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 اإلىداء
 ن مكنون ذاتها من تتسابق الكلمات لتخرج لتعبر ع إلى
 من أدبتني بخلق القرآن ولسان حالها  الدعاء لي بالتوفيق  إلى
 من عانت الصعاب وعلمتني الصمود  إلى

 في بحر حنانها  حتكسوني أسب وعندما
 حفظها اهلل ورعاها...  أمي
  واإلصرارمن زرع في نفسي الطموح  إلى
 وعلمني الصبر والنجاح  نالزما عثراتمن تحمل  إلى
 ... أبي
 روح أخي أحمد ، ...  ريحانتهاياسمينة الجنة و  إلى

 .اهلل بالفردوس األعلى وصحبة العدنان  شرفه
 يمن حبهم يجري في عروقي  ويلهج بذكراهم فؤاد إلى
  إخوتيأخواتي و  إلى
 من ساندوني بدعواتهم  إلى

 حق علي  لهواألقارب واألصدقاء وكل من  األهل
 ن أجل تحرير األرض واإلنسان من ضحوا بدمائهم الزكية م إلى

 األبرار وأسرانا البواسل  شهدائنا
 األفاضل الذين نهلت على أيديهم بواكير المعرفة والعلم  ينالمرب إلى

 كل من قال ال إله إال اهلل   وإلى
 .أن ينفع به المسلمين وجل ثمرة هذا الجهد المتواضع داعية المولى عز أهدي
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  وتقدير شكر
 

ظػػػبـ باػػػمطالج ي الحزبػػػؿ إحاػػػالج ي المتواقػػػا براالػػػج ي ،ػػػدر الشػػػبا  بحكمتػػػج ي و مػػػؽ ال مػػػؽ هلل الع الحمػػػد
رحمػػة  وثي أحمػد  عمػم مػػا أاػبن مػف لعمػة المتػػواترة ي واػلتج الػواةرة ي والعػىة والاػػىـ عمػم المبعػ درتػجبق

قػػح ا ي وأظ ػػػر ي وأبػػبف العبػػارات وأو  أةعػػح المعػػالمبف محمػػد بػػف عبػػد اهلل ي أراػػمج اهلل بتحاػػف الم ػػات و 
لاػػػالج ي وحعم ػػػا لابػػػة التببػػػبف ي و عػػػج ب ػػػا دوف اػػػاهللر المراػػػمبف ي عػػػموات اهلل عمبػػػج  مدور ةقػػػم ا عمػػػ

 ... دإلم بوـ الدبف ي أما بع ب دبج وعمم عحبج أحمعبف ي ومف اتبا دربج ي وااتدى
مػػف ي بشػػكر * اهلل عمبػػج واػػمـ  مومػػف ملطمػػؽ ،ولػػج عػػم( لػػف شػػكرتكـ لزبػػدلكـ ) اػػبحالج وتعػػالم  بقػػوؿ

اػػحدة شػػكر وعرةػػاف عمػػم مػػا أوي  عمػػب  دةي باػػعلب بمقػػامب اػػذا إي أف أ ػػر اػػاح* اللػػاس ي بشػػكر اهلل 
  .قدبرمف لعمة ي تعد وي تحعم معترةة بتف ذلؾ لـ بكفيوما كاف إي بلعمة مف العمب ال

 شػػػراةجإل للا،ػػػةعػػػىح ا: العرةػػػاف أف أتقػػػدـ بالشػػػكر الػػػوةبر والتقػػػدبر الكببػػػر إلػػػم الػػػدكتور ال اقػػػؿ  وواحػػػب
ودعمػػج لػػب ةتػػرة إعػػداد الراػػالة ولاػػعة عػػدر  ي ولمػػا بذلػػج مػػف و،ػػت وح ػػد ةكػػاف لثمػػرة توحب اتػػج الاػػدبدة ي 

ةػػب ل اػػب أمػػًى كببػػرًا ي وامػػة عالبػػة ي أعػػاللب ت طػػب تحػػدبات اػػذ  الدرااػػة  سوتعمبماتػػج الماػػتمرة مػػا لػػر 
 .لحزا  وععوبات ا ي وابئ لب ةرعة اللحاح ةحزا  اهلل  بر ا

محمػػد : شػػكري وتقػػدبري إلػػم عػػالمبف مػػف عممػػا  الترببػػة والعمػػـ الػػدكتور ال اقػػؿ  أوحػػجي ب ػػوتلب أف  كمػػا
ح ظ مػػا اهلل ي إذ شػػرةلب ،بػػول ـ ملا،شػػة بحثػػب اػػذا ي وأتشػػرؼ  حػػاـز عباػػم: ي والػػدكتور ال اقػػؿ أبوشػػقبر

 .بتوحب ات ـ الادبدة وممحوظات ـ القبمة 
التػػػب تشػػػرةت  اإلاػػىمبة ةبالشػػػكر والتقػػػدبر إلػػم اػػػذا العػػرح الشػػػام  الحامعػػػ ي باػػػعلب إي أف أتوحػػج كمػػا

 م ػػـممثمػػة بعمبػػداا حع لترببػػةالعػػاممبف ةب ػػا ي وأ ػػص بالػػذكر كمبػػة ا بػػاإلب ػػا ممثمػػة برهللباػػ ا وحم بايلتاػػاب
 .اهلل ملارات ب تدي ب ا 

العممبػة القبمػة  بػرراهلل ـدولب موعوؿ إلػم الاػادة المحكمػبف الػذبف ألػد،وا عمػب بعطػا  عمم ػـ ي وأةػا والشكر
 .أثلا  تحكبـ الدرااة حزااـ اهلل  بر الحزا  

ةػػب إعػػداد  وتوحب ات ػػاحلػػاف دحػػىف التػػب مػدت بػػد العػػوف بػػواةر عمم ػا :بػػواةر الشػػكر إلػػم الاػتاذة  وأتوحػج
 .أوراؽ عمؿ المحطات العممبة وأدوات الدرااة 

لمػػػا ي رلػػػا ،ػػػاعود :  اذةة لمبلػػات وعمػػػم رأاػػػ ا الاػػتأشػػػكر إدارة مدراػػػة عبػػد القػػػادر الحاػػػبلب الاااػػػب كمػػا
 . مف تا بىت  بل ،دمتج
إلػػم الػػدكتورة ال اقػػمة ماحػػدة البػػاوي مػػف العػػراؽ والتػػب ذلمػػت لػػب  ريأف أاػػحؿ شػػكري وتقػػدب ألاػػمي  كمػػا

 . ممبةالععاب التب واح تلب ةب الحعوؿ عمم المراحا العممبة بشتف المحطات الع
وشػػػمس دربػػػب والػػػدي ي وم حػػػة ،مبػػػبيلػػػا اػػػببًا ةػػػب وحػػػودي ة مػػػا لػػػور عبػػػولبماػػػبوؽ إلػػػم مػػػف كا والشػػػكر

 . الحببببف أطاؿ اهلل عمراما ومتع ما بالعحة والعاةبة وأحاف  اتمت ما 
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عمػػم إلحػػاز اػػذ  ي  بعبػػدو،تػػًا مػػف ،ربػػب أو  أمقػػمأو ي ح ػػدًا  بػػذؿأو ي موعػػوؿ لمػػف ،ػػدـ لعػػحًا  والشػػكر
 . لحزا  اهلل الحمبا علب عظبـ ا حزىةي الراالة 
ةػػ ف ي القعػػور  او،ػػد بعترب ػػي ،ػػد بكػػوف ةبػػج إحػػادة ي شػػتف أي عمػػؿ إلاػػالب  اةػػ ف اػػذ  الدرااػػة شػػتل  وأ بػراً 
ذا كػػاف ةب ػػا تقعػػبر أو ي إحػػادة ةال قػػؿ هلل اػػبحالج وتوةبقػػج  ةب ػػاكػػاف  إلبػػج  ااػػتطعتة ػػذا مػػا ي  ،عػػوروا 
وحعػػؿ الػلقص اػػمة تاػػتولب عمػػم ي كمػػاؿ والحمػػد هلل الػػذي ت ػػرد لل اػج بالي وحاػػبب أللػػب احت ػدت ي اػببًى 
 ت ػدومػف احي مػف احت ػد وأ طػت ةمػج أحػر : " حػبف ،ػاؿ  مـوعدؽ الراوؿ عمم اهلل عمبج واػي شرحممة الب
 ". أحراف  ةمجةتعاب 

لبج ألبب  توةبقبوما                                      إي باهلل عمبج توكمت وا 
  حثةالبا                                                                 

 ةدا  محمود عالح الزبلاتب                                                                                        
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 الدراسة  ممخص
 بػػػرالعمػػػـ وم ػػػارات الت ك الدرااػػػة إلػػػم معرةػػػة أثػػػر ااػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ةػػػب تلمبػػػة عممبػػػات اػػػدةت

 .  البولسةب  اابالعؼ التااا الا طالباتالتتممب ةب العموـ لدى 
 :  تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي حيث
ةػػب تلمبػػة عممبػػػات العمػػـ وم ػػارات الت كبػػر التػػتممب ةػػب العمػػوـ لػػػدى  عممبػػةأثػػر ااػػتراتبحبة المحطػػات ال مػػا

 ؟   البولسةب  العؼ التااا الاااب طالبات
 : مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية  ويتفرع

عممبػػات العمػػـ وم ػػارات الت كبػػر  لتلمبػػة الماػػت دمةبمكػػف توظبػػؼ ااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة  كبػػؼ -1
 ؟  البولسالعؼ التااا الاااب ةب  طالباتلدى  ـالتتممب ةب العمو 

  ػػػالبولسالعػػػؼ التااػػػا الاااػػػب ةػػػب  طالبػػػاتالعمػػػوـ لػػػدى تلمبت ػػػا ةػػػب الواحػػػب  مػػػـعممبػػػات الع امػػػ -2
 باات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة ؟ 

العػػػؼ التااػػػا الاااػػػب ةػػػب  طالبػػػاتالعمػػػوـ لػػػدى  بتلمبت ػػػا ةػػػ الواحػػػبمػػػا م ػػػارات الت كبػػػر التػػػتممب  -3
 باات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة ؟   البولس

بػػبف متواػػط درحػات طالبػػات المحموعػػة  (a≤.05)علػػد ماػتوى  اػؿ توحػػد ةػػروؽ ذات ديلػة إحعػػاهللبة -4
 ؟التحربببة والقابطة ةب اي تبار البعدي لعممبات العمـ 

بػػبف متواػػط درحػات طالبػػات المحموعػػة  (a≤.05)ى ديلػة إحعػػاهللبة علػػد ماػتو  ذات وؽاػؿ توحػػد ةػػر  -5
 اي تبار البعدي لم ارات الت كبر التتممب ؟ ةبالتحربببة والقابطة 

ةقػرة بقػبس م ػػارة ( 26)ا تبػػار لعممبػات العمػـ وتكػوف مػػف  ا أاػهللمة الدرااػػة ،امػت الباحثػة ببلػ عػف حابػةولإل
ةقػرة بقػػبس ( 29)الت كبػر التػتممب تكػػوف مػف  م ػػاراتوا تبػار ل( المىحظػةي  يتعػػاؿاي التعربػؼ اإلحراهللػب )

( الكشػؼ عػف الم الطػات يوقػا حمػوؿ مقترحػة ي  مقلعػةإعطا  ت ابرات ي الوعوؿ إلم ااتلتاحات )م ارة
ولمتحقػػػؽ مػػػػف عػػػدؽ الدوات وثبات ػػػػا ،امػػػت الباحثػػػػة بعرقػػػ ا عمػػػػم محموعػػػة مػػػػف المحكمػػػبف والمشػػػػرةبف 

طالبػػة مػػف طالبػػات العػػؼ التااػػا ( 48)وتكولػػت عبلػػة الدرااػػة مػػف ي وال بػػرا  ةػػب محػػاؿ تػػدربس العمػػوـ 
تقاػػػبم ا إلػػػم  وتػػػـي ااػػػبة لمبلػػػات تػػػـ ا تباراػػػا عشػػػواهللبًا مػػػف مدراػػػة عبػػػد القػػػادر الحاػػػبلب الاي الاااػػػب 

 تػػدرسوال ػػرى تحربببػػة ي طالبػػة ( 24)مػػف  كولػػتالتقمبدبػػة ت ربقػػةمحمػػوعتبف إحػػدااما قػػابطة تػػدرس بالط
 .طالبة ( 24)مف  اً بااتراتبحبة المحطات العممبة وتكولت أبق

 
 :الباحثة المناىج البحثية التالية  واستخدمت

 مف كتاب العموـ العامة لمعؼ " الت اعىت الكبمباهللبة " دة لتحمبؿ وح: الوع ب التحمبمب  المل ج
 . لبلا  ،اهللمة بعممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب المتقملة ةب اذ  الوحدة ي التااا 
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 وم ارات  ـأثر ااتراتبحبة المحطات العممبة ةب تلمبة عممبات العم لمعرةة:  شبج التحرببب  المل ج
 .الت كبر التتممب 

وحما الببالات تـ معالحت ا بالاالبب اإلحعاهللبة الملاابة واب ي لتطببؽ البعدي لدوات الدرااة ا وبعد
 . مربا إبتا  عامؿومي لعبلتبف ماتقمتبف ( ت)ا تبار 

 : خمصت الدراسة إلى النتائج التالية  وقد
 ذات ديلة إحعاهللبة علد ماتوى  ؽةرو  توحد(≤.05  a )موعة متواط درحات طالبات المح بفب

 .التحربببة والقابطة ةب اي تبار البعدي لعممبات العمـ 
 ةروؽ ذات ديلة إحعاهللبة علد ماتوى  توحد(≤.05  a ) ببف متواط درحات طالبات المحموعة

 .التحربببة والقابطة ةب اي تبار البعدي لم ارات الت كبر التتممب 
 

بقرورة توظبؼ ااتراتبحبة المحطات  الباحثةمف لتاهللج توعب  الدرااة ما أا رت علج قو   وةب
كما أوعت ي  ظب  اتدربببة لتدربب المعممبف عمم كب بة تو  اتوعقد دور ي العممبة ةب تدربس العموـ 

 . بقرورة تلمبة عممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب 
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Abstract 

 

This study aimed to measure the effect of using  the " scientific station strategy 
in improving science process and reflective skills of 9th grade students in 
Khanyounis . 
The problem of the study was identified in the following main question :  
What is the effect of the scientific station  strategy in improving science 
process and reflective thinking  skills in science for grade nine pupils at 
schools of Khanyounis ?  
The main question was branched into these sub- questions : 
1- How can the scientific station strategy be used to improve science process 
and reflective thinking  skills in Science for grade nine pupils at schools of 
Khanyounis? 
2- What are the science process that should be improved for the 9th grades in 
science ? 
3- What are the reflective thinking skills that should be improved for the 9th 
grades in science ? 
4- Are there significant statistical difference at level (a≤.05) between the 
experimental group's marks  and the control group's marks average at the post 
test of science process  ?  
5- Are there significant statistical difference at level (a≤.05) between the 
experimental group's marks  and the control group's marks average at the post 
test of reflective thinking skills?   
In order to answer these questions the researcher built the following 
tools : science process consist of (26)items to measure defining operationally 
, communicating and observing , and reflective thinking skills test consisted of 
(29) items which measures such skills as giving convincing explanations 
,finding deductions and giving suggesting solutions . To ensure of their Validity 
and reliability ,the researcher introduced them to a group of juries, supervisors 
and some experts in the educational science scope. 



 ط 

The study sample consist of (48) female students from the ninth grade from 
Abd Qader ALHaseny school  , they were chosen randomly .they were divided 
into two groups , the control group which studied by usual way consisted of 
(24) female students , and the experimental group which studied by the 
Scientific Station strategy also consisted of (24) female students .  
According to the nature of the study , the researcher used the following  
research approaches :  
 * Descriptive analytical approach : to analyze the content of the " 
chemical reactions " unit from ninth grade science book in order to 
extract a list of Science process and reflective thinking  skills contained 
in the unit .  
* Semi-experimental approach : to measure the effect of using the  
scientific station strategy in improving Science process and Reflective 
Skills . 
After completing test study application of tools and date collection ,the 
research analyzed it statistically using appropriate statical methods : T-
test independent two samples and values of Eta squared . 
The results of the study showed that :  
There are significant statistical difference at level (a≤.05) between 
the experimental group's marks  and the control group's marks 
average at the post test of science processes . There are significant 
statistical difference at level (a≤.05) between the experimental 
group's marks  and the control group's marks average at the post test 
of reflective thinking skills .   
Based on the study results , the researcher recommended  that it is 
necessary to apply the Scientific Station strategy in science teaching 
, and it's necessary to do training courses to enhance teachers, and 
students ,ability in using the scientific station strategy, In addition to 
the necessity of concerning of  science process and reflective skills 
improvement . 
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 الفصل األول 
 الدراسة خلفية

 :  مقدمة
ومػف اػذ  ي الععر الذي لعبش ةبج البوـ بتاـ بالكثبر مف المت برات ةب شػتم محػايت الحبػاة  إف

. التكلولوحبػػة  ورةوالثػػي والتػػدةؽ المعرةػػب ال اهللػػؿ ي وثػػورة ايتعػػايتيالثػػورة المعموماتبػػة: المت بػػرات 
ومػػػف ببل ػػػا اللظػػػاـ  لظمػػػةرتػػػب عمب ػػػا العكااػػػات اػػػربعة و طبػػػرة عمػػػم كاةػػػة الاػػػذ  المت بػػػرات ت

أاداةػػػج وااػػػتراتبحباتج : اػػػذ  الت بػػػرات تحػػػدبات تمػػػس ععػػػب اللظػػػاـ التربػػػوي  شػػػكمتإذ يلتربػػػويا
لػػذلؾ بواحػػػج رحػػاؿ الترببػػػة مشػػكىت تتعمػػػؽ  لتبحػػػةي وبعبػػارة أ ػػػرى مد ىتػػج وعممباتػػػج وم رحاتػػج 

 . اتبج لمواح ة اذ  التحدب المرتبطةادمة لمتعامؿ ما العمـ والتقلبات بكب بة إعداد الحباؿ الق
 

بتامبػة  اعػة إ إذ بقػا عمب ػا العػب  الكبػر ةػب تحقبػؽ الاػداؼ التربوبػػة  ـملػااج العمػو  وتحظػم
 عبشػػجب ذيوربطػػج بالعػػالـ الػػي  لعمػػـقػػمل ا إ إكاػػاب المػػتعمـ الثقاةػػة العممبػػة وعممبػػات ا فالتػػب مػػ

 . وبوا،ا ببهللتج 
 

الطربقػػػػة العممبػػػػة  المػػػػتعمـ و وتػػػػزداد لتبحػػػػة ياػػػػت داـمػػػػالمعرةػػػػة العممبػػػػة بتشػػػػكال ا الم تم ػػػػة تل إف
إلػػم بحتػػاج  التممبػػذوحبػػث أف ي أو التحػػارب العممبػػة  لبحػػوثالعممػػب ةػػب إحػػرا  ا بػػروم ػػارات الت ك

وتاػػمم ةػػب تطببػػؽ الطربقػػة العممبػػة ةػػب الت كبػػر  اعد مػػف الم ػػارات والقػػدرات العقمبػػة التػػب تاػػ دعػػد
طػػرؽ العمػػـ  ؽاػػذ  القػػدرات بعممبػػات العمػػـ وتعػػرؼ بتل ػػا محموعػػة العممبػػات العقمبػػة الىزمػػة لتطببػػ

 ( . 20: 1993يالحعبف )والت كبر العممب 
 

عمػم  بقػوـعممبات العمػـ أامبػة كببػرة عمػم عػعبد تػدربس العمػوـ والترببػة العممبػة ةػالعمـ ي  وتشكؿ
بػا مكولاتػػج مػف أحػؿ تحقبػؽ أاػػداؼ تػدربس العمػوـ بشػػكؿ بػؿ يبػػد مػف اياتمػاـ بحمي حلػاح واحػد 

ي (391: 2008ي  حححػػوح وأبػػ) ةػػب عممبػػة التػػدربس بحاببػػاً حتػػم بعػػبح دور المػػتعمـ إي متكامػػؿ 
بالحبػػاة العممبػػة وحعم ػػا مشػػاب ة  رباػػبةإذ تلبػا أامبػػة تلمبػػة عممبػػات العمػػـ مػػف ربػط المشػػكىت التد

وبحػب عمػم المعمػـ ي والمحتما  دراةلتممبذ ةب الملزؿ والملممشكىت الحباتبة البومبة التب تواحج ا
وتحمػػػػػؿ الماػػػػػهللولبة يلحػػػػػؿ المشػػػػػكمة  ػػػػػادؼأف بػػػػػتـ ال رعػػػػػة لمتممبػػػػػذ لمت كبػػػػػر بحربػػػػػة والت طػػػػػبط ال

لػػبس اػػذا ةحاػػب بػػؿ بحػػب عمػػم المعممػػبف أبقػػًا أف باػػاعدوا التىمبػػذ ي ةػػب الت كبػػر  واياػػتقىلبة
بػػػؿ بحتػػػاحوف إلػػػم ة ػػػـ طببعػػػة العمػػػـ بػػػل س القػػػدر  لػػػبس ةقػػػط ةػػػب اكتاػػػاب وة ػػػـ المعرةػػػة العممبػػػة

(Akersonet.al,2000:1025 . ) 
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التعمبمبػػة بعػػػ ة عامػػػة  بػػػةأف عممبػػات العمػػػـ تمعػػػب دورًا م مػػًا ةػػػب العمم( 1999)الػػػدمرداش وذكػػر
وةػػب تػػدربس العمػػوـ بعػػ ة  اعػػة إ وذلػػؾ لل ػػا تاػػاعد المػػتعمـ عمػػم أف باػػمؾ اػػموؾ العػػالـ ةػػب 

لبكتشػػػؼ ي كمػػا أل ػػػا تحعػػؿ المػػتعمـ محػػور العممبػػة التعمبمبػػة ي لممشػػكىت  جمػػت اػػبر  لمظػػواار أوح
 .المعمومات بل اج 

 

لمػا  الببالػات أوةعممبات العمـ لبس محرد حما وتعلبؼ الحقػاهللؽ   أاػموب ةػب الت كبػر لحػؿ  اػبوا 
وعممبػات العمػـ تبػدأ بمشػكمة وةػب ي د،بقة وعاد،ة  براتمشكىت معقدة مف أحؿ الوعوؿ إلم ت ا

 (  84:  2002يزبتوف )حاولة حم ا تظ ر معرةة حدبدة واكذا تلمو المعرةة م
عممبػػات العمػػػـ ومل ػػػا  لمبػػػةتعمبمبػػػة حدبثػػة لت ااػػتراتبحباتأثبتػػػت العدبػػد مػػػف الدرااػػات أامبػػػة  و،ػػد

 ( . 2012ي لعر اهلل )ي ( 2012ي الحراحشة )درااة 
 

ومػػادة العمػػوـ بعػػ ة ي بعػػ ة عامػػة  ااػػبةدر زاد اياتمػػاـ العػػالمب بتعمػػبـ الت كبػػر  ػػىؿ المػػواد ال ،ػػد
وذلػؾ لمػا تتقػملج ملػااج ي اعة إ حبث تعتبر تلمبة م ارات الت كبػر أحػد أاػداؼ تػدربس العمػوـ 

بكػوف ل ػا دور بػالن الامبػة ةػب تلشػبط  ذاػف المػتعمـ ي عممبة  بالعموـ مف ألشطة و برات وتحار 
ذلػػػؾ مػػػف م ػػػارات  ةػػػبلدبػػػج بمػػػا   كبػػػرت التواػػػو باػػػ ـ ةػػػب تلمبػػػة م ػػػاراي وااػػػتثارة ،دراتػػػج العقمبػػػة 

 ( .2006 :15 ي البعمب )الت كبر التتممب  
 

عمػم  تط ػووحؿ المشػكىت الكثبػرة التػب اػرعاف مػا ي إذ أف ععرلا الرااف ععر الت كبر والتتمؿ 
ملااحلػا ومداراػلا التربوبػة إلػم الم كػربف المتػتممبف والمتبعػربف  ةػب لكوفلحف أحوج ما ي الاطح 
مػػػػػػػػا حاحػػػػػػػػات المتعممػػػػػػػػبف  بتلااػػػػػػػػب البطورواػػػػػػػػا بمػػػػػػػػي اللػػػػػػػػبـ ةػػػػػػػػب ةماػػػػػػػػطبف  ،علػػػػػػػػاووا بحاللػػػػػػػػا
مبػدعًا  مو،ػًا لحػو ايزداػار والحػودة  للبلػب حػبًى مت كػرًا متػتمىً ي اإلبمالبةو ي والاموكبةيولوحبةالابك

 ( 205: 2005ي عبد ال الؽ والحممة ) وايكتشاؼ العممب والتربوي 
 

  يوبقػػبـ أاػػموبج ةػػب العممبػػاتيوبحعػػؿ ال ػػرد ب طػػط داهللمػػاً  يط الت كبػػرأحػػد ألمػػا تػػتممبالت كبػػر ال وبعػػد
 ةوبعتمػػػد الت كبػػػػر التػػػتممب عمػػػم كب بػػػة مواح ػػػػي وال طػػػوات التػػػب بتبع ػػػا يت ػػػػاذ القػػػرار الملااػػػب 

الػذي ب كػر ت كبػرًا تتممبػًا لدبػج القػدرة عمػم إدراؾ  لش صوا. المشكىت وت ابر الظواار والحداث 
واياػػػػػت ادة مػػػػف المعمومػػػػػات ةػػػػب تػػػػػدعبـ وح ػػػػة لظػػػػػر  وتحمبػػػػػؿ ي م عػػػػات وعمػػػػػؿ المي العى،ػػػػات 
  (160: 2005يعبد الوااب . )ومراحعة البداهللؿ ي المقدمات 

 

إف تلمبػػػة الت كبػػػر التػػػتممب لػػػدى المػػػتعمـ دا ػػػؿ ال رةػػػة العػػػ بة إ بعلػػػب إبحػػػاد مػػػتعمـ لدبػػػج اإلرادة 
ىت التػػب تواح ػػج وتحمبم ػا مػػف  ػػىؿ والقػػدرة عمػم التلبػػؤ بالمشػكي الذالبػة لمعمػػؿ والشػحاعة لػػذلؾ 
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والقػدرة عمػم الت بػؿ ي واكتااب المبادأة دوف تردد ةب طرح الةكار الحدبدة ي مرا،بة تعممج وتطور  
 ( . Decker,2007)وبرتقب بت كبر  مف المحاوس إلم المحرد ي الذي ب تح آةاؽ حدبدة لج 

 

ؽ حربػة ت كبػر المػتعمـ دوف ،بػد أو مػالا وبرى دبوي إمكالبػة تحقبػؽ ذلػؾ ةػب ال رةػة العػ بة بػ طى
عطاهللج ال رعة الكاممة لتمعف المعرةػة الحدبػدة وتتمم ػا وة م ػا ي  وال ػرص الكاةبػة لمحػدبث عػف ي وا 

إلثػػػػارة المتعممػػػػبف  -ة مػػػػج ال ػػػػاص ل ػػػػذ  المعرةػػػػة الحدبػػػػدة والتعببػػػػر عػػػػف ذلػػػػؾ بتاػػػػموبج ال ػػػػاص 
ثارة داةعبت ـ لربط  ب –اآل ربف وايات ادة مل ـ  راتػج القدبمػة بػالتعمـ الحدبػد لتولبػد معرةػة حدبػدة وا 

ثػػـ تطببق ػػا ةػػب موا،ػػؼ حدبػػدة يكتشػػػاؼ ي وةرعػػة عرقػػ ا دوف  ػػوؼ مػػف ال شػػؿ أو العقػػػاب . 
 (. Lukey, 2006)وايات ادة مف ذلؾ ةب تعمـ حدبد ي ال طت وتعحبحج

 

كبػػػر التػػتممب وحػػػؿ إف ة ػػـ طببعػػة العمػػػـ وعممباتػػج باػػ ـ بطربقػػػة حواربػػة ةػػػب تلمبػػة م ػػارات الت   
 . المشكىت 

 

( 2013ي العبادلػػػػػة )لامبػػػػػة الت كبػػػػػر التػػػػػتممب ةقػػػػػد تلاولتػػػػػج درااػػػػػات عدبػػػػػدة مل ػػػػػا درااػػػػػة  ولظػػػػػراً 
 ( . 2008ي العماوي )ي  (2011يالاتاذ )ي ( 2012ي الشرعة )ي
 

لحػػػػػد اياتمػػػػػاـ بتلمبػػػػػة عممبػػػػػات العمػػػػػـ وم ػػػػػارات الت كبػػػػػر التػػػػػتممب بشػػػػػكؿ  اػػػػػبؽقػػػػػو  مػػػػػا  وةػػػػػب
،ػػػػادر عمػػػػم التعامػػػػؿ مػػػػا مت بػػػػرات  ؿالحػػػػدبث لت ػػػػربج حبػػػػ عػػػػروى وممحػػػػة ةػػػػب العقػػػػرورة ،عػػػػ

ومػػػػػػػػف الػػػػػػػػا حػػػػػػػػا ت الحاحػػػػػػػػة إلػػػػػػػػم ااػػػػػػػػت داـ طػػػػػػػػرؽ .  االععػػػػػػػػر ومواح ػػػػػػػػة مشػػػػػػػػكىت ا وحم ػػػػػػػػ
تقػػػػوـ عمػػػػم اكتاػػػػاب المػػػػتعمـ المعرةػػػػة العممبػػػػة مػػػػف  ػػػػىؿ ي وااػػػػتراتبحبات حدبثػػػػة ةػػػػب التػػػػدربس 

اياػػػػػػػتراتبحبات التػػػػػػب تعتمػػػػػػػد اعتمػػػػػػػادًا  ومػػػػػػف أاػػػػػػػـ اػػػػػػذ . المتلوعػػػػػػػة  لعممبػػػػػػة،بامػػػػػػج باللشػػػػػػػطة ا
  اللشطة العممبة اببوثبقًا 

. ااتراتبحبة المحطات العممبة    

  " Denise J,. Jonesدبلػبس حػولز " والتػب ،ػاـ بتعػمبم ا  اػتراتبحبة المحطػات العممبػةتعػد ا
الحدبثػػػػة لاػػػػببًا والتػػػػب تمثػػػػؿ أحػػػػد أشػػػػكاؿ التلػػػػوع والتمبػػػػز  ةمػػػػف اياػػػػتراتبحبات التدرباػػػػب( 1997)

لاػػالبب وطػػرؽ التػػدربسي بػػؿ واللشػػطة التعمبمبػػة الم تم ػػةي حبػػث بتحػػوؿ ةب ػػا شػػكؿ ال عػػؿ عػػف 
 .محددالشكؿ التقمبدي  إلم بعض الطاويت التب بطوؼ حول ا محموعات التىمبذ وةقًا للظاـ 

 ( 2013ي زكب ) 
 

http://learningcenter.nsta.org/search.aspx?author=Denise%20Jaques%20Jones
http://learningcenter.nsta.org/search.aspx?author=Denise%20Jaques%20Jones
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مػف  ػىؿ توزبػا الطمبػة ي الدور اللشط لمطمبة ةػب الػتعمـ  ممالعممبة ع المحطاتااتراتبحبة  تؤكدو 
بشػػكؿ محموعػػات بقومػػوف بػػالتحواؿ عمػػم عػػدد مػػف المحطػػات ب ػػدؼ إحػػرا  تحربػػة عػػف موقػػػوع 

 لقػا أو  عور لموقػوع الػدرس أوحػؿ ماػتلة مشاادةموقوع ةب محطة أ رى أو  ،را ةالدرس أو 
  .ما  ببر

 

أف المحطػات العممبػة تاػ ـ ةػب تلػوع ال بػرات العممبػة واللظربػة ( 2009ي البموشػب ) أكػد واذا ما 
 . ةقًى عف تلمبة عممبات العمـ 

  
اػذ  اياػتراتبحبة  لامبت ا ةػب تػدربس العمػوـ ةقػد كالػت الػاؾ بعػض الدرااػات التػب تتلػاوؿ ولظراً 

ولكػػػف ي ( 2012ي الشػػػبباوي )ي ( 2011يالشػػػمري )الدرااػػػات ةػػػب تػػػدربس العمػػػوـ ومػػػف أاػػػـ اػػػذ  
لػذلؾ حػا ت اػذ  الدرااػة  درةالدرااات ال ماطبلبة التب اات دمت ااػتراتبحبة المحطػات العممبػة لػا

لمعرةػػػػة أثػػػػر اػػػػذ  اياػػػػتراتبحبة عمػػػػم تلمبػػػػة عممبػػػػات العمػػػػـ وم ػػػػارات الت كبػػػػر التػػػػتممب لمطػػػػىب 
 .  ال ماطبلببف

 

ومىحظػػات العمبػػا ف  ػػىؿ عمم ػػا كمدراػػة لمعمػػوـ ةػػب المرحمػػة الاااػػبة يحظػػت الباحثػػة مػػ و،ػػد
وشػعرت بػػذلؾ ي  مبقػع ًا ةػب م ػػارات عممبػات العمػػـ وم ػارات الت كبػر التػػتم عمػػوـبعػض مدراػب ال

اي تبػارات الشػ ربة وال عػمبة  هللجومػف لتػاي مف  ىؿ اللشطة الع بة التب تماراػ ا مػا طالبات ػا 
كػؿ اػذا شػكؿ . التلوع ةب طرؽ التدربس المات دمة  لدرة لمر الباحثة إبعود مف وح ة لظ اذاو ي 

أثػػر ااػػتراتبحبة  لمعرةػػةي ولبػػا ملػػج إحاااػػًا بال ػػًا بتامبت ػػا ي  لدرااػػةحػػاةزًا لم ػػوض ةػػب موقػػوع ا
المحطات العممبة ةب تلمبة عممبػات العمػـ وم ػارات الت كبػر التػتممب لػدى مرحمػة م مػة مػف مراحػؿ 

 . اب العؼ التااا التعمبـ الاااب و 
 :  بمبالدرااة و طوات ا اإلحراهللبة كما  ةبمكف تحدبد مشكم ابؽ ومما

 :الدراسة  مشكمة
- :ةب اإلحابة عف الاؤاؿ الرهللبس التالب  تتمحور

التفكيػػر التػػأممي فػػي  تتنميػػة عمميػػات العمػػـ وميػػارا يالمحطػػات العمميػػة فػػ اسػػتراتيجيةأثػػر  مػػا
 ؟ خانيونساألساسي في الصؼ التاسع  طالباتالعموـ لدى 

  -:مف الاؤاؿ الرهللبس الاهللمة ال رعبة التالبة  وبت رع
عممبػػات العمػػـ وم ػػارات  لتلمبػػة الماػػت دمةبمكػػف توظبػػؼ ااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػة  كبػؼ -1
 ؟  البولسالاااب ةب  ااالعؼ التا طالباتالتتممب ةب العموـ لدى  ت كبرال
العػػػؼ التااػػػا الاااػػػب ةػػػب  طالبػػػاتلػػػدى  وـبت ػػػا ةػػػب العمػػػتلم الواحػػػبمػػػا عممبػػػات العمػػػـ  -2 

 باات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة ؟   البولس
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العػػؼ التااػػا الاااػػب  طالبػػاتتلمبت ػػا ةػب العمػػوـ لػػدى  الواحػػبمػا م ػػارات الت كبػػر التػػتممب  -3
 ااتراتبحبة المحطات العممبة ؟  ت داـباا  البولسةب 
طالبػػػات  تبػػبف متواػػط درحػػا (a≤.05)إحعػػاهللبة علػػػد ماػػتوى  ةاػػؿ توحػػد ةػػروؽ ذات ديلػػ -4

 ؟والقابطة ةب اي تبار البعدي لعممبات العمـ  حربببةالمحموعة الت
متواػػػط درحػػػات طالبػػػات  فبػػػب (a≤.05)ماػػػتوى دإحعػػػاهللبة علػػػ لػػػةاػػػؿ توحػػػد ةػػػروؽ ذات دي -5

 ب ؟البعدي لم ارات الت كبر التتمم  تبارالمحموعة التحربببة والقابطة ةب اي
 

 : الدراسة  فرضيات
متواػػػػط درحػػػػات طالبػػػػات  بػػػػبف(a≤.05)ي توحػػػػد ةػػػػروؽ ذات ديلػػػػة إحعػػػػاهللبة علػػػػد ماػػػػتوى -1

 . المحموعة التحربببة والقابطة ةب اي تبار البعدي لعممبات العمـ 
متواػػػط درحػػػات طالبػػػات  فبػػػب (a≤.05)إحعػػػاهللبة علػػػد ماػػػتوى ةي توحػػػد ةػػػروؽ ذات ديلػػػ  -2

 . لقابطة ةب اي تبار البعدي لم ارات الت كبر التتممب المحموعة التحربببة وا
 

 :الدراسة  أىداؼ
 :الحالبة لتحقبؽ الاداؼ التالبة  ااةالدر  ت دؼ

وبمكف ي اات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة التب لـ بتـ تحربت ا مف ،بؿ درااات ةماطبلبة  -1
 . اإلةادة مل ا ةب تطببؽ درااات أ رى 

الت اعىت الكبمباهللبة ةب  دةالت كبر التتممب المتقملة ةب وح  اراتت العمـ ومبلا  ،اهللمة بعممبا -2
 .   البولسالعموـ لدى طالبات العؼ التااا الاااب ةب 

التعرؼ إلم ديلة ال روؽ ببف متواط درحات طالبات المحموعة التحربببة والقابطة ةب  -3
 .ممب لعممبات العمـ وم ارات الت كبر التت لبعدبةاي تبارات ا

 

 :الدراسة  أىمية
 . العموـ بستوةر الدرااة معمومات عف ااتراتبحبة حدبثة ةب تدر  -1
 .التتممب ةب محتوى المل اج ال ماطبلب  رتدربس الت كب امبةل ت اللظار إلم أ -2
  كبمباهللبػةالعمػـ وم ػارات الت كبػر التػتممب ةػب وحػدة الت ػاعىت ال لعممبػاتتقدـ الدرااة ا تباربف  -3
 . العموـ  سالدرااات العمبا ةب محاؿ تدرب طمبةب بد معممب العموـ و  ،د
لتوظبؼ ااتراتبحبة المحطات العممبة ةب تدربس وحدة مف وحػدات مل ػاج  توةر الدرااة دلبىً  -4

عمػػم تػػدربب المعممػػبف والم ططػػبف لمبػػرامج التدربببػػة ةػػب  بفالعمػػوـ لمعػػؼ التااػػا ،ػػد ت بػػد القػػاهللم
ب تطػػػػػوبر أدا  معممػػػػب العمػػػػػوـ ةػػػػب تلوبػػػػػا ااػػػػتراتبحبات التػػػػػدربس وطمبػػػػػة المؤااػػػػات التربوبػػػػػة ةػػػػ

 . الدرااات العمبا ةب محاؿ تدربس العموـ 
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 : ةالدراس حدود
التااػػػػا الاااػػػػب بمدراػػػػة عبػػػػد القػػػػادر الحاػػػػبلب  ؼعمػػػػم طالبػػػػات العػػػػ رااػػػػةاػػػػذ  الد ا،تعػػػػرت

قتعػر عمػم عممبػات كمػا تي  2014-2013 لدرااػبالااابة  ةػب ال عػؿ الدرااػب الوؿ لمعػاـ ا
العمػػػـ وم ػػػارات الت كبػػػر التػػػتممب المتقػػػملة ةػػػب الوحػػػدة الثالثػػػة مػػػف كتػػػاب العمػػػوـ لمعػػػؼ التااػػػا 

  ". الحز  الوؿ" الاااب 
 :الدراسة  مصطمحات

  -: بتتبكما  باً الباحثة معطمحات الدرااة إحراهلل تعرؼ
البػػػات العػػػؼ التااػػػا ،بػػػاـ ط معمػػػ ترتكػػػز اػػػب ااػػػتراتبحبة:العمميػػػة  تالمحطػػػااسػػػتراتيجية  -1

الاااب بمحموعة مف اللشطة العممبة المتلوعة والملظمػة والم طػط ل ػا ماػبقًا مػف ،بػؿ المعممػة 
محطػػات عممبػػة وذلػػؾ ب ػػدؼ تلمبػػة  بادا ػػؿ الم تبػػر المدراػػب بحبػػث عمػػم الطالبػػات المػػرور بػػتر 

 . عموـالت كبر التتممب لدى الطالبات ةب مادة ال تعممبات العمـ وم ارا
التب بحب أف تمارا ا الطالبة لحػؿ مشػكمة مػا  لعقمبةمف العممبات ا محموعة: مميات العمـ ع -2
وتقػػػاس بالدرحػػػة التػػػب تحعػػػؿ ( المىحظػػػةي التعربػػػؼ اإلحراهللػػػب ي ايتعػػػاؿ ) وتحػػػدد بم ػػػارات ي 

 . عمب ا الطالبة ةب ا تبار عممبات العمـ
درااػة   ػىؿالعػؼ التااػا الاااػب  عقمبة اادةة تقوـ ب ا طالبات عممبة: التفكير التأممي  -3

 الوعػوؿ)المتمثمػة ةػب  العقمبػةةتمارس  ىل ا بعض العممبػات " الت اعىت الكبمباهللبة "موقوعات 
( الكشػػػؼ عػػػف الم الطػػػات ي حمػػػوؿ مقترحػػػة  وقػػػاي مقلعػػػة  تت اػػػبرا إعطػػػا ي إلػػػم ااػػػتلتاحات 
ي  ،ػػؼإلػػم حػػؿ اػػذا المو إلػػم علاعػػر  حتػػم تعػؿ  حمبمػػجالمو،ػػؼ المشػكؿ وت بتبعػػادب ػدؼ تبعػػراا 

 . وبعبر علج بالدرحة الكمبة التب تحعؿ عمب ا الطالبة ةب ا تبار الت كبر التتممب
ي الة ( 15-14)الطالبات المواتب تتراوح أعماراف ببف : طالبات الصؼ التاسع األساسي  -4

 .   ال ماطبلب  تعمبمبواف ةب الماتوى التااا ةب الامـ ال
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 الثاني الفصل
 النظري اطاراإل

 
 

 العممية المحطات:  األوؿ المحور   
 

 العمـ  عمميات: نيالثا المحور 
 

 التأممي  التفكير:  الثالث المحور 
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 الثاني الفصؿ
 النظري  اإلطار

 
أثػر ااػتراتبحبة المحطػات العممبػة ةػب تلمبػة عممبػات العمػـ  معرةػةلما كاف ال دؼ مف اذ  الدرااة 

ةػ ف اػذا ي   ػالبولسةػب  ااػبالعؼ التااا الا طالباتلدى  لعموـالتتممب ةب ا برالت ك وم ارات
ال عؿ بمثؿ الرض ال عبة التب تلطمؽ مل ا الباحثة معتمدة عمػم إراػا  ،واعػد درااػت ا ووقػا 
أاا ا عمم اللظربات والدببات والدرااػات التػب تحعػمت عمب ػا الباحثػة والمتعمقػة بمحػاؿ الدرااػة 

ثراهللج وتلاولج مف ملظور تربوي  مما ب  ,ااعد عمم تعزبز الموقوع وا 
 : محاور أساسية ىي ثالثة  وقد اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى 
 

  .استراتيجية المحطات العممية/ األوؿ المحور
 .عمميات العمـ / ثانيالمحور ال
  . التفكير التأممي/الثالثالمحور 

 

 األوؿ المحور
 المحطات العممية  استراتيجية

 

ي تعتبػػر ااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة مػػف اياػػتراتبحبات الحدبثػػة الماػػت دمة ةػػب تػػدربس العمػػوـ 
والتػػب تعتمػػد بشػػكؿ أاااػػب عمػػم أف المػػتعمـ اػػو محػػور العممبػػة التعمبمبػػة ة ػػو الػػذي ببلػػب معرةتػػج 

  .بل اج مف  ىؿ  براتج الاابقة ومشاركتج لزمىهللج  ىؿ ،بام ـ باللشطة العممبة الم تم ة
 

 :استراتيجية المحطات العممية  تعريؼ
 بػػةالطم فتػػدربس تلتقػػؿ ةب ػػا محموعػػة عػػ برة مػػ طربقػػة: بتل ػػا( 16:2007-21ي(Jones عرة ػػا

وااهللؿ محػدودة تتػبح لكػؿ طالػب بتتدبػة كػؿ  اعتمادعبر امامة مف المحطات مما بامح لممعممبف 
 .اللشاطات عبر التلاوب عمم المحطات الم تم ة 

 وعػػةمحم: بتل ػػا المحطػػات العممبػػة  (283-2011:285) البموشػػب و اػػعبدي وإمبػػ بعػػؼ ببلمػػا
مف الطاويت دا مة لرةة العؼ أو الم تبر وكؿ طاولة تعد محطة عممبة تعػرض المػادة العممبػة 
ةب ػػػا بعػػػورة ألشػػػطة متلوعػػػةي وتقػػػوـ محموعػػػات المتعممػػػبف بػػػالمرور عمػػػم اػػػذ  المحطػػػات بشػػػكؿ 

المعمػـ وتعتمػد  اؼوالتزود بالمعمومات والمعػارؼ بتل اػ ـ وب شػر  اللشطةمتعا،ب والت اعؿ ما اذ  
 . ةب الدروس اللظربة أبقاً  اعتمادااتدربس الدروس العممبة ةب العموـ كما بمكف  ةب
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 اللشػػػطةتدرباػػػبة تقػػػوـ عمػػػم محموعػػػة  اػػػتراتبحبةا:  بتل ػػػا( 18:  2011)الشػػػمري  عرة ػػػا ببلمػػػا
محػػددة  ويتاطػػ مالتػػب بل ػػذاا الطالػػب دوربػػًا وبالتعا،ػػب عمػػالعممبػػة المتلوعػػة التػػب بقػػع ا المعمػػـ و 

 . اللشطةمعبلة وةؽ تاماؿ زملب بتلااب وطببعة  اداؼالعؼ أو الم تبر ب بة أ بة
 

بػػتعمـ ةب ػػا  اللشػػطةتقػػوـ عمػػم محموعػػة مػف  اػتراتبحبةا:  بتل ػػا (10: 2012 )الشػػبباوي  رة ػاعو 
ي  ااتكشػاةبة)  لحػٍو متتػابا عمػم ثػىث محطػاتالمتواط ةػب أثلػا  تحػوال ـ ب الوؿطىب العؼ 

 .المكالب لبعريلمادة ال بزبا  والذكا  ا الدرااببالتحعبؿ  ايرتقا وب دؼ ( ،راهللبة ي العوربة 
 

اتراتبحبة تدربابة تتمثؿ ةب محموعة مف المحطات ا: بتل ا ( 12: 2013)كما عرةت ا زكب 
التعمبمبة الموحودة بكؿ مل اي والتب ،د تكوف عمب ا ومماراة اللشطة  ربقوـ التىمبذ بالمرو 

ااتقعاهللبةي ااتكشاةبةي أو بعربة عوربةي أو الكترولبة ولبرااي مما بتبح لمتىمبذ مف  ىؿ 
مماراة بعض عممبات العمـي والت كبر اإلبداعب وزبادة ( 6-4)العمؿ ةب محموعات ع برة 

 .داةعبت ـ لتعمـ العموـ

ااػػػتراتبحبة ترتكػػػز عمػػػم ،بػػػاـ طالبػػػات العػػػؼ التااػػػا الاااػػػب  :تل ػػػا الباحثػػػة إحراهللبػػػًا ب وتعرة ػػػا
دا ػػؿ  عممػػةبمحموعػػة مػػف اللشػػطة العممبػػة المتلوعػػة والملظمػػة والم طػػط ل ػػا ماػػبقًا مػػف ،بػػؿ الم

الم تبر المدراب بحبث عمم الطالبػات المػرور بػتربا محطػات عممبػة وذلػؾ ب ػدؼ تلمبػة عممبػات 
 . لدى الطالبات ةب مادة العموـ  ممبالعمـ وم ارات الت كبر التت

 

 :المحطات العممية  أنواع
  

لممحطػات العممبػة  ععػدة ألػوا توحػدألػج  (286- 288 :  2009البموشػبي اػعبدي و وبػإم) بػرى
  -:ومل ا  يتعمبم ا عمم طببعة كؿ درس مدبعت
 التػػػب تتطمػػػب إحػػػرا  تحربػػػة معبلػػػة ي وت ػػػتص باللشػػػطة الم تبربػػػة :اياتكشػػػاةبة  المحطػػات 

 .بات رؽ تل بذاا و،تا طوبى
 وتعتمد عمم مادة ،راهللبة بتـ ت بهللت ا مف المعمـ ب دؼ تكػوبف طمبػة ماػتقمبف  :راهللبةالق المحطات

 .لدب ـ القدرة عمم اات راج المعرةة مف معادراا العمبة
 ةبقػػؼ المعمػػـ  مػػؼ تمػػؾ المحطػػة أو احػػد  م بػػرا يوتكػػوف م ععػػة ل :اياتشػػاربة المحطػػات

و،بف أو م لػػدس أو طببػػب وعلػػدما بعػػؿ الطمبػػة إلػػم ال ببػػر بوح ػػوف إلبػػج أاػػهللمة الطمبػػة المت ػػ
 .تتعمؽ بموقوع الدرس

 تقربػػػػب الم ػػػػاابـ العممبػػػػة  موتاػػػػاعد اػػػػذ  اللوعبػػػػة مػػػػف المحطػػػػات عمػػػػ :العػػػػوربة المحطػػػػات
 بةوال برات المحاواة إلم أذااف الطم
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 إذ بطمػػب مػػف الطمبػػة  وبحتػػاج ةػػب اػػذ  المحطػػة إلػػم ح ػػاز حااػػوب ي :ايلكترولبػػة المحطػػات
ي باػت رؽ الطمبػة  بػثبموقػوع الػدرسي بح عى،ػةمشاادة عرض تقدبمب عمم البوربوبلت لج 

 .و،تا طوبى علد اذ  المحطة
 وترتبط بش عبات عممبة ل ا عى،ة بموقوع الدرس :متحؼ الشما محطات. 
 ال ببػر بكممػػة بػتـ طػػرح محموعػة أاػهللمة مػػف الطمبػة وتكػوف إحابػػة  ب ػاوة:  الػلعـ والػػى محطػات

 .        إلم اإلحابة لتوعؿلعـ أو ي حتم بتـ ا
 وبػػتـ ااػػتعماؿ ح ػػاز تاػػحبؿ أو تم ػػاز ي باػػتما الطمبػػة مػػا حػػدد   :بعػػربة –الاػػما  محطػػات

 .ثـ بحببوف عمم الاهللمة المحددةيبشاادولج  أوالمعمـ ةب أوراؽ العمؿ 
 

- :ببف المحطات أعى  اب مف  محطات  مس وتـ ا تبار
 كشاةبةايات 
 القراهللبة 
 ايلكترولبة 
 (ال برا )اياتشاربة 
 العوربة  

- :لألاباب اآلتبة وذلؾ
 محتوى الكتاب المقرر ـهللتى. 
 والح زة التب تحتاج إلب ا موادتوةبر ال بمكف . 
 الطالبات عمم التكبؼ مع ا  ،درة. 

 

تبحبة المحطػات واتتلاوؿ الباحثة الحدبث عف حمبا اذ  المحطات ةػب ايتحااػات ال كربػة ياػترا
لػػذا اػػبتـ ي لعػػدـ اعتمػػاد التعمػػبـ ايلكترولػػب اتحااػػًا ةكربػػًا ي العممبػػة ماعػػدا المحطػػات ايلكترولبػػة 

 .  تلاوؿ المحطة ايلكترولبة بشب  مف الت عبؿ ةب اذا الموقا 

 :التعميـ االلكتروني  
لمتطورات  بحةتش دت ملظومة التعمبـ بع ة عامة وتعمـ العموـ بع ة  اعة لقمة لوعبة ل ،د

وتمثؿ ذلؾ ةب ظ ور ألماط تعمبمبة حدبدة ي  التطببقبةو  معرةبةالاربعة ةب شتم المحايت ال
ومل ا ظ رت أامبة . الذكبة ولبراا  ؿوال عو ي والتعمـ عف بعد ي التعمبـ ايلكترولب : مثؿ 

 . ايلكترولب كااتراتبحبة تدربابة ةب المدارس  لتعمبـا
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 : اللكتروني التعميـ ا تعريفات
عمػػػم عػػػور وراػػػػومات  ياػػػو تقػػػدبـ محتػػػػوى الكترولػػػب بحتػػػو : " بتلػػػج ( 2007:15)عػػػامر عرةػػػج

وشػػػبكاتج إلػػػم  الحااػػػوبولقطػػػات ةبػػػدبو وألشػػػطة داعمػػػة عبػػػر الواػػػاهللط المتعػػػددة عمػػػم  لعػػػوصو 
 " .المتعمـ بشكؿ بتبح لج إمكالبة الت اعؿ اللشط ما اذا المحتوى 

: لمتعمػػػبـ بااػػػػت داـ آلبػػػػات ايتعػػػػاؿ الحدبثػػػػة  طربقػػػػة: " ج بتلػػػػ( 2010:70) المػػػػىح عرةػػػػجو  كمػػػا
 مػبفلممتعم ومػاتمػف أحػؿ إبعػاؿ المعمي كالحااب والشبكات والوااهللط المتعددة وبوابات ايلترلت 

التعمبمبػة وقػبط ا و،بااػ ا وتقبػبـ أدا   مبػةالعم ةإدار  مػفوبعػورة تمكػف  يبتارع و،ػت وأ،ػؿ تكم ػة 
 . المتعممبف 

 :الباحثة أف التعمبـ ايلكترولب  مما ابؽ تاتلتج
 . بعتمد عمم اات داـ المتعمـ لمحااوب مف برامج وتطببقات  (1
 . بقدـ المعرةة العممبة بطربقة ممتعة وحذابة  (2
  . بااعد ةب تحقبؽ الاداؼ التربوبة  (3

 : التعميـ االلكتروني في عممية التعميـ  أىمية
  : ةباللقاط التالب( 2007:25)عامر  بحدداا
 اعة الذبف بعمموف بلظاـ الدواـ ي لباً م بد ةب تلمبة المدرابف م  لكترولباي بـالتعم تبربع 
(Fulltime ) المقدمة دا ؿ الحـر الحامعب تقمبدبةالمقررات ال حقورحبث بحدوف ععوبة ةب.   
 التعمبـ ايلكترولب ةب ت بر طربقة أاموب حما المادة العممبة والبحثبة التب بحتاح ا  ب بد

 . طىب لدا  واحبات ـ ال
 التعمبـ ايلكترولب عمم تعمـ الم ات الحلببة بااعد . 
 لمتعمبـ ايلكترولب أف ب بد الطىب لبر القادربف وذوي ايحتباحات ال اعة  بمكف

 . وكذلؾ الطمبة لبر القادربف عمم الا ر بومبًا إلم المدراة 
 المعمـ لممتعمـ الد وؿ  بجذي با ؿ ةالتعمـ الذاتب إ وال مالتعمبـ ايلكترولب عم بااعد

 . إلم محتما المعمومات 
 التعمبـ ايلكترولب ،طاع كببر ةب العاممبف ةب المؤااات الم تم ة  ب بد . 

 

ة ب تقدـ  دمات ي ةب محاؿ التعمبـ كببرة حدًا  العكاااتجالباحثة أف التعمبـ ايلكترولب  وترى
با ـ ةب  مماوذلؾ عمم ععبد المعمـ والمتعمـ يإمكالات تمتمكج مف  بمالمعممبة التعمبمبة برمت ا 

 . الملشودة  بوبةالاداؼ التر  تحقبؽ
 :وتطبيقات التعمـ االلكتروني  أدوات
 : تعلبؼ أدوات التعمـ ايلكترولب إلم ةهللتبف اما  بمكف
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 :  أدوات التعمـ ايلكترولب المعتمدة عمم الكمببوتر الش عب :  أويً 
العػػمب  القػػرص أوي  SDي  DVDبػػات ت ػػزف عمػػم واػػاهللط الت ػػزبف مثػػؿ عبػػارة عػػف برمح واػػب

 . وبعاد اات دام ا كمما كالت الاؾ الحاحة لذلؾ ي  ادـ الح زة الرهللبس  عمم لمح از أو
 :  بمب اذ  البرامج ما أمثمة ومف
 .   عوعبالتعمـ ال برامج -1
 . التدربب والمماراة  برامج -2
 . حؿ المشكىت  برامج -3
 . ة المحاكا برامج -4
 . اللعاب التعمبمبة  برامج -5
 .  بمبةالعروض التقد برامج -6
 . لظـ دعـ الدا   برامج -7
 . التطببقات المت ععة  برامج -8

 : المعتمدة عمم ايلترلت  ترولبأدوات التعمبـ ايلك:  ثالباً 
 . الدولبة لممعمومات  الشبكة -1
 . ايلكترولب  البربد -2
 .  المحادثة -3
 . ال بدبو  مؤتمرات -4
 . اللقاش  محموعات -5
 . المعمومات  لقؿ -6
 . اإلعىلات  لوحة -7
   69):  2008ي عبد العزبز )         .  الببض التشاركب  الموح -8

 

الباحثة إلم الحدبث عف برامج العروض التقدبمبةإ وذلؾ لتوةراا وملاابت ا لمببهللة  واتتطرؽ
 . الدرااة  إحرا اتالمطبقة عمب ا 

  ( : وينت البورب)العروض التقديمية  برنامج
ومف أبرز اذ  الوااهللؿ برامج  ,طورت مابكرواوةت حمبا الوااهللؿ لعمؿ عرض ممبز لقد

ي والتب كاف ل ا العكاس  طبر ةب حمبا محايت الحباة ي ( البوربوبلت )العروض التقدبمبة 
 . وعمم رأا ا المحاؿ التعمبمب 
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  ( : البوربوينت )العروض التقديمية  مجنابر تعريؼ 
 علاعػػػرمػػػف ال دبػػػدعبػػػارة عػػػف شػػػراهللح متتالبػػػة تحتػػػوي عمػػػم الع:  بتلػػػج( 11:2000ي زلػػػاتب) تعرةػػػج

ولبراػػػا  راػػوـ أو ابكمبػػة ببالبػػة أو ت طبطػػات أو عػػػور ةػػبمكف أف بتقػػمف العػػرض لعػػوص أو
 . ممولة  لبر ،د تكوف ممولة أو العلاعرمف 
) تػب تعمػؿ تحػت اللواةػػذ أحػد البرمحبػات التطببقبػة ال" بتلػج ( : 2003)اػعادة وآ ػروف  عرةػجت كمػا

Windows )المتحركػػػة والتػػػب بمكػػػف عػػػف طربق ػػػا إعطػػػػا   ةوتاػػػت دـ إللشػػػا  العػػػروض التقدبمبػػػ
تعػػمبـ  ىؿوبػػتـ إلشػػا  العػػروض التقدبمبػػة مػػف  ػػي مم عػػًا عممبػػًا شػػاهللعًا لمراػػالة المػػراد تقػػدبم ا 

حػػػز  مػػػف محموعػػػة مػػػف الشػػػراهللح ايلكترولبػػػة بحبػػػث تحتػػػوي كػػػؿ شػػػربحة مػػػف اػػػذ  الشػػػراهللح عمػػػم 
 . المطموب عرق ا  وماتالمعم

والتب بتبح لممعمـ   Microsoft Officeأحد تطببقات برلامج  بتلج: الباحثة إحراهللبًا  وتعرةج
ومف ثـ ملا،شت ا ما بعق ـ ي إمكالبة عرض الةكار العممبة لمطالبات ب دؼ شرح ا وتوقبح ا

بلا  معرةة عممبة ةب حو باود   مف أحؿ ابتحت توحبج المعمـ ةب دا ؿ الم تبر المدر  لبعضا
  .  إقاةة العور والراومات مكالبةإ مثؿ عةالمتعة وذلؾ ب قؿ مبزاتج الواا

 

 :   في مجاؿ التعميـ ومنيا  (البوربوينت)العروض التقديميةلبرنامج  متنوعةال التطبيقات
 ماـ عدد الم تم ة حتم بتمكف المعمـ مف عرق ا أ بمبةالتعم مدروسإعداد عروض ل إمكالبة

 . كببر مف المتعممبف 
 داةعبت ـ  مبتعمبمبة متعددة الوااهللط تثبر التبا  المتعممبف وتل روضع تعمبـ . 
 تعامؿ وت اعؿ المعمـ ما العرض التقدبمب أثلا  عرقج بالكتابة والتعمبؽ واإلقاةة  إمكالبة

 . كابورة  دامجواات 
 بلا  برلامج تعمبمب متكامؿ  إمكالبة . 
 ي ت طبطبةال تلابقاتج والراوـ والشكاؿ: امج وض التقدبمبة مف إمكالات البرلالعر  اات ادة 

 .والعور ولبراا 
 ام ا ةب التعمبـ ال ردي والحمعببمكف اات د مبةالتقدبمبة التعمب العروض .                                    

  (67-64  2010:ي إبراابـ ) 
كما ألج براعب ال روؽ ال ردبة لمطالبات ي ذلؾ بوةر الو،ت وترى الباحثة أف برلامج البوربوبلت ك

التب تعمؿ عمم إثارة داةعبة الطالبات ي مف  ىؿ وحود علاعر العوت والحركة والعورة 
 .  وزبادة رلبت ف ةب التعمـ 
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 : في التعميـ  (البوربوينت)العروض التقديمية برنامج  فوائد
 :  التعمبـ ةب ألج ةب البوربوبلت مجةواهللد برلا تتمثؿ
 إقاةة وحذؼ وح ظ وااترحاع وتلابؽ شراهللح العرض بتشكاؿ متعددة  ا ؿب . 
 عمػػػم شػػػكؿ  اتبمكػػػف إقػػاةت ا إلػػػم الشػػراهللح وعػػػرض الببالػػ تػػبالعدبػػػد مػػف الراػػػومات ال وةربػػ

قػاةة مػؤثرات عػو  مكالبة إقاةة مقػاطا ةبػدبو وا  ولقػؿ الشػراهللح بمػؤثرات  بػةكوحر  تبةراوـ ببالبة وا 
   .متعددة
 (عمم شراهللح ش اةةي تعمم مطوبايعمم الشاشة )بطرؽ متعددة  عرضمف تقدبـ ال بمكف.  

 (62: 2004ي   ىمةا) 
                        

ي  لبرلػامج البوربوبلػػت  مـالمػػتع ـعمػػم ااػت دا تالباحثػة أف المحطػػة ايلكترولبػة والتػػب اعتمػد وتػرى
 تقػمف عرقػج لممحتػوى العممػب معػحوبًا ر ةب إثػارة التبػا  وداةعبػة الطػىب لمػتعمـ بمػا لج أثر كبب

كمػػػا ألػػػج  بتػػػبح لممػػػتعمـ ال ػػػرص بالمشػػػاركة ةػػػب العممبػػػة . العػػػوتبة والحركبػػػة  مػػػؤثراتالراػػػوـ والب
 .  التعمبمبة وايعتماد عمم الذات ةب اات داـ الحااوب وات اذ القرارات المتعقمة بتعمبمج
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 : العمؿ في المحطات العممية  آلية
 :آلبة العمؿ ةب المحطات ال مس بال طوات اآلتبة وقبحت وبمكف
 التػب بحتػاج إلب ػا الطمبػة علػد مػروراـ  المػوادبػتـ وقػا الدوات و  وةب ا:  االستكشافية المحطة

حرا  ما مطموب مل ـ ةب ور،ػة العمػؿ الموزعػة ببػل ـ ثػـ اإل حابػة عػف الاػهللمة ةب اذ  المحطة ي وا 
ل ػػػػـ أو  دالمحطػػػػة إلػػػم أف بقػػػػوـ الطػػػىب بتل اػػػػ ـ باكتشػػػاؼ مػػػػا اػػػو محػػػػد اػػػذ وت ػػػػدؼ .المحػػػددة

 ( 275:  2004وآ روفي  وبرجتر . )التوعؿ إلم لتبحة معبلة
 وةػػب اػػذ  المحطػػة بوحػػد موقػػوع لػػج عى،ػػة بمحتػػوى الػػدرس بقػػوـ الطػػىب  :القرائيػػة المحطػػة

 . ؿلمرةقة ةب ور،ة العماإلحابة عف الاهللمة ا ـبقرا تج ث
 بقػػا المعمػػـ ةػػب اػػذ  المحطػػة ح ػػاز حااػػوبي وبقػػوـ الطمبػػة بمشػػاادة  :لكترونيػػةاال  المحطػػة

عػػرض تقػػدبمب عمػػم البوربوبلػػت أو مشػػاادة مقػػاطا عػػ برة مرتبطػػة بموقػػوع الػػدرسي ومػػا عمػػم 
اػػهللمة ثػػـ مشػػاادة العػػرض وبعػػد ذلػػؾ بحببػػوف عػػف الي الطمبػػة إي ةػػتح البرلػػامج ال ػػاص بالموقػػوع

 .مؿالمحددة ةب ور،ة الع
 ةبقػػؼ المعمػـ  مػؼ تمػػؾ ي تعتبػر المحطػػة الم ععػة لم بػرا  :  (الخبػػراء)االستشػارية المحطػة

 أةػراد المحتمػا كطالػب حػامعب أو أحػد أوي طالبًا مت و،ػًا مػف العػ وؼ المتقدمػة  بكمؼ المحطة أو
ال ببػػر الموحػػود علػػداا  باػػؤاؿ المحطػػةإلػػم اػػذ   وفوببػػدأ الطمبػػة علػػدما بعػػمي  طببػػب أو م لػػدس

أاػهللمة بقترحول ػا بتل اػ ـ متعمػؽ بموقػوع  أبػة أوي بعض الاهللمة المكتوبة علداـ ةب ور،ػة العمػؿ 
 . الدرس 
 مػف العػور بتعػ ح ا المتعممػوف وبحببػوف  دعػد حػودتتمبز اذ  المحطة بو : الصورية  المحطة

  .287) 286-ي شب البمو ي  اعبدي إمبو).عمم الاهللمة المتعمقة ب ا ةب ور،ة العمؿ 
 

لمػػوذج توزبػػا المحطػػات العممبػػة دا ػػؿ الم تبػػر المدراػػب التػػب اتبعػػت ةػػب ( 1) م طػػطال وبوقػػح
 . تل بذ تحربة البحث
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  يبيف توزيع المحطات داخؿ المختبر المدرسي( 1) مخطط
 

 
















 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحطة الرابعة

 المدرس

 المحطة الثانية
 المحطة الثالثة

 المحطة األولى
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 :المحطات العممية  استراتيجية أىداؼ
المحطػات العممبػة  ااػتراتبحبةأاػداؼ أف  (285-283 : 2009اعبدي والبموشب ي  إمبو) وبرى 

 : تتمثؿ ةب 
 عمم مشكمة لقص الدوات  الت مب : 

المحطػػػات العممبػػػة ةػػب الت مػػػب عمػػػم اػػػذ   ااػػػتراتبحبةوالمػػػواد محػػػدودة ت بػػد  واتتكػػػوف الد ةعلػػدما
  ـماػػػػتقمة وبقػػػػوـ المتعممػػػػوف ةػػػػب محموعػػػػات لػػػػةتـ وقػػػػا مػػػػواد كػػػػؿ تحربػػػػة عمػػػػم طاو المشػػػػكمةي ةبػػػػ

حػػرا  التحربةيواػػػذا ي بحتػػاج إلػػػم تػػوةبر مػػػواد وأدوات  محموعػػة بعػػػد أ ػػرى بزبػػػارة اػػذ  المحطػػػة وا 
 . المحموعاتبعدد 
 عمم امببة العروض العممبة  الت مب: 
بػػػة أمػػػاـ العػػػؼ ككػػػؿ وبكػػػوف دور التحر  بػػػ حرا طربقػػػة العػػػروض العممبػػػة بقػػػوـ المعمػػػـ عػػػادة  ةػػػب

المحطػات  ااػتراتبحبةوايلتظػار لمحعػوؿ عمػم اللتبحػةي أمػا ةػب  متابعةوال لمشاادةالمتعممبف او ا
العممبػػة ةتقػػوـ كػػؿ محموعػػة بػػ حرا  التحربػػة بل اػػ ا والت اعػػؿ مػػا المػػواد والدوات بعػػورة مباشػػرةي 

مبػػػػة التحربػػػػب التػػػػب بماراػػػػول ا مػػػػف عممبػػػػات العمػػػػـ وياػػػػبما عم رعمػػػػم عػػػػدد اكبػػػػ بتػػػػدربوفوبػػػػذلؾ 
 . بتل ا ـ
  المتعة والت ببر والحركة ةب العؼ الدرااب  إق ا . 
 بحبػػث تتلػػوع ال بػػرات  لعممبػػةالمحطػػات ا عػػمبـال بػػرات العممبػػة واللظربػػة ي ة ب ػػا بػػتـ ت تلػػوع

 .ةب ا ببف ،را ة وااتكشاؼ وتحربب وااتماع 
 تلمبة عدة عممبات عمـ  ف المحطات متلوعةي ةبمكفل: عممبات العمـ  تلمبة. 
 الػػػذكا ات المتعػػػددة كالػػػذكا  الطببعػػػب وال رالػػػب والم ػػػوي والملطقػػػب الرباقػػػب والبعػػػري  تلمبػػة

  .المكالب 
 

وتػػػػرى الباحثػػػػة أف حركػػػػة الطالبػػػػات ةػػػػب المحطػػػػات العممبػػػػة الم تم ػػػػة والتػػػػب تقػػػػملت تلوعػػػػًا ةػػػػب 
كمػا أل ػا حعمػت الطالبػات يلتشػوبؽ اللشطة العممبة أق ت عمم ال رةة الدراابة حوًا مف المتعة وا

 . ةب تواعؿ كببر ما محتوى المادة العممبة 
 

 : المحطات العممية الستراتيجيوالفكرية  االتجاىات
عمػػػػم ايتحااػػػػات ال كربػػػػة  تاعتمػػػػد بػػػػةالمحطػػػػات العممااػػػػتراتبحبة أف ( 2011ي الشػػػػمري ) بػػػػرى
   :التالبة

 البلاهللب                 ا ايتح (1
 كشاةب          ايتحا  ايات (2
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 ايتحا  اياتقعاهللب  (3
المحطػػات العممبػػة التػػب ااػػت دم ا اعتمػػدت عمػػم ااػػتراتبحبة  أف( 2012ي الشػػبباوي )  بػػرى ببلمػػا

 : ايتحااات التالبة 
  ايتحا  البلاهللب (1
 ايتحا  اياتكشاةب  (2
 ايتحا  العوري    (3
 ايتحا  القراهللب  (4

المحطػػػػات العممبػػػػة التػػػػب ااػػػػتراتبحبة دت عمب ػػػػا الباحثػػػػة أف ايتحااػػػػات ال كربػػػػة التػػػػب اعتمػػػ وتػػػرى
 :  دمت ااات 
 . لبلاهللبا ايتحا  -1
 . اياتكشاةب ايتحا  -2
  . يالعور  ايتحا  -3
 .القراهللب  ايتحا  -4
 . ايتحا  الحواري  -5

 : المحطات العممية واالتجاه البنائي :  أوال
 البنائية  النظرية: 

ر اللشػط لممػػتعمـ ةػب بلػػا  معرةتػج بل اػػج مػف  ػػىؿ اللظربػة البلاهللبػػة ةماػ ة تربوبػػة ت ػتـ بالػػدو  تعتبػر
معرةتػج  ما زمىهللج وةػب وحػود معمػـ باػاعد المػتعمـ ةػب بلػا   يحتماعبوالت اوض ا الاابقة براتج 

مػػػف  ػػػىؿ اللشػػػاطات والتحػػػارب وال بػػػرات المباشػػػرة ولبػػػر المباشػػػرة ي و،ػػػد عرة ػػػا المعحػػػـ الػػػدولب 
لشػػطا ةػػب بلػػا  ألمػػاط  ف ػػؿ تقػػوـ عمػػم أف الط ػػؿ بكػػو رؤبػػة ةػػب لظربػػة الػػتعمـ ولمػػو الط: لمترببػػة 

 ( .2003 : 17ي زبتوف)الت كبر لدبج لتبحة ت اعؿ ،دراتج ال طربة ما ال برة 
 

حبػػث ي وتاػػتلتج الباحثػػة ممػػا اػػبؽ أف الػػتعمـ وةػػؽ اللظربػػة البلاهللبػػة بحعػػؿ المػػتعمـ محػػورًا أاااػػبًا 
تػؤدي إلػم بلػا  المعرةػة الذاتبػػة  ات متعػددةبقػوـ المػتعمـ ببلػا  معرةتػج بل اػج مػف  ػىؿ مػػرور  ب بػر 

 . ةب عقمج
 : ئيةالنظرية البنا تعريؼ
مػػػف  ػػػىؿ  رةتػػػجأف ببلػػػب المػػػتعمـ مع" أف البلاهللبػػػة ةػػػب أباػػػط توعػػػب ات ا اػػػب ( ولػػػبـ عببػػػد) وبػػػرى
حػػداث ت ببػػرات عمػػب أاػػاس المعػػالب  عمـالمباشػػر مػػا مػػادة  الػػت مػػجت اع وربط ػػا بم ػػاابـ اػػابقةي وا 

أف بػػدعـ المػػتعمـ مػػا بلػػا  عػػف طربػػؽ  عمػػبتحػػوؿ إلػػب عممبػػة تولبػػد لمعرةػػة متحػػددةي و الحدبػػدة بمػػا ب
 (16 2002:ولبـ عببدي " )حوارات بشتلج ما المعممبف والقرلا  مف الطىب
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أو لظربػػػػة الػػػػػتعمـ  لمعرةػػػػةا عمػػػػػـ: "  بتل ػػػػا البلاهللبػػػػة( 698:  2004) مػػػػىؾ الاػػػػػمبـ  عرةػػػػت كمػػػػا
عرةػػة وكب بػػة تعمم ػػاي والتػػب تؤكػػد أف الةػػراد ببلػػوف ة م ػػـ أو المعرةػػب التػػب تقػػدـ شػػرحًا لطببعػػة الم

والحػداث والملاشػػط التػػب  لةكػػارمعػرةت ـ الحدبػػدة مػف  ػػىؿ الت اعػػؿ بػبف معػػرةت ـ الاػابقة وبػػبف ا
 " . اـ بعدد تعمم ا 

ةػػػب  اعػػػرعممبػػػة ت اعػػػؿ بػػػبف ثػػػىث عل: " عمػػػم أل ػػػا ( 339: 2006) ممػػػوح ع الػػػة وأبػػػو وعرة ػػػا
والملػػاخ الببهللػػب الػػذي ي المقدمػػة لممػػتعمـ  مبمبػػةالموا،ػػؼ التعي ال بػػرات الاػػابقة : مػػب المو،ػػؼ التعمب

