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 شكر وتقدير
 فضال أمحمد عليه  المرساللين ساليدنا أشالرف ىرب العالمين والصالة  والسالةم عل الحمد هلل

 .أجمعينآله وصحبه  ىالصة  والتسليم وعل
، إحسانهافر ، على و وأخيراا  فاشكر له أوالا  الصالحات،هللا عز وج  الذي بفضله تتم  أشكربداية 
 وعظيم توفيقه. عطائه،وجزي  

ر " لم يشالالالالالكر هللا من لم يشالالالالالك وسالالالالاللم وانطةقا من قول رسالالالالالولنا الكريم  صالالالالاللي هللا عليه 
ية وعماد  الدراسالالالالات العليا وكلية التر  بغز ،لجامعة اإلسالالالالةمية إلى ابالشالالالالكر الجزي   تقدمأالناس" 
 .وعموم القائمين عليها وأساتذتهابعميدها  ممثلة

ي وحسالالن رسالالالتى عل إلشالالرافهعسالالقول  عبد الفتاحالدكتور محمد  األسالالتاذواخص بالشالالكر الجزي  
سالالالدائهتوجيهه  اه هللا خير فجز  الحالية،  المتواضالالالص بصالالالورته هذا العم إلخراج واإلرشالالالادالنصالالال   وا 
 .الجزاء

وه من لما بذلو  عضالالالالوين لجنة المناقشالالالالة لقبولهم مناقشالالالالة الرسالالالالالة، إلىبالشالالالالكر  أتوجهكما 
رشاداتولما قدموه من نصائ   ،جهد ووقت  .هذا العم  إلنجاح وا 

سالالالالالالاعد  بالم لىن عفادي أبو سالالالالالالويرح زمي  العم  الذي لم يبخ   األسالالالالالالتاذ أشالالالالالالكر أنيفوتني  كما ال
 .الرسالة إعداد  مساندتهم لي فتر  ىزمةئي علجميص واشكر  كما ،النص وتقديم 
هذا  تمامإلوسالالالالاندوني وقدموا لي الدعم  بالدعم علىالذين ما بخلوا  أسالالالالرتي ألفرادبالشالالالالكر  وأتوجه
 الغالية.وزوجتي الغاليين واخص بالذكر والدي  المتواضصالعم  

 بعيد في انجاز هذه أورفان إلى ك  من كان له دور قريب بالشالالالالالالالالالالكر والع أتوجه وأيضالالالالالالالالالالا
 ينفص بها ك  من يرجص إليها. أنهللا  لع  ،الدراسة
 ومن نسالالاليتهم من  ير قصالالالد فلهم مني أتقدم بالشالالالكر الجزي  إلى جميص األه  واألصالالالدقاء، وأخيرا

 ك  الشكر والتقدير.
ل  ز يق فمن هللا، وما كان من توففما كان من  أكون وفقت في هذه الرسالة، أنأسأل هللا 

  نسيان فمن نفسي ومن الشيطان أوخطأ  أو
 .وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبي 
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 ملخص الدراسة 

والمخططالالالالالالالالالات ( (K.W.L.H سالالالالالالالالالتراتيجيتياتوظيالالالالالالالالال   أثالالالالالالالالالرإلالالالالالالالالالى معرفالالالالالالالالالة  هالالالالالالالالالدفت الدراسالالالالالالالالالة
طلبالالالالالة الصالالالالال  الحالالالالالادي عشالالالالالر،  ىتفكيالالالالالر فالالالالالي التكنولوجيالالالالالا لالالالالالدالمفاهيميالالالالالة فالالالالالي تنميالالالالالة مهالالالالالارات ال

 ولتحقيق ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي 
فالالالالالالالالالالي تنميالالالالالالالالالالة  والمخططالالالالالالالالالالات المفاهيميالالالالالالالالالالة (K.W.L.H)اسالالالالالالالالالالتراتيجيتيتوظيالالالالالالالالالال   أثالالالالالالالالالالرمالالالالالالالالالالا 

 بغز ؟مهارات التفكير في التكنولوجيا لدى طلبة الص  الحادي عشر 
 التالية فرع عن السؤال الرئيس األسئلة تو 
الصالالالالالالالال  الحالالالالالالالالادي عشالالالالالالالالر فالالالالالالالالي  طلبالالالالالالالالة لالالالالالالالالدىمالالالالالالالالا مهالالالالالالالالارات التفكيالالالالالالالالر المالالالالالالالالراد تنميتهالالالالالالالالا  .1

 ؟التكنولوجيا
بالالالالالالالالالين  (  0.05)هالالالالالالالالال  توجالالالالالالالالالد فالالالالالالالالالروق ذات داللالالالالالالالالالة إحصالالالالالالالالالائية عنالالالالالالالالالد مسالالالالالالالالالتوي داللالالالالالالالالاله  .4

)مجموعتالالالالالالالالان تجريبيتالالالالالالالالان ومجموعالالالالالالالالة المجموعالالالالالالالالات الثة  ب فالالالالالالالاليالطالالالالالالالالة متوسالالالالالالالال  درجالالالالالالالالات
 ؟المستخدمة لةستراتيجية تعزى ا في اختبار مهارات التفكير في التكنولوجي ضابطة(

عينالالالالالالة قصالالالالالالدية  علالالالالالالىالدارسالالالالالالة  قحيالالالالالال  تالالالالالالم تطبيالالالالالال التجريبالالالالالالي،اتبالالالالالالص الباحالالالالالال  المالالالالالالنهج  وقالالالالالالد
 الزيتالالالالالون، وقالالالالالدمالالالالالن طالالالالالةب الصالالالالال  الحالالالالالادي عشالالالالالر علمالالالالالي بمدرسالالالالالة شالالالالالهداء  طالبالالالالالاا، (75)مالالالالالن

إلالالالالالالالى ثالالالالالالالة  مجموعالالالالالالالات، المجموعالالالالالالالة التجريبيالالالالالالالة األولالالالالالالالى تالالالالالالالدرس  الدراسالالالالالالالةعينالالالالالالالة تالالالالالالالم تقسالالالالالالاليم 
، ومجموعالالالالالالالة تجريبيالالالالالالالة ثانيالالالالالالالة اا طالبالالالالالالال (25)و لالالالالالالال  عالالالالالالالددها  ،(K.W.L.H) يجيةاسالالالالالالالتراتباسالالالالالالالتخدام 

 اا،طالبالالالالالالالالالالالال (25)، و لالالالالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالالالالددها يالالالالالالالالالالالالةمخططالالالالالالالالالالالالات المفاهيمال اسالالالالالالالالالالالالتراتيجيةتالالالالالالالالالالالالدرس باسالالالالالالالالالالالالتخدام 
، اا طالبالالالالال (25)والمجموعالالالالالة الثالثالالالالالة مجموعالالالالالة ضالالالالالابطة تالالالالالدرس بالطريقالالالالالة التقليديالالالالالة، و لالالالالال  عالالالالالددها 

 .2013من العام  وقد تم تنفيذ الدراسة في الفص  الدراسي الثاني
 

وتحليالالالالال  المحتالالالالالوى  التكنولوجيالالالالالا،مهالالالالالارات التفكيالالالالالر فالالالالالي بقائمالالالالالة  إعالالالالالدادب وقالالالالالد قالالالالالام الباحالالالالال 
وبعالالالالد  التكنولوجيالالالالا،بنالالالالاء اختبالالالالار لقيالالالالاس مهالالالالارات التفكيالالالالر فالالالالي كمالالالالا تالالالالم  القائمالالالالة،فالالالالي ضالالالالوء تلالالالالك 

مجموعالالالالالالات الدراسالالالالالالة  علالالالالالالىالتأكالالالالالالد مالالالالالالن صالالالالالالدقها وثباتهالالالالالالا تالالالالالالم تطبيالالالالالالق االختبالالالالالالار قبليالالالالالالا وبعالالالالالالديا 
 .وضابطة(تجريبيتين الثة  )
 
ةب داللة الفروق بين متوسالالالالالالالالالطات درجات الط علىللتعرف  ،قبليا وبعديا النتائجتم تحلي  و 

لي  التباين تح) اختبارحي  اسالالالالالالتخدم الباح   الضالالالالالالابطة،والمجموعة  ريبيتينفي المجموعتين التج



 

 ه
 

عات المجمو لقياس الفروق بين متوسالالالالالالالطات درجات الطةب في  (One Way ANOVA األحادي
 لمعرفة اتجاه الفروق.  واختبار )شيفه( ،الثة 
 

 عن وجود النتائج كشفت وقد 

بالالالالالالين متوسالالالالالال  درجالالالالالالات  ( = 0.01) ذات داللالالالالالالة إحصالالالالالالائية عنالالالالالالد مسالالالالالالتوي داللالالالالالالة وجالالالالالالود فالالالالالالروق 
ى يعالالالالالالز البعالالالالالالدي  فالالالالالالي التكنولوجيالالالالالالاالتفكيالالالالالالر الالالالالالالثة  فالالالالالالي اختبالالالالالالار مهالالالالالالارات  اتالمجموعالالالالالال بةطالالالالالال
 .(K.W.L.H) باستراتيجيةالتي تعلمت  ، لصال  المجموعةالتدريس ستراتيجيةال
 

بالالالالالالين متوسالالالالالال  درجالالالالالالات  (  =0.01) ذات داللالالالالالالة إحصالالالالالالائية عنالالالالالالد مسالالالالالالتوي داللالالالالالالة وجالالالالالالود فالالالالالالروق 
المجموعالالالالالالالالالالة التجريبيالالالالالالالالالالة الثانية)اسالالالالالالالالالالتراتيجية المخططالالالالالالالالالالات المفاهيميالالالالالالالالالالة ( والمجموعالالالالالالالالالالة  ةبطالالالالالالالالالال

 راتيجيةسالالالالالتى الالبعالالالالالدي يعالالالالالز  فالالالالالي التكنولوجيالالالالالافالالالالالي اختبالالالالالار مهالالالالالارات التفكيالالالالالر  الثالثة)الضالالالالالابطة( 
 .المخططات المفاهيمية باستراتيجيةالمجموعة التي تعلمت ، لصال  التدريس

  
الطلبالالالالة بضالالالالرور  ممارسالالالالة الباحالالالال   أوصالالالالى ،عنالالالاله الدراسالالالالة مالالالالن نتالالالالائج أسالالالالفرتوفالالالالي ضالالالالوء مالالالالا 

 ،بصالالالالالالالفة خاصالالالالالالالة (K.W.L.H) سالالالالالالالتراتيجيةاو  ،السالالالالالالالتراتيجيات مالالالالالالالا رواء المعرفالالالالالالالة بصالالالالالالالفة عامالالالالالالالة
ت حديثالالالالالة فالالالالالي التالالالالالدريس، وتنميالالالالالة مهالالالالالارات التفكيالالالالالر وحالالالالال  المعلمالالالالالين علالالالالالى توظيالالالالال  اسالالالالالتراتيجيا

لمالالالالالا لهالالالالالا مالالالالالن آثالالالالالار طيبالالالالالة فالالالالالي إثالالالالالار  تفكيالالالالالر  ؛وخاصالالالالالة التفكيالالالالالر فالالالالالي التكنولوجيالالالالالا ،لالالالالالدى الطلبالالالالالة
 الطلبة واشباع حاجاتهم العلمية.

 
  



 

 و
 

  اتمحتويالفهرس 
 الصفحة الموضوع 
 أ قرآن كريم
 ب اإلهداء

 ج شكر وتقدير
 د ملخص الدراسة باللغة العر ية

 و اتمحتويالفهرس 
 ي قائمة الجداول

 ل األشكالقائمة 
 م المةحق

 (7-1) خلفية الدراسة :األولالفصل 
 2 مقدمة 

 5 مشكلة الدراسة 

 5 فروض الدراسة

 5 أهداف الدراسة

 5 أهمية الدراسة

 6 حدود الدراسة

 6 مصطلحات الدراسة 

 (48-8) الفصل الثاني: اإلطار النظري

 9 ظرية البنائية أوال: الن

 11 البنائية نظرية في المعرفة 

 12 ما وراء المعرفة ثانيا:

 12 المفهوم والداللة

 12 مكونات ما وراء المعرفة

 14 المتعلقة بتعليم وتعلم ما وراء المعرفة األساسيةالمبادئ 



 

 ز
 

 15 استراتيجيات ما وراء المعرفة 

 16 عناصر استراتيجيات ما وراء المعرفة

 17 مية استراتيجيات ما وراء المعرفةأه

 18 استراتيجيات ما وراء المعرفة علىالتدريس القائم 

 19 اعرف ـ تعلمت أنأعرف ـ اريد  (K.W.L) استراتيجيةثالثا: 

 19 (K.W.L) استراتيجيةمفهوم 

 21 (H. K.W.L) استراتيجيةرابعا: 

 21 وتطورها االستراتيجيةنشأ  

 22 (H. K.W.L) استراتيجيةمفهوم 

 23 (H. K.W.L) استراتيجيةخطوات 

 K.W.L.H)) 27 استراتيجيةأهداف 

 K.W.L.H)) 27 استراتيجيةمميزات 

 29 في التدريس ((K.W.L.H استراتيجية تطبيق في المعلم دور

 31 التدريس في ((K.W.L.H استراتيجية في الطالب دور

 33 عةقة القراء  بالتفكير

  مخططات المفاهيم

 34 مفهوم مخططات المفاهيم

 35 إستراتيجية مخططات المفاهيم

 36 مخططات المفاهيم وتنمية التفكير 

 37 المفاهيم مخططات خطوات بناء

 40 المفاهيم مخططات استخدام أهمية

  التفكير

 41 التفكير مهارات

 41  وتعلمها التفكير مهارات تعليم أهمية

 42 تصني  مهارات التفكير



 

 ح
 

 45 التكنولوجيا ومنهاج التفكير هاراتم

 46 التكنولوجيا في التفكير مهارات

 (70-49)الدراسات السابقة الفصل الثالث:

 50 ( K.W.L.Hبالمحور األول )استراتيجيةالدراسات المتعلقة 

 54 دراسات المحور األولالتعليق على 

 57 المخططات المفاهيمية()دراسات المحور الثاني 

 59  دراسات المحور الثاني لىق عالتعلي

 62 دراسات المحور الثال  )التفكير(

 67 دراسات المحور الثال التعليق 

 69 تعقيب عام على الدراسات السابقة

 ( 89-71) واإلجراءاتالطريقة  الفصل الرابع:

 72 منهج الدارسة والتصميم التجريبي

 73 عينة الدراسة

 73 أدوات الدراسة

 73 ا  تحلي  المحتوى أوال  أد

 76 ثانيا  اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا

 88 خطوات الدراسة 

 89 اإلحصائيةالمعالجة 

 (98-90)نتائج الدارسة الفصل الخامس:
 91 وتفسيره األولإجابة السؤال 

 92 إجابة السؤال الثاني وتفسيره

 96 التعقيب العام على نتائج الدراسة

 98 راسة توصيات الد

 98 مقترحات الدراسة 

 



 

 ط
 

 (169-99) الدراسةمراجع 
 100 المراجص العر ية  أوال 

 111 األجنبيةالمراجص  ثانيا 

 112 المةحق

 171 اإلنجليزيةباللغة  سةملخص الدرا

 



 

 ي
 

 قائمة الجداول
 رقم الجدول الجدول عنوان الصفحة 

 (2-1) (K.W.L) استراتيجيةجدول  21

 (2-2)  (K.W.L.H) راتيجيةاستجدول  23

 (1-4) دروس الوحد  الرابعة  75

 (2-4) عبر الزمن ملخص نقاط االتفاق واالختةف 77

 (3-4) عبر األفراد ملخص نقاط االتفاق واالختةف 78

 (4-4) الختبار مهارات التفكيرجدول المواصفات  79

ية لمعام  ارتباط ك  فقر  من فقرات الكتاب مص الدرجة الك 82
 لةختبار

(4-5) 

 (6-4) معامةت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لةختبار 84

 (7-4) والتمييز لك  فقر  من االختبار لسهولةمعامةت ا 84

 (8-4) معامةت ثبات مستويات االختبار 58

عدد الفقرات والتباين والمتوس  ومعام  كودر ريتشارد سون  86
21 

(4-9) 

جات للمقارنة بين در  األحاديالتباين  اختبار تحلي ج نتائ  86
طةب المجموعات الثة  في اختبار التكنولوجيا قب  

 التجر ة

(4-10) 

جات للمقارنة بين در  األحادينتائج اختبار تحلي  التباين  87
 طةب المجموعات الثة  في التحصي  العام قب  التجر ة

(4-11) 

درجات  للمقارنة بين األحاديلتباين ا النتيجة الكلية لتحلي  87
 جر ةقب  الت اختبار التفكير طةب المجموعات الثة  في

(4-12) 

مصدر التباين ومجموع المر عات ودرجات الحرية ومتوس   92
لمتغير  تعزى المر عات وقيمة "ف" ومستوى الداللة 

  االستراتيجية

(5-1) 

 (2-5)  االستراتيجية غيراختبار شيفيه في مهارات التفكير تعزى لمت 94

 (3-5) مقارنة الفروق واتجاهاتها بين مهارات التفكير 99

 



 

 ك
 

 
 قائمة األشكال

 رقم الشكل عنوان الشك  الصفحة

 (1-2) مكونات ما وراء المعرفة 13

 (2-2) خطوات بناء المخططات المفاهيمية 38

 (3-2) مخط  مفاهيم )الذاكر ( 39

 (1-4) سةالتصميم التجريبي للدرا 73

 
  



 

 ل
 

 قائمة المةحق
 رقم الملحق عنوان الملحق الصفحة

 1 قائمة الساد  المحكمين لقائمة مهارات التفكير 113

 2 قائمة الساد  المحكمين الختبار مهارات التفكير 114

 3  مهارات التفكير في التكنولوجيا قائمةالصور  النهائية ل 115

 4 التفكير في التكنولوجياالصور  األولية لقائمة مهارات  116

 5 تحلي  المحتوى في ضوء مهارات التفكير في التكنولوجيا 118

نتائج اختبار تحلي  التباين األحادي الختبار التفكير قب   123
 التجر ة

6 

 7 اختبار شيفه في مهارات التفكير تعزى لةستراتيجية 124

 8 االوازان النسبية للموضوع والمهار  126

 9 ولية(الصور  اال)تبار مهارات التفكير في التكنولوجيا اخ 127

 10 الصور  النهائية الختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا 137

 11 دلي  المعلم  146

 



 

1 
 

 األولالفصــل 
 خلفية الدراسة

 
 

 المقدمة 
 مشكلة الدراسة 
 الدراسة فرضيات 
 أداة الدراسة أهداف 
 أهمية الدراسة 
 حدود الدراسة 
 لحات الدراسة مصط 

  



 

2 
 

 األولالفصل 
 خلفية الدراسة

 المقدمة:
م يعد اهتمام ل ،المعرفة والمتسارع فيوالتطور المستمر  ،في ظ  التقدم العلمي والتكنولوجي

ن كم أل ،فالهد ويجب أال يكون هذا هو ،توصي  المعرفة للطالب على التر ية والتعليم ينصب
ولكن البد من  ،بها الطةبفائد  من حشو عقول  وال ،المعلومات والمعرفة المطروحة هائ 

وذلك من خةل تنمية  ،امتةك أدوات الفهم والتفكير علىمن حي  مساعدتهم  بهماالهتمام 
ها في المواق  وتطبيق ،استخدام عمليات التفكير المتنوعة علىمهاراتهم في التفكير وتشجيعهم 

 هذا العصر. منتجاتالتعام  مص  ىعلبذلك فق  نخرج طالب قادر  ،الحياتية المختلفة
 

فالتعليم )وما ينتج عنه من تعلم( هو الثرو  الفعلية والقيمة المضافة المتجدد ، التي تشك  
أحد حصون األمن واألمان للوطن والمواطن العر ي؛ الذي يواجه مستقبةا تتةحق أحداثه في 

له يتطلب  نكبوتية؛ ومن ثم فإن اإلعدادمسارات ال خطية، وتنبئ إحداثياته بالتعقيد والتشابكات الع
نعاش ك  أنواع التفكير، واستثمار ك  مصادر  تنمية قدرات اإلبداع من خةل تفتي  نوافذ العق  وا 

 عبيد) التعلم الناتجة عن تكنولوجيا الطباعة، وتقنيات األلياف الضوئية وأقراص الليزر الذكية
 :13) 2003 وعفانة،
 
العمليات األساسية في السلوك اإلنساني، فهي السمة المميز  لإلنسان مهارات التفكير من  دوتع

ا من أهدفلقد عن  يره من الكائنات األخرى،  اف أصبحت برامج تعليم التفكير وتنميته هدفاا رئيسا
المؤسسات التر وية، وعليه فإن الكثير من القائمين على العملية التعليمية يتفقون على ضرور  

 .نمية مهاراته لدى المتعلمينر وتتعليم التفكي
 

ت التفكير تعلم مهارا أوالتفكير  أج التعليم من  أنويتفق كثير من المر ين والخبراء على 
كير توفير فرص التف أج تفع  ك  ما تستطيص من  أنن المدارس يجب أو  للتر ية،هدف مهم 
التفكير هدفا  علىير قدرتهم ن المعلمين يريدون لطلبتهم النجاح والتقدم وان مهمة تطو ألطلبتها، و 

ت الحيا  ةالتعام  بفاعلية مص مشك علىكي يصبحوا قادرين  أولوياتهم،تر ويا يصفونه في مقدمة 
 (226: 2006درار،) ومستقبةالمعقد  حاضرا 
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تدرب الطةب عليها هي كي  يتعلمون  أنحت أهم المهارات التي يمكن للمدرسة بأص لقد
 ،تبني نماذج حديثة لتعليم التفكير علىمن خةل العم  ن المعلم، م بمفردهم وبمساعد  يسير 
سة والتي تعد من األهداف األساسية للمدر  ،ورفص مستوى األداء للمتعلمين ،وتشجيص العم  الذاتي

 –وحتى تحقق المؤسسة التعليمة هذه األهداف برزت مجموعة من النماذج التعليمية  ،الحديثة
ثمة هدفا  أنما كالتر وي،  فتر  األخير  تفرض نفسها بقو  في الميدانالتي أخذت في ال التعلمية

جع   لىعآخر يتمث  في إيجاد رواب  بين الطةب والمجتمص الذي يعيشون فيه ومن ثم العم  
والخروج بهم من نطاق المناهج الدراسية المقرر  إلى مجال الكبير،  لمجتمصين لأالطةب مهي

 (.366: 2008نوف  ،)اني منها المجتمص المشكةت الحقيقية التي يع
 

والبح   ،استخدام أساليب تر وية حديثة علىلذلك أصب  من الضروري االهتمام بالتعليم القائم 
عن استراتيجيات جديد  تفي باحتياجات الطالب وتتماشي مص التقدم العلمي والتكنولوجي التي 

 جديد .وتوظيفها في مواق   تتعدي مجرد استظهار الطالب للمعلومات إلى استخدامها
 

ومعدات  آالت مجرد التكنولوجيا فليسالالالالالالالالالت فكراا، األول المقام في تعد التكنولوجيا أن وبما
 وهي ، ر الفك الخاص بوالد  العلمي التنظيم العقلي بأسالالالالالالالالالالالالالالاليب دائماا  مرتبطة ب  عملية فق ؛

فظ والتلقين، ويحتاج بعيد  عن الحتعليمي  مناخ في ينشالالالالالالالالالالالالالالأ الذي ؛االبتكاري  بالتفكير مرتبطة
لعملية تعليمية مطور  بكافة أبعادها من معام  ومكتبة ووسالالالالالالالالالالالالالالالائ  تعليمية وشالالالالالالالالالالالالالالبكات معلومات 

 وا عالالاد  المعرفالالة، البالالاحثالالة عن المتعلمينو يئالالات تعليميالالة  ير نمطيالالة، تهالالدف إلى تنميالالة عقليالالة 
 و رامج كتاب نم المنهج، أركان ور   اإلبداعي، التكنولوجي الفكر المناهج إلدخال في النظر
 (155: 2002حسين،)المختلفة  التفكير بمهارات تعليمية
 

ة مهارات تنمي علىومن هنا انطلقت الحاجة إلى نماذج واستراتيجيات تدريس تقوم باألساس 
ير ولقد سعت العديد من الدراسات إلى تطو  ،لديهم الطةب ورفص مستوي التحصي  لدىالتفكير 
ف تحسين مستوى أداء الطةب فيها، وذلك من خةل تجريب التكنولوجيا، بهد مبح  تدريس

ليمية هة والبرمجيات التعبناء البرامج الموج أووالطرائق واألساليب ، االستراتيجيات العديد من 
حي  استخدمت استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية مهارات  (2012)بشير كدراسة أبو ،الهادفة

برنامج محوسب  أثرالتي تقصت  (2009)ودراسة يوس ، ولوجياالتفكير التأملي في منهاج التكن
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حي   (2010)تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي، ودراسة العكلوك  علىفي ضوء جانبي الدماغ 
 استخدم المسرحية االلكترونية لتنمية مهارات التفكير المنظومي.

 
 إلى تستند المعرفي لبناءا على القائمة التدريس استراتيجيات أن (239: 2009) عطية ويري 
 السابقة، وأفكاره وخبراته الفرد يتعلمه ما بين الموجود  الرواب  على تشدد التي المعرفية النظريات
 المتعلم شعر إذا ما فعاالا  يكون  التعلم أن رى يو  ،وتنظيمها الرواب  تلك إدراك في العقليةومهاراته 

 خةف التعلم على السلوك تعدي  في ساألسا يعد المعنى ذو التعلم وأن معنى، ذو بأنه
 .السلوك تعدي  في يسهم ال الذي االستظهاري 

 
ن عشر سنوات في حي  يعم  معلما لمد  تزيد عالواقص؛  علىالباح   اطةع خةل منو 

أعدادا هائلة من الطةب يتم تخرجهم تنحصر  أنفإن الوقائص تشير إلى  ،المدارس الحكومية
ويفتقرون القدر  الستخدام المعلومات في التوص  إلى  المعلومات،عاء خبراتهم في التذكر واستد

فالمتتبص لقدرات الطةب يجد انهم يواجهون الصعوبات  مستنير ،قرارات  أوبدائ   أو ،اختيارات
بمجرد أن يطرح عليهم السؤال بشك   ير مباشر، أو يخاطب تفكيرهم ور   المعلومات، واستنتاج 

هي في واقص األمر نتاجات نظام تر وي ال يوفر  المهارات العليا او الدنيا ،اإلجابات، و يرها من 
 خبرات كافية في التفكير.

 
على  الطلبة لدى المتنوعة التفكير مهارات تعليم يلعبه الذي األهمية البال  للدور ونظراا 
 واحي الفكريةالن من بالتكام  يمتازون  مواطنين تنشئة في يتمث  والذي العمرية، مراحلهم اختةف
 أهداف مر وبة، لتحقيق عالية بمهار  التفكير على القدر  ولهم ،الجسميةو  والوجدانية والروحية

 في مجال البح  بضرور  الشعور الباح  لدى يتبلور ،المدرسة بعد العملية للحيا  االستعدادو 
 التي كيرالتف راتمهاتنمية بعض االستراتيجيات الحديثة في  أثروتقصي  التفكير، مهارات تعليم
ايجابيته المتعلم دور على تركز إستراتيجيات حديثة استخدام أن، و التكنولوجيا بمبح  ترتب   و 
المختلفة  مراح  التعليم في عليها التركيز يتم التي العلم نواتج الطلبة اكتساب في تساعد أن يمكنها
 .التفكير ومهارات العلمية والمبادئ المفاهيم عليه التركيز ما يتم وأهم
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 الدراسة:مشكلة 
 التالي تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 

في تنمية مهارات التفكير في  يةالمفاهيم والمخططات K.W.L.H إستراتيجيتيتوظي   أثرما 
 بغز ؟التكنولوجيا لدى طلبة الص  الحادي عشر 

 
 أسئلة الدراسة:
 إلجابة عن األسئلة التالية:لسعت الدراسة 

 ؟وجياالتكنول مبح  طةب الص  الحادي عشر في لدىهارات التفكير المراد تنميتها ما م .1
بين متوسالالالالالالالال  درجات  (  0.05)ه  توجد فروق ذات داللة إحصالالالالالالالالائية عند مسالالالالالالالالتوي دالله  .4

يا  في اختبار مهارات التفكير في التكنولوج )تجريبيتين وضالالالالالالالالالالالالالالالابطة(طلبة المجموعات الثة 
 ة ؟لإلستراتيجية المستخدم تعزى 

 الدراسة:فرض 
بين متوسالالالالالال  درجات طلبة  (  0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصالالالالالالائية عند مسالالالالالالتوي دالله  

 المستخدمة ؟ لإلستراتيجية تعزى المجموعات الثة  في اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا  
 

  أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى 

تنمية مهارات  فيالتكنولوجيا مبح  في تدريس  K.W.L.Hاسالالالالالالالتخدام إسالالالالالالالتراتيجية  أثرتحديد  .0
 التفكير في التكنولوجيا.

تنمية  يفاسالالالالالالالالالالالالالالتخدام إسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجية المخططات المفاهيمية في تدريس التكنولوجيا  أثرتحديد  .4
 التكنولوجيا.مبح  مهارات التفكير في 

سالالالالالالالتراتيجية المخططات K.W.L.Hاسالالالالالالالتخدام إسالالالالالالالتراتيجية  أثرالمقارنة بين  .3 ة في المفاهيمي وا 
 مهارات التفكير في التكنولوجيا. تنمية

 :أهمية الدراسة
 في تكمن أهمية الدراسة 

بتنمية مهارات التفكير الدراسالالالالالالالالالالالالالالالة اسالالالالالالالالالالالالالالتجابة لةتجاهات الحديثة التي دعت لةهتمام  دتع .0
 واالهتمام بها واعتبارها أحد أهم مخرجات العملية التعليمية.
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هم لوجيا وجعله محور تعليم التكنولوجيا وأحد أ أهمية التفكير في التكنو  علىتركز الدراسالالالالالالالالالالالالالالالة  .4
 األهداف التعليمية. 

رفة باسالالالتراتيجيات ما وراء المعالدراسالالالة اسالالالتجابة لةتجاهات الحديثة التي دعت لةهتمام  دتع .3
 كأحد المخرجات المهمة والضرورية التي يجب االهتمام بها أثناء عملية التعليم

ضالالالالالالالعون راتيجيات تهتم بتعليم الطةب كي  يفكرون ويتفيد معلمي التكنولوجيا في تبني اسالالالالالالالالت .2
 هذا الهدف في مقدمة األهداف التعليمية 

 المفيد .اقد  النتفيد الطةب في تنمية مهاراتهم في التفكير، والقدر  على القراء  الفاحصة  .1
تفيد  قد K.W.L.H تقديم نماذج لدروس تتضالالالالالالالالالمن تدريس التكنولوجيا باسالالالالالالالالالتخدام إسالالالالالالالالالتراتيجية .6

 ن في تنويص أساليب التدريسالمعلمي
لمفاهيمية اتقديم نماذج لدروس تتضالالمن تدريس التكنولوجيا باسالالتخدام إسالالتراتيجية المخططات  .7

 تفيد المعلمين في تنويص أساليب التدريس قد

 الدراسة:حدود 
  علىاقتصرت الدراسة 

ز  )أ( للبنين بغن الثانويةطةب الصالالالال  الحادي عشالالالالر علوم في مدرسالالالالة شالالالالهداء الزيتو  .0
 ،2013-2012في الفص  الدراسي الثاني للعام 

سالالالالالالتراتيجية مخططات (K.W.L.H)اسالالالالالالتخدام إسالالالالالالتراتيجية  .4 المفاهيم في تنمية مهارات  وا 
العد مة أنظالرابعة )طةب الصالالالالال  الحادي عشالالالالالر بالوحد   لدىالتفكير في التكنولوجيا 

 والترميز(.

الدارسة:مصطلحات   
 تم تعريفها إجرائيا كالتالي:

  K.W.L.Hإستراتيجية
وتتأل   ،المعرفة اسالالالتراتيجيات ما وراء أحد دتع والتي ،(KWL)من أشالالالكال إسالالالتراتيجية شالالالك 

 (K) الحرف حيالال  إن ،تمثالال  كالال  خطو  بحرف يالالدل عليهالالامنظمالالة ومرتبالالة و  خطوات أر ص من
 (W)الحرف و  ؟التي يبدأ بها السالالالالالالالالالالالالالؤال ماذا نعرف حول الموضالالالالالالالالالالالالالوع (Know)كلمة  علىللداللة 
 علىللداللة  (L)؟  والحرفنتعلم أنالسالالالالالالالالالالالالالالؤال ماذا نريد  ابدأ بهيالتي  (Want)مة كل علىللداللة 
التي  (How)كلمة  علىللداللة  (H) والحرف  تعلمنا؟السالالالالالالالالالالالؤال ماذا  االتي يبدأ به (Learn)كلمة 

 .وتلخيصه التفكير تنظيم في تسهم بهذا وهي المزيد؟السؤال كي  أتعلم  ابدأ بهي
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المفاهيم:مخططات   
 أعلالالالالالىتخطيطالالالالالي يوضالالالالالص بشالالالالالك  متسلسالالالالال  بحيالالالالال  يكالالالالالون المفهالالالالالوم األكثالالالالالر عموميالالالالالة  رسالالالالالم

تالالالالالرتب  المفالالالالالاهيم ببعضالالالالالها أفقيالالالالالاا ورأسالالالالاليا عالالالالالن  عموميالالالالالة،المخطالالالالال  ثالالالالالم يتفالالالالالرع منالالالالاله مفالالالالالاهيم أقالالالالال  
 ببعض.طريق عةقات تر   المفاهيم بعضها 

 

 مهارات التفكير في التكنولوجيا:
 بحالالالالالالالالال عنالالالالالالالالالد دراسالالالالالالالالالتهم لم لبالالالالالالالالالةتلالالالالالالالالالك العمليالالالالالالالالالات العقليالالالالالالالالالة المحالالالالالالالالالدد  التالالالالالالالالالي يقالالالالالالالالالوم بهالالالالالالالالالا الط

المةحظالالالالالة والتفسالالالالالير واالسالالالالالتنتاج والتصالالالالالني  والتنبالالالالالؤ والالالالالالر   والضالالالالالب   أجالالالالال التكنولوجيالالالالالا مالالالالالن 
بالدرجالالالالة التالالالالي يحصالالالال  عليهالالالالا الطالالالالالب  والتركيالالالالب والتقيالالالاليم، وتقالالالالاسوالالالالالتحكم والتحليالالالال  والتمييالالالالز 

 في اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا المعد خصيصا لذلك. 
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 نيثاالفصــل ال
 اإلطار النظري

 

 أوال: النظرية البنائية 
 .ثانيا: إستراتيجيات ما وراء المعرفة 
  ثالثا: إستراتيجية(K.W.L.H). 
 .رابعا: مخططات المفاهيم 
 .خامسا: التفكير 
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 اإلطار النظري 
ب   ،عملية التجديد والتحدي  في مجال طرائق واسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيات التدريس مجال نقاشلم تعد 

ا  إحد أج من  ملحاا  حيوياا  ومطلباا  ،المقطوع بأهميتها بين المختصالالالالالالالالالالالالين أصالالالالالالالالالالالالبحت من األمور
لنظم تقوم به ا أنوالدور الذي ينبغي  ،التوازن بين الحيا  سالالالالالالالالالالالالالالريعة التغير في عصالالالالالالالالالالالالالالر العولمة

 والتعليمية.التر وية 
ديثة اسالالالتخدام األسالالالاليب التر وية الح علىلذلك أصالالالب  من الضالالالروري االهتمام بالتعليم القائم 

لبح  عن اسالالالالالالالالالتراتيجيات جديد  تفي باحتياجات الطالب، وتتماشالالالالالالالالالى مص التقدم العلمي والتطور وا
اإلنسالالالالالاني الذي يتعدى مجرد اسالالالالالتظهار الطالب للمعلومات إلى اسالالالالالتخدامها وتوظيفها في مواق  

 جديد .
سالالتراتيجية المخططات  (K.W.L.H)وفي هذه الدراسالالة تناول الباح  إسالالتراتيجية   المفاهيميةوا 

لى من االسالالالالالالالالالتراتيجيات الحديثة التي دعا إ دانهما تعحي  إن، هما على تنمية مهارات التفكيروأثر 
وفي هذا الفصالال  من الدراسالالة يعرض الباح   التر ية،اسالالتخدامها المر ون والمختصالالون في مجال 

  من خةل تناول االستراتيجيتين هاتين
مخططات  – (K.W.L.H)اتيجية إسالالالالالالالتر  –اسالالالالالالالتراتيجيات ما رواء المعرفة  –النظرية البنائية  

 التفكير. –المفاهيم 
 

 النظرية البنائية أوال:
الالالالالالتعلم المعرفالالالالالي  أن علالالالالالىتؤكالالالالالد بحالالالالالو  بياجيالالالالاله التالالالالالي وضالالالالالعت األسالالالالالاس للفلسالالالالالفة البنائيالالالالالة 

اإلنسالالالالالالان ينشالالالالالالأ أساسالالالالالالا نتيجالالالالالالة للتكيالالالالالال  العقلالالالالالالي مالالالالالالص مالالالالالالؤثرات البيئالالالالالالة المحيطالالالالالالة بالالالالالاله وان  لالالالالالالدى
والتغيالالالالالر الفسالالالالاليولوجي فالالالالالي ت التالالالالالي تحالالالالالدد النمالالالالالو التفكيالالالالالر عنالالالالالد اإلنسالالالالالان يتحالالالالالدد بالالالالالنفس العمليالالالالالا

الموازنالالالالة التالالالالي  علالالالالىالجسالالالالم فالالالالالتفكير يبالالالالدأ أساسالالالالا بيولالالالالوجي فطالالالالري قوامالالالاله القالالالالدر   أنظالالالالمجميالالالالص 
 .(18: 2002أبوجبر،) الكليتقود السلوك 

 
ن أيكالالالالالالون المالالالالالالالتعلم محالالالالالالور العمليالالالالالالة التعليمالالالالالالالة و  أن علالالالالالالىتؤكالالالالالالد النظريالالالالالالة البنائيالالالالالالة للالالالالالالالتعلم و 

تكالالالالوين  علالالالالىطة فالطالالالالالب يالالالالتعلم مالالالالن خالالالالةل األنشالالالالطة التالالالالي تسالالالالاعده الالالالالتعلم عمليالالالالة بنائيالالالالة نشالالالال
 والوجدانية.المعرفة وبالتالي امتةكها بحي  تصب  جزءا من مكوناته الفكرية 
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 المبادئ عدد من  علىالنظرية البنائية تركز  أن (98 :2003)ويرى زيتون 
  الالالالالالالالتعلم وذلالالالالالالالك  المالالالالالالالتعلم يبالالالالالالالذل جهالالالالالالالدا عقليالالالالالالالا فالالالالالالالي عمليالالالالالالالة أنبمعنالالالالالالالي  نشالالالالالالالطة الالالالالالالالتعلم عمليالالالالالالالة

للوصالالالالول إلالالالالى اكتشالالالالاف المعرفالالالالة بنفسالالالاله تنطلالالالالق تلالالالالك العمليالالالالة النشالالالالطة للمالالالالتعلم كونهالالالالا مسالالالالؤولية 
 المتعلم عن تعلمه وليست مسؤولية المعلم.

 الهدف من عملية التعلم بناء وتنمية أنماط التفكير 
 .المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم الجديد 
 اآلخرين.بمعزل عن  ال يبني المتعلم معرفته 
  حقيقية.يحد  التعلم خةل مهام  أنينبغي 

 
 تصميم التعليم من خةل  علىالفكر البنائي يعم   أنإلى  (31: 2003) ويشير شةي 

  م.ذات صلة بواقص التةميذ وحياته أومشكةت حقيقية  أوفي صور  مهام    يكون التعليم محتوى 
 ض عامة تحدد في صالالور  إجرائية من خةل التفاوض   تصالالاغ في صالالور  أ رااألهداف التعليمية

االجتماعي بين المعلم والتعلم بحي  تتضالالالالالالمن  رضالالالالالالا عاما لمهنة التعليم يسالالالالالالعي جميص الطةب 
 د .ح علىعد  تةميذ ك   أوشخصية تخص ك  متعلم  أولتحقيقه فضة عن أ راض ذاتية 

 :ل حقيقي في محاولة إيجاد حلو مواجهة الطةب لموق  مشالك   علىتعتمد  إستراتيجية التدريس
له وذلك من خةل البح  والتنقيب والتقصالالالي والتفاوض االجتماعي حول تقويم وتحديد أكثر هذه 

 فاعلية.الحلول 
 ليم مهالالالالالام التع إلنجالالالالالاز  يتمثالالالالال  في تنظيم التعلم وتوفير األدوات والمواد المطلوبالالالالالة دور المعلم

ذا مصالالدرا احتياطيا للمعلومات إ دكما يع عرفة،المبالتعاون مص الطةب فهو ميسالالر ومسالالاعد لبناء 
 لزم األمر ومشاركا في عملية إدار  التعلم وتقويمه.

 يتقمص المتعلم دور العالم الصالالالالالالالالالالغير المكتشالالالالالالالالالال  لما يتعلمه من خةل ممارسالالالالالالالالالالته دور المتعلم  
 هللتفكير العلمي، فهو باح  عن معني لخبراته مص مهام التعلم باإلضالالالالالالالالالالالالالالالافة إلى انه بان  لمعرفت

 ومشارك في مسؤولية إدار  التعلم وتقويمه.
  التفاعلية.استخدام الوسائ  المتعدد   علىيركز النموذج البنائي   التعليميةالوسائط 
 لىعال يقب  البنائيون نمطي التقويم المرجعي المحك ومرجعي المعيار ويكون االعتماد   التقويم 

 يم التكويني.لذاتي كما يولي بعض البنائيين دورا للتقو التقويم ا أوالتقويم البدي   أوالتقويم الحقيقي 
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 :البنائية نظرية في المعرفة 

البنائية نظرية في المعرفة باإلضالالالالالالالالالالالالالالالافة إلى كونها نظرية في  أن (108: 2003)زيتون  يرى 
وان تلك الرؤية قد تعكس تصور"فون جةسر فيلد" لهذه النظرية إذ اعتبرها  أيضا،التعلم المعرفي 

  .ي عملية المعرفةنظرية ف
المعلومة يزيد احتمال اكتسالالالابها واالحتفاه بها واسالالالترجاعها مسالالالتقبة إذا  أن ترى المعرفية  أن

 خبراته السابقة. علىكانت مبنية بوساطة المتعلم ومتعلقة به ومرتكز  
 مما يدعم انه بين الفكر المعرفي والفكر البنائي الكثير من نقاط االلتقاء مث  

  .نشاط المتعلم علىالتركيز  -
  .االنطةق من الخبرات السابقة -
 .االهتمام بالتراكيب المعرفية وكيفية تعديلها وتغييرها وتكيفها -

 
كما خاطب المعرفيون موضوعات التعلم والمعرفة والذاكر  وسعوا للوصول إلى استراتيجيات 

علم المتالمعلم اسالالالالالالالالالالالالتخدام اسالالالالالالالالالالالالتراتيجيات تدريس توجه  علىفيجب  الموضالالالالالالالالالالالالوعات،تخاطب هذه 
راتيجيات الذاكر  واالسالالتراتيجيات المعرفية واالسالالت مث   اسالالتراتيجياتالسالالتخدام اسالالتراتيجيات التعلم 

 .(18: 2003زيتون )ما وراء المعرفية 
 

 هنالالاك التقالالاء بين نمالالاذج التالالدريس المعرفي ونمالالاذج التالالدريس البنالالائي أنالبالالاحالال   يرى ومن هنالالا 
 يلي وتتمث  نقاط االلتقاء فيما 

 التعلم وليس التعليم. علىز التركي .0
 التعلمية.المتعلم محور العملية التعليمية  .4
 السابقة.االنطةق من الخبرات  .3
 معلومات وليست معلومات فق . علىنواتج التعلم مهارات مبنية  .2
 االهتمام بالعم  الجماعي والتعلم ال يكون بمعزل عن اآلخرين. .1

 

سالالالالالالالالالالالالتراتيجية وفيما يلي عرض السالالالالالالالالالالالالتراتيجيات ما وراء المعرفة  ( K.W.L.H)بشالالالالالالالالالالالالك  عام وا 

 في الدراسة بشك  خاص بهدف توظيفها في تنمية مهارات التفكير. المستخدمة
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 :المعرفة وراء ماثانيا: 
  والداللة المفهوم: 

 في بداية السبعينيات من القرن العشرين، (Meta-Cognition)ظهر مفهوم ما وراء المعرفة 
 وتطور .للدارسات التجريبية واسعةا  أفاقاا  ويفت  المعرفي، النفس علم مجال في جديداا  بعداا  ليضي 
 اهتمام يلقى وما يزال الماضي، القرن  من الثمانينات عقد في المعرفة ما وراء بمفهوم االهتمام
 .الباحثين
 

 فيم التفكير أو المعرفة عن تأمةت" :أنها على المعرفة ما وراء (2009:217)عبيد  يعرف
 :العقلي السلوك من صنوف بثةثة المفهوم هذا ويرتب  به نفكر
  به يفكر وما تفكيره وص  في دقته ومدى تفكيره عمليات عن الشخص معرفة. 
  ذهني بعم  انشغاله عند به يقوم لما ومتابعته الذاتي وضبطه الشخص تحكم 
  ذي ال بالمجال يتعلق فيما ووجدانياته وحدسياته بمعتقداته الشخص تفكير طريقة أثرت مدى

 .ذهنه به ينشغ 

 وتفكيرهم في الطةب معرفة يعني المعرفة ما وراء مفهوم أن Armod (2000) أرمود، ويرى 
 التي يمكن التعلم مهام ومعرفة العمليات هذه تنظيم ومحاوالتهم بهم، الخاصة المعرفية عملياتهم

 يمكن التي الفعالة مالتعل واستراتيجيات الوقت، من محدد  فتر  خةل بواقعية الطالب ينجزها أن
 المعرفة سابقاا، فما وراء المخزونة المعلومات واسترجاع الجديد  الماد  وتعلم لمعالجة يستخدمها أن
 .(141 :2009 )عطية،الخاص  الفرد تعلم حول المعرفة هي

 
 المعرفة ما وراء مكونات:  

 أن Bruer, 1995 ،(Lindstrom ,1995( ،Henson and Eller ,1999))أمثال  التر ويون  يرى 
 ألساليب إدراكهضوء  في تفكير أنماط يستخدمه من بما المتعلم توعية إلى تسعى المعرفة ما وراء
 أج  من وذلك العمليات، تلك تنظيم أو توجيه أو التعلم عمليات على والسيطر  والضب  التحكم
 .التعلم مضامين واستيعاب فهم

 المعرفالالة مالالا وراء أن (135- 2004:136) الخزنالالدارو  عفانالالة يالالرى  المنطلالالق هالالذا ومالالن
 :هما رئيسين إلى مكونين ينقسم
 .بالمعرفة الذاتي الوعي -أ
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 .للمعرفة الذاتي التنظيم  -ب

 
 (1-2)شكل

 (2004)عفانة والخزندار، يوضح مكونات ما وراء المعرفة 

 
 ،لما وراء المعرفة رئيسين مكونين (Wilen and Phillips, 1995)وفيليبس  ولن من ك ويحدد  
 المهمة خةل المعرفي لسلوكه الشخص فوعي ،(Action)والسلوك (Awareness)الوعي وهما

 حاجة في هو والوعي بما، عنها بالفع  يعرفه بما والوعي، منها بالهدف الوعي يتضمن التعليمية
 .التعلم تيسر التي باالستراتيجيات والمهارات والوعي معرفته إلى
 

 ى التخطي  الستراتيجيات تعلمه ومعالجة أية صعوبات تظهرأما السلوك فيعني قدر  الفرد عل
 .(2001: 373 وصادق، الجندي) وقدرته على ممارسة أشكال المراجعة والضب  الذاتي لسلوكه

إلى ان هناك أكثر من رأي في تصني  مكونات ما وراء المعرفة 143) :2009)عطية كما أشار
 وهي كالتالي 

 الشخصية المعرفة. 
 الوعي. 
  الضب. 

 كإستراتيجية للتعلم استخدامها يمكن المعرفة ما وراء أن (Stipek, 1998)إستيبك  ويضي 
 :مكونين عن عبار وهي ، األهداف ووضص التخطي  تشم  حي  الذاتي،
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ما  تحسين في المعرفية اإلستراتيجية استخدام على القدر  وهي المعرفة  ما وراء إستراتيجية-أ
 والتدريب وتقوية المذكرات والتكرار وكتابة والتخطي  األهداف صوض أو صيا ة خةل من نتعلمه
 .والتنبؤ واالستدالل للفهم والمقارنة الذاكر 
 قدرات واستراتيجيات ومصادر من نمتلكه بما الوعي إلى وتشير المعرفة  ما وراء مهارات- ب

  (103 :2005،يمإبراهو)171:2004-172) بهلول،) أكثر بفعالية المهام ألداء نحتاجها ووسائ 
 
 المعرفة ما وراء وتعلم بتعليم المتعلقة األساسية المبادئ: 

 هذه ومن المعرفة، ما وراء وتعلم بتعليم تتعلق مبادئ عد  إلى (332-331 :1999) جابر أشار
 :المبادئ

 العملية مبدأ (Process)  نواتجه من أكثر وعملياته التعلم أنشطة على التأكيد يتم   حي. 
 أمليةالت مبدأ (Reflectivity)  على المتعلم يسالالالالالالالالالاعد وأن قيمة، للتعلم يكون  أن ينبغي   حي 

االسالالالالالالالالتراتيجيات والمهارات  هذه بين والعةقة ذاته، تنظيم ومهارات باسالالالالالالالالتراتيجيات تعلمه الوعي
 .التعلم وأهداف

 الوظيفية مبدأ (Functionality)  باسالالالالالالالالالتخدام دائم وعي على المتعلم يكون  أن ينبغي   حي 
 .ووظيفتها والمهارات المعرفة

 الذاتي التشـــخيص مبدأ (Self-Diagnosis)  تعلمه تنظيم كيفية المتعلم يدرس أن ينبغي   حي 
 .ومراجعته وتشخيصه

 المساندة مبدأ (Scaffolding) المتعلم إلى تدريجياا  التعلم مسئولية تتحول أن   بمعني.  
 التعاون  مبدأ(Cooperation) :بينهم والحوار المناقشة وأهمية المتعلمين بين عاون الت بأهمية ويهتم. 
 الهدف أو المرمى مبدأ (Goal) والتي العليا التعلم مرامي على والتأكيد االهتمام ينبغي   حي 

 .ب ذلكتتطل التي المعرفية لألهداف معرفياا  تعمقاا  تتطلب
 القبلي التصور أو المفهوم مبدأ (Preconception)على يبنى الجديد  اهيمالمف تعلم أن   ويعني 

 .السابقة مفاهيمه وعلى المتعلم، لدى المتوافر  المعرفة
 التعلم تصور مبدأ (Learning Conception): يةئم تصورات حتى التعلم تكيي  بضرور  ويعني 

 .الحالية اهيمهومف المتعلم
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لمبادئ، ا هذه لجميص كلها حاجة في ليست التعليميةالبرامج  أن (1999 :335) جابر ويرى 
زادت  التي تراعيها المبادئ ازدادت كلما ألنه منها، عدد بأكبر تلتزم أن ينبغي البرامج أن  ير

 .فاعليتها
 
 المعرفة استراتيجيات ما وراء: 

 الكتساب المتعلم بها يقوم التي اإلجراءات من بأنها "مجموعة (27 :2012)عرام  اعرفته
 مهاراته باستخدام المعرفة اكتساب في للمتعلم يجابياإل على الدور وتؤكد تعلمه، أثناء المعرفة
 وتقويم مراقبة الجديد ، للمواق  تعلمه تنظيم في المعرفة والمهارات تلك واستخدام يمتلكها، التي

 .تعلمه"
 وتوجيهه المعلم الطلبة بمساعد  بها يقوم تفكير عمليات :أنها على (43: 2012)أبو بشير  وتعرفها -

 منها بالهدف خةل وعيهم من وذلك ،التعليمية المهمة خةل المعرفي لوكهمبس وعي على تجعلهم
 العمليات المشكةت وباقي وح  لذلك والتخطي  وفهمها المعلومات لتذكر التعلم وبعد وأثناء قب 

 .األخرى 
 وأساليب الذهنية والعمليات باألنشطة للمعرفة المتعلم بها يقوم التي اإلجراءات من مجموعة هي -

 وح  والتخطي  واإلدار  والفهم للتذكر التعلم وبعد وأثناء قب  تستخدم التي الذاتي والتحكم لمالتع
  (Henson& Eller , 1999:258) األخرى  المعرفية العمليات وباقي المشكةت

 تحقيق المتعلم بهدف بها يقوم التي اإلجراءات من مجموعة ":بأنها (211 :2004) علىوعرفها  -
 باإلجراءات وأ راضه، والوعي وعملياته التعلم طبيعة معرفة وتشم  المعرفة ما وراء متطلبات
 " وتوجيهها التعلم في عملية الذاتي والتحكم معينة، نتيجة لتحقيق بها القيام ينبغي التي واألنشطة

 إلى التي تهدف اإلجراءات مجموعة " :بأنها (111 :2007) وآدم الحكيم عبد من ك    عرفها كما -
باإلجراءات  وأهدافه والوعي وعملياته التعلم طبيعة معرفة وتشم  المعرفة ما وراء عالياتف اكتساب
 ." محدد  مهمة إلنجاز المتطلبة واألنشطة

 بمساعد  المتعلم بها يقوم التي والسلوكيات األداءات " :بأنها (165 :2005) الوهاب عبد عرفها بينما -
دراكه معرفته مدى لتحديد وتوجيهه المعلم  وأثناء قب والقدرات  والعمليات العقلية باألنشطة ووعيه وا 
 التفكير عمليات في والتحكم وح  المشكةت لذلك والتخطي  وفهمها المعلومات لتذكر التعلم وبعد
 .التأملي التفكير وتنمية عنها والتعبير بها يقوم التي
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 ما معرفة على الفرد قدر  تعني المعرفة فوق  استراتيجيات ما أن إلى (89 :2002) دعدور ويشير -
 تعلمه لتنظيم عملية المتعلم يتبعها التي اإلداريةاإلجراءات  أو الذهنيةاالختبارات  أنها أي يعرفه،
 :التالية بالمهام وتعني
  للتعلم والتنظيم التخطي Planning and Organizing Learning 
 مراقبة التعلم Monitoring Learningيتبعها التي واألفعال العمليات ك مراقبة  وتعني 

 .المتعلم عند والشعور الوعي من عالية درجة وتتطلب التعلم عند المتعلم
 علمالمت تقويم Evaluating Learningالتعلم عملية مراقبة في المستخدمة وهي  

 :في جميعها تتفق أنها السابقة التعريفات من ويتضح
  .العليا التفكيرمهارات  من المعرفة ما وراء دتع .0
 التعلم. أثناء تعلمه وتقويم ومراقبة بتخطي  المتعلم قومي .4
  .المعرفة ما وراء متطلبات تحقيق بهدف إجراءات مجموعة المعرفة ما وراء .3

 
 المعرفة استراتيجيات ما وراء عناصر: 

  :في تتمث  المعرفة الستراتيجيات ما وراء األساسية العناصر أن (106 :2004)دروز   ترى 
 عقلية عمليات من الفرد يوظفه الم واليقظة الوعي 
 منها المناسب وتوظي  العمليات لهذه والضب  التحكم 
 النقص وسد والتصحي  التوجيه. 

 
 هي   أساسية عناصر المعرفة الستراتيجيات ما وراء أن (168 :2005) الوهاب عبد ويذكر

 االنتباه ومستوى  وتفكيره إلدراكاته الفرد وعي أي والوعي، االنتباه. 
 من  االنتقال وكيفية لتحقيقها المناسالالبة األنشالالطة واختيار األهداف تحديد وتتضالالمن ي ،التخط

 .تحقيقها المطلوب األهداف تحديد ضوء في وذلك آلخر جزء
 ،سالالير  مقومات وتحديد يتحقق أن يجب وما تحقق ما وتحديد األهداف ترتيب وتعني التحكم

 .عليها التغلب كيفية وتحيد العم ،
 ،ومراقبة  مسالالالالالالالبقاا  المحدد  األهداف ضالالالالالالالوء في تحقق لما تغذية راجعة ليةعم أي المراجعة

 .السابق بالتخطي  النتائج
 واختيار اسالالتراتيجيات  فعاليتها تثبت لم االسالالتراتيجيات التي وتصالالحي  بتغير وتتعلق المةئمة

 .الهدف لتحديد المستقب  في مناسبة أكثر
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 المعرفة استراتيجيات ما وراء أهمية: 

 (52-53 :2007الدليمي )و  الهاشمي حددها كما المعرفة استراتيجيات ما وراء ةأهمي تتلخص
 يأتي  فيما
وبالنتيجة  .الخاص تعلمه ويقوم ويسيطرويراقب  يخط  أن على المتعلم بقدر  االهتمام زياد  .0

 .المختلفة العلم لعمليات المتعلمين اكتساب تحسين على تعم  فهي
يستهدف  الذي النوعي، التعلم مستوى  إلى والعددي الكمي لمالتع مستوى  من بالطلبة االنتقال .4

 الذهنية التنشئة أهمية يؤكد الذي التعليمية، العملية محور باعتباره وتأهيله المتعلم إعداد
 المعلومات، مص بفاعلية التفاع  من تمكنه التي بالوسائ  الطالب تزويد أو وتطوير التفكير،
 .وكيفية توظيفها

 
دليةا  المعرفة ما وراء إستراتيجية استخدمت التي الدراسات إليها توصلت التي النتائج وتعد
 (116: 2003 ،عريان) التالية بالنقاط األهمية هذه وتتجلى، التطبيقية أهميتها على واضحاا 

 العقلية العمليات اختيار مسالالالالالالالؤولية وتحملهم التعلم، لعمليات المتعلمين اكتسالالالالالالالاب تحسالالالالالالالين .0
 .إليهم دمالمق المناسبة للموق 

 عمليات من يسالالالالالالالالالالالتخدمونه وبما تفكيرهم، لطريقة الطلبة معرفة بين إيجابية عةقة وجود .4
 .استخدامها وقدرتهم على

 .ونقده يقررونه ما ك  تفحص في الطلبة قدر  زياد  .3
اعاد  التعلم، أثناء في الصالالعوبات مواجهة على قادرين الطةب تجع  .2 األسالالاليب  في النظر و 

 .يستخدمونها التي الذهنية والنشاطات
 .التعليم بعملية مشاركته أثناء إيجابي بدور القيام على المتعلم تساعد .1
تفكيرهم  يفهمون  أي خبراء، إلى طةب من وتحويلهم لديهم، اإلنسالانية من القدرات العديد نمو .6

 .ويشرحونه
 .إبداعية جديد  أفكار وتوليد معارف، من اكتسبوه فيما الطةب تحكم زياد  .7
 .التعليم أثر انتقال يف تساعد .8
 .العقلي النشاط مستويات أعلى المعرفة ما وراء إستراتيجية استخدام يمث  .9
 مواق  في واسالالالالتخدامها إدارتها على والقدر  بها والوعي المعرفة ما وراء بخبرات التعلم .01

 ذاته الوقت في ويسالالهم ،التعلم صالالعوبات من التقلي  إلى بآخر أو بشالالك  تؤدي تعليمية مختلفة
 .المحصلة للمعرفة والتوظي  والمعالجة التفكير من متقدمة مستويات االرتقاء إلى في
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 ما وراء المعرفة استراتيجيات على القائم التدريس: 

 حوار على هيئة تأتي تعليمية أنشطة على ما وراء المعرفة استراتيجيات على القائم التدريس يستند
 طبقاا لةستراتيجيات األدوار يتبادلون  بحي  البعض، بعضهم التةميذ و ين والتةميذ، بين المعلم
 والتحكم النص المقروء، فهم بهدف والتلخيص، والتنبؤ، والتوضي ، التساؤل، :المتضمنة الفرعية

 .عملياته وضب  مراقبة طريق عن الفهم هذا في
 (110- 112 :2008) الوهاب عبد وصفها كما االستراتيجيات لهذه موجز وص  يلي وفيما

 

 التساؤل ستراتيجيةإ (Questioning): 
 المعلومات المتضمنة أهمية درجة بذلك يحدد فإنه يقرأ ، ما حول أسئلة القارئ  يطرح عندما

 مهارات القارئ يكتسب أن كما ،للتساؤالت محورا  تكون  ألن صةحيتها ومدى المقروء، النص في
 التةميذ األسئلة يتعرف طرح لخة ومن ،التفكير من المرتفعة المستويات ذات األسئلة صيا ة
 اختبار ديع أسئلة، وهذا شك  على المعلومات وصيا ة بالنص، الموجود  المعلومات مفتاح على
 المعلومات على استدعاء قدرتهم مدى تحديد وكذلك النص، لمعاني فهمهم مدى لقياس ذاتي
 خطوات أخرى من خطو  إلى مالتعل وتنق  التلخيص، إستراتيجية الذاتي التساؤل إستراتيجية وتعزز
جراءات أنشطة  بتحديد يقومون أوالا  فإنهم األسئلة، بطرح يقومون  حين القرائي ، فالتةميذ الفهم وا 

 هذه المعلومات يضعون  فإنهم ذلك وبعد باألسئلة، فعلياا  تزودهم أن يمكن التي المهمة المعلومات
 .فهمهم مدى تقيس أسئلة شك  على
 

 التوضيح إستراتيجية :(Clarifying) 
في أكان  سواء فيه الصعوبة نقاط تحديد خةل من النص توضي  في القارئ  انشغال أن

للتغلب  البديلة االستراتيجيات إلى القارئ  يوجه أن شأنه من التعبيرات أو المفاهيم أو المصطلحات
 إستراتيجية خةل ومن المساعد  طلب أو االستمرار أو القراء   بإعاد  سواء الصعوبات هذه على

 تحديد يمكن ثم ومن في الفهم، صعوبة يواجهون  عندما التةميذ مةحظاتهم يكتب التوضي 
 إستراتيجية تدريس وعند النص بناء إلعاد  المناسبة الخطوات واتخاذ هذا، الفهم سوء مصادر
 كلمات تكون  قد التي فهم النص، عدم أسباب ومعرفة لتحديد انتباههم جلب يتم للتةميذ التوضي 
 .صعبة أو مألوفة  ير مفاهيم أو واضحة،  ير أو جديد 
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 التنبؤ إستراتيجية :(Predicting)  
 سيناقشه المؤل  ما حول توقعات يصي  أو فروضاا  القارئ  يضص أن اإلستراتيجية هذه تتطلب 
لقراء  أثناء ا التركيز ويضمن القارئ  أمام هدفاا  يوفر الذي األمر النص، من التالية الخطو  في

القراء   أثناء التركيز أمام فرصاا  يتي  التنبؤ أن كما ،التوقعات هذه دحض أو تأكيد لمحاولة
يمتلكها  التي تلك مص النص من عليها سيحص  التي المعلومات هذه دحض أو تأكيد لمحاولة
لم يتع عندما النص تنظيم عملية من القارئ  تمكين من ذلك إليه يؤدي ما إلى باإلضافة فعةا،
يدور  ما لتوقص مفيد  وسائ  النص في المتضمنة األسئلة وتعد ،والفرعية الرئيسية العناوين ويدرك
  .المقروء النص من أجزاء جزء ك  في المحتوى  حول

 
 التلخيص إستراتيجية :(Summarization) 

 تكام إحدا   وأيضاا  المقروء النص في الرئيسة األفكار تحديد للقارئ  اإلستراتيجية هذه تتي 
 ،اإلستراتيجيةهذه  وفي ،بينها العةقات إدراك تنظيم خةل ومن النص، في المهمة المعلومات بين
 تلخيص النص ويمكن والمترابطة في المهمة العبارات والمعلومات لتحديد الفرصة التةميذ يمن 
 على دربالتةميذ الت يبدأ وحين ،متكاملة قطعة حتى أو فقر  أو عبارات شك  على إما النص

 أكثر وعندما يصبحون  الفقر ، مستوى  على تتركز األولية جهودهم فإن التلخيص، إستراتيجية
  .النص أجزاء من المثير ور   دمج على قادرين سيكونون  ومهار ، كفاء 
 

 تعلمت: – أعرف أن أريد – أعرف (K.W.L) إستراتيجية ثالثا:
  مفهوم إستراتيجية(K.W.L): 

راء استراتيجيات ما و  إحدىإستراتيجية تعلم واسعة االستخدام وهي  (K.W.L)إستراتيجية  دتع 
وجعلها نقطة  قة،السابالمعرفة التي تفيد في تدريس القراء  حي  تهدف إلى تنشي  معرفة الطةب 

 .المقروءمحور ارتكاز لر طها بالمعلومات الجديد  الوارد  بالنص  أوانطةق 
 

 المرتبة والمخططة واإلجراءات الخطوات من مجموعة "بأنها  (2008:7)البركاتي اعرفته
 واستخدام الطرق واألساليب األنشطة،والتي طلب من المعلمة تنفيذ  المعلمة، دلي  في المدرجة

 أعمد  ثةثة في التفكير وتلخيصه، تنظيم في تسهم والتي المتنوعة، التقويموأساليب والوسائ  
 يتعلمه، سوف الذي وما عن الموضوع، المتعلم عرفةم حول أسئلة، ثة  على اإلجابة تتطلب
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 في المتعلم جهود وتقنين األفكار، إلى ترتيب يؤدي مما الدراسة، مح  الموضوع عن تعلم وماذا
 ." والبح  الدراسة
 

الفعال في تنمية  ثراالستراتيجيات المهمة ذات األ أنها  "من (171: 2009)وعرفها عطية 
 لىعد شاع استخدامها في تعليم القراء  ويقوم التعليم فيها قلمعرفي و مهارات التفكير ما وراء ا

ة المتعلم واستثمارها في عملية التعلم الجديد، لذلك فإن المعرف لدىأساس تنشي  المعرفة السابقة 
 السابقة لدى المتعلم تعد نقطة االنطةق واالرتكاز التي يقوم عليها التعلم الجديد ويرتب  بها".

 
 لىعطريقة مؤثر  تساعد التةميذ  أوإستراتيجية  بأنها " (311: 2010) الباري فها عبد بينما عر 

 أور  اإلنصات لمحاض أويندمج التلميذ في محاكا  وقراء  فص   أنبناء المعنى وتكوينه، وقب  
د يعرفه عن الموضوع، وماذا يري أنيحدد التلميذ ما الذي يعتقد  وفيها ،عرض أو فيلم،مشاهد  
 المةحظة ما الذي تعلمه" أواالستماع  أوعن الموضوع، ويقول لنفسه بعد القراء   يعرف
 
 تتأل  المعرفة وراء ما اسالالالالتراتيجيات من إسالالالالتراتيجية" أنها على ( 38: 2012)عرفتها عرام و 
 يبدأ التي (Know) كلمة على للداللة (K)فيوالمتمثلة  المنظمة والمرتبة الخطوات من عدد من
 استدعاء الطلبة بها يستطيص خطو  استطةعية وتعد في الموضوع؟ حول نعرف ماذا السؤال بها
 فهم في منه االسالالتفاد  يمكن به تتصالال  أومسالالبقة حول الموضالالوع الجديد  معلومات من لديهم ما

 أو نعرف أن نريد ماذا السالالالؤال به يبدأ التي ،(want) كلمة على للداللة W))الجديد،  الموضالالالوع
 هذا خةل من وتحصالالاليله تعلمه يريدون  ما تحديد إلى الطلبة يرشالالالد الذي  ؟نحصالالال أن نريد ماذا

 به يبدأ التي (Learn) كلمة للداللة على (Lواكتشالالالالالالالافه، ) عنه البح  يريدون  ما أو الموضالالالالالالالوع
 منه، اسالالتفادتهم ومدى الموضالالوع من تعلموه ما تقويم الطلبة من يريد الذي تعلمنا؟ ماذا السالالؤال
كسابهمو  لدى الطلبة الخطأ لمعتقداتا تصحي  إلى تهدف وهي  من الصحيحة العلمية المفاهيم ا 
  .تلخيصهو  التفكير تنظيم في تسهم بهذا وهي يعتقدونه سابقاا، كانوا بما تعلمه تم ما موازنة خةل

 
 يجيالالةإسالالالالالالالالالالالالالالترات أنالتر وي  األدبو يرهالالا من التعريفالالات في السالالالالالالالالالالالالالالالالابقالالة والمةحظ من التعريفالالات 

(K.W.L) أنهاكما  المعرفة،ما وراء  من اسالالالتراتيجيات وكذلك ،البنائي التعلم يجياتاسالالالترات إحدى 
وتقنين  األفكارترتيب  تؤدي إلىو  سالالالالالالابقة، معلومات من لديهم ما الطةب تعتمد على اسالالالالالالتدعاء
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مجموعة من الخطوات المرتبة في جدول  اإلسالالالالالتراتيجيةتتضالالالالالمن هذه  الدراسالالالالالة،المتعلم في  جهود
  (K.W.L)  حرف من حروف الكلمةبك األعمد وتتمث   خاص،

 
 (1-2)جدول

 (K.W.L)جدول إستراتيجية 

K (Know) W (Want) L (Learn) 
What we know about the 

subject? 

What we want to find 

out? What we Learned? 
في  حول نعرف ماذا

 الموضوع؟
 ماذا أو نعرف أن نريد ماذا

 نحص ؟ أن نريد
 تعلمنا؟ ماذا

 
 (H .K.W.L)إستراتيجية  ثالثا:

 (H)بالحرف لهاخطو  جديد  رمز  إضالالافةحي  تم  ،K.W.L))اسالالتراتيجيات  أنواع إحدىهي 
 How Can I Learn) المزيالالد أتعلم أن بالالإمكالالانيوالتي تعني كي   (HOW)للالالداللالالة على كلمالالة 

more?)، اف واالكتش التعلم من مزيد على الحصول في الطةب مساعد  الخطو  هذه وتستهدف
، وذلك وفق الموضالالالالالالالالوع هذا عن خبراتهم وتعمق معلوماتهم، تنمي أخرى  مصالالالالالالالالادر في والبح 

 .تخطي  مسبق ومحدد داخ  اإلستراتيجية
 

 نشأة اإلستراتيجية وتطورها 
 (1995)الشالالمالي للتعليم  اإلقليميمر  من قب  المركز  ألول (H.K.W.L)اسالالتراتيجية تم تقديم

التعلم وتنمية  اءأثني  قدمت نموذجا فنيا فعاال للتفكير النشالالال  في حبالواليات المتحد  االمريكية، 
 .(Luksadao، 2008:8) لكسادو اكما وصفه الفهم،مهارات 
 

لتحسالالالين مسالالالتوي  (H.K.W.L) إسالالالتراتيجيةدراسالالالة سالالاليسالالالليسالالالكي  اسالالالتخدمت (1999)وفي عام 
مان بدراسالالالة في جامعة قام هو ر نور  (2000)وفي عام  ،ةب ولتنمية الفهم القرائي لديهمقراء  الط

اء للفهم القرائي لجع  طةب الجامعة قرن  (H.K.W.L) إسالالالتراتيجيةسالالالان فرانسالالالسالالالكو واسالالالتخدم فيها 
 ،القراء  أنواعص جمي علىويقبلون بفهم واع ، ولديهم طةقة التعبير والبيان ،معارفهم وتتطور مهر 

 .(:34 2012عرام،) حياتهمويوظ  الطةب ما يقرأونه في 
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قام بتغير مكان  حي  اإلسالتراتيجية هذه من آخر نوعاا (2007) ونوف  جادو أبو فأضالا كما
 مما قام بالبح  تعلمهبحي  يسالالالالالالتفيد الطالب في  (L)ليكون العمود الثال  قب  عمود (H) العمود

  .(94: 2008البركاتي، ) (H)عنه في العمود 
 
 

تتكالالالالالالالالالالون مالالالالالالالالالالن  (K.W.L.H)إسالالالالالالالالالالتراتيجية أن (Luksadao،2008:35) لكسالالالالالالالالالالادوكمالالالالالالالالالالا ذكالالالالالالالالالالر 
   فئات تدريسية هي أر ص
0- (K)  كلمالالالالالالالة علالالالالالالالىللداللالالالالالالالة(KNOW)  وتهالالالالالالالدف لمسالالالالالالالاعد  الطالالالالالالالةب بتالالالالالالالذكر مالالالالالالالا يعرفالالالالالالالون

 حول الموضوع
4-  (W) وتهدف لمساعد  الطةب كي يقررون ما يريدون تعلمه حول الموضوع 
3- (L) وتهدف لمساعد  الطةب كي يحددوا ما تعلموه بالفع  من قراء  الموضوع 
2- (H) توجالالالالالد  أننالالالالالتعلم أكثالالالالالر مالالالالالن مصالالالالالادر أخالالالالالرى حيالالالالال  مالالالالالن الممكالالالالالن  أن كيالالالالال  يمكالالالالالن

  .معلومات إضافية
 مفهوم إستراتيجية K.W.L.H) ) 

، التي تهدف إلى تنشالالي  المعرفة المعرفة ما وراء اسالالتراتيجياتاحدى  (K.W.L.H)اسالالتراتيجية دتع
وتتأل  ، ي النصالسالالابقة لدى الطلبة، وجعلها نقطة انطةق لر طها بالمعلومات الجديد  الوارد  ف

تمث  ك  خطو  بحرف يدل على المهمة المراد القيام بها اثناء منظمة ومرتبة و  خطوات أر ص من
 تنفيذ االستراتيجية.

 
تعلم واسالالالالالالالالعة االسالالالالالالالالتخدام تهدف  إسالالالالالالالالتراتيجية بأنها" (Luksadao، 2008:37) لكسالالالالالالالالادوعرفها 

لجديد  كاز لر طها بالمعلومات امحور ارت أولتنشي  معرفه الطالب السابقة وجعلها نقطه انطةق 
 أن، أريالالد Know( K) اعرف :وهي رئيسالالالالالالالالالالالالالاليالاله تالالدريسالالالالالالالالالالالالالاليالالةفنيالالات  أر صالتي يتعلمهالالا وتتكون من 

 .How (H)اعرف المزيد ، كي Learned( L)، تعلمتWant( W)اعرف
 

 إستراتيجية  "أنها على عرفها (NCRel,1995)نكري  أنإلى  (92: 2008) بركاتيالوأشارت 
 دونا قب  من اإلستراتيجية هذه طورت وقد ،السابقة المعرفة تنشي  على د  الطةبلمساع ،متعلي
 على  األحرف وتدل القراء أثناء التفكير لتنشي  نموذج هو حي  (1986)أو  
- K مساعد  الطةب بتذكر ما يعرفون حول الموضوع. 
- W مساعد  الطةب كي يقررون ما يريدون تعلمه حول الموضوع. 
- L ةب كي يميزون الذي يتعلمن كما قرأوامساعد  الط. 
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- H  توجد معلومات  أننتعلم أكثر من مصادر أخرى حي  من الممكن  أنكي  يمكن
 .إضافية

 بأنها  إجرائيا (K.W.L.H) ما سبق يعرف الباح  إستراتيجية على و ناءا 
 ،المعرفة اسالالالالالتراتيجيات ما وراء إحدى تعتبر والتي ،(KWL)من أشالالالالالكال إسالالالالالتراتيجية شالالالالالك 
 تمث  ك  خطو  بحرف يدل عليها، حي  إن الحرفمنظمة ومرتبة و  خطوات أر ص منوتتأل  

(K)  كلمة  علىللداللة(Know) الحرف و  ؟التي يبدأ بها السالالؤال ماذا نعرف حول الموضالالوع(W) 
 علىللداللة  (L)؟  والحرفنتعلم أنالسالالالالالالالالالالالالالالؤال ماذا نريد  ابدأ بهيالتي  (Want)كلمة  علىللداللة 
التي  (How)كلمة  علىللداللة  (H) والحرف  تعلمنا؟السالالالالالالالالالالالؤال ماذا  االتي يبدأ به (Learn)كلمة 

 .وتلخيصه التفكير تنظيم في تسهم بهذا وهي المزيد؟السؤال كي  أتعلم  ابدأ بهي

 (2-2)جدول
 (K.W.L.H) جدول إستراتيجية

K (Know) W (Want) L (Learn) H(HOW) 

What we know 

about the subject? 

What we want to 

find out? 
What we 

Learned? 
How Can I Learn 

more? 
في  حول نعرف ماذا

 الموضوع؟
أتعلم  أنكي  يمكن  تعلمنا؟ ماذا ؟نعرف أن نريد ماذا

 المزيد؟

 
 خطوات إستراتيجية (K.W.L.H) 

خاص لك   استعان بمدربحين قام بدراسته  هو ر أنإلى  (158-156: 2004)بهلول  أشار
 مجموعة من الطةب، وسارت اإلجراءات كما يلي 

  ي المقال الذ أو القراء ،يقدم المدرب في حوالي خمس دقائق لطةبه فكر  عن موضوع
 للمشاركة.مص دعو  الطةب  عليه،وقص االختيار 

 .يدون ك  طالب في دفتره الخاص ما يعرفه مسبقا عن هذا الموضوع 
 ابة عنها من خةل قراء  الموضوع.يدون الطالب األسئلة التي يريد اإلج 
  قراء  الموضوع قراء  تحليلية صامتة لمد  عشر دقائق. إلىيوجه المدرب طةبه 
  يجري المدرب مناقشة هادفة لتوليد األفكار، لدى الطةب مص استخدام بعض الكلمات

 وا عطاء الطةب فرصة لألسئلة واالستفسار. المفتاحية،والجم  
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 يكتبوا له بيانا عما سيقومون به من  أنالجلسة من طةبه  يطلب المدرب في نهاية
 إجراءات مستقبليه لزياد  معارفهم أكثر عن هذا الموضوع. 

 
 بالالالالالخطوات التالالالالاليالالالالة كمالالالالا حالالالالددهالالالالا (K.W.L.H)سالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيالالالالةاس وفق يدر تالالالالوتمر خطوات ال

  (Luksadao,2008:18-19)لكسادو
ا الطةب بخطوات اإلستراتيجية األر ص، السبور  مذكر  على (K.W.L.H) يقوم المعلم برسم جدول -0

ثم يقوم الطةب بكتابة المعلومات التي يعرفونها مسبقا، والمعلومات الجديد  التي يريدون معرفتها 
قب  دراسة الموضوع ثم يكملون الجدول بالمعلومات والمعارف الجديد  التي تعلموها بعد دراسة 

 الموضوع.
يقوم بتقسيمهم إلى مجموعات صغير   أوصفهم الدراسي يجع  المعلم طةبه وحده واحد  في  -4

ثم يقوم المعلم بكتابة ك  فكر  في جدول  المقروء،يوجزون معرفتهم السابقة عن الموضوع 
(K.W.L.H) يجع  الطةب هم الذين يقومون بكتابتها أو 
راستهم ديجيبوا عنها في أثناء  أنيطرحوا أسئلة يريدون  أنبعد ذلك يطلب المعلم من الطةب  -3

 ويقوم بتسجي  هذه األسئلة في الجدول. الدراسي،للموضوع 
يطلب المعلم من الطةب قراء  موضوع الدرس ويدونوا مةحظاتهم عن المعارف والخبرات التي  -2

 أعرف؟ أنماذا أريد  بالسؤال المعلومات الجديد  التي ترتب   علىمؤكدا  تعلموها،
التطوع لكتابة المعارف والخبرات التي تعلموها من  بعضهم أو كلهم،يطلب المعلم من الطةب  -1

ئلة مةحظا أية أس الجديد ،ومناقشا معهم هذه المعلومات  الجدول،خةل الموضوع الدراسي لتكملة 
 لم تتم اإلجابة عنها. 

المزيد من المعلومات وخاصة حول األسئلة  علىيطلب المعلم من طةبه تحديد كي  سيحصلون  -6
 المقروء.جوابا في النص التي لم تجد لها 

 
 التالي تتمث  في  (K.W.L) خطوات إستراتيجية أن (96: 2008) البركاتيوتري 

 الموضوع المراد تدريسه  أواختيار النص  -0
 السبور   على (.K.W.L) ترسم المعلمة مخط  -4
 كيفية تعبئة المخط  من خةل الخطوات التالية   علىتدرب المعلمة المتعلمات  -3

 المخط  أعلىع في كتابة الموضو  .أ
 الطةب علىتوزيص المخط  كأوراق نشاط  .ب
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 يسج  فيه ك  ما نعرفه عن األولالعمود  أنيعرض الجدول ويوجه اهتمام المتعلمات إلى  .ج
الموضوع من خةل استثار  عقولهن، ومناقشة ما يعرفنه سابقا حول الموضوع، ثم تسج  

ومات السابقة بالمعلومات الحالية ، السبور ، بهدف ر   المعل علىاإلجابات من المعلمة 
المعلومات السابقة هي األساس في التعلم،  أنذلك النظرية البنائية، من  علىكما أكدت 

ور   المعلومات السابقة بالمعلومات الجديد  تعتبر الخبر السابقة للمتعلمة األساس الذي 
خلق  ر الخطوات أهمية فيتنطلق منه لبناء المعرفة الجديد  لذا تعتبر هذه الخطو  من أكث

 المتعلمة للتوجه نحو هدف التعلم . لدىالتحدي 
تنطلق المعرفة من داخ  األفراد وذلك للوصول إلى الشمولية في التعلم  الهدف تحديد  .د

 لتعزز الخبرات المساعد  للوصول إلى بؤر  التعلم.
ضوع، فته عن المو العمود الثاني وفيه يسجلن ك  ما يردن معر  إلىيوجه اهتمام المعلمات  .ه

وتساعدهن المعلمة بأسئلة إيحائية حول المطلوب معرفته، ويضعن األسئلة المراد اإلجابة 
عليها بواسطة استخدام المعرفة التي هي عبار  عن العلم الحقيقي الذي تمارسه المتعلمة 

 التعلم الذاتي والتعلم النش . علىويشتم  ذلك  مستهلكة،لتكون منتجه وليست 
ن األسئلة، ويضع على، ويحاولن اإلجابة األولمتعلمات ما كتبنه في العمود تصح  ال .و

 أسئلة جديد  من خةل ما تعلمنه عند م ء العمود الثاني. 
 .األسئلة في العمود الثاني، ويسجلن ما تعلمنه عن الموضوع علىتجيب المتعلمات  .ز
 عملية تقويميةخريطة ذهنية ك أو ما تعلمنه في خريطة مفاهيمية تلخص المتعلمات .ح

 لإلستراتيجية. 
 تكتب ك  متعلمة ملخص للدرس. .ط

 كيفية الوصول إلجابة األسئلة التي لمتحديد يةحظ هنا عدم وجود خطو  رابعة تتمث  في 
  النهائية إفشال الصور  ى ثغر  معرفية قد تؤدي إلىيؤدي إل وبقاؤها دون إجابة ،يتم اإلجابة عليها

 .للتعلم
 

إستراتيجية  أو ((K.W.L لباحثين السابقة المتعلقة بخطوات إستراتيجيةبعد استعراض أراء ا
K.W.L.H))  على يتض  أنها تتفق جميعا 

  السبور . علىتحديد الموضوع المراد دراسته ورسم جدول اإلستراتيجية 
  الطلبة مص ضرور  التذكير بخطوات اإلستراتيجية.  علىتوزيص جدول اإلستراتيجية 
 المتعلم المرتبطة بالموضوع وكتابتاها في عمود لدىمعلومات السابقة تحديد واستدعاء ال(K). 
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 يسأل المعلم الطلبة عما يريدون معرفته عن الموضوع وتسجي  األسئلة في العمود الثاني(W). 
 قراء  الطلبة للموضوع وتدوين معلوماتهم في العمود(L) . 
 نها.عئلة التي لم تتم اإلجابة مناقشة المعلومات التي سجلها الطلبة وتحديد وحصر األس 
  البح  عن إجابات لألسئلة التي سجلوها في العمود  علىتشجيص الطلبة(W)  والتي لم يحصلوا

 إجابة لها من الموضوع. على
  إجابة األسئلة التي لم يجب عليها النص المقروء وكتابه ذلك في  علىتحديد طريقة الحصول

 .(H)العمود

  في اآلتيتمثلت  فقداستخدامها الباح  في الدراسة  أما بالنسبة للخطوات التي
 .سبي  المثال الترميز على تدريسه،تحديد الموضوع المراد  -0
 تعبئته.، وتوضي  كيفية السبور  على ((K.W.L.Hرسم مخط  إستراتيجية  -4
تقسيم الفص  إلى خمس مجموعات دراسية وتحديد مهام ك  فرد )قائد، كاتب، منسق،  -3

 (مة، عةقات عامتحد 
 الطلبة والذي يتضمن خطوات اإلستراتيجية. علىتوزيص المخط   -2
استثار  عقول الطلبة، ومناقشة الطلبة فيما يعرفونه سابقا عن الموضوع ثم تسجي  المعلومات  -1

بهدف ر   المعلومات السابقة بالمعلومات الحالية كما أكدت ذلك النظرية  (K)األولفي العمود 
 .(98:2003)كما وض  ذلك زيتون  السابقة هي األساس في التعليمالمعلومات  أنالبنائية من 

ا طرح األفكار ويقوم الطلبة بتسجي  م علىسؤال الطلبة عما يريدون معرفته لتشجيعهم   -6
بمساعد  المعلم الذي يقوم بطرح أسئلة  (W)يريدون معرفته عن الموضوع في العمود الثاني

 إيحائية حول الموضوع.
دراسته من الكتاب المدرسي حي  يقوم المعلم بتحديد الفقر  المطلوب  قراء  النص المراد -7

-L) .قراءتها من خةل عرض صفحات الكتاب المدرسي بواسطة جهاز عرض المعلومات
C-D)  

التوص   متوجيه الطلبة إلى قراء  الموضوع العلمي وتسجي  المعارف والمعلومات التي يت -8
تبر إجابات لألسئلة التي وضعها الطلبة في العمود والتي تع (L)إليها في العمود الثال  

 (.W)الثاني
بما كانوا ير بون في تعلمه في الحق  الثاني ( L)يقوم الطلبة بمقارنة ما تعلموه في الحق   -9

(W) . وذكر األسئلة في العمود الثاني التي لم تتم اإلجابة عنها في العمود الثال 
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ة التي لم تتم اإلجابة عنها من الكتاب المدرسي توجيه الطلبة للبح  عن إجابات لألسئل  -01
 .(H)المعلومة وكتابه ذلك في العمود الرابص  علىوتحديد طريقة الحصول 

( بالمعلومات التي دونوها في L)يقوم الطلبة مقارنة المعلومات المتعلمة في العمود الثال    -00
 هم قب  التعلم الجديد.بهدف تعدي  األفكار والمفاهيم التي كانت لدي (K) األولالعمود 

 وعناوين.شك  نقاط  علىيلخص الطلبة ما تعلموه من الموضوع   -04
 يكتب الطلبة ملخصا للموضوع الدراسي. -03
وفي بداية الحصة القادمة يتم مناقشة ما توص  إليه الطةب من خةل بحثهم عن المعلومات   -02

 .(H)كما حددوها في العمود 
 إستراتيجية  أهدافK.W.L.H)):  

 في النقاط التالية   ((K.W.L.Hأهداف إستراتيجية  (Luksadao,2008:19)لكسادو حدد 
لومات لر طها بالمع محور ارتكاز أوالسابقة وجعلها نقطه انطةق  تنشي  معرفه الطالب -0

 .يتعلمها الجديد  التي
هيم اإدخال الطلبة في عملية القراء  النشطة والفاعلة التي تعنى بطرح األسئلة والتفكير بالمف -4

 .القراء والتساؤالت الوارد  أثناء 
تعزيز كفاية الطلبة في وضص أهداف للموضوع، وجمص المعلومات منه وتألي  خطوط  -3

 .وكتابة ملخصات ترتكز على تلك الخطوط العريضة الوارد ،عريضة لألفكار 
 .المحكمة وتوضي  المعاني الخاصة بالتفصيةتالطةب  إمداد -2
تعلموه ي أنيريده المعلم من الطةب  الذييمي صرف بمعنى ما توجه المعلم نحو هدف تعل -5

  .الظروف أفض تحت 
 

 مميزات إستراتيجية K.W.L.H)): 
 (95 :2008)و ركاتي  (47-45: 2012عرام )من المميزات التي أوردها كة من 

 تذكر المعلومات السابقة عن الموضوع. علىتساعد الطةب  -0
 وارد  في الدرس.تبين الغرض من القراء  للنصوص ال -4
 تقييم فهم النص. علىتساعد الطةب  -3
 تعزيز فكر  التعلم التي تجع  المتعلم محور العملية التعليمية بدال من المعلم. -2
 تحديد الغرض من الموضوع. علىجذب المتعلمين وتساعدهم  علىتعم   -1
 عليها. اإلجابةالطلبة وذلك من خةل طرح تساؤالت  لدىتنظيم عملية التفكير  -6
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 وفير فرصا لةبتكار من خةل استدعاء المعرفة السابقة وصيا تها في صور  جديد .ت -7
 يمكن استخدامها في معظم التخصصات وك  المستويات الدراسية. -8
 

 أهمية استخدام اإلستراتيجية فيما يلي  (41-40 :2007)حدد سالم وقد 
المعني  بأنواعها المختلفة مث في تعلم المعرفة التقريرية  ومشتقاتها (K.W.L)إستراتيجية تساهم -0

 المعلومات.البنائي وتنظيم المعلومات وتخزين 
 تنشي  المعرفة السابقة المخزونة في الذاكر  طويلة المدى. -4
 مراقبة.الزياد  مهار  التساؤل واالستجواب الذاتي، والتي من خةلها يمكن تنشي  عمليات  -3
ين الوصةت والتشابكات العصبية للر   بتدوير المعلومات وا عاد  تنظيم البنية المعرفية و  -2

 بما يحقق تراب  وتماسك اإلطار المعرفي للفرد. والحديثة،المعلومات القديمة 
تطلب عرض أسئلة اإلستراتيجية ي علىتنظيم التفكير وعملياته وتسلسلها، خاصة وان اإلجابة  -1

ضافة معلومات وليس مجرد اإلجابة   جم  بسيطة.  علىاألفكار وا 
وضص اللبنة األولى للتخطي  ولجمص المعلومات من المصادر األولية والثانوية  لىعتساعد  -6

 كما أنها تشم  التنبؤ بمصادر متنوعة للمعلومات.
تسهم في الفهم االنتقائي ألنه يمث  دعو  للتجول العقلي والتفحص إليجاد أحدا  مرتبطة  -7

 بالتعلم الجديد.
لتفكير تجدد والجانبي حي  يعتمد هذا النوع من اتسهم في تكوين فرص لةبتكار والتفكير الم -8

 تنشي  المعرفة السابقة ومحاولة إعاد  صيا تها في شك  جديد. على
 

 في التدريس فيما يأتي ( (K.W.L.Hويتض  للباح  مما سبق أهمية استخدام إستراتيجية 
 تذكر واستدعاء وتنشي  معرفتهم السابقة. علىتساعد الطلبة  -0
 التعلمية.العملية التعليمية  تجع  الطالب محور -4
 النفس. علىوتؤكد مبدأ العم  الذاتي واالعتماد  -3
تثير فضول الطلبة في التفكير وتمكنهم من تعلم الموضوعات الدراسية مهما كانت درجة  -2

 صعو تها. 
تطلب عرض أسئلة اإلستراتيجية ي علىتنظيم التفكير وعملياته وتسلسلها، خاصة وأن اإلجابة  -1

ض  جم  بسيطة. علىافة معلومات وليس مجرد اإلجابة األفكار وا 
 تمكن المتعلمين من تقييم وقياد  تعلمهم الخاص. -6
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البح  و تنمي معلومات الطلبة وتعمق خبراتهم في موضوع الدارسة والذي ينتج عن االكتشاف  -7
 مصادر أخري.  في

 
 دور المعلم في تطبيق إستراتيجية K.W.L.H) )في التدريس: 

يراعيها المعلم عند  أنهناك بعض األدوار التي البد  أنإلى  (98: 2008) البركاتيأشارت 
 التطبيق تنفيذ اإلستراتيجية حتى تؤتي ثمارها بطريقة صحيحة أثناء مرحلة 

توجيالالالالالاله المتعلمالالالالالالين نحالالالالالالو قالالالالالالراء  العنالالالالالالوان ومالالالالالالن ثالالالالالالم سالالالالالالؤال أنفسالالالالالالهم السالالالالالالؤال التالالالالالالالي )مالالالالالالاذا  -0
بالالالالالر قالالالالالدر مالالالالالن األسالالالالالئلة مالالالالالص توليالالالالالد أك علالالالالالىاعالالالالالرف عالالالالالن الموضالالالالالوع؟( مالالالالالص ضالالالالالرور  مسالالالالالاعدته 

 التقدم في استخدام اإلستراتيجية
متابعالالالالالالالة زيالالالالالالالاد  عالالالالالالالدد األسالالالالالالالالئلة وذلالالالالالالالك بحسالالالالالالالاب الوقالالالالالالالت المةئالالالالالالالالم لمقالالالالالالالدار تنميالالالالالالالة طةقالالالالالالالالة  -4

المتعلمالالالالالالالين، فكلمالالالالالالالا زاد عالالالالالالالدد األسالالالالالالالئلة التالالالالالالالي يضالالالالالالالعها كالالالالالالال  مالالالالالالالتعلم، مالالالالالالالص تقالالالالالالالدم الوقالالالالالالالت فالالالالالالالي 
كثالالالالالالالر، مالالالالالالالص اسالالالالالالالتخدام اإلسالالالالالالالتراتيجية فالالالالالالالي زمالالالالالالالن قصالالالالالالالير كلمالالالالالالالا أعطالالالالالالالت اإلسالالالالالالالتراتيجية فعاليالالالالالالالة أ

 دقائق من الحصة. 1مراعا  االختصار في الوقت الخاص بالسؤال، حي  ال يتجاوز 
ضالالالالالالالرور  تكالالالالالالالرار األسالالالالالالالئلة مالالالالالالالص المتعلمالالالالالالالين أثنالالالالالالالاء اسالالالالالالالتجاباتهم، حتالالالالالالالى تثبالالالالالالالت المعلومالالالالالالالة وال  -3

 تكرر األسئلة مص متعلمين آخرين.
 ، مالالالالالص ضالالالالالرور  قبالالالالالول أي فكالالالالالر  لهالالالالالا عةقالالالالالة بالموضالالالالالوع،األولكتابالالالالالة األفكالالالالالار فالالالالالي العمالالالالالود  -2

ن كانت خاطئة.  وا 
يسالالالالأل المتعلمالالالالين )مالالالالاذا تريالالالالدون معرفتالالالاله عالالالالن الموضالالالالوع؟(  أنالمعلالالالالم  علالالالالىقبالالالال  القالالالالراء ،  -1

 ستة( أفكار ويكتب األسئلة حولها. أو)خمسة  علىويحص  
أعرفالالالالاله مالالالالالن  أنمالالالالالا الالالالالالذي أريالالالالالد )سالالالالالؤال يضالالالالالص المتعلمالالالالالون  أنفالالالالالي مرحلالالالالالة القالالالالالراء  وبعالالالالالد   -6

 القالالالالالالالالراء ،ضالالالالالالالالص الهالالالالالالالالدف ألنفسالالالالالالالالهم مالالالالالالالالن الالالالالالالالالنص؟( هنالالالالالالالالا يبالالالالالالالالدأ المعلالالالالالالالالم بتوجيالالالالالالالاله المتعلمالالالالالالالالين بو 
وضالالالالرور  البالالالالدء بصالالالاليا ة األسالالالالئلة بصالالالاليغة العمالالالالوم، أي " أعطنالالالالي كافالالالالة األسالالالالئلة التالالالالي يمكالالالالن 

 أنتطالالالرح مالالالن خالالالةل قالالالراء  القصالالالالة " ومالالالا األسالالالئلة التالالالي تالالالرى أنهالالالالا لالالالم تالالالرد وكنالالالت تتمنالالالالين  أن
 القصة؟توجد في 

 يتم وضص عةمة بقرب الفكر  التي أكدها النص أثناء القراء . -7
خمالالالالالالالس دقالالالالالالالائق ويقالالالالالالالرأ  إلالالالالالالىعالالالالالالد ذلالالالالالالالك يتالالالالالالالي  المعلالالالالالالم الفرصالالالالالالالة للطالالالالالالالةب مالالالالالالا بالالالالالالالين ثالالالالالالالة  ب -8

المتعلمالالالالالالون الالالالالالالنص، ويقومالالالالالالوا بمالالالالالال ء العمالالالالالالود الثالالالالالالال  مالالالالالالن الجالالالالالالدول )مالالالالالالا الالالالالالالذي تعلمتالالالالالاله عالالالالالالن 
 عمله كنشاط منزلي. ؟( ويمكنالموضوع
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  باآلتي (KWL)أدوار المعلم في إستراتيجية  (24: 2011) كما حددت الزهراني

 ذلك.تحقق  علىالدرس وفق الدروس المختار  التي تساعد المخط  ألهداف  -0
 الكاش  عن معارف الطةب السابقة كأساس للتعليم الجيد. -4
دار  مجموعات النقاش. -3  الضاب  الذي يضب  الظروف الصفية وا 
 الموجه والمنظم لمعرفة الطةب ضمن مخط  تنظيمي فاع . -2
 ر الطةب.إثار  تفكي علىالمحاور والمولد لألسئلة التي تعم   -1
 السابقة.معرفة خبرتهم  علىالمصح  ألخطاء الطةب التي بنيت  -6
 المقوم ألداء الطةب ومدى تحققهم للتعلم المنشود. -7

  فيالكبير ويتمث  الدور دور المعلم ووصفته ب (44-43: 2012)كما حددت عرام 
 تحديد معارف الطلبة السابقة كمنطلق للتعلم الجديد. -0
 ستخدام مخط  اإلستراتيجية.تنظيم معارف الطلبة با -4
 الطلبة من خةل مقارنة ما تعلمه بما كانوا يعتقدونه سابقا. لدىتصحي  التصورات البديلة  -3
 مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة.  علىطرح أفكار جديد  والتأكيد  علىتشجيعهم  -2
 استثار  فضولهم العلمي عن طريق المناقشة وأسلوب العص  الذهني وتحفيزهم.  -1
 زيز األفكار الجديد  وتقديم التغذية الراجعة لةستفاد  من تعلمهم. تع -6
 رس قيم ايجالالابيالالة كالالالتعالالاون بين أفراد المجموعالالة والتنالالافس بين المجموعالالة في عرض نتالالائج  -7

 تعلمهم. 

 للمعلم دور مهم في تطبيق اإلستراتيجية ويتمث  في ثة  مراح   أنويري الباح   
 يقما قبل التطب األولى:المرحلة 

 خةل من  لدروسلالتخطي  يقوم المعلم بدور مهم في 
 تحديد موضوع الدراسة.  -0
 تحديد األهداف المرجو تحقيقها.  -4
 تجهيز الوسائ  واألدوات الةزمة من أوراق و يئة صفية.  -3
 تحديد أساليب التقويم. -2
 رسم تصور كام  حول ما سيحد  أثناء التطبيق. -1
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  أثناء التطبيق الثانية:المرحلة 
 ديد المجموعات وتوزيص األدوار.تح -0
 الكش  عن معارف الطةب السابقة والتي تعتبر أساس للتعلم الجديد. -4
 يوجه الطةب نحو المعرفة ضمن مخط  تنظيمي فاع . -3
 يطرح األسئلة اإليحائية التي تساعد في إثار  تفكير الطةب. -2
ثار  التفكير. -1  يحاور ويناقش الطلبة حول أفكارهم بهدف التوجيه وا 
 معرفة خبرتهم السابقة.  علىيصح  األخطاء التي بنيت  -6

 مرحلة ما بعد التطبيق الثالثة:المرحلة 
 . ولةستراتيجيةتقويم األداء العام للطةب  -0
 إعداد خط  معالجة لألخطاء التي قد تظهر. -4
 متابعة الطلبة وتوجيههم نحو مصادر التعلم والبح  واالستكشاف. -3

 
 إستراتيجية في الطالب دور W.L.H)K.) التدريس في  

 دور الطالب في هذه اإلستراتيجية باآلتي  (25: 2011)تحدد الزهراني 
 يستمص للموضوع، ويستوعب األفكار المطروحة منه. أويشاهد  أويقرأ  -0
 السابقة.معرفته  علىيطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية  -4
 يدور حولها الموضوع. لتيواألفكار ايمارس التفكير المستق  في القضايا  -3
 محاور أساسية وفرعية. إلىيصن  األفكار الوارد  في الموضوع  -2
 ممارسة التفكير التعاوني مص أفراد مجموعته. علىيتدرب  -1
 يناقش ويحاور في الص . -6
 خاطئة.يصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق  -7

 ي في هذه اإلستراتيجية ويتمث  في دور الطالب ايجاب أن (45: 2012)وتري عرام 
 )ماذا اعرف عن الموضوع؟(. األولتحديد معرفتهم السابقة وتسجيلها في الحق   -0
 اعرف؟(. نأماذا أريد )الثاني تحديد األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها وكتابتها في الحق   -4
 مت؟(.تدوين ما تعلمه بعد قراء  الموضوع وتسجيله في الحق  الثال  )ماذا تعل -3
 يتعلموه في الحق  الثاني. أنمقارنة ما تعلمه في الحق  الثال  بما كان يريدون  -2
 مقارنة ما تم تعلمه بما كان يعتقدونه سابقا حي  يقومون بتصحي  المفاهيم واألفكار الخطأ. -1
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إجابة لها من الموضالالالالالالوع في حق  رابص والبح  عن  علىتسالالالالالالجي  األسالالالالالالئلة التي لم يحصالالالالالاللوا  -6
 إجابة لها.

 رنة ما تم تعلمه بما كان يعتقدونه سابقا حي  يقومون بتعدي  المفاهيم واألفكار الخطأ.مقا -7

 
للطلبة دور ايجابي في هذه اإلستراتيجية يتمث  في ثة  مراح   أنخةل ما سبق يتض  

  هي 
 

 المرحلة األولى: ما قبل التطبيق
سالالالالالالالتعداده ودافعتيالالالالالالاله ا علالالالالالالالىالمحافظالالالالالالالة  علالالالالالالالىيقتصالالالالالالالر دور الطالالالالالالالالب قبالالالالالالال  تنفيالالالالالالالذ اإلسالالالالالالالتراتيجية 

 خةلها.للتعلم وتقب  اإلستراتيجية التي سيتعلم من 
 المرحلة الثانية: أثناء التطبيق

يلعالالالالالب الطالالالالالالب الالالالالالدور األبالالالالالرز أثنالالالالالاء تنفيالالالالالذ اإلسالالالالالتراتيجية فهالالالالالو محالالالالالور العمليالالالالالة التعليميالالالالالة 
 التعلمية حي  يقوم باألدوار التالية 

 .فيها يقرأ النصوص المختار ، ويستوعب األفكار المطروحة -0
 .السابقةيطرح األسئلة التي تلبي حاجاته المعرفية المبنية على معرفته  -4
 .النصمارس التفكير المستق  في القضايا واألفكار التي يدور حولها ي -3
 .وفرعيةيصن  األفكار الوارد  في النص إلى محاور أساسية  -2
 .المجموعاتيتدرب على ممارسة التفكير التعاوني مص أفراد  -1
 .صحتهاور ولديه نصوص يستوض  مدى يناقش ويحا -6
 .خاطئةيصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السابق من معلومات وحقائق  -7
يسالالالتمر فالالالي البنالالالاء المعرفالالالي لديالالاله مالالالالن  أنيقالالالرر مالالالا تعلمالالاله بالفعالالال  مالالالن الالالالنص ويحالالالالاول  -8

 .خةل توليد أسئلة جديد 
 عمالالالال  ملخالالالالص للالالالالدرس الالالالالذي تالالالالم تطبيالالالالق اإلسالالالالتراتيجية عليالالالاله واستشالالالالار  المعلالالالالم فالالالالي كالالالال  -9

 خطو  من خطواته

 المرحلة الثالثة: ما بعد التطبيق
الطالالالالالالب مسالالالالئولية البحالالالالال  والتقصالالالالالي لإلجابالالالالة عالالالالالن األسالالالالالئلة التالالالالي لالالالالالم توجالالالالالد إجابالالالالالة  علالالالالالىتلقالالالالى 

 عنها من النص المقروء وذلك من خةل 
 (K)تحديالالالالالالالد طالالالالالالالرق البحالالالالالالال  عالالالالالالالن المعلومالالالالالالالات وذلالالالالالالالك حسالالالالالالالب الخطالالالالالالالو  األخيالالالالالالالر  لإلسالالالالالالالتراتيجية  -0

 بمساعد  المعلم
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 ي وتنفيذ ما تم االتفاق حوله من البح  في مصادر المعرفة األخرى.البح  والتقص -4
 المتابعة المستمر  مص المعلم لتذلي  الصعوبات التي قد تواجهه أثناء عمليات البح . -3
 عرض ما توص  إليه من معلومات جديد  في بداية الحصة التالية. -2

 
 عالقة القراءة بالتفكير: 

 األساسيوالنشاط  ،ن الطالب نش  داخ  مجموعةكو  على (K.W.L.H)إستراتيجيةتعتمد 
 ألبرزاوالسؤال ، المطروحة بعد القراء  األسئلةعن  واإلجابةالمجموعة هو القراء   بهالذي تقوم 

 نحي  إو  ،قرأوهاستفاد  الطةب مما  مدى علىوالذي من خةله يتم الحكم  (ماذا تعلمت؟؟) هو
سه الطالب وليس التحصي  فالسؤال الذي يطرح نف دىلالمقصود هنا تنمية مهار  التفكير الهدف 
 ؟وما عةقة القراء  بالتفكيرمهار  التفكير من القراء ؟  تنمىه  

 
هناك ارتباط وثيق بين اللغة والتفكير، فالرموز الزمة  أن (Luksadao,2008:21)لكسادو ى ير  
 .الكليةوتلعب اللغة دورا في تكوين المفاهيم والمدركات  ،للتفكير
 (2010هللا، )عبدكدراسة  المجالهذا  الكثير من الباحثين والمتخصصين في إليه أشاروهذا ما  
اللغة تلعب دورا في القيام بالكثير من العمليات العقلية  أن علىدين كمؤ  ،(2005)سالم،ودراسة

 دا أاللغة جزء ال يتجزأ من عملية التفكير فهي  أن كما ،والحكم واالستنتاج واإلدراككالتحلي  
 التفكير لدينا. آالتلتشكي  مفاهيمنا وتوجيه 

 
ساعد ت أنهامجاالت النشاط اللغوي إذ  أهمويأتي ارتباط القراء  بالتفكير كون القراء  من 

ن مفهوم القراء  إلذا ف ،لغوية تكون في النهاية وسيلة من وسائ  التفكير أبنيةتكوين  علىالطةب 
للمعاني والرموز ومن ثم الفهم ثم النقد التفاعلي ثم توظي   اإلدراكالنظر ثم  علىالحدي  قائم 

و دون  ،والقراء  تمد العق  بالمعلومات والمعارف ،المقروء في واقص الحيا  فهي عملية عقلية مهمة
يدرك المهم من  ير المهم والضروري من  ير الضروري وال يستطيص  أنالمعرفة ال يستطيص العق  

 على اءاألشيال تدرك  أذهاننا أن، بين الخير والشر أونافص والضار ليفرق بين ا أويصن   أن
نمانحو مباشر  عبد )عبر وسي  معرفي مكون من مبادئ علمية وعقلية ومعارف وخبرات حياتية وا 

 .(29:  2010هللا ،
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 لىعومن ثم في قدرته  ،نوعية القراء  وكميتها يؤثران بشك  مباشر في عم  الدماغ أن
علم ير والتالخةيا العصبية التي تقوم بعمليات التفك أنالعديد من الباحثين  أوض فقد  ولذا ،التفكير

ن مهارات ع المسئولةتقص في القشر  العليا للدماغ وهي الطبقة  ،يبل  عددها مائة مليار عصبون 
 ي يمكنعدد االرتباطات الت أنكما  ،هذه الطبقة تجري عمليات القراء  واالستيعاب في، و التفكير

حدو  عمليات القراء  وعمليات التفكير  أج يعملها الدماغ تص  مةيين االرتباطات من  أن
 .(40 :2005)سالم، والتعلم 

 
  أنالباح   ى ما سبق ير  على و ناءا 

  األفكاريد لللقراء  دور هام في تكوين المعاني وتو. 
 عند  زادت مهارات التفكير االطةع والقراء  بين القراء  والتفكير فكلما زاد هناك عةقة طردية

 .اإلنسان
  العقلية.تلعب اللغة دورا في القيام بالكثير من العمليات 
  ابعن التفكير هي نفسها الطبقة التي تجري فيها عمليات القراء  واالستيع المسئولةالطبقة الدما ية 
 خيال.القراء  الحاذقة تساعد في تنمية مهارات التفكير االبتكاري من خةل استخدام ال 

 
 مخططات المفاهيم

تعد مخططات المفاهيم من االتجاهات الحديثة التي يمكن اسالالالالالالتخدامها بصالالالالالالور  مباشالالالالالالر  في 
ن هما أسالالالالالالالالاسالالالالالالالالين هامي علىالنظرية البنائية التي تركز  علىها تقوم حي  إنالعديد من المجاالت 

تعكس  ، إذالفرد لالدىاكتسالالالالالالالالالالالالالالالاب المعرفالة وتوظي  تلالك المعرفالة بحيال  تكون أكثر عمقالا وتطوراا 
ة وتعطي فهمالالالالا أعمق للمفالالالالاهيم الهالالالالامالالالالة  لنمالالالال  مخططالالالالات المفالالالالاهيم التعري  البنالالالالائي للخبرات المطع 
والمركزية حي  ارتبطت فكر  المخططات المفاهيمية بنظرية أوزو   البنائية ، إذ أدخ  أوزو   

دما يعي نمفهوم المخط  المفاهيمي في العملية التعليمية لتيسالالالالالالالالالالالالالالير عملية التعليم ذي المعني ع
تنسالالاليق  ج أ، وذلك من هيم المعروضالالالة والمفاهيم المكتسالالالبةالرواب  بين المفا أوالمتعلم العةقات 

 . (28: 2007نديم، )الالمفاهيم وتنظيمها في البنية العقلية للمتعلم وبالتالي تسهي  إدراكها ونموها
 
  المفاهيم:مفهوم مخططات 

تحديد المفاهيم وتصنيفها بحسب  علىتقوم   أنها على (571: 2010)عرفها مقابلة وفةحات 
درجة تجريدها، والعةقة فيما بينها، والتدرج بها حسب العموم والشمول، وتصنيفها لتحديد خطوط 
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اسالالالالالالالتكشالالالالالالالاف المعرفة القبلية، ومشالالالالالالالاركة الطلبة في رسالالالالالالالم  علىالوصالالالالالالال ، وأدوات الر   كما تقوم 
 .وتقويم تعلم المفاهيم لطلبة،االمخط  وعرض األمثلة والةأمثلة والتعزيز وتصحي  

 
أشكال تخطيطية تترتب فيها مفاهيم الماد  الدراسية بطريقة  بأنها  (10: 2010)ويعرفها  انم 

ألق  ا واألق  خصالالالالوصالالالالية إلى المفاهيم ،شالالالالمولية متسالالالاللسالالالاللة ومترابطة متدرجة من المفاهيم األكبر
 شمولية واألكثر خصوصية.

 
ها عبار  عن طريقة تدريسالالالالالالالالالالالالالالية يقوم فيها المعلم والتةميذ   بأن(6: 2003) المدنيكما يعرفها 

شالك   لىعباسالتخراج المفاهيم األسالاسالية للمحتوى الدراسالي أثناء مناقشالة الدرس، ومن ثم تنظيمها 
 تسلسلي والر   بينها بخطوط موصفة حتى يكتم  بناء الخريطة.

 
المفهوم  ون رسالالالالم تخطيطي يوضالالالالص بشالالالالك  متسالالالاللسالالالال  بحي  يك أنها  علىويعرفها الباح  

أفقياا  ترتب  المفاهيم ببعضالالالالالالالالالالالالالالها عمومية، المخط  ثم يتفرع منه مفاهيم أق  أعلىاألكثر عمومية 
  .ورأسيا عن طريق عةقات تر   المفاهيم بعضها ببعض

 
 إستراتيجية مخططات المفاهيم 

مخططات المفاهيم هي أدا  تخطيطية لتوضالالالالالالالالالالي  مجموعة من معاني  أنيشالالالالالالالالالالير الحلو إلى 
وب األسالالالالالالل، وهذا ات وهي طريقة يدوية لعرض األفكارالمتضالالالالالالمنة داخ  إطار من العةق المفاهيم

ألفكار ا على، أي في عرض المعلومات الخاصة بالمناهج وهي تركز يستخدم في دراسة المناهج
الرئيسالالالالالالالالالة عند تعليم أي مهمة تعليمية وأهم ما في هذه اإلسالالالالالالالالالتراتيجية هو أنها أداه لجع  المعاني 

ثر حسالالية ويسالاله  إدراكها كشالالجر  العائلة، فالمفاهيم األكثر شالالمولية وعمومية تكون في والعةقة أك
 (.30-29: 2007لنديم،ا) تحديداا تكون أق  شمولية وأكثر المخط  والمفاهيم المندرجة  أعلى

ادي طلبة الح لدىوقد اسالالالالالالالالالالالالالالتخدم الباح  مخططات المفاهيم بغرض تنمية مهارات التفكير 
المعلومالالات، وذلالالك القتنالالاع البالالاحالال  بالالأن مخططالالات  تكنولوجيالالا كتالالابن مالرابعالالة عشالالالالالالالالالالالالالالر للوحالالد  
غر الطالب، وقد استخدم الباح  المستوي المص لدىتنمية مهارات التفكير  علىالمفاهيم لها قدر  

م في بين المفاهي هناك ترابطاا  أن، حي  وجد الباح  ي تصالالالالالالالميم مخططات لوحد  دراسالالالالالالالية فق ف
 المعلومات.شر في تكنولوجيا الوحد  الرابعة للص  الحادي ع
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  مخططات المفاهيم وتنمية التفكير 

يؤكد " نوفاك" وجوين أنه باإلمكان تطوير عةقات مفاهيمية جديد  من خةل بناء وتشالالالالالالالالالالييد 
تحقيقه هو بناء عةقات  إلىمخططات المفاهيم وخاصالالالة إذا كان الهدف األسالالالاسالالالي الذي نسالالالعى 

 نأن ينظر إليها من قب  أنها مفاهيم  ير مترابطة كما خاصالالالالالالالالالالة بالقضالالالالالالالالالالايا بين المفاهيم التي كا
المدرسالالالالالالالالين والطةب الذين يعملون في بناء المخططات المفاهيمية يدركون في كثير من األحيان 

معاني جديد  من قب  بناء المخط  لذا فإنه  إلىعةقات جديد  لم يدركوها من قب  وهذا يودي 
يسالالالالاعد في دعم عملية  أننشالالالالاطا إبداعياا كما يمكن  يكون رسالالالالم المخططات المفاهيمية أنيمكن 
 .(23: 2009مصطفي،)االبتكاري التفكير 
 
المتعلم مهار  البح  عن أنماط وترابطات وعةقات مباشر   لدىمخططات المفاهيم تنمي  أن

 ير مباشر  بين المفاهيم إذ تكون هذه العةقات بمثابة المشتغلين في بناء مخططات مفاهيمية 
 ن معرفة بعدية تعتبر بمثابة إستراتيجية عامة تسه  وتيسر التعلم وفهم المعرفة وتوظيفهايكتسبو 

 .(137 :1995سرور،)أثناء التعام  مص مشكةت جديد  
 

األفكار الجديد  والعميقة من الصالالالالالالالالالالالالالالعب التفكير بها بدون  أن إلىويشالالالالالالالالالالالالالالير نوفاك وجوين 
 اكتسالالالابها وأن التفكير التأملي عبار  ىعلوقت ونشالالالاط ليسالالالاعدهم  إلىمسالالالاعد  إذ يحتاج الطةب 

عن عمالال  محكم ومنظم في بنالالاء مخط  المفالالاهيم وا عالالاد  بنالالاءهالالا أكثر من مر  خير مسالالالالالالالالالالالالالالالالاعالالد 
 الجديد .التفكير التأملي واكتساب تلك األفكار  علىللتدريب 

 
تقود  أنعملية المخططات من المحتم   أن وجوين إلىويذهب رو ينسالالالالالالالالالالالالالالن كما ذهب نوفاك 

المعنيين  دىلبالجوانب الفنية  أثرالمخططات كنتاج نهائي تت ،اكتشالالالالالالالالالالاف معرفية جديد  إلىالفرد 
ها عملية البناء والتصميم لمخططات المفاهيم وتفسير  أنكما  ه،ابتكاريوما يتمتعون به من قدرات 

قات ونتيجة لقيام الفرد بقيام عة ،عمليات معرفية في المجالين الذهني والتصالالالالالالالالالالالالالالوري  إلىيحتاج 
أشالالالياء لم تكن معروفة من قب ، فإن الفرصالالالة مهيأ  في هذا  علىوقيام تعميمات والتعرف  ،جديد 

 .(33: 2007،النديم)الوضص للتفكير 
 

مخططالالالالالالات المفالالالالالالاهيم أدا  فاعلالالالالالالة لتنميالالالالالالة التفكيالالالالالالر  أن كمالالالالالالا أشالالالالالالار كالالالالالال  مالالالالالالن نوفالالالالالالاك وجالالالالالالوين
  (23: 2009مصطفي،) وذلك من خةل
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  .مخط تكون بمثابة أساسا وقاعد  الية والعامة التي المفاهيم األساس الجيد في اختيار التدقيق .0
 عةقة.تح  الطةب نحو البح  والتنقيب في تراكيبهم المعرفية عن مفاهيم ذات  .4
يشالالالالكلوا قضالالالالايا بين المفاهيم التي تقدم لهم و ين المفاهيم الموجود   أن علىمسالالالالاعد  الطةب  .3

مفاهيم سالالالالاللسالالالالاللة ال علىسالالالالالبة والتعرف في خبراتهم السالالالالالابقة، وذلك من خةل كلمات الر   المنا
 التي تشك  البناء الهرمي لمخططات المفاهيم.  المخط ،التي تستخدم في بناء 

 ة.الرابطالتميز بين األشياء واألحدا  والمفاهيم واألدوات  لدىالطةب القدر   لدىتنمي  .2

 
 من خةل  مخططات المفاهيم تنمي التفكير وذلك أنإلى  (34-33: 2007) النديمكما أشار 

مشالالك ، يشالالعر الفرد بالموق  ال أنتنمية التفكير تتضالالمن بعض المهارات األسالالاسالالية إذ بعد  أن -0
فة ثم وتحديد جوانبه المختل، يحدد هذا الموق  بشالالك  واضالال  ثم يقوم بإعاد  صالاليا ته أنلعلة 

 يقوم بتحليله. 
لومات ز بين المعالتمي علىيكون الفرد قادرا  أن علىتحلي  المواق  والمشالالالالالالالالالالالالالكةت تحتاج  أن -4

  .والعناصر الرئيسية ذات الصلة بالمشكلة والعناصر الثانوية
لمرتبطة والمبادئ واألفكار ا ،جميص المفاهيم واسالالتبصالالار ،كما تتطلب عملية التفكير اسالالتدعاء  -3

احة في والمفاهيم المت ،بالمشالالالكلة السالالالابق بعلمها ثم معالجة هذه البيانات في ضالالالوء المعلومات
لوصالالالالول ا أج وذلك من  ،ك إلعاد  ترتيبها وتنظيمها واكتسالالالالاب العةقات بينهاوذل ،وقت راهن

 .الحلول المةئمة إلى
ي النص الهنالالالدسالالالالالالالالالالالالالال أوالنتالالالائج  أومخططالالالات المفالالالاهيم تحلية للنظريالالالة تكوين تتطلالالالب عمليالالالة  -2

المفاهيم العامة واألكثر شالالالالالالالالالالالمولية ثم  إلىالوصالالالالالالالالالالالول  أج وذلك من  ،الموجود تحت الدراسالالالالالالالالالالالة
من خةل  ،األكثر تحالالالديالالالدا إلىقالالال  عموميالالالة واألكثر تحالالالديالالالدا ثم األكثر عموميالالالة المفالالالاهيم األ

أيجاد العةقات بين هذه المفاهيم من خةل الخطوط الواصالالالالالالالالالالالالالاللة  علىترتيب تنازلي ثم العم  
وجود مسالالالالالالالالالالالالالالتويات مختلفة من التفكير انطةقا من  إلىبينها وكتابة الكلمات عليها مما يؤدي 

 .المنتظمة في مخططات المفاهيم هيمالمختلفة للمفاالمستويات 
 

  المفاهيم مخططات بناءخطوات: 

بنالالالالالالالالاء مخططالالالالالالالالات  أنكثيالالالالالالالالر مالالالالالالالالن المالالالالالالالالر ين يالالالالالالالالرون  أنإلالالالالالالالالى  (33: 2007)يشالالالالالالالالير عوكالالالالالالالال  
 المفاهيم يتم وفقا للخطوات اآلتية 
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درسا  أوفقر   أوالموضوع المراد عم  مخط  مفاهيمي له، قد يكون نصا  أواختيار العنصر  -0
 .... الخوحد  دراسية  أو

 الموضوع المراد عم  مخط  مفاهيمي له قراء  جيد .  أوالمحتوى  أوقراء  النص  -4
 األحدا  بوضص خطوط أسفلها. أوالموضوعات  علىتحديد المفاهيم األساسية التي تشم   -3
إعداد قائمة بالمفاهيم وترتيبها تنازليا تبعا لعموميتها وتجريدها بحي  تكون المفاهيم العامة  -2

تجريدا في األعلى، المفاهيم األكثر شمولية والمحسوسة تكون في األسف  حتى تنتهي واألكثر 
 المفاهيم. علىباألمثلة 

 تصن  المفاهيم حسب مستوياتها والعةقات فيما بينها. -1
األكثر عمومية في قمة المخط  المفاهيمي، ثم يوضص تحتها األق   أوتوضص المفاهيم العامة  -6

حتى نص  إلى األسئلة بحي  تتركب المفاهيم في صفين كبعدين  فالمفاهيم الخاصة عمومية،
 متناظرين لمسار الخريطة.

ر   المفهوم الرئيسالالالالالالالي بالمفاهيم األخرى، وذلك برسالالالالالالالم أسالالالالالالالهم بين ك  مفهومين بينهما عةقة  -7
بحي  يكتب عليها كلمات رابطة والتي تصالالالالالالالال  العةقة بين المفهومين الذين تم الر   بينهما، 

 الخ  لتوضي  اتجاه العةقة. علىسهم ويوضص رأس ال
 لىعالقيام بعم  رواب  توضالالالالال  العةقة الموجود  بين مفهومين في قطاعين رأسالالالالاليين مختلفين  -8

 المخط  المفاهيمي
 التغيير فيها إذا لزم األمر ومعرفة ماذا ينقصها. أوإعاد  التفكير في المخط  وتعديلها  -9

 
 

 
 (2-2شك  رقم )

 مفاهيميةال المخططات بناء خطوات
 

 كلمة رابطة لها تشمل على

 أمثلة 

المفاهيم االكثر عمومية وشموالً ومفاهيم 
 مجرة

 مفاهيم ثانوية بسيطة  مفاهيم ثانوية بسيطة 

مفاهيم 
أكثر 

خصوصية 
واقل 

مفاهيم 
أكثر 

خصوصية 
واقل 

أكثر 
خصوصية 

واقل 
 شموال

مفاهيم 
 أكثر

خصوصية 
واقل 
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مهالالارات  تنميالالة فالالي اسالالتخدامها تالالم التالالي المفالالاهيم مخططالالات صالاليا ةوقالد قالالام الباحال  ب
 :التالية الخطوات وفق التفكير

  .أنظمة العد والترميز وحد  تحلي  -
  .قائمة في الموضوعات لك  المفاهيم كتابة -
  .حد  على قائمة في جزئي موضوع لك  المفاهيم كتابة -
 ترتيب كيفية االعتبار في األخذ مص حد  على درس لك  هيميمفا مخط  صيا ة في البدء -

وتكام   دقة االعتبار في األخذ مص خصوصية األكثر إلى وعمومية شمولية األكثر من المفاهيم
 .المفاهيم تلك بين الرواب 

 
 بالمخططات وثيقة صالالالالالاللة ذات مفاهيمية مخططات فيها يلزم التي الموضالالالالالالوعات حالة في
أكثر،  أو موضالالوعين يجمص متكام  بشالالك  المخططات تلك بصالالناعة الباح  مقا السالالابقة الجزئية
 الطالب لدى المعالم واضحة راسخة مفاهيمية بنية تكوين على يعم  وذلك ،الذاكر  مخط  مث 

 التي الدراسالالالالالية للوحد  شالالالالالام  مفاهيمي مخط  بعم  متكام  القيام مفاهيمي مخط  من خةل
 منها لينه  الطالب ذهن في محسوسة بصور  المفاهيم كتل توضي  بغرض وذلك تدريسها سيتم
 .المفاهيم بتلك المرتبطة مص المسائ  التعام  حالة في يشاء ما

 

 

 تصنف إلى

 الذاكرة

 الوصول العشوائي الوصول التتابعي الوصول المباشر

شريط 
 التسجيل

القرص 
 الصلب

القرص 
 المدمج

RAM ROM 

 مثل مثل مثل مثل مثل

 (2-3شكل )
 مخطط مفاهيم )تصنيف الذاكرة حسب طريقة الوصول(
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 المفاهيم مخططات استخدام أهمية
السالالالالالالالالالالالالالالتخدام مخططات المفاهيم أهمية كبير  في مناحي كثير  من العملية التعليمية التعلمية فهي 

؛ من خةل رسالالالالالم مخططات الطةب لتعلم المعرفي لتحصالالالالالي ا تشالالالالالخيصالالالالالية لتقويم كأدا  تسالالالالالتخدم
  2001: 652) ،زيتون) ومقارنتها بالتخطي  الصحي  وتصويب الخطأ واكتشاف الفجوات

ر   المفاهيم الجديد  بالبنية المعرفية للمتعلم، كما تسالالالاعد المعلم علي التركيز حول  علىوتسالالالاعد 
قات بين البح  عن العة علىوتسالالالالالالاعد المتعلمين  األفكار الرئيسالالالالالالية للمفهوم الذي يقوم بدريسالالالالالاله،

 المتعلمين قدر  في تحسن يتبعها ثم ومن للمعرفة، الهرمي التنظيم على تساعدالمفاهيم، كما انها 
 (2002: 42أبو جبر،) لديهم المعلومات استخدام في

ان اسالالالالالالالالالالالالالالتخالالالدام مخططالالالات المفالالالاهيم يعمالالال  على عةج الفهم الخالالالاطئ  (430:2001)ويرى عفالالالانالالالة
لمفاهيم، وذلك من خةل اسالالتخدامها كأدا  تشالالخيص لمواطن الضالالع ، كما انها تنمي أنماطاا من ل

 التفكير عند المتعلمين خاصة التفكير البصري اإلبداعي.
 

سالالالالالالالواء لمخططالالالالالالات المفاهيميالالالالالالة األهميالالالالالالة التر ويالالالالالالة ل علالالالالالالىهنالالالالالالاك اتفالالالالالالاق  أنيالالالالالالرى الباحالالالالالال  
 يلي فيما  المعلم ونلخصها أوللطالب 

  علىطالب أوال: تساعد ال
 .ديهل المعرفية بالبنية الجديد  المفاهيم ر   -0
 .المتشابهة المفاهيم عن يزهايوتم الجديد  المفاهيم ر   -4
 .المفاهيم بين العةقات عن البح  -3
 المفاهيم بين واالختةف التشابه أوجه عن البح  تنمية مهارات التفكير وذلك من خةل -2

 متقنة.يطة مفاهيم خر  إلنجازعةقات عرضية جديد   والبح  عن
 بين عةقة لتكوين معينة دراسية ماد  تعلمه دعن المتعلم تواجه التي التحديات مواجهة -1

 .يتعلمون  كي  ومعرفة مفاهيم
 المعلومات استخدام في المتعلمين قدر  في تحسن يتبعها ثم ومن للمعرفة، الهرمي التنظيم -6

 .لديهم
 

 علىتساعد المعلم  ثانيا:
 .بتدريسه يقوم الذي للمفهوم الرئيسية اراألفك حول التركيز -0
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 .للمفاهيم ومرتبا ومصنفا منظما المعلم يكون   -2
 خريطة المفاهيم. تصميم في المتعلمين اشتراك يتطلب هحي  إن جماعي مناخ توفير -3
 .المةئمة األمثلة اختيارفي  وتساعد الهامشية والمعلومات الهامة المعلومات بين الفص  -4
 .صعبة أنها أدركوا التي المفاهيم تجاه اتجاهاتهم وتغير تعلمينالم عند القلق  يتقل -1
 الموضوع عن الطةب لتعلم المعرفي التحصي  تشخيصية لتقويم كأدا  استخدامهايمكن   -6

 .االختبارات الشائعة عن كبدي  درسوه الذي
 

 التفكير مهارات
معالجة  عن قصد في " عمليات عقلية محدد  نمارسها ونستخدمهافكير بأنهاتتعرف مهارات ال

المعلومات والبيانات؛ لتحقيق أهداف تر وية، مث  تذكر المعلومات ووص  األشياء وتدوين 
المةحظات، إلى التنبؤ باألمور وتصني  األشياء وتقييم الدلي  وح  المشكةت والوصول الي 

 :45) .2003)سعادة،استنتاجات." 
 
 وتعلمها التفكير مهارات تعليم أهمية: 

 عددا واأبرز  التفكير بمهارات المهتمين من العديد أنإلى  (15 2006 :) وآخرون  لخزنداراذكر ت
 بمهار  التفكير يستطيص الذي المواطن تنشئة في أهمها يتمث  لها تعلم التةميذ وراء المبررات من

 النواحي من بالتكام  يمتازون  مواطنين وتنشئة فيها، المر وب األهداف تحقيق أج  من عالية
وصنص  واإلبداعي الناقد التفكير على األفراد قدر  وتنمية والجسمية، والوجدانية الفكرية والروحية

 اللغوية بصور  لألمور واألفض  األعمق الفهم على كثيرا ومساعدتهم المشكةت، وح  القرارات
 .عامة بصور الحياتية ولألمور خاصة
 

 للطلبة، وتتمث  أهميتها فيما يلي   تعليم مهارات التفكير ويري الباح  انه من المهم
  .اآلخرين نظر وجهات من المختلفة القضايا إلى النظر في التةميذ مساعد  -
  .الدقة من واض  بنوع عليها والحكم كثير  مواق  في اآلخرين آراء تقييم -
  .وأفكارهم وآرائهم اآلخرين نظر وجهات احترام -
  .وأفكارهم لناسا آراء بين المتعدد  االختةفات من التحقق -
  .بها واالستمتاع التعلم عملية تعزيز -
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 .لديهم الذات وتقدير التةميذ لدى بالنفس الثقة مستوى  رفص -
 التخفي  من أو حلها على ويعملون  يناقشونها التي العديد  للمشكةت المقترحة والحلول -

 .حدتها
ثار  التةميذ بين الجماعي العم  بأهمية اإللمام -   .ملديه التفكير وا 
  .تدعمه التي والوسائ  وبالطرق  التعلم بكيفية اإللمام -
  .لديهم الصالحة المواطنة وتنشئة المدرسة، بعد العملية للحيا  االستعداد -

 
 تصنيف مهارات التفكير 
المهارات  اعأنو اختةف المر ين المهتمين بتنمية عملية التفكير في  إلى (34: 2010) المصدرتشير 

ي  صن  ك  معين، ح إطارالتفكير، وفي طريقة تصني  تلك المهارات وفق التي تتعلق بعملية 
 (Jacobsen)فقد صن  جاسوبسن  ى األخر من نظام مختل  عن النظم منهم مهارات التفكير ض
 في ثة مستويات رئيسية تتمث  ةمهارات التفكير إلى ث

فروض، التعميم، فرض ال االستنتاج، المقارنة، المةحظة، وتشم   األساسيةالعمليات المعرفية  -0
 .لاالستقراء، االستدال

صدار ،ح  المشكةت العمليات المعرفية العليا وتشم   -4 التفكير و  التفكير الناقد، األحكام، وا 
 اإلبداعي.

 .التفكير أج التفكير من  أوالعمليات فوق المعرفية  -3

 النحو التالي  علىتصني  مهارات التفكير  (33 :1996)كما يوض  حبيب 
 التركيز ر مها -0
 مهار  التحلي  -4
 مهار  التركيب -3
 مهار  التفسير -2

هذا وتصن  الجمعية األمريكية لإلشراف وتطوير المناهج مهارات التفكير األساسية التي 
 (35: 2010المصدر،)يمكن اعتبارها لبنات بناء التفكير 

 .وضص األهداف المشكلة،وتضم تعري   التركيز مهارات  -0
  .شم  المراقبة وطرح األسئلةمهارات جمص المعلومات وت -4
 .مهارات التذكر وتشم  الترميز واالستذكار -3
 الترتيب. المقارنة، التصني ،مهارات التنظيم وتشم   -2
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 األنماط. أوتعري  العةقات  والمركبات،تعري  الصفات  التحلي  وتضممهارات  -1
 مهارات االستنباط وتشم  االستدالل، التنبؤ، التفصي ، التمثي . -6
 .لتكام  وتضم التلخيص، إعاد  البناءمهارات ا -7
 .التحقق، تعري  األخطاء مهارات التقييم وتشم  تأسيس معايير، -8
 

 يلي تصنيفا آخر لمهارات التفكير كما  (84-82 :2003)ويقترح سعاد  
 أوال  مهارات التفكير الناقد وتشم  المهارات اآلتية  

 .مهار  االستنتاج -0
 . مهار  االستقراء -4
  .العةقة بين السبب والنتيجةمهار  تحديد  -3
 .مهار  المقارنة والتباين -2
 .مهار  تحديد األولويات -1
 .مهار  التتابص -6
 .مهار  التمييز -7
التعرف إلى وجهات النظر والتحقق من التناسق و ير التناسق في  مث   مهارات أخرى  -8

 الحجج والبراهين وتحلي  المجادالت.

 مهارات اآلتية مهارات التفكير اإلبداعي وتتضمن ال ثانيا 
 .مهار  األصالة -0
  .مهار  الطةقة -4
  .مهار  المرونة -3
 .التفصيةت الزائد  أومهار  التوضي   -2

 ثالثا  مهارات جمص المعلومات وحفظها وعرضها وتشم  اآلتي 
 مهار  التذكر. -0
 .العزو أومهار  الوص   -4
  .مهار  الوصول إلى المعلومات -3
  .مهار  تدوين المةحظات -2
   .مهار  المةحظة -1
 .مهار  اإلصغاء -6
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 .مهار  شد االنتباه -7
 .مهار  عرض المعلومات بيانيا -8
 المساءلة. أو مهار  طرح األسئلة -9

 رابعا  مهارات التقييم وح  المشكةت وتتضمن المهارات اآلتية 
 .مهار  تقييم الدلي  -0
  .المحكات أومهار  وضص المعايير  -4
 .حلول إلىالوصول  أومهار  إصدار األحكام  -3
  .م  المسؤوليةمهار  تح -2
 مهار  عم  الخيارات الشخصية. -1
 .مهار  طرح الفرضيات واختيارها -6
  .مهار  ح  المشكةت -7

 والتنظيم وتشم  اآلتي  المفاهيم والتعميمخامسا  مهارات بناء 
 تطويرها. أومهار  تنمية المفاهيم  -0
  .مهار  التعميم -4
 .مهار  عم  األنماط المعرفية واستخدامها -3
 .مهار  التصني  -2
  .هار  تطبيق اإلجراءاتم -1
 .مهار  التنبؤ -6
 .مهار  التفكير بانتظام -7
 .مهار  إدار  الوقت -8
 .مهار  التنظيم المتقدم -9

 
 مما سبق يستخلص الباح  ما يلي 

 .هناك اختةف بين الباحثين حول تحديد أهم مهارات التفكير 
 هناك اختةف في تصني  تلك المهارات. 
 اختةف حول مضمون تلك المهارات.  
 ناول بعض الباحثين مهارات التفكير بصور  عامةت.  
 ير بشك  أكثر تحديدا ودقة.تناول بعض الباحثين مهارات التفك 
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   مهارات التفكير  هناك مجموعة من المهارات مح  إجماع من قب  ا لب الباحثين مث
  .الناقد واإلبداعي ومهارات جمص المعلومات

 (  جاء تصني) ة ليضم جميص المهارات تقريبا.في صور  شاملة ودقيق سعاد 

اسالالالالالالالتخدم الباحالالالالالالال  فالالالالالالالي الدراسالالالالالالالة الحاليالالالالالالالة مجموعالالالالالالالة مالالالالالالالن مهالالالالالالالارات التفكيالالالالالالالر؛ وذلالالالالالالالك وفقالالالالالالالا 
لتحليالالالالالال  المالالالالالالاد  الدراسالالالالالالة ومالالالالالالا نالالالالالالتج عنهالالالالالالا مالالالالالالن مهالالالالالالارات قالالالالالالد ال تكالالالالالالون محالالالالالالدد  تحالالالالالالت تصالالالالالالني  

 محدد من التصنيفات السابقة.
 
 التكنولوجيا ومنهاج التفكير مهارات 
 ،الهدف األساسي لتكنولوجيا التعليم هو تحسين عملية التعليم نأ (351: 2002) الحيلة يرى 

 حتى ؛ر للمتعلمتعليم التفكي أوالهدف األسمى تنمية  أنوبالتالي ف ،وجع  التعلم الناتج أكثر فعالية
لذهنية التي النشاطات ا أوالمعرفة بنفسه من خةل العمليات العقلية  التوص  إلى على قادراا  يكون 

كن ه  يعني تعليم التفكير من خةل التكنولوجيا تزويد الطلبة بمصادر تعلم مختلفة يمارسها ، ول
تفكير بما ال علىفكير في مستوياتها البسيطة والمعقد ، وحفزهم تومثير  لممارسة نشاطات ال

المناخ الصفي ب أثرتعميم وهي عملية تت أوتفسير قاعد   إلىيسمعون عنه للوصول  أويشاهدونه 
 كفاء  المعلم.والمدرسي و 

 
 أو ،جريبت أو ،استعمال أو ،تشغي  أو ،إنتاج أو، منهاج التكنولوجيا يعني بتصميم أنوبما 

وى والوسائ  المتصلة بالمحت ،واألدوات ،تحديد استخدامات األجهز  أو ،تركيب أو ،فك أو ،فحص
الطلبة؛  لدىكير ففهي مرتبطة بصور  كبير  بتنمية عمليات الت ؛تطبيقاته في الحيا  أو ،العلمي
من تصميمهم  ،يةوااللكترون ،الكهر ية، والدوائر تنفيذ طلبة المرحلة الثانوية لتجارب الحركة حي  إن
 أولبيانات، ا واستخدام برامج الحاسوب واالنترنت والبرامج الرياضية واإلحصائية لتحلي  ،الخاص

تشغي  اآلالت  أو  براج وعمواأل األساسية ألشكال معمارية كالقناطر تصميم طةب المراح 
 البسيطة؛ تسهم جميعا في إثار  نشاطات الطلبة الذهنية وتضمن عملية تفاع  تشترك فيها أكثر
من حاسة في عملية التعلم وتدفعهم لممارسة مهارات التفكير بصور  فعلية وعملية في مناخ صفي 

 .(46-45: 2010مفعم بالنشاط والدافعية والمرونة. )المصدر، 
 

هناك عةقة وثيقة بين منهاج التكنولوجيا وعمليات التفكير  أنستخلص الباح  مما سبق وي
 خةل وذلك من 
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الهدف األساسي لتكنولوجيا التعليم هو تحسين عملية التعليم وجع  التعلم الناتج أكثر  أن -0
 .تعليم التفكير للمتعلم أواألسمى تنمية  الهدفأن وبالتالي يمكن القول  ،فعالية

 فكرا، وليست فق  معدات وأجهز . األولنولوجيا في المقام التك -4
هذه الموضوعات عند  وتركيب(تفكيك  اتصاالت، رسم، طاقة، حاسوب،محاور المنهاج ) -3

تعلمها تسهم في إثار  نشاطات المتعلم الذهنية وتضمن عملية تفاع  تشترك فيها أكثر من 
 حاسة. 

ي مجة التي يتم التدريب عليها في المنهاج تؤدتركيب الدوائر ورسم المخططات وعمليات البر  -2
 الطلبة.  لدىتنمية مهارات التفكير  على

ي جوانب عملية التفكير في التكنولوجيا واهم مهارات التفكير الت علىوهذا يقودنا إلى التعرف 
يتها تنم لىعيمكن تعليمها للطلبة من خةل منهاج التكنولوجيا والتي يعمي منهاج التكنولوجيا بدوره 

 الطلبة. لدى
 

 التكنولوجيا في التفكير مهارات: 

 العمليات الذهنية من منظومة " بأنه التكنولوجي التفكير (7 :2006)عرف عسقول ومهدي 
 لتحقيق المختلفة، الحياتية المجاالت في العلمية المعرفة توظي  في المهارية الفرد قدر  تعكس
 التقييم أو ،التواص و  التحلي  أو التألي ،و  ميمالتص أو ما، مشكلة ح  تكون  قد مقصود   اية
 .والضب  التحكم أو القرارات، واتخاذ

 
ذهنية  بصور  ومتعلقة بالحواس، مرتبطة عقلية عمليات بأنها (2010 :8-7) المصدر وتعرفها

 قالحياتية لتحقي المجاالت في التكنولوجية العلمية المعرفة مص التعام  في الفرد قدر  تعكس و يئية،
 توليد ،التنبؤ ،التصميم التركيب، المقارنة، ،التحلي  التفسير، المةحظة، (تكون  قد مقصود   اية

 ) التقييم االستنتاج، ،التحكمو  الضب  الر  ، المعلومات،
 على في التكنولوجيا التفكير لمهارات أنموذجا (36-31: 2006) عسقول ومهديمن  ك  اقترح وقد

 :التالي النحو
 .البسيطة المشكةت مص التعام  مهارات :تالمشكال حل -

 

 واألجهز  والمعدات البصرية األشكال مص التعام  مهارات :والتأليف التصميم 
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 و ناء والتركيب بالتحلي  يتعلق كبير ذهني عص  إلى تحتاج مهارات :التواصلو  التحليل 
  للحلول التوص  أج  من ومهارية معرفية االتقس

 المتعلم عليه حص  الذي ،المعلوماتي والكي  بالكم تتعلق مهارات :القرارات واتخاذ التقييم 
 المتنوعة التكنولوجي التفكير بخبرات مروره نتيجة

 التكنولوجيا السابقة، في التفكير لمهارات المتمكن إال بها يقوم ال عليا مهارات :والضبط التحكم 
 

تفكير المرتبطة بمنهاج مهارات ال ألهم آخرتصور  (50-49: 2010)كما اقترحت المصدر 
 التكنولوجيا على النحو التالي  

 ،الر   ،المعلومات توليد ،التنبؤ، التصميم، التركيب ،المقارنة ،التحلي  ،التفسير ،المةحظة
 .التقييم ،االستنتاج ،والتحكم الضب 

 
 اسالالالالتخدم الباحالالالال  فالالالالي دراسالالالالته أهالالالالم مهالالالالارات التفكيالالالالر فالالالالي التكنولوجيالالالالا والتالالالالي تالالالالم التوصالالالال  إليهالالالالا

 في من خةل عد  خطوات تمثلت 
األدب التر وي والدراسات السابقة في مجال مهارات التفكير بشك  عام وفي  علىاالطةع  -0

 مهارات التفكير في التكنولوجيا بشك  خاص. 
ألهم مهارات التفكير المرتبطة بمنهاج التكنولوجيا والتي ينبغي توافرها في  وضص تصور -2

 التكنولوجيا.منهاج 
 .لمحتوى للوحد  الرابعة من كتاب تكنولوجيا المعلومات للص  الحادي عشرتحلي  ا -3

ومن خةل الخطوات السابقة توص  الباح  الي اهم مهارات التفكير في التكنولوجيا وقد اكتفي 
 بعد  مهارات أهمها ما يلي 

 

 

 لتعرفوا ،منظمةو    مقصود بصور  ما ظاهر  أو ما لمشكلة االنتباه على القدر  :المالحظة 
 .عليها

 بين  تر   التي العةقات وتوضي  ،معينة ظاهر  حدو  أسباب ذكر على القدر  :التفسير
 .أجزائها

 العةقات  واستخراج وتصنيفها، فرعية أجزاء إلى المتعلمة الماد  تجزئة على القدر  :التحليل
 .أجزائها بين تر   التي

 مختلفة أجزاء أو مجموعات بين ختةفواال التشابه نقاط إلى التعرف على القدر   التمييز. 
 شاملة كلية نظر  وفق جديد  موحد  بنية في الفرعية األجزاء تجميص على القدر  :التركيب. 
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 يما ف الوحدات في مجموعات وفقا للتشابه واالختةف أوتجميص االشياء  علىالقدر   :التصنيف
 .تركةصفات مش أوبينها، بحي  تتضمن ك  مجموعة وحدات ذات خواص 

 على معلومات بناء تحقيقها يمكن وخطوات متوقعة ونتائج افتراضات وضص على القدر  :التنبؤ 
 .سابقة

 المشابهة الوقائص مص عةقاتها وتحديد المكتسبة المعلومات توجيه على القدر  :الربط. 
 في وحمايتها وتوظيفها واآلليات واألدوات األجهز  استخدام على القدر  :والتحكم الضبط 

 المحدد  الوظائ 
 سابقة  ومعارف أولية، معلومات على بناء جديد  نتائج استخةص على القدر  :االستنتاج

 .بها مرتبطة
 صدار ما ظاهر  في والضع  القو  مواطن استخةص على القدر  :التقييم  بناء على حكم وا 

 محدد  معايير
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 ثالثالفصــل ال
 الدراسات السابقة

 
 

  األولالمحور : 
 . ((K.W.L.H ستراتيجيةاو  ((K.W.Lستراتيجيةامتعلقة بالدراسات ال
 
 :المحور الثاني  

 مخططات المفاهيم بإستراتيجيةالدراسات المتعلقة 
 
 :المحور الثالث 
 بالتفكير. المتعلقةالدراسات  
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 الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

هذه  حي  إن راسالالالالالالة،الد بموضالالالالالالوع عةقة لها التي السالالالالالالابقة الفصالالالالالال  الدراسالالالالالالات هذا يضالالالالالالم
 ائيةاإلحص األساليبواختيار  الدراسة، وأدوات النظري، اإلطارالباح  في بناء  أفادتالدراسات 

 :وهي رئيسة محاور ةثةث إلى السابقةالدراسات قسم الباح   المناسبة وقد
 
  بإستراتيجيةالمتعلقة الدراسات  :األولالمحور (K.W.L) ستراتيجية   ((K.W.L.H  وا 
 المفاهيممخططات  بإستراتيجيةالدراسات المتعلقة  الثاني: المحور. 
  بالتفكير.الدراسات المتعلقة  الثالث:المحور 

 

 ويمكن تناول الدراسات ضمن كل محور على النحو التالي:
ستراتيجية (K.W.L)  بإستراتيجيةالمتعلقة  :األولالمحور    (K.W.L.H)  وا 
 (2012)دراسة برو  .1

في استيعاب طلبة الص  ( K.W.L.H)إستراتيجية استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
كسابهم مهارات التفكير فوق المعرفي في محافظة نينوى بالعراق،  الرابص العلمي للمفاهيم الفيزيائية وا 

وزعوا  ،طالب وطالبه (100)عينة من  علىالدراسة  طبقتوقد اتبص الباح  المنهج التجريبي حي  
نا (  مجموعتان تجريبيتان )ذكور ،تأر ص مجموعا على و إنا ( ومجموعتان ضابطتان)ذكور وا 

والضابطة درست بالطريقة التقليدية ، واعد الباح   (K.W.L.H)التجريبية درست بإستراتيجية 
سفرت نتائج مهارات التفكير فوق المعرفي، وقد أو يقيس استيعاب المفاهيم الفيزيائية  األولاختباران 

ود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس  استيعاب مجموعات البح  للمفاهيم الدراسة عن وج
، (K.W.L.H) لمتغير طريقة التدريس ولصال  المجموعة التي درست بإستراتيجية يعزى الفيزيائية 

فروق بين متوس  اكتساب مهارات التفكير فوق المعرفي لصال  المجموعة  كشفت النتائج عنكما 
 .(K.W.L.H) ت باستخدامالتجريبية والتي درس

 
 (2012)دراسة عرام  .1

في اكتساب المفاهيم ومهارات  (K.W.L)هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية
التفكير الناقد لدى طالبات الص  السابص، وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي، وتكونت عينة 

طالبةا،  (49) طالبةا، وضابطة (48)تجريبية طالبةا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين،  (97)الدراسة من 
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استخدمت الباحثة اختبارا تحصيلياا، ودلي  للمعلم وصحائ  عم  الطالبات ، وقد اسفرت النتائج 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة 

تجريبية، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة الضابطة في اختبار المفاهيم لصال  المجموعة ال
إحصائية بين متوسطات دجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار 

 مهارات التفكير الناقد لصال  المجموعة التجريبية
 
 (2011)دراسة الزهراني .2

 الدراسي فيعلى التحصي   (K.W.L)إستراتيجية  استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
مستويات  عند المكرمة مكة نةمديب المتوس  األول الص  طالبات لدى اإلنجليزية اللغة مقرر
الدراسة  عينة تكونتو  شبه التجريبي، المنهج إتباع تم ،  )التطبيق الفهم، )التذكر، :المعرفية بلوم
 درست جريبيةت طالبة مجموعة (31) المتوس  ، األولطالب وطالبة من طالبات الص   (62)من

التقليدية  الطريقة درست باستخدام ضابطة مجموعة طالبة (31) ،  (K.W.L)إستراتيجية  باستخدام
، (K.W.L) إستراتيجيةباستخدام  لتدريس الوحد  إرشادي ودلي  اختبارا تحصيليا، الباحثة وأعدت ،

 طالبات ختبارا درجات متوسطات بين  إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلى الدراسة  وتوصلت
 التحصي  في التجريبية المجموعة طالبات اختبار درجات ومتوسطات الضابطة ، المجموعة
 الكلية الدرجة وعند  )التطبيق الفهم، التذكر،( المعرفية بلوم من مستويات ك  عند البعدي

 لةختبار.
 

 (2010)دراسة عقيلي  .3
 تدريس العلوم في المعرفة وراء ما اسالالالالتراتيجيات اسالالالالتخدام أثر معرفة إلى الدراسالالالالة  هدفت

 المكفوفين، اسالالالتخدم التةميذ لدى الماد  نحو واالتجاه المعرفة وراء ما ومهارات التحصالالالي  على
التسالالالالالالالالاؤل الذاتي،  النمذجة، هي المعرفة اسالالالالالالالالتراتيجيات من اسالالالالالالالالتراتيجيات ما وراء ثة  البح 

(K.W.L) ، سالالالوهاج، نةمديب لمكفوفينل النور مدرسالالالةطةب من   (10)من عينة الدراسالالالة تكونتو 
 المعرفة اسالالالتراتيجيات ما وراء باسالالالتخدام تدرس تجريبية مجموعتين إلى الفصالالال  تقسالالاليم تم حي 
 اسالالالالالالالالالتخدم ، طةب(5) عددها العادية بالطريقة تدرس ضالالالالالالالالالابطة ومجموعة طةب، (5) عددها

رات ما مها مقياس تحصالالاليلي، اختبار في أدوات الدراسالالالة تمثلت ، التجريبي شالالالبه المنهج ح االب
 إحصالالائياا  دال فرق  وجود إلى النتائج توصالاللت العلوم، وقد ماد  نحو اتجاه مقياس المعرفة، وراء
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 اختبار في الضالالالالالالالالالالالالالالالابطة المجموعة ودرجات طةب التجريبية المجموعة تةميذ درجات بين
 .التجريبية طةب المجموعة لصال  األكاديمي التحصي 
 

  (2010)هللا  دراسة عبد .4
في تدريس الهندسالالالالالالالالة على  (K.W.L) إسالالالالالالالالتراتيجيةاسالالالالالالالالتخدام  أثرمعرفة  لىإهدفت الدراسالالالالالالالالة 

ن ، وتكونت عينة البح  م اإلعداديالتحصالالالالالالالالي  والتفكير الهندسالالالالالالالالي لدى تةميذ الصالالالالالالالال  الثاني 
تجريبية درسالالالالالت وحدتي المسالالالالالاحات والمسالالالالالاق   أحداهماتم تقسالالالالاليمهم إلى مجموعتين  ، ا تلميذ ((80

، اسالالالالالالالالتخدم درسالالالالالالالالت نفس الوحدتين بالطريقة المعتاد   خرى واأل ،(K.W.L)إسالالالالالالالالتراتيجيةباسالالالالالالالالتخدام 
النتائج عن   وجود فروق ذات داللة  أسالالالالالفرتالباح  اختبار التحصالالالالالي  المعرفي كأدا  للدراسالالالالالة، 

إحصالالالالالالالالالالالالالالالالائيالالة بين متوسالالالالالالالالالالالالالالطالالات درجالالات تلميالالذات الصالالالالالالالالالالالالالال  الثالالاني اإلعالالدادي الةتي درسالالالالالالالالالالالالالالن 
وأولئك الذين درسالالالالالالالالن بالطريقة المعتاد  في القياس  (K.W.L)إسالالالالالالالالتراتيجية بناء المعنى باسالالالالالالالالتخدام

لمشالالالالالالالالكةت( التطبيق، ح  ا المعرفي عند مسالالالالالالالالتويات )التذكر، الفهم، التحصالالالالالالالالي  البعدي الختبار
 .لصال  تلميذات المجموعة التجريبية

 
  (2010)الخطيب دراسة  .5

في  (K.W.L)إستراتيجيةاستخدام  يعزى إلى أن الذي يمكن ثرتقييم األ إلىهدفت الدراسة 
استخدم  ،ريسالطريقة التقليدية في التد مص بالمقارنة العاشر الدينية للص  المفاهيم منفهم المقروء 

 في مدرسة ثانوية للبنات من ،طالبةا  (80)تكونت عينة الدراسة من و  ،التجريبي الباح  المنهج شبه
ات النتائج عن وجود فروق ذ أسفرت للبح ،استخدم الباح  اختبار المفاهيم كأدا   ،معان نةمدي

بية المجموعة التجري المجموعتين لصال  المشاركين فيمن  درجات متوس  بين داللة إحصائية
 . (K.W.L)ستراتيجيةإتعزى الستخدام 

 
 (2009)دراسة الجليدي .6

 (K.W.L.Plus) المعرفة فاعلية اسالالالالتراتيجيات ما وراء عن الكشالالالال  إلى الدراسالالالالة هذه هدفت
 المنهج الباح  واسالالالالتخدم الثانوي، الثاني الصالالالال  طةب لدى األدبي التذوق  مهارات تنمية في

في  البح  أدوات وتمثلت موعتين،المج في طالباا  (66) الدراسة من عينة وتكونت ،التجريبيشبه 
نتائج  توصلت وقد األدبي، التذوق مهارات  لقياس تحصيلي اختبار األدبي، التذوق  مهارات قائمة
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 األدبي التذوق  البعدي لمهارات التحصالالالالالي  في إحصالالالالالائية داللة ذات فروق  وجود إلى الدراسالالالالالة
 .(K.W.L.Plus) باستخدام درست التي التجريبية المجموعة لصال 
 

 (2008)بركاتيالدراسة   .7
 الست و والقبعات المتعدد  الذكاءات باستخدام التدريس أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
(K.W.L) مكة نةمديب المتوسالالالال  الثال  الصالالالال  طالبات لدى والتراب  الرياضالالالالي التحصالالالالي  في 
من  إسالالالالالالالالالالتراتيجية ك  وفق المجسالالالالالالالالالالمات هندسالالالالالالالالالالة وحد  موضالالالالالالالالالالوعات درسالالالالالالالالالالت حي  المكرمة،
اختبارا  وكذلك للطالبات تحصيلياا  واختبارا للمعلم دليةا  الباحثة أعدت وقد ، السابقة يجياتاالسترات
توزيص  تم حي  التجريبي المنهج الباحثة اسالالالالتخدمت الرياضالالالالي، التراب  التواصالالالال  مهارتي لقياس
 وقد ضابطة، و رابعة تجريبية مجموعات ثة  إلى عشوائياا  طالبة(95) بلغت التي الدراسة عينة

من  الضالالالالالالالالابطة المجموعة على(K.W.L) و المتعدد  الذكاءات مجموعتي تفوق  النتائج أظهرت
 .التقويم مستوى  حي 
 

  (2007)دراسة سالم  .8
المعدلة و رنامج دافعية (K.W.L.H)  إسالتراتيجية اسالتخدام أثر معرفة إلى الدراسالة هذه هدفت

 مقرر العلوم في االبتدائي الثال  الصالالال  أطفال لدى المعرفة ما وراء تنمية في بالهدف االلتزام
الباحثة  اتبعت بالهدف، االلتزام دافعية ونظرية الدماغ إلى المسالالالالالالالالالتند التعلم نظرية ضالالالالالالالالالوء في

 إلى عينة البح  تقسالالالاليم تم ،التجريبيتين والمجموعتين الضالالالالابطة المجموعة ذا التجريبي المنهج
 (15) قوامها (1)موعة تجريبيةومج ،تلميذ  (15) قوامها كان ضالالابطة مجموعة مجموعات، ثة 

 عليها تلميذ  طبق (15)قوامها  ،(2)  تجريبية ومجموعة  (K.W.L.H) برنامج عليها تلميذ  طبق
 المعرفة، واختبار ما وراء اختبار من الدراسالالالالالالالالة أدوات وتكونت بالهدف، االلتزام دافعية برنامج
بين  إحصالالالالالالالائية داللة ذات روق ف وجود إلى الدراسالالالالالالالة نتائج وتوصالالالالالالاللت بالهدف، االلتزام دافعية

البعدية  القياسالالالالالالالات في (2) التجريبية والمجموعة (1) التجريبية والمجموعة الضالالالالالالالابطة المجموعة
 مما  (2)و (1) التجريبية المجموعتين بين توجد فروق  ال لكن التجريبيتين، المجموعتين لصالالالال 
 نتيجة والشالالالالالالالالالالالرطية جرائيةواإل التقريرية أنواع المعرفة في المجموعتين أداء تحسالالالالالالالالالالالن على يدل

 .للبرنامجين التعرض
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  (Luksadao,2008)دراسة لكسادو  .9
-Think-Pair)إستراتيجيةمص  ((K.W.L.H إستراتيجيةاستخدام  أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة 

Share) التحصالالالالالالي  للدراسالالالالالالات االجتماعية في جامعة  على(Mathayomsuksa)  حي   ،في تايلند
لذين وتم تطبيقها على الطةب ا اا،لدراسالالالية التي تم بحثها سالالالتون موضالالالوعبل  مجموع المواضالالاليص ا
  تم حي  Khok Pho Districtفي منطقة  ((2006 الدراسالالالالاليةللسالالالالالنة  األوليدرسالالالالالون في الفصالالالالال  

مص  (K.W.L.H) إستراتيجيةتم تدريبها وتطبيق  األولىلمجموعة ، اتطبيق البح  على مجموعتين
 األنشالالالالالالالالالطةوالمجموعة الثانية تم تدريبها باسالالالالالالالالالتخدام  (Think-Pair-Share)إسالالالالالالالالالتراتيجيةاسالالالالالالالالالتخدام 

تم  ،ختبارلة إخضالالالالالالاعهماقب   أسالالالالالالبوعينخضالالالالالالعت المجموعتان للتدريب لمد   ،التعليمية التقليدية
-Think)مص (K.W.L.H)  اسالالالتخدام أنخلصالالالت الدراسالالالة  سالالالة ااسالالالتخةص النتائج التالية من الدر 

Pair-Share)  من الطريقة التقليدية .  رأكثفاعلية ذات حققت نتائج 
 

 بالمحور األول: التعليق على الدراسات المتعلقة
 يلي  بعد عرض الدراسات تبين ما

 الدراسة  ألهدافبالنسبة  -1
  إلىفبعضها يهدف  وأ راضهاالدراسات السابقة  أهدافتنوعت 

  (2011 ،الزهراني)على التحصي  الدراسي كما في دراسة  اإلستراتيجيةاستخدام  أثرتقصي، 
 (2008،لكسادو)و (،2008،البركاتي)و

  على تنمية مهارات ما وراء المعرفة كما في دراسة  اإلستراتيجيةاستخدام  أثرتقصي
 (2012، برو) ،(2007،سالم)و ،(2010،عقيلي)
  كما في  الناقد على اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير اإلستراتيجيةاستخدام  أثرتقصي

 (2012،عرام)دراسة
 (2010،)الخطيبدراسةعلى فهم النص المقروء كما في  اإلستراتيجيةاستخدام  أثر تقصي 
  على تنميالالة مهالالار  التالالذوق الفني كمالالا في دراسالالالالالالالالالالالالالالالة  اإلسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيالالةاسالالالالالالالالالالالالالالتخالالدام  أثرتقصالالالالالالالالالالالالالالي

 .(2009،الجليدي)
  عبد) راسالالالالةدعلى تنمية مهارات التفكير الهندسالالالالي كما في  اإلسالالالالتراتيجيةاسالالالالتخدام  أثرتقصالالالالي 

 .(2010،هللا
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في  (2008،لكسالالالالالادو) ودراسالالالالالة (،2007،سالالالالالالم)(، 2012برو، )تفق الدراسالالالالالة الحالية مص دراسالالالالالة ت
 اإلسالالالالالالالالالالتراتيجية، كما تتفق مص باقي الدراسالالالالالالالالالالات في كون (K.W.L.H)المسالالالالالالالالالالتخدمة  اإلسالالالالالالالالالالتراتيجية
حي  وتختل  عنها في الهدف  (K.W.L) األم االسالالالالالتراتيجيةمشالالالالالتقة من  (K.W.L.H) المسالالالالالتخدمة

 .في تنمية مهارات التفكير (K.W.L.H)إستراتيجية أثرتعرف على هدف الدراسة ال إن
في الهدف حي  االهتمام بالتفكير  (2010،هللا عبد) دراسة ،(2011،عرام)كما تتفق مص دراسة 

 ( (K.W.L.H ةإستراتيجيالمستخدمة حي  سيتم استخدام  اإلستراتيجيةوتختل  معها في  ومهاراته،
 . (K.W.L)منبدال 

 

 الدراسة:منهج بالنسبة ل -2
 إلى الدراسالالة عينة تقسالاليم تم حي  الدراسالالة، في التجريبي الدراسالالات المنهج معظم اسالالتخدمت 

 وبعض ،(2010،هللاعبد)و ،(2011،عرام)ضالالالابطة كما في دراسالالالة ومجموعة تجريبية مجموعة
 كما ضابطة ومجموعة تجريبيتين مجموعتين مجموعات ثة  إلى العينة تقسيم تم الدراسات

 أر ص إلى، وبعض الدراسالالالات تم تقسالالاليم العينة  (2007،سالالالالم)ودراسالالالة  (2010،عقيلي)ةدراسالالال في
 (2008،بركاتيال)مجموعات ثة  مجموعات تجريبية ومجموعة ضالالالالالالالالالالالالالالالابطة كما في دراسالالالالالالالالالالالالالالالة

 (.2012برو، )مجموعات حسب الجنس مث  دراسة  أر ص إلىوبعض الدراسات قسم العينة 
 ودراسة  (،2011،الزهراني)بي كما في دراسة بعض الدراسات اتبعت المنهج شبه التجري

 (2009،الجليدي)
 

تتفالالالالالق الدراسالالالالالة الحاليالالالالالة مالالالالالص الدراسالالالالالات السالالالالالابقة فالالالالالي اسالالالالالتخدام المالالالالالنهج التجريبالالالالالي حيالالالالال  يالالالالالتم 
 ، (K.W.L.H)تالالالالالالالالالالدرس بإسالالالالالالالالالالتراتيجية  (1)إلالالالالالالالالالالى ثالالالالالالالالالالة  مجموعالالالالالالالالالالات تجريبيالالالالالالالالالالة تقسالالالالالالالالالاليم العينالالالالالالالالالالة 

ميالالالالالالالالة، ومجموعالالالالالالالالة ضالالالالالالالالابطة تالالالالالالالالدرس بإسالالالالالالالالتراتيجية المخططالالالالالالالالات المفاهي (2)ومجموعالالالالالالالالة تجريبيالالالالالالالالة 
 تدرس بالطريقة التقليدية.
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 الدراسة ألدواتبالنسبة  -3
 اختبار إعداد في معظمها واتفقت أهدافها، تنوع حسالالب على الدراسالالات السالالابقة أدوات تنوعت
وبعضالالالها  ،(2012،عرام)بعضالالالها اختبارا للمفاهيم والتفكير الناقد مث  دراسالالالة  أعدتكما  تحصالالاليلي،

 أعدتوبعضالالالالالها  (،2010،عقيلي)وراء المعرفة كما في دراسالالالالالة  ا ومقياس مااختبارا تحصالالالالاليلي أعدت
 (.2008،ركاتيبال)اختبار تحصيلي مص مقياس لمهارتي التواص  والتراب  الرياضي كما في دراسة 

 
الباح  اختبارا لمهارات التفكير في التكنولوجيا لتحقيق أ راض الدراسة وهذا يتفق  أعدوقد 

 .(2012 ،عرام)جزئيا مص دراسة 
 
 بالنسبة لعينة الدراسة  -4

 عينة بعض الدراسات اختارت حي  أهدافها، تنوع بطبيعة السابقة الدراسات عينات تنوعت 
  :من
 (2007،سالم)دراسة  مث  الدنيا األساسية المرحلة تةميذ 
  (،2011،الزهراني)و (،2012،عرام) العليا مث  دراسة األساسيةمن تةميذ المرحلة 

 (.2010،عبد هللا)و (،2008،بركاتيال)و
  (2009،الجليدي)و (،2010،الخطيب)المرحلة الثانوية مث  دراسة 
  (2008،لكسادو)المرحلة الجامعية مث  دراسة 
 (2010،عقيلي)المكفوفين كما في دراسة  من 

وي( ثان أولبالنسبة لهذه الدراسة فقد تم اختيار عينة من طةب الص  الحادي عشر ) أما
 (.2009،الجليدي)و (،2010،الخطيب)عينة دراسة  وهذا يتفق مص

 
 الدراسة:بالنسبة لنتائج  -5

على التحصالالالالالالالي  الدراسالالالالالالالي كما في  K.W.L.H)) إسالالالالالالالتراتيجيةنتائج الدراسالالالالالالالات فاعلية  أظهرت
 (K.W.L) إستراتيجيةفاعلية  أظهرتكما ، (2008،لكسادو)دراسة (،2007،سالم) (،2012برو،)دراسة

في دراسالالالالالالالالالة  أما ،(2008،البركاتي)و (2011،الزهراني)ي دراسالالالالالالالالالة سالالالالالالالالالي كما فاعلى التحصالالالالالالالالالي  الدر 
 األدبيفي تنمية مهارات التذوق  (K.W.L.Plus) إسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيةفاعلية  أثبتتفقد  (2009،الجليدي)

ة المفاهيم العلمية والتفكير تنميفي   (K.W.L) إستراتيجيةفاعلية  أثبتتالتي  (2012،عرام)ودراسة 
 الناقد .
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 :األولمن دراسات المحور  ة الحاليةاستفادة الدراس
 .النظري  اإلطاروتنظيم بناء  -0
 .المناسبة اإلحصائية األساليباختيار  -4
 .(K.W.L.H) إستراتيجيةبناء دلي  المعلم لتوظي   -3
 العديد من المراجص التي تفيد الدراسة.  علىالتعرف  -2

 
 .المفاهيممخططات  بإستراتيجيةالدراسات المتعلقة  الثاني:المحور 

 (2011)خضيرراسة د -1
في التحصالالالالالي   "Vee"إسالالالالالتراتيجية خريطة المفاهيم للشالالالالالك   أثرهدفت الدراسالالالالالة إلى تقصالالالالالي 

الدراسالالالالالي وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصالالالالال  الرابص األدبي في محافظة بغداد، 
إلى  ، وزعوا عشالالالالالالالالالالالالالالوائياطالبةا (63)تكونت عينة الدارسالالالالالالالالالالالالالالالة من ، و اتبعت الباحثة المنهج التجريبي

، وقد أعدت الباحثة اختبار تحصالالالالالالالالالالاليلي طالبةا  (31)و ضالالالالالالالالالالالابطة  ،طالبةا  (32)مجموعتين تجريبية 
وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  وضوعي، واختبار للتفكير اإلبداعي،م

بين تحصالالالالالالالالي  الطالبات ولصالالالالالالالالال  المجموعة التجريبية التي اسالالالالالالالالتخدمت خرائ  المفاهيم للشالالالالالالالالك  
"Vee"  .كما ويوجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير اإلبداعي لصال  المجموعة التجريبية 

 
 (2011)سالم دراسة  -2

اسالالالالالالالالتخدام مخططات المفاهيم في عةج المفاهيم الرياضالالالالالالالالية  أثرهدفت الدراسالالالالالالالالة إلى معرفة 
، يالخاطئة لدى طلبة الصالال  العاشالالر األسالالاسالالي بغز  ، اتبص الباح  المنهجين الوصالالفي والتجريب

، قام الباح   طالبةا  (98)و اا طالب (109)منهم  ،وطالبةا  اا طالب (207)وتكونت عينة الدارسالالالالالالالالالالالالالالة من 
بإعداد اختبار تشالالالالخيصالالالالي لتحديد المفاهيم الرياضالالالالية الخاطئة في وحد  المنطق للصالالالال  العاشالالالالر 

، وقد ريبيةعينة الدراسة التج علىطبق الباح  اختبارا تشخيصيا لألخطاء قبليا وبعديا  األساسي،
أظهرت الدارسالالالالالالالالالالالالالالة فعالية اسالالالالالالالالالالالالالالتخدام مخططات المفاهيم التي اتبعها الباح  في عةج المفاهيم 

 الرياضية الخاطئة لطلبة الص  العاشر.
 

 (2010) مقابلة وفالحاتدراسة  -3
هدفت هذه الدراسالالالالالالة إلى اسالالالالالالتقصالالالالالالاء فاعلية إسالالالالالالتراتيجية خرائ  المفاهيم في تحصالالالالالالي  طلبة 

ينة الدراسة وتكونت ع ،اللغة العر ية مقارنة بالطريقة االعتيادية الص  الثامن األساسي في قواعد
موزعين على مجموعتين ضالالابطة وتكونت من شالالعبتين وتجريبية مكونة  ،وطالبةا  طالباا  (123)من 
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من شالالالالالعبتين درسالالالالالت باسالالالالالتخدام إسالالالالالتراتيجية خرائ  المفاهيم ، واسالالالالالتخدمت الدراسالالالالالة أداتين  ماد  
وجود  الدراسالالالالالالالةظهرت أوقد  ،اختبار تحصالالالالالالاليلي و ،ئ  المفاهيميةتعليمية منظمة باسالالالالالالالتخدام الخرا
لصالالال  المجموعة التجريبية التي درسالالت باسالالتخدام إسالالتراتيجية خرائ  فروق ذات داللة إحصالالائية 

المفاهيم وعدم وجود فروق ذات داللة إحصالالالالالالالالالالالالائية تعزى للنوع االجتماعي وعدم وجود فروق ذات 
 داللة إحصائية تعزى للتفاع  بين النوع االجتماعي والطريقة .

 
 (2010)غانم دراسة  -4

صالالالالالعوبات  عةج في المفاهيمية بالخرائ  وسالالالالالبمح برنامج أثر معرفة إلى الدراسالالالالالة هدفت
 وا عداد الدراسالالالالالالية الوحد  بتحلي  الباح  الثانوي، قام األول الصالالالالالال  طةب لدى  الفيزياء تعلم

 الدراسالالالالالالالالة عينة على البرنامج تجريب تم حي  المنهج التجريبي واسالالالالالالالالتخدم ،تحصالالالالالالالاليلي اختبار
 من والمجموعة الضالالابطة ،طالباا  (29) من التجريبية المجموعة تكونت،  طالباا  (62) من المكونة

  الميكانيكا(،(األولى  الوحد  لدروس المفاهيمية بالخرائ  محوسالالالالالالب برنامج بناء وتم ،طالباا (33)
 فعالية الدراسالالالالالة نتائج أظهرت ،بعدياا و قبليا والتجريبية الضالالالالالابطة المجموعتين طلبة على طبق

 .الفيزياء تعلم صعوبات الجةمع في ودوره المفاهيمية المحوسب بالخرائ  البرنامج
 

 (2009)مصطفى دراسة  -5

هدفت الدراسالالالة التعرف إلى واقص إبداع الرياضالالاليات في المنهاج الفلسالالالطيني وفاعلية اسالالالتخدام 
الخرائ  المفاهيمية وتطويرها لإلبداع لطلبة الصالالالال  السالالالالابص األسالالالالاسالالالالي، واسالالالالتخدم الباح  المنهج 

عدد  بل  ،عة الدراسالالالالالالة من طلبة الصالالالالالال  السالالالالالالابصو وتألفت مجم ،التجريبي في إعداد هذه الدراسالالالالالالة
لدراسالالالالة اوقد أسالالالالفرت  ،تحصالالالاليليواسالالالالتخدم الباح  أدا  قياس تمثلت باختيار  اا،طالب (253)العينة 
ق ذات داللة إحصالالالائية عند مسالالالتوى الداللة اإلحصالالالائية في واقص إبداع الرياضالالاليات و فر  وجود عن

لص  مفاهيمية في تطوير هذا اإلبداع لطلبة افي المنهاج الفلسطيني وفاعلية استخدام الخرائ  ال
 تر ية قباطية بين القياسالالات القبلية والبعدية واالحتفاه عند المجموعة ريةمديالسالالابص األسالالاسالالي في 

 .التجريبية 
 

 (2007)حسيندراسة  -6

 تدريس في المفاهيم خرائ  إسالالالالالتراتيجية اسالالالالالتخدام فاعلية على التعرف إلى الدراسالالالالالة هدفت
اإلعدادي،  الثاني الصالالالالالالال  تةميذ لدى البتكاري ا التفكير وتنمية التعلم أثر بقاء على الهندسالالالالالالالة



 

59 
 

، االبتكاري  للتفكير واختبار المعرفي للتحصالالالي  واختبار، عم  وأوراق ،للمعلم دلي  ثةالباح تأعد
 تقسالالالالاليمهم تم ،تلميذ ا  (70) من الدراسالالالالالة عينة وتكونت،كما اسالالالالالتخدمت الباحثة المنهج التجريبي 

 ، المفاهيم خرائ  إسالالتراتيجية باسالالتخدام "التطابق" وحد  درسالالت تجريبية إحداهما مجموعتين إلى
 اسالالالالالالتخدام فاعلية على النتائج أسالالالالالالفرت وقد ،المعتاد  بالطريقة الوحد  نفس درسالالالالالالت ضالالالالالالابطةو 

 االبتكاري  وتنمية التفكير التعلم ثر ا بقاء على الهندسالالالالة تدريس في المفاهيم خرائ  إسالالالالتراتيجية
 اإلعدادي. الثاني  الص تةميذ لدى

 
 (2007)النديم دراسة  -7

كيفية توظي  المخططات المفاهيمية في تقييم التفكير الرياضالالي  إلىالدراسالالة التعرف  هدفت
ةله الباح  اختباراا يتم من خ أعد ،ي بغز ، والختبار فرضالالاليات الدراسالالالةطلبة الثامن األسالالالاسالالال لدى

ي  واسالالالالالالتخدم الباح  المنهج التجريبي ح تقييم التفكير الرياضالالالالالالي باسالالالالالالتخدام مخططات المفاهيم،
طالبة موزعين  (170)طالباا، و (164) طالباا وطالبة، منهم (334)اختار عينة الدراسالالة المكونة من 

 أسالالالالالالالفرتد التر ية والتعليم، وق ريةمديلمدرسالالالالالالالتين تابعتين لوكالة الغو  وثة  مدارس تابعة  على
 ة في تقييم التفكير الرياضي.فعالية المخططات المفاهيمي علىنتائج الدراسة 

 
 (2004)مطردراسة  -8

التفكير  تنمية في المفاهيم مخططات اسالالالالالالالالالالتخدام أثر عن الكشالالالالالالالالالال  إلى الدراسالالالالالالالالالالةهدفت 
وقد اسالالالتخدم الباح  المنهج التجريبي في  بغز ، األسالالالاسالالالي الثامن الصالالال  طةب لدى الرياضالالالي

 ( (40طةبه وعدد التجريبية المجموعة يمث  أحدهما فصالاللين، من الدراسالالة عينة الدراسالالة، وتتكون 
 الدراسة أدوات بإعداد قام الباح  و طالبا،  (40)طةبه وعدد الضابطة المجموعة طالبا، واآلخر

 قام كما الرياضالالالالي، في التفكير اختبار إلى باإلضالالالالافة الدراسالالالالة، مبح  لوحد  المعلم دلي  وهي
نتائج  أسالالالالالفرتوقد  ،لتجريبيةا المجموعة مص فق  اسالالالالالتخدامها تم التي المفاهيم مخططات بإعداد
 . التفكير الرياضي تنمية في المفاهيم فعالية مخططات علىالدراسة 

 
 الثاني:دراسات المحور  علىالتعليق 

 لألهدافبالنسبة  -0
  إلىفبعضها يهدف  وأ راضهاالدراسات السابقة  أهدافتنوعت 
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  ودراسالالالالة  (2010،فةحاتو  مقابلة)التحصالالالالي  مث  دراسالالالالة  علىمخططات المفاهيم  أثرتقصالالالالي
 (2011خضير،)
  (2010 ، انم)عةج صعوبات التعلم في الفيزياء كما في دراسة 
  (2009،مصطفي)مث  دراسة  اإلبداعتطوير 
  وتنمية التفكير الرياضالالالالالالالالالالالي كدراسالالالالالالالالالالالة  ،(2007،حسالالالالالالالالالالالين)تنمية التفكير االبتكاري مث  دراسالالالالالالالالالالالة
 (.2011خضير،)وتنمية التفكير اإلبداعي كدراسة  ،(2004،مطر)
 تقييم التفكير الرياضالالالالي باسالالالالالتخدام مخططات المفاهيم إلى (2007،النديم )هدفت دراسالالالالة  كما، 

 (.2011سالم، )الرياضية الخاطئة كدراسة  وعةج المفاهيم
 

 أثالالالالالالالرفالالالالالالالي تقصالالالالالالالي  (2004،مطالالالالالالالر)و (2007،حسالالالالالالالين)الدراسالالالالالالالة الحاليالالالالالالالة مالالالالالالالص دراسالالالالالالالة  تتفالالالالالالالق
مثالالالالال  دراسالالالالالة مقابلالالالالالة  بالالالالالاقي الدراسالالالالالات أهالالالالالدافالتفكيالالالالالر وتختلالالالالال  مالالالالالص  علالالالالالىمخططالالالالالات المفالالالالالاهيم 

فةحالالالالات و الالالالانم ومصالالالالطفي مالالالالن ناحيالالالالة هالالالالدف الدراسالالالالة وتتفالالالالق معهالالالالا فالالالالي اسالالالالتخدام مخططالالالالات 
 تدريس. كإستراتيجيةالمفاهيم 

 
 الدراسة:بالنسبة لمنهج  -4
  التجريبي.اتفقت جميص الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج 
 مقابلة)يبي مث  دراسالالالالالالة بعض الدراسالالالالالالات المنهج البنائي بجانب المنهج التجر  اسالالالالالالتخدمت كما 
 ،(2007،النديم)ودراسالالالالالالالالالالة ، (2007،حسالالالالالالالالالالين)ودراسالالالالالالالالالالة  ،(2010، انم)ودراسالالالالالالالالالالة  ،(2010،فةحاتو 
 تتفق الدراسة الحالية مص الدراسات السابقة في استخدام المنهج التجريبي. (2004،ومطر)
 الدراسة ألدواتبالنسبة  -3
 اختبار إعداد في معظمها تفقتوا أهدافها، تنوع حسب على الدراسات السابقة أدوات تنوعت 

ودراسة  ،(2010،وفةحات مقابلة )بعضها اختبارا تحصيليا مث  دراسة  أعدتكما  تحصيلي،
 (2007،حسين) (،2009،مصطفي)
  (،2007،حسين)ودراسة  (،2011خضير،)استخدمت بعض الدراسات اختبار تفكير مث  دراسة 

 .(2004،مطر) ودراسة (،2007،النديم )ودراسة 
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الباحالالالالالالالال  اختبالالالالالالالالارا لمهالالالالالالالالارات التفكيالالالالالالالالر فالالالالالالالالي التكنولوجيالالالالالالالالا لتحقيالالالالالالالالق أ الالالالالالالالراض  أعالالالالالالالالدوقالالالالالالالالد  
، (2007،حسالالالالالالالالالالالين) ودراسالالالالالالالالالالالة ،(2011خضالالالالالالالالالالير،)مالالالالالالالالالالالص دراسالالالالالالالالالالالةالدراسالالالالالالالالالالة وهالالالالالالالالالالالذا يتفالالالالالالالالالالالق جزئيالالالالالالالالالالا 

 (.2004ر،مط) ، دراسة(2007،النديم)دراسة
 
  بالنسبة لعينة الدراسة -2

 دراسات عينة وتنوعها حي  اختارت بعض ال األهدافعينة الدارسة حسب طبيعة  تنوعت
  ودراسالالالالالالالة  (،2007،حسالالالالالالالين)ودراسالالالالالالالة (، 2010ت،مقابلة فةحا)من الصالالالالالالال  الثامن مث  دراسالالالالالالالة
 (2004،مطر)ودراسة  (2007،النديم)
   (.2010 ، انم)الثانوي مث  دراسة  األولمن الص 
  (.2009 ،مصطفي)من الص  السابص مث  دراسة 
  ر العينة حي  تم اختيار عينة من نفس في اختيا (2010، انم)اتفقت الدارسة الحالية مص دراسة

 الدراسة.المرحلة 
  م العينة مجموعتين وهذا يختل  عن تقسي إلىتقسيم عينة الدراسة  علىاتفقت الدراسات السابقة

 ثة  مجموعات. إلىفي الدراسة الحالية حي  قام الباح  بتقسيم العينة 
 

 بالنسبة للنتائج -5
 مخططات المفاهيم على التحصالالالالي  الدراسالالالالي كما في  جيةإسالالالالتراتينتائج الدراسالالالالات فاعلية  أظهرت

 (.2007،حسين(، )2009،مصطفي)ودراسة  ،(2010 ،فةحاتمقابلة و )دراسة 
 التفكير  تنمية مهارات علىمخططات المفاهيم  إسالتراتيجيةالدراسالات فاعلية  بعضنتائج  وأظهرت

 (،2007،النالالديم)ودراسالالالالالالالالالالالالالالالالة (،2007 ،حسالالالالالالالالالالالالالالين) ودراسالالالالالالالالالالالالالالالالة (،2011خضالالالالالالالالالالالالالالير،) كمالالا في دراسالالالالالالالالالالالالالالالالة
 (.2004،مطر)ودراسة
 

 :الثانياالستفادة من الدراسات السابقة في المحور 
 النظري  اإلطاربناء  -0
 المناسبة اإلحصائية األساليباختيار  -4
 مخططات المفاهيم إستراتيجيةبناء دلي  المعلم لتوظي   -3
 العديد من المراجص التي تفيد الدراسة علىالتعرف  -2
 وعينة الدراسة لتجريبي،تحديد منهجية الدراسة المنهج ا -1
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 كيفية تحلي  المحتوى لتحديد المفاهيم  -6
 المفاهيم.كيفية رسم مخططات  -7
 

 الدراسات المتعلقة بالتفكير  الثالث:المحور 
 (2012)بشير أبودراسة  -1

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير  أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة 
د اتبعت ، وقالوسطى بمحافظة األساسي التاسص الص  طلبة لدى التكنولوجيا منهاج في التأملي

 إلىقسمت العينة  ،وطالبةا  اا طالب (104)، وتكونت عينة الدراسة من الباحثة المنهج التجريبي
طريقة الضابطة درست بالو  دام استراتيجيات ما وراء المعرفةة درست باستخيتجريب،مجموعتين 

ذات داللة  النتائج عن وجود فروق  وأسفرت ،اختبار التفكير التأمليلباحثة استخدمت ا ،التقليدية
ا وراء م إستراتيجيةة والذين درسوا باستخدام التجريبيبين متوس  درجات المجموعة  إحصائية

المعرفة ومتوس  درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية في تطبيق 
 بار التفكير التأملي لصال  المجموعة التجريبية.االختبار البعدي الخت

 
 (2012) الجدبةدراسة  -2

لمفاهيم التخي  الموجه في تنمية ا إستراتيجيةالكش  عن فاعلية توظي   إلىهدفت الدراسة 
نهج د اتبعت الباحثة الموق طالبات الص  التاسص، لدىومهارات التفكير التأملي في العلوم 

على شعبتين دراسيتين تم اختيارها  اتموزع ةا،طالب (77)راسة من تكونت عينة الد، التجريبي
واختبار مهارات  ،اختبار للمفاهيم العلميةاستخدمت الباحثة  ،عشوائيا شعبة ضابطة وشعبة تجريبية

درجات  بين متوسطات إحصائيةعلى وجود فروق ذات دالله  النتائج وأسفرتالتفكير التأملي، 
ة والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية البعدي لصال  طالبات المجموعة التجريبي

بين متوسطات درجات المجموعة  إحصائيةا وتوجد فروق ذات دالله مك ،المجموعة التجريبية
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير التأملي لصال  المجموعة التجريبية  

رجات المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم العلمية واختبار كما وتوجد عةقة بين متوسطات د
 مهارات التفكير التأملي.

 

 (2012)األغا دراسة  -3
تدريس وحد  مقترحة قائمة على الرواب  الرياضالالالية في تنمية  أثرتقصالالالي  إلىهدفت الدراسالالالة 

ي عشالالالالالالالالالر حادطالبات الصالالالالالالالالال  ال لدىمهارات  التفكير الناقد وتقدير القيمة العلمية للرياضالالالالالالالالاليات 
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تم  طالبةا  (66)تكونت عينة الدراسالالالالالالالالالالالة من ، اسالالالالالالالالالالالتخدم الباح  المنهج التجريبي  ،بمحافظات  ز 
وعددها  الضالالالالالالالالابطةوالمجموعة  ،طالبة  (33)مجموعتين تجريبية  إلىتعينهن عشالالالالالالالالوائيا بتوزيعهن 

ة العلمية مومقياس تقدير القي ،اسالالالالتخدم الباح  اختبار التفكير الناقد في الرياضالالالاليات، طالبةا  (33)
بين متوسالالالالالالالالطي درجات طالبات  إحصالالالالالالالالائياالدراسالالالالالالالالة عن وجود فرق دال  وأسالالالالالالالالفرت ،للرياضالالالالالالالاليات

المجموعتين التجريبية والضالالالالالالالالالالالالالالابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد لصالالالالالالالالالالالالالالال  طالبات 
بين متوسالالالالالطي درجات طالبات  إحصالالالالالائياعن وجود فرق دال  وأسالالالالالفرتكما  ،ةالتجريبيالمجموعة 
ن التجريبية والضالالالالالالالالالابطة في التطبيق البعدي لمقياس تقدير القيمة العلمية للرياضالالالالالالالالاليات المجموعتي

 لصال  طالبات المجموعة التجريبية.
 

  (2012)العتالدراسة  -4
 بعض تنمية في التواصالالالالال  على قائم مقترح برنامج فاعلية معرفة إلى الدراسالالالالالة هذه هدفت
 طةب من الدراسة عينة اسي تكونتاألس السابص الص  طةب لدى الرياضي التفكيرمهارات 
 إحداهماطالب موزعين على مجموعتين بالتسالالالالالاوي  (60) المكونة من األسالالالالالاسالالالالالي السالالالالالابص الصالالالالال 
 أظهرتوقد  ،اسالالالتخدم الباح  اختبار التفكير الرياضالالالي كأدا  للدراسالالالة تجريبية، واألخرى ضالالالابطة 

كير الرياضي نمية مهارات التفنتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقترح على التواص  الرياضي في ت
 لصال  المجموعة التجريبية.

 
 (2012)الكحلوتدراسة  -5

 تنمية المفاهيم في الدائري  البيت إستراتيجية توظي  فاعلية عن الكش  إلى الدراسة هدفت
 واسالالالتخدمت بغز ، عشالالالر الحادي الصالالال  طالبات لدى في الجغرافيا البصالالالري  التفكير ومهارات 
 التجريبي والمنهج شالالالالبه المحتوى، لتحلي  الوصالالالالفي المنهج :المنهجين سالالالالةالدرا هذه في الباحثة
الجغرافيا  المفاهيم( التابص المتغير على )البيت الدائري  إسالالالالتراتيجية( المسالالالالتق  المتغير أثر لقياس

 على اتموزع ،طالبةا  (76) من مكونة عينة على الدراسالالالة تطبيق ،تم)البصالالالري  التفكير ومهارات
 ،طالبةا  (38)وعددها وتجريبية ،طالبةا  (38) وعددها ضالالالالابطة ، عشالالالالوائيا همااختيار  تم  شالالالالعبتين
راسالالة الد أسالالفرتوقد  ،،واختبارا لمهارات التفكير البصالالري  الجغرافية للمفاهيم اختبارا الباحثة أعدت

بين متوسالالالالالالالالالالالالالال  دراجات المجموعة التجريبية والمجموعة  إحصالالالالالالالالالالالالالالالائيةعن وجود فروق ذات دالله 
وعة التجريبية في اختبار المفاهيم واختبار مهارات التفكير البصالالري وهذا الضالالابطة لصالالال  المجم

 . اإلستراتيجيةيثبت فاعلية 
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 (2011)العاتكي دراسة  -6

 لدى التفكير مهارات وتنمية التحصالالالي ، في باير إسالالالتراتيجية أثر قياس إلىتهدف الدراسالالالة 
، اسالالتخدمت الباحثة المنهج االجتماعية الدراسالالات خةل ماد  من األسالالاسالالي الرابص الصالال  تةمذ 

الى ثة  مجموعات تجريبية  وتلميذ ا  اا تلميذ (196)التجريبي حي  قسالالالالالالالالالالالالالالمت العينة البال  عددها 
ومجموعة  تلميذاا وتلميذ ا، (70)باير الطريقة االسالالالالالالالالالالالالتقرائية وعددها إسالالالالالالالالالالالالتراتيجيةتعلمت وفق  أولى

 تلميذاا وتلميذ ا، (62)وعددها باير الطريقة المباشالالالالالالالالالالالالالالر   إسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيةتجريبية ثانية تعلمت وفق 
وتلميذ ، واستخدمت  تلميذ (64)المتبعة وعددها  اإلستراتيجيةومجموعة ثالثة ضابطة تعلمت وفق 

اسالالالالالتخدام  ثرأواختبار مهارات التفكير لقياس  ،اختبار تحصالالالالاليلي لقياس تحصالالالالالي  التةميذالباحثة 
سالالالالالالالالتخدام مرتفص ال أثرة عن وجود الدراسالالالالالالالال وأسالالالالالالالالفرتباير في تنمية مهارات التفكير،  إسالالالالالالالالتراتيجية
 ألولياباير )االسالالالالالالالالتقرائية والمباشالالالالالالالالر ( في تحصالالالالالالالالي  تةميذ المجموعتين التجريبيتين  إسالالالالالالالالتراتيجية

المتبعة في  راتيجيةاإلسالالالالتباير وبطريقتيها االسالالالالتقرائية والمباشالالالالر  على  إسالالالالتراتيجيةوالثانية ، تفوق 
 تنمية مهارات التفكير.

 
 (2010) العكلوكدراسة  -7

نمية بيسالالالالالالالالالالك على ت فيجوالمسالالالالالالالالالالرحية الكترونية للغة  أثرالتعرف على  إلىالدراسالالالالالالالالالالة  هدفت
طالبات الصالالالالال  العاشالالالالالر، اسالالالالالتخدم الباح  وفقا لطبيعة الدارسالالالالالة  لدىمهارات التفكير المنظومي 

منهجين هما المنهج البنائي حي  قام ببناء المسالالالالالالالالرحية االلكترونية والمنهج التجريبي حي  اختار 
موزعين على مجموعتين المجموعة التجريبية وعددها  طالبةا  (58)دراسة مكونة منالباح  عينة ال

طالبة تتعلم  (29)المسالالالالرحية االلكترونية والمجموعة الضالالالالابطة وعددها  بأسالالالاللوبطالبة تتعلم  (29)
النتائج عن  فرتوأسللبح  ،  كأدا بالطريقة التقليدية ، استخدم الباح  اختبار للتفكير المنظومي 

روق في متوسالالالالالالالالالال  اكتسالالالالالالالالالالاب مهارات التفكير المنظومي لدى طالبات المجموعة التجريبية وجود ف
 الستخدام المسرحية االلكترونية . يعزى 
 

 (2010)القطراوي دراسة  -8
 العلم تنمية عمليات في المتشالالالالالابهات إسالالالالالتراتيجية اسالالالالالتخدام أثر معرفة إلى الدراسالالالالالة هدفت
اختار الباح  المنهج  األسالالاسالالي، الثامن لصالال ا طةب لدى العلوم في التأملي التفكير ومهارات

، تجريبية اا طالب (64)تكونت من  قصالالديهالدراسالالة حي  قام باختيار عينة  أهدافالتجريبي لتحقيق 
تعلمت  طالباا (32)ضالالالابطة وعددهاو  ،المتشالالالابهات إسالالالتراتيجيةتعلمت باسالالالتخدام  طالباا  (32)عددها 
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أملي، واختبار مهارات التفكير الت ليات العلم ،بالطريقة التقليدية ،اسالالالالالالالالالالالالالالتخدم الباح  اختبار عم
وجود فروق بين متوس  درجات الطةب في  المجموعة التجريبية ومتوس   إلىوخلصت الدراسة 

 إسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيالةالسالالالالالالالالالالالالالالتخالالدام  تعزى الطةب في المجموعالالة الضالالالالالالالالالالالالالالالابطالالة في اختبالالار عمليالالات العلم 
 ومتوسال  التجريبية المجموعة في الطةب كما انه يوجد فروق بين متوسال  درجات، المتشالابهات

 إسالالتراتيجية السالالتخدام تعزى  التأملي التفكير في اختبار الضالالابطة المجموعة في الطةب درجات
 المتشابهات

  
 

 (2010)جبردراسة  -9
تنمية  في المعرفية فوق  التعلم دور  إسالالالالالالالالالتراتيجية توظي  أثر معرفة إلى الدارسالالالالالالالالالة هدفت
 الباح  األساسي ،استخدم العاشر الص  طلبة لدى ومبالعل البصري  التفكير ومهارات المفاهيم
 طةب من طالباا  (90) المكونة من الدراسة عينة على اإلستراتيجية تجريب وتم التجريبي، المنهج

 والمجموعة طالباا، (45)من التجريبية المجموعة تكونت حي  األسالالالالالالالالاسالالالالالالالالي، العاشالالالالالالالالر الصالالالالالالالال 
 راتيجيةاإلسالالت أثرارين احدهما تحصالاليليا لقياس بناء اختبب، قام الباح   طالباا  (45) من الضالالابطة

 نتالائج أظهرت على مهالارات التفكير البصالالالالالالالالالالالالالالري، وقالد هالاأثر لقيالاس  واآلخرعلى تنميالة المفالاهيم 
 التفكير ومهارات المفاهيم العلمية تنمية على المعرفية فوق  التعلم دور  إستراتيجية فاعلية الدراسة
 األساسي. العاشر الص  طةب لدى البصري 
 
 (2010)عاذرة أبودراسة  -11

 تدريس في قوم – خط  -عبر إسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجية توظي  أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسالالالالالالالالالالالالالالة 
 الباحثة اسالالتخدمت وقد بغز ، السالالابص الصالال  طلبة لدى اإلبداعي التفكير على تنمية الرياضالاليات

 إلى تقسالالالالالالالالالالالالاليمهم وتم وطالبة، طالباا (140)مكونة من  عينة اختيار تم حي  التجريبي المنهج
 االختبار تطبيق وتم اإلبداعي ، التفكير اختبار ،أعدت الباحثة  وضالالالالالالالابطة تجريبية جموعتينم

 تطبيق تم الدراسالالالالالالالالة إجراء وبعد التجريبية والضالالالالالالالالابطة الدراسالالالالالالالالة مجموعتي على التجريب قب 
 تدريس في قوم – خط  -عبر اإلسالالالالالالالالتراتيجيةالدراسالالالالالالالالة فاعلية  أظهرت، وقد  البعدي االختبار

 .اإلبداعيتنمية التفكير على  الرياضيات
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 (2010)أبو شعباندراسة  -11
 الناقد التفكير تنمية مهارات على باألقران التدريس إسالالالالتراتيجية أثر هدفت الدراسالالالالة تقصالالالالي

اإلنسالالالالالانية )األدبي(،اسالالالالالتخدم  العلوم قسالالالالالم عشالالالالالر الحادي الصالالالالال  طالبات لدى الرياضالالالالاليات في
 وعدد الضالالالالالالالالالالالالابطةو  تجريبية، طالبةا (80) من الدراسالالالالالالالالالالالالة عينة تكونت،الباح  المنهج التجريبي 

 باسالالالالالالالتخدام التجريبية تدريس المجموعة تم قد و طالبة، (40) منهما مجموعة ك  في الطالبات
 التقليدية، قام الطريقة باستخدامالضابطة  المجموعة تدريس تم بينما باألقران التدريس إستراتيجية
 قبليا الدراسة على مجموعتي وقام بتطبيقه ، الرياضيات في الناقد التفكير اختبار بإعداد الباح 
ات التفكير في تنمية مهار  باإلقرانالتدريس  إسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجية إتباعالنتائج فاعلية  وأظهرتوبعديا، 
 .الناقد

 
 

 (2010)غالي أبودراسة  -12
 على تنمية ) شالالالالالالارك – زاوج– )فكر إسالالالالالالتراتيجية توظي  أثر معرفة إلى الدراسالالالالالالة هدفت
 المنهج الباح  واستخدم األساسي، الثامن الص  طلبة لدى العلوم يف المنطقي التفكير مهارات

 طالباا (41) للطةب التجريبية ،وطالبةا  اا طالب (161) من وتكونت عينة الدراسالالالالالالالالالالالالالالالة التجريبي،
 طالباا  (39) للطةب الضالالالالالالابطة المجموعة وتكونت ،طالبةا  (41) للطالبات التجريبية والمجموعة
 التفكير مهارات اختبار بناءب  ولقد قام الباح طالبة،(40) للطالبات الضالالالالالالالالالالالالالالالابطة والمجموعة
وبعالالديالالاا،  قبليالالاا  )والتجريبيالالة الضالالالالالالالالالالالالالالالالابطالالة(المجموعتين على طةب وطالالالبالالات طبق وقالالد المنطقي
 التفكير تنمية مهارات في( شالالالالالارك – زاوج – فكر (إسالالالالالتراتيجية فاعلية الدراسالالالالالة نتائج وأظهرت
 األساسي. الثامن الص  طلبة لدى المنطقي
 
 2009 ) ) الخضري  دراسة -13

البنائية  ( (Seven E'sإسالالالالتراتيجية  يوظ  محوسالالالالب برنامج أثر معرفة إلى الدراسالالالالة وهدفت
 األسالالالالالالالالاسالالالالالالالالي، السالالالالالالالالابص الصالالالالالالالال  طالبات لدى التكنولوجيا لماد  العليا التفكير مهارات تنمية في

 لبة،طا (79) من مكونة عينة على الدراسالالالالالالالالالة وطبقت التجريبي، المنهج الباحثة واسالالالالالالالالالتخدمت
 الدراسالالالة نتائج وأظهرت للدراسالالالة، كأدا  العليا التفكير مهارات لقياس اختبار واسالالالتخدمت الباحثة

 . الطالبات لدى العليا التفكير مهارات تنمية في فعالية البرنامج
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  (2009)يوسفدراسة  -14
 على تنمية الدماغ جانبي نظرية ضالالوء في محوسالالب برنامج أثر معرفة إلى الدراسالالة هدفت

 المعلومات، تكنولوجيا بماد  عشالالالالالر الحادي الصالالالالال  طالبات لدى المعرفي فوق  التفكير تمهارا
 عددها بل  الدراسالالالالة عينة اختيار تم حي  البنائي، والمنهج التجريبي المنهج الباحثة اتبعت وقد

 التفكير اختبارا لمهاراتتم اعداد   وضالالالابطة، تجريبية إلى مجموعتين تقسالالاليمهن تم طالبةا   (80)
 الدراسالالالالالالالالالالة مجموعتي على والبعدي االختبارين القبلي تطبيق تم ،كأدا  للدراسالالالالالالالالالالة لمعرفيا فوق 

 نظرية ضالالالالالالوء في محوسالالالالالالب نتائج الدراسالالالالالالة فاعلية برنامج أظهرتوقد  والضالالالالالالابطة، ، التجريبية
 .فوق المعرفي التفكير مهارات على تنمية الدماغ جانبي
 
 (2008)سرور دراسة  -15

  بعض المسالالالالالالالالتحدثات التكنولوجية في تنمية بعض توظي أثرتقصالالالالالالالالي  إلىهدفت الدراسالالالالالالالالة 
باحثة طلبة الصالال  التاسالالص بغز  ، وقد اسالالتخدمت ال لدىمهارات التفكير االبتكاري في التكنولوجيا 

 لىعوالمنهج البنائي وبطاقة مةحظة كما تم استخدام المنهج التجريبي  التحليلي يالمنهج الوصف
موعتين ضالالالالالالالالابطة وتجريبية وتم تطبيق اختبار قبلي مج إلىقسالالالالالالالالمت  طالبةا  (90)عينه بل  عددها 

النتائج وجود  وأظهرت، لتفكير االبتكاري في التكنولوجياوبعدي حي  اسالالالالالالتخدمت الباحثة اختبار ا
في تنمية بعض مهارات التفكير االبتكاري لصال  المجموعة التجريبية  إحصائيةفروق ذات دالله 

 في التكنولوجيا .لتوظي  بعض المستحدثات التكنولوجية  تعزى 
 

  التعليق على الدراسات المتعلقة بالتفكير
 لألهداف:بالنسبة  -1

  فكير المستخدم على تنمية مهارات الت األسلوب أو اإلستراتيجية أثرهدفت جميص الدراسات لقياس
 واختلفت في نوع التفكير المراد تنميته 

 نما مهارات يمكن الحالية مص دراسالالالالالالالالالالالالالالالة العاتكي في عدم تحديد نوع ت تتفق الدارسالالالالالالالالالالالالالالالة  نأفكير وا 
 .يكتسبها الطالب من المنهاج الدراسي

  واالستراتيجيات المتبعة في تنمية مهارات التفكير األساليبتنوعت 
   إسالالالتراتيجيةوتختل  الدراسالالالة الحالية عن الدراسالالالات السالالالابقة في اسالالالتخدام (K.W.L.H)   في تنمية

 مهارات التفكير في التكنولوجيا.
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 لدراسة:ابالنسبة لمنهج  -2
  التجريبي.اتفقت جميص الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج 
   راسالالالالالالالالالالةدبعض الدراسالالالالالالالالالالات اسالالالالالالالالالالتخدمت المنهج الوصالالالالالالالالالالفي التحليلي بجانب المنهج التجريبي مث 

 (.2012 ،الكحلوت) دراسة (،2008 ،سرور)
  (2010 ،وكالعكل)بعض الدراسالالات اسالالتخدمت المنهج البنائي بجانب المنهج التجريبي مث  دراسالالة 

 (.2009 ،يوس )ودراسة 
  تتفق الدراسة الحالية مص الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي 

 
  الدارسة: ألدواتبالنسبة  -3

  كير االبتكاري للتف التأملي،اختبار للتفكير  الناقد،اسالالالالالالالالالالالالالالتخدمت بعض الدراسالالالالالالالالالالالالالالات اختبار للتفكير
  .المنطقي مث  دراسة أوكير المنظومي اختبار للتف البصري،اختبار التفكير  واإلبداعي،

  الختبار التفكير  باإلضافةاستخدمت بعض الدراسات اختبارا تحصيليا 
  الختبار التفكير  باإلضافةاستخدمت بعض الدراسات اختبار للمفاهيم 
  (.2008،سرور)بعض الدراسات استخدمت بطاقة مةحظة مث  دراسة 
 التكنولوجيا.اختبار للتفكير في  دادإعبالنسبة للدراسة الحالية فقد تم  أما 

 
 بالنسبة لعينة الدراسة  -4

  الدنيا  األساسيةاختارت بعض الدراسات المرحلة. 
  العليا اختارت بعض الدراسالات عينة  األسالاساليةاختارت بعض الدراسالات عينة طةب من المرحلة

 من المرحلة الثانوية 
  عشالالالالالالالالالالالالالالر وهذا يتفق مص دراسالالالالالالالالالالالالالالة  اختارت عينة من طةب الصالالالالالالالالالالالالالال  الحادي الحاليةوالدراسالالالالالالالالالالالالالالة

ودراسة  (،2009،يوس )ودراسة  (،2010 ،أبو شعبان)ودراسة  (،2012،الكحلوت) (،2012،األ ا)
 (.2006،مهدي)
  شالالالالالالالاليرب أبو) دراسالالالالالالالالة)التكنولوجيا( مث   الدراسالالالالالالالاليةسالالالالالالالالات في الماد  اتتفق مص بعض الدر  أنهاكما، 

 (.2008،سرور)راسة ود (،2009،يوس )ودراسة  (،2010،العكلوك)ودراسة  ،(2012
 
 الدراسة:بالنسبة لنتائج    -1

 المختلفة هابأنواعالمستخدمة في تنمية مهارات التفكير  األساليبجميص الدراسات فعالية  أظهرت. 
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 :لثاالستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثا
 الحالية.النظري للدراسة  اإلطارتنظيم  -0
 بناء قائمة مهارات التفكير. -4
 ار مهارات التفكير.بناء اختب -3
 المناسبة. اإلحصائية األساليباختيار  -2
 التعرف على العديد من المراجص التي تفيد الدراسة. -1
 

  :تعقيب عام على الدراسات السابقة
 إسالالالالالالتراتيجية العديد من الدارسالالالالالالات الى فعالية  أشالالالالالالارت(K.W.L)  األهدافومشالالالالالالتقاتها في تحقيق 

 ألجلهاالموضوعة 
 مهارات  في تنمية المسالالالتخدمةواالسالالالتراتيجيات  األسالالالاليبفعالية  إلى سالالالاتالدار العديد من  أشالالالارت

 التفكير
 ليدية المقترحة مص الطريقة التق اإلسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيةمعظم الدارسالالالالالالالالالالالالالالات المنهج التجريبي لمقارنة  اتبعت

 وتتفق هذه الدراسة مص هذه الدراسات في استخدامها للمنهج التجريبي.
 كأدوات للدراسالالة وتتفق الدراسالالة الحالية مص هذه الدراسالالات  اسالالتخدمت معظم الدراسالالات االختبارات

 الباح  اختبار لمهارات التفكير في التكنولوجيا. أعدحي  
 ية وراء المعرفة وتسالالتخدم هذه الدراسالالة دل اسالالتخدمت بعض الدراسالالات دلية وفقا السالالتراتيجيات ما

 في التدريس. اإلستراتيجيةللمعلم لتوضي  خطوات 
 

الدراسالالالالالالة  أنالباحالالالالالال   يالالالالالالرى سالالالالالالبق مالالالالالالن اسالالالالالالتعراض للدراسالالالالالالات السالالالالالالابقة علالالالالالالى مالالالالالالا  بنالالالالالالاءا   
  يليما الحالية اختلفت عن  يرها في

سالالالالتراتيجية المخططات المفاهيمية  (K.W.L.H) إسالالالالتراتيجية أثرقياس  .0  في تنمية مهارات التفكيروا 
 في التكنولوجيا

 عشر  وجيا للص  الحاديالعد والترميز( من كتاب التكنول أنظمةتناولت الدراسة الوحد  الرابعة ) .4
شالالملت الدراسالالة عينة من البيئة الفلسالالطينية وهي طلبة الصالال  الحادي عشالالر التابعة لوزار  التر ية  .3

 شرق  ز . ريهمديوالتعليم 
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 :السابقة الدراسات من الباحث استفادة مدى
 للدراسة. النظري  اإلطار بناء -0
 ) لوجياالتكنو مهارات التفكير في  اختبار)الدراسة  أدوات بناء -4
 في التكنولوجيا التفكير بمهارات قائمة بناء -3
 .للمعلم دلي  إعداد -2
 .اإلحصائية األساليب اختيار -1
 .الدراسات السابقة نتائج مصالدراسة  إليها توصلت التي النتائج تفسير -6
 الدراسة.المراجص التي تفيد  إلى التعرف -7
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 الفصــل الرابع
 الطريقة واالجراءات

 
 

 دراسةمنهج ال 
 مجتمع الدراسة 
 عينة الدراسة 
 أداة الدراسة 
 المعالجة اإلحصائية 
 خطوات الدراسة 
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 الفصـل الرابـع

 الطريقة واالجراءات

ا الفص  هذا يتضمن  اإلجابة عن أج  من الباح  بها قام التي اإلجراءاتو  للطريقة عرضا

من حي  الدراسالالالالالة  اتوأدو  الدراسالالالالالة، وعينة الدراسالالالالالة، منهج على اشالالالالالتم  وقد ،تسالالالالالاؤالت الدراسالالالالالة
 :التالي النحو على وذلك وخطوات تنفيذ الدراسة، اإلحصائية، والمعالجة ها،وثبات هاوصدق ،إعدادها

 
 منهج الدراسة: 

 المنهج الوصفي التحليلي: -1

استخدم الباح  المنهج الوصفي التحليلي وهو  المنهج الذي يتناول دراسة أحدا  وظواهر 
احة للدراسة، والقياس كما هي دون تدخ  الباح  في مجرياتها، ومت  وممارسات كائنة، وموجود

 . (1997:41 األ ا،)يتفاع  معها فيصفها ويحللها  أنويستطيص الباح  
 

وفي هذه الدراسة تم استخدام تحلي  المضمون لتحلي  محتوى الوحد  الرابعة )أنظمة العد 
ي ر في ضوء مهارات التفكير فالمعلومات للص  الحادي عش والترميز( في كتاب تكنولوجيا

 .التكنولوجيا
 
 المنهج التجريبي: -2

 ما ظاهر  في المؤثر  في المتغيرات التحكم" به ويقصد التجريبي،الباح  المنهج  استخدم

 موضص الظاهر  على تأثيره تحديد وقياس بهدف وتغييره بتطويعه، الباح  يقوم واحد متغير باستثناء

 (.2004 :168،")زيتون الدراسة 
 

ستراتيجية "مخططات المفاهيم "  K.W.L.Hإستراتيجية  " المستق  المتغير الباح  أخضص " وا 
المنهج  حي  إنوهو "مهارات التفكير "  التابص المتغير على هأثر  لقياس ،والطريقة التقليدية للتجر ة

 الدراسة.التجريبي هو أكثر مةئمة لموضوع 
 

 :التجريبي للدراسة التصميم

 مجموعة ضابطة ومجموعتان تجريبيتان ثة  مجموعات تصميم أسلوب استخدام تم

أما المجموعة التجريبية  (K.W.L.H)باستخدام إستراتيجية  درست المجموعة التجريبية األولى بحي 
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مخططات المفاهيم( أما المجموعة الضابطة فقد درست )إستراتيجية الثانية فقد درست باستخدام 
 يوض  التصميم التجريبي للدراسة. (1-4)ك  والش التقليدية،بالطريقة 

 المجموعة الضابطة
قياس قبلي لمهارات 

 التفكير

 الطريقة التقليدية
قياس بعدي لمهارات 

 التفكير
 K.W.L.H المجموعة التجريبية األولي
 ةالمخططات المفاهيمي المجموعة التجريبية الثانية 

 ( التصميم التجريبي للدراسة1-4شك )
 

 الدراسة:  مجتمع
محافظات بمدارس علمي  –تكون مجتمص الدراسالالة من جميص طةب الصالال  الحادي عشالالر  

طالباا وطالبة بحسالالالالب  (3843) ز  التابعة لوزار  التر ية والتعليم العالي الفلسالالالالالطينية، والبال  عددهم
 .م2013 /2012للعام الدراسي بغز  إحصائيات وزار  التر ية والتعليم العالي 

  
 دراسة:عينة ال

شالالعب من طةب الصالال  الحادي عشالالر  ثة تتكون من  قصالالديهقام الباح  باختيار عينة 
طالباا،  (75)علمي بمدرسالالالالة شالالالالهداء الزيتون وذلك لكون الباح  يعم  معلماا بها، وقد بل  عددهم 

يبية المجموعة التجر  ،إلى ثة  مجموعات بالطريقة العشالالالالالالالالالالوائية البسالالالالالالالالالاليطة العينة تقسالالالالالالالالالاليموقد تم 
، ومجموعة تجريبية اا طالب (25)، و ل  عددها  (K.W.L.H) تدرس باسالالالالالالالالتخدام إسالالالالالالالالتراتيجية األولى

والمجموعة الثالثة  طالباا، (25)ثانية تدرس باسالالالتخدام إسالالالتراتيجية مخططات المفاهيم، و ل  عددها
والجدول التالي يوضالالالالالالالالالالالالال   طالباا، (25)مجموعة ضالالالالالالالالالالالالالابطة تدرس بالطريقة التقليدية، و ل  عددها 

           . عداد عينة الدراسة على المجموعات الثة توزيص أ 
 

 أدوات الدراسة:
 استخدم الباح  أداتين الستكمال إجراءات الدراسة ويمكن استعراض تلك االداتين كما يلي 

 .العد والترميز( للصف الحادي عشر الرابعة: أنظمةالوحدة ) المحتوى  أوال: أداة تحليل
 في التكنولوجياإعداد قائمة مهارات التفكير  -1

 لىعتم إعداد الصور  األولية لقائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا من خةل االطةع 
األدب التر وي والدراسالالالات السالالالابقة في مجال مهارات التفكير بشالالالك  عام، ومجال التكنولوجيا 

ارات هأنماط التفكير المختلفة ومهاراتها الفرعية، لتحديد م علىبشك  خاص، وكذلك التعرف 
التفكير المرتبطالالة بمنهالالاج التكنولوجيالالا، والتي ينبغي توافرهالالا في كتالالاب التكنولوجيالالا للصالالالالالالالالالالالالالال  

ثم القيام بعملية تحلي  المحتوى للتأكد من الحادي عشالالالالالالالالالالالالالالر، ووضالالالالالالالالالالالالالالص تعريفات إجرائية لها، 
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توافرها وتحديد نسالالالالبة ك  مهار  منها لةسالالالالتفاد  من هذا التحلي  في التأكد من صالالالالدق القائمة 
 علىة وقد اشتملت القائمة األولياالختبار بناءا علي النسب التي ظهرت في التحلي ، ووضص 

)المةحظة، التفسالالالير، التحلي ، المقارنة، التركيب، التنبؤ، التصالالالني ، الر  ، مهار  وهي (13)
 .االستقراء، الضب  والتحكم، االستنتاج، توليد المعلومات، التقييم(

 
 ضبط القائمة: -4

مجموعة من المحكمين المختصالالالالالالالالين  علىالمعد  في صالالالالالالالالورتها األولية  تم عرض القائمة
مةئمالالالالة  مالالالالدىلمعرفالالالالة  (1)في المنالالالالاهج وطرق التالالالالدريس، وتكنولوجيالالالالا التعليم، ملحق رقم 

مةئمة التعريفات اإلجرائية، إمكانية  مدىالمهارات المحدد  للمنهاج الفلسالالالالالالالالالالالالالالطيني وتحديد 
وأسالالالالفرت عملية التحكيم عن إجراء بعض  رات،المهاالتعدي  في تلك  أواإلضالالالالافة  أوالحذف 

 مهارات.الالتعديةت في التعريفات اإلجرائية وحذف بعض المهارات وتبدي  أسماء بعض 
  

 النهائية:الصورة  -3
ي القائمة ف إلىن تم التوصالالالالالالالالالال  و بعد إجراء التعديةت التي أشالالالالالالالالالالار إليها السالالالالالالالالالالاد  المحكم

تغيير بعض المهارات، وتعدي  بعض صالالالالالالالالالالالالالالورتها النهائية، حي  تم حذف بعض المهارات، و 
)المةحظة،   مهار ، هي (11)وتكونت القائمة في صالالورتها النهائية من  اإلجرائية،التعريفات 

 حكم، االسالالالالتنتاج،ضالالالالب  والتالتفسالالالالير، التحلي ، التمييز، التركيب، التصالالالالميم، التنبؤ، الر  ، ال
 .(3)ملحق التقييم(
 
  إجراءات عملية التحليل -2

 التالي  النحو علىتحلي  في ضوء قائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا تمت عملية ال

 الهدف من التحليل 

المةحظة، ) تهدف عملية التحلي  إلى تحديد مدى توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا
ي ف التفسالالالالالالالالالير، التحلي ، التمييز، التركيب، التنبؤ، الر  ، الضالالالالالالالالالب  والتحكم، االسالالالالالالالالالتنتاج، التقييم(

مهار   النسالالالالالبة المئوية لك تحديد لب التكنولوجيا للصالالالالال  الحادي عشالالالالالر ومعرفة مدى تكرارها؛ كتا
 .من مهارات التفكير، بهدف وضص االختبار بناءا على هذه النسب
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 :عينة التحليل 

ثلالالالالت عينالالالالة التحليالالالال  بالالالالالوحالالالالد  الرابعالالالالة )أنظمالالالالة العالالالالد والترميز( من كتالالالالاب تكنولوجيالالالالا تم
 الوحد  التي تحتويها    الدروسيوض(1-4)المعلومات، وجدول

 
 (1-4)جدول رقم 

 دروس الوحدة الرابعة )العد والترميز(

 عدد الصفحات اسم الدرس رقم الدرس

 6 تمثي  البيانات في الحاسوب األولالدرس 

 10 الترميز الدرس الثاني

 11 الذاكر  الدرس الثالث

 2.5 المتحكمات الدرس الرابع

 1.5 غي نظام التش الدرس الخامس

 31 المجموع

 
 

 :فئات التحليل 

 هي و أسالالالالالاسالالالالالها، وتمث  مهارات التفكير في التكنولوجيا  على  الوحد  التي يتم تحلي المهارات
 السالالالالالالالالتنتاج،ا، الر  ، الضالالالالالالالالب  والتحكم، التركيب، التنبؤ)المةحظة، التفسالالالالالالالالير، التحلي ، التمييز، 

 .(التقييم
 وابط التحليل:ض 

 لية في عملية التحلي  وذلك بأن يتم التحلي  تم مراعا  الضواب  التا
 .في ضوء التعريفات اإلجرائية لمهارات التفكير في التكنولوجيا -

ضالاليحية التو  الذي يشالالم  فقرات الموضالالوع واإلشالالكال والجداول والرسالالوم محتوى ال علىمقتصالالرا  -
 .في ك  درس

 باستخدام جداول لرصد وتكرار فئات ووحدات التحلي . -
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 ائم الرصد:و ق 

في  (5)لتحلي  وهي موضالالالالالالالالالالحة في الملحق رقم الجداول المسالالالالالالالالالالتخدمة لرصالالالالالالالالالالد نتائج عملية ا
 .(3)(، 2)(، 1)الجداول

 
 :صدق التحليل 

صدق أدا  التحلي  والذي يقصد به "مدى تحقيق األدا  للغرض  علىيعتمد صدق التحلي  
تمثية  المقياس الذي أعدت من أجله، فتقيس األدا  ما وضعت لقياسه، ويعتمد مدى تمثي  بنود

  .(60 :1997األ ا،) "سليما للمجال الذي يراد قياسه
 

 خةل إجراءات بناء وتحديد قائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا، نوتم تقدير صدق التحلي  م
 مدىلمعرفة ( 4)ملحق رقم  األولية،الساد  المحكمين المختصين في صورتها  علىثم عرضها 

التعدي   أوة اإلضاف أوائية لفئات التحلي  ومراجعة بنودها إلمكانية الحذف مةئمة التعريفات اإلجر 
وذلك للتأكد من الصدق الظاهري والتوص  إلى الصور  النهائية لقائمة مهارات التفكير في 

 التكنولوجيا.
 

 :إجراءات التحليل 

 التالية تم تحلي  المحتوى حسب الخطوات 
 حديد األفكار األساسية. تم تحديد المحتوى المراد تحليله، وت -

االطةع على األدب التر وي والدراسات السابقة لتحديد مهارات التفكير في التكنولوجيا للص   -
 الحادي عشر ووضص تعريفات إجرائية لها.

مكانية الحذف واإلضالالالالالالالافة  - أخذ آراء السالالالالالالالاد  المحكمين في مدى مةئمة التعريفات اإلجرائية وا 
   النهائية لقائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا.والتعدي  والتوص  إلى الصور 

معرفة مدى تضالالالالالالالالالالالالالالمين المحتوى لمهارات التفكير في التكنولوجيا في تحلي  المحتوى بهدف  -
 ضوء التعريفات اإلجرائية وتبين من التحلي  وجود المهارات بنسب متفاوتة.

 .(1)دول رقم ج (5)تحلي  المحتوى من قب  الباح ، وتفري  النتائج في ملحق رقم  -

االجتماع مص معلم تكنولوجيا المعلومات للصالالالالالالالال  الحادي عشالالالالالالالالر يعم  مص الباح  في نفس  -
خطوات تحلي  المحتوى، حي  تم تقسالالالالالالالالاليم المحتوى حسالالالالالالالالالب الفكر   علىالمدرسالالالالالالالالالة، واالتفاق 

، ثم ألولاالغالبة وتوضالالالي  آلية التحلي  وذلك بإجراء تحلي  جماعي للموضالالالوع  أواألسالالالاسالالالية 
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انفراد وفق الخطوات المحدد  وبعد ثةثة أسالالالابيص قام الباح   علىبتحلي  المحتوى قام المعلم 
  .أخرى بتحلي  المحتوى مر  

نتائج تحلي  المعلم النهائية وقام بحصر نقاط االختةف ومحاولة توحيدها  علىاطلص الباح   -
 (.6)(، 5)(، 4)جدول  (5)ملحق  ولكن بقيت بعض النقاط موضص اختةف

ونتالالالائج تحليالالال   (2)الجالالالدول رقم (5)رقم  ملحق  بتفري  نتالالالائج تحليالالال  المعلم في قالالالام البالالالاحالالال -
 (.3) رقمالجدول  (5)رقم  ملحقالباح  المر  الثانية في 

 
 :ثبات أداة التحليل 

 من الثبات هما  لتحديد ثبات التحلي  قام الباح  باستخدام نوعين
 الثبات عبر الزمن  -1

حلي  ثم أعاد الت (،  الرابعة )أنظمة العد والترميزالوحد محتوى حي  قام الباح  بتحلي  
مر  أخرى بعد أسبوعين من عملية التحلي  األولى ثم قام الباح  بحساب معام  الثبات باستخدام 

  (58: 1997عفانة،)التالية. ستي ولمعادلة ه
 

 معام  الثبات =
 نقاط االتفاق

100 x % 
 نقاط االتفاق+ نقاط االختةف

 

 عبر الزمنيلخص نتائج عملية التحلي   التالي (2-4)والجدول  
 (2-4)الجدول 

 ملخص نقاط االتفاق واالختالف عبر الزمن

 مهارة التفكير
 معامل الثبات تفاقنقاط اال  ختالفنقاط اال التحليل الثالث األولالتحليل 

40 46 7 39 84.78% 

ثبات عال ومقبول  علىا يدل وهذ (%84.78) بل معام  الثبات  أن (2-4) الجدوليتض  من 
 للتحلي .

 
 ثبات التحلي  عبر األفراد    -2

االتفاق بين نتائج التحلي  التي توص  إليها الباح  و ين نتائج التحلي   مدىويقصد به 
 التي توص  إليها مختصون في مجال تدريس تكنولوجيا المعلومات وقد اختار الباح  معلم
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ام وطلب منه القيام بعملية التحلي  بشك  مستق  ثم ق، عشرللص  الحادي  المعلوماتكنولوجيا ت
 التالية  (58: 1997،)عفانة معادلة هولستي مالباح  بحساب معام  الثبات باستخدا

 معام  الثبات =
 نقاط االتفاق

100 x % 
 نقاط االتفاق+ نقاط االختةف

 
 (3-4)جدول

 ملخص نقاط االتفاق واالختةف عبر االفراد

 تفكيرمهارة ال
 معامل الثبات تفاقنقاط اال  ختالفنقاط اال التحليل الثاني األولالتحليل 

40 46 6 40 86.95% 

 ومقبولثبات عال  علىوهذا يدل  (%86.95)  بلمعام  الثبات  أن (3-4)يتض  من الجدول
 

نتالالائج التحليالال  السالالالالالالالالالالالالالالالالابقالالة تم تحالالديالالد قالالائمالالة مهالالارات التفكير في التكنولوجيالالا  علىو نالالاء 
مهالالار  في الوحالالد  الرابعالالة )أنظمالالة العالالد والترميز( من كتالالاب تكنولوجيالالا المعلومالالات  (11)هالالاوعالالدد

  .للص  الحادي عشر
 

 ثانيا: اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا:

مهالالارات التفكير في التكنولوجيالالا لقيالالاس مالالدى اكتسالالالالالالالالالالالالالالالاب الطلبالالة قالالام البالالاحالال  بالالإعالالداد اختبالالار 
 تبعاا الخطوات التالية  ملمهارات التفكير في التكنولوجيا 

 
 :االختبار من الهدف تحديد .1
طةب الصالال  الحادي عشالالر  لدى التفكير مهارات اكتسالالاب مسالالتوى  قياس إلى االختبار يهدف

 .(علمي في وحد  )انظمة العد والترميز
 

 تحديد محتوى االختبار: .2
اب ( من كتالمحتوى العلمي الخاص بوحد  )أنظمة العد والترميز علىقام الباح  باالطةع 

تكنولوجيا المعلومات للصالال  الحادي عشالالر، وذلك لتحلي  محتوى الماد  العلمية وتحديد األهداف 
ذلك و الخاصالالالالالالالة بمهارات التفكير في التكنولوجيا، باإلضالالالالالالالافة إلى اسالالالالالالالتخدام نتائج تحلي  المحتوى 

 كير فيمهارات التف علىحي  تم توزيص األسالالالالالالالئلة  (4-4) ، جدوللبناء جدول مواصالالالالالالالفات لةختبار
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من نوع االختيار  سؤاال (40)األوزان النسبية لك  مهار  وتكون االختبار من  علىالتكنولوجيا بناء 
، وتم تحديد عدد األسالالالالالالئلة الممثلة للمهار  الواحد  في االختبار كك  ، عن طريق حسالالالالالالاب المتعدد

  .بالنسبة لفقرات االختبار الكلية الوزن النسبي المفترض لعدد أسئلة ك  مهار 
 

 جدول المواصفات (4-4)جدول
 

 
   صياغة فقرات االختبار .3

 كانت صيغت بنود االختبار بحي  
 تراعي الدقة العلمية واللغوية. -
 محدد  وواضحة وخالية من الغموض -
 ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها -
 مناسبة لمستوى الطةب -
 وضوح التعليمات لتنفيذ االختبار.  -
 

 :االختبار تعليمات وضع .4

 شرح تهدف إلى التي االختبار تعليمات بوضص الباح  قام وصيا تها الفقرات عدد تحديد بعد

 تعليمات وضص عند الباح  وقد راعى ممكنة صور  أبس  في االختبار بنود على اإلجابة فكر 

 :يلي ما االختبار
  .والشعبة االسم :وهي بالطةب الخاصة البيانات -

 المهارة         
 الموضوع

 مهارات التفكير

جم
الم  وع

 النسبة
 المئوية

 تنبؤ تقييم تصنيف تمييز تفسير تركيب تحليل استنتاج مالحظة
ضبط 
   ربط وتحكم

 %20 8 40 0 7 6 0 0 0 0 2 4,5 3,1 البيانات تمثيل

 10,8 الترميز

11,16 
12,15 

14,17 

18 
19,9 13 27 0 0 0 0 0 13 32.5% 

 35,28 30 23,32 29,31 لذاكرةا
20,21,

22 
27 37,38 25 0 0 0 14 35% 

 %7.5 3 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 33,34 المتحكمات

 %5 2 0 24 0 0 0 0 0 36 0 0 0 نظام التشغيل

 %100 40 1 1 2 2 2 2 4 5 5 6 10 المجموع

 %15 %25 المئوية النسبة
12.5

% 

12.5

% 
10% 5% 5% 5% 5% 2.5% 2.5% 

100

% 
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  .والمهارات األسئلة عدد :هيو  االختبار بوص  خاصة تعليمات -
 .األسئلة جميص عن باإلجابة خاصة تعليمات -

 

 :لالختبار األولية الصورة .5
 المناهج وطرق  في االختصاص ذوي  من مجموعة على األولية صورته في االختبار عرض تم -

المعلومات تكنولوجيا  وذوي االختصاص في تكنولوجيا المعلومات ومشرفي التكنولوجيا تدريس
 االختبار، مناسالالالالالالالالالالبة فقرات مدى حولآرائهم  السالالالالالالالالالالتطةع وذلك (،2ملحق) المعلمين وبعض

 وفي صالالالاليا تها اللغوية، وضالالالالوح وكذلك االختبار، أبعاد من بعد ك  إلىالفقرات  انتماء ومدى

ر  تقيس مهارات فق عبار  (40)عددها ليصالب  االختبار فقرات صاليا ة إعاد  تماآلراء  تلك ضالوء
 تقييم، الر  ، ،تصالالالالني ، التمييز، تفسالالالالير، السالالالالتنتاج، التحلي ، التركيبالمةحظة، ا)التفكير 

 .تنبؤ(ضب  وتحكم، 
لبح  ااالطةع على محتوى التكنولوجيا للصالال  الحادي عشالالر وبعض المراجص المتعلقة بها و  -

سالالالالالالالالالالالالتراتيجية في األدب التر وي المتعلق  ( (K.W.L.Hباسالالالالالالالالالالالالتراتيجيات التعلم بصالالالالالالالالالالالالفة عامة وا 

 .مية بصفة خاصةوالمخططات المفاهي
 

 تجريب االختبار .6
طالبا تم اختيارهم  (30)عينة اسالالالالالالالالتطةعية تكونت من  علىقام الباح  بتطبيق االختبار 

  إلىمن ضمن مجتمص الدراسة وهدفت العينة االستطةعية 
 .ضب  االختبار إحصائيا -
 .حساب معامةت االتساق الداخلي -
 الثبات.حساب معامةت  -

 لىعحديد الزمن الذي تسالالالالتغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه أي ت)االختبار حسالالالالاب زمن  -
 .لبح (ل العينة االستطةعية

 .فهم الطةب لفقرات االختبار مدىتحديد  -
 
 تصحيح االختبار .7

 علىأ لك  فقر  درجة بحي  تكون  أعطيتتم تصالالالالالالالالالالالالالالحي  االختبار من قب  الباح  وقد 
أعيدت عملية التصحي  للتأكد  وادني درجة هي )صفر( ثم (40)درجة يحص  عليها الطالب 

 التصحي .من دقة 
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 تحديد زمن االختبار: .8
دقيقة  (35)تم احتسالالالالالالاب زمن االختبار بإيجاد متوسالالالالالال  الزمن الذي اسالالالالالالتغرقه أول طالب 

دقيقة من خةل إتباع الباح  ( 40)حي  كان زمن االختبار حوالي  دقيقة، (45)وآخر طالب 
 للمعادلة التالية 

 + زمن إجابة الطالب األخير األولإجابة الطالب زمن  زمن اإلجابة =
2 

 

 صدق االختبار: .9
ه لقياس أعد( صالدق االختبار بأنه  قدر  االختبار على قياس ما ب-2003يعرف )خميس،

ن م أعدشالموله لما  ولضالمان ،االختبارمن صالدق  وللتأكد-والمحتوى األداء المحدد بالهدف -
 أجله اتبص الباح  ما يلي 

 :( Trusties Validity) كمينالمح صدق أ(
 من ،(2)قالالالالالالالام البالالالالالالالاحالالالالالالال  بعرض االختبالالالالالالالار على مجموعالالالالالالالة من المحكمين ملحق رقم       

 تكنولوجياال ين التر ويين لمبح ف، ومن المشر المناهج وطرق تدريس التكنولوجياالمتخصصين في 
 حول قترحاتوالمةحظات والموالمعلمين، وقد طلب الباح  من السالالالالالالالالالالالالالالاد  المحكمين إبداء الرأي 

 التي يتناولها البح .   المهاراتمته لقياس ئاالختبار ومدى مة
تعدي  ب ضالوئها وقام فيالسالاد  المحكمين،  والمقترحات منوقد حصال  الباح  على بعض اآلراء 

 .بعض الفقراتصيا ة 
 
  : (  Internal Consistency Validity)  االتساق الداخلي صدق ب(

" التجانس في أداء الفرد من   صدق االتساق الداخلي بأنه (72  1982)يعرف أبو لبد         
 .فقر  ألخرى، أي اشتراك جميص فقرات االختبار في قياس خاصية معينة في الفرد"

 حساب معام  االرتباط بين ك  فقر  من وقد تم إيجاد صدق االتساق الداخلي لةختبار عن طريق
دول رقم والج ،على قو  معام  االرتباط الناتج ك للتعرفوذل، االختبار مص االختبار كك فقرات 

  ذلك يوض   (5- 4)
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 (5-4)الجدول رقم 
 معام  ارتباط ك  فقر  من فقرات االختبار مص الدرجة الكلية لةختبار

 طمعامل االرتبا رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال معامل االرتباط رقم السؤال
1 **0.494 11 **0.773 21 **0.530 31 **0.660 

2 **0.745 12 **0.755 22 *0.363 32 **0.774 

3 **0.754 13 **0.539 23 *0.434 33 **0.719 

4 **0.504 14 *0.422 24 **0.918 34 **0.732 

5 **0.537 15 **0.811 25 **0.790 35 **0.502 

6 **0.604 16 *0.402 26 **0.529 36 **0.754 

7 **0.680 17 **0.759 27 **0.605 37 **0.707 

8 **0.820 18 **0.599 28 *0.428 38 **0.847 

9 **0.918 19 **0.826 29 **0.832 39 **0.754 

10 **0.907 20 *0.384 30 **0.608 40 **0.522 

 0.463( = 0.01)وعند مستوى داللة  (28)**ر الجدولية عند درجة حرية 

 0.361( = 0.05)وعند مستوى داللة  (28)ة عند درجة حرية *ر الجدولي

  .(0.05،0.01)جميص الفقرات دالة إحصائياا عند مستوى داللة أنيتض  من الجدول السابق 
 

الداخلي لمجاالت االختبار تم حسالالالالاب معامةت االرتباط بين درجة  االتسالالالالاقوللتأكد من 
 (:6-4)هو موض  في جدول رقم  ك  مستوى تعليمي والدرجة الكلية لةختبار كما
 (6-4)جدول 

 معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار
 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارات
 0.01دالة عند  0.933 مةحظة

 0.01دالة عند  0.915 استنتاج

 0.01دالة عند  0.901 تحلي 

 0.01دالة عند  0.956 تركيب

 0.01دالة عند  0.651 تفسير

 0.01دالة عند  0.811 تمييز 

 0.01دالة عند  0.836 تصني 

 0.01دالة عند  0.821 تقييم

 0.01دالة عند  0.804 تنبؤ

 0.01دالة عند  0.918 ضب  وتحكم

 0.01دالة عند  0.522 ر  

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ولية عند درجة حرية )*ر الجد
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معامةت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لةختبار  أن( 6-4يتض  من جدول )
 .لتناسق الداخلي لمجاالت االختبارمما يدل على ا (0.01) على مستوى الداللة إحصائيادالة 
 

 الختبار.حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات ا
 : السهولةأواًل: معامل 

بحسالالالالالاب معام  السالالالالالهولة لفقرات االختبار ويقصالالالالالد بمعام  السالالالالالهولة النسالالالالالبة  قام الباح 
 :303،بد أبو ل)المئوية للطلبة الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة، ويحسب بالمعادلة التالية 

1982) 
 

 = السهولةدرجة 
 الفقرة لىعصحيحة  إجابةعدد الطلبة الذين أجابوا 

 
 عدد من حاول االجابة عليه من المفحوصين

 
 (10-4)و تطبيق المعادلة السابقة تم حساب معام  السهولة لك  فقر  من فقرات االختبار والجدول

 يوض  معام  السهولة لك  فقر  من فقرات االختبار.
لة وتنتهي لسالالالالالالالالالالالاله، بحي  تبدأ بالفقرات اسالالالالالالالالالالالالهولتهافقرات االختبار متدرجة في تكون  أنيفضالالالالالالالالالالالال  

بحي  يكون معدل  ،(% (90إلى  (% (10بين  سالالالالالالالالهولتهاقيمة  وبالتالي تتراوحبالفقرات الصالالالالالالالالعبة، 
 (339 :1982)أبو لبد ، .(% (50االختبار كك  في حدود سهولة 

 

بحي  تكون الفقرات  (% (80إلى  (% (20وقد حدد الباح  لنفسالالالالالالالاله معامةت تتراوح بين  
 خارج هذا المدى  ير مقبولة. سهولةالتي تحص  على معام  

 
 ثانيًا: معامل التمييز

قام الباح  بحسالالالالالالالاب معام  التمييز لفقرات االختبار ويقصالالالالالالالد بمعام  التمييز قدر  الفقر  
التمييز بين الطلبة الممتازين في الصالالالالالالفة التي يقيسالالالالالالها االختبار و ين الطلبة الضالالالالالالعاف في  على

 (307 :1982لبد ،أبو )تلك الصفة، ويحسب بالمعادلة التالية 

  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا  = معامل تمييز الفقرة
 عدد أفراد إحدى المجموعتين
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و تطبيق المعادلة السالالالالالالالالالالابقة تم حسالالالالالالالالالالاب معام  التمييز لك  فقر  من فقرات االختبار بعد 
يوضالالالالالالالالال  معام  التمييز لك  فقر  من فقرات  (7-4)فئتين عليا ودنيا والجدول  تقسالالالالالالالالاليم الطلبة إلى

 االختبار. 
 (7-4)جدول 

 والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار سهولةالمعامالت 
 معامالت التمييز سهولةمعامالت ال م معامالت التمييز سهولةمعامالت ال م
1 0.75 0.50 21 0.56 0.38 

2 0.63 0.75 22 0.69 0.38 

3 0.69 0.63 23 0.56 0.38 

4 0.69 0.63 24 0.69 0.63 

5 0.75 0.50 25 0.63 0.75 

6 0.69 0.63 26 0.75 0.50 

7 0.63 0.75 27 0.38 0.75 

8 0.69 0.63 28 0.56 0.63 

9 0.63 0.75 29 0.44 0.63 

10 0.38 0.75 30 0.50 0.75 

11 0.56 0.63 31 0.56 0.63 

12 0.50 0.75 32 0.69 0.63 

13 0.75 0.50 33 0.38 0.75 

14 0.56 0.63 34 0.50 0.75 

15 0.69 0.63 35 0.56 0.38 

16 0.50 0.50 36 0.69 0.63 

17 0.63 0.75 37 0.31 0.63 

18 0.69 0.63 38 0.38 0.75 

19 0.50 0.75 39 0.56 0.63 

20 0.69 0.63 40 0.31 0.63 

معامل الصعوبة الكلي  معامل التمييز الكلي  0.58   0.63 
 

وعليه ( 0.75، 0.31)معامةت السالالالالالالهولة تراوحت ما بين  أنيتضالالالالالال  من الجدول السالالالالالالابق 
حي  كانت في الحد المعقول من السالالالالهولة حسالالالالبما قرره أبو لبد  الذي  مقبولة،فإن جميص الفقرات 
 .(347 :1982،  أبو لبد) ،(0.80، 0.20)تتراوح بين  أنت السهولة يفض  ةيعتبر بأن معام

 

، وعليه فإن جميص (0.75، 0.38)معامةت التمييز قد تراوحت بين  أنكما يتضالالالالال  أيضالالالالالا 
يعتبر  ذيأبو لبد  أيضالالا ال حسالالبما قررهحي  كانت في الحد المعقول من التمييز  الفقرات مقبولة،

 .(352 :1982، أبو لبد ) (0.30)تزيد عن  أنبأن معامةت التمييز يفض  
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 ختبار: ثبات اال
 ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األدا  في نفس الظروف"

بإيجاد معام  الثبات بطريقتي التجزئة  وقد قام الباح  عديد ،ويحسالالالالالالالالالالالالالالالب معام  الثبات بطرق 
 التالي على النحو  21سون  ريتشارد-وكودرالنصفية 

 

 أواًل: طريقة التجزئة النصفية:

 ،صفيةبطريقة التجزئة الن ختباراستخدام درجات العينة االستطةعية لحساب ثبات االتم 
كالال  لإلى نصالالالالالالالالالالالالالالفين، الفقرات الفرديالالة مقالالابالال  الفقرات الزوجيالالة  ختبالالارحيالال  قالالام البالالاحالال  بتجزئالالة اال

دي  ثم جرى تع ،وذلك بحسالالالالالالاب معام  االرتباط بين النصالالالالالالفين مسالالالالالالتوى من مسالالالالالالتويات االختبار،
 بروان.سبيرمانعادلة الطول باستخدام م

 

 =الثبات المعدل
 ر 2

 + ر 1 (263:2005)ملحم 
                               

 
  يوض  معامةت ثبات االختبار (8-4)والجدول 

 (8-4)جدول
 معامالت ثبات االختبار

 عدد الفقرات 
االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.958 0.919 40 الدرجة الكلية لالختبار

 

 االختبار أنوهذا يدل على  ،(0.958)معام  الثبات الكلي  أنيتض  من الجدول السابق 
 طمئن الباح  إلى تطبيقها على عينة الدراسة.يمن الثبات  عاليةتمتص بدرجة ي

 

 (Richardson and Kuder) :21سون  ريتشارد-كودرثانياً: طريقة 

حسالالالالالالالالالالالالالالالاب الثبات، وذلك إليجاد معام  ثبات  طريقة ثانية من طرق  اسالالالالالالالالالالالالالالتخدم الباح 
للدرجة الكلية لةختبار كك   40االختبار، حي  حصالالالاللت على قيمة معام  كودر ريتشالالالالارد سالالالالون 

  ذلك ( يوض  9-4) التالية  والجدولطبقاا للمعادلة 
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 1 - 21 =ر 
 م( – )كم 

 ك 2ع
  التباين  :2د الفقرات             ععد ك:             : م: المتوسطإنحيث                       

 
 
 (9-4الجدول )

 21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 
 21معامل كودر ريتشارد شون  م 2ع ك 

 0.964 24.733 156.340 40 الدرجة الكلية لالختبار

 
 (0.964)كانت لةختبار كك   21معام  كودر ريتشارد شون  أنيتض  من الجدول السابق 

 وهي قيمة عالية تطمئن الباح  إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة. 
ورته في صالالالالالالالالالال وأصالالالالالالالالالالب  االختبار ،التفكيرمهارات  وثبات اختبارالباح  من صالالالالالالالالالالدق  و ذلك تأكد
 .(10)انظر ملحق رقم  ،من نوع اختيار من متعدد فقر  (40النهائية )

  
 التجريب:ضبط المتغيرات قبل بدء 

وتجنباا آلثار العوام  الدخيلة التي يتوجب  النتائج،ةقاا من الحرص على سالالالالالالالالالالالالالالةمة انط
 باح ال ضالالالالالالالبطها والحد من آثارها للوصالالالالالالالول إلى نتائج صالالالالالالالالحة قابلة لةسالالالالالالالتعمال والتعميم، قام

 بضب  المتغيرات التالية 
 

 : استراتيجيات التدريستطبيق الدراسة قبل  مجموعات تكافؤ-1
ارات التفكير في التكنولوجيا قب  البدء في التجر ة للوقوف على مستوى اجراء اختبار مهتم 

  يوضح نتائج التحليل. (10-4)والجدول الطلبة والتأكد من تكافؤ المجموعات قب  التجر ة
 (10-4)جدول 
 بل التجربةق التكنولوجياالمجموعات الثالث في اختبار  طالبنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين درجات 

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 

التحصي  في 
 التكنولوجيا

 9.270 2 18.540 بين المجموعات

0.034 
 

 ير دالة 
 إحصائياا 

 273.914 72 19721.780 داخ  المجموعات

  74 19740.320 المجموع
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصالالالالالالالالالالالالالالائية بين المجموعتين  (10-4)يتضالالالالالالالالالالالالالال  من الجدول 
 اتالمجموع نأقب  بدء التجر ة وهذا يعني  ماد  التكنولوجياوالضالالالالالالالالالالالالالالالابطة في متغير  تينالتجريبي
 .التكنولوجياالتحصي  في  في ةمتكافئ

 

 مجموعتي الدراسة في التحصيل العام:   تكافؤ-2
 (11-4)جدول 

 تجربةاليل العام قبل التحصالمجموعات الثالث في  طالباألحادي للمقارنة بين درجات نتائج اختبار تحليل التباين 
 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 

 التحصي  العام

 13.917 2 27.834 بين المجموعات

0.074 
 

 ير دالة 
 إحصائياا 

 189.084 72 13614.074 داخ  المجموعات

  74 13641.907 المجموع

 3.13( = 0.05( وعند مستوى داللة )74,2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية )
 4.92( = 0.01( وعند مستوى داللة )74,2قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية )
 ات الثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموع (11-4)يتض  من الجدول 

تحصالالالالالالالالالالي  في ال ةمتكافئ ات الثة المجموع أنفي التحصالالالالالالالالالالي  العام قب  بدء التجر ة وهذا يعني 
 العام.

 
 اسة:المعد للدر  التفكيرفي اختبار  اإلستراتيجيةاستخدام قبل  الدراسةمجموعتي  تكافؤ-3

ب للتأكد من تكافؤ المجموعات قب  الدراسة تم تحلي  التباين األحادي للمقارنة بين درجات طة
 لتباين.الدرجة الكلية ليوض   (12-4)والجدول  (6)المجموعات الثة  في االختبار القبلي ملحق

 
  (12-4)جدول 

 التجربةقبل  اختبار مهارات التفكيرالثالث في  لدرجة الكلية لطالب المجموعاتلتحليل التباين األحادي 
 

 الدرجة الكلية

 26.493 2 52.987 بين المجموعات
2.099 

 
 12.619 72 908.560 داخ  المجموعات دالة إحصائياا  ير 

  74 961.547 المجموع

 3.13( = 0.05)وعند مستوى داللة  (74,2حرية )قيمة "ف" الجدولية عند درجات 

 4.92( = 0.01)وعند مستوى داللة  (74,2)قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية 
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ات ات داللة إحصالالالالالالالالالالالالالالائية بين المجموععدم وجود فروق ذ (12-4)يتضالالالالالالالالالالالالالال  من الجدول 
 نأقبالال  بالالدء التجر الالة وهالالذا يعني  االختبالالار المعالالد للالالدراسالالالالالالالالالالالالالالالالةفي متغير التحصالالالالالالالالالالالالالاليالال  في  الثة 

 .ختبار المعد للدراسةفي اال ةمتكافئ ات الثة المجموع
 

 الدراسة:خطوات 
 التالية تلخصت خطوات الدراسة في المراح  

 الجانب النظري: أوال:

 سة و ناء عناصر الخطةتحديد مشكلة الدرا -

 سات والبحو  العلمية السابقة ذات العةقة بمشكلة الدراسة اعرض الدر  -

  النظري الخاص بموضوع الدراسة اإلطاركتابة  -
 

 :اإلجرائيالجانب  ثانيا:
 التالية تشم  المراح  

  قبل تطبيق الدراسة األولي:المرحلة 

 قائمة بمهارات التفكير في التكنولوجيا  إعداد -

الباح  والتأكد من صدقه من  إعدادفكير في التكنولوجيا من تداد اختبار مهارات الإع -
جراءالمحكمين  علىخةل عرضه  التعديةت في ضوء أرائهم وحساب ثبات االختبار  وا 

 (21سون  ريتشارد-وكودر" سبيرمان.بروان"التجزئة النصفية )

جراء علىدلي  المعلم وعرضه  إعداد - التعديةت في ضوء آراء  المحكمين لتحكيمه وا 
 .(11)المحكمين ملحق 

 
 تطبيق الدراسة أثناء الثانية:المرحلة 

تحديد عينة الدراسة والمتمثلة في المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة والتنسيق معها  -
 الدراسة.حسب الجدول الزمني المخصص لتطبيق 

ات مجموعات قبليا للتأكد من تكافؤ المجموعال على التفكير(اختبارات مهارات )االختبار تطبيق  -
 (21/2/2013)بتاريخ 

 التجريبية الثانيةوالمجموعة  (K.W.L.H)باستخدام إستراتيجية  ألولىتدريس المجموعة التجريبية ا -
خ الضالالالالابطة بالطريقة التقليدية بدءا من تاري المفاهيم والمجموعةباسالالالالتخدام إسالالالالتراتيجية مخططات 
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حصالالالالص بواقص حصالالالالتان في  (10)حي  اسالالالالتغرق تطبيق الدراسالالالالة  (10/5/2013 ىحت 1/4/2013)
 يلي  ثناء الدراسة الحظ الباح  ماأاألسبوع لمد  خمس أسابيص و 

  إسالالالالالتراتيجيةتفاع  الطةب مص (K.W.L.H) من تفاع  المجموعة التجريبية الثانية  أكبر
ك دية وذلمخططات المفاهيم والمجموعة الضالالالالالالالالالالالالالابطة مص الطريقة التقلي إسالالالالالالالالالالالالالتراتيجيةمص 

العم   أن كما اإلسالالالتراتيجيةالفاعلة التي تتيحها  الباح  للمشالالالاركةيرجص من وجهة نظر 
 الجماعي يزيد من تفاع  الطةب.

   قيام الطةب بإعداد ملخصات علمية ومخططات مفاهيم لدروس الوحد 

  ثرائيالالةقيالالام الطةب بعمالال  أبحالالا  علميالالة و حول مواضالالالالالالالالالالالالالاليص دروس الوحالالد  وخالالاصالالالالالالالالالالالالالالالة  ا 
 (H)يهاخطو  ف آخروالتي تهتم بذلك ويتض  ذلك من خةل  ىاألوللتجريبية المجموعة ا

 المزيد( أتعلم)كي  

 اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا()االختبار تطبيق  -
 

 بعد تطبيق الدراسة  المرحلة الثالثة:
تحليلها و  وتنظيمها لبيانات الدراسالالالالالالة وذلك من خةل جمص البيانات وتبويبها اإلحصالالالالالالائيةالمعالجة 

 المناسبة.باستخدام األساليب اإلحصائية 
 

 اإلحصائية:المعالجة 
والمعروفة  SPSSاسالالتخدم الباح  في هذه الدراسالالة الرزمة اإلحصالالائية للعلوم االجتماعية  
اإلحصالالالالالالالالالالالالالالالائية التي تم  في إجراء التحليةت Statistics Package For Social Scienceباسالالالالالالالالالالالالالالم 

 التالية متمثلة في األساليب اإلحصائية استخدامها في هذه الدراسة وال
  المعيارية.المتوسطات الحسابية واالنحرافات  -0
 الداخلي.إليجاد صدق االتساق  Pearson "" تم استخدام معام  ارتباط بيرسون  -4
-ودركبروان للتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة  سيبرمانتم استخدام معام  ارتباط  -3

 الثبات.  معام  إليجاد 21ريتشارد سون 
   .واختبار شيفه لتحديد اتجاه الفروق  ،(One Way ANOVA)تحلي  أحادي التباين  -4
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 الخامسالفصل 
 ومناقشتها نتائج الدراسة

الباح  في هذا الفص  بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوص  إليها من خةل  قام
يمكن و  نتائج،شة ما تم التوص  إليه من تطبيق أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناق

 استعراض ذلك كما يلي 
 

 وتفسيره: األولالسؤال إجابة 
 دىلمهارات التