم وقد تـم  ) فقرة 30(ن اختيار متعدد مكون من على اختبار موضوعي م
من الفصـل الدراسـي األول لعـام    ) المجهر والخلية(تطبيقه في نهاية تدريس الوحدة المختارة 

)2009 – 2010.(  
  

  :أهمية تعلم عمليات العلم/خامسا
تلفة عامةً والتعليم اإلعـدادي  ن هناك أهمية كبيرة لتعلم عمليات العلم في مراحل التعليم المخإ

  )67-66: 1990الهادي، عبد،راشد ،النجدي (خاصة حيث أنها
  .تنمي قدرة المتعلم على االعتماد على النفس في عملية التعلم  - أ

 .تبقي أثراً كبيراً للتعلم عند الطالب يتمر معه طوال الحياة   -  ب

التأملي والتفكير اإلبداعي لدى  تنمي التفكير بأنواعه المختلفة مثل التفكير الناقد والتفكير   -  ت
 .الطالب

 .تتيح البيئة المناسبة التي تساعد المتعلم للوصول إلى المعلومات بنفسه   -  ث

تنمي لدى الطالب القدرة على ضبط النفس والتأني في التعامل مع أي موقف وبالتـالي     - ج
 .التأني في إصدار الحكم
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  :تصنيف عمليات العلم/سادسا
v  تصنيف روبرت جانيه(Jagne) لعمليات العلم:-  

وضع روبرت جانيه عمليات العلم في ترتيب هرمي يتوافق مع مراحل النضج اإلدراكـي كمـا   
، االسـتنتاج ، التنبؤ، االتصال، استخدام العالقات الزمانية أو المكانية، التصنيف، المالحظة: يلي

ـ   ، التعريف اإلجرائي و تكوين الفروض و تفسير البيانات التجريـب  ، راتالـتحكم فـي المتغي
  ).140:2001، المقرم(
  
v تصنيف معهد التربية بوكالة الغوث الدولية:-   

صنف معهد التربية بوكالة الغوث الدولية عمليات العلم إلى اثنـي عشـرة عمليـة فـي     
العالقـات الزمانيـة أو   ، القيـاس ، التنبؤ، االستنتاج، التصنيف، المالحظة: تدريس العلوم وهي

تفسـير  ، تمييـز المتغيـرات  ، لتواصل و صياغة الفرضـيات و التجريـب  االتصال وا، المكانية
  ).24,23:1997، اللولو(بناء النماذج ، البيانات

  
v  صنف عمليات العلم إلى قسمين هما -:)102:1999زيتون (تصنيف زيتون: 

  :عمليات العلم األساسية وتشمل عشر عمليات هي: أوالً
     Observingالمالحظة   -1
   Measuringالقياس  -2
   Classifyingالتصنيف  -3
   Inferringاالستنتاج  -4
       Predictingالتنبؤ  -5
  Using Numberاستخدام األرقام  -6 
  Using Space ,Time ,Relationshipsاستخدام العالقات المكانية والزمانية  -7
  Communicatingاالتصال   -8
  

  :عمليات العلم المتكاملة وتشمل -:ثانياً
   Interpreting Dataسير البياناتتف -أ 

   Defining Operationallyالتعريف اإلجرائي   -ب
  Controlling variablesضبط المتغيرات   -ج
   Formulating Hypothesesفرض الفروض   -د

   Experimentingالتجريب   -هـ
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  :يالحظ الباحث من التصنيفات السابقة لعمليات العلم أن    

العلم إلى نوعين هما علميات العلـم األساسـية وعمليـات العلـم      معظمها قسمت عمليات -
المتكاملة مع اختالف في العدد لكن هناك عناصر مشتركة ومن عمليات العلـم األساسـية   
المشتركة المالحظة والتصنيف والقياس وأما عمليات العلم المتكاملة المشتركة فمنها  حفظ 

  .تفسير البيانات، فرض الفروض، المتغيرات
 .إن هذا التصنيف ليس منفصالً عن بعضه البعض لكنه متكامل ويكمل بعضه اآلخر -

لعمليات العلم تصنيفاً شامالً فقد اقتصر الباحث ) 1999(ونظراً ألن تصنيف عايش زيتون  -
التنبؤ ، التصنيف، في دراسته على تصنيف زيتون لعمليات العلم ومنها التعريف اإلجرائي

  .اسة الباحثوهذه العمليات هي موضع در
  

  عمليات العلم موضع الدراسة /سابعا
  :وقد اقتصر هذا البحث على ثالث عمليات من عمليات العلم وهي

   Defining Operationally: التعريف اإلجرائي -1
وتعرف في األدب التربوي بأنها وصف الجسم أو الحدث أو النظام بأوصاف يمكـن أن  

إلخبار بالتحديد عم يفعل أو يعـرف عمليـة أو خاصـية    تالحظ أو تقاس أو تفعل أي أن عملية ا
  )65:1992، العبيدي(سواء كانت كمية أو كيفية 

  
أو (وتعرف أيضاً بأنها تعريف المفاهيم والمصطلحات العلمية تعريفـاً غيـر قاموسـي      
بل تعريفاً إجرائياً أما بتحديد المفهوم أو المصطلح بسلسلة أو بيان مـن اإلجـراءات   ) مفاهيمي 

   )105:1994، زيتون(. لعملياتية أو بيان كيفية قياسهاا
  

وهي عملية وصف الجسم أو الحدث أو النظام بأوصاف يمكن أن تالحـظ أو تقـال أو   
أي أنها هي عملية األخبار بالتحديد عما يفعل أو يالحظ عندما نعرف مـادة ومفهومـاً أو   . تفعل

ألن االتصال بين المعلـم وتالميـذه   ، كيفيةوحدة قياس أو عملية أو خاصية سواء كانت كمية أو 
وتعتبـر عمليـة   . وبين التالميذ بعضهم بعضاً يعتمد أساساً على االستعمال الدقيق للمصطلحات

صياغة التعريفات اإلجرائية ذات أهمية كبيرة فـي الوصـول إلـى اسـتعمال دقيـق ومحـدد       
مـن التعريـف لـنفس     للمصطلحات والتعريف اإلجرائي لمصطلح ما أكثر تفصيالً ووضـوحاً 

حيث أن التعريف اإلجرائـي يتضـمن   ، المصطلح الذي نحصل عليه من الكتب أو من القاموس
  .بينما التعريف المجرد ال يتضمن ذلك، أموراً تالحظ أو تؤدي
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ويرى الباحث أن التعريف اإلجرائي هو إعطاء وصف كامل يمكن مالحظتـه وقياسـه   

  .ويميزه عن غيره من المصطلحاتلمفهوم مصطلح معين ويعتبر خاصاً به 
  

   Classification: التصنيف -2

  :هناك عدة تعريفات للتصنيف منها
v      المهارة التي تتضمن القدرة على وضع األشياء فـي مجموعـات بنـاءاً علـى

  )4:1994، الضامن. (الخصائص المشتركة التي تمتلكها تلك األشياء
v علومات والبيانات التي تم جمعها عملية تتضمن قيام الطلبة بتصنيف ومقارنة الم

، زيتـون (. إلى فئات ومجموعات معينة اعتمادا على خواص ومعايير مشـتركة 
103:1999(. 

  
ويرى الباحث أن التصنيف هو عبارة عن عملية تستخدم لتقسيم المعلومـات والبيانـات   

  :واألحداث إلى مجموعات حسب خصائص ومعايير مشتركة وتحتاج هذه المهارة إلى
  .يد السمات المشتركة بين األشياءتحد  - أ

 .تحديد أوجه االختالف بين األشياء  -  ب

 .تحديد الصفات المشتركة لكل مستوى  -  ت

 .تحديد عدد مستويات التصنيف  -  ث

  
   -:Predictingالتنبؤ  -3

التنبؤ بأنه عملية عقلية تتضمن قدرة الطالب على اسـتخدام معلوماتـه   ) زيتون(يعرف 
،  )104:1999، زيتـون (وث ظاهرة أو حادث ما في المسـتقبل  السابقة أو المالحظة للتنبؤ بحد

وتعتبر عملية التنبؤ عملية تحديد أو توقع حدوث ظاهرة أو حادثة فـي المسـتقبل بنـاءاً علـى     
  ).14:1997 ،اللولو(المالحظات والخبرات السابقة المرتبطة بتلك الظاهرة أو الحادثة 

  
عليه فإن التنبؤ عملية ذهنية يتوقع فيها التلميذ  ويتفق الباحث مع التعريفات السابقة وبناءاً  

ما سيحدث في المستقبل بناءاً على المالحظات والخبرات السابقة المتعلقة بتلك الظـاهرة ويـرى   
 الباحث أن التنبؤ يعد صورة من صور االستجابة حيث يحاول الفرد تحديد مـا سـيحدث علـى    

والتخمين فالتنبؤ ال يكون إال باالعتمـاد علـى    ساس ما يجمع من بيانات وهناك فرق بين التنبؤ
  .لتخمين فال يعتمد على بيانات أو خبرات سابقةاالبيانات أو على الخبرة السابقة أما 
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  التفكير التأملي/المحور الرابع 
  

يعد تنمية التفكير بشتى أنواعه بمثابة األدوات التي يجب أن يزود بها الطالب حتـى               
لتعامل بكفاءة وفعالية مع المعلومات والمتغيرات التي يأتي بها في المستقبل ومن هنـا  يتمكن من ا

زايدة كحاجة أساسية لنجـاح الطالـب   يكتسب التعليم من اجل التفكير وتنمية المهارات أهمية مت
تدريس العلوم وذلك على اعتبـار   وتطور المجتمع ويعد تنمية التفكير وخاصة التأملي من أهداف

التأملي يجعل الطالب يخطط دائما ويراقب ويقيم أسلوبه في العمليات والخطوات التي فكير ن التأ
يتبعها التخاذ القرار ، ويقوم التفكير التأملي على تأمل وتمعن الطالب في كل ما يعـرض عليـه   
من معلومات وهذا بدوره يبقي أثرا كبيرا للتعلم في عقل المتعلم وهذا يؤكـد علـى الـتعلم ذى    

  .ني وهو جوهر ما تركز عليه استراتيجيات التدريس الحديثة في العلومالمع
  -:تسعة محاور فرعية وهي على الترتيب هذا المحور على ملتويش 
  

  :تعريف التفكير/ أوال
يعتبر القدرة على التفكير الصحيح مهم جدا ألصحاب الطموح بالحياة الناجحة ومن لديه 

كيد صاحب رؤية وفكر وتصور وهو مؤهل للنجاح فـي كـل   القدرة على التفكير الجيد هو بالتأ
  .مجاالت الحياة في التعليم وغير التعليم  بل يمتد ذلك النجاح إلى الحياة الشخصية للفرد

  
ويعد التفكير من أبرز الصفات التي تسمو باإلنسان عن غيره من المخلوقات وهـو مـن   

  )17:2008مجيد.(الحاجات المهمة التي ال تستقيم حياة اإلنسان بدونها
  

تعريفات التفكيـر فهـو لغـة مـن الفكـر ويعنـي إمعـان النظـر فـي           توقد اختلف
  )1985أبادي،(الشيء

  
هو نشاط ذهنـي أو عقلـي يختلـف عـن     "ومفهوم التفكير بمعناه العام أي االصطالحي

  ) 18:2008مجيد،("اإلحساس واإلدراك ويتجاوز االثنين معا
  

يفسر على انه الربط بين األفكار يكون بسيطا نسبيا ويرى فاروق موسى أن التفكير كما 
ويستخدمه معظم المتعلمين ويمكن أن يصبح عادة لـدى الفـرد الـذي ينتهـي مـن الدراسـة       

  ) 334:1981موسى ،(الثانوية
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قي يكون هذا الغـرض  "التقصي المدروس للخبرة من اجل غرض ما"ويعرف التفكير بأنه
ط أو جل المشكالت أو الحكم على األشياء أو القيام بعمل مـا  هو الفهم،أو اتخاذ القرار،أو التخطي

  )133:2005الخليلي،"(أو اإلحساس بالبهجة أو الخيال الجامح أو االنغماس في أحالم اليقظة 
  

العملية الذهنية التي يتم بواسطتها الحكم على واقـع األشـياء   " ويعرف التفكير أيضا بأنه
ومات السابقة عن ذلك الشيء مما يجعل التفكير عامال مهما وذلك بالربط بين واقع الشيء والمعل

  )23:2003، عفانةعبيد،"(في حل المشكالت
  

ويرى الباحث أن التعريف السابق تعريف يتسم بالشمولية والدقة والوضوح ويغني عـن  
  .الخوض في تعريفات أخرى للتفكير

  
  Thanking Types:أنواع التفكير/ثانيا

وهناك تصنيفات عدة اختار منها الباحث التصنيف الذي يتماشـى    للتفكير أنواع متعددة 
  )39:2003عفانة،، عبيد(:مع هذه الدراسة وهو

  التفكير البصري -1
  التفكير االستداللي-2
  التفكير التأملي -3
  التفكير الناقد-4
  التفكير اإلبداعي-5
  التفكير المنظومي-6
  

التفكير التأملي رأى الباحث أن يتحدث  ونظرا ألن هذه الدراسة تتناول في أحد محاورها
  .عن التفكير التأملي بشيء من التفصيل بما يخدم هذه الدراسة

  
  :تعريف التفكير التأملي/ثالثا

تعددت تعريفات التفكير التأملي الذي يعتبر أحد أنواع التفكير المهمة والمالزمة للطـالب  
  .طيلة الدراسة
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ملي يحدث عندما يجب القضاء على التداخل في حيث يرى فاروق موسى أن التفكير التأ
تحقيق هدف أما إذا كانت الحلول واضحة فإن التفكير التأملي ال يكون مطلوبـا وعنـدما يكـون    
الفرد ملزما في إيجاد طرق جديدة لمواجهة موقف أو مواجهة صعوبة فإنه يتحـدى الموقـف أو   

 335، موسـى .(فـي التفكيـر التـأملي   الصعوبة بعملياته العقلية المتضمنة في حل المشكلة أو 
:1981(  

  
فعرف التفكير التأملي بأنه استقصاء ذهني نشط وواع ومتأن للفـرد   Schoonأما شون 

حول معتقداته وخبراته ومعرفتها المفاهيمية واإلجرائية في ضوء الواقع الذي يعمل فيه ،يمكنـه  
وعي بمعنى جديد ويساعده ذلك من حل المشكالت العلمية،وإظهار المعرفة الضمنية إلى سطح ال

  )Schoon,1987:49(المعنى في اشتقاق استدالالت لخبراته المرغوب تحقيقها في المستقبل
  

وعرف جون ديوي التفكير التأملي على أنه تبصر في األعمـال يـؤدي إلـى تحليـل     
 اإلجراءات والقرارات والنواتج من خالل تقييم العمليات التي يـتم الوصـول بهـا  إلـى تلـك     

  )killion and todnem,1999:14.(اإلجراءات والقرارات والنواتج
  

ويعرف شريف مصطفى التفكير التأملي على أنه استقصاء ذهني للفرد حـول مفاهيمـه   
ومعتقداته وسلوكياته من أجل الوعي بالمعاني الجديدة للخبرات واشتقاق استدالالت تساعده على 

  )34:1994مصطفى،(تحقيق أهدافه العملية
  

كذلك يعرف مجدي حبيب التفكير التأملي على انه تأمل الفـرد للموقـف الـذي أمامـه     
وتحليله إلى عناصره ورسم الالزمة الستيعابه للوصول إلى النتائج ثم يأتي بعد ذلك تقويم النتائج 

  )46،1996حبيب،.(في ضوء الخطط المرسومة
  

نه تفكير موجه حيـث يوجـه   أما وليم عبيد وعزو عفانة فيعرفان التفكير التأملي على ا
العمليات العقلية إلى أهداف محددة فالمشكلة تحتاج مجموعة استجابات معينة من أجل الوصـول  
إلى حـل معـين وبـذلك نجـد أن التفكيـر التـأملي هـو النشـاط العقلـي الهـادف لحـل            

  )50:2003عفانة،عبيد،.(المشكالت
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  :أنها اتفقت على نالحظ من التعريفات السابقة للتفكير التأملي 
  .التفكير التأملي عملية عقلية ونشاط ذهني •
التفكير التأملي يتضمن تأمل الفرد للموقف الذي أمامه وتحليليه إلى عناصره والتخطـيط   •

  .للوصول على النتائج
التفكير التأملي يتضمن تبصر في األعمال يؤدي إلى تحليـل اإلجـراءات والقـرارات     •

  والنواتج
استقصاء ذهني نشط وواع ومتـأن للفـرد حـول معتقداتـه وخبراتـه      التفكير التأملي   •

  .ومعرفتها المفاهيمية واإلجرائية
  .أنه تفكير موجه حيث يوجه العمليات العقلية إلى أهداف محددة لحل مشكلة معينة •
  .ضرورة تحليل المواقف أو الظواهر إلى عناصرها المتعددة •

  
تأملي نشاط عقلي هادف يقوم على التأمـل   وبناء على ما سبق يرى الباحث أن التفكير ال

الرؤية البصرية،الكشف عن المغالطات ،الوصول إلى اسـتنتاجات ،إعطـاء    تمن خالل مهارا
ويقاس باختبار التفكير التـأملي المعـد   . تفسيرات مقنعة ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية

  .لذلك 
  

  :مراحل التفكير التأملي ومهاراته/رابعا
في تحديد مراحل التفكير التأملي حيث يـرى فـاروق موسـى أن     الباحثينء تعددت آرا

والتفاعل العقلي مـن  readinessواالستعداد  preparationهناك مراحل متميزة من اإلعداد
الشهيرة لعمليـة التفكيـر المتأمـل     جون ديويخالل عملية التفكير يمكن أن تتمثل في خطوات 

  )336:1981موسى،(-:وهي
  .الوعي بالمشكلة -الصعوبةالشعور ب-أ

  .فهم المشكلة -تحديد الصعوبة-ب
  .تكوين الفروض-اكتشاف العالقات -تصنيف البيانات-تقويم وتنظيم المعرفة-ج
  .قبول أو رفض الفروض -تقويم الفروض-د
  .قبول أو رفض النتيجة -تطبيق الحل-ه
  

 أنها تعبـر عـن   وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تشكل عمال متكامال من التفكير إال
  .نفسها في صورة أكثر تحديدا في حل المشكالت
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  -:فاعتبرا أن مراحل التفكير التأملي هي )50:2003عبيدوعفانة،(أما عبيد وعفانة
  .الوعي بالمشكلة  - أ
  .فهم المشكلة  -  ب
  .وضع الحلول المقترحة وتصنيف البيانات واكتشاف العالقات  -  ت
  .الحلول قبول أو رفض-استنباط نتائج الحلول المقترحة  -  ث
  .قبول أو رفض النتيجة-)تجريب(اختبار الحلول عمليا  - ج

  
  -:فقد حدد مراحل التفكير التأملي في) schon,1987:49(أما شون 

  .وصف األحداث الصفية  - أ
  .تحليل األحداث الصفية  -  ب
  .اشتقاق استدالالت لألحداث الصفية  -  ت
  .توليد قواعد خاصة  -  ث
  .تقييم النظريات الشخصية  - ج
  .اقف التعليميةالوعي بما يجري في المو  - ح
  .توجيه اإلجراءات والقرارات المنوي اتخاذها  - خ

  :وذلك من خالل مراحل التفكير التأملي وهي
  .التأمل من أجل العمل والتأمل أثناء العمل والتأمل بالعمل

  
  -:قد حددت مراحل التفكير التأملي في) Ross,1990:13(أما روس

 .التعرف على مشكالت تربوية  - أ
ن خالل إجراء مشابه بينها وبين مشكالت أخرى جرت في سـياقات  االستجابة للمشكلة م  -  ب

 .مماثلة

 .تفحص المشكلة والنظر إليها من عدة جوانب  -  ت
 .تجربة الحلول المقترحة والكشف عن نتائج الحلول والمغزى من اختبار كل حل  -  ث

 .تفحص النواتج الظاهرة والضمنية لكل حل تم تجريبه  - ج

  .تقييم الحل المقترح  - ح
  

ع على مراحل التفكير التأملي وبعد قراءة متأنية في آراء لبـاحثين فـي ذلـك    من خالل االطال
ووجود بعض التباين في تقسيمهم لمراحل التفكير التأملي يرى الباحث أن  التفكير التأملي يشتمل 

  )52:2003عفانة،اللولو،(:على عدة مراحل كما يراها وهي
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وع والتعرف على مكوناته سواء كـان  هي القدرة على عرض جوانب الموض/الرؤية البصرية.أ
ذلك من خالل طبيعة الموضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته بحيـث يمكـن اكتشـاف    

  .العالقات الموجودة بصريا
  
وهي القدرة على تحديد الفجوات في الموضوع وذلك من خالل تحديد /الكشف عن المغالطات.ب

  ).أوجه االختالف(سمات غير المشركةالعالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو ال
  
وهي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل رؤيـة   /الوصول إلى استنتاجات.ج

وذلك من خالل التمعن في كل ما يعـرض مـن   .مضمون الموضوع والتوصل إلى نتائج مناسبة
  .متشابهات في الموقف التعليمي

  
لى إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة وقد وهي القدرة ع/إعطاء تفسيرات مقنعة.د

  .يكون هذا المعنى معتمدا على معلومات سابقة أو على طبيعة الموضوع وخصائصه
  
يعني القدرة على وضع خطوات منطقية لحل المشكلة المطروحة وتقـوم  /وضع حلول مقترحة.ه

  .تلك الخطوات على تصورات ذهنية  متوقعة للمشكلة المطروحة
  

في تحديد مهارات التفكيـر التـأملي   ) 2003( عفانة واللولو يتفق الباحث مع الباحثينو
أنه ) 2003(الخمس ، كما يتبنى الباحث تعريفاتهم لهذه المهارات،حيث يرى كل من عبيد وعفانة

عند مواجهة الفرد للموقف المشكل البد من توافر عمليات عقلية معينة تعتمد على القدرة والميـل  
 المشـكل  خبرة وعلى الفرد أن يختار من بين خبراته العادات والمعارف التي تالئم الموقـف وال
  )52:2003،عفانة، عبيد(

  
ويرى الباحث أن من أهم المهارات التي قد يواجه بها المـتعلم الموقـف المشـكل فـي     

  .محاولته لحله هي مهارات التفكير التأملي
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 :المتضمنة فـي التفكيـر التـأملي بمـا يلـي     ) مهاراتال (ويمكن أن تتميز العمليات العقلية 
  )335:1981موسى،(

  اتجاه—الميل واالنتباه الموجهان نحو الهدف -1
 تفسير__إدراك العالقات -2

 اختبار__اختبار وتذكر الخبرات المالئمة -3

 استبصار__تمييز العالقات بين مكونات الخبرة -4

 ابتكار__تكوين أنماط عقلية جديدة  -5

  نقد__مليتقويم الحل كتطبيق ع -6
  

أحكـام  بفي المشكلة عند الخطوتين األولى والثانية ،وقد نقنـع   كثير منا يتوقف تفكيرناو
اآلخرين وهذا يجنبنا عملية التفكير التأملي،وقد نستدعي قليال من الخبرات ونقنع أنفسنا بـالحلول  

لخيال،وقد ننـدفع  القائمة عليها،وقد نستخدم الخيال أكثر من الواقع ونبني حلولنا على أساس هذا ا
إلى االستغراق في كل مظاهر التفكير الجيد عندما ال يرضى اآلخرون عـن اسـتنتاجنا وعلينـا    

  . عندها أن نستمر في تدعيم وجهة نظرنا بالبحث عن أدلة تؤيدها وتؤكدها
  

أن على كل من يسـعى لتنميـة التفكيـر    )1981(باحث مع ما ذهب إليه موسىيتفق الو
االهتمام بالعمليات العقلية المتضمنة في التفكيـر التـأملي بشـكل متكامـل     التأملي لدى الطالب 
  .والتدرج في تنميتها

  
  :التفكير التأملي والمنهاج/خامسا

توجد هناك طرقا يمكن من خاللها أن يستخدم فيها التفكير التأملي في حل المشكالت في 
يجب على المعلم في هذه الحالـة   نهأ )1981موسى،(مواقف التعلم إلثارة ومساندة التالميذ فيذكر

  )337:1981موسى،(: يلي القيام بما
 .جعل التالميذ يحددون المشكلة،موضوع البحث،واستيعابها بوضوح في عقولهم -1

 :حث التالميذ على استدعاء األفكار الكثيرة المتعلقة بالمشكلة من خالل تشجيعهم على -2

 .تحليل الموقف  - أ

 .العامة أو األسس التي يمكن أن تطبق تكوين فروض محددة واستدعاء القواعد  -  ب
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 :حث التالميذ على تقويم كل اقتراح بعناية بتشجيعهم على -3

 .نقد كل اقتراح-بوتكوين اتجاه غير متحيز ،تعليق الحكم أ  - أ

 .اختيار أو رفض االقتراحات بنظام  -  ب

 .مراجعة النتائج  -  ت
 

 :على حث التالميذ على تنظيم المادة حتى تساعد في عملية التفكير بتشجيعهم -4

 .إحصاء النتائج بين حين وأخر  - أ

 .استخدام طرق الجدولة والتعبير البياني  -  ب

  .التعبير عن النتائج المؤقتة باختصار من حين آلخر من خالل البحث  -  ت
  

يرى الباحث أن هناك عالقة وثيقة بين التفكير التأملي والمنهاج بحيث يركز على تنميـة  
المعلم إثراء المنهاج بأنشطة تعليمية تنمي التفكيـر  التفكير التأملي لدى الطالب وهذا يتطلب من 

الطالب علـى تنظـيم    ةالتأملي ،والتركيز على نوعية المحتوى العلمي وليس على الكم ومساعد
  .  المادة العلمية بطريقة تنمي التفكير التأملي لديهم

  
  التفكير التأملي والتفكير الناقد/سادسا

د يشتمل على عدة مهارات ينبغي أن تتوفر لـدى  أن التفكير الناق)41:1998(فانةع يرى
المتعلم حتى يستطيع أن يحل المشكلة ويتضمن كذلك العديد من المهارات التفكيرية مثل التفكيـر  

  .التأملي واالستداللي واالستنتاجي
  

أن التفكير الناقد عبارة عن مهارة التصرف الصـحيح والمبنـي   )Ennis1985(ويرى
  )Ennis,1985:14:(ستداللي وأنه يقسم إلى قسمين أساسيين هماعلى التفكير التأملي واال

أنه تفكير معقول بمعنى أنه يؤدي إلى استنتاجات وقرارات سليمة ومبررة أو مدعومة بأدلة  -1
 .مقبولة

يظهر فيه وعي تام لخطوات التفكير التي يتم التوصل مـن خاللهـا إلـى    :أنه تفكير تأملي -2
  .االستنتاجات والقرارات
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ن العرض السابق أن هناك عالقة وثيقة بين كال النوعين من التفكير حيث يرى الباحث نالحظ م
ترى أن كلمة ناقد ال تعنـي شـكوى    أمل الخليليأن التفكير الناقد يتضمن التفكير التأملي بل إن 

لذلك باستطاعة الباحث أن يقـول أن   )184:2005الخليلي،(إنما أقرب مايكون إلى عملية تأمل 
  .التأملي يمكن أن نجده متضمنا في معظم أنواع التفكيرالتفكير 

  
  :التفكير التأملي وحل المشكالت/سابعا

هاتان العمليتان بينهما صلة قوية لكنهما غير متطابقتين فحل المشكالت هو إيجاد الحلول 
للمشكالت الجديدة بوجه عام وللمشكالت التي حلولها ال تكون في متنـاول اليـد علـى وجـه     

  )185:2005الخليلي،.(ويميل حل المشكالت إلى أن يتضمن تفكيرا معقداالخصوص 
  

وكذلك يعرف آل ياسين طريقة حل المشكالت بأنها طريقة في التفكير العلمي تقوم علـى  
المالحظة الواعية والتجريب وجمع البيانـات والمعلومـات مـن أجـل الوصـول إلـى حـل        

  )146:2008مجيد،(معقول
  

كبيرا بين التفكير التأملي واألسلوب العلمي في حل المشـكالت   ونالحظ أن هناك تداخال
فنالحظ أن كل خطوة من خطوات حل المشكلة تتضمن تفكيرا تأمليا ولكن ال يعتبر مرادفا لهـذه  

  )11:2002عفانة ،اللولو،.(الطريقة في حل المشكالت
  

بـة وفـق   ن هناك صعوبة في وضع المشكالت التي يختارها المعلم والطليرى الباحث أ
التفكير التأملي بسبب تعقدها وصبغتها العاطفية وقصر الزمن وقلة اإلمكانيات وأكثر ما يسـتطيع  
الدارس أن يعمله تجاه هذه المشكالت المعقدة أن يشعر بالمسؤولية نحوها بينمـا طريقـة حـل    

  .المشكالت يكون وضع الحلول لها سهل 
  

  :التفكير التأملي واالستقصاء/ثامنا
بعض أن التفكير التأملي واالستقصاء يعبران عن نفس الشيء لكـن األمـر فـي واق    قد يظن ال

  .الحال كما يرى الباحث مختلف
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حيث إن االستقصاء العلمي يقوم على عمليات عقلية معينة تسـمى عمليـات االكتشـاف وهـي     
لتأمـل  المالحظة والقياس والتصنيف والتنبؤ واالستدالل وهذه العمليات يستخدمها اإلنسان فـي ا 

واكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية كما يقوم االستقصاء العلمي علـى عمليـات إجرائيـة فـي     
  )138:1996زيتون،.(التجريب واختبار صحة الفروض التي وضعها

بينما يقوم التفكير التأملي على استراتيجية محددة تصل بالمتأمل إلى صورة متكاملة من الموقـف  
وات عملية إجرائية مباشرة لتحويل صورة الموقف المشـكل إلـى   المشكل وال تحتاج اتخاذ خط

  )11:2002عفانة واللولو،.(صورة أخرى
  

  :التفكير التأملي في القرآن الكريم /تاسعا
الشك أن من يريد أن يتحدث عن التفكير التأملي يجد نفسه ملزما بالحديث عن عالقـة التفكيـر   

فمن اآليـات التـي   يم أكد على أهمية التفكير التأملي حيث أن القرآن الكر التأملي بالقرآن الكريم
أَلَم يروا إِلَى الطَّيـرِ مسـخَّرات فـي جـو السـماء مـا يمسـكُهن إِلَّـا اللَّـه إِن فـي           "تعالىتحث على التقكر والتأمل قوله 

وننمؤمٍ يقَول اتآَي   )79النحل،(" ذَلك لَ

  
ت أَ"وقوله تعالى إِبِلِ كَيف خلقَ ت ) 17(فَلَا ينظُرون إِلَى الْ عفر فكَي اءمإِلَى الس18(و (  ت ـبنُص فالِ كَيإِلَى الْجِبو

)19 (ت حطس فضِ كَي أَر   )20-19-18-17الغاشية،(" وإِلَى الْ

  
ضِ فَانْظُروا كَيف بدأَ"وقوله تعالى أَر آَخرة إِن اللَّـه علَـى كُـلِّ شـيء قَـدير      قُلْ سريوا في الْ أَة الْ شالن ئ شني اللَّه ثُم الْخَلْق 

  )20العنكبوت،"(
  
بنظرة متأنية في سور القرآن الكريم يالحظ القارئ أن اهللا عز وجل جعل التفكير القـائم علـى   و

عزوجل وتوحيـده وإفـراده باأللوهيـة    التأمل وسيلة عقلية للبشرية جمعاء من أجل اإليمان باهللا 
والربوبية فالتفكير التأملي في القرآن الكريم يقوم على التفكر في كل ما وهو محسوس لإليمـان  
بل إن اهللا جعل ذلك التفكر يطال كل شيء في هذا الكون ألن العبادة ال تقتصر علـى  الصـالة   

والتأمل في خلق اهللا عزوجـل حتـى    والصيام والحج لكن العبادة بمفهومها الواسع تشمل التفكر
  .تقرب اإلنسان من اهللا جل في عاله وترسخ اإليمان في القلوب



 

57 
  

  
إننا بذلك نرد على من يدعي زورا وبهتانا أن اإلسالم أهمل العقل وعطل مهامه حيـث  
أن اآليات السابقة وغيرها الكثير تدلل على أن اإلسالم قد أفرد للعقل أهمية عظمي بل إنه شرف 

قل بأن جعله أداة تدل الحائرين إلى وحدانية اهللا بل إن اهللا عز وجل قد ميز اإلنسان عن كافـة  الع
لذلك يرى الباحث أنه على مـن يقـوم   .مخلوقاته بأن وهبه نعمة العقل التي ال توزن بمال الدنيا

لـدين  بإعداد المناهج أن يأخذوا بعين االعتبار إلى أهمية ترسيخ المبادئ اإلسـالمية وتعـاليم ا  
  . .الحنيف في عقول وقلوب الطلبة من خالل الربط بين منهاج العلوم واإلسالم

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

  

  
  
 

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  

 الدراسات التي تناولت استراتيجية المتشابهات ?

 الدراسات التي تناولت عمليات العلم ?
 الدراسات التي تناولت مهارات التفكير التأملي ?
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

أن الكتساب عمليات العلم أهمية كبيرة لدى المتعلم للوصول   نيرى كثير من التربويو
للتعلم ذى المعنى ونظرا لوجود عالقة بين اكتساب مهارات عمليات العلم ومهارات التفكير 

وألهمية الموضوع . تشابهاتالتأملي واستخدام استراتيجيات معينة لتنميتها مثل استراتيجية الم
كانت هذه الدراسة التي تهتم بمعرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية بعض عمليات 

  .العلم ومهارات التفكير التأملي لطالب الصف الثامن األساسي
  
الباحث باستعراض بعض الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية وقد  قام

  :لى ثالث محاورجرى تصنيفها إ
  .الدراسات التي تناولت استراتيجية المتشابهات:المحور األول •
  .الدراسات التي تناولت عمليات العلم:المحور الثاني  •
  .الدراسات التي تناولت  مهارات التفكير التأملي:المحور الثالث •

  
  :الدراسات التي تناولت استراتيجية المتشابهات:المحور األول

  -) :م2007األغا(دراسة .1
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات فـي اكتسـاب المفـاهيم    
العلمية واالحتفاظ بها لدي طالبات الصف التاسع بغزة ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثـة  

طالبة من طالبـات الصـف التاسـع األساسـي      )80(ج التجريبي واختارت عينة الدراسة المنه
شوائية ثم قامت بإعداد اختبار للمفاهيم العلمية ودليال للمعلم ونشاط الطالب وبعد تطبيق بطريقة ع

االختبار على المجموعتين الضابطة والتجريبية توصلت الباحثة إلى وجـود فـروق ذات داللـة    
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين في اكتساب المفـاهيم العلميـة تعـزى السـتخدام     

  .تشابهات لصالح المجموعة التجريبيةاستراتيجية الم
  
  -):2007الرفيدي (دراسة -2

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استراتيجية المتشابهات في تعديل التصورات 
البديلة عن المفاهيم العلمية لدى طالب الصف السادس االبتدائي لعينة عشوائية واقتصرت عينة 

وعتين بالتساوي إحداهما تجريبية والثانية ضابطة واتبع طالبا مقسمين إلى مجم 60الدراسة على 
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الباحث المنهج التجريبي في الدراسة وقام الباحث بتطبيق اختبار تشخيصي للتصورات البديلة 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

ت البديلة عن المفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدة في االختبار البعدي الخاص بتعديل التصورا
المختارة لصاح المجموعة التجريبية وفاعلية إستراتيجية المتشابهات في تعديل التصورات البديلة 

  .عن المفاهيم العلمية
  
  -):2002عبد المعطي(دراسة .3

حيح استخدام استراتيجية المتشابهات في تص ةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالي
التصورات الخاطئة عن بعض المفاهيم البيولوجية للمرحلة االبتدائية،ولتحقيق هدف الدراسة 
استخدم الباحث المنهج التجريبي لعينة من تالميذ الصف الخامس بالقاهرة  ولتحقيق هدف 
الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي كأداة لبحثه وقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق 

ات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الختبار التحصيل البعدي على المجموعة ذ
الضابطة في اكتساب المفاهيم العلمية كما توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 

  . التجريبية من حيث احتفاظهم بنتائج التعلم على المجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم العلمية
  
  -) :2000أحمد(اسة در..4

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام استراتيجية المتشابهات في اكتساب بعض 
المفاهيم العلمية والتفكير االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة،ولتحقيق هدف هذه الدراسة 

ة واختبار استخدمت الباحثة المنهج التجريبي واستخدمت أداتين وهما اختبار المفاهيم العلمي
تورانس للتفكير االبتكاري وتوصلت الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية تفوقت على المجموعة 

  . الضابطة وذلك بسبب استخدام استراتيجية المتشابهات في إكساب المفاهيم العلمية
  
  ):2000البنا،(دراسة -5

ات في التحصيل هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس بإستراتيجية المتشابه
وحل المشكالت الكيميائية لدى طالب المرحلة الثانوية في ضوء المتغيرات العقلية وكانت عينة 

- 1999(طالبا بمدرسة المنصورة الثانوية وطبقت الدراسة عام)136(الدراسة مكونة من 
وفق منهج تجريبي مكون من ثالث مجموعات واحدة ضابطة ومجموعتين تجريبيتين  )2000
م تدريس المجموعة التجريبية األولى بإستراتيجية المتشابهات الموجهة والمجموعة حيث ت

التجريبية الثانية بإستراتيجية المتشابهات التفسيرية والمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة 
وتوصلت .واستخدم الباحث اختبارا كأداة لقياس مدى فاعلية طريقة التدريس بالمتشابهات 
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استخدام استراتيجية المتشابهات في التدريس سواء كانت موجهة أو عرضية  الدراسة إلى أن
تفسيرية تؤدي إلى زيادة التحصيل للطالب في الكيمياء بالنسبة للمجموعة التجريبية على 

  .المجموعة الضابطة
  

  - ):1998عبد الكريم(دراسة-6
لمفاهيم وأسلوب هدفت الدراسة على معرفة أثر تدريس مادة الكيمياء باستخدام خرائط ا

المتشابهات على التحصيل العلمي وحل المشكالت للمرحلة الثانوية واستخدمت الباحثة المنهج 
التجريبي واقتصرت عينة الدراسة على ثالث مجموعات من طالب الصف األول الثانوي 
مجموعتان تجريبيتان ومجموعة ضابطة بحيث يتم تدريس إحدى المجموعتين التجريبيتين 

المفاهيم واألخرى بإستراتيجية المتشابهات والمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة بخرائط 
وكانت أدوات الدراسة اختبار تحصيلي وتوصلت الدراسة إلى زيادة تحصيل طالب المجموعة 
التجريبية باستخدام خرائط المفاهيم على المجموعة الضابطة وزيادة تحصيل المجموعة التجريبية 

تيجية المتشابهات على المجموعة الضابطة وذلك تفوق المجموعتان التجريبيتان باستخدام إسترا
  .على المجموعة الضابطة في القدرة على حل المشكالت

  
  )Brown1994(دراسة -7

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المتشابهات والنماذج التفسيرية على تغيير طالب 
 تبذل قوة ألعلى عند وضع الكتاب عليها إلى المفهوم المدرسة الثانوية لمفهوم أن المنضدة ال

الصحيح وهو وجود قوة مبذولة ألعلى من منضدة على كتاب موضوع عليها وقد استخدم 
واقتصرت )القوة التي يبذلها ملف حلزوني عند الضغط عليه(الباحث متشابهة توضيحية وهي 

طالبا  40ألستلة المقترحة وجد أن طالبا ومن خالل استجابات الطالب ل 73عينة الدراسة على 
لديهم الفهم الخاطئ بان المنضدة ال تبذل قوة ألعلى تجاه كتاب موضوع عليها وكانت إجابات 

طالبا قد تغير  37تفسيرات الطلبة مختلفة وبعد استخدام المتشابهة مع التفسيرات وجد أن 
استخدام المتشابهات مع مفهومهم إلى المفهوم الصحيح وبذلك توصلت الدراسة إلى فاعلية 

  .التفسيرات على تغيير المفاهيم الخاطئة وتسهيل اكتساب المفاهيم العلمية الصحيحة
  
  - ):1994ميدور (دراسة .8
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس بالمتشابهات على التفكير االبتكاري ألطفال     

وكانت عينة الدراسة األطفال الذين طفال من الرياض ) 107(ما قبل المدرسة لعينة مكونة من 
حيت تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية حيت درست  بينوللموهعلى برامج  احصلو
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بالمتشابهات والمجموعة الثانية ضابطة درست نفس البرنامج ولكن بطريقة  وبينبرنامج الموه
قة تقليدية على زيادة تقليدية وتوصلت الدراسة إلى انه يوجد تحسن دال إحصائيا ولكن بطري
  .التفكير االبتكاري بالنسبة للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

  
  ):1993حسن(دراسة -9

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المتشابهات في تصويب التصورات الخاطئة 
الث واستخدم الباحث لدى طالبات المرحلتين الثانوية والجامعية عن مفهوم القوة وقانون نيوتن الث

طالبة من طالبات الصف الثاني )80(اختبارا لتحديد التصورات الخاطئة على عينة مكونة من 
طالبة من المستوى )60(الثانوي بمدينة العين وتم تقسيمهم لمجموعتين ضابطة و وتجريبية و

ريبية الثالث من كلية التربية بجامعة اإلمارات وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتج
وتوصلت الدراسة إلى وجود تصورات خاطئة حول المفاهيم الفيزيائية ووجود أثر ألسلوب 

  .التشبيهات في زيادة تصويب التصورات الخاطئة حول المفاهيم الفيزيائية
  

  )1992تريجست (دراسة-10
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية كل من المتشابهات فقط والمتشابهات متحدة مع األمثلة 

