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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُىَو الَِّذي َأنَزَؿ َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِمْنُو آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُىفَّ ُأ
ـْ َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَف َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء ُمَتَشاِبيَ  اٌت  َفَأمَّا الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِي

ـُ َتْأِويَمُو ِإَّلَّ المَُّو  َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْمـِ  اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِمِو َوَما َيْعَم
 َوَما َيذَّكَُّر ِإَّلَّ ُأوُلو اْْلَْلَباِب  َيُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكؿّّ مّْْف ِعنِد َربَّْنا 

 َربََّنا ََّل ُتِزْغ ُقُموَبَنا َبْعَد ِإْذ َىَدْيَتَنا َوَىْب َلَنا ِمف لَُّدنَؾ َرْحَمًة  ِإنََّؾ َأنَت
 اْلَوىَّاُب 

 )8-7)سورة آؿ عمراف : آية 
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 ىداءاإل

ِمٌِأىِِفٍِيو..ِكالِمًِثًِرٍِأىِِيةًِدًِجِىبٍِالِىِآللئًِِبأمِ ِتِيفٍِرِىمِماِعِىىِالذٌِلىِإًِ
ِفِأمٌِيو..ِكالِمًِكًِبٍِالعمرِأِىِكؿِىطِيِينيٌِعِىًلِِكفِوزِيخٍِمِىآتيِبًِِارًِحِىالبًِ
ِالكاتًًِتِِأمِ ِفٍِيو..ِكالِمًِعًٍِنِأىِفِىنانِزٍِحِيِالظالـِأشربِيِلكافًِأِى

ىِضًِكالرًِِةًِاعِىنِىالقِىيِبًِنًِسِىبىِلٍِيوِ..ِإلىِالذمِأِىرضًِأيِفىِِؿِيت ِرِىأيِِالدعاءًِ
 أبي اجان..تِى

..ِِامٌِدِىمِىِعًِسٍِكِيآماالنِبًِِيِ ًفِِؾِياحًِضِىتيِِتٍِكِ فِىاِانٍِإلىِالتيِم
ِـًٍِمِحِيالٍِِفِىمًِِغِيزيِبٍِام..ِكتِىنىِمِيِركؼِىحِيِرًِمٍِاياِالعِيقِىفِبِىمًِِؿِيزًِغٍِكتِى
ِيؿِىمًِحياتيِعِىِافًِصِىغٍِأىِِؽِىكٍِكِفِىدِيشٍِ..ِكتِىمِىالىِعِيِرِىجٍِفىِِتيؽًِالعِى
 أمي. ي..حًِرِىمانِإلىِفِىكٍِاِدِىيِىٍيِنىِيٍِعِىِؤِيليِؤٍِليِِكؽِيتِيفِيِى..ِإلىِمِىامٍِكِىىِى

إخواني ..  ي..كنًِنيِكِىسِىِيفِىميِحًِاخًِدِىِةِىمِىتٍِكاِعِىالِيتِىيفِاغٍِإلىِالذِ 
 وأخواتي.
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 شكر وتقدير

ِالميـِعمىِخاتـِ ؿ  الحمدِهللِذمِالمفِكالفضؿِكاإلحسافِ،ِحمدانِيميؽِبجاللوِكعظمتوِ.ِكصى
عمىِالدرجاتِ،ِكِالرسؿِ،ِمفِالِنبيِبعدهِ،ِصالةنِتقضيِلناِبياِالحاجاتِ،ِكترفعناِبياِأ

ِأكالنِ ِكهللِالشكر ِالمماتِ. ِكبعد ِفيِالحياة ِالخيراتِ، ِأقصىِالغاياتِمفِجميع ِبيا تبٌمغنا
ِمفِإنجازِليذهِالرسالةِ ِكفتحِبوِعمي  كأخيرانِ،عمىِحسفِتكفيقوِ،ِككريـِعكنو،ِكعمىِماِمف 

ِب موِعمي  كالدىتيِالكريمةِِالتيِ،ِبعدِأفِيٌسرِالعسير،ِكذٌلؿِالصعبِ،كفر جِاليـِ،ِكعمىِتفضُّ
ِبدعكاتياِ ِكدعمتني ِكصبر ِكدعاء ِتشجيع ِمف ِالدراسية ِحياتي ِطيمة ِلي ِسند ِخير كانت
ِفيِ ِكأمد  ِفيِميزافِحسناتيا ِقامتِبو ِكالتعبِجعؿِاهللِما ِخٌففتِعنيِالجيد ِك الصادقة

ِعمرىاِعمىِعمؿِصالحِ،كأعاننيِعمىِبرىا.
ِبالجميؿِلِ ِكالعرفاف ِبالشكر ِأتقدـ ِكسمر،ِكيسرنيِبأف خكاتيِالحبيباتِالكريماتِ)سحر،

كلمياءِ(ِلكقكفيفِبجانبيِكِدعكاتيفِالصادقةِكحبيفِالكبير،ِكأخصِبالشكرِلختيِالعزيزةِ
ِسمرِعمىِمساعدتيِفيِترجمةِبعضِالدراساتِالجنبية.ِ

ِكماِأشكرِإخكانيِ)إبراىيـِ،ِكمحمدِ،ِكيكسؼِ(ِعمىِدعميـِكمساندتيـِلي.
ِ)با ِأختي ِزكج ِأشكر ِبالجانبِكما ِيتعمؽ ِفيما ِمشكرة ِمف ِلي ِقدمو ِما ِعمى )ِ ِشعباف سـ

ِاإلحصائي.
ِ ِالفاضمة ِالمعممة ِأشكر ِابفِالنفيسِِمفِمدرسةِ(ركالِسميحِدركيش)كما لمبناتِالساسية

 عمىِقيامياِبعمميةِتحميؿِكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا.
ِ ِبنات ِمدرسة ِمديرة ِإلى ِبالجميؿ ِعرفاف ِكؿ ِأسطر ِأف ِكيشرفني ِيسرني ِيكنسِكما خاف

ِمفِ ِلي ِقدمكه ِما ِعمى ِبالمدرسة ِالتدريسية ِالييئة ِكأعضاء ِدحالف ِناىدة ِ)د( االبتدائية
الفاضؿِِتقدـِبالشكرِالجزيؿِلممعمـحمةِدراستيِفيِبرنامجِالماجستير،ِكأتسييالتِخالؿِِر

،ِككذلؾِالمعممةِمكدةِالترتكرمِعمىِمساعدتيِالمغكمِلمرسالةِساميِأبكِىالؿِعمىِتدقيقو
ِرجمةِ.فيِالت

ِالدكتكرِ ِلألستاذ ِبالشكر ِأتقدـ ِبالجميؿ ِكعرفاف ِإخالصِكتقدير ِزايرِ كبكؿ ِعمي ِسعد
كالستاذِالدكتكرِطارؽِحسيفِطارشِالربيعيِمفِالعراؽِعمىِمساعدتيِفيِالحصكؿِعمىِ

 بعضِالبحاثِالتيِتتعمؽِبنمكذجِككدز.
ِأ ِفيِكما ِمساعدتي ِفي ِالردف ِمف ِالفيكمي ِابراىيـ ِمحمد ِلمطالب ِكالتقدير ِبالشكر تقدـ

ِالحصكؿِعمىِرسالةِدكتكراهِعفِنمكذجِككدزِلمباحثةِفايزةِالقبالفِمفِجامعةِاليرمكؾ.

https://www.facebook.com/dr.saad.alali
https://www.facebook.com/dr.saad.alali
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ِإلىِأساتذتيِالمكقريفِفيِلجنةِالمناقشةِرئاسةِكأعضاءِ كأتقدـِبشكرمِالجزيؿِفيِىذاِاليـك
ِمن ِبقبكؿ ِعمي ِكتيذيبِلتفضميـ ِاعكجاجيا ِكتقكيـ ِخمميا ِلسد ِأىؿ ِفيـ ِالرسالة، ِىذه اقشة

ِنتكءاتياِكاإلبانةِعفِمكاطفِالقصكرِفييا،ِسائالِاهللِالكريـِأفِيثيبيـِعنيِخيران.
كماِكأتقدـِبخالصِالشكرِكالتقديرِإلىِالدكتكرةِفتحيةِالمكلكِكالتيِأشرفتِعمىِىذهِالدراسةِ

عمىِالبحثِكالباحثةِمنذِأفِِ-بعدِاهللِتعالىِ-لياِالفضؿِكأمدتنيِبالدعـِكالمساندةِ،ِكالتي
ِكافِالمكضكعِعنكانانِكفكرةنِإلىِأفِصارِرسالةنِكبحثان.ِ

كأتكجوِلكؿِمفِمدِليِيدِالعكفِ،ِممفِلـِتسعفنيِالذاكرةِبذكرىـِبالشكر،ِفجزاىـِاهللِعنيِ
ِِِِخيرِالجزاءِ.

ِالعمؿ نافعان،ِِوِ،ِكأفِيجعموِعمماِنيخالصانِلكجِكختامانِأساؿِاهللِالعميِالقديرِأفِيككفِىذا
ِ.  كيسٌيؿِليِبوِطريقانِإلىِالجنة
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 الدراسة ممخص
ِمياراتِ  معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت ِك ِالمفاىيـ ِتنمية ِفي ِككدز ِنمكذج ِاستخداـ أثر

ِالعامة، ِالعمـك ِفي ِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسي ِالناقد  تحديد تـ حيث التفكير
 :التالي فيِالسؤاؿ الدراسة مشكمة
أثرِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِكِمياراتِالتفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِماِ

ِالعامة؟ ِالسادسِالساسيِفيِالعمـك
 -ويتفرع مف ىذا السؤاؿ اْلسئمة الفرعية التالية:

ِلمبالمتضمنةِفيِكحدةِ"الكيرباءِفيِحياتنا"ِماِالمفاىيـِالعمميةِ -1 صؼِمنياجِالعمـك
 ؟.الساسيِالسادس

2- ِ ِتنميتيامياراتِالتفكيرِالناقدِما فيِِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسيِالمراد
 ؟.العمـك

بيفِمتكسطِ( α ≤ 0.05)داللةِ مستكل عندىؿِتكجدِفركؽِذاتِداللةِاحصائيةِ -3
التطبيؽِالبعدمِدرجاتِالمجمكعةِالتجريبيةِكمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالضابطةِفيِ

 ؟.ِفيِالعمـكِاىيـِالعمميةختبارِالمفال
بيفِمتكسطِ( α ≤ 0.05)داللةِ مستكل عندىؿِتكجدِفركؽِذاتِداللةِاحصائيةِ -4

ِ ِفي ِالضابطة ِالمجمكعة ِدرجات ِكمتكسط ِالتجريبية ِالمجمكعة التطبيؽِدرجات
ِ؟.ِفيِالعمـكِختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدالبعدمِال

ِطالبات مف الدراسة عينة اختيار تـ حيث التجريبيِك الكصفي المنيج الباحثة اتبعت كقد
ِعددىفِ بمغلالجئاتِ بناتِخافِيكنسِاالبتدائيةِ"د" مدرسة في الساسي السادس الصؼ

ِالمستقؿ المتغير إخضاع كتـ ،كضابطة تجريبية مجمكعتيف إلى تقسيميف كتـ ،ةطالب(72ِ)ِ
 لمفاىيـاِتنمية" الكؿ التابع المتغير عمى أثره كقياس لمتجريبِ "نمكذجِككدز استخداـ"

 خالؿ الدراسة تنفيذِكتـ ،"تنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد" الثاني المتغير عمى أثرهِكِ "العممية
ِ.2013/2014 الدراسي العاـ مف ثانيال الدراسي الفصؿ
ِالناقد بميارات كقائمة العممية، بالمفاىيـ قائمة إعداد تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ  التفكير
 مف التحقؽ كبعد لممعمـ كدليؿ الناقد التفكير لميارات اختبار ككذلؾ العممية ىيـلممفا كاختباراِن
ِالتجريبية المجمكعة الدراسة مجمكعتي عمىِكبعدينا قبمياِن يفاالختباِر تطبيؽ تـ كثباتيا صدقيا

 عمى لمتعرؼ كبعدينا المجمكعتيف تكافؤ مف لمتأكد قبمينا النتائج كحممت الضابطة، كالمجمكعة
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 تـ حيث كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في الطالبات درجات متكسطات بيف الفركؽِداللة
ِ.( T-test ) كاختبارِالمعيارية، كاالنحرافات الحسابية، المتكسطاتِاستخداـ

 عف: النتائج أسفرت وقد
 ِإ ِفركؽِذاتِداللة ِ)كجكد ِمستكلِداللة ِعند 0.05ِِحصائية =αِ)ِِِمتكسط بيف

ِالتجريبي ِالمجمكعة ِدرجات ِفي ِالضابطة ِالمجمكعة ِدرجات ِكمتكسط التطبيؽِة
ِال ِالبعدم ِالعممية ِالمفاىيـ ِختبار ِالعمـك ِلصالحِفي ِككدز ِنمكذج ِالستخداـ تعزل

 المجمكعةِالتجريبية.
 ِإ ِفركؽِذاتِداللة ِ)كجكد ِمستكلِداللة ِعند ِمتكسطِِ(αِِ=0.05ِحصائية بيف

ِالضابطة ِالمجمكعة ِدرجات ِكمتكسط ِالتجريبية ِالمجمكعة التطبيؽِِفيِدرجات
ِال ِالبعدم ِالناقد ِالتفكير ِميارات ِختبار ِالعمـك ِككدزِفي ِنمكذج ِالستخداـ تعزل

 لصالحِالمجمكعةِالتجريبية.
أىميةِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِب الباحثة أكصت نتائج مف الدراسة عنو أسفرت ما ضكء كفي

ِكِ ِالعمميةِكتنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد، ِالمفاىيـ ميفِقبؿِكأثناءِالخدمةِتدريبِالمعمتنمية
عمىِكيفيةِاستخداـِاستراتيجياتِحديثةِكمفِضمنياِنمكذجِككدز،ِكاالىتماـِبتنميةِالمفاىيـِ
ِصياغةِ عادة ِكا  ،ِ ِتقكيـ( ِتركيبِ، ،ِ ِ)تحميؿ ِالمستكياتِالعميا ِكخاصة ِالطمبة ِعند العممية

ِكخاصةِالسئمةِالتقكيميةِ  .كيرِناقدلتتضمفِمياراتِتفكالنشاطِالبيتيِِمناىجِالعمـك
ِالتي البحاث مف بالمزيد القياـ الدراسة كاقترحت ِِ تتناكؿ كالدراسات ِككدز معِنمكذج
ِ.جديدة متغيرات

ِ

 

 

 

 



 ز

 

 المحتوياتفيرس 

 ِِأِقرآفِكريـ
 ِِبِاإلىداء
 ِِجِشكرِكتقدير
 ِِقِممخصِالدراسةِبالمغةِالعربية
 ِِزِفيرسِالمحتكيات
 ِِمِالجداكؿِفيرس
 ِِؾِالشكاؿِفيرس
 ِِؿِالمالحؽِفيرس

 1 الفصؿ اْلوؿ : خمفية الدراسة

 ِ2ِمقدمة 
 ِ8ِمشكمةِالدراسة 
 ِ8ِفركضِالدراسة 
 ِ9ِأىداؼِالدراسة 
 ِ9ِأىميةِالدراسة 
 ِ10ِحدكدِالدراسة 
 ِ10ِمصطمحاتِالدراسة 

 12 : اإلطار النظريالفصؿ الثاني

 13 المحور اْلوؿ: النظرية البنائية ونموذج وودز

 ِ14ِاتِالنظريةِالبنائيةمنطمقاتِكمسمم 
 ِ15ِِمالمحِالبنائيةِباعتبارىاِنظريةِفيِالتعمـِالمعرفي
 ِ16ِالبنائيةِفيِالتدريس 



 



 ح

 

 ِ16ِبعضِنماذجِالتدريسِالقائمةِعمىِالنظريةِالبنائية 
 ِ17ِنمكذجِككدزِالبنائي 
 ِ18ِنمكذجِككدزِةنشأ 
 ِ19ِنمكذجِككدزِتعريؼ 
 ِ20ِمراحؿِنمكذجِككدز 
 ِ20ِِؤمرحمةِالتنب
 ِ21ِِمرحمةِالمالحظة
 ِ23ِِمرحمةِالتفسير
 ِ24ِدكرِالمعمـِفيِنمكذجِككدز 
 ِ24ِِدكرِالمتعمـِفيِنمكذجِككدز
 ِ25ِِكيفيةِتكظيؼِنمكذجِككدزِفيِالتدريس
 ِ25ِِمميزاتِنمكذجِككدز
 ِ26ِِمحدداتِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِالتدريس

 27 المفاىيـ العممية المحور الثاني:

 ِِالعمميتعريؼِالم 27ِِفيـك
 ِ28ِِخصائصِالمفاىيـِالعممية
 ِ29ِِأنكاعِالمفاىيـ
 ِ31ِأىميةِتنميةِالمفاىيـِالعممية 

33ِ التفكير الناقد المحور الثالث:

 ِ33ِِالتفكير
 ِ33ِِأنكاعِالتفكير
 ِ34ِِتعريؼِالتفكيرِالناقد
 ِ36ِِالتفكيرِالناقدِأىمية
 ِ38ِمعاييرِالتفكيرِالناقد 
 ِ40ِِيرِالناقدمياراتِالتفك



 



 ط

 

 ِ43ِِخصائصِالفرادِذكمِالتفكيرِالناقد
 ِ44ِِدكرِالمعمـِفيِتعميـِالتفكيرِالناقد

 45ِدكرِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِالعمميةِكمياراتِالتفكيرِالناقد
ِ الفصؿ الثالث: الدراسات السابقة

46ِ
 ِ47ِ.العمـك فيِتدريس الدراساتِالتيِتناكلتِنمكذجِككدز 
 ِ52ِِمتعمقةِبنمكذجِككدز.يؽِعمىِالدراساتِالالتعم
 ِ56ِِِ.العممية بالمفاىيـتيِتتعمؽِال الدراسات
 ِِ67ِِالمتعمقةِبالمفاىيـِالعممية.التعميؽِعمىِالدراسات
 ِ72ِِالناقد. بالتفكير تيِتتعمؽال الدراسات
 ِِ82ِِ.المتعمقةِبالتفكيرِالناقدالتعميؽِعمىِالدراسات
 ِ86ِِ.دراساتِالسابقةعمىِالِالتعميؽِالعاـ

 88 الفصؿ الرابع: الطريقة واإلجراءات
 ِ89ِِمنيجِالدراسة
 ِ90ِمجتمعِالدراسة 
 ِ90ِِعينةِالدراسة
 ِ91ِِأدكاتِالدراسة
 ِ91ِِأكالن:ِأداةِتحميؿِالمحتكل
 ِ93ِِثانيان:ِاختبارِالمفاىيـِالعممية
 ِِ103ِِالتفكيرِالناقدمياراتِثالثان:ِاختبار
 ِ112ِِخطكاتِالدراسة
 ِ115ِِالساليبِاإلحصائيةِالمستخدمةِفيِالدراسة

 116 الفصؿ الخامس: نتائج الدراسة ومناقشتيا
 ِ117ِِإجابةِالسؤاؿِالكؿ
 ِ118ِِإجابةِالسؤاؿِالثاني
 ِ119ِِإجابةِالسؤاؿِالثالث



 ي

 

 الجداوؿ فيرس
رقـ 
 الجدوؿ

رقـ  عنواف الجدوؿ
 الصفحة

 90ِالتصميـِالتجريبيِلمدراسة 4.1
 90ِتكزيعِعينةِالدراسةِعمىِالمجمكعتيفِالتجريبيةِكالضابطة 4.2
 92ِتحميؿِالمحتكلِبيفِالباحثةِكالمعممة 4.3
 94ِمكضكعاتِالدراسيةِلكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِكالكزفِالنسبيِلياال 4.4
 95ِجدكؿِالمكاصفاتِالختبارِالمفاىيـِالعمميةِفيِصكرتوِالكلية 4.5
 98ِمعامؿِارتباطِأبعادِاختبارِالمفاىيـِالعمميةِمعِالدرجةِالكميةِلالختبار 4.6
 99ِلكؿِبعدِلكميةالدرجةِاِاالختبارِمعِفقراتِِدرجاتِمعامؿِارتباط 4.7
 101ِلكؿِسؤاؿِمفِأسئمةِاختبارِالمفاىيـِالعمميةكالتمييزِمعامؿِالصعكبةِ 4.8
 103ِنيائيةجدكؿِالمكاصفاتِالختبارِالمفاىيـِالعمميةِفيِصكرتوِال 4.9

 106ِمعامؿِارتباطِأبعادِاختبارِالتفكيرِالناقدِمعِالدرجةِالكميةِلالختبار 4.10
 107ِاراتِاختبارِالتفكيرِالناقدِمعِالدرجةِالكميةِلالختبارمعامؿِارتباطِعب 4.11
4.12 ِ ِ)ت( ِاختبار ِالمجمكعةِنتائج ِدرجات ِمتكسط ِبيف ِالفركؽ لحساب

ِقبؿِتطبيؽِالطريقةِ ِالتجريبيةِكالضابطةِفيِالتحصيؿِلمادةِالعمـك
109 

4.13 ِ ِاختبار ِالمجمكعتيفِِ)ت)نتائج ِتكافؤ ِمف ِلمتأكد ِمستقمتيف لعينتيف
ِيبيةِكالضابطةِفيِاختبارِالمفاىيـِالعمميةالتجِر

110 

4.14 ِ ِاختبار ِالمجمكعتيفِِ)ت)نتائج ِتكافؤ ِمف ِلمتأكد ِمستقمتيف لعينتيف
ِالتجريبيةِكالضابطةِفيِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقد

111 

 ِ124ِِإجابةِالسؤاؿِالرابع
 ِ130ِِتكصياتِالدراسة
 ِ131ِِمقترحاتِالدراسة

 132 مراجع الدراسة
 ِ133ِِأكالن:ِالمراجعِالعربية
 ِ141ِثانيان:ِالمراجعِالجنبية 



 ك

 

 117ِقائمةِبالمفاىيـِالعمميةِالمتضمنةِفيِكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا 5.1
5.2 ِ ِاختبار ِطالباتِِ(ت)نتائج ِمتكسطي ِبيف ِلممقارنة ِمستقمتيف لعينتيف

المجمعتيفِالتجريبيةِكالضابطةِفيِالتطبيؽِالبعدمِالختبارِالمفاىيـِ
ِالعممية

120ِ

 122ِلحسابِحجـِالثرِِِمربعِايتاِ"""ِكdمستكياتِالتأثيرِبالنسبةِلػً" 5.3
)تنميةِِحجـِتأثيرِالمتغيرِالمستقؿِ)نمكذجِككدز(ِعمىِالمتغيرِالتابع 5.4

المفاىيـِالعممية(ِبداللةِقيمةِاختبارِ"ت"ِلمجمكعتيِالبحثِ"التجريبيةِ
ِكالضابطة"

122 

ِطالباتِ 5.5 ِمتكسطي ِبيف ِلممقارنة ِمستقمتيف ِلعينتيف ِ)ت( ِاختبار نتائج
المجمكعتيفِالتجريبيةِكالضابطةِفيِالتطبيؽِالبعدمِالختبارِمياراتِ

ِالتفكيرِالناقد

125 

غيرِالمستقؿِ)نمكذجِككدز(ِعمىِالمتغيرِالتابعِ)تنميةِحجـِتأثيرِالمت 5.6
ِالبحثِ ِلمجمكعتي ِ"ت" ِاختبار ِقيمة ِبداللة )ِ ِالناقد ِالتفكير ميارات

ِ"التجريبيةِكالضابطة"

128 

 اْلشكاؿ فيرس
رقـ 
 الشكؿ

رقـ  عنواف الشكؿ
 الصفحة

ِالمفاىيـِ 5.1 ِاختبار ِفي ِكالضابطة ِالتجريبية ِالمجمكعة ِبيف مقارنة
ِالبعدمالعمميةِ

121 

ِمياراتِ 5.2 ِاختبار ِفي ِكالضابطة ِالتجريبية ِالمجمكعة ِبيف مقارنة
ِالتفكيرِالناقدِالبعدم

127 

 



 ل

 

 
 المالحؽ فيرس

رقـ 
 الممحؽ

رقـ  عنواف الممحؽ
 الصفحة

 145ِأسماءِالسادةِالمحكميفِلدكاتِالدراسة 1
 146ِجدكؿِمكاصفاتِتكزيعِبنكدِاختبارِالمفاىيـِالعممية 2
 147ِـِاختبارِالمفاىيـِالعمميةتحكي 3
 156ِختبارِالمفاىيـِالعمميةالصكرةِالنيائيةِال 4
 153ِمفتاحِاالجاباتِالصحيحةِالختبارِالمفاىيـِالعممية 5
 164ِتحكيـِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقد 6
 178ِختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدالصكرةِالنيائيةِال 7
 190ِختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدمفتاحِاالجاباتِالصحيحةِال 8
 193ِأسماءِالسادةِالمحكميفِلدليؿِالمعمـ 9

 194ِتحكيـِدليؿِالمعمـ 10
 195ِدليؿِالمعمـ 11
 273ِأثناءِتنفيذِمراحؿِنمكذجِككدزِصكرِالطالبات 12
 275ِتسييؿِميمةِباحث 13
   



 م

 

 

 اْلوؿالفصؿ       
 الدراسة خمفية

 مقدمة 

 الدراسة مشكمة 

  الدراسة ضفرو 

 الدراسة أىداؼ 

 الدراسة أىمية 

 الدراسة حدود 

 الدراسة مصطمحات 

ِ

ِ



2 

 

 الفصؿ اْلوؿ
 خمفية الدراسة

 -:مقدمة
ِيعيشِ ِالعالـ ِأف ِشؾ ِكالتكنكلكجيةال ِالعممية ِال عصكره ِالتقدـ ِميستكياتِمف ِعمميكيحقؽ

ِِتقنيكال ِالحياة ِنكاحي ِشممتِمعظـ ِمذىمة  تجددت ك تتطكر اإلنسانية فالمعارؼ،بصكرة
 التعامؿ في كأساليبو قدراتو تطكير ك الفردِمجاراتيا عمى تحتـ متسارعة كبطريقة باستمرار

ِ.أحداث كمفاىيـِك مفِمعمكمات الحديثة التطكرات تفرزه ما كمع حكلو يدكر ما مع
ِبشكؿِخاصِ كيؤكدِالتربكيكفِفيِالتربيةِالعمميةِعمىِأفِالتعميـِبكجوِعاـِ،ِكتدريسِالعمـك

ِليسِمجِر ِ،بؿِىكِعمميةِ، ِنقؿِالمعرفةِالعمميةِإلىِالمتعمـِ)الطالب( بنمكِالطالبِِتيتـد
ِفيِ ِالساسية ِفالميمة ِجكانبيا. ِمختمؼ ِمف ِشخصيتو ِكبتكامؿ ِكمياريان( ِككجدانيان )عقميان
ِىيِتعميـِالطمبةِكيؼِيفكركف،ِالِكيؼِيحفظكفِالمقرراتِكالمناىجِالدراسيةِ تدريسِالعمـك

ِالمفتاحِِعفِظيرِقمبِدكفِفيميا ِىك ِالعمـك ِكلعؿِمعمـ ِفيِالحياة. ِتكظيفيا ِأك كادراكيا
لتحقيؽِذلؾ،ِفأحسفِالمناىجِكالكتبِِكالبرامجِكالنشاطاتِالعمميةِالمدرسيةِ...ِقدِِيالرئيس

ِكأسمكبِتعميموِ ِتدريسو ِطريقة ِفي ِميميمان ِمتميزان ِالعمـك ِمعمـ ِيكف ِلـ ِما ِأىدافيا ِتحقؽ ال
ِ ِميعكضان ِكسيمتو... ِكالبرامجِكاستخداـ ِكالكتب ِالمناىج ِفي ِمحتمؿ ِتقصير ِأك ِنقص أم

ِ.(2005،133)زيتكفِ:المكاناتِالماديةِكالفنيةِالخرلالمدرسيةِكا
ِبإفِ ِالتكنكلكجيِاالىتماـ ِفيِظؿِالتقدـ ِأصبحِحاجةِممحةِكليسِترفان ِاليـك تدريسِالعمـك

معاتِالمتقدمةِمنياِكلقدِآمنتِبذلؾِكؿِالمجتِالكبيرِالذمِيشيدهِالقرفِالحالي،ِكالمعرفي
ِبطرائؽِ،ِكالنامية كترجمتِذلؾِاإليمافِإلىِكاقعِمممكسِمفِخالؿِاىتمامياِبتدريسِالعمـك

كأساليبِتعكسِطبيعةِتمؾِالمكادِكتساعدِعمىِتخريجِأجياؿِمتسمحةِبالعمـِكالمعرفةِكالميارةِ
نوِلجدرِبناِكنحفِفيِالعالـِالعربيِأفِنيتـِأيضانِبذلؾِفنعمؿ عمىِتطكيرِطرؽِِكالقيمة.ِكا 

ِكالس ِكالكسائؿ ِالمحتكل ِتطكير ِخالؿ ِمف ِلمعمـك ِالتدريسيةتدريسنا ِسعيدمِاليب ِأمبك (
ِ.(2009:12كالبمكشي،

ِكتطكيرهِالِيمكفِأفِتتـِإالِ ِعمىِأفِالطريقةِالمثمىِلتحسيفِتعميـِالعمـك كيتفؽِمعممكِالعمـك
ِعمىِالبحثِكالتجريبِ ِالمنيجِالعمميِالقائـ ِالعقؿِفيِحؿِمفِخالؿِاستخداـ ِكاستخداـ ،

ِ النشء تعميـ لمتربيةِالمتمثمةِفي المفتاحية المشكالتِ،لذلؾِكافِالبدِمفِالنظرِإلىِالكظيفة
حيثِيؤكدِالتعميـِالبنائيِعمىِماِتؤكدِعميوِالنظريةِالبنائيةِِبأفِيبنكاِمعرفتيـِبأنفسيـِكىذا
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ِالتيِترلِأفِالطالبِيبنيِالتفكيرِكالفيـِكاالستدالؿِكتطبيؽِالمعرفةِكِتعتمدِعمىِال فكرة
ِ(.2007:24معرفتوِبنفسوِ)زيتكف،

ِ ِالتربكيةِحيث ِالنظريات ِعمييا ِتؤكد ِالتي ِالساسية ِالعناصر ِأحد ِالتدريس ِطرائؽ تمثؿ
جِاالحديثةِ،ِكذلؾِلماِلياِمفِدكرِكبيرِفيِتحقيؽِالىداؼِالتربكيةِكترجمةِأىداؼِالمني

ِ ِالتي ِكالميكؿ ِكاالتجاىات ِالمفاىيـ ِعندِإلى ِيتكجب ِلذا ،ِ ِالتعميمية ِالمؤسسة ِإلييا تتطمع
ِ،ِأفِيككفِمتسقانِمعِطبيعةِالعمـ،ِكأفِ اختيارِطرائؽِالتدريسِكمنياِطرائؽِتدريسِالعمـك
ِتنميةِ ،ِ ِمثؿِاكتسابِالخبراتِالتعميمية ِالطمبة، تراعيِبعضِالعكامؿِالضركريةِفيِتعميـ

الجةِالفركؽِالفردية،ِتشجيعِالمتعةِكالتسميةِالميكؿِكاالتجاىاتِ،ِالتفاعؿِالعاليِلمطمبةِ،ِمع
ِ.(Caseau& Norman,1997,P5ِالعمميةِلمطمبةِ)

ِأفِعمىِمطكرمِالمناىجِكالمشرفيفِكمعممي ِبأساليبِكطرؽِِكترلِالباحثة ِاالرتقاء العمـك
كاستراتيجياتِالتدريسِبماِيتناسبِمعِطبيعةِالبيئةِالمدرسيةِفيِفمسطيفِبكجوِعاـِكقطاعِ

ِ ِبكجو ِالطالبِفيِاستنتاجِغزة ِعمىِأفِيركزِعمىِدكر ِالعمـك ِكأفِيسعىِمعمـ خاصِ،
ِأفِعمىِمعمـِ ِكما ِكالممؿ، ِالرتابة ِبالساليبِالتيِتطرد ِمميئة ِكأفِتككفِحصتو المعمكمة

ِأفِيسعىِإلىِتنميةِالمفاىيـِكالفكارِبطريقةِتتسؽِمعِتراكميةِكاستمراريةِالعمـ.ِ ِالعمـك
 ك الفرد أفكار تنظـ التي ك المعرفي البناء في الميمة لتصنيؼا مراتب إحدل ىي كالمفاىيـ
 عمى قدرتو مف كتزيد الفرد تساعد كماِأفِالمفاىيـ ،المحددة الظكاىر عف كبياناتو مدركاتو

 لدل كتنميتيا العممية المفاىيـ تككيف المعرفةِكيعتبر أساسيات مف محدكدة غير كمية تعمـ
 مف تعتبر كما المختمفة، العمرية المراحؿِجميع يف العمـك تدريس أىداؼ أحد الطمبة

 كليذا، . التعمـ أثر انتقاؿ كفي العاـِىيكمو فيـ في تفيد التي العممية كالمعرفة العمـ أساسيات
 التعميمية، مستكياتيـِاختالؼ عمى الطمبة، لدل تيذيبيا أك العممية المفاىيـ تككيف فإف

 كاالحتفاظِكبقائيا العممية المفاىيـ تككيف سالمة يتضمف مناسباِن تدريسياِن أسمكباِن يتطمب
ِ.(2001ِ:80)زيتكفِ،بيا

(ِ ِخطابية ِأكد ِتنفيذية2008:120ِكقد ِاستراتيجيات ِلبمكرة ِجرتِمحاكالتِعديدة ِقد ِأنو )
ِالمِر ِكفؽ ِالعممية ِالمفاىيـ ِالصؼِليدرسِتالميذه ِحجرة ِفي ِالمعمـ تكزاتِالساسيةِيتبعيا

ِِالدكرِالنشطِلمتالميذِفيِالتعمـ،ِاالستراتيجياتِعمىكتؤكدِىذهِِلمنظريةِالبنائية، حيثِيقـك
ِكالت ِالنشاطات ِمف ِالعديد ِبإجراء ِالتعمـالمعممكف ِفي ِلمتالميذ ِالعممية ِيقكـِِ،ِجارب حيث

المتعممكفِبإجراءِالعديدِمفِالنشاطاتِكالتجاربِالعمميةِفيِمجمكعاتِأكِفرؽِعمؿ.ِكماِ
ِيِالنشاطِبحيثِيحدثِتعمـِذكِمعنىِقائـِعمىِالفيـ.تؤكدِعمىِالمشاركةِالفكريةِالفعميةِف
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ِأ ِالصدد ِىذا ِكفي ِاأClementِكد ِتدريسِترمي ِاستراتيجية ِاتباع ِمف ِالبد ِتكعيةِنو لى
كليةِالتيِيحممكنياِ،ِكيطمبِمنيـِالقياـِبتنبؤاتِمبنيةِعمىِمعمكماتيـِالمتعمميفِبالمفاىيـِال

ِمعاِر ِبيف ِمقارنات ِعمؿ ِعمى ِكتشجيعيـ ِمفِالسابقة، ِعميو ِيحصمكف ِكما ِالسابقة فيـ
ِ(ِ.Clement,1982,p. 66-70)ظاتِكتفسيراتِعمميةمالح

ِالحد ِاستراتيجياتِالتعمـ ِالدراساتِكالبحاثِعمىِدكر ِمف ِأكدتِالعديد ِكقد تنميةِِفييثة
ِ ِالعممية ِكالمفاىيـ ِ)دراسة ِقكرة ِداللة2012ِأبك ِذات ِفركؽ ِكجكد ِإلى ِتكصمت ِالتي )

ِ)،ِاىيـِالعمميةِيعزلِلتكظيؼِبرنامجِالككرتاحصائيةِفيِتنميةِالمف (2013ِكدراسةِمينا
ِ ِالمفاىيـ ِاستراتيجيةِشكؿِالبيتِالدائرمِفيِتنمية كدراسةِصالحِ،التيِأشارتِإلىِفاعمية

ِالتي2013ِ) ِالتجريبية ِالمجمكعة ِلصالح ِاحصائية ِذاتِداللة ِفركؽ ِإلى ِتكصمت ِالتي )
(ِالتيِأشارت2013ِدراسةِالشرباصيِ)ِككذلؾِدرستِبالتعمـِاالستقصائيِالتعاكنيِالمكجو،
إلىِِأشارتِِ(2014القميزمِ)،كماِأفِدراسةِِإلىِفاعميةِالمدخؿِالجماليِفيِتنميةِالمفاىيـ

ِ،ِِدكرِاستراتيجيةِالتدريسِالتبادليِفيِتنميةِالمفاىيـِالعممية
ا نيتـ لف ماسة البشرية،ِلذاِكانتِالحاجة أساسِالتنمية كلفِالتفكير  بتنميةِميارات دائمن

ِ.التعميمية مؤسساتنا داخؿ كتنميتو التفكير
المدارسِيجبِأفِاراتِالتفكيرِىدؼِميـِلمتربيةِِكإفِالتعميـِمفِأجؿِالتفكرِأكِتعميـِميِ

أفِالمعمميفِيعتبركفِكماِفيرِفرصِتنميةِالتفكيرِلطمبتياِ،تفعؿِكؿِماِتستطيعِمفِأجؿِتِك
ِى ِالتفكير ِعمى ِالطالب ِقدرة ِتطكير ِتربكياِنميمة ِكعندِِدفان ِأكلكياتيـ ِمقدمة ِفي يضعكنو

ِكيِ ِاستعداداتِطمبتيـ ِتنمية ِفي ِآماليـ ِيعبركفِعف ِتجدىـ ِالتعميمية ِلىدافيـ صياغتيـ
ِِدةِحاضرانِكمستقبالن.يصبحكاِقادريفِعمىِالعمؿِبفاعميةِفيِمكاجيةِمشكالتِالحياةِالمعق

(ِ ِكالقكاسمة ِأبكِغزلة ِتعميميانِأفِامتالؾِإلىِِ(2012:113كيشير ِىدفان ِيعد ِالناقد التفكير
ضركريانِكمطمبانِتربكيانِيسعىِالمربكفِإلىِتحقيقوِكتنميتوِلدلِالمتعمميفِفيِعصرِتتزايدِفيوِ
التطكراتِفيِمجاؿِالعمـِكالتكنكلكجياِكاالتصاالتِ،ِكثكرةِالمعمكماتِكتدفقياِ،ِفالفردِالذمِ

تفكيرهِ،ِقادرانِعمىِاتخاذِالقراراتِالصائبةِِيمتمؾِالقدرةِعمىِالتفكيرِالناقدِيككفِمستقالنِفي
كماِأفِالتفكيرِالناقدِيمكفِ،فيِحياتوِ،ِكيحكـِعمىِالمكرِكفؽِمعاييرِكاضحةِكمحددةِ

ِمفِ ِاليائؿ ِالكـ ِاكتساب ِفي ِتككف ِلف ِكالتي ،ِ ِالمستقبؿ ِمتطمبات ِمكاجية ِمف الطمبة
ِالمنطق ِالساليب ِاكتساب ِفي نما ِكا  ،ِ ِفحسب ِكالحقائؽ ِالفكارِالمعمكمات ِاستنتاج ِفي ية

ِمياراتِالطمبةِ ِكتطكير ،ِ ِببعضيا ِمفِخالؿِربطِعناصره ِالتعمـ تقافِعممية ِ،كا  كتفسيرىا
ِالتيِتسيـِفيِإعدادىـِكتأىيميـِلمنجاحِفيِىذاِالعالـ.ِ
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تكمفِأىميةِالتفكيرِالناقدِفيِأنوِيحكؿِعمميةِاكتسابِالمعرفةِمفِعمميةِخاممةِإلىِحيثِ
ِا ِإلى ِيؤدم ِعقمي ِتقديـِنشاط ِعمى ِالقدرة ِالطمبة ِكيكسب ِالعممي، ِلممحتكل ِأفضؿ تقاف

تعميالتِصحيحةِكمقبكلةِلممكاضيعِالمطركحةِكيعمؿِعمىِتقميؿِالتعميالتِغيرِالصحيحةِ
كيؤدمِإلىِمراقبةِالطمبةِلتفكيرىـِكضبطوِ.كبالنتيجةِتككفِأفكارىـِأكثرِدقةِكأكثرِصحةِ

ليكميةِكيبعدىـِعفِاالنقيادِالعاطفيِكالتطرؼِمماِيساعدىـِعمىِصنعِالقراراتِفيِحياتيـِا
ِ.(2007:44فيِالرأمِ)الحالؽ،
ِ ِتكشؼِأف2011:8ِكيرلِمصطفى) ِيجرمِفيِالقاعاتِالتدريسية ِلما ِفاحصة (بأفِنظرة

فِ ِفيوِمفِحفظِلمحقائؽِكالقكانيفِ؛كا  ِ،بما ِينصبِعمىِالجانبِالمعرفيِلمعمـ التركيزِفييا
ِمِؤ ِمف ِتتطمب ِالتفكير ِميارات ِكبرامجياِتنمية ِمناىجيا ِتطكير ِالمختمفة ِالتعميـ سسات

ِكبخاصةِماِيتصؿِبطرؽِالتدريسِكالتقكيـِالمعمكؿِبيا.
ِالمعمميفِ ِتمٌد ِكتعميـ ِإلىِاستراتيجياتِتعمـ ِأكثرِمفِقبؿ ِبحاجة ِفالمدارسِاليـك كمفِىنا

كماتيـ،ِكالطمبةِبآفاؽِتعميميةِكاسعةِكمتنكعةِكمتقدمة؛ِكيِتساعدىـِعمىِإثراءِخبراتيـِكمعم
ِالمختمفة ِالذىنية ِمياراتيـ ِكتنمي ِكمياراتو ِالتفكير ِعمى ِكتدربيـ ،ِ،ِ ِكالقكاسمة ِغزلة )أبك

2012:12).ِ
كقدِتناكلتِالعديدِمفِالدراساتِكالبحاثِدكرِاالستراتيجياتِالحديثةِفيِتنميةِالتفكيرِالناقدِ

ـِعمىِنمكذجِدرايفرِ(ِالتيِبينتِدكرِالبرنامجِالمقترحِالقائ2013زكيِ)عندِالطمبةِكدراسةِ
ِمياراتِالتفكيرِالناقد ِ)كِِفيِتنمية ِالغا ِالتيِبينتِدكرِاستراتيجيةِعظـ2013ِدراسة )

ِِك ِالناقد، ِالتفكير ِالمطكؽِ)كذلؾِالسمؾِفيِتنمية ِالتيِتكصمتِإلىِكجكد2013ِدراسة )
ِاسةدِرِ،ِكفركؽِذاتِداللةِاحصائيةِلصالحِالطمبةِالذيفِدرسكاِباستخداـِاستراتيجيةِجيجسك

2014ِالحراحشةِ) ِتكصمتِإلىِكجكدِفركؽِ( لصالحِالطالباتِِذاتِداللةِإحصائيةالتيِ
أشارتِإلىِدكرِِ(2014دراسةِالكاظـِ)كماِأفِ،ِالمكاتيِدرسفِباستخداـِاستراتيجيةِالتخيؿ

ِ.برنامجِرايبسؾِفيِتنميةِالتفكيرِالناقد
يرتكزِِفيِمدارسناِالعمـكِكعمىِالرغـِمفِتعددِكسائؿِكطرؽِالتدريسِالحديثةِمازاؿِكاقع

عمىِعمميةِنقؿِكتكصيؿِالمعمكماتِمفِخالؿِاستخداـِالطرؽِالتقميديةِفيِالتدريسِبدالنِمفِ
ِالتركيزِعمىِتكليدىاِكتطبيقيا.

ِالبنائيةِ ِفكر ِمف ِتنطمؽ ِالنماذج ِمف ِعدد ِإليجاد ِكالتربكييف ِالباحثيف ِمف ِالكثير ِعمؿ لذا
ِتعمميـ ِالطمبةِعمىِتسييؿِعممية ِِكتساعد ِذاتِالفيـ خاطئِكتككيفِالكتصحيحِمفاىيميـ

مفاىيـِجديدةِكتنميةِمياراتِالتفكيرِلدييـِكمفِبيفِتمؾِالنماذجِالحديثةِالتيِصممتِمفِ
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استخدـِىذاِكِِركبفِككدزِصمموفقد1991ِِ(ِفيِعاـWoodsِِأجؿِذلؾِنمكذجِككدزِ)
خاطئِلدييـِكيتككفِالِالنمكذجِمفِأجؿِمساعدةِالطمبةِفيِالتخمصِمفِالمفاىيـِذاتِالفيـ

ِليذهِ ِالمتعمـ ِأفِممارسة ِإذ ِكالتفسير( ِكالمالحظة، النمكذجِمفِثالثِمراحؿِىيِ)التنبؤ،
ِلديو ِعقمية ِكعمميات ِميارات ِكينمي ِالمعرفية ِبنيتو ِتغيير ِفي ِيساعده ِالعقمية  العمميات

(Woods, 1994:34).ِ
 كتجعموِنشطاِن المتعمـ مىِدكرع حيثِأفِنمكذجِككدزِينبثؽِمفِالنظريةِالبنائيةِالتيِتركز

ِالتيِ فعاالِن ِلمعممياتِالعقمية ِأساسية ِبنية ِكتشكيؿ ِفيِبمكرة ِأفِنمكذجِككدزِيساعد ِكما ،
ِتطبيؽِ ِعمى ِيعتمد ِالتعمـ ِفي ِالتركيز ِأف ِكما ِالالحقة. ِالتعميـ ِبمراحؿ ِالمتعمـ يمارسيا

عمىِمستكياتِالتفكيرِِالمعمكماتِكالمياراتِفيِسياؽِالخبراتِالحياتيةِالحقيقيةِ،ِكالتركيز
ِالعمياِكعمىِجمعِالمعمكماتِكتحميمياِكتركيبياِمفِمصادرِمتعددة.

ِالتحصيؿِكاحداثِالتغييرِالمفاىيميالدراساتِنمكذجِككدزِكدكرهِفيِ مف العديد تناكلت كلقد
كدراسةِرشيدِِ(،2007الحيدرمِ)(ِكدراسة2007ِ(ِكدراسةِالربيعيِ)2006ناصرِ)كدراسةِ

ِالتفكيرِ بعض تكتناكلِ،(2013) ِبعضِأنماطِمف ِتنمية ِفي ِنمكذجِككدز الدراساتِأثر
(ِ ِكالمعمكرم ِالخيالني ِكدراسة ِالناقد ِكالتفكير ِالعممي ِأميف2010ِكالتفكير ِكدراسة ،)

ِ.(2012كدراسةِالقبالفِ)،ِ(2011كمصطفىِ)
كتنميِِالعممية لممفاىيـ مبةالط إكساب فييا تنظـ مراحؿ مف ىذاِالنمكذج بو تميزيلماِ كنظرنا

ِ ِإلىِِلدييـمياراتِعقمية ِتحتاج ِال ِمراحمو ِأف ِعممياتِتفاكضِاجتماعيِ،كما مفِخالؿ
تكمفةِعاليةِمفِالكسائؿِالتعميميةِ،ِحيثِيمكفِتطبيؽِمراحؿِنمكذجِككدزِبأبسطِالكسائؿِ

ِالحديث ىذاِالنمكذج تجريب بأىميةِةالباحث رأت ، كفيِضكءِاالمكاناتِالمتاحةِفيِمدارسنا
الحاليةِنمكذجِككدزِكأثرهِفيِتنميةِالمفاىيـِالعمميةِكِمياراتِ الدراسة كتتبنىسِ،فيِالتدري

ِطالباتِالصؼِالسادسِالساسي ِلدل ِالناقد ِخالؿِ ةالباحثحيثِالحظتِِ .التفكير مف
ِ ِالغكث ِككالة ِمدارس ِفي ِمدرسة ِكخاصةِعمميا ِالعممية ِلممفاىيـ ِالطالبات ِفيـ بصعكبة

الباحثةِِالحظتماِ،ِك مفاىيـِالكيرباءِالساكنةكمفاىيـِمجردةِِالفيزيائيةِالتيِتتميزِبككنيا
ِالدنياِأفِالطالباتِالِت كىذاِماِأكدتوِ،صؿِفيِفيـِكاستيعابِالمفاىيـِسكلِلمستكياتِبمـك

عمىِمدارِنتائجِاالمتحاناتِالمكحدةِ)التميز(ِالتيِأجرتياِدائرةِالتربيةِكالتعميـِبككالةِالغكثِ
ِِكِ،العاميفِالسابقيف ،أكدهِما ِفيِكرشِكدكراتِالعمـك ِكماِأفِمستكلِالتفكيرِمعممكِالعمـك

.ِمماِحسبِمالحظاتِالمشرفيفِكالمدرسيفالِيصؿِإلىِأدنىِالمستكياتِالمطمكبةِِلدييف
ِحداِب أنوِالباحثةِاستجابةِلمتقدـِكالتطكرِالحاصؿِفيِطرؽِكأساليبِالتدريسِكخاصةِالعمـك
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ا فيمياِليـ يتسنى لكي المفاىيـ، ىذه تعمـ عندىـِتنميالِبدِمفِاختيارِنماذجِتدريسيةِ  فيمن
 خالؿ مف االستكشاؼ لمتالميذ تتيح ،ِكالعممية حياتيـ في كتكظيفيا كاستيعابيا ،صحيحاِن
ِكالتعمـ.ِ التعميـ في االيجابية كالتقصيِكالمشاركة البحث
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 -مشكمة الدراسة:
 كميارات المفاىيـِالعممية نميةت في نمكذجِككدز استخداـ ثرأ الكتشاؼ الدراسة ىذه تسعى

ِ.بغزة الغكث ككالة مدارس في الساسي السادس الصؼ طالبات لدل التفكيرِالناقد
 : التالي الرئيس بالسؤاؿ الدراسة مشكمة وتتحدد

أثرِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِكِمياراتِالتفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِماِ
ِالعامة؟ِالسادسِالساسيِفيِالعمـك

 :التالية الفرعية السئمة إلى السابؽ الرئيس السؤاؿ كيتفرع
1- ِ ِالعممية ِالمفاىيـ ِفيِحياتناما ِالكيرباء ِفيِكحدة ِلمصؼِمنياجبِالمتضمنة ِالعمـك

 ؟.الساسيِالسادس
فيِِتنميتياِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسيِمرادماِِمياراتِالتفكيرِالناقدِِال -2

ِ  ؟.العمـك
ِفركؽ -3 ِتكجد ِإِىؿ ِداللة ِذات ِ مستكل عندحصائية بيفِ( α ≤ 0.05)داللة

درجاتِالمجمكعةِالضابطةِفيِِاتدرجاتِالمجمكعةِالتجريبيةِكمتكسطِاتمتكسط
 ؟.فيِالعمـكِختبارِالمفاىيـِالعمميةِالتطبيؽِالبعدمِال

ِإ -4 ِداللة ِذات ِفركؽ ِتكجد ِىؿ ِ مستكل عندحصائية بيفِ( α ≤ 0.05)داللة
درجاتِالمجمكعةِالضابطةِفيِِاتالتجريبيةِكمتكسطدرجاتِالمجمكعةِاتِمتكسط

ِ؟.فيِالعمـكختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدِِالتطبيؽِالبعدمِال

 -:الدراسة فروض
 :التالية الفرضيات صياغة تـ الدراسة أسئمة عف لإلجابة
ِاتبيفِمتكسط( α ≤ 0.05)ِداللة مستكل عندِحصائيةالِتكجدِفركؽِذاتِداللةِإ -1

ِا ِالمجمكعة ِكمتكسطدرجات ِِاتلتجريبية ِفي ِالضابطة ِالمجمكعة التطبيؽِدرجات
ِختبارِالمفاىيـِالعمميةِالبعدمِال  .فيِالعمـك

ِاتبيفِمتكسط( α ≤ 0.05)ِداللة مستكل عندِحصائيةالِتكجدِفركؽِذاتِداللةِإ -2
ِكمتكسط ِالتجريبية ِالمجمكعة ِِاتدرجات ِفي ِالضابطة ِالمجمكعة التطبيؽِدرجات

ِ.فيِالعمـكالتفكيرِالناقدِختبارِمياراتِالبعدمِال



9 

 

 -:الدراسة أىداؼ
 :التالية اْلىداؼ تحقيؽ إلى الدراسة ىذه تسعى
ِِالكيرباءِفيِحياتنا كحدة في المتضمنة العممية المفاىيـب قائمة بناء -1 مفِمنياجِالعمـك

 .لمصؼِالسادسِالساسي
ِ المراد الناقد التفكير مياراتبِقائمة بناء -2 فيِِسادسال الصؼ لدلِطالباتتنميتيا

 .ِالعمـك
الكيرباءِ كحدة العمميةِفي المفاىيـ تنمية في نمكذجِككدز استخداـ أثر الكشؼِعف  -3

 .الساسي السادسِالصؼ طالبات لدل فيِحياتنا
 طالبات لدلمياراتِالتفكيرِالناقدِ تنمية في نمكذجِككدز استخداـ أثر الكشؼِعف -4

 .الساسي السادسِالصؼ

 -:الدراسة أىمية
 :التالية االعتبارات إلي الدراسة أىمية ترجع

ِالمتمثمةِبنمكذجِككدزِالمنبثق -1 ِالدراسةِطريقةِمفِطرؽِالتدريسِالحديثة ِةتقدـِىذه
عفِالنظريةِالبنائيةِكِالتيِتسيـِفيِتنميةِالمفاىيـِكالتفكيرِلدلِالطمبة،ِكالتيِقدِ

ِتصكراِنتعطيِ ِِمشرفيِالعمـك ِا استخداـ عمى المعمميف لتدريب؛مقترحان لنمكذجِىذا
 ِالتدريبية. الدكرات في مادةِالعمـك تعميـ في التدريسي

بكحدةِالكيرباءِفيِ الناقد لمتفكير كاختباراِن العممية، لممفاىيـ اختباراِن الدراسة ىذه تكفر -2
 .اختباراتِمقننة إلعداد العمـك كمعممي مشرفي تفيد حياتنا

دانِكفؽِمراحؿِنمكذجِككدزِتكفرِالدراسةِدليالنِلممعمـِلكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِمع -3
كالذمِيؤدمِإلىِتنميةِالمفاىيـِالعمميةِكمياراتِالتفكيرِالناقدِلدلِالطالبِبطريقةِ

ِيِي ِالتعميميةِفعالة ِالمراحؿ ِفي ِالعمـك ِمادة ِفي ِدركس ِإعداد ِمف ِالمعمميف مكف
 المختمفةِعمىِنمطِدركسِالدليؿ.

ِمن -4 ِصياغة ِإعادة ِفي ِالمناىج ِكاضعي ِالدراسة ِىذه ِتفيد ِلتتضمفِقد ِالعمـك اىج
ِالكحدات ِتحتكمِىذه ِأف ِكأيضان ،ِ ِككدز ِنمكذج ِمراحؿ ِتتبع ِعمىِكحداتِدراسية

 أسئمةِتقكيميةِتنميِمياراتِالتفكيرِالناقدِعندِالطمبة.
5- .ِ ِقدِتساعدِىذهِالدراسةِفيِفتحِآفاؽِجديدةِلمباحثيفِفيِمجاؿِتدريسِالعمـك



10 

 

 -: الدراسة حدود
 ـ.2013/2014 الدراسي العاـ مف الثاني دراسيال الفصؿ في الدراسة ىذه طبقت -1
 فيِمحافظة الساسي السادس الصؼ اقتصرتِىذهِالدراسةِعمىِعينةِمفِطالبات -2

ِمدرسةِيكنس خاف ِالغكث في ِلككالة ِالتابعة ِ"د" ِاالبتدائية ِيكنس ِخاف ِبنات
 .)الكنركا(

"الكيرباءِنمكذجِككدزِفيِتدريسِالكحدةِالثامنةِ استخداـ ىذهِالدراسةِعمى اقتصرت -3
ِ"ِالجزءِالثاني"ِلمصؼِالسادسِالساسي.  فيِحياتنا"ِمفِكتابِالعمـك

ِاستخدمتِاختبارانِلممفاىيـِالعمميةِكالتفكيرِالناقدِمفِإعدادِالباحثة. -4

 -:الدراسة مصطمحات
 :التالي النحو عمى إجرائًيا المصطمحات تعريؼ تـ

  : نموذجال -1
ِاإل ِالتمجمكعة ِليا ِالمخطط ِالمنتظمة ِجراءات ِتصميميا ِيتـ ِمحددةي ِخطكات ِ؛في

كصكؿِالطالبِتيسرِ؛لِكِيمارسياِالمعمـِفيِالمكقؼِالتعميميِ،لتحقيؽِأىداؼِتدريسية
ِ.العمميةلممعرفةِ

ِ نموذج وودز: -2
التنبؤ،ِِيمارسِفيياِالمتعمـِثالثِعممياتِعقميةِمتسمسمةِكمتتابعةِىي:ِمحددنمكذجِبنائيِ

ةِكمتعاكنةِيككفِفيياِدكرِالمتعمـِنشطانِأثناءِكالمالحظة،ِكالتفسيرِضمفِمجمكعاتِصغيِر
ِعمىِماِلديوِمفِمعرفةِسابقةِ،كتنفيذِ المكاقؼِالتعميميةِِيتمثؿِدكرهِبالتنبؤِبماِيحدثِبناءن

رشادِرحِالنتائجِكتفسيرىاِتحتِتكجيوِكاِ التجاربِكالنشطةِلمتحقؽِمفِصحةِالتنبؤاتِ،ِكش
ِمفِالمعمـِ.

 المفاىيـ العممية: -3
ِالمتضمنة العممية لمظكاىر المشتركة الخصائص تحديد مف تتككف التي ذىنيةال التصكراتِ

 بالدرجة لفظية،ِكيقاس كداللة اسـ كيتككفِمف،لمصؼِالسادسِ بكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا
ِِِ. لذلؾ المعد باالختبارِالطالب عمييا يحصؿ التي

 :في العمـو ميارات التفكير الناقد -4
ِبالتِ ِتتمثؿ ِعقمية ِميارات ِكتقييـىي ِكاالستنتاج ِكاالستنباط ِكالتفسير ِباالفتراضات ِنبؤ

لكحدةِالكيرباءِفيِِاكاجوِبمشكمةِأكِمكقؼِماِأثناءِتعمميالطالبةِعندماِتتبعياِالمناقشاتِت
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 خصيصاِن المعد االختبار في الطالبة عمييا تحصؿ التي الدرجات خالؿ مف حياتناِ،كتقاس
ِ.لذلؾ
 :اْلساسي الصؼ السادس -5

فيِفمسطيفِتتراكحِأعمارِالطالبِفيوِالعاـِلمرحمةِالساسيةِمفِمراحؿِالتعميـِأحدِصفكؼِا
ِ.(ِسنة12-11مفِ)

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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 الثاني الفصؿ
 النظري اإلطار

 ونموذج وودز المحور اْلوؿ: النظرية البنائية. 
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 الثاني الفصؿ
 النظري اإلطار

أثرِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِالعمميةِكمياراتِ ىدفتِالدراسةِالحاليةِلمكشؼِعف
ِالعامة  الباحثة إف،ِلذلؾِفِالتفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسيِفيِالعمـك

،ِكالمفاىيـِالعمميةِِالبنائيةِكنمكذجِككدزالنظريةِثالثةِمحاكرِىي:ِِاإلطارفيِىذاِ تتناكؿس
ِالتفكيرِالناقد.،ِكِ

 -البنائية ونموذج وودز: النظرية المحور اْلوؿ:
 خالؿِالتكيؼ مف يتـ المعرفي التعمـ أف ترل التي بياجيو نظرية عمى البنائية النظرية تعتمد
فإفِ كلذا المحيطة، الظركؼ مع كالتأقمـ الكاقع فيـ في تكازف حدكث بمعنى لمفرد، العقمي
 التكيؼِالمطمكب، إحداث في مساعدتو بقصد لمفرد الذاتية التراكيب عمى يقـك البنائي التعمـ
تشجيعِ ينبغي كلذا الفيـ، أك المعنى عمى القائـ التعمـ عمى يؤكدكف البنائييف فإف كليذا

عادة معارفيـ بناء المتعمميفِعمى إدراؾِ عمييـ تيسر بطريقة المعرفة تمؾ كتنظيـ تركيب كا 
نتاجيا كتفسيرىا كفيميا التعميمية المكاقؼ ِ.كا 
ِالنشطِِ(2003:17زيتوف وزيتوف )ِكيعتبر ِبالدكر ِتيتـ ِتربكية ِفمسفة ِالبنائية النظرية

ِكالتفاكضِاالجتماعيِمعِزمالئوِ ِالسابقة ِمفِخالؿِخبراتو ِبنفسو ِمعرفتو ِفيِبناء لممتعمـ
ِمعرف ِبناء ِفي ِالمتعمـ ِيساعد ِمعمـ ِكجكد ِالنشاطاتِكالتجاربِكالخبراتِكفي ِخالؿ ِمف تو

ِالمباشرةِكغيرِالمباشرةِ.
ِأِكِكتعد (ِ ِفيِالمعرفة ِنظرية ِفيِالبنائية ِنظرية ِإلىِككنيا ِباإلضافة التعمـِاالبستمكلكجية(

وِسيككلكجيةِحكؿِاكتسابِابستمكلكجيParadigmِالمعرفيِأيضان،ِبمعنىِأنياِتمثؿِصيغةِ
ِ.(2008:129)خطابية،المعرفة

عمىِأنياِِ"نظريةِحكؿِطبيعةِكحقيقةِككيفيةِفيـِالناسِِColburn (1998:10)رفياِكييع
ِباالعتمادِعمىِخبراتوِ،ِكعمىِ ِالخاصة ِيبنيِمعرفتو ِتفترضِأفِالفرد ،ِ لمعالـِمفِحكليـ
أساسِىذهِالمعرفةِتبنىِالنظرةِالخاصةِلمعالـِالذمِيأتيِبياِالمتعمـِلمفصؿِ،ِكبناءِعمىِ

ينظرِإليياِصحيحةِتمامانِأكِخاطئةِتمامانِبؿِينظرِإليياِباعتبارىاِتفسرِذلؾِفإفِالفكارِالِ
ِكتتنبأِبطرؽِأفضؿِمقارنةِبالفكارِالخرل".

ِ
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أفِ قكاميا الطفؿ كنمك التعمـ نظرية في رؤية "أنيا عمى لمتربية الدولي المجمع عرفياِكما
 )زيتكف"الخبرة مع الفطرية توقدرا نتيجةِتفاعؿ لديو التفكير أنماط بناء في نشطنا يككف الطفؿ

ِ(.2003:17كزيتكف،
ِكي المعرفيةِ لمتراكيب استقباؿ عممية عف عبارة البنائية أف"( 2002:212 )زيتوفرل

التفاعؿِ خالؿ مف جديدة معرفية كمعاني لتراكيب المتعمميف بناء خالليا مف يحدث الراىنة،
ِ."التعمـ كبيئة السابقة كمعرفتيـ الحالية المعرفية تراكيبيـ بيف النشط

نظريةِالتعمـِكفمسفةِقائمةِعمىِبناءِالمتعمـِالبنائيةِىيِ النظرية أفِترى الباحثةمماِسبؽِِك
ِكذلؾِمفِخالؿِعممياتِالتفاكضِاالجتماعيِكالتفاعؿِالنشطِمعِأقرانوِفيِبيئةِ ِ معرفتو

ثِاتزافِفيِتعميميةِمناسبةِتمكنوِمفِالدمجِبيفِمعرفتوِالسابقةِكالمعرفةِالجديدةِبحيثِيحد
ِبنيتوِالمعرفية.

 :منطمقات ومسممات النظرية البنائية
 ( 88-87: 2009) تنطمؽ البنائية مف عدة مسممات كما عرضيا عبيد

يمتمؾِاإلرادةِاليادفةِلمتعمـِكماِيمتمؾِقابميةِأفِيككفِمبدعانِمبتكرانِاإلنسافِمخمكؽِ .1
ِإذاِماِتكفرتِلوِبيئةِالتعمـِكالسياقاتِالمالئمةِ.

ِاِيمكفِمعرفتوِىكِمحصمةِإعماؿِالعقؿِكالتأمؿِفيماِنمرِبوِمفِخبراتِ.فِمإ .2
3. ِ ِلما ِشخصي ِتفسير ِعف ِعبارة ِالتعمـ ِمفِمر ِيمارسو ِكما ِخبرات ِمف ِالفرد بو

ِقدِيؤدمِإلىِاكتسابِمفاىيـِ ِيتعرضِلوِمفِمكاقؼِكمشكالتِكبما نشاطاتِكما
ِ.مفاىيموِكتحديثِالبنيةِالمعرفيةِجديدةِأكِتغيرِفي

ِعمميةِأكثرِمنوِناتجِ.التعمـِ .4
يتأثرِالتعمـِبالمكقؼِكالسياؽِكالمحتكلِكالمضمكفِلمادةِكخبراتِالتعمـِالتيِيشممياِ .5

ِالمكقؼِأكِيتضمنياِالسياؽِ.
ِمعتقداتِكِكجدانياتِالمتعمـِعكامؿِمؤثرةِلماِيتـِتعمموِ. .6
ِـِ(التعمـِبثالثةِأبعادِكىيِ:ِكِ قِىيقاسِأك)ِيِي .7

 ِكمياراتِ)ِِمحتكلِماِتـِتعمموِمفِمعارؼ ( WHAT.ِ
 ِالطريقةِالتيِجرلِبياِتعممو(HOW). 
 ِِ(ِإقامةِالدليؿِعمىِصحةِماِتـِالتكصؿِإليوِمفِتعمـ why ). 

كترلِالباحثةِأفِالبيئةِكالمعتقداتِكالمكاقؼِ)الخبرات(ِالتيِيمرِبياِالمتعمـِتمعبِدكرانِكبيرانِ
كتحديثِ،رِفيِمفاىيموِيحدثِتغيكي،كلكيِيكتسبِالمتعمـِمفاىيـِجديدةِِ،فيِعمميةِالتعمـ
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كماِأنوِ،ييقدـِلوِمحتكلِمعرفيِيراعيِقدراتوِالعقميةِكالبيكلكجيةِأفِبنيتوِالمعرفيةِالبدِمفِل
ِتقكيـ ِأساليب ِاستخداـ ِيتـ ِأف ِعمميةِِيجب ِبيا ِجرت ِالتي ِكالساليب ِالطرؽ ِمع تتالءـ

ِِِِِالتعمـ.

 : مالمح البنائية باعتبارىا نظرية في التعمـ المعرفي
مجمكعةِمفِالخطكطِالعامةِالتيِتعبرِعفِ(ِأفِىناؾ129ِِ-2008ِ:128)ِكيرلِخطابية

ِمالمحِالبنائيةِباعتبارىاِنظريةِفيِالتعمـِالمعرفي:
تأسست ىذه النظرية أصاًل عمى يد بياجيو وذلؾ مف خالؿ محاولتو اَّلجابة عف  -1

 السؤاؿِالتالي:
ِتكصؿِلمعرفةِماِنعرؼ؟كيؼِيكتسبِالفردِالمعرفةِ؟ِكبعبارةِأخرلِكيؼِن

ِالمعرفيِ ِلمنمك ِدراستو ِخالؿ ِمف ِالسؤاؿ ِىذا ِعف ِمحتممة ِإجابة ِإلى ِبياجيو ِتكصؿ كلقد
ِمفِخالؿِ ِتتـ ِبنائيةِنشطةِمستمرة ِعممية ِتعد ِاكتسابِالمعرفة ِأفِعممية لألطفاؿِمؤداىا

ِالتِر ِأك ِالمنظكمات ِالذاتاتعديؿ ِالتنظيـ ِعممية ِآليات ِخالؿ ِكمف ِلمفرد، ِالمعرفية يِكيب
ِ)التمثيؿِكالمكاءمة(ِكتيدؼِإلىِتكيؼِالكائفِالحيِمعِالضغكطِالمعرفيةِالبينية.

ترتكز البنائية باعتبارىا نظرية في التعمـ المعرفي عمى مجموعة مف اَّلفتراضات  -2
 اْلساسية .... لعؿ أبرزىا:

 التعمـِعمميةِبنائيةِنشطةِكمستمرةِكغرضيةِالتكجو. -ِأ
 يكاجوِبمشكمةِأكِميمةِحقيقية.ِتعمـِأفضؿِالظركؼِعندمامتتييأِلم -ِب
ِجتماعياالتتضمفِعمميةِالتعمـِإعادةِبناءِالفردِلمعرفتوِمفِخالؿِعمميةِالتفاكضِِ-ج

ِمعِاآلخريف.
ِالمعرفةِالقبميةِلممتعمـِشرطِأساسيِلبناءِالتعمـِذمِالمعنى.ِ-د
ِالِ-ق ِعممية ِتتكاءاليدؼِمف ِتكيفات ِإحداث ِالجكىرم ِالمعرفيةِتعميـ ِالضغكط ِمع ـ
ِلممارسةِعمىِخبرةِالفرد.ا

 : البنائية لمنظريةمبادئ اْلساسية العمى عدد مف ( 47-44: 2007كما يؤكد زيتوف )
ِيبنيِ .1 ِكذلؾِككفِالفرد ِالتعمـ ِالسابقةِىيِمحكرِاالرتكازِفيِعممية ِالمتعمـ معرفة

ِمعرفتوِفيِضكءِالخبراتِالسابقة
المعنىِداخؿِبنيتوِالمعرفيةِِالمتعمـِيبنيِمعنىِلماِيتعمموِبنفسوِذاتياِحيثِيتشكؿِ .2

ِمفِخالؿِتفاعؿِِحكاسوِمعِالعالـِالخارجي.
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الِيحدثِتعمـِماِلـِيحدثِتغييرِفيِبنيةِالفردِالمعرفيةِحيثِيعادِتنظيـِالفكارِ .3
ِكالخبراتِالمكجكدةِبياِعندِدخكؿِمعمكماتِجديدة.

ِيكاجوِالفردِ)المتعمـ(ِمشكمةِأكِم .4 ِأكِإفِالتعمـِيحدثِعمىِأفضؿِكجوِعندما كقفا
ِميمةِحقيقيةِكاقعية.

ِالتفاكضِ .5 ِخالؿ ِمف ِيبنييا ِبؿ ِاآلخريف، ِعف ِبمعزؿ ِمعرفتو ِالمتعمـ ِيبني ال
ِاالجتماعيِمعيـ.

 البنائية في التدريس:
البنائيةِ أىداؼ يحمؿ قديـ صيني مثؿ خالؿ مف جدنا مبسطة بطريقة البنائية كصؼ يمكف
مفِ الكثير الثالث العبارات ىذه تزفكتخ " وأفيـ أعمؿ وأتذكر، أرى وأنسى، أسمع" :كىك

ِ .الحكمة
ا إف  الخبرةِإثارة كتتطمب الفيـ، المتعمـ يحاكؿ عندما كاؼ غير الحسية الخبرة مف كاحدنا نكعن

ِ.معنى ذم تعمـ عمى الحصكؿ أراد إذا متعمـ لكؿ العقمية كالعمميات الحكاس لجميع ميمة
 ليست كلكف الطمبة، تعمـ في السائدة نظرال كجيات يكحد الذم الساسي العامؿ ىي كالخبرةِ

ِِ.كافية غير كحدىا كالخبرة متساكية، كؿِالخبرات
معِ يرتبط بشكؿ كالتعميمية الذىنية الفعاؿ إلثارة مناحِو عدة كجكد إلى البنائيكف كيشير
 كجية كتركز الطمبة، تعمـ في النظر عند نستخدمو الذم المفيـك ىي البنائية إف الخبرة،

 خارج تكجد أف يمكف ال المعرفة إف كتقكؿ التعمـ، أثناء يفعمو كما المتعمـ، عمى هالنظرِىذ
ِكال عقؿ )خطابيةِِمتعمـ كؿ عند الكاقع تمثؿ أف كيجب مباشرة، تنقؿ أف يمكف المتعمـ،
،2008ِ:114.)ِ

ِالبنائيةِ ِأفِالنظرية ِالتعميميةِكركزتِعمىكترلِالباحثة ِأفِ ِاىتمتِبجميعِعناصرِالعممية
عمـِذكِمعنىِكأكدتِعمىِضركرةِاالنطالؽِمفِالمعرفةِالسابقةِكمحكرِأساسيِفيِالتعمـِالت

ِيِي ِالبنائية ِفيِظؿِالنظرية ِأنو ِكما ِاإليجابيِ، ِالمتعمـ ِمنياجِكأكدتِعمىِدكر ِلممتعمـ قدـ
كينميِتفكيرهِضمفِأساليبِتعززِعممياتِالتفاكضِاالجتماعيِ،يستجيبِلميكلوِكاىتماماتوِ

ِيِبيفِالمتعمـِكزمالئو.ِكالعمؿِالتعاكن

 : البنائية النظرية عمى القائمة التدريس نماذج بعض
تتعدد نماذج التدريس القائمة عمى النظرية البنائية ويمكف تحديد أىـ ىذه النماذج كما 

 في التالي:( 2003:195زيتوف وزيتوف ) و( 1998:783سعودي ) ذكر
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ِ( Posner Model )بوسنرِالمفيكميِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ التغير نمكذجِ-أ
ِ(.Trwobridge and Bybee Mوبايبي تروبردج         (البنائيِِِِ التعمـ نمكذجِ-ب
ِ(.Grayson Wheatly Mوتيلي جريسون( ِِِحكؿِالمشكمةِِ المرتكز التعمـ نمكذجِ-ج
ِ(.Atkin and Karplus Mوكاربلس )اتكنِِِِنمكذجِدكرةِالتعمـِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ-د
ِ(.Appleton M)ابلتونِِِالبنائيِِِِِِِِِِِِِِِِِ التحميؿ نمكذجِ-ق
ِ(.Osborn and Wittrock M)ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالنمكذجِالتكليدمِ-ك
ِ(.John A Zahoric M) البنائيِِِِِِِِِِِِِ زاىكريؾ جكف نمكذجِ-ز
ِ(.Woods M) ككدزِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ نمكذجِِ-ح
ِ) الخميمي ( الكاقعي نمكذجالِ-ط

( عدد مف النماذج البنائية التي ظيرت في العديد مف 2012:23أوردت القبالف )وكما 
 اْلدبيات التربوية ومنيا: 
ِ ِالبنائي ِالتعمـ Learning Model Constructiveنمكذج ِالتعمـِ، ِدكرة كنمكذج

Learning Cycle Model ،ِِكالنمكذجِالتكليدمThe Generative Modelِِكنمكذج،
،Woods Modelِ،ِكنمكذجِككدزConceptual Change Modelِالتغييرِالمفيكميِ

ِ ِالتعممي ِالتعميمي ِكنمكذجInstructional teaching learning modelِكالنمكذج ،
ِ ِالبنائي ِزاىكيؾ ِبايبيJohn Zahoric Modelجكف ِ،كنمكذج ِBybee Modelِِ،

ِ ِالبنائي ِلمتعمـ ِكيتمي Wheatlys Modelِكنمكذج ِسكشماف ِكنمكذج ،Suchman 

Modelِ ِالمعرفي ِالتعميمي ِكالنمكذج ،The Cognitive Instructional Modelِ،
ِكنمكذجِأبمتكفِ)ِالتحميؿِالبنائي(.

ِ،ِ ِالتفكيرية ِالعمميات ِعمى ِترتكز ِكالتي ِالعمـك ِتدريس ِفي ِالبنائية ِالنماذج ِأبرز كمف
ِبياِالمتعمـِبربطِالمعمكماتِال سابقةِبالخبراتِالجديدةِنمكذجِككدزِكتتضمفِعممياتِيقـك

ِ.كفيماِيميِتكضيحِليذاِالنمكذجِِوكفيِىذهِالدراسةِتـِتكظيف

 :البنائي نموذج وودز
ِكتحديدِماىيتوِكمفِىذهِالتعريفاتِماِيمي:ِالنموذجاجتيدِالعمماءِفيِتعريؼِ

جعمياِالنمكذجِبأنوِ"يتضمفِعمميةِتنظيـِالخبراتِالتعميمية،ِِكِ(17: 2006ناصر ) عر ؼ
مرتبةِترتيبانِمنطقيانِ؛ِيضمفِعمميةِسيرِالدرسِعمىِكفؽِماِىكِصحيح،ِكمخططِلوِسابقاِ

ِلغرضِالكصكؿِالىِاليدؼِالنيائيِمفِالعمميةِالتعميمية".
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بأنوِ"مجمكعةِمفِالخطكاتِاإلجرائيةِالتيِتتضمفِِ(2011:159الرضا والعزاوي )كعرفوِ
بصكرةِمنطقيةِتضمفِعمميةِسيرِالدرسِعمىِِعممياتِمنتظمةِكمتتابعةِلمخبراتِالتعميمية

ِالعمميةِ ِمف ِالنيائي ِاليدؼ ِإلى ِالكصكؿ ِلتحقيؽ ِمسبقان ِلو ِكمخطط ِصحيح ِىك ِما كفؽ
ِالتعميمية".

أفِالنمكذجِىكِ"مجمكعةِإجراءاتِمنتظمةِمخططِلياِيتـِِ(2011:70عبد المطيؼ )كترلِ
ِتصميمياِلتحقيؽِأىداؼِتدريسيةِمحددة".

ِتسيؿِِ(2012:9فنونو )ِعرفوِك ِمتتابعة ِإجرائية ِخطكات ِتتضمف ِتعممية ِتعميمية "عممية
عمىِالمعمـِتخطيطِنشاطاتوِالتعميميةِعمىِمستكلِالىداؼِكالتنفيذِكالتقكيـِ،ِكتركزِعمىِ
ِلكصكؿِالطالبِلممعرفةِالتيِتمكنيـِمفِاكتسابِالمفاىيـِكتنميةِ مراحؿِكخطكاتِمحددة

ِاالتجاىات".ِِِ
:ِمجمكعةِاالجراءاتِالمنتظمةِالمخططِلياِالنمكذجِِالباحثةِتيعرؼكمفِالتعريفاتِالسابقةِ

التيِيتـِتصميمياِفيِخطكاتِمحددةِلتحقيؽِأىداؼِتدريسيةِكِيمارسياِالمعمـِفيِالمكقؼِ
ِتيسرِكصكؿِالطالبِلممعرفةِالعممية.؛لالتعميميِ

 نموذج وودز:  ةنشأ
 في طفميو يدرس كاف أف نذم(Robin Woods) ككدز ركبف لدل نمكذجال ىذا فكرة تبمكرت
فيِ السيما كالكتابة القراءة في الساسية الميارات الطفاؿ تعمـ بكيفية أعجب إذ البيت،

 معمماِن أصبح عندما سنكات عدة بعد اإلعجاب ىذا كتبمكر . الطبيعيٌِ العالـ لتفسير محاكالتيـ
ِفكجد ِِتفسيرات في تبايناِن لمعمـك ِمفِطالبِالصؼِالخامسخمسيف ِالطبيعيِِطالبان لمعالـ
تفسيراتِمتنكعةِلمعالـِالطبيعيِغذتِرغبتوِفيِفيـِكيفيةِتعمـِِالذيفِكانتِليـالمحيطِبيـِ
ِ.الطفاؿِالعمـك

 Audery Champagne, Jim)كعندِبحثوِفيِىذاِالمجاؿِتكصؿِإلىِأعماؿِكؿِمفِ:ِ

Minstrell, Roger Osborne)فرادِفيِكآخريفِغيرىـِمفِالذيفِتطرقكاِإلىِمحاكالتِال
كِنظرياتيـِـِمعِاستخداـِمعمكماتيـِالسابقةِأتفسيرِالعالـِالطبيعيِالمحيطِبيـِكفؽِتنبؤاتي

لىِالنتائجِكىذاِماِالحظوِ)ككدز(ِعندِإفيِعممياتِعقميةِتنتييِبالتكصؿِِتيـالفطريةِكقابمي
ِطفميوِ.
ِفِالستاذِ (Richard Thorley)بػ ١٩٩١عاـ أياـ أحد ككدزِفي التقى يِكميةِالمساعد
ِالفيزياءِ-التربية ِعمـ ِفي  بإشراؼ عمؿ كرشة يدير كاف الذم المتخصص
 في مكضكع انتقاء عف مناقشتيما نتائج كتمخضتِالمفيـك يرتغ حكؿِ(Rochester)جامعة
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ِالمِكِالكيرباء ِمف ِالعمميِضكعاتكىك ِالتطبيؽ  نظريات عف لمكشؼ أسئمة كأعدا ذات
كيؼِيتـِِكحدِالمصابيحِالكيربائيةِ،ِيتـِنزعِفتيؿِأمثالنِ:ِكيؼِ تعمـ حكؿ الفطريةِالطفاؿ

ِسالؾِالكيربائيةِمفِالدائرةِالكيربائيةِ؟ِ...الخِقطعِأحدِال
ِِ-اآلتية: الخطكات كفؽ صغيرة مجمكعة ضمف ككافِالتدريس

ِ.المرادِدراستياِبالظاىرة يتنبؤكف التالميذ جعؿ -1
 .لنتائجا مالحظة ك تنبؤاتيـ أساس عمى التجارب جراءِالتالميذإ -2
االنتقاؿِمفِالتفسيراتِِذاِتعارضتِتنبؤاتيـِمعِنتائجِالتجربةِ،ِكجبِمساعدتيـِفيإ -3

ِ .لىِالتفسيرِالعمميِالصحيحِإِطأالخ

ِ ِعمؿ ِ)ِ(Thorley & Woods)استغرؽ ِمدة ِطالبيما ِأ8-6مع ِمكضكعِ( ِحكؿ سابيع
لطمبةِلبعضِلدلِاِطأميماِتحسفِفيِتعديؿِالفيـِِالخظيرتِنتائجِعمألقدِِكالكيربائيةِ.ِ

ِ ،ِ ِالفيزيائية ِسكعمىِأالمفاىيـ ِبنىِ)ككدز( ِالتجربة المتمثؿِبثالثِمراحؿِِنمكذجواسِىذه
ِ.ةِىيِ:)ِالتنبؤ،ِكالمالحظةِ،ِكالتفسير(رئيس

غيرةِنمكذجوِىيِمفِخالؿِالعمؿِبمجمكعاتِصدزِأٌفِأفضؿِطريقةِلتنفيذِمراحؿِكرألِكِك
ِال ِفاعمية ِفإف ِلذا ِبنيجِمتعاكنة، ِتتنفنمكذجِتقترف ِفييا ِيتـ ِفيِمجمكعاتِصغيرة بادؿِيذه

ِلنتائجِ ِالعممية ِالتفسيرات ِإلى ِالتكصؿ ِفي ِكتتعاكف ِالنشطة ِكتنفيذ ِبينيا، ِفيما الخبرات
ِ.(Woods, 1994,p. 33‐ 35)مالحظاتيـ

ِ كتتفؽ ِجميع ِأف ِفي ِككدز ِركبف ِمع ِكالمالحظةِِمراحؿالباحثة ِالتنبؤ، ِككدز) نمكذج
ِإالِمفِخِ،كالتفسير( ِلكيِتستطيعِالِتنفذ الؿِعممياتِتفاكضِاجتماعيِمعِاآلخريفِ،ك

ِالتنبؤِكىيِأكلىِمراحؿِنمكذجِككدزِيجبِأفِتِر ِمرحمة ِأفِتنفذ تكزِعمىِمعرفةِالطالبة
عندماِتكاجوِمشكمةِأكِمكقؼِماِكماِأنياِعندِانطالقياِلمرحمةِالمالحظةِسابقةِتنطمؽِمنياِ

ِاستخ ِإعمييا ِبشكؿ ِتتفاعؿ ِلكي ِحكاسيا ِداـ ِآلخرِيجابي ِتصؿ ِكعندما ِالمحيط ِالعالـ مع
ِبحيثِيتشكؿِ ِكخبراتيا ِأفكارىا ِأعادتِتنظيـ ِقد ِتككف ِأف ِعمييا ِالتفسير ِكىي ِأال مرحمة

ِالمعنىِداخؿِبنيتياِالمعرفيةِكيحدثِاتزافِلممعرفةِالجديدة.

 :نموذج وودز تعريؼ
ِِ(Woods,1994:34) وودزؼ عرّ  "ِ ِبأنو ِيتنمكذجو ِتدريسي ِثالثِمراحؿنمكذج ِضمف

ِمتتابعةِىيِ:ِالتنبؤِكالمالحظةِكالتفسيرِتنفذِمفِقبؿِالمتعمميفِكبإرشادِكتكجيوِمفِالمعمـ".
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نمكذجِككدزِبأنوِ"عمميةِالتدريسِالمتبعةِداخؿِغرفةِالصؼِِ(17: 2006ر) وُيعّرؼ ناص
بحيثِتجعؿِالطالبِيمارسكفِمجمكعةِمفِالعممياتِالعقميةِىيِ)التنبؤ،ِكِالمالحظة،ِكِ

ِ.ىِنحكِمتتابعِمفِأجؿِالكصكؿِالىِاليدؼِالنيائيِمفِالدرس"التفسير(ِعم
ِالخططِ"ِ(2007:12الحيدري ) عرفويُ  ِإلعداد ِالالزمة ِالمتتابعة ِاالجراءات مجمكعة

نمكذجِككدزِىيِالتنبؤِكالمالحظةِمياراتِعقميةِمتسمسمةِمحددةِفيِِالتدريسيةِكفؽِثالث
ِ."كالتفسيرِضمفِمجمكعاتِصغيرةِكمتعاكنة

مكذجِككدزِأيضانِبأنوِ:ِ"مجمكعةِمفِاإلجراءاتِالتيِيمارسياِالمدرسِفيِإعدادِنِوُعّرؼ
ِحددىاِ ِكما ِالتفسير ،ِ ِالمالحظة ِعمىِكفؽِثالثِعممياتِعقمية:التنبؤ، ِالتدريسية الخطط

ِ.(2010:198)الخيالني والمعموري،  ككدزِفيِأنمكذجو"
ركبفِككدزِِنائيِ،ِصمموبتعميميِِنمكذج"ِكأفِنمكذجِككدزِىِ( 2012:9)وترى القبالف 

(Robin Woods)ِتككفِعمميانِمفِثالثِمراحؿِىيِ:ِالتنبؤ،ِكالمالحظةِ،ِكالتفسير،ِكي".ِ
ِ:أف يتضح السابقة التعريفات استعراض وبعد
 التيِتتبعِالنظريةِالبنائية. لنماذجا أحد نمكذجِككدزِىك 
 ِة،ِكِالتفسير(.)التنبؤ،ِكِالمالحظمتتابعةِىيِِراحؿثالثِمنمكذجِككدزِيتككفِمف 
 .ِمراحؿِنمكذجِككدزِعبارةِعفِعممياتِعقميةِمتسمسمةِكمتتابعة
 اإلجرائي التالي التعريؼ إلى تخمص الباحثة فإف السابقة التعريفات استعراض خالؿ كمف

ِ :لنموذج وودز
المتعمـِثالثِعممياتِعقميةِمتسمسمةِكمتتابعةِىي:)التنبؤ،ِِيمارسِفيوِنمكذجِبنائيِمحدد

ة،ِكالتفسير(ِضمفِمجمكعاتِصغيرةِكمتعاكنةِيككفِفيياِدكرِالمتعمـِنشطانِأثناءِكالمالحظ
ِعمىِماِلديوِمفِمعرفةِسابقةِ،كتنفيذِ المكاقؼِالتعميميةِِيتمثؿِدكرهِبالتنبؤِبماِيحدثِبناءن

رشادِرحِالنتائجِكتفسيرىاِتحتِتكجيوِكاِ التجاربِكالنشطةِلمتحقؽِمفِصحةِالتنبؤاتِ،ِكش
ِمفِالمعمـِ.

ِلمفيـِالسميـِ.ِِ(Woods,1994)يصنؼِنمكذجِككدزِِك ِضمفِمجمكعةِتؤكدِتدريسِالعمـك

 مراحؿ نموذج وودز:
ِ:ثالث مراحؿ متتابعة ىييتألؼِىذاِالنمكذجِمفِ

          Predictionالتنبؤ مرحمة  - أ



21 

 

كفيِىذهِالمرحمةِيطمبِمفِالتالميذِأفِيصفكاِالظاىرةِالخاضعةِلمدراسةِكيتنبؤكاِبماِيحدثِ
ِذلؾِفيِفرؽِالعمؿ،ِحيثِيتشارؾِكؿِبنا ِكيتـ .ِ ِمفِمعرفةِسابقةِعنيا ِلدييـ ءِعمىِما

 .(1996،265)الخميميِ:أكِأربعةِفيِالعمؿِكفريؽِمتعاكفِثالثة
ِِالباحثةكتيعرؼِ ِبأنيا ِالتنبؤ: ِالمتعممِيتبادؿِمرحمةمرحمة ِلدييِكففييا ِمعمكماتِِـما مف

بحدكثِظاىرةِأكِحدثِتجاربيـِأكِ بنتائج تنبؤلمعمؿِتعاكنيِِفيِمجمكعاتكمعرفةِسابقةِ
ِالمستقبؿ ِفي ِيتـ لدل معركفة غيرِما ِ،كىذا  أك المتكفرة المعمكمات ضكء في المتعمـ

 تمميذ الدراسة،ِحيثِيتمكفِكؿُِّ أكِمكضكع الحادثة أك بالظاىرة المتصمة الجزئية الحداث
ِبالظاىرةِ. ةالخاص كتكقعاتو كتصكراتو أفكاره عف التعبير مف المرحمة ىذه في

 التنبؤ:  مرحمةخطوات 
ِفي اآلتي: التنبؤ مرحمةأىـ خطوات ِ(2011:562سعادة)مخص ي

 جمعِالمعمكماتِحكؿِمكضكعِماِ،ِمعِربطِذلؾِبالخبراتِالسابقة. -1
 تحميؿِالبياناتِكالمعمكماتِ،ِمعِالبحثِعفِأنماطِكتصنيفاتِممكنةِليا. -2
 ماتِالتيِتـِطرحياِكتصنيفيا.التنبؤِبالنتائجِالمتكقعةِمفِالبياناتِكالمعمِك -3
 تطبيؽِخطكاتِميارةِالتنبؤِبدقةِعالية. -4
الحكـِعمىِفعاليةِالعماؿِالتيِتـِتطبيؽِميارةِالتنبؤِفييا،ِفيِضكءِثالثةِأسئمةِ -5

ِالذمِ ِالذمِلـِيتـِإنجازهِبعد؟ِكما ِالذمِتـِفعموِحتىِاآلفِ؟ِكما ميمةِىيِ:ِما
 كمختمفة؟.ِيمكفِفعموِمعِالشياءِالمتبقيةِبطرؽِجديدة

 وترى الباحثة أف مف خطوات مرحمة التنبؤ:
 .لوِكتحميمياِقراءةِالمعمكماتِالمقدمةِلمطالبِأكِالبياناتِالمعطاة -
 استخداـِالمعرفةِالسابقةِلمطالبِكالتيِترتبطِبالمكضكعِأكِالمشكمةِالمطركحة. -
 طالؽِالعنافِلمخياؿِبعيدانِعفِالخرافاتِكالمعتقداتِغيرِالسميمة.إ -
الخبراتِكالمعمكماتِبيفِالطمبةِفيِمجمكعاتِالتعمـِالتعاكنيِكذلؾِلمكصكؿِتبادؿِ -

 إلىِتنبؤِعمميِسميـ.
 تقييـِأكِالحكـِعمىِالمعمكماتِالتيِتـِالتنبؤِبيا.ال -
 Observationالمالحظة  مرحمة  - ب

فإذاِكانتِِيطمبِمفِالمجمكعاتِفيِىذهِالمرحمةِتنفيذِالتجاربِلمتحقؽِمفِصحةِالتنبؤات.
ِكانتِالتنبؤاتِمتعارضةِِالنتائج ِكلكفِإذا ِبمعرفتيـ، ِالطمبة متفقةِمعِالتنبؤاتِتعززتِثقة
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ِفميسِىناؾِمفِخيارِآخرِأماميـِسكلِالتحكؿِ ِالسابؽِغيرِالسميـ. كذلؾِفيِحالةِالفيـ
ِ(.1996،265)الخميميِ:إلىِماِتقكلوِالنظرياتِالعمميةِالمعاصرة

 التجارب تنفيذ المجمكعات فيياِمف ييطمب :ِىيِمرحمةِمرحمة المالحظةأفِِالباحثةِرلكت
التجريبِ ضكء في المباشرة الخبرة مع تكقعاتو بربط فيبدأِالمتعمـ التكقعات صحة مف لمتحقؽ

 أخرلِلمالحظة كأجيزة بأدكات االستعانة ،ك المختمفة حكاسو استعماؿ المتعمـ مف تستمـز،ِك
ِتتطمبالنتائ إلى كالكصكؿ المالحظات كتسجيؿ العممية التجربة ِعقمية ِميارة ِكىي ،ِ  ج
 بغية الحداث أك لمظكاىر كمضبكط منظـ مقصكد المتعمـِكانتباه قبؿ مف كاعياِن تخطيطاِن
ِكقكانينيا. أسبابيا اكتشاؼ

( مجموعة مف السموكيات التي تتضمنيا المالحظة 2012:166يوجز العفوف ومكاوف)
 العممية بما يأتي:

 المباشرة.أفِتسجؿِبأسرعِماِيمكفِعقبِالمالحظةِ .1
ِبالمالحظةِ .2 ِالحداث ِأك ِلألشياء ِالفيزيائية ِالخصائص ِفي ِالفركؽ ِبيف التمييز

 المباشرة.
 استعماؿِأدكاتِلمساعدةِالحكاسِفيِإجراءِالمالحظة. .3
 جؿِالدقة.تكرارِالمالحظةِمفِأ .4
 كمماِكافِذلؾِممكنان.ِ-استعماؿِالقياسِلزيادةِدقةِالمالحظة .5
 ة.تسجيؿِالحداثِأكِالمشاىداتِبأمان .6
 ترتيبِالحداثِأكِالمشاىداتِكفقانِلترتيبِحدكثيا. .7
ِالتمييزِبيفِالثكابتِكالمتغيرات. .8

أنوِلكيِتؤدمِالمالحظةِىدفياِفيِالبحثِكاالستقصاءِالعمميِ( 2008:102ويرى زيتوف)
،ِيجبِأفِتككفِمنظمةِكمضبكطةِ،ِكمكضكعيةِكدقيقةِ،ِكشاممةِلعددِمفِالحاالتِتحتِ

ِماِيمكفِعقبِالمالحظةِالمباشرة.ِبأسرعِظركؼِمختمفةِ؛ِكأفِتسجؿ

أفِمرحمةِالمالحظةِفيِنمكذجِككدزِىيِمرحمةِميمةِكمميزةِلنياِجعمتِِالباحثةكتعتبرِ
ِالعالـِ ِدكر ِفييا ِلعب ِالتعميمية ِلمعممية ِمحكر ِالطالب ِفييا ِككاف ِكمميز ِمشكؽ التعميـ

ِالعممي ِالجانب ِمع ِالنظرم ِالجانب ِفييا ِربط ،ِ ِالمعرفة ِِكالباحثِعف ساعدتِالميداني،
ِالتجريب. ضكء في المباشرة الخبرة مع تكقعاتو عمىِربط المتعمـ
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ِ ِترل ِالدكاتِكالجيزةِِالباحثةكما ِكتجييز ِالمرحمة ِليذه ِالجيد ِالتخطيط ِالمعمـ ِعمى أف
الالزمةِلتنفيذِىذهِالمرحمةِ،كتجنبِكافةِالعكامؿِالتيِتعيؽِتنفيذِىذهِالمرحمةِبفاعميةِتامة،ِ

ِلممالحظةِالعمميةِالسميمة.ِمفِأنيـِيتكصمكفمعمـِمراقبةِالتالميذِلكيِيتأكدِكماِعمىِال

 Explanationالتفسير مرحمة  - ج
المجمكعةِِشرحِالنتائجِبناءِعمىِنظرياتيـِالسابقةِكيتدخؿِِيتـِفيِىذهِالمرحمةِالطمبِمف

ِالمرحمةِلنقؿِالطالبِإلىِالفيـِالسميـِالمتفؽِمعِالنظرياتِالعم مية.ِكعميوِالمعمـِفيِىذه
ِالمرحمة ِىذه ِفي ِالمجمكعات ِأفراد ِعند ِلممفاىيـ ِالنيائي ِالفيـ )الخميمي  تقكيـ

:1996،265). ِ
:ِىيِمرحمةِيتـِفيياِالطمبِمفِأفرادِالمجمكعاتِِمرحمة التفسيرإلىِأفِِالباحثةكتخمصِ

راتِ،ِحيثِأفِالتفسيرِميارةِعقميةِكىيِمفِالمياشرحِالنتائجِبناءِعمىِنظرياتيـِالسابقةِ
 المتعمميف لنقؿ المعمـ كيتدخؿ ، المتعمـ يالحظيا التي بتفسيرِالمعمكمات الميمةِالتيِتتعمؽ

ِأفرادِ مع المتفؽ الصحيح الفيـ إلى ِالنيائيِعند ِالفيـ ِتقكيـ ِيتـ ِكعميو النظرياتِالعممية،
ِالمجمكعاتِفيِىذهِالمرحمةِ.

ما تقع في ثالثة مستويات أف تفسيرات الفرد غالبا  (2012ِ:399)يبف العفوف ومكاوفو 
ِ:ِىي

 تفسيراتِبدرجةِمعقكلةِمفِاليقيف. -
 تفسيراتِنعتقدِأنياِعمىِالرجحِصحيحة. -
ِالبياناتِ - ِتعنيو ِما ِتتجاكز ِكلكنيا ،ِ ِممكنة ِتخمينات ِأك ِكتكقعات ِتبدك تفسيرات

ِالمتكافرة.

ِ ِالتفسير ِإلى ِيتكصؿ ِقد ِبعضِالطمبة ِأف ِالعمميِكترلِالباحثة ِمالصحيح ِ ِالنكع فِكىذا
الطمبةِالذيفِيتكصمكفِإلىِتفسيراتِبدرجةِمعقكلةِإلىِالمتفكقيفِدراسيان،ِبينماِِالطمبةِينتمكف

مفِاليقيفِفيـِمفِفئةِالطالبِالذيفِيقعكفِبيفِالجيدِكالجيدِجدانِمفِحيثِالمستكل،ِكالفئةِ
ِتككفِتفسيراتيـِمجردِتخميناتِالِعالقةِلياِبالتفسيرِالعمميِضعاؼِالتحصيؿكىـِالخرلِ
ِالصحيح.
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 : دور المعمـ في نموذج وودز
 يذكرفيِضكءِالنظريةِالبنائيةِكاستخداـِنماذجياِفيِالتدريسِكمنياِنمكذجِككدزِالبنائيِ

 :كىي البنائي المعمـ بيا يتصؼ التي اتصفال بعض 190:2003 )زيتكف، ك زيتكف(
  .معمكماتلم الرئيسي المصدر كليس المتعمـ منيا يتعمـ التي المصادر أحد يصبح أف .1
  .لدييـ السابقة المدركات أك المفاىيـ تتحدل خبرات في المتعمميف يدمج .2
  .التفكير تثير أسئمة خالؿ مف كالتساؤؿ االستفسار ركح يشجع .3
  المتعمميف. بيف البنائية المناقشة يشجع .4
 .االجتماعي كالتفاكض كالتفاعؿ الحركة عف ناجمة ضكضاء بكجكد يسمح .5
  .التدريسية الممارسات مختمؼ مع لتتناسب التقكيـ مصادر في ينكع .6
 التعمـ. أنشطة انتقاء في بالذكاء يتسـ .7

ِأن ِالباحثة ِينبغيكترل عدادِِو ِكا  ِككدز ِنمكذج ِلمراحؿ ِالجيد ِالتخطيط ِالبنائي ِالمعمـ عمى
ِكالجيزة ِالدكات ِكتجييز ِالعمؿ ِالعكامؿِالالزمةِأكراؽ ِكافة ِكتجنب ِتنفيذِِ، ِتعيؽ التي

ِبفِالمراحؿِالثالث ِتامة، ِِكاعمية ِكمنطمؽِلمتعمـِعمىِالمعمـ ِالسابقة ِمعارؼِالطمبة تحديد
،ِكماِعمىِرشاداتِكالنصائحِالالزمةِأثناءِتنفيذىـِلممراحؿِكتقديـِاإلمراقبةِالطمبةِالجديدِِك

ِفيِتنفيذِكؿِمرحمة ِإِ،ِعمىِحدةِالمعمـِتقديـِتعزيزِلمطمبةِعندِنجاىـ يجابيةِكغرسِقيـ
ِال ِكالتنافسِبيفِالمجمكعاتِفيِعرضِالنتائج،كالتعاكفِبيفِأفراد ِالتغذيةِِكِمجمكعة تقديـ

 الراجعةِلمطمبةِليساعدىـِفيِالتكصؿِلمفيـِالعمميِالسميـ.ِ

 : نموذج وودزدور المتعمـ في 
ِالبنائي ِنمكذجِككدز ِفيِالتدريسِكمنيا ِنماذجيا ِكاستخداـ ِالبنائية ِالنظرية يرلِ فيِضكء

ِأفِيككف:يجبِأفِالمتعمـِ(2007:57ِزيتكف)
ِنشطانِيناقشِكيحاكرِكيضعِفرضياتِكيستقصيِ.ِ-1
نماِبشكؿِاجتماعيِعفِِ-2 اجتماعيِفالطالبِالِيبدأِببناءِالمعرفةِبشكؿِفردمِفحسبِ،كا 

ِطريؽِالحكارِكالتفاكضِاالجتماعي.
ِالنشطِِ-3 ِبافتراضِدكرىـ ِيكفي ِكال ِالمعرفة، ِيبتدعكا ِيحتاجكفِلف ِفالطمبة ِمبدعا. فردا

ِؿِبياجيوِ:ِإفِالفيـِيعنيِاإلبداعِكاالختراع.ِفقط،ِكماِقا

ِ أف الباحثة كترل ِفيِضكء ِككدز  السمبي دكره مف المتعمـ نقمت البنائية النظريةنمكذج
،كالمتفاعؿِ ليا كالمحمؿ السابقة لمخبرات كالمركب كالبناء الدكرِالمبدع إلى لممعرفة المتمقي

ِ كفيـ جديدة صكرة استحداث لغرض معِزمالئو  تشكيال يعني كىذا ، المعرفة ليذهجديد
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ِحكاسوِ جديداِن ِيستخدـ ِأف ِنمكذجِككدز ِلمراحؿ ِتطبيقو ِفي ِالمتعمـ ِعمى ِأف ِكما لممعرفة،
ِتكاجيو.كعقموِكحدسوِفيِتكامؿِكانسجاـِلحؿِالمشكالتِالمعرفيةِالتيِ

 كيفية توظيؼ نموذج وودز في التدريس:
 قياِمفِخالؿِتنفيذِالدرس.تحديدِالىداؼِالسمككيةِالتيِيريدِالمعمـِأفِيحق 
 ِِخالؿ ِمف ِعنيا ِالدرسِكالكشؼ ِمفيـك ِلتعمـ ِالالزمة ِالساسية ِالمتطمبات تحديد

 التقكيـِالمبدئي.
 .تجييزِالدكاتِكالكسائؿِالالزمةِالستخدامياِفيِمرحمةِالمالحظة 
 فيِصكرةِأسئمةِلكؿِمرحمةِمفِمراحؿِنمكذجِككدزِعمؿِإعدادِبطاقات. 
 تناسبِمعِمراحؿِنمكذجِككدز.إعدادِأساليبِتقكيـِت 
 ِإتاحةِالمجاؿِأماـِالتالميذِلكيِيقكمكاِبتنفيذِمراحؿِنمكذجِككدزِبحريةِمفِخالؿ

ِمجمكعاتِالعمؿِالتعاكني.

 نموذج وودز: مميزات
 نموذج وودز في اآلتي: مميزات( 2013:567ُتمخص رشيد )

التعميـِِمفمبكرةِعممياتِالعقميةِفيِمراحؿِمفِممارسةِالمتعمميفِلمنمكذجِالمكفِييِ -1
 النظامي.

نمكذجِفيِبمكرةِكتشكيؿِبنيةِأساسيةِلمعممياتِالعقميةِالتيِيمارسياِالمتعمـِيساعدِال -2
 بمراحؿِالتعميـِالالحقة.

ِالحدسيِ -3 ِالتفكير ِكبالتاليِتنمية ِيالحظكنو ِبما ِتنبؤاتيـ يمكفِالمتعمميفِمفِمقارنة
 لدييـِفيِمراحؿِمبكرةِمفِالدراسة.

ِكقائمانِعمىِالفيـ.ِماِيالحظكنوِمماِيجعؿِالتعمـِذاتلعمميِلاعتمادِالتفسيرِا -4 ِمعنىن
 ميارات تكظيؼ في تكمف ككدز نمكذج خصكصية أفِ(2010:56أميف ومصطفى )كيرلِ
 التي المكاد كفي المختمفة الدراسية المراحؿ في المتعمميف تنميتياِلدل يمكف أساسية عقمية
ِ.الفيزياء كمنيا العمـك مناىج في خاص بشكؿِك النظرمِكالعممي الجانبيف بيف ربط فييا

ِ ِترل ِعفِِ(2012:33القبالف )بينما ِيعممكف ِالمتعمميف ِفإف ِككدز ِنمكذج ِفيِضكء أنو
طريؽِالتعاكفِمعِبعضيـِالبعضِكمعِالمعمـِكيشترككفِفيِمسؤكليةِالتعمـِ،كيككفِالتركيزِ

اتيةِالحقيقيةِ،ِكالتركيزِفيِالتعمـِعمىِتطبيؽِالمعمكماتِكالمياراتِفيِسياؽِالخبراتِالحي
ِعمىِمستكياتِالتفكيرِالعمياِكعمىِجمعِالمعمكماتِكتحميمياِكتركيبياِمفِمصادرِمتعددة.
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التفسير(ِتجعؿِِ-المالحظةِ-إلىِأفِمراحؿِنمكذجِككدزِ)التنبؤِ(2007،)الربيعي كتشيرِ
كؿِالىِالنتائجِالمتعمـِيفكرِكينتجِمستخدمانِمعمكماتوِفيِعممياتِعقميةِكعمميةِتنتييِبالكص

.ِكىناِلـِيعدِدكرِالمعمـِممقنانِأكِمجيبانِعفِاالسئمةِبؿِأصبحِمكجيانِكمميمانِلمطمبةِيعينيـِ
ِتفكيرىـِ ِتتحدل ِمفتكحة ِتفكيرية ِأسئمة ِاك ِمكاقؼِمعينة ِخالؿ ِمف ِكالتقصي ِالبحث عمى

ِكتحثيـِعمىِالبحث.

ِماِيمي:نمكذجِككدزِِمفِمميزاتِأف الباحثة ترل ذلؾ ضكء كفي
 مفِخالؿِتفعيؿِدكرهِعبرِمراحؿِالنمكذجِ،ِِلمعمميةِالتعميميةِاِنمحكِرِلمتعمـاِجعؿت

 فالمتعمـِيتنبأِكيالحظِكينفذِالتجاربِكالنشطةِكيفسر.
 ِمماِينميِعندهِاتجاهِايجابيِِ،دكرِالعالـِكالباحثِعفِالمعرفةالمتعمـِفيياِِيمعب

 نحكِالعمـِكالعمماء.
 ِالحكارِكالمنا ِفرصة ِالحكارِيتيحِلممتعمـ ِعمىِنمكِلغة ِيساعد قشةِمعِزمالئوِمما

  السميمةِلديو.
 ِِساعدي ِعمى ِالخالطمبة ِكتكظيؼ ِالعممي ِالجانب ِمع ِالنظرم ِالجانب براتِربط

 المعرفيةِفيِحياتيـ.
 ِِثارة التفكير عمى تحث بطريقة التعميمية المكاقؼ قدـيي  في يساىـ مما الدافعية كا 

 ِ.فاعؿ بشكؿ المنشكدة تحقيؽِالىداؼ

 محددات استخداـ نموذج وودز في التدريس:
ِالمحدداتِالتيِ ِالصعكباتِأك ِمف ِالعديد ِتكجد ِيمكفِقد ِنمكذجِككدز ِاستخداـ تقؼِأماـ

ِتمخيصياِفيِالنقاطِالتالية:
 ِتحتاجِإلىِخبرةِكدرايةِمفِالمعمـِبحيثِيككفِالمعمـِمدربانِتدريبانِجيدانِكعمىِدراية

 .بمراحؿِالنمكذجِكمتطمباتِكؿِمرحمة
 ِِالمناىج ِفي ِالكـ ِمع ِيتناسب ِال ِكىذا ِالمفاىيـ ِالكتساب ِكقتِطكيؿ ِإلى تحتاج

 الكثيفة.
 ِالالزم ِالدكات ِليا ِتتكفر ِال ِالمدرسي ِالمنياج ِفي ِالمتضمنة ِالنشطة ةِبعض

 مرحمةِالمالحظة.ِلتنفيذىاِمماِيحدِمفِنجاحِتنفيذ
 فِأعدادِبعضِإثِحِبإتماـِىذهِالطريقةِبنجاحِحيالكثافةِالصفيةِفيِالفصؿِالِتسم

 (ِطالبانِمماِيجعؿِالمعمـِمنشغالنِفيِالضبطِالصفي.45الفصكؿِتتجاكزِ)
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 ِانخفاضِدافعيةِالتالميذِلمتعمـِفيِحالةِعدـِتمكنيـِمفِتجاكزِجميعِمراحؿِنمكذج
ِككدزِبنجاحِأكِفيِحالةِتعرضيـِلمشكالتِأكِأسئمةِأكبرِمفِمستكلِتفكيرىـ.

 -:: المفاىيـ العمميةالمحور الثاني
ِعميياِالعمـ، ِتعدِالمفاىيـِالعمميةِأحدِمككناتِالمعرفةِالعمميةِ،ِكالمبناتِالساسيةِالتيِيقـك

 مراحؿِالتعميـ في العمـك تعميـ أىداؼ أىـ مف تنميتيا ك العممية المفاىيـ تككيف كيعتبر
ِالمختمفة.

، كتشيرِبعضِِكيعتبرِتدريسِالمفاىيـِالعمميةِأحدِاالتجاىاتِالمعاصرةِفيِتدريسِالعمـك
ِغالبانِ ِالعمميِفيِالبنيةِالعقميةِلممتعمـِ،ِإذِأفِالمفيـك الدراساتِالحديثةِإلىِأىميةِالمفيـك

حتفاظانِطكيالنِبالمادةِالعمميةِماِيستقرِفيِالذاكرةِالبعيدةِلممتعمـِِمماِيكسبِالمتعمـِا
ِ.(236-2013:235)الفالح،

ِمف ِالمفاىيـ ِمفِدراسة ِكافِالِبد ِالعممي تعريؼ : تعراضاس خالؿ مفِىنا  ، المفيـك
صعكباتِ ، العممية المفاىيـ تنمية أىمية ، المفاىيـ تصنيفات ، العممي المفيـك خصائص

 . العممية المفاىيـ تدريس أساليب ك العممية المفاىيـ تعمـ

 :العممي المفيـو تعريؼ
 :منيا التربوي اْلدب في لممفيـو تعريفات عدة وردت
ِيرتبطِبكممةِ: عمىِأنو( 1999:78زيتوف ) ييعرفو ِمفِمعنىِكفيـ ِلدلِالفرد ِيتككف "ما

ِمغطىِ ِجسميا ِأثداء ِذات ِحيكانات ِ)الثدييات: ِمعينة ِعممية ِأك ِعبارة ِأك )مصطمح(
ِبالشعر(".

 عالقاتِبينيا تكجد التي المعمكمات مف مجمكعةبأنو:"ِِ(2001:40نشواف ) عرفو حيف في
ِ." ليذاِالشيء كالمميزة المشتركة الصفات عمى كتشتمؿ الذىف في تتككف معيف شيء حكؿ
ِرمكز أك "عبارات بأنيا: المفاىيـ (2001:67)ِوعميمات جاللة أبو مف كؿِه عرؼ كما

 مشتركة صفات ذات معينة خبرات أك لشياء مجردة كأفكار معمكمات عمى تدؿ لفظية
ِ."التجريد أك كالمزية بالتعميـ الحقائؽ عف كتتميزِالمفاىيـ

ِعبارةِعفِ"مجمكعةِمفِالمظاىرِكالصفاتِِ(2002:347مة )الحيكِيشيرِ إلىِأفِالمفيـك
ِالتيِتشترؾِفيماِبينياِبخاصيةِمعينةِعامةِأكِأكثرِ،ِكترتبطِبقاعدةِمعينة".
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فيِتعريؼِالمفاىيـِِ(2008:155سمارة والعديمي )معِِ(2003:47السيد عمي )كيشترؾِ
 مف عمىِأساس تجميعيا تـ التي الخاصة ثالحكاد أك الرمكز أك الشياء مف مجمكعةِبأنيا:"

ِمعيف". اسـ أك برمز إلييا اإلشارة يمكف التي ك ، المشتركة الصفات أك الخصائص
ِِ(2004:53سالمة) كيرلِ بأنو:"ِفكرةِتختصِبظاىرةِأكِعالقةِأكِِ(Concept)المفيـك

ِاستنتاجِعقميِيعبرِعنوِعادةِبكاسطةِكممةِمفِالكمماتِأكِمصطمحِمعيف".
ِالعمميِبأنو( 2009:28اْلغا والمولو ) ؼييعِر ِالمشتركةِِ:"المفيـك ِعقميِلمعناصر تجريد

 بيفِعدةِمكاقؼِأكِحقائؽ."
 :المفيـو العممي أف عمى اتفقت أنيا الباحثة ترى السابقة التعريفات استعراض خالؿ مف

 .معينة صفات في تشترؾ التي الشياء مف مجمكعة بيف يربط -
 . الفكارِكأ ( )حقائؽ  المعمكمات مف مجمكعة  -
 شارةِإليوِبكممةِأكِمصطمحِأكِرمزِمعيف.يتـِاإل -
ِالفرد. لدل تصكر أك ذىنية بصكرة يرتبط -

 مف تتككف التي الذىنية :التصكراتِإجرائياً  العممية المفاىيـ الباحثة إلى تعريؼ وتخمص
ِفيِحياتِالمتضمنة العممية لمظكاىر المشتركة الخصائص تحديد ِالكيرباء لمصؼِ نابكحدة

 باالختبارِالطالب عمييا يحصؿ التي بالدرجة لفظية،ِكيقاس كداللة اسـ السادسِكيتككفِمف
ِ. لذلؾ المعد

 خصائص المفاىيـ العممية: 
ِ ِ)يرل 79ِ-1999:78زيتكف ِمعرفة ِخالؿ ِمف ِيتضح ِالعممي ِالمفيـك ِأف  خصائص(

ِ: )أكِالمفيكمات(ِالعمميةِالتاليةِ المفاىيـ
ِالعمم - أ يِمفِجزئيف:ِاالسـِ)أكِالرمزِأكِالمصطمح(ِ،ِكالداللةِالمفظيةِيتككفِالمفيـك

.  لممفيـك
ِالعممي(ِالتعميـ. - ب  يتضمفِ)المفيـك
ِعمميِمجمكعةِمفِالخصائصِالمميزةِالتيِيشترؾِفيياِجميعِأفرادِفئةِ -ِج لكؿِمفيـك

ِأكِ ِمتغيرة ِخصائصِأخرل ِكلو ِالخرل، ِالعممية ِالمفاىيـ ِمف ِغيره ِعف ِكتميزه المفيـك
ِ ِكالتنظيـِثانكية. ِالتمييز، ِالعمميةِمفِخالؿِعممياتِثالثِىي: ِتتككفِالمفاىيـ ،ِ كعمميان

 )التصنيؼ(ِ،ِكالتعميـ.
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ِمفِصؼِإلىِ -ِد ِالصعكبة ِفي ِتتدرج ِمستمرة ِعممية ِكنمكىا ِالعممية ِالمفاىيـ تككيف
ِ،ِكلنضجِ صؼِكمفِمرحمةِتعميميةِإلىِأخرل،ِكذلؾِنتيجةِلنمكِالمعرفةِالعمميةِنفسيا

 ب(ِبيكلكجيانِكعقميانِكازديادِخبراتوِالتعميمية.الفرد)ِالطال
ِ:خصائص عامة لممفاىيـ العممية وىي(2001:112ِكيذكرِأبكِجاللةِكعميمات)

ِ"المركب:ِ -1 ِمفِ:االسـ)ِالزىرة،ِالكرقةِ....(،ِكالداللةِالمفظيةِلممفيـك يتككفِالمفيـك
 مجمكعةِذراتِمتحدةِمعِبعضياِالبعضِبنسبِكزنيةِثابتة".

ِالعمميِالتعميـ،ِمثؿِ:ِالطاقةِالِتفنىِكالِتستحدثِمفِعدـ.يتضمفِالم -2  فيـك
3- ِ" ِالمفيـك ِفئة ِأفراد ِجميع ِالخصائصِيشترؾِفييا ِمف ِمجمكعة ِلو ِالعممي المفيـك

 الثدييات:ِكائناتِحيةِلياِأثداء".
ِومما سبؽ تعرض الباحثة خصائص المفاىيـ كالتالي:ِِِ

ِمفِ:ِاالسـِكالداللةِالمفظية. -  يتككفِالمفيـك
 يعتمدِتككيفِالمفاىيـِالعمميةِعندِالفردِعمىِخبرتوِكنضجوِالعقمي. -
 تنمكِالمفاىيـِالعمميةِعندِالفردِمفِالبسيطِإلىِالمعقدِكبشكؿِىرمي. -
كيمكفِتعديمياِبناءِعمىِنمكِالمعرفةِتككيفِالمفاىيـِالعمميةِكنمكىاِعمميةِمستمرةِ -

 .العممية
ِالتعميـ. -  يتضمفِالمفيـك
 كدرجة اإلدراؾ طريقة حيث مف مدلكؿ مف أكثر لو يككف أف كفيم الكاحد المفيـك -

 .كمدلِسيكلةِالتعمـِالتعقيد
نماِقدِتنتجِمفِالتفكيرِالمجردِ. -  الِتقتصرِالمفاىيـِعمىِالخبرةِالحسيةِفقطِكا 
 .المفاىيـِقدِتنتجِمفِعالقةِالحقائؽِببعضياِأكِمفِعالقةِالمفاىيـِببعضيا -

 أنواع المفاىيـ : 
ِ.ِكماِأفِتختمؼِالمفاى يـِفيماِبينياِباختالؼِالمصدرِكالطريقةِالتيِتـِبياِتككيفِالمفيـك

ِكطريقةِ ِمصدرىا ِحيث ِفمف ِتعالجيا. ِالتي ِكالمعمكمات ِالحقائؽ ِبحسب ِتختمؼ المفاىيـ
ِ:إلىِنكعيفِمفِالمفاىيـGeorge Sundِتككينياِيصنفياِجكرجِصندِ

ِالخم -1 ِمثؿِمفيـك ِجامدة، ِمفِمدركاتِحسية ِمشتقة ِكالمغناطيسِكالعدسةِمفاىيـ ية
 كالفمزِكالصخرِكالرمؿ.
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ِالن -2 كعِمفِالمفاىيـِمفاىيـِمشتقةِمفِالعممياتِ،مثؿِنظريةِالحركةِالجزئيةِ.ِكىذا
ِالنكعِالأكثرِصعكبةِلنوِي ِيعتمد ِبينما ،ِ كؿِعمىِعتمدِعمىِعممياتِعقميةِعميا

ِ.(2001:40المدركاتِالحسيةِالمباشرة)نشكافِ،
المفاىيـ عمى في تصنيؼ ( 42-2001:41نشواف ) ( مع2003:48ويتفؽ السيد عمي )

 النحو التالي:
 مفاىيـ بسيطة : -1

ِكىيِالمفاىيـِالتيِتشتؽِمفِالمدركاتِالحسيةِمثؿِ:ِالنبات،ِالحمض،ِالخمية،ِااللكتركف.
 مفاىيـ مركبة )عالئقية(:  -2

اذبيةِالرضيةِ،ِكىيِالمفاىيـِالتيِتشتؽِمفِالمفاىيـِالبسيطة،ِمثؿِالكثافةِ،ِالسرعةِ،ِالج
ِالتسارعِ،...الخ.

 مفاىيـ تصنيفية :  -3
ِالمخمكطِ ِكالالفقاريات، ِالفقاريات :ِ ِمثؿ ِتصنيفية ِخصائص ِمف ِالمشتقة ِالمفاىيـ كىي

ِكالمركب،ِالكائناتِالبحريةِكالكائناتِالبرية...الخ.
كىيِالمفاىيـِالمشتقةِمفِالعممياتِمثؿِ:ِالترسيب،ِالتقطيرِ،ِمفاىيـ عمميات :  -4

 ثر،ِالتيجيفِ،ِالنمكِ،...الخالتكا
 :إلى العممية ( المفاىيـ2009:28المولو) و اْلغا مف كؿٌ  كما صنؼ

-)الزىرة :مثؿ المباشرة، المالحظة عمى تعتمد محسكسة بأنيا كتمتاز :مادية مفاىيـ -1
ِالتجمد( -التمدد

-فاليِك - )الذرة :مثؿ العميا، العقمية كالقدرات التخيؿ عمى تعتمد :مجردة مفاىيـ -2
ِاإللكتركف(

 محددة، خاصية تكافر فييا يشترط أك كاحدة، بخاصية تعرؼ كىي :فصؿ مفاىيـ -3
ِ." كيربائية شحنة تحمؿ ذرة عف عبارة اليكف" :مثؿ

، خاصية مف أكثر بيف تربط كىي :ربط مفاىيـ -4  شيء كؿ المادة " :مثؿ لممفيـك
 ." بالحكاس إدراكو كيمكف ثقؿ كلو الفراغ، في حيزاِن يشغؿ

، مف أكثر بيف تربط عالقة عف تبحث كىي :عالئقية يـمفاى -5  الكثافة " :مثؿ مفيـك
ِ." كالحجـ الكتمة بيف العالقة خالؿ مفِظيرت

 التطكر، :مثؿ الطبيعية، الظكاىر تفسير عمى تعتمد مفاىيـ كىي :معقدة مفاىيـ -6
 .االنكسار االنعكاس،ِالتأيف،
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 مية إلى اْلنواع التالية:(  المفاىيـ العم80-79: 1999زيتوف ) يصنؼ بينما
ِ:المادةمفاىيـ  ربط -ِأ ِفي ِكما ِإكِ-، ِكيمكف ِثقؿ ِكلو ِحيزان ِيشغؿ ِشيء دراكوِؿ

 بالحكاس.
 ذراتِتحمؿِشحنةِكيربائية.ِذرةِأكِمجمكعةِ–،ِكماِفيِ:ِاليكفِمفاىيـ فصؿ -ِب

ِ)ِث=ؾ/ح(ِ–،ِكماِفيِ:ِالكثافةِمفاىيـ عالقةِ-ج ِ.كتمةِكحدةِالحجـك

ِاِفيِ:ِالفضةِضمفِالفمزات..ِكمِمفاىيـ تصنيفيةِ-د

ِكماِفيِ:ِالتغذيةِكالتمثيؿِالضكئي،ِكالتقطير...الخ.ِ) إجرائية(،ِمفاىيـ عمميةِ-ق

ِؿ،ِكاالتجاىات،ِكالمانة....الخ.كماِفيِ:ِالتقديرِ،ِكالميِكِمفاىيـ وجدانيةِ-ك
(1999ِ)زيتكف كتصنيؼ( 2009المكلك) ك الغا تصنيؼ بيف اتفاؽ ىناؾ أف نجد سبؽ مما
 مفاىيـِإلى تصنيفيا عمى اتفقا أنكاع، ستة إلى المفاىيـ صنفا حيث المفاىيـ تصنيؼ يف

 مفاىيـ في تتمثؿ الخرل الثالثة النكاع أف زيتكف كيرل كعالقة، كفصؿ، ربط،
 مادية مفاىيـ في تتمثؿ أنيا المكلك ك الغا يرل بينما ككجدانية، كتصنيفية،ِ)إجرائية(عممية
(ِالمفاىيـِالعممية2001ِنشكاف)(ِِك2003كالنِمفِالسيدِعميِ)ماِصنؼِكمعقدة،ِبينِكمجردة

فيِتصنيؼِالمفاىيـِالعمميةِإلىِمفاىيـِتصنيفيةِِ(1999)إلىِأربعةِأنكاعِكاتفؽِمعِزيتكف
ِِ،كعممية ِكتتكعالئقية  كالمجردة المادية المفاىيـ لف المكلك ك الغا تصنيؼ الباحثةبنى
ِ.ككجدانية يفيةكتصن إجرائية تككفِقد كالمعقدة

 أىمية تنمية المفاىيـ العممية:
 (ِأىميةِتعمـِالمفاىيـِفيِاآلتي:2004:57يكردِسالمةِ)

 الحقائؽ مفثباتانِ أكثر ىي ك تعقدىا مف تقمؿ ك تصنفيا ك الحقائؽ تجمع المفاىيـ .ِ
 لمككناتيا الطالب دراسة تسيؿ ك البيئة تعقد مف تقمؿ المفاىيـ .ِ
 ِالتعمـ. ثرأ نقؿ ك التطبيؽ ك التفسير عمى لمتعمـا يساعد المفاىيـ تعمـ
 العشكائيةِالمفظية عمى القضاء عمى المفيـك تعمـ يسيـ . 
 ِدافعيتيـ. مف تزيد ك العمـك بمادة الطالب اىتماـ زيادة إلى المفاىيـ دراسة تؤدم
 الرئيسة العمـ كظائؼ استخداـ عمى الطالب قدرة زيادة إلى المفاىيـ دراسة تؤدم 

ِ. التنبؤ ك التحكـ ك التفسير في تتمثؿ التي
 كبيرة تتمثؿ في: أىمية المفاىيـ تعمـل( أف 52: 2012ويرى فنونو )

 تصادفو التي اليكمية الحياتية أك البيئية المشكالت حؿ عمى المتعمـ تساعد . 
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 مسمياتِ ذات فئات في ككضعيا معينة لخصائص كفقا الشياء تجميع عمى تساعد
 . التصنيؼ ميارة يمتمؾ أف مكفي بذلؾ ك بيا خاصة

 حمياِ عمى العمؿ ثـ كمف الدرس في المكجكدة المشكالت عمى التعرؼ عمى تساعد
. السالبة الشياء مف كالتخمص الحمكؿ نسبأ كتقديـ  لممفيـك

 عمىِالتخطيط يساعد حيث ضركرم يعتبر المفاىيـ تعمـ أف الباحثة ترل سبؽ ما ضكء في
كيزيدِمفِالقدرةِِجديدة، مكاقؼ إلى التعمـ أثر كانتقاؿ الشياء، بيف كالربط كالتنظيـ كالتنبؤ،

كالتيِتتمثؿِفيِالتفسيرِكالتنبؤِكالتحكـِ،كماِأنياِركيزةِِعمىِاستخداـِكظائؼِالعمـِالرئيسة
 كبناءِنِ،ظيرِالكيفيةِالتيِتتطكرِبياِالمعرفةِالعمميةأساسيةِلفيـِالييكؿِالعاـِلممعرفةِ،كِتِي

 في فالباحثيثِحي ياتنميت ك ةالعممي ـالمفاىي ـتعمي ةأىمي أف الباحثة ترل تقدـ ما عمى
إكسابِ في تساىـ التي المناسبة ساستراتيجياتِالتدري ؽتطبي ك دراسة مِعمىالتربِك المجاؿ
 التي ـالمفاىي عف رلمتعبي الفرصة إعطائيـ ك ةصحيح بصكرة ةالعممي ـالمفاىي الطمبة
ِالمفاىيميةِِيـمعممي مع ك بعضيـ مع كمناقشتيا يانيدرسِك ِالبنية ِكمساعدتيـِفيِاستخداـ ،

 .التيِلدييـِفيِمكاقؼِالحياة
تعمميِمناسبِلتككيفِالمفاىيـِِ-أنوِلتييئةِمناخِتعميميِ(87-1999:85زيتوف ) كيشير

ِ،ِكبالتاليِتجنبِالكقكعِفيِالخطاءِالمفاىيميةِالمحتممةِفيِتعمـِالمفاىيـِ العمميةِكبنائيا
ِي ،ِ ِلمعممالعممية ِمختمفةِِينبغي ِتدريسية ِكأساليب ِطرائؽ ِ)كيمارسكا( ِيتبعكا ِأف العمـك

ِيكوف مف بينيا ما يمي:لمساعدةِالطمبةِعمىِتعمـِالمفاىيـِالعمميةِكتعميمياِكالتيِيمكفِأفِ
1- ِ ِكتعميميا ِالعممية ِتدريسِالمفاىيـ ِفي ِمختمفة ِتدريسية ِأساليب السمكبِكاستخداـ

 اجيِالسمكبِاالستنتِكاالستقرائيِ
2- ِ ِالتعميمية ِكالمكاقؼ ِالخبرات ِعمى ِالمفاىيـِِ–التككيد ِتدريس ِفي ِالحسية التعممية

 .العمميةِ
 استخداـِالكسائؿِالتعميميةِكتكنكلكجياِكمصادرِالتعمـِالمختمفةِ. -3
 .الربطِبيفِالدراسةِالنظريةِكالدراسةِالمخبريةِالعممية -4
مفِثـِتقديـِالمفاىيـِالعمميةِالتذكيرِبالمفاىيـِالعمميةِ)السابقةِ(ِمفِحيفِآلخر،ِِك -5

 فيِالصفكؼِالتعميميةِالمختمفةِبشكؿِأكسعِكأعمؽِكأكثرِتطكرانِكنمكانِمفِسابقتيا.
ِالمفاىيـِ -6 ِتدريس ِأثناء ) ِالالمفيـك ِكأمثمة ِالمفيـك ِ)أمثمة ِالمثمة ِكثرة ِعمى التأكيد

 العممية.
 مفة.التأكيدِعمىِابرازِالعالقاتِالمحتممةِبيفِالمفاىيـِالعمميةِالمخت -7
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 .مراعاةِالتسمسؿِالمنطقيِكالسيككلكجيِفيِتعميـِالمفاىيـِالعمميةِكتعمميا -8
ِِك -9 ِالعممية ِالمفاىيـ ِتعمـ ِأف ِعمى ِتقديـِِتنميتياالتأكيد ِبمجرد ِتتـ ِال ِمستمرة عممية

ِأكِداللتوِالمفظية ،ِبؿِتقتضيِتخطيطانِفيِالتدريسِيتضمفِتنظيمانِتعريؼِالمفيـك
ِِاقؼِالتعميميةِ.كامالنِلممعرفةِالعمميةِكالمِك

ِيراعي أف يظير السابؽ االستعراض مف ِككدز  تعمـ ك تعميـ جكانب مف العديد نمكذج
 كما ، التعمـ مجمكعات في التعاكني كالتعمـ عمىِالعمؿ اعتماده خالؿ مف العممية المفاىيـ

،كماِفيياِ يعيش التي البيئة كبنيتوِالمعرفيةِك الطالب المفاىيـِبخبرات ربط عمى تركز أنيا
ِمرحمةِ ِكفي ،ِ ِسابقة ِكمعرفة ِمفاىيـ ِمف ِلديو ِما ِالطالب ِيستخدـ ِالتنبؤ ِمرحمة ِفي أف

ِ ِالجديدة ِالمفاىيـ ِلتعمـ ِكالدكاتِلمتكصؿ ِكالكسائؿ ِحكاسو ِالمتعمـ ِيستخدـ كيبدأِالمالحظة
 مع متفقة النتائج كانت فإذا التجريب، ضكء في المباشرة الخبرة مع تكقعاتو بربط المتعمـ
ِ  الفيـ بسبب كذلؾ متعارضة التنبؤات كانت إذا أما السابقة، بمعرفتو ثقتو تعززتتنبؤاتو
ِالصحيح السابؽ  لديو الخطأ المفيـك تعديؿ إلى يقكد فكرمٌِ اضطراب إلى فيؤدم غير

 بناء النتائج شرح المتعمـِ مف يطمبفيِمرحمةِالتفسيرِِجديدِصحيحِ،ك بمفيـك كاستبدالو
النظرياتِ مع المتفؽ الصحيح الفيـ إلى المتعمميف لنقؿ المعمـ ؿكيتدخ السابقة، عمىِنظرياتو

ِ.تزافِمعرفيالعمميةِكبذلؾِيحدثِعندِالمتعمـِإ

 -:: التفكير الناقدالمحور الثالث
 التفكير:

ِخمؽِاهللِ ِالمخمكقاتتعالىِلقد ِبالعقؿِعمىِسائر ِككرمو كأمرهِِ؛اإلنسافِفيِأحسفِصكرة
مماِيؤكدِعمىِأفِالتفكيرِىكِفريضةِكسائرِحانوِكتعالىِسببالتدبرِكالتفكرِفيِممككتِاهللِ

كقدِربطِاإلسالـِالتفكيرِبالعقؿِ،ِفالكؿِىكِأمرِمفِأكامرِالخالؽ.ِِالعمؿِبالعقؿالفرائضِِك
اىتمامانِشديدانِ اإلسالـنتفتِألكافِاإلبداعِكاالبتكارِكِقدِاىتـِالِقائـِعمىِالثانيِالذمِلكاله

ـْ َما َخَمَؽ المَُّو السََّماَواِت َواْْلَْرَض  بالعقؿِكالتفكير،ِقاؿِاهللِتعالى:ِ ـْ َيَتَفكَُّروا ِفي َأنُفِسِي َأَوَل
فَّ  َوَما َبْيَنُيَما ِإَّلَّ ِباْلَحؽّْ َوَأَجؿٍ  ـْ َلَكاِفُروَف َكِثيرًا مَف النَّاِس ِبِمقمَُّسمِّى َواِ  ،ِآيةِِاء َربِّْي )الرـك

:8ِ.)ِ

 أنواع التفكير:
ِرياف) 42ِ-2011:38يرل ِأف ِحيثِ( ِمف ِتناكليا ِكيمكف ،ِ ِلمتفكير ِمتعددة ِأنكاع ىناؾ

ِالساليبِكاالستراتيجياتِالتيِاعتادِالفردِتكظيفياِفيِمكاجيةِالمشكالتِكىي:ِ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 التفكيرِاالستقرائي -1
 تفكيرِاالستنتاجيِالقياسيال -2
 يرِالحدسيالتفك -3
 التفكيرِالتأممي -4
 التفكيرِالتباعدم -5
 التفكيرِالتقاربي -6
 التفكيرِاإلبداعي -7
 التفكيرِاالبتكارم -8
ِالتفكيرِالناقد -9

 ِالتفكير الناقد: تعريؼ
ِالتي ِسقراط ِأياـ ِإلى ِأصكلو ِفي ِالناقد ِالتفكير ِمفيـك ِالتفكيرِِيرجع ِغرس ِمعنى عرفت

ِالتفكيرِالناقدِمعِاعماؿِ العقالنيِبيدؼِتكجيوِالسمكؾ.ِكفيِالعصرِالحديثِبدأتِحركة
ِالقرفِ ِمف ِالثمانينات ِكفي ِكاالستقصاء ِالمنعكس ِالتفكير ِفكرة ِاستخدـ ِعندما ِديكم جكف

حركةِِالعشريفِبدأِفالسفةِالجامعاتِبالشعكرِأفِالفمسفةِيجبِأفِتعمؿِشيئانِلممساىمةِفي
ِعمماءِالنفسِالمعرفيكفِكالتربكيكفِفيِبناءِكجياتِ إصالحِالمدارسِكالتربية.ِكمفِثـِبدأ
ِكتربكيةِالستغالؿِالقدراتِالعقميةِ ِفيِأطرِمعرفية ِككضعيا ِالناقد ِبالتفكير ِالفمسفية النظر

 (2011ِ:256كاإلنسانية.)سميماف،
ب النفسي والتربوي نستعرض منيا ىناؾ العديد مف التعريفات لمتفكير الناقد وردت في اْلدو 

 ما يمي:
ىكِ"عبارةِعفِعمميةِتبنيِقراراتِالتفكير الناقد إلىِأفِِ(54:2003عبيد و عفانة )يشيرِ

كأحكاـِقائمةِعمىِأسسِمكضكعيةِتتفؽِمعِالكقائعِالمالحظةِكالتيِيتـِمناقشتياِبأسمكبِ
ِا ِتمؾ ِتفسد ِالتي ِالخارجية ِكالمؤثرات ِالتحيز ِعف ِ ِبعيدان ِأكِعممي ِالدقة ِتجنبيا ِأك لكقائع

ِ.تعرضياِإلىِتدخؿِمحتمؿِلمعكامؿِالذاتية"
ِيرم ِمفِِالتفكير الناقدبأفِِ(42:2007الحالؽ ) بينما ِمجمكعة ِتضـ ِعقمية ِعممية "ىك

مياراتِالتفكيرِالتيِيمكفِأفِتستخدـِبصكرةِمنفردةِأكِمجتمعةِلمتحقؽِمفِالمكضكعِأكِ
ِ ِمعايير ِإلى ِباالستناد ِكتقييمو ِأكِالشيء ِالشيء ِقيمة ِحكؿ ِحكـ ِإصدار ِأجؿ ِمف معينة

ِالتكصؿِإلىِاستنتاجِأكِتعميـِأكِقرارِأكِحؿِلمشكمة"ِ.
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ِعمىِِالتفكير الناقدإلىِأفِِ(90:2009عبد اليادي و عياد)كيشيرِ "ىكِالتفكيرِالذمِيقـك
عفِطريؽِِختبارىاخطكاتِعمميةِقائمةِعمىِالشعكرِبالمشكمةِكتحديدىاِككضعِالفركضِكا

ِحظةِكالتجريبِثـِالكصكؿِإلىِحمكؿ".المال
"ِعمميةِعقميةِىادفةِمحككمةِبقكاعدِالمنطؽِكاالستدالؿ،ِِ:بأنوِ( 2011:83)ِريافكييعرفوِ

ِمدلِ ِكتحديد ِالتيِيكظفيا ِالمعرفة ِفيِتقييـ ِالفرد ِمفِالمياراتِتساعد ِعمىِمجمكعة تقـك
ِعفِالتحيزِكالذات ِبعيدة ِمعاييرِكاضحة ِفيِضكء ِكمكضكعيتيا ِكافيةِدقتيا ِأدلة ِتعتمد ية،

كبراىيفِمقنعةِ،ِكحججِدقيقةِتدعـِصحةِالنتائجِفيِضكءِالسبابِالمتكافرةِلمكصكؿِإلىِ
ِتكاجوِ ِالتي ِلممشكالت ِفعالة ِحمكؿ ِإلى ِالتكصؿ ِثـ ِكمف ِكالمكاقؼ ِالمعرفة ِعمى أحكاـ

ِاإلنسافِفيِحياتو".
ِىكِ:ِالتفكير الناقدبأفِِ(2011:257سميماف )فيِحيفِترلِ

 ِالمش ِحؿ ِباإلأكالت ِكتقييمو ِالشيء ِمف ِالتحقؽ ِعميياِك ِمتفؽ ِمعايير ِإلى ستناد
 مسبقان.

 ِتفكيرِتأمميِكمعقكؿِ،ِكمركزِعمىِاتخاذِقرارِبأفِماِنصدقوِكنؤمفِبوِأكِماِنفعمو
 ،ِكماِيتطمبوِذلؾِمفِكضعِفرضياتِكأسئمةِكخططِلمتجريب.

 ِالتفكيرِالذمِيتطمبِاستخداـِالمستكياتِالمعرفيةِالعمياِالث،ِ الثِفيِتصنيؼِبمـك
ِكىيِالتحميؿِكالتركيبِكالتقكيـ.

ِِك ِبأنو:ِ(245-2013:244)ِالفالحييعرؼ ِالناقد ِبقكاعدِ" التفكير ِمحكـك ِتأممي تفكير
ِ،ِ ِكالتفسير ،ِ ِاالفتراضات ِكمعرفة ِمتعددة ِمعرفية ِلمظاىر ِنتاج ِكىك ،ِ ِكالتحميؿ المنطؽ

ِكالتفك ِكاالستنتاج. ِكاالستنباطِ، ِالمناقشاتِ، ِقكاعدِكتقكيـ ِتستخدـ ِتقكيمية ِعممية ِالناقد ير
ِاالستدالؿِالمنطقيِفيِالتعامؿِمعِالمتغيراتِ،ِكماِيعدِعمميةِمعقدةِمفِمياراتِكميكؿ".

ِ:الناقد التفكير بأف الباحثة ترى سبؽ ما ضوء وفي
ِعمىِخطكاتِعمميةِكأسسِمنطقيةِ. -  يقـك
ِبعيدة - ِأسسِمكضكعية ِأك ِمعايير ِعمى ِقائمة ِأحكاـ ِإصدار ِالتحيزِِيتضمف عف

 كالذاتية.
يتـِفيوِاستخداـِخطكاتِعمميةِكأدلةِكافيةِكبراىيفِكحججِقكيةِلمكصكؿِإلىِحمكؿِ -

 لممشكالت.
ِالمعرفيةِالعميا. -  ىكِتفكيرِتأمميِمعقكؿِكيتطمبِاستخداـِمستكياتِبمـك
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ِ:بأنو الناقد التفكير الباحثة تعرؼ عميو وبناءً 
ِالمياراتِالت ِمف ِعمىِنمطِتفكيرمِيكظؼِمجمكعة ِفيِتبنيِقراراتِقائمة ِالفرد يِتساعد

 ما شيء عمى حكـ أسسِمكضكعيةِكبعيدةِعفِالتحيزِكالمؤثراتِالخارجيةِمفِأجؿِِإصدار
ِتعميماتِأكِحمكؿِلممشكالت. أك استنتاجات إلى كالتكصؿ

 أىمية التفكير الناقد:
 كونو:في ( أىمية التفكير الناقد 2007:44الحالؽ ) يرى

ِاكتسا ِعممية ِييحكؿ ِعقمي ِنشاط ِإلى ِخاممة ِعممية ِمف ِإبِالمعرفة ِإلى ِأفضؿِؤدم تقاف
ِلممكاضيعِ ِكمقبكلة ِصحيحة ِتعميالت ِتقديـ ِعمى ِالقدرة ِالطمبة ِكيكسب ِالعممي، لممحتكل
ِلتفكيرىـِ ِالطمبة ِكيؤدمِإلىِمراقبة ِكيعمؿِعمىِتقميؿِالتعميالتِغيرِالصحيحة المطركحة

أكثرِصحةِمماِيساعدىـِعمىِصنعِالقراراتِكضبطوِ.كبالنتيجةِتككفِأفكارىـِأكثرِدقةِِك
 فيِحياتيـِاليكميةِكيبعدىـِعفِاالنقيادِالعاطفيِكالتطرؼِفيِالرأم.

( أف أىمية التفكير الناقد لمطمبة ترجع لألمور 86-2011:85يرى رياف )في حيف 
 التالية:
ِالبيئةِت -1 ِنطاؽ ِخارج ِمكاقؼِحياتو ِفي ِتعممو ِتكظيؼِما ِعمى ِقادران ِالطالب جعؿ

 عميمية.الت
يكسبِالطالبِتعميالتِصحيحةِ،ِكقبكؿِلممكاضيعِالمطركحةِفيِمدلِكاسعِمفِ -2

 مشكالتِالحياةِاليكمية،ِكتعمؿِعمىِتقميؿِالتعميالتِالخطأ.
3- ِ ِالناقد ِالتفكير ِالتفكييقؼ ِكعادات ِالعكامؿ ِمف ِكثير ِاالنقيادِضد ِمثؿ ِاليدامة ر

 .العاطفي،ِأكِالتعصبِلمرأمِدكفِسند
 لدلِالطالبِلممحتكلِالمعرفيِالذمِتعممو،ِِيؤدمِإلىِفيـِأعمؽ -4
 يمكفِالطالبِمفِاستخداموِفيِحؿِالمشكالتِالتيِتكاجيو. -5
 .يؤدمِإلىِمراقبةِالطمبةِلتفكيرىـِكضبطو -6
لىِتحريرهِمفِالتبعية -7  .يؤدمِبالطالبِإلىِاالستقالؿِفيِتفكيرهِ،ِكا 
ِ.عيساىـِفيِبناءِشخصيةِمكضكعية،ِكمكاطنةِفعالة،ِكمشاركةِفيِالمجتم -8

مف مزايا تدريب الطمبة عمى ممارسة التفكير  إلى أف(147: 2008ويشير عامر ومحمد )
ِ:ِِما يميِالناقد وفؽ وسط محدد ومنظـ ومتسمسؿ

 يزيدِمفِاستعدادِالطمبةِعمىِممارسةِالتفكيرِالناقدِ. .1
 يزيدِمفِفاعميةِأدكارِالمعمميفِفيِالمكقؼِالصفيِ. .2
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رِأكثرِفاعميةِكِأكثرِأىميةِمفِدكرِالعارؼِكِيتيحِأماـِالمعمـِالفرصةِلممارسةِدِك .3
 الخبيرِ.

 يزيدِمفِإقباؿِالطمبةِعمىِالتعمـِالصفيِكِالمكاقؼِكِالخبراتِالصفيةِالمختمفةِ. .4
يحببِالطمبةِبالجكِالصفيِالذمِسيسكدهِجكِمفِالمفِكِالديمقراطيةِكِالتسامحِكِ .5

 التقبؿِ.
ِيِك .6 ِالتي ِالخبرات ِتنظيـ ِفي ِالطمبة ِحيكية ِمف ِفرصِيزيد ِأماميـ ِكيتيح اجيكنيا

 اختبارىاِكِالتفاعؿِبطريقةِآمنةِتحتِإشراؼِالمعمـِكتكجييوِ.
 يدربِالطمبةِعمىِممارسةِمكاقؼِقيمةِيمكفِنقمياِإلىِمكاقؼِالحياةِالمختمفةِ. .7
ِبأقؿِقدرِمفِ .8 ِ،ِكيتيحِأماميـِفرصةِممارسةِالحياة يسيـِفيِإعدادِالطمبةِلمحياة

 الخطاء.
( عمى النقاط 2008:147( مع عامر ومحمد )2012:125لقواسمة )ويتفؽ أبو غزلة وا

 السابقة ويضيؼ عمييا:
كقايتيـِمفِالخرافاتِكالتناقضاتِكاإلشاعاتِكاآلراءِالمفسدة،ِمفِخالؿِتحصينيـِ -1

ِضمفِ ،ِ ِكالتعامؿِمعيا ِعمييا ِعمىِالرد ِكالقدرة ،ِ ِعمىِأمِمعمكمة بأدكاتِالحكـ
 ة.منظكمتيـِالتربكيةِكالقيميةِكالديني

ِكِ -2 ِالعممي ِلإلنتاج ِنكاة ِيككنكا ِأف ِمنيـ ِ ِيؤمؿ ِبما ،ِ ِفكريان عدادىـ ِكا  تطكيرىـ
ِاإلبداعيِمستقبالن.
 التفكير الناقد تتمثؿ في: يةوترى الباحثة أف أىم

ِاكتسابِالمعرفةِمفِعممي - ِإلىِنشاطِعقميِيؤدمِإلىِإتحكيؿِعممية تقافِةِخاممة
 أفضؿِلممحتكلِالعممي.

 ىِالتعميؿِالصحيحِالمستندِلسسِعممية.اكسابِالطالبِالقدرةِعم -
 مساعدةِالطالبِعمىِاالستقالؿِبتفكيرهِكالتحررِمفِالتبعيةِلآلخريف. -
 تنميِعندِالطالبِالقدرةِعمىِالمناقشةِكالحكارِكتبعدهِعفِالتعصبِلمرأم. -
 تمكفِالطالبِمفِحؿِالمشكالتِالتيِتكاجيو.ِ -
 . بعيدةِعفِالتحيزِكِالذاتيةمساعدةِالطمبةِعمىِتقييـِاآلراءِبطريقةِمكضكعيةِ -
 المساعدةِفيِاتخاذِالقراراتِكفؽِمنيجيةِعممية. -
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ِلتنميةِ ِمتنكعة ِكأساليب ِطرؽ ِاتباع ِالتربكية ِالمؤسسات ِعمى ِينبغي ِأنو ِالباحثة ِترل لذا
مياراتِالتفكيرِالناقدِعندِالطمبةِلماِلياِمفِأثرِبالغِفيِبناءِالفردِ)المتعمـ(ِالمستقؿِبذاتوِ

 يجابيانِعمىِبناءِالمجتمعِكازدىاره.كالتِالتيِتكاجيوِمماِينعكسِذلؾِإؿِالمشالقادرِعمىِح

 معايير التفكير الناقد :
ِتمؾِالمكاصفاتِالعامةِالمتفؽِعميياِلدلِالباحثيفِفي2009:185ِييعرفياِغانـِ) "ِ (ِبأنيا

تزاـِمجاؿِالتفكيرِ،ِكىيِبمثابةِمكجياتِلكؿِمفِالمعمـِكالطالبِ،ِينبغيِمالحظتياِكاالل
ِبياِفيِتقييـِعمميةِالتفكيرِبشكؿِعاـِكالتفكيرِالناقدِبشكؿِخاص".

 ما يمي: كأبرز ىذه المعايير  (185-187 :2009) يوضح غانـو 
 الوضوحأوًَّل :

ِتكفِ  ِلـ ِفإذا ِالرئيسِلباقيِالمعاييرِ، ِالمدخؿ ِباعتباره ِالناقد ِالتفكير ِمعايير ِمفِأىـ يعد
ِكلفِنستطيع ِفيميا ِنستطيع ِفمف ِكبالتاليِلفِِكاضحة ِالطالبِ، ِأك ِالمتكمـ ِمقاصد معرفة

ِيككفِبمقدكرناِالحكـِعميياِبأمِشكؿِمفِالشكاؿ.ِكمفِبيفِالسئمةِالمالئمةِلذلؾ:
 ىؿِتستطيعِأفِتيفصؿِىذهِالنقطةِبصكرةِمكسعة؟ -
 ىؿِيمكفِأفِتعبرِعفِالفكرةِبطريقةِأخرل؟ -
 ىؿِيمكفِأفِتعطيِمثاالنِعمىِماِتقكؿ؟ -
 .؟ماذاِتقصدِبقكلؾ. -

 ثانيًا: الصحة
يقصدِبمعيارِالصحةِأفِتككفِالعبارةِصحيحةِكمكثقةِ،ِكقدِتككفِالعبارةِكاضحةِكلكنياِ
غيرِمكثقةِأمِأفِالمصدرِالذمِأخذتِمنوِالعبارةِغيرِمذككرِ،ِكمفِالسئمةِالتيِيمكفِ

ِأفِيثيرىاِالمعمـِالستقصاءِدرجةِصحةِالعبارةِ:
ِىؿِذلؾِصحيحِبالفعؿ؟ -
ِذلؾ؟ِكيؼِيمكفِأفِنفحص -
ِمفِأيفِجئتِبيذهِالمعمكمة؟ -
 كيؼِيمكفِالتأكدِمفِصحةِذلؾ؟ -

 ثالثًا : الدقة
يقصدِبالدقةِفيِالتفكيرِبصكرةِعامةِاستيفاءِالمكضكعِحقوِمفِالمعالجةِكالتعبيرِعنوِبالِ

ِنقصاف ِأك ِبالمعنىِزيادة ِاإلخالؿ ِشأنو ِفمف ِاإلسقاط ِأما ِفائدة ِتضيؼ ِال ِالزيادة ِلف ،
ِكجوِالطمبةِليذاِالمعيارِعفِطريؽِالسؤاليفِالتالييف:كيستطيعِالمعمـِأفِي



39 

 

 ىؿِيمكفِأفِتككفِأكثرِتحديدان؟ -
 ىؿِيمكفِأفِتعطيِتفصيالتِأكثر؟ -

 رابعًا: الربط 
مكضكعِالنقاشِأكِكِالمداخمةِأكِالحجةِأكِالعبارةِالربطِمدلِالعالقةِبيفِالسؤاؿِأبيعنيِ

ِالطالبِأفِيحك ِأك ِلممعمـ ِكيمكف ِالمطركحة، ِبيفِالمشكمة ِالعالقة ِأك ِعمىِمدلِارتباط ـ
ِالمشكمةِكماِيثارِحكلياِمفِأفكارِكأسئمةِعفِطريؽِمالحظةِالمؤشراتِالتالية:

 ىؿِتعطيِىذهِالفكارِأكِالسئمةِتفصيالتِأكِإيضاحاتِلممشكمة؟ -
 ىؿِتتضمفِىذهِالفكارِأكِالسئمةِأدلةِمؤيدةِأكِداحضةِلممكقؼ؟ -

 خامسًا : العمؽ
كريةِلممشكمةِأكِالمكضكعِفيِكثيرِمفِالحكاؿِإلىِالعمؽِالمطمكبِالذمِتفتقرِالمعالجةِالف

ِيتناسبِمعِتعقيداتِالمشكمةِأكِتشعبِالمكضكع.
 سادسًا: اَّلتساع

يكصؼِالتفكيرِالناقدِباالتساعِأكِالشمكليةِعندماِتؤخذِجميعِجكانبِالمشكمةِأكِالمكضكعِ
ِةِعدةِأسئمةِمفِنكع:باالعتبارِ،ِلتقييـِمدلِتكفرِىذاِالمعيارِيمكفِإثاِر

 ىؿِىناؾِحاجةِلخذِكجيةِنظرِأخرلِباالعتبار؟ -
 ىؿِىناؾِجيةِأكِجياتِالِينطبؽِعميياِىذاِالكضع؟ -
 ىؿِىناؾِطرؽِأخرلِلمعالجةِالمشكمةِأكِالسؤاؿ؟ -

 سابعًا: المنطؽ
ِالسئمةِ ِإثارة ِكيمكف ،ِ ِمنطقيان ِيككف ِأف ِاالستدالؿ ِأك ِالناقد ِلمتفكير ِالميمة ِالصفات مف

ِيةِلمحكـِعمىِمنطقيةِالتفكيرِ:التال
 ىؿِذلؾِمعقكؿ؟. -
 ىؿِيكجدِتناقضِبيفِالفكارِأكِالعبارات؟. -
 ىؿِالمبرراتِأكِالمقدماتِتؤدمِإلىِىذهِالنتيجةِبالضركرة؟. -

 ( في كوف معايير التفكير الناقد تتمثؿ في:50-2007:49كما يتفؽ الحالؽ )
 مف عالية بدرجة الناقد التفكير ميارات تتميز أف يجب:ِ(Clearity)الكضكحِ -1

 .الفيـ كقابمية الكضكح
 عالية بدرجة الفرد يستخدميا التي العبارات تتميز أف يجب:ِ(Accuracy)الصحة -2

 .الداعمة كالرقاـ كالبراىيف، الدلة، خالؿ مف كالمكثكقية الصحة، مف
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 كالجيد المعالجة مف حقو التفكير مكضكع إعطاء بذلؾ كيقصد:(Precision) الدقة -3
 كالتحديد الدقة مف عالية بدرجة تعبيرِعنوكال

 مف عالية بدرجة المكقؼ أك المشكمة عناصر تتميز أفِ: (Relevance)الربطِ -4
 .العناصر بيف الترابط كضكح

5- ِ  مف عالية بدرجة الظاىرة أك المشكمة معالجة تتميز أف يجب(Depth):العمؽ
ِالتفكير العمؽ  مف السطحي ستكلالم مف الظاىرة لتخرج كالتنبؤ كالتفسير في

 .المعالجة
 شمكلي بشكؿ المكقؼ أك المشكمة جكانب جميع تؤخذ أف يجب(Breadth):االتساعِ -6

 .ككاسع
 الفكار تنظيـ خالؿ مف منطقياِن الناقد التفكير يككف أف يجب(Logic):المنطؽِ -7

 .كمحددة كاضحة معاف إلى تؤدم بطريقة كترابطيا
ِالطالب ِأف ِالباحثة  عباراتو تككف أف ينبغي الناقد التفكير عمى رةالقد يمتمؾ الذم كترل

ِصحيحة كالشمكؿ،ِ كالتكسع بالعمؽ تتسـ النقاش بمكضكع مرتبطة ،دقيقة، كاضحة،
 حتى طالبو مع نقاشوِكحكاره أثناء المعايير ىذه عمى التأكيد المعمـ عمى فإف لذاكالمنطؽ.ِ

ِليِك حياتيـ في ىافيتقمصِك المعايير ىذه نفكسيـ في يغرس ِلتككف ِمعيار ِمشكالتيـ حؿـ
 .كالعممية العممية

 ميارات التفكير الناقد:
 ( أف نيمر قد شمؿ ميارات التفكير الناقد بػِ:2012:23ذكر فرماف )

 ِالقدرةِعمىِتحديدِالمشكالتِالمركزيةِلتحديدِالجزاءِالرئيسةِلمبرىافِكالدليؿ 
 .تحديدِأكجوِالشبوِكاالختالؼِبيفِعناصرِالمكضكع 
 ِالمعم ِبالمكضكعتحديد ِمقارناتِبيفِكماتِالمتعمقة ِإِإلجراء ِالممكف ،ِثباتياالمكر

 كالتحقؽِمنياِكترؾِالمعمكماتِالباقية
 .القدرةِعمىِإعطاءِمعيارِلمحكـِعمىِاالستنتاجات 
 ِالقدرةِعمىِتحديدِفيماِإذاِكانتِالعباراتِكالرمكزِالمكجكدةِمرتبطةِمعانِفيِالسياؽ

 العاـ.
 ِكالفكارِالتيِلـِتظيرِبصراحةِفيِالبرىافِكالدليؿ،ِكتمييزِتحديدِالقضاياِالبدييية

 الصيغِالمتكررةِ.
 .القدرةِعمىِتحديدِتكثيؽِالمصادر 
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 .التنبؤِبالنتائجِالممكنةِكتمييزِاالتجاىاتِالمختمفةِلكضعِمعيف 
( أف ميارات التفكير 1982( عف عبد السالـ وسميماف)91-2011:90ويرى رياف )
 الناقد تتمثؿ بػِ:

 ِرة التنبؤ باَّلفتراضاتميا(Hypothneses Prediction Skillِِكىيِقدرةِتتعمؽ)
 بفحصِالحكادثِأكِالكقائع،ِكيتـِالحكـِعميياِفيِضكءِالبياناتِكالدلة.

 ِميارة التفسير (Interpretion Skillِِتبريراتِأك ِعمىِإعطاء ِكتتمثؿِفيِالقدرة )
ِالحكادثِال ِالكقائعِأك ِفيِضكء ِمعينة ِالعقؿِاستخالصِنتيجة ِالتيِيقبميا مشاىدة

 اإلنساني.
 ِميارة تقييـ المناقشات(Evaluation Discussion Skillِِكىيِتتمثؿِفيِقدرة)

ِأكِ ِعمىِقضية ِكمكاطفِالضعؼِفيِالحكـ ِعمىِالتمييزِبيفِمكاطفِالقكة المتعمـ
 كاقعةِمعينةِفيِضكءِالدلةِالمتاحة.

 ِميارة اَّلستنباط(Inference Skillِقد ِفي ِكتتمثؿ ِبيفِ( ِالمتعمـ ِاستخالص رة
الكقائعِالمعطاةِلوِبحيثِيحكـِعمىِمدلِارتباطِنتيجةِماِمشتقةِمفِتمؾِالكقائعِ
ِمكقؼِالمتعمـِ ِأك ِالمعطاة ِالكقائع ِعفِصحة ِبغضِالنظر ِال، ِأـ ِحقيقيان ارتباطان

 منيا.
 ِميارة اَّلستنتاج(Deduction Skillِِبيف ِالتمييز ِعمى ِالمتعمـ ِفيِقدرة ِكتتمثؿ )

ِحتماؿِصحةِأكِخطأِنتيجةِماِ،ِتبعانِلدرجةِارتباطياِبكقائعِمعينةِمعطاة.درجاتِا
 Watson)( تصنيؼ واطسف وجميسر78 :2011 ) كما استعرض الجراح والعتـو وبشارة

& Glaser,1980)   ميارات التالية:الالذي قسميا إلى 
 مكماتِ:ِكتشيرِإلىِالقدرةِعمىِالتمييزِبيفِدرجةِصدؽِمعالتعرؼ عمى اَّلفتراضات

ِالمعمكماتِ ِكالغرضِمف ،ِ ِكالرأم ِالحقيقة ِبيف ِكالتمييز ِصدقيا، ِكعدـ ،ِ محددة
 المعطاة.

 :ِكالتعرؼِعمىِالتفسيراتِالمنطقيةِ،ِِالتفسير ِالمشكمةِ، ِعمىِتحديد كيعنيِالقدرة
 كتقريرِفيماِإذاِكانتِالتعميماتِكالنتائجِالمبنيةِعمىِمعمكماتِمعينةِمقبكلةِأـِال.

 إلىِقدرةِالفردِعمىِتحديدِبعضِالنتائجِالمترتبةِعمىِمقدماتِ،ِِكيشيرِ:اَّلستنباط
 أكِمعمكماتِسابقةِليا.
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 ِمالحظةكيشيرِإلىِقدرةِالفردِعمىِاستخالصِنتيجةِمفِحقائؽِمعينةِِ:اَّلستنتاج
ِالنتي ِصحة ِإدراؾ ِعمى ِالقدرة ِلديو ِكيككف ِمفترضة، ِضكءِأك ِفي ِخطئيا ِأك جة

 الحقائؽِالمعطاة.
 :قدرةِالفردِعمىِتقكيـِالفكرةِ،ِكقبكلياِأكِرفضيا،ِكالتمييزِبيفِِكتعنيِتقويـ الحجج

صدارِالحكـِعمىِمدلِ المصادرِالساسيةِكالثانكيةِ،ِكالحججِالقكيةِكالضعيفةِ،ِكا 
 كفايةِالمعمكمات.

ويجمؿ عزو عفانة ميارات التفكير الناقد في خمس ميارات فرعية تكوف في مجموعيا 
ِ:ِِاقد وىيالميارة الرئيسية لمتفكير الن

 ميارة التنبؤ باَّلفتراضات : .1
ِالدلةِ ِالبياناتِأك ِفيِضكء ِعمييا ِيحكـ ِك ِالكقائع ِتتعمؽِبتفحصِالحكادثِأك كىيِقدرة

ِالمتكفرةِ.
 ميارة التفسير :  .2

ِأكِ ِالكقائع ِضكء ِفي ِمعينة ِاستخالصِنتيجة ِأك ِتبريرات ِإعطاء ِعمى ِالقدرة ِفي كتتمثؿ
ِالعقؿِاالنسانيِ.الحكادثِالمشاىدةِالتيِيقبمياِ

 ميارة تقييـ المناقشات : .3
ِأكِ ِكِالضعؼِفيِالحكـِعمىِقضية ِعمىِالتمييزِبيفِمكاطفِالقكة كىيِتتمثؿِفيِالقدرة

ِكاقعةِمعينةِفيِضكءِالدلةِالمتاحة.
 ميارة اَّلستنباط :  .4

لِتتمثؿِفيِالقدرةِعمىِاستخالصِالعالقاتِبيفِالكقائعِالمعطاةِبحيثِيتـِالحكـِعمىِمد
ِعفِصحةِ ِبغضِالنظر ،ِ ِال ِأـ ِحقيقيا ِارتباطا ِالكقائع ِتمؾ ِمف ِمشتقة ِما ِنتيجة ارتباط

ِلكقائعِالمعطاةِأكِالمكقؼِمنياِ.ا
 ميارة اَّلستنتاج : .5

ِلدِر ِتبعا ِما ِنتيجة ِخطأ ِأك ِصحة ِاحتماؿ ِدرجات ِبيف ِالتمييز ِعمى ِالقدرة ِفي جةِتتمثؿ
ِ(.56-2003ِِ:55ارتباطياِبكقائعِمعينةِمعطاةِ)عفانةِكعبيدِ،ِ

(ِكِكاطسف1982ِكسميماف) السالـ عبد مف كؿِي تصنيؼ دراستيا في الباحثة استخدمت كقد
 الناقد التفكير اختبار بناء (ِفي2003،كِعفانةِ)ِِ(Watson & Glaser,1980)كجميسر
ىي:ِ)التنبؤِباالفتراضات،ِالتفسيرِ،ِاالستنباط،ِ ميارات خمس عمى االختبار اشتمؿ حيث

 تقييـِالمناقشات(االستنتاجِ،ِ
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 :بأنيا إجرائياً  الناقد التفكير ميارات الباحثة تعرؼ سبؽ ما عمى وبناءً 
مياراتِعقميةِتتمثؿِبالتنبؤِباالفتراضاتِكالتفسيرِكاالستنباطِكاالستنتاجِكتقييـِالمناقشاتِِ

فيِِتتبعياِالطالبةِعندماِتكاجوِبمشكمةِأكِمكقؼِماِأثناءِتعممياِلكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا
ِ،كتقاس ِالعمـك  المعد االختبار في الطالبة عمييا تحصؿ التي الدرجات خالؿ مف مادة

ِ.لذلؾ خصيصاِن

 خصائص اْلفراد ذوي التفكير الناقد: 
 :التاليأف خصائص اْلفراد ذوي التفكير الناقد تتمثؿ بػ (2003:56)عبيد وعفانةيرى 
،ِكلدييـِثقةِبأنفسيـِلتغييرِِالتفاعؿِبحيكيةِكنشاطِأثناءِتفاعميـِمعِعناصرِالبيئة -1

 خصائصِالعالـِالمحيطِبيـ.
 لدييـِقدرِمفِالشؾِالمتكاصؿِباالفتراضات. -2
 يحاكؿِالفردِمنيـِتجنبِالخطاءِالشائعةِفيِاستداللوِلألمكر. -3
 يأخذِجميعِجكانبِالمكقؼِبنفسِالقدرِمفِالىمية. -4
 يستخدـِمصادرِعمميةِمكثكقةِكيشيرِإلييا. -5
 طِالساسيةِأكِجكىرِالمكضكع.يبقىِعمىِصمةِبالنقا -6
 يعرؼِالمشكمةِبكضكح. -7

( قائمة مف الخصائص والسموكيات البارزة في وصؼ 2007:45كما أضاؼ الحالؽ )
 الشخص الذي يفكر تفكيرًا ناقدًا وىي:

 منفتحِعمىِالفكارِالجديدةِالصيمة. -3
 الِيجادؿِفيِأمرِعندماِالِيعرؼِشيئانِعنو. -4
 أكثرِحكؿِشيءِما.يعرؼِمتىِيحتاجِإلىِمعمكماتِ -5
 يحاكؿِفصؿِالتفكيرِالعاطفيِعفِالتفكيرِالمنطقي. -6
ِلو. -7  يتساءؿِعفِأمِشيءِيبدكِغيرِمعقكؿِأكِغيرِمفيـك
 يعرؼِِالفرؽِبيفِنتيجةِ"ربماِتككفِصحيحة"ِكنتيجةِ"ِالبدِأفِتككفِصحيحة". -8
 يبحثِعفِالسبابِكالبدائؿ. -9
ِنيانِعمىِأسسِكمعاييرِمحددة.يتخذِقرارانِمب -10
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 لمعمـ في تعميـ التفكير الناقد :دور ا
( أنو مف اْلدوار التي يقـو بيا المعمـ كي يسيؿ عممية 143-2008:142يرى مجيد )

 التفكير الناقد عند الطمبة:
 المعمـِمخططِلعمميةِالتعميـِ. -1
 المعمـِمشكؿِلممناخِالصفيِ. -2
ِكتعري -3 ِكالنشاطات ِالمكاد ِمف ِتشكيمة ِاستخداـ ِطريؽ ِعف ِكذلؾ ِمبادر: ؼِالمعمـ

ِأسمكبِ ِكيستخدـ ،ِ ِلمطمبة ِالحقيقية ِالمشكالتِالحياتية ِعمى ِبمكاقؼِتركز الطمبة
 طرحِالسئمةِإلشراؾِالطمبةِبفاعمية.

 المعمـِمصدرِلممعرفة. -4
ِتتطمبِ -5 ِمتفحصة، ِعميقة ِأسئمة ِكذلؾِمفِخالؿِطرح :ِ ِالسابر ِبدكر ِيقـك المعمـ

 صمكاِإلييا.تبريرانِأكِدعمانِلفكارىـِكفرضياتيـِكاستنتاجاتيـِالتيِتِك
6- ِ،ِ ِالسمكؾِالذمِيبيفِأنوِشخصِميتـ ِبتقديـ ِالمعمـ ِ:يقـك ِبدكرِالقدكة ِيقـك المعمـ

ِمحبِلالستطالع،ِناقدِِفيِتفكيرهِكقراءاتو.
إلىِأفِدكرِالمعمـِفيِتعميـِالتفكيرِالناقدِِ(2012:126)أبو غزلة والقواسمة يشيرِ كماِ

ِيتمثؿِفيِأف:
 جدِاتفاؽِبشأنيا.يختارِالمعمـِمفاىيـِكقضاياِالِيِك -1
 يعمـِاستراتيجياتِالتفكيرِعمىِنحكِمباشر. -2
 يدربِالطمبةِعمىِمياراتِالتفكيرِالمختمفة. -3
 يكفرِالكقتِالمناسبِلمطمبةِلشرحِأفكارىـ. -4
5- ِ ِحتى ِالبيانية ِكالجداكؿ ِكالخرائط ِالبيانية ِالرسـك ِمف ِكؿ ِلمطمبةِيستخدـ يعرضيا

 بطريقةِمرئية.ِ
 حكؿِقضيةِمعينة.يعرضِأمثمةِلكجياتِنظرِمتنكعةِ -6
ِأفكارِالطمبةِبالمستكياتِجميعيا. -7  يحتـر

تنمية  المعمـ في كبير يقع عمى عاتؽ دورىناؾ ترى الباحثة أف مف خالؿ ما سبؽ 
 يكمف في أف : التفكير الناقد لدى الطمبة

 .يستعيفِِباالستراتيجياتِالتيِثبتِفعاليتياِفيِتنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد -
ِشكالتِالتيِتحتاجِإلىِاستخداـِمياراتِالتفكيرِالناقد.يييئِالمكاقؼِكالم -
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كيعطيِتغذيةِراجعةِلماِيتطمبوِرشادىـِ،كيعمؿِعمىِتكجيييـِكاِ يراقبِتقدـِالطمبةِ -
 .المكقؼ

ينميِعندِالطمبةِاالعتمادِعمىِالمصادرِالصميةِ،ِكالتكصؿِإلىِالنتائجِكتفسيرىاِِ -
 فيِضكءِالبياناتِالمتاحةِ.

ِؿِأفكارىـِ.ِيستمعِلمطمبةِكيتقب -
ِمياراتِ - ِاستخداـ ِعمى ِالطمبة ِكتحث ِإجابة ِمف ِأكثر ِتحتمؿ ِمفتكحة ِأسئمة يطرح

ِالتفكيرِ.ِ

 دور نموذج وودز في تنمية المفاىيـ العممية وميارات التفكير الناقد:
ِفيِ ِتكمف ِالناقد ِالتفكير ِكميارات ِالعممية ِالمفاىيـ ِتنمية ِفي ِككدز ِنمكذج ِخصكصية إف

أساسيةِ،كماِيمتمؾِنمكذجِككدزِمراحؿِتتعززِفيياِالجكانبِالعقميةِِتكظيفوِلمياراتِعقمية
ِكالمياريةِكالكجدانيةِلدلِالطالب.

كفيِتنميةِِدكرانِفيِتغييرِالمفاىيـِالخاطئةِيمعبِإفِنمكذجِككدزِأحدِالنماذجِالبنائيةِالذم
ِالمعرفيةِ ياتِمفِمستِكِكؿِمرحمةِمفِمراحؿِنمكذجِككدزِمستكلِززتعحيثِمستكياتِبمـك

كماِأفِِ،مرحمةِالتنبؤِعمىِنمكِمستكلِالتذكرِكمياراتِالتفكيرِالعمياِتعمؿالمفاىيـ،ِحيثِ
مرحمةِالتفسيرِمستكلِالفيـِِتعززبينماِ،ِمستكلِالتطبيؽِِمبةعندِالطِتعززمرحمةِالمالحظةِ

ِ.كالتحميؿِكالتركيبِعندِالطالبات
ِ ِكما ِالباحثة ِالمتكقعِحسبِخبرة ِالتفكمف ِتنمية ِيمكف ِمفِأنو ِتدريسِالعمـك ِفي ِالناقد ير

ِكتفسيرِالنتائجِ ِكتحميميا ِلمعالجتيا ِالمشكالتِالالزمة ِإلىِتحديد ِالطمبة ِانتباه خالؿِتكجيو
،ِ ِاالنتباه ِتتطمب ِبنشاطات ِ،كتكميفيـ ِالعقمية ِالقدرات ِ،كتحدم ِما ِمراحؿِِتؤكدكىذا عميو

ِكلمراحؿ ِككدز، كالمالحظةِ فالتنبؤ ،التفكير لميارات تعزيزية جكانب ككدز نمكذج نمكذج
 عِكتنميةرف إلى يؤدم مما الطمبة لدل الناقد التفكير ميارات مع كتشترؾ تتداخؿ كالتفسير

ِالتفكير مف النكع كليذا الميارات تمؾ ِكترلِالباحثة ،ِ ِالتنبؤ ِعمىِِتساعدأفِمرحمة المتعمـ
ِِك ِالمكر ِبتكابع ِالتنبؤ ِصحتيا ِمف ِكالتحقؽ ِالفرضيات ِصياغة ِا، ِمرحمة لمالحظةِبينما

ِمعِحقائؽِِتساعد ِاآلنية ِمفِدمجِالمعرفة ِمكنتو ِكما ِعمىِاكتسابِخبراتِمباشرة المتعمـ
كتفسيرىاِضمفِالمبادئِِ،دراؾِالسميـِلممعرفةاإلِتعززبينماِمرحمةِالتفسيرِ،ِالتجربةِالحسيةِ

ـِكمفِث،المتعمـِعمىِبناءِاستنتاجاتِسميمةِِتشجعِكِ،كالقكانيفِكالنظرياتِالعمميةِالصحيحة
ِتقييـِخبراتوِالسابقةِكتعديمياِ.
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 الثالث الفصؿ
 السابقة الدراسات

 العمـو في تدريس نموذج وودز تناولت التي الدراسات :المحور اْلوؿ. 

 العممية بالمفاىيـ المتعمقة الدراسات :الثاني المحور. 

 الناقد بالتفكير المتعمقة الدراسات :الثالث المحور. 
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 الفصؿ الثالث

 ات السابقةالدراس
ِبالبحثِ ِالتيِتناكلتِمتغيراتِالدراسة ِالفصؿِالدراساتِالسابقة كالتيِأفادتِ،يتضمفِىذا

ِ ِأدكاتِالدراسة ِفيِتحديد ِفيِآلية،الباحثة ِمنيا ِالدراساتِِكاالستفادة ِمراجعة ِكبعد البحث،
ِالتيِاطمعتِعميياِالباحثةِقامتِبتصنيفياِإلىِثالثِمحاكرِرئيسيةِيميِكؿِمحكرِتحميالِن

نتائجيا،ِكمفِِ––أدكاتياِِِ-عينتياِ–منيجياِِ–أىدافياِِ:لمدراساتِالمتضمنةِفيوِمفِحيثِ
ِالحاليةِ ِالدراسة ِمدلِاالتفاؽِكاالختالؼِبيف ِلتكضيح ِالدراسة ِعمىِمحاكر ِتعميؽِعاـ ثـ

ِكالدراساتِالسابقة.
 وسوؼ يتـ استعراض الدراسات السابقة مف خالؿ ثالثة محاور ىي:

10ِ) ـ حيث بمغتالعمو  في تدريس نموذج وودز تناولت التي لدراساتا المحور اْلوؿ:
 دراساتِعربيةِ،ِكدراسةِأجنبية(

 5دراسة عربية ،  21حيث بمغت ) العممية بالمفاىيـ المتعمقة الدراسات :الثاني المحور
  .دراسات أجنبية(

 6ربية ، دراسة ع 18حيث بمغت ) الناقد بالتفكير المتعمقة الدراسات :الثالث المحور
 .دراسات أجنبية(

ِكقدِقامتِالباحثةِبعرضِالدراساتِحسبِالتاريخِمفِالحديثِإلىِالقديـ.
 .العمـو في تدريس نموذج وودز تناولت التي الدراساتالمحور اْلوؿ: 

 (:2013دراسة ) رشيد ،  -1
ِالدراسةِإلىِقياسِأثرِأنمكذجِككدزِفيِتحصيؿِطمبةِمعيدِالطبِالتقنيِفيِ ىدفتِىذه

ِ ِِأسسِالتمريض.مادة ِدراستيا ِفي ِالتجريبي ِالمنيج ِ ِاعتمدتِالباحثة كحددتِعينةِ،كقد
طمبةِالصؼِالكؿِفيِمعيدِالطبِالتقنيِ/ِقسـِالشعةِِفيِبابِالمعظـِفيِالدراسةِمفِ

 مجمكعتيف الدراسةِإلى حيثِقسمتِعينةِ،(ِطالبِكطالبة60ِكقدِبمغِعددىـِ)العراؽِ.
 المجمكعة تمثؿ كالخرل ،ةِدرستِباستخداـِأنمكذجِككدزالمجمكعةِالتجريبي تمثؿ إحداىما
كقدِ،ِكأداةِلمدراسةِاختبارِتحصيميكقدِأعدِالباحثِ،ِِدرستِبالطريقةِاالعتيادية الضابطة
ِِأسفرت ِالدراسة ِأنمكذجِككدزِِعفنتائج ِالتيِدرستِكفؽ ِالتجريبية ِالمجمكعة ِأفراد تفكؽ

 قميدية.عمىِالمجمكعةِالضابطةِالتيِدرستِبالطريقةِالت
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 (:2012دراسة ) القبالف ،  -2
ِإلىِالتعرؼِعمىِ ِالدراسة ِالتكليدمِككدزِفيِالتحصيؿِىدفتِىذه ِاستراتيجيتيِالتعمـ أثر

ِالصؼِ ِطالبات ِلدل ِالناقد ِكالتفكير ِالفيزيائية ِلبعضِالمفاىيـ ِالمفاىيمي ِالتغيير حداث كا 
عينةِالدراسةِِتـِاختيارِك،كاعتمدتِالباحثةِِالمنيجِالتجريبيِفيِدراستياِِ،العاشرِالساسي

العاشرِالساسيِفيِمدارسِكادمِالديرِالشرقيِكالغربيِالساسيتيفِكِ الصؼ طالباتمفِ
بمغِعددىفِِحيثمقبمةِالثانكيةِلمبناتِالتابعةِلمحافظةِجرشِفيِالمممكةِالردنيةِالياشميةِ

ِطالبة135) ِ قسمتِعينةِكقدِ،( ِإلىِثالثِمجمكعاتِ: ِتجريبيةالدراسة أكلىِِِمجمكعة
ِ ِالستراتيجية ِتبعان ِدرستِِدرست ِثانية ِتجريبية ِكمجمكعة ،ِ ِالتكليدم التعمـ

ِِنمكذجِكفؽ ِكمجمكعة ِ،)ككدز(، ِاالعتيادية ِبالطريقة ِدرست ِالباحثةِِضابطة كاستخدمت
اختبارِتحصيمي،ِكاختبارِمفاىيـِانعكاسِالضكءِ،ِكاختبارِكاليفكرنياِِأدكاتِالدراسةِالتاليةِ:

ِِك ِالناقد، ِالمدرسية،لمتفكير ِِمقياسِالدكافع ِالدراسة ِأشارتِنتائج ِدالةِكقد ِفركؽ إلىِكجكد
ِالستراتيجيةِِإحصائياِن ِكفقان ِالفيزياء ِالساسيِفيِمادة ِطالباتِالصؼِالعاشر فيِتحصيؿ

ككذلؾِِفركؽِدالةِإحصائياِفيِإحداثِالتغييرِالمفاىيميِتعمـِالتكليدمِكاستراتيجيةِككدزِ،ال
ِالتد ِاستراتيجية ِباستخداـِلمتغيرم ِدرسف ِالالتي ِالطالبات ِلصالح ِالمدرسية ِكالدكافع ريس

ِالتكليدمِ ِالتعمـ ِاستراتيجية ِباستخداـ ِدرسف ِالالتي ِالطالبات ِلصالح ِثـ ِككدز استراتيجية
ِلصالحِالطالباتِ ِفيِالتفكيرِالناقد ِإحصائيا ِفركؽِدالة ِككذلؾِ ِالتقميدية، ِبالطريقة مقارنة

ِاستراتيجية ِباستخداـ ِدرسف ِباستخداـِِالالتي ِدرسف ِالالتي ِالطالبات ِلصالح ِثـ ككدز
ِاستراتيجيةِالتعمـِالتكليدمِمقارنةِبالطريقةِالتقميدية.