تمتػػاز بالشػػمولبة ي تراكبػػب معرةبػة حدبػػدة  بروذلػػؾ مػػف أحػػؿ بلػا  وتطػػو . عممبػػة الػتعمـ  ةبػػجتحػدث 
المعرةبػة الحدبػدة ةػب معالحػة موا،ػؼ  كبػبوااػت داـ اػذ  التراي والعمومبة مقارلػة بالمعرةػة الاػابقة 

 . ببهللبة حدبدة 
لظربػػػػة تربوبػػػػة بقػػػوـ ةب ػػػػا المػػػػتعمـ بتكػػػػوبف : " بتل ػػػػا ( 17-2006:16 ) عػػػودة عرة ػػػػا أبػػػػو ببلمػػػا

حبػػث إف ي بلػا  عمػم معارةػج الحالبػة و براتػج الاػابقة  حمعػب معارةػج ال اعػة إمػا بشػكؿ ةػردي أو
مػػػدًا عمػػػم الببهللػػػة المػػتعمـ بقػػػوـ بالتقػػػا  وتحوبػػػؿ المعمومػػػات وتكػػػوبف ال رقػػػبات وات ػػػاذ القػػػرارات معت

 ". وذلؾ ةب وحود المعمـ المبار لمعممبة التعمبمبة ي الم اابمبة التب تمكلج مف القباـ بذلؾ 
 : ة ف اللظربة البلاهللبة  ابؽ عمم ما وبلا ً 
 عممبة التعمـ عممبات لشطة بكوف لممتعمـ دور ةب ا  تاتمـز. 
 ب مت برة داهللمالبات  ارج المتعمـ ولكل ا تبلب ةردبا وحماعبا ة  المعرةة. 
 ولكػػف بلظػػر إلبػػج عمػػب ألػػج ماػػهللوؿ ماػػهللولبة  جبلظػػر إلػػب المػػتعمـ عمػػب ألػػج اػػمبب ومػػؤثر ةبػػ ي

 .مطمقة عف تعمبمج
 

 لػدوركولج الشمؿ مػف حبػث تلاولػج ي لملظربة البلاهللبة  عودة أبوتتبلم تعربؼ  ةة ف الباحث وبالتالب
  . لاابةالببهللة الع بة الموحود  ىؿ بلا  معرةتج بل اج مف  عممالمتعمـ  مااعدة ةب المعمـ

 : ييفافتراضات التعّمـ المعرفي عند البنائ 
 :  بمب ايةتراقات المعرةبة كما( 2003:107) زبتوف  أورد
 .عممبة بلاهللبة لشطة وماتمرة لرقبة التوحج  التعمـ -1
 .حقبقة  م مة لممتعمـ أةقؿ الظروؼ لمتعمـ علدما بواحج مشكمة أو ت بئ -2
ة التعمـ إعادة بلا  ال رد لمعرةتج مف  ىؿ عممبة ت اوض احتماعب ما عممب تتقمف -3

   .اآل ربف
 . لبلا  التعمـ ذي المعلم  أااابلممتعمـ شرط  القبمبة المعرةة -4
تتوا ـ ما الق وط المعرةبة المماراة  ب اتمف عممبة التعمـ او إحداث تك الحواري ال دؼ -5

 . عمم  برة ال رد 
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المعرةػة مػف عقػؿ  لتقػاؿالتقمبدبة التب تري اػ ولة ا لظرةلظربة البلاهللبة رةقت الالباحثة أف ال وترى
لمػػا بػػتـ اكتاػػاب المعرةػػة مػػف ،بػػؿ ال ػػرد وذلػػؾ مػػف  ػػىؿ لشػػاطج ةػػب  المعمػػـ إلػػب عقػػؿ المػػتعمـ ي وا 

 .المو،ؼ التعمبمب وت اعمج ما العالـ ال ارحب واكتاابج لم برات الم تم ة 
 :البنائية  التربوية لمنظرية االنعكاسات

لي البلاهللبة ةكرة أف بكوف التعمـ محرد لقػؿ لممعمومػات  ترةض عػادة بلػا  ي تعتبػر  عممبػة بلػا   مػاوا  وا 
ذ أ ػػذلا مبػػادئ ال كػػر البلػػاهللب ووقػػعلااا ةػػب حقػػؿ ي وتؤكػػد عمػػم الت اعػػؿ ايحتمػػاعب ي  ممعرةػػةل وا 

عػػػادة بلػػػا  لحػػػد أل ػػػا تحػػػدث ت بػػػرًا كببػػػرًا بػػػدً  مػػػف اللظػػػرة لمػػػتعمـ باعتبػػػي التطببػػػؽ  ار  عممبػػػة بلػػػا  وا 
 . لممعرةة ومرورًا بالمماراات والت اً  بالتقوبـ 

ومقارلػػػة معموماتػػػج الحدبػػػدة مػػػا  رةػػػةالبلاهللبػػػة أف المػػػتعمـ بػػػتعمـ مػػػف  ػػػىؿ البلػػػا  ال عػػػاؿ لممع وتػػػرى
ايل ػػراط ةػػب  موتؤكػػد عمػػي بشػػكؿ رهللػػبس ولكل ػػا تبلػػم بشػػكؿ ةعػػاؿ  تاػػتقبؿ ةالمعرةػػة يي الاػػابقة 
 .( 2003:60ي زبتوف وزبتوف ) والحوار ما ال،راف اللقاش 

 

 : الباحثة أف التقمبلات التربوبة لمبلاهللبة اب  وترى
 . بالمعرةة القبمبة لممتعمـ  اياتماـ -1
 . تمثبىت متعددة لمم اابـ اات داـ -2
 . عمم الت اوض ولبراا مف أشكاؿ العمؿ الحماعب  التركبز -3

 : المتعمـ في النظرية البنائية  دور
 : أدوار المتعمـ مف الملظور البلاهللب وبمكف ذكر بعق ا كالتالب تتعدد
والتقعػػػب وبلػػػا   ا،شػػػةةبقػػػوـ بالمليبقػػوـ بػػػدور ةعػػػاؿ ةػػػب عممبػػػة الػػتعمـ  حبػػػث:  نشػػػط المػػػتعمـ -1

 . الامبب لممعرةة  اياتقباؿالرؤى بدًي مف 
احتماعبػػػة ةػػػب ل مػػػا عػػػ ة  ـحبػػػث تؤكػػػد البلاهللبػػػة عمػػػم أف المعرةػػػة وال  ػػػ:  اجتمػػػاعي المػػػتعمـ -2

ايحتمػاعب لممػتعمـ بتمثػؿ ةػب اكتاػاب المعرةػة وة م ػا بعػورة  رو لػذلؾ ةػ ف الػديالمقػاـ الوؿ 
  .احتماعبة

حبث تؤكد البلاهللبة عمم قػرورة أف بعبػد المتعممػوف اكتشػاؼ المعرةػة بتل اػ ـ : مبتكر المتعمـ -3
يبػػػد أف بقػػػوـ بعممبػػػة بػػػؿ ي لشػػػطًا ةػػب عممبػػػة الػػػتعمـ  لمػػػتعمـالبلاهللبػػػة بػػػتف بكػػػوف ا تكت ػػػب ةػػىي 

 . اكتشاؼ المعرةة 
ماػػهللولبة تعممػػج و،درتػػج عمػػم  ـحبػػث تؤكػػد البلاهللبػػة عمػػم تحمػػؿ المػػتعم:  صػػانع لمقػػرار المػػتعمـ -4

 .(  176-174: 2003ي زبتوف . ) ات اذ القرارات ال اعة بعممبة التعمـ 
ألػػج مشػػارؾ ةػػب كمػػا  ب ػػايمكتشػػؼ لممعرةػػة مػػف  ػػىؿ ت كبػػر  ة عمـاػػبؽ تػػرى الباحثػػة أف المػػت ممػػا

 .إدارة التعمـي والتعمـ لدبج عممبة لشطة 
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 : ائيالمعمـ في التعميـ البن دور
ة ػو بتػبح لمطمبػة ال رعػة ي التعمبـ البلاهللب عمػم أاػاس حعػؿ المػتعمـ محػور العممبػة التعمبمبػة  بقوـ

 بم ػػب ي عمـمػػتالػػدور الكببػػر الػػذي بعطبػػج البلػػاهللب لم أفومػػا المعمػػـ إي  ببػػل ـ لمت كبػػر والحػػوار ةبمػػا
والم ػػاـ حتػم بلحػػز تعمبمػػًا  ارملػج بػػؿ إف المعمػػـ مطمػوب ملػػج الكثبػر مػػف الدو  بقمػػؿ دور المعمػـ أو

مواعػػ ات المعمػػـ ( Yager,1991:20) مبػػادئ اللظربػػة البلاهللبػػة وبم ػػص بػػاحر مػػا شػػمةعػػاًي بتم
 :  بمب البلاهللب بما

 .  بدأحد معادر المعمومات لمطالب ولبس المعدر الوح الج -1
 . الطمبة ةب موا،ؼ تتحدى معرةت ـ القبمبة ابق -2
 تقػػػودوباػػػمح ياػػػتحابات الطمبػػػة بػػػتف يالطمبػػػة و،تػػػَا كاةبػػػًا لمت كبػػػر بعػػػد طػػػرح الاػػػهللمة  بعطػػػب -3

 . الدرس
 .  ببل ـ الطمبة ةبما ملا،شةوبتبح ال رعة لي أاهللمة بل ابات م توحة  بطرح -4
 . ااتحابات الطمبة ال وربة  بتقبؿ -5
 . ماتمدة مف الواط المحبط الذي بعبش ةبج الطمبة  بوااهللؿ تعمبمبة باتعبف -6
 . عف طربؽ الوعوؿ ل ذ  المعرةة  لمعرةةا ب عؿ ي -7
 . لطمبةعمم ال  ـ الد،بؽ لدى ا بركز -8

 

إي أل ػػا ي الباحثػػة أف اللظربػػة البلاهللبػػة عمػػم الػػرلـ مػػف التركبػػز عمػػم الػػدور اإلبحػػابب لممػػتعمـ  وتػػرى
لػػذا عمػػم المعّمػػػـ أف  إف ماػػػتقمبف بػػدي مػػف لقػػؿ المعرةػػةمتعممػػب جالمعمػػـ إلتػػا عػػاتؽوقػػعت عمػػم 

أف  ةالباحثػػػػ تػػػرى كمػػػاي وعى،ت ػػػػا بعممبػػػة التعمػػػبـ والػػػػتعّمـ  ةاللظرّبػػػ ذ كاةّبػػػػة ب ػػػ ةبكػػػوف عمػػػم درابػػػ
تحعػػؿ مػػف المتعممػػبف محػػورا الم تم ػػة  العممبػػة التػػب تحتوب ػػا المحطػػات العممبػػة بتلواع ػػا اللشػػطة

 .لاهللبالب التعمبـلبف ما بعق ـ واذا بت ؽ ما ما بلادي بج متعاو يأااابا ةب بلا  المعرةة 
 : االتجاه االستكشافي :  ثانياً 

 الةكػػارالتػػب تاػػاعد الطمبػػة عمػػم اكتشػػاؼ  الطػػرؽ أروعالػػتعمـ بايكتشػػاؼ مػػف  تعتبػػر طربقػػة
بالرقػم والرلبػة ةػب مواعػمة العمػـ والػتعمـ وب اػح  واذا بدور  بولػد علػداـ شػعورا بتل ا ـوالحموؿ 

 .  بتل ا ـ حدبدة أةكار ـ المحاؿ يكتشاؼ ل
 : تعريؼ االكتشاؼ 

 : تعرب ات ايكتشاؼ ةب الدب التربوي ومل ا  تعددت
 ظػػػػبـعممبػػػػة ت كبربػػػػة تتطمػػػػب مػػػػف ال ػػػػرد إعػػػػادة تل"  :بتلػػػػج ( 143: 2011) اػػػػامبي الاػػػػبد عرةػػػػج

 "ة لدبج مف ،بؿالمعمومات المعروقة عمبج أو الم تزلة لدبج بحثًا عف عى،ات لـ تكف معروة
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 أو ب ػابحػدث لتبحػة لمعالحػة المعمومػات وتركب ـتعمػ: بتلج ( 206:  2008 ) واللاالمولو  وتعرةج
وبتقػػػػػمف عممبػػػػػات اياػػػػػتقرا  واياػػػػػتلباط ي حتػػػػػم بعػػػػػؿ المػػػػػتعمـ لمعمومػػػػػات حدبػػػػػدة ي  تحوبم ػػػػػا

 .بت مبف ذكب  قباـوذلؾ لميوالمشاادة والترتبب والت ابر والتلبؤ
باللشػػػطة اياتكشػػػاةبة  طػػػىبتعمبمػػػب بقػػػوـ ةبػػػج ال لمػػػوذج: بتلػػػج ( 391:2007)زبتػػػوف  وبعرةػػػج
ةػػب محاولػػة لموعػػوؿ إلػػم حػػؿ مشػػكمة ي وذلػػؾ بااػػت داـ عممبػػات العمػػـ العقمبػػة وم اراتػػج ي بتبػػدب ـ 
 . حدبدة  معرةة ما أو
حكػػاـ ااػػتراتبحبة تقػػود المػػتعمـ إلػػم معرةػػة الحقػػاهللؽ وال: بتلػػج ( 87:2004) الحمػػديبعرةػػج  ببلمػػا

أوًي لموعػػػوؿ إلػػػم ،اعػػػدة عامػػػة  حزبهللػػػاتال عػػػفة ب ػػػا ببحػػػث ي العامػػػة بطربقػػػة البحػػػث واياػػػتقرا  
 . وتعود الطالب العبر واللاة وايعتماد عمم الل س ةب البحث عف المعمومة وتحعبؿ العمـ 

 : الباحثة إحراهللبًا بتلج  وتعرةج
الاااػػػب لأللشػػػطة العممبػػػة أثلػػػػا   الػػػتعمـ الػػػذي بحػػػدث لتبحػػػػة لقبػػػاـ طالبػػػات العػػػؼ التااػػػػا اػػػو

ي ةو،ػرا ة ةقػرات عممبػيممبػةتتقػمف إحػرا  تحػارب ع تػبوحوداف ةب المحطات العممبة الم تم ة وال
  .بااعداف ةب الوعوؿ إلم بلا  المعرةة العممبة بتل ا ف مماومشاادة مقاطا الكترولبة 

 : التعمـ باالكتشاؼ  أىداؼ
 دروس ايكتشاؼ بعض الطرؽ واللشطة القروربة ةب  ـالطىب مف  ىؿ الدماح  بتعمـ

 . لمكشؼ عف أشبا  حدبدة بتل ا ـ 
 وااتراتبحبات تدربببة تات دـ ةب حؿ المشكىت واياتقعا   تالطىب اتحااا بلمب

 . والبحث 
 المعمومات،درات ـ عمم تحمبؿ وتركبب وتقوبـ  زبادةدروس ايكتشاؼ الطىب عمم  تااعد 

 . بطربقة عقىلبة 
 الم اـ التعمبمبة والشعور بالمتعة وتحقبؽ الذات علد  إلم مبؿإثباتات دا مبة مثؿ ال لاؾا

  ( 81:2001ياىمة .          )الوعوؿ إلم اكتشاؼ ما 
 

و ي العدبػػد مػػف الم ػػارات العممبػػة والعممبػػة  عمـالمػػت ىبلمػػب لػػد ؼبايكتشػػا الػػتعمـالباحثػػة أف  وتػػرى
وأف  لىزمػةبػوةر المػواد والدوات ا أفعمػم المعمػـ  -ل ػا  ططالم  - أاداةج ايكتشاؼلكب بحقؽ 

الطالبػات  تواحػدالباحثة إلبج  ػىؿ  اعتواو ما ي ب بئ حوًا ل ابَا بااعد المتعمـ عمم ايكتشاؼ 
     . ةب المحطة اياتكشاةبة 

 : التعمـ باالكتشاؼ  أىمية
 :  أامبة التعمـ بايكتشاؼ ألج بكاب المتعمـ القدرة عمم تبرز
 الد،بقة والموقوعبة  المىحظة . 
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 عمم حما المعمومات  القدرة . 
 عمم التلبؤ بما ،د بحدث ماتقبًى  القدرة. 
 عمم القباس باات داـ أطر مرحعبة  القدرة. 
 وايعتماد عمم الذات ي بالل س  الثقة . 
 عمم تلمبة اإلبداع وايبتكار  بااعد . 
 بحاببتج ةب اكتشاؼ بحقؽ  . مما بااعد  عمم ايحت اظ بالتعمـ ي المعمومات  لشاط المتعمـ وا 
 ثارة بشعر ب ػا المػتعمـ أثلػا  اكتشػاةج  بزبد مف داةعبة المتعمـ لحو التعمـ بما بوةر  مف تشوبؽ وا 
 ( 146-145:  2011يد واامبالاب. )بل اج  ممعموماتل

 : التعمـ باالكتشاؼ  أنواع
ع التوحبػػج وطببعػػة الماػػاعدة التػػب بحعػػؿ عمب ػػا تبعػػًا ي ػػتىؼ لػػو  كتشػػاؼلػػوع الػػتعمـ باي ب تمػػؼ

 : وةب قو  ذلؾ بمكف التمببز ببف اللواع التالبة ي  مـالمتعمـ مف المع
 لمعمػـأي أف اي واو التعمـ الذي مف  ىلج بعؿ الطالب بل اج يكتشػاؼ المعمومػة : الحر  التعمـ 

 . لبس لج دور ةب عممبة التعمـ 
 بماػاعدة وتوحبػج مػف المعمػـ  عمومةذي مف  ىلج بعؿ الطمبة إلم الماو التعمـ ال: الموحج  التعمـ

 ( 81: 2001ي اىمة . ) أي ألج بكوف دور المعمـ موحج ومرشد ي 
 

 عالموحػج وذلػؾ لف اػذا اللػو  لػتعمـا العممبػةةػب المحطػات  الطالبػاتالباحثة  ىؿ وحػود  واعتمدت
درحػػة  عمػػمإذ أف ،ػػدرات ـ العقمبػػة لباػػت ي المتواػػطة واإلعدادبػػة  مػػةمػػف ايكتشػػاؼ بلااػػب المرح

ومػػػف لاحبػػػة أ ػػػرى بتقػػػح لمباحثػػػة أف عممبػػػة . كاةبػػػة مػػػف اللقػػػج بحبػػػث تم ػػػب دور المعمػػػـ كمبػػػًا 
اكتشػػػاؼ المػػػتعمـ لممعمومػػػات ي تقتعػػػر عمػػػم وحػػػود  ةػػػب المحطػػػة اياتكشػػػاةبة مػػػف  ػػػىؿ ،بامػػػج 

ايلكترولبػة والمحطػة اياتشػاربة  بؿ تكمف أبقًا ةب المحطة القراهللبة والمحطػةي بالتحارب العممبة 
 . والعوربة حبث ألج بمارس عممبة ايكتشاؼ  ةب كؿ اذ  المحطات 

 :  ئياالتجاه القرا:  ثالثاً 
وبقوؿ توماس . وبكتبوف  بقرؤوفةولبتر محببًا عمف ابقود المـ ؟ إل ـ اؤي  الذبف  بقوؿ

 الح ؿاـ الحرار لف القرا ة تطرد  وبكتبوف بقرؤوفالذبف : الرهللبس المربكب الثالث  حب راوف
واذا بعكس أامبة القرا ة وقرورة اياتماـ ب ا لبس عمم ي ( 2003:1يعبد الرحمف )وال راةة 
بؿ بحب أف تشمؿ لبراا مف الملااج الدراابة الم تم ة وةب ي العرببة ةحاب  الم ةععبد 

 . مقدمت ا العموـ 
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 : العموـ  تدريسطريقة في  القراءة
أف تكػوف  تعػدو إي الم ة الم ظبػة المكتوبػة يي المعرةة  كتاابالقرا ة وابمة اامة مف وااهللؿ ا تعد

واػػب كػػتي رمػػز بتطمػػب ل  مػػج أف بكػػوف كػػؿ مػػف ي واػػبمة رمزبػػة لىتعػػاؿ والتعببػػر عػػف الةكػػار 
 الواحػػبوبتعببػػر آ ػػر ةي الرمػػز  بعلبػػج عمػػم عمػػـ بمػػا_ المؤلػػؼ والقػػارئ  –طرةػػب عممبػػة ايتعػػاؿ 

وبعلػػب اػػذا ي والمعمومػات وال بػػرات بػػبف الكتػاب والقػػارئ  المعرةػػةكػوف الػػاؾ ،ػػدر مشػترؾ مػػف أف ب
ةكتػاب بمتمػئ بالمعػاديت الرمزبػة ي ي باللابة لمترببة أف بكػوف الكاتػب ةػب ماػتوى مىهللػـ لمتىمبػذ 

ل ػاظ ومثػؿ ذلػؾ كتػاب بكثػر مػف ااػتعماؿ تعػاببر ةلبػة وأي بؿ ،د بكوف مثبطًا ل متج ي بعلب الكثبر 
عبػارة عػف ي الم ظبػة  الرمػز أوي  ةالكممػاتي  بعلبػج دوف شػرح واؼ لمػاي لبس لمتممبذ اػابؽ معرةػة 

محردات بتو،ؼ معلااا باللابة لم رد عمم مدى تواةر لدبج مف  برات حاػبة تتعػؿ ب ػذ  الكممػات 
ب  عػف أف بتعمـ الط ػاؿ كػؿ شػ بمكف ي واذا( . 157: 2005ي العمربة ) وتتعمؽ بتمؾ الرموز 

طربػؽ ،ػرا ة  فأشػبا  كثبػرة عػ ـإللػا لػتعم. لي إلاػاف أف ب عػؿ ذلػؾ  بمكف بؿ يي طربؽ التحربب 
و،ػػد لاػػتلكر القػػرا ة  ةػػب تػػدربس العمػػوـ  اعػػة إذا تػػـ ايعتمػػاد عمب ػػا ي الكتػػب والمحػػىت العممبػػة 

ولكلػج بوحػج ي س ةػب التػدرب طربقةلمقرا ة ك بوحج واذا ايلتقاد يي كتاب  أيكطربقة تشبج مطالعة 
وبقػػاؿ كثبػػرًا إلػػج ةػػب مػػادة العمػػوـ مػػف .  التػػب تاػػت دـ ب ػػا القػػرا ة ةػػب درااػػة العمػػوـ  بقػػةلحػػو الطر 

تاحة المحاؿ لكب بتعمموا ةب الحبػاة الحقبقبػة أومػف التحػارب أومػف ي القروري ترؾ الكتب حالبًا  وا 
التىمبػػػذ  ادأاااػػػبة إلرشػػػوأف تحػػػدثلا  اػػػبؽ ولكػػػف الكتػػػب كمػػػاي مىحظػػػت ـ ومشػػػاادات ـ الحباتبػػػة 

التىمبػػػػػػػػذ أف بات معػػػػػػػوا مػػػػػػػػف التحػػػػػػػػارب والمشػػػػػػػػاادات  باػػػػػػػػتطبا ويي ولتزوبػػػػػػػداـ بالمعمومػػػػػػػػات 
ةػػػالقرا ة تمػػػداـ بكثبػػػر مػػػف المعمومػػػات التػػػب ي إلبػػػج مػػػف معمومػػػات  بحتػػػاحوف والمىحظػػػات كػػػؿ مػػػا

ممعمومػػات الكتػػب كمعػػدر ل ت داـةػػب ااػػ لبػػالن بحػػب أف ي ذلػػؾومػػا ي بحتػػاحوف إلب ػػا ةػػب الحبػػاة 
حبػث بعػود إلبػج علػد  بذلذلؾ يبد مف تلمبة م ارات اات داـ الكتاب علد التىمي القروربة لمحباة 

أ ػػرى ت و،ػػج ةػػب تزوبػػد  وبتركػػج حالبػػا إذا وحػػد واػػاهللؿي الحاحػػة وبت ػػذ المعمومػػات التػػب بحتاح ػػا 
 . (  142 - 139: 2005ي ال وبدي . )المعمومات 

 : ـ القراءة في تدريس العمو  أىداؼ
ةب  القرا ةأف أاداؼ (  51:  2006ي  ديالراشإ 556:  2009ي  البموشبإمبو اعبدي و ) برى

 :  تدربس العموـ تتمثؿ ةب 
 ي و إدراؾ عى،ة الابب باللتبحة ي الرهللباة   كرةتحدبد ال)الم ارات القراهللبة ومل ا  تلمبة

ي وتعرؼ الرموزي عمم العى،ات واياتلتاج واياتديؿ ي والرباقبة  مبةالك عى،اتواات داـ ال
 . ( و،را ة الراوـ والشكاؿ ي ومعرةة الت اعبؿ ي واات ىص الم اابـ 
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 اياتقىلبة  تلمبةو ي وحعبمتج الم وبة  ل ردا عموماتم تلمبة) ومل ا ي البلبة المعرةبة  تلمبة
  . (العقمبة  الشبكاتوتوابا ي المعرةبة لدى المتعمـ 

 وتعمبـ الدور ايحتماعب ي العواطؼ والوحداف والذوؽ )ومل ا ي بة الحوالب الوحدال تلمبة
 . ( الاوبة الامبمة  الاموكباتوتعمبـ ي المىهللـ 

 ي والذكا  الم وي يالبعري وال رالب  كا الذي كالذكا  الطببعب )  دةالذكا ات المتعد تلمبة  
 .( الرباقب  والذكا  الملطقب

 

تعمؿ ي تتقمف ،را تج لموقوع معبف  بالقراهللبة والت لمحطةاةب  المتعمـ الباحثة أف وحود وترى
إلبحاد روابط ببف  الدماغمعًا مف  ىؿ تلشبط  بطةوحعؿ معارةج متراي مداركجعمم زبادة 

إلم توابا  ةوتؤدي اذ  الروابط الحدبدي المعمومات الحدبدة عمبج والمعمومات التب تعمم ا مابقًا 
 . لدبج  مبةالشبكات العق

  : االتجاه الصوري:  رابعاً 
البعػػربة أبػػرز وأاػػـ الواػػاهللؿ البعػػربة التػػب تعبػػر عػػف الةكػػار والحقػػاهللؽ والعى،ػػات  زالرمػػو  تشػػكؿ

 ةعػػػف طربػػػؽ ال طػػػوط والعػػػور والراػػػوـ والكممػػػات وااػػػت داـ الرمػػػوز التعػػػوبربة وذلػػػؾ ةػػػب عػػػور 
ومػػف اػػذ  ي د محػػدودة وشػػبقة تاػػااـ ةػػب لشػػاط التممبػػذ وتعمبمػػج الرمػػوز الماػػت دمة ب ػػا بشػػكؿ حبػػ

والعػػػور الحوبػػػة  لكاربكاتوربػػػةا ـالرمػػػوز البعػػػربة الراػػػوـ التوقػػػبحبة وال ػػػراهللط الماػػػطحة والراػػػو 
الحػػػػدبث عػػػػػف  واػػػػبتـ ي(1: 2004يبػػػػدوي وآ ػػػػػروف . ) والعػػػػور ال وتولراةبػػػػة والراػػػػػوـ الببالبػػػػة 

 .  عوربةالعور والراوـ التوقبحبة وذلؾ لقباـ الباحثة باات دام ا ةب المحطات ال
 :الصور والرسوـ التوضيحية    

 عرة ػػػاحبػػػث ي التعرب ػػػات المتعمقػػػة بالعػػػور والراػػػوـ وتتشػػػابج مػػػا بعقػػػ ا إلػػػم حػػػد كببػػػر  تعػػػددت
ي  معػػػػػورة الكتػػػػػاب مػػػػػف راػػػػػومات  طبػػػػػة أو بتقػػػػػملج كػػػػػؿ مػػػػػا: بػػػػػػتل ا ( 7: 2011ي دروبػػػػػش )

ي أو التعببػػػػر عل ػػػػا بتاػػػػموب عممػػػػب ي وت اػػػػبراا  معمومػػػػات تم ػػػػبص وتاػػػػت دـ لتوقػػػػبح ةكػػػػرة أو
العمػػػػػوـ  ات عوعػػػػػًا تمػػػػػؾ الموقػػػػػوعات التػػػػػب بعػػػػػعب ة م ػػػػػا بالم ػػػػػة الم ظبػػػػػة ةقػػػػػط كموقػػػػػوع

 . والرباقبات 
بتل ا راوـ وأشػكاؿ تقربببػة مباػطة ذات بعػدبف طػوؿ وعػرضي تبتعػد  2007)ي ال را ) عرة ا ببلما

عػػف أةكػػار وم ػػاابـ وعى،ػػات وظػػواار عممبػػة أو  لمتعببػػرعػػف الت اعػػبؿ لبػػر القػػروربةي تعػػمح 
 العقمػػػػبمػػػػا ولبراػػػػاي وتاػػػاعد عمػػػػم اإلدراؾ  شػػػب ومكولػػػػات  اتبػػػات ومبػػػػادئ و،واعػػػد ولظربػػػػعمم

وتكػػوبف الثقاةػػة البعػػربة بمػػا باػػ ـ ةػػب زبػػادة ةاعمبػػة عممبتػػب التعمػػبـ والػػتعمـ إف  البعػػريوالت كبػػر 
 . واات دام ا عدادااُأحاف إ
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المدراػػم أو  الكتػابةػػب التقربببػة الموحػودة  شػػكاؿال: بتل ػا (  31: 2004) يالحعػػر  عرة ػا و،ػد
براػػم ا المعمػػـ عمػػم الاػػبورة لتوقػػبح شػػكؿ ظػػاارة أو ةكػػرة مػػف الةكػػار وبػػتـ التعببػػر عل ػػا  التػػب

والرمػػوز المباػطة لةكػػاري أو عممبػػات ي أو أحػداث ي أو ظػػواار عممبػػةي أو  كاؿيبػال طوطي والشػػ
مػا ةػب  ب كبػب مكولػات شػي أو عى،ات ي أو ترا رباتم اابـ ي أو ،واعد و،والبف ي أو مبادئ ولظ

  .لم رد  ةم تعرة تا ؿ وتبار إدراؾ وة ـ اذ  المور باللاب ةعور 
 التػبةػب الكتػاب المدراػم أو  وحػودةالتقربببػة الم لشػكاؿا: بتل ػا( 2003:58)عرة ػا محمػود  كمػا

 . أو ةكرة مف الةكار اارةبرام ا المعمـ عمم الابورة لتوقبح شكؿ ظ
أو  إلحاػاس تمثبػؿ بػال طوط والشػكاؿ لم  ػوـ أو: بتل ا ( 2000:65ي عبد الملعـ )  عرة ا و،د

 بعبػػػر علػػػج تحاػػػبدًا مرهللبػػػًا بظ ػػػر العى،ػػػات أو اوبعمػػػؿ اػػػذا التمثبػػػؿ عمػػػم تحاػػػبد مػػػي لشػػػب  مػػػا 
 . بعورة تا ؿ عممبة اإلدراؾ العقمب  العممبات أو الحداث أو الت اعبؿ أو المكولات

  :وتعرة ا الباحثة إحراهللبًا بتل ا  
ي م ػاابـأو ي عممبػة  واارأحػداث أو ظػ توقػبحل الماػت دمةمف العور والراوـ ال طبة  محموعة
 العقمػػبعمػػم المػػتعمـ عممبػػة اإلدراؾ  باػػ ؿ ممػػا" وحػػدة الت ػػاعىت الكبمباهللبػػة " ةػػب محتػػوى  وردت
 . ل ا 

 : الصور والرسوـ التوضيحية  قراءة
 : اوـ التوقبحبة اب والر  ورعأف ،را ة ال Mayer & Gallini,1990)) برى

وربػػط ي وت اػػبر كػػؿ مػػا بمكػػف أف تلقمػػج الراػػوـ التوقػػبحبة مػػف معمومػػاتي وتحمبػػؿي ترحمػػة عممبػػة
  .ةم بد عممبةاذ  المعمومات ةبما ببل ا لموعوؿ إلم ااتلتاحات 

ي القػػػدرة عمػػػم تعػػػرؼ الراػػػوـ التوقػػػبحبة ومكولات ػػػا: عمػػػم أل ػػػا(35 : 2004)وبعرة ػػػا الحعػػػري 
والتعامػؿ مػػا اػذ  الراػػوـ ومكولات ػا وة ػـ مػػا تحممػج مػػف ي لمكولػػات ومػا بػػرتبط ب ػاوااػتدعا  اػذ  ا

 .معاف وأةكار وعى،ات ومشكىت ةب ابا،ات بعربة م تم ة
تػتـ مػف  ػىؿ اطػىع التممبػذ عمػم  مبػةبعػربة عق عممبػة :أل ػا( 2006:9)بعرة ػا ةػتح اهلل ببلمػا  

ي اللص المراوـ مف  ػىؿ ةػؾ رمػوز  حمةوتر ي وماحج ل ذا اللص بعبلبجي لص مراوـ أو معور
 .والقباسي ما تـ ة مج ةب عورة إحرا ات ،ابمة لممىحظة تل بذوااتبعاب ا والقدرة عمم 

الباحثػػػة أف ،ػػػرا ة العػػػور والراػػػوـ التوقػػػبحبة مػػػف أاػػػـ الم ػػػارات التػػػب بحػػػب أف بحػػػرص  وتػػػرى
بالثقاةػة الم وبػة ةقػط بػؿ   ػا ايكتالمعمـ إلػم عػدـ  ألظاروتوحبج ي لدى المتعمـ  تلمبت االمعمـ عمم 

 .تلمبة الثقاةة البعربة لمواكبة التطورات التكلولوحبة الحدبثة  لحوايتحا  
 : قراءة الصور والرسوـ التوضيحية  مستويات

 : بتف الالؾ عدة تعورات لماتوبات ،را ة العور واب ( 154: 1999ي  ـعبد الملع) برى
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 ي  ؼالوعػي التعػرؼ : )لعورة إلم  مس ماػتوبات واػب الذي حدد ماتوبات ،را ة ا التعور
 .( التركبب ي اإلبداع ي التحمبؿ 

 ي التحمبػػؿ ي الوعػؼ : )الػذي حػدد ماػػتوبات ،ػرا ة العػورة إلػم أربػػا ماػتوبات واػب  التعػور
 .( اإلبداع ي الترحمة 

 ي  عػػػؼالو ي العػػػد: )،ػػػرا ة العػػػورة إلػػم ثػػػىث ماػػػتوبات واػػػب  اتالػػػذي حػػػدد ماػػػتوب التعػػور
 .( ت ابر ال
  : بتتب أف ماتوبات ،را ة العور والراوـ التوقبحبة كما( 6: 2007ي ال را )برى  ببلما
 الراػػػػمة التوقػػػػبحبة ومحتوااػػػػا  اعػػػػربقػػػػوـ المػػػػتعمـ ةبػػػػج بػػػػالتعرؼ إلػػػػم عل: التعػػػػرؼ مسػػػػتوى

 .بوع  ا مثبر بعري تربوي تعمبمب
 إلػم وعػؼ مػا بػرا   حبةقػببترحمػة أو تحوبػؿ الراػمة التو  بػجبقػوـ المػتعمـ ة: الترجمػة مستوى

 .باياتدعا  لبر الم ظب –ةب اذا الماتوى  –ةب ا مكت بًا 
 مػػرتبط بمػػا اػػبقج مػػف ماػػتوبات ةبعػػد التعػػرؼ  ىواػػذا الماػػتو : التفسػػير والترميػػز معػػاً  مسػػتوى

بقوـ المتعمـ بتحوبؿ مقموف الراػمة التوقػبحبة إلػم رمػز كتػابب لػج  بواياتدعا  لبر الم ظ
 . الرامةي وبقاس بالقبـ الوزلبة المحاوبة معلم برتبط بمقموف

 

ترى الباحثة ألػج بقػا عمػم عػاتؽ معممػب العمػوـ أف بعممػوا عمػم تلمبػة م ػارات المتعممػبف  ابؽ مما
وذلػػؾ ابتػػدا ًا مػػف الماػػتوبات الباػػبطة مثػػؿ التعػػرؼ إلػػم  بد،ػػة والراػػوـ التوقػػبحبة لقػػرا ة العػػور

وااػػت ىص المعمومػػات مل ػػا ياػػت دام ا ي  لت اػػبرماػػتوبات أكثػػر تعقبػػدًا مثػػؿ ماػػتوى التحمبػػؿ وا
 . تعمـ حبدتحقبؽ  وبالتالبةب عممبة التعمـ 

 : اختيار الصور معايير
أي عػػػورة واػػػذ   رعػػػدد مػػف المعػػػاببر التػػػب بحػػب أف بت ػػػذاا المعمػػػـ ةػػب اعتبػػػار  ،بػػػؿ ا تبػػا الػػاؾ

 : المعاببر اب 
 تىمبػذ حاذبػًا يلتبػاا ـ اػوا  كالػت قرورة أف بكوف محتوى العػورة مثبػر ل بػاؿ ال:  الحاذببة

 . دا ؿ ال عؿ  تىمبذعمم ال تعرض أوي العورة دا ؿ الكتاب المدراب 
 أف ترتبط العػورة بموقػوع الػدرس حبػث بتو،ػؼ ححػـ  ببح: العورة بموقوع الدرس  عى،ة

 . بموقوع الدرس   اايات ادة مف العورة وأامبت ا عمم إ مدى ارتباط
 بمعلػم أف ي  رةرة تمكف التىمبذ مف ة ـ المعػالب التػب تعبػر عل ػا العػو قرو : التمببز  ا ولة

ت اػػػبر الراػػػالة التػػػب لربػػػد توعػػػبم ا إلبػػػج بوااػػػطة العػػػورة ةبحػػػب أف بكػػػوف موقػػػوع  باباػػػتط
 . العورة ومكولات ا ةب إطار معمومات التىمبذ وثقاةت ـ 
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 مػػاكي لتىمبػػذ بوقػػوح بحبػػث برااػػا اي بحػػب أف بكػػوف ححػػـ العػػورة كاةبػػًا  : ملااػػبال الححػػـ 
 (  1992:203ي ارور . )بحب أف تظ ر ت اعبؿ العورة لحمبا التىمبذ دا ؿ ال عؿ 

 : الصور والرسوـ التوضيحية  أىمية
ة ػب تكاػب المػتعمـ ل ػة حدبػدة واػب  يلػج ةواهللػد متعػددةوالراوـ التوقبحبة  م ارة ،را ة العورإف 

مػػػف حولػػػج  المػػوروة ػػػـ محربػػػات ي يتعػػاؿمػػػم االم ػػة البعػػػربة التػػب تاػػػاعد عمػػػم زبػػادة ،درتػػػج ع
 اعػة ةػب ععػرلا الحػػالب التػب أعػبحت ةبػػج الشػكاؿ المتطػورة بم تمػػؼ ألواع ػا واػاهللؿ أاااػػبة 

وذلػػؾ ب قػػؿ ااػػت داـ آيت التعػػوبر المتطػػور والتػػب اػػاعدت عمػػم لشػػر البعػػربات ي لىتعػػاؿ 
 . (  Cochran,1991:712. )كم ة عالمبة 

التوقػبحبة بعػ ة عامػة إلػم  الراػوماتأامبػة العػور و ( 77: 1988ي  الػدربلب وآ ػروف) وبرحا
كمػا أف التعمػبـ ي مػف عى،ػات  بتقػملج مػامااعدة التىمبذ عمم ت ابر المعمومػات المكتوبػة وة ػـ 

الذالبػػػة والعقمبػػػة  العممبػػػاتب ػػػوؽ التعمػػػبـ الم ظػػػب مػػػف حبػػػث لمػػػو  لراػػػوـالػػػذي باػػػت دـ العػػػور وا
 . ممبات التعمـ العقمب بؿ تلمو حمبا عي واإلدراكبة 

اكتشػاؼ محتوااػا وعى،ت ػا والمقارلػة بػبف  حػؿبعد مىحظػة المػتعمـ العػورة مػف أ ألجالباحثة  وترى
حوالػػػب اي ػػػتىؼ وحوالػػػب التشػػػابج باإلقػػػاةة إلػػػم اياػػػتلتاج والوعػػػؼ واياػػػتديؿ مػػػف العػػػور 

التػػب  لعػوربةة المحطػة اأامبػ بؤكػد واػذا مػػا. أكثػر ،ػدرة عمػم التحعػػبؿ وبقػا  أثػر الػتعمـ   حعمػجب
المرتبطة بالمحتوى العممب تاػاعد عمػم تلمبػة ،ػدرة  والراوـ التوقبحبة  تقدـ محموعة مف العور
  .المتعمـ الذالبة والعقمبة 

 : االتجاه الحواري : خامسًا 
ي والقدبمػػة ةػػب اكتشػػاة ا ي تعتبػػر الطربقػػة الحواربػػة مػػف أبػػرز طػػرؽ التػػدربس الحدبثػػة ةػػب تطببق ػػا  

ثارتػػج لل ػ وزبػػادة ي باإلقػاةة إلػم تلمبػػة الم ػارات العقمبػة لػػدى الطمبػة ي ا ت بػد ةػػب ت عبػؿ الت كبػر وا 
. عػػػػػف طربػػػػػؽ ااػػػػػت داـ الاػػػػػهللمة ةػػػػػب الحػػػػػوار ي التحعػػػػػبؿ العممػػػػػب وايحت ػػػػػاظ بػػػػػج ل تػػػػػرة أطػػػػػوؿ 

 ( 1998ي البواعبدي )
 : تعريؼ أسموب الحوار 

 : ل ا ومف ببتعددت التعرب ات التب تلاولت أاموب الحوار 
تعمػػبـ المػػتعمـ عػػف طربػػؽ طػػرح الاػػهللمة حبػػث بكػػوف كػػؿ اػػؤاؿ : بتلػػج ( 2002) عرةػػج  الػػلحىوي 

 . مبلبًا عمم اإلحابة المابقة ةبعؿ المتعمـ إلم المعمومات بل اج 
محادثػة بػبف طػرةبف أو أكثػر بتقػمف تبػػادًي : أف أاػموب الحػوار اػو ( 2003)ببلمػا تػرى المبػودي 
وبات دؼ تحقبؽ ،در أكبر مف ال  ػـ والت ػااـ بػبف الطػراؼ المشػاركة ي شاعر لآلرا  والةكار والم

 . إ لتحقؽ أاداةًا معبلة باعم المشاركوف ةب الحوار إلم إلحازاا 
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ذلػؾ الاػػموب الػػذي بقػػوـ عمػم الحػػوار واللقػػاش الم ظػػب : بتلػػج ( 124: 2007)كمػا بعرةػػج المقػػالب 
واػو برمػب ي أو مػف حالػب الطػىب ي واب مػف المعمػـ بااػت داـ الاػؤاؿ والحػي ببف المعمػـ وطىبػج 

 . إلم إثارة الت كبر أكثر مف التذكر 
طربقػػػة تػػػدربس تعتمػػػد عمػػػم ،بػػػاـ المعمػػػـ : إلػػػم أف الحػػػوار اػػػو ( 124:  2011)وبشػػػبر العػػػب ب 

  .ب دؼ الوعوؿ إلم ببالات أو معمومات حدبدةي ب دارة حوار ش وي  ىؿ المو،ؼ التدرباب 
أاموب ةب التدربس بقوـ عمم الحوار الم ظب بػبف ال ببػر والمتعممػبف : إحراهللبًا بتلج  وتعرةج الباحثة

وباػتمعوف لػآلرا  وبلا،شػوف لموعػوؿ إلػم ي بحبث بتـ ةبج طػرح المتعممػبف لألاػهللمة عمػم ال ببػر ي 
 . المعرةة العممبة 

 : مزايا أسموب الحوار 
 : ة مل ابمتاز اات داـ أاموب الحوار ةب التدربس بمزابا متعدد

  وتثبػػػػػر ي وتحػػػػػرؾ دواةع ػػػػػـ ي أف الحػػػػػوار طربقػػػػػة ت اعمبػػػػػة تح ػػػػػز المتعممػػػػػبف عمػػػػػم المشػػػػػاركة
  .ااتمامات ـ

  تحعؿ الطالب ةب المو،ؼ المشارؾ اإلبحابب ةتااعد عمم تحقبؽ ال  ـ العحبح . 

  وتزبد مف ش  ج بالدرس ي وتو،ظ التباا ـ ي تعود الطالب عمم الت كبر وايكتشاؼ . 

  ذبة الراحعة القروربة لتعحبح ماار عممبة التعمـ تؤمف الت . 

  ت اح المحاؿ أماـ الطمبة لتتكبد ذوات ـ . 

  تدةا الطمبة إلم ااػت داـ اللقػد والتحمبػؿ بػدًي مػف الاػمببة ةػب تقبػؿ اآلرا  أو رةقػ ا بػدوف أي
 . تعمبؿ ملطقب 

  ي الشػػ ابب . ) والمعػػارؼ بعػػبح المػػدرس موح ػػًا و،اهللػػدًا لمحػػوار بػػدًي مػػف اللقػػؿ الحرةػػب لممػػادة
 ( .1995ي الحعري ي  1992

 

وتػػرى الباحثػػة أف اعتمػػاد أاػػموب الحػػوار ةػػب التػػدربس أمػػر قػػروري إ إذ أف المػػتعمـ ةبػػج بمػػارس 
عممبػػات الت كبػػر الم تم ػػة التػػب تػػؤدي بالل ابػػة إلػػم وعػػولج إلػػم القاعػػدة أو المبػػدأ وتطببقػػج عممبػػًا 

 .  عمم أمثمة أ رى 
 : سموب الحوار دور المتعمـ في أ

ة ػػو الشػػ ص الػػذي بعػػ ب حبػػدًا لمػػا بقولػػج ي إف لمطالػػب دورًا م مػػًا وةػػاعًى ةػػب الحػػوار العػػ ب 
واػػو ي واػػو الػػذي بقػػوـ بتحمبػػؿ الةكػػار أو اآلرا  التػػب باػػمع ا ي رةا،ػػج أو المعمػػـ  ػػىؿ الملا،شػػة 

واػو القػػادر عمػػم ي الػذي بعقػػب عمػم مػػا بقػاؿ بحبػػث بعػارض أحبالػػًا وبت ػػؽ مػا لبػػر  أحبالػًا أ ػػرى 
واػػو القػػػادر عمػػػم تقبػػؿ لقػػػد اآل ػػػربف ي واػػػو ،ػػادر عمػػػم الػػػدةاع عػػف وح ػػػة لظػػػر  ي تقػػدبر المػػػور 

 ( .  2010ي عمر )واحتراـ وح ات لظراـ 
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ي إلػػػم أف الطالػػػب  ػػػىؿ عممبػػػات الحػػػوار العػػػ ب بت اعػػػؿ مػػػا زمىهللػػػج ( 2010)وتشػػػبر الحربػػػري 
كمػػا ألػػج الػػذي باػعم مػػا معممػػج ورةا،ػػج ي ةب ػا  بتعػاوف مع ػػـ ةػػب اػببؿ تحقبػػؽ الاػػداؼ المرلػػوب

وذلػػؾ عػػف طربػػؽ البحػػث عػػف أةقػػؿ الةكػػار واآلرا  والحمػػوؿ الملااػػػبة ي إللحػػاح الحػػوار اللشػػط 
 . لممو،ؼ التعمبمب 

 : أىداؼ أسموب الحوار 
 : ومف الاداؼ التب برتكز عمب ا أاموب الحوار 

 ( . 2003ي ال تىوي )بة أف بكوف المتعمـ المحور المركزي لمعممبة التعمبم 
  ات اذ المعمومات الاابقة لممتعممبف أاااًا لتعمبـ حدبد ببلم عمبج . 
  بحػػػاد حمػػػوؿ لتمػػػؾ المشػػػكىت إثػػػارة التبػػػا  المتعممػػػبف بتوحبػػػج ت كبػػػراـ لحػػػو مشػػػكىت حدبػػػدة وا 

 . بوقا  طط لحم ا وتلمبة الت كبر العممب لدب ـ 
 كػار وآرا  الطػىب التػػب بطرحول ػا ةػب اللقػػاش معرةػة مػدى ة ػـ المعممػػبف لمػدرس مػف  ػػىؿ أة

 ( . 1987ي ال طبب )
ألػػج بقػػوـ ي وتػػرى الباحثػػة أف وحػػود المػػتعمـ ةػػب المحطػػة اياتشػػاربة والتػػب بمتقػػب ةب ػػا مػػا ال ببػػر 

بتوحبػػػػػج الاػػػػػهللمة واياػػػػػتماع والملا،شػػػػػة وتبػػػػػادؿ الةكػػػػػار واآلرا  بػػػػػبف المتعممػػػػػبف مػػػػػا ال ببػػػػػر أو 
وبدةعػػج إلػػم ي ؤدي إلػػم اعتمػػاد المػػتعمـ عمػػم ل اػػج  ػػىؿ عممبػػة الػػتعمـ ذلػػؾ  بػػي المتعممػػبف معػػًا 

اػػذ  ي كمػػا ،ػػد تتقػػمف المحطػػة اياتشػػاربة أاػػهللمة بثبراػػا ال ببػػر ي اياػػتمرار والبحػػث ةػػب الػػتعمـ 
ومػػف ثػػـ التوعػػؿ إلػػم ي الاػػهللمة ،ػػد تزبػػد مػػف إثػػارة ت كبػػر الطمبػػة لحػػؿ ت اػػبر الظػػواار والحػػداث 

 . معمومات حدبدة 
 :المحطات العممية استراتيجيةتطبيؽ  ؽطرائ

- :طراهللؽ تطببؽ إاتراتبحبة المحطات العممبة كما بتتب( 2009)اعبدي والبموشب إمبو أوقح
 وتعتمػػد علػػدما تحتػػاج المحطػػات إلػػم و،ػػت ،عػػبري وةب ػػا بحػػدد :عمػػى كػػؿ المحطػػات التجػػواؿ

ي كػؿ محموعػػة المعمػـ عػدد المحطػات وبقاػـ طمبػة العػؼ عمػػم محموعػات تاػاوي عػدد المحطػات
د،ػػاهللؽ بعمػػف المعمػػـ الت ػػا  الو،ػػت ي طالبػػًا مػػف المحموعػػات ( 7)طػػىب وبعػػد مػػرور ( 6-4)تقػػـ 

ايلتقػػاؿ إلػػم المحطػػات التػػب عمػػم بمبل ػػا أو باػػاراا بحاػػب القػػالوف الػػذي بقػػعج المعمػػـ ةػػب بدابػػة 
أ المعمػػـ إلػػم أماكل ػػا ثػػـ ببػػد تالمحموعػػا ودتعػػ طػػاتالحعػػةي وبعػػد ايلت ػػا  مػػف زبػػارة حمبػػا المح

 .لتاهللج المحموعات ةب كؿ محطة ثـ ب مؽ المعمـ اللشاط  ،شةبملا،شة ور،ة العمؿ وملا
 د،ػاهللؽ ( 7)و،ػت أكثػر مػف  إلػموتعتمد علػدما تحتػاج اللشػطة :المحطاتعمى نصؼ  التجواؿ

محطػػػات مػػػثى بػػػتـ  4ةبمحػػػت إلػػػم ا تعػػػار المحطػػػات إلػػػم لعػػػؼ العػػػدد ي وبػػػدؿ المػػػرور عمػػػم 



 31 

وباػػػت رؽ  تشػػػاب تبفاثلتػػػبف م كػػػؿمحطػػػات  4ةحاػػػبي والػػػا بػػػتـ تعػػػمبـ محطتػػػبف  مػػػمالمػػػرور ع
 .د،بقة( 15)المكوث علد كؿ محطة لحو 

 واحػػدةوةب ػػا بتػػوزع أعقػػا  المحموعػػة ال تيوتعتمػػد علػػدما بػػراد ا تعػػار الو،ػػ: المجػػزأ الػػتعمـ 
بػػبف المحطػػات الم تم ػػةي إذ بػػزور كػػؿ عقػػو مػػف أعقػػا  المحموعػػة محطػػة واحػػدة ةحاػػبي ثػػـ 

بعػػد الت ػػػا  الو،ػػت المحػػػددي وبػػدلب كػػؿ طالػػػب بمػػا ،ػػػاـ بػػج وشػػااد  ةػػػب المحطػػة التػػػب  بحتمعػػوف
 (2009:292اعبدي والبموشبي إمبو)                 .      براتزارااي وبذلؾ بتبادلوف ال

 

- :التحواؿ عمم كؿ المحطات لألاباب اآلتبة الباحثة وات تار
ولوعبػػة  المدراػػب الم تبػػروعػػات ةػػب دا ػػؿ المحم عػػددلل ػػا تىهللػػـ طببعػػة البحػػث مػػف حبػػث  -1

 .المحطات التب تـ تعمبم ا 
 اكتاػػػاب ةػػػبكػػػؿ طالػػب  باػػػاعدلف المحموعػػة بكامػػػؿ أعقػػاهلل ا تمػػػر عمػػػم كػػؿ محطػػػة ممػػا  -2

 .المعرةة العممبة بل اج 
 :التدريس وفؽ المحطات العممية ستراتيجيةا

 تقػػػػا الباحثػػػػة ( 2009) اػػػػعبدي والبموشػػػػب إمبػػػػوي و (Jones,2007)عمػػػػم مػػػػا ا،ترحػػػػج اعتمػػػػادا
 :المدراب المحطات العممبة ةب الم تبر اتراتبحبةااآلتبة لتطببؽ  اتال طو 

،بػػؿ بدابػػة ) تكػػوف المعممػػة ،ػػد ح ػػزت الدوات والمػػواد الىزمػػة ةػػب كػػؿ محطػػة مػػف المحطػػات  -1
 (. الدرس 

 .الباتط( 6-4)عداداا ببف أبتـ تشكبؿ محموعات التعمـ وب قؿ أف تكوف لبر متحالاة و  -2
وذلػػؾ بمثابػػة ت بهللػػة أذاػػاف الطالبػػات وحػػذب ف ياػػتقباؿ ي مقدمػػة عػػف الػػدرس ةلمعممػػا تعػػرض -3

   .الدرس
 .بج علد تحوال ا عمم المحطات العممبة ـمطموب مف المحموعات القبا او ماتشرح المعممة  -3
 .أوراؽ عمؿ كؿ محطة ما ور،ة اإلحابة ةب المكاف الم عص ل ا تقا المعممة -3
البػػػد  بتل بػػػذ أوراؽ عمػػػؿ المحطػػػات وبػػػتـ احتاػػػاب الو،ػػػت عمػػػم أف ي بتحػػػاوز  عمػػػف المعممػػػةت -4

 .د،اهللؽ( 7)مف  رالمكوث ةب كؿ محطة أكث
مػف المحموعػات بػالتحرؾ إلػم المحطػة  تطمػبالت ا  مدة المكػوث ةػب المحطػة و  تعمف المعممة -5

مػػف  ػػىؿ ااػػت داـ مػػػؤثر  وذلػػؾي لمزبػػػد مػػف التلظػػبـ رب الاػػاعةاالتالبػػة بحاػػب اتحػػا  حركػػة عقػػ
 . معبف كالموابقم مثىً عوتب 

تعود المحموعات إلم أماكل ا بعد ايلت ا  مف التحواؿ عمم كؿ المحطػات والبػد  ةػب ملا،شػة  -6
 .ةما توعمت إلبج كؿ محموعةي وبتـ ذلؾ ب شراؼ المعمم
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د،ػػػػاهللؽ ( 5)ًا وتعطػػػػب المحموعػػػػات و،تػػػػًا زملبػػػػي تػػػػوزع المعممػػػػة أوراؽ عمػػػػؿ التقػػػػوبـ ال تػػػػامب  -7
 . لإلحابة عمم الاهللمة ثـ ملا،شت ا

 :ستراتيجية المحطات العمميةامميزات استخداـ 

 : أف الاؾ ممبزات يات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة وتتمثؿ ةب ( 21: 2013)وترى زكب 

ي المعامؿ ةالكمببوتري وأح ز وأح زة  يالكتب :مثؿ ايات ادة مف حمبا الموارد المتاحة -1
 .ولبراا لوااهللؿ التعمبمبة والدوات والمواد الكبمباهللبة والمعممبةوا

التب بكتاب ا التىمبذ مف  ىؿ  واللظربة العممبة تلوع ال برات ةب تا ـ العممبة المحطات -2
إحرا  التحارب بل اج ةبكتاب  برات حابة مباشرة تعد مف أةقؿ ألواع ال برات التب بمكف 

 .لحعوؿ عمب ا ةب المحطات الم تم ةلتىمبذ المرحمة ايبتداهللبة ا

مماراة التىمبذ للواع ايكتشاؼ بلمم لدب ـ ماتوى الثقة بالل سي والقدرة عمم الحعوؿ  -3
عمم المعموماتي واكتشاة ا بتل ا ـ بؤكد الملحم البلاهللب ةب الحعوؿ عمم المعرةةي واذا ما 

 .تلادى بج ايتحااات الحدبثة ةب التعمبـ والتعمـ

مف  ىؿ اياتقعا  تحعؿ التعمبـ  تمبذ ب برات حابة واكتشاة ـ المعمومامرور التى -4
 .والتعمـ أبقم أثراً 

العمـ الااابة لدى تىمبذ المرحمة  عممبات المحطات العممبة تعمؿ عمم تلمبة م ارات -5
ايبتداهللبةي حبث بمارس التىمبذ عممبات المىحظةي اياتلتاجي ايتعاؿي التلبؤي التعلبؼي 

 .اولبرا

ةب الحعوؿ عمم المعرةةي ومماراة عممبات العمـي تحعمج بقدر  ـمماراة التممبذ لدور العال -6
 .  العمـ وبقدر ح ود العمما 

عمؿ التىمبذ  ةب محموعات تعاولبة بلمم لدب ـ العدبد مف الم ارات ايحتماعبةي مثؿ  -7
 .التعاوفي ومشاركة اآل ربفي وتقبؿ الرأيي و الرأي اآل ري ولبراا

لمتعة التب بشعر ب ا المتعمـ مف  ىؿ المحطات العممبة تلمم لدبج اتحااات موحبة لحو ا -8
 . العمـ ومادة العموـ

مما تقدـ تاتلتج الباحثة أف ااتراتبحبة المحطات العممبة تحقؽ أاداةًا عدبدة لدى المتعمـ 
يحتماعبة أثلا  عمم ععبد تلمبة الم ارات العممبة والعممبة  باإلقاةة إلم تعزبز الحوالب ا

 . إحرا  اللشطة العممبة الم تم ة  علداحتكاكج ما زمىهللج 
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 الثاني  لمحورا
 العمـ  عمميات
 

ي للتػاهللج العمػـ عمػم أل ػا الثمػار  لظرلػا ةػ ذا مػاي م مػًا مػف حوالػب العمػـ  الباً عممبات العمـ ح تشكؿ
ب المتعممػػبف لعممبػػات العمػػـ أامبػػة اكتاػػا بؤكػػد ممػػاي ةػػ ف عممبػػات العمػػـ تعتبػػر عممبػػات اإلثمػػار 

التػػب تػػؤدي إلػػم محموعػػة مػػف الحقػػاهللؽ والم ػػاابـ والتعمبمػػات واللظربػػات التػػب بمكػػف أف باػػت دم ا 
 . ةب موا،ؼ حدبدة 

 : عمميات العمـ  تعريؼ
العمػػـ الكثبػػر مػػف التعرب ػػات التػػب ،ػػدمت مػػف ،بػػؿ الكثبػػر مػػف الم كػػربف وعممػػا   ممبػػاتلع فكػػا لقػػد

- : ببم مل ا ماي الترببة 
تشػػػػبر إلػػػػم اللشػػػػاط المعرةػػػػب لممتعممػػػػبف ةػػػػب  مػػػػؽ : بتل ػػػػا ( Ambross,2011: 19-1) عرة ػػػػا

 . المعلم وبلا  المعمومات الحدبدة وال برات 
اػػػب طراهللػػػؽ التػػػدربس والقبػػػاس وحػػػؿ المشػػػكىت :  تل ػػػاب( 215:  2005 ) ال وبػػػديعرة ػػػا  كمػػػا

 . ملطقبة المطموبة ألماط الت كبر والمحاكاة ال لؼواب تعي وااتعماؿ الةكار 
التػب بقػوـ  المماراػات أو الةعػاؿ اللشػطة أو: بتل ػا ( 2002:52ي اللحدي وآ روف )  اعرة كما

اللتػػاهللج الممكلػػة لمعمػػـ مػػف ح ػػػة وةػػب أثلػػا  الحكػػـ عمػػم اػػػذ   إلػػػمب ػػا العممػػا  ةػػب أثلػػا  التوعػػؿ 
 . اللتاهللج مف ح ة أ رى 

بحثػج  الباحػث العػالـ أو  دم الم ػارات التػب باػتاػب ا: بتل ػا ( 63: 2010ي عمبػاف )عرة ا  ببلما
 . وتقعبج عف الحقبقة 

مػػػف العممبػػػات العقمبػػػة التػػػب بحػػػب أف تماراػػػ ا الطالبػػػة لحػػػؿ  وعػػػةمحم: إحراهللبػػػًا  الباحثػػػة وتعرة ػػػا
وتقػػاس بالدرحػػة التػػب ( المىحظػػةي التعربػػؼ اإلحراهللػػب ي ايتعػػاؿ ) وتحػػدد بم ػػارات ي مشػػكمة مػػا 
 . ا تبار عممبات العمـ  بةالطالبة  اتحعؿ عمب 

 : العمـ  عمميات خصائص
 : تمبزت عممبات العمـ بعدد مف ال عاهللص واب  لقد
 :  بمب  عاهللص عممبات العمـ كما(  53:1995 -54ي عىـ ) حدد
 . لل ا عبارة عف محموعة معقدة مف اللشطة العقمبةي  اموكبةتحمبم ا إلم م ارات  بمكف -1
 . عمـةب كؿ ةروع ال دام اتطببق ا واات بالعمومبة حبث بمكف  تتمبز -2
وبذلؾ ة ب ت بد ال رد ةب ي آ ر  بأثر تعمـ عممبات العمـ مف ةرع عممب إلم ةرع عمم بلتقؿ -3

 .حباتج البومبة 
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 .واللشطة التطببقبة ل ا  ةتعمـ عممبات العمـ عف طربؽ المماراة ال عمب بتـ -4
تاحة الو،ت الكاةب لممار  تكتاب -5  .ات ا عف طربؽ التشحبا وا 
العممب  اللشاط التعمـ عف طربؽ البحث أو ممبةال رعة لممتعمـ المشاركة ال عالة ةب ع تتبح -6

 .بقوـ بج  يالذ
 

وحالبػػج لظػػر إلب ػا عمػػم أل ػػا ،ػػدرات متعممػػة ي أف عممبػػات العمػـ عػػادات تعمبمبػػة  ولػػرر بػػرى ب ةبمػا
تمثػػػػؿ  ـال ػػػػرد المػػػػتعمعممبػػػػات العمػػػػـ بتطمػػػػب مػػػػف   داـإذ أف القػػػػدرة عمػػػػم ااػػػػتي وم ػػػػارات عقمبػػػػة 

حػػػػرا   طػػػػوات عقمبػػػػة ورا  ال ي زبتػػػػوف . )الاااػػػػبة المعطػػػػاة  معمومػػػػاتالمعمومػػػػات ومعالحت ػػػػا وا 
1999 :101 ). 

 

  عػػػػاهللص أف( 52: 1999ياللحػػػدي وآ ػػػروف )و( 139:  2008ي  حححػػػػوح أبػػػو) بػػػرى ببلمػػػا
 :  ةب تتمثؿالعمـ  اتعممب
 العممػػػػا  والةػػػػراد والتىمبػػػػذ ل  ػػػػـ  عممبػػػػات تتقػػػػمف م ػػػػارات عقمبػػػػة محػػػػددة باػػػػت دم ا أل ػػػػا

 . ب ـ  حبطةالظواار الكولبة الم
 والتدربب عمب ا  تعمم اأي بمكف  اباموؾ مكت أل ا . 
 تعمبـ عممبات العمـ ولقم ا إلم الحوالب الحباتبة الم تم ة  بمكف . 
 درااب معبف حتوىم أوي عمم مبحث بعبلج  تقتعر ة ب يي حمبا ةروع العمـ  تلااب.  
 لىلتقاؿ مف مو،ؼ آل ر  مة،اب . 
 أف تتحوؿ إلم عادة متتعمة ةب اموؾ ال رد الذي بتقف اكتااب ا ومف ثـ ممارات ا بمكف.  
 الوعػػوؿ إلػػم  بمكػػف ويي لمتقعػػب والتحقػػؽ العممػػب  ااػػبةالا ولػػاتعممبػػات العمػػـ المك تمثػػؿ

 . عحبحة بدول اي ااتلتاحات وتعورات عقمبة 
 

عمػـ ب ػذ  ال عػاهللص تمبزاػا عػف لبراػا مػف م ػارات الت كبػر ال ػرى الباحثػة أف عممبػات ال وترى
 .  لذلؾ كالت عممبات العمـ أحد المت برات التابعة ةب اذ  الدرااة ي 

 : عمميات العمـ في تدريس العموـ  أىمية
حبػػػث بحقػػػؽ تعمػػػـ ي بػػػؽ أاػػػداؼ تػػػدربس العمػػػوـ قتعمػػػـ عممبػػػات العمػػػـ لػػػج أامبػػػة بال ػػػة ةػػػب تح إف

 ( 67-66: 1999ياللحدي : )  بمب اعممبات العمـ م
 مػػػػف ايحت ػػػػاظ  المػػػػتعمـوبمكػػػػف ي المػػػػتعمـ بقػػػػوـ بػػػػدور إبحػػػػابب ةػػػػب العممبػػػػة التعمبمبػػػػة  تحعػػػػؿ

 . بالمعمومة ل ترة طوبمة 
 مف طربقة التمقبف الامبب إلػم آةػاؽ البحػث واياتقعػا   بساات داـ عممبات العمـ التدر  بحوؿ

 . وايكتشاؼ 
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 لدى الطىب مثؿ حب اياتطىع والبحث عف ماببات الظواار  ايتحااات العممبة تلمبة . 
 الت كبر اللا،د  لدى الطىب  تلمبة . 
 عمم التعمـ الذاتب  ةالقدر  تلمبة . 
 عمب ا وعبالت ا وتحابل ا حاةظةالمتعمـ اتحااات إبحاببة لحو الببهللة والم اكتااب.  
 أ رى  بمبةمعممبات العمـ إلم موا،ؼ تع  اراتم بأثر اكتاا التقاؿ . 
 لمتممبذ  العممبلملمو  الىزمة عممبةالم ارات ال لتىمبذلدى ا تلمب . 
 وال وابات العممبة الم بدة  ياتماماتالعدبد مف المبوؿ وا اكتااب . 

