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أ  

  ن الرحيم بسم اهلل الرمح
  
  

  
  
  
  

  
  

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنيَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ  " 
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَا�ُوا مِن قَبْلُ 

  " لَفِي ضَلَالٍ مُّبِنيٍ 
  

  

  
  
  
  

  ) 2:سورة اجلمعة، آية    (
  
  



ب  

  اإلهداء
  

 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ"  :وجل فيهم  الذين قال اهللا عزإلى -
  ) 154: البقرة(  "تَشْعُرُونَ  لَا وَلَكِنْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَمْوَاتٌ

  
  . روح والدتي الحبيبة  وأخي عبداهللا رحمهما اهللا وأسكنهما فسيح جناتهإلى -

  
 .أمد في عمرهإلى والدي العزيز حفظه اهللا و -

  
 .أخواتي وجميع أفراد أسرتيخوتي وإإلى  -

  
  .  كل طالب علم، يرجو به رضا اهللا عزوجلإلى -

  
  

  ِأهدي هذا الجهد المتواضع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ج  

  شكر وتقدير
ًالحمد هللا حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجالل وجهه وع ً ظيم سلطانه، والصالة ً

  . يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى _ وسلم صلي اهللا عليه_سيدنا محمد والسالم على
 وافر إحسانه، ًأخيرا، علىًوجل الذي بفضله تتم الصالحات، فالشكر له أوال و ًبداية أشكر اهللا عز

  .وجزيل عطائه، وعظيم توفيقه
" لم يشكر اهللا من لم يشكر الناس : " صلي اهللا عليه وسلم _  الكريماًوانطالقا من قول رسولن

بالشكر الجزيل للجامعة اإلسالمية بغزة، وعمادة الدراسات العليا وكلية التربية ممثلة بعميدها أتقدم 
  .وأساتذتها الكرام وعموم القائمين عليها

 بالجامعة  نائب عميد كلية التربية،بالشكر الجزيل األستاذة الدكتورة فتحية صبحي اللولووأخص 
ٕهها واسدائها النصح واإلرشاد إلخراج هذا العمل  رسالتي، وحسن توجياإلسالمية إلشرافها على

  .المتواضع بصورته الحالية، فجزاها اهللا عني خير الجزاء
 والدكتور محمود األستاذ لتفضلهما بمناقشة هذه ،كما أتوجه بالشكر للدكتور صالح أحمد الناقة

  .الرسالة
ٕا قدموه من نصائح وارشادات  السادة المحكمين لما بذلوه من جهد ووقت ولمكما أتقدم بالشكر إلى

  .إلنجاح هذا العمل المتواضع
 كما ال يفوتني أن أشكر مديرة مدرسة عيلبون األساسية للبنات، والمعلمة ريم أبو الحصين

، كما أتوجه بالشكر إلى األستاذ أمين عبد الغفور الكبير في تطبيق أدوات الدراسةلتعاونها 
  .ًد في مراجعة وتدقيق الدراسة لغويامشرف اللغة العربية على ما بذله من جه

كما ال يسعني إال أن أشكر أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة ابن النفيس األساسية للبنات، 
  .ٕ من جهد في تنسيق واخراج الرسالة ما بذله على،وأخص بالذكر األستاذ  محمد عمار

 هذا العمل المتواضع، إلتمامعم وقدموا لي الد أفراد أسرتي الذين ساندوني ىكما أتوجه بالشكر إل
  .وأخص بالذكر والدي العزيز

 كل من كان له دور قريب أو بعيد في إنجاز هذه الدراسة،  أتوجه بالشكر والعرفان إلىًوأيضا
  .لعل اهللا أن ينفع بها كل من يرجع إليها

فلهم مني  جميع األهل واألصدقاء، ومن غفلتهم من غير قصد ًوأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل إلى
  .كل الشكر والتقدير

، وما كان من زلل سالة، فما كان من توفيق فمن اهللا في هذه الروفقتأسأل اهللا العظيم أن أكون 
  .أ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان واهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيلأو خط

  ميرفت سليمان عبداهللا عرام/ الباحثة



د  

  ملخص الدراسة
فــاهيم   فـي اكتـساب المK.W.L أثــر اسـتخدام إسـتراتيجية  ة معرفـىالدراسـة إلـه هـدفت هـذ

، ولتحقيــق ذلــك تــم تحديــد مــشكلة  طالبــات الــصف الــسابع األساســيىومهــارات التفكيــر الناقــد لــد
  :الدراسة في السؤال التالي

 طالبات ىفاهيم ومهارات التفكير الناقد لد  في اكتساب المK.W.Lما أثر استخدام إستراتيجية 
  الصف السابع األساسي ؟

  :األسئلة التاليةويتفرع عن السؤال الرئيس 
ما المفاهيم العلمية التي ينبغي إكسابها لطالبـات الـصف الـسابع فـي وحـدة خـصائص الكائنـات . 1

 الحية؟
  ما مهارات التفكير الناقد الواجب إكسابها لطالبات الصف السابع؟. 2
بــين متوســطات   ≤ 0.05 )(  داللــة ىائية عنــد مــستوفــروق ذات داللــة إحــصهــل توجــد . 3

  درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية؟ 
بــين متوســطات   ≤ 0.05 )(  داللــة ىفــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوهــل توجــد . 4

  ؟بار مهارات التفكير الناقدفي اختدرجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
  

     عينــة قــصدية مــن تجريبــي، حيــث تــم تطبيــق الدراســة علــىوقــد اتبعــت الباحثــة المــنهج ال
خــان  طالبــة مــن طالبــات الــصف الــسابع فــي مدرســة عيلبــون األساســية المــشتركة بمدينــة)  97 (

)  48 (فرادهـا  مجمـوعتين، مجموعـة تجريبيـة بلـغ عـدد أس، حيث تـم تقـسيم عينـة الدراسـة إلـىيون
" طالبــــة، وتــــم إخــــضاع المتغيــــر المــــستقل )  49 (طالبــــة ومجموعــــة ضــــابطة بلــــغ عــــدد أفرادهــــا 

، "المفاهيم العلميـة"  المتغير التابع األول ىللتجريب وقياس أثره عل " K.W.Lاستخدام استراتيجية 
فيـذ الدراسـة فـي الفـصل ، وقـد تـم تن"اكتساب مهارات التفكير الناقـد "  المتغير التابع الثاني م علىث

  .2011-2012الدراسي األول من العام 
  

مهـــارات التفكيـــر قائمـــة بولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة، تـــم إعـــداد  قائمـــة بالمفـــاهيم العلميـــة، و
دليــل للمعلــم وصــحائف  و لمهــارات التفكيــر الناقــد  للمفــاهيم العلميــة وكــذلك اختبــارًالناقــد واختبــارا

 مجمـوعتي علـىبعـدياً  وً صدقها وثباتهـا تـم تطبيـق االختبـار قبليـاعمل للطالبات، وبعد التحقق من
 داللـة  للتعـرف إلـىًبعـديا وًالدراسة المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الـضابطة، وحللـت النتـائج قبليـا

الفــروق بــين متوســطات درجــات الطالبــات فــي المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة، حيــث اســتخدمت 



ه  

 لقيـاس الفـروق بـين متوسـطات درجـات طالبـات المجمـوعتين ( T-test ))  ت( الباحثـة اختبـار 
  .التجريبية والضابطة

  :وقد أسفرت النتائج عن
  0.05 )(  داللـة ىذات داللـة إحـصائية عنـد مـستووجـود فـروق ≥   بـين متوسـطات درجـات

 لـــصالح المجموعـــة الـــضابطة فـــي اختبـــار المفـــاهيم العلميـــةعـــن طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة 
  . جموعة التجريبيةالم
  0.05 ) ( داللـة ىذات داللـة إحـصائية عنـد مـستووجـود فـروق ≥   بـين متوسـطات درجـات

 المجموعـــة الـــضابطة فـــي اختبـــار مهـــارات التفكيـــر الناقـــدعـــن طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة 
  . لصالح المجموعة التجريبية

  
مــام بممارســة الطلبــة احثــة باالهت مــا أســفرت عنــه الدراســة مــن نتــائج أوصــت البءوفــي ضــو

بـصفة خاصـة، وحـث المعلمـين   K.W.Lسـتراتيجية ٕايات ما وراء المعرفـة بـصفة عامـة وستراتيجإل
  الطلبة وخاصـةتدريس، وتنمية مهارات التفكير لدى توظيف استراتيجيات تدريس حديثة في العلى

  .ٕاشباع فضوله العلميالتفكير الناقد إلثارة تفكيره و
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



و  

  لمحتوياتافهرس 
  الصفحة  الموضوع

  أ  .قرآن كريم

  ب  .اإلهداء

  ج  .شكر وتقدير

  د  .ملخص الدراسة باللغة العربية

  و  . المحتوياتفهرس

  ي  .قائمة الجداول

  ل  .المالحق

  1  .خلفية الدراسة: الفصل األول

  2  .مقدمة

  6  .مشكلة الدراسة

  6  .فروض الدراسة

  7  .أهداف الدراسة

  7  .أهمية الدراسة

  8  .حدود الدراسة

  8  .مصطلحات الدراسة

  9  .اإلطار النظري: الفصل الثاني

  10   النظرية البنائية:ًأوال

  12  .مبادئ النظرية البنائية

  13  .بيئة الصف البنائية

  14  .الصفوف التقليدية والصفوف البنائية

  15  . للفكر البنائيًتصميم التعليم وفقا

  17  .البنائية نظرية في المعرفة

  19  .نماذج التدريس المعرفية



ز  

  ستراتيجيات ما وراء المعرفةإ: ًثانيا
  19  .المفهوم والداللة: ما وراء المعرفة

  21  .مكونات ما وراء المعرفة

  24  .عالقة التفكير بما وراء المعرفة

  25  .المبادئ األساسية المتعلقة بتعليم وتعلم ما وراء المعرفة

  26  .عرفةستراتيجيات ما وراء المإ

  27  .ستراتيجيات ما وراء المعرفةإعناصر 

  28  .ستراتيجيات ما وراء المعرفةإأهمية 

  29  .ستراتيجيات ما وراء المعرفةإ ىالتدريس القائم عل

  ): تعلمت-  أريد أن أعرف-أعرف (K.W.Lستراتيجيةإ: ًثالثا
  31  .ستراتيجية وتطورهانشأة اإل

  35  .ستراتيجيةتعريف اإل

  K.W.L.  38ستراتيجية إخطوات 

  K.W.L.  42ستراتيجية إدور المعلم أثناء تطبيق 

  44  .ستراتيجيةدور الطالب في اإل

  K .W .L  45 ستراتيجيةإمميزات 

  المفاهيم العلمية: ًرابعا
  48  .تعريف المفهوم العلمي

  50  .تصنيف المفاهيم العلمية

  51  .خصائص المفاهيم العلمية

  52  .العلميةأهمية تعلم المفاهيم 

  التفكير الناقد: ًخامسا
  53  .مفهوم التفكير الناقد

  56  . التفكير الناقد في اإلسالم

  57  .التفكير الناقد في السنة النبوية



ح  

  57  .أهمية التفكير الناقد

  59  .مهارات التفكير الناقد

  61  .معايير التفكير الناقد

  62  .خطوات التفكير الناقد

  63  .قدتنمية التفكير النا

  64  .معوقات تنمية التفكير الناقد

  65  .دور المعلم في تطوير التفكير الناقد واستخدامه

  67  .الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  K.W.L  68ستراتيجية ٕاستراتيجيات ما وراء المعرفة وإالدراسات المتعلقة ب

  81  . الدراسات التي تناولت المحور األولىالتعليق عل

  84  .المتعلقة بالمفاهيم العلميةالدراسات 

  92  . الدراسات التي تناولت المحور الثانيىالتعليق عل

  96  .الدراسات المتعلقة بالتفكير الناقد

  103  . الدراسات التي تناولت المحور الثالثىالتعليق عل

  106  . الدراسات السابقةىتعقيب عام عل

  108  .واإلجراءاتالطريقة : الفصل الرابع 

  109  .ج الدراسة والتصميم التجريبيمنه

  110  .عينة الدراسة

  110  .أدوات الدراسة

  110  .ىأداة تحليل المحتو: ًأوال

  114  .اختبار المفاهيم العلمية: ًثانيا

  123  .اختبار مهارات التفكير الناقد: ثالثا

  131  .إعداد دليل المعلم

  132  .إعداد صحائف الطالب

  133  .خطوات الدراسة



ط  

  134  .ساليب اإلحصائيةاأل

  .نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الخامس
  136  .إجابة السؤال األول وتفسيره

  137  .إجابة السؤال الثاني وتفسيره

  138  .إجابة السؤال الثالث وتفسيره

  141  .إجابة السؤال الرابع وتفسيره

  146  .توصيات الدراسة

  146  .مقترحات الدراسة

  مراجع الدراسة
  149  .المراجع العربية: ًوالأ

  162  .المراجع األجنبية: ًثانيا

  163  .المالحق

  245  .ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ي  

  قائمة الجداول
  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  14  .الصفوف التقليدية مقابلة البنائية  ) 2-1 (
  110  .لتجريبية والضابطة المجموعتين اتوزيع عينة الدراسة على   )4-1( 
  111  .جدول الدروس المتضمنة في وحدة خصائص الكائنات الحية   )4-2( 
  113  .جدول تحليل المحتوى من قبل الباحثة   )4-3( 
  114  .جدول تحليل المحتوى من قبل الباحثة  ومعلم  ) 4-4( 

ة    )4-5(  اھيم العلمي ار المف فات اختب دول مواص صائ–ج دة خ  ص وح
  115  .ت الحيةالكائنا

 مـــع الدرجـــة الكليـــة المفـــاهيم العلميـــة اختبـــار أبعـــادمعامـــل ارتبـــاط   ) 4-6 (
  .لالختبار

118  

لبعــــد  مــــع الدرجــــة الكليــــة مــــستوى التــــذكر فقــــراتمعامــــل ارتبــــاط   ) 4-7 (
  .التذكر

118  

  119  .للبعد مع الدرجة الكلية مستوى الفهم فقراتمعامل ارتباط   ) 4-8 (
  119  .للبعد مع الدرجة الكلية مستوى التحليل فقراتتباط معامل ار  ) 4-9 (
  121  .االختبار فقرات من فقرة لكل  والتمييزسهولةال معامالت  ) 4-10 (

  122  .ثبات التجزئة النصفية الختبار المفاهيم العلمية  ) 4-11( 
  124  .توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي   )4-12( 

 مــــع الدرجــــة الكليــــة التفكيــــر الناقــــد اختبــــار أبعــــاد معامــــل ارتبــــاط  ) 4-13 (
  .لالختبار

126  

 مـــع الدرجـــة الكليـــة اختبـــار التفكيـــر الناقـــد فقـــراتمعامـــل ارتبـــاط   ) 4-14 (
  .لالختبار

127  

  128  .ثبات التجزئة النصفية الختبار التفكير الناقد  ) 4-15 (
  128  .امل ألفاثبات اختبار مهارات التفكير العلمي باستخدام مع  ) 4-16 (

  لعينتين مستقلتين للتأكد من تكافؤ المجموعتين) ت(نتائج اختبار   ) 4-17 (
  129  .التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية

  لعينتين مستقلتين للتأكد من تكافؤ المجموعتين) ت(نتائج اختبار   ) 4-18 (
  130  .دالتجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير الناق



ك  

) 5-1 (  
ـــــار  ـــــائج اختب ـــــين مـــــستويي ) ت(نت ـــــة ب ـــــين مـــــستقلتين للمقارن لعينت

ـــا ـــار المفـــاهيم تطالب ـــضابطة فـــي اختب  المجمـــوعتين التجريبيـــة وال
  .العلمية

138  

ــأثير بالنــسبة لكــل   ) 5-2 ( الجــدول المرجعــي المقتــرح لتحديــد مــستويات الت
  .من مقاييس حجم التأثير مقياس

139  

) 5-3 (  
  

تأثير إليجاد حجم "   d "قيمةو  "  η 2" قيمةو "  ت "قيمة 
  . العلميةملكل بعد من أبعاد اختبار المفاهي ستراتيجية المقترحةاإل

139  

) 5-4 (  
ـــــار  ـــــائج اختب ـــــين مـــــستويي ) ت(نت ـــــة ب ـــــين مـــــستقلتين للمقارن لعينت

طالبــــات المجمــــوعتين التجريبيــــة والــــضابطة فــــي اختبــــار التفكيــــر 
  .الناقد

142  

) 5-5 (  
تــأثير إليجــاد حجــم "  d  "قيمــةو  " η 2 " قيمــةو "  ت "قيمــة 

  . في اختبار مهارات التفكير الناقدستراتيجية المقترحةإلا
143  

  
  قائمة األشكال

  الصفحة  بيان الشكل  رقم الشكل
  22  .مكونات ما وراء المعرفة  ) 2-1 (
  24  .مكونات التفكير  ) 2-2 (
  K.W.H.L.  35ستراتيجية إ  ) 3-2 (
  109  .التصميم التجريبي للدراسة  ) 4-1 (

  
  
  
  
  
  
  
  



ل  

  لمالحققائمة ا
  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  164  .قائمة أسماء السادة المحكمين  ) 1 (

  165  .قائمة المفاهيم العلمية  ) 2 (

  168  .قائمة مهارات التفكير الناقد  ) 3 (

  169  .علميةجدول مواصفات توزيع بنود اختبار المفاهيم ال  ) 4 (

  170  .اختبار المفاهيم العلمية  ) 5 (

  179  .اختبار مهارات التفكير الناقد  ) 6 (

  192  .اإلجابة الصحيحة الختبار المفاهيم العلمية  ) 7 (

  193  .اإلجابة الصحيحة الختبار مهارات التفكير الناقد  ) 8 (

  195  .دليل المعلم  ) 9 (

  224  .صحائف الطالب  ) 10 (

  243  .تسهيل  مهمة باحث  ) 11 (



 1

  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  
 المقدمة . 
  
 مشكلة الدراسة. 

  
 فرضيات الدراسة. 

  
 أهداف الدراسة. 

  
 أهمية الدراسة. 

  
 حدود الدراسة . 

  
 الدراسة مصطلحات. 
  

  
  
  
  
  
  
  



 2

  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  :المقدمة 
جاالت متعددة مذهل في ملعل من أهم ما يتميز به عصرنا اآلن التطور الهائل وال

ن هذا التطور يتطلب منا في ضوء ذلك مواكبة التغير في مجاالت إلذا ف ،وخاصة مجال المعرفة
 تواكب التغير  أنوطرق تدريسها من أجل ، ومنها المناهج علوم المتعددة خاصة مجال التدريسال
  .نشود في مواجهة تحديات هذا القرنلما

   
ًحياة المتعلمين ارتباطا مباشرا ًونظرا ألن العلوم مرتبطة ب  العملية  فقد ركز القائمين علىً

  القائمين علىىا حيث يوجد توجه لدالتربوية بزيادة االهتمام بمناهج العلوم وطرائق تدريسه
المناهج بأن تقوم تلك المناهج بإكساب المتعلمين للعلوم بطريقة وظيفية تمكنهم من تطبيق العلوم 

  .في الحياة
  

  البناء المعرفيىالتدريس القائمة علستراتيجيات إ أن ) 239: 2009( ية  عطىوير
ه الفرد وأفكاره  الروابط الموجودة بين ما يتعلمى النظريات المعرفية التي تشدد علىتستند إل

إذا  ً أن التعلم يكون فعاالى، ومهاراته العقلية في إدراك تلك الروابط وتنظيمها وتروخبراته السابقة
 خالف ى يعد األساس في تعديل السلوك على المعنووأن التعلم ذ ،ىالمتعلم بأنه ذو معنما شعر 

  .ري الذي ال يسهم في تعديل السلوكالتعلم االستظها
  

أن عملية التجديد والتحديث في مجال طرائق  ) 5 :2008 (  البركاتير تذككما
ملحة المقطوع بأهميتها بين ستراتيجيات التدريس لم تعد مجال نقاش بل أصبحت من األمور الإ

 من أجل إحداث التوازن بين الحياة سريعة التغير في عصر ً ملحاً حيوياًالمختصين ومطلبا
ستراتيجيات ن تقوم به النظم التربوية والتعليمية ومن أشهر تلك اإلأالعولمة والدور الذي ينبغي 

ماذا أريد أن  ماذا أعرف؟  ( K.W.Lكإستراتيجيةستراتيجيات تنمية التفكير ما وراء المعرفي إ
  .)أتعلم؟ ماذا تعلمت ؟ 

  
نه على الرغم من ظهور مفهوم ما وراء المعرفـة فـي شـكل عمليـات عقليـه أجدير باإلشارة 

            ن أول مـــــن اســـــتخدم المـــــصطلح هـــــو جـــــون فالفـــــلإسكى وغيرهمـــــا فـــــتـــــذلـــــك عنـــــد ديـــــوي وفايجو
) FLaveL (  بمراقبة أنشطتهم المعرفية وطرق فهمهـم وأن  أن األشخاص يقومون ىفي إشارته إل
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                    مراقبــة الطــالب لكيفيــة تعلمهــم وتنظــيم تعلمهــم يــساعدهم علــى تفــادي األخطــاء التــي يقعــون فيهــا
  .) 217 :2009،عبيد (

  
 قدرة المتعلم على التخطيط يأن ما وراء المعرفة يعن )2  : 2005(  اهللابويذكر حس
وكذلك على اهتمام المتعلم ، تيجيات التي يتخذها لحل المشكالتستراإل واوالوعي بالخطوات

بمعرفته كيف يفكر ويتعلم ألن ما وراء المعرفة هو المعرفة بكيفية عمل العمليات المعرفية 
 ،أن التفكير وراء المعرفي ينضوي على قيامنا ) 69 :2003  (زيتون ، كما يعتبروالوعي بالفهم

إلعادة النظر فيها ، والعودة إليها ثانيه، واإلبقاء عليها في النص، ربوضع خطة عمل للتفكي
  .وتنقيحها

  
ستراتيجيات ما وراء المعرفة تستخدم في التدريس منها التساؤل الذاتي، إوهناك العديد من 

التفكير بصوت عال، النمذجة، التعلم التعاوني، التلخيص،  العصف الذهني، التدريس التبادلي،
  .K.W.Lهيم، خرائط المفا

  
 فـــي تحـــصيل العلـــوم وتنميـــة K.W.Lســـتراتيجية إ دور مـــن الدراســـات علـــىوتؤكـــد الكثيـــر 

  أهميـة اسـتخدامالتي أكدت على)  2009 ( سيربونام وتايركهامدراسة  هذه الدراسات نالتفكير وم
 Tok,2008 )(  التحليلي والتحصيل العلمي، ودراسة توكر في تنمية التفكيK.W.Lواستراتيجية 

ســــتراتيجية تــــدوين المالحظــــات فــــي إ وK.W.L ســــتراتيجيةإ فعاليــــة اســــتخدام ىت إلــــالتــــي توصــــل 
  .التحصيل الدراسي للتالميذ واتجاهاتهم نحو مقررات العلوم والتكنولوجيا

  
، ودراسـة سـعيد  )2010( عقيلـي  مثل دراسة دراسات السابقةال ىومن خالل اإلطالع عل

   ودراسة توك ، )2009( سيربونام وتايركهام ، ودراسة  )2008( ، ودراسة البركاتي  )2009( 
 )Tok,2008 ( لــذلك جــاءت هــذه الدراســة لمعرفــة ،ن أنهــا اهتمــت بقيــاس التحــصيل الدراســييتبــ 

  . في اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير الناقدK.W.Lستراتيجية إأثر 
  

 تحقيقها، حيث ىعلوم إل الىويعتبر اكتساب الطلبة للمفاهيم من أهم األهداف التي يسع
بر ت عليها مكونات باقي البناء، وتعىن المفاهيم تمثل أحد مستويات البناء المعرفي للعلم التي تبنأ

  .ًالمفاهيم أيضا أحد نواتج العلم التي يمكن من خاللها تنظيم المعرفة العلمية
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 فـي حجـرة الـصف ستراتيجيات تنفيذية يتبعها المعلـمإهذا وقد جرت محاوالت عديدة لبلورة 
ليــــــدرس تالميــــــذه المفــــــاهيم العلميــــــة وفــــــق المرتكــــــزات األساســــــية للنظريــــــة البنائيــــــة وتؤكــــــد هــــــذه 

، حيــث يقــوم المتعلمــون بــإجراء العديــد مــن  الــدور النــشط للتالميــذ فــي الــتعلمىتراتيجيات علــاإلســ
اركة ، كمـــا تؤكـــد علـــي المـــش للتالميـــذ فـــي مجموعـــات أو فـــرق عمـــلالنـــشاطات والتجـــارب العلميـــة

  . )20 2008:خطابيه، ( الفهم ى قائم علىالفكرية الفعلية في النشاط بحيث يحدث تعلم ذو معن
  

الطلبة أحد أهداف تدريس العلوم في جميع دى يعتبر تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لو
 مالع اهوالمعرفة التي تفيد في فهم هيكلمراحل التعليم المختلفة، كما يعتبر من أساسيات العلم 

 اختالف ى الطلبة، على، فإن تكوين المفاهيم العلمية أو تهذيبها لدولهذا.  أثر التعلموفي انتقال
ًمستوياتهم التعليمية، يتطلب أسلوبا تدريسيا مناسبا يتضمن سالمة تكوين المفاهيم العلمية وبقا ً ها ئً

   ).349: 2003النجدي وآخرون،(  بها واالحتفاظ
  

ابيته يمكنها أن ٕ دور المتعلم وايجىستراتيجيات حديثة تركز علإام  الباحثة أن استخدىوتر
أهم ما حلة التعليم األساسي والطلبة نواتج العلم التي يتم التركيز عليها في مرتساعد في اكتساب 

  .يتم التركيز عليه المفاهيم والمبادئ العلمية ومهارات التفكير
  

 منـاهج العلـوم علـى الكثيـر مـن ي تحتـوبأنه من الضروري أن)  4 :1997 (وتذكر اللولو
لــك لمــساعدة الطالــب علــى اكتــسابها وتطويرهــا وتنميتهــا حتــى يــستطيع ذمهــارات التفكيــر العلمــي و

أنـه تـم اعتمـاد ) 2005: 2  (  اهللاب، كمـا يـضيف حـساالستفادة من ذلك في جميع جوانب حياتـه
، وكـذلك لتفكير الناقد، وحل المـشكالت، وا كمدخل لتدريس المهارات القرائيةمفهوم ما وراء المعرفة

ٌّ كل ىير  ً كبيـراًأن تنميـة التفكيـر بأنواعـه المختلفـة يأخـذ حيـزا)  39 2003:  (عفانـة عبيـد و مـن ُ
  جميــع المــواد الدراســية وبالــذات مــادة العلــوم ألنهــا ذات طبيعــة خاصــة تجعلهــاىمــن أهــداف محتــو

ـــة التفكيـــر البـــصري و ـــر االســـتدالمناســـبة لتنمي ـــر التفكي ـــد والتفكي ـــأملي والتفكيـــر الناق ـــر الت لي والتفكي
  .اإلبداعي والتفكير المنظومي

  
ويعــد تنميــة التفكيــر بأنواعــه المختلفــة مــن أهــم أهــداف تــدريس العلــوم التــي ينبغــي تنميتهــا 

ــد  متفاعلــة وقابلــة للمالحظــة والتجريــب ة اعتبــار أن التفكيــر منظومــة معرفيــى الفــرد، وذلــك علــىل
 مـــساعدة التالميـــذ فـــي اكتـــساب ىيتحقـــق ذلـــك ال بـــد أن يركـــز تـــدريس العلـــوم علـــولكـــي  ،والتنميـــة
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ــ                      طــرق العلــم وعملياتــهىاألســلوب العلمــي فــي التفكيــر أو الطريقــة العلميــة فــي البحــث والتركيــز عل
   ).94: 1999زيتون، ( 
  

ٌّكل  ىروي د أهـم أنـواع التفكيـر التـي أن التفكير الناقد أح ) 2001 ( من روفائيل ويوسف ُ
 العمليــة التعليميــة ســواء بالنــسبة للمعلــم أو المــنهج ىً اهتمامــا مــن قبــل القــائمين علــىيجــب أن تــول

ح مــن المعلومــات واألفكــار التــي يتلقاهــا وعــدم لحتــي يــستطيع المــتعلم أن يميــز بــين الــصالح والطــا
ٕاصدار األحكام المنطقية  النظر فيها وافدة إال بعد إعادةة أو وثوروتقاليد سواء موتقبل أي عادات 

 ى األهـداف التـي يجـب أن يـسعمـن أهـم  ديعـالتفكير الناقـد أن  ) 2005صقر، ( ىير، كما عليها
ســتراتيجيات المناســبة التــدريس بــصفة عامــة لمختلــف المقــررات الدراســية نحــو تحقيقــه واســتخدام اإل

 مواجهــة المــشكالت ىديهم القــدرة علــقــدين لــاالتــي مــن شــأنها مــساعدة الطــالب ليــصبحوا مفكــرين ن
  . ): 200719،عتيبيال(  والمواقف المختلفة

  
سـتراتيجيات التـي تـستخدم فـي تـدريس العلـوم تعتمـد  مـن الطـرق واإلً الباحثة أن كثيـراىوتر

 جهـد المعلـم بـشكل كبيـر وتغفـل دور الطالـب فـي اسـتيعاب المفـاهيم وتنميـة التفكيـر ممـا تولـد ىعل
           ، ) 2009 أبـو الـسعود ( أشارت إليه بعض الدراسات مثل دراسة  حسب ماءعنه ضعف في األدا

 الـــسبب الـــذي يكمـــن فـــي ىوقـــد اتفقـــت تلـــك الدراســـات علـــ ) 2005حمـــادة  (،  )2008شـــارب  (
الطـــرق واألســـاليب التـــي يـــتم مـــن خاللهـــا تعلـــيم موضـــوعات المـــادة بـــالطرق التقليديـــة وعـــدم إتاحـــة 

   .ادة العلومالفرصة للطالب لتعلم م
  

ســتراتيجيات التــدريس فــي إ الدراســات المتعلقــة باســتخدام ىطــالع الباحثــة علــاومــن خــالل 
 إســتراتيجيةســتراتيجيات التــدريس الحديثــة ومنهــا إمــن الــضروري األخــذ بمجــال العلــوم وجــدت أنــه 

K.W.L   يــة فــي اكتــساب المفــاهيم العلمأثرهــا  ومعرفــة  مــا وراء المعرفــة ســتراتيجيات إوهــي مــن
  .وتنمية التفكير الناقد لدى المتعلمين

  
 مــاذا -عــرفأ أريــد أن -أعــرف  (K.W.L ســتراتيجيةإأن ) 251: 2009( عطيــة ذكرويــ

 تنــشيط المعرفــة الــسابقة ســتراتيجياتإ مــن ي مــا وراء المعرفــة وهــســتراتيجياتإهــي إحــدى ) تعلمــت
 ، عليـــه المعرفـــة الجديـــدة إلـــى جعـــل المعرفـــة الـــسابقة محـــور االرتكـــاز الـــذي تركـــزى إذ ترمـــًأيـــضا

ــســتراتيجيةاإلوتنــسب هــذه   الــذي كــان يرمــي بهــا إلــى Donna Ogle واضــعها دونــا أوجــل ى إل
  .تعلمللمساعدة المتعلمين على تكوين معنى 
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  : مشكلة الدراسة 
 عملها التفكير الناقد من خاللمهارات  المفاهيم واكتسابقد شعرت الباحثة بأهمية ل

 حصص تدريس المباحث بشكل عام ىل ومن خالل إشرافها ع ،سنواتعشر كمعلمة علوم لمدة 
حيث الحظت أن بعض الطالبات يواجهن ، كل خاص في المدرسة التي تعمل بهاالعلوم  بشو

 وأن  بعض إستراتيجيات التدريس ،التفكير الناقدمهارات  المفاهيم وبعض الصعوبات في اكتساب
ٕصورة سليمة واثارة التفكير لدى المتعلمين، ومن خالل المستخدمة ال تعمل على إكساب المفاهيم ب

استقصاء آراء بعض مشرفي ومعلمي العلوم الذين اتفقوا على ضرورة استخدام إستراتيجيات 
بأن هناك الباحثة  لهذا رأت وأساليب تعمل على إكساب المفاهيم ومهارات التفكير لدى الطلبة،

التفكير مهارات المفاهيم وتعمل على إكساب  ن أن ات حديثة يمكستراتيجيإحاجة ماسة الستخدام 
  . K.W.L ستراتيجيةإ الطالبات مثل ىالناقد لد

  
  : مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي تتحدد و

 طالبات ى  في اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير الناقد لدK.W.L إستراتيجيةما أثر استخدام 
  ؟الصف السابع األساسي

  : األسئلة الفرعية التاليةىبق إل الرئيس الساويتفرع السؤال
ت ما المفاهيم العلمية التي ينبغي إكسابها لطالبـات الـصف الـسابع فـي وحـدة خـصائص الكائنـا .1

  ؟الحية
  ؟ لطالبات الصف السابعإكسابهااجب ما مهارات التفكير الناقد الو .2
درجات ي بين متوسط  ≤ 0.05 ) ( داللة ىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو .3

  طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية؟ 
درجـات ي بـين متوسـط  ≤ 0.05 ) ( داللة ىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو .4

  ؟في اختبار مهارات التفكير الناقدطالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
  
  :روض الدراسة ف
 0.05 ) ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥   بين متوسطات درجات

طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية تعزى 
  . التدريسستراتيجية ال
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 0.05 )( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥   وسـطات درجـات بـين مت
طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة فــي اختبــار مهــارات التفكيــر الناقــد تعــزى 

  .  التدريسالستراتيجية
  

  : أهداف الدراسة 
   :ىتهدف الدراسة إل

  التي ينبغي إكسابها لطالبات الصف السابع في وحدة خصائص علمية المفاهيم القائمة تحديد
  .ت الحيةالكائنا

 اجب إكسابها لطالبات الصف السابعمهارات التفكير الناقد الوقائمة  تحديد.  
  درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة فــي يفــروق بــين متوســطالمعرفــة 

 .اختبار المفاهيم العلمية
  درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة فــي ي فــروق بــين متوســطالمعرفــة

  . التفكير الناقداختبار مهارات
  

  : أهمية الدراسة 
  :تنبع أهمية الدراسة في كونها 

 إستراتيجية لتدريس العلوم باستخدام ً جديداًتقدم نموذجا K.W.L ولعل في ذلك تلبية 
ستراتيجيات حديثة في العملية إلالتجاهات الحديثة في التدريس التي تنادي باستخدام 

ستراتيجيات إمعلمين في ضوء ٕ تدريب واعداد الىئمين علالتعليمية يمكن أن يستفيد منها القا
  .حديثة

  جديدة في تعلم إستراتيجيةاستخدام ى لتدريب المعلمين علالعلوم مشرفي تفيد هذه الدراسة 
  . في الدورات التدريبيةالعلوم

  اتوحدة خصائص الكائنب ً، واختبارا للتفكير الناقدمفاهيم العلميةلل ًاختباراتوفر هذه الدراسة 
مي العلوم إلعداد اختبارات ً، ودليال للمعلم وصحائف عمل للطالب تفيد مشرفي ومعلالحية
  .مقننة

 والباحثين في مجال تدريس العلومت العليا الدراسالبةتفيد ط  .  
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  : حدود الدراسة 
مدرســة عيلبــون األساســية  طالبــات الــصف الــسابع األساســي فــي ىعلــالدراســة اقتــصرت 

 ى، كمـــا اقتـــصرت علـــم2012 -2011الفـــصل الدراســـي األول للعـــام فـــي  بمحافظـــة خـــان يـــونس
 طالبــات الــصف ى فــي اكتــساب المفــاهيم ومهــارات التفكيــر الناقــد لــدK.W.L إســتراتيجيةاســتخدام 

  .بوحدة خصائص الكائنات الحيةالسابع األساسي 
  

  :مصطلحات الدراسة 
  : كالتاليًتم تعريفها إجرائيا

     :K.W.Lإستراتيجية 
عدد من الخطوات المنظمة ستراتيجيات ما وراء المعرفة تتألف من إ من راتيجيةإست

 التي يبدأ بها السؤال ماذا نعرف حول Know كلمة ى للداللة علKوالمرتبة والمتمثلة في 
من معلومات مسبقة بها الطلبة استدعاء ما لديهم  تعد خطوة استطالعية يستطيعوالموضوع؟ 

  كلمةى للداللة علW، تفادة منه في فهم الموضوع الجديديمكن االسحول الموضوع أو تتصل به 
wantىالذي يرشد الطلبة إل ؟  التي يبدأ به السؤال ماذا نريد أن نعرف أو ماذا نريد أن نحصل 

 ،تحديد ما يريدون  تعلمه وتحصيله من خالل هذا الموضوع أو ما يريدون البحث عنه واكتشافه
L كلمةىللداللة عل Learn الذي يريد من الطلبة تقويم ما ؟ التي يبدأ به السؤال ماذا تعلمنا 

 وهي تهدف إلى تصحيح المعتقدات الخطأ لدى  استفادتهم منه،ىتعلموه من الموضوع ومد
 يعتقدونه وا بما كانهتعلمتم  المفاهيم العلمية الصحيحة من خالل موازنة ما مٕالطلبة واكسابه

  . م التفكير و تلخيصهًسابقا، وهي بهذا تسهم في تنظي
  

  :المفاهيم العلمية 
 فـيتجريـد الخـصائص المـشتركة للظـواهر العلميـة ن مـ ةلطالباكونها تالصورة العقلية التي 

وتتـألف مـن االسـم وداللتـه اللفظيـة ويـتم قياسـها بالدرجـة التـي ) خـصائص الكائنـات الحيـة (  وحدة
   .ًمعد خصيصا لذلكختبار الاال في ةحصل عليها الطالبت
  

  :  التفكير الناقد مهارات 
 بطريقـة  وتقيـيم المناقـشات والتفـسير واالسـتنباط واالسـتنتاجالتنبـؤ باالفتراضـات ىالقدرة عل

منظمـــة وذلـــك مـــن خـــالل إدراك العالقـــات بـــين المفـــاهيم والمبـــادئ التـــي تناولهـــا موضـــوع الدراســـة 
  .ًمعد خصيصا لذلكالختبار اال في ةحصل عليها الطالبتوتقاس من خالل الدرجات التي 



 9

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري 

  
  

 النظرية البنائية: ًأوال. 
 
 ستراتيجيات ما وراء المعرفةإ: ًثانيا. 

 
 ستراتيجية إ: ًثالثاK.W.L. 
 
 المفاهيم العلمية: ًرابعا. 

 
 التفكير الناقد: ًخامسا.  
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  الفصل الثاني
  طار النظريإلا

ي والتطــور المــستمر فــي المعرفــة، كــان ال بــد مــن االهتمــام فــي ظــل التقــدم العلمــي الحــال
 الفهـم العميـق للمعلومـات، واالهتمـام بإكـسابهم وتنميـة مهـارات ىبالطالب من حيث مـساعدتهم علـ

 اســتخدام عمليــات التفكيــر المتنوعــة، وتطبيقهــا فــي المواقــف ىالتفكيــر العليــا لــديهم، وتــشجيعهم علــ
  .الحياتية المختلفة

  
 اكتساب مهارات التفكير ىون في تدريس العلوم أن مساعدة الطلبة عل المهتمىوير

 ىوممارستها وتطبيقها هي من األهداف األساسية للتربية العلمية، كما يشير األدب التربوي إل
 الطلبة وتنمية ىتنامي اآلراء الداعية لتدريس المفاهيم العلمية من أجل رفع سوية التفكير لد

  .قدراتهم العقلية
  

 استخدام األساليب التربوية ىك أصبح من الضروري االهتمام بالتعليم القائم عللذل
 مع التقدم العلمي ىستراتيجيات جديدة تفي باحتياجات الطالب، وتتمشإالحديثة، والبحث عن 

 استخدامها وتوظيفها في ى مجرد استظهار الطالب للمعلومات إلىوالتطور اإلنساني الذي يتعد
 التفكير، قامت الباحثة بإجراء هذه ت من أهمية إكساب المفاهيم ومهاراًطالقاوان. مواقف جديدة

ومهارات التفكير  ي اكتساب المفاهيم ف( K.W.L )ة يستراتيجإأثر استخدام الدراسة بهدف معرفة 
  .الصف السابع األساسي  طالباتىالناقد في العلوم لد

  
سـتراتيجيات مـا إ –النظرية البنائية : ةوفي هذا الفصل سوف تتناول الباحثة المحاور التالي

  . التفكير الناقد- المفاهيم العلمية-K.W.Lستراتيجية إ -وراء المعرفة
  
  :) Constructivism ( النظرية البنائية: ًأوال

 أهمية بناء المتعلمين ثم إعادة بنائهم للمعاني ىة البنائية للتعلم تؤكد عليإن النظر
ن الخبرة تتطلب إثارة لجميع الحواس عند المتعلم أو. يفية عمل العالمالخاصة بأفكارهم المتعلقة بك

ويمكن وصف البنائية من خالل مثل صيني قديم يحمل . ى تعلم ذي معنىيحصل على حت
  ".أعمل وأفهم"،  "أرى وأتذكر" ، "أسمع وأنسى"  أهدافها
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 بياجيه، ى ينسب إل من التفكير الجديد الذيًتعد النظرية البنائية في التربية جزءاحيث 
 في ظهور وجوه متعددة للبنائية وهي تحتل ً البنائية الشخصية، وكانت سبباىويعود بجذوره إل

ي مجالي العلوم مكانة متميزة بين نظريات التعلم األخرى، واعتبارها طريقة تدريس مثالية ف
تعلم عملية تفاعل  أن الى، والمجاالت المعرفية األخرى بعامة، فهي تركز علوالرياضيات بخاصة

لتي يتعرض نشطة يستخدم فيها التلميذ أفكاره السابقة إلدراك معاني التجارب والخبرات الجديدة ا
  ). 107 -  2008:106خطابيه،  ( لها 

  
ومن خـالل اسـتقراء أدبيـات التـراث النفـسي والتربـوي ال يوجـد تعريـف محـدد للبنائيـة يحـوي 

، بل حاول بعض منظـري البنائيـة معاني أو عمليات نفسيةلمفهوم من بين ثناياه كل ما يتضمنه  ا
، أو ً جــــذرياًنتمــــون إليــــه ســــواء كــــان تيــــاراتعريفهــــا مــــن خــــالل رؤى تعكــــس التيــــار الفكــــري الــــذي ي

 ىإال أن خالصة تحليل تلك الرؤى تدور حـول تعريـف البنائيـة علـ، ً، أو نقـدياً أو ثقافيا،ًاجتماعيا
  :أنها
 لمعــاني جديــدة داخــل ســياق معــرفتهم اآلتيــة مــع خبــرتهم الــسابقة عمليــة إعــادة بنــاء المتعلمــين 

إذ تمثـل كـل مـن خبـرات ). Perl mutter& Burrell 1999 )،  Bloom. وبيئـة الـتعلم
  .، بجانب مناخ التعلم األعمدة الفقرية للبنائيةاة الحقيقية، والمعلومات السابقةالحي
يفية التي يتم من الك " : أنهاىفعرفا البنائية عل) Airasian&walsh,1997  (أما 

  ). 212 :2002 زيتون، (العمليات العقلية، وتطويرها، واستخدامها خاللها اكتساب 
 نظريات التعلم المعرفي التي تؤكد ىحدإ: " بأنها) 192 : 2003( كما عرفتها أبو زيد 

الجتماعي ة والتفاوض ا الدور النشط للمتعلم في بنائه لمعرفته من خالل خبراته السابقىعل
 بصورة صحيحة من خالل ى، في وجود المعلم الميسر والمساعد في بناء المعنمن األقران

  ". النشاطات والتجارب والطرق التدريسية المختلفة 
 توجه فلسفي يفترض أن التعلم  " :بأنها ) 65 : ( 1997عباسمصطفي و، ويعرفها الخليلي

ني المعرفة عن طريق إعادة تشكيل بنيته نه هو الذي يبأ عند المتعلم حيث ًيحدث داخليا
  . الفكرية والمعرفية

 أو هي عملية بناء التي يبنيها البشر)  التصور (فكرة ال " :بينما عرفها جوزيف نوفاك أنها ،
ن أويضيف نوفاك .  منهاىذول لفهمها أو استخراج معن داخل أفكارهم نتيجة جهد مبىمعن

 ألنظمة جديدة في األحداث أو األشياء واختراع ًيزاهذا البناء يتضمن في بعض األحيان تمي
ٕ واعادة بناء األطر المفاهيمية ،مفاهيم جديدة أو توسيع مفاهيم قديمة، وتمييز عالقات جديدة

  ).299  :2005 الهويدي،  (ى أعلىإليجاد عالقات جديدة ذات مستو
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  : فياأنها تتفق معظمهالتعريفات السابقة ويتضح من 
  نظرية في التعلم البنائيةتعتبر. 
 يقوم المتعلم فيها ببناء معرفة جديدة.  
 معرفته السابقة الموجودة في بنيته العقليةىعلالمتعلم  عتمدي . 

 
 بنــاء المــتعلم ى علــم الباحثــة مــن خــالل مــا ســبق أن البنائيــة نظريــة فــي الــتعلم تقــوىوتــر

مفــاهيم حيــث يــتم تكــوين  لديــه،  المعرفــة الــسابقة الموجــودةى علــًللمعرفــة فــي بنيتــه العقليــة معتمــدا
   . جديدة أو توسيع مفاهيم قديمة، وتمييز عالقات جديدة

  
  :مبادئ النظرية البنائية
)  44-45 : 2007(  عدد من المبادئ األساسية حددها زيتونىتركز النظرية البنائية عل

  : بما يأتي
 ة التعلم هي محور االرتكاز في عمليPrior Knowledgeمعرفة المتعلم السابقة  - 1

Learning process يبني معرفته في ضوء خبراته السابقة)  المتعلم (، وذلك كون الفرد.  
 داخل ، حيث يتشكل المعنىً ذاتياً لما يتعلمه بنفسه بناءى معنConstructالمتعلم يبني  - 2

بنيته المعرفية من خالل تفاعل حواسه مع العالم الخارجي، أو البيئة الخارجية من خالل 
ه بمعلومات وخبرات تمكنه من ربط المعلومات الجديدة بما لديه وبشكل يتفق مع تزويد
 . العلمي الصحيحىالمعن

المعرفية، حيث يعاد تنظيم )  المتعلم (ال يحدث تعلم ما لم يحدث تغير في بيئة الفرد  - 3
 .األفكار والخبرات الموجودة بها عند دخول معلومات جديدة

مشكلة أو )   المتعلم ( أفضل وجه عندما يواجه الفرد ى يحدث علLearningإن التعلم   - 4
 .حقيقية واقعيةTask   أو مهمة ًموقفا

  ، بل يبنيها من خالل التفاوض االجتماعي المتعلم معرفته بمعزل عن اآلخرينال يبني  - 5
Social Negotiation معهم. 

 
  : فيما يأتي ) 19-20 : 2003( زيتون هاحددكما 

ــة - 1 ــتعلم عمليــة وجداني ن أ الــتعلم الجيــد هــو الــذي يهــتم بالجانــب الوجــداني للمــتعلم، فــال بــد :ال
التــــشويق، الفــــضول، الحيــــرة واالنبهــــار، فهــــذه موقــــف التعليمــــي بمــــشاعر االســــتثارة، يمتــــزج ال

  .المشاعر تجذب المتعلم نحو مادة التعلم
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 التوجه  طريقىيأخذ المتعلم إل" غير المصطنع" التعلم الطبيعي :التعلم يحدث  بشكل طبيعي - 2
 .ًالذاتي للتعلم، حيث يتحكم المتعلم في تعلمه، ويديره، ويقوده ذاتيا

 يمارس المتعلم النشاط في معالجته للمعلومات، وتغيير، أو تعديل :التعلم عملية نشطة  - 3
 .، ليكتشف المعرفة بنفسهً عقلياًبيئته العقلية، فيبذل المتعلم جهدا

 بحيث يوضع المتعلم في موقف يجد فيه بنيته :متزان لحدوث التعلم خالل التعليقود الال - 4
ًالمعرفية الحالية غير مناسبة لتعلم ما يود تعلمه فيشعر بحالة من عدم االتزان فيحدث تغيرا  

 .، أو البنية المعرفية لديه ليستعيد هذا التوازن"االسكيما"في 
، وعالقتنا ا عن الذاتالتي نتحدثها، ومفهومنإن رؤيتنا للعالم واللغة : التعلم بناء للهوية - 5

 للخبرات التعليمية التي ً، وكل هذه األشياء تشكل هويتنا، فما هذه الهوية إال نتاجاآلخرينبا
  .                  نشارك فيها

 - بمساعدة المعلم- بني هنا أن المتعلم يجب أن يتعرف يقصد بلفظ ي:يبني المتعلم تعلمه - 6
  .ويحولها لمعرفة ومات التي يكتسبها، ما يعرفه بالفعل، ليبني فوقه المعلىعل

 التعلم عملية إبداعية يقوم فيها المتعلم بتنظيم تراكيبه :التعلم عملية بنائية ومستمرة - 7
  .ىيلها، بحيث تفضي الخبرات الجديدة لمعندالمعرفية، وتع

  
  : المبادئ التاليةىمن خالل العرض السابق لمبادئ البنائية نالحظ االتفاق عل

 المتعلم خبرته الجديدة يالسابقة للمتعلم ضرورية لحدوث التعلم الجديد حيث يبنتعد المعرفة  - 1
  .في ضوء معرفته السابقة

 . المتعلم معرفته من خالل عملية التفاوض االجتماعي مع اآلخريني يبن - 2
 . أفضل وجه عندما يواجه بموقف أو مهمة أو مشكلة حقيقيةى المتعلم معرفته علييبن - 3

  
  :ةبيئة الصف البنائي

 البيئة الصفية ى التقليدية إلاالعتياديةتنفيذ المنهاج التحول من البيئة الصفية يتطلب 
بحيث تتم تهيئة بيئة صفية تتسم البنائية توجهات عديدة في تنفيذ منهاج العلوم وتدريسه، 

  :)196-197  : 2010( زيتون كما حددها تيباآل
ل احترام أفكار الطالب وآرائه، وتشجيع فمن خال  وذاتية الطالب وتشجعها،ةتقبل استقاللي - 1

  .التفكير المستقل له يساعد المعلمون الطلبة لتحقيق هويتهم الفكرية العقلية
يطرح فيها المعلم أسئلة مفتوحة النهاية ويسمح بزمن انتظار تفكير كاف لتلقي اإلجابات أو  - 2

 .المقترحات أو التعليقات
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الطلبة )  عقول  (ىي بيئة الصف البنائية يتحد، فالمعلم فتشجع مستويات التفكير العالية - 3
 . ما وراء معرفة الحقائق وحفظ المعلوماتىللوصول إل

، ًينشغل فيها الطلبة في الحوار والمناقشات والمناظرات العلمية مع المعلم ومع بعضهم بعضا - 4
 . تعديل أو تغيير أو تعزيز أفكارهم ومقترحاتهمىفالحوار االجتماعي يساعد الطلبة عل

، من جهة  الفرضياتى االنخراط واالنهماك في الخبرات التي تتحدىتشجع الطلبة عل - 5
 ما ًنه غالباإنه عندما يسمح للطلبة لعمل تنبؤات، فأ، إذ ىوتشجع المناقشات من جهة أخر

 .يولد الطلبة فرضيات مختلفة حول الظاهرة أو الظواهر الطبيعية
ر األولية والمواد المادية المتفاعلة لتزويد الطلبة يستخدم فيها الطلبة البيانات الخام والمصاد - 6

 . من استخدام بيانات اآلخرين ومعلوماتهم واالعتماد عليها فقطًبالخبرات بدال
  

  : ال بد منة بيئة صفية بنائيى الباحثة أنه إذا أردنا التحول إلىمن خالل ما سبق تر
  واحترام أفكارهتقبل الطالب. 
 التفكيرتشجيع المستويات العليا من .  
 الحوار والمناقشات ىتشجيع الطالب عل . 
 تحدي تفكير الطالب من خالل األسئلة المفتوحة النهاية.  
  

  :الصفوف التقليدية والصفوف البنائية
عند إجراء مقارنة بين الصفوف البنائية والصفوف التقليدية يتضح الفرق بينهما كما هو   

  ).135  : 2008خطابيه، : (موضح في الجدول التالي
  

  ) 1-2 (جدول رقم 
  الصفوف التقليدية مقابل البنائية

  

  الصفوف البنائية  الصفوف التقليدية  وجه المقارنة

  المنهاج

 الكل، يجري ىيقدم من الجزء إل -
  . المهارات األساسيةىالتشديد عل

  .منهاج ثابت -
 الكتب المدرسية ىاالعتماد عل -

  .وكتب النشاط العلمي

 الجزء، يجري التأكيد ىيقدم من الكل إل -
  . المفاهيم الكبيرة ومهارات التفكيرىعل
  .مستجيب ألسئلة الطالب واهتماماتهم -
 المصادر األولية ىيعتمد بشكل كبير عل -

  .للمعطيات والمواد التي يجري التعامل معها

  دور الطالب
ألواح فارغة يكتب المعلم  -

  .المعلومات عليها
  .كرون يشكلون نظريات عن العالممف -
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  .العمل في مجموعات -  .يعمل الطالب بمفرده -

  دور المدرس

، ينقل ً تلقينياً نمطاًيسلك عموما -
  . الطالبىالمعلومات إل

يبحث عن الجواب الصحيح لكي  -
  .يثبت تعلم الطالب

يتصرف المعلم بشكل عام بطريقة تفاعلية، -
  . للطالبًويجعل محيط التعلم مالئما

ظر الطالب لكي يبحث عن وجهات ن -
يستوعب مفاهيمهم الحالية الستخدامها في 

  .دروس الحقة
  

  التقويم
يجري بشكل منفصل عن  -

 من ً ما يجري كلياًغالبا التدريس،
  .خالل االختبار

يحدث التفاعل مع التدريس من خالل  -
مراقبة المعلم للطالب وهم يعملون أو يقيمون 

  .المعارض أو يتقلدون المناصب

 
 جعل التعلم أكثر مرونة وتكسب ىأن الصفوف البنائية تعمل علمما سبق باحثة الى وتر

 إيجاد مناخ ى إلى المفاهيم ومهارات التفكير وتسعي وتنم،المتعلمين مهارات كالعمل في مجموعات
  .مالئم للتعلم

  
  : للفكر البنائيًتصميم التعليم وفقا

اصر التي تعكس تصميم التعليم لقد تمخض تحليل معالم تصميم التعليم في بلورة العن
  :)  223-2002:224  (التي حددها زيتون  النحو التاليىوذلك علالبنائي،   للفكر ًوفقا
  : التعلمىمحتو :ًأوال

  .يخزن في صورة مهام أو مشكالت حقيقية ذات صلة بواقع التالميذ وحياتهم
  :األهداف التعليمية: ًثانيا

ة إجرائية من خالل التفاوض االجتماعي بين تصاغ في صورة أغراض عامة تحدد بصور
 ً جميع الطالب لتحقيقه، فضالى لمهمة التعلم يسعًعاما ًالمعلم والمتعلم، بحيث يتضمن غرضا

  . حدةىعن أغراض ذاتية أو شخصية تخص كل متعلم أو عدة تالميذ كل عل
  :ستراتيجيات التدريسإ :ًثالثا

ي في محاولة إليجاد حلول له وذلك من  مواجهة الطالب بموقف مشكل حقيقىتعتمد عل
خالل البحث والتنقيب والتقصي والتفاوض االجتماعي حول تقويم وتحديد أكثر هذه الحلول 

  .فعالية
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  :الوسائط التعليمية: ًرابعا
 دمج ى استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية التي يتم التركيز خاللها علىتركز عل

صورة والنص والرسومات البيانية والتوضيحية بما يسمح وتوظيف كل من عناصر الصوت وال
  . مللمتعلم بالتفاعل والدخول في مسارات متعددة للتعل

  :التقويم: ًخامسا
 ويكون االعتماد ،مرجعي المحك ومرجعي المعيارقويم حيث ال يقبل البنائيون نمطي الت

  . للتقويم التكوينيًن دوراويولي البنائي، والتقويم الذاتي، كما م الحقيقي أو التقويم البديل التقويىعل
  :المتعلم والمعلم البنائي :ًسادسا

  : وهيالبنائي)  المتعلم ( مميزة للطالب دوارأأن هناك ثالثة )  2010: 198 ( زيتون ىير
    ، فالمعرفــة والفهــم يكتــسبان بنــشاط، The active leanerالنــشط  ) المــتعلم ( الفــرد :األول -

يستقـــصي  تفـــسيرية، وة، ويـــضع فرضـــيات تنبؤيـــويطـــرح أســـئلة ينـــاقش ويحـــاور، والطالـــب المـــتعلم
 مـــن الـــسماع أو القـــراءة أو القيـــام باألعمـــال ً، ويأخـــذ مختلـــف وجهـــات النظـــر بـــدالً علميـــاىويتحـــر
  . االعتياديةةالروتيني

   المعرفة والفهمىبنت، وفي هذا The social learner االجتماعي)  المتعلم ( الفرد : الثاني-
ٕ، فالطالب المتعلم ال يبدأ ببناء المعرفة بشكل فردي فحسب، وانما بشكل اجتماعي عن ًاجتماعيا

  .طريق الحوار والمناقشة والتفاوض االجتماعي مع اآلخرين
، ًفالمعرفـة والفهـم يبتـدعان ابتـداعا ،The creative learnerالمبدع )  المتعلم ( الفرد :الثالث -

  .ن يبتدعوا المعرفة، وال يكفي بافتراض دورهم النشط فقطون ألفالطلبة المتعلمون يحتاج
  

 في عملية تعلمه، ويمتد ً نشطاً أن المتعلم يلعب دورا)24  :2003 (  زيتون ىكما ير
 ىحت "":جان بياجيه" ذلك يقول ى علًكيدا، وتأً بعد التعلم لمرحلة تقويم تعلمه ذاتياىنشاطه حت
 عندما تؤهل المتعلم لإلبداع ًويصبح ذلك متاحا. بناء ما تعلمتك أن تكتشف، وتعيد تفهم ال بد ل

 ى أنها تبنى في ضوء هذه الكلمات نجد أن البنائية تنظر للمعرفة عل،"واإلنتاج، وليس التكرار
 وتسكب في ً المعرفة القبلية، وهي بذلك ترفض أن يكون المتعلم سلبياىعل داخل العقل، وتركز

  . هو ليكرر ما حفظعقله المعلومات ويأتي دوره
  

ً واذا كان التعلم قائماFacilitatorأو الميسر  أما المعلم فيلعب دور المرشد، أو الموجه، ٕ 
 عاتق المعلم أن يوفر بيئة تعليمية تبرز االختالف ىنه يقع علإ المتعلم، فى معرفة سابقة لدىعل

و يمرون بها، وتمثل هذه بين الخبرات الحالية للطالب والخبرات الجديدة التي يتعرضون لها، أ
وتعد هذه . ويراعي تخصيص وقت كاف للتعلم.  للمتعلم تدفعه للتعلم وتحثه عليهًالبيئة تحديا
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ن طول الوقت يسمح للطالب بالتفكير في الخبرات الجديدة النقطة من عيوب التعلم البنائي أل
  .، ووضعها في نسق واحد مع الخبرات السابقةً، وتأمالًعمقا أكثر لبشك

  
  : النحو التاليى عل) 2003 ( من وجهة نظر زيتون  سمات المعلم البنائيتتمثل و 
  .يشجع ذاتية المتعلمو يقبل  - 1
 .نه صاحب إرادةأ ىينظر للمتعلم عل - 2
 .والتساؤل ،يشجع االستقصاء، وروح االستفسار - 3
 .حد مصادر التعلم، وليس المصدر الواحدأيمثل  - 4
 . المتعلمىيدعم الفضول الطبيعي لد - 5
 .ه، واتجاهاتهؤوكذلك آرا ع في اعتباره طريقة تعلم المتعلم،يض - 6
 .يشجع الحوارات بين المتعلمين - 7
  السابقة لديهم،ت المفاهيم، والمدركاى، وخبرات تتحدلم حقيقيةيدمج المتعلمين في مواقف تع - 8

 .ويهيئ  فرص لبناء معرفة جديدة وفهم أعمق
نوع سبل التقييم لتناسب كل الممارسات وي  األداء، والفهم عند تقييم التعليم،ىيؤكد عل - 9

 .التدريسية
      
 شكل ى على التعلم البنائي والتي تمثلت في المحتوس الباحثة أن تلك العناصر تعكىوتر  

والوسائط التعليمية التي تعد  واألهداف التعليمية التي تحدد بصورة إجرائية، مهام أو مشكالت،
  . البحث والتقصيىيات التدريس التي تعتمد علستراتيجٕاو مهمة لدمج الطالب وتفاعلهم،

الذي وتشمل العناصر دور المتعلم الذي له دور مميز ونشط في العملية التعليمية، والمعلم 
  .وتسهيل المعرفة، وتوجيه الطلبة لبنائها ،يتمثل دوره في تيسير التعلم

  
  :البنائية نظرية في المعرفة

ـــــــــــة نظريـــــــــــة فـــــــــــي المعرفـــــــــــة ": أن)  108 :2003 زيتـــــــــــون،زيتـــــــــــون و  (ىيـــــــــــر                  البنائي
ن تلــك الرؤيــة قــد أو. ً كونهــا نظريــة فــي الــتعلم المعرفــي أيــضاىباإلضــافة إلــ، ) االبــستمولوجيا أو( 

 لهــذه النظريــة إذ اعتبرهــا نظريــة فــي -لكبيــراالبنائيــة   منظــر-" فــون جالســر فيلــد"تعكــس تــصور 
  ".عملية المعرفة 
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                 افتراضــــين أساســــين همــــاىيــــة فــــي تــــصورها للمعرفــــة البنائيــــة علــــوتقــــوم الفلــــسفة البنائ
   :) 780 :1998سعودي، (
  :االفتراض األول -

 خبرته، وال يستقبلها بصورة سلبية من اآلخرين، ويختص ى علًيبني الفرد المعرفة اعتمادا
ة يمكن اكتشاف بعض  هذا االفتراض نظرة متعمقىوبالنظر إلهذا االفتراض باكتساب المعرفة، 

  :النقاط المهمة التالية
  .يبني الفرد المعرفة الخاصة به بنفسه عن طريق استخدام العقل - 1
ن أالخبرة هي المحدد األساسي لمعرفة الفرد، أي أن معرفة الفرد دال لخبرته، وهذا يعني  - 2

العالم  التعامل مع معطيات يالمعرفة ذات عالقة بخبرة الفرد المتعلم وممارسته ونشاطه ف
 .المحيط به

ال تنتقل من فرد آلخر بنفس )  وغيرها من بنيته المعرفية (المفاهيم واألفكار والمبادئ  - 3
  . خاص بهى فالمستقبل لها يبني معنمعناها،

  :االفتراض الثاني -
 بموضوع ًالعملية العقلية التي يصبح بمقتضاها الفرد واعيا -ن وظيفة العملية المعرفية إ

تها هي التكيف مع تنظيم العالم التجريبي وخدمته، وليس اكتشاف الحقيقة المعرفة، ووظيف
  .الوجودية المطلقة

 التكيف مع ىومن هنا فمنظرو البنائية يعتبرون المعرفة نفعية طالما تساعد الفرد عل
 ى الخبرة، وأنها تمثل بنية مفاهيمية شيدناها بأنفسنا إلعطاء معنىالضغوط المعرفية الممارسة عل

راتنا بالواقع، أي بناء المعرفة عملية بحث عن المواءمة بين المعرفة والواقع وليست بعملية لخب
  .تطابق بينهما

ن البنـــائيين ينكـــرون مبـــدأ صـــدق المعرفـــة أو الحقيقـــة الموضـــوعية المطلقـــة، فهـــم إولهـــذا فـــ
                     عـــــــــن أصـــــــــحاب مـــــــــذهب اليقـــــــــينونبعـــــــــد مـــــــــا يكونـــــــــأقـــــــــرب ألصـــــــــحاب المـــــــــذهب الـــــــــشكي وأ

  ).  18-1992:23زيتون وزيتون، ( 
 احتمال اكتسابها،  أن المعلومة يزيدى أن المعرفية تر 18 ):2003(  زيتون ىوير
 ىومتعلقة به، ومرتكزة علإذا كانت مبنية بوساطة المتعلم، ، ً، واسترجاعها مستقبالواالحتفاظ بها
  .خبراته السابقة

  :، مثلالبنائي الكثير من نقاط االلتقاءلفكر  أنه بين الفكر المعرفي واممما يدع
 نشاط المتعلمىالتركيز عل .  
 االنطالق من الخبرات السابقة. 
 االهتمام بالتراكيب المعرفية، وكيفية تعديلها، وتغييرها، وتكيفها. 
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 حيث يوجد الكثير من النقاط المشتركة بين الفكر البنائي)  2003 ( وتتفق الباحثة مع زيتون
  : ضرورة ىمن حيث تأكيدهما علوالمعرفي 

  .الخبرة السابقة للمتعلم لبناء تعلم جديد - 1
  . المعرفةى للوصول إلً عقلياً للمتعلم حيث يبذل المتعلم جهداطالدور النش - 2

  
  :نماذج التدريس المعرفية

م، فإن أن نظريات التعلم ينبغي أن تعكس وبصورة تلقائية نظريات التعلي" برونر" ى ير
 ًبياجيه وغيرهم لم يكتفوا بالتنظير في التعلم، بل نظروا أيضا برونر و ن أمثال أوزوبل والمعرفيي

في التعليم الذي يخاطب عمليات التعلم المختلفة، وأثمرت جهودهم في ظهور فئة خاصة من 
  :)   140-2003:141زيتون وزيتون، ( كما حددها نماذج التدريس ومن أمثلتها

 ألوزوبل " لية نموذج المنظمات االستهال."  
  لجيروم برونر" نموذج اكتساب المفهوم." 
  لهيلدا تابا " نموذج التفكير االستقرائي." 
  لبياجيه وسيجل " النموذج النمائي." 
  