 ( :2011دراسة )أميف ومصطفى ، -3
ِ ِإلى ِالدراسة ِىذه ِالصؼ طالب تحصيؿ في ككدز أنمكذج استخداـ أثر معرفةىدفت

باحثافِالمنيجِالتجريبيِعتمدِالكقدِا،الناقدِ تفكيرىـ الفيزياءِكتنمية مادة في العممي الخامس
 المركزية اإلعدادية في العممي الخامس الصؼ طالبكحدداِعينةِالدراسةِمفِ،يماِفيِدراست
ِ ِ)،لمبنيف ِعددىـ ِبمغ ِطالب71كقد  تمثؿ إحداىما مجمكعتيف إلى العينة ىذه كتكزعتِاِن(

درستِ الضابطة المجمكعة تمثؿ كالخرل المجمكعةِالتجريبيةِدرستِباستخداـِأنمكذجِككدز
 كِاختبارِ،الفيزياء مادة في تحصيمي اختبارِ:بالطريقةِاالعتياديةِ،ككانتِأدكاتِالدراسةِىي

ِِ،الناقد التفكير ِالتالية:كقد ِالنتيجة ِإلى ِالدراسة زيادةِ في ككدز أنمكذج فاعميةِتكصمت
ِ  .التحصيؿِكتنميةِالتفكيرِالناقد

 ( :2011دراسة )عبد المطيؼ ، -4
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ِالدرا ِقياسِىدفتِىذه ِإلى ِ أثرسة  مفاىيـ اكتساب فيِ(Woods)،ِ(Driver)نمكذجي
 معيد/ العمـك قسـ طالبات لدل العممي االستطالع حب كاستبقائياِكتنمية المدرسية الصحة

ِالمعممات ِذمِِ.إعداد ِالتصميـ ِعمى ِالمعتمد ِالتجريبي ِالمنيج ِالباحثة ِاعتمدت كقد
 طالباتكحددتِعينةِالدراسةِمفِ،دراستياِِالمجمكعتيفِالتجريبيتيفِكالمجمكعةِالضابطةِفي

ِعددىفِ. الكلىِالرصافة/ المعممات إعداد معيد - العمـك قسـ/ الرابعة المرحمة ِبمغ كقد
ِطالبة66) ِ حيثِقسمتِعينةِ( ِإلىِثالثِمجمكعاتِمتكافئة ِتجريبية:الدراسة ِِمجمكعة

ِكفؽ ِدرست ِدرستWoodsِ)ِنمكذجِأكلى ِثانية ِتجريبية ِكمجمكعة ،ِ )
ِاالعتياديةDriver)ِنمكذجِكفؽ ِبالطريقة ِدرست ِضابطة ِكمجمكعة أدكاتِِتمثمتِكِ،(،

ِ  الصحة مفاىيـ استبقاء اختبارِكِالمدرسية، الصحة مفاىيـ اكتساب اختبارِبػً:الدراسة
الدراسةِأفِنمكذجِككدزِقدِِككافِمفِأىـِنتائجِالعممي، االستطالع حب المدرسية،ِكمقياس

ِِكلـِيؤثرِفيِتنميةِحبِاالستطالعِ.،كاستبقائياِ المدرسية الصحة مفاىيـ اكتسابأسيـِفيِ
 (:2009دراسة )الخيالني والمعموري، -5

 الثالث الصؼ طالب تحصيؿ في ككدز أنمكذج استخداـ ثرأىدفتِىذهِالدراسةِإلىِقياسِ
ِ كتفكيرىـ الفيزياء مادة في المعمميف إعدادِمعيد ِِك،العممي ِالتجريبياتبع ِالمنيج ِالباحثاف
لتحصيؿِاالختبارِالبعدمِلكؿِمفِاِدِعمىِالتصميـِالتجريبيِذمِالضبطِالجزئيِكذمالمعتم

ِالعمميِفيِدراست ِمفِطالبِالصؼِالثالثِفيِمعيدِِتككنتِكِ،يماكالتفكير ِالدراسة عينة
تكزعكاِفيِِاِن(ِطالب60كقدِبمغِعددىـِ)،إعدادِالمعمميفِالتابعِلممديريةِالعامةِلتربيةِدياليِ

ِِ:مجمكعتيف ِككدزمجمكعة ِنمكذج ِباستخداـ ِدرست ِدرستِِ،تجريبية ِضابطة كمجمكعة
اختبارِتحصيميِفيِمادةِالفيزياء،ِكاختبارِِمفأدكاتِالدراسةِِتككنتِك،بالطريقةِاالعتياديةِ

ِ ِالعممي ِالتفكير ِ،مقياس ِتنميةِِتكصمتكقد ِفي ِأسيـ ِقد ِككدز ِنمكذج ِأف ِالى الدراسة
ِتفكيرِالعمميِ.ِالتحصيؿِالدراسيِفيِمادةِالفيزياءِكمياراتِال

 (:2007دراسة ) الحيدري  ،  -6
ِإلىِ ِالدراسة ِىدفتِىذه ِكتنميةِِمعرفة ِالعامة ِالعمـك ِمادة ِفيِتحصيؿ ِأنمكذجِككدز أثر

كقدِاعتمدِالباحثِِالمنيجِالتجريبيِ،ِالمياراتِالعقميةِلدلِطالبِالصؼِالكؿِالمتكسطِ
فيِمتكسطةِزيفِالعابديفِِالكؿِالمتكسط الصؼ طالبفيِدراستوِكحددِعينةِالدراسةِمفِ

 ىذه كتكزعت،ِاِن(ِطالب53كقدِبمغِعددىـِ)،ِلمبنيفِالتابعةِلمديريةِتربيةِبغداد/ِالكرخِالثانية
 جريبيةِدرستِباستخداـِأنمكذجِككدز،المجمكعةِالت تمثؿ إحداىما :مجمكعتيف إلى العينة

ِ:أدكاتِالدراسةِىيككانتِِ،ِدرستِبالطريقةِاالعتيادية الضابطة المجمكعة تمثؿ كالخرل
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 أنمكذج فاعميةكقدِأشارتِنتائجِالدراسةِالىِ،ِكاختبارِالمياراتِالعقمية،ِتحصيمياختبارِ
  .زيادةِالتحصيؿِكتنميةِالمياراتِالعقمية في ككدز
 (:2007دراسة ) الخوالدة  ، -7

ِ ِعمى ِالتعرؼ ِإلى ِالدراسة ِىذه ِالمنحىِىدفت ِعمى ِقائمتيف ِتدريسيتيف ِاستراتيجيتيف أثر
ِنائيِفيِتحصيؿِطالبِالصؼِالكؿِالثانكمِالعمميِفيِمادةِالحياءِكاتجاىاتيـِنحكىاالب
ِالباحثِِك، ِاعتمد ِالتجريبيِفيِدراستو ِمفِعمىِالمنيج الثانكمِ الكؿ الصؼ طالبعينة

ِ حيثِقسمتِِاِن(ِطالب109)ِتككنتالعمميِفيِمدينةِالمفرؽِفيِالمممكةِالردنيةِالياشمية
دكرةِالتعمـِِأكلىِدرستِتبعانِالستراتيجيةِِِمجمكعةِتجريبيةشعبِ:ِِالدراسةِإلىِثالث عينة

ِدرستِكفؽ ِثانية ِتجريبية ِكمجمكعة ِِنمكذجِ، ِكمجمكعة ِدرستِبالطريقةِ)ككدز(، ضابطة
اختبارِالتحصيؿِفيِالحياء،ِكمقيػاسِاالتجاىاتِنحكِِ:كاستخدـِالباحثِأداتيفِاالعتياديةِ،

فيِتحصيؿِطالبِالصؼِالكؿِِفركؽِدالةِإحصائياِنكجكدِعفِنتائجِالِكأسفرت،ِالحياء
الثانكمِالعمميِفيِمادةِالحياءِتعزلِالستراتيجيةِالتدريسِ)دكرةِالتعمـ،ِكاستراتيجيةِككدز،ِ

ِباستراتيجيةِدكرةِالتعمـ،ِكاس ِتراتيجيةِككدز،كالطريقةِالتقميدية(ِلصالحِالطالبِالذيفِتعممكا
طالبِالصؼِالكؿِالثػانكمِالعػمميِنحػكِالحياءِِككذلؾِِفركؽِدالةِإحصائياِفيِاتجاىات

ِأثرِ ِ،كتكافأ ِككدز ِكاستراتيجية ِالتعمـ، ِدكرة ِباستراتيجية ِتعممكا ِالذيف ِالطالب لصالح
ِكمقياسِ ِالتحصيؿ ِاختبار ِمف ِكؿ ِفي ِككدز ِاستراتيجية ِأثر ِمع ِالتعمـ ِدكرة استراتيجية

ِِ.االتجاه
ِ(:2007دراسة ) الربيعي ، -8

(ِِككدزِكِ)ِِ(Vِخريطةِالشكؿِ)ِِإنمكذجيِِثرِاستخداـأِمعرفةِلىِىدفتِىذهِالدراسةِإ
ِالعامةِِِفيِالتحصيؿ لدلِطالباتِمعيدِإعدادِالمعمماتِ،ِكمياراتيفِالعمميةِفيِمادةِالعمـك

ِِك ،ِ ِِكاختارت ِدراستيا ِفي ِالتجريبي ِالمنيج ِالباحثة ِعينة ِعمى ِطبقتيا طالباتِالصؼِمف
ِالعينةِحيثِقسمتِ،ِ(ِطالبة60عددىفِ)ِالبالغ قكبةِالثانيِفيِمعيدِإعدادِالمعمماتِ/بع

ِ :ِ ِشعب ِثالث ِتجريبيةإلى ِكفؽِِمجمكعة ِدرست ِ)ِنمكذجِأكلى ِالشكؿ ِ،Vِخريطة )
ِكفؽ ِدرست ِثانية ِتجريبية ِِنمكذجِكمجمكعة ِكمجمكعة ِبالطريقةِ)ككدز(، ِدرست ضابطة

ِ ِ)االعتيادية، ِمجمكعة ِطالباتِكؿ ِمجمكع ِبمغ ِ،20كقد ِطالبة ِأ( ِإعداد دكاتِالدراسةِكتـ
كجكدِفركؽِكِأشارتِنتائجِالدراسةِإلىِِ،اختبارِتحصيميِكاستماراتِمالحظةِِالمتمثمةِفي
بيفِمجمكعاتِالبحثِالثالثِفيِالتحصيؿِالدراسيِلصالحِالمجمكعةِِاحصائيةِذاتِداللة
ِكفؽِالتجريبية ِدرست ِ)ِنمكذجِالتي ِالشكؿ ِذاتVِخريطة ِفركؽ ِكجكد ِككذلؾ ،ِ )
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ِالعمميةِبيفِاحصائيةِداللة ِالميارات ِفي ِالثالث ِالبحث ِالمجمكعتيفِِِمجمكعات لصالح
ِكالثانيةِ.ِكلىالِالتجريبيتيف

 (:2006دراسة ) ناصر  ، -9
أثرِاستخداـِأنمكذجِ)ككدز(ِكالخارطةِالمفاىيميةِفيِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ

ِالثاني ِالصؼ ِطالب ِلدل ِالخطأ ِالفيـ ِذكات ِالكيميائية ِالمفاىيـ ِاتبعِكِ،المتكسطِتغيير
الثانيِالمتكسطِ الصؼ طالبعينةِالدراسةِمفِِاختارالمنيجِالتجريبيِفيِدراستوِِكالباحثِ

ِتـِتقسيميـِاِن(ِطالب60كقدِبمغِعددىـِ)،ِفيِثانكيةِالفراىيدمِلمبنيفِالتابعةِلمديريةِكربالء
ِالستراتيجيةِِِمجمكعةِتجريبية:ِمجمكعاتإلىِثالثِ مجمكعةِِكِ،ِككدزِأكلىِدرستِتبعان

ِالمفاىيمية ِالخارطة ِاستراتيجية ِباستخداـ ِدرست ِثانية ِتجريبية ِكمجمكعة ِدرستِ، ضابطة
،ِ ِاالعتيادية ِِتككنتِكِبالطريقة ِتشخيصياختبارِِمفأدكاتِالدراسة كقدِكاختبارِعالجيِ،
ِ ِاإلىِأشارتِنتائجِالدراسة ِاستراتيجية ِفيِإفاعمية ِالمفاىيمية ِالتغييرِلخارطة حداثِعممية

كعدـِفاعميةِنمكذجِككدزِفيِإحداثِِ،يِلمفاىيـِالكيمياءِمقارنةِبالطريقةِاالعتياديةالمفاىيم
ِعمميةِالتغييرِالمفاىيمي.

 :(2005دراسة )حساـ الديف و فيمي، -10
ِتنميةِ ِفي ِالعمـ ِكتاريخ ِككدز ِلنمكذج ِكفقان ِالتدريس ِأثر ِقياس ِإلى ِالدراسة ِىذه ىدفت

ـِلدلِتالميذِالصؼِالثانيِاإلعدادمِفيِالتحصيؿِكمياراتِحؿِالمشكمةِكفيـِطبيعةِالعم
المنيجِالتجريبيِالمعتمدِعمىِالتصميـِذمِِتِالباحثتافكقدِاعتمد،محافظةِالقميكبيةِبمصرِ

ِمكعةِالضابطةِفيِدراستالمجمكعتيفِالتجريبيتيفِكالمج ِ،يما عينةِالدراسةِمفِطمبةِكحددتا
كقدِبمغِعددىـِ،افظةِالقيمكبيةِالصؼِالثانيِاالعدادمِفيِالمدرسةِاالعداديةِلمبنيفِفيِمح

ِطالب114) ِعينةِاِن( ِقسمت ِ حيث ِمجمكعات: ِثالث ِإلى ِتجريبيةالدراسة أكلىِِِمجمكعة
ِكفؽ ِالعمـِنمكذجِدرست ِلتاريخ ِكفقان ِدرست ِثانية ِتجريبية ِكمجمكعة ،ِ ِكمجمكعةِِككدز ،

ختبارِاختبارِتحصيميِ،ِكاِ:ككانتِأدكاتِالدراسةِىي،ِضابطةِدرستِبالطريقةِاالعتيادية
أفِنمكذجِككدزِقدِأسيـِِشكمةِ،ِكاختبارِفيـِطبيعةِالعمـِ،كقدِأثبتتِالدراسةمياراتِحؿِالم

 فيِتنميةِالتحصيؿِالدراسيِكمياراتِحؿِالمشكمةِكفيـِطبيعةِالعمـ.
 :(Woods,1994 )دراسة  -11

ر(ِالتفسيِ–المالحظةِِ-لتنبؤِأثرِاستخداـِاستراتيجيةِ)اىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ
ِإ ِالدكائرِفي ِمكضكع ِفي ِاالبتدائي ِالخامس ِالصؼ ِطمبة ِلدل ِالمفاىيمي ِالتغير حداث
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 طالبكقدِاعتمدِالباحثِِالمنيجِالتجريبيِفيِدراستوِكحددِعينةِالدراسةِمفِِالكيربائيةِ،
ِ الصؼ ِالمريكية ِالمتحدة ِالكاليات ِفي ِ)ِ،الخامسِاالبتدائي ِعددىـ ِبمغ ِطالب50كقد ِاِن(
 اختباراِن الباحث أجرل ثـِ،الدراسةِإلىِعدةِمجمكعاتِصغيرةِ عينةحيثِقسمتِكطالبةِ
 التنبؤ) استراتيجية كفؽ عمى بتدريسيـ قاـ ثـ لدييـ،ِالمغمكطة المفاىيـ لمعرفة قبمياِن تحصيمياِن

ِالتجربة كاستغرقت، (ِالتفسير– المالحظة -
 أظيرتحيثِ . العينة لفراد بعدياِن تحصيمياِنِاختباراِن بعدىا الباحث طبؽ أسبكعاِن ( 16 ) 

 كتغيير لمتالميذ المعرفية لمبنية تركيب إعادة إحداثِفي االستراتيجية ىذه فاعمية النتائج
ِالسابقة. معرفتيـ
 المتعمقة بنموذج وودز: دراساتال عمى التعميؽ
 :لألىداؼ بالنسبة

ِِكدراسةِأثرِنمكذجِككدزِعمىِ إلى بعضِالدراسات ىدفت 1- ِالتحصيؿاكتسابِالمفاىيـ
الخيالنيِ،2011عبدِالمطيؼِِ،2011،ِأميفِكمصطفى2012ِالعمميِِمثؿِدراسةِ)القبالفِ

،ِحساـِالديفِكفيميِ 2007الربيعيِ،2007،الخكالدة2007ِِالحيدرمِ، 2009كالمعمكرمِ
2005)ِ.ِ

ِ)رشيدِِ-2 ِكدراسة ِالتحصيؿ ِفي ِككدز ِنمكذج ِأثر ِدراسة ِإلى ِالدراسات ِبعض ىدفت
2013.)ِ

ِبعضِالدراسِ-3 ِالمفاىيميِىدفت ِالتغيير ِإحداث ِفي ِككدز ِنمكذج ِأثر ِدراسة ِإلى ات
ِ(.Woods1994ِ،2006ناصرِ،2012كدراسةِ)ِالقبالفِ

4-ِ ِحبِاالستطالعِكفيِ نمكذجِككدز أثر دراسة إلى الدراسات بعض ىدفتِ  تنمية
ِ(.2007الخكالدةِ،2011عبدِالمطيؼِكدراسةِ)ِالعمـك حكن االتجاه

ِكالتفكيرِفيِ نمكذجِككدز أثر راسةد إلى الدراسات بعض ىدفتِ-5 ِالناقد ِالتفكير تنمية
ِ(.2009،الخيالنيِكالمعمكرم2011ِ،ِأميفِكمصطفى2012ِالعمميِكدراسةِ)القبالفِ

التدريسِ طرؽ مف مختمفة كنماذج نمكذجِككدز بيف المقارنةِعمى الدراسات بعض ىدفتِ-6
،كدكرةِالتعمـِكماِفيِدراسةِ(2012ِدراسةِ)القبالفِاستراتيجيةِالتعمـِالتكليدمِكماِفيِمثؿِ

 Driverكنمكذجِ،ِ(2007ِالربيعيِكماِفيِدراسةِ)Vِكخريطةِالشكؿِ(ِ،2007)الخكالدةِ
(ِ ِدراسة ِفي ِالمطيؼِكما ِ(2011عبد ِكفيميِ، ِالديف ِ)حساـ ِدراسة ِفي ِكما ِالعمـ كتاريخ

2005).ِ
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العقميةِكماِفيِالمياراتِِتنمية في نمكذجِككدز أثر دراسة إلى الدراسات بعض ىدفتِ-7
ِ ِالحيدرم (ِ ِكالميارات2007ِدراسة )ِ ِدراسة ِفي ِكما ِالعمـك ِفي ِالعممية (2007ِ)الربيعي

ِ(.2005دراسةِ)حساـِالديفِكفيميِمياراتِحؿِالمشكمةِكماِفيِ،ِك
أثرِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِالعمميةِكمياراتِ دراسة إلى فيدفت الحالية الدراسة أما

ِالعامة.التفكيرِالناقدِلدلِط ِالباتِالصؼِالسادسِالساسيِفيِالعمـك
 :الدراسة لمنيج بالنسبة

 العينة تقسيـ تـفيِبعضِالدراساتِ جميعِالدراساتِالسابقةِاستخدمتِالمنيجِالتجريبيِحيث
ِ كمجمكعةِتجريبية مجمكعة إلى ِضابطة ِفي ِكما ِمف ِكؿ ِ)دراسة 2013ِرشيد أميفِ،

 تـ الدراسات بعضفيِِك(2007ِلحيدرمِ،ا2009الخيالنيِكالمعمكرمِِ،2011كمصطفىِ
ِفيِدراسةِ كمجمكعة تجريبيتيف مجمكعاتِمجمكعتيف ثالث إلى العينة تقسيـ ِكما ضابطة

ِ 2012ِ)القبالف ،ِ ِالمطيؼ 2011ِعبد ،ِِ ِ،2007الخكالدة 2007ِالربيعي ناصرِ،
ِ.(2005حساـِالديفِكفيميِ،2006

ِحدةِمعِاختبارِقبميِكبعدم.(ِتـِاستخداـِتصميـِالمجمكعةِالكاWoods1994كفيِدراسةِ)
ِتتفؽِمعِ التجريبي المنيج استخداـ في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة كتتفؽ ِكما ،

،الحيدرم2009ِِ،ِالخيالنيِكالمعمكرم2011ِأميفِكمصطفىِ،2013رشيدِدراسةِكؿِمف)ِ
ِكالخرلِضابطة،2007 ِتجريبية ِإلىِمجمكعتيفِإحداىما ِالدراسة ِعينة ِفيِتقسيـ  ماك (

ِالكيرباءِفيِ قائمة لتحديد المنيجِالكصفي الدراسة استخدمت ِالمتضمنةِفيِكحدة المفاىيـ
ِ.لمطالبات إكسابيا حياتناِالمراد

 :المختارة لمعينة بالنسبة
ِ)أميفِ المرحمة تالميذ مف عينة الدراسات بعض اختارت -1 ِدراسة ِمثؿ االبتدائية

ِ(.Woods1994،2011ِكمصطفىِ
حساـِالديفِ(اإلعداديةِمثؿِدراسةِ المرحمة تالميذ مف عينة الدراسات بعض اختارت -2

 (.2005كفيميِ
ِ)القبالفِ المرحمة تالميذ مف عينة الدراسات بعض اختارت -3 ِدراسة ِمثؿ الثانكية

 (.2006ناصرِ،2007،الخكالدة2007ِ الحيدرم،2012ِ
مفِطمبةِِالمعيدِالطبيِالتقنيِمثؿِدراسةِ)ِرشيدِ عينة الدراسات بعض اختارت -4

2013.) 



54 

 

ِالدراسات مجمكعة اختارت -5 ِإعدادِ مف الدراسة عينة مف ِمعيد ِطالبات طالب/
الربيعيِِ،2009الخيالنيِكالمعمكرمِ،2011ِعبدِالمطيؼِِ) دراسة مثؿ المعمميف
2007.)ِ

ِالساسي السادس الصؼ طالب مف الدراسة عينة اختيار تـ فقد الحالية لمدراسة بالنسبة
فيِتناكلياِلمرحمةِالصؼِالسادسِ السابقة الدراسات عف اليةالح الدراسة بذلؾ اختمفت حيث

 الساسيِباعتبارىاِمرحمةِميمةِكأساسيةِكبكابةِلمرحمتيِالتعميـِاإلعدادمِكالثانكم.
 :الدراسة ْلدوات بالنسبة
 :دراسة كؿ تناولتيا التي لممتغيرات تبًعا وذلؾ المستخدمة الدراسة أدوات تنوعت
،2013ِرشيدِكدراسةِ) الدراسي التحصيؿ لقياس ختبارناا استخدمت الدراسات معظـ -1

ِ ِِ،2012القبالف ِكمصطفى 2011ِأميف ِكالمعمكرم ِالخيالني الحيدرمِ،2009،
2007،ِ ِ،2007الخكالدة ِِ،2007الربيعي ِكفيمي ِالديف ،2005ِِحساـ

Woods1994)ِ
ِ،2012القبالفِ)ِدراسة مثؿ العمـك نحك لالتجاه مقياسنا استخدمت الدراسات بعض -2

 (2007الخكالدةِ،2011ِدِالمطيؼِعب
ِالناقد اختبارنا استخدمت الدراسات بعض -3 ِ لمتفكير ِالعممي ِالتفكير دراسةِ مثؿك

 (.2009،ِالخيالنيِكالمعمكرم2011ِ،ِأميفِكمصطفى2012القبالفِ)
،ِعبدِالمطيؼ2012ِ)القبالفِِدراسة مثؿ لممفاىيـ راِن اختبا الدراسات بعض أعدت -4

 .(2006،ناصر2011ِ
 (ِاستماراتِلبطاقةِمالحظة.2007متِدراسةِ)الربيعيِكاستخد -5
ِكِكاستخدمت -6 ِلمميارات ِاختباران ِالدراسات ِبعض ِدراسة ِالتي2007ِ)الحيدرم )

ِ ِ،كدراسة ِالعقمية ِلمميارات ِاختباران ِاستخدمت ِكفيمي ِالديف 2005ِ)حساـ التيِ(
 لمياراتِحؿِالمشكمة.ِاِناستخدمتِاختباِر

 كىذاِيتفؽ الدراسة أغراض لتحقيؽ الناقد لمتفكير كاختباراِن ـلممفاىي اختباراِن الباحثة أعدت كقد
ِ(2012سةِ)القبالفِدرا مع

 :لمنتائج بالنسبة
ِككدزِتفكؽ السابقة الدراسات معظـ أظيرت -1  في التقميدية الطريقة عمى نمكذج

،ِأميفِكمصطفى2012ِالقبالفِ،2013ِرشيدِ)ِدراسة الدراسيِكماِفيِتحصيؿِال
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ِكالمع2011 ِالخيالني ،ِ ِ،2009مكرم 2007ِالحيدرم ِالخكالدة الربيعيِ،2007،
 .ِ(2005،حساـِالديفِكفيمي2007ِ

حداثِبالنسبةِإل داللةِإحصائية ذات فركؽ كجكد عدـ إلى أشارت الدراسات بعض -2
عمميةِالتغييرِالمفاىيميِبيفِنمكذجِككدزِكالطريقةِالمعتادةِكماِفيِدراسةِ)ناصرِ

2006) 
 النتائج فإف بإحدلِاستراتيجياتِالتدريسِالخرل دزلمقارنةِنمكذجِكِك بالنسبة أما -3

ِفبعض جاءت ِ الدراسات متباينة، ِككدز ِنمكذج ِاستراتيجية ِفييا ِبعضِتفكقت في
عبدِالمطيؼِِ، 2012عمىِالطرؽِالخرلِكماِفيِدراسةِ)القبالفِمتغيراتِالدراسةِ

 (2005ِ،حساـِالديفِكفيمي2011ِ
 مكذجِككدزِمعِاستراتيجياتِالتدريسِالخرلفيِدراساتِأخرلِتكافأِفيياِأثرِنبينماِ،
(2006ِ(ِ،كدراسةِ)ناصر2007ِ،ِبينماِدراسةِ)الربيعيِ(2004دراسةِ)الخكالدةِ ثؿم

ِتفكقتِفيياِاستراتيجياتِالتدريسِالخرلِعمىِنمكذجِككدز.
ِ:عمى يعمؿ نمكذجِككدز استخداـ أف السابقةِإلى الدراسات بعض نتائج أشارت

ح اكتساب - ِكا  ِالمفاىيميالمفاىيـ ِالتغيير ِ مثؿ داث ِ)القبالف ِعبد2012ِدراسة ،
 (.Woods1994 ،2011المطيؼِ

- ِ ِمف ِأنكاع ِكالت تنمية ِكالمعمكرمِ في كما العممي فكيرالتفكير ِ)الخيالني دراسة
 (2011،ِأميفِكمصطفى2012ِ،ِكالتفكيرِالناقدِكماِفيِدراسةِ)القبالفِ(2009

ِالمتنم - ِحؿ ِكميارات ِالميارات ِمف ِأنكاع ِكفيميِية ِالديف ِ)حساـ ِدراسة ِفي شكمة
(،ِكالمياراتِالعمميةِفيِدراسة2007ِ(ِكمياراتِعقميةِفيِدراسةِ)الحيدرم2005ِ

 (.2007)الربيعيِ
ِ(.2007دراسةِ)الخكالدةِ مثؿ العمـك نحك االتجاه تنمية -

 اَّلستفادة مف الدراسات السابقة في المحور اْلوؿ:
 .ككدزِالمتعمؽِبنمكذجِبناءِاإلطارِالنظرمِ-1 
ِاختيارِالساليبِاإلحصائيةِالمناسبة.ِ-2
ِبناءِدليؿِلممعمـِلتكظيؼِنمكذجِككدز.ِ-3
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 المحور الثاني: الدراسات التي تتعمؽ بالمفاىيـ العممية:
 الدراسات العربية:
 (:2014دراسة )القميزي ،

ةِالمفاىيـِىدفتِالدراسةِإلىِاستقصاءِفاعميةِاستخداـِاستراتيجيةِالتدريسِالتبادليِفيِتنمي
،ِ ِالثانكم ِالصؼِالكؿ ِطالب ِلدل ِالحياء ِعمـ ِفي ِشبوِالساسية ِالمنيج ِالباحث كاتبع

(ِطالبانِمف60ِكقدِاشتممتِعينةِالدراسةِعمىِ)التجريبيِبتصميـِاالختبارِالقبميِكالبعدمِ،
طالبِالصؼِالكؿِالثانكمِبثانكيةِالميرِعبدِاهللِبفِعبدِالعزيزِبمحافظةِالمجمعةِفيِ

ِالم ِمجمكعات ِثالث ِإلى ِتقسيميـ ِكتـ ِالسعكدية، ِالعربية ِدرستِ:ممكة ِتجريبية الكلى
ِالتقميديةِ ِبالطريقة ِدرست ِأكلى ِضابطة ِكالثانية ،ِ ِالتبادلي ِالتدريس ِاستراتيجية باستخداـ
ِالتقميديةِ ِبالطريقة ِدرست ِثانية ِضابطة ِكالثالثة ،ِ ِالتجريبية ِالمجمكعة ِنفسِمعمـ كدرسيا

صمتِالدراسةِإلىِكتِككاستخدـِالباحثِاختبارِالمفاىيـِالساسيةِكأداةِ،ِكدرسياِمعمـِآخرِ،
ِأبرزىا:ِِعددِمفِالنتائجِ

كجكدِفركؽِذاتِداللةِاحصائيةِبيفِمتكسطيِدرجاتِطالبِالمجمكعةِالتجريبيةِِ -
ِفيِ ِالساسية ِالمفاىيـ ِالتدريسِالتبادليِفيِاختبار ِالتدريسِباستراتيجية قبؿِكبعد

 التطبيؽِالبعدم.عمـِالحياءِلصالحِ
كجكدِفركؽِذاتِداللةِاحصائيةِبيفِمتكسطيِدرجاتِطالبِالمجمكعةِالتجريبيةِ -

كالمجمكعةِالضابطةِالكلىِفيِالتطبيؽِالبعدمِالختبارِالمفاىيـِالساسيةِفيِعمـِ
 الحياءِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.

ِالمجمكع - ِطالب ِدرجات ِمتكسطي ِبيف ِاحصائية ِداللة ِذات ِفركؽ ِكجكد ةِعدـ
ِالمفاىيـِ ِالقياسِالبعدمِالختبار ِفي ِالثانية ِالضابطة ِالكلىِكالمجمكعة الضابطة

ِالساسيةِفيِعمـِالحياءِ.
 (:2014دراسة )الشوري وعمياف ،  -1

ِتحصيؿِ ِفي ِمحكسبة ِتعميمية ِحقيبة ِاستخداـ ِأثر ِعمى ِالتعرؼ ِإلى ِالدراسة ِىذه ىدفت
ِ ِالعممي ِالتفكير ِميارات ِكتنمية ِالفيزيائية ِالمممكةِالمفاىيـ ِفي ِالثانكية ِالمرحمة ِطمبة لدل

العربيةِالسعكدية،ِكاعتمدتِالدراسةِعمىِالمنيجِشبوِالتجريبيِالذمِطبؽِعمىِطمبةِالصؼِ
(ِطالبان55ِالكؿِالثانكمِفيِمدرسةِاليفكؼِالثانكيةِفيِمحافظةِاالحساءِكالبالغِعددىـِ)

ِأفرادى ِعدد ِبمغ ِتجريبية ِمجمكعة ِمجمكعتيف: ِعمى ِتكزيعيـ ِ)؛تـ ِباستخداـ29ِا ِدرست )
(ِدرستِبالطريقةِالتقميديةِ،26ِالحقيبةِالتعميميةِالمحكسبةِ،ِكمجمكعةِضابطةِبمغِعددىـِ)
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ِالعمميِ ِالتفكير ِميارات ِكاختبار ِالفيزيائية ِالمفاىيـ ِاختبار :ِ ِمف ِالدراسة ِأدكات كتككنت
ِا ِمتكسطِعالماتِأفراد ِبيف ِاحصائية ِذاتِداللة ِفركؽ ِكجكد ِالدراسة لمجمكعةِ،كأظيرت

التجريبيةِكمتكسطِعالماتِأفرادِالمجمكعةِالضابطةِفيِاختبارِالمفاىيـِالفيزيائيةِكاختبارِ
ِمياراتِالتفكيرِالعمميِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.

 (:2013دراسة )الحراحشة و العديمي ،  -2
ِ ِإلى ِالدراسة ِالىدفت ِتعرؼ ِفيِعمى ِالذىني ِالعصؼ ِاستراتيجية ِباستخداـ ِالتدريس أثر

ِفيِاكتس ِلدلِطالباتِالصؼِالثامفِالساسيِكاتجاىاتيفِنحكِالعمـك ِالعممية ابِالمفاىيـ
ِحيثِ ِالباحثافِالردف. ِالتجريبيِعمىبِقاـ ِمفِطالباتِالصؼِِتطبيؽِالمنيجِشبو عينة

ِقصبةِ ِلمديرية ِالتابعة ِلمطالبات ِالساسية ِحسف ِبني ِرحاب ِمدرسة ِفي ِالساسي الثامف
ِ(ِط70المفرؽِكالبالغِعددىفِ) ِاختبارِاكتسابِالمفاىيـِِ،البة ِالباحثافِأداتيفِ: كاستخدـ

.ِ ِالعمـك ِتعمـ ِنحك ِاالتجاىات ِكمقياس ِداللةِالعممية ِذات ِفركؽ ِكجكد ِالنتائج كأظيرت
ِ ِالعممية ِلممفاىيـ ِالطالبات ِاكتساب ِفي ِ،احصائية ِالعمـك ِتعمـ ِنحك ِاتجاىاتيف ِفي ككذلؾ

ِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.
 ( :2013، السالماتدراسة )  -3

ِإلىِ ِالدراسة ِفيِتحصيؿِىدفتِىذه ِالعممية ِالنشطة ِبطريقة ِأثرِتدريسِالعمـك استقصاء
الباحثِِكاتبع.ِالطمبةِذكمِالسعاتِالعقميةِالمختمفةِلممفاىيـِالعمميةِكتنميةِاتجاىاتيـِالعممية

الثامفِالساسيِفيِمدرسةِعميِبفِأبيِطالبِالصؼِِطالبِعمىالتجريبيِشبوِالمنيجِ
  المتمثمةِفيأدكاتِالدراسةِِتـِإعدادِكِاِن(ِطالب65ِ)ِِالبالغِعددىـ،ِكنكيةِفيِمدينةِعمافالثا

ِدلتِك،ِ،كاختبارِتحصيؿِالمفاىيـِالعمميةِ،كمقياسِاالتجاىاتِالعمميةِالسعةِالعقميةاختبارِ
ِ ِالدراسة ِطمبةِِعمىنتائج ِلدرجات ِالحسابيف ِالمتكسطيف ِبيف ِاحصائيان ِداؿ ِفرؽ كجكد
ِالدِر ِكمقياسِمجمكعتي ِالعممية ِالمفاىيـ ِتحصيؿ ِاختبار ِعمى ِكالضابطة ِالتجريبية اسة

ِ،كماِ ِالتجريبية ِالمجمكعة ِكلصالح ِالعممية ِالنشطة ِطريقة ِإلى ِييعزل ِالعممية االتجاىات
ِبيفِالمتكسطيفِالحسابيفِلدرجاتِالطمبةِمرتفعيِ أظيرتِالنتائجِكجكدِفرؽِداؿِاحصائيان

ِالعقميةِعمىِاختبارِتحصيؿِ ِييعزلِإلىِالسعة ِكمقياسِاالتجاىاتِالعممية ِالعممية المفاىيـ
مستكلِالسعةِالعقميةِكلصالحِالطمبةِمرتفعيِالسعةِالعقمية،ِكبينتِالنتائجِأيضانِعدـِكجكدِ
ِالتجريبيةِ ِالدراسة ِمجمكعتي ِطمبة ِلدرجات ِالحسابيف ِالمتكسطيف ِبيف ِاحصائيان ِداؿ فرؽ

ِالعممي ِالمفاىيـ ِتحصيؿ ِاختبار ِعمى ِإلىِِ،ةكالضابطة ِييعزل ِالعممية ِاالتجاىات كمقياس
ِالتفاعؿِبيفِطريقةِالتدريسِكمستكلِالسعةِالعقمية.



58 

 

 ( :2013دراسة ) الشرباصي، -4
ِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ فاعميةِالمدخؿِالجماليِفيِتنميةِالمفاىيـِكالمياراتِىدفتِىذه

ِ ِبغزة. ِالساسي ِالسادس ِالصؼ ِطالبات ِلدل ِالعمـك ِبمادة ِاعالصحية ِالباحثةِكقد تمدت
ِ الصؼ طالباتكحددتِعينةِالدراسةِمفِكالمنيجِشبوِالتجريبيِ،ِالتحميميِالمنيجِالكصفي

(ِطالبةِككانتِأدكات90ِكقدِبمغِعددىفِ)،ِالسادسِفيِمدرسةِحمبِاالبتدائيةِالمشتركةِ)أ(
كتـِِالمياراتِالصحية، كاختبار،الصحيةِ المفاىيـ كاختبارِ،أداةِتحميؿِالمحتكل :الدراسةِىي

ِالدراسةِ ِإلىِ،تطبيؽِاالختباريفِعمىِعينة  داللة فركؽِذات كجكدكأشارتِنتائجِالدراسة
ِالبعدمِ كالضابطة التجريبية المجمكعة درجاتِطالبات متكسط بيف إحصائية فيِاالختبار

ِالصحية ِالصحية، لممفاىيـ ِلمميارات ِالبعدم ِالجماليِكاالختبار ِالمدخؿ ِفاعمية ِككذلؾ ،
ِ ِكسب ِمعامؿ ِالصؼِحسب ِطالبات ِلدل ِالصحية ِكالميارات ِالمفاىيـ ِتنمية ِفي بالنؾ
ِالسادسِالساسيِبغزة.

 (:2013دراسة )صالح ،  -5
ِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ فاعميةِالتعمـِاالستقصائيِالتعاكنيِالمكجوِفيِتنميةِىدفتِىذه

الباحثِِكِاعتمدبعضِالمفاىيـِالكيميائيةِكمياراتِالتفكيرِالعمميِلدلِالطالبِالمعمميف.ِ
كتككنتِعينةِالدراسةِمفِ،ِذمِالمجمكعةِالكاحدةِمعِاختبارِفبميِكبعدمالتصميـِالتجريبيِ

ِبالعريش ِالتربية ِبكمية ِالكلى ِبالفرقة ِالمعمميف ِ)ِك،الطالب ِعددىـ ِطالب26بمغ كتـِ،ِاِن(
ِ ِبًػ ِالمتمثمة ِالدراسة ِأدكات ِتحصيمي:استخداـ مياراتِ كاختبار الكيميائية لممفاىيـ اختبار

 بيف إحصائية داللة فركؽِذات كجكدالدراسةِإلىِالنتيجةِالتاليةِ:ِكتكصمتِالتفكيرِالعممي،
ِالطالب متكسطي ِلالختبارِ التجريبية بالمجمكعة درجات ِكالبعدم ِالقبمي ِالتطبيقيف في

ِكاختبارِالتفكيرِالعمميِلصالحِالتطبيؽِالبعدم.،التحصيميِفيِالمفاىيـِالكيميائيةِ
 ( :2013دراسة )طمبة ،  -6

المعدؿِفيِاكتسابِدكرةِالتعمـِالبنائيِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِتحديدِفاعميةِاستخداـِنمكذجِ
المفاىيـِالعمميةِكحؿِأنماطِمختمفةِمفِالمسائؿِالفيزيائيةِكتنميةِنزعاتِالتفكيرِلدلِطالبِ

(ِ ِمف ِالدراسة ِعينة ِكتككنت ِالثانكم. ِالكؿ ِالكؿ70ِالصؼ ِالصؼ ِطالب ِمف ِطالبان )
ِ)الثانِك ِتجريبية ِإلىِمجمكعة ِقسمتِالعينة ِالقميكبية، ِبمحافظة ِالتعميمية ِبنيا (36ِمِبإدارة

(ِطالبان.ِكاستخدـِالباحثِاختبارانِتحصيميانِفيِكحدةِ"ِالحرارة"34ِطالبانِ،ِكمجمكعةِضابطةِ)
ِفيِالمستكياتِالمعرفية
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ِالتذكرِ (-ِِ ِِ–الفيـ ِِ–التطبيؽ ِالمسائِ–التحميؿ ِحؿ ِكاختبار ،ِ ِ،ِالتركيب( ِالفيزيائية ؿ
فِمفِأىمياِكجكدِفركؽِذاتِداللةِكمقياسِنزعاتِالتفكير.ِكقدِأسفرتِالدراسةِعفِنتائجِكا

ِإ ِالتجريبية ِالمجمكعة ِدرجات ِ ِمتكسط ِبيف ِحصائية ِالمجمكعةِ،كمتكسط ِطالب درجات
ِ ِالفيزيائية ِالمفاىيـ ِتحصيؿ ِاختبار ِفي ِ،الضابطة ِالفيزيائية ِالمسألة ِحؿ كمقياسِ،كاختبار

حصائيانِبيفِدرجاتِيرِلصالحِالمجمكعةِالتجريبيةِ،ِككجكدِعالقةِمكجبةِدالةِإتِالتفكنزعا
ِ ِالتفكير ِنزعات ِمقياس ِفي ِالتجريبية ِالمجمكعة ِالمفاىيـِ،طالب ِتحصيؿ ِفي كدرجاتيـ

 كبيفِدرجاتيـِفيِمقياسِنزعاتِالتفكيرِكحؿِالمسألةِالفيزيائية.ِ،الفيزيائيةِِ
 ( :2013دراسة ) عباس ، -7

ِالتعمـِفيِاكتسابِالمفاىيـِالعمميةِ أثرذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِىدفتِى استخداـِدكرة
اعتمدتِالباحثةِكقدِكاستبقائياِلدلِتمميذاتِالصؼِالخامسِاالبتدائيِفيِمحافظةِبابؿِ.ِ

الخامسِفيِالمدارسِاالبتدائيةِ الصؼ طالباتكحددتِعينةِالدراسةِمفِالمنيجِالتجريبيِ،
ككانتِأدكاتِ،(ِطالبة58ِِكقدِبمغِعددىفِ)ِ،لعامةِلتربيةِبابؿِفيِالعراؽالتابعةِلممديريةِا

كأشارتِنتائجِ،كتـِتطبيؽِاالختبارِعمىِعينةِالدراسةِِ،المفاىيـ اختبارِتعمـ :الدراسةِىي
ِإلىِ  التجريبية المجمكعة بيفِمتكسطِدرجاتِطالبات إحصائية دالة فركؽ كجكدالدراسة

عةِالضابطةِفيِاختبارِتعمـِالمفاىيـِِلصالحِالمجمكعةِالمجمِك متكسطِدرجاتِطالبات،ِك
ِالتجريبيةِ.

 ( :2013دراسة ) مينا ، -8
فاعميةِاستراتيجيةِشكؿِالبيتِالدائرمِفيِتنميةِالمفاىيـِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ

ِالحياتيةِلدلِطالباتِالصؼِالحادمِعشرِفيِ العمميةِكمياراتِالتفكيرِالمنظكميِفيِالعمـك
ِغزة .ِ ِالباحثة ِاعتمدت ِ،كقد ِالتجريبي ِكالمنيج ِالكصفي ِمفِالمنيج ِالدراسة ِعينة كحددت

ِلمِ الصؼ طالبات ِالتابعة ِلمبناتِ)أ( ديريةِالحادمِعشرِفيِمدرسةِبشيرِالريسِالثانكية
ِ ِغربِغزة، ِكالتعميـ ِبمغِعددىفِ)التربية 68ِكقد ِطالبة ِضابطة32ِ،)( ِكمجمكعة ِطالبة )

أداةِتحميؿِالمحتكلِ كاستخدمتِالباحثةِأدكاتِالدراسةِالتاليةِ:(ِكمجمكعةِتجريبيةِ،36ِك)
ِالمنظكمي كاختبار، العممية المفاىيـ كاختبار، ِعينةِِ،التفكير ِعمى ِاالختباريف ِتطبيؽ كتـ

ِ ِإلىِ،الدراسة درجاتِ متكسط بيف إحصائية داللة فركؽِذات كجكدكأشارتِنتائجِالدراسة
ِ ةالضابط ك ،التجريبية المجمكعة طالبات ِفي ِمف ِكؿ ِالعممية ِالمفاىيـ كاختبارِ ،اختبار

ِالمنظكمي ِالتفكير ِحسبِمعامؿِميارات ِالدائرمِ ِالبيت ِشكؿ ِاستراتيجية ِفاعمية ِككذلؾ ،



60 

 

ِلدلِطالباتِالصؼِ ِالمنظكميِ ِكمياراتِالتفكير ِالعممية ِالمفاىيـ كسبِبالنؾِفيِتنمية
ِالحادمِعشرِبغزة.

 ( :2012دراسة ) أبو قورة ، -9
تكظيؼِبرنامجِالككرتِفيِتنميةِالمفاىيـِكمياراتِ أثرراسةِإلىِالتعرؼِعمىِىدفتِىذهِالد

ِ ِالساسي. ِالصؼِالعاشر ِطالبات ِلدل ِبالعمـك ِالمشكمة ِحؿ ِالباحثة ِاعتمدت المنيجِكقد
العاشرِالساسيِفيِ الصؼ طالباتعينةِالدراسةِمفِِتككنتِكالكصفيِكالمنيجِالتجريبيِ،

ِالقدس ِبنات ِلِمدرسة ِ)ب( ِرفح،الثانكية ِبمحافظة ِ)مبنات ِعددىف ِبمغ 92ِكقد ِطالبة تـِ(
ِإلىِ) 46ِتقسيميـ ِتجريبية ِكمجمكعة ِطالبة )،(ِ 48ِك ،ِ ِكمجمكعةِضابطة ِاستخداـِك( ِتـ
مياراتِ كاختبار، العممية المفاىيـ اختبار ،ك المحتكل تحميؿ أداة المتمثمةِفيأدكاتِالدراسةِ
قدِأسفرتِنتائجِالدراسةِعفِكجكدِِك،سةِكتـِتطبيؽِاالختباريفِعمىِعينةِالدراِ،حؿِالمشكمة

مياراتِحؿِالمشكمةِفيِكِِالمفاىيـِالعمميةأثرِكاضحِكفركؽِذاتِداللةِإحصائيةِفيِتنميةِ
ِ.ككرتاليعزلِلتكظيؼِبرنامجِِلدلِطالباتِالصؼِالعاشرِالعمـك
 ( :2012دراسة ) الحراحشة ، -10

ِفيِاكتسابِِاستراتيجيةِالمماثمة أثرىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ فيِتدريسِالعمـك
المفاىيـِالعمميةِكمستكلِأداءِعممياتِالعمـِالساسيةِلدلِتالميذِالصؼِالخامسِالساسيِ

 طالباتعينةِالدراسةِمفِاختارتِِك،كقدِاعتمدتِالباحثةِالمنيجِالتجريبيِفيِقصبةِالمفرؽ.ِ
كقدِ،ربيةِالمفرؽالخامسِالساسيِفيِمدرسةِبمعماِالساسيةِالمختمطةِفيِمديريةِت الصؼ

(ِ ِعددىف ِطالبة64بمغ ِىيِ،( ِالدراسة ِأدكات ِكاختبارِ :ككانت ِالعممية، ِالمفاىيـ اختبار
 فرؽ كجكد الدراسة نتائج كأظيرت،ِكتـِتطبيؽِالدكاتِعمىِعينةِالدراسةِ، عممياتِالعمـ

 اكتساب اختبار عمى الدراسة مجمكعتي في الطالبات عالمات متكسطي إحصائيانِبيف داؿ
 الدراسة تكصمت كما ، التجريبية بالطريقة درسف المكاتي الطالبات لصالح فاىيـِالعمميةالم

العمـِ عمميات أداء اختبار في الطالبات عالمات متكسطي بيف إحصائياِن داؿ فرؽ إلىِكجكد
ِ.التجريبية المجمكعة أفراد لصالح الساسية
 ( :2012دراسة ) المشيداني ، -11

أثرِأسمكبِالمطالعةِالخارجيةِفيِتعديؿِالفيـِالخاطئِؼِعمىِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعِر
ِلطالبِالصؼِالكؿِالمتكسطِفيِثانكيةِكميةِبغداد.ِ ِالعمـك كقدِلممفاىيـِالعمميةِفيِمادة

 طالبكحددتِعينةِالدراسةِمفِ،ِالتصميـِالتجريبيِمعِاختبارِقبميِكبعدماعتمدتِالباحثةِ
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كقدِبمغِعددىـِ،2دادِالتابعةِلتربيةِبغدادِالكرخِ/الكؿِالمتكسطِفيِثانكيةِكميةِبغ الصؼ
ِطالب17) ِىيِان،( ِالدراسة ِأدكات ِالفيـِ  :ككانت ِذات ِالعممية ِتشخيصِالمفاىيـ اختبار

ِِ، الخاطئ ِالدراسة ِعينة ِعمى ِاالختبار ِتطبيؽ ِالدراسةِك،كتـ ِنتائج ِأىـ ِمف أفِِِ:كاف
ِلفيـِالخاطئِلممفاىيـِالعممية.استخداـِأسمكبِالمطالعةِالخارجيةِكافِفاعالنِفيِتعديؿِا

 ( :2012دراسة ) رضواف ، -12
ِ ِالتعرؼِعمى ِإلى ِالدراسة ِىذه  تنمية في التفكير قبعات استراتيجية استخداـ أثرىدفت

ِاتخاذ العممية المفاىيـ ِ الساسي الثامف الصؼ طالبات لدل القرار كميارات كقدِبغزة.
 طالباتكحددتِعينةِالدراسةِمفِ،يبيِاعتمدتِالباحثةِالمنيجِالكصفيِكالمنيجِشبوِالتجِر

كقدِبمغِعددىفِ،الثامفِالساسيِفيِمدرسةِبناتِغزةِاإلعداديةِ)أ(ِفيِمدينةِغزة الصؼ
(80ِ ِطالبة ِىي،( ِكمقياسِمياراتِاتخاذِ: ككانتِأدكاتِالدراسة ِالعممية، ِالمفاىيـ اختبار

 فركؽ كجكداسةِإلىِعدـِكأشارتِنتائجِالدِر،كتـِتطبيؽِالدكاتِعمىِعينةِالدراسةِِ، القرار
ِالعمميةِككؿ إحصائية دالة ككجكدِفرؽِداؿِاحصائيانِِ،فيِمتكسطِدرجاتِاختبارِالمفاىيـ

 دالة لصالحِالمجمكعةِالتجريبيةِ،ِبينماِتكجدِفركؽفيِدرجاتِبعدِمياراتِالتفكيرِالعمياِ
 مقياسِمياراتِاتخاذِالقرارِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية. في إحصائية
 ( :2012عوض اهلل ،دراسة )  -13

 تنمية عمى( 5E's ) الخمس الياءات استراتيجية أثرىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ
ِ ِبغزة. ِالساسي ِالسابع ِالصؼ ِطالبات ِلدل ِبالعمـك ِالعمـ ِكعمميات ِالعممية كقدِالمفاىيـ

 اتطالبعينةِالدراسةِمفِِاختارتِك،اعتمدتِالباحثةِالمنيجِالكصفيِكالمنيجِشبوِالتجريبيِ
(ِطالبة37ِقسمتيـِإلىِ)السابعِفيِمدرسةِبناتِخافِيكنسِاإلعداديةِ)ج(ِلالجئاتِ الصؼ

ِتجريبيةِ ِ،كمجمكعةِ ِ،39ك) ِكمجمكعةِضابطة  تحميؿ أداة مفأدكاتِالدراسةِِتككنتِك(
ِعمىِِ،عممياتِالعمـ كاختبار ،العممية المفاىيـ اختبار ك ،المحتكل ِاالختباريف ِتطبيؽ كتـ

ِ ِالدراسة ِإلىِكأ،عينة ِالدراسة ِمتكسطِدرجاتِ إحصائية دالة فركؽ كجكدشارتِنتائج بيف
ِطالباتِك ،التجريبية المجمكعة طالبات ِدرجات ِاختبارِ متكسط ِفي ِالضابطة المجمكعة

بيفِمتكسطِ إحصائية دالة فركؽ ككذلؾِكجكدِ،لصالحِالمجمكعةِالتجريبيةِالمفاىيـِالعممية
ِطالبات ِطالباتمتكسِك ،التجريبية المجمكعة درجات ِدرجات ِفيِ ط ِالضابطة المجمكعة

ِ.ِاختبارِعممياتِالعمـِِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية
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 ( :2012دراسة ) فنونو ،
 العصؼ التكليدمِكاستراتيجية التعمـ نمكذج استخداـ أثرىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ

 عشر الحادم طالبِالصؼ لدل الحياء مادة نحك كاالتجاه المفاىيـ تنمية في الذىني
ِ بمدينة ِالكصفيِغزة. ِالباحثِالمنيج ِاعتمد ِالتحميميِكقد ِالتجريبي ِ ِعينةِ،كالمنيج كحدد

ِ ِمف ِ"أ" الصؼ طالبالدراسة ِالثانكية ِالفتاحِحمكد ِعبد ِفيِمدرسة لمبنيفِِالحادمِعشر
(ِ ( 30  كعددىا تجريبية قسمكاِإلىِمجمكعةِاِن(ِطالب90كقدِبمغِعددىـِ)،بمديريةِشرؽِغزة

ِطالباِن  (طالبان، ( 30  كعددىا ثانية تجريبيةِمجمكعة ك ،التكليدم التعمـ بطريقة درست،
 بالطريقة درست طالباِن ( 30 ) كعددىاِضابطة ،كالخرل الذىني العصؼ بطريقة درستِ
كمقياسِ، العممية المفاىيـ كاختبار، المحتكل تحميؿ أداة :بػًِأدكاتِالدراسةِِتمثمتِكِ،العادية

 الدراسة نتائج كتكصمت،كتـِتطبيؽِالدكاتِعمىِعينةِالدراسةِِ،ةِالحياءاالتجاهِنحكِماد
 العممية المفاىيـ اختبار فيِالضابطة المجمكعة عمى التجريبيتيف المجمكعتيف تفكؽ إلى

 االخرل المجمكعات بيف إحصائياِن دالة فركؽ تكجد ،ِبينماِالالتجريبيتيف المجمكعتيف لصالح
 طالب لدل الحياء مادة تعمـ نحك فركؽ تكجد كِ،ككؿ حياءنحكِال االتجاه مستكل في

ِ.التدريس استراتيجية ترجعِالختالؼ عشر الحادم الصؼ
 ( :2011دراسة ) الطويؿ ، -14

العمميةِ المفاىيـ تنمية في الدراما أسمكب تكظيؼ أثرىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ
ِلدل بمادة  العمـ كعمميات الباحثةِالمنيجِِتبعتكقدِاالساسي.ِ الرابع الصؼ طالب العمـك

الرابعِالساسيِفيِمدرسةِعمكاسِ الصؼ طالباتعينةِالدراسةِمفِِاختارتِكشبوِالتجريبيِ،
أداةِ:ككانتِأدكاتِالدراسةِىيِ،(ِطالبة80ِكقدِبمغِعددىفِ)،الساسيةِلإلناثِشماؿِغزةِ

ِتطبيؽِاالختباريفِِ،مـعممياتِالع كاختبار ،العممية المفاىيـ اختبار ك،تحميؿِالمحتكلِ كتـ
ِ ِالدراسة ِعينة ِأىـِك،عمى ِمف ِِكاف ِالدراسة ِذات كجكدنتائج  بيف إحصائية داللة فركؽ

كدرجاتِ، التجريبيةِ)الالتيِتعممفِبأسمكبِالدراما( المجمكعة درجاتِالطالباتِفي متكسطي
لكؿِالبعدمِاالختبارِ في الضابطةِ)الالتيِتعممفِبالسمكبِالمعتاد( قريناتيفِفيِالمجمكعة

  .كبعضِعممياتِالعمـِِلمفاىيـِالعمميةمفِا
 ( :2011دراسة ) عوض ، -15

ِ ِعمى ِالتعرؼ ِإلى ِالدراسة ِىذه ِنظريةِىدفت ِعمى ِمبنية ِتدريس ِاستراتيجية ِاستخداـ أثر
كقدِالذكاءاتِالمتعددةِفيِتحصيؿِالمفاىيـِالفيزيائيةِلدلِطمبةِالصؼِالعاشرِالساسي.ِ

طمبةِالصؼِالعاشرِالساسيِكحددتِعينةِالدراسةِمفِ،جريبيِاعتمدتِالباحثةِالمنيجِالت
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مدرستيِإناثِالزىكرِاإلعداديةِالثانيةِكذككرِمخيـِعمافِاإلعداديةِالكلىِفيِمدارسِفيِ
ِالغكثِالدكلية ِلككالة ِالتابعة ِجنكبِعماف ِ)ِ،منطقة ِعددىـ ِبمغ ِطالب127كقد كطالبةِِاِن(

كتـِتطبيؽِاالختبارِعمىِِ،الفيزيائيةِ فاىيـالم اختبارِتحصيؿ ككانتِأدكاتِالدراسةِىي،
ِ ِالدراسة ِ،عينة ِإلى ِالدراسة ِنتائج ِذات كجكدكأشارت ِتحصيؿِ إحصائية داللة فركؽ في

المفاىيـِالفيزيائيةِلدلِطمبةِالصؼِالعاشرِيعزلِالستراتيجيةِالتدريسِكلصالحِاستراتيجيةِ
ـِكجكدِأثرِفيِتحصيؿِالمفاىيـِالتدريسِالمبنيةِعمىِنظريةِالذكاءاتِالمتعددةِ،ِككذلؾِعد

الفيزيائيةِلدلِطمبةِالصؼِالعاشرِيعزلِلمتفاعؿِبيفِاستراتيجيةِالتدريسِالمبنيةِعمىِنظريةِ
ِالذكاءاتِالمتعددةِكالجنس.

 ( :2011دراسة ) ماضي ، -16
ِإلىِالتعرؼِعمىِ ِالدراسة المفاىيـِ تنمية في المعرفي التعارض مخططات أثرىدفتِىذه

ِ الصؼ طالبات لدل الكراثية لةالمسأ حؿ كميارات ِالعاشر. ِالمنيجِِاتبعتكقد الباحثة
ِالكصفيِكالمنيجِالتجريبيِ العاشرِفيِمدرسةِ الصؼ طالباتكحددتِعينةِالدراسةِمفِ،

ِ ِرفح ِبمدينة ِلمبنات ِالثانكية ِكىب ِبنت ِآمنة ،(ِ ِمف ِالدراسة ِعينة ِطالبة46ِكتككنت )
 مفاىيـ اختبار مفأدكاتِالدراسةِِنتتكِكِك(ِكمجمكعةِضابطةِ،49كِ)،كمجمكعةِتجريبيةِ

ِ ِالكراثية كاختبار ،الكراثة ِالمسألة ِالدراسةِِ،مياراتِحؿ ِعمىِعينة ِتطبيؽِاالختباريف كتـ
ِِكتكصمت، ِإلى ِذات كجكدالدراسة  درجاتِطالبات متكسطي بيف إحصائية داللة فركؽ

ِمياراتِحؿِكاخ،ِالكراثة مفاىيـ اختبار في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة تبار
ِ. التدريس الستخداـِطريقة تعزل المسألةِالكراثية

 (:2010دراسة ) الشوبكي، -17
ِ ِالتعرؼِعمى ِإلى ِالدراسة ِ المدخؿ تكظيؼ أثرىدفتِىذه المفاىيـِ تنمية في المنظكمي

كقدِاعتمدتِالباحثةِعشر.ِ الحادم الصؼ طالبات بالفيزياءِلدل البصرم التفكير كميارات
زىرةِ مدرسة في عشر الحادم الصؼ طالباتكحددتِعينةِالدراسةِمفِ،يِالمنيجِالتجريب

(ِطالبةِفي32ِتـِتقسيميـِإلىِ)(ِطالبة68ِكقدِبمغِعددىفِ)،المدائفِالثانكيةِ)أ(ِلمبناتِ
 أداة :ككانتِأدكاتِالدراسةِىي(ِطالبةِفيِمجمكعةِضابطةِ،36كِ)ِ،مجمكعةِتجريبية

ِتطبيؽِِ،البصرم التفكير كاختبار ،يزيائيةالف المفاىيـ اختبار ك ،المحتكل تحميؿ كتـ
 لصالح إحصائية دالة فركؽ كجكدكأشارتِنتائجِالدراسةِإلىِ،االختباريفِعمىِعينةِالدراسةِ

 في المنظكمي المدخؿ استخداـ المنظكمي،ِكأف بالمدخؿ درست كالتي التجريبية المجمكعة
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كتنميةِِ،( التطبيؽ الفيـ، التذكر، ة)المعرف مستكيات عند تنميةِالمفاىيـ في أثر لو التدريس
ِ.مياراتِالتفكيرِالبصرم

 ( :2010دراسة ) العربيد ، -18
ِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ  ك المفاىيـ تنمية عمى المتعددة الكسائط برنامج أثرىدفتِىذه

كقدِاعتمدِالباحثِعممي.ِ عشر الحادم الصؼ طالب لدل الفيزيائية حؿِالمسألة ميارات
دارِفيِمدرسةِعمميِالحادمِعشرِ الصؼ طالبكحددِعينةِالدراسةِمفِ،يِالمنيجِالتجريب

ِ ِالنمكذجية ِ)،لمبنيفِالرقـ ِعددىـ ِبمغ ِطالب37كقد ِ:ِك،ِاِن( ِأداتيف ِالباحث  اختباراستخدـ
ِال المفاىيـ ِالفيزيائية،فيزيائية ِتطبيؽِالدكاتِعمىِعينةِِ،كاختبارِمياراتِحؿِالمسألة كتـ
بيفِمتكسطِدرجاتِ إحصائياِن دالة فركؽ كجكدِعفِنتائجِأىمياةِالدراسِكقدِأسفرت،الدراسةِ
ِدرجاتِطالب، التجريبية المجمكعة طالب ِمتكسط ِفيِ ك ِالضابطة  اختبار المجمكعة
 إحصائية دالة فركؽ ككذلؾِكجكد،ِالمقترح المتعددة الكسائط لبرنامج الفيزيائيةِيعزل المفاىيـ

ِطالب ِدرجات ِمتكسط ِطالب ،التجريبية المجمكعة بيف ِدرجات ِمتكسط المجمكعةِِ ك
ِ.المقترح المتعددة الكسائط لبرنامج حؿِالمسألةِالفيزيائيةِيعزل اختبارِميارات الضابطةِفي

 ( :2010دراسة ) جبر ، -19
 في المعرفية فكؽ التعمـ دكرة استراتيجية تكظيؼ أثرىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ

ِالمفاىيـ ِ العاشر الصؼ طمبة لدل بالعمكـ البصرم التفكير كميارات تنمية كقدِالساسي.
 طالبكحددِعينةِالدراسةِمفِ،التجريبيِالكصفيِالتحميميِكالمنيجِاعتمدِالباحثِالمنيجِ

ِالساسي الصؼ ِِالعاشر ِلمبنيفِفيِرفحفيِمدرسة ِالثانكية ِيكسؼِالنجار ِبمغِ،محمد كقد
ِتحميؿِالِ:يككانتِأدكاتِالدراسةِى،ِاِن(ِطالب80عددىـِ)  المفاىيـ اختبار كِ،محتكلأداة

ِ،ِعمميةال ِالبصرمكاختبار ِِ،التفكير ِالدراسة ِالدكاتِعمىِعينة ِتطبيؽ كأشارتِنتائجِ،كتـ
 المجمكعة في الطالب درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنوالدراسةِإلىِ

ِمفِفي الضابطة المجمكعة في أقرانيـ درجات كمتكسط ،التجريبية  مفاىيـال اختبار كؿ
ِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية. كِاختبارِمياراتِالتفكيرِالبصرم،العمميةِ
 (:2010دراسة ) سعد ،   -20

ىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِأثرِأنمكذجِفرايرِفيِتحصيؿِكاستبقاءِالمفاىيـِالعمميةِ
ِاإلنتاجِالنباتي.ِكقدِ ِفيِمادة ثِالمنيجِالباحِاستخدـلدلِطمبةِالمرحمةِالثالثةِقسـِالعمـك

كحددِعينةِالدراسةِمفِطمبةِالمرحمةِالثالثةِفرعيِالكيمياءِكالحياءِ/كميةِالتربيةِ،التجريبيِ



65 

 

الدراسةِأداةِككانتِ،كطالبةِِاِن(ِطالب44كقدِبمغِعددىـِ)،الجامعةِالمستنصريةِِ–الساسيةِ
ِِ:ىي ِالعمميةاختبار ِلممفاىيـ ِِكانتِأىـِكِ،ِتحصيمي ِالدراسة ِفِرِكجكد:ِىينتائج ِاتذؽ

لصالحِِاالختبارِالتحصيميمتكسطِالمجمكعتيفِالتجريبيةِكالضابطةِفيِداللةِإحصائيةِبيفِ
ِالمجمكعةِالتجريبية.
ِالدراسات اْلجنبية:

 :  Ayas & Kurt,2012))ِدراسة  -1
ِالتعرؼِعمى ِإلى ِالدراسة ِىذه ِِىدفت ِعمى ِالمعتمدة ِالنشطة ِلمنيجِتأثير ِخطكات أربعة

ِِالبنائي
(a four step constructivist approach) ِتحسيفِفيـِالطالبِكشرحِمشاكؿِالحياةِفي

ِالحقيقيةِِلمفاىيـِمعدؿِالتفاعؿِفيِالكيمياء كحدداِ،كقدِاعتمدِالباحثافِالمنيجِالتجريبيِ.
ِ ِمف ِالدراسة ِعينة ِتركيا ِفي ِالثانكية ِالمدارس ِفي ِعشر ِالحادم ِالصؼ ِبمغِ.طالب كقد

الذمِReal-life Relating Test (RRT)  : ىيةِككانتِأداةِالدراسِان،(ِطالب41عددىـِ)
كأشارتِنتائجِ،كتـِتطبيؽِالداةِعمىِعينةِالدراسةِ،يتناكؿِمفاىيـِمعدؿِالتفاعؿِالكيميائيِ

التجريبيةِالتيِ المجمكعة بيفِمتكسطِدرجاتِطالب إحصائية دالة فركؽ كجكدالدراسةِإلىِ
ِ ِبًػ ِطالب،ِ a four step constructivist approach))درست ِدرجات ِمتكسط ِ ك

ِفي ِالتقميدية ِالتيِدرستِبػًالطريقة ِالضابطة ِالمجمكعةِ االختبار المجمكعة البعدمِلصالح
ِالتجريبية.

 :Tsai &Hsu & Wang,2012))ِدراسة  -2
ِتعميميةِ ِلعبة ِفي ِالذاتي ِالتفسير ِمبادئ ِدمج ِفعالية ِمف ِالتحقؽ ِإلى ِالدراسة ِىذه ىدفت

ِ ِالصؼ ِطالب ِكاكتساب ِتعمـ ِالمنيجِلتسييؿ ِاعتماد ِكتـ ِكالظؿ، ِالضكء ِلمفاىيـ الثالث
ِمفِطالبِالصؼِالثالثِمفِمدرستيفِابتدائيتيفِفيِشماؿ88ِالتجريبيِ،حيثِشارؾِ) )

 20تايكافِ،حيثِتـِاختيارىـِبشكؿِعشكائيِفيِمجمكعتيف:ِمجمكعةِتجريبيةِتككنتِمفِ
كعةِضابطةِتككنتِ)لعبتِالمعبةِمعِالحثِعمىِالتفسيرِالذاتي(،ِكمجم ذككر24إناثِ،ك

ِككانتِأدكاتِ ذككر24إناثِ،ك 20مفِ ِالذاتي(، ِالحثِعمىِالتفسير ِبدكف )لعبتِالمعبة
الدراسةِ:ِمقابمةِ،ِاختبارِلممفاىيـِ،ِكاختبارِاستبقاءِالمفاىيـِ،ككشفتِالنتائجِأنوِالِيكجدِ

التجريبيةِكاختبارِاستبقاءِالمفاىيـِبيفِالمجمكعتيفِِ،فركؽِذاتِداللةِفيِاالختبارِالبعدم
ِأظيرتِنتائجِاختبارِ أفِنتائجِاالختبارِالبعدمِأعمىِِمفِنتائجt-testِِكالضابطةِ،ِكما
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ِيشيرِإلىِأفِالتعمـِالقائـِعمىِالمعبةِالتيِ االختبارِالقبميِفيِالمجمكعةِالتجريبيةِ،ِكىذا
ميةِنفذتِفيِىذهِالدراسةِكافِلياِتأثيرِايجابيِعمىِتسييؿِاكتسابِالطالبِالمفاىيـِالعم

 المتعمقةِبالضكءِكالظؿ.
( : Atkinson & Lin,2011)دراسة  -3

ِفاع ِمف ِالتحقؽ ِإلى ِالدراسة ِكاإلىدفتِىذه ِالمتحركة ِالرسـك ِاستخداـ شاراتِالبصريةِمية
كالجمعِبينيماِفيِبيئةِمتعددةِالكسائطِِفيِتعزيزِتعمـِكبقاءِالمفاىيـِكعممياتِالعمـِحكؿِ

ِاع ِ.كقد ِبيا ِكاالحتفاظ ِالصخكر ِالتجريبيِدكرة ِالتصميـ ِالتجريبيِذك ِالمنيج ِالباحثاف تمد
كحدداِعينةِالدراسةِمفِطالبِجامعةِجنكبِغربِفيِِالكالياتِالمتحدةِالمريكيةِ،ِ(2×2)
،ِ ِعددىـ ِبمغ ِِاِنطالب61)119ِكقد ،58ِ ِإلى ِتقسيميـ ِتـ )ِ 4ِِطالبة ِ)الرسـك مجمكعات

ِالثابتةِ شاراتِالبصريةِ،ِك)اإلanimation vs. static graphics)المتحركةِمقابؿِالرسـك
ِ ِالبصرية ِاالشارات ِبدكف ِ(visual cues vs. no visual cuesمقابؿ ِأدكاتِ، ككانت

(ِلقياسِالمعرفةِالسابقةِلممشاركيفِحكؿِالمضمكفِ،a pretestِاختبارِقبمي)ِِ:الدراسةِىي
أسئمة10ِِحيثِتـِتقسيـِاالختبارِإلىِمجمكعتيفِمفِالسئمةِ)،(a posttestِكاختبارِبعدم)

ِك ،ِ ِبالمفاىيـ ِالمتعمميف ِاحتفاظ ِبالعمميات(،10ِِلقياس ِالمتعمميف ِاحتفاظ ِلقياس أسئمة
ِلصالحِ ِالثابتة ِكالرسـك ِالمتحركة ِالرسـك ِبيف ِكبير ِفرؽ ِيكجد ِأنو ِالدراسة ِنتائج ككشفت
ِ ِالرسـك ِطريؽ ِعف ِالمفاىيـ ِليـ ِقدمت ِالذيف ِالمشارككف ِاحتفظ ِحيث ِالمتحركة، الرسـك

عادية(ِ،كماِكؿِأكبرِمفِأقرانيـِالذيفِقدمتِليـِبكاسطةِالرسكماتِالثابتةِ)الالمتحركةِبش
ذيفِشاراتِالبصريةِأعطتِتعميـِبشكؿِمساكِكلكفِفيِكقتِأقؿِبكثيرِمفِنظرائيـِالأفِاإل

ِتعمـِالمفاىيـِبدكفِاإل بالرغـِمفِأفِالدراسةِالحاليةِلـِتثبتِفعاليةِاستخداـِشارات،ِِكتمقكا
ةِفيِكفاءةِالتعميـِإالِأنياِأثبتتِاستجابةِكفيـِالطالبِلممادةِفيِزمفِأقؿِالمؤثراتِالبصري

ِتمقكاِ ِممف ِالطالب ِمف ِبغيرىـ ِمقارنة ِالتكضيحية ِالرسـك ِاستخداـ ِحاؿ ِفي ِأكبر كفعالية
ِبالمؤثراتِ ، اِننظريِاِنتعميم ِغنية ِفيِظركؼِثابتة ِإلىِأفِالطالبِالذيفِكضعكا باإلضافة

ِأقؿ ِلكقت ِاحتاجكا ِالمؤثراتِِالبصرية ِمف ِخالية ِثابتة ِظركؼ ِفي ِبغيرىـ ِمقارنة لمتعمـ
البصريةِ.لذلؾِفإفِالدراسةِالحاليةِتدعـِجزئياِالنظريةِالتيِتنصِعمىِأنوِ:باعتمادِالكقتِ

ِفيِِك ِالتعميـ ِتحفز ِالمؤثراتِالبصرية ِفإفِاستخداـ ِأكبرِفيِالتعميـ ِلفعالية قتِأقؿِالالـز
محددِ.لذلؾِفإفِالطالبِسيحصؿِعمىِنفسِالمادةِِقرارِكقتكفعاليةِأكبرِفيِحاؿِعدـِإ

 العمميةِكلكفِفيِكقتِأقؿِفيِحاؿِاستخداـِالمؤثراتِالبصرية.
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 :  (Ceylan & Geban,2010)دراسة  -4
ِإلىِالتعرؼِعمىِ ِالدراسة ِمفِخالؿِىدفتِىذه ِالمكجو ِالمفاىيميِ ِتدريسِالتغير فاعمية

demonstrationِكقدِاعتمدِالباحثافِالمنيجِاىيـِالطاقة.ِفيِفيـِالتفاعالتِالكيميائيةِكمف
كقدِ.الثانكيةUrbanِِطالبِالصؼِالعاشرِفيِمدرسةِكحدداِعينةِالدراسةِمفِ،التجريبيِ

(ِ ِعددىـ 61ِبمغ ِكطالبة ِطالب ِىي،( ِالدراسة ِأدكات ِالطاقةِ  :ككانت ِمفاىيـ اختبار
ِ،مياراتِعممياتِالعمـِِكمقياسِاالتجاهِنحكِمادةِالكيمياء،ِكاختبار،كالتفاعالتِالكيميائيةِِ

تفكؽِطالبِالمجمكعةِكأشارتِنتائجِالدراسةِإلىِِ،كتـِتطبيؽِالدكاتِعمىِعينةِالدراسة
(ِ ِدرستِكفؽ ِالتي ِدرستِكفؽCCIDِالتجريبية ِالتي ِالضابطة ِالمجمكعة ِعمىِطالب )

 فيِاكتسابِمفاىيـِالطاقةِكالتفاعالتِالكيميائية.TDCI) الطريقةِاالعتياديةِ)
 (:Şimşek,2010 &  Kabapınar)دراسة  -5

(ِفيِفيـِطبيعةIBLِىدفتِالدراسةِإلىِالتحقؽِمفِِفعاليةِالتعمـِالقائـِعمىِاالستفسارِ)
.ِحيثِقاـِالباحثافِِبتطبيؽِالتصميـِالتجريبيِذكِ المادةِكعممياتِالعمـِكاالتجاهِنحكِالعمـك

ساسيِفيِخامسِالالمجمكعةِالكاحدةِمعِاختبارِقبميِكبعدمِعمىِعينةِمفِطمبةِالصؼِال
كاستخدـِالباحثافِِ،كطالبةِِاِن(ِطالب20كقدِبمغِعددىـِ)،سطنبكؿِمدرسةِابتدائيةِخاصةِفيِإ

كمقياسِاالتجاىاتِنحكِ،كاختبارِعممياتِالعمـِ،ِالدكاتِالتاليةِ:ِاختبارِالمفاىيـِالعمميةِ
ِالط ِدرجات ِبيف ِاحصائية ِداللة ِذات ِفركؽ ِكجكد ِالنتائج ِ.كأظيرت ِالعمـك ِفيِتعمـ مبة

كاختبارِعممياتِالعمـِلصالحِنتائجِاالختبارِ،االختبارِالقبميِكالبعدمِفيِاختبارِالمفاىيـِ
يجابيِعمىِفيـِالطمبةِ(ِلوِتأثيرِإIBLكىذاِيبيفِأفِالتعمـِالقائـِعمىِاالستفسارِ)ِ،البعدم

حصائيانِالةِإالنتائجِأنوِالِتكجدِفركؽِدِلممفاىيـِِكفيِتنميةِعممياتِالعمـِلدييـ،ِبينماِبينت
(ِلـIBLِبيفِنتائجِمقياسِاالتجاهِالقبميِكنتائجِمقياسِاالتجاهِالبعدمِمماِيدؿِعمىِأفِ)

. ِيكفِلوِأمِتأثيرِفيِتنميةِاالتجاهِنحكِالعمـك

ِ:العممية بالمفاىيـ المتعمقة الدراسات عمى التعميؽ
 :لألىداؼ بالنسبة

مِالقميِزميةِكاكتسابياِكدراسةِكؿِمفِ)ىدفتِالعديدِمفِالدراساتِإلىِتنميةِالمفاىيـِالعمِ-
عباسِ،2013،ِطمبة2013ِصالحِِ،2013الشرباصيِِ،2013،الحراحشةِكالعديمي2014ِ
2013،ِِ ِِ،2013مينا 2012ِ أبكِقكرة ِالحراحشة ،ِعكضِاهلل2012ِ،ِرضكاف2012ِ،
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2012،ِ 2012ِفنكنة ِ، Tsai &Hsu & Wang,2012ِ،Atkinson & Lin,2011 

ِِ(.2010جبرِ،2010ِ،ِالعربيد2010ِ ،ِالشكبكي2011،ِماضي2011ِالطكيؿِ،
ِبعضىدِ- ِ إلى الدراسات فت ِ)عكضِ مثؿ الفيزيائية المفاىيـتحصيؿ ،ِ(2011دراسة

ِ ِ)الشكرمِكعمياف2010ِكدراسةِ)سعد ِىدفتِدراسة ِبينما ِالمفاىيـ، ِفيِتحصيؿِكاستبقاء )
ِالفيزيائيةِإضافة2014ِ ِإلىِتحصيؿِالمفاىيـ ِكدراسةِإلىِتنميةِمياراتِا( لتفكيرِالعممي،

ِ(ِفيِتحصيؿِالمفاىيـِالعمميةِكتنميةِاتجاىاتيـِالعممية.2013)السالماتِ
ِ(2013دراسةِ)الشرباصيِك  الصحية المفاىيـ تنمية إلى الدراسات إحدل ىدفتِ-
ِ إلى الدراسات إحدل ىدفتِ- ِالعممية ِلممفاىيـ ِالخاطئِ ِالفيـ ِ)المشيدانيِكتعديؿ دراسة

2012.)ِ
 Şimşek,2010ِ& Kabapınarِ،Ceylan & Geban2010ِ)دراسةِكؿِمفِتناكلتِ-
 ، Ayas & Kurt2012  ِ)ِِالمفاىيـِفيِمجاؿِالكيمياء.فيـ
 حيث العممية المفاىيـ حصيؿِكفيـكت كاكتساب تنمية في كالساليب االستراتيجيات تنكعتِ-

(ِ،ِكحقيبة2014ِزمِاستراتيجيةِالتدريسِالتبادليِكدراسةِ)القمي الدراسات استخدمتِبعض
ِ ِ)الشكرمِكعمياف ِكدراسة ِمحكسبة ِالعصؼِالذىنيِكدراسة2014ِتعميمية ِكاستراتيجية ،ِ )

ِ ِ ِكالعديمي ِِك2013)الحراحشة )ِ ِالعممية ِالنشطة ِطريقة (ِ ِك2013ِِالسالماتكدراسة ،)
 عباسِ،2013طمبةِ،ِكدكرةِالتعمـِكدراسةِ)ِ(2013الشرباصيِالمدخؿِالجماليِكدراسةِ)

ِعِك2013 ،ِ 2012ِضِاهلل ِ(2010،جبر ِكدراسةِِك، ِالمكجو ِالتعاكني ِاالستقصائي التعمـ
ِِك2013)صالحِ ِاستراتيجيةِشكؿِالبيتِالدائرمِكدراسةِ)(ِ، كبرنامجِككرتِ،ِ(2013مينا
(ِ ِكدراسة ِقكرة 2012ِ) أبك ،(ِ ِكدراسة ِالمماثمة ِكاستراتيجية ِ(2012الحراحشة كقبعاتِ،

فنكنةِلتعمـِالتكليدمِكالعصؼِالذىنيِكدراسةِ)كِنمكذجِا،2012)رضكافِالتفكيرِكدراسةِ)
2012ِ)ِ ،ِ ِ)المشيداني ِكدراسة ِالخارجية ِ)،2012ِ)كالمطالعة ِكدراسة الطكيؿِكالدراما
2011)ِ ِ)عكضِِك، ِكدراسة ِالمتعددة ِالذكاءات ِنظرية ِعمى ِمبنية استراتيجية
ِ)(،ِك2011 ِكدراسة ِالمعرفي ِالتعارض ِمخططات ِ(2011ماضي ِالمنظكميِ، كالمدخؿ
ِ)كدراس 2010ِ )الشكبكية ،(ِ ِكدراسة ِالمتعددة ِالكسائط ِكبرنامج كأنمكذجِ،2010)العربيد

ِ(،2010فرايرِكدراسةِ)سعدِ
ِعمىِِ(  Ayas& Kurt 2012دراسة)الدراساتِالجنبيةِكِكاستخدمتِ ِالمعتمدة النشطة

بينماِ،ِ(a four step constructivis approach الطريقةِالبنائيةِذاتِالمراحؿِاالربعة)
(Tsai &Hsu & Wang,2012ِِدراسةِ)لعبةِتعميميةِكِجتِمبادئِالتفسيرِالذاتيِفيدم
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ِكاستخدمتِ ،ِ ِكاالشاراتِالبصريةAtkinson & Lin,2011دراسة) ِالمتحركة ِالرسـك ) 
ِدراسةِك ِمفCeylan & Geban2010ِ)ِاستخدمت ِالمكجو ِ ِالمفاىيمي ِالتغير ِأسمكب )

ِ.demonstration(CCID)خالؿِ
باستخداـِ الكيرباءِفيِحياتناِ كحدة في العممية المفاىيـ تنميةِ إلى الحالية ِالدراسة كتسعى

ِ ِالعامة ِالعمـك ِمادة ِفي ِككدز ِنمكذج ِدراسة ِكاستخدمت ،(Şimşek,2010&( 

Kabapınarِِالتعمـِالقائـِعمىِاالستفسار((IBL.ِ
 :الدراسة  لمنيج بالنسبة

 مجمكعة إلى العينة تقسيـ تـ حيث التجريبي، المنيج السابقة الدراسات معظـ اتبعت -
ِ.ضابطة كمجمكعةِتجريبية

ِ) مثؿ التجريبي شبو المنيج الدراسات بعض اتبعت - ِكالشكرمِدراسة عمياف
2014ِ ِكالعديمي ِ،2013،الحراحشة ِ،2013السالمات ِاهلل2013ِالشرباصي ،عكض

 (2011،الطكيؿ2012ِِ،رضكافِ 2012
ِِدراسة  مثؿ كالتجريبي التحميمي الكصفي المنيج الدراسات بعض اتبعت - ،2013ِ)مينا

 (2010جبرِ،2011ماضيِِ،2012فنكنةِأبكِقكرةِ،
 .(2010دراسةِ)ِالعربيدِ مثؿ البنائي التجريبي المنيج الدراسات إحدل اتبعت -
بميِكبعدمِذمِالمجمكعةِالكاحدةِمعِاختبارِقاتبعتِبعضِالدراساتِالتصميـِالتجريبيِ -

 &Şimşek,2010،2012ِ،ِالمشيداني2013ِ،صالح2014ِمثؿِِدراسةِ)القميزمِ

Kabapınar) 
(ِمجمكعتيفِتجريبيتيفِكمجمكعتيف2ِ×2ذم)اتبعتِإحدلِالدراساتِالتصميـِالتجريبيِِ -

ِ.ِ(Atkinson & Lin,2011)ضابطتيفِمثؿِدراسةِ
ِِ مع الحالية الدراسة كتتفؽ ِ،فنكنة2013ِدراسةِكؿِمفِ)مينا ِأبكِقكرة ،ِماضي2012ِ،

 استخدمت حيث كالتجريبي، التحميمي لممنيجِالكصفي استخداميا ي(ِف2010،ِجبر2011
 لقياس التجريبي كالمنيج لكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِ المفاىيـ قائمة تحديد في الكصفي المنيج
ِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِتنميةِىذهِالمفاىيـ. أثر

 الدراسة: لعينة بالنسبة
ِمنيا كؿ أىداؼ الختالؼ نظراِن كذلؾ السابقة الدراسات عينات تنكعت -
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ِمفِِِ مثؿ االبتدائية المرحمة تالميذ مف عينة الدراسات بعض اختارتِ- ِكؿ ِ دراسة
 & Tsai &Hsu ،2011،ِالطكيؿ2012ِ،ِالحراحشة2013ِ،ِعباس2013ِ)الشرباصيِ

Wang,2012،Şimşek,2010& Kabapınar.)ِ
ِمفِِِ مثؿ اإلعدادية المرحمة تالميذ مف عينة الدراسات بعض اختارتِ- ِكؿ ِ دراسة
،ِعكض2012ِرضكافِِ،2012المشيدانيِ،2013ِِالسالمات،2013ِالحراحشةِكالعديميِ)

ِ(.2012اهللِ
القميزمِدراسةِِكؿِمفِِ)ِ مثؿ الثانكية المرحمة تالميذ مف عينة الدراسات بعض اختارتِ-

2014ِ،الشكرمِكعمياف2014ِ 2013ِ،طمبة ،ِ 2013ِمينا ،ِ ِقكرة  & Ayas ،2012أبك
Kurt 2012 ِِِ 2011ِعكضِ،2012،فنكنة ِماضي ،2011ِ ِالشكبكي ،العربيد2010ِ،

ِ( Ceylan & Geban2010 ،2010،جبر2010ِ
-ِِ ِ)سعد ِدراسة ِالجامعة2010ِاختارت ِفي ِالساسية ِالتربية ِكمية ِطمبة ِمف ِعينة )

ِ.المستنصرية
ِ(ِعينةِمفِالطالبِالمعمميف.2013اختارتِدراسةِ)ِصالحِِ-
ِعينةِمفِطالبِالجامعة.ِِ(Atkinson & Lin,2011)اختارتِدراسةِِ-

 الصؼ طمبة مف لعينة تناكليا (ِفي 2013دراسةِ)الشرباصيِِ مع الحالية الدراسةِ كتتفؽ
ِ.السادسِالساسيِفيِغزة

 راسة: الد ْلدوات بالنسبة
ِـلممفاىي الختبار استخداميا في جميعيا اتفقت كلكنيا أىدافيا في السابقة الدراسات تفاكتت -

 .العممية
ِاختباراِن بعض استخدمت - دراسةِ مثؿ لممفاىيـ اختبار إلى باإلضافة لمتفكير الدراسات
ِ(2010،جبر2010ِ،ِالشكبكيِ 2013ميناِ،2013ِالشكرمِكعميافِ،صالحِ)
مثؿِ العممية المفاىيـ اختبار إلى باإلضافة محتكل تحميؿ أداة الدراسات بعض استخدمتِ-

ِ ِ)الشرباصي ِأ2013دراسة ،ِ ِقكرة 2012ِبك ِاهلل ِفنكنو2012،عكض ،الطكيؿ2012ِِ،
ِ.(2010،ِجبر2010ِ،ِالشكبكي2011ِِ

)ِِ دراسة مثؿ لممفاىيـ اختبار إلى باإلضافة لمميارات الدراساتِاختباراِن بعض استخدمت -
،ِكاختبارِمياراتِحؿِالمسألةِالفيزيائيةِكماِاختبارِمياراتِحؿِالمشكمةِ(2012ِأبكِقكرةِ

ِ 2010 ربيدفيِدراسة)الع ،)ِ ِ)طمبة ِمقياسِنزعات2013ِكدراسة ِالتيِاستخدمتِأيضان )
 .(2013كاختبارِالمياراتِالصحيةِكماِفيِدراسةِ)الشرباصيِالتفكيرِ،
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ِِ استخدمتِ- ِدراسة ِمف ِ)كؿ ِ،2012الحراحشة ِاهلل  ،2011الطكيؿِ،2012عكض
Atkinson & Lin,2011، Şimşek,2010& Kabapınar)ِكاختبارانِِاختبارانِلممفاىيـ

ِلعممياتِالعمـ.
ِِ استخدمتِ- ِكدراسة ِالمفاىيـ ِالختبار ِ ِباإلضافة ِمقياسان ِالدراسات ِمفِبعض كؿ

Şimşek,2010كِ)(2012ِفنكنوِ(ِكِ)2013الحراحشةِكالعديميِ)(ِك2013)السالماتِ

&( Kabapınarِِكدراسةِ)رضكافِِكااستخدم ِلالتجاه، ِاستخدمتِمقياس2012ِمقياسان )
ِالقرار.ِمياراتِاتخاذ

المحتكلِ لتحميؿ كأداة لممفاىيـ اختباراِن إعدادىا في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة كتتفؽ
 2012،ِفنكنو2012ِ،عكضِاهلل2012ِ،ِأبكِقكرة2013ِمثؿِدراسةِكؿِمفِ)ِالشرباصيِ

ِ(.2010،ِجبر2010ِ،ِالشكبكي2011ِِ،الطكيؿِ
ِ:الدراسة لنتائج بالنسبة

- ِ ِمعظـ ِاتكصمت ِلصالحِنتائج ِإحصائية ِداللة ِذات ِفركؽ ِكجكد ِإلى ِالسابقة لدراسات
 فيِاكتسابِكتحصيؿِكتنميةِالمفاىيـِالعممية.فيِالتطبيؽِالبعدمِالمجمكعاتِالتجريبيةِ

- ِ ِرضكاف (ِ ِدراسة ِكجكد2012أظيرت ِدرجاتِ إحصائية دالة فركؽ (عدـ ِمتكسط في
ِفيِد ِالعمميةِككؿِككجكدِفرؽِداؿِاحصائيان رجاتِبعدِمياراتِالتفكيرِاختبارِالمفاىيـ

 العميا.
- ِ ِدراسة ِِ((Tsai &Hsu & Wang,2012أظيرت ِداللة ِذات ِفركؽ ِكجكد فيِعدـ

ِكالبعدمِ ِالقبمي ِاالختبار ِبيف ِفركؽ ِتكجد ِبينما ،ِ ِكالضابطة ِالتجريبية المجمكعتيف
 لممجمكعةِالتجريبيةِلصالحِاالختبارِالبعدم.ِ

بِالمستخدـِفيِتعديؿِالفيـِالخاطئِ(ِفاعميةِالسمِك2012أظيرتِدراسةِ)المشيدانيِ -
ِلممفاىيـِالعممية.