ى التحصيل األكاديمي في اكتساب مفاهيم علمية جديدة واقتصرت عينة الدراسة على مجموعة عل
طفال عل مدار أربع أسابيع وكانت أدوات  40من أطفال التعليم األساس حيث تم تدريس 

الدراسة المستخدمة هي اختبار تحصيلي وقد توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق دالة بين 
وهناك أثر للتدريس بالمتشابهات  يريبية والضابطة في التحصيل الدراسالمجموعتين التج

  .واألمثلة يحتاج إلعداد جيد من قبل المدرس
  

  - ):1991كلينر( دراسة.11
التعرف على مدى فعالية استخدام استراتيجية المتشابهات على  إلى الدراسة هدفت هذه    

لتحصيل األكاديمي في العلوم لدى طالب الفهم وقدرات التفكير اإلبداعي وقدرات الكتابة وا
طالب وطالبة وقد  كان اختيار )58(وطبقت الدراسة على ،الصف الرابع والخامس االبتدائي

عينة الدراسة بطرقة قصدية وقسمت إلى مجموعتين األولى تجريبية حيث تم تدريسها باستخدام 
تدريسها بالطرقة المتبعة وطبق  استراتيجية المتشابهات والمجموعة الثانية كانت ضابطة حيث تم

الباحث االختبار التحصيلي واختبار تورانس للتفكير االبتكاري قبليا وبعديا وتوصلت الدراسة إلى 
وجود زيادة في المفاهيم األساسية في العلوم وزيادة مشاركة في إجراءات التدريس وزيادة 

  .جريبية عن المجموعة الضابطةالقدرات االبتكارية ومهارات كتابية وذلك في المجموعة الت
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  :تعليق على الدراسات المتعلقة بالمحور األول

  :ما يلي ىبعد االطالع على الدراسات السابقة في هذا المحور خلص الباحث إل
  بالنسبة لألهداف

هدفت بعض الدراسات إلى معرف فاعلية استخدام استراتيجية المتشابهات  في إحداث 
وبعض )2002عبد المعطي،(و)2007األغا،(العلمية كما في دراسة أثر على اكتساب المفاهيم

الدراسات هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تعديل التصورات البديلة عن 
والبعض اآلخر من الدراسات )1992تريجست،(و)2007الرفيدي،(المفاهيم العلمية كما دراسة

وعلى التفكير االبتكاري ) 2007أحمد،(كاري كما في دراسةعلى اكتساب المفاهيم والتفكير االبت
عبد (و)2000البنا،(وعلى التحصيل وحل المشكالت كما في دراسة )1994ميدور،(كما في دراسة

وعلى القدرة على الفهم والتفكير اإلبداعي والتحصيل األكاديمي وقدرات الكتابة )1998الكريم،
  ).1993حسن،(فاهيم الخاطئة كما في دراسة وعلى تصويب الم)1991كليز،(كما في دراسة

أما بالنسبة لهذه الدراسة فهدفت على معرفة اثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية 
  .عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف الثامن األساسي

  
  بالنسبة للعينة المختارة

ـ    ق دراسـتها كمـا فـي دراسـة     معظم الدراسات تناولت طلبة المـدارس فـي تطبي
 تريجسـت (و )1991كليـز، (و  )2002عبـد المعطـي،  (و) 2007الرفيدي،) (2007األغا،(
،1992(  

  .تناولت أطفال ما قبل المدرسة )1994ميدور،(و )2000احمد،(أما دراسة
فكانت عينة الدراسـة مـن   ) 2000البنا،(و )Browon,1994(و)1998عبد الكريم،(أما دراسة

  .ةالمرحلة الثانوي
فتناولت طلبة المرحلة الثانوية والجامعية معا وهي تميزت بذلك عـن   )1993حسن،(أما دراسة

  .غيرها من الدراسات
  .أما بالنسبة لهذه الدراسة فكانت عينة الدراسة من طالب الصف الثامن األساسي

  
  بالنسبة ألدوات الدراسة 

ذلك حسب المتغيـرات التابعـة   تباينت الدراسات فيما بينها باستخدام األدوات المناسبة و
 )Browon,1994 (و  ، )2007 دراسةاألغا( المفاهيم العلمية مثل رفيها،البعض استخدم اختبا
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 احمـد (والبعض استخدم اختبارات المفاهيم العلمية واختبار تورانس للتفكير االبتكاري مثل دراسة
 و )2000 البنـا (و )2002 عبد المعطي(والبعض استخدم اختبار تحصيلي مثل دراسة  )2000

والبعض استخدم اختبار تحصيلي واختبار تورانس ) 1992، تريجست (و )1998 عبد الكريم (
 حسـن  ( ودراسة) 2007، الرفيدي(أما دراسة ) 1991، كليز( ر االبتكاري مثل دراسة للتفكي

  .فقد استخدمتا اختبار تشخيصي للتصورات البديلة) 1993،
  

  بالنسبة لمنهج الدراسة
  .يع الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي في الدراسةجم

  .وقد اتفقت هذه الدراسة مع ماسبق من دراسات حيث استخدمت المنهج التجريبي 
  

  بالنسبة للنتائج
معظم الدراسات السابقة أشارت في نتائجها إلى تفوق المجموعة التجريبية في اكتسـاب  

وتعديل التصورات البديلة  )2002عبد المعطي،(و )2007،األغا(المفاهيم العلمية كما في دراسة
واكتساب المفاهيم والتفكير )1992تريجست،(و )2007الرفيدي،(عن المفاهيم العلمية كما دراسة

و  )1994ميـدور، ( والتفكير االبتكاري كما في دراسـة )2007أحمد،(االبتكاري كما في دراسة
والقدرة على الفهم )1998عبد الكريم،(و )2000البنا،(التحصيل وحل المشكالت كما في دراسة 

وتصـويب   )1991كليز،(والتفكير اإلبداعي والتحصيل األكاديمي وقدرات الكتابة كما في دراسة
على المجموعة الضابطة في كل دراسـة وهـذا   ) 1993حسن،(المفاهيم الخاطئة كما في دراسة 

  .يثبت فاعلية استراتيجية المتشابهات في التدريس
  

  دت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقةما أفا
  :وقد استفاد الباحث من دراسات هذا المحور في التعرف على

  ).2002عبد المعطي،(و) 2007األغا(كيفية تصميم المتشابهات العلمية وخاصة دراسة-1
  )2000أحمد(وخاصة دراسة)تجريبي(منهجية البحث-2
عبـد  ( استراتيجية المتشـابهات وخاصـة دراسـة    كيفية إعداد دليل المعلم الخاص باستخدام-3

  ).2000البنا،(،ودراسة )2007األغا(،ودراسة )2002المعطي
كيفية إعداد اإلطار النظري الخاص باستراتيجية المتشابهات والنقاط الواجب تضمينها حتـى  -4

  ). 2007الرفيدي،(يكون اإلطار النظري متكامال ولما باستراتيجية المتشابهات وخاصة
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) 2000، أحمـد (و ) 2002، عبد المعطـي (ألساليب اإلحصائية المستخدمة وخاصة دراسةا-5
  ). 1998، عبد الكريم(و) 2000 البنا،(و)2000
  

  ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  

  :اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في
بهات في تنمية عمليات العلم ومهارات هدفت إلى معرفة اثر استخدام استراتيجية المتشا -1

  .التفكير التأملي لدى طالب الصف الثامن األساسي
  .نةوكذلك اختلفت في حجم العي -2
لزمنية التي أجريت فيها اختلفت عن الدراسات السابقة في الوحدة الدراسية المختارة والفترة ا-3

  .الدراسة 
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  .العلمالدراسات التي تناولت عمليات :المحور الثاني 
  - ):2008( دراسة العيسوي.1

البنائية في اكتساب المفاهيم  Vهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجية الشكل 
العلمية وعمليات العلم لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة ولتحقيق هدف هذه الدراسة 

ة الدراسة فكانت استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار المدرسة بطريقة قصدية أما عين
 ضطالب من طالب الصف السابع األساسي واستخدم الختبار فرو)78(بطريقة عشوائية عددها

الدراسة ثالث أدوات وهي أداة تحليل محتوى الوحدة المختارة وبناء اختبار لقياس المفاهيم 
وقت على العلمية،واختبار لقياس عمليات العلم وتوصلت الدراسة إلى ان المجموعة التجريبية تف

المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية وكذلك في اختبار عمليات العلم وذلك بسبب 
  .إكساب المفاهيم العلمية وعمليات العلم يالبنائية ف Vاستخدام استراتيجية الشكل 

  
  -):2005(دراسة الجندي .2 

ية االستقصاء هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نموذج سوشمان االستقصائي في تنم
العلمي وعمليات العلم التكاملية ودافعية اإلنجاز للتالميذ المتأخرين دراسيا في العلوم بالمرحلة 
اإلعدادية،ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة الدراسة 

يمثلون المجموعة  طالبة)30(و.طالبة يمثلون المجموعة التجريبية)29(فكانت ) 59(المكونة من
البيئة (الضابطة علما بأن المجموعتين من المتأخرين دراسيا واقتصر على دراسة وحدة

الفحص -االستيعاب المفاهيمي(واقتصرت على تقويم مستويات االستقصاء التالية)ومواردها
-صياغة الفروض-التحكم في المتغيرات(وعمليات العلم التكاملية)االستدالل التطبيقي- العلمي

الدراسة ثالث  ضواستخدم الباحث الختبار فرو)التجريب-التعريف اإلجرائي-تفسير البيانات
أدوات وهي اختبار االستقصاء العلمي  واختبار عمليات العلم التكاملية ومقياس دافعية اإلنجاز 
وتوصلت الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية تفوقت على المجموعة الضابطة في اختبار 

العلمي البعدي وكذلك في اختبار عمليات العلم التكاملية ومقياس دافعية االنجاز وذلك  االستقصاء
بسبب استخدام نموذج سوشمان االستقصائي في تنمية االستقصاء العلمي وعمليات العلم التكاملية 

  .ودافعية اإلنجاز للتالميذ المتأخرين دراسيا في العلوم 
  

  -):2003(دراسة الجندي .3
اسة إلى التعرف على أثر استراتيجية نموذج ويتلي في تنمية التحصيل هدفت الدر

ومهارات عمليات العلم األساسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة 
العلوم، ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة الدراسة 
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طالب يمثلون المجموعة الضابطة وقد استبعد )45(ين فكانت موزع) 87(بطريقة قصدية عددها
طالب يمثلون المجموعة )42(بطريقة قصدية .الباحث بعض التالميذ لعدم جديتهم في اإلجابة

الدراسة ثالث أدوات وهي اختبار تحصيلي  واختبار  ضالتجريبية واستخدم الباحث الختبار فرو
وتوصلت الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية . العلميعمليات العلم األساسية واختبار التفكير 

تفوقت على المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل حيث ارتفع مستوى تحصيل المجموعة 
التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي وكذلك في اختبار عمليات العلم واختبار التفكير العلمي 

تنمية التحصيل ومهارات  يتخدام نموذج ويتلي  فوكذلك في اختبار عمليات العلم وذلك بسبب اس
  . عمليات العلم األساسية والتفكير العلمي إكساب المفاهيم العلمية وعمليات العلم

  
  -):2003(دراسة الفالح .4

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية النموذج الواقعي في تنمية التحصيل الدراسي 
نحو العلوم لدى طالبات الصف األول متوسط في  هاالتجاوعمليات العلم وتعديل الفهم الخطأ و

مدينة الرياض، ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة 
وقام الباحث بتقسيم عينة الدراسة بالتساوي إلى مجموعتين ) 120(الدراسة قصديا وتكونت من

) التغير من سنن اهللا في الطبيعة(وحدة التجريبية والضابطة واقتصر الدراسة على دراسة
الدراسة ثالث أدوات وهي اختبار التحصيل العلمي  واختبار  ضواستخدم الباحث الختبار فرو

عمليات العلم واختبار الفهم الخطأ ومقياس االتجاه وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة 
يل الكلي وذلك لصالح المجموعة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة على متغير التحص

والضابطة  ةالدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبي تالتجريبية وتوصل
في االختبار التحصيلي البعدي عند المستويات المتوسطة والعليا وتوصلت إلى عدم وجود فروق 

يا وتوصلت الدراسة إلى تفوق دالة إحصائيا في االختبار التحصيلي البعدي عند المستويات الدن
اختبار عمليات العلم واختبار الفهم الخطأ ويجع ذلك  يالمجموعة التجريبية على الضابطة ف

بسبب استخدام النموذج الواقعي في تنمية التحصيل الدراسي وعمليات العلم وتعديل الفهم الخطأ 
  .نحو العلوم لدى طالبات الصف األول متوسط  هواالتجا

  
  - ):2003(النمروطي والشناقدراسة .5

أثر استخدام استراتيجية تدريس فوق معرفية على  إلى التعرف على الدراسة هدفت هذه
ولتحقيق هدف هذه ،اتجاهات طلبة الصف السابع العلمية ومدى اكتسابهم لمهارات عمليات العلم  
وقام الباحث ) 58(الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة الدراسة وتكونت من

بتقسيم عينة الدراسة بالتساوي إلى مجموعتين التجريبية والضابطة واقتصر الدراسة على دراسة 
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الدراسة أدوات وهي اختبار االتجاهات العلمية   ضواستخدم الباحث الختبار فرو) الحرارة(وحدة
مجموعة التجريبية واختبار عمليات العلم وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين ال

الدراسة  توالضابطة في اكتساب االتجاهات العلمية  وذلك لصالح المجموعة التجريبية وتوصل
والضابطة في اختبار عمليات العلم وذلك  ةإلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبي

ن الطريقة بسبب استخدام استراتيجية تدريس فوق معرفية في تدريس وحدة الحرارة بدال م
  .التقليدية

  
  -):2003(دراسة صادق.6

البنائي في تدريس Seven E'sفعالية نموذج  إلى التعرف على الدراسة هدفت هذه
لصف الثاني اإلعدادي العلوم في تنمية التحصيل وبعض مهارات عمليات العلم لدى تالميذ ا

جريبي واختار عينة ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الت بسلطنة عمان،
وقام الباحث بتقسيم عينة الدراسة بالتساوي إلى مجموعتين التجريبية ) 76(الدراسة وتكونت من

واقتصر قياس ) الكهرباء الساكنة والمتحركة(والضابطة واقتصر الدراسة على دراسة وحدة
العلم وكذلك قياس بعض مهارات 9التحليل- التطبيق-الفهم -التذكر(التحصيل عند مستويات 

استخدم الباحث )التجريب- ضبط المتغيرات- فرض الفروض- االستنتاج-التنبؤ-المالحظة(
الدراسة أدوات وهي اختبار تحصيلي  واختبار عمليات العلم وتوصلت الدراسة  ضالختبار فرو

إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل تدريس 
ي اختبار التحصيل الكلي لصالح التطبيق البعدي و وتوصلت الدراسة إلى وجود الوحدة وبعدها ف

فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة قبل تدريس الوحدة وبعدها 
الدراسة زيادة تحصيل تالميذ  تفي اختبار التحصيل الكلي لصالح التطبيق البعدي كما توصل

- تذكر(المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي ومستوياتهالمجموعة التجريبية عن 
إلي أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في اختبار عمليات العلم  توتوصل) تحليل- تطبيق-فهم

أظهرت الدراسة ان هناك فروق ذات داللة  اعند تطبيقه قبليا وبعديا لصالح التطبيق البعدي كم
العلم بعديا  تبية والضابطة عند تطبيق اختبار مهارات عملياإحصائية بين المجموعة التجري

البنائي في تدريس العلوم Seven E'sلصالح المجموعة التجريبية وذلك بسبب استخدام نموذج 
  .بدال من الطريقة التقليدية

  
  -):2001(دراسة حجازي.7

عاوني لتدريس فعالية استخدام استراتيجية التعلم الت هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
العلوم في تنمية بعض عمليات العلم واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي  
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ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة الدراسة وتكونت ،
ضابطة وقام الباحث بتقسيم عينة الدراسة بالتساوي إلى مجموعتين التجريبية وال) 60(من

واقتصر على أربع عمليات للعلم وهي )الضوء والطاقة(واقتصر الدراسة على دراسة وحدتي
الدراسة أدوات  ضالمالحظة والتصنيف واالستنتاج والتفسير  واستخدم الباحث الختبار فرو

وهي اختبار تحصيلي  واختبار عمليات العلم ومقياس االتجاه نحو العلوم ودليل المعلم وتوصلت 
سة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار عمليات الدرا

العلم  وذلك لصالح المجموعة التجريبية وذلك في االختبار ككل كما في العمليات األربع كل 
على حدة وقد كان النمو في عملية االستنتاج اكبر ما يمكن وفي عملية المالحظة اقل ما يمكن 

والضابطة في  ةالدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبي تكما توصل
الدراسة إلى  تالتطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية كما توصل

والضابطة في  ةبين المجموعة التجريبي ) 0,01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
الح تالميذ المجموعة التجريبية وذلك بسبب استخدام استراتيجية التعلم االختبار التحصيلي لص

  .التعاوني لتدريس وحدتي الضوء والطاقة بدال من الطريقة التقليدية
  
  -):2001(دراسة درويش.8

عمليات العلم وأثرها على النمو العقلي والتحصـيل   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحـث المـنهج   ،افظة غزة لدى طلبة الصف السابع في مح

وقام الباحـث بتقسـيم عينـة    ) 80(التجريبي واختار عينة الدراسة بطريقة قصدية وتكونت من
الدراسة بالتساوي إلى مجموعتين التجريبية والضابطة واقتصر الدراسة على الـثالث وحـدات   

الدراسة أربع أدوات وهـي   ضالباحث الختبار فروالدراسية األخيرة من كتاب العلوم واستخدم 
النمو العقلي لبياجيه ومقياس استطالع  رأداة تحليل محتوى وبرنامج اإلثراء بعمليات العلم واختبا

     الرأي لموجهي العلوم واختبار تحصيلي وتوصلت الدراسة إلى أن كتاب العلـوم يحتـوي علـى   
لعلم األساسية  وهذا يعني ان عدد عمليات العلـم  عملية من عمليات ا) 82(نشاط ويشمل ) 17( 

ونوعها في كتاب العلوم للصف السابع غير مناسب وتوصلت الدراسة أن وجود حالة من عـدم  
الرضا من قبل الموجهين على ممارسة المعلمين لعمليات العلم وتستثني من ذلك عملية المالحظة 

لم دون المتوسط كذلك ال يوجد تشجيع كاف بمعنى أن مستوى ممارسة معلمي العلوم لعمليات الع
بين متوسط درجـات  0,05) (وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى.العمليات  ةللتالميذ لممارس

 )المجموعـة التجريبيـة   ( التالميذ الذين يدرسون بتوظيف منهاج العلوم المثرى بعمليات العلـم 
على اختبار )المجموعة الضابطة (قرر ومتوسط درجات التالميذ الذين يدرسون منهاج العلوم الم
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النمو العقلي لبياجيه وفي التحصيل الدراسي  وذلك بسبب استخدام عمليات العلم فوق في تدريس 
  .الثالث من كتاب العلوم بدال من الطريقة التقليدية تالوحدا

  
  )2000(دراسة شهاب -9

رفة في تحصيل العلوم هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية استراتيجية ما وراء المع
وتنمية مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج ) طالبا 92 (واقتصرت عينة الدراسة على 
مقياسا لعمليات العلم التجريبي واستخدمت الباحثة أدوات لتنفيذ دراستها وهي اختبارا تحصيليا و

التكاملية واختبارا للتفكير االبتكاري في العلوم وقد توصلت الباحثة إلى انه توجد فروق ذات 
داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي وفي تطبيق مقياس عمليات 

  .العلم التكاملية البعدي
  

  - ):2000(دراسة عرفات .10
فاعلية استخدام الرسوم والصور التوضيحية في  إلى التعرف على هدفت هذه الدراسة

تدريس العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ذوي النشاط الزائد على التحصيل واكتساب بعض 
ولتحقيق هدف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة  ،عمليات العلم 

من الصف األول اإلعدادي ذوي النشاط الزائد موزعين تلميذ )85(الدراسة قصديا وتكونت من
طالب يمثلون المجموعة الضابطة وقد استبعد الباحث بعض التالميذ لعدم جديتهم في )45(فكانت 
طالب يمثلون المجموعة التجريبية واقتصر الدراسة على دراسة )40(بطريقة قصدية .اإلجابة
الدراسة ثالث أدوات وهي مقياس  ضار فروواستخدم الباحث الختب) البيئة ومواردها(وحدة

كونرز لتقدير السلوك  واختبار تحصيلي في الوحدة المختارة واختبار بعض عمليات العلم وهي 
المالحظة والتصنيف واالستنتاج والتفسير وإعداد مجموعة من الرسوم والصور التوضيحية التي 

 (0,01)ق دالة إحصائيا عند مستوى يتم استخدامها في الوحدة وتوصلت الدراسة إلى وجود فرو
بين متوسطات درجات  المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في 
التحصيل البعدي وفي اختبار عمليات العلم في التطبيق البعدي وتوصلت إلى وجود فروق دالة 

ختبار التحصيلي بين متوسطات درجات  المجموعة التجريبية اال 0,01)(إحصائيا عند مستوى 
بين ) 0,01(القبلي والبعدي لصالح البعدي وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

متوسطات درجات  المجموعة الضابطة في مقياس بعض عمليات العلم القبلي والبعدي لصالح 
بين متوسطات درجات  ) 0,01(البعدي وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

مجموعة التجريبية في مقياس بعض عمليات العلم القبلي والبعدي لصالح البعدي ولكن الفروق ال
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في المجموعة الضابطة ويرجع ذلك ) 10,300(أكبر من)23,111(في المجموعة التجريبية 
  .من كتاب العلوم) البيئة ومواردها(بسبب استخدام الرسوم والصور التوضيحية في تدريس وحدة

  
  )1999(نديدراسة الج-11

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر التفاعل بين استراتيجية خرائط المفاهيم ومسـتوى  
الذكاء والتحصيل واكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في العلـوم  

طالبا واستخدمت بعض عمليات العلـم األساسـية وهـي    ) 82(واقتصرت عينة  الدراسة على 
فـرض   -التفسـير ( وبعض عمليات العلم التكامليـة  )التنبؤ -االستنتاج-التصنيف -المالحظة(

وكانت أدوات الدراسة هي اختبـار لقيـاس التحصـيل     )ضبط المتغيرات -التجريب-الفروض
الدراسي ومقياس عمليات العلم واختبار الذكاء المصور وتوصلت الدراسة إلى  وجـود فـروق   

اكتساب عمليات العلم بـين طـالب المجموعـة التجريبيـة     ذات داللة إحصائية في التحصيل و
  .وأقرانهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية

  
  )Rubin & Norman( 1992دراسة-13
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام استراتيجية تدريس النموذج التنظيمي لتحسين مهارات     

وقدرة التفكير السببي المعرفية الشكلية ، وكان من أهم نتائج الدراسة عمليات العلم التكاملية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية التي درست 
باستخدام النموذج التنظيمي والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتحصيل مهارات عمليات 

  .العلم لصالح المجموعة التجريبية
  

  )Berqe)1990دراسة -12
هدفت الدراسة إلى قياس أثر حجم العينة والجنس والقدرات العقلية للمجموعة عل 
تحصيل عمليات العلم في بيئة فصل يستخدم الكمبيوتر كوسيط تعليمي على تعلم مهارات عمليات 

تصرت عينة واق) Tips( العلم وكانت أدوات الدراسة هي اختبار مهارات عمليات العلم التكاملية
طالب وطالبة من الصفين السابع والثامن اإلعدادي وتوصلت الدراسة إلى  ) 245 (الدراسة على

أن حجم العينة يؤثر في تعلم مهارات عمليات العلم وال توجد فروق في اكتساب مهارات عمليات 
  .العلم التكاملية تبعا لمستوى القدرة العقلية أو لمتغير الجنس
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  :اسات المتعلقة بالمحور الثانيتعليق على الدر
  :ما يلي ىبعد االطالع على الدراسات السابقة في هذا المحور خلص الباحث إل

  بالنسبة لألهداف
البنائية فـي   Vاستراتيجية الشكل  مهدفت بعض الدراسات إلى التعرف على أثر استخدا

 وبعض الدراسات هدفت )2008العيسوي،(كما في دراسةاكتساب المفاهيم العلمية وعمليات العلم 
إلى التعرف على أثر نموذج سوشمان االستقصائي في تنمية االستقصاء العلمي وعمليات العلـم  

 الجنـدي  ( التكاملية ودافعية اإلنجاز للتالميذ المتـأخرين دراسـيا فـي العلـوم مثـل دراسـة      
حصـيل  وبعضها هدفت إلى التعرف على أثر استراتيجية نموذج ويتلي فـي تنميـة الت  )2005،

 أمـا دراسـة  )  2003الجنـدي، (ومهارات عمليات العلم األساسية والتفكير العلمي مثل دراسـة 
فهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية النموذج الواقعي في تنميـة التحصـيل    )2003الفالح، (

وبعض الدراسات هـدفت إلـى   نحو العلوم  هالدراسي وعمليات العلم وتعديل الفهم الخطأ واالتجا
عرف على اثر استخدام استراتيجية تدريس فوق معرفية على اتجاهات الطالب ومدى اكتسابهم الت

فهـدفت علـى   )2003صـادق، (أما دراسة )2003النمروطي والشناق،(عمليات العلم مثل دراسة
البنائي في تدريس العلوم في تنمية التحصيل وبعـض  Seven E'sنموذج التعرف على فعالية 

كما هدفت بعض الدراسات إلى معرفة فعالية استخدام استراتيجية الـتعلم  ، مهارات عمليات العلم 
التعاوني لتدريس العلوم فـي تنميـة بعـض عمليـات العلـم واالتجـاه نحـو العلـوم مثـل          

ـ  )2001درويش،(أما دراسة ) 2001حجازي،(دراسة  ىفهدفت إلى معرفة أثر عمليات العلم عل
فهدفت إلى التعرف على استراتيجية مـا وراء   )2000شهاب،(النمو العقلي والتحصيل أما دراسة

المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية مهارات عمليات العلـم التكامليـة والتفكيـر االبتكاري،أمـا     
فعالية استخدام الرسوم والصور التوضيحية فـي   ىفهدفت إلى التعرف عل)2000عرفات،(دراسة

فهـدفت علـى   ) 1999الجندي،(ما دراسةتدريس العلوم على التحصيل واكتساب عمليات العلم،أ
التعرف على اثر التفاعل بين استراتيجية خرائط المفاهيم ومستوى الذكاء والتحصيل واكتسـاب  

اسـتخدام   معرفة أثـر  هدفت إلى) ( Robin&Norman1992ة بعض عمليات العلم ،أما دراس
امليـة وقـدرة التفكيـر    استراتيجية تدريس النموذج التنظيمي لتحسين مهارات عمليات العلم التك

  .السببي المعرفية الشكلية 
فهدفت الدراسة إلى قياس أثر حجم العينة والجنس والقدرات العقلية )(Berqe,1990 أما دراسة

للمجموعة عل تحصيل عمليات العلم في بيئة فصل يستخدم الكمبيوتر كوسيط تعليمي على تعلـم  
  .مهارات عمليات العلم 
سة فهدفت على معرفة اثر استخدام اسـتراتيجية المتشـابهات فـي تنميـة     أما بالنسبة لهذه الدرا

  .عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف الثامن األساسي
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  بالنسبة للعينة المختارة
العيسـوي  ( معظم الدراسات تناولت طلبة المدارس في تطبيق دراستها كما في دراسـة 

 )2003الفالح، (و دراسة )2003الجندي،(و )2003فالح ال(دراسةو) 2005الجندي (و) 2008
و دراسـة  ) 2001حجـازي، ( ودراسـة ) 2003صادق،(و دراسة )2003النمروطي والشناق،(
 1999الجنـدي، ( ودراسة) 2000، عرفات(ودراسة )2000، شهاب(ودراسة) 2001، درويش(
  ).Berqe, 1990( وأخيرا دراسة ) ( Robin&Norman,1992 ودراسة)

  .لنسبة لهذه الدراسة فكانت عينة الدراسة من طالب الصف الثامن األساسيأما با
  

  بالنسبة ألدوات الدراسة 
تباينت الدراسات فيما بينها باستخدام األدوات المناسبة وذلك حسب المتغيـرات التابعـة   

،و )2008العيسـوي، (المفاهيم العلمية واختبار عمليات العلـم مثـل   رفيها،البعض استخدم اختبا
لبعض استخدم اختبارات االستقصاء العلمي واختبار عمليات العلم التكامليـة ومقيـاس دافعيـة    ا

واختبارات عمليات علم والتحصيل والتفكيـر علمـي مثـل    ) 2005الجندي،(اإلنجاز مثل دراسة
وبعض الدراسات استخدمت اختبارات التحصيل وعمليات العلم والفهـم  ) 2003الجندي،0دراسة

فقد  )22003، النمروطي والشناق(،أما دراسة )2003، الفالح(تجاه مثل دراسة الخطأ ومياس اال
دراسات اسـتخدمت اختبـارات   العلم،وبعض ال تاختبارات االتجاهات العلمية وعمليا تاستخدم

 )2003، ادقصــ(ةودراســ)2001، حجــازي ( وعمليــات العلــم مثــل دراســةالتحصــيل 
 تاختبارات التحصـيل وعمليـا   تفاستخدم)2000، شهاب(دراسة،أما )2000، عرفات(ودراسة

اختبـار التحصـيل    تفاسـتخدم ) 1999الجندي ،(العلم التكاملية والتفكير االبتكاري،أما دراسة
فاسـتخدمت   )2001، درويش(ومقياس عمليات العلم التكاملية واختبار الذكاء المصور أما دراسة

النمو العقلي لبياجيه ومقياس استطالع أداة تحليل محتوى وبرنامج اإلثراء لعمليات العلم واختبار 
  .الرأي لموجهي العلوم واختبار تحصيلي

فاستخدمت اختبار مهارات عمليات العلـم التكامليـة   )  ( Robin&Norman,1992 أما دراسة
  ).Berqe,1990(واختبار لقياس قدرة التفكير السببي المعرفي الشكلي وأخيرا دراسة 

  .تبار عمليات العلم التكامليةفاقتصرت الدراسة على استخدام اخ
  

  بالنسبة لمنهج الدراسة
جميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي في الدراسة حيث تم تقسيم عينة 

  .الدراسة إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة
  .وقد اتفقت هذه الدراسة مع ماسبق من دراسات حيث استخدمت المنهج التجريبي 
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  بالنسبة للنتائج
أثبتت معظم الدراسات السابقة في هذا المحور على فاعلية اإلستراتيجية المستخدمة فـي  
تنمية عمليات العلم موضع الدراسة، حيث أشارت في نتائجها إلى تفوق المجموعة التجريبية في 

 العيسـوي (على المجموعة الضابطة كمـا فـي دراسـة   ساب  عمليات العلم وتعلمها ونموها اكت
ــد(و )2008، ــدي(و  )2005، يالجن ــالح،(و )2003، الجن ــي (و ) 2003الف النمروط

) 2001درويـش، (و دراسة ) 2001حجازي،(ودراسة) 2003صادق،(و دراسة )2003والشناق،
 (1992ودراسـة  ) 19999الجندي،(ودراسة) 2000عرفات،(ودراسة)  2000شهاب،(ودراسة

Rubin & Norman (ةأما دراس Berqe,1990) (لعينة يؤثر فـي  فتوصلت إلى أن حجم ا
تعلم مهارات عمليات العلم وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اكتسـاب عمليـات العلـم    

  .التكاملية تبعا لمستوى القدرة العقلية أو لمتغير الجنس
  

  ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
منهج التجريبي وتتفق دراسة الباحث مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها لل

  .وتناولها لعمليات العلم وفي مادة الدراسة وهي العلوم
  

  :وقد استفاد الباحث من دراسات هذا المحور في التعرف على
و دراســة ) 2001حجــازي ،( ودراســةوخاصــة ،كيفيــة تعلــم وتنميــة عمليــات العلم-1
  .)2001درويش،(
  .)2005الجندي،(و)2008العيسوي،(كيفية بناء اختبار عمليات العلم،وخاصة دراسة-2
كيفية إعداد اإلطار النظري الخاص بعمليات العلم والنقاط الواجب تضـمينها حتـى يكـون    -3

النمروطي ( ودراسة )2008العيسوي،(دراسة ر النظري متكامال وملما بالموضوع وخاصةاإلطا
  )2003والشناق،

الفـالح  (و)2000عرفـات  (و)2003(األساليب اإلحصائية المستخدمة وخاصة دراسة صادق-4
2003.(  

  ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تختلف مع الدراسات السابقة في أنها ربطت بين تدريس العلوم باستخدام استراتيجية 
المتشابهات وتنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي وكذلك اختلفت في حجم العينة والوحدة 

  .لفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة  الدراسية المختارة وا
  :اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في
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هدفت إلى معرفة اثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات  -1
  .التفكير التأملي لدى طالب الصف الثامن األساسي

 .وكذلك اختلفت في حجم العينة  -2

السابقة في الوحدة الدراسية المختارة والفترة الزمنية التي أجريت  اختلفت عن الدراسات -3
  .فيها الدراسة
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  -:الدراسات التي تناولت مهارات التفكير التأملي:المحور الثالث
  -) :2010(دراسة أبو نحل-1

حتوى منهاج هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مهارات التفكير التأملي الواجب توافرها في م
واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التربية اإلسالمية ومدى اكتساب الطالب لها،

طالبا من طلبة الصف العاشر األساسي ) 326(التحليلي ، وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
ات بمحافظات غزة ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث أدوات  للدراسة وهي اختبار مهار

التفكير التأملي الموجودة في منهاج التربية اإلسالمية،واستبانة للمعلمين للحكم على مدى تضمن 
التفكير التأملي ،وكان من أهم نتائج الدراسة أن مهارة الوصول على  تمحتوى المنهاج لمهارا

يليها إعطاء تفسيرات مقنعة بوزن  %)74(استنتاجات احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي
يليها وضع حلول %) 72.63(يليها الكشف عن المغالطات بوزن نسبي%) 73.31(بينس

كما توصلت إلى أنه توجد %)63.62(يليها الرؤية البصرية بوزن نسبي%)  65.71(مقترحة
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التفكير التأملي في محتوى منهاج التربية 

  .ألساسي تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح الطالباتاإلسالمية لدى طلبة الصف العاشر ا
  
  -):2007(دراسة الشكعة-1

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات 
العليا في جامعة النجاح الوطنية إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى التفكير التأملي تبعا 

ولتحقيق هدف الدراسة أجريت الدراسة على  يالجنس والمستوى الدراسلمتغيرات نوع الكلية و
من طلبة  91من طلبة البكالوريوس و 559طالب وطالبة وذلك بواقع )641(عينة قوامها 

. فقرة) 30(الماجستير ولقياس التفكير التأملي تم تطبيق مقياس أيزنك وولسون والذي اشتمل على
وى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا وكان من أهم نتائج الدراسة أن مست

في جامعة النجاح الوطنية كان جيدا ،وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الداللة،في مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح بين 

ولصالح طلبة الكليات اإلنسانية وبين طلبة البكالوريوس طلبة الكليات العلمية واإلنسانية 
  .والماجستير ولصالح طلبة الماجستير بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا للجنس

  
  -):2005(كشكو  دراسة-2

هدفت الدراسة لمعرفة أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي بالقرآن على 
علوم لدى طلبة الصف الثامن باألساسي بغزة ولتحقيق هدف هذه تنمية التفكير التأملي في ال

الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى الوحدة المختارة والمنهج 
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التجريبي من اجل تجريب البرنامج التقني باإلعجاز العلمي للقرآن على المجموعة التجريبية 
طالبا و طالبة  واختار  70وكانت عينة الدراسة .نامج التقني،والمنهج البنائي لبناء وإبداع البر

طالب من طالب )78(المدرسة بطريقة قصدية أما عينة الدراسة فكانت بطريقة عشوائية عددها
الدراسة ثالث أدوات وهي أداة تحليل محتوى  ضالصف السابع األساسي واستخدم الختبار فرو

لتأملي،وبناء برنامج تقني باإلعجاز العلمي بالقرآن الكريم الوحدة المختارة وبناء اختبار التفكير ا
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات . وأثره على التفكير

المجموعة التجريبية الذين يدرسون بالبرنامج التقني في ضوء اإلعجاز العلمي وطالب  بطال
،وتوصلت إلى .قة التقليدية لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطري

. أن هناك تفوق للمجموعة التجريبية على الضابطة يعزى لمتغير الجنس لصالح الطالبات
لصالح ) التطبيق(وتوصلت إلى أن هناك تفوق للمجموعة التجريبية على الضابطة يعزى لمتغير 

  . التطبيق البعدي
  
  -:)2003(دراسة راشد-3

ذه الدراسة إلى معرفة فاعلية التفكير التأملي في التدريس في تنمية بعض هدفت ه
الكفايات الالزمة لمعلمي اللغة العربية وثنائيي اللغة واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج 
التجريبي لتجريب برنامج مقترح، وتم تطبيق البرنامج على عدد من المعلمين من مدارس متعددة 

فردا ،وكان من أهم )21(أفراد والضابطة)9(د بلغ عدد أفراد العينة التجريبية في كوبنهاجن وق
  .نتائج الدراسة انه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية

  
  - :)2005(دراسة عبد الوهاب. 4

هدفت هذه الدراسة على معرفة فاعلية استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تحصيل   
زياء وتنمية مهارات التفكير التأملي ومدى استخدامها عند طالب الصف الحادي عشر الفي

األزهري،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي في هذه الدراسة وكانت عينة الدراسة مكونة من 
طلبة الصف الحادي عشر األزهري البنين،واقتصرت على الفصل الدراسي الثاني كامال حتى 

إلستراتيجية في تنمية مهارات التفكير التأملي واتجاهات الطالب تتعرف على فاعلية ا
واستخدامها،وكانت أدوات الدراسة هي اختبار تحصيلي،اختبار التفكير التأملي ومقياس االتجاه 
نحو استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة،وقد م توزيع موضوعات الوحدتين وفق الزمن المحدد 

ان من أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها الدراسة هي وجود ها من المعاهد األزهرية،وك
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 

  التجريبية في اختبار التحصيل البعدي وفي اختبار مهارات التفكير التأملي في التطبيق البعدي
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  - ) :2002(دراسة عفانة واللولو  -5
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير التأملي في مشكالت التدريب الميداني لدى 
طلبة المستوى الرابع بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية والتعرف على الفروق الفردية في مهارات 

ص التفكير التأملي بمشكالت التدريب الطلبة التي تعزى إلى معدالتهم التراكمية والجنس والتخص
وليحقق هدف الدراسة قام الباحثان ببناء اختبار لمهارات التفكير التأملي وكانت من أهم نتائج 
الدراسة أن مستوى التفكير التأملي لم يصل إلى مستوى التمكن الن الطلبة يعتمدون في تعلمهم 
على كتابة المحاضرات وتدوين المالحظات من وجهة نظرهم دون االهتمام بإعطاء تفسيرات 

عينة لحدوث ظاهرة تربوية أو علمية تتعلق بموضوعات الدراسة،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب م
من أهمها المساقات التربوية في مجال التدريب الميداني المشرفون غير المؤهلين تربويا إلكساب 
الطلبة المعلمين مهارات التفكير التأملي ،النظام المدرسي القائم وأوضحت الدراسة أن هناك 

  .ق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير التأملي تعزى إلى متغير الجنس لصالح الطالباتفرو
  
  :Moallem) (1994 دراسة موليم-6

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة انعكاس التفكير التأملي لوسيلة لتطوير الخبرات في 
لتأملي من عدة جوانب التصميم البنائي حيث تم مناقشة انعكاس التصميم البنائي وفحص التفكير ا

التحكم بالتفكير ،المعلومات الضمنية،االفتراضات طويلة المدى ،التعليل والقابلية للعمل :وهي
  .والتدريب االجتماعي

ونموذج التفكير التأملي يتكون من خمس خطوات وهـي إدراك المشـكلة وتوضـيح المشـكلة     
حات ويتم العمل على أساس أفضـل  واالفتراضات والمقترحات والتعديل والتفصيل العقلي للمقتر

االفتراضات وهناك ستة عناصر تشرح وتوضح طبيعة التفكير التـأملي والقابليـة   أو  المقترحات
للتفكير وقابلية اإلدراك وفهم المحتوى في عملية تكوين االفتراضات والتدخل الفعلـي والقابليـة   

دام االسـتنتاج االسـتنباطي   لالكتشاف والتخيل وفهم وتقبل االفتراضات طويلة المـدى واسـتخ  
  .والتعرض للعديد من االعتبارات المترجمة من خالل الحوار مع اآلخرين

وهناك ثالثة مظاهر من االنعكاس تحدد بواسطة النموذج السابق وهي إعادة بناء الذات،إعادة 
  .البناء والعمل ،وإعادة البناء االجتماعي

التفكير التأملي في التصميم البنائي تعتمد  وتوصلت الدراسة إلى أن االستراتيجيات لتعزيز
  .اعتمادا كليا المظاهر المذكورة في األعلى
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  -):1992(دراسة مصطفى-7
هدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لتنمية التفكير التأملي لدى معلمي العلوم بالمرحلة 

يس بأربعة مؤشرات من األساسية ومعرفة أثره في فاعلية التدريس حيث تم تحديد فاعلية التدر
ثمانية وهي التخطيط وسير الدرس وإدارة الصف وتنظيم األنشطة والتغذية الراجعة والعملية 

معلما ومعلمة تم تقسيمهم على )34(التفاعلية واستثمار البيئة التعليمية وتكونت عينة الدراسة من
وتوصلت الدراسة  معلما)9(معلمين و)8(مجموعتين ضابطة وتجريبية وتكونت كل مجموعة من 