 ى، وســـــعوا للوصـــــول إلـــــوضـــــوعات الـــــتعلم والمعرفـــــة والـــــذاكرةكمـــــا خاطـــــب المعرفيـــــون م
ســتراتيجيات تــدريس توجــه إدام  المعلــم اســتخلــىفيجــب ع. ســتراتيجيات تخاطــب هــذه الموضــوعاتإ

ســــــتراتيجيات المعرفيــــــة الــــــذاكرة واإلســــــتراتيجيات إ: ســــــتراتيجيات الــــــتعلم مثــــــلإالمــــــتعلم الســــــتخدام 
  .ستراتيجيات ما وراء المعرفيةواإل

 الباحثة أن هناك التقاء بين نماذج التدريس المعرفي ىومن خالل عرض هذه النتائج تر
  .ونماذج التدريس البنائي

ــــي ــــشكل عــــامســــترا عــــرض إلوفيمــــا يل ــــة ب  K.W.Lســــتراتيجية ٕا، وتيجيات مــــا وراء المعرف
التفكيـر مهـارات المستخدمة في هذه الدراسة  بشكل خـاص بهـدف توظيفهـا فـي اكتـساب المفـاهيم و

  .الناقد
  
  :ستراتيجيات ما وراء المعرفةإ: ًاثاني
  :المفهوم والداللة : ما وراء المعرفة- 1

ات من القرن يفي بداية السبعين)   Meta-Cognition(ظهر مفهوم ما وراء المعرفة 
 للدراسات ًة واسعًويفتح أفاقا  في مجال علم النفس المعرفي،ً جديداًالعشرين، ليضيف بعدا
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ات من القرن الماضي، وما نيوتطور االهتمام بمفهوم ما وراء المعرفة في عقد الثماني. التجريبية
  . اهتمام الباحثينىيزال يلق

ما فوق المعرفي، : في اللغة بعدة ترادفات منها)  Meta-Cognition (ح وورد مصطل
  .وما وراء المعرفة، الميتا معرفية، التفكير في التفكير، وما وراء اإلدراك

  
  :وتوجد عدة تعريفات لما وراء المعرفة

من المصطلحات المهمة التي )   Meta-Cognition(يعد مصطلح ما وراء المعرفة 
 ، وتناوله العديد من العلماء بالدراسة والبحث مثل براونFlavel يد فالفل ىل عًظهرت حديثا

Brownسميث ،Smith  باريس ،Parisأهمية وضرورة الدور الذي يلعبه ى وغيرهم، وتوصلوا إل 
  .هذا المفهوم في تنمية التعلم الجاد والفعال

  
 ات وتنظيمهـا، والـوعي  متابعـة الـذى يـشير إلـأن مـصطلح مـا وراء المعرفـة)  جـوردن  (ىوير

 التفكيـر بـصوت ٕالـىو.  المعرفـة عـن المعرفـةى إلـًو يـشير أيـضا. ستراتيجيات التعلمإباستخدام 
 أن مــا وراء ىزيــادة علــ. عــال، أو الحــديث مــع الــذات، بهــدف متابعــة حــل المــشكلة ومراجعتهــا

لفــرد فــي حــل المعرفــة هــو عمليــات تحكــم عليــا، وظيفتهــا التخطــيط والمراقبــة والتقــويم، ألداء ا
  المــشكلة، ومهــارات تنفيذيــة مهمتهــا توجيــه مهــارات التفكيــر المختلفــة العاملــة فــي حــل المــشكلة 

                    حــــــــــــد مكونــــــــــــات األداء الــــــــــــذكي ومعالجــــــــــــة الموضــــــــــــوعاتأ ًوهــــــــــــو أيــــــــــــضا. اصــــــــــــادراتهو
  ).  2007:51 الهاشمي والدليمي،( 
 تأمالت عن المعرفة أو : " أنهاىفعرف ما وراء المعرفة عل)  217 :2009( دأما عبي

  :التفكير فيم نفكر به ويرتبط هذا المفهوم بثالثة صنوف من السلوك العقلي
  . دقته في وصف تفكيره وما يفكر بهىمعرفة الشخص عن عمليات تفكيره ومد - 1
م الشخص وضبطه الذاتي ومتابعته لما يقوم به عند انشغاله بعمل ذهني، مثل حل كتح - 2

ٕ وارشاد نشاطه الذهني في حل ى جودة استخدامه لهذه المتابعة في هدةقبمشكلة معينة ومرا
 .هذه المشكلة

 ووجدانياتــه فيمــا يتعلــق بالمجــال الــذي ه تــأثر طريقــة تفكيــر الــشخص بمعتقداتــه وحدســياتىمــد - 3
 .ينشغل به ذهنه

 أرمودىوير Armod ,( 2000 )  أن مفهوم ما وراء المعرفة يعني معرفة الطالب وتفكيـرهم 
عملياتهم المعرفية الخاصة بهم، ومحاوالتهم تنظيم هذه العمليات ومعرفة مهام الـتعلم التـي في 

ســتراتيجيات الــتعلم الفعالــة ٕايمكــن أن ينجزهــا الطالــب بواقعيــة خــالل فتــرة محــددة مــن الوقــت، و
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، ًالتي يمكن أن يستخدمها لمعالجة وتعلم المادة الجديدة واسترجاع المعلومـات المخزونـة سـابقا
           )   168: 2004بهلــــول، ( هــــي المعرفــــة حــــول تعلــــم الفـــرد الخــــاصمـــا وراء المعرفــــة ف
  ).  2009:141 عطية، (و
 مجموعة القدرات والمهارات التي تساعد  : "بأنها)   2002:654(  اهللا فوعرفتها لط

 متابعة تعلمه وأداء مهامه من خالل عمليات الفهم الواعي ألنواع ىالطالب المعلم عل
وتنظيم المعرفة التي تتمثل في التخطيط )  التقريرية، اإلجرائية، الشرطية (المعرفة المختلفة 

  ".  ٕوادارة المعلومات والضبط الذاتي والمراقبة وتصحيح أخطاء التعلم والتقويم
 مهارات عقلية معقدة، تعد من أهم مكونات : " أنهاىعل)  44 : 1999 (نكما عرفها جروا

ميع نشاطات التفكير  جىمعالجة المعلومات، وتقوم بمهمة السيطرة علالسلوك الذكي في 
القدرات أو المواد المعرفية للفرد بفاعلية في واستخدام  الموجهة لحل المشكلة،العاملة و

  ".مهمة  التفكير مواجهة متطلبات
 أن  مفهوم ما وراء المعرفة) 1991  كوستا،  (ىوير Meta-Cognition وعي المتعلم 

  ). 182 :2005 رمضان، (ستراتيجيات المستخدمة في حل المشكلة ات واإلبالخطو
  ويعني التفكير فوق المعرفـي مـن وجهـة نظـر كوسـتاCostaأن نعـرف مـا نعـرف ى القـدرة علـ 

ومــا ال نعــرف، لــذلك يمثــل هــذا الــنمط مــن التفكيــر ســمة بــشرية فريــدة ال يكتــسبها  كــل األفــراد 
           Thinking about Thinkingيــــر فــــي التفكيــــر نــــه التفكأ ىكمــــا يــــشير إلــــ. بالــــضرورة

  ). 99 : 2005إبراهيم، (
    

  :من خالل استقراء التعريفات السابقة ما يلييتضح للباحثة 
 التخطيط ومراقبة ىما وراء المعرفة من مهارات التفكير العليا حيث تضم القدرة علتعتبر  - 1

  .الفهم وتقويم ما يتعلم
مما يؤدي ه أثناء التفكير  الداخلي مع عقلر الحواىتعكس قدرة المتعلم عل ما وراء المعرفة - 2 
  . انجاز المهمات بشكل سليمىإل
يجابي في جمع المعلومات وتنظيمها إ القيام بدور ى المتعلمين علد ما وراء المعرفة تساع- 3

  . الفهمىل له مغزاه في القدرة عًها وتقييمها أثناء عملية التعلم مما يسهم إسهاماتومتابع
  

  :مكونات ما وراء المعرفة
 التربويون أمثال ىير ( Bruer ,1995 ) ،( Lindstrom ,1995 )، 
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 ( Henson and Eller ,1999 )بما يستخدمه م توعية المتعلى إلىأن ما وراء المعرفة تسع 
 عمليات التعلم أو ىمن أنماط تفكير في ضوء إدراكه ألساليب التحكم والضبط والسيطرة عل

  .جل فهم واستيعاب مضامين التعلمأوجيه أو تنظيم تلك العمليات، وذلك من ت
 ىأن ما وراء المعرفة ينقسم إل)   135-2004:136 الخزندار،وعفانة   (ىومن هذا المنطلق ير
  :مكونين رئيسين هما

  .الوعي الذاتي بالمعرفة  - أ
  .التنظيم الذاتي للمعرفة   - ب
  

  : ي التال)  1 -2(  وذلك كما يوضحه الشكل
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  

  
  

  
  فةمكونات ما وراء المعر)  1 - 2( الشكل 

 
 1995,و يحدد كل من ولن وفيليبس )  Wilen and Phillips (  مكونين رئيسين لما وراء

المعرفي  فوعي الشخص لسلوكه ،Action والسلوك Awarenessالمعرفة وهما الوعي 
لوعي بما يعرفه بالفعل عنها، والوعي خالل المهمة التعليمية يتضمن الوعي بالهدف منها وا

  . ستراتيجيات والمهارات التي تيسر التعلم معرفته والوعي باإلىبما هو في حاجة إل
ستراتيجيات تعلمه ومعالجة أية صعوبات تظهر  التخطيط إلىأما السلوك فيعني قدرة الفرد عل

  ). 373 :2001 وصادق،الجندي (الضبط الذاتي لسلوكه ممارسة أشكال المراجعة وىوقدرته عل

 مكونات ما وراء المعرفة

 التنظيم الذاتي للمعرفة الوعي الذاتي بالمعرفة

المعرفة 
 المفاھيمية

المعرفة 
اإلجرائية

المعرفة 
السياقية

إدارة 
 المعرفة

تقويم 
 معرفةال

تنظيم 
 المعرفة

  .الوعي بالمفاھيم - 
  . الوعي بالمصطلحات-
  . الوعي بالرموز-
  . الوعي بالقوانين-

  .إدراك خطوات -
  . معرفة نماذج-
  . معرفة حلول-
  . معرفة تراكيب-

  .الوعي بشروط -
  . إدراك أسباب-
  . إعطاء مبررات-
  . تحديد معايير-
 . حل مشكالت-

  .اتتحديد إستراتيجي -
  . وضع خطط-
  . بناء خطوات-
  . إدراك عالقات-
  . تھيئة ظروف-

  .تعديل نمط -
  . تبديل إسترتيجية-
  . تحسين سياق-
 . التأكد من حل-

  .إعطاء مخطط -
  . تعديل نتاجات-
  . توضيح أخطاء-
  . عمل معالجات-
  . تنظيم تفكير-
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  أن هناك أكثر من رأي في تصنيف مكونات ما وراء ى إل) 2009:143عطية، ( أشاركما 
  : المعرفة  فهناك

  .المعرفة الشخصية -
 .الوعي -
 .الضبط -
 
  ستيبك إويضيف)Stipek ,1998   (ستراتيجية إأن ما وراء المعرفة يمكن استخدامها ك

  :ٕوانها عبارة عن مكونين هما األهداف، للتعلم الذاتي، حيث تشمل التخطيط ووضع
ستراتيجية المعرفية في تحسين ما  استخدام اإلىستراتيجية ما وراء المعرفة، وهي القدرة علإ  - أ

نتعلمه من خالل صياغة أو وضع األهداف والتخطيط وكتابة المذكرات والتكرار والتدريب 
  .وتقوية الذاكرة والمقارنة للفهم واالستدالل والتنبؤ

ســــــتراتيجيات ٕا الــــــوعي بمــــــا نمتلكــــــه مــــــن قــــــدرات وىرات مــــــا وراء المعرفــــــة، وتــــــشير إلــــــ مهــــــا  - ب
 )171-2004:172بهلـــــــول، (ومـــــــصادر ووســـــــائل نحتاجهـــــــا ألداء المهـــــــام بفعاليـــــــة أكثـــــــر 

 ). 103 :2005 إبراهيم، (و
  

  :  الباحثة أن ما وراء المعرفة تتكون منىومن خالل ما سبق تر
  .أساليبهامعرفة الشخص عن ما وراء المعرفة و - 1
 .ستراتيجيات المناسبة لتعلمهوعي بالهدف المراد تحقيقه وكذلك اإلال - 2
 . التخطيط  والضبط الذاتي لسلوكهىعلالشخص  قدرة - 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 24

 : عالقة التفكير بما وراء المعرفة
                  يوضــــح العالقــــات بــــين مكونــــات التفكيــــر ومــــا يتفــــرع عنهــــا مــــن مهــــارات الــــشكل التــــالي

  ).  2004:144 نة والخزندار،عفا (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكونات التفكير)  2- 2 (الشكل 
 

 مكونــات ىمــن الــشكل الــسابق أن عمليــات مــا وراء المعرفــة تعــد مــن إحــدللباحثــة يتــضح 
ـــذا فـــإن التفكيـــر فـــي التفكيـــر يعـــد مـــن  ـــيم، ول التفكيـــر وتتـــضمن عمليـــات التخطـــيط والمراقبـــة والتقي

يــا لمكونــات التفكيــر والتــي تتــضمن أنمــاط تفكيريــة تــستعين بأنمــاط تفكيريــة أبــسط منهــا المراتــب العل
  .في تقييم التفكير، وذلك من خالل التفكير الناقد وحل المشكالت وغيرها

  

  . المعرفة واالستدعاء-
  . االستيعاب والتفسير-
  . المالحظة-
  . التطبيق-
  . المقارنة-
  . التصنيف-
  . التلخيص-
 . التنظيم-

  .تخطيط  -
  . مراقبة-
 . تقييم-

  

 مكونات التفكير

  

 عمليات تفكير أساسية
  

 عمليات تفكير مركبة
  

عمليات تفكير فوق 
  معرفية

  

 التفكير الناقد
  

 التفكير اإلبداعي
  

 حل المشكالت
  

 راتخاذ القرا

  .طاستنبا -
  . استقراء-
 . تقويم-

  .التحليل -
  . األصالة-
  . المرونة-
 . الطالقة-

  .التحليل -
  . التركيب-
 . التقويم-

  .تحديد الھدف -
  . توليد الحلول-
  . دراسة الحلول-
  . ترتيب الحلول-
  . تقويم الحلول-
 . اختبار الحلول-
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  :المبادئ األساسية المتعلقة بتعليم وتعلم ما وراء المعرفة
وتعلم ما وراء المعرفة،  عدة مبادئ تتعلق بتعليم ىإل)  332-331: 1999 (أشار جابر 

  :ومن هذه المبادئ
  . أنشطة التعلم وعملياته أكثر من نواتجهى حيث يتم التأكيد عل:Processمبدأ العملية  -
 ىن يساعد المتعلم علأن يكون للتعلم قيمة، وأ حيث ينبغي : Reflectivityمبدأ التأملية -

ستراتيجيات والمهارات ين هذه اإلتنظيم ذاته، والعالقة بستراتيجيات تعلمه ومهارات إالوعي ب
 .وأهداف التعلم

 وعي دائم باستخدام ىن يكون المتعلم علأ حيث ينبغي :Functionalityمبدأ الوظيفية  -
 .المعرفة والمهارات ووظيفتها

ن يدرس المتعلم كيفية تنظيم أ حيث ينبغي :Self-Diagnosisمبدأ التشخيص الذاتي -
 .تعلمه وتشخيصه ومراجعته

 . المتعلمى إلًبمعني أن تتحول مسئولية التعلم تدريجياScaffolding:  ساندةمبدأ الم -
ويهتم بأهمية التعاون بين المتعلمين وأهمية المناقشة : Cooperationمبدأ التعاون  -

  .والحوار بينهم
مرامي التعلم العليا،  ىعلحيث ينبغي االهتمام والتأكيد   :Goalالهدف  أو ى المرممبدأ  -

ً تعمقا معرفياوالتي تتطلب   .ً معرفياً لألهداف المعرفية التي تتطلب تعمقاً
ن تعلم المفاهيم الجديدة أويعني  : Preconceptionالقبلي  أو التصور مبدأ المفهوم  -

 . مفاهيمه السابقةىوعل  المتعلم،ى المعرفة المتوافرة لدى علىيبن
 يالئم ىف التعلم حت ويعني بضرورة تكيي :Learning Conceptionمبدأ تصور التعلم  -

 .تصورات المتعلم ومفاهيمه الحالية
 

أن البرامج التعليمية ليست في حاجة كلها لجميع هذه المبادئ، )  1999 ( جابر ىوير
غير أن البرامج ينبغي أن تلتزم بأكبر عدد منها، ألنه كلما ازدادت المبادئ التي تراعيها زادت 

  .فاعليتها
في أن فاعلية البرامج التعليمية تزداد كلما ازدادت )  1999 (وتتفق الباحثة مع جابر 
  .المبادئ التي تراعيها تلك البرامج
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  :ستراتيجيات ما وراء المعرفةإ - 2
 العمليات الذهنية  بها المتعلم للمعرفة باألنشطة وهي مجموعة من اإلجراءات التي يقوم

 والتخطيط متذكر والفه للبعد التعلموأساليب التعلم والتحكم الذاتي التي تستخدم قبل وأثناء و
 Henson& Eller ,1999 (خرىلمعرفية األاواإلدارة وحل المشكالت وباقي العمليات 

,258.(  
  مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المتعلم :" بأنها)  211 :2004 علي، (وعرفها

 اته وأغراضه،عمليعرفة وتشمل معرفة طبيعة التعلم وبهدف تحقيق متطلبات ما وراء الم
والوعي باإلجراءات واألنشطة التي ينبغي القيام بها لتحقيق نتيجة معينة، والتحكم الذاتي في 

  ".ا هعملية التعلم وتوجيه
 مجموعـة اإلجـراءات التـي : " بأنهـا) 111  : 2007(آدم  مـن عبـد الحكـيم وٌهـا كـلكما عرف

بيعــة الــتعلم وعملياتــه وأهدافــه  اكتــساب فعاليــات مــا وراء المعرفــة وتــشمل معرفــة طىتهــدف إلــ
  ."والوعي باإلجراءات واألنشطة المتطلبة إلنجاز مهمة محددة 

 السلوكيات التي يقوم بها األداءات و " :بأنها)  165 : 2005(ها عبد الوهاب بينما عرف
ٕ معرفته وادراكه ووعيه باألنشطة والعمليات ىالمتعلم بمساعدة المعلم وتوجيهه لتحديد مد

 لوالقراءات قبل وأثناء وبعد التعلم لتذكر المعلومات وفهمها والتخطيط لذلك وحالعقلية 
  ".المشكالت والتحكم في عمليات التفكير التي يقوم بها والتعبير عنها وتنمية التفكير التأملي 

 ىستراتيجيات ما فوق المعرفة تعني قدرة الفرد علإ أن ى إل )89 : 2002( ويشير دعدور 
، أي أنها االختبارات الذهنية أو اإلجراءات اإلدارية التي يتبعها المتعلم لتنظيم معرفة ما يعرفه

  :عملية تعلمه وتعني بالمهام التالية
  .Planning and Organizing Learningالتخطيط والتنظيم للتعلم  .1
 وتعني مراقبة كل العمليات واألفعال التي يتبعها  Monitoring Learningمراقبة التعلم .2

 .لم عند التعلم وتتطلب درجة عالية من الوعي والشعور عند المتعلمالمتع
 . وهي المستخدمة في مراقبة عملية التعلم Evaluating Learningتقويم المتعلم  .3

 
  :ويتضح من التعريفات السابقة أنها تتفق جميعها في

 تعتبر ما وراء المعرفة من مهارات التفكير العليا. 
 قبة وتقويم تعلمه أثناء التعلميقوم المتعلم بتخطيط ومرا. 
  ما وراء المعرفةبهدف تحقيق متطلباتمجموعة إجراءات ما وراء المعرفة . 
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  :ستراتيجيات ما وراء المعرفة بأنهاإ عليه تعرف الباحثة ًو بناء

 ى أثنـاء تعلمـه، وتؤكـد علـةمجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المتعلم الكتساب المعرفـ
، واستخدام تلك المعرفـة هاراته التي يمتلكها للمتعلم في اكتساب المعرفة باستخدام مالدور اإليجابي

  .والمهارات في تنظيم تعلمه للمواقف الجديدة، ومراقبة وتقويم تعلمه
  

  :ستراتيجيات ما وراء المعرفةإعناصر 
  :ل فيستراتيجيات ما وراء المعرفة تتمثأن العناصر األساسية إل) 106  :2004 (دروزة  ىتر
  .الوعي واليقظة لما يوظفه الفرد من عمليات عقلية - 1
  .التحكم والضبط لهذه العمليات وتوظيف المناسب منها - 2
 .التوجيه والتصحيح وسد النقص- 3

  
 ، يوسـف قطـامي–Bayer ,1987 (ًنقـال عـن كـل مـن )   2005:168 ( الوهاب دذكر عبيو

1990،203 - ( Li ,1992 ء المعرفة عناصر أساسية هيستراتيجيات ما وراإل أن: 
  . االنتباهىاالنتباه والوعي، أي وعي الفرد إلدراكاته وتفكيره ومستو - 1
ا وكيفية االنتقال من التخطيط، وتتضمن تحديد األهداف واختيار األنشطة المناسبة لتحقيقه - 2

 .ذلك في ضوء تحديد األهداف المطلوب تحقيقهاجزء آلخر و
تحديد ما تحقق وما يجب أن يتحقق وتحديد  مقومات سير التحكم، وتعني ترتيب األهداف و - 3

 .العمل، وتحيد كيفية التغلب عليها
 ومراقبة ًالمراجعة، أي عملية تغذية راجعة لما تحقق في ضوء األهداف المحددة مسبقا - 4

 .النتائج بالتخطيط السابق
سـتراتيجيات إار سـتراتيجيات التـي لـم تثبـت فعاليتهـا واختيـالمالءمة وتتعلق بتغير وتـصحيح اإل - 5

 .أكثر مناسبة في المستقبل لتحديد الهدف
                              

  :ىستراتيجيات ما وراء المعرفة تؤكد علإأن عناصر للباحثة مما سبق يتضح 
  .ستخدمها واالنتباه أثناء استخدامهايوعي الفرد بالعمليات العقلية التي   - 1
 .لها وبالتالي التخطيط المستمر لعملية التعلمتحكم الفرد بالعمليات العقلية وضبطه   - 2
 فعالية ىالتقييم الذاتي والتوجيه المستمر للتأكد من مناسبة العمليات العقلية للموقف ومد  - 3

 .التخطيط والمتابعة
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  : ما وراء المعرفةاتستراتيجيإأهمية 
              الـــــــدليمي الهاشـــــــمي و كمـــــــا حـــــــددها ســـــــتراتيجيات مـــــــا وراء المعرفـــــــةإتـــــــتلخص أهميـــــــة  

   :فيما يأتي )  53-52: 2007(
وبالنتيجة .  أن يخطط ويراقب ويسيطر ويقوم تعلمه الخاصى زيادة االهتمام بقدرة المتعلم عل- 1

  . تحسين اكتساب المتعلمين لعمليات العلم المختلفةىفهي تعمل عل
وعي، الذي يستهدف  التعلم النى مستوىلإ التعلم الكمي والعددي ى االنتقال بالطلبة من مستو- 2

إعداد المتعلم وتأهيله باعتباره محور العملية التعليمية، الذي يؤكد أهمية التنشئة الذهنية وتطوير 
وكيفية  التفكير، أو تزويد الطالب بالوسائل التي تمكنه من التفاعل بفاعلية مع المعلومات،

  .توظيفها
ًستراتيجية ما وراء المعرفة دليال إمت  تعد النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي استخد- 3

  : هذه األهمية التطبيقية بالنقاط التاليةىوتتجل.  أهميتها التطبيقيةىًواضحا عل
 تحسين اكتساب المتعلمين لعمليات التعلم، وتحملهم مسؤولية اختيار العمليات العقلية المناسبة -

  .للموقف المقدم إليهم
لطلبة لطريقة تفكيرهم، وبما يستخدمونه من عمليات وقدرتهم يجابية بين معرفة اإ وجود عالقة -
  . استخدامهاىعل
  . زيادة قدرة الطلبة في تفحص كل ما يقررونه ونقده-
ٕ مواجهة الصعوبات في أثناء التعلم، واعادة النظر في األساليب ى تجعل الطالب قادرين عل-

  .والنشاطات الذهنية التي يستخدمونها
  .يجابي أثناء مشاركته بعملية التعليمإ القيام بدور ى تساعد المتعلم عل-
 خبراء، أي يفهمون تفكيرهم ى نمو العديد من القدرات اإلنسانية لديهم، وتحويلهم من طالب إل-

  .ويشرحونه
  . زيادة تحكم الطالب فيما اكتسبوه من معارف، وتوليد أفكار جديدة إبداعية-
  . تساعد في انتقال أثر التعليم-
  . مستويات النشاط العقليىعلأستراتيجية ما وراء المعرفة إاستخدام  يمثل -
ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة يزيــد مــن وعــيهم بمــا يدرســونه فــي موقــف  إن اســتخدام التالميــذ إل-

 تـم ى أي مـدىلـٕاو" وعـي باإلسـتراتيجية" النحـو األمثـل ىوبكيفيـة تعلمهـم علـ" وعي بالمهمـة" .معين
 التفكير في الشيء الـذي يتعلمونـه وتحكمهـم فـي ى أي نمو قدرة التالميذ عل"وعي باألداء" تعلمهم 

  .) 3 - 2: 2002،شهاب ( هذا التعلم
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 إدارتهـا واسـتخدامها فـي مواقـف تعليميـة ى التعلم بخبرات ما وراء المعرفة والوعي بهـا والقـدرة علـ-
الوقـت ذاتـه فـي االرتقـاء ويسهم في .  التقليل من صعوبات التعلمىمختلفة تؤدي بشكل أو بآخر إل

ــــــــــــ                     مــــــــــــستويات متقدمــــــــــــة مــــــــــــن التفكيــــــــــــر والمعالجــــــــــــة والتوظيــــــــــــف للمعرفــــــــــــة المحــــــــــــصلة ىإل
  ).  2003:116 عريان، (
  

  :ىستراتيجيات ما وراء المعرفة في التعليم تؤدي إلإن استخدام أ الباحثة ىمما سبق تر
 التقليل من صعوبات التعلم.  
 مستويات متقدمة من التفكير والتوظيفىاء إلتسهم في االرتق  . 
  يجابي في جمع المعلومات وتنظيمها ومتابعتها وتقويمها إتساعد المتعلمون في القيام بدور

 .أثناء التعلم
  

  :ستراتيجيات ما وراء المعرفةإ ىالتدريس القائم عل
 ىمية تأتي عل أنشطة تعليىستراتيجيات ما وراء المعرفة علإ ىيقوم التدريس القائم عل

 ًهيئة حوار بين المعلم والتالميذ، وبين التالميذ بعضهم البعض، بحيث يتبادلون األدوار طبقا
التساؤل، والتوضيح، والتنبؤ، والتلخيص، بهدف فهم النص : ستراتيجيات الفرعية المتضمنةلإل

  .المقروء، والتحكم في هذا الفهم عن طريق مراقبته وضبط عملياته
  

   ):112- 110: 2008( عبد الوهاب كما وصفها ستراتيجياتصف موجز لهذه اإلوفيما يلي و
 Questioning: ستراتيجية التساؤلإ -1

ه يحدد بذلك درجة أهمية المعلومات إن يطرح القارئ أسئلة حول ما يقرأ، فاعندم
كما أن القارئ .  للتساؤالتًن تكون محورا صالحيتها ألىالمتضمنة في النص المقروء، ومد

ومن خالل طرح األسئلة . ت المستويات المرتفعة من التفكيرب مهارات صياغة األسئلة ذايكتس
 شكل أسئلة، ى مفتاح المعلومات الموجودة بالنص، وصياغة المعلومات علىيتعرف التالميذ عل

 ى قدرتهم على فهمهم لمعاني النص، وكذلك تحديد مدىوهذا يعتبر اختبار ذاتي لقياس مد
 .اتاستدعاء المعلوم
 ى خطوة أخرىوتنقل التعلم إلستراتيجية التلخيص، إ التساؤل الذاتي ةستراتيجيإوتعزز 

 نهم يقوموإنمن خطوات أنشطة واجراءات الفهم القرائي، فالتالميذ حين يقومون بطرح األسئلة، ف
ن هذه  باألسئلة، وبعد ذلك فإنهم يضعوً بتحديد المعلومات المهمة التي يمكن أن تزودهم فعلياًأوال

  . فهمهمى شكل أسئلة تقيس مدىالمعلومات عل
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   :Clarifyingستراتيجية التوضيحإ -2
إن انشغال القارئ في توضيح النص من خالل تحديد نقاط الصعوبة فيه سواء في 

ستراتيجيات البديلة للتغلب ى اإلنه أن يوجه القارئ إلأالمصطلحات أو المفاهيم أو التعبيرات من ش
  .واء بإعادة القراءة أو االستمرار أو طلب المساعدة هذه الصعوبات سىعل

 يواجهون صعوبة في استراتيجية التوضيح يكتب التالميذ مالحظاتهم عندمإومن خالل 
  . الفهم، ومن ثم يمكن تحديد مصادر سوء الفهم هذا، واتخاذ الخطوات المناسبة إلعادة بناء النص

جلب انتباههم لتحديد ومعرفة أسباب عدم فهم ستراتيجية التوضيح للتالميذ يتم إوعند تدريس 
  .النص، التي قد تكون كلمات جديدة أو غير واضحة، أو مفاهيم غير مألوفة أو صعبة

  Predicting:ستراتيجية التنبؤإ -3
 أو يصيغ توقعات حول ما سيناقشه ًستراتيجية أن يضع القارئ فروضاتتطلب هذه اإل

 أمام القارئ ويضمن التركيز أثناء ًمر الذي يوفر هدفاالمؤلف في الخطوة التالية من النص، األ
 أمام التركيز أثناء القراءة ًكما أن التنبؤ يتيح فرصا. القراءة لمحاولة تأكيد أو دحض هذه التوقعات

لتي يمتلكها ا النص مع تلك نلمحاولة تأكيد أو دحض هذه المعلومات التي سيحصل عليها م
يه ذلك من تمكين القارئ من عملية تنظيم النص عندما يتعلم  ما يؤدي إلى، باإلضافة إلًفعال

وتعد األسئلة المتضمنة في النص وسائل مفيدة لتوقع ما يدور . ويدرك العناوين الرئيسية والفرعية
  . في كل جزء من أجزاء النص المقروءىحول المحتو

  Summarization: التلخيصةستراتيجيإ -4
 إحداث ًة في النص المقروء وأيضا الرئيسرد األفكاستراتيجية للقارئ تحديتتيح هذه اإل

وفي هذه . دراك العالقات بينهإتكامل بين المعلومات المهمة في النص، ومن خالل تنظيم وا
  .ستراتيجية، يمنح التالميذ الفرصة لتحديد العبارات والمعلومات المهمة والمترابطة في النصاإل

وحين يبدأ التالميذ .  قطعة متكاملةى فقرة أو حترات أو شكل عباىويمكن تلخيص النص إما عل
 الفقرة، وعندما ى مستوىن جهودهم األولية تتركز علإستراتيجية التلخيص، فإ ىالتدرب عل

  . دمج وربط المثير من أجزاء النصىيصبحون أكثر كفاءة ومهارة، سيكونون قادرين عل
  

  :ىتؤكد علستراتيجيات ما وراء المعرفة إ مما سبق أن  للباحثةيتضح
 خطيط حيث يضع  خطة  التىالدور اإليجابي للمتعلم، وذلك يتضح من خالل تنمية قدرته عل

، ودمجها في  بين المعلومات الجديدة والسابقة، والتنظيم حيث إدراك العالقاتلتحقيق أهدافه
بنيته المعرفية بطريقة منظمة، وتحديد ما يحتاجه من معرفة جديدة، وقيامه بتقويم ذاته 

 . تنمية الوعي بالتفكير لديهى نجاحه، وهذا يؤدي إلىمراقبة مدو
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 طرح أفكارهم، وجذب ىأن دور المعلم يتمثل في توجيه ومتابعة الطالب وتشجيعهم عل 
  . الصعوبات التي تواجههمى التغلب علىانتباههم، ومساعدتهم عل

  
           K-W–Lستراتيجيةإ ما وراء المعرفة ومنها تستراتيجياإكما توجد العديد من 

 -ستراتيجية التعليم التعاونيإ – العصف الذهني-)ماذا تعلمت -  أريد أن أعرف-عرفأ(
ستراتيجية إ -ستراتيجية التلخيصإ -يستراتيجية التساؤل الذاتإ -ستراتيجية التدريس التبادليإ

ستراتيجية إ - ستراتيجية تنشيط المعرفة السابقةإ - vستراتيجية خرائط الشكل إ -خرائط المفاهيم
ستراتيجية إ -ستراتيجية التخيل الموجهإ - المشكلةىستراتيجية التعلم المتمركز علإ  -النمذجة

  . Q.A.R.Sستراتيجيةإ -التفكير بصوت عالي
  

 المفاهيم اكتساب ألهميتها في K.W.L ستراتيجيةإوسوف تتناول الباحثة في هذا البحث 
  .العلمية والتفكير الناقد

  
  ):  تعلمت– أريد أن أعرف –أعرف   ( K.W.Lيجيةستراتإ: ًثالثا

  : وتطورهااإلستراتيجيةنشأة  
ستراتيجيات ما وراء المعرفة، والعرض التالي يوضح إ من  K.W.Lستراتيجيةإتعتبر   

  :المراحل التي مرت بها االستراتيجية وأنواعها
ستراتيجيات إن م)  ماذا أريد أن أتعلم، ماذا تعلمتماذا أعرف، (K.W.L ستراتيجيةإإن 

 الذي استمد هذه (1980)عام Dettrich Graham   جرهام ديتريكى إلعما وراء المعرفة، وترج
ستراتيجية تكوين المعرفة ثم جعلها ماسون إوسماها ) 1964(ستراتيجية من أفكار بياجيه اإل

Mason) 1982 (من نموذجه لحل المشكالتًجزءا  )  ،195 : 2008حافظ(.  
  

فــي الكليــة الوطنيــة للتعلــيم فــي )  ( 1986 عــام Donna Ogle أوغــل قامــت دونــاكمــا 
سـتراتيجية ووضـعها بأمريكا ضمن برنامج التخـرج للقـراءة وفنـون اللغـة بتطـوير تلـك اإل) إيفانستون(

فــي صــورتها النهائيــة التــي هــي عليهــا اآلن، وينــدرج ضــمن هــذا النمــوذج تطــوير القــراءة النــشطة 
 فــي تفعيــل وتطبيــق معــرفتهم الــسابقة مــن أجــل فهــم الــنص نلمتعلمــيللنــصوص المفــسرة، لمــساعدة ا

  . وتوظيفه بشكل ينسجم مع البناء المعرفي للمتعلم
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ستراتيجية إل بتطوير هذه اEileen Carrٕالين كار قامت دونا أوغل و) 1987(وفي عام    
لب ر الطاوذلك بإضافة خطوتين مهمتين لها من أجل تطوير تفكي)  K.W.L.Plus (لتصبح 

  :وهذا التطوير تمثل في
      Concept Map. خريطة المفاهيم- 1
  ).  13-12، 2011الزهراني، ( Summarizing Information تلخيص المعلومات - 2
  

 للتفكير ً فعاالً فنياًنموذجا)   ( NCRel ,1995ثم قدم المركز اإلقليمي الشمالي للتعليم
يمثل  ( K.W.L.H Teaehniguo ) ةستراتيجيإفي النشط في أتناء التعلم وتنمية مهارات الفهم 

 الفعالية أو الفنية التي تمارس في لحرف األول من الكلمة التي تدل علىكل حرف منها ا
  :يعملية التفكير وه

- Kكلمة ى للداللة عل ) Know ( التي يبدأ بها السؤال ماذا نعرف حول الموضوع؟ 

 Know about Subject? What we.هذه خطوات من ىخطوة األول يمثل الالذي 
هم من استدعاء ما لدي يستطلع الطلبة ا التي بهستطالعيةاال ستراتيجية التي تعد الخطوة اإل

  . أو تتصل به يمكن االستفادة منها في فهم الموضوع الجديد مسبقة حول الموضوعمعلومات
- Wكلمةى للداللة عل want )  (ف أو ماذا نريد أن ريد أن نعرنأ به السؤال ماذا  التي يبد

 تحديد ما يريدون تعلمه ىالذي يرشد الطلبة إل. ?What we want to find outنحصل 
وتحصيله من خالل هذا الموضوع أو ما يريدون البحث عنه أو اكتشافه، وفي هذه المرحلة يجب 

رغبون في  المعلم اتخاذ ما يلزم الستثارة دافعية الطلبة نحو البحث في الموضوع وتقرير ما يىعل
  .تعلمه عن موضوع الدراسة

- Lكلمةى للداللة عل )  Learn ( التي يبدأ به السؤال ماذا تعلمنا What we Learned?  .
  . استفادتهم منهىومد، الذي يريد من الطلبة تقويم ما تعلموه من الموضوع

-H  كلمةىللداللة عل How )   ( أكثرالتي يبدأ بها السؤال كيف نستطيع التعلم.  
How we can Learn more?.مزيـد مـن الـتعلم ى الذي يعني مساعدة الطلبة في الحصول عل 

   لتنمية معلوماتهم وتحقيق خبراتهم في هذا الموضوعىكتشاف والبحث في مصادر تعلم أخراالو
  ).251  :2009عطية، ( 
  

بع ستراتيجية في أرهذه اإل) 1997 ( ثم لخص المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات عام 
  : النحو التاليى حرف وهي علىوتشمل كل عمود عل)   K.W.D.L(أعمدة يرمز لها بالرمز 
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-) K  (  يرمز لكلمة)Know   (السؤال ىوتدل عل  )Know?  What I ( وتعني ماذا
أعرف؟ ويتم ربط السابق بالالحق من المعلومات، وتوجيه المعرفة الجديدة من خالل المعرفة 

  .والمعلومات السابقة
- ) W (  يرمز لكلمةwant )   (السؤال ىوتدل عل  )What I want to find out?  ( 

وتعني ماذا أريد أن أكتشف؟ ويتم فيها تحديد ماذا يريد أن يتعلم الطلبة، من خالل طرح أسئلة 
  . إجابتهاىيريدون أن يتوصلوا إل

- ) D ( السؤال التالي  ىللداللة عل Did? )   ( What I لت؟ أي سرد ع فوتعني ماذا
 ىالخطوات، وهي التفكير بوعي في الخطط والعمليات، التي تستخدم لحل المسائل والتوصل إل

  .إجابات
- ) L ( الـسؤال التـاليىللداللـة علـ  ) : What I Learned? ( وتعنـي مـاذا تعلمـت؟ وتتـضمن

ــــــ ــــــشافىقــــــراءة المتعلمــــــين للنــــــصوص، والتوصــــــل إل ــــــي طرحوهــــــا واالكت             ات إجابــــــات لألســــــئلة الت
  ). 93: 2008البركاتي،( 
  

حيـث أضـاف  )  Shaw, & Others(أجريت دراسـة شـاو وآخـرون ) 1997(وفي عام  
)D (كمــا قــام بالسكوســكي والتــي تعنــي مــاذا ســأفعل؟ ، )Blaskwoski (  بدراســة حيــث أضــاف

                  ، والتـــــــــــي تعنـــــــــــي كيـــــــــــف يمكـــــــــــن أن تـــــــــــتعلم المزيـــــــــــد عـــــــــــن الموضـــــــــــوع؟)H (ً رابعـــــــــــاًعمـــــــــــودا
How I Learn more?وفيــه يكتــب الطالــب أســئلة إضــافية يبحثــون عــن إجاباتهــا فيمــا بعــد ،      

  ).  2008:64عطية وصالح،( 
   

تتـسم بالمرونـة، بحيـث  ) K.W.L (سـتراتيجية أن هـذه اإل)  2005 (وقـد أشـار العليـان 
 هذه االستراتيجية، رمز لهـا يستطيع المعلم تكييفها بما يالئم الطالب، وقد أضيفت خطوة لخطوات

، K.W.W.L: ، حيث أصبحت رموز االسـتراتيجية)أين يمكن أن أتعلم هذا ؟  " ( Where ""ب"
ســتراتيجية، تتمثــل فــي المــصادر  فــي نمــوذج اإلً مــستقالًوقــد وضــع لهــذه الخطــوة اإلضــافية عمــودا

لتهم، التـي لـم يجـدوا لهـا والمراجع التي من الممكن أن يجد الطـالب فيهـا المعلمـات اإلجابـات ألسـئ
   ). 2008:95 البركاتي،( ًجوابا 

  
ستراتيجية بإضافة بعض الخطوات إليها مثل دراسة قد طور بعض الباحثين هذه اإلول
              ، الذي يعني)Q(حيث أضاف العمود الرابع ) Ruggiano ,1999(روجيانو 

New  Questionsلة جديدة لفهم الموضوع لتصبح ئ، حيث يكتب المتعلم في هذا العمود أس
 . ) 2008:64 عطية وصالح،) (  K.W.L.Q ( ستراتيجيةاإل
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 Ciesielski ,Ned ( 1999 )استخدمت دراسة سيسليسكي )    1999(وكذلك في عام 
 قراءة الطالب، ولتنمية الفهم القرائي لديهم، واعتمدت ى  لتحسين مستوK.W.L.Hستراتيجية إ

  : ثالثة تساؤالت رئيسية هيفي دراستها لهذا المخطط

 ؟ ًماذا أعرف مسبقا What I already know ?                                 

                         ماذا أريد أن أتعلم؟         Learn? want to What I  

 ماذا تعلمت ؟What I  Learned?                                            
 طــالب مراحـــل التعلـــيم ىعنــد مـــستو ) K.W.L.H( ســـتراتيجية إف اســـتخدام هــذا ولـــم يقــ

                     المرحلـــــــة الجامعيـــــــة، حيـــــــث قـــــــدم هـــــــوبر نورمـــــــانىالعـــــــام فحـــــــسب، بـــــــل امتـــــــد اســـــــتخدامها إلـــــــ
) Hopper,N,2000  (ــــــــــــــــــسكو ــــــــــــــــــات بجامعــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــان فرانسي                     دراســــــــــــــــــة لطــــــــــــــــــالب الكلي

San Francisco, Caسـتراتيجية إدم فيهـا  واســتخ )K.W.L.H (  للفهـم القرائـي، لجعـل طــالب
 جميـع ىالجامعة قراء مهـرة، تتطـور معـارفهم ولـديهم طالقـة التعبيـر والبيـان، ويقبلـون بفهـم واع علـ

  .أنواع القراءة الجامعية ومجاالتها، وأن يوظف الطالب ما يقرأونه في حياتهم
  

جموعة من الطالب، وسارت اإلجراءات كما  بمدرب خاص لكل مHopperوقد استعان هوبر 
  :يلي
  يقدم المدرب في حوالي خمس دقائق لطالبه فكرة عن موضوع القراءة، أو المقال الذي وقع

 .االختيار عليه، مع دعوة الطالب للمشاركة

 عن هذا الموضوعًيدون كل طالب في دفتره الخاص ما يعرفه مسبقا . 

  ابة عنها من خالل قراءة هذا الموضوعلطالب األسئلة التي يريد اإلجايدون. 

 قراءة الموضوع قراءة تحليلية صامتة لمدة عشر دقائقىيوجه المدرب طالبه إل . 

 الطالب مع استخدام بعض الكلمات والجمل ىيجري المدرب مناقشة هادفة لتوليد األفكار، لد 
 .ٕالمفتاحية، واعطاء الطالب فرصة لألسئلة واالستفسار

 

 :ستراتيجية للسؤال الرابع من اإل)هوبر  (بإضافة 

What so I want to know about  this topic ?  
 عما سيقومون به من ًيطلب المدرب في نهاية الجلسة من طالبه أن يكتبوا له بيانا

   ). 185-186: 2004بهلول،( إجراءات مستقبلية لزيادة معارفهم أكثر عن هذا الموضوع 
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، والذي ) S  (ً رابعاً بدراسة حيث أضاف عمودا2004 قام ياسر فاروق في عام قدو
  . ) 2008:64 عطية وصالح،(   للدرسً يقوم فيه المتعلم بكتابة ملخصاSummarizingيعني 

  
ستراتيجية حيث خر من هذه اإل آًنوعا)  81 2007: (كما أضاف أبو جادو ونوفل 

حيث يرمز الحرف  ) K.W.H.L (يرمز لها بالرمز  )  K.W.L (ـــــستراتيجية مشابهة لإظهرت 
) H (  لكلمة)HOW?  ( ؟  الحظ اختالف مكان عمود كيف؟ ويكيف 
  

 )L(   
  المعلومات المتعلمة

 )H(   
   المعلومة ىكيف نحصل عل

 )W(   
  المراد معرفته

)  K(   
  المعرفة

...................  .................  ................  ....................  

  K.W.H.Lستراتيجية إ)  2 -3( رقم شكل 
  

 K.W.Lستراتيجية إ ى عطية وصالح دراسة حيث أضافا إلى أجر)  2008(وفي عام  -
 ويقوم فيه المتعلم بكتابة أهم التطبيقات لما Applicationوالذي يعني )   A (ً رابعاًعمودا

 .K.W.L.Aوبالتالي تصبح االستراتيجية المستخدمة .  المجاالتىتم تعلمه في شت

   
 :من خالل العرض السابق يتضح للباحثة ما يأتي

  ستراتيجية إأنK.W.L ستراتيجية مرنة يمكن للمعلم إضافة خطوات إضافية إليهاإ. 

  ستراتيجية إتوجد نماذج مختلفة منK.W.Lوضعها باحثين لتحقيق أهدافهم البحثية . 

 1986 دونا أوغل عام ىستراتيجية إليرجع الفضل في تطوير هذه اإل. 

  
  :ستراتيجيةإلتعريف ا

ومن هذه التعريفات ما  K.W.Lستراتيجية إتوجد العديد من التعريفات التي تناولت 
  :يأتي
  ستراتيجية إتعتبرK.W.L ستراتيجيات ما إ ىحدإستراتيجية تعلم واسعة االستخدام، وهي إ

ب السابقة،  تنشيط معرفة الطالى في تدريس القراءة، حيث تهدف إلدوراء المعرفة التي تفي
          وجعلها نقطة انطالق أو محور ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة الواردة بالنص المقروء 

  ).  2004:183 بهلول، (
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  ستراتيجيات المهمة ذوات األثر الفعال في من اإل " :أنها)   171: 2009(وعرفها عطية
مها في تعليم القراءة ويقوم التعليم فيها تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي وقد شاع استخدا

 المتعلم واستثمارها في عملية التعلم الجديد، لذلك فإن ى أساس تنشيط المعرفة السابقة لدىعل
 المتعلم تعد نقطة االنطالق واالرتكاز التي يقوم عليها التعلم الجديد ىالمعرفة السابقة لد

  ".ويرتبط بها 
  ستراتيجية وضعتها دونا أوجل إلأن هذه ا "   ): 2010:311(بينما عرفها  عبد الباري

Donna Ogle بناء ىستراتيجية أو طريقة مؤثرة تساعد التالميذ علإ، وهي 1986 سنة 
قراءة فصل أو اإلنصات لمحاضرة، أو بل أن يندمج التلميذ في محاكاة و وتكوينه، وقىالمعن

الذي يعتقد أن يعرفه عن الموضوع، مشاهدة فيلم، أو عرض تقترح أوجل أن يحدد التلميذ ما 
وماذا يريد أن يعرف عن الموضوع، ويقول لنفسه، وبعد القراءة أو االستماع أو المالحظة 

  ".يحدد التلميذ ما الذي تعلمه 
 ستراتيجية تعلم واسعة إتراتيجية تعد إلس أن هذه ا) 124 : 2005( إبراهيم ىو ير

بقة وجعلها نقطة ارتكاز لربطها بالمعلومات االستخدام، تهدف تنشيط معرفة الطالب السا
  .الجديدة التي يتعلمها

  :من فنيات تدريسية هي)  ( K.W.Lستراتيجية إوتتكون 
-) K   (كلمةىللداللة عل Know : What we know about the subject?   

 استدعاء  ما يعرفونه من معلومات ىوهي خطوة استطالعية، وأسلوب فني يساعد الطالب عل
  .بيانات سابقةو
-)   W (كلمة ىللداللة عل Want:What we want to find out?   

 تقرير وتحديد ما يرغبون ىوفي هذه الخطوة يزيد المعلم من دافعية الطالب للتعلم، ويساعدهم عل
  . يبحثون عنه ويرغبون في اكتشافه ما تحديدهاىفي تعلمه عن موضوع بعينه، باإلضافة إل

-)  L  (كلمة ىلللداللة ع :Learn What we Learned?   
 ى اإلفادة من موضوع الدراسة، ويستهدف مساعدة الطالب علىوهو سؤال تقويمي لبيان مد

  .تعيين ما تعلموه بالفعل عن هذا الموضوع
 وعرفها كوب Kopp 2010 ,p10 ) (ستراتيجية جيدة يستخدمها المعلمون إ " : بأنها

  ".س قبل أن يحدث التعلم الجديد در في موضوع البلتنشيط تفكير الطال
  ستراتيجيات التعلم البنائي، إ ىإحد " :فعرفاها بأنها ) 59 : 2008(أما  عطية وصالح

حيث يسجل التلميذ كل ما لديه من معلومات سابقة عن الموضوع، ثم يقرر ويسجل ما 
 ثم يحتاجه في ضوء ما يطرحه المعلم من معلومات، وبعد ذلك يسجل ما تعلمه بالفعل،
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 ما تعلمه، ويمكن أن يتم ذلك في شكل فردي أو في مجموعات يسجل أهم التطبيقات على
  " .ينظمها المعلم حسب ما يتطلبه الموقف 

 بيرز ىوير )Perez,2008,p21( ستراتيجية تتضمن العصف الذهني، والتصنيف، إ بأنها
 من معلومات حول ٕواثارة األسئلة، والقراءة الموجهة، حيث يحدد فيها الطالب ما يعرفه

الموضوع، ثم يكتب ما يريد معرفته عن هذا الموضوع، وفي النهاية يبحث عن إجابات 
لألسئلة التي قام بوضعها، ويمكن أن يقرأ المعلم النص قراءة صامتة أو بصوت عالي أو 

 بمفرده أو مع مجموعات K.W.Lيقرأه الطالب مع زميله، كما يمكن أن يعمل مخطط 
  .صغيرة

 مجموعة من الخطوات واإلجراءات المرتبة  " :بأنها ) 17: 2008(  البركاتي وعرفتها
نفيذ األنشطة، واستخدام والمخططة المدرجة في دليل المعلمة، والتي طلب من المعلمة ت

أساليب التقويم المتنوعة، والتي تسهم في تنظيم التفكير الطرق، واألساليب، والوسائل، و
 ثالث أسئلة، حول معرفة المتعلم عن ىطلب اإلجابة علوتلخيصه، في ثالثة أعمدة تت

 ىالموضوع، وما الذي سوف يتعلمه، وماذا تعلم عن الموضوع محل الدراسة، مما يؤدي إل
  ".ترتيب األفكار، وتقنين جهود المتعلم في الدراسة والبحث 

  وأشار نكريل) Ncrel (  ىب علستراتيجية تعليم لمساعدة الطالإ "  أنهاى م إل1995عام 
حيث )  1986 (ستراتيجية من قبل دونا أوغل لمعرفة السابقة، وقد طورت هذه اإلتنشيط ا

 :تفكير أثناء القراءة وتدل األحرف علىهو نموذج لتنشيط ال
K-مساعدة الطالب بتذكر ما يعرفون حول الموضوع .  
W-ما يريدون التعلمروا مساعدة الطالب كي يقر .  
L-الذي يتعلمون كما قرأواوا مساعدة الطالب كي يميز .  

H -حيث من الممكن أن توجد معلومات إضافية ى كيف يمكن أن تتعلم أكثر من مصادر أخر 
   ). 92: 2008البركاتي، (

  
  : أنىوبعد استعراض التعريفات السابقة يتضح أنها تتفق عل

 ستراتيجية إK.W.L وراء ستراتيجيات ماإستراتيجيات التعلم البنائي وكذلك من إ ىحدإ 
 .المعرفة

 استدعاء الطالب ما لديهم من معلومات سابقةىستراتيجية تعتمد علإلأن هذه ا . 
  ستراتيجية إتتضمنK.W.Lمجموعة من الخطوات المرتبة في جدول خاص . 
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 ستراتيجية بتحديد المعرفة السابقة، المعرفة المراد تعلمها، والمعلومات تتمثل خطوات اإل
 .المتعلمة

 الطالب من حيث تنمية الفهم القرائي لديهمىبي علذات تأثير إيجا . 
  

  : بأنها ًإجرائياK.W.L  ستراتيجيةإ ما سبق تعرف الباحثة ى علًوبناء
عدد من الخطوات المنظمة ستراتيجيات ما وراء المعرفة تتألف من إ من إستراتيجية  

ماذا نعرف حول  التي يبدأ بها السؤال Know كلمة ى للداللة علKوالمرتبة والمتمثلة في 
من معلومات مسبقة بها الطلبة استدعاء ما لديهم  تعد خطوة استطالعية يستطيعوالموضوع؟ 

  كلمةى للداللة علW، تفادة منه في فهم الموضوع الجديدحول الموضوع أو تتصل به يمكن االس
wantىلطلبة إلالذي يرشد ا ؟  التي يبدأ به السؤال ماذا نريد أن نعرف أو ماذا نريد أن نحصل 

 ،تحديد ما يريدون  تعلمه وتحصيله من خالل هذا الموضوع أو ما يريدون البحث عنه واكتشافه
L كلمةىللداللة عل Learn الذي يريد من الطلبة تقويم ما ؟ التي يبدأ به السؤال ماذا تعلمنا 

ى  وهي تهدف إلى تصحيح المعتقدات الخطأ لد استفادتهم منه،ىتعلموه من الموضوع ومد
 يعتقدونه وا بما كانتم تعلمه المفاهيم العلمية الصحيحة من خالل موازنة ما مٕالطلبة واكسابه

  . ًسابقا، وهي بهذا تسهم في تنظيم التفكير و تلخيصه
  

  :  K.W.Lستراتيجية إخطوات 
  :) 18 :2004بهلول، (  حددهااالتالية كمبالخطوات )  K.W.L(  ستراتيجيةإوفق يمر الدرس 

سـتراتيجية، ثـم يقـوم إل الطالب هـذه اً السبورة مذكراىعل)   K.W.L( المعلم برسم جدوليقوم  -1
 لوالمعلومــات الجديــدة التــي يريــدون معرفتهــا قبــ ،ًالطــالب بكتابــة المعلومــات التــي يعرفونهــا مــسبقا

ـــدة التـــي تعلموهـــا بعـــد دراســـة  ـــون الجـــدول بالمعلومـــات والمعـــارف الجدي ـــم يكمل دراســـة الموضـــوع ث
  .عالموضو

 مجموعـات صـغيرة ىيجعل المعلم طالبه وحدة واحدة في صفهم الدراسي أو يقوم بتقـسيمهم إلـ -2
ـــم بكتابـــة كـــل فكـــرة فـــي جـــدول  ـــسابقة عـــن الموضـــوع القرائـــي، ثـــم يقـــوم المعل يـــوجزون معـــرفتهم ال

)K.W.L   (أو يجعل الطالب هم الذين يقومون بكتابتها.  
طرحـــوا أســـئلة يريـــدون أن يجيبـــوا عنهـــا فـــي أثنـــاء بعـــد ذلـــك، يطلـــب المعلـــم مـــن الطـــالب أن ي -3

  .دراستهم للموضوع الدراسي، ويقوم بتسجيل هذه األسئلة في الجدول
يطلب المعلم من الطالب، قراءة موضوع الدرس، ويدونوا مالحظاتهم عـن المعـارف والخبـرات  -4

  عرف؟أريد أن ماذا أ:  المعلومات الجديدة التي ترتبط بالسؤالى علًالتي تعلموها، مؤكدا
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يطلــب المعلــم مــن الطــالب كلهــم، أو بعــضهم التطــوع لكتابــة المعــارف والخبــرات التــي تعلموهــا  -5
 أيـة ً معهـم هـذه المعلومـات الجديـدة، مالحظـاًمن خالل الموضوع الدراسـي لتكملـة الجـدول، مناقـشا

  . تم اإلجابة عنهاأسئلة لم ت
   

  : تتمثل في ) K .W .L (ةتيجيستراإخطوات  أن )253-254  ، 2009( ة عطيىوير
 ىموضوع ويكتبه علمرحلة اإلعالن عن الموضوع وأبعاده العامة حيث يكتب عنوان ال - 1

 .عن أطره العامةموجزة  مع نبذة السبورة

 ويذكر .بورةس الى حيث يقوم المعلم برسم الجدول السابق عل. العملجدولمرحلة عرض  - 2
اتيجية وكيفية التعامل مع كل حقل من حقول سترإلالتي تقتضيها هذه ابالعمليات الطلبة 
 .الجدول

 األسلوب الكلي فإذا اختار المدرس ى علتحديد أسلوب الدراسة ويفضل أسلوب المجموعات - 3
 .  مجموعات يجب أن يسمي أفراد كل مجموعةىأن يوزع الطلبة عل

ول ماذا  يتعلق باإلجابة عن السؤال األذييطلب من الطلبة ملء الحقل األول من الجدول ال - 4
 غرار الجدول الذي ى كل طالب أو مجموعة جدول علىوهذا يتطلب أن يكون لدعرف ؟ ن

 . السبورةىرسمه المدرس عل

 ىوبعد أن يذكر الطلبة ما يعرفونه عن الموضوع ينتقلون إل .مرحلة تحديد ما يراد تعلمه - 5
بعد دراسة الموضوع تحديد ما يريدون تعلمه وذلك بكتابة األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها 

 .أو في أثناء دراستهم الموضوع

م من معارف وخبرات حول  بعد أن يحدد الطلبة ما لديهدراسة الموضوع بشكل متعمق - 6
األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها في أثناء دراسة الموضوع أو بعد االنتهاء من الموضوع و

ابقة كأساس ينطلقون منه ومن  بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السون يقومدراسته 
 يسعون ًبوصفها أهدافاكموجه لمسار تفكيرهم ودراستهم األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها 

 . تحقيقهاىإل

 بعد دراسة الموضوع يطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من .م تعلمهتتدوين ما  - 7
خاص باإلجابة عن السؤال  من الجدول المعارف وما اكتسبوه من خبرات في الحقل الثالث

 الثالث ماذا تعلمت؟

 لما تعلموه من خالل موازنة مفردات الحقل الثالث ًيجري الطلبة تقويما: مرحلة التقويم - 8
 بما كانوا يرغبون في تعلمه مع ذكر األسئلة ًبمفردات الحقل الثاني أي مقارنة ما تعلموه فعال

 ى مستوةلموه بما كانوا يعرفونه ولمعرفثم موازنة ما تع.  إجابة لهاى علاالتي لم يحصلو
 .  لديهم قبل التعلم الجديدأو األفكار الخطأالنجاح الذي تحقق وتعديل بعض المعتقدات 
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                                                              :من الطلبةمرحلة تأكيد التعلم حيث يطلب المعلم  - 9
  .وعتلخيص أهم ما تعلموه من الموض  -أ 
 .يد مجاالت  االستفادة مما تعلموهتحد   -ب 

  ا تعلموهي لمتقديم عرض شفه   -ج 
  
 تتمثـل فيمـا  K.W.Lسـتراتيجيةإ أن خطـوات )(Jennifer,2006,p2-4 جنيفـر كـونرى يـركما
  :يأتي

  . اختيار النص أو الموضوع المراد تدريسه-1
افية، وينبغـي  شفى السبورة أو على حيث يصممه المعلم علK.W.L وضع جدول أو مخطط -2

   K.W.Lأن يمتلك كل طالب هذا المخطط لتسجيل المعلومات، وفيما يلي مثال لمخطط 
  

  

 )L(    )W(   ) K(   

...................  ................  ....................  

  
  يسأل المعلم الطالب كنوع من العصف الذهني عن الكلمات والمصطلحات والعبارات التي - 3

  (K"  K. What do we"الموضوع، وتلك المعلومات أو المعرفة يتم تدوينها في العمود ترتبط ب

  know( وبعد أن ينتهي الطالب من ذلك يتم مناقشتهم فيما كتبوه ودونوه في  )K.(   
يسأل المعلم الطالب عما يريدون معرفته عن الموضوع ويتم تسجيل هـذه األسـئلة فـي العمـود  -4

 الطـالب بـسؤال ويقـوم المعلـم W " ( W. What do we want to know )  " "ب" الخـاص 
  مثل ماذا تريد أن تتعلم عن هذا الموضوع؟"  W " توليد األفكار لتدوينها في ىلتشجيعهم عل

                    " L" بعــــــــــد أن يقـــــــــــرأ الطـــــــــــالب الـــــــــــنص يقومـــــــــــون بتــــــــــدوين مـــــــــــا تعلمـــــــــــوه فـــــــــــي العمـــــــــــود -5
) L. What have we learned?  ( حيث ينبغي أن يبحث الطـالب عـن إجابـات لألسـئلة التـي

وذلك إما أثناء القراءة أو بعدها، كمـا يـشجع المعلـم الطـالب الكتابـة فـي  " W" دونوها في العمود 
  .  يجدوا له أهمية للتمييز بين إجابتهم عن األسئلة واألفكار ذات األهميةيءأي ش " L" العمود 

   ".L"جلها الطالب في العمود  مناقشة المعلومات التي س-6
والتـي لـم  " W"  تشجيع الطالب للبحث عـن إجابـات لألسـئلة التـي قـاموا بتـدوينها فـي العمـود -7

  .يجب عليها النص
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  يتـضح أنهـا تتفـقK.W.Lستراتيجية إخطوات المتعلقة ب السابقة بعد استعراض آراء الباحثين
  :ى علًجميعا
  ستراتيجية إسم جدول ور المراد دراسته تحديد الموضوعK.W.Lالسبورةى عل .  

 ستراتيجية بخطوات اإلمع ضرورة التذكير الطلبة ىستراتيجية علإلتوزيع جدول ا. 

 المـتعلم المرتبطــة بالموضــوع  وكتابتهــا فــي العمــودىتحديـد و اســتدعاء المعلومــات الــسابقة لــد   
"K ."  

 جيل األســئلة فــي العمــود الثــانييــسأل المعلــم الطلبــة عمــا يريــدون معرفتــه عــن الموضــوع، وتــس   
"W ."  

 وتــدوين معلومــاتهم فــي العمــود قــراءة  الطلبــة للموضــوع ،"L"  بحيــث تكــون إجابــات لألســئلة ،
 .التي طرحه الطلبة في العمود الثاني

 التــي  البحــث عــن إجابــات لألســئلةى، وتــشجيعهم علــلومــات التــي ســجلها الطلبــةمناقــشة المع 
 . إجابة لها من الموضوعىالتي لم يحصلوا علو"  W "سجلوها في العمود الثاني 

 

  :تمثلت فيما يأتيالحالية بالنسبة للخطوات التي تم استخدامها من قبل الباحثة في الدراسة  أما
  . سبيل المثال موضوع التغذيةى، فعلدريسه تحديد الموضوع المراد ت-1
  . تعبئة المخططكيفية السبورة، وتوضيح ى علK.W.Lستراتيجية إ رسم مخطط -2
  . ست مجموعات دراسية، وتسمية كل مجموعة باسم خاص بهاى تقسيم الفصل إل-3
  .  الطلبة والذي يتضمن خطوات اإلستراتيجيةى عل توزيع المخطط -4
ثم تسجل المعلومـات  ًمناقشة الطلبة فيما يعرفونه سابقا عن الموضوع، استثارة عقول الطلبة، و-5

 ذلـك ىبهـدف ربـط المعلومـات الـسابقة بالمعلومـات الحاليـة كمـا أكـدت علـ،  "K"في العمـود األول 
  .النظرية البنائية، من أن المعلومات السابقة هي األساس في التعلم

ــ -6 بتــسجيل مــا الطلبــة ويقــوم   طــرح األفكــار،ىســؤال الطلبــة عمــا يريــدون معرفتــه لتــشجيعهم عل
   . "W "يريدون معرفته عن الموضوع في العمود الثاني

 توزيع صحائف للطلبة تتضمن الموضوع المراد دراسته كأوراق نشاط على مجموعـات الطلبـة، -7
  .L-C-Dو يمكن عرض الموضوعات العلمية باستخدام جهاز 

ــ -8  قــراءة الموضــوع العلمــي وتــسجيل المعــارف والمعلومــات التــي يــتم التوصــل  ىتوجيــه الطلبــة إل
  .ات لألسئلة التي وضعها الطلبة في العمود الثانيوالتي تعتبر إجاب " L" في العمود الثالث 

 فـي تعلمـه فـي الحقـل ونبما كـان يرغبـ "  L" في الحقل الثالث وهبمقارنة ما تعلم  يقوم الطلبة -9
التــي لــم تــتم اإلجابــة عليهــا فــي العمــود  " W" األســئلة فــي العمــود الثــاني ، و ذكــر  "W"الثــاني 
  .ن إجابات لها من المصادر األخريوتوجيه الطلبة للبحث ع " L" الثالث 
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ها فـي وبالمعلومات التي دون " L" يقوم الطلبة بمقارنة المعلومات المتعلمة في العمود الثالث -10
  .التي كانت لديهم قبل التعلم الجديد، وذلك بهدف تعديل األفكار والمفاهيم  " K"العمود األول 

  .ستراتيجية كعملية تقويمية لإلة مفاهيمية يلخص الطلبة ما تعلموه من الموضوع في خريط-11
   . الدراسي للموضوعًاملخصالطلبة  كتبي -12
  

  :K.W.Lستراتيجية إدور المعلم أثناء تطبيق 
سـتراتيجية ، ويعتمـد نجـاح هـذه اإلK.W.L فـي تنفيـذ اسـتراتيجية ً أساسـياًيلعب المعلم دورا

،  معرفتـه لهـذا الـدورىاالسـتراتيجية، ومـد الدور الذي يقـوم بـه المعلـم تجـاه الطـالب فـي تنفيـذ ىعل
  :هذا الدور كما يلي ) 98 :2008 (وقد حددت البركاتي 

ماذا أعرف عن ( توجيه المتعلمين نحو قراءة الموضوع، ومن ثم سؤال أنفسهم السؤال التالي  - 1
ألسئلة، مع التقدم في استخدام  توليد أكبر قدر من اىمع ضرورة مساعدته عل) الموضوع؟ 

  .راتيجيةستاإل
متابعة زيادة األسئلة، وذلك بحساب الوقت المالئم لمقدار تنمية طالقة المتعلمين، فكلما زاد  - 2

الوقت في زمن قصير، كلما أعطت عدد األسئلة التي يضعها كل متعلم، مع تقدم 
 .ستراتيجية فعالية أكثراإل

لومة وال تتكرر األسئلة ضرورة تكرار األسئلة مع المتعلمين أثناء استجاباتهم، حتي تثبت المع - 3
 .مع متعلمين آخرين

ٕكتابة األفكار في العمود األول، مع ضرورة قبول أي فكرة لها عالقة بالموضوع، وان كانت  - 4
 .طأخ

ويحصل ) ماذا تريدون معرفته عن الموضوع؟ (  المعلم أن يسأل المتعلمين ىقبل القراءة، عل - 5
 .أفكار ويكتب األسئلة حولها) خمسة أو ستة  ( ىعل

هنا  ) ؟ماذا أريد أن أعرفه من النص( في مرحلة القراءة وبعد أن يضع المتعلمون سؤال  - 6
يبدأ المعلم بتوجيه المتعلمين بوضع الهدف ألنفسهم من القراءة، وضرورة البدء بصياغة 

 .األسئلة بصيغة العموم

 .بقرب الفكرة التي أكدها النص أثناء القراءة " *"  يتم وضع عالمة  - 7

 خمس دقائق، يقرأ المتعلمون النص، ىيتيح المعلم الفرصة للطالب ما بين ثالث إلبعد ذلك  - 8
ويمكن عمله )  ما الذي تعلمته عن الموضوع ؟( ويقوموا بملء العمود الثالث من الجدول 

 .كنشاط منزلي
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 : باآلتيK.W.Lستراتيجية إأدوار المعلم في   )24: 2011الزهراني، (  تكما حدد

  .لدرس وفق الدروس المختارة التي تساعد في تحقيق ذلكالمخطط ألهداف ا -
 .الكاشف عن معارف الطالب السابقة كأساس للتعليم الجديد -

 .ٕالضابط الذي يضبط الظروف الصفية وادارة مجموعات النقاش -

 .الموجه والمنظم لمعرفة الطالب ضمن مخطط تنظيمي فاعل -

 .ر الطالب إثارة تفكيىالمحاور والمولد لألسئلة التي تعمل عل -

 . معرفته وخبرتهم السابقةىالمصحح ألخطاء الطالب التي بنيت عل -

  . تحقيقهم للتعلم المنشودىالمقوم ألداء الطالب ومد -

 

ستراتيجية هو دور الموجه أن دور المعلم في هذه اإل )  2009:55 (ويضيف الجليدي 
 للطالب يستطيع من والمرشد الذي يستطيع بأسلوبه التربوي أن يوجه مجموعة من األسئلة

 في ذلك معايير ًخاللها أن يستثير أفكارهم ومعلوماتهم مع قيامه بتسجيل جميع األفكار مراعيا
 ىالعصف الذهني، ولعل من أبرزها قبول جميع األفكار المتعلقة بالموضوع وعدم إغفالها، وعل

 مجموعات ىلالمعلم أن يجعل طالبه وحدة واحدة في صفهم الدراسي، أو يقوم بتقسيمهم إ
 صغيرة يوجزون معرفتهم السابقة عن الموضوع، ثم يقوم هو بكتابة جميع ما ذكروه في جدول

K.W.Lأو يجعل الطالب هم الذين يقومون بكتابتها . 

  
ستراتيجية في التدريس يتطلب من المدرس ن استخدام هذه اإلأ) 254  : 2009( عطية ىوير

  :عليمية محددة فيحددأن يوجه العملية التعليمية نحو أهداف ت
  .ما يريد من الطالب تعلمه -
 .ما أراد الطالب تعلمه -

 .ما يجب أن يفهمه الطالب -

 .ستراتيجية الطالب مستقلين في خطوات هذه اإلالترتيبات الالزمة لجعل -

  
  : الباحثة أن للمعلم دور كبير يتمثل فيىوتر
 تحديد معارف الطلبة السابقة كمنطلق للتعلم الجديد. 
 ستراتيجيةالطلبة باستخدام مخطط اإلارف تنظيم مع. 
 الطلبة من خالل مقارنة ما تم تعلمه بما كانوا يعتقدونه سابقاىتصحيح التصورات البديلة لد ً. 
 مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبةى والتأكيد عل طرح أفكار جديدةىتشجيعهم عل . 
 وتحفيزهمني عن طريق المناقشة وأسلوب العصف الذهاستثارة فضولهم العلمي . 
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 تعزيز األفكار الجيدة، وتقديم التغذية الراجعة لالستفادة من تعلمهم .  
  غرس قيم إيجابية كالتعاون بين أفراد المجموعة، والتنافس بين المجموعات في عرض نتائج

  .تعلمهم
  

  :ستراتيجيةدور الطالب في اإل
الطـالب ى توزيـع جـدول علـ  يقتـضيةأن الـتعلم بهـذه اإلسـتراتيجي) 251  2009: (أورد عطيـة 

  : من المراحل السابقة وهو كالتالي حقول كل حقل يخصص لمرحلةعدةيتضمن 
  

عرفه عن أما أريد أن   ما اعرفه عن الموضوع
  الموضوع

 المزيد من ىالحصول عل  ما تعلمته بالفعل
  المعلومات

...................  .......................  ................  ....................  
.................  ...................  ................  .......................  

  
  : وذلك كما يأتيويطلب من الطالب ملء الجدول السابق 

 .يملؤون الحقل األول بما يعرفونه عن الموضوع - 1

 .يملؤون الحقل الثاني بما يريدون معرفته - 2

مود الثالث بما تعلموه مع ذكر األشياء التي يريدون معرفتها  بعد دراسة الموضوع يملؤون الع - 3
 .ًولكن ال يريدون معرفتها حاليا

 .ما تعلموه بما أرادوا أن يتعلموهن يقارنو - 4

 يدخلون التعديالت ً فيما اعتقدوه سابقاأن وجدوا خطإ ما تعلموه بما كانوا يعتقدون فنيقارنو - 5
 .الالزمة عليه في الحقل األول

 

 ملء الجدول الب، يطلب من الطأنه في هذه الطريقة)  125-124 : 2005(إبراهيم كما يذكر  
  :التالي

  

عرفه عن أما أريد أن   ما اعرفه عن الموضوع
  الموضوع

 المزيد من ىالحصول عل  ما تعلمته بالفعل
  المعلومات

...................  .......................  ................  ....................  
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 خطأ فيما اعتقدوا أنهم ى لملء هذا الجدول السابق، فإذا كانوا علًويعد الطالب أوراقا
، ويحددون ما تعلموه ويسجلونه في العمود )1  (عرفوه يدخلون التعديالت الضرورية في العمود 

أي معلومات يجدونها مشوقة ولكنهم ال يريدون ) 3  ( في العمود ًويسجل الطالب أيضا)   3(
معرفتها اآلن، ويخصص العمود الرابع لتدوين المراجع ومصادر المعلومات التي يمكن أن يعود 

  . معارفه معلومات جديدةىإليها الطالب ليضيف إل
  
  :تيستراتيجية باآل دور الطالب في هذه اإل )2011:25الزهراني،(  دحدتو
  . منه يقرأ أو يشاهد أو يستمع للموضوع، و يستوعب األفكار المطروحة- 1
  . معرفته السابقةى يطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية عل- 2
  . يمارس التفكير المستقل في القضايا واألفكار التي يدور حولها الموضوع- 3
  . محاور أساسية وفرعيةى يصنف األفكار الواردة في الموضوع إل-4
  .عته ممارسة التفكير التعاوني مع أفراد مجموى يتدرب عل-5
  . يناقش ويحاور في الصف-6
                       . يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق خاطئة- 7

  
  : يتمثل فيستراتيجية دور إيجابي في هذه اإللبة أن للطةيتضح للباحثمن خالل ما سبق 

 الموضوع؟ ماذا أعرف عن (  السابقة وتسجيلها في الحقل األول متحديد معرفته.( 

 ماذا أريد أن أعرف؟( ها وكتابتها في الحقل الثاني  اإلجابة عنوني يريدتحديد األسئلة الت .( 

  ماذا تعلمت؟( تدوين ما تم تعلمه بعد قراءة الموضوع، وتسجيله في الحقل الثالث .( 

 ه في الحقل الثانيو أن يتعلمونمقارنة ما تم تعلمه في الحقل الثالث  بما كان يريد. 

 بتصحيح المفاهيم واألفكار الخطأً سابقا حيث يقومون ونهمقارنة ما تم تعلمه بما كان يعتقد. 

 إجابة لها من الموضوع في حقل رابع والبحث عن ىتسجيل األسئلة التي لم يحصلوا عل 
 .إجابة لها

 طأبتعديل المفاهيم واألفكار الخً سابقا حيث يقومون ونهمقارنة ما تم تعلمه بما كان يعتقد. 

  
   K .W .L :ستراتيجيةإمميزات 
 ) 2004: 185 (و بهلول )  125 2005: (ًمن المميزات التي أوردها كال من إبراهيم   

   : ما يليK.W.Lستراتيجية إحول 
  .معلم من الً للعملية التعليمية بدالًتعزيز فكرة التعلم التي تجعل الطالب محورا - 1
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 .ات متقدمة لتعزيز بيئة التعلم الصفيتمكن المعلم من أن يحقق وثبات عظيمة وخطو - 2

، ثم يفكر مع الطالب ًيمكن أن يبدأ المعلم العام الدراسي بأهداف واضحة يضعها مسبقا - 3
 بشكل متسق ومتعاون ما إذا كانت هذه األهداف تحققت أم ال؟

يستطيع المعلم أن يمكن الطالب من معالجة أي موضوع دراسي مهما كانت درجة صعوبته،  - 4
 .ٕالل تنشيط معرفتهم السابقة، واثارة فضولهموذلك من خ

يمكن للطالب تقرير وقيادة تعلمهم الخاص، ومن واجب المعلم أن يعزي نجاحهم في تعلمهم  - 5
 .  ما قاموا به من جهدىالذاتي إل

   
  :ستراتيجية  تتمثل فيأن مميزات هذه اإل ) 253-252: 2009 ( عطية ىوير

 . النفسىكد مبدأ التعلم الذاتي واالعتماد علتؤوتجعل الطالب محور العملية التعليمة  .1

 .تمكن المتعلم من تحقيق تقدم كبير في بنية التعلم .2

 وموازنــة ذلــك ،يمكــن اســتخدامها مــع الطلبــة فــي بدايــة العــام الدراســي لتحديــد مــا يريــدون تعلمــه .3
 .بما تعلموه في نهاية الدراسة

 وتمكـــنهم مـــن تعلـــم الموضـــوعات تنـــشط المعرفـــة الـــسابقة وتثيـــر فـــضول الطلبـــة فـــي التفكيـــر .4
 . مهما كانت درجة صعوبتهاالدراسية

  .لمراحل الدراسية ومواد التعلمايمكن استخدامها في جميع  .5

 .نه وقيادة أنفسهم في عملية التعلمتمكن الطلبة من تقرير ما يتعلمو .6

  
  :  فيما يليK.W.Lستراتيجية إ استخدام يةأهم )  40-41: 2007(كما حددت سالم 

 Knowledge تساهم في تعلم المعرفة التقريرية K.W.Lستراتيجية إشير الدراسات أن  ت-1

Declarativeالبنائي ى، بأنواعها المختلفة مثل المعن Constructing Meaning وتنظم ،
  .Information  Storing، وتخزين المعلوماتOrganizing Informationالمعلومات 

  .ىنة في الذاكرة طويلة المد تنشيط المعرفة السابقة المخزو-2
  . زيادة مهارة التساؤل واالستجواب الذاتي، والتي من خاللها يمكن تنشيط عمليات المراقبة-3
ٕ تدوير المعلومات واعادة تنظيم البنية المعرفية والوصالت والتشابكات العصبية للربط بين - 4

  .لمعرفي للفردالمعلومة القديمة والحديثة، بما يحقق ترابط وتماسك اإلطار ا
ستراتيجية يتطلب عرض  أسئلة اإلى، خاصة وأن اإلجابة عل تنظيم التفكير وعملياته وتسلسلها- 5

  . جمل بسيطةىٕاألفكار، واضافة معلومات، وليس مجرد اإلجابة عل
 وضع اللبنة األولي للتخطيط، ولجمع البيانات من المصادر األولية والثانوية، ى تساعد عل- 6

  . بمصادر متنوعة للمعلوماتؤ التنبكما أنها تشمل
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هم في الفهم االنتقائي، ألنه يمثل دعوة للتجول العقلي والتفحص إليجاد أحداث مرتبطة س ت- 7
  .بالتعلم الجديد

هم في تكوين فرص لالبتكار والتفكير المتجدد والجانبي، حيث يعتمد هذا النوع من التفكير  تس- 8
  .إعادة صياغتها في شكل جديد تنشيط المعرفة السابقة ومحاولة ىعل
  

  : فيما يأتي في التدريسK.W.L مما سبق أهمية  استخدام استراتيجية  للباحثةويتضح
 السابقةرفتهم مع وتنشيط  تذكر واستدعاءى علبةتساعد الطل .   

 ربط معلوماتهم السابقة بالالحقة من خالل مخطط االستراتيجية. 

 تحديد الغرض من الموضوع ى جذب المتعلمين وتساعدهم علىتعمل عل. 

 الطلبة، وذلك من خالل طرح تساؤالت واإلجابة عليهاىتنظيم عملية التفكير لد . 

 ًتوفر فرصا لالبتكار من خالل استدعاء المعرفة السابقة وصياغتها في صورة جديدة. 

 من خالل مناقشة المعرفة المتعلمة ومقارنتها بالتعلم السابق تقييم فهمهم للموضوع . 

 استخدامها في معظم التخصصات وكل المستويات الدراسيةيمكن .  
  