 

الرهللباػػػة لتػػػدربس  اػػداؼوح ػػػة لظػػر الباحثػػػة بعػػػد اكتاػػاب عممبػػػات العمػػـ ومماراػػػت ا مػػػف ال ومػػف
أف بػػػتـ التركبػػػز ةػػػب تعمػػػبـ العمػػػوـ عمػػػم إكاػػػاب  ب ػػػرضر الػػػذي المػػػي العمػػػوـ ةػػػب كاةػػػة المراحػػػؿ 
لماػػػػػاعدت ـ ةػػػػػب اكتشػػػػػاؼ المعرةػػػػػة العممبػػػػػة وااػػػػػت دام ا ةػػػػػب حػػػػػؿ ي المتعممػػػػػبف ل ػػػػػذ  العممبػػػػػات 

  .المشكىت
 : وأساليب تقويـ عمميات العمـ  أدوات
 ـحبث بقوـ ل اج مف حبث مدي امتىكج لعممبات العم:  الذاتي التقويـ . 
 بقػػػوـ المعمػػػـ بتعػػػمبـ ور،ػػػة مىحظػػػة تمكلػػػج مػػػف مىحظػػػة اػػػموؾ الطالػػػب : ظػػػة المالح ورقػػػة

 .امتىؾ أو إتقاف الطالب لعممبات العمـ الم تم ة  ىومد
 وبمكػف أف تاػت دـ كااػتبالة لمتقػوبـ الػذاتب بحبػب عل ػا الطالػب بل اػج أو :   التقدير مقاييس

 .تىؾ الطىب عممبات العمـبات دم ا معمـ العموـ كور،ة مىحظة بقبس مف  ىل ا مدى ام
 مف لوع اي تبار مف متعدد  أكثرا تبارا أو  ـبعمـ معمـ العم :الموضوعية  االختبارات. 
 ي تبػاراتااػت داـ أاػموب ا اابقةال الدرااات بعضيحظت الباحثة مف  ىؿ اإلطىع عمم  و،د

 تبػػار مػػف متعػػدد ةػػب الباحثػػة أاػػموب اي تالموقػػوعبة مػػف لػػوع اي تبػػار مػػف متعػػدد لػػذلؾ اعتمػػد
  .اي تبارات الموقوعبة كتقوبـ لعممبات العمـ 

 : عمميات العمـ  تصنيؼ
 : لذكر مل ا  لعمـالكثبر مف تعلب ات عممبات ا الاؾ
 ول لحردولا  تعلبؼ (Wolifinger, 1984 ) لعممبات العمـ : 

دمج المتعممػػوف أف باػػت  بحػػب عممبػػات العمػػـ تعػػلب ا مطػػورًا بتلااػػب مػػا مػػا ول لحػػر لػػادو  عػػل ت
 :  وابإذ ،امت عممبات العمـ إلم ثىث عممبات رهللباة يمف عممبات 

 عى،ػات ي ايتعػاؿ يالتعػلبؼ ي وتشػتمؿ عمػم عممبػات المىحظػة : العمـ الاااػبة  عممبات
 .عى،ات العدد ي الاهللمة اإلحراهللبة ي المكاف 
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 اياػتديؿ يالاػبب واللتبحػة  يوتشمؿ عمم عممبات الت اعػؿ واللظمػة : العمـ الابببة  عممبات
 . اياتلتاج ي التو،ا ي 
 ت اػبر ي عػبالة ال ػروض ي قػبط المت بػرات  ممبػاتوتشػتمؿ عمػم ع: العمػـ التحربببػة  عممبات

 ( 85: 2002يزبتوف . )التحربب ي التعربؼ اإلحراهللب ي الببالات 
 1999ي زبتوف  تعلبؼ : 

 : إلم ،امبف اما  عمـعممبات ال علؼ
ي التعػػػػلبؼ ي القبػػػػاس ي  لمىحظػػػػةا: لعمػػػػـ الاااػػػػبة وتشػػػػمؿ عشػػػػر عممبػػػات اػػػػب عممبػػػات ا -1

 ااػػػت داـ العى،ػػػات المكالبػػػة وي ااػػػت داـ الر،ػػػاـ ي التلبػػػؤ ي اياػػػتديؿ ي اياػػػتقرا  ي  اياػػػتلتاج
 . ايتعاؿ ي  الزمالبة

إلحراهللبػػة التعرب ػات اي ت اػبر الببالػات : عممبػػات اػب  مػس : عممبػات العمػـ المتكاممػة وتشػمؿ -2
 .التحربب ي ةرض ال روض ي قبط المت برات ي 
 كموزمابر  تعلبؼ(Klaus Meier : ) 

ي التعػػػػلبؼ ي التلبػػػػؤي تلتاجاياػػػػي المىحظػػػػة : كموزمػػػػابر عممبػػػػات العمػػػػـ إلػػػػم تاػػػا واػػػػب  عػػػلؼ
. قػػبط المت بػػراتي ايتعػػاؿ ي  الزمالبػة ااػت داـ العى،ػػات المكالبػػة وي ااػػت داـ الر،ػػاـ يالقبػاس 

 .( 668: 1999ي اابـ إبر )
 ( : 2001)عطا اهلل  تعلبؼ 

 :  معطا اهلل بتف عممبات العمـ تلقاـ إل وبرى
ااػت داـ ي التواعػؿ ي التلبػؤ ي التعػلبؼ ي اياػتديؿ ي المىحظة : )عممبات العمـ الااابة  -1

 .(  باسالقي  لعداداات داـ اي الزماف والمكاف  ،اتعى
ت اػبر ي عػبالة ال رقػبات وا تباراػا ي تحدبػد المت بػرات وقػبط ا ) :عممبات العمـ المتكاممة -2

 .( التحربب ي التعربؼ اإلحراهللب ي الببالات 
 2006))أبوحىلة  تعلبؼ : 

ااػػت داـ عى،ػػات الزمػػػاف ي المىحظػػة : )أبوحىلػػة بػػتف عممبػػات العمػػـ تلقاػػـ إلػػم كػػؿ مػػف  وبػػرى
الػػػتحكـ ةػػػب ي اياػػػتلتاج ي التلبػػػؤ ي ايتعػػػاؿ ي القبػػػاس ي  اـااػػػت داـ الر،ػػػي التعػػػلبؼ ي والمكػػاف 
 ( . التحرببي التعربؼ اإلحراهللب ي ةرض ال روض ي ت ابرات الببالات ي المت برات 

 

الباحثػػػة مػػػف تعػػػلب ات العمػػـ الاػػػابقة وحػػػود ات ػػػاؽ كببػػػر بػػبف اػػػذ  العممبػػػات اػػػوا  كالػػػت  وتىحػػظ
ي والقبػػاس ي والتعػػلبؼ ي لمىحظػة ةمػف عممبػػات العمػػـ الاااػبة المشػػتركة اي  تكاممبػػة أاااػبة أو

و،ػػد اعتمػػدت .  توت اػػبر الببالػػاي ببلمػػا عممبػػات العمػػـ التكاممبػػة المشػػتركة ةمل ػػا ةػػرض ال ػػروض 
 ي(  المىحظػػةي التعربػػؼ اإلحراهللػػب ي  ايتعػػاؿ): الباحثػػة ةػػب درااػػت ا عمػػم ثػػىث عممبػػات واػػب 
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محتػػوى الوحػػدة الثالثػػة  تقػػمف طالبػات العػػؼ التااػػا بلػػاً  عمػػم مػا توىواػب عممبػػات تلااػػب ماػػ
كمػا تػـ ايعتمػاد عمػم آرا  المحكمػبف ةػب اعتمػاد اػذ  ي ( الت ػاعىت الكبمباهللبػة )العمػوـ  تابمف ك

 .العممبات 
 :اإلجرائي  التعريؼ:  أوالً 
 : تعرب ات ا ةب الدب التربوي  ومف
ي أل ػػا أي  ت عػػؿ أو تقػػاس بتوعػػاؼ بمكػػف أف تىحػػظ أو اللظػػاـ أو الحػػدث أو الحاػػـ وعػػؼ (1

.      كب بػة اػوا  أكالػت كمبػة أوي   اعػبة عممبػة أو بعرؼ عممبة اإل بار بالتحدبد عما ب عؿ أو
 (65: 1992ي  العببدي)

بػػؿ تعرب ػػًا إحراهللبػػًا ( م ػػاابمب أو)،امواػػب  رالعممبػػة تعرب ػػًا لبػػ والمعػػطمحاتالم ػػاابـ  تعربػػؼ (2
 .كب بػػة ،بااػػ ا ببػػاف أوي  مباتبػػةمباماػػمة مػػف اإلحػػرا ات الع المعػػطمح إمػػا بتحدبػػد الم  ػػوـ أو

 .  (105: 1994ي  زبتوف )
عممبة أو لشاط بعبر عف عػبالة محػددة لحممػة تعػؼ الظػاارة أو الحػدث أو الشػب  بعػورة  (3

 ( 2008:26ي أبو حححوح )،ابمة لإلحرا  والمىحظة والقباس 
 

أثلػا  تل بػذ التحػارب  ااػبوتعرة ا الباحثة إحراهللبًا بتل ا عممبة تقوـ ب ػا طالبػات العػؼ التااػا الا
 . ةب وحدة الت اعىت الكبمباهللبة الواردة  لمم اابـ لبر ،امواب تتمثؿ ةب تقدبـ تعربؼالعممبة و 

 :  االتصاؿ:  ثانياً 
أو ايتعػػػاؿ اػػػب ،ػػػدرة أو م ػػػارة عقمبػػػة تتطمػػػب أف بتػػػواةر علػػػد ال ػػػرد محموعػػػة مػػػف  التواعػػػؿ إف

العمػػػوـ تعتبػػر م ػػػارات المحادثػػػة والكتابػػػة والراػػػـ  وةػػػب محػػػاؿ  ػػاالم ػػارات المتلوعػػػة مػػػف أحػػػؿ إتقال
الشػكاؿ والعػور والم ػارات الاػمعبة و وتمثؿ الببالات عف طربؽ الراـ الببالب والحػداوؿ المتلوعػة 

بالتػدربب مػف أحػؿ  بػد مػف ال لتمكلجالبعربة المتلوعة اب م ارات أااابة بلب ب أف بمتمك ا ال رد 
لتلظػػبـ  كتاػػاسالعمػػـ ةبؤكػػد عمػػم م ػػارات التواعػػؿ الم ظػػب وأمػػا ملحػػم ي تعمػػـ م ػػارات ايتعػػاؿ 

ايبتداهللبػػػة وةػػػب المراحػػػؿ التعمبمبػػػة  راحػػػؿالػػػتعمـ العػػػ ب اللػػػاحح ةػػػب درس العمػػػوـ و اعػػػة ةػػػب الم
إلب ػػػا الم ػػػارات الكتاببػػػة بتشػػػكال ا  ؼالىحقػػػة اإلعدادبػػػة والثالوبػػػة تتواػػػا م ػػػارات التواعػػػؿ لبقػػػا

 (307:  2001ي عطا اهلل )المتعددة 
مػػف  لػػدب ـ الةػػراد عمػػم توقػػبح مػػا اعدم ػػارات التواعػػؿ بتل ػػا الطػػرؽ والواػػاهللؿ التػػب تاػػ وتعػػرؼ

متلوعػػة بػػتتب ةػػػب مقػػدمت ا لشػػػاط  ةوتاػػػت دـ لالبػػًا علػػد ،بػػػام ـ بلشػػاطات عقمبػػػي أةكػػار لآل ػػربف 
الشػػبا  وبتوعػػؿ إلػػػم  حظػػةوعلػػدما بقػػػوـ الطالػػب بلشػػاط بمكلػػج مػػػف مىي المىحظػػة والتعػػلبؼ 

وأبقػًا علػدما بعػؿ الطالػب إلػم ت اػبرات مقلعػة ي معبلة ة لػج باػت دـ م ػارة التواعػؿ  ااتلتاحات
ة ف اذا بؤكد أف لدبج م ػارات التواعػؿ واػذ   ممعمـوبتمكف مف توقبح ا ل بدةلتبحة مكتش ات حد
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اػػب الطػػرؽ الوحبػػدة التػػب تمكػػف المعمػػـ مػػف التبعػػر بالكب بػػة التػػب ب كػػر ب ػػا الطالػػب وةػػب الو،ػػت 
ولذا عمبج المعمػـ تعػربض الطالػب إلػم موا،ػؼ ية ـ المعرةة والمعمومات  ممد الطالب عل اج تااع

 ( 307: 2001ي عطا اهلل )تتطمب ملج توقبح أةكار  
م ارات التواعػؿ اامػة حػدًا ةػب مبػداف تػدربس العمػوـ لل ػا تمكللػا مػف معرةػة مػدى الت بػر  وتعتبر

بحػدر بلػا أف لؤكػد  لػذاو ي  مـبحػة عممبػات الػتعةب المعمومات والةكار التػب تحػدث علػد الطػىب لت
الطػػػػىب والم ػػػػة التػػػػب باػػػػت دموف مػػػػف أحػػػػؿ وعػػػػؼ مشػػػػاادات ـ  اتعمػػػػم أامبػػػػة تطػػػػوبر مػػػػدرك

وتحمبػػؿ الظػػواار وتعػػلبؼ الشػػبا  مػػف  قبػػاسومىحظػػات ـ والتػػب ب ػػا أبقػػًا بعبػػروف عػػف لتػػاهللج ال
ولالبػػػػًا بػػػػدرؾ ي ال ػػػػرى  عممبػػػػات العمػػػػـ م ػػػػاراتل  ـوأبقػػػػًا التعببػػػػر عػػػػف مػػػػدى امػػػػتىكي حػػػػول ـ 

أثلػػػا  ،بػػػام ـ  ىبالػػػذي بىحػػػظ عمػػػم الطػػػ ؿةػػػب م ػػػارات التواعػػػ قػػػدـالمعممػػػوف مػػػدى التحاػػػف والت
باللشػاطات العممبػة المتعػددة مثػؿ لشػاطات العمػػؿ الم بػري وحػؿ التػدرببات والت اعػؿ الم ظػب الػػذي 

ب بلب ػػب أف بتعمم ػػا إذا ،ملػػا أف مػػف أاػػـ الم ػػارات التػػ لبػػالن دا ػػؿ لرةػػة العػػؼ ولحػػف ي بحػػدث
مػػػف حػػػول ـ دا ػػػؿ   اػػػب م ػػػارات التواعػػػؿ مػػػا الةػػػراد والموا،ػػػؼ والشػػػبا دراػػػةالطػػػىب ةػػػب الم

عطػػا اهلل ) المكتػػوب اػػوا  مل ػػا الم ظػب أو التعببربػةوتػلعكس عمػػم اػػموكبات ـ   ارح ػػا المدراػة أو
 .( 307:  2001ي 

ر عػف المعرةػة العممبػة بػالرموز والمعػاديت وتعرة ا الباحثة إحراهللبًا بتل ا ،ػدرة الطالبػات عمػم التعببػ
 . الكبمباهللبة أو الراوـ التوقبحبة 

 

 :  المالحظة:  ثالثاً 
بتل ػػػػا المعرةػػػػة العممبػػػػة التػػػػب باػػػػت دـ ةب ػػػػا الشػػػػ ص ( 367:  2003)وآ ػػػػروف  يعرة ػػػػا اللحػػػػد

 .أحداث  ظواار أو مف أشبا  أوي حوااج لمتوعؿ إلم المعمومات مف العالـ المحبط بج 
 

بتل ػػػا تتطمػػػب ال راطػػػًا ةعػػػاًي ةػػػب معالحػػػة الشػػػبا  وااػػػت داـ ( 39: 2005)عرة ػػػا  طاببػػػة  كمػػػا
 : واذ  العممبة . معقدة  الحواس بشكؿ مباشر ما آيت بابطة أو

 . تعؼ  عاهللص الشبا   -1
 . تعؼ الت برات بديلة الةعاؿ  -2
 . تعؼ الت برات بد،ة بديلة اللماذج والعى،ات  -3

العممبػة الاااػبة التػب تتمثػؿ ةػب ااػت داـ طالبػات العػؼ التااػا : اهللبػًا بتل ػا وتعرة ا الباحثة إحر 
 .لموعوؿ إلم المعرةة العممبة تل بذ التحارب العممبة  ىؿ حواا ف 
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  الثالث المحور
 التأممي  التفكير

 

اػػػو احػػد أاػػـ متطمبػػػات اػػذا القػػػرف ي إذ ي بمكػػف تعػػور الحبػػػاة اإللاػػالبة عمػػػم  ت كبػػرتلمبػػة ال إف
البشػػربة ةػػب الاػػابؽ أكثػػر  تمعػػاتالمح تةقػػد  كالػػي بػػدوف الت كبػػر ب ػػالرض ومػػا ألحػػز  اإللاػػاف ةا

تقالبػػػداـ الموروثػػػة  عمػػػب ـااػػػتقراراي وكػػػاف حػػػؿ المشػػػكىت وات ػػػاذ القػػػرارات بعتمػػػد عمػػػم مػػػا تممبػػػج 
 بؽكاػا ةالمحتمعات ةػب الو،ػت الحاقػر لػـ تعػد ماػتقر  المع ودةيلكفوعادات ـ المكتابة وأ ى، ـ 

ب قػؿ التكلولوحبػاي والتطمعػات ايحتماعبػة التػب عّحمػػت  تع ػداا وذلػؾ لتبحػة لمت بػرات التػب طػػرأ
لػػذلؾ الػػاؾ ااتمػػاـ متزابػػد بتوحبػػج الح ػػود لحػػو تطػػوبر الت كبػػر وتلمبتػػج بوعػػ ج أداة . ب ػػذا الت بػػر

و اللػػاس آبػػات كثبػرة تػػدع تةػوردي ولقػد أعطػػم القػرآف الكػػربـ لمت كبػػر أامبػة بال ػػة .أاااػبة لممعرةػػة
ـْ ِبَواِحػػَدٍة َأْف َتُقوُمػػوا ِلم ػػِج َمثَْلػػم  َمػػاُ،ػػْؿ ِإل  : )تعػػالم  ولػػجمل ػػا ،ي إلػػم الت كبػػر والتتمػػؿ والتػػدببر  َأِعُظُكػػ

ـْ َبْبَف َبَدْي َعَذاٍب َشِدبد  ـْ ِمْف ِحل ٍة ِإْف ُاَو ِإي  َلِذبٌر َلُك ـ  تََتَ ك ُروا َما ِبَعاِحِبُك  .  (َوُةَراَدى ُث
 : ومف اذ  التعرب ات ي تعددت تعرب ات الت كبر التب ،دم ا الباحثوف لم  وـ الت كبر  قدول

والت كػػر ي ال ػػاطر ةػػب الشػػئ  اؿواػػو إعمػػ( ةكػػر) ةالت كبػػر ةػػب الم ػػة بشػػتؽ مػػف مػػاد: ل ػػة  الت كبػػر
 . (  307:  :  1418ي ابف ملظور )ااـ الت كبر واو التتمؿ 

 : اصطالحاً  التفكير تعريؼ 
العممبػػة الذالبػػة التػػب بػػتـ بوااػػطت ا الحكػػـ عمػػم وا،ػػا : بتلػػج  23): 2003ي ع الػػةي عببػػد ) بعرةػػج

والمعمومػػات الاػػابقة عػػف ذلػػؾ الشػػب  ممػػا بحعػػؿ الت كبػػر  الشػػب الشػػبا  وذلػػؾ بػػالربط بػػبف وا،ػػا 
 .   ةب حؿ المشكىت  اً عامًى م م

ظتػػج ولكػػف باػػتدؿ عمبػػج لشػػاط ذالػػب م تػػرض ي بمكػػف مىح : بتلػػج( 2006:8)الاػػمبري  وبعرةػػج
المحكػـ  رأو إدراؾ المػو  امف لتاهللحج وبلظـ العقؿ مف  ػىؿ  براتػج بطربقػة حدبػدة لحػؿ مشػكمة مػ

 . عمب ا
إلػػم  موعػػوؿلي عبػػارة عػػف ااتكشػػاؼ متػػرٍو لم بػػرة :  بتلػػج( 27 2008:)ولوةػػؿ ادوأبػػو حػػ وبعرةػػج
أو الحكػـ عمػم ي حػؿ المشػكىت  أو ات اذ ،رار ما أوي و،د بكوف اذا ال دؼ تحقبقًا لم  ـ ي ادؼ 

 .  اأو القباـ بعمؿ مي الشبا  
اػػو لشػػاط ذالػػب أو عقمػػب ب تمػػؼ عػػف اإلحاػػاس  :بػػتف الت كبػػر( 19 2008:)بػػرى محبػػد  ببلمػػا

 .واإلدراؾ وبتحاوز ايثلبف معاً 
بػج  وحػؿاػو لشػاط عقمػب ةػب الػدماغ كػـر اهلل عػز : الت كبػر تفبػ( 18: 2010) لحػؿ أبوبرى  ةبما

 بحػػػدثلبتتمػػػؿ وبلظػػػر وبتػػػدبر وببعػػػر وبػػػت حص ةػػػب كػػػؿ مػػػا ي  ،ػػػاتف عػػػف اػػػاهللر الم مو اإللاػػػا
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ي وبتولد علد  حموؿ مبتكرة لممو،ػؼ المشػكؿ الػذي ،ػد بحػدث لػج ي المعرةة  إلمحتم بتوعؿ يحولج
 . والذي بلمو بزبادة ألماط الت كبر اإلبمالب الوا،عب 

أثلػػا   بطالبػات العػػؼ التااػا الاااػػ بػػجوـ لشػاط عقمػػب معقػػد تقػ" : الباحثػػة إحراهللبػًا بتلػػج  وتعرةػج
مىحظتػج  بمكػفااػتراتبحبة المحطػات العممبػة ي  اػت داـبا" الكبمباهللبة  لت اعىتا"دراات ف لوحدة 

 .  المشكمة  ؿتلظبـ المعرةة العممبة تم بدٌا لح مموبااعد الطالبات ع

 :  تعميـ التفكير مبررات
وتحػذراـ ي،تلا الحاقر ت تـ بتعمبـ اللػاس كب بػة الت كبػر أعبحت الوظب ة الامم لمترببة ةب و  لقد

وتػػدرب ـ عمػػم أاػػالببج الاػػدبدة إ حتػػم باػػتطبعوا أف بشػػقوا طػػربق ـ ةػػب الحبػػاة يمػػف أ طػػا  الت كبػػر
 . وبدعموا بلا  الحقارة يبلحاح 

 : أحمؿ الحبمة مبررات الت كبر ةب اللقاط التالبة  و،د
 تعمـ المعمومة ل ا ا  أاـ مف معرةةكب بة الحعوؿ عمم ال إف . 
 الت كبر  جالتركبز عمم وظب ة الت كبر أاـ مف التركبز عمم لتا إف . 
 ي الحبمػة . )العقؿ ب وؽ إلحاز ح ػظ معمومػة ألتح ػا شػ ص آ ػر  بلتحج الشعور بحىوة ما إف

2002  :33 ) 
 مف القروري تعمبـ الطىب أاموب التعمـ بتل ا ـ  إف . 
 ي بػػالقرا ة والكتابػػة والحاػػاب  تتعمػػؽ التػػب ي اػػباتم بلػػا  الاامػػف القػػروري التركبػػز عمػػ إف
لمػػػ والتركبػػػب ي والتحمبػػػؿ ي  دروالرحػػػوع إلػػػم المعػػػايالمشػػػكىت  حػػػؿتشػػػتمؿ م ػػػارات ايتعػػػاؿ و  اوا 

 . والتطببؽ 
 ال مبمػب وآ ػروف . ) واكتشػاؼ لمقػوامبس التػب تحكػـ الحبػاة  مػافالت كبر قرورة حبوبة لإلب إف
 . ( 30-28:  2005ي 

 

دراحػػج ةػػب ،اهللمػػة المػػواد  تقػػدـ الباحثػػة ةػػب قػػو  مػػا وتػػرى أف إ،ػػرار تعمػػبـ الت كبػػر ةػػب المػػدارسي وا 
 .عل ا مف أحؿ إلشا  حبؿ م كر  لا ايات بمكفقرورة تربوبة ي  عدالدراابة ب

 : التفكير المختمفة  أنماط
 : بمب التمببز ببف اللماط الم تم ة لمت كبر كما بمكف
 لذلؾ ة ف ي ب ا لشعر أو بامع ا ور حوؿ أشبا  مممواة برااا أووبد:  ممموس تفكير

وبالتالب ة ف ال رد بتعامؿ ما الشبا  ةب طببعت ا  يالمحاواات حوؿاذا اللمط بدور 
 . ةب محاؿ إدراكج  تظ ر ال اعة كما

 او تحربد واات ىص عى،ات مف الشبا  الموحودة ةب الببهللة ال ارحبة :  مجرد تفكير
 .  أ رىلموعوؿ إلم تلظبمات  ،اتاذ  العى واات داـي
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 وبػػػدور حػػػوؿ الحقػػػاهللؽ الموحػػػودة ةػػػب عالملػػػا والمشػػػكىت ذات :موضػػػوعي عممػػػي تفكيػػػر
 يلبؤػالتي  ـ ػال )اابة ابػوبقوـ اذا عمم ثىث أركاف أاي  وعبالوحود ال عمب الموق

  .(التحكـ 
 رد لعممبة تحمؿ وةرز التب لدى ال يبشتمؿ عمم إ قاع المعمومات :  الناقد التفكير

إبراابـ )مف معمومات أ رى تثبت عد، ا أوثبات ا  لدبج وتمحبص لمعرةة مدى مى مت ا لما
 .( 695-694:  2004ي 
 وبطمؽ عمبج الت كبر الاطحب الذي بشكؿ الااس العمـ لمت كبر : الخارجي  التفكير . 
 بؿ ملظومة ةكربة ااتلادا وبتطمب ملج ااتدعا  ال برات الاابقة لتشك:  الداخمي التفكير

 . لم برات الماقبة 
 ما ظاارة معبلة كالتركبز حوؿ موقوع  بالت كبرلعلب بج التوحد :  االستنباطي التفكير

 .  المحموعة معبف مف ،بؿ ال رد أو
 ال رد  امماراتج باتطب ىؿحبث مف  ي لوع مف ألواع الت كبر المتقدمة :  اإلبداعي التفكير

 . ربدة وممبزة لـ بعؿ إلب ا أحد أف بعؿ إلم حموؿ ة
 بتـ التعامؿ ما مشكمة محددة حبث بتبا ةب ا  طوات :  المنظـ في حؿ المشكالت التفكير

 . وبعد أر،م ألواع الت كبر ي البحث العممب 
 بكوف ةب ا لوع مف  ظاارة او ت كبر ذاتب عمبؽ بكوف حوؿ ،قبة أو:  التأممي التفكير

 ( . 61-60:  2003ي وآ روفال ادي  عبد)العراع  
 

 . تتطرؽ الباحثة ةب اذ  الدرااة إلم الت كبر التتممب  واوؼ
 :التفكير التأممي تعريؼ 
 يتعػػػػددت تعرب ػػػػات الت كبػػػػر التػػػػتممب عمػػػػم أاػػػػاس أامبتػػػػج مػػػػف بػػػػبف ألػػػػواع الت كبػػػػر ال ػػػػرى  ولقػػػػد

 .تعرب ات الت كبر التتممب  عضوتعرض الباحثة ب
لاداؼ محػددة ةمحموعػة معبلػة مػف  ممباتلت كبر ي حبث بوحج العألواع ا دالتتممب او أح الت كبر

مػػػف ااػػػتحابات اػػػدة ا الوعػػػوؿ لحػػػؿ  ةالظػػػروؼ التػػػب لاػػػمب ا بالمشػػػكمة ي تتطمػػػب محموعػػػة معبلػػػ
 ( .50: 2003ي عببد وع الة. )معبف 
عممبػػة ذالبػػة لشػػطة واعبػػة حػػوؿ اعتقػػادات و بػػرات ال ػػرد ي : عػػودات الت كبػػر التػػتممب بتلػػج  تعػػرؼ
  .(70:  2006عودات ي ) مف  ىل ا الوعوؿ إلم اللتاهللج والحموؿ التب تعترقج  بتمكفث بحب

ااتقعػػػا  ذالػػػب لشػػػط ومتػػػتف ومتاػػػمر وحػػػذر لاػػػداؼ الطالػػػب وم اابمػػػج : الاػػػمبـ بتلػػػج  وتعرةػػػج
الطالػػب  كػجموقػوع معػبف مػف  ػىؿ مػا بمتم درااػةوأةكػار  ومعتقداتػج واةتراقػاتج ومماراػاتج أثلػا  

 ( 97:  2009الامبـ ي . )  تتممبلت كبر المف أبعاد ا
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عقمب اادؼ بقػوـ عمػم التتمػؿ مػف  ػىؿ م ػارات الرؤبػة البعػربة ي  اطلش: "القطراوي ألج  وبعرةج
عطػػػػا  ت اػػػبرات مقلعػػػػة ووقػػػا حمػػػػوؿ  الكشػػػؼو  عػػػف الم مطػػػػات ي الوعػػػوؿ إلػػػػم ااػػػتلتاحات ي وا 

 ( 10:  2010القطراوي ي " . )العممبة  ىتمقترحة لممشك
اػػػو الت كبػػػر ل اػػػج ي واػػػب عممبػػػة عقمبػػػة ةب ػػػا لظػػػر ي : الت كبػػػر التػػػتممب   فبػػػرى أبػػػو لحػػػؿ أ مػػػاببل

عماؿ ال كر وتولبػد ي وااتقعػا  تقػوـ عمػم تحمبػؿ المو،ػؼ المشػكؿ  وتدبر ي وتبعر ي واعتبار ي وا 
الةكػاري ودرااػة حمبػا  مطاري وااػت أمامجإلم محموعة مف العلاعر ي وتتمؿ ال رد لممو،ؼ الذي 

أبػو لحػؿ ي . ) مػف عػحت ا ي لموعػوؿ إلػم الحػؿ الاػمبـ لممو،ػؼ المشػكؿ حقػؽوالت ةحموؿ الممكلال
2010  :37  ). 
لػػػوع مػػف الت كبػػر الػػػذي ب تمػػؼ عػػف العممبػػػات ال ػػرى التػػب بطمػػػؽ : بعرةػػج ربػػػد وكللػػؽ بتلػػج  ةبمػػا

إلػػػم  تػػػدعو ةي وبشػػػمؿ حالػػة مػػػف الشػػػؾ والتػػردد وايرتبػػػاؾ ووحػػود عػػػعوبة عقمبػػ رعمب ػػا ااػػػـ ال كػػ
الت كبػر ي وعمػؿ البحػػث وايات اػار ي والعثػػور عمػم المػػواد التػب بمكػػف أف تحػؿ اػػذا الشػؾ وعػػوًي 

 . إلم اياتقرار والت مص مف حالة ايقطراب 
(Reed& Canning,2010:120-121 . ) 

بوحػػج العممبػػات العقمبػػة إلػػم أاػػداؼ محػػددة والت طػػبط  حبػػثت كبػػر موحػػج : ال ػػار بعرةػػج بتلػػج  أمػػا
التحقػػؽ واللظػػر  مالةكػار ي والػػذي بعتمػػد عمػ دبػػوعب ذاتػب ومعرةػػة ذاتبػػة وتتمػؿ ي وتولبػػ تاإلحػرا 

الملااػبة والتحقػؽ مػف  القػراراتبعمؽ إلم المور واللتاهللج التب توعؿ إلب ػا وبػؤدي تحمبم ػا يت ػاذ 
 ( 42: 2011ي ال ار . )عحت ا لموعوؿ لحؿ المشكىت

مماراػػت ا إلػػم أاػػداؼ محػػددة  بػػتـج العممبػػات العقمبػػة التػػب ت كبػػر بوحػػ: تعرةػػج العبادلػػة بتلػػج  ببلمػػا
ي وتولبػػد الةكػػار ي واللظػػر بعمػػؽ إلػػم المػػور وتحمبػػؿ اللتػػاهللج التػػب توعػػؿ  حػػرا اتلإل والت طػػبط

 ( 2013:  38العبادلة ي . )إلبج يت اذ القرارات الملاابة والتحقؽ مف حؿ المشكىت 
ي تقػػػوـ ب ػػػا الطالبػػػة  ػػػىؿ مواح ت ػػػا لمو،ػػػػؼ أو  ةبػػػػعبػػػارة عػػػف عممبػػػة عقم: بتلػػػج زارالػػػبال وتػػػرى

موقػػػوع مػػػػا ي وتمػػػػارس بعػػػض الم ػػػػارات العقمبػػػػة ي المتمثمػػػػة ةػػػب ااتبعػػػػار الموا،ػػػػؼ التعمبمبػػػػة ي 
وات ػػػػاذ القػػػػرارات  ،ػػػػؼالملطقبػػػػة ةػػػػب اػػػػذ  الموا الم الطػػػػاتوتحدبػػػػد لقػػػػاط القػػػػوة والقػػػػعؼ وكشػػػػؼ 

 . (  68:  2013ي البالزار . )واإلحرا ات 
 

- :لتعرب ات الاابقة لمت كبر التتممب أل ا تت ؽ ةبما ببل ا عمم ما بمب ا مف وبتقح
 .ولظر تقوـ عمم حؿ المشكىت  وتدبرالت كبر التتممب عممبة عقمبة ي  -1
 .بحتوي عمم م ارات بمكف تعمبم ا وتلمبت ا  -2
 .التركبز ةبج عمم لشاط المتعمـ  -3
 .راا الم تم ة قرورة تحمبؿ الموا،ؼ أوؿ الظواار إلم علاع -4
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  .الموا،ؼ والمشكىت التب بواح  ا ال رد  تتمؿ -5
 .ا،تراح حموؿ معبلة لممو،ؼ المشكؿ وتقببـ مدى ةاعمبة العموـ  -6

 

 : التعربؼ اإلحراهللب التالب  باحثةال تتبلمو 
الت ػاعىت "موقػوعات  ةعقمبة اادةة تقوـ ب ا طالبات العؼ التااا الاااب  ىؿ درااػ عممبة
ي  اتإلػػػم ااػػػتلتاحالوعػػػوؿ )العقمبػػػة المتمثمػػػة ةػػػب  لعممبػػػاتةتمػػػارس  ىل ػػػا بعػػػض ا" مباهللبػػػة الكب

تبعػػراا بتبعػػاد  ب ػػدؼ( الكشػػؼ عػػف الم الطػات ي  حػػةحمػوؿ مقتر  وقػػاي ت اػػبرات مقلعػػة  إعطػا 
وبعبػػر علػػج بالدرحػػة ي المو،ػػؼ المشػػكؿ وتحمبمػػج إلػػم علاعػػر  حتػػم تعػػؿ إلػػم حػػؿ اػػذا المو،ػػؼ 

 .عمب ا الطالبة ةب ا تبار الت كبر التتممب الكمبة التب تحعؿ 
 :التفكير التأممي  أىمية
أامبػػة  تػػتتبألػػج  فالعدبػػد مػػف الدرااػػات التػػب تلاولػػت الت كبػػر التػػتممب تبػػب معمػػ ثػػةإطػػىع الباح بعػػد

 :الت كبر التتممب مف  ىؿ ةواهللد  وتتمثؿ ةب 
 .اة و ارح ا الموا،ؼ دا ؿ المدر  ةتلمبة الشعور بالثقة بالل س ةب مواح  -1
 .عمم تحمبؿ م تمؼ الموقوعات وتقبمب ا  قدرةال -2
 . باااـ ةب تلمبة اإلحااس بالماؤولبة والعقؿ المت تح وال ىؽ  -3
 .وال برات الاابقة والحالبة والمتلبئ ب ا  ةكاربااعد المتعمـ أف بعبح ،ادرا عمم ربط ال -4
 .المحرد  رلمت كب الت كبر وعوي اتوباتالقدرة عمم ايرتقا  بم -5
  .بزبد ال برة ةب التعمؽ والتبعر ةب المور  -6

 

الباحثػػة أف تػػدربب المعمػػـ لطىبػػج عمػػم ااػػت داـ اػػذا اللػػوع مػػف الت كبػػر باػػاعداـ عمػػم ربػػط  وتػػرى
 ةب ػػػاالمعمومػػػات ببعقػػػ ا الػػػبعض ي مػػػف  ػػػىؿ ربػػػط المعرةػػػة الحالبػػػة ب بػػػراٍت اػػػابقة ي والت كبػػػر 

  .بعمؽ
 :لتأممي التفكير ا ميارات
ي ( 52:2002 والمولػػػويع الػػػة ) مػػػس م ػػارات أاااػػػبة كمػػػا ذكػػػر   مػػػمالت كبػػػر التػػػتممب ع وبشػػتمؿ

 : والم ارات اب كالتالب (  218-217: 2012 يوالع وف وعبد العاحب)
مكولات ػػا اػػوا  كػػاف  مػػمالمشػػكمة والتعػػرؼ ع لػػبالقػػدرة عمػػم عػػرض حوا:  ةالتأمػػؿ والمالحظػػ -1

مكولات ػػا بحبػػث بمكػػف اكتشػػاؼ العى،ػػات  ببػػبفإعطػػا  راػػـ أو شػػكؿ ذلػػؾ مػػف  ػػىؿ المشػػكمة أو 
 .بعربا  ودةالموح

القػػدرة عمػػم تحدبػػد ال حػػوات ةػػب المشػػكمة وذلػػؾ مػػف  ػػىؿ تحدبػػد :  الكشػػؼ عػػف المغالطػػات -2
العى،ػػات لبػػر العػػحبحة أو لبػػر الملطقبػػة أو تحدبػػد بعػػض ال طػػوات ال اطهللػػة ي إلحػػاز الم ػػاـ 

 .التربوبة 
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القػػدرة عمػػم التوعػػؿ إلػػم عى،ػػة ملطقبػػة معبلػػة مػػف  ػػىؿ رؤبػػة :  لػػى اسػػتنتاجاتلوصػػوؿ إا -3
 .المشكمة والتوعؿ إلم لتاهللج ملاابة  موفمق
ي و،ػد  الرابطػةالقدرة عمم إعطػا  معلػم ملطقػب للتػاهللج أو العى،ػات :  عةإعطاء تفسيرات مقن -4

 .ة و عاهللع ا بكوف اذا المعلم معتمدا عمم معمومات اابقة أو عمم طببعة المشكم
القدرة عمم وقا  طوات ملطقبة لحؿ المشػكمة المطروحػة وتقػوـ تمػؾ :  وضع حموؿ مقترحة -5

.                                                   المطروحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمةال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات ذالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة متو،عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ( . 5 -4) 2002:ي المولو وع الة )
 

المقعػػود  مالاػػابقة لوقػػوح عبارات ػػا ي وك ابت ػػا ةػػب ت اػػبر المعلػػ تت ػػؽ الباحثػػة مػػا التعرب ػػات كمػػا
بتـ ،بػاس م ػارات الت كبػر التػتممب مػف  ػىؿ إحابػات التممبػذات عمػم ا تبػار اػ وي  م ػاراتبتمؾ ال

 .معد لقباا ا بااتثلا  م ارة التتمؿ والمىحظة 
 :العقمية التي يتضمنيا التفكير التأممي  العمميات
القػػػدرة والمبػػػؿ  مػػػمد مشػػػكمة مػػػا ي بػػػد مػػػف تػػػواةر عممبػػػات عقمبػػػة معبلػػػة تعتمػػػد عتواحػػػج ال ػػػر  علػػػدما

ال رد أف ب تار ما بػبف  براتػج والعػادات مػف المعػارؼ المىهللمػة لممو،ػؼ المشػكؿ ي  مموال برة ي وع
وبػػذلؾ عمبػػج أف بعبػػد تحمبػػا اػػذ  ال بػػرات ةػػب لمػػط حدبػػد مػػف اياػػتحابات بلطبػػؽ عمػػم ظػػروؼ 

 . المشكمة الحالبة 
التػػب بتقػػمل ا الت كبػػر التػػتممب تتمثػػؿ  بػػةمػػف القػػدرات العقم محموعػػة( 446:2005) اابـإبػػر  ذكربػػ
  :ةب
 عمم تحدبد المشكمة  القدرة. 
 عمم تحمبؿ علاعر المو،ؼ المشكؿ  القدرة. 
 القواعد العامة التب بمكف تطببق ا ي وكذلؾ الةكار والمعمومات التب  دعا عمم اات القدرة

 .ترتبط بالمشكمة 
 عمم تكوبف ةروض محددة لحؿ المو،ؼ المشكؿ وا تبار كؿ ةرض ةب قو  المعاببر  القدرة

 .المقبولة ةب محاؿ المشكمة 
 بمكف ايات ادة مل ا لمتوعؿ إلم  قةعمم تلظبـ اللتاهللج التب بمكف الوعوؿ إلب ا بطرب القدرة

 .حؿ لممو،ؼ المشكؿ 
 

 تعتمد تقوـ بج الطالبة  عقمبة اتعممب تقمفبالتتممب  برقو  ما ابؽ ترى الباحثة أف الت ك ةب
تحمبؿ المو،ؼ وتحدبد  إلم علاعر ودرااة حمبا الحموؿ وتقوبم ا والتحقؽ مف عحت ا  عمم

  .،بؿ اي تبار ي وبذلؾ بتـ الوعوؿ إلم ال دؼ الملشود 
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 :التفكير التأممي  خصائص
 .عحبحة قاتت كبر ةعاؿ بتبا مل حبة د،بقة ي وواقحة ببلم عمم اةترا -1
حػؿ المشػكىت وات ػاذ القػرار ي وةػرض ال ػروض ي  بحباتي بوحد بج ااترات رةبت كبر ةوؽ مع -2

 .وت ابر اللتاهللج والوعوؿ إلم الحؿ المثؿ لممشكمة 
لشػػاط عقمػػػب ممبػػػز بشػػػكؿ لبػػػر مباشػػػر ي وبعتمػػد عمػػػم القػػػوالبف العامػػػة لمظػػػواار بلطمػػػؽ مػػػف  -3

 .ة وبعكس العى،ات ببف الظواار اللظر وايعتبار والتدبر وال برة الحاب
 .عمم ش عبة اإللااف  ؿبرتبط بشكؿ د،بؽ باللشاط العممب لإللاافي وبد -4
الت كبر التتممب ت كبػر لا،ػد حبػث ألػج ت كبػر ذاتػب اإلدراؾ باػتمـز الت كبػر ةػب طربقػة ت كبػرؾ ي  -5

 .ةب المو،ؼ وتتممج  واللظر
 بباػجالبعػربة اللا،ػدة وبحػب أف تكػوف مقا رؤبػةس ي والباػتمـز ااػت داـ المقػابب التتممبالت كبر  -6

 .عالبة الماتوى
 .الت كبر التتممب وا،عب واو بعلب الت كبر بالمشكىت الحقبقبة  -7
                        . الت كبر التتممب عقىلب تبعري لا،د ي بت اعؿ بحبوبة وبتوعؿ إلم حؿ المشكىت  -8

 ( 2011: 54ال ار ي) 
ال كػر ي وأف بكػوف مل تحػا المػتعمـ إعمػاؿ : التػتممب تتمثػؿ ةػب  بػرباحثػة أف  عػاهللص الت كال وترى

الحدبػػػػدة ي وأف بمتمػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػم وقػػػػا الحمػػػػوؿ المقترحػػػػة والقػػػػدرة عمػػػػم الت اػػػػبر  كػػػػارعمػػػم الة
  .الم الطات عفالملطقب والكشؼ  الت كبرب وبتماؾ يالمقلعة اياتلتاحاتإلم  والتوعؿ

 : التفكير التأممي وخطوات   مراحؿ
مراحػػػؿ الت كبػػػر مػػػف لمػػػط إلػػػم أ ػػػر ي كمػػػا أف عممبػػػات الت كبػػػر ي تاػػػبر ةػػػب اتحػػػا  ثابػػػت  ت تمػػػؼ

لػػم  يقاً حػػدد ماػػبمو  ةقػػد ببػػدأ ال ػػرد بػػتي مػػف العممبػػات التػػب تػػرتبط ةػػب الت كبػػر وتلتقػػؿ إلػػم المػػاـ وا 
ولقػد احت ػد البػاحثوف  الم تم ػة ي اإلاػتراتبحباتال مؼ حاب احتباح ا لممو،ؼ المات دـ ةب تمؾ 

اتراتبحبة ةب كػؿ لمػط مػف ألمػاط الت كبػر التػب تاػاعد ةػب اكتاػاب المتعممػبف اةب تحدبد  طوات 
اةتػػػرض اػػػبمولز وآ ػػػروف أف  ةمقػػػدإ   اػػػذ  اللمػػػاط ي وحظػػػب الت كبػػػر التػػػتممب بااتمػػػاـ البػػػاحثبف

 : اآلتبة   طواتالت كبر التتممب بتـ مف  ىؿ ال
 ة ملاابة الحداث بم ة وا،عب وعؼ. 
 العى،ات واللتاهللج المتعمة بالحداث إبحاد. 
 البعاد ايحتماعبة وال ى،بة لت ابر الحداث التب تـ تل بذاا  اات داـ. 
 (  2005:41 كشكوي. )الحداث ةب الابااات الملاابة  وقا 
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 :مراحؿ الت كبر التتممب كالتالب ( 51-50:2003)وذكر عببد وع الة  
 .مة الوعب بالمشك -1
 .المشكمة  ة ـ -2
 .وقا الحموؿ المقترحة وتعلبؼ الببالات واكتشاؼ العى،ات  -3
 .،بوؿ أو رةض الحموؿ  –ااتلباط لتاهللج الحموؿ المقترحة  -4
 (.،بوؿ أو رةض اللتبحة  –تحربب )ا تبار الحموؿ عممبا  -5
 :حدد حوردف ام ف وةبمبب امبث أربا مراحؿ لمت كبر التتممب  و،د
 مو،ؼ مشكؿ  وحود. 
 المشكمة  ااتبقاح. 
 ال روض  تكوبف. 
 22): 2006ي الاكراف . )أةقؿ الحموؿ  ا تبار 

 :  طوات الت كبر التتممب اب ( المولو وع الة )  وترى
 المشكمة بطربقة ملطقبة ووع  ا بشكؿ ملاب  درااة. 
 ترتػػػب  بالاػػػباب التػػب أدت إلػػم حػػدوث اػػػذ  المشػػكمة واللتػػاهللج التػػ فعػػف عى،ػػات بػػب البحػػث

 عمب ا 
 مػػف  ػػىؿ اياػػت ادة مػػف الحوالػػب الم لبػػة وايحتماعبػػة التػػب تحػػبط  ةالحوالػػب الم تم ػػ ت اػػبر

 .بالمشكمة
 الحموؿ بلا ًا عمم تو،عات ملطقبة لممشكمة موقوع الدرااة ا،تراح . 

 . ( 10: 2002المولوي ع الة ي)
ممب وتعتمػد الباحثػة تاػمبة ي ومراحػؿ لمت كبػر التػت واتالمامبات مف  ط  تىؼابؽ بتقح ا مما

 طػػوات الت كبػػر التػػتممب ي وذلػػؾ لتػػرادؼ المعػػطمحبف وتتبلػػم الباحثػػة وح ػػة لظػػر ع الػػة والمولػػو 
 . مف الببهللة التب طبؽ الباحث ةب ا بحثج  بةلل ا ،رب

 

 : األخرىالتفكير التأممي بأنواع التفكير  عالقة
 الت كبر التتممب باياتقعا   عى،ة : 
المىحظػػة والقبػػاس : العممػػب بقػػمف محموعػػة مػػف العممبػػات العقمبػػة والتػػب تشػػمؿ  اتقعػػا اي إف

واكتشػاؼ الم ػاابـ  مػؿوالتعلبؼ والتلبؤ واياتديؿ ي أف اذ  العممبات بات دم ا اإللااف ةػب التت
 .العممبة  بادئوالم
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عػػػف الت كبػػػر التػػػتممب بعتمػػػد عمػػػم إاػػػتراتبحبة محػػػددة توعػػػؿ المتتمػػػؿ إلػػػم عػػػورة متكاممػػػة  ولكػػػف
عػورة المو،ػؼ المشػكؿ إلػم  حوبػؿات اذ  طوات عممبة إحراهللبػة مباشػرة لت تمـزالمو،ؼ المشكؿ وي 

 (2005 : 44ي كشكو)                                                        . عورة أ رى
 الت كبر التتممب بحؿ المشكىت  عى،ة: 

ؿ المشػػكىت ي ةكػػؿ  طػػوة مػػف  طػػوات حػػؿ الت كبػػر التػػتممب مػػا الاػػموب العممػػب ةػػب حػػ بتػػدا ؿ
ع الػػػة ) كىتتتقػػػمف ت كبػػػرًا تتممبػػػًاي ولكلػػػج ي ب بػػػد مرادةػػػًا ل ػػػذ  الطربقػػػة ةػػػب حػػػؿ المشػػػ لمشػػػكمةا

وتػػػػرى الباحثػػػػة أامبػػػػة الت كبػػػػر التػػػػتممب ةػػػػب حبػػػػاة الطمبػػػػة المدراػػػػبة يللػػػػج ( . 2002:11والمولػػػػو 
ا وبذلؾ بكوف أكثر اعتمػادًا عمػم أل اػ ـ والابطرة عمب  اؤولبةتلمبة اإلحااس بالم عممبااعداـ 

 .والقرارات  حكاـةب إعدار ال
 اللا،د  الت كبرالت كبر التتممب ب عى،ة: 

أف الت كبػػػر اللا،ػػد اػػػو ت كبػػر تػػػتممب محكػػوـ بقواعػػػد الملطػػػؽ ( 73 2009:)بشػػػارة وآ ػػروف  بشػػبر
 .اتلباط وتقوبـ الملا،شات واي ت ابروالتتمؿ ي بمارس ةبج ال رد ايةتراقات وال

تاتلتج الباحثة أف الت كبر اللا،ػد بتقػمف الت كبػر التػتممب ي ةمعظػـ ألػواع الت كبػر بتقػمف  وبالتالب
 .الت كبر التتممب 
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 : التأممي والمنياج الفمسطيني  التفكير
ف حبػػث أف المل ػاج بحػػب أي عقػػوبة ببل مػا  ،ػةعىي عى،ػة بػػبف الت كبػر التػػتممب والمل ػاج  الػاؾ
الت كبػػر التػػتممب ةػػب حػػؿ المشػػكىت  ب ػػاتوحػػد عػػدة طػػرؽ باػػت دـ ةي عمػػم الت كبػػر التػػتممب  بحتػػوي

 ( 52:2003 يع الة: ) بمب لذلؾ عمم المعمـ القباـ بماي ةب موا،ؼ التعمـ إلثارة وماالدة الطمبة 
 . بوقوح ةب عقول ـ  وااتبعاب اي موقوع البحث  شكىتبحددوف الم لطمبةا حعؿ -1
 : ااتدعا  الةكار المتعمقة بالمشكمة وذلؾ مف  ىؿ تشحبع ـ عمم  ممة عالطمب حث -2
 المو،ؼ  تحمبؿ. 
 ةروض محددة  تكوبف. 
 : كؿ ا،تراح بعلابة بتشحبع ـ عمم  ـالطمبة عمم تقوب حث -3
 اللتبحة تعمبؽ الحكـ أوي اتحا  لبر متحبز  تكوبف  . 
 اي،تراحات بلظاـ  رةض أو ا تبار كؿ ا،تراح أو لقد . 
 اللتاهللج  مراحعة . 
 : ةب عممبة الت كبر بتشحبع ـ عمم  ات دـالطمبة عمم تلظبـ المادة حتم ت حث -4
  اللتاهللج مف حبف آل ر  إحعا . 
 والتعببر الببالب  حدولةطرؽ ال اات داـ . 
 

وترى الباحثة أف المل اج ال ماطبلب او إلحاز كببر ةب قو  التحدبات التب شكمت عقبة أمامج 
ؿ بحاحة إلم مزبد مف التطوبر الذي برتكز عمم بلا  المل اج  بايعتماد عمم أاس ولكلج مازاي 

 . تلمبة الت كبر ومف ببل ا تلمبة م ارات الت كبر التتممب لت ربج حبؿ م كر متتمؿ ومبدع 
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 الثالث الفصل
 السابقة  الدراسات
 
 

 
   العممية  الدراسات التي تناولت استراتيجية المحطات: المحور األوؿ 

 
 عمميات العمـ  تالتي تناول الدراسات: الثاني  المحور 

 
 التي تناولت ميارات التفكير التأممي  الدراسات: الثالث المحور 
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 الثالث الفصؿ
 السابقة   الدراسات
 

مػػػـ أثػػػر ااػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ةػػػب تلمبػػػة عممبػػػات الع معرةػػػةالدرااػػػة الحالبػػػة إلػػػم  ت ػػػدؼ
لػػذلؾ ي   ػػالبولسةػػب  ااػػبالعػػؼ التااػػا الا طالبػػاتلػػدى  لعمػػوـالتػػتممب ةػػب ا بػػروم ػػارات الت ك

ذات العى،ػػػة بموقػػػوع الدرااػػػة  قة،امػػػت الباحثػػػة بػػػاإلطىع عمػػػم الدب التربػػػوي والدرااػػػات الاػػػاب
كػػؿ بمػػب ي محػػاور رهللباػػة تػػـ ترتبب ػػا زملبػػًا  ثىثػػةو،امػػت بتحمبػػؿ الدرااػػات إلػػم ي لىاػػت ادة مل ػػا 

ي أاػػـ لتاهللح ػػا وتوعػػػبات ا ي عبلت ػػا ي أدوات ػػا ي مل ح ػػػا : محػػور الدرااػػات المتقػػملة مػػف حبػػث 
ومف ثـ تعمبؽ عػاـ عمػم محػاور الدرااػة لتوقػبح مػدى ايت ػاؽ واي ػتىؼ بػبف الدرااػات الاػابقة 

 . وأ برًا إتباع ا بتعمبؽ عاـ عمم الدرااات الاابقة ي والدرااة الحالبة 
 : الدراسات السابقة عمى النحو التالي  جاءت محاور وقد

 

 الدراسات التي تناولت استراتيجية المحطات العممية : األوؿ  المحور. 
 التي تناولت عمميات العمـ  الدراسات: الثاني  المحور. 
 التي تناولت ميارات التفكير التأممي  الدراسات: الثالث المحور . 

 
 : ستراتيجية المحطات العممية الدراسات التي تناولت ا: األوؿ  المحور

 

 :  (2013)زكي  دراسة  -1
 

معرةة أثر اات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة ةب تدربس العموـ عمم ادةت الدرااة إلم 
التحعبؿ المعرةب وأثراا ةب تلمبة عممبات العمـ والت كبر اإلبداعب وماتوى الداةعبة لحو تعمـ 

حبث تكولت عبلة الدرااة مف ةعمبف مف ةعوؿ . تداهللب العموـ لدى تىمبذ العؼ الرابا ايب
( تممبذ وتممبذة 30)حبث بمثؿ أحداما المحموعة التحربببة ي مدراة الزاور بمحاةظة اوااج 

كما اات دمت الباحثة المل ج ي ( تممبذ وتممبذة 30)وال عؿ اآل ر بمثؿ المحموعة القابطة 
ا تبار عممبات ي ا تبار التحعبؿ المعرةب : تالبة واات دمت الباحثة الدوات الي شبج التحرببب 

 وحودوأا رت الدرااة عف  .مقباس الداةعبة لحو تعمـ العموـ ي ا تبار الت كبر اإلبداعب ي العمـ 
ةب المحموعة  الطىبببف متواط درحات ( 0.05)الديلة  وىةرؽ داؿ إحعاهللبا علد مات

القابطة التب تعرقت لملمط  وعةوالمحم ممبةالع حطاتبااتراتبحبة الم دراتالتحربببة التب 
الت كبر ي عممبات العمـيالتحعبؿ المعرةب) ةب ا تبار التقمبدي لعالح المحموعة التحربببة
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تدربب معممب العموـ ،بؿ ال دمة عمم كب بة اات داـ وأوعت الدرااة بقرورة  ي (اإلبداعب
       . تعمبـ الم تم ةااتراتبحبة المحطات العممبة ةب تدربس العموـ بمراحؿ ال

 :  (2013)الشيباوي  دراسة -2
 

المحطػػػات العممبػػػة عمػػػم التحعػػػبؿ والػػػذكا    اػػػتراتبحبةالتػػػدربس بالدرااػػػة إلػػػم معرةػػػة أثػػػر  اػػػدةت
وااػػػػت دـ الباحػػػػث المػػػػل ج . المتواػػػػط الوؿالبعػػػػري المكػػػػالب ةػػػػب ال بزبػػػػا  لػػػػدى طػػػػىب العػػػػؼ 

عمػػم محمػػوعتبف ا تبػػرت  شػػواهللباً البػػًا ،اػػموا عط 60))كمػػا تكولػػت عبلػػة الدرااػػة مػػف ي التحرببػػب 
طالبػًا دراػوا المػادة  30))لتمثؿ المحموعػة التحربببػة و،ػد قػمت ( القرعة)بطربقة  شواهللباً أحداما ع

وا تبػرت ال ػرى لتمثػؿ المحموعػة القػابطة و،ػد ي المحطات العممبة  ااتراتبحبةالمقررة باات داـ 
الباحػػث الدوات  وااػػت دـي ااػػت داـ الطربقػة ايعتبادبػػة طالبػػًا دراػػوا المػادة المقػػررة ب 30))تقػم

وأاػػ رت الدرااػػة . وا تبػػار الػػذكا  البعػػري المكػػالب ي و ا تبػػار تحعػػبمب يا تبػػار راةػػف: التالبػػة 
بػػػبف متواػػػط درحػػػات الطالبػػػات ةػػػب ( 0.05)داؿ إحعػػػاهللبا علػػػد ماػػػتوى الديلػػػة  ؽةػػػر  وحػػػودعػػػف 

والمحموعػػػػة القػػػػػابطة التػػػػػب  العممبػػػػػة طػػػػاتالمح بااػػػػػتراتبحبة دراػػػػػتالمحموعػػػػة التحربببػػػػػة التػػػػب 
التحعػػػػبؿ والػػػػذكا  البعػػػػري  تبػػػػارةػػػػب ا  تعرقػػػػت لمػػػػلمط التقمبػػػػدي لعػػػػالح المحموعػػػػة التحربببػػػػة

 . ـوأوعت الدرااة بقرورة اات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة ةب تدربس العمو . المكالب 
 

  :  (2011) الشمري دراسة -3
 

ف ااتراتبحبة المحطات العممبة ةب تلمبة عممبات العمـ لدى طىب ع لكشؼا إلمالدرااة  ادةت
طالبًا ( 72)كما تكولت العبلة مف ي واات دـ الباحث المل ج التحرببب .  مبفمعااد إعداد المعم

مف طىب معااد إعداد المعممبف والمعممات ةب محاةظة دبالم ،اموا عمم ثىث محموعات 
والثالبة تحربببة ي درات بااتراتبحبة المحطات العممبة طالبًا ( 24)الولم تحربببة قمت

 درات( 24)طالبًا درات بااتراتبحبة الببت الداهللري وال رى قابطة قمت ( 24)قمت
بقبس  عمـوا تبار عممبات ال لمم اابـ العممبة ا تباركما اات دـ الباحث . بالطربقة التقمبدبة 
ي الر،اـ   ااتعماؿيالتواعؿيالتلبؤياياتديؿيبؼالتعليالقباسيالمىحظة:) الم ارات التالبة 

ت ابر ي التعمبـ التحربببي ةرض ال روضي قبط المت براتي عى،ات المكاف والزماف  ااتعماؿ
ببف ( 0.05)الديلة  وىةرؽ داؿ إحعاهللبا علد مات وحودوأا رت الدرااة عف ي ( الببالات

 العممبة حطاتبااتراتبحبة الم دراتةب المحموعة التحربببة التب  الطىبمتواط درحات 
ةب ا تبار  القابطة التب تعرقت لملمط التقمبدي لعالح المحموعة التحربببة وعةوالمحم

 ستدرب ةبوأوعت الدرااة بقرورة اات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة  يعممبات العمـ 
       .ال بزبا  
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 Olga & Nermin (2010  : )  دراسة -4
التعرؼ عمم اات داـ إاتراتبحبة المحطات العممبة ةب إكااب معممب العموـ  ادةت الدرااة

لممرحمة ايبتداهللبة بعض الم اابـ العممبة مثؿ الرض وال قا  ومدى العكاس اذا ال  ـ عمم 
كاف  وإكااب اذ  الم اابـ لتىمبذاـ علد اات داـ المعممبف ل س اإلاتراتبحبة ما تىمبذاـي 

 رحا مف الالة الثالبة ةب البرلامج الحقري ةب حامعة تقا ةب الحلوب مت( 29)المشاركوف 
مف ا تباربف بتقملاف أاهللمة مف اللوع  اببالات  ت الدرااةااتمدكما  يالشر،ب لمويبات المتحدة

تش بؿ البدبف واآل ر بعد  ماحداما ،بؿ المشاركة ةب محطات التعمـ الماتلدة إل الم توحي
أثلا   تي ةقًى عف حوارات عف موقوعات ةب محمة عممبة ةبالمشاركة ةب تمؾ المحطا

وحا ت  اؿيبطا،ات لتاحبؿ الحوبة عف كؿ اؤ  درااةااتعممت ةب الو يةب المحطات شاركةالم
لتاهللج الدرااة تؤكد أف مماراة معممب العموـ إلاتراتبحبة المحطات العممبة كاف أكثر ةعالبة ةب 

 .ًا ةب إكااب تىمبذاـ اذ  الم اابـوأكثر تتثبر  ةة م ـ لمم اابـ العممب
 : تعميؽ عمى الدراسات بالمحور األوؿ 

 : بعد اإلطىع عمم الدرااات الاابقة ةب اذا المحور  معت الباحثة إلم ما بمب 
 : بالنسبة لألىداؼ :  أوالً 
 المحطػات العممبػة كمػا ةػب درااػة اػتراتبحبةا الاػابقة إلػم درااػة أثػر الدرااػات ادةت (Olga 

 &Nermin(2013يزكب )و( 2013يالشبباوي ) و( 2011ي الشمري)و (2010ي . 
 ادةت درااة  ببلما(Olga  &Nermin2010ي)   إلم تلمبة الم اابـ العممبة . 
 إلم تلمبة عممبات العمـ ( 2011ي الشمري)درااة  وادةت. 
  ب إلػػػػم تلمبػػػػة عممبػػػػات العمػػػػـ وم ػػػػارات الت كبػػػػر اإلبػػػػداع( 2013يزكػػػػب )كػػػػـ اػػػػدةت درااػػػػة

 . والداةعبة 
المحطػػػات  تبحبةالدرااػػػة الحالبػػػة مػػػا الدرااػػػات الاػػػابقة ةػػػب اػػػعب ا لدرااػػػة أثػػػر ااػػػترا وات قػػػت
  .الااابةب تلمبة عممبات العمـ لدى طالبات العؼ التااا العممبة 

 :  بالنسبة لمعينات : ثانيًا 
 (  2013ي  بزك:)مثؿ درااة يبتداهللبةابعض الدرااات عبلت ا مف طمبة المرحمة  ا تارت 
  ي الشػػػػبباوي :)بعػػػػض الدرااػػػػات عبلت ػػػػا مػػػػف طمبػػػػة المرحمػػػػة اإلعدادبػػػػة مثػػػػؿ درااػػػػة ا تػػػػارتو

2013)  
 مػػػف طمبػػػة المرحمػػػة الحامعبػػػة مثػػػؿ درااػػػة  ػػػاا تػػػارت بعػػػض الدرااػػػات عبلت ببلمػػػا:(Olga  &

Nermin ,2010) . 
 ( . 2011ي الشمري ):  ااةالدرااات التب ا تارت عبلت ا مف المعممبف واب در  ومف 
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 الدرااػػة الحالبػػة مػػا عبلػػة الدرااػػات التػػب ا تػػارت عبلت ػػا مػػف طمبػػة المرحمػػة اإلعدادبػػة  ت قػػتا
العػػؼ التااػػا  طالبػػاتحبػػث تمثمػػت عبلػػة الدرااػػة ةػػب  ي(  2013ي  اويالشػػبب) :درااػػة  مثػػؿ

 .الاااب
   ًلممنيج  لنسبةبا:  ثالثا : 
 بلػػػة إلػػػم محمػػػوعتبف قػػػػابطة المػػػػل ج التحرببػػػب حبػػػث تػػػـ تقاػػػػبـ الع الدرااػػػات بعػػػض اتبعػػػت

  .( 2013ي الشبباوي ) و(  2011ي الشمري ): وتحربببة كما ةب درااة 
 المل ج شبج التحرببب ( 2013ي زكب )اتبعت درااة  ببلما .   
  المػل ج شػبج التحرببػب لف  ةػب ااػت دام ا( 2013ي زكػب )مػا درااػة  الدرااػة الحالبػة ات قت

 . ة ،عدبة عشواهللب كالتطربقة ا تبار العبلة 
 : بالنسبة لألدوات :  رابعاً 
 حبث ي المات دمة ةب الدرااات الاابقة با تىؼ المت برات التابعة ل ا  دواتال ا تم ت

) و(  2011ي الشمري : )ةب درااة  كماعممبات العمـ  لقباساات دمت معظـ الدرااات ا تبارًا 
 ( .2013ي الشبباوي 

 ا تبارًا لمم اابـ العممبة  (2011ي الشمري )درااة  تاات دم كما . 
 اات دمت درااة  ببلما(Olga  &Nermin2010ي)  ا تبارًا مف اللوع الم توح . 
 وا تبار الذكا  البعري المكالبياات دمت ا تبار راةف ( 2013ي الشبباوي ) درااة أما. 
  ي عب وا تبار الت كبر اإلبداي ا تبار عممبات العمـ ( 2013ي زكب )كما اات دمت درااة

 . ومقباس لمداةعبة 
 ما درااة كؿ مف الحالبةالدرااة  ات قت( :Olga  &Nermin(2010) ي الشمري )و

تحمبؿ  أداةا تم ت عل ا ةب اات داـ  ولكل ا ي( 2013يزكب )و (2013ي الشبباوي ) و( 2011
 .وا تبار م ارات الت كبر التتممب ي  توىالمح
 :لمنتائج  لنسبةبا:  ساً خام
  . العممبة ةب تلمبة عممبات العمـ طاتالمح ااتراتبحبةاات الاابقة أكدت عمم ةعالبة الدرا حمبا
 : استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة لممحور األوؿ  مدى
 اإلطار اللظري ال اص بعممبات العمـ  تلظبـ . 
  أدوات الدرااة  بلا. 
 الاالبب اإلحعاهللبة الملاابة  ا تبار . 
 بالدرااات الاابقة  حالبةهللج الدرااة اللتا مقارلة. 
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 :الدراسات التي تناولت عمميات العمـ : الثاني المحور
 

 :( 2013) أحمد -1
 اغأثػر برلػػامج  مقتػػرح ،ػػاهللـ عمػػم مػد ؿ الػػتعمـ الماػػتلد إلػػم الػػدم عمػػم تعػػرؼالالدرااػػة إلػػم  اػدةت

از لػدى تىمبػذ العػػؼ الوؿ ةػب تعػحبح التعػورات البدبمػة وتلمبػة عممبػػات العمػـ والداةعبػة لإللحػ
وتتمثػؿ ةػب برلػامج مقتػرح ،ػػاهللـ :أدوات تدرباػػبة : ولقػد ااػت دـ الباحػث الدوات التالبػة ي المتواػط 

الػػتعمـ الماػػتلد إلػػم الػػدماغ ةػػب مػػل ج الدرااػػات ايحتماعبػػة مػػف إعػػداد الباحثػػة ودلبػػؿ  مػػد ؿعمػػم 
ا تبػػػار التعػػػورات  واػػػب: قبمبػػػة ت دواتأي المعممػػػة لتػػػدربس وحػػػدة مػػػف وحػػػدات البرلػػػامج المقتػػػرح 

ومقبػػػاس يوا تبػػػار م ػػػارات عممبػػػات العمػػػـ الاااػػػبة والتكاممبػػػة ي البدبمػػػة عػػػف الم ػػػاابـ التارب بػػػة 
عبلػػػة عشػػػواهللبة مػػػف تممبػػػذات العػػػؼ الوؿ المتواػػػط  ةولقػػػد ااػػػت دمت الباحثػػػ يالداةعبػػػة لإللحػػػاز

طقػػة الباحػػة بالمممكػػة العرببػػة تممبػػذة بمدراػػة أـ المػػؤملبف عاهللشػػة بلػػت أبػػب بكػػر بمل( 60عػػدداف )
بػػػبف ( 0.01) ىوتوعػػمت الدرااػػة إلػػم وحػػود ةػػػروؽ ذات ديلػػة إحعػػاهللبة علػػد ماػػتو  يالاػػعودبة 

متواػػػػػطب درحػػػػػات تممبػػػػػذات المحمػػػػػوعتبف التحربببػػػػػة والقػػػػػابطة ةػػػػػب التطببػػػػػؽ البعػػػػػدي ي تبػػػػػار 
روؽ ذات ديلػة كمػا توعػمت الدرااػة إلػم وحػود ةػ يالتحربببػة  ةالتعورات البدبمة لعالح المحموع

بػػبف متواػػطب درحػػات تممبػػذات المحمػػوعتبف التحربببػػة والقػػابطة ( 0.01)إحعػػاهللبة علػػد ماػػتوى 
 .العمـ  لعالح المحموعة التحربببة تعممبا ارةب التطببؽ البعدي ي تب

 (: 2013) الفييدي -2
مبل ا ةب والمتكاممة التب بلب ب تق الااابةتحدبد ،اهللمة لعممبات العمـ  إلمالدرااة  ادةت
ثـ تحدبد  فالمطورة لممرحمة ايبتداهللبة ةب المممكة العرببة الاعودبةيوم وـممادة الع ألشطةكراس 

وتكولت  يدرحات تقمبل ا ةب كراس مادة العموـ المطورة لمع بف ال امس والاادس ايبتداهللب 
 امس عبلة الدرااة مف حمبا اللشطة الواردة ةب محتوى كراس ألشطة العموـ لمع بف ال

الباحث المل ج الوع ب  ات دـو،د اي(1434-1433) ـةب العا درسوالاادس ايبتداهللب والتب ت
كما اات دـ التكرارات واللاب المهللوبة يكما عمـ بطا،ة تحمبؿ محتوى  اعة لذلؾ .  التحمبمب

 مف  ىؿ لتاهللج الدرااة أف الاؾ تقارب ةب لاب تقمبف بفو،د تب يلمعالحة الببالات إحعاهللبًا 
حبث حعمت ي عممبات العمـ الااابة ةب كراس ألشطة الع بف ال امس والاادس ايبتداهللب 

 عممبات ببلما كالت لاب تقمبفيأعمم اللاب  عممعممبة ايتعاؿ واياتلتاج والمىحظة 
أما عممبات . واات داـ الر،اـ مل  قة حدًا ي الزمالبة واات داـ العى،ات المكالبة وي التعلبؼ
لابة ةب الع بف ال امس والاادس عممبة التحربب بمب ا عممبة  أعىاالتكاممبة ةكالت العمـ ا

وأوعت الباحثة يمل  قة حداً  توكالت لابة بقبة العممباي وةرض ال روض ي ت ابر الببالات 
ايبتداهللب ألشطة ( ال امس والاادس) لمع بفبتقمبف محتوى كراس ألشطة العموـ المطورة 
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ي الزمالبة واات داـ العى،ات المكالبة وي ممبات اات داـ الر،اـ عممبة تحتوي عمم ع
والتوازف ةب توزبا ي وعممبة التعربؼ اإلحراهللب بشكؿ أكبري قبط المت برات ممبةوعي والتعلبؼ
 . ةب الع وؼ الم تم ة  لشطةوعبر محتوى الي ةب محتوى الكراس الواحد  عمـعممبات ال

 : ( 2012) الحراحشة -3
اثر ااتراتبحبة المماثمة ةب تدربس العموـ ةب اكتااب الم اابـ  قعا إلم اات ااةدر ال ادةت

ة بالااابة لدى تىمبذ العؼ ال امس الاااب ةب ،ع عمـالعممبة وماتوى أدا  عممبات ال
 اتوىولتحقبؽ ادؼ الدرااة تـ اات داـ ا تبار يكتااب الم اابـ العممبة وا تبار لم ي لم رؽا

طالبة مف ( 64)وتكولت عبلة الدرااة مفي العموـ مات دما المل ج شبج التحرببب  أدا  عممبات
طالبات العؼ ال امس الاااب ةب مدراة بمعما الااابة الم تمطة ةب مدبربة ترببة الم رؽ 

تكولت الولم  بفو،امت إلم محموعتي  2008-2007مف العاـ  الثالبةب ال عؿ الدرااب 
( 32)ات داـ ااتراتبحبة المماثمة  ةبما تكولت المحموعة الثالبة مف طالبة دراوا با( 32)مف 

الحادي  احبو،د اات دمت الباحثة تحمبؿ المع يبالطربقة ايعتبادبة  اواطالبة در 
(ANOVA )وأظ رت لتاهللج الدرااة وحود ةرؽ داؿ إحعاهللبًا ببف متواط عىمات الطالبات  ي

المحموعة  لعالحأدا  عممبات العمـ  باربة وا تمف ا تبار اكتااب الم اابـ العمم ؿةب ك
 . العموـ ربسو،د أوعت الباحثة بقرورة اات داـ ااتراتبحبة المماثمة ةب تدي التحربببة

 : ( 2012) البعمي -4
التعرؼ عمم ةاعمبة اات داـ لموذج اياتقعا  الدوري ةب تلمبة بعض  إلمالدرااة  ادةت

ايبتداهللب ةب  امسلدى تىمبذ العؼ ال  عموـمادة ال عممبات العمـ والتحعبؿ الدرااب ةب
وتكولت عبلة الدرااة مف ي واات دـ الباحث المل ج شبج التحرببب يالمممكة العرببة الاعودبة

عابر  ةتـ ا تباراـ مف تىمبذ العؼ ال امس ايبتداهللب بمحاةظة ببشة بملطقي تممبذًا ( 93)
والثالبة ي تممبذًا ( 45)الولم تحربببة وتكولت مف  :وتـ تقابم ـ إلم محموعتبف ي  لاعودبةبا

ي اي تبار التحعبمب : تممبذًا واات دـ الباحث الدوات التالبة ( 48)قابطة وتكولت مف  
كما أا رت لتاهللج الدرااة عف وحود ةرؽ داؿ إحعاهللبا ةب ا تبار  يالعمـ توا تبار عممبا

 إعادةوأوعت الدرااة بقرورة  يوعة التحربببةعممبات العمـ واي تبار التحعبمب لعالح المحم
بحبث تركز مف  ىؿ محتوااا عمم تلمبة  يبتداهللبةاللظر ةب ت طبط ملااج العموـ بالمرحمة ا

 . عممبات العمـ لدى التىمبذ
 :( 2012) الغامدي -5

بعػػض ةػػب تلمبػػة  تماعبػػةالدرااػػة إلػػم ااتقعػػا  ةعالبػػة التػػدربس وةقػػا لملظربػػة البلاهللبػػة ايح اػػدةت
عممبػػات العمػػـ وم ػػارات الت كبػػر ةػػوؽ المعرةػػب والتحعػػبؿ ةػػب مػػادة الحبػػا  لػػدى طالبػػات المرحمػػة 
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وتتل ػت عبلػة  يالمػل ج التحرببػب احثةولتحقبؽ ادؼ الدرااة اات دمت البي الثالوبة بملطقة الباحة 
الباحػػة ةاطمػػة بلػػت البمػػاف بملطقػػة  ةالدرااػػة مػػف طالبػػات العػػؼ الثػػالب ثػػالوي العممػػب ةػػب ثالوبػػ

طالبػة والمحموعػة القػابطة ( 49) ت االمحموعة التحربببة وعدد طالبا: حبث تقملت محموعتبف 
ا تبػػػػار عممبػػػػات العمػػػػـ : كمػػػػا ااػػػػت دمت الباحثػػػػة الدوات التالبػػػػة  يطالبػػػػة ( 51)وعػػػػدد طالبات ػػػػا 

بػػار ا تي ( ةػػرض ال ػػروضي الت اػػبري القبػػاس ي التعػػلبؼ ي المىحظػػة ) لقبػػاس الم ػػارات التالبػػة 
 باحثػػةوااػػت دمت ال يا تبػػار تحعػػبمب لقبػػاس التحعػػبؿ المعرةػػبي المعرةػػب  ؽالت كبػػر ةػػو   ػػاراتم

بػػػبف  هللباعػػػف وحػػػود ةػػػروؽ دالػػػة إحعػػػا رااػػػةكمػػػا أاػػػ رت الد يلتحمبػػػؿ ببالػػػات الدرااػػػة " ت"ا تبػػػار
متواػػط درحػػات الطالبػػات ةػػب التطببػػؽ البعػػدي ي تبػػار م ػػارات عممبػػات العمػػـ لعػػالح المحموعػػة 

 .بببة التحر 
  :  (2012) اهلل  نصر -6
الدرااة إلم التعرؼ عمم أثر ااتراتبحبة البا ات ال مس عمم تلمبة الم اابـ العممبة  ادةت 

وتكولت عبلة الدرااة مف  يوعممبات العمـ بالعموـ لدى طالبات العؼ الاابا الاااب ب زة 
طالبة ( 37)بة وتقـ ع ببف درااببف مف طالبات العؼ الاابا إ أحداما محموعة تحربب

كما اات دمت الباحثة المل ج الوع ب وشبج  يطالبة ( 39) ـمحموعة قابطة وتق  روال
ةب  تمثمتمف الدوات  ةو،د اات دمت الباحثة محموع.  ل رقباتالتحرببب لمتحقؽ مف عحة ا

ي التعلبؼ) م ارات بسبلدًا بق 20))مف  المكوفا تبار لمم اابـ العممبة وا تبار عممبات العمـ  :
ةرؽ داؿ إحعاهللبا علد ماتوى  وحودوتوعمت الدرااة إلم  ي( ةرض ال روضي تلبؤالي القباس 
ببف متواط درحات الطالبات ةب المحموعة التحربببة ةب اي تبار البعدي ( 0.05)الديلة 

ـ أوعت الدرااة بقرورة اات داكما يي تبار م ارات عممبات العمـ لعالح المحموعة التحربببة
 . ااتراتبحبة البا ات ال مس ةب تدربس العموـ 

 :  ( 2012)  القطيش -7
والمتكاممة المتقملة ةب دلبؿ المعمـ  الااابةالكشؼ عف عممبات العمـ  إلمالدرااة  ادةت

الدرااة مف  لةي وتكولت عب الردفةب  الااابةلكتب الع وؼ  العممبةوالتحارب  لأللشطة
والتحارب العممبة ةب العموـ العامة  لأللشطةلواردة ةب أدلة المعمـ التعمبمبة ا اللشطةحمبا 

واات دـ الباحث المل ج الوع ب التحمبمب ي كما أعد الباحث  أداة ( الثامف -الرابا ) لمع وؼ
والتحارب العممبة اللشطة أف عدد  إلموتوعمت الدرااة  يبقاهللمة عممبات العمـ ةالمتمثم الدرااة

 اللشطةدلبؿ  ةبي حبث بظ ر أف أعمم لابة  الااابة ر ةب المرحمة ب تمؼ مف عؼ إلم أ
كما  ي 13.23العممبة لعؼ الاادس بلابة  اللشطةوأ،م ا دلبؿ  26.47لمعؼ الاابا بلابة

تكرارا ةب معظـ الكتب اب المىحظة ي ببلما  الااابةيحظ الباحث أف أكثر عممبات العمـ 
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والتحارب العممبة  اللشطةاب عممبة الت ابري ةبما لـ تتلاوؿ  راراالتكاممبة تك لعمـأكثر عممبات ا
و،د أوعت الدرااة ب عادة عبالة دلبؿ المعمـ لبشمؿ  يعممبتا وقا ال روض واياتقرا  

 . متوازفعممبات العمـ بشكؿ 
 :  (2011) قيؿالع -8

مبػػػة عممبػػػات العمػػػـ الدرااػػػة إلػػػم معرةػػة أثػػػر ااػػػت داـ ألشػػػطة عممبػػة إثراهللبػػػة مقترحػػػة ةػػب تل اػػدةت
وااػػػت دـ يلػػػدى التىمبػػػذ المواػػػوببف ةػػػب العػػػؼ الاػػػادس ايبتػػػداهللب  اإلبػػػداعبالتكاممبػػػة والت كبػػػر 

ي الباحػػػث المػػػل ج التحرببػػػب القػػػاهللـ عمػػػم تعػػػمبـ المحموعػػػة القػػػابطة مػػػا ا تبػػػار ،بمػػػب وبعػػػدي 
بػرامج الرعابػة الممتحقػبف ةػب  تداهللبتممبذا مف تىمبذ العؼ الاادس ايب( 50)العبلة مف  وتكولت

لقبػػاس  بػػاراا ت: التالبػة  الدواتوااػت دـ الباحػػث  الماػاهللبة ةػػب مركػز الربػػاض لرعابػة المواػػوببف ي
و،ػػػد  ياإلبػػداعبا تبػػارات الت كبػػػر  -بطا،ػػة مقابمػػة لمتىمبػػػذ المواػػوببف  -عممبػػات العمػػـ التكاممبػػػة 

بػػبف متواػػط درحػػات  (0.05)الدرااػػة عػػف وحػػود ةػػرؽ داؿ إحعػػاهللبا علػػد ماػػتوى الديلػػة  أاػػ رت
الطالبػػات ةػػب المحموعػػة التحربببػػة ةػػب اي تبػػار البعػػدي ي تبػػار م ػػارات عممبػػات العمػػـ التكاممبػػة 

 .ثراهللبةإلا ممبةالع لأللشطةكما أكدت الدرااة عمم الدور ال عاؿ ي التحربببة  وعةلعالح المحم
 ( : 2010) الزعانيف -9

مقترحة ،اهللمة عمم الحدبقة كمد ؿ لتدربس العموـ الدرااة إلم معرةة ةعالبة تدربس وحدة  ادةت
ي   البولسعمم التحعبؿ وتحابف ة ـ عممبات العمـ لدى طمبة العؼ الاابا الاااب بي 

ي ومحتوااا ي ولتحقبؽ ذلؾ عمـ الباحث وحدة حوؿ تعلبؼ اللباتات وتكاثراا تاتلد ةب أاداة ا 
تعمبـ ا تبار  تـ كماي ربس العموـ عمم الحدبقة كمد ؿ لتديربا اوأاالبب تدي اوألشطت 

 اتلتاجايي التعلبؼ ي المىحظة : ) ةالبعاد التالب تقمفتحعبمب ومقباس لعممبات العمـ 
واات دـ ي التحرببي قبط المت برات ي عبالة ال رقبات يت ابر الببالات ي التلبؤيالتواعؿ ي

طالبًا مف مدراتب أاامة ( 125)بمن عدد أةراداا ي الباحث المل ج التحرببب بثىث محموعات 
مل ا محموعة قابطة ومحموعتبف ي ومدراة حطبف الااابة لمبلبف  لمبلبفبف زبد الااابة 

تطببؽ الدرااة أشارت  دعوب يحقربة ببهللةإحدااما ةب ببهللة زراعبة والثالبة ةب ي تحربببتبف 
 .وة ـ عممبات العمـ ي التحعبؿ  :اللتاهللج إلم ت وؽ طمبة المحموعتبف التحربببتبف ةب كؿ مف

                : ( 2009) أبو لبدة -10
الدرااة إلم معرةة ةاعمبة اللمط ايكتشاةب ةب اكتااب م ارات عممبات العمـ لدى طمبة  ادةت

الباحث المل ج التحرببب باإلقاةة إلم المل ج  اات دـو،د  يالعؼ الثامف الاااب ب زة 
لىحهللبف لتكوف مبدالًا ( ب)اإلعدادبة  اف بولسذكور  راةوتـ ا تبار مد.التحمبمب  وع بال

و،د تكولت عبلة ي وا تار الباحث عبلة الدرااة بالطربقة العشواهللبة البابطة ي لتطببؽ الدرااة 
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طالبًا ( 30)اعتبر أحداما وبقـ ي امفالدرااة مف ع بف درااببف مف طىب العؼ الث
و،اـ الباحث  يطالبًا محموعة قابطة( 30) واعتبر العؼ الثالب وبقـي محموعة تحربببة 

بلدًا بقبس م ارة ( 60)ب عداد أداة الدرااة واب عبارة عف ا تبار عممبات العمـ المكوف مف 
والزملبة وايتعاؿ  كالبةالمىحظة والتعلبؼ والقباس واات داـ الر،اـ واات داـ العى،ات الم

ومربا إبتا لقباس ي لعبلبتبف ماتقمتبف " ت"ا تبار  لباحثواات دـ ا يوالت ابر واياتديؿ والتلبؤ 
وتوعمت الدرااة إلم وحود ةرؽ داؿ إحعاهللبا . ححـ تتثبر اللمط ايكتشاةب عمم عممبات العمـ 

ببف متواط درحات الطالبات ةب المحموعة التحربببة التب تعرقت ( 0.05)علد ماتوى الديلة 
 يلملمط التقمبدي لعالح المحموعة التحربببة تتعرقوالمحموعة القابطة التب  بلملمط ايكتشاة

  .وأوعت الدرااة بقرورة التركبز عمم عممبات العمـ
  :  (2008)جحجوح  أبو -11

 الااابلمرحمة التعمبـ  عموـالدرااة إلم الكشؼ عف مدى تواةر عممبات العمـ ةب كتب ال ادةت
ة التب بلب ب تقمبل ا ةب كتب العموـ والمتكامم الااابةةب ةماطبف ي وتحدبد عممبات العمـ 

العؼ  إلم الوؿكتب العموـ العشرة مف العؼ  مفعبلة الدرااة  كولتوت ي الااابة لممرحمة
ل ا  توعمتومف أاـ اللتاهللج التب يالمحتوى بؿتحم أاموبالعاشر ي كما اتبعت اذ  الدرااة 

 المىحظة: ) عمم اللحو التالب  العشرة محتمعة وـةب كتب العم ردتالدرااة أف عممبات العمـ و 
التعلبؼ  - الر،اـاات دـ  - اياتديؿ -القباس  -التحربب  -ت ابر الببالات  -ايتعاؿ  -
-5-7-9.6-11-25-31) وبلاب مهللوبة ( ةرض ال روض  -التلبؤ  -قبط المت برات  -
تواةرة ةب كتب كما أوعت الدرااة بقرورة التلوبا ببف اللشطة العممبة المي (4-3-2-2-0.4

ـ التركبز بالدرحة الولم عمم اللشطة دالعموـ ماببف ااتكشاةبة وااتقعاهللبة وحؿ المشكىت وع
 . التدربببة 

 :  ( 2008) حسيف -12
ألشطة الذكا ات  اات داـب برلامج لتعمـ العموـ مدى ةاعمبة ممالتعرؼ ع مالدرااة إل ادةت

العمـ الااابة لدى  عممباتحؿ المشكمة وبعض  وم اراتالمتعددة ةب تلمبة كؿ مف التحعبؿ 
وتكولت عبلة ي الباحث المل ج شبج التحرببب اات دـو،د  . تىمبذ العؼ الثالب المتواط

أب ا بالمممكة العرببة الاعودبة  بلةبمد لمتواطالدرااة مف محموعة مف تىمبذ العؼ الثالب ا
الذكا ات  طةلتعمـ العموـ باات داـ ألشبرلامج :)واات دـ الباحث محموعة مف الدوات واب .