إلى فاعلية البرنامج في تنمية التفكير التأملي لدى معلمي العلوم وفاعليته في تدريس تلك المادة 
وكذلك أظهرت تفاوت تأثير نمو قدرة التفكير التأملي لدى المعلمين على مقدار الزيادة في أبعاد 

لتدريبي لهذه الدراسة في برامج الفاعلية التعليمية المختلفة وأوصت الدراسة باعتماد البرنامج ا
إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثنائها واستخدام البرنامج التدريبي الخاص بهذه الدراسة في إجراء 

  .المزيد من الدراسات حول تنمية التطير التأملي
  
  - :Buchman  ) (1992دراسة بيشمان -8

نمية التفكير التأملي أم ال هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إن كان التعليم يبدأ وينتهي بت
حيث تضمن الدراسة أن أفكار المعلم يجب أن تتسع إلى أبعد من التخطيط واتخاذ القرار وأن 
نظرة الناس العاديين للتفكير تحتاج إلى التخيل والتذكر والتحليل لذلك يحتاج المعلمون والباحثون 

عملية التفكير كونها بعيدة عن  إلى توسيع أفكارهم وتطويرها وأوضحت الدراسة أن التأمل هو
األداء الفعلي والبد من تدريب المعلمين على التأمل عن طريق الممارسة دون ترك المعلم منفردا 
في هذا الجانب وأخلصت الدراسة إلى أن المفهوم األخالقي الجماعي للتأمل يؤدي إلى أفكار 

تأمل أكثر منه في التطوير المهني متكاملة  وأن اإلخالص المتراكم للتدريس يصبح متوفرا في ال
  .للتدريس

  
   -:Rovegno )(1992 دراسة رفيجينو-9

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين البنية المعرفية لدى المعلمين 
معلما يعملون في المرحلة )15(وقدرتهم على التفكير التأملي وقد تم اختيار العينة الدراسية من 

ة وحاصلين على الشهادة الجامعية األولى وانضموا إلى برنامج التربية للحصول على االبتدائي
درجة الماجستير في أصول التدريس واستخدمت طريقة الشجرة المنظمة في قياس البنية 
المعرفية للمعلمين حيث تم عمل رسم تخطيطي يمثل البنية المعرفية عند المعلم ثم تحديد مقدار 

  .ه المخطط والذي سمي بترتيبات االستدعاء الممكنة التنظيم الذي يضمن
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ولقياس قدرة التفكير التأملي للمعلمين تم استخدام طريقة المقابلة حيث تفترض هذه الطريقة أن 
تعلم التأمل يزداد  باكتساب اللغة المناسبة لوصف األحداث وفي إيجاد عالقات السبب والنتيجة 

فيها ثم استخدام األبعاد االجتماعية واألخالقية لتفسير ووضع األحداث في السياقات التي تم 
األحداث التي تم تنفيذها وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين البنية المعرفية عند 

في قدرة التفكير التأملي عن المعلمين في إدارة  ةالمعلمين والتفكير التأملي لديهم كما أن الزياد
ن قدرتهم على تقييم األحداث الصفية التي تجري مما يساعد في إدارة األحداث الصفية تزيد م

  .صفية فعالة
  

  -:)Bauer )1991 دراسة بيور-10
 Deweyمعرفــة أثــر كــل مــن نمــوذجي ديــوي هــدفت هــذه الدراســة إلــى

على التأمل في المواقف التعليمية حيث تضـمنت الدراسـة عـدة افتراضـات     Schoonوتشون
ذجين وخاصة في مجال التفكير في مضـمون محـدد أو مضـمون ال    للمقارنة بين هذين النمو

يتضمن تفكيرا تأمليا حيث اشتمل المضمون المحدد على أشكال ورسومات معينة بينما المضمون 
غير المحدد تم اختياره بطريقة عشوائية لما يراه المفحوص وقـد توصـلتن الدراسـة إلـى أن     

التفكير التأملي في المواقف التعليميـة وأنهمـا   نموذجي ديوي وتشون مهمان وضروريان لتنمية 
مؤثران في المواقف التعليمية الفعلية وخاصة لدى أساتذة الجامعات الذين يستخدمون التطبيقـات  

  .العلمية في مجال تخصصاتهم
  

  - :)Baird and Others )1991 دراسة بيرد وآخرون -11
ن تعليم وتعلم العلوم عند الطلبة هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء ألهمية التأمل في تحسي

من خالل دراسة حالة استمرت ثالثة سنوات،وتم تصميم الدراسة للكشف إذا كان التأمل التعاوني 
يعمل على زيادة فاعلية التعليم والتعلم لمبحث العلوم من خالل الوصول إلى نتاجات معرفية 

األول يتعلق بإعداد المعلمين قبل ومعرفة فوقية ووجدانية وقد قسمت عينة الدراسة إلى قسمين 
وعينة . معلما من المبتدئين والخبراء) 14(طالبا معلما والجزء الثاني  ) 13(الخدمة وعددهم 

  .طالبا من الصف الثامن حتى الحادي عشر  )64(من الطلبة عددهم  
هري وتضمنت إجراءات الدراسة التأمل فرديا وضمن مجموعات والتأمل في العمل والتأمل الظا

عن طبيعة تعليم وتعلم العلوم وتم التعامل مع مجموعتي الدراسة الطالب المعلمين قبل الخدمة 
والمعلمين أثناء الخدمة وتم تحديد أهداف دراستهم في اكتساب المزيد من المعرفة عن اآللية التي 

 ةل المسؤوليتتم فيها عمليتا التعليم والتعلم واآلثار التي تنتج عن زيادة الوعي الذاتي وتحم
وضبط الممارسات وانسب الطرائق البحثية فاعلية في تحقيق األهداف السابقة  وتوصلت 
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الدراسة إلى أن التأمل في العمل الصفي قد ازداد لدى المعلمين في السنتين األولى من الدراسة 
مع الطلبة وكما  كما أن التفكير التأملي لديهم أحدث تغيرا ايجابيا في اتجاه المعلمين ناحية التعامل

) 11(أوضحت أن استخدام التفكير التأملي احدث تطورا نوعيا في القدرات العقلية حيث تبين أن 
طالبا ) 21(طالبا من ) 14(معلما قد زاد وعيهم لعمليتي التعليم والتعلم وان) 14(معلما من 

  .يؤمنون بأهمية التأمل في تحسين نوعية التعلم الذاتي خارج المدرسة
  

  -:)Westbrook and Rogers )1991 راسة ويستبروك وروجرزد-12
في إثارة الطلبة إلى  Learning Cycleهدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر دورة التعلم 

دوافع التفكير التأملي وتطوير قدراتهم على الفهم وتسهيل عمليات التحقق العلمي ولتحقيق هـدف  
ـ عينة عشوائية من طلبة ا رالدراسة تم اختيا  ةلصف التاسع األساسي الذين درسوا العلوم الفيزيائي

حيث شارك أفراد المجموعتين التجريبيتين في تعلم موضوع اآلالت البسيطة )صفوف دراسية4(
لثالث أنواع لدورة التعلم بينما تم االكتفاء في المجموعة الضابطة بدراسة الموضوعات الفيزيائية 

علـى   Lawson Testة تم تطبيق اختبار قبلي وبعـدي  بالطريقة العادية ولتحقيق هدف الدراس
أفراد المجموعات الضابطة والتجريبية وتوصلت الدراسة إلى أن  هنـاك تحسـنا لـدى أقـراد     
المجموعتين التجريبيتين مقابل المجموعة الضابطة في كل من التفكير التأملي والقدرة على القيام 

  .ن التجريبيتينبعمليات التحقق العلمي وذلك لصالح المجموعتي
  

  :تعليق على الدراسات المتعلقة بالمحور الثالث
  :ما يلي ىبعد االطالع على الدراسات السابقة في هذا المحور خلص الباحث إل

  بالنسبة لألهداف
هدفت بعض الدراسات إلى تحديد مهارات التفكير التأملي الواجب توافرها في محتـوى  

إلـى   توالبعض اآلخر من الدراسات سع) 2010بو نحل،أ(منهاج التربية اإلسالمية مثل دراسة
تحديد مستوى التفكير التأملي لدى أفراد عينة الدراسة وتحديد الفرو تبعا لمتغيرات متعددة مثـل  

وبعض الدراسات تناولت طرق وأساليب  )2002عفانة واللولو،(ودراسة )2007الشكعة،(دراسة
عبـد  ( ودراسـة  )1992مصـطفى، (دراسـة  وبرامج لتنمية التفكير التأملي بشكل خاص مثـل 

ودراسـة  ) 1991، ويسـتبروك وروجـرز  (ودراسـة  ) 2005كشكو،(ودراسة)2005الوهاب،
بعض الدراسات سعت لمعرفة فعالية التفكير التأملي في التدريس في تنمية بعض  )1991بيور،(

تي هـدفت  ال) 1994،  موليم(ودراسة )2003، راشد(الكفايات ألفراد عينة الدراسة مثل دراسة
  .دراسة انعكاس التفكير التأملي لوسيلة لتطوير الخبرات في التصميم البنائي
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هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء ألهمية التأمل في تحسين )1991، بيرد وآخرون( أما دراسة
إلى تنمية التفكير التأملي عند المعلمين  تهدفت معظم الدارساتعليم وتعلم العلوم عند الطلبة 

  .صةالجدد خا
أما بالنسبة لهذه الدراسة فهدفت على معرفة اثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية 

  .عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي لدى طالب الصف الثامن األساسي
  

  بالنسبة للعينة المختارة
لتـأملي عنـد   معظم الدراسات التي تناولت تنمية أو مدى اكتساب مهـارات التفكيـر ا  

 أبـو نحـل  (و) 2005كشـكو، (و )2002، اللولو وعفانة(ما عدا دراستي علمين دون الطلبة الم
أمــا ) 1991ويســتبروك وروجــرز،(ودراســة ) 2005عبــد الوهــاب،(ودراســة )2010،

  .فتناولت أساتذة الجامعات) 1991بيور،(دراسة
  .أما الدراسة الحالية فكانت عينة الدراسة طالب الصف الثامن األساسي

  
  ألدوات الدراسة  بالنسبة

تباينت الدراسات فيما بينها باستخدام األدوات المناسبة وذلك حسب هدف الدراسة،البعض 
أمـا  ) 2010أبـو نحـل،  (التفكير التأملي للطلبة واستبانة لمعلمين مثل دراسة تاستخدم اختبارا

ويسـتبروك  (ودراسـة  )2005كشـكو، (و) 1992مصـطفى، (و )2002اللولو وعفانة،(دراسة
حيث تم استخدام اختبار التفكير التأملي أمـا دراسـة    )1991بيور،(ودراسة) 1991،وروجرز

فاستخدمت باإلضافة إلى اختبار التفكير التأملي ،اختبار تحصيلي ومقياس ) 2005عبد الوهاب،(
 الشـكعة (االتجاه،ودراسة وبعض الدراسات استخدمت مقياس أيزنـك وولسـون مثـل دراسـة    

  .)1992، رفيجينو( ،أما دراسة)2007،
  

  بالنسبة لمنهج الدراسة  
معظم الدراسات السابقة كان المنهج المتبع  في الدراسة المنهج التجريبي مثـل دراسـة   

ويسـتبروك  (ودراسـة  ) 2005عبد الوهـاب، (ودراسة ) 2003راشد،(ودراسة)2005كشكو،(
  ). 1994، موليم(ودراسة)1991بيور،(و) 1991وروجرز،
بعت المنهج الوصفي التحليلي وبعضها اتبع المنهج الوصفي مثـل  ات)2010أبو نحل،(أما دراسة 

) 2002اللولــو وعفانــة،(ودراســة) 2007الشــكعة،(ودراســة ) 1992بيتشــمان،(دراســة
  ).1992رفيجينو،(ودراسة

  .وقد اتفقت هذه الدراسة مع ماسبق من دراسات حيث استخدمت المنهج التجريبي 
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  بالنسبة للنتائج
مثـل   همية تنمية التفكير التأملي سواء عند المعلمين أو عنـد الطلبـة  كل الدراسات أكدت على أ

ويسـتبروك  (ودراسـة  ) 2005عبد الوهـاب، (ودراسة ) 2003راشد،(ودراسة)2005كشكو،(
  ). 1994موليم،(ودراسة)1991بيور،(و) 1991وروجرز،
  

  .معظم الدراسات السابقة توضح تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة
  
  ا أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقةم

وتتفق دراسة الباحث مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي في 
  مادة الدراسة وتناولها للتفكير التأملي

  :وقد استفاد الباحث من دراسات هذا المحور في التعرف على
عبـد  (ودراسـة  ) 2003راشـد، (دراسـة خاصـة  و كيفية تنمية مهارات التفكيـر التـأملي   -1

 .)2005الوهاب،

) 2002اللولـو وعفانـة،  (وخاصة ودراسـة ) االختيار من متعدد(بناء اختبار التفكير التأملي  -2
 ).2005كشكو،(ودراسة 

كيفية إعداد اإلطار النظري الخاص بالتفكير التأملي والنقاط الواجب تضمينها حتـى يكـون    -3
ودراسـة  ) 2002، اللولو وعفانـة (موضوع وخاصة دراسةاإلطار النظري متكامال وملما بال

 .)2007الشكعة،(
 عبـد الوهـاب  (و دراسـة   )2005 ، كشكو(األساليب اإلحصائية المستخدمة وخاصة دراسة -4

،2005(  
  

  ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  :اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في

تخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليـات العلـم ومهـارات    هدفت إلى معرفة اثر اس -1
 .التفكير التأملي لدى طالب الصف الثامن األساسي

استخدمت استراتيجية التشبيهات التـي   -في حدود ما اطلع عليه الباحث-لم تجر أية دراسة -2
من استخدمتها هذه الدراسة في تنمية مهارات التفكير التـأملي لـدى طـالب الصـف الثـا     

 .األساسي
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عـزو  (معظم الدراسـات لـم تحـدد مهـارات التفكيـر التـأملي مـا عـدا دراسـة  و          -3
عـزو  (وقد اتفقت هذه الدراسة مـع دراسـة كـل مـن     ) 2005كشكو،(و)2002واللولو،
 .في تبني مهارات التفكير التأملي موضع الدراسة)2002كشكو،(و)2002،وواللول

تنمية مهارات التفكير التأملي لدي طالب وليس تختلف مع الدراسات السابقة في أنها تناولت  -4
لدى المعلمين وكذلك المرحلة الدراسية للطالب التي طبقت عليها الدراسة  وحجـم العينـة   

  .والوحدة الدراسية المختارة والفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة  
  

  التعليق العام على الدراسات السابقة
الدراسات السابقة في استخدام استراتيجية المتشابهات ،وقـد   اتفقت الدراسة الحالية مع بعض -1

اختلفت عنها أنها استخدمت استراتيجية المتشابهات في تدريس مادة العلوم في الصف الثـامن  
 .في المحافظة الوسطى

اتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدام المـنهج التجريبـي القـائم علـى مجمـوعتين       -2
 ).ابطةتجريبية و ض(متكافئتين

تنوع المتغير التابع في الدراسـات السـابقة مثـل اكتسـاب المفـاهيم العلميـة كمـا فـي          -3
وتعديل التصورات البديلة عن المفاهيم العلمية  )2002عبد المعطي،(و )2007األغا،(دراسة

واكتساب المفاهيم والتفكير االبتكاري كما  )1992، تريجست (و )2007الرفيدي،(كما دراسة
و التحصيل وحـل  )1994ميدور،(والتفكير االبتكاري كما في دراسة)2007د،أحم(في دراسة

والقدرة على الفهـم والتفكيـر    )1998عبد الكريم،(و )2000البنا،(المشكالت كما في دراسة 
وتصويب المفاهيم )1991كليز،(اإلبداعي والتحصيل األكاديمي وقدرات الكتابة كما في دراسة

واكتســاب المفــاهيم العلميــة كمــا فــي ) 1993حســن،(الخاطئــة كمــا فــي دراســة 
 الجنـدي (وتنميـة االستقصـاء والعلمـي وعمليـات العلـم كمـا فـي        )2008العيسوي،(
والتأمل في المواقف التعليميـة كمـا فـي     )2005 ، كشكو(التفكير التأملي كما في)2005،
)Bauer, 1991.(  ـ ات وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  كونها اهتمـت بعملي

العلم ومهارات التفكير التأملي في العلوم للصف الثامن األساسي بالمحافظة الوسطى كمتغيـر  
 .تابع للدراسة

: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة أنها أجريت على طلبة باستثناء الدراسات التاليـة  -4
ــة ) BairdandOthers,1991(و)Rovegno,1992(و)Buchmann,1992(دراسـ
 ). Moallem,1994(و )Bauer,1991(و )1992(راسة مصطفىوطلبة ود
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اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في بناء اختبارات عمليات العلم ومهـارات   -5
التفكير التأملي في المادة الدراسية واستفاد الباحث من هذه االختبارات في إعـداد اختبـاري   

 .من متعدد بوصفه اختبارا مقنناالدراسة الحالية وهما من نوع االختيار 

معظم الدراسات التي تناولت استراتيجية المتشابهات لم تربطها بعمليـات العلـم وبمهـارات     -6
التفكير التأملي بخالف الدراسة الحالية التي سعت لمعرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات 

 .صف الثامن األساسي في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي لدى طالب ال

أكثر من نصف الدراسات التي تناولت التفكير التأملي تم إجراءها على بيئـات أجنبيـة فـي     -7
) 2007الشكعة،(و) 2005كشكو،(و)2002اللولو وعفانة،(ما عدا دراسة  ثحدود علم الباح

) 2010أبو نحـل، ) (2005الوهاب،عبد(ودراسة) 2003راشد،(ودراسة) 1998مصطفى،(و
 .ولت التفكير التأمليوالتي تنا

وهذا يختلف عن الدراسة الحالية التي أجربت في فلسـطين لـدى طـالب الصـف الثـامن      
 .األساسي

لم تتناول أي دراسة من الدراسات السابقة اإلجابة عن أسئلة وفرضيات الدراسة الحالية ممـا   -8
  .يعني أن هذه الدراسة لها فرضياتها المخالفة لفرضيات الدراسات السابقة

  
  وجه اإلفادة من الدراسات السابقةأ

  :في دراسته الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي ثيمكن تلخيص أوجه إفادة الباح
 .المتشابهات إستراتيجيةتحليل محتوى الوحدة المختارة للدراسة وتدريسها باستخدام   -1

 اختيار منهجية البحـث المناسـبة وهـي التصـميم التجريبـي القـائم علـى مجمـوعتين         -2
 ).تجريبية وضابطة(متكافئتين

تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة المتمثلة  في استراتيجية المتشـابهات،عمليات   -3
 .العلم،مهارات التفكير التأملي

 .تحديد المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في اختبار الفرضيات وتحليل البيانات والنتائج -4

 .دقا إعداد أدوات الدراسة إعدادا صا -5

سعة أفق الباحث وذلك من خالل التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجـع   -6
 .التي تخدم الدراسة الحالية

.المساعدة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسـيرا علميـا وموضـوعيا    -7



 

  

  

  

  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  
  
  

  منهج الدراسة  ?
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  الفصـل الرابـع
  الطريقة واإلجراءات

  
لتحقيـق   اتخاذهـا  تـم  التـي  الدراسـة  إلجـراءات  مفصـالً  وصفاً الفصل هذا يتناول 

علـى   أيضـاً  يشمل كما ، عينتها واختيار مجتمعها وتحديد الدراسة منهجية يتناول األهداف،حيث
 والمعالجـات  الدراسـة  لتطبيـق  اإلجرائية والخطوات ، إعدادها وطريقة الدراسة ألدوات وصف

  : السابقة للعناصر وصفاً يلي وفيما ، وتحليلها الدراسة لنتائج للوصول المستخدمة اإلحصائية
  

 :منهج الدراسة  -  أ
تغيـر متعمـد ومضـبوط    "في هذه الدراسة المنهج التجريبي وهو  اعتمد الباحث         
شروط المحددة للواقع أو للظاهرة موضوع الدراسة ومالحظة ما ينتج عن هذا التغير من آثـار  لل

في هذا الواقع أو الظاهرة مع محاولة لضبط كل المتغيرات التي تؤثر على الظاهرة أو الواقع ما 
عدا المتغير التجريبي المراد دراسة أثره وذلك لقياس هـذا األثـر علـى متغيـر تـابع آخـر       

وقد استخدم الباحث في دراسته التصميم التجريبـي باسـتخدام مجمـوعتين     )83:2003،دياب"(
ثم ) تجريبية وضابطة(عينة الدراسة إلى مجموعتين متكافئتين  مبتقسي قام الباحث ثحي متكافئتين

اسـتخدام اسـتراتيجية   "بإخضاع المتغير المستقل في هذه الدراسة للتجربـة وهـو    قام الباحث
تنميـة  عمليـات العلـم    "وقياس أثره على المتغيرين التابعين وهمـا  " التدريسالمتشابهات في 

  . طالب الصف الثامن األساسيالمجموعة التجريبية من لدى "ومهارات التفكير التأملي في العلوم
  
 :عينة الدراسة   - ب

 من مدارس المحافظـة الوسـطى   الثانوية للبنين مدرسة عين الحلوة  اختيارقام الباحث ب       
وذلك ألن معلم العلوم المناط به تطبيق دليل المعلم متمكن من الناحيـة العلميـة    بطريقة قصدية

،كذلك تعاون إدارة المدرسة مع الباحث، كذلك سهولة تواصل ومتابعـة الباحـث لتنفيـذ أدوات    
بالتنسيق مع معلم العلوم في المدرسة مـن   ثم قام الباحث الدراسة حيث قربها من سكن الباحث،

 اختيار عينة الدراسة بطريقـة  جل تنفيذ أدوات الدراسة كون الباحث ال يعمل في المدرسة ثم تم أ
 دوعد اختيارهما حيث تم قصدية حيث أن المدرسة المختارة تحتوي فقط على شعبتين دراسيتين،

  طالب من طالب الصف الثامن األساسي ) 64(الطالب فيهما 
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وعة تجريبية ومجموعة ضابطة كل منهما من شعبة دراسية بتقسيم العينة إلى مجم تمحيث       
  واحدة وذلك بعد التأكد من تكافؤ طالب الشعب الدراسية في العمر الزمني والمستوى التحصيلي
في مادة العلوم وذلك من خالل نتائج االختبارات التحصيلية في مادة العلوم في العـام الماضـي   

ختبار عمليات العلـم واختبـار التفكيـر التـأملي علـى      وكذلك من خالل تطبيق وتحليل نتائج ا
  .المجموعتين قبل التجربة 

  

 :أدوات الدراسة -ث

  :ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم
  ).المجهر والخلية(أداة تحليل محتوي وحدة -1
ختيـار  اال(اختبار عمليات العلم حيث قام الباحث بإعداد االختبار من نوع األسئلة الموضوعية .2

  .والتي تتميز بارتفاع معدل صدقها وثباتها). من متعدد
 اختبار مهارات التفكير التأملي حيث قام الباحـث بإعـداد االختبـار مـن نـوع األسـئلة      . 3

  .والتي تتميز بارتفاع معدل صدقها وثباتها) االختيار من متعدد (الموضوعية
  :االختبارين  وفقا للخطوات التالية وسوف يتم بناء كال

  . من االختبار فتحديد الهد_
  .صياغة أسئلة االختبار _
  .التجربة االستطالعية لالختبار_
  .التأكد من صدق االختبار وثباته_
  

  :وفيما يلي تفصيل لكيفية بناء هذه األدوات
  :أداة تحليل محتوى:أوال 
البحث أسلوب في : أنه )Pearson(ويقصد بأسلوب تحليل المحتوى حسب تعريف بيارسون      

 )1973:160جـابر وكـاظم،  (لوصف المحتوى الظاهر لالتصال وصفا موضوعيا منتظما وكميا
وتحليل المحتوى هو أحد المناهج المستخدمة في دراسة محتوى المادة العلمية حيث يتم اختيـار  
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عينة من المادة موضع التحليل وتقسيمها وتحليله كمـا ونوعـا علـى أسـاس خطـة منهجيـة       
  ):1993:208مي،العبد وعز(منظمة

تهدف أداة تحليل المحتوى إلى تحديد عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي المحددة فـي هـذه   
من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي وتتكـون أداة تحليـل   )المجهر والخلية(الدراسة في وحدة

الثانيـة أداة  المحتوى من قسمين األول أداة تحليل محتوى خاص بعمليات العلم موضع الدراسة و
تحليل محتوى خاص بمهارات التفكير التأملي موضع الدراسة وتتكون كل منهما مـن اسـتمارة   

  ).2(يحدد بها كل من فئات التحليل ووحدات التحليل ملحق رقم 
  :وفق الخطوات التالية المحتوى تحليل أداة ببناء وقد قام الباحث

  : العليا األساسية للمرحلة المناسبة عمليات العلمب قائمة إعداد -١
   "ملحق رقم  انظر(العلم  تعمليا شملت قائمة في البحث في المحددة العلم تضمت عمليا

 استخدام هـذه  إمكانية في آرائهم على للتعرف المحكمين من مجموعة على القائمة وعرضت1")

الصـف   لطالب ادهذه األبع مناسبة وكذلك ، عمليات العلم واختبار التحليل أداة إعداد في العمليات
  ٠ األساسية الثامن

  
قـام  ) 2007شـحاذة  ( مثل دراسة السابقة الدراسات والى المحكمين آراء إلى وباالستناد

بتحليل محتوى الوحدة المختارة بصورة أولية لمعرفة عمليات العلم المتضـمنة محتـوى    الباحث
ل األول من أسئلة الدراسة هذه الوحدة ،وسيأتي عرض نتائج التحليل عند إجابة الباحث عن السؤا

  .في الفصل الخامس من هذه الدراسة
  

ثم قام الباحث بعد معرفة عمليات العلم المتضمنة محتوى الوحدة المختارة وبعـد أخـذ   
باستبعاد عمليات المالحظة والتفسير واالستنتاج من قائمة عمليـات   آراء مجموعة من المحكمين

واستبعاد عمليات العلم ذات الـوزن النسـبي    ر التأمليالعلم نظرا لوجودها ضمن مهارات التفكي
المتدني أو غير متضمنة محتوى الوحدة المختارة،واقتصرت الدراسة على عمليات العلم الـثالث  

  : وهي كما يوضحها الجدول التالي
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  ) 1( جدول رقم 
  للوحدة المختارة المناسبة و اختيارها تم التي عمليات العلم يوضح قائمة

رقم 
  لسلالتس

  عمليات العلم

  التعريف اإلجرائي  -1
  التصنيف  -2
  التنبؤ  -3

وقد قام الباحث بإعادة تحليل محتوى الوحدة المختارة باستخدام فئات التحليـل وهـي التعريـف    
وسيأتي عرض نتائج التحليل عند إجابة الباحث عن السـؤال األول   اإلجرائي والتصنيف والتنبؤ

  .الخامس من هذه الدراسةمن أسئلة الدراسة في الفصل 
  : العليا األساسية للمرحلة مهارات التفكير التأملي المناسبة قائمة إعداد -2

  1")"ملحق رقم  انظر( شملتها قائمة في البحث في المحددةمهارات التفكير التأملي ضمت 
 اسـتخدام هـذه   إمكانيـة  في آرائهم على للتعرف المحكمين من مجموعة على القائمة وعرضت

 هـذه المهـارات   مناسبة وكذلك ،مهارات التفكير التأملي  واختبار التحليل أداة إعداد في عملياتال

  ٠ األساسي الصف الثامن لطالب
  

عفانـة واللولـو    مثـل دراسـة   السـابقة  الدراسات والى المحكمين آراء إلى وباالستناد
مهـارات التفكيـر   فة لمعربصورة أولية  قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة المختارة ) 2002(

المتضمنة محتوى هذه الوحدة ،وسيأتي عرض نتائج التحليل عند إجابـة الباحـث عـن    التأملي 
  .السؤال الثاني من أسئلة الدراسة في الفصل الخامس من هذه الدراسة

  
المتضمنة محتوى الوحـدة المختـارة   مهارات التفكير التأملي ثم قام الباحث بعد معرفة 

موعة من المحكمين باعتماد جميع مهارات التفكيـر التـأملي الخمـس كمـا     وبعد أخذ آراء مج
  : يوضحها الجدول التالي
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  ) 2( جدول رقم 
  قائمة مهارات التفكير التأملي التي تم اختيارها والمناسبة للوحدة المختارة

رقم 
  التسلسل

  مهارات التفكير التأملي

  الرؤية البصرية  -1

  الكشف عن المغالطات  -2
  عطاء تفسيرات مقنعةإ  -3
  الوصول إلى االستنتاجات  -4
  وضع حلول مقترحة  -5

  
 العلـم  تأبعـاد عمليـا   توافر مدى على الحكم التحليل عملية استهدفت : التحليل من الهدف -3

 طلبة ىالمقرر عل العلوم كتابمن )المجهر والخلية(محتوى وحدة فيومهارات التفكير التأملي 

  . الثامن األساسي الصف
 
  : التحليل عينة -4

المجهـر  (تم اختيار عينة التحليل بطريقـة قصـدية وهـي دروس وحـدة     
 األولفي الفصـل الدراسـي    الثامن األساسي الصف طلبة ىالمقرر عل العلوم كتابمن )والخلية

  )3(وهذا ما يوضحه الجدول
  )3(جدول رقم

  دروس وحدة المجهر والخلية من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي
  

  الوحدة األولى
  رقم الصفحة  المحتوى الدراسي

  3-1  المجهر والخلية  الدرس األول
  11-4  الخلية وأجزاؤها   الدرس الثاني 
  22-12  انقسام الخلية  الدرس الثالث

  
  . الكتاب نص في فعلياً الموجودة الفقرة هي التحليل وحدة : التحليل وحدة تحديد - 5
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لتحليل العناصر التي يتم تحليل محتوى الوحدة الدراسية علـى  يقصد بفئات ا : التحليـل  فئة - 6
 التعريـف اإلجرائـي   ( : التاليـة   أساسها وفئات التحليل في هذه الدراسة هي عمليات العلـم 

-الكشف عـن المغالطـات   -الرؤية البصرية(ومهارات التفكير التأملي وهي) التنبؤ ، ،التصنيف
  ).وضع حلول مقترحة-اجاتالوصول إلى استنت-إعطاء تفسيرات مقنعة

  
وهي أصغر جزء في المحتوى ويختـاره الباحـث ويخضـعه للعـد      :تحديد وحدة التسجيل-7

والقياس ويعتبر ظهوره أو غيابه أو تكراره داللة معينة في رسم نتائج التحليل مثـل الكلمـة أو   
والفقرة هي العبارات المترابطة المعنى وفي هذه الدراسة )2002 :120مصالحة،(الجملة أو الفقرة
  .التي تظهر فيها فئات التحليل كوحدة للتسجيل(تم اعتماد الفقرة

  
  : التحليل عملية ضوابط - 8

  : التحليل عملية أثناء التالية الضوابط روعيت
  .التأمليومهارات التفكير , العلم لعمليات اإلجرائي التعريف إطار في التحليل يتم أن •
للصـف   الوحدة األولى من الجزء األول من كتاب العلـوم  محتوى على التحليل يقتصر أن •

  . األول الدراسي الثامن من الفصل
   .واألشكال والتجارب والفقرات الكاملة والصور التوضيحية الرسوم أيضاً التحليل يشمل أن •
  .اية الوحدة موضع الدراسةيتم استبعاد أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل درس وفي نه •
  
  : لألداة العلمي الضبط -9
  : التحليل أداة صدق - أ

 صورتها في األداة عرضت حيث ، لألداة البنائي الصدق على باالعتماد األداة صدق قدر
 بكليـات  التـدريس  هيئـة  أعضاء من العلمية التربية في المتخصصين من مجموعة على األولية
 لـألداة  الظـاهري  الصـدق  مـن  للتأكد وذلك ، )3(ملحق رقم  هينالموج من ومجموعة التربية

وقد اشتملت أداة التحليل على قسمين وهما أداة تحليل لعمليات العلـم  . التحليل عناصر ومراجعة
  ).2(أنظر ملحق رقم  وأخرى لمهارات التفكير التأملي

  
  :التحليل أداة ثبات -ب

العلم  لعمليات الباحث تحليل بين االتفاق ملمعا حساب خالل من التحليل ثبات من التأكد تم
 لعمليـات  التحليل عملية بإعادة الباحث قام كما، له زميل وتحليل وكذلك لمهارات التفكير التأملي

تحليلـي   بـين  االتفاق معامل بحساب قام ثم ومن أسابيع ثالثة ولمهارات التفكير التأملي بعد العلم
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 لحسـاب  الباحث استخدم ليلي مهارات التفكير التأملي، وقدعمليات العلم ومعامل االتفاق بين تح

    :التالية  الصورة تأخذ والتي )Holsti، (1969  هولستي معادلة االتفاق معامل
C R = 2 M / ( N1 + N2 )     

  .الثبات معامل C R =         :أن  حيث
                    =  M لالتحلي مرتي خالل عليها المتفق الفئات عدد   

             = N1 + N2 التحليل مرتي في الفئات مجموع.   
 بـين  أسابيع ثالثة بفارق مرتين التحليل بعملية الباحث قام فقد العلم عمليات تحليل أداة ثبات إليجاد
   )5(الجدول في كما النتائج وكانت ، الزمن عبر الثبات نسب بحساب قام ثم ، والثاني األول التحليل

  ) 4 ( جدول
  الزمن عبر العلم عمليات تحليل ثبات نسب وضح حسابي

التعريف   التحليل
  اإلجرائي

 مجموع  التنبؤ  التصنيف
  التكرارات

  30  10  7  13  األول
  24  8  6  10  الثاني

  4  1  1  3  االختالف نقاط
  24  8  6  10  االتفاق نقاط

  
  : أن)  4( الجدول من نالحظ

 لهـا  يطمئن مرتفعة قيمة وهي 0.88 الزمن عبر ككل العلم عمليات تحليل لثبات المئوية النسبة *

 الباحـث يطمـئن   وتجعـل  ، الثبـات  من مناسب بقدر تتمتع التحليل أداة أن على وتدل ، الباحث
  . للتحليل العلمية األداة الستخدام

  
  : ثبات التحليل عبر األفراد*

ن نتائج التحليـل  ويقصد بها مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليها الباحث وبي
التي توصل إليها المختصون في مجال تدريس العلوم، وقد اختار الباحث أحد المعلمين من الذين 

، وطلب منه القيام بعمليـة  "الصف الثامن"لديهم خبرة في تدريس العلوم للمرحلة األساسية العليا 
لتحليل وهذا يدل علـى  التحليل بشكل مستقل، وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات ا

لتحليـل   (Holisti) ذلـك باسـتخدام طريقـة معامـل هولسـتي     صدق عملية التحليـل وتـم   
  :يوضح تحليل عمليات العلم عبر األفراد) 5(والجدول .المضمون
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  )5( رقم جدول
  األفراد عبر العلم عمليات تحليل ثبات نسب يبين حساب

  المحللون

  عـملـيـات العـلـم

التعريف 
  اإلجرائي

 مجموع  التنبؤ  التصنيف

  التكرارات

  30  10  7  13  الباحث
  25  9  5  11  معلم العلوم

  5  1  2  2  االختالف نقاط
  25  9  5  11  االتفاق نقاط

  
 0.91 األفراد عبر ككل العلم نتائج تحليل لثبات المئوية النسبة  أن )5( الجدول من نالحظ

 الثبات، من مناسب بقدر تتمتع التحليل أداة أن على وتدل ، الباحث لها مرتفعة يطمئن قيمة وهي ،

  . للتحليل العلمية األداة الستخدام يطمئن الباحث وتجعل
  

 بـين  االتفـاق  معامل حساب خالل من التحليل لمهارات التفكير التأملي ثبات من التأكد كذلك تم

 التحليـل  عمليـة  بإعادة الباحث قام كما، له زميل وتحليل لمهارات التفكير التأملي الباحث تحليل

 التحليلـين، وقـد   بين االتفاق معامل بحساب قام ثم ومن أسابيع ثالثة بعد التأمليلمهارات التفكير 
  الصـورة  تأخـذ  والتي )Holsti، (1969 هولستي معادلة االتفاق معامل لحساب الباحث استخدم
     C R = 2 M / ( N1 + N2 ) التالية
  . تالثبا معامل C R =         :أن  حيث

                    =  M التحليل مرتي خالل عليها المتفق الفئات عدد.   
      = N1 + N2 التحليل مرتي في الفئات مجموع.   