 :الثاني المحور في السابقة الدراسات مف اَّلستفادة
 .المتعمؽِبالمفاىيـِالعمميةِالنظرم اإلطار تنظيـِكبناء 1-
 .العممية المفاىيـ قائمة لتحديد المحتكل تحميؿ كيفية 2-
 .العممية المفاىيـ اختبار كىك الدراسة أدكات أحد تصميـ 3-
ِ.المناسبة اإلحصائية الساليب اختيار 4-
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 التفكير الناقد:التي تتعمؽ ب المحور الثالث: الدراسات
 الدراسات العربية:

 ( :2014دراسة )الحراحشة، -1
ِ ِإلى ِالدراسة ِتنميةِِمعرفةىدفتِىذه ِفي ِالتخيؿ ِاستراتيجية ِعمى ِقائـ ِتعميمي ِبرنامج أثر

ِكاتبعتِنحكِالتعمـِلدلِطمبةِالمرحمةِالساسيةِفيِالردف.ِمياراتِالتفكيرِالناقدِكالدافعيةِ
ِالتجريبي ِالمنيج ِالباحثة ِفيِ، ِالساسي ِطالباتِالصؼِالسابع ِمف ِالدراسة كحددتِعينة

ِ ِالردف ِفي ِالمفرؽ ِقصبة ِلكاء ِلمديرية ِالتابعة ِلمبنات ِالساسية ِرحاب ِبمغِ،مدرسة كقد
تبارِالتفكيرِالناقد،ِكِمقياسِالدافعيةِاخِمفأدكاتِالدراسةِِتككنتِك،(ِطالبة62ِعددىفِ)

بيفِمتكسطيِِطالباتِِذمِداللةِإحصائيةكأشارتِنتائجِالدراسةِإلىِكجكدِفرؽِ،نحكِالتعمـِ
ِ كمقياسِالدافعيةِنحكِالتعمـِلصالحِ،مجمكعتيِالدراسةِعمىِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقد
نةِبزميالتيفِالمكاتيِدرسفِبالطريقةِالطالباتِالمكاتيِدرسفِباستخداـِاستراتيجيةِالتخيؿِمقاِر

 االعتيادية.
 ( :2014دراسة )الكاظـ، -2

فيِالتحصيؿِكتنميةِالتفكيرRISKِِأثرِبرنامجِرايبسؾِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ
ِ .ِ ِالكيمياء ِمادة ِفي ِالعممي ِالرابع ِالصؼ ِطالب ِلدل ِِكالناقد ِاستخدـ  المنيجالباحث

ِالتجريبي ِمف، ِالدراسة ِعينة ِفيحاءِِكحدد ِإعدادية ِالعمميِفيِمدرسة طالبِالصؼِالرابع
ِبابؿ ِمحافظة ِفيِمركز ِلمتربية ِالعامة ِالمديرية ِإلى ِالتابعة ِلمبنيف ،(ِ ِعددىـ ِبمغ (60ِكقد

ِىيِِان،طالب ِتطبيقياِِالناقد، التفكيرِكاختبار،اختبارِتحصيميِِ:ككانتِأدكاتِالدراسة كتـ
ِ ِالدراسة ِعينة ِِكتكصمت،عمى ِإلى ِنتائالدراسة ِأىميا ِمف ِكاف ِداللةِج ِذم ِفرؽ كجكد

ِإ ِالناقد ِالقبميِلمتفكير ِفيِاالختبار ِالتجريبية ِبيفِدرجاتِطالبِالمجمكعة كبيفِ،حصائية
ِلالختباردرج ِالبعدم ِالتطبيؽ ِفي ِاحصائيانِاتيـ ِداؿ ِفرؽ ِكجكد ِإلى ِالنتائج ِأشارت ،كما

ِكفؽِبرنامجِرايبسؾِ ِالذيفِدرسكا ِالتجريبية ِعمىِطالبِِك،لصالحِطالبِالمجمكعة تفكقيـ
ِالمجمكعةِالضابطةِالذيفِدرسكاِبالطريقةِاالعتياديةِ.

 ( :2013دراسة )اْلغا، -3
ِ ِإلى ِالدراسة ِىذه ِىدفت المفاىيـِ تنمية في السمؾ عظـ استراتيجية تكظيؼ أثرِمعرفة

ِ العممية  العاشر الصؼ طالب لدل كالبيئة الصحة عمـك في الناقد التفكير كميارات
ِ ِاعتالساسي. ِالباحثِالمنيجِالكصفيِكالمنيجِالتجريبيِكقد ِمد ِالدراسةِمفِ، ِعينة كحدد
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ِلمبنيفِفيِمدينةِخافِيكنسِ ِكالبالغ،طمبةِالصؼِالعاشرِفيِمدرسةِكماؿِناصرِالثانكية
ِتحميؿِالمحتكلِالمتمثمةِفيأدكاتِالدراسةِِتـِإعدادِك،ِاِن(ِطالب70عددىـِ) كِاختبارِِ،أداة

 ذات كجكدِفركؽكافِمفِأىـِالنتائجِِكِ،الناقدِ التفكير راتميا اختبارِك،المفاىيـِالعمميةِ
ِبيف داللة ِالمجمكعة الطالب درجات متكسطي إحصائية  في كأقرانيـ، الضابطة في

ِالبعدم اختبار في التجريبية المجمكعة ِالعممية  لصالح كالبيئة الصحة عمـك في المفاىيـ
 الطالب درجات متكسطي صائيةِبيفإح داللة ذات التجريبيةِ،ِككذلؾِكجكدِفركؽ المجمكعة

 ميارات الختبار البعدم القياس في التجريبية المجمكعة في كأقرانيـ ،الضابطة فيِالمجمكعة
ِ. التجريبية المجمكعة لصالح كالبيئة الصحة عمـك في التفكيرِالناقد

 ( :2013دراسة )الدباغ و السيساني، -4
ي/ِتعمميِفيِمادةِالفيزياءِكفؽِأنمكذجِفاعميةِتصميـِتعميمِتحديدىدفتِىذهِالدراسةِإلىِ

)كمب(ِباستخداـِالكسائطِالمتعددةِفيِتنميةِالتفكيرِالناقدِكاالتجاهِنحكِالتعمـِالذاتيِلدلِ
ِ ِالساسي. ِالصؼِالتاسع ِطمبة ِالباحثاف ِاعتمد ِالبنائيِكالتجريبي المنيجكقد ِاختيارِِك، تـ

ِ ِالدراسة ِالساسيِفيِالمداِر الصؼ طمبةمفِعينة ِفيِمركزِالتاسع ِالمختمطة سِالنيارية
ِدىكؾ ِفيِالعراؽِمحافظة ،(ِ ِبمغِعددىـ ِطالب27كقد ِِاِن( ِالباحثافِأداتيفِِك،كطالبة استخدـ

عفِأىـِالدراسةِقدِأسفرتِِكِالناقد، التفكير كمقياس،مقياسِاالتجاهِنحكِالتعمـِالذاتيِ:ِىماِ
ِكالنتائجِكىيِ: ِالناقد ِمياراتِالتفكير ِفيِتنمية ِالتصميـ ِالتفسيرفاعمية ِميارة ِماعدا ،ِكؿ

ِ.ككذلؾِفاعميةِالتصميـِفيِتنميةِاالتجاهِنحكِالتعمـِالذاتيِ
 ( :2013دراسة )المطوؽ، -5

(ِفيِتنميةJigsawِأثرِاستخداـِاستراتيجيةِجيجسكِ)ِالتعرؼِعمىىدفتِىذهِالدراسةِإلىِ
ِ ِبغزة. ِالثامف ِالصؼ ِطمبة ِلدل ِالعمـك ِنحك ِكاالتجاه ِالناقد ِِكالتفكير ِالمنيجِالباحاتبع ث

طمبةِالصؼِالثامفِالساسيِبالمدارسِالحككميةِبمحافظةِكحددِعينةِالدراسةِمفِ،التجريبيِ
 ميارات اختبارِ:ككانتِأدكاتِالدراسةِىي،كطالبةِِاِن(ِطالب158)ِكتككنتِمف،ِشماؿِغزةِ

ِِكِالناقد، التفكير ِ:نتائجِالدراسةِإلىأىـِكأشارتِ،مقياسِاالتجاهِنحكِالعمـك
ِفركؽ - ِ إحصائية داللة تذا كجكد ِمتكسط ِفيِ بيف ِالتجريبية ِالمجمكعة ِطمبة درجات

ِ ِالناقد ِالتفكير ِاختبار ِالعمـك ِفي ِلصالح ِالضابطة ِالمجمكعة ِفي ِأقرانيـ طمبةِكمتكسط
 .ِالمجمكعةِالتجريبية

ِفركؽ - ِفيِ بيفِمتكسطِ إحصائية داللة ذات كجكد ِالتجريبية ِالمجمكعة ِ درجاتِطمبة
ِِيعزلِلمتغيرِالجنسِلصالحِطالبِالمجمكعةِالتجريبيةِاختبارِالتفكيرِالناقدِفي  ِ.العمـك
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ِفركؽ - ِ إحصائية داللة ذات كجكد ِمتكسط ِفيِ بيف ِالتجريبية ِالمجمكعة ِطمبة درجات
ِطمبةِ ِلصالح ِالضابطة ِالمجمكعة ِفي ِأقرانيـ ِكمتكسط ِالعمـك ِنحك ِاالتجاه مقياس

 .المجمكعةِالتجريبيةِ
ِفركؽ - ِفيِ تكسطِبيفِم إحصائية داللة ذات كجكد ِالتجريبية ِالمجمكعة ِ درجاتِطمبة

ِِيعزلِلمتغيرِالجنسِلصالحِطالبِالمجمكعةِالتجريبية ِ.مقياسِاالتجاهِنحكِالعمـك
 ( :2013دراسة )زكي، -6

ىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِأثرِاستخداـِبرنامجِمقترحِقائـِعمىِنمكذجِدرايفرِفيِ
ِ ِالمستحدثة ِالبيكلكجية ِبعضِالمفاىيـ ِالبيكلكجيةِتعديؿ ِكالقيـ ِالناقد ِمياراتِالتفكير كتنمية

الخالقيةِلدلِطالبِكميةِالتربية.ِكقدِاعتمدتِالباحثةِالمنيجِشبوِالتجريبيِذمِالمجمكعةِ
كحددتِعينةِالدراسةِمفِطمبةِالفرقةِالرابعةِشعبةِتعميـِِ،معِاختبارِفبميِكبعدمِالكاحدة

ِبكميةِالتربيةِبسكىاجِ كتـِإعدادِأدكاتِ،كطالبةِِاِن(ِطالب35ددىـِ)كقدِبمغِع،أساسيِعمـك
الدراسةِالمتمثمةِفيِاختبارِالتصكراتِالبديمةِلبعضِالمفاىيـِالبيكلكجيةِالمستحدثةِ،كاختبارِ

ِ،ِك ِالمستحدثة ِالبيكلكجية ِالمفاىيـ ِالبيكلكجيةِاكتساب ِمقياسِالقيـ ِك ِالناقد، ِالتفكير اختبار
ِإلى:نتائجِالدراسةِِالخالقيةِكدلت

 داللةِإحصائيةِبيفِمتكسطيِِدرجاتِمجمكعةِالبحثِفيِالتطبيقيفِِرؽِذمكجكدِف
ِالمستحدثةِ ِالبيكلكجية ِلبعضِالمفاىيـ ،ِالقبميِكالبعدمِالختبارِالتصكراتِالبديمة

ِالبيكلكجيةِ ِالمفاىيـ ِالبحث ِأفراد ِاكتساب ِمستكل ِفي ِكارتفاع ِتحسف كحدكث
 المستحدثة.

 درجاتِمجمكعةِالبحثِفيِالتطبيقيفِِداللةِإحصائيةِبيفِمتكسطيِِكجكدِفرؽِذم
 القبميِكالبعدمِالختبارِمياراتِالتفكيرِالناقد.

 ِداللةِإحصائيةِبيفِمتكسطيِِدرجاتِمجمكعةِالبحثِفيِالتطبيقيفِكجكدِفرؽِذم
ِالقبميِكالبعدمِلمقياسِالقيـِالبيكلكجيةِالخالقيةِ.

 ( :2013دراسة )عبد الكريـ، -7
ِالتعرؼِعم ِإلى ِالدراسة ِىذه ِىدفت ِمادةِى ِتحصيؿ ِفي ِكالجدكؿ ِالتدكير ِطريقتي فاعمية

 المنيجالباحثِاستخدـِِكالحياءِكتنميةِالتفكيرِالناقدِلدلِطمبةِالصؼِالخامسِالعممي.ِ
ِ،التجريبي ِمف ِالدراسة ِعينة ِالمركزيةِكحدد ِاإلعدادية ِفي ِالعممي ِالخامس ِالصؼ طالب

ِلتربيةِديالي ِالعامة ِلممديرية ِ)،التابعة الدراسةِ حيثِقسمتِعينة،ِاِنطالبِ(90كِبمغِعددىـ
ِ ِمجمكعات ِثالث ِإلى ِتجريبية: ِكمجمكعةِِِمجمكعة ِالتدكير، ِلطريقة ِتبعان ِدرست أكلى
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كقدِ،طريقةِالجدكؿ،ِكمجمكعةِضابطةِدرستِبالطريقةِاالعتياديةِِتجريبيةِثانيةِدرستِكفؽ
افِمفِأىـِنتائجِككِ،كأدكاتِلمدراسةِالناقد التفكيراختبارِتحصيميِكاختباِرِِاستخدـِالباحث

ِ :ِ المجمكعةِ طالب مف أقرانيـ عمى الثانية التجريبية المجمكعة طالب تفكؽِالدراسة
تفكؽِطالبِالمجمكعتيفِالكلىِككذلؾِ، التحصيؿ متغير في كالضابطة الكلى التجريبية

ِال ِتنمية ِفي ِالضابطة ِمفِطالبِالمجمكعة ِأقرانيـ ِعمى ِأكالثانية ِ،كما ِالناقد شارتِتفكير
داللةِاحصائيةِبيفِالمجمكعةِالتجريبيةِالكلىِكالمجمكعةِِائجِإلىِعدـِكجكدِفرؽِذمالنت

ِِالتجريبيةِالثانيةِفيِتنميةِالتفكيرِالناقد.
 :(2013 ،دراسة ) الخولي و المراغي  -8

ِ ِعمى ِالتعرؼ ِإلى ِالدراسة ِىذه ِالمتعددةِىدفت ِالكسائط ِعمى ِقائـ ِتدريبي ِبرنامج فاعمية
ضِمياراتِالتفكيرِالناقدِكاالتجاهِنحكِالتعمـِالذاتيِكبقاءِأثرِالتعمـِالتفاعميةِفيِتنميةِبع

ذمِالمجمكعةِِالتجريبيشبوِ المنيجِافكقدِاعتمدِالباحثلدلِطالبِالصؼِالكؿِالثانكمِ.ِ
طالبِالصؼِالكؿِالثانكمِفيِكحدداِعينةِالدراسةِمفِ،ِِالكاحدةِمعِاختبارِقبميِكبعدم
كقدِبمغِعددىـِ،بمديريةِسيئكفِبمحافظةِحضرِمكتِفيِاليمفِثانكيةِالصبافِكثانكيةِباكير

كاختبارِتحصيميِِِالتفكيرِالناقدِ،مياراتِاختبارِِ:الدراسةِىيِِكاتككانتِأدِان،طالب(50ِ)
ِنحكِالتعمـِ،، ِالدراسةِكمقياسِاالتجاه ِعمىِعينة ِأسفرتكتـِتطبيقيا عفِأىـِالدراسةِِكقد

ِالنتائجِ:
 ِالتطبيقيفِالقبميِكالبعدمِالختبارِمياراتِ حصائيانِبيفإِذاتِداللةكجكدِفركؽِعدـ

 .التفكيرِالناقد
 حصائيةِبيفِمتكسطيِدرجاتِالطالبِ)مجمكعةِالبحث(ِكجكدِفركؽِذاتِداللةِإ

 عمىِمقياسِاالتجاهِفيِالتطبيقيفِالقبميِكالبعدمِلصالحِالتطبيؽِالبعدم.
 ِإ ِداللة ِذم ِفرؽ ِ)مجكجكد ِالطالب ِدرجات ِمتكسطي ِبيف ِالبحث(ِحصائية مكعة

 عمىِاالختبارِالتحصيميِِفيِالتطبيقيفِالقبميِكالبعدمِلصالحِالتطبيؽِالبعدم.
 (:2013دراسة ) الموسوي و عارؼ،  -9

ِتحصيؿِ ِفي ِالتبادلي ِكالتدريس ِركبنسف ِاستراتيجيتي ِأثر ِمعرفة ِإلى ِالدراسة ِىذه ىدفت
 المنيجدِاعتمدِالباحثافِكق.ِِالفيزياءِكتنميةِالتفكيرِالناقدِلدلِطالبِالصؼِالكؿِالمتكسط

طالبِالصؼِالكؿِالمتكسطِفيِمدرسةِمتكسطةِأبيِكحدداِعينةِالدراسةِمفِ،ِالتجريبيِ
مجمكعةِانِقسمكاِإلىِثالثِمجمكعاتِ:ِب(ِطال91كقدِبمغِعددىـِ)،ِتماـِلمبنيفِفيِبغدادِ

ِكفؽِ ِدرست ِثانية ِتجريبية ِكمجمكعة ،ِ ِركبنسف ِاستراتيجية ِكفؽ ِدرست ِأكلى تجريبية
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،ِكاعتمدتِالدراسةِستراتيجيةِالتدريسِالتبادلي،ِكمجمكعةِضابطةِدرستِبالطريقةِالتقميديةا
ِ:إلىِعدةِنتائجِأىمياِالدراسةِكخمصت،ِكأدكاتكاختبارِالتفكيرِالناقدِ،ِاختبارِتحصيميِ

 ِفرؽِذم ِبيفِكجكد ِإحصائية ِالكلى داللة ِالتجريبية ِمتكسطِدرجاتِطالبِالمجمكعة
ِابطةِفيِتنميةِالتفكيرِالناقد.كطالبِالمجمكعةِالض

 ِفرؽِذم ِبيفِكجكد ِإحصائية ِالثانيةِ داللة ِالتجريبية ِدرجاتِطالبِالمجمكعة متكسط
ِكطالبِالمجمكعةِالضابطةِفيِتنميةِالتفكيرِالناقد.

 ِذم ِفرؽ ِكجكد ِبيفِعدـ ِإحصائية ِالتجريبيةِ داللة ِالمجمكعة ِطالب ِدرجات متكسط
 ثانيةِفيِتنميةِالتفكيرِالناقد.الكلىِكطالبِالمجمكعةِالتجريبيةِال

 ( :2012،البعمي دراسة ) -10
ِإلىِالتعرؼِعمىِ ِالدراسة ِعمىِالنمكذجِفيِتنميةِىدفتِىذه ِالقائـ ِالتعمـ ِاستخداـ فاعمية

ِالمتكسطِ ِالثالث ِالصؼ ِتالميذ ِلدل ِالعمـك ِمادة ِفي ِالدراسي ِكالتحصيؿ ِالناقد التفكير
ِ ِالسعكدية. ِالعربية ِبالمممكة ِالباحثِالكاتبع ِالتجريبي ِمفِِاختارِك،منيجِشبو ِالدراسة عينة

ِ ِبمنطقة ِبيشو ِبمحافظة ِ ِالمتكسط ِالثالث ِالصؼ ِعددىـِتالميذ ِالبالغ ِبالسعكدية ِعسير
ِتمميذ101) ِ )ِ ِمفِ،ان ِالتفكيرِكتككنتِأدكاتِالدراسة ِكاختبارِتحصيميِ اختبار ،ِ ِ،الناقد

بيفِ إحصائية داللة ذات ركؽكجكدِفِككافِمفِأىـِالنتائجِ:،كتطبيقياِعمىِعينةِالدراسةِ
كؿِمفِمتكسطيِدرجاتِتالميذِالمجمكعةِالتجريبيةِكدرجاتِتالميذِالمجمكعةِالضابطةِفيِ

كجكدِارتباطِلحِالمجمكعةِالتجريبيةِ،ِكذلؾِاختبارِالتفكيرِالناقدِلصاِك،ِاالختبارِالتحصيميِ
ِكالتفكيرِالناقدِلدلِتالم ِ.يذِالمجمكعةِالتجريبيةداؿِاحصائيانِبيفِالتحصيؿِفيِمادةِالعمـك

 ( :2012دراسة )العفوف و الواحد ، -11
فاعميةِالتدريسِبمياراتِالتفكيرِعاليِالرتبةِفيِتنميةِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ

كقدِاعتمدِالباحثافِالتفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِالرابعِالعمميِفيِمادةِعمـِالحياء.ِ
طالباتِالصؼِالرابعِالعمميِفيِإعداديةِالربابِاسةِمفِكحدداِعينةِالدِر،ِالتجريبي المنيج

ككانتِأداةِالدراسةِ،(ِطالبة64ِكقدِبمغِعددىفِ).فيِالعراؽِلمبناتِفيِمركزِمدينةِالديكانية
كأشارتِنتائجِالدراسةِإلىِفاعميةِ،كتـِتطبيقياِعمىِعينةِالدراسةِِالناقد، التفكير اختبارِ:ىي

ِلرتبةِفيِتنميةِِالتفكيرِالناقد.ِالتدريسِبمياراتِالتفكيرِعاليِا
 ( :2012دراسة )عراـ، -12
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المفاىيـِ اكتساب فيِ( K.W.L )استراتيجيةِ استخداـ أثرِمعرفةِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِ
الباحثةِِكاستخدمتِالساسيِ السابع طالباتِالصؼ لدل العمـك في الناقد كمياراتِالتفكير

 الصؼ طالبات مفعينةِالدراسةِِارتِالباحثةحيثِاختمنيجِالتجريبيِِكالمنيجِالكصفيِ،ِال
ِيكنس خاف بمدينة المشتركة الساسية عيمبكف مدرسة في السابع ،(ِ ِعددىف ِبمغ (97ِكقد
 مفاىيـ اختبار لغرضِالدراسة،ِكماِأعدتِأداةِتحميؿِالمحتكلِكقدِأعدتِالباحثة،ِطالبةِ
كتطبيقياِعمىِالناقد،ِ كيرالتف ميارات اختبارأعدتِالحية،ِِك الكائنات خصائص لكحدة عممية

ِ ِالدراسة ِعينة ِأىميا، ِمف ِكاف ِنتائج ِعف ِالدراسة ِأسفرت  داللة ذات فركؽ كجكدِكقد
كؿِ في الضابطة المجمكعة ك التجريبية المجمكعة درجاتِطالبات متكسطات إحصائيةِبيف

ِ.يبيةالتجِر لصالحِالمجمكعة مياراتِالتفكيرِالناقدِ اختبارِك،مفِاختبارِالمفاىيـِالعمميةِ
 ( :2011،و درويشدراسة )أبو ميادي  -13

 الفيزياء منياج محتكل في المتضمنة الناقد التفكير مياراتِتحديدىدفتِىذهِالدراسةِإلىِ
ِ الطمبةِاكتساب كمدل الثانكية لممرحمة ِالباحثليا. ِاعتمد ،ِالتحميمي الكصفي المنيجِافكقد
ِمفِِاكحدد ِالدراسة ِالكالثانيِ عشر الحادم الصؼ طمبةعينة  مف عمميعشرِمفِالقسـ

ككانتِأدكاتِالدراسةِ،كطالبةِِاِن(ِطالب435كقدِبمغِعددىـِ)،ِغزة مدينة في الحككمة مدارس
تطبيقياِتـِِكِ،الناقد التفكير المحتكل،ِكاختبار تحميؿ أداةكِِالناقد، مياراتِالتفكير قائمةىيِ

رِالناقدِقدِتكفرتِبشكؿِإلىِأفِمياراتِالتفكيكأشارتِنتائجِالدراسةِ،ِعمىِعينةِالدراسةِ
جيدِفيِكتبِالفيزياءِفيِالمرحمةِالثانكيةِ،كماِأشارتِالنتائجِإلىِأفِمستكلِالتفكيرِالناقدِ

 ميارات مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدِلدلِأفرادِالعينةِجاءِضعيفانِ،ِبينما
ِالطالبات. لصالح تككان لمجنس تعزل الطمبةِِلدل الفيزياء منياج محتكل في الناقد التفكير
 ( :2011،يونسو  أحمددراسة ) -14

أثرِاستخداـِطريقةِالمشركعِفيِتحصيؿِطمبةِالصؼِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ
كقدِاعتمدِالثانيِفيِمعيدِإعدادِالمعمميفِفيِمادةِالحياءِكتنميةِمياراتِتفكيرىفِالناقد.ِ

طالبِالصؼِالثانيِفيِمعيدِإعدادِِعينةِالدراسةِمفكتككنتِ،ِالتجريبي المنيجالباحثافِ
ِ:الدراسةِىيِِتككانتِأدكاِان،طالب(46ِ)ِالبالغِعددىـ،ِالمعمميف/ِنينكمِفيِمدينةِالمكصؿ

ككافِمفِ،كتـِتطبيقياِعمىِعينةِالدراسةِِالناقد، التفكير مياراتِاختبارِك،ِاختبارِتحصيميِ
الذيفِدرسكاِبطريقةِالمشركعِتفكؽِتحصيؿِطالبِالمجمكعةِالتجريبيةِِأىـِنتائجِالدراسةِ:

كماِأشارتِنتائجِِ،عمىِتحصيؿِطالبِالمجمكعةِالضابطةِالذيفِدرسكاِبالطريقةِاالعتيادية
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كجكدِفرؽِداؿِإحصائيانِفيِتنميةِمياراتِالتفكيرِالناقدِككؿِبيفِالمجمكعتيفِالدراسةِإلىِ
ِالتجريبيةِكالضابطةِكلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.

 ( :2011دراسة )الطراونة ، -15
ِ ِالتعرؼِعمى ِإلى ِالدراسة ِمياراتِىدفتِىذه ِتنمية ِفي ِالمعدلة ِالتعمـ ِدكرة ِاستخداـ أثر

ِ ِالردف. ِفي ِالساسي ِالعاشر ِالصؼ ِطالبات ِلدل ِالناقد ِالمنيجِِكاتبعالتفكير الباحث
ِالتجريبيِ طالباتِالصؼِالعاشرِالساسيِفيِمدرسةِبابِالكادِكحددِعينةِالدراسةِمفِ،

 اختبارِكاليفكرنياِ:ككانتِأدكاتِالدراسةِىي،ِ(ِطالبة98ِكقدِبمغِعددىـِ)،ِتِالثانكيةِلمبنا
 كجكدِفركؽكأشارتِنتائجِالدراسةِإلىِ،كتطبيقياِعمىِعينةِالدراسةِ،الناقدِ التفكير لميارات

ِالدراسةِ إحصائية داللة ذات ِمجمكعتي ِفي ِالطالبات ِلعالمات ِالحسابية ِالمتكسطات بيف
ِال ِميارات ِاختبار ِالمكاتيِعمى ِالطالبات ِكلصالح ِالتدريس ِالستراتيجية ِتعزل ِالناقد تفكير

 درسفِباستخداـِدكرةِالتعمـِالمعدلة.
ِ( :2010دراسة )بمجوف، -16

ِالدراسةِإلىِ ِالمتمركزِحكؿِالمشكالتِفيِِتحديدىدفتِىذه ِلمتعميـ فعاليةِنمكذجِ)كيتمي(
ِ ِالمتكسطة ِالمرحمة ِتمميذات ِلدل ِالناقد ِالتفكير ِميارات ِتنمية . ِالعمـك ِمادة ِتكاختاِرفي

ِالتجريبي ِشبو ِالمنيج ِالباحثة ِكالثالثِِتككنتِك، ِالكؿ ِالصؼ ِتمميذات ِمف ِالدراسة عينة
ِ ِالسعكدية ِالعربية ِبالمممكة ِالمكرمة ِمكة ِمنطقة ِمدارس ِفي ِ ِعددىفِ،المتكسط ِبمغ كقد

عينةِالدراسةِِاختبارِالتفكيرِالناقدِ،ِكتـِتطبيقياِعمىبػًِأداةِالدراسةِِكتمثمت،(ِتمميذة173ِ)
بيفِمتكسطات0.01ِِدالةِإحصائيانِعندِمستكلِرتِنتائجِالدراسةِإلىِكجكدِفركؽِكأشا،ِ

درجاتِالداءِالبعدمِلفرادِالمجمكعةِالضابطةِكمتكسطاتِالداءِالبعدمِلفرادِالمجمكعةِ
ِالتجريبيةِِفيِاختبارِالتفكيرِالناقدِِلصالحِأفرادِالمجمكعةِالتجريبية.

 ( :2010و عباس،دراسة )حمزة  -17
أثرِطريقةِاالستكشاؼِالمكجوِفيِتنميةِالتفكيرِالناقدِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتعرؼِعمىِ

ِ ِالحياء. ِعمـ ِمادة ِفي ِالمتكسط ِالثاني ِالصؼ ِلطالبات ِالباحثاف ِاعتمد  المنيجكقد
طمباتِالصؼِالثانيِمتكسطِفيِمركزِمدينةِالحمةِفيِعينةِالدراسةِمفِِاختارا؛ِكالتجريبي

كتـِتطبيقياِِالناقد، متفكيرل الدراسةِاختبارِ،ككانتِأداة(ِطالبة60ِكقدِبمغِعددىـِ).راؽالع
ِِك ِالدراسة ِعينة ِأسفرتعمى ِِقد ِالدراسة ِبيفِِعفنتائج ِإحصائية ِداللة ِذك ِ ِفرؽ كجكد

ِبطريقةِ ِالحياء ِعمـ ِمادة ِدرسف ِالالتي ِالتجريبية ِالمجمكعة ِطالبات ِدرجات متكسطي
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تِطالباتِالمجمكعةِالضابطةِالالتيِدرسفِبالطريقةِاالعتياديةِاالستكشاؼِالمكجوِكدرجا
ِفيِاالختبارِالبعدمِلمتفكيرِالناقدِكلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.

 (:2009دراسة ) فتح اهلل،  -18
ِ ِعمى ِالتعرؼ ِإلى ِالدراسة ِىذه ِتنميِةىدفت ِفي ِالدمج ِعمى ِالقائمة ِالتفكير ِخرائط ِاستراتيجية أثر

ِِك ِالعمـك ِفيِمادة ِالمممكِةالتحصيؿ ِفي ِالمتكسطة ِالمرحمة ِتالميذ ِلدل ِالتعاكني ِالعمؿ ِنحك ِالناقدِكاالتجاه التفكير
ِالسعكدية مفِتالميذِالصؼِكحددِعينةِالدراسةِ،ِ.ِكقدِاعتمدِالباحثِالمنيجِالتجريبيِالعربية

،ِكقدِبمغِِالكؿِمفِالمرحمةِالمتكسطةِفيِمدرستيِالقادسيةِكالممؾِعبدِالعزيزِفيِالعنيزة
73ِ)ِفعددى ِطالبة ِىي،( ِالدراسة ِأدكات ِكاختبارِِ:ككانت ِالناقد، ِالتفكير ِفي اختبار

ِالتعاكنيِ ِالعمؿ ِنحك ِكمقياسِاتجاه ِِ،تحصيمي، ِالدراسة ِعمىِعينة  كتكصمت،كتطبيقيا
 الناقد، التفكير تنمية في0.01 يساكم أك أقؿ مستكل عند داللة ذم تأثير كجكد إلى الدراسة

، مادة في كالتحصيؿ ِ.التجريبية لصالحِالمجمكعة التعاكني العمؿ نحك كاالتجاه العمـك
 الدراسات اْلجنبية:

 (:Demirhan& Köklükaya,2014)دراسة  -1
ِتجاهِ ِتخرجيـ( ِ)المحتمؿ ِالمرتقبيف ِالعمـك ِمعممي ِتصرفات ِتقييـ ِإلى ِالدراسة ِىذه ىدفت

لدراسةِمفِمعمميِكحدداِعينةِا،التفكيرِالناقدِ،كاستخدـِالباحثافِالمنيجِالكصفيِ)المسحي(ِ
ِِلممرحمةِاالبتدائيةِفيِكميةِالتربيةِفيِإحدلِالجامعاتِ ِالمرتقبيفِفيِقسـِتربيةِعمـك العمـك

كطالبةِمفِطالبِسنةِأكلىِكثانيةِِاِن(ِطالب309كِبمغِعددىـِ)ِ،الحككميةِالعامةِفيِتركيا
ِ ِ ِالباحثاف ِاستخدـ ِكقد ِالجامعة، ِفي ِكرابعة  The California Critical  كثالثة

Thinking Disposition Inventory (CCTDI)ِِِنتائج ِككافِمفِأىـ ِلمدراسة، كأداة
ِالمرتقبيفِبشكؿِعاـِفيِالمستكلِالمتكسطِ الدراسةِأفِمستكياتِالتفكيرِالناقدِلمعمميِالعمـك

ِت ِكذلؾ ِإكالمنخفض، ِداللة ِذات ِفركؽ ِالعمكـِكجد ِلمعممي ِكالذككر ِاإلناث ِبيف حصائية
ِالذككرِالمرتقبيف.ِالمرتقبيفِفيِمقاييس ِالتفكيرِالناقدِلصالحِمعمميِالعمـك

 (: Chaijaroen & Kanjug & Samat,2012)دراسة  -2

ِالناقدِ ِالتفكير ِتنمية ِبيدؼ ِكمتطكر ِمبدع ِتعميمي ِنظاـ ِتصميـ ِإلى ِالدراسة ِىذه ىدفت
ِالناقد ِالتفكير ِالطالبِعمى ِقدرة ِذم،كاختبار ِالتصميـ ِالباحثكف ِاستخدـ ِكقد المجمكعةِِ.

ِ)ال  The pre-experimental design, particularly a one-shot caseكاحدة
study)ِ،ِِعينةِالدراسةِمفِطمبةِالصؼِالسادسِِمفِمدرسة  Ban Nong Taكحددكا
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Kai ِفيِتايالند(ِ ِبمغِعددىـ ِطالب35.كقد ِِاِن( ِكطالبة ِالدراسةِىي، ِككانتِأداة مقابمةِِ:
ِالناقد ِالتفكير ِحكؿ ِآراءِِ(a critical thinking interview)المتعمميف ،كأظيرت

المتعمميفِفيِالتعميـِاإلبداعيِبأنوِمالئـِلمساعدتيـِفيِعمميةِالتعمـِباإلضافةِلذلؾِفإنيـِ
ِبشكؿِكبيرِفي ِالمبدعةِفييِتساعدىـ ِالطريقة ِبيذه ِكالتفكيرِِيفضمكفِالتعمـ تحفيزِالتعمـ

 جاباتِلتساؤالتيـ.كاكتشاؼِإ
 :(Aktamış& Yenice.2010)دراسة  -3

ىدفتِىذهِالدراسةِإلىِقياسِمستكياتِمياراتِالتفكيرِالناقدِكعممياتِالعمـِلطمبةِالصؼِ
كحدداِ،الثامفِالساسيِفيِالمدراسِاالبتدائية.ِكقدِاعتمدِالباحثافِالمنيجِالكصفيِالمسحيِ

فيِتركياِِ(Aegean)مدارسِمفِمحافظةِِراسةِمفِطالبِِالصؼِالثامفِمفِستعينةِالد
ككانتِأدكاتِالدراسةِىيِاختبارِمياراتِعممياتِ،كطالبةِِاِن(ِطالب308ددىـِ)كقدِبمغِع،ِ

ِ،California Critical Thinking Disposition Inventory(CCTDI)(،SPSِالعمـِ)
ِكتكصمتِالدراسةِإلىِأنو:

 الِيكجدِفركؽِبيفِنتائجِالطمبةِفيِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدِتعزلِلمجنس. -
- ِ ِفركؽ ِيكجد ِلممدارسِكمستكياتِحصإال ِاالجتماعي ِاالقتصادم ِالكضع ِبيف ائية

ِاالقتصادمِكاالجتماعيِِ ِالكضع ِأف ِعمى ِيدؿ ِمما ِلمطمبة، ِالناقد مياراتِالتفكير
ِالكضعِ ِكاف ِبينما ِالناقد، ِالتفكير ِمستكيات ِتطكير ِعمى ِتأثير ِأم ِلو ليس
ِالكضعِ ِلصالح ِالعمـ ِعمميات ِتطكير ِعمى ِأثر ِلو ِكاالجتماعي االقتصادم

 جتماعيِكاالقتصادمِالمرتفع.اال
مستكياتِغالبيةِالطمبةِفيِالتفكيرِالناقدِكعممياتِالعمـِمتكسطةِكالقميؿِمنيـِكانتِ -

 مستكياتيـِمرتفعة.
 (: Hong & Ni &Qing,2010)دراسة  -4

(ِفيِتنميةTBLِىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتحقؽِمفِفعاليةِِنمكذجِالتعمـِالقائـِعمىِالميمةِ)
ِ ِالناقد ِالباحثكفِالتفكير ِاعتمد ِكقد ِتجاربِالكيمياء. ِتعمـ ِفي ِالثانكية لدلِطالبِالمرحمة

ِ ِالتجريبي ِ،المنيج ِبيف ِأعمارىـ ِمفِطالبِتتراكح ِالدراسة ِعينة ِفيِ 19-17كحددكا عاـ
ِ ِمدرسة ِفي ِالثالث Yujin Middle School)المستكل )ِ ِمقاطعة فيِِ(Shaanxi)في

ِتقسيميـِإلىِمجمكعتيفِ:مجمِك ِتـ ِكقد ِالقائـِالصيفِ، ِالتعمـ ِتجريبيةِتيدرسِباستخداـ عةِ
،ِ ِاِن(ِطالب121ِكقدِبمغِعددىـِ)ِِ،كمجمكعةِضابطةِتيدرسِبالطريقةِالتقميديةِ،عمىِالميمة

ِ ِالناقد ِالتفكير ِبمستكيات ِكاليفكرنيا ِمقياس ِالدراسة ِفي ِالباحثكف ِاستخدـ (ِ(CCTDIكقد



81 

 

ِتقصيِالحقائؽ، ِتشمؿِ: ِمستكياتِفرعية ِكالتفتحِ (Truth-seekingكيتككفِمفِسبعة ،)
Systematicityِ )(،ِكالتحقؽ)Analyticityِ(،ِكالتحميؿِ)Open-mindednessالذىني)ِ

،ِالنضجِ(CT self-confidence)(،ِالثقةِبالنفسInquisitivenessِِ،ِحبِاالستطالع)
ِ ِاالدراؾ ِبيفِ(Maturity )أك ِاحصائية ِداللة ِذات ِفركؽ ِكجكد ِالدراسة ِنتائج ِكأظيرت ،

ِمتكسطِدرجاتِالمجم ِالبعدمِحيثِبمغ ِفيِاالختبار ِالضابطة ِ ِكالمجمكعة ِالتجريبية كعة
(ِ،287.33ِكمتكسطِطالبِالمجمكعةِالضابطةِ)،(295.81ِطالبِالمجمكعةِالتجريبيةِ)

كماِأفِطالبِالمجمكعةِالتجريبيةِأظيركاِأداءِأفضؿِمفِطالبِالمجمكعةِالضابطةِ،كماِ
لتعمـِالقائـِعمىِالميمةِييطكرِمفِمستكياتِالتفكيرِالناقدِأشارتِالنتائجِأفِاستخداـِنمكذجِا

 لدلِالطالبِفيِتعمـِتجاربِالكيمياءِ.

 (: Jing & Qing &Yan,2010)دراسة  -5

ىدفتِىذهِالدراسةِإلىِالتحقؽِمفِفعاليةِِدكرِالتساؤالتِفيِحاؿِإجراءِالتجاربِالكيميائيةِ
بؿِالتحاقيـِبالخدمة.ِكقدِاعتمدِالباحثكفِفيِتنميةِمياراتِالتفكيرِالناقدِلممعمميفِالجددِق

ِالمنيجِالتجريبيِ ِعينةِالدراسةِمفِطالبِجامعةِشنشيِ)، (ِفيِشماؿShaanxiِكحددكا
غربِالصيفِ،ِكقدِتـِتقسيميـِإلىِمجمكعتيفِ:مجمكعةِِتجريبيةِاستخدمتِالتعمـِالقائـِ

ِالتجاربِ ِإجراء ِعمىِاالستفسارِعند ِاستخدمتِالطريق، ِعندِكمجمكعةِضابطة ِالتقميدية ة
ممفِدرسكاِتعميـِالكيمياءِفيِكميةِالكيمياءِِاِن(ِمعمم42ِإجراءِالتجارب.ِكقدِبمغِعددىـِ)ِ

ِ ِعاـ ِخالؿ ِالعمـك ِكاليفكرنياِ 2009 ِ-2005كمادة ِاختبار ِىي ِالدراسة ِأداة ِككانت ،
ِ ِالناقد ِالتفكير ِالتجريبية(CCTSTلميارات ِالمجمكعة ِأف ِإلى ِالدراسة ِنتائج ِكأشارت ،ِ )ِِ

ِتحسناِن ِكبيراِنِأظيرت ِالمجمكعةِِِ ِمع ِبالمقارنة ِ ِالناقد ِالتفكير ِميارات ِمستكيات في
 الضابطة.

ِ: David & Miri &Uri,2007)ِ)دراسة  -6
إلىِدراسةِحالةِطكليةِحكؿِتصميـِتدريسِلتطكيرِمياراتِالتفكيرِالعمياِىدفتِىذهِالدراسةِ

ِالع ِتعميـ ِإطار ِفي ِالطالبِالناقد ِتفكير ِتعزيز ِأجؿ ِمف . ِالمنيجِمـك ِالباحثكف ِاعتمد كقد
طالبِالمدراسِالثانكيةِكحددكاِعينةِالدراسةِمفِ،ِالنكعيِ)دراسةِالحالةِ(ِكالمنيجِالتجريبيِ

ِ،ِفيِشماؿ ِكاثنتيفِفمسطيفِالمحتمة ِتجريبية ِإلىِثالثِمجمكعاتِ:كاحدة ِتقسيميـ ِتـ كقد
ِ ِضابطة ،ِ (ِ ِعددىـ ِبمغ ِطالب177ِكقد ِِاِن( ِكطالبة ِىيككانتِأدكاتِا، اختبارِِ:لدراسة
كتطبيقياِعمىِِ،(،ِكمقابالت،ِكبطاقةِمالحظةِ(CCTST الناقد التفكير لميارات كاليفكرنيا

فيِِِكبيراِنِأظيرتِتحسناِنِالمجمكعةِالتجريبيةِِأفِعينةِالدراسةِكأشارتِنتائجِالدراسةِإلى
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تقصيِالحقائؽ،ِِمياراتِالتفكيرِالناقدِكالتصرؼِتجاهِالمقاييسِالفرعيةِلمتفكيرِالنقدم،ِمثؿ
ِالضابطة.ِِاالنفتاح،ِالثقةِبالنفس،ِكالنضج،ِبالمقارنةِمعِالمجمكعات

ِالناقد : بالتفكير المتعمقة الدراسات عمى التعميؽ
 :لألىداؼ بالنسبة

ِ. الناقد التفكير تنمية إلى الدراسات معظـِىدفت -
- ِ ِِبعضىدفت ِ)أبك ِدراسة ِمثؿ ِالناقد ِالتفكير ِميارات ِتحديد ِإلى ميادمِالدراسات

 .(2011كدركيش
 &Demirhan)ِىدفتِبعضِالدراساتِإلىِتقييـِالتصرؼِتجاهِالتفكيرِالناقدِمثؿِدراسة -

Köklükaya,2014.) 
ِدراسة - ِمثؿ ِالناقد ِالتفكير ِميارات ِمستكيات ِقياس ِإلى ِالدراسات ِبعض ِىدفت

(Aktamış& Yenice,2010.) 
استخدمتِ حيث الناقد، التفكير ميارات تنمية في المتبعة كاالستراتيجيات الساليب تنكعت -

برنامجِرايبسؾِمثؿِ،ِِك(2014 الحراحشةِ)استراتيجيةِالتخيؿِمثؿِدراسةِ بعضِالدراسات
أنمكذجِكمبِباستخداـِ،ِِ(2013)الغادراسةِ مثؿعظـِالسمؾِِ(ِ،2014دراسةِ)الكاظـِ

(ِ ِدراسة ِمثؿ ِالمتعددة ِالسيسانيالكسائط ِك 2013ِ الدباغ ِِك( ،ِ(ِ ِدراسة ِمثؿ جيجسك
كاستراتيجيتيِركبنسفِكالتدريسِالتبادليِمثؿِدراسةِ)المكسكمِكعارؼِ(ِ(،2013ِالمطكؽِ

كؿِبرنامجِمقترحِمثؿِدراسةِ(،2013طريقتيِالتدكيرِكالجدكؿِمثؿِدراسةِ)عبدِالكريـِ،ِك
التعمـِالقائـِعمىِالنمكذجِمثؿِِ(ِ،2013ِزكي،2013ِ الخكليِكالمراغيِكباجرمِ)مفِ

تدريسِبمياراتِالتفكيرِعاليِالرتبةِمثؿِدراسةِ)العفكفِكالكاحدِالِ(2012دراسةِ)البعميِ
2012ِ ،ِ )KWLِِ ِأحمدِكيكنسِ(،2012مثؿِدراسةِ)عراـ طريقةِالمشركعِمثؿِدراسةِ)
نمكذجِكيتميِمثؿِدراسةِ)بمجكفِ،2011)الطراكنةِدكرةِالتعمـِالمعدلةِمثؿِدراسةِ)(،2011
2010،)(ِ ِدراسة ِمثؿ ِالمكجو ِكعباساالستكشاؼ ِِ،2010ِ)ِحمزة مثؿTBLِِكنمكذج
(ِ ِ(،Hong & Ni &Qing,2010دراسة  inquiry-based chemicalكالتساؤالت

experimentمثؿِدراسة(Jing & Qing &Yan,2010)،خرائطِالتفكيرِالقائمةِعمىِِك
 .ِ(2009فتحِاهللِالدمجِمثؿِدراسةِ)

 & David)(ِ،كChaijaroen & Kanjug & Samat,2012ِ)كؿِمفِىدفتِدراسةِ -

Miri &Uri2007.ِإلىِتصميـِأسمكبِتدريسِلتعزيزِالتفكيرِالناقد)ِ
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 تنميةِميارات في نمكذجِككدز استخداـ في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة كتختمؼ
ِالعامةِ. في الناقد التفكير ِالعمـك
 :الدراسة لمنيج بالنسبة

 .يبيالتجِر لممنيج استخداميا في السابقة الدراسات معظـ اتفقت -
ِميادمِ كىي التحميمي الكصفي المنيج استخدمت الدراسات إحدلِ- ِ)أبك دراسة

ِ.(2011كدركيش
ِبعضِ- ِِاستخدمت ِالمسحي ِالكصفي ِالمنيج ِ)ِمثؿالدراسات  &Demirhanدراسة

Köklükaya,2014)، (ِكدراسةAktamış& Yenice.2010)ِ
-ِ(ِ ِدراسة ِ)دراDavid & Miri &Uri2007استخدمت ِالكصفي ِالمنيج ِالحالة(ِ( سة

ِباإلضافةِلممنيجِالتجريبي.
 كالتجريبي. التحميمي الكصفي (ِالمنيج2012دراسةِ)عراـِِاستخدمتِِ-
- ِ ِ استخدمت ِالغا (ِ ِالشبوِِ التحميمي الكصفي المنيج (2013دراسة ِلممنيج باإلضافة

 التجريبي.
ِ) مثؿ البنائي التجريبي المنيج الدراسات بعضِ استخدمت - ِالسيسدراسة ِك  انيالدباغ

2013). 
(ِالمنيجِشبو2010ِبمجكفِ،2012ِالبعميِ،2014ِ الحراحشةِ)كؿِمفِاستخدمتِدراسةِ -

 تجريبي.
(ِالمنيجِشبوِالتجريبي2013ِزكيِ،2013ِ ِالخكليِكالمراغيِ)ِكؿِمفِاستخدمتِدراسة -

 التصميـِالتجريبيِالمجمكعةِالكاحدةِمعِاختبارِقبميِكبعدم.ِذم
ِالتصميـِالتجريبيِذم (Chaijaroen & Kanjug & Samat,2012)استخدمتِدراسةِ -

  "The pre-experimental design a one-shot case study"المجمكعةِالكاحدة
ِ،ِك لممنيج استخداميا في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة كتتفؽ ِ مع تتفؽالتجريبي
 استخدمت حيث كالتجريبي، التحميمي لممنيجِالكصفي استخداميا (ِفي2012)ِعراـِدراسة
ِ.مياراتِالتفكيرِالناقداستخداـِنمكذجِككدزِفيِتنميةِ أثر لقياس التجريبي المنيج
 :الدراسة لعينة بالنسبة

ِالجامعات مف عينة الدراسات بعض اختارت - ِ) طمبة ِدراسة  &Demirhanمثؿ
Köklükaya,2014ِِ2013ِِ،زكي،Jing & Qing &Yan,2010) 
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معيدِإعدادِالمعمميفِمثؿِدراسةِ)ِأحمدِكيكنسِ مبةط مف عينة الدراسات بعض اختارت -
2011) 

ِ مثؿ الثانكية المرحمة طمبة مف عينة الدراسات بعض اختارت - ِِ)دراسة ِ،2013الغا
ِ ِكالمراغيِ،2013ِالمطكؽ ِ،2013 ِالخكلي ِالكريـ ِميادمِِ،2013عبد أبك
 Hong & Ni &Qing,2010، David & Miriِ،2011،الطراكنة2011ِكدركيش

&Uri2007.) 
ِ) مثؿ اإلعدادية المرحمة طالب مف عينة الدراسات بعض اختارت - ِدراسة  الحراحشة

2014ِ ،ِ ِ،2014الكاظـ ِكالدباغ ِِ،2013ِالسيساني ِكعارؼِ،2013المطكؽ المكسكم
2013،ِ 2012ِالبعمي ،ِ ِكالكاحد ِِ،2012ِالعفكف 2012ِعراـ ،ِِ حمزةِ،2010بمجكف
 .(2009فتحِاهللِِ،2010كعباسِ

 & Chaijaroen)دراسةِ مثؿ االبتدائية المرحمة طالب مف عينة دراساتال بعض اختارت -

Kanjug & Samat,2012،Aktamış& Yenice,2010ِ). 
(27ِىكِ) العينة لفراد عدد أقؿ كاف فقد ، عيناتيا أحجاـ في كالبحكث الدراسات تباينت -

ِ)الدباغِكِالسيساني ِ،كأكبر2013 فيِدراسة ِفيِدراسة435ِ) ىك العينة لفراد عدد ( )
 (.2011)أبكِميادمِكدركيش

ِِك ِ الدراسةتختمؼ ِفي ِالسابقة ِالدراسات ِعف ِالمرحمةِ مف عينة اختيارىا الحالية طالب
ِفيِقطاعِغزة ادسِالساسيالس الصؼ طالباتاالبتدائيةِتمثمتِب

 :الدراسة ْلدوات بالنسبة
ِدراسةِ)الدب الناقد لمتفكير اختباراِن الدراسات معظـ استخدمت - (2013ِ اغِكِالسيسانيماعدا

 .باإلضافةِلمقياسِِلالتجاهِنحكِالتعمـِالذاتيِاستخدمتِمقياسانِلمتفكيرِالناقد
- ِ ِدراسة Aktamış& Yenice,2010) )مفِكؿاستخدمت  &Demirhan)،و

Köklükaya,2014ِ ِك)( ،Hong & Ni &Qing,2010ِِ ِالناقدِ( ِلمتفكير مقياس
(CCTDI). 
- ِ Chaijaroen & Kanjug & Samat,2012)استخدمتِدراسة ِالتفكيرِ( ِحكؿ مقابمة

ِالناقد.
دراسةِ مثؿ الناقد لمتفكير اختبار إلى باإلضافة تحصيمياِن الدراساتِاختباراِن بعض استخدمت -

أحمدِكيكنسِِ،2012البعميِ،2013عبدِالكريـِ،2013المكسكمِكعارؼِ،2014ِِ)الكاظـِ
2011ِ.)ِ
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ِالعممي اختباراِن الدراسات بعض استخدمت - ِلممفاىيـ ِتحميؿِالمحتكلِة الختبارِ باإلضافةكأداة
ِ(2012،ِعراـ2013ِراسةِ)الغاِ د مثؿ الناقد لمتفكير

الدراساتِأداةِتحميؿِالمحتكلِباإلضافةِإلىِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدِِبعضاستخدمتِ -
ِ(.2011مثؿِدراسةِ)أبكِميادمِكدركيش

 لمتفكير اختبار إلى تجاهِباإلضافةكمقياسانِلال تحصيمياِن الدراساتِاختباراِن بعض استخدمت -
 (2009فتحِاهللِ،2013ِ الخكليِكالمراغيِدراسةِ) مثؿ الناقد

ِالناقد الدراسات بعض استخدمت - ِالتفكير ِميارات ِاختبار ِبجانب ِدراسةِ مقياسان مثؿ
(ِاستخدمت2013ِدراسةِ)المطكؽِ لمدافعيةِ،ِك (ِالتيِاستخدمتِمقياس2014 )الحراحشةِ

 ِ(ِ.2013كدراسةِ)زكيِلالتجاه،ِ كمقياس
 كِبطاقةِمالحظةِكالمقابمةِمثؿ الناقد التفكير لميارات اختباراِن الدراسات بعضِاستخدمت -

ِ(.(David & Miri &Uri2007 دراسة
(فيِ 2012،ِعراـ2013ِفقدِاتفقتِمعِدراسةِكؿِمفِ)الغاِ الحالية لمدراسة بالنسبة أما

ِباإل ِالناقد ِلمتفكير ِاختباران ِاستخدمت ِ ِالختبارأنيا ِتحميؿِ ضافة ِكأداة ِالعممية لممفاىيـ
ِلممحتكل.
 الدراسة: لنتائج بالنسبة

دراسةِ)أبكِِ مثؿ الطالب لدل الناقد التفكير مستكل في تدني عف الدراسات بعض كشفت -
ِ)(2011ميادمِكدركيش ِكذلؾِكشفتِدراسة ،Demirhan& Köklükaya,2014ِِأف )

ِالناقد ِالتفكير ِتجاه ِالتصرؼ ِِ(CCTDI)ِمستكيات ِكِكانت ِالمتكسطة ِمستكياتيا في
ِ)المنخفضة ِدراسة ِككذلؾ ،Aktamış& Yenice,2010ِِِالطمبة ِمستكيات ِكانت )
ِ.متكسطة

ِكالبعدمِِ- ِالقبمي ِالتطبيقيف ِبيف ِإحصائية ِفركؽ ِكجكد ِعدـ كشفتِبعضِالدراساتِعف
ِ(2013 ِثؿِدراسةِ)الخكليِكالمراغيالختبارِالتفكيرِالناقدِم

ِفيِفعالية اساتالدِر بعض أظيرتِ- مثؿِ الناقد التفكير ميارات تنمية البرنامجِالمستخدـ
ِ.(2012ِ،ِالعفكفِكالكاحد2013ِِزكي،2013ِ ،ِالدباغِكِالسيساني2014دراسةِ)الكاظـِ

 الناقد التفكير ميارات تنمية فعاليةِاالستراتيجياتِالمستخدمةِفي الدراسات بعض أظيرتِ-
(ِ ِدراسة ِمثؿ 2013ِِالغا،2014 الحراحشة ِالمطكؽ ِكعارؼِ،2013، المكسكم

ِ(.2009،فتحِاهلل2011ِ،ِالطراكنة2012ِعراـِ،2012البعميِ،2013
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ِالطرؽِالمستخدمةِفي الدراسات بعض أظيرتِ- مثؿِ الناقد التفكير ميارات تنمية فعالية
 Jing & Qing،2011ِِ،ِأحمدِكيكنس2010ِِ،ِحمزةِكعباس2013ِدراسةِ)عبدِالكريـِ

&Yan,2010).ِ
ِدراسةِِ- ِمثؿ ِالناقد ِالتفكير ِتنمية ِفي ِالمستخدـ ِالنمكذج أظيرتِبعضِالدراساتِفعالية
(Hong & Ni &Qing,2010ِ)ِ
-ِِ ِنظاـِِ(Chaijaroen & Kanjug & Samat,2012)أظيرتِدراسة ِتصميـ فعالية

 تعميميِمبدعِفيِتنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد
ِالسابق  ِالدراسات ِمع ِالحالية ِالدراسة ِتتفؽ ِمياراتِك ِتنمية ِفي ِككدز ِنمكذج ِفعالية ِفي ة

ِ.التفكيرِالناقد
 :الثالث المحور في السابقة الدراسات مف اَّلستفادة
 .النظرمِالمتعمؽِبالتفكيرِالناقد اإلطار تنظيـ -1
 .الناقد التفكير ميارات قائمة بناء -2
 .الناقد التفكيرمياراتِ اختبار بناء -3
 .المناسبة اإلحصائية الساليب اختيار -4
ِ.الدراسة تفيد التي المراجع مف العديد عمى عرؼالت -5

 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة:
بعدِِاستعراضِالدراساتِالسابقةِبمحاكرىاِالمختمفةِِكماِتـِتفصيموِمفِاتفاؽِكاختالؼِمعِ
الدراسةِالحاليةِكالدراساتِالسابقةِتبيفِأفِالدراسةِالحاليةِتختمؼِعفِالدراساتِالسابقةِفيِ

ِنمكذجِككدزِ،ِالمفاىيـِالعمميةِ،ِمياراتِالتفكيرِالناقد.ِ:تناكلتِالمحاكرِالثالثِأنياِ
فيِِنمكذجِككدزِكأثرهكماِأنياِالدراسةِالكلىِعمىِحدِعمـِالباحثةِفيِفمسطيفِالتيِتناكلتِ

ِالساسي ِالسادس ِالصؼ ِطالبات ِلدل ِالناقد ِالتفكير ِكميارات ِالمفاىيـ ِِتنمية ِالعمـك في
ِ.العامة
 :في السابقة الدراسات مف الحالية الدراسة ستفادتكما ا
 .النظرم اإلطار بناء  -1
ِبناءِدليؿِالمعمـِلتكظيؼِاستراتيجيةِنمكذجِككدز.ِِ-2
ِالدراسةِ أدكات بناءِ-3 ِتحميؿِالمحتكلِ،: ِكاختبارِمياراتِأداة ِالعمميةِ، اختبارِالمفاىيـ

ِ.التفكيرِالناقد
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ِ.اسبةالمن اإلحصائية الساليب اختيارِ-4
ِ.السابقة الدراسات نتائج مع الحالية الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج مقارنة-5
ِاالطالعِعمىِالمصادرِالتيِتناكلتِالمتغيراتِالمستقمةِكالمتغيراتِالتابعة.-6
 :السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة بو اختمفت ما

 الحاليةِاختمفت الدراسة أف لباحثةا ترل السابقة لمدراسات استعراض مف سبؽ ما عمى بناءِن
ِيمي: بما غيرىا عف

الكيرباءِفيِحياتناِمفِ كحدة في العممية المفاىيـ تنمية في نمكذجِككدز أثر قياس -
ِلمصؼِالسادس  لمفصؿِالدراسيِالثاني.ِ-الجزءِالثانيِِ-كتابِالعمـك

الكيرباءِِتنميةِمياراتِالتفكيرِالناقدِالمتضمنةِفيِكحدة في نمكذجِككدز أثر قياس -
 فيِحياتنا.

 السادس الصؼ طالبات كىي الفمسطينية البيئة مف عينة الحالية الدراسة شممت -
ِ.غزة بقطاع الغكث لككالة التابعة فيِالمدارس الساسي

ِ
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 منيج الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 خطوات الدراسة 

 متغيرات الدراسة 

 َّلحصائيةالمعالجة ا 
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 الفصؿ الرابع
 واإلجراءات الطريقة

حيثِِ،الدراسة في ةالباحث قامتِبيا التي كاإلجراءاتِطريقةعرضِال الفصؿ ىذا يتـِفي
،ِكالخطكاتِالتيِاتبعتياِ يتضمفِالفصؿِمنيجِالدراسة،ِكعينةِالدراسةِ،كِأدكاتِالدراسة

ساليبِاإلحصائيةِالمستخدمةِالباحثةِفيِتطبيؽِأدكاتِالدراسةِ،ِكماِتناكلتِالباحثةِال
ِ:ليذهِاإلجراءاتِلمكصكؿِإلىِنتائجِالدراسة،ِكفيماِيميِعرض

 :الدراسة منيج
 التجريبي:ِىماِالمنيجِالكصفيِك منيجيف الدراسة ىذه في الباحثة اتبعت

  :الوصفي المنيج -1
ِيتناكؿِدراسةِأحداثِكظكاىرِكممارساتعمىِأنوِ"المنيجِالذمِ(43:2000ِ)ِالغاكعرفوِ

دكفِتدخؿِالباحثِفيِمجرياتياِكيستطيعِِ،قائمةِمكجكدةِمتاحةِلمدراسةِكالقياسِكماِىي
 الكحدة محتكل بتحميؿالباحثةِِقامتحيثِِ،"ِِالباحثِأفِيتفاعؿِمعياِفيصفياِكيحمميا

ِكذلؾ،ِ"لثانيا الجزء" السادسِ لمصؼ العامة العمـك كتاب مفِ(الكيرباءِفيِحياتناِ)الثامنةِ
فيياِكاالستفادةِمفِالتحميؿِفيِإعدادِاختبارِالمفاىيـِ المتضمنة المفاىيـ ديدكتح الستخراج
ِ.العممية

 :التجريبي المنيج -2
"المنيجِالذمِيتـِفيوِالتحكـِفيِالمتغيراتِالمؤثرةِ :كىكالتجريبيِِاستخدمتِالباحثةِالمنيج

ِالباحثِبتطكيعوِكتغييرهِبيدؼِتحديد كقياسِتأثيرهِِفيِظاىرةِماِباستثناءِمتغيرِكاحدِيقـك
 المتغير ةالباحث تأخضع حيث،ِِ(175:2009،عطية)ِعمىِالظاىرةِمكضعِالدراسة"

 التابع المتغير عمى أثره لقياس لمتجربةنمكذجِككدز"ِ استخداـ" كىكِالدراسة ىذه في المستقؿ
الناقدِِمياراتِالتفكيرِتنمية "كىك الثاني التابع كالمتغير ، " العممية المفاىيـ تنميةِ"كىك الكؿ
 مالئمة الكثر ىك التجريبيالمنيجِ يعتبر حيث،الساسيِ السادس طالباتِالصؼ "ِلدل

 كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف تصميـ أسمكب تباعاِتـ حيث الدراسة، لمكضكع
ِ،المعتادةِ بالطريقة كالضابطة نمكذجِككدز بطريقةِالتجريبية المجمكعة درسكتِي المتكافئتيف،

ِ:أدناهِالتصميـِالتجريبيِلمدراسةِؿجدِكحيثِيكضحِال
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 (4.1جدوؿ )

 التصميـ التجريبي لمدراسة
 

المجموعة 
ِالتجريبية

ِ

قياسِقبميِلممفاىيـِكِ
ِمياراتِالتفكيرِالناقد

 
 معالجة

ِ)نموذج وودز(
ِ

ِ
 بعدمِلممفاىيـِكمياراتِقياس

ِالتفكيرِالناقد
ِ

 
ِالمجموعة الضابطة

ِ

قياسِقبميِلممفاىيـِكِ
 رِالناقدمياراتِالتفكي
ِ

 
 معتادةالطريقة ال
ِ

ِ

 قياسِبعدمِلممفاىيـِكميارات
ِالتفكيرِالناقد

ِ

 مجتمع الدراسة:
فيِالمدارسِالتابعةِلككالةِِالصؼِالسادسِالساسيِِطمبةجميعِمفِمجتمعِالدراسةِِيتككف

،ِكقدِبمغِعددِالطمبة2014/2013ِِالغكثِالدكليةِفيِمحافظةِخافِيكنسِلمعاـِالدراسيِ
ِ(ِسنة.12-11ماِبيفِ)(ِمدرسة،ِكتتراكحِأعمارىـ14ِلبانِكطالبةِفيِ)طا2350ِ))

 :الدراسة عينة
بناتِخافِيكنسِاالبتدائيةِ بمدرسة الساسي السادس طالباتِالصؼ مف طالبة (72ِالدراسةِ) عينة شممت
 .ِسنة(12-11المكاتيِتتراكحِأعمارىفِبيفِ)ِ(ـ2014 -2013الدراسيِ) العاـ )د(ِمف
ِِ.إجراءاتِالدراسة لتسييؿ كذلؾ فييا معممة تعمؿ الباحثة لف كذلؾ،ِقصدية بطريقة رِالمدرسةاختيا كقدِتـ

 ِ،حيثِيكجدِبالمدرسةِثالثةِفصكؿِمفِفصكؿِالصؼِالسادسِتـِاختيارِصفيفِمنيماِبطريقةِعشكائيةِ
ِ(:4.2كماِفيِجدكؿِ) ، )ج( السادسكالصؼِ تمثمتِبالصؼِالسادسِ)أ(ِ

 (4.2الجدوؿ )
 والضابطة التجريبية المجموعتيف عمى الدراسة عينة توزيع

 حجـ العينة العدد طريقة التدريس المجموعة الشعبة
 36ِِالطريقةِالمعتادةِالضابطةِسادسِ)أ(

72ِ
36ِِنمكذجِككدزِالتجريبيةِسادسِ)ج( 
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 الدراسة: أدوات
فيِتنميةِالمفاىيـِأثرِاستخداـِنمكذجِككدزِ فيِمعرفة تتمثؿ التي ك الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

 بإعداد ةالباحث العمميةِكمياراتِالتفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسي.ِقامت
 :يمي فيما تتمثؿ كالتي الدراسة أدكات
 تكل.المح تحميؿ أداة -1
 . عمميةال مفاىيـاختبارِال  -2
 .الناقد التفكير مياراتِاختبار -3

 :المحتوى تحميؿ أداة :أوَّلً 
 :التالية لمخطوات وفًقا المحتوى تحميؿب الباحثة وقامت

مفِأساليبِالبحثِالعمميِيندرجِتحتِمنيجِالبحثِِاِنحيثِيعتبرِتحميؿِالمحتكلِأسمكب
الكصفيِكالغرضِمنوِمعرفةِخصائصِمادةِاالتصاؿِأكِالكتبِالمدرسيةِ،ِككصؼِىذهِ

ِ.(175:2011الخصائصِكصفانِكميانِمعبرانِعنوِبرمكزِكميةِِ)الياشميِكعطيةِ،
 كحدة في كدالالتياِالمفظيةِالمتضمنة العممية قائمةِبالمفاىيـ تحديدِ: التحميؿ مف ليدؼا

ِ.الثاني الجزء الساسي السادس لمصؼ كتابِالعمكـ مف الكيرباءِفيِحياتنا
 عمى المقرر الثاني الجزء العامة العمـك كتاب مف الكيرباءِفيِحياتنا كحدةِ: التحميؿ عينة

ِ.ساسيال السادس طالبِالصؼ
 .المحتكل لتحميؿ ككحدة الفقرة اعتماد تـِ :التحميؿ وحدة
ِ.العممي المفيـكِ: التحميؿ فئة

 :التحميؿ عممية ضوابط
السادسِ لمصؼ الثاني الجزء العامة العمـك كتاب مف الثامنة الكحدة التحميؿ يشمؿ - 

ِ"الكيرباءِفيِحياتنا". الساسي
ِالعممي. لممفيـك اإلجرائي كالتعريؼ العممي، المحتكل إطار في التحميؿ تـِ-
ِكالشكاؿِالمتضمنةِفيِالكحدة.بعضِيشمؿِالتحميؿِِ- ِالرسـك
ِ.الكحدة نياية كفي فصؿ كؿ نياية في الكاردة التقكيمية السئمة استبعاد تـِ-

 :التحميؿ عممية إجراءات
ِ.الكتاب في التحميؿ لعممية خضعت التي الصفحات تحديد تـ -1
 إجمالػية.قراءةِالدرسِقراءةِ -2
 .رئيسيةتقسيـِالدرسِإلىِعدةِفقراتِبحيثِتشمؿِكؿِفقرةِعمىِفكرةِ -3
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 .فقرة كؿ في المكجكدة العممية المفاىيـ تحديد -4
ِكالشكاؿِِبعضِتأمؿ -5 ِالشكؿِكداللتوِالمكجكدةِفيِالفقرةِالرسـك كتحديدِمفيـك

ِالمفظية.
 :التحميؿ عممية موضوعية

 ِ:التحميؿ صدؽ - أ
 مف التحميؿ صدؽ كيتحدد كالمختصيف، الخبراء مف مجمكعة عمى التحميؿ أداة عرض ثـ

 .التحميؿِكنتائجو معايير ضكء في عميو الحكـ خالؿ
 :التحميؿ معايير

 بكضكح؟ محددة التحميؿ كحدة ىؿ -
 التحميؿ؟ لفئة اإلجرائي بالتعريؼ المحمؿ أخذ ىؿ -
ِالمحددة؟ التحميؿ لضكابط كفقنا التحميؿ تـ ىؿ -
 :يمي ما أىميا المالحظات مف مجمكعة المختصكف لخبراءا السادةِأبدل كقد

  العمميةِالمتعمقةِبالرمكزِلنياِمتضمنةِفيِالمفاىيـِالساسية. المفاىيـ تضميف عدـ -
الصؼِ مستكل مع يتناسب بما لممفيـك المفظية الداللة في العبارات بعض تعديؿ -

 السادسِالساسي.
ِ.المحكميف مالحظات االعتبار بعيف الباحثة أخذت كقد

 :التحميؿ أداة ثبات - ب
 حساب تـ حيث الفراد، عبرالتحميؿِِثبات باستخداـ الباحثة قامت التحميؿ أداة ثبات لتحديد
 التي التحميؿ نتائج كبيف ، الباحثةإليياِ تكصمت التحميؿِالتي بيفِنتائج االتفاؽ مدل
ِالمعممة حيثِقامتِ،سادسال لمصؼ العمـك تدريس في الخبرة ذكات مف معممةِإليو تِتكصم

 ،كبيرِبيفِعممياتِالتحميؿِ اتفاؽ كجكد عف النتائج كأسفرت مستقؿ، بشكؿ بعمميةِالتحميؿ
ِ:نتائجِالتحميؿِبيفِالباحثةِكالمعممةِ كضحالتاليةِت كؿاكالجد

 (4.3)جدوؿ 
 بيف الباحثة والمعممةجدوؿ تحميؿ المحتوى 

 
 المفاىيـ الناتجة

 معامؿ الثبات نقاط اَّلختالؼ نقاط اَّلتفاؽ المعممة الباحثة

26 22 22 4 0.91 

ِ
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الياشميِكعطيةِكماِأشارِإليياِىكلستيِ معادلةباستخداـِ الثبات معامؿ حساب كتـ
(229:2011):ِ

ِ
ِحيثِأف:ِ

ِCRِ،ِِمعامؿِالثبات:Mِ.ِعددِالفئاتِالتيِتـِاالتفاؽِعميياِبيفِالباحثِكبيفِباحثِآخر:ِ
N1الباحثِالكؿِ،ِِ:ِمجمكعِالفئاتِالتيِحممياN2.ِمجمكعِالفئاتِالتيِحممياِالباحثِالثاني:ِ
ِ.التحميؿ كثبات التحميؿ أداة ثبات عمى مماِيدؿ ، 0.91 الثبات معامؿِقدِبمغِك

 نتائج التحميؿ:
(22ِكعددىاِ)ِالكيرباءِفيِحياتنا مفاىيـ قائمة تحديد تـ السابقة التحميؿ نتائج عمى كبناء

 لمصؼ العامةِالعمـك كتاب الثامنةِ)ِالكيرباءِفيِحياتنا(ِمفِالكحدة في عممياِن مفيكماِن
ِالثاني. الجزء – السادسِالساسي

 :العممية المفاىيـ اختبار :ثانياً 
 : اَّلختبار بناء خطوات
 تحديد محتوى اَّلختبار:  -1

ِلمصؼِالسادسِِتـِاختيارِالكحدةِالثامنةِ)ِالكيرباءِفيِحياتنا( الساسيِمفِكتابِالعمـك
الكزفِقامتِالباحثةِبتحديدِِالثاني"ِكتتككفِالكحدةِمفِثمانيةِمكضكعاتِدراسيةِكقد"الجزءِ

(ِيمخصِمحتكل4.4ِبناءنِعمىِعددِالحصصِ.كالجدكؿ)النسبيِلكؿِمكضكعِدراسيِ
ِاالختبار.
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 (4.4جدوؿ )
 الموضوعات الدراسية لوحدة الكيرباء في حياتنا

 والوزف النسبي ليا
 لنسبيالوزف ا عدد الحصص الموضوعات

 %3ِ11ِالتكيربِبالدلؾِكنكعاِالشحنة

ِ%2ِ7ِتفسيرِالتكيربِبالدلؾ

ِ%8ِ30ِالكشاؼِالكيربائي

ِ%2ِ7ِالمكادِالمكصمةِكالمكادِالعازلة

ِ%3ِ11ِالبرؽِكالرعد

ِ%3ِ11ِالدارةِالكيربائيةِكالتيارِالكيربائي

ِ%5ِ19ِطرؽِتكصيؿِالدائرةِالكيربائية

ِ%1ِ4ِالسالمةِالعامة

ِ%27ِ100ِعالمجمِك

 
 مف اَّلختبار: تحديد الغرض -2
 في العممية لممفاىيـ الساسيِالسادس الصؼ طالباتامتالؾِِقياس إلى االختبار ييدؼ
ِالكيرباءِفيِحياتنا. كحدة
 :إعداد جدوؿ المواصفات  -3

قامتِالباحثةِبتحميؿِمحتكلِكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِمفِأجؿِصياغةِالىداؼِالسمككيةِ
تحديدِالكزافِالنسبيةِمفِأجؿِصياغةِبنكدِاختبارِالمفاىيـِالعمميةِحسبِلمكحدةِكمفِثـِ

ِ)ِتذك (ِيبيفِالكزف4.5ِكالجدكؿِرقـِ)مياراتِعميا(،ِِ–تطبيؽِِ–فيـِِ-رمستكياتِبمـك
ِمستكلِمفِىذهِالمستكيات.النسبيِلكؿِ
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ِ
 (4.5الجدوؿ رقـ )

ِفي صورتو اْلوليةِجدوؿ المواصفات َّلختبار المفاىيـ العممية

ِ
 إعداد البنود اَّلختبارية:-4

متعددِ مف االختيار نكع مف بندناِاختبارينا (45بناء) في بجدكؿِالمكاصفات استعانتِالباحثة
ِ(.3،ِكماِفيِممحؽِ)صحيح فقط منيا كاحد بديؿ بدائؿ أربعة ذم
 :عمى االختبارية البنكد مف الربع البدائؿ تحديد في الباحثة اعتمدت كقد

 التدريس. في السابقة الباحثة خبرة -
 الخبرة. ذكم العمـك بمعممي االستعانة -
 باراتِسابقة.نماذجِاختأدلةِلممعمـِكِاالطالعِعمىِ -

ِكقدِراعتِالباحثةِالمكرِالتاليةِفيِصياغةِفقراتِاالختبارِكالبدائؿِ:
 كالمغكية. العممية الدقة -
 الغمكض. مف كخالية ككاضحة محددة -
 قياسيا. المرجك كالىداؼ لممحتكل ممثمة -

ِالىداؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِالمحتكلِِِ

مياراتِِتطبيؽِفيـِِتذكر
ِعميا

مجمكعِ
ِالسئمة

37.8%ِ33.3%ِ11.1%ِ17.8%ِ100%ِ
 2ِ2ِ0ِ1 التكيرب بالدلؾ ونوعا الشحنة

ِ
5ِ

1ِ0ِ3ِ 1ِ1 تفسير التكيرب بالدلؾ
5ِ6ِ1ِ2ِ14ِ الكشاؼ الكيربائي

1ِ1ِ0ِ1ِ3ِ المواد الموصمة والمواد العازلة
2ِ1ِ0ِ1ِ4ِ البرؽ والرعد

4ِ0ِ1ِ0ِ5ِ الدارة الكيربائية والتيار الكيربائي
1ِ3ِ2ِ3ِ9ِ طرؽ توصيؿ الدائرة الكيربائية

1ِ1ِ0ِ0ِ2ِ السالمة العامة
15ِ5ِ8ِ45ِ 17 المجموع
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 طالبات.لم ممستكياتِالعقميةل مناسبة -
 مياراتِعميا(.ِ-طبيؽتِ -فيـِ -)تذكر يقيسو الذم لممستكل بند كؿ انتماء -
 أفِيتككفِكؿِبندِاختبارمِمفِأربعةِبدائؿِلتقميؿِالتخميف. -
 عفِالبدائؿِالربعةِبمكفِغامؽ.ِمِمميزاالختباِرِالبندككفِأفِي -
ِ-أ(ِ{ بينماِتأخذِالبدائؿِالحركؼِِ}4-3-2-1{أفِتأخذِالبنكدِاالختباريةِالرقاـِ -

 ِ}د(ِِ-ج(ِِِ-ب(ِ
 .حِالشكاؿِفيِبعضِالسئمةيكضت -

 : اَّلختبار تعميمات وضعِ-5
 فكرةكِ،اليدؼِمفِاالختبارِ شرح إلىِتيدؼ التي االختبار تعميمات بكضع الباحثة قامت

 : يمي ما االختبار تعميماتِكضع عند الباحثة راعت كقد ،االختبار بنكد عمى اإلجابة
  . كالشعبة االسـ :كىي بالطالبات الخاصة البيانات
  .البدائؿ كعدد البنكدِاالختبارية عدد :كىي باراالخت بكصؼ خاصة تعميمات

 اَّلختبار )صدؽ المحكميف(: صدؽ -6
 أربعة بند لكؿِبندانِاختبارياِن (45ِ) عمى اشتمؿ بحيث الكلية صكرتو في االختبار إعداد تـ

 الكليةِصكرتيا في عرضيا تـ االختبار بنكد كتابة كبعد ، صحيح منيا فقط كاحد بدائؿ
كطرؽِالتدريسِبشكؿِ المناىج مجاؿ فيِاالختصاص ذكم مف المحكميف مف مجمكعة عمى

 الخبرةِبمغ ذكم مف عمـك كمعممي كمشرفي ،بشكؿِخاصِِالعمـك عاـِكمناىجِكطرؽِتدريس
ِ:مدل حكؿ آرائيـ الستطالع كذلؾِ،(1ِرقـ) ممحؽ.ِ(13) عددىـ

 .الغكيِن سالمتيا ك العممية الناحية مف فقراتو ك االختبار بنكد صحة  -
 .المقرر الدراسي لممحتكل فقراتو ك االختبار بنكد انتماء ِ-
 .قياسيا المراد التعميمية لألىداؼ االختبار بنكد تمثيؿِ-
 . الطالب لمستكيات االختبار بنكد مناسبة -
ِاختبارم. بند لكؿ البدائؿ صياغة ك اختيار دقة  -
ِمكانيةِالحذؼِكاإلضافة.إِ-
ضافة البعض كحذؼكالبدائؿِِ البنكد بعض ؿتعدي إلى المحكمكف أشار كقد ِاآلخر البعض كا 

عادةِكتكضيحِالرسكماتِلبعضِالسئمة  .السئمة لبعض المغكية الصياغة كا 
 صكرتو في االختبار إخراج النياية في كتـ المحكمكف بو أكصى ما بتعديؿ الباحثة كقامت
 بندانِاختباريان.(45مفِ) النيائية
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 : الختبارل اَّلستطالعية التجربة-7
طالباتِِمف طالبة(40ِ)ِِمف تككنت استطالعية عينة عمى االختبار بتطبيؽ الباحثة قامت

 العينة كىدفت،فيِنفسِالمدرسةِممفِأنيكاِدراسةِالكحدةِ)ب(ِالصؼِالسادسِالساسيِ
 :إلى االستطالعية

 .ِاالختبار زمف حساب
 .الداخمي االتساؽ معامالت حساب
ِالثبات. معامالت حساب

ِ:تصحيح اَّلختبار -8
فقراتِاالختبارِتـِتصحيحِاالختبارِمفِ عمى االستطالعية العينة طالبات أفِأجابت بعدِ

 التي الدرجة تككف قبؿِالباحثةِحيثِحددتِدرجةِكاحدةِلكؿِفقرةِمفِفقراتِاالختبارِكبذلؾ
 صكرتو في االختبار تككف حيث (ِدرجة45ِ-0ِبيفِ)ِ محصكرة الطالباتِ عمييا حصمت

 فقرة. ( 45 ) مف ائيةالني
 :إحصائًيا اَّلختبار ضبط -9

 :زمف اَّلختبار 
(40ِاالختبارِىكِ) لتطبيؽ المناسب الزمف أف الباحثة كجدت االستطالعية التجربة ضكء في

 التيِاستغرقتيا طالبات ثالث كآخر طالبات ثالث لكؿ الزمنية المدة متكسط لف كذلؾ دقيقة
ِمفِخالؿِالقانكفِالتالي:ِتحسب االستطالعية العينة طالبات

ِد(132ِد(ِ+ِزمفِإجابةِآخرِثالثِطالباتِ)78ِِزمفِإجابةِأكؿِثالثِطالباتِ)ِِِِِزمفِاالختبارِ=ِِِِِِِِِِِ
ِ

ِ(ِدقائؽِلقراءةِالتعميمات.5(ِدقيقةِكأضيفتِ)35حيثِبمغِمتكسطِالزمفِ)ِ
 الداخمي اَّلتساؽ صدؽ: 

 استطالعية عينة عمى االختبار رِبتطبيؽالتحقؽِمفِصدؽِاالتساؽِالداخميِلالختبا تـ
معامؿِارتباطِبيرسكفِبيفِ حساب بيدؼ الدراسةِ، عينة طالبةنِمفِخارج (40مككنةِمفِ)

كدرجةِكؿِفقرةِمفِفقراتِاالختبارِ،ِدرجاتِكؿِبعدِمفِأبعادِاالختبارِمعِالدرجةِالكميةِ
ِمعِالدرجةِالكميةِلمبعدِكالجداكؿِالتاليةِتكضحِذلؾ:

6 
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 (4.6جدوؿ )
 معامؿ ارتباط أبعاد اختبار المفاىيـ العممية مع الدرجة الكمية لالختبار

 مستوى الدَّللة معامؿ اَّلرتباط البعد
000ِ.ِ**921. تذكر
000ِ.ِ**931. فيـ
000ِ.ِ**772. تطبيؽ

010ِ.ِ**404. ميارات تفكير عميا
 0.418تساكمِِ=38(dfِبدرجاتِحريةِ)0.01ِِ(=αالقيمةِالحرجةِلمعامؿِارتباطِبيرسكفِعندِمستكل)             **

ِرتبطةِاحصائيانِمعِالدرجةِالكميةأفِجميعِأبعادِاالختبارِمِ السابؽ الجدكؿ مف يتضح
متسقةِداخميانِمعِ االختبار أفِأبعادِ يؤكد كىذا،ِ (0.01داللةِ) مستكل عند لالختبار

ِالدرجةِالكميةِلالختبار.
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 (4.7جدوؿ )
 ات اَّلختبار مع الدرجة الكمية لكؿ بعدمعامؿ ارتباط درجات فقر 

 مستوى الدَّللة معامؿ بيرسوف رقـ الفقرة مستوى الدَّللة معامؿ بيرسوف رقـ الفقرة البعد
 
 
 
 تذكر

1 .564**ِ.000ِ26 .542**ِ.000ِ
3 .670**ِ.000ِ28 .357*ِ.024ِ
7 .518**ِ.001ِ33 .473**ِ.002ِ
12 .271 .091 35 .510**ِ.001ِ
15ِ.748**ِ.000 37 .734**ِ.000ِ
16 .768**ِ.000ِ39 .494**ِ.001ِ
18 .655** .000ِ41 .655**ِ.000ِ
19 .362* .022 44 .542**ِ.000ِ
23 .722**ِ.000ِِ

 
 
 
 فيـ

2 .662**ِ.000ِ17 -.170 .295 
4 .542**ِ.000ِ21 .480** .002ِ
6ِ.567**ِ.000ِ22 .397* .011ِ
11 .533**ِ.000ِ24 .725**ِ.000ِ
13 .577**ِ.000 25 .258 .109 
27 .345*ِ.029ِ43ِ.508**ِ.001ِ
30 .669**ِ.000ِ45ِ.453**ِ.003ِ
36 .508**ِ.001ِ 

 
 تطبيؽ

9 .800**ِ.000ِ31 .773**ِ.000ِ
14 .729**ِ.000ِ34 .530** .000 
20 .656**ِ.000ِ 

 
 ميارات

 التفكير العميا

5 .221 .171 32 .442** .004 
8 .298 .062 38 .446** .004 
10 .389*ِ.013ِ40 .635** .000 
29 .531**ِ.000ِ42 .372* .018 

 0.418تساكمِِ=38(dfِبدرجاتِحريةِ)0.01ِ(=αِالقيمةِالحرجةِلمعامؿِارتباطِبيرسكفِعندِمستكل) **
0.325ِتساكمِِ=38(dfِبدرجاتِحريةِ)0.05ِ(=αِالقيمةِالحرجةِلمعامؿِارتباطِبيرسكفِعندِمستكل)ِِ*
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حصائيانِعندِاتِاالختبارِحققتِارتباطاتِدالةِإمعظـِفقِرأفِِ السابؽ الجدكؿ مف يتضح
(ِمعِالدرجةِالكميةِلممجاؿِالذمِتنتميِإليوِفيِاختبارِالمفاىيـ0.05ِ،0.01ِمستكلِداللةِ)

ِإحصائيانِتمثمتِفيِالفقرات(ِفقراتِارتباطاتِدالة5ِالعممية،ِكلـِتحقؽِ)
ِكبالتاليِتـِحذفيا.،(5،8،12،17،25)

 والتمييز لفقرات اَّلختبار: صعوبةال تمعامال 
ِ ِعمىِمعامؿ ِالباحثة ِقامتِِصعكبةكلكيِتحصؿ ِاالختبار ِأسئمة ِمف ِسؤاؿ ِلكؿ ِتمييز ك

ِالطالباتِإلىِمجمكعتيف ِضمتِِ:بتقسيـ ِعميا ِالطالباتِكبمغ0.27ِِمجمكعة مفِمجمكع
(ِ ِالدِر11عددىف ِأعمى ِعمى ِحصمف ِممف ِطالبة ِدنياِ( ِكمجمكعة ِاالختبار، ِفي جات

ِ)ِ 0.27ضمت ِعددىف ِكبمغ ِالطالبات ِمجمكع ِأدنى11ِمف ِعمى ِحصمف ِممف ِطالبة )
 .الدرجاتِفيِاالختبار

ِ:اَّلختبار لفقرات صعوبةال معامؿ 
ِالتالية باستخداـ االختبار فقرات مف فقرة لكؿ صعكبةال معامؿ حساب تـ ِأبكِالمعادلة (

ِ(:303:2008لبده،
ِ        عمىِالفقرةِخاطئةالطمبةِالذيفِأجابكاِإجابةِعددِ =     معامؿ الصعوبة         ِِِِ
ِِِِ

ِ:اَّلختبار التمييز لفقرات معامؿ 
التيِأشارِِالمعادلةِالتالية باستخداـ االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ حساب تـ

ِ:ِ(307:2008)أبكِلبدهإليياِ
 الدنياِ عددِاالجاباتِالصحيحةِفيِالمجمكعةِ-تِالصحيحةِفيِالمجمكعةِالعمياِعددِاالجاباِِِمعامؿ التمييز =

ِ

كبتطبيؽِالمعادلتيفِالسابقتيفِتـِحسابِمعامؿِالصعكبةِكالتمييزِلكؿِفقرةِمفِفقراتِ
ِيكضحِذلؾ:ِكالجدكؿِالتاليِِاالختبار،

 عددِمفِحاكؿِاإلجابةِعميوِمفِالمفحكصيف

 عددِالطالبِفيِإحدلِالمجمكعتيف
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 (4.8جدوؿ ) 
 ـ العمميةلكؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار المفاىي والتمييز صعوبةمعامؿ ال

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ 
 التمييز

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ 
 التمييز

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ  
 الصعوبة

معامؿ 
 التمييز

1ِ0.23 0.45 16 0.33 0.73 31 0.45 0.73 
2 0.45 0.73 17 ِِ32 0.32 0.45 
3ِ0.36 0.73 18 0.36 0.55 33 0.32 0.64 
4 0.41ِ0.64 19 0.05  34 0.23 0.45 
5 ِِ20 0.50 0.64 35 0.41 0.45 
6ِ0.36 0.55 21 0.27 0.55 36 0.50 0.64 
7 0.32 0.45 22 0.50 0.64 37 0.33 0.73 
8 ِِ23 0.41 0.73 38 0.32 0.27 
9 0.36ِ0.73ِ24 0.36 0.27 39 0.45 0.55 
10 0.41 0.45 25 ِِ40 0.32 0.64 
11 0.36 0.73 26 0.23 0.45 41 0.27 0.36 
12 ِِ27 0.32 0.27 42 0.41 0.45 
13 0.23 0.55 28 0.55 0.55 43 0.32 0.64 
14 0.41 0.45 29 0.64 0.00 44 0.23 0.45 
15 0.32 0.64 30 0.27 0.55 45 0.41 0.45 
 

(،ِحيثِتقع0.64ِِِ–0.23ِبيفِ)ِ تتراكح صعكبةال معامالت أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
ِعكدةِيعتبرِِ،ِحيث19 ماِعداِالفقرةِِعكدةالقيـِفيِالمدلِالمتفؽِعميوِحسبماِقررهِ

ِإلى0.20ِِ)ِتتراكحِبيفِصعكبةمعامالتِالأمِفقرةِضمفِتكزيعِبأفِ(2002ِ: 297)
كبالتاليِتفاظِبياِفيِممؼِأكِبنؾِالفقراتِ،ِينصحِباالحيمكفِأفِتككفِمقبكلةِ،ِِكِ(0.80

ِ(.19تـِحذؼِالفقرةِ)
ِبيف التمييزِلفقراتِاالختبارِتتراكح معامالت أف السابؽ الجدكؿ مف يتضحكماِ
حيثِكانتِ،29ِِماِعداِالفقرةِ(،ِكعميوِتـِقبكؿِجميعِفقراتِاالختبار0.73ِِ–0.27ِ)ِِ

ِ،ِفأكثر(0.25ِالتمييزِكىكِ)ِفيِالحدِالمعقكؿِمففقراتِاالختبارِ
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بؿِبوِلتمييزِ%(ِىكِالحدِالدنىِالذمِنق25أفِ)ِ(2008ِِ:312يرلِأبكِلبدهِ)ِحيث
 .(29كبالتاليِتـِحذؼِالفقرةِ)،ِالسؤاؿِلغراضِصفية

 اَّلختبار ثبات: 
 حيث مف المقبكلة االختباريةِغير البنكدِحذؼ بعد االختبار لثبات بطريقتيف التأكد تـ

 أصبح (ِفقراتِ،حيث7التمييزِكمعامالتِاالتساؽِالداخميِكعددىاِ) ك صعكبةال معامالت
ِ(.4،ممحؽِ)ِبندانِاختبارياِن ( 38 ) االختبارِيتككفِمف

ِ:21ريتشاردسوف كودر معادلة باستخداـ الثبات حساب -1
ِ:(2008:234)أبكِلبدهِ،ِ 21 ككدرِريتشاردسكف معادلة كبتطبيؽِِِِِِِِِِ

 و ( –و)ؾ    -  2ؾ ع   رث ت =               
 

ِتبايفِدرجاتِالطالباتِعمىِاالختبار.ِ=2ِِِِعِِِِِِحيث أف :        
ِكِِ=ِِالكسطِالحسابيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِؾِِ=ِعددِالسئمة.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 يؽلمتطبِاالختبار صالحية يؤكد ثبات معامؿ كىك ( 0.93 ) يساكم الثبات معامؿ أف تبيف
 فقرات كعدد ( 75.89 ) كالتبايف ( 28.27 ) المتكسط بمغ حيث الدراسة، ىذه في