ا تبار لقباس بعض  -بمقرر العموـ لمعؼ الثالب المتواط  حعبمبا تبار ت -المتعددة 
ةرؽ داؿ  ودوتوعمت الدرااة إلم  وح( . ا تبار م ارات حؿ المشكمة-عممبات العمـ الااابة 

ةب المحموعة التحربببة ةب ببف متواط درحات الطالبات ( 0.05)إحعاهللبا علد ماتوى الديلة 
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وأوعت الدرااة  .اي تبار البعدي ي تبار م ارات عممبات العمـ لعالح المحموعة التحربببة
اللشطة القاهللمة عمم الذكا ات  ـباات دا تدربسبقرورة ااتماـ واقعب الملااج وطرؽ ال

 . المتعددة ةب مقررات العموـ 
 :  ( 2005) فيمي  -13

الموحج ةب تلمبة عممبات العمـ  شاؼلتعرؼ عمم ةاعمبة اات داـ ايكتالدرااة إلم ا ادةت
المل ج الوع ب  واات دـ الباحثيالااابة واياتمامات العممبة لدى ط ؿ الروقة

بلات كمحموعة تحربببة 35 -بلبف 35ماببف  ط ىً  70)وتكولت عبلة الدرااة مف يوالتحرببب
اات دـ محموعة مف الدوات  اكم( . قابطة بلات كمحموعة35 -بلبف 35ط ًى ماببف  70و

 -القباس-التعلبؼ- ظةالمىح:  ملت،اهللمة م ارات عممبات العمـ الااابة التب تق: )واب 
كما . اات داـ العى،ات الزمالبة والمكالبة -اات داـ العداد  -التواعؿ  -التلبؤ -اياتلتاج

إلم ارت اع ماتوى اكتااب م ارات  وتوعمت الدرااة. اات دـ مقباس اياتمامات العممبة 
عممبات العمـ واياتمامات العممبة لط اؿ المحموعة التحربببة مقارلة بماتوى اكتااب ـ لدى 

أوعت الدرااة باياتماـ بتدربب معممات الروقات عمم  كماي أط اؿ المحموعة القابطة 
اببة ةب المو،ؼ التعمبمب حبث ألج بتبح لمط ؿ ايكتشاؼ واإلبحي اات داـ ايكتشاؼ الموحج 

 . ةب تلمبة عممبات العمـ الااابة   ـبا مماي
 :  الثانيتعميؽ عمى الدراسات بالمحور 

 : بعد اإلطىع عمم الدرااات الاابقة ةب اذا المحور  معت الباحثة إلم ما بمب 
 : بالنسبة لألىداؼ :  أوالً 
 عممباتس الحدبثة عمم تلمبة الاابقة إلم درااة أثر طرؽ التدرب الدراااتبعض  ادةت 

( 2012ي البعمب )و( 2012ي الحراحشة )و(  2010ي الزعالبف )ةب درااة  كما العمـ
 ( . 2005ي ة مب )و(  2012ي لعر اهلل )و( 2012ي ال امدي )و
 ةب  ببلما ادةت بعض الدرااات إلم الكشؼ عف عممبات العمـ الااابة والمتكاممة كما

 . 2012)ي القطبش ) و ( 2013ي ال  بدي )و( 2008ي  ححوحح أبو)درااة 
 العمـ اتإلم إثرا  مل ج العموـ ببعض عممب( 2011ي العقبؿ )ادةت درااة  كما. 
 إلم درااة أثر برلامج مقترح عمم تلمبة (  2013يأحمد) و 2008)ي حابف ) ةدراا وادةت

 .عممبات العمـ 
 اللمط ايكتشاةب ةب اكتااب م ارات  إلم معرةة ةاعمبة(2009ي لبدة أبو)ادةت درااة  ببلما

 . عممبات العمـ 
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 ي الحراحشة )و(  2010ي الزعالبف ) بة ما الدرااات الاابقة كما الحالبة ةالدراا وات قت
 2005)ي ة مب )و(2012يلعر اهلل )و( 2012ي ال امدي )و( 2012ي  مبالبع)و( 2012

حمبا الدرااات الاابقة ةب  عف ت لكل ا ا تمي  ـةب اعب ا لتلمبة عممبات العمـ ةب العمو 
 .اات دام ا ياتراتبحبة المحطات العممبة مف أحؿ تحقبؽ ذلؾ 

 : لمعينات  بالنسبة: ثانيًا 
 ( .2005ي ة مب )كما ةب درااة  الروقةبعض الدرااات عبلت ا مف طمبة  ا تارت 
 ي لعقبؿ ا)بعض الدرااات عبلت ا مف طمبة المرحمة ايبتداهللبة كما ةب درااة  ا تارت

2011).  
 ي أحمد ): اإلعدادبة مثؿ درااة  ةبعض الدرااات عبلت ا مف طمبة المرحم ا تارت

 . (2012ي لعر اهلل )و( 2008يحابف )و( 2009يأبولبدة)و( 2010يالزعالبف )و2013)
 ي حححوح  أبو): واب درااة  العموـ العامة كتبالدرااات التب ا تارت عبلت ا مف  ومف

 ( .2012ي القطبش )و( 2008
 2012)يال امدي )مف طمبة المرحمة الثالوبة لت اا تارت عب التبالدرااات  أما . 
 عبلت ا مف كراس ألشطة العموـ ( 2013ي ال  بدي )درااة  وا تارت. 
 طمبة المرحمة اإلعدادبة  فالدرااة الحالبة ما عبلة الدرااات التب ا تارت عبلت ا م ات قت

ي حابف )و( 2009ي لبدة  أبو)و( 2010ي الزعالبف )و 2013 )ي أحمد ) :مثؿ درااة 
 . تمثمت عبلة الدرااة ةب طمبة العؼ التااا الاااب  حبثي (2008

 : بالنسبة لممنيج :  ثالثاً 
 قػػػابطة  محمػػػوعتبفمعظػػػـ الدرااػػػات المػػػل ج التحرببػػػب حبػػػث تػػػـ تقاػػػبـ العبلػػػة إلػػػم  اتبعػػػت

( 2012ي ال امػػػػػدي )و( 2005ي  ة مػػػػػب)و( 2011ي العقبػػػػػؿ ): وتحربببػػػػة كمػػػػػا ةػػػػػب درااػػػػة 
 ( .2010ي الزعالبف )و
 البعمػب )و( 2008ي حاػبف )كما ةب درااػة  المل ج شبج التحرببب الدرااات ضبع تواات دم

 . (2012ي لعر اهلل )و2012)ي الحراحشة )و(  2012ي 
 (  2013ي ال  بػػدي)و(2009يلبػػدة  أبػػو)و 2008 )ي حححػػوح  أبػػو)ااػػت دمت درااػػة  ببلمػػا

 . المل ج الوع ب التحمبمب  (2012ي ش القطب)و
 الوع ب  المل ج(2012ي لعر اهلل )و( 2005ي  ة مب)اات دـ  كما. 
 التحرببػػب كمػػا ةػػػب  شػػبجالمػػل ج  اػػت دام االدرااػػة الحالبػػة مػػا الدرااػػات الاػػابقة ةػػػب ا ات قػػت

ي  هلللعػػػػػػػػػر ا)و2012)ي الحراحشػػػػػػػػػة )و(  2012ي البعمػػػػػػػػػب )و( 2008ي حاػػػػػػػػػبف )درااػػػػػػػػػة 
 ي ححححػػو  أبػػو)درااػػة بإلػػم ااػػت داـ  المػػل ج الوعػػ ب التحمبمػػب كمػػا ةػػ قػػاةةباإل.(2012
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مػػػػف أحػػػػؿ تحدبػػػػد ( 2012ي القطػػػػبش )و(  2010ي ال  بػػػػدي)و(2009ي بػػػػو لبػػػػدةأ)و (2008
  " . الت اعىت الكبمباهللبة "الت كبر التتممب المتقملة ةب وحدة   اراتالعمـ وم باتعمم

 : بالنسبة لألدوات :  رابعاً 
 حبث ي التابعة ل ا  براتالمت   تىؼاةب الدرااات الاابقة ب المات دمةدوات ال ا تم ت

ي حابف :)كما ةب درااة  م ارات عممبات العمـ لقباساات دمت معظـ الدرااات ا تبارًا 
ي البعمب )و( 2011ي العقبؿ )و( 2010ي الزعالبف )و( 2009ي لبدة  أبو)و( 2008
 .  2012)ي لعر اهلل )و(2012ي  يل امدا)و( 2012ي الحراحشة )و( 2012

 2013 )يأحمد ) و( 2005ي ة مب ): كدرااةمقباس  درااات أ رى واات دمت. 
 2012)ي القطبش )و 2008 )ي حححوح  أبو)و(  2005ي ة مب )اات دمت درااة  كما 

 .،اهللمة بعممبات العمـ 
 ي الزعالبف )و( 2008ي حابف )بعض الدرااات ا تبارًا تحعبمبًا كما ةب درااة  اات دمت

 . 2012)ي ال امدي )و( 2012ي البعمب )و 2010)
 لمم اابـ العممبة  ا تباراً ( 2012ي لعر اهلل )و( 2012ي الحراحشة )درااة  اات دـ كما . 
 ي أحمد )و( 2008ي حابف ): مثؿ درااة  مقترح برلامجاات دمت درااات أ رى  ةبما

2013. ) 
  حؿ المشكمة  تبارَا لم اراتا(  2008ي حابف )ببلما اات دمت درااة  . 
 ابمةبطا،ة مق(  2011ي العقبؿ )اات دمت درااة  ةبما . 
 ( 2012ي لعر اهلل )و( 2013ي ال  بدي )و( 2008ي  بو حححوحأ) اات دمت درااة  كما

 . تحمبؿ المحتوى  ةأدا
 ي ال  بدي )ودرااة ( 2008ي حححوح  أبو)  :ما درااة كؿ مف  حالبةال ااةالدر  ات قت

كما ات قت ما يدرااة  اةاات داـ تحمبؿ المحتوى كتد ةب( 2012ي لعر اهلل )و ( 2013
( 2011ي العقبؿ )و( 2010ي الزعالبف )و( 2009ي لبدة  أبو)و( 2008ي حابف )درااة 

 ا تباراات داـ  ةب(.  2012ي ال امدي )و( 2012ي الحراحشة )و( 2012ي  مبالبع)و
 .العمـ  عممبات

 :لمنتائج  بالنسبة:  خامساً 
 رحةوكذلؾ البرامج المقت ةعالبة طرؽ التدربس المات دمة عممالدرااات الاابقة أكدت  حمبا 

 .  العمـ عممباتتلمبة م ارات  ةب
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 :  الثانياستفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة لممحور  مدى
 اإلطار اللظري ال اص بعممبات العمـ تلظبـ . 
  ( . ا تبار م ارات عممبات العمـ ) أدوات الدرااة  بلا 
 البحث شبج التحرببب والوع ب التحمبمب  مل حبة. 
 الاالبب اإلحعاهللبة الملاابة  ا تبار . 
 لتاهللج الدرااة الحالبة بالدرااات الاابقة  مقارلة. 

 

 :الدراسات التي تناولت التفكير التأممي : الثالث المحور
 

                                                                       :(2013)دراسة النجار  -1
ةػػب تلمبػػة التحعػػبؿ (شػػارؾي زاوج ي ةكػػر)اػػذ  الدرااػػة إلػػم معرةػػة أثػػر توظبػػؼ ااػػتراتبحبة  اػػدةت

و،ػػػد ي بمحاةظػػة  ػػػاف بػػػولس  بالاااػػػ اوالت كبػػر التػػػتممب ةػػػب الحبػػر لػػػدى طالبػػػات العػػؼ التااػػػ
 مطالبػة مقاػمة بالتاػاوي إلػػ( 74)بلػة ،عػدبة مكولػة مػػف ع مػػمالتحرببػب ع جالباحثػة المػل  اتبعػت

طالبػػػة كمحموعػػػة قػػػابطة مػػػف طالبػػػات مدراػػػة أحػػػىـ ( 37)طالبػػػة كمحموعػػػة تحربببػػػة و ( 37)
ا تبػػػار :وااػػػت دمت الباحثػػػة ي تبػػػار ةػػػروض الدرااػػػة أداتػػػبف امػػػا ي لمبلػػػات  بةالحػػػرازبف الاااػػػ

و،ػػد توعػػمت الدرااػػة إلػػػم . عػػداد الباحثػػة إ مػػفتحعػػبمب وا تبػػار م ػػارات الت كبػػر التػػتممب وامػػا 
بػػػبف متواػػػط درحػػػات طالبػػػات المحموعػػػة ( .05)دالػػػة إحعػػػاهللبة علػػػد ماػػػتوى ديلػػػة روؽوحػػػود ةػػػ

القػػػابطة ةػػػب التطببػػػؽ البعػػػدي ي تبػػػار الت كبػػػر  لمحموعػػػةالتحربببػػػة ومتواػػػط درحػػػات طالبػػػات ا
زاوج ي ةكػر)بػؼ ااػتراتبحبة كما أوعػت الدرااػة بتوظي المحموعة التحربببة لباتالتتممب لعالح طا

 . ةب تدربس مادة الحبر  (شارؾي 
   :  (2013)دراسة المير  -2

اذ  الدرااة إلم ،باس ةاعمبة التعمبـ ايلكترولب باات داـ ااتراتبحبة اياتقعا  الشبكب  ادةت
 تعمبـ الموا،ؼ التعمبمبة لدى موالقدرة عم تتممبالموحج ةب تلمبة كؿ مف م ارات الت كبر ال

( 35)المل ج التحرببب عمم عبلة مكولة مف  حثةو،د اات دمت الباي طىب كمبة الترببة اللوعبة 
والذبف ي حامعة طلطا  –طىب ال ر،ة الرابعة شعبة عامة بكمبة الترببة اللوعبة  فطالبًا وطالبة م

طالب وطالبة درات مقرر تعمبـ ( 20)تـ تقابم ـ إلم محموعتبف أحداما تحربببة قمت 
ي ( الشبكب الموحج   مو،ا اياتقعا)مادة المعالحة التحربببة  بوااطةلموا،ؼ التعمبمبة ا

واات دمت الباحثة يطالب وطالبة درات بالطربقة التقمبدبة  )15)وال رى قابطة قمت 
لقباس ،درة الطىب معرةبًا ةب مقرر تعمبـ الموا،ؼ  موقوعا تبار تحعبمب :أداتبف اما 
 مادةو،امت الباحثة بتعمبـ ي ات دمت ا تبار كبمبر وزمىهللج لمت كبر التتممب كما اي التعمبمبة 
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وتوعمت الدرااة إلم ي واب عبارة عف مو،ا اياتقعا  الشبكب الموحج  بببةالمعالحة التحر 
ةاعمبة ااتراتبحبة اياتقعا  الشبكب الموحج ةب تلمبة م ارات الت كبر التتممب لدى طىب 

 .المحموعة التحربببة 
 : ( 2012)بشير  دراسة أبو -3

م ارات الت كبر التتممب ةب  تلمبةةب  ةالمعرة را و  ماالدرااة إلم معرةة أثر ااتراتبحبات  ادةت
و،د اات دمت الباحثة ي مل اج التكلولوحبا لدى طمبة العؼ التااا الاااب بمحاةظة الواطم 

 -والقابطة ما ،باس ،بمبالمحموعة التحربببة  ـالمل ج التحرببب القاهللـ عمم تعمب
( أ)رودلؼ ةالتر الااابة  اةطالب وطالبة مف مدر ( 104)وتكولت عبلة الدرااة مف يبعدي
و،امت العبلة إلم محموعتبف إ المحموعة ي لمبلات ( ب)ومدراة رودلؼ ةالتر الااابة  فلمبلب

القابطة التب درات ورا  المعرةة والمحموعة  التحربببة والتب درات باات داـ ااتراتبحبات ما
ب عداد ا تبار م ارات الت كبر التتممب تقمف  لباحثةولحما الببالات ،امت اي بالطربقة التقمبدبة 

ي ( وقا حموؿ مقترحةي إعطا  ت ابرات مقلعة ي الكشؼ عف الم الطات ي البعربة  ؤبةالر )
وأا رت . ببراوف ارتباط ي " ت"ا تبار ي ولقد تـ تحمبؿ الببالات باات داـ معادلة حتماف 

 رالدرااة عف وحود ةروؽ دالة إحعاهللبا ببف متواط درحات المحموعتبف ةب ا تبار الت كب
 ةالمعرة را و  ماكما أوعت الدرااة بتوظبؼ ااتراتبحبات ي  تحربببةالتتممب لعالح المحموعة ال

 . ةب تدربس التكلولوحبا 
 : ( 2012)دراسة الشرعة  -4

تاب الح راةبا لمعؼ العاشر الاااب ةب قو  معاببر الترببة الدرااة إلم تطوبر ك ادةت
ي وم ارات الت كبر التتممب لدى طمبة اذا العؼ  و،اهللبالو،اهللبة و،باس أثر  ةب تلمبة الوعب ال

طالبًا مف العؼ العاشر الاااب ا تبروا بالطربقة العشواهللبة ( 99)عبلة الدرااة مف  كولتوت
تابعتبف لمدبربة الترببة والتعمبـ بمحاةظة البادبة الشمالبة ال رببة البابطة مف مدراتبف حكومبتبف 

طالبًا ةب ( 51)أةراد العبلة إلم محموعتبف إ  و،اـ (2012-2011)العاـ الدرااب  بة
 ربببتبفةب محموعتبف تح باً طال( 45)و الوحدة الدراابة لبر المطورة راتامحموعتبف قابطتبف د

و،د اات دـ الباحث ،اهللمة معاببر الترببة الو،اهللبة ومقباس الوعب  يرة دراتا الوحدة الدراابة المطو 
و،د . لدى الطمبة  تممبةقرة وكذلؾ مقباس لقباس م ارات الت كبر الت( 75)الو،اهللب مكوف مف 

 . العاشرأظ رت لتاهللج الدرااة تدلب تقمبف معاببر الترببة الو،اهللبة ةب كتاب الح راةبا لمعؼ 
 : ( 2012)دراسة الجدبة  -5

الدرااة إلم الكشؼ عف ةاعمبة توظبؼ ااتراتبحبة الت بؿ الموحج ةب تلمبة الم اابـ  ادةت
واات دمت الباحثة ي وم ارات الت كبر التتممب ةب العموـ لدى طالبات العؼ التااا الاااب 
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طالبة مف ( 77)وتكولت عبلة الدرااة مف ي تعمبـ ،بمب وبعدي لممحموعتبف  بببالمل ج التحر 
لمدبربة الترببة والتعمبـ  عةطالبات العؼ التااا بمدراة الت اح الااابة العمبا ب لمبلات التاب

أداة : التب اات دمت ا الباحثة  ااةومف أدوات الدر ي  2011-2010شرؽ لزة لمعاـ الدرااب 
 الباحثة كما اات دمتي تحمبؿ المحتوى وا تبار الم اابـ العممبة وا تبار م ارات الت كبر التتممب 

ت لعبلتبف  ارالاالبب اإلحعاهللبة المتمثمة ةب المتواطات الحااببة وايلحراةات المعباربة وا تب
وأا رت الدرااة عف وحود ةروؽ ذات ديلة إحعاهللبة ببف المحموعتبف وكالت . ماتقمتبف 

 كبر الت راتالبعدي ي تبار الم اابـ العممبة وم ا ؽلعالح المحموعة التحربببة ةب التطبب
 . وأوعت الدرااة بقرورة تقمبف ااتراتبحبة الت بؿ الموحج ةب برامج إعداد المعممبف يالتتممب

 : ( 2012)دراسة عالـ  -6
 ماعبةلتدربس الدرااات ايحت يحتماعبةعالبة لموذج التعمـ البلاهللب ا باسالدرااة إلم ، ادةت

  دـو،د ااتي ذ المرحمة ايبتداهللبة ةب تلمبة م ارات الت كبر التتممب وحؿ المشكمة لدى تىمب
تممبذ وتممبذة بالعؼ ( 72)مف وتكولت عبلة الدرااةي الباحث المل ج التحرببب والوع ب 

بحبث تـ ي الاادس ايبتداهللب بمدراة الابدة عاهللشة ايبتداهللبة ب دارة شماؿ محاةظة بوراعبد 
تكولت مف  بطةوأ رى قاي تممبذ وتممبذة ( 37)مف  كولتإلم محموعتبف تحربببة ت  ـتقابم

ا تبار الت كبر التتممب لقباس  باحثولمتتكد مف ةروض الدرااة اات دـ الي  ذةتممبذ وتممب( 35)
إبحاد حموؿ بدبمة ي ت ابر الببالات المتواةرة ي تحدبد أاباب الحدوث ي  ثوعؼ الحد) الم ارات
 يوا تبار حؿ المشكمة ي الل اهللب  تقدبـ القراري  البدبمةتحدبد أاباب ا تبار الحموؿ ي لممشكمة 

لعالح .( 05)وأا رت الدرااة عف وحود ةروؽ ذات ديلة إحعاهللبة علد ماتوى ديلة 
 .المحموعة التحربببة ةب ا تبار الت كبر التتممب وا تبار م ارات حؿ المشكمة 

 : ( 2011)األستاذ  اسةدر  -7
التتممب لدى معممب العموـ بالمرحمة  القدرة عمم الت كبر توىالدرااة إلم الكشؼ عف ما ادةت

وتكولت عبلة الدرااة مف . اات دـ الباحث المل ج الوع ب التحمبمب  قدولي الااابة ب زة 
مف معممب ومعممات العموـ العاممبف ةب مدارس الحكومة ووكالة ال وث ةب المرحمة ( 108)

كما تـ اات داـ ا تبار . ة ةب العؼ الاابا والثامف والتااا بمحاةظات لز  مباالااابة الع
.  وـ،باس ماتوى الت كبر التتممب المكولة مف تاا مشكىت تعمبمبة بواح  ا معممو العم

وتوعمت الدرااة إلم أف ماتوى القدرة عمم الت كبر التتممب الذي ظ ر مف  ىؿ التتمؿ ةب 
عف المعدؿ  بقؿبمبة لمم مات التعم ل بذاـالتب بواح ا معممو العموـ علد ت ربوبةالمشكىت الت
 ( . 70)%ايةتراقب 
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 :  (2011) ارثيدراسة الح -8
الدرااة إلم معرةة أثر الاهللمة الاابرة ةب تلمبة الت كبر التتممب والتحعبؿ الدرااب ةب  ادةت

و،د اات دمت الباحثة ي مقرر العموـ لدى طالبات العؼ الوؿ المتواط ةب مدبلة مكة المكرمة 
طالبة ( 59)،عدبة مف طالبات العؼ الوؿ المتواط عدداف  لةمم عبالمل ج التحرببب ع

ي  راابا تباربف أحداما لقباس التحعبؿ الد لذلؾوأعدت الباحثة ي طبقت عمب ف اذ  الدرااة 
التتممب كما اات دمت التحزهللة اللع بة لمتتكد مف عدؽ اذبف اي تباربف  كبرواآل ر لقباس الت 

مب ل ما عمم محموعتب الدرااة ةبما أعبد تطببق ما عمم المحموعتبف وثبات ما ،بؿ التطببؽ القب
كتاموب إحعاهللب لمعالحة " ت"كما اات دمت الباحثة ا تبار ي مف تطببؽ التحربة  ت ا بعد ايل

اللتاهللج و،د أا رت الدرااة عف وحود ةروؽ دالة إحعاهللبة ببف متواط درحات اي تبار البعدي 
كما أوعت  يالتحربببة  حموعةالم عالحالتتممب ل كبرالت  ت اراةب ماتوى م محموعتبفلم

الباحثة بقرورة عقد دورات تدربببة لممعممات ةب م تمؼ الت ععات حوؿ التدربس باات داـ 
 .وأاالبب تلمبة الت كبر التتممبي المعززة بالاهللمة الاابرة  لملا،شةطربقة ا

 : ( 2011)دراسة إبراىيـ  -9 
شبكات الت كبر البعري ةب تدربس العموـ عمم التحعبؿ  رمعرةة أث اذ  الدرااة إلم ادةت

الدرااب وتلمبة م ارات الت كبر التتممب لدى طالبات العؼ الثالث المتواط بالمممكة العرببة 
الباحثة المل ج التحرببب عمم عبلة ،عدبة مف  ات دمتا الدرااةولتحبؽ ادؼ ي الاعودبة 

وأعدت الباحثة لذلؾ ا تباربف أحداما ي طالبة ( 72)اف طالبات العؼ الثالث المتواط عدد
وحود ةروؽ دالة  فوأا رت الدرااة عي الت كبر التتممب  قباسلقباس التحعبؿ الدرااب واآل ر ل

إحعاهللبة ةب متواط درحات اي تبار البعدي لممحموعتبف ةب التحعبؿ الدرااب وةب ماتوى 
وأوعت الدرااة بقرورة اات داـ شبكات ي تحربببة م ارات الت كبر التتممب لعالح المحموعة ال

 . الت كبر البعري ةب تدربس العموـ 
 : ( 2010)القطراوي  دراسة -10

الدرااة إلم ،باس أثر ااتراتبحبة المتشاب ات ةب تلمبة عممبات العمـ وم ارات الت كبر  ادةت
عمم المل ج  التحرببب  واعتمد الباحثي التتممب ةب العموـ لدى طىب العؼ الثامف الاااب 

الاااب مف مف طىب العؼ الثامف طالب ( 64)عبلة الدرااة مف شعبتبف دراابتبف  وتكولت
التعربؼ )بقبس م ارة كما اات دـ لذلؾ ا تبار عممبات العمـ ي مدراة عبف الحموة الثالوبة

ي ؤبة البعربة الر ) بقبس م ارات التتممب  ت كبرال روا تباي (التلبؤي التعلبؼ ي اإلحراهللب 
وقا حموؿ ي الكشؼ عف الم الطات ي الوعوؿ إلم ااتلتاحات ي إعطا  ت ابرات مقلعة 
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اللتاهللج وحود ةروؽ دالة إحعاهللبا لعالح  وأظ رتي التب أعداما الباحث بل اج ( مقترحة
 .العمـ وم ارات الت كبر التتممب  مباتالمحموعة التحربببة ةب ا تبار عم

  :  others  Yousef(2009)&دراسة -11
حوؿ  مركزالدرااة إلم ااتقعا  أثر التعمـ عمم شبكة ايلترلت بتاموب التعمبـ المت ادةت

وتكولت ي التحربببمتبعًا المل ج ي ةب مادة الدب اإللحمبزي  بالتتمم البالمشكمة عمم ت كبر الط
 زعواد اإلاىمبة تو طالب مف المرحمة الثالثة ،اـ اإللحمبزي ةب حامعة أزا( 30)عبلة البحث مف 

لحما  تممبمات دمًا ا تبار الت كبر التي إلم محموعتبف أحداما تحربببة وال رى قابطة 
ببف ( 01.)ديلة وىمات لدوكاف مف لتاهللج البحث وحود ةرؽ ذات ديلة إحعاهللبة عي المعمومات 

 رؽ لألاموب ال الدرااةوأعزت . التحربببة  عةمتواط ا تبار الت كبر التتممب لعالح المحمو 
 .المتمركز حوؿ المشكمة مف  ىؿ مو،ا عمم شبكة ايلترلت 

 : (  2008)العماوي  دراسة -12
الدرااة إلم التعرؼ عمم أثر اات داـ طربقة لعب الدوار ةب تدربس القرا ة عمم تلمبة  ادةت

درااة وبلا  أداة الي الت كبر التتممب لدى طىب العؼ الثالث الاااب بمدارس  اف بولس 
: ةقرة موزعة عمم  مس م ارات واب ( 34)المتمثمة ةب ا تبار الت كبر التتممب المكوف مف 

(  اتالكشؼ عف الم الطياياتلتاج ي الت ابر ي وقا حموؿ مقترحة ي المىحظة والتتمؿ )
طالب ( 100)وي طىب كمحموعة تحربببة ( 103)وطبؽ اذا اي تبار عمم عبلة مكولة مف 

ومف لتاهللح ا وحود ةروؽ ذات ديلة يتبعت الباحثة المل ج التحرببباو ي طة كمحموعة قاب
التحعبؿ ةب   عبببف مرت الكمبةإحعاهللبة ةب حمبا أبعاد ا تبار الت كبر التتممب والدرحة 

كما أوعت  يالمحموعتبف التحربببة والقابطة لعالح مرت عب التحعبؿ ةب المحموعة التحربببة 
ت داـ طرؽ تدربس م تم ة تااعد ةب تلمبة حمبا ألماط الت كبر عامة الباحثة بالتلوبا ةب اا

 . ثبؿوم ارات الت كبر التتممب بشكؿ  اص مف اات داـ المعب والتم
 : Phan (2007  ) دراسة -13

والك ا ة الذاتبة لدى الطىب  المعتقداتو ي ول ج التعمـ ي إلم تحمبؿ ماار الت كبر التتممب  ادةت
و،د تلاولت اذ  الدرااة أاباب التواط ةب العى،ات ببف ي محبط ال ادئ ةب حامعة حلوب ال

ومراحؿ الت كبر ي ومعتقدات الك ا ة الذاتبة ي ( الاطحب ي العمبؽ ) ل ج الطىب ةب التعمـ 
و،د شممت الدرااة عبلة مف الطىب الحامعببف بالالة الثالبة  يوالدا  الكادبمب ي  مبالتتم

اات دـ الباحث لا ة ملقحة مف  ماكي وطالبة مف طىب ،اـ اإلدارة  طالباً ( 241)وعدداـ 
ي وااتببالًا ياتكشاؼ اياتراتبحبات الداةعة لمتعمـ ي الت كبر التتممب  ببافوااتي ااتبباف ببقز 

  براتوحود مت اهللجو،د أظ رت اللتي لتاهللج الدرااة  ممكما ااتعاف بالمل ج الاببب لمحعوؿ ع
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وتو،ا الك ا ة الذاتبة بشكؿ ي وبة التعمـ الاطحب والتلبؤ باللشاط المعتاد   بة تاااـ ةب عع
 .ااتثلا  الت كبر اللا،د  امباشر عمم مراحؿ الت كبر التتممب م

 :  الثالثتعميؽ عمى الدراسات بالمحور  
 : بعد اإلطىع عمم الدرااات الاابقة ةب اذا المحور  معت الباحثة إلم ما بمب 

 : بة لألىداؼ بالنس:  أوالً 
 الاابقة إلم درااة أثر طرؽ التدربس الحدبثة عمم تلمبة م ارات  الدراااتمعظـ  ادةت

ي الحدبة )و( 2012ي أبو بشبر )و(  2013ي اللحار ) ةب درااة كماالت كبر التتممب 
 . (2012ي عىـ ) و ( 2008ي العماوي ) و( 2010ي القطراوي )و( 2012

  ببلما ادةت درااة(Phan 2007ي  ) التتممبإلم تحمبؿ ماار الت كبر . 
 التتممبإلم الكشؼ عف ماتوى القدرة عمم الت كبر (  2011ي الاتاذ )ادةت درااة  كما.  
  إلم تطوبر كتاب الح راةبا و،باس أثر  ةب تلمبة ( 2012ي الشرعة )درااة  ادةتكما

 . الت كبر التتممب  اراتم 
 الاابقة ةب اعب ا لتلمبة م ارات الت كبر التتممب ةب  وات قت الدرااة الحالبة ما الدرااات

 طاتلكل ا ا تم ت عف حمبا الدرااات الاابقة ةب اات دام ا ياتراتبحبة المحي العموـ 
 .العممبة مف أحؿ تحقبؽ ذلؾ 

  :  بالنسبة لمعينات: ثانياً 
 ي لعماوي ا:)درااة  ةبايبتداهللبة كما  مرحمةبعض الدرااات عبلت ا مف طمبة ال ا تارت

 .  (2012ي عىـ )و ( 2008
 (  2013ياللحار: ) مثؿ درااة  عدادبةالمرحمة اإل بةعبلت ا مف طم ااتبعض الدرا ا تارت

 .( 2010ي القطراوي )و( 2012ي الحدبة )و( 2012ي أبو بشبر )و
  (  2011ي الاتاذ : ) ومف الدرااات التب ا تارت عبلت ا مف المعممبف واب درااة

 ( .2002ي وع الة المولو )و
 ( 2012ي الشرعة )مف طمبة المرحمة الثالوبة   االدرااات التب ا تارت عبلت أما . 
 ا تارت عبلت ا مف طمبة المرحمة اإلعدادبة  لتبالدرااات ا بلةالدرااة الحالبة ما ع ات قت

حبث تمثمت ي( 2010ي القطراوي )و( 2012ي الحدبة ) و( 2013ي اللحار : )مثؿ درااة 
 . ةب طمبة العؼ التااا الاااب  رااةة الدعبل

 : بالنسبة لممنيج :  ثالثاً 
 معظـ الدرااات المل ج التحرببب حبث تـ تقابـ العبلة إلم محموعتبف قابطة  اتبعت

( 2012ي أبو بشبر )و( 2013ي الم ر )و ( 2013ياللحار: ) درااةوتحربببة كما ةب 
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ي Yousef& others)و( 2011يإبراابـ  )و ( 2010ي القطراوي )و( 2012ي الحدبة )و
 ( .2011ي العماوي )و( 2011ي الحارثب )و (  2012ي عىـ )و( 2009

 تحمبمبالمل ج الوع ب ال(  2011ي الاتاذ )اات دمت درااة  ببلما  . 
 اات دـ  ةبما(Phan 2007ي ) المل ج الاببب . 
 الوع ب  لمل جا( 2012يعىـ )اات دـ  كما. 
 ي ةب اات داـ المل ج الوع ب التحمبمب( 2011ي الاتاذ)لحالبة ما درااة الدرااة ا ات قت

 . باإلقاةة إلم المل ج شبج التحرببب 
 : بالنسبة لألدوات : رابعاً 
 حبث ي التابعة ل ا  مت براتالدوات المات دمة ةب الدرااات الاابقة با تىؼ ال ا تم ت

( 2013ي اللحار : )ب كما ةب درااة التتمم را تبارًا لمت كب ااتاات دمت معظـ الدرا
( 2011يعىـ )و ( 2012ي الحدبة )و( 2013ي بشبر  أبو)و (2013 يالم ر )و
 Yousef&  others)و ( 2011يإبراابـ )و( 2011يالحارثب )و( 2011ي الاتاذ)و

 (.2008ي العماوي )و (  2009
 درااات أ رى ااتبالة كدرااة  واات دمت(:Phan 2007ي.) 
 أداة تحمبؿ المحتوى ( 2010ي القطراوي ) و( 2012ي الحدبة ) دمت درااة اات  كما . 
 ي الم ر)و( 2013ي اللحار )كما ةب درااة  مباً بعض الدرااات ا تبارًا تحعب اات دمت

 (2011يإبراابـ )و( 2012يالشرعة )و( 2013
 لمم اابـ العممبة  اراً ا تب( 2012ي الحدبة ) اات دـ درااة  كما . 
 ( .2012ي الشرعة : )درااات أ رى ،اهللمة مثؿ درااة  مت داات ةبما 
 ةقد اات دـ ةب درااتج ا تبارًا لعممبات العمـ (  2010ي قطراويال) أما . 
 حؿ المشكمة  راتا تباراً لم ا( 2012ي عىـ )اات دمت درااة  ببلما. 
 ةب 2010)ي القطراوي ) و( 2012ي  دبةالح: ) الدرااة الحالبة ما درااة كؿ مف  ات قت

ةب ( 2010ي القطراوي )كما ات قت ما درااة ي درااة اةاات داـ تحمبؿ المحتوى كتد
 .العمـ  عممبات ا تباراات داـ 

 :بالنسبة لمنتائج :  سادساً 
 ةب تلمبة م ارات  ات دمةالدرااات الاابقة أكدت عمم ةعالبة طرؽ التدربس الم حمبا

 . الت كبر التتممب 
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 :  الثانيالحالية مف الدراسات السابقة لممحور  استفادة الدراسة مدى
 بم ارات الت كبر التتممب   اصاإلطار اللظري ال تلظبـ . 
  ( .  تتممبال لت كبرا تبار م ارات ا) أدوات الدرااة  بلا 
 البحث شبج التحرببب والوع ب التحمبمب  مل حبة. 
 الاالبب اإلحعاهللبة الملاابة  ا تبار . 
 اة الحالبة بالدرااات الاابقة لتاهللج الدرا مقارلة. 
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 : العاـ عمى الدراسات السابقة  لتعقيبا
بمحاوراػػػػػػا الثىثػػػػػػة تؤكػػػػػػد الباحثػػػػػػػة عمػػػػػػم أامبػػػػػػة البػػػػػػػرامج  مدرااػػػػػػػاتاياػػػػػػتعراض الاػػػػػػابؽ ل مػػػػػػف

واياػػتراتبحبات التػػب ت ػػتـ بتلمبػػة عممبػػات العمػػـ وم ػػارات الت كبػػر التػػتممب لػػدى الشػػ اص بشػػكؿ 
وأف الدرااػػات التػػػب ت ػػػتـ بااػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ي المتعممػػػبف بشػػػكؿ  ػػػاص  لػػػدىو ي اـ عػػ

العرببػة والحلببػة عمػم  اتلػادرة ةػب الببهللػ لتػتممبودوراا ةب تلمبة عممبػات العمػـ وم ػارات الت كبػر ا
مػـ ةػب حػدود ع_ حق ا مػف الدرااػة والبحػث  العممبةالمحطات  بةحبث لـ تلؿ ااتراتبح. حد اوا  
ي كمػػا أف الدرااػات التػػب تلاولػت المحطػػات العممبػة لػػـ تربط ػا بم ػػارات الت كبػر التػػتممب _ الباحثػة 
ةػب حػدود إطػىع الباحثػة ربطػت بػبف ااػتراتبحبة المحطػات العممبػة وتلمبػة  رااػاتتوحػد د حبث ي
 . بالت كبر التتممب لدى طالبات العؼ التااا الااا م ارات
 :  ما بمبالاابقة ةب ااتدرااات تتشابج ما بعض الدراأف لم ص أف اذ  ال وبمكف
 تاباالت كبر التتممب كمت بر   اراتتلمبة عممبات العمـ وم تلاول ا  . 
 ( .قابطة  –تحربببة ) القاهللـ عمم محموعتبف متكاةهللتبف  ربببالمل ج شبج التح اتباع 
 التب تلاولت ا بعض الدرااات عممبات العمـ بعض  تشابج . 
 م ارات الت كبر التتممب التب تلاولت ا بعض الدرااات  بعض تشابج . 

 : بمب  الدرااة الحالبة عف الدرااات الاابقة ةبما وت تمؼ
 ربطت ببف ااتراتبحبة المحطات العممبة وعممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب الدرااة.  
 العؼ التااا ةب ةماطبف  باتالعبلة مف طال ا تبار. 
 محددة ةب حعص العموـ  اتة المحطات العممبة ب طو ااتراتبحب توظبؼ . 

 : إةادة الدرااة الحالبة مف الدرااات الاابقة  أوحج
 :الدرااة الحالبة مف الدرااات الاابقة بشكؿ عاـ ةبما بمب  اات ادت
 لظرياإلطار ال تلظبـ  . 
 التعرب ات اإلحراهللبة لمعطمحات الدرااة  تحدبد . 
 بب الملااب لمدرااة التعمبـ شبج التحرب ا تبار . 
  ا تبػػػار م ػػػارات الت كبػػػػر  -ا تبػػػار عممبػػػات العمػػػػـ  –تحمبػػػؿ المحتػػػػوى ) أدوات الدرااػػػة  بلػػػا

 .(التتممب
 الاالبب اإلحعاهللبة الملاابة  ا تبار . 
 التب  معت إلب ا ما لتاهللج الدرااات الاابقة  لتاهللجال مقارلة . 
 ةب ت ابر لتاهللج الدرااة الحالبة  المااامة . 
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 الرابع لفصلا
 الطريقة واإلجراءات

 
 
 منيج الدراسة 
 مجتمع الدراسة 
  عينة الدراسة 
 متغيرات الدراسة 
 أدوات الدراسة 
 خطوات الدراسة 
 المعالجات اإلحصائية 
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 الرابع الفصؿ
 الطريقة واإلجراءات

 مػػػـة عممبػػات العةػػػب تلمبػػ ةأثػػر ااػػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػ: الدرااػػة الحالبػػة إلػػػم درااػػة  ت ػػدؼ
وبتلػػاوؿ   ػػالبولسالاااػػب ةػػب  اػػاالعػػؼ التا طالبػػات ةػػب العمػػوـ لػػدى تػػتممبوم ػػارات الت كبػػر ال

اػػػذا ال عػػػؿ عرقػػػًا م عػػػًى إلحػػػرا ات الدرااػػػة التػػػب تػػػـ ات اذاػػػا لتحقبػػػؽ الاػػػداؼ حبػػػث بتلػػػاوؿ 
ي الدرااػة  كمػا بشػمؿ أبقػا وعػؼ لدواتي وعبلػة الدرااػة ي  ةومت بػرات الدرااػي مل ج الدرااة :

 مػػػةوالمعالحػػػات اإلحعػػػاهللبة الماػػػت دمة والىز ي واإلحػػػرا ات التػػػب تػػػـ وةق ػػػا تطببػػػؽ اػػػذ  الدرااػػػة 
 : وةبما بمب وعً ا لمعلاعر الاابقة مف إحرا ات الدرااة يلتحمبؿ الببالات والوعوؿ إلم اللتاهللج 

 : الدراسة  منيج -1
 : الباحثة ةب اذ  الدرااة اات دمت

دوف  حػػثالمػل ج الػذي ب ػػتـ بتحدبػد الوقػا القػاهللـ لمظػاارة تحػت الب) واػو:  المػل ج الوعػ ب  -1
وببػاف العى،ػات بػبف علاعػراا  اارةتد ؿ مف الباحث ووع  ا بطربقة تعتمد عمػم تحمبػؿ بلبػة الظػ

 (2009:137عطبة ي ( . )ومكولات ا
لكتػػاب  مباهللبػػةبالت ػػاعىت الك) الباحثػػة اػػذا المػػل ج ةػػب تحمبػػؿ محتػػوى الوحػػدة الثالثػػة  وااػػت دمت

الت كبػػػػر التػػػػتممب وعممبػػػػات العمػػػػـ  اتالعمػػػػوـ لمعػػػػؼ التااػػػػا الاااػػػػب وذلػػػػؾ لبلػػػػا  ،اهللمػػػػة بم ػػػػار 
  .دةالمتقملة بالوح

واػو المػل ج الػذي بػتـ ةبػج الػتحكـ ةػب المت بػرات المػؤثرة ةػب ظػاارة مػا :شبج التحرببب  لمل جا -2
تحدبػػػد و،بػػػاس تػػػتثبر  عمػػػم الظػػػاارة  دؼبااػػػتثلا  مت بػػػر واحػػػد تقػػػوـ الباحثػػػة بتطوبعػػػج وت ببػػػر  ب ػػػ

ةػػػب اػػػذ  الدرااػػػة واػػػو  رحبػػػث أ قػػػعت الباحثػػػة المت بػػػ( 2004:168يزبتػػػوف )موقػػػا الدرااػػػة 
عممبػات العمػـ "لمتحربة لقباس أثراا عمم المت بر التػابا الوؿ واػو " ااتراتبحبة المحطات العممبة "
ةػػب العمػػوـ لػػدى طالبػػات العػػؼ التااػػا " الت كبػػر التػػتممب  اتم ػػار "التػػابا واػػو  بوالمت بػػر الثػػال" 

حبػػث تػػـ ي التحرببػػب اػػو الكثػػر مى مػػة لمموقػػوع ،بػػد الدرااػػة شػػبج حبػػث أف المػػل ج ي الاااػػب 
اتبػػػػاع أاػػػػموب تعػػػػمبـ المحمػػػػوعتبف القػػػػابطة  والتحربببػػػػة المتكػػػػاةهللتبف بحبػػػػث تػػػػدرس المحموعػػػػة 

بالطربقػػػػػػػة التقمبدبػػػػػػػة  بااػػػػػػػتراتبحبة المحطػػػػػػػات العممبػػػػػػػة وتػػػػػػػدرس المحموعػػػػػػػة القػػػػػػػابطة بػػػػػػػةالتحربب
 : بببف التعمبـ التحرببب ل ذ  الدرااة ( 1)ر،ـ  والحدوؿ.المعتادة
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 (1) ر،ـ حدوؿ
 لمدرااة تحربببالتعمبـ ال

 

 البعدبة اي تبارات التدربس طربقة القبمبة اي تبارات المحموعة

 التحربببة
المحطات  ةااتراتبحب لعمـا عممبات ا تبار

 العممبة
 عممبات العمـ ا تبار

 م ارات الت كبر التتممب ا تبار م ارات الت كبر التتممب ا تبار

 القابطة
 عممبات العمـ ا تبار

 المعتادة التقمبدبة
 عممبات العمـ ا تبار

 م ارات الت كبر التتممب ا تبار م ارات الت كبر التتممب ا تبار
 

 

 : دراسةال مجتمع -2
 بػػةمحتمػػا الدرااػػة مػػف حمبػػا طالبػػات العػػؼ التااػػا الاااػػب إلػػاث ةػػب المػػدارس الحكوم كػػوفبت

 (817) فوالبػالن عػدداي مف العاـ الدرااػب وؿال ال عؿةب  الماحىتيةب محاةظة  اف بولس 
 . طالبة 

 : عينة الدراسة  -3
 رس محاةظػػة  ػػافالقػػادر الحاػػبلب الاااػػبة لمبلػػات مػػف مػػدا بػػدالباحثػػة با تبػػار مدراػػة ع ،امػػت

الباحثػػػة تعمػػػؿ ةػػػب اػػػذ  المدراػػػة ممػػػا باػػػ ؿ إحػػػرا  الدرااػػػة  فوذلػػػؾ لي بػػػولس بطربقػػػة ،عػػػدبة 
ثـ تـ ا تبار ةعمبف درااػببف بطربقػة عشػواهللبة حبػث يومتابعة الباحثة لتل بذ أدوات الدرااة بل ا ا 

عػػؿ الوؿ  طالبػػة مػػف طالبػػات العػػؼ التااػػا الاااػػب ةػػب ال ( 48) ماشػػتممت عبلػػة الدرااػػة عمػػ
( 24)حبػػػث تػػػـ تقاػػػبـ العبلػػػة إلػػػم محمػػػوعتبف تحربببػػػة وعػػػدداا ي  2014-2013لمعػػػاـ الدرااػػػب 

 . بوقح ذلؾ ( 2)والحدوؿ ر،ـ  ي( 24)طالبة وقابطة عدداا 
 (2)ر،ـ  حدوؿ

 عبلة الدرااة عمم المحموعتبف التحربببة والقابطة توزبا
 

 المهللوبة اللابة العدد المحموعة

 50 24 التحربببة
 50 24 القابطة
 100 48 المحموع
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 : الدراسة  يراتمتغ -4
 . واب ااتراتبحبة المحطات العممبة  :الماتقؿ  المت بر
 .  واب عممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب  :التابا  المت بر

 : الدراسة  أدوات -5
 : ،امت الباحثة بتعمبـ  رااةأاداؼ الد ولتحقبؽ

 " الت اعىت الكبمباهللبة "وحدة أداة تحمبؿ محتوى  -1
مػػػف لػػػوع الاػػػهللمة الموقػػػوعبة   تبػػػارا تبػػػار عممبػػػات العمػػػـ حبػػػث ،امػػػت الباحثػػػة ب عػػػداد اي -2
 . معدؿ عد، ا وثبات ا  ت اعوالتب تتمبز بار ( اي تبار مف متعدد )
ا تبػػػػار م ػػػػارات الت كبػػػػر التػػػػتممب حبػػػػث ،امػػػػت الباحثػػػػة ب عػػػػداد اي تبػػػػار مػػػػف لػػػػوع الاػػػػهللمة  -3
 .والتب تتمبز بارت اع معدؿ عد، ا وثبات ا ( متعدد  فاي تبار م)لموقوعبة ا

  -: اتتفصيؿ لكيفية بناء ىذه األدو  يمي وفيما
 أداة تحميؿ المحتوى :  أوالً 

 : بتحميؿ المحتوى  ويقصد
مػػػف  عةماػػػمو  الػػػذي بقػػػوـ عمػػػم وعػػػؼ مػػػلظـ ود،بػػػؽ لمحتػػػوى لعػػػوص مكتوبػػػة أو اػػػموبال اػػو

وتعربؼ محتما الدرااة الذي ابتـ ا تبػار الحػايت ال اعػة  دة االدرااة وا ىؿ تحدبد موقوع 
أداة تحمبػػػؿ المحتػػػوى إلػػػم  ت ػػػدؼو ( 57:  2008يعمبػػػاف وللػػبـ )ملػػج لدرااػػػة مقػػػمول ا وتحمبمػػػج 

 الت ػػػاعىت"المحػػػددة ةػػػب اػػػذ  الدرااػػػة ةػػػب وحػػػدة  لتػػػتممبتحدبػػػد عممبػػػات العمػػػـ وم ػػػارات الت كبػػػر ا
: وتتكػوف أداة التحمبػػؿ مػف ،اػػمبف الوؿ ي لعمػوـ لمعػػؼ التااػا الاااػػب مػف كتػػاب ا" الكبمباهللبػة 

 ػػػاص  حتػػػوىتحمبػػػؿ م اةأد: أداة تحمبػػؿ المحتػػػوى  ػػػاص بعممبػػات العمػػػـ موقػػػا الدرااػػػة والثػػالب 
 . بم ارات الت كبر التتممب موقا الدرااة 

  -:قامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ المحتوى وفؽ الخطوات التالية  وقد
 :  المناسبة  مـعداد قائمة بعمميات العإ -1

" ( 1" الظػػر ممحػػؽ )ةػػب ،اهللمػػة شػػممت عممبػػات العمػػـ  حػػثعممبػػات العمػػـ المحػػددة ةػػب الب قػػمت
وعرقػػػت القاهللمػػػة عمػػػم محموعػػػة مػػػف المحكمػػػبف لمتعػػػرؼ عمػػػم آراهلل ػػػـ ةػػػب إمكالبػػػة ااػػػت داـ اػػػذ  

محكمػػػبف وبعػػػض الدرااػػػات وباياػػػتلاد إلػػػم آرا  الي  ااػػػبالعػػػؼ التااػػػا الا لبػػػاتالعممبػػػات لطا
،امػت الباحثػػة بتحمبػؿ محتػػوى ي (  2010ي  الزعػالبف)ي (  2009ي  أبػو لبػػدة)مثػؿ درااػػة  بقةالاػا

الوحدة الم تارة بعورة أولبة لمعرةة عممبات العمػـ المتقػملة محتػوى اػذ  الوحػدة  حبػث ا،تعػرت 
 : عممبات العمـ واب كما بوقح ا الحدوؿ التالب  مالدرااة عم
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 ( 3)ر،ـ  حدوؿ
 ،اهللمة عممبات العمـ  التب تـ ا تباراا والملاابة لموحدة الم تارة بوقح

 

 العمـ عممبات اماؿالت ر،ـ

 اإلحراهللب التعربؼ -1

 ايتعاؿ -2

 المىحظة -3

  
التحمبػػؿ واػػب التعربػػؼ  ةهللػػات،امػػت الباحثػػة ب عػػادة تحمبػػؿ محتػػوى الوحػػدة الم تػػارة بااػػت داـ  و،ػػد

واػبتتب عػرض لتػػاهللج التحمبػؿ علػد إحابػػة الباحثػة عػف الاػػؤاؿ ي  المىحظػػةي  ايتعػاؿي  هللػباإلحرا
 .الدرااة   الدرااة ةب ال عؿ ال امس مف اذ مةمف أاهلل الوؿ

- :إعداد قائمة بميارات التفكير التأممي  -2
م ػػػارات الت كبػػر التػػػتممب المحػػددة  ةػػػب البحػػث ةػػػب ،اهللمػػة شػػػممت م ػػارات الت كبػػػر التػػػتممب   قػػمت

عمػػػم محموعػػػة مػػػف المحكمػػػػبف لمتعػػػرؼ عمػػػم آراهلل ػػػـ ةػػػػب  القاهللمػػػػةوعرقػػػت " (  1"حػػػؽمم ظػػػرال)
وباياػتلاد إلػم آرا  المحكمػبف ي إمكالبة اات داـ اذ  الم ػارات لطالبػات العػؼ التااػا الاااػب 

،امػػػت الباحثػػػة بتحمبػػػؿ محتػػػوى الوحػػػدة (  2011ي  ال ػػػار)الاػػػابقة مثػػػؿ درااػػػة  درااػػػاتوبعػػػض ال
لمعرةػػػػة م ػػػػارات الت كبػػػػر التػػػػتممب المتقػػػػملة محتػػػػوى اػػػػذ  الوحػػػػدة  حبػػػػث  الم تػػػػارة بعػػػػورة أولبػػػػة

 : التتممب واب كما بوقح ا الحدوؿ التالب  ت كبرا،تعرت الدرااة عمم م ارات ال
 (4)ر،ـ  حدوؿ

 م ارات الت كبر التتممب التب تـ ا تباراا والملاابة لموحدة الم تارة بوقح
 

 الت كبر التتممب م ارات التاماؿ ر،ـ

 إلم ااتلتاحات الوعوؿ -1

 ت ابرات مقلعة إعطا  -2

 حموؿ مقترحة وقا -3

 عف الم الطات الكشؼ -4

 

 : اليدؼ مف التحميؿ  حديدت -3
التحمبؿ الحكـ عمم مدى تػواةر أبعػاد عممبػات العمػـ وم ػارات الت كبػر التػتممب ةػب  ممبةع اات دةت

العػػػؼ التااػػػػا  البػػػاتعمػػػوـ المقػػػرر عمػػػم طمػػػف كتػػػاب ال( الت ػػػاعىت الكبمباهللبػػػة )محتػػػوى وحػػػدة 
 .  2014-2013الاااب الحز  الوؿ لمعاـ الدرااب 
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  :عينة التحميؿ  -4
ا تبػػػار عبلػػػة التحمبػػػؿ بطربقػػػة ،عػػػدبة مػػػف كتػػػاب العمػػػوـ لمعػػػؼ التااػػػا الاااػػػب ب ػػػزة واػػػو  تػػػـ

مػػػػػا  بوقػػػػػح(  5)ال عػػػػػؿ الدرااػػػػػب الوؿ والحػػػػدوؿ ر،ػػػػػـ  ةػػػػب " ةالت ػػػػػاعىت الكبمباهللبػػػػػ" موقػػػػوع 
 .بتقملج موقوع الت اعىت الكبمباهللبة مف الدروس 

 (  5)ر،ـ  حدوؿ
 وحدة الت اعىت الكبمباهللبة مف كتاب العموـ لمعؼ التااا الاااب دروس

 

 الع حة ر،ـ الدرااب  المحتوى ال عؿ
 78-69 العلاعر الوؿ

 92-80 لكبمباهللبا الت اعؿ الثالب

 103-94 واي تزاؿ التتكاد الثالث

 

 : تحميؿتحديد وحدة ال -5
 . التحمبؿ ةب اذ  الدرااة اب ال قرة  وحدة
 :فئات التحميؿ  -6

وةهللػػػات ي ب هللػػػات التحمبػػؿ العلاعػػػر التػػػب بػػتـ تحمبػػػؿ محتػػوى الوحػػػدة الدرااػػػبة عمػػم أاااػػػ ا  بقعػػد
(  المىحظػة_ايتعػاؿ _ اإلحراهللػب  عربػؼالت: )التحمبؿ ةب اذ  الدرااة اب عممبات العمـ التالبػة 

الوعػػوؿ _  قلعػػةإعطػػا  ت اػػبرات م_ الكشػػؼ عػػف الم الطػػات ) ارات الت كبػػر التػػتممب واػػب م ػػو 
 (.مقترحة  وؿوقا حم_ إلم ااتلتاحات 

  :تحديد وحدة التسجيؿ  -7
 ب ػػا أعػػ ر حػػز  ةػػب المحتػػوى ب تػػػار  الباحػػث وب قػػعج لمعػػد والقبػػاس وبعتبػػر ظ ػػػور  أو وبقعػػد
ي معػػالحة )ج التحمبػؿ مثػػؿ الكممػة أو الحممػػة أو ال قػرة تكػرار  ديلػػة معبلػة ةػػب رعػد لتػػاهلل لبابػج أو
 . وحددت الباحثة ال قرة التب تظ ر ةب ا ةهللات التحمبؿ كوحدة لتاحبؿ ال قرة ( .  120:  2002

 :ضوابط عممية التحميؿ  -8
 : إلم تحمبؿ د،بؽ تـ وقا قوابط لعممبة التحمبؿ تتمثؿ ةب التالب  لموعوؿ
 الثالثة  ةكتاب العموـ لمعؼ التااا الاااب الحز  الوؿ لموحد التحمبؿ ةب قو  محتوى بتـ

 " الت اعىت الكبمباهللبة "
 ااتبعاد أاهللمة التقوبـ الواردة ةب ل ابة كؿ ةعؿ وةب ل ابة كؿ وحدة موقا الدرااة بتـ.  
 التحمبؿ عمم ال وامش واللشطة والحداوؿ والراوـ التوقبحبة والعور والشكاؿ  بشمؿ

 . ل قرات الكاممة والتحارب وا
 التحمبؿ ةب قو  التعرب ات اإلحراهللبة لعممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب  بتـ . 
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 :الضبط العممي لألداة  -9
 : حميؿصدؽ أداة الت -أ

حبػػػػث عرقػػػت الداة ةػػػػب عػػػػورت ا ي البلػػػػاهللب لػػػألداة  لعػػػدؽعػػػػدؽ الداة بايعتمػػػاد عمػػػػم ا ،ػػػدر
ب الترببػػة العممبػػة مػػف أعقػػا  ابهللػػة التػػدربس بكمبػػات ةػػ لمت ععػػبفعمػػم محموعػػة مػػف ا بػػةالول

وذلػػػؾ لمتتكػػػد مػػػف العػػػدؽ الظػػػااري لػػػألداة ي (  3) الترببػػػة ومحموعػػػة مػػػف المػػػوح بف ممحػػػؽ ر،ػػػـ 
وامػا أداة تحمبػؿ لعممبػات العمػـ  فأداة التحمبؿ عمػم ،اػمب شتممتو،د ا. ومراحعة علاعر التحمبؿ 

وةػػب قػػو  ذلػػؾ ،امػػت الباحثػػة بتعػػدبؿ ( .  2) ر،ػػـ وأ ػػرى لم ػػارات الت كبػػر التػػتممب الظػػر ممحػػؽ 
 . ما طمب تعدبمج حاب ات اؽ المحكمبف 

 :    ثبات أداة التحميؿ  -ب
التتكػػد مػػف ثبػػات التحمبػػؿ مػػف  ػػىؿ حاػػاب معامػػؿ ايت ػػاؽ بػػبف تحمبػػؿ الباحثػػة لعممبػػات العمػػـ  تػػـ

 مػػػفا ةػػب ذات المحػػػاؿ و،ػػد ا تػػػارت الباحثػػة معممػػػة تعمػػؿ مع ػػػي وكػػذلؾ لم ػػػارات الت كبػػر التػػػتممب
وطمبػت مل ػا القبػاـ " التااػا " الذبف لدب ـ  برة ةب تدربس العموـ لممرحمػة الاااػبة العمبػا لمعػؼ 

معامػػؿ ايت ػػاؽ بػػبف تحمبمػػب عممبػػات العمػػـ  بحاػػابومػػف ثػػـ ،امػػت ي ماػػتقؿ ؿبشػػك حمبػػؿبعممبػػة الت
الباحثػػة لحاػػاب معامػػؿ  و،ػػد ااػػت دمتي التػػتممب   الت كبػػرومعامػػؿ ايت ػػاؽ بػػبف تحمبمػػب م ػػارات 

 :والتب تت ذ العورة التالبة ( 1969ي (Holstiايت اؽ معادلة اولاتب 
                         CR = 2M / (N1+N2) 

 .معامؿ الثبات  =CR    :  حبث أف  
M                       =  عدد ال هللات المت ؽ عمب ا  ىؿ مرتب التحمبؿ. 
N2                           +N1 =  محموع ال هللات ةب مرتب التحمبؿ . 

بعممبػة التحمبػؿ مػرتبف ب ػارؽ ثىثػة أاػاببا  لباحثةثبات أداة تحمبؿ عممبات العمـ ةقد ،امت ا إلبحاد
ثػػـ ،امػػت بحاػػاب لاػػب الثبػػات عبػػر الػػزمف وكالػػت اللتػػاهللج كمػػا ةػػب ي  ثػػالببػػبف التحمبػػؿ الوؿ وال

 ( 6)ر،ـ  حدوؿ                      .( 6) ر،ـ الحدوؿ
 ثبات تحمبؿ عممبات العمـ عبر الزمف لابحااب  بوقح

التعربؼ  التحمبؿ
 اإلحراهللب

 التكرارات محموع المىحظة ايتعاؿ

 26 7 11 8 الوؿ
 25 6 10 9 الثالب

 24 6 10 8 ايت اؽ لقاط
 3 1 1 1 اي تىؼ لقاط
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 : أف ( 6)ر،ـ مف الحدوؿ  لىحظ
واب ،بمة مرت عة تطمهللف لج  941.عممبات العمـ ككؿ عبر الزمف  حمبؿت تالمهللوبة لثبا اللابة

 هللفوتحعؿ الباحثة تطمي وتدؿ عمم أف أداة التحمبؿ تتمتا بقدر ملااب مف الثبات ي الباحثة 
 .يات داـ الداة لعممبة التحمبؿ 

 :ثبات التحمبؿ عبر الةراد * 
توعؿ إلب ا الباحث وببف لتاهللج التحمبؿ الذي ب ا مدى ايت اؽ ببف لتاهللج التحمبؿ التب  وبقعد

ا تارت الباحثة معممة تعمؿ مع ا ةب  و،دي توعؿ إلب ا الم تعوف ةب محاؿ تدربس العموـ 
" التااا " ذات المحاؿ مف الذبف لدب ـ  برة ةب تدربس العموـ لممرحمة الااابة العمبا لمعؼ 

ا رت اللتاهللج عف وحود ات اؽ كببر ةب عممبة وطمبت مل ا القباـ بعممبة التحمبؿ بشكؿ ماتقؿ وأ
 طربقة معامؿ اولاتب داـوتـ ذلؾ باات ي بدؿ عمم عدؽ عممبة التحمبؿ  واذاي التحمبؿ 
Holsti) العمـ عبر الةراد  باتبوقح تحمبؿ عمم( 7)ر،ـ والحدوؿ .لتحمبؿ المقموف  (1969ي 

 (7) ر،ـ حدوؿ
 العمـ عبر الةراد تتحمبؿ عممبا بوقح

 

التعربؼ  تحمبؿال
 التكرارات محموع المىحظة ايتعاؿ اإلحراهللب

 26 7 11 8 الباحثة
 31 5 16 10 العموـ معممة
 24 5 11 8 ايت اؽ لقاط
 9 2 5 2 اي تىؼ لقاط

 
 : أف  (7) ر،ـ مف الحدوؿ لىحظ
تطمػهللف لػج  واػب ،بمػة مرت عػة. 842  المهللوبة لثبات تحمبؿ عممبػات العمػـ ككػؿ عبػر الةػراد اللابة

وتحعػػػؿ الباحثػػػة تطمػػػهللف ي تتمتػػػا بقػػػدر ملااػػػب مػػػف الثبػػػات  لتحمبػػػؿوتػػػدؿ عمػػػم أف أداة اي الباحثػػػة 
 . التحمبؿيات داـ الداة لعممبة 

تػـ التتكػد مػػف ثبػات التحمبػؿ لم ػارات الت كبػػر التػتممب مػف  ػىؿ حاػػاب معامػؿ ايت ػاؽ بػػبف  كػذلؾ
ؿ معممػػػة تعمػػػؿ مع ػػػا ةػػػب ذات المحػػػاؿ مػػػف الػػػذبف تحمبػػؿ الباحثػػػة لم ػػػارات الت كبػػػر التػػػتممب وتحمبػػػ

وطمبت مل ػا القبػاـ بعممبػة " التااا " لدب ـ  برة ةب تدربس العموـ لممرحمة الااابة العمبا لمعؼ 
 ممبالت كبػر التػت م ػاراتمعامػؿ ايت ػاؽ بػبف تحمبمػب  بحاػابومف ثـ ،امػت ي بشكؿ ماتقؿ لتحمبؿا

كمػػا ،امػػت الباحثػػة ب عػػادة عممبػػة التحمبػػؿ يالتػػتممب  كبػػرالت ايت ػػاؽ بػػبف تحمبمػػب م ػػارات  ومعامػػؿ
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ي لم ارات الت كبػر التػتممب بعػد ثىثػة أاػاببا ومػف ثػـ ،امػت بحاػاب معامػؿ ايت ػاؽ بػبف التحمبمػبف 
والتػػػػب تت ػػػػذ ( 1969ي Holsti) ايت ػػػػاؽ معادلػػػػة اولاػػػػتب مػػػػؿمعا لحاػػػػابو،ػػػػد ااػػػػت دـ الباحػػػػث 

 : العورة التالبة 
CR = 2M / (N1+N2) 

 .معامؿ الثبات   =CR       : بث أف ح 
M                        =  عدد ال هللات المت ؽ عمب ا  ىؿ مرتب التحمبؿ. 
N2                           +N1 =  محموع ال هللات ةب مرتب التحمبؿ . 

 ةارؽ ثىثػلم ارات الت كبر التػتممب ةقػد ،امػت الباحثػة بعممبػة التحمبػؿ مػرتبف ب ػ ؿثبات تحمب وإلبحاد
وكالػػت اللتػػاهللج ي بحاػػاب لاػػب الثبػػات عبػػر الػػزمف  ،امػػتثػػـ ي أاػػاببا بػػبف التحمبػػؿ الوؿ والثػػالب 

 .(  8) ر،ـ كما ةب الحدوؿ
 ( 8)ر،ـ  حدوؿ

 فحااب لاب ثبات تحمبؿ م ارات الت كبر التتممب عبر الزم بوقح
  

 التحمبؿ
إلم  الوعوؿ

 ااتلتاحات
ت ابرات  إعطا 

 مقلعة
وؿ حموقا 
  رحةمقت

عف  الكشؼ
 اتالتكرار  الم الطات

 29 9 7 6 7 الوؿ التحمبؿ
 30 10 9 5 6 الثالب التحمبؿ
 27 9 7 5 6 ايت اؽ لقاط
 5 1 2 1 1 اي تىؼ لقاط

 

 : أف  (8) ر،ـ مف الحدوؿ لىحظ
 واػب ،بمػة مرت عػػة 915.لثبػات تحمبػؿ م ػارات الت كبػر التػتممب ككػؿ عبػر الػزمف مهللوبػةاللاػبة ال

وتحعػؿ الباحثػة يبقػدر ملااػب مػف الثبػات  تمتػاأداة التحمبػؿ ت أفل ا الباحثػة تػدؿ عمػم  فهللتطم
 .  ؿتطمهللف يات داـ الداة العممبة لمتحمب

 أوي تعػػػزى لقػػػاط اي ػػػتىؼ إمػػػا لطربقػػػة عػػػبالة م ػػػارات الت كبػػػر التػػػتممب ةػػػب الكتػػػاب المقػػػرر 
 .لشرود المحمؿ أحبالاً 

 :  التحميؿ عبر األفراد ثبات
ب ا مدى ايت اؽ بػبف لتػاهللج التحمبػؿ التػب توعػمت إلب ػا الباحثػة واللتػاهللج التػب توعػؿ إلب ػا  دوبقع

 ؿو،ػػد ا تػػارت الباحثػػة معممػػة تعمػػؿ مع ػػا ةػػب ذات المحػػاي ةػػب محػػاؿ تػػدربس العمػػوـ  فالم تعػػو 
وطمبػػت مل ػػا " التااػػا " العمبػػا لمعػؼ  ااػػبةمػف الػػذبف لػػدب ـ  بػرة ةػػب تػػدربس العمػػوـ لممرحمػة الا
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ي وحػػود ات ػػاؽ كببػػر ةػػب عممبػػة التحمبػػؿ  فقبػػاـ بعممبػػة التحمبػػؿ بشػػكؿ ماػػتقؿ وأاػػ رت اللتػػاهللج عػػال
( Holsti)وتػػػـ ذلػػػؾ بااػػػت داـ طربقػػػة معامػػػؿ اولاػػػتب ي التحمبػػػؿ  عممبػػػةواػػػذا بػػػدؿ عمػػػم عػػػدؽ 

 : تت ذ العورة التالبة  والتب يلتحمبؿ المقموف 
CR = 2M / (N1+N2)  

 .عامؿ الثبات م  =CR              : حبث أف 
M                             = التحمبؿ  رتبعدد ال هللات المت ؽ عمب ا  ىؿ م. 
N2                                   +N1 =  محموع ال هللات ةب مرتب التحمبؿ . 