  
 ثالثـة  بفـارق  مرتين التحليل بعملية الباحث قام فقد التأمليلمهارات التفكير  تحليل ثبات إليجادو

 في كما النتائج وكانت ، الزمن عبر الثبات نسب ساببح قام ثم ، والثاني األول التحليل بين أسابيع
  :)6( الجدول
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  ) 6 ( جدول
  الزمن عبر التأملي مهارات التفكير تحليل ثبات نسب يوضح حساب

  
مجموع التكراراتوضع حلول مقترحة  االستنتاجات  إعطاء تفسيراتالكشف عن المغالطات  الرؤية البصرية  

  30  3  2  11  4  10التحليل األول

  27  2  2  10  3  9التحليل الثاني

  26  2  2  10  3  9  االتفاق

  4  1  0  1  1  1  االختالف

  
  : أن)  6( الجدول من نالحظ

  
 مرتفعة قيمة وهي 0.91 الزمن عبر ككل يالتأمل لمهارات التفكير تحليل لثبات المئوية النسبة •

الباحث  وتجعل ، ثباتال من مناسب بقدر تتمتع التحليل أداة أن على وتدل ، الباحث لها يطمئن
  . للتحليل العلمية األداة الستخدام يطمئن

  
 أو المقـرر،  الكتـاب  في يالتأمل لمهارات التفكير صياغة لطريقة إما االختالف نقاط تعزى •

  .أحياناً المحلل لشرود
  

  : ثبات التحليل عبر األفراد
بين نتائج التحليل ويقصد بها مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليها الباحث و

التي توصل إليها المختصون في مجال تدريس العلوم، وقد اختار الباحث أحد المعلمين من الذين 
، وطلب منه القيام بعملية "الصف الثامن"لديهم خبرة في تدريس العلوم للمرحلة األساسية العليا 

التحليل وهذا يدل على  التحليل بشكل مستقل، وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات
لتحليل  (Holisti)صدق عملية التحليل وتم ذلك باستخدام طريقة معامل هولستي 

  :يوضح ذلك ) 7(والجدول .المضمون
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  )7 ( جدول
  دالتأملي عبرا ألفرا مهارات التفكير تحليل ثبات نسب يوضح حساب

  
  الرؤية  التحليل

  البصرية 
  الكشف عن

  المغالطات 
  إعطاء تفسيرات

  مقنعة 
  الوصول الى 

  استنتاجات
  وضع حلول

  مقترحة 
مجموع 
  التكرارات

  30  3  2  11  4  10  الباحث

معلم 
  العلوم

8  4  9  3  4  28  

  26  3  2  9  4  8  االتفاق

  6  1  1  2  0  2  االختالف

  
 عبر ككل يالتأمل مهارات التفكير تحليل لثبات المئوية النسبة  أن )7( الجدول من نالحظ

 بقـدر  تتمتـع  التحليل أداة أن على وتدل ، الباحث لها مرتفعة يطمئن قيمة يوه ، 0.89 األفراد

  . للتحليل العلمية األداة الستخدام يطمئن الباحث وتجعل الثبات، من مناسب
السؤال وقد قام الباحث بعرض نتائج التحليل وذلك في سياق عرض نتائج إجابة السؤال األول و 

  .لفصل الخامس من الدراسة الحاليةالثاني من هذه الدراسة وذلك ضمن ا
  

  :اختبار عمليات العلم ثانياً ـ
لعمليات العلـم   الثامن األساسي الصف طلبة اكتساب مدى لقياس اختبار بإعداد الباحث قام

 االختبـار  إعـداد  مـر  وقـد  ياألساس للصف الثامن العلوم كتاب في موضع الدراسة  المتضمنة
  : التالية بالمراحل

المراد الكشف عن عمليات العلم موضع الدراسة المتضـمنة فـي    دراسةتحديد وحدة ال .1
 للصـف الثـامن   العلوم كتابمن )ةالمجهر والخلي(الوحدة األولى من الجزء األول

 .األساسي

  
 الثـامن  الصف طلبة اكتساب على التعرف االختبار استهدف: تحديد الهدف من االختبار .2

 . عمليات العلم موضع الدراسة
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حيث استعان الباحث بالمفاهيم العلمية واألنشـطة فـي بنـاء    :  ود االختباريةإعداد البن .3
بنداً اختبارياً من نوع االختيار من متعدد حيث يتكون السؤال ) 30(االختبار المكون من 

 مـن  الـنمط  وتم اختيار هـذا .من مقدمة وأربع بدائل واحد منها يمثل اإلجابة الصحيحة

 : يلي بما يتميز ألنهاالختبارات 

 ٠ بالشمول يتصف يجعله مما ، الدراسة محتوى مفردات من كبيرة عينة يغطي •

 . والتقويم والتركيب التحليل مثل متنوعة لقدرات قياسه •

  . المصحح ذاتية من خلوه •
  ٠ نتائجه واستخراج تصحيحه وسرعة سهولة •
 . وثباته صدقه معاملي ارتفاع •

 :يلي ما االختبار بنود صياغة عند الباحث راعى وقد

 .خبرة الباحث، حيث أن الباحث يعمل معلماً لنفس المادة •

العيسوي ( دراسة مثلاالطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة في هذا المجال  •
 المتعلقة )2003(و دراسة الجندي  )2003الفالح (و دراسة)2005الجندي (و) 2008

 علـى  واالطالع ، لقياسها اليباألس على أفضل للتعرف وعملياته، العلم طبيعة بموضوع

 بصـورتها  الفقرات وصياغة التحليل عملية ضوء في الثامن للصف العلوم مادة محتوى
    .األولية

  :وقد تم مراعاة النقاط التالية عند صياغة بنود االختبار 
  .أن تكون البنود تراعي الدقة العلمية واللغوية •
  .ضأن تكون البنود محددة وواضحة وخالية من الغمو •
  .أن يتكون كل بند من مقدمة تعقبها أربع بدائل وذلك لتقليل التخمين •
  .والعقلي للطالب الزمني مناسبة البند االختياري للمستوى •
 .أن تكون البدائل واضحة ومتجانسة مع المقدمة •

 ). د ج، ب، أ،( الترقيم البدائل تأخذ بينما) 4، 3، 2، 1 ( األرقام البنود تأخذ •

  
النسبي لكل عملية من عمليات العلم وذلك من نتائج التحليل التي قام بها الباحث  وتم تحديد الوزن

  .)8(والوزن الكلي لكل عملية في الوحدة وهذا ما يوضحه جدول
  
  
  
  



 

98 
  

  ) 8( جدول رقم
  ) وحدة المجهر والخلية (جدول مواصفات اختبار عمليات العلم 

  
  
  

  ختباربنود اال  أبعاد عمليات العلم ووزنها النسبي  المحتوى

  التعريف اإلجرائي
43.34%  

  التصنيف
23.33%  

  التنبؤ
33.33%  

  المجموع
100%  

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

 %  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

المجهر 
  والخلية

2  6.34%  1  3%  3  10%  6  19.34%  

أشكال 
الخلية 

  وحجومها

-  -  2  8%  -  -  2  8%  

 الغشاء
  البالزمي

1  4%  -  2%  1  3.33%  2  9.33%  

  %33.33  10  %13  4  %1.33  -  %19  6  السيتوبالزم

  %20  6  %3  1  %7  2  %10  3  النواة

انقسام 
  الخلية

1  4%  2  2%  1  4%  4  10%  

  %100  30  %33.33  10  %23.33  7  %43.33  13  المجموع
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  :وضع تعليمات االختبار -4  
غتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى بعد تحديد عدد الفقرات وصيا        

شرح فكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات 
  :االختبار ما يلي

  .بيانات خاصة بالطالب وهي االسم
  .عدد األسئلة وعدد البدائل: تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي 

 . فية اإلجابة عن جميع األسئلةتعليمات خاصة بكي

  .الحل طريقة يوضح ومثال ، األولى الصفحة في لالختبار تعليمات عدة بتقديم الباحث قام
  
  : األولية بصورته االختبار صدق -5

سؤال، ) 30(في ضوء ما سبق تم إعداد االختبار في صورته األولية، حيث اشتمل على   
مـن   على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضهما

، وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم وإجـراء  )3(أساتذة جامعات وموجهين ومعلمي علوم ملحق رقم
  : التعديالت الالزمة، وأهم النقاط التي تم أخذ آراء المحكمين فيها هي

  ٠ أجلها من وضعت التي لألبعاد الفقرات انتماء مدى •
  .غويةالل السالمة مدى •
  . العلمية الصحة مدى •
  .للمحتوى االختبار بنود تمثيل •
 .واإلضافة الحذف إمكانية •
 

وقد رأى المحكمون أن االختبار على مالءمة االختبار وأنه على درجة عالية من الصدق لكـن  
ليصبح االختبار بعد التحكيم مكون مـن  مع إضافة بعض التعديالت في صياغة األسئلة وبدائلها 

  )5(ليصيح االختبار في صورته النهائية كما في الملحق رقم.فقرة) 30(
 
  : لالختبار االستطالعية التجربة-6

 ، تعليماته وصياغة ، له التجريبية الصورة إعداد تم االختبار صدق من التأكد بعد     
 األساسي،التاسع  الصف طلبة من )30( من مكونة استطالعية عينة على االختبار تطبيق وتم

  : هدفب وذلك
  . االختبار عن لإلجابة الالزم الزمن تحديد •
 ٠ والتمييز الصعوبة معامل إليجاد االختبار فقرات تحليل •
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 ٠ االختبار صدق إيجاد •

 . االختبار ثبات إيجاد •
 
  : االختبار زمن حساب  -7

 من وذلك ، االختبار كل على لإلجابة الطلبة يستغرقه الذي الزمن متوسط حساب تم         

 خمسة أول أنهى وقد ، االختبار أسئلة على اإلجابة من طالب أول انتهاء زمن تحديد خالل

 متوسط فكان ، دقيقة 30 مضي بعد طلبة خمسة وآخر ، دقيقة 25 مضي بعد االختبار  طلبة
   .االختبار بنود من بند لكل واحدة دقيقة بمعدل أي ، دقيقة 27.5زمن االختبار

  
  :تصحيح االختبار -8

برنـامج   فـي  الطلبـة  إجابـات  تفرغ تم حيث ، بالحاسوب االختبار تصحيح عملية تمت        
(SPSS) ،يحصـل الطالـب    بحيث،  عليها الالزمة اإلحصاءات تطبيق خالله من وتم اإلحصائي

في حال كانت اإلجابة صحيحة ، وبذلك تكون الدرجة التي حصـل   للكل سؤا ةعلى درجة واحد
درجة، حيث تكون االختبار في صورته النهائيـة مـن   ) 30-فرص(عليها الطالب محصورة بين 

  . سؤال) 30(
  :معامل التمييز و درجة الصعوبة  -9
بعد أن تم تطبيق اختبار عمليات العلم على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتـائج إجابـات     

  :لطلبة على أسئلة االختبار ، وبذلك بهدف التعرف على 
نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابـة  : " سؤال من أسئلة االختبار، و يقصد به درجة الصعوبة لكل  -

  ".النسبة المئوية للراسبين في االختبار ": صحيحة عن الفقرة أوغير 
قدرة االختبار على التمييـز بـين   : " و يقصد به  لكل سؤال من أسئلة االختبار زمعامل التميي -

  " .الطلبة الممتازين و طلبة الضعاف 
 

 )  ١٧٠:  ١٩٩٨ ، عليان و الزيود(  : للمعادلة وفقاً ةدرجة الصعوب حساب تم •

  
  الدنيا و العليا المجموعتين من الفقرة على الصحيحة غير اإلجابات مجموع                         

   %١٠٠  ×                                                        = الفقرة صعوبة معامل
  المجموعتين في الفقرة عن أجابوا الذين األفراد عدد                                    

  
و قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالماتهم في االختبار التحصيلي ، و أحذ           

ذلك كمجوعة دنيا مع ككمجموعة عليا ، و  طالب x  32  = (9%27. (من عدد الطلبة %)27(
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 أو مسـتويات  أن العلماء ويعتقدأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار، العلم ب

يمكن  الذي الصعوبة معامل قيمة بين المسافة منتصف في تقع التي هي المناسبة الصعوبة درجات
 إجابات تتم عندما وقيمته ، التخمين باستخدام المفحوصين جميع إجابات تتم عندما عليه الحصول

  .صحيح بشكل الفقرة على المفحوصين يعجم
  

 والبعض ، % ٥٠ مساوية الفقرات لجميع الصعوبة معامالت تكون أن البعض فضل قد و        
 آخـرون  اقتـرح  حـين  في ،% 80 – ٥٠ بين ما يتراوح الصعوبة لمعامالت مدى وضع اآلخر
 يجـب  االختبار راتفق أن آخر فريق يرى و ، الفقرات أنواع من نوع بكل خاص صعوبة معامل

 بالتالي ،و الصعبة بالفقرات تنتهي و السهلة بالفقرات تبدأ بحيث ، صعوبتها في متدرجة تكون أن

 صـعوبة  معـدل  يكـون  بحيث%) 80- 20( أو ،%) 90 – 10(  بين صعوبتها قيمة تتراوح
  ) .339: ١٩82 ، لبدة أبو.(  % ٥٠ حدود في ككل االختبار

  
 عليـه  الطلبة درجات فان ، جداً صعبة أسئلة من أو جداً سهلة أسئلة من االختبار تألف وإذا      
 أن عليـه  فـإن  ، اختبـاره  ثبات من يزيد أن الباحث أراد وإذا ، الثبات من وتقلل ، متقاربة تكون
: 2000ملحـم ،  %). (  75 – ٢٥(بـين   صـعوبتها  مدى في تتراوح أسئلة من اختباره يؤلف
286.(  

 ) ١٧1:  ١٩٩٨ ، عليان و الزيود(  :التالية للمعادلة وفقاً للفقرات مييزالت معامالت حساب تم 
 
 
 الدنيا المجموعة في الصحيحة غير اإلجابات عدد – العليا المجموعة في غير الصحيحة  اإلجابات عدد 

  %١٠٠                        ×                                                        =  الفقرة تمييز معامل
  المجموعتين إحدى أفراد عدد                                   
  
 ارتفعت كلما أنه و ،)0.25 (عن يقل أال يجب التمييز معامل أن العلماء معظم رأى قد و"   

 اعتمد الباحث وقد ، )١٧2:  ١٩٩٨ ، عليان و الزيود( " أفضل كانت كلما ذلك عن التمييز درجة

 معـامالت  يوضـح  )12(رقـم   والجـدول  .الفقرات لقبول كمعيار) 0.75- 0.25( المدى هذا

    :الفقرات لتلك والتمييز الصعوبة
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  )9(جدول رقم 
  اختبار عمليات العلم لفقرات التمييز و الصعوبة معامالت

رقم 
 الفقرة

  معامل
 التمييز

درجة 
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

  معامل
 التمييز

درجة 
 الصعوبة

1 0.75 0.50 16 0.63 0.25 
2 0.75 0.31 17 0.75 0.44 
3 0.75 0.38 18 0.63 0.31 
4 0.75 0.44 19 0.50 0.25 
5 0.63 0.38 20 0.75 0.38 
6 0.75 0.44 21 0.50 0.31 
7 0.50 0.25 22 0.75 0.25 
8 0.50 0.44 23 0.38 0.25 
9 0.50 0.25 24 0.75 0.31 

10 0.75 0.31 25 0.50 0.31 
11 0.75 0.44 26 0.38 0.25 
12 0.75 0.44 27 0.63 0.31 
13 0.75 0.38 28 0.25 0.31 
14 0.75 0.44 29 0.75 0.31 
15 0.75 0.31 30 0.63 0.31 

  
  :ما يلي ) 9(يتضح من الجدول رقم 

بمتوسـط بلـغ    )0.75- 0.25(بـين  إن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت  •
مـن   لالمستوى المعقوكانت في حيث االختبار، جميع فقرات  لوعليه تم قبو ،) 0.64(

 . التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم
وعليـه  ) 0.34(بمتوسط كلي بلغ ) 0.50-0.25(إن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين  •

المعقول من الصعوبة حسبما يقـرره   المستوىكانت في  فإن جميع الفقرات مقبولة حيث
 . تصون في القياس والتقويمالمخ

  
  

  ) Test Validity (:  االختبار صدق -10
 ما وضع قياس على االختبار قدرة " بأنه االختبار صدق) 15: 1988، عبيدات ( يعرف

  : االختبار  صدق من للتأكد طريقتين الباحث استخدم لقياسه، وقد
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             : صدق المحكمين ـً أوال
يقيس االختبار ما وضع لقياسه، فاالختبار الصادق هو االختبـار الـذي    أن" يقصد به           

فـي   االختبارعرض و قد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق . يقيس ما وضع لقياسه 
صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 

، حيث قاموا بإبـداء  )3(ملحق رقم  في محافظات غزةموجهين ومعلمي علوم ووأصول التربية 
بعد من األبعـاد  ، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االختبارآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

وفي ضوء تلك اآلراء تـم اسـتبعاد بعـض    ، ، وكذلك وضوح صياغاتها اللغويةختبارالاألربع ل
  .فقرة) 30( االختبار وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات البدائل

  

  )Internal Consistency Validity( : صدق االتساق الداخلي: ثانياً
 أداء الفرد في التجانس " بأنه الداخلي االتساق صدق) 72:  1982 ، لبدة أبو( يعرف            

 تـم  وقد " الفرد في معينة خاصية قياس في االختبار فقرات جميع اشتراك أي ، ألخرى فقرة من

) 30(على عينة استطالعية مكونـة مـن    االختباربتطبيق  لالختبار الداخلي االتساق صدق إيجاد
، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين  من الصف التاسع طالبا

الذي تنتمي إليه وذلـك باسـتخدام    لالختباروالدرجة الكلية  ختباردرجات كل فقرة من فقرات اال
  -:يوضح ذلك) 10( والجدول) SPSS ( برنامج اإلحصائي ال
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  )10(جدول رقم 
  مع الدرجة الكلية  اختبار عمليات العلممعامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة 

  
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 30(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة  •
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة  )30(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة  •

جميع األسئلة ترتبط مع الدرجة الكلية للمستوى ارتباطاً ذو داللة )11(يتضح من الجدول         
وهذا يدل على أن االختبار التشخيصي متسق ) 0.01، 0.05(إحصائية عند مستويي داللة 

  .داخلياً
  

  ( Reliability )   :االختبار  ثبات- 11
 على فيها يطبق مرة كل في تقريباً نفسها للنتائج االختبار إعطاء " هو بالثبات ودالمقص     

  ) .261: 1982 ، لبدة أبو(  " من التالميذ نفسها المجموعة
  :ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقتين هما 

  
  

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01ة عند دال 0.486 16 0.01دالة عند  0.935 1

 0.01دالة عند  0.914 17 0.01دالة عند  0.845 2

 0.01دالة عند  0.670 18 0.01دالة عند  0.919 3

 0.01دالة عند  0.537 19 0.01دالة عند  0.918 4

 0.01دالة عند  0.892 20 0.01دالة عند  0.605 5

 0.01دالة عند  0.621 21 0.01دالة عند  0.721 6

 0.01دالة عند  0.678 22 0.01ند دالة ع 0.614 7

 0.01دالة عند  0.598 23 0.01دالة عند  0.666 8

 0.01دالة عند  0.640 24 0.01دالة عند  0.610 9

 0.01دالة عند  0.535 25 0.01دالة عند  0.815 10

 0.05دالة عند  0.390 26 0.01دالة عند  0.914 11

 0.01ند دالة ع 0.640 27 0.01دالة عند  0.892 12

 0.05دالة عند  0.382 28 0.01دالة عند  0.593 13

 0.01دالة عند  0.865 29 0.01دالة عند  0.919 14

 0.01دالة عند  0.673 30 0.01دالة عند  0.759 15



 

105 
  

  ) Split Half Method: ( طريقة التجزئة النصفية)  أ
األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات : االختبار إلى جزئين حيث تم تجزئة فقرات     

بين النصف األول من االختبار  Pearsonاألرقام الزوجية، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون 
وبعد أن تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة ) 0.900(والنصف الثاني من االختبار فوجد أنه 

  .وهذا يؤكد ثبات االختبار) 0.947(سيبرمان براون وجد أنها تساوي
  ) (Kuder and Richardson 21 Method:  21 نريتشاردسو -كودرطريقة  )ب

من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات     ثالثةاستخدم الباحث طريقة 20
ختبـار ككـل   لال للدرجة الكلية 21كودر ريتشارد سون، حيث حصل على قيمة معامل ختباراال

  : ادلة التالية طبقاً للمع

 = ر أ أ
 )م –ن (م  -  2ن ع

2ع) 1–ن (  

  التباين:   2عدد الفقرات             ع: المتوسط             ن  :  م  :  حيث إن  
وبتطبيـق  ) 100.489(والتبـاين  ) 10.167(فقرة وقيمة المتوسـط  ) 30(وبما أن عدد الفقرات 

وهـي  )  0.965(لالختبار ككل كانـت   21 نردسوالمعادلة السابقة وجد أن معامل كودر ريتشا
  . قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

  .وبذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات اختبار عمليات العلم 
  

  :الصورة النهائية لالختبار-12
درجة واحدة  فقرة، خصصت لكل فقرة )30(العلم من  تتكونت الصورة النهائية الختبار عمليا

  ).5(درجة ملحق رقم)30(لتصبح الدرجة الكلية
  .يوضح توزيع أسئلة اختبار عمليات العلم على فقرات االختبار)  11(  والجدول رقم

  )11(جدول رقم 
  العلم لعمليات النسبي الوزن حسب االختبار أسئلة توزيع

  الوزن
  النسبي

عدد 
  المفردات

أرقام مفردات 
  عمليات العلم  االختبار

   التعريف اإلجرائي  13 -1  13 43.34
  التصنيف  20 -14  7 23.33
  التنبؤ  30 -21  10 33.33

  المجموع  30  100%
  : أن )11(نالحظ من الجدول رقم 
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 نالحظ أن األسئلة تتركز في عمليات التعريف اإلجرائي يليها التصنيف يليها التنبؤ •

افر عمليات العلم الممثلة لها  في ويبرر الباحث ذلك أن هذه األسئلة تم توزيعها حسب تو
 .محتوى الوحدة المختارة

  
  :اختبار التفكير التأملي -:ثالث 

مهارات  ألبعاد الثامن األساسي الصف طلبة اكتساب مدى لقياس اختبار بإعداد الباحث قام
 بالمراحـل  االختبـار  مر وقد ياألساس للصف الثامن العلوم كتاب في المتضمنة التفكير التأملي

  : لتاليةا
المراد الكشف عن عمليات العلم موضع الدراسة المتضـمنة فـي    تحديد وحدة الدراسة-1

 للصـف الثـامن   العلـوم  كتابمن )ةالمجهر والخلي(الوحدة األولى من الجزء األول
 .األساسي

  
مدى اكتساب طلبة الصف الثامن  على التعرف االختبار استهدف: تحديد الهدف من االختبار-2

  .لمهارات التفكير التأملي  األساسي 
 

حيث استعان الباحث بالمفاهيم العلمية واألنشطة في بناء االختبار :  إعداد البنود االختيارية-3
بنداً اختبارياً من نوع االختيار من متعدد حيث يتكون السـؤال مـن مقدمـة    ) 30(المكون من 

يتميز  االختبارات ألنه من النمط وتم اختيار هذا.وأربع بدائل واحد منها يمثل اإلجابة الصحيحة
 : يلي بما

 ٠ بالشمول يتصف يجعله مما ، الدراسة محتوى مفردات من كبيرة عينة يغطي •
 . والتقويم والتركيب التحليل مثل متنوعة لقدرات قياسه •
  . المصحح ذاتية من خلوه •
  ٠ نتائجه واستخراج تصحيحه وسرعة سهولة •
 . وثباته صدقه معاملي ارتفاع •
 :يلي ما االختبار بنود صياغة عند الباحث ىراع وقد •

 .خبرة الباحث، حيث أن الباحث يعمل معلماً لنفس المادة
كشكو ( دراسة مثلاالطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة في هذا المجال  •

دراسـة   و )2002(دراسـة عفانـة واللولـو    و  )2007(دراسة الشكعة و )2005
 على أفضـل  للتعرف ، مهارات التفكير التأملي بموضوع المتعلقة  )1992(مصطفى
 عمليـة  ضوء في الثامن للصف العلوم مادة محتوى على واالطالع ، لقياسها األساليب
    .األولية بصورتها الفقرات وصياغة التحليل
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  :وقد تم مراعاة النقاط التالية عند صياغة بنود االختبار 
  .واللغويةأن تكون البنود تراعي الدقة العلمية  -
  .أن تكون البنود محددة وواضحة وخالية من الغموض -
  .أن يتكون كل بند من مقدمة تعقبها أربع بدائل وذلك لتقليل التخمين -
  .والعقلي للطالب الزمني مناسبة البند االختياري للمستوى -
 .أن تكون البدائل واضحة ومتجانسة مع المقدمة -

 ). د ج، ب، أ،( الترقيم البدائل تأخذ بينما) 4، 3، 2، 1 ( األرقام البنود تأخذ -
-  

  :وضع تعليمات االختبار-4
بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى         

شرح فكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات 
  :االختبار ما يلي

  .ة بالطالب وهي االسمبيانات خاص
  .عدد األسئلة وعدد البدائل: تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي 

 . تعليمات خاصة بكيفية اإلجابة عن جميع األسئلة

 طريقة يوضح ومثال ، األولى الصفحة في لالختبار تعليمات عدة بتقديم الباحث قام •
 . الحل

 
  : األولية بصورته االختبار صدق  -5

) 30(تم إعداد االختبار التشخيصي في صورته األولية، حيث اشـتمل علـى    في ضوء ما سبق
سؤال، وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضهما علـى مجموعـة مـن المحكمـين مـن ذوي      

، وتم األخـذ بـآرائهم    )3(من أساتذة جامعات وموجهين ومعلمي علوم ملحق رقم االختصاص
  : النقاط التي تم أخذ آراء المحكمين فيها هي ومالحظاتهم وإجراء التعديالت الالزمة، وأهم

  ٠ أجلها من وضعت التي لألبعاد الفقرات انتماء مدى •
  ٠ اللغوية السالمة مدى •
  ٠ العلمية الصحة مدى •
  للمحتوى االختبار بنود تمثيل •
 ٠ واإلضافة الحذف إمكانية •
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خصوصـاً  ثر وضـوحاً، و ولقد أشار المحكمين إلى إعادة صياغة بعض العبارات لتكون أك
ا بالباحث إلى حذف وتعـديل  لبدائل وتعديل بعضها، مما حد، وأشاروا إلى حذف بعض االبدائل 

 فقـرة ) 30(ليصبح االختبار بعد التحكيم مكون مـن   بعض البدائل وإعادة صيغة بعض األسئلة
 وتم تحديد الوزن النسبي لكل مهارة من مهارات التفكير التأملي والوزن الكلـي   )6(ملحق رقم 

  ) 12(  لكل عملية في الوحدة وهذا ما يوضحه جدول
  

  )12(جدول رقم 
  )وحدة المجهر والخلية(جدول مواصفات اختبار مهارات التفكير التأملي 

  
فقرات   مهارات التفكير التأملي ووزنها النسبي  المحتوى

  االختبار
  الرؤية البصرية

  
33.33%  

الكشف عن 
  المغالطات
13.33%  

الوصول إلى 
  جاتاستنتا

6.67%  

إعطاء تفسيرات 
  مقنعة

36.67%  

وضع حلول 
  مقترحة

10%  

  المجموع
100%  

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

عدد 
  األسئلة

%  
  للتكرار

المجهر 
  والخلية

1  3%  -  -  -  -  2  7%  1  4%  4  14%  

أشكال 
  الخلية 

1  3.33%  -  -  -  -  1  4%  -  -  2  7.33
%  

الغشاء 
  البالزمي

1  4%  -  -  -  -  1  3%  1  3%  3  10%  

  %24  7  -  -  %7  2  -  -  %7  2  %10  3  السيتوبالزم

14.67  5  -  1  %5.67  1  %3  1  %3  1  %3  1  النواة
%  

انقسام 
  الخلية

3  10%  1  3.33
%  

1  3.67
%  

4  10%  -  3%  9  30%  

33.33  10  المجموع
%  

4  13.33
%  

2  6.67
%  

11  36.67
%  

3  10%  30  100
%  
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  : لالختبار االستطالعية التجربة-6
 ، تعليماته وصياغة ، له التجريبية الصورة إعداد تم االختبار صدق من التأكد بعد     

 عالتاس الصف طالب طالب من ) 30 ( من مكونة استطالعية عينة على االختبار تطبيق وتم
  :بهدف وذلك األساسي،

  ٠ االختبار عن لإلجابة الالزم الزمن تحديد •
 ٠ والتمييز الصعوبة معامل إليجاد االختبار فقرات تحليل •

 ٠ االختبار صدق إيجاد •

 . االختبار ثبات إيجاد •
•  

  : االختبار زمن حساب-7
 من وذلك ، االختبار كل على لإلجابة الطلبة يستغرقه الذي الزمن متوسط حساب تم         

 خمسة أول أنهى وقد ، االختبار أسئلة على اإلجابة من طالب أول اءانته زمن تحديد خالل

 متوسط فكان ، دقيقة 30 مضي بعد طلبة خمسة وآخر ، دقيقة 25 مضي بعد االختبار  طلبة
  .االختبار بنود من بند لكل واحدة دقيقة بمعدل أي ، دقيقة 27.5زمن االختبار

  
  :تصحيح االختبار -8

برنـامج   فـي  الطلبـة  إجابـات  تفرغ تم حيث ، بالحاسوب االختبار تصحيح عملية تمت        
(SPSS) ،يحصـل الطالـب    بحيث،  عليها الالزمة اإلحصاءات تطبيق خالله من وتم اإلحصائي

في حال كانت اإلجابة صحيحة ، وبذلك تكون الدرجة التي حصـل   للكل سؤا ةعلى درجة واحد
ث تكون االختبار في صورته النهائيـة مـن   درجة، حي) 30-صفر(عليها الطالب محصورة بين 

  ).6(فقرة ملحق رقم) 30(
  
  :معامل التمييز و درجة الصعوبة  -9

تم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لفقرات االختبار فكانت النتائج كما وضحها 
   )13(جدول
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  )13(جدول رقم 
  التفكير التأملي اختبار لفقرات التمييز و الصعوبة معامالت

رقم 
 الفقرة

 معامل
 التمييز

درجة 
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

  معامل
 التمييز

درجة 
 الصعوبة

1 0.63 0.69 16 0.38 0.38 
2 0.50 0.31 17 0.63 0.44 
3 0.75 0.44 18 0.75 0.31 
4 0.50 0.50 19 0.75 0.25 
5 0.63 0.50 20 0.50 0.44 
6 0.75 0.31 21 0.63 0.44 
7 0.75 0.31 22 0.50 0.25 
8 0.63 0.31 23 0.63 0.38 
9 0.75 0.38 24 0.38 0.25 
10 0.75 0.31 25 0.63 0.31 
11 0.75 0.38 26 0.63 0.44 
12 0.63 0.25 27 0.63 0.44 
13 0.75 0.31 28 0.75 0.38 
14 0.75 0.44 29 0.50 0.38 
15 0.63 0.31 30 0.75 0.38 

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 
بمتوسـط بلـغ    )0.75- 0.38(بـين  الت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت إن معام •

مـن   لالمستوى المعقوكانت في حيث االختبار، جميع فقرات  وعليه تم قبول ،) 0.64(
 . التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم

وعليـه  ) 0.37(بمتوسط كلي بلغ ) 0.69-0.25(إن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين  •
المعقول من الصعوبة حسبما يقـرره   المستوىكانت في  فإن جميع الفقرات مقبولة حيث
 . المختصون في القياس والتقويم

  
  ) Test Validity (:  االختبار صدق -10

 ما وضع قياس على االختبار قدرة " بأنه االختبار صدق) 15: 1988، عبيدات ( يعرف

  : االختبار  صدق من للتأكد تينطريق الباحث استخدم لقياسه، وقد
             : صدق المحكمين ـً أوال

أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، فاالختبار الصادق هو االختبـار الـذي   " يقصد به           
فـي   االختبارعرض و قد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق . يقيس ما وضع لقياسه 
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أساتذة جامعيين من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس صورته األولية على مجموعة من 
ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غـزة، حيـث   ومتخصصين وأصول التربية 

بعـد  ، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االختبارقاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد ، صياغاتها اللغوية ، وكذلك وضوحختبارالمن األبعاد األربع ل

  .فقرة) 30( االختبار بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات
  )Internal Consistency Validity( : صدق االتساق الداخلي: ثانياً
كونة مـن  على عينة استطالعية م االختباربتطبيق  لالختبار الداخلي االتساق صدق إيجاد تم وقد

، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل طالبا ) 30(
الذي تنتمي إليه وذلـك باسـتخدام البرنـامج     لالختباروالدرجة الكلية  ختبارفقرة من فقرات اال

  :يوضح ذلك) 14(والجدول) SPSS ( اإلحصائي 
  )14(جدول رقم 

  سؤال من أسئلة اختبار التفكير التأملي مع الدرجة الكلية معامالت االرتباط بين  كل 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 30(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة  •
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 30(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة  •

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.05دالة عند  0.463 16 0.01دالة عند  0.918 1

 0.01دالة عند  0.813 17 0.01دالة عند  0.745 2

 0.01دالة عند  0.674 18 0.01دالة عند  0.897 3

 0.01دالة عند  0.674 19 0.01دالة عند  0.728 4

 0.01دالة عند  0.576 20 0.01دالة عند  0.766 5

 0.01دالة عند  0.813 21 0.01دالة عند  0.747 6

 0.01دالة عند  0.610 22 0.01دالة عند  0.689 7

 0.01دالة عند  0.597 23 0.05دالة عند  0.427 8

 0.01دالة عند  0.630 24 0.01دالة عند  0.830 9

 0.01دالة عند  0.938 25 0.01دالة عند  0.815 10

 0.01دالة عند  0.842 26 0.01دالة عند  0.715 11

 0.05دالة عند  0.417 27 0.01دالة عند  0.638 12

 0.01دالة عند  0.822 28 0.01دالة عند  0.740 13

 0.05دالة عند  0.430 29 0.01دالة عند  0.728 14

 0.01دالة عند  0.700 30 0.01دالة عند  0.556 15
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ترتبط مع الدرجة الكلية للمستوى )29،27،16،8(يتضح من الجدول األسئلة ذات األرقام        
أما بقية األسئلة فترتبط مع الدرجة الكلية ) 0.05(إحصائية عند مستوى داللةارتباطاً ذو داللة 

 .)0.01(للمستوى ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  
  ( Reliability )   :االختبار  ثبات -11
 على فيها يطبق مرة كل في تقريباً نفسها ئجللنتا االختبار إعطاء " هو بالثبات المقصود     

  ) .261: 1982 ، لبدة أبو( " من التالميذ نفسها المجموعة
  

  :ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقتين هما 
  
  ) Split Half Method: ( طريقة التجزئة النصفية)  أ

قام الفردية، واألسئلة ذات األسئلة ذات األر: حيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزئين     
بين النصف األول من االختبار  Pearsonاألرقام الزوجية، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون 

وبعد أن تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة ) 0.906(والنصف الثاني من االختبار فوجد أنه 
  .وهذا يؤكد ثبات االختبار) 0.951(سيبرمان براون وجد أنها تساوي

  ) (Kuder and Richardson 21 Method:  21 نريتشاردسو -كودرقة طري )ب
، ختبارمن طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات اال ثالثةاستخدم الباحث طريقة 
ختبار ككل طبقاً للمعادلة لال للدرجة الكلية 20كودر ريتشارد سونحيث حصل على قيمة معامل 

  : التالية 

 = ر أ أ
 )م –ن (م  -  2ن ع

2ع) 1–ن (  

  التباين:   2عدد الفقرات             ع: المتوسط             ن  :  م  :  حيث إن  
وبتطبيـق  ) 97.040(والتبـاين  ) 19.833(فقرة وقيمة المتوسـط  ) 30(وبما أن عدد الفقرات 

وهـي  )  0.963(لالختبار ككل كانـت   21 نالمعادلة السابقة وجد أن معامل كودر ريتشاردسو
  . قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

  .التفكير التأملي وبذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات اختبار 
  :الصورة النهائية لالختبار-12

فقرة، خصصت لكل فقرة )30(التفكير التأملي من  تتكونت الصورة النهائية الختبار مهارا
  ).6(درجة ملحق رقم)30(يةدرجة واحدة لتصبح الدرجة الكل

  .على فقرات االختبار التفكير التأملي مهارات يوضح توزيع أسئلة اختبار)  15(  والجدول رقم
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  )15(جدول رقم 
  التفكير التأملي لمهارات النسبي الوزن حسب االختبار أسئلة توزيع

  مهارات التفكير التأملي  أرقام مفردات االختبار  عدد المفردات  الوزنالنسبي

 الرؤية البصرية  10 -1  10 33.33
 الكشف عن المغالطات  14 -11  4 13.33
 الوصول إلى استنتاجات  16 -15  2 6.67

 إعطاء تفسيرات  27 -17  11 36.67
 وضع حلول مقترحة  30 -28  3 10.00

  المجموع  30  100%
  : أن)  15(  الجدول رقمنالحظ من 

الرؤية البصرية يليها مهارة  سيراتإعطاء تف مهارة نالحظ أن األسئلة تتركز في •
الكشف عن المغالطات ثم مهارة وضع حلول مقترحة يليها مهارة الوصول 

ويبرر الباحث ذلك أن هذه األسئلة تم توزيعها حسب توافر مهارات  إلى استنتاجات
 .التفكير التأملي  في محتوى الوحدة المختارة

 
  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب ** 

من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التـي يتوجـب    انطالقاً
الباحـث   بنـى ضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعمـيم، ت 

ويعتمد علـى تكـافؤ     ،"المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل وبعد التطبيق" طريقة 
ألفـراد العينـة، ومقارنـة     القصـدي ن من خالل االعتماد على االختيـار  وتطابق المجموعتي

  .، وقد تم ضبط متغيرات العمر والتحصيلالمتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل
  

  :ضبط متغير العمر  •
، قبل بـدء التجريـب واسـتخرجت    السجل المدرسيمن خالل  الطالبتم رصد أعمار 

للتعرف على الفـروق   (t)تم استخدام اختبار م و2009 سبتمبرن أول متوسطات األعمار ابتداء م
  :يوضح ذلك) 16( الجدول قبل البدء في التجربة، والمجموعتين الضابطة والتجريبية بين 
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  )16(الجدول رقم 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  والتجريبية التي تعزى لمتغير العمرالمجموعتين الضابطة 

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

 مستوى
 الداللة

 0.239 13.409 32 تجريبية 
0.258 0.797 

  غير دالة
 0.246 13.425 32 ضابطة  إحصائياً

  

) 0.05(اللـة  غير دالة إحصائياً عند مسـتوى د " ت"أن قيمة ) 16( يتضح من الجدول 
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضـابطة، وهـذا   

  .يعني تكافؤ المجموعتين في متغير العمر
  

  : العام يالتحصيل المدرس ضبط متغير •
، قبل بدء التجريـب  السجل المدرسيمن خالل  مجاميع التحصيل العام للطالبتم رصد 

للتعـرف   (t)تم استخدام اختبـار  هم من السجالت المدرسية للعام الماضي ومجامعي واستخرجت
يوضح ) 17(الجدول قبل البدء في التجربة، والمجموعتين الضابطة والتجريبية على الفروق بين 

  :ذلك
  )17( الجدول رقم 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  للعام السابق يموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل المدرسالمج

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 57.828 526.781 32 تجريبية
0.051 0.960 

غير دالة 
 60.514 527.531 32 ضابطة إحصائيا

  
) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مسـتوى داللـة   " ت"قيمة  أن)  17(يتضح من الجدول 

وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضـابطة، وهـذا   
  .العام ييعني تكافؤ المجموعتين في التحصيل المدرس
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  : التحصيل في مادة العلوم ضبط متغير •

، قبـل بـدء التجريـب    اختبار الفصل الثاني رصد درجات الطلبة في مادة العلوم في تم
للتعرف علـى   (t)تم استخدام اختبار  و الدرجات لضبط متغير التحصيل في العلوم واستخرجت
يوضـح  ) 18( رقم الجدولقبل البدء في التجربة، والمجموعتين الضابطة والتجريبية الفروق بين 

  :ذلك
  

  )18(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"يمة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وق

  المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في العلوم في العام السابق

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 6.017 84.281 32 تجريبية قبلي
0.392 0.696 

غير دالة 
 6.097 84.875 32 ضابطة قبلي ئياًإحصا

  
وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ت"أن قيمة ) 18(يتضح من الجدول 

يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهـذا يعنـي   
  .تكافؤ المجموعتين في التحصيل في مادة العلوم

  
  :العلم القبلي المعد لهذه الدراسة تعمليا لتحصيل في اختبارا ضبط متغير *

قبـل بـدء التجريـب     رصد درجات الطلبة في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسـة،  تم
تـم  و ، العلم تعملياالدرجات لضبط متغير التحصيل في االختبار القبلي في اختبار  واستخرجت

قبل البـدء فـي   المجموعتين الضابطة والتجريبية ن للتعرف على الفروق بي (t)استخدام اختبار  
  :يوضح ذلك) 19(الجدول التجربة، و
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  )19(الجدول رقم
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  لقبليا عمليات العلم اختبارة التي تعزى لمتغير التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبي

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة األبعاد
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

التعريف 
   اإلجرائي

 1.600 1.563 4.406 32 تجريبية قبلي
 

0.115 
 

غير دالة 
 1.401 3.813 32 ضابطة قبلي إحصائياً

 0.364- 1.139 1.844 32 تجريبية قبلي  التصنيف
 

0.717 
 

الة غير د
 1.576 1.969 32 ضابطة قبلي إحصائياً

 التنبؤ
 0.532 1.769 3.031 32 تجريبية قبلي

 
0.597 

 
غير دالة 
 1.512 2.813 32 ضابطة قبلي إحصائياً

الدرجة 
 الكلية

 3.304 9.281 32 تجريبية قبلي
0.811 

 
0.420 

 
غير دالة 
 3.472 8.594 32 ضابطة قبلي إحصائياً

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 62(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  •
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 62(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  •

  
  

وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ت"أن قيمة ) 19(يتضح من الجدول 
وعتين التجريبية والضابطة، وهـذا يعنـي   يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجم

  .تكافؤ المجموعتين في التحصيل في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة
  

  :التحصيل في اختبار التفكير التأملي القبلي المعد لهذه الدراسة ضبط متغير •
قبـل بـدء التجريـب     رصد درجات الطلبة في االختبار القبلي المعـد لهـذه الدراسـة،    تم

تم و،  التفكير التأمليالدرجات لضبط متغير التحصيل في االختبار القبلي في اختبار  جتواستخر
قبل البـدء فـي   المجموعتين الضابطة والتجريبية للتعرف على الفروق بين  (t)استخدام اختبار 

  :يوضح ذلك)  20( الجدول التجربة، و
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  ) 20(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  القبلي التفكير التأملي اختبارة التي تعزى لمتغير التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبي

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة األبعاد
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

 الرؤية البصرية
 0.783 1.244 3.250 32 تجريبية قبلي

 
0.437 

 
غير دالة 
 1.606 3.531 32 ضابطة قبلي إحصائياً

الكشف عن 
 المغالطات

 0.305 0.884 0.844 32 تجريبية قبلي
 

0.761 
 

غير دالة 
 0.751 0.781 32 ضابطة قبلي إحصائياً

الوصول إلى 
 استنتاجات

 0.189 0.712 0.594 32 تجريبية قبلي
 

0.851 
 

غير دالة 
 0.609 0.625 32 ضابطة قبلي إحصائياً

 إعطاء تفسيرات
 0.702 1.578 3.344 32 تجريبية قبلي

 
0.485 

 
غير دالة 
 1.625 3.063 32 ضابطة قبلي إحصائياً

وضع حلول 
 مقترحة

 0.849 1.040 0.875 32 تجريبية قبلي
 

0.399 
 

غير دالة 
 0.693 0.688 32 ضابطة قبلي إحصائياً

الدرجة 
 ةالكلي

 2.728 8.906 32 تجريبية قبلي
0.334 

 
0.740 

 
غير دالة 
 2.507 8.688 32 ضابطة قبلي إحصائياً

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 62(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  •
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 62(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  •

  
وهذا يعنـي  ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة " ت"مة أن قي) 20(يتضح من الجدول 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكـافؤ  
  .المجموعتين في التحصيل في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة

  
  إعداد دليل المعلم**

مساعدة معلم العلوم في تدريس الوحدة المختارة مـن كتـاب   يهدف إعداد دليل المعلم هذا       
وذلك في ضـوء  ) المجهر و الخلية(والتي بعنوان ) الجزء األول(العلوم للصف الثامن األساسي 

استخدام استراتيجية المتشابهات ،حيث قام الباحث بتصميم المادة العلمية باسـتخدام اسـتراتيجية   
  ).7(ستراتيجية ملحق رقمالمتشابهات وفق خطوات تنفيذ ه اإل
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  الدراسة خطوات**
االطالع على األدبيات والبحوث التربوية المتعلقة باستراتيجية المتشابهات وعمليـات العلـم    •

 .ومهارات التفكير التأملي

 .إجراء دراسة نظرية عن النظرية البنائية •

حليـل الوحـدة   أولية وأخرى لمهارات التفكير التـأملي المـراد ت   عمليات علم إعداد قائمة •
المختارة بناء عليها ثم عرضها على مجموعة من المحكمين من الخبراء في مجـال طـرق   

ـ    للوحـدة   اتدريس العلوم من أساتذة جامعات وموجهين ومعلمين لمعرفـة مـدى مالءمته
وبعد التحليل األولي لمحتوى الوحـدة   ، وبناء على آراء المحكمين) 3(المختارة ملحق رقم 

تـم اسـتبعاد    ة عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي المتضمنة لمحتوهـا، المختارة لمعرف
-التصنيف-التعريف اإلجرائي(بعض عمليات العلم حيث اقتصرت على ثالث عمليات هي 

إعطاء -الكشف عن المغالطات  -الرؤية البصرية(أما مهارات التفكير التأملي فكانت ) التنبؤ
 .)وضع حلول مقترحة-تاجات تفسيرات مقنعة الوصول إلى االستن

من كتاب العلوم للصـف الثـامن األساسـي    )المجهر والخلية(تحليل المحتوى العلمي لوحدة •
لتحديد الوزن النسبي لعمليات العلم ومهـارات التفكيـر التـأملي موضـع      )الجزء األول(

 ..الدراسة

 .إعداد اختبار عمليات العلم وتحديد صدقه وثباته •

 .لتفكير التأملي وتحديد صدقه وثباتهإعداد اختبار مهارات ا •

عرض اختباري عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي علـى مجموعـة مـن المحكمـين      •
والخبراء في مجال طرق تدريس العلوم أساتذة جامعـات ومـوجهين ومعلمـين إلجـراء     

 )3( التعديالت الالزمة ملحق رقم

، وقد قام الباحث بإعداد دليـل المعلـم   إعداد دليل المعلم في ضوء استراتيجية المتشابهات  •
لتدريس الوحدة المختارة وفق استراتيجية المتشابهات التي تعتمد علـى اسـتخدام األمثلـة    

 :المتشابهة في تدريس العلوم وقد تضمن الدليل التالي

  .وذلك لتوضيح أهمية دليل والمكونات المتضمنة وأهدافه/مقدمة للمعلم  - أ
  .استراتيجية المتشابهات وصف مراحل التدريس باستخدام  -  ب
  .األهداف العامة للوحدة المراد تحقيقها مع نهاية تدريس الدروس المختارة  -  ت
  :خطوات تنفيذ الدرس   -  ث
  .األهداف السلوكية للدرس -1
  .لقياسها االختياريةالمتطلبات السابقة والبنود  -2
  .األدوات والمواد المستخدمة -3



 

119 
  

  .اإلجراءات التدريسية-4
  ).ي والختاميالتكوين(التقويم بشقيه-5
  

وقد تم عرض الصورة األولية لدليل المعلم على مجموعة من المحكمين والخبـراء فـي   
سنوات في مجال تعليم العلوم )5(مجال طرق تدريس العلوم والمعلمين الذين لهم خبرة تزيد عن 

  :لمعرفة آرائهم في ك، إلجراء التعديالت الالزمة وذل)7( للصف الثامن األساسي ملحق رقم
  .دى ارتباط أهداف كل درس بموضوع الدرسم •
  .صياغة الدروس بشكل يتفق مع استراتيجية المتشابهات •
  .اتفاق المتشابه مع موضوع الدرس •
  .الصحة اللغوية والعلمية لموضوعات الدليل •
  .مناسبة أسئلة التقويم ألهداف الدرس •
  .مناسبة األنشطة المستخدمة لموضوعات الوحدة •
  .إبداء أي مالحظات أخرى •

  
وبناء على آراء المحكمين من المتخصصين في المناهج وطرق تدريس العلـوم،تم التعـديل   

 ) 7( وإضافة بعض األنشطة ووضع الدليل في صورته النهائية ملحق رقم 

تطبيق اختباري عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي على عينة استطالعية للتأكد من  •
 .فقرات ومعامل تمييزهاالصدق والثبات ومعرفة مدى صعوبة ال

اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية وتتكون من شعبيتين من طالب الصـف الثـامن    •
األساسي من مدرسة عين الحلوة للبنين على أن يقوم معلم العلوم في المدرسة بتطبيـق  
الدراسة حيث تم اختيار إحدى الشعبتين كمجموعـة ضـابطة واألخـرى كمجموعـة     

 .تجريبية

باري عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي كاختبار قبلي علـى مجمـوعتي   تطبيق اخت •
 .م2009-9-2الدراسة، وذلك للتأكد من تكافؤهما وذلك يوماالثنين

م حيث قام معلم العلوم بتـدريس  2009-9-2بدأ الباحث تطبيق الدراسة يوم األربعاء  •
جية المتشابهات، وتـدريس  باستخدام استراتي)المجهر والخلية(المجموعة التجريبية وحدة

 .المجموعة الضابطة تلك الوحدة باستخدام الطريقة التقليدية

تطبيق اختباري عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي كاختبار بعدي على مجمـوعتي   •
 .م2009-9-29الدراسة، بعد تنفيذ التجربة، وذلك يوم السبت 
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ة الفروض واإلجابة علـى أسـئلة   الختبار صح)  SPSS(المعالجة اإلحصائية المناسبة  •
 .الدراسة

 .عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة •

 .وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج •

  
  : اإلحصائية  المعالجات**

معالجتهـا  الختبار فرضيات الدراسة تم تخزين البيانات في الحاسوب ثم تحليل النتائج و
 SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية 

  : التالي  النحو على المناسبة اإلحصائية األساليب من مجموعة فيها  الباحث استخدم و 
 بيرسـون  ارتبـاط  معـامالت  الباحـث  اسـتخدم  الدراسة أدوات وثبات صدق من للتأكد •

 . النصفية والتجزئة)21( ريتشاردسون كودر ومعادالت
لعینت   ین مس   تقلتین الختب   ار ص   حة الف   رض المتعل   ق ب   الفروق ب   ین المجم   وعتین التجریبی   ة     ) ت(اختب   ار  •

 .والضابطة بعد التطبیق
لحساب حجم التأثير وللتأكد من أن حجم الفـروق الناتجـة باسـتخدام     معامل مربع إيتا  •

اتيجية اسـتر (هي فروق حقيقية وال تعود للصدفة،وأن تأثير المتغير المسـتقل )ت(اختبار
هو تأثير مباشر ) عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي(على المتغير التابع) المتشابهات 

وجوهري أم أنه تأثير ضعيف لم يصل في قوته إلى درجة يحدث الفروق علـى الـرغم   
   .من وجود فروق دالة إحصائيا في درجات العينتين المستقلتين

      
  

  
  
  
  



  
  

  
  
  

  الفصل اخلامس
   مناقشتها و راسةالد نتائج

  
  

 .ومناقشتها عرض نتيجة السؤال األول ?

 .ومناقشتها عرض نتيجة السؤال الثاني ?
 .ومناقشتها الثالثعرض نتيجة السؤال  ?

 .ومناقشتها الرابععرض نتيجة السؤال  ?

 التوصيــات  ?
 المقترحــات  ?

  المراجع ?
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  خامسالفصـل ال
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
 التـي  اإلحصائية المعالجات علىًبناء إليها التوصل تم التي جالنتائ أهم الفصل هذا يعرض

  .الدراسة أدوات خالل من بيانات من تحليله و جمعه تم ما ضوء في أجريت
  

   :األول السؤال نتائج
الواجب تنميتها لدى طالب ما عمليات العلم :ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على ما يلي  

  علوم؟الصف الثامن األساسي في ال
  

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بإعداد قائمة بعمليات العلم والتي رأى الباحـث أنهـا قـد     
تكون ذات عالقة بمحتوى الوحدة المختارة ثم تم تحليل الوحدة المختـارة وذلـك باسـتخدام أداة    

  :التالي) 21(،وكانت نتائج التحليل كما يوضحها الجدول رقم )2(التحليل ملحق رقم
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  ) 21(  جدول رقم 
  ةالوحدة المختار محتوى يوضح الوزن النسبي لعمليات العلم المتضمنة

      
يتضح أن مهارة المالحظة قد احتلت المرتبة األولى وذلـك   )21(رقمبعد قراءة الجدول     

يليهـا مهـارة   ) %18.43(يليها مهارة التعريف اإلجرائي بوزن نسـبي ) %23.28(بوزن نسبي
) %7.76(يليها مهارتي التصنيف والتنبؤ بوزن نسبي متسـاوي  ) %13.58(التفسير بوزن نسبي

يلـي ذلـك مهـارة    ) %6.79(يليهما مهارتي ضبط المتغيرات والتجريب بوزن نسبي متساوي 
يليها مهارة  )%4.85(يليها مهارة استخدام األرقام بوزن نسبي) %5.78(االستنتاج بوزن نسبي 

يليها االسـتدالل بـوزن   ) %0.97(ثم القياس بوزن نسبي)%3.88(فرض الفروض بوزن نسبي
االستقراء،استخدام العالقات (ما خلت الوحدة المختارة من عمليات العلم التاليةفي%) 0.13(نسبي 

  ).المكانية والزمانية،االتصال

  
  

 فئات التحليل
 

    وحداة التحليل
  الدرس األول  المجموع      

  المجهر والخلية
  الدرس الثاني

  الخلیة وأجزاؤھا
  الدرس الثالث
  انقسام الخلیة

  الوزن النسبي  % التكرار       %التكرار         %التكرار      
 %23.28  %  9.7  %9.7 % 3.88  المالحظة

  %0.97  -  -  % 0.97  القیاس
 %7.76  %  2.9  %3.88 %0.98  التصنیف
 %5.78  %3.88  %  1.9  -  االستنتاج
  -  -  -  -  االستقراء

  %7.76  -  %  6.79  %0.97  التنبؤ
 %4.85  %3.88  -  %0.97  استخدام األرقام
العالقات المكانیة 

  ةوالزمانی
-  -  -  -  

 %0.13 0.13  -  -  االستدالل
  -  -  -  -  االتصال

 %13.58  % 1.94  % 7.76  %3.88  التفسیر
 %18.43  %3.88  % 9.7  %4.85  اإلجرائيالتعریف 

 %6.79  %0.97  % 1.94  %3.88  ضبط المتغیرات

  %3.88  -  %3.88  -  فرض الفروض

 %6.79  %0.97  % 1.94  %3.88  التجریب

  %100  % 28.12 %47.49  % 24.26  النسبة المؤیة
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كذلك نالحظ  أن بعض عمليات العلم تركزت في بعض الدروس فيما خلت مـن دروس      

  .أخرى مثل التنبؤ
  
يـر التـأملي ونتيجـة    وحيث أن  المتغير التابع الثاني في هذه الدراسة هو مهارات التفك    

لتقاطع بعض هذه المهارات مع بعض عمليات العلم مثل المالحظة والتفسـير واالسـتنتاج تـم    
  .استبعاد هذه العمليات

  
وبعد استقراء نتائج التحليل للوحدة المختارة مرة أخرى  و عرضها على مجموعة مـن معلمـي   

وات وبناء على آراء المحكمـين  وموجهي العلوم ذوي الخبرة الذين ال تقل خبرتهم عن خمس سن
  ) .التنبؤ-التصنيف-التعريف اإلجرائي(تم اقتصار فئات التحليل على عمليات العلم التالية  

  
وتم إعادة التحليل باالقتصار على عمليات العلم موضع الدراسة ،كانت نتائج التحليل كما فـي    

  ): 22( جدول رقم
  ): 22( جدول رقم

  موضع الدراسة الواجب تنميتها لمالع لعمليات النسبي الوزن
  

  
  وحداة التحليل

    فئات التحليل
التعريف   المجموع   

  اإلجرائي
  التنبؤ  التصنيف

  %التكرار        %التكرار         %التكرار      
  %19.34  %10  %3  %6.34  المجهر والخلية
  %8  -  %8  -  أشكال الخلية 

  %9.33  %3.33  %2  %4  الغشاء البالزمي
  %33و33  %13  %1.33  %19  يتوبالزمالس

  %20  %3  %7  %10  النواة
  %10  %4  %2  %4  انقسام الخلية

  %100  %33.33  %23.33  %43.34  المجموع
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  : أن ) 22 (نالحظ من الجدول رقم 
%) 43.33(أن عملية التعريف اإلجرائي احتلت المرتبة األولى وذلك حيث كان وزنهـا النسـبي  

فيما احتلت عمليـة التصـنيف المرتبـة    %) 33.33(وزنها النسبي يليها عملية التنبؤ حيث كان 
  %).23.33(الثالثة واألخيرة بوزن نسبي

كذلك نالحظ تركز العمليات الثالث  في موضوعات محددة مثل التعريـف اإلجرائـي والتنبـؤ    
المجهـر   يليـه موضـوع   %20يليـه والنـواة   %33.33موالتصنيف في موضوع السـيتوبالز 

 الغشاء البالزمـي و  %10فيما تدنت هذه العمليات في موضوع انقسام الخلية،  %19.34والخلية
  .%8 .أشكال الخلية9.33%

  

   :يالثان السؤال نتائج
   :ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على ما يلي  
  الواجب تنميتها لدى طالب الصف الثامن األساسي في العلوم؟ما مهارات التفكير التأملي   
هذا السؤال قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات التفكير التأملي والتي رأى الباحـث   ولإلجابة عن 

أنها قد تكون ذات عالقة بمحتوى الوحدة المختارة ثم تم تحليل الوحدة المختارة وذلك باسـتخدام  
  ):23( رقم  ، وكانت نتائج التحليل كما يوضحها الجدول)2(أداة التحليل ملحق رقم

  

  ) 23( جدول رقم 
  المتضمنة محتوى الوحدة المختارة لمهارات التفكير التأملي النسبي الوزن

  
  وحداة التحليل

      فئات التحليل
  
  المجموع 
  

الكشف عن   الرؤية البصرية
  المغالطات

الوصول 
إلى 

  استنتاجات

إعطاء 
تفسيرات 

  مقنعة

وضع حلول 
  مقترحة

  % التكرار  %التكرار    %التكرار    %التكرار   %التكرار 
  %14  %4  %7  -  -  %3  المجهر والخلية
  %7.33  -  %4  -  -  %3.33  أشكال الخلية 

  %10  %3  %3  -  -  %4  الغشاء البالزمي
  %24  -  %7  -  %7  %10  السيتوبالزم

  %14.67  -  %5.67  %3  %3  %3  النواة
  %30  %3  %10  %3.67  %3.33  %10  انقسام الخلية

  %100  %10  %36.67  %6.67  %13.33  %33.33  المجموع
  : أن )23(نالحظ من الجدول رقم 
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مهارة إعطاء التفسيرات المقنعـة احتلـت المرتبـة األولـى وذلـك حيـث كـان وزنهـا           
فيمـا احتلـت   %) 33.33(يليها مهارة الرؤية البصرية حيث كان وزنها النسبي %36.67(النسبي

حلـول   ،يليها مهـارة وضـع  )%13.33(مهارة الكشف عن مغالطات المرتبة الثالثة بوزن نسبي
،ليها مهارة الوصول إلى استنتاجات حيث كانت أدنـى وزن نسـبي   )%10(مقترحة بوزن نسبي

  ).%6.67(حيث كان 
  
كذلك نالحظ تركز مهارات التفكير التأملي الخمس في موضوعات محددة حيـث كـان أكبـر      

ـ  %30حيث كان  ميليه السيتوبالز %30تواجد في موضوع  انقسام الخلية ر يليه موضوعي المجه
يليه الموضـوع الغشـاء    %14والخلية والنواة بوزن نسبي متساوي من هذه المهارات حيث كان 

فيما كانت أدني وزن نسبي لهذه المهـارات فـي موضـوع الخليـة      %10البالزمي بوزن نسبي
  .%7.33وأشكالها حيث كان 

  
ة مـن  وبعد استقراء نتائج التحليل للوحدة المختارة مرة أخرى  و عرضها على مجموع    

معلمي وموجهي العلوم ذوي الخبرة الذين ال تقل خبرتهم عن خمس سنوات وبنـاء علـى آراء   
الرؤيـة البصـرية   (التأملي  عمليات العلم التاليـة   المحكمين تم اعتماد جميع  مهارات التفكير 

) وضع حلول مقترحـة  و والكشف عن المغالطات الوصول إلى استنتاجات وإعطاء تفسيرات مقنعة
  .ن موضع الدراسة الحاليةلتكو

  
   :الثالث السؤال نتائج

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :من أسئلة الدراسة على ما يلي الثالث ينص السؤال
في المجموعة التجريبية ومتوسط درجـات   ببين متوسط درجات الطال)  α ≥0.05( مستوى 

عـزى السـتخدام إسـتراتيجية    في المجموعة الضابطة في اختبار عمليـات العلـم ت   بالطال
  .  المتشابهات كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقة التقليدية

 
 :ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما يلي

بين متوسط درجات )α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " 
في المجموعة الضابطة  بجريبية ومتوسط درجات الطالفي المجموعة الت بالطال

تـدريس  تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسـلوب فـي ال  في اختبار عمليات العلم 
    "مقارنة بالطريقة التقليدية

 



 

127 
  

تم حساب متوسط درجات الطالب واالنحراف المعيـاري  وللتحقق من صحة هذا الفرض       
  مسـتقلتين لعينتـين   "ت"اختبـار   ية والضـابطة،  وتـم اسـتخدام   لكل من المجموعتين التجريب

T. test independent sample" "  للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالب فـي ،
نتائج هذا يوضح ) 24( رقم والجدول،  عمليات العلمكل من المجموعتين في اختبار مهارات 

  :الفرض
  )24(  رقم الجدول

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"المعيارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات 
  البعدي والتجريبية في اختبار عمليات العلم

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة األبعاد
"ت"قيمة  المعياري مستوى  قيمة الداللة 

 الداللة
التعريف 
  اإلجرائي

 2.446 9.125 32 تجريبية بعدي
دالة عند  0.000 8.250

 1.915 4.594 32 ضابطة بعدي 0.01

  التصنيف
 1.786 3.688 32 تجريبية بعدي

دالة عند  0.020 2.394
 1.658 2.656 32 ضابطة بعدي 0.05

 التنبؤ
 2.685 6.219 32 تجريبية بعدي

دالة عند  0.000 4.375
 2.077 3.594 32 ضابطة بعدي 0.01

 الدرجة الكلية
 5.856 19.031 32 بعدي تجريبية

دالة عند  0.000 6.346
 4.356 10.844 32 ضابطة بعدي 0.01

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 62(  الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  •
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 62(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  •

  
  :أن)24( رقم يتضح من الجدول     
الجدولية، وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائياً عنـد  " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت" قيمة

بين متوسطي درجات الطالب في المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة    ) 0.01(مستوى داللة 
لصالح المجموعـة  المختارة، في تدريس الوحدة  استراتيجية المتشابهاتالضابطة بعد استخدام 

لسبب في ذلك إلى فاعلية استخدام استراتيجية المتشابهات في تدريس الوحدة ، ويرجع االتجريبية
توجـد   :" أنـه المختارة ،وبذلك يرفض الفرض الصفري و يقبل الفرض البحثي البديل وهـو  

 ببين متوسط درجات الطـال  )α ≥0.01(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
المجموعة الضـابطة فـي    في بفي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطال

تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسلوب في التدريس مقارنـة  اختبار عمليات العلم 
  . لصالح المجموعة التجريبية بالطريقة التقليدية
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وعلى هذا فإن استراتيجية المتشابهات قد نمت عمليات العلم موضع الدراسة الحالية لدى أفـراد  
  . قابل المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية م

η 2"مربع إيتا حساب من خالل  ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير
باستخدام المعادلة "  

  :التالية
  
  

  )25(جدول 
 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

  األداة المستخدمة
  جم التأثيرح

  كبير  متوسط  صغير
η 2 0.01  0.06  0.14  

  
  

  )26(جدول 
  وحجم التأثير " η 2"  قيمةو “ت”قيمة يبين 

 حجم التأثير T η 2  أبعاد عمليات العلم

 كبير 0.531 8.250  التعريف اإلجرائي
 متوسط 0.087 2.394 التصنيف
 كبير 0.242 4.375 التنبؤ

  يركب 0.402 6.346  الدرجة الكلية
، ونالحظ مـن  كبيرالمستخدم في تدريس الوحدة تأثير الأن حجم ) 26( يتضح من جدول

الجدول أن حجم التأثير كبير في جميع مهارات عمليات العلم ، ويكون أكبر ما يمكن في مهـارة  
  .والتي سجلت أقل حجم تأثيرتليها مهارة التنبؤ تليها مهارة التصنيف  اإلجرائي التعريف

  
تبار الفرض األول للبحث ،أشارت النتائج إلى تفوق المجموعـة التجريبيـة   من خالل اخ

المتشابهات على المجموعة الضابطة في اختبـار   إلستراتيجيةالتي درست الوحدة المختارة وفقا 
  )المجهر والخلية(عمليات العلم المتضمنة في وحدة 

  
ت ساعد الطالـب علـى   ويمكن إرجاع ذلك إلى أن التعلم في ضوء استراتيجية المتشابها

بناء المعرفة بنفسه وأثناء عملية بناء المعرفة يحتاج الطالب إلى ممارسة عمليات العلم المختلفـة  
  .وذلك حتى يستطيع بناء معرفته بناءا صحيحا وبالتالي تنمى  عمليات العلم من خالل ذلك

  

t2 = η2 t2 + df 
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تنمية عمليـات  كما أن إدراك المتشابهات وأوجه الشبه بينها وأوجه االختالف ساعد في 
العلم، وكذلك قيام الطالب ببعض األنشطة العملية البسيطة ساهم قي إعمـال عقـل الطالب،ممـا    
التعلم قائما على الفهم ،كذلك استخدام الطالب ما هو معروف ومألوف لديه في التعرف وفهم مـا  

ـ  ذا هو غير معروف وغير مألوف وربطه بما موجود لديه من معارف سابقة وخبرات سابق ،ه
  .كله يحتاج إلى ممارسة الطالب لعمليات العلم وذلك حتى يصل إلى النتائج المطلوبة 

  
كما أن واقعية المتشابهات التي عرضت على الطالب ساهمت إلى حد كبير فـي تنميـة   

  .عمليات العلم
  
كما أن هذه استراتيجية المتشابهات تتيح للطالب فرصة ممارسة عمليات العلم المختلفة  

  .القيام بالعملية التعليمية التعلمية وبالتالي ترفع قدرتهم على إتقان عمليات العلم أثناء 
  

المتشابهات ساعد على جذب انتباه الطالب  إلستراتيجيةهذا باإلضافة إلى أن التعلم وفقا 
وزيادة دافعيتهم للتعلم وزاد من ارتباطه بمادة العلوم مما ساعد على أن يصبح تعلم الطالب تعلما 

  .ا معنى يقوم على ممارسة عمليات العلم  ذ
  

أي أن نتائج الدراسة الحالية أكدت أن استراتيجية المتشابهات قد نمت عمليات العلم لدى 
  .أفراد المجموعة التجريبية مقابل أفراد المجموعة الضابطة 

لدراسـة  توصـلت ا التي و )2000أحمد ،( وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسة التي قام بها
إلى أن المجموعة التجريبية تفوقت على المجموعة الضابطة وذلك بسبب اسـتخدام اسـتراتيجية   

   .ابهات في إكساب المفاهيم العلمية والتفكير االبتكاريالمتش
  

توصلت أن المجموعة التجريبية تفوقت علـى  التي و )2008( دراسة العيسوياتفقت مع كما 
فاهيم العلمية وكذلك في اختبار عمليات العلـم وذلـك بسـبب    المجموعة الضابطة في اختبار الم

  .إكساب المفاهيم العلمية وعمليات العلم يالبنائية ف Vاستخدام استراتيجية الشكل 
  

إلى وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين    والتي توصلت  )2001(دراسة حجازيكما اتفقت مع 
  .التجريبية وذلك لصالح المجموعة المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار عمليات العلم 
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   :الرابع السؤال نتائج
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :من أسئلة الدراسة على ما يلي  الرابعينص السؤال 

في المجموعة التجريبية ومتوسـط درجـات    ببين متوسط درجات الطال) α≥0.05(مستوى 
تعـزى السـتخدام إسـتراتيجية     التأمـل في المجموعة الضابطة في اختبار التفكيـر   بالطال

    ؟المتشابهات كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقة التقليدية
  

: ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما يلي
 ببين متوسط درجات الطـال  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " 

مجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب في المجموعة الضابطة في اختبار التفكيـر  في ال
". تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقة التقليديةالتأملي 

تم حساب متوسط درجات الطالب واالنحراف المعياري لكـل  وللتحقق من صحة هذا الفرض 
  مسـتقلتين لعينتـين   "ت"اختبـار   وتـم اسـتخدام  تجريبيـة والضـابطة،   المجمـوعتين ال من 

T. test independent sample " " ،     للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطـالب فـي
  :نتائج هذا الفرضيوضح ) 27(والجدول كل من المجموعتين في اختبار التفكير التأملي، 
  

  )27( الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"ارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات المعي

  التفكير التأملي البعديالمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار 
االنحراف  المتوسط العدد مجموعة األبعاد

"ت"قيمة  المعياري قيمة  
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 3.634 2.372 5.719 32 تجريبية بعدي الرؤية البصرية
 

0.001 
 

دالة عند 
 1.435 3.938 32 ضابطة بعدي 0.01

الكشف عن 
 المغالطات

 4.641 1.422 2.094 32 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة عند 
 0.644 0.813 32 ضابطة بعدي 0.01

الوصول إلى 
 استنتاجات

 6.649 0.483 1.656 32 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة عند 
 0.701 0.656 32 ضابطة بعدي 0.01

 2.435 3.215 5.281 32 تجريبية بعدي تفسيراتإعطاء 
 

0.018 
 

دالة عند 
 1.977 3.656 32 ضابطة بعدي 0.01

وضع حلول 
 مقترحة

 3.036 1.047 1.500 32 تجريبية بعدي
 

0.004 
 

دالة عند 
 0.738 0.813 32 ضابطة بعدي 0.01

 4.891 6.667 16.250 32 تجريبية بعدي الدرجة الكلية
 

0.000 
 

دالة عند 
 3.150 9.875 32 ضابطة بعدي 0.01

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 62(  الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 62(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة **



 

131 
  

  
الجدوليـة، وهـذا   " ت"من قيمة المحسوبة أكبر " ت"أن قيمة  )27(رقم يتضح من الجدول      

بين متوسطي درجـات الطـالب   ) 0.01(يدل على وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة 
في تـدريس   استراتيجية المتشابهاتفي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد استخدام 

يـة اسـتخدام   ، ويرجع السبب في ذلـك إلـى فاعل  لصالح المجموعة التجريبية المختارة الوحدة
استراتيجية المتشابهات في تدريس الوحدة المختارة ،وبذلك يرفض الفرض الصـفري و يقبـل   

         توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى      :" أنهالفرض البحثي البديل وهو 
)α ≥0.01(في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  ببين متوسط درجات الطال

تعزى السـتخدام   مهارات التفكير التأمليضابطة في اختبار في المجموعة ال بالطال
لصـالح المجموعـة    إستراتيجية المتشابهات كأسلوب في التدريس مقارنة بالطريقـة التقليديـة  

   .التجريبية
  

وعلى هذا فإن استراتيجية المتشابهات قد نمت مهارات التفكير التأملي موضع الدراسـة  
  . ريبية مقابل المجموعة الضابطة الحالية لدى أفراد المجموعة التج

  
η 2"مربـع إيتـا   حسـاب  من خالل  ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير

باسـتخدام  "   
  :المعادلة التالية

  
  

  )28(جدول 
  وحجم التأثير " η 2"  قيمةو “ت”قيمة يبين 

 T  η 2  التفكير التأملي مهارات
حجم 
 التأثير

 كبير 0.180 3.634 الرؤية البصرية

 كبير 0.264 4.641 الكشف عن المغالطات

 كبير 0.424 6.649 الوصول إلى استنتاجات

 متوسط 0.090 2.435 إعطاء تفسيرات

 متوسط 0.133 3.036 وضع حلول مقترحة

 كبير 0.285 4.891 الدرجة الكلية

t2 = η2 t2 + df 
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ونالحـظ مـن   ، كبيرالمستخدم في تدريس الوحدة أن حجم تأثير ) 28( يتضح من جدول

الجدول أن حجم التأثير كبير في جميع مهارات التفكير التأملي ، ويكون أكبر ما يمكن في مهارة 
الوصل إلى استنتاجات، تليها مهارة الكشف عن المغالطات، تليها الرؤية البصرية، تليها وضـع  

  .سجلت أقل حجم تأثير والتي حلول مقترحة، تليها مهارة إعطاء تفسيرات 
  

ل اختبار الفرض الثاني للبحث، أشارت النتائج إلى تفوق المجموعـة التجريبيـة   من خال
التي درست الوحدة المختارة وفقا الستراتيجية المتشابهات على المجموعة الضابطة في اختبـار  

  )المجهر والخلية(مهارات التفكير التأملي المتضمنة في وحدة 
  

تيجية المتشابهات ساعد الطالـب علـى   ويمكن إرجاع ذلك إلى أن التعلم في ضوء استرا
عنا استراتيجية المتشابهات  تالتفكير وإعمال عقله فلم يعد الطالب وفق النظرية البنائية التي انبثق

ذلك الطالب المتلقي الذي عليه تلقي المعلومة كما هي وحفظها واستظهارها بل أصـبح الطالـب   
ا بما لديه من معلومات  ،وكما ساعدت يعمل عقله في كل ما يعرض عليه من معلومات ويربطه

استراتيجية المتشابهات ومن خالل ما يقوم به الطالب من أنشطة تنمي لديـه مهـارات التفكيـر    
التأملي ،كما أن استراتيجية المتشابهات ومن خالل ما تقدمه من أمثلة تشبيهية والتـي صـاحبها   

القـات غيـر الصـحيحة وإعطـاء     أنشطة نمت لدى الطالب مهارة الرؤية البصرية وتحديد الع
تفسيرات مقنعة والوصول إلى استنتاجات والوصول إلى اقتراحات وهذه تمثل مهـارات التفكيـر   

  .التأملي
  

كذلك فإن استخدام الباحث للمتشابهات البسيطة غير المعقدة والقريبة من بيئة الطالب ساهم إلـى  
  .حد كبير في تنمية مهارات التفكير التأملي

  
ساهم إلى حد كبير في تنمية مهارة الرؤيـة   LCDدام الوسائل التعليمية خاصة جهاز كذلك استخ

البصرية لدى الطالب وذلك من خالل عرض الرسوم التوضيحية والصـور المكبـرة وإعطـاء    
  .الفرصة للطالب للتفكير والتمييز بين هذه الصور

  
يب أو الشكل اعد على تنميـة  كذلك تنوع التشبيه فتارة يكون في الوظيفة وأخرى يكون في الترك

  .مهارات التفكير التأملي
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هذا باإلضافة إلى أن التعلم وفقا الستراتيجية المتشابهات ساعد على جذب انتباه الطالب 
  .وزيادة دافعيتهم للتعلم مما ساعد على تعلم الطالب تعلما ذا معنى 

  
قد نمت مهـارات التفكيـر   أي أن نتائج الدراسة الحالية أكدت أن استراتيجية المتشابهات 

  .التأملي لدى أفراد المجموعة التجريبية مقابل أفراد المجموعة الضابطة 
  
توصـلت  حيـث  )1994 ،ميدور( وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسة التي قام بها        

ـ   اري الدراسة إلى انه يوجد تحسن دال إحصائيا ولكن بطريقة تقليدية على زيادة التفكيـر االبتك
  .بالنسبة للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

  
التي توصلت إلـى وجـود    )2005 ،كشكو(وكذلك اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة       

المجموعـة التجريبيـة الـذين يدرسـون      بفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طال
لمجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقـة  بالبرنامج التقني في ضوء اإلعجاز العلمي وطالب ا

  .في اختبار التفكير التأملي التقليدية لصالح المجموعة التجريبية
  

وجـود  والتي توصلت إلى  )1991ويستبروك وروجرز،(وكذلك اتفقت مع دراسة 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في اختبـار  

  .المجموعة التجريبية صالحفي العلوم ل التأمليلتفكير مهارات ا
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 :توصيات الدراسة 
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج ، وفي ضوء حدود الدراسة ومنهجها 

يقدم الباحث مجموعة من التوصيات يمكن أن تساهم في الوصول بنتائج الدراسة إلى 
  :ريس العلوم ، وفيما يلي عرض لهذه التوصياتالتطبيق العملي في ميدان تد

  .توظيف استراتيجية المتشابهات في جميع المراحل الدراسية  -1
االهتمام بتنمية عمليات العلم وتشجيع الطالب على ممارستها أثناء أداء المهام المختلفة في  -2

  .تدريس العلوم
ر التأملي كأحد األهداف تشجيع الطالب على ممارسة أنماط التفكير المختلفة ومنها التفكي -3

  .الهامة في تدريس العلوم
  . التدريس باستخدام استراتيجيات منبثقة عن النظرية البنائية -4
التأكيد على أن العلوم مادة وطريقة وذلك باستخدام استراتيجية المتشابهات التي تسهم في  -5

  .تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي
العلوم لتدريبهم على التخطيط لتدريس وحدات العلوم  عقد دورات تدريبية لمعلمي -6

  .باستخدام استراتيجية المتشابهات وإكسابهم مهاراته وتنمية قدراتهم على إدارته
ضرورة استخدام استراتيجية المتشابهات في تدريس بعض وحدات العلوم في المرحلة  -7

  . ومهارات التفكير التأملي اإلعدادية ألنها تنمي عمليات العلم
دعوة الجامعات وكليات التربية لتضمين هذه االستراتيجية في برامج إعداد المعلمين قبل  -8

  .الخدمة 
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  مقترحات الدراسة  
  :يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية

إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام استراتيجية المتشابهات في تدريس العلوم على  -1
  .اسية مختلفةعينة أكبر وفي مراحل در

إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجية المتشابهات وبعض استراتيجيات التدريس األخـرى   -2
  .للوقوف على أيهما أكثر فاعلية في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي

إجراء دراسات لمعرفة فاعلية استراتيجية المتشابهات في مواد دراسـية أخـرى غيـر     -3
  .العلوم

  .سة باستخدام استراتيجية المتشابهات لمعرفة أثرها في تنمية التفكير الناقدإجراء درا -4
إجراء دراسة باستخدام استراتيجية المتشابهات لمعرفة أثرها في تنمية االتجاه نحو مـادة   -5

  .العلوم
إجراء دراسة باستخدام استراتيجية المتشابهات لمعرفة أثرها في تعديل التصورات البديلة  -6

  .م في العلوملبعض المفاهي
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  قائمة املراجع 
 القرآن الكريم •

 .مكتبة مصر:،القاهرة1،ج"تفسير القرآن الكريم:")1988(ابن كثير •

 .مؤسسة الحلبي، القاهرةالقاموس المحيط،):1985(أبادي،الفيروز •

 .األردن ، عمان ، التربوي ييموالتق النفسي القياس مبادئ ) : ١٩٨٢ ( سبع ، لبدة أبو •

فعالية استخدام استراتيجية المتشابهات في اكتساب بعـض المفـاهيم   ):2000(أحمد ،سمية •
سلسـلة أبحـاث لجنـة    ،التربيـة  عالمالعلمية والتفكير االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة،

بعـة الثانية،كليـة   األول،السـنة األولى،الط  مستقبالت التربية برابطـة التربيـة الحديثة،العـدد   
 .مصر-التربية،جامعة المنصورة

استراتيجية المتشابهات في اكتساب المفـاهيم العلميـة    مأثر استخدا): 2007(األغا،إيمان •
،مناهج ) غير منشورة(،رسالة ماجستيرواالحتفاظ بها لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

 .بغزة،كلية التربيةوطرق تدريس العلوم،قسم المناهج،الجامعة اإلسالمية 
مطبعة :،غزة4،طالتربية العلمية وطرق التدريس):1997(،األغا،إحسان وعبد المنعم،عبد اهللا •

 منصور

 غزة ، ٢ ط ، أدواته ، مناهجه ، عناصره ، التربوي البحث) :  ١٩٩٧ ( إحسان ، األغا •

ــت • ــرة ):1996(بهجات،رفع ــوم المعص ــدريس العل ــاهيم والتطبيقات،الط:ت ــة المف بع
 .عالم الكتب:،القاهرةاألولى

دار              :،القـاهرة 1،ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس):1973(جابر، جابر وكاظم،أحمد •
 .النهضة العربية للنشر

دار النهضة :، القاهرة  قراءات في تعليم التفكير والمنهج) :1997(جابر، جابر عبد الحميد  •
 .المصرية

ج سوشمان االستقصائي في تنمية االستقصـاء العلمـي   أثر نموذ): 2005(الجندي،أمنية  •
وعمليات العلم التكاملية ودافعية اإلنجاز للتالميذ المتأخرين دراسـيا فـي العلـوم بالمرحلـة     

،الجمعية المصرية للتربية العلمية،مجلة التربية العلمية ، المجلد الثامن ،العـدد األول،   اإلعدادية
 كلية التربية ، جامعة عين شمس 

أثر استخدام نموذج ويتلي في تنميـة التحصـيل ومهـارات العلـم     ):2003(لجندي،أمنيةا •
،الجمعية المصـرية   األساسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم

للتربية العلمية،مجلة التربية العلمية ، المجلد السادس ،العدد األول ، كلية التربية ، جامعة عـين  
  شمس
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أثر التفاعل بين استراتيجية خرائط المفاهيم ومستوى الذكاء في ) : 1999(الجندي، أمنية   •
، التحصيل واكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلـوم 

منـاهج العلـوم للقـرن الحـادي     :  الجمعية المصرية للتربية العلمية المؤتمر العلمي الثالـث 
 .يوليو،المجلد األول 28-25ن رؤية مستقبلية ، أبو سلطان والعشري

فعالية تدريس وحدة مقترحة على النظرية البنائية لتنمية وعـي  ):2004(حسام الدين،ليلى •
الطالبات في المرحلة الثانوية التجارية بالتربيـة الغذائية،دراسـات فـي المنـاهج وطـرق      

كليـة  ،لعدد الثالث،الجمعيـة المصـرية العلميـة   المجلد السـابع،ا ،مجلة التربية العلميةالتدريس،
 .التربية،جامعة عين شمس

 .مكتبة النهضة،القاهرةالتفكير األسس واالستراتيجيات،):1996(حبيب،مجدي •

 تصويب التصورات الخاطئة لدى طالبات المـرحلتين الثانويـة  ):1993(حسن ، عبد المنعم •
 .36لتربية،تربية األزهر ،العدد، مجلة اوالجامعية عن القوة والقانون الثالث لنيوتن

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني لتدريس العلوم في  ):2001(حجازي، حجازي  •
،مجلة كلية تنمية بعض عمليات العلم واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 .قازيق،كلية التربية،جامعة الز39التربية بالزقازيق،المجلد    ،العدد 
،دار صـفاء للنشـر   1،ط" الطفـل ومهـارات التفكيـر   )."2005(الخليلي،أمل عبد السـالم  •

 .والتوزيع،عمان

 دار:1،ط التربيـة  فـي  والتقويم القياس مبادئ ): ١٩٩٨ ( ،هشام وعليان فهمي ، الزيود •

 القاهرة ، العربي الفكر

 ،1ط ،وتربـوي  البنائيـة منظـور ابسـتمولوجي    ):1992(زيتون،حسن وزيتون،كمـال  •
 .منشأة المعارف:اإلسكندرية

دار الشـروق للنشـر   :،الطبعة األولى،عمـان  أساليب تدريس العلوم):1999(زيتون،عايش •
 والتوزيع،عمان،األردن

 .دار الشروق ،عمانأساليب تدريس العلوم،):1996(زيتون ،عايش  •

 .دار الشروق:،عمانأساليب تدريس العلوم):1994(زيتون ،عايش •

دار النشـر  :عالم التربيـة،الرياض .كيف نجعل أطفالنا علماء).1993(زيتون،عايش محمود •
 . الدولي

تصميم التعليم من منظور النظرية البنائية،دراسـات فـي المنـاهج    :)2003(زيتون،كمال •
،كلية التربية،جامعة عين )91(لعددوطرق التدريس،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،ا

 .شمس
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دار النشـر  : ،عالم التربيـة ، الريـاض    جعل أطفالنا علماءكيف ن) :1993(زيتون ،كمال  •
 .الدولي

 .عالم الكتب:،القاهرة1طتدريس العلوم للفهم رؤية بنائية،):2002(زيتون،كمال •

 .    مطبعة دار الشروقالنظرية في التدريس وترجمتها عمليا،):2000(دروزة،أفنان •

لعقلي والتحصـيل لـدى طلبـة    عمليات العلم وأثرها على النمو ا): 2001(درويش، عطا  •
، مجلة دراسـات   الصف السابع في محافظة غزة ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

 .،كلية التربية، جامعة عين شمس71المناهج وطرق التدريس، العدد 

 .مكتبة آفاق:غزةأدواته وأساليبه -مناهج البحث العلمي):2003(دياب،سهيل •

أثنـاء   دورات التربيـة فـي  S.1/2002:ي تـدريس العلـوم  البنائية ف):2001(ذياب،أنيسة •
 .األونروا-دائرة التربية والتعليم:الخدمة،عمان

دار الزهـراء للنشـر   :الريـاض ،1طتعليم العلوم أساليبه ومتطلباتـه، :)2000(الراشد،علي •
 .والتوزيع

فاعلية استراتيجية المتشابهات في تعديل التصورات البديلـة عـن   ):2007(الرفيدي،حسن •
،منتــديات وادي  فــاهيم العلميــة لــدى طــالب الصــف الســادس بمحافظــة القنفــدةالم

 )info|up3|c3b93862laigif-www.gbland(حلي

أثر استخدام استراتيجية المتناقضات على تنمية التفكير العلمي وبعض ):1999(سعيد،أيمن •
،المؤتمر العلمي الثالث لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من خالل مادة العلوم عمليات العلم

 ).1(للجمعية المصرية للتربية العلمية،المجلد

 .،القاهرة1،طنظريات التعلم):1993(سركز،العجيلي وخليل،ناجي •

العلميـة   تصحيح التصورات البديلة لـبعض المفـاهيم  ):1999(شهاب،منى والجندي،أمينة •
لطالب الصف األول الثانوي فـي مـادة الفيزيـاء    vم نموذجي التعلم البنائي والشكل باستخدا

،الجمعية المصرية للتربية العلمية،المؤتمر العلمي الثالث،مناهج العلوم للقـرن  واتجاهاتهم نحوها
-25(رؤيـة مسـتقبلية،جامعة عـين شـمس ،العباسـية،المجلد الثـاني،      0الحادي والعشـرين 

 .591-487ص)يوليو28

العلميـة   تصحيح التصورات البديلة لـبعض المفـاهيم  ):1999(اب،منى والجندي،أمينةشه •
لطالب الصف األول الثانوي فـي مـادة الفيزيـاء    vباستخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل 

،الجمعية المصرية للتربية العلمية،المؤتمر العلمي الثالث،مناهج العلوم للقـرن  واتجاهاتهم نحوها
-25(رؤيـة مسـتقبلية،جامعة عـين شـمس ،العباسـية،المجلد الثـاني،      0ينالحادي والعشـر 