ِ.درجةِ فقرة لكؿ (ِفقرة38االختبار)
 :النصفية التجزئة -2
ِثـ الفقرات مقابؿ الفردية الفقرات نصفيف، إلى االختبار تجزئة تـ حيث حسبِ الزكجية،
 تشير اإلحصائية النتيجة كانتِك ككؿ، االختبار عمى النصفيف بيف بيرسكف ارتباط معامؿ
 النصفي الثبات معامؿ يمثؿ االرتباط معامؿ (ِكلف 0.89االرتباطِيساكمِ) معامؿ أف إلى

 كالتي براكف سبيرماف معادلة باستخداـ لالختبارِككؿ الثبات معامؿ حساب تـ فقد لالختبار
ِ:عمى تنصكالتيِِ(518:2011)حسفِأشارِإلييا

ِر2 =11ِِِِِِِِرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِِِِِِِِِِِِ
ِ.=ِِِمعامؿِثباتِاالختبار11ِِرِِ:ِِِحيثِأفِ

ِ.معامؿِاالرتباطِبيفِدرجاتِالنصؼِالفردمِكالنصؼِالزكجيِِ=ِِرِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 0.94=ِِِِِِ    0.89×2معامؿِالثباتِ=ِِِِِِِ  
ِ

تطبيؽِ بعد عمييا نحصؿ التي جالنتائ إلى كاالطمئناف بو الكثكؽ يمكف ثبات معامؿ كىك
ِ.البحث عينة عمى االختبار

 ( 1 –)ؾ 2ع  
 

 +ِر1

1ِ+0.89 
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  ِالمواصفات:الصورة النيائية لجدوؿ
 مف المقبكلة االختباريةِغير البنكد حذؼ ك السئمة بعض صياغة في التعديالت إجراء كبعد
 مف يتككف أصبحِاالختبار ، التمييزِكمعامالتِاالتساؽِالداخمي ك صعكبةال معامالت حيث

 مكاصفات لجدكؿ كفقا مكاصفاتِاالختبار جدكؿ عمى المحافظة مع اختبارياِن بنداِ ( 38 )
ِ: ذلؾ يبيف التالي الجدكؿ ك المحتكل

 (4.9جدوؿ ) 
 نيائيةجدوؿ المواصفات َّلختبار المفاىيـ العممية في صورتو ال

 :الناقد التفكير ميارات اختبار :ثالثاً 
 إعداد اختبار التفكير الناقد بعدة خطوات منيا: مرّ 

 تحديد اليدؼ مف اَّلختبار: -1
راتِالتفكيرِييدؼِاالختبارِإلىِقياسِمدلِتمكفِطالباتِالصؼِالسادسِالساسيِمفِميا

ِالناقدِِفيِكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِ.
 بناء  قائمة بميارات التفكير الناقد: -2

ِالىداؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِالمحتكل

مياراتِِتطبيؽِفيـِتذكر
ِعميا

مجمكعِ
ِالسئمة

39.4%ِ34.2%ِ13.2%ِ13.2%ِ100%ِ
 2ِ2ِ0ِ0 التكيرب بالدلؾ ونوعا الشحنة

ِ
4 

1ِ0ِ3ِ 1ِ1 تفسير التكيرب بالدلؾ
4ِ5ِ1ِ1ِ11ِ الكشاؼ الكيربائي

1ِ1ِ0ِ1ِ3ِ المواد الموصمة والمواد العازلة
2ِ1ِ0ِ1ِ4ِ البرؽ والرعد

3ِ0ِ1ِ0ِ4ِ الدارة الكيربائية والتيار الكيربائي
1ِ2ِ2ِ2ِ7ِ الدائرة الكيربائية طرؽ توصيؿ

1ِ1ِ0ِ0ِ2ِ السالمة العامة
 13ِ5ِ5ِ38 15 المجموع
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قامتِالباحثةِباالطالعِعمىِالدراساتِالسابقةِكالدبِالتربكمِالمتعمقةِبالتفكيرِالناقدِكتـِ
يـِتحديدِخمسةِمياراتِِكىيِ:ِ)ِالتنبؤِباالفتراضاتِ،ِالتفسير،ِاالستنباطِ،ِاالستنتاجِ،ِتقي

،ِكمفِثـِعرضياِعمىِِلممياراتِالخمسِكماِقامتِالباحثةِبصياغةِتعريؼِِالمناقشاتِ(،
 بعض إجراء عف التحكيـ عممية أسفرت مجمكعةِمفِالمختصيفِبالمناىجِكطرؽِتدريسِكقد

ِ.الصياغةِ إعادة حيث مف اإلجرائيةِالتعريفات عمى التعديالت
 إعداد فقرات اَّلختبار: -3

عِعمىِالدبِالتربكمِكِالدراساتِالتيِتتعمؽِبالتفكيرِالناقدِكخاصةِقامتِالباحثةِباالطال
ِالعامة،ِحيثِاستفادتِالباحثةِمفِدراسةِعراـِ) كدراسةِ،ِ(2012ِفيِمجاؿِالعمـك

(ِفيِصياغةِفقراتِاالختبار،ِكقدِراعتِالباحثةِعندِصياغةِالبنكد2013ِالمطكؽ)
ِاالختباريةِأفِتككف:

 لمغكية.ِكا العممية الناحية صحيحةِمف -
 ممثمةِلممحتكلِالدراسي. -
 .قياسيا المراد اتِالتفكيرِالناقدلمياِرممثمةِ -
 .الطالب لمستكيات مناسبة  -

التفكيرِ(ِبندِاختبارمِمكزعةِعمىِميارات40ِ)إعدادِاختبارِمككفِمفقدِقامتِالباحثةِبِك
 (.6ِممحؽِ)ِكماِفيِِالخمسالناقدِ
 : اَّلختبار تعميمات وضع -4
 شرح إلىِتيدؼ التي االختبار تعميمات بكضع الباحثة قامت تبارصياغةِفقراتِاالخ بعد
كضعِ عند الباحثة كقدِراعت،ِ ممكنة صكرة أبسط في االختبار بنكد عمى اإلجابة فكرة

 : يمي ما االختبار تعميمات
 كالشعبة. االسـ :كىي بالطالبات الخاصة البيانات -
 ارات.كالمي السئمة عدد :كىي االختبار بكصؼ خاصة تعميمات -
 .السئمة جميع عف باإلجابة خاصة تعميمات -
ِ:لالختبار  اْلولية الصورة -5
 ذكم مف المحكميف مف مجمكعة عمى صكرتوِالكلية في االختبار بعرض الباحثة قامت

ِالعمـك كِمناىجِكطرؽِتدريس،ِتدريسِبشكؿِعاـِال كطرؽ المناىج مجاؿ االختصاصِفي
 (ِمحكـِممحؽ13) عددىـ الخبرةِبمغ ذكم مف عمـك كمعممي كمشرفي ،بشكؿِخاصِ

ِ:مدل حكؿ آرائيـ الستطالع كذلؾ؛(1ِرقـ)
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 .لغكينا سالمتيا ك العممية الناحية مف فقراتو ك االختبار بنكد صحة  -
 .لمياراتِالتفكيرِالناقد االختبار بنكد شمكليةِ-
ِ.قياسيا المراد االختبارِلمميارة فقرات تمثيؿِ-
 . الطالب مستكياتل االختبار فقرات مناسبة -
ِمكانيةِالحذؼِكاإلضافة.إِ-
ضافة البعض كحذؼ الفقرات بعض تعديؿ إلى المحكمكف أشار كقدِ اآلخرِ البعض كا 

عادة  .السئمة لبعض المغكية الصياغة كتكضيحِالرسكماتِلبعضِالسئمةِكا 
 رتوصِك في االختبار إخراج النياية في كتـ المحكمكف بو أكصى ما بتعديؿ الباحثة كقامت
(ِفقرةِمكزعةِعمىِمياراتِالتفكيرِالناقد147ِتحتكمِعمىِ)ِعبارة(40ِمفِ) النيائية
ِ.ِالخمسة
 :لالختبار اَّلستطالعي التطبيؽ -6
 عينة عمى المحكميف آراء ضكء في كتنقيحو تعديمو االختبارِبعد بتطبيؽ الباحثة قامت

)ب(ِفيِنفسِِمفِطالباتِالصؼِالسادسِالساسي (ِطالبة40مفِ)ِ تككنت استطالعية
ِ:إلى االستطالعية العينة المدرسةِممفِأنيكاِدراسةِالكحدةِكىدفت

 االختبار. زمف حساب -
 . االختبار صدؽ مف التأكد  -
 االختبار. ثبات مف التأكد -
 : اَّلختبار تصحيح -7

ميارةِِعباراتمفِعبارةِِلكؿ (ِدرجات4)ِتيأعط كقد الباحثة، قبؿ مف االختبار تصحيح تـ
ِعباراتمفِِعبارةلكؿِ(ِدرجات3ِ)تِياتِكالتفسيرِكاالستنتاجِ،ِبينماِأعطالتنبؤِباالفتراض

(ِدرجةِ 147ميارةِاالستنباطِكتقييـِالمناقشاتِليصبحِالمجمكعِالكميِلدرجاتِاالختبارِ)
 .ىي)صفر( درجة كأدنى ،( 147 ) الطالبة عمييا تحصؿ درجةِأعمى تككف بحيث
 الضبط اَّلحصائي لالختبار: -8
 :زمف اَّلختبار 
متعرؼِعمىِالكقتِالذمِاستغرقتوِطالباتِالعينةِاالستطالعيةِلإلجابةِعمىِاختبارِل

 مياراتِالتفكيرِالناقدِطبقتِالمعادلةِالتالية:
ِزمفِإجابةِأكؿِثالثِطالباتِ+ِزمفِإجابةِآخرِثالثِطالباتِِِِِِزمفِاالختبارِ=ِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِ6 
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كِزمفِإجابةِآخرِ،ِد(145ِِطالباتِ)زمفِإجابةِأكؿِثالثِقامتِالباحثةِبحسابِحيثِ
(ِدقائؽ5ِ،ِكأضيفتِ) (ِدقيقة65)حيثِبمغِمتكسطِالزمفِتقريبانِِ،د(244ِِ)ِثالثِطالبات

 (ِدقيقة.70)ِاالختبار لتطبيؽ المناسبِفأصبحِالزمفِالكميِ،لقراءةِالتعميماتِ
 اَّلختبار صدؽ: 
 :طريؽ عف االختبار صدؽ مف التأكد تـ حيث

 :المحكميف صدؽ .أ
 صدؽِمف الباحثة تحققت كقد ،ِلقياسو كضع ما يقيس الذم االختبار ىك الصادؽ االختبار
جامعييفِ أساتذة مف مجمكعة عمى الكلية صكرتو في االختبار عرض طريؽ عف االختبار

ِ التدريس كطرؽ المناىج في المتخصصيف مف  كمعممي كمشرفي،ِكخاصةِفيِمجاؿِالعمـك
 مناسبة حكؿ كمالحظاتيـ آرائيـ بإبداء قامكا حيث (ِ،13) ـعددى الخبرةِبمغ ذكم مف عمـك

لمياراتِالتفكيرِالناقدِِالخمس البعاد مف بعد كؿ الفقراتِإلى انتماء كمدل االختبار، فقرات
 تـِالتعديؿ. اآلراءِتمؾ ضكء كفي المغكية، صياغاتيا كضكح ككذلؾ ،
 :الداخمي اَّلتساؽ صدؽ . ب
 بعدِكؿ درجة ارتباط معامؿ بحساب كذلؾ لالختبار اخميالد االتساؽ معامالت حساب تـ
ِالكمية الدرجة مع عباراتِاالختبار مف عبارة كؿ درجة ككذلؾ لالختبار الكمية الدرجة مع

ِكضحِذلؾ:جداكؿِالتاليةِتالبيرسكفِِك معادلة باستخداـ لالختبار
 (4.10جدوؿ ) 

 لالختبار لكميةا الدرجة مع الناقد التفكير اختبار أبعاد ارتباط معامؿ
 مستوى الدَّللة معامؿ ارتباط بيرسوف البعد

000ِ.ِ**732. التنبؤ باَّلفتراضات
000ِ.ِ**891. التفسير
000ِ.ِ**814. اَّلستنباط
 000.ِ**912. اَّلستنتاج

 تقييـ المناقشات
 

.809**ِ.000 

 0.418تساكمِِ=38(dfِبدرجاتِحريةِ)0.01ِ(=αِالقيمةِالحرجةِلمعامؿِارتباطِبيرسكفِعندِمستكل) **

 الكمي المجمكع مع إحصائياِن مرتبطة االختبار أبعاد يالحظِمفِالجدكؿِالسابؽِأفِجميع
ِ.لالختبار
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 (4.11جدوؿ ) 
 لالختبار الكمية الدرجة مع الناقد التفكير اختبار عبارات ارتباط معامؿ

رقـ 
 عبارةال

معامؿ 
 اَّلرتباط

مستوى 
 الدَّللة

رقـ 
 عبارةال

معامؿ 
 طاَّلرتبا

مستوى 
 الدَّللة

رقـ 
 لعبارةا

معامؿ 
 اَّلرتباط

مستوى 
 الدَّللة

1 .375*ِ.017ِ15 .507**ِ.001ِ28 .376*ِ.017ِ
2 .579**ِ.000ِ16 .405**ِ.010ِ29 .782**ِ.000ِ
3ِ.360*ِ.023 17 .520**ِ.000ِ30 .462**ِ.003ِ
4 .285 .074 18 .680**ِ.000 31 .628**ِ.000 
5 .175 .281 19 .622**ِ.000 32ِ.474**ِ.002 
6ِ.344*ِ.030ِ20 .643**ِ.000ِ33 .615**ِ.000ِ
7 .267 .095 21 .410**ِ.009ِ34 .543**ِ.000ِ
8 .323*ِ.042 22 .519**ِ.001ِ35 .601**ِ.000ِ
9 .536**ِ.000 23 .467**ِ.002 36 .442**ِ.004 

10 .510**ِ.001 24 .557**ِ.000 37 .380*ِ.016 
11 .701**ِ.000ِ25 .785**ِ.000ِ38 .516**ِ.001ِ
12 .605**ِ.000ِ26 .643**ِ.000ِ39 .397* .001 
13 .612**ِ.000ِ27 .444**ِ.004ِ40ِ.282 .078 
14 .565**ِ.001  
 0.418تساكمِِ=38(dfِبدرجاتِحريةِ)0.01ِ(=αِالقيمةِالحرجةِلمعامؿِارتباطِبيرسكفِعندِمستكل) **
0.325ِتساكمِِ=38(dfِبدرجاتِحريةِ)0.05ِ(=αِالقيمةِالحرجةِلمعامؿِارتباطِبيرسكفِعندِمستكل)ِِ*

ندِحصائيانِعإاالختبارِقدِحققتِارتباطاتِدالةِِعباراتيتبيفِمفِالجدكؿِالسابؽِأفِمعظـِ
عندِإحصائيناِ دالة ارتباطاتِ ِعبارات(4ِ(ِبينماِلـِتحقؽِ)0.01ِ،0.05ِمستكلِداللةِ)
حيثِتـِ،(4،5،7،40ِ)ِعبارات(ِمعِالدرجةِالكميةِلالختبارِتمثمتِبال0.05مستكلِداللةِ)

ِحذفيا.
 مف المقبكلة االختباريةِغير البنكد كحذؼ ،السئمة بعضصياغةِ في التعديالت إجراء كبعد
ِ(ِ.7ِ،ممحؽِ)عبارةِ ( 36 ) مف يتككف أصبحِاالختبار ، معامالتِاالتساؽِالداخمي حيث
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ِ: اَّلختبار ثبات -ج
(ِعباراتِمفِميارةِالتنبؤ3ِ)ِ:عباراتِ ( 4 ) حذؼ بعد االختبار ثبات مف التأكد تـ

(3ِ(ِفقرةِ،ِكعبارةِكاحدةِمفِميارةِتقييـِالمناقشاتِتتككفِمفِ)12باالفتراضاتِتتككفِمفِ)
 (ِفقرة.132(ِعبارةِتحتكمِعمىِ)36فقراتِليصبحِاالختبارِفيِمجمموِيتككفِمفِ)

 :النصفية التجزئة -1
ِحسب ثـِالزكجية، الفقرات مقابؿ الفردية الفقرات نصفيف، إلى االختبار تجزئة تـ حيث
 تشير اإلحصائية النتيجة ككانت ككؿ، االختبار عمى النصفيف بيف بيرسكف ارتباط معامؿ
ِ) امؿمع أف إلى ِيساكم ِ 0.847االرتباط  الثبات معامؿ يمثؿ االرتباط معامؿ كلف،(

 سبيرماف معادلة باستخداـ لالختبارِككؿ الثبات معامؿ حساب تـ فقد لالختبار النصفي
ِ:عمى تنص كالتي،ِِ(518:2011) حسفكماِأشارِإليياِِبراكف

ِر2 ِِِ=11ِِِِِِِرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِ

ِثباتِاالختبارِ،ِمعامؿِِِ=11ِِرِِِحيثِأف
ِمعامؿِاالرتباطِبيفِدرجاتِالنصؼِالفردمِكالنصؼِالزكجيِِرِ=ِِِِِِِِِِِِِِ

0.917ِ=0.847ِِِِِِ×2ِِِِمعامؿِالثباتِ=ِِِِِ  
ِ

ِتطبيؽ بعد عمييا نحصؿ التي النتائج إلى كاالطمئناف ،بو الكثكؽ يمكف ثبات معامؿ كىك
ِ.البحث عينة عمى االختبار
 21 :ريتشاردسوف كودر معادلة -1

ِ:(2008:234)أبكِلبدهِالتيِأشارِإليياِ 21 ككدرِريتشاردسكف معادلة كبتطبيؽ
 كِ(ِ–ك)ؾِِِِ-2ِِؾِع=     رثِتِِِِِِِِِِِِِِ

 

ِ=ِتبايفِدرجاتِالطالباتِعمىِاالختبار.2ِعِِِحيث أف :        
ِكِِ=ِِالكسطِالحسابيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِؾِِ=ِعددِالسئمة.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
(337.515ِحيثِبمغِتبايفِدرجاتِالطالباتِ)، ( 0.927 ) يساكم الثبات معامؿ أف تبيف

ِ.(ِفقرة132،ِكعددِفقراتِاالختبار)(93.85ِ،ِكالكسطِالحسابيِ)
ِ.الدراسة ىذه في لمتطبيؽِاالختبار صالحية ؤكدت ثباتال معامؿ حيثِأفِقيمة

+ِر1  

1ِ+0.847 

ِ(1ِِ–)ؾ2ِع   
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ِا لكرونباخ:معامؿ ألف-3
ِ ِبرنامج ِباستخداـ ِلكركنباخ ِألفا ِمعامؿ ِحساب ِألفاSPSSِِتـ ِمعامؿ ِقيمة ِبمغت حيث

ِمماِيؤكدِمفِكحدةِ،ِ(0.914ِ) كىذاِيشيرِإلىِأفِاالختبارِيتمتعِبدرجةِثباتِداخميِعاؿو
ِكبالتاليِصالحيتوِلالستخداـ.،مضمكنوِ

 الدراسة: متغيرات ضبط
 :المجموعتيف تكافؤ

متغيرِِبضبطِقامتِالباحثةِؤِالمجمكعتيفِالضابطةِكالتجريبيةِقبؿِالتطبيؽِلمتأكدِمفِتكاف
ِ  المفاىيـ اختبار :كىماِالدراسة أداتي تطبيؽكماِقامتِالباحثةِبِ،التحصيؿِفيِمادةِالعمـك

ِ.التجريبيةِكالضابطة المجمكعتيف طالبات عمى الناقد التفكير ميارات كاختبار،ِ العممية
:أوًَّل: التحصيؿ في ما  دة العمـو

 (4.12جدوؿ )
 نتائج اختبار )ت( لحساب الفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في

 تجربةال تطبيؽ قبؿ العمـو مادةالتحصيؿ ل

1.994ِ(ِ=0.05ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة
 2.648(ِ=0.01ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة

 كأفِ،قيمةِ)ت(ِالجدكلية مف أصغر المحسكبةِ )ت ) قيـ السابؽِأف الجدكؿ مف يالحظ
0.05ِ(ِأكبرِمفِ)αاإلحصائيةِ) الداللة قيمة  كىذا،(ِعمىِمستكلِالتحصيؿِفيِمادةِالعمـك
 طالبات درجات متكسطي (ِبيفα≤ِ0.05عندِ) إحصائياِن دالة فركؽ تكجد ال أنو يعني

التحصيؿِالعاـِفيِمادةِ السادسِالساسيِفي الصؼ في كالضابطة لتجريبيةا المجمكعتيف
،ِ  استخداـ قبؿ العمـك تحصيؿ في التجريبيةِكالضابطة المجمكعتيف تكافؤ يعني كىذا العمـك
ِ.الطريقة
 : العممية المفاىيـ اختبار في المجموعتيف تكافؤ :ثانياً 

 
 البعد

 
 المجموعة

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
نحراؼ اَّل 

 المعياري

 
قيمة 
 "ت"

 
 حصائية الدَّللة اإل

sig(2-tailed) 

 
مستوى الدَّللة 

 حصائيةاإل

ِ
ِالتحصيؿ

ِفيِمادةِالعمكـ

 31.33 36ِتجريبية
ِ

5.952 
ِ

ِ
1.570ِ

 
ِ

ِ
0.121 
ِ

ِ
غيرِدالةِ

ِحصائياِنإ  36ِ29.07ِضابطة
ِ

6.282 
ِ
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ِالتجريبية المجمكعتيف طالبات عمى ميةالعم المفاىيـ اختبار تطبيؽ تـ ذلؾ مف كلمتأكد
ِ(ِيكضحِذلؾ:4.13)ِكالجدكؿ مستقمتيف، لعينتيف ) ت ( اختبار استخداـ كتـ كالضابطة،

 (4.13جدوؿ )
 المجموعتيف تكافؤ مف لمتأكد مستقمتيف لعينتيف ( ت ) اختبار نتائج

 العممية: المفاىيـ في اختبار والضابطة التجريبية

1.994ِ(ِ=0.05ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة
 2.648(ِ=0.01ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة

 قيمة كأف،ِِقيمةِ)ت(ِالجدكلية مف أصغر المحسكبةِ )ت ) قيـ السابؽِأف الجدكؿ مف يالحظ
كعمىِكؿِ،(ِعمىِمستكلِاختبارِالمفاىيـِالعمميةِككؿ0.05ِ(ِأكبرِمفِ)αصائيةِ)اإلح الداللة

 متكسطي بيفِ(α≤ِ0.05)ِعند إحصائياِن دالة فركؽ تكجد ال أنو يعني كىذا بعدِمفِأبعاده،
ِالس الصؼ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طالبات درجات  المفاىيـ اختبار فيادس
ِ.متكافئتاف المجمكعتيف أف أم ،العممية

 
 الميارات

 
 المجموعة

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
 اَّلنحراؼ
 المعياري

 
 قيمة "ت"

 
حصائية الدَّللة اإل

 sig(2-
tailed) 

 
مستوى 
الدَّللة 

 حصائيةاإل
دالةِِغير 0.078 1.789 7.92ِ2.579 36 تجريبية تذكر

ِحصائياِنإ 2.143ِ 6.92 36 ضابطة
دالةِِغير0.437ِ0.663ِ-2.222ِ 3.75 36 تجريبية فيـ

2.091ِ 3.97 36 ابطةض حصائياِنإ

غيرِدالة0.998ِ1.660ِ0.101ِِ 1.44 36 تجريبية تطبيؽ
 0.841 1.08 36 ضابطة حصائياِنإ

غيرِدالة0.000ِ1.000ِِ 1.108 2.5 36 تجريبية عميا
1.521ِ 2.5 36 ضابطة حصائياِنإ

غيرِدالة1.140ِ0.638ِِ 15.61ِ4.506 36 تجريبية المجموع
14.44ِ4.171ِ 36 ضابطة حصائياِنإ
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 :الناقد التفكير ميارات اختبار في المجموعتيف تكافؤ :ثالثاً 
التجريبيةِ المجمكعتيف طالبات عمى الناقد التفكير اختبارِميارات تطبيؽ تـ ذلؾ مف كلمتأكد

ِ(ِيكضحِذلؾ:4.14كالجدكؿِ) مستقمتيف، لعينتيف ) ت ( اختبار استخداـ كتـ كالضابطة،
 (4.14جدوؿ )

 والضابطة التجريبية المجموعتيف تكافؤ مف لمتأكد مستقمتيف لعينتيف ( ت ) راختبا نتائج
 ميارات التفكير الناقد في اختبار

 
 الميارات

 
 المجموعة

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
اَّلنحراؼ 
 المعياري

 
قيمة 
 "ت"

 
 حصائية الدَّللة اإل

sig(2-tailed) 

 
مستوى الدَّللة 

 حصائيةاإل

التنبؤ 
 باَّلفتراضات

يرِدالةِغ0.417ِ 0.816 3.435 13.56 36ِجريبيةت
ِحصائياِنإ 12.97ِ2.569ِ 36ِضابطة

غيرِدالة19.61ِ3.548ِ0.814ِ0.418ِِ 36ِتجريبية التفسير
18.94ِ3.397ِ 36ِضابطة حصائياِنإ

غيرِدالة8.33ِ2.098ِ0.490ِ0.626ِِ 36ِتجريبية اَّلستنباط
8.64ِ3.100ِ 36ِضابطة احصائياِن

غيرِدالة0.106ِِ 11.92ِ3.093ِ1.636 36ِتجريبية َّلستنتاجا
10.78ِ3.809ِ 36ِضابطة حصائياِنإ

غيرِدالة1.076ِ0.286ِِ 12.50ِ3.140 36ِتجريبية تقييـ المناقشات
ِحصائياِنإ 11.72ِ2.992ِ 36ِضابطة

غيرِدالة1.689ِ0.096ِِ 65.92ِ8.296 36ِتجريبية المجموع
63.06ِ5.875ِ 36ِضابطة حصائياِنإ

1.994ِ(ِ=0.05ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة
 2.648(ِ=0.01ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة

 قيمة كأف،ِقيمةِ)ت(ِالجدكليةِ مف أصغر المحسكبةِ )ت ) قيـ السابؽِأف الجدكؿ مف يالحظ
(ِعمىِمستكلِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدِككؿِكعمى0.05ِ(ِأكبرِمفِ)αيةِ)اإلحصائ الداللة

 متكسطي بيفِ(α≤ِ0.05عندِ) إحصائياِن دالة فركؽ تكجد ال أنو يعني كىذا كؿِبعدِمفِأبعاده،
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 .التفكيرِالناقد اختبار السادسِفي الصؼ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طالبات درجات
ِتكافئتاف.م المجمكعتيف أف أم

 :الدراسة خطوات
ِكمياراتِالتفكيرِالناقدِ المتعمقة التربكية كالبحكث الدبيات عمى االطالع (1 ِالعممية بالمفاىيـ

 كاستراتيجيةِككدز.
2) ِ لتسييؿِتقدمتِالباحثةِبطمبِرسميِإلىِبرنامجِالتربيةِكالتعميـِبككالةِالغكثِالدكليةِبغزة

الحصكؿِتـِكقد31/3/2014ِِتدائيةِ)د(ِبتاريخِالدراسةِفيِمدرسةِبناتِخافِيكنسِاالبِميمة
 .(13ِانظرِممحؽِ)ِعمىِالمكافقةِبيذاِالتاريخ

ِالعمميةِ (3 ِالمفاىيـ ِلتحديد ِالثامنة( ِ)الكحدة ِفيِحياتنا ِالكيرباء ِالمحتكلِالعمميِلكحدة تحميؿ
 كمياراتِالتفكيرِالناقدِالمتضمنةِفيِالكحدة.

 عرضو خالؿ مف صدقو مف باءِفيِحياتناِكالتأكدإعدادِاختبارِالمفاىيـِالعمميةِلكحدةِالكيِر (4
جراءِالتعديالت المحكميف عمى  آرائيـ. ضكء في كا 

 خالؿ مف صدقو مف إعدادِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدِلكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِكالتأكد (5
جراءِالتعديالت المحكميف عمى عرضو  آرائيـ. ضكء في كا 

ِالستراتيجي (6 ِكفقان ِدليؿِلممعمـ ِككدزإعداد ِيعتبرة ِك  يستعيفِبو الذم المرشد المعمـ دليؿ ،
معينةِحيثِيعتبرِأداةِتساعدِالمعمـِفيِتحديدِالمعالـِ استراتيجيات كفؽ مادتو تدريس في المعمـ

كالخطكاتِالساسيةِالتيِمفِالممكفِأفِييتدمِفيِضكئياِعمىِسبؿِتحقيؽِالىداؼِالتعميميةِ،ِ
ِل ِطرؽِتكفيرِالدكاتِكالكسائؿِالالزمة ِالدرسِكفؽِزمفِمعيفِ، ِمراحؿِتنفيذ ،ِ ِالنشطة تنفيذ

 تقكيـِالدرسِالمختمفة.
ِتنفيذِ ِككيفية ِ"نمكذجِككدز" ِالتيِتتعمؽِباستراتيجية كمفِخالؿِاالطالعِعمىِالدراساتِالسابقة

قامتِالباحثةِبإعدادِدليؿِمرشدِلممعمـِيمكفِِ،تفسير(ِِ–مالحظةِِ–)ِتنبؤِ:مراحمياِالمختمفةِ
ِلمصؼِاستخدام ِالعامة ِالعمـك ِكتاب ِمف ِالثامنة" ِ"الكحدة ِحياتنا ِفي ِالكيرباء ِكحدة ِلتدريس و

ِالجزءِالثاني.ِ-السادسِالساسي
 ويتضمف الدليؿ الجوانب التالية:

 كأىدافو. يتضمنيا التي كالمككنات المعمـ دليؿ أىمية لتكضيح لممعمـ مقدمة -1
 نبذةِعفِنمكذجِككدز. -2
 .الىداؼِالعامةِلتدريسِالكحدة -3
 :درس كؿ تضمف الدركس:ِحيث في السير خطكات -4



113 

 

  الدرس عنكاف -
  بعد الىداؼ ىذه تحقؽ مدل يقيس أف لممعمـ يمكف حيث :لمدرس السمككية الىداؼ -

ِ.بالتجارب قياميـ أثناء الطالب أداء مالحظة كيمكنو درس، كؿ
  المعرفة بطِر مف المتعمـ لتمكيف كذلؾ؛ِلقياسيا االختبارية كالبنكد السابقة المتطمبات -

ِالالحقة. بالمعرفة السابقة
- (ِ ِكالدكاتِكالجيزة ِحيثِتشمؿِالمكاد ِالتعميمية: ِالتيِتؤدمLCDالكسائؿ  تحقيؽ إلى (

 .لمطالبات شيقة كبطريقة ،فعاؿ بشكؿ السمككيةِلمدرس الىداؼ
ِالسئمة،ِ - ِمف ِمجمكعة ِعمى ِتحتكم ِاالستراتيجية ِمراحؿ ِتتضمف ِعمؿ ِكصحائؼ أكراؽ

ِةِالمالحظةِالتجاربِالعمميةِلمدرس.ِكتتضمفِمرحم
 :الدرس في السير خطة

 خمس مجمكعة كؿ فيكمتساكيةِصغيرةِغيرِمتجانسةِ الطالباتِإلىِمجمكعات تقسيـ كتشمؿ
ِ.متقابمة مقاعد حكؿ يمتفكفطالباتِ

كتتمثؿِمراحؿِ، أكراؽِعمىِالمجمكعاتِتحتكمِعمىِخطكاتِاستراتيجيةِ"نمكذجِككدز" تكزيع يتـ
ِتيجيةِبػً:االسترا

 المرحمة اْلولى /التنبؤ: 
ِيحدثِ ِبما ِكيتنبؤكا ِلمدراسة ِالخاضعة ِالظاىرة ِبأفِيصفكا ِالمرحمةِيطمبِمفِالتالميذ فيِىذه

 .بناءِعمىِماِلدييـِمفِمعرفةِسابقةِعنيا
ِالمرحمة الثانية/ المالحظة: 

ِالمرحمةِمفِالمجمكعاتِتنفيذِالتجاربِلمتحقؽِمفِصحةِالتنبؤات ِفإذايطمبِفيِىذه كانتِِ.
إذاِكانتِالتنبؤاتِمتعارضةِنتيجةِالنتائجِمتفقةِمعِالتنبؤاتِتعززتِثقةِالطمبةِبمعرفتيـ،ِكلكفِ

 الفيـِالسابؽِغيرِالسميـِفميسِعمييـِسكلِالتحكؿِإلىِماِتقكلوِالنظرياتِالعمميةِالمعاصرة.
ِالمرحمة الثالثة/ التفسير: 

سيرِلمنتائجِفيِضكءِنظرياتيـِكأفكارىـِالسابقةِطمبِمفِالمتعمميفِتقديـِتفيِفيِىذهِالمرحمة
 لمكصكؿِإلىِالتفسيرِالعمميِالصحيحِ،ِكيتدخؿِالمعمـِلمساعدةِالمتعمميفِفيِالفيـِالصحيح.

عمىِ العمؿ كأكراؽ الدليؿ اشتمؿ حيث كالختامي كالتككيني القبمي التقكيـ تكظيؼ التقكيـ:ِتـ -5
 درس لكؿ السمككية الىداؼ تحقؽ قيسمكضكعيةِكمقاليوِ(ِت (متنكعة تقكيمية أسئمة
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بينماِاشتمؿِالتقكيـِالختاميِِ،حيثِاشتممتِصحائؼِمراحؿِاالستراتيجيةِعمىِأسئمةِمقاليو
ِتقيسِمستكلِالمفاى ِمقاليوِكمكضكعية ِالعمميةِعمىِأسئمة ِالتيِ،يـ كمياراتِالتفكيرِالناقد

ِامتمكياِالطالبِفيِكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا.
 المحكميف مف مجمكعة عمى عرضو تـ مفِإعدادِالدليؿِفيِصكرتوِالكلية االنتياء كِبعد
ِذكم معممي مف (9ممحؽِ)ِثمانيةعددىـِ بمغ كالدرايةِكمشرفيفِكمدراءِكأساتذةِ الخبرة العمـك

ِ:اآلتية النقاط حكؿ آرائيـ لمعرفة كذلؾ؛ فيِمجاؿِمناىجِكطرؽِتدريسِالعمكـ
 باءِفيِحياتنا.مدلِشمكليةِالدليؿِلمحتكلِكحدةِالكيِر 
 ِالسمككيةِبمكضكعِالدرسمدلِارتباطِالىداؼ. 
 ِِ.مدلِمالئمةِالكسائؿِكالنشطةِلمكضكعاتِكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا 
 .خطكاتِسيرِالدرسِحسبِنمكذجِككدز 
 لمكضكعاتِالكحدة.ِمالئمةِأساليبِالتقكيـ 
 الدليؿ لمكضكعات كالمغكية العممية الصحة مدل. 
 ستكلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسي.مدلِمناسبةِالدليؿِلم 
 .حذؼِأكِإضافةِأكِإبداءِأمِمالحظاتِأخرلِعمىِالدليؿ 
ِ  بيا أكصى التي التعديالت الباحثةِبإجراء قامت فِكالمحكم أبداىا التي المالحظات عمىكبناءن
ِ(.11ِ) رقـ ممحؽ انظر ،النيائية صكرتو في الدليؿ كخرج ،فِكالمحكم

جراء،ِ "كالضابطة لتجريبيةا" الدراسة عينة (ِاختيار7 ِالختبارِالمفاىيـِالعمميةِ القبمي التطبيؽ كا 
،ِكاختبارِمياراتِالتفكير16/3/2014ِِتاريخ في التجريبية، ك الضابطة الدراسة مجمكعتي عمى

ِ.17/3/2014الناقدِفيِتاريخِ
كعاتِقبؿِكالتأكدِمفِتكافؤِالمجمِلمدرجات، المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط بحسا تـ(8

ِبدءِالتنفيذِمفِخالؿِحسابِاختبارِ"ت"ِلعينتيفِمستقمتيف.
المجمكعةِ طالبات الدليؿِمع دركس بتنفيذ الباحثة قامت حيث :الدليؿ كتنفيذ البدءِفيِتطبيؽ(9

30/4/2014ِحتى22/3/2014ِِخالؿِالفترةِ)ِ التجريبيةِبعدِالتأكدِمفِجاىزيةِالمكادِكالدكات
 .بكعياِنحصصِأسِربع،ِبكاقعِأ(ِ

ِالمالحظاتِالتيِال ِطالباتِالمجمكمف ِعمى ِالباحثة ِتدريسِالكحدةِِكحظتيا ِأثناء ِالتجريبية عة
ِباستخداـِنمكذجِككدزِماِيمي:

- ِ ِفي ِالكاحدة ِالمجمكعة ِالطالباتِداخؿ ِانسجاـ ِالعدـ ِبداية ِعمىِ؛ ِتعكدىف ِلعدـ كذلؾ
 نظاـِالتعمـِالتعاكني.
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ِبع الجديدة التعمـ لطريقة الطالبات حماس - ِمفعدِمركرد كحدكثِتنافسِِ،حصصالِد
 شديدِبيفِالمجمكعاتِفيِانجازِالمراحؿِالثالثة.

ِفيِاإلبعضِالمجم - ِبالغة ِعمكعاتِكانتِتجدِصعكبة ِالتنبؤِلنياِِفجابة ِمرحمة أسئمة
ِليسِلدييفكالتنبؤِبمعمكماتِِكانتِتتطمبِمنيفِاستخداـِالخياؿِكمياراتِالتفكيرِالعميا

 .ِنياأمِخمفيةِعمميةِسابقةِع
 استمتاعِالطالباتِفيِتنفيذِالتجاربِكالنشطةِالعممية. -
 .المكاد باقي عف ممحكظ بشكؿ العمـك مادة نحك الباتالط ميؿ -
ِالكيرباء - ِمفاىيـ ِفيـ ِعمى ِالطالبات ِقدرة ِخاصِالكيرباءِزادت ِبشكؿِِكبشكؿ الساكنة

 عمميِكمباشر.
 مفِباقيِالمراحؿِالخرل.ِأطكؿِأكثرِاِنكقتفيِمرحؿِالتنبؤِطالباتِالمجمكعةِاستغرقتِ -
ِ اختبار تطبيؽ (10 ِالعممية ِالمفاىيـ ِتدريسِ، ِمف ِاالنتياء ِبعد ِالناقد ِالتفكير ِميارات كاختبار

 الكحدةِعمىِمجمكعتيِالدراسةِالضابطةِكالتجريبية.
11) ِ ِباستخداـ ِالنتائج ِاإلتحميؿ ِالمعالجة ِالتكصياتِحصائية ِكضع ِثـ ِكمف ِكتفسيرىا لمبيانات

ِأسفرتِعنوِالنتائج.ِكالمقترحاتِفيِضكءِما
 :دراسةال في المستخدمة اإلحصائية اْلساليب

 الساليب استخداـ تـ حيث(SPSS)االجتماعية لمعمـك اإلحصائية الرزمة استخداـ تـ 
 :التالية
 معادلةِىكلستيِلحسابِثباتِالتحميؿ. -
 . مستقمتيف لعينتيف ( ت ) اختبار -
 .بيرسكف ارتباط معامؿ -
 .جزئةِالنصفيةلمتِبراكف سبيرماف معامؿ -
 .ألفاِكركنباخمعامؿِ -
 .21 ريتشاردسكف ككدر معادلة -
 .نمكذجِككدز وأحدث الذم الثر حجـ لقياس ايتا مربع -

 
ِ
ِ
ِ
ِ
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 الخامس الفصؿ
 ومناقشتيا الدراسة نتائج

 أوًَّل: نتائج الدراسة.

 وتفسيره اْلوؿ السؤاؿ نتائج. 

 وتفسيره الثاني السؤاؿ نتائج. 

 رهوتفسي الثالث السؤاؿ نتائج. 

 الرابع وتفسيره السؤاؿ نتائج. 

 الدراسة نتائج عمى ةالباحث تعقيب. 

 .الدراسة توصياتثانيًا: 

 الدراسة مقترحاتثالثًا: 
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 الخامس الفصؿ

 ومناقشتيا الدراسة نتائج
ا الفصؿ ىذا يتناكؿ  اكتشاؼ التيِىدفتِإلى الحالية الدراسة إلييا تكصمت التي لمنتائج عرضن
 الصؼ طالبات لدل التفكيرِالناقد ميارات ك المفاىيـِالعممية تنمية نمكذجِككدزِفي أثر

 ،يتناكؿِأيضانِتفسيرانِليذهِالنتائجِكما إحصائياِن البيانات معالجة بعد السادسِالساسي
ِالتكصياتِكالمقترحات.ِبعضتقديـِ كبناءنِعميوِيتـ السابقة، الدراسات ضكء في كمناقشتيا

 /  وؿإجابة السؤاؿ اْل 
الكيرباءِفيِ "كحدة فيالمتضمنةِ العممية المفاىيـ ماعمى ما يمي : وؿسؤاؿ اْل ينص ال
ِلمصؼِالسادسِالساسيبِ"حياتنا  ؟.منياجِالعمـك
 ينبغيِإكسابيا التي العممية بالمفاىيـ قائمة تحديد ك،الكحدةِ محتكل الباحثةِبتحميؿ قامت

 (22مفِ) القائمة ككنتت كقدِفيِكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِ، السادس الصؼ لطالبات
ِ:يكضحِذلؾِ(5.1كالجدكؿِ)،ِعمميانِِمفيكماِن

 (5.1جدوؿ )
 قائمة بالمفاىيـ العممية المتضمنة في وحدة الكيرباء في حياتنا

 الدَّللة المفظية المفيـو الرقـ
ِشحفِالجساـِبشحناتِكيربائية التكيرب  .1
عفِطريؽِدلكياِبأجساـِأخرلِحيثِِطريقةِلشحفِالجساـِبالشحناتِالكيربائية التكيرب بالدلؾ  .2

ِتكتسبِكؿِمفِالجساـِالدالكةِكِالمدلككةِخاصيةِجذبِالدقائؽِالصغيرة.
تكلدِالشحناتِالكيربيةِعمىِالجساـِكالبالستيؾِكالزجاجِكبقائياِفترةِمؤقتةِمفِ الكيرباء الساكنة  .3

ِالزمف
المادة المتعادلة   .4

 كيربائياً 
ِلشحناتِالسالبةِيساكمِعددِالشحناتِالمكجبةىيِالمادةِالتيِيككفِفيياِعددِا

ِأداةِتستخدـِلمعرفةِككفِالجسـِمشحكنانِأـِالِكنكعِشحنتوِ. الكشاؼ الكيربائي  .5
ِانتقاؿِعددِمفِالشحناتِمفِالجسـِالشاحفِإلىِالجسـِ الشحف بالممس  .6 طريقةِشحفِيتـِفييا

ِالمشحكفِنتيجةِتالمسيما.
عفِطريؽِتقريبِجسـِمشحكفِمنياِبحيثِيحمؿِالطرؼِِطريقةِشحفِالجساـ الشحف بالتأثير  .7

ِخالفةِكالطرؼِالبعيدِنفسِالشحنةِالقريبِمفِالجسـِالشاحفِشحنةِم
ِتمؾِالمكادِالتيِتنتقؿِعبرىاِالشحناتِالكيربائيةِبصعكبةِكالزجاجِكالبالستيؾ المواد العازلة  .8
ِائيةِبسيكلةِكالحديدِكالنحاستمؾِالمكادِالتيِتنتقؿِعبرىاِالشحناتِالكيرب المواد الموصمة  .9
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ِشرارةِتصاحبِانتقاؿِالشحناتِالكيربائيةِبيفِسحابتيفِمشحكنتيف البرؽ  .10
ِشرارةِتصاحبِانتقاؿِالشحناتِالكيربائيةِبيفِسحابةِمشحكنةِكالرض الصاعقة  .11
ِصكتِمرتفعِجداِيصاحبِانتقاؿِالشحناتِبيفِسحابتيفِمشحكنتيف الرعد  .12
ِلحمايةِالمبانيِمفِخطرِالصكاعؽِأداةِتصمـ مانعة الصواعؽ  .13
ِا التيار الكيربائي  .14 ِمعيفحركة ِاتجاه ِفي ِالكيربائية ِالطاقةِِلشحنات ِلنقؿ ِالمكصالت عبر

ِالكيربائية
المسارِالمغمؽِالمككفِمفِبطاريةِأكِأمِمصدرِكيربائيِكمصباحِكيربائيِأكِ الدارة الكيربائية  .15

ِأمِجيازِكيربائيِكمكادِمكصمة
ود البطارية) العم  .16

 الجاؼ(
ِإلىِ ِالكيميائية ِالطاقة ِمكجبِكسالبِكيحكؿ ِقطباف ِلو ِالكيرباء ِمصادر أحد

ِكيربائيةِكرمزه

ِأحدِأجزاءِالدائرةِالكيربائيةِِيعمؿِعمىِفتحِكغمؽِالدارةِالكيربائيةِكِرمزىا المفتاح  .17
ِ

ِا اْلسالؾ الكيربائية  .18 ِالشحنات ِتكصيؿ ِعمى ِتعمؿ ِالكيربائية ِالدارة ِأجزاء ِمف ِمفِجزء لكيربائية
ِطرؼِآلخرِكرمزهِ

ِأحدِأجزاءِالدارةِالكيربائيةِكيحكؿِالطاقةِالكيربائيةِإلىِضكئيةِيرمزِلوِبالرمزِ المصباح الكيربائي  .19

التوصيؿ عمى   .20
 التوالي

ِحيثِيمرِالتيارِفيِمسارِكاحدِلتكصيؿِأجزاءِالدارةِكاحداِتمكِاآلخِر

التوصيؿ عمى   .21
 التوازي

ءِالدارةِالكيربائيةِِمكصمةِمعِالبطاريةِبشكؿِمكازِبحيثِطريقةِتككفِفيياِأجزا
ِيتكزعِالتيارِالكيربائيِفييا.

ِالمكجبِ التماس الكيربائي  .22 ِالقطب ِإلى ِالسالب ِالقطب ِمف ِالكيربائية ِالشحنات ِمعظـ مركر
ِلممصدرِالكيربائيِدكفِأفِيمرِبالجيازِالكيربائي.

ِ
لبعضِ الداللةِالمفظية صياغة تـ كقد حياتنا،ِالكيرباءِفي لفيـ ةضركري المفاىيـ تمؾ كتعتبر
ِكبعضيا الكتاب مف المفاىيـ ِخبرة صياغتو تـ المدرسي ِعمى ِمجاؿِ اعتمادان ِفي الباحثة
ِ.عمىِآراءِالمحكميف بناءِن المفاىيـ لبعض المفظية الداللة تعديؿ تـ كلقد التدريس،

  / ثانيإجابة السؤاؿ ال
تنميتياِلدلِطالباتِِمرادالِمياراتِالتفكيرِالناقدِماِعمى ما يمي : ثانيينص السؤاؿ ال

ِ؟.فيِالعمـكِالصؼِالسادسِالساسي
ِكالدراساتِالسابقة التربكم، الدب عمى باالطالع الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
 :كىي الناقد، لمتفكير مياراتِخمس تحديد تـ كلقد،الناقدِ التفكير مجاؿ في كالبحكث
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 مف كذلؾ المناقشات، كتقييـ كاالستنتاج، كاالستنباط، كالتفسير، ،فتراضاتباال التنبؤ ميارة
دراسةِكِ(ِ،2011) ميادم أبك دراسة:ِكمنيا التالية الدراسات إلى الرجكعِخالؿ
فادةِمنياِفيِبناءِكاالست،ِ(2013كدراسةِالغاِ) ،(2013دراسةِالمطكؽِ)ِك ،(2012عراـ)

عمىِالسادةِالمحكميفِ،ِثـِتـِعرضياِِلناقدِالخمسيؼِلمياراتِالتفكيرِاتعِرقائمةِتتضمفِ
ِليذهِالقائمة.ِئيةِ(ِكالخركجِبالصكرةِالنيا1ممحؽِرقـِ)

 بػِ :وتتمثؿ ميارات التفكير الناقد 
ىيِقدرةِالفردِعمىِبناءِتكقعاتِمستقبميةِكافتراضاتِلماِقدِالتنبؤ باَّلفتراضات:   -1

ِبناءنِعمىِمعطياتِآنيةِذاتِعالقةسيحدثِاستنادانِإلىِمعرفتوِكخبراتوِالسابقةِأكِ
ا بأف الفرد يحكـ أف يمكف بحيث  لمكقائع تبعناِلفحصو كارد غير أك كارد ما افتراضن

 المعطاة.
صدارِحكـِاِ ،ِِكالمشكؿ لممكقؼ منطقي تفسير تقديـ عمىالفردِ قدرة ىك :ِالتفسير -2

 عطاةِأـِالِ.عٌماِإذاِكانتِاالستنتاجاتِالمقترحةِتترتبِمنطقيانِعمىِالمعمكماتِالم
إلىِنتيجةِماِبناءنِعمىِإدراكوِِفردىكِالعمميةِالعقميةِالتيِيتكصؿِبياِال:ِاَّلستنباط -3

 لمعالقاتِالتيِتربطِبيفِمقدمتيفِمنطقيتيفِتيعطىِلو.
ضكءِالحقائؽِِ:ِىكِقدرةِالفردِعمىِإدراؾِِصحةِالنتيجةِأكِخطئياِفياَّلستنتاج -4

 .اتِماِيممكوِالفردِمفِمعارؼِكمعمكمِالمعطاةِك
ـٌِقبكلياِأكِرفضياِكالتمييزِالمناقشات تقييـ -5 :ِىكِقدرةِالفردِعمىِتقكيـِالفكرةِكمفِث

ِبيفِالحججِالقكيةِكالحججِالضعيفةِالمقدمةِإليوِبناءنِعمىِأىميتياِكصمتيا.
 / إجابة السؤاؿ الثالث

ِداللة مستكل عندحصائيةِإىؿِتكجدِفركؽِذاتِداللةِِعمى ما يمي : ثالثينص السؤاؿ ال
(α≤ (0.05 ِبيفِمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالتجريبيةِكمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالضابطة

ِ؟.فيِالعمـكختبارِالمفاىيـِالعمميةِالتطبيؽِالبعدمِالفيِ
ِ:التالية الفرضية صحة اختبار تـ السؤاؿ، ىذا عف كلإلجابة

جاتِبيفِمتكسطِدِر( α ≤ 0.05)ِداللة مستكل عندِحصائيةإالِتكجدِفركؽِذاتِداللةِ
ختبارِالتطبيؽِالبعدمِالالمجمكعةِالتجريبيةِكمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالضابطةِفيِ

 لعينتيف ( ت )اختبار استخداـ تـ الفرضية، ىذه صحة كالختبارِ.فيِالعمـكالمفاىيـِالعمميةِ
ِ(ِيكضحِذلؾ:5.2مستقمتيف،ِكالجدكؿِ)
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 (5.2جدوؿ )
 المجموعتيف طالبات اتتوسطم يفب لممقارنة مستقمتيف لعينتيف ) ت ( اختبار نتائج

 العممية المفاىيـ ختبارَّل التطبيؽ البعدي في والضابطة التجريبية
 
 البعد

 
 المجموعة

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
اَّلنحراؼ 
 المعياري

 
 قيمة "ت"

 
 حصائية الدَّللة اإل

sig(2-tailed) 

 
مستوى الدَّللة 

 حصائيةاإل

ِحصائياِنإدالة0.009ِِ 2.222ِ2.698 12.92 36ِتجريبيةِتذكر
0.01ِعندِ 11.42ِ2.952ِ 36ِضابطة

ِحصائياِنإدالة10.28ِ2.966ِ2.862ِ0.006ِِ 36ِتجريبيةِفيـ
0.01ِعندِ 8.56ِ2.732ِ 36ِضابطة

ِحصائياِنإدالة1.166ِ3.941ِ0.000ِِ 3.89 36ِتجريبيةِتطبيؽ
2.81ِ1.167ِ 36ِضابطة 0.01عندِ

ِحصائياِنإدالة1.317ِ2.965ِ0.004ِِ 3.58 36ِتجريبيةِعميا
2.75ِ1.052ِ 36ِضابطة 0.01عندِ

ِحصائياِنإدالة30.67ِ5.846ِ3.661ِ0.000ِِ 36ِتجريبيةِالمجمكع
 6.064 25.53 36ِضابطة 0.01عندِ

1.994ِ(ِ=0.05ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة
2.648ِ(ِ=0.01ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) ريةح درجة عند الجدكلية "ت" قيمة

الجدكليةِ،ِكقيمةِالداللةِِ"ت"المحسكبةِأعمىِمفِقيمةِِ"ت"نالحظِمفِالجدكؿِأفِقيمةِ
كعمىِكؿِبعدِ،(ِعمىِمستكلِاختبارِالمفاىيـِالعمميةِككؿ0.05ِ(ِأقؿِمفِ)αاالحصائيةِ)
 متكسطيبيفِ(ِ(α =0.01 حصائيةِعندِإماِيدؿِعمىِكجكدِفركؽِذاتِداللةِمفِأبعادهِم

المفاىيـِ اختبار في السادس الصؼ في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طالبات درجات
كماِأفِالمتكسطِالحسابيِلدرجاتِِ،التجريبيةِ المجمكعة لصالح الفركؽ كىذه العممية،

يِكفيِكؿِبعدِمفِأبعادهِأكبرِمفِالمتكسطِالحساب،ِالمجمكعةِالتجريبيةِفيِاالختبارِككؿِ
فإفِىذهِالفركؽِبيفِالمتكسطاتِتعتبرِدالةِلصالحِطالباتِ؛ِلدرجاتِالمجمكعةِالضابطةِ

 المجمكعةِالتجريبية.
كبذلؾِترفضِ،ِِمعتادةالكىذاِيعنيِأفِنمكذجِككدزِقدِحقؽِنتائجِأفضؿِمفِالطريقةِ

ِكتقبؿِالفرضيةِالبديمةِالتيِتنصِعمى:،ِالفرضيةِالصفريةِ
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بيفِمتكسطِدرجاتِ( α =0.01) ِداللة مستكل عندِةحصائيإتكجدِفركؽِذاتِداللةِ
ختبارِالتطبيؽِالبعدمِالكمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالضابطةِفيِ،ِالمجمكعةِالتجريبيةِ

ِ.لصالحِالمجمكعةِالتجريبيةالمفاىيـِالعمميةِ
 :(5.1)الرسـ البياني

 يمقارنة بيف المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيـ العممية البعد

ِ
ِفيِاالختبارِككؿِ ِالتجريبية ِالبيانيِأفِمتكسطِدرجاتِالمجمكعة يتضحِمفِخالؿِالرسـ
كفيِكؿِمستكلِمفِمستكياتِاالختبارِ)التذكر،ِالفيـِ،ِالتطبيؽِ،ِالعميا(ِكانتِأعمىِمفِ
متكسطِدرجاتِالمجمكعةِالضابطة.ِمماِِيدؿِعمىِأفِالمعالجةِالتجريبيةِقدِأعطتِنتائجِ

ليِفإفِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِالتدريسِأفضؿِبشكؿِممحكظِمفِالطريقةِإيجابية،ِكبالتا
ِ.معتادةال

2إيتاِ" مربعِبحساب الباحثة قامت التأثير بحجـ يتعمؽ كفيما
Ƞ" ِالتالية المعادلة باستخداـ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:ِ(2011:271)حسفِِالتيِأشارِإلييا
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ِِ
2    = (rpb)2  =   t2Ƞِ

ِ
ِحيث:

t2ِ)ِمربعِقيمةِاختبارِ)ت:،ِ(rpb)ِِِِِِِِ،ِِمعامؿِاالرتباطِالثنائيِالصيؿِالذمِيكافئِمعامؿِارتباطِبيرسكف:
df  :درجاتِالحرية. 

2(ِبداللةِِمربعِإيتاِ"ESحجـِالتأثيرِ)ِ تـِحسابحيثِ
Ƞالتأثيرِالتيِ درجة عف "ِلمكشؼ

ِ:(2011:271)حسفالتيِأشارِإليياِِكذجِككدزِباستخداـِالمعادلةِالتاليةأحدثياِنم
    ES = d= 

 (5.3جدوؿ )
2و مربع ايتا""d" بالنسبة لػِ  التأثير مستويات

Ƞ" لحساب حجـ اْلثر 
 حجـ التأثير اْلداة المستخدمة

 كبير جداً  كبير متوسط صغيرِ
2

Ƞ
 0.01ِ0.06 0.14 0.20 
d 0.2ِ0.5 0.8 1.1ِ

 
 (5.4جدوؿ )

 )تنمية المفاىيـ العممية( التابع المتغير عمى المستقؿ )نموذج وودز( المتغير تأثير حجـ
 بدَّللة قيمة اختبار "ت" لمجموعتي البحث "التجريبية والضابطة"

 
المتغير 
 المستقؿ

 
المتغير 
 التابع

 
 البعد

 
df 
 

 
T 

 
D 

 
2

Ƞ 
 
حجـ 
 التأثير

ِ
نمكذجِ
ِككدز

ِ
تنميةِ

اىيـِالمف
ِالعممية

ِمتكسط 0.094 0.645 70ِ2.698ِتذكر
ِمتكسط 0.105 2.862ِ0.684 70ِفيـ
ِكبير 0.182 0.942 3.941 70ِتطبيؽ

ِمتكسط 0.111 0.709 2.965 70ِمياراتِتفكيرِعميا
ِكبير 0.160 3.661ِ0.875 70ِاالختبارِككؿ

ِ

t2+df 
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ِ(ِماِيمي:5.4يتضحِمفِقراءةِالجدكؿِ)
 ِِمياراتِتفكيرِالتذكرِ،ِكالفيـِ:ِمتكسطِفيِكؿِمفِمستكياتِأفِحجـِالتأثير،

مماِيدؿِعمىِأفِالمتغيرِالمستقؿِ"نمكذجِككدز"ِلوِتأثيرِعمىِالمتغيرِالتابعِعمياِ
 "تنميةِالمفاىيـِالعممية"ِبدرجةِمتكسطةِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.

 ِيرِالمستقؿِمماِيدؿِعمىِأفِالمتغ،ِالتطبيؽِِمستكلأفِحجـِالتأثيرِكبيرِفي
"نمكذجِككدز"ِلوِتأثيرِعمىِالمتغيرِالتابعِ"تنميةِالمفاىيـِالعممية"ِبدرجةِكبيرةِِ

 لصالحِالمجمكعةِالتجريبية.
 2قيمةِ لالختبارِبمغت الكمية الدرجة عمى التأثير كبالنسبةِلحجـ

Ƞ(0.160ِ)ِ،
ذجِ"نمِك عمى يدؿ التأثيرِكبيرِمما حجـ أف يعني كىذا،ِِd(0.875) كبمغتِقيمةِ

 ككدز"ِنجحِفيِالتأثيرِعمىِالمجمكعةِالتجريبيةِبدرجةِكبيرة.
 التعميؽ والتفسير:

 البنائيةِساعدِالطالباتِعمىِبناءِِلنماذجإفِاستخداـِنمكذجِككدزِِكىكِأحدِا
 معرفتيفِبأنفسيف،ِكربطِالتعمـِالسابؽِبالتعمـِالالحؽ.

 طياِمعِبعضياِكتراب،ِفِاستقالليةِكؿِخطكةِمفِخطكاتِنمكذجِككدزِبذاتياِإ
 البعضِأدلِإلىِاكتماؿِالصكرةِالمعرفيةِلطالباتِالمجمكعةِالتجريبية.

 التفسير(ِجعمتِطالباتِ–المالحظةِِ-)التنبؤِ:كماِأفِمراحؿِنمكذجِككدزِالثالثة
 مماِجذبِانتباهِالطالباتِلمتعمـِالجديد.ِيفثارةِكتنافسِشديدإالمجمكعاتِفيِحالةِ

 ككدزِمستكلِمفِمستكياتِالمفاىيـ،ِحيثِِعززتِكؿِمرحمةِمفِمراحؿِنمكذج
كماِأفِِ،عززتِكعممتِمرحمةِالتنبؤِعمىِنمكِمستكلِالتذكرِكمياراتِالتفكيرِالعميا

بينماِعززتِمرحمةِ،ِمرحمةِالمالحظةِعززتِعندِالطالباتِمستكلِالتطبيؽِ
 التفسيرِمستكلِالفيـِكالتحميؿِكالتركيبِعندِالطالبات.

 مفِتكامؿِبيفِالجانبِالنظرمِكالجانبِالعمميِكذلؾِماِيجمعوِنمكذجِككدزِِكذلؾ
،ِكاستخداـِالحكاسِفيِالمالحظةِ،ِكِالتجريبِ،مفِخالؿِالتنبؤِبماِسيحدثِ

كتصحيحِِ،كتفسيرىاِكؿِذلؾِعززِمفِترسيخِالمعمكمات،ِكالتكصؿِلالستنتاجِ
 المفاىيـِالخاطئةِعندِالطالبات،ِكربطِالتعمـِالسابؽِبالتعمـِالالحؽ.

 الطمبػةِمتشػكقيف تجعػؿ تفسػير(ِ ككدزِ)التنبػؤِثػـِمالحظػةِثػـِ نمػكذج جِفػيِمراحػؿالتػدِر إف
 الخبػرات ضػكء فػي التكقػع إذ ، تعممػكه مػا كىػذاِيجعميػـِمػدركيفِلمعنػى،التعميمػيِ لممكقػؼ
 ىػذا اسػتراتيجية مػفِالكلػى بالعمميػة متمػثالِن التعميمػيٌِ المكقػؼ عناصػر كمػاِتشػيره السػابقة،
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 كىػي بػو تنبػأ كبمػا يالحظػو مػا كمكازنػة حسػي أسػاس عمػى اِيحػدثمػ مالحظػة ثػـ ، النمػكذج
 معنػى إدراؾِفي يسيـ ذلؾ كؿُِِّسميمة عممية أسس كفؽ  الحظو ما تفسير ك التالية، الخطكة

ِلن ػوِي؛ِفاعميػة أكثػر الطالػبيصػبحِ كبػذلؾ ،ِالمعنػى عمػى القػائـ الػتعمـ تحقيػؽ أم يتعممػو مػا
 مػف العكػس عمػى تكقعػو لما مغايرة نتيجة عمى ؿحص كلك حتى بنفسو المعمكمات عف يبحث
ِ المدرس. مف جاىزة المعمكمات ىذه يأخذ الذمِالطالب

 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف :
إلىِأفِنمكذجِككدزِقدِأثرِايجابيانِِعمىِِتأشاِرِالتيِ(2010أميفِكمصطفىِ)دراسةِ

التيِأكدتِعمىِأثرِنمكذجِِ(2012القبالفِ)ِكدراسةِ،التحصيؿِالدراسيِفيِمادةِالفيزياء
حداثِالتغييرِالمفاىيميِلبعضِالمفاىيـِالفيزيائيةِ،ِكدراسة ِككدزِفيِزيادةِالتحصيؿِكا 

ممادةِالطمبةِلِإلىِأفِنمكذجِككدزِقدِزادِمفِفيـِتأشاِرِالتيِ(2010الخيالنيِكالمعمكرم)
تِإلىِأفِالتيِتكصمِ(2006عبدِالمطيؼِ)،كدراسةِزادِمفِتحصيميـِِكبالتاليالدراسيةِ

ِ.كاستبقائياِعندِالطالبات المدرسية الصحة مفاىيـ اكتسابنمكذجِككدزِقدِأسيـِفيِ
 /  رابعإجابة السؤاؿ ال
داللةِ مستكل عندحصائيةِإىؿِتكجدِفركؽِذاتِداللةِِعمى ما يمي :رابع ينص السؤاؿ ال

(α≤(0.05 ِِكمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِ،ِبيفِمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالتجريبية
ِ؟.فيِالعمـكالتفكيرِالناقدِمياراتِختبارِالتطبيؽِالبعدمِاللضابطةِفيِا

ِ:التالية الفرضية صحة اختبار تـ السؤاؿ، ىذا عف كلإلجابة
بيفِمتكسطِدرجاتِ( α ≤ 0.05) ِداللة مستكل عندِحصائيةإالِتكجدِفركؽِذاتِداللةِ

ختبارِيؽِالبعدمِالالتطبكمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالضابطةِفيِ،ِالمجمكعةِالتجريبيةِ
ِ.فيِالعمـكمياراتِالتفكيرِالناقدِ

(5.5ِمستقمتيف،ِكالجدكؿِ) لعينتيف ( ت )اختبار استخداـ تـ الفرضية، ىذه صحة كالختبار
  يكضحِذلؾ:
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 (5.5جدوؿ )
 المجموعتيف طالبات اتمتوسط بيف لممقارنة مستقمتيف لعينتيف ) ت ( اختبار نتائج

 ميارات التفكير الناقد ختبارَّل بيؽ البعديفي التط والضابطة التجريبية

1.994ِ(ِ=0.05ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" ةقيم
2.648ِ(ِ=0.01ِداللةِ) مستكل كعند ( 70 ) حرية درجة عند الجدكلية "ت" قيمة

 ( ما يمي:5.5يتضح مف جدوؿ )
 :الناقد التفكير لميارات  البعدي اَّلختبار في التنبؤ باَّلفتراضات  بميارة يتعمؽ فيما
 مف أكبر كىك ( 20.86) يساكم التجريبية لمعينة التطبيؽ في الحسابي كسطالمت كاف

 " ت " قيمة ككانت ( 18.36) يساكم الذم الضابطة لمعينة التطبيؽ في الحسابيِالمتكسط
 ذات فركؽ تكجد أنو يعني كىذا ، 0.01 عند إحصائيا دالة كىي (3.014) تساكمِالمحسكبة

 المجمكعة طالبات درجاتِ متكسطات بيفِ( α = 0.05)داللةِ مستكل عند داللةِإحصائية
 .التجريبية المجمكعة لصالحميارةِالتنبؤِباالفتراضاتِِ في الضابطة كالمجمكعةِالتجريبية

 
 الميارات

 
 المجموعة

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
اَّلنحراؼ 
 المعياري

 
قيمة 
 "ت"

 
 حصائية الدَّللة اإل

sig(2-tailed) 

 
مستوى الدَّللة 

 حصائيةاإل

التنبؤِ
ِباالفتراضات

ِحصائياِنإدالة20.86ِ3.71ِ3.014ِ0.004ِِ 36ِتجريبية
ِ(0.01عندِ)  18.36ِ3.31 36ِبطةضا

ِحصائياِنإدالة0.000ِِ 30.06ِ4.188ِ3.682 36ِتجريبيةِالتفسير
26.50ِ4.004ِ 36ِضابطة (0.01عندِ)

ِحصائياِنإدالة2.026ِ3.11ِ0.003ِِ 13.78 36ِتجريبيةِاالستنباط
 12.11ِ2.412 36ِضابطة (0.01عندِ)

ِحصائياِنإدالة23.69ِ5.513ِ4.848ِ0.000ِِ 36ِتجريبيةِاالستنتاج
17.25ِ5.764ِ 36ِضابطة (0.01عندِ)

ِحصائياِنإدالة2.918ِ0.005ِِ 18.91ِ2.900 36ِتجريبيةِتقييـِالمناقشات
ِ(0.01عندِ) 16.88ِ2.936ِ 36ِضابطة

ِدالةِاحصائياِن0.000ِ 14.25ِ4.821 107.31 36ِتجريبيةِالمجمكع
91.11ِ14.26ِ 36ِضابطة (0.01عندِ)
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 :الناقد التفكير لميارات البعدي اَّلختبار في التفسير بميارة يتعمؽ فيما
 مف أكبر كىك (30.06) يساكم التجريبية لمعينة التطبيؽ في الحسابي المتكسط كاف

 " ت " قيمة ككانت،ِ (26.50) يساكم الذم الضابطة لمعينة التطبيؽ في الحسابيِالمتكسط
 فركؽ تكجد أنو يعني كىذا ، 0.01 عند إحصائيا دالة كىي ( 3.682) تساكمِالمحسكبة

ِ مستكل عند داللةِإحصائية ذات  طالبات درجاتِ متكسطات بيفِ( α = 0.05)داللة
 .التجريبية المجمكعة ميارةِالتفسيرِلصالحِ في الضابطة جريبيةِكالمجمكعةالت المجمكعة

 :الناقد التفكير لميارات البعدي اَّلختبار في اَّلستنباط بميارة يتعمؽ فيما
ِالمتكسط مف أكبر كىك (13.78) يساكم التجريبية لمعينة التطبيؽ في الحسابي المتكسط كاف

ِالمحسكبة "ت "قيمة ككانت،(12.11) يساكم الذم الضابطة لمعينة التطبيؽ في الحسابي
داللةِ ذات فركؽ تكجد أنو يعني كىذا ، 0.01 عند إحصائيا دالة كىي (3.11) تساكم

ِ مستكل عند إحصائية  المجمكعة طالبات درجاتِ متكسطات بيفِ( α = 0.05)داللة
ِ.جريبيةالت المجمكعة ميارةِاالستنباطِِلصالحِ في الضابطة التجريبيةِكالمجمكعة

 :الناقد التفكير لميارات البعدي اَّلختبار في اَّلستنتاج بميارة يتعمؽ فيما
 مف أكبر كىك (23.69) يساكم التجريبية لمعينة التطبيؽ في الحسابي المتكسط كاف

 " ت " قيمة ككانت (17.25) يساكم الذم الضابطة لمعينة التطبيؽ في الحسابيِالمتكسط
 فركؽ تكجد أنو يعني كىذا ، 0.01 عند إحصائيا دالة يكى (4.848) تساكمِالمحسكبة

ِ مستكل عند داللةِإحصائية ذات  طالبات درجاتِ متكسطات بيفِ( α = 0.05)داللة
ِ.التجريبية المجمكعة ميارةِاالستنتاجِِلصالحِ في الضابطة التجريبيةِكالمجمكعة المجمكعة

 :الناقد التفكير لميارات ديالبع اَّلختبار في بميارة تقييـ المناقشات يتعمؽ فيما
 مف أكبر كىك (18.916) يساكم التجريبية لمعينة التطبيؽ في الحسابي المتكسط كاف

 " ت " قيمة ككانت (16.88) يساكم الذم الضابطة لمعينة التطبيؽ في الحسابيِالمتكسط
 فركؽ تكجد أنو يعني كىذا ، 0.01 عند إحصائيا دالة كىي (2.918) تساكمِالمحسكبة

ِ مستكل عند داللةِإحصائية اتذ  طالبات درجاتِ متكسطات بيفِ( α = 0.05)داللة
 المجمكعة ميارةِِتقييـِالمناقشاتِِلصالحِ في الضابطة التجريبيةِكالمجمكعة المجمكعة
ِ.التجريبية

 :الناقد التفكير بالدرجة الكمية َّلختبار ميارات يتعمؽ فيما
 مف أكبر كىك (107.305) يساكم التجريبية لمعينة التطبيؽ في الحسابي المتكسط كاف

 " ت " قيمة ككانت (91.11) يساكم الذم الضابطة لمعينة التطبيؽ في الحسابيِالمتكسط
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 فركؽ تكجد أنو يعني كىذا ، 0.01 عند إحصائيا دالة كىي (4.821) تساكمِالمحسكبة
ِإحصائية ذات ِ مستكل عند داللة  طالبات درجات متكسطات بيفِ( α = 0.05)داللة

ختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدِال فيِالتطبيؽِالبعدم الضابطة التجريبيةِكالمجمكعة المجمكعة
ِ.التجريبية المجمكعة لصالح

 :(5.2)الرسـ البياني
 بيف المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التفكير الناقد البعديمقارنة 

اتِالمجمكعةِالتجريبيةِفيِاالختبارِككؿِيتضحِمفِخالؿِالرسـِالبيانيِأفِمتكسطِدرج
كفيِكؿِميارةِمفِمياراتِاختبارِالتفكيرِالناقدِ)التنبؤِباالفتراضات،ِالتفسير،ِاالستنباطِ،ِ

مماِِيدؿِِ،االستنتاجِ،ِتقييـِالمناقشات(ِكانتِأعمىِمفِمتكسطِدرجاتِالمجمكعةِالضابطة
بالتاليِفإفِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِعمىِأفِالمعالجةِالتجريبيةِقدِأعطتِنتائجِإيجابية،ِِك

 .فيِتنميةِمياراتِالتفكيرِالناقدِمعتادةالتدريسِأفضؿِبشكؿِممحكظِمفِالطريقةِال
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2إيتاِ" بحسابِمربع الباحثة قامت التأثير بحجـ يتعمؽ كفيما
Ƞ" ِالتالية المعادلة باستخداـ

ِ:(2011:271)حسفِالتيِأشارِإليياِ
2    = (rpb)2  =   t2Ƞِ

ِ
ِ
ِ"ESحجـِالتأثيرِ)ِ تـِحسابِاكم 2(ِبداللةِِمربعِإيتا

Ƞالتأثيرِالتيِ درجة عف "ِلمكشؼ
ِ:(2011:271)ِحسفالتيِأشارِإليياِِأحدثياِنمكذجِككدزِباستخداـِالمعادلةِالتالية
    ES = d=ِ

 (5.6جدوؿ )
يارات التفكير )تنمية م التابع المتغير عمى المستقؿ )نموذج وودز( المتغير تأثير حجـ

 بدَّللة قيمة اختبار "ت" لمجموعتي البحث "التجريبية والضابطة" الناقد(
 

المتغير 
 المستقؿ

 
 المتغير التابع

 
 البعد

 
df 
 

 
T 

 
D 

 
2

Ƞ 
 
حجـ 
 التأثير

ِ
ِنمكذجِككدز

ِ
تنميةِمياراتِ
ِالتفكيرِالناقد

ِمتكسط 0.115 0.72 70ِ3.014ِتنبؤِباالفتراضات

ِكبير 0.162 3.682ِ0.88 70ِتفسير

ِمتكسط 0.121 0.743 3.11 70ِاستنباط

ِكبيرِجداِن 4.848ِ1.159ِ0.251 70ِاستنتاج

ِمتكسط 0.108 2.918ِ0.696 70ِتقييـِالمناقشات

ِكبيرِجداِن 0.249 1.152 4.821 70ِاالختبارِككؿ
 

ِ(ِماِيمي:5.6يتضحِمفِقراءةِالجدكؿِ)
 مماِيدؿِعمىِأفِالمتغيرِِ،تراضاتِمتكسطةِأفِحجـِالتأثيرِلميارةِِالتنبؤِباالف

المستقؿِ"نمكذجِككدز"ِلوِتأثيرِعمىِالمتغيرِالتابعِ"تنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد"ِ
 بدرجةِمتكسطةِِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.

t2+df 
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 ِمماِيدؿِعمىِأفِالمتغيرِالمستقؿِ"نمكذجِِ،أفِحجـِالتأثيرِلميارةِِالتفسيرِكبيرة
متغيرِالتابعِ"تنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد"ِِكبيرةِِلصالحِككدز"ِلوِتأثيرِعمىِال
 المجمكعةِالتجريبية.

 ِمماِيدؿِعمىِأفِالمتغيرِالمستقؿِِ،أفِحجـِالتأثيرِلميارةِِاالستنباطِِمتكسطة
"نمكذجِككدز"ِلوِتأثيرِعمىِالمتغيرِالتابعِ"تنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد"ِبدرجةِ

 يبية.متكسطةِِلصالحِالمجمكعةِالتجِر
 مماِيدؿِعمىِأفِالمتغيرِالمستقؿِِ،أفِحجـِالتأثيرِلميارةِِاالستنتاجِِكبيرةِِجداِن

"نمكذجِككدز"ِلوِتأثيرِعمىِالمتغيرِالتابعِ"تنميةِمياراتِالتفكيرِالناقد"ِِبدرجةِ
 كبيرةِِجدانِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.

 ِىِأفِالمتغيرِالمستقؿِمماِيدؿِعم،أفِحجـِالتأثيرِلميارةِتقييـِالمناقشاتِمتكسطة
"نمكذجِككدز"ِلوِتأثيرِعمىِالمتغيرِالتابعِ"تنميةِمياراتِالتفكيرِالناقدِ"ِبدرجةِ

 متكسطةِلصالحِالمجمكعةِالتجريبية.
 2قيمةِ لالختبارِبمغت الكمية الدرجة عمى التأثير كبالنسبةِلحجـ

Ƞ(.249ِِكبمغت)
 جداِن كبير تأثير حجـ لو تكظيؼِِنمكذجِككدز أثر أف يشير (ِ،ِكىذا1.15)d قيمةِ
ِجدان. كبيرة فعالية الناقد،ِكبدرجة التفكير ميارات التابع المتغير عمى

ِ:كمف في أفيويرجع السبب مف منظور الباحثة 
 تِمفِتنميةِزعِز عديدةِتعميمية أساليب تكظيؼ في المتمثمة ككدز نمكذج فاعمية 

 كالتعمـ ،مجمكعاتِفي اركيالتش التعمـ الساليب ىذه كمف ، الناقد التفكير ميارات
جراء ، الذىني كالعصؼ ، السئمة إثارة عبر جميعِىذهِالساليبِ ، المقارناتِكا 

فيِِ كتعديميا ،كتأمالتيف ،أفكارىف عف التعبير عمىلطالباتِا تساعد مجتمعةِ
 تفكيرىف تنمية إلى ذلؾ أدل كبالتالي ،ضكءِالتفسيرِالعمميِالصحيحِلممعمكمات

 . كمطرد ابيايجِبشكؿ الناقد
  كالتفسيرِكالمالحظة فالتنبؤ التفكير، لميارات تعزيزية جكانب ككدز نمكذج مراحؿل 

ِالرصيد رفع إلى يؤدم مما الطمبة لدل الناقد التفكير ميارات مع كتشترؾ تتداخؿ
إذِأفِمرحمةِالتنبؤِساعدتِالمتعمـِِ،التفكير مف النكع كليذا ،الميارات لتمؾ التنمكم

بينماِمرحمةِِ،كابعِالمكرِكصياغةِالفرضياتِكالتحقؽِمفِصحتياعمىِالتنبؤِبت
المالحظةِساعدتِالمتعمـِعمىِاكتسابِخبراتِمباشرةِكماِمكنتوِمفِدمجِالمعرفةِ

دراؾِالسميـِلممعرفةِبينماِمرحمةِالتفسيرِعززتِاإلِ،اآلنيةِمعِحقائؽِالتجربةِالحسية
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كشجعتِالمتعمـِ،الصحيحةِيةِكتفسيرىاِضمفِالمبادئِكالقكانيفِكالنظرياتِالعمم
 كمفِثـِتقييـِخبراتوِالسابقةِكتعديمياِ.،ِعمىِبناءِاستنتاجاتِسميمةِ

 ِكؿِمرحمةِمفِمراحؿِنمكذجِككدزِكافِلياِدكرِفيِتعزيزِميارةِأكِعدةِميارات
نماِيفمرحمةِالتنبؤِعممتِعمىِتنميةِميارةِالتنبؤِباالفتراضاتِ،ِب،ِعندِالطالباتِ

زتِعندِالطالباتِميارتيِاالستنتاجِكاالستنباط،ِكمرحمةِمرحمةِالمالحظةِعِز
كالمراحؿِالثالثةِمجتمعةِعززتِعندِ،ِالتفسيرِعززتِعندِالطالباتِميارةِالتفسيرِ

 .الطالباتِميارةِتقييـِالمناقشات
ِبوِالطالباتِمفِمقارناتِلماِتكصمتِإليوِفيِالمراحؿِالثالثةِيثرمِمفِِ فماِتقـك

 هِبشكؿِإيجابي.كيعزِز،ِتفكيرىفِالناقدِ
 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف :

إلىِدكرِنمكذجِككدزِفيِتعزيزِمياراتِِالتيِأشارت(2010ِدراسةِأميفِكمصطفىِ)
(ِالتيِأكدتِعمىِأثرِنمكذج2012ِالتفكيرِالناقدِكتنميتياِلدلِالطالبِ،ِكدراسةِالقبالفِ)

(2013ِراسةِكؿِمفِالغاِ)كماِتتفؽِمعِد،ِاكتسابِمياراتِالتفكيرِالناقدِككدزِفيِ
 استراتيجياتِ استخداـ أفِعمى (ِكالتيِتؤكد2013(ِكدراسةِالمطكؽِ)2012كدراسةِعراـِ)

 استراتيجياتِالتعمـِالتعاكنيِيساىـ استخداـِأك،ِ البنائية النظرية عمى قائمة حديثة تدريس
ِ. الناقد التفكير تنمية في

ِثانيًا: توصيات الدراسة:
 اسة توصي الباحثة بما يمي:الدر في ضوء نتائج 

o ِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِالعمميةِكخاصةِالمستكياتِالعمياِكتنمية
الفيزياءِبشكؿِفيِتدريسِمكضكعاتِِواستخدام،ِككذلؾِمياراتِالتفكيرِالناقدِ

ِبشكؿِعاـ.  خاصِكالعمـك
o ِحديثةِكمفِتدريبِالمعمميفِقبؿِكأثناءِالخدمةِعمىِكيفيةِاستخداـِاستراتيجيات

 ضمنياِنمكذجِككدز.
o تحميؿِالعمياِكياتِضركرةِاالىتماـِبتنميةِالمفاىيـِالعمميةِعندِالطمبةِكخاصةِالمست(

 ،ِتركيبِ،ِتقكيـ(.
o .ِكخاصةِالسئمةِالتقكيميةِلتتضمفِمياراتِتفكيرِناقد  إعادةِصياغةِمناىجِالعمـك
o ماتِمفِتطبيؽِفِالمعمضركرةِاىتماـِالمسئكليفِبتكفيرِالدكاتِكالجيزةِالتيِتمك

 االستراتيجياتِالحديثة.
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o .تقديـِبرامجِدراسيةِكأنشطةِاثرائيةِمتنكعةِِداخؿِكخارجِالصؼ 
o فيِصياغةِاالختباراتِالتحصيميةِلتتضمفِمياراتِتفكيرِعمياِكمياراتِِاالىتماـ

 تفكيرِناقد.
o مف ةلمطمب الحياتية كبالمكاقؼ،ِ جية مف يممالع بالجانب النظرية المكضكعات ربط 

 في المكضكعات بتمؾ المتعمقة المعمكمات تثبيت إلى يؤدم ذلؾ لف ؛أخرلجيةِ
 .ذاكرتيـ

 :الدراسة مقترحاتثالثًا: 
 التي الدراسات مف مجموعة اقتراح يمكف ونتائجيا الحالية الدراسة أىداؼ ضوء في

 :الحالية لمدراسة امتداًدا تكوف أف يمكف
o ِمكضكعاتِعمميةِراتِالتفكيرِالناقدِفيِفيِتنميةِِميادراسةِأثرِنمكذجِككدز

 أخرل.
o .  إجراءِدراساتِلمعرفةِفاعميةِنمكذجِككدزِفيِمكادِدراسيةِأخرلِغيرِالعمـك
o ِدراسةِأثرِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالميكؿِالعمميةِعندِطالباتِالصؼِالسادس

 الساسي.
o ِِعمىِتنميةِأنماطِتفكير  مختمفة.دراسةِأثرِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِتدريسِالعمـك
o تعديؿِالتصكرات في حاسكبينا نمكذجِككدزِمعد فاعمية عمى لمتعرؼ دراسة إجراء 

 ِ.اإلعدادية المرحمة لطالب البديمةِلممفاىيـِالعمميةِفيِمادةِالعمـك
o ِِحكؿِاستخداـِاستراتيجياتِقائمة دراسةِأثرِبرنامجِتدريبيِمقترحِلمعمميِالعمـك

 ةِنمكذجِككدز.عمىِالنظريةِالبنائيةِكخاصةِاستراتيجي
 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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 مراجع الدراسة

  .أوًَّل : المراجع العربية 

 .ثانيًا: المراجع اْلجنبية 

 

 

 

 

 

 
 

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِمراجع الدراسة
 مصادر الدراسة ومراجعيا:

ِالقرآفِالكريـ.
 المراجع العربية:

ِمحمد) -1 ِصبحيِكعميمات، ِجاللة، أساليب تدريس العمـو لمرحمة التعميـ ِ:(2001أبك
 ككيت:ِمكتبةِالفالح.الِاْلساسي،

ِأحمد) -2 ِكالقكاسمة، ِمحمد ،ِ ِغزلة ِتنمية ميارات التعمـ والتفكير والبحث،ِ:(2012أبك
 عماف:ِدارِصفاءِلمنشرِكالتكزيع.

توظيؼ برنامج الكورت في تنمية المفاىيـ وميارات  أثر (ِ:2012ِأبكِقكرةِ،ِرشاِ)ِ -3
ِرسحؿ المشكمة بالعمـو لدى طالبات الصؼ العاشر اْلساسي ِغيرِ. ِماجستير الة

 منشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.
،ِعمافِ:ِدارِالفكرِمبادئ القياس النفسي والتقييـ التربوي(:2008أبكِلبدهِ،ِسبعِ) -4

 ناشركفِكمكزعكف.
(:مياراتِالتفكيرِالناقدِالمتضمنةِفيِمنياج2011ِأبكِميادم،ِصابرِكدركيش،ِعطاِ) -5

ِالث ِلممرحمة ِالفمسطيني ِالفيزياء ِمنيا. ِالطمبة ِاكتساب ِكمدل مجمة جامعة اْلزىر انكية
 .528-483(،ص2ِ(،العددِ)13،ِالمجمدِ)لمعموـ اإلنسانية

6- (ِ ِكفاء ِكيكنس، ِزياد ِطمبةِ (:2011أحمد، ِتحصيؿ ِفي ِالمشركع ِطريقة ِاستخداـ أثر
الصؼِالثانيِفيِمعيدِإعدادِالمعمميفِفيِمادةِالحياءِكتنميةِمياراتِتفكيرىفِالناقد.ِ

 .359-323(،ِص3ِ(،العددِ)18العراؽ،ِالمجمدِ)-التربية والعمـ  مجمة
،ِغزةِ:مطبعة3ِِ،ِط:البحث التربوي عناصره، مناىجو، أدواتو(2000الغاِ،ِإحسافِ) -7

 المؿِالتجارية.
8- ِ (ِ ِ،ِضياء ِ:2013ِالغا المفاىيـ  تنمية في السمؾ عظـ استراتيجية توظيؼ أثر(

 العاشر الصؼ طالب لدى والبيئة الصحة عمـو في الناقد التفكير وميارات  العممية
 .ِرسالةِماجستيرِغيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.اْلساسي

ِفتحية) -9 ِكالمكلك، ِإحساف ِكمية2ِطِتدريس العمـو في التعميـ العاـ،ِ:(2009الغا، ،
 التربيةِ،ِالجامعةِاإلسالميةِ،غزة:ِمكتبةِآفاؽ.

ِكالب -11 ِاهلل ِعبد ِسعيدم، ِسميماف)أمبك طرائؽ تدريس العمـو مفاىيـ ِ:(2009مكشي،
 ،ِعماف:ِدارِالمسيرةِِِ.ِوتطبيقات عممية
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 تحصيؿ في ككدز أنمكذج استخداـ أثرِ:(2011ِأميفِ،ِأحمدِكِمصطفىِ،ِرضكافِ) -11
ِ تفكيرىـ كتنمية الفيزياء مادة في الخامسِالعممي الصؼ طالب مجمة أبحاث الناقد،

-51(،ِص4(ِ،العددِ)10العراؽِ،ِالمجمدِ)-ةِالمكصؿِجامع-كمية التربية اْلساسية
79. 