 :بوقح ذلؾ ( 9) ر،ـ والحدوؿ
 (9) ر،ـ حدوؿ

 الةراد حااب لاب ثبات تحمبؿ م ارات الت كبر التتممب عبر بوقح
 

 التحمبؿ
إلم  الوعوؿ

 ااتلتاحات
ت ابرات  إعطا 

 مقلعة
 حموؿوقا 

 مقترحة
عف  الكشؼ

 اتالتكرار  الم الطات

 29 9 7 6 7 الباحثة
 31 12 5 4 10 العموـ معممة
 25 9 5 4 7 ايت اؽ لقاط
 10 3 2 2 3 اي تىؼ لقاط

 

 : أف ( 9) ر،ـ مف الحدوؿ لىحظ
 اػب ،بمػة مرت عػة و .833ككػؿ عبػر الةػراد لتتممبا ت كبرحمبؿ م ارات الالمهللوبة لثبات ت اللابة

وتحعػػػؿ ي وتػػػدؿ عمػػػم أف أداة تحمبػػػؿ تتمتػػػا بقػػػدر ملااػػػب مػػػف الثبػػػات  يتطمػػػهللف ل ػػػا الباحثػػػة 
 . الباحثة تطمهللف يات داـ الداة العممبة لمتحمبؿ 

 : اختبار عمميات العمـ :  ثانياً 
 مػػـمػػدى اكتاػػاب طمبػػة العػػؼ التااػػا الاااػػب لعممبػػات العالباحثػػة ب عػػداد ا تبػػار لقبػػاس  ،امػػت

الاااػػػب و،ػػػد مػػػر إعػػػداد اي تبػػػار  ااػػػاموقػػػا الدرااػػػة المتقػػػملة ةػػػب كتػػػاب العمػػػوـ لمعػػػؼ الت
 : بالمراحؿ التالبة 

المػػراد الكشػػؼ عػػف عممبػػات العمػػـ موقػػا الدرااػػة تػػـ تحدبػػد الوحػػدة  :دراسػػة وحػػدة ال تحديػػد -1
مػػف كتػػاب العمػػوـ لمعػػؼ " الت ػػاعىت الكبمباهللبػػة "ف الحػػز  الوؿ المتقػػملة ةػػب الوحػػدة الثالثػػة مػػ

 .التااا الاااب 
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طمبػة العػؼ التااػا  اكتاػابعمػم  لتعػرؼا اي تبػارااػت دؼ : اليدؼ مف االختبػار  تحديد -2
 . الاااب عممبات العمـ موقا الدرااة 

ةػػػب بلػػػا   لشػػػطةوالالباحثػػػة بالم ػػػاابـ العممبػػػة  ااػػػتعالتحبػػػث :  البنػػػود االختباريػػػة إعػػػداد -3
حبػث بتكػوف الاػؤاؿ مػف ي بلدًا ا تباربًا مػف لػوع اي تبػار مػف متعػدد ( 26)المكوف مف   تباراي

وتػـ ا تبػار اػذا الػلمط مػف اي تبػارات ي مقدمة وأربعة بداهللؿ واحػد مل ػا بمثػؿ اإلحابػة العػحبحة 
 : بمب بتمبز بما للج
 حعمج بتعؼ بالشموؿ ب مماي مف م ردات محتوى الدرااة  ببرةعبلة ك ب طب . 
  مف ذاتبة المعحح   مو . 
 تعحبحج واات راج لتاهللحج  ةوارع ا ولة . 
 معاممب عد،ج وثباتج  ارت اع . 
 : بمب  راعت الباحثة علد عبالة البلود اي تباربة ما و،د
 . أف الباحثة تعمؿ معممة لل س المادة  حبثي الباحثة   برة -1
ي ة مػػػب )درااػػػات الاػػػابقة ةػػػب اػػػذا المحػػػاؿ مثػػػؿ درااػػػة عمػػػم الدببػػػات التربوبػػػة وال اإلطػػػىع -2

ي المتعمقػػػػة بموقػػػػػوع طببعػػػػة العمػػػػـ وعممباتػػػػػج  (2010) الزعػػػػالبفي ( 2011ي العقبػػػػؿ) ي( 2005
واإلطػػػىع عمػػػم محتػػػػوى مػػػادة العمػػػػوـ لمعػػػؼ التااػػػػا ي لمتعػػػرؼ عمػػػم أةقػػػػؿ الاػػػالبب لقبااػػػػ ا 

 . الولبة  الاااب ةب قو  عممبة التحمبؿ وعبالة ال قرات بعورت ا
 : تمت مراعاة اللقاط التالبة علد عبالة بلود اي تبار  و،د
 . تكوف البلود تراعب الد،ة العممبة والم وبة  أف -1
 .  موضتكوف البلود محددة وواقحة و البة مف ال  أف -2
 . بتكوف كؿ بلد مف مقدمة تعقب ا أربعة بداهللؿ وذلؾ لتقمبؿ الت مبف  أف -3
 . ماتوى الزملب والعقمب لمطىب البلد اي تباري لم ملاابة -4
 . تكوف البداهللؿ واقحة ومتحالاة ما المقدمة  أف -5
 ( . دي جي بي أ)ببلما تت ذ البداهللؿ التر،بـ ( 1,2,3,4)البلود الر،اـ  تت ذ -6
التحمبػػؿ التػػب ،امػػت ب ػػا  تػػاهللجتحدبػػد الػػوزف اللاػػبب لكػػؿ عممبػػة مػػف عممبػػات العمػػـ وذلػػؾ مػػف ل وتػػـ

 .( 10) ر،ـ بوقحج حدوؿ كؿ عممبة ةب الوحدة واذا ماالباحثة والوزف الكمب ل
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 (10) ر،ـ حدوؿ
 (الت اعىت الكبمباهللبة ) حدوؿ مواع ات ا تبار عممبات العمـ 

 
 

 المحتوى
  

  
  

 بلود اي تبار أبعاد عممبات العمـ ووزل ا اللابب

 اإلحراهللب التعربؼ

30.77% 

 
 ايتعاؿ

 42.31 % 
 

 
 المىحظة
26.92 % 
 

 
 المحموع

100% 

 عدد
 الاهللمة

 عدد %
 الاهللمة

 عدد %
 الاهللمة

 عدد %
 الاهللمة

% 
 التكرار التكرار التكرار التكرار

 %11.54 3 %3.85 1 %7.69 2 - -  العلاعر
 %69.23 18 %19.23 5 %26.92 7 %23.08 6 الكبمباهللب الت اعؿ
 %19.23 5 %3.85 1 %7.69 2 %7.69 2 واي تزاؿ التتكاد

 %100 26 62.92 7 %42.31 11 % 30.77 8 المحموع
 :  وضع تعميمات االختبار -4
تحدبد عدد ال قرات وعبالت ا ،امت الباحثة بوقا تعمبمات اي تبار التب ت دؼ إلم شرح  بعد

ا تعمبمات و،د راعت الباحثة علد وقي ةكرة اإلحابة عمم اي تبار ةب أباط عورة ممكلة 
 : بمب  ما اراي تب

 .  اعة بالطالب واب اياـ  ببالات -1
 . عدد الاهللمة وعدد البداهللؿ : اعة بوعؼ اي تبار واب  تعمبمات -2
 . بكب بة اإلحابة عف حمبا الاهللمة  ة اع تعمبمات -3

 . ومثاؿ بوقح طربقة الحؿ ي ةب الع حة الولم  ى تبارل اتالباحثة بتقدبـ عدة تعمبم ،امت
  :صدؽ االختبار بصورتو األولية  -5
وبعد ي اؤاؿ ( 26)حبث اشتمؿ عمم ي الولبة  رتجابؽ تـ إعداد اي تبار ةب عو  قو  ما ةب

المحكمبف مف ذوي اي تعاص مف أااتذة  فاي تبار تـ عرق ا عمم محموعة م راتكتابة ةق
حرا  وم برراهلل ـوتـ ال ذ ي (  3)حامعات وموح بف ومعممب عموـ ممحؽ ر،ـ  ىحظات ـ وا 

 : اب   اوأاـ اللقاط التب تـ ا ذ آرا  المحكمبف ةبي  ىزمةالتعدبىت ال
 م االتما  ال قرات لألبعاد التب وقعت مف أح مدى  . 
 الاىمة الم وبة  مدى . 
 العحة العممبة  مدى . 
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 بلود اي تبار لممحتوى  تمثبؿ . 
 الحذؼ واإلقاةة  إمكالبة . 
التعدبىت  بعضمف العدؽ لكف ما إقاةة  عالبةي تبار عمم درحة رأى المحكموف أف ا و،د

لبعبح ي ةقرة ( 26)اي تبار بعد التحكبـ مكوف مف  بحةب عبالة الاهللمة وبداهللم ا لبع
 ( 5)اي تبار ةب عوتج الل اهللبة كما ةب الممحؽ ر،ـ 

 :عمميات العمـ  الختبار االستطالعية التجربة -6
مف  ارج  ااتطىعبة،امت الباحثة بتطببقج عمم عبلة  ولبةورتج الع بة اي تبارإعداد  بعد

طالبة مف طالبات العؼ التااا الاااب ي و،د أحربت التحربة (30)عبلة الدرااة ،وام ا 
 : عممبات العمـ ب دؼ  ي تبار اياتطىعبة

 اي تبارالدا مب ل قرات  ايتااؽإلم عدؽ  التعرؼ . 
 مببز معامىت الععوبة والت حااب. 
 اي تبار باتث حااب . 
 الااابة  بحثعلد تطببقج عمم عبلة ال اي تبارالزمف الذي تات ر،ج إحابة  تحدبد. 
 اي تبارمدى ة ـ الطالبات العاـ  لعبالة أاهللمة  تحدبد . 
 -: االختبارزمف اإلجابة عف  تحديد -7
 : ىؿ المعادلة التالبة مف اي تبارحااب الزمف حااب الزمف الملااب لإلحابة عف أاهللمة  تـ

                        

 طالبات متوسط زمف إجابة آخر خمس+ زمف إجابة أوؿ خمس طالبات  متوسط =االختبارإجابة  زمف
10     

عممبات العمـ  ا تبارةب المعادلة الاابقة تببف أف الزمف الملااب لإلحابة عف أاهللمة  وبالتعوبض
 .د،بقة  35 العحبحة

 : االختبارأسئمة  تصحيح -8
عممبػػات العمػػـ ،امػػت الباحثػػة بتعػػحبح  ا تبػػارعػػف أاػػهللمة  اياػػتطىعبةإحابػػة طالبػػات العبلػػة  بعػػد

عمب ػا الطالبػػة  تحعػػؿي حبػث حػػددت درحػة واحػػدة لكػؿ اػػؤاؿ وبػذلؾ تكػوف الدرحػػة التػب  اي تبػار
 .درحة ( 26 -0)محعورة ببف 

  : االختبارمف صدؽ  التحقؽ -9
وقػػعت لقبااػػج  أف تقػػبس الداة مػػا:" العػػدؽ اػػو  أفإلػػم (2003:110تاذ ياللػػا والاػػ) بشػػبر

،ػػد ا تبػػرت عمػػم أاػػاس ،وت ػػا التمببزبػػة   تبػػاروحبػػث أف بلػػود اي" لقعػػاف  ةقػػط أي دوف زبػػادة أو
 : و،امت الباحثة بالتحقؽ مف عدؽ اي تبار مف  ىؿ ي  ماة ف اي تبار عادؽ إلم حد 
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 : عدؽ المحكمبف :  أويً 
إعػػػػداد اي تبػػػػار ةػػػػب عػػػػورتج الولبػػػػة تػػػػـ عرقػػػػج عمػػػػم محموعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػبف مػػػػف ذوي  بعػػػػد

 . ومشرةب ومعممب العموـ مف ذوي ال برة ي اي تعاص ةب الملااج وطرؽ تدربس العموـ 
 : أبدى المحكموف بعض المىحظات واآلرا  ةب اي تبار مل ا  و،د
 العبالة لبعض الاهللمة  إعادة . 
 تلااب وماتوبات الطالبات الم ة بحبث ت تبابط . 
 : عدؽ ايتااؽ الدا مب :  ثالباً 

وكذلؾ ي   ا،وة ايرتباط ببف بلود الداة كؿ عمم حدة ودرحة أبعاداا التب تلتمب إلب: بج  وبقعد
وكذلؾ ببف ي ،وة ايرتباط ببف درحات كؿ بلد مف بلود الداة عمم حدة ودرحة اي تبار الكمب 

وحرى التحقؽ ( . 2003:110ي والاتاذ  اللا)درحة اي تبار الكمب درحات أبعاد المقباس و 
(  30)مف عدؽ ايتااؽ الدا مب لى تبار بتطببؽ اي تبار عمم عبلة ااتطىعبة مكولة مف 

وتـ حااب معامؿ ارتباط ببراوف ببف درحات كؿ ةقرة مف  الدرااةطالبة مف  ارج أةراد عبلة 
 : بوقح ذلؾ ( 11) ر،ـ لى تبار والحدوؿ الكمبة الدرحةةقرات اي تبار و 

 (11)ر،ـ  حدوؿ
 ما الدرحة الكمبة ي تبار عممبات العمـ تبارارتباط كؿ ةقرة مف ةقرات اي  معامؿ

 

معامؿ  ـ
 ايرتباط

 ـ
معامؿ 
 ايرتباط

 ـ
معامؿ 
 ايرتباط

1  0.626 10  0.522 19  0.653 
2  0.367 11  0.564 20  0.420 
3  0.409 12  0.307 21  0.655 
4  0.431 13  0.531 22  0.614 
5  0.522 14  0.556 23  0.434 
6  0.626 15  0.701 24  0.584 
7  0.367 16  0.477 25  0.672 
8  0.409 17  0.637 26  0.657 
9  0.431 18  0.539    
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حمبػػػا الاػػػهللمة تػػػرتبط مػػػا الدرحػػػة الكمبػػػة لمماػػػتوى ارتباطػػػًا ذو  أف( 11)ر،ػػػـ مػػػف الحػػػدوؿ  بتقػػػح
واػػذا بطمػػهللف الباحثػػة إلػػم تطببػػؽ اي تبػػار عمػػم عبلػػة ( 05.)ماػػتوبب ديلػػة  دديلػػة إحعػػاهللبة علػػ

 .  الدرااة 
  :االختبار  راتتحميؿ فق -10

 : اي تبار ب رض حااب  هللجالباحثة بتحمبؿ لتا ،امت
 : اي تبار  تة ل قراحااب معامىت الععوب:  أويً 

 : المعادلة التالبة  ت داـععوبة كؿ ةقرة مف ةقرات اي تبار باا درحةالباحثة بحااب  ،امت
 ( 307: 1994يلاابة  أبو)       الةراد الذبف أحابوا إحابة  اطهللة عدد= الععوبة  معامؿ

 العدد الكمب لةراد العبلة                    
اػػػو حػػػذؼ ال قػػػرات التػػػب تقػػػؿ درحػػػػة  ارحػػػة عػػػعوبة ةقػػػػرات اي تبػػػدر  اػػػابال ػػػدؼ مػػػف ح وكػػػاف

      170):  2008ي د،ة  أبو)   80.أو تزبد عفي  20.ععوبت ا عف 
 : حااب معامىت التمببز ل قرات اي تبار :  ثالباً  
ي لاابػػػة  أبػػػو) كػػػؿ ةقػػػرة مػػػف ةقػػػرات اي تبػػػار بااػػػت داـ المعادلػػػة التالبػػػة  تمببػػػزحاػػػاب معامػػػؿ  تػػـ

1994 :310 ) 
 

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا  –اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا  عدد  =  التمييز معامؿ
 عدد أفراد إحدى المجموعتيف                                                     
بقػػػؿ معامػػػؿ اػػػو حػػػذؼ ال قػػػرات التػػػب  رال ػػػدؼ مػػػف حاػػػاب معامػػػؿ التمببػػػز ل قػػػرات اي تبػػػا وكػػػاف

  172):2008ي د،ة  أبو.) تعتبر قعب ة  لل ا 20.تمببزاا عف 
العػػػعوبة والتمببػػػز لكػػػؿ ةقػػػرة مػػػف ةقػػػرات اي تبػػػار ،امػػػت  امىتتحعػػػؿ الباحثػػػة عمػػػم معػػػ ولكػػػب

واػػػف ي مػػف محموعػػة الطالبػػات % 27محموعػػة عمبػػػا قػػمت : بتقاػػبـ الطالبػػات إلػػم محمػػوعتبف 
مػػػف % 27ومحموعػػػة دلبػػػا قػػػمت يت ةػػػب اي تبػػػار الطالبػػػات التػػػب حعػػػمف عمػػػم أعمػػػم الػػػدرحا

بوقػح ( 12) ر،ػـ والحػدوؿ. محموعة الطالبات الىتب حعػمف عمػم أدلػم الػدرحات ةػب اي تبػار 
  .والتمببز ل قرات اي تبار  الععوبةمعامىت 

 
 
 
 
 
 



 86 

 (12)حدوؿ ر،ـ 
 معامىت الععوبة والتمببز ل قرات ا تبار عممبات العمـ

 ـ
معامؿ 
 التمببز

ؿ معام
 الععوبة

 ـ
معامؿ 
 التمببز

معامؿ 
 الععوبة

 ـ
معامؿ 
 التمببز

معامؿ 
 الععوبة

1 0.57 0.30 10 0.47 0.23 19 0.62 0.43 

2 0.30 0.50 11 0.52 0.37 20 0.35 0.67 

3 0.34 0.53 12 0.24 0.57 21 0.59 0.53 

4 0.39 0.33 13 0.48 0.37 22 0.54 0.43 

5 0.47 0.23 14 0.52 0.70 23 0.36 0.60 

6 0.57 0.30 15 0.67 0.30 24 0.52 0.30 

7 0.30 0.50 16 0.44 0.33 25 0.63 0.23 

8 0.34 0.53 17 0.62 0.50 26 0.61 0.30 

9 0.39 0.33 18 0.47 0.33    

 

         بػػػػبف تراوحػػػػتل قػػػػرات اي تبػػػػار ،ػػػػد  لتمببػػػػزمعػػػػامىت ا بػػػػاأف حم (12)ر،ػػػػـ  مػػػػف الحػػػػدوؿ بتقػػػػح
كالػػت  حبػث يمبػج تػـ ،بػوؿ حمبػا ةقػرات اي تبػار وع( 0.47)بمػن  كمػب بمتواػط)  0.24-0.67)

 . حابما بقرر  الم تعوف ةب القباس والتقوبـ  مف التمببز ةب الماتوى المعقوؿ
                       أف معػػػػامىت العػػػػعوبة لكػػػػؿ ةقػػػػرات اي تبػػػػار تتػػػػراوح بػػػػبف( 12) ر،ػػػػـ مػػػػف الحػػػػدوؿ حبتقػػػػ كمػػػػا

كالػت  حبػث يوعمبػج تػـ ،بػوؿ حمبػا ةقػرات اي تبػار (  0.41) واط كمب بمنبمت- 0.70)  (0.23
 .حابما بقرر  الم تعوف ةب القباس والتقوبـ مف الععوبة  ةب الماتوى المعقوؿ

  :التحقؽ مف ثبات االختبار  -11
ي الحعػوؿ عمػم اللتػاهللج ل اػ ا تقرببػًا علػد تكػرار القبػاس ةػب الظػروؼ ل اػ ا :" الثبات بتلج  بعرؼ

 ( 108:  2003ي والاتاذ  اللا" )  جوباات داـ المقباس ل ا
عمػم  21كػودر ربتشارداػوف  و لعػ بةمعامؿ الثبػات بطربقتػب التحزهللػة ال د،امت الباحثة ب بحا و،د

 :اللحو التالب 
 : اللع بة  لتحزهللةطربقة ا:  أويً 
إذ تػػـ ي تحزهللػػة اللعػػ بة بطربقػة ال  تبػػارااػػت داـ درحػػات العبلػػة اياػتطىعبة لحاػػاب ثبػػات اي تػـ

( (922.باػاوي  بفةكػاف معامػؿ ايرتبػاط بػبف اللعػ ي تقابـ اي تبار إلػم لعػ بف ةردبػة وزوحبػة 
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( 959.)براوف ةكاف معامؿ الثبػات بعػد التعػدبؿ / معادلة اببرماف اـثـ حرى تعدبؿ الطوؿ باات د
 . واذا بؤكد ثبات اي تبار 

 Richardson : 21 and Kuderربتشارداوف  –طربقة كودر  : ثالباً 
حبػػث حعػػمت عمػػم ،بمػػة ي ثبػػات اي تبػػار  ؿوذلػػؾ إلبحػػاد معامػػ قػػةالباحثػػة اػػذ  الطرب ااػػت دمت

 : لى تبار ككؿ طبقًا لممعادلة التالبة 21معامؿ كودر ربتشارداوف 
 

 = رأأ
 (م -ن) م - 2ع ن

- ن 1) 2ع (   
           

 التبابف:  2ع       تعدد ال قرا:  المتواط    ف : ـ أف  حبث
وبتطببػػؽ المعادلػػة ( 43.42)والتبػػابف (  15.23)و،بمػػة المتواػػط ي ( 26) ال قػػراتأف عػػدد  وبمػػا

واػػب ،بمػػة عالبػػة ( 888.)لى تبػػار ككػػؿ كالػػت  21 تشارداػػوفالاػػابقة وحػػد أف معامػػؿ كػػودر رب
 . الدرااة  لةتطمهللف الباحثة إلم تطببؽ اي تبار عمم عب

  :لالختبار الصورة النيائية  -12
ي درحػػػة  رة ععػػػت لكػػػؿ ةقػػػي ةقػػػرة ( 26)العػػػورة الل اهللبػػػة ي تبػػػار عممبػػػات العمػػػـ مػػػف  تكولػػػت

بوقػػح توزبػػا أاػػهللمة ا تبػػار ( 13)ر،ػػـ  والحػػدوؿ. (  5) ر،ػػـ  ممحػػؽ( 26)لتعػػبح الدرحػػة الكمبػػة 
 . عممبات العمـ عمم ةقرات اي تبار 

 (13)حدوؿ ر،ـ 
 لابب لعممبات العمـتوزبا أاهللمة اي تبار حاب الوزف ال

 

 الوزف الم ردات عدد م ردات اي تبار أر،اـ العمـ عممبات
 اللابب

8-1 اإلحراهللب التعربؼ  8 30.77 % 
19-9 ايتعاؿ  11 42.31 % 
26 -20 المىحظة  7 26.92 % 

%100 26 المحموع  
 : أف ( 13)لىحظ مف الحدوؿ ر،ـ 

الباحثػة ذلػؾ  وتبػرري ربؼ اإلحراهللػب بمب ػا المىحظػة ركز ةب عممبات ايتعاؿ بمب ا التعتتالاهللمة 
 . أف اذ  الاهللمة تـ توزبع ا حاب تواةر عممبات العمـ الممثمة ل ا ةب محتوى الوحدة الم تارة 
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 : اختبار ميارات التفكير التأممي  :  ثالثاً 
 الت كبػرت الباحثة ب عداد ا تبػار لقبػاس مػدى اكتاػاب طمبػة العػؼ التااػا الاااػب لم ػارا ،امت

التػػػتممب موقػػػا الدرااػػػة المتقػػػملة ةػػػب كتػػػاب العمػػػوـ لمعػػػؼ التااػػػا الاااػػػب و،ػػػد مػػػر إعػػػداد 
 : بالمراحؿ التالبة  باراي ت
المػػراد الكشػػؼ عػػف م ػػارات الت كبػػر التػػتممب موقػػا تػػـ تحدبػػد الوحػػدة : وحػػدة الدراسػػة تحديػػد -1

مػػف كتػػاب العمػػوـ " عىت الكبمباهللبػػة الت ػػا"الدرااػػة المتقػػملة ةػػب الوحػػدة الثالثػػة مػػف الحػػز  الوؿ 
  .ابلمعؼ التااا الاا

ااػػت دؼ اي تبػار التعػرؼ عمػم اكتاػاب طمبػة العػؼ التااػػا :  اليػدؼ مػف االختبػار تحديػد -2
 . الاااب م ارات الت كبر التتممب موقا الدرااة 

ة ةػػػػب بلػػػػا  حبػػػػث ااػػػتعالت الباحثػػػػة بالم ػػػاابـ العممبػػػػة واللشػػػط:  يػػػػةالبنػػػػود االختبار  إعػػػداد -3
حبػػث بتكػوف الاػػؤاؿ مػػف ي بلػػدًا ا تباربػػًا مػف لػػوع اي تبػػار مػف متعػػدد ( 29)اي تبػار المكػػوف مػف 

ا تبػػار اػػذا الػػلمط مػػف اي تبػػارات  وتػػـي مقدمػػة وأربعػػة بػػداهللؿ واحػػد مل ػػا بمثػػؿ اإلحابػػة العػػحبحة 
 : بمب للج بتمبز بما

 بتعؼ بالشموؿ  بحعمج مماي  ااةعبلة كببرة مف م ردات محتوى الدر  ب طب . 
  المعححمف ذاتبة   مو  . 
 وارعة تعحبحج واات راج لتاهللحج  ا ولة . 
 معاممب عد،ج وثباتج  ارت اع . 
 : بمب  راعت الباحثة علد عبالة البلود اي تباربة ما و،د
 حبث أف الباحثة تعمؿ معممة لل س المادة ي الباحثة   برة . 
 العمػػػاوي ات الاػػػابقة ةػػػب اػػػذا المحػػػاؿ مثػػػؿ درااػػػةعمػػػم الدببػػػات التربوبػػػة والدرااػػػ اإلطػػػىع  

م ػػػػػػارات الت كبػػػػػػػر  المتعمقػػػػػػػة بموقػػػػػػوع( 2010) القطػػػػػػراويي ( 2011) إبػػػػػػراابـي (  2008)
 لمعػؼواإلطػىع عمػم محتػوى مػادة العمػوـ ي لمتعرؼ عمػم أةقػؿ الاػالبب لقبااػ ا ي التتممب

 . الولبة  التااا الاااب ةب قو  عممبة التحمبؿ وعبالة ال قرات بعورت ا
 : تمت مراعاة اللقاط التالبة علد عبالة بلود اي تبار  و،د
 والم وبة  ةالعممب الد،ةتكوف البلود تراعب  أف . 
 تكوف البلود محددة وواقحة و البة مف ال موض  أف . 
 كؿ بلد مف مقدمة تعقب ا أربعة بداهللؿ وذلؾ لتقمبؿ الت مبف  بتكوف أف . 
 ماتوى الزملب والعقمب لمطىب البلد اي تباري لم ملاابة . 
 تكوف البداهللؿ واقحة ومتحالاة ما المقدمة  أف . 
 ( . دي جي بي أ)ببلما تت ذ البداهللؿ التر،بـ ( 1,2,3,4)البلود الر،اـ  تت ذ 
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 التبتحدبد الوزف اللابب لكؿ م ارة مف م ارات الت كبر التتممب وذلؾ مف لتاهللج التحمبؿ  وتـ
  .( 14)ر،ـ بوقحج حدوؿ  ما اواذ لوحدةةب ا م ارةزف الكمب لكؿ ،امت ب ا الباحثة والو 

 (14)حدوؿ ر،ـ 
 (الكبمباهللبة   اعىتالت) ا تبار م ارات الت كبر التتممب   اتحدوؿ مواع

 المحتوى

 بلود اي تبار أبعاد م ارات الت كبر التتممب  ووزل ا اللابب

الوعوؿ إلم 
 24.14ااتلتاحات 
% 

 إعطا  ت ابرات
 مقلعة 
20.69 

 % 

وقا حموؿ مقترحة 
24.14 % 

الكشؼ عف 
الم الطات 

31.03% 

 المحموع
100%  

 

 عدد
 الاهللمة

 %التكرار
 

 عدد
 %التكرار الاهللمة

 عدد
 %التكرار الاهللمة

 عدد
 %التكرار الاهللمة

 عدد
 %التكرار الاهللمة

 %24.14 7 %6.90 2 %3.45 1 %3.45 1 %10.34 3 العلاعر
 %44.83 13 %13.79 4 %13.79 4 %10.34 3 %6.90 2 اهللبالت اعؿ الكبمب

 %31.03 9 %10.34 3 %6.90 2 %6.90 2 %6.90 2 التتكاد واي تزاؿ
 %100 29 %31.03 9 %24.14 7 %20.69 6 %24.14 7 المحموع

  : االختبارتعميمات  وضع -4
التػب ت ػدؼ إلػم شػرح  تحدبد عػدد ال قػرات وعػبالت ا ،امػت الباحثػة بوقػا تعمبمػات اي تبػار بعد

و،ػػػد راعػػػت الباحثػػة علػػػد وقػػػا تعمبمػػػات ي عػػػورة ممكلػػة  طةكػػرة اإلحابػػػة عمػػػم اي تبػػار ةػػػب أباػػػ
 : بمب  اي تبار ما

 اعة بالطالب واب اياـ  ببالات  . 
 عدد الاهللمة وعدد البداهللؿ : اعة بوعؼ اي تبار واب  تعمبمات . 
 اعة بكب بة اإلحابة عف حمبا الاهللمة  تعمبمات .  
 ومثػػػاؿ بوقػػػح طربقػػػة ي  لولػػػمالباحثػػػة بتقػػػدبـ عػػػدة تعمبمػػػات لى تبػػػار ةػػػب العػػػ حة ا ،امػػػت

 . الحؿ
  :صدؽ االختبار بصورتو األولية  -5
وبعػد ي اػؤاؿ ( 29)حبػث اشػتمؿ عمػم ي تـ إعداد اي تبار ةب عػورتج الولبػة  بؽا قو  ما ةب

 أاػاتذةف ذوي اي تعػاص مػف مػف المحكمػبف مػ محموعػةعمػم  اكتابة ةقرات اي تبػار تػـ عرقػ 
حػػػػرا ومىحظػػػػات ـ و  بػػػػرراهلل ـوتػػػػـ ال ػػػػذ ي (  3)ومعممػػػػب عمػػػػوـ ممحػػػػؽ ر،ػػػػـ   بفحامعػػػػات ومػػػػوح  ا 

 : تـ ا ذ آرا  المحكمبف ةب ا اب  بوأاـ اللقاط التي التعدبىت الىزمة 
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 لألبعاد التب وقعت مف أحم ا  تالتما  ال قرا مدى . 
 الاىمة الم وبة  مدى . 
 لعممبة العحة ا مدى . 
 بلود اي تبار لممحتوى  تمثبؿ . 
 الحذؼ واإلقاةة  إمكالبة . 
رأى المحكموف أف اي تبار عمم درحة عالبة مف العدؽ لكف ما إقاةة بعض التعدبىت  و،د

لبعبح ي ةقرة  29))لبعبح اي تبار بعد التحكبـ مكوف مف  م اوبداهلل اهللمةةب عبالة ال
  (6)ر،ـ  حؽةب المماي تبار ةب عوتج الل اهللبة كما 

  :التأممي التفكير  ميارات الختبار االستطالعية التجربة -6
مػػف  ػػارج  ااػػتطىعبةةػػب عػػورتج الولبػػة ،امػػت الباحثػػة بتطببقػػج عمػػم عبلػػة  اي تبػػارإعػػداد  بعػػد

 التحربػػػةمػػػف طالبػػػات العػػػؼ التااػػػا الاااػػػب ي و،ػػػد أحربػػػت  بػػػةطال(30)عبلػػػة الدرااػػػة ،وام ػػػا 
 : التتممب ب دؼ  الت كبر م ارات باري ت اياتطىعبة

 اي تبارالدا مب ل قرات  ايتااؽإلم عدؽ  التعرؼ . 
 زالععوبة والتمبب معامىت حااب . 
 اي تبار باتث حااب . 
 عبلة البحث الااابة  ممعلد تطببقج ع اي تبارالزمف الذي تات ر،ج إحابة  تحدبد. 
 اي تبار العاـ  لعبالة أاهللمة الباتمدى ة ـ الط تحدبد . 
 : االختبارزمف اإلجابة عف  تحديد -7
  :مف  ىؿ المعادلة التالبة اي تبارالزمف حااب الزمف الملااب لإلحابة عف أاهللمة  اابح تـ
 

 خمس طالبات متوسط زمف إجابة آخر+ زمف إجابة أوؿ خمس طالبات  متوسط =االختبارإجابة  زمف
                                                             10   

م ػػػارات  ا تبػػػارلإلحابػػػة عػػػف أاػػػهللمة  ااػػبتبػػػبف أف الػػػزمف المل لاػػػابقةةػػػب المعادلػػػة ا وبػػالتعوبض
 .د،بقة  45 الت كبر التتممب العحبحة

 : االختبارأسئمة  تصحيح -8
حثػة التػتممب ،امػت البا  كبػرالت م ػارات ا تبػارعػف أاػهللمة  اياػتطىعبةإحابة طالبػات العبلػة  بعد

حػػػددت درحػػة واحػػػدة لكػػػؿ اػػػؤاؿ وبػػذلؾ تكػػػوف الدرحػػػة التػػػب تحعػػػؿ  ثي حبػػػ اي تبػػػار بحبتعػػح
 . درحة ( 29-0)عمب ا الطالبة محعورة ببف 
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  : االختبارمف صدؽ  التحقؽ -9
قػعت لقبااػج ةقػط  تقػبس الداة مػا فأ:" العدؽ او  أفإلم (2003:110)اللا والاتاذ بشبر

،وت ػا التمببزبػة ةػ ف  اػاسحبػث أف بلػود اي تبػار ،ػد ا تبػرت عمػم أو " لقعاف  أي دوف زبادة أو
 : و،امت الباحثة بالتحقؽ مف عدؽ اي تبار مف  ىؿ ي اي تبار عادؽ إلم حد ما 

 :  كمبفعدؽ المح:  أويً 
إعػػػػداد اي تبػػػػار ةػػػػب عػػػػورتج الولبػػػػة تػػػػـ عرقػػػػج عمػػػػم محموعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػبف مػػػػف ذوي  بعػػػػد

 . ومشرةب ومعممب العموـ مف ذوي ال برة ي ؽ تدربس العموـ اي تعاص ةب الملااج وطر 
 : واآلرا  ةب اي تبار مل ا  مىحظاتأبدى المحكموف بعض ال و،د
 العبالة لبعض الاهللمة  إعادة . 
 تتلااب وماتوبات الطالبات  حبثالم ة ب تبابط . 
 :  مبعدؽ ايتااؽ الدا :  ثالباً 

وكػذلؾ ي لداة كػؿ عمػم حػدة ودرحػة أبعاداػا التػب تلتمػب إلب ػا ،وة ايرتباط ببف بلود ا: بج  وبقعد
وكػػذلؾ بػػبف ي عمػػم حػػدة ودرحػػة اي تبػػار الكمػػب  داةمػػف بلػػود ال بلػػد،ػػوة ايرتبػػاط بػػبف درحػػات كػػؿ 

وحػػرى التحقػػؽ ( . 2003:110ي اللػػا والاػػتاذ )اي تبػػار الكمػػب  ودرحػػةدرحػػات أبعػػاد المقبػػاس 
( 30)بتطببػػؽ اي تبػػار عمػػم عبلػػة ااػػتطىعبة مكولػػة مػػف  لى تبػػار دا مبمػػف عػػدؽ ايتاػػاؽ الػػ

طالبػة مػػف  ػارج أةػػراد عبلػػة الدرااػة وتػػـ حاػػاب معامػؿ ارتبػػاط ببراػوف بػػبف درحػػات كػؿ ةقػػرة مػػف 
 : بوقح ذلؾ ( 15)ر،ـ  والدرحة الكمبة لى تبار والحدوؿاي تبار  اتةقر 
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 (15) ر،ـ حدوؿ
 التتممب ر ة الكمبة ي تبار م ارات الت كباي تبار ما الدرح معامؿ ارتباط كؿ ةقرة مف ةقرات

 ايرتباط معامؿ ـ ايرتباط معامؿ ـ ايرتباط معامؿ ـ
1 0.402 11 0.696 21 0.319 
2 0.321 12 0.480 22 0.659 
3 0.420 13 0.434 23 0.580 
4 0.732 14 0.524 24 0.715 
5 0.660 15 0.409 25 0.338 
6 0.545 16 0.532 26 0.617 
7 0.442 17 0.576 27 0.330 
8 0.459 18 0.497 28 0.715 
9 0.400 19 0.429 29 0.482 
10 0.660 20 0.456   

          

حمبػػا الاػػهللمة تػػرتبط مػػا الدرحػػة الكمبػػة لمماػػتوى ارتباطػػػًا ذو  أف( 15)  ر،ػػـ مػػف الحػػدوؿ بتقػػح
بطمػػهللف الباحثػػة إلػػم تطببػػؽ اي تبػػار عمػػم عبلػػة واػػذا ( 05.)ماػػتوبب ديلػػة  ديلػػة إحعػػاهللبة علػػد

 .الدرااة 
  :تحميؿ فقرات االختبار  -10

 : ب رض حااب  تباراي  تاهللجالباحثة بتحمبؿ ل ،امت
 : حااب معامىت الععوبة ل قرات اي تبار :  أويً 

 : ة الباحثة بحااب درحة ععوبة كؿ ةقرة مف ةقرات اي تبار باات داـ المعادلة التالب ،امت
                                                                                       الةراد الذبف أحابوا إحابة  اطهللة عدد  = الععوبة  معامؿ

                                                                          العدد الكمب لةراد العبلة                             
 (307: 1994يلاابة  أبو)                                                              

ال ػػػدؼ مػػػف حاػػػاب درحػػػة عػػػعوبة ةقػػػػرات اي تبػػػار اػػػو حػػػذؼ ال قػػػرات التػػػب تقػػػؿ درحػػػػة  وكػػػاف
     .  170 ):   2008ي أبود،ة ) 80. أو تزبد عف ي  20.ععوبت ا عف 
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 : حااب معامىت التمببز ل قرات اي تبار :  اً ثالب
ي أبولاابة )  لتالبةحااب معامؿ تمببز كؿ ةقرة مف ةقرات اي تبار باات داـ المعادلة ا تـ

1994 :310 ) 
                 
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا –دد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا ع= معامؿ التمييز

 عدد أفراد إحدى المجموعتيف                                         
ال ػػػدؼ مػػػف حاػػػاب معامػػػؿ التمببػػػز ل قػػػرات اي تبػػػار اػػػو حػػػذؼ ال قػػػرات التػػػب بقػػػؿ معامػػػؿ  وكػػػاف

تحعػػؿ الباحثػػة عمػػم  ولكػػب.  172):2008ي أبود،ػػة .) تعتبػػر قػػعب ة  لل ػػا 20.تمببزاػػا عػػف 
الطالبػات إلػم محمػوعتبف  تقاػبـرة مػف ةقػرات اي تبػار ،امػت بمعامىت العػعوبة والتمببػز لكػؿ ةقػ

حعػػمف عمػػم أعمػػم  بواػػف الطالبػػات التػػي مػػف محموعػػة الطالبػػات % 27محموعػػة عمبػػا قػػمت : 
 عمػمحعػمف  تػبالى البػاتمػف محموعػة الط% 27ومحموعػة دلبػا قػمت يالدرحات ةب اي تبػار 

العػػػعوبة والتمببػػػز ل قػػػرات  معػػػامىتبوقػػػح ( 16)ر،ػػػـ والحػػػدوؿ . أدلػػػم الػػػدرحات ةػػػب اي تبػػػار 
                                                      .اي تبار 

 (16) ر،ـ حدوؿ
 معامىت الععوبة والتمببز ل قرات ا تبار الت كبر التتممب

 

 ـ
 معامؿ
 التمببز

معامؿ 
 ـ ةالععوب

 معامؿ
 التمببز

 معامؿ
 الععوبة

 ـ
 معامؿ
 التمببز

 معامؿ
 الععوبة

1 0.36 .50 11 0.65 .37 21 0.26 .43 

2 0.24 .40 12 0.42 .53 22 0.62 .37 

3 0.35 .53 13 0.37 .60 23 0.54 .37 

4 0.70 .57 14 0.47 .50 24 0.70 .47 

5 0.60 .37 15 0.37 .67 25 0.29 .37 

6 0.50 .60 16 0.47 .33 26 0.59 .47 

7 0.38 .27 17 0.53 .47 27 0.29 .73 

8 0.39 .40 18 0.45 .37 28 0.70 .47 

9 0.34 .73 19 0.37 .50 29 0.44 .57 

10 0.60 .37 20 0.40 .70    
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(  24. - 70. )تتػراوح بػبف ي تبػارلكػؿ ةقػرات ا التمببػز ىتأف معام( 16) ر،ـ مف الحدوؿ بتقح
لمعقػوؿ مػف ةػ ف حمبػا ال قػرات مقبولػة حبػث كالػت ةػب الماػتوى ا وعمبػج ) 46.)بمتواط كمب بمػن 

 . والتقوبـ  قباسحابما بقرر  الم تعوف ةب ال التمببز
بمتواػط ( 27 . - 73.)ل قػرات اي تبػار ،ػد تراوحػت بػبف  العػعوبةبتقح أف حمبا معػامىت  كما
كالػػػت ةػػػب الماػػػتوى المعقػػػوؿ مػػػف  حبػػػث ي،بػػػوؿ حمبػػػا ةقػػػرات اي تبػػػار  ـوعمبػػػج تػػػي ( 48.)بمػػػن 

 . والتقوبـ  لقباساالععوبة حابما بقرر  الم تعوف ةب 
 : التحقؽ مف ثبات االختبار  -11

ي الحعػوؿ عمػم اللتػاهللج ل اػ ا تقرببػًا علػد تكػرار القبػاس ةػب الظػروؼ ل اػ ا :" الثبات بتلج  بعرؼ
 ( 108:  2003ي اللا والاتاذ " ) وباات داـ المقباس ل اج 

عمػػم  21كػودر ربتشارداػوف ،امػت الباحثػػة ب بحػاد معامػؿ الثبػػات بطربقتػب التحزهللػة اللعػػ بة و  و،ػد
 :التالب  لحوال

 : طربقة التحزهللة اللع بة :  أويً 
وذلػػػؾ بالتحزهللػػة اللعػػػ بة ل قػػرات اي تبػػػار ي تػػـ حاػػػاب ثبػػات اي تبػػػار بااػػت داـ معامػػػؿ حتمػػاف  

واػػذا بؤكػػد ثبػػات  (869.)بم ػػت ،بمػػة الثبػػاتي  ةقػػرة29) )وعػػدداا (ةقػػرات ةردبػػة)لبػػر المتاػػاوبة 
 . اي تبار 

  Richardson and Kuder : 21ربتشارداوف  – ودرطربقة ك: ثالباً 
حبػػث حعػػمت عمػػم ،بمػػة ي وذلػػؾ إلبحػػاد معامػػؿ ثبػػات اي تبػػار  الطربقػػةالباحثػػة اػػذ   ااػػت دمت

 : بةالتال ممعادلةككؿ طبقًا ل ارلى تب 21معامؿ كودر ربتشارداوف 
 

 = رأأ
 (م -ن) م - 2ع ن

- ن 1) 2ع (   
 

 التبابف:  2عدد ال قرات       ع: ف   المتواط :ـ: أف  حبث
وبتطببػػػػػؽ المعادلػػػػػة ( 53.72)والتبػػػػػابف (  15)و،بمػػػػػة المتواػػػػػط ي ( 29)أف عػػػػػدد ال قػػػػػرات  وبمػػػػػا

واػػػب ،بمػػػة عالبػػػة ( 896.)لى تبػػػار ككػػػؿ كالػػػت  21وحػػػد أف معامػػػؿ كػػػودر ربتشاراػػػوف  الاػػػابقة
 . عمم عبلة الدرااة  رتطمهللف الباحثة إلم تطببؽ اي تبا

  : الختبارصورة النيائية لال -12
 ععػػػت لكػػػؿ ةقػػػرة ي ةقػػػرة ( 29)الل اهللبػػػة ي تبػػػار م ػػػارات الت كبػػػر التػػػتممب مػػػف  لعػػػورةا تكولػػػت

 .( 6) ـممحؽ ر،( 29)درحة  لتعبح الدرحة الكمبة
 بوقح توزبا أاهللمة ا تبار م ارات الت كبر التتممب عمم ةقرات اي تبار ( 17)ر،ـ  والحدوؿ
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 (17)حدوؿ ر،ـ 
 الوزف اللابب لم ارات الت كبر التتممب با أاهللمة اي تبار حاتوزب

 

 اللابب الوزف الم ردات عدد م ردات اي تبار أر،اـ الت كبر التتممب م ارات
 24.14% 7 7-1 لوعوؿ إلم ااتلتاحاتا

 20.69% 6 13-8 ت ابرات مقلعة إعطا 
 24.14% 7 20-14 حموؿ مقترحة وقا
 31.03% 9 29-21  الطاتعف الم الكشؼ

 100% 29 المحموع
 :أف ( 17)لىحظ مف الحدوؿ ر،ـ 

 وقػػػاو  لوعػػػوؿ إلػػػم ااػػػتلتاحاتم ػػػارة ابمب ػػػا   الطػػاتعػػػف الم الكشػػػؼم ػػػارة ركػػػز ةػػػب تتالاػػهللمة 
الباحثػػػة ذلػػػؾ أف اػػػذ  الاػػػهللمة تػػػـ  وتبػػػرري ت اػػػبرات مقلعػػػة م ػػػارة إعطػػػا  بمب ػػػاو ي  حمػػػوؿ مقترحػػػة

 .الممثمة ل ا ةب محتوى الوحدة الم تارة  التتممبم ارات الت كبر توزبع ا حاب تواةر 
  قبط المت برات ،بؿ بد  التحربب : 

وتحلبػػًا آلثػػار العوامػػؿ الد بمػػة التػػب بتوحػػب قػػبط ا ي مػػف الحػػرص عمػػم اػػىمة اللتػػاهللج  الطى،ػػاً 
" تتبلػػم الباحثػػة طربقػػة ي إلػػم لتػػاهللج عػػحبحة ،ابمػػة لىاػػتعماؿ والتعمػػبـ  ؿوالحػد مػػف آثاراػػا لموعػػو 

وتطػػػابؽ  كػػػاةؤوبعتمػػػد عمػػػم ت" . با تبػػػاربف ،بػػػؿ وبعػػػد التطببػػػؽ  والقػػػابطةالتحربببػػػة  وعتػػػافحمالم
ومقارلػػػة المتواػػػطات ي المحمػػػوعتبف مػػػف  ػػػىؿ ايعتمػػػاد عمػػػم اي تبػػػار القعػػػدي لةػػػراد العبلػػػة 

 . العمر والتحعبؿ  ت براتو،د تـ قبط مي العوامؿ  الحااببة ةب بعض المت برات أو
  قبط مت بر العمر : 
،بػؿ بػد  التحربػب وااػت رحت متواػطات ي رعػد أعمػار الطالبػات مػف  ػىؿ الاػحؿ المدراػب  تـ

بػػػبف  ؽلمتعػػػرؼ عمػػػم ال ػػػرو ( t)وتػػػـ ااػػػت داـ ا تبػػػار ي  2012اػػػبتمبر  وؿالعمػػػار ابتػػػدا  مػػػف أ
كمػػا تحققػػت الباحثػػة مػػف اعتدالبػػة التوزبػػا ،بػػؿ البػػد  ةػػب التحربػة  بببػػةالمحمػوعتبف القػػابطة والتحر 

 : بوقح ذلؾ ( 18)ر،ـ والحدوؿ ي ؾ تحالس العبلتبفوكذل
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 (18)الحدوؿ ر،ـ 
وماتوى الديلة لمتعرؼ إلم ال روؽ ببف ( ت)و،بمة  ةوايلحراةات المعبارب المتواطات

 والتحربببة التب تعزى لمت بر العمر ةالمحموعتبف القابط
 ايلحراؼ المتواط العدد المحموعة

 اريالمعب
 ماتوى الديلة ،بمة "ت" ،بمة

 الديلة
 550. 14.29 24 تحربببة

دالة  لبر 346. 592.
 658. 14.45 24 قابطة إحعاهللباً 

واػػذا ( 05.)لبػػر دالػػة إحعػػاهللبًا علػػد ماػػتوى ديلػػة " ت"أف ،بمػػة ( 18) ر،ػػـ مػػف الحػػدوؿ بتقػػح
بعلػػب  واػػذاي عػػدـ وحػػود ةػػروؽ ذات ديلػػة إحعػػاهللبة بػػبف المحمػػوعتبف التحربببػػة والقػػابطة  لػػببع

 . تكاةؤ المحموعتبف ةب مت بر العمر 
 مت بر التحعبؿ المدراب العاـ  قبط : 
،بػػػػؿ بػػػػد  التحربػػػػب ي رعػػػػد محػػػػامبا التحعػػػػبؿ العػػػػاـ لمطػػػػىب مػػػػف  ػػػػىؿ الاػػػػحؿ المدراػػػػب  تػػػػـ

لمتعػػرؼ ( t)ااػػت داـ ا تبػػار  وتػػـ يوااػت رحت محػػامبع ـ مػػف الاػػحىت المدراػػبة لمعػاـ الماقػػب 
( 19) ر،ػػـ والحػػدوؿي  بػػةتبف القػػابطة والتحربببػػة ،بػػؿ البػػد  ةػػب التحر عمػػم ال ػػروؽ بػػبف المحمػػوع

 : بوقح ذلؾ 
 (19)الحدوؿ ر،ـ                                       

وماتوى الديلة لمتعرؼ إلم ال روؽ ببف ( ت)المعباربة و،بمة  لحراةاتواي المتواطات
 لتحعبؿ المدراب لمعاـ الاابؽا برالمحموعتبف القابطة والتحربببة التب تعزى لمت 

 ايلحراؼ المتواط العدد المحموعة
 المعباري

 ماتوى الديلة ،بمة "ت" ،بمة
 الديلة

 143.8 704.66 24 تحربببة
دالة  لبر 793. 264.

 143.9 704.5 24 قابطة إحعاهللباً 
واػػذا ( 05.)لبػػر دالػػة إحعػػاهللبًا علػػد ماػػتوى ديلػػة " ت"أف ،بمػػة ( 19)ر،ػػـ مػػف الحػػدوؿ  بتقػػح
واػذا بعلػب ي  والقػابطةالمحمػوعتبف التحربببػة  بػبفةػروؽ ذات ديلػة إحعػاهللبة  ألػج ي توحػدبعلػب 

 . العاـ  درابالم تحعبؿتكاةؤ المحموعتبف ةب ال
 مت بر التحعبؿ ةب مادة العموـ  قبط : 
 رحت ،بػؿ بػد  التحربػب وااػتي ا تبػار ال عػؿ الثػالب  ةػبرعد درحات الطمبة ةب مادة العموـ  تـ

لمتعػرؼ عمػم ال ػروؽ بػبف ( t)وتػـ ااػت داـ ا تبػار ي الدرحات لقػبط مت بػر التحعػبؿ ةػب العمػوـ 
 : بوقح ذلؾ ( 20) ر،ـ والحدوؿي ،بؿ البد  ةب التحربة  ربببةالقابطة والتح وعتبفالمحم
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 (20)ر،ـ  ؿالحدو 
ل روؽ ببف لمتعرؼ إلم ا ةوماتوى الديل( ت)وايلحراةات المعباربة و،بمة  المتواطات

 المحموعتبف القابطة والتحربببة التب تعزى لمت بر التحعبؿ ةب العموـ ةب العاـ الاابؽ
 ايلحراؼ المتواط العدد المحموعة

 المعباري
 ماتوى الديلة ،بمة "ت" ،بمة

 الديلة
 18.5 68.25 24 تحربببة

دالة  لبر 757. 312.
 18.4 69.04 24 قابطة إحعاهللباً 

واػػذا ( 05.)لبػػر دالػػة إحعػػاهللبًا علػػد ماػػتوى ديلػػة " ت"أف ،بمػػة ( 20) ر،ػػـ وؿمػػف الحػػد بتقػػح
واػذا بعلػب ي ةػروؽ ذات ديلػة إحعػاهللبة بػبف المحمػوعتبف التحربببػة والقػابطة  ألػج ي توحػدبعلػب 

 . مادة العموـ  بتكاةؤ المحموعتبف ةب التحعبؿ ة
 درااة قبط مت بر التحعبؿ ةب ا تبار عممبات العمـ القبمب ل ذ  ال : 
،بػػؿ بػػد  التحربػػب وااػػت رحت ي  ااػػةرعػػد درحػػات الطمبػػة ةػػب اي تبػػار القبمػػب المعػػد ل ػػذ  الدر  تػػـ

وتػػـ ااػػت داـ ي  عمػػـالقبمػػب ةػػب ا تبػػار عممبػػات ال  تبػػارالػػدرحات لقػػبط مت بػػر التحعػػبؿ ةػػب اي
ي حربػػة الت ةػػبلمتعػػرؼ عمػػم ال ػػروؽ بػػبف المحمػػوعتبف القػػابطة والتحربببػػة ،بػػؿ البػػد  ( t)ا تبػػار 
 :بوقح ذلؾ ( 21) ر،ـ ؿوالحدو 

 ( 21) ـر، الحدوؿ
لمتعرؼ إلم ال روؽ ببف  ةوماتوى الديل( ت)وايلحراةات المعباربة و،بمة  المتواطات

 القبمب المحموعتبف القابطة والتحربببة التب تعزى لمت بر التحعبؿ ةب ا تبار عممبات العمـ

 الديلة ماتوى الديلة ،بمة "ت" ،بمة المعباري ايلحراؼ المتواط العدد المحموعة البعاد

 اإلحراهللب التعربؼ
 1.25 3.00 24 التحربببة ،بمب

 دالة إحعاهللباً  لبر 0.832 0.214
 1.44 2.92 24 القابطة ،بمب

 ايتعاؿ
 1.07 1.75 24 التحربببة ،بمب

 دالة إحعاهللباً  لبر 0.628 0.488
 1.28 1.58 24 القابطة ،بمب

 حظةالمى
 0.91 2.29 24 التحربببة ،بمب

 دالة إحعاهللباً  لبر 0.588 0.545
 1.19 2.13 24 القابطة ،بمب

 الكمبة الدرحة
 1.71 7.04 24 التحربببة ،بمب

 دالة إحعاهللباً  لبر 0.477 0.717
 2.28 6.63 24 القابطة ،بمب
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واػػذا ( 05.)ماػػتوى ديلػػة لبػػر دالػػة إحعػػاهللبًا علػػد " ت"أف ،بمػػة ( 21) ر،ػػـ مػػف الحػػدوؿ بتقػػح
واػػذا بعلػػب ي بعلػػب عػػدـ وحػػود ةػػروؽ ذات ديلػػة إحعػػاهللبة بػػبف المحمػػوعتبف التحربببػػة والقػػابطة 

 . المعد ل ذ  الدرااة   بمبتكاةؤ المحموعتبف ةب التحعبؿ ةب اي تبار الق
 الت كبر التتممب القبمب المعد ل ذ  الدرااة  تبارمت بر التحعبؿ ةب ا  قبط : 
،بػػؿ بػػد  التحربػػب وااػػت رحت ي درحػػات الطمبػػة ةػػب اي تبػػار القبمػػب المعػػد ل ػػذ  الدرااػػة رعػػد  تػػـ

وتػػـ ي الت كبػػر التػػتممب   ػػاراتالػػدرحات لقػػبط مت بػػر التحعػػبؿ ةػػب اي تبػػار القبمػػب ةػػب ا تبػػار م
،بػػػؿ البػػػد  ةػػػب  بببػػةوالتحر  طةبػػػبف المحمػػػوعتبف القػػػاب ل ػػروؽلمتعػػػرؼ عمػػػم ا( t) ارااػػت داـ ا تبػػػ

  : بوقح ذلؾ ( 22) ر،ـ والحدوؿ يالتحربة 
 (22)الحدوؿ ر،ـ 

لمتعرؼ إلم ال روؽ ببف المحموعتبف  لةالدي توىوما( ت)وايلحراةات المعباربة و،بمة  المتواطات
 القبمب لتتممب التحعبؿ ةب ا تبار م ارات الت كبر ا لمت بروالتحربببة التب تعزى  لقابطةا

 

 حراؼايل المتواط العدد محموعة البعاد
 المعباري

 ماتوى الديلة ،بمة "ت" ،بمة
 الديلة

إلم  الوعوؿ
 ااتلتاحات

 0.95 0.88 24 التحربببة ،بمب
0.482 0.632 

دالة  لبر
 0.85 0.75 24 القابطة ،بمب إحعاهللباً 

  ابراتت إعطا 
 مقلعة

 1.24 1.38 24 التحربببة ،بمب
0.800 0.428 

دالة  لبر
 1.28 1.08 24 القابطة ،بمب إحعاهللباً 

حموؿ  وقا
 مقترحة

 0.59 0.46 24 التحربببة ،بمب
0.246 0.807 

دالة  لبر
 0.58 0.42 24 القابطة ،بمب إحعاهللباً 

عف  الكشؼ
  الم الطات

 0.77 0.63 24 التحربببة ،بمب
دالة  لبر 0.876 0.157

 1.05 0.67 24 القابطة ،بمب إحعاهللباً 

 الكمبة الدرحة
 2.48 3.33 24 ،بمبالتحربببة 

0.570 0.572 
دالة  لبر

 2.59 2.92 24 القابطة ،بمب إحعاهللباً 

 

واػػذا ( 05.) يلػػةلبػػر دالػػة إحعػػاهللبًا علػػد ماػػتوى د" ت"أف ،بمػػة ( 22) ر،ػػـ مػػف الحػػدوؿ بتقػػح
واػػذا بعلػػب ي والقػػابطة  ببػػةبػػبف المحمػػوعتبف التحرب حعػػاهللبةبعلػػب عػػدـ وحػػود ةػػروؽ ذات ديلػػة إ

 .وعتبف ةب التحعبؿ ةب اي تبار القبمب المعد ل ذ  الدرااة  تكاةؤ المحم
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  إعداد دليؿ المعمـ 
 ـالم تػػارة مػػف كتػػاب العمػػو  وحػػدةال بسإعػػداد دلبػػؿ المعمػػـ اػػذا ماػػاعدة معمػػـ العمػػوـ ةػػب تػػدر  ب ػػدؼ

وذلػػؾ ةػػب قػػو  ( الت ػػاعىت الكبمباهللبػػة ) والتػػب بعلػػواف ( الحػػز  الوؿ) لمعػػؼ التااػػا الاااػػب 
العممبػػػة بااػػػت داـ  لمػػػادةحبػػػث ،امػػػت الباحثػػػة بتعػػػمبـ اي ـ ااػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ااػػػت دا

 .(7ممحؽ ر،ـ )العممبة وةؽ  طوات تل بذ اياتراتبحبة  محطاتااتراتبحبة ال
  خطوات الدراسة : 
التربوبػػة المتعمقػػة بااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة وعممبػػات  بحػػوثعمػػم الدببػػات وال اإلطػػىع -1

 . م ارات الت كبر التتممب العمـ و 
 ارة،اهللمػػة عممبػػة عمػػـ أولبػػة وأ ػػرى لم ػػارات الت كبػػر التػػتممب المػػراد تحمبػػؿ الوحػػدة الم تػػ إعػػداد -2

طػػرؽ تػػػدربس  اؿعرقػػ ا عمػػػم محموعػػة مػػػف المحكمػػبف مػػف ال بػػػرا  ةػػب محػػػ ـبلػػا  عمب ػػا ثػػػ
تػارة ممحػؽ مف أاػاتذة حامعػات ومػوح بف ومعممػبف لمعرةػة مػدى مى مت ػا لموحػدة الم  العموـ
لمعرةػػػة  رةلمحتػػػوى الوحػػػدة الم تػػػا لػػػبالو  حمبػػػؿوبعػػػد الت المحكمػػػبفوبلػػػا  عمػػػم آرا  ( 3)ر،ػػػـ 

حبػػػث ا،تعػػػرت عمػػػم ثػػػىث ي المتقػػػملة لمحتوااػػػا  مبعممبػػػات العمػػػـ وم ػػػارات الت كبػػػر التػػػتم
 مبأمػا م ػارات الت كبػر التػتمي (  المىحظػة –ايتعػاؿ  –التعربؼ اإلحراهللػب  ) :عممبات اب 

 –الم الطػػػات  فالكشػػػؼ عػػػ –إعطػػػا  ت اػػػبرات مقلعػػػة  –الوعػػػوؿ إلػػػم ااػػػتلتاحات )  كالػػػت
 ( وقا حموؿ مقترحة 

 امػػػػف كتػػػػاب العمػػػػوـ لمعػػػػؼ التااػػػػ" الت ػػػػاعىت الكبمباهللبػػػػة "لوحػػػػدة  مػػػػبالمحتػػػػوى العم تحمبػػػػؿ -3
لتحدبػػػػد الػػػػوزف اللاػػػػبب لعممبػػػػات العمػػػػـ وم ػػػػارات الت كبػػػػر التػػػػتممب ( الحػػػػز  الوؿ )الاااػػػػب 
 .ااةدر موقا ال

 . ا تبار عممبات العمـ وتحدبد عد،ج وثباتج  إعداد -4
 . م ارات الت كبر التتممب وتحدبد عد،ج وثباتج را تبا إعداد -5
عمم محموعة مػف المحكمػبف وال بػرا   ممبا تباري عممبات العمـ وم ارات الت كبر التت عرض -6

عػدبىت الىزمػة حامعػات ومػوح بف ومعممػبف إلحػرا  الت اتذةةب محاؿ طرؽ تدربس العمػوـ أاػ
 . ( 3) ممحؽ ر،ـ 

و،ػػد ،امػػت الباحثػػة ب عػػداد دلبػػؿ ي المعمػػـ ةػػب قػػو  ااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة  دلبػػؿ إعػػداد -7
اللشػػطة  مػمااػتراتبحبة المحطػات العممبػػة التػب تعتمػػد ع ةػػؽالمعمػـ لتػدربس الوحػػدة الم تػارة و 

 : العممبة ةب تدربس العموـ و،د تقمف الدلبؿ التالب 
 . ممعمـ وذلؾ لتوقبح أامبة الدلبؿ والمكولات المتقملة وأاداةج ل مقدمة -1
 . مراحؿ التدربس باات داـ ااتراتبحبة المحطات العممبة  وعؼ -2
 . لموحدة المراد تحقبق ا ما ل ابة الدروس الم تارة  العامة الاداؼ -3
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 : تل بذ الدرس   طوات -4
 لمدرس  كبةالامو  الاداؼ . 
 اي تباربة لقباا ا  ودالاابقة والبل المتطمبات . 
 والمواد المات دمة  الدوات . 
 التدربابة  اإلحرا ات . 
 ( . التكوبلب وال تامب )بشقبج  التقوبـ 

ةػػػػػب  ا تػػػػػـ عػػػػػرض العػػػػػورة الولبػػػػػة لػػػػػدلبؿ المعمػػػػػـ عمػػػػػم محموعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػبف وال بػػػػػر  و،ػػػػػد
اؿ ةػػػػػب محػػػػػاػػػػػلوات ( 5)محػػػػػاؿ طػػػػػرؽ تػػػػػدربس العمػػػػػوـ والمعممػػػػػبف الػػػػػذبف ل ػػػػػـ  بػػػػػرة تزبػػػػػد عػػػػػف 

إلحػػػػػػػرا  التعػػػػػػػدبىت الىزمػػػػػػػػة ي (  3) تعمػػػػػػػبـ العمػػػػػػػوـ لمعػػػػػػػؼ التااػػػػػػػػا الاااػػػػػػػب ممحػػػػػػػؽ ر،ػػػػػػػػـ 
   : وذلؾ لمعرةة آراهلل ـ ةب

 . ارتباط أاداؼ كؿ درس بموقوع الدرس  مدى (1
 . المحطات  اتبحبةالدروس بشكؿ بت ؽ ما ااتر  عبالة (2
 . الم وبة العممبة لموقوعات الدلبؿ  العحة (3
 . اداؼ الدرس أاهللمة التقوبـ ل ملاابة (4
 . اللشطة المات دمة لموقوعات الوحدة  ملاابة (5
 . أي مىحظات أ رى  إبدا  (6

تػػػـ التعػػػدبؿ ي مػػػف المت ععػػػبف ةػػػب الملػػػااج وطػػػرؽ تػػػدربس العمػػػوـ  بفعمػػػم آرا  المحكمػػػ وبلػػػا 
قاةة بعض اللشطة ووقا الدلبؿ ةب عورتج الل اهللبة ممحؽ ر،ـ   .   (7)وا 

 م ػػػارات الت كبػػػر التػػػتممب عمػػػم عبلػػػة ااػػػتطىعبة لمتتكػػػد مػػػف و  مػػػـا تبػػػاري عممبػػػات الع تطببػػػؽ
 . العدؽ والثبات ومعرةة مدى ععوبة ال قرات ومعامؿ تمبزاا 

  ا تبػػػػار عبلػػػػة الدرااػػػػة بطربقػػػػة عشػػػػواهللبة وتتكػػػػوف مػػػػف شػػػػعبتبف مػػػػف طالبػػػػات العػػػػؼ التااػػػػا
ببػؽ الدرااػة الباحثػة ل اػ ا بتط وـالاااػبة عمػم أف تقػ لبالاااب مػف مدراػة عبػد القػادر الحاػب

 . كمحموعة تحربببة  ال رىا تبار إحدى الشعبتبف كمحموعة قابطة و  ـحبث ت
 ةعمػم محمػوعتب الدرااػ بمػبا تباري عممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب كا تبػار ، تطببؽ 
 .  24/10/2013وذلؾ لمتتكد مف تكاةؤاما وذلؾ بوـ ال مبس ي 
 بتػػػدربس  الباحثػػػةحبػػػث ،امػػػت  26/10/2013بت الاػػػ وـبػػػدأت الباحثػػػة بتطببػػػؽ الدرااػػػة بػػػ

ي بااػػػػت داـ ااػػػػتراتبحبة المحطػػػػات العممبػػػػة ( الت ػػػػاعىت الكبمباهللبػػػػة)المحموعػػػػة التحربببػػػػة وحػػػػدة 
 . المحموعة القابطة تمؾ الوحدة باات داـ الطربقة التقمبدبة  ربسوتد
 محمػػػوعتببعػػػدي عمػػػم  تبػػػارالتػػػتممب كا  الت كبػػػروم ػػػارات  مػػػـعممبػػػات الع ا تبػػػاري تطببػػػؽ 

 . 26/11/2013التحربة وذلؾ بوـ الثىثا   بذبعد تل ي الدرااة 
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 ملااػػػبةاإلحعػػػاهللبة ال المعالحػػػةSPSS  عمػػػم أاػػػهللمة  ابػػػةي تبػػػار عػػػحة ال ػػػروض واإلح
 . الدرااة

 اللتاهللج وملا،شت ا وت ابراا ةب قو  ةروض الدرااة  عرض . 
 لدرااة مف لتاهللج علج ا ا أا رتقو  م بالتوعبات والمقترحات الملاابة ة وقا . 