 .591-487ص)يوليو28
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 مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليـا ):2007(الشكعة ،علي  •
،كلية العلـوم  4،العدد 21ب ،المجلد  –،مجلة جامعة النجاح لألبحاث في جامعة النجاح الوطنية

 .لنجاح الوطنية،نابلسالتربوي،جامعة ا

البنائي في تدريس العلوم فـي تنميـة   Seven E'sفعالية نموذج ): 2003(صادق،منير •
  التحصيل وبعض مهارات عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعـدادي بسـلطنة عمـان   

كليـة   ،الجمعية المصرية للتربية العلمية،مجلة التربية العلمية ، المجلد السادس ،العدد الثالـث ، 
 .التربية ، جامعة عين شمس 

األسلوب اإلحصائي واستخداماته فـي بحـوث الـرأي    ):1993(العبد،عاطف وعزمي،زكي •
 .دار الفكر العربي:،القاهرة واإلعالم

برنامج مقترح لتطوير اإلعداد األكاديمي لمدرس علم األحيـاء  ):1992(العبيدي،عبد الزهرة •
،رسـالة دكتـوراة   لى المفاهيم الحياتية وعمليات العلم في كليات التربية بالعراق مع التأكيد ع
 .غير منشورة،جامعة عين شمس،القاهرة

بعض استراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي    فاعلية استخدام ):2005( فاطمة،عبد الوهاب •
تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طـالب الصـف الثـاني    

،العـدد  الثامن،الجمعية المصرية للتربية العلمية ، مجلة التربية العلمية،المجلد  الثانوي األزهري
 .العباسية–،كلية التربية،جامعة عين شمس الرابع

أثر تدريس مادة الكيمياء باستخدام خرائط المفاهيم والمتشابهات ):1998(عبد الكريم،سحر •
كلية -جامعة عين شمس:منشورةرسالة دكتوراة غير .على التحصيل والقدرة على حل المشكالت

 .البنات
فعالية اسـتخدام اسـتراتيجية المتشـابهات فـي تصـحيح       ):2000(عبد المعطي،حمادة •

رسالة ماجسـتير غيـر   ".التصورات الخاطئة عن بعض المفاهيم البيولوجية للمرحلة االبتدائية
 .كلية البنات -جامعة عين شمس:منشورة

البنائية في اكتسـاب المفـاهيم    Vراتيجية الشكل أثر استخدام است):2008(العيسوي،توفيق •
،رسالة ماجستير ،مناهج وطرق العلمية وعمليات العلم لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة
 .تدريس العلوم،قسم المناهج،الجامعة اإلسالمية بغزة،كلية التربية

علـوم  فاعلية استخدام الرسوم والصور التوضيحية في تـدريس ال ):2000(عرفات،نجاح  •
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ذوي النشاط الزائد على التحصيل واكتسـاب بعـض عمليـات    

،الجمعية المصرية للتربية العلمية ، مجلة التربية العلمية،المجلد الثالث،العـدد الثالث،كليـة   العلم
 .العباسية–التربية،جامعة عين شمس 
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،مكتبـة الفـالح للنشـر    1ط"مدرسـي التفكير والمنهاج ال)."2003(عبيد،وليم وعفانة،عزو •
 .والتوزيع،بيروت

مستوى مهارات التفكير التأملي في مشكالت التـدريب  ):2002(عفانة،عزو واللولو ،فتحية •
مجلـة التربيـة العلمية،المجلـد    الميداني لدى طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسـالمية بغـزة،  

 .الخامس،العدد األول،كلية التربية،جامعة عين شمس

مستوى مهارات التفكير الناقد لـدى طلبـة كليـة التربيـة     ):1998(ة،عزو اسماعيل عفان •
الفلسـطينية،المجلد األول،العـدد    ،مجلة البحوث والدراسات التربويـة  بالجامعة اإلسالمية بغزة

 .األول،غزة

دار النشر :،مصر3ط.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية).1998(عالم،رجاء الدين •
 .للجامعات

فاعلية النموذج الواقعي في تنمية التحصيل الدراسي وعمليات العلم ):2003(الفالح،سلطانة •
 وتعديل الفهم الخطأ واالتجاه نحو العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط في مدينة الرياض
ـ   ة ،الجمعية المصرية للتربية العلمية،مجلة التربية العلمية ، المجلد السادس ،العـدد األول ، كلي

 التربية ، جامعة عين شمس 

دار الشروق للنشر :،عمان1،طسيكولوجية التدريس):2001(قطامي ،يوسف وقطامي، نايفة  •
 .والتوزيع

أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي بالقرآن على تنمية ):2005(كشكو،عماد •
كليـة  ماجسـتير ،   ،رسـالة التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

 .الجامعة اإلسالمية بغزة،كلية التربيةالتربية ،

أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي لدى طلبة الصف الثامن ):1997(،فتحيةواللول •
،رسالة ماجستير غير منشـورة،كلية التربية،الجامعـة   وعالقتها باستطالعاتهم وميولهم العلمي

 .اإلسالمية

مدى اكتساب طلبة الصف الرابع المعاقين بصـريا لعناصـر   ):2002(مصالحة،عبد الهادي  •
،كليـة  )غيـر منشـورة  (،رسالة ماجستير  كتاب العلوم المدرسية الثقافة العلمية المتضمنة في

 .التربية،جامعة عين شمس

تعلـيم التفكيـر للطالبـات وتنميتـه تأمليـا لـدى المعلمـين        ):1994(مصطفى،شريف •
 .لية للبناتوالمعلمات،عمان،المدرسة األه

،دار صفاء للنشـر  1،طتنمية مهارات التفكير اإلبداعي الناقد ):2008.(مجيد،سوسن شاكر •
 .والتوزيع،عمان
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دار الشروق للنشر :،عمان 1ط.المبادئ واألهـداف :طرق تدريس العلوم):2001(المقرم،سعد •
 .والتوزيع

دار : األردن ، الطبعـة األولـى ،    سيكولوجية التعلـيم والـتعلم  ) : 2001(ملحم ،سامي  •
 .والتوزيع للنشر المسيرة

 : عمـان  ، األولى الطبعة ، النفس وعلم التربية في البحث مناهج ):  ٢٠٠٠ (ملحم،سامي •
 ..والتوزيع للنشر المسيرة دار

 المسـيرة  دار ،١ ط ، الـنفس  وعلم التربية في والتقويم القياس ):  ٢٠٠٥ (سامي ، ملحم •
 والتوزيع للنشر

 .دار الثقافة للطباعة والنشر،القاهرةعلم النفس التربوي،):1981(فتاحموسى،فاروق عبد ال •

، المجلـة   حجم التأثير ، الوجه المكمل للداللـة اإلحصـائية  ) : 1997(منصور ، رشدي  •
 57المجلد السابع ص)  16( المصرية للدراسات النفسية ، العدد

تـدريس  ،  الـنفس  سلسلة المراجع في التربية وعلـم ): 1999(النجدي ، أحمد وآخرون  •
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة  العلوم في العالم المعاصر ، المدخل في تدريس العلوم

أثر استخدام استراتيجية تدريس فوق معرفيـة  : ) 2003(النمروطي، أحمد والشناق ، قسيم •
، أبحـاث   على اتجاهات طلبة الصف السابع العلمية ومدى اكتسابهم لمهارات عمليات العلـم 

 .ب ،كانون أول4،العدد 19رموك ، المجلدالي

 .دار الفكر العربي:،القاهرةالمدخل في تدريس العلوم).1999(النجدي وراشد وعبد الهادي •
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  )1(ملحق رقم 
  بسم ا الرمحن الرحيم                     

  غزة-الجامعة اإلسالمية
  عمادة الدراسات العليا

  
عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي المتضمنة في  قائمةتحكيم : الموضوع

  )الجزء األول(ساسيالوحدة األولى من كتاب العلوم للصف الثامـن األ
  

  .حفظه اهللا/ .......................................................السيد الدكتور
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
من كتـاب العلـوم للصـف    ) المجهر والخلية(عبد العزيز القطراوي بتحليل وحدة /يقوم الباحث

نسبة بعض عمليات العلم من أجل تنميتهـا باسـتخدام   الثامن األساسي الجزء األول بهدف تحديد 
  .إستراتيجية المتشابهات

  والذي يعد أحد أدوات رسالة الماجستير المسجلة بعنوان
أثر استـخدام إستراتيجية المتشابهات في تنـمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في "

  ."العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي
لي  ثـم  احث من سيادتكم التكرم باالطالع على عمليات العلم ومهارات التفكير التأملذا يرجو الب

  :فيإبداء رأيكم ومالحظاتكم 
 .الصحة العلمية   - أ

 .إمكانية الحذف  -  ب

  ..مدى مناسبة هذه العمليات والمهارات للوحدة المختارة  -  ت
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  -:مالحظة

  للصف الثامن الجزء األوليقتصر التحليل على محتوى وحدة المجهر والخلية من كتاب العلوم  •
  .تم استبعاد أسئلة التقويم •
  الفقرات –الصور  -األشكال التوضيحية-يشمل التحليل الرسوم التوضيحية •

  غير مناسب  مناسب   عمليات العلم   المجال

علم
ال

ات 
ملي

ع
  

      التنبؤ-1
      التصنيف -2
      ضبط المتغيرات -3
      التجريب-4
      الفرضيات-5

      االستقراء-6
استخدام العالقات المكانية -7

  والزمانية
    

      التعريف اإلجرائي-8
      االتصال-9

      االستدالل-10
      القياس-11
      التفسير-12
      االستنتاج-13
      المالحظة-14
      فرض الفروض-15

  غير مناسب  مناسب   المهارات   المجال

ملي
التأ

كير 
لتف

ا

ات 
هار

م

  

      الرؤية البصرية -1
      الكشف عن المغالطات  -2
      إعطاء تفسيرات مقنعة  -3
      الوصول إلى االستنتاجات -4
      وضع حلول مقترحة -5



 

148 
  

  )2(ملحق رقم 
  مبسم اهللا الرحمن الرحي                     

  غزة-الجامعة اإلسالمية
  عمادة الدراسات العليا

  
مهارات التفكير التأملي المتضمنة في تحكيم أداة تحليل عمليات العلم و: الموضوع

  )الجزء األول(الوحدة األولى من كتاب العلوم للصف الثامـن األساسي
  

  .حفظه اهللا/ .......................................................السيد الدكتور
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

مـن كتـاب العلـوم    ) المجهر والخلية(دة عبد العزيز القطراوي بتحليل وح/يقوم الباحث
للصف الثامن األساسي الجزء األول بهدف تحديد نسبة بعض عمليات العلم مـن أجـل تنميتهـا    

  .باستخدام إستراتيجية المتشابهات
  

أداة تحليل عمليات العلم ومهارات التفكير التـأملي  "لذا يرجو الباحث من سيادتكم تحكيم 
والذي يعـد   )"الجزء األول(من كتاب العلوم للصف الثامن األساسيالمتضمنة في الوحدة األولى 

  :أحد أدوات رسالة الماجستير المسجلة بعنوان
أثر استـخدام إستراتيجية المتشابهات في تنـمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في "

  ."العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي
  

  :في ة ومن ثم إبداء رأيكم ومالحظاتكمكرم باالطالع على األدالذا يرجو الباحث من سيادتكم الت
 .ة واللغويةالصحة العلمي  - أ

 .إمكانية الحذف  -  ب

 .مدى مالءمة وحدات التحليل  -  ت
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  عمليات العلم- فئات التحليل -استمارة التحليل) 2(تابع ملحق
  

  
  وحداة التحليل

    فئات التحليل
  المجموع   

  التنبؤ  التصنيف  اإلجرائيالتعريف 
  %التكرار        %التكرار         %التكرار      

          المجهر والخلية
          الخلية  أشكال

          الغشاء البالزمي
          السيتوبالزم

          النواة
          انقسام الخلية

          المجموع
  

  مهارات التفكير التأملي- فئات التحليل-استمارة التحليل) 2(تابع ملحق        
  
  

  وحداة التحليل

      فئات التحليل
  
  لمجموع 

الرؤية 
  البصرية

الكشف عن 
  المغالطات

ى الوصول إل
  استنتاجات

إعطاء 
تفسيرات 
  مقنعة

وضع حلول 
  مقترحة

  %التكرار   %التكرار  %التكرار   %التكرار   %التكرار  
              والخليةالمجهر 

              أشكال الخلية 
              البالزميالغشاء 

              السيتوبالزم
              النواة

              انقسام الخلية
              المجموع

  -:ةمالحظ
حليل على محتوى وحدة المجهر والخلية من كتاب العلوم للصف الثامن الجزء يقتصر الت •

  .األول
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  .تم استبعاد أسئلة التقويم •
  الفقرات–الصور -األشكال التوضيحية-يشمل التحليل الرسوم التوضيحية •
) التنبؤ -التصنيف  -التعريف اإلجرائي(في حدود الدراسة تم اقتصار عمليات العلم على •

  .دةالمناسبة للوح
الكشف عـن    -الرؤية البصرية(في حدود الدراسة تم اقتصار مهارات التفكير التأملي  •

) وضع حلـول مقترحـة  -إعطاء تفسيرات مقنعة -الوصول إلى استنتاجات -المغالطات
 .المناسبة للوحدة

  
  -:ىمالحظات أخر

...............................................................................................................
...............................................................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  عبد العزيز القطراوي/الباحث 
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  )  3 ( ملحق رقم

  قائمة بأسماء السادة المحكمين أدوات الدراسة

الدرجة   لمحكماسم ا  .م
  العلمية

  مكان العمل  الوظيفة  التخصص

مناهج وطرق تدريس   أستاذ  د عزو عفانة.أ 1
  رياضيات

أستاذ مناهج 
وطرق 
تدريس 
  رياضيات

الجامعة 
  غزة-اإلسالمية

مناج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  عبد اهللا عبد المنعم.د 2
  علوم

أستاذ مناهج 
ــرق  وطــ
تـــدريس 

  علوم

جامعة القدس 
  زةغ-المفتوحة

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  محمود األستاذ.د 3
  علوم

أستاذ مناهج 
ــرق  وطــ
تـــدريس 

  علوم

-جامعة األقصى
  غزة

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مساعد  يحيى أبو جحجوح.د 4
  علوم

مساعد عميد 
  كلية التربية

-جامعة األقصى
  غزة

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  فتحية اللولو.د 5
  علوم

اهج أستاذ من
ــرق  وطــ
تـــدريس 

  علوم

الجامعة 
  غزة-اإلسالمية

مناج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  عطا درويش.د 6
  علوم

أستاذ مناهج 
وطرق 
تدريس 
  علوم

الجامعة 
  غزة-اإلسالمية

برنامج التربية   مدرس   تربية علوم  ماجستير   أحمد بيرم 7
  UNوالتعليم 

بكالوريوس   محمد  العطار 8
  علوم

مشرف   تربية علوم
  ويترب

برنامج التربية 
 UNوالتعليم 
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  اسم المحكم  .م
الدرجة 
  مكان العمل  الوظيفة  التخصص  العلمية

بكالوريوس   إسماعيل أبو شمالة  9
  أحياء

مشرف   أحياء-تربية علوم
  تربوي

برنامج التربية 
 UNوالتعليم 

  بكالوريوس  علي أسعد 10
  علوم

برنامج التربية   مدرس   تربية علوم
  UNوالتعليم 

بكالوريوس   زم أسعدحا 11
  أحياء

برنامج التربية   مدرس   أحياء-تربية علوم
  UNوالتعليم 

بكالوريوس   محمد أبو صبحة 12
  كيمياء

برنامج التربية   مدرس   كيمياء -تربية علوم
  UNوالتعليم 

بكالوريوس   رأفت الصالحي 13
  كيمياء

وزارة التربية   مدرس   كيمياء-تربية علوم
  والتعليم

كالوريوس ب  نصر سمور 14
  علوم

برنامج التربية   مدرس   تربية علوم
  UNوالتعليم 

بكالوريوس   نائلة البشيتي  15
  كيمياء

برنامج التربية   مدرسة  تربية علوم
  UNوالتعليم 

بكالوريوس   مها كلوسة 16
  علوم

برنامج التربية   مدرسة  تربية علوم
  UNوالتعليم 
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  )4(ملحق رقم
  إذن إجراء البحث
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  )5(ملحق
  علوم- اختبار عمليات العلم للصف الثامن

  وحدة المجهر والخلية
  

   سم هللا الرمحن الرحمي                                           
 

  غزة  –الجامعة اإلسالمیة 
  عمادة الدراسات العلیا 

  كلیة التربیة 
  علیم قسم المناھج وتكنولوجیا الت

  
 طلب تحكیم اختبار عملیات العلم/ موضوع ال

  .المحترم / ..................................................  الدكتور 
  /يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

أثر استـخدام إستراتيجية المتشابهات في تنـمية عمليات العلم ومهارات التفكير  "
  ".الصف الثامن األساسيالتأملي في العلوم لدى طالب 

  :يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونه مناسبا في هذه األداة فيما يخص
  .صياغة األسئلة صياغةً تربوية -
  .تقييم المحتوى العلمي لألسئلة -
  .حذف أو إضافة أسئلة أو أي مالحظات أخرى ترونها مناسبة -

  التنبؤ  التصنيف  التعريف اإلجرائي  لمهارة

  30- 21  20- 14  13-1ثلة للمهارةالفقرات المم

  
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

  
  عبد العزیز جمیل القطراوي/الباحث                                                                             
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  )5(تابع ملحق
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
غزة  –الجامعة اإلسالمیة  

  ا عمادة الدراسات العلی
  كلیة التربیة 

   وطرق التدریسقسم المناھج 
  
  

  اختبار عملیات العلم في مبحث العلوم للصف الثامن األساسي
  

  :عزيزي الطالب 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  :اقرأ التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة
وحدة المجھر  مستوى اكتسابك لبعض عملیات العلم فيیھدف ھذا االختبار إلى قیاس مدى  -1

- التعريف اإلجرائي( والخلیة  بعد التدریس باستخدام إستراتیجیة المتشابھات وھى
  )التنبؤ-التصنيف

 .اقرأ السؤال بعنایة ودقة قبل اإلجابة عنھ - 2
 .علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة فقط من بین اإلجابات األربعة - 3
  .اإلجابة الصحیحةأسفل )×(ضع إجابتك في بطاقة اإلجابة المرفقة بوضع الرمز - 4

  
  : جھاز یستخدم لرؤیة الخلیة  :مثال

  المجهر الضوئي -ج            العدسة المحدبة -أ
  العدسة المقعرة-د   التلسكوب                       -ب

أسفل رمز اإلجابة الصحیحة ) ×(فما علیك إال أن تضع الرمز ) ج(بما أن اإلجابة الصحیحة ھي 
  :ليفي بطاقة اإلجابة كما ی

رقم           
  د  ج  ب  أ  السؤال

            ×    
  

  .ھذا االختبار لدراسة خاصة بالباحث ولیس لھ عالقة بالدرجات المدرسیة للطالب :مالحظة
  

  عبد العزیز جمیل القطراوي/الباحث
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  -:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم أنقله إلى مفتاح اإلجابة 
  :جسم الكائن الحي هي وحدة التركيب والوظيفة في  -1
  أجسام جولجي                                         - أ 

  الشبكة االندوبالزمية - ب
  النواة                                                 -ج 
  الخلية -د 
أكياس غشائية تتواجد في الخاليا النباتية بأعداد قليلة تحتوي أصباغ ومواد  -2

  :سامة
                                          مايتوكندريا   ال -أ

  األجسام الحالة         - ب
  الفجوات                                               -ج 
  أجسام جولجي - د
أحد عضيات الخلية وتقوم بتعديل تركيب البروتينات المصنعة وإعدادها بشكل  -3

  :نهائي تسمى
                                        األجسام الحالة - أ

  .أجسام جولجي -ب
  الرايبوسومات                                      - ج
  المايتوكندريا - د 
سائل يتكون من الماء واألمالح ويحتوي مواد كيميائية وتسبح فيه عضيات  -4

  :                          الخلية يسمى
                                       السيتوسول            -أ

  السائل النووي- ب
  األصباغ                                                    -ج
             الحمض النووي   - د
  :غالف يحيط بالنواة تتخلله ثقوب ويكون مزدوج يسمى -5
  الغالف النووي                                             -أ

  .الغشاء البالزمي- ب
  .                                           الجدار الخلوي-ج
  الغالف الكروماتيني- د
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عجلة صغيرة نتحكم من خاللها باالسطوانة برفعها أو خفضها لمسافة كبيرة  -6
  :لتوضيح الرؤية تسمى

  .                                               الضابط الكبير -أ
  الضابط الصغير - ب
  الحجاب الحدقي                                               -ج
  . المنضدة - د
  :محلول مائي يملئ تجويف النواة وتسبح فيه مكونات النواة األخرى يسمى  -7
  السيتوسول                                                     - أ

   .                  األصباغ-ب
  السائل النووي                                                 - ج
  الحمض النووي-د
شبكة للنقل وتتكون من قنوات وأكياس تصل الغشاء البالزمي بالغالف النووي وتحمل  -8

  :الرايبوسومات
  المريكزات                                                    -أ
  .األجسام الحالة-ب 
  الشبكة الكروماتينية                                            -ج
  الشبكة االندوبالزمية - د
  :غشاء رقيق يحمي الخلية ويحفظ السيتوبالزم ويتمتع بالنفاذية االختيارية -9
                                           الغالف النووي - أ

                                         الجدار الخلوي -ب
  الغشاء البالزمي                                                - ج
  الجدار االندوبالزمي - د 

جسم يشبه الكرة يوجد في السائل النووي له دور في بناء الرايبوسومات - 10
  :  يسمى

  .                                                          النوية -أ
  .الخلية-ب 
  البالستيدات                                                     -ج
  السنتريول-د 
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حبيبات تشكل مصنعا لبناء البروتينات في الخلية وتنتشر على الشبكة االندوبالزمية  -11
  :تسمى 

  أجسام جولجي                                                      - أ
  .كندرياالمايتو- ب
  الرايبوسومات                                                     -ج
  النواة -د 

نوع من البالستيدات تحوي صبغة الكلوروفيل ولها دور مهم في عملية البناء الضوئي  -12
  :.وصنع الغذاء

  الخضراء                                                          -أ
  ونةالمل - ب
  غير ملونة                                                        -ج
  جميع ماسبق صحيح -د 

انقسام الخلية الذي ينتج عنه خليتين متماثلتين لهما نفس العدد األصلي من  -13
  :الكروموسومات يسمى االنقسام

       .                                                    المنصف -أ
  المضاعف - ب
  المتساوي                                                        -ج
  المربعي-د 

  :يمكن تصنيف االنقسام في الخاليا إلى-14
                                            متساوي و منصف  -أ
  متساوي و مضاعف  -ب 
                        منصف ومضاعف                               -ج
  متساوي وثنائي -د 

  : تصنف المجاهر حسب نوع المصدر المستخدم فيها إلى-15
  ضوئي وحراري                                                         -أ

  ضوئي و الكتروني   -ب
  الكتروني وحراري                                                      -ج
  ضوئي وتلسكوب  -د
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  :من الكائنات وحيدة الخلية التي تنقسم انقساما متساويا..............تصنف -16
  الفقاريات                                                                 -أ

  األميبا                                                                         -ب
  الحشرات                                                                -ج
  الفيروسات -د

  :هذا التصنيف للخاليا حسب.هناك خاليا مغزلية ومضلعة -17
  الشكل                                                                   -أ
      اللون -ب 
                                                       الحجم -ج
  نوع الكائن الحي -د 

  :حسب الشكل تصنف الخاليا إلى  -18
  ثابتة الشكل وغير ثابتة الشكل                                    -أ
    نباتية وحيوانية -ب 
  واضحة وغير واضحة                                         -ج
  جسمية وجنسية -د

  :نواة تقسم الكائنات الحية إلىحسب  ال-19
  خالية النواة وبدائية النواة                                         -أ
  بدائية وحقيقية النواة-ب 
  مملكة نباتية وحيوانية                                             -ج
  صغيرة وكبيرة النواة-د

  :يصنف الكروماتين من مكونات -20
  االندوبالزمية                                       الشبكة-أ

  األجسام الحالة-ب
  أجسام جولجي                                             -ج
  النواة-د
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  :ماذا تتوقع أن ترى عند وضع شريحة نباتية جاهزة تحت المجهر الضوئي-21
                     .                  الجدار الخلوي وفجوة كبيرة -أ
  .السائل النووي-ب 
                                                               النوية  -ج
  )DNA(الحمض النووي -د 

  :في الماء)صفار البيض مثال(ماذا تتوقع أن يحدث عند وضع خلية -22
         .                                           تغير لون الخلية  -أ

  .دخول الماء لداخل الخلية ثم تنفجر -ب
  .            تخرج عضيات الخلية إلى الماء دون أن تنفجر الخلية -ج
  ال يحدث شيء  -د

  : ماذا تتوقع أن يحدث لو تم نزع النواة من خلية أميبا-23
        يضعف نشاط الخلية                                                          -أ
  يختل توازن الخلية                        -ب 
  تموت الخلية                                                                       -ج 
  تزداد سرعة االنقسام -د

ماذا تتوقع أن يحدث لو تم استبدال العدسة العينية فـي المجهـر الضـوئي    -24
  :بعدسة مقعرة

  .ؤية األشياء الدقيقة مطلقا لن تستطيع ر -أ
                                            لن يتأثر عمل المجهر -ب
  .ستشاهد األشياء الدقيقة بكل وضوح  -ج
  ستشاهد النوية-د

  :ماذا تتوقع أن يحصل إذا تلف غشاء الجسم الحال في الخلية -25
                        .   ستخرج االنزيمات الهاضمة وتؤدي عملها بشكل أفضل -أ
  .ستهضم الخلية نفسها -ب 
  .                                                     سيصعب هضم جميع المواد  -ج
  .لن يتأثر الجسم الحال -د
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  :عند وضع شريحة حيوانية جاهزة تحت المجهر الضوئي تتوقع أن ترى-26
        الجدار الخلوي                        -أ

  النواة -ب
                           النوية -ج
  )DNA(الحمض النووي-د

  :لو اختفت البالستيدات الخضراء من الخلية النباتية ماذا تتوقع أن يحدث -27
  .                            تقوم الخلية بخزن النشا والدهون -أ

  .ستؤدي البالستيدات عملها بشكل عادي -ب
  .                                  لية لعدم قدرتها على صنع الغذاءتموت الخ -ج 
  يختل توازن الخلية  ثم تعاود نشاطها -د 

خلل أثناء االنقسام المنصف في الكائنات الحية  ماذا تتوقع أن یح دث ل و ح دث    —28
  :التي تتكاثر جنسيا

             تحصل على عدد ثابت من الكروموسومات                       -أ
  ب لن تحافظ على نوعها                                   
  ستحافظ على نوعها                                                            -ج
  تنقسم الخلية بشكل أفضل-د 

  ::ماذا تتوقع أن یحدث لو لم تتواجد الرایبوسومات في الخلیة —29
  .                          وخاصة اإلنزيمات لن تتكون البروتينات -أ
  .                                 ب لن تتأثر الخلية 
  .ستقوم أجسام جولجي بتصنيع البروتينات -ج
  .ستنقسم الخلية بشكل أفضل-د

  :ماذا تتوقع أن یحدث لو لم تحتوي الخلیة على مایتوكندریا —30
          .       سيزداد تصنيع االنزيمات -أ

  .                                 ب لن تستطيع الخلية القيام بأنشطتها الحيوية
  . ستقوم البالستيدات الخضراء بتصنيع الغذاء بشكل أفضل  -ج
  .لن تتأثر الخلية -د 
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  مفتاح اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رقم 
 السؤال

رقم   د ج ب أ
 السؤال 

 د ج ب أ

1-      16-     

2-      17-     

3-      18-     

4-      19-     

5-      20-     

6-      21-     

7-      22-     

8-      23-     

9-      24-     

10-      25-     

11-      26-     

12-      27-     

13-      28-     

14-      29-     

15-      30-     



 

163 
  

  اإلجابات الصحيحة الختبار عمليات العلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رقم 
 السؤال

رقم   د ج ب أ
 السؤال 

 د ج ب أ

1-    ×  16-  ×   

2-   ×   17- ×    

3-  ×    18- ×    

4- ×     19-  ×   

5- ×     20-    × 

6- ×     21- ×    

7-   ×   22-  ×   

8-    ×  23-   ×  

9-   ×   24- ×    

10- ×     25-  ×   

11-   ×   26-  ×   

12- ×     27-   ×  

13-   ×   28-  ×   

14- ×     29- ×    

15-  ×    30-  ×   
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  ) 6( ملحق رقم 
  اختبار التفكير التأملي
   سم هللا الرمحن الرحمي

  
 

  غزة  –سالمیة الجامعة اإل
  عمادة الدراسات العلیا 

  كلیة التربیة 
  وطرق التدریسقسم المناھج 

   
  

 طلب تحكیم اختبار مھارات التفكیر التأملي/ موضوع ال
  .المحترم / ..................................................  الدكتور 

  /يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
تيجية المتشابهات في تنـمية عمليات العلم ومهارات التفكير أثر استـخدام إسترا "

  ".التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي
  :يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونه مناسبا في هذه األداة فيما يخص

  .صياغة األسئلة صياغةً تربوية -
  .تقييم المحتوى العلمي لألسئلة -
  .إبداء أي مالحظات أخرىحذف أو إضافة أسئلة أو  -

        

الرؤية   المهارة
  البصرية

الكشف عن 
  المغالطات

الوصول إلى 
  استنتاجات

إعطاء 
  تفسيرات

وضع حلول 
  مقترحة

الفقرات 
  الممثلة لها

1-10  11-14  15-16  17-27  28-30  

                                                                                    .  
  
  

  / مع تحيات الباحث
  

  القطراوي عبد العزيز جميل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                            
  

                                                                                         
  غزة  –الجامعة اإلسالمیة 

  ادة الدراسات العلیا عم
  كلیة التربیة 

   وطرق التدریسقسم المناھج 
  
  

  في مبحث العلوم للصف الثامن األساسي مھارات التفكیر التأملياختبار 
  

  :عزيزي الطالب 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  :اقرأ التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة
اكتسابك لمھارات التفكیر التأملي في وحدة مستوى یھدف ھذا االختبار إلى قیاس مدى  - 1

إعطاء -الوصول إلى استنتاجات-الكشف عن المغالطات-المالحظة( المجھر والخلیة وھى
  .)وضع حلول مقترحة_تفسيرات مقنعة

 .اقرأ السؤال بعنایة ودقة قبل اإلجابة عنھ - 2
 .علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة فقط من بین اإلجابات األربعة - 3
 .أسفل اإلجابة الصحیحة)×(في بطاقة اإلجابة المرفقة بوضع الرمز ضع إجابتك - 4
  

  :حدد العبارة غیر الصحیحة عن المجھر الضوئي  :مثال
  المصدر المستخدم هي االلكترونات -ب. من مكوناته عدسة عينية وثالث عدسات شيئية -أ
  خالله الخليةنستطيع أن نرى من -د      يمكن التحكم بقوة التكبير                 -ج

أسفل رمز اإلجابة الصحیحة ) ×(فما علیك إال أن تضع الرمز ) ج(بما أن اإلجابة الصحیحة ھي 
  :في بطاقة اإلجابة كما یلي

  د  ج  ب  أ  رقم السؤال
    ×      

  
  .ھذا االختبار لدراسة خاصة بالباحث ولیس لھ عالقة بالدرجات المدرسیة للطالب: مالحظة

  
  

  ل القطراويعبد العزیز جمی/الباحث
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  - :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم أنقله إلى مفتاح اإلجابة 
  :هوالمجهر الضوئي  فإن الشكل الذي يمثل في األشكال التالية المالحظة والتأملمن خالل  -1
  -ب  - أ

  -د  - ج

  
  :هولبصل خاليا ا في األشكال التالية فإن الشكل الذي يمثلالمالحظة والتأمل   من خالل -2
  -ب  - أ

  -د  - ج
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الغشاء  في األشكال التالية فإن الشكل الذي يمثل مقطع من  المالحظة والتأملمن خالل  -  3
  :هوالبالزمي 

  
  -ب  - أ

  -د  - ج

  
  :هو المريكزاتفي األشكال التالية فإن الشكل الذي يمثل   المالحظة والتأملمن خالل -4

  

  -ب  - أ

  -د  - ج
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 البالستيدات الخضراءيمثل  فإن الشكل الذي في األشكال التاليةالمالحظة والتأمل  من خالل—5
  :هو
  -ب  - أ

  -د  - ج

  
االستوائي في في األشكال التالية فإن الشكل الذي يمثل الدور المالحظة والتأمل  من خالل-6

  :هو االنقسام المتساوي 
  
  -ب  - أ

  -د  - ج
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الدور االنفصالي في  األشكال التالية فإن الشكل الذي يمثل فيالمالحظة والتأمل خالل  من -7
  :هواالنقسام المتساوي 

  
  -ب  - أ

  -د  - ج

  
  :هوالنواة في الخلية  في األشكال التالية فإن الشكل الذي يمثلالمالحظة والتأمل  من خالل -8

  
  -ب  - أ

  -د  - ج
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يمثل  الية فإن الرسم التخطيطي الذيفي الرسوم التخطيطية التالمالحظة والتأمل  من خالل -9
  :هواالنقسام المتساوي  

  -ب  - أ

  .جميع ما سبق صحيح -د  - ج

  : هو أجسام جولجي فإن الشكل الذي يمثلالمالحظة والتأمل  من خالل-10
  

  -ب  - أ

  -د  - ج

  
  
  

 ن 4



 

171 
  

  :عن االنقسام المتساوي في الخالياحدد العبارة غير الصحيحة  -11
  جسم الكائن عديد الخاليا                 له دور في نمو -أ

  تعويض الخاليا التالفة -ب
  التكاثر في الكائنات وحيدة الخلية                          -ج
  يحدث في جميع الخاليا -د 

 : عن السيتوبالزمحدد العبارة غير الصحيحة  -12

                                                    .يحتوي عضيات -أ
  السيتوبالزمداخل  تسبح العضيات في السيتوسول - ب
  .                       يعد وسط مالئم لحدوث التفاعالت الكيميائية -ج
  .يوجد في الخلية الحيوانية وال يوجد في الحلية النباتية -د
العبارة  حدد. عبارة عن قنوات تصل الغشاء البالزمي بالغشاء النووي الشبكة االندوبالزمية-13

  :أهمية الشبكة االندوبالزميةعن غير الصحيحة 
  .                                           تكسب الخلية الدعامة-أ

  .تشكل شبكة للنقل من وإلى الخلية- ب
  .                         ينتشر على سطح بعضها رايبوسومات-ج
  DNAتتكون من مادتين هما البروتين والحمض النووي - د

  :عن النواةحدد العبارة غير الصحيحة   .النواة توجد في مركز الخلية-14
  .                                              حية وخلقها اهللا عز وجل   -أ

  ال ترى بالعين المجردة - ب
  .                                                      بدونها تموت الخلية –ج 
  .لو من النوية والسائل النوويتخ –د  

من الشكل المقابل نستنتج أن كل خلية في الدور النهائي من االنقسام المتساوي لخلية  -15
  :تحتوي على

   نصف العدد األصلي من الكر وموسومات - أ 
  نفس العدد األصلي من الكر وموسومات -ب 
  تضعف العدد األصلي للكر وموسوما -ج 
  األصلي للكر وموسومات ثالث أضعاف العدد -د 
  
  
 

X X  

X X  
X X  X X  
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عند فصل قاعدة طحلب وحيد الخلية تحتوي على نواة عن العنق سيموت العنق وتنمو -16
   :القاعدة وتكون ساق وقلنسوة جديدتين نستنتج من ذلك أن

  .     النواة مهمة وتعد مركز للنشاطات الحيوية في الخلية -أ
  .كائنات الحيةالنواة ال تعتبر ذات أهمية كبرى في جميع ال - ب
  .                        وجود النواة يعيق نمو الطحلب -ج
  .                                        الطحلب يستطيع العيش بدون نواة -د 

  : يبرر وجود الثقوب في الغالف النووي كونها   -17
            تمنع إدخال أي مادة للنواة                                    -أ

  تنظم مرور المواد بين النواة و السيتوبالزم - ب
  .                   تمنع انقسام النواة خالل مراحل االنقسام المتساوي -ج
  تكسب الخلية الدعامة- د

  :يفسر سبب تسمية العدسة العينية بهذا االسم  -18
  ألننا ننظر لألشياء المراد فحصها من خاللها                 -أ

  ألنها بعيدة عن عين اإلنسان عند الستخدام - ب
  ألنها قريبة من األشياء المراد رؤيتها                       -ج
  ألنها تجمع أشعة الضوء عل عين اإلنسان -د 

  :يرجع تأخر اكتشاف الفيروسات لعدة أسباب منها هو-19
                         يتأخر اكتشاف المجهر االلكترون -أ  
  تأخر اكتشاف العدسات  -ب
  تأخر اكتشاف المجهر الضوئي                            -ج
  عدم وجود فيروسات -د

  :الذي يفسر طول الخلية العصبية حيث يصل ألمتار هو-20
  قلة الخاليا العصبية في الجسم                             -أ
  حتى توفر الحماية -ب 
  قل السياالت العصبية            حتى تقوم بوظيفتها وهي ن-ج
  حتى تدافع ضد الميكروبات  -د 
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أن هـذه   الذي يفسر كثرة المايتوكندريا في الخاليا  العضلية دون غيرها من الخاليا هـو -21
  : الخاليا

  تهضم نفسها                                            -أ  
  .تبذل جهدا قليال -ب
  .                لذلك تحتاج لطاقة اكبرتبذل جهدا كبيرا  -ج 
  تهاجم البكتيريا-د

  :يعتبر االنقسام المتساوي مهما ألنه يعمل على هو-22
  نمو جسم الكائن عديد الخاليا                           -أ
  تعويض الخاليا التالفة -ب 
  التكاثر في الكائنات وحيدة الخلية                        -ج
  ما سبق صحيح جميع -د

  :الناتج النهائي أربع خاليا تحتوي كل منها علىيعتبر انقسام الخلية منصفا إذا كان -23
  نصف العدد األصلي من الكروموسومات                -أ

  تضعف العدد األصلي للكروموسوما -ب
                      تنفس العدد األصلي للكروموسوما -ج
  ي من الكروموسوماتثالث أضعاف العدد األصل-د

  :تبرر أهمية الغشاء البالزمي كونه يعمل على-24
  .                                                                     إنتاج الطاقة  -أ

  تصنيع االنزيمات- ب
  .                                      تنظيم دخول المواد إلى الخلية وخروجها منها-ج
  يع البروتيناتتصن- د

  :يعتبر االنقسام المنصف مهما ألنه يعمل على -25
                  .محافظة الكاننات الحية التي تتكاثر جنسيا على نوعها-أ

  نمو جسم الكائن عديد الخاليا  - ب
                                           التكاثر في الكائنات وحيدة  -ج
   تعويض الخاليا التالفة - د
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  :بعد مالحظة الشكل المجاور الذي يفسر سبب اعتباره انقساما منصفا هو -26
  أن الخلية جسدية -أ

  أن الناتج النهائي لالنقسام أربع خاليا تحتوي كل منها نصف العدد األصلي  - ب
  الناتج النهائي أربع خاليا في كل منها ضعف العدد األصلي من الكروموسومات أن -ج
  من الكروموسومات)  ن2(تحتوي على  أن الخلية - د

  :في بعض النباتات تكتسب األزهار ألوان مختلفة بسبب-27
  يتوكندريا                                                    وجود ما-أ

  .وجود بالستيدات ملونة وفجوات تحتوي بعض أصباغ- ب
             وجود جهاز جولجي                                    -ج
  وجود أجسام حالة            -د 

ماذا تقترح للحصول على عنق وقلنسوة . لديك خليتين من نوعين مختلفين من طحلب ما-28
   :من الخلية األولى يشبهان عنق وقلنسوة الخلية الثانية

  ..     فصل القاعدة عن العنق في الخلية األولى ونقل نواة الخلية الثانية إليها -أ
  .بعاد الخليتين عن بعضهاإ- ب
  .                        نزع نواة الخلية األولى وزرعها في الخلية الثانية -ج
  وضع الخلية الثانية في بيئة مناسبة                                          - د
  

  :ح عليهيمكنك أن تقتر.محمد أراد أن يدرس خاصية النفاذية االختيارية للغشاء البالزمي -29
  .                     أخذ شريحة جاهزة وفحصها تحت المجهر الضوئي - أ
  . الضوئي المجهروفحصها تحت  شريحة ىعل ماء وعليها قطرة وضع جزء من لب حبة بندورة- ب 
  .        سيحدث أخذ صفار البيض ووضعه في كأس به ماء ومراقبة ما-ج
  .الضوئي وفحصها تحت المجهر على شريحة اءوعليها قطرة م وضع جزء من بشرة بصلة -د 
  

يقول العلماء انه مرض فيروسي ماذا تقتـرح  ، تسمع في هذه األيام عن انفلونزا الخنازير-30
  :لمشاهدة فيروس انفلونزا الخنازير

  .                                                   ياستخدام المجهر االلكترون-أ 
  .استخدام التلسكوب-ب
  .                                                   استخدام المجهر الضوئي  -ج
  .استخدام العدسات البللورية -د 
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  مفتاح اإلجابة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

رقم 
 السؤال

رقم   د ج ب أ
 السؤال 

 د ج ب أ

1-      16-     

2-      17-     

3-      18-     

4-      19-     

5-      20-     

6-      21-     

7-      22-     

8-      23-     

9-      24-     

10-      25-     

11-      26-     

12-      27-     

13-      28-     

14-      29-     

15-      30-     
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  اإلجابات الصحيحة الختبار التفكير التأملي
  
  

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

م رق
 السؤال

رقم   د ج ب أ
 السؤال 

 د ج ب أ

1-   ×   16- ×    

2-   ×   17-  ×   

3- ×     18- ×    

4-    ×  19- ×    

5- ×     20-   ×  

6-  ×    21-   ×  

7-    ×  22-    × 

8- ×     23- ×    

9- ×     24-   ×  

10-   ×   25- ×    

11-    ×  26-  ×   

12-    ×  27-  ×   

13-    ×  28- ×    

14-    ×  29-   ×  

15-  ×    30- ×    
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  )7(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  غزة  –الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا 

  كلية التربية 
   وطرق التدريسقسم المناهج 

  
  طلب تحكيم دليل معلم/ الموضوع 

 
  .المحترم ............................................... / ...الدكتور  

  /يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
أثر استـخدام إستراتيجية المتشابهات في تنـمية عمليات العلم ومهارات التفكير  "

  ".التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي
من كتاب العلوم للصف الثامن ) ةليالمجهر والخ(حيث تقتصر الدراسة على وحدة 

  .الجزء األول
  :يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونه مناسبا في هذا الدليل فيما يخص

  ..مدى ارتباط أهداف كل درس بموضوع الدرس ?
  صياغة الدروس بشكل يتفق مع إستراتيجية المتشابهات ?
  اتفاق المتشابه مع موضوع الدرس ?
  ت الدليلالصحة اللغوية والعلمية لموضوعا ?
  مناسبة أسئلة التقويم ومالءمتها ألهداف الدرس ?
  .إبداء أي مالحظات أو اقتراحات جديدة على الدليل ترونها مناسبة ?