12- (ِ ِإبراىيـ ِفيِ (:2012البعمي، ِالنمكذج ِعمى ِالقائـ ِالتعمـ ِاستراتيجية ِاستخداـ فعالية
ِالثالثِ ِالصؼ ِتالميذ ِلدل ِالعمـك ِمادة ِفي ِالدراسي ِكالتحصيؿ ِالناقد ِالتفكير تنمية

ِ ِالسعكدية. ِالعربية ِبالمممكة ِ)-المجمة التربويةالمتكسط ِ،العدد ِالجزء102ِالككيت )
  346-305الثاني،ِصِ

(:ِفعاليةِنمكذجِ)كيتمي(ِلمتعميـِالمتمركزِحكؿِالمشكالتِفي2010ِبمجكفِ،ِككثرِ) -13
الجمعية ،ِ تنميةِمياراتِالتفكيرِالناقدِلدلِتمميذاتِالمرحمةِالمتكسطةِفيِمادةِالعمـك

 .157-109،صِ(163،ِالعددِ)ِ/دراسات في المناىج وطرؽ التدريسِالمصرية
14- ِ (ِ ِيحيى ،ِ ِ:2010ِجبر أثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية عمى (

تنمية المفاىيـ وميارات التفكير البصري في العمـو لدى طمبة الصؼ العاشر 
 .ِرسالةِماجستيرِغيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.اْلساسي

،ِعدنافِِك -15 تنمية ميارات التفكير (ِ:2011ِبشارة،ِمكفؽِ)الجراح،ِعبدِالناصرِكالعتـك
 ،ِعمافِ:ِدارِالمسيرةِلمنشرِكالتكزيع.3.ِطنماذج نظرية وتطبيقات عممية

16- (ِ ِككثر ِاكتساب2012ِالحراحشة، ِفي ِالعمـك ِتدريس ِفي ِالمماثمة ِاستراتيجية (:أثر
ِالخامسِ ِالصؼ ِتالميذ ِلدل ِالساسية ِالعمـ ِعمميات ِأداء ِكمستكل ِالعممية المفاىيـ

ِا ِالمفرؽ. ِقصبة ِفي ِ)مجمة جامعة دمشؽلساسي ِالمجمد ،28(ِ ِص2ِ(،العدد ،)
411-ِ415 

(:ِأثرِبرنامجِتعميميِقائـِعمىِاستراتيجيةِالتخيؿِفيِتنمية2014ِالحراحشةِ،ككثرِ) -17
ِفيِالردف ِالساسية ِالمرحمة ِلدلِطمبة ِالتعمـ ِنحك ِكالدافعية ،ِ مياراتِالتفكيرِالناقد

ِ)-بية لمتربية وعمـ النفسمجمة اتحاد الجامعات العر  ِ،المجمد ِ)12سكريا ِالعدد ،)1ِ)
 .221-188،ص

(:ِأثرِاستراتيجيةِالعصؼِالذىنيِفي2013ِ)ِ،ِعبدِالسالـالحراحشةِ،ككثرِكالعديمي -18
اكتسابِالمفاىيـِالعمميةِلدلِطالباتِالصؼِالثامفِالساسيِكاتجاىاتيفِنحكِالعمكـِ

ِ فيِالردف ،المجمدِِالعمـو اَّلنسانية واَّلجتماعيةسمسمة -مؤتة لمبحوث والدراسات،
 .38-11(ِ،ص7(،ِالعددِ)28)
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ككدزِكتاريخِ لنمكذج التدريسِكفقانِ (ِ:ِأثر2005حساـِالديفِ،ِليمىِكِفيميِ،ِنكاؿِ) -19
التحصيؿِكمياراتِحؿِالمشكمةِكفيـِطبيعةِالعمـِلدلِتالميذِالصؼِ العمـِِفيِتنميةِ

 .80-31(،ِص3(،العددِ)8،ِالمجمدِ)ِمجمة التربية العمميةالثانيِاإلعدادمِ،ِ
 ،ِالقاىرة:ِِدارِالفكرِالعربيِ.اإلحصاء النفسي والتربوي(:2011حسفِ،ِعزتِ) -21
21- (ِ ِعمي ِ:2007الحالؽ، .ِالمغة والتفكير الناقد أسس نظرية واستراتيجيات تدريسية(

 ،ِعمافِ:ِدارِالمسيرةِلمنشرِكالتكزيع.2ط
قةِاالستكشاؼِالمكجوِفيِتنميةِالتفكيرِأثرِطريِ(:2010حمزة،ِحميدِكعباس،ِشيماءِ) -22

ِ ِالحياء. ِعمـ ِمادة ِفي ِالمتكسط ِالثاني ِالصؼ ِلطالبات مجمة كمية التربية الناقد
 .208-180(،ِص4ِ،العددِ)ِاْلساسية

ثر إنموذج وودز في تحصيؿ مادة العموـ العامة وتنمية أ :(2007ِِالحيدرمِ،ِمحمدِ) -23
ِ،ِِالمتوسط.الميارات العقمية لدى طالب الصؼ اَّلوؿ  ِماجستيرِغيرِمنشكرة رسالة

 جامعةِبغداد،ِالعراؽ.
،العيف،ِاالماراتِالعربية2ِ،ِططرائؽ التدريس واستراتيجياتو ِ:(2002الحيمة،ِمحمدِ) -24

 المتحدةِ:ِدارِالكتابِالجامعي.
ِاهللِ) -25 ِعبد ِطلمجميع ِتعميـ العمـوِ:(2008خطابية، ِلمنشر2ِ، ِالمسيرة ِدار :ِ ،عماف

 كالتكزيع.
ِ-ِمجمة التربية،ِمضاميفِالفمسفيةِالبنائيةِفيِتدريسِالعمـك(:1996ِيِ،خميؿِ)الخميم -26

 .271-255(ِ،ص116قطر،ِالعددِ)
المنحىِالبنائيِفيِ(:ِأثرِاستراتيجيتيفِتدريسيتيفِقائمتيفِعمى2007ِالخكالدةِ،ِسالـِ) -27

ِنحكىا ِكاتجاىاتيـ ِالحياء ِمادة ِفي ِالعممي ِالثانكم ِالكؿ ِالصؼ ِطالب ،ِ تحصيؿ
 .403-355(ِ،ص3(،ِالعددِ)13،المجمدِ)ِالمنارة

فاعميةِبرنامجِمقترحِقائـِعمىِالكسائطِ (ِ:2013ِالخكليِ،ِعبادةِكِالمراغي،ِالسيدِ)ِ -28
ِالتف ِبعضِميارات ِتنمية ِفي ِالتفاعمية ِالذاتيِالمتعددة ِالتعمـ ِنحك ِكاالتجاه ِالناقد كير

مصرِِ،العددِِ-المجمة التربويةِ. كبقاءِأثرِالتعمـِلدلِطالبِالصؼِالكؿِالثانكم
 .413ِ-361(،ِص33ِ)

29- (ِ ِعصاـ ،ِ ِالمعمكرم ِك ِرعد 2010ِالخيالني،  في ككدز أنمكذج استخداـ أثرِ:(
العممي،ِ كتفكيرىـ ياءالفيِز مادة في المعمميف معيدِإعداد الثالث الصؼ طالب تحصيؿ

 .245-192ِ(،ص46ِ،ِالعدد)ِمجمة ديالي

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29183
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31- (ِ ِناجي ِكالسيساني، ِأفراح ِمادةِ (:2013الدباغ، ِفي ِتعممي ِتعميمي/ ِتصميـ فاعمية
الفيزياءِكفؽِأنمكذجِ)كمب(ِباستخداـِالكسائطِالمتعددةِفيِتنميةِالتفكيرِالناقدِكاالتجاهِ

ِال ِالتاسع ِالصؼ ِطمبة ِلدل ِالذاتي ِالتعمـ ِنحك مجمة أبحاث كمية التربية ساسي.
 .148-115(ِ،ص4ِ(،العددِ)12العراؽِ،ِالمجمدِ)ِ-جامعةِالمكصؿِ-اْلساسية

31- ِ ِنجمة) 2007ِِالربيعي، و)وودز( في  (Vخريطة الشكؿ ) إنموذجي  :أثر استخداـ(
لدى طالبات معيد إعداد المعممات ومياراتيف العممية في مادة العمـو  التحصيؿ
 تكراهِغيرِمنشكرةِ،ِجامعةِبغداد،ِالعراؽِرسالةِدكِالعامة.

التدريسِعمىِكفؽِأنمكذجِككدزِفيِتحصيؿِطمبةِمعيدِ (:ِأثر2013رشيدِ،ِميعادِ) -32
 .593-563(ِ،ص103،العددِ)مجمة العمـو التربوية والنفسية الطبِ،ِ

33- (ِ ِالعزاكمِ،ماىر ِنجدتِك ،ِ ِأثرِأنمكذجِككدزِفيِتصحيحِالمفاىيـ2011ِالرضا :)
ِذا ِالجغرافية ،ِ ِالمتكسط ِالكؿ ِالصؼ ِطالب ِلدل ِالخاطئ ِالفيـ مجمة البحوث ت

 .190-147(ِ،ص33،العددِ)ِالتربوية والنفسية
 المفاىيـ تنمية في التفكير قبعات استراتيجية استخداـ أثر(ِ:2012ِرضكافِ،ِسناءِ)ِ -34

ِرسالةِبغزة اْلساسي الثامف الصؼ طالبات لدى القرار وميارات اتخاذ العممية .
 غيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.ماجستيرِ

،ِعمافِ:ِمكتبةِالفالحِلمنشرِالتفكير الناقد والتفكير اَّلبتكاري(ِ:2011ِرياف،ِمحمدِ) -35
 كالتكزيع.

ِأثرِاستخداـِبرنامجِقائـِعمىِنمكذجِدرايفرِفيِتعديؿِبعض2013ِزكيِ،حنافِ) -36 :)
ِالبيكلكجيةِالمستحدثةِكتنميةِمياراتِالت فكيرِالناقدِكالقيـِالبيكلكجيةِالخالقيةِالمفاىيـ

ِالتربية ِكمية ِطالب ِ)-مجمة التربية العممية ، لدل ِالمجمد ِ)3مصر، ِالعدد ،)16ِ)
 .81-1،ص

ِكماؿ) -37 ِحسفِكزيتكف، ِالتعمـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية،ِ:(2003زيتكف،
 القاىرة:ِعالـِالكتب.

 ،عمافِ:ِدارِالشركؽ.3ط،ِأساليب تدريس العمـوِ:(1999زيتكف،ِعايش) -38
، تدريس أساليب(ِ:2001عايشِ) زيتكف، -39  .دارِالشركؽ : عمافِالعمـو
 ،ِعمافِ:ِدارِالشركؽ.أساليب تدريس العمـوِ:(2005زيتكف،ِعايش) -41
ِعايش) -41 ِدارِالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـوِ:(2007زيتكف، :ِ ِعماف ،

 الشركؽ.
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 ،ِعمافِ:ِدارِالشركؽِلمنشرِكالتكزيع.العمـو أساليب تدريس(:2008ِزيتكفِ،ِعايشِ) -42
 القاىرة:ِعالـِالكتب.تدريس العمـو لمفيـ رؤية بنائية، ِ:(2002زيتكف،ِكماؿ) -43
عمافِتدريس ميارات التفكير ) مع مئات اْلمثمة التطبيقية(،(:2011سعادةِ،ِجكدتِ) -44

 :ِدارِالشركؽِلمنشرِكالتكزيع.
45- (ِ ِ،أحمد ِفي (:2010سعد ِفراير ِأنمكذج ِلدلِِأثر ِالعممية ِالمفاىيـ ِكاستبقاء تحصيؿ

ِالزراعي ِاإلنتاج ِمادة ِفي ِالعمـك ِقسـ ِالثالثة ِالمرحمة ،ِِمجمة أبحاث ميساف. طمبة
 .193-151(،ِص12ِ(ِ،العددِ)6المجمدِ)

ِعمىِ (:1998سعكدمِ،ِمنى) -46 ِالبنائيِفيِتدريسِالعمـك فعاليةِاستخداـِنمكذجِالتعمـ
المؤتمرِالعمميِالثانيِ)ِ ،تنميةِالتفكيرِاالبتكارمِلدلِتالميذِالصؼِالخامسِاالبتدائي

ِلمقرفِالحادمِكالعشريفِ(ِ، مصرِ-الجمعية المصرية لمتربية العممية اعدادِمعمـِالعمـك
 .823-771(،ِص2،ِمجمد)

ِبطريقةِالنشطةِالعمميةِفيِتحصيؿِذكم2013ِ)ِالسالمات،ِمحمد -47 (:أثرِتدريسِالعمـك
ِ ِالعممية. ِاتجاىاتيـ ِكتنمية ِالعممية ِلممفاىيـ ِالمختمفة ِالعقمية مجمة اتحاد السعات

 .97-71(،ص3ِ(،العددِ)11سكريا،ِالمجمدِ)ِ-الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس
عمافِ:ِ،ات العممية وطرؽ تدريسيا تنمية المفاىيـ والميار ِ:(2004سالمة،ِعادؿِ) -48

 دارِالفكر.
،القاىرةِ:ِِالتفكير أساسياتو وأنواعو تعميمو وتنمية مياراتو(ِ:2011سميماف،ِسناءِ) -49

 دارِعالـِالكتب.
ِمفاىيـ ومصطمحات في العمـو التربوية،ِ:(2008سمارة،ِنكاؼِكالعديمي،ِعبدِالسالـ) -51

 عماف:ِدارِالمسيرةِ
فاعمية المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ والميارات :ِ(2013ِالشرباصيِ،ِأمؿِ)ِ -51

ِماجستيرِالصحية بمادة العمـو لدى طالبات الصؼ السادس اْلساسي بغزة ِرسالة .
 غيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.

52- ِ (ِ ِفداء ،ِ ِ:2010ِالشكبكي  المفاىيـ تنمية في المنظومي المدخؿ توظيؼ أثر(
.ِرسالةِماجستيرِعشر الحادي الصؼ طالبات بالفيزياء لدى بصريال التفكير وميارات

 غيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48128
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48128
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48128


138 

 

53- (ِ ِشاىر ِكعميافِ، ِمحمد ِفيِتحصيؿِ (:2014الشكرم، ِمحكسبة ِحقيبة ِاستخداـ أثر
ةِالمفاىيـِالفيزيائيةِكتنميةِمياراتِالتفكيرِالعمميِلدلِطمبةِالمرحمةِالثانكيةِفيِالمممك

 .17-2(ِ،ِص2ِ،ِالعددِ)ِالمجمة العربية لمتربية العممية والتقنيةالعربيةِالسعكدية.ِ
(:ِفاعميةِالتعمـِاالستقصائيِالتعاكنيِالمكجوِفيِتنميةِالمفاىيـ2013ِصالحِ،صالحِ) -54

ِ ِالمعمميف، ِالطالب ِلدل ِالعممي ِالتفكير ِكميارات -مجمة التربية العمميةالكيميائية
 .84-57(ِ،ص1عددِ)(،ِال16مصر،ِالمجمدِ)

ِالمعدلةِفيِتنميةِمياراتِالتفكيرِ (:2011الطراكنة،ِمحمدِ) -55 ِالتعمـ أثرِاستخداـِدكرة
ِ ِالردف. ِفي ِالساسي ِالعاشر ِالصؼ ِطالبات ِلدل مجمة جامعة النجاح الناقد

 2314-2288(،ِص9ِ(،العددِ)25،ِالمجمدِ)ِلألبحاث)العموـ اإلنسانية(
خداـِنمكذجِدكرةِالتعمـِالبنائيِالمعدؿِفيِاكتسابِفعاليةِاست (:2014طمبة،ِإييابِ) -56

ِالعمميةِكحؿِأنماطِمختمفةِمفِالمسائؿِالفيزيائيةِكتنميةِنزعاتِالتفكيرِلدلِ المفاىيـ
ِ ِثانكم. ِالكؿ ِالصؼ ِ)ِالمجمة التربويةطالب ِ)27،المجمد ِالعدد ِالجزء108ِ(، )

 438-385الثاني،ِصِ
57- ِ (ِ ِ،رىاـ ِ:2011ِالطكيؿ الدراما في تنمية المفاىيـ وبعض  أثر توظيؼ أسموب(

.ِرسالةِماجستيرِغيرِعمميات العمـ بمادة العمـو لدى طالبات الصؼ الرابع اْلساسي
 منشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.

،ِعمافِ:ِدارِاليازكرمِِعمـ طفمؾ كيؼ يفكرِ:(2008عامر،ِطارؽِكِمحمدِ،ِربيعِ) -58
 العمميةِلمنشرِكالتكزيعِ.

(:أثرِاستخداـِدكرةِالتعمـِفيِاكتسابِالمفاىيـِالعمميةِكاستبقائيا2013ِاءِ)عباس،ِكف -59
ِ ِبابؿ. ِمحافظة ِفي ِتمميذاتِالصؼِالخامسِاالبتدائي المجمدِِالعمـو اَّلنسانية،لدل

 .589ِ-571(،ِص2ِ(،العددِ)21)
فاعميةِطريقتيِالتدكيرِكالجدكؿِفيِتحصيؿِمادةِالحياءِ (:2013عبدِالكريـ،ِماجدِ) -61

(،ِص54ِ،العددِ)ِمجمة الفتحيةِالتفكيرِالناقدِلدلِطمبةِالصؼِالخامسِالعممي.ِكتنم
26-72 

61- (ِ ِميادة ِالمطيؼِ، ِأثر2011عبد :) ِ  اكتساب فيِ(Woods)،ِ(Driver)نمكذجي
 قسـ طالبات لدل العممي االستطالع حب كاستبقائياِكتنمية المدرسية الصحة مفاىيـ
-555(ِ،ص2(،العددِ)2،ِالمجمدِ)ِمية التربيةمجمة كإعدادِالمعمماتِ،ِ معيد/ العمـك
627. 
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62- (ِ ِكليد ،ِ ِكعياد ِ،نبيؿ ِاليادم 2009ِعبد :ِ استراتيجيات تعمـ ميارات التفكير بيف (
 ،ِعمافِ:ِدارِكائؿِلمنشرِكالتكزيع.النظرية والتطبيؽ

 ..ِالردفِ:ِدارِالمسيرةاستراتيجيات التعميـ والتعمـ  (:2009عبيدِ،ِكليـِ) -63
،ِعمافِ:ِمكتبةِالفالحِالتفكير والمنياج المدرسي(:2003زك،ِعفانةِ)عبيدِ،كليـِكع -64

 لمنشرِكالتكزيع.
65- ِ (ِ ِ ِميرفت ،ِ ِ:2012عراـ  اكتساب في ( K.W.L )استراتيجية  استخداـ أثر(

ِاْلساسي السابع طالبات الصؼ لدى العمـو في الناقد المفاىيـ وميارات التفكير ِِ.
ِاالسالمية،ِغزةِ،ِفمسطيف.رسالةِماجستيرِغيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِ

66- ِ (ِ ِ ِمحمد ِ:2010ِالعربيد،  و المفاىيـ تنمية في المتعددة بالوسائط برنامج أثر(
.ِرسالةِماجستيرِغيرِعشر الحادي الصؼ طالب لدى الفيزيائية حؿ المسألة ميارات

 منشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.
67- (ِ ِمحسف ،ِ ،مناىجو، أدواتو، وسائمو  البحث العممي في التربية(:2009عطية

 .ِعمافِ:ِدارِالمناىجِلمنشرِكالتكزيع.ِاإلحصائية
68- (ِ ِحسيف ِمكاكف، ِك ،ِِتدريب معمـ العمـو وفقًا لنظرية البنائية(:2012العفكفِ،ناديا

 عمافِ:ِدارِصفاءِلمنشرِكالتكزيع.
69- (ِ ِعالء ِكالكاحد، ِنادية ِالتدريسِبمياراتِالتفكيرِعاليِالِر (:2012العفكف، تبةِفاعمية

مجمة فيِتنميةِالتفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِالرابعِالعمميِفيِمادةِعمـِالحياء.ِ
 261-231(،ِص3ِ(،العددِ)15،ِالمجمدِ)ِالقادسية لمعموـ اإلنسانية

 عماف:ِدارِالمسيرة.ِالتربية العممية وتدريس العمـو ،ِ:(2003عمي،ِمحمدِالسيد) -71
71- (ِ ِأحمد ،ِ ِطالعممية التدريسية القياس والتقويـ في(:2002عكدة ِدار2ِ، :ِ ِعماف ،

 المؿِلمنشرِكالتكزيع.
عمى تنمية  5E's) ) استراتيجية الياءات الخمس أثر (:2012ِعكضِاهللِ،ِمنىِ)ِ -72

.ِالمفاىيـ العممية وعمميات العمـ بالعمـو لدى طالبات الصؼ السابع اْلساسي بغزة
 فمسطيفِ.رسالةِماجستيرِغيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِ

73- (ِ ِأمؿ ِالذكاءات2011ِعكض، ِنظرية ِعمى ِمبنية ِتدريس ِاستراتيجية ِاستخداـ (:أثر
ِ ِالساسي. ِالعاشر ِالصؼ ِطمبة ِلدل ِالفيزيائية ِالمفاىيـ ِتحصيؿ ِفي العمـو المتعددة

 93ِ-76(،ِص1ِ(،العددِ)38المجمدِ)ِالتربوية،
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74- (ِ ِمحمكد ِ:2009غانـ، ِالثقمقدمة في تدريس التفكير ( ِدار :ِ ِعماف ِلمنشرِ، افة
 كالتكزيع.

ِمندكر) -75 أثرِاستراتيجيةِخرائطِالتفكيرِالقائمةِعمىِالدمجِفيِتنميةِ (:2009فتحِاهلل،
ِتالميذِ ِلدل ِالتعاكني ِالعمؿ ِنحك ِكاالتجاه ِالناقد ِكالتفكير ِالعمـك ِمادة ِفي التحصيؿ

ددِالسعكديةِ،الع-رسالة الخميج العربيالمرحمةِالمتكسطةِفيِالمممكةِالعربيةِالسعكدية.ِ
 102-53(ِ،ص11ِ)

 ،عمافِ:ِدارِصفاءِلمنشرِكالتكزيع.ِالتفكير الناقد و اإلبداعي(ِ:2012فرماف،ِجالؿِ) -76
،ِعمافِ:ِدارِيافاِمعايير البناء لممنياج وطرؽ تدريس العمـوِ:(2013الفالح،ِفخرم) -77

 العمميةِلمنشرِكالتكزيع.
 العصؼ استراتيجيةو  التوليدي التعمـ نموذج استخداـ أثر (ِ:2012ِفنكنوِ،ِزاىر)ِ -78

 الحادي الصؼ طالب لدى اْلحياء مادة واَّلتجاه نحو المفاىيـ تنمية في الذىني
 .ِرسالةِماجستيرِغيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.عشر

79- ِ (ِ ِفايزه ِ:2012ِالقبالفِ، أثر استراتيجيتي التعمـ التوليدي وودز في التحصيؿ و (
عض المفاىيـ الفيزيائية والتفكير الناقد لدى طالبات إحداث التغيير المفاىيمي لب

 رسالةِدكتكراهِغيرِمنشكرةِ،ِجامعةِاليرمكؾ،ِإربدِ،الردفِ.ِالصؼ العاشر اْلساسي .
(:ِفعاليةِاستخداـِالتدريسِالتبادليِفيِتنميةِالمفاىيـِالساسية2014ِالقميزمِ،ِحمدِ) -81

ِثانكم ِالكؿ ِالصؼ ِطالب ِلدل ِالحياء ِعمـ ِ في ِالعددِِلة الخميج العربيرسا، ،
 .198-129(ِ،ص132)

فيِالتحصيؿِكتنميةِالتفكيرِالناقدRISKِأثرِبرنامجِرايبسؾِ (:2014الكاظـ،ِجماؿِ) -81
،العددِِ. مجمة كمية التربية اْلساسيةلدلِطالبِالصؼِالرابعِالعمميِفيِمادةِالكيمياء

 .64-41(،ِص16ِ)
82- ِ (ِ ِإيماف ،ِ ِ:2011ِماضي المفاىيـ  تنمية في لمعرفيا التعارض مخططات أثر(

ِغيرِالعاشر الصؼ طالبات لدى الوراثية المسألة حؿ وميارات ِماجستير ِرسالة .
 منشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.

،ِعمافِ:ِدارِصفاءِتنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد ِ:(2008مجيد،ِسكسفِ) -83
 لمنشرِكالتكزيع.
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84- (ِ ِحناف ِأس2012المشيداني، ِالخاطئِ(:أثر ِالفيـ ِتعديؿ ِفي ِالخارجية ِالمطالعة مكب
ِلطالبِالصؼِالكؿِالمتكسطِفيِثانكيةِكميةِبغدادِ.ِ لممفاىيـِالعمميةِفيِمادةِالعمـك

 658ِ-626(،ِص3ِ(،العددِ)23جامعةِبغداد،ِالمجمدِ)ِمجمة كمية التربية لمبنات/
البدايةِناشركفِ،ِعمافِ:ِدارِاستراتيجيات تعميـ التفكيرِ:(2011مصطفى،ِمصطفىِ) -85

 كمكزعكف.
( في تنمية Jigsawأثر استخداـ استراتيجية جيجسو )(ِ:2013ِالمطكؽِ،ِىانيِ)ِ -86

.ِرسالةِماجستيرِغيرِالتفكير الناقد واَّلتجاه نحو العمـو لدى طمبة الصؼ الثامف بغزة
 منشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.

87- ِ (ِ ِ،مركة ِ:2013ِمينا شكؿ البيت الدائري في تنمية المفاىيـ فاعمية استراتيجية (
العممية وميارات التفكير المنظومي في العمـو الحياتية لدى طالبات الصؼ الحادي 

 .ِرسالةِماجستيرِغيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِاالسالمية،ِغزة،ِفمسطيفِ.عشر في غزة
88- (ِ ِ،حسف ِعارؼ ِك ِمحمد ،ِ ِكالتدريس2013ِالمكسكم ِركبنسف ِاستراتيجيتي ِأثر :)

ليِفيِتحصيؿِالفيزياءِكتنميةِالتفكيرِالناقدِلدلِطالبِالصؼِالكؿِالمتكسطِ،ِالتباد
 .512-447(ِ،ص96،العددِ)ِمجمة العمـو التربوية والنفسية

ثر استخداـ أنموذج )وودز( والخارطة المفاىيمية في (ِ:ِأ2006ِناصرِ،ِإبراىيـِ)ِ -89
رسالةِِؼ الثاني المتوسط.تغيير المفاىيـ الكيميائية ذوات الفيـ الخطأ لدى طالب الص

 ماجستيرِغيرِمنشكرةِ،ِالجامعةِالمستنصرية،ِالعراؽ.
 ،ِعمافِ:ِدارِالفرقافِلمنشرِكالتكزيع.الجديد في تعميـ العمـو(:2001نشكافِ،ِيعقكبِ) -91
ِتحميؿ مضموف المناىج المدرسية(:2011الياشمي،ِعبدِالرحمفِكِعطية،ِمحسفِ) -91

 ،عمافِ:ِدارِصفاءِلمنشرِكالتكزيع.
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 المالحؽ قائمة

 ْلدوات الدراسة المحكميف السادة أسماء.ِ

 العممية المفاىيـ اختبار بنود توزيع مواصفات جدوؿ. 

 العممية المفاىيـ اختبار.ِ

 العممية المفاىيـ َّلختبار الصحيحة مفتاح اإلجابات. 

 الناقد التفكير ميارات اختبار.ِ

 الناقد ميارات التفكير َّلختبار الصحيحة مفتاح اإلجابات.ِ

 أسماء السادة المحكميف لدليؿ المعمـ. 

 المعمـ دليؿ. 

  صور الطالبات 

 باحث ميمة تسييؿ.ِ
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 (1ممحؽ )
 لسادة المحكميف ْلدوات الدراسةأسماء ا

 )اختبار المفاىيـ العممية واختبار ميارات التفكير الناقد(
 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية اَّلسـ ـ

 طرؽِتدريس ك مناىجِمشارؾ أستاذ دركيش  عطا .أ.ِدِ .1
ِعمـك

ِالزىر جامعة

 طرؽِتدريس ك مناىجِمشارؾ أستاذِدِ.ِإبراىيـِِالسطؿِ .2
ِالرياضيات

الجامعةِ
ِاإلسالمية

 طرؽِتدريس ك مناىجِأستاذِمشارؾِد.ِصالحِِالناقةِ .3
ِعمـك

الجامعةِ
ِاإلسالمية

 طرؽِتدريس ك مناىجِأستاذِمساعدِد.ِىشاـِجممبكِ .4
 عمـك

جامعةِالقدسِ
ِالمفتكحة

 طرؽِتدريس ك مناىجِأستاذِمساعدِد.ِجابرِالشقرِ .5
 عمـك

ِجامعةِالقصى

جِكطرؽِتدريسِمناىِدكتكراهِد.ِباسـِأبكِقمرِ .6
ِالعمكـ

كزارةِالتربيةِ
ِكالتعميـ

مناىجِكطرؽِتدريسِِدكتكراهِد.ِسعدِِنبيافِ .7
ِالرياضيات

ِككالةِالغكث

 طرؽِتدريس ك مناىجِماجستيرِأ.ِإسماعيؿِأبكِشمالةِ .8
 عمـك

ِككالةِالغكث

 طرؽِتدريس ك مناىجِماجستيرِأ.ِإسماعيؿِكالبِ .9
 عمـك

 ككالةِالغكث

مناىجِكطرؽِتدريسِِيرماجست أ.ِمحمدِأبكِتيـِ .10
ِتكنكلكجياِالتعميـ

ِككالةِالغكث

 طرؽِتدريس ك مناىجِماجستير أ.ِناصرِالبشيتيِ .11
 عمـك

 ككالةِالغكث

 طرؽِتدريس ك مناىجِماجستيرِرائدِالسمر .ِأِ .12
 عمـك

 ككالةِالغكث

 ككالةِالغكثِعمـكِبكالكريكسِأ.ِاعتداؿِالحكليِ .13
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 (2ممحؽ )
ِالعممية المفاىيـ اختبار بنود توزيع مواصفات جدوؿ

 
 الموضوع

 توزيع مفردات اْلسئمة عمى مستويات اْلىداؼ
ميارات تفكير  تطبيؽ فيـ تذكر

 عميا
النسبة  المجموع

 المئوية
التكيرب بالدلؾ ونوعا 

 الشحنة
1،3 4ِ ِ3 7.9%ِ

 %10.5 4ِ 7 9،38 6 تفسير التكيرب بالدلؾ
،12،13 الكشاؼ الكيربائي

14،32 
5،10،

16ِ،
17،19 

5 8،35 12 31.6%ِ

المواد الموصمة والمواد 
 العازلة

20 29 ِِ2 5.3%ِ

ِ%10.5 4 25ِ 23 22،18 البرؽ والرعد
الدارة الكيربائية والتيار 

 الكيربائي
26،28،

30 
ِ27 ِ4 10.5% 

طرؽ توصيؿ الدائرة 
 الكيربائية

37 2،36 11،24 31،33 7 18.4% 

ِ%5.3 2ِِ 21 34 السالمة العامة
ِ%100 38 5 5 13 15 المجموع

ِ%100ِ 13.2 13.2 34.2 39.5 النسبة المئوية

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ(3ممحؽ )

 غػػػػػػزة –الجامعة اإلسالمػية 

 الدراسػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػمياعمادة 
 كميػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػربية

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس
ِالرحيـ الرحمف اهلل بسـ

ِالعممية المفاىيـ اختبار تحكيـ : الموضوع
 المحتـر....................................................  السيد/

 ،،، بركاتو و اهلل رحمة و عميكـ السالـ
 تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف/

أثرِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِكِمياراتِالتفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِ
ِالعامة.الس ِاسيِفيِالعمـك

كىيِمقدمةِلنيؿِدرجةِالماجستيرِفيِالتربيةِتخصصِمناىجِكطرؽِتدريسِمفِالجامعةِ
ِذلؾِإعدادِاختبارِلممفاىيـِالعمميةِلكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِمفِكتابِ،ِاإلسالميةِبغزة كاستمـز

ِالجزءِالثانيِلمصؼِالسادسِالساسي.-العمـك
 :وذلؾ مف حيث االختبار بنكد ميِبتحكيـسيادتكـِالتفضؿِع مف لذاِأرجك

 .لغكينا سالمتيا ك العممية الناحية مف فقراتو ك االختبار بنكد صحة مدل -1
 .المقرر الدراسي لممحتكل فقراتو ك االختبار بنكد انتماء مدلِ-2
 .قياسيا المراد التعميمية لألىداؼ االختبار بنكد تمثيؿ مدلِ-3
 . الطالب لمستكيات االختبار بنكد مناسبة مدل -4
ِاختبارم. بند لكؿ البدائؿ صياغة ك اختيار دقة مدل -5
ِمكانيةِالحذؼِكاإلضافة.إِ-6

 مع خالص الشكر والتقدير
 :لممحكـ الشخصية البيانات   

 اَّلسـ:...........................
 التخصص:.......................

 العممية:.................. الدرجة
 ؿ:.....................      العم جية

 الباحثة
 صفاء خميؿ أبو جمنبو
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 العممية المفاىيـ ختبارَّلولية اْل الصورة 
                                         الصؼ/...................                                اَّلسـ/....................

 أخواتي الطالبات/
العمميةِفيِ المفاىيـ استيعاب عمى ؾقدرت مدل قياس إلى يديؾ بيف الذم االختبار ييدؼ

 .العامة العمـك مادة في كحدةِالكيرباءِفيِحياتنا
 بكؿِعناية االختبار تعميمات قراءة فمنك ترجك فإنيا تعاكنؾ، حسف كتثمف تشكر إذ كالباحثة
نما، المدرسية بالدرجات عالقة لو ليس االختبار ىذا بأف عمماِن كدقة، البحثِ لغرض كا 
 .العممي
 :اَّلختبار اتتعميم
  .متعدد مف االختيار نكع مف سؤاؿ ( 45 ) مف االختبار يتككف -
  .عميو اإلجابة قبؿ كدقة بعناية كؿِسؤاؿ قراءة الرجاء -
 عميؾِاختيارِبديؿِكاحدِفقط.ِ،بدائؿِ أربع فقرة لكؿ -

 تعاونكـ حسف لكـ شاكريف                      
                                                        

 الباحثة                                                               
 صفاء خميؿ محمد أبو جمنبو                                                       
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 جابة الصحيحة:رة حوؿ رمز اإلضعي دائ

ِِِِرة زمنية مؤقتة ُتعرؼ بػِ:الشحنات الكيربية المتولدة عمى بعض اْلجساـ لفتِ -1
ِالدائرةِالكيربائيةِِِب(                 الكيرباءِالمتحركةِِأ(

 الكيرباءِالساكنةد( ِِِِِِِِِِِِِالتيارِالكيربائيِِِِِج(  
 في الدارة الكيربائية المقابمة، إذا انقطع سمؾ التوىج   -2

  (:2) المصباح رقـ (،فإف1المصباح رقـ)في 
 الِيضيءِِِِِِِِِِِِِِب(                    ضيءِِِِِِِِِِِيِأ(        
ِتقؿِإضاءتوِد(             ينقطعِسمؾِتكىجوِِِِِِِِج(       

ِالشحنات الكيربائية  المتماثمة:     -3
 تتنافرِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِتتجاذبِِِِِِِِِأ(
 كأحياناِتتنافرِأحياناِتتجاذبد(               الِتتأثرِِِِِِِِج(

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعند تقريب قضيب زجاجي مدلوؾ بالحرير مف بالوف مدلوؾ بالصوؼ فإف البالوف ينجذب لمزجاج ْلف:-4
 (ِِِِِِِِِِِِِِ-شحنةِالبالكفِ)+(ِكالزجاجِ)ب( (ِكالزجاجِ)+(ِِِِِِِِِِِِِِِِ-شحنةِالبالكفِ) ( أ
ِ)±(ِشحنةِالبالكفِ)+(ِكشحنةِالزجاجِِد((ِِِِِِِِِِ-كشحنةِالزجاجِ))±(ِشحنةِالبالكفِِِج(

 ِ:ِتكوف شدة اإلضاءة في المصباح أكبر ما يمكف في الحالة -5

ِ:ِِيشحف الطرؼ القريب لمكرة كما في الشكؿ بشحنة سالبة بسبب -6
ِـِالشاحفِشحفِالكرةِبالممسِالجسِ ( أ
ِالجسـِالشاحفِشحفِالكرةِبالحثِ ( ب
ِشحنةِالكرةِلـِتتأثرِبشحنةِالجسـِالشاحفِِج(
ِالجسـِالشاحفِشحفِالكرةِبالدلؾِِد(

ِتكوف شحنة اْلجساـ في حالتيا الطبيعية:              -7
 ِِِمتعادلةِِِِِِِب( ِِِِِِِِِِِِِِأ(ِسالبةِِِِِِِِِِِِ

ِالِتحمؿِشحناتِكيربائيةِِد(            ِِِِِِِِمكجبةِِِِِِج(

+ + + + + --  ++ 
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عند دلؾ مشط بالستيؾ بالشعر ثـ تقريبو مف حبة أرز صغيرة معمقة بواسطة خيط فإف حبة  -8
ِِاْلرز:

ِتنجذبِلممشط.ِِأ(ِِِِ
ِتتنافرِمعِالمشط.ِب(ِ
ِتنجذبِنحكِالمشطِفيِالبدايةِثـِتبتعدِعنو.ِج(ِ
ِثـِتنجذبِإليوتتنافرِمعِالمشطِفيِالبدايةِِد(  

ِبعد عممية دلؾ الزجاج بالحرير ينتج الشكؿ التالي:       -9

ِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأ(ِِِِ
ِ
ِ

ِ
ِ

ِِ(:2في الشكؿ المقابؿ شحنة الكرة رقـ) -10
 ِِِِِِِِِِِِِِِِمتعادلةِِِب(البةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِس ( أ
ِليسِلياِشحنةِِد(كجبةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمِج(ِ
ِيصبح الصوؼ عند دلكو بالبالستيؾ مشحونًا بشحنة موجبة ْلنو:                   -11

ِاكتسبِشحناتِسالبةِِِب(ِِِِِِِِِِِِِفقدِشحناتِمكجبةِِِِِأ( 
ِجبةاكتسبِشحناتِمِكد( ِِِِِِِِِِِِِِِِسالبةِِِفقدِشحناتِج(

ِتتولد شحنات مشابية عند شحف الجسـ عف طريؽ:    -12
 الممسِِِِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالدلؾِِِِِِِأ(

ِالحثِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِالتأثيرِِِِِِِِج( 
ِ         :ساؽ زجاجية مدلوكو بالحرير َّلمست قرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة موجبة. يحدثِ-13

ِالِتتأثرِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِقتاِالكشاؼِِِتنطبؽِكِر ( أ
ِيقؿِانفراجِكرقتيِالكشاؼد( فراجِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِيزدادِانِج(

 2 1 بالحريرمدلوؾ زجاج 

 + ++ِِ - - - 
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التػػي  الكيربائيػػة اآلتيػػة فػػإف المصػػابيح عنػػد إغػػالؽ المفتػػاح )ب( فػػي الػػداّرة-14
 تضيء ىي: 

 (ِفقط3،4ِِِِِِِِِِِِِِِِ)ِب((فقط1،2ِِِِِِِِِِِِِِِِِ) ( أ
ِ(ِفقط1،2،3،4)ِد(        (ِفقط1،2،3ِِِِِِِِ)ِِِِِِج(ِِِِ
ِلمعرفة إذا كاف الجسـ مشحوف أو غير مشحوف يستخدـ:         -15

 البطاريةِِِِِِِِِِِب(          مانعةِالصكاعؽِِِِِِِِِأ(ِِِِِِِِِ
ِالكشاؼِالكيربائيِِِِِ د(ِِِِِمكلدِفافِدمِجراؼِِِِِِِِِِِِج( 
ِ ِِِِِِِفريغ الكشاؼ الكيربائي مف شحنتو فإنؾ تممسو بػ :إذا أردت ت -16

 قضيبِزجاجيِِِِِِِِِب(                  اليدِِِِِِِِِ ( أ
ِقضيبِأبكنايتِد(ِِِِِِِِساؽِبالستيؾِِِِِِِِِج(

   الجرس : لتوازي وبيا جرس كيربائي فإف صوتعند تمؼ مصباح كيربائي في دائرة موصمة عمى ا -17
 ِِِِيزيدِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيقؿِأ(        
ِالِيتأثرِ.ِِِد(       ِِِِِِِِِِينعدـِِِِِِِِج(      
ِِالجزء المشار إليو في الشكؿ: -18
ِقرصِالكشاؼِِِِِِ)بغطاءِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ)أ

ِساؽِفمزيةِد(كرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(
ِِِمصباح في الداّرة الكيربائية:رمز ال -19

 الرسومات التالية تمثؿ شحف اْلجساـ بالتأثير :         أي -20
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأ(    

 
 ج(                                                     د(   

أمامؾ كرة قد تـ شحنيا بواسطة قضيب فاكتسبت شحنة سالبة مف المتوقع أف تكوف طريقة  -21
ِ  :الشحف

ِالممسِِِِِِِِب(الدلؾِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأ(ِِِِِِِِِِ
ِ الحثد( التأثيرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(ِِِِِِِِِ

 + +  + -  -   -  - 

 + ++ 
  

 ++    + + + +  +  - -     + + 

 + +  +    ++  - - 
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كيربائي مشحوف بشحنة موجبة؛ فقؿ انفراج تـ مالمسة جسـ مجيوؿ الشحنة  لقرص كشاؼ  -22
ِِِالورقتيف، فإف شحنة الجسـ :

 ليسِلوِشحنةِِِِِِِِِِِِب( ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمكجبةِِِِِِِأ(
 سالبةِِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِمتعادلةِِِِِِِِِِِج(

ِالشكؿ الموضح بالرسـ يمثؿ: -23
 يترب(ِالجمفانكمِالصكاعؽِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمانعةِ ( أ
ِد(ِمكلدِفافِدمِجراؼِلكيربائيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(ِالكشاؼِاِ
ِِِيشحف الكشاؼ الكيربائي بشحنة سالبة كما في الشكؿ بسبب: ِ-24

ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالبالستيؾِإلىِالكشاؼِِ ( أ
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالبالستيؾِإلىِالكشاؼِ ( ب
ِاؼِإلىِالبالستيؾانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالكشِِج(
ِ انتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِالبالستيؾِِد(ِ

ِأي مف اْلشكاؿ التالية يدؿ عمى الشحف بالممس:  -25
                         ب(   ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ( أ

 د( ج(                                           
  

ِِ: ما عدايع ما يمي مواد موصمة لمكيرباء جم -26
 ِِِالخشبِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالنحاسِِِِِِِأ(
 اللمكنيـكِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالحديدِِِِِِج(

 يحدث التماس الكيربائي في الداّرة الكيربائية: ِ-27

ِ
 يف مشحونتيف: عف انتقاؿ الشحنات الكيربائية بيف سحابت ناتجة شرارة-28

 الصاعقةِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِالرعدِِِِِِِِِِأ(
ِالعاصفةِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالبرؽِِِِِِِج(

+ + + + + + + + + - - - - 

- - - - 

 

+ + + - - + + - - ++ 
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 (:      2،1أي مف اْلشكاؿ التالية سُيشحف فيو الكشافاف ) -29
                                                                                                                    ب(                                ( أ

                                                                                                                        

 
 ج( 

 
 ِِ:إذا اقتربت سحابة مشحونة مف عمارة فإف السحابة تشحف العمارة -30

 ِِِِِِِِِِِِِبالدلؾِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِبالممسِِِِِِِِِِأ(ِِ
ِِِِِ الِتتأثرِالعمارةِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبالتأثيرِج( 
( يجب غمؽ 2في الشكؿ المقابؿ حتى يضيء المصباح رقـ ) -31

ِ المفتاح:
ِ)أِ،ِب(ِِِِِِِِب()أ،ِب،ِج(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأ( 

ِ)بِ،ج(ِِِد(ج(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ)أِ،ِِج(
 عند حدوث صاعقة كيربائية؛ أفضؿ طريقة لتحمي نفسؾ مف الصاعقة ىي:      -32

 الخركجِمفِالسيارةِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِلمسِالجيزةِالكيربائية ( أ
 البقاءِبعيدانِعفِالشجارِالعاليةِِِِِِد(                االستحماـِبماءِساخفِِج(      
 جزء مف أجزاء الداّرة الكيربائية يعمؿ عمى فتح وغمؽ الداّرة الكيربائية :  -33

 ِِِِالقاطعِالكيربائيِِب(ِِِِِِِِِِالسمؾِالكيربائيِِِِِِِِ (ِأ
 المصباحِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِالبطاريةِِِِِِِِِِج(ِِ
                                                                                تمثؿ داّرة كيربائية مغمقة:    أي مف اْلشكاؿ التالية -34

 حركة الشحنات الكيربائية في اتجاه معينة عبر الموصالت لنقؿ الطاقة الكيربائية:   -35
 البطاريةِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالداٌرةِالكيربائيةِِِِِِأ(
 التيارِالكيربائيِد(           المكلدِالكيربائيِِِِِِِِِِِِِِِج(

ِِ
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ِ:ِعند لمس مسطرة خشب لقرص كشاؼ كيربائي مشحوف فمف المتوقع أف -36
ِب(ِيزدادِانفراجِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتنطبؽِكرقتاِالكشاؼأ(
ِد(ِيقؿِانفراجِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِالِتتأثرِكرقتيِالكشاؼج(ِ
 ائية في الداّرة الكيربائية : مصدر الشحنات الكيرب -37

ِ    المفتاحِِِِِب(              ِِِِِِِِِالبطاريةِِِِِِِِِِأ(
ِالمصباحد(                         ِِِِِِالسالؾج(

ِِِفي الشكؿ المقابؿ:ِ-38
 (ِمكصالفِعمىِالتكالي1،3المصباحافِ) ( أ
 (ِمكصالفِعمىِالتكازم4،2المصباحاف)ب( 
ِ(ِمكصالفِعمىِالتكالي4،2المصباحافِ)ِج( 
ِ(ِمكصالفِعمىِالتكازم1،2المصباحافِ)ِد( 
طريقة لشحف الجسـ بحيث يحمؿ الطرؼ القريب مف الجسـ الشاحف شحنة مخالفة والطرؼ  -39

 البعيد نفس الشحنة :           
 ِِِِِالشحفِبالتأثيرِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالشحفِبالممسِأ(   
ِالتكيربِبالممسِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالشحفِبالدلؾِج(  
ِ:أفضؿ طريقة لتوصيؿ ثالث مصابيح بحيث تكوف إضاءة المصابيح قوية -40

ِاثنافِعمىِالتكازمِكالثالثِعمىِالتكاليِب(ِِِِِِِِِِاثنافِعمىِالتكاليِكالثالثِعمىِالتكازم ( أ
ِؿِعمىِالتكازمِِالثالثِمصابيحِتكصِد(ِِِِِِِِِِِِِالثالثِمصابيحِتكصؿِعمىِالتكاليِِج(ِ
 مف التصرفات اَّليجابية عند التعامؿ مع الكيرباء -41
 استخداـِالغسالةِكالرجؿِعاريةِِِِب(لمسِالسالؾِالكيربائيةِالمكشكفةِِِِِِِِِِِ ( أ

ِتكزيعِالجيزةِالكيربائيةِعمىِعدةِمقابسِِد(تسمؽِأعمدةِالكيرباءِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(   ِ
ِِابؿ:في الشكؿ المق -42

 (-شحنةِالقرص)+(،شحنةِالكرقتيف) (ِأ
 شحنةِالقرص)+(،شحنةِالكرقتيف)+( (ِب

 (-(،شحنةِالكرقتيف)-ج(ِشحنةِالقرص)
ِ(،شحنةِالكرقتيف)+(-د(ِشحنةِالقرص)ِ
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 انتيت اْلسئمة

 والنجاح بالتوفيؽ تمنياتي مع
 

ِعند نزع أحد المصابيح الكيربائية في داّرة كيربائية متصمة عمى التوالي فإنو :  -43
ِتزدادِشدةِإضاءةِالمصابيحِالخرلِِب(ِِتقؿِشدةِإضاءةِالمصابيحِالخرلِِأ(
ِالِتتأثرِإضاءةِباقيِالمصابيحِ.ِد(  ِِِِِِِِِِِتنطفئِباقيِالمصابيحِِج(

ِِِِفي الشكؿ المقابؿ ،المصابيح موصمة عمى: -44
ِالتكازمِِِِِِِب(  التكاليِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ( أ

ِطريقةِالنجمةِِد(التكاليِكالتكازمِِِِِِِِِِِِِِِِِج(
ِ

ِِِِِِلتصاؽ قصاصات الورؽ الصغير بمشط الشعر بعد دلكو بقوة في الشعر بسبب:اِ-45
ِتكلدِشحناتِكيربائيةِِسالبةِعمىِكؿِمفِالمشطِكقصاصاتِالكرؽ. ( أ
ِتكلدِشحناتِكيربائيةِسالبةِعمىِالمشط. ( ب
ِتكلدِشحناتِكيربائيةِمكجبةِعمىِالمشط.ِِج(ِِِ
ِ.تبقىِشحنةِالمشطِمتعادلةِبعدِدلكوِبالشعرِِد(ِِِ
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 (4ممحؽ )
 العممية المفاىيـ ختبارالصورة النيائية َّل

                                      الصؼ/...................                             اَّلسـ/....................
 أخواتي الطالبات/

العمميةِفيِ يـالمفاى استيعاب عمى قدرتؾ مدل قياس إلى يديؾ بيف الذم االختبار ييدؼ
 .العامة العمـك مادة في كحدةِالكيرباءِفيِحياتنا

 :اَّلختبار تعميمات
  .متعدد مف االختيار نكع مف سؤاؿ ( 38 ) مف االختبار يتككف -
  .عميو اإلجابة قبؿ كدقة بعناية كؿِسؤاؿ قراءة الرجاء -
 عميؾِاختيارِبديؿِكاحدِفقط.ِ،بدائؿِ أربع فقرة لكؿ -

 النجاحأتمنى لكـ التوفيؽ و 
                                                        

 الباحثة                                                                  
صفاء خميؿ محمد أبو                                                                

 جمنبو
ِ
ِ
ِ
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ِلصحيحة:جابة اضعي دائرة حوؿ رمز اإل
ِِِِالشحنات الكيربية المتولدة عمى بعض اْلجساـ لفترة زمنية مؤقتة ُتعرؼ بػِ:ِ -1

ِالدائرةِالكيربائيةِِِب(                 الكيرباءِالمتحركةِِأ(
 الكيرباءِالساكنةد( ِِِِِِِِِِِِِالتيارِالكيربائيِِِِِج(  

 التوىج في في الدارة الكيربائية المقابمة، إذا انقطع سمؾ   -2
  (:2) المصباح رقـ (،فإف1المصباح رقـ)     

 الِيضيءِِِِِِِِِِِِِِب(                    يضيءِِِِِِِِِِِِأ(        
ِتقؿِإضاءتوِد(             ينقطعِسمؾِتكىجوِِِِِِِِج(       

ِالشحنات الكيربائية  المتماثمة:     -3
 تنافرِِِِِِِِِِِتِِب(ِِِِِِِِِِِِِِتتجاذبِِِِِِِِِأ(
 أحياناِتتجاذبِكأحياناِتتنافرد(               الِتتأثرِِِِِِِِج(

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعند تقريب قضيب زجاجي مدلوؾ بالحرير مف بالوف مدلوؾ بالصوؼ فإف البالوف ينجذب لمزجاج ْلف:-4
 (ِِِِِِِِِِِِِِ-شحنةِالبالكفِ)+(ِكالزجاجِ)ب( ِِِِِِِِِ(ِكالزجاجِ)+(ِِِِِِِِ-شحنةِالبالكفِ)أ(
ِ)±(ِشحنةِالبالكفِ)+(ِكشحنةِالزجاجِِد(ِِِِِِِ(ِِِِ-كشحنةِالزجاجِ))±(ِشحنةِالبالكفِج(

ِ:ِِيشحف الطرؼ القريب لمكرة كما في الشكؿ بشحنة سالبة بسبب -5
ِالجسـِالشاحفِشحفِالكرةِبالممسِِأ(
ِالجسـِالشاحفِشحفِالكرةِبالحثِب(
ِشحنةِالكرةِلـِتتأثرِبشحنةِالجسـِالشاحفج(
ِالجسـِالشاحفِشحفِالكرةِبالدلؾد(

ِتكوف شحنة اْلجساـ في حالتيا الطبيعية:              -6
 ِِِمتعادلةِِِِِِِب( ِِِِِِِِِِِِِِأ(ِسالبةِِِِِِِِِِِِ

ِالِتحمؿِشحناتِكيربائيةِِد(            ِبةِِِِِِِِِِِمكجِِج(
ِبعد عممية دلؾ الزجاج بالحرير ينتج الشكؿ التالي:        -7

ِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأ(ِِِِ
ِ
ِ

ِ
ِ
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ِِ(:2في الشكؿ المقابؿ شحنة الكرة رقـ)  -8
 متعادلةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِب(ِالبةِِِِِِِِِِِِِِِِِِسأ(

ِليسِلياِشحنةِِد(ِِكجبةِِِِِِِِِِِِِِِِمِج(ِِِ
ِيصبح الصوؼ عند دلكو بالبالستيؾ مشحونًا بشحنة موجبة ْلنو:                   -9

ِاكتسبِشحناتِسالبةِِِب(ِِِِِِِِِِِِِفقدِشحناتِمكجبةِِِِِأ( 
ِاكتسبِشحناتِمكجبةد( ِِِِِِِِِِِِِِِِبةِِسالِفقدِشحناتِج(

ساؽ زجاجية مدلوكو بالحرير َّلمست قرص كشاؼ كيربائي مشحوف ِ-10
ِ         :بشحنة موجبة. يحدث

ِالِتتأثرِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِب(قتاِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِتنطبؽِكِرأ(
ِقتيِالكشاؼيقؿِانفراجِكِرد( ِِاجِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِفِريزدادِانِج(

 التي تضيء ىي:  الكيربائية اآلتية فإف المصابيح عند إغالؽ المفتاح )ب( في الداّرة -11
 (ِفقط3،4ِِِِِِِِِِِِِِِِ)ِب(ِِِِِِِِ(فقط1،2ِِِِِِِِِِِِِِِِ)أ(

ِ(ِفقط1،2،3،4)ِد(            (ِفقط1،2،3ِِِِِِِِ)ج(ِِِِ
ِيستخدـ:        لمعرفة إذا كاف الجسـ مشحوف أو غير مشحوف   -12

 البطاريةِِِِِِِِِِِب(          مانعةِالصكاعؽِِِِِِِِِأ(ِِِِِِِِِ
ِالكشاؼِالكيربائيِِِِِ د(ِِِِِمكلدِفافِدمِجراؼِِِِِِِِِِِِج( 
ِ ِِِِِِِإذا أردت تفريغ الكشاؼ الكيربائي مف شحنتو فإنؾ تممسو بػ : -13

 اجيِِِِِِِِقضيبِزجِب(                    اليدِِِِِِِِِأ(
ِقضيبِأبكنايتِد(ِِِِِِِِِِساؽِبالستيؾِِِِِِِِِج(

ِِالجزء المشار إليو في الشكؿ: ِ-14
ِقرصِالكشاؼِِِِِِ)بغطاءِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ)أ

ِِساؽِفمزيةِد(كرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(
 ير :        الرسومات التالية تمثؿ شحف اْلجساـ بالتأث أي  -15
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأ(    

 
 ج(                                                     د(   
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ة أمامؾ كرة قد تـ شحنيا بواسطة قضيب فاكتسبت شػحنة سػالبة مػف المتوقػع أف تكػوف طريقػ -16
ِ  :الشحف

ِالممسِِِِِِِِب(ِِِِِِِِلؾِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالدِأ(ِِِِِِِِِِ
  الحثد( التأثيرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(

تـ مالمسة جسـ مجيوؿ الشحنة  لقرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة موجبة؛ فقؿ انفراج  -17
ِِِالورقتيف، فإف شحنة الجسـ :

 ليسِلوِشحنةِِِِِِِِِِِِب( ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمكجبةِِِِِِِأ(
 سالبةِِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِمتعادلةِِِِِِِِِِِج(

ِالشكؿ الموضح بالرسـ يمثؿ: -18
 ب(ِالجمفانكميترِالصكاعؽِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمانعةِأ(

ِد(ِمكلدِفافِدمِجراؼِلكيربائيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(ِالكشاؼِاِ
ِِِيربائي بشحنة سالبة كما في الشكؿ بسبب:يشحف الكشاؼ الك -19

ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالبالستيؾِإلىِالكشاؼِأ(ِ
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالبالستيؾِإلىِالكشاؼِب(ِ
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِالبالستيؾِِج(  
  انتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِالبالستيؾِِد(ِِ
ِِ: ما عداع ما يمي مواد موصمة لمكيرباء جمي -20

 ِِِالخشبِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالنحاسِِِِِِِأ(
 اللمكنيـكِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالحديدِِِِِِج(

 يحدث التماس الكيربائي في الداّرة الكيربائية: ِ-21

ِ
 ف مشحونتيف: عف انتقاؿ الشحنات الكيربائية بيف سحابتي ناتجة شرارة-22

 الصاعقةِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِالرعدِِِِِِِِِِأ(
ِالعاصفةِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالبرؽِِِِِِِج(

-  -  - 
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ِِِإذا اقتربت سحابة مشحونة مف عمارة فإف السحابة تشحف العمارة: -23
 ِِِِِِِِِِِِِبالدلؾِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِبالممسِِِِِِِِِِأ(ِِ
ِِِِِ الِتتأثرِالعمارةِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبالتأثيرِج( 
( يجب غمؽ 2في الشكؿ المقابؿ حتى يضيء المصباح رقـ ) -24

ِ المفتاح:
ِ)أِ،ِب(ِِِِِِِِب()أ،ِب،ِج(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِأ( 

ِ)بِ،ج(ِِِد()أِ،ِج(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(
 حمي نفسؾ مف الصاعقة ىي:     عند حدوث صاعقة كيربائية؛ أفضؿ طريقة لت -25

 الخركجِمفِالسيارةِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِلمسِالجيزةِالكيربائيةأ(
 البقاءِبعيدانِعفِالشجارِالعاليةِِِِِِد(                 االستحماـِبماءِساخفج(      
 جزء مف أجزاء الداّرة الكيربائية يعمؿ عمى فتح وغمؽ الداّرة الكيربائية :  -26

 القاطعِالكيربائيِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِسمؾِالكيربائيِِِِِِالأ(
 المصباحِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِالبطاريةِِِِِِِِج(ِِ
                                                           تمثؿ داّرة كيربائية مغمقة:                         أي مف اْلشكاؿ التالية -27

 شحنات الكيربائية في اتجاه معينة عبر الموصالت لنقؿ الطاقة الكيربائية:  حركة ال -28
 البطاريةِِِِِِِِِِِِِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالداٌرةِالكيربائيةِِِِِِأ(
 التيارِالكيربائيِد(           المكلدِالكيربائيِِِِِِِِِِِِِِِج(

ِ:ِالمتوقع أف عند لمس مسطرة خشب لقرص كشاؼ كيربائي مشحوف فمف -29
ِب(ِيزدادِانفراجِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِتنطبؽِكرقتاِالكشاؼِِِِِِِِِِِِأ(
ِد(ِيقؿِانفراجِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِالِتتأثرِكرقتيِالكشاؼج(ِ
 مصدر الشحنات الكيربائية في الداّرة الكيربائية :  -30

ِ    احِِِِِالمفتب(              ِِِِِِِِِالبطاريةِِِِِِِِِِأ(
ِالمصباحد(                         السالؾِِِِِِج(
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ِِِفي الشكؿ المقابؿ:ِ-31
 (ِمكصالفِعمىِالتكالي1،3المصباحافِ)أ(
 (ِمكصالفِعمىِالتكازم4،2المصباحاف)ب( 
ِ(ِمكصالفِعمىِالتكالي4،2المصباحافِ)ِج( 
ِ(ِمكصالفِعمىِالتكازم1،2المصباحافِ)ِد( 
لجسـ بحيث يحمؿ الطرؼ القريب مف الجسـ الشاحف شحنة مخالفة والطرؼ طريقة لشحف ا -32

 البعيد نفس الشحنة :           
 ِِِِِالشحفِبالتأثيرِب(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالشحفِبالممسِأ(   
ِالتكيربِبالممسِد(ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالشحفِبالدلؾِج(  
ِ:ف إضاءة المصابيح قويةأفضؿ طريقة لتوصيؿ ثالث مصابيح بحيث تكو -33

ِاثنافِعمىِالتكازمِكالثالثِعمىِالتكاليِب(ِِِِِِِِِِاثنافِعمىِالتكاليِكالثالثِعمىِالتكازمأ(
ِالثالثِمصابيحِتكصؿِعمىِالتكازمِِِد(ِِِِِِِِِِِِِالثالثِمصابيحِتكصؿِعمىِالتكاليج(ِ
 مف التصرفات اَّليجابية عند التعامؿ مع الكيرباء -34

 استخداـِالغسالةِكالرجؿِعاريةِِِِب(ؾِالكيربائيةِالمكشكفةِِِِِِِِِِِلمسِالسالأ(
ِتكزيعِالجيزةِالكيربائيةِعمىِعدةِمقابسِِد(تسمؽِأعمدةِالكيرباءِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِج(   ِ

ِِفي الشكؿ المقابؿ: -35
 (-شحنةِالقرص)+(،شحنةِالكرقتيف)أ(ِ
 شحنةِالقرص)+(،شحنةِالكرقتيف)+(ب(ِ

 (-(،شحنةِالكرقتيف)-حنةِالقرص)شج(
ِ(،شحنةِالكرقتيف)+(-شحنةِالقرص)د(ِ
ِعند نزع أحد المصابيح الكيربائية في داّرة كيربائية متصمة عمى التوالي فإنو :  -36

ِتزدادِشدةِإضاءةِالمصابيحِالخرلِِب(ِِتقؿِشدةِإضاءةِالمصابيحِالخرلِِأ(
ِتتأثرِإضاءةِباقيِالمصابيحِ.ِالِد(  ِِِِِِِِِِِتنطفئِباقيِالمصابيحِِج(

ِِِِفي الشكؿ المقابؿ ،المصابيح موصمة عمى: -37
ِالتكازمِِِِِِِب(       ِِِالتكاليِِِِِِِِِِِِِِِِِأ(
ِطريقةِالنجمةِِد(التكاليِكالتكازمِِِِِِِِِِِِِِِج(
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 انتيت اْلسئمة

 والنجاح بالتوفيؽ تمنياتي مع
 

ِِِِِِالتصاؽ قصاصات الورؽ الصغير بمشط الشعر بعد دلكو بقوة في الشعر بسبب:ِ-38
ِتكلدِشحناتِكيربائيةِِسالبةِعمىِكؿِمفِالمشطِكقصاصاتِالكرؽ.(ِأ

ِتكلدِشحناتِكيربائيةِسالبةِعمىِالمشط.ب(
ِتكلدِشحناتِكيربائيةِمكجبةِعمىِالمشط.ج(ِِِ
ِتبقىِشحنةِالمشطِمتعادلةِبعدِدلكوِبالشعر.د(ِِِ
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ِ(5ممحؽ )
 الصحيحة  َّلختبار المفاىيـ العممية اإلجاباتمفتاح 

رقـ 
 ؤاؿالس

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 السؤاؿ

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 السؤاؿ

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 السؤاؿ

اإلجابة 
 الصحيحة

 أ 30ِأ 21ِب 11ِد 1
ِب 31ِج 22ِد 12ِأ 2
ِب 32ِج 23ِأ 13ِب 3
ِد 33ِأ 24ِب 14ِأ 4
ِد 34ِد 25ِج 15ِب 5
ِد 35ِب 26ِب 16ِب 6
ِج 36ِأ 27ِد 17ِج 7
 أ 37ِد 28ِد 18ِج 8
ِب 38ِج 29ِأ 19ِج 9
 ِب 20ِد 10
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ



164 

 

ِ(6ممحؽ )
 غػػػػػػزة –الجامعة اإلسالمػية 

 الدراسػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػػمياعمادة 
 كميػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػربية

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 اقدالموضوع: تحكيـ اختبار ميارات التفكير الن
 المحتـر....................................................  السيد/

 ،،، بركاتو و اهلل رحمة و عميكـ السالـ        
ِمياراتِ ـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف/تق ِك ِالمفاىيـ ِفيِتنمية ِنمكذجِككدز ِاستخداـ أثر

 ـِالعامة.التفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسيِفيِالعمِك
ِت ِكطرؽ ِتخصصِمناىج ِالتربية ِفي ِالماجستير ِدرجة ِلنيؿ ِمقدمة ِالجامعةِكىي ِمف دريس

ِذلؾِإعدادِاختبارِمياراتِالتفكيرِالناقدِلكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِمفِ،ِاإلسالميةِبغزة كاستمـز
ِالعمكـ ِلمصؼِالسادسِالساسيال-كتاب ِالثاني ِجزء ِلذا ِيرج،  بدراسة التكـر سيادتكـ مفى

 كؿ كفي فقرة كؿ في كجياتِالنظر إبداء ثـ مف ك، الناقد بالتفكير الخاص االختبار لحتِكم
ِالتنبؤ: (كىي ميارات خمس مف يتككف االختبار أف حيثِ،االختبار ىذا يتضمنو سؤاؿ

ِالمناقشات(. تقييـ االستنتاجِ،ميارة االستنباطِ،ميارة التفسير،ِميارة باالفتراضات،ِميارة
 -:كذلؾِمفِحيث االختبار بنكد ادتكـِالتفضؿِعميِبتحكيـسي مف لذاِأرجك

 .لغكينا سالمتيا ك العممية الناحية مف فقراتو ك االختبار بنكد صحة مدل -1
 .لمياراتِالتفكيرِالناقد االختبار بنكد شمكلية مدلِ-2
 .قياسيا المراد االختبارِلمميارة فقرات تمثيؿ مدلِ-3
 . الطالب مستكياتل االختبار فقرات مناسبة مدل -4
ِمكانيةِالحذؼِكاإلضافة.إِ-5

 مع خالص الشكر والتقدير
 :لممحكـ الشخصية البيانات   

 اَّلسـ:...........................
 التخصص:.......................

                                                             العممية:.................. الدرجة
    العمؿ:.....................                            يةج

ِالباحثة
 صفاء خميؿ أبو جمنبو
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 الناقد التفكير ميارات ختبارالصورة اْلولية َّل
                                الصؼ/......................                    اَّلسـ/........................   

 أخواتي الطالبات/
ِ التفكير قدرتؾِعمىبيفِيديؾِاختبارِيقيسِ الناقدِفيِكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِفيِمادةِالعمـك

 مف عباراتِ)أسئمة(ِمككنة عدة مجاؿ لكؿ مجاالت،ِخمس مف االختبار يتككف العامة،ِحيث
ِمفِالفقرات. أمِفقرة ترؾ دكف يرجىِاإلجابةِعنياِبدقة،ِفقراتِ عدة

 كدقة، بعناية االختبار تعميمات قراءة نؾم ترجك فإنيا تعاكنؾ، حسف كتثمف تشكر إذ كالباحثة
 .البحثِالعممي لغرض كِإنما ة،المدرسي بالدرجات عالقة لو ليس االختبار ىذا بأف عمماِن

 :اَّلختبار تعميمات
ِ. االجابة كرقة عمى اكتبيِ-
ِعنيا. اإلجابة قبؿ كدقة بعناية فقرة كؿ قراءةِ الرجاءِ-
 الذم الجدكؿ فيِالمربعِالمناسبِفي (√شارةِ)فقرةِبكضعِإ كؿ عمى اإلجابة منؾ يرجىِ-

ِ.العبارة يسار عمى
ِ. السابقة إجابتؾ محك مف تأكدم إجاباتؾ إحدل تغيير في رغبت إذاِ-
  عنوِ. تجيبي أف دكف سؤاالِن تتركي الِ-

 
 بالنجاح والتوفيؽ أمنياتي

 
 

 الباحثة                                                    
 صفاء خميؿ محمد أبو جمنبو                                                    
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ِاختبار التفكير الناقد
( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ √أجيبي عف جميع اْلسئمة التالية بوضع اشارة )

 عبارة مما يمي:
 باَّلفتراضات  التنبؤ :أوَّلً 

قامت منى بدلؾ ساؽ مف البالستيؾ  بالصوؼ وتركتو فترة مف الزمف، ثـ ِِالسؤاؿ اْلوؿ/ 
 قربتُو مف قصاصات الورؽ ؛فمف المتوقع أف يحدث:

 :مقترحة افتراضات 
 يجذبِجميعِقصاصاتِالكرؽ.ِ -1
 يجذبِالقميؿِمفِقصاصاتِالكرؽ -2
 الِيجذبِقصاصاتِالكرؽ -3
ِيجذبِقصاصاتِالكرؽِثـِتسقطِمرةِأخرل -4

 دلؾ ساؽ مف الزجاج بالحرير؛ فمف المتوقع أف ساؽ الزجاج: عندِِالسؤاؿ الثاني/
                                  :مقترحة افتراضات
 اكتسبِشحنةِمكجبة -5
 فقدِشحنةِسالبة -6
 فقدِشحنةِمكجبة -7
ِاكتسبِشحنةِسالبةِ -8

ِالسؤاؿ الثالث/ ية مصنوعة مف عند تقريب قضيب أبونايت مدلوؾ بالصوؼ مف شفافِ
 البالستيؾ ُدلكت بالصوؼ فمف المتوقع أف يحدث لألبونايت والشفافية:

                                      :مقترحة افتراضات
 تجاذبِِِ -9
 تنافرِ -10
 تنافرِلفترةِمؤقتة -11
 الِيحدثِشيءِ -12

 غير وارد وارد

  
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
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البة بسػاؽ بالسػتيؾ نة سػعنػد لمػس قػرص كشػاؼ كيربػائي مشػحوف بشػح ِالسؤاؿ الرابع/
 فمف المتوقع أف يحدث:  ،  مدلوؾ بالصوؼ

                  :مقترحة افتراضاتِ
 يزدادِانفراجِالكرقتيفِ -13
ِيقؿِانفراجِالكرقتيفِِ-14ِِ
ِالِتتأثرِالكرقتافِِ-15ِِ
ِتنطبؽِالكرقتافِِ-16ِِ

شاؼ كيربائي ، ثـ ي مدلوؾ بالحرير مف قرص كعند تقريب ساؽ زجاجِالسؤاؿ الخامس/
 فمف المتوقع أف يحدث بعد ابعاد ساؽ الزجاج:،  ابعاده

     :مقترحة افتراضات
 يزدادِانفراجِالكرقتيف -17
 يقؿِانفراجِالكرقتيف -18
 تنطبؽِالكرقتافِ -19
ِكرقتافالِتتأثرِالِِ-20

 الكيربائي بساؽ زجاجي مدلوؾ بالحرير  عند لمس قرص الكشاؼِِِالسؤاؿ السادس/
 فأي العبارات التالية صحيحة: 

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ    :مقترحة افتراضاتِ
ِيحمؿِكالِمفِالقرصِككرقتيِالكشاؼِشحنةِمكجبةِ-21
ِةيحمؿِقرصِالكشاؼِشحنةِسالبةِككرقتيِالكشاؼِشحنةِمكجبِ-22
ِيحمؿِكالِمفِالقرصِككرقتيِالكشاؼِشحنةِسالبةِ-23
ِيحمؿِقرصِالكشاؼِشحنةِمكجبةِككرقتيِالكشاؼِشحنةِسالبةِ-24

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
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عند لمس قرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة موجبة بجسـ مجيوؿ    السؤاؿ السابع/
 كؿ الذي يمثؿ شحنة الجسـ ىو:الشحنة وقؿ انفراج الورقتيف؛ فمف المتوقع أف يكوف الش

                 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ    :مقترحة افتراضات
ِ25-ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

26-ِِ
27-ِِ
28- 

ِالسؤاؿ الثامف/ ِ عند لمس قرص الكشاؼ الكيربائي المشحوف بشحنة سالبة بواسطة ِ
ِفمف المتوقع أف تكوف المادة المصنوعة منيا الساؽ:ساؽ ولـ تتأثر الورقتيف 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   :مقترحة افتراضات
ِخشبِ-29ِ

ِمطاطِِ-30
ِحديدِِ-31
ِألمكنيـكِِ-32

عند اقتراب سحابة مشحونة مف شجرة عمى سطح اْلرض ؛فمف المتوقع ِِِالسؤاؿ التاسع/
 : أف تشحنيا بػِ 

ِِِِِِِِِِِِِِ   :مقترحة افتراضات
ِالحثِ-33
ِالدلؾِ-34
ِالممسِ-35
ِالِتشحفِالشجرةِ-36

( مف الدائرة الكيربائية 1عند نزع المصباح  )ِالسؤاؿ العاشر/
 التالية فمف المتوقع أف :

ِِِِِِِِِِِِِِ   :مقترحة افتراضات
ِ(3،4ينطفئِالمصباحاف)ِ-37
ِتنطفئِجميعِالمصابيحِِ-38
ِ(ِفقط2ينطفئِالمصباحِ)ِ-39
ِتبقىِجميعِالمصابيحِمضاءةِ-40

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
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ِالتفسير ميارة :ثانياً 
عند تقريب ساؽ زجاجي مدلوؾ بالحرير مف ساؽ بالستيؾ مدلوؾ  السؤاؿ الحادي عشر/

 بالصوؼ فإنيما يتجاذباف ْلف:
 :المقترح التفسير             
ِالزجاجِيحمؿِشحنةِسالبة،ِالبالستيؾِيحمؿِشحنةِمكجبة .1
ِالزجاجِيحمؿِشحنةِمكجبة،ِالبالستيؾِيحمؿِشحنةِسالبة .2
ِالزجاجِكالبالستيؾِيحمالفِشحنتيفِمختمفتيف .3

ِالزجاجِكالبالستيؾِيحمالفِشحنةِمكجبة .4

عند دلؾ مسطرة بالستيؾ بالصوؼ؛ فإف الصوؼ يحمؿ شحنة موجبة  ِعشر/ السؤاؿ الثاني
 ْلنو:

 :المقترح التفسير           
ِاكتسبِشحناتِمكجبةِ .5
ِفقدِشحناتِمكجبةِ .6
ِاكتسبِشحناتِسالبةِ .7
ِفقدِشحناتِسالبةِِ .8

 عند لمس قرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة سالبة باليد؛ِالسؤاؿ الثالث عشر/
 تنطبقاف بسبب: فإف ورقتي الكشاؼ 

 التفسير المقترح:            
 انتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِاليدِِِ .9

ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِاليدِإلىِالكشاؼ .10
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِاليد .11
 انتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِاليدِإلىِالكشاؼ .12

ِ

ِ

ِ

ِ
ِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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ِالمادة في الطبيعة متعادلة كيربائيًا بسبب:ِالسؤاؿ الرابع عشر/
 التفسير المقترح:

ِعددِالشحناتِالسالبةِِأكثرِمفِالمكجبة .13
ِعددِالشحناتِالمكجبةِِأكثرِمفِالسالبة .14
ِعددِالشحناتِالسالبةِتساكمِعددِالشحناتِالمكجبة .15
ِيةالمادةِالِتحتكمِعمىِشحناتِكيربائ .16

عند لمس قرص كشاؼ مشحوف بسمؾ مف الحديد فإف الورقتيف ِالسؤاؿ الخامس عشر/
 تنطبقاف ْلف:

 التفسير المقترح:    
ِسمؾِالحديدِمكادِمكصمةِِِِِِِِِِِِِِِِِ .17
ِسمؾِالحديدِمكادِعازلة .18
ِسمؾِالحديدِانتقمتِإليوِالشحناتِمفِالكشاؼِالكيربائيِ .19
ِؼِالكيربائيِفقدِشحناتِمكجبةالكشا .20

عند تقريب قضيب أبونايت مشحوف مف قرص كشاؼ كيربائي، ِالسؤاؿ السادس عشر/
ِِِِِِِِِِِِِِِِِفإف القرص يحمؿ شحنة موجبة بينما تحمؿ الورقتاف شحنة سالبة بسبب :

 التفسير المقترح:             
 يِالكشاؼِتنافرتِمعِالشحناتِالشحناتِالمكجبةِِف .21

ِالسالبةِالمكجكدةِعمىِالبكنايت
قرصِالكشاؼِيشحفِبشحنةِمخالفةِلشحنةِالبكنايت،ِ .22

ِبينماِالكرقتافِتشحفِبشحنةِمشابية
الشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِتنافرتِمعِالشحناتِ .23

ِالسالبةِعمىِقضيبِالبكنايت
قرصِالكشاؼِيشحفِبشحنةِمشابيةِلشحنةِالبكنايت،ِ .24

ِ.ينماِالكرقتافِتشحفِبشحنةِمخالفةب
ِ
ِ
ِ
ِ

 غير مترتبة ةمترتب
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ

ِِ

ِِ

ِِ
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عند شحف الكشاؼ الكيربائي بممس قرص الكشاؼ بساؽ زجاجي ِِالسؤاؿ السابع عشر/ِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمدلوؾ بالحرير فإف الكشاؼ يحمؿ شحنة موجبة:

 التفسير المقترح:           
ِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِقضيبِالزجاجانتقاؿِ .25
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِقضيبِالزجاج .26
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِقضيبِالزجاجِإلىِالكشاؼ .27
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِقضيبِالزجاجِإلىِالكشاؼ .28

عند نزع أحد المصابيح كما في الشكؿ فإف المصباح ِالسؤاؿ الثامف عشر/ِ
ِِِِِينطفئ ْلف: اآلخر 

 التفسير المقترح:             
 الدائرةِالكيربائيةِمكصمةِعمىِالتكازم .29
ِالدائرةِالكيربائيةِمكصمةِعمىِالتكالي .30
ِالتيارِالكيربائيِيسرمِفيِاتجاهِكاحد .31
ِالتيارِالكيربائيِيسرمِفيِعدةِاتجاىات .32

 المباني العالية بمانعة صواعؽ :تزود ِِالسؤاؿ التاسع عشر/ِ
 التفسير المقترح:           

ِلحمايتياِمفِالحرائؽِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ .33
ِحتىِتعمؿِعمىِتفريغِالشحناتِالكيربائية .34
ِلحمايتياِمفِخطرِالبرؽ .35
ِلحمايتياِمفِخطرِالصكاعؽ .36

ِ
 

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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 اَّلستنباط ميارة :ثالثاً 
تحمؿ كؿ مف اْلجساـ الدالكة والمدلوكة شحنات كيربائية، الزجاج ِِِالسؤاؿ العشروف/

 يعتبر جسـ مدلوؾ عند دلكو بالحرير:
 إذف:                                                        
ِالزجاجِمتعادؿِكيربائياِن .1
ِِِِِِِالزجاجِيحمؿِشحناتِكيربائيةِمكجبة .2
ِالزجاجِيجذبِقصاصاتِالكرؽِالصغيرة .3

الشحنات المتشابية تتنافر، يتنافر قضيبا البالستيؾ المدلوكاف  السؤاؿ الواحد والعشروف/ِ
 بالصوؼ عند تقريبيما مف بعضيـ البعض

 إذف:      
ِِيحمؿِقضيباِالبالستيؾِشحنةِسالبةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ .4
ِيحمؿِقضيباِالبالستيؾِشحنةِمتعادلةِكيربائياِن .5
 يحمؿِقضيباِالبالستيؾِشحنةِمكجبةِِ .6

المادة متعادلة كيربائيًا، مسطرة البالستيؾ غير المدلوكو تعتبر  السؤاؿ الثاني والعشروف/
 إذف: مادة،
ِتحمؿِشحنةِمكجبة .7
 تحمؿِِشحنةِسالبة .8
ِساكمِعددِالشحناتِالمكجبةعددِالشحناتِالسالبةِت .9

جميع الفمزات مواد موصمة، قرص الكشاؼ وورقتي الكشاؼ  السؤاؿ الثالث والعشروف/
ِإذف: مواد فمزية.

ِقرصِالكشاؼِككرقتيوِتسمحِبمركرِالشحناتِعبرىاِِِِِِِِ .10
ِقرصِالكشاؼِككرقتيوِمكادِعازلة .11
ِقرصِالكشاؼِككرقتيوِمكادِمكصمة .12

 غير صحيحة حيحةص

ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ
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توصؿ المصابيح في الدائرة الكيربائية عمى التػوازي، تػـ توصػيؿ ِِلسؤاؿ الرابع والعشروف/ا
 جرس مع المصابيح عمى التوازي، 

ِإذف:    
ِالِيعمؿِالجرسِعندِتمؼِجميعِالمصابيح .13
ِالِيعمؿِالجرسِعندِتمؼِإحدلِالمصابيح .14
 الِيتأثرِالجرسِعندِتمؼِإحدلِالمصابيح .15

ِ

 اَّلستنتاج ميارة  :رابعاً 
 :السؤاؿ الخامس والعشروف/ تنجذب قصاصات الورؽ الصغيرة  لألجساـ المدلوكة 

 مقترحة: استنتاجات

ِالجسـِالمدلكؾِاكتسبِخاصيةِالتكيربِبالدلؾ. .1
ِالجسـِالمدلكؾِمتعادؿِكيربائيان. .2
ِكجبةالجسـِالمدلكؾِيحمؿِشحنةِكيربائيةِم .3
ِالجسـِالمدلكؾِيحمؿِشحنةِكيربائيةِسالبة .4

عند مالمسة جسـ مشحوف بشحنة سالبة لقرص الكشاؼ الكيربائي السؤاؿ السادس والعشروف/
ِالمشحوف بشحنة سالبة فإنو يزداد انفراج ورقتي الكشاؼ:

 مقترحة: استنتاجات
ِإلىِالكشاؼانتقمتِالشحناتِالسالبةِمفِالجسـِ .5
ِانتقمتِالشحناتِالمكجبةِمفِالجسـِإلىِالكشاؼ .6
ِزادتِعددِالشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِالكيربائي .7
ِعددِالشحناتِالسالبةِالِتساكمِعددِالشحناتِالمكجبة .8

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ
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اؼ عند تقريب مسطرة بالستيؾ مدلوكة بالصوؼ مف قرص كشِالسؤاؿ السابع والعشروف/
 كيربائي تنفرج ورقتي الكشاؼ:

 مقترحة: استنتاجات
 تصبحِشحنةِكؿِمفِالقرصِككرقتيِالكشاؼِسالبة .9

 تصبحِشحنةِالقرصِمكجبةِككرقتيِالكشاؼِسالبة .10
تصبحِشحنةِالقرصِمشابيةِلشحنةِالبالستيؾِكشحنةِ .11

 الكرقتيفِمخالفةِلشحنةِالبالستيؾ
ِالبالستيؾِ .12 ِشحنة ِمع ِالقرصِالسالبة ِشحنات تنافرت

ِلسالبةا
عند لمس ساؽ حديد لقرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة ِِالسؤاؿ الثامف والعشروف/

ِسالبة ،تنطبؽ ورقتي الكشاؼ:
 مقترحة: استنتاجات
ِتقؿِعددِالشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِالكيربائي .13
ِساؽِالحديدِمكادِمكصمةِلمكيرباء .14
ِفيِالكشاؼِالكيربائيِيزدادِعددِالشحناتِالسالبة .15
ِتنتقؿِالشحناتِالكيربائيةِمفِالكشاؼِعبرِساؽِالحديد .16

 تزود ناطحات السحاب بمانعة صواعؽ:ِِِالسؤاؿ التاسع والعشروف/
ِ:مقترحة استنتاجات
تتراكـِالشحناتِالكيربائيةِعمىِالطرؼِالمدببِلمانعةِ .17

ِالصكاعؽ
الكيربائيةِبكاسطةِأسالؾِكيربائيةِيتـِتفريغِالشحناتِ .18

ِمدفكنةِتحتِالرض
ِناطحاتِ .19 ِبيف ِبالتساكم ِالكيربائية ِالشحنات تتكزع

ِالسحابِكمانعةِالصكاعؽ
تقمؿِمانعةِالصكاعؽِمفِخطرِالحرائؽِالتيِتتعرضِ .20

ِلياِالمباني

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ

ِِِ

ِِِ

ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ

ِِِ

ِِِ

ِِِ
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ِقرب قضيب مدلوؾ مف آخر وحدث بينيماِِالسؤاؿ الثالثوف/
 تجاذب: 

 مقترحة: استنتاجات
ِالقضيبافِيحمالفِشحناتِمتشابية .21
ِكالثاني .22 ِسالبة ِشحنة ِيحمؿ ِالكؿ يحمؿِِالقضيب

ِشحنةِمكجبة
23. ِ ِمكجبة ِشحنة ِيحمؿ ِالكؿ يحمؿِِكالثانيالقضيب

 شحنةِسالبة
ِالقضيبافِيحمالفِشحناتِمختمفة .24

ِفي الشكؿ المقابؿ:ِِِالسؤاؿ الواحد و الثالثوف/ 

 مقترحة: استنتاجات 

 الشحناتِالكيربائيةِعبرىاِتسمحِمسطرةِالبالستيؾِبمركر .25
 مسطرةِالبالستيؾِمكادِعازلةِلمكيرباء .26
 مسطرةِالبالستيؾِمكادِمكصمةِلمكيرباء .27
ِالدائرةِالكيربائيةِفيِالشكؿِمغمقة .28

 في الشكؿ المقابؿ:  السؤاؿ الثاني و الثالثوف/
 مقترحة: استنتاجات 

ِفيِكاليسرمِنفسِالتيارِالكيربائيِ .29
ِالمصباحيف.ِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِالتكازم.المصابيحِمكصمةِعمىِ .30
ِشدةِالتيارِالكيربائيِقكية. .31
ِالِيتأثرِالمصباحِاآلخرإذاِتمؼِأحدِِالمصابيحِ .32

 

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ

ِِِ

ِِِ

 طأخ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 أخط محتمؿ صحيح

ِِِ

ِِِ

ِِِ
ِِِ

 القضيب الثاني القضيب اْلوؿ
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 المناقشات تقييـ خامسًا: ميارة
  يكتسب قضيب اْلبونايت شحنو سالبة عند دلكو بالصوؼ: ىؿِالسؤاؿ الثالث و الثالثوف/

 :مقترحة إجابات 
 لفِالشحناتِالسالبةِانتقمتِمفِالصكؼِإلىِالبكنايت نعـ؛ .1
 الشحناتِالمكجبةِانتقمتِمفِالبكنايتِإلىِالصكؼ لف نعـ؛ .2
ِيتالشحناتِالمكجبةِانتقمتِمفِالصكؼِإلىِالبكنا لف ال؛ .3

ىؿ يتـ تفريغ شحنة الكشاؼ الكيربائي المشحوف  بشحنة سالبة ِالسؤاؿ الرابع و الثالثوف/ 
ِبممس قرص الكشاؼ باإلصبع؟

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ                :مقترحة إجابات 
 لفِجسـِاالنسافِعازؿِلمكيرباء. ال؛ .4
الشحناتِالسالبةِتنتقؿِمفِجسـِاإلنسافِ لفِمزيدِمف ال؛ .5

 إلىِالكشاؼ.
الشحناتِالسالبةِانتقمتِمفِالكشاؼِعبرِالجسـِ لف نعـ؛ .6

ِإلىِالرض.
ىؿ تنطبؽ ورقتي الكشاؼ الكيربائي عند لمس قرصو بسمؾ  السؤاؿ الخامس و الثالثوف/ 

                   مصنوع مف النحاس؟.            
                                                                           :مقترحة إجابات

 لفِالنحاسِمكادِعازلة ال؛ .7
 لفِالنحاسِمكادِمكصمة نعـ؛ .8
 النحاسِمكادِتسمحِبمركرِالشحناتِعبرىا. لف نعـ؛ .9

 الرعد ؟.ىؿ نرى البرؽ قبؿ سماع ِالسؤاؿ السادس و الثالثوف/
                                                                           :مقترحة إجابات

 لفِالبرؽِعبارةِعفِضكء نعـ؛ .10
 الضكءِأسرعِمفِالصكت لف نعـ؛ .11
 لفِالبرؽِعبارةِعفِصكتِكالرعدِعبارةِعفِضكء ال؛ .12

 ضعيفة غ قوية ؿ
  

  
  

 ضعيفة قوية

ِِ

ِِ

ِِ

 ضعيفة قوية
  
  
  

 ضعيفة قوية

ِِ
ِِ
ِِ
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 مي مانعة الصواعؽ المباني مف خطر الصواعؽ؟.ىؿ تح السؤاؿ السابع و الثالثوف/ 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:مقترحة إجابات

 لفِلياِطرؼِمدببِتتجمعِعميوِالشحناتِالكيربائية نعـ؛ .13
ةِلفِطرفياِالسفميِيتككفِمفِأسالؾِفمزيةِغيرِمدفكن ال؛ِ .14

 فيِالرض.
 مانعةِالصكاعؽِتصنعِمفِمكادِعازلةِلمكيرباء.ِ لف ال؛ .15

 ىؿ توصؿ اْلجيزة الكيربائية في المنزؿ عمى التوازي؟ .ِِالسؤاؿ الثامف و الثالثوف/
                                                                           :مقترحة إجابات 

ِالكيربائيةِ ـ؛نع .16 ِتبقىِباقيِالجيزة ِتمؼِجياز ِإذا لنو
 تعمؿ

 لفِشدةِالتيارِتككفِقكية نعـ؛ِ .17
ِباىظةِِ لف ال؛ .18 ِالتكازم ِعمى ِالمكصمة ِالدائرة تركيب

ِ.الثمف
 في الشكؿ المقابؿ:ِِالسؤاؿ التاسع والثالثوف/ 
 (؟3ىؿ تنطفئ باقي المصابيح عند نزع المصباح ) 

     :مقترحة اباتإج
 لنوِجميعِالمصابيحِمكصمةِعمىِالتكالي نعـ؛ .19
 (1(ِمكصؿِعمىِالتكازمِمعِالمصباحِ)3لفِالمصباحِ) ال؛ِ .20
ِباقيِالمصابيحِمتصمةِعمىِالتكازم لف ال؛ .21

السؤاؿ اْلربعوف /ىؿ يعتبر تسمؽ اْلعمدة الكيربائية مف قبؿ اْلطفاؿ 
 سموؾ صحيح؟.

                                                                           :مقترحة إجابات
 لفِتسمؽِالعمدةِالكيربائيةِيعتبرِرياضة. نعـ؛ -1
 لفِالطفاؿِقدِيتعرضكاِلصدمةِكيربائية. ال؛ -2
 .أجسادِالطفاؿِمكصمةِلمكيرباء الِ؛ -3

 

 ضعيفة قوية

  
  

  

 ضعيفة قوية
  

  
  

 ضعيفة قوية

  

  

  

 ضعيفة قوية
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 (7ممحؽ )
 الناقد التفكير ميارات ختبارالصورة النيائية َّل

                                   الصؼ/......................                    اَّلسـ/........................  
 أخواتي الطالبات/

ِ التفكير بيفِيديؾِاختبارِيقيسِقدرتؾِعمى الناقدِفيِكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِفيِمادةِالعمـك
 مف عباراتِ)أسئمة(ِمككنة عدة مجاؿ لكؿ مجاالت،ِخمس مف االختبار يتككف العامة،ِحيث

ِمفِالفقرات. أمِفقرة ترؾ دكف يرجىِاإلجابةِعنياِبدقةِ،فقراتِ عدة

 :اَّلختبار تعميمات
ِ. االجابة كرقة عمى اكتبيِ-
ِعنيا. اإلجابة قبؿ كدقة بعناية فقرة كؿ قراءةِ الرجاءِ-
 الذم الجدكؿ فيِالمربعِالمناسبِفي (√فقرةِبكضعِإشارةِ) كؿ عمى اإلجابة منؾ يرجىِ-

ِ.العبارة يسار عمى
ِ. السابقة إجابتؾ محك مف تأكدم إجاباتؾ إحدل تغيير في رغبت إذاِ-
  عنوِ. تجيبي أف دكف سؤاالِن تتركي الِ-

 
 بالنجاح والتوفيؽ أمنياتي

 الباحثة                                                                 
 ء خميؿ محمد أبو جمنبوصفا
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( فػي المكػاف المناسػب فػي الجػدوؿ لكػؿ √أجيبي عف جميع اْلسػئمة التاليػة بوضػع اشػارة )
 عبارة مما يمي:

 باَّلفتراضات  التنبؤ :أوَّلً 
قامت منى بدلؾ ساؽ مف البالستيؾ  بالصوؼ وتركتو فترة مف الزمف، ثـ ِِالسؤاؿ اْلوؿ/ 

 توقع أف يحدث:قربتُو مف قصاصات الورؽ ؛فمف الم
 :مقترحة افتراضات 

 يجذبِجميعِقصاصاتِالكرؽ. -1
 يجذبِالقميؿِمفِقصاصاتِالكرؽ -2
 الِيجذبِقصاصاتِالكرؽ -3
ِيجذبِقصاصاتِالكرؽِثـِتسقطِمرةِأخرل -4

 عند دلؾ ساؽ مف الزجاج بالحرير؛ فمف المتوقع أف ساؽ الزجاج:ِِالسؤاؿ الثاني/
                                  :مقترحة افتراضات
 اكتسبِشحنةِمكجبة -5
 فقدِشحنةِسالبة -6
 فقدِشحنةِمكجبة -7
ِاكتسبِشحنةِسالبةِ -8

ِالسؤاؿ الثالث/ عند تقريب قضيب أبونايت مدلوؾ بالصوؼ مف شفافية مصنوعة مف ِ
 فافية:البالستيؾ ُدلكت بالصوؼ فمف المتوقع أف يحدث لألبونايت والش

                                      :مقترحة افتراضات
 تجاذبِِِ -9
 تنافرِ -10
 تنافرِلفترةِمؤقتة -11
 الِيحدثِشيءِ -12

 غير وارد وارد

  
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
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ِعند لمس قرص الكشاؼ الكيربائي بساؽ زجاجي مدلوؾ بالحرير  ِالسؤاؿ الرابع/
 فأي العبارات التالية صحيحة: 

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ    :مقترحة افتراضاتِ
ِيحمؿِكالِمفِالقرصِككرقتيِالكشاؼِشحنةِمكجبة-13
يحمؿِقرصِالكشاؼِشحنةِسالبةِككرقتيِالكشاؼِشحنةِِ-14

ِمكجبة
ِيحمؿِكالِمفِالقرصِككرقتيِالكشاؼِشحنةِسالبةِ-15
ِالكشاؼِشحنةِسالبةيحمؿِقرصِالكشاؼِشحنةِمكجبةِككرقتيِِ-16

عند لمس قرص الكشاؼ الكيربائي المشحوف بشحنة سالبة بواسطة   /خامسالسؤاؿ ال
ِساؽ ولـ تتأثر الورقتيف فمف المتوقع أف تكوف المادة المصنوعة منيا الساؽ:

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   :مقترحة افتراضات
ِخشبِ-17ِ

ِمطاطِِ-18
ِحديدِِ-19
ِألمكنيـكِِ-20

فمف المتوقع ، بة مشحونة مف شجرة عمى سطح اْلرضعند اقتراب سحاِِ/سادسالسؤاؿ ال
 أف تشحنيا بِػ :

ِِِِِِِِِِِِِِ   :مقترحة افتراضات
ِالحثِ-21
ِالدلؾِ-22
ِالممسِ-23
ِالِتشحفِالشجرةِ-24

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير وارد وارد
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( مف الدائرة الكيربائية التالية 1) عند نزع المصباح ِ/سابعالسؤاؿ ال
ِفمف المتوقع أف :

ِِِِِِِِِِِِِِ   :مقترحة افتراضات
ِ(3،4ينطفئِالمصباحاف)ِ-25
ِتنطفئِجميعِالمصابيحِِ-26
ِ(ِفقط2ينطفئِالمصباحِ)ِ-27
ِتبقىِجميعِالمصابيحِمضاءةِ-28

ِ
ِالتفسير ميارة :ثانياً 

عند تقريب ساؽ زجاجي مدلوؾ بالحرير مف ساؽ بالستيؾ مدلوؾ  /الثامفالسؤاؿ 
 بالصوؼ فإنيما يتجاذباف ْلف:

 :المقترح التفسير             
ِالزجاجِيحمؿِشحنةِسالبة،ِالبالستيؾِيحمؿِشحنةِمكجبة-1
ِالزجاجِيحمؿِشحنةِمكجبة،ِالبالستيؾِيحمؿِشحنةِسالبة-2
ِكالبالستيؾِيحمالفِشحنتيفِمختمفتيفِالزجاج-3
ِالزجاجِكالبالستيؾِيحمالفِشحنةِمكجبة-4

عند دلؾ مسطرة بالستيؾ بالصوؼ؛ فإف الصوؼ يحمؿ شحنة موجبة  ِ/التاسعالسؤاؿ 
 ْلنو:

 :المقترح التفسير           
ِاكتسبِشحناتِمكجبةِ-5
ِفقدِشحناتِمكجبةِ-6
ِسبِشحناتِسالبةاكتِ-7
ِفقدِشحناتِسالبةِِ-8

 غير وارد وارد
  
  
  
  

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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ِعند لمس قرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة سالبة باليد؛ِ/العاشرالسؤاؿ 

 فإف ورقتي الكشاؼ تنطبقاف بسبب: 
 التفسير المقترح:            
 انتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِاليدِِِ-9
ِحناتِالمكجبةِمفِاليدِإلىِالكشاؼانتقاؿِالش-10ِِِ

ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِاليد-11
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِاليدِإلىِالكشاؼ-12

ِالمادة في الطبيعة متعادلة كيربائيًا بسبب:ِ/حادي عشرالسؤاؿ ال
 التفسير المقترح:

ِكثرِمفِالمكجبةعددِالشحناتِالسالبةِِأ-13
ِعددِالشحناتِالمكجبةِِأكثرِمفِالسالبة-14
ِعددِالشحناتِالسالبةِتساكمِعددِالشحناتِالمكجبة-15
ِالمادةِالِتحتكمِعمىِشحناتِكيربائية-16
عند لمس قرص كشاؼ مشحوف بسمؾ مف الحديد فإف الورقتيف ِعشر/ ثانيالسؤاؿ ال

 تنطبقاف ْلف:
 التفسير المقترح:    

ِسمؾِالحديدِمكادِمكصمةِِِِِِِِِِِِِِِِِ-17
ِسمؾِالحديدِمكادِعازلة-18

ِسمؾِالحديدِانتقمتِإليوِالشحناتِمفِالكشاؼِالكيربائي-19ِِِ
ِالكشاؼِالكيربائيِفقدِشحناتِمكجبة-20ِِِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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ف عند تقريب قضيب أبونايت مشحوف مف قرص كشاؼ كيربائي، فإِعشر/ ثالثالسؤاؿ ال
ِِِِِِِِِِِِِِِِِالقرص يحمؿ شحنة موجبة بينما تحمؿ الورقتاف شحنة سالبة بسبب :

 التفسير المقترح:             
 الشحناتِالمكجبةِِفيِالكشاؼِتنافرتِمعِالشحناتِ-21

ِالسالبةِالمكجكدةِعمىِالبكنايت
البكنايت،ِِقرصِالكشاؼِيشحفِبشحنةِمخالفةِلشحنة-22

ِبينماِالكرقتافِتشحفِبشحنةِمشابية
الشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِتنافرتِمعِالشحناتِ-23

ِالسالبةِعمىِقضيبِالبكنايت
قرصِالكشاؼِيشحفِبشحنةِمشابيةِلشحنةِالبكنايت،ِ-24

ِ.بينماِالكرقتافِتشحفِبشحنةِمخالفة
ِ

د شحف الكشاؼ الكيربائي بممس قرص الكشاؼ بساؽ زجاجي عنِِعشر/ رابعالسؤاؿ ال
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمدلوؾ بالحرير فإف الكشاؼ يحمؿ شحنة موجبة:

 التفسير المقترح:           
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِقضيبِالزجاج-25
ِلزجاجانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِقضيبِا-26
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِقضيبِالزجاجِإلىِالكشاؼ-27
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِقضيبِالزجاجِإلىِالكشاؼ-28

عند نزع أحد المصابيح كما في الشكؿ فإف ِعشر/ خامسالسؤاؿ الِ
ِِِِِالمصباح اآلخر  ينطفئ ْلف:

    التفسير المقترح:          
 الدائرةِالكيربائيةِمكصمةِعمىِالتكازم-29
ِالدائرةِالكيربائيةِمكصمةِعمىِالتكالي-30
ِالتيارِالكيربائيِيسرمِفيِاتجاهِكاحد-31
ِالتيارِالكيربائيِيسرمِفيِعدةِاتجاىات-32

 غير مترتبة مترتبة
ِِ

ِِ

ِِ

ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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ِتزود المباني العالية بمانعة صواعؽ :ِِعشر/ سادسالسؤاؿ ال
 التفسير المقترح:           

ِلحمايتياِمفِالحرائؽِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ-33
ِحتىِتعمؿِعمىِتفريغِالشحناتِالكيربائية-34
ِلحمايتياِمفِخطرِالبرؽ-35
ِلحمايتياِمفِخطرِالصكاعؽ-36

ِ
 

 اَّلستنباط ميارة :ثالثاً 
اْلجساـ الدالكة والمدلوكة شحنات كيربائية، تحمؿ كؿ مف ِِِ/سابع عشرالسؤاؿ ال

 الزجاج يعتبر جسـ مدلوؾ عند دلكو بالحرير:
 إذف:                                                        
ِالزجاجِمتعادؿِكيربائياِن-1
ِِِِِِِالزجاجِيحمؿِشحناتِكيربائيةِمكجبة-2
ِالزجاجِيجذبِقصاصاتِالكرؽِالصغيرة-3

الشحنات المتشابية تتنافر، يتنافر قضيبا البالستيؾ المدلوكاف  /ثامف عشرالالسؤاؿ ِ
 بالصوؼ عند تقريبيما مف بعضيـ البعض

 إذف:      
ِيحمؿِقضيباِالبالستيؾِشحنةِسالبةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ-4
ِيحمؿِقضيباِالبالستيؾِشحنةِمتعادلةِكيربائياِن-5
 حمؿِقضيباِالبالستيؾِشحنةِمكجبةِِي-6

المادة متعادلة كيربائيًا، مسطرة البالستيؾ غير المدلوكو تعتبر  /التاسع عشرالسؤاؿ 
 إذف: مادة،
ِتحمؿِشحنةِمكجبة-7
 تحمؿِِشحنةِسالبة-8
ِعددِالشحناتِالسالبةِتساكمِعددِالشحناتِالمكجبة-9

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ
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 جميع الفمزات مواد موصمة، قرص الكشاؼ وورقتي الكشاؼ مواد فمزية. العشروف/السؤاؿ 
ِإذف:
ِقرصِالكشاؼِككرقتيوِتسمحِبمركرِالشحناتِعبرىاِِِِِِِِ-10
ِقرصِالكشاؼِككرقتيوِمكادِعازلة-11
ِقرصِالكشاؼِككرقتيوِمكادِمكصمة-12

رة الكيربائية عمى التوازي، تـ توصػيؿ توصؿ المصابيح في الدائِِوالعشروف/ واحدالسؤاؿ ال
ِجرس مع المصابيح عمى التوازي، 

ِإذف:    
ِالِيعمؿِالجرسِعندِتمؼِجميعِالمصابيح-13
ِالِيعمؿِالجرسِعندِتمؼِإحدلِالمصابيح-14
 الِيتأثرِالجرسِعندِتمؼِإحدلِالمصابيح-15

ِ

 اَّلستنتاج ميارة  :رابعاً 
 :والعشروف/ تنجذب قصاصات الورؽ الصغيرة  لألجساـ المدلوكة  انيثالسؤاؿ ال

 مقترحة: استنتاجات

ِالجسـِالمدلكؾِاكتسبِخاصيةِالتكيربِبالدلؾ.-1
ِالجسـِالمدلكؾِمتعادؿِكيربائيان.-2
ِالجسـِالمدلكؾِيحمؿِشحنةِكيربائيةِمكجبة-3
ِكيربائيةِسالبةالجسـِالمدلكؾِيحمؿِشحنةِ-4

عند مالمسة جسـ مشحوف بشحنة سالبة لقرص الكشاؼ الكيربائي والعشروف/ ثالثالسؤاؿ ال
ِالمشحوف بشحنة سالبة فإنو يزداد انفراج ورقتي الكشاؼ:

 مقترحة: استنتاجات
ِانتقمتِالشحناتِالسالبةِمفِالجسـِإلىِالكشاؼ-5
ِالمكجبةِمفِالجسـِإلىِالكشاؼِانتقمتِالشحنات-6
ِزادتِعددِالشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِالكيربائي-7
ِعددِالشحناتِالسالبةِالِتساكمِعددِالشحناتِالمكجبة-8

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة

ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ
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عند تقريب مسطرة بالستيؾ مدلوكة بالصوؼ مف قرص كشاؼ كيربائي ِوالعشروف/ رابعالسؤاؿ ال
 شاؼ:تنفرج ورقتي الك

 مقترحة: استنتاجات
 تصبحِشحنةِكؿِمفِالقرصِككرقتيِالكشاؼِسالبة-9
 تصبحِشحنةِالقرصِمكجبةِككرقتيِالكشاؼِسالبة-10ِِِِ
ِِِتصبحِشحنةِالقرصِمشابيةِلشحنةِالبالستيؾِكشحنةِ-11ِِِِِ

 الكرقتيفِمخالفةِلشحنةِالبالستيؾ
ِالبالستيؾِ-12ِِِِ ِشحنة ِمع ِالسالبة ِالقرص ِشحنات تنافرت

ِالسالبة
عند لمس ساؽ حديد لقرص كشاؼ كيربائي مشحوف ِِوالعشروف/ خامسالسؤاؿ ال

ِبشحنة سالبة ،تنطبؽ ورقتي الكشاؼ:
 مقترحة: استنتاجات
ِتقؿِعددِالشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِالكيربائي-13
ِساؽِالحديدِمكادِمكصمةِلمكيرباء-14
ِاتِالسالبةِفيِالكشاؼِالكيربائييزدادِعددِالشحن-15
ِساؽِ-16 ِعبر ِالكشاؼ ِمف ِالكيربائية ِالشحنات تنتقؿ

ِالحديد
 تزود ناطحات السحاب بمانعة صواعؽ:ِِِوالعشروف/ سادسالسؤاؿ ال

ِ:مقترحة استنتاجات
تتراكـِالشحناتِالكيربائيةِعمىِالطرؼِالمدببِلمانعةِ-17

ِالصكاعؽ
يتـِتفريغِالشحناتِالكيربائيةِبكاسطةِأسالؾِكيربائيةِ-18

ِمدفكنةِتحتِالرض
ِناطحاتِ-19 ِبيف ِبالتساكم ِالكيربائية ِالشحنات تتكزع

ِالسحابِكمانعةِالصكاعؽ
ِالصكاعؽِمفِخطرِالحرائؽِالتيِتتعرضِ-20 تقمؿِمانعة

ِلياِالمباني

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ

ِِِ

ِِِ

ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ

ِِِ

ِِِ

ِِِ
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 قرب قضيب مدلوؾ مف آخر ِِ/سابع والعشروفالسؤاؿ ال 
 تجاذب: بينيماوحدث 

 مقترحة: استنتاجات
ِالقضيبافِيحمالفِشحناتِمتشابية-21
ِكالثاني-22 ِسالبة ِشحنة ِيحمؿ ِالكؿ يحمؿِِالقضيب

ِشحنةِمكجبة
23-ِ ِمكجبة ِشحنة ِيحمؿ ِالكؿ يحمؿِِكالثانيالقضيب

 شحنةِسالبة
ِالقضيبافِيحمالفِشحناتِمختمفة-24

ِفي الشكؿ المقابؿ:ِِِ/عشروفو ال ثامفالسؤاؿ ال 

 مقترحة: استنتاجات 

 الشحناتِالكيربائيةِعبرىاِتسمحِمسطرةِالبالستيؾِبمركر-25
 مسطرةِالبالستيؾِمكادِعازلةِلمكيرباء-26
 مسطرةِالبالستيؾِمكادِمكصمةِلمكيرباء-27
ِالدائرةِالكيربائيةِفيِالشكؿِمغمقة-28

 في الشكؿ المقابؿ:  /التاسع والعشروفسؤاؿ ال
 مقترحة: استنتاجات 

ِفيِكاليسرمِنفسِالتيارِالكيربائيِ-29
ِالمصباحيف.ِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِالتكازم.المصابيحِمكصمةِعمىِ-30
ِشدةِالتيارِالكيربائيِقكية.-31
ِحِاآلخرالِيتأثرِالمصباإذاِتمؼِأحدِِالمصابيحِ-32

 

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ

ِِِ

ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ

ِِِ

ِِِ
ِِِ

 القضيب الثاني القضيب اْلوؿ
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 المناقشات تقييـ خامسًا: ميارة

  يكتسب قضيب اْلبونايت شحنو سالبة عند دلكو بالصوؼ: ىؿِالثالثوف/السؤاؿ 
 :مقترحة إجابات 

 لفِالشحناتِالسالبةِانتقمتِمفِالصكؼِإلىِالبكنايت نعـ؛-1
 الصكؼِالشحناتِالمكجبةِانتقمتِمفِالبكنايتِإلى لف نعـ؛-2
ِالشحناتِالمكجبةِانتقمتِمفِالصكؼِإلىِالبكنايت لف ال؛-3

ىؿ يتـ تفريغ شحنة الكشاؼ الكيربائي المشحوف  بشحنة سالبة ِو الثالثوف/واحد السؤاؿ ال 
ِبممس قرص الكشاؼ باإلصبع؟

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ                :مقترحة إجابات 
 لفِجسـِاالنسافِعازؿِلمكيرباء. ال؛-4
ِمف ال؛-5 ِمزيد ِجسـِ لف ِمف ِتنتقؿ ِالسالبة الشحنات

 اإلنسافِإلىِالكشاؼ.
ِعبرِ لف نعـ؛-6 ِالكشاؼ ِمف ِانتقمت ِالسالبة الشحنات

ِالجسـِإلىِالرض.
الكشاؼ الكيربائي عند لمس قرصو بسمؾ مصنوع  ىؿ تنطبؽ ورقتي الثالثوف/و ثاني السؤاؿ ال 

 مف النحاس؟.                              
                                                                           :مقترحة إجابات

 لفِالنحاسِمكادِعازلة ال؛-7
 لفِالنحاسِمكادِمكصمة نعـ؛-8
 حِبمركرِالشحناتِعبرىا.النحاسِمكادِتسم لف نعـ؛-9

 ىؿ نرى البرؽ قبؿ سماع الرعد ؟.ِو الثالثوف/ ثالثالسؤاؿ ال
                                                                           :مقترحة إجابات

 لفِالبرؽِعبارةِعفِضكء نعـ؛-10
 الضكءِأسرعِمفِالصكت لف نعـ؛-11
 لفِالبرؽِعبارةِعفِصكتِكالرعدِعبارةِعفِضكء ال؛-12

 ضعيفة قوية
  

  
  

 ضعيفة قوية

ِِ

ِِ

ِِ

 ضعيفة قوية
  
  
  

 ضعيفة قوية

ِِ
ِِ
ِِ
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 ىؿ تحمي مانعة الصواعؽ المباني مف خطر الصواعؽ؟. و الثالثوف/ رابعالسؤاؿ ال 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:مقترحة إجابات

 تتجمعِعميوِالشحناتِالكيربائيةِلفِلياِطرؼِمدبب نعـ؛-13
لفِطرفياِالسفميِيتككفِمفِأسالؾِفمزيةِغيرِمدفكنةِفيِ ال؛-14

 الرض.
 مانعةِالصكاعؽِتصنعِمفِمكادِعازلةِلمكيرباء.ِ لف ال؛-15

 ىؿ توصؿ اْلجيزة الكيربائية في المنزؿ عمى التوازي؟ .ِِو الثالثوف/ خامسالسؤاؿ ال
                                                                           :مقترحة باتإجا 

ِالكيربائيةِ نعـ؛-16 ِالجيزة ِباقي ِتبقى ِجياز ِتمؼ ِإذا لنو
 تعمؿ

 لفِشدةِالتيارِتككفِقكية نعـ؛-17ِِِ
ِباىظةِِ لف ال؛-18 ِالتكازم ِعمى ِالمكصمة ِالدائرة تركيب

ِ.الثمف
 في الشكؿ المقابؿ:ِِوالثالثوف/ سادسالسؤاؿ ال 
ىؿ تنطفئ باقي المصابيح عند نزع المصباح  

 (؟3)
     :مقترحة إجابات

 لنوِجميعِالمصابيحِمكصمةِعمىِالتكالي نعـ؛-19
 (1(ِمكصؿِعمىِالتكازمِمعِالمصباحِ)3لفِالمصباحِ) ال؛ِ-20
ِازمباقيِالمصابيحِمتصمةِعمىِالتِك لف ال؛-21
 
 
ِ

 ضعيفة قوية

  
  

  

 ضعيفة قوية
  

  
  

 ضعيفة قوية
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 (8ممحؽ )

 التفكير الناقد ميارات ختبارَّل الصحيحة جاباتمفتاح اإل

 باَّلفتراضات  التنبؤ :أوَّلً 
رقـ 
 الفقرة

رقـ  اإلجابة الصحيحة
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

 غير وارد -25 وارد -17 غير وارد -9 غير وارد -1 
 غير وارد -26 وارد -18 وارد -10 وارد  -2
 وارد -27 غير وارد -19 وارد -11 وارد -3 
 غير وارد -28 غير وارد -20 غير وارد -12 وارد  -4
  وارد -21 وارد -13 غير وارد -5
 غير وارد -22 غير وارد -14 وارد -6
 غير وارد -23 غير وارد -15 غير وارد -7
 غير وارد -24 ير واردغ -16 غير وارد -8

        
 ثانيًا: ميارة التفسير

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

 

 مترتبةغير  -28 مترتبة -19 غير مترتبة -10 غير مترتبة -1
 غير مترتبة -29 رتبةمتغير  -20 غير مترتبة -11 مترتبة -2
  مترتبة -30 مترتبةغير  -21 غير مترتبة -12 مترتبة -3
 مترتبة -31 مترتبة -22 غير مترتبة -13 غير مترتبة -4
 مترتبةغير  -32 مترتبة -23 مترتبةغير  -14 غير مترتبة -5
 مترتبة -33 مترتبةغير  -24 مترتبة -15 غير مترتبة -6
 مترتبة -34 مترتبة -25 مترتبةغير  -16 غير مترتبة -7
 غير مترتبة -35 غير مترتبة -26 مترتبة -17 مترتبة -8
 مترتبة -36 غير مترتبة -27 غير مترتبة -18 مترتبة -9
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 ثالثًا: ميارة اَّلستنباط

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 قرةالف

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

غيرِ -1
ِصحيحة

غيرِ -7ِصحيحة -4
ِصحيحة

غيرِ -13ِصحيحة -10
ِةصحيح

غيرِ -5ِصحيحة -2
ِصحيحة

غيرِ -8
ِصحيحة

غيرِ -11
ِةصحيح

غيرِ -14
ِةصحيح

غيرِ -6ِصحيحة -3
ِصحيحة

ِصحيح -15ِصحيحة -12ِصحيحة -9

 

 رابعًا: ميارة اَّلستنتاج
اإلجابة  قرةرقـ الف

 الصحيحة
رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

 خطأ -25 صحيح -17 خطأ -9 صحيح -1 
 صحيح -26 صحيح -18 صحيح -10 خطأ -2
 خطأ -27 خطأ -19 خطأ -11 محتمؿ -3 
 خطأ -28 صحيح -20 صحيح -12 محتمؿ -4
 خطأ -29 خطأ -21 يحصح -13 صحيح -5
 صحيح -30 محتمؿ -22 صحيح -14 خطأ -6
 صحيح -31 محتمؿ -23 خطأ -15 صحيح -7
 صحيح -32 صحيح -24 صحيح -16 صحيح -8
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 خامسًا: ميارة تقييـ المناقشات

 

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقـ 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

ِقكية -16ِقكية -11 ِقكية -6ِقكية -1
ِقكية -17ِضعيفة -12ِضعيفة -7ِضعيفة -2
ِضعيفة -18ِقكية -13ِقكية -8ِضعيفة -3

ِضعيفة -19ِضعيفة -14ِقكية -9ِضعيفة -4

ِقكية -20ِضعيفة -15ِقكية -10ِضعيفة -5

ِقكية -21ِ
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 (9ممحؽ )
 معمـأسماء السادة المحكميف لدليؿ ال  

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية اَّلسـ ـ

طرؽِ ك مناىجِِأستاذِمساعدِد.ِىشاـِجممبكِ .1
 عمـك تدريس

ِجامعةِالقدسِالمفتكحة

مناىجِكطرؽِتدريسِِماجستيرِأ.ِإبراىيـِرمضافِِ .2
ِعمـك

مشرؼِتربكم/ِكزارةِ
شرؽِِ-التربيةِكالتعميـ
ِخافِيكنس

 دريسطرؽِت ك مناىجِماجستيرِأ.ِرائدِالسمرِ .3
 عمـك

 ككالةِالغكث-مديرِ

 طرؽِتدريس ك مناىجِماجستيرِالفراِأ.ِعبدِالناصرِ .4
ِعمـك

مدرسةِخالدِالحسفِ
ِالثانكية

مناىجِكطرؽِتدريسِِماجستيرِأ.ِمرفتِعراـِ .5
 عمـك

ِ-مدرسةِابفِالنفيس
ِخافِيكنس

 طرؽِتدريس ك مناىجِماجستير أ.ِناصرِالبشيتيِ .6
 عمـك

مدرسةِذككرِالفخارمِ
ككالةِ-ِاإلعدادية
 الغكث

مدرسةِخافِيكنسِِعمـكِبكالكريكسِأ.ِاعتداؿِالحكليِ .7
االبتدائيةِالمشتركةِ

 ككالةِالغكث-)ب(ِ
مدرسةِخافِيكنسِ أحياءِكجيكلكجياِبكالكريكسِأ.ِسحرِجعفرِ .8

االبتدائيةِالمشتركةِ
 ككالةِالغكث-)ج(ِ
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 (10ممحؽ )
 غػػػػػػزة –الجامعة اإلسالمػية 

 ػػػػػات العػػػػػػػػػػػمياالدراسػػػػػعمادة 
 كميػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػربية

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 الموضوع : تحكيـ دليؿ المعمـ
 المحتـر....................................................  السيد/
 ،،، بركاتو و اهلل رحمة و عميكـ السالـ

أثرِاستخداـِنمكذجِككدزِفيِتنميةِالمفاىيـِكِمياراتِ احثة بإجراء دراسة بعنواف/ـو البتق
ِالعامة.  التفكيرِالناقدِلدلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسيِفيِالعمـك

ِالماجستيرِفيِالتربيةِتخصصِمناىجِكطرؽِت ِلنيؿِدرجة دريسِمفِالجامعةِكىيِمقدمة
ِبغزة ِِاإلسالمية ِلممع، ِدليؿ ِمفِكتابِكتطمبِذلؾِإعداد ِفيِحياتنا ِالكيرباء ِفيِكحدة مـ

ِلمصؼِالسادسِا-العمـك ِالثاني ِككدزالجزء ِنمكذج ِلمراحؿ ِكفقان ِيرجىِ،لساسي  مف لذا
 فيِكؿِمف: كجياتِالنظر إبداء ثـ كمفِ،بقراءةِِدليؿِالمعمـ التكـر سيادتكـ

 ِ.مدلِشمكليةِالدليؿِلمحتكلِكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا 
 ِالسمككيةِبمكضكعِالدرس.مدلِارتباطِالىداؼ 
 ِِ.مدلِمالئمةِالكسائؿِكالنشطةِلمكضكعاتِكحدةِالكيرباءِفيِحياتنا 
 .خطكاتِسيرِالدرسِحسبِنمكذجِككدز 
 .مالئمةِأساليبِالتقكيـِلمكضكعاتِالكحدة 
 الدليؿ. لمكضكعات كالمغكية العممية الصحة مدل 
 .مدلِمناسبةِالدليؿِلمستكلِطالباتِالصؼِالسادسِالساسي 
 ِذؼِأكِإضافةِأكِإبداءِأمِمالحظاتِأخرلِعمىِالدليؿ.ح

 مع خالص الشكر والتقدير
 :لممحكـ الشخصية البيانات   

 اَّلسـ:...........................
 التخصص:.......................

  العممية:.................. الدرجة
ِالباحثة                                           العمؿ:.....................   جية

 صفاء خميؿ أبو جمنبو
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 (11ممحؽ )

 (Woodsلنموذج وودز ) وفًقا المعمـ دليؿ
 الكيرباء في حياتنا – الثامنة الدراسية الوحدة في

 
 
 

 اْلساسي السادس لمصؼ العمـو مادة في
 الثاني الجزء

 
 
 
 
 
 
 

ِإعدادِالباحثة
 صفاء خميؿ محمد أبو جمنبو
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 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 :المعممة تيأخ / المعمـ أخي
 ,,, وبركاتو الو ورحمة عميكـ السالـ
 :مقدمة
 سيدِالمرسميف،ِكبعد:ِ عمى كالسالـ كالصالة العالميف رب هلل الحمد
 نماذجِتدريسية استخداـ كيفية إلى بإرشادؾ سيقـك الذم المرشد بمثابة المعمـ دليؿ يعتبر
ِ في معينة دريسِكحدةِالكيرباءِفيِحياتناِمساعدةِالمعمـِفيِتكييدؼِىذاِالدليؿِإلىِ،العمـك

ِالجزءِالثانيِكفقانِلنمكذجِككدزِ. ِمفِكتابِالعمـك
حيثِيعتبرِدليؿِالمعمـِأداةِتساعدِالمعمـِفيِتحديدِالمعالـِكالخطكاتِالساسيةِالتيِمفِ

يرِالدكاتِكالكسائؿِفبؿِتحقيؽِالىداؼِالتعميميةِ،ِتِكالممكفِأفِييتدمِفيِضكئياِعمىِس
 النشطةِ،ِمراحؿِتنفيذِالدرسِكفؽِزمفِمعيفِ،ِطرؽِتقكيـِالدرسِالمختمفة.ِالالزمةِلتنفيذ

 الدليؿ/ ويتضمف
 نبذةِعفِنمكذجِككدز. -

 .الكحدة لتدريس الىداؼِالعامة -

 كفقانِلنمكذجِككدزِمتضمنان:ِ الكحدة دركس مف درس كؿ تدريس خطة -

ِدرس. لكؿ السمككية الىداؼ

 المكادِكالدكاتِكأكراؽِالعمؿ.

 .الدرس سير خطكات

ِ.التقكيـ أسئمة

ِ

ِ

ِ
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 نبذة مختصرة عف نموذج وودز:
ِبشكؿِعاـِكالفيزياءِبشكؿِ يعتبرِنمكذجِككدزِمفِنماذجِالتدريسِالحديثةِفيِتدريسِالعمـك
خاصِكيتبعِنمكذجِككدزِلمنظريةِالبنائيةِ،ِكينسبِلركبفِككدزِالذمِتبمكرتِعندهِفكرةِىذاِ

ِ.النمكذجِعندماِأرادِأفِيفيـِكيؼِيت ِعمـِالطفاؿِالعمـك
 نموذج وودز/

ىكِنمكذجِتدريسيِيتضمفِثالثِمراحؿِمتتابعةِىي:ِالتنبؤِكالمالحظةِكالتفسيرِتنفذِمفِ
ِقبؿِالمتعمميفِكيتـِالعمؿِبياِضمفِمجمكعاتِصغيرةِكبإرشادِمفِالمعمـ.

 مراحؿ نموذج وودز/
 التنبؤ: 

ِا ِمعمكماتيـ ِالمتعمميف ِاستخداـ ِعمى ِتعتمد ِعقمية ِالمرادِميارة ِبالظاىرة ِالتنبؤ ِفي لسابقة
 دراستيا.

ِالمالحظة: 
ِاالستعانةِ ِأك ِحكاسو ِاستعماؿ ِالمتعمـ ِيتطمبِمف ِلمظكاىر ِكمضبكط ِمنظـ ِمقصكد انتباه
ِالتجاربِلمتحقؽِمفِ ِيطمبِمفِالمجمكعاتِتنفيذ ِالمرحمة ِكفيِىذه ِمختمفة، ِكأجيزة بمكاد

ِالمعمـِبربطِتكقعاتوِمعِالخب ِأفِِ،رةِالمباشرةِفيِضكءِالتجريبصحةِالتكقعات،ِفيبدأ فإما
 تتفؽِالنتائجِمعِتنبؤاتوِأكِتتعارض.

ِالتفسير: 
ميارةِعقميةِتتطمبِمفِالمتعمميفِتقديـِتفسيرِلمنتائجِفيِضكءِنظرياتيـِكأفكارىـِالسابقةِ
ِالفيـِ ِفي ِالمتعمميف ِلمساعدة ِالمعمـ ِكيتدخؿ ،ِ ِالصحيح ِالعممي ِالتفسير ِإلى لمكصكؿ

 الصحيح.
 :الوحدة دريست أىداؼ

 : يمي فيما الكحدة تدريس مف العامة الىداؼ تحديد تـ
 .الكحدة في المتضمنة العممية المفاىيـ الطمبة إكسابِ -أ
ِ.الناقدِعندِالطمبة التفكير ميارات تنمية - ب
ِ.تقديرِعظمةِاهللِسبحانوِكتعالىِ،ِكتقديرِجيكدِالعمماء الطمبة إكسابِ-ج
ِ
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 بالدلؾ() التكيرب  عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعرؼِالكيرباءِالساكنة. -
 يعطيِتعريؼِِلخاصيةِالتكيرب. -
 يذكرِالمقصكدِبالتكيربِبالدلؾ -
 يحددِالجسـِالمدلكؾِكالدالؾِفيِكؿِمفِالصكؼِكالبالستيؾ. -
 رِكالزجاج.يبيفِالجسـِالمدلكؾِكالدالؾِفيِكؿِمفِالحري -
 .مفِالدقائؽِالصغيرة الجسـِالمدلكؾِكالدالؾ يتنبأِبماِسكؼِيحدثِعندِتقريبِكؿِمف -
 كنةِ.ايسعىِلجمعِمعمكماتِحكؿِكيفيةِاكتشاؼِالكيرباءِالس -

 المتطمبات اْلساسية:
ِيذكرِأنكاعِالكيرباء.

 :اَّلختبارية البنود
 .....................أنكاعِالكيرباء......................ك....اكمؿ الفراغ/ 

 :المستخدمة واْلدوات المواد
فمفؿِأسمرِِ-قصاصاتِكرؽِصغيرةِ-قضيبِأبكنايتِِ-قطعةِصكؼِِ-مسطرةِبالستيؾِ

قمـِِ-قمـِحبرِبالستيؾِ-قطعةِحريرِ-قضيبِزجاجيِِ-ممحِ-سكرِمطحكفِ–مصحكفِ
ِرصاص.

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِتجانسةِ.مجمكعاتِغيرِم6ِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
ِمف يطمب ِيتشاركِكالطالبِ المعمـ ِبما4-2مفِ)ِابأف ِطالبِفيِالتنبؤ ِحيثِ يحدث ( ،

ِاْلسئمة التالية:جابةِعمىِارهِكتكقعاتوِمفِخالؿِاإليشارؾِكؿِطالبِفيِالتعبيرِعفِأفك
 ماذاِيحدثِلشعرؾِعندماِيككفِالجكِجاؼِكحاكلتِتمشيطوِبمشطِبالستيؾِبقكة؟ .1

.................................................................................... 
ماذاِتتكقعِأفِِتشاىدِأماـِمرآةِِفيِغرفةِمظممةِعندماِتنزعِجرزةِصكؼِيكجدِ .2

 النايمكف؟ِأسفمياِقميصِمف
................................................................................... 
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 ماذاِيحدثِعندِدلؾِجسميفِببعضيماِالبعضِكتقريبيـِمفِدقائؽِصغيرة؟ .3
..................................................................................... 

 ماذاِتتكقعِأفِيككفِنكعِالكيرباءِالمتكلدةِعمىِكؿِمفِالجساـِالمدلككوِكالدالكو؟ .4
..................................................................................... 

ِمفِ .5 ِفترة ِالمدلككوِكالدالكوِبعد ِعمىِكؿِمفِالجساـ ِيحدثِلمكيرباءِالمتكلدة ماذا
 الزمف؟.

.....................................................................................ِ
 مالحظةال : الثانية المرحمة

التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجارب تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي
ِ(ِعمىِكؿِمجمكعة.1حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)

 (1ورقة عمؿ)
 الكيرباء الساكنة: اْلوؿ الدرس
 يكشؼِعفِتكلدِشحناتِكيربائيةِعمىِالجساـِعندِدلكياِبأجساـِأخرل. :اليدؼ
قصاصاتِِ-قضيبِأبكنايتِِ-قطعةِصكؼِِ-مسطرةِبالستيؾِ :الالزمة والمواد تاْلدوا

قمـِرصاصِِ-قمـِحبرِبالستيؾِ-ممحِ-سكرِمطحكفِ–فمفؿِأسمرِمصحكفِِ-كرؽِصغيرة
ِقطعةِحرير.ِ–قضيبِزجاجِِ-

 خطوات العمؿ: 
 ادلؾِطرؼِالمسطرةِالبالستيكيةِبقطعةِمفِالصكؼِ. -1
بالستيؾِمفِكؿِمفِقصاصاتِالكرؽِالصغيرةِقربِالطرؼِالمدلكؾِمفِالمسطرةِالِ -2

 كالسكرِالمطحكفِكالفمفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممح.
قربِطرؼِالمسطرةِالبالستيكيةِغيرِالمدلكؾِمفِكؿِمفِقصاصاتِالكرؽِالصغيرةِ -3

 كالسكرِالمطحكفِكالفمفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممح.
لصغيرةِكالسكرِقربِالجزءِالدالؾِمفِقطعةِالصكؼِمفِكؿِمفِقصاصاتِالكرؽِا -4

 المطحكفِكالفمفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممح.
قربِالجزءِغيرِالدالؾِمفِقطعةِالصكؼِمفِكؿِمفِقصاصاتِالكرؽِالصغيرةِ -5

 كالسكرِالمطحكفِكالفمفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممح.
ِالكرؽِ -6 ِقصاصات ِمف ِكؿ ِمف ِالبالستيكية ِالمسطرة ِمف ِالمدلكؾ ِالطرؼ قرب

 مفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممحِبعدِمركرِفترةِزمنية.الصغيرةِكالسكرِالمطحكفِكالف
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 كررِالخطكاتِالسابقةِباستخداـِقمـِالحبر.ِ -7
 كررِالخطكاتِالسابقةِباستخداـِقمـِالرصاص -8
 ادلؾِقضيبِالزجاجِبقطعةِالحرير. -9
ِالصغيرةِ -10 ِقصاصاتِالكرؽ ِمف ِكؿ ِمف ِقضيبِالزجاج ِمف قربِالطرؼِالمدلكؾ

 طحكفِكِالممح.كالسكرِالمطحكفِكالفمفؿِالسكدِالم
ِالصغيرةِ -11 ِالكرؽ ِقصاصات ِمف ِكؿ ِمف ِمدلكؾ ِالغير ِالزجاج قربِطرؼِقضيب

 كالسكرِالمطحكفِكالفمفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممح.
قربِالجزءِالدالؾِمفِقطعةِالجريرِمفِكؿِمفِقصاصاتِالكرؽِالصغيرةِكالسكرِ -12

 المطحكفِكالفمفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممح.
13- ِ ِدالؾِمف ِالغير ِالصغيرةِقربِالجزء ِقصاصاتِالكرؽ ِمف ِكؿ ِمف ِالحرير قطعة

 كالسكرِالمطحكفِكالفمفؿِالسكدِالمطحكفِكِالممح.
 سجؿِنتائجؾِفيِالجدكؿِالتالي: -14

ِالطرؼِغيرِالمدلكؾِالطرؼِالمدلكؾِالمادةِالمدلككة
ِِِمسطرةِبالستيؾ
ِِِقضيبِزجاج
ِِِقمـِرصاص

ِِِقمـِحبرِبالستيؾ
ِالطرؼِغيرِالدالؾِالطرؼِالدالؾِالمادةِالدالكة

ِِِالصكؼ
ِِِالحرير

 
 تحميؿ البيانات:

ِكالصكؼِ ِالمكاد ِبعض ِمع ................ِ ،ِ ...............ِ ِمثؿ ِالجساـ ِدلؾ عند
ِعمىِ ِقادرة ِتجعميا ِتكتسبِ............... ِالدالكة ِكالمكاد ِالمدلككة ِالجساـ ِفإف كالحرير

فؿِالسكدِ؛ِكفيِىذهِالحالةِنقكؿِأفِكؿِمفِجذبِالدقائؽِالصغيرةِمثؿِالكرؽِكالسكرِكالفم
ِالبالستيؾِكالزجاجِاكتسباِخاصية.....................
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 استخدـ ما تعممت:
تالحظِأفِكؿِشعرؾِسيقؼِِفيِفصؿِالشتاءِ،عندماِتخمعِقبعتؾِعفِرأسؾفسر ما يمي/ 

 عمىِأطرافوِلعمىِ.
........................................................................................ِ

 التفسير : الثالثة المرحمة
مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالية:
ِفسرِسببِجذبِالجساـِالدالكةِكالمدلككةِلمدقائؽِالصغيرةِعندِدلكياِببعضياِالبعض؟-1

........................................................................................ِ
ِلماذاِلـِتجذبِالجساـِالدالكةِكالمدلككةِالدقائؽِالصغيرةِبعدِمركرِفترةِزمنية؟-2

........................................................................................ِ
ِال-4 ِتكيربِبالدلؾ؟اشرحِباختصارِمفيـك

........................................................................................ِ
ِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِعمىِكؿِسؤاؿِتجيبِعميوِالمجمكعات. ِيقـك

ِ
 التقويـ:

 اكتب المصطمح العممي:
1-ِ ِكيربائية ِبشحنات ِالجساـ ِببعضياِ)......................(شحف ِدلكيا ِطريؽ عف

ِالبعضِتجعمياِقادرةِعمىِجذبِالدقائؽِالصغيرةِكقصاصاتِالكرؽ.
ِمفِ-2 ِمؤقتة ِفترة ِكبقاؤىا ِالجساـ ِعمى ِكيربائية ِشحنات ِتكلد ).....................(

ِالزمف.
 التصاؽِقصاصاتِالكرؽِبمشطِالشعرِبعدِدلكوِبقكةِبالشعرعمؿ/

........................................................................................ِ
 ماذا يحدث في الحاَّلت التالية/

ِدلؾِبالكفِبالصكؼِكتقريبوِمفِقصاصاتِكرؽِصغيرة. -1
........................................................................................ِ

ِالصكؼِمفِتيارِماءِرفيعِينزؿِمفِالصنبكر.تقريبِمسطرةِبالستيؾِمدلككوِبقطعةِمفِ -2
........................................................................................ِ
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 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
بيا مف عند دلؾ مسطرة بالستيؾ بالصوؼ وتقري يحدث أف تتوقع ماذا السؤاؿ اْلوؿ/

 قصاصات الورؽ
ِ:مقترحة افتراضات

 تجذبِقصاصاتِالكرؽ. -1
 الِتجذبِقصاصاتِالكرؽ. -2
 تجذبِقصاصاتِالكرؽِكبعدِفترةِالِتجذبيا.ِ -3

نشعر بطقطقة عند نزع المالبس التي تالمس الجسـ مباشرة والمصنوعة ِالسؤاؿ الثاني/
 مف النايموف بسبب:
 التفسير المقترح:

ِتكلدِكيرباءِمتحركةِعمىِالمالبس.-1
ِتكلدِكيرباءِساكنةِعمىِالمالبس.-2
ِتِالمالبسِخاصيةِالتكيربِبالدلؾ.اكتسب-3

تكتسب اْلجساـ الدالكة والمدلوكة خاصية التكيرب بالدلؾ، الزجاج يعتبر  السؤاؿ الثالث/
 جسـ مدلوؾ إذف:

 
ِتتكلدِشحناتِكيربائيةِعمىِالزجاج.-1
ِيكتسبِالزجاجِخاصيةِجذبِالدقائؽِالصغيرة-2
ِالِيتأثرِالزجاجِعندِدلكوِبالحرير.-3

 : تنجذب قصاصات الورؽ الصغيرة لقمـ الحبر البالستيؾ عند دلكو بالشعر السؤاؿ الرابع/
 مقترحة: استنتاجات

ِستيؾِاكتسبِخاصيةِالتكيرب.قمـِالحبرِالبال .1
 قمـِالحبرِالبالستيؾِيحمؿِشحنةِكيربائيةِ. .2
ِالبالستيؾِ .3 ِالحبر ِقمـ ِعمى ِالمتكلدة ِالكيرباء نكع

 متحركة
ىؿ يفقد قضيب الزجاج المدلوؾ قدرتو عمى جذب قصاصات الورؽ  السؤاؿ الخامس/

 الصغيرة بعد فترة مف الزمف؟

 غير وارد وارد 

  
  
  

 غير مترتبة مترتبة 
ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة
1- ِ2- ِ
3- ِ4- ِ
5- ِ6- ِ

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ
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                                                                           :مقترحة إجابات
 لنوِاكتسبِكيرباءِساكنة. نعـ؛ .1
 ال؛ِلنوِاكتسبِكيرباءِمتحركة. .2
الشحناتِالكيربائيةِالمتكلدةِعمىِالزجاجِتبقىِ لف نعـ؛ .3

ِفترةِمؤقتةِمفِالزمف

 ) أنواع الشحنات الكيربائية( عنواف الدرس
 :موكيةالس اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعددِأنكاعِالشحناتِالكيربائية. -
 يبيفِنكعِالشحنةِالكيربائيةِالمتكلدةِعمىِالبالستيؾِالمدلكؾِبالصكؼ. -
 يذكرِنكعِالشحنةِالكيربائيةِالمتكلدةِعمىِالزجاجِالمدلكؾِبالحرير. -
ِا - ِقضيبا ِتقريب ِعند ِيحدث ِسكؼ ِبما ِبعضيماِيتنبأ ِمف ِبالصكؼ ِالمدلككاف لبالستيؾ

 البعض.ِ
ِيحدثِعندِتقريبِقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾِبالصكؼِمفِساؽِزجاجِمدلكؾِ - يصؼِما

 بالحرير.
 يكضحِسببِتجاذبِشفافيةِمدلككوِبالصكؼِمفِساؽِالزجاجِالمدلكؾِبالحرير. -
 كؼ.يفسرِسببِتنافرِشفافيةِمدلككوِبالصكؼِمعِقضيبِالبكنايتِالمدلكؾِبالص -
 .يرسـِالشحناتِالمكجبةِكالسالبةِبالرمكز -
ِمفِ - ِتقريبيما ِالبكنايتِمدلككافِبالصكؼِعند ِتنافرِقضيبا ِيكضح ِفيديك ِباىتماـ يشاىد

 بعض.
 المتطمبات اْلساسية:

ِيعرؼِالتكيربِبالدلؾ. -
 :اَّلختبارية البنود

 اكتب المصطمح العممي:
يةِعفِطريؽِدلكياِببعضياِالبعضِ)......................(شحفِالجساـِبشحناتِكيربائ

 تجعمياِقادرةِعمىِجذبِالدقائؽِالصغيرةِكقصاصاتِالكرؽ.
 :المستخدمة واْلدوات المواد

 ضعيفة قوية
ِِ
ِِ
ِِ
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ِ ِبالستيؾ ِِ-مسطرة ِصكؼ ِِ-قطعة ِأبكنايت ِخشبيِ–قضيب ِِ-حامؿ شفافيةِِ-خيط
ِقطعةِحرير.ِ-قضيبِزجاجيِ-مصنكعةِمفِالبالستيؾِ
 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِ ِ(ِطالب4-2مجمكعاتِغيرِمتجانسةِ)6ِالطالبِإلىِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
،ِحيثِ يحدث فيِالمجمكعةِالكاحدةِفيِالتنبؤِبماِابأفِيتشاركِك الطالب المعمـِمف يطمب

ِاْلسئمة التالية:عفِأفكارهِكتكقعاتوِمفِخالؿِاالجابةِعمىِِالتعبيرِيشارؾِكؿِطالبِفي
 ية؟تنبأِبأنكاعِالشحناتِالكيربائ -1

........................................................................................ 
 ماذاِتتكقعِأفِتككفِنكعِالشحنةِالمتكلدةِعمىِقضيبِالبالستيؾ؟. -2

........................................................................................ 
 تككفِنكعِالشحنةِالمتكلدةِعمىِقضيبِالزجاج؟.ماذاِتتكقعِأفِ -3

........................................................................................ 
ِبعضياِ -4 ِمف ِتقريبيا ِعند ِمتشابية ِكيربائية ِشحنات ِتحمؿ ِالتي ِلألجساـ ِيحدث ماذا

 البعض؟.
........................................................................................ 

ِبعضياِ -5 ِمف ِتقريبيا ِعند ِمختمفة ِكيربائية ِشحنات ِتحمؿ ِالتي ِلألجساـ ِيحدث ماذا
 البعض؟.

........................................................................................ 
 المالحظة : الثانية المرحمة

التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجارب تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي
ِ(ِعمىِكؿِمجمكعة.2حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)

 (2ورقة عمؿ)
 أنكاعِالشحناتِالكيربائية: الثاني الدرس
 يميزِبيفِنكعيِالشحناتِالمتكلدةِعمىِكؿِمفِالزجاجِكالبالستيؾ. :اليدؼ
ِ :الالزمة والمواد اْلدوات ِبالستيؾ ِصكؼِِ-مسطرة قضيبِِ-قضيبِأبكنايتِِ-قطعة
 خيط.ِ-شفافيةِمصنكعةِمفِالبالستيؾِ-حامؿِخشبيِ-قطعةِحريرِ–زجاجِ

 خطوات العمؿ: 
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ِباستخداـِالمقصِاقطعِقطعةِصغيرةِمفِالشفافيةِ.ِ -1
 عمؽِالقطعةِبكاسطةِالخيطِفيِالحامؿِالخشبيِ. -2
ِادلؾِالقطعةِالمعمقةِبقطعةِالصكؼِعدةِمراتِ. -3
ِادلؾِقضيبِالبكنايتِبقطعةِالصكؼِعدةِمراتِ. -4
 قربياِمفِالشفافيةِ..........ِماذاِتالحظِ؟ -5
 ادلؾِالقضيبِالزجاجيِبقطعةِالحريرِثـِقربياِمفِالشفافيةِ........ِماذاِتالحظِ؟ -6
 سجؿِنتائجؾِفيِالجدكؿِالتالي:ِِ -7

 يحدث الحالة
ِِتقريبِقضيبِالبكنايتِالمدلكؾِمفِالشفافيةِالمدلككة
ِِتقريبِقضيبِالزجاجِالمدلكؾِمفِالشفافيةِالمدلككة

 تحميؿ البيانات:
ِفإنياِ - ِالمعمقة ِالمدلككة ِالبالستيكية ِمفِالشفافية ِالمدلككة ِالبالستيكية ِتقريبِالمسطرة عند

 ...............،مماِيدؿِعمىِأنيماِيحمالفِشحنات..............
ِالش - ِمف ِالمدلكؾ ِالزجاج ِقضيب ِتقريب ِعند ِالمعمقةِبينما ِالمدلككة فافية

ِ ِعمى ِيدؿ ِشحنات.............،فإنيا..............مما ِيحمالف ِأفِأنيما ِعمى ِيدؿ كىذا
ِالك ............ِ ِمف ِنكعاف ِىناؾ ِعمى )ِ +ِ (ِ ِمكجبة ِشحنة ِكىما .............ِيربية

ِ(ِعمىِ...........ِالمدلكؾِ.ِ-المدلكؾِكشحنةِسالبةِ)ِ

 .اتؾِمعِالتفسيرِعمىِالشكؿِالمقابؿعمؽِبكمم: استخدـ ما تعممت

...................................................................................ِ

 التفسير : الثالثة المرحمة
مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالية:
 المدلككةِعفِقضيبِالبكنايتِ؟ِفسرِسببِابتعادِالشفافية -1

.......................................................................................ِ
ِماِسببِاقترابِالشفافيةِالمدلككةِمفِقضيبِالزجاج؟-2

.......................................................................................ِ
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ِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِع ِكؿِسؤاؿِتجيبِعميوِالمجمكعات.ِفيقـك
 التقويـ:

 ضع دائرة حوؿ رمز اَّلجابة الصحيحة:
 عند دلؾ مسطرة بالستيؾ بالصوؼ، فإنيا تحمؿ شحنة:-1

ِ(كبعدِفترةِتصبحِ)+(ِ-د(ِ)ِِِِِِِِِِِ±ج(ِِِِِِِِِِِِِِب(ِ+ِِِِِِِِِِِِِِ-أ(ِِِِِِِِِ
 يب زجاجي بالحرير، فإنو يحمؿ شحنة:عند دلؾ قض -2

ِ–د(ِِِِِِِِِِِ±ج(ِِِِِِِِِِِِ(-ب(ِ)+(كبعدِفترةِتصبحِ)ِِِِِِِِِأ(ِِ+ِِِِِِ
عند تقريب ساؽ مشحوف مف كرة خفيفة كما في -3

 الشكؿ المقابؿ؛ يحدث:
 تتنافرِالكرةِمعِالساؽ. (ِأ
 الِتتأثرِالكرةِبالساؽ. (ِب
 تنجذبِالكرةِلمساؽِأكالنِثـِتتنافر. (ِج
ِذبِالكرةِلمساؽِكتبقىِممتصقةِبيا.تنج (ِد

 ماذا يحدث مع ذكر السبب:
 تقريب قضيب زجاجي مشحوف مف قضيب بالستيؾ مشحوف. -1

ِيحدث:..................................................................................
 ......................السبب:...........................................................

 تقريب قضيب بالستيؾ مشحوف مف آخر مدلوؾ بالصوؼ. -2
ِيحدث:..................................................................................
ِالسبب:.................................................................................

 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
 عند دلؾ قضيب مف البالستيؾ بالصوؼ؛ فمف المتوقع أنو يحمؿ: السؤاؿ اْلوؿ/

                                  :مقترحة افتراضات
 (+شحنةِ)ِ -1
 (-شحنةِ)ِ -2
 (+(ِك)-شحنةِ) -3

 

 غير وارد  وارد 
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الوف مدلوؾ بالصوؼ مف آخر مدلوؾ بالصوؼ فمف المتوقع عند تقريب بِالسؤاؿ الثاني/
 أف يحدث:

 افتراضات مقترحة:     
 يتجاذباف -1
 يتنافراف -2
 يتنافرافِلفترةِمؤقتة -3

عنػد تقريػب قضػيب زجػاجي مشػحوف مػف شػفافية مدلوكػة بالصػوؼ فإنيمػا ِالسؤاؿ الثالث/
 يتجاذباف بسبب:

 :المقترح التفسير
ِالزجاجِيحمؿِشحنةِسالبة،ِالشفافيةِتحمؿِشحنةِمكجبة -1
ِالزجاجِيحمؿِشحنةِمكجبة،ِالشفافيةِتحمؿِشحنةِسالبة -2
ِالزجاجِكالشفافيةِيحمالفِشحنتيفِمختمفتيف -3

وؾ بالصوؼ مع الشحنات المختمفة تتجاذب، يتجاذب قضيب البالستيؾ المدلِالسؤاؿ الرابع/
ِقضيب الزجاج المدلوؾ عند تقريبيما مف بعضيـ البعض

 إذف:
ِيحمؿِقضيباِالبالستيؾِكالزجاجِشحنةِسالبةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ -1
ِيحمؿِقضيباِالبالستيؾِكالزجاجِشحنةِمكجبة -2
ِقضيبِ -3 ِكيحمؿ ِسالبة، ِشحنة ِالبالستيؾ ِقضيب يحمؿ

 الزجاجِشحنةِمكجبة
ِالبالست -4 ِقضيب ِقضيبِيحمؿ ِكيحمؿ ِمكجبة، ِشحنة يؾ

 الزجاجِشحنةِسالبة

 غير وارد وارد 
  
  
  

 غير مترتبة مترتبة
  
  
  

 غير صحيحة صحيحة
ِِ
ِِ
ِِ

ِِ
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قرب القضيب )أ( مف قضيب )ب( وحدث بينيما تجاذب وقرب قضيب )أ( ِالسؤاؿ الخامس/
ِمف )ج( وحدث بينيما تنافر:

 مقترحة: استنتاجات

 (-(،القضيبِ)ب(ِشحنتوِ)-القضيبِ)أ(ِشحنتوِ) .1
 (-(،القضيبِ)ج(ِشحنتوِ)-حنتوِ)القضيبِ)أ(ِش .2
 (-القضيبِ)أ(ِشحنتوِ)+(،القضيبِ)ب(ِشحنتوِ) .3
 (-(،القضيبِ)ب(ِشحنتوِ)-القضيبِ)ج(ِشحنتوِ) .4
القضيبِ)أ(ِيحمؿِشحنةِمخالفةِلشحنةِالقضيبِ)ب(ِ .5

ِكمشابيةِلشحنةِ)ج(
 

قريبيما مف بعضيما ىؿ يتنافر البالوناف المدلوكاف بالصوؼ عند ت السؤاؿ الخامس/
 البعض
ِِِِِِِِِِِ:مقترحة إجابات
 لنيماِيحمالفِشحناتِمشابية ال؛ -1
 لنيماِيحمالفِشحناتِمختمفة نعـ؛ -2
 لنيماِيحمالفِشحناتِمشابية نعـ؛ -3
 
 

 ) تفسير التكيرب بالدلؾ( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعرؼِالمادةِالمتعادلةِكيربائيانِ. -
 يفسرِسببِاكتسابِالبالستيؾِشحنةِسالبةِعندِدلكوِبالصكؼ. -
 يكضحِسببِتكلدِشحنةِمكجبةِعمىِالزجاجِعندِدلكوِبالحرير. -
 .يشرحِبالرسـِكيفيةِاكتسابِالبالستيؾِشحنةِسالبةِعندِدلكوِبالصكؼِ -
 .لكوِبالحريريبيفِبالرسـِكيفيةِتكلدِشحنةِمكجبةِعمىِالزجاجِعندِد -
 يحافظِعمىِنظافةِكترتيبِرسموِلمشحناتِقبؿِكأثناءِكبعدِعمميةِالدلؾ. -

 المتطمبات اْلساسية:

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 ضعيفة قوية
ِِ
ِِ
ِِ

 القضيب )ج( )ب( القضيب القضيب )أ(
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ِيعرؼِالتكيربِبالدلؾ.ِ-
ِيذكرِأنكاعِالشحناتِالكيربائية.ِِ-

 :اَّلختبارية البنود
 اكتب المصطمح العممي:

لكياِببعضياِالبعضِ)......................(شحفِالجساـِبشحناتِكيربائيةِعفِطريؽِد
 تجعمياِقادرةِعمىِجذبِالدقائؽِالصغيرةِكقصاصاتِالكرؽ.

 أقالـِممكنةِ–مقصِِ–كرؽِممكفِِِ:المستخدمة واْلدوات المواد
 خطوات سير الدرس/

ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ (ِطالبِفيِالمجمكعة4ِ-2مجمكعاتِغيرِمتجانسةِ،)6ِيقـك
ِالكاحدة.

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
ِالتعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِفيِصكرةِمجمكعاتِ الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِاْلسئمة التالية:مفِخالؿِاالجابةِعمىِ
 تنبأِبشحنةِِالمادةِفيِالكضعِالطبيعيِ؟. -1

........................................................................................ 
 ةِالتيِتنتقؿِمفِجسـِآلخر؟تنبأِبنكعِالشحنةِالكيربائي -2

........................................................................................ 
 ماذاِتتكقعِبأفِيككفِسببِاكتسابِالبالستيؾِشحنةِسالبةِعندِدلكوِبالصكؼ؟ -3

........................................................................................ 
 ماذاِتتكقعِبأفِيككفِسببِتكلدِالشحنةِالمكجبةِعمىِالصكؼِعندِدلكياِلمبالستيؾ؟ -4

........................................................................................ 
ِفيِقضيبِ -5 ِالشحناتِالمكجبة( ِأـ ِ)الشحناتِالسالبة ِعددان ِأكثر ِيككف ِأف ِتتكقع ماذا

 الزجاجِالمدلكؾِبالحرير؟.
........................................................................................ 

 تنبأِبالسببِالذمِجعؿِالحريرِيكتسبِشحنةِسالبةِعندِدلكوِلقضيبِزجاجي؟. -6
........................................................................................ِ

 المالحظة : الثانية المرحمة
ِباستخداـِالكرؽِالممكفِكالقالـِالممكنة المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي
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 لكؿِمفِالبالستيؾِكالزجاجِكشكؿِبيضاكمِلكؿِمفِالحريرِكالصكؼ رسـِشكؿِمستطيؿِ -
 لشكاؿ.تكضيحِعددِالشحناتِالسالبةِكالمكجبةِقبؿِعمميةِالدلؾِفيِداخؿِا -
استخداـِالقالـِالممكنةِكرسـِالشحناتِالمكجبةِبمكفِأخضرِكالشحناتِالسالبةِبمكفِأحمرِ -

 فيِداخؿِالشكاؿ.
 استخداـِقمـِممكفِبمكفِأسكدِلتكضيحِعمميةِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِأثناءِعمميةِالدلؾ. -
ِفيِكؿِشكؿ.تكضيحِعددِالشحناتِالسالبةِباستخداـِالقالـِالممكنةِبعدِعمميةِالدلؾِ -
ِالتكقعاتِ. صحة مف ثـِيتأمؿِالشكاؿِلمتحقؽِ

 التفسير : الثالثة المرحمة
مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالية:
 فسر سبب :

 اكتسابِقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾِبالصكؼِشحنةِسالبةِ؟ -1
..................................................................................... 

 تكلدِشحنةِمكجبةِعمىِقطعةِالصكؼِعندِدلكياِلمسطرةِبالستيؾ؟ -2
..................................................................................... 

 اكتسابِقطعةِالحريرِشحنةِسالبةِعندِدلكياِلقضيبِزجاجي؟. -3
..................................................................................... 

 تكلدِشحنةِمكجبةِعمىِقضيبِالزجاجِعندِدلكوِبالحرير؟ -4
..................................................................................... 

ِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعة ِلمطمبة.ِِيقـك
 التقويـ:

 ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي/
 يكوف الجسـ مشحوف بشحنة موجبة عندما: -1

 يفقدِشحنةِمكجبةِِِِِِِِ-بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيكتسبِشحنةِمكجبةِ-أِِِِِِ
ِيفقدِشحنةِسالبةِِِ-دِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيكتسبِشحنةِسالبةِِ-جِِِِِ
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 اجية بقطعة مف الحرير:عند دلؾ ساؽ زج-2
 تنتقؿِالشحناتِالسالبةِمفِالزجاجِإلىِالحرير.-أِِِِِِِ
 تنتقؿِالشحناتِالسالبةِمفِالحريرِإلىِالزجاج.-بِِ
ِتنتقؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالزجاجِإلىِالحرير.ِ-جِِِِ
ِتنتقؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالحريرِإلىِالزجاج.ِ-دِِِِ

 يؾ بالصوؼ ينتج الشكؿ التالي:بعد عممية دلؾ قضيب البالست-3
                               -ب                                         -أ   

 
 -د                                           -ج
 

 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
ِيؾ بالصوؼ؛ فمف المتوقع أنيا:عند دلؾ مسطرة بالست السؤاؿ اْلوؿ/

                                  :مقترحة افتراضات

 اكتسبتِشحنةِمكجبة -1
 فقدتِشحنةِسالبة -2
 فقدتِشحنةِمكجبة -3
 اكتسبتِشحنةِسالبةِ -4

ِ:عند دلؾ قضيب زجاجي بالحرير؛ فإف الحرير يحمؿ شحنة سالبة بسببِالسؤاؿ الثاني/
ِ:المقترح التفسير

ِاكتسابوِشحناتِمكجبةِ .1
 اكتسابوِشحناتِسالبة .2
ِفقدهِشحناتِمكجبة .3
 فقدهِشحناتِسالبةِ .4

 غير وارد  وارد      
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 + +- - - +++  +- - 
 

- - + + + 
+ ++ - - - 

 

 ++- - - - 
 

- - - + + - - - - - -  ++++- - 
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ِالمادة في الوضع الطبيعي متعادلة كيربائيًا، الزجاج يعتبر مادة:ِالسؤاؿ الثالث /

                               إذف:                     
عددِالشحناتِالسالبةِفيِالزجاجِأكثرِمفِعددِ .1

ِالشحناتِالمكجبة
عددِالشحناتِالسالبةِفيِالزجاجِأقؿِمفِعددِ .2

ِالشحناتِالمكجبة
عددِالشحناتِالسالبةِفيِالزجاجِتساكمِعددِ .3

 الشحناتِالمكجبة
  السؤاؿ الرابع /ِىؿ تتولد شحنو موجبة عمى قطعة الصوؼ عند دلكيا لمسطرة بالستيؾ:

 :مقترحة إجابات
ِإلىِ نعـ؛ -1 ِالصكؼ ِمف ِانتقمت ِالسالبة ِالشحنات لف

 البالستيؾ
ِإلىِ لف ال؛ -2 ِالصكؼ ِمف ِانتقمت ِالمكجبة الشحنات

 البالستيؾ
الشحناتِالسالبةِانتقمتِمفِالبالستيؾِإلىِ لف نعـِ؛ -3

ِالصكؼ
 

 ي() الكشاؼ الكيربائ عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يصنعِكشاؼِكيربائي. -
 يعددِأجزاءِالكشاؼِالكيربائي. -
 يرسـِالكشاؼِالكيربائي. -
 يحددِالجزاءِعمىِالكشاؼِالكيربائي. -
 يكضحِالغرضِمفِالكشاؼِالكيربائي. -
 نعِكشاؼِكيربائي.يسعىِإلىِاستخداـِمكاردِالبيئةِالمحميةِفيِص -

 المتطمبات اْلساسية:
ِيعرؼِالتكيربِبالدلؾ.ِ-

 غير صحيحة صحيحة
ِِ

ِِ

ِِ

 ضعيفة قوية
ِِ

ِِ

ِِ
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 :اَّلختبارية البنود
 اكتب المصطمح العممي/

)......................(شحفِالجساـِبشحناتِكيربائيةِعفِطريؽِدلكياِببعضياِالبعضِ
 تجعمياِقادرةِعمىِجذبِالدقائؽِالصغيرةِكقصاصاتِالكرؽ.

 :المستخدمة واْلدوات المواد
ِ ِبالستيؾ ِِ-مسطرة ِصكؼ ِِ-قطعة ِأبكنايت ِزجاجيِ–قضيب ِنحاسيِِ-مرطباف سمؾ

 كرؽِقصديرِ–معزكؿِ
 خطوات سير الدرس/

ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ (ِطالبِفيِالمجمكعة4ِ-2مجمكعاتِغيرِمتجانسةِ،)6ِيقـك
ِالكاحدة.

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
ِقعاتيـِفيِصكرةِمجمكعاتِمفِخالؿالتعبيرِعفِأفكارىـِكتِك الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِاالجابةِعمىِالسئمةِالتاليةِ:ِ
 ماذاِتتكقعِأفِيككفِتركيبِالكشاؼِالكيربائي؟ -

................................................................................ 
 تنبأِِبالغرضِمفِالكشاؼِالكيربائي؟. -

................................................................................ِ
 المالحظة : الثانية المرحمة

التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجربةِ تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي
ِحيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِكأكراؽِالعمؿِعمىِكؿِمجمكعة.

 (3ورقة عمؿ)
 الكشاؼِالكيربائي.: الرابع الدرس
 صنعِكشاؼِكيربائي.ي :اليدؼ
ِالمرطبافِمصنكعِمفِالبالستيؾِ-مرطبافِزجاجي :الالزمة والمواد اْلدوات سمؾِِ-غطاء

 كرؽِقصديرِ–نحاسيِمعزكؿِ
 خطوات العمؿ: 

ِاثقبِغطاءِالمرطبافِبحيثِيدخؿِمنياِسمؾِالنحاس.-
ِسـ(.3×2قصِكرقتيفِمفِالقصديرِ)ِ-
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ِبحيثِ- ِالمرطباف ِغطاء ِفتحة ِفي ِالنحاس ِسمؾ ِفكؽِِأدخؿ ِمرتفع ِالعمكم ِطرفو يبقى
ِالغطاء.

ِاثنيِالطرؼِاآلخرِمفِالسمؾِليصبحِكالعالقة.ِ-
ِضعِكرقتيِالقصديرِفيِالعالقة.ِ-
ِلؼِالطرؼِالعمكمِمفِسمؾِالنحاسِعدةِلفاتِبحيثِيصبحِكالكرة.ِ-
ِارسـِالكشاؼِالكيربائيِ.-
ِاكتبِالجزاءِعمىِالرسمة.ِ-

مفِيتركبِالكشاؼِالكيربيِ أَّلحػػظ أف :
 ...............ك.................ك...................ك................ك...............

 (4ورقة عمؿ)
 الكشاؼِالكيربائي.: الثاني الدرس
 يحددِالغرضِمفِكشاؼِكيربائي. :اليدؼ
 قطعةِمفِالصكؼِ–قضيبِبالستيؾِِ–كشاؼِكيربائيِ :الالزمة والمواد اْلدوات

 خطوات العمؿ: 
ِسِقرصِالكشاؼِبقضيبِالبالستيؾِقبؿِدلكو.الم-
ِادلؾِقضيبِالبالستيؾِبالصكؼ.ِ-
ِالمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾ.ِ-
ِسجؿِالمالحظةِفيِالجدؿِالتالي:ِ-
ِ

 نتج أف :أست
ِيستخدـِالكشاؼِالكيربائيِلمعرفةِإفِكافِالجسـ.................................

 استخدـ ما تعممت/
ِعمؽ بكمماتؾ مع التفسير عمى كؿ مف:

ِ(ِ:ِ.......................................1الشكؿِ)
ِ(:........................................2الشكؿِ)

 يحدث الحالة
ِِلمسِقرصِالكشاؼِبقضيبِالبالستيؾ

ِِلمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾ.
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 التفسير : ةالثالث المرحمة
مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسؤاؿِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالي:
ِالكشاؼِ -1 ِ ِلصنع ِقصدير( ِكرقتي ،ِ ِفمزية ِساؽ (ِ ِمف ِكؿ ِاستخداـ ِسبب فسر

ِ..........................................................................الكيربائي؟
 أفِيككفِمرطبافِالكشاؼِمصنكعِمفِالزجاجِأكِالبالستيؾِالشفاؼ؟ِلماذاِيفضؿ -2

........................................................................................ِ
 ماِسببِتسميةِالكشاؼِالكيربائيِبيذاِاالسـ؟ -3

........................................................................................ِ
يطمبِالمعمـِمفِكؿِمجمكعةِعرضِماِتكصمتِإليوِمفِتفسيرِلمنتائجِِعمىِجميعِطالبِ

ِالفصؿ
ِيقدـِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِعمىِاجاباتِكؿِمجمكعة.

 التقويـ:

 اكتبي اْلجزاء عمى الرسمة:
 
 
 
 
ِ
 

 يستخدـِالكشاؼِالكيربيِفيِ.............ِأكمؿ الفراغ /
 ماذا يحدث في الحاَّلت التالية:

 ......................................لمسِقرصِالكشاؼِبقضيبِالبالستيؾِ-1ِ
 ......................بالصكؼِالمدلكؾ لمسِقرصِالكشاؼِبقضيبِالبالستيؾِ-2
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 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
 فمف المتوقع أف يحدث:  ،س قرص كشاؼ كيربائي بساؽ بالستيؾ عند لم السؤاؿ اْلوؿ/

 
ِيزدادِانفراجِالكرقتيفِ -1
ِيقؿِانفراجِالكرقتيفِِ -2
ِالِتتأثرِالكرقتاف -3
 تنطبؽِالكرقتاف -4

ئي بقضيب زجاجي تتنافر ورقتي الكشاؼ عند لمس قرص كشاؼ كيربا السؤاؿ الثاني/
 مدلوؾ بالحرير :

 مقترحة: استنتاجات
ِقضيبِالزجاجِمشحكفِبشحنةِمكجبة .1
ِقضيبِالزجاجِمتعادؿِكيربائياِن .2
 قضيبِالزجاجِمشحكفِبشحنةِسالبة .3
ِالكشاؼِالكيربائيِمشحكف. .4

 السؤاؿ الثالث/ ىؿ يستخدـ الكشاؼ في معرفة إف كاف الجسـ مشحوف أـ َّل:
 :مقترحة باتإجا

 إذاِانفرجتِكرقتيِالكشاؼ نعـ؛ -1
 إذاِزادِانفراجِكرقتيِالكشاؼ ال؛ -2
 إذاِلـِتتأثرِكرقتيِالكشاؼ نعـِ؛ -3
 نعـ،ِإذاِقؿِانفراجِكرقتيِالكشاؼ -4

ِ
 

 ) شحف الكشاؼ الكيربائي بالممس( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع
 يستنتجِطريقةِلشحفِالكشاؼِالكيربائي. -
 يعرؼِالشحفِبالممس. -

 غير وارد وارد     
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ

ِِِ
ِِِ
ِِِ

 ضعيفة قوية
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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يذكرِنكعِشحنةِكؿِمفِقرصِككرقتيِالكشاؼِبعدِلمسوِبقضيبِبالستيؾِمدلكؾِ -
 بالصكؼ.

يفسرِسببِاكتسابِالكشاؼِالكيربائيِشحنةِسالبةِبعدِلمسوِبقضيبِبالستيؾِمدلكؾِ -
 بالصكؼ.

وِبقضيبِزجاجيِمدلكؾِيبيفِنكعِشحنةِكؿِمفِقرصِككرقتيِالكشاؼِبعدِلمس -
 بالحرير.

يعمؿِسببِاكتسابِالكشاؼِالكيربائيِشحنةِمكجبةِبعدِلمسوِبقضيبِزجاجيِمدلكؾِ -
 بالحرير.

 المتطمبات اْلساسية:
 . يعددِأجزاءِالكشاؼِالكيربائي -
 . يعرؼِالتكيرب -
 . يذكرِأنكاعِالشحناتِالكيربائية -

 :اَّلختبارية البنود
ربائيِمفِيتركبِالكشاؼِالكيِأكمؿ الفراغ /

............،.........،...........،..........،.........ِ
 ).................(ِشحفِالجساـِبشحناتِكيربائية.اكتب المصطمح العممي/ 

ِأنكاعِالشحناتِالكيربائية................ك..................ِأكمؿ الفراغ /
 قطعةِمفِالصكؼ.ِ–ستيؾِقضيبِبالِ–كشاؼِكيربائيِ :الالزمة والمواد اْلدوات

ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ (ِطالبِفيِالمجمكعة5ِ-2مجمكعاتِغيرِمتجانسةِ،)6ِيقـك
ِالكاحدة.

 خطوات سير الدرس/
 المرحمة اْلولى :التنبؤ

التعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِفيِصكرةِمجمكعاتِمفِخالؿِ الطالبِ المعمـِمف يطمب
ِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:

 اِيحدثِعندِلمسِقضيبِبالستيؾِمدلكؾِلقرصِالكشاؼ؟.ماذ -
....................................................................................... 

 تنبأِبطريقةِشحفِالكشاؼِالكيربائي؟. -
ِ..................................................................................... 



218 

 

ِبقضيبِ - ِقرصو ِلمس ِعند ِالكيربائي ِالكشاؼ ِقرصِككرقتي ِمف ِكؿ ِشحنة ِبنكع تنبأ
 بالستيؾِمدلكؾ؟.

........................................................................................ 
ِلمسِقرصوِ - ِعند ِسالبة ِشحنة ِالكيربائي ِالكشاؼ ِاكتساب ِسبب ِيككف ِأف ِتتكقع ماذا

 تيؾِمدلكؾِ؟.بقضيبِبالس
........................................................................................ 

ِبقضيبِ - ِقرصو ِلمس ِعند ِالكيربائي ِالكشاؼ ِقرصِككرقتي ِمف ِكؿ ِشحنة ِبنكع تنبأ
 زجاجيِمدلكؾ؟.

........................................................................................ 
ِقرصوِ - ِلمس ِعند ِمكجبة ِشحنة ِالكيربائي ِالكشاؼ ِاكتساب ِسبب ِيككف ِأف ِتتكقع ماذا

 بقضيبِزجاجيِمدلكؾ؟
........................................................................................ 

 المرحمة الثانية : المالحظة
ِمفِال ِيطمبِالمعمـ ِالمرحمة ِالتكقعاتِكفيِىذه ِلمتحقؽِمفِصحة ِالتجربة مجمكعاتِتنفيذ
ِ(ِعمىِكؿِمجمكعة.5حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)

 (5ورقة عمؿ)
 شحف الكشاؼ الكيربائي بالممس.: الخامس الدرس
 يكتشؼِطريقةِلشحفِالكشاؼِالكيربائي. :اليدؼ
 فِالصكؼقطعةِمِ–قضيبِبالستيؾِِ–كشاؼِكيربائيِ :الالزمة والمواد اْلدوات

 خطوات العمؿ: 
ِادلؾِقضيبِالبالستيؾِبالصكؼ.ِ-
ِالمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾ.ِ-
ِأبعدِقضيبِالبالستيؾِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائي.ِ-
ِسجؿِالمالحظةِفيِالجدكؿِالتالي:ِ-

 يحدث   الحالة
ِِلمسِقرصِالكشاؼِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾِبالصكؼ

ِِيبِالبالستيؾِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائيِابعادِقض
ِ
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 أستنتج أف :
ِيمكفِشحفِالكشاؼِالكيربائيِبطريقةِالشحفِبػ.................................
ِيحتفظِالكشاؼِالكيربائيِبشحنتوِعندِشحنوِبطريقة............................

 لتالي:كفيِىذهِالمرحمةِيطمبِالمعمـِأيضانِمفِالمجمكعاتِتنفيذِا 
 رسـِطريقةِشحفِالكشاؼِالكيربائيِبالممس. -
 كتابةِشحنةِالجسـِالشاحفِعمىِالرسمةِبقمـِأحمر. -
 كتابةِشحنةِكؿِمفِقرصِككرقتيِالكشاؼِعمىِالرسمة. -

 التفسير : الثالثة المرحمة
مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالية:
 حِسببِتسميةِِطريقةِشحفِالكشاؼِبالممس؟كض -1

.....................................................................................ِ
فسرِسببِشحفِالكشاؼِالكيربائيِبشحنةِسالبةِعندِلمسِقرصوِبقضيبِبالستيؾِ -2

 مدلكؾِ؟
..................................................................................... 

ماِسببِشحفِالكشاؼِالكيربائيِبشحنةِمكجبةِعندِلمسِقرصوِِبقضيبِزجاجيِ -3
 مدلكؾِ؟

........................................................................................ 
ِيطمبِالمعمـِمفِكؿِمجمكعةِعرضِماِتكصمتِإليوِعمىِجميعِطالبِالفصؿ.

ِيقدـِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِعمىِاجاباتِكؿِمجمكعة.
 التقويـ:

 اكتبي المصطمح العممي:
ِ).....................(ِطريقةِلشحفِجسـِماِعفِطريؽِلمسوِبجسـِمشحكف.

 في الشكؿ المقابؿ : 
ِطريقةِشحفِالكشاؼِالكيربائي...........

 ماذا يحدث مع ذكر السبب/
 تيؾِمشحكفِلقرصِالكشاؼِالكيربائي.عندِلمسِقضيبِبالس -1

ِيحدث/..............................................................
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زجاجِ
 مدلكؾ

بالستيؾِ
 مدلكؾ

ِ...............................السبب/..............................
 عندِلمسِقضيبِزجاجيِمدلكؾِبالحريرِلقرصِالكشاؼِالكيربائي. -2

ِ....................................يحدث/..........................
ِالسبب/.............................................................

 
ِاختر اَّلجابة الصحيحة /أي مف اْلشكاؿ التالية تمثؿ طريقة الشحف بالممس/

 -ب                                       -أ       
 

 -د                                     -ج        
 قارف حسب المطموب:

  وجو المقارنة
 

 

   شحنة ورقتي الكشاؼ
   شحنة قرص الكشاؼ

 
 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )

 السؤاؿ اْلوؿ/ عند لمس قرص كشاؼ كيربائي بقضيب زجاجي مدلوؾ بالحرير؛ 
ِ:ِِِفمف المتوقع أف يحدث

ِيزدادِانفراجِكرقتيِالكشاؼِ-1
ِالِتتأثرِكرقتيِالكشاؼِ-2
ِتنطبؽِكرقتيِالكشاؼِ -4
ِتنفرجِكرقتيِالكشاؼِ -5

 غير وارد  وارد     

  
ِِ
ِِ

ِِ

-  -   -  ++- - - - 

+++ -  -   - 

-  -   -  + +- - 

 ++- - - - +++ ++ 
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ِالسؤاؿ الثاني / عند لمس قرص كشاؼ كيربائي بقضيب بالستيؾ مدلوؾ بالصوؼ فإف 
 الكشاؼ يشحف بشحنة سالبة بسبب: 

 التفسير المقترح:
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِالبالستيؾِِِ .1
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالبالستيؾِإلىِالكشاؼِِ .2
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِالبالستيؾ .3
 انتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالبالستيؾِإلىِالكشاؼ .4

ؤاؿ الثالث/ عند مالمسة قضيب الزجاج المدلوؾ بالحرير لقرص الكشاؼ الكيربائي الس
 فإنو تنفرج ورقتي الكشاؼ:

 مقترحة: استنتاجات
ِقمتِعددِالشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼ. .1
ِزادتِعددِالشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِ. .2
عددِالشحناتِالسالبةِتساكمِعددِالشحناتِالمكجبةِ .3

 فيِالكشاؼ.
ِالشحنات .4 ِالشحناتِِعدد ِعدد ِمف ِأكثر المكجبة

 السالبةِفيِالكشاؼ.

يشحف الكشاؼ   السؤاؿ الرابع / عند لمس قرص الكشاؼ بقضيب بالستيؾ مشحوف .ىؿ
  بشحنو سالبة ؟:

 :مقترحة إجابات

 لفِالشحناتِالسالبةِانتقمتِمفِالبالستيؾِإلىِالكشاؼ. نعـ؛ -1
ِالسالبة لف ال؛ -2 ِالشحنات ِعددِِِعدد ِمف ِأقؿ ِالكشاؼ في

 الشحناتِالمكجبة.
ِالشحناتِالمكجبةِانتقمتِمفِالكشاؼِإلىِالبالستيؾ. لف نعـ؛ -3

ِ)تفريغ شحنة الكشاؼ الكيربائي( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

   
   

   

   

 ضعيفة قوية
ِِ

ِِ

ِِ
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 مشحكفِبطريقةِالشحفِبالممس.ِيذكرِطريقةِلتفريغِِشحنةِالكشاؼِالكيربائيِال -
ِلمسِقرصِ - ِعند ِسالبة ِبشحنة ِالمشحكف ِالكيربائي ِالكشاؼ ِكرقتي ِانطباؽ ِسبب يفسر

 .الكشاؼِباليد
ِلمسِقرصِ - ِعند ِمكجبة ِبشحنة ِالمشحكف ِالكشاؼِالكيربائي ِكرقتي ِانطباؽ ِسبب يعمؿ

 .الكشاؼِباليد
ِالمتطمبات اْلساسية:

  يعرؼِالشحفِبالممس. -
 :اَّلختبارية البنود

ِلشحنةِاكتب المصطمح العممي/  ِمشابية ِبشحنة ِالجسـ ِلشحف ).................(طريقة
 .الجسـِالشاحفِمفِخالؿِانتقاؿِعددِمفِالشحناتِمفِالجسـِالشاحفِإلىِالجسـِالمشحكف

ِقطعةِمفِالصكؼ.ِ–قضيبِبالستيؾِِ–كشاؼِكيربائيِ :الالزمة والمواد اْلدوات
 خطوات سير الدرس/

ِالمعمـِبت (ِطالبِفيِالمجمكعة5ِ-2مجمكعاتِغيرِمتجانسةِ،)6ِقسيـِالطالبِإلىِيقـك
ِالكاحدة.

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
التعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِفيِصكرةِمجمكعاتِمفِخالؿِ الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:
 ماذاِيحدثِعندِلمسِقرصِكشاؼِمشحكفِبشحنةِسالبةِباليد؟. -

.................................................................................. 
 ماذاِيحدثِعندِلمسِقرصِكشاؼِمشحكفِبشحنةِمكجبةِباليد؟. -

........................................................................................ 
 المرحمة الثانية : المالحظة

ِ ِالتكقعاتِكفيِىذه ِلمتحقؽِمفِصحة ِالتجربة ِمفِالمجمكعاتِتنفيذ ِيطمبِالمعمـ المرحمة
ِ(ِعمىِكؿِمجمكعة.6حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)

 (6ورقة عمؿ)
 تفريغ شحنة الكشاؼ الكيربائي.: السادس الدرس
 يكتشؼِطريقةِلتفريغِشحنةِالكشاؼِالكيربائي. :اليدؼ
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قضيبِِ–قطعةِمفِالصكؼِِ–قضيبِبالستيؾِِ–كيربائيِِكشاؼ :الالزمة والمواد اْلدوات
ِقطعةِحرير.ِ-زجاجي

ِخطوات العمؿ: 
ِادلؾِقضيبِالبالستيؾِبالصكؼ.ِ-
ِالمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾ.ِ-
ِالمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِباليد.ِ-
ِادلؾِقضيبِالزجاجِبالحرير.ِ-
ِيبِالزجاجِالمدلكؾ.المسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِبقضِ-
ِالمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِباليد.ِ-
ِسجؿِالمالحظةِفيِالجدؿِالتالي:ِ-

ِيحدثِالحالة
ِِلمسِقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبةِباليدِ
ِِلمسِقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِمكجبةِباليد

ِ
 أستنتج أف :

ِ................يمكفِتفريغِشحنةِالكشاؼِالكيربائيِبممسِقرصِالكشاؼِبػ......
 التفسير : الثالثة المرحمة

مفِخالؿِاالجابةِعمىِِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في
ِالتالية:

ِماِسببِانطباؽِكرقتيِالكشاؼِالكيربائيِالمشحكفِبشحنةِسالبةِعندِلمسِقرصوِباليد؟-1
........................................................................................ِ

ِلمسِقرصوِفسرِسببِانطباؽِكرقتيِالكشاؼِالكيربائيِالمشحكفِ-2 بشحنةِمكجبةِعند
ِ...................................................................................باليد؟

ِميعِطالبِالفصؿ.يطمبِالمعمـِمفِكؿِمجمكعةِعرضِماِتكصمتِإليوِعمىِج
ِيقدـِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِعمىِاجاباتِكؿِمجمكعة.

 التقويـ:
ِلتخميصِالكشاؼِمفِشحنتوِالسالبةِالمسِقرصوِبإصبعؾِعمؿ/

........................................................................................ِ
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ِفي الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:( في المكاف المناسب √ضع اشارة )
ىؿ يتـ تفريغ شحنة الكشاؼ الكيربائي المشحوف  بشحنة موجبة بممس قرص الكشاؼ  -

 باإلصبع؟
                                                                           :مقترحة إجابات

 لفِالشحناتِالسالبةِتنتقؿِمفِ نعـ؛ -1
 جسـِاإلنسافِإلىِالكشاؼ.

 الشحناتِالسالبةِتنتقؿِمفِ لفِمزيدِمف ال؛ -2
 جسـِاإلنسافِإلىِالكشاؼ.

 الشحناتِالمكجبةِتنتقؿِمفِ لف نعـ؛ -3
 الكشاؼِعبرِالجسـِإلىِالرض.

ِعند مالمسة قرص الكشاؼ المشحوف بشحنة سالبة فإنو ِ-
 تنطبؽ ورقتي الكشاؼ:

 مقترحة: استنتاجات
ِانتقمتِالشحناتِالسالبةِمفِالجسـِإلىِالكشاؼ .1
ِانتقمتِالشحناتِالمكجبةِمفِالجسـِإلىِالكشاؼ .2
ِانتقمتِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِالجسـ .3
ِانتقمتِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِالجسـ .4

 عند لمس قرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة موجبة باليد فإف -
 ؼ تنطبقاف بسبب:ورقتي الكشا

 التفسير المقترح:
ِعددِ .1 ِتساكم ِالكشاؼ ِفي ِالسالبة ِالشحنات عدد

 الشحناتِالمكجبة.
ِعددِ .2 ِمف ِأقؿ ِالكشاؼ ِفي ِالسالبة ِالشحنات عدد

ِالشحناتِالمكجبة.
ِعددِ .3 ِمف ِأكثر ِالكشاؼ ِفي ِالسالبة ِالشحنات عدد

ِالشحناتِالمكجبة.

 ضعيفة قوية
ِِ

ِِ

ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح

ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 غير مترتبة مترتبة
ِِ

ِِ

ِِ
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 نوع شحنة جسـ ما   ) تحديد عنواف الدرس

 مشحوف باستخداـ الكشاؼ الكيربائي (
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يستنتجِكيفيةِتحديدِنكعِالشحنةِالمتكلدةِعمىِجسـِما. -
 يحددِنكعِشحنةِجسـِمجيكؿِالشحنةِباستخداـِالكشاؼِالكيربائي. -
كرقتيِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبةِعندِلمسِقرصوِِيفسرِسببِزيادةِانفراج -

 بجسـِمشحكفِبشحنةِسالبة.
يبيفِسببِانطباؽِكرقتيِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبةِعندِلمسِقرصوِبجسـِ -

 مشحكفِبشحنةِمكجبة.
يعمؿِزيادةِانفراجِكرقتيِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِمكجبةِعندِلمسِقرصوِبجسـِ -

 مشحكفِبشحنةِمكجبة.
نطباؽِكرقتيِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِمكجبةِعندِلمسِقرصوِيكضحِِسببِا -

 بجسـِمشحكفِبشحنةِسالبة.
ِالمتطمبات اْلساسية:

  يعرؼِالشحفِبالممس. -
 :اَّلختبارية البنود

).................(طريقةِلشحفِالجسـِيفقدِفيياِِالجسـِالشاحفِاكتب المصطمح العممي/ 
 جزءِمفِشحنتوِ.

ِ :الالزمة والمواد اْلدوات
ِقطعةِحرير.ِ–قضيبِزجاجيِِ-قطعةِمفِالصكؼِ–قضيبِبالستيؾِِ–كشاؼِكيربائيِ

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ (ِطالبِفيِالمجمكعة5ِ-2مجمكعاتِغيرِمتجانسةِ،)6ِيقـك

ِالكاحدة.
 المرحمة اْلولى :التنبؤ

جمكعاتِمفِخالؿِالتعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِفيِصكرةِم الطالبِ المعمـِمف يطمب
ِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:
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 ماذاِيحدثِعندِلمسِقضيبِبالستيؾِمدلكؾِلقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبة؟. -
........................................................................................ِ

 شحكفِبشحنةِمكجبة؟.ماذاِيحدثِعندِلمسِقضيبِبالستيؾِمدلكؾِلقرصِالكشاؼِالم -
........................................................................................ِ

ِيحدثِعندِلمسِقضيبِزجاجيِمدلكؾِلقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبة؟.ِ - ماذا
.....................................................................................ِ

ماذاِيحدثِعندِلمسِقضيبِزجاجيِمدلكؾِلقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِمكجبة؟.ِِِِِ -
....................................................................................ِ

 المرحمة الثانية : المالحظة
ِلمتحقؽِمف ِالتجربة ِمفِالمجمكعاتِتنفيذ ِيطمبِالمعمـ ِالمرحمة ِالتكقعاتِِكفيِىذه صحة

 (ِعمىِكؿِمجمكعة.7حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)
 (7ورقة عمؿ)

 نوع الشحنة الكيربائية المتولدة عمى جسـ ما : السادس الدرس
 يحددِنكعِالشحنةِالكيربائيةِالمتكلدةِعمىِجسـِماِباستخداـِكشاؼِكيربائي. :اليدؼ
قضيبِِ-قطعةِمفِالصكؼِ–بِبالستيؾِقضيِ–كشاؼِكيربائيِ :الالزمة والمواد اْلدوات
 قطعةِحرير.ِ-زجاجي

 خطوات العمؿ: 
ِادلؾِقضيبِالبالستيؾِبالصكؼ.ِ-
ِالمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾ.ِ-
ِبقضيبِِ- ِأخرل ِمرة ِالمسو ِثـ ِالكيربائي ِالكشاؼ ِقرص ِعف ِالبالستيؾ ِقضيب أبعد

ِالبالستيؾِالمدلكؾ.
ؾِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائيِثـِالمسوِمرةِأخرلِبقضيبِالزجاجِأبعدِقضيبِالبالستيِ-

ِالمدلكؾِبالحرير.
ِادلؾِقضيبِالزجاجِبالحرير.ِ-
ِالمسِقرصِالكشاؼِالكيربائيِبقضيبِالزجاجِالمدلكؾ.ِ-
ِأخرلِبقضيبِالزجاجِِ- ِالمسوِمرة أبعدِقضيبِالزجاجِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائيِثـ

ِالمدلكؾ.
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قرصِالكشاؼِالكيربائيِثـِالمسوِمرةِأخرلِبقضيبِالبالستيؾِِأبعدِقضيبِالزجاجِعفِ-
ِالمدلكؾ.

ِسجؿِالمالحظةِفيِالجدكؿِالتالي:ِ-
 يحدث الحالة

ِِعندِلمسِقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبةِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾ
ِِعندِلمسِقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبةِبقضيبِالزجاجِالمدلكؾ

ِِالمشحكفِبشحنةِمكجبةِبقضيبِالزجاجِالمدلكؾِعندِلمسِقرصِالكشاؼ
ِِعندِلمسِقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِمكجبةِبقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾ

ِ
 أستنتج أف :

ِكرقتيِ - ِفإف ِمشابية ِبشحنة ِمشحكف ِبجسـ ِمشحكف ِكشاؼ ِقرص ِمالمسة عند
 الكشاؼ.....................

ِمخا - ِبشحنة ِمشحكف ِبجسـ ِمشحكف ِكشاؼ ِقرص ِمالمسة ِكرقتيِعند ِفإف لفة
 الكشاؼ.....................

 استخدـ ما تعممت:
 ماذا يحث في الحاَّلت التالية:

 عند لمس ساؽ زجاجي مدلوؾ بالحرير لقرص كشاؼ مشحوف بشحنة سالبة. -1
........................................................................................ِ

 ت مدلوؾ بالصوؼ لقرص كشاؼ مشحوف بشحنة سالبة.عند لمس ساؽ أبوناي -2
........................................................................................ِ
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 التفسير : الثالثة المرحمة

مفِخالؿِاالجابةِعمىِِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في
ِالتالية:
 ما يمي: اشرح

 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 
 
 
 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ
ِ
ِ
 

 

عند مالمسة جسـ ما مشحوف لقرص -أ
، فيناؾ سالبةف بشحنة الكشاؼ المشحو

 احتماليف:

 انفراج ورقتي الكشاؼ
التفسير:.............................
.................................... 
 شحنة الجسـ:......................

 انطباؽ  ورقتي الكشاؼ
التفسير:...............................

.................................. 
 شحنة الجسـ:......................

عند مالمسة جسـ ما مشحوف لقرص -ب
،فيناؾ  موجبة  الكشاؼ المشحوف بشحنة 

 احتماليف:

 انفراج ورقتي الكشاؼ
التفسػػػير:.............................

.............................. 
 الجسـ:......................شحنة 

 انطباؽ  ورقتي الكشاؼ
التفسير:............................
....................................

 شحنة الجسـ:......................
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 التقويـ:
 ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة:

عندِمالمسةِجسـِمشحكفِبشحنةِمكجبةِلقرصِكشاؼِكيربائيِمشحكفِبشحنةِسالبةِ؛مفِ
ِالمتكقعِأف:

 يقؿِانفراجِكرقتيِالكشاؼِ-بِيزدادِانفراجِكرقتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِ -ِأ
ِتنفرجِكرقتيِالكشاؼِ-قتيِالكشاؼِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدالِتتأثرِكِرِ-جِِ

 عندِمالمسةِقضيبِزجاجِمشحكفِلقرصِكشاؼِمشحكفِبشحنةِمكجبةماذا يحدث/ 
........................................................................................ِ

 حدد شحنة الجسـ المجيوؿ الشحنة في الحاَّلت التالية:
 شحنة الجسـ الحالة

  عندِلمسوِقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِمكجبةِ،ِكقؿِانفراجِالكرقتيف
  عندِلمسوِقرصِالكشاؼِالمشحكفِبشحنةِسالبةِ،ِكزادِانفراجِالكرقتيف

ِ
 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )

عند لمس قرص كشاؼ كيربائي مشحوف بشحنة سالبة بقضيب زجاجي  السؤاؿ اْلوؿ /
 مشحوف فإنو يقؿ انفراج ورقتي الكشاؼ بسبب:    

 التفسير المقترح:  
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِالزجاجِِِ .1
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالزجاجِإلىِالكشاؼ .2
ِانتقاؿِالشحناتِالمكجبةِمفِالكشاؼِإلىِالزجاج .3
ِنتقاؿِمزيدِمفِِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِالزجاجا .4

السؤاؿ الثاني / عند لمس قرص كشاؼ كيربائي مشحوف 
 بشحنة سالبة 

 بجسـ مجيوؿ الشحنة؛ فمف المتوقع أف تكوف شحنة الجسـ:
 
ِسالبةِ-1ِ
ِمكجبةِ-2
ِمتعادلةِِ-3

 غير مترتبة مترتبة 
ِِ

ِِ

ِِ

ِِ

 غير وارد وارد 
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بشحنة موجبة لقرص الكشاؼ الكيربائي  السؤاؿ الثالث / عند مالمسة جسـ مشحوف
 المشحوف بشحنة سالبة فإنو يقؿ انفراج ورقتي الكشاؼ:

 مقترحة: استنتاجات
ِانتقمتِالشحناتِالسالبةِمفِالجسـِإلىِالكشاؼ .1
ِانتقمتِالشحناتِالمكجبةِمفِالجسـِإلىِالكشاؼ .2
ِلكيربائيقمتِعددِالشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِا .3
 انتقمتِالشحناتِالسالبةِمفِالكشاؼِإلىِالجسـ .4

ِ
السؤاؿ الرابع / ىؿ يزداد  انفراج ورقتي الكشاؼ الكيربائي المشحوف  بشحنة سالبة عند 

 لمس قرصو بجسـ سالب الشحنة؟
                                                                           :مقترحة إجابات 
 لنوِقمتِعددِالشحناتِالسالبة. ال؛ -1
 لنوِزادتِعددِالشحناتِالسالبة. نعـ؛ -2
 لنوِقمتِعددِالشحناتِالمكجبة. نعـ؛ -3
ِ

 عنواف الدرس )المواد الموصمة والعازلة(
 

 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعرؼِالمكادِالمكصمة. -
 يكضحِالمقصكدِبالمكادِالعازلة. -
 يذكرِماِيحدثِعندِلمسِساؽِفمزيةِلقرصِكشاؼِمشحكف. -
 يتنبأِبماِيحدثِعندِلمسِمسطرةِبالستيؾِلقرصِكشاؼِمشحكفِ. -
ِيفسرِسببِصنعِكرقتيِالكشاؼِكقرصوِمفِمكادِفمزية. -

 المتطمبات اْلساسية:
 يعددِأجزاءِالكشاؼِالكيربائي. -
 ائي.يذكرِالغرضِمفِالكشاؼِالكيرب -

ِ

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

ِضعيفةِقكية
ِِ
ِِ
ِِ
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 :اَّلختبارية البنود
 اكممي/ 

 ...ك.................ك.........ك.........الكيربائي..........ك...ِأجزاءِالكشاؼ -1
ِ..........ك.....................ؼِالكيربائيِلمعرفة............يستخدـِالكشاِ-2

 :المستخدمة واْلدوات المواد
ِِ-كشاؼِكيربائي ِالنحاس، ِمف ِفمزية ِاللمكنيـكأسالؾ ِِ-خيطِ-الحديد، ِخشب ِ–قطعة
ِقطعةِصكؼِ.ِ–قضيبِبالستيؾِ

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
التعاكفِفيِالمجمكعاتِكالتعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِمفِخالؿِ الطالبِ المعمـِمف يطمب

 التالية:ِاالجابةِعمىِالسئمة
 ماذاِيحدثِعندِلمسِسمؾِحديدِلقرصِكشاؼِمشحكف؟. -

........................................................................................ 
 ماذاِيحدثِعندِلمسِقطعةِالخشبِلقرصِكشاؼِمشحكف؟. -

........................................................................................ 
ِلقرصِكشاؼِمشحكف؟. -  ماذاِيحدثِعندِلمسِسمؾِألمكنيـك

........................................................................................ 
 ماذاِيحدثِعندِلمسِخيطِلقرصِكشاؼِمشحكف؟. -

........................................................................................ 
 تنبأِبنكعِالمادةِالتيِيصنعِمنياِقرصِكسمؾِالكشاؼ؟. -

........................................................................................ 
 المالحظة : الثانية المرحمة

التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجارب تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي
ِ(ِعمىِكؿِمجمكعة.9حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)

 (9ورقة عمؿ)
 المواد الموصمة والمواد العازلة: الخامس الدرس
 يميزِعمميانِبيفِالمكادِالمكصمةِكالمكادِالعازلةِلمكيرباءِ. :اليدؼ
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ِ) :الالزمة والمواد اْلدوات ِعدد ِفمزيةِ-(2كشاؼِكيربائي ِالحديد،ِِأسالؾ ِالنحاس، مف
 قطعةِصكؼِ.ِ–قضيبِبالستيؾِِ–سمؾِبالستيؾِِ-خيطِصكؼِ-اللمكنيـك

 خطوات العمؿ: 
ِضعِالكشافيفِعمىِالطاكلة.ِ-
ِصؿِبيفِقرصيِالكشافيفِبكاسطةِسمؾِالنحاس.ِ-
ِادلؾِقضيبِالبالستيؾِبالصكؼ.ِ-
ماِيحدثِلكرقتيِالمسِقضيبِالبالستيؾِالمدلكؾِقرصِالكشاؼِالكيربائيِ)أ(،ِكالحظِِ-

ِالكشاؼِ)ب(.
ِاللمكنيـكِ- ِالحديد، ِمف ِ)أسالؾِفمزية ِكاستبدؿِسمؾِالنحاسِبػ ِالخطكاتِالسابقة ِ-كرر

ِِ-خيطِصكؼ
ِسمؾِبالستيؾِ(،ِكالحظِماِيحدثِلكرقتيِالكشاؼِ)ب(.

ِسجؿِالمالحظةِفيِالجدؿِالتالي:ِ-
ماِيحدثِلكرقتيِِالحالة

ِالكشاؼِ)ب(
ِِقرصِالكشاؼِ)ب(ِبسمؾِحديدِعندِكصؿِقرصِالكشاؼِ)أ(ِمع

ِِعندِكصؿِقرصِالكشاؼِ)أ(ِمعِقرصِالكشاؼِ)ب(ِبسمؾِنحاس
ِِعندِكصؿِقرصِالكشاؼِ)أ(ِمعِقرصِالكشاؼِ)ب(ِبسمؾِألمكنيـك

عندِكصؿِقرصِالكشاؼِ)أ(ِمعِقرصِالكشاؼِ)ب(ِبسمؾِ
ِبالستيؾ

ِ

ِِعندِكصؿِقرصِالكشاؼِ)أ(ِمعِقرصِالكشاؼِ)ب(ِبخيطِصكؼ
ِ

/ِالِتتأثرِكرقتاِالكشاؼِ)ب(ِعندِتالمس..........ك..........ِمعِقرصِِأَّلحظ أف
عندِتالمسِ...........ِكِِالكشاؼِ)أ(،ِبينماِتتنافرِكرقتاِالكشاؼِ)ب(

 :ِالمواد نوعافمماِيدؿِعمىِأفِِ.ِمعِقرصِالكشاؼِ)أ(،...........ك.........
...............ِمثؿِمكادِتنتقؿِعبرىاِالشحناتِالكيربيةِبصعكبةِكتسمىِمكادِ -1

ِ............ك...........ِ
مكادِتنتقؿِعبرىاِالشحناتِالكيربيةِبسيكلةِكتسمىِمكادِ................ِمثؿِ -2

 ............ك...........
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ِ......ك..............ِفيِمعرفةِالمكادِ........ِيستخدـِالكشاؼِالكيربائي -3
 التفسير : الثالثة المرحمة

مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في
ِالتالية:

ماِسببِتنافرِكرقتاِالكشاؼِ)ب(ِعندِلمسِقرصِالكشاؼِ)أ(ِبكؿِمفِسمؾِالنحاس،ِ -
؟..............................................ِؾِالحديد،ِسمؾسم  ...........اللمكنيـك

اؼِ)ب(عندِلمسِقرصِالكشاؼِ)أ(ِبكؿِمفِالبالستيؾِِكخيطِلماذاِلـِتتأثرِكرقتيِالكش -
 الصكؼ؟.............................................................................

 عرؼِبمغتؾِكؿِمفِ: -
ِالمكادِالمكصمة/......................................................

ِ.......................................المكادِالعازلة/.................
 فسرِسببِصنعِكؿِمفِقرصِكسمؾِككرقتيِالكشاؼِمفِمكادِفمزية؟ -

.......................................................................................ِ
ِيطمبِالمعمـِمفِكؿِمجمكعةِعرضِماِتكصمتِإليوِعمىِجميعِطالبِالفصؿ.

ِعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِعمىِاجاباتِكؿِمجمكعة.يقدـِالم
 التقويـ:

 ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
 :أي المواد التالية موصمة لمتيار الكيربائي    
ِمسطرةِخشب-دِِِِِمفتاحِمفِالنحاس-جِِِِِِقطعةِقماشِ-بِِِِِممعقةِبالستيؾ-أ    

ِماذا يحدث مع ذكر السبب/
 قرص كشاؼ كيربائي مشحوف.عند لمس ساؽ حديد ل -1

ِيحدث/................................................................

ِالسبب/................................................................
 عند لمس ساؽ خشب لقرص كشاؼ كيربائي مشحوف.ِ-2

ِ......................يحدث/..........................................
ِ...............................السبب/.................................
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 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
السؤاؿ اْلوؿ / عند لمس قرص الكشاؼ الكيربائي المشحوف بشحنة سالبة بواسطة سمؾ 

 قع أف يكوف السمؾ مصنوع مف :وانطبقت الورقتيف فمف المتو 
 

ِاللمكنيـكِ-1
ِالبالستيؾِ-2
ِالنحاسِ-3
 المطاط -4

السؤاؿ الثاني /عند لمس قرص كشاؼ مشحوف بخيط مف الصوؼ  فإنو َّل تتأثر ورقتي 
 الكشاؼ بسبب:
 التفسير المقترح:

ِصمةِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِلفِخيطِالصكؼِمكادِمِك .1
ِلفِخيطِالصكؼِمكادِعازلة. .2
ِلفِخيطِالصكؼِتنتقؿِعبرهِالشحناتِبصعكبة. .3
ِلفِالكشاؼِالكيربائيِفقدِشحناتِسالبة. .4

 السؤاؿ الثالث / جميع الفمزات مواد موصمة، الفضة مواد فمزية. 
 إذف:
ِِِِِِِالفضةِتسمحِبمركرِالشحناتِعبرىاِِِِِِِ .1
ِالفضةِمكادِعازلة .2
ِالفضةِِمكادِمكصمة .3
 

 عنواف الدرس) الشحف بالتأثير(
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعرؼِالتكيربِبالتأثير. -
ِتقريبِ - ِعند ِكرقتيِكقرصِالكشاؼِالكيربائي ِمف ِعمىِكؿ ِالمتكلدة ِالشحنة ِنكع يذكر

 دلكؾِمفِقرصِالكشاؼقضيبِأبكنايتِم

 غير وارد وارد
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة 
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة
ِِ
ِِ
ِِ
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يبيفِنكعِالشحنةِالمتكلدةِعمىِكؿِمفِكرقتيِكقرصِالكشاؼِالكيربائيِعندِتقريبِساؽِ -
 زجاجيِمدلكؾِمفِقرصِالكشاؼ.

 يفسرِسببِاختالؼِشحنةِكالنِمفِقرصِككرقتيِالكشاؼِعندِشحنوِبالتأثير. -
 المتطمبات اْلساسية:

 يعددِأجزاءِالكشاؼِالكيربائي. -
ِيعرؼِالتكيرب. -

 :اَّلختبارية ودالبن
 ..........ك...........ك.........ك............ك.....أجزاءِالكشاؼِالكيربائي...اكممي/ 

 )...................(شحفِالجساـِبشحناتِكيربائية.اكتبي المصطمح العممي/ 
 :المستخدمة واْلدوات المواد

ِاجي.قضيبِزجِ-قطعةِحريرِ-كشاؼِكيربائيِ-قضيبِأبكنايتِِ-قطعةِصكؼِ
 خطوات سير الدرس/

ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِ(ِطالب5-2مجمكعاتِغيرِمتجانسةِمفِ)6ِيقـك
 المرحمة اْلولى :التنبؤ

،ِحيثِ يحدث بأفِيتشارككفِفيِالمجمكعةِالكاحدةِفيِالتنبؤِبما الطالبِ المعمـِمف يطمب
ِالسئمةِالتالية:يشارؾِكؿِطالبِفيِالتعبيرِعفِأفكارهِكتكقعاتوِمفِخالؿِاالجابةِعمىِ

 ماذاِيحدثِعندِتقريبِقضيبِأبكنايتِمدلكؾِمفِقرصِالكشاؼِالكيربائي؟. -
.......................................................................................... 

 ماذاِيحدثِعندِابعادِقضيبِأبكنايتِمدلكؾِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائي؟. -
..........................................................................................ِ

 ماذاِيحدثِعندِتقريبِقضيبِزجاجيِمدلكؾِمفِقرصِالكشاؼِالكيربائي؟.ِ -
.......................................................................................... 

 جيِمدلكؾِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائي؟.ماذاِيحدثِعندِابعادِقضيبِزجا -
.......................................................................................... 

 تنبأِِبطريقةِشحفِالكشاؼِالكيربائي؟. -
..........................................................................................ِ
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 المالحظة : الثانية مرحمةال
التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجارب تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي

ِ(ِعمىِكؿِمجمكعة.8حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)
 (8ورقة عمؿ)

 شحف الكشاؼ الكيربائي بالتأثير)الحث(: الخامس الدرس
 كيربائي.يكتشؼِطريقةِأخرلِلشحفِالكشاؼِال :اليدؼ
قطعةِِ-قطعةِمفِالصكؼِ–قضيبِأبكنايتِِ–كشاؼِكيربائيِ :الالزمة والمواد اْلدوات
 قضيبِزجاجِ–حريرِ

 خطوات العمؿ: 
ِادلؾِقضيبِالبكنايتِِبالصكؼ.ِ-
ِقربِقضيبِالبكنايتِالمدلكؾِمفِقرصِالكشاؼِالكيربائي.ِ-
ِأبعدِقضيبِالبكنايتِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائي.ِ-
ِيبِالزجاجِبالحرير.ادلؾِقضِ-
ِقربِقضيبِِالزجاجِالمدلكؾِمفِقرصِالكشاؼِالكيربائي.ِ-
ِأبعدِقضيبِالزجاجِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائي.ِ-
ِسجؿِالمالحظةِفيِالجدؿِالتالي:ِ-

ِيحدثِالحالة
ِِتقريبِقضيبِالبكنايتِالمشحكفِمفِقرصِالكشاؼِالكيربائي

ِِؼِالكيربائيابعادِقضيبِالبكنايتِالمشحكفِعفِقرصِالكشا

ِِتقريبِقضيبِالزجاجِالمشحكفِمفِقرصِالكشاؼِالكيربائي
ِِابعادِقضيبِالزجاجِالمشحكفِعفِقرصِالكشاؼِالكيربائي

ِ
 أستنتج أف :

ِيمكفِشحفِالكشاؼِالكيربائيِبطريقةِالشحفِبػ................................. -
 .......................الِيحتفظِالكشاؼِالكيربائيِبشحنتوِعندِشحنوِبطريقة.. -

 يطمب المعمـ مف المجموعات تنفيذ التالي:
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رسـِطريقةِشحفِالكشاؼِالكيربائيِبالتأثيرِمرةِباستخداـِِقضيبِالبكنايتِالمشحكفِ -
 كمرةِأخرلِباستخداـِقضيبِالزجاجِالمشحكفِ.

 كتابةِشحنةِالجسـِالشاحفِعمىِالرسمةِبقمـِأحمر. -
ِلكشاؼِعمىِالرسمة.كتابةِشحنةِكؿِمفِقرصِككرقتيِا -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التفسير : الثالثة المرحمة
مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالية:
 فسرِسببِتسميةِطريقةِالشحفِالتيِشحفِبياِالكشاؼِالكيربائيِبالتأثير؟ -1

....................................................................................ِ
 

طريقة الشحف 
 بالتأثير

ِ

ِ
ِ

ِتفسيرِعمميةِالشحف
ِ
ِ
ِ

ِ

 

باستخداـ بالحث شحف الكشاؼ 
 قضيب اْلبونايت المشحوف

شحف الكشاؼ بالحث باستخداـ 
 قضيب الزجاج المشحوف
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 اشرحِطريقةِالشحفِبالتأثيرِمفِخالؿِاإلجابةِعمىِالسئمةِالتاليةِ:ِِ -2
 عند تقريب قضيب أبونايت مدلوؾ مف قرص الكشاؼ فإف: -
ِشحنةِقرصِالكشاؼ................ِ
ِؼ..................شحنةِكرقتيِالكشاِ

ِ(ِلشحنةِالبالستيؾمشابية/مخالفةشحنةِقرصِالكشاؼ.................)
ِ(ِلشحنةِالبالستيؾمشابية/مخالفةشحنةِكرقتيِالكشاؼ.................)

 عند تقريب قضيب زجاجي مدلوؾ لقرص الكشاؼ فإف: -
ِشحنةِقرصِالكشاؼ................
ِ.....شحنةِكرقتيِالكشاؼ.............

ِ(ِلشحنةِالزجاجمشابية/مخالفةشحنةِقرصِالكشاؼ.................)
ِ(ِلشحنةِالزجاجمشابية/مخالفةشحنةِكرقتيِالكشاؼ.................)

ِيطمبِالمعمـِمفِكؿِمجمكعةِعرضِماِتكصمتِإليوِعمىِجميعِطالبِالفصؿ.
ِيقدـِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِعمىِاجاباتِكؿِمجمكعة.

 يـ:التقو 
 اكتبي المصطمح العممي:

).....................(ِشحفِالجسـِبتقريبِجسـِمشحكفِمنوِبحيثِيحمؿِالطرؼِالقريبِ
ِمفِالجسـِالشاحفِشحنةِمخالفةِكالطرؼِالبعيدِنفسِالشحنةِ

 في الشكؿ المقابؿ : 
ِطريقةِشحفِالكشاؼِالكيربائي...........

 كرة معدنية كما في الشكؿ فإف: إذا قرب جسـ مشحوف بشحنة سالبة مف ِ-
ِنكعِالشحنةِالمتكلدةِعندِالطرؼِ)أ(...................
ِنكعِالشحنةِالمتكلدةِعندِالطرؼِ)ب(...................

 ماذا يحدث مع ذكر السبب/
 عندِتقريبِقضيبِزجاجيِمدلكؾِبالحريرِمفِقرصِالكشاؼِالكيربائي.

ِ...............................يحدث/...............................
ِالسبب/.............................................................

-  - 
- - -  

 ب أ
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 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
ىؿ تنطبؽ ورقتي الكشاؼ الكيربائي في الشكؿ المقابؿ عند ِالسؤاؿ اْلوؿ/

ِلكشاؼ الكيربائي؟.                              ابعاد الجسـ الشاحف عف قرص ا
                                                                           :مقترحة إجابات 
 لفِالكشاؼِالكيربائيِشحفِبالممس ال؛ِ -1
 لفِالكشاؼِالكيربائيِشحفِبالحث نعـ؛ -2
 بشحنةِمخالفةقرصِالكشاؼِشحفِ لف نعـ؛ -3
 احفِلشحنةِالجسـِالشِ

السؤاؿ الثاني/عند تقريب زجاج مدلوؾ بالحرير مف قرص كشاؼ كيربائي تنفرج ورقتي 
 الكشاؼ:
 مقترحة: استنتاجات

ِتصبحِشحنةِكؿِمفِالقرصِككرقتيِالكشاؼِسالبة. -1
ِتصبحِشحنةِالقرصِسالبةِككرقتيِالكشاؼِمكجبة. -2
ِالمدلكؾِتصب -3 ِالبالستيؾ ِلشحنة ِمشابية ِالقرص ِشحنة ح

ِكشحنةِالكرقتيفِمخالفةِلشحنةِالبالستيؾ
ِتنافرتِشحناتِالقرصِالمكجبةِمعِشحنةِالزجاجِالمكجبةِ -4

 ،السؤاؿ الثالث/ عند تقريب جسـ مشحوف مف  قرص كشاؼ كيربائي 
ِ:ِِِفمف المتوقع أف يحدث

ِكرقتيِالكشاؼيزدادِانفراجِِ -1
 الِتتأثرِكرقتيِالكشاؼ -2
 تنطبؽِكرقتيِالكشاؼِ -3
ِتنفرجِكرقتيِالكشاؼ -4

 ضعيفة قوية
ِِ
ِِ

ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح
   
   
   

   

 غير وارد وارد
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ



240 

 

 
السؤاؿ الرابع/ عند تقريب قضيب زجاجي مشحوف مف قرص كشاؼ كيربائي، فإف القرص 

ِيحمؿ شحنة سالبة بينما تحمؿ الورقتاف شحنة موجبة بسبب :                
 ر المقترح:التفسي

 الشحناتِالمكجبةِِفيِالكشاؼِتنافرتِ -1
ِمعِالشحناتِالسالبةِالمكجكدةِعمىِالزجاج

ِالزجاجِالمشحكفِيشحفِالكشاؼِبالحث -2
 الشحناتِالسالبةِفيِالكشاؼِتجاذبتِ -3

ِمعِالشحناتِالمكجبةِعمىِقضيبِالزجاج
 قرصِالكشاؼِيشحفِبشحنةِمشابيةِلشحنةِالزجاج،ِ -4

ِنةِمخالفةبينماِالكرقتافِتشحنافِبشح
 

 ) البرؽ والرعد( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعرؼِالبرؽ. -
 يفسرِسببِحدكثِالبرؽ. -
 يذكرِتعريؼِالرعد. -
 يكضحِسببِحدكثِالرعدِ. -
ِيرسـِسحابةِمشحكنة. -

 المتطمبات اْلساسية:
 يذكرِأنكاعِالشحناتِالكيربائية. -
 يرسـِأنكاعِالشحناتِالكيربائيةِبالرمكز. -
ِيعرؼِالمادةِالمتعادلةِكيربائيان. -

 :اَّلختبارية البنود
 اكممي/ 

 أنكاعِالشحناتِالكيربائية............ك.............. -1
ِرمزِالشحنةِالمكجبة.................بينماِرمزِالشحنةِالسالبةِ....................-2

 غير مترتبة مترتبة

ِِ

ِِ

ِِ

ِِ
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ِلةِكيربائيانِعددِالشحناتِالسالبة...............عددِالشحناتِالمكجبة.فيِالمادةِالمتعاد-3
 :المستخدمة واْلدوات المواد
 LCDجيازِِ-فيديكِ-الكتابِالمدرسيِ–أقالـِممكنةِِ–كرؽِ

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
التعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِمفِخالؿِالعمؿِالتعاكنيِبيفِ لطالبِا المعمـِمف يطمب

ِطالبِالمجمكعاتِ
 :اقرأِاآلياتِالكريمةِالتاليةِ

ِ".أبصارىـ كمما أضاء ليـ مشوا فيو يخطؼ  البرؽيكاد  :  "قولو تعالى

ِِبَحْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة ِمْف ِخيَفِتِو". الرَّْعدُ "ُيَسبُّْح  :ِقولو تعالى كِى
ِثـِاالجابةِعفِالسئمةِالتالية:،
 تنبأِبأىـِالظكاىرِالطبيعيةِالتيِتحدثِفيِفصؿِالشتاء؟....................... -1
 ..........................صؿِالشتاء؟....تنبأِِبسببِحدكثِىذهِالظكاىرِفيِف -2
 ........................ماذاِيحدثِعندماِتتقابؿِسحابتيفِمشحكنتيف؟.......... -3

 المالحظة : الثانية المرحمة
ِ.ِ LCDمشاىدةِفيديكِبكاسطةِجياز المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي

ِكالقالـِالممكنةِرسـِ:ِثـِيطمبِمفِطالبِالمجمكعاتِباستخداـِالكرؽِ
ِالسحابةِفيِالياـِالعاديةِالتيِتخمكِمفِالعكاصؼِكالرياح.ِ-
ِالسحابةِفيِأياـِالشتاءِالعاصفةِ.ِ-
ِسحابتافِمشحكنتافِمتقابمتيف.ِ-

ِالتكقعات. صحة مف يطمبِالمعمـِمفِالطالبِتأمؿِصكرِالكتابِلمتحقؽ
 التفسير : الثالثة المرحمة

مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في
ِالتالية:
فسرِسببِاتجاهِالشحناتِالسالبةِأسفؿِالسحابةِكاتجاهِالشحناتِ -1

ِالمكجبةِأعمىِالسحابة؟
........................................................................................ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=237&idto=241&bk_no=48&ID=54#docu
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ِشكؿ المقابؿ :فسر ما يحدث في ال -2
........................................................................................ 

كضحِبالشرحِماِينتجِعفِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِمفِالسحابةِالكلىِإلىِالسحابةِ -3
 الثانيةِمتتبعانِالخطكاتِالتالية؟

 
 
ِ
ِ
ِ
ِ

4-  
5-  
6-  

 ............................................عرؼِبمغتؾِالبرؽ؟................... -7
 عرؼِبمغتؾِالرعد؟............................................................... -8
نرلِالبرؽِأكالنِثـِنسمعِصكتِالرعد؛ِعمىِالرغـِمفِحدكثيماِفيِنفسِالكقت.ِ -9

 .....................فسر؟.........................................................
ِالمعمـِ ِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِلمطمبة.ِيقـك

 التقويـ:
 اكتب المصطمح العممي/

ِ.....(ِضكءِينتجِعندِانتقاؿِالشحناتِالكيربائيةِبيفِسحابتيفِمشحكنتيف.)............-1
ِتيف...(ِصكتِينتجِعندِانتقاؿِالشحناتِالكيربائيةِبيفِسحابتيفِمشحكن)..............-2

 فسر لما يمي/
 تشحف السحب في اْلياـ العاصفة.-1

........................................................................................ِ
 نرى البرؽ قبؿ سماع الرعد.-2

........................................................................................ِ
 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )



243 

 

ِالسؤاؿ اْلوؿ: عند اقتراب سحابتيف مشحونتيف مف بعضيما البعض ؛فمف المتوقع أف ِ
ِيحدث:

 :مقترحة افتراضات 
 ضكء. -1
 صكت. -2
 شرارةِكيربائية. -3
 انفجارات. -4

ِي فصؿ الشتاء، بسبب أف :تحدث ظاىرة البرؽ فِِالسؤاؿ الثاني:
 :المقترح التفسير

ِالرياحِالنشطةِتشحفِالسحب. .1
 قطراتِالماءِفيِالسحابةِمتعادلةِكيربائيان. .2
ِانتقاؿِالشحناتِالسالبةِبيفِسحابتيفِمشحكنتيف. .3

 : نسمع صوتًا عاليًا في فصؿ الشتاءِِالسؤاؿ الثالث:
 مقترحة: استنتاجات

ِالصكتِيمثؿِظاىرةِالرعد. .1
ِالصكتِيمثؿِظاىرةِالبرؽ. .2
 الصكتِناتجِعفِتمددِاليكاءِبشكؿِمفاجئ. .3

ِىؿ تحدث ظاىرة الرعد والبرؽ في فصؿ الشتاء؟.ِِالسؤاؿ الرابع:
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:مقترحة إجابات
 لفِالسحبِغيرِمشحكنة. نعـ؛ -1
لفِالشحناتِالسالبةِتنتقؿِبيفِسحابتيفِ نعـ؛ِ -2

 مشحكنتيف.
قطراتِالماءِالمكجبةِالشحنةِتككفِفيِأعمىِ لف نعـ؛ -3

ِالسحابةِبينماِالسالبةِفيِأسفميا.
 

 غير وارد وارد
  
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 ضعيفة قوية

ِِ

ِِ

ِِ
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 ) الصاعقة( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف درسال نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعرؼِمكلدِفافِدمِغراؼ. -
 يرسـِمكلدِفافِدمِغراؼِ. -
 يفسرِسببِتكلدِشرارةِكيربائيةِعندِتقريبِكرةِمعدنيةِمفِمكلدِفافِدمِغراؼِ. -
 يكضحِالمقصكدِبالصاعقة. -
 يفسرِسببِحدكثِالصاعقة. -
ِيرسـِآليةِحدكثِالصاعقة. -

 المتطمبات اْلساسية:
 يعرؼِالشحفِبالتأثير. -
 يرسـِسحابةِمشحكنة. -
 :اَّلختبارية البنود

 اكتب المصطمح العممي:-
).....................(ِشحفِالجسـِبتقريبِجسـِمشحكفِمنوِبحيثِيحمؿِالطرؼِالقريبِ

ِمفِالجسـِالشاحفِشحنةِمخالفةِكالطرؼِالبعيدِنفسِالشحنة.ِ
 ارسـ الشحنات الكيربائية في الشكؿ المقابؿ:-

 :مستخدمةال واْلدوات المواد
 LCDجيازِِ-فيديكِ-الكتابِالمدرسيِ–أقالـِممكنةِِ–كرؽِ

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
التعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِمفِخالؿِالتشاكرِبيفِطالبِ الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِعمىِالسئمةِالتالية:المجمكعةِمفِخالؿِاالجابةِ
 تنبأِِبالغرضِمفِجيازِمكلدِفافِدمِغراؼ؟ -1

........................................................................................ 
 ماذاِيحدثِعندِتقريبِكرةِمعدنيةِمفِقبةِمكلدِفافِدمِغراؼ؟. -2

........................................................................................ 
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 يطمب المعمـ تالوة اآلية الكريمة التالية :
َواِعؽَ َوُيْرِسُؿ ِ : "قاؿ تعالى ـْ ُيَجاِدُلوَف ِفي ٱلمَِّو َوُىَو َشِديُد َفُيِصيُب ِبَيا َمف يَ  ٱلصَّ َشآُء َوُى
ِ".ٱْلِمَحاؿِ 

ِثـِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:،ِ
أثيرِمكلدِفافِدمِغراؼِعمىِالكرةِتنبأِِبكجوِالشبوِِبيفِالصاعقةِكِت -3

 المعدنية؟............................................................................
 اِتتكقعِأفِيككفِسببِحدكثِالصاعقةِفيِفصؿِالشتاء؟ماذ -4

........................................................................................ 
 ماذاِيحدثِعندماِتقتربِسحابةِمشحكنةِمفِجسـِعمىِالرض؟ -5

........................................................................................ 
 تنبأِبتأثيرِالصكاعؽِعمىِالجساـِالمكجكدةِعمىِالرض؟ -6

........................................................................................ 
 المالحظة : الثانية المرحمة

مِغراؼِبكاسطةِمشاىدةِفيديكِلمكلدِفافِد المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي
ِ.ِ LCDجياز

ِثـِيطمبِمفِطالبِالمجمكعاتِباستخداـِالكرؽِكالقالـِالممكنةِرسـِ:ِ
ِمكلدِفافِدمِغراؼ.ِ-
ِالشرارةِالكيربائيةِالتيِتحدثِبيفِالكرةِالمعدنيةِكمكلدِفافِدمِغراؼِ.ِ-

؛ثـِيطمبِِ LCDيطمبِالمعمـِمفِطالبِالمجمكعاتِمشاىدةِفيديكِلمصاعقةِبكاسطةِجياز
ِالمعمـِمفِطالبِالمجمكعاتِباستخداـِالكرؽِكالقالـِالممكنةِرسـِ:ِ

ِسحابةِمشحكنةِِكشحنةِالجسـِالمكجكدِبالقربِمفِالسحابة.ِ-
ِالشرارةِالكيربائيةِالتيِتحدثِبيفِالسحابةِكالجسـ.ِ-

 التفسير : الثالثة المرحمة
االجابةِعمىِالسئمةِمفِخالؿِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالية:
 لماذاِسميِمكلدِفافِدمِغراؼِبيذاِاالسـ؟ -

........................................................................................ 
 ماِسببِتكلدِشرارةِكيربائيةِبيفِالكرةِالمعدنيةِكمكلدِفافِدمِغراؼ؟ -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=237&idto=241&bk_no=48&ID=54#docu
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........................................................................................ِ
 اشرحِآليةِحدكثِالصاعقة؟ -
ِ....................................................................................... 
 ماِسببِحدكثِالصكاعؽِفيِفصؿِالشتاء؟ -

........................................................................................ِ
ِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِلمطمبة.ِ ِيقـك

 التقويـ:
 اكتب المصطمح العممي/

ِالشحناتِ -1 ِمف ِكبيرة ِكميات ِقبتو ِعمى ِتتكلد ِمكلد ).........................(
 الكيربائية

يةِبيفِسحابةِ)..........................(ِشرارةِتصاحبِانتقاؿِالشحناتِالكيربائ -2
ِ.مشحكنةِكالرض

ِتحدثِالصاعقةِفيِفصؿِالشتاءِعمؿ/
........................................................................................ِ

 ماذا يحدث مع ذكر السبب/
ِعندِتقريبِكرةِمعدنيةِمفِقبةِمكلدِفافِدمِغراؼِكماِفيِالشكؿ.

ِ....................................يحدث/..................
ِالسبب/.....................................................

 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
ِالسؤاؿ اْلوؿ: عند اقتراب كرة معدنية مف قبة مولد فاف دي غراؼ ؛فمف المتوقع أف ِ

ِيحدث:
 :مقترحة افتراضاتِ

 ضكء. -1
 صكت. -2
 انفجارات. -3
 شرارةِكيربائية. -4

 غير وارد وارد
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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 :تتكوف شرارة كيربائية عند تقريب الكرة المعدنية مف مولد فاف دي غراؼ ِِالسؤاؿ الثاني:

 مقترحة: استنتاجات
 شحفِمكلدِفافِدمِغراؼِالكرةِالمعدنيةِبالممس. -1
 غراؼِالكرةِالمعدنيةِبالتأثير.ِشحفِمكلدِفافِدم -2
 شحفِمكلدِفافِدمِغراؼِالكرةِالمعدنيةِبالدلؾ. -3

ِفمف المتوقع أف يحدث:، راب سحابة مشحونة مف شجرة عالية عند اقتِِالسؤاؿ الثالث:
 :مقترحة افتراضاتِ

 ضكء. -1
 صكت. -2
 حريؽ. -3
 شرارةِكيربائية. -4

ِاعؽ في فصؿ الشتاء، بسبب أف :تحدث الصو ِِالسؤاؿ الرابع :
 :المقترح التفسير

ِالرياحِالنشطةِتشحفِالسحب. .1
 السحبِالمشحكنةِتشحفِالجساـِعمىِالرضِبالتأثير. .2
ِالشحناتِالسالبةِتنتقؿِبيفِسحابتيفِمشحكنتيف. .3

 : الشتاء تكثر الحرائؽ  في الغابات في فصؿِِالسؤاؿ الخامس:
 مقترحة: استنتاجات

ِحدكثِالصكاعؽِفيِفصؿِالشتاء. .1
 حدكثِشرارةِكيربائيةِبيفِالسحابةِالمشحكنة .2

 كالشجارِالعاليةِفيِالغابات.ِِ
ِالسحبِالمشحكنةِتشحفِالشجارِفيِالغاباتِبالممس. .3

 

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 غير وارد وارد 
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ تمؿمح صحيح
ِِِ
ِِِ

ِِِ
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 ) مانعة الصاعقة( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يعرؼِمانعةِالصكاعؽ. -
 يعددِأجزاءِمانعةِالصكاعؽِ. -
 يرسـِمانعةِالصكاعؽِ. -
 يكضحِسببِتصميـِالطرؼِالعمكمِلمانعةِالصكاعؽِعمىِشكؿِمدبب. -
 يعمؿِسببِدففِالسالؾِالفمزيةِفيِمانعةِالصكاعؽِتحتِسطحِالرض.ِ -
ِيصمـِمانعةِالصكاعؽ. -

 اسية:المتطمبات اْلس
 يعرؼِالشحفِبالتأثير. -
 يذكرِتعريؼِالصاعقة. -

 :اَّلختبارية البنود
 اكتب المصطمح العممي:-
ِالطرؼِ-1 ِيحمؿ ِبحيث ِمنو ِمشحكف ِبتقريبِجسـ ِالجسـ ِشحف ).....................(

ِالقريبِمفِالجسـِالشاحفِشحنةِمخالفةِكالطرؼِالبعيدِنفسِالشحنة.ِ
ِشِر-2 ِسحابةِ)..........................( ِبيف ِالكيربائية ِالشحنات ِانتقاؿ ِتصاحب ارة

 .مشحكنةِكالرض
 :المستخدمة واْلدوات المواد

ِمتكازمِالمستطيالتِعمىِشكؿِكرتكف ِفمزيةِ–مجسـ ِِ–عصا أقالـِِ-كرؽِ–أسالؾِفمزية
 الكتابِالمدرسيِ-ممكنة

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك

 مرحمة اْلولى :التنبؤال
التعبيرِعفِأفكارىـِكتكقعاتيـِفيِصكرةِمجمكعاتِمفِِخالؿِ الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:
 تنبأِبالغرضِمفِمانعةِالصكاعؽ؟ -1
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ِ
........................................................................................ 

 المكادِالتيِتتركبِمنياِمانعةِالصكاعؽ؟.ِتنبأِبنكع -2
........................................................................................ 

 تنبأِبالطريقةِالتيِتحميِمانعةِالصكاعؽِالمبانيِمفِخطرِالصكاعؽ؟. -3
........................................................................................ 

 المالحظة : الثانية المرحمة
ِمف المرحمة ىذه كفي ِالصكاعؽِفيِالكتاب المجمكعات يطمبِالمعمـ ِمانعة  تأمؿِصكرة

ِالمدرسيِ.
أسالؾِِ–عصاِفمزيةِ–كباستخداـِالمكادِالتاليةِ)مجسـِمتكازمِالمستطيالتِعمىِشكؿِكرتكف

ِفمزيةِ(
ِتصميـِمانعةِالصكاعؽ.

مـِمفِكؿِمجمكعةِباستخداـِالكرؽِكالقالـِالممكنةِِرسـِسحابةِمشحكنةِتقتربِيطمبِالمع
ِمفِمانعةِالصكاعؽ.ِ

 التفسير : الثالثة المرحمة
مفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِ النتائج شرح المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

ِالتالية:
 حاسية؟ِماِسببِاحتكاءِمانعةِالصكاعؽِعمىِعصاِفمزيةِكأسالؾِن -

........................................................................... 
 كضحِبالشرحِطريقةِشحفِالسحابةِلمانعةِالصكاعؽ؟. -

........................................................................... 
 ؟.ِفسرِسببِتتجمعِالشحناتِالكيربائيةِعمىِمانعةِالصكاعؽ -

........................................................................... 
 كضحِسببِتفريغِالشحناتِالمتجمعةِعمىِمانعةِالصكاعؽ؟. -

.......................................................................... 
ِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِلمطمبة.ِ ِيقـك
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 يـ:التقو 
 اكتب المصطمح العممي:-

 ).....................(أداةِتحمىِالمبانيِمفِخطرِالصكاعؽ
 اكتب البيانات عمى الرسـ/-
 
ِ
ِ
ِ
 
 

 عمؿ لما يأتي/ 
 تزود مانعة الصواعؽ بعصا معدنية مدببة     -1

.................................................................ِ
 واعؽ بسمؾ معدني يدفف تحت اْلرض .تزود مانعة الص-2
  ِِ.................................................................ِ

ماذا يحدث /  عند لمس كرة معدنية مشحونة ليا رأس معدني مدبب لقرص كشاؼ 
 كيربائي

ِ........يحدث/........................................................................
 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )

السؤاؿ اْلوؿ :عند اقتراب سحابة مشحونة مف مبنى مثبت عميو مانعة صواعؽ ؛فمف 
ِالمتوقع أف يحدث:

 :مقترحة افتراضات 
 تضربِالصاعقةِالمبنى. -1
 يتعرضِالمبنىِلمحرؽ. -2
 الشحناتِالكيربائيةِتحتِسطحِالرض.يتـِتفريغِ -3
 تتكلدِشرارةِكيربائيةِبيفِالسحابةِكمانعةِالصكاعؽ. -4

ِ
 

 غير وارد وارد 
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ
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ِتزود مانعة الصواعؽ بعصا معدنية ليا رأس مدبب:ِِالسؤاؿ الثاني:
 :المقترح التفسير

 لكيِتتراكـِعميياِالشحناتِالكيربائية. -1
 بائيةِعمييا.لكيِتمنعِتراكـِالشحناتِالكيِر -2
ِلكيِتنتقؿِالشحناتِالمكجبةِعبرىاِإلىِالرضِ. -3

ِالسؤاؿ الثالث: جميع الفمزات مواد موصمة، تزود مانعة الصواعؽ بعصا معدنية فمزية. ِ
ِإذف:
 تسمحِمانعةِالصكاعؽِبمركرِالشحناتِعبرىاِِِِِِِِِِِِِ -1
 مانعةِالصكاعؽِتتككفِمفِمكادِعازلة -2
ِعةِالصكاعؽِتتككفِمفِمكادِمكصمةمان -3

 السؤاؿ الرابع :ىؿ يدفف الطرؼ السفمي لمانعة الصواعؽ تحت سطح اْلرض؟.
                                                                           :مقترحة إجابات

 .ِلكيِتعمؿِالرضِعمىِتفريغِالشحناتِالكيربائية نعـ؛ -1
 لفِطرفياِالسفميِيتككفِمفِأسالؾِعازلة. ال؛ -2
ِ؛ -3 ِمانعةِ نعـ ِعميو ِالذمِتكضع ِلممبنى ِجميالن ِمنظران ِتعطي لكي

 الصكاعؽ.
 

 عنواف الدرس) التيار الكيربائي والدائرة الكيربائية(
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 .ارِالكيربائييكضحِالمقصكدِبالتي -
 يعرؼِالدائرةِالكيربائية. -
 يعددِمككناتِالدائرةِالكيربائية. -
 .يميزِبيفِالدائرةِالكيربائيةِالمغمقةِكالمفتكحة -
 يبيفِاتجاهِسيرِالشحناتِالكيربائيةِفيِالدائرةِالكيربائية. -
 يكضحِاتجاهِسيرِالتيارِالكيربائيِفيِالدائرةِالكيربائيةِكماِاصطمحِعميياِالعمماء. -
 متطمبات اْلساسية:ال

 يذكرِأنكاعِالكيرباء. -

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة
ِِ
ِِ
ِِ

 ضعيفة قوية
ِِ
ِِ
ِِ
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ِيعرؼِالمكادِالمكصمة -
 :اَّلختبارية البنود

 أنكاعِالكيرباء......................ك.........................اكمؿ الفراغ / 
ِاكتب المصطمح العممي/

 )........................(ِمكادِتتحرؾِعبرىاِالشحناتِالكيربائية.
 :المستخدمة واْلدوات المواد

الكتابِِ-مفاتيحِِِ–قاعدةِمصباحِِ-أسالؾِتكصيؿِ–بطارياتِِ-مصابيحِكيربائيةِ
ِالمدرسي

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
يثِ،ِح يحدث (ِطالبِفيِالتنبؤِبما4-2مفِ)ِابأفِيتشاركِك الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِيشارؾِكؿِطالبِفيِالتعبيرِعفِأفكارهِكتكقعاتوِمفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:
 تنبأِبنكعِالكيرباءِالتيِتعمؿِعمىِتشغيؿِالجيزةِالكيربائية؟......................... -1
 ......المتحركة؟........................................ِبسببِتسميتياِبالكيرباءِتنبأ -2
 تتكقعِأفِتككفِنكعِالطاقةِالداخمةِلألجيزةِالكيربائية؟............................ِماذا -3
 .....ماذاِتتكقعِأفِيككفِمعنىِكممةِتيار؟........................................... -4
 ...........تنبأِبتعريؼِلمتيارِالكيربائي؟............................................ -5
 .....إمكانيةِِرؤيةِِالتيارِالكيربائي؟..........................................تنبأِب -6
 .......ئيِِفيِالمصباحِالكيربائي؟....تنبأِبإمكانيةِِاالستدالؿِعمىِمركرِتيارِكيربا -7
 .....ؾِفيوِالشحناتِالكيربائية؟........ماذاِتتكقعِأفِيككفِِطبيعةِالمسارِالذمِتتحِر -8
 ىذاِالمسار؟...........................................................تنبأِبمككناتِِ -9
 ..............ماذاِتتكقعِأفِيككفِاتجاهِسيرِالشحناتِالكيربائيةِفيِىذاِالمسار؟. -10
 ................تنبأِباتجاهِسيرِالتيارِالكيربائيِفيِىذاِالمسار؟................. -11

 المالحظة : الثانية المرحمة
التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجارب تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي

ِ(عمىِكؿِمجمكعة.11(ِككرقةِعمؿِ)10حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)
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 (10ورقة عمؿ)
 الدارة الكيربائية: الدرس
ِالدارةِالكيربائية. :اليدؼ  يستنتجِمفيـك
ِ–(ِ،ِأسالؾِتكصيؿ2(ِ،ِبطاريةِعددِ)2كيربائيِعددِ)مصباحِ :الالزمة والمواد اْلدوات

ِ(ِ.2قاعدةِمصباحِعددِ)
 خطوات العمؿ: 

صؿِإحدلِالبطارياتِبالمصباحِالكيربائيِالكؿِبسمؾِكاحدِكماِفيِ -1
 الشكؿ.

ِىؿِيضيءِالمصباحِ؟............
 صؿِالبطاريةِالثانيةِبالمصباحِالكيربائيِالثانيِبسمكيفِِكماِفيِالشكؿ. -2

ِيءِالمصباحِ؟..........ىؿِيض
 

 أستنتج أف/
ِالتيارِالكيربائيِيسيرِفيِمسارِ............ِ -
 نسميِالمصباحِالكيربائيِكالبطاريةِكالمكادِالمكصمةِكالمفتاحِالكيربيِبػِ..................ِ -

 (11ورقة عمؿ)
 أنواع الدارات الكيربائية:  الدرس
 الدارةِالكيربائيةِالمغمقةيميزِالدارةِالكيربائيةِالمفتكحةِمفِ :اليدؼ
ِقاعدةِمصابيحِ.ِ–مصابيحِكيربائيةِ،ِبطارياتِ،ِأسالؾِتكصيؿ :الالزمة والمواد اْلدوات

 خطوات العمؿ: 
 ككفِدكائرِكيربائيةِكماِفيِالشكاؿِالتالية/ -

ِ
ِ
 

 
ِ

 أَّلحظ أف /
ِمفِالشكاؿِالتيِيضيءِفيياِالمصباحِالكيربائي................... -
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ِدائرةِالكيربائية.....................لفِال
ِبينماِمفِالشكاؿِالتيِالِيضيءِفيياِالمصباحِالكيربائي................... -

ِلفِالدائرةِالكيربائية.....................
 مصدرِالكيرباءِفيِالدائرةِالكيربائية..................... -

ِأستنتج أف/
ِ.....ك................ِالداراتِالكيربائيةِنكعافِ......... -
 ..القطب.......ِالقطب..........لمبطاريةِإلىِتتحرؾِالشحناتِالكيربائيةِعبرِالسالؾِمف -
 .....الشحناتِالكيربائيةِمفِالقطب......إلىِالقطب...بينماِالتيارِالكيربائيِيتحرؾِعكسِ -

 التفسير : الثالثة المرحمة
جابةِعمىِالسئمةِالتاليةِبناءنِعمىِماِاإل المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

جاباتيـِفيِىذهِالمرحمةِكاجاباتيـِفيِإمرحمةِالمالحظة،ِكالمقارنةِبيفِِتكصمكاِإليوِفي
ِمرحمةِالتنبؤِِ.

 لمتيارِالكيربائي؟.ِاشرحِباختصارِتعريؼ -1
........................................................................... 

ؿِ/يتـِاالستدالؿِعمىِمركرِتيارِكيربائيِِمفِخالؿِإضاءةِالمصباحِعم -2
 .................................................................الكيربائي؟.

 اشرحِبمغتؾِالخاصةِتعريؼِلمدارةِالكيربائية؟. -3
........................................................................... 

 يربائيةِالمغمقةِ؟.فسر/ِيضيءِالمصباحِفيِالدائرةِالك -4
...........................................................................ِ

ِالمعمـِبتقديـِالتغذي  ةِالراجعةِلجميعِطالبِالمجمكعات.يقـك
 التقويـ/

ِاكتب المصطمح العممي/
ائيةِفيِاتجاهِمعيفِعبرِالمكصالتِلنقؿِ...(ِحركةِالشحناتِالكيرب....).......... -1

 الطاقةِالكيربائية.
....(ِالمسارِالمغمؽِالذمِتتحرؾِعبرهِالشحناتِالكيربائيةِلنقؿِ..)........... -2

ِالطاقةِالكيربائيةِعبرِالمكصالت.
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ِالِنرلِالتيارِالكيربائيِكلكفِنالحظِآثارهِ.ِفسر :
........................................................................................ِ

ِضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة /
 حركة التيار الكيربائي في الدارة الكيربائية مف:

ِالقطبِ)+(ِإلىِالقطبِ)+(ِ-بِِِِ(ِِِِِِِِِِِِِِِ-القطبِ)+(ِإلىِالقطبِ)-أ
ِ(-ىِالقطبِ)(ِإل-القطبِ)ِ-دِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِإلىِالقطبِ)+(-القطبِ)ِ-ج

 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
ِالسؤاؿ اْلوؿ :َّل نرى التيار الكيربائي ولكف نستدؿ عميو:

ِ:المقترح التفسير
ِالشحناتِ -1 ِحركة ِعف ِعبارة ِالكيربائي ِالتيار لف

 الكيربائيةِالسالبة.
2- ِ ِالكيربائي ِالتيار ِالشحناتِلف ِحركة ِعف عبارة

 الكيربائيةِالمكجبة.
ِذراتِ -3 ِحركة ِعف ِعبارة ِالكيربائي ِالتيار لف

ِمتعادلةِكيربائيان.
ِِفي الشكؿ المقابؿِِالسؤاؿ الثاني:

 ِِىؿ يضيء المصباح؟
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:مقترحة إجابات 

 لفِالدائرةِالكيربائيةِمغمقةِ. نعـ؛ -1
 لفِالدائرةِالكيربائيةِمفتكحة. ال؛ -2
 لفِسمؾِالمصباحِمقطكع. الِ؛ -3

ِ

 غير مترتبة مترتبة

ِِ

ِِ

ِِ

ِضعيفةِقكية
ِِ

ِِ

ِِ
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 :َّل يضيء المصباح في الشكؿ التالي  ِِالسؤاؿ الثالث:
 مقترحة: استنتاجات

 البطاريةِتالفة. -1
 سمؾِالمصباحِمقطكع. -2
 الكيربائيةِمفتكحة.الدائرةِ -3
 الدائرةِالكيربائيةِمغمقة -4
ِ

 ) مكونات الدائرة الكيربائية( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 .يعددِأجزاءِالمصباحِالكيربائي -
 يرسـِالمصباحِالكيربائيِمكضحانِعميوِالجزاء. -
 يذكرِتركيبِالسمؾ. -
 نكعِالمادةِالمكصمةِالتيِيصنعِمنياِالسمؾ.ِيكضح -
 يبيفِأىميةِالمادةِالعازلةِالتيِتغطيِالسمؾ. -
 يعطيِتعريفانِلمبطارية. -
 يبيفِكظيفةِالمفتاحِفيِالدائرةِالكيربائية. -
 يذكرِاالسـِاآلخرِلممفتاح. -

ِالمتطمبات اْلساسية:
 يعرؼِالدائرةِالكيربائية. -
 يعددِمككناتِالدائرةِالكيربائية. -

 :اَّلختبارية نودالب
ِاكمؿ الفراغ / 

 تتككفِالدارةِالكيربائيةِمف...........ك...........ك...........ك..............
ِاكتب المصطمح العممي/

 الكيربائية. )........................(ِالمسارِالمغمؽِالذمِتتحرؾِعبرهِالشحنات
 :المستخدمة واْلدوات المواد

ِمفاتيحِِ-أسالؾِتكصيؿِ–بطارياتِِ-لحجـِمصابيحِكيربائيةِكبيرةِا

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ
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 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
،ِحيثِ يحدث (ِطالبِفيِالتنبؤِبما4-2مفِ)ِابأفِيتشاركِك الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِؿِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:يشارؾِكؿِطالبِفيِالتعبيرِعفِأفكارهِكتكقعاتوِمفِخال
 فِالرصاصِ؟.ماذاِيحدثِلكِصنعِسمؾِالمصباحِالكيربائيِم -1

.................................................................... 
بـِتتنبأِأفِيحدثِلكِصنعِالجزءِالخارجيِلمسمؾِمفِالنحاسِكالجزءِالداخميِمفِ -2

 .................................................البالستيؾ؟............
 كعةِمفِالمطاطِ؟.ماذاِلكِكانتِجميعِمحتكياتِِالمفتاحِالكيربائيِمصن -3

...................................................................... 
 ماذاِتتكقعِأفِيحدثِلكِكانتِالبطاريةِتتككفِمفِقطبِكاحدِِ؟. -4

...................................................................... 
 المالحظة : الثانية المرحمة

ِ،ِ ىذه كفي ِمفاتيح ،ِ ِمصابيح ِكيربائية، ِأسالؾ ِالمجمكعات ِعمى ِالمعمـ ِيكزع المرحمة
ِالمجمكعات: يطمبِالمعمـِمف بطاريات.ِك

 كرسموِمكضحانِعميوِالجزاء.،تأمؿِتركيبِالمصباحِ  -
 .تأمؿِأقطابِالبطارية -
ثـِتعريتوِلمالحظةِالجزءِ،تأمؿِالجزءِالخارجيِلمسمؾِ -

 الداخمي.
كفتحِالمفتاحِفيِِ،تككيفِدائرةِكيربائيةِكماِفيِالشكؿِ -

كمالحظةِإضاءةِ،ِغمؽِالمفتاحِثـِالدائرةِالكيربائيةِ
 المصباح
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 التفسير : الثالثة المرحمة
مةِالتاليةِبناءنِعمىِماِجابةِعمىِالسئاإل المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في

جاباتيـِفيِاِ اتيـِفيِىذهِالمرحمةِِكجابإمرحمةِالمالحظة،ِكالمقارنةِبيفِِتكصمكاِإليوِفي
ِمرحمةِالتنبؤِِ.

اشرحِسببِتككفِالمصباحِالكيربائيِمفِ)ِسمؾِالتكىج،ِزجاجة،ِنقطتاِتكصيؿِ،ِلكلبِ -1
 ............................المصباح(؟..................................................

 فسرِسببِصنعِالجزءِالداخميِلمسمؾِالكيربائيِمفِالنحاس؟. -2
......................................................................................... 

 ماِسببِتغطيةِِالسالؾِالكيربائيةِبالبالستيؾ؟. -3
........................................................................................ 

 لماذاِتتركبِالبطاريةِمفِقطبيفِ؟. -4
....................................................................................... 

 ماِسببِتسميةِالمفتاحِبالقاطعِالكيربائي؟. -5
...................................................................................... 

ِالمعمـِبتقديـِالتغذيةِالراجعةِلجميعِطالبِالفصؿ  يقـك
 التقويـ/

ِاكتب المصطمح العممي/
 )........................(ِمصدرِلمشحناتِالكيربائيةِكلوِقطبافِمكجبِكسالب. -1
يةِيعمؿِعمىِفتحِكغمؽِالدائرةِ)........................(ِجزءِمفِأجزاءِالدائرةِالكيربائ -2

 الكيربائية.
)........................(جزءِمفِأجزاءِالدائرةِالكيربائيةِيصنعِمفِالنحاسِيعمؿِعمىِنقؿِ -3

 الشحناتِالكيربائيةِمفِطرؼِآلخر.
 اكتب اْلجزاء عمى الرسمة/
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 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
ِاْلوؿ :عند فتح المفتاح في دائرة تحتوي عمى مصباح ؛فمف المتوقع أف يحدث: السؤاؿ

 :مقترحة افتراضات 
 يضيءِالمصباح. -1
 تصبحِالدائرةِالكيربائيةِمفتكحة. -2
 الِيضيءِالمصباح. -3
ِتصبحِالدائرةِالكيربائيةِمغمقة. -4

ِالسؤاؿ الثاني :تصنع أسالؾ الكيرباء مف النحاس:
 :المقترح التفسير
 لفِالنحاسِمكصؿِلمشحناتِالكيربائيةِ. -1
 لفِالنحاسِعازؿِلمشحناتِالكيربائيةِ. -2
 لفِالنحاسِيسمحِبمركرِالشحناتِالكيربائيةِِعبره. -3
لفِالنحاسِالِيسمحِبمركرِالشحناتِالكيربائيةِِ -4

ِعبره.
ا وصمت اْلسالؾ الكيربائية عمى قطب واحد مف السؤاؿ الثالث/ َّل يضيء المصباح إذ

 أقطاب البطارية
 مقترحة: استنتاجات 
 الدائرةِالكيربائيةِمفتكحة. -1
 الدائرةِالكيربائيةِمغمقة. -2
 الِيسرمِتيارِكيربائي. -3
 
 

 ) رموز الدارة الكيربائية( عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية دبع الطالب مف يتكقع

 يرسـِدارةِكيربائيةِبالشكاؿ. -
 .يرسـِرمكزِمككناتِالدارةِالكيربائية -
 يرسـِدارةِكيربائيةِبالرمكز. -

 غير وارد وارد
  

  
  
  

 غير مترتبة  مترتبة 
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ
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 يحافظِعمىِنظافةِكتنسيؽِرسمتوِباستخداـِاللكاف. -
ِالمتطمبات اْلساسية:

 يعددِمككناتِالدارةِالكيربائية. -
 :اَّلختبارية البنود

 .......الكيربائيةِمف.........ك........ك...........ك.....تتككفِالدارةِاغ / اكمؿ الفر 
 :المستخدمة واْلدوات المواد

ِالكتابِالمدرسيِ–أقالـِممكنةِِ-مفاتيحِِ-أسالؾِتكصيؿِ–بطارياتِِ-مصابيحِكيربائيةِ
 خطوات سير الدرس/

ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك
 مة اْلولى :التنبؤالمرح
،ِحيثِ يحدث (ِطالبِفيِالتنبؤِبما4-2مفِ)اِبأفِيتشاركِك الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِجابةِعمىِالسئمةِالتالية:رِعفِأفكارهِكتكقعاتوِمفِخالؿِاإليشارؾِكؿِطالبِفيِالتعبي
 ماذاِيحدثِلكِلـِتكتبِأجزاءِالدائرةِالكيربائيةِبالرمكز؟. -1

.............................................................................. 
تنبأِبكتابةِالرمكزِلكؿِمفِ:ِالبطارية............،المفتاح:.............،ِ -2

ِالمصباح.............،السمؾ...............
 المالحظة : الثانية المرحمة

ِ-أسالؾِتكصيؿِ–بطارياتِِ-المرحمةِيكزعِعمىِالمجمكعاتِ)مصابيحِكيربائيةِ ىذه كفي
ِمفاتيحِ(ِكيطمبِمنيـِتأمؿِأشكاليا.

(ِكِباستخداـِالقالـِالممكنة108ِكيطمبِالمعمـِمفِالطالبِتأمؿِصكرِالكتابِصفحةِ)
ِتعبئةِالجدكؿِالتالي:

ِرمزهِشكموِأجزاءِالدائرةِالكيربائية
ِِِمصباحِكيربائي
ِِِأسالؾِتكصيؿ
ِِِمصدرِكيربائي

ِِِي(مفتاحِكيربائي)قاطعِكيربائ
ِيطمبِالمعمـِمفِالمجمكعاتِباستخداـِالجدكؿِالسابؽِرسـِكؿِمفِ:

 دائرةِكيربائيةِبالشكاؿ. -
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 دائرةِكيربائيةِبالرمكز. -
 التفسير : الثالثة المرحمة

عرضِرسكماتيـِلمدائرةِالكيربائيةِِكتفسيرِ المجمكعات المعمـِمف يطمب المرحمة ىذه في
ِديـِالتغذيةِالراجعةِحكؿِدقةِالرسكماتكؿِرسمةِأماـِجميعِالطالبِلكيِيتـِتق

 التقويـ/
ِ ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة/

 :رمز البطارية في الدائرة الكيربائية-1

ِالشكؿ المقابؿ  يمثؿ:-2
ِبطاريةِِ-ب ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِقاطعِكيربائيِ-أ

ِمصباحِِ-دِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِسمؾِِِ-ج
 المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي: ( في√ضع اشارة )

ِتستعمؿِالرمكزِفيِرسـِالدكائرِالكيربائية:ِِِِِِالسؤاؿ اْلوؿ /
ِالتفسيرِالمقترح:ِِِ

 إلعطاءِنكعِمفِالسريةِكالغمكض. -1
ِلتسييؿِعمميةِالرسـ. -2
ِلتسييؿِدراسةِالدكائرِالكيربائية -3
ِغيرِالذمِرسميا.ِحتىِالِيفيمياِأحد -4

السؤاؿ الثاني / تكتب أجزاء الدائرة الكيربائية بالرموز، المصباح مف أجزاء الدائرة 
 الكيربائية، إذف:

 
 
 
 
 
 
 
 

 غير مترتبة مترتبة
ِِ
ِِ
ِِ
ِِ

 غير صحيحة صحيحة
ِِ

ِِ

ِِ

ِِ
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 عنواف الدرس) طرؽ التوصيؿ في الدارة الكيربائية (
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا كفيك أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يستنتجِطرؽِالتكصيؿِفيِالدارةِالكيربائية. -
 يعرؼِطريقةِالتكصيؿِعمىِالتكالي. -
 يركبِِدائرةِكيربائيةِتحتكمِعمىِمصابيحِمكصمةِعمىِالتكالي. -
 يذكرِالمقصكدِبطريقةِالتكصيؿِعمىِالتكازم. -
 يصمـِِدائرةِكيربائيةِتحتكمِعمىِمصابيحِمكصمةِعمىِالتكازم. -
 التكصيؿِعمىِالتكاليِكالتكصيؿِعمىِالتكازميقارفِبيفِ -
 يبيفِطريقةِتكصيؿِالجيزةِالكيربائيةِفيِالمنزؿ.ِ -
 يقدرِدكرِالعمماء. -

 المتطمبات اْلساسية:
 يعرؼِالدائرةِالكيربائية. -
 يذكرِالمقصكدِبالتيارِالكيربائي. -
ِيعددِمككناتِالدائرةِالكيربائية. -

 :اَّلختبارية البنود
 ......دارةِالكيربائيةِمف..........ك.........ك...........ك.......لتتككفِااكمؿ الفراغ / 

ِاكتب المصطمح العممي/
 الكيربائية. ).....................(ِالمسارِالمغمؽِالذمِتتحرؾِعبرهِالشحنات-1
الكيربائيةِعبرِالمكصالتِمفِطرؼِإلىِآخرِ ).....................(انتقاؿِالشحنات-2

ِكيربائية.لنقؿِالطاقةِال
 :المستخدمة واْلدوات المواد

أسالؾِِ-(2ِمفاتيحِكيربائيةِعددِ)ِ–(2ِبطارياتِعددِ)ِ-(4ِمصابيحِكيربائيةِِعددِ)
 تكصيؿ

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبتقسيـِالطالبِإلىِ ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
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ثِيشارؾِكؿِطالبِفيِالتعبيرِعفِأفكارهِ،ِحي يحدث التنبؤِبما الطالبِ المعمـِمف يطمب
ِكتكقعاتوِمفِخالؿِاالجابةِعمىِالسئمةِالتالية:

صابيحِكاحدِتمكِاآلخرِفيِالدائرةِماذاِيحدثِإلضاءةِالمصابيحِعندِتكصيؿِالم -1
 الكيربائية؟........................................................................

أحدِالمصابيحِمفِدائرةِكيربائيةِكصمتِفيياِالمصابيحِكاحدِتمكِِبماذاِتتنبأِلكِنزع -2
 ...............................اآلخر؟................................................

ماذاِتتكقعِأفِيحدثِلمسارِالتيارِالكيربائيِفيِدائرةِكيربائيةِكصمتِفيياِ -3
 المصابيحِكاحدِتمكِاآلخر؟.

.................................................................................... 
حدِفكؽِ)يكازم(ِاآلخرِفيِماذاِيحدثِإلضاءةِالمصابيحِعندِتكصيؿِالمصابيحِكا -4

 ...............................الكيربائية؟....................................ِالدائرة
ابيحِمفِدائرةِكيربائيةِكصمتِفيياِالمصابيحِكاحدِفكؽِبماذاِتتنبأِلكِنزعِأحدِالمص -5

 .................................................................)يكازم(ِاآلخر؟...
ماذاِتتكقعِأفِيحدثِلمسارِالتيارِالكيربائيِفيِدائرةِكيربائيةِكصمتِفيياِ -6

 ........................................ؽِ)يكازم(ِاآلخر؟.........المصابيحِكاحدِفِك
 المالحظة : الثانية المرحمة

التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجارب تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي
ِ(ِعمىِكؿِمجمكعة.2حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)

 (12ورقة عمؿ)
 طرؽ توصيؿ المصابيح في الدارة الكيربائية : الثاني الدرس
 يكتشؼِطرؽِلتكصيؿِالمصابيحِفيِالدكائرِالكيربائية. :اليدؼ
ِ) :الالزمة والمواد اْلدوات ِعدد ِ ِكيربائية 4ِمصابيح )-ِ(ِ ِعدد 2ِبطاريات مفاتيحِِ–(

 أسالؾِتكصيؿِ-(2ِكيربائيةِعددِ)
 خطوات العمؿ: 

 ركبِالدائرتيفِالكيربائيتيفِكماِفيِالشكؿِ)أ،ِب( -1

 
ِ
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 كالشكؿِ)ب(.ِأغمؽِالمفاتيحِفيِالشكؿِ)أ( -2
 تأمؿِتكصيؿِالمصابيحِفيِالشكؿِ)أ(ِكالشكؿِ)ب(. -3
ثـِقـِبإعادةِتركيبِالدائرةِفيِالشكؿِ،ِةِإضاءةِالمصابيحِِفيِالشكؿِ)أ(ِتأمؿِشد -4

ِ)أ(ِبحيثِيحتكمِعمىِمصباحِكاحدِفقط.ِماذاِتالحظ؟
 تأمؿِشدةِإضاءةِالمصابيحِِفيِالشكؿِ)ب(. -5
 الحظ؟.ِ(ِمفِالشكؿ)أ(ِ،ماذاِت1انزعِالمصباحِ) -6
 (،ِماذاِتالحظ؟2(ِمكانوِفيِالدائرةِالكيربائيةِثـِأنزعِالمصباحِ)1ضعِالمصباحِ) -7
 (ِمفِالشكؿ)ب(ِ،ماذاِتالحظ؟.3انزعِالمصباحِ) -8
 (،ِماذاِتالحظ؟4(ِمكانوِفيِالدائرةِالكيربائيةِثـِأنزعِالمصباحِ)3ضعِالمصباحِ) -9
 تتبعِمسارِالتيارِالكيربائيِفيِالشكؿِ)أ(. -10
 تيارِالكيربائيِفيِالشكؿِ)أ(.تتبعِمسارِال -11
ِسجؿِمالحظتؾِفيِالجدكؿِالتالي:ِ -12

ِ)ب(ِ)أ(ِالشكؿ
ِِِطريقةِتكصيؿِالمصابيح
ِِِشدةِإضاءةِالمصابيح

ِِِماِيحدثِعندِنزعِأحدِالمصابيح
ِِِتقسيـِالتيارِالكيربائي

 
 أستنتج  أف : 

 -يمكف توصيؿ المصابيح في الدوائر الكيربائية بطريقتيف:
ِابيحِعمىِ...............ِكماِفيِالشكؿِ)ِأِ(.تكصؿِالمص -1
ِتكصؿِالمصابيحِعمىِ...............ِكماِفيِالشكؿِ)ب(. -2

 المرحمة الثالثة : التفسير
جابةِعمىِالسئمةِالتاليةِبناءنِعمىِماِحمةِيطمبِالمعمـِمفِالمجمكعاتِاإلفيِىذهِالمِر

جاباتيـِفيِاِ ـِفيِىذهِالمرحمةِِكجاباتيإمرحمةِالمالحظة،ِكالمقارنةِبيفِِتكصمكاِإليوِفي
ِمرحمةِالتنبؤِِ.

 لماذاِتككفِِشدةِإضاءةِالمصابيحِالمكصمةِعمىِالتكاليِضعيفة؟. -1
.................................................................................... 
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 فسرِككفِِشدةِإضاءةِالمصابيحِالمكصمةِعمىِالتكازمِِقكية؟. -2
................................................................................ِ

 ماِسببِانطفاءِالمصباحِاآلخرِعندِنزعِأحدِالمصباحِفيِالشكؿِ)أ(؟. -3
................................................................................ِ

 المصباحِفيِالشكؿِ)ب(؟.كضحِسببِانطفاءِالمصباحِاآلخرِعندِنزعِأحدِ -4
................................................................................ 

 عمؿِسببِبقاءِأجيزةِالمنزؿِتعمؿِعندِتمؼِأحدِالجيزةِالكيربائيةِ؟. -5
...............................................................................ِ

ِجاباتِالصحيحة.جاباتِالخاطئةِكتعزيزِاإللتغذيةِالراجعةِلمطالبِلتصحيحِاإلمعمـِايقدـِال
 التقويـ/

ِاكتب المصطمح العممي/
 ).....................(ِتكصيؿِالمصابيحِفيِالدارةِالكيربائيةِالكاحدِتمكِاآلخر.-1
كيربائيةِمعِ).....................(ِطريقةِتككفِفيياِالمصابيحِمكصمةِفيِالدارةِال-2

ِالبطاريةِكؿِعمىِحدةِبشكؿِمكاز.
ِتكصيؿِالجيزةِكالمصابيحِفيِالمنزؿِعمىِالتكازم.ِفسر سبب/

........................................................................................ِ
التوازي  ارسـ دائرتيف كيربائيتيف إحداىما موصمة عمى التوالي واْلخرى موصمة عمى

 مصابيح ومفتاحيف وبطارية وأسالؾ توصيؿ. 3تحتوي عمى 
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 ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة/
عند إغالؽ المفتاح )ب( في الدارة الكيربائية اآلتية فإف المصابيح 

 التي تضيء ىي/
ِ(ِفقط3،4ِِ)-بِِِِِِِِِِِِِِِ(فقط1،2ِِِِ)-أِِ
ِ(ِفقط1،2،3،4)-دِِِِِِِِِِِِِ(ِفقط1،2،3ِِ)-جِ

 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
 ( مف الدائرة الكيربائية 1السؤاؿ اْلوؿ/ عند نزع المصباح  )

 التالية فمف المتوقع أف :
ِ

 (2ينطفئِالمصباحِ) -1
 (2الِينطفئِالمصابيحِ) -2
ِ(2ينقطعِسمؾِالتكىجِلممصباحِ) -3

 
الثاني /عند توصيؿ المصابيح كما في الشكؿ فإف إضاءة  السؤاؿ

ِ:ِِِِالمصابيح تكوف ضعيفة بسبب أف
 التفسير المقترح:   

 الدائرةِالكيربائيةِمكصمةِعمىِالتكازم. -1
 الدائرةِالكيربائيةِمكصمةِعمىِالتكالي. -2
 الدائرةِالكيربائيةِمفتكحة. -3
 مغمقة.ِالدائرةِالكيربائية -4

 تـ توصيؿ مروحة لمصابيح في المنزؿ عمى التوازي، السؤاؿ الثالث /توصؿ ا
 مع المصابيح عمى التوازي، إذف:

ِالِتعمؿِالمركحةِعندِتمؼِجميعِالمصابيح -1
ِالِتعمؿِالمركحةِعندِتمؼِإحدلِالمصابيح -2
 تعمؿِالمركحةِعندِتمؼِإحدلِالمصابيح -3

 غير وارد  وارد   

ِِ

ِِ

ِِ

 غير مترتبة مترتبة
  
  
  
  

 غير صحيحة صحيحة
ِِ
ِِ
 ِ



267 

 

 
ِابع/ في الشكؿ المقابؿ: السؤاؿ الر 

 ( 1يضيء المصباح )
 (: 2،ح1عند غمؽ )ح
 مقترحة: استنتاجات

 المصابيحِمكصمةِعمىِالتكازم. .1
 الدائرةِالكيربائيةِمغمقة. .2
ِالمصابيحِمكصمةِعمىِالتكالي. .3

 والي:السؤاؿ الخامس/ ىؿ توصيؿ المصابيح عمى التوازي أفضؿ مف توصيميا عمى الت
                                                                           :مقترحة إجابات

لنوِشدةِإضاءةِالمصابيحِفيِالتكصيؿِعمىِالتكازمِ نعـ؛ -1
 قكية.

 التيارِالكيربائيِفيِالتكصيؿِعمىِالتكازمِيتفرع. ال؛ -2
إذاِتمؼِأحدِالمصابيحِِلفِفيِالتكصيؿِعمىِالتكازم نعـ؛ -3

 الِتتأثرِباقيِالمصابيح.
ِ
 

 السالمة العامة ( (عنواف الدرس
 :السموكية اْلىداؼ
 :أف عمى قادرنا يككف أف الدرس نياية بعد الطالب مف يتكقع

 يستنتجِِكيفيةِحدكثِالتماسِالكيربائي. -
 يعرؼِالتماسِالكيربائي. -
 يبيفِخطرِالتماسِالكيربائي. -
 مةِكالمافِعندِالتعامؿِمعِالكيرباءِ.يعددِبعضِطرؽِالسال -
 يبدمِرأيوِببعضِسمككياتِالفرادِفيِتعامميـِمعِالكيرباء. -
 يكتسبِسمككياتِصحيحةِعندِالتعامؿِمعِالكيرباء. -

 المتطمبات اْلساسية:
 يعددِأجزاءِالدائرةِالكيربائية. -

 خطأ محتمؿ صحيح
   
   
   

ِضعيفةِقكية

ِِ

ِِ

ِِ
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 يذكرِالمقصكدِبالمكادِالمكصمةِلمكيرباء. -
 .يعرؼِالمكادِالعازلةِلمكيرباء -
 يبيفِمسارِالشحناتِالكيربائيةِفيِالدائرةِالكيربائية. -

 :اَّلختبارية البنود
 اكمؿ الفراغ /

 تتككفِالدارةِالكيربائيةِمف...........ك...........ك...........ك.............. -1
ِ...يربائيةِمفِالقط.......إلىِالقطب.....تتحرؾِالشحناتِالكيربائيةِفيِالدائرةِالك -2

ِالعممي/اكتب المصطمح 
 الكيربائيةِمفِخالليا. ).....................(ِمكادِتسمحِبمركرِالشحنات-1
 الكيربائيةِبصعكبة. ).....................(ِمكادِتنتقؿِعبرىاِالشحنات-2

 :المستخدمة واْلدوات المواد
 LCDجيازِ – أسالؾِتكصيؿِ-بطاريةِِ-مصباحِكيربائيِ

 خطوات سير الدرس/
ِالمعمـِبت ِمجمكعاتِغيرِمتجانسة6ِِقسيـِالطالبِإلىِيقـك

 المرحمة اْلولى :التنبؤ
عفِتنبؤاتوِكتكقعاتوِِالتنبؤِ،ِحيثِيشارؾِكؿِطالبِفيِالتعبير الطالبِ المعمـِمف يطمب

ِجابةِعمىِالسئمةِالتالية:مفِخالؿِاإل
بماذاِتتنبأِلكِتالمسِسمكيفِكيربائييفِمكشكفيفِفيِدائرةِكيربائيةِتحتكمِعمىِ -1

 احِكبطارية؟.............................................................مصب
ماذاِتتكقعِأفِيحدثِعندِتشغيؿِعددِكبيرِمفِالجيزةِالكيربائيةِعمىِنفسِ -2

 ...........................المقبسِفيِآفِكاحد؟...............................
 مبتمة؟.ماذاِيحدثِإذاِلمسِشخصِسمؾِمكشكؼِكيديوِ -3

.............................................................................. 
 ماذاِيحدثِلكِكصؿِسمكيفِكيربائييفِمباشرةِمعِمصدرِالكيرباء؟. -4

.............................................................................. 
الغسالةِِكأرجمياِعارية؟ِِماذاِتتكقعِأفِيحدثِإذاِلمستِمنى -5

............................................................................... 
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 المالحظة : الثانية المرحمة
التكقعاتِ صحة مف لمتحقؽ التجارب تنفيذ المجمكعات يطمبِالمعمـِمف المرحمة ىذه كفي

ِمجمكعة.ِ(ِعمىِكؿ13حيثِيكزعِالمعمـِالدكاتِككرقةِعمؿِ)
 (13ورقة عمؿ)

 التماس الكيربائي : الثاني الدرس
ِيكتشؼِكيفيةِحدكثِالتالمسِالكيربائي. :اليدؼ

 أسالؾِتكصيؿِ-بطاريةِِ-مصباحِكيربائيِِِ :الالزمة والمواد اْلدواتِ
 خطوات العمؿ: 

 اكشؼِجزءانِمفِالغطاءِالبالستيكيِلمسمكيفِالكيربائييفِمفِمنتصفيماِتقريبانِ. -1
 ئرةِكيربائيةِمفِالبطاريةِكالسالؾِكالمصباحِالكيربائيِ.ككفِدا -2
 أغمؽِالدائرةِالكيربائيةِ،ماذاِتشاىدِ؟ -3
 المسِالجزئيفِالمكشكفيفِمفِالسمكيفِ،ماذاِتالحظِ؟ -4
 المسِنقطةِاتصاؿِالسمكيفِالمكشكفيفِبيدؾِبماذاِتشعرِ؟ -5

 أَّلحظ أف : 
ِ...عندِغمؽِالدائرةِالكيربائيةِفإفِالمصباحِ.........ِ-ِ
ِعندِتالمسِالجزاءِالمكشكفةِمفِالسمكيفِفإفِالمصباحِ............ِِ-
ِعندِلمسِنقطةِاتصاؿِالسمكيفِالمكشكفيفِباليدِفإفِحرارةِالسالؾ................ِ-

 أستنتج أف :
عندِتالمسِالجزاءِالمكشكفةِمفِالسمكيفِفإفِمعظـِالشحناتِالكيربائيةِتمرِمفِالقطبِ -

 القطبِ............ِلمبطاريةِدكفِأفِتمرِخالؿِ.............ِ............ِإلى
يتسببِارتفاعِدرجةِحرارةِالسالؾِالكيربائيةِالمكشكفةِفيِحدكث....................قدِ -

ِتسبب...............
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بعػػضِالصػػكرِتكضػػحِسػػمككياتِالفػػرادِالخاطئػػةِفػػيِِ LCDيعػػرضِالمعمػػـِبكاسػػطةِجيػػازِ
ِالتعامؿِمعِالكيرباء

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 
ِ
ِ
ِ

ِ
ِ
ِ
 
ِ

ِيطمبِالمعمـِِمفِكؿِمجمكعةِنقدِالسمكؾِفيِكؿِصكرة.
 المرحمة الثالثة : التفسير

جابةِعمىِالسئمةِالتاليةِبناءنِعمىِماِحمةِيطمبِالمعمـِمفِالمجمكعاتِاإلفيِىذهِالمِرِِ
فيِجاباتيـِاِ جاباتيـِفيِىذهِالمرحمةِِكإمرحمةِالمالحظة،ِكالمقارنةِبيفِِتكصمكاِإليوِفي
ِمرحمةِالتنبؤِِ.

كضحِسببِعدـِإضاءةِالمصباحِعندِتالمسِسمكيفِكيربائييفِمكشكفيفِفيِدائرةِ -1
 ..........................................................................كيربائية؟.

 لماذاِتغطىِأسالؾِالكيرباءِبمادةِعازلة؟. -2
........................................................................................ 

فسرِسببِانقطاعِالتيارِالكيربائيِعندِتشغيؿِعددِكبيرِمفِالجيزةِالكيربائيةِفيِآفِ -3
ِ..............................................................................كاحد؟

 تيف؟.ماِسببِتكيربِالشخصِإذاِلمسِسمؾِمكشكؼِكيديوِمبتم -6
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............................................................................... 
ماِسببِانقطاعِالتيارِالكيربائيِِإذاِكصؿِسمكيفِكيربائييفِمباشرةِمعِمصدرِ -7

 الكيرباء؟................................................................................
 عكرِمنىِبماسِكيربائيِإذاِلمستِالغسالةِِكقدماىاِعارية؟فسرِسببِش -8

ِ.....................................................................................ِ
جاباتِالخاطئةِكتعزيزِاالجاباتِلتغذيةِالراجعةِلمطالبِلتصحيحِاإليقدـِالمعمـِا

ِالصحيحة.
 التقويـ/

ِاكتب المصطمح العممي/
).....................(ِمركرِمعظـِالشحناتِالكيربائيةِمفِالقطبِالسالبِإلىِالقطبِ-1

ِالمكجبِلممصدرِالكيربائيِدكفِأفِيمرِفيِالجيازِالكيربائي.
 أماـ العبارات التالية/)×( ( أو عالمة √ضع عالمة )

 )ِِِِِِ(ِيحدثِالتماسِالكيربائيِعندِتالمسِسمكيفِمعزكليف. -1
 جسـِاإلنسافِمفِالمكادِالمكصمةِلمتيارِالكيربائي.)ِِِِِِ(ِيعتبرِ -2

 ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة:
 أي اْلعماؿ التالية تحمي مف أخطار الكيرباء:         

 استخداـِعدةِقكابسِفيِنقطةِكاحدةِ -ِأ
 استخداـِأجيزةِكيربائيةِسمكياِمكشكؼ.ِ -ِب
 سحبِالقابسِالكيربيِمفِالمقبسِبشدِالسمؾ.ِ -ِج
ِفِفيِالمنزؿتركيبِالما -ِد

 ( في المكاف المناسب في الجدوؿ لكؿ عبارة مما يمي:√ضع اشارة )
 السؤاؿ اْلوؿ/ ىؿ يعتبر تسمؽ اْلعمدة الكيربائية مف قبؿ اْلطفاؿ سموؾ صحيح؟.

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:مقترحة إجابات
 لفِتسمؽِالعمدةِالكيربائيةِيعتبرِرياضة. نعـ؛ -13
 لفِالطفاؿِقدِيتعرضكاِلصدمةِكيربائية. ال؛ -14
 أجسادِالطفاؿِمكصمةِلمكيرباء. الِ؛ -15

 ضعيفة قوية
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 عند تالمس سمكيف كيربائييف مكشوفيف كما في الشكؿ فمف المتوقع أف :ِالسؤاؿ الثاني/
ِ

 يضيءِالمصباحِ -1
 صباحالِيضيءِالم -2
ؾِِتسخفِالسال -3

 الكيربائية
السؤاؿ الثالث/  ينقطع التيار الكيربائي عند تشغيؿ عدد كبير مف اْلجيزة الكيربائية في 

 آف واحد.
 مقترحة: استنتاجات

 انصيارِالمادةِالعازلةِلسالؾِالجيزةِالكيربائيةِ -1
 حدكثِماسِكيربائي. -2
 ؿ.حكثِحريؽِفيِالمنِز -3
 تمؼِالجيزةِالكيربائية. -4

 السؤاؿ الرابع / تغطى أسالؾ الكيرباء بمادة عازلة :
 التفسير المقترح:

 الكيرباءِمصنكعةِمفِالنحاس.أسالؾِ -1
 حتىِتحميِمفِخطرِالكيرباء. -2
 المادةِالعازلةِالِتكصؿِالكيرباء. -3
ِؾ.جميالنِلمسمالمادةِالعازلةِتعطيِمنظرانِ -4

 
 

 
 
 
 
 
 

 غير وارد وارد 
ِِ
ِِ
ِِ

 خطأ محتمؿ صحيح
ِِِ
ِِِ
ِِِ
ِِِ

 غير مترتبة مترتبة 
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 (12)ممحؽ 
 صور الطالبات أثناء تنفيذ مراحؿ نموذج وودز
 في عدة دروس لوحدة الكيرباء في حياتنا
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ِ
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 (13)ممحؽِ
 تسييؿ ميمة باحث
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Abstract 

 

This study aimed at knowing the effect of using Woods model in 

improving the concepts and critical thinking skills of 6
th 

Grade female 

students in science subject. 

The problem of study was identified by the following question:- 

What is the effect of using Woods model on developing the concepts 

and critical thinking skills?. 

This question is divided in to the following sub- questions:-  

1. What are the scientific concepts included in "Electricity in our 

Life", a unit taken from  Science curriculum for 6
th 

Grade ? 

2.  What are the critical thinking skills that should be developed to 

6
th 

grade female students? 

3.  Are there any significant statistic differences at the level of 

significance (0.05 ≥ α) between the average scores of 

experimental group and the average scores of control group 

after applying scientific concepts test in science subject?. 

4.  Are there any significant statistic differences at the level of 

significance (0.05 ≥ α) between the average scores of 

experimental group and the average scores of control group in 

to critical thinking skills test in science subject?. 

The researcher has followed the Descriptive and Quasi-

experimental methods. 

 

The sample of this study consists of  6
th 

Grade female students from 

Khan Younis  primary  school "D" for 72 refugee girls . 

The sample is divided into two groups experimental and the control. 

To achieve the aims of the study, a list of critical thinking skills 

followed by scientific concepts test ,critical thinking skills test and a 

guide for a teacher have been prepared. 

 

The independent variable, "Using Woods model " has been the target 

of experiment .Then its effects on both the first dependent variable 

,"Developing Scientific concepts," and the 2
th 

 variable, "Improving 

critical thinking skills" have been done within the second semester in 

2013/2014. 

After investigating its validity and reliability, pre-test and posttest 
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have been applied upon the two groups. The results have been 

analyzed before giving tests to ensure the equality of the two groups. 

After giving the tests, the results have been tested by using Standard 

deviation, Arithmetic mean and (T-test) for knowing the significance 

of the differences in the average scores between the two groups. 

 

  The outcomes of this study are the following: 

•There are statistic differences attributed to the use of model 

Woods for the experimental group at the level of 

significance (0.05 ≥ α) between the average scores of the 

experimental group and the average score of the control 

group in the post applied test to the scientific concepts in 

Science subject.  

• There are statistic differences attributed to the use of model 

Woods for the experimental group at the level of 

significance (0.05 ≥ α) between the average scores of the 

experimental group and the average score of the control 

group in the post applied test of critical thinking skills in 

Science subject.  

 

In the light of that study ,  

the researcher has recommended the importance of using Woods 

model in improving scientific concepts, especially high levels, in 

increasing critical thinking skills and training teachers pre-service and 

within service on how to use modern strategies ,particularly Woods 

model ,She also advised to take care of developing scientific concepts, 

high level skills(analysis ,synthesis and evaluation), and of re writing 

science curriculum, specifically evaluation questions and homework 

activity for including critical thinking skills. Moreover, the study 

suggested doing more researches and studies that targets Woods 

model with new variables. 
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