 

  المعالجات اإلحصائية: 
ةرقبات الدرااة تـ ت زبف الببالات ةب الحااوب ثـ تحمبؿ اللتاهللج ومعالحت ا باات داـ  ي تبار

 .  SPSS الرزمة اإلحعاهللبة لمعموـ اإللاالبة 
 : الباحثة ةب ا محموعة مف الاالبب اإلحعاهللبة الملاابة عمم اللحو التالب  واات دمت

 الباحثة معامىت ارتباط ببراوف ومعاديت  متمف عدؽ وثبات أدوات الدرااة اات د تكدلمت
 . ومعادلة حتماف والتحزهللة اللع بة ( 21)كودر ربتشارداوف 

 لعبلتبف ماتقمتبف ي تبار عحة ال روض المتعمؽ بال روؽ ببف المحموعتبف ( ت) ا تبار
 . التحربببة والقابطة بعد التطببؽ 

  متواط  بإبتا لقباس ححـ التتثبر الذي أحدثتج ااتراتبحبة المحطات العممبة ةمعامؿ مربا
 . مبدرحات المحموعة التحربببة ةب ا تباري عممبات العمـ وم ارات الت كبر التتم
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 

 

 

 ومناقشتها األول السؤال نتيجة عرض  
 

 ومناقشتها انيالث السؤال نتيجة عرض  
 
 ومناقشتها  الثالث السؤال نتيجة عرض  

 

 ومناقشتها الرابع السؤال نتيجة عرض  
 
 التوصيات  

 
 المقترحات  

 
 المراجع  
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 

هللبة التػػػب بعػػػرض اػػػذا ال عػػػؿ أاػػػـ اللتػػػاهللج التػػػب تػػػـ التوعػػػؿ إلب ػػػا بلػػػاً  عمػػػم المعالحػػػات اإلحعػػػا
 . ـ حمعج وتحمبمبج مف ببالات مف  ىؿ أدوات الدرااةت أحربت ةب قو  ما

 : نتائج السؤاؿ األوؿ 
  -:بمب  الاؤاؿ الوؿ مف أاهللمة الدرااة عمم ما بلص

عمميػػات العمػػـ وميػػارات  لتنميػػة المسػػتخدمةيمكػػف توظيػػؼ اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة  يػػؼك
 ؟ خانيونسالصؼ التاسع األساسي في طالبات  في العموـ لدى أمميالتفكير الت

 ( .7)ودلبؿ المعمـ ممحؽ ر،ـ اإلطار اللظري وتمت اإلحابة عف اذا الاؤاؿ مف  ىؿ 
  :نتائج السؤاؿ الثاني 

  -:بمب  بلص الاؤاؿ الثالب مف أاهللمة الدرااة عمم ما
 خػانيونسألساسي فػي الصؼ التاسع اطالبات تنميتيا في العموـ لدى الواجب  عمميات العمـ ما
  المحطات العممية ؟ ستراتيجيةا استخداـب

تـ اإلطىع عمػم الدب التربػوي والدرااػات الاػابقة وااتشػارة المت ععػبف وذلػؾ لتحدبػد عممبػات 
العمػـ التػب بحػب تلمبت ػػا ةػب العمػوـ بوحػػدة الت ػاعىت الكبمباهللبػة لمعػػؼ التااػا الحػز  الوؿ حبػػث 

وذلػؾ بعػد  العمـ والتب وحدت أل ا الكثػر ااػت دامًا ةػب اػذ  الوحػدةاكت ت الباحثة ببعض عممبات 
 ( : 23)كالت لتاهللج التحمبؿ كما ةب الحدوؿ ر،ـ  حبث عممبة تحمبؿ المحتوى

 ( :23)حدوؿ ر،ـ 
 الواحب تلمبت ا  الوزف اللابب لعممبات العمـ موقا الدرااة

 
 وحدات التحمبؿ

 المحموع ةهللات التحمبؿ
 المىحظة ايتعاؿ بالتعربؼ اإلحراهلل

 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 
 %11.54 %3.85 %7.69 -  العلاعر

 %69.23 %19.23 %26.92 %23.08 الكبمباهللب الت اعؿ
 %19.23 %3.85 %7.69 %7.69 واي تزاؿ التتكاد

 % 100 % 26.92 % 42.31 % 30.77 المحموع
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وذلػؾ حبػث كػاف وزل ػا ي بة ايتعػاؿ احتمػت المرتبػة الولػم أف عمم( 23)لىحظ مف الحدوؿ ر،ـ 
ةبمػػا %( 30.77)بمب ػػا عممبػػة التعربػػؼ اإلحراهللػػب حبػػث كػػاف وزل ػػا اللاػػبب %(  42.31)اللاػػبب 

 . %( 26.92) احتمت عممبة المىحظة المرتبة الثالثة وال برة بوزف لابب 
 : نتائج السؤاؿ الثالث 

 : بمب  رااة عمم مابلص الاؤاؿ الثالث مف أاهللمة الد
 يالصؼ التاسػع األساسػي فػطالبات تنميتيا في العموـ لدى  الواجبميارات التفكير التأممي  ما

 المحطات العممية ؟  ةاستراتيجي باستخداـ خانيونس
تـ اإلطىع عمػم الدب التربػوي والدرااػات الاػابقة وااتشػارة المت ععػبف وذلػؾ لتحدبػد عممبػات 

 ػػا ةػب العمػوـ بوحػػدة الت ػاعىت الكبمباهللبػة لمعػػؼ التااػا الحػز  الوؿ حبػػث العمػـ التػب بحػب تلمبت
 والتػب وحػدت أل ػا الكثػر ااػت دامًا ةػب اػذ  الوحػدة م ارات الت كبػر التػتممباكت ت الباحثة ببعض 

 ( : 24)كالت لتاهللج التحمبؿ كما ةب حدوؿ ر،ـ  حبث وذلؾ بعد عممبة تحمبؿ المحتوى
 (24)حدوؿ ر،ـ 

  الواحب تلمبت ا ابب لم ارات الت كبر التتممب موقا الدرااةالوزف الل
 

وحدات 
 التحمبؿ

 المحموع ةهللات التحمبؿ
لوعوؿ إلم ا

 ااتلتاحات
ت ابرات  تقدبـ

 مقلعة
حموؿ  وقا

 مقترحة
عف  الكشؼ

  الطاتالم
 %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار  %التكرار 

 %24.14 %6.90 %3.45 %3.45 %10.34 العلاعر
 الت اعؿ
 الكبمباهللب

6.90% 10.34% 13.79% 13.79% 44.83% 

 التتكاد
 %31.03 %10.34 %6.90 %6.90 %6.90 واي تزاؿ

 %100 %31.03 %24.14 %20.69 %24.14 المحموع
 

وذلػػؾ حبػػث ي احتمػػت المرتبػػة الولػػم  الكشػػؼ عػػف الم الطػػاتأف ( 24)لىحػػظ مػػف الحػػدوؿ ر،ػػـ 
حبػػث كػػػاف وزل ػػػا اللاػػػبب  م ػػارة الوعػػػوؿ إلػػػم ااػػػتلتاحاتبمب ػػػا %( 31.03)كػػاف وزل ػػػا اللاػػػبب 

ةبمػػػا احتمػػػت %(24.14)وم ػػػارة  وقػػػا حمػػػوؿ مقترحػػػة حبػػػث كػػػاف وزل ػػػا اللاػػػبب  %( 24.14)
 . %( 20.69)م ارة تقدبـ ت ابرات مقلعة المرتبة الرابعة بوزف لابب

 : نتائج السؤاؿ الرابع 
 : بمب  مم مابلص الاؤاؿ الرابا مف أاهللمة الدرااة ع



 105 

بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طالبػػػات (a≤.05)توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى  ىػػػؿ
 ؟العمـ  ياتالمجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لعمم

لممقارلػػة بػػبف متواػػط  درحػػات طالبػػات المحموعػػة ( ت)تػػـ ااػػت داـ ا تبػػار اػػذا الاػػؤاؿ ي تبػػار 
" البػػػػات المحموعػػػة القػػػابطة ةػػػب ا تبػػػػار عممبػػػات العمػػػـ لوحػػػػدة التحربببػػػة  ومتواػػػط  درحػػػات ط

 ( . 25)ةكالت اللتاهللج كما اب ةب الحدوؿ ر،ـ " الت اعىت الكبمباهللبة 
 (25)حدوؿ ر،ـ 

 بببة لممقارلة ببف متواطب درحات طالبات المحموعتبف القابطة والتحر ( ت)لتاهللج ا تبار 
  ةب ا تبار عممبات العمـ البعدي

 

ايلحراؼ  المتواط العدد لمحموعةا البعاد
،بمة  "ت "،بمة  المعباري

 ماتوى الديلة الديلة

التعربؼ 
 اإلحراهللب

 1.38 6.42 24 التحربببة بعدي
 دالة إحعاهللباً  0.00 6.40

 1.55 3.71 24 القابطة بعدي

 ايتعاؿ
 1.59 5.42 24 التحربببة بعدي

4.51 0.00 
 دالة إحعاهللباً 

 1.86 3.17 24 القابطة بعدي

 المىحظة
 1.30 5.29 24 التحربببة بعدي

5.13 0.00 
 دالة إحعاهللباً 

 1.45 3.25 24 القابطة بعدي

 الدرحة الكمبة
 3.26 17.13 24 التحربببة بعدي

6.70 0.00 
 دالة إحعاهللباً 

 3.95 10.13 24 القابطة بعدي
 

بػػبف متواػػطب ( 05.)د ماػػتوى ديلػػة وحػػود ةػػرؽ داؿ إحعػػاهللبًا علػػ( 25(بتقػػح مػػف الحػػدوؿ ر،ػػـ
درحات الطالبات ةب المحموعة التحربببة والمحموعة القابطة بعد ااػت داـ ااػتراتبحبة المحطػات 

 أثػروبرحػا الاػبب ةػب ذلػؾ إلػم ي العممبة ةب تدربس الوحدة الم تػارة لعػالح المحموعػة التحربببػة 
وبػػذلؾ بػرةض ال ػػرض العػ ري وبقبػػؿ ي ااػتراتبحبة المحطػات العممبػػة ةػب تػػدربس الوحػدة الم تػارة 

بػػػبف ( 05.)توحػػػد ةػػػروؽ دالػػػة إحعػػػاهللبًا علػػػد ماػػػتوى ديلػػػة : " ال ػػػرض البحثػػػب البػػػدبؿ واػػػو ألػػػج 
متواػػػطب درحػػػات الطالبػػػات ةػػػب المحموعػػػة التحربببػػػة ومتواػػػط درحػػػات المحموعػػػة القػػػابطة ةػػػب 

وب ةػػب التػػدربس مقارلػػة ا تبػار عممبػػات العمػػـ تعػػزى ياػت داـ ااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة كتاػم
 . بالطربقة التقمبدبة لعالح المحموعة التحربببة 

وعمػم اػػذا ةػ ف ااػػتراتبحبة المحطػات العممبػػة ،ػد لمػػت عممبػات العمػػـ موقػا الدرااػػة الحالبػة لػػدى 
 . أةراد المحموعة التحربببة مقابؿ المحموعة القابطة 
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بااػػت داـ المعادلػػػة ( η2)ا إبتػػا ولقػػد ،امػػت الباحثػػة بحاػػػاب ححػػـ التػػتثبر مػػػف  ػػىؿ حاػػاب مربػػػ
 :  التالبة

2)-n2n1 (2t 

  t2

 =η2   

 ( 26)حدوؿ ر،ـ 

 الداة المات دمة
 ححـ التتثبر

 كببر متواط ع بر
η2 .01 .06 .14 

 
 27 ) )حدوؿ ر،ـ 

 وححـ التتثبر "  η2"و،بمة  " ت"بببف ،بمة 
 ححـ التتثبر T η2 عممبات العمـ

 كببر حًدا  0.47         6.40 التعربؼ اإلحراهللب
 كببر حًدا  0.31         4.51 ايتعاؿ

 كببر حًدا  0.36         5.13 المىحظة

 كببر حًدا  0.49         6.70 الدرحة الكمبة 

ي أف ححػػػػػػػػـ تػػػػػػػػتثبر الماػػػػػػػػت دـ ةػػػػػػػػب تػػػػػػػػدربس الوحػػػػػػػػدة كببػػػػػػػػر ( 27)بتقػػػػػػػػح مػػػػػػػػف حػػػػػػػػدوؿ ر،ػػػػػػػػـ 
وبكػػػػػػوف ي عممبػػػػػػات العمػػػػػػـ م ػػػػػػارات ةػػػػػػب حمبػػػػػػا ولىحػػػػػػظ مػػػػػػف الحػػػػػػدوؿ أف ححػػػػػػـ التػػػػػػتثبر كببػػػػػػر 

    .تمب ا م ارة ايتعاؿيم ارة التعربؼ اإلحراهللب تمب ا م ارة المىحظة بمكف ةب  أكبر ما
      

أشػػػػػارت اللتػػػػػاهللج إلػػػػػم ت ػػػػػوؽ المحموعػػػػػة التحربببػػػػػة ي مػػػػػف  ػػػػػىؿ ا تبػػػػػار ال ػػػػػرض الوؿ لمبحػػػػػث 
العممبػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػم المحموعػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػب دراػػػػػػػػػت الوحػػػػػػػػػدة الم تػػػػػػػػػارة وةقػػػػػػػػػًا ياػػػػػػػػػتراتبحبة المحطػػػػػػػػػات 

وبمكػػػػػػف . القػػػػػابطة ةػػػػػػب ا تبػػػػػػار عممبػػػػػات العمػػػػػػـ المتقػػػػػػملة ةػػػػػػب وحػػػػػدة الت ػػػػػػاعىت الكبمباهللبػػػػػػة 
بمػػػػػػػا تقػػػػػػػملتج مػػػػػػػف إرحػػػػػػػاع ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػم أف الػػػػػػػتعمـ ةػػػػػػػب قػػػػػػػو  ااػػػػػػػتراتبحبة المحطػػػػػػػات العممبػػػػػػػة 

ي اياتشػػػػػػاربةي العػػػػػػوربة ي اياتكشػػػػػػاةبة ي القراهللبػػػػػػة ) محطػػػػػػات م تم ػػػػػػة تمثمػػػػػػت ةػػػػػػب المحطػػػػػػة 
كالػػػػػت عامػػػػػؿ حػػػػػذب باللاػػػػػبة لمطالبػػػػػػات واػػػػػف بعممػػػػػف معػػػػػًا  ػػػػػىؿ تحػػػػػوال ف بػػػػػػبف ( لبػػػػػةايلكترو 

ممػػػػا حعم ػػػػف ةػػػػب ي اػػػػذ  المحطػػػػات ةكالػػػػت الطالبػػػػات ةػػػػب حالػػػػة حركػػػػة ماػػػػتمرة وت كبػػػػر تبػػػػادلب 
حاحػػػػػػة يعتمػػػػػػاد م ػػػػػػارات عممبػػػػػػات العمػػػػػػـ إللحػػػػػػاز المطمػػػػػػوب مػػػػػػل ف ةػػػػػػب ور،ػػػػػػة العمػػػػػػؿ إ إذ أف 

لعمػػػػؿ لػػػػـ بحقػػػػؽ اكتاػػػػاب محتػػػػوى المػػػػادة ةحاػػػػب مشػػػػاركة الطالبػػػػات ةػػػػب اإلحابػػػػة عمػػػػم ور،ػػػػة ا
لما ااعد عمم تلمبة تمؾ العممبات لدى الطالبات   .وا 
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كػػػػػػذلؾ تػػػػػػرى الباحثػػػػػػة أف وحػػػػػػود الطالبػػػػػػات ةػػػػػػب المحطػػػػػػة اياتكشػػػػػػاةبة اػػػػػػاعد عمػػػػػػم اكتاػػػػػػاب ف 

 . لعممبات العمـ مف  ىؿ الملا،شة والمشاركة والتحربب
 

و القبػػػػػػػػػاـ ي تمبػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػالقرا ة الت اعمبػػػػػػػػػة وتػػػػػػػػػرى الباحثػػػػػػػػػة أف وحػػػػػػػػػود الطالبػػػػػػػػػات ةػػػػػػػػػب محطػػػػػػػػػات ت
والحػػػػػػػػػػوار البلػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػبف ي ومىحظػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػور والراػػػػػػػػػػوـ التوقػػػػػػػػػػبحبة ي بالتحربػػػػػػػػػػب العممػػػػػػػػػػب 

بعبػػػػػػدًا عػػػػػػف الحالػػػػػػة اللمطبػػػػػػة التػػػػػػب ي والمشػػػػػػاادة الحبػػػػػػدة ي الطالبػػػػػػات وال ببػػػػػػر والطالبػػػػػػات معػػػػػػًا 
وحعم ػػػػف محػػػػور اعتػػػػدف عمب ػػػػا ةػػػػب ال رةػػػػة العػػػػ بة أ ػػػػرج الطالبػػػػات مػػػػف داهللػػػػرة الح ػػػػظ والتمقػػػػبف 

 .  مما أا ـ ةب تلمبة عممبات العمـ ي وحعؿ التعمـ ذا معلم ي العممبة التعمبمبة 
  

لل ػػػػػػػػا تاػػػػػػػػمح ي كمػػػػػػػػا أف ااػػػػػػػػت داـ ااػػػػػػػػتراتبحبة المحطػػػػػػػػات العممبػػػػػػػػة تحقػػػػػػػػؽ ال بػػػػػػػػرة المباشػػػػػػػػرة 
بمشػػػػػاركة المتعممػػػػػبف وت ػػػػػاعم ـ مػػػػػا بعقػػػػػ ـ الػػػػػبعض ومػػػػػا اللشػػػػػطة العممبػػػػػة الم تم ػػػػػة أعطػػػػػم 

  . ات لمماراة م ارات عممبات العمـ ال رعة لمطالب
 

أي أف لتػػػػػػاهللج الدرااػػػػػػة الحالبػػػػػػة أكػػػػػػػدت أف ااػػػػػػتراتبحبة المحطػػػػػػات العممبػػػػػػػة ،ػػػػػػد لمػػػػػػت عممبػػػػػػػات 
 . العمـ لدى أةراد المحموعة التحربببة مقابؿ أةراد المحموعة القابطة 
والتػػػػػػب ( 2011ي الشػػػػػػمري )و،ػػػػػػد ات قػػػػػػت اػػػػػػذ  اللتبحػػػػػػة مػػػػػػا لتػػػػػػاهللج الدرااػػػػػػة  التػػػػػػب ،امػػػػػػت ب ػػػػػػا 

بػػػػػػبف متواػػػػػػط درحػػػػػػات ( 05.)ةػػػػػػرؽ داؿ إحعػػػػػػاهللبا علػػػػػػد ماػػػػػػتوى الديلػػػػػػة  وحػػػػػػودتوعػػػػػػمت إلػػػػػػم 
والمحموعػػػػػػة  بااػػػػػػتراتبحبة المحطػػػػػػات العممبػػػػػػة دراػػػػػػتالتحربببػػػػػػة التػػػػػػب  المحموعػػػػػػةةػػػػػػب  الطػػػػػػىب

ةػػػػػب ا تبػػػػػار عممبػػػػػات  القػػػػػابطة التػػػػػب تعرقػػػػػت لمػػػػػلمط التقمبػػػػػدي لعػػػػػالح المحموعػػػػػة التحربببػػػػػة
  .العمـ 

 : نتائج السؤاؿ الخامس 
 -: بمب  بلص الاؤاؿ ال امس مف أاهللمة الدرااة عمم ما

بػػيف متوسػػػط درجػػات طالبػػػات  (a≤.05)داللػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػتوى اتىػػؿ توجػػد فػػػروؽ ذ 
 في االختبار البعدي لميارات التفكير التأممي ؟ لضابطةالمجموعة التجريبية وا

درحػػات طالبػػات المحموعػػة لممقارلػػة بػػبف متواػػط  ( ت)تػػـ ااػػت داـ ا تبػػار  اػػذا الاػػؤاؿي تبػػار 
" التحربببػػػة  ومتواػػػط  درحػػػات طالبػػػػات المحموعػػػة القػػػابطة ةػػػب ا تبػػػػار عممبػػػات العمػػػـ لوحػػػػدة 

 ( .28)ةكالت اللتاهللج كما اب ةب الحدوؿ ر،ـ " الت اعىت الكبمباهللبة 
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 (28)حدوؿ ر،ـ 
 حربببة التلممقارلة ببف متواطب درحات طالبات المحموعتبف القابطة و ( ت)لتاهللج ا تبار 

 م ارات الت كبر التتممب البعدي  ةب ا تبار 
 

ايلحراؼ  المتواط العدد المحموعة م ارات الت كبر التتممب
 المعباري

،بمة  "ت "،بمة 
 الديلة

ماتوى 
 الديلة

 الوعوؿ إلم ااتلتاحات
 1.52 4.96 24 التحربببة بعدي

5.87 0.00 
 

 0.85 2.88 24 القابطة بعدي دالة إحعاهللباً 

 إعطا  ت ابرات مقلعة
 0.98 3.46 24 التحربببة بعدي

4.72 
 

0.00 
 

 
 0.92 2.17 24 القابطة بعدي دالة إحعاهللباً 

 وقا حموؿ مقترحة
 0.95 3.88 24 التحربببة بعدي

2.73 0.00 
 

 1.16 3.04 24 القابطة بعدي دالة إحعاهللباً 

 الكشؼ عف الم الطات
 1.96 5.00 24 التحربببة بعدي

3.46 0.00 
 

 1.71 3.17 24 القابطة بعدي دالة إحعاهللباً 

 الدرحة الكمبة 
 3.64 17.29 24 التحربببة بعدي

7.29 0.00 
 

 1.80 11.25 24 القابطة بعدي دالة إحعاهللباً 
 

بػػبف متواػػطب ( 05.)وحػػود ةػػرؽ داؿ إحعػػاهللبًا علػػد ماػػتوى ديلػػة ( 28(بتقػػح مػػف الحػػدوؿ ر،ػػـ
ب المحموعة التحربببة والمحموعة القابطة بعد ااػت داـ ااػتراتبحبة المحطػات درحات الطالبات ة

وبرحػػا الاػػػبب ةػػػب ذلػػػؾ إلػػػم ي العممبػػة ةػػػب تػػػدربس الوحػػػدة الم تػػارة لعػػػالح المحموعػػػة التحربببػػػة 
وبػذلؾ بػرةض ال ػرض العػ ري ي ةاعمبة ااتراتبحبة المحطات العممبػة ةػب تػدربس الوحػدة الم تػارة 

بػبف ( 05.)توحد ةروؽ دالة إحعػاهللبًا علػد ماػتوى ديلػة : " البدبؿ واو ألج  وبقبؿ ال رض البحثب
متواػػػطب درحػػػات الطالبػػػات ةػػػب المحموعػػػة التحربببػػػة ومتواػػػط درحػػػات المحموعػػػة القػػػابطة ةػػػب 
ا تبػػػػار م ػػػػارات الت كبػػػػر التػػػػتممب تعػػػػزى ياػػػػت داـ ااػػػػتراتبحبة المحطػػػػات العممبػػػػة كتاػػػػموب ةػػػػب 

 . مبدبة لعالح المحموعة التحربببة التدربس مقارلة بالطربقة التق
وعمػػم اػػػذا ةػػػ ف ااػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ،ػػد لمػػػت م ػػػارات الت كبػػػر التػػػتممب موقػػػا الدرااػػػة 

 . الحالبة لدى أةراد المحموعة التحربببة مقابؿ المحموعة القابطة 
عادلة باات داـ الم( η2)ولقد ،امت الباحثة بحااب ححـ التتثبر مف  ىؿ حااب مربا إبتا 

  :لتالبةا



 109 

  
2)-n2n1 (2t 

  t2


 =η2   

                       
 (29)حدوؿ ر،ـ 

 وححـ التتثبر "   η2"و،بمة  " ت"بببف ،بمة 
 ححـ التتثبر T η2 م ارات الت كبر التتممب
 كببر حًدا  0.43          5.87         الوعوؿ إلم ااتلتاحات
 كببر حًدا  0.33          4.72         إعطا  ت ابرات مقلعة
 كببر   0.14          2.73         وقا حموؿ مقترحة 
 كببر حًدا  0.21          3.46         الكشؼ عف الم الطات

 كببر حًدا  0.54          7.29         الدرحة الكمبة 

ولىحػػظ مػػػف ي ببػػػر أف ححػػػـ تػػتثبر الماػػػت دـ ةػػب تػػػدربس الوحػػدة ك( 29)بتقػػح مػػف حػػػدوؿ ر،ػػـ 
م ػارة  بمكػف ةػب وبكوف أكبػر مػاي الحدوؿ أف ححـ التتثبر كببر ةب حمبا م ارات الت كبر التتممب 

تمب ػػػػػا م ػػػػػارة الكشػػػػػؼ عػػػػػف ي تمب ػػػػػا م ػػػػػارة إعطػػػػػا  ت اػػػػبرات مقلعػػػػػة ي الوعػػػػوؿ إلػػػػػم ااػػػػػتلتاحات 
         . تمب ا م ارة وقا حموؿ مقترحة ي الم الطات 

أشػػػارت اللتػػػاهللج إلػػػم ت ػػػوؽ المحموعػػػة التحربببػػػة التػػػب ي ثػػػالب لمبحػػػث مػػػف  ػػػىؿ ا تبػػػار ال ػػػرض ال
دراػػت الوحػػدة الم تػػارة وةقػػًا ياػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة عمػػم المحموعػػة القػػابطة ةػػب ا تبػػار 

 . م ارات الت كبر التتممب المتقملة ةب وحدة الت اعىت الكبمباهللبة 
 

وتركبػػز ي ممبػة اػػاامت باػ ولة ت كبػر الطمبػة ااػتراتبحبة المحطػات الع وبمكػف إرحػاع ذلػؾ إلػػم أف
حبػػث إل ػػا ي تشػػمؿ ةقػػط مػػا ة متػػج ي وتشػػكبؿ بلبػػة م اابمبػػة متمااػػكة ي والتتمػػؿ ةب ػػا ي أةكػػاراـ 

  . و،د أدى ذلؾ إلم زبادة الت كبر التتممب لدب ف ي الطالبات بؿ كبؼ توعموا ل ذا ال  ـ 
 

تعػػػاوف والت اعػػػؿ ايحتمػػػاعب والحػػػوار البلػػػا  كمػػػا أف ااػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة تتػػػبح ةػػػرص ال
حبػػث أكػػػد دبػػوي عمػػم ذلػػؾ ب شػػارتج إلػػم أامبػػة الت اعػػػؿ ي وتبػػادؿ ال بػػرات وتعمػػـ م ػػارات حدبػػدة 

وتبػادؿ أةكػار اآل ػربف ي ايحتماعب دا ؿ ال رةة الع بة ةػب تطػوبر الت كبػر التػتممب لػدى المػتعمـ 
 (  Lukey,2006.) ومراحعت ا والحكـ عمم ،وت ا وقع  ا 

 
كػػاف لػػج دور ةػػب توحبػػج الطالبػػات إلػػم تعمبػػؽ الػػتعمـ ةػػب قػػو  ااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة إف 

الت كبػػر ةػػب الم ػػاابـ واللظػػر ةػػب الةكػػار لتوقػػبح العى،ػػات ببل ػػا عبػػر التحمبػػؿ والت اػػبر ومػػف ثػػـ 
 . الوعوؿ إلم اللتاهللج بعورة عممبة ملطقبة 
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بػة التػب تقػملت ا ااػتراتبحبة المحطػات العممبػة تعتمػد عمػم وترى الباحثة أف طببعة اللشطة العمم

أتاحػػػت لمطالبػػػات ال رعػػػة لػػػربط الةكػػػار القدبمػػػة بالةكػػػار الحدبػػػدة ي الملا،شػػػة والت اعػػػؿ اإلبحػػػابب
 . وتتمؿ الموا،ؼ وتحمبم ا مما ااعد عمم مماراة الطالبات لمعدبد مف م ارات الت كبر التتممب 

 
العممبػة تقػوـ  ةب ػا الطالبػات بالبحػث عػف المعمومػات بتل اػ ف  ػىؿ كما أف ااتراتبحبة المحطات 
عطػػا  ت اػػبرات ي ،بػػام ف باللشػػطة العممبػػة  ممػػا اػػاعد الطالبػػات عمػػم الكشػػؼ عػػف الم الطػػات وا 

 . والوعوؿ إلم ااتلتاحات ووقا حموؿ مقترحة لموعوؿ إلم المعمومات العحبحة والملاابة 
     

لمحطػػات العممبػػة ذات اللشػػطة العممبػػة وةػػرت ببهللػػة ت اعمبػػة تؤكػػد كػػذلؾ ةػػ ف وحػػود الطالبػػات ةػػب ا
عمػػم الػػدور ال عػػاؿ لمطالبػػات وتعػػوداف عمػػم الت كبػػر الملطقػػب الحبػػد حتػػم بعػػمف إلػػم ااػػتلتاحات 

 . عحبحة وملطقبة 
أي أف لتػػػاهللج الدرااػػػة الحالبػػػة أكػػػدت أف ااػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ،ػػػد لمػػػت م ػػػارات الت كبػػػر 

 . ةراد المحموعة التحربببة مقابؿ أةراد المحموعة القابطة التتممب لدى أ
والتػػب توعػػمت إلػػم ( 2011ي الحػػارثب)و،ػد ات قػػت اػػذ  اللتبحػػة مػػا لتػػاهللج الدرااػػة التػػب ،امػػت ب ػػا 

وحود ةروؽ دالة إحعاهللبة ببف متواػط درحػات اي تبػار البعػدي لممحمػوعتبف ةػب ماػتوى م ػارات 
 .تحربببة الت كبر التتممب لعالح المحموعة ال
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 الدراسة  توصيات
 

 : مبقو  ما أا رت علج الدرااة الحالبة مف لتاهللج توعب الباحثة بما ب ةب
 
 العمػػوـ عمػػم إاػػتراتبحبات تدرباػػبة  حدبثػػة  معممػػبمشػػرةب العمػػوـ إلػػم قػػرورة تػػدربب  توحبػػج

 .تركز عمم عممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب 
 
 بااػتراتبحبة  الت طػبط لتػدربس وحػدات العمػوـ مػممعممب العموـ لتػدربب ـ عدورات تدربببة ل عقد

 . المحطات العممبة 
 
 ااػػت داـ ااػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة ةػػب تػػدربس بعػػض وحػػدات العمػػوـ ةػػب المرحمػػة  قػػرورة

 .تلمب عممبات العمـ وم ارات الت كبر التتممب  لل ا اإلعدادبة
 
 الاػػداؼالت كبػػر التػػتممب كتحػػد  ومل ػػالت كبػػر الم تم ػػة الطػػىب عمػػم مماراػػة ألمػػاط ا تشػػحبا 

 .ال امة ةب تدربس العموـ 
 
 الم تم ػة ةػب  م ػاـمماراػت ا أثلػا  أدا  ال مػمبتلمبة عممبات العمـ وتشػحبا الطػىب ع اياتماـ

 . تدربس العموـ 
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 الدراسة  مقترحات

 :الباحثة  إحرا  الدرااات التالبة  تقترح
 
 حػػػوؿ ااػػػت داـ إاػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ةػػب تػػػدربس العمػػػوـ  اتلمزبػػػد مػػػف الدرااػػإحػػرا  ا

 .عمم عبلة أكبر وةب مراحؿ دراابة م تم ة 
 
  ػػرىال دربسدرااػػة مقارلػػة بػػبف إاػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة وبعػػض إاػػتراتبحبات التػػ إحػػرا  

 .لت كبر التتممب أكثر ةاعمبة ةب تلمبة عممبات العمـ وم ارات ا  مالمو،وؼ عمم أب
 
  لبػػػر  رىدرااػػػات لمعرةػػػة ةاعمبػػػة إاػػػتراتبحبة المحطػػػات العممبػػػة ةػػػب مػػػواد درااػػػبة أ ػػػ إحػػػرا

  .العموـ
 
  درااػػة بااػػت داـ إاػػػتراتبحبة المحطػػات العممبػػة لمعرةػػة أثراػػػا ةػػب تلمبػػة ألمػػاط الت كبػػػر إحػػرا 

 ال رى 
 

 بحبات أ ػرى ةػب تػدربس العمػوـإحػرا  درااػة مقارلػة بػبف ااػتراتبحبة المحطػات العممبػة وااػترات 
. 
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اٌّراخغ
 المعادر   : 
 . الكربـ  القرآف (1
ي  1جي  2طي " لاػػػػاف العػػػػرب ( : "1985)أبػػػػو ال قػػػػؿ حمػػػػاؿ الػػػػدبف محمػػػػدي ملظػػػػور  ابػػػػف (2

 . دار إحبا  التراث العربب : ببروت 
 المراحا  : 
تدربس العموـ عمم  أثر اات داـ شبكات الت كبر البعري ةب(. 1111)عطبات ي إبراابـ  .1

التحعبؿ الدرااب وتلمبة م ارات الت كبر التتممب لدى طالبات العؼ الثالث المتواط 
 .  111-111 ي( 11)1ي  مجمة التربية العمميةي بالمممكة العرببة الاعودبة 

 -مياراتو -طبيعتو –التفكير مف منظور التربوي تعريفو  .(1111)محديي إبراابـ  .1
 .عالـ الكتب : قاارة ال -أنماطو -تنميتو

أثر ة ـ معمـ العموـ لعممبات العمـ عمم حب اياتطىع لدى  .( 1666)شعباف يإبراابـ  .1
: المؤتمر العممي الثالث ي الحمعبة المعربة لمترببة العممبة يتىمبذ  واتحااات ـ لحو العمـ 

 .حمد الثالب المي بولبو 15- 12ي  مناىج العموـ لمقرف الحادي والعشريف رؤية مستقبمية

أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات . (1111)أاما يأبو بشبر .1
التفكير التأممي في منياج التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظة 

 .ةماطبف ي لزة ي حامعة الزار ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة ي  الوسطى

عماف ي 1طي  النظرية والتطبيؽ: تعميـ التفكير  .( 1114)مدمحي عالح لوةؿ ي أبو حادو  .2
 .دار المابرة لملشر والتوزبا :

مدى تواةر عممبات العمـ ةب كتب العموـ لمرحمة التعمبـ  .( 1115)بحبم ي أبو حححوح  .3
 .1111 -1152ي( 11)2ي مجمة جامعة النجاح لألبحاثي العالب الاااب ب ماطبف 

أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر عمى تنمية قدرات التفكير . (1113)حلاف يأبو اكراف  .4
ي راالة دكتوراة لبر ملشورة ي  االستداللي لدى طالبات الصؼ السادس بمحافظة غزة

 .حامعة عبف شمس وحامعة ال،عم ي حامعة عبف شمس 

أثر استخداـ النموذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى .(  1113) امبـ يأبو عودة  .5
ي  نمية ميارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ السابع األساسي بغزةت

 .ةماطبف ي لزة ي الحامعة اإلاىمبة ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة 
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فاعمية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات العمـ  . ( 1116) رامب ي أبو لبدة  .6
الحامعة اإلاىمبة ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة  ي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة

 .ةماطبف ي لزة ي 

ميارات التفكير التأممي في محتوى منياج التربية .( 1111)حماؿ ي أبولحؿ  .11
راالة ماحاتبر لبر ي  يالاإلسالمية لمصؼ العاشر األساسي ومدى اكتساب الطمبة 

 .اطبف ةمي لزة ي الحامعة اإلاىمبة ي كمبة الترببة ي ملشورة 

دار : عماف ي  مناىج العموـ وتنمية التفكير اإلبداعي.( 1113)عبحب ي أبوحىلة  .11
 .الشروؽ 

ي  المفاىيـ واإلجراءات لتعمـ فعاؿ: القياس والتقويـ الصفي .(  1115)الا  ي أبود،ة  .11
 .دار آةاؽ : لزة ي  1ط

بة اللحمو مكت: القاارة ي 1طي  القياس التربوي.( 1661)عىح الدبف ي أبولاابة  .11
 .المعربة

أثر برلامج مقترح عمم مد ؿ التعمـ الماتلد إلم الدماغ ةب .(  1111)ع ا  يأحمد  .11
تعحبح التعورات البدبمة وتلمبة عممبات العمـ والداةعبة لإللحاز لدى تىمبذ العؼ الوؿ 

 . 36 -14ي ( 11)1ي  دراسات عربية في التربية وعمـ النفسي المتواط 

التعمـ باالكتشاؼ وأثره في تحصيؿ الطمبة في مادة .( 1111) ع بةي الحمدي  .12
 .الكوبت ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة يالرياضيات في المرحمة الثانوية 

ماتوى القدرة عمم الت كبر التتممب لدى معممب العموـ ةب ( . 1111)محمودي الاتاذ  .13
 .1141 – 1116ي (11) 1ي مجمة جامعة األزىر ي المرحمة الااابة ب زة 

ي 1طي  مقدمة في تصميـ البحث التربوي.( 1111)محمود ي إحااف والاتاذ ي اللا  .14
 .مطبعة الرلتباب : لزة 

مفاىيـ األنشطة العممية لطفؿ ما قبؿ .( 1116) أاما ي  توةبؽو  آماؿ يبدوي  .15
 .حامعة القاارة ي عالـ الكتب ي المدرسة 

طرائؽ تدريس العموـ مفاىيـ  . (1116)عبد اهلل والبموشب امبمافيإمبو اعبدي  .16
 .عماف يدار المابرة يوتطبيقات عممية

طرائؽ تدريس العموـ مفاىيـ  . (1111)عبد اهلل والبموشب امبمافيإمبو اعبدي  .11
 .عماف ي 1طي دار المابرة ي وتطبيقات عممية

درااة مقارلة لم ارات اات داـ  .( 1115)عبد الرحمف عبد الح بظ ي بدوي محمد  .11
ي الراوـ التوقبحبة ةب الدرااات ايحتماعبة والعموـ لدى تىمبذ لممرحمة اإلعدادبة العور و 

 .معري حامعة طلطا ي ( 11)العددي مجمة كمية التربية 
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 1طي تنمية ميارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عممية . (1116) بشارة وآ روف .11
 .دار المابرة :عماف ي 

مقترحة ةب ال بزبا  ،اهللمة عمم اياتقعا  لتلمبة وحدة ( . 1113)إبراابـ ي البعمب  .11
مجمة يبعض م ارات الت كبر التتممب وايتحا  لحو المادة لدى طىب العؼ الوؿ الثالوي 

 .  21-11ي 11يدراسات في المناىج وطرؽ التدريس 

ةعالبة اات داـ لموذج اياتقعا  الدوري ةب تلمبة بعض .( 1111)إبراابـ يالبعمب  .11
عمـ والتحعبؿ الدرااب ةب مادة العموـ لدى تىمبذ العؼ ال امس ايبتداهللب عممبات ال

حامعة اإلمارات العرببة ي  المجمة الدولية لألبحاث التربويةي بالمممكة العرببة الاعودبة 
 .  151 – 126ي ( 11)12المتحدة ي 

أثر استراتيجية طريقة االكتشاؼ الموجو والحوار .( 1665)محمد , البوسعٌدي  .12
لتدريس مادة الجغرافيا في تنمية التفكير االستنتاجي لدى طالب الصؼ الثاني اإلعدادي 

 .امطلة عماف ي حامعة ،ابوس ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة  يفي سمطنة عماف

: تدريس العموـ في المدارس الثانوية  . (1111) تروبرج ي وباببب ي وحالبت  .13
رحمة ومراحعة محمد حماؿ الدبفي وعبد الملعـ ي تاستراتيجيات تطوير الثقافة العممية 

 .ي العبف ي اإلمارات العرببة المتحدة 1أحمدي ولادر عبد العزبزي وحاف حامد تبرابي ط

فاعمية توظيؼ استراتيجية التخيؿ الموجو في تنمية  . (1111)ع بة ي الحدبة  .14
راالة ي ع األساسي المفاىيـ وميارات التفكير التأممي في العموـ لدى طالبات الصؼ التاس

 .ةماطبف ي لزة ي الحامعة اإلاىمبة ي ماحاتبر لبر ملشورة 

أثر األسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي والتحصيؿ .( 1111)حعج ي الحارثب  .15
ي  الدراسي في مقرر العموـ لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مدينة مكة المكرمة

 .الاعودبة يعة أـ القرى حامي راالة ماحاتبر لبر ملشورة 

أثر ااتراتبحبة المماثمة ةب تدربس العموـ ةب اكتااب (. 1111)كوثري الحراحشة  .16
ي ( 15)1ي  مجمة جامعة دمشؽي الم اابـ العممبة وماتوى أدا  عممبات العمـ الااابة 

111 – 121 . 

 .ار الفكرد7 عمان ,  طرق التدريس بين التقليد والتجديد . (1111)رافدة , الحرٌري  .11

برنامج تأىيؿ , عمـ النفس التعميمي .( 1655)ي عبد العزبز الدربلب وآ روف ي حاف  .13
 .معممي المرحمة االبتدائية األزىرية لممستوى الجامعي 

ةعالبة برلامج لتعمـ العموـ باات داـ ألشطة الذكا ات .( 1115)أشرؼ ي حابف  .11
العمـ الااابة لدى تىمبذ العؼ  المتعددة ةب تلمبة م ارات حؿ المشكمة وبعض عممبات
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التأثير :المؤتمر العممي الثاني عشر التربية العممية والواقع المجتمعي ي الثالب المتواط 
 . 52-11يوالتأثر 

, منشورات جامعة دمشق ,  طرائق تدريس الجغرافية.( 1662)علً , الحصري  .11

  .دمشق

ة ومدى تواةراا ةب الاهللمة ماتوبات ،را ة الراوـ التوقبحب.( 1111)أحمدي الحعري .11
          ي (1)4ي  مجمة التربية العمميةي المعورة بكتب وامتحالات العموـ بالمرحمة اإلعدادبة 

12- 41 . 

 .ببت الترببة : الرباض  :تدريس العموـ . (1661)عبد اهلل ي الحعبف  .12

لمبة أثر اللشطة العممبة والملظمات المتقدمة ةب ت.( 1114)محمد ي الحباعات  .13
مجمة ي م ارات حؿ المااهللؿ وة ـ الم اابـ ال بزباهللبة لدى طمبة المرحمة الحامعبة المتواط 

 . 11-1ي ( 1)11ي  التربية العممية

تكنولوجيا التعميـ مف أجؿ تنمية التفكير بيف القوؿ .( 1111)محمد ي الحبمة  .14
 .دار المابرة : عماف ي  1طي والممارسة 

ي  تدريس العموـ أىدافو واستراتيجياتو ونظمو وتقويمو . (1654)علم الدٌن , الخطٌب  .15
 .مكتبة ال ىح لملشر والتوزبا : الكوبت 

دار ع ا  لملشر : عماف ي 1طي الطفؿ وميارات التفكير  .( 1112)أمؿ يال مبمب  .16
 .والتوزبا 

القراهللبة الكممة والعورة كمعبار لتقوبـ حودة كتاب العموـ ةب .( 1111)عطاي دروبش  .11
 .  131-112ي ( 1)12ي  مجمة التربية العمميةي حمة الااابة الدلبا ةب ةماطبف المر 

تطوير األنشطة العممية في كتب العموـ بمرحمة التعميـ  .( 1111)عبد يالداو،ب  .11
المركز القومب ي  األساسي وأثرىا عمى التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى الطالب

 .القاارة ي شعبة بحوث تطوبر الملااج  يلمبحوث التربوبة والل ابة 

مكتبة ال ىح : الكوبت  ي مقدمة في تدريس العموـ .( 1666)عبري ي الدمرداش  .11
 .لملشر والتوزبا 

أثر القراءة العممية الصفية والالصفية عمى التحصيؿ في  (. 1113 )ثربا ي الراشدي  .11
راالة ي  اشر مف التعميـ العاـمادة األحياء وميارات الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ الع

 .عماف ي حامعة الامطاف ،ابوس ي كمبة الترببة ي ماحاتبر لبر ملشورة 

ةعالبة تدربس وحدة مقترحة ،اهللمة عمم الحدبقة كمد ؿ  .( 1111)حماؿ ي الزعالبف  .11
لتدربس العموـ ةب التحعبؿ وتحابف ة ـ طمبة العؼ الاابا الاااب لعممبات العمـ ةب 

 . 116-141ي ( 1)15ي  مجمة الجامعة اإلسالميةي   البولس
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: القاارة ي PowerPointمف البداية إلى االحتراؼ مع  .( 1111)رحاب ي زلاتب  .12
 .دار الكتب العممبة لملشر والتوزبا 

أثر استخداـ الخرائط االلكترونية في تحصيؿ مقرر الجغرافيا .( 1111)ابمة ي الزارالب  .13
ي مي لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة وتنمية ميارات التفكير التأم
 .حامعة أـ القرى ي كمبة الترببة ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة 

 .دار الشروؽ : عماف ي  1طي  أساليب تدريس العموـ.( 1666)عابش ي زبتوف  .14

دار الشروؽ لملشر : عماف ي 1طي  أساليب تدريس العموـ .( 1111)عابش ي زبتوف  .15
 .لتوزبا وا

دار : عماف ي  النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموـ .( 1114)عابش ي زبتوف  .16
 .الشروؽ 

عالـ : القاارة . 1ط  ي تدريس العموـ لمفيـ رؤية بنائية .(1111)كماؿ ي زبتوف  .21
 الكتب

 التعميـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية .( 1111)كماؿ يحاف وزبتوف يزبتوف  .21
 .عالـ الكتب : القاارة ي  1طي 

دار  :ي عماف1ي اإلعدار الراباي طأساليب تدريس العموـ .(1111)زبتوفي عابش  .21
 .الشروؽ 

دور الراوـ العممبة ةب تلمبة التحعبؿ المعرةب  .( 1661)عابدة عبد الحمبد ي ارور  .21
ي  كمية التربيةمجمة ي ةب العموـ وألماط الت كبر والتعمـ لدى تىمبذ العؼ الرابا ايبتداهللب 

 . 114 -111ي  15ي حامعة الملعورة 

استخداـ الحاسوب واالنترنت  .( 1111)عادؿ ةابز يحودة أحمد والارطاويي اعادة  .21
 .دار الشروؽ : عماف ي  في مياديف التربية والتعميـ

أثر تدربس العموـ بطربقة اللشطة العممبة ةب تحعبؿ  .( 1111)محمديالاىمات .22
مجمة اتحاد ي ات العقمبة الم تم ة لمم اابـ العممبة وتلمبة اتحااات ـ العممبة الطمبة ذوي الاع

 . 64 -41ي ( 1)11ي  الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس

: القاارة ي  طرؽ تدريس الرياضيات بيف النظرية والتطبيؽ .(  1111)حاف ي اىمة  .23
 .دار ال حر لملشر والتوزبا 

المممكة العرببة ي  تطبيقات الحاسوب في التعميـ .( 1111)عبد الحاةظ ي اىمة  .24
 .دار ال ربحب : الاعودبة 

ةاعمبة لموذج مقترح لتعمبـ البلاهللبة ةب تلمبة مماراات  .( 1111) مىؾيالامبـ  .25
التدربس البلاهللب لدى معممات العموـ وأثراا ةب تعدبؿ التعورات البدبمة لم اابـ الت برات 
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 مجمة جامعة الممؾ سعودي عؼ الوؿ المتواط بمدبلة الرباض الكبمباهللبة لدى طالبات ال
 .الرباض ي ( 1)13ي

أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني لتدريس التعبير في  .( 1113)ااشـ ي الامبري  .26
راالة ماحاتبر لبر ي  تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

 .ةماطبف ي  الحامعة اإلاىمبة ب زةي ملشورة 

ي 1طي  أساليب التدريس لطفؿ الروضة .( 1111)ةاطمة ي  واامب شعىف يالابد .31
 .دار الكتاب الحدبث :القاارة 

وزارة ي  1طي  العموـ العامة لمصؼ التاسع األساسي( . 1111)شوابكة وآ روف  .31
 . ةماطبف ي الترببة والتعمبـ 

ضوء معايير التربية الوقائية  تطوير كتاب الجغرافيا في .(  1111)أحمد ي الشرعة  .31
كمبة يأطروحة دكتوراة لبر ملشورة ي  وميارات التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ العاشر

 .حامعة البرموؾي الترببة 

أثر ااتراتبحبة المحطات العممبة ةب تلمبة عممبات العمـ لدى .( 1111)ثالب ي الشمري  .31
 -1161ي 1ي  لمدراسات اإلنسانية مجمة جامعة كركوؾي طىب معااد إعداد المعممبف 

1115 . 

 منشورات جامعة دمشق , طرائق تدريس العلوم الطبيعية .( 1661)صالح , الشهابً  .31
 . دمشق , 

أثر التدريس باستراتيجية المحطات العممية عمى  .(  1111) ماحد يالشبباوي  .32
راالة ي  متوسطالتحصيؿ والذكاء البصري المكاني في الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ ال

 .العراؽ ي حامعة القادابة ي ماحاتبر لبر ملشورة 

 .دار واهللؿ: عماف ي  الحاسوب في التعميـ .( 1114)حارث ي عامر .33

أثر توظيؼ قبعات التفكير الست في تدريس العموـ عمى  .( 1111)آي ي العبادلة  .34
افظة خاف مستوى التحصيؿ وميارات التفكير التأممي لدى طالبات الصؼ العاشر بمح

 .ةماطبف ي لزة ي حامعة الزار ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة ي  يونس

 –استخداـ  –تشغيؿ  –الكمبيوتر التعميمي .(  1111)ممدوح إبراابـ ي عبد الحمبد  .35
 .دار ال دى لملشر والتوزبا : إلتاج الملبا 

  .  تقييـ كتاب الفيزياء .( 1111) وآ روفعبد ال الؽ  .36

ااتراتبحبة ال  ـ القراهللب لدى طىب الحامعة وعى،ت ا ( . 1111)ى ادي عبد الرحمف  .41
القراءة : المؤتمر العممي الثالث لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ي بااتمامات ـ القراهللبة 

 .حامعة عبف شمس ي دار القباةة ي وبناء اإلنساف 
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: القاارة ي عموـ االتجاىات الحديثة في تدريس ال .( 1111)عبد الاىـيعبد الاىـ  .41
 .دار ال كر العربب 

الفمسفة والمبادئ واألدوات , التعميـ االلكتروني  .( 1115)حمدي ي عبد العزبز  .41
 دار ال كر لملشر: عماف ي  1طي  والتطبيقات

دار البشري لمطباعة : القاارة ي  الثقافة البصرية .(  1111) عمب محمد ي عبد الملعـ  .41
 .واللشر 

 .ار ز حامعة الي كمبة الترببة ي  الثقافة البصرية.(  1666)محمد عمب يعبد الملعـ  .41

دار المابرة : عماف ي  ميارات في المغة والتفكير .( 1111)عبد ال ادي وآ روف  .42
 .لملشر والتوزبا 

ةاعمبة اات داـ بعض ااتراتبحبات ما ورا  المعرةة ( . 1112)ةاطمة ي عبد الوااب  .43
كبر التتممب وايتحا  لحو اات دامج لدى طىب الثالب ةب تحعبؿ ال بزبا  وتلمبة الت 

 . 111 126-ي( 5) 1ي  مجمة التربية العمميةي الثالوي الزاري 

مكتبة ال ىح ي 1طي  التفكير والمنياج المدرسي .( 1111)عزوي وع الةولبـ ي عببد .44
 .ببروت ي لملشر والتوزبا 

ير اإلعداد األكاديمي لمدرسي برنامج مقترح لتطو  .( 1661)عبد الزارة ي العببدي  .45
ي  عمـ األحياء في كميات التربية بالعراؽ مع التأكيد عمى المفاىيـ الحياتية وعمميات العمـ

 .القاارة ي حامعة عبف شمس ي راالة دكتوراة لبر ملشورة 

 .دار المابرة : عماف ي طرؽ وأساليب تدريس العموـ  .( 1111)مبشبؿ ي عطا اهلل  .46

وسائمو , أدواتو , مناىجو :البحث العممي في التربية  .( 1116)محاف ي عطبة  .51
 .دار الملااج لملشر والتوزبا : عماف ي  اإلحصائية

ماتوى م ارات الت كبر التتممب ةب مشكىت التدربب المبدالب  .( 1111)المولوي ع الة  .51
المصرية الجمعية : مجمة التربية العمميةي لدى طمبة كمبة الترببة بالحامعة اإلاىمبة 

 .العدد الوؿي المحمد ال امسي لمتربية العممية

ماتوى م ارات الت كبر اللا،د لدى طمبة كمبة الترببة بالحامعة  . (1111)عزوي ع الة  .51
 .حامعة عبف شمس ي (12)العددي مجمة القراءة والمعرفة ي اإلاىمبة 

ت اللظربة أثر اات داـ بعض ااتراتبحبا .( 1113)محمد ي عزو أبومموح يع الة  .51
ي البلاهللبة ةب تلمبة الت كبر الملظومب ةب ال لداة لدى طمبة العؼ التااا الاااب ب زة 

التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج الوقائع , وقائع المؤتمر العممي لكمية التربية 
 .1المحمد ي  والتطمعات
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ي 1طي تعممو التفكير أنماطو ونظرياتو وأساليب تعميمو و .( 1111)وآ روفالع وف  .51
 دار ع ا  لملشر والتوزبا:عماف 

أثر استخداـ أنشطة عممية إثرائية مقترحة في تنمية  .( 1111)محمد ي العقبؿ  .52
ي  عمميات العمـ التكاممية والتفكير اإلبداعي لدى التالميذ الموىوبيف في المرحمة االبتدائية

 .الاعودبة ي حامعة الممؾ اعود ي راالة دكتوراة لبر ملشورة 

فاعمية دورة التعمـ في تدريس مقرر البنات لعينة مف طالب . ( 1662)حماؿ ي عىـ  .53
راالة ي  الصؼ الثاني الثانوي الزراعي وعالقتيا بالتحصيؿ وتنمية عمميات العمـ األساسية

 .معر ي حامعة طلطا ي كمبة الترببة ي ماحاتبر لبر ملشورة 

ـ البلاهللب ايحتماعب لتدربس الدرااات ةعالبة اللموذج التعم .( 1111)عباس ي عىـ  .54
ي ايحتماعبة ةب تلمبة م ارات الت كبر التتممب وحؿ المشكمة لدى تىمبذ المرحمة ايبتداهللبة 

 . 111 – 61ي(  12) 11ي مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية 

 تطبيقيةمناىج العموـ الطبيعية وطرؽ تدريسيا النظرية وال .( 1111)شاار ي عمباف  .55
 .دار المابرة لملشر والتوزبا : عماف ي 1طي 

أساليب البحث العممي األسس النظرية .( 1115)ي محمدي معط م وللبـي عمباف .56
 .دار ع ا  لملشر والتوزبا ي 1ط ,ةوالتطبيقية العممي

أثر استخداـ طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عمى  .( 1115)حب افي العماوي  .61
راالة ي  التأممي لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي بمدارس خاف يونس تنمية التفكير

 .ةماطبف ي لزة ي الحامعة اإلاىمبة ي ماحاتبر لبر ملشورة 

 .دار الثقاةة لملشر والتوزبا : عماف ي طرؽ التدريس ( . 1111)إبمافي عمر  .61

ا مكتبة المحتم: عماف ي  طرؽ تدريس العموـ. ( 1112)عىح الدبف ي العمربة  .61
 .العربب 

درااة مبدالبة ياللشطة العممبة لبر الع بة ولوادي العموـ  .( 1665)إبراابـ ي عمبرة  .61
 .مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج : 

اللشطة العممبة بعد لاهللب ةب ملااج العموـ بالوطف العربب .( 1111)إبراابـ ي عمبرة  .61
 .3 1-ي 1المحمد ي لعممية تمر العممي الثامف لمجمعية المصرية لمتربية االمؤي 

أثر استخداـ طرائؽ العصؼ الذىني والقبعات الست : ( 1113)مباري عودات  .62
والمحاضرة المفعمة في التحصيؿ والتفكير التأممي لدى طمبة الصؼ العاشر في مبحث 

 .الردف ي حامعة البرموؾ ي كمبة الترببة ي راالة دكتوراة ي التربية الوطنية في األردف 
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ةعالبة التدربس وةقًا لملظربة البلاهللبة ةب تلمبة بعض  .( 1111)ةوزبة ي ي ال امد .63
عممبات العمـ وم ارات الت كبر ةوؽ المعرةب والتحعبؿ ةب مادة الحبا  لدى طالبات 

 . 16-1ي 11ي  مجمة بحوث التربية النوعيةي المرحمة الثالوبة بملطقة الباحة 

اـ الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس مدى فاعمية استخد .( 1111)زباد ي ال ار .64
ي  الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيؿ لدى تالميذ الصؼ الثامف األساسي

 .لزة ي حامعة الزار ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة 

أثر الت اعؿ ببف ،را ة الراوـ التوقبحبة . (1113)ملدور عبد الاىـ ي ةتح اهلل  .65
عمم التحعبؿ وايتحا  لحو ،را ة الراوـ التوقبحبة بكتاب العموـ  والاموب المعرةب

-11) ي( 15)ي الاعودبة ي  رسالة الخميج العربيي لمعؼ ال امس ةب المرحمة ايبتداهللبة 
14. ) 

 .دار الشروؽ : عماف ي  المدخؿ إلى التدريس.( 1111) سهٌلة , الفتالوي  .66

لدى الط اؿ بوع  ا وابمة تعمبمبة  م ارة ،را ة العور .( 1114)إاماعبؿ ي ال را .111
 .كمبة الترببة ي حامعة عبف شمس ي القاارة ي  مجمة القراءة والمعرفةي تعممبة 

ةاعمبة اات داـ ايكتشاؼ الموحج ةب تلمبة م ارات  .( 1112)عاطؼ ي ة مب  .111
ي  مجمة التربية العمميةي عممبات العمـ الااابة واياتمامات العممبة لدى ط ؿ الروقة 

 (.51-14) ي ( 1)

أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تنمية .( 1111)عبد العزبز ي القطراوي  .111
ي  عمميات العمـ وميارات التفكير التأممي في العموـ لدى طالب الصؼ الثامف األساسي

 .ةماطبف ي لزة ي الحامعة اإلاىمبة ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة 

بات العمـ المتقملة ةب دلبؿ المعمـ لأللشطة والتحارب عمم .( 1111)حابف ي القطبش .111
مجمة جامعة القدس المفتوحة ي العممبة لكتب العموـ لممرحمة الااابة ةب محاةظة الم رؽ 

 (.51 -21) ي ( 14)ي ةماطبف ي لألبحاث والدراسات 

أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العممي بالقرآف  .( 1112)عماد ي كشكو  .111
راالة ماحاتبر لبر ي  تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة عمى

 .ةماطبف يلزة ي الحامعة اإلاىمبة ي ملشورة 

مكتبة ي 1طي  الحوار فنياتو واستراتيجياتو وأساليب تعميمو .( 1111)ملم ي المبودي  .112
 .القاارة ي وابة 

دار : عماف ي  ت التعميـ الحديثالمعمـ واستراتيجيا. ( 1111)عاطؼ ي العب ب  .113
 .أاامة لملشر والتوزبا 
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درحة تقمبف عممبات العمـ ةب كراس ألشطة العموـ المطورة  .(1111)اذاؿ ي ال  بدي .114
) ي ( 116)ي  مجمة القراءة والمعرفةي بالمرحمة ايبتداهللبة ةب المممكة العرببة الاعودبة 

114- 121. ) 

مكتبة دار 7 عمان , دريس الدراسات االجتماعية أساليب ت .( 1114) أحمد, اللقانً  .115
 .الثقافة للنشر والتوزٌع 

لزة ي  1طي  تدريس العموـ في التعميـ العاـ .( 1115)إحااف ي ةتحبة واللا ي المولو  .116
 . مطبوعات الحامعة اإلاىمبةي 

دار ع ا  : عماف ي 1طي  تنمية التفكير اإلبداعي الناقد .( 1115)اواف ي محبد  .111
 .ر لملش

أثر اات داـ العور والشكاؿ التوقبحبة ةب الدرااات  .( 1111)عرةة ي محمود  .111
ايحتماعبة لتلمبة عممبات الت كبر لدى تىمبذ العؼ الرابا والعؼ ال امس ايبتداهللب 

حامعة ي كمبة الترببة ي  مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريسي ومبول ـ لحو المادة 
 . 52العدد ي عبف شمس 

فاعمية برنامج أنشطة بيئية صفية والصفية عمى  .( 1113)عبد الملعـ ي لمرزو،ب ا .111
تنمية الميارات والقيـ البيئية لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بدولة 

حامعة عبف شمس يمع د الدرااات والبحوث الببهللبة ي راالة دكتوراة لبر ملشورة ي  اإلمارات
 . 61ي 

مدى اكتساب طمبة الصؼ الرابع المعاقيف بصرياً  .( 1111)ال ادي  عبدي معالحة  .111
راالة ماحاتبر لبر ملشورة ي  لعناصر الثقافة العممية المتضمنة في كتب العموـ المدرسية

 .حامعة عبف شمس ي كمبة الترببة ي 

ي مطابا حامعة الممؾ اعود ي  طرؽ تدريس الرياضيات.( 1656)عبد اهلل ي الم برة  .111
 . الرباض

المدرسة االلكترونية ودور االنترنت في التعميـ رؤية  .( 1111)عبد الكربـ ي المىح  .112
 .دار الثقاةة لملشر والتوزبا : عماف ي الطبعة الولم يتربوية 

فاعمية التعميـ االلكتروني باستخداـ االستقصاء الشبكي  .( 1111)أاما  يالم ر  .113
أممي والقدرة عمى تصميـ المواقؼ التعميمية الموجو في تنمية كؿ مف ميارات التفكير الت

 .معر ي حامعة طلطاي راالة ماحاتبر لبر ملشورة ي لدى طالب كمية التربية النوعية 

لمع وؼ الثىثة " اللشطة العممبة "تطوبر ملااج العموـ  .2013))أمالب يالموحب  .114
مبتج ةب المدركات الولم مف المرحمة ايبتداهللبة ةب قو  بعض ايتحااات العالمبة وةاع

 ( .112-51) ي ( 1)13ي  مجمة التربية العمميةيالعممبة لمتىمبذ
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في تنمية ( شارؾ-زاوج -فكر)أثر توظيؼ استراتيجية  .( 1111)أاما  ي اللحار .115
التحصيؿ والتفكير التأممي في الجبر لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بمحافظة خاف 

 .ةماطبف ي لزة ي حامعة الزار ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة ي  يونس

دار ال كر : القاارة ي  المدخؿ في تدريس العموـ .( 1666)اللحدي وراشد وعبد ال ادي  .116
 .العربب 

المدخؿ في تدريس )تدريس العموـ في العالـ المعاصر  .( 1111)وآ روف ي اللحدي .111
 .دار ال كر العربب : القاارة. 1طي  (العموـ

 .دار ال كر العربب : دمشؽ ي  التربية بالحوار .( 1111)عبد الرحمن , النحالوي  .111

العالقة بيف عمميات العمـ واالتجاىات العممية لدى تالميذ  .(  1112)ربـ يلعر اهلل  .111
ي راالة ماحاتبر لبر ملشورة  ي الصؼ السادس االبتدائي ومدى اكتساب التالميذ ليا

 .ةماطبف ي لزة ي الحامعة اإلاىمبة 

ي  مقدمة في تربية وتعميـ الطفولة المبكرة .( 1112)إبراابـ يات ا م وزربقيلعر .111
 .دار ال كر : عماف 

دار : العبف ي  أساليب تدريس العموـ في المرحمة األساسية .( 1112)زبد ي ال وبدي  .111
 .الكتاب الحامعب 

المؤتمر العربي الثالث حوؿ ي مدا ؿ معاعرة لبلا  الملااج . ( 1111)عببد ي ولبـ  .112
 .ابربؿ 3-2يمركز تطوبر تدربس العموـ ي المنظومي في التدريس والتعمـ  المدخؿ
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 (1)ر،ـ  ممحؽ                 
 

 لزة  – إلاىمبةا الحامعة
 الدرااات العمبا  عمادة
                                   رببةالت كمبة
  لتدربسالملااج وطرؽ ا ،اـ
 

 لثةالتفكير التأممي المتضمنة في الوحدة الثا ياراتتحكيـ قائمة عمميات العمـ وم:  الموضوع
 مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع األساسي الجزء األوؿ

 
حفظههللا/...................................................اٌذوتىر:اٌسيذاألستار



 ليكم ورحمة اهلل وبركاتهع  السالم


قي تنوية عوليات  العلويةأثر اصتراتيجية الوحطات "تمىَاٌثاحثحتإخراءدراسحتؼٕىاْ

في  العلن وههارات التفكير التأهلي في العلىم لدي طالبات الصف التاصع األصاصي

 "خانيىنش



ب دؼ تحدبد " اهللبة الت اعىت الكبمب: "بتحمبؿ وحدة  لباحثةأاداؼ الدرااة ،امت ا ولتحقبؽ
عممبات العمـ التب تتقمل ا الوحدة مف أحؿ تلمبت ا بااتراتبحبة المحطات العممبة ي لذا ترحو 

ثـ إبدا  رأبكـ ي التتممب  ت كبرالعمـ وم ارات ال عممباتالباحثة مف ابادتكـ التكـر باإلطىع عمم 
 :مف حبث  ؿةب قو   برتكـ ةب اذا المحا حظتكـومى
 .ممبة والم وبة الع الاىمة -
شمولبة م ارات الت كبر التتممب وعممبات العمـ لمحتوى وحدة الت اعىت الكبمباهللبة  مدى -

. 
 .أو إقاةة أو إبدا  أي مىحظات أ رى  حذؼ -

 بعز ودمتـ
 حزبؿ الشكر ييي ولابادتكـ

 :الش عبة لممحكـ  الببالات
  : ...................... الدرحة العممبة : ....................              اياـ

  : ......................مكاف العمؿ : ................             الت عص
 :الباحثة 

 فداء هحوىد صالح الزيناتي
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 :  مىحظة

 التااا لمعؼ العموـ كتاب مف الت اعىت الكبمباهللبة وحدة محتوى عمم التحمبؿ بقتعر 
 . الوؿ الحز 

 التقوبـ أاهللمة ااتبعاد تـ . 
 ال قرات – العور -التوقبحبة كاؿالش-التوقبحبة الراوـ التحمبؿ بشمؿ . 

 
 
 
 

 
 المحاؿ

 
 العمـ عممبات

 
 ملااب

 
 ملااب لبر

 
 العمـ عممبات

   اإلحراهللب التعربؼ -1

   ايتعاؿ -2

 المىحظة -3
 

  

 
 تتممبالت كبر ال م ارات

 
 الم ارات

 
 ملااب

 
 ملااب لبر

   حاتإلم ااتلتا الوعوؿ -1

   ت ابرات مقلعة إعطا  -2

   حموؿ مقترحة وقا -3

   عف الم الطات الكشؼ -4
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 (2)ممحؽ ر،ـ                         
 لزة  –الحامعة اإلاىمبة 

 عمادة الدرااات العمبا 
 كمبة الترببة                                  

 ،اـ الملااج وطرؽ التدربس 
 

أممي المتضمنة في الوحدة أداة تحميؿ عمميات العمـ وميارات التفكير الت تحكيـ:  الموقوع
  الثالثة مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع األساسي الجزء األوؿ

 
 ح ظؾ اهلل /  ................................................... الدكتور : الاتاذ  الابد

 عمبكـ ورحمة اهلل وبركاتج الاىـ
 

 اب العموـ لمعؼ التااا الحز  الوؿالت اعىت الكبمباهللبة مف كت وحدة بتحمبؿ الباحثة  تقوـ
 .العممبة باات داـ ااتراتبحبة المحطات تلمبت ا أحؿ مف العمـ عممبات بعض لابة تحدبد ب دؼ
 التتممب الت كبر وم ارات العمـ عممبات تحمبؿ أداة" تحكبـ ابادتكـ مف الباحثة ترحو لذا

 بعد والذي لحز  الوؿلمعؼ التااا ا العموـ كتاب مف الولم الوحدة ةب المتقملة
  :بعلواف الماحمة الماحاتبر راالة أدوات أحد

 
قي تنمية عمميات العمـ وميارات التفكير التأممي في العموـ  العمميةاستراتيجية المحطات  أثر

 " خانيونسفي  لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي
 

 :ةب ومىحظاتكـ رأبكـ إبدا  ثـ ومف الداة عمم بايطىع التكـر ابادتكـ مفالباحثة  ترحو لذا
 .والم وبة العممبة العحة -أ
 .الحذؼ إمكالبة -ب
 .التحمبؿ وحدات مى مة مدى -ت
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  عممبات العمـ  – لتحمبؿةهللات ا – التحمبؿ ااتمارة

 
 التحمبؿ وحدة

 التحمبؿ ةهللات

 التعربؼ المحموع
 اإلحراهللب

 المىحظة ايتعاؿ

 % رارالتك % التكرار % التكرار
     تعلبؼ العلاعر-1
     الحدوؿ الدوري الحدبث-2

     العلاعر ةب الحدوؿ الدوري-3

معادر واات دامات بعض -4
     العلاعر

 

 الت كبر التتممب م ارات  –ةهللات التحمبؿ  – التحمبؿ ااتمارة
 

 
 التحمبؿ وحدة

 التحمبؿ ةهللات

 المحموع
 الوعوؿ
إلم 

 ااتلتاحات

 إعطا 
  ابراتت

 مقلعة

 الكشؼ
عف 

 الم الطات

 وقا
حموؿ 
 مقترحة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
      تعلبؼ العلاعر-1
      الحدوؿ الدوري الحدبث-2
العلاعر ةب الحدوؿ -3

 الدوري
     

 ات داماتمعادر وا-4
      بعض العلاعر

   -:مالحظة
 التااا لمعؼ العموـ كتاب مف الكبمباهللبة الت اعىت وحدة محتوى عمم التحمبؿ بقتعر 

 . الوؿ الحز 
 التقوبـ أاهللمة ااتبعاد تـ . 
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 ال قرات – العور -التوقبحبة الشكاؿ-التوقبحبة الراوـ التحمبؿ بشمؿ 
 ًايتعاؿ  – اإلجرائً التعرٌف(على العلم عملٌات اقتصار تم الدراسة حدود ف– 

 .للوحدة المناسبة(  المىحظة
 ًاستنتاجات إلى الوصول)عمم  التأملً التفكٌر مهارات اقتصار تم راسةالد حدود ف- 

 .للوحدة المناسبة( مقترحة حلول وضع- المغالطات عن الكشف -مقنعة تفسٌرات إعطاء
 -:أخرى مالحظات

............................................................................................................
............................................................................................................ 
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 (3)ممحؽ ر،ـ 
 ،اهللمة بتاما  الاادة المحكمبف لدوات الدرااة

 

 مكاف العمؿ الت عص ااـ المحكـ ـ

 حامعة ب داد  رؽ تدربس ال بزبا ملااج وط ماحدة الباويد .أ 1

 حامعة ال،عم  ملااج وطرؽ تدربس العموـ حححوح بحبم أبو.د 2

 الحامعة اإلاىمبة ملااج وطرؽ تدربس العموـ  عودة محمد أبو.د 3

 حامعة القدس الم توحة ملااج وطرؽ تدربس الرباقبات حممبو اشاـ أبو.د 4

 الحامعة اإلاىمبة  عموـ ملااج وطرؽ تدربس ال حابر الشقر. د 5

 ملااج وطرؽ تدربس العموـ  محمود المعري. أ 8

 اف –مشرؼ تربوي مدبربة

 -بولس

 ملااج وطرؽ تدربس العموـ  ةربد ،دبح. أ 9

شرؽ  –مشرؼ تربوي مدبربة

 - اف بولس

 ملااج وطرؽ تدربس العموـ  إبراابـ رمقاف. أ 10

شرؽ  – مشرؼ تربوي مدبربة

 - اف بولس

 معمـ عموـ  ملااج وطرؽ تدربس العموـ  حمداف اللا. أ 11

 ماحاتبر ملااج وطرؽ تدربس العموـ  ماحد القدرة. أ 12

رهللبس ،اـ العحة المدرابة 

 - اف بولس –مدبربة

 أشرؼ الحاج. أ 13

         رهللبس ،اـ اإلشراؼ مدبربة ملااج وطرؽ تدربس العموـ 

  - اف بولس –

 معممة عموـ وطرؽ تدربس العموـ  ملااج أمالب ال را. أ 14
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 (4)ممحؽ ر،ـ 
    إذف إحرا  البحث
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 (5)ممحؽ ر،ـ                                
 

ىغزةىى–الجامعةىاإلسالموةى
ىعمادةىالدراساتىالعلواى

ىكلوةىالتربوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىقسمىالمناهجىوطرقىالتدروسى

 عمميات العمـ تحكيـ اختبار :  الموضوع
 حفظؾ اهلل /  ................................................... الدكتور :  األستاذ السيد

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته  السالم
 

تنمية عمميات العمـ  يق العمميةالمحطات  استراتيجية أثر "الباحثة بإجراء دراسة بعنواف  تقوـ
 " خانيونس يف األساسي سعوـ لدى طالبات الصؼ التاوميارات التفكير التأممي في العم

 

 من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  ماجستيرعلى درجة ال  للحصول
 

ضػػوء  فػػيمػػف سػػيادتكـ التكػػـر بتحكػػيـ ىػػذا االختبػػار ثػػـ إبػػداء رأيكػػـ ومالحظػػاتكـ  ترجػػوولػػذا  
 :خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث 

 ويةالسالمة العممية والمغ-
 فقرات االختبار صياغة تربوية صياغة  -
 وضوح تعميمات االختبار  -
 .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى   -

 بعز ودمتـ
  ,,,الشكر  جزيؿ ولسيادتكـ

 التجريب االتصاؿ اإلجرائي التعريؼ العمـ عمميات

 37-26 26-10 9-1 لمعمميةالممثمة  الفقرات

 
 :الشخصية لممحكـ  البيانات

 : ......................الدرجة العممية ..................             : .. االسـ
 : ......................مكاف العمؿ : ................             التخصص

 : الباحثة
 محمود صالح الزيناتي  فداء
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ىغزةىى–الجامعةىاإلسالموةى
ىعمادةىالدراساتىالعلواى

ىكلوةىالتربوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىقىالتدروسىقسمىالمناهجىوطر

ىاألساسي للصف التاسع العلوم مبحث في عمليات العلم اختبار
 : الطالب عزيزي

 : اإلجابة قبؿ التالية التعميمات اقرأ
 وحدة في التفكير التأممي ميارات لبعض اكتسابؾ مستوى قياس إلي االختبار ييدؼ-1

 (المالحظة, االتصاؿ , اإلجرائي  التعريؼ: )الكيميائية وىي  التفاعالت
 . اإلجابة قبؿ عناية و بدقة األسئمة اقرأ-2
 .األربعة اإلجابات بيف مف فقط صحيحة واحدة إجابة اختيار عميؾ-3
 اإلجابة رمز أسفؿ ( ×) الرمز بوضع المرفقة اإلجابة بطاقة في إجابتؾ افرغ -4

 .الصحيحة
 :  مثاؿ 

ترونات كاف أحد العناصر مف الدورة الثانية والمجموعة الخامسة فإف عدد الك ذاإ
 :المدار األخير 

 5 .ب  8 .أ 
 13 .د  2 .ج 

 
 بطاقة في الصحيحة اإلجابة رمز أسفل (×) الرمز وضع عليك ،ب : ىي  لصحيحةا اإلجابة

 : يلي كما اإلجابة
 

 د ج ب أ السؤاؿ رقـ
  ×   
 

  ،،،،،، تعاونك حسن على لك شكًرا
 

 
 
 
 

 : الباحثة
 محمود صالح الزيناتي  فداء
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 عموـ  –ا تبار عممبات العمـ لمعؼ التااا 
 

 كبمباهللبة وحدة الت اعىت ال
 

  -:قا داهللرة حوؿ رمز اإلحابة العحبحة ثـ ألقمج إلم م تاح اإلحابة 
 :بالتفاعؿ الكيميائي بأنو عممية  يقصد -1
 

 مواد حدبدة إلتاج .ب ال عاهللص ال بزباهللبة رمف  ىل ا ت بب بتـ .أ
 ما ابؽ عحبح حمبا .د كتمة المواد المت اعمة والمواد اللاتحة ب اة تتااوى .ج
 : عممية د المباشر بأنو بتفاعؿ االتحا يقصد -2
 

 التزاع الما  مف المادة -ب اتحاد حمض ما ،اعدة -أ
 اتحاد العلعر ما الكاحبف -د بدةاتحاد مادتبف لتكوبف مادة حد  -ج

  

 : تفاعؿ اإلحالؿ البسيط بأنو   يعرؼ -3
 المادة ال بدروحبف ةقد .ب العلعر القوي بالقعبؼ ااتبداؿ .أ
 العلعر مف مركباتج اات ىص .د  االمادة إلم أحزا  أباط مل ت كؾ .ج

  

 : عمى تفاعالت األكسدة وتعني ربيعممية الطالء الكي تعتمد -4
 ر،ـ التتكاد لقعاف .ب إلكترولات اكتااب .أ
 إلكترولات  ةقد .د روحبفمحتوى المادة مف ال بد زبادة .ج

 

 : المعايرة بأنيا عممية  تعرؼ -5
 ال مز إلم أكابد تحوؿ .ب الممح ةب الما  ذوباف  .أ
 مكولات الما  ةعؿ .د مض إلم القاعدة الح إقاةة  .ج

 

 :المختزؿ ىو الذي  العامؿ -6
 لبر  بؤكاد .ب ايلكترولات ب قد .أ
 ايلكترولات  بكاب .د ر،ـ تتكاد  ةب الت اعؿ بقؿ .ج

 

 :نقطة التعادؿ بأنيا نقطة    تعرؼ -7
 الرااب  تكوف .ب البل احب وفالم ظ ور .أ
 ،طرات ماهللبة    تكوف .د أب رة  ظ ور .ج
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 :  بتفاعؿ االنحالؿ  يقصد -8
 

 أبولات  تبادؿ .ب مركبات  ت كؾ .أ
 مركبات اتحاد .د علاعر  ا تزاؿ .ج

 

 : يشير إلى عنصر           الكيميائي التالي   الرمز  -9
 الكاحبف .ب الكبربت .أ
 الابمبكوف .د اللبتروحبف .ج

 

 : نتيجة لحدوث التفاعؿ الكيميائي  تكوف كتمة  -10
 

 مواد المت اعمةال< اللاتحة   المواد .ب المت اعمة موادال> اللاتحة   المواد .أ
 المواد المت اعمة ≤اللاتحة  المواد .د المواد المت اعمة= اللاتحة   المواد .ج

 

العنصر الذي يدخؿ في تكويف الشكؿ  رمز -11               :  المجاور
 
 
 H .ب  Si .أ
 S .د N .ج

 

 

 :داللة حدوث التفاعؿ التالي ىي   -12
 
 
 

Zn +HCl  →  ZnCl2 +H2 

 

 
 
 
 

 ا ت ا  الموف -ب  تكوف رااب -أ 
 الت بر ةب درحة الحرارة -د  زتعاعد لا -ج 

S 
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 :إلى المعادلة التالية  بالنظر -13
 

           
     

 :اب  المادة المترابة ة ف    
 الكالابوـ كربولات .ب الكالابوـ ببكربولات  .أ
 أكابد الكربوف ثالب .د الما  .ج
 :المعادلة التالبة  ت اعؿ  تمثؿ -14

 
Fe  +  CuSO4   →   FeSO4  +  Cu                      

 
 

 
 

تمرر عمى   ممحيةالكيروكيميائية القنطرة ال خميةإلى ال بالنظر -15
  :وؿمحم

 اساللح كبربتات .ب العودبوـ  كبربتات .أ
 العودبوـ  ابدروكابد .د ال ارعبف  كبربتات .ج

 

في  رالعناصمف تفاعؿ  الرابطة في المركب الناتج -16
 :   يىالشكؿ 

 ابدروحبلبة .ب تلااقبة .أ
 كةمشتر  .ج
 
 

 أبولبة .د

 الحراري ايلحىؿ .ب المباشر ايتحاد .أ
 البابط اإلحىؿ .د المزدوج اإلحىؿ .ج

Ca(HCO3)2  
 

      CaCO3 + H2CO3 
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 :الناتج في المعادلة التالية ىوالممح  -17
 
 
 

 
 

 : التالية تفاعؿ   المعادلة تمثؿ -18

             2el+ zn
+2      z n 

 

 اإلحىؿ .ب الكادة .أ
 التعادؿ .د ؽايحترا .ج

 
 

 : مع القاعدة في المعادلة التالية  الحمضتعادؿ  عند ينتج -19
  
 

 الما  .ب العودبوـ  ابدروكابد .أ
 معاً (ج + ب) .د العودبوـ  كموربد .ج

 
 : نالحظ Nacl)) مع كموريد الصوديوـ( AgNo3)نترات الفضة  ؿعند تفاع -20 

 
 
 
 
 

 : عند إضافة ورقة دوار الشمس إلى محموؿ ىيدروكسيد الماغنيسوـ نالحظ -21
 

 

 العودبوـ كموربد .ب  لكالابوـا كموربد .أ
 ( ب معًا +أ) .د العودبوـ  كربولات .ج

 لاز   تعاعد .ب رااب تكوف .أ

  الك رباهللب التبار ارباف .د لوف المحموؿ   ت بر .ج

 ي بت بر لول ا  .ب تزرؽ ور،ة دوار الشمس الحمرا  .أ

 لبس مما ابؽ  .د حمر ور،ة دوار الشمس الزر،ا ت .ج

CaCl2 + Na2CO3         CaCO3 + NaCl 

 

 

 

2NaCl 

NaOH + HCl           NaCl   +H2O 
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 : نالحظ أف قراءة الترمومتر  Hclمع محموؿ  NaoHخمط محموؿ  عند -22
 

 
 

 :نالحظ لمخفؼإلى محموؿ حمض الييدروكموريؾ ا لخارصيفإضافة ا عند -23
  

  
 

 :مغناطيسأف ال نالحظتفاعؿ الحديد مع الكبريت  عند -24
 

 
 :  ظيور الموف  نالحظ Hclو  NaOHالتعادؿ بيف محمولي  فاعؿحدوث ت عند -25

 
 

 تتلا،ص .ب تزبد .أ
 ثابتة تبقم .د ثـ تتلا،ص تدربحبا زبدت .ج

 رااب تكوف .ب لاز تعاعد .أ
 الموف ا ت ا  .د الموف ت بر .ج

 ي بحذب الكبربت  .ب الكبربت حذب .أ
 كبربتبد الحدبد  ي بحذب .د الحدبدو  تالكبرب حذب .ج

 ال قر .أ
 

 الش اؼ .ب

 البل احب .د الببض  .ج
 
 
 
 
 
   

NaOH 
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 :نالحظ الشكؿ المقابؿ عند تركيب الخمية الكيروكيميائية في  -26  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التبار الك رباهللب ارباف -ب  رااب ظ ور -أ 
  الموف ت بر -د  شرر ظ ور -ج 

HCl 
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 مفتاح اإلجابة 

 

رقـ 
 السؤاؿ 

  د ج ب أ
رقـ 

 السؤاؿ 
  د ج ب أ

رقـ 
 السؤاؿ 

 د ج ب أ

1      10      19     

2      11      20     

3      12      21     

4      13      22     

5      14      23     

6      15      24     

7      16      25     

8      17      26     

9      18           
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 اإلجابات  الصحيحة الختبار عمميات العمـ 
 

رقـ 
 السؤاؿ 

  د ج ب أ
رقـ 

 السؤاؿ 
  د ج ب أ

رقـ 
 السؤاؿ 

 د ج ب أ

1    ×  10   ×   19    × 

2   ×   11 ×    × 20 
× 

   

3 ×     12   ×   21 
× 

   

4    ×  13  ×    22 
× 

   

5   ×   14    ×  23 
× 

   

6 ×     15 ×    × 24    × 

7 ×     16    ×  25    × 

8 ×     17  ×    26  ×   

9 ×   

 
 
 
 

 18 ×          
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغزةىى–لجامعةىاإلسالموةىا
ىعمادةىالدراساتىالعلواى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكلوةىالتربوةىىىىىىىىىى
ىقسمىالمناهجىوطرقىالتدروسى
 (6)ممحؽ ر،ـ                                         
 تحكيـ اختبار ميارات التفكير التأممي:  الموضوع

 

 حفظؾ اهلل /  ................................................... الدكتور :  األستاذ السيد
 حمة اهلل وبركاتهعليكم ور   السالم

 

عمميات العمـ  ةقي تنمي العمميةالمحطات  استراتيجيةأثر "الباحثة بإجراء دراسة بعنواف  تقوـ
 "خانيونسفي  وميارات التفكير التأممي في العموـ لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي

 

 على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  للحصول
 

مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار ثـ إبداء رأيكـ ومالحظاتكـ في ضوء ترجو  اولذ 
 :خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث 

 العممية والمغوية  السالمة. 
 السيناريوىات المعدة  مناسبة. 
 صحة التحضير , ومدى ارتباط أىداؼ كؿ درس بالموضوع  مدى. 
 أسئمة التقويـ  مناسبة. 
 أي مالحظات أخرى  إبداءأو إضافة أو  حذؼ. 

 لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحترام    شاكرين
 

إلى  الوصوؿ الميارة
 استنتاجات

تفسيرات  إعطاء
 مقنعة

 عف الكشؼ
 المغالطات

حموؿ  وضع
 مقترحة

الممثمة  الفقرات
 لمميارة

1-10 11-20 21-30 31-39 

 

 :الشخصية لممحكـ  البيانات
 : ......................الدرجة العممية ...              : ................. االسـ

 : .........................مكاف العمؿ : ...................          التخصص
ى

 : الباحثة
 محمود صالح الزيناتي  فداء
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ىغزةىى–الجامعةىاإلسالموةى
ىعمادةىالدراساتىالعلواى

ىكلوةىالتربوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىقسمىالمناهجىوطرقىالتدروسى

ىاألساسي للصف التاسع العلوم مبحث في التأملي التفكير مهارات اختبار
 : الطالب عزيزي

 : اإلجابة قبؿ التالية التعميمات اقرأ
 وحدة في التفكير التأممي ميارات لبعض اكتسابؾ مستوى قياس إلي االختبار ييدؼ .1

الكشؼ , مقنعة إعطاء تفسيرات , إلى استنتاجات  الوصوؿ: )الكيميائية وىي  التفاعالت
 (وضع حموؿ مقترحة ,  لمغالطاتعف ا

 . اإلجابة قبؿ عناية و بدقة األسئمة اقرأ .2
 .األربعة اإلجابات بيف مف فقط صحيحة واحدة إجابة اختيار عميؾ .3
 الصحيحة اإلجابة رمز أسفؿ ( ×) الرمز بوضع المرفقة اإلجابة بطاقة في إجابتؾ افرغ .4

 : مثاؿ 
 :الالفمزات السائمة  مف
 

 البرـو .ب  األكسجيف .أ 
 الكمور .د  النيتروجيف .ج 

 
 بطاقة في الصحيحة اإلجابة رمز أسفل (×) الرمز وضع عليك ،ب : الصحيحة ىي  اإلجابة

 : يلي كما اإلجابة
 

 د ج ب أ السؤاؿ رقـ
  ×   
 

  ،،،،،، تعاونك حسن على لك شكًرا
 

 
 
 
 

 : الباحثة
 محمود صالح الزيناتي  فداء
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 التتممبالت كبر  اراتم  ا تبار
  -:لعحبحة ثـ ألقمج إلم م تاح اإلحابة قا داهللرة حوؿ رمز اإلحابة ا

 : الحدوؿ الدوري ثـ أحببب  تتممب**** 
 
 

 :في المجموعة Naعنصر الصوديوـ   يقع -1
 

 والدورة الرابعة الثالبة -ب  الثةوالدورة الث الولم -أ 

 والدورة الثالبة الرابعة -د  والدورة الولب  الثالثة -ج 
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 ميائينشاطيا الكي فؽترتيبيا و  وعند, سياإلى المجموعة نف F ,Cl,Brالعناصر  تنتمي -2
 :نحصؿ عمى 

 

  Br  <Cl   <  F -ب   Br  Cl  <   < F -أ 
  Br    =CL    =F -د     Br  <   F  <CL -ج 

أي التفاعالت ( .  Al  Mn <  Cu <  Ag >)  ييم كما اصركاف نشاط العن إذا -3
 : يمكف أف تحدث 
 Cu+HCL -ب  Ag+HCL -أ 
 Al+MnSO4 -د  Ag+CuSO4 -ج 

 

 : المؤكسد ىو العامؿ   Zn + CuSo4  → Zn So4 +Cu:ؿ التالي التفاع في -4
 

 الكبربت .ب ال ارعبف .أ
 الكاحبف .د اللحاس .ج

 

 -:فإنو يقع في المجموعة ( 2,8,4) السيمكوفااللكتروني لعنصر  التوزيعإذا كاف -5
 

 الثالثة .ب الولم .أ
 ال اماة .د الرابعة .ج

 

إف رقـ تأكسد عنصر الماغنيسوـ صفر ف=   MgO    لممركب ةإذا عممت أف الشحنة الكمي -6
 = 

 

  1+ .ب ع ر .أ
 3+ .د 2+ .ج

 

 : إلىيميؿ  فإنو Li   =3الميثيوـ عنصركاف العدد الذري ل إذا -7
 

 أبولبةرابطة  تكوبف .ب الكترولات ةقد .أ
 ب معاً +أ .د الكترولات كاب .ج

 

 : بسببعنصر األلمنيوـ  في صناعة ىياكؿ الطائرات وذلؾ  يستخدـ  -8  
 بكثرة توةر  .ب ثملج ر ص .أ
  ،مة تكالب ج .د وزلج   ة .ج
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 : لػفي الخمية الكيروكيميائية  ممحيةالقنطرة ال توجد  -9
 

 معادلة نصف خلٌة الخارصٌن والنحاس فقط  -بزيادجاٌتيارإٌاتحِٓاٌخٍيح-أ

 ِؼا (ج+ب)-د استّرارِروراٌتياراٌىهرتي-ج
 

 الخارصيف نجد أف كتمة الخارصيف تقؿ النحاس والخمية الكيروكيميائية التي قطباىا  في -10
 :بسبب 
 ةب المحموؿ ذوبالج -ب الكترولات كاب -أ
 التبار الك رباهللب ارباف -د حز  مف ال ارعبف ما اللحاس ت اعؿ -ج

 

 فكانتوبعد ذلؾ تـ حرقيا بالكامؿ ثـ جمع الرماد المتبقي ( غـ 5)كانت كتمة جريدة إذا -11
 : السبب في ذلؾ( غـ 3)كتمتيا 

 

 CO2 لاز   تعاعد -ب ال موحاتوف  روج -أ
 اتحاد المادة ما الكاحبف -د  ةلا  المادة علد حر، ا كمباً  -ج

 

 : السكؾ الحديدية لػ  ـتفاعؿ الثيرمايت في لحا يستخدـ -12
 

 تكالبؼ الثبرمابت ،مة -ب الحدبد توةر -أ
 طا،ة كببرة مف الثبرمابت    إلتاج -د إحرا  الثبرمابت ا ولة -ج

 

 :  في مركب كموريد الصوديوـ بسبب  يونيةتنشأ الرابطة األ -13
 

   لكتروفب الكمور مشاركة -ب  إلكتروفالعودبوـ  ةقد -أ
 معاً ( ج+أ) -د   إلكتروفالكمور  اكتااب -ج

 

سعيد مف قرحة في المعدة وبعد زيارة الطبيب نصحو باستخداـ دواء يحتوي عمى  يعاني -14
 : محموؿ 
 الماللباوـو العودبوـ  كربولات -ب رات ال قةلت العودبوـ و كموربد -أ
 اـوممح الطع الماللباوـ -د لماللباوـاالكالابوـ وكربولات  كربولات -ج
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إلى معممو وأشار عميو  نطمؽالكموريد مف مياه البحر فا أيوفعف  الكشؼعمرو  أراد -15
 :باستخداـ محموؿ 

 العودبوـ  ابدروكابد -ب ال قة لترات -أ
 ال قة  ابدروكابد -د ابوـ الكال كبربتات -ج

ساعد يحيي في . التيار الكيربائي لـ يمر ولكف كيميائيةتركيب الخمية الكيرو بقاـ يحيى  -16
 :حؿ ىذه المشكمة بأف 

 الممحبة  لطرةالق بزبؿ -ب        االبال ارعبف بالقطب ال بعؿ -أ
 و ال ارعبف معاً اللحاس  بعؿ -د قبؼ كبربتات لحاسب -ج

 

لحؿ ىذه المشكمة , الشمسية  اماتبونات الكالسيوـ عمى أنابيب الحمكر  تترسب - 17
 : عمى  تحتوي  منظفات خدـستن

 العودبوـ كربولات -ب دروكموربؾال ب حمض -أ
 ال قة لترات -د المولبوـ كموربد -ج

 

, يعبأ فيو المنطاد  الذيمحمد وعمي لمطيراف بالمنطاد واختمفا حوؿ الغاز  يستعد -18
 : غاز  اـباستخد نصحيماف

 ال بدروحبف -ب ال مبوـ -أ
 الرحوف -د اللبوف -ج

 

 : تريد سموى حفظ كبريتات النحاس تنصحييا بأف تضعيا في أوعية مصنوعة مف  -19
 ال قة  -ب  الحدبد -أ 
 البوتاابوـ -د  ال ارعبف -ج 

 
. الذي يستخدمو  محموؿفي طبيعة ال احتار كنوول, عالء طالء قطعة حديد بالنيكؿ  أراد -20

 :خداـ محموؿباست وتنصح

 

 :  المشتركةالعبارة غير الصحيحة عف المركبات  حدد -21
 

 الك رباهللب التبارتوعؿ  ي محالبم ا -ب  ببف ذرات ا بولبةروابط أ توحد -أ 
 لمبال ا مل  قة  درحة -د  ةمزاتالى ببف ال مزات و تلشت -ج 

 اللبكؿ  لترات -ب ال قة  لترات -أ
 الحدبد لترات -د الحدبد كبربتات -ج
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 :  الفمزاتلعبارة غير الصحيحة عف ا حدد -22
 

 ةب واط الحدوؿ الدوري تقا -ب  والاحب  لمطرؽ ،ابمة -أ 
 كثاةت ا مرت عة -د  لمعاف ةقب ل ا -ج 

 
 

 :عف صالبة الفمزات  الصورة غير الصحيحة حدد -23
 

  –أ 

- ب
 
 

 
 
- ج 

 
            -د

   
 

 

 :بائيشروط عممية الطالء الكير   عفالعبارة غير الصحيحة  حدد -24
 

 توقا المادة التب بطمب ب ا ةب المععد أف -ب  طىؤاا ةب الم بط دتوقا المادة المرا أف -أ 
  امحتوبا عمم ممح المادة التب بطمم ب المحموؿ -د  عبارة عف حمض مركز المحموؿ -ج 

 

 :حالؿ مزدوج تفاعؿ اإل تعبر عف المعادلة التي ال حدد -25
 

  NaOH → NaCl  + H2O  +HCl -ب                  Zn+HCl → ZnCl2  + H2 -أ 

 CaCl2 + Na2CO3  →  NaCl    +  CaCO3 -د  CaCO3+HCl→ HCO3+CaCl2 -ج 
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 : العبارة غير الصحيحة عف تفاعؿ الترسيب  حدد -26
 

 ةبج إحىؿ مزدوج بحدث -ب  علج تكوف رااب بلتج -أ 
 ةب العلاعة بات دـ -د  علج باات داـ دوار الشمس بكشؼ -ج 
 

 : الخمية الكيروكيميائية  العبارة غير الصحيحة عف حدد -27
 

 ،لطرة ممحبة تحتوي -ب  ال ارعبف ،طب االب بشكؿ -أ 
 تبار ك رباهللب عل ا بلتج -د  مل ا لاز ال بدروحبف بتعاعد -ج 

 
 

 :حماية الحديد مف الصدأ طرؽ العبارة غير الصحيحة عف  حدد -28
 

 باللبكؿ ت طبتج -ب  بالدااف طىؤ  -أ 
 بالممح لماج -د  عف ال وا  عزلج -ج 
 

 : نبيمةغير الصحيحة عف العناصر ال العبارة حدد -29

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكتمؿ  برال مداراا -ب  بمبف الحدوؿ الدوري تقا -أ 
 ألواف  اعة تعدر -د  ةب الت اعىت تشارؾ -ج 
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 إلجابات الصحيحة الختبار ميارات التفكير التأممي ا
 

رقـ 
 السؤاؿ 

  د ج ب أ
رقـ 

 السؤاؿ 
  د ج ب أ

رقـ 
 السؤاؿ 

 د ج ب أ

1 ×     11  ×    21 ×    

2 ×     12    ×  22    × 

3    ×  13    ×  23  ×   

4   ×   14  ×    24   ×  

5   ×   15 ×     25 ×    

6   ×   16 ×     26   ×  

7    ×  17 ×     27   ×  

8   ×   18 ×     28    × 

9    ×  19  ×    29   ×  

10  ×    20  ×         
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 ( 7)ممحؽ ر،ـ                    
 

ىغزةىى–الجامعةىاإلسالموةى
ىعمادةىالدراساتىالعلواى

ىكلوةىالتربوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىقسمىالمناهجىوطرقىالتدروسى

 دليؿ المعمـ يـتحك:  الموضوع
 ح ظؾ اهلل . /  ..................................................الدكتور :  الاتاذ الابد

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته  السالم
 

قي تنمية عمميات العمـ  العممية المحطاتأثر إستراتيجية "الباحثة ب حرا  درااة بعلواف  تقوـ
 "خانيونسفي  األساسي تاسعلدى طالبات الصؼ ال وـوميارات التفكير التأممي في العم

 
 اإلسالمية بالجامعةق التدريس  وطر   مناهجدرجة الماجستير من كلية التربية    لنيل

مف ابادتكـ  تطمبي لذا  العممبة المحطات ياتراتبحبةدلبؿ المعمـ وةقا   عدادب الباحثة تقوـ
بدا التكـر بقرا ة و   :وح ة لظركـ ةبج مف حبث  ا 

 .العممبة والم وبة  الاىمة -
 .الابلاربواات المعدة  ملاابة -
 . موقوعدرس بالأاداؼ كؿ  ارتباطعحة التحقبر ي ومدى  مدى -
 .أاهللمة التقوبـ  ملاابة -
 .أو إقاةة أو إبدا  أي مىحظات أ رى  حذؼ -

 عزا للا ودمتـ
 حزبؿ الشكر ييي ولابادتكـ

 :الش عبة لممحكـ  الببالات
 : ...................... العممبةالدرحة : ....................              اياـ

 : ......................مكاف العمؿ       : ................       الت عص
 
 
 

 :   الباحثة
 محمود صالح الزيناتي  فداء

 : جواؿ
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الجزء األوؿ  لعموـمف كتاب ا " ةالتفاعالت الكيميائي"  المعمـ لتدريس الوحدة الثالثة دليؿ
 العممية  المحطات الستراتيجيةالصؼ التاسع األساسي وفقا 

 : مقدمة
واياتبعاب التب باعم حاادا لبعؿ بطمبتج إلم أ،عم درحة مف ال  ـ  ـيشؾ أف كؿ معم 

المشكىت والموا،ؼ الحباتبة ةببحث عف طرؽ وأاالبب حدبثة تحقؽ الاداؼ  مواح ةتمكلج مف 
ةىبد  لؾولذي وتبابطاتتطمب حموي  لتبيف الحباة شبكة مف المشاكؿ ا ـبالتعم بةالمرحوة مف عمم

ث أف الت كبر او حبي لحؿ المشاكؿ وتبابط ا  ال عالةعمم بعض الاالبب  عمـتدربب المت فم
عمبلا تلمبة م ارات الت كبر لدى الطىب  حبالداة ةب حؿ المشاكؿ والت مب عمب ا لذلؾ و 

 . المحطات العممبة  اتبحبةومف ببل ا ااتر  .بالطرؽ واياتراتبحبات الملاابة 
  :العممية  المحطات

الكبمباهللبة   اعىتلتا وحدةأ تب المعممة تقا الباحثة ببف بدبؾ دلبى لتدربس / المعمـ  أ ب
  -:بمب  و،د تقمف الدلبؿ ماي
 . العممبةعف ااتراتبحبة المحطات  لبذة -1
 . العمـ  ممباتعف ع لبذة -2
 . عف م ارات الت كبر التتممب  لبذة -3
  . الاموكبة والاداؼالاداؼ العامة  تحدبد -4
 .  لثالثةالمقترحة لتدربس الوحدة ا ةالزملب ال طة -5
تراتبحبة المحطات التعمبمبة بطربقة تلمب عممبات العمـ وم ارات وتل بذ الدروس باا ت طبط -6

 :  بتتب التتممب لدى طالبات العؼ التااا حبث تقملت  طة كؿ درس عمم ما رالت كب
 . الاموكبة  الاداؼ -1
 . المطموبة لتل بذ اللشطة العممبة  الدوات -2
 تل بذ الدرس  إحرا ات -3
 -:أاالبب التقوبـ و،د تقمف  تحدبد -4
 الاابقة ةب بلبة الطالب المعرةبة   براتلتحدبد ال: القبمب  وبـالتق . 
 عمم مدى تحقبؽ كؿ ادؼ وايلتقاؿ لم دؼ التالب  لمحكـ: التكوبلب  التقوبـ. 
 لمحكـ عمم مدى تحقبؽ الاداؼ المرحوة : ال تامب  التقوبـ 
 الواحبات الببتبة  تحدبد 
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  -:العممبة المحطات عف إاتراتبحبة لبذة:  أوي
 

 ممارات ا بتـ عممبة ألشطة محموعة تقـ إاتراتبحبة عف عبارة بتل ا العممبة المحطات تعرؼ
 يأو البابطة اياتكشاةبة :مل ا ملوعةي وتكوف أل ا ـي الطمبة ،بؿ مف الم تبر دا ؿ العؼ أو

 . ايلكترولبة ولبراا اياتقعاهللبةيأو يأو القراهللبة
 وكؿ الم تبر أو ال عؿ لرةة دا ؿ يتالطاو  مف وعةمحم بتل ا : المحطات اذ  وعؼ وبمكف
 ( 18:  2011ي  الشمري (معبلا ادةاً  بحقؽ معبف لشاط ل ا محطة تعد طاولة

  -:العممبة المحطات وةؽ التدربس ااتراتبحبة
 ال طوات تقا الباحثة ) والبموشب اعبدي إمبو و ي (jones,2007 ) ا،ترحج ما عمم اعتمادا
 :الم تبر أو الع بة ال رةة ةب العممبة المحطات تراتبحبةاا لتطببؽ  اآلتبة

،بػػؿ بدابػػة ) تكػػوف المعممػػة ،ػػد ح ػػزت الدوات والمػػواد الىزمػػة ةػػب كػػؿ محطػػة مػػف المحطػػات  -1
 (. الدرس 

 .طالبات( 6-4)عداداا ببف أبتـ تشكبؿ محموعات التعمـ وب قؿ أف تكوف لبر متحالاة و  -2
وذلػػؾ بمثابػػة ت بهللػػة أذاػػاف الطالبػػات وحػػذب ف ياػػتقباؿ ي سمقدمػػة عػػف الػػدر  ةلمعممػػا تعػػرض -3

  . الدرس
 .بج علد تحوال ا عمم المحطات العممبة ـمطموب مف المحموعات القبا او ماتشرح المعممة  -3
 .أوراؽ عمؿ كؿ محطة ما ور،ة اإلحابة ةب المكاف الم عص ل ا تقا المعممة -3
لمحطػػػات وبػػػتـ احتاػػػاب الو،ػػػت عمػػػم أف ي بتحػػػاوز البػػػد  بتل بػػػذ أوراؽ عمػػػؿ ا تعمػػػف المعممػػػة -4

 .د،اهللؽ( 7)مف  رالمكوث ةب كؿ محطة أكث
مػف المحموعػات بػالتحرؾ إلػم المحطػة  تطمػبالت ا  مدة المكػوث ةػب المحطػة و  تعمف المعممة -5

وذلػػؾ مػػف  ػػىؿ ااػػت داـ مػػػؤثر ي لمزبػػػد مػػف التلظػػبـ رب الاػػاعةاالتالبػػة بحاػػب اتحػػا  حركػػة عقػػ
 .وابقم مثًى عوتب معبف كالم

تعود المحموعات إلم أماكل ا بعد ايلت ا  مف التحواؿ عمم كؿ المحطػات والبػد  ةػب ملا،شػة  -6
 .ةما توعمت إلبج كؿ محموعةي وبتـ ذلؾ ب شراؼ المعمم

د،ػػػػاهللؽ ( 5)وتعطػػػػب المحموعػػػػات و،تػػػػًا زملبػػػػًا ي تػػػػوزع المعممػػػػة أوراؽ عمػػػػؿ التقػػػػوبـ ال تػػػػامب  -7
 . ملا،شت الإلحابة عمم الاهللمة ثـ 



تلمبػة عممبػات  إلػممف  ىؿ تل بذ الدروس وةؽ ااتراتبحبة المحطات التعمبمبػة  باحثةاعت ال و،د
إعطػػا  ت اػػبرات ) وم ػػارات الت كبػػر التػػتممب (المىحظػػة ي ايتعػػاؿ ي التعربػػؼ اإلحراهللػػب ) العمػػـ 
 (حؿ المشكمة ي الكشؼ عف الم الطات ي الوعوؿ إلم ااتلتاحات ي مقلعة 
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 -: الوحدةتدريس  أىداؼ     
 

 الااس الذي رتبت عمبج العلاعر ةب الحدوؿ الدوري  توقح -1
 المحموعة  تحدد -2
 الدورة تحدد -3
  لمعلاعر لكترولبالتوزبا اي تحدد  -4
 تحدد مو،ا العلعر ةب الحدوؿ الدوري  -5
 الواحدة موعةتوقح ال واص الكبمباهللبة لعلاعر المح  -6
 .ي ألواع العلاعر ةب الحدوؿ الدور  تعدد  -7
 .تعدد  عاهللص ال مزات   -8
 .محموعات العلاعر ال مزبة الممثمة  تحدد  -9
 .ال مزبة ايلتقالبة  العلاعرتحدد مو،ا   -10
 .تعؼ ال عاهللص العامة لمعلاعر ايلتقالبة الدا مبة  -11
 .تعدد أاـ ع ات الىةمزات   -12
 . تعمؿ تواحد العلاعر اللببمة م ردة   -13
 الطببعة  ةب علاعرتعدد أشكاؿ تواحد ال  -14
 تعؼ طرؽ الت اعؿ ما العلاعر التب تتلا،ص  امات ا   -15
 الموحودة ةب ال وا  الحوي العلاعرتعدد   -16
 توقح أاـ المركبات التب بمكف اات ىل ا مف ما  البحر  -17
 بعض العلاعر ةب القشرة الرقبة  تذكر  -18
  الكمور  و وـع ات العودب تاتلتج  -19
 رالكمو  العودبوـ و ببفتكتب معادلة الت اعؿ   -20
 اتلج عممبا م  وـ الت اعؿ الكبمباهللب ت  -21
 العى،ة ببف كتؿ المواد اللاتحة والمت اعمة شؼتتك  -22
 تعدد ألواع الروابط الكبمباهللبة   -23
 تكوبف مركب كموربد العودبوـ  بةتشرح كب   -24
 لموذج مركب كموربد العودبوـ  عمـت  -25
 التلاةس تتشرح ت اعى  -26
 .حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  تتعدد ديي  -27
 أف تكوف رااب دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  تكشؼ  -28
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 دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  لك رباهللبتاتلتج أف ارباف التبار ا  -29
 لوف الكاشؼ دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  برتاتلج أف ت   -30
 تكشؼ أف ظ ور شرر  دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  -31
 حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  تكوف رااب دلبى عمم أفتكشؼ   -32
  باهللبتاتلتج أف ارباف التبار الك رباهللب دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبم  -33
 عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  دلبىتاتلج أف ت بر لوف الكاشؼ   -34
 تكشؼ أف ظ ور شرر دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  -35
 المشتركة  ةتعرؼ الرابط  -36
 المشتركة  ابطتعمؿ حدوث الرو   -37
 لماذج لمركبات مشتركة تعمـ -38
 تعدد ألواع الت اعىت الكبمباهللبة   -39
  باشراإلتحاد الم تعربؼ اتلتجت  -40
 اللشادر وحمض ال بدروكموربؾ ببفتكتب معادلة الت اعؿ   -41
 توقح المقعود بايلحىؿ   -42
 البابط  اإلحىؿ تعربؼ اتلتجت  -43
 الثبرمابت ؿالمقعود بت اع وقحت  -44
 دوجاإلحىؿ المز  تعربؼ تاتلتج  -45
 تحقر بعض المواد بطربقة الترابب    -46
 تكشؼ عف الطىؽ لاز مف ت اعؿ اإلحىؿ المزدوج   -47
 التعادؿ  تت اعى مثاي عمم تعطب  -48
 تكتب معادلة الت اعؿ  -49
  ببف التتكاد واي تزاؿ ،دبما  ت رؽ   -50
 الحوي عمم بعض ال مزات  ا ال و  رأث توقح -51
 حدبثا واي تزاؿببف التتكاد  تقارف -52
 ـ التتكاد تعرؼ ر،  -53
 تحاب ر،ـ تتكاد العلعر  -54
   تعرؼ  ط ر،ـ التتكاد   -55
 ت رؽ ببف العامؿ المؤكاد والم تزؿ  -56
  توازف ت اعىت التتكاد واي تزاؿ بطربقة ر،ـ التتكاد   -57
 تعدد التطببقات العممبة لت اعؿ الكادة واي تزاؿ  -58
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 ال مبة الك روكبمباهللبة عممبا  بترك  -59
 ال مبة الك روكبمباهللبة  تشرح الت اعىت الحادثة ةب  -60
 تطمب ،طعة حدبد بطبقة مف اللحاس   -61
 تشرح الت اعىت الحادثة  ىؿ عممبة الطى  الك ربب         -62
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 "الت اعىت الكبمباهللبة " الزملبة المقترحة لتدربس وحدة  ال طة      
 

 الحعص عدد ال عؿ علواف ال عؿ

 3 العلاعر الوؿ

 7 الكبمباهللب الت اعؿ ثالبال

 3  تزاؿواي التتكاد الثالث

 13 الحعص محموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 160 

 الجدول الدوري : الدرس األول 

       

 (1:)ػذداٌحصص-:األهذافاٌسٍىويح

 الدوري الجدول فً العناصر علٌه رتبت الذي األساس وضحت أن  
 المجموعة تعرف أن  
 الدورة تعرف أن  
 العناصر لبعض االلكترونات توزع أن  
 الدوري الجدول فً العنصر موقع تحدد أن 
 نفسها المجموعة لعناصر الكٌمٌائٌة الخواص توضح أن  







 لياساٌّتطٍةاٌساتك اٌّتطٍةاٌساتك

أْتىتةاٌتىزيغ

االٌىترؤيٌٍؼٕاصر

 

 

-:ؼٕاصراٌتاٌيحاٌتىزيغاالٌىترؤيٌٍيأوتث

Na11 / Cl17 / K19 

 -:اٌىسائًاٌتؼٍيّيح

,ِاغٕيسويىَ,واٌسويىَ,أوراقػّوً,LCDخهواز,خهازحاسوىب,اٌىتاباٌّذرسي

 (.8)خذويدوريػذد,ورقدواراٌشّس,(4)أٔاتيةاختثارػذد

 اٌتمىيُ اٌخثراخ األهذاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- :اؤاي لمطالبات  وحجتثـ يبالتم بد لمدرس  ةقوـ المعممت
 كبؼ تـ ترتبب العلاعر ؟

 ثـي المواد الىزمة ةب كؿ محطة  تح ز  ةكوف المعممتي لمعرةة ذلؾ 
- :شرح طببعة عمؿ المحطات كالتالب ت
 .ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *
 .الاؾ أربا محطات *
د،ػاهللؽ ةقػط ( 5)والمكػوث يعمم كؿ محموعة زبارة حمبػا اػذ  المحطػات * 

عمػػم الاػػهللمة الػػواردة ةػػب ور،ػػة العمػػؿ عػػف كػػؿ واإلحابػػة . علػػد كػػؿ محطػػة
 .محطة 

لػػػذلؾ اػػػتمر المحموعػػػات ي كػػػؿ محطػػػة تاػػػتوعب محموعػػػة واحػػػدة ةقػػػط * 
  .باتحا  عقارب الااعةي بالتلاوب عمم المحطات 
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 اسالا توقح أف -
 عمبج رتبت الذي

 الحدوؿ ةب العلاعر
   الدوري

 المحموعة تعرؼ أف -

 الدورة تعرؼ أف -

 
 ايلكترولات توزع أف -

 العلاعر لبعض

 العلعر مو،ا تحدد أف -
 الدوري الحدوؿ ةب

 
 

 ال ػػػػػػػػػواص توقػػػػػػػػػح أف -
 لعلاعػػػػػػػػػػػػر الكبمباهللبػػػػػػػػػػػػة
 ل ا ا المحموعة

 
 
 

 :توزبا أوراؽ العمؿ * 
 ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة  ةوزع المعممت

 :بد  العمؿ * 
ثػػػـ ي ج إلػػػم محطػػة مػػػف المحطػػات مػػػف كػػؿ محموعػػػة التوحػػ ةطمػػب المعممػػت

وبعمػػػف ل ابػػػة الو،ػػػت الم عػػػص لكػػػؿ محطػػػة بعػػػد كػػػؿ ي بعمػػػف بػػػد  العمػػػؿ 
- :عمم أف تمر المحموعات عمم المحطات التالبةي  مس د،اهللؽ 

 
 

 عمؿ محموعات الطىب المحطة

ةب اػذ  المحطػة ،ػرا ة ال قػرة  الطالباتعمم  المحطة القراهللبة
عػػػػػف  بحػػػػػبفثػػػػػـ ي المحػػػػػددة وملا،شػػػػػت ا معػػػػػاً 

 .الاهللمة

بوحد ةب اذ  المحطة ح از حااوب وعمػم  المحطة ايلكترولبة
ةػػتح البرلػػامج الػػذي بعػػرض معػػالـ  الطالبػػات

ثػػػـ بحببػػػوف عػػػف يالحػػػدوؿ الػػػدوري الحػػػدبث 
 .الاهللمة المحددة 

بقػؼ ةػػب اػػذ  المحطػة أاػػتاذ كبمبػػا  بتلػػاوؿ  محطة ال برا 
الاػػػهللمة  مػػػاي التوزبػػػا ايلكترولػػػب لمعلاعػػػر 

ةػػػػػػػػب اػػػػػػػػؤالج عػػػػػػػػف التوزبػػػػػػػػا  بترلبػػػػػػػػالتػػػػػػػػب 
اكتػػب الاػػهللمة واإلحابػػات التػػب ي ايلكترولػػب

 .عمب ا مف ال ببر  بفتحعم

ةػػػب اػػػذ  المحطػػػة التوعػػػؿ  الطالبػػػاتعمػػػم  المحطة اياتكشاةبة
إلػػػم تشػػػابج ال عػػػاهللص الكبمباهللبػػػة لعلاعػػػر 
المحموعػػػػػػة الواحػػػػػػدة باياػػػػػػتعالة بمحموعػػػػػػة 

،طعػػػػػػة ’مػػػػػػا  ي ألاببػػػػػػب ا تبػػػػػػار :)الدوات 
ور،ػػػػػة دوار ي ،طعػػػػػة ماللباػػػػػبوـ ياػػػػػبوـ كال

ثػػـ بحببػػػوف عػػػف ( ،طعػػػة بوتااػػػبوـيالشػػمس 
 الاهللمة المحددة ل ـ

ي بػػػػػػالتحواؿ ببل ػػػػػػا  ةقػػػػػػوـ المعممػػػػػػتأثلػػػػػػا  وحػػػػػػود الطالبػػػػػػات ةػػػػػػب المحطػػػػػػات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2سي1س

ور،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 العمؿ 
س ي س أ 

ب ور،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 العمؿ 

 
الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ 

الوؿ 
والثػػػالب مػػػف 
ور،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 العمؿ 
 
ي  3س
مػػػػػػػػػػػػػػػػف  4س

ور،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 العمؿ
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بطمػػػػػػب مػػػػػػف ي وبعػػػػػػد إتمػػػػػػاـ حمبػػػػػػا المحموعػػػػػػات زبػػػػػػارة حمبػػػػػػا المحطػػػػػػات 
اهللج زبػػػػػارة ثػػػػػـ ببػػػػدأ بملا،شػػػػػة كػػػػؿ لتػػػػػي المحموعػػػػات الحمػػػػػوس ةػػػػب أمػػػػػاكل ـ 

ور،ػػػػػػػة  ةالمعممػػػػػػػ وزعتػػػػػػػ.  محطػػػػػػػة والتتكػػػػػػػد مػػػػػػػف اإلحابػػػػػػػة عمػػػػػػػم الاػػػػػػػهللمة 
 .لا،ش ا ما الطالبات تو ( 1)التقوبـ ال تامب 

 
تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبـ   

  تامب 
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  ناصرالع( : 1) مؿالع ورقة
  -:القرائية  محطةال 

 : مف المحطة  ال دؼ
 وقح الااس الذي رتبت عمبج العلاعر ةب الحدوؿ الدوري ت أف. 

وبعد ي  تتحدث عف تارب  الحدوؿ الدوري لمعلاعرقرا ة ال قرة التب ب بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 
  -: بةالاهللمة التالعف  بببلط ا أحي  ايلت ا 

  ---------ملدلبؼ العلاعر حاب  رتب -1
--------- موزلب العلاعر حاب  رتب -2

  -:االلكترونية المحطة 
 : مف المحطة  ال دؼ
 تعرؼ المحموعة  أف 
 لدورةتعرؼ ا أف  
وعمبؾ ةتح البرلامج الذي بعرض معالـ  ااوبح از ح محطةبوحد ةب اذ  ال:  ةالطالب بتعزبز 

 -:ثـ أحب عف الاؤاؿ التالب . الحدبث  دوريالحدوؿ ال
  -:المعطمح العممب أكتب

 . اطر أةقب ةب الحدوؿ الدوري ور،مج بمثؿ عدد ماتوبات الطا،ة الرهللباة )         (  -أ
عمود رأاب ةب الحدوؿ الدوري ور،مج بمثؿ عدد ايلكترولات ةب المدار )         ( -ب

 . ال بر
  -:الخبراء محطة 

 : محطة مف ال ال دؼ
 توزع ايلكترولات لبعض العلاعر  أف 
 الحدوؿ الدوري  ةبتحدد مو،ا العلعر  أف 

ما الاهللمة التب ي بقؼ أمامؾ أاتاذ كبمبا  بتلاوؿ التوزبا ايلكترولب لمعلاعر : الطالب  عزبزي
عمب ا مف  ؿالاهللمة واإلحابات التب تحع باكتبي ةب اؤالج عف التوزبا ايلكترولب بفترلب
 بر ال ب

 -----------------------------------------------:الوؿ  الاؤاؿ
-------------------------------------------- : وؿال اؤاؿال إحابة
----------------------------------------------- :الثالب  الاؤاؿ
 -------------------------------------------:الاؤاؿ الثالب  إحابة
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 -:االستكشافية المحطة 
 : مف المحطة  ال دؼ

 . المحموعة ل ا ا  لاعرالكبمباهللبة لع صتوقح ال وا أف* 
،طعة  ي،طعة كالابوـ  يما  ي ألاببب ا تبار ) حطةبوحد ةب اذ  الم:  ةالطالب بتعزبز 

 : التالب  اللشاطب حرا   بمو ،( بوتاابوـ  عة،طيورؽ دوار الشمسي ماللبابوـ 
ةب اللبوب  لكالابوـةب اللبوب الوؿ و،طعة مف ا الماللباوـطعة ع برة مف ،ب ب أق -1

 ( و،طعة مف البوتاابوـ ةب اللبوب الثالث ي الثالب 
 .  لثىثةكمبة مف الما  ةب ألاببب اي تبار ا بقع -2
 ---ماذا أعبح لول ا ؟ . ابقةور،ة دوار الشمس الحمرا  ةب المحالبؿ الا بقع -3
  ----------؟  بع ا از واحدة ةب الحايت حمارعة تكوبف ال اؿ -4

 : الاىمة احتباطات
 . علد التعامؿ ما المواد الكبمباهللبة ة حذر  بلو ك 
 -:عف الاؤاؿ التالب  بببلط ا أح: القباـ باللشاط التالب  بعد

  -:اإلحابة العحبحة  يا تار 
 : 8Oالعلاعر التالبة بشبج ةب  واعج علعر الكاحبف  إحدى -1

(7N – 15P    –  16S – 14Si   ) 
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  -:ال تامب  التقوبـ
   -:اإلحابة العحبحة  ا تاري*

  -:العلاعر ةب الحدوؿ الدوري حاب الزبادة ةب  رتبت -1
 الذربة  -عدد اللبترولات  د -العدد الكتمب  ج -ب  لذريا العدد -أ
  -:عدد محموعات الحدوؿ الدوري  ببمن -2
 18 -د              17 -ج           16 -ب               15 -أ
 :ة لج بقا ةب المحموعة ( 4ي  8ي 2)  X :كاف التوزبا ايلكترولب لعلعر إذا -3
 الثالثة  -الرابعة      د -ال اماة     ج -ب     الولم -أ

 
  -:الحدوؿ الدوري  ةبلمعلاعر التالبة ما تحدبد مو،عج  كترولبايل وزباالت أكتب* 

 الدورة  ر،ـ المحموعة  ر،ـ ايلكترولب  وزباالت العلاعر رمز الر،ـ
1 Li3    
2 14Si    
3 Al13    
4 Ca20    
 

  -:لمابتتب  عممب*
 ---------------------. التوزبا ايلكترولب لمعلعر ب وبة العلعر  بعرؼ -1
  ------------------------ بال ازات ال اممة 8 لمحموعةعلاعر ا تامم -2

 
- :ببتب  لشاط*

 . مف الكتاب المدراب  79ص(  4-3-2-1: )اؤاؿ  ؿح
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 العناصر في الجدوؿ الدوري
 1: عدد الحعص                                                -: الاموكبة  الاداؼ  
 .تعدد ألواع العلاعر ةب الحدوؿ الدوري  أف .1
 .تعدد  عاهللص ال مزات  أف .2
  .بة الممثمة تامب محموعات العلاعر ال مز  أف .3

 .تحدد مو،ا العلاعر ال مزبة ايلتقالبة  أف .4
 .دا مبةتعؼ ال عاهللص العامة لمعلاعر ايلتقالبة ال أف .5
 .تعدد أاـ ع ات الىةمزات  أف .6
 . العلاعر اللببمة م ردة  تواحدابب  مؿتع أف .7

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ المتطمب

 .والىةمزات  ال مزات ببفتقارف  أف
 
 

 :  راغال أكمؿ
------- و-----مف ع ات ال مزات  -1
 ------و ----مف ع ات الىةمزات  -2

  -:التعمبمبة  الوااهللؿ
ي حدوؿ دوري . أوراؽ عمؿ ي  LCDح از ي  خهازحاسىبيالمدراب   الكتاب

 .عور ي كرااات الطالبات 
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 التقوبـ ال برات الاداؼ

  
 
 
 
 
 
 
 

تعدد  أف -1
ألواع 
عر العلا

ةب الحدوؿ 
 الدوري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واعأل وؿوحج اؤاي لمطالبات حت ثـيبالتم بد لمدرس  تقوـ المعممة
ت طبطبا   ىراـ شكتاتقبؿ اإلحابات ثـ تو ي العلاعر ةب الحدوؿ الدوري 

 . بتلواع العلاعر  لطالباتبمشاركة ا

 تح ز  ةكوف المعممتي ذلؾ  ةة عاهللص اذ  العلاعر ؟؟ لمعر  ام ولكف
  -:التالبكشرح طببعة عمؿ المحطات تثـ ي محطة  ةب كؿ المواد الىزمة

 . ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *
 .الاؾ أربا محطات *
( 5)والمكػػػػػػػػوث يالمحطػػػػػػػات  كػػػػػػػػؿ محموعػػػػػػػة زبػػػػػػػػارة حمبػػػػػػػا اػػػػػػػػذ مػػػػػػػمع* 

واإلحابػػػػة عمػػػػم الاػػػػهللمة الػػػػواردة ةػػػػب ور،ػػػػة . حطػػػػةد،ػػػػاهللؽ ةقػػػػط علػػػػد كػػػػؿ م
 العمؿ عف كؿ محطة 

لػػػػػػػػػػذلؾ اػػػػػػػػػػتمر ي ة واحػػػػػػػػػػدة ةقػػػػػػػػػػط كػػػػػػػػػػؿ محطػػػػػػػػػػة تاػػػػػػػػػػتوعب محموعػػػػػػػػػػ* 
 .باتحا  عقارب الااعة ي المحموعات بالتلاوب عمم المحطات 

 :توزبا أوراؽ العمؿ 
 ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة  ةالمعمم وزعت
 : بد  العمؿ  

 
 
 
 
 
 
 

 :ال راغ  أكمؿ
العلاعػػػػػػػػػػػػػر  ألػػػػػػػػػػػػواع

ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ 
-----الػػػػػػػػػػػػػػػػدوري 

------ي  --
--ي ----ي -

 ------
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 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددت أف -2

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهللص 
    ال مزات

  
تامب  أف -3

محموعات 
 ةالعلاعر ال مزب

 . ةالممثم
تحدد مو،ا  أف -4

العلاعر ال مزبة  
 .ايلتقالبة 

تعؼ  أف -5
ال عاهللص 

العامة لمعلاعر 
 ةايلتقالب
 .الدا مبة

تعػػػػػػػػػػدد أاػػػػػػػػػػـ  أف -6
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ات 

  الىةمزات
تعمػػػػػػؿ اػػػػػػبب  أف -7

تواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 العلاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 اللببمة م ردة   

مػػػػػف كػػػػػؿ محموعػػػػػة التوحػػػػػج إلػػػػػم محطػػػػػة مػػػػػف المحطػػػػػات  ةالمعممػػػػػ طمػػػػػبت
ؿ محطػػػػة عمػػػػف ل ابػػػػة الو،ػػػػت الم عػػػػص لكػػػػتو ي عمػػػػف بػػػػد  العمػػػػؿ تثػػػػـ ي 

 عمػػػػػػػػػم أف تمػػػػػػػػػػر المحموعػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػمي بعػػػػػػػػػد الت ػػػػػػػػػا  المػػػػػػػػػػدة المحػػػػػػػػػددة 
  -:لمحطات التالبةا

 
ي بػػػػالتحواؿ ببل ػػػػا  ةقػػػػوـ المعممػػػػتةػػػػب المحطػػػػات   الطالبػػػػاتأثلػػػػا  وحػػػػود  

طمػػػػػب مػػػػػػف ت يوبعػػػػػد إتمػػػػػاـ حمبػػػػػػا المحموعػػػػػات زبػػػػػارة حمبػػػػػػا المحطػػػػػات 
بػػػػدأ بملا،شػػػػة كػػػػؿ لتػػػػاهللج زبػػػػارة تثػػػػـ ي المحموعػػػػات الحمػػػػوس ةػػػػب أمػػػػاكل ـ 

ور،ػػػػػػػة  ةوزع المعممػػػػػػػتػػػػػػػ. عمػػػػػػػم الاػػػػػػػهللمة  اإلحابػػػػػػػةمػػػػػػػف  التتكػػػػػػػدمحطػػػػػػػة و 
 . الطالباتلا،ش ا ما تو ( 2)التقوبـ ال تامب 

 مجموعات الطالب عمؿ المحطة
ةػػػػػب اػػػػػذ  المحطػػػػػة ،ػػػػػرا ة  الطالبػػػػػاتعمػػػػػم  القراهللبة المحطة

 بحػػػػبفثػػػػـ ي المحػػػػددة وملا،شػػػػت ا معػػػػاً ال قػػػػرة 
  .عف الاهللمة

ةػػػػػػػب اػػػػػػػذ  المحطػػػػػػػة عػػػػػػػور وعمػػػػػػػم  بوحػػػػػػػد العوربة المحطة
 مػػػػػػػزاتتتمم ػػػػػػا لمعرةػػػػػػة ألػػػػػػواع ال  بػػػػػػاتلطالا

ثػػػػػػػـ بحببػػػػػػػوف عػػػػػػػف يريةػػػػػػػب الحػػػػػػػدوؿ الػػػػػػػدو 
 . الاهللمة المحددة 

ةػػػػػػػب اػػػػػػػذ  المحطػػػػػػػة أاػػػػػػػتاذ كبمبػػػػػػػا   بقػػػػػػؼ ال برا   محطة
الاػػػػػػػػػػهللمة التػػػػػػػػػػب  الىةمػػػػػػػػػػزات مػػػػػػػػػػا ؿبتلػػػػػػػػػػاو 
اكتػػػػػب الاػػػػػػهللمة ي  ا بةػػػػػب أف تاػػػػػػتلب ترلبػػػػػ
التػػػػػػػػػب تحعػػػػػػػػػؿ عمب ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف  حابػػػػػػػػػاتواإل

 .ال ببر 
ةػػػػػب اػػػػػذ  المحطػػػػػة ح ػػػػػاز حااػػػػػوب  حػػػػػدبو  ايلكترولبة  المحطة

وعمػػػػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػػػػىب مشػػػػػػػػػػػػاادة العػػػػػػػػػػػػرض ي 
ي التقػػػػػػدبمب الػػػػػػذي بتلػػػػػػاوؿ أشػػػػػػبا  ال مػػػػػػزات 

ثػػػػػػػػػـ بحببػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػف ي  لببمػػػػػػػػػةوالعلاعػػػػػػػػر ال
 .الاهللمة المحددة ل ـ 

 
 
 
 
 
 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  2سي 1س

 . عمؿور،ة ال
 
 
 
 
 3سي 2سي 1س

 مف ور،ة العمؿ 
 
 
مػػػػػػػػػػػػػػف ور،ػػػػػػػػػػػػػػة  3س

 العمؿ 
 
 
مػػػػػػػػػػػػػػف ور،ػػػػػػػػػػػػػػة  4س

 العمؿ
 
 
 
 
 

  تامب   تقوبـ
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 العناصر في الجدوؿ الدوري : (2)العمؿ  ورقة              
 : القرائية  المحطة 
 :  مف المحطة  ال دؼ

 تعدد  عاهللص ال مزات  أف
وبعد ي  تتحدث عف تارب  الحدوؿ الدوري لمعلاعرقرا ة ال قرة التب ب بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 

  -: بةعف الاهللمة التال بببلط ا أحي  ايلت ا 
  -:اإلحابة العحبحة  يا تار  -1
 :تشكؿ ألمببة العلاعر ةب الحدوؿ الدوري اب * 

   ةمال ازات اللبب -أشبا  ال مزات    د -الىةمزات   ج -ب   ال مزات -أ
  -:ال راغ  بأكمم -2

 . ------------ي ---------ي -------- عاهللص ال مزات  مف
 : الصورية المحطة 

 :   مف المحطة  ال دؼ
 .تامب محموعات العلاعر ال مزبة الممثمة  أف -1
 .ايلتقالبة   ةتحدد مو،ا العلاعر ال مزب أف -2
 .الدا مبة قالبةتعؼ ال عاهللص العامة لمعلاعر ايلت أف -3
 بببثـ أح. التب تببف ألواع ال مزات و عاهللع ا و التب أمامؾ  ةالعور  بتتمم:  ةالطالب بتعزبز 

  -:عف الاؤاؿ التالب 
  -: بحةاإلحابة العح ا تار

 : الذي بوحد ةب الظروؼ العادبة ةب حالة ااهللمة او  ال مز -1
 (  Ca -د     Na -ج   Hg -ب     Cl-أ)

 
  -:لماباتب  عمؿ -2

  -------------------------.م تم ة  إشعاعات ايكتلبدات بةألو  تشا* 
 : الخبراء  محطة 
 :  المحطةمف  ال دؼ

 أف تعدد أاـ ع ات الىةمزات   
ةب  بفما الاهللمة التب ترلبي أمامؾ أاتاذ كبمبا  بتحدث عف الىةمزات  قؼب:  ةب الطالبتعزبز  

 . ا مف ال ببر عمب بفالاهللمة واإلحابات التب تحعم بكتباي اؤالج عف الىةمزات
----------------------------------------------- :الوؿ  الاؤاؿ
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-------------------------------------------- :الاؤاؿ الوؿ  إحابة
----------------------------------------------- :الثالب  الاؤاؿ
  -------------------------------------------:الاؤاؿ الثالب  إحابة
 : االلكترونية  المحطة 
 : مف المحطة  ال دؼ

 ابب تواحد العلاعر اللببمة م ردة   ؿتعم أف
الذي بعرض أشبا   امجبوحد ةب اذ  المحطة ح از حااوب وعمبؾ ةتح البرل:  ةب الطالبتعزبز  

  -: التالبعف الاؤاؿ  بببثـ أح. ال مزات وكذلؾ  عاهللص ال ازات اللببمة 
  -:العحبحة  إلحابةا يا تار *

 : لوف  بعثمعبت ب از ال بمبوـ بل بوبتمربر تبار ك رباهللب بتل علد
 أع ر  -أ قر     د -برتقالب    ج -ب     أحمر -أ
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 ( 2) -:ال تامب  التقوبـ
  -:اإلحابة العحبحة يا تار * 

 : بات دـ ةب علاعة القطا ايلكترولبة  لتالبةالعلاعر ا أحد -1
 ( الزهللبؽ  -الحرمالبوـ     د -ال بمبوـ      ج -ب     لحدبدا -أ)
 : الذي بوحد ةب الحالة العمبة  الىةمز -2
 (   I2 -د   N2 -ج   Cl2 -ب   O2 -أ) 

--------------------------------------------------- 
  -:المعطمح العممب  بأكتب*

 . وألوبت ا لبر ماتقرة  90بة أكبر مف علاعر ةمزبة التقالبة أعداداا الذر )         (  -1
 . علاعر تقا ةب واط الحدوؿ الدوري ول ا أكثر مف ر،ـ تتكاد )         (  -2

----------------------------------------------------- 
 : لمابتتب  بعمم*

  -----------------------بموف أع ر برتقالب  الشوارعمعاببح  تتواج -1
                                  اعر اللببمة ةب الطببعة عمم شكؿ ذرات مل ردةمعظـ العل تتوحد -2

--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

- :ببتب  لشاط*
 79مف الكتاب المدراب ص  6س
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 ات العناصرواستخدام مصادر
 ( 1:)عدد الحعص 

  -: لاموكبةا الاداؼ
 تواحد العلاعر ةب الطببعة  أشكاؿتعدد  أف -1
 ما العلاعر التب تتلا،ص  امات ا  لت اعؿتعؼ طرؽ ا أف -2
 تعدد العلاعر الموحودة ةب ال وا  الحوي أف -3
 توقح أاـ المركبات التب بمكف اات ىل ا مف ما  البحر أف -4
  قبةالقشرة الر  تذكر بعض العلاعر ةب أف -5

 

 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ لمتطمبا

 
 العلاعر لواعأف تعدد أ* 

- :ال راغ  بأكمم
ببلما ي  -----علاعر المحموعة الاابعة بعلاعر  تعرؼ

 . ------المحموعة الولم علاعر  حتويت

  -:التعمبمبة  الوااهللؿ
ي عبلات اللمولبوـ يخهازحاسىبي الحدوؿ الدوري ي عور ي المدراب  الكتاب

 . أوراؽ العمؿ ي الحدبد ي الكبربت 
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 التقوبـ ال برات الاداؼ

  
 
 
 
 

أف تعػػػػػػػػػدد أشػػػػػػػػػكاؿ 
تواحد العلاعر ةب 

 الطببعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعػػػػػػػػؼ طػػػػػػػػرؽ  أف

الت اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

كمػػؼ طالبػػات بالقبػػاـ تثػػـ ي بالتم بػػد لمػػدرس ةقػػوـ المعممػػت
والثالبػػػػة يبمعػػػػب الدوار بحبػػػػث تػػػػتقمص إحػػػػدااا ال مػػػػزات 

وال بػػػرة ال ػػػازات ي و الثالثػػػة أشػػػبا  ال مػػػزات ي الىةمػػػزات 
 فلا،شػػ تثػػـ ي طػػىب ال عػػؿ لإلعػػ ا  وحػػج تو . اللببمػػة 

   -:وحج الاؤاؿ التالب تثـ ي ةبما تـ عرقج 
 اب معادر اذ  العلاعر ةب الطببعة؟ ما -
قػػػػػػوـ براػػػػػػـ  ارطػػػػػػة تثػػػػػػـ ي اػػػػػػتقبؿ إحابػػػػػػات الطالبػػػػػػات ت

ولمتعػرؼ عمػػم اػذ  المعػػادر . م اابمبػة ل ػذ  المعػػادر 
 ةكػػػػػػوف المعممػػػػػػتي وااػػػػػػت دامات ا بشػػػػػػكؿ أكثػػػػػػر ت عػػػػػػبى 

شػرح طببعػػة تثػػـ ي مػواد الىزمػػة ةػب كػػؿ محطػة ال تح ػز 
  -:عمؿ المحطات كالتالب 

  . ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة* 
 . الاؾ أربا محطات* 
  عمػػػم كػػػؿ محموعػػػة زبػػػارة حمبػػػا اػػػذ  المحطػػػات*
واإلحابػة عمػم .د،اهللؽ ةقط علد كؿ محطػة( 7)والمكوث ,

  . الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ محطة
لػػػػذلؾ ي محطػػػػة تاػػػػتوعب محموعػػػػة واحػػػػدة ةقػػػػط كػػػػؿ * 

باتحػػا  ي عمػػم المحطػػات  اػػتمر المحموعػػات بالتلػػاوب
 . عقارب الااعة

 : توزبا أوراؽ العمؿ* 
 .  ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة  ةوزع المعممت

  : بد  العمؿ* 
مػػف كػؿ محموعػة التوحػػج إلػم محطػة مػػف  ةطمػب المعممػت

ف ل ابػػػة الو،ػػػت عمػػػتو ي عمػػػف بػػػد  العمػػػؿ تثػػػـ ي المحطػػات 
الم عػػص لكػػؿ محطػػة عمػػم أف تمػػر المحموعػػات عمػػم 

 -:المحطات التالبة
 عمؿ محموعات الطىب المحطة

ةب اذ  المحطة  الطالباتعمم  القراهللبة المحطة

 
 
 

 : الم طط  بأكمم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مف ور،ة العمؿ   1س
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العلاعػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػب 
  امات ا  ،صتتلا
 
تعدد العلاعر  أف
ةب  وحودةالم

 ويال وا  الح
 
 
 
توقح أاـ  أف
مركبات التب ال

بمكف اات ىل ا 
 مف ما  البحر

تذكر بعض  أف
العلاعر ةب 

 القشرة الرقبة 
 
 
 
 
 

المحددة وملا،شت ا ،را ة ال قرة 
 .عف الاهللمة بحبفثـ ي معاً 

عرض عورة تتلاوؿ  بتـ العوربة المحطة
 ا ال و الموحودة ةب  عرالعلا

ي الحوي وبعض اات دامات ا  
ثـ ي عمم الطىب تع ح ا 

بقوموف بحؿ الاؤاؿ ال اص 
 . ب ذ  المحطة 

 المحطة
 ايلكترولبة

ةػػػػب اػػػذ  المحطػػػػة ح ػػػػاز  بوحػػػد
وعمػػػػم الطػػػػىب ةػػػػتح يحااػػػػوب 

بوقػػح ( PPT)عػػرض تقػػدبمب 
ةػػػػب  ةبعػػػض العلاعػػػػر الموحػػػود

ةػػػػػػب  ودةوالموحػػػػػػي مبػػػػػػا  البحػػػػػػار
القشػػػػػػػػػػػػػػرة الرقػػػػػػػػػػػػػػبة وكػػػػػػػػػػػػػػذلؾ 

اػػػػػت دامات ا ثػػػػػـ بحببػػػػػوف عػػػػػف ا
 . الاهللمة المحددة 

  
بقػوـ المعمػـ بػالتحواؿ  طػاتةػب المح الطالباتوحود  أثلا 

وبعػػػػػػد إتمػػػػػػاـ حمبػػػػػػا المحموعػػػػػػات زبػػػػػػارة حمبػػػػػػا ي  بل ػػػػػػاب
طمب مف المحموعات الحمػوس ةػب أمػاكل ـ تي المحطات 

مػػػف  التتكػػػدبػػػدأ بملا،شػػػة كػػػؿ لتػػػاهللج زبػػػارة محطػػػة و تثػػػـ ي 
 التقػػػػػوبـور،ػػػػػة  ةوزع المعممػػػػػتػػػػػ. ة عمػػػػػم الاػػػػػهللم اإلحابػػػػػة
 . الطالبات وبلا،ش ا ما( 3)ال تامب 

 
 
 
 
 مف ور،ة العمؿ 2س
 
 
 
 
 .مف ور،ة العمؿ  4سي  3س
 
 
 

  تامب تقوبـ
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 واستخدامات العناصر مصادر :عمؿ  ورقة              
 

 :القرائية  المحطة 
 :مف المحطة  ال دؼ

 أف تعؼ طرؽ الت اعؿ ما العلاعر التب تتلا،ص  امات ا     
وبعد ي  تتحدث عف تارب  الحدوؿ الدوري لمعلاعرقرا ة ال قرة التب ب بمو ،: :  ةلبالطا بتعزبز 

 -: بةعف الاهللمة التال بببلط ا أحي  ايلت ا 
- :ال راغ  بأكمم     
 . ---------------و -------------العلاعر  وبضعمف أاـ محايت ت    
 :الصورية ةالمحط 
 : مف المحطة ال دؼ

 أف تعدد العلاعر الموحودة ةب ال وا  الحوي  
 : عف الاؤاؿ التالب  بببالعورة التب أمامؾ ثـ أح بتتمم:  ةالطالب بتعزبز 
  -:لما بتتب ب عمم     

---------------------------- اللبتروحبف المابؿ ةب ح ظ القرلبة  بات دـ
 : االلكترونية   المحطة 
 :مف المحطة ال دؼ

 مف ما  البحر   اأف توقح أاـ المركبات التب بمكف اات ىل 
 الماوس ااتعماؿ إي عمبؾ ةما ,حااوب ح از الطاولة عمم بوحد:  ةب الطالبتعزبز     

واآلف أرحو اإلحابة عف ي ( بلت بوربو ) برلامج مف أمامؾ الم توحة اللاةذة زر عمم والق ط
 : الاؤاؿ التالب 

- : بتتبلما  بعمم
---------------------------اباكؿ الطاهللرات  لاعةبات دـ اللمولبوـ ةب ع 

 -
 : اات داـ  اذكري

-------------------------- :الحدبد  -أ
 ----------------------: الامبكوف -ب
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 ( 3: )ال تامب  التقوبـ
  -:لحدوؿ التالب ا أكمؿ -1

- :عمؿ لما بتتب  -2
 ---------------------. لاز أكابد اللبتروز بال از المقحؾ  بامم* 
  ػ---------------.  اتاباكؿ الطاهللر  اعةاللمولبوـ ةب عل بات دـ* 

  -: ببتب لشاط
 .   اما إعطا  أمثمة عمبي  عة ارطة م اابمبة تببف معادر العلاعر ةب الطبب بارام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ايات داـ الكبمباهللب الرمز  العلعر
   الكمور

   العودبوـ
   اللمولبوـ
    الكبربت
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 التفاعؿ الكيميائي 
 

 ( 1)الاداؼ الاموكبة                                                    عدد الحعص 
  
 توقح أاـ ع ات العودبوـ والكمور  أف -1
 لت اعؿ تكتب معادلة ا أف -2
 الكبمباهللب  اعؿتاتلج عممبا م  وـ الت  أف -3
 اللاتحة والمت اعمة موادتكشؼ العى،ة ببف كتؿ ال أف -4

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ المتطمب

 ذربة العلاعر حابت أف 
 
 

 الكبمباهللبة لممركبات العب ة كتبت أف 
 

 

 ذربة كى مف  باحاب : 
S16   /     Fe26    /Cl17  / Na11 

 
 العب ة الكبمباهللبة لكؿ مف  بأكتب: 

 .كبربتبد الحدبد ي العودبوـ  كموربد
 

 -: مبمبةالتع الوااهللؿ

 .م لاطبسيمعدر حرارييح لةيكبربت ي حدبد ي  ؿأوراؽ عمي  LCDح از ي خهازحاسىبي المدراب  الكتاب
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 التقوبـ ال برات لاداؼا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توقػػػػػػػػػػػػػػػػح أاػػػػػػػػػػػػػػػػـ  أف -1

ـ عػػػػػػػػػػ ات العػػػػػػػػػػودبو 
 والكمور 

تكتػػػػػػػػػػػػب معادلػػػػػػػػػػػػة  أف -2
 الت اعؿ 

تاتلج عممبا  أف -3
م  وـ الت اعؿ 

  كبمباهللبال
 

ال اهللمة  العدادتلتج  بتلجالطالبات  ر بتثـ ي المعمـ بالتم بد لمدرس  قوـت
لاعر اوا  الطببعبة مل ا أو المحقرة علاعبا مف ت اعؿ الع مموادل

- :وحج الاؤاؿ التالب تثـ .البعض  اوالمركبات ما بعق 
 وكبؼ بحدث ؟ ي  هللبالمقعود بالت اعؿ الكبمبا ما

شرح تثـ ي المواد الىزمة ةب كؿ محطة  تح ز  ةكوف المعممتيذلؾ  لمعرةة
 -:المحطات كالتالب  طببعة عمؿ

 . ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *
 الاؾ أربا محطات*

د،اهللؽ ( 10)والمكوث يحمبا اذ  المحطات   بارةمحموعة ز  عمم كؿ* 
واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ . ةقط علد كؿ محطة

 . محطة 
لذلؾ اتمر المحموعات ي كؿ محطة تاتوعب محموعة واحدة ةقط * 

 .باتحا  عقارب الااعة ي بالتلاوب عمم المحطات 
 : توزبا أوراؽ العمؿ

 .  مـ ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة المع وزعت
ثـ ي مف كؿ محموعة التوحج إلم محطة مف المحطات  ةالمعمم طمبت
ل ابة الو،ت الم عص لكؿ محطة عمم أف تمر  فعمتو ي  عمؿعمف بد  الت

   :  بتتبالمحموعات عمم المحطات  كما 
 محموعات الطىب  عمؿ  المحطة

ي ح از حااوب  طةلمحةب اذ  ا بوحد  لكترولبةاي المحطة
وعمم الطىب ةتح عرض تقدبمب بشرح 

ي كب بة تكوف مركب كموربد العودبوـ 
 . ثـ بحببوف عف الاهللمة المحددة 

الطػػىب ةػػب اػػذ  المحطػػة ااػػتلتاج  عمػػم اياتكشاةبة  المحطة
م  ػػػػػػوـ الت اعػػػػػػؿ الكبمبػػػػػػاهللب مػػػػػػف  ػػػػػػىؿ 

ي كبربػػػػت ي حدبػػػػد )اياػػػػتعالة بػػػػالدوات 
ثػػـ (  بسلػػاطم ي حػػراريمعػػدر ي ح لػػة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مف ور،ة  1س

 (4)العمؿ 
مف ور،ة  2س

 ( 4)العمؿ 
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تكشؼ العى،ة  أف -4

ببف كتؿ المواد 
 اللاتحة والمت اعمة 

 . بحببوف عف الاهللمة المحددة 
وبعد إتماـ ي ةب المحطات بقوـ المعمـ بالتحواؿ ببل ا  الطالباتوحود  أثلا 

 حموسبطمب مف المحموعات الي زبارة حمبا المحطات  لمحموعاتحمبا ا
مف اإلحابة  والتتكدثـ ببدأ بملا،شة كؿ لتاهللج زبارة محطة ي ةب أماكل ـ 
وبلا،ش ا ما ( 4)ور،ة التقوبـ ال تامب  لمعمـوزع اب. عمم الاهللمة 

 . الطالبات

مػػػػػػف ور،ػػػػػػة  3س
 (4)العمؿ 

مػػػػػػف ور،ػػػػػػة  4س
 (4)العمؿ 

 
 ال تامب  التقوبـ
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 يالتفاعؿ الكيميائ( : 4)عمؿ  ورقة              
  -:االلكترونية  المحطة 
 : مف المحطة ال دؼ

 العودبوـ والكمور  اتتوقح أاـ ع  أف -1
  ؿالت اع ةتكتب معادل أف -2

وماعمبؾ إي ةتح البرلامج الذي بوقح يبوحد ةب اذ  المحطة ح از حااوب :  ةالطالب بتعزبز 
  -:ؿ التالب عف الاؤا ببببعد ايلت ا  لط ا أحيوـالكمور والعودب فالت اعؿ الكبمباهللب بب

  -:اإلحابة العحبحة  يا تار 
 :  اـالطع دةالمركبات التالبة بعتبر قروري عمم ماهلل أحد -1
 (     KBr -د     NaCl  -ج   MgO -ب   CaO -أ)
  -: معادلةال بأكمم -2

2Na +-----→NaCl 
 
  -: يةاالستكشاف المحطة 

 : مف المحطة  ال دؼ
 عممبا م  وـ الت اعؿ الكبمباهللب  تلجتا أف -1
 تكشؼ العى،ة ببف كتؿ المواد اللاتحة والمت اعمة  أف -2

:) باياتعالة بالمواد التالبة  بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 
ي م لاطبسي حراري معدري ح لة ي كبربت ي حدبد 
ب حرا  اللشاط وةؽ ال طوات التالبة كما ( مبزاف 

  -:تظ ر بالعورة 
 .بة والكبربت مف حبث الموف والعى الحدبدكى مف  بت حع -1
------------؟  بفماذا تىحظ.  والكبربت الحدبدالم لاطبس مف كؿ مف برادة  ب،رب -2

-- 
المزبج عمم  بوا لي ح لة  بلـ مف الكبربت حبدا ة( 7)لـ مف الحدبد ما (6.5) با مط -3

 . ----------------؟  بفماذا تىحظ. ل ب 
 .مشاادتؾ  بشكؿ المادة اللاتحة ولول ا وحالت ا واحم بت حع -4
 .  -------------------------ااـ المادة اللاتحة  ما 
  ----------؟ بفماذا تىحظ. مف المادة اللاتحة  لاطبسالم  ب،رب -5
 . ذلؾ ما كتؿ المواد المت اعمة  بالمادة اللاتحة و،ارل بزل -6
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 : الاىمة  احتباطات
 . مف الت اعؿ  عاعدةال ازات المت بتحلب
  -:المعطمح العممب  بأكتب
لتاج مواد حدبدة  مباهللبةال عاهللص ال بزباهللبة والكب رت بب(                )  -1 لممواد المت اعمة وا 

 . بدةب عاهللص حد
  -:المعادلة  بأكمم

Fe     +   S →    ------- 
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 (4) -: تامب  قوبـت
  -:بالعحبحة  ةاإلحاب يا تار  -1
 : اللاتحة  ادكتمة المو لحعوؿ الت اعؿ الكبمباهللب تكوف  حةلتب* 
 أع ر مف المواد المت اعمة  -مف المواد المت اعمة      ب أكبر -أ
  ذكر مما ب ش ي -د     المواد المت اعمة    تااوي -ج
  -:لما بتتب  بعمم -2
 .ةب الطعاـ  لعودبوـلات دـ كموربد ا للاولكيلاز ااـ  الكمور -1

-----------------------------------------------------                            
 . بحذب كبربتبد الحدبد ما الج بوحد ةبج حدبد  ولكف يي بحذب الحدبد  الم لاطبس -2

------------------------ -----------------------------
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  الاموكبة الاداؼ
 حدوث التفاعؿ الكيميائي  دالالت

 

 (     1)عدد الحعص                               :               الاداؼ الاموكبة 
                                                                                دييت حدوث الت اعؿ الكبمباهللب تعدد .1
 الكبمباهللب  لت اعؿعمم حدوث ا أف تعاعد ال از دلبؿ تشؼتك .2
 ت اعؿ الكبمباهللب عمم حدوث ال أف ا ت ا  الموف دلبؿ تاتلتج .3
 حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  عمم تاتلج أف ظ ور لوف حدبد دلبؿ  .4
  الكبمباهللب الت اعؿارت اع درحة الحرارة  علد حدوث  عف تكشؼ .5
 بحذر ما المواد الكبمباهللبة    تتعامؿ .6

 بؽالمتطمب الاا ،باس الاابؽ المتطمب

 تكتب العب ة  أف
  الكبمباهللبة لممركبات

 تعرؼ الت اعؿ  أف
 لكبمباهللب ا

 

 حمض  :العب ة الكبمباهللبة لكؿ مف  أكتبب
 .العودبوـ  بدابدروكاي ال بدروكموربؾ

 لكبمباهللبالت اعؿ ا عرةب  

  -:التعمبمبة  الوااهللؿ
محموؿ حمض ي ارعبف ي  LCDح از ي خهازحاسىبي المدراب  الكتاب
ي دوارؽ زحاحبةي رج م بار مديمحموؿ ابدروكابد العودبوـ ياللشا ي البود ي ال بدروكموربؾ 

 . عمؿ  أوراؽي  ترمومتر
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 التقوبـ ال برات الاداؼ
  
 
 
 
 
 
 
 
تعدد  أف .1

دييت 
حدوث 
الت اعؿ 

 .الكبمباهللب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الت اعؿ م  وـ عف الباتالط اتؿتو ي بالتم بد لمدرس  ةالمعمم قوـت
 عمم مل ا لاتدؿ إشارات أو دييت الاؾ أف ل ـ ببفت ثـ.الكبمباهللب
 -:اؿ التالب وحج الاؤ تو .  الكبمباهللب الت اعؿ حدوث

ي حدوث الت اعؿ الكبمباهللب ؟ وباتما إلحابات الطىب  تديي اب ما
  طاراـ شكى ت طبتثـ 

 :بوقح اذ  الدييت 

 تح ز  ،د ةكوف المعممتي عمم دييت حدوث الت اعؿ عممبا ولمتعرؼ
كالتالبشرح طببعة عمؿ المحطات تثـ ي محطة  المواد الىزمة ةب كؿ

 . عمؿ لكؿ محموعة توزبا ور،ة  ابتـ*
.الاؾ أربا محطات *  
د،اهللؽ ( 5)والمكوث يالمحطات   اذ عمم كؿ محموعة زبارة حمبا * 

واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف . محطةةقط علد كؿ 
. كؿ محطة   

لػػذلؾ اػػػتمر المحموعػػػات ي كػػؿ محطػػػة تاػػػتوعب محموعػػة واحػػػدة ةقػػػط * 
 .عقارب الااعة باتحا  ي بالتلاوب عمم المحطات 

 توزبا أوراؽ العمؿ
 توزع المعممة ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة

: العمؿ  بد  *  
ثـ ي مف كؿ محموعة التوحج إلم محطة مف المحطات  ةالمعمم طمبت

 
 
 
 
 
 
 
 

  -:ال راغ  أكمؿ
دييت حػػػػدوث  مػػػػف

 الت اعػػػػػػػؿ الكبمبػػػػػػػاهللب 
 ----و ------

  ----------و
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 أف شؼتتك .2
تعاعد ال از 

عمم  دلبؿ
حدوث 
الت اعؿ 

 الكبمباهللب 
أف  تاتلتج .3

ا ت ا  الموف 
عمم  دلبؿ

حدوث 
الت اعؿ 

 الكبمباهللب 
أف  تاتلج .4

 لوفر ظ و 
 حدبد دلبؿ

عمم حدوث 
الت اعؿ 

 الكبمباهللب 
ارت اع  تكشؼ .5

درحة الحرارة  
علد حدوث 

الت اعؿ 
 الكبمباهللب

عمم أف ي عمف ل ابة الو،ت الم عص لكؿ محطةتو ي عمف بد  العمؿ ت
:  تتبب كما تمر المحموعات عمم المحطات  

 

 

ا
  لمحطة

 محموعات الطىب  عمؿ

 المحطة
 الولم

حمض  ؿةب محمو  ماللبابوـبوقا ،طعة ومب ،
معادلة  بواكتبي  بفتشااد ما يةار ي ال بدروكموربؾ 

 . الت اعؿ 
 المحطة
 الثالبة 

الطالبات وعمم يةب اذ  المحطة ح از حااوب  بوحد
ال كابف ما  ت اعؿبوقح ( PPT) ةتح عرض تقدبمب 

 . لاهللمة المحددة البروـ ثـ بحببوف عف ا
 المحطة
 الثالثة 

 

( المػػػػػػوف  رالحمػػػػػػ) ب قػػػػػػاةة ،طػػػػػػرات مػػػػػػف البػػػػػػود  بمو ،ػػػػػػ
معادلػػػػػػػػة  بواكتبػػػػػػػػ.  بفتشػػػػػػػػااد مػػػػػػػػا يةاػػػػػػػػر . عمػػػػػػػم لشػػػػػػػػا 

 . الت اعؿ 
 

 المحطة
 الرابعة 

محموؿ  لمإ وـب قاةة محموؿ ابدروكابد العودب بمو ،
 يةار . ،را ة الترمومتر  بحمض ال بدروكموربؾ ثـ احم

 .  بفماتشااد

وبعد ي  ل ابالتحواؿ بب ةقوـ المعممتةب المحطات  الطالباتوحود  أثلا 
طمب مف المحموعات تي إتماـ حمبا المحموعات زبارة حمبا المحطات 

مف  والتتكدزبارة محطة  هللجلتا ؿبدأ بملا،شة كتثـ ي الحموس ةب أماكل ـ 
لا،ش ا تو ( 5)ور،ة التقوبـ ال تامب  ةوزع المعممت.   اإلحابة عمم الاهللمة

تؤدب ا  ربوبةت لعبةثـ بتـ لمؽ الدرس مف  ىؿ  . الطالباتما 
  .الطالبات

 
 3سي 2سي 1س

 .مف ور،ة العمؿ 
 
 
 
مف ور،ة  4س

 العمؿ 
 
 
مف ور،ة  5س

 العمؿ 
 
 
 
 
مف ور،ة  6س
  عمؿال
 
 
 
 

 .ال تامب  التقوبـ
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 حدوث التفاعؿ الكيميائي دالالت:  (5)عمؿ  ورقة                
  ( :1) االستكشافية المحطة 

 :  ةمف المحط ال دؼ
 حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  معم ز دلبؿأف تعاعد ال ا تشؼتك 
 :  ةلطالبا بتعزبز 
--؟بف ماذا تىحظ. ل بدروكموربؾامحموؿ حمض  بة الماللبابوـبوقا ،طعة  بمو ، -1
-  
----- ؟ بفتىحظ ماذا .شظبة مشتعمة  بثـ ،رب المؽ ةواة اللبوبة باإلعب بحاول -2
 : الاىمة احتباطات 

 . هللبة بحذر ما المواد الكبمبا بتعامم
 

  -:أكمؿ ال راغ  -: البعف الاؤاؿ الت بببأح لط ا
 المتعاعد او لاز  ال از---------  
 Mg+HCl → ----- +H2   
 :االلكترونية المحطة 

 :مف المحطة  ل دؼا
  الت اعؿ الكبمباهللب حدوثعمم  تاتلتج أف ا ت ا  الموف دلبؿ 

ةتح عرض  الطالباتوعمم يحااوب ح ازةب اذ  المحطة  بوحد : ةب الطالبتعزبز  
    . عف الاهللمة المحددة  فما البروـ ثـ بحبب  كابفال ت اعؿبوقح ( بوربوبلت) تقدبمب 

- :المعادلة  بأكمم:  لط ا
C6H12  +            - -----------                                      

 ( :2) االستكشافيةالمحطة  
 :مف المحطة  اليدؼ
 عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  لوف حدبد دلبؿ تاتلج أف ظ ور أف 
 اللشا معم(  موفالحمر ال) ب قاةة ،طرات مف البود  بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 

  --------------؟ بفماذا تىحظ 
  --------------ب قاةة   اللشاالكشؼ عف  بمكف -:عف الاؤاؿ التالب  بببأح لط ا

 
 ( :3) ستكشافيةاال المحطة 

 :لمحطة مف ا ال دؼ

Br

2 
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 علد حدوث الت اعؿ الكبمباهللب ةارت اع درحة الحرار  تشؼتك 
 :  ةالطالب بتعزبز 
  ةبلـ مف ابدروكابد العودبوـ 4محموؿ ابدروكابد العودبوـ ب قاةة  يحقر  -1

  -----------الترمومتر  ،را ة. المحموؿ حتم ببرد  باترك. مؿ ةب الما  10
مؿ مف حمض ال بدروكموربؾ المركز 1ة محموؿ حمض ال بدروكموربؾ ب قاة يحقر  -2

  -------------،را ة الترمومتر. الما مؿ ةب  10إلم 
  ----------- رمومتر،را ة الت بالمحمولبف معا واحم با مط -3

  -------------------------------------------؟ بفتىحظ ماذا
 : الاىمة احتباطات

 بحذر ما المواد الكبمباهللبة  بتعامم . 
 ا الحمض إلم الم ب بأق . 
 الترمومتر بىمس ،اع اإللا   بتحعم ي . 
 القرا ة بعد مرور د،بقة مف الزمف  باحم . 

  -:عف الاؤاؿ التالب  بببأح لط ا
 و ابدروكابد العودبوـ  دروكموربؾعمم حدوث ت اعؿ كبمباهللب ببف حمض ال ب لاتدؿ

  -------------- ىؿمف  
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  -:تامب ال  التقوبـ
- :ديلة الت اعىت الكبماهللبة  يحدد -1
 )              ( ما حمض ال بدروكموربؾ  الماللبابوـ ت اعؿ -1
 )            ( البود ما اللشا  ت اعؿ -2

  -: بلما بتتعممب  -2
 : عمؿ لما بتتب  
  --------------------------علد ت مر   عحبفارت اع درحة حرارة ال -1
  --------------------.ف البروـ علد إقاةتج لم كابف لو  ا ا ت  -2
 
 
 
 

 حدوث الت اعؿ الكبمباهللب دييت
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3س -7 بٌتً نشاط

  33ص
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 حدوث التفاعؿ الكيميائي دالالت
 (1:)الحعص  عدد                                                    -:  اموكبةال الاداؼ
 عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  أف تكوف رااب دلبى تكشؼ أف .1
 الكبمباهللب  اعؿأف ارباف التبار الك رباهللب دلبى عمم حدوث الت  تاتلتج أف .2
 دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  لكاشؼأف ت بر لوف ا تاتلج أف .3
 أف ظ ور شرر دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب تكشؼ أف .4

 
 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ المتطمب

 
 تالعب ة الكبمباهللبة لممركبا كتبت أف
 
 

 
 :العب ة الكبمباهللبة لكؿ مف  أكتبب
  الماللابوـأكابد ي ال قة  لترات

 
  -:التعمبمبة  الوااهللؿ

ي م بار مدرج ي لحاس ي  ارعبف ي  LCDح از ي خهازحاسىبي المدراب   الكتاب
  . ب ا تبارألاببي حراري  رمعدي  الماللابوـشربط يلترات ال قةي  حم الومبتر
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 التقوبـ ال برات الاداؼ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أف  تكشػػػػػػػػؼ أف .1

تكػػػػػػػػوف رااػػػػػػػػب 
دلػػػػػػػػػػػبى عمػػػػػػػػػػػػم 
حػدوث الت اعػؿ 

 الكبمباهللب 
أف  تاتلتج أف .2

ارباف التبار 
 دلبىالك رباهللب 

عمم حدوث 
  اهللبالت اعؿ الكبمب

 
 

ي  الكبمباهللبقوـ بمراحعة بابطة حوؿ دييت الت اعؿ تثـ ي بالتم بد لمدرس  ةالمعمم قوـت
ولمتعرؼ عمم دييت حدوث . ال رى البوـ  الدييتبتلج التعرؼ عمم  راـ بتو 

 شرح  طببعة عمؿتمحطة ثـ  كؿ المواد الىزمة ةب تح ز  ةكوف المعممتي الت اعؿ عممبا
  -:كالتالب  لمحطاتا
. ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *  
.الاؾ أربا محطات *  
د،اهللؽ ةقط علد كؿ ( 5)والمكوث يعمم كؿ محموعة زبارة حمبا اذ  المحطات * 

. واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ محطة . محطة  
لذلؾ اتمر المحموعات بالتلاوب عمم ي ة واحدة ةقط تاتوعب محموع محطةكؿ * 

.باتحا  عقارب الااعة ي المحطات   
 : توزبا أوراؽ العمؿ 

 توزع المعمـ ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة* 
: بد  العمؿ   

ي العمؿ  د ب تعمف ثـي مف كؿ محموعة التوحج إلم محطة مف المحطات  ةالمعمم طمبت
 ؿ محطة عمم أف تمر المحموعات عمم المحطات كماعمف ل ابة الو،ت الم عص لكتو 

: بتتب  
 محموعات الطىب عمؿ المحطة

ب قاةة محموؿ لترات ال قة إلم  بمو ، الولم المحطة
ما  يةار . محموؿ كموربد العودبوـ 

 . معادلة الت اعؿ  بواكتب.  بفتشااد
 :الدوات التالبة  ةةب اذ  المحط بوحد الثالبة المحطة

،قبب ي مض الكبربتبؾ محموؿ ح)  
ي ،قبب  ارعبف ي لحاس 

دورؽ ي أاىؾ توعبؿ ي حم الومبتر
وعمم الطىب ( م بار مدرج ي  حاحبز 

. الك رباهللب  تبارالتوعؿ إلم ارباف ال
 تشاادما  يةار 

محموؿ  إلمب قاةة الشاي المر  بمو ، ثالثةال المحطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ور،ة  مف 1س

 العمؿ
 
مف ور،ة 2س

 العمؿ 
 
 
 
 
 
مف ور،ة  3س
  ؿالعم
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أف  تاتلج أف .3

ت بر لوف 
الكاشؼ دلبى 
عمم حدوث 

الت اعؿ 
 الكبمباهللب 

أف  تكشؼ أف .4
ظ ور شرر 
دلبى عمم 

حدوث الت اعؿ 
 .الكبمباهللب 

حمض ال بدروكموربؾ ثـ إلم محموؿ  
 .  بفتشاادما  ير ةا. كموربد العودبوـ 

 يةار . الماللابوـب شعاؿ شربط  بمو ، الرابعة المحطة
 .معادلة الت اعؿ  بواكتب.  بفتشاادما 

وبعد إتماـ حمبا ي بالتحواؿ ببل ا  ةقوـ المعممتوحود الطىب ةب المحطات  أثلا 
 بدأتثـ ي طمب مف المحموعات الحموس ةب أماكل ـ تي حمبا المحطات  زبارةالمحموعات 

ور،ة  ةوزع المعممت. مف اإلحابة عمم الاهللمة  والتتكدبملا،شة كؿ لتاهللج زبارة محطة 
 .  طالباتلا،ش ا ما التو ( 6)التقوبـ ال تامب 

 
 
مف ور،ة  4س

 العمؿ 
 
 

  تامب تقوبـ
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 دالالت حدوث التفاعؿ الكيميائي( 6)عمؿ  قةور 
 : (1)االستكشافية  المحطة 

 : مف المحطة  ال دؼ
 الكبمباهللب لت اعؿتكشؼ أف تكوف رااب دلبى عمم حدوث ا أف 

: بالدوات  لاب حرا  اللشاط ماتعب بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 
كؤوس ي محموؿ كموربد العودبوـ ي محموؿ لترات ال قة )

  -:التالبة  اتوةؽ ال طو ( ور،ة ترشبح يؽ زحاحب دور ي زحاحبة 
--؟ بفماذا تىحظ.ال قة إلم محموؿ كموربد العودبوـ  لتراتتدربحبا محموؿ  ب بأق -1

----------------------  
 .ب قاةة محموؿ لترات ال قة حتم بتو،ؼ تكوبف الرااب  يااتمر  -2
  -----------مالولج ؟. الرااب  ؿل ع شبحباات داـ ور،ة تر  بمو ، -3

 : الاىمة احتباطات
 . بحذر ما المواد الكبمباهللبة  تعامؿ
  -:التالب  اؤاؿعف ال بببايلت ا  لط ا أح بعد
  -:المعادلة  بأكمم

AgNO3 + NaCl                              NaNO3   +     --------    
 : (2)االستكشافيةالمحطة  
 :مف المحطة  ال دؼ
 الكبمباهللبتبار الك رباهللب دلبى عمم حدوث الت اعؿ تاتلتج أف ارباف ال أف  

 
 
 
 
 
 

ي محموؿ حمض الكبربتبؾ :) ب حرا  اللشاط باياتعالة بالمواد التالبة بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 
م بار ي دورؽ زحاحب ي توعبؿ  اىؾأي تربحم الومي ،قبب  ارعبف ي لحاس  قبب،

 ( مدرج
  -:العمؿ   طوات

 . وؿ حمض الكبربتبؾ ةب الدورؽ مؿ مف محم( 200) بقع -1
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 . ،قببب ال ارعبف واللحاس ةب المحموؿ  بالما -2
الحم الومبتر بامؾ ما ،قبب ال ارعبف وعؿ الطرؼ اآل ر ما  ؼأحد أطرا بعم -3

 -----------------------------؟ تىحظبفماذا . ،قبب اللحاس 
 : الاىمة احتباطات

 . بحذر ما المواد الكبمباهللبة  تعامؿ
 -:عف الاؤاؿ التالب  بببايلت ا  لط ا أح بعد
  -:ال راغ  بأكمم 

   ------------------الكبمباهللبة ةب الشكؿ المقابؿ او   اعىتحدوث الت ديلة
  (3)االستكشافيةالمحطة  

 : محطةمف ال ال دؼ
 تاتلج أف ت بر لوف الكاشؼ دلبى عمم حدوث الت اعؿ الكبمباهللب  أف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي شاي مر ي  ؾحمض ال بدروكمورب: ) لتالبةعمبؾ اياتعالة بالمواد ا:  ةالبالط بتعزبز 
  -:ب حرا  اللشاط التالب  بمو ،( ابدروكابد العودبوـ 

 ؟ بفحمض ال بدروكموربؾ  ماذا تىحظ محموؿالشاي المر إلم  ب بأق--------  
   -----------------لوف المحموؿ ؟ ما

 ةب ذلؾ  يالعودبوـ تدربحبا وااتمر  بدروكابدموؿ امحموؿ الشاي المر إلم مح ب بأق
      --------------ما الموف الحدبد ؟ي حتم بظ ر لوف حدبد 

 : الاىمة احتباطات
                                                           هللبةبحذر ما المواد الكبمبا بتعامم

  -:الاؤاؿ التالب  فع بببأح لط ا
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 -:تب بت لما بعمم
 :(4)االستكشافية المحطة  

 :مف المحطة  ال دؼ
 لكبمباهللبحدوث الت اعؿ ا عممتكشؼ أف ظ ور شرر دلبى  أف 
  :بوحد ةب اذ  المحطة الدوات :  ةالطالب بتعزبز 

 (ح لة ي عود ثقاب ي ماللباوـ )                 
 .  ----------------؟ بفماذا تىحظي ب شعاؿ شربط الماللبابوـ  بمو ،

 : الاىمة احتباطات
 . اللظر إلم الم ب اللاتج  بتحلب
  -:ال راغ  بأكمم -:عف الاؤاؿ التالب  بببأح لط ا

Mg +   O2                      ------------            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 195 

 ( : 6) مب تا تقوبـ
 : اإلحابة العحبحة  ا تار
 : رااب مف  بلتجؿ لترات ال قة ممح الطعاـ ما محمو  محموؿت اعؿ  علد

ابدروكابد  -لترات العودبوـ   د  -كموربد ال قة    ج -لترات ال قة ب   -أ)
 (العودبوـ

-----------------------------------------------------  
  -:بحدث لو  ماذا
 الحوي ؟ وا شربط ماللبابوـ ةب ال  حرؽ--------------------------  
 إلم محموؿ ابدروكابد العودبوـ ؟ المرمحموؿ الشاي ،مبؿ مف  أقبؼ 

 -----------------------------------------------------
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 حدوث التفاعؿ الكيميائي   كيفية
                                                                         (         1)عدد الحعص                                                  -:الاداؼ الاموكبة     
 ألواع الروابط الكبمباهللبة  عددت أف .1
 العودبوـ  دكب بة تكوبف مركب كمورب شرحت أف .2
 لموذج مركب كموربد العودبوـ  عمـت أف .3
  ت اعؿ التلاةس شرحت أف .4
 

 

 
 

 
 
 

 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ المتطمب

 
 الىةمزات بف ال مزات وب قارفت أف  

 

 
- :ال راغ  بأكمم
ببلما تمبؿ الىةمزات ي ايلكترولات  ----------إلم ال مزات تمبؿ
 . اتايلكترول -------------إلم 

  -:التعمبمبة  الوااهللؿ

 .   ؾأاىي  رز مموف ي مقص ي ورؽ كرتوف يأوراؽ عمؿ ي  LCDح از ي خهازحاسىبي المدراب   الكتاب
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 التقوبـ ال برات الاداؼ
  
 
 
 
 

ألواع  عددت أف
 الروابط الكبمباهللبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -:التالب  الاؤاؿوحج تثـ ي بالتم بد لمدرس  ةالمعمم قوـت
 ارطةراـ  تثـ   الطالباتاتقبؿ إحابات تألواع الروابط الكبمباهللبة ؟  ما

 : م اابمبة 

 
ي المواد الىزمة ةب كؿ محطة  تح ز  ةكوف المعممتي معرةة المزبد عل ا ل

  -:شرح طببعة عمؿ المحطات كالتالب تثـ 

 . ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *

 .الاؾ أربا محطات *

د،اهللؽ ةقط ( 4)والمكوث يزبارة حمبا اذ  المحطات  عمم كؿ محموعة* 
واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ . علد كؿ محطة

 . محطة 

لذلؾ اتمر المحموعات ي كؿ محطة تاتوعب محموعة واحدة ةقط * 
 .باتحا  عقارب الااعة ي بالتلاوب عمم المحطات 

 :توزبا أوراؽ العمؿ * 

 .  ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة ور، ةوزع المعممت

عمم أف تمر ي الو،ت الم عص لكؿ محطة  ابةعمف لتو ي العمؿ   بد
: عمم المحطات كما بتتب  محموعاتال  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ال راغ  أكمؿ
:-  

 الروابط
 بةالكبمباهلل
----لوعاف 

-------- 
-------و

------ . 
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تكوبف  كب بة شرحتأف   

 مركب كموربد العودبوـ 
 
 

تعمـ لموذج أف 
مركب كموربد 

 العودبوـ 
 

ت اعؿ  شرحتأف -5
 التلاةس

 

 مجموعات الطالب  عمؿ  المحطة
 وعمبؾبوحد ةب اذ  المحطة ح از حااوب  ايلكترولبة المحطة

الذي بوقح كب بة تكوف  رلامجةتح الب
عف  بحبفثـ ي العودبوـ وربدمركب كم

 .  الاهللمة المحددة 
تبػػبف كب بػػة تكػػوف الرابطػػة عػػرض عػػورة  بػػتـ المحطة العوربة 

عمػم البولبة ةب مركػب كموربػد العػودبوـ و 
ثػػـ بقومػػوف بحػػؿ الاػػؤاؿ ي الطػػىب تعػػ ح ا 

 .ال اص ب ذ  المحطة
المحطة أاتاذ كبمبا  بتلاوؿ  اذ ةب  بقؼ ال برا   محطة

ةب  بفالتب ترلب الاهللمةما . ست اعؿ التلاة
الاهللمة واإلحابات التب  باكتبي أف تاتل ا 

 . ببرتحعؿ عمب ا مف ال 
وبعد ي  بل ابالتحواؿ ب ةقوـ المعممتةب المحطات  الطالباتوحود  أثلا 

مف المحموعات  طمبتي إتماـ حمبا المحموعات زبارة حمبا المحطات 
مف  التتكدكؿ لتاهللج زبارة محطة و بدأ بملا،شة تثـ ي الحموس ةب أماكل ـ 

لا،ش ا تو ( 7)ال تامب  لتقوبـور،ة ا ةالمعمم عوز ت.  عمم الاهللمة  اإلحابة
 . الطالباتما 

 
 
مف ور،ة  1س

 العمؿ
 
 

أدا   متابعة
 الطىب 

 
 
ور،ة مف  2س

 العمؿ 
 
 
 
 

 التقوبـ
 ال تامب 
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 ائيةالكيمي لروابطا: عمؿ  ورقة
 : ونيةااللكتر  المحطة 

 : مف المحطة  ال دؼ
 مركب كموربد العودبوـ  فكب بة تكوب شرحت أف 
الذي بوقح كب بة  رلامجةتح الب وعمبؾبوحد ةب اذ  المحطة ح از حااوب : ةالطالب بتعزبز 

- :عف الاؤاؿ التالب  ببببعد ايلت ا  لط ا أح. لعودبوـ ا وربدتكوف مركب كم
  -:ال راغ  بأكمم
 اببلم ----------تتحوؿ ذرة العودبوـ إلم أبوف ي  ـتكوف مركب كموربد العودبو  علد

 .  ---------------تتحوؿ ذرة الكمور إلم أبوف 
 : الصورية  محطةال 

 : مف المحطة  ال دؼ
  العودبوـ مركب كموربد تعمـ لموذج أف 
بعد مىحظة عورة تكوف الرابطة البولبة ةب مركب عمبؾ ةب اذ  المحطة :  ةالطالب بتعزبز 

ورؽ ي ورؽ كرتوف :)عمؿ لموذج لمركب كموربد العودبوـ باات داـ الدواتكموربد العودبوـ 
 ( . عمعاؿ ي رز مموف ي أاىؾ ي مقص ي مموف 

 -:الخبراء  محطة 
 :مف المحطة  ال دؼ
 ح ت اعؿ التلاةس شر ت أف 
 بة بفما الاهللمة التب ترلبي بقؼ أمامؾ أاتاذ كبمبا  بتلاوؿ ت اعؿ التلاةس : الطالب  عزبزي

 .عمب ا مف ال ببر  بفالاهللمة واإلحابات التب تحعم باكتبي ساؤالج عف ت اعؿ التلاة
 .----------------------------------------------:الوؿ  الاؤاؿ
-------------------------------------------- :الوؿ  الاؤاؿ إحابة
    --------------------------------------------:الثالب  الاؤاؿ
 .  ------------------------------------------:الثالب  اؤاؿال إحابة
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  -:ال تامب  التقوبـ
 المعطمح العممب  أكتب:-  
 . رابطة التب تلشت عف ،وى التحاذب ببف البولات الموحبة والاالبة ال)                 (  -1

-------------------------------------------------------- 
 المعاديت التالبة أكمؿ:-  

Zn  + Cu +2                             --------- +Cu  
    ----------------------------------------------------- 

 بالراـ كب بة تكوف مركب كموربد العودبوـ ؟  ببف 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------  
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 المشتركة  الرابطة
                     
 ( 1)عدد الحعص                                                        :الاداؼ الاموكبة

 الرابطة المشتركة  عرؼت أف-1
 حدوث الروابط المشتركة  عمؿت أف -2
 لمركبات مشتركةلماذج  عمـت أف  -3




 

 
 
 
 
 
 
  

 

 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ المتطمب
 
  اهللبةألواع الروابط الكبمب عددت أف

 
 

 
  -:ال راغ  بأكمم

 لوعاف   مباهللبةالكب الروابط
 --------------و --------------------

 

 -: ةالتعمبمب الوااهللؿ

ي ورؽ مموف ي رتوف ورؽ ك ي أوراؽ عمؿي  LCDح از ي خهازحاسىبي المدراب   الكتاب
 .  عمعاؿي رز مموف ي أاىؾ ي مقص 
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  التقوبـ  ال برات الاداؼ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرؼت أف .1
الرابطة 

 المشتركة 
 عمؿت أف .2

حدوث 
الروابط 

 المشتركة 
 عمـت أف .3

لماذج 
لمركبات 

  ركةمشت

  -: الاهللمة التالبةوحج تثـ ي قوـ المعمـ بالتم بد لمدرس ت

  ؟بومبًا ماذا لشرب        -

 اؿ ةكرت ةب لوع الرابطة الموحودة ةب الما  ؟       -

ي المواد الىزمة ةب كؿ محطة  تح ز  ةكوف المعممتي لمعرةة اذ  الرابطة 
  -:شرح طببعة عمؿ المحطات كالتالب تثـ 

 . ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *

 .الاؾ أربا محطات *

د،اهللؽ ( 11)والمكوث يبا اذ  المحطات  عمم كؿ محموعة زبارة حم* 
واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ . ةقط علد كؿ محطة

 . محطة 

لذلؾ اتمر المحموعات ي كؿ محطة تاتوعب محموعة واحدة ةقط * 
 .باتحا  عقارب الااعة ي بالتلاوب عمم المحطات 

 :توزبا أوراؽ العمؿ * 

 .  ال اعة بكؿ محطة بوزع المعمـ ور،ة العمؿ 

 : بد  العمؿ * 

عمف تثـ ي مف كؿ محموعة التوحج إلم محطة مف المحطات  ةطمب المعممت
عمم أف تمر ي عمف ل ابة الو،ت الم عص لكؿ محطة تو ي بد  العمؿ 

 : المحموعات عمم المحطات كما بتتب 

 محموعات الطىب عمؿ المحطة

ب حوؿ الرابطة تقدبم ضتقدبـ عر  بتـ ايلكترولبة المحطة
 عف الاهللمة المحددة  بف ثـ بحي  تركةالمش

تبػػبف  كب بػػة تكػػوف الرابطػػػة عػػرض عػػورة  بػػتـ المحطة العوربة 
 ي المشتركة ةب بعض المركبات 

بحػػػػؿ  مػػػػفثػػػػـ بقي تعػػػػ ح ا  طالبػػػػاتعمػػػػم الو  
 .الاؤاؿ ال اص ب ذ  المحطة

وبعد إتماـ ي  ا المحطات بقوـ المعمـ بالتحواؿ ببل ةب الطالباتأثلا  وحود  
طمب مف المحموعات الحموس تيحمبا المحموعات زبارة حمبا المحطات 

مف اإلحابة  والتتكدبدأ بملا،شة لتاهللج زبارة  كؿ محطة تثـ ي ةب أماكل ـ 
لا،ش ا ما تو ( 8)ور،ة التقوبـ ال تامب  ةوزع المعممت.   عمم الاهللمة

 . الطالبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مف  1س

 ور،ة العمؿ
 

عمؿ  متابعة
 الطىب 

 
 

 التقوبـ
 ال تامب 
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 الرابطة المشتركة : عمؿ  ورقة                             
 -:االلكترونية  المحطة 

 : مف المحطة  ال دؼ
 عرؼ الرابطة المشتركة ت أف 
 ةعمؿ حدوث الروابط المشتركت أف  
رلامج الذي بوقح كب بة بوحد ةب اذ  المحطة ح از حااوب وعمبؾ ةتح الب: ةالطالب بتعزبز 

- :عف الاؤاؿ التالب  ببببعد ايلت ا  لط ا أح. تكوف الرابطة المشتركة
 :ال راغ  أكمؿ
-------------ب دؼ  -----------و ---------ببف  المشتركة ةالرابط تحدث

 --------
 : المحطة الصورية  

 : مف المحطة  ال دؼ
 عمـ لماذج لمركبات مشتركة ت أف 
ي تببف كب بة تكوف الرابطة المشتركة ةب بعض المركبات عورة بوحد أمامؾ  :ة لباالط بتعزبز 

ال بدروحبف باات داـ الدوات  ي ال مور ي لمركب المبثاف  موذجعمبؾ ةب اذ  المحطة عمؿ ل
 ( . عمعاؿ ي رز مموف ي أاىؾ ي مقص ي ورؽ مموف ي ورؽ كرتوف :)
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  -: تامب  تقوبـ
 ومالوع الرابطة ؟. راـ كب بة حدوث ت اعؿ لبلتج حزئ ال مور ما ال ببف

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

 ------------------------------------------
 :  معاديتال أكمؿ

H +H                     --------             
  

        H4 +C                          ------- 
                                   

 
  -:ببتب  لشاط
 وحدد لوع الرابطة ؟ ي كب بة تكوف مركب الما   اراـ
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 أنواع التفاعالت الكيميائية
 

                                                                                                 ( 1:)الحعص  عدد                                                  -: الاموكبة  الاداؼ
 تعدد ألواع الت اعىت الكبمباهللبة  أف .1
 تعرؼ اإلتحاد المباشر  أف .2
 تكتب معادلة الت اعؿ   أف .3
 ىؿ بايلح لمقعودتوقح ا أف .4
 توقح المقعود باإلحىؿ البابط  أف .5
 تعرؼ المقعود بت اعؿ الثبرمابت أف .6

 

 
  

 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ المتطمب

 
 العب ة الكبمباهللبة لممركبات كتبت أف 

 
 العب ة الكبمباهللبة لكؿ مف  بأكتب: 

 كبربتات اللحاس ي ال قة  لترات

  -:التعمبمبة  الوااهللؿ
لترات يحمض ال بدروكموربؾ يلشادر ي  LCDح از ي  اسىبخهازحي المدراب   الكتاب
 . أوراؽ عمؿ ي كبربتات الحدبد ي ةقة ي لحاسيحدبد يال قة 
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 التقوبـ ال برات الاداؼ
  
 
 
 
 
ألواع  دأف تعد* 

الت اعىت 
 الكبمباهللبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثـ.الكبمباهللب الت اعؿ م  وـ عف الطالبات لا،شتو ي بالتم بد لمدرس  ةلمعمما قوـت
- : بوحج الاؤاؿ التالت
 ألواع الت اعىت الكبمباهللبة ؟  ما
 .  لطالباتا ركةبمشا اابمبة راـ  ارطة متثـ ي إلحابات الطىب  اتماتو 

 
المػػػواد الىزمػػػة ةػػػب كػػػؿ  تح ػػػز  ةكػػػوف المعممػػػتي  ولمتعػػػرؼ عمػػػم ألػػػواع الت ػػػاعىت

  -:شرح طببعة عمؿ المحطات كالتالب تثـ ي محطة 

 . ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *

 .الاؾ أربا محطات *

ةقػػط علػػد د،ػػاهللؽ ( 2)والمكػػوث يعمػػم كػػؿ محموعػػة زبػػارة حمبػػا اػػذ  المحطػػات * 
 . واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ محطة . كؿ محطة

لػػذلؾ اػػتمر المحموعػػات بالتلػػاوب ي كػػؿ محطػػة تاػػتوعب محموعػػة واحػػدة ةقػػط * 
 .باتحا  عقارب الااعة يعمم المحطات

 :توزبا أوراؽ العمؿ * 

 .  ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة  ةوزع المعممت

 : بد  العمؿ * 

عمػف بػد  تثػـ ي مػف كػؿ محموعػة التوحػج إلػم محطػة مػف المحطػات  ةمب المعممطت
 عمم أف تمر المحموعاتي عمف ل ابة الو،ت الم عص لكؿ محطة تو ي العمؿ 

:  كمابتتب مم المحطاتع  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ألواع ما

الت اعىت 
 الكبمباهللبة ؟ 
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 عرؼت فأ .1
اإلتحاد 
 المباشر 

 كتبت أف .2
معادلة 
  ؿالت اع

 
 ؼتعر  أف .3

ت اعؿ 
 ايلحىؿ

 
 تعرؼ أف .4

ت اعؿ 
 إلحىؿا

 البابط 
 

 تعرؼ أف .5
المقعود 
بت اعؿ 

 الثبرمابت 
 
 
 

  الطىبمحموعات  عمؿ  حطةالم 
ةب اذ  المحطة التوعؿ لتعربؼ  الطالبات عمم اياتكشاةبة المحطة

المباشر مف  ىؿ اياتعالة بالدوات  ادايتح
حمض ي ااؽ مبممة باللشادر :) التالبة 

 باكتب.  بفما تشااد يةار ( . ال بدروكموربؾ 
 .  معادلة الت اعؿ الكبمباهللب 

ةػػػب اػػػذ  المحطػػػة ح ػػػاز حااػػػوب ومػػػا عمػػػم  بوحػػػد ايلكترولبة  المحطة
العػػػػرض التقػػػػدبمب بشػػػػرح ت اعػػػػؿ  تحالطػػػػىب إي ةػػػػ

 .   عف الاهللمة المحددة بف حثـ ب. ايلحىؿ
 اياتكشاةبة   المحطة

 
ةػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػذ  المحطػػػػػػػػػة التوعػػػػػػػػػؿ  الطالبػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػم

لتعربػػػػؼ اإلحػػػػىؿ الحػػػػادي الباػػػػبط   مػػػػف  ػػػػػىؿ 
لتػػػػػػػػػػرات ةقػػػػػػػػػػة :) التالبػػػػػػػػػة  اتاياػػػػػػػػػتعالة بػػػػػػػػػػالدو 

حدبػػػػػػػػػػػػد ي لحػػػػػػػػػػػػاسكبربتػػػػػػػػػػػػات يكبربتػػػػػػػػػػػات حدبػػػػػػػػػػػػد ي
معادلػػػػػة  باكتبػػػػػ.  بفمػػػػػا تشػػػػػااد يةاػػػػػر ( . لحػػػػػاسي

 .   الت اعؿ الكبمباهللب
ال قرة التب  ،را ة اذ  المحطة عمم الطالبات ةب لقراهللبة ا المحطة

عف  بفثـ بحي تتحدث عف ت اعؿ الثبرمابت 
 . محددةالاهللمة ال

 
وبعد إتماـ ي بالتحواؿ ببل ا  ةالمعمم وـقتةب المحطات  الطالباتوحود  ا أثل 

موس ةب طمب مف المحموعات الحتي حمبا المحموعات زبارة حمبا المحطات 
 اهللمةعمم ال اإلحابةمف  التتكدبدأ بملا،شة كؿ لتاهللج زبارة محطة و تثـ ي   ـأماكل

 .  الطالبات لا،ش ا ماتو ( 9)وزع المعمـ ور،ة التقوبـ ال تامب ت

ي   1س
مف 2س

 ور،ة العمؿ 
 
 
 
 
مف  3س

 ور،ة العمؿ 
 
 مف 4س

 ور،ة العمؿ 
 
 
 
مف  5س

 ور،ة العمؿ 
 
 
 

 التقوبـ
 ال تامب 
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 أنواع التفاعالت الكيميائية: عمؿ  ورقة
- :المحطة االستكشافية  

 : مف المحطة  ال دؼ
 اإلتحاد المباشر  رؼأف تع 
 الت اعؿ   عادلةكتب مت أف 
مف  ىؿ اياتعالة ب حرا  اللشاط التالب  لتعربؼ ايتحاد المباشر  بمو ،: ةالطالب بتعزبز 

 ( ألاببب ا تباري حمض ال بدروكموربؾ ي  باللشادرااؽ مبممة : ) بالدوات التالبة 
------ ؟  بفتىحظ ماذا. إلم محموؿ اللشادر  ؾال بدروكموربب قاةة محموؿ حمض  ـو ،

  -:الاىمة  احتباطات
 .بحذر ما المواد الكبمباهللبة  بتعامم
  -:الاؤاؿ التالب عف  بببإحرا  اللشاط  أح بعد
  -:المعطمح العممب بأكتب* 

 ت اعىت تلتج مف اتحاد مادتبف لتكوبف مادة حدبدة  )    ( 
  -:المعادلة  بأكمم* 

NH3+  HCl →--------  
  -:االلكترونية  محطةال 

 : مف المحطة  ال دؼ
 توقح المقعود بايلحىؿ  أف 
 الماوس ااتعماؿ إي عمبؾ ةما ,اوبحا ح از الطاولة عمم بوحد:  ةب الطالبتعزبز     

.  بعرض ت اعىت ايلحىؿ  ي(بوربوبلت) برلامج مف أمامؾ الم توحة اللاةذة زر عمم والق ط
  -: اإلحابة عف الاؤاؿ التالب  واآلف أرحو

  -:المعطمح العممب  بأكتب
 . أكثر  ت اعىت بحدث ةب ا تحمؿ مادة لتكوبف مادتبف أو)     ( 
  -:لة المعاد أكممب

Ca(HCO3)→-----+CO2 + H2o 
    -:ةاالستكشافي المحطة 

 
 
 

 : مف المحطة  ال دؼ
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 توقح المقعود باإلحىؿ البابط  أف 
لتعربؼ اإلحىؿ الحادي البابط  مف  بفالتالب لتعم شاطب حرا  الل بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 

ألاببب ي حدبديكبربتات لحاس يكبربتات حدبد يلترات ةقة :)  ىؿ اياتعالة بالدوات التالبة 
  -:وةؽ ال طوات التالبة ( لحاسي ا تبار
؟  بفماذا تىحظ. برادة الحدبد ةب محموؿ كبربتات اللحاس الزر،ا  ما التحربؾ  بقع -1

--------- 
 -----؟  بفماذا تىحظ. امؾ لحاس ةب محموؿ كبربتات الحدبد ما التحربؾ  بقع -2
-------------- ؟  بفماذا تىحظ.  امؾ لحاس ةب محموؿ لترات ال قة بقع -3

 : الاىمة  احتباطات
 بحذر ما المواد الكبمباهللبة  بتعامم
 : ب اإلحابة عف الاؤاؿ التال أرحو واآلف

  -:القرائية المحطة 
- :مف المحطة  ال دؼ

 بت اعؿ الثبرمابت  ودتعرؼ المقع أف
ي وبعد ايلت ا  مف القرا ة ي بتحدث عف ت اعؿ الثبرمابت  بقرا ة مقاؿ بمو ، : لطالبا عزبزي
  -: بةعف الاهللمة التال بببلط ا أح

 :المعادلة  بأكمم 
  *Mg +H2SO4→--- 

Cu +Ag(No3)2→----   
 
 
 
 
 

  -: عممبالمعطمح ال بأكتب* 
 . ت اعىت بحؿ ةب ا العلعر اللشبط محؿ العلعر ال،ؿ لشاطا )        ( 

  -:المعادلة  بأكمم* 
Fe +CuSo4 →------ 
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  -: ال تامب لتقوبـا
  -:اإلحابة العحبحة  يا تار 
 : الك وؼ الحبربة لتبحة تحمؿ  تظ ر -1
 Ca(OH)2 -د            CaCl2 -ج         CaCO3 -ب    Ca(HCO3)2 -أ
أي الت اعىت بمكف   (Ag˂Cu˂Mn˂Al˂Na):كمابمب  اعركاف لشاط بعض العل إذا -2

 : أف تحدث 
  Ag+CuSO4 -د      Al+MnSO4 -ج     Cu+HCl -ب       Ag+HCl -أ

  -:المعطمح العممب بأكتب
 . مادة حدبدة  فاو اتحاد مادتبف لتكوب)             (  -1
 .  كثرأ تحمبؿ المادة لتكوبف مادتبف أو)             (  -2
 . علعر ةمزي لشبط محؿ أ ر أ،ؿ لشاطا ملج  إحىؿ)             (  -3
 . المركزبة  هللةاللاببب لمتدة افلابوـ عمم حدر كربولات الكا مادةترابب )             (  -4

 
  -:ببتب  لشاط
 93ص  6سي 1س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211 

 المزدوج اإلحالؿ
 

 (1)الحعص  عدد                                                     -:الاموكبة  الاداؼ
 ت اعؿ اإلحىؿ المزدوج عرؼت أف .1
  بعض المواد بطربقة الترابب  حقرت أف .2
 عف الطىؽ لاز مف ت اعؿ اإلحىؿ المزدوج  كشؼت أف .3
 ت اعؿ التعادؿ  عرؼت أف .4
 معادلة الت اعؿ كتبت أف .5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الاابؽ المتطمب

 
 المتطمب الاابؽ ،باس

 
 العب ة الكبمباهللبة  كتبت أف

 لممركبات 
 تذكر لتبحة ت اعؿ الحمض ما  أف

 القاعدة
 
 

 
 العب ة الكبمباهللبة لكؿ مف  بأكتب: 

ي كربولات العودبوـ يكربولات الكالابوـ يابوـ الكال كموربد
 . كموربد العودبوـ 

  -: بأكمم
  ا م+ ------ ←،اعدة +  حمض
 

   -:التعمبمبة  الوااهللؿ
 .أوراؽ عمؿ ي  LCDح از ي  خهازحاسىبي   المدرابالكتاب 
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 التقوبـ ال برات الاداؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الت اعىت  ألواعحوؿ  ابطةقوـ بمراحعة بتثـ ي بالتم بد لمدرس  ةعممالم قوـت
  -:التالب  الاؤاؿوحج ت ثـي  اعؿ اإلحىؿ المزدوج والبوـ التعرؼ عمم تي الكبمباهللبة 

 المزدوج ؟  حىؿالمقعود باإل ما -
شرح طببعة تثـ ي محطة  ؿالمواد الىزمة ةب ك تكوف المعمـ ح ز تي ذلؾ  لمعرةة

  -:عمؿ المحطات كالتالب 
 . ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *

 .الاؾ أربا محطات *

د،ػػاهللؽ ةقػػط علػػد كػػؿ ( 2)والمكػػوث ياػػذ  المحطػػات  عمػػم كػػؿ محموعػػة زبػػارة حمبػػا* 
 . واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ محطة . محطة

لػذلؾ اػتمر المحموعػات بالتلػاوب عمػم ي كػؿ محطػة تاػتوعب محموعػة واحػدة ةقػط * 
 .باتحا  عقارب الااعة ي المحطات 

 :توزبا أوراؽ العمؿ * 

 .  اعة بكؿ محطة ور،ة العمؿ ال  ةوزع المعممت

 : بد  العمؿ * 

عمػف بػد  العمػؿ تثػـ ي طمب المعمـ مف كؿ محموعة التوحج إلم محطػة مػف المحطػات ت
 عمم أف تمر المحموعات ي عمف ل ابة الو،ت الم عص لكؿ محطة تو ي 

 : ابتتبعمم المحطات  كم
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اعؿ ت  عرؼت أف .1

اإلحىؿ 
 المزدوج

 
 

 حقرت أف .2
بعض المواد 
 ابببطربقة التر 

 
 

عف  كشؼت أف .3
الطىؽ لاز 
مف ت اعؿ 
اإلحىؿ 
 المزدوج

 
 

ت اعؿ  عرؼت أف .4
 التعادؿ

معادلة  كتبت أف .5
 الت اعؿ

 حمباوبعد إتماـ ي بالتحواؿ ببل ا  ةقوـ المعممتالمحطات  ةب الطالباتوحود  أثلا 
ثـ ي طمب مف المحموعات الحموس ةب أماكل ـ تي المحموعات زبارة حمبا المحطات 

 ةوزع المعممت.  عمم الاهللمة  اإلحابةمف  التتكدبدأ بملا،شة لتاهللج زبارة كؿ محطة و ت
 .  الطالباتلا،ش ا ما تو ( 10)ور،ة التقوبـ ال تامب 

 محموعات الطىب عمؿ المحطة

 
 المحطة
 ايلكترولبة

ثـ ي لت اعىت اإلحىؿ المزدوج  تقدبـ عرض تقدبمب بتـ
 .  عف الاهللمة المحددة  بحبف

 
 المحطة

 اياتكشاةبة

بعػض المػواد بطربقػة  تحقػبرةب اػذ  المحطػة  الطالبات عمم
  -:الترابب مف  ىؿ اياتعالة بالمواد التالبة 

ابدروكاػػبد العػػودبوـ ي العػودبوـ  تلتػػراي لتػرات الرعػػاص )
الاػهللمة  عػف بفبحػثػـ ( ترشػبح ورؽ ي ،مػا ي دوارؽ زحاحبة ي 

 . المحددة 
 

 المحطة
 اياتكشاةبة 

ةػػب اػػذ  المحطػػة التوعػػؿ لت ػػاعىت اإلحػػىؿ  الطالبػػات عمػػم
كربولػػػػػات :) مػػػػػف  ػػػػػىؿ اياػػػػػتعالة بػػػػػالمواد التالبػػػػػة  وجالمػػػػػزد

دوارؽ ي ألاببػػػب ا تبػػػار ي حمػػػض ال بػػػدروكموربؾ ي الكالاػػػبوـ 
 .  المحددة هللمةعف الا بحبفثـ ( زحاحبة 

 
 المحطة

 اياتكشاةبة

التعػػادؿ مػػف  لت اعػػؿةػػب اػػذ  المحطػػة التوعػػؿ  الطالبػػات عمػػم
ي ابدروكاػػػػػبد العػػػػػودبوـ:)  ة ػػػػػىؿ اياػػػػػتعالة بػػػػػالمواد التالبػػػػػ

دورؽ ي اػػػػػػػحاحة  يةبلػػػػػػػوؿ ةثػػػػػػػالبف يحمػػػػػػػض ال بػػػػػػػدروكموربؾ 
عػػػف  بفثػػػـ بحػػػ( دوارؽ زحاحبػػػة ي ألاببػػػب ا تبػػػار ي م روطػػػب

 . الاهللمة المحددة 

ةب  1س
ور،ة 
   العمؿ 

 
 

ةب  2س
ور،ة 
 العمؿ 

 
 
ةب  3س

ور،ة 
 العمؿ 

 
 
ةب  4س

ور،ة 
 العمؿ

 
 تقوبـ

   تامب
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 اإلحالؿ المزدوج -:عمؿ  ورقة
 :االلكترونية  المحطة 

 :المحطة فم ال دؼ
 اإلحىؿ المزدوج  عؿعرؼ ت ات أف. 

 (بوربوبلت)تقدبمبال ضعر برلامج الوعمبؾ ةتح ي أمامؾ ح از حااوب  دبوح : ةالطالب بتعزبز 
 :عف الاؤاؿ التالب  ببببعد ايلت ا  أحي حوؿ ت اعىت اإلحىؿ المزدوج 

- :المعطمح العممب   بأكتب
ت اعىت بتـ ببف مركببف ي بتف بحؿ البوف الموحب مف أحداما محؿ البوف الموحب ةب )   ( 
 .اآل ر 

 : (1)تكشافيةاالس طةالمح 
 :مف المحطة ال دؼ

 المواد بطربقة الترابب  بعضحقر ت أف 
ي  وـلترات العودبي لترات الرعاص ) :بوحد ةب اذ  المحطة المواد التالبة :  ةالبالط بتعزبز 

  :ب ا لمقباـ باللشاط التالبااتعبلب ( رشبحورؽ تي ،ما ي زحاحبة  دوارؽي  ودبوـابدروكابد الع
ماذا . محموؿ لترات الرعاص ولترات العودبوـ  لمالعودبوـ إ ابدروكابدوؿ محم ب بأق -1

  -------------------------؟  بفتىحظ
 . بتو،ؼ تكوبف الرااب  تمةب اإلقاةة ح يااتمر  -2
 . عف المحموؿ  اابالر  باةعم. ورؽ الترشبح و،ما  باات داـ -3
 . واد المتبقبة الم بت حع. المحموؿ المتبقب حتم بتب ر الما  ملج  با ل -4

- :ىمةالا احتباطات
 علد التعامؿ ما المواد الكبمباهللبة  ةحذر  بلو ك

 : عف الاؤاؿ التالب بببلط ا أحي ايلت ا   بعد
- :المعادلة ثـ حددي المادة المترابة  بأكمم 

NaCl+AgNO3→------+--------- 
 : (2)االستكشافية المحطة 
 :مف المحطة ال دؼ
 ز مف ت اعؿ اإلحىؿ المزدوجتكشؼ عف الطىؽ لا أف 

حمض ي كربولات الكالابوـ ) :بوحد ةب اذ  المحطة المواد التالبة :  ةالطالب بتعزبز 
  -:باللشاط التالب  لمقباـب ا  بلبااتع( دوارؽ زحاحبةي ا تبار  ببألابي ال بدروكموربؾ 

  ---؟  بفحظماذا تى. محموؿ حمض ال بدروكموربؾ إلم محموؿ كربولات الكالابوـ  ب بأق
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- :لاىمةا احتباطات
 علد التعامؿ ما المواد الكبمباهللبة  ةحذر  بلو ك

 :عف الاؤاؿ التالب  بببلط ا أحي ايلت ا   بعد
- :المعادلة  بأكمم 

CaCo3 + 2HCl → ----- + ---- 
  (3)يةاالستكشاف المحطة
 :ةمف المحط ال دؼ
 تعرؼ ت اعؿ التعادؿ أف 
 تكتب معادلة الت اعؿ أف 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

حمض ي دبوـابدروكابد العو ) :بوحد ةب اذ  المحطة المواد التالبة :  ةالطالب بتعزبز 
 رؽدواي   تبارألاببب اي دورؽ م روطبي احاحة  يةبلوؿ ةثالبف يال بدروكموربؾ 

  -:ب ا لمقباـ باللشاط التالب  بلبااتع( زحاحبة
 . ـ الاحاحة بمحموؿ ابدروكابد العودبو  مأللت معا، بااتعمم -1
ج ةب الدورؽ بمؿ مف محموؿ حمض ال بدروكموربؾ وقع10بوااطة ماعة  بالقم -2

 مالوف المحموؿ اللاتج؟. إلبج ،طرة مف محموؿ ةبلوؿ ةثالبف  ب بثـ أق وطبالم ر 
  ----------  
 . ،را ة الاحاحة  بالدورؽ الم روطب أا ؿ الاحاحة واحم بقع -3
إلم حالة تقبؼ مع ا  بحتم تعمالمحموؿ القاعدي مف الاحاحة تدربحبا  ب بأق -4

ماذا . ،را ة الاحاحة علداا  بثـ احميةب الدورؽ  وؿلقطة واحدة ةبت بر لوف المحم
 --. الموف  ااالتدربحبة ؟ ماذا لامب اللقطة التب بت بر علد اةةلامب عممبة اإلق
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- :الاىمة احتباطات
 علد التعامؿ ما المواد الكبمباهللبة  ةحذر  بلو ك

- :التالب  لاؤاؿعف ا بببلط ا أحي ايلت ا   بعد
 المعابرة لقطةي التعادؿ :  بعرة
- :المعادلة  بأكمم

NaOH + HCl →----+---- 
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   -:  تامب تقوبـ
  -:اإلحابة العحبحة  يا تار  

 : المركبات التالبة ،مبمة الذوباف ةب الما  ماعدا  حمبا -1
    CaPO4   -د  AgCl -ج  CaCO3 -ب   NaCl -أ
 : ،د عادلج  قبإلم المحموؿ الحم المقاؼالتب بكوف ةب ا المحموؿ القاعدي  اللقطة -2

  افلقطة ال مب -لقطة التعادؿ   د -المعابرة   ج -التعادؿ  ب ت اعؿ -أ
- :لمابتتب  بعمم

 بوـ إلم التربة ؟ االمزارعوف أحبالا ب قاةة محموؿ ابدروكابد الكال بقوـ -1
----------------------------------------------------- 

 
 :ببتب  لشاط

 
 مف الكتاب المدراب 93ص1س حؿ
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 واالختزاؿ   التأكسد
                                                                                                (                                                          1)الحعص  عدد                                                 :     الاموكبة الاداؼ
 أف تعرؼ التتكاد ،دبما    -1
 تعرؼ اي تزاؿ ،دبما  أف -2
 توقح أثر ال وا  الحوي عمم بعض ال مزات  أف -3
 تعرؼ الكادة  أف -4
 تعرؼ اي تزاؿ  أف -5
 تعرؼ ر،ـ التتكاد  أف -6
 تكاد العلعرتحاب ر،ـ ت أف -7
 

 





































 

 المتطمب الاابؽ ،باس الاابؽ  المتطمب
- :المعطمح العممب  بأكتب تعرؼ الكابد                                                             أف

  )   ( المركب اللاتج مف ت اعؿ العلاعر ما
 الكاحبف 

 

 -:التعمبمبة  الوااهللؿ
 عور  ي ،طعة حدبد تظ ر عمب ا العدأ ي أوراؽ عمؿ ي  خهازحاسىبيدراب الكتاب المي  رالطباشبي  الابورة
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 التقوبـ ال برات الاداؼ
 
 

أف تعػػػػػػرؼ *
التتكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 ،دبما
أف تعػػػػػػرؼ *

 زاؿاي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،دبما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توقػػػػػػػػػػح  أف .1

أثػػػػػػر ال ػػػػػػوا  
الحػػوي عمػػم 

ض عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 ال مزات

تعػػػػػػػػػػػػػػرؼ  أف .2
 الكادة

تعػػػػػػػػػػػػػػرؼ  أف .3
 اي تزاؿ

 

 بػػػر الطالبػػػات بػػػتف الكااػػػبد مركبػػػات لتحػػػت مػػػف ت اعػػػؿ تثػػػـ ي بالتم بػػػد لمػػػدرس  ةالمعممػػػ قػػػوـت
- :ثـ بوحج الاؤاؿ التالب ي العلاعر ما الكاحبف 

 -بالكادة ،دبما ؟  المقعود ما
 ما المقعود باي تزاؿ ،دبما ؟ -
 .مع ـ مف  ىؿ الملا،شة لمتعربؼ العحبح عؿتثـ ي باتإلحابات الطال اتمات

المػواد  تح ػز  ةكػوف المعممػتي الحدبث لألكادة واي تػزاؿ ؟  لمعرةػة ذلػؾ  تعربؼما او ال ولكف
- :كالتالب  المحطاتشرح طببعة عمؿ تثـ ي  طةالىزمة ةب كؿ مح

 .ور،ة عمؿ لكؿ محموعة  اابتـ توزب*
 .الاؾ أربا محطات *
. د،ػػاهللؽ ةقػػط علػػد كػػؿ محطػػة( 7)والمكػػوث يارة حمبػػا اػػذ  المحطػػات  عمػػم كػػؿ محموعػػة زبػػ* 

 ةب ور،ة العمؿ عف كؿ محطة الواردةواإلحابة عمم الاهللمة 
لذلؾ اػتمر المحموعػات بالتلػاوب عمػم المحطػات ي كؿ محطة تاتوعب محموعة واحدة ةقط * 
 .باتحا  عقارب الااعة ي 
 :توزبا أوراؽ العمؿ *
 .ؿ ال اعة بكؿ محطة ور،ة العم ةالمعمم وزعت

 :بد  العمؿ * 
 عمػفتو ي عمػف بػد  العمػؿ تثػـ ي مف كؿ محموعة التوحج إلم محطػة مػف المحطػات  ةالمعمم طمبت

 :عمم أف تمر المحموعات عمم المحطات كما بتتب ي ل ابة الو،ت الم عص لكؿ
 

 محموعات الطىب عمؿ المحطة
أثر ال وا  الحوي عمم  مقاؿ بعرضةب اذ  المحطة  بوحد القراهللبة المحطة

عف الاهللمة  بحبفثـ الطالبات ،را تج وعمم ي بعض ال مزات
 .المحددة ل ـ 

 
 لكترولبةاي المحطة

ةب اذ  المحطة ح از حااوب وما عمم الطىب إي  بوحد
ةتح العرض التقدبمب بشرح التعرؼ الحدبث لألكادة 

 .عف الاهللمة المحددة  بفثـ بحي واي تزاؿ

 
 
 

 ملا،شة
 ش وبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مف  1س

ور،ة 
 العمؿ

مف  2س
ور،ة 
 العمؿ
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تعػػػػػػػػػػػػػػرؼ  أف .4
 ر،ـ التتكاد

تحاػػػػػػػػػػب  أف .5
ر،ػػػػػػـ تتكاػػػػػػد 

 العلعر

ةب اذ  المحطة أاتاذ كبمبا  بتحدث عف ر،ـ التتكاد  بقؼ رال بب محطة
الاهللمة  باكتبي  ا بةب أف تاتل بفما الاهللمة التب ترلبي 

 ..واإلحابات التب تحعؿ عمب ا مف ال ببر 
 عػاتوبعػد إتمػاـ حمبػا المحمو ي بػالتحواؿ ببل ػا  ةقػوـ المعممػتةػب المحطػات  البػاتوحػود الط أثلا 

لتػػاهللج ثػػـ ببػػدأ بملا،شػػة ي طمػػب مػػف المحموعػػات الحمػػوس ةػػب أمػػاكل ـ ت يزبػػارة حمبػػا المحطػػات 
ا،شػػ ا تلو ( 11)ور،ػػة التقػػوبـ ال تػػامب   ةوزع المعممػػتػػ. محطػػة واإلحابػػة عمػػم الاػػهللمة  كػػؿ زبػػارة 
 .  الباتما الط

مف  3س
ور،ة 

 لعمؿا
 
 
مف  4س

ور،ة 
 العمؿ
 
 تقوبـ

 تامب 
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 التأكسد واالختزاؿ: عمؿ  ورقة
 :القرائيةالمحطة  
 :مف المحطة  ال دؼ

 عمم بعض ال مزات  يوقح أثر ال وا  الحو تأف  
أثر ال وا  الحوي عمم بعض  مقاؿ بعرضةب اذ  المحطة  بوحد : ة الطالب بتعزبز 

 : الاؤاؿ التالب عف بببأح ،ومب بقرا تج ثـي ال مزات
  -:ال راغ  بأكمم     
 .تحمبج مف التتكاد  ----------تعرض الرعاص لم وا  الحوي تتكوف طبقة مف  علد

 :االلكترونية  المحطة 
 :مف المحطة ال دؼ
 عرؼ الكادة ت أف
 عرؼ اي تزاؿ ت أف

وـ وعمبؾ ةتح عرض تقدبمب حوؿ الم  ي بوحد أمامؾ ح از حااوب :  ةالطالب بتعزبز 
 :عف الاؤاؿ التالب  ببببعد ايلت ا  أحي الحدبث لألكادة واي تزاؿ 

  -:اإلحابة العحبحة  يا تار 
  -:بعلب  التتكاد -1

 يشئ مماابؽ  -كاب لبوترولات  د -ةقد  الكترولات  ج -الكترولات  ب كاب -أ
  -: راءمحطة الخب 
 : مف المحطة  ال دؼ
 تعرؼ ر،ـ التتكاد  أف 
 لعلعرتحاب ر،ـ تتكاد ا أف 

 بفما الاهللمة التب ترلبي بقؼ أمامؾ أاتاذ كبمبا  بتحدث عف ر،ـ التتكاد :  ةب الطالبتعزبز  
 . ال ببرالاهللمة واإلحابات التب تحعؿ عمب ا مف  باكتبي ةب اؤالج عف ر،ـ التتكاد

 .--------------------------------------------:الوؿ  الاؤاؿ
 .  ---------------------------------------:الاؤاؿ الوؿ  إحابة
 . ------------------------------------------:الثالب  الاؤاؿ
 .---------------------------------------:الاؤاؿ الثالب  إحابة
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  -(:11) تامب  تقوبـ
  -:المعطمح العممب  بأكتب
 . ةقداف العلعر لىلكترولات )              (  -1
 . او مقدار الشحلة التب تبدو الذرة حاممة ل ا (            )    -2
  -: عحبحةال بةاإلحا يا تار 
 : بحمؿ شحلة  عادؿالمت المركب -1

 .  اذكريشئ مم -ع ر   د -االبة  ج -ب    موحبة -أ
 : لببع اي تزاؿ -2

 كاب لبوترولات  -كاب الكترولات  د -ةقد الكترولات   ج -التتكاد  ب ـر، زبادة -أ
  -:ر،ـ التتكاد  باحاب
--------------------------------؟  H2CO3الكربوف ةب  علعر -1

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 

-----------------------------؟  Fe2O3علعر الحدبد ةب مركب  -2
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

---------------------------------------------  
 
 

  -:ببتب  لشاط
    104ص 2س
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 (2) اؿواالختز   التأكسد
                                                                                 (                                                                 1)عدد الحعص                                                 :  الاموكبة الاداؼ

 . التتكاد ر،ـ  ط تعرؼ أف .1

 . واي تزاؿ كادالتت ت اعىت ببف تمبز أف .2

 .        التتكاد ر،ـ بطربقة واي تزاؿ التتكاد ت اعىت توازف أف .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،باس المتطمب الاابؽ المتطمب  الاابؽ

أف تعرؼ ر،ـ تتكاد 
 العلعر                                                          

- :أكتبب المعطمح العممب 
  )   (أف بمكف والتب ل ا حاممة  ةالذر  تبدو التب الشحلة مقدار 

   ع راً  أو االبة أو موحبة تكوف

  -:الوااهللؿ التعمبمبة 

 .  أوراؽ عمؿ ي  خهازحاسىبيالكتاب المدراب ي الطباشبر ي الابورة 
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 التقوبـ ال برات الاداؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ر،ـ  ط تعرؼ أف
 التتكاد

 

 ببف تمبز أف
  ت اعىت

  واي تزاؿ تكادالت

 
 ت اعىت توازف أف

 واي تزاؿ التتكاد
 التتكاد ر،ـ بطربقة

ثـ تببف لمطالبات أف ر،ـ التتكاد بات دـ ةب ي تقوـ المعممة بالتم بد لمدرس 
ولمعرةة كبؼ ي موازلة المعاديت التب تحعؿ عمب ا عممبة الكادة واي تزاؿ 

ثـ تشرح ي ة ةب كؿ محطة تكوف المعمـ ح زت المواد الىزمي  بحدث ذلؾ 
  -:طببعة عمؿ المحطات   كالتالب 

د،اهللؽ ةقط علد ( 4)والمكوث يعمم كؿ محموعة زبارة حمبا اذ  المحطات * 
 واإلحابة عمم الاهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ محطة . كؿ محطة

لذلؾ اتمر المحموعات بالتلاوب ي كؿ محطة تاتوعب محموعة واحدة ةقط * 
 .باتحا  عقارب الااعة ي محطات عمم ال

 :توزبا أوراؽ العمؿ * 

 .  توزع المعممة ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة 

 : بد  العمؿ * 

عمف تثـ ي كؿ محموعة التوحج إلم محطة مف المحطات تطمب المعممة مف 
عمف ل ابة الو،ت الم عص لكؿ محطة عمم أف تمر تو ي بد  العمؿ 

 :بتتب  المحموعات عمم المحطات كما

 عمؿ محموعات الطىب المحطة 

 المحطة
 ايلكترولبة 

المحطػػػػة ح ػػػػاز حااػػػػوب ومػػػػا عمػػػػم   ةػػػػب اػػػػذ بوحػػػػد
دبمب بشػػػػرح العػػػػرض التقػػػػ برلػػػػامج إي ةػػػػتح الطالبػػػػات

 .   عف الاهللمة المحددة  فبثـ بح. ط ر،ـ التتكاد 
التػػػب ةػػػب اػػػذ  المحطػػػة ،ػػػرا ة ال قػػػرة  الطالبػػػات عمػػػم القراهللبة المحطة

عػػػػف  بفثػػػـ بحػػػي لعامػػػؿ المؤكاػػػد والم تػػػزؿ تتلػػػاوؿ ا
 الاهللمة المحددة 

ةب اذ  المحطة أاتاذ كبمبا  بتحدث عف وزف  بقؼ را ال ب محطة
 بفما الاهللمة التب ترلبي ت اعؿ الكادة واي تزاؿ 

التب  حاباتالاهللمة واإل باكتبي  ا بةب أف تاتل
 ..عمب ا مف ال ببر عؿتح

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف ور،ة  1س
 العمؿ
 

مف ور،ة  2س
 العمؿ
 

مف ور،ة  3س
 العمؿ
 
 
 
 
 



 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبعد إتماـ ي بالتحواؿ ببل ا  ةقوـ المعممتلمحطات أثلا  وحود الطالبات ةب ا
طمب مف المحموعات الحموس ةب تي حمبا المحموعات زبارة حمبا المحطات 

. بدأ بملا،شة لتاهللج زبارة  كؿ محطة واإلحابة عمم الاهللمة تثـ ي أماكل ـ 
 .لا،ش ا ما الطالبات تو ( 12)وزع المعمـ ور،ة التقوبـ ال تامب ت

 
 تقوبـ  تامب
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  واالختزاؿموازنة معادالت التأكسد :عمؿ رقةو      
 

 -:االلكترونية  المحطة 
 : مف المحطة  ال دؼ
 تعرؼ  ط ر،ـ التتكاد أف   
عػػرض تقػػدبمب حػػوؿ  ػػط ر،ػػـ  حوعمبػػؾ ةػػتي  بوحػػد أمامػػؾ ح ػػاز حااػػوب:  ةالطالبػػ بتػػعزبز 

 :عف الاؤاؿ التالب  ببببعد ايلت ا  أحي التتكاد لمعلاعر 
- :ب لعلب ماذا
 ---------------------------------------- :ر،ـ التتكاد   ط
 -:القرائية  المحطة 

 : لمحطةمف ا ال دؼ
 تمبز ببف ت اعىت التتكاد واي تزاؿ أف

بتحدث عف العامؿ المؤكاد مقاؿ ةب اذ  المحطة  بوحد : ةبالطال بتعزبز       
 : عف الاؤاؿ التالب  ببببعد ايلت ا  مف القرا ة أحي والم تزؿ

 : ما المقعود ب 
-------------------------------------- :العامؿ المؤكاد * 
  --------------------------------------: العامؿ الم تزؿ* 
 : راءالخب محطة 

 :مف المحطة  ال دؼ
  لتتكادر،ـ ا بقةتوازف ت اعىت التتكاد واي تزاؿ بطر  أف

أاتاذ كبمبا  بتحدث عف وزف ت اعىت التتكاد واي تزاؿ بطربقة  ؾبقؼ أمام:  ةالطالب بتعزبز 
 باكتبي ةب اؤالج عف وزف معاديت التتكاد واي تزاؿ بفما الاهللمة التب ترلبي  ط ر،ـ التتكاد 

 .عمب ا مف ال ببر  بفمة واإلحابات التب تحعمالاهلل
 . ----------------------------------------------:الوؿ  الاؤاؿ
 . ------------------------------------------:الاؤاؿ الوؿ  إحابة
 . ----------------------------------------------:الثالب  الاؤاؿ
 .  ------------------------------------------:الاؤاؿ الثالب  إحابة
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  -:  تامب  تقوبـ
 مف الكتاب المدراب  106-105ص  7سي  6س -1
  ابالمدر  تابمف الك 104ص 3س -2

 -:ببتب  لشاط
 الدرس عمم شكؿ اؤاؿ وحواب تم بص
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     تطبيقات عممية لمتأكسد واالختزاؿ 

                                                                                                                                 (                                                                         1)عدد الحعص                                                    :  الاداؼ الاموكبة

        

 واي تزاؿ الكادة لت اعؿ العممبة التطببقات تعدد أف (1
  عممبا الك روكبمباهللبة ال مبة تركب أف (2
  الك روكبمباهللبة ال مبة ةب الحادثة الت اعىت تشرح أف (3
  اللحاس مف بطبقة حدبد ،طعة تطمب أف (4
                                                                                                                                                        الك ربب الطى  عممبة  ىؿ الحادثة الت اعىت تشرح أف (5

 ،باس المتطمب الاابؽ المتطمب  الاابؽ

  -: المعادلة أكممب   أف تكمؿ المعادلة التالبة 

Zn + Cu+2 →----- +Cu  
 

  -:لتعمبمبة الوااهللؿ ا

مؿ 200دورؽ زحاحب ي أوراؽ عمؿ ي  ح از حااوبيالكتاب المدراب ي الطباشبر ي الابورة 
ي كبربتات لحاس ي حم الومبتر ي أاىؾ توعبؿ ي،قبب لحاس ي ،قبب  ارعبف ي(2عدد)

ي بطاربة ي،طعة حدبد ي ،طعة لحاس ي لترات لحاس ي كموربد العودبوـ . كبربتات  ارعبف 
 . يامؾ ةمز 
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 التقوبـ ال برات الاداؼ

 
 
 
 
 
 
 
 

أف تعدد التطببقات العممبة 
 لت اعؿ الكادة واي تزاؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:وحج اؤاي لمطالبات تثـ ي بالتم بد لمدرس  ةقوـ المعممت  
  ؟ واي تزاؿ الكادة لت اعؿ العممبة التطببقات ما
.راـ  ارطة م اابمبة بمشاركت ف تثـ ياتما إلحابات الطالباتت  
 
 

بحبث  ي مف  ىؿ المحطات  اذ  التطببقاتواآلف التعرؼ عمم بعض 
شرح طببعة تثـ ي المواد الىزمة ةب كؿ محطة  تح ز  ةكوف المعممت 

  -:عمؿ المحطات كالتالب 
. ابتـ توزبا ور،ة عمؿ لكؿ محموعة *  
.الاؾ أربا محطات *  
د،اهللؽ ( 5)والمكوث يعمم كؿ محموعة زبارة حمبا اذ  المحطات  * 

اهللمة الواردة ةب ور،ة العمؿ عف كؿ واإلحابة عمم ال. ةقط علد كؿ محطة
  .محطة

لذلؾ اتمر المحموعات ي كؿ محطة تاتوعب محموعة واحدة ةقط * 
  .باتحا  عقارب الااعة ي بالتلاوب عمم المحطات 

:توزبا أوراؽ العمؿ   
.  ور،ة العمؿ ال اعة بكؿ محطة  ةوزع المعممت  

: بد  العمؿ   
عمف تثـ ي حطة مف المحطات طمب المعمـ مف كؿ محموعة التوحج إلم مت

 
 
 
 
 
 
 

  -:أكممب ال راغ
 التطببقات مف 
 الكادة لت اعؿ العممبة

------- واي تزاؿ
---و ---------

------و ------
 ---
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أف تركب ال مبة 

 الك روكبمباهللبة عممبا 
 
 
 

أف تشرح الت اعىت 
الحادثة ةب ال مبة 

 الك روكبمباهللبة 
 
 

أف تطمب ،طعة حدبد 
  بطبقة مف اللحاس

 
 

أف تشرح الت اعىت 
الحادثة  ىؿ عممبة 

 الطى  الك ربب 

عمف ل ابة الو،ت الم عص لكؿ محطة بعد كؿ  مس تو ي بد  العمؿ 
 الطالباتبتـ تقابـ . عمم أف تمر المحموعات عمم المحطات ي د،اهللؽ 

إلم محموعات ببدأ تحرؾ اذ  المحموعات بلحو دوري عمم المحطات 
-:كما بتتب   

المح
 طة

 محموعات الطىب عمؿ

 
 المحطة
اةبة اياتكش

(1) 

المحطػػػػػػػة تركبػػػػػػػب ال مبػػػػػػػة  ذ ةػػػػػػػب اػػػػػػػ طالبػػػػػػػاتال عمػػػػػػػم
مػف  ػىؿ اياػػتعالة . الك روكبمباهللبػة بالشػكؿ العػػحبح 

،قػبب ي(2عػدد)مػؿ 200دورؽ زحػاحب :)التالبة  وادبالم
ي أاػػػػػػػػػػىؾ توعػػػػػػػػػػبؿ ي،قػػػػػػػػػػبب لحػػػػػػػػػػاس ي  ارعػػػػػػػػػػبف 
. كبربتػػػػػات  ارعػػػػػبف ي كبربتػػػػػات لحػػػػاس ي حم ػػػػالومبتر 

 لاهللمة المحددة    عف ا بفحثـ بي( كبربتات العودبوـ 

 المحطة
 ايلكترولبة

(1)  

وعمػػم الطػػىب يةػػب اػػذ  المحطػػة ح ػػاز حااػػوب  بوحػػد
الحادثػة  لت ػاعىتالذي بوقػح اي ةتح العرض التقدبمب 

بػػػػػػتـ ي وبعػػػػػػد مشػػػػػػاادتج ي ةػػػػػػب ال مبػػػػػػة الك روكبمباهللبػػػػػػة 
 . اإلحابة عف الاهللمة المحددة 

 المحطة
 اياتكشاةبة 

(2) 

المحطة طى  ،طعة حدبد  ةب اذ  الطالبات عمم
ي لترات لحاس :) المواد التالبة  ىؿباللحاس مف  
ثـ ( امؾ ةمزي ي بطاربة ي،طعة حدبد ي ،طعة لحاس 

 . عف الاهللمة المحددة بحبف 

 المحطة
 ايلكترولبة 

(2) 

وعمم الطىب يةب اذ  المحطة ح از حااوب  بوحد
دثة الذي بوقح الت اعىت الحاي ةتح العرض التقدبمب 
بتـ اإلحابة عف ي وبعد مشاادتج  . ىؿ عممبة الطى  

 .الاهللمة المحددة 

وبعد ي بالتحواؿ ببل ا  ةقوـ المعممتأثلا  وحود الطالبات ةب المحطات 
طمب مف المحموعات تي إتماـ حمبا المحموعات زبارة حمبا المحطات 

واإلحابة بدأ بملا،شة لتاهللج زبارة  كؿ محطة تثـ ي الحموس ةب أماكل ـ 
لا،ش ا ما تو ( 13)ور،ة التقوبـ ال تامب  ةوزع المعممت. عمم الاهللمة 

 .لطالبات ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مف ور،ة العمؿ  1س
 
 
 
 مف ور،ة العمؿ  2س
 
 
 مف ور،ة العمؿ  3س
 
 
 
 
 مف ور،ة العمؿ  4س
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واالختزاؿ سدالتطبيقات العممية لمتأك: عمؿ  ورقة  

 : (1)االستكشافية  المحطة 
 : مف المحطة  ال دؼ
 ركب ال مبة الك روكبمباهللبة عممبا تأف 
دورؽ : )مواد التالبة بال تعالةبتركبب ال مبة الك روكبمباهللبة  بايا بمو ،:  ةالطالب بتعزبز 

ي حم الومبتر ي أاىؾ توعبؿ ي،قبب لحاس ي ،قبب  ارعبف ي(2عدد)مؿ 200زحاحب 
 (. كبربتات العودبوـ . كبربتات  ارعبف ي كبربتات لحاس 

  -:التالبة  اهللمةعف ال بببأحايلت ا  لط ا  بعد
  -:ال راغ  أكمؿ
    -----------ققبب ببلما ال ارعبف بالي  ---------اللحاس بالقطب  لعؿ -1
 .  -------------الممحبة تحتوي  القلطرة -2

 :(1)االلكترونية المحطة 
 :مف المحطة  ال دؼ

 الت اعىت الحادثة ةب ال مبة الك روكبمباهللبة  رحشتأف  
الت اعىت  وؿوعمبؾ ةتح عرض تقدبمب حي  وببوحد أمامؾ ح از حاا:  ةالطالب بتعزبز 

 :عف الاؤاؿ التالب  ببببعد ايلت ا  أحي باهللبة ةب ال مبة الك روكبم الحادثة
- : ماأامبة

 اللحاس ،قبب:------------------------------  
 ال ارعبف ،قبب :----------------------------  
 الممحبة  القلطرة:------------------------------ 

 :( 2) االستكشافية المحطة 
 : مف المحطة  ال دؼ
 بطبقة مف اللحاس طمب ،طعة حدبد تأف 
،طعة ي لترات لحاس ) -:ب حرا  اللشاط باياتعالة بالمواد التالب بمو ، : ةالطالب بتعزبز 

  -:وةؽ ال طوات التالبة( امؾ ةمزيي  اربةبطي،طعة حددبد ي لحاس 
 . ،طعة الحدبد بعد تلظب  ا بالقطب الاالب لمبطاربة  بعم -1
 . ،طعة اللحاس بالقطب الموحب  بعم -2
مثؿ  حاسلحد أمىح الل هللبالتحاس و،طعة الحدبد ةب محموؿ ما ،طعة مف كى بالما -3

  -----------؟ بفماذا تىحظ. لترات اللحاس 
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  -:عف الاؤاؿ التالب  بببأح. ايلت ا   بعد
 :ال راغ  بأكمم
المادة المراد الطى  ب ا  لماببي  ------------ قطبالمادة المراد طىؤاا بال لعؿ

 . ---------------توعؿ بالقطب 
 :(2)االلكترونية المحطة 
 : طةمف المح ال دؼ
 شرح الت اعىت الحادثة  ىؿ عممبة الطى  الك رببتأف 
 حوؿ مبتقدبالعرض برلامج الةتح  عمبؾو ي بوحد أمامؾ ح از حااوب :  ةالطالب بتعزبز 

 :لاؤاؿ التالب عف اأحببب بعد ايلت ا  ي  بالت اعىت الحادثة  ىؿ عممبة الطى  الك رب
  -:بحدث لو  ماذا

 و،طعة ال قة بالقطب الاالب يبالقطب الموحب  ةممعقة حدبد براد طىؤاا بال ق وعمت
   ------------------------------------------------
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  -: تامب  تقوبـ
 لمابتتب  بعمم:-  

 --------------------. بعد مدة مف الزمف  اسوزف ،طب اللح بزبد -1
 -----------------------------. الحاحة لطى  المعادف  تزداد -2
 ---------- ك روكبمباهللبةالمادة المراد طىؤاا بالقطب الاالب ةب ال مبة ال توعؿ -3

 
  

 مف الكتاب المدراب  104ص  4س 
 
 

  -:ببتب  لشاط
 مف الكتاب المدراب 104ص 5س
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 طات القرائية نماذج بعض المح
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  تفاعؿ الثيرمايت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 239 

 العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ 
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  : نماذج لبعض المحطات الصورية 
 الرابطة األيونية في مركب كموريد الصوديوـ
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 الرابطة المشتركة 
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