  
  / مع تحيات الباحث.                                                                                          

  القطراوي عبد العزيز جميل                                                                            
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
دليل المعلم لتدريس الوحدة األولى من كتاب العلوم للصف الثامن الجزء األولى 

  وفقا إلستراتيجية المتشابهات
  
  مقدمة للمعلم ?

منها  دات أهمية كبيرة ولكي يستفيتعتبر طرق التدريس الحديثة في العلوم ذ        
الطالب على المعلم أن يستخدمها في التدريس ومن هذه االستراتيجيات إستراتيجية 
المتشابهات التي تقوم في جوهرها على ربط المفاهيم غير المألوفة للطالب بمفـاهيم  

  .مألوفة وهي بذلك تبقي أثرا كبيرا للتعلم يبقى مدة طويلة لدى الطالب 
الحديثة لتدريس العلوم وتقوم بأنها إحدى االستراتيجيات ستراتيجية المتشابهات وتعرف إ

من خالل التركيز على التشبيه مع العـالم  " المشبه"الشائعة  رعلى تسهيل فهم المفاهيم المجردة غي
والسمات " أوجه الشبه"الذي يعيشه الفرد ومعرفة السمات المشتركة " المشبه به "الواقعي المألوف 

  ".أوجه االختالف"رج الموضوع خا
من هذه اإلستراتيجية دون إتباع دليل مرشـد للمعلـم    ةولن يكون باإلمكان االستفاد

يستعين به في تدريس المادة العلمية وفق إلستراتيجية المتشابهات حيث يساهم فـي  
  .تحديد األهداف إعداد األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة مع مراعاة الزمن الالزم لذلك

ومن هنا تكمن أهمية دليل المعلم الذي أعده الباحث لتدريس الوحدة األولـى مـن   
  .تاالجزء األول لكتاب العلوم للصف الثامن األساسي وفقا إلستراتيجية المتشابه

وقد سعى الباحث من خالل إعداد دروس هذه الوحدة وفق إستراتيجية المتشـابهات   
ة على تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير إلى معرفة أثر استخدام هذه اإلستراتيجي

  .التأملي لدى طالب الثامن األساسي
 ةالعمليات الذهنية والمهـارات المتعـدد   والمقصود بعمليات العلم هي مجموعة من

واألنشطة المختلفة التي يسعى من خاللها الطالب لحل مشكلة علمية تواجهه وصوال 
التصنيف والتنبؤ وتقـاس بالدرجـة التـي    إلى النتائج وتشمل التعريف اإلجرائي و

  .سيحصل عليها الطالب في اختبار عمليات العلم الذي سيتم إعداده 
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والتمعن في كل ما يعرض  على نشاط عقلي هادف يقوم على التأمل :أما التفكير التأملي
ل المتعلم من تشبيهات في الموقف التعليمي بحيث يميز بين موضوع التشبيه والمشبه به من خال

أوجه االخـتالف بينهمـا    أوجه التشابه بينهما أي السمات المشتركة وكذلك تحديدتحديد 
ونقاط الضعف والقوة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على ما يعرض من تشبيهات في الموقـف  
التعليمي ويقاس بمقياس التفكير المتمثل في اختبار التفكير التأملي الـذي سـيتم إعـداده لهـذا     

  .الغرض
  :ويشتمل التفكير التأملي على المهارات التالية

هي القدرة على عرض جوانب الموضوع والتعرف على مكوناته /الرؤية البصرية.أ
سواء كان ذلك من خالل طبيعة الموضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبـين مكوناتـه   

  .بحيث يمكن اكتشاف العالقات الموجودة بصريا
على تحديد الفجوات في الموضوع وذلك من وهي القدرة /الكشف عن المغالطات.ب

خالل تحديد العالقات غيـر الصـحيحة أو غيـر المنطقيـة أو السـمات غيـر       
  ).أوجه االختالف(المشركة

وهي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من / الوصول إلى استنتاجات.ج
التمعن  وذلك من خالل.خالل رؤية مضمون الموضوع والتوصل إلى نتائج مناسبة

  .في كل ما يعرض من متشابهات في الموقف التعليمي
وهي القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات /إعطاء تفسيرات مقنعة.د

الرابطة وقد يكون هذا المعنى معتمدا على معلومات سابقة أو على طبيعة الموضوع 
  .وخصائصه

نطقية لحـل الموضـوع   يعني القدرة على وضع خطوات م/وضع حلول مقترحة.ه
المطروح وتقوم تلك الخطوات على تصـورات متوقعـة للموضـوع المطـروح     

  .وذلك بعد عرض استخدام إستراتيجية المتشابهات) موضوع التشبيه(
وقد اعد الباحث دليل المعلم الذي يشمل األهداف الخاصة بدليل المعلـم ،األهـداف   

،الدروس التـي أعـدها الباحـث    ) ةالمجهر والخلي(العامة لتدريس الوحدة المنتقاة 
  .باستخدام إستراتيجية المتشابهات
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ــل درس  ــوي ك ــى ويحت ــه، عل ــابق وقياس ــدرس،المتطلب الس ــداف ال   أه
  . األدوات،اإلجراءات التدريسية والتقويم

  
  أهداف دليل المعلم?

  :يرى الباحث أن بإمكان هذا الدليل  إفادة المعلم في
  .المراد تحقيقها وصياغتا بشكل صحيحاألهداف التعليمية السلوكية  دتحدي •
  .تحديد المادة العلمية التي يسعى المعلم لتعليمها للطالب •
تحديد األنشطة التعليمية التعلمية المناسبة للمحتوى العلمي مع مراعاة الزمن   •

  .ومراعاة الجانب العقلي للطالب
  .المتعددة ةتحديد وإعداد األدوات الالزمة لتنفيذ األنشط •
  .ليب التقويم المناسبة للتعرف على مدى تحقيق األهداف التعليميةتحديد أسا •
  .تدريس موضوعات الوحدة بإتباع مراحل إستراتيجية المتشابهات •
تحديد الخطة الزمنية المناسبة لتنفيذ الـدروس وبالتـالي تحقيـق األهـداف      •

 .التعليمية للوحدة
  
  خطوات تنفيذ إستراتيجية المتشابهات?

 .الب لتحديد الخلفية المعرفية لهماستثارة المعلم للط •
تقديم المفهوم المراد تعليمة للطالب وذلك من خالل أسئلة معينة وتنفيذ بعض  •

األنشطة إن تتطلب األمر ذلك وهذا كله من أجل تهيئة الطالب للقيام بعمليات 
العلم المختلفة من مالحظة وتصنيف وتنبؤ وتجريب واستدالل وغير ذلك من 

 .هذه المهارات
؟  )المفهـوم (يسأل المعلم بماذا يشبه" على الصورة اآلتية ثقديم المتشابه حيت •

 ).المشبه به(باستقبال إجابات الطالب  مثم يبدأ المعل
االخـتالف بـين    ه الشبه وأوجهجيقوم المعلم وبمشاركة الطالب باستنتاج أو •

 .المشبه والمشبه به
 .نهايقوم المعلم بمناقشة الطالب في تشبيهات أخرى يطرحو •
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يقوم المعلم بتقديم خالصة عن المفهوم المستهدف من خالل التوصـل إلـى    •
وبعد ذلـك يقـيم   ‘ختالف التي توصل إليها مع الطالبأوجه الشبه ونقاط اال

  .إجابات الطالب 
  األهداف العامة للوحدة?

  -:يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تدريس الوحدة أن يكون قادرا على أن
  .اتشاف الخلية وأجزائهيتتبع مراحل اك •
  .يعدد بنود نظرية الخلية ويفسرها •
  .يذكر أنواع المجاهر وأهميتها في اكتشاف الخلية وأجزائها •
  .بشكل صحيح المجهر الضوئييستخدم  •
  .يحضر شرائح نباتية وأخرى حيوانية •
  .يصمم مجهرا بسيطا •
  .يقارن بين الخاليا من حيث التركيب والحجم •
  .ها وتركيب كل منها ووظيفتهيصف أجزاء الخلية وعضيات •
  .يقارن بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث التركيب •
  .أنواع الخاليا التي يحدث فيها كل من االنقسام المتساوي واالنقسام المنصفيميز بين  •
  .يوضح أهمية كل من االنقسامين ونتائجه •
  .يتتبع أطوار االنقسام المتساوي والتغيرات في كل طور •
  .قارن بين الخاليا النباتية والحيوانية من حيث مراحل االنقسام المتساويي •
 .يصمم نماذج لعملية االنقسام المتساوي •
 .يقدر عظمة الخالق •

  
  
  
  
  
  
  
  



 

182 
  

  مراحل اكتشاف الخلية
 

                                
                                                                     

    
    

  
  

 .علماء في اكتشاف الخليةيتتبع جهود ال ?
 .يحدد العالقة بين تطور المجاهر واكتشاف الخلية ?
 .يوضح مفهوم الخلية ?
 .يذكر بنود نظرية الخلية ?
?   

  
 يصنف الكائنات الحية?
 يذكر وحدة بناء كل من المادة والكائنات الحية ?
  يذكر وحدة بناء كل من المادة والكائنات الحية ?

  
  
  

  :أكمل ما يأتي ?
  ......و ...... ات الحية إلى  تصنف الكائن ?
، بينما وحدة بناء الكائنـات الحيـة هـي     .....وحدة بناء المادة هي  ?

......  
  
  

 )حيوانية أو نباتية(مجسم لخلية -رسومات توضيحية ?
  

 المتطلب األساسي

 األهداف السلوكية

 المتطلب األساسيقياس 

 الوسائل التعليمية

 الفصل األول المجهر والخلية

 الدرس األول

 1عدد الحصص

التركيــز 
ــى  علــ
ــارة  مهـ
ــف  التعري

 اإلجرائي
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يقوم المعلم بمناقشة الطالب :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
  :من خالل طرح بعض األسئلة  ةبقواستثارتهم للتعرف على خبرتهم السا

E ؟جسم الكائن الحيمم تتكون 
E مم تتكون أعضاء الجسم ؟ 
E  إذن ما هي وحدة التركيب والوظيفة في أجسامنا وأجسام الكائنات الحية

  األخرى؟
E ما الفرق بين النسيج والخلية ؟ 

  
ت يقوم المعلم بعرض شرائح نباتية جاهزة ورسـوما : تقديم المفهوم المستهدف ?

ثم من خالل مناقشة األسئلة المطروحـة  ) حيوانية ونباتية(توضيحية ومجسم لخلية
 .عندها سيصل المعلم مع التالميذ إلى مفهوم  الخلية

  
 :يقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي :تقديم المتشابه ?

  
Eبماذا نشبه الخلية؟  
Eلماذا شبهت الخلية بالحجر؟ 

  
  :لشبه واالختالف بين المتشابه والمفهومتوضيح أوجه ا ?
Eيقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين الخلية وحجر البناء  

  
  
  
  

  

  اإلجراءات التدريسية
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  حجر البناء  الخلية
  
  :أوجھ الشبھ?
وحدة التركیب والوظیفة في جس م  :الوظیفة-1

  .الكائن الحي
  
  
تتركب جمیع الكائن ات الحی ة م ن    :التركیب-2

  .خلیة واحدة أو أكثر
  
  
تنتج الخلیة م ن انقس ام خلی ة أخ رى س ابقة      -3

  .لھا
  
  للخلیة أشكال متعددة-4
  أوجه االختالف?
  .الخلية خلقها اهللا عز وجل-1
-تنمو-تتغذى-تتنفس.(جميع الخاليا حية-2

  )تنقسم
يحدث داخل الخلية عمليات وتفـاعالت  -3

  حيوية
-غشاء بالزمي(للخلية مكونات متعددة -4

والجـزء  ) يـة سطح الخل-النواة-سيتوبالزم
  .الخارجي منه ال يشبه الداخلي

كان هناك تدرج فـي اكتشـاف الخليـة    -5
اكتشفت الخلية بالتوازي مع التطـور فـي   

  .اكتشاف المجاهر 
  

  
یعتب   ر حج   ر البن   اء وح   دة التركی   ب   -1

لح   ائط  م   ا مث   ل المن   زل وك   ذلك وح   دة  
  .الوظیفة یعطي الصالبة والقوة للحائط

  
ح د أو  یتركب أي حائط م ن حج ر وا   -2

أكث   ر وق   د یعتب   ر الج   ر ح   ائط ص   غیر      
ویترك    ب الحج    ر م    ن مكون    ات دقیق    ة   

  ..كالرمل واألسمنت والحصى
  
ینتج حجر البناء من تقسیم مادة البناء  -3
  
  .حجر البناء لھ أشكال متعددة -4
  
  .حجر البناء من صنع اإلنسان -1
غير (حجر البناء عبارة عن جماد  -2

  )حي
ـ   -3 اء أي ال يحدث داخل حجـر البن

  .تفاعالت
ال يحتوي حجر البناء على نواة أو  -4

سيتوبالزم أو نـواة ومكوناتـه قليلـة    
  .والجزء الخارجي منه يشبه الداخلي

كان هناك تدرج لكن ليس وفق بحث -5
علمي  في اكتشاف حجر البنـاء مـن   
أناس بدائيين دعتهم الحاجـة للمـأوى   

  .وليس له عالقة باكتشاف المجهر.لذلك
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  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها            ?  
E أو الكرة -أو بالدولة - الخلية تشبه بالمصنع  

  
بنـود نظريـة    -مثل مفهوم الخلية:تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?

  :التالية ةالخلية وذلك من خالل األسئل
E أكمل ما يأتي:  
  ..........تتركب جميع الكائنات الحية من ) 1
  في جسم الكائن الحي ...... و ......ية وحدة الخل) 2
  .سابقة لها  .......تنتج الخلية من انقسام ) 3
  ..................ال يمكن رؤية الخلية بالعين المجردة لكن يمكن رؤيتها من خالل )4

  
  
  
  
  

E-  ب(أمام ما يناسبه في العمود ) أ(ضع الرقم المناسب من العمود :  السؤال األول: (  
                                                     

  )ب (   )أ ( 

  لوفنهوك الهولندي 
  روبرت هوك االنجليزي 
  براون االسكتلندي 
  شفان األلماني 
  شفان و شاليدن 

 اكتشف جسما معتما في خاليا نبات السحلب
 أول من فكر في اختراع المجهر

 صاغ نظرية الخلية

 قطعة فلين في قشرة شجر بلوط بالمجهر
  شاهد النوى في خاليا حيوانية متعددة

  
  

Eو.......و...........هي بنود  نظرية الخلية/أكمل: السؤال الثاني............  
Eعلل لما يأتي  /لثالثالسؤال ا     :  
  تعتبر الخلية وحدة التركيب والوظيفة في جسم الكائن الحي        

  
  

  التقويم
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  يعدد أجزاء المجهر الضوئي ?  
  .يحدد العالقة بين تطور المجاهر واكتشاف الخلية ?  
  يذكر بعض أنواع المجاهر ?  
  .يحسب قوة تكبير المجهر الضوئي ?  
  .يشاهد شرائح مجهرية بواسطة المجهر الضوئي?  
  

  
  ين تطور المجاهر واكتشاف الخليةالعالقة ب?

  
  

  .أهمية تطور المجاهر في اكتشاف الخلية: علل  ?
  .اذكر بعض أنواع المجاهر  ?

  
  

  مجهر ضوئي-مجهر بسيط ذو عدسة واحدة ?
  

  
يقوم المعلم بمناقشة الطالب :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?  

  :ن خالل طرح بعض األسئلة واستثارتهم للتعرف على خبرتهم السابقة م
 E كيف يمكن رؤية الخلية؟  

  E ما اسم هذا الجهاز؟  
E ما هي مكونات هذا الجهاز؟  
رض مجهر بسيط ذو عدسة واحـدة ثـم   عيقوم المعلم ب:تقديم المفهوم المستهدف?

ثم من خـالل مناقشـة   .من الكتاب المدرسي)2(يطلب المعلم من الطالب تنفيذ نشاط رقم 

 2عدد الحصص الثانيالدرس  المجهر الضوئي

 األهداف السلوكية

 المتطلب األساسي

 قياس المتطلبات السابقة

 الوسائل التعليمية

 اإلجراءات التدريسية

التركيز على 
ــارة  مهــ
إعطــــاء 
تفســـيرات 
ــة  مقنعــ

 والتنبؤ 
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روحة عندها سيصل المعلم مع التالميذ إلى مفهوم المجهر،ثم يقـوم المعلـم   األسئلة المط
  .بعرض المجهر الضوئي أمام الطالب للتعرف على أجزاؤه

مـاذا نشـبه   :يقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي :تقديم المتشابه?
  المجهر؟
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?

  عين اإلنسان  الضوئي المجهر

  :أوجه الشبه
  .يستخدم في رؤية األشياء-1
  .يحتاج المجهر إلى مصدر ضوئي-2
يحتاج المجهر إلى عدسـة عينيـة وثـالث    -3

  .عدسات شيئية
ركب المجهر من مكونات متعـددة  تت:التركيب4

  وهي
  .العدسة العينية في نهايتها:األسطوانة-1
عشـر مـرات    قوة تكبيرها:العدسة العينية -2

  .لألشياء المراد فحصها من خاللها روننظ
  
وهو الدعامة المستخدمة فـي حمـل   :الذراع-3

  المجهر
وهـي متصـلة بقـرص    : ةالشيئي تالعدسا-4

متحرك أسفل األسطوانة ولكل عدسة قوة تكبير 
  محددة 

عجلة صغيرة تسـتعمل فـي رفـع    :الضابط الكبير-5
لى رؤية األسطوانة أو خفضها مسافة كبيرة للحصول ع

  .واضحة
عجلة صـغيرة تسـتعمل   :الضابط الصغير -6

لرفع األسـطوانة أو خفضـها ولكـن لمسـافة     
  .صغيرة جدا

توضع عليها الشريحة وفي مركزها :المنضدة-7

  
  .يستخدم في رؤية األجسام-1
  ..ضوئي تحتاج العين لمصدر -2
  .تحتوي العين على عدسة بللورية -3
  
  :تتكون العين من مكونات متعددة  -4
يوجد تجويف في الجسم  حيث يحوي العـين  -1

  .هبداخل
تقوم بتجميع األشعة )البللورية(العدسة المحدبة-2

الساقطة على العين وتركزها على الشبكية فـي  
  )البقعة الصفراء(
  .ةالعين محمولة في تجويف الجمجم-3
  
  .العدسة الموجودة داخل العين-4
  
  
  .البؤبؤ هو المتحكم في كمية الضوء-5
  
الجفن الذي يغطي العين حيث يمكن التحكم -6

  في الرؤية
  
شبكية العين وبها البقعة الصفراء التي يتجمع -7

  .عليها الضوء المنعكس عن الجسم المراد رؤيته
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  .فتحة صغيرة تسمح بنفاذ الضوء
يوجد تحت فتحة المنضدة ووظيفتـه  :المجمع-8

  .تجميع األشعة
قطعتـان معـدنيتان تسـتخدمان    :الضاغطان-9
  .تثبيت الشريحة على سطح المنضدةل

قـرص مثبـت أسـف    :الحجاب الحـدقي -10
المنضدة عن طريقه نسـتطيع الـتحكم بكميـة    

  .الضوء المار إلى العدسة
  

ضوء الشمس أو مصدر :المصدر الضوئي-11
تستخدم مرآة مثبتة على قاعدة المجهر صناعي و

  .لعكس الضوء على الشريحة المراد تكبيرها
  

  :أوجه االختالف
  المجهر من صنع اإلنسان-1
  جماد غير حي-2
يستخدم لرؤية األشياء الدقيقة التي ال تـرى  -3

  .بالعين المجردة مثل الخلية
  
يمكن التحكم في قوة التكبير لرؤية األجـزاء  -4

  .الدقيقة
واحـدة عينيـة   (تحتوي على أربع عدسات -5

  )وثالث شيئية

  .البللورية  المحدبة العدسة-8
  
طة بالعين ومتصلة بالصلبة العضالت المحي-9

  .التي تثبت العينهي 
والتي تتحكم ) البؤبؤ( المحيطةالقزحية  -10

 بتنظيم كمية الضوء الداخلة للعين

  
  

كضوء الشمس  تحتاج العين لمصدر ضوء-11
حتى تتمكن من رؤية  أو مصدر صناعي للضوء

  .األجسام بوضوح
  
  
  .العين من خلق اهللا عز وجل -1
  .ن أنسجة حيةمعين اإلنسان  -2
 تستخدم لرؤيـة األجسـام الكبيـرة فقـط     -3

  .والصغيرة نسبيا
  
  .ال يمكن التحكم في قوة التكبير  -4
  
  )محدبة(تحتوي على عدسة واحدة فقط -5

  ..وال تحتوي على عدسات شيئية

  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها      ?
E المجهر يشبه بالكشاف  
E سان الذي يحمل العدسةالذراع يشبه بذراع اإلن.  
E الضابط الكبير يشبه البرغي الكبير.  
E الضابط الصغير يشبه البرغي الصغير. 
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  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?
  :التالية ةمكوناته وذلك من خالل األسئل-مثل المجهر الضوئي

Eأكمل ما يأتي:  
 ........× = ...... قوة التكبير في المجهر الضوئي  -

  .........مرة باستخدام العدسة ...... المجهر الضوئي قد تصل إلى قوة تكبير  -
  الدال على كل من العبارات اآلتيةاكتب المصطلح العلمي :  الثانيالسؤال 

 .)....(...         عدسة توضع في الجزء العلوي لالسطوانة                        -1

 )....(....         وانة         ثالث عدسات مثبتة بقرص متحرك يوجد أسفل األسط-2

 ....).....(              ةعجلة كبيرة تستخدم لرفع األسطوانة أو خفضها مسافة كبير-3

  )... (.....       عجلة صغيرة تستخدم لرفع األسطوانة أو خفضها مسافة صغيرة جد-4
  .).....(...           قطعتان معدنيتان تستخدمان لتثبيت الشريحة على سطح المنضدة-5
  
  :التقويم?
Eعلل:   
  .المجهر الضوئي بهذا االسم يسمى)1
  متسمية العدسة العينية بهذا االس )2
  سمبهذا اال شيئيةال اتالعدس تسمى) 3 
E السؤال الثالث:  
في المجهر الضوئي ، إذا علمت أن تكبير ) 400(كيف تحصل على قوة تكبير -1

 . 10×العدسة العينية 

مرة  1500على قوة تكبير يمكن الحصول عليها في المجهر الضوئي هي إذا علمت أن أ
  ، فما هو مقدار تكبير العدسة الشيئية المستخدمة ؟ وما اسمها ؟
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  يستعمل المجهر الضوئي في رؤية شرائح مجهرية ?
  يقارن بين المجهر الضوئي والمجهر اإللكتروني ?

  
  

  يذكر استخدام المجهر الضوئي ?
 .د مكونات المجهر الضوئييعد ?
  

  
  
  :أكمل ما يأتي ?

  .....................يستخدم المجهر الضوئي في ?
  ...............تسمىعدسة توضع في الجزء العلوي لالسطوانة   ?
   ...............تسمى ثالث عدسات مثبتة بقرص متحرك يوجد أسفل األسطوانة ?
ـ -4 ? حتـى نـتمكن مـن مشـاهدة     . ...............يحتاج المجهر الضوئي لـ

                  9من الكتاب المدرسي ص) 3(يتم تنفيذ نشاط رقم :مالحظة    .الشريحة
  
  

  جاهزة)حيوانية ونباتية(شرائح لخاليا-مجهر ضوئي ?            
  
  
  
  

 الثالثالدرس 
 1عدد الحصص                                             المجهر االلكتروني 

 يةاألهداف السلوك

 المتطلب األساسي

 قیاس المتطلبات السابقة

 الوسائل التعلیمیة

التركيــز 
ــى  علــ
ــارة  مهـ
ــع  وضـ
ــول  حلـ

 مقترحة



 

191 
  

  
  

  :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
Eف على خبرتهم السابقة يقوم المعلم بمناقشة الطالب واستثارتهم للتعر

  :من خالل طرح بعض األسئلة 
E هل نستطيع رؤية كل أجزاء الخلية بوضوح بوساطة المجهر

  الضوئي؟
  :تقديم المفهوم المستهدف?
E ثم  10-9من الكتاب المدرسي ص) 3(يقوم الطالب بتنفيذ نشاط رقم

ى من خالل مناقشة األسئلة المطروحة عندها سيصل المعلم مع التالميذ إل
  مفهوم  المجهر االلكتروني

  :تقديم المتشابه?
E ماذا نشـبه  :يقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي

  المجهر االلكتروني؟
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?
E  يقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين المجهر االلكترونـي

  يوالمجهر الضوئ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 اإلجراءات التدریسیة



 

192 
  

  
  لمجهر الضوئيا    لمجهر االلكترونيا 
  :أوجه الشبه? 
  .من صنع اإلنسان -1 
  .يستخدم لرؤية األشياء الدقيقة-2 
  . يحتوي على عدسات بقوى تكبير مختلفة-3 
 .  
  :أوجه االختالف?
  
مجاهر تستخدم لرؤية الكائنـات  :االستخدام-1 

جهـر  أكثر دقة من الم.(الدقيقة مثل الفيروسات
  )الضوئي

  .يستخدم اإللكترونات بدال من الضوء -2  
  
عالية جدا وتبلـغ فـي أحـدثها    :قوة التكبير-3  

  .ماليين المرات
  
  )ضخم(حجمه كبير -4  

  
  .من صنع اإلنسان-1  
  .يستخدم لرؤية األشياء الدقيقة- 2  
يحتوي على عدسات بقـوى تكبيـر   -3  

  .مختلفة
  
  
دقيقة ولكن يستخدم في رؤية األشياء ال-1  

  .أقل دقة من المجهر االلكتروني
  
  .يستخدم الضوء كمصدر ضوئي-2 
  
قوة التكبير منخفضة مقارنـة مـع المجهـر    -3 

  .االلكتروني
  
  .باليد حجمه صغير يمكن حمله-4  

  
  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها?
Eالمجهر االلكتروني يشبه العين  
Eميرايشبه الكا يالمجهر االلكترون  
  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?
Eالتالية ةوذلك من خالل األسئل  يمثل المجهر االلكترون:  
Eأكمل ما يأتي:  
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 .من المجهر الضوئي..................االلكتروني قوة التكبير في المجهر  -1

  ...........................اكتشاف في يلمجهر االلكترونساهم ا -2
  :لعلمي الدال على كل من العبارات اآلتية اكتب المصطلح ا ?
 .)...... (...       في رؤية األجزاء بالغة الدقة   ميستخد.1

 )..... .(....      يتستخدم كمصدر في المجهر االلكترون.2

  
  :التقويم?
E عللالسؤال األول:   
  .تسمية المجهر االلكتروني بهذا االسم)1
 اتتأخر العلماء في اكتشاف الفيروس )2
  
E لفحـص   اسـتخدامها  تقتـرح  أي نوع من المجـاهر /السؤال الثاني

  :ودراسة
  الفيروسات  -أ

  خاليا الدم الحمراء -ب
  خلية من قشرة البصل-ج
  .األجزاء الدقيقة للخلية-د
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  لخاليا حسب أشكالها وحجومهايصنف ا?
   يفسر سبب تنوع الخاليا في أشكالها وحجومها?

  
  

  يصنف الكائنات الحية حسب عدد خالياها ?
  يذكر وحدة بناء الكائنات الحية ?
  يذكر المكونات األساسية للخلية ?

  
  

  :أكمل ما يأتي ?
  ......و ...... تصنف الكائنات الحية حسب عدد الخاليا المكونة لها إلى   -1
  .....وحدة بناء الكائنات الحية هي  -2
  .......أو.................تتكون جميع الكائنات الحية من -3

  
  

  رسومات توضيحية- LCDجهاز ?
  
  
  

  :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?

 الخلية وأجزائها–الثاني الفصل 

 األهداف السلوكية

 1عدد الحصصالخلية أشكالها وحجومها                                                 الثالثرس الد

 المتطلب األساسي

 قياس المتطلبات السابقة

 الوسائل التعليمية

 اإلجراءات التدريسية

التركيــز 
ــى  علــ
ــارة  مهـ

 التصنيف
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E يقوم المعلم بمناقشة الطالب واستثارتهم للتعرف على خبرتهم السابقة
  :األسئلة من خالل طرح بعض 

 ي أجسامنا وأجسام الكائنات الحيةما هي وحدة التركيب والوظيفة ف -
  األخرى؟

  هل جميع الخاليا لها نفس الشكل؟-
  هل جميع الخاليا لها نفس الحجم؟ -
  
  :تقديم المفهوم المستهدف?
 E   يقوم المعلم بعرض مجموعة من أشكال الخاليا المتعددة مثـل خاليـا

من خالل ) نباتية-حيوانية(واألميبا وألنواع الخالياالبصل والبندورة والدم 
و من خالل مناقشة األسئلة المطروحة عندها سيصل المعلـم   LCDجهاز

  .مع التالميذ إلى مفهوم الخلية
  
  :تقديم المتشابه?
 Eمـاذا نشـبه   :يقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي

  الخلية؟
  
  :الف بين المتشابه والمفهومتوضيح أوجه الشبه واالخت?
Eكما في  يقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين الخلية والدولة

  :الجدول التالي
  
  
  
  
.  
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  الدولة  الخلية
  :أوجه الشبه?
يحدث داخل الخلية العديد من العمليات  -1

  . الحيوية الالزمة للحياة
  
  
للخلية عضـيات أساسـية متعـددة    - -2
  )-النواة-يتوبالزمس-الغشاء بالزمي(
  
  .كل عضية لها وظيفة محددة-3
 ءتتناسق وتتكامل عضيات الخليـة ألدا -4

  .المهمات المتعددة
  :أوجه االختالف?
  .الخلية خلقها اهللا عز وجل-1
  .ال يمنكن رؤيتها بالعين المجردة -2
المغزليـة  :للخلية أشكال متعددة منهـا  -3

مضـلعة   أو مثل خاليا العضالت الملساء
لبندورة ومعظم الخاليا شكلها ثابـت  مثل ا

  .وبعضها غير ثابت مثل األميبا
للخاليا حجوم  وأطوال مختلفة مثل بيـوض  -4

الطيور أكبر الخاليا حجما والخاليـا العصـبية   
أطول الخاليا حتى يتالءم مـع نقـل السـياالت    

   .للحمايةوخاليا الجلد صغيرة جدا .العصبية

  
يحدث داخـل الدولـة العديـد مـن      -1
لعمليات والتفاعالت بين وزاراتهـا مـن   ا

  ...أجل الحفاظ على حيويتها وتقدمها
  
ــددة  -2 ــية متع ــة وزارات أساس للدول
ــل. ــةوزارة ا(مث ــة -لطاق وزارة الداخلي

  )وغيرها
  .كل وزارة لها وظيفة محددة-3
تتناسق وتتكامل وزارات الدولة ألداء -4

  .المهام المتعددة
  
  
  .الدولة تبنى بسواعد الرجال -1
  .يمكن رؤيتها بالعين المجردة -2
  .للدولة شكل ثابت يحدده حدود الدولة-3
  
  
  .للدولة حجم وطول حدود ثابت  -4

 
  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها           ? 
Eأو الكرة -أو بحجر البناء -الخلية تشبه بالمصنع  
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  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?
Eالتالية ةحجومها وذلك من خالل األسئل-كال الخالياأش -مثل مفهوم الخلية:  
  
Eأكمل ما يأتي:  
  ....و ..... يمكن تصنيف الخاليا حسب  -1
  ....تعتبر خاليا العضالت الملساء من الخاليا  -2
  ....من الخاليا ذات الشكل غير الثابت  -3
  .أكبر الخاليا حجماً ..... تعتبر  -4
  
E علل:  
  كالها وحجومهاتنوع الخاليا في أش -1
  خاليا الجلد متناهية الصغر  -2
  بعض الخاليا العصبية يصل طولها إلى عدة أمتار --3
  
  :التقويم?
E أكمل ما يأتي:  
، بينما الخلية .....  تعتبر الخلية النباتية من الخاليا ذات الشكل) 1

  .....الحيوانية من الخاليا ذات الشكل 
  ......و ..... و..... ساسية هي تتكون الخلية من ثالثة مكونات أ) 2
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  يصف مكونات الغشاء البالزمي  ?
  يكتشف أهمية الغشاء البالزمي  ?
 يوضح المقصود بالنفاذية االختيارية ?
  

  
  

  ية والحيوانيةيصف شكل الخاليا النبات ?
 .يذكر مكونات الخلية األساسي ?
  

  
  
  :أكمل ما يأتي ?

، بينما الخلية .....  تعتبر الخلية النباتية من الخاليا ذات الشكل) 1
  .....الحيوانية من الخاليا ذات الشكل 

  ......و ..... و..... تتكون الخلية من ثالثة مكونات أساسية هي ) 2
  

  
  

Eتوضيحية لوحة عرض للخلية  بيضـة ،   المدرسي رسومات الكتاب
  كأس فارغة ، دبوس ، صحن ، ماء مقطر

  
  

 1عدد الحصص                                               الغشاء البالزمي  لثانيالدرس ا

 األهداف السلوكية

 المتطلب األساسي

 قياس المتطلب األساسي

 الوسائل التعليمية

ــز  التركيـ
على مهارة 
الرؤيـــة 
 البصــرية

والتنبـــؤ 
ــف و التعري

 اإلجرائي
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يقوم المعلم بمناقشة :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
الطالب واستثارتهم للتعرف على خبرتهم السابقة من خالل طرح بعض 

  :األسئلة 
  ماذا يحيط بالخلية؟-
  كيف يتم حماية الخلية؟-
  يع أي مادة أن تدخل الخلية ؟ما الذي ينظم ذلك؟هل تستط-
  
  :تقديم المفهوم المستهدف?
E من خالل مناقشة األسئلة المطروحة عندها سيصل المعلم مع التالميذ

  .إلى مفهوم  الغشاء البالزمي
E14من كتاب الطالب ص 4يوجه المعلم الطالب إلجراء نشاط رقم  
  
  : تقديم المتشابه?
Eماذا نشـبه  :المتشابه من خالل طرح السؤال التالي يقوم المعلم بتقديم

  الغشاء البالزمي؟
  
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?
E   يقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين الغشـاء البالزمـي

  وحراس امن المعابر 
  
  
  
  

  

 اإلجراءات التدريسية
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  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها ?           
Eأو بغالف الكرة   -الغشاء البالزمي  يشبه بحارس المصنع  
  

  المدرسةحارس   الغشاء البالزمي

  :أوجه الشبه?
  حي-1
  
  .الحماية : فةالوظي-2

ـ من خـالل   -حفظ السيتوبالزم  ةالنفاذي
تنظم دخول المواد إلى الخلية :االختيارية

  .وخروجها منها
  
  .يوجد في جميع الخاليا-3
  
  :أوجه االختالف?
يتركب من مـواد دهنيـة   : التركيب-1

  .وبروتينية
  

  
  

  

  .غير عاقل -2
  
  .ال يمنكن رؤيته بالعين المجردة-3
  

  
  .حي-1
  
  الحماية :الوظيفة -2
النفاذيـة  مـن خـالل    -المدرسة حماية-

ــواطنين  ــنظم دخــول الم ــة ي االختياري
  .وخروجهم منها

  
  .يوجد في جميع المدارس-3
  
 
مـن   المدرسـة يتركب جسم حارس  -1

أجهزة وأعضاء وخاليـا ومـواد دهنيـة    
وبروتينية وسـكرية وأحمـاض أمينيـة    
 ةباإلضافة للدم ومكونات أخـرى كثيـر  

  .ومتعددة
  

  .عاقل -2
  
  يري بالعين المجردة  -3
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  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?
 ةالنفاذية االختيارية وذلك من خالل األسـئل  -أهميته -مثل مفهوم الغشاء البالزمي

  :التالية
E كمل ما يأتيأ:  
  .يحيط بالخلية ...............يتصف الغشاء البالزمي بأنه غشاء  -1
  .............و ..... يتكون الغشاء البالزمي من مواد  -2
  
E من وظائف الغشاء البالزمي:  
1-  .............................  
2-   .............................  
3-  ...............................  
  
  : علل لما يأتي: التقويم?
  .يتصف الغشاء البالزمي بالنفاذية االختيارية-1 
  .ماذا يحدث لو تمزق جزء من الغشاء البالزمي-2
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  يصف مكونات السيتوبالزم  ?
  يبين أهمية الشبكة االندوبالزمية  ?
  يحدد دور الرايبوسومات في الخلية  ?
   يصف تركيب أجسام جولجي ?
  يشرح وظيفة األجسام الحالة في الخلية ?

  
  
  

  مكونات الخلية األساسية ?
  يصف تركيب الغشاء البالزمي ?

  
  

  : أكمل ما يأتي ?
  ......و ..... و..... تتكون الخلية من ثالثة مكونات أساسية هي  -1
  ....و .... ن مواد يتكون الغشاء البالزمي م -2

  
  
Eجهاز -رسومات توضيحية-المدرسي  الكتابLCD--  لوحة عرض

  كرات وأشكال متعددة  -ماء-أكياس بالستيكية-للخلية
  

 2عدد الحصص السيتوبالزم     لثالثالدرس ا

 األهداف السلوكية

 المتطلب األساسي

 قياس المتطلب االساسي

 الوسائل التعليمية

 التركيــز علــى 
مهارات التعريـف  
اإلجرائي والرؤيـة  
البصــرية والتنبــؤ 
والكشــف عــن  
المغالطات وإعطاء 

 .تفسيرات مقنعة
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  :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
E يقوم المعلم بمناقشة الطالب واستثارتهم للتعرف على خبرتهم السابقة

  :لة من خالل طرح بعض األسئ
Eما هي مكونات الخلية؟وماذا يحدث داخل الخلية؟  
Eأين توجد مكونات الخلية؟  
Eكيف تنتقل األجزاء الخلوية داخل الخلية ؟  
E؟هل يوجد جهاز هضم داخل الخلية  
  
  :تقديم المفهوم المستهدف?

يقوم المعلم بتوزيع أكياس بالستيكية على كل مجموعة ثم يطلب من كل 
ية حيوانية من خالل تعبئة الكيس بماء ووضع مجموعة عمل نموذج لخل

كرات وأشكال متعددة فيها،ثم يقوم المعلم بعرض رسومات توضـيحية  
لعضيات الخلية  و من خالل مناقشة األسئلة المطروحة عندها سيصـل  

  .وعضياته المعلم مع التالميذ إلى مفهوم  السيتوبالزم
  
  : تقديم المتشابه?
Eماذا نشـبه  :به من خالل طرح السؤال التالييقوم المعلم بتقديم المتشا

  السيتوبالزم؟
  
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?
E ومجمع  مالسيتوبالزيقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين

  الوزارات
  
  

 اإلجراءات التدريسية
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  السيتوبالزم
  

  ساحة المدرسة

  :أوجه الشبه?
  )عضيات(يوجد به -1
  
  .لها وظيفة محددة كل عضية :الوظيفة-2
  . العضيات تعمل في تناسق وتكامل-3
  
  :أوجه االختالف?
  .من صنع اهللا عز وجل-1

  .سائل 
  ال يرى بالعين المجردة-2
  .العضيات تسبح في سائل السيتوسول -3
  .جميع العضيات حية-4
  

  
-طـالب (مكونـات متعـددة   يوجد عليهـا -1

  )مقاعد-مدرسين-أشجار
  .ة محددةكل مكون له وظيف: الوظيفة-2
  .المكونات تعمل في تناسق وتكامل-3
  
  
  .من تصميم اإلنسان -1
  .نشاهدها بالعين المجردة -2
  . ساحة المدرسة عبارة عن أرض يابسة-3
غيـر  (بعض المكونات حية واألخرى جماد-4

  ).حية
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  شبكة المياه المنزلية   الشبكة االندوبالزمية
  :أوجه الشبه?
ــوات  -1 ــن القن ــبكة م ــاس  ش واألكي

والحويصـالت تصـل الغشـاء البالزمـي     
  .بالغالف النووي

تشكل شبكة للنقل بين األجزاء الخلويـة  -2
من جهة وبين الخليـة والبيئـة الخارجيـة    

  .والدعامة
  .الوظيفة النقل-3
  :أوجه االختالف?
  .من صنع اهللا عز وجل-1
  ال يرى بالعين المجردة-2
 لتسبح الشبكة االندوبالزمية في سـائ   -3

  .يسمى الستوسول
  .حية -4
  

  
  .حيث تتكون من شبكة من الخراطيم-1
   
تصل المياه بين مصدر المياه إلـى داخـل   -2

  . المنزل
  .الوظيفة النقل-3
  
  .من تصميم اإلنسان -1
  .نشاهدها بالعين المجردة -2
شبكة المياه توجد فـي ا ليابسـة وداخـل    -3

  .الحائط
   
  )غير حية(جماد -4
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  المصنع   بوسوماتالراي
  :أوجه الشبه?
ــات  -1 ــاء البروتين ــنعا لبن ــكل مص تش

التـي تـنظم معظـم    " اإلنزيمـات "وأهمها
  .التفاعالت واألنشطة داخل الخلية

  .التصنيع:الوظيفة-2
  
  .الناتج النهائي مفيد للخلية -3
  .يحدث داخلها تفاعالت-4
  :أوجه االختالف?
  .من صنع اهللا عز وجل-1
  جردةال يرى بالعين الم-2
التي  تنتشر على الشبكة االندوبالزمية   -3

  .تسبح في السيتوسول
  .حية -4
  
  .حبيبات صغيرة -5
  

  
تصنيع المواد الغذائية ومواد أخرى وهـي   -1

  .مفيدة
  
ــة-2 ــى  :الوظيف ــراف عل ــنيع واإلش التص

  الصناعات 
  
  .الناتج النهائي مفيد لإلنسان-3
يحدث داخلـه تفـاعالت إلنتـاج المـواد     -4

  .ةالغذائي
  
  .من تصميم اإلنسان -1
  .نشاهدها بالعين المجردة -2
  .يوجد على ا ليابسة -3
كائنات حية (ويوجد بداخله) غير حية(جماد -4

  ).وغير حية
  .كبير الحجم-5
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  معلم العلوم في الفصل  أجسام جولجي
  :أوجه الشبه?
  .من صنع اهللا غز وجل-1
  .حية-2
ة فـي  تعدل تركيب البروتينات المصنع -3

  .الرايبوسومات وإعدادها بشكلها النهائي
تستخدم البروتينات داخـل الخليـة أو    -4

  .تفرز خارجها
  .الناتج النهائي مفيد للخلية -5
  .يحدث داخلها تفاعالت-6
  :أوجه االختالف?
  ال يرى بالعين المجردة -1
  .يسبح في سائل السيتوسول -2
يوجد في داخل الخالياالمكونة لجسـم    -3

  . اناإلنس
  .تعدل البروتينات المصنعة فقط -4
  

  
  .من صنع اهللا عز وجل -1
  .كائن حي-2
يعدل إجابات وتصورات الطالب ويكسـب  -3

  .الطالب معلومات جديدة
 ريوظف المعلومات داخل الفصل لالختبـا -4

  .وخارج الفصل في الحياة العملية
  .ناتج عمل المدرس مفيد للطالب -5
  .مع الطالبيحدث تفاعالت داخل جسمه و-6
  
  نشاهدها بالعين المجردة. -1
  .يوجد على األرض اليابسة. -2
يتكون جسمه من أجهزة وأعضاء وأنسجة  -3

  .وخاليا
لديه صالحيات واسـعة لتعـديل أي مـن    -4

  .إجابات وتصورات وسلوكيات الطالب 



 

208 
  

  
  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها?
E فناء المنزلالسيتوبالزم يشبه.  
E الكهرباء الشبكة االندوبالزمية تشبه بشبكة.  
Eالمختبر المدرسي تشبه تالرايبوسوما.  
E مدير المدرسةأجسام جولجي تشبه.   
E لإلنسان معدةاألجسام الحالة تشبه.  

  الجهاز الهضمي لإلنسان  األجسام الحالة
  :أوجه الشبه?
  .وجل وحية من صنع اهللا غز-1
  .تسبح في سائل-2
حيث تحوي إنزيمـات لهضـم المـواد    -3

  .العضوية ثم تطرح النواتج في السيتوسول 
تستفيد الخلية من النواتج كمصدر غذاء  -4

  .أو مصدر طاقة
تقوم بالهضم وبالتالي المحافظـة علـى   -5

  ..الخلية
يحدث تفـاعالت كيميائيـة بـاآلالف     -6

هائي كمصـدر  وتستفيد الخلية من الناتج الن
  .غذاء وطاقة

  :أوجه االختالف?
  .صغيرة جدا ال نراها بالعين المجردة -1
  .يسبح في سائل هو السيتوسول -2
يوجد في داخل الخاليا المكونة لجسـم    -3

  . اإلنسان
  .تكون مع غيرها الخلية  -4
  

  
  .من صنع اهللا عز وجل وحي -1
  .تسبح في سائل-2
لهضـم  حيث يحوي انزيمات ومواد اخرى -3

  . الطعام
بستفيد من هضم الطعـام داخلهـا جميـع    -4

  .أعضاء اإلنسان
يقوم بالتخلص من المواد الضارة والمحافظة -

على النظافة الجسـم وتحويلهـا إلـى جهـاز     
  .اإلخراج

يحدث تفاعالت كيميائية و يسـتفيد جسـم    -6
اإلنسان من الناتج النهائي لعمله كمصدر غذاء 

  ..وطاقة
  
  .كبير نسبا. -1
  ..السائل هو الدم. -2
يتكون من أعضاء التي تتكون من أنسـجة   -3

  .التي تتكون من خاليا
  يكون مع غيره من األجهزة جسم اإلنسان. -4



 

209 
  

  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?
E  الشـبكة االندوبالزميـة    -أهميتـه  --ممثل مفهـوم السـيتوبالز– 

 ةاألجسام الحالة وذلك من خالل األسئل -أجسام جولجي -تالرايبوسوما
  :التالية

  
Eولالسؤال األ:-  
  :أكمل ما يأتي  -أ

معلقة في سائل يسمى ......  تسمى يتكون السيتوبالزم من تراكيب غشائية -1
....... 

  .........و .... و .... يتكون السيتوسول من  -2
  ................من أهم البروتينات في الخلية  -3
  
  :اختر اإلجابة الصحيحة-ب
في  المسئول عن صناعة البروتين و ةاالندوبالزميينتشر على سطح الشبكة  -1

  )الجسم الحال-تالرايبوسوما-جهاز جولجي(      ......الخلية
 
مجموعة من التراكيب الغشائية تقوم بتعديل تركيب البروتينات وإعدادها  -2

  )األجسام الحالة -جهاز جولجي- تالرايبوسوما......... (بالشكل النهائي 
  
  )جميع ما سبق-التنفس- الهضم(في الخلية ...... تشكل األجسام الحالة جهاز -3
 
لها القدرة على هضم المواد ... تحتوي األجسام الحالة على  -4

  )السكريات- اإلنزيمات-الدهون(العضوية
  
  : التقويم ?
Eاكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات / لسؤال األولا

   :اآلتية
ة تعد وسطا مناسب لحدوث التفاعالت مجموعة من التراكيب الغشائي (       )-1

                                                                                          الكيميائية
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شبكة من القنوات واألكياس والحويصالت تصل الغشاء البالزمي  (       )-2
  بالغالف النووي

                                                                          
  .لبناء البروتينات في الخلية احبات صغيرة تشكل مصنع )       ( -3
                                                
E علل لما يأتي  /السؤال الثاني     :  
 يعتبر السيتوبالزم وسطاً مناسباً لحدوث التفاعالت الكيميائية -1

  .م الحالة في خاليا الدم البيضاءتكثر األجسا-2
الخشنة في خاليا الكبد والبنكرياس في حين  االندوبالزميةتكثر كمية الشبكة -3

  تكثر الناعمة في العضالت 
 
E اذكر وظيفة كل من / السؤال الثالث:  
  الشبكة االندوبالزمية             )  أ

  الرايبوسومات ) ب
  أجسام جولجي         ) ج
  م الحالة   األجسا) د 
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-  
   .يحدد مكان المايتوكندريا?
  .يشرح وظيفة المايتوكندريا?
  .يصنف البالستيدات?
  .يوضح أهمية البالستيدات?
  
  
  يوضح مكونات السيتوبالزم  -1
رايبوسومات وأجسام جولجي واألجسام يذكر يوضح وظيفة كل من ال -2

  الحالة
  .يوضح أهمية عملية البناء الضوئي-3

  
  
  : ûأو  üضع عالمة ?
( )     السيتوسولمعلقة في  عضيات تسمى يتكون السيتوبالزم من تراكيب غشائية-1
 (  )  .توتصنع البروتينا ةتوجد مستقلة عن الشبكة االندوبالزمي تالرايبوسوما-2

)                            (                          . تركيب البروتينات لجي  تقوم بتعديأجسام جول-3
)                              (                 . األجسام الحالة تعمل كجهاز هضمي في الخلية-4
  ( )                       .الهدف من عملية البناء الضوئي هو التنفس-5
  
  

    LCDجهاز-المدرسي رسومات توضيحية مجسم للخلية الحيوانية الكتاب
  

 1عدد الحصص الرابعالدرس 
تابع  مكونات 

 )المايتوكندريا(السيتوبالزم

 األهداف السلوكية

 قياس المتطلب األساسي

 المتطلب األساسي

 الوسائل التعليمية

ــز  التركيـ
على مهارة 
التعريـــف 
ــي  اإلجرائ

 والتنبؤ
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  :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
E يقوم المعلم بمناقشة الطالب واستثارتهم للتعرف على خبرتهم السابقة

  :من خالل طرح بعض األسئلة 
Eتلف الخلية الحيوانية عن الخلية النباتية؟خهل ت  
Eكونات السيتوبالزم؟ما هي م  
Eكيف تحصل الخلية على ما تحتاجه من طاقة؟  
Eما السبب؟....األزهار ذات ألوان متعددة  
  
  :تقديم المفهوم المستهدف?
E   يقوم المعلم بعرض مجموعة من الرسومات التوضـيحية لعضـيات

ثـم عـرض مقطـع فيـديو عـن      )المايتوكندريا و البالستيدات(الخلية
ل مناقشة األسئلة المطروحـة عنـدها سيصـل    المايتوكندريا ثم من خال

  .المعلم مع التالميذ إلى مفهوم  الميتوكندريا
  
  :تقديم المتشابه?
 Eماذا نشـبه  :يقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي

  الميتوكندريا؟
  
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?
Eالشبه واالختالف بين الميتوكندريا و محطة  يقوم المعلم بتوضيح أوجه

  .الكهرباء
  
  

 اإلجراءات التدريسية
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  محطة الكهرباء  المايتوكندريا
  :أوجه الشبه?
  .إنتاج الطاقة الالزمة للخلية:الوظيفة-1
  .تتركب من قنوات وممرات :التركيب-2
  
تحدث داخلها تفاعالت كيميائية بين المـواد  -3

العضوية واإلنزيمات بوجود األكسجين فتنـتج  
  .ATPوطاقة على شكلCo2ماء و

  
  .تحتاج لوقود وهو عبارة عن مواد عضوية-4
  .الطاقة الناتجة تتحول إلى طاقات أخرى-5
  :أوجه االختالف?
  خلقها اهللا غز وجل-1
  حية-2
  ال يرى بالعين المجردة-3
  تسبح في سائل يسمى السيتوسول -4
  نوع الطاقة المنتجة هي طاقة حيوية-5

  
  .يةإنتاج الطاقة الكهربائ-1
وأسـالك  تتركب من قنـوات وممـرات    -2

  .لمرور المواد خاللها وملفات 
تفـاعالت كيميائيـة النتـاج     تحدث داخلها-3

  .الطاقة الكهربية من الطاقة الكيميائية
  
  
   .مثل السوالر الصناعي وقودتحتاج -4
  .الطاقة الناتجة تتحول إلى طاقات أخرى-5
  
  من صنع اإلنسان-1
  غير حية -2
  بالعين المجردةنشاهدها -3
  .المحطة مبنية على أرض يابسة-4
 تنتج طاقة كهربائية-5
  

  
  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها

Eالميتوكندريا تشبه بطارية السيارة    وتشبه بطارية الراديو  
Eالبالستيدات الخضراء تشبه حبة الفول  
Eالبالستيدات الملونة تشبه علم الدولة  
Eر الملونة تشبه مخزن الغذاءالبالستيدات غي  
  
  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?

  :التالية ةوذلك لمعرفة أهمية الميتوكندريا وأنواع البالستيدات وأهميتها وذلك من خالل األسئل
Eالسؤال األول:  
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  :أكمل ما يأتي  - أ
 .محطات توليد الطاقة في الخلية .... تعتبر  -1

  ....في وجود  ..... مع....  من تفاعل... .على شكل   يتم إنتاج الطاقة -2
  :صحح الكلمات التي تحتها خط -ب
  .(            )تقوم بخزن النشا والدهون  الخضراء البالستيدات -1
تقوم بعملية  عديمة اللونالبالستيدات  -3. تحتوي على صبغات ملونةالالبالستيدات الملونة  -2

  .(          )البناء
  
  : التقويم ?
Eاكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات اآلتية   /سؤال األول ال:  
(       )                                                                  .مركب كيميائي تخزن به الطاقة في الخلية-1
                                                                          (         )   يدات تقوم بخزن النشا والدهوننوع من البالست-2
    )         (               .تعد محطة توليد الطاقة في الخاليا-3

                                                                          
Eعلل لما يأتي  /سؤال الثاني ال     :  
  تكثر المايتوكندريا في الخاليا العضلية)1
  تكسب بعض أنواع البالستيدات الثمار واألزهار األلوان)2 
  
E اذكر وظيفة كل من / السؤال الثالث:  
البالسـتيدات عديمـة   ) د البالستيدات الملونة) البالستيدات الخضراء ج)  ب  الميتوكندريا  ) أ

  اللون   
 ماذا يحدث لو نزعن الميتوكندريا من الخلية؟  ) ب
 
    ما أثر الميتوكندريا على حياة اإلنسان؟  ) ت
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  يبين أهمية الفجوات في الخلية ?
  .يقارن بين الفجوات في الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث العدد ?
  .يوضح تركيب المريكزات  ?
   يحدد دور المريكزات في الخلية ?

  
  

  مكونات السيتوبالزم يذكر ?
  .يوضح وظيفة كل من المايتوكندريا   ?
  ..يصنف البالستيدات ?

  
  

  :ûأو   üضع عالمة ?
  ( )تعتبر المايتوكندريا محطة إنتاج الطاقة في الخلية -1
   .()في الخلية الحيوانية فقطATPالمايتوكندريا الطاقة على شكل تحرر -2
  .(  )يالبالستيدات الخضراء تقوم وظيفة البناء الضوئ—3
البالستيدات العديمة اللون ال تحوي أصباغ وتقوم بخزن البروتين -4

  . (  )والنشا والدهون
  

  
   .المدرسي رسومات توضيحية لوحة عرض للخلية  الكتاب?
  

تابع  مكونات  الخامس الدرس
 )الفجوات(السيتوبالزم

 1عدد الحصص

 األهداف السلوكية

 قياس المتطلب األساسي

 المتطلب األساسي

 الوسائل التعليمية

ــز  التركيـ
على مهارة 
التعريـــف 
ــي  اإلجرائ

ــاء  وإعطـ
ــيرات  تفس

 .مقنعة
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  :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
من يقوم المعلم بمناقشة الطالب واستثارتهم للتعرف على خبرتهم السابقة 

  :خالل طرح بعض األسئلة 
Eهل تختلف الخلية الحيوانية عن الخلية النباتية من حيث التركيب؟  
Eما الذي يكسب الخلية النباتية القوة واالمتالء؟  
Eهل تنقسم الخاليا؟  
  
  :تقديم المفهوم المستهدف?
 E  يقوم المعلم بعرض رسومات توضيحية للفجوات والمريكزات ثم مـن

لة المطروحة عندها سيصل المعلم مع التالميـذ إلـى   خالل مناقشة األسئ
  .مفهوم  الفجوات

  
  : تقديم المتشابه?
Eيقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي:  
Eماذا نشبه الفجوات؟ب  
  
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?
Eلفجوات وقوات الجيشيقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين ا 

  :وذلك من خالل الجدول التالي
  
  
  

 اإلجراءات التدريسية
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  األمنقوات   الفجوات
  :أوجه الشبه?
  تتواجد في الخاليا الحيوانية بأعداد كبيرة-1
  تكون عبارة عن أكياس غشائية:التركيب-2
تحتوي الفجوات في الخاليا النباتيـة  -3

ال تؤثر  رعلى مواد سامة وأمالح وسكاك
  .في الخلية النباتية

تحتوي بعض األصباغ التي تكسـب  -4
  .األزهار األوان المختلفة

  تكسب الخلية النباتية القوة واالمتالء-5
  حية-6
  :أوجه االختالف?
  ال ترى بالعين المجردة-1
  .عبارة عن أكياس -2
يختلف وجودها ففي الخلية الحيوانية -3

توجد بأعداد كبيرة وحجوم صغيرة أمـا  
نتـان  في النباتيـة فجـوة واحـدة أو اث   

  .كبيرتان
  تسبح في سائل يسمى السيتوسول -4
  
  

  
  .تكون بأعداد كبيرة-1
  .تقون مقسمة إلى وحدات  -2
يكون في حوزة قوات الجـيش مـواد   -3

  . ال تؤثر فيها. سامة وخطير للدفاع الدولة
  
  كل وحدة في الجيش لها لون خاص -4
.  
  تكسب الدولة القوة-5
  حية-6
  
  ترى بالعين المجردة-1
  .رة عن مجموعة من الجنودعبا -2
ال تتواجد في الخاليا لكن تتواجد في  -3

  .الدول
  
  
قوات الجيش متواجـدة غالبـا علـى    -4

  أرض اليابسة 
  

  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها?
Eالفجوات  تشبه البالونات  
Eيشبه رزمة أنابيب  زالمر يك  
  



 

218 
  

  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?
  :التالية ةالفجوات والمريكزات وذلك من خالل األسئلوذلك لمعرفة 

E أكمل ما يأتي:  
.... بأعداد كبيرة ، بينما في الخاليا  ..... توجد الفجوات في الخاليا -1

 فتوجد فجوة واحدة أو فجوتان كبيرتان 
.. و  .. تحتوي الفجوات في الخاليا النباتية على -2

  .............و......
 .... .... ات في الخالياتوجد المريكز -3
  ......تلعب المريكزات دوراً هاماً في   -2
  
  : التقويم ?
Eاكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات  /السؤال األول

  :اآلتية 
 )     (قوة واالمتالء     أكياس غشائية تكسب الخاليا النباتية ال-1
في معظم الخاليا اسطوانة جوفاء تتكون من خيوط بروتينية توجد -2

    )   (                 وتلعب دوراً هاماً في انقسام الخلية ةالحيواني
                     
E علل لما يأتي  /السؤال الثاني     :  
1( الخاليا النباتية أكثر قوة وامتالء.  
  .المواد السامة الموجودة في الفجوات لها أهمية كبيرة للنبات )2

 
  : مع الرسم إن أمكن كر وظيفة كل مناذ/ السؤال الثالث 

  الفجوات       )  أ 
  المريكزات) ب
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  .يبين أهمية النواة في الخلية ?
  .يذكر مكونات النواة ?
  .يوضح أهمية النوية ?
  .يشرح أهمية الكروماتين ?
 وي والغالف الخلوييقارن بين الجدار الخل ?

  
   

  .يذكر مكونات الخلية األساسية ?
 .يحدد وظيفة الغشاء البالزمي ?

  
  

  : أكمل ما يأتي ?
  ......و ..... و..... تتكون الخلية من ثالثة مكونات أساسية هي  -1
  ..........و .......... و ......... من وظائف الغشاء البالزمي  -2
  

  
  
  

   .وضيحية لوحة عرض للخليةالمدرسي رسومات ت الكتاب?
  
  

  

 السادس الدرس
تابع  مكونات 

 )النواة(السيتوبالزم
 1عدد الحصص

 األهداف السلوكية

 المتطلب األساسي

 قياس المتطلب األساسي

 الوسائل التعليمية

ــز  التركيـ
على مهارة 
التعريـــف 
ــي  اإلجرائ
 .والتصنيف
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  : تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
Eيقوم المعلم بعرض رسومات توضيحية للنواة باستخدام جهاز العرضLCD  ثم

يقوم المعلم بمناقشة الطالب واستثارتهم للتعرف على خبرتهم السابقة من خالل 
  :طرح بعض األسئلة 

Eلية؟ماذا يوجد في مركز الخ  
Eمن المسئول  عن نشاطات الخلية ؟  
Eما الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟  
  
   :تقديم المفهوم المستهدف-2
Eيقوم المعلم بعرض رسومات توضيحية للنواة باستخدام جهاز العرضLCD   ثـم

يقوم المعلم من خالل مناقشة األسئلة المطروحة مع الطالب عندها سيصل المعلم مع 
  لتالميذ إلى مفهوم  النواةا
  
  : تقديم المتشابه?
Eالل طرح السؤال التالييقوم المعلم بتقديم المتشابه من خ:  
Eبماذا شبهنا معظم عضيات الخلية؟  
Eإذن بماذا نستطيع تشبيه النواة؟  
  
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?
Eوالدماغف بين النواة يقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختال.  
  
  

 اإلجراءات التدريسية
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  الدماغ  النواة
  :أوجه الشبه?
  .خلقها اهللا عز وجل-1
  حية-2
  .تضبط  جميع عضيات الخلية-3
  .تتحكم في جميع نشاطات الخلية-4
  .بدونها تموت الخلية-5
  
  :أوجه االختالف?
  .صغيرة جدا-1
تتواجد في الخلية التي تكون مـع غيرهـا   -2

  .ائن الحياألعضاء واألجهزة ثم تكونن الك
  تسبح في سائل يسمى السيتوسول -3

  :يتركب من التركيب
وهو غالف مزدوج يحـيط  :الغالف النووي-

بالنواة وتخترقه ثقوب ويعمـل علـى تنظـيم    
  مرور المواد بين النواة والسيتوبالزم

  .تسبح فيه مكونات  النواة السائل النووي-3
توجد في مركز النواة وهـي جسـم    النوية-4

  ور في بناء الرايبوسوماتكروي ولها د
وهي شبكة خيـوط وحبيبـات    الكروماتين-5

عندما ال تكون فـي حالـة   (تسمى كروماتين 
البروتين والحمـض  :وتتكون من مادتين)انقسام

وهو الذي يحدد هوية وصـفات  DNAالنووي 
  الكائن الحي وتميزه عن غيره

  
  .خلقه اهللا عز وجل-1
  .حي-2
  .  األنشطة والمشاعريضبط جميع -3
  .الجسميتحكم في كل ما يحدث في داخل -4
  .بدونه يموت اإلنسان-5
  
.  
  .كبير نسبيا-1
  .في جسم اإلنسانيتواجد -2
  
  .يقع داخل جمجمة اإلنسان-3
  .ثالثة أجزاءيتركب من -4
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  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها?
Eلدولة، أو النواة تشبه رئيس االنواة في الخلية بذرة حبة المشمش.  
Eالغالف النووي يشبه الغالف الخارجي لحبة المشمش.  
Eالسائل النووي يشبه اللب بين الغالف والبذرة..  
  
 :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?

وذلك لمعرفة النواة ومكوناته والجدار الخلوي والغالف الخلوي وذلك مـن خـالل   
  :التالية ةاألسئل
Eاكتب المصطلح العلمي -:السؤال األول :  
  .تالرايبوسوماجسم كروي يوجد داخل النواة له دور هام في بناء (          ) -1
غالف مزدوج يحيط بالنواة يعمل على تنظيم مرور المواد بين النواة (          ) -2

  .والسيتوبالزم 
           .محلول مائي تسبح فيه مكونات النواة  (          )-3
                   .ثية التي تحدد صفات الكائن الحي المادة الورا(          ) -4

  
Eقارن بين الجدار الخلوي والغالف الخلوي من حيث المكونات :السؤال الثاني

 ?والوظيفة ومكان التواجد

  الغالف الخلوي  الجدار الخلوي  وجه المقارنة
      المكونات
      الوظيفة

      مكان التواجد
 
 : لتقويم ?
E مل ما يأتي أك /السؤال األول:  
 ....الخلية ، وتوجد نواته في .... يعتبر طحلب أسيتوبوالريا من الطحالب  -1
  ....و  ..... و .... يتكون طحلب أسيتوبوالريا من -2
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  ......و .... و  ..... و ....تتكون نواة الخلية من  -3
  ..... و ....تتكون الشبكة الكروماتينية من  -4
ينية أثناء انقسام الخلية على شكل خيوط طويلة تسمى تظهر الشبكة الكرومات -5

  .....يحمل كل منها آالف .... 
Eماذا تتوقع أن يحدث لو تم نزع النواة من الخلية؟-أ/ ثانيالسؤال ال  
  
  قارن حسب الجدول-ب

  الخلية الحيوانية  الخلية النباتية  وجه المقارنة
      عدد الفجوات وحجمها

      البالستيدات
      المريكزات
      سطح الخلية

  
        
Eمن كتاب الطالب21حل أسئلة الفصل ص.  
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  يوضح المقصود باالنقسام المتساوي ?
  .يبين أهمية االنقسام المتساوي ?
  وار االنقسام المتساوييصف أط ?
  يقارن بين االنقسام المتساوي في الخلية الحيوانية والخلية النباتية ?

  
  

  يذكر مكونات الشبكة الكروماتينية ?
  يحدد وظيفة المريكزات ?

  
  
  

  :أكمل ما يأتي ?
  .......... و ....وتتكون من ......... توجد الشبكة الكروماتينية في  -1
  ........وتلعب  دوراً هاماً في  ......... الياتوجد المريكزات في الخ -2

  
  

- جهاز عرض –رسومات تخطيطية وتوضيحية  –المدرسي  لكتابا?
LCD سكين-ثمرات تفلح  

  
  

 الخلیة انقسام- الثالثالفصل 

 2عدد الحصص نقسام المتساوياال ابعالرالدرس 

 األهداف التعليمية

 المتطلب األساسي

 قياس المتطلب األساسي

 الوسائل التعليمية

ــز  التركيـ
على مهارة 
الرؤيـــة 
البصــرية 
ــاء  وإعطـ
ــيرات  تفس

 .مقنعة
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يقوم المعلم بمناقشة :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
  :لةاألسئ خبرتهم السابقة من خالل طرح بعضالطالب واستثارتهم للتعرف على 

Eهل تنقسم الخلية؟  
Eلماذا تنقسم الخاليا؟  
Eهل هناك أنواع لالنقسام؟  
  
  :تقديم المفهوم المستهدف?
E  من خالل مناقشة األسئلة المطروحة عندها سيصل المعلم مع التالميـذ

إلى مفهوم االنقسام المتساوي ثم يقوم المعلم بشـرح مراحـل االنقسـام    
ثـم يقـوم المعلـم    .التوضيحي وتتبع مراحله بالرسم LCDالمتساوي عبر

  .بتوجيه الطالب لتنفيذ نشاط بقطع ثمرة التفاح مرة واحدة
  
   :تقديم المتشابه?
Eيقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي:  
Eماذا نشبه االنقسام المتساوي؟  
Eلماذا تشبه االنقسام المتساوي للخلية بانقسام ثمرة التفاح؟  
  
  :لشبه واالختالف بين المتشابه والمفهومتوضيح أوجه ا?
E   يقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين االنقسـام المتسـاوي

  للخلية واالنقسام المتساوي لثمرة التفاح
  
  
  
  

 اإلجراءات التدريسية
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  انقسام  ثمرة التفاح مرة واحدة  االنقسام المتساوي للخلية
  

  :أوجه الشبه?
تنقسم الخلية لتكون خليتين صغيرتين -1

كل منهما يشـبه  . لتين ومتساويينومتماث
الخلية األصلية من حيث الشكل وعـدد  

  تالكر وموسوما
  .الخلية من صنع اهللا عزوجل-2
  .مهمة للكائنات الحية:األهمية -3
  
  :أوجه االختالف?
ناتج االنقسام هو خليتين كل منهمـا  -1

  .طبق األصل من الخلية األم
  .انقسام طبيعي-2
ن عديـد  نمو جسم الكـائ :منهالهدف -3

التكاثر ،تعويض الخاليا التالفـة  الخاليا،
  .في الكائنات وحيدة الخلية

في الخاليا الجسمية في :أماكن حدوثه-4
اإلنسان والحيوان والخاليا الخضرية في 

  .النبات
  :لالنقسام المتساوي في الخلية أطوار5
  الدور االستوائي-ب: الدور التمهيدي-أ
  ئي الدور النها-د:الدور االنفصالي-ج

  
  .تقسم الثمرة إلى نصفين متساويين-1
  
  
  
  التفاح من صنع اهللا عز وجل-2
  مفيد لإلنسان:األهمية-3
  
  
ناتج االنقسام قطعتين لكن ال تأخـذ  --1

  .كل قطعة شكل ثمرة التفاح الكامل
  .انقسام بواسطة اإلنسان-2
ليس لذلك أي -تسهيل أكله:الهدف منه -3

  .أهمية في التكاثر
  
  .في أي ثمرة تفاحيمكن عمله -4
  
  
  
–ال يوجد أطوار النقسام ثمرة التفاح -5

  .يتم مباشرة باستخدام آلة حادة
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  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها            ? 
Eاالنقسام المتساوي يشبه انقسام حبة البرتقال.  
E االنقسام المتساوي يشبه انقسام حبة البندورة.  
Eلمتساوي يشبه انقسام قطعة البسكويتاالنقسام ا.  
  
  :تقديم خالصة للمفهوم المستهدف?

  :التالية ةوذلك لمعرفة االنقسام المتساوي وذلك من خالل األسئل
Eالسؤال األول/  
  :أكمل ما يأتي -أ

تسمى الخاليا التي يحدث فيها االنقسام المتساوي في الحيوان بالخاليا  -1
 . ...وفي النبات بالخاليا .... 

عدد الكروموسومات في الخاليا الناتجة من االنقسام المتساوي   -2
  .عددها في الخلية األصلية ...
  
  :من أهداف االنقسام المتساوي في الكائنات الحية -ب
1- ..........................................  
2- ..........................................  
3- ..........................................  
  
  : التقويم ?
E أكمل ما يأتي /السؤال األول:  
في  لتكون خليتين صغيرتين ومتماثلتين ومتساويين تنقسم الخلية -1

  ..............ماإلنقسا
  .........................يحدث االنقسام المتساوي في الخاليا-2
  .أدوار..................تمر الخلية أثناء االنقسام المتساوي بـ-3
  ............الناتج النهائي من انقسام الخلية انقساما متساويا هو-4
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Eرتب األدوار التي تمثلها كل من األشكال اآلتية حسب  /ثانيالسؤال ال

حدوثها أثناء االنقسام المتساوي ، ثم اكتب اسم الدور وصف التغيرات التي 
  :تحدث فيه 

  

  
       ..................   ..................  ..............    ........  
  
Eعلل لما يأتي  / لثالسؤال الثا : 
  .تستطيع الخلية النباتية االنقسام دون وجود مريكزين  -1
  ال يحدث تخصر في الدور النهائي في انقسام الخلية النباتية -2
  
E ن حسب الجدولقار(السؤال الرابع / الرابعالسؤال : 
  

  الخلية الحيوانية  الخلية النباتية  وجه المقارنة
      الدور االستوائي
      الدور النهائي
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  يوضح المقصود باالنقسام المنصف ?
  يصف مراحل االنقسام المنصف ?
  المنصف يبين أهمية االنقسام ?

  
  
  

  يوضح المقصود باالنقسام المتساوي ?
  يبين أهمية االنقسام المتساوي ?

  
  
  

  :أكمل ما يأتي ? 
وفي .... تسمى الخاليا التي يحدث فيها االنقسام المتساوي في الحيوان بالخاليا  -1

 .... النبات بالخاليا 

عددها في ...عدد الكروموسومات في الخاليا الناتجة من االنقسام المتساوي   -2
  .الخلية األصلية

  
  
  
  إناءين  -سكين –ثمرة تفاح –رسومات تخطيطية وتوضيحية  –المدرسي  لكتابا
  
  

 1عدد الحصص نقسام المنصفاال الثانيالدرس 

 األهداف  السلوكية

 المتطلب السابق

 قياس المتطلب السابق

 الوسائل التعليمية

ــز  التركيـ
 على مهارة

الوصــول 
ــى  إلـــ

 .استنتاجات
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يقوم المعلم بمناقشة :تحديد خلفية المتعلمين عن المفهوم المستهدف?
السابقة من خالل طرح بعض  الطالب واستثارتهم للتعرف على خبرتهم

  :األسئلة 
Eجدة في جسم اإلنسان؟وهل يوجد نوع أخر من الخاليا ما اسم الخلية المو

  في جسم اإلنسان؟
Eهل يوجد نوع آخر من انقسام الخاليا ؟لماذا تنقسم الخاليا؟  
  
  :تقديم المفهوم المستهدف?
E  من خالل مناقشة األسئلة المطروحة عندها سيصل المعلم مع التالميـذ

نشاط قطع  الب تنفيذإلى مفهوم االنقسام المنصف ثم يطلب المعلم من الط
  التفاح مرتين

  
  :تقديم المتشابه?
 Eمـاذا نشـبه   :يقوم المعلم بتقديم المتشابه من خالل طرح السؤال التالي

  االنقسام المنصف؟
  
  :توضيح أوجه الشبه واالختالف بين المتشابه والمفهوم?
E يقوم المعلم بتوضيح أوجه الشبه واالختالف بين االنقسام المنصف لثمرة
  اح على مرحلتينالتف

  
  
  
  

  

 اإلجراءات التدريسية
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  االنقسام المنصف لثمرة التفاح على مرحلتين  االنقسام المنصف للخلية
  

  أوجه الشبه?
  .الخلية من صنع اهللا عزوجل-2
  :يتم االنقسام المنصف على مرحلتين-3
المرحلة األولى حيـث يـتم انقسـام الخليـة     -

إلى خليتين فـي كـل   ) كروموسوم46(التناسلية
  )النصف(كروموسوم 23منهما 

المرحلة الثانية وهي عبارة عن انقسام متساوي -
فـي   ع خاليابليكون الناتج النهائي أر.لكل خلية 

ــن   ــدد االصــلى م ــة نصــف الع ــل خلي ك
  .الكروموسومات

  .الناتج النهائي لالنقسام المنصف أربع خاليا-4
  
  :أوجه االختالف?
  انقسام طبيعي-1
ف الناتج النهائي أربع خاليا في كل منها نص-2

  .العدد األصلي من الكروموسومات
  
المحافظة على عدد ثابـت مـن   :الهدف منه-3

الكروموسومات في كل نوع من الكائنات الحيـة  
  .التي تتكاثر جنسيا

في الخاليا الجنسية في اإلنسان :أماكن حدوثه-4
  .والحيوان وفي النبات

  
  .النرى االنقسام بالعين المجردة-5

  
  .لالتفاح من صنع اهللا عز وج-1
تقسم الثمرة إلى نصفين متساويين كمرحلـة  -2

أولى ثم في المرحلة الثانية خليتين ليكون النـاتج  
  .النهائي أربع قطع

  
  
  
  
  
  .الناتج النهائي لالنقسام المنصف أربع قطع-4
  
  
  انقسام يتحكم به اإلنسان-1
القطع الناتجة ال تحتوي على نصـف العـدد   -2

  .األصلي من بذور التفاح
  
  .تسهيل أكله:منهالهدف  -3
  
 
  .يمكن عمله في أي ثمرة تفاح-4
  
  
  نرى االنقسام بالعين المجردة--5
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  :مناقشة الطالب في متشابهات أخرى يقدمونها?
Eاالنقسام المنصف يشبه انقسام حبة البرتقال على مرحلتين.  
Eإلى أربع قطع بسكويت االنقسام المنصف يشبه انقسام قطعة .  
  
  :هوم المستهدفتقديم خالصة للمف?

  :التالية ةوذلك لمعرفة االنقسام المنصف وذلك من خالل األسئل
E أكمل ما يأتي /السؤال األول:  
 .... تسمى الخاليا التي يحدث فيها االنقسام المنصف بالخاليا  -1
عدد الكروموسومات في الخاليا الناتجة من االنقسام المنصف   -2

   :.عددها في الخلية األصلية      ...
 ........ يهدف االنقسام المنصف إلى  -3
بينما يسمى الجاميت المؤنث .... يسمى الجاميت المذكر في الحيوان   -4

  .من الكروموسومات ... ويحتوي كل منهما على العدد ..... 
... عند اندماج جاميت مذكر مع جاميت مؤنث تنتج خلية تسمى  -5

  .من الكروموسومات... وتحتوي على العدد 
  

  :أكتب عدد الكروموسومات داخل كل خلية فيما يأتي/ السؤال الثاني
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  : التقويم ?
كروموسومات ،  8خلية تناسلية في متك زهرة تحوي  / األولالسؤال 

 : دخلت في عملية انقسام منصف على مرحلتين 
  .كم خلية نتجت في المرحلة األولى  -1
  في كل خلية تنتج في هذه المرحلة ؟ كم كروموسوماً يوجد -2
  كم خلية نتجت في المرحلة الثانية ؟ وما اسم هذه الخاليا ؟ -3
  كم كروموسوماً تحوي كل خلية نتجت في المرحلة الثانية -4
  

  :السؤال الثالث 
  )قارن حسب الجدول(

  االنقسام المنصف  االنقسام المتساوي  وجه المقارنة

      الخاليا التي يحدث بها
في  تدد الكروموسوماع

  الخاليا الناتجة
    

      عدد الخاليا الناتجة
      األهمية
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Abstract                    
 

This study aimed to investigate the effect of using "Analogical 
Strategy' in developing science process and reflective thinking skills. 
 
To achieve this aim, the study sought to answer the following main 
question: 
 
What is the effect of using Analogical Strategy in developing science 
process and reflective thinking skills in science for grade eight pupils 
at schools of Gaza strip? 
In addition, the following minor questions were derived from the 
main questions: 
 
1.What are the science processes that should be developed for the 8th 
graders in science? 
 
2. What are reflective thinking that should be developed for the 8th 
graders in science? 
 
3.  Are there significant statistical differences at level( α  ≤ 0.05) 
between the  mean of the  experimental  group and the control group 
in science processes test due to using the analogical strategy as a 
method in teaching in comparison with the traditional way? 
 
4. Are  there  significant  statistical  differences  at  level  ( α  ≤ 0.05) 
between the mean of the experimental group and the control group in 
reflective thinking test due to using the  analogical strategy as a 
method in teaching in comparison with the traditional way? 
 
Both Ein El Helwa Secondary Boys School and study sample were 
selected as purpose method. 
 
Each classroom contains 32 students, and the other was the 
experimental control group and contained 32 students.   The 
researcher ensured equivalence in terms of age and science 
achievement in the pretest. 
 
The researcher designed the study instrument, namely the analysis 
instrument of the unit "telescope and cell unit" in the eight   grade  
science  book  to identify   science processes and limited    reflective     
thinking  skills in this  study  as   defining operationally, classifying 
and predicting. The second instrument comprised a 30-item test of 
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science  processes  to measure the science processes under study. 
Also, the researcher used the 30-item test of reflective thinking skills 
which measures such   skills  as   visual   sight,   distinguishing    
mistakes  , giving convincing explanations ,finding deductions and 
giving suggesting      solutions   . The  instruments    were  tested for 
credibility by referring them to specialists, applying the science 
processes  and reflective thinking skills tests on a pilot sample of 30 
students to ensure credibility and reliability. The reliability 
coefficient was measured through two methods: the split-half method 
where the  reliability coefficient on the science processes  and 
reflective thinking skills tests were (0,947) and (0,951) respectively, 
and the Cooder Richardson -20 method where the  reliability 
coefficient on the science processes  and reflective thinking skills 
tests were (0,965) and 
(0,963) respectively. 
 
The researcher applied the science processes  and reflective thinking 
skills tests on study groups as pre tests to ensure equivalence and as 
post test after conducting the experiment. The researcher also used 
the proper statistical method to test the hypotheses. 
T-test was applied on two independent samples in addition to Eta 
square to measure the effect analogical strategy on the science 
processes  and reflective thinking skills for purposes of answering 
the study questions. 
 
The study concluded with the following results: 
1-The content analysis results show that the science processes to be 
developed for the 8th graders in science are as follows : The  first 
rank is the action recognition with relative weight of 43.33%.The 
second rank prediction with relative weight of 33.34%.The third rank 
is the classification process with relative weight of 23.34%  ,The 
total relative weight 33.33% in addition to other processes with very 
low percentages. 
 
2. The content analysis results show that the reflective thinking to be 
developed for the 8th graders in science are as follows:The fourth 
skill which gives convincing explanations has occupied the first rank 
with  a relative weight 63.67%.Followed by the first skill(The 
vision)which occupies the second rank in a relative weight 33.33%, 
whereas the second skill (Revelation of mistakes) has occupied the 
third rank with a relative weight 13.33%.Then the fifth skill(Putting 
suggested Solutions) has occupied the third rank with a relative 
weight 10.00%.Finally,the third skill (Access to deductions) ) has 
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occupied the third rank with a relative weight 6.67%.The relative 
weight of the total is 20%. 
 
3.There are significant statistical differences at the level(α<0.01) 
between the mean of the experimental group and the control group 
on science processes test due to using the  analogical strategy as a 
method in teaching . 
 
4.There are significant statistical differences at the level(α<0.01) 
between the mean of the experimental group and the control group 
on reflective thinking test due to using the  analogical strategy as a 
method in teaching . 
 
In accordance with the said results, the researcher recommended 
using the analogical strategy through out the educational stages to 
increase the effectiveness of science. Moreover, teachers should be 
made aware of the   analogical strategy. Finally, the analogical 
strategy should be an integral part of the teacher perpetration 
programs to use the analogical strategy. 
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