  :المفاهيم العلمية: ًرابعا
يتكون الهرم المعرفـي فـي العلـوم مـن مجموعـة مـن المكونـات، وتـشمل الحقـائق، والمفـاهيم 
ًالعلمية، والمبادئ والتعميمـات العلميـة، والقواعـد والقـوانين العلميـة، وأخيـرا النظريـات العلميـة، وتعـد 

إذ تعتمـــد عليهـــا بـــاقي  ،مفــاهيم العلميـــة الوحـــدات البنائيـــة للعلـــوم، فهـــي األســاس فـــي تعلـــم العلـــومال
  .المكونات التي تمثل الهرم المعرفي

  
 ىأنه لكي يتعلم اإلنسان اللغة ال بد أن تتـوافر فيـه القـدرة علـ) 2008  ( الحمومي ىير و

  ذلـك الـدور تعلـيم نهللا البـشرية، وتبـين مـفالمفاهيم تقوم بدور حيوي منذ أن خلق ا. تكوين المفهوم
وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْـمَاء كُلَّهَـا ثُـمَّ عَرَضَـهُمْ      " وجل ألدم األسماء حيث جاء في قوله تعالي  الخالق عز

   ).٣١: البقرة( " عَلَى الْمَالَئِكَةِ فَقَالَ أَ�بِئُو�ِي بِأَسْمَاء هَؤُالء إِن كُنتُمْ صَادِقِنيَ
فتعليم اهللا  .آلية الكريمة أهمية األسماء التي هي في الواقع المفاهيمويوضح مضمون ا

دم عليه السالم األسماء كلها، يعني تزويده باألسس والمنطلقات سبحانه وتعالي جلت قدرته آل
فبواسطتها استطاع .  التواصل مع اآلخرين، والتعامل مع البيئة التي يعيش فيهاىالتي تعينه عل
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 ى عالمه الداخلي والخارجي وتبليغ رسالة السماء التي سار علىلسيطرة علدم عليه السالم اآ
  ).  2009:3 كانوري، (  والرسل من بعدهءنهجه األنبيا

  
وتعتبر المفاهيم العلمية من أهم نواتج العلم التي يتم بواسطتها تنظيم المعرفة العلمية في 

أصبح المفاهيم بطريقة صحيحة، و  ضرورة تعلم ى، وتؤكد التربية العلمية علىصورة ذات معن
 للتربية العلمية في جميع مراحل التعليم المختلفة، حيث ً رئيسياًاكتساب التالميذ لهذه المفاهيم هدفا

إنها تعتبر من أساسيات العلم والمعرفة العلمية التي تفيد في فهم هيكلية العلم بصورة سليمة، وفي 
 بالنسبة لهم، وتكون لديهم حصيلة ىواقف تعليمية ذات معنفهي تقدم للتالميذ م. انتقال أثر التعلم

من المعرفة تمكنهم من متابعة الجديد في العلم، كما أن استيعاب المفاهيم بطريقة علمية 
  .صحيحة يساعد المتعلم في صنع قراراته اليومية وتدبير أموره الحياتية المختلفة

  
  :تعريف المفهوم العلمي

، ومــن هــذه التعريفــات مــا هومعديــد مــن التعريفــات الخاصــة بــالمفيحفــل األدب التربــوي بال  
  :يلي
  المفاهيم هي الوحدات البنائية للعلوم وهي مكونات لغتها، وعن طريق المفاهيم يتم التواصل

  .بين األفراد سواء داخل المجتمعات العلمية أو خارجها
  : هو عملية عقليةProcessوالمفهوم العلمي من حيث كونه عملية 

م عن طريقها تجريد مجموعة من الصفات أو السمات أو الحقائق المشتركة، أو يتم عن يت -
طريقها تعميم عدد من المالحظات ذات العالقة بمجموعة من األشياء، أو يتم عن طريقها 
تنظيم معلومات حول صفات شيء أو حدث أو عملية أو أكثر، هذه المعلومات تمكن من 

 .قسمين أو أكثر من األشياءتمييز أو معرفة العالقة بين 
هو االسم أو   للعملية العقلية السابق ذكرها،Product ًوالمفهوم العلمي من حيث كونه ناتجا -

المصطلح أو الرمز الذي يعطي لمجموعة من الصفات أو السمات أو الخصائص المشتركة، 
 ).342، 2003:النجدي،وآخرون(العديد من المالحظات أو مجموعة المعلومات المنظمة  أو
  تجريد للعناصر التي تشترك في عدة خصائص  " :بأنه) 49  :( 2005وعرفه أبو جاللة

ويقصد بالمفهوم مضمون . أو صفات، وعادة ما يأخذ هذا التجريد اسم أو عنوان يدل عليه
 ".هذا االسم وما يعنيه 

 عملية ىم علوتعد المفاهيم من أكثر جوانب المعرفة فائدة في التعلم، كما تساعد المفاهي -
  .تنظيم الخبرات التي يكتسبها الطالب في المواقف التعليمية المختلفة
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 مجموعـة الموضـوعات أو الرمـوز  " :المفاهيم بأنهـا ) 87-88 : 2000( دروزة تكما عرف
ـــــــــــزة مـــــــــــشتركة أو العناصـــــــــــر أو ـــــــــــي جمـــــــــــع فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا خـــــــــــصائص ممي            الحـــــــــــوادث الت

Attributes ) ( Critical  فالمفـاهيم هـي . كن أن يعطي كل جزء منها االسم نفـسهبحيث يم
مجموعــة الفئــات التــي تنــدرج فــي إطارهــا عناصــر متــشابهة وذات خــصائص مــشتركة بحيــث 

  ".تمكن الطالب من تصنيف هذه العناصر تحت االسم نفسه
  عنه من خالل لفظ  هي تصور عقلي يعبر: " بأنه)  30 : 2006(بينما عرفه أبو زايدة

مع   تشترك في صفة معينة أو أكثر التيمجموعة أشياء وكائنات أو الحوادثأو رمز أو 
  ".تجاهل الصفات األخرى 

  مجموعة من المعلومات التي توجد بينها : " بأنه)   2001:40(نشوان في حين عرفه
 الصفات المشتركة والمميزة لهذا ى معين تتكون في الذهن وتشتمل عليءعالقات حول ش

   ". يءالش
 عبارات أو رموز  " :المفاهيم بأنها) 67  : 2001(  من أبو جاللة وعليماتٌف كلكما عر

 معلومات وأفكار مجردة ألشياء أو خبرات معينة ذات صفات مشتركة وتتميز ىلفظية تدل عل
  ".                                     المفاهيم عن الحقائق بالتعميم والمزية أو التجريد

 وفهم يرتبط بكلمة ى الفرد من معنى ما يتكون لد: أنه 78 ) : 2004(  زيتونىوير        
 .أو عبارة أو عملية معينة)  مصطلح (
  

  : أنىنها اتفقت عل الباحثة أىمن خالل استعراض التعريفات السابقة تر
  .المفهوم العلمي عبارة عن تصور عقلي - 1
 . صفات معينةالمفهوم العلمي يربط بين مجموعة من األشياء التي تشترك في - 2
 . شكل رمز أو لفظىواألفكار تكون عل)  حقائق (المفهوم العلمي مجموعة من المعلومات  - 3

  
  : ًإجرائيا أنها المفاهيم العلمية تعرف الباحثة  ما سبق ىًوبناء عل
 تجريد الخصائص المشتركة للظواهر العلميـة فـين م  ةلطالباكونها تالصورة العقلية التي   

ويـتم قياسـها بالدرجـة التـي  وتتـألف مـن االسـم وداللتـه اللفظيـة) ائنـات الحيـة خـصائص الك(  وحدة
  .ًمعد خصيصا لذلكختبار الاال في ةحصل عليها الطالبت
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  :تصنيف المفاهيم العلمية
  :ىالمفاهيم العلمية إل)  28 : 2009( من األغا و اللولو ٌصنف كل

 -الزهرة: ( الحظة المباشرة، مثل المى وتمتاز بأنها محسوسة تعتمد عل:مفاهيم مادية - 1
  .) التجمد -التمدد

 - األيون- الذرة: (  التخيل والقدرات العقلية العليا، مثلى تعتمد عل:مفاهيم مجردة - 2
 ).اإللكترون

     :  وهي تعرف بخاصية واحدة، أو يشترط فيها توافر خاصية محددة، مثل:مفاهيم فصل - 3
 ".ة األيون عبارة عن ذرة تحمل شحنة كهربائي" 

 ً يشغل حيزايءالمادة كل ش: "  وهي تربط بين أكثر من خاصية للمفهوم، مثل:مفاهيم ربط - 4
 ".في الفراغ، وله ثقل ويمكن إدراكه بالحواس 

الكثافة ظهرت : "  وهي تبحث عن عالقة تربط بين أكثر من مفهوم، مثل:مفاهيم عالئقية - 5
 ".من خالل العالقة بين الكتلة والحجم 

التطور، التأين، :  تفسير الظواهر الطبيعية، مثلى وهي مفاهيم تعتمد عل:مفاهيم معقدة - 6
 .االنعكاس، االنكسار

 
   :ىالمفاهيم إل)  2004 : 79( وقد صنف زيتون 

  . وله ثقل ويدرك بالحواسً يشغل حيزايءمفاهيم ربط كما في المادة كل ش - 1
 .ئية مختلفةمل شحنة كهرباحمفاهيم فصل كما في األيون ذرة أو مجموعة ذرات ت - 2
 .مفاهيم عالقة كما في الكثافة كتلة وحدة الحجوم - 3
 .مفاهيم تصنيفية كما في الفضة تقع ضمن الفلزات - 4
 .مفاهيم علمية إجرائية كما في التغذية والتمثيل الضوئي - 5
 .كما في التقدير والميول واالتجاهات: مفاهيم وجدانية - 6

 
وتــصنيف زيتـــون ) 2009(لــو اللو نيف األغــا وممــا ســبق نجــد أن هنــاك اتفــاق بــين تــص

ى  تـــصنيفها إلـــى أنــواع، اتفقـــا علـــة ســـتى صــنفا المفـــاهيم إلـــثفــي تـــصنيف المفـــاهيم حيـــ) 2004(
 األخــرى تتمثــل فــي مفــاهيم علميــة ة زيتــون أن األنــواع الثالثــى، وعالقــة، ويــرمفــاهيم ربــط، وفــصل

اهيم ماديـــة ومجـــردة اللولـــو أنهـــا تتمثـــل فـــي مفـــ  األغـــا وىفية ووجدانيـــة، بينمـــا يـــرإجرائيـــة وتـــصني
ردة والمعقـــدة قـــد اللولـــو ألن المفــاهيم الماديـــة والمجــ  وتتفـــق الباحثــة مـــع تــصنيف األغـــا وومعقــدة،

  .وجدانيةتكون إجرائية  وتصنيفية و
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   :خصائص المفاهيم العلمية
 ها من مكوناتر عن غيايزهتمتتميز المفاهيم العلمية بمجموعة من الخصائص التي   

  :فيما يأتي ) 78-88 :2004 (  زيتونحددها من هذه الخصائص كما و، المعرفة العلمية
 الكثافــــة، الخليــــة، -أو الرمــــز أو المــــصطلح( االســــم : نيتكــــون المفهــــوم العلمــــي مــــن جــــزءي .1

ذرة أو مجموعــــة تحمــــل شــــحنة : األيــــون: ، والداللــــة اللفظيــــة للمفهــــوم كمــــا فــــي..)الحــــامض
  .كهربائية

ًالمادة كل شيء يشغل حيزا وله ثقل ويمكن :  كما فيالتعميم،)  المفهوم العلمي(  يتضمن  .2
 .إدراكه بالحواس

 لكل مفهوم علمي مجموعة من الخصائص المميزة التي يشترك فيها جميع أفراد فئة المفهوم  .3
، وله )الطيور أجسامها مغطاة بالريش (  غيره من المفاهيم العلمية األخرى نوتميزه ع

المناقير واألرجل : في اختالف الطيور في خصائص متغيرة أو ثانوية كما ىخرأخصائص 
التمييز، : ، تتكون المفاهيم العلمية من خالل عمليات ثالث هيًوعمليا. الخ...والرقبة 
 .والتعميم) التصنيف ( التنظيم 

 تكــوين المفــاهيم العلميــة ونموهــا عمليــة مــستمرة تتــدرج فــي الــصعوبة مــن صــف ومــن مرحلــة  .4
) الطالــــب ( ولنــــضج الفــــرد .تيجـــة لنمــــو المعرفــــة العلميــــة نفـــسها، وذلــــك نى أخــــرىتعليميـــة إلــــ
وباختــصار، تنمــو المفــاهيم العلميــة وتتطــور حــسب  . التعليميــةه وازديــاد خبراتــًا وعقليــًبيولوجيــا

)  ًعلميــا( مــن مفهــوم غيــر دقيــق ) ب (  الوضــوح، ىمــن الغمــوض إلــ) أ : ( التسلــسل التــالي
.  المفهـــــوم المجـــــردىالمحـــــسوس إلـــــ)  المفهـــــوم  (مـــــن) ج (  ،)ًعلميـــــا (  مفهـــــوم دقيـــــق ىإلـــــ

عنـــد الطفـــل مـــن )  ....الزهـــرة أو الحـــامض أو الورقـــة: ( ولتوضـــيح ذلـــك، حـــاول تتبـــع مفهـــوم
  . المرحلة الثانويةىالروضة حت

  
أن هنـاك عـدة خـصائص عامـة للمفـاهيم، )   68: 2001أبو جاللـة وعليمـات، ( من ٌ كلىوير
  :وهي

، ومن الداللة اللفظية للمفهوم ...الورقة، الخلية ، )الزهرة (االسم : يتكون المفهوم من - 1
  ".مجموعة ذرات ممتدة مع بعضها بنسب وزنية ثابتة: المركب"

 . وال تستحدثىيتضمن المفهوم التعميم، مثل الطاقة ال تفن - 2
كائنات :  جميع أفراد فئة المفهوم الثديياتاالمفهوم له مجموعة من الخصائص يشترك فيه - 3

 .ثداءحية لها أ
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ممــا ســبق أن المفهــوم العلمــي يتكــون مــن رمــز وداللــة لفظيــة، ويــشترك  للباحثــة ويتــضح 
جميــــع أفــــراد المفهــــوم بخــــصائص مــــشتركة أي يتــــضمن التعمــــيم، كمــــا أن المفهــــوم العلمــــي يتــــسم 

  .باالستمرارية والنمو نتيجة نمو المعرفة العلمية
  

  :أهمية تعلم المفاهيم العلمية
 أهميـة المفـاهيم الكبـرى فـي Brunerبرونـر  المـشار إليـه فـي  )46: 1997مرسي، (يلخص 

  :أربعة نقاط
  .ة تجعل المادة الدراسية أكثر سهولة في التعلم واالستيعابفهم المفاهيم الرئيس - 1
 . التذكر وعدم النسيان عندما تنظم جزيئات المادة الدراسية في هيكل مفاهيميىالمساعدة عل - 2
 .تعلم وانتقال أثره للمواقف والظروف الجديدة زيادة فاعلية الىالمساعدة عل - 3
  .فهم المفاهيم األساسية يضيق الفجوة بين المعرفة السابقة للمتعلم والمعرفة الالحقة - 4
 
  :أهمية تعلم المفاهيم في النقاط التالية )  2004:56 (سالمة   أورد كما
  . إعادة التعلم عند مواجهة أي جديدىتقلل الحاجة إل - 1
 .جيه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط التوىتساعد عل - 2
تقلل من تعقيدات البيئة إذ أنها تلخص وتصنف ما هو موجود في البيئة من أشياء أو  - 3

 .مواقف
 .تسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء واألحداث - 4
 . انتقال أثر التعلمى تعلم المفاهيم يساعد عل - 5
 . التخصصىزيد من دوافعهم، وتحفزهم عل زيادة اهتمام التالميذ بمادة العلوم، وتىتؤدي إل - 6
 تـــوفير أســـاس الختيـــار الخبـــرات وتنظـــيم الموقـــف التعليمـــي وتحديـــد الهـــدف مـــن ىتـــؤدي إلـــ - 7

 .المنهج
 .تدريس المفاهيم العلمية سيمكننا من إبراز الترابط بين فروع العلم - 8
  

 ى الباحثـــة أن تعلـــم المفـــاهيم يعتبـــر ضـــرورية حيـــث يـــساعد علـــىفـــي ضـــوء مـــا ســـبق تـــر
ٕ مواقـــف جديـــدة، وابـــراز ىتخطـــيط والتنبـــؤ، والتنظـــيم والـــربط بـــين األشـــياء، وانتقـــال أثـــر الـــتعلم إلـــال

 أهميـة تعلـم ى المعلمـين  التأكيـد علـىالترابط بين فروع العلم المختلفة، ومن هذا المنطلق يجب عل
تخدمت سـتراتيجيات الحديثـة والمناسـبة فـي التـدريس، وقـد اسـالمفاهيم، وذلك مـن خـالل توظيـف اإل
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 في عمليـة اكتـساب المفـاهيم K.W.Lستراتيجية إستراتيجيات ما وراء المعرفة وهي إ ىحدإالباحثة 
  . المفاهيمىالعلمية لما تتسم به من التركيز عل

  
   :التفكير الناقد: ًخامسا

، لذا وجب عليه أن يواجه في مجتمعهيواجه اإلنسان العديد من التحديات والمشكالت 
بحث عن العقول الناقدة  إال بالىمشكالت والبحث عن حلول لها، وذلك ال يتأتتلك التحديات وال

 .والمبتكرة
يرجــع مفهــوم التفكيــر الناقــد فــي أصــوله إلــى أيــام ســقراط التــي عرفــت معنــى غــرس التفكيــر 

وفـي العـصر الحـديث بـدأت حركـة التفكيـر الناقـد مـع أعمـال جـون . العقالني بهدف توجيه السلوك
دم فكــرة التفكيــر المــنعكس واالستقــصاء، وفــي الثمانيــات مــن القــرن العــشرين بــدأ ديــوي عنــدما اســتخ

ًفالسفة الجامعات بالشعور أن الفلسفة يجب أن تعمل شـيئا للمـساهمة فـي حركـة إصـالح المـدارس 
ومن ثم بدأ علماء النفس المعرفيون والتربويـون فـي بنـاء وجهـات النظـر الفلـسفية المتعلقـة  .والتربية

الناقــــــد ووضــــــعها فــــــي أطــــــر معرفيــــــة وتربويــــــة الســــــتغالل القــــــدرات العقليــــــة واإلنــــــسانية  بــــــالتفكير 
   ). 115-116: 2008مجيد،(
  

  :مفهوم التفكير الناقد
من خالل استعراض التعريفات المختلفة المنشورة في أدبيات التفكير الناقد، يالحظ أن 

 اختالف مناحي الباحثين ىذلك إلالباحثين يختلفون في تحديد مفهوم التفكير الناقد، وقد يرجع 
  .ى تعدد جوانب هذه الظاهرة وتعقدها من جهة أخرٕالىواهتماماتهم العلمية من جهة، و

ــــة ــــي اللغ ــــد "  ورد الفعــــل :ف ــــ" نق ــــسان العــــرب بمعن ــــف منهــــاى فــــي ل ــــدراهم وأخــــرج الزي ــــز ال              تميي
   ).  2003:521 ابن منظور، (

                                                    
ه ليختبـــره، أو دنقـــ: ًالـــشيء نقـــدا) نقـــد  ( ىبمعنــ) نقـــد ( كمــا ورد فـــي معـــاجم اللغـــة الفعـــل 

الــدنانير ونقــد الــدراهم و. نقــد الطــائر الفــخ، ونقــدت رأســه بإصــبعي: ليميــز خبيثــه مــن رديئــه، يقــال
ًوغيرهما نقدا وتنقادا قـد الـشعر أظهـر مـا فيـه مـن نقـد النثـر، ون:  ميز جيدهما من رديئهما، ويقال: ً

ز العمــل كاتــب عملــه تمييــ: يعيــبهم ويغتــابهم، والناقــد الفنــي: عيــب أو حــسن، وفــالن ينتقــد النــاس
      ). 944:، ب تأنيس( صحيحه من زيفه  الفني، جيده من رديئه، و
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  : منهاعريفات التي وردت للتفكير الناقدهناك عدد من الت: في األدب التربوي
 ما يعتقد به الفرد، أو ىتفكير تأملي معقول يركز عل : "بأنه)  2001:45( قطامي هعرفت 

ما يقوم بأدائه ويتضمن قابليات وقدرات عن مهارة التمييز بين الفرضيات، والتعميمات وبين 
  ."الحقائق واالدعاءات وبين المعلومات المنقحة، وغير المنقحة

  تفكير تأملي محكوم بقواعد  " :بأنه)  2009:45(ًكما عرفه كال من العتوم والجراح
المنطق والتحليل، وهو نتاج لمظاهر معرفية متعددة كمعرفة االفتراضات والتفسير وتقويم 
المناقشات واالستنباط واالستنتاج، والتفكير الناقد هو عملية تقويمية تستخدم قواعد االستدالل 

 ".ة من مهارات وميول المنطقي في التعامل مع المتغيرات، كما يعد عملية عقلية مركب
  ديوي وعرفه جونJohn Deweyالتمهل في إعطاء األحكام وتعليقها لحين " : بأنه 

، ويتطلب التفكير الناقد استخدام المستويات المعرفية العليا الثالثة في "التحقق من األمر
  .) 2002:65 جروان،" (التحليل، والتركيب، والتقويم"تصنيف بلوم لألهداف المعرفية 

 ًينما عرفه كال من ب( Udall& Daniels, 1991 )حل المشكالت أو التحقق من "  : بأنه
   ).2006: 16 عودة،السعدني و" ( ًمتفق عليها مسبقا  معايير ىالشيء وتقييمه باالستناد إل

  كما عرفه  ديان"Diane"ستراتيجيات التي تزيد استخدام المهارات المعرفية، أو اإل " : بأنه
 النتيجة المرغوبة، وهو يستخدم لوصف التفكير الهادف والمعقول، وهو تفكير من احتمالية

، ى تشكيل االستنتاجاتم استخدامه في حل المشكالت التي تواجه الفرد، وتعمل علثذاتي، 
  ). 2008: 77 األكلبي، " (واتخاذ القرارات

  ستيرنبرج ىيرو (Sternberg, 1999)العقلية لناقد يشكل العمليات  أن التفكير ا
ستراتيجيات والتمثيالت التي يستخدمها الناس لحل المشكالت، وصنع القرارات وتعلم واإل

  .مفاهيم جديدة
  تفكير مسؤول ييسر عمليات الوصول التفكير الناقد أن)  2009:181 (ة عطيىيربينما 

ى التقويم ، ويقوم عل محددة، أو محكاتكم، أو اتخاذ قرار في ضوء معايير إصدار حىإل
، وتعليقها التمهل في إعطاء األحكام: " بأنهوعرفه  ، ودرجة تحسس الموقف وعناصره،الذاتي

  ". لحين التحقق من األمر
 المحاولة العقلية الدؤوبة :  التفكير الناقد بأنه 2003 )( من الهويدي والجمل ٌويصف كل

عقلية والمنطقية، لفرد الختبار الحقائق أو اآلراء في ضوء مجموعة من المبادئ الامن جانب 
 إلى النتائج، وهذا يتطلب التعرف ى، دون القفز إلرفة األدلة والتعرف إلى القرائنوذلك لمع

  نتائجىجل الوصول إلأطرق البحث المنطقي التي تساعد في تحديد قيمة مختلف األدلة من 
تفكير فال .، وتقويم المناقشات بطريقة موضوعية خالصةسليمة، واختبار صدق تلك النتائج
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 ىالناقد هو ذلك النوع من السلوك العقلي الذي يسلكه الفرد عندما يطلب منه الحكم عل
   ).  2003:188 الهويدي وجمل، (قضية، أو مناقشة موضوع، أو تقديم رأي 

 عملية عقلية، تضم مجموعة : " التفكير الناقد بأنه)  2005:370(  إبراهيم ًوعرف أيضا
ن أن تستخدم بصورة منفردة أو مجتمعة، دون التزام بأي ترتيب  يمكيمن مهارات التفكير الت

 معايير معينة، من أجل إصدار ىمعين للتحقق من الشيء أو الموضوع، وتقويمه باالستناد إل
  ". استنتاج أو تعميم أو قرارى قيمة الشيء، أو التوصل إلىحكم عل

  بينما عرف) Ennis, 1985  (مهارة تمكن صاحبها من  "التفكير الناقد بأنه عبارة عن
وبأنه يتضمن سمتين  التأمل في المواقف والمسائل المختلفة، ىالتصرف الصحيح المبني عل

  :أساسيتين هما
  . استنتاجات وقرارات سليمةىانسجامه مع المنطق ليؤدي إل -
 قرارات ى خطوات متسلسلة تمكن صاحبها من التوصل إلىأنه تفكير تأملي مبني عل -

  .)  2010:42 الحالق، "(واستنتاجات سليمة
  ىعملية تقويمية تسع " :التفكير الناقد بأنه)  2003:54(عفانة  من عبيد وٌكل وعرف 

 نتائج صحيحة أو أحكام متميزة، ولكي يتحقق ذلك ينبغي استخدام ى الوصول إلىإل
 ".األساليب المنطقية والبعد عن التأثر بالنواحي الذاتية 

  
  :التفكير الناقد  بأنالباحثةسبق ترى وفي ضوء ما 

 التحليل والتمييز واصدار األحكامىهو القدرة عل ٕ. 
 أو التأكد من شيء فيه غموض أو تحليل  يمارس ألغراض الكشف عن المعايب أو المحاسن

 .شيء معين أو حل مشكلة
  يتضمن مستويات اإلدراك العقلي العليا وفق تصنيف بلوم المتمثلة بالتحليل والتركيب 

 .والتقويم
  

   :نهأب التفكير الناقد تعرف الباحثة عليهًوبناء 

تعميمات في ضوء معايير أو  وأ والتوصل إلى استنتاجات  ماإصدار حكم على شيء 
  . محكات معينة، وهو عملية عقلية تضم مجموعة من المهارات للتحقق من الشيء
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  : التفكير الناقد في اإلسالم
 سائر مخلوقاته بأن منحهم نعمة ىين، وفضلهم علدم فاختار لهم هذا الدآكرم اهللا بني 

 ىومحل التمييز، لذا اعتن التكليفالعقل ليميزوا بين الحق والباطل، والخير والشر، فجعله مدار 
 .بالعقل عناية فائقة اإلسالم

اهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَ"  :ىقال تعال
 . ) 70 : اإلسراء(" وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِريٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيالً 

قال   التأمل والتفكير في الكون ليعرف قدرة اهللا وعظمته في مخلوقاته،ىدم إلآفدعا بنو 
 يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِ�َّهَا أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ"   : ىتعال

  .) 46: الحج(   "لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

ي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِ" : ىوقال تعال
            "خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِالً سُبْحَا�َكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

 ).191 : آل عمران (
 عدم التسرع ى قدرة صانعه، فدعا إلىوقد جعل من أجل وظائف العقل االستدالل به عل

 نقد األدلة المتعلقة بالقضية المعروضة، ى علٕواصدار الحكم إال بعد الفحص الدقيق، والعمل
  : ىومما يؤكد ذلك قوله تعال

يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِن جَــاءكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــأٍ فَتَبَيَّنُــوا أَن تُــصِيبُوا قَوْمًــا بِجَهَالَــةٍ فَتُــصْبِحُوا عَلَــى مَــا "   
 ). 6 :الحجرات (  "فَعَلْتُمْ �َادِمِنيَ 

 ى اســتخدام العقــل عنــد الحكــم علــى أن التربيــة العقليــة فــي اإلســالم تهــدف إلــىمــن هنــا نــر
  .األشياء والمواقف بموضوعية علمية بفكر ناقد، ونظرة ثاقبة لكل جوانب ذلك الشيء 

 األفراد ما وجه إليه القرآن الكريم ى تنمية التفكير الناقد لدىومما يؤكد حرص اإلسالم عل
  : ٕ إحقاق الحق وابطال الباطل، ومن ذلك قوله تعاليىتي تحث علمن خالل اآليات الكثيرة ال

           "بَلْ �َقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ " 
  .  )18: األنبياء (

 كل ما يخالف الشرع،  التمسك بالحق، وتركىيدعو اإلسالم في هذه اآليات إل حيث
ليها بالبرهان إ أساس النقد وتمحيص الحقيقة واستجالء كنهها والوصول ىوالترك يكون عل

  .والدليل
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عمـى، حيـث كـان مـن الطبيعـي ويتأكد اهتمام اإلسالم بالتفكير الناقد عند رفضه للتقليد األ
قولـه  ذلـك ى، ويـدل علـةأن ينفر منه، ويوبخ ملتزميه، ويعلن أن هـذه الطريقـة هـي طريقـة الجاهليـ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَ�زَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْ�َا عَلَيْهِ آبَاء�َا " : تعالي
  ).104 : المائدة (  "أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ الَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَالَ يَهْتَدُونَ 

تضح اهتمام الدين اإلسالمي بإعمال العقل والتفكيـر فـي األمـور، وعـدم التـسرع ومن هنا ي
ـــدقيق والتمحـــيص، وعـــدم إتبـــاع الجـــاهلين وعـــدم إصـــدار األحكـــام إال دون نقـــد وتمحـــيص  بعـــد الت

  .آلرائهم وأفكارهم
  

  : التفكير الناقد في السنة النبوية
عمال التفكير الناقد  استىتحفل السنة النبوية المطهرة بأحاديث كثيرة تحث عل

: والتمحيص، والبعد عن التقليد األعمى، ومن ذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال
ّأحـســنـا،  إن أحســن الـنــاس: َّال تـكــونـوا إمـعــة، تـقــولـون" :  اهللا عليه وسلمىقال رسول اهللا صل

ٕالـنــاس، أن تـحــسـنـوا، وان أســاؤوا  فــسـكـم، إن أحـســنٕوان ظـلــمـوا ظـلــمـنـا، ولـكــن وطـنــوا أنـ
   ).2009: 527 الترمذي،    ("فـال تـظــلـمـوا

  
 اهللا عليه وسلم أن يكون الفرد مسلوب اإلرادة، ففي الحديث ىكما يحذر الرسول صل

ُلتتبعنَّ :"الشريف عن أبي سعيد الخدري أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال َِّ َ ْسنن من قبلكم َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ 
َْشبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو َّ ٍَ ًٍ َ َ ًِ ِ ِِ ِِ َ ْ ِسلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله ْ َّ َ ُ َ ََ ََ َُ ُْ ُ ُ ُ ْ َ َ ٍَّ َ ْ َاليهود ُ ُ َ ْ 

َوالنصارى َ ْقال فمن ََّ َ َ َ   .) 1074: 1997 البخاري، ( "َ
  

 النقـد ىناء عقلية المسلم عل بى اهللا عليه وسلم علىمن خالل ما سبق يتضح حرصه صل
والتمحــيص، فــال يــسلم بــالظواهر واألحــداث دون تمحيــصها، حيــث يحــث اإلنــسان أن يفهــم ويحلــل 

  . ويناقش ويقيم، ويختار األفضل
  

  :أهمية التفكير الناقد
  :في أنه تكمن أهمية التفكير الناقدأن  ) 181-2009:182( عطية ىير
  اإلتقانىفاعليته فيؤدي إليزيد من نشاط المتعلم العقلي ويرفع .  
 مراقبة تفكيرهم وضبطه األمر الذي يجعل أفكارهم أكثر صحة ودقةىيدفع الطلبة إل .  
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 ليل   تحىيعد من المقومات األساسية في عصر العولمة واإلعالنات والدعايات التي تحتاج إل
  .، وتمييز الضارتمييز ومعرفة الصالح النافعو
 ليل وبذلك يستطيعون ربط العلل بمسبباتها التعىيكسب الطلبة القدرة عل. 
 التمييز بين الحقائق واآلراء، والمعلومات واالدعاءات والبراهين ىيكسب الطلبة قدرة عل 

 .التطابق التناقض ووالحجج الواهية، وتعرف أوجه
  

  :أهمية التفكير الناقد في أنه)   ( 2007: 293-240 أبو جادو ونوفل ىكما ير
 إتقان أفضل ى نشاط عقلي يؤدي إلى المعرفة من عملية خاملة إليحول عملية اكتساب 

 . المعرفيىللمحتو
 واسع من مشكالت ىيكسب الطلبة تعليالت صحيحة ومقبولة للمواضيع المطروحة في مد 

 .الحياة اليومية
 ة  قيام الطلبة بمراقبة تفكيرهم وضبطهم له، مما يساعدهم في صنع القرارات الهامىيؤدي إل

 .مفي حياته
 

 أهميـة ى التـي تؤكـد علـةاألسـباب التاليـ) 165- 164: 2006( ويـضيف محمـود
  :التفكير الناقد

 يزود المتعلم بأدوات التفكير التي يحتاجها من أجل التعامل مع تحديات عصر المعلومات.  
 يعد من األهداف التربوية التي يحتاجها المجتمع في مدارسه. 
  بين المعاصرة والعولمة والهوية القومية ًأن تحقق توازناتكوين العقلية الناقدة التي تستطيع 

 .والثقافية
 ة الهوية الثقافيىيساعد في مواجهة حمالت الغزو الثقافي والحفاظ عل. 
 الفرد مهارات االتصال والتثقيف العلميىينمي لد . 
 المتعلمىواستخدام المهارات العقلية لد يزيد من فاعلية التعلم . 
 في األلفية الجديدة ر الناقد من بين المهارات الضرورية لمواجهة التحديات تعد مهارات  التفكي

  :والتي تتطلب
  . مهارات اتصال-                .              مهارات أكاديمية-
  . مهارات إدارة األزمات-      .                       مهارات تفكير ناقد-
  . مهارات تكنولوجية منظومية-       .     مهارات التعامل مع نظم المعلومات-
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 استخدام المعرفة وبالتالي الدخول ىيفيد التفكير الناقد في نقل المتعلم من اكتساب المعرفة إل 
 . مجتمع إنتاجية المعرفةىإل
 مواجهة العنف واإلرهاب بمستوياته الفكرية والعقدية ىيفيد التفكير الناقد في العمل عل 

 .ستقاللية الرأيوالثقافية من خالل نمو ا
  

 الطالب، ى أهمية اكتساب وتنمية مهارات التفكير الناقد لدىيتضح للباحثة مما سبق مد
 ى إلى المؤسسات التربوية أن تسعىوالتي أصبحت أحد األهداف التربوية الحديثة، إذ يجب عل

  المشاركة الفاعلة للطالب في اكتسابىتحقيقها من خالل منهاج يدرس للطالب يعتمد عل
 ايجابية الطالب، ورصد أهداف سلوكية ىالمهارات والمعارف، واستخدام طرائق تدريسية تعتمد عل

  . اكتساب مهارات التفكير الناقدىإجرائية سلوكية يمكن قياس أثرها عل
  

  :مهارات التفكير الناقد
  :يؤكد الكثير من التربويين أن المهارات الرئيسة للتفكير الناقد، هي

  .ت وتعريف غير الواضح منها تمييز الفرضيا-
 . استنباط واستخالص المعلومات-
  . التمييز بين الحقيقة والرأي واالدعاء-
  . الضروريةر التمييز بين المعلومات الضرورية وغي-
 . معرفة التناقضات المنطقية-
 . تحيد دقة الخبر واستيعابه والتأني في الحكم عليه-
 . التنبؤى القدرة عل-
 .والحجج الغامضة والمتداخلة فهم األخبار -
 .صعوبة البرهان تقرير -
  . تحديد قوة المناقشة وأهميتها-
 

) Watson & Glaser,1991( واطسون وجالسر  عن)2007:80(إبراهيم  ويصف
  :المهارات الرئيسة للتفكير الناقد

  . االستنباط-                        .معرفة االفتراضات -
  .  تقويم الحجج-                                 .االستنتاج -
 .التفسير -
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  :مهارات التفكير الناقد بما يأتي ) 2011:62( جروان كما حدد
التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتها أو التحقق من صحتها وبين االدعاءات أو المزاعم  -

 .الذاتية أو القيمية
 ىة بالموضوع، وتلك التي تقحم علاألسباب ذات العالقمييز بين المعلومات واالدعاءات والت -

 .الموضوع وال ترتبط به
 .تحديد مصداقية مصدر المعلومات -
 . دقة الخبر، أو الرواية، أو المعلومةىمهارة تحديد مستو -
 .تحديد الدقة الحقيقية للخبر أو الرواية -
 . االدعاءات أو البراهين، والحجج الغامضةإلىالتعرف  -
 .هرة أو المتضمنة في النص الظار االفتراضات غيإلىالتعرف  -
 . التحيز أو التحاملىتحر -
 . المغالطات المنطقيةإلىالتعرف  -
 أوجه التناقض أو عدم االتساق في مسار عملية االستدالل من المقدمات أو إلىالتعرف  -

 .الوقائع
  .تحديد درجة قوة البرهان، أو اإلدعاء -
  

أن مهــارات التفكيــر )  1982:8عبــد الــسالم وســليمان،(و)  55-2003:65عفانــة،( ويتفــق
  : في خمس مهارات فرعية تكون في مجموعها المهارة الرئيسة للتفكير الناقد وهي تتمثل الناقد

  :  باالفتراضاتؤمهارة التنب -1
و الوقائع ويحكم عليها في ضوء البيانات واألدلة أوهي قدرة تتعلق بتفحص الحوادث 

  .المتوفرة
  :مهارة التفسير -2

 إعطاء تبريرات أو استخالص نتيجة معينة في ضوء الوقائع أو ىوتتمثل في القدرة عل
  .الحوادث المشاهدة التي يقبلها العقل اإلنساني

  :مهارة تقييم المناقشات -3
و أ قضية ى الحكم علي التمييز بين مواطن القوة والضعف فىوهي تتمثل في القدرة عل

  .واقعة معينة في ضوء األدلة المتاحة
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  :مهارة االستنباط -4
 ى استخالص العالقات بين الوقائع المعطاة بحيث يتم الحكم علىتمثل في القدرة علوت

م ال، بغض النظر عن صحة الوقائع أ ً حقيقياً ارتباط نتيجة مشتقة من تلك الوقائع ارتباطاىمد
  .المعطاة أو الموقف منها

  :مهارة االستنتاج -5
 لدرجة ًخطا نتيجة ما، تبعا التمييز بين درجات احتمال صحة أو ىوتتمثل في القدرة عل
  .ارتباطها بوقائع معينة معطاة

   
 مهارات التفكير االستقرائي ىن التفكير الناقد يشتمل عل الباحثة أى تروفي ضوء ما تقدم 

عبد السالم وسليمان  من ُا تصنيف كلوقد استخدمت الباحثة في دراسته .واالستنتاجي والتقويمي
 خمس ىاء اختبار التفكير الناقد حيث اشتمل االختبار علفي بن)  2003 (عفانة و ) 1982( 

  ).  االستنتاج- االستنباط– تقييم المناقشات - التفسير- التنبؤ باالفتراضات : (مهارات هي
 

  : اأنهبًالتفكير الناقد إجرائيا  مهارات ًوبناء على ما سبق تعرف الباحثة 
اط واالستنتاج وتقييم المناقشات بطريقة القدرة على التنبؤ باالفتراضات والتفسير واالستنب  

منظمة وذلك من خالل إدراك العالقات بين المفاهيم والمبادئ التي تناولها موضوع الدراسة 
  .ًوتقاس من خالل الدرجات التي تحصل عليها الطالبة في االختبار المعد خصيصا لذلك

 
  :معايير التفكير الناقد

ن المعايير والمواصفات في التفكير الناقد عند  وجوب توافر عدد مىفق الباحثون علتي
وتعد هذه المعايير بمثابة موجهات للمعلم أو المتعلم للتأكد من . معالجة ظاهرة ما أو موقف معين

  :هي)   49-2010:50 (الحالق وهذه المعايير كما يراها الية التفكير الناقد، عف
ناقد بدرجة عالية من الوضوح وقابلية  يجب أن تتميز مهارات التفكير ال(Clearity)الوضوح  - 1

  .الفهم
دمها الفرد بدرجة عالية من يجب أن تتميز العبارات التي يستخ: (Accuracy) الصحة - 2

 .، والموثوقية من خالل األدلة، والبراهين، واألرقام الداعمةالصحة
تعبير ويقصد بذلك إعطاء موضوع التفكير حقه من المعالجة والجهد وال: (Precision)الدقة  - 3

 .عنه بدرجة عالية من الدقة والتحديد
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و الموقف بدرجة عالية من وضوح أأن تتميز عناصر المشكلة : (Relevance)الربط  - 4
 .الترابط بين العناصر

و الظاهرة بدرجة عالية من العمق، في أيجب أن تتميز معالجة المشكلة : (Depth)العمق  - 5
 . السطحي من المعالجةىلمستوالتفكير والتفسير والتنبؤ لتخرج الظاهرة من ا

يجب أن تؤخذ جميع جوانب المشكلة أو الموقف بشكل شمولي : (Breadth)االتساع  - 6
 .وواسع

 من خالل تنظيم األفكار وترابطها ًيجب أن يكون التفكير الناقد منطقيا: (Logic)المنطق  - 7
 . معان واضحة ومحددةىبطريقة تؤدي إل

  
  :فهي ) 182:  2009(كير الناقد من وجهة نظر عطية ومن المعايير التي يقوم عليها التف

ية، والشمول أو التوسع الوضوح والصحة والدقة واالرتباط بالموضوع والتعمق في القض
 التفكير الناقد ينبغي أن تكون عباراته واضحة، ى، فالطالب الذي يمتلك القدرة علفي القضية
  . والتوسع والشمولقاش تتسم بالعمقدقيقة، مرتبطة بموضوع الن صحيحة ،

  
  : ومنهامعايير للتفكير الناقد توافر ى يوجد اتفاق بين الباحثين عل الباحثة مما سبق أنه ىوتر
 . الدقة-                         .الوضوح -
 . الشمولية-                         .الصحة -

 
  :خطوات التفكير الناقد

إبــراهيم  التــي حــددها ، عليــه القيــام بــالخطوات التاليــةً ناقــداًحتــي يــتمكن الطالــب مــن أن يفكــر تفكيــرا
)2005 : 387 (:  
  .صياغة الفكرة التي يطورها الطالب بعد مروره في الخطوات التمهيدية -
  .مالحظة العناصر المختلفة المتضمنة في النص -
  .تحديد العناصر الالزمة وغير الالزمة وفق معايير مصاغة -
  .طرح أسئلة تحاكم العناصر الالزمة -
  .ربط العناصر بروابط وعالقات -
  . صورة تعميمات في جمل خبريةىوضع األفكار المتضمنة عل -
  .الفروض والنتائج: وضع األفكار في وحدات تضم -
  . تحديد معايير لفحص تلك البدائلًاقتراح بدائل ممكنة وموجودة، وأيضا -
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  .صياغة استنتاجات -
  .التمييز بين االستنتاجات الصحيحة والخاطئة -
  . والتسليم بهام التريث في قبول االحتكا،افتراضات عامةصياغة  -
 .بناء توقعات جديدة تتجاوز الخبرة التي يتضمنه النص -
  
  :نمية التفكير الناقدت

 مهــارات التفكيــر مــن األهــداف األوليــة ىالطــالب علــأن تــدريب ) 2002( مــصطفي  ىيــر
ذا أصـبح مـن الـضروري تزويـد للتربية، ألن من حق كل طالب التعبير عن نفـسه بحريـة كاملـة، ولـ

ـــــة  الطالـــــب بالمهـــــارات التـــــي تمكنـــــه مـــــن تحليـــــل المعلومـــــات التـــــي تـــــصل إليـــــه، والتفكيـــــر بمرون
ــــدة ــــرح مــــارازنو وآخــــرون، ٕوموضــــوعية، واصــــدار األحكــــام الناق ) (Marzano,et.,al,1998 ويقت

لمدرسـية بمهـارات إغنـاء المنـاهج والكتـب ا: أبرزهـا نـشاطات تعليميـة مقترحـة لتنميـة التفكيـر الناقـد،
 ، وتقاليــد مختلفــة ومناقــشة ذلــكً قــراءة األدب الــذي يعكــس قيمــاىالتفكيــر الناقــد، تــشجيع الطلبــة علــ

أن تنميـــة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد تتطلـــب اســـتخدام طرائـــق حديثـــة فـــي ) 2002( ويـــذكر الخوالـــدة،
 فاعليتـه ىالـب وتركـز علـ للطً أساسـياًستراتيجيات تعليمية محـددة المعـايير، تعطـي دورإاالتدريس، و

  ).   2006:33 السليتي، ( ً ومنظماًفي عملية التعلم، بحيث يكون فيها المعلم ميسرا
  

ى فهـم أكثـر  تـؤدي إلـاكونهـفـي  الطلبـة ى التفكيـر الناقـد لـدىوتكمن أهمية تنمية القدرة عل
مــن مواجهــة  المعرفــي الــذي يتعلمونــه، وربــط عناصــره بعــضها وكــذلك تمكــن الطلبــة ى للمحتــوًعمقــا

 االسـتقالل ى، كما أن تنميـة التفكيـر الناقـد تـؤدي بـالفرد إلـالمستقبل، ومعالجة المعلوماتمتطلبات 
 مجــاالت أوســع مــن ىفــي تفكيــره، وتحــرره مــن التبعيــة والتمحــور الــضيق حــول الــذات لالنطــالق إلــ

                 خـــــــــالل تـــــــــشجيع روح التـــــــــساؤل والبحـــــــــث وعـــــــــدم التـــــــــسليم بالحقـــــــــائق دون التحـــــــــري عنهـــــــــا أو 
 ). 112: 1998الحموري،  و، الوهر(
  

ت تعليميـــة حديثـــة فـــي ســـتراتيجيإا الباحثـــة مـــن خـــالل ماســـبق أن اســـتخدام طرائـــق وىوتـــر
 المعلمـــين التوجـــه نحـــو ى تنميـــة التفكيـــر الناقـــد، لـــذا وجـــب علـــىنه أن يعمـــل علـــالتـــدريس مـــن شـــأ

 دور الطالــب ىب الحديثــة التــي تركــز علــ، واســتخدام األســاليســتراتيجيات الطرائــق واإلهاســتخدام هــذ
ٕباعتبــاره محــور العمليــة التعليميــة وذلــك لتنميــة التفكيــر الناقــد لديــه وايجــاد شخــصية مــستقلة تمــارس 

  . التفكير في األحداث والظواهر
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  :  معوقات تنمية التفكير الناقد
تتمثـل ) 73: 2007(المولـد  كمـا تراهـا  معوقات التفكير الناقد في الصف الدراسـيإن من أهم 

  :في
  .لةأ للمشكلة أو المسالصحيح للحل الهادية اإلخفاق أو العجز في فهم المبادئ األساسية - 1
  .ه ما يقرؤى قدرة الطالب في فهم معن عدم- 2
 التمييز بين ما يتعلق بالمشكلة من اعتبارات من حيث درجة أهميتها ى عدم قدرة الطالب عل- 3

  .في موقف معقد
  . السؤال أو المجادلةىنفرد لمعن التفسير الم- 4
  . العجز عن االلتزام بما يرد من تعليمات متعلقة بالتفكير الناقد- 5
  . التأثر بالذاتية وعدم اتخاذ الحياد أثناء تفسير البيانات والتقويم-6
 أساس خبرة شخصية محدودة مع أنها غير مسوغة ى التعميمات الشاملة على الميل إل- 7

  .ًمنطقيا
  .سل واالتكال وعدم بذل الجهد في البحث عن الحل الصحيح التكا-8
  . القلق والعصبية الزائدة-9
  

 عـدد مـن معيقـات ىإلـ) 1995(األلوسـي ً  نقـال عـن  ) 66-2005:67 (الثبيتـي   تذكركما 
  : ــ التفكير الناقد والتي تتمثل ب

  . التفكير التلقين وليسى طريقة التدريس المتبعة في المدارس، والتي تعتمد عل-1
 رفض فئات كبيرة من المعلمين التعاطي مع األساليب الحديثة المتبعة في عملية التعليم - 2

   .والتعلم
  . قلة الكفاءة والمهارة التي يعاني منها الجهاز التربوي-3
 ى السياسة المتبعة في تقديم المنهاج للطلبة وطريقة التعاطي مع هذا المنهاج واعتماده عل- 4

   . المسلم بهسياسة األمر
  .  عزوف الطلبة عن االطالع وانشغالهم بالمغريات العصرية كاألتاري واأللعاب الحديثة-5
    . محدودية ثقافة المعلم تجعله ال يجازف بطرح أي موضوع للنقد-6
  . حرمان الطلبة من مساحة حرية كافية للتعبير عن آرائهم في الموضوعات المختلفة-7
اب المدرسي وعدم رغبتهم بزيادة ثقافتهم من أي مصدر من مصادر  التزام الطلبة بالكت- 8

  .اإلعالم المختلفة
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 بيروقراطية التربية والتعليم من حيث محدودية الزمن الالزم إلنهاء المادة المقررة بأي شكل -10
  .من األشكال

 ىد عل المدرس وعدم رغبته في إرهاق نفسه، واالعتماى االعتماد الكلي من قبل الطالب عل-11
  .نفسه في عملية تعلمه

ل من هيبتهم ن ذلك حسب اعتقادهم يقلى آراء الطلبة أل رفض المعلمين لالستماع إل-12
  .ومكانتهم لدى الطلبة

  
  : امل التي تعيق التفكير الناقد هي الباحثة أن من أهم العوىوتر
 ستراتيجيات تقليديةٕاانتهاج المعلم ألساليب و.  
  ستراتيجيات الحديثة األساليب واإلإستراتيجياتعدم استخدام.  
 عدم كفاية الفترة الزمنية المخصصة للمنهاج. 
 بالطلبةاكتظاظ الفصول الدراسية . 
 الطلبةى اكتساب وتنمية التفكير لدىتساعد علكافية  أنشطة ىعدم احتواء المناهج عل .   
 شكل كبير على عدم بذل الجهد الكافي من المتعلم للبحث عن حلول للمشكالت، واعتماده ب

                              .المعلم
  

  :دور المعلم في تطوير التفكير الناقد واستخدامه
 أن  دور المعلم في تطـوير التفكيـر الناقـد واسـتخدامه يتمثـل  417-418 ): 2009 ( إبراهيمىتر
  :في
  .يحلل النتاجات ويختار قضايا ومفاهيم يحتمل نجاحها إذا درست بهذه الطريقة - 1
 .ستراتيجيات التفكير بشكل مباشرإيعلم  - 2
 . ذلكىستراتيجيات بالتفكير بصوت عال، ويشجع الطلبة علينمذج اإل - 3
 . تبادل اهتماماتهم وتحليل األوضاع واستكشاف استراتيجيات التعبيرىيدعو الطلبة إل - 4
 . لالتجاهات اإليجابية لوجهات نظر مختلفةًيقدم نموذجا - 5
 ىائط والجداول البيانية والمنظمات البصرية في التعليم حتي يريستخدم الرسوم البيانية والخر - 6

 . مرئيةًالطلبة عروضا
 .يتأكد من أن األفكار المتولدة من العصف الذهني قد استخدمت إلعداد خطة - 7
 .يراقب تقدم الطلبة ويعطي تغذية راجعة لما يتطلبه الموقف - 8
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  :ر التفكير الناقد في  دور المعلم في تطوي )74-75 :  2001(نبهان   يحدد كما 
 تلك المصممة عن طريق األبعـاد الثمانيـة هيالمواد الدراسية الناجحة  أن  Paul باول ىير:  ًأوال

      للتعليــل قـــي العقــل، ولـــيس مـــن الــضروري اســـتخدام كـــل الثمانيــة فـــي كـــل مجموعــة مـــن البطاقـــات 
  . أو أكثر من هذه األبعاد األقل لواحدةىولكن كل تعيين يجب أن يتطرق عل) تعيين دراسي ( 
 ربط هدف التعيين ى الهدف من تعيينهم وأن يكونوا قادرين علىتأكد أن الطالب قد تعرفوا إل - 1

  .بهدف عام للدراسة
 ى مشكلة ويتطلب من الطالب أن يحلوا مشكلة واحدة علىيجب أن يحتوي التعيين عل - 2

لمطلوب منهم القيام به لحله  اد الطالب أن يعرفوه هو تحديىاألقل، واألكثر أهمية يجب عل
 .وتوضيحه

 المعلومات؟ ىين سيحصلون علمن أ. توفير المعلومات التي يحتاجها الطالب لحل المشكلة - 3
 . هذه المعلومات التي يحتاجونهاوما

 . المفاهيم الموجودة في المشكلةىيتأكد المعلمون من أن جميع الطالب تعرفوا إل - 4
 .ة بافتراضاتهم والمعطيات المحتواة في التعيين درايىيطلب من الطالب أن يكونوا عل - 5
 االســتنتاج مــن المعلومــات، والطلــب مــنهم تقــديم خاتمــة ألي جــزء مــن ىتــشجيع الطــالب علــ - 6

 .التعيين
 . النتيجةىرائهم التي أوصلتهم إلآ الطالب توضيح ىعل - 7
 . دراية بإيحاءات نتائجهمىأن يكون الطالب عل - 8
  

  :العتبارأن يضع المعلمون في عين ا: ًثانيا
  .ً نفسه منطقياأن يكون المحتوى - 1
 .منطقية التعليل - 2
  .منطقية الطالب - 3
  

اكتــساب  عــاتق المعلــم فــي ى يقــع علــًا كبيــرًامــن خــالل مــا ســبق تــري الباحثــة أن هنــاك دور
 إكــساب ىتنميــة التفكيــر الناقــد، حيــث أنــه يــستخدم األســاليب والوســائل والطرائــق التــي تعمــل علــو

 االســتنتاجات وطــرح أفكــار ى ويــشجعهم علــبــةنــه يوجــه الطلإ، كمــا بــة للطلمهــارات التفكيــر الناقــد
 لبـــةمـــن المفـــاهيم العلميـــة، وتوضـــيح آراء الط جديـــدة وتبادلهـــا مـــع زمالئهـــم، ويتأكـــد مـــن تمكـــنهم

  .ومناقشتها
  



 67

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
 ما وراء المعرفة ستراتيجياتبإالمتعلقة دراسات ال :المحور األول 

 . بصفة خاصة K.W.L ستراتيجيةإو عامة
  
 

 المفاهيم العلميةب المتعلقةدراسات ال: المحور الثاني. 
  
 

 الدراسات المتعلقة بالتفكير الناقد: المحور الثالث. 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

ن هذه إحيث الدراسة، يضم هذا الفصل الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع 
لدراسات أفادت الباحثة في بناء اإلطار النظري، وأدوات الدراسة، واختيار األساليب اإلحصائية ا

  .المناسبة
  :ة وهيى ثالث محاور رئيسوقد قسمت الباحثة الدراسات السابقة إل

 ستراتيجيةإو ما وراء المعرفة عامة ستراتيجياتبإالمتعلقة دراسات ال :المحور األول 
K.W.Lبصفة خاصة .  

 المفاهيم العلميةب المتعلقةدراسات ال : حور الثانيالم. 
 الدراسات المتعلقة بالتفكير الناقد:المحور الثالث .  

  
              مــــــا وراء المعرفــــــة عامــــــةســــــتراتيجياتبإالمتعلقــــــة دراســــــات ال :المحــــــور األول

  .بصفة خاصة K.W.L ستراتيجيةٕاو
  )  2011( دراسة الزهراني - 1

 التحصيل الدراسي ى علK.W.Lمعرفة أثر استخدام استراتيجية  ىالدراسة إلهذه هدفت 
 طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة عند مستويات ىنجليزية لدفي مقرر اللغة اإل

وعند الدرجة الكلية لالختبار، تم إتباع المنهج شبه ) التذكر، الفهم، التطبيق( :بلوم المعرفية
) 31(طالبة من طالبات الصف األول المتوسط، ) 62(سة من التجريبي، تكونت عينة الدرا

) مجموعة ضابطة(طالبة ) 31(، وK.W.Lستراتيجيةإدرست باستخدام ) مجموعة تجريبية(طالبة 
، ودليل إرشادي لتدريس ًا تحصيليًاعدت الباحثة اختبارأ و،درست باستخدام الطريقة التقليدية

 وجود فروق ذات داللة إحصائية ىصلت الدراسة إل، وتوK.W.L ستراتيجيةإالوحدة باستخدام 
 بين متوسطات درجات اختبار طالبات المجموعة الضابطة،   ≤ 0.05)( ىعند مستو

ومتوسطات درجات اختبار طالبات المجموعة التجريبية في التحصيل البعدي عند كل من 
  .ة لالختباروعند الدرجة الكلي) التذكر، الفهم، التطبيق(مستويات بلوم المعرفية 

  
  )  2010( دراسة عقيلي -2

ســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة فـــي تـــدريس إ معرفـــة أثـــر اســـتخدام ىهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــ
 التالميــذ المكفـــوفين، ى التحــصيل ومهــارات مــا وراء المعرفــة واالتجــاه نحــو المــادة لــدىالعلــوم علــ

عرفــــة هــــي النمذجــــة، التــــساؤل ســــتراتيجيات مــــا وراء المإســــتراتيجيات مــــن إاســــتخدم البحــــث ثــــالث 
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، تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن مدرســـة النـــور للمكفـــوفين بمدينـــة ســـوهاج، حيـــث تـــم K.W.Lالـــذاتي، 
) 5(سـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة عـددها إ مجموعتين تجريبيـة تـدرس باسـتخدام بىتقسيم الفصل إل

 فـــــصل حيـــــث يـــــتم طـــــالب،) 5(طـــــالب، ومجموعـــــة ضـــــابطة تـــــدرس بالطريقـــــة العاديـــــة عـــــددها 
المجمـــوعتين أثنـــاء التـــدريس، اســـتخدم البحـــث المـــنهج شـــبه التجريبـــي فـــي دراســـته، تمثلـــت أدوات 
الدراســة فــي اختبــار تحــصيلي، مقيــاس مهــارات مــا وراء المعرفــة، مقيــاس اتجــاه نحــو مــادة العلــوم، 

ات  بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجـً وجود فرق دال إحصائياىوقد توصلت النتائج إل
لـصالح طـالب ) 0.05 (ىطالب المجموعة الضابطة في اختبـار التحـصيل األكـاديمي عنـد مـستو

  .المجموعة التجريبية
  
  )2009  ( دراسة سعيد - 3

ســتراتيجيات مــا وراء إ مــن نإســتراتيجيتيليــة ا فعى مــدالتعــرف إلــى ىالدراســة إلــهــذه هــدفت 
ات تابعــــة وهــــي، التحــــصيل،  متغيــــرة، وذلــــك فــــي تنميــــة ثالثــــK.W.L وPQ4R: المعرفــــة وهمــــا

والتفكير الناقد، وتغيير االتجاه، في فرع من فروع اللغة العربية وهو النحو فـي المرحلـة اإلعداديـة، 
وقد تمثلت أدوات الدراسة فـي قائمـة بمهـارات التفكيـر الناقـد فـي تطبيقـات القواعـد النحويـة، اختبـار 

ـــم، لقيـــاس التحـــصيل، واختبـــار للتفكيـــر الناقـــد، ومقيـــاس ات جـــاه للتالميـــذ نحـــو المـــادة، ودليـــل للمعل
 ثــالث مجموعــات، مجمــوعتين تجــريبيتين ى، تــم تقــسيمهم إلــًطالبــا) 90(تكونــت عينــة الدراســة مــن 
 عــددها K.W.L، والثانيــة تــدرس باســتخدام ًطالبــا) 30( عــددها PQ4Rإحــداهما تــدرس باســتخدام 

 سـتراتيجيةإ تفـوق ىد توصـلت النتـائج إلـ، وثالثة ضابطة تدرس بالطريقة التقليديـة، وقـًطالبا) 30(
K.W.Lســــتراتيجية إ ىعلــــPQ4Rفعاليــــة ىث، وقــــد تــــم التوصــــل إلــــ فــــي تنميــــة المتغيــــرات الــــثال 

 فــي تنميــة المتغيــرات التابعــة الثالثــة بــصفة عامــة وذلــك مقارنــة باألســاليب التقليديــة ناإلســتراتيجيتي
  .المتبعة في تدريس النحو

  
   ( Siribunnam & Tayraukham,2009 )  م دراسة سيربونام وتايركها-4

ــ ســتراتيجية ٕا، و)ءات الــسبعةاليــا( معرفــة أثــر اســتخدام دورة الــتعلم ىهــدفت هــذه الدراســة إل
K.W.Lلكيميــاء فــي مقاطعــة            التحليلــي والتحــصيل العلمــي واالتجــاه نحــو تعلــم ار فــي تنميــة التفكيــ

 مــن طــالب الــصف الخــامس، حيــث ًطالبــا) 154(، تكونــت عينــة الدراســة مــن  بتايالنــدســاراكاممها
ســـتراتيجية دورة الـــتعلم، إ تـــدرس باســـتخدام ى ثـــالث مجموعـــات، مجموعـــة تجريبيـــة أولـــىقـــسمت إلـــ

، ومجموعــة ضــابطة تــدرس بالطريقــة K.W.Lســتراتيجية إمجموعــة تجريبيــة ثانيــة تــدرس باســتخدام 
، اختبار تحصيلي، مقيـاس اتجـاه نحـو التقليدية، وتمثلت أدوات البحث في اختبار للتفكير التحليلي
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 وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اختبــار التفكيــر ى الكيميــاء، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــمتعلــ
التحليلــي والتحــصيلي بــين الطــالب لــصالح المجمــوعتين التجــريبتين، كمــا أن الطــالب الــذين درســوا 

م نحــو تعلــم الكيميــاء مرتفعــة أكثــر مــن  كانــت اتجاهــاتهK.W.Lســتراتيجية ٕاباســتخدام دورة الــتعلم و
  .الطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية

 
  )  2009( دراسة الجليدي - 5

) K.W.L.Plus(سـتراتيجية مـا وراء المعرفـة إ الكشف عن فاعليـة الدراسة إلىهذه هدفت 
مـنهج شـبه  طالب الصف الثاني الثانوي، واستخدم الباحـث الىفي تنمية مهارات التذوق األدبي لد

 فــي المجمــوعتين، وتمثلــت أدوات البحــث فــي ًطالبــا) 66(التجريبــي ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
قائمة مهارات التذوق األدبي، اختبار تحصيلي لقياس مهـارات التـذوق األدبـي، وقـد توصـلت نتـائج 

بعـدي فـي التحـصيل ال) 0.01( الداللـة ى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوىالدراسة إل
، )K.W.L.Plus(لمهـــارات التـــذوق األدبـــي لـــصالح المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتخدام 

 تتــيح يســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة التــإ فــي ًوأوصــت الدراســة بتبنــي أســاليب الــتعلم الــذاتي ممــثال
ــللمــتعلم الفرصــة فــي المــشاركة اإل ت  تحــسين اكتــساب المتعلمــين لعمليــاىيجابيــة، والتــي تعمــل عل

  .العلم المختلفة
  
  ) 2009 ( دراسة أبو عجوة -6

 التـساؤل الـذاتي فـي تنميـة مهـارات إسـتراتيجية معرفة أثـر اسـتخدام ىالدراسة إل هذههدفت 
، وقـد اتبـع الباحـث المـنهج التجريبـي حيـث تـم لكيميائية لطالب الصف الحادي عـشرحل المسالة ا

 مـــن مدرســـة ًا طالبـــ31)(ري ضـــابطة عـــددها  وأخـــًا طالبـــ31)(اختيـــار عينـــة تجريبيـــة بلـــغ عـــددها 
ـــة واختبـــار ـــد أعـــد الباحـــث قائمـــة بمهـــارات حـــل المـــسألة الكيمائي ـــة للموهـــوبين ، وق  ًاعرفـــات الثانوي

سألة الكيمائيــة وقــد أســفرت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــمهــارات حــل الب
 لتوظيـــف ىيـــة والـــضابطة تعـــزبـــين طـــالب المجموعـــة التجريب  ≤ 0.05 )(  مـــستوى داللـــة 

  .  في مهارة حل المسائل الكيميائيةإستراتيجية التساؤل الذاتي
  
  )( 2008   دراسة أحمد- 7

ــ هــذههــدفت  ى تحــسين أداء معلمــات العلــوم وتطــويره مــن خــالل تــدريبهن علــى الدراســة إل
كس بــصورة  بمــا قــد يــنع مهــارات التــدريس اإلبــداعينإكــسابهســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة بهــدف إ
 ويــتم ذلــك مــن خــالل إعــداد برنــامج تــدريبي فــي ، تلميــذاتهنى التفكيــر التباعــدي لــدىيجابيــة علــإ
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ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة  لمعلمــات العلــوم لتنميــة مهــارات التــدريس اإلبــداعي لــديهن وتعــرف إ
 ىحـــث علـــاقتـــصر البو،  تلميـــذاتهنى التفكيـــر التباعـــدي لـــد البرنـــامج فـــي تنميـــةىثـــر تـــدريبهن علـــأ

ـــ ـــةإ بعـــض أســـاليب ىالتـــدريب عل ـــذهن  (ســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة التالي ـــتعلم  –يالعـــصف ال ال
 وقــد ،)  التــدريس التبــادلي–ر لعــب األدوا– الــتعلم مــن خــالل األنــشطة–ي التــساؤل الــذات–التعــاوني

تـي يقمـن م اختيار العينة من معلمات العلوم الالوت، لباحثة المنهج التجريبي في البحثاستخدمت ا
سلطنة عمـان بـالمنطقـة الـشرقية ب ر صوةيوالببالتدريس لتلميذات الصف الخامس للتعليم األساسي 

 وعينـة مـن تلميـذات الـصف الخـامس للتعلـيم األساسـي تـم اختيـارهن مــن ،معلمـات) 6(بلـغ عـددها 
ريبيــة  مجمــوعتين أحــداهما تجى وتقــسيمها إلــ،تــي تــم اختيــار عينــة المعلمــات منهــانفــس المــدارس ال

 ً ضابطة تـدرس وفقـاخرىواأل ،تلميذة) 120(ستراتيجيات ما وراء المعرفة بلغ عددها  إلًتدرس وفقا
وتمثلــت أدوات البحــت فــي بطاقــة مالحظــة مهــارات ، تلميــذة )120(للطريقــة التقليديــة بلــغ عــددها 

لخــامس ذات الــصف ا تلميــىمقيــاس التفكيــر التباعــدي لــد،  معلمــات العلــومىالتــدريس اإلبــداعي لــد
 وجـود فـروق ذات دالـة إحـصائية بـين متوسـط درجـات ىوقـد توصـلت الدراسـة إلـ. للتعليم األساسـي

 ممــا ،المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة فــي مقيــاس التفكيــر التباعــدي لــصالح المجموعــة التجريبيــة
التفكيـر فـي تنميـة  ات مـا وراء المعرفـة كـان لـه األثـرن البرنامج التجريبي فـي اسـتراتيجيأ ى عليدل

  . تلميذات المجموعة التجريبيةىالتباعدي لد
  
   ) 2008( دراسة البركاتي -8

ثر التدريس باستخدام الذكاءات المتعددة والقبعات الست أ معرفة ى الدراسة إل هذههدفت
 بمدينة مكة  طالبات الصف الثالث المتوسطى في التحصيل والترابط الرياضي لدK.W.Lو

 من ستراتيجيةإعات وحدة هندسة المجسمات وفق كل حيث درست موضو ،المكرمة
 ًا للطالبات وكذلك اختبارًا تحصيليًا للمعلم واختبارًوقد أعدت الباحثة دليال ستراتيجيات السابقة،اإل

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي حيث تم توزيع  لقياس مهارتي التواصل والترابط الرياضي،
 وقد ، ثالث مجموعات تجريبية ورابعة ضابطةى إلًلبة عشوائيا طا95)(عينة الدراسة التي بلغت 

 المجموعة الضابطة من ى علK.W.Lأظهرت النتائج تفوق مجموعتي الذكاءات المتعددة و 
  . التقويمىحيث مستو

  
  ( Tok, 2008 ) دراسة توك -9 

ستراتيجية تدوين ٕا، وK.W.L ستراتيجيةإثر استخدام أ تحديد هدفت هذه الدراسة إلى
المالحظات في التحصيل الدراسي للتالميذ واتجاهاتهم نحو مقررات العلوم والتكنولوجيا، 
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 من تالميذ ًتلميذا) 121(استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، تكونت عينة الدراسة من 
 ىالصف الخامس االبتدائي في المدارس العامة بمقاطعة هاتاي بتركيا، تم تقسيم العينة إل

، ومجموعة K.W.Lستراتيجية إ تدرس باستخدام ىجريبيتين، مجموعة تجريبية أولمجموعتين ت
ستراتيجية تدوين المالحظات، ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة إتجريبية ثانية تدرس باستخدام 

ستراتيجية تدوين المالحظات ٕا وK.W.Lستراتيجية إ فعالية ىالتقليدية، وتوصلت نتائج الدراسة إل
  .يل الدراسي واالتجاه نحو مقرر العلوم والتكنولوجياتنمية التحصفي 

  
  ( Stahel, 2008 ) دراسة ستاهل - 10

 -التفكيـر الموجـه : (سـتراتيجيات تدريـسية هـيإ ثـالث إلى التعرف ىهدفت هذه الدراسة إل
K.W.L-مـن ًاتلميـذ) 32( قراءة وفهم العلوم، تكونت عينة الدراسـة مـن ىعل)   الصور المتحركة 
 ى أربــع مجموعــات، مجموعــة تجريبيــة أولــىلــصف الثــاني بنيــو يــورك، تــم تقــسيم العينــة إلــتالميــذ ا

، K.W.Lســتراتيجية إتــدرس باســتخدام التفكيــر الموجــه، مجموعــة تجريبيــة ثانيــة تــدرس باســتخدام 
ومجموعــة رابعــة ضــابطة، وتوصــلت  مجموعــة تجريبيــة ثالثــة تــدرس باســتخدام الــصور المتحركــة،

وجود فرق بين متوسط درجات التالميذ الذين درسوا باستخدام الـصور المتحركـة  ىنتائج الدراسة إل
والتفكيـــــر الموجـــــه و بـــــين متوســـــط درجـــــات تالميـــــذ المجموعـــــة الـــــضابطة فـــــي االختبـــــار لـــــصالح 
المجموعتين التجـريبيتين، بينمـا ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطي درجـات تالميـذ 

 ومتوسط درجات تالميـذ المجموعـة K.W.Lدرسوا باستخدام استراتيجية المجموعة التجريبية الذين 
  .الضابطة 

 
  )    2008(  دراسة عبد الوهاب- 11

ستراتيجيات ما وراء المعرفـة فـي إ ى التحقق من فاعلية التدريب علىالدراسة إل هذههدفت 
ـــ ـــذ ذوي  التدىمواقـــف الفـــصل الدراســـي المعتـــاد فـــي تحـــسين مـــستوي مهـــارات الفهـــم القرائـــي ل المي

فـي مواقـف   إسـتراتيجية مـا وراء المعرفـةىلـصعوبات التعلم، وكذلك التحقق مـن فاعليـة التـدريب ع
التالميذ ذوي الصعوبات تعاونية في الفصل الدراسي المعتاد في تحسين مستوي الفهم القرائي لدي 

ع اســتراتيجيات  اســتخدام أربــى تــدريب التالميــذ علــى الباحــث فــي دراســته علــروقــد اقتــص، التعليميــة
 تكونـت عينـة الدراسـة التجريبيـة ،التوضـيح ،ؤالتنبـ، التلخـيص ،التـساؤل:  المعرفة هيفقط لما وراء

 مجموعـــات الدراســـة ىتـــم توزيعهـــا علـــ،  مـــن التالميـــذ ذوي صـــعوبات تعلـــم القـــراءةًاتلميـــذ) 48(مـــن
لـي الترتيـب وقـد تـم  عًتلميـذا) 15,18,15(فكانـت ) ضابطة، تجريبية ثانية، ىتجريبية أول(ث الثال

حيث استخدم الباحـث ، بتدائيالصف الخامس اإلب ًتلميذا) 415(تشخيصها من عينة أولية قوامها 
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ـــ القـــائم عشـــبه التجريبـــي المـــنهج لدراســـةفـــي هـــذه ا  المجمـــوعتين التجريبيـــة ومجموعـــة  تـــصميم ىل
ذكاء غيــر اللغــوي وقــد اســتخدم الباحــث اختبــار الــ، ديــةالبع  وقبليــةضــابطة واحــدة ذات القياســات ال

 ات إسـتراتيجيىفاعليـة التـدريس القـائم علـ ى وقـد توصـلت الدراسـة إلـ،ار مهارات الفهم القرائيبواخت
 فــي س التــدريفاعليــةفــي مواقــف تعاونيــة فــي تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي وكــذلك مــا وراء المعرفــة 

  .نمية مهارات الفهم القرائيتة المضادة في يالموقف الصف
  

  )2008  ( عطية و صالح  دراسة- 12
 -جاو ز-فكــر(و) (K.W.L.Aإســتراتيجيتي  فعاليــة التعــرف إلــى ىالدراســة إلــهــذه هــدفت 

 تالميـــذ المرحلـــة ىي لـــد تنميـــة التواصـــل واإلبـــداع الرياضـــى الرياضـــيات علـــسفـــي تـــدري) شـــارك 
ياضـــي مــــن اع الربــــدلإل ًا واختبـــار، للتواصــــل الرياضـــيًاراوقـــد اســــتخدم  الباحثـــان اختبـــ ،االبتدائيـــة
تــم  و،وتكونــت عينــة الدراســة مــن تالميــذ الــصف الــسادس االبتــدائي بمحافظــة الــشرقية، إعــدادهما
مجموعـــة ،  تلميــذ)( 37   تتــألف مــن  مجموعــات متكافئــة  كــل مجموعــةثــالث ىتقــسيمها إلــ
ومجموعــة ، ) ( K.W.L.A  تــدرس باســتخدام إســتراتيجيةىأولــ ومجموعــة ثانيــة تجريبيــة، ضــابطة

م تطبيـق أدوات الدراسـة تـ ،) شـارك -جاو ز-فكـر (تدرس باسـتخدام طريقـة )  ةريبية ثانيتج (ثالثة 
 مجموعـة مـن النتـائج منهـا تفـوق ىلـ وقـد توصـلت الدراسـة إ، علـي المجموعـات الـثالثً وبعـدياًقبليا

 ى علــ) K.W.L.Aالتالميــذ الــذين درســوا باســتخدام إســتراتيجية  ( وهــيىالمجموعــة التجريبيــة األولــ
ـــوعـــة الـــضابطة فـــي اختالمجم ـــة إحـــصائيا،ار التواصـــل الرياضـــيب ـــين ً وكـــذلك  توجـــد فـــروق دال  ب

ودرجـــات تالميـــذ )  شـــارك -جاو ز-فكـــر (موعـــة التجريبيـــة الثانيـــة متوســـطي درجـــات تالميـــذ المج
المجموعــة الــضابطة فــي التطبيــق البعــدي الختبــار التواصــل الرياضــي لــصالح تالميــذ المجموعــة 

 بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة ًكــذلك توجــد فــروق دالــة إحــصائيا و،التجريبيــة الثانيــة
 ودرجــات تالميــذ المجموعــة )( K.W.L.A  ية الــذين درســوا باســتخدام إســتراتيج والتالميــذىاألولــ

  .ىاإلبداع الرياضي لصالح المجموعة التجريبية األولختبار ال بعديالضابطة في التطبيق ال
  

  ) 2008  ( ةدراسة قشط -13
 تنمية ىستراتيجيات ما وراء المعرفة علإثر توظيف أ معرفة ى الدراسة إل هذههدفت

 الباحث ، حيث اتبعساسي طلبة الصف الخامس األىالمفاهيم العلمية والمهارات الحياتية لد
 تجريبية ى تم تقسيمها إل طالب)74(، وتكونت عينة الدراسة من المنهج الوصفي والتجريبي

                    ت داللة إحصائية عند مستوى داللةت النتائج عن وجود فروق ذا، وقد أسفروضابطة
 ( 0.05 ≥  ) تبار المفاهيم والمهارات العلميةلصالح المجموعة التجريبية في اخ.  
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  ) 2008 ( دراسة محمد - 14
 ى فاعليــــة نمــــوذج تــــدريس مقتــــرح قــــائم علــــى التحقــــق مــــن مــــدىالدراســــة إلــــهــــذه هــــدفت    
 طالبــات الــصف األول ىت لــدتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة التفكيــر الناقــد فــي الرياضــياسـتراإ

     : وهــيةســتراتيجيات مــا وراء المعرفــإ بعــض  اســتخدامىوقــد اقتــصر النمــوذج المقتــرح علــ، الثــانوي
 تفكيــرلل ًاوقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــار، ) K.W.L ،SOLVE، فيليــبسولــن، العــصف الــذهني( 

واعتمــد البحــث علــي المــنهج الوصــفي فــي إعــداد ، ) ولــيم عبيــد ( الرياضــيات مــن إعــداد  فــيالناقــد
والمـنهج ،  البحـثواتدٕستراتيجيات ما وراء المعرفة واعـداد أإ ىالنموذج التدريسي المقترح القائم عل

  وقـد، الناقـد فـي الرياضـياترلنموذج المقترح في تنمية التفكي فعالية ا منشبه التجريبي في التحقق
حــــداهما ضــــابطة إالبعــــدي باســــتخدام مجمــــوعتين متكــــافئتين /اســــتخدمت الباحثــــة التــــصميم القبلــــي

 الثانويـــة للبنـــات أكتـــوبر 6نـــة البحـــث مـــن طالبـــات مدرســـة ولقـــد تـــم اختيـــار عي، جريبيـــة تخـــرىواأل
 قــسمت إلــىطالبــة ) 86(مــن   حيــث تكونــت عينــة البحــث، بــور ســعيدبطريقــة عــشوائية بمحافظــة

نــه أ ى  وقــد توصــلت الدراســة إلــ، ضــابطةةطالبــة مجموعــ) 43( و، مجموعــة تجريبيــةطالبــة) 43(
ـــة إحـــصائية  ـــين متوســـطي درجـــات  ) ≤ 0.05ل  (توجـــد فـــروق ذات دالل طالبـــات المجموعـــة ب

درســــت بــــالنموذج المقتــــرح ودرجــــات طالبــــات المجموعــــة الــــضابطة التــــي درســــت التجريبيــــة التــــي 
مهـارات لـصالح المجموعـة دي الختبـار التفكيـر الناقـد بالنـسبة للبالطريقة التقليديـة فـي التطبيـق البعـ

  .التجريبية
  

  ) ( 2007  دراسة حسين - 15
 ما وراء المعرفة في تنمية ات فاعلية إستراتيجيى مدالتعرف إلى ىالدراسة إلهذه هدفت 

اني  تالميذ الصف الثىلدنجاز لإللتفكير العلمي والدافعية بعض المفاهيم العلمية ومهارات ا
 من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في ًتلميذا) 68(من حيث تكونت عينة البحث ، اإلعدادي

 ى حيث قسمت العينة بالتساوي إل،اإلعدادية بأسيوط اإلعدادية والجالء نيمدرستي إسماعيل القبا
قد استخدم الباحث المنهج مجموعة ضابطة، وًتلميذا ) 34( مجموعة تجريبية، وًتلميذا) 34(
 التجريبي في التجربة الميدانية شبه والمنهج ،لوصفي في إعداد اإلطار النظري وأدوات البحثا

ار الدافع بواخت، مهارات التفكير العلميل ًاارب واخت، المفاهيم العلميةًاوتم تطبيق اختبار ،للبحث
، مفاهيمخرائط ال، ةجذالنم( ستراتيجيات ما وراء المعرفة وهيإستخدم بعض يوبرنامج لإلنجاز، 

 إحصائيا عند الة دة وجود عالقة ارتباطيىوتوصل البحث إل .) الرسوم واألشكال التوضيحية
ستراتيجيات ما إ بين متوسطات درجات التالميذ الذين درسوا الوحدة باستخدام ) (0.05 ىمستو
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وهذه )   لإلنجازوالدافع، العلمير والتفكي ،نمو المفاهيم العلمية (كل من  ىعلوراء المعرفة 
  .الفروق لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

  
  ) 2007 ( دراسة سالم - 16

 المعدلـــة وبرنـــامج K.W.L.Hســـتراتيجية إ أثـــر اســـتخدام معرفـــة ىالدراســـة إلـــهـــذه هـــدفت 
 أطفــال الــصف الثالــث االبتــدائي فــي مقــرر ىدافعيـة االلتــزام بالهــدف فــي تنميــة مــا وراء المعرفــة لـد

 الـدماغ ونظريـة دافعيـة االلتـزام بالهـدف، اتبعـت الباحثـة ىلم المـستند إلـالعلوم في ضوء نظرية التع
ــ  ىالمــنهج التجريبــي ذا المجموعــة الــضابطة والمجمــوعتين التجــريبيتين، واشــتملت عينــة البحــث عل

، تـم تقـسيم عينـة )15-27(، وتراوح عدد تلميذات كل فصل من ًثالثة فصول تم اختيارها عشوائيا
) 1(تلميـذة، ومجموعـة تجريبيـة ) 15(مجموعة ضابطة كـان قوامهـا  ات، ثالث مجموعىالبحث إل
تلميـــذة ) 15(قوامهـــا ) 2(ومجموعـــة تجريبيـــة ، KWLHتلميـــذة طبـــق عليهـــا برنـــامج ) 15(قوامهـــا 

، وتكونــت أدوات الدراســة مــن اختبــار مــا وراء المعرفــة، فطبــق عليهــا برنــامج دافعيــة االلتــزام بالهــد
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين ىالهدف، وتوصلت نتائج الدراسة إلواختبار دافعية االلتزام ب

فـــي القياســـات البعديـــة ) 2(والمجموعـــة التجريبيـــة  )1(المجموعـــة الـــضابطة والمجموعـــة التجريبيـــة 
لــصالح المجمــوعتين التجــريبيتين، لكــن ال توجــد ) فــي أنــواع المعرفــة المختلفــة( لمتغيــرات البحــث 

 تحـــسن أداء المجمـــوعتين فـــي أنـــواع ىممـــا يـــدل علـــ) 2(و) 1(لتجريبيـــة فـــروق بـــين المجمـــوعتين ا
  .المعرفة التقريرية واإلجرائية والشرطية نتيجة التعرض للبرنامجين

  
  ) 2007 ( دراسة علي الدين - 17

ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي إاليــة اســتخدام فع التعــرف إلــى ىإلــالدراســة  هــذههــدفت 
، قد من خالل تدريس مادة علم االجتماع لطالب المرحلـة الثانويـة العامـةتنمية مهارات التفكير النا

، لتــساؤل الــذاتي، ا K.W.L(ة اســتراتيجيات لمــا وراء المعرفــة  ثالثــىتــصرت الدراســة علــاقوقــد 
وكـذلك  ، الوحـدةىفي لتحليـل محتـووقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـ ،)  مرتفـعصوتالتفكير بـ

دوات الدراسـة والتـي تمثلـت فـي اختبـار لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي مـادة المنهج التجريبـي لتطبيـق أ
تــم ،  تحــصيل الطــالبىواختبــار تحــصيلي لقيــاس مــستو، االجتمــاع لطــالب المرحلــة الثانويــةعلــم 

 مجموعــة ىسيمها إلــقــم تتــة العامـة وًعينــة البحــث عــشوائيا مـن بــين طالبــات المرحلــة الثانويــاختيـار 
 ىوقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستو، ضابطة ومجموعة تجريبية

  بــين متوســطات درجــات طالبــات المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة فــي التطبيــق البعــدي (0.05)
، وكــذلك توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد تحــصيلي لــصالح المجموعــة التجريبيــةلالختبــار ال
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البــات المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة فــي التطبيــق  بــين متوســطات درجــات ط(0.05)ى مــستو
  .لصالح طالبات المجموعة التجريبيةالبعدي الختبار التفكير الناقد 

  
  )       2007 ( دراسة علي - 18

ســتراتيجيات  مــا وراء المعرفــة  إ أثــر اســتخدام بعــض التعــرف إلــى ى الدراســة إلــهــذه هــدفت
 طــالب الــصف األول ىلومــات وبقــاء أثــر الــتعلم لــد تجهيــز المعى مــستوىفــي تعلــيم الكيميــاء علــ

    ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة إض ثــر اســتخدام بعــأ قيــاس ىاقتــصر البحــث علــ، الثــانوي الزراعــي
اشــتملت ، "المركبــات العــضوية"فــي تــدريس الوحــدة الثانيــة )  التــساؤل  الــذاتي، خــرائط المفــاهيم  (

ول الثــانوي بمدرســة مطــرد الثانويــة الزراعيــة مــن طــالب الــصف األ  مجمــوعتينىعينــة البحــث علــ
 تجريبية يدرس لهـا باسـتخدام خرىواأل، العاديةها بالطريقة لدرس يمجموعة ضابطة إحداهما تمثل 

  المجمـوعتينىمـوزعين بالتـساوي علـً طالبـا )64 (وتكونـت العينـة مـن، إستراتيجية ما وراء المعرفـة
ًختبارا تحصيليا اوقد استخدم الباحث، التجريبية والضابطة استخدم وقد ، جهيز المعلومات ومهام ت،ً
ــــي ــــ ،المــــنهج التجريب ــــد توصــــلت الدراســــة إل ــــىوق ــــين مــــستوًرق دال إحــــصائيا وجــــود ف ــــز ى ب  تجهي
ـــد ـــضابطةى المعلومـــات ل ـــة وال ـــين ًحـــصائياإكـــذلك يوجـــد فـــرق دال ، طـــالب المجـــوعتين التجريبي  ب

وري لــــصالح فــــالختبــــار التحــــصيلي المتوســــطي درجــــات المجمــــوعتين الــــضابطة والتجريبيــــة فــــي ا
  .المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي

  
   )2006 (  دراسة الشبل- 19

ـــــ    المعرفـــــيقالتفكيـــــر فـــــوســـــتراتيجيات إثـــــر اســـــتخدام أمعرفـــــة  ىهـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إل
cognition Metخــــالل الــــشبكة العالميــــة للمعلومــــات مــــن  Internetــــ  التحــــصيل الدراســــي ى عل

ــا لــدوتنميــة مهــارات  وقــد ،امعــة الملــك ســعود طالبــات مقــرر البرمجــة الرياضــية بجى التفكيــر العلي
 وقـسمت العينـة طالبـة،) 18( تكونـت عينـة الدراسـة مـن  ،استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي

ــ واألخــرى تجريبيــة ، طالبــات) 9(إحــداهما ضــابطة تكونــت مــن  ، مجمــوعتينىبطريقــة عــشوائية إل
ـــ .ً أيـــضاطالبـــات) 9(تكونـــت مـــن  ـــة ىتوصـــلت الدراســـة إل  عنـــد إحـــصائية وجـــود فـــروق ذات دالل

بـــين متوســـطي درجـــات تحـــصيل المجمـــوعتين الـــضابطة والتجريبيـــة فـــي   ≤ 0.05)( ىمـــستو
كـذلك يوجـد فـروق ذات داللـة إحــصائية ، البعـدي لـصالح المجموعـة التجريبيـةاالختبـار التحـصيلي 

جمــوعتين الــضابطة والتجريبيــة فــي اختبــار  بــين متوســطي درجــات الم ≤ 0.05)( ىعنــد مــستو
  .مهارات التفكير العليا البعدي عند مجمل مهارات  التفكير العليا لصالح المجموعة التجريبية
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  )2006  ( دراسة عطية - 20
 إسـتراتيجية مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة مهـارات ىمـدإلـى  إلـى التعـرفهـذه الدراسـة هدفت 
م تحديـد عينـة التالميـذ ذوي تـ، بات التعلم بالمرحلـة اإلعداديـةوي صعو التالميذ ذىالفهم القرائي لد
 المــنهج التجريبــي فــي ى علــوقــد اعتمــد البحــث، تعلم باســتخدام العديــد مــن المحكــاتصــعوبات  الــ

 مــــن  ً تلميــــذا)38(الــــضابطة  وً تلميــــذا)40(فــــراد المجموعــــة التجريبيــــة أبلــــغ عــــدد ، حيــــث الدراســــة
  مــا وراء  ســتراتيجياتإ ام باســتخد التجريبيــة   للمجموعــة  التــدريسم تــو ،الــصف األول اإلعــدادي

م تـدريس مقـرر القـراءة لهـا تـأمـا المجموعـة الـضابطة فقـد ، )  التلخـيص-التساؤل الذاتي ( المعرفة
وقـد توصـلت ، ً المجمـوعتين بعـدياىم القرائي علم تطبيق اختبار الفهت، ادةعتباستخدام  الطريقة الم

ــ ) (0.01 ىد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو وجــوىالنتــائج إلــ ين متوســطي أداء تالميــذ ب
التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في اختبـار الفهـم القرائـي ككـل لـصالح المجموعـة المجموعة 
  . التجريبية

  
  2006 ) ( دراسة عمرو والناطور -21

 ىيعاب القرائــي لــداالســت ى المعرفــة الــسابقة علــط أثــر تنــشيمعرفــة ىهــدفت هــذه الدراســة إلــ
 وطالبــة مــن ذوي ًطالبــا) 60(تكونــت عينــة الدراســة مــن  عينــة مــن الطلبــة ذوي صــعوبات الــتعلم،

مــن الــصف الرابــع األساســي، ) نــصفهم مــن الــذكور والنــصف اآلخــر مــن اإلنــاث(صــعوبات الــتعلم 
 اســتراتيجية  يــتم تدريــسها باســتخدامًطالبــا) 30(مكونــة مــن ى مجموعــة تجريبيــة وقــسمت العينــة إلــ

K.W.L  ) الحرفـــي  (فـــي تحـــسين االســـتيعاب القرائـــي فـــي مـــستوييه )   أســـلوب تنـــشيط المعرفـــة
أســـلوب   (K.W.L فاعليـــة اســـتخدام اســـتراتيجية ى، وقـــد أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــ) واالســـتنتاجي

ت كـذلك في تحسين االستيعاب القرائي بمستوييه الحرفي والكتابي، وأشـار)  تنشيط المعرفة السابقة
  . االستيعاب القرائيى عدم وجود أثر للجنس علإلى
  

  )  2005 (  دراسة خليل- 22
ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنميـة التفكيـر إثر استخدام أ دراسة ىإلهذه الدراسة هدف 

الل دراســـتهم وحـــدة المـــادة اإلعـــدادي مـــن خـــاألول  تالميـــذ الـــصف ىتنميـــة االتجـــاه لـــد والعلمـــي
 ومقيـاس ،كيـر العلمـي للتفكيـر العلمـي لقيـاس مهـارات التفًااستخدمت الباحثـة اختبـارحيث ، والطاقة

 المنهج التجريبي من خالل مجمـوعتين إحـداهما ىوقد اعتمد  البحث عل، تجاه نحو مادة العلوملال
 طالبـــة بمدرســـة مـــشتهر اإلعداديـــة )40(مـــن  طالبـــة واألخـــرى تجريبيـــة )40(ضـــابطة تتـــألف مـــن 

وســـجالت  ،التفكيـــر بـــصوت مرتفـــع، ســـتراتيجيات التـــساؤل الـــذاتيإخدمت الباحثـــة ولقـــد اســـت، بنـــات
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 ات وجــود فــروق ذى وقــد توصــلت الدراســة إلــ.أثنــاء تــدريس وحــدة المــادة والطاقــةالتفكيــر أو الــتعلم 
ار التفكيـر بـداللة إحصائية بين متوسطي درجات  تلميذات المجموعة التجريبية والضابطة فـي اخت

كــذلك وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين ، المختلفــة لــصالح التطبيــق البعــديالعلمــي ومحــاوره 
بعــاده نحــو مــادة أمتوســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة فــي مقيــاس االتجــاه البعــدي و

 ى أن حجـم التـأثير كبيـر ممـا يـدل علـىوقد توصلت الباحثة إلـ، العلوم لصالح المجموعة التجريبية
  . التلميذاتىراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير لدستإتأثير استخدام 

  
  ) 2005  ( دراسة رمضان - 23

ــ  فاعليــة إســتراتيجية التــساؤل الــذاتي فــي تنميــة ىمــد التعــرف إلــى ىهــدفت هــذه الدراســة إل
 ، وكــذلك دراســةعــدادياإلة العلــوم للــصف األول المفــاهيم العلميــة ومهــارات التفكيــر الناقــد فــي مــاد

ـــين مـــستويات تجهيـــز ٕواســـتراتيجية التـــساؤل ، ) عميـــقمتوســـط و ،ســـطحي ( المعلومـــات التفاعـــل ب
 ى علــة، وقــد اقتــصرت الدراســ العلميــة ومهــارات التفكيــر الناقــدالــذاتي والتقليديــة فــي تنميــة المفــاهيم

حــدهما أعــدادي بمدرســة نــصر التجريبيــة الموحــدة فــي فــصلين اإلاألول الــصف عينــة مــن تالميــذ 
 ًا، وقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار طالبـة)46( ضابطة عددها خرىواأل  طالبة)(46 عددها ةيتجريب

وقــد ا، ويات تجهيــز المعلومــات مــن إعــدادهمــستل ًا ومقياســ، للتفكيــر الناقــدًاتبــارخا ،للمفــاهيم العلميــة
جـــات المجموعـــة الدراســـة عـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـط درأســـفرت نتـــائج 

التــي المجموعــة الــضابطة درجــات الــذاتي ومتوســط اســتخدمت إســتراتيجية التــساؤل  بيــة التــيالتجري
اســـتخدمت الطريقـــة التقليديـــة فـــي تنميـــة المفـــاهيم العلميـــة فـــي التطبيـــق البعـــدي لـــصالح المجموعـــة 

)  التقليديـــةالتـــساؤل الـــذاتي و ( عـــدم وجـــود تفاعـــل بـــين نـــوع اإلســـتراتيجية ىالتجريبيـــة، وكـــذلك إلـــ
 ىفـــي اختبـــار المفـــاهيم العلميـــة عنـــد مـــستو)  العميـــقوالـــسطحي، المتوســـط  ( التجهيـــز ىومـــستو

ً دالـــة إحـــصائيا بـــين متوســـط درجـــات التطبيـــق  فـــروق وجـــودىكمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــ، )0.05(
ومتوســط درجــات التطبيــق البعــدي لتلميــذات المجموعــة التجريبيــة التــي اســتخدمت التــساؤل ، القبلــي

، وكــذلك توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين لــصالح التطبيــق البعــدي ر الناقــدتفكيــالــذاتي فــي اختبــار ال
متوسط درجات المجموعة التجريبية التـي اسـتخدمت إسـتراتيجية التـساؤل الـذاتي، ومتوسـط درجـات 

  .بعاد اختبار التفكير الناقد البعديأالمجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية في 
  

  )2005   (لوهاب اد  دراسة عب- 24
سـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة إاليـة اسـتخدام بعـض فعالتعـرف إلـى  ىالدراسـة إلـ هذه هدفت

  الثــاني طــالب الــصفىالتجــاه نحــو اســتخدامها لــدوافــي تحــصيل الفيزيــاء وتنميــة التفكيــر التــأملي 
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التـدريس ( هـي ستراتيجيات ما وراء المعرفـة وإ ىوقد اقتصرت الدراسة الحالية عل، الثانوي األزهري
ســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة إواســـتخدام  ،) قبليـــةتنـــشيط المعرفـــة ال، التـــساؤل الـــذاتي ، التبـــادلي 
واقتــصر التجريــب  ، والثانيــة مــن كتــاب الفيزيــاء للثانويــة العامــةى فــي تــدريس الوحــدة األولــدةالمحــد
الـصف الثـاني ن طـالب من مجموعـة مـ ينة الدراسةوتكونت ع، ً الفصل الدراسي الثاني كامالىعل

ومجموعـــة ضـــابطة ، ًطالبـــا) 45 ( عـــددهامـــن مجموعـــة تجريبيـــةتكونـــت ، حيـــث الثـــانوي األزهـــري
 ًا تحـصيليًاواسـتخدمت الباحثـة اختبـار، ياسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـ وقد ،ًطالبا) 45(عددها

وقـد أسـفرت النتـائج عـن وجـود  ،تجاه فـي الدراسـةلال ًاومقياس،  للتفكير التأمليًا واختبار،في الفيزياء
ــــفــــروق  ــــة إحــــصائية عن ــــين متوســــط درجــــات المجموعــــة) 0.01 (ى مــــستودذات دالل ــــة ب  التجريبي

وكذلك ،  البعدي بمستوياته المختلفة لصالح المجموعة التجريبيةيالتحصيل ختباروالضابطة في اإل
 والمجموعـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة

ــأمليالــضابطة فــي التطبيــق ًوكــذلك توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين ،  البعــدي الختبــار التفكيــر الت
االتجــاه نحــو  البعــدي  لمقيــاس وقبلــيمتوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق ال

  .اء المعرفة لصالح التطبيق البعديستراتيجيات ما ورإاستخدام 
  

  ) 2004 (شوان دراسة عفانة ون25- 
ســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة فـــي إثـــر اســـتخدام بعـــض أ معرفـــة ىهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــ

، وقـد تـم  طلبة الصف الثـامن األساسـي بغـزةى تنمية التفكير المنظومي لدىتدريس الرياضيات عل
اختيار أربعة فصول مـن الـصف الثـامن مـن مدرسـة بيـت حـانون اإلعداديـة  للـذكور وبيـت حـانون 

 )(93 وطالبـــة والـــضابطة ًا طالبـــ(83)عداديـــة للبنـــات، وكـــان عـــدد طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة اإل
ثــــر أتفكيــــر المنظــــومي، وقــــد أســــفرت النتــــائج عــــن وجــــود لل وطالبــــة، وتــــم اســــتخدام اختبــــار ًاطالبــــ

ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة تحــصيل الطلبــة وكــذلك فــي تنميــة بعــض أنــواع إالســتخدام 
  .التفكير

  
  )     2002 ( دراسة لطف اهللا - 26

ثــر أهــا فــي التحــصيل وانتقــال أثر تنميــة مهــارات مــا وراء المعرفــة وى إلــالدراســة هــذههــدفت 
 أدوات الدراســـة فـــي اختبـــار تمثلـــت ،معلـــم خـــالل مـــادة طـــرق تـــدريس العلـــوالـــتعلم لـــدى الطالـــب الم

 الطالب لمهـارات  أدواتة مالحظبطاقة،  الذاتي لمهارات ما وراء المعرفةتقييمللمقياس ، تحصيلي
عينـة الدراسـة مـن جميـع طـالب  تـم اختيـار، شبه التجريبـي نهجاتبعت الباحثة الم، ما وراء المعرفة

ــا(32)مجموعــة ضــابطة بلــغ عــددها   العلــوم الطبيعيــةةشــعب، حيــث مثلــت الرابعــةالفرقــة     ،ً طالب
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عـدد ذلك بلـغ وب، ًطالبا بكلية التربية 34)(العلوم البيولوجية مجموعة تجريبية عددها  ةشعبمثلت و
ل تـــدريس العلـــوم داخ قامـــت الباحثـــة بتـــدريس موضـــوع مـــ،ًطالبـــا) 66( فـــراد عينـــة الدراســـةأجميـــع 

ــــة باســــتخدام ، لمجمــــوعتي الدراســــة  والــــضابطة باســــتخدام، ســــتراتيجيات مــــا وراء المعرفــــةإالتجريبي
 بــين متوســطي درجــات  طــالب ًا وجــود فــرق دال إحــصائيىتوصــلت الدراســة إلــر، التــدريس المباشــ

ستوياته المختلفـــــة لـــــصالح المجموعـــــة مجمـــــوعتي الدراســـــة فـــــي االختبـــــار التحـــــصيلي البعـــــدي ومـــــ
 تحـــصيل ىمـــا وراء المعرفـــة علـــســـتراتيجيات إ ثيرتـــأن حجـــم أ ىكمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــ ،التجريبيـــة

كـذلك يوجـد فـرق ، سـتراتيجياتهـذه اإلالتجريبيـة كبيـر ممـا يوضـح فاعليـة  مجموعة الدراسـة بطال
ذو داللـــــة إحـــــصائية بـــــين متوســـــطي درجـــــات المجمـــــوعتين التجريبيـــــة والـــــضابطة فـــــي االختبـــــار 

ســــتراتيجيات مــــا وراء إ اســــتخدام أنممــــا يبــــين ، التحــــصيلي المؤجــــل لــــصالح المجموعــــة التجريبيــــة
  .ثر التعلمأ ءكان له نتائج ايجابية في بقا ل تدريس العلومداخالمعرفة في تدريس موضوع م

   
  ) 2001 ( دراسة الجندي وصادق - 27

ســـتراتيجيات مــــا وراء المعرفـــة فــــي إمـــدى فعاليــــة  التعــــرف إلـــىالدراســــة إلـــى  هـــذههـــدفت 
 ذوى الـسعات عـدادياإل لـدى تالميـذ الـصف الثـاني يبتكـارتحصيل مادة العلـوم وتنميـة التفكيـر اإل

وتـــم اختيـــار عينـــة ، يكية تتاالعقليـــة المختلفـــة مـــن خـــالل دراســـتهم لوحـــدتي المـــادة والكهربيـــة االســـ
ـــاني  ـــذ الـــصف الث ـــون عـــداديإلاالدراســـة مـــن تالمي ـــإدارة الزيت ـــين ب  بمدرســـة الجامعـــة اإلســـالمية بن

 ،ًاتلميـــذ) 40(وعـــددهاحـــدهما مثـــل المجموعـــة التجريبيـــة أ صلينفـــ مـــن عينـــة وتكونـــت ال،التعليميـــة
 ت وقـد تمثلـ،مـنهج التجريبـياتبـع البحـث ال ،ًاتلميـذ) 40(وعـددها واآلخر مثل المجموعة الضابطة 

 التفكيــــر ىأدوات الدراســــة فــــي اختبــــار تحــــصيلي لقيــــاس التحــــصيل الدراســــي، واختبــــار القــــدرة علــــ
 . مــستويات الــسعة العقليــة المختلفــةى، واختبــار األشــكال المتقاطعــة لتــصنيف التالميــذ إلــياإلبتكــار

 درجـات تحـصيل توسـطا إحـصائية بـين متة ذات داللـفـروق نتـائج الدراسـة عـن وجـود ت أسفروقد
 لــــصالح تالميــــذ البعــــدي كلــــيختبــــار التحــــصيل الإ فــــي بطةتالميــــذ المجمــــوعتين التجريبيــــة والــــضا

 اإلبتكـارى ر التفكيـختبـارا لصالح المجموعة التجريبية في فروقوكذلك توجد ، المجموعة التجريبية
  .ليةعق الختالف مستويات السعة الً وذلك وفقاالبعدي

  
  )  2000(بور دراسة  عبد الص28- 

ســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الوحـــدة فـــي إثـــر توظيـــف أ معرفـــة إلـــىالدراســـة هـــذه هـــدفت 
 ىالتحــصيل الدراســي لمــادة العلــوم وتنميــة مهــارات عمليــات العلــم التكامليــة والتفكيــر االبتكــاري لــد

الوحــدة  فــي  الدراســة فــي اختبــار تحــصيليتاو أدتمثلــتر، طلبــة الــصف الثالــث اإلعــدادي بمــص
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 لقيــاس عمليــات ًاوكــذلك اختبــار فــي التفكيــر االبتكــاري فــي العلــوم، كمــا اســتخدمت الباحثــة اختبــار
 ضـابطة ى طالبـة وأخـر)(58 وتكونـت عينـة الدراسـة مـن مجموعـة تجريبيـة عـددها ،العلـم التكامليـة

، وقـــد أســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطي  طالبـــة)(55عـــددها 
تحـصيل واختبـار ة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبيـة فـي كـل مـن اختبـار الالمجموع

، وكــذلك وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مقيــاس عمليــات العلــم التكامليــة التفكيــر االبتكــاري
  . البعدي لصالح المجموعة التجريبية

  
 سـتراتيجيةٕا و عامـة مـا وراء المعرفـةسـتراتيجياتإالمتعلقـة بالتعليق علي الدراسـات 

K.W.L بصفة خاصة:   
ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة تبــين مــا ٕ واK.W.Lســتراتيجية إبعــد عــرض الدراســات التــي تناولــت 

  :يلي
 : الدراسةهدافبالنسبة أل -1
 تقصي أثر استخدام ىتنوعت أهداف الدراسات السابقة وأغراضها فبعضها كان يهدف إل 

سيربونام (و) 2011الزهراني،(لدراسي كما في دراسة  التحصيل اى علK.W.Lستراتيجية إ
 ما وراء المعرفة كما في  تنميةىوعل ،)2008توك،(و) 2008البركاتي،(و) 2009وتايركهام،

 .)2007سالم،( دراسة
 التحصيل كما في ىما وراء المعرفة علستراتيجيات إ  تقصي أثرى إلىهدفت دراسات أخر 

، )2005عبد الوهاب،(، و)2006الشبل،( و،2009)سعيد،(، و)2010عقيلي،(دراسة 
 ).2000عبد الصبور،(، و)2001الجندي وصادق،(، و)2002لطف اهللا،(و
 قرائـي كمـا فـي  تقـصي فعاليـة مـا وراء المعرفـة فـي تحـسين الفهـم الىهدفت بعـض الدراسـات إلـ

 والنــــاطور، عمــــرو(، و)2006عطيــــة،(، و)2008عبــــد الوهــــاب،(و) 2009ســــتاهل،(دراســــة 
 ).2009الجليدي،( تنمية مهارات التذوق األدبي كما في دراسة ، وفي)2006

 المفاهيم كما في ىستراتيجيات ما وراء المعرفة علإ تقصي فعالية ىبعض الدراسات هدفت إل 
 ).2005حياة،(، )2007حسين،(، )2008قشطة،(دراسة 

 ر الناقد  التفكيىستراتيجيات ما وراء المعرفة علإ تقصي فعالية ىهدفت بعض الدراسات إل
 ). 2007علم الدين،( ، و)2008 محمد،(كما في دراسة 

 كدراســة K.W.Lســتراتيجية إوتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الــسابقة فــي اســتخدامها 
  دراســـة،)2008تـــوك،(و) 2008البركـــاتي،(و) 2009ســـيربونام وتايركهـــام،(و) 2011الزهرانـــي،(
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ســتراتيجية إ التعــرف إلــى أثــر ىيــث هــدفت إلــ، وتختلــف عنهــا فــي هــدف الدراســة ح)2007ســالم،(
K.W.Lفي اكتساب المفاهيم والتفكير الناقد .  

  
  : بالنسبة لمنهج الدراسة2-
 ىاســتخدمت معظــم الدراســات المــنهج التجريبــي فــي الدراســة، حيــث تــم تقــسيم عينــة الدراســة إلــ 

مجموعـات  ثـالث ىلعينـة إلـوبعض الدراسات تـم تقـسيم ا مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة،
ـــــــــــي دراســـــــــــة  نتجـــــــــــريبيتيمجمـــــــــــوعتين  ـــــــــــي،(ومجموعـــــــــــة ضـــــــــــابطة كمـــــــــــا ف            ،)2010عقيل

 ).2009سيربونام وتايركهام،(
  2011الزهرانــــــي،(بعــــــض الدراســــــات اتبعــــــت المــــــنهج شــــــبه التجريبــــــي كمــــــا فــــــي دراســــــة( ،

 ).2008توك،(، و)2009الجليدي،(و
 المنهج التجريبي حيث يـتم تقـسيم وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام

، كمـــا اســـتخدمت الدراســـة المــــنهج )إحـــداهما تجريبيـــة واألخـــرى ضـــابطة( مجمـــوعتين ىالعينـــة إلـــ
  .الوصفي لتحديد قائمة المفاهيم المراد إكسابها للطالبات

  
 :بالنسبة ألدوات الدراسة -3
 ا فـي إعـداد اختبـار  حـسب تنـوع أهـدافها، واتفقـت معظمهـىتنوعت أدوات الدراسات السابقة عل

، )2009ســعيد،( دراســة ل للتحــصيل والتفكيــر الناقــد مثــًاتحــصيلي، كمــا أعــدت بعــضها اختبــار
                دراســــــــــــة ل للتفكيــــــــــــر التحليلــــــــــــي مثــــــــــــًا للتحــــــــــــصيل واختبــــــــــــارًاوبعــــــــــــضها أعــــــــــــدت اختبــــــــــــار

 مثــل يتكــار للتفكيــر االبًا واختبــارًا تحــصيليًا، وبعــضها أعــد اختبــار)2009سـيربونام وتايركهــام،(
 .)2001الجندي وصادق،(ودراسة  2000)عبد الصبور،( دراسة 

 مثل دراسة يبداع الرياض لإلًااختباروالرياضي  للتواصل ًاأعدت بعض الدراسات اختبار 
 ًاواختبار ،)2008محمد،( للتفكير الناقد كما في دراسة ًا، واختبار2008)عطية وصالح،(

 .)2004 ،نة ونشوانعفا(للتفكير المنظومي كما في دراسة 
 2005)رمضان،( للتفكير الناقد مثل دراسة ًا للمفاهيم واختبارًا اختبارتعدت بعض الدراساأ، 

 ).2007حسين،(مهارات تفكير عليا مثل دراسة ل ًا للمفاهيم واختبارًاواختبار
هــذا  للتفكيــر الناقــد لتحقيــق أغــراض الدراســة وً للمفــاهيم واختبــاراًوقــد أعــدت الباحثــة اختبــارا

  ). 2005رمضان، (يتفق مع دراسة 
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  : بالنسبة لعينة الدراسة-4
 ،حيــث اختــارت بعــض الدراســات عينــة  تنوعــت عينــات الدراســات الــسابقة بطبيعــة تنــوع أهــدافها

           ) 2008،بعبـــــــد الوهـــــــا(و) 2008أحمـــــــد،(مـــــــن تالميـــــــذ المرحلـــــــة االبتدائيـــــــة مثـــــــل دراســـــــة 
 ).2006عمرو والناطور،(و) 2007سالم،(و) 2008قشطة،(و) 2008عطية وصالح،(و
  2011الزهرانــي،(بعــض الدراســات اختــارت عينــة مــن تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة مثــل دراســة (   

) 2005خليــل،(و) 2006عطيــة،(و) 2007حــسين،(و) 2008البركــاتي،(و) 2009حمــد،أ(و
ــــــــــــــــة(و) 2005رمــــــــــــــــضان،(و ــــــــــــــــشوان،، عفان ــــــــــــــــدي (و) 2008ون            ) 2001وصــــــــــــــــادق،الجن
 ).2006مرو والناطور،ع(و
 طـــــالب المرحلـــــة الثانويـــــة مثـــــل دراســـــة  عينـــــة مـــــن الـــــبعض اآلخـــــر مـــــن الدراســـــات اختـــــار

) 2007علـــــــــي الـــــــــدين،(و) 2008محمـــــــــد،(و) 2009أبـــــــــو عجـــــــــوة،( و2009)الجليـــــــــدي،(
 ).2005عبد الوهاب،(و) 2007علي،(و
  2002لطف اهللا،(بعض الدراسات اختارت عينة من طالب الجامعات مثل دراسة (

 .2006)لشبل،ا(و
  عينة من تالميذ ى عينة من معلمات العلوم باإلضافة إل2008)حمد،أ( اختارت دراسة 

 .المرحلة االبتدائية
أمــا بالنــسبة لهــذه الدراســة فقــد تــم اختيــار عينــة مــن طالبــات الــصف الــسابع مــن المرحلــة 

  ).2005رمضان،(و) 2005خليل،(و) 2011الزهراني،(اإلعدادية وهذا يتفق مع عينة دراسة 
  
  : بالنسبة لنتائج الدراسة-5
 ستراتيجية إ فاعلية ظهرت نتائج جميع الدراسات السابقةأK.W.Lالتحصيل الدراسي ى عل 

) 2008البركاتي،(و) 2009سيربونام وتايركهام،( و2011)الزهراني،(كما في دراسة 
) K.W.L.Plus(ستراتيجية إفقد أثبتت فاعلية  )2009الجليدي،( أما دراسة ،)2008توك،(و

التواصل واإلبداع ى عل) 2008عطية وصالح،(ودراسة  في تنمية مهارات التذوق األدبي
) 2006عمرو والناطور،(ودراسة تنمية ما وراء المعرفة ىعل) 2007سالم،(الرياضي ودراسة 

 . االستيعاب القرائيىعل
  في تحقيق أهدافها ستراتيجيات ما وراء المعرفة إكما أظهرت نتائج الدراسات السابقة فاعلية

      ) 2008عبد الوهاب،( و2008)حمد،أ(و) 2009سعيد،( و2010)عقيلي،(مثل دراسة 
 ).2005خليل،(و) 2006عطية،(و) 2007حسين،(و) 2008قشطة،(و
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 :االستفادة من الدراسات السابقة في المحور األول
  . بناء قائمة المفاهيم العلمية1-
  . بناء اإلطار النظري-2

  . األساليب اإلحصائية المناسبة اختيار3-
  .K.W.L بناء دليل للمعلم لتوظيف استراتيجية 4-
  

 :المفاهيم العلميةب المتعلقةدراسات ال: المحور الثاني 
  )2010  (الشوبكي   دراسة -1

ثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات أ معرفة ىالدراسة إلهذه هدفت 
، وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج ر طالبـــات الـــصف الحـــادي عـــشىيـــاء لـــدالتفكيـــر البـــصري بالفيز

 مجموعـة تجريبيـة ىوزعـت علـ طالبـة) 68(التجريبي في هـذه الدراسـة حيـث بلـغ عـدد أفـراد العينـة 
 عينـــة مـــن ىاقتـــصرت الدراســـة علـــطالبـــة، ) 36(طالبـــة ومجموعـــة ضـــابطة عـــددها) 32(عـــددها 

ــ و للبنــات بمدينــة غــزة،"أ " لمــدائن الثانويــة طالبــات الــصف الحــادي عــشر فــي مدرســة زهــرة ا  ىعل
وقـد تـم بنـاء دليـل معلـم  .موضوعي قوانين نيوتن فـي الحركـة  والـشغل والطاقـة فـي منهـاج الفيزيـاء

وقـد أسـفرت النتـائج عـن  ،ي واختبـار للمفـاهيمودليل للطالب وكذلك اختبار لمهارات التفكير البـصر
بــين متوســطي المجموعــة   ≤ 0.05)(وى داللــة وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــست

  .التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم وتنمية التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية
  

  )  2010(  دراسة  العربيد2-
ثر برنامج بالوسـائط المتعـددة فـي تنميـة المفـاهيم ومهـارات أ معرفة ىالدراسة إل هذههدفت 

، حيــث اســتخدم الباحــث المــنهج  طــالب الــصف الحــادي عــشر علمــيىلــدة حــل المــسالة الفيزيائيــ
ئيـة البنائي لبناء برنامج بالوسـائط المتعـددة وقـام الباحـث بإعـداد قائمـة لمهـارات حـل المـسالة الفيزيا

 المـــنهج التجريبـــي لمعرفـــة تـــأثير البرنـــامج علـــي عينـــة ً، واســـتخدم أيـــضاوقائمـــة بالمفـــاهيم الفيزيائيـــة
 مجمـوعتين تجريبيـة ىمن طالب مدرسـة دار األرقـم للبنـين وتـم تقـسيمها إلـ ًطالبا) 35(مكونة من 

وضـــــابطة، وقـــــد أســـــفرت النتـــــائج عـــــن وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستوى داللـــــة                    
)(0.05 ≥  لة أ وكـــذلك فـــي اختبـــار مهـــارات حـــل المـــس للبرنـــامجىفـــي اختبـــار المفـــاهيم يعـــز

  .الفيزيائية
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  ) 2010 ( وبابطين ى دراسة العيس- 3
 فهـم ى تحديد فاعلية المدخل الجمالي في تدريس مقرر األحياء علالدراسة إلىهذه هدفت 

 طالبـــات الـــصف األول الثـــانوي، تمثلـــت ىالمفـــاهيم العلميـــة وطبيعـــة العلـــم واالتجاهـــات العلميـــة لـــد
اختبـار وثتين، اختبـار فهـم طبيعـة العلم،أدوات الدراسة في اختبار للمفـاهيم العلميـة مـن إعـداد البـاح

االتجاهــــات العلميــــة، اســــتخدمت الباحثتــــان المــــنهج شــــبه التجريبــــي باســــتخدام تــــصميم المجموعــــة 
ـــة الدراســـة مـــن أربعـــة فـــصول  ـــي والبعـــدي، وتكونـــت عين ـــار القبل ـــضابطة ذات االختب ـــة وال التجريبي

جموعـــة التجريبيـــة مـــن فـــصلين لطالبـــات الـــصف األول الثـــانوي بمدينـــة مكـــة المكرمـــة، تكونـــت الم
طالبــة تــم تدريــسها بالمــدخل المنظــومي، والمجموعــة الــضابطة تكونــت مــن فــصلين ) 60(وعــددها 
 وجـود فـرق ى تم تدريسها بالطريقة التقليديـة، وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـًطالبة أيضا) 60(وعددها 

لعلمية البعدي بين متوسـط في اختبار فهم المفاهيم ا ) ( ≤ 0.05 ية عند مستوىذو داللة إحصائ
درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الـــضابطة وذلـــك بعـــد الـــضبط 

فـي اختبـار طبيعـة )   ≤ 0.05(ى القبلـي، وكـذلك يوجـد فـرق بـين ذو داللـة إحـصائية عنـد مـستو
  .العلم البعدي واالتجاهات العلمية

  
   )2010  ( دراسة جبر  -4

 إلى معرفة أثر توظيف إستراتيجية دورة التعلم فـوق المعرفيـة فـي تنميـة هدفت هذه الدراسة
تكونـــت عينـــة ، المفـــاهيم ومهـــارات التفكيـــر البـــصري بـــالعلوم لـــدى طلبـــة الـــصف العاشـــر األساســـي

 ومجموعــة ضــابطة بلــغ عــددها ًطالبــا) 45(حــدهما تجريبيــة وبلــغ عــددها أالدراســة مــن مجمــوعتين 
احــث المــنهج الوصــفي التحليلــي لتحديــد المفــاهيم العلميــة عــن وحــدة  وقــد اســتخدم الب،ًطالبــا) 45(

أعـد وقـد ، كمـا اسـتخدم المـنهج التجريبـي  مهـارات التفكيـر البـصري،ىالكيمياء العـضوية إضـافة إلـ
 للمعلــم، ً لمهــارات التفكيــر البــصري ودلــيالً للمفــاهيم واختبــاراًالباحــث أداة لتحليــل المحتــوى واختبــارا

ج عــن فاعليــة إســتراتيجية دورة الــتعلم فــوق المعرفيــة فــي تنميــة المفــاهيم ومهــارات وقــد أســفرت النتــائ
  .التفكير البصري بالعلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي

  
  )  2009(  دراسة أحمد- 5

سـتراتيجية دائـرة الـتعلم فـي تحـصيل إ فاعليـة اسـتخدام التعـرف إلـى ىالدراسة إلـ هذههدفت 
 تلميــذات الــصف الثــامن ىيــة التفكيــر االســتداللي وبقــاء أثــر الــتعلم لــدبعــض المفــاهيم العلميــة وتنم

، والمـنهج لتحليلـي لتحديـد المفـاهيم العلميـة المـنهج الوصـفي اىبالتعليم األساسي، اعتمد البحث عل
سـتراتيجية دائـرة الـتعلم، وتمثلـت أدوات إشبه التجريبي لتدريس الوحـدتين بعـد إعـادة صـياغتها وفـق 
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بار تحصيلي للمفاهيم العلمية، اختبار للتفكيـر االسـتداللي، دليـل للمعلـم، وتوصـلت  في اختدراسةال
بــين المجمــوعتين الـــضابطة ) 0.01( داللــة ى عنــد مــستوً وجــود فــروق دالــة إحــصائياىالنتــائج إلــ

 العلمية، حيث أن استخدام دائـرة الـتعلم فـي تـدريس المفـاهيم العلميـة موالتجريبية في اختبار المفاهي
ذات الصف الثامن بالتعليم األساسي ذات فاعلية في تحسين تحصيل المفاهيم العلمية وتنميـة لتلمي

  .التفكير االستداللي
  
  )2009 (  دراسة اللولو - 6

ثر توظيف المدخل المنظـومي فـي تعـديل التـصورات أ إلى التعرف إلى الدراسة هذههدفت 
وشـملت عينـة الدراسـة ، س األساسـي بغـزةلبـات الـصف الـساد طاىالبديلة لمفاهيم القـوة والحركـة لـد

الغــوث طالبــة مــن طالبــات الــصف الــسادس بمدرســة بنــات البــريج اإلعداديــة التابعــة لوكالــة  )40(
م تـواسـتخدمت الدراسـة المـنهج التجريبـي ذي المجموعـة الواحـدة حيـث ، ىالدولية  بالمنطقة الوسـط

المدخل المنظـومي ثم استخدام ،  لذلكتحديد التصورات البديلة للمفاهيم باستخدام اختبار مخصص
وقــــد ، شخيــــصي للتــــصورات البديلــــة للمفــــاهيمتمثلــــت أداة الدراســــة باختبــــار ت، فــــي تــــدريس الوحــــدة

، عنـــد الطالبـــات )%40( حيـــث بلغـــت أكثـــر مـــن  شـــيوع التـــصورات البديلـــةىراســـة إلـــتوصـــلت الد
الطالبــات قبــل وبعــد  وجــود فـروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوسـط درجــات ىوتوصـلت الدراســة إلــ

  .المنظومي لتوظيف المدخل ىالتجريب تعز
  

  ) 2008 (دراسة األسمر 7- 
ثـــر دورة الـــتعلم فـــي تعـــديل التـــصورات البديلـــة للمفـــاهيم أ معرفـــة ىالدراســـة إلـــهـــذه هـــدفت 

، وقــد اتبــع الباحــث الــسادس حــول مفــاهيم الحركــة والقــوةالعلميــة واتجاهــاتهم نحوهــا لطــالب الــصف 
مـن طـالب مدرسـة ذكـور  ًاطالبـ) 67 (ي والتجريبـي حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـنالمنهج الوصـف

وقــد تــم   مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة،ى لالجئــين تــم تقــسيمها إلــ "ب" مــصطفي حــافظ االبتدائيــة 
 ًإعــداد اختبــار تشخيــصي للتــصورات البديلــة ومقيــاس لالتجــاه نحــو المفــاهيم العلميــة تــم تطبقــه قبليــا

 النتـــائج عـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين المجمـــوعتين التجريبيـــة فرتســـ، وقـــد أًوبعـــديا
  .تصورات البديلة للمفاهيم العلميةوالضابطة في اختبار ال

  
  )  2008( دراسة  البابا 8-

ثــر برنــامج محوســب باســتخدام المــدخل المنظــومي لتنميــة أ معرفــة إلــى الدراســة هــذه هــدفت
 طلبـــة الـــصف العاشـــر األساســي، وقـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج ىلــدالمفــاهيم العلميـــة واالحتفـــاظ بهـــا 
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علميــة فــي وحــدة الوصــفي التحليلــي، حيــث قــام الباحــث بتحليــل الوحــدة الدراســية لتحديــد المفــاهيم ال
وكـذلك المـنهج التجريبـي حيـث  البنـائي لبنـاء البرنـامج المحوسـب،المـنهج ، ورالطاقة للصف العاشـ
 وطالبة من طلبة الـصف العاشـر ًطالبا) 140(راسة المكونة من  عينة الدىتم تجريب البرنامج عل
 وطالبـــة والمجموعـــة ًطالبـــا) 70(حيـــث تكونـــت المجموعـــة التجريبيـــة مـــن  فـــي مخـــيم البـــريج بغـــزة،

وقـد أظهـرت النتـائج فاعليـة  وتم وضع اختبار للمفاهيم العلمية،  وطالبة،ًطالبا) 70(الضابطة من 
  .ر طلبة الصف العاشىية المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدالبرنامج المحوسب ودوره في تنم

  
  )2008  (دراسة  العيسوي  9-

 البنائيــة فــي اكتــساب المفــاهيم العلميــة V إســتراتيجيةثــر أ معرفــة إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
المـنهج الوصـفي التحليلـي لتحديـد استخدم الباحـث ، ع بغزة طالب الصف السابىلم لدوعمليات الع

حيث اختار الباحث عينة قصدية تكونـت م العلمية وعمليات العلم، وكذلك المنهج التجريبي المفاهي
من طالب الصف السابع بمدرسة ذكور الفالح اإلعدادية لالجئـين بلـغ عـدد أفـراد العينـة التجريبيـة 

ى ، وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهـي أداة تحليـل محتـوًطالبا) 38( الضابطة  وًطالبا) 40(
وخلـصت الدراسـة  ، لعمليـات العلـمًا للمفـاهيم العلميـة واختبـارًاوحدة الحرارة فـي حياتنـا وكـذلك اختبـار

فـي اكتـساب المفـاهيم   ≤ 0.05 )(  ت داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة وجـود فـروق ذاىإلـ
  .اإلستراتيجية الستخدام ىالعلمية وعمليات العلم لصالح المجموعة التجريبية تعز

  
  )2008   (دراسة المحتسب10- 

) POE( فــسر – الحــظ – فاعليــة نمــوذج تنبــأ ى مــدإلــى التعــرف إلــىالدراســة  هــذههــدفت 
 تكونت عينة ، طلبة جامعة اإلسراء الخاصةىة لدفي اكتساب المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائي

 خــــرىواألبيــــة حــــداهما تجريإشــــعبتين  ى وطالبــــة مــــوزعين بالتــــساوي علــــً طالبــــا)36(الدراســــة مــــن 
وأوراق ، ارات األدائيـةوبطاقـة مالحظـة للمهـ، مفاهيم الفيزيائيـةلل ًااحثة اختباراستخدمت الب، ضابطة
 وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد ى وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــ،)POE(وفـــق نمـــوذج عمـــل 
لمهـارات  بـين الطلبـة فـي المجمـوعتين فـي اكتـساب المفـاهيم الفيزيائيـة وا )(  ≤ 0.05 ىمـستو

  ..األدائية لصالح المجموعة  التجريبية
  

  )2008  ( دراسة المحاميد -11
 حـل المـشكالت وفـق ى أثر نمـوذجين تدريـسيين مـستندين إلـمعرفة ىهدفت هذه الدراسة إل

 طلبـة المرحلـة األساسـية ىالمزاوجة والمشاركة ووقت االنتظـار فـي اكتـساب المفـاهيم البيولوجيـة لـد
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ات الدراســـة فــــي اختبـــار للمفــــاهيم البيولوجيـــة، اســــتخدم الباحـــث التــــصميم شــــبه تمثلــــت أدو العليـــا،
 طالبــــة تــــدرس بالطريقــــة العاديــــة، 30)(التجريبــــي بــــثالث مجموعــــات، مجموعــــة ضــــابطة عــــددها 

ــ  حــل المــشكالت ى مــستند إلــج طالبــة تــدرس باســتخدام نمــوذ30)( عــددها ىمجموعــة تجريبيــة أول
تــــدرس   طالبــــة30)(، مجموعــــة تجريبيــــة ثانيــــة عــــددها ) شــــارك- زاوج–فكــــر(ســــتراتيجية إوفــــق 

اتيجية ســترٕاو)  شــارك- زاوج–فكــر (ســتراتيجية إ حــل المــشكالت وفــق ى مــستند إلــجباســتخدام نمــوذ
 ذي داللــة إحــصائية قحــادي بوجــود فــرأظهــرت نتــائج التحليــل التبــاين األالكتابــة فــي دقيقــة واحــدة، 

 ً التـي درسـت وفقـاى التجريبيـة األولـةمجموعـبين متوسـطي درجـات ال ) = 0.013 (ىعند مستو
 تفــوق التــدريس ىشــارك، وتــدل هــذه النتيجــة علــ- زاوج- حــل المــشكالت فكــرىلنمــوذج مــستند إلــ

 الطريقـة ى شـارك علـ- زاوج-سـتراتيجية فكـرإ حـل المـشكالت وفـق ىباستخدام النموذج المـستند إلـ
  .االعتيادية في اكتساب المفاهيم البيولوجية

  
  )2008  ( الناشري  دراسة - 12

 طــالب ى تحديــد  التــصورات البديلــة عــن  بعــض مفــاهيم الوراثــة لــدىهــدفت الدراســة  إلــ
وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي فـــي ، الـــصف الثالـــث المتوســـط بمحافظـــة القنفـــدة

لباحـث وقـد اختـار ا ، العلميـة المتـضمنة بوحـدة الوراثـة التصورات البديلة عن المفـاهيمىالتعرف عل
وقـد أعـد الباحـث ،  من ست مـدارسًطالبا) 307(عينة  عشوائية  من مجتمع الدراسة بلغ حجمها 

ًاختبــارا تحــصيليا تكــون مــن   التــصورات البديلــة عــن المفــاهيم العلميــة ىًســؤاال  للتعــرف علــ) 44(ً
رات  وجـود العديـد مـن التــصوىوقـد توصــلت الدراسـة إلـ، تكونهـاالمتـضمنة بوحـدة الوراثـة ومـصادر 

وسـط  نـسبة الـذين حيـث بلـغ مت،  طـالب الـصف الثالـث المتوسـطىيـة لـدالبديلة عن المفاهيم العلم
وكــذلك انتــشار التــصورات البديلــة  )15.5( عــن مفــردات االختبــار التشخيــصي أأجــابوا إجابــة خطــ

حيــث تراوحــت نــسب الطــالب الــذين ، الثالــث المتوســط طــالب الــصف ىعــن المفــاهيم العلميــة لــد
  .وهي نسب مرتفعة %)88.93، %10.43(ورات  بديلة بين  لديهم تص

  
  ) 2008 ( دراسة رمضان - 13

 - اســتمع- شــارك-كــون( ســتراتيجية إ فاعليــة ى مــدىلــإ التعــرف ىهــدفت هــذه الدراســة إلــ
فــي تنميــة بعــض مهــارات التفكيــر العليــا والمفــاهيم العلميــة فــي مــادة العلــوم ) F-S-L-C) (ابتكــر

س االبتـدائي، وتمثلـت أدوات الدراسـة فـي اختبـار مهـارات التفكيـر العليـا،  تالميذ الصف الخـامىلد
واختبار المفاهيم العلمية، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعـة 

 مـن تالميـذ الـصف الخـامس ًتلميـذا) 47(، ومجموعـة ضـابطة عـددها ًتلميذا) 49(تجريبية عددها 
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 بــــين ً وجــــود فــــرق دال إحــــصائياىكــــوبري القبــــة، وتوصــــلت نتــــائج الدراســــة إلــــاالبتــــدائي بمدرســــة 
متوســـطي درجـــات كـــل مـــن المجمـــوعتين التجريبيـــة والـــضابطة لـــصالح المجموعـــة التجريبيـــة وذلـــك 

  .واختبار مهارات التفكير العليا العلمية ومستوياته بالنسبة الختبار المفاهيم
  

  ) 2008 ( دراسة طالب - 14
 فعاليــة اســتخدام دورة الــتعلم الخماســية فــي تنميــة المفــاهيم تحديــد ىســة إلــالدراهــذه هــدفت 

 تلميذات الصف التاسع مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي، تكونـت عينـة ىالعلمية والتفكير االبتكاري لد
 األساسي الثـانوي بمدينـة تعـز، مثـل ةالدراسة من فصلين دراسيين من الصف التاسع بمجمع الحمز

) 51(تلميـذة، واآلخـر مجموعـة ضـابطة عـدد أفرادهـا ) 52(ريبية عدد أفرادها أحدهما مجموعة تج
تلميـــذة، وتمثلـــت أدوات الدراســـة فـــي اختبـــار تحـــصيلي لقيـــاس اكتـــساب المفـــاهيم العلميـــة، واختبـــار 
 للتفكيـــر االبتكـــاري، وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجريبـــي، والمـــنهج الوصـــفي لتحليـــل الوحـــدة،

بــين متوســطي درجــات ) 0.05 (ى عنــد مــستوًوجــود فــروق دالــة إحــصائيا ىوتوصــلت الدراســة إلــ
لعلميـة لـصالح المجموعـة المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي للمفـاهيم ا

  .التجريبية
  

  2008 ) ( دراسة قطيط -15
اكتــــساب المفــــاهيم  فــــي فاســــتخدام المختبــــر الجــــا ثــــرأ معرفــــة ىهــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــ

 طـالب المرحلـة األساسـية فـي األردن، تمثلـت أدوات البحـث ىفيزيائية ومهـارات التفكيـر العليـا لـدال
فــي اختبــار للمفــاهيم الفيزيائيــة، واختبــار مهــارات تفكيــر عليــا، تكونــت عينــة الدراســة مــن مجموعــة 

، واســـتخدم تحليـــل التغـــاير ًطالبـــا) 31(، ومجموعـــة ضـــابطة عـــددها ًاطالبـــ) 30(تجريبيـــة عـــددها 
ANOVAوجـود فـرق ى لفحص الفـروق بـين متوسـط عالمـات الطلبـة، وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـ 

بــين متوســط عالمــات الطلبــة فــي اختبــار المفــاهيم ) =0.05 (ىذي داللــة إحــصائية عنــد مــستو
  ).طريقة المختبر الجاف( لطريقة التدريس ىالفيزيائية تعز

  
  2008 ) (  دراسة همام- 16

 أثر استخدام دورة التعلم الخماسية من خـالل الكمبيـوتر فـي معرفة ى الدراسة إلهذه هدفت
 طـالب الـصف الثالـث ىتحصيل بعـض المفـاهيم العلميـة والتفكيـر العلمـي واالتجـاه نحـو العلـوم لـد

المتوسط بالمملكة العربية السعودية، وتمثلت أدوات البحث في دليل للطالب، دليـل للمعلـم، اختبـار 
طـالب نحــو العلــوم، تكونــت للر لمهــارات التفكيـر العلمــي، ومقيــاس اتجــاه تحـصيلي للمفــاهيم، اختبــا
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ــ) 46(عينــة البحــث مــن مجموعــة تجريبيــة عــددها  ــ) 46(، ومجموعــة ضــابطة عــددها ًاطالب  ًاطالب
 مـــن طـــالب الـــصف الثالـــث المتوســـط بمـــدارس الـــسعد األهليـــة بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية، ًأيـــضا

ـــ بـــين متوســـطي ) 0.01 (ى عنـــد مـــستوًفـــروق دالـــة إحـــصائيا وجـــود ىوتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إل
درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لتحـصيل المفـاهيم العلميـة واختبـار 

  .التفكير العلمي ومقياس االتجاه لصالح أفراد المجموعة التجريبية
  

   ) 2007(دراسة األغا 17- 
 المتـشابهات فـي اكتـساب المفـاهيم إسـتراتيجيةسـتخدام ثـر اأمعرفـة  ىالدراسة إل هذههدفت 

وقـــد اســـتخدمت  ،البـــات الـــصف التاســـع األساســـي بغـــزةالعلميــة واالحتفـــاظ بهـــا فـــي مـــادة العلـــوم لط
الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي لتحديــد المفــاهيم العلميــة فــي وحــدة أجهــزة جــسم اإلنــسان، وقــد 

 للمعلــــم، وكــــذلك اســــتخدمت ًدلــــيال  للمفــــاهيم و ًتبــــارااخ  لتحليــــل المحتــــوى و  أداة أعــــدت الباحثــــة
بمدرسـة الباحثة المنهج التجريبي، حيث تم اختيـار أفـراد عينـة الدراسـة مـن طالبـات الـصف التاسـع 

 مجمـوعتين تجريبيـة ىسمت إلـطالبـة قـ) 80(، وبلـغ عـدد أفـراد العينـة حسن سالمة اإلعداديـة بغـزة
ــــة إحــــصائية ذا وقوقــــد أســــفرت النتــــائج عــــن وجــــود فــــر ،وضــــابطة بــــين متوســــط درجــــات ت دالل

 فــــي اكتــــساب المفــــاهيم  اإلســــتراتيجية الســــتخدام ىالمجمــــوعتين لــــصالح المجموعــــة التجريبيــــة تعــــز
  .العلمية

  
  )  2007 (دراسة شهاب - 18

ثـــر تـــدريس وحـــدة متـــضمنة لقـــضايا التفاعـــل بـــين العلـــم أ معرفـــة ىالدراســـة إلـــ هـــذههـــدفت 
ـــا والمجتمـــع  ـــوالتكنولوجي ـــووالبيئ ـــوم ىة بمحت ـــد مـــنهج العل ـــاهيم والتفكيـــر العلمـــي ل ـــة المف  ىفـــي تنمي

مجموعـة الدراسـة  حيـث تكونـت، ولقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي، لصف التاسعالطالبات با
أحـدهما ، اسية العليا للبنـات بـشمال غـزةطالبة من صفين دراسيين بمدرسة عمواس األس) 80(من 
) 39( مجموعـــة ضـــابطة وعـــددها مثـــل خـــرواآل، طالبـــة) 41( هادعـــد و المجموعـــة التجريبيـــةمثـــل
ـــة ـــارأوقـــد ، طالب ـــةًاعـــد الباحـــث اختب ـــر العلمـــي وفـــق أســـلوب حـــل تفكلل ًا واختبـــار، للمفـــاهيم العلمي ي

ثر واضح وفروق ذات داللة إحصائية فـي تنميـة أقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود و، المشكالت
  STSE لتـدريس الوحـدة المتـضمنة لقـضاياى الطالبـات يعـزىالمفـاهيم العلميـة والتفكيـر العلمـي لـد

  . العلوم للصف التاسع األساسيىمن محتو
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  )2006  (  دراسة أبو زايدة- 19
 تنميـة المفـاهيم ىية برنامج بالوسائط المتعـددة علـفعال ىالتعرف إل ى الدراسة إلهذه هدفت   

وقـد اسـتخدم ، حافظـات غـزة الـسادس األساسـي فـي م طالب الـصفىالصحية والوعي الصحي لد
واســـتخدم األســـلوب التجريبـــي لمعرفـــة ،  لبنـــاء برنـــامج بالوســـائط المتعـــددةالباحــث األســـلوب البنـــائي

ــ) 60(البرنــامج علــي عينــة مكونــة مــن  يرثأتــ  ى مجمــوعتين تجريبيــة وأخــرىلــم تقــسيمها إتــ، ًاطالب
وقـد توصـلت ، س الـوعي الـصحيتجاه لقيـالال ًاومقياس، ًا تحصيليًاعد الباحث اختبارأوقد ، ضابطة

بــين متوســط )   ≤ 0.05 ( الدالــةى فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستووجــود ىالدراســة إلــ
يم الـصحية المفـاه  المجموعة الضابطة في اختبارطلبة درجات طلبة المجموعة التجريبية ودرجات

 ( ≤ 0.05) الدالةىنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأكما ،  للبرنامج المقترحىيعز
بــين متوســط درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة ودرجــات المجموعــة الــضابطة فــي مقيــاس الــوعي 

 تنميــة المفــاهيم ىوكــذلك فعاليــة برنــامج بالوســائط المتعــددة علــ،  للبرنــامج المقتــرحىالــصحي يعــز
  .طالب الصف السادس في محافظات غزة ىالصحية والوعي الصحي لد

  
  ) 2006 (اهيدي  دراسة الدو- 20

تـسكي فـي اكتـساب وًفعاليـة التـدريس وفقـا لنظريـة فيج ى التعـرف إلـىالدراسة إل هذههدفت 
قـصدية ثـم اختيـار عينـة الدراسـة بـصورة ،  طالبات جامعة األقصى بغزةىبعض المفاهيم البيئية لد

 مــن جامعــة األقــصى حيــث تكونــت عينــة  الدراســة مــن شــعبة واحــدة مــن شــعب مــساقات الدراســات
م توزيــع طالبــات الــشعبة بــصورة تــ، 2005/2006فــصل األول للالبيئيــة المقــرر تدريــسه بالجامعــة 

 واألخـرى تجريبيـة تتكـون مـن ،طالبـة) 42(اهما ضـابطة وتتكـون مـن حدإ مجموعتين ىعشوائية إل
مـــا أ، الجامعـــةفـــي  المتبعـــة م تـــدريس المجموعـــة الـــضابطة وفـــق الطريقـــة التقليديـــةتـــ طالبـــة،) 40(

وضـــع الباحـــث ، التوليـــدي لفيجوتـــسكي م تدريـــسها وفـــق نمـــوذج التعلـــيمتـــعـــة التجريبيـــة فقـــد المجمو
ًاختبـــارا تحـــصيليا ـــ،ً ـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى وتوصـــلت الدراســـة إل               ى عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل

 )0.05 ≥  ( بـين متوسـطي درجـات طالبـات المجموعـة الـضابطة ودرجـات طالبـات المجموعـة 
  . في اكتساب بعض المفاهيم البيئيةالتجريبية

  
  )  2005( دراسة السبيل –21

 ىأثــر اســتخدام كــل مــن دورة الــتعلم ونمــوذج جانييــه علــ معرفــة ىهــدفت هــذه الدراســة إلــ
اكتــساب عينــة مــن تلميــذات الــصف الثالــث االبتــدائي بمدينــة الريــاض للمفــاهيم العلميــة ومهــارات 

ــ) 96 (ىنــة الدراســة علــالمالحظــة والتــصنيف واالتــصال، اشــتملت عي  ثالثــة ىتلميــذة موزعــات عل



 92

ـــدائي، ـــم توزيـــع الفـــصول عـــشوائيا فـــصول للـــصف الثالـــث االبت ـــد ت ـــًوق ـــة ى إل ) 1( مجموعـــة تجريبي
استخدم معها نموذج جانييه، ومجموعة ضـابطة ) 2(استخدم معها دورة التعلم، ومجموعة تجريبية 

اسـة المـنهج التجريبـي، والتـصميم شـبه التجريبـي استخدم معها الطريقـة التقليديـة، ولقـد انتهجـت الدر
تمثلـــت أدوات الدراســـة فـــي  نظـــام المجمـــوعتين التجريبيـــة والـــضابطة ذات القيـــاس القبلـــي والبعـــدي،

اختبــــار اكتــــساب المفــــاهيم العلميــــة، اختبــــار عمليــــات العلــــم فــــي مهــــارات المالحظــــة، والتــــصنيف 
 المجموعـة الــضابطة ى علــنتين التجـريبيتي تفـوق المجمــوعىواالتـصال، وتوصـلت نتــائج الدراسـة إلــ

  .في اختبار المفاهيم العلمية لصالح المجموعتين التجريبيتين
  

  )  2003 ( الخطابية دراسة- 22
فاعلية استخدام خـرائط المفـاهيم فـي تحـصيل طالبـات  ىالتعرف إل ىهدفت هذه الدراسة إل

واحتفـاظهن بهـا، " نيف الكائنـات الحيـةتـص" الصف األول الثانوي للمفاهيم العلمية المتعلقـة بوحـدة 
 فــي محافظــة مــسقط يطالبــة مــن طالبــات الــصف األول الثــانو(136)  تكونــت عينــة الدراســة مــن

ـــ و،بـــسلطنة عمـــان  مجمـــوعتين، مجموعـــة تجريبيـــة درســـت باســـتخدام خـــرائط ىتـــم تقـــسيم العينـــة إل
) 67(لتقليديـة عـددها طالبة، ومجموعـة ضـابطة درسـت باسـتخدام الطريقـة ا) 69(المفاهيم عددها 

تم إعداد اختبار تحصيلي، وأظهرت نتائج االختبار البعدي وجود فروق دالة إحصائيا بـين  وطالبة
لـصالح )  = 0.05( الداللـة ىمتوسطات أداء أفراد المجموعتين التجريبيـة والـضابطة عنـد مـستو

ط المفـــاهيم فـــي تحـــصيل المجموعـــة التجريبيـــة، وبهـــذا أثبتـــت نتـــائج الدراســـة فاعليـــة اســـتخدام خـــرائ
"  تـصنيف الكائنـات الحيـة "طالبات الصف األول الثانوي لبعض المفـاهيم العلميـة المتعلقـة بوحـدة 

  .واحتفاظهن بها
  

  :المفاهيم العلميةب المتعلقةدراسات  الىالتعليق عل
  : بالنسبة لألهداف-1
ــ - ــ( تنميــة المفــاهيم الفيزيائيــة مثــل دراســة ىهــدفت بعــض الدراســات إل ودراســة )  2010شوبكي،ال
ــــ) 2010العربيــــد،(  ) 2008المحتــــسب،( اكتــــساب المفــــاهيم الفيزيائيــــة مثــــل دراســــة ىوبعــــضها إل
  ).2008قطيط،(و
 ىالعيـــــــس( دراســـــــة مثـــــــل األحيـــــــاء فـــــــي العلميـــــــة المفـــــــاهيم فهـــــــم ىإلـــــــ الدراســـــــات بعـــــــض هـــــــدفت -

 مثــل تحــصيلها وأ ،)2007األغــا،(و )2008المحاميــد،( دراســة مثــل اكتــسابها أو ،)2010وبـابطين،

 ).2003الخطابية،( دراسة
 .2010)جبر،( دراسة مثل الكيميائية المفاهيم تنمية ىإل الدراسات بعض هدفت -
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 ىإلــ ىوأخــر ،)2006زايــدة، أبــو( دراســة مثــل الــصحية المفــاهيم تنميــة ىإلــ الدراســات إحــدى هــدفت -
 .)2006الدواهيدي،( ةدراس مثل البيئية المفاهيم اكتساب

ــــصورات تعــــديل ىإلــــ الدراســــات بعــــض هــــدفت- ــــل للمفــــاهيم ةالبديلــــ الت  )2009اللولــــو،( دراســــة مث
 .البديلة التصورات تحديد ىإل )2008الناشري،( دراسة هدفت ،بينما)2008األسمر،(و
 اســتخدمت حيــث العلميــة المفــاهيم  وتعــديل واكتــساب تنميــة فــي واألســاليب ســتراتيجياتاإل تنوعــت -

 ، )2008البابـا،(و )2009اللولـو،(و )2010الشوبكي،( كدراسة ميالمنظو المدخل الدراسات بعض
 كدراسة الجمالي والمدخل ،)2006زايدة، أبو(و )2010العربيد،( كدراسة المتعددة بالوسائط وبرنامج

 كدراســـــة الـــــتعلم ودائـــــرة ،)2010جبـــــر،( المعرفيـــــة قفـــــو الـــــتعلم ودورة ،)2010وبـــــابطين، العيـــــسي(

 ،)2008العيـــسوي،( كدراســـة V والـــشكل ،)2008األســـمر،( كدراســـة الـــتعلم ودورة ، )2009أحمـــد،(
أثــر نمــوذجين تدريــسيين مــستندين إلــي و ،)2008المحتــسب،( كدراســة فــسر -الحــظ -تنبــأ جونمــوذ

 ســتراتيجيةٕاو ،)2008المحاميــد،( ةكدراســ حـل المــشكالت وفــق المزاوجـة والمــشاركة ووقــت االنتظـار

ــــــتعلم ودورة ،)2005،رمــــــضان( كدراســــــة ابتكــــــر -اســــــتمع -شــــــارك -كــــــون  كدراســــــة ةالخماســــــي ال

 العلـم بـين التفاعـل وقـضايا ،)2007األغا،( كدراسة والمتشابهات ،)2008همام،(و )2008طالب،(

 كدراســــــــــة فيجوتـــــــــسكي ونظريـــــــــة ،)2007شـــــــــهاب،( كدراســـــــــة والبيئـــــــــة والمجتمـــــــــع والتكنولوجيـــــــــا

ــــدي،(  المفــــاهيم وخــــرائط ،)2005الــــسبيل،( كدراســــة جانييــــه ونمــــوذج الــــتعلم ودورة ،)2006الدواهي

  .2003)الخطابية،( كدراسة
 خـالل مـن الحيـة الكائنـات خـصائص وحـدة فـي العلميـة المفـاهيم اكتـساب ىإل الحالية الدراسة ىوتسع

 ،)بيولوجيـة مفـاهيم( المفـاهيم نـوع في 2003)الخطابية،( دراسة مع يتفق وهذا ، K.W.L ستراتيجيةإ
  .الهدف حيث من معها تختلف ولكن

 
  :النسبة لمنهج الدراسةب2- 

 مجموعـة تجريبيـة ىلـإ، حيـث تـم تقـسيم العينـة لدراسـات الـسابقة المـنهج التجريبـي اتبعت معظم ا-
  .ومجموعة ضابطة

) 2010ي وبـــــابطين،العيـــــس(نهج شـــــبه التجريبـــــي مثـــــل دراســـــة  اتبعـــــت بعـــــض الدراســـــات المـــــ-
 ).2008المحاميد،(و
) 2010الـــشوبكي،(ي والتجريبـــي مثـــل دراســـة  اتبعـــت بعـــض الدراســـات المـــنهج الوصـــفي التحليلـــ-
      )2008األســــــمر،( و2008)البابــــــا،(و) 2008قــــــشطة،(و) 2008العيــــــسوي،(و) 2010جبــــــر،(و
 ).2007األغا،(و
) 2010العربيـد،(و) 2008البابـا،( اتبعت بعض الدراسات المـنهج التجريبـي البنـائي مثـل دراسـة -
 ).2006أبو زايدة،(و) 2007شهاب،(و
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 ).2008الناشري، (ة الدراسات المنهج الوصفي وهي دراسىحدإ استخدمت -
) 2008العيـــــسوي،(و) 2010جبـــــر،(و) 2010الـــــشوبكي،( وتتفـــــق الدراســـــة الحاليـــــة مـــــع  دراســـــة

 ج، فــي اســتخدامها للمــنه)2007األغــا،(و) 2008األســمر،( و2008)البابــا،(و) 2008قــشطة،(و
في فــي تحديــد قائمــة المفــاهيم لوحــدة حيــث اســتخدمت المــنهج الوصــ الوصــفي التحليلــي والتجريبــي،

 فــــي K.W.Lســــتراتيجية إثــــر اســــتخدام أوالمــــنهج التجريبــــي لقيــــاس " خــــصائص الكائنــــات الحيــــة"
  .اكتساب هذه المفاهيم

  
  : بالنسبة ألدوات الدراسة3-

 تفاوتت الدراسات السابقة في أهدافها ولكنها اتفقت جميعها في استخدامها الختبار للمفاهيم -
  .العلمية

مفــــاهيم مثــــل دراســــة لل اختبــــار ى  اســــتخدمت بعــــض الدراســــات اختبــــارات للتفكيــــر باإلضــــافة إلــــ-
ًواختبــــــارا للتفكيــــــر   للتفكيــــــر البــــــصري،ًااســــــتخدمتا اختبــــــار) 2010جبــــــر،(و) 2010الــــــشوبكي،(

تفكيــــــر العليــــــا مثــــــل دراســــــة المهــــــارات ل ًا، واختبــــــار )  2009أحمــــــد،(دراســــــة مثــــــل  االســــــتداللي
  ).2008رمضان،(و) 2007شهاب،(و) 2008طالب،(و) 2008ام،هم(و ) 2008قطيط،(
 اختبـــار المفـــاهيم العلميـــة مثـــل ى باإلضـــافة إلـــى اســـتخدمت بعـــض الدراســـات أداة تحليـــل محتـــو-

) 2008البابـــــــــــــــا،(و) 2008العيـــــــــــــــسوي،(و) 2010جبـــــــــــــــر،(و ) 2010الـــــــــــــــشوبكي،(دراســـــــــــــــة 
  ).2007األغا،(و
واســـتخدمت  لالتجـــاه، ًاات العلميـــة ومقياســـ للتـــصورًا اختبـــار2008)األســـمر،( اســـتخدمت دراســـة -

  . للمفاهيم وعمليات العلمًاختبارا) 2008السبيل،(دراسة 
  . لحل المسالة الفيزيائيةً للمفاهيم واختباراًاختبارا) 2010العربيد،( استخدمت دراسة -
 ىل المحتــوتحليــل للمفــاهيم وأداة ًا الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الــسابقة فــي إعــدادها اختبــارتتفــقو

) 2008البابـــــــــــــــا،(و) 2008العيـــــــــــــــسوي،(و) 2010جبـــــــــــــــر،(و) 2010الـــــــــــــــشوبكي،(كدراســـــــــــــــة 
  ).2007األغا،(و
  
  : بالنسبة لعينة الدراسة- 4
  . الختالف أهداف كل منهاًتنوعت عينات الدراسات السابقة وذلك نظرا -
      ) 2009اللولــــو،( اختــــارت بعــــض الدراســــات عينــــة مــــن تالميــــذ المرحلــــة االبتدائيــــة مثــــل دراســــة -
  ).2005السبيل،(و ) 2006أبو زايدة،(و) 2008رمضان،(و) 2008األسمر،(و
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       ) 2009حمــــد،أ(اختــــارت بعــــض الدراســــات عينــــة مــــن تالميــــذ المرحلــــة اإلعداديــــة مثــــل دراســــة -
) 2008طالب،(و) 2008الناشري،( و 2008)المحاميد،( و2008)العيسوي،( و2009)األغا،(و
  ).2007،شهاب(و ) 2008همام،(و
      ) 2010الــــشوبكي،( اختــــارت بعــــض الدراســــات عينــــة مــــن طلبــــة المرحلــــة الثانويــــة مثــــل دراســــة -
) 2008البابــــــــــــــا،(و) 2010جبــــــــــــــر، ( و2010) وبــــــــــــــابطين،ىالعيــــــــــــــس( و2010)العربيــــــــــــــد،(و
  .2003)الخطابية،(و
ــــــــة الجامعــــــــات كدراســــــــة - ــــــــة مــــــــن طلب ــــــــارت بعــــــــض الدراســــــــات عين ــــــــسب،( اخت                ) 2008المحت
  ).2006الدواهيدي،(و

فــي تناولهــا لعينــة مــن طلبــة الــصف الــسابع ) 2008العيــسوي،(وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة 
  .األساسي

 
  : بالنسبة لنتائج الدراسة-5
ســـتراتيجيات المـــستخدمة فـــي اكتـــساب المفـــاهيم  أظهـــرت بعـــض الدراســـات فعاليـــة األســـاليب واإل-

         ) 2008المحتـــــــــــــسب،(و) 2008المحاميـــــــــــــد،(و) 2008العيـــــــــــــسوي،(العلميـــــــــــــة مثـــــــــــــل دراســـــــــــــة 
  .2005)السبيل،( و2008) قطيط،(و
 اختالفهـا فـي ىستراتيجيات المتبعة علـ أظهرت بعض الدراسات فعالية األساليب المستخدمة واإل-

) 2010جبـــــر،(و ) 2010العربيـــــد،(و) 2010الـــــشوبكي،(تنميـــــة المفـــــاهيم العلميـــــة مثـــــل دراســـــة 
  ).2006أبو زايدة،(و) 2007شهاب،(و) 2008طالب،(و) 2008رمضان،(و) 2008البابا،(و
ستراتيجياتها وأساليبها في تحصيل بعض المفاهيم العلميـة مثـل إ أظهرت بعض الدراسات فعالية -

  .2003)الخطابية،(و) 2008همام،(و) 2009أحمد،(دراسة 
لـة مثـل دراســة  أظهـرت بعـض الدراسـات فعاليــة األسـاليب المـستخدمة فـي تعــديل التـصورات البدي-
  ).2008األسمر،(و) 2009اللولو،(
  

  :االستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثاني
  .تنظيم اإلطار النظري1- 

  . لتحديد قائمة المفاهيم العلميةى كيفية تحليل المحتو-2
  . المفاهيم العلميةر أدوات الدراسة وهو اختباد تصميم أح-3

  . التجريبي، وعينة الدراسة تحديد منهجية الدراسة المنهج4-
  .حصائية المناسبة اختيار األساليب اإل-5
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  :الدراسات المتعلقة بالتفكير الناقد: المحور الثالث
  ) 2011 ( دراسة أبو مهادي - 1

منـاهج الفيزيـاء  تحديـد  مهـارات التفكيـر الناقـد الواجـب توافرهـا فـي ى الدراسة إلـ هذههدفت
 اكتـساب ى ومـدالفيزيـاء هـاج منىفـي محتـوهذه المهارات   توافرىد معرفة مىٕال و،للمرحلة الثانوية

الــصف الحــادي عــشر ة ًطالبــا وطالبــة مــن طلبــ) 100 (ى اشــتملت عينــة الدراســة علــ،الطلبــة  لهــا
وتجهيــز  بهــدف جمــع المعلومــات ،الوصـفي التحليلــي الباحــث المــنهج وقــد اســتخدم ،بمحافظـة  غــزة

 قائمــة بمهــاراتالباحــث فــي هــذه الدراســة واســتخدم ، يزيــاءالف جا منهــىبيانــات وتفــسيرها حــول محتــو
  الباحـــثكمـــا اســـتخدم، الناقـــد  فـــي ضـــوء مهـــارات التفكيـــرىلمحتـــواتحليـــل ل وأداة، التفكيـــر  الناقـــد

 توقــد توصــل، ىكيــر الناقــد الموجــودة فــي المحتــوالطلبــة لمهــارات التف اكتــساب ى لقيــاس مــدًااختبــار
 ى يقع في المستوفراد العينة في الصف الحادي عشرالناقد أل يرأن أداء مهارات التفك ىالدراسة إل

 مهــارات التفكيــر ىنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مــستو أكمــا تبــين، المتوســط والــضعيف
 للجــنس وكانــت لــصالح ىتعــز  طلبــة الــصف الحــادي عــشرى الفيزيــاء لــدهــاجمن ىالناقــد فــي محتــو

  .الطالبات
  
  )2010  ( دراسة  أبو شعبان -2

 تنميـة التفكيـر الناقـد ى التدريس بـاألقران علـإستراتيجيةثر أتقصي إلى  هذه الدراسة هدفت
، تكونــت عينــة عــشر قــسم العلــوم اإلنــسانية األدبــي طالبــات الــصف الحــادي ىفــي الرياضــيات لــد

ــ ،الحــادي عــشر قــسم العلــوم اإلنــسانية طالبــة مــن طالبــات الــصف (80)الدراســة مــن   ىوزعــت عل
 ى طالبــة، تــم تحليــل محتــو)(40 طالبــة وأخــري ضــابطة مــن )40(بيــة تكونــت مــن مجموعــة تجري
ــ ث بإعــداد اختبــار ، كمــا قــام الباحــٕالثــاني للرياضــيات واعــداد األنــشطة مــن الكتــاب ىالوحــدة األول

 وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستوى ى، وقـــــد توصـــــلت الدراســـــة إلـــــالناقـــــد للتفكيـــــر
جــات طالبــات المجموعــة الــضابطة والتجريبيــة فــي مهــارات  بــين متوســط در( ≤ 0.05)داللــة

  .التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية
  
  )2010  ( دراسة  صالح -3

 للذكاءات المتعددة ًستراتيجيات تدريس وفقاإ تحديد فعالية استخدام ىهدفت هذه الدراسة إل
 تالميـذ الـصف األول اإلعـدادي،  ىدفي تدريس العلـوم لتنميـة االستقـصاء العلمـي والتفكيـر الناقـد لـ

تلميـــذة مـــن تلميـــذات الـــصف األول اإلعـــدادي، وتكونـــت أدوات ) 60(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 
ــ  وجــود فــروق ىالبحــث مــن اختبــار للتفكيــر الناقــد، وقائمــة للــذكاءات المتعــددة، وتوصــل البحــث إل
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لتلميــذات بالمجموعـــة بــين متوســطي درجــات ا) 0.01( الداللـــة ىذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو
، حيـث الناقـد لـصالح المجموعـة التجريبيـةالتجريبية والضابطة في القياس البعـدي الختبـار التفكيـر 

 للذكاءات المتعـددة فـي تنميـة مهـارات ًستراتيجيات تدريس وفقاإ الستخدام ًيوجد تأثير دال إحصائيا
  .التفكير الناقد

  
  ) 2009 ( دراسة إبراهيم - 4

 الـتعلم التعـاوني ىثر استخدام إستراتيجية مقترحة قائمة علـأ معرفة ىإلسة  الدراهذه هدفت
 ى تنميـة التحـصيل الدراسـي ومهـارات التفكيـر الناقـد لـدىواالستقصاء العلمي في تدريس العلوم علـ

ار عينــة الدراســة مــن يــم اختتــحيــث ، متوســط بالمملكــة العربيــة الــسعوديةتلميــذات الــصف الثــاني ال
ثــاني المتوســـط بــإدارة الطـــائف التعليميـــة بالمملكــة العربيـــة الــسعودية حيـــث بلـــغ تلميــذات الـــصف ال

 باســـتخدام تلميـــذة تـــدرس) 40( مجموعـــة تجريبيـــة عـــددها ىم تقـــسيمهم إلـــتـــ، تلميـــذة) 78(عـــددهم 
وقـــد  ،تلميـــذة تـــدرس بالطريقـــة المعتـــادة) 38(ومجموعـــة ضـــابطة عـــددها ، اإلســـتراتيجية المقترحـــة
 وجـود ىوقد توصلت الدراسة إلـ، الناقد تفكيرللر تحصيلي واختبار ن اختباتكونت أدوات الدراسة م

بـــين متوســـطي درجـــات تلميـــذات المجموعـــة )  0.01 (ى فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو
ًالتجريبية قبليا وبعديا في االختبار التحصيلي للمجموعة وكـذلك ،  التجريبية لصالح التطبيق البعديً

، متوسـط درجـات المجموعـة التجريبيـة بـين )0.01(ى إحـصائية عنـد مـستوتوجد فروق ذات داللـة 
تحـــــصيلي لـــــصالح المجموعـــــة ودرجـــــات المجموعـــــة الـــــضابطة فـــــي التطبيـــــق البعـــــدي لالختبـــــار ال

بـين متوسـطي درجـات )  (0.01وكـذلك توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوي ، التجريبية
ًطالبات المجموعة التجريبية قبليا وبعديا   . لبعدي في اختبار التفكير الناقد لصالح التطبيق اً

  
  )  2009 ( دراسة  نصار -5

ــــهــــذه هــــدفت ثــــر اســــتخدام األلغــــاز فــــي تنميــــة التفكيــــر الناقــــد فــــي أ معرفــــة ى الدراســــة إل
تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن   تالميـــذ الـــصف الرابـــع األساســـي بغـــزة،ىالرياضـــيات والميـــل نحوهـــا لـــد

 مجموعــة تجريبيــة تكونــت ىوقــسمت إلــ) ب(الهيــا األساســية للبنــين  مــن مدرســة بيــت ًا طالبــ)82(
ـــ)41(مـــن  ، وقـــد قـــام الباحـــث بإعـــداد ً أيـــضاًا طالبـــ )(41  تكونـــت مـــن ومجموعـــة ضـــابطةًا طالب

، وأظهـرت النتـائج وجـود فـروق ناقد ومقياس الميل نحو الرياضياتاختبار لقياس مهارات التفكير ال
بـين متوسـط درجـات تالميـذ المجموعـة )  ( ≤ 0.05  لـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى دال

  .التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد وكذلك في مقياس الميل نحو الرياضيات
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  )  2008( دراسة صالح -6
 تحديــد فعاليــة دورة الــتعلم فــوق المعرفيــة فــي تنميــة التفكيــر الناقــد ىهــدفت هــذه الدراســة إلــ

  تالميـــذ الـــصف الـــسادس االبتـــدائي بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية،ىلـــوم لـــدوالتحـــصيل فـــي مـــادة الع
اختبــار تحــصيلي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  ووتمثلــت أدوات الدراســة فــي اختبــار للتفكيــر الناقــد

، ومجموعــة تجريبيــة عــددها ً تلميــذا40)( مجموعــة ضــابطة عــددها ى، تــم تقــسيمهم إلــًتلميــذا) 80(
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات ىائج الدراسة إلوتوصلت نت ،ًتلميذا) 40(

المجموعــــة التجريبيــــة التــــي درســــت وفــــق دورة الــــتعلم فــــوق المعرفيــــة ودرجــــات تالميــــذ المجموعــــة 
 في اختبار التفكير الناقد لـصالح - في المدارسً التي درست وفق الطريقة المتبعة حاليا–الضابطة

وجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين فـي المجموعة التجريبية، كما ت
  . االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية

  
  )2008  (دراسة فتح اهللا  - 7

 الدمج في تنمية ىثر إستراتيجية خرائط التفكير القائمة علأ  معرفة إلىالدراسة هذههدفت 
 تالميذ المرحلة ىتجاه نحو العمل التعاوني لدالتفكير الناقد واالوالتحصيل في مادة العلوم 

تكونت عينة الدراسة  ،الدراسة المنهج التجريبيستخدمت المتوسطة في المملكة العربية السعودية ا
ًتلميذا  يمثلون  )  36( ،تجريبيةالمجموعة الً تلميذا  يمثلون ) 37 (قسمت إلى ،ًتلميذا) 73( من

  استخدم الباحث في،اإلعدادي بمدينة عنيزة  األول الضابطة من تالميذ الصفالمجموعة 
 وهي من يالتعاون العمل نحو تجاهلال ًاياسومق ،ًا تحصيليًاواختبار ، الناقدتفكيرلل ًااختبار الدراسة

 )(0.01يساوي قل أو أ ى وجود تأثير ذي داللة عند مستوىسة إل وتوصلت الدرا،إعداد الباحث
 لصالح العمل التعاوني واالتجاه نحو، في مادة العلوم صيلوالتح، في تنمية التفكير الناقد

  .بيةالمجموعة التجري
  
  )2008  ( دراسة الوهابة - 8

التحــصيل الدراســي  فــوق المعرفيــة فــي ســتراتيجياتاإل ثــر اســتخدامأبحــث  ىإلــالدراســة  هــذههــدفت 
وقــد ،  المتوســط طالبــات الــصف الثــانيىلوحــدة الحركــة مــن مــادة العلــوم وتنميــة التفكيــر الناقــد لــد

ـــة المـــنهج التجريبـــي فـــي الدراســـةاســـتخدمت الب ـــة الدراســـة مـــن ، احث ـــة مـــن ) 88(تكونـــت عين طالب
) 44(عـددهاتجريبيـة   مجمـوعتينىقـسمت إلـ، طالبات الصف الثاني المتوسط بالمدارس الحكومية

 -رتفـعالتفكيـر بـصوت م -التـساؤل الـذاتي(ستراتيجيات فوق المعرفيـة إ وحدة الحركة ب تدرسطالبة
واسـتخدمت الدراسـة أداتـين مـن إعـداد . طالبـة) 44(عددها  ضابطة خرىاألوالمجموعة ، )جةذالنم



 99

 ىوتوصـلت الدراسـة إلـ، واختبار في التفكيـر الناقـد،  تحصيلي في وحدة الحركةرهما اختباالباحثة 
بـــين متوســـطات درجـــات طالبـــات المجموعــــة ) 0.05 (ى عنـــد مـــستوًوجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائيا

لتطبيـــــق البعـــــدي لالختبـــــار جريبيـــــة ومتوســـــطات درجـــــات طالبـــــات المجموعـــــة الـــــضابطة فـــــي االت
  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية، واختبار التفكير الناقد، التحصيلي

  
 )  2007 ( دراسة العتيبي- 9

فـــي " دورة الـــتعلم"يـــة اســـتخدام طريقـــة  فعالىمـــدالتعـــرف إلـــى  ىالدراســـة  إلـــ هـــذههـــدفت 
 وتنميـة مهـارات التفكيـر) تطبيق، فهم، تذكر(عند المستويات المعرفية الثالث تحصيل الرياضيات 

 الباحثة  المنهج شبه  استخدمت،  طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة  مكة المكرمةىالناقد  لد
تكونت عينة  الدراسة من فصلين مثل الفـصل األول المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت ،  التجريبي

المجموعــة الــضابطة   والفــصل الثــاني مثــل، البــةط) 31(يقــة دورة الــتعلم وتكونــت مــن باســتخدام طر
راســـة مـــن اختبـــار وتكونـــت أدوات الد،  طالبـــة)30(عـــددهاتدرس  بالطريقـــة التقليديـــة وبلـــغ التـــي ســـ

 وجــود فــروق ذات ىلدراســة إلــوقــد توصــلت ا، الناقــد  اختبــار لمهــارات التفكيــر،تحــصيلي للمفــاهيم
والمتوســط  البعــدي لــدرجات ، مجموعــة التجريبيــة البــين المتوســط  البعــدي لــدرجاتائية داللــة إحــص

كمــا ،  الفهــمى التــذكر ومــستوىكــل مــن مــستوعنــد  فــي تحــصيل الرياضــياتالمجموعــة الــضابطة 
بـــين المتوســـط البعـــدي ) 0.05 (ىأوضـــحت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو

وســط البعــدي لــدرجات المجموعــة الــضابطة فــي اختبــار مهــارات لــدرجات المجموعــة التجريبيــة والمت
كــذلك لــم توجــد عالقــة ارتباطيــه بــين ، وفــي االختبــار ككــل  حــدةىرة علــالتفكيــر الناقــد عنــد كــل مهــا

الـذين درسـوا  (التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في المتوسط البعدي لدرجات المجموعة التجريبية 
  .) بطريقة درة التعلم

  
  ) 2007 (اسة المولد   در10-

ثــر تنظــيم وحــدة فــي مقــرر األحيــاء علــي ضــوء المــدخل أمعرفــة  ىإلــهــدفت هــذه الدراســة 
ثاني الثـانوي  طالبات الصف الى التحصيل الدراسي وتنمية التفكير الناقد علىالمنظومي وأثرها عل
، وقـد  كيفيـة تقـديمها يوضـحةطالبـلل ًابـ وكتاً إرشـادياً، حيث أعدت الباحثة دليالبمدينة مكة المكرمة

 المراحـــل مـــن الـــصف الثـــاني  عينـــة عـــشوائية متعـــددةىاتبعـــت الباحثـــة المـــنهج شـــبه التجريبـــي علـــ
 (33) بلـغ عـددها  مجموعة تجريبيـةى قسمت إلطالبة،) 64(، وقد بلغ عدد طالبات العينة الثانوي
 ًافكيـر الناقـد واختبـار للتًا، واستخدمت الباحثة اختبـار طالبة(31) عددها مجموعة ضابطة و ،طالبة

              وقـــــد أســـــفرت النتـــــائج عـــــن وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستوى داللـــــةًا،تحـــــصيلي
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  )( 0.05 ≥  بـين المجمـوعتين فـي مكونـات التفكيـر الناقـد وكـذلك فـي األهـداف المعرفيـة مـن 
  .) التحليل – التطبيق – الفهم –التذكر ( تصنيف بلوم 

  
  )2005  (لشرقي   دراسة ا- 11

ثـــانوي فـــي مدينـــة  طـــالب الـــصف األول الى قيـــاس التفكيـــر الناقـــد لـــدىهـــدفت الدراســـة إلـــ   
ي االلتحــاق بأحــد األقــسام وكــل مــن الرغبــة فــ، ر هــذا التفكيــىة العالقــة بــين مــستوومعرفــ ،الريــاض
فقـرة ) 69(م إعداد اختبار مكون من تولتحقيق هذا الهدف ، أو األدبية والتحصيل الدراسي العلمية
هـا بالطريقـة م اختيارتـحيـث ، فـي خمـس مـدارس ثانويـة ًاطالبـ )288( عينـة مقـدارها ى علـهوتطبيقي

 وقـــد توصـــلت، أو فـــصلين فـــي كـــل مدرســـة خـــالل الفـــصل الدراســـي الثـــاني العـــشوائية بواقـــع فـــصل
ــ  التفكيــر الناقــد ىفــي مــستو) 0.05 (ىفــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو وجــود ىالدراســة  إل

دبيــــة لــــصالح طلبــــة األقــــسام أو األ،  االلتحــــاق بأحــــد األقــــسام العلميــــةفــــي والرغبــــة،  الطــــالبىلــــد
 ى التفكير الناقد لـدىفي مستو) 0.05 (ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستوتوجد ، كما العلمية

  . التحصيل الدراسيى مستوى إلىالطالب تعز
  

  ) 2004 ( دراسة صادق - 12
" OEPS"ثـر اسـتخدام مـدخل حـل المـشكالت مفتوحـة النهائيـة أ معرفـة ىهدفت الدراسة إل

، ألول الثـانويا طـالب الـصف ىفي التحصيل والتفكير االستداللي والتفكيـر الناقـد فـي الكيميـاء لـد
 طـالب الـصف األول ىاختبار تحـصيلي لقيـاس التحـصيل الدراسـي لـدمن  أدوات الدراسة تكونتو

الخــــواص العامــــة للمركبــــات األيونيــــة و "و" يميائيــــةالــــروابط الك"الثــــانوي فــــي ثالثــــة فــــصول هــــي 
اختبــار و، مـن مقــرر الكيميـاء بــسلطنة عمـان" ةعناصـر المجمــوعتين الرابعـة والخامــس"و" التـساهمية

عينـة وتكونت ،  المنهج التجريبيىمدت الدراسة علاعت، واختبار للتفكير الناقد، للتفكير االستداللي
ل  يمثــخــرآلوا، ًطالبــا) 36 ( عــددهاغالتجريبيــة بلــجموعــة  المحــدهما يمثــلأ مــن فــصلين الدراســة 

نـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة أ ى وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــ،ًطالبـــا) 36(عـــددهاالمجموعـــة الـــضابطة 
بــين متوســطات درجــات طــالب المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة ) 0.01 (ىإحــصائية عنــد مــستو

 كمـا ،مختلفـة لـصالح المجموعـة التجريبيـةراتـه الفي اختبار التفكيـر االسـتداللي البعـدي الكلـي ومها
بين متوسطات درجات طالب المجمـوعتين ) 0.01 (ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

  .ي ومهاراتهالتجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد البعدي الكل
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  )2003 ( دراسة الخطيب 13- 
ســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة لـــتعلم مـــادة إ ثـــر اســـتخدامأى معرفـــة الدراســـة إلـــهـــذه هـــدفت 

لطاقـــة   تالميـــذ الـــصف الخــامس االبتـــدائي فـــي وحـــدتي اىالعلــوم فـــي التحـــصيل والتفكيـــر الناقــد لـــد
وميـة ، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن تالميـذ الـصف الخـامس بالمـدارس الحكوالمغناطيسية والكهربائية

سـتراتيجيات مـا إ مجموعة تجريبية تدرس باسـتخدام ى إلً العينة عشوائياوتم تقسيم بمحافظة القاهرة،
 ًا تحــصيليًار، وقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــا ضــابطة تــدرس بالطريقــة التقليديــةىوراء المعرفــة وأخــر

، وقـــد أســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي متوســـط  للتفكيـــر الناقـــدًاواختبـــار
  . لصالح المجموعة التجريبيةدرجات االختبار التحصيلي والتفكير الناقد

  
  )  2003 ( دراسة داود- 14

 يناآل التحصيل العلمي ى استخدام التعلم الناقد عل استقصاء أثرى الدراسة إل هذههدفت
في المدارس " الحرارة  في حياتنا" تعلمهم وحدة ىوالمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسي لد

 دافع  إنجاز طلبة الصف ىم التعلم الناقد علأثر استخداوكذلك ، الحكومية  لمحافظة طولكرم
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ، الوحدة في مادة الفيزياء نفس هم تعلمىالتاسع األساسي لد

ً طالبا وطالبة من طلبة الصف )141(عينة تكونت من ى علتطبيق الدراسة م ت ،في الدراسة
بع مدارس  أرىموزعين عل، ية وتعليم طولكرمية التابعة لتربالتاسع األساسي في المدارس الحكوم

أخري للذكور وشعبة  (عبتين م اختيار شتو، ) ومدرستان لإلناث، مدرستان للذكور (مختلفة 
ا تما الشعبتان األخريان فقد درسأ ،درست باستخدام التعليم الناقد ،عينة تجريبيةك)  لإلناث

وتوصلت ، "في حياتناالحرارة "ًيليا في موضوع ًاستخدمت الباحثة اختبارا تحص ،بالطريقة التقليدية
ة المجموعتين بين متوسطات التحصيل العلمي لطلب وق ذات داللة إحصائية وجود فرىالدراسة إل

  .تجريبيةوكانت الفروق لصالح  المجموعة ال، التجريبية والضابطة
  

  )2002  ( دراسة بيرم - 15
 تنميـة التفكيـر الناقـد فـي ىتناقـضات علـثـر إسـتراتيجية المأ تقصي ى الدراسة إلهذه هدفت

ًطالبــا وطالبــة ) 196( تكونــت عينــة الدراســة مــن ، طلبــة الــصف الــسابع األساســي بغــزةىالعلــوم لــد
وهــي عبــارة عــن أربــع ، رس وكالــة الغــوث بمحافظــة شــمال غــزةمــن الــصف الــسابع األساســي بمــدا

ًطالبـا ) 98( بلـغ قوامهـا )وفـصل طالبـات، فصل طـالب( مجموعة تجريبية ىها إلم تقسيمتفصول 
فــــصل  (ومجموعــــة ضــــابطة ، ســــتراتيجيات المتناقــــضاتإباســــتخدام م تدريــــسها تــــحيــــث ، وطالبــــة
ريقـــة العاديـــة م تدريـــسها بالطتـــحيـــث ، ًطالبـــا وطالبـــة) 98(بلـــغ قوامهـــا ) وفـــصل طالبـــات، طـــالب
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ص الفيزيائيـة الخـصائ"وقـد اختـار الباحـث الفـصلين األول والثـاني مـن وحـدة  .المتبعة في المدارس
مهــارات لوقــام الباحــث بإعــداد اختبــار ، كتــاب العلــوم للــصف الــسابع األساســيالمقــررة فــي " للمــادة

 فــروق وجــود ىوقــد توصــلت الدراســة إلــ ، العلمــي للموضــوعات المختــارةىالتفكيــر الناقــد فــي المحتــو
)  البـاتوط، طـالب ( طلبة بين متوسطات درجات) ( ≤ 0.01 ى عند مستوًذات دالة إحصائيا

المجموعـــة الـــضابطة وطلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة فـــي مهـــارات التفكيـــر الناقـــد فـــي العلـــوم لـــصالح 
  .المجموعة التجريبية

  
  ) 2001(أحمد  وعبد الكريم   دراسة- 16

دل فــــي تنميــــة  ثــــر التــــدريس بنمــــوذج االستقــــصاء العــــاأ معرفــــة ىإلــــ الدراســــة  هــــذههــــدفت
تمثلـت   ، طـالب الـصف األول الثـانويىلـدالبيئيـة  حو القـضاياالناقد واالتجاه ن التحصيل  والتفكير

تجاه نحـو بعـض القـضايا لالمقياس و، الناقد اختبار للتفكير، وات  الدراسة  في اختبار تحصيليأد
حيـــاء  البـــاب الـــسادس مـــن كتـــاب األ (  الدراســـةىم اختيـــار محتـــوتـــو، ىالبيئيـــة المرتبطـــة بـــالمحتو

محتــواه لمعرفــة القــضايا البيئيــة المرتبطــة  وتحليــل)  2000/2001( للــصف األول الثــانوي طبعــة 
ذج   بنمـوتـدرس)  مدرسـة أم  حنـان  الثانويـة المـشتركة(  اختيـار مجموعـة تجريبيـة مـنوقـد تـم  ،به

ـــ )49( بلـــغ عـــددها االستقـــصاء العـــادل مدرســـة المنـــوات   (مـــنومجموعـــة ضـــابطة ،  وطالبـــةًاطالب
وقــد  ، وطالبــةًاطالبــ )49(عــددها بلــغ المعتــادة فــي  المــدارس قــة  تــدرس بالطري) المــشتركةالثانويــة 

بـين متوسـطي درجـات  ) 0.01 (اللـة دى عنـد مـستوًفـرق دال إحـصائياوجـود  ىإلـتوصلت الدراسـة 
المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة فــي اختبــار التحــصيل البعــدي ككــل لــصالح  طــالب المجموعــة 

بـــين متوســـطي درجـــات ) 0.01( داللـــة ى عنـــد مـــستوًيوجـــد فـــرق دال إحـــصائياكـــذلك ، والتجريبيـــة
ي ككـل لـصالح المجموعـة والضابطة فـي اختبـار التفكيـر الناقـد البعـد طالب المجموعتين التجريبية

  .التجريبية
  
  ) 2000 ( دراسة البنا - 17  

ــ هــذههــدفت ــتعلم البنــائي فــي تــدريس  التعــرف إلــى ى الدراســة إل فاعليــة اســتخدام نمــوذج ال
 تالميــــذ الــــصف األول ىيــــة مهــــارات عمليــــات العلــــم التكامليــــة والتفكيــــر الناقــــد لــــدالعلــــوم فــــي تنم

من اختبار تحصيلي في مـادة  أدوات الدراسة كونتت، ذوي المستويات المعرفية المختلفةاإلعدادي 
 ن مـالعلـوماختبـار لقيـاس مهـارات التفكيـر الناقـد فـي ، لتكامليةاختبار لقياس مهارات العلم ا، العلوم
 المـــنهج ىواعتمـــدت الدراســـة علـــ، كمتغيـــر تـــصنيفيلمـــستويات المعرفيـــة لاختبـــار و،  الباحـــثإعـــداد

 ، عينـــة مـــن تالميـــذ الـــصف األول اإلعـــداديى شـــبه التجريبـــي علـــصميم التـــىالتجريبـــي القـــائم علـــ
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 ًا تلميـذ)65(مـن المجموعـة التجريبيـة تكونـت ، ًتلميـذا و تلميـذة) 125(وتكونت عينـة الدراسـة مـن 
ــ وتلميــذة، ًاتلميــذ) 60(مــن مجموعــة الــضابطة وال، وتلميــذة  وجــود فــروق ىوقــد توصــلت الدراســة إل

بين متوسطات درجات مجموعات الدراسـة فـي التطبيـق ) 0.05( ىذات داللة إحصائية عند مستو
 المعرفـي للتالميـذ أو ى الختالف طريقـة التـدريس أو المـستوًالبعدي لالختبار التحصيلي وذلك وفقا

ــــثالتفاعــــل ال ــــد مــــستو، ئي بينهمــــاان ــــة إحــــصائية عن ــــروق ذات دالل ــــين ) 0.05( ىكــــذلك توجــــد ف ب
عمليـات العلـم التكامليـة وذلـك  دراسة في التطبيق البعدي الختبـارمتوسطات درجات مجموعات  ال

وق ذات كمــا توجــد فــر،  المعرفــي للتالميــذىدمة أو المــستو الخــتالف طريقــة التــدريس المــستخًوفقــا
 بـــين متوســـطات درجـــات مجموعـــات الدراســـة فـــي التطبيـــق )0.05( ىتوداللـــة إحـــصائية عنـــد مـــس

 المعرفـي ى الخـتالف طريقـة التـدريس أو المـستوًالبعدي الختبـار مهـارات التفكيـر الناقـد وذلـك وفقـا
 بين مهارات عمليات العلـم  التكامليـة ومهـارات ً دالة إحصائياةللتالميذ وكذلك توجد عالقة ارتباطي

  .التفكير الناقد
  

  )1998  ( دراسة عفانة 18-
 طلبـــة كليـــة التربيـــة ى مهـــارات التفكيـــر الناقـــد لـــدى معرفـــة مـــستوىهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــ

فـــي ضـــوء اختبـــار عبـــد ( ًلباحـــث اختبـــارا للتفكيـــر الناقـــد بالجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة، وقـــد اســـتخدم ا
ارات التفكيـر  مهـىعلـ، حيـث اشـتمل االختبـار  بعـد تعـديل بعـض فقراتـه1982 )الـسالم وسـليمان 

وقـد اشـتملت  ،)التنبـؤ باالفتراضـات، التفـسير، تقيـيم المناقـشات، االسـتنباط، االسـتنتاج(الناقد وهي 
حيـث تـم  التربية بالجامعة اإلسـالمية بغـزة،  وطالبة من طلبة كليةً طالبا271) (ىعينة الدراسة عل

اريــة االختبــارات بــشكل  بطريقــة عــشوائية، وذلــك عــن طريــق تطبيــق بطساختيــار طلبــة البكــالوريو
 طلبـة كليـة التربيـة ى مهـارات التفكيـر الناقـد لـدى أن مـستوى الدراسـة إلـجمفاجئ، وقد توصلت نتـائ

 الــــتمكن الــــذي يــــساوي ى مــــن مــــستوى، وهــــو يعــــد أدنــــ)(0.61بالجامعــــة اإلســــالمية وصــــل إلــــي 
طلبــة كليــة  ىوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مهــارات التفكيــر الناقــد لــد كــذلك ، و(0.85)

لـصالح الطلبـة ذوي ) علمـي، أو أدبـي( نـوع التخـصص ى إلـىالتربية بالجامعة اإلسالمية بغـزة تعـز
وذلـك   األكـاديميى المـستوى إلـىالتخصص العلمي، وكذلك توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية تعـز

  .لصالح طلبة الدراسات العليا
  :المتعلقة بالتفكير الناقددراسات  الىالتعليق عل

  :لنسبة لألهدافبا1- 
              ) 2010صـــــــــالح،( تنميـــــــــة التفكيـــــــــر الناقـــــــــد مثـــــــــل دراســـــــــة ى الدراســـــــــات إلـــــــــ هـــــــــدفت بعـــــــــض-
ــــــــــــــــو شــــــــــــــــعبان،(و ــــــــــــــــراهيم،(و)  2010أب ــــــــــــــــصار،(و) 2009إب               2008)صــــــــــــــــالح،(و) 2009ن
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ـــــتح اهللا،(و  ) 2002بيـــــرم،( و2007)المولـــــد،(و) 2007العتيبـــــي،(و) 2008الوهابـــــة،( و)2008ف
  ).2000البنا،(و) 2001عبد الكريم،أحمد و(و
وهــدفت دراســة  ،)2005الــشرقي،(التفكيــر الناقــد مثــل دراســة   قيــاسى هــدفت بعــض الدراســات إلــ-
  . مهارات التفكير الناقدى معرفة مستوى إل1998)عفانة،(
ســتراتيجيات فــي التفكيــر الناقــد والتحــصيل مثــل إ أثــر ى التعــرف علــى هــدفت بعــض الدراســات إلــ-

  ).2003الخطيب،( و2004)دق،صا(دراسة 
 اكتـساب مهـارات ى مـدمعرفـة ىوتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تهـدف إلـ

  .التفكير الناقد
 المتبعـــة فــي تنميـــة مهــارات التفكيـــر الناقــد، حيـــث اســـتخدمت تســتراتيجياتنوعــت األســـاليب واإل -

، الذكاءات المتعددة مثـل دراسـة 2010)عبان،أبو ش(بعض الدراسات التدريس باألقران مثل دراسة 
، ودورة الــتعلم )2009إبــراهيم،(، الــتعلم التعــاوني واالستقــصاء العلمــي مثــل دراســة )2010صــالح،(

      الــــدمج مثــــل دراســــة ى، خــــرائط التفكيــــر القائمــــة علــــ)2008صــــالح،(فــــوق المعرفيــــة مثــــل دراســــة 
ـــــــــــــتح اهللا،( ـــــــــــــل، اإل)2008ف ـــــــــــــة مث ـــــــــــــوق المعرفي ـــــــــــــة،( دراســـــــــــــة ســـــــــــــتراتيجيات ف ) 2008الوهاب
، المـــدخل المنظـــومي مثـــل دراســـة )2007العتيبـــي،(، دورة الـــتعلم مثـــل دراســـة 2003)الخطيـــب،(و
، المتناقـضات مثـل )2004صـادق،(، حـل المـشكالت مفتوحـة النهايـة مثـل دراسـة )2007المولد،(

  ).2000البنا،(، التعلم البنائي مثل دراسة )2002بيرم،(دراسة 
 فـــي K.W.Lســـتراتيجية إلحاليـــة عـــن الدراســـات الـــسابقة فـــي اســـتخدام وتختلـــف الدراســـة ا

 .اكتساب مهارات التفكير الناقد
 

  : بالنسبة لمنهج الدراسة2-
  . اتفقت جميع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي-
، )2011مهــــادي، أبــــو( بعــــض الدراســــات اســــتخدمت المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي مثــــل دراســــة -
  ).1998عفانة،(، و)2005ي،الشرق(و
، )2007العتيبــــــــي،( بعــــــــض الدراســــــــات اســــــــتخدمت المــــــــنهج شــــــــبه التجريبــــــــي مثــــــــل دراســــــــة -
  ).2007المولد،(و

وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الــسابقة فــي اســتخدامها للمــنهج التجريبــي، وكــذلك اســتخدمت 
  .ةالدراسة المنهج الوصفي التحليلي في إعداد قائمة المفاهيم العلمي
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  : بالنسبة ألدوات الدراسة3-
، )2010أبـــــو شـــــعبان،( للتفكيـــــر الناقـــــد مثـــــل دراســـــة ًااســـــتخدمت بعـــــض الدراســـــات اختبـــــار  -
  ).1998عفانة،(، )2002بيرم،(، )2010صالح،(
ــًا تحــصيليًا اســتخدمت بعــض الدراســات اختبــار- تفكيــر الناقــد مثــل دراســة لل اختبــار ى باإلضــافة إل
، )2007العتيبـــــي،(، )2008الوهابـــــة،(، )2008فـــــتح اهللا،(، )2008صـــــالح،(، )2009إبـــــراهيم،(
  .2001)أحمد وعبد الكريم،(، 2003)الخطيب،(، )2007المولد،(
 للتفكيـــر االســـتداللي باإلضـــافة الختبـــار ًا واختبـــارًا تحـــصيليًا اســـتخدمت بعـــض الدراســـات اختبـــار-
  ).2004صادق،(تفكير الناقد مثل دراسة لل
 ت لمهــاراًا العلــم التكامليــة واختبــارت لمهــاراًا واختبــارًا تحــصيليًاات اختبــار اســتخدمت بعــض الدراســ-

  ).2000البنا،(التفكير الناقد مثل دراسة 
ـــــار- ـــــر المهـــــارات ل ًا اســـــتخدمت بعـــــض الدراســـــات اختب ـــــد ومقياســـــالتفكي ـــــل دراســـــة ًاناق ـــــل مث  للمي
  ).2009نصار،(

  .  للتفكير الناقدًاهيم واختبار للمفاًاأما بالنسبة للدراسة الحالية فقد أعدت اختبار
  
  : بالنسبة لعينة الدراسة-4
  ).1998عفانة،(عينة من طالب الجامعات مثل دراسة  اختارت بعض الدراسات -
، )2011أبــو مهــادي،( اختــارت بعــض الدراســات عينــة مــن طــالب المرحلــة الثانويــة مثــل دراســة -
               ، )2004ادق،صــــــــــــــــــ(، )2005الــــــــــــــــــشرقي،(، )2007المولــــــــــــــــــد،(، 2010)أبــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــعبان،(
  ).2010أحمد وعبد الكريم،(
، 2010)صـــالح،( اختـــارت بعـــض الدراســـات عينـــة مـــن طـــالب المرحلـــة اإلعداديـــة مثـــل دراســـة -
ــــــراهيم،( ــــــتح اهللا،(، )2009إب ــــــة،(، 2008)ف ــــــي،(، )2008الوهاب ، )2003داوود،(، )2007العتيب
  ).2000البنا،(، )2002بيرم،(
، )2009نـــصار،(ينـــة مـــن طـــالب المرحلـــة االبتدائيـــة مثـــل دراســـة  اختـــارت بعـــض الدراســـات ع-
  ).2003الخطيب،(، )2008صالح،(

  ).2002بيرم،(والدراسة الحالية اختارت عينة من طالبات الصف السابع وهذا يتفق مع دراسة 
 
  : بالنسبة لنتائج الدراسة-5
  مثل دراسة  التفكير الناقد لدي الطالب ىتدني في مستو بعض الدراسات عن كشفت -
  ).1998عفانة،(، )2011أبو مهادي،(
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ى  إلـى الطـالب تعـزى مهـارات التفكيـر لـدى وجود فروق فـي مـستوى الدراسات إلض بع توصلت-
  ).1998عفانة،(، )2005الشرقي،( التحصيل ولصالح طلبة األقسام العلمية مثل دراسة ىمستو

ي تنميـة مهـارات التفكيـر الناقـد مثـل ستراتيجيات المستخدمة ف اإلة أظهرت بعض الدراسات فعالي-
، 2008)فــــــــــتح اهللا،(، )2009إبــــــــــراهيم،(، 2010)صــــــــــالح،(، )2010أبــــــــــو شــــــــــعبان،(دراســــــــــة 

 ).2002بيرم،(، )2003الخطيب،(، )2008الوهابة،(
 ل المـــستخدمة فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد مثـــب أظهـــرت بعـــض الدراســـات فعاليـــة األســـالي-

، )2004صادق،(، )2007المولد،(، )2007العتيبي،(، 2008)صالح،(، )2009نصار،(دراسة 
  ).2000البنا،(، )2001أحمد وعبد الكريم،(
 

  :االستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثالث
  . تنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية1-
  . بناء قائمة مهارات التفكير الناقد2-
  . بناء اختبار مهارات التفكير الناقد- 3

  .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 4-
  . العديد من المراجع التي تفيد الدراسةى التعرف عل- 5
  

  : الدراسات السابقةىتعقيب عام عل
ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تحقيــق األهــداف الموضــوعة إأثبتــت جميــع الدراســات فعاليــة 1- 
  .لها
 تنميــة واكتــساب المفــاهيم ىيجيات القائمــة علــســترات فعاليــة اإلى أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــ-2

  .العلمية
ــ3- ســتراتيجيات المــستخدمة فــي تنميــة مهــارات  فعاليــة األســاليب واإلى أشــارت جميــع الدراســات إل

  .التفكير الناقد
  . الطالبى التفكير الناقد لدى تدني في مستوى أشارت بعض الدراسات إل-4
 الطريقــة عســتراتيجية المقترحــة مــلتجريبــي لمقارنــة اإل اتبعــت معظــم الدراســات الــسابقة المــنهج ا-5

التقليدية، وتتفـق هـذه الدراسـة مـع هـذه الدراسـات فـي اسـتخدامها للمـنهج التجريبـي، حيـث تـم تقـسيم 
ســتراتيجية إ ضــابطة لمقارنـة أثــر اســتخدام ى تجريبيــة وأخــر، مجموعـةمجمــوعتينإلــى عينـة الدراســة 

K.W.Lلتفكير الناقد مقارنة بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم ومهارات ا.  
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 لتحديـد قائمـة المفـاهيم العلميـة، وتتفـق الدراسـة ى استخدمت بعـض الدراسـات أداة تحليـل محتـو-6
  .الحالية مع هذه الدراسات في ذلك

 استخدمت بعض الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي التجريبي، وتتفق الدراسـة الحاليـة 7-
  .راسات في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي التجريبيمع هذه الد

 اســـتخدمت معظـــم الدراســـات االختبـــارات كـــأدوات للدراســـة، وتتفـــق الدراســـة الحاليـــة مـــع هـــذه -8
 لمهــارات التفكيــر الناقــد كــأدوات ًا للمفــاهيم العلميــة، واختبــارًااختبــارحيــث أعــدت الباحثــة الدراســات 
  .للدراسة

ســــتراتيجيات مــــا وراء المعرفــــة، وتــــستخدم الدراســــة  إلً وفقــــاًات دلــــيال اســــتخدمت بعــــض الدراســــ-9
  . للمعلم لتوضيح خطوات االستراتيجية في التدريسًالحالية دليال

  
  :ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

عــن  الباحثــة أن الدراسـة الحاليـة اختلفـت ى مـا سـبق مــن اسـتعراض للدراسـات الـسابقة تـرى علـًبنـاء
  :غيرها فيما يلي

  . في اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير الناقدK.W.Lقياس أثر استراتيجية  -
مـن كتـاب العلـوم للـصف الـسابع األساسـي " خـصائص الكائنـات الحيـة"  الدراسـة وحـدة تتناول -

 ).الجزء األول(
بعـة لـوزارة شملت الدراسة عينة من البيئة الفلسطينية وهي طالبات الصف السابع األساسـي التا -

 .سالتربية والتعليم في مديرية شرق خان يون
  
  : استفادة الباحثة من الدراسات السابقةىمد
  .بناء اإلطار النظري للدراسة -
 ).اختبار المفاهيم العلمية، اختبار مهارات التفكير الناقد( بناء أدوات الدراسة  -
 .بناء قائمة المفاهيم العلمية -
 .لناقدبناء قائمة بمهارات التفكير ا -
 .إعداد دليل للمعلم -
 .اختيار األساليب اإلحصائية -
 .تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة -
 . المراجع التي تفيد الدراسةإلىالتعرف  -
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  
 منهج الدراسة. 
  
 عينة الدراسة. 

  
 أدوات الدراسة. 

  
 إجراءات الدراسة. 

  
 ألساليب اإلحصائيةا. 
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

 اإلجابة أجل من ةالباحث بها تقام التي واإلجراءات للطريقة ًعرضا الفصل هذا يتضمن
 ٕواعدادها، الدراسة اتوأدو ،الدراسة وعينة ة،راس الدج منهعلى اشتمل وقد الدراسة، عن تساؤالت

  : التالي النحو على وذلك اإلحصائية، والمعالجة ،اتاألدو وثبات وصدق
  :منهج الدراسة

   :المنهج الوصفي - 1
قامت صفي من خالل أسلوب تحليل المحتوى، حيث الباحثة المنهج الواستخدمت 

  ع السابفي كتاب العلوم العامة للصف) خصائص الكائنات الحية (ى األولبتحليل محتوى الوحدة
  . المفاهيم المتضمنة فيها  وذلك الستخراج وتحديد"الجزء األول" 

 يمكن ً أو قضية موجودة حالياًوالمنهج الوصفي هو المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا
                    فيها عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث الحصول منها على معلومات تجيب

  .)2003: 83 األغا واألستاذ( 
  : المنهج التجريبي-2

 يالتحكم ف"، ويقصد به باحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبياستخدمت ال كما
المتغيرات المؤثرة في ظاهرة ما باستثناء متغير واحد يقوم الباحث بتطويعه، وتغييره بهدف تحديد  

   .)2004: 168 زيتون، ( ع الدراسةوقياس تأثيره على الظاهرة موض
ستراتيجية إ" هو استخدام واسة حيث أخضعت الباحثة المتغير المستقل في هذه الدر   

K.W.L "  مفاهيمال" للتجربة لقياس أثره على المتغير التابع األول وهو  "الطريقة التقليدية"و 
 أكثر ن المنهج التجريبي هوإحيث  " التفكير الناقد" والمتغير التابع الثاني وهو "  العلمية

  .مة لموضوع هذه الدراسةءمال
  :ة التصميم التجريبي للدراس

أسلوب تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئتين بحيث درست تم استخدام 
 أما المجموعة الضابطة فقد درست ،( KWL ) ستراتيجيةإباستخدام المجموعة التجريبية 

   . للدراسةالتجريبييوضح التصميم ) 1 -4(، والشكل )الكتاب المدرسي ( بالطريقة التقليدية 
  

  الطريقة التقليدية  بطةالمجموعة  الضا

  المجموعة التجريبية
قياس قبلي للمفاهيم 
    )KWLستراتيجية إ( معالجة   ومهارات التفكير الناقد

  قياس بعدي للمفاهيم ومهارات
  التفكير الناقد

  
  
  
  

  التصميم التجريبي للدراسة ) 1-4 (شكل 
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  :عينة الدراسة
 بطريقـة قـصدية وذلـك س خـان يـونفظةللبنات في محاعيلبون األساسية تم اختيار مدرسة 

 بالطالبـات حيـث االتـصال لمتابعـة  إجـراءات الدراسـة وتعـاون إدارة المدرسـة مـع الباحثـة وسـهولة

 فـي الفـصل الدراسـي مع عمل الباحثة كونها تعمل فتـرة صـباحية)  مسائي (يتناسب دوام المدرسة 
وبعــد التأكــد  .ســي بطريقــة عــشوائيةوتــم اختيــار فــصلين  للدراســة مــن الــصف الــسابع  األسا. األول

أحــــداهما تمثــــل  إلــــى مجمــــوعتين  بــــسيطة بــــصورة عــــشوائيةمــــن تكــــافؤ المجمــــوعتين تــــم تقــــسيمها
ـــــدرس ـــــة ت ـــــغ عـــــد ) K.W.L( باســـــتخدام اســـــتراتيجية  المجموعـــــة التجريبي ـــــة  ) 48( ها دوبل طالب

وبلــغ عــددها   ) الكتــاب المدرســي(  بالطريقــة التقليديــة تــدرسواألخــرى تمثــل المجموعــة الــضابطة 
  .يوضح ذلك)  4-1 (، والجدول طالبة)   49(

   ) 4-1( جدول 
  توزيع عينة الدراسة على المجموعتين الضابطة والتجريبية

  حجم العينة  المجموعة  الشعبة
  49  الضابطة   )1( السابع 
  48  التجريبية   )2( السابع 

  97  المجموع

  
   :أدوات الدراسة

  :والتحقق من فرضياتها قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة التالية  أسئلة الدراسة عنلإلجابة 
  .ىأداة تحليل المحتو - 1
 . خصائص الكائنات الحيةوحدةلعلمية مفاهيم اختبار  - 2

  .مهارات التفكير الناقد اختبار - 3

  
  :ىأداة تحليل المحتو: أوالً 

                    ىألولــــــهــــــذه الدراســــــة إلــــــى تحديــــــد المفــــــاهيم العلميــــــة المتــــــضمنة فــــــي الوحــــــدة اتهــــــدف 
 ولتحقيق ذلـك ولالجزء األ - السابعمن كتاب العلوم العامة للصف  ) خصائص الكائنات الحية( 

  . ) 2 ( ملحققامت الباحثة بتحليل المحتوى لتحديد هذه المفاهيم 
 المكونات أو العناصر إلىأسلوب بحثي يهدف إلى التعرف "  :ويقصد بتحليل المحتوى

محددة ًمية موضوعية منظمة وفقا لمعايير للمواد التعليمية في العلوم الطبيعية بطريقة كاألساسية 
   .) 1987: 22، طعيمة(  ًمسبقا
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هذه األداة وقد استخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى لتحديد قائمة المفاهيم العلمية وتكونت 
  : من
  .للمفاهيم)  الداللة اللفظية ( ي التعريف اإلجرائ -
  .  من التحليلدفاله -
  . عينة التحليل -
  . وحدة التحليل -
  .فئات التحليل -
  .وحدة التسجيل -
  .ضوابط عملية التحليل -
  

  :  للخطوات التالية ً بتحليل المحتوى وفقاةوقامت الباحث
  : الهدف من التحليل 

تهدف عملية تحليل المحتوى إلى تحديد المفاهيم العلمية وداللتها اللفظية المتضمنة في 
  . )خصائص الكائنات الحية(  لوحدة – ألول الجزء ا– السابععلوم العامة للصف كتاب ال

  
  : عينة التحليل 

مـــن كتـــاب العلـــوم العامـــة للـــصف " صائص الكائنـــات الحيـــةخـــ" ىألولـــتـــم تحديـــد الوحـــدة ا  
  :  التي تتضمنها الوحدةلموضوعاتيبين ا ) 4-2 (والجدول ، ألولالفصل الدراسي ا –سابعال

  ) 4-2 (جدول 
  جدول الدروس المتضمنة في وحدة خصائص الكائنات الحية

  

  عدد الصفحات  اسم الموضوع  الموضوع
  4 التغذية  األول
  3  األيض  الثاني
  3  النمو  الثالث
  2  الحركة  الرابع
  2  اإلخراج  الخامس
  2  االستجابة  السادس
  3  التكاثر  السابع

  19  المجموع
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  : وحدة التحليل 
أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحـث ويخـضعه للعـد والقيـاس  ":ويقصد بوحدة التحليل

 داللــة معينــة فــي رســم نتــائج التحليــل وقــد تكــون وحــدة احيــث يعتبــر ظهــوره أو غيابــه أو تكــراره ذ
                     المـــــــــــــسافة والـــــــــــــزمنسالشخـــــــــــــصية المفـــــــــــــردة أو مقـــــــــــــايي أو أو الموضـــــــــــــوع كلمـــــــــــــةالتحليـــــــــــــل 

  .)103-104، 1987، طعيمة( 
   . تحليل تعتمد عليها فئات التحليل كوحدةفقرةواختارت الباحثة ال

  
  : فئة التحليل 

دات التحليل فيها حالعناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتم وضع و: " ويقصد بفئة التحليل   
اء كانت كلمة أو موضوع أو قيم أو غيرها والتي يمكن وضع كل صفة من صفات المحتوى وس

  . ) 1987: 62، طعيمة" ( لى أساسهاف عفيها وتصن
  الكائنات الحيةص خصائوحددت الباحثة فئات التحليل في هذه الدراسة مفاهيم  

  . وتعريفاتها اإلجرائية التي تم إعدادها من خالل تحليل المحتوى
  

  : وحدة التسجيل 
 ويقـــصد بهـــا أصـــغر جـــزء فـــي المحتـــوى ويختـــاره الباحـــث ويخـــضعه للعـــد والقيـــاس ويعتبـــر
               ظهــوره أو غيابــه أو تكــراره داللــة معينــة فــي رصــد نتــائج التحليــل مثــل الكلمــة أو الجملــة أو الفقــرة

   .)2002: 120مصالحة، ( 
  . فيها فئات التحليل كوحدة للتسجيل التي تظهر فقرةوحددت الباحثة ال

  
  : ضوابط عملية التحليل 

  : ية التحليل تتمثل في التالي للوصول إلى تحليل دقيق تم وضع ضوابط لعمل  
 الوحدة  –األول الفصل الدراسي – سابعالتحليل في ضوء كتاب العلوم العامة للصف ال

   )  الحيةتخصائص الكائنا (ىولاأل
 التعريف اإلجرائي للمفهوم العلميالتحليل في إطار المحتوى و .  
 ة في نهاية كل فصل ونهاية الوحدةاستبعاد أسئلة التقويم الوارد .  
 مات واألشكال الموجودة في الوحدةاستبعاد الرسو . 
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  :صدق أداة تحليل المحتوى 
يعتمد صدق التحليل على صدق أداة التحليل بحيث تقيس األداة ما وضعت لقياسه 
وللتأكد من موضوعية أداة التحليل وصالحيتها لتحليل محتوى الكتاب المستهدف استلزم ذلك 

 ن من خالل عرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكميالتأكد من صدق أداة التحليل
 )فئات التحليل( اة ومراجعة بنودهامن ذوي االختصاص وذلك للتأكد من الصدق الظاهري لألد

  . ٕوابداء المالحظات عليها
  

  : ثبات أداة التحليل
  : لتحديد ثبات أداة التحليل قامت الباحثة باستخدام نوعين من الثبات وهما   

  : الثبات عبر الزمن -1
فـي شـهر )  خصائص الكائنات الحية  (ىحيث قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدة األول

  ثـــم تـــم إعـــادة التحليـــل مـــرة أخـــرى مـــن قبـــل الباحثـــة فـــي شـــهر أغـــسطسم، )(2011للعـــام يوليـــو 
ل الثبـــات بعـــد شـــهر مـــن عمليـــة التحليـــل األول ثـــم قامـــت الباحثـــة بحـــساب معامـــأي  م ) 2011(

  )1997: 58 عفانة، ( .التاليةباستخدام معادلة هولستي 
  

 نقاط االتفاق
  =    معامل الثبات 

 نقاط االختالف+ نقاط االتفاق 
 ×100% 

  
  : التالي يلخص نتائج عملية التحليل )  4-3( والجدول 

  ) 4-3 (جدول 
  جدول تحليل المحتوى من قبل الباحثة

  

    معامل الثبات  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  التحليل الثاني  التحليل األول

  % 85 6 34 34 40  المفاهيم الناتجة

  

وهذا يدل على ثبات  % ) 85( أن معامل الثبات بلغ  ) 4-3 (ويتضح من الجدول 
  . الكائنات الحيةصعال للتحليل، وبناء على نتائج التحليل تم تحديد قائمة مفاهيم خصائ
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  : د  ثبات التحليل عبر األفرا-2
 وبين نتائج التحليل ة إليها الباحثتويقصد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل

، وقد اختارت الباحثة معلم علوم للصف ها مختصون في مجال تدريس العلومالتي توصل إلي
 ثم قامت الباحثة ،لقيام بعملية التحليل بشكل مستقل وطلبت منه ا)  محمد األغا .أ  ( سابعال

التالية   )58: 1997 عفانة،( ساب معامل الثبات باستخدام معادلة ھولستي بح 
 

 نقاط االتفاق
  =    معامل الثبات 

 نقاط االختالف+ نقاط االتفاق 
 ×100% 

  

وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات التحليل  وهذا يدل على صدق عملية 
  :  ذلك التالي يوضح ) 4- 4( التحليل والجدول 

  

  ) 4-4( جدول 
  جدول تحليل المحتوى من قبل الباحثة  ومعلم 

    معامل الثبات  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  تحليل المعلم  تحليل الباحث

   %89  4  34  38  34  المفاهيم الناتجة

  
وهذا يدل على ثبات  % ) 89( أن معامل الثبات بلغ )  4-4( ويتضح من الجدول 

خصائص الكائنات الحية ء على نتائج التحليل السابقة تم تحديد قائمة مفاهيم  وبنا،عال للتحليل
من كتاب العلوم  ) خصائص الكائنات الحية ( ىول في الوحدة األً علمياًمفهوما)   34( وعددها 

  .ول الجزء األ– األساسي سابعالعامة للصف ال
  

   :اختبار المفاهيم العلمية: ًثانيا
   :خطوات بناء االختبار 

  :  تحديد المادة الدراسية -1
من كتاب العلوم )  خصائص الكائنات الحية ( ىولحيث اختارت الباحثة الوحدة األ

وقد ، كما سبق اإلشارة إليهاسبعة دروس  وهي مقسمة إلى ألول الجزء ا–سابعالعامة للصف ال
همية والجهد  على عدد الحصص وعدد الصفحات واألًبناء لكل درس ً نسبياًأعطت الباحثة ثقال

  .المبذول
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  :  الهدف من االختبار - 2 
 لسابع لدى طالبات الصف ا العلميةيهدف االختبار إلى قياس مستوى اكتساب المفاهيم

  .خصائص الكائنات الحيةاألساسي في وحدة 
وهدفت الباحثة من تحليل المحتوى استخراج األوزان النسبية ألهداف الوحدة وذلك 

ارية لالختبار المراد إعداده بحيث تم قياس المفاهيم على بالبنود االختلمساعدتها في إعداد 
وذلك لمناسبتهما  ) ل والتحليالتذكر والفهم( ي مستويات األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم وه

  . من هذه المستوياتىمستوالتالي يوضح الوزن النسبي لكل   )5- 4( لغرض الدراسة والجدول 
  

   )5-4( جدول 
   وحدة خصائص الكائنات الحية–واصفات اختبار المفاهيم العلميةجدول م

  
  : صياغة فقرات االختبار  -3
  :  بناء فقرات االختبار وصياغتها بحيث كانت تراعي األمور التالية تم
 واللغويةالدقة العلمية .  
 محددة وواضحة وخالية من الغموض .  
 هداف المرجو قياسهاممثلة للمحتوى واأل.  
 مناسبة لمستوى الطالبات .  
 وضوح التعليمات لتنفيذ االختبارمدى . 

  

  مستويات األهداف
  تحليل  فهم  تذكر

  المجموع
  المحتوى

  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد
 %17 9  %4  2  %4 2  %9 5  التغذية

  %17 9  %4  2  %4 2  %9 5  يضاأل
 %17 8  %4  2 %4 2 %9 4  النمو
  %8 4  %2  1  %2 1  %4 2  الحركة

  %17  8  -  -  %6  3  %9  5  خراجاإل
  %8  4  %2  1  %2  1  %4  2  االستجابة
  %16  8  %4.2  2  %4.2  2  %8.6  4  التكاثر
  %100   فقرة50  %20  10  %26  13  %54  27  المجموع
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  : وضع تعليمات االختبار  -4
بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار التي تهدف 

وقد راعت الباحثة عند وضع بسط صورة ممكنة أكرة اإلجابة على بنود االختبار في إلى شرح ف

   :يلي  تعليمات االختبار ما
 االسم والشعبة : البيانات الخاصة بالطالبات وهي .  
 فقرات وعدد البدائلعدد ال: تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي.  
 الصحيح في المكان المناسبلبديلتعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع ا  . 

  
  :  الصورة األولية لالختبار-5

فقرة  ) 50( في ضوء ما سبق تم إعداد االختبار في صورته األولية بحيث اشتمل على 
لكل فقرة أربعة بدائل واحد فقط منها صحيح ، وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضها في صورتها 

  : اص وذلك الستطالع آرائهم حول مدىوي االختصاألولية على مجموعة من المحكمين من ذ
 مدي مالئمة بنود االختبار والبدائل لموضوع البحث. 
 ولغوياًسالمة صياغة األسئلة علميا ً. 
 كفاية عدد األسئلة ومالئمتها للطلبة. 
 حذف أو إضافة أي مالحظة علي فقرات أخري.  

اآلخر افة البعض ٕالفقرات وحذف البعض واضالمحكمون إلى تعديل بعض وقد أشار 
في صورته وتم في النهاية إخراج االختبار  المحكمون  بهأوصى بتعديل ما قامت الباحثةو

  .) 5(  كما في ملحق فقرة  ) 50(  منالنهائية 
  

  :التجربة االستطالعية لالختبار 
  :تجريب االختبار  -6

 مـــن بـــةطال ) 30( قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق االختبـــار علـــى عينـــة اســـتطالعية تكونـــت مـــن 
 طالبـات  تم اختيارهن من ضمن مجتمـع الدراسـة بحيـث تكـون،مدرسة بني سهيال األساسية للبنات

  :وهدفت العينة االستطالعية إلىالوحدة  أنهت دراسة العينة قد
 حساب زمن االختبار.  
 حساب معامالت االتساق الداخلي.  
 حساب معامالت الثبات. 
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  :  تصحيح االختبار -7
ــا ر بعــد إجابــة طالبــات العينــة االســتطالعية علــى فقراتــه حيــث حــددت تــم تــصحيح االختب

ـــــين  ـــــة محـــــصورة ب ـــــي حـــــصلت عليهـــــا الطالب ـــــذلك تكـــــون الدرجـــــة الت ـــــرة وب              درجـــــة واحـــــدة لكـــــل فق
 فقـرة بعـد تعـديل عـدد ) 50( درجة حيث تكون االختبار في صـورته النهائيـة مـن  ) 50 –صفر( 

جابــة لهــذا ً، وقــد أعــدت الباحثــة مفتاحــا لإل علــى آراء المحكمــينًمــن الفقــرات واســتبدال بعــضها بنــاء
  .  )7 (، ملحق الغرض مرفق في المالحق

  
  :  تحديد زمن االختبار -8

 في ضوء التجربة االستطالعية وجدت الباحثة أن الزمن المناسب لتطبيق االختبار هو 
 التي  طالباتث ثال وآخر ثالث طالباتدقيقة وذلك ألن متوسط المدة الزمنية ألول)  45( 

  . دقيقة ) 45 ( ً العينة االستطالعية تساوي تقريباطالباتاستغرقتها 
  
  :  صدق االختبار-9
 :صدق المحكمين  - أ

 منة الباحث تتحقق قد و .لقياسه وضع ما يقيس الذي االختبار هو الصادق االختبار
 جامعيين أساتذة من ةمجموع على األولية صورته في االختبار عرض طريق عن االختبار صدق
 محافظاتالميدان ب في ممن يعملون ومتخصصين التدريس وطرق المناهج في المتخصصين من
 الفقرات انتماء ومدى االختبار، فقرات مناسبة حول ومالحظاتهم آرائهم بإبداء قاموا حيث غزة،
 اآلراء تلك ضوء وفي اللغوية، صياغاتها وضوح وكذلك لالختبار،  الثالثةاألبعاد من بعد كل إلى

  .فقرة ) 50 (  االختبارفقرات عدد صبحأ 
  
  :صدق االتساق الداخلي  - ب

ًطالبة )  30 (وللتأكد من ذلك تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من 
خارج عينة الدراسة، بهدف حساب معامالت االتساق الداخلي لالختبار وذلك بحساب معامل 

جة الكلية لالختبار وكذلك درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع ارتباط درجة كل بعد مع الدر
  .يبين ذلك)  6- 4 (الدرجة الكلية للبعد باستخدام معادلة بيرسون والجدول 

  
  
  



 118

  ) 6- 4 (الجدول 
   مع الدرجة الكلية لالختبارالمفاهيم العلمية اختبار أبعادمعامل ارتباط 

   الداللةقيمة  معامل بيرسون  البعد
  0.01  0.84 تذكر
  0.01 0.76 فهم
  0.01  0.83 تحليل

  (عند )  0.36 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.05  ( ودرجة حرية) 28 ( 
  (عند )  0.46 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.01  ( ودرجة حرية) 28 (  

  
 المجموع ًحصائيا معإ أن جميع أبعاد االختبار مرتبطة ) 6- 4 (يالحظ من الجدول 

  .لكلي لالختبارا
  ) 7- 4 (لجدول ا

  لبعد التذكر مع الدرجة الكلية مستوى التذكر فقراتمعامل ارتباط 
   الداللةقيمة  معامل بيرسون  رقم الفقرة   الداللةقيمة  معامل بيرسون  رقم الفقرة

   1.  0.54  0.01  27.  0.58  0.01  
       3.  0.62  0.01  30.  0.68  0.01  

  5.  0.65  0.01  32.  0.56  0.01  
  7.  0.64  0.01  34.  0.45  0.05  
  9.  0.36  0.05  35.  0.55  0.01  
  10.  0.65  0.01  36.  0.42  0.05  
  11.  0.55  0.01  38.  0.71  0.01  
  13.  0.61  0.01  40.  0.66  0.01  
  15.  0.65  0.01  42.  0.44  0.05  
  17.  0.76  0.01  43.  0.57  0.01  
   19.  0.64  0.01  45.  0.45  0.05  

   20.  0.39  0.05  47.  0.42  0.05  
   21.  0.56  0.01  49.  0.56  0.01  
   23.  0.45  0.05    

  (عند )  0.36 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.05  ( ودرجة حرية) 28 ( 
  (عند )  0.46 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.01  ( ودرجة حرية) 28 (  
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ً مرتبطة ارتباطا داال إحصائيا االختبارات أن جميع فقر)  7-4 (ويالحظ من الجدول  ً ً
  . ً ومرتبطة داخليا يعني أن جميع الفقرات صادقةوهذا، لبعد التذكرمع المجموع الكلي 

  
  )  8- 4 (الجدول 

  للبعد مع الدرجة الكلية مستوى الفهم فقراتمعامل ارتباط 
   الداللةيمةق  معامل بيرسون  رقم الفقرة   الداللةقيمة  معامل بيرسون  رقم الفقرة

        4.  0.57  0.01  31.  0.55  0.01  
        8.  0.61  0.01  33.  0.66  0.01  
        16.  0.64  0.01  37.  0.58  0.01  
        18.  0.63  0.01  39.  0.43  0.05  
        22.  0.37  0.05  44.  0.54  0.01  
        24.  0.62  0.01  46.  0.42  0.05  
        28.  0.52  0.01    

  (عند )  0.36 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.05  ( ودرجة حرية) 28 ( 
  (عند )  0.46 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.01  ( ودرجة حرية) 28 (  

  
ً مرتبطة ارتباطا داال إحصائيا االختبارأن جميع فقرات )  8-4 (ويالحظ من الجدول  ً ً

  .ً ومرتبطة داخليايعني أن جميع الفقرات صادقة وهذا، لبعد الفهم مع المجموع الكلي 
  

  ) 9- 4 (الجدول 
  للبعد مع الدرجة الكلية مستوى التحليل فقراتمعامل ارتباط 

   الداللةقيمة  معامل بيرسون  رقم الفقرة   الداللةقيمة  معامل بيرسون  رقم الفقرة
       2.  0.52  0.01  26.  0.58  0.01  
       6.  0.61  0.01  29.  0.64  0.01  
       12.  0.64  0.01  41.  0.53  0.01  
       14.  0.66  0.01  48.  0.43  0.05  
       25.  0.39  0.05  50.  0.59  0.01  

  (عند )  0.36 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.05  ( ودرجة حرية) 28 ( 
  (عند )  0.46 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.01  ( ودرجة حرية) 28 (  
ً مرتبطة ارتباطا داال إحصائيا االختبارأن جميع فقرات )  9-4 (حظ من الجدول ويال ً ً

  . ً ومرتبطة داخليا يعني أن جميع الفقرات صادقةوهذا، لبعد التحليل مع المجموع الكلي 
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  :          تحليل نتائج االختبار  -10
)  لكائنات الحيةخصائص اوحدة ( قامت الباحثة بعد تطبيق اختبار المفاهيم العلمية 

على طالبات العينة االستطالعية بتحليل نتائج إجابات الطالبات على أسئلة االختبار وذلك 
  : إلىبهدف التعرف 

 معامل السهولة لفقرات االختبار .  
 معامل التمييز لفقرات االختبار . 

 

  : معامال السهولة والتمييز لفقرات االختبار
  :معامل السهولة لفقرات االختبار .1

قصد بمعامل السهولة النسبة ي وبحساب معامل السهولة لفقرات االختبارالباحثة  تامق
                   ، ويحسب بالمعادلة التالية ين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحةالمئوية للطلبة الذ

   ):303: 2008 أبو لبدة،( 
  

  X 100%الفقرة    عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على = معامل السهولة 
   من حاول اإلجابة عليه من المفحوصين                          عدد 

  
وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار 

  .هولة لكل فقرة من فقرات االختباريوضح معامل الس)  10-4 ( والجدول
  

  :معامل التمييز لفقرات االختبار .2
قصد بمعامل التمييز قدرة الفقرة ي و لفقرات االختبارالتمييزبحساب معامل  ةالباحث تمقا

على التمييز بين الطلبة الممتازين في الصفة التي يقيسها االختبار وبين الطلبة الضعاف في 
   ):307: 2008 أبو لبدة،( تلك الصفة ، ويحسب بالمعادلة التالية 

  = معامل التمييز 
  X 100%         دنيا الصحيحة في المجموعة الاإلجابات عدد - الصحيحة في المجموعة العليا اإلجاباتعدد 

  حدي المجموعتين إعدد الطالب في 
                                                    

وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار بعد 
يوضح معامل التمييز لكل فقرة من )  10-4 (ة إلى فئتين عليا ودنيا  والجدول تقسيم الطلب

  .فقرات االختبار
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  )10-4(جدول
  االختبار فقرات من فقرة لكل  والتمييزسهولةال معامالت

معامل   الفقرة
معامل   الفقرة  معامل التمييز  السهولة

 معامل التمييز  السهولة

1.   0.63  0.56  26.  0.57  0.66  
2.   0.74  0.65  27.  0.65  0.74  
3.   0.72  0.74  28.  0.69  0.80  
4.   0.75  0.62  29.  0.78  0.65  
5.   0.54  0.71  30.  0.72  0.68  
6.   0.56  0.80  31.  0.44  0.76  
7.   0.54  0.76  32.  0.42  0.54  
8.   0.55  0.65  33.  0.51  0.66  
9.   0.48  0.74  34.  0.62  0.64  

10.   0.46  0.79  35.  0.74  0.73  
11.   0.72  0.55  36.  0.62  0.78  
12.   0.59  0.75  37.  0.42  0.48  
13.   0.52  0.64  38.  0.78  0.58  
14.   0.61  0.54  39.  0.53  0.79  
15.   0.68  0.62  40.  0.51  0.59  
16.   0.43  0.55  41.  0.67  0.63  
17.   0.47  0.75  42.  0.53  0.53  
18.   0.49  0.64  43.  0.52  0.76  
19.   0.58  0.62  44.  0.76  0.65  
20.   0.61  0.54  45.  0.61  0.54  
21.   0.68  0.62  46.  0.69  0.80  
22.   0.43  0.55  47.  0.78  0.65  
23.   0.51  0.59  48.  0.72  0.68  
24.   0.67  0.63  49.  0.46  0.79  
25.   0.53  0.53  50.  0.72  0.55  

، وعليه )0.78، 0.42(يتضح من الجدول السابق أن معامالت السهولة قد تراوحت بين 
لبدة الذي  حسبما قرره أبو السهولة، حيث كانت في الحد المعقول من فإن جميع الفقرات مقبولة

  ).347: 1982أبو لبدة، () 0.80، 0.20(يعتبر بأن معامالت السهولة يفضل أن تتراوح بين 
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، وعليه فإن )0.80، 0.48( قد تراوحت بين التمييز أن معامالت ً أيضايتضحكما 
 الذي ً أيضا حسبما قرره أبو لبدةالتمييزجميع الفقرات مقبولة ، حيث كانت في الحد المعقول من 

  ) .352: 1982ة، أبو لبد() 0.30 (عن  تزيد يفضل أن التمييزر بأن معامالت يعتب
  
  :االختبار ثبات  -

  :التأكد من ثبات االختبار عن طريقلقد تم 
  : التجزئة النصفية  . أ

، ثم حسب ت الفردية مقابل الفقرات الزوجية، الفقراحيث تم تجزئة االختبار إلى نصفين
، ثم تم ن على االختبار ككل، ولكل بعد من أبعاد االختبارون بين النصفيمعامل ارتباط بيرس

ًكان عدد الفقرات زوجيا إذا براون في حال /كل منهما باستخدام معامل سبيرمانتعديل الطول ل
  .  ذلكيوضح)  11-4 (والجدول ًكان عدد الفقرات فرديا، إذا ومعامل جتمان في حال 

  

  )  11- 4 (الجدول 
  ختبار المفاهيم العلمية ثبات التجزئة النصفية ال

  نوع المعاملمعامل الثبات   عدد الفقرات البيان
  جتمان 0.86  27 التذكر
  جتمان 0.90  13 الفهم
  براون/ سبيرمان 0.92  10 التحليل

  براون/ سبيرمان  0.91  50 المفاهيم العلمية ككل
  

/ ت سبيرمانأن قيم معامالت ارتباط بيرسون، وقيم معامال) 11-4(ويالحظ من الجدول 
براون  وجتمان الختبار المفاهيم العلمية تشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات جيدة، تؤكد 

  . صالحيته لالستخدام
  : معادلة  كودر ريتشاردسون  . ب

 21ريتشاردسون  كما تم استخدام حساب ثبات االختبار عن طريق تطبيق معادلة كودر
  :  )234: 2008 أبو لبدة، ( والتي تنص على

  

 )و – ك (و -   2 عك
 ) 1– ك (2ع      =ث بر 

االســـتجابات  " عـــدد أســـئلة االختبـــار ) ك(  معامـــل ثبـــات االختبـــار،  )ث بر (  :حيـــث
  . متوسط درجات االختبار) و(  تباين درجات االختبار، )2 ع(  " الكلية
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ختبار وهو معامل ثبات يؤكد صالحية اال)  0.904 (تبين أن معامل الثبات يساوي 
  .للتطبيق في هذه الدراسة

  
   : مهارات التفكير الناقداختبار: ًثالثا

  :إعداد قائمة مهارات التفكير الناقد في صورتها األولية - 1
خــصائص الكائنــات "تــم  بنــاء قائمــة مهــارات التفكيــر الناقــد  فــي صــورتها األوليــة بوحــدة 

 مهــارات ، حيــث تــم اختيــار خمــسلالجــزء األو –مــن كتــاب العلــوم العامــة للــصف الــسابع " الحيــة 
وقـــد راعـــت ، ) تقيـــيم المناقـــشات- االســـتنتاج- االســـتنباط- التفـــسير–التنبـــؤ باالفتراضـــات ( :هـــي

  : الباحثة عند تحديد القائمة مايلي 
  والدراسات السابقة في هذا المجالاالطالع على األدبيات التربوية. 
 للطلبة لضروريةاالتفكير الناقد  رات استطالع آراء العاملين  في حقل التدريس حول مها. 

 

  :ضبط القائمة - 2
 مجموعـــة مـــن المحكمـــين المختـــصين فـــي المنـــاهج وطـــرق ىحيـــث تـــم عـــرض القائمـــة علـــ

التدريس، وذلك إلبداء المالحظات حول مفردات القائمة، وشموليتها، ودقة التعريـف اإلجرائـي لكـل 
 التعريفـات اإلجرائيـة مـن حيـث ىت علمهارة، وقد أسفرت عملية التحكيم عن إجراء بعض التعديال

  .إعادة الصياغة
  
 :الصورة النهائية للقائمة - 3

بعــد إجــراء التعــديالت التــي أشــار إليهــا المحكمــون تــم وضــع الــصورة النهائيــة للقائمــة فــي 
 خمــــس مهــــارات مــــن مهــــارات التفكيــــر الناقــــد ى، حيــــث تــــضمنت القائمــــة علــــ) 3( ملحــــق رقــــم   

 ) 2003 ( اتفقت هـذه القائمـة مـع قائمـة مهـارات التفكيـر الناقـد لعفانـة بحيث وتعريفاتها اإلجرائية،
 وتــم تحديــد األوزان النــسبية لمهــارات التفكيــر الناقــد حــسب آراء ، )1982( وعبــد الــسالم وســليمان 

  .المحكمين
  
  : تحديد الهدف من االختبار  -4

لبــات الــصف  لــدى طامهــارات التفكيــر الناقــديهــدف االختبــار إلــى قيــاس مــستوى اكتــساب 
  .خصائص الكائنات الحية، في ضوء قائمة مهارات التفكير الناقد األساسي في وحدة لسابعا
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  : إعداد البنود االختيارية  -5
        فـــي بنـــاء االختبـــار المكـــون مـــن التفكيـــر الناقـــدحيـــث اســـتعانت الباحثـــة بقائمـــة مهـــارات 

 .ةات التفكير الناقد الخمسوكانت العبارات تمثل مهار ،فقرة) 100( تمثل عبارة ) 30( 

  
  .التالي يوضح األوزان النسبية لمفردات اختبار مهارات التفكير الناقد)  12 -4(  والجدول

   )12 -4( جدول 
  توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي

 

يلي، وذلك  ة عند صياغة بنود االختبار ماوقد راعت الباحث :صياغة فقرات االختبار -6
 ) 6 ( ملحق رقم: إبداء الرأي فيها من حيث

 ءمة بنود االختبار والبدائل لموضوع البحثمدى مال .  
 ًسالمة صياغة األسئلة علميا ولغويا ً .  
 كفاية عدد األسئلة ومالئمتها للطلبة. 
 حذف أو إضافة أي مالحظة على فقرات أخرى. 

 ) 30( وفــي ضــوء مــا ســبق تــم إعــداد االختبــار فــي صــورته األوليــة حيــث اشــتمل علــى 
  .لمهارات التفكير الناقدتكون شاملة   روعي في صياغة بنودها أن عبارة

  
  :وضع تعليمات االختبار  -7

بعــد تحديــد عــدد الفقــرات وصــياغتها قامــت الباحثــة بوضــع تعليمــات االختبــار التــي تهــدف 
وضـع بـسط صـورة ممكنـة وقـد راعـت الباحثـة عنـد أإلى شرح فكرة اإلجابة علـى بنـود االختبـار فـي 

  : يلي  تعليمات االختبار ما
 االسم والشعبة: ة بالطالبات وهي الخاصالبيانات .  
 عدد األسئلة والمهارات: بار وهيتعليمات خاصة بوصف االخت.  
 ت خاصة باإلجابة عن جميع األسئلةتعليما. 

  الوزن النسبي  أرقام فقرات االختبار  أرقام عبارات االختبار  المهارة
  %13  16 -1   4-1  التنبؤ باالفتراضات

  %36  49 - 17      15-5  التفسير
  %15  61- 50  20 - 16  االستنباط
  %21 85- 62  25 - 20  االستنتاج

  %15  100- 85   30 - 26  تقييم المناقشات
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  :  الصورة األولية لالختبار-8
تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من ذوي االختصاص في المناهج 

مناسبة  األحياء وبعض المعلمين وذلك الستطالع آرائهم حول مدى يوطرق تدريس العلوم ومشرف
 كل بعد من أبعاد االختبار، وكذلك وضوح صياغتها ى انتماء الفقرات إلىفقرات االختبار، ومد

عبارة تمثل ) 30(ياغة فقرات االختبار ليصبح عددها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم إعادة ص
 -  االستنتاج- االستنباط- التفسير-التنبؤ باالفتراضات ( :ت هيفقرة تقيس خمس مهارا) 100(

  ). تقييم المناقشات
  

  :تجريب االختبار  -9
طالبـــة تـــم  ) 30( قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق االختبـــار علـــى عينـــة اســـتطالعية تكونـــت مـــن 

   :اختيارهن من ضمن مجتمع الدراسة وهدفت العينة االستطالعية إلى
 مدى صدق وثبات االختبار   (ًضبط االختبار إحصائيا.(  
 حساب معامالت االتساق الداخلي .  
  بار عند تطبيقه على عينـة أي تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االخت( حساب زمن االختبار

  . )البحث
 لطالبات  لفقرات االختبارتحديد مدى فهم ا.  

 

  : تصحيح االختبار  -10
ــأ لكــل فقــرة درجــة بحيــث تكــون تــم تــصحيح االختبــار مــن قبــل الباحثــة، وقــد أعطــت  ىعل

ة التــصحيح ، ثــم أعيــدت عمليــ) صــفر ( درجــة هـي ىدنــوأ، ) 100 ( درجـة تحــصل عليهــا الطالبــة
 لإلجابــة لهــذا الغــرض مرفــق فــي المالحــق، ً، وقــد أعــدت الباحثــة مفتاحــاللتأكــد مــن دقــة التــصحيح

  .) 8 ( ملحق رقم
  

  :تحديد زمن االختبار  - 11
دقيقــة )  50 (الــذي اســتغرقته أول طالبــة بإيجــاد متوســط الــزمن تــم حــساب زمــن االختبــار 

دقيقة، وذلك من خـالل إتبـاع )  60 (دقيقة، حيث كان زمن االختبار حوالي )  70 (وآخر طالبة 
  :الباحثة للمعادلة التالية

  زمن إجابة الطالبة األخيرة+  زمن إجابة الطالبة األولي =زمن إجابة االختبار 
2    
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  : ارصدق االختب
  :حيث تم التأكد من صدق االختبار عن طريق

 :صدق المحكمين  . أ
 من ةالباحث تتحقق وقد .لقياسه وضع ما يقيس الذي االختبار هو الصادق االختبار

 جامعيين أساتذة من مجموعة على األولية صورته في االختبار عرض طريق عن االختبار صدق
 محافظاتالميدان ب في ممن يعملون نومتخصصي التدريس وطرق المناهج في المتخصصين من
 الفقرات انتماء ومدى االختبار، فقرات مناسبة حول ومالحظاتهم آرائهم بإبداء قاموا حيث غزة،
 تلك ضوء وفي اللغوية، صياغاتها وضوح وكذلك لالختبار،  الخمسةاألبعاد من بعد كل إلى

  .أبعاد)  5 ( موزعة على فقرة ) 100 ( عبارة تمثل ) 30 (العبارات  عدد صبحأ  اآلراء
  
  :صدق االتساق الداخلي  . ب

تــم حــساب معــامالت االتــساق الــداخلي لالختبــار وذلــك بحــساب معامــل ارتبــاط درجــة كــل 
 االختبــار مــع الدرجــة الكليــة عبــارات مــن عبــارةبعــد مــع الدرجــة الكليــة لالختبــار وكــذلك درجــة كــل 

  .ين ذلكيب)  13-4 (لالختبار باستخدام معادلة بيرسون والجدول 
  

  ) 13- 4 (الجدول 
   مع الدرجة الكلية لالختبارالتفكير الناقد اختبار أبعادمعامل ارتباط 
   الداللةقيمة  معامل بيرسون  البعد

  0.01  0.85 التنبؤ باالفتراضات
  0.01  0.74 التفسير
  0.01  0.83 االستنباط
  0.01  0.74 االستنتاج

  0.01  081 تقييم المناقشات
  (عند )  0.36 (دولية تساوي الج)  ر (قيمة α  =0.05  ( ودرجة حرية) 28 ( 
  (عند )  0.46 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.01  ( ودرجة حرية) 28 ( 

  

 المجمــوع ًحــصائيا مــعإ أن جميــع أبعــاد االختبــار مرتبطــة ) 13-4 (يالحــظ مــن الجــدول 
  .الكلي لالختبار
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  ) 14- 4 (لجدول ا
  لالختبار مع الدرجة الكلية اختبار التفكير الناقد عباراتمعامل ارتباط 

   الداللةقيمة  معامل بيرسون  عبارةرقم ال   الداللةقيمة  معامل بيرسون  عبارةرقم ال
1.   0.57  0.01  16.  0.65  0.01  
2.   0.62  0.01  17.  0.56  0.01  
3.   0.65  0.01  18.  0.48  0.01  
4.   0.64  0.01  19.  0.65  0.01  
5.   0.38  0.05  20.  0.61  0.01  
6.   0.63  0.01  21.  0.51  0.01  
7.   0.56  0.01  22.  0.62  0.01  
8.   0.66  0.01  23.  0.64  0.01  
9.   0.67  0.01  24.  0.55  0.01  

10.   0.74  0.01  25.  0.51  0.01  
11.   0.62  0.01  26.  0.65  0.01  
12.   0.38  0.05  27.  0.61  0.01  
13.   0.53  0.01  28.  0.56  0.01  
14.   0.46  0.01  29.  0.66  0.01  
15.   0.74  0.01  30.  0.46  0.01  

  (عند )  0.36 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.05  ( ودرجة حرية) 28 ( 
  (عند )  0.46 (الجدولية تساوي )  ر (قيمة α  =0.01  ( ودرجة حرية) 28 (  

  
ً مرتبطة ارتباطا داال إحـصائيا االختبار عباراتأن جميع )  14-4 (ويالحظ من الجدول  ً ً

  . ً ومرتبطة داخليا صادقةعبارات يعني أن جميع الوهذا، لالختبارمع المجموع الكلي 
  

  :ثبات االختبار 
  :لقد تم التأكد من ثبات االختبار عن طريق 

  :  التجزئة النصفية-أ
، ثـم حـسب ت الفرديـة مقابـل الفقـرات الزوجيـة، الفقـراحيث تـم تجزئـة االختبـار إلـى نـصفين

، ثــم تــم لكــل بعــد مــن أبعــاد االختبــاركــل، ومعامــل ارتبــاط بيرســون بــين النــصفين علــى االختبــار ك
ًبـــراون فـــي حـــال كـــان عـــدد الفقـــرات زوجيـــا /تعـــديل الطـــول لكـــل منهمـــا باســـتخدام معامـــل ســـبيرمان

  . يوضح ذلك)  15-4 (ًومعامل جتمان في حال كان عدد الفقرات فرديا، والجدول 
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  )  15- 4 (الجدول 
   ثبات التجزئة النصفية الختبار التفكير الناقد

  نوع المعامل معامل الثبات   عباراتعدد ال البيان
  براون/ سبيرمان 0.84  4 التنبؤ باالفتراضات

  جتمان 0.91  11 التفسير
  براون/ سبيرمان 0.90  4 االستنباط
  براون/ سبيرمان  0.90  6 االستنتاج

  جتمان 0.89  5 تقييم المناقشات
  براون/ سبيرمان  0.90  30 التفكير الناقد ككل

  

أن قــــيم معـــــامالت ارتبــــاط بيرســــون، وقــــيم معـــــامالت )  15-4 (لجــــدول ويالحــــظ مــــن ا
بـــراون  وجتمـــان الختبـــار التفكيـــر الناقـــد تـــشير إلـــى أن االختبـــار يتمتـــع بدرجـــة ثبـــات / ســـبيرمان

  . مرتفعة، تؤكد صالحيته لالستخدام
  

  :  معامل ألفا كرونباخ -ب
، كمـا أن مـضمون واحـدرات االختبـار تعبـر عـن ن  فقـأ إلـى αحيث يـشير ارتفـاع معامـل 

 αقــيم معامــل )  16-4 (، ويوضــح الجــدول ل علــى الحــد األدنــى لمعامــل الثبــاتهــذا المعامــل يــد
  .لالختبار ككل ولكل بعد من إبعاده 

  ) 16- 4 (الجدول 
  ثبات اختبار مهارات التفكير العلمي باستخدام معامل ألفا 

  كرونباخαمعامل  البيان

 0.77 التنبؤ باالفتراضات

تفسيرال  0.78 

 0.74 االستنباط

 0.75 االستنتاج

 0.83 تقييم المناقشات

  0.79 التفكير الناقد ككل
  

تـشير الختبـار التفكيـر الناقـد  كرونبـاخ αأن قيم معامالت )  16-4 (يالحظ من الجدول 
 داخلــــي جيــــدة تؤكــــد وحــــدة مــــضمونه وبالتــــالي صــــالحيته يتمتــــع بدرجــــة ثبــــاتاالختبــــار إلــــى أن 
  .ملالستخدا
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  :المجموعتينتكافؤ 
للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبل التطبيق، تم تطبيق أداتي الدراسة 
وهما اختبار المفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكير الناقد على طالبات المجموعتين التجريبية 

  .والضابطة
  

  :تكافؤ المجموعتين في اختبار المفاهيم العلمية : ًأوال
وللتأكد من ذلك تم تطبيق اختبار المفاهيم العلمية على طالبات المجموعتين التجريبية 

  .يوضح ذلك)  17- 4 (لعينتين مستقلتين، والجدول )  ت (تم استخدام اختبار ووالضابطة، 
  

  )  17- 4 (الجدول 
في  ضابطةلعينتين مستقلتين للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية وال)  ت (نتائج اختبار 

  اختبار المفاهيم العلمية 

المتوسط  العدد المجموعة المهارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

)ت(قيمة  الداللة  
 اإلحصائية

 تذكر 2.97781 10.6122 49 ضابطة
 2.95324 10.9583 48 تجريبية

-.575 .567 

 فهم 1.88644 3.9388 49 ضابطة
 1.94563 4.2083 48 تجريبية

-.693 .490 

 تحليل 1.53031 3.3061 49 ضابطة
 1.79785 3.7083 48 تجريبية

-1.187 .238 

 مجموع 4.38748 17.8571 49 ضابطة
 5.22525 18.8750 48 تجريبية

-1.040 .301 

 
)  ت (المحسوبة أصغر من قيمة )  ت (أن قيم )  17-4 (يالحظ من الجدول 

 على مستوى اختبار المفاهيم ) 0.05 (أكبر من )  α (ية الجدولية، وأن قيمة الداللة اإلحصائ
          ًدالة إحصائيا عند العلمية ككل وعلى كل بعد من أبعاده، وهذا يعني أنه ال توجد فروق 

) α ≥0.05  ( طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف السابع  بين متوسطي درجات
  .انن المجموعتين متكافئتأي أ .في اختبار المفاهيم العلمية
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  :في اختبار مهارات التفكير الناقدتكافؤ المجموعتين : ًثانيا
 على طالبات المجموعتين مهارات التفكير الناقدوللتأكد من ذلك تم تطبيق اختبار 

يوضح )  18-4 (لعينتين مستقلتين، والجدول )  ت (تم استخدام اختبار والتجريبية والضابطة، 
  .ذلك

  )  18- 4  (الجدول
  لعينتين مستقلتين للتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة )  ت (نتائج اختبار 

  في اختبار مهارات التفكير الناقد 

المتوسط  العدد المجموعة المهارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

)ت(قيمة  الداللة  
 اإلحصائية

 تنبؤ 2.32079 9.2245 49 ضابطة
 2.64943 9.4583 48 تجريبية

-.463 
 

.645 
 

 تفسير 5.65813 17.1633 49 ضابطة
 4.91844 18.0208 48 تجريبية

-1.652 
 

.079 
 

 استنباط 2.47487 7.2857 49 ضابطة
 2.44913 7.4583 48 تجريبية

-.345 
 

.731 
 

 استنتاج 2.87583 7.0204 49 ضابطة
 2.48390 7.8542 48 تجريبية

-1.527 
 

.130 
 

 تقييم 2.95372 7.3265 49 ضابطة
 2.44913 7.9583 48 تجريبية

-1.146 
 

.255 
 

 مجموع 9.98851 48.0204 49 ضابطة
 10.91456 50.7500 48 تجريبية

-1.727 
 

.098 
 

  
ـــــيم )  18-4 (يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول    )  ت (المحـــــسوبة أصـــــغر مـــــن قيمـــــة )  ت (أن ق

 علــى مــستوى اختبــار مهــارات ) 0.05 (أكبــر مــن )  α (صائية الجدوليــة، وأن قيمــة الداللــة اإلحــ
     ًدالــة إحــصائيا عنــدالتفكيــر الناقــد ككــل وعلــى كــل بعــد مــن أبعــاده، وهــذا يعنــي أنــه ال توجــد فــروق 

) α ≥0.05  ( طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف السابع  بين متوسطي درجات
  .أي أن المجموعتين متكافئتين .دفي اختبار مهارات التفكير الناق

يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين النتائج السابقة وفي ضوء   
)  المفـاهيم العلميـة ومهـارات التفكيـر الناقـد (التابعـة التجريبية والمجموعة الـضابطة فـي المتغيـرات 

ره يطمــــئن الباحثــــة لتطبيــــق أدوات أي أن المجمــــوعتين متكافئتــــان فــــي تلــــك المتغيــــرات وهــــذا بــــدو
  . الدراسة
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  : إعداد دليل المعلم 
مــــن خــــالل مراجعـــــة األدب التربــــوي المـــــرتبط باســــتراتيجيات مـــــا وراء المعرفــــة، وخاصـــــة 

،أريـد )K(أعـرف  (ىوكيفية تنفيـذها مـن خـالل جـداول خاصـة تحتـوي علـ)  K.W.L ( استراتيجية
 يمكــن اســتخدامه أثنــاء اد دليــل مرشــد للمعلــمقامــت الباحثــة بإعــد ،)) L( تعلمــت -)W(أن اعــرف

   سابع مــن كتــاب العلــوم العامــة للــصف الــ"خــصائص الكائنــات الحيــة "ىولــاأل وحــدةقيامــه بتــدريس ال
 لهـذه ًحيث يـتم تـدريس الوحـدة وفقـا ،(K.W.L) استراتيجة  وذلك في ضوء استخدامألول الجزء ا–

ٕواعـــداد صـــحائف للطالـــب تتـــضمن  ،ةيجياالســـتراتيجية عـــن طريـــق جـــداول خاصـــة بهـــذه االســـترات
" خــصائص الكائنــات الحيــة" وحــدة ى قامــت الباحثــة بتنظــيم محتــو، حيــث)الموضــوعات الدراســية(

 لكــــل درس أهدافــــه تحــــصة تدريــــسية، وحــــدد) 12 (ىوالمتمثلــــة فــــي ســــبعة دروس وتوزيعهــــا علــــ
، ) 9 ( ملحــق رقــم م،الــسلوكية، واألدوات والمــواد الالزمــة لــه، وخطــوات الــسير فــي الــدرس، والتقــوي

  :بحيث يشتمل علي
  : عنوان الدرس-1
  : األهداف السلوكية-2

  . تحقق األهداف بعد كل درس من دروس الوحدةىحيث يمكن أن يتم قياس مد
  :الوسائل التعليمية-3

 تحقيــق األهــداف الــسلوكية ىوتتــضمن المــواد واألدوات والمــصادر التعليميــة التــي تــؤدي إلــ
  .ريقة شيقة للطالباتللدرس بشكل فعال وبط

  : خطة السير في الدرس-4
  مجموعات غير متجانسة ومتساوية، تتكـون كـل مجموعـة مـنىقسيم الفصل إلتحيث يتم 

 أعمـدة ىيحتـوي علـ  االسـتراتيجية،تأفراد، حيث يتم توزيع جداول علي الطلبة تتضمن خطوا) 6(
  . )(L) تعلمت -(w) أريد أن اعرف –)k(عرف أ(  :هي

ع صحائف للطالـب تتـضمن الموضـوعات العلميـة وذلـك السـتخدامها فـي تعبئـة وكذلك توز
  ).10(ملحق رقم العمود الثاني والثالث من الجدول،

  : التقويم-5
و ث احت دليل علىحي ارات ى ال ة ومھ اھيم العلمي ول المف ة ح وعية ومقالي ئلة موض  أس

ىالتفكير الناقد في الوحدة األ وم ول اب العل ة( " الجزء األول" من كت ات الحي )  خصائص الكائن

  .ة تحقق األھداف السلوكيىوذلك لقياس مد
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  :  يليو قد راعت الباحثة عند بناء الدليل ما
  في تدريس المبحث لعدة سنواتخبرة الباحثة حيث كانت تعمل معلمة.   
  والدراسات السابقة في هذا المجالاالطالع على األدبيات التربوية .  
 للصف السابعة الوحدعاتاالطالع على محتوى موضو  .  
  

  :  للخطوات التالية ًوقامت الباحثة بإعداد الدليل وفقا
  .والدراسات السابقة في هذا المجالاالطالع على األدبيات التربوية  -
 . للصف السابع" خصائص الكائنات الحية"االطالع على محتوى موضوعات -

مــن كتــاب  ) ص الكائنــات الحيــةخــصائ(  ىاألولــالوحــدة : تحديــد محتــوى المــادة العلميــة وهــي -
  .األول الجزء – ع السابالعلوم العامة للصف

         عــــرض الــــدليل فــــي صــــورته األوليــــة علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين مــــن ذوي االختــــصاص -
إلبــداء آرائهــم حولــه مــن حيــث  ) ع الــساب العلــوم للــصفي معلمــ- األحيــاء  مبحــثيمــشرف( 

  :مدى 

 خصائص الكائنات الحية "مدى شمولية الدليل لمحتوى وحدة. 

 سابعمدى مناسبة الدليل لمستوى طلبة الصف ال .  
 الصحة العلمية واللغوية . 

 إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرىحذف أو  . 

  وبعــد أخــذ آراء المحكمــين قامــت الباحثــة بــإجراء التعــديالت التــي أوصــى بهــا المحكمــين وخــرج
  . )9 (الدليل في صورته النهائية انظر ملحق رقم 

  
ــدليلتطبيــق و لمجموعــة حيــث قامــت الباحثــة بتنفيــذ دروس الــدليل مــع طالبــات ا: تنفيــذ ال

بحيــــــث بلــــــغ مجمــــــوع الحــــــصص  ) 6/10/2011 حتــــــى 12/9/2011(التجريبيــــــة خــــــالل الفتــــــرة 
  لمــدةًحــصص أســبوعيا ) 4 (بواقــع  تــم تنفيــذها ، حــصة)12(   الــدليل بـــالمخصــصة لتنفيــذ دروس

  .  أسابيعةثالث
  

  :صحائف الطالب إعداد 
قامــت الباحثــة بإعــداد صــحائف للطالــب وهــي عبــارة عــن الــدروس التعليميــة المقــررة فــي 

  الطلبة وذلك لقراءتها وملءى حيث يتم توزيع هذه الصحائف عل-خصائص الكائنات الحية وحدة
تطلبــــات ســــتراتيجية، حيــــث تعتبــــر تلــــك الــــصحائف مــــن ملعمــــود الثــــاني والثالــــث مــــن جــــدول اإلا

   ).10( يجية ملحق ستراتاإل
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  : خطوات الدراسة 
  : خطوات الدراسة في المراحل اآلتيةتلخصت 

  :الجانب النظري : ًأوال
  مشكلة الدراسة وبناء عناصر الخطةتحديد. 

 عرض الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة. 

 كتابة اإلطار النظري الخاص بموضوع الدراسة. 

  
  :جرائيلجانب اإلا : ًثانيا

  :وتمثل في الخطوات اآلتية
  :قبل تطبيق الدراسة: ًأوال 

العلميـة موضـوع البحـث لتحديـد قائمـة المفـاهيم " خـصائص الكائنـات الحيـة"تحليل محتوى وحدة  -
  ). 2 (المتضمنة فيها ملحق رقم 

ٕإعــداد اختبــار المفــاهيم العلميــة والتأكــد مــن صــدقه مــن خــالل عرضــه علــى المحكمــين واجــراء  -
        تعــــديالت فــــي ضــــوء آرائهــــم مــــع حــــساب ثبــــات االختبــــار باســــتخدام معادلــــة معامــــل كــــودرال
 ) . 5 ( ملحق رقم 21 ريتشارد سون -

 ). 3 ( ملحق رقم التفكير الناقدإعداد قائمة بمهارات  -

 والتأكــد مــن صــدقه مــن خــالل عرضــه التفكيــر الناقــد مــن إعــداد الباحثــةإعــداد اختبــار مهــارات  -
ٕكمين واجـراء التعـديالت فـي ضـوء آرائهـم مـع حـساب ثبـات االختبـار معادلـة معامـل على المح

 . )6 ( ملحق رقم 21 ريتشارد سون -كودر

ٕإعداد دليل للمعلم وعرضه على المحكمين لتحكيمه واجراء التعديالت في ضـوء آراء المحكمـين  -
 . ) 9 (ملحق رقم

 مجموعـــــة مـــــن ى وعرضـــــها علـــــ)الموضـــــوعات الدراســـــية( إعـــــداد صـــــحائف للطالـــــب تتـــــضمن -
 . ) 10 (ملحق رقمٕواجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين المحكمين 

  ).11(الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة في مدارسها  ملحق رقم  -
 

  :أثناء تطبيق الدراسة : ًثانيا 
التجريبيـــة والتنـــسيق معهـــا حـــسب تحديـــد عينـــة الدراســـة والمتمثلـــة فـــي المجموعـــة الـــضابطة و -

  .ل الزمني المخصص لتطبيق الدراسةالجدو
ـــار  تطبيـــق - ـــا) اختبـــار المفـــاهيم العلميـــة ( االختب  للتأكـــد مـــن تكـــافؤ ًعلـــى المجمـــوعتين  قبلي

  . ) م9/2011/ 11(المجموعات بتاريخ 
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كــد مــن تكــافؤ  للتأًعلــى المجمــوعتين  قبليــا ) التفكيــر الناقــداختبــار مهــارات ( االختبــار  تطبيــق -
  . ) م9/2011/ 11(المجموعات بتاريخ 

والمجموعــة الــضابطة بالطريقــة K.W.L اســتراتيجية تــدريس المجموعــة التجريبيــة باســتخدام  -
ــــة  حيــــث   )6/10/2011 إلــــى 12/9/2011( مــــن تــــاريخ ًبــــدءا) الكتــــاب المدرســــي (التقليدي

 وأثنــاء  أســابيعةثالثــ لمــدة ًحــصص أســبوعيا 4حــصة بواقــع )  12 (اســتغرق تطبيــق الدراســة 
 : الدراسة الحظت الباحثة ما يلي

 ستراتيجيةتفاعل الطالبات مع اإل .  
 ت بشكل فاعل في المناقشة والحوارمشاركة الطالبا .  
 قيام الطالبات بإعداد ملخصات علمية ومخططات مفاهيم لدروس الوحدة.  

ـــــــــق - ـــــــــار  تطبي ـــــــــار ال( االختب ـــــــــةاختب ـــــــــاهيم العلمي ـــــــــى المجمـــــــــوعتين )  مف ـــــــــاريخًيابعـــــــــدعل    بت
  ).م12/10/2011(

ـــــــق - ـــــــار  تطبي ـــــــار مهـــــــارات( االختب ـــــــاختب ـــــــدر التفكي ـــــــى المجمـــــــوعتين )  الناق ـــــــاريخًبعـــــــدياعل                    بت
  ).م12/10/2011 (

  
  :بعد تطبيق الدراسة : ًثالثا 

المعالجــة اإلحــصائية لبيانــات الدراســة وذلــك مــن خــالل جمــع البيانــات وتبويبهــا وتنظيمهــا 
  .دام األساليب اإلحصائية المناسبة باستخوتحليلها

  
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

، )SPSS(لإلجابـة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام الرزمــة اإلحــصائية للعلــوم االجتماعيــة    
  : حيث تم استخدام األساليب التالية

  ات المجمـوعتين التجريبيـة لعينتـين مـستقلتين للمقارنـة بـين متوسـط درجـات طالبـ) ت ( اختبار
 .والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية

  لعينتـين مـستقلتين للمقارنـة بـين متوسـط درجـات طالبـات المجمـوعتين التجريبيـة )  ت (اختبار
  .والضابطة في اختبار التفكير الناقد

  . ( K.W.L ) ستراتيجيةإمعامل إيتا إليجاد حجم التأثير لقياس  -
  

  
  



 135

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
 إجابة السؤال األول وتفسيره. 

  
 إجابة السؤال الثاني وتفسيره. 

  
 إجابة السؤال الثالث وتفسيره. 

  
 إجابة السؤال الرابع وتفسيره. 

  
 توصيات الدراسة. 

  
 مقترحات الدراسة.  
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 الفصل الخامس

  نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات
ً تفصيليا للنتائج التي تم التوصل إليها، بعد معالجة البيانات ًيتناول هذا الفصل عرضا

ًإحصائيا، كما يتناول أيضا تفسيرا لهذه النتائج، ومناقش ً  ً في ضوء الدراسات السابقة، وبناءتهاً
  .عليه تم تقديم بعض التوصيات والمقترحات

  
   : وتفسيرهإجابة السؤال األول

  :ينص السؤال األول على ما يلي 
 في وحدة خصائص  المفاهيم العلمية التي ينبغي إكسابها لطالبات الصف السابعما -1

      ؟الكائنات الحية
ـــة بتحديـــد قائمـــة المفـــاهيم العلميـــة  التـــي ينبغـــي ولإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال  قامـــت الباحث

مـن " خـصائص الكائنـات الحيـة "ىإكسابها لطالبات الصف السابع من خالل دراستهم للوحدة األولـ
 مدرسي ومـشرفي العلـوم ىوبعد ذلك تم عرض قائمة المفاهيم العلمية عل، ل خبرتها الشخصيةخال

ًمفهومـــا  ) 34(  وقـــد تكونـــت القائمـــة مـــن ، والخـــروج بالـــصورة النهائيـــة للقائمـــة،) 1 ( ملحـــق رقـــم
       ، حيــــث بلــــغ عــــدد مفــــاهيم الــــدرس األول  )2( موزعــــة علــــى ســــبعة دروس كمــــا فــــي ملحــــق رقــــم 

   - النمو–مفاهيم، و الدرس الثالث  ) 6(  - األيض–الدرس الثاني ومفاهيم،  ) 5(  -ة التغذي-
 ) 3 ( - اإلخـــراج–مفـــاهيم، والـــدرس الخـــامس  ) 7(  - الحركـــة–مفـــاهيم، والـــدرس الرابـــع ) 3( 

مفـاهيم،  ) 6 ( - التكاثر–مفاهيم، والدرس السابع  ) 4 ( - االستجابة–مفاهيم، والدرس السادس 
  . حصة12م تدريس المفاهيم خالل بحيث يت

  
ومن خالل تدريس الوحدة تم وضع مفاهيم كل درس ضمن خريطة مفاهيمية توضح 
العالقة بين المفهوم الرئيس وهو عنوان الدرس مع المفاهيم المتضمنة بالدرس حيث توجد عالقة 

ضح خصائص ارتباطية بين المفاهيم ، كما تم وضع المفاهيم الرئيسة في خريطة مفاهيمية تو
  .الكائنات الحية

  
وتعتبر تلك المفاهيم ضروري لفهم خصائص الكائنات الحية، وقد تم صياغة الداللة 
 ياللفظية للمفاهيم من الكتاب المدرسي وبعضها تم صياغته بالرجوع إلى الكتب المتخصصة ف

ًاهيم بناء على  خبرة الباحثة، ولقد تم تعديل الداللة اللفظية لبعض المفىهذا المجال إضافة إل
  .آراء المحكمين
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   :يإجابة السؤال الثان
  :ينص السؤال الثاني على ما يلي 

  ما مهارات التفكير الناقد الواجب إكسابها لطالبات الصف السابع ؟
 األدب التربوي، والدراسات، ىقامت الباحثة باالطالع علولإلجابة عن هذا السؤال 
  : تم تحديد خمس مهارات للتفكير الناقد، وهيوالبحوث في مجال التفكير الناقد، ولقد

خالل  واالستنتاج، وتقييم المناقشات، وذلك من مهارة التنبؤ باالفتراضات، والتفسير، واالستنباط،
، ودراسة )2011(، ودراسة أبو منديل )1998( دراسة عفانة : الدراسات التالية ومنهاىالرجوع إل

  ).2001( ، ودراسة نبهان)2002(بيرم 
  

 السادة المحكمين إلىبعد ذلك تم تحكيم القائمة المبدئية لمهارات التفكير الناقد بالرجوع و
       ملحق رقم والخروج بالصورة النهائية التالية من قائمة مهارات التفكير الناقد) 1(ملحق رقم 

  :، وهي كالتالي )3( 
  :التنبؤ باالفتراضات مهارة -1

 تــي تـصلح كحــل مــشكلة أو رأي فـي القــضية المطروحــة، تحديـد االفتراضــات الىقـدرة علــال
  . تتعلق بتفحص الحوادث أو الوقائع ويحكم عليها في ضوء البيانات أو األدلة المتوفرةًاوهي أيض

  :رالتفسي -2

 أو إعطـــاء تبريـــرات أو اســـتخالص نتيجـــة معينـــة فـــي ضـــوء الوقـــائع المعطـــاة ىالقـــدرة علـــ
  .إلنسانيالحوادث المشاهدة التي يقبلها العقل ا

  :تقييم المناقشات -3

ــ  قــضية مــا أو واقعــة فــي ى التمييــز بــين مــواطن القــوة والــضعف فــي الحكــم علــىالقــدرة عل
  .ضوء األدلة المتاحة

  :طاالستنبا -4

 ارتبـاط ى مـدى استخالص العالقات بين الوقـائع المعطـاة بحيـث يـتم الحكـم علـىالقدرة عل
 أم ال بغـض النظـر عـن صـحة أو وقـائع المعطـاة ًقيقيـا حًنتيجة مـا مـشتقة مـن تلـك الوقـائع ارتباطـا

  .أو الموقف منها

  :ستنتاجاال -5

 لدرجــة ارتباطهــا ًتبعــا  نتيجــة مــا،ألتمييــز بــين درجــات احتمــال صــحة أو خطــا ىالقــدرة علــ
  .بوقائع معينة
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  :لثإجابة السؤال الثا
   : على ما يليلثينص السؤال الثا

 بين متوسطات درجات (  ≤ 0.05 ) داللة ىد مستوهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
  طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية؟

  :، تم اختبار صحة الفرضية التالية هذا السؤالعنولإلجابة 
بـين متوسـطات درجـات  (  ≤ 0.05 ) داللـة مـستوى عنـد إحـصائية داللـة ذات فـروق ال توجـد -

ـــ ـــار المفـــاهيمطالب ـــة والمجموعـــة الـــضابطة فـــي اختب ـــة ات المجموعـــة التجريبي ـــة تعـــزى لطريق  العلمي
 . التدريس

، والجدول لعينتين مستقلتين)  ت (دام اختبار م استخت، والختبار صحة هذه الفرضية
  .يوضح ذلك)  5-1(

  ) 1- 5 (الجدول 
بات المجموعتين التجريبية لعينتين مستقلتين للمقارنة بين مستويي طال)  ت (نتائج اختبار 

  والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية

المتوسط  العدد المجموعة المهارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

)ت(قيمة  الداللة  
 اإلحصائية

 تذكر 4.74369 14.5510 49 ضابطة
 4.85202 19.1042 48 تجريبية

-4.673 
 

.000 
 

 فهم 2.68578 6.4898 49 ضابطة
 2.80071 7.6667 48 تجريبية

-2.113 
 

.037 
 

 تحليل 1.88261 4.5510 49 ضابطة
 2.28227 6.0625 48 تجريبية

-3.561 
 

.001 
 

 مجموع 8.20802 25.5918 49 ضابطة
 8.97356 32.8333 48 تجريبية

-4.149 
 

.000 
 

  
الجدولية، )  ت (المحسوبة أكبر من قيمة )  ت (أن قيم )  1-5 (يالحظ من الجدول 
 على مستوى اختبار المفاهيم العلمية )  0.05(أصغر من )  α (وأن قيمة الداللة اإلحصائية 

بين  ) α ≥ 0.05 (ًدالة إحصائيا عند ككل وعلى كل بعد من أبعاده، وهذا يعني أنه توجد فروق 
 المفاهيم طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف السابع في اختبار متوسطي درجات

  .وهذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية ،العلمية
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، تائج أفضل من الطريقة التقليديةحققت ن)   K.W.L(وهذا يعني أن إستراتيجية 
  .تالي ترفض فرضية الدراسة الصفريةوبال

  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2" بحساب مربع إيتا ة الباحثتوفيما يتعلق بحجم التأثير قام
  

t2 
T2 + df  =  η 2  

  

 التـي تعبـر d (Kiess, 1989: 468)أمكـن إيجـاد قيمـة حـساب قيمـة "  η 2"وعن طريق 
  : المعادلة التاليةباستخدام)   K.W.L( المقترحةستراتيجية لإلعن حجم التأثير 

  
2   η 2

  
1- η 2  

  
   ) 2- 5 (الجدول 
  ثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثيرالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات التأ

 

  األداة المستخدمة  حجم التأثير
  كبير  متوسط  صغير

D  0.2 0.5  0.8  
η 2 0.01  0.06  0.14  

  

  

  .حجم التأثيريوضح ) 3-5 (الجدول و
  

   ) 3- 5 (الجدول 
  بعد من أبعاد لكل ستراتيجية المقترحةتأثير اإلإليجاد حجم " d "قيمةو  " η 2" قيمةو " ت"قيمة 

  المفاھيم العلمية اختبار
  

 حجم التأثير df T η 2 D البعد المتغير التابعالمتغير المستقل

 كبير 0.955 0.186 4.673 95  تذكر
 صغير 0.427 0.044 2.113 95  فهم
 متوسط 0.728 0.117 3.561 95  تحليل

  استخدام
  استراتيجية 
(K.W.L)  

  اكتساب 
 المفاهيم العلمية 

  )بعدي ( 

 كبير 0.84 152. 4.149 95  االختبار ككل 
  

  :) 3 -5 (الجدول قراءة يتضح من 
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 قيمـــــة  بلغـــــت-بالنـــــسبة لحجـــــم التـــــأثير لمـــــستوى التـــــذكر η2 )0.186 ( وبلغـــــت قيمـــــةd 
ـــــى أن المتغيـــــر المـــــستقل )0.955( ـــــدل عل ـــــر ممـــــا ي ـــــأثير كبي ، وهـــــذا يعنـــــي أن حجـــــم الت

بدرجـــة كبيـــرة ) اكتـــساب المفـــاهيم ( لمتغيـــر التـــابع  لهـــا تـــأثير علـــى ا(K.W.L)إســـتراتيجية 
 .لصالح المجموعة التجريبية

 

 قيمــــــة  بلغــــــت-وبالنــــــسبة لحجــــــم التــــــأثير لمــــــستوى الفهــــــم η2 )0.044 ( وبلغــــــت قيمــــــةd 
ــــر المــــستقل  )0.427( ــــدل علــــى أن المتغي ــــأثير صــــغير ممــــا ي ــــي أن حجــــم الت ، وهــــذا يعن

 ةبدرجــة صــغير) اكتــساب المفــاهيم ( لتــابع  لهــا تــأثير علــى المتغيــر ا(K.W.L)إســتراتيجية 
 .لصالح المجموعة التجريبية

 

  قيمـــة  بلغـــت-لمـــستوى التحليـــللحجـــم التـــأثير أمـــا بالنـــسبة η2 )0.117 ( وبلغـــت قيمـــةd 
 ممــــا يــــدل علــــى أن المتغيــــر المــــستقل  متوســــط، وهــــذا يعنــــي أن حجــــم التــــأثير )0.728(

 متوسطة بدرجـة ) اكتـساب المفـاهيم ( ابع  لهـا تـأثير علـى المتغيـر التـ(K.W.L)إستراتيجية 
 .لصالح المجموعة التجريبية

 

  قيمــة بلغــت - علــى الدرجــة الكليــة لالختبــارلحجــم التــأثيروبالنــسبة η2 ).1520 ( وبلغــت
 )K.W.L (سـتراتيجيةاإلكبير ممـا يعنـي أن  ، وهذا يعني أن حجم التأثير)d) 0.84قيمة 
 .ريبية بشكل كبير نجحت في التأثير على المجموعة التجقد

  
  :ب في ذلك من منظور الباحثة إلىويرجع السب

ستراتيجيات ما وراء المعرفة، ساعدت إ ىحدإ، وهي ) K.W.L( ستراتيجية إإن استخدام  -
ومقارنة تعلمهم البعدي   تقييم أدائهم،ى تنظيم معارفهم، وتحديد أهدافهم، والقدرة علىالطلبة عل

  . الطلبة في التعلم بهذه االستراتيجيةىة كبيرة لدبالتعلم القبلي، حيث كانت رغب
ة  الفرصة في تحديد األفكار الرئيس أعطتهم) (K.W.L ستراتيجيةمن خالل استخدام الطلبة إل -

للموضوع، وقراءة الموضوع، وتنظيم معلوماتهم، وربط معارفهم السابقة بالجديدة، حيث قام الطلبة 
 هذه األسئلة من نلة حول ما يريدون تعلمه، واإلجابة عباستدعاء الخبرات السابقة، ووضع أسئ

 إجابة عليها في ىخالل النصوص العلمية، وكذلك البحث عن األسئلة التي لم يحصلوا عل
 للمعلومات، ًستراتيجية، وأكثر تفهما أثناء توظيف اإلًالمراجع المتعددة، وهذا جعل المتعلم نشطا

  .يم العلمية استيعاب المفاهى علًمما ساعدهم كثيرا
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ستراتيجية، والقيام باألنشطة قيام الطلبة بالعمل ضمن مجموعات، والتفاعل مع جدول اإل -
حيث   مرتفع من اكتساب المفاهيم،ى بالنسبة للطلبة وحقق مستوىالمختلفة، أصبح التعلم ذو معن

ة في تم مالحظة عامل المنافسة بين المجموعات، والمشاركة من الطلبة، واجتهاد كل مجموع
وكذلك تمثيل بعض الدروس،  تنظيم أفكارها، وتصميم خارطة مفاهيمية، وعمل ملخص للدرس،

 اكتساب المفاهيم ىستراتيجية مما انعكس باإليجاب عل التفاعل مع اإلىكل هذا ساعد الطلبة عل
  .العلمية

  
  :ة مع دراسة كل منوتتفق هذه النتيج

   ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة وهــيإام التــي أكــدت أهميــة اســتخد ) 2010( عقيلــي دراســة 
  دراســـة، و فـــي تـــدريس العلـــوم علـــى التحـــصيل) K.W.Lالنمذجـــة، التـــساؤل الـــذاتي،( 

Siribunnam & Tayraukham,2009 )(   سـتراتيجية إالتي توصـلت إلـى أهميـةK.W.L) ( 
 (K.W.L )ستراتيجيةإالتي توصلت إلى فاعلية  ( Tok, 2008 ) ودراسة ،في التحصيل العلمي

 إسـتراتيجية التـي أكـدت علـى فاعليـة ( Stahel, 2008 )فـي تنميـة التحـصيل الدراسـي، ودراسـة 
K.W.L)(البركـــــاتي  علـــــى قـــــراءة وفهـــــم العلـــــوم، ودراســـــة  )التـــــي أكـــــدت علـــــى أهميـــــة  ) 2008
    . في التحصيل) (K.W.Lإستراتيجية 

  
  :الرابعإجابة السؤال  

   :ينص السؤال الثالث على ما يلي
 بين متوسطات درجات (  ≤ 0.05 ) داللة ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوهل 

  ؟ اختبار مهارات التفكير الناقديطالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف
  

  : ، تم اختبار صحة الفرضية التاليةن هذا السؤالولإلجابة ع
بين متوسطات درجات (  ≤ 0.05 )  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد

طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد تعزى لطريقة 
  .التدريس

    تقلتين، والجدول لعينتين مس)  ت (، ثم استخدام اختبار والختبار صحة هذه الفرضية
  .يوضح ذلك)  5-4 (
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  ) 4- 5 (الجدول 
ويي طالبات المجموعتين التجريبية لعينتين مستقلتين للمقارنة بين مست)  ت (نتائج اختبار 

  والضابطة في اختبار التفكير الناقد

المتوسط  العدد المجموعة المهارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

)ت(قيمة  الداللة  
 اإلحصائية

 تنبؤ 2.73286 9.1020 49 ضابطة
 2.20211 12.7083 48 تجريبية

-7.148 
 

.000 
 

 تفسير 5.26662 20.6327 49 ضابطة
 5.55804 24.9583 48 تجريبية

-3.935 
 

.000 
 

 استنباط 2.08167 8.2857 49 ضابطة
 2.24309 10.1042 48 تجريبية

-4.140 
 

.000 
 

 استنتاج 3.53962 10.3673 49 ضابطة
 4.29559 12.8750 48 تجريبية

-3.141 
 

.002 
 

 تقييم 3.42125 10.4082 49 ضابطة
 2.83844 12.3333 48 تجريبية

-3.013 
 

.003 
 

 مجموع 12.39956 58.7959 49 ضابطة
 13.66700 72.9792 48 تجريبية

-5.355 
 

.000 
 

  
الجدولية، )  ت (المحسوبة أكبر من قيمة )  ت (أن قيم )  4-5 (يالحظ من الجدول 
 على مستوى اختبار التفكير الناقد ككل )0.05  (ر من أصغ)  α (وأن قيمة الداللة اإلحصائية 

بين  ) α ≥ 0.05 (ًدالة إحصائيا عند وعلى كل بعد من أبعاده، وهذا يعني أنه توجد فروق 
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف السابع في اختبار التفكير  متوسطي درجات

  .بيةوهذه الفروق لصالح المجموعة التجري ،الناقد
، نتائج أفضل من الطريقة التقليديةحققت )   K.W.L(وهذا يعني أن إستراتيجية 

  .تالي ترفض فرضية الدراسة الصفريةوبال
  

  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2" بحساب مربع إيتا ة الباحثتوفيما يتعلق بحجم التأثير قام
  

t2  
T2 + df  =  η 2  

  

 التـي تعبـر d (Kiess, 1989: 468)مـة حـساب قيمـة أمكـن إيجـاد قي"  η 2"وعن طريق 
  : المعادلة التاليةباستخدام) K.W.L( المقترحةلالستراتيجية عن حجم التأثير 
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2   η 2

   
1- η 2  

  

  .حجم التأثيريوضح ) 5-5 (الجدول و
   )5- 5 (الجدول 

 في اختباريجية المقترحة تأثير االستراتإليجاد حجم " d "قيمةو  " η 2"قيمةو " ت"قيمة يوضح 
  التفكير الناقدمھارات 

  

 حجم التأثير T η 2 D  درجات الحرية df المھارات

 كبير 1.465 0.349 7.148 95 تنبؤ
 كبير 0.806 0.140 3.935 95 تفسير
 كبير 0.845 0.152 4.140 95 استنباط
 متوسط 0.643 0.094 3.141 95 استنتاج
 متوسط 0.615 0.087 3.013 95 تقييم

 كبير 1.09 0.231 5.355 95 االختبار
  

  :أن)  5-5 (يتضح من الجدول 
  قيمـة بلغت -لمهارة التنبؤبالنسبة لحجم التأثير η2 )0.349 ( وبلغـت قيمـةd) 1.465( وهـذا ،

 لهــا (K.W.L)إســتراتيجية ( يعنــي أن حجــم التــأثير كبيــر ممــا يــدل علــى أن المتغيــر المــستقل 
 .بدرجة كبيرة لصالح المجموعة التجريبية) اكتساب مهارة التنبؤ ( تابع تأثير على المتغير ال

 قيمـــة بلغـــت -بالنــسبة لحجـــم التـــأثير لمهـــارة التفــسير η2 )0.140 ( وبلغـــت قيمـــةd) 0.806( ،
 (K.W.L)إســتراتيجية ( وهــذا يعنــي أن حجــم التــأثير كبيــر ممــا يــدل علــى أن المتغيــر المــستقل 

بدرجـــة كبيـــرة لـــصالح المجموعـــة ) اكتـــساب مهـــارة التفـــسير ( ع لهـــا تـــأثير علـــى المتغيـــر التـــاب
 .التجريبية

 قيمــة بلغــت -بالنــسبة لحجــم التــأثير لمهــارة االســتنباط η2 )0.152 ( وبلغــت قيمــةd) 0.845( ،
 (K.W.L)إســتراتيجية ( وهــذا يعنــي أن حجــم التــأثير كبيــر ممــا يــدل علــى أن المتغيــر المــستقل 

بدرجــة كبيــرة لــصالح المجموعــة  ) ســتنباطاكتــساب مهــارة اال( ع لهــا تــأثير علــى المتغيــر التــاب
 .التجريبية

 قيمــة بلغــت -بالنــسبة لحجــم التــأثير لمهــارة االســتنتاج η2 )0.094 ( وبلغــت قيمــةd) 0.643( ،
 (K.W.L)إسـتراتيجية ( وهذا يعني أن حجم التأثير متوسط مما يدل على أن المتغير المستقل 
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بدرجـة متوسـطة لـصالح المجموعـة ) اكتساب مهارة االسـتنتاج ( تابع لها تأثير على المتغير ال
 .التجريبية

  قيمـــة بلغـــت -بالنـــسبة لحجـــم التـــأثير لمهـــارة تقيـــيم المناقـــشات η2 )0.087 ( وبلغـــت قيمـــةd 
           ، وهــــــذا يعنــــــي أن حجــــــم التــــــأثير متوســــــط ممــــــا يــــــدل علــــــى أن المتغيــــــر المــــــستقل )0.615(

 ) تقيــيم المناقـــشاتاكتــساب مهــارة  ( ا تــأثير علــى المتغيــر التــابع  لهــ(K.W.L)إســتراتيجية ( 
 .بدرجة متوسطة لصالح المجموعة التجريبية

 بلغــت قيمــة أمــا بالنــسبة للدرجــة الكليــة لالختبــار η2 )0.231 ( وبلغــت قيمــةd) 1.09( وهــذا ،
ير علـى  قد نجحت فـي التـأث)K.W.L(االستراتيجية حجم التأثير كبير مما يعني أن أن  يعني

  .المجموعة التجريبية بشكل كبير
  

  :ب في ذلك من منظور الباحثة إلى ويرجع السب
 ن طلبة المجموعة التجريبية يمارسون مهارات عقلية مختلفة أثناء الموقف التعليمي، وهذا أ

 تعزيز المهارات العقلية العليا، نتيجة تعامل الطلبة مع مواقف ومشكالت تتطلب ى إلىأد
 .ل لها عن طريق التفكيرالبحث عن حلو

 ولية والتعاون المتبادل بينهم في تعلم المعلومات، والمهارات، واألنشطة، ؤ تحمل الطلبة للمس
استخدام أنشطة تعليمية تنمي ى منها، هذا باإلضافة إلتبادل األفكار واآلراء، والتحقق و

  . الطلبةىمهارات التفكير الناقد لد
 ساليب العلمية مثل العصف الذهني، التعلم التعاوني، ستراتيجية مجموعة من األوظفت اإل

 ممارسة عمليات التفكير بشكل مباشر مثل إدراك العالقات، ىطرح األسئلة، باإلضافة إل
 التعبير عن أفكارهم وتأملها، وتعديلها ىإجراء المقارنات، التساؤل، مما ساعد الطلبة عل

 .وتنمية التفكير الناقد

  استخدام إستراتيجية)K.W.L(مهارات التفكير الناقد المتعددة  اكتساب ساعد الطلبة على 
وذلك من خالل ،تمثل التنبؤ باالفتراضات، التفسير، االستنباط، االستنتاج، وتقييم المناقشا

   .استجابتهم مع المواقف التعليمية التي تتطلب استخدام تلك المهارات
  

التــي تؤكــد ) 2007العتيبــي، ( و)  2009إبــراهيم، (وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة 
 طريقــة دورة  الــتعلم التعــاوني واالستقــصاء وعلــى أهميــة اســتخدام اســتراتيجيات حديثــة قائمــة علــى

 )     2010صـــالح، ( الـــتعلم فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد فـــي العلـــوم، وكـــذلك دراســـة كـــل مـــن 
 والتـــي  )2007 المولـــد،( ، و )2007 العتيبـــي،( ،  )2008الوهابـــة، ( ، و )2008فـــتح اهللا،  (و
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تؤكد على استخدام استراتيجيات تدريس حديثة قائمة على النظريـة البنائيـة أو مـن اسـتراتيجيات مـا 
  . تنمية التفكير الناقدوراء المعرفة في 

  
  :التعقيب العام علي نتائج الدراسة

كتساب المفاهيم في ا) K.W.L  (ستراتيجية إ أن النتائج أظهرت فاعلية ة الباحثترى
 المجموعة ى تفوق المجموعة التجريبية علىالعلمية ومهارات التفكير الناقد، حيث دلت النتائج عل

  .الضابطة، حيث كانت المجموعتان متكافئتين
  :ما يليوقد أظهرت نتائج التطبيق البعدي الختبار المفاهيم ومهارات التفكير الناقد 

 ستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م) α ≥ 0.05 ( بين متوسطي درجات 
 طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف السابع في اختبار المفاهيم العلمية،

  .وهذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية
  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) α ≥ 0.05 ( بين متوسطي درجات 

يبية والضابطة في الصف السابع في اختبار مهارات التفكير طالبات المجموعتين التجر
  .وهذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية الناقد،

  الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي ومهارات التفكير  الفروقات بين المجموعتينتعزى
 .)K.W.L (  المستخدمة وهي إستراتيجية سالناقد إلى طريقة التدري

  
  :ثة األسباب التي أدت إلى ظهور تلك النتائج إلىوتجمل الباح

  ستراتيجية إأن ) K.W.L( أسهمت في تحسين اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية ومهارات 
التفكير الناقد، حيث يقوم المتعلم بممارسة التعلم من خالل الموقف التعليمي التعلمي بشكل 

 .منظم

 ًن المتعلم عنصرا ايجابيا وفاعال في عملية التعلم، ستراتيجية يجعل مًن التدريس وفقا لهذه اإلإ ً ً
حيث يقوم الطلبة باكتشاف المعرفة، وتحليل المواقف، وتخطيط، ومراجعة التعلم من خالل 

 . إحدى إستراتيجيات ما وراء المعرفةامرحلة التفكير في التفكير باعتباره

  ستراتيجية إاستخدام ) K.W.L(ألفكار بصوت عال، مما  يجعل المتعلم يقوم بمراجعة ا
 مواقف ييساعد الطلبة على تقييم تعلمهم، وكذلك تعديل أفكارهم السابقة، وتوظيف معارفهم ف

  .جديدة
  أسهمت إستراتيجية ) K.W.L ( في اكتساب اتجاهات إيجابية، وغرس قيم إيجابية لدى

 .المتعلم نحو العلوم
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  استخدام إستراتيجية ) K.W.L (ساب مهارات التفكير الناقد من ساعد المتعلم على اكت
خالل ممارسة مهارات التفكير الناقد مثل التنبؤ باالفتراضات والتفسير واالستنباط واالستنتاج 

 .وتقييم المناقشات

  ستراتيجية إاستخدام ) K.W.L ( ساعد المتعلم على استدعاء خبراته السابقة، و تحديد ما
لتي يطرحها، ومقارنة تعلمه السابق بالتعلم يريد تعلمه، والبحث ووضع إجابات لألسئلة ا

ًالجديد، وهذا جعل المتعلم نشطا و إيجابيا في حدوث تعلمه ً. 

  تدريس طالبات المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية دون التأكيد على تصحيح المفاهيم
  .ر الناقدالخطأ وممارسة مهارات التفكير الناقد، غير كافية الكتساب المفاهيم ومهارات التفكي

  
  :توصيات الدراسة: ًخامسا

  : توصل إليه البحث من نتائج، يمكن للباحثة أن توصي بما يلي ضوء مايف
بـصفة ) (K.W.Lممارسة الطلبة إلسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة بـصفة عامـة، و إسـتراتيجية  - 1

ات خاصـــة، والتعـــرف علـــى كيفيـــة اســـتخدامها وفوائـــده فـــي اكتـــساب المفـــاهيم العلميـــة، ومهـــار
  .التفكير الناقد

، لتوظيفها فـي )(K.W.Lأثناء الخدمة حول إستراتيجية مين قبل وإعطاء دورات تدريبية للمعل - 2
 .تنمية مهارات الطلبة في التفكير الناقد

ٕإعـــــداد دليـــــل معلـــــم يوضـــــح كيفيـــــة اســـــتخدام إســـــتراتيجيات مـــــا وراء المعرفـــــة، واســـــتراتيجية  - 3
K.W.L) (بصفة خاصة. 

ســتراتيجيات الحديثــة فـي التــدريس، والتواصــل مــع المعلمــين  فــي ف اإلضـرورة االهتمــام بتوظيــ - 4
 .تنفيذها

ٕضرورة زيادة االهتمـام بتكـوين المفـاهيم لـدى الطلبـة، واعطـائهم الفرصـة السـتدعاء معلومـاتهم  - 5
 .واختبارها

ضرورة تنمية مهارات التفكير بشكل عام لدى الطلبة، وخاصة التفكير الناقد مـن خـالل أسـئلة   - 6
 .ٕ، وذلك إلثارة التفكير لدى المتعلم،  واشباع فضوله التعليميالتقويم

  
  :مقترحات الدراسة :ًسادسا

  :ًتقترح الباحثة بعض الدراسات المستقبلية اآلتية، امتدادا للدراسة الحالية
علــــى الفهــــم القرائــــي فــــي مبحــــث العلــــوم العامــــة للمرحلــــة ) (K.W.Lدراســــة أثــــر إســــتراتيجية  - 1

  .باحث األخرىاألساسية، وكذلك في الم
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 )التأملي، البصري(في اكتساب مهارات التفكير األخرى ) (K.W.Lدراسة أثر إستراتيجية  - 2

 .في تنمية اتجاهات الطلبة) (K.W.Lدراسة أثر إستراتيجية  - 3

دراسة أثر برنامج تدريبي مقترح لمعلمي العلوم حول استخدام إستراتيجيات وخاصة  - 4
 ).(K.W.L إستراتيجية

 .جيات جديدة لما وراء المعرفة وأثرها في تنمية المفاهيم العلميةالبحث عن إستراتي - 5

 .تطوير منهج العلوم في ضوء تنمية مهارات التفكير الناقد - 6

 .في تحصيل الطلبة بطيء التعلم) (K.W.L إستراتيجية دراسة أثر توظيف - 7

ة في تصحيح التصورات البديلة للمفاهيم العلمي) (K.W.L إستراتيجيةدراسة أثر توظيف  - 8
 .لدى طلبة المرحلة األساسية في مبحث العلوم
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  مراجع الدراسة
  

 المراجع العربية: ًأوال. 
  
  
 المراجع األجنبية: ًثانيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 149

  الدراسة مراجع
  

  :المراجع العربية:ًأوال
 القران الكريم. 
 اوني االستقــصائي فــي تــدريس ثــر إســتراتيجية الــتعلم التعــأ: )  2009( عطيــات ، إبــراهيم

 تلميـذات الـصف الثـاني المتوسـط بالمملكـة ى تنمية التحصيل والتفكير الناقد لـدىالعلوم عل
  .81-43ص ، ) 4 (العدد  ،) 12 (المجلد  ،مجلة التربية العلمية، العربية السعودية

 ،عــالم : هرةالقـا ،1ط ،"لتطــوير اإلبـداع وتنميــة الـذكاء يـرالتفك" ): 2007 (مجـدي  إبـراهيم
 .الكتب

  مهاراتــه- طبيعتــه- تعريفــه-التفكيــر مــن منظــور تربــوي ): 2005(  إبــراهيم، مجــدي - 
  .عالم الكتب: ، القاهرة1، ط أنماطه-تنميته

  رمكتبـة المجتمـع العربـي للنـش: ، عمـان1، ططرق تدريس العلوم ): 2009( إبراهيم، لينـا 
 .والتوزيع

  3(  ، المجلـد 1، ط "لـسان العـرب"  ): 2003( ابن منظور، جمال الدين أبـي الفـضل(  ،
  .دار الكتب العلمية: بيروت

  ـــق ): 2007(أبـــو جـــادو، صـــالح و نوفـــل، محمـــد ـــة والتطبي ـــر النظري ـــيم التفكي ، 1، طتعل
 .دار المسيرة: عمان

  سـتراتيجيات إالجديد في تدريس تجـارب العلـوم فـي ضـوء  ):2005  (أبو جاللة، صبحي
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع:  اإلمارات العربية المتحدةدولة ،التدريس المعاصرة

  أســاليب التــدريس العامــة المعاصــرة ): 2001( أبــو جاللــة، صــبحي و عليمــات، محمــد ،
 .مكتبة الفالح: ، الكويت1ط

 فعاليــة برنــامج بالوســائط المتعــددة لتنميــة المفــاهيم والــوعي  :) 2006 (حــاتم ، أبــو زايــدة
 -رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، طلبــة الــصف الــسادس األساســي ىالــصحي فــي العلــوم لــد

  .، غزةالجامعة اإلسالمية، كلية التربية
  برنـــامج مقتـــرح لتـــصويب التـــصورات الخطـــأ لـــبعض مفـــاهيم  ): 2003 (أبـــو زيـــد، لميـــاء

ــااالقتــصاد ــواقعي وتعــديل ً المنزلــي وفق ــائي ال ــيم اتجاهــات للمــدخل البن  طالبــات شــعبة التعل
  ).90(، دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد لية التربية بسوهاج ونحوهاإلبتدائي بك

 تنمية مهارات التفكيـر ى األقران علإستراتيجيةثر استخدام أ ): 2010 (، نادر نأبو شعبا 
، رســـالة  تالميـــذ الـــصف الرابـــع األساســـي بغـــزةىالناقـــد فـــي الرياضـــيات والميـــل نحوهـــا لـــد

 .، غزة تربية، الجامعة اإلسالميةلية ال ك–ماجستير غير منشورة 
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  ــة مهــارات حــل  ): 2009( أبــو عجــوة، حــسام ــذاتي فــي تنمي ــساؤل ال ــر إســتراتيجية الت أث
ليــة  ك–، رســالة ماجــستير غيــر منــشورةالمــسائل الكيمائيــة لــدى طــالب الــصف الحــادي عــشر

 .، غزةالتربية، الجامعة اإلسالمية
  ــادئ القيــاس النفــس ): 2008( أبــو لبــدة، ســبع ــيم التربــويمب دار : ، عمــان1، طي والتقي

 .الفكر
  عمان،2، طوالتقييم التربويالنفسي مبادئ القياس  ): 1982( أبو لبدة، سبع . 
 ــاء ):  2011 (صــابر ، أبــو مهــادي ــاهج الفيزي ــد المتــضمنة فــي من ــر الناق مهــارات التفكي

 ليـة التربيـة، ك– ، منـشورةرسـالة ماجـستير غيـر،  اكتساب  الطلبة لهاىللمرحلة الثانوية ومد
 . غزة، الجامعة اإلسالمية

  ستراتيجية دائرة التعلم في تنمية بعض المفـاهيم إفاعلية استخدام ):  2009(أحمد، أمال
 تلميـذات الـصف الثـامن بـالتعليم ىالعلمية وتنمية التفكيـر االسـتداللي وبقـاء أثـر الـتعلم لـد

 .183-214 ص ،)4(، عدد )12(، مجلة التربية العلمية، مجلد األساسي
 ميـة نسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة لتإبرنـامج تـدريبي باسـتخدام : )2008  (أمـال ، أحمـد

ــد  معلمــات العلــومىمهــارات التــدريس اإلبــداعي لــد  ىوأثــره فــي تنميــة التفكيــر التباعــدي ل
ــيم األساســي المــؤتمر العلمــي  ، للتربيــة التعليميــةة المــصريجمعيــةال ،تلميــذاتهن بمرحلــة التعل

 .رتأثوالتأثير ال. معيتجمالعلمية والواقع الالتربية ، راني عشالث
  ثر التدريس بنموذج االستقصاء العـادل فـي أ: )2001  (سحر ،الكريم عبدونعيمة ، أحمد

 طــالب الــصف ىتنميــة  التحــصيل  والتفكيــر  الناقــد  واالتجــاه   نحــو القــضايا  البيئيــة  لــد
الجمعيـــة المـــصرية التربيـــة العلميـــة للمواطنـــة  ، سالمـــؤتمر العلمـــي الخـــام.  األول  الثـــانوي
اإلســكندرية  :أبــو قيــر، ل البحــرياألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــ، للتربيــة العلميــة

  .791-747ص ،29/7-1/8
 ثر دورة الـتعلم فـي تعـديل التـصورات البديلـة للمفـاهيم العلميـة أ: ) 2008 (رائد  ،األسمر

ليـة التربيـة،  ك–، رسالة ماجستير غيـر منـشورة دس واتجاهاتهم نحوها طلبة الصف الساىلد
 . غزة،الجامعة اإلسالمية

  ــوي ): 2003( األغــا، إحــسان واألســتاذ، محمــود ــصميم البحــث الترب  ،3، طمقدمــة فــي ت
 .غزة

 كليــة ، 2ط، العــام.تــدريس العلــوم فــي التعلــيم ): 2009( اللولــو، فتحيــة  األغــا، إحــسان و
  .مكتبة آفاق:معة اإلسالمية، غزةالتربية، الجا
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  أثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية المتـــشابهات فـــي اكتـــساب المفـــاهيم : )2007( األغـــا، إيمـــان
، رســالة ماجــستير غيــر العلميــة واالحتفــاظ بهــا لــدى طالبــات الــصف التاســع  األساســي بغــزة

 .لية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة ك–منشورة
  التعـاوني فـي تـدريس مـادة ستراتيجية الـتعلم إفعالية  ): 2006 (األكلبي، مفلح بن دخيل

 طالب الصف ىالثقافة اإلسالمية في التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد لدالحديث و
 كليــة التربيــة، جامعــة أم القــري، المملكــة العربيــة -، رســالة دكتــوراة غيــر منــشورةاألول الثــانوي

 .السعودية
 دار الفكر )2( ، المجلد 2، طالمعجم الوسيط):  ب ت (آخرون أنيس،  إبراهيم و ،.  
 أثـــر برنـــامج محوســـب باســـتخدام المـــدخل المنظـــومي لتنميـــة  ): 2008( ، ســـامي البابـــا

، رسـالة ماجـستير غيـر المفاهيم العلمية واالحتفاظ بهـا لـدى طلبـة الـصف العاشـر األساسـي
 .لية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة ك–منشورة 

  فاعلية المدخل الجمالي فـي تـدريس مقـرر ): 2010  (، هنادي ىالعيس ن، هدي وبابطي
 طالبـات الـصف ى فهم المفاهيم العلمية وطبيعـة العلـم واالتجاهـات العلميـة لـدىاألحياء عل

 .169-199، ص )1(، عدد )13(، مجلة التربية العلمية، مجلد األول الثانوي
  كتاب أحاديث األنبيـاء، 2ط ،يح البخاريصح):   1997 (البخاري، محمد بن إسماعيل ، 

                        .المكتبة العصرية: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، بيروت
 ،ســــتراتيجيات الــــذكاءات المتعــــددة إأثــــر التــــدريس باســــتخدام ): 2008(نيفــــين  البركــــاتي

ــدK.W.Lوالقبعــات الــست و ــرابط الرياضــي ل ــات الــصف الثى فــي التحــصيل والت الــث  طالب
 .، مكة المكرمةىجامعة أم القر – غير منشورةدكتوراةرسالة  ،المتوسط بمدينة مكة المكرمة

 تنمية مهارات عمليات العلم المتكاملة والتفكير الناقـد باسـتخدام ):  2001 ( حمـدي ،البنا
، لتربيـةمجلـة كليـة ا،  تالميذ المرحلـة اإلعداديـةىنموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم لد

 .جامعة المنصورة، )45(العدد 
  اتجاهــات حديثــة فــي اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تعلــيم ): 2004(بهلــول، إبــراهيم

  .280 -149، ص )30( ، مجلة القراءة والمعرفة، عدد القراءة
 تنميـة مهـارات التفكيـر ىسـتراتيجية المتناقـضات علـإأثـر اسـتخدام ): 2002 (أحمـد، بيرم 

 -، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة طلبـة الـصف الـسابع األساسـي بغـزةىلـدالناقد في العلـوم 
 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

  حـسان والعفـو، ، بـاب مـا جـاء فـي اإلسنن الترمـذي ): 2009( الترمذي، محمد بن عيسي
 .دار الفجر للتراث: القاهرة
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  طـالب المرحلـة المتوسـطة ىتنمية مهارات التفكير الناقـد لـد ): 2006( الثبيتي، عائض 
 كليـة التربيـة بالمنـصورة، ، مجلـةمن خالل تدريس مقرر التـاريخ وفـق نمـوذج الـتعلم البنـائي

 .81 -49، ص  )60( ، العدد  )2( المجلد 
  الفكـــر دار :  القـــاهرة،1ط ،ســـتراتيجيات التـــدريس والـــتعلمإ ): 1999(جـــابر، عبـــد الحميـــد

 .العربي
  ظيــف إســتراتيجية دورة الــتعلم فــوق المعرفيــة فــي تنميــة أثــر تو ): 2010 ( ى، يحيــجبــر

ــة الــصف العاشــر األساســي ــدى طلب ــالعلوم ل ــر البــصري ب ــاهيم ومهــارات التفكي ، رســالة المف
  .لية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة ك–ماجستير غير منشورة

  دار الفكر:عمان ،5ط ،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات):   2011(جروان، فتحي . 
  دار الفكر : ، عمانتعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ): 2002( جروان، فتحي. 
  دار الكتــــاب : ، اإلمــــاراتتعلــــيم التفكيــــر مفــــاهيم وتطبيقــــات ): 1999( جــــروان، فتحــــي

 .الجامعي
  ستراتيجيات ما وراء المعرفـة فـي تنميـة مهـارات إ فاعلية إحدى): 2009(الجليدي، حـسن

  كليـة التربيـة،- غيـر منـشورةدكتوراة، رسالة لصف الثاني الثانوي طالب اىالتذوق األدبي لد
 .، المملكة العربية السعوديةىجامعة أم القر

  سـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة إفعاليـة اسـتخدام  ):  2001(منير، صادقوة نأمي، الجندي
ــر  ــة التفكي ــوم وتنمي ــارفــي تحــصيل العل ــاني ياإلبتك ــذ الــصف الث ــدى تالمي ى  ذواإلعــدادي ل

ـــة المختلفـــة ـــسعات العقلي ، طنـــةالتربيـــة العلميـــة للموا، المـــؤتمر العلمـــي الخـــامس، 2001 ،ال
 .412 -363ص

  ـــــد ـــــة اســـــتخدام  ): 2008( حـــــافظ، وحي ـــــي إفاعلي ـــــاوني الجمع ـــــتعلم التع ســـــتراتيجية ال
 تالميــذ الــصف الــسادس ىفــي تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــد ) K.W.L( ســتراتيجية ٕاو

، ينـاير،  )74( مجلـة القـراءة والمعرفـة، العـدد : ، مـصر العربية الـسعوديةاالبتدائي بالمملكة
  .228 -153ص 

 فاعلية إستراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية بعـض المفـاهيم  ): 2007 (أشـرف  ،حسين
،  تالميــذ الــصف الثــاني اإلعــداديىالعلميــة ومهــارات التفكيــر العلمــي  ودافعيــة االنجــاز لــد

 .161 -100،ص )23( العدد كلية التربية،،تربويةالمجلة ال: سوهاج 
 ،وراء   اســـتراتيجيات مـــاىفاعليـــة برنـــامج مقتـــرح قـــائم علـــ ): 2005 (محمـــد  حــسب اهللا

 الطالبـات المعلمـات بكليـة ىالمعرفة في تنمية مهارات تدريس حـل المـشكالت الرياضـية لـد
 . التربية، جامعة المنصورة، دمياطكلية ،المعلمين بالبيضاء
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 سـتراتيجيات تدريـسيةإاللغـة والتفكيـر الناقـد أسـس نظريـة و"):  2010 (الق، علـي الح" ،
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان ، تقديم رشدي طعيمة،2ط

 ،التفكيــر الناقــد و عالقــة ىتطــور القــدرة علــ ): 1998( الــوهر، محمــود  هنــد و الحمــوري 
 ، العدد  )25( دراسات، المجلد ، مجلة  سة العمري و الجنس وفرع الدراىذلك بالمستو

 .125 -112، ص  )1( 
  دار المــــسيرة للنــــشر : ان، عمــــ2، طتعلــــيم العلــــوم للجميــــع) : 2008(خطابيــــه، عبــــداهللا

  .والتوزيع
  فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل طالبـات الـصف  : 2003 )(خطابية، عبـداهللا

واحتفـاظهن بهـا، " تصنيف الكائنات الحيـة " األول الثانوي للمفاهيم العلمية المتعلقة بوحدة
الريـاض، المملكـة  ،)  88(مكتـب التربيـة العربـي لـدول الخلـيج، العـدد ،رسالة الخلـيج العربـي

  .العربية السعودية
 ،ستراتيجيات ما وراء المعرفة لتعلم العلوم فـي التحـصيل إتأثير : ) 2003  (ىمن الخطيب

 كليـة -، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورةئـياتـدامس االب تالميذ الـصف الخـىوالتفكير الناقد لد
 .جامعة عين شمس البنات،

  أثــر اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة التفكيــر ):   2005(خليــل، نــوال
، مجلة التربيـة العلميـة،  تالميذ الصف األول اإلعداديىالعلمي واالتجاه نحو مادة العلوم لد

 .91-130 ص ،)1  (، العدد )  8(المجلد 
 العلــوم والــصحة وطرائــق ):  1997 (الخليلــي، خليــل و مــصطفي، شــريف و عبــاس، أحمــد

  .عمان:، منشورات جامعة القدس المفتوحة2، ط) 2 (تدريسها
 ي والمؤجل ن التحصيل العلمي اآلىأثر استخدام التعلم الناقد عل):   2003( ،إيمـان، داود

 ماجـستيررسـالة ، نجازهم فيها في محافظـة طـولكرملطلبة الصف التاسع األساسي ودوافع  ا
 .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية،  كلية الدراسات العليا منشورة،رغي

 ل، اإلصــدار األو1ط ،ًالنظريــة فــي التــدريس وترجمتهــا عمليــا):  2005 ( دروزة، أفنــان ،
  .دار الشروق :عمان

  ــــنفس ):  2004 (دروزة، أفنــــان ــــم ال ــــي عل ــــوي، أساســــيات ف ســــتراتيجيات اإلدراك إالترب
 .دار الشروق: ، عمانومنشطاتها كأساس لتصميم التعليم، دراسات بحوث وتطبيقات

 إسـتراتيجيات الـتعلم نحـو تعريـف جـامع مـانع وتـصنيف ):  2002 (السيد محمـد ر، دعدو
 .المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: ، المنصورة1، طجديد
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  ًليـــة التـــدريس وفقـــا لنظريـــة فيجوتـــسكي فـــي اكتـــساب فعا ): 2006( الدواهيــدي، عزمـــي
 كليــة -، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة طالبــات جامعــة األقــصىىبعــض المفــاهيم البيئيــة لــد

 .التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة
  ــــاة ــــون( ســــتراتيجية إفاعليــــة ):  2008 (رمــــضان، حي         )  ابتكــــر- اســــتمع- شــــارك-ك

) F-S-L-C  (ارات التفكير العليا والمفاهيم العلميـة فـي مـادة العلـوم في تنمية بعض مه
ــد ــدائيىل ــذ الــصف الخــامس االبت ــد ، الجمعيــة المــصرية، تالمي      مجلــة التربيــة العلميــة، المجل
  145-196.، ص) 3 (، العدد 11 ) (

  سـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة ومـستويات إالتفاعل بـين بعـض ): ( 2005 رمضان، حيـاة
 تلميـذات الــصف األول ىات فــي تنميـة المفــاهيم العلميـة والتفكيــر الناقـد لــدتجهيـز المعلومـ

 .181-236ص  ،)1(، العدد)8(، مجلة التربية العلمية، المجلد اإلعدادي في مادة العلوم
  سـتراتيجية إأثـر اسـتخدام : 2011 ) (الزهرانـي، غيـداءK.W.Lالتحـصيل الدراسـي ى علـ 

، رسـالة ات الصف األول المتوسط بمدينة مكـة المكرمـة طالبىفي مقرر اللغة االنجليزية لد
 .، المملكة العربية السعوديةىماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القر

  ـــــستمولوجي و ): 1992 (زيتـــــون، حـــــسن وزيتـــــون، كمـــــال ـــــة منظـــــور اب ـــــويالبنائي ، ترب
 .منشأة المعارف: اإلسكندرية

  1، طعلم والتـــدريس مـــن منظـــور البنائيـــةالـــت):  2003 (زيتـــون، حـــسن وزيتـــون، كمـــال ،
 .عالم الكتب: القاهرة

  عمـان1، طاالتجاهات العالمية في مناهج العلوم وتدريـسها): 2010  (زيتون، عايش ، :
 .دار الشروق للنشر والتوزيع

  دار : ،عمـان1، طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم): 2007  (زيتون، عايش
 .توزيعالشروق للنشر وال

 ،دار الــــشروق للنــــشر :، األردن1، طأســــاليب تــــدريس العلــــوم):  2004 (عــــايش  زيتـــون 
  .والتوزيع

 ،ــــوم: 1999) (عــــايش  زيتــــون ــــدريس العل دار الــــشروق للنــــشر : ن، األرد1، طأســــاليب ت
  .والتوزيع

  دراسات فـي المنـاهج وطـرق تصميم التعليم من منظور البنائية): 2003  (زيتون، كمال ،
  . مصر الجديدة-، كلية التربية، جامعة عين شمس، روكسي )91 (، العدد التدريس

 ،عالم الكتب: القاهرة ،1ط ،تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية):  2002 (كمال  زيتون. 
  سـتراتيجية إ كـل مـن مباسـتخداالمعرفـة تنميـة مـا وراء ):  2007 (سالم، أمـانيKWLH 

فــي ضــوء (  األطفــال ى التحــصيل لــدىف وأثــره علــالمعدلــة وبرنــامج دافعيــة االلتــزام بالهــد
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، المجلـد )2(مجلة العلوم التربوية، العـدد  ،) الدماغ ونظرية الهدفىنظرية التعلم المستند إل
 .2-112بريل، ص إ،15)(

   اكتـساب ىأثر استخدام كل من دورة التعلم ونموذج جانييـه علـ ):  2005(السبيل، مـي 
ــذات الــصف الثالــث اال ــة مــن تلمي ــة ومهــارات عين ــاهيم العلمي ــة الريــاض للمف ــدائي بمدين بت

مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــيج،  رســالة الخلــيج العربــي، ،المالحظــة والتــصنيف واالتــصال
 .135-131، ص)96(العدد

  التربيـة العلميـة مـداخلها واسـتراتيجياتها ): 2006( عـودة، ثنـاء الرحمن والسعدني، عبد ،
 .دار الكتاب الحديث

 ىفاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلـوم علـ): 1998   (ى، منـسعودي 
 تالميـذ الـصف الخـامس االبتـدائي، الجمعيـة المـصرية للتربيـة ىتنمية التفكير االبتكاري لـد

ـــوم للقـــرن الحـــادي والعـــشرين ، أبـــو ســـلطان، العلميـــة، المـــؤتمر الثـــاني، إعـــداد معلـــم العل
  .823-771، ص ، المجلد الثاني2002أغسطس،

   سـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة إ مـن نسـتراتيجيتيإفاعليـة ):  2009 (سعيد، محمد السيد
 تالميــذ المرحلــة ى نحــو القواعــد النحويــة لــدهفــي تنميــة التحــصيل والتفكيــر الناقــد واالتجــا

 .162-202 ص ،، أكتوبر)96  (مجلة القراءة والمعرفة، العدد : ، مصراإلعدادية
 تنميـة المفـاهيم والمهـارات العلميـة وطـرق تدريـسها ): 2004( ل  أبـو العـزسالمة، عاد ،

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: ، عمان1ط
  ســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي إ -التفكيــر الناقــد و اإلبــداعي ): 2006( الــسليتي، فــراس

  .عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع: ، عمانتدريس المطالعة والنصوص
 ،ستراتيجيات التفكير فوق المعرفي من خالل الشبكة إأثر استخدام ): 2006( منـال الشبل

 طالبـات مقـرر ىالعالمية للمعلومات في التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير العليا لـد
 كلية التربية، جامعة - ماجستير، غير منشورةة، رسالالبرمجة الرياضية بجامعة الملك سعود

 .كة العربية السعوديةالملك سعود، الممل
 طــالب الــصف األول الثــانوي فــي مدينــة ىالتفكيــر الناقــد لــد): 2005  (محمــد ، الـشرقي 

، )2(العـدد، )6(المجلـد ، مجلـة العلـوم التربويـة والنفـسية، الرياض وعالقتـه بـبعض المتغيـرات
  .116 -90ص ، جامعة  البحرين

 رفـة فـي تحـصيل العلـوم وتنميـة سـتراتيجيات مـا وراء المعإثـر أ: ) 2000  (ىشهاب ، منـ
 ، تالميــذ الــصف الثالــث اإلعــداديىمهــارات عمليــات العلــم التكامليــة والتفكيــر االبتكــاري لــد

    .40 -1، ص)4(العدد ، )3(، المجلد مجلة التربية العلمية
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 وحــدة متــضمنة لقــضايا): 2007   (ىشــهاب، موســSTSEــوم ى فــي محتــو  مــنهج العل
 ر، رسـالة ماجـستي الطالبـاتىالتفكيـر العلمـي لـد المفـاهيم وتاسع وأثرهـا فـي تنميـةللصف ال

 . كلية التربية، الجامعة اإلسالمية-غير منشورة
  ثر توظيـف المـدخل المنظـومي فـي تنميـة المفـاهيم ومهـارات أ: ) 2010 (الشوبكي، فداء

 –غير منـشورة ، رسالة ماجستيرر طالبات الصف الحادي عشىالتفكير البصري بالفيزياء لد
 .، غزةية التربية، الجامعة اإلسالميةكل

 ثر استخدام مدخل حل المـشكالت مفتوحـة النهائيـة أ): 2004 ( منير ، صادق"OEPS "
ألول ا طــالب الــصف ىفــي التحــصيل والتفكيــر االســتداللي والتفكيــر الناقــد فــي الكيميــاء لــد

بعــاد الغائبــة فــي  األ:المــؤتمر العلمــي الثــامن، الجمعيــة المــصرية للتربيــة العلميــة، الثــانوي
 . 449 -407، ص ناهج العلوم بالوطن العربيم

   فعالية استخدام دورة التعلم فوق المعرفية في تنميـة التفكيـر  2008 ): (صالح، مدحت
 تالميـذ الـصف الـسادس االبتـدائي بالمملكـة العربيـة ىالناقد والتحـصيل فـي مـادة العلـوم لـد

 .42-1، ص )3(، عدد11)( العلمية، مجلد الجمعية المصرية، مجلة التربية ،السعودية
   للـذكاءات المتعـددة ًسـتراتيجيات تـدريس وفقـاإفعاليـة اسـتخدام ):  2010 (صـالح، والء 

ــد  تالميــذ الــصف األول ىفــي تــدريس العلــوم لتنميــة االستقــصاء العلمــي والتفكيــر الناقــد ل
  .سجامعة السويكلية التربية،  -،  رسالة دكتوراة غير منشورةاإلعدادي

 ،فعاليـة اسـتخدام  نمـوذج دورة الـتعلم الخماسـية فـي تـدريس ):  2008 (عبـداهللا  طالـب
 تلميـذات الـصف التاسـع ىالعلوم في اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية التفكير االبتكـاري لـد

 .91-132، ص 138 كلية التربية، العدد -الجمعية المصرية للمناهج ،األساسي
  دار الفكـر : ، مـصر1، ط في العلوم االنسانيةىليل المحتوتح ): 1987( طعيمة، رشدي

 .العربي للنشر والتوزيع
  ــا إ ): 2010( عبــد البــاري، مــاهر ــة وتطبيقاته ســتراتيجيات فهــم المقــروء أســسها النظري

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: ، عمان1، طالعملية
  تيجيات مــــا وراء ســــتراإأثــــر اســــتخدام  ): 2007( رفــــت يدم، مآعبــــد الحكــــيم، شــــيرين و

 تنميـة مهـارات مـا وراء المعرفـة ىالمعرفة فـي تـدريس مقـرر طـرق تـدريس الرياضـيات علـ
ــد ــتعلم ل ، مجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق  الطالبــات المعلمــاتىوالتحــصيل وبقــاء أثــر ال

 .126 -106بريل، ص إ،  )123( التدريس، العدد 
  مركــز " ب اختبــار التفكيــر النافــدكتيــ:"( 1982 )عبــد الــسالم، فــاروق وســليمان، ممــدوح

  . مكة المكرمة،ى، كلية التربية، جامعة أم القرالبحوث التربوية والنفسية
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 ستراتجيات ما وراء المعرفـة فـي إ ىأثر التدريب عل:  )2008( ،عبد الوهاب، عبد الناصر
لمرحلـة  التالميذ ذوي صعوبات التعلم باى في تنمية مهارات الفهم القرائي لدونيةمواقف تعا
 .دمياط ،جامعة المنصورة ،كلية التربية ،االبتدائية

 سـتراتجيات مـا وراء المعرفـة فـي إ استخدام بعـض فعالية):   2005(فاطمة ، عبد الوهاب
الثـاني  طالب الصف ىتحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لد

ـــــانوي األزهـــــري ـــــة  ،الث ـــــة التربيـــــة العلمي ـــــد ا، مجل  -0159، ص  )4(  العـــــدد ،  )8( لمجل
0212.  

  أطــر –ســتراتيجيات التعلــيم والــتعلم  فــي ســياق ثقافــة الجــودة إ: ) 2009 (عبيــد ، ولــيم 
  .دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان ،1ط، مفاهيمية ونماذج تطبيقية

 مكتبـة: الكويـت ،1ط ،التفكيـر والمنهـاج المدرسـي ): 2003 (عفانـة، عـزو  عبيد، وليم و 
 .الفالح

 تنميـة مهـارات التفكيـر):" 2009 (ذيـاب  ،رالعتـوم، عـدنان والجـراح، يوسـف وعبـد الناصـ     
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان ،2ط ،") نظرية وتطبيقات عمليةجنماذ( 

  أثــر برنــامج بالوســائط المتعــددة فــي تنميــة المفــاهيم ومهــارات  ): 2010 (العربيـد، محمــد
 –، رســالة ماجــستير غيــر منــشورةلة الفيزيائيــة لــدى طــالب الــصف الحــادي عــشرحــل المــسأ

 .، غزةكلية التربية، الجامعة اإلسالمية
  فــي تحــصيل " درة الــتعلم "فاعليــة اســتخدام طريقــة ):  2007 (نــوال بنــت ســعد ، العتيبــي

مكـة  طالبـات الـصف الثـاني متوسـط بمدينـة ىالرياضيات وتنمية مهارات التفكيـر الناقـد لـد
 .السعودية، كلية التربية جامعة أم القرى، رةرسالة ماجستير منشو، المكرمة

  ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تحــصيل إفاعليــة اســتخدام :  )2003( عريــان، ســميرة
 اتجــاههم نحــو التفكيــر التــأملي ى طــالب الــصف األول الثــانوي وأثــر ذلــك علــىالفلــسفة لــد
 .139 -113، فبراير، ص  )20( ، العدد ، مجلة القراءة والمعرفةالفلسفي

 2008 ( محمد ،صالح و إبراهيم، يةعط(  :فاعلية إسـتراتيجيتي(K.W.L.A)   و)رفكـ- 
ى   تنميــة التواصــل واإلبــداع الرياضــي لــدىفــي  تــدريس الرياضــيات علــ)  شــارك -زواج

 المجلد  ،) ( 76جامعة بنها، العدد، مصر، مجلة كلية التربية، ةتالميذ المرحلة االبتدائي
  .85-50أكتوبر، ص، ) 18 (
 ستراتيجيات ما  وراء المعرفة فـي تنميـة مهـارات الفهـم إفعالية : ) 2006 (جمال ، عطية

جامعــة  ،مجلــة كليــة التربيــة،  تالميــذ ذوي صــعوبات الــتعلم بالمرحلــة اإلعداديــةىالقرائــي لــد
 .182 -142ص ، ) 67( العدد ، )16( المجلد، كلية التربية، هابن
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  دار : ، عمـانسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي فهـم المقـروءإ ): 2009( عطيـة، محـسن
  .المناهج للنشر والتوزيع

  ــدريس) :  2009 (عطيــة ، محــسن ــد فــي الت ــشاملة والجدي دار : ، عمــان1ط ،الجــودة ال
  .صفاء للنشر والتوزيع 

  مكتبـــة : غـــزة، 1، طاإلحـــصاء التربـــوي واإلحـــصاء االســـتداللي ): 1997( عفانـــة، عـــزو
 .اليازجي

  طلبـة كليـة التربيـة بالجامعـة ى مهارات التفكير الناقد لدىمستو):   1988(عفانة، عزو 
، ص )11(، عــــدد )1(، مجلــــد "بيرســــان" ، مجلــــة البحــــوث والدراســــات الفلــــسطينيةاإلســــالمية

96-38. 
 1ط، التــدريس الــصفي بالــذكاوات المتعــددة ): 2004( الخزنــدار، نائلــة  ، عــزو وعفانــة ،

  .فاق للنشر والتوزيعآ: غزة
 ،تراتيجياتإثــر أ ): 2004 (نــشوان، تيــسير  عــزو و عفانــة  مــا وراء المعرفــة فــي تــدريس س

، المـؤتمر  طلبة الصف الثامن األساسـي بغـزةى تنمية التفكير المنظومي لدىالرياضيات عل
 المــصرية للتربيــة، العلمـي الثــامن، األبعــاد الغائبــة فـي منــاهج العلــوم بــالوطن العربـي، الجمعيــة

 كليــــة التربيـــة، جامعــــة عــــين -ســــماعلية، اإلفنــــدق المرجـــان)  يوليــــو 28 – 25(، )1(جلـــد م
 .، مصر الجديدةشمس

  ستراتيجيات ما وراء المعرفـة فـي تـدريس العلـوم إأثر استخدام ): 2010  (عقيلي، سـمير
، ميــذ المكفــوفين التالى التحــصيل ومهــارات مــا وراء المعرفــة واالتجــاه نحــو المــادة لــدىعلــ

 .26-66، يناير، ص )154(مصر، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد 
 ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة مهــارات إ ةفاعليــ):   2007( رشــا ،علــي الــدين

رسـالة ماجـستير ،  طالب المرحلة الثانوية العامـةىالتفكير الناقد  في مادة علم االجتماع لد
  .، العريشكلية التربية، جامعة قناة السويس -ةغير منشور

 سـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تعلـم الكيميـاء إثـر اسـتخدام أ: ) 2007 (عـزت ، علـي
 طـــالب الـــصف األول الثـــانوي ى تجهيـــز  المعلومـــات وبقـــاء أثـــر الـــتعلم لـــدى مـــستوىعلـــ

ــ–رالمــؤتمر العلمــي الحــادي عــش، الزراعــي لجمعيــة المــصرية   ا أيــنى التربيــة العلميــة مــن  إل
 .للتربية العلمية

 ــــر  ): 2004( وائــــل ، علــــي ــــي تحــــصيل إ ســــتخداماأث ــــة ف ــــا وراء المعرف ســــتراتيجيات م
، دراســات فــي المنــاهج  تالميــذ الــصف الخــامس االبتــدائيىالرياضــيات وحــل المــشكالت لــد

  .264 -192، ص  )96( وطرق التدريس، العدد 
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  ،االسـتيعاب ىأثـر تنـشيط المعرفـة الـسابقة علـ):  2006 (النـاطور، ميـادة منـي وعمـرو 
، مجلـة دراسـات العلـوم  عينة من الطلبة ذوي صـعوبات الـتعلم فـي مدينـة عمـانىالقرائي لد

 .113-133 ص،، فبراير1)(، العدد)33(التربوية، المجلد 
  الــشكل إســتراتيجيةأثــر  ): 2008( العيــسوي، توفيــق V البنائيــة فــي اكتــساب المفــاهيم 

 –رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ،مليــات العلــم لــدى طــالب الــسابع األساســي بغــزةالعلميــة وع
 . كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة 

 الـدمج فـي تنميـة ىثر إستراتيجية خـرائط التفكيـر القائمـة علـأ: )2008( مندور ، فتح اهللا 
 تالميــذ ى لــدالتفكيــر الناقــد واالتجــاه نحــو العمــل التعــاونيو التحــصيل فــي مــادة العلــوم 

، ص )111(، مجلـة رسـالة الخلـيج، العـدد المرحلة المتوسطة في المملكة العربية الـسعودية
53- 101. 

  سـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة المفـاهيم إأثـر توظيـف  ): 2008( قشطة، أحمد
، رســـالة العلميـــة والمهـــارات الحياتيـــة بـــالعلوم لـــدى طلبـــة الـــصف الخـــامس األساســـي بغـــزة

 .ربية، الجامعة اإلسالمية، غزة  كلية الت–جستير غير منشورةما
  ،ة دار الفكـر للطباعـ: عمـان،تعليم التفكير للمرحلـة األساسـية" ): 2001 ( نايفـة قطامي 

 .والنشر
  فـي اكتـساب المفـاهيم الفيزيائيـة فأثر استخدام المختبر الجـا):  2008 (قطيط، غـسان 

الجمعيـة المـصرية، مجلـة  ،لمرحلـة األساسـية فـي األردن طالب اىومهارات التفكير العليا لد
 .119 -97، ص )3(، العدد11)(التربية العلمية، مجلد

   طـالب التعلـيم العـام وفـق ىتكوين المفـاهيم العلميـة لـد ): 2009( كانوري، عبد القـادر 
جامعــة اإلمــام كليــة العلــوم االجتماعيــة،  -نظريــة فيغوتــسكي، رســالة دكتــوراة غيــر منــشورة

 .محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية
   تنمية مهارات ما وراء المعرفة وأثرها فـي التحـصيل وانتقـال  ): 2002( لطف اهللا، نادية

الجمعيـة المـصرية للتربيـة  ، الطالـب المعلـم خـالل مـادة طـرق تـدريس العلـومىأثر الـتعلم لـد
ربيــة العلميــة وثقافــة المجتمــع، فنــدق بالمــا، أبــو ســلطان العلميــة، المــؤتمر العلمــي الــسادس، الت

  .685 -649ص ،جامعة عين شمس  يوليو، كلية التربية،28-31من 
 ثـر توظيـف المـدخل المنظـومي فـي تعـديل التـصورات البديلـة أ: ) 2009 ( فتحيـة ،اللولـو

مجلـد ، يـةمجلـة التربيـة العلم،  طالبات الصف الـسادس األساسـيىلمفاهيم القوة والحركة لد
          .182 -164، ص  )4(، عدد )12(
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 ،تحــصيل ىثــر إثــراء مــنهج العلــوم بمهــارات تفكيــر علمــي علــأ):  1997 ( فتحيــة اللولــو 
   ، كليـة التربيـة، الجامعـة اإلسـالمية–، رسالة ماجستير غير منشورة الطلبة في الصف السابع

 .غزة 
 ،دار :  عمــان،1ط ،"إلبــداعي والناقــدتنميــة مهــارات التفكيــر ا" ):2008  (سوســن  مجيــد

  .صفاء للنشر والتوزيع
  حـل المـشكالت وفـق ىأثـر نمـوذجين تدريـسيين مـستندين إلـ: 2008 )(المحاميـد، هاشـم 

 طلبــة المرحلــة ىالمزاوجــة والمــشاركة ووقــت االنتظــار فــي اكتــساب المفــاهيم البيولوجيــة لــد
 -43، ص )3(، العـدد11)(علميـة، مجلـدالجمعية المصرية، مجلة التربيـة ال ،األساسية العليا

67.  
 ( فـسر – الحـظ –فاعلية نموذج تنبـأ : ) 2008 ( رسمية ،المحتسبPOE ( فـي اكتـساب

ردنيـة المجلـة األ،  طلبـة جامعـة اإلسـراء الخاصـةىالمفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائيـة لـد
  .)2(العدد ، )4(المجلد ، جامعة اليرموك، في العلوم التربوية

  اسـتراتيجيات مـا وراء ىفعاليـة نمـوذج تـدريس مقتـرح قـائم علـ ):  2008(هبـة  ،محمـد 
ــد ــانويىالمعرفــة فــي تنميــة التفكيــر الناقــد ل مجلــة كليــة التربيــة ،  طالبــات الــصف األول الث

  .246-212، ص )3( العدد،ببورسعيد
   م  تعلـــييتفكيـــر بـــال حـــدود رؤى تربويـــة معاصـــرة فـــ:  )2006( محمـــود، صـــالح الـــدين

 .عالم الكتب: ، القاهرة1، طالتفكير وتعلمه
  تقويم المفـاهيم المتـضمنة فـي القـصص المقدمـة لطفـل ريـاض  ): 1997( مرسي، منـال

 . كلية التربية، جامعة القاهرة-، رسالة ماجستير غير منشورةاألطفال
  اكتــساب طلبــة الــصف الرابــع المعــاقين بــصرياىمــد ): 2002( مــصالحة، عبــد الهــادي ً 

-، رسالة ماجستير غير منـشورةصر الثقافة العلمية المتضمنة في كتب العلوم المدرسيةلعنا
  .كلية التربية، جامعة عين شمس

 ،ضــوء المــدخل ىتنظــيم وحــدة الوراثــة فــي مقــرر األحيــاء علــ ): 2007 (هــاجر المولــد 
ني  طالبـات الـصف الثـاى التحصيل الدراسي وتنمية التفكيـر الناقـد لـدىالمنظومي وأثرها عل

  .مكة ،ى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرالثانوي علمي بمدينة مكة المكرمة
 طــالب ىالتــصورات البديلــة عــن  بعــض مفــاهيم الوراثــة لــد ): 2008 (محمــد  ،الناشــري 

،  ىرقـــجامعـــة أم ال، رســـالة ماجـــستير  منـــشورة، الـــصف الثالـــث المتوســـط بمحافظـــة القنفـــدة
 .السعودية

  طلبــة الــصف التاســع ىبرنــامج مقتــرح لتنميـة التفكيــر الناقــد لـد):  2001 (نبهـان، سـعد 
 . كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة- رسالة دكتوراة غير منشورةبمحافظة غزة،



 161

 وم ريستـد ): 2003 (عبـد الهـادي، منـي و راشـد، علـي النجـدي، أحمـد و الم في العل  الع

دار الفكـر : ، القـاهرة1، ط في تـدريس العلـومستراتيجيات حديثةإأساليب وطرق و -المعاصر
 .العربي

  ـــوم ): 2001( نـــشوان، يعقـــوب ـــم العل ـــي تعل ـــد ف دار الفرقـــان للنـــشر : ، عمـــان1، طالجدي
 .والتوزيع

 ثر استخدام األلغـاز فـي تنميـة التفكيـر الناقـد فـي الرياضـيات أ):  2009 (إيهاب  ،نصار
 كليـة –، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورةبغـزة تالميذ الصف الرابع األساسي ىوالميل نحوها لد

  .التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة 
  ستراتيجيات حديثة فـي فـن التـدريسإ):  2008( الهاشمي، عبد الرحمن و الدليمي، طه ،

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع: ، عمان1ط
  الكمبيـوتر أثـر اسـتخدام دورة الـتعلم الخماسـية مـن خـالل  ):2008  (همـام، عبـد الـرازق

 طالب الصف ىفي تحصيل بعض المفاهيم العلمية والتفكير العلمي واالتجاه نحو العلوم لد
 ،)2(، عـدد )11(، مجلـة التربيـة العلميـة، مجلـد الثالث المتوسط بالمملكة العربيـة الـسعودية

 .35-68ص 
  لكتـاب دار ا: ، العـين1، طاألساليب الحديثة فـي تـدريس العلـوم):  2005 (الهويدي، زيد

 .الجامعي
 أســـاليب الكـــشف عـــن المبـــدعين والمتفـــوقين ": ) 2003 ( محمـــد زيـــد وجمـــل، ،يالهويـــد

 . دار الكتاب الجامعي:اإلمارات العربية المتحدة العين، ،1، ط"وتنمية التفكير واإلبداع
  تنميـة ىستراتيجيات فوق المعرفيـة علـ استخدام اإلأثر ): 2008 (الوهابة، جميلة عبداهللا 

، رسـالة ماجـستير  طالبـات المرحلـة المتوسـطةىير الناقد والتحصيل في مادة العلوم لـدالتفك
 .المملكة العربية السعودية  كلية التربية للبنات، جامعة الملك خالد،-غير منشورة
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   )1( ملحق ال
  قائمة أسماء السادة المحكمين

  مكان العمل  التخصص  االسم  م

 منـــاهج وطــــرق دكتــــورأســـتاذ   عزو إسماعيل عفانةد . أ  1
  تدريس

  الجامعة اإلسالمية
  

شارك منـاهج و طـرق أستاذ مـ  محمود  حسن األستاذ. د  2
  جامعة األقصى  تدريس علوم

أستاذ مـشارك منـاهج و طـرق   عطا حسن درويش. د  3
  زهرجامعة األ  تدريس علوم

 منـاهج و طـرق مـشاركأستاذ    صالح أحمد الناقة. د  4
  .تدريس علوم

  اإلسالميةالجامعة 
  

أستاذ مـشارك منـاهج و طـرق    محمد أبو جحجوحىيحي. د  5
  تدريس علوم

  قصىألجامعة ا

 ماجــستير منــاهج - أحيــاء.ب  إيمان حمدي ماضي  6
  وطرق تدريس

معلمــة بمدرســـة آمنـــة بنـــت 
  وهب الثانوية

 ماجــــستير منــــاهج -ب علــــوم  ربا السيد أبو كميل   7
  وطرق تدريس علوم

معلمـــــــــة بمدرســـــــــة بـــــــــشير 
   للبنات أالريس الثانوية

 ماجــستير منــاهج -أحيــاء. ب  فاطمة قاسم الجعيثني  8
  وطرق تدريس

ـــــيم  ـــــة والتعل  –مـــــديرة التربي
  خانيونس

ماجــستير منــاهج  - أحيــاء.ب  ماجد نبيل القدرة   9
  وطرق تدريس علوم

رئــــــــــــيس قــــــــــــسم الــــــــــــصحة 
  خانيونس -المدرسية 

 مديريــــــة -مــــــشرف تربــــــوي  كيمياء. ب  إبراهيم رمضان  10
  التربية والتعليم خانيونس

 مديريــــــة -مــــــشرف تربــــــوي  أحياء. ب   النبريصي فريدأسماء  11
  بية والتعليم خانيونسالتر

 مديريــــــة -مــــــشرف تربــــــوي  أحياء. ب  فريد قديح  12
  التربية والتعليم خانيونس

   عيلبون األساسية-معلمة  علوم. ب  ريم أبو الحصين  13
  . المتنبي الثانوية-معلم  أحياء. ب  محمد أسعد األغا  14
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   )2 (الملحق 
   في الوحدة األولى قائمة المفاهيم العلمية

 )ائنات الحية خصائص الك(
  

  الداللة اللفظية  المفهوم العلمي  الموضوع  م

  التغذية الذاتية  1
عملية حيوية تقوم بها بعض الكائنات الحية مثل النباتات الخضراء يـتم 

 مــواد ىفيهــا تحويــل المــواد البــسيطة مــن مــاء وثــاني أكــسيد الكربــون إلــ
  .في وجود طاقة شمسيةغذائية مثل سكر الجلوكوز 

التغذية غير   2
  الذاتية

غــــذائها مــــن مــــصادر نباتيــــة أو ى حــــصول بعــــض الكائنــــات الحيــــة علــــ
  .حيوانية مثل الحيوانات والفطريات وبعض أنواع البكتريا

كائنات حية تعيش معظمها في الماء وهي ذات أشكال مختلفة وتحتوي   الطحالب  3
  . عملية البناء الضوئي غذائها منىالكلوروفيل حيث تحصل عل

  الطفيليات  4
 كائنــات حيــة أخــري داخــل أو خــارج أجــسامها ىكائنــات حيــة تعــيش علــ

مـــسببة لـــه المـــرض مثـــل الـــدودة الـــشريطية واإلســـكارس "العائـــل"تـــسمي 
  .والقمل

5  
س 
لدر
ا

ول
األ

   
   

 
 )

ذية
لتغ
ا

(   
  المترممات

ـــــة تتكـــــون مـــــن ب ـــــات حي ـــــسمكائن ـــــات ت ـــــا والفطري ـــــواع البكتري  ىعـــــض أن
ألجـــسام الميتـــة والفـــضالت العـــضوية تفـــرز أنزيمـــات تحلـــل ا" مترممـــات"

 تحليلهـــا ومـــن ثـــم امتـــصاصها واســـتخداماتها فـــي عملياتهـــا ىتعمـــل علـــ
  .الحيوية

  األيض  6
مجموعــة مــن التفــاعالت الكيميائيــة التــي تحــدث فــي جــسم الكــائن الحــي 

 مــن عمليتــي البنــاء والهــدم وهــي ضــرورية لجــسم ن تتكــومــستمربــشكل 
  .ائن الحيالك

 جزيئات كبيـرة ىتفاعالت كيميائية يتم فيها تحويل الجزيئات الصغيرة إل  عمليات البناء  7
  .في وجود الطاقة مثل عملية البناء الضوئي

 جزيئات صـغيرة ىتفاعالت كيميائية يتم فيها تحويل الجزيئات الكبيرة إل  عمليات الهدم  8
  .جل إنتاج الطاقة مثل عملية التنفسأمن 

عملية أكسدة الغذاء المهضوم في خاليا الجسم بواسطة أكسجين الهـواء   التنفس الهوائي  9
  . الطاقةىالجوي للحصول عل

 الطاقة من مواد كيميائية فـي ىعملية حصول بعض الكائنات الحية عل  التنفس الالهوائي  10
  .معزل عن أكسجين الهواء الجوي مثل الخميرة

11  

ني
الثا

س 
لدر
ا

 ) 
   

   
ض
األي

(   

 ATPمركب
اتجة من عمليات هدم الغذاء فـي نمعقد يختزن الطاقة المركب كيميائي 

 بالمركــــــب أدينوســــــين ثالثــــــي ًخاليــــــا الكــــــائن الحــــــي ويعــــــرف اختــــــصارا
  .الفوسفات
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  .الزيادة في كتلة الكائن الحي نتيجة زيادة الكمية الحية فيه  النمو  12

االنقسام   13
  المتساوي

 زيــادة ىلــإيرتين متــشابهتين ويــؤدي هــذا  خليتــين صــغىلــإانقــسام الخليــة 
  .عدد الخاليا

14  

ث 
لثال
س ا

لدر
ا

)
مو
الن

منــاطق معينــة فــي النهايــات الطرفيــة للجــذر والــساق يحــدث فيهــا انقــسام   القمم النامية  )
  .للخاليا الموجودة فيها مما يؤدي إلى زيادة في طول الجذر والساق

  النتقال من مكان إلي مكان آخر في البيئةمقدرة الكائن الحي علي ا  الحركة  15

  الحركة الكلية  16
هـــي نـــوع مـــن أنـــواع الحركـــة تقـــوم الكائنـــات الحيـــة باالنتقـــال مـــن مكـــان 

 أو ىآلخــر بواســطة وســائل مختلفــة بهــدف البحــث عــن الغــذاء أو المــأو
  .الهروب من األعداء و المخاطر البيئية والتزاوج

 بعـض الحيوانـات األوليـة مثـل البراميـسيوم وهـي حد وسـائل الحركـة فـيأ  األهداب  17
  .خيطية الشكل وقصيرة

  األسواط  18
حـــد وســـائل الحركـــة فـــي بعـــض الحيوانـــات األوليـــة مثـــل اليوجلينـــا وهـــي أ

  .خيطية الشكل وأطول من األهداب

حـــد وســـائل الحركـــة فـــي بعـــض الحيوانـــات األوليـــة مثـــل األميبـــا حيـــث أ  األقدام الكاذبة  19
  . جسم الحيوانيتكون ببروز

الحركة   20
  الموضوعية

 حركة أجزاء معينة مـن جـسم الكـائن ىنوع من أنواع الحركة يقتصر عل
وحركــة  الحــي دون االنتقــال مــن مكانــه مثــل حركــة القلــب فــي الحيــوان،

  .الثغور في أوراق النباتات

21  

بع 
الرا

س 
لدر
ا

 ) 
   

  
كة 
حر
ال

(  

الحركة 
  السيتوبالزمية

ث النـــشاطات حركـــة دورانيـــة مـــستمرة للـــسيتوبالزم وهـــي ضـــرورية لحـــدو
  .الحيوية داخل الخلية

  اإلخراج  22
  التــــيهــــو عمليــــة الــــتخلص مــــن الفــــضالت التــــي تنــــتج مــــن التفــــاعالت

 ًتحـــدث فـــي خاليـــا الكائنـــات الحيـــة وهـــي تختلـــف مـــن كـــائن آلخـــر تبعـــا
  .لتعقيد تركيب جسمها

  الجهاز البولي  23
 ةالنيتروجينيـلراقيـة مـن فـضالتها جهاز يعمـل علـي تخلـيص الحيوانـات ا

الناتجــــة مــــن أيــــض المــــواد البروتينيــــة ويتكــــون مــــن الكليتــــين والحــــالبين 
  .والمثانة

24  

   
س 

خام
س ال

لدر
ا

 )
ج 
خرا
اإل

  العرق  )
هــو ســائل عــديم الرائحــة ويتكــون مــن مــاء وأمــالح ومــادة البولينــا ونتيجــة 

 جــسم اإلنــسان وتكــاثر البكتريــا فيــه يــسبب الرائحــة الكريهــة ىتراكمــه علــ
  .له
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  .كل ما يصدر عن الكائن الحي نتيجة تعرضه للمؤثرات الخارجية   االستجابة  25

المؤثرات   26
  الخارجية

هي عوامل خارجية تتعرض لها الكائنات الحية تحفزه لالسـتجابة تـشمل 
 درجـــات الحـــرارة، ،يـــرات منهـــا التغيـــر فـــي شـــدة اإلضـــاءة عـــدة متغىعلـــ

  .الصوت الضغط،

قبالت المست  27
  الحسية

عبــــارة عــــن أعــــضاء فــــي جــــسم الكــــائن الحــــي يــــتم بواســــطتها اســــتقبال 
  . يتمكن من التفاعل معهاىالمتغيرات البيئية المحيطة باإلنسان حت

28  

رس
الد

س 
ساد

 ال
)

ابة
ستج

اال
(  

االنتحاء 
  الضوئي

  .هي ظاهرة نمو النبات واتجاه أوراقه وسيقانه تجاه الضوء

 النـــوع مـــن ىعنهـــا زيـــادة عـــدد الكائنـــات الحيـــة للحفـــاظ علـــعمليـــة ينـــتج   التكاثر  29
  .االنقراض

30  
  التكاثر
  الالجنسي

هو إنتـاج أفـراد جديـدة مـن فـرد واحـد دون الحاجـة لوجـود جاميـت ذكـري 
  .أو أنثوي مثل انشطار البكتريا

  . خليتين متشابهتين ويحدث في البكترياىهو انقسام كل خلية إل  االنشطار  31

  مالتبرع  32
 ىشكل مـن أشـكال التكـاثر الالجنـسي حيـث يبـرز مـن الخليـة نتـوء يـسم

  . خلية جديدة مثل تبرعم الخميرةًبرعم مكونا

  التكاثر الخضري  33
شــكال التكــاثر الالجنــسي حيــث يــتم التكــاثر عــن طريــق جــزء أشــكل مــن 

  .البطاطا من النبات كالجذور والساق مثل العنب و

34  

   
ع  
ساب
س ال

لدر
ا

 )
اثر
لتك
ا

(  

مـع خليـة ) جاميـت ذكـري(أفـراد جـدد مـن انـدماج خليـة ذكريـة هو إنتاج   التكاثر الجنسي
  .)جاميت أنثوي(أنثوية 
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   )3( الملحق 
  قائمة بمهارات التفكير الناقد

  :التفكير الناقد
 أســــس موضــــوعية تتفــــق مــــع الوقــــائع ىهــــو عبــــارة عــــن تبنــــي قــــرارات وأحكــــام قائمــــة علــــ

و المـؤثرات الخارجيـة التـي تفـسد أ عـن التحيـز ًداالمالحظة والتـي يـتم مناقـشتها بأسـلوب علمـي بعيـ
  . تدخل محتمل للعوامل الذاتيةىتلك الوقائع أو تجنبها الدقة أو تعرضها إل

  " اتخاذ القرار فيما فيه أو يتم أداؤهىتفكير تأملي معقول يركز عل "  بأنهًويعرف أيضا
  
  التعريف  المهارة  الرقم

  التنبؤ باالفتراضات  1
يـــــد االفتراضـــــات التـــــي تـــــصلح كحـــــل مـــــشكلة أو رأي فـــــي القـــــضية  تحدىقـــــدرة علـــــال

 تتعلــق بــتفحص الحــوادث أو الوقــائع ويحكــم عليهــا فــي ضــوء ًوهــي أيــضا المطروحــة،
  .البيانات أو األدلة المتوفرة

 أو إعطــاء تبريــرات أو اســتخالص نتيجــة معينــة فــي ضــوء الوقــائع المعطــاة ىالقــدرة علــ  التفسير  2
  . يقبلها العقل اإلنسانيالحوادث المشاهدة التي

 قـضية مـا أو واقعـة فـي ىالقدرة علي التمييز بين مواطن القوة والـضعف فـي الحكـم علـ  تقييم المناقشات  3
  .ضوء األدلة المتاحة

  االستنباط  4
 ى مـــدىالقـــدرة علـــي اســـتخالص العالقـــات بـــين الوقـــائع المعطـــاة بحيـــث يـــتم الحكـــم علـــ

 أم ال بغـض النظـر عـن صـحة ًئع ارتباطـا حقيقيـاارتباط نتيجة ما مشتقة مـن تلـك الوقـا
  .وقائع المعطاة أو الموقف منهاال

 لدرجـة ارتباطهـا ًتبعـا  نتيجة ما،ألتمييز بين درجات احتمال صحة أو خطا ىالقدرة عل  االستنتاج  5
  .بوقائع معينة
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  يع بنود اختبار المفاهيم العلميةجدول مواصفات توز

  

  ضوعالمو  توزيع مفردات األسئلة علي مستويات األھداف
  المئوية النسبة  المجموع  تحليل  فهم  تذكر

  %17 9  2،6  4،8  1،3،5،7،9  التغذية
   %17 9  12،14  16،18  10،11،13،15،17  األيض
  %17 8  25،26  22،24  19،20،21،23  النمو
  %8 4  29  28  27،30  الحركة

  %17  8    33،31،37  32،34،35،36،38  خراجاإل
  %8  4  41  39  40،42  االستجابة
  %16  8  48،50  44،46  43،45،47،49  التكاثر
  %100  50  10  13  27  المجموع

  %100    %20  %26  %54  النسبة المئوية
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  الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  ية كلية الترب
  العلوم/ قسم المناهج وطرق تدريس

   
   العلميةمتحكيم اختبار المفاهي: وع الموض

  ها اهللا/حفظه:............................................................. ة/ة الفاضل/السيد
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
 اكتـساب فـي (K.W.L) ةسـتراتيجيإأثر استخدام "تقوم الباحثة بإجراء دراسة علمية بعنوان

وذلك لنيـل درجـة  " طالبات الصف السابع األساسيىت التفكير الناقد في العلوم لدالمفاهيم ومهارا
  . الجامعة اإلسالمية بغزةن تخصص مناهج وطرق تدريس علوم م/الماجستير في التربية

  
ٕابــداء  فقــرات االختبــار وىم بــاالطالع علــوتتــشرف الباحثــة  فــي الطلــب مــن ســعادتكم التكــر

  : حيثنالمجال مرأيكم به ومالحظاتكم في هذا 
 مالئمة بنود االختبار والبدائل لموضوع البحثمدى . 
 ولغوياًسالمة صياغة األسئلة علميا ً. 
 متها للطلبةءكفاية عدد األسئلة ومال. 
 ى فقرات أخرىحذف أو إضافة أي مالحظة عل. 
 

  وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
  

  ميرفت سليمان عبداهللا عرام: الباحثة
  

  ت الشخصية للمحكمالبيانا
  ___________________:الدرجة العلمية_________________________  :االسم

  _____________________:مكان العمل______________________  :التخصص
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  اختبار المفاهيم العلمية
  

  .... عزيزتي الطالبة
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                              

  

 اســتيعاب المفــاهيم العلميــة ى قــدرتك علــى قيــاس مــدىيهــدف االختبــار الــذي بــين يــديك إلــ   
  . في مادة العلوم العامة– خصائص الكائنات الحية –ىبالوحدة األول

  
والباحثــة إذ تــشكر وتــثمن حــسن تعاونــك، فإنهــا ترجــو منــك قــراءة تعليمــات االختبــار بكــل 

  لغـــرض البحـــثٕوانمـــاعالقـــة بالـــدرجات المدرســـية لـــه يس ن هـــذا االختبـــار لـــأ بـــًعنايـــة ودقـــة، علمـــا
  .العلمي

  
  :تعليمات االختبار

  فقرة من نوع اختيار من متعدد)  50 (يتكون االختبار من. 
 الرجاء قراءة كل فقرة بعناية ودقة قبل اإلجابة عنها. 
 لكل فقرة أربع بدائل بينها إجابة واحدة فقط مناسبة عليك أن تضعي دائرة حولها. 
 جي نقل اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلةير. 

 
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  
  
  
  

  الباحثة                                                                
  اهللا عرام                   ميرفت سليمان عبد  
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  مفتاح اإلجابة
  

  ______________:لصف والشعبة     ا__________________:اسم الطالبة
  :أمام اإلجابة الصحيحة) ( x بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضعي إشارة : عزيزتي الطالبة

  

رقم   البدائل  البدائل
  د  ج  ب  أ  السؤال

رقم 
  د  ج  ب  أ  السؤال

1          26          
2          27          
3          28          
4          29          
5          30          
6          31          
7          32          
8          33          
9          34          
10          35          
11          36          
12          37          
13          38          
14          39          
15          40          
16          41          
17          42          
18          43          
19          44          
20          45          
21          46          
22          47          
23          48          
24          49          
25          50          
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   طالبات الصف السابعىاختبار المفاهيم العلمية في وحدة خصائص الكائنات الحية لد
  

  :اإلجابة مفتاح ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقلي اإلجابات إلي :عزيزتي الطالبة
                   :                 غذائها عن طريق عمليةىتحصل النباتات عل -1
   التنفس - البناء الضوئي                                   ب-أ
   الهدم-  النتح                                           د-ج
                                           :       كائنات  حية ذاتية التغذية هي -2
   فيروسات -      ب فطريات                                   -أ
   حشرات-    د  بكتريا خضراء مزرقة                        -ج
             :  مسببة لها الضرر" العائل "ى كائنات أخرى كائنات حية تعيش عل-3
   الطحالب - الطفيليات                                      ب-أ
   المترممات-      د النباتات                                 -ج
           :          النباتات بسببىتعتمد الحيوانات آكلة اللحوم في غذائها عل -4
   النباتات مباشرةى تغذيتها عل-صناعتها لغذائها من النباتات                    ب -أ 
  ة التغذية النباتات كائنات غير ذاتي-   د  حيوانات آكلة للنباتات           ىتغذيتها عل-ج
   :   كائنات تحلل األجسام الميتة والفضالت الستخدامها في عملياتها الحيوية -5
   المترممات- الفيروسات                                      ب-أ
   النباتات- الطفيليات                                      د-ج
                               :          من وظائف المادة الخضراء في النبات-6
   أجزاء النباتى نقل العصارة وتوزيعها عل- امتصاص الماء واألمالح                   ب-أ 
   امتصاص الطاقة الضوئية وصنع الغذاء-  د   التحكم في شكل األوراق                 -ج
       :           الحيوانات واألسماك الميتة تتحلل في التربة وتزود النبات ب-7
   البروتين- الطاقة                                          ب- أ
   األكسجين- األمالح                                        د-ج
             :                                بعد موت الحيوان تختفي جثته بسبب -8
          .ته تحليل جثى الطفيليات التي تعمل عل-أ
  . تحليل جثته من قبل بعض أنواع البكتريا والفطريات وامتصاصها-ب
  . جثة الحيوان وتحللهاى الديدان التي تتغذي عل-ج
  . عليها وتحللهاى الحيوانات الحية التي تتغذ- د
  



 174

             :                الخاليا الحية الكائنات التالية تعيش فقط في داخل حدىإ -9
   البراميسيوم-                                            ببيامي األ-أ
   الفيروسات-      د                               البكتريا        -ج

             :                                 ـتعتبر تفاعالت األيض ضرورية ل -10
   النمو -           ب التغذية                                    -أ
   جميع ماسبق-  د  إنتاج الطاقة                                      -ج

                                   :        ل عمليات البناء تفاعالت يتم بها تحوي-11
       صغيرة ى الجزيئات الكبيرة إل-  كبيرة                         بى الجزيئات الصغيرة إل-أ
   ماءى سكر الغلوكوز إل- طاقة                       دى ثاني أكسيد الكربون إل-ج

  :ما عداالالهوائي   العبارات اآلتية تصف الفروق بين عمليتي التنفس الهوائي و-12
   اختالف المواد الناتجة-  اختالف كمية الطاقة الناتجة                          ب-أ
   اختالف شروط التفاعل-المتفاعلة                              د اختالف المواد -ج

                                    :             عمليات الهدم تفاعالت يتم فيها -13
   إنتاج ثاني أكسيد الكربون-  صغيرة                   بىالجزيئات الكبيرة إل  تحطيم-أ
   احتياج طاقة -    د                        إنتاج الماء                -ج

                                                          :              ى العبارات التالية تعتبر خطأحدإ -14
   تنطلق الطاقة من عملية البناء-  عملية األيض تتمثل في عمليتي البناء والهدم           ب-أ
   تنطلق الطاقة من عملية الهدم-تتحول الجزيئات الصغيرة إلي كبيرة    د في عملية البناء -ج

  :ىالمعادلة التالية تدل عل -15
            ATP+ يثليإكحول  +غلوكوز                          ثاني أكسيد كربون 

   تنفس ال هوائي-  تخمر                                                ب-أ
   )ب  + أ ( -        د وائي                                  تنفس ه-ج

          :             لية تقل كمية الكربوهيدرات في الورقة النباتية بسبب عم-16
   النتح -  ب  البناء الضوئي                                      -أ
   اإلخراج-    د      التنفس                                      -ج

    :   طاقةى تتحول إلATP الطاقة الناتجة من عمليات الهدم تختزن في مركب -17
   حركية-         ب  حرارية                                     -أ
   جميع ما سبق-                 د ضوئية                           -ج
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       :          محلول السكر بسببىإلرة  الخميإضافةيتعكر ماء الجير عند  -18
   الكربونأكسيد انطالق غاز ثاني -  ب             خروج الماء                          -أ
     الكحولإنتاج - د                 الطاقة                      إنتاج -ج

                 :       ليست من مظاهر النمو هي زيادة الفقرات التالية ىحدإ -19
   عدد أفراد الضفادع - حجم الكتكوت                                  ب-أ
   وزن اإلنسان -        د  طول طفل صغير                     -ج

         :                             ٍسام متساوالخاليا التي ال يحدث فيها انق-20
  نساناإل جسم -                         ب القمم النامية في النبات   -أ
  الجذر والساق -       د  الجنسية                                   -ج

                   :                         مناطق يحدث فيها النمو عند النبات-21
  مية للساق القمم النا-  ب            القمم النامية في الجذر                  -أ
   )ب +أ (  -  د                               جميع خاليا الجسم -ج

                  :                                        يزداد طول النبات بسبب -22
  . االنقسامى قممها النامية التي تتكون من خاليا لها المقدرة عل-أ
  .اء الضوئي تعرضها للضوء وقيامها بعملية البن-ب
  . االنقسامى نهاياتها الطرفية غير قادرة عل-ج
  . انقسام خالياها البعيدة عن القمة النامية- د

                          :      يحدث االنقسام في فترة النمو عند الحيوانات في-23
   الخاليا الجسمية -  خاليا معينة                                        ب-أ
   جميع خاليا الجسم-لخاليا التناسلية                                   د ا-ج

                 :                            يحدث النمو في الكائن الحي بسبب-24
   نقص كمية المادة الحية -  زيادة كمية المادة الحية                            ب-أ
   ثبات كمية المادة الحية-حية                       د زيادة كمية المادة غير ال-ج

                                  :   تمر الفراشة أثناء نموها بدورة حياة كالتالي-25
  .  حشرة كاملة– عذراء -  بيضة -  يرقة -أ
  .  حورية– حشرة كاملة – بيضة -ب
  . حشرة كاملة– عذراء -   يرقة - بيضة -ج
  . بيضة–  حشرة كاملة –ة  يرق-  عذراء - د
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                 :                    خليتينى إلً متساوياً تنقسم الخلية انقساما-26
   صغيرتين متشابهتين- ب       صغيرتين غير متشابهتين                -أ
        نغير متشابهتيكبيرتين  - د           كبيرتين متشابهتين                   -ج

                :    يوية داخل الخلية هي الحركة الالزمة لحدوث النشاطات الح-27
   الكلية -  الموضعية                                        ب-أ
   السيتوبالزمية-         د                   القلبية                 -ج
                                 :    تنتقل الكائنات الحية من مكان آلخر بسبب-28 
   التزاوج- البحث عن الغذاء                                  ب -أ
   جميع ماسبق-   د  الهروب من األعداء                          -ج

        :               الحركة الدورانية هي حركةى علً الحركة التي تعتبر مثاال-29
   أمعاء الفقاريات -                                       ب القلب         -أ 
   الدم - نبات صائد الحشرات                                د-ج

               :                                  يتحرك البراميسيوم عن طريق-30
  هداب  األ-      ب  األسواط                                       -أ
   اللوامس- األقدام الكاذبة                                      د-ج

                              :   تسقط أوراق النباتات في فصل الخريف بسبب– 31
   التخلص من فضالتها المجمعة-  هبوب الرياح                                        ب-أ
   أوراقها خضراءى الحفاظ عل-                           د حملها ى ضعف القدرة عل-ج

             :                    يتم اإلخراج في الحيوانات الراقية عن طريق – 32
   الجلد -  الجهاز التنفسي                                      ب-أ
  جميع ماسبق - الجهاز البولي                                       د-ج

  :                         ال توجد أجهزة متخصصة لإلخراج في النبات بسبب-33
              .فضالتال من ت عدم تكون كميا-أ 
  . تكون كميات ضئيلة من الفضالت تتجمع بشكل بطيء-ب
  . تكون كميات كبيرة من الفضالت تتجمع بشكل بطيء-ج
  .عجمع بشكل سري من الفضالت تتة تكون كميات ضئيل- د

  :                                             يتكون العرق من ماء مذاب فيه– 34
   حمض بوليك-  بولينا                                               ب-أ
  ج+  أ - أمالح                                               د-ج
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  :                                         التها فيتختزن النباتات األرضية فض -35
   فجواتها-  التربة                                              ب-أ
   براعمها- سيقانها                                            د-ج
  

  : طريق الزائد عنج تستخدم النبتة غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء ويخر– 36
   الساق- ب                                        الجذر      -أ
   الثغور- د     األزهار                                      -ج

من التفاعالت التي تحدث في خاليا  تحدث عملية التخلص من الفضالت الناتجة -37
                                          :                     الكائنات الحية بسبب

   تسمم الكائن الحيى تراكمها يؤدي إل- حاجة الجسم                     بن زيادتها ع-أ
   غيرها من المواد الغذائية ى الحاجة إل- عدم وجود فائدة لها                          د-ج

                       :         كبر من الماء في عمليةأ تخرج النباتات كمية -38
   النمو-      ب                                التنفس  -أ
   البناء الضوئي- النتح                                        د-ج

       :                                 تكون االستجابة بطيئة عند النبات بسبب-39
   وجود أجهزة متخصصة-          ب عدم وجود أجهزة متخصصة          -أ
  )ج+ ب ( -  عدم تأثره بالمؤثرات الخارجية                   د-ج

                :في االستجابة في الكائنات المعقدة مهماً ً الجهاز الذي يلعب دورا-40
  الدوري  - الهضمي                                       ب-أ
   العضلي -                        د العصبي               -ج

    :                                           االنتحاء الضوئي هو نمو النبات-41
   نحو الظالم-ً معتدال                                        ب-أ
  ً أفقيا - نحو الضوء                                   د-ج

     :                           ة في النبات تحصل في أوراق االستجابة السريع-42
   دوار الشمس- المستحية                                     ب-أ
   الشيء مما ذكر- صائد الحشرات                              د-ج

                          :     تكاثرى انشطار األميبيا إلي خليتين متماثلتين يسم-43
   ال جنسي - ب   خضري                                    -أ
   بالتبرعم- د  جنسي                                      -ج
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       :                                 يحدث التكاثر عند الكائنات الحية بسبب-44
  وازن في البيئة  حدوث ت- ضروري لبقاء الجنس                        ب-أ
   جميع ما سبق- االستمرار في الحياة                        د-ج

  :                                             يحدث التكاثر الجنسي عن طريق-45
   التبرعم- االنشطار                                     ب-أ
   اندماج جاميتة مذكرة مع مؤنثة- د                              األبواغ         -ج

                :      يمنع اصطياد الحيوانات والطيور في فترة تكاثرها بسبب– 46
   غالء الثمن- وجود القوانين الخاصة بذلك                     ب-أ
  ةً تكاثرها ال جنسيا في هذه الفتر- نوعها من االنقراض               دى الحفاظ عل-ج

  :  التكاثر الذي يحدث بواسطة جزء من أجزاء النبات باستثناء البذور يعد تكاثر– 47
   خضري -  جنسي                                            ب-أ
  ج+ ب- الجنسي                                          د-ج

                        :                        ً جنسياً كائن حي يتكاثر تكاثرا-48
   األميبيا-  البكتريا                                            ب-أ
   الخميرة- األرنب                                            د-ج

  :                                              من خاللي يتم التكاثر الالجنس– 49
   فردين مذكرين -                                ب فرد مذكر وآخر مؤنث-أ 
   فرد واحد- فردين مؤنثين                                       د-ج

:                         في النبات تتكون) جاميت مؤنث(مع بويضة ) جاميت ذكري( عندما تتحد حبة لقاح -50
   الزهرة-  البذرة                                                  ب-أ
   البراعم-         د  األوراق                                      -ج

  
  

  انتهت األسئلة
  مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح
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  )6( الملحق 
 

  الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  ية  التربكلية
  العلوم/ قسم المناهج وطرق تدريس

   
  تحكيم اختبار مهارات التفكير الناقد: الموضوع 

  ها اهللا/حفظه:............................................................. ة/ة الفاضل/السيد
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
ي اكتـساب فـ (K.W.L) سـتراتجيةإ اسـتخدام أثـر"تقوم الباحثة بإجراء دراسة علمية بعنـوان

وذلك لنيـل درجـة  " طالبات الصف السابع األساسيىالمفاهيم ومهارات التفكير الناقد في العلوم لد
  . الجامعة اإلسالمية بغزةنالماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس علوم م

  

ٕابــداء  فقــرات االختبــار وىم بــاالطالع علــوتتــشرف الباحثــة  فــي الطلــب مــن ســعادتكم التكــر
  :  حيثنرأيكم به ومالحظاتكم في هذا المجال م

 مة بنود االختبار والبدائل لموضوع البحثء مالمدى. 
 ولغوياًسالمة صياغة األسئلة علميا ً. 
 كفاية عدد األسئلة ومالئمتها للطلبة. 
 ى فقرات أخرىحذف أو إضافة أي مالحظة عل. 

 
  التقديروتفضلوا بقبول فائق االحرتام و

  ميرفت سليمان عبداهللا عرام: الباحثة
  

  البيانات الشخصية للمحكم
  ___________________:الدرجة العلمية_________________________  :االسم

  _____________________:مكان العمل______________________  :التخصص
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  اختبار مهارات التفكير الناقد
  

  .... عزيزتي الطالبة
  م عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسال

  
ـــ بالوحـــدة التفكيـــر الناقـــد  قـــدرتك علـــي ى قيـــاس مـــدىيهـــدف االختبـــار الـــذي بـــين يـــديك إل

حيــث يتكــون االختبــار مــن خمــسة ،  فــي مــادة العلــوم العامــة– خــصائص الكائنــات الحيــة –ىاألولــ
  .مكونة من عدة فقرات)  أسئلة ( مجاالت، لكل مجال عدة عبارات

  
كر وتــثمن حــسن تعاونــك، فإنهــا ترجــو منــك قــراءة تعليمــات االختبــار بكــل والباحثــة إذ تــش

ــًعنايــة ودقــة، علمــا  لغــرض البحــث ٕوانمــاعالقــة بالــدرجات المدرســية  لــه ن هــذا االختبــار لــيس أ ب
  .العلمي

  
  :تعليمات االختبار

 الصفحة حتي يؤذن لكيال تقلب . 
 الرجاء قراءة كل فقرة بعناية ودقة قبل اإلجابة عنها. 
 يسار العبارةى كل فقرة في الجدول الذي على منك اإلجابة علىجير . 
 نقل اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلةىيرج . 
  تأكدي من محو اإلجابة سابقاإجابتك إحدىإذا رغبت في تغيير ً. 
 نه دون أن تجيبي عًال تتركي سؤاال. 

 
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  
  

  
  الباحثة                                                              

  اهللا عرام عبد ميرفت سليمان
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  مفتاح اإلجابة
  ______________:الصف والشعبة           ___________________:اسم الطالبة

  :بعد تأكدك من صحة اإلجابة، ضعي إجابتك في الجدول أدناه: عزيزتي الطالبة
  

  بؤ باالفتراضاتالتن :ًأوال
  رقم
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  اإلجابة

1-    5-    9-    13-    
2-    6-    10-    14-    
3-    7-    11-    15-    
4-    8-    12-    16-    
  

  مهارة التفسير: ًثانيا
  رقم
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  رقم  اإلجابة  الفقرة
  اإلجابة  الفقرة

17-    28-    39-    
18-    29-    40-    
19-    30-    41-    
20-    31-    42-    
21-    32-    43-    
22-    33-    44-    
23-    34-    45-    
24-    35-    46-    
25-    36-    47-    
26-    37-    48-    
27-    38-    49-    

  

  مهارة االستنباط: ًثالثا
  رقم
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  رقم  اإلجابة  الفقرة
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  اإلجابة  فقرةال

50-    53-    56-    59-    
51-    54-    57-    60-    
52-    55-    58-    61-    
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  مهارة االستنتاج: ًرابعا
  رقم
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  رقم  اإلجابة  الفقرة
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  اإلجابة  الفقرة

62-    68-    74-    80-    
63-    69-    75-    81-    
64-    70-    76-    82-    
65-    71-    77-    83-    
66-    72-    78-    84-    
67-    73-    79-    85-    

  
  مهارة تقييم المناقشات: ًخامسا

  رقم
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  اإلجابة

86-    91-    96-    
87-    92-    97-    
88-    93-    98-    
89-    94-    99-    
90-    95-    100-    
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  التنبؤ باالفتراضات :ًأوال
 تعيش مجموعة من الفئران واألفاعي، جاء الفالح وقتل األفاعي وبعد  قمح في حقل:العبارة )1(

 : المتوقع أن يحدثنفترة قصيرة م
  :افتراضات مقترحة

  .تحسن محصول القمح - 1
 .زيادة عدد الفئران وتحسن المحصول - 2
  .نقص عدد الفئران - 3
 .ضعف محصول  القمح - 4

.........................................................................................  
  :ً في الرسم التالي ليال:العبارة )2(

   :أي العبارات التالية صحيحة
  

  :  افتراضات مقترحة
                                                           .، ب  تعنيان األكسجينإن أ - 5
 . ب ثاني أكسيد الكربون،إن أ تعني األكسجين - 6
 .، أ ثاني أكسيد الكربونإن ب تعني األكسجين - 7
 . إن أ،ب تعنيان ثاني أكسيد الكربون- 8

........................................................................................... 
، أين ستكون  علي ساق هذه الشجرة مقابل السهم إشارة ملونة وضعنا2010في عام  :العبارة )3(

 :2015هذه اإلشارة في عام 
 

  :  افتراضات مقترحة
  

                                                         . مكانها- 9
 . من مكانهاى أعل-10
  . من مكانهاى أدن-11
   . في أقرب فرع-12

  
  
  
  

  غير وارد   وارد 
    

    

    

    

  غير وارد   وارد 
    

    

    

    

  غير وارد   وارد 
    

    

    

    

 

أ

ب

2010
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 : عند وضع أصيص نبات قرب نافذة لعدة أيام فانه من المتوقع:العبارة )4(
  :افتراضات مقترحة

  .ً الساق جانبيا  ينمو-13
 .ً ينمو معتدال-14
   . ال ينمو-15
  . ينمو بانحناء-16

.........................................................................................  
   مهارة التفسير:ًثانيا

 : بسبب تعتبر الفطريات كائنات غير ذاتية التغذية:العبارة  )5(
 

 :التفسير المقترح
 ى عدم قيامها بعملية البناء الضوئي واعتمادها عل-17
  .اغيره
  . غذائهاى نفسها في الحصول على اعتمادها عل-18
   .ا بعملية البناء الضوئي قيامه-19

.........................................................................................  
  

  : من الطفيليات بسببس تعتبر دودة اإلسكار:العبارة) 6(
  :التفسير المقترح

  .فعة مواد ناى كائنات ميتة وتحللها إلى تعيش عل-20
  ى مسببة لها الضرر كائنات حية أخرى تعيش عل-21
  . تعيش بشكل منفرد وتصنع غذاءها بنفسها-22

.........................................................................................  
  

   : تعتبر الطحالب كائنات ذاتية التغذية بسبب:العبارة) 7(
  :التفسير المقترح

 ى نفسها في الحصول على ال تقوم باالعتماد عل-23
  .غذائها

   . األسماك والكائنات البحريةى على تتغذ-24
  . مادة الكلوروفيل وتقوم بصنع غذائهاى تحتوي عل-25
  

  غير وارد   وارد 
    

    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
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   : بسبب عمليات الهدمىًتعتبر عمليات التنفس مثاال عل: العبارة)8(
  :التفسير المقترح

  لوكوز ى سكر غأكسيد الكربون إل لتحويل الماء وثاني -26
 ماء وثاني أكسيد إلى لتحطيم جزيئات سكر الغلوكوز -27

  .الكربون وطاقة
 جزيئات كبيرة في ى إلةلتحويل الجزيئات الصغير -28

  .وجود الطاقة
.............................................................................................  

  : بسببكائنات الحيةلل تعتبر عملية البناء الضوئي مهمة :العبارة) 9(
 :التفسير المقترح

      . األخرىت األساسي لغذاء الكائنار توفر المصدا ألنه-29
  .غاز ثاني أكسيد الكربونة من  تخلص الكائنات الحي-30
  . تنتج طاقة تستفيد منها الكائنات الحية األخرى-31

.............................................................................................  
   : بسببيزداد طول بادرة الفول مع مرور الوقت: العبارة) 10 (

  :التفسير المقترح
  . خاليا جديدةى للخاليا إليسام الال متساو لالنق– 32
  . لالنقسام المتساوي للخاليا مما يؤدي إلى زيادتها-33
  . لالنقسام المتساوي للخاليا وامتصاص الماء والغذاء– 34

  

............................................................................................  
  : بسببحدث االنقسام في القمم النامية للجذر والساق ي:العبارة) 11(

  :التفسير المقترح
 االنقسام مما ى تتكون من خاليا لها القدرة علا ألنه-35

   .يؤدي إلي نموها
  . ألن الجذر والساق ينقالن الماء واألمالح للنبات-36
  .طرفية للنبات ألن القمم النامية قريبة من النهايات ال-37

............................................................................................  
  
  

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
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  : بسببتتحرك الحيوانات واألوليات وبعض الكائنات وحيدة الخلية حركة انتقالية :العبارة )12(
  :التفسير المقترح

 مثل األهداب واألقدام ةمختلفة للحرك لوجود وسائل -38
       .الكاذبة

 والهروب من األعداء ى للبحث عن الغذاء والمأو-39
  .والمخاطر

  . لتقوم بالنشاطات الحيوية داخل الخلية-40
............................................................................................  

  : الجهاز البوليينية عن طريق روجخلص الحيوانات الراقية من فضالتها النيت تت:العبارة) 13(
  :التفسير المقترح

   تسمم الكائن الحي              ىألن تراكم الفضالت يؤدي إل -41
  .ى ألن الكائنات الراقية ال تمتلك طرق إخراجية أخر-42
 تنتج من أيض المواد ةالنيتروجيني ألن الفضالت -43

  .ةالبروتيني
............................................................................................  

  : بسبب االستجابة عند الكائنات الحية المعقدة التركيب تكون سريعة:العبارة) 14(
  :التفسير المقترح

 ى يمتلك خاليا متخصصة لها القدرة عل ألنه ال-44
   .االستجابة

 عدم تأثره بالمؤثرات الخارجية كالضوء والحرارة -45
  .توالصو

لوجود خاليا متخصصة والجهاز العصبي الذي يصل  -46
  .بين المستقبالت الحسية وأعضاء االستجابة

............................................................................................  
  : بسببً تضع األسماك أعدادا هائلة من البيض:العبارة) 15(

  :التفسير المقترح
   . نوعها من االنقراضى للتكاثر والحفاظ عل-47
    . للكائنات البحرية األخرىًكون غداءات ل-48
  . للدفاع عن نفسها من األعداء-49

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
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  هارة االستنباطم: ًثالثا
 صبغة الكلوروفيل تعتبر ذاتية التغذية، ى جميع الكائنات الحية التي تحتوي عل:العبارة )16(

  :الطحالب كائنات ذاتية التغذية
  :إذن

                . صبغة الكلوروفيلى الطحالب تحتوي عل-50
  . صبغة الكلوروفيلى الطحالب ال تحتوي عل-51
  . صبغة الكلوروفيلى قد تحتوي الطحالب عل-52

............................................................................................  
   : جميع األوليات تتحرك حركة انتقالية، البراميسيوم يتحرك حركة انتقالية:العبارة) 17(

  :إذن
                   .البراميسيوم من الكائنات األولية -53
   .البراميسيوم من الحيوانات-54
  . البراميسيوم ليس من الكائنات األولية-55

  

.........................................................................................  
   :مؤثرات الخارجية، النبات كائن حي  جميع الكائنات الحية تستجيب لل:العبارة) 18(

   :إذن
   . النبات يستجيب للمؤثرات الخارجية-56
   . النبات ال يستجيب للمؤثرات الخارجية-57
  . النبات تستجيب لبعض المؤثرات الخارجية-58

  

.........................................................................................  
   :ً والنباتات تكاثرا جنسيا، األرانب من الحيواناتتتتكاثر الحيوانا :العبارة) 19(

  :إذن
        ً.ً بعض األرانب  تتكاثر تكاثرا جنسيا-59
ً قد تتكاثر األرانب تكاثرا جنسيا– 60 ً.  
ً جميع األرانب تتكاثر تكاثرا جنسيا-61 ً.  

..........................................................................................  
  
  

  غير صحيحة  صحيحة 
    

    

    

  غير صحيحة  صحيحة 
    

    

    

  غير صحيحة  صحيحة 
    

    

    

  غير صحيحة  صحيحة 
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  مهارة االستنتاج : ًرابعا
 اللون األحمر الطوبي عند إضافة محلول ى يتحول لون حبات عنب ناضجة إل:العبارة) 20(

  : لهب بنسنىوتسخينها عل B وAفهلنج 
  :استنتاجات مقترحة

 سكر الجلوكوز الذي يغير لون ى يحتوي العنب عل-62
  .محلول فهلنج

  . أحمر برتقاليB  وA ألن لون محلول فهلنج -63
   يحتوي العنب على نشا الذي يغير لون محلول فهلنج-64
  ه يتغير لون محلول فهلنج عند إضافته للسكر وتسخين-65

..........................................................................................  
  :  محلول سكر وخميرةى يتعكر ماء الجير عند إمراره عل:العبارة) 21 (

  :استنتاجات مقترحة
  .ً الخميرة تتنفس هوائيا وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون-66
ًفس ال هوائيا وينتج غاز عنها ثاني أكسيد  الخميرة تتن-67

  . الكربون
  . السكر يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون-68
 ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون عن تنفس الكائنات -69
  .الحية

.............................................................................................  
   عند زراعة بذور نبات فول وتوفير الضوء والغذاء تنمو البذور ويزداد طول النبات :العبارة) 22(

  :بعد مرور عدة أيام
  :استنتاجات مقترحة

 انقسام خاليا النبات انقسام متساوي وامتصاص الماء -70
  .والغذاء

  .بات توفر األمالح والعناصر الغذائية الضرورية للن-71
 انقسام خاليا النبات انقسام غير متساوي وزيادة -72

  .عددها
  . ً الضوء ليس ضروريا لنمو النبات-73

...........................................................................................  

  خطأ  محتمل صحيح 
      

      

      

      

  خطأ  محتمل صحيح 
      

      

      

      

  خطأ  محتمل صحيح 
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  : يتجه قرص نبات عباد الشمس تجاه الشمس في فترات النهار:العبارة) 23( 
  :استنتاجات مقترحة

 يستجيب نبات عباد الشمس للمؤثرات ويتحرك حركة -74
  .دورانية

  . يستجيب نبات عباد الشمس ويتحرك حركة انتقالية-75
 يستجيب نبات عباد الشمس  للمؤثرات ويتحرك حركة -76

  .موضوعية
 .نحوه تتأثر النباتات بالضوء وتظهر استجابة -77

............................................................................................  
البناء   عملية تستخدم النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية الهدم في:العبارة )24(

  :الضوئي والزائد يخرج عن طريق الثغور
  :استنتاجات مقترحة

 تقوم النباتات بعملية اإلخراج وتوجد لها أجهزة -78
  .متخصصة

  . ال تقوم النباتات بعملية اإلخراج-79
 تقوم النباتات بعملية اإلخراج وال يوجد لها أجهزة -80

  .متخصصة
  . تنقية البيئة من غاز ثاني أكسيد الكربون-81
  

.............................................................................................  
  : تتكاثر النباتات عن طريق البذور وعن طريق أجزاء من النبات كالساق والجذر:العبارة )25(

  :استنتاجات مقترحة
   .ً النبات يتكاثر جنسيا-82
   .ًجنسيا  النبات يتكاثر ال-83
ًلنبات يتكاثر جنسيا وال جنسيا ا-84 ً.   
  .ً النبات ال يتكاثر جنسيا-85

.............................................................................................  
  
  

  خطأ  محتمل صحيح 
      

      

      

      

  خطأ  محتمل صحيح 
      

      

      

      

  خطأ  محتمل صحيح 
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  مهارة تقييم المناقشات
  

   هل وجود المترممات في الطبيعة له أهمية؟:العبارة) 26(
  :إجابات مقترحة

جثث وتعيد العناصر للتربة ليستفيد الألنها تحلل  ؛ نعم-86
  .منها النبات

  . تلوث البيئةى ألن وجود المترممات يعمل عل؛ ال-87
 انتشار ى ألن المترممات تحلل الجثث وتؤدي إل؛ ال-88

  .األمراض
............................................................................................  

  
  هل تستفيد الكائنات الحية من الطاقة الناتجة من عمليات الهدم؟:  العبارة)27(

  :إجابات مقترحة
 ىألن الطاقة الناتجة ال يمكنها أن تتحول إل ؛ ال-89

  . منهاد تستفيىصور أخر
رارية أو حركية وقد  طاقة حىألنها تتحول إل ؛ نعم-90

  .تستخدم في التئام الجروح
 ألن عمليات الهدم ينتج عنها طاقة غير ضرورية ؛ ال-91

  .للكائن الحي
.............................................................................................  

  
 دحرجتها من قمة منحدر ثلجي جم وكتلة كرة من الثلج عندهل تعتبر زيادة ح :العبارة) 28 (

  :إجابات مقترحة ؟ًنموا 
  . ألن النمو هو زيادة في الكتلة والحجم؛نعم -92
 ألن الزيادة لم تنتج بسبب انقسام الخاليا وزيادة ؛ ال-93

  .عددها
 ألن الكرة زاد حجمها بسبب زيادة كمية المادة ؛نعم -94
  .الحية

..........................................................................................  
  

  فةضعي  قوية 
    

    

    

  ضعيفة  قوية 
    

    

    

  ضعيفة  قوية 
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    هل يتجه نمو النبات في مكان  مغلق به فتحة جانبية نحوها؟:العبارة) 29(
  :إجابات مقترحة

  .ً ألن النبات ال يستجيب للضوء ويبقي نموه معتدال؛ ال-95
بات يتوقف عن النمو عند وضعه في  ألن الن؛  ال-96

  .صندوق
 ذلك انتحاء ى ألن النبات يستجيب للضوء ويسم؛ نعم-97

  .ضوئي
.............................................................................................  

  
    هل تشجع صيد الحيوانات والطيور في فترة تكاثرها؟:العبارة )30(

  :إجابات مقترحة
   . الكثيرينى ألن صيد الحيوانات والطيور هواية لد؛ نعم-98
 ألن صيد الحيوانات والطيور فترة تكاثرها يعرضها ؛ ال-99

  .لالنقراض
 ألن صيد الحيوانات والطيور فترة تكاثرها يؤدي ؛ نعم-100

  . زيادتهاىإل
   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ضعيفة  قوية 
    

    

    

  ضعيفة  قوية 
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  )7( الملحق 
  حيحة الختبار المفاهيم العلميةلصاإلجابة ا

 

رقم   البدائل  البدائل
  د  ج  ب  أ  السؤال

رقم 
  د  ج  ب  أ  السؤال

1  *        26    *      
2      *    27        *  
3  *        28        *  
4      *    29  *        
5    *      30    *      
6        *  31    *      
7      *    32        *  
8    *      33    *      
9        *  34        *  
10        *  35    *      
11  *        36        *  
12        *  37    *      
13  *        38      *    
14    *      39  *        
15        *  40      *    
16      *    41      *    
17        *  42  *        
18    *      43    *      
19    *      44        *  
20      *    45        *  
21        *  46      *    
22  *        47        *  
23        *  48      *    
24  *        49        *  
25      *    50  *        
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  )8( ق الملح
  مهارات التفكير الناقد اإلجابة الصحيحة الختبار

  التنبؤ باالفتراضات: ًأوال
  رقم
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  رقم  اإلجابة  الفقرة
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  اإلجابة  الفقرة

  غير وارد  -13  غير وارد  -9  غير وارد  -5  غير وارد  -1
  وارد  -14  وارد  -10  وارد  -6  غير وارد  -2
  غير وارد  -15  غير وارد  -11  غير وارد  -7  دغير وار  -3
  غير وارد  -16  غير وارد  -12  غير وارد  -8  وارد  -4
  

  مهارة التفسير: ًثانيا
  رقم
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  رقم  اإلجابة  الفقرة
  اإلجابة  الفقرة

  مرتبة  -39  غير مرتبة  -28  مرتبة  -17
  غير مرتبة  -40  مرتبة  -29  غير مرتبة  -18
  مرتبة  -41  غير مرتبة  -30  غير مرتبة  -19
  غير مرتبة  -42  غير مرتبة  -31  غير مرتبة  -20
  غير مرتبة  -43  غير مرتبة  -32  مرتبة  -21
  غير مرتبة  -44  غير مرتبة  -33  غير مرتبة  -22
  غير مرتبة  -45  مرتبة  -34  غير مرتبة  -23
  مرتبة  -46  مرتبة  -35  غير مرتبة  -24
  بةمرت  -47  غير مرتبة  -36  مرتبة  -25
  غير مرتبة  -48  غير مرتبة  -37  غير مرتبة  -26
  غير مرتبة  -49  غير مرتبة  -38  مرتبة  -27

  
  مهارة االستنباط: ًثالثا

  رقم
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  اإلجابة

  غير صحيحة  -59  صحيحة  -56  صحيحة  -53  صحيحة  -50
  غير صحيحة  -60  غير صحيحة  -57  حيحةغير ص  -54  غير صحيحة  -51
  صحيحة  -61  غير صحيحة  -58  غير صحيحة  -55  غير صحيحة  -52
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  مهارة االستنتاج: ًرابعا
  رقم
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  رقم  اإلجابة  الفقرة
  رقم  اإلجابة  الفقرة

  اإلجابة  الفقرة

  صحيح  -80  خطأ  -74  خطأ  -68  صحيح  -62
  حصحي  -81  خطأ  -75  صحيح  -69  خطأ  -63
  محتمل  -82  صحيح  -76  صحيح  -70  محتمل  -64
  محتمل  -83  صحيح  -77  محتمل  -71  محتمل  -65
  صحيح  -84  خطأ  -78  خطأ  -72  خطأ  -66
  خطأ  -85  خطأ  -79  خطأ  -73  صحيح  -67

  
  مهارة تقييم المناقشات: ًخامسا

  رقم
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  رقم  اإلجابة
  الفقرة

  اإلجابة

  ضعيفة  -96  ةضعيف  -91  قوية  -86
  قوية  -97  ضعيفة  -92  ضعيفة  -87
  ضعيفة  -98  قوية  -93  ضعيفة  -88
  قوية  -99  ضعيفة  -94  ضعيفة  -89
  ضعيفة  -100  ضعيفة  -95  قوية  -90
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  )9( الملحق 
                            

 

  الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية 
  العلوم/ وطرق تدريسقسم المناهج 

   
  
 
 

  )خصائص الكائنات الحية(في تدريس وحدة دليل المعلم 
   الجزء األول-في العلوم العامة للصف السابع األساسي

   (K.W.L)ستراتيجيةإ باستخدام

 
 

  

  الباحثةإعداد 
  ميرفت سليمان عبد اهللا عرام

  
  
  
  
  

  العام الدراسي
  م2011/هـ1432
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  بسم اهللا الرحمن  الرحيم
  :مقدمة

 اشــرف المرســلين ســيدنا محمــد صـــلي اهللا ىالحمــد هللا رب العــالمين والــصالة والــسالم علـــ
  :عليه وسلم المعلم األول والمبعوث رحمة للعالمين أما بعد

  .....السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته : ة /ة الفاضل /إلي المعلم 
ســتراتيجية إة اســتخدام  كيفيــىيعتبــر دليــل المعلــم بمثابــة المرشــد الــذي ســيقوم بإرشــادك إلــ

 مــن كتــاب ىمعينــة فــي تــدريس العلــوم، التــي تــساعد فــي تــسهيل عملــك أثنــاء تــدريس الوحــدة األولــ
 كيفيــة ى علــطلبــةمــن خــالل تــدريب المعلــم لل) خــصائص الكائنــات الحيــة ( العلــوم للــصف الــسابع 

  :ويتضمن الدليل  K.W.Lاستخدام استراتيجية
  .K.W.Lنبذة عن استراتيجية  - 1
 .ات عامة للمعلم أثناء تدريس الوحدةتوجيه - 2
 .أهداف تدريس الوحدة - 3
 .التوزيع الزمني للوحدة - 4
 :ًخطة تدريس كل درس من دروس الوحدة متضمنا - 5
  . األهداف السلوكية لكل درس -
  . المواد واألنشطة الالزمة للتجارب -
  . الدرسرخطوات سي -
  . أسئلة التقويم -

  
  :K.W.L نبذة مختصرة عن استراتيجية: ًأوال
ســتراتيجيات تنــشيط إبــر مــن وتعت، ســتراتيجيات مــا وراء المعرفــةإمــن  K.W.Lســتراتيجية إتعتبــر  -

 ى تكـوين معنـى الـذي كـان يرمـي بهـا علـDonna Ogle دونـا أوجـل ى وتنسب إل،المعرفة السابقة
   .لتعلمل

ء الـتعلم وتنميـة  للتفكير النشط في أتنـاً فعاالً فنياً ثم قدم المركز اإلقليمي الشمالي للتعليم نموذجا-
  :حيث يعني (K.W.L.H Teaehniguo) ةستراتيجيإمهارات الفهم في 

-K للداللة علي كلمة Know  التي يبدأ بها السؤال ماذا نعرف حول الموضوع؟  
 الطلبـة مـن ى من الخطوات وهي خطـوة اسـتطالعية السـتدعاء مـا لـدىول حيث يمثل الخطوة األ-

  .معلومات مسبقة حول الموضوع
-Wلداللة علي كلمة لwant السؤال ماذا تريد أن تعرف ؟ ا التي يبدأ به   
  .تعلمه وتحصيله من خالل هذا الموضوعى تحديد ما يريدون  حيث يرشد الطلبة إل-
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- Lللداللة علي كلمة Learn الذي يريـد مـن الطلبـة تقـويم مـا  و؟ السؤال ماذا تعلمنا التي يبدأ بها
   .تهم منه استفادىتعلموه من الموضوع ومد

-  H للداللــة علــي كلمــةHow  ر؟ الــذي يعنــي ثــكأ التــي يبــدأ بهــا الــسؤال كيــف نــستطيع الــتعلم
 ىكتــشاف والبحــث فــي مــصادر تعلــم أخــراال مزيــد مــن الــتعلم وىمــساعدة الطلبــة فــي الحــصول علــ

   .لتنمية معلوماتهم وتحقيق خبراتهم في هذا الموضوع
  

  : ريس الوحدةتوجيهات عامة للمعلم أثناء تد: ًثانيا
 : عزيزي المعلم يطلب منك أثناء تنفيذ االستراتيجية ما يلي

 كل حقل يخصص لمرحلة من المراحل الـسابقة وهـو ، الطالب يتضمن حقولى توزيع جدول عل-
  :كالتالي 

  

عرفه عن أما أريد أن   عرفه عن الموضوعأما 
  الموضوع

الحصول علي المزيد من   ما تعلمته بالفعل
  المعلومات

...................  .......................  ................  ....................  
.................  ...................  ................  .......................  

  
  :ويطلب من الطالب ملء الجدول السابق كالتالي

يكتبونـــه مـــن  معلـــم أن يعـــرف مـــا للن ويمكـــيملـــؤون الحقـــل األول بمـــا يعرفونـــه عـــن الموضـــوع - 1
 .طأمفاهيم خ

 .يملؤون الحقل الثاني بما يريدون معرفته - 2

  . بعد دراسة الموضوع يملؤون العمود الثالث بما تعلموه - 3

 . ما تعلموه بما أرادوا أن يتعلموهنيقارنو - 4

الت  يـدخلون التعـديً فيمـا اعتقـدوه سـابقاأن وجـدوا خطـإفـ ، ما تعلموه بما كانوا يعتقـدوننيقارنو - 5
 .الالزمة عليه في الحقل األول

   
  :K.W.Lستراتيجية إخطوات تنفيذ 

حيــث يكتــب عنــوان الــدرس مــع نبــذة عــن أطــره لعامــة مرحلــة اإلعــالن عــن الموضــوع وأبعــاده ا - 1
 .العامة

بورة ويـذكر بالعمليـات س الـىمرحلة عرض الجدول حيث يقوم المعلم برسـم الجـدول الـسابق علـ - 2
 .الالزمة لإلستراتيجية
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 . أفراد كل مجموعةىد أسلوب الدراسة ويفضل أسلوب المجموعات ويطلق اسم علتحدي - 3

ي يتعلـق باإلجابـة عـن الـسؤال األول مـاذا ذيطلب من الطلبة ملء الحقل األول من الجدول الـ - 4
 تعرف؟ 

 بكتابـة األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا بعـد بـةمرحلة تحديد مـا يـراد تعلمـه حيـث يقـوم الطل - 5
 .ع أو في أثناء دراستهم للموضوعدراسة الموضو

 بــتفحص الموضــوع مــستفيدين مــن خبــراتهم بــة يقــوم الطل حيــثدراســة الموضــوع بــشكل متعمــق - 6
 يـسعون ًالسابقة كأساس ينطلقون منه ومن األسئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا بوصـفها أهـدافا

 . تحقيقهاىإل

ن الطلبـة تـدوين مـا تعلمـوه مـن  يطلـب المعلـم مـ حيـثم تعلمه بعد دراسة الموضـوعتتدوين ما  - 7
 .معارف وما اكتسبوه من خبرات في الحقل الثالث

 يقوم الطلبة بتقويم ما تعلموه من خالل موازنة مفردات الحقـل الثـاني بمفـردات :مرحلة التقويم - 8
 إجابـة لهـا ثـم موازنـة مـا تعلمـوه بمـا كـانوا ى علاالحقل الثالث مع ذكر األسئلة التي لم يحصلو

ي تحقـــق وتعـــديل بعـــض المعتقـــدات لـــديهم قبـــل الـــتعلم ذ النجـــاح الـــى مـــستوةعرفـــيعرفونـــه وم
  .الجديد

                                                              :مرحلة تأكيد التعلم حيث يطلب المعلم من الطلبة - 9
  تلخيص أهم ما تعلموه من الموضوع  
  تحديد مجاالت  االستفادة مما تعلموه 

 ديم عرض شفهي لما تعلموهتق 

  
  :أهداف تدريس الوحدة: ًثالثا

  :تم تحديد األهداف العامة من تدريس الوحدة فيما يلي 
  . المفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدةلبةإكساب الط  - أ
 . وخاصة التفكير الناقدلبةتنمية مهارة التفكير عند الط   - ب
 .فاهيم العلمية اكتساب المىإجراء األنشطة والتجارب التي تعمل عل   - ت
  . الوحدة مجموعة من القيم واالتجاهات وأوجه التقدير أثناء تدريسلبةإكساب الط   - ث

  :التوزيع الزمني للوحدة: ًرابعا
حصة بواقع أربع حصص ) 12( لخطة المنهاج للصف السابع ًيتم توزيع دروس الوحدة وفقا

  .ًأسبوعيا
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  :خطة السير في التدريس :ًخامسا
  غذيةالت: الدرس األول

  :ى علرين قادنوا أن يكوالطلبة بعد انتهاء الدرس يتوقع من :األهداف السلوكية
    ). المترممات– الطفيليات– التغذية غير الذاتية–التغذية ( :ح المفاهيم اآلتيةي توض- 1
  .يز بين التغذية الذاتية والتغذية غير الذاتيةيتمال - 2
 .ًر ذاتيا وغيً ذاتياى كائنات تتغذى إعطاء أمثلة عل- 3
  .لوكوز في عصير العنبغكشف عن سكر ال ال- 4

   :المواد واألدوات
  . لهب بنسن-B ومحلول فهلنج A محلول فهلنج - أنابيب اختبار–حبات عنب ناضجة
  :الوسائل التعليمية

  . الكائنات غير ذاتية التغذية صور لبعض–النص العلمي -LCD جهاز –صحيفة العمل
  :مالحظة

ديـد أسـلوب الدراسـة المناسـب ويفـضل أسـلوب المجموعـات ، حيـث يمكـن تقـسيم يقوم المعلم بتح -
  . كل مجموعةى مجموعات متساوية وغير متجانسة ويطلق اسم عل6 ىالفصل إل

  .يقوم المعلم بهذه الخطوة في بداية كل درس  من الدروس القادمة -
  : الدرسسيرخطة 

مع نبـذة مـوجزة  )التغذية ( السبورة وهو ىيقوم المعلم باإلعالن عن موضوع الدرس ويكتبه عل -1
 ى أنواع التغذية عنـد الكائنـات الحيـة والتـي تنقـسم إلـىعن أطره العامة مثل سوف نتعرف اليوم عل

  .نيف الكائنات غير ذاتية التغذية تصى ننتقل إلمتغذية ذاتية وتغذية غير ذاتية ث
 السبورة والذي ىث يمكن رسمه علحيوعرضه   الطلبة،ى عل جدول العملبتوزيع يقوم المعلم - 2

 :يتضمن
  .عن الموضوع  طلبةال ما يعرفه .1
   .عن الموضوع طلبةال ماذا يريد أن يعرف -ب
  .من الموضوع طلبةال ماذا تعلم -ت

ســـتراتيجية وكيفيـــة التعامـــل مـــع كـــل حقـــل مـــن  بالعمليـــات التـــي تقتـــضيها اإلطلبـــةويـــذكر المعلـــم ال
  .الحقول 

 مــلء الحقــل األول مــن الجــدول الــذي يتعلــق باإلجابــة عــن الــسؤال طلبــةيطلــب المعلــم مــن ال -3
  التغذية ؟ناألول ماذا نعرف ع

  : معلوماتهم السابقة عن التغذية مثلطلبةالحيث يكتب 
 يقوم النبات بعملية البناء الضوئي إلنتاج غذائه.  
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 النباتاتى بعض الحيوانات علتتغذى .  
 ات أخري حيوانى بعض الحيوانات المفترسة علىتتغذ. 
 الحيوانات والنباتاتى اإلنسان علىيتغذ . 
 ونيــدطلــب تــسجيل كــل مــا يري إلــى قــراءة العمــود الثــاني مــن الــصحيفة و طلبــة  اليوجــه المعلــم -4

األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا كتابـة م طلـب مـنهي، حيـث أسـئلة في صورة التغذيةمعرفته عن 
 يمكـــن أن تكتـــب  بعـــض المجموعـــات ًموضـــوع مـــثالبعـــد دراســـة الموضـــوع أو فـــي أثنـــاء دراســـة ال

  :األسئلة التالية
 ما المقصود بالتغذية ؟  
  أنواع التغذية ؟ما 
 بهذه الطريقة ؟ىالمقصود بالتغذية الذاتية؟ وأي الكائنات تتغذ ما  
 بهذه الطريقة ؟ىالمقصود بالتغذية غير الذاتية؟ وأي الكائنات تتغذ ما  
ع بــــشكل معمــــق ويمكــــن أن يقــــوم المعلــــم بتوزيــــع أوراق عمــــل  بدراســــة الموضــــوطلبــــةيقــــوم ال -5
ـــةال حيـــث يقـــوم ،LCDأو عـــرض الـــدرس بواســـطة جهـــاز ،عـــن الموضـــوع ) 1صـــحيفة رقـــم (  طلب

 عنهـا كمـسار بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومـن األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة
  .لتوجيه تفكيرهم

  ).2( بالنشاط الوارد في صحيفة رقم  القيامطلبةال ثم يطلب المعلم من -
  . تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدول يطلب المعلم من الطلبة-6
  : المعلم من الطلبةطلبوفي هذه المرحلة ي: مرحلة التقويم  -7
  .ه بما كانوا يرغبون في تعلمًإجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال -
  . إجابة لهاىذكر األسئلة التي لم يحصلوا عل -
  .مناقشة المجموعات في األسئلة التي كتبتها في صحيفة العمل واإلجابات التي تم تسجيلها -
  .مناقشة األسئلة التي لم يجب عليها النص -
   . النجاح الذي تحققى مستوىحيث يتم التعرف علنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه مواز -
  . قبل التعلم الجديديل بعض المفاهيم واألفكار الخطأعدت -
  :طلبة في هذه المرحلة يطلب المعلم من ال:مرحلة تأكيد التعلم -8
  .مية للموضوعي بعمل خارطة مفاهمتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفه -
  . تحديد مجاالت االستفادة مما تعلموه-
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  : التقويم 
نــك تالحــظ أن الكائنــات الحيــة تقــسم إلــى كائنــات ذاتيــة التغذيــة وأخــرى إ: عزيــزي الطالــب

غيــر ذاتيــة التغذيــة حيــث تقــوم الكائنــات ذاتيــة التغذيــة ببنــاء غــذائها بنفــسها مــن مــواد أوليــة بــسيطة 
  . غذائهاى غيرها في الحصول علىالتركيب بينما تعتمد الكائنات غير ذاتية التغذية عل

  
 1 رقم نشاط:  

  : بإمكانك أن توضح المقصود بكل من:لبعزيزي الطا 
 .........................................................  :الكائنات ذاتية التغذية - 1
  
 : ....................................................الكائنات غير ذاتية التغذية  - 2

 
 تصنف الكائنات غير ذاتية التغذية إلى : 

 
    .........................-ج .........................                -ب      .  آكلة لحوم-أ

  

  2نشاط رقم:   
 وضح المقصود بكل من : 
 ....................................................................: الطفيليات - 1
  

  .................................................................: المترممات - 2
 

 علل لما يأتي: 
 تبر دودة اإلسكارس من الطفيلياتتع - 1

...............................................................................................................  
  

ًتلعب الطحالب دورا ھاما في المحافظة على بقاء الحياة البحرية؟  - 2 ً 
...............................................................................................................  

  3نشاط رقم:   
  

  ماذا تتوقع أن يحدث إذا لم توجد مترممات في البيئة تحلل األجسام الميتة والفضالت العضوية؟

 :افتراضات مقترحة
  . م الميتة والفضالت وتنتشر األمراضيزداد عدد األجسا - 1
 .تقل األجسام الميتة في الطبيعة والفضالت العضوية - 2
 عناصر مفيدة ىتتحلل األجسام الميتة والفضالت وتتحول إل - 3

  .للتربة
  

  غير وارد   وارد   
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 A اللون األحمر الطوبي عند إضافة محلول فھلنج ىيتحول لون حبات عنب ناضجة إل: العبارة
  : لھب بنسنى وتسخينھا علBو

  :استنتاجات مقترحة
لوكوز الذي يغير لون غ سكر الى يحتوي العنب عل- 1

  .محلول فهلنج
  .حمر برتقاليأ لونه B وA ألن لون محلول فهلنج - 2
  . نشا الذي يغير لون محلول فهلنجى يحتوي العنب عل- 3
  .ه يتغير لون محلول فهلنج عند إضافته للسكر وتسخين- 4
  

 صبغة الكلوروفيل تعتبر ذاتية التغذية، النباتات ىجميع الكائنات الحية التي تحتوي عل: العبارة
  :كائنات ذاتية التغذية

  :إذن
                . صبغة الكلوروفيلىالنباتات تحتوي عل - 1
  . صبغة الكلوروفيلىالنباتات ال تحتوي عل- 2
  . صبغة الكلوروفيلى علتا قد تحتوي النبات- 3
  

  :تعتبر الدودة الشريطية من الطفيليات بسبب : العبارة
  :التفسير المقترح

  . مواد نافعةى كائنات ميتة وتحللها إلى تعيش عل- 1
  . مسببة لها الضررى كائنات حية أخرى تعيش عل- 2
  . تعيش بشكل منفرد وتصنع غذاءها بنفسها- 3
  
  

  األيض: لدرس الثانيا
   :ىعلين  قادرنوا أن يكوطلبة بعد انتهاء الدرس يتوقع من ال:األهداف السلوكية

  . التنفس الالهوائي– التنفس الهوائي– البناء– الهدم–األيض :ح المفاهيم اآلتيةيتوض - 1
   .بين عمليات البناء والهدمالمقارنة  - 2
   .يز بين التنفس الهوائي والالهوائييتمال - 3

 - سكر–ماء الجير  محلول–U شكل حرف ى أنبوبة عل– سدادة -دورق :األدواتالمواد و
  . ماء فاتر–خميرة

  .النص العلمي - LCD جهاز – صحيفة العمل:الوسائل التعليمية

  خطأ  محتمل ح صحي
      

      

      

      

  غير صحيحة  صحيحة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
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  :درسخطة سير ال
مع نبـذة مـوجزة )  األيض ( السبورة وهوىيقوم المعلم باإلعالن عن موضوع الدرس ويكتبه عل - 1

  . األيض وأين يحدث وأنواعهىوف نتعرف اليوم علعن أطره العامة مثل س
 الـسبورة والـذي ىكـن رسـمه علـحيث يموعرضه   الطلبة،ى عل جدول العملبتوزيع يقوم المعلم -2

 :يتضمن
  عن الموضوع  طلبةالما يعرفه.  
  عن الموضوع طلبةالماذا يريد أن يعرف . 
  من الموضوع طلبةالماذا تعلم.  

ســـتراتيجية وكيفيـــة التعامـــل مـــع كـــل حقـــل مـــن ليـــات التـــي تقتـــضيها اإل بالعمالطلبـــةويـــذكر المعلـــم 
  .الحقول

 مــلء الحقــل األول مــن الجــدول الــذي يتعلــق باإلجابــة عــن الــسؤال طلبــةيطلــب المعلــم مــن ال -3
  األيض؟ناألول ماذا نعرف ع

  : معلوماتهم السابقة عن األيض مثلطلبةالحيث يكتب 
 األيض التغذية وىتحتاج الكائنات الحية إل.  
 لوكوز مع وجود غ سكر ىفي عملية البناء الضوئي يتم تحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إل

  .الطاقة
 وم الكائنات الحية بعملية التنفستق.  
 معرفته يدطلب تسجيل كل ما يري إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة و طلبة اليوجه المعلم - 4

األسئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا بعـد دراسـة كتابة م طلب منهي أسئلة في صورة األيضعن 
يمكــن أن تكتــب  بعــض المجموعــات األســئلة حيــث الموضــوع أو فــي أثنــاء دراســة الموضــوع 

  :التالية
 ما المقصود باأليض ؟  
 ما أنواع التفاعالت ؟ 
 المقصود بعمليات البناء؟  ما 
 أعط أمثلة في الجسم تمثل تفاعالت بناء ؟ 
 عمليات الهدم ؟ى أمثلة علالمقصود بالهدم؟ أعط ما  
 بدراســــة الموضــــوع بــــشكل معمــــق ويمكــــن أن يقــــوم المعلــــم بتوزيــــع أوراق عمــــل طلبــــةاليقــــوم  -5 
 طلبــــةال حيــــث يقــــوم ،LCDأو عــــرض الــــدرس بواســــطة جهــــاز ،عــــن الموضــــوع )3صـــحيفة رقــــم (

مـسار بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومـن األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا ك
  .لتوجيه تفكيرهم
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  ).4( القيام بالنشاط الوارد في صحيفة رقم طلبةال ثم يطلب المعلم من -
  . تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدولطلبةال يطلب المعلم من -6
  :لطلبة المعلم من اطلبوفي هذه المرحلة ي :مرحلة التقويم  -7
  . بما كانوا يرغبون في تعلمهًن خالل مقارنة ما تعلموه فعالإجراء تقويم لما تعلموه م -
  . إجابة لهاىذكر األسئلة التي لم يحصلوا عل -
  .مناقشة المجموعات في األسئلة التي كتبتها في صحيفة العمل واإلجابات التي تم تسجيلها -
  .مناقشة األسئلة التي لم يجب عليها النص -
   . النجاح الذي تحققى مستوى حيث يتم التعرف علعرفونهزنة ما تعلموه بما كانوا يموا -
  . قبل التعلم الجديدطأتعديل بعض المفاهيم واألفكار الخ -
  :طلبة في هذه المرحلة يطلب المعلم من ال:مرحلة تأكيد التعلم -8
  .مية للموضوعي بعمل خارطة مفاهمتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفه -
   .ت االستفادة مما تعلموه تحديد مجاال-
  

  :التقويم

  : العلميىالمحتو
إن هناك تفاعالت كيميائية تحدث بشكل مستمر فـي جـسم الكائنـات الحيـة وهـي ضـرورية 

والطاقة الناتجـة مـن عمليـات الهـدم تختـزن فـي مركـب كيميـائي معقـد ، ٕللتغذية والنمو وانتاج الطاقة
والتـــي قـــد تتحـــول إلـــى طاقـــة حراريـــة أو ) ســـفاتأدينوســـين ثالثـــي الفو (A.T.Pيعـــرف بــــ  التركيـــب

  .وغيره من العمليات الحيويةحركية أو ضوئية تستخدم في انقسام الخاليا أو التئام الجروح 
  
  1نشاط رقم:   

  :عزيزي الطالب
 تأمل معادلة عملية البناء الضوئي وأجب: 
  

  أكسجين+ لوكوز غثاني أكسيد الكربون                     سكر + ماء 
  

 إلى جزيئات كبيرة معقدة مع ضرورة .......... في العملية السابقة تم تحويل جزيئات - 1
  ...........وجود

 

 : تأمل معادلة التنفس الهوائي وأجبعزيزي الطالبواآلن  - 2
    .بخار ماء+ ثاني أكسيد الكربون +    طاقة     سكر   جلوكوز +  أكسجين 

 ضوء الشمس
 الكلوروفيل
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   إلى جزيئات بسيطة من أجل إنتاج ..........جزيئات) سكر الجلوكوز(لقد تم تحويل  - 1
  ...........وانطالق 

  
  واآلن ما الفرق بين عمليات البناء وعمليات الهدم؟ 
  .....................................................................: عمليات البناء - 1
 ..................................................................... :عمليات الهدم - 2
 
 اذكر أمثلة لعمليات بناء تحدث في جسم الكائن الحي  :  

.........................، ...........................   
  
  2نشاط رقم:   

 تحتـــاج الكائنـــات الحيـــة لعمليـــة التـــنفس للحـــصول علـــى الطاقـــة الالزمـــة للقيـــام :عزيـــزي الطالـــب 
ًز ثــاني أكــسيد الكربــون وهــي عمليــة مــستمرة تــتم لــيال ونهــارا باألنــشطة الحيويــة والــتخلص مــن غــا ً

  .لجميع الكائنات الحية
  :واآلن بإمكانك عزيزي الطالب اإلجابة عن التساؤالت التالية 

   ؟وضح المقصود بالتنفس - 1
  ؟اكتب معادلة التنفس - 2
 ...........هل توجد كائنات حية ال تحتاج لألكسجين إلنتاج الطاقة؟  - 3
 ..........، ..........الكائناتاذكر بعض هذه  - 4
 .......... ، ..........: يمكن تقسيم التنفس إلى نوعين - 5
  .اكتب معادلة التنفس الالهوائي - 6
 :أكمل جدول المقارنة - 7
  

  التنفس الالهوائي  التنفس الهوائي  وجه المقارنة
      خلةاالمواد الد

      المواد الناتجة
  

 :  علل لما يأتي:استخدم ما تعلمت
   .م الخميرة في صناعة الخبز والكعكتستخد -

.....................................................................................  
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  :ً نهاراعملية البناء الضوئي يمثل ي في الرسم التالي الذ:العبارة 

  :أي العبارات التالية صحيحة
   

  :رحةافتراضات مقت
                                                           .، ب  تعنيان األكسجينإن أ - 1
 .إن أ تعني األكسجين ب ثاني أكسيد الكربون - 2
  .، ب تعني األكسجينإن أ ثاني أكسيد الكربون - 3
  .ب تعنيان ثاني أكسيد الكربون إن أ، - 4

  
   : بسببليات الهدم عم علىًتعتبر عملية البناء الضوئي مثاال: العبارة

  :التفسير المقترح
   . سكر غلوكوزيل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى تحو- 1
 ماء وثاني أكسيد  تحطيم جزيئات سكر الغلوكوز إلى- 2

  .الكربون وطاقة
 جزيئات كبيرة في وجود  إلىةتحويل الجزيئات الصغير - 3

  .الطاقة
  

  والنم: الدرس الثالث
  :ىعلرين  قادلطلبة أن يكونوا بعد انتهاء الدرس يتوقع من ا:األهداف السلوكية

  . القمم النامية– االنقسام المتساوي –النمو  :يةتالح المفاهيم اليتوض -
  .ر سبب نمو الكائن الحي يتفس -
  .ح مراحل النمو عند النباتيتوض -

    . ورق نشاف–ل بذور فو–حوض بالستيكي يحتوي تراب :المواد واألدوات
  .النص العلمي - LCD جهاز –صحيفة العمل :الوسائل التعليمية

  :سير الدرسخطة 
 مع نبذة موجزة )والنم ( السبورة وهوىيقوم المعلم باإلعالن عن موضوع الدرس ويكتبه عل - 1

 ماهو النمو وما سبب حدوثه وفي أي مناطق يحدث ؟عن أطره العامة مثل 
 السبورة والذي ىكن رسمه علحيث يموعرضه   الطلبة،ى علدول العمل جبتوزيعيقوم المعلم  - 2

 :يتضمن

  غير وارد   وارد 
    

    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    

أ

ب



 207

  النمو عن طلبةالما يعرفه.  
 النمو عن طلبةال ماذا يريد أن يعرف . 
  النمونعطلبة الماذا تعلم .  

 بالعمليـــات التـــي تقتـــضيها االســـتراتيجية وكيفيـــة التعامـــل مـــع كـــل حقـــل مـــن طلبـــةويـــذكر المعلـــم ال
  .الحقول 

 مــلء الحقــل األول مــن الجــدول الــذي يتعلــق باإلجابــة عــن الــسؤال طلبــةال المعلــم مــن يطلــب -3
  ؟النمو ناألول ماذا نعرف ع

  : مثلالنمو معلوماتهم السابقة عن طلبةالحيث يكتب 
  الغذاء لكي تكبر ىتحتاج الكائنات الحية إل.  
 يزداد طول النبات مع مرور الوقت .  
 ر الوقت طول وحجم اإلنسان مع مرو يزداد. 
 ونيــدطلــب تــسجيل كــل مــا يري إلــى قــراءة العمــود الثــاني مــن الــصحيفة و طلبــة اليوجــه المعلــم -4

األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها بعد دراسـة كتابة م طلب منهي أسئلة في صورة لنموامعرفته عن 
  : التالية يمكن أن تكتب  بعض المجموعات األسئلةًالموضوع أو في أثناء دراسة الموضوع مثال

 ؟نموما المقصود بال   
 ؟ سبب حدوثهما 
  ؟  أي مناطق يحدث 
  ؟أين يحدث النمو عند الحيوانات 
 أين يحدث النمو عند النبات ؟ 
بدراســــة الموضــــوع بــــشكل معمــــق ويمكــــن أن يقــــوم المعلــــم بتوزيــــع أوراق عمــــل طلبــــة يقــــوم ال -5
 طلبــــةالث يقــــوم حيــــ ،LCDأو عــــرض الــــدرس بواســــطة جهــــاز ،عــــن الموضــــوع )5صـــحيفة رقــــم (

بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومـن األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا كمـسار 
  .لتوجيه تفكيرهم

  .) 6( القيام بالنشاط الوارد في صحيفة رقم طلبةال ثم يطلب المعلم من -
  .من الجدول تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث طلبة يطلب المعلم من ال- 6
  :لطلبة المعلم من اطلبوفي هذه المرحلة ي :مرحلة التقويم  -7
  .إجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما كانوا يرغبون في تعلمه -
  . إجابة لهاىذكر األسئلة التي لم يحصلوا عل -
  .جابات التي تم تسجيلهامناقشة المجموعات في األسئلة التي كتبتها في صحيفة العمل واإل -
  .مناقشة األسئلة التي لم يجب عليها النص -
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   . النجاح الذي تحققى مستوىموازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه  حيث يتم التعرف عل -
  . قبل التعلم الجديدطأتعديل بعض المفاهيم واألفكار الخ -
  :طلبةال في هذه المرحلة يطلب المعلم من :مرحلة تأكيد التعلم - 8
  .مية للموضوعي بعمل خارطة مفاهمتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفه -
  .ديد مجاالت االستفادة مما تعلموه تح-
  

  : التقويم
 :المحتوي العلمي 

  :إن نمو الكائن الحي يحدث نتيجة عاملين
  . وبالتالي زيادة عدد خاليا الجسماإلنقسام المتساوي لخاليا الجسم  - أ
 . الماء والغذاءامتصاصها الخاليا الناتجة من االنقسام بسبب  كبر حجم  - ب

 أين يحدث النمو؟
  .في الحيوانات يحدث االنقسام في جميع خاليا الجسم في فترة النمو -
  أما في النباتات فيحدث النمو في القمم النامية للجذر والساق وكذلك يحدث نمو للساق -

  ).عرضيا(ُالسمك  في 
  
  1نشاط رقم: 

 مــن الكتــاب المدرســي وأجــب عــن )12(صــفحة ) 2(والــشكل ) 1( تأمــل الــشكل :ي الطالــب عزيــز
 :األسئلة التالية

 ما التغيرات التي حدثت في كل منها على الكائن الحي؟  - 1
....................................................................................  

 ................................................................وضح المقصود بالنمو؟  - 2
 ) أمعن النظر في الشكل التالي وأجب)  تفسر سبب نمو الكائن الحي:  

  
  ......................................................؟ )1(ماذا حدث للخلية رقم  -

  انقسام  غذاء وماء
  

 متساوي

 )1(خلية 
 )2(خلية 
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 ......................................................؟ )2(ماذا حدث للخلية رقم  -
 وضح المقصود باالنقسام المتساوي؟ -

.................................................................................... 
 بم تفسر سبب نمو الكائن الحي؟  -

...................................................................................  

 :عزيزي الطالب 
 :تتبع مراحل نمو النبات في الشكل التالي وأجب -

  
  

 
  

  ما التغيرات التي حدثت على النبات في مراحل نموه؟  - 1
 أي المناطق في النبات التي تحدث له زيادة في الطول؟  - 2
 لماذا حدث زيادة في الطول في المنطقة النامية بالساق والجذر؟  - 3
 ؟ )عرضيا(ُالسمك في ث نمو للساق والجذر هل يحد - 4
 هل يحدث نمو للورقة في النبات؟  - 5
  

  :استخدم ما تعلمت
 ماذا تتوقع أن يحدث إذا : 
 ية للساق في النباتتم قطع القمة النام - 1

.................................................................................... 
 ن حدث جرح في جسم اإلنسا - 2

.................................................................................... 
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 هل جميع خاليا جسم اإلنسان تستمر في النمو طول فترة حياته؟ وضح ذلك . 
  :إجابات مقترحة

  ىتستمر جميع خاليا الجسم في النمو حتنعم؛  - 1
  . موت الكائن الحي

 ألن خاليــا الجــسم تــستمر فــي النمــو خــالل فتــرة نمــو ؛ ال-2
  .الكائن الحي

 ىألن الخاليا ال بد لها من تجديد ونمو من فترة إلـ؛  نعم-3
  .ىأخر
  

  : بسببيحدث االنقسام في القمم النامية للجذر والساق
  :التفسير المقترح

 االنقسام مما ى ألنه تتكون من خاليا لها القدرة عل- 1
   .يؤدي إلي نموها

  . ألن الجذر والساق ينقالن الماء واألمالح للنبات- 2
  .ن القمم النامية قريبة من النهايات الطرفية للنبات أل- 3

  
  الحركة: الرابعالدرس 

  :علىرين  قادوا أن يكونطلبة بعد انتهاء الدرس يتوقع من ال:األهداف السلوكية
 الحركــــــــة –يةع الحركـــــــة الموضــــــــ– الحركــــــــة االنتقاليــــــــة–الحركـــــــة :ح المفــــــــاهيم اآلتيــــــــةيتوضـــــــ -

  .السيتوبالزمية
  .يةعية وغير الموضع الحركة الموضى أمثلة عل إعطاء-

  .النص العلمي -LCD جهاز –صحيفة العمل :الوسائل التعليمية
  :خطة سير الدرس

ع نبذة موجزة  م)الحركة  ( السبورة وهوىيقوم المعلم باإلعالن عن موضوع الدرس ويكتبه عل - 1
  ما مفهوم الحركة وما أنواعها؟عن أطره العامة مثل 

 السبورة والذي ىكن رسمه علحيث يموعرضه   الطلبة،ى عل جدول العملبتوزيعيقوم المعلم  - 2
 :يتضمن

 الحركةعن  طلبةال ما يعرفه.  
  الحركةعن  طلبةالماذا يريد أن يعرف . 

  ضعيفة  قوية 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
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  موضوع الحركةمن طلبةالماذا تعلم  .  
 بالعمليات التي تقتضيها االستراتيجية وكيفية التعامل مع كل حقل من لطلبةالمعلم اويذكر 
  .الحقول 

 ملء الحقل األول من الجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال طلبةيطلب المعلم من ال - 3
  ؟ الحركةناألول ماذا نعرف ع

  .الحركة  معلوماتهم السابقة عن طلبةحيث يكتب ال
 ونيـدطلـب تـسجيل كـل مـا يري إلى قـراءة العمـود الثـاني مـن الـصحيفة و طلبة اليوجه المعلم -4

األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا بعـد كتابـة م طلـب مـنهي أسـئلة فـي صـورة الحركةمعرفته عن 
 يمكـن أن تكتـب  بعـض المجموعـات األسـئلة ًدراسة الموضوع أو في أثناء دراسة الموضوع مثال

  :التالية
 ؟حركةالما المقصود ب   
 ؟لماذا تتحرك الكائنات 
 ؟ ما أنواع الحركة 
 بدراســــة الموضــــوع بــــشكل معمــــق ويمكــــن أن يقــــوم المعلــــم بتوزيــــع أوراق عمــــل طلبــــةيقــــوم ال -5
 طلبــــة حيــــث يقــــوم ال،LCD، أو عــــرض الــــدرس بواســــطة جهــــازعــــن الموضــــوع )7صـــحيفة رقــــم (

 يريـدون اإلجابـة عنهـا كمـسار بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومـن األسـئلة التـي
  .لتوجيه تفكيرهم

  . تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدولطلبة يطلب المعلم من ال-6
  :لطلبة المعلم من اطلبوفي هذه المرحلة ي: مرحلة التقويم  -7
  . في تعلمهإجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما كانوا يرغبون -
  . إجابة لهاىذكر األسئلة التي لم يحصلوا عل -
  .مناقشة المجموعات في األسئلة التي كتبتها في صحيفة العمل واإلجابات التي تم تسجيلها -
  .ها النصمناقشة األسئلة التي لم يجب عن -
   .قق النجاح الذي تحى مستوىموازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه  حيث يتم التعرف عل -
  . قبل التعلم الجديدطأتعديل بعض المفاهيم واألفكار الخ -
  
  :طلبة في هذه المرحلة يطلب المعلم من ال:مرحلة تأكيد التعلم - 8
  .مية للموضوعي بعمل خارطة مفاهمتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفه -
  . تحديد مجاالت االستفادة مما تعلموه -
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  :التقويم
  :علمي الالمحتوى

 الختالف الكائنات الحية فقد تعددت أنواع ً الصفات األساسية للكائن الحي ونظراالحركة إحدى
  .الحركة 
 جب أ عزيزي الطالب تأمل األشكال التالية ثم :1 رقم نشاط: 

  

  

    
  

  )3( شكل  )2(شكل   )1(شكل 
  

  .........................ة  ويتحرك بواسط....................يمثل حيوان) 1(الشكل  - 1
 ..........................ويتحرك بواسطة ................... يمثل حيوان) 2(الشكل  - 2
 .........................ة  ويتحرك بواسط....................يمثل حيوان) 3(الشكل  - 3
 ....................... الحركة في األشكال السابقة حركة  تسمى - 4
 
 ـــشاط ـــم ن أمـــام العبـــارة  )  ( أمـــام العبـــارة الـــصحيحة وعالمـــة  )  ( المـــة  ضـــع ع:2 رق

   :طأالخ
  . موضعيةةتعتبر حركة القلب في الحيوان حرك (      ) - 1
  .نبات صائد الحشرات يتحرك حركة انتقالية (      ) - 2
  . الحركة السيتوبالزمية بالحركة الدورانيةتسمى (      ) - 3

  
  فكر معنا: عزيزي الطالب.   
  أهمية الحركة االنتقالية للكائن الحي؟ - 1
  فائدة الحركة السيتوبالزمية في الخلية؟ - 2
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 3 رقم نشاط:  
  :يتحرك حركة انتقالية، البراميسيوم جميع األوليات تتحرك حركة انتقالية

  :إذن 
  .                  البراميسيوم من الكائنات األولية- 1
  . من الحيوانات البراميسيوم- 2
  . البراميسيوم ليس من الكائنات األولية- 3
  

  : بسببتتحرك الحيوانات واألوليات وبعض الكائنات وحيدة الخلية حركة انتقالية
  :التفسير المقترح

 مثل األهداب واألقدام ة لوجود وسائل  مختلفة للحرك- 1
       .الكاذبة

 والهروب من األعداء  والمأوى للبحث عن الغذاء- 2
  .والمخاطر

  . لتقوم بالنشاطات الحيوية داخل الخلية- 3
  

  اإلخراج: الدرس الخامس
  :ى علين قادروا أن يكون الطلبة بعد انتهاء الدرس يتوقع من:األهداف السلوكية

   . العرق– الجهاز البولي–اإلخراج :ح المفاهيم اآلتيةي توض-
  .كائنات الحية  طرق اإلخراج في الوضيحت -

  .النص العلمي - LCD جهاز –صحيفة العمل  :الوسائل التعليمية
  :سير الدرسة خط
 مع نبذة موجزة ) اإلخراج ( السبورة وهوىيقوم المعلم باإلعالن عن موضوع الدرس ويكتبه عل

  ث عند الحيوانات والنباتات؟حدما مفهوم اإلخراج وكيف يعن أطره العامة مثل 
 السبورة والذي ىكن رسمه علحيث يموعرضه   الطلبة،ى عل جدول العملتوزيعبيقوم المعلم  - 2

 :يتضمن
 اإلخراج عن طلبةما يعرفه ال.  
  اإلخراجماذا يريد أن يعرف عن . 
 موضوع اإلخراجماذا تعلم من  .  

  غير صحيحة  صحيحة 
    

    

    

  غير مرتبة  مرتبة 
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ســـتراتيجية وكيفيـــة التعامـــل مـــع كـــل حقـــل مـــن  اإل بالعمليـــات التـــي تقتـــضيهاطلبـــةالويـــذكر المعلـــم 
  .الحقول 

 مــلء الحقــل األول مــن الجــدول الــذي يتعلــق باإلجابــة عــن الــسؤال طلبــةيطلــب المعلــم مــن ال -3
  ؟ اإلخراجناألول ماذا نعرف ع

  .اإلخراج  معلوماتهم السابقة عن طلبةالحيث يكتب 
 ونيــدطلــب تــسجيل كــل مــا يري إلــى قــراءة العمــود الثــاني مــن الــصحيفة و طلبــة اليوجــه المعلــم -4

األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا كتابـة م طلب منهي ، حيثأسئلة في صورة اإلخراجمعرفته عن 
 يمكـــن أن تكتـــب  بعـــض المجموعـــات ًبعـــد دراســـة الموضـــوع أو فـــي أثنـــاء دراســـة الموضـــوع مـــثال

  :األسئلة التالية
 ؟اإلخراجما المقصود ب   
  ؟كيف يحدث عند الحيوانات 
 ؟ كيف يحدث عند النبات 
لموضــــوع بــــشكل معمــــق ويمكــــن أن يقــــوم المعلــــم بتوزيــــع أوراق عمــــل بدراســــة اطلبــــة يقــــوم ال -5
 طلبــــةحيــــث يقــــوم ال، LCDأو عــــرض الــــدرس بواســــطة جهــــاز ،عــــن الموضــــوع )8صـــحيفة رقــــم (

بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومـن األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا كمـسار 
  .لتوجيه تفكيرهم

  .ن ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدول تدويةلطلب يطلب المعلم من ا-6
  :لطلبة المعلم من اطلبوفي هذه المرحلة ي :مرحلة التقويم  -7
  . بما كانوا يرغبون في تعلمهًإجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال -
  . إجابة لهاذكر األسئلة التي لم يحصلوا على -
  .ات في األسئلة التي كتبتها في صحيفة العمل واإلجابات التي تم تسجيلهامناقشة المجموع -
  .مناقشة األسئلة التي لم يجب عليها النص -
   . النجاح الذي تحققانوا يعرفونه  حيث يتم التعرف إلى مستوىموازنة ما تعلموه بما ك -
  . قبل التعلم الجديديل بعض المفاهيم واألفكار الخطأتعد -
  :طلبة في هذه المرحلة يطلب المعلم من ال:أكيد التعلم مرحلة ت- 8
  .مية للموضوعي بعمل خارطة مفاهمتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفه -
  . تحديد مجاالت االستفادة مما تعلموه-
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  :التقويم
 تقــــوم الكائنــــات الحيــــة بــــالتخلص مــــن الفــــضالت الناتجــــة عــــن التفــــاعالت : العلمــــيالمحتــــوى

 تــسمم الكــائن الحــي لــذلك ال بــد مــن حــدوث عمليــة تمرة وتــراكم هــذه الفــضالت يــؤدي إلــىالمــس
  . اإلخراج للتخلص من تلك الفضالت

  .وتختلف عملية اإلخراج من كائن آلخر حسب تعقيد تركيب أجسامها
  
 1 رقم نشاط:  

  : هيا نبدأ بترتيب مراحل التخلص من الفضالت عن طريق الجهاز البولي :عزيزي الطالب
  .)البولينا (ةالنيتروجيني بالفضالت ًيصل الدم إلي الكلية محمال: ًأوال
  :..........................................................ًثانيا
  .تقوم الكليتان بسحب الماء واألمالح الزائدة مكونة البول: ًثالثا
  .......: ..................................................ًرابعا

  . المثانةتنتقل الفضالت إلى: ًخامسا
  :........................................................ًسادسا
    . خارج الجسمتنتقل الفضالت إلى: ًسابعا

  
 2 رقم نشاط:  

  هيا عزيزي الطالب نضع أسماء األعضاء بجانب األسهم ؟
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 جب عما يأتية اإلخراج في النبات ألب بعد دراس عزيزي الطا:3  رقمنشاط:  
  
  
  
  

 
  
  
  فكر : عزيزي الطالب:  

  هل توجد أجهزة متخصصة لإلخراج في النبات؟ لماذا؟
  :إجابات مقترحة 

  .ن النبات يكون كميات كبيرة من الفضالت أل؛نعم - 1
  .لفضالتن النبات يكون كميات قليلة من ا أل؛ال - 2
  .ن النبات ال يكون فضالت أل؛ال - 3
 

عملية البناء الضوئي تستخدم النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية الهدم في 
  :والزائد يخرج عن طريق الثغور

  :استنتاجات مقترحة
 تقوم النباتات بعملية اإلخراج وتوجد لها أجهزة - 1

  .صةمتخص
  . ال تقوم النباتات بعملية اإلخراج- 2
 تقوم النباتات بعملية اإلخراج وال يوجد لها أجهزة - 3

  .متخصصة
 تقوم النباتات بتنقية البيئة من غاز ثاني أكسيد - 4

  .الكربون
  

  ضعيفة  قوية
    

    

    

  خطأ  محتمل صحيح 

      

      

      

      

  الزائد
  منه

  يخرج
  عن

 طريق

يدخل في 
  عملية

يخرج  يخزن بھا
  من

 عملية

  يتخلص
  النبات 
  منھا
  في 
 فصل

  
  

       ثاني أكسيد الكربون
 

  
 األوراق
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  : عن طريق الجهاز البوليةالنيتروجينيتتخلص الحيوانات الراقية من فضالتها 
  :التفسير المقترح

  

                . تسمم الكائن الحي إلى ألن تراكم الفضالت يؤدي- 1
  .لراقية ال تمتلك طرق إخراجية أخرى ألن الكائنات ا- 2
 تنتج من أيض المواد ةالنيتروجيني ألن الفضالت - 3

  .ةالبروتيني
  
 ماذا يحدث إذا :  

 لم يوجد ثغور في النبات؟  - 1
......................................................................................................  

  تعطلت الغدد العرقية عند اإلنسان؟  - 2
...................................................................................................... 

 حدث خلل في وظيفة الكليتين لدى اإلنسان؟  - 3
......................................................................................................  

  
  ةاالستجاب: السادسالدرس 

  :ى علين قادروا أن يكونلطلبة بعد انتهاء الدرس يتوقع من ا:األهداف السلوكية
 . المستقبالت الحسية–االستجابة  :ح المفاهيم اآلتيةيتوض -
 .ح كيفية االستجابة عند الحيوانيتوض -
  .االستجابة عند النبات تفسير -

  النص العلمي - LCD جهاز –صحيفة العمل  :الوسائل التعليمية 
  :خطة سير الدرس

ــ - 1 مــع نبــذة  )االســتجابة  ( الــسبورة وهــوىيقــوم المعلــم بــاإلعالن عــن موضــوع الــدرس ويكتبــه عل
  ستجابة وكيف تحدث عند الحيوانات والنباتات؟ما مفهوم اال :موجزة عن أطره العامة مثل

 الـسبورة والـذي كـن رسـمه علـىحيـث يموعرضه   الطلبة، على جدول العملبتوزيعيقوم المعلم  - 2
 :يتضمن

 االستجابة عن طلبةما يعرفه ال.  
  االستجابةعن  طلبةالماذا يريد أن يعرف . 
  موضوع االستجابةمن طلبةالماذا تعلم  .  

  غير مرتبة  مرتبة 
    

    

    



 218

فيـــة التعامـــل مـــع كـــل حقـــل مـــن ســـتراتيجية وكيبالعمليـــات التـــي تقتـــضيها اإلة طلبـــالويـــذكر المعلـــم 
  .الحقول

 مــلء الحقــل األول مــن الجــدول الــذي يتعلــق باإلجابــة عــن الــسؤال طلبــةاليطلــب المعلــم مــن  - 3
 ؟ االستجابةن ماذا نعرف ع،األول

  .االستجابة  معلوماتهم السابقة عن طلبةالحيث يكتب 
 ونيــدطلــب تــسجيل كــل مــا يريراءة العمــود الثــاني مــن الــصحيفة و إلــى قــطلبــةال يوجــه المعلــم - 4

األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا كتابـة م طلـب مـنهي أسـئلة في صورة االستجابةمعرفته عن 
 يمكـن أن تكتــب  بعـض المجموعــات ًبعـد دراســة الموضـوع أو فــي أثنـاء دراســة الموضـوع مــثال

  :األسئلة التالية
 ؟ةاالستجابما المقصود ب   
  ؟كيف تحدث االستجابة عند الحيوانات 
 ؟ كيف تحدث االستجابة عند النبات 
 بدراســــة الموضــــوع بــــشكل معمــــق ويمكــــن أن يقــــوم المعلــــم بتوزيــــع أوراق عمــــل طلبــــةاليقــــوم  -5
 طلبــــةال حيــــث يقــــوم، LCD، أو عــــرض الــــدرس بواســــطة جهــــازعــــن الموضــــوع  )9صـــحيفة رقــــم(

قة ومـن األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا كمـسار بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم الساب
   .لتوجيه تفكيرهم

   .)10( القيام بالنشاط الوارد في صحيفة رقم لطلبة ثم يطلب المعلم من ا-
  . تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدولطلبةال يطلب المعلم من -6
  :لطلبةالمعلم من ا طلبوفي هذه المرحلة ي :مرحلة التقويم  -7
  . بما كانوا يرغبون في تعلمهًإجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال -
  . إجابة لها ذكر األسئلة التي لم يحصلوا على-
  .مناقشة المجموعات في األسئلة التي كتبتها في صحيفة العمل واإلجابات التي تم تسجيلها -
  .ب عليها النص مناقشة األسئلة التي لم يج-
   . النجاح الذي تحققى مستوانوا يعرفونه  حيث يتم التعرف علىموازنة ما تعلموه بما ك -
  . قبل التعلم الجديديل بعض المفاهيم واألفكار الخطأتعد -
  :طلبةال في هذه المرحلة يطلب المعلم من :مرحلة تأكيد التعلم -8
  .مية للموضوعي بعمل خارطة مفاهمهتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليف -
  .ديد مجاالت االستفادة مما تعلموه تح-
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  :التقويم
  :المحتوى

كانــت دعــاء تراقــب نبتــة دوار الــشمس المزروعــة فــي حديقــة منزلهــا، فالحظــت دوران هــذه 
ـــسعة فـــصرخت، ســـمعت أمهـــا  ـــسعها فأحـــست بالل ـــة تل ـــإذا بنحل ـــة لتعـــدلها، ف ـــة، فأمـــسكت بالنبت النبت

أن نبــات : عت نحوهــا لتعــرف ســبب صــراخها فلمــا عرفــت األم ضــحكت وقالــت لهــاصــوتها، فأســر
  .دوار الشمس يستجيب لحركة الشمس الظاهرية

  
 عزيزي الطالب  :1نشاط:  
  :من خالل القصة السابقة ورد أنواع مختلفة من االستجابات هي  - 1

1 -..............   ..........2-...... ....  ...............3 -........ .............  
  : الحيوان هي  الحواس الخمسة لدى-2

  
  
  
  
  
  
  

  
  :من المؤثرات الخارجية التي يتعرض لها الكائن الحي -3

   .......................... ،...................  ......  ،.........................  
  
 فكر؟:عزيزي الطالب  :2نشاط  
 ..............................................بةالحيوان أسرع من النبات في االستجا - 1
 .................................................... تبتعد األميبيا عن مصدر الحرارة - 2
  

 ماذا يحدث في الحاالت التالية: عزيزي الطالب : 3 نشاط:  
 .. ............................................ مالمسة كأس به ماء ساخن؟ - 1
  .......................................................وخزك زميلك بدبوس؟ - 2
  ................................................لمس أوراق نبات المستحية؟  - 3
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 عزيزي الطالب : 4نشاط:  
  :ماذا تالحظ وتستنتج في الحاالت التالية

  م  نبات  قرب نافذة الصف لعدة أياأصيص عند وضع -1
  : .........................................................................المالحظة
  :........................................................................االستنتاج 

  

   هل يتجه نمو النبات في مكان  مغلق به فتحة جانبية نحوها؟
  : مقترحةإجابات

  . نموه معتدالى ألن النباتات ال يستجيب للضوء ويبق؛ ال- 1
  ألن النبات يتوقف عن النمو عند وضعه في صندوق ؛  ال- 2
 ذلك انتحاء ى ألن النبات يستجيب للضوء ويسم؛ نعم- 3

  .ضوئي
  

  .يقوم نبات صائد الحشرات باصطياد الحشرات عند مالمستها له 
  :استنتاجات مقترحة

 يستجيب نبات صائد الحشرات للمؤثرات ويتحرك حركة - 1
  .دورانية

  . يستجيب نبات صائد الحشرات ويتحرك حركة انتقالية- 2
 ويتحرك حركة ت يستجيب نبات صائد الحشرات للمؤثرا- 3

  .موضوعية
  .ه وتظهر استجابة نحوت تتأثر النباتات بالمؤثرا- 4

  
  كاثرالت: السابعالدرس 

  :ى علرين قادوا أن يكونالطلبة بعد انتهاء الدرس يتوقع من :األهداف السلوكية
  . التكاثر الخضري– التبرعم– االنشطار–التكاثر :ح المفاهيم اآلتيةيتوض - 
  .الال جنسي يز بين التكاثر الجنسي ويتمال -

  .النص العلمي - LCD جهاز –صحيفة العمل :الوسائل التعليمية
  :رسخطة سير الد

مـع نبـذة مـوجزة ) التكـاثر ( الـسبورة وهـوىيقوم المعلم باإلعالن عن موضوع الدرس ويكتبه علـ - 1
  مفهوم التكاثر وما أنواعه ؟ ما :عن أطره العامة مثل

  ضعيفة  قوية 
    

    

    

  خطأ  محتمل صحيح 
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 السبورة والذي كن رسمه علىحيث يموعرضه   الطلبة، على جدول العملبتوزيعيقوم المعلم  - 2
 :يتضمن
 التكاثر عن لطلبةما يعرفه ا.  
 التكاثرعن  لطلبةااذا يريد أن يعرف م . 
 موضوع التكاثر منلطلبةا ماذا تعلم  .  

ســـتراتيجية وكيفيـــة التعامـــل مـــع كـــل حقـــل مـــن  بالعمليـــات التـــي تقتـــضيها اإلطلبـــةويـــذكر المعلـــم ال
  .الحقول 

مــلء الحقــل األول مــن الجــدول الــذي يتعلــق باإلجابــة عــن الــسؤال طلبــة يطلــب المعلــم مــن ال -3
 ؟ التكاثرنا نعرف عاألول ماذ

  .التكاثر معلوماتهم السابقة عن طلبةحيث يكتب ال
 ونيــدطلــب تــسجيل كــل مــا يريإلــى قــراءة العمــود الثــاني مــن الــصحيفة و طلبــة  اليوجــه المعلــم -4

األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا بعـد كتابـة م طلـب مـنهي أسئلة في صورة االستجابةمعرفته عن 
 يمكــن أن تكتــب  بعــض المجموعــات األســئلة ًثنــاء دراســة الموضــوع مــثالدراســة الموضــوع أو فــي أ

  :التالية
 ؟التكاثرما المقصود ب   
  ؟كيف تتكاثر الحيوانات 
 ؟ كيف يحدث التكاثر عند النبات 
بدراســــة الموضــــوع بــــشكل معمــــق ويمكــــن أن يقــــوم المعلــــم بتوزيــــع أوراق عمــــل طلبــــة يقــــوم ال -5
 طلبـــةال  حيـــث يقـــوم،LCD الـــدرس بواســـطة جهـــازأو عـــرض ،عـــن الموضـــوع )11صـــحيفة رقـــم (

بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومـن األسـئلة التـي يريـدون اإلجابـة عنهـا كمـسار 
  .لتوجيه تفكيرهم

  . تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدولطلبة يطلب المعلم من ال-6
  :لطلبة المعلم من اطلبة يوفي هذه المرحل :مرحلة التقويم -7
  . بما كانوا يرغبون في تعلمهًإجراء تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال -
  . إجابة لهاى ذكر األسئلة التي لم يحصلوا عل-
  .مناقشة المجموعات في األسئلة التي كتبتها في صحيفة العمل واإلجابات التي تم تسجيلها -
  .ي لم يجب عليها النص مناقشة األسئلة الت-
   . النجاح الذي تحققانوا يعرفونه  حيث يتم التعرف على مستوىموازنة ما تعلموه بما ك -
  . قبل التعلم الجديديل بعض المفاهيم واألفكار الخطأتعد -
  :لطلبةا  في هذه المرحلة يطلب المعلم من:مرحلة تأكيد التعلم - 8



 222

  .مية للموضوعي بعمل خارطة مفاهمن تكليفهتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمك -
   تحديد مجاالت االستفادة مما تعلموه -

  :التقويم
 ً الحيـاة وتتنـوع طـرق التكـاثر تبعـاي فـ واسـتمرارها التكاثر ضروري لبقـاء الكائنـات الحيـة :ىالمحتو

  .لتنوع واختالف الكائنات الحية
 عزيزي الطالب  :1نشاط :  

  :أمام العبارة الخطأ  )  ( ة الصحيحة وعالمة أمام العبار )  ( ضع عالمة 
  . النوع والبقاءى جديدة للحفاظ علأفراد إنتاجالتكاثر هو عملية (        )  - 1
  .التكاثر الجنسي يتم من خالل اندماج خلية ذكرية مع خلية أنثوية(        )  - 2
  .حاجة لخلية ذكرية أو أنثويةالتكاثر الال جنسي يتم بإنتاج أفراد جديدة دون ال (        ) - 3
   .ًيتم تكاثر اإلنسان ال جنسيا (        ) - 4
 بم تفسر: عزيزي الطالب : 2نشاط:  
  .................................................قيام الكائنات الحية بعملية التكاثر - 1
 .............................................تعدد طرق التكاثر في الكائنات الحية  - 2
 .................................... يمنع اصطياد بعض الحيوانات في فترة تكاثرها - 3
  .............................................ًتضع األسماك أعدادا هائلة من البيض - 4
 العلمي المحتوى :3نشاط :  

الثالجة، وفي اليوم الثاني  طاولة المطبخ دون أن تضعه في ى من الطعام علًتركت أم أحمد طبقا
 سطح الطبق فسأل أمه عن سبب  هـذه الطبقـة فـردت عليـه أن ى أحمد طبقة بيضاء اللون علىرأ

هـل بهـذه الـسرعة تكونـت هـذه  :عام قد فـسد، بـسبب تكـون البكتريـا، فـسأل أحمـد أمـه مـرة أخـرىالط
  . باالنشطارىيرة تسم ألن البكتريا تتكاثر بسرعة كب؛نعم: ة من البكتريا فأجابت األمالطبق

  ما الطريقة التي يتم بها تكاثر البكتريا ؟-  1
  

........................................................................................  
   آخر ًماو ترك الطبق يإذا يحدث أنماذا تتوقع  - 2

  : افتراضات مقترحة
  .قةتزداد الطب - 1
  .تقل الطبقة - 2
  . كما هيتبقى - 3
  

  .............: ..................................................................التفسير 

  غير وارد   وارد 
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  ؟األول تم وضع الطبق في الثالجة من اليوم إذاهل تتكون الطبقة  -3
  :إجابات مقترحة

   .ثالجة ألن البكتريا تتكاثر في ال؛ نعم- 1
   . ألن درجة الحرارة المنخفضة توقف نشاط البكتريا؛ ال- 2
  . ألن البكتريا تنمو في الجو البارد؛ نعم- 3
  
  

  صل بين كل دائرة وما يناسبها من طريقة تكاثر  :4نشاط:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ضعيفة  قوية 
    

    

    

     البكتريا

  

 فطر الخميرة   

السيقان و 
     التبرعم  الجذور

     انشطار

 تكاثر خضري



 224

 )10( الملحق 
  
  
 

  الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  لتربية كلية ا
  العلوم/ قسم المناهج وطرق تدريس

   
  
 
 
 

  )خصائص الكائنات الحية( وحدةموضوعات  في صحائف للطالب
   العلوم العامة للصف السابع األساسيلمبحث

  - الجزء األول-
  
 

  

  الباحثةإعداد 
  ميرفت سليمان عبد اهللا عرام

  
  
  
  

  العام الدراسي
 م2011/هـ1432
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  -1- صحيفة رقم 
  التغذية

   الكائنات الحية، وما طرق التغذية، وأي المواد يمكن استخدامها كغذاء؟تتغذىلماذا 
ــتحتــاج الكائنــات الحيــة إلــى  مــا ى الغــذاء للنمــو والبقــاء، فتحــصل مــن بيئتهــا المحيطــة عل

  .مواد غذائية مختلفةتحتاج من 
 
 

  

 ي تتغــذى ال بــد مــن تنــوع المــواد التــونتيجــة لتعــدد أنــواع الكائنــات الحيــة وأشــكالها ، كــان
  .كعليها وطرق تغذيتها كذل

 قــسمين همــا، ذاتيــة التغذيــة وغيــر ذاتيــة ىتقــسم الكائنــات الحيــة بالنــسبة لطــرق تغــذيتها إلــ
  .التغذية

، حيـث يـتم تحويـل بعـض تالتغذية الذاتية عملية حيوية، تقوم بها بعض الكائنات كالنباتـا
 مواد غذائية مثل سـكر قة الضوئية إلىلكربون بوساطة الطاالمواد البسيطة من ماء وثاني أكسيد ا

  .الغلوكوز
 مواد معقـدة التركيـب مثـل النـشا الـذي يخـزن ىوالفائض من سكر الغلوكوز تحوله النبتة إل

  . والسليلوز الذي تستخدمه النبتة في صنع جدرها الخلوية،في النبتة
  
  
  

  :جب عما يليأانظر األشكال المجاورة، ثم 
   األرنب؟على ماذا يتغذى -
  النسر؟ى ماذا يتغذىعل -
  ماذا تتوقع أن يحدث لألجزاء المتبقية من جثة األرنب؟ -
  الفطريات؟على ماذا تتغذى -

 

  
  
  
  
  

 : كائنات غير ذاتية التغذية-ب

 : كائنات ذاتية التغذية-أ
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 الغـذاء الـذي يـتم إنتاجـه بوسـاطة لحية بشكل مباشر أو غير مباشـر علـىتعتمد الكائنات ا
 ، بينمــا تتغــذى)ذاتيــة التغذيــة(سها الطحالــب تــصنع غــذاءها بنفــمليــة البنــاء الــضوئي، فالنباتــات وع

باتــات بــشكل مباشــر أو  النعلــى) طريــات ومعظــم أنــواع البكتريــاحيوانــات وف(بقيــة الكائنــات الحيــة 
  .ت النباتاكائنات تتغذى على

   للكائنات غير ذاتية التغذية؟ًهل تستطيع اآلن أن تعطي تعريفا
  

  :يمكن تصنيف الكائنات غير ذاتية التغذية كما يأتي
  :ة وهي عدة أنواعتغذية غير ذاتية أساسي

 أعط بعض األمثلة :حيوانات آكلة اللحوم.  
 أعط بعض األمثلة: حيوانات آكلة النبات. 
 اإلنسان؟ى ماذا يتغذكاإلنسان، على انات متعددة الغذاء،حيو   

 
ثر هذه أأصبت ببعض األمراض البكترية، أو بعض الديدان الضارة؟ ما هل : الطفيليات -1

   جسمك؟ىاإلصابة عل
" العائــل" كائنــات حيــة أخــري أو فــي داخــل أجــسامها تــسمي ىائنــات تعــيش علــالطفيليــات ك

دودة : سببة لــه الــضرر، ومــن األمثلــة علــى الطفيليـــاتوتــستمد الطفيليــات غــذاءها مــن العائــل  مـــ
  .ذكرهاهل تعرف أمثلة أخرى، ا. ا والفطريات، الدودة الشريطية، وبعض البكترياإلسكارس

  
  معظم جثته، فما الذي حصل؟ ءالحظ اختفابعد موت الحيوان ت: المترممات - 2

تحلــل األجــسام الميتــة والفــضالت العــضوية ) المترممــات(بعــض أنــواع البكتريــا والفطريــات 
 تحليلهـــا، ومـــن ثـــم امتـــصاصها واســـتخدامها فـــي ريـــق إفـــراز أنزيمـــات عليهـــا، تعمـــل علـــىعـــن ط

  .عملياتها الحيوية
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 هل تعلم؟
  مــــــن % 80أن حــــــوالي

اطات عمليــــة البنــــاء نــــش
البحـار  الضوئي تتم في

ـــــــــب نمـــــــــ ـــــــــل الطحال  قب
 ى تــــسمىوكائنــــات أخــــر
  .العوالق النباتية

  أن الكربوهيـــــدرات التـــــي
تــــــصنع بعمليــــــة البنــــــاء 
الـــــــضوئي تعـــــــد أساســـــــا 
لـــــــــصنع بـــــــــاقي المـــــــــواد 
ــــــــة مــــــــن دهــــــــون  الغذائي

 .وبروتينات

  -2- صحيفة  رقم 
                                                      
  

  . الكشف عن سكر الغلوكوز في عصير العنب
  . يكشف عن سكر الجلوكوز في عصير العنب: الهدف

  : المواد الالزمة لتنفيذ النشاط
محلــول فهلــنج  ،Aمحلــول فهلـنج (حبـات عنــب ناضــجة، أنابيـب اختبــار، 

B (أو محلول بندكت، لهب بنسن، ملقط خشبي.  
  

  :باستطاعتك إجراء خطوات العمل التالية  : بعزيزي الطال
 . ماء3 سم5حضر أنبوبي اختبار ثم ضع في األنبوب األول أ - 1
  . عصير عنب 3 سم5 وفي األنبوب الثاني  - 2
  Aمن محلول فهلنج  3 سم2(أضف إلى كل أنبوب اختبار  - 3

 ). B من محلول فهلنج 3 سم2مع 
 . سخن كال األنبوبين على لهب بنسن - 4

تغيـــر لونـــه، ومـــا اللـــون الجديـــد الـــذي ظهـــر ؟ مـــاذا أي المحلـــولين 
  تستنتج ؟

 
  ____________________________________________: المالحظة

  
  ___________________________________________: االستنتاج

  
  
  
  
  
  
  
  

 ) :1(نشاط 

  :قضية للمناقشة
 ماهذه الفوائد ؟ات فوائد في الطبيعة، في رأيك، للمترمم
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 عمليات البناء

 عمليات الهدم

 جزيئات صغيرة جزيئات كبيرة

 طاقة

  -3- صحيفة  رقم 
  األيض

  ما األيض، وأين يحدث ؟
ت كيميائيـــــة بـــــشكل مـــــستمر، وهـــــذه تحـــــدث فـــــي جـــــسم الكائنـــــات الحيـــــة جميعهـــــا تفـــــاعال

  .ٕتغذية والنمو وانتاج الطاقة وتدعى باأليضالتفاعالت ضرورية لل
  

 ):العمليات(تجد أن هنالك نوعين من التفاعالت  الموجود في األسفل إذا تتبعت الشكل 
   طاقة وأيهما ينتجها؟البناء والهدم، أيهما يحتاج إلى

  
عمليـة  ،يل جزيئات صغيرة إلـى جزيئـات كبيـرة، ومثـال ذلـكت يتم بها تحو تفاعال:عمليات البناء 
 ســـكر غلوكـــوز مـــع وجـــود الطاقـــة يـــل المـــاء وثـــاني أكـــسيد الكربـــون إلـــى، يـــتم تحوالبنـــاء الـــضوئي

  .الضوئية
   
 تحدث في الجسم تمثل عمليات بناءأعط أمثلة أخرى .  
  

ة مـــن أجـــل إنتـــاج  صـــغير جزيئـــاتت يـــتم بهـــا تحطـــيم جزيئـــات كبيـــرة إلـــى تفـــاعال:عمليـــات الهـــدم
  .الطاقة

 مـاء وثـاني أكـسيد الكربـون وطاقـة كمـا فـي الغلوكوز إلى جزيئات سكر ومثال ذلك تحطيم
  .عمليات التنفس
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  هل تعلم؟
  واحــــــــــــــــــداًجزيئــــــــــــــــــاأن ً 

 يختـــزن طاقـــة ATPمـــن
 ســـــــــعر 7300تعـــــــــادل 
  .حراري

  
  أن الحـــــــــــشرة المـــــــــــسماة

سراج الحـصادين تحـول 
 طاقــــة ى إلــــATPطاقــــة

 هـــــذه ىضـــــوئية، وتـــــسم
الظـــــــــــــاهرة باإلضـــــــــــــاءة 

  .الحيوية

  :تتنفس الكائنات الحية بإحدى  طريقتين: أنواع التنفس 
  
  

عادلـــة بـــسيطة تمثـــل التـــنفس ، اكتـــب معـــام الماضـــي عمليـــة التـــنفس الهـــوائيدرســـت فـــي ال
  . المواد المستخدمة والنواتجً، مبيناهوائيال
  

  
  

   األكسجين في عملية التنفس؟ تحتاج جميع الكائنات الحية إلىهل
 األكسجين في عمليـة ىوبعض أنواع البكتريا ال تحتاج إل بعض الكائنات الحية كالخميرة،

 التـنفس الالهـوائي ويمكن تمثيـل عمليـة". التنفس الالهوائي"  وهذا النوع من التنفس يسمى ،التنفس
  :بالمعادلة اآلتية

  

  طاقة+ يثلي إكحول + ثاني أكسيد الكربون   غلوكوز    
  ، وما النواتج ؟ما المواد الداخلة في التفاعل

  
  ، اذكرها؟تحدث في الكائنات الحية) التخمر( من التنفس الالهوائي هل هناك أنواع أخرى

ركب كيميائي فالطاقة الناتجة من عمليات الهدم تختزن في م
وهذه الطاقة يمكن أن يستفيد " ATP"معقد التركيب يعرف اختصارا 

 طاقة حرارية أو ىوقد تتحول إل، منها الكائن الحي بأشكال متعددة
  .                                             الخاليا والتئام الجروحأو ضوئية، وقد تستخدم في انقسام حركية 

  
ل ، مـا نـوع أو شـكواتج عمليـات الهـدم هـي الطاقـةهـم نـأن من أنالحظ 

  ، وما استخداماتها؟هذه الطاقة
  
  
  
  

ATP : ادينوسين ثالثي الفوسفات  
  

 :)التخمر(التنفس الالهوائي -ب

 :التنفس الهوائي-أ

  :قضية للمناقشة
  والكعك ؟ا تستخدم الخميرة في صناعة الخبز لماذ
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  -4-صحيفة  رقم
  . نواتج عملية التنفس الالهوائيالتعرف على: الهدف
  .، خميرة وماء فاتر، سكرمحلول ماء الجير ،U، أنبوب علي شكل حرف دورق، سدادة: األدوات
  :ت العمل خطوا

  .) دقيقة20(، وراقب ماذا يحدث بعد فترة من الزمن مجاورركب الجهاز  كما في الشكل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سجل مالحظاتك وفسرها
  

  ................................................................................:المالحظة
  

  ..................................................................................:التفسير
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   - 5-صحيفة رقم  
  النمو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .، صف التغيرات بالنسبة ألجزاء الجسم مع نمو اإلنسان) 1(انظر الشكل 

  
  ما سبب هذه التغيرات؟). 2(صف التغيرات التي حدثت في الشكل 
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  هل تعلم؟
 ًنــــاأن النبــــات يفــــرز هرمو 

يحـــــضر يـــــسمي أوكـــــسين 
 المختبـــــــر، ويوضـــــــع يفـــــــ
ـــ ـــىعل  ى النبـــات يعمـــل عل

ســرعة نمــوه وزيــادة طولــه، 
  .ومضاعفة حجم ثماره

 الـشريطية  أن طول الـدودة
التــــي تعــــيش متطفلــــة فــــي 

اإلنـــسان قـــد يـــصل  أمعـــاء
  . مترات10حوالي  ىإل
  ًكبـــــر الطيـــــور حجمـــــاأأن 

النعامـــــــة، إذ يـــــــصل هـــــــو 
 ىارتفـــــــــــــاع الـــــــــــــذكر إلـــــــــــــ

تلتـــــــه ســـــــم، وتبلـــــــغ ك250
 .كغم180

  
  

  .، والحظ الفروقعاقبة منه بعض صورك لسنين مت، واستخرجارجع إلى البوم صورك
ادة فـي ويعرف النمو بأنه الزي. كائن الحي وكتلته بسبب نمو الجسم في حجم الًلعلك الحظت تغيرا

  .يجة زيادة كمية المادة الحية فيه، نتكتلة الكائن الحي، وحجمه
  

  وفي أي مناطق يحدث النمو ؟، ما سبب نمو الكائن الحي
  :ئن الحي نتيجة عاملين يحدث نمو الكا

  خليتـيناالنقسام المتساوي لخاليـا الجـسم، حيـث تنقـسم الخليـة إلـى  - أ
  . زيادة عدد الخالياصغيرتين متشابهتين، يؤدي هذا إلى

، فيكبـر حجمهـا، ءالخاليا الناتجة من االنقسام تمتص المـاء والغـذا  - ب
  . نمو الجسممما يؤدي إلى

  
ــيأمــا المنــاطق التــي يحــدث فيهــا االنقــسام  ن الحيوانــات فإنهــا تختلــف ب

 ي، ففي الحيوانـات يحـدث االنقـسام فـي جميـع خاليـا الجـسم فـوالنباتات
  . نمو الجسمىة النمو وهذا يؤدي إلفتر

    
معينــة فــي كــل مــن ن االنقــسام يحــدث فــي منــاطق أمــا فــي النباتــات فــإ

 القمـــم الجـــذر والـــساق فقـــط، ويحـــصل فـــي نهاياتهـــا الطرفيـــة، وتـــسمى
ممـا يـؤدي  ، االنقـساميـا لهـا المقـدرة علـىكـون مـن خالالنامية، حيـث تت

  . الزيادة في طول كل من الجذر والساقإلى
  

  
               

  
  
  

          
  

  :)3(نشاط 
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  -6- صحيفة رقم 
  

  . كيفية النمو عند النباتالتعرف إلى: الهدف

  

  .حوض بالستيكي يحتوى على تراب، بذور فول، ورق نشاف: األدوات
  :خطوات العمل 

  . ثم ضعها في ورق نشافر فول ،حضر بذوأ .1
  . كما في طي ورق العنب المحشوقم بطي ورق النشاف .2
 .غمس طرف اللفافة في إناء يحوي ماءأ .3
 أيام ، ماذا تالحظ ؟) 4-3(اتركها لمدة  .4
ــ .5  ،)مــم 2( مــسافات متباعــدة ى البــادرة وعلــىبوســاطة قلــم فلوماســتر ، قــم بوضــع عالمــات عل

 .بداية السويق ى من القمة النامية وحتًمبتدئا
 .ازرعها في الحوض البالستيكي .6
 بـين العالمـات التـي وضـعتها سـابقا لعـدة أيـام، سـجل مالحظاتـك، ةقم بقياس المسافات الجديد .7

 .وفسرها
  

   .................................................................................:المالحظة
  

  ............................................................. .....................:التفسير
  
  
  
  
  
  

  :قضية للمناقشة
عند دحرجة كرة من الثلج من قمة منحدر ثلجـي، نالحـظ زيـادة فـي 

 .؟ دعم اجابتكًحجمها وكتلتها، هل يعد هذا نموا
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   -7- صحيفة رقم 
  الحركة 

 بالحركـة نـه ينتقـل مـن مكـان إلـى آخـر، وهـذا االنتقـال يـدعىأ، سـتجد ان مـإذا راقبت حيـوا
  .التي تميز الكائنات الحية جميعها

   لماذا يتحرك الكائن الحي، وما أنواع الحركة؟-
  :نوع الكائنات الحية، فقد تعددت أنواع الحركة لديها لتشملنظرا لت

  
  ) :االنتقالية ( الحركة الكلية -أ

  : آخر بهدفىوهي انتقال الكائن الحي من مكان إل
  ى البحث عن المأو-2 البحث عن الغذاء                              - 1
  زاوج الت-4.           الهروب من األعداء والمخاطر البيئية- 3
  

  أي الكائنات يستخدم هذا النوع من الحركة ؟
تتحـرك الحيوانـات واألوليـات وبعـض الكائنـات وحيـدة الخليـة حركـة كليـة باسـتخدام وسـائل مختلفــة، 

  : فاألوليات تستخدم الوسائل اآلتية للحركة
  .مثل البراميسيوم: األهداب - 1
 .مثل اليوجلينا، والترايبونوسوما: األسواط - 2
 مثل األميبا: األقدام الكاذبة - 3
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   : الحركة الموضوعية-ب
  : حركة أجزاء معينة من جسم الكائن الحي، ومن األمثلة عليهاتقتصر على

  .حركة القلب في الحيوان -
 .الحركة الدودية ألمعاء الفقاريات -
 .حركة الثغور في أوراق النباتات -
 .حركة قرص دوار الشمس نحو الشمس -
 .لحشراتحركة أوراق نبات صائد ا -
  .حركة نبات المستحية -
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الحركة السيتوبالزمية-ج

 خاليــا حيــة تحــت المجهــر ستــشاهد الــسيتوبالزم فــي حركــة دورانيــة مــستمرة، تعــرف ىإذا نظــرت إلــ
، وهـــذه الحركـــة ضـــرورية لحـــدوث النـــشاطات الحيويـــة داخـــل ) الدورانيـــة(بالحركـــة الـــسيتوبالزمية 

  .الخلية
  
  
  
  

  
  
  
  

                              

  هل تعلم؟
 أن ســــــرعة الفهــــــد عنــــــدما 

 ىطــارد فريــسته تــصل إلــي
  .ساعة/كم125

 يقطـــــــــع طـــــــــائر النـــــــــورس 
ــــــــذي يهــــــــاجر ــــــــي ال  القطب

  مــــــــــــن القطــــــــــــبســــــــــــنويا
ــــــــ ــــــــشمالي إل القطــــــــب  ىال

ًوايابــــــــا  ًالجنــــــــوبي ذهابــــــــا ٕ
 .لف كمأ40مسافة 
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  -8- صحيفة رقم 
  اإلخراج

  لقد علمت أن لعملية الهدم نواتج، فما هذه النواتج، وما مصيرها؟
الت، تنـتج مـن التفـاعالت المـستمرة التـي تحـدث فـي خاليـا الكائنـات الحيـة وأجـسامها فـض

 هـذه  تـسمم الكـائن الحـي، ممـا يتطلـب وجـود عمليـة للـتخلص مـنويؤدي تـراكم هـذه الفـضالت إلـى
 لتعقيــد ً آخــر، تبعــاتختلــف طــرق اإلخــراج مــن كــائن حــي إلــىو.  اإلخــراجالفــضالت، التــي تــسمى

  .تركيب أجسامها
  

  :اإلخراج في الحيوانات الراقية
  كيف تتخلص الحيوانات الراقية من فضالتها؟

ــــات الر ــــتخلص الحيوان ــــضالتها ات ــــة مــــن ف ــــقي  ةالنيتروجيني
ــ لجهــاز  عــن طريــق اةالناتجــة عــن أيــض المــواد البروتيني

  .البولي
  . الشكل ، واذكر أجزاء الجهاز البوليانظر إلى

  
   الجهاز البولي؟لكيف يعم

 نيـةي بالفـضالت النيتروجًويكـون الـدم غنيـاكليتـين عـن طريـق األوعيـة الدمويـة،  الىيصل الدم إلـ -
  .)البولينا(
 مــالح الزائــدةنيــة مــن الــدم باإلضــافة لــبعض المــاء واأليتقــوم الكليتــان بــسحب الفــضالت النيتروج -

  .لمكونة البو
  . خارج الجسمالمثانة، فالفتحة البولية، ثم إلى الحالبين، فتنتقل الفضالت إلى -
  

 تـستخدمها الحيوانـات وهـذه الطـرق  إخراجيـة أخـرىً الجهاز البولي فان هناك طرقاباإلضافة إلى
  :هي
عـن )الهـدم(عملية التـنفس  يتخلص الحيوان من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء الناتجين من -1

  .، وذلك بعملية الزفير...) كالرئتين و الخياشيم(طريق السطح التنفسي 
 يسهم الجلد في معظم الثدييات ومنها اإلنسان، في عمليـة اإلخـراج عـن طريـق الغـدد العرقيـة، -2

  فما مكونات العرق؟
  .ومادة البولينايتكون العرق من ماء وأمالح 
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 هل تعلم؟
 أن العــــــــــرق ســــــــــائل عــــــــــديم 

 الرائحـــــــــــة، ولكـــــــــــن نتيجـــــــــــة
اإلنــسان   جــسمىمــه علــلتراك

ـــا فيـــه يـــسبب  وتكـــاثر البكتري
  .الرائحة الكريهة المميزة له

  
  أن اإلنـــــسان يـــــتخلص عـــــن

  3طريـــــق جلـــــده مـــــا يعـــــادل 
ــــا ــــات مــــن المــــاء يومي   ًجالون

 بذلـه  شكل عرق نتيجـةىعل
 .لمجهود عضلي شاق

  
 يـصل  أن عدد الغدد العرقية

ـــــى غـــــدة فـــــي   مليـــــون2.5إل
  .جلد اإلنسان

 

  
  

  ت من فضالتها، وهل لها أجهزة  إخراجية كيف تتخلص النباتا
  متخصصة؟

  
ال يوجــــد أجهــــزة إخراجيــــة متخصــــصة فــــي النباتــــات، ألنهــــا تكــــون 

. ضـــــئيلة مـــــن الفـــــضالت والتـــــي تتجمـــــع بـــــشكل بطـــــيء كميـــــات
  :  النحو التاليىهذه الفضالت عل وتتخلص النباتات من

تـــستخدم النبتـــة غـــاز ثـــاني أكـــسيد الكربـــون النـــاتج مـــن عمليـــة  - 1
عـن طريـق يخـرج عملية البناء الضوئي، والزائد منه  يالهدم ف
  .الثغور

تختـــزن النباتـــات األرضـــية الكثيـــر مـــن فـــضالتها فـــي فجـــوات  - 2
  . فيها طوال حياتهاالخلية حيث تبقى داخل

ــــق تجميعهــــا فــــي  - 3 ــــتخلص النباتــــات مــــن فــــضالتها عــــن طري ت
ومـــــن ثـــــم تـــــتخلص مـــــن هـــــذه األوراق فـــــي فـــــصل  األوراق ،
 .الخريف

  
   للتخلص من فضالتها؟ أخرىًنباتات طرقاهل تستخدم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :اإلخراج في النباتات
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  -9- صحيفة رقم 
  االستجابة

  ما المؤثرات التي يتعرض لها الكائن الحي، وكيف تستجيب الكائنات لهذه المؤثرات؟
 متغيــرات عــدة، ابة تــشتمل علــىالمــؤثرات التــي يتعــرض لهــا الكــائن الحــي، وتحفــزه لالســتج

  .جات الحرارة، والضغط، والصوت وغيرهاالتغير في شدة اإلضاءة، ودرمنها 
  

فالكائنات بسيطة  . لتنوع الكائنات الحية تختلف طرق استجابتها لهذه المؤثراتًوتبعا
التركيب ليس فيها خاليا متخصصة لالستجابة، لكن جسم الكائن الحي بشكل عام يستجيب 

 وتبتعد عن مصدر للمؤثرات، فبعض الكائنات وحيدة الخلية، كاألميبا، تنجذب نحو الضوء
  .الحرارة الشديدة

  

نهــا تمتلــك خاليــا متخصــصة لهــا القــدرة إف) كاإلنــسان( أمــا الكائنــات الحيــة معقــدة التركيــب
، خاليــــا شــــبكية العــــين تــــستجيب للــــضوء، ً االســــتجابة ألنــــواع معينــــة مــــن المــــؤثرات، فمــــثالىعلــــ

  . يستجيب لأللم في الجلد بعضها يستجيب للحرارة وبعضها اآلخرةوالمستقبالت التالي
  

  .هل تعرف أمثلة أخرى؟ اذكرها
 في االستجابة، فهو يـصل بـين المـستقبالت ًوكذلك، فان الجهاز العصبي يلعب دورا مهما
، ممـــا يـــسرع فـــي اســـتجابة الكـــائن الحـــي ىالحـــسية مـــن جهـــة وأعـــضاء االســـتجابة مـــن جهـــة أخـــر

  .للمؤثرات التي يتعرض لها
  )7( الشكل ر إلىالنبات؟ انظوماذا عن االستجابة في  -
  أين يتجه قرص دوار الشمس؟ -
  نبات صائد الحشرات؟أوراق لماذا انكمشت  -
  لماذا انكمشت أوراق المستحية؟ -
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  .نستنتج من األمثلة السابقة أن النباتات تستجيب لبعض المؤثرات الخارجية كالضوء واللمس
  
 هــــــل هنــــــاك خاليــــــا أو أعــــــضاء متخصــــــصة -

  لالستجابة في النباتات؟
ال توجــــد فــــي النباتـــــات خاليــــا أو أعـــــضاء 
متخصــــــصة لالســــــتجابة، لــــــذلك تكــــــون االســــــتجابة 

الـسريعة فـي النبـات تحـصل فـي  بطيئة، واالسـتجابة
  .تنكمش أوراقها بسرعة أوراق المستحية حيث
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  -10- صحيفة رقم 
  
  

  . استنتاج استجابة النباتات للضوء:الهدف
  .)3عدد( أصيص نبات :األدوات

  

  : خطوات العمل
 بـــشكل أفقـــي كمـــا فـــي الـــشكل لضـــع األصـــيص األو - 1

)9(.  
 ضـع األصـيص الثـاني قــرب نافـذة الـصف لعـدة أيــام، - 2

 .اكتب مالحظاتك وفسرها
  

  

  .............................................................................. :المالحظة
  

  ............................................................................... :التفسير
  

جانبية لعدة أيام، اكتب مالحظاتك، ضع األصيص الثالث داخل صندوق مغلق به فتحة  - 3
  .وفسرها

  

  .............................................................................. :المالحظة
  

  ............................................................................... :التفسير
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )5( نشاط  
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  -11- صحيفة رقم 
  

  لماذا تتكاثر الكائنات الحية، وكيف تتكاثر؟
  . التكاثرت سبقتها ومماثلة لها بعملية تسمى الكائنات الحية من كائناأتنش

الكائنــــــــات الحيــــــــة مــــــــن إنــــــــسان 
ها  مــــن جنــــسًوحيــــوان ونبــــات تنــــتج نــــسال

 بهـــــا، فاألطفـــــال نـــــسل لإلنـــــسان، ًشـــــبيها
 وعنــــــدما تكبــــــر .والجــــــراء نــــــسل للكــــــالب

 جديــــدة، ًاألنــــسال تتكــــاثر وتنــــتج  أنــــساال
   .تستمر حية بعد رحيل األجيال السابقة

روري  مما سبق، أن التكاثر ضىنر
  .الجنس، وبدونه ال تستطيع األجناس البقاء واالستمرار في الحياة لبقاء

   
  :ىلكائنات الحية فقد تنوعت طرق تكاثرها، ويمكن تصنيف طرق التكاثر إل لتنوع اًنظرا

  :التكاثر الالجنسي - 1
   لهذا النوع من التكاثر؟أما المقصود بالتكاثر الالجنسي، ما أشكاله، وأي الكائنات تلج

التكـــاثر الالجنـــسي، يقـــصد بـــه إنتـــاج أفـــراد جـــدد مـــن فـــرد واحـــد دون الحاجـــة لوجـــود ذكـــر 
 : متعددة منهاًالتكاثر الالجنسي أشكاال ، ويتخذىوأنث
  :  االنشطار-أ

و مـع تـوفر   خليتـين متـشابهتين،ىيحدث االنشطار في البكتريا، حيـث تنقـسم كـل خليـة إلـ
  . دقيقة20تنقسم البكتريا بمعدل مرة كل ) رطوبة حرارة، غذاء،( المالئمة فالظرو

  :التبرعم-ب
 عـدة أنـواع ىيحـدث التبـرعم لـد ف يتم ذلـك؟هل تعلم في أي الكائنات يحدث التبرعم، وكي

  .ومن األمثلة عليها الخميرة من الكائنات،
  :التكاثر الخضري-ج

  .ستتعرف هذا النوع من التكاثر في وحدة الحقة في الجزء الثاني من الكتاب

  :  قضية للمناقشة
هناك قانون يمنع اصطياد أنواع معينة من الحيوانات والطيور في فتـرة تكاثرهـا، لمـاذا سـن 

  مثل هذا القانون؟
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  هل تعلم؟
 ذي كتلتــــــه أن الفيــــــل الــــــ 

مــــدة كغــــم تكــــون 4000
، ً شـهرا21حمله حوالي 

ــــ ــــه أأمــــا الف ــــذي كتلت ر ال
غــــــم فتكــــــون مــــــدة 140
  . فقطً يوما20حمله 

  
 الكنغــــر تــــضع ىأن أنثــــ 

 6ه  بعد حمـل مدتـًجروا
أســـــــابيع، فينتقـــــــل هـــــــذا 

 جـــراب فـــي ىالجـــرو إلـــ
بطنهــــــا، حيــــــث يرضــــــع 
مـــن ثـــدي أمـــه ويتطـــور 

 شــــهور، 7ة وينمــــو لمــــد
وبعـــــدها يخـــــرج ويعتمـــــد 

  . نفسهىعل

  : التكاثر الجنسي -2
  ما المقصود بالتكاثر الجنسي، وكيف يحدث؟

ليـة التـي يـتم  بهـا إنتـاج أفـراد يعرف التكاثر الجنسي بأنه العم -
مــع خليــة أنثويــة ) انــدماج خليــة ذكريــة جاميــت ذكــري جــدد مــن

  ).جاميت أنثوي(
مــــع ) جاميـــت ذكــــري(، تتحـــد حبــــة لقــــاح ًففـــي النباتــــات مــــثال -

فــي الزهــرة لتكــوين البــذرة، وعنــد زراعــة  )بويــضة جاميــت أنثــوي
  .البذرة الناتجة تنمو مكونة نبتة جديدة

 و ًذكـورا( شـكل أزواج ىوانـات، فقـد خلقهـا اهللا علـأما في الحي -
، وبهـذه ًتتزاوج في أوقات معينـة فـي الـسنة، لتنجـب صـغارا) ًإناثا

  . نوعهاىالطريقة تحافظ عل
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   )11( الملحق 
  تسهيل  مهمة باحث
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"the scientific concepts", then on the second variable, "the acquisition of 
critical thinking skills". The study was conducted in the first semester of 
year 2012-2011. 
 

To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a 
list of scientific concepts , a list of critical thinking skills, tests for 
scientific concepts and critical thinking , and a teacher guide and a 
student worksheets. After the verification of its truthfulness and 
consistency, the test was applied before and after on the two groups: 
the experimental group and control group. Both of the results were 
analyzed to know the significance of the differences between the 
averages of scores of the female students in the experimental groups 
and the control group. The researcher used the T-test to measure the 
differences between the averages of the two groups, the experimental 
group and control group. 
 
The results revealed: 
- There are statistically significant differences at level (0.05) between 
the averages of the experimental group and control group on the 
scientific concepts test regarding to the experimental group . 
- There are statistically significant differences at level (0.05) between 
the averages of the experimental group and control group on the skills 
of critical thinking test regarding to the experimental group. 
   

In the light of the outcomes of the study results, the researcher 
recommends students employment with interest the strategies of meta 
cognition in general and strategy of K.W.L. in particular and urge the 
teachers to employ new teaching strategies and develop  skills of 
thinking in students, especially critical thinking to provoke their critical 
thinking and satisfy scientific curiosity. 
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Abstract: 
 
This study aimed at determining the impact of using of K.W.L. 

strategy on acquiring concepts and skills of critical thinking of "science 
subject" for the seventh grade students. In order to score this, the 
problem of the study was identified in the following question: 

 
"What is the impact of using K.W.L. strategy to acquire concepts 
and skills of critical thinking for the seventh grade students? 
So, this main question includes the following questions: 
1. What are the scientific concepts that must be taught to the seventh 

grade students in the unit titled by 'The properties of the Living 
Beings'? 

2. What are the critical thinking skills that should be taught to the 
seventh grade students? 

3.  Are there significant differences at (0.05) between the averages of 
the experimental group and the control group on the test of the 
scientific concepts? 

4.  Are there significant differences at (0.05) students between the 
averages of the experimental group and control group on the test of 
the skills of critical thinking? 

 
The researcher followed the experimental method. The study was 

applied on a target sample from (97) female students from the seventh 
grade at "Eilaboun Elementry Combined School" in Khan Younis city, the 
study sample was divided into two groups, the experimental group of 
(48) students and a control group of (49) students. 
 

The independent variable " of using K.W.L. strategy "  was 
experimented and measure its impact on the first dependent variable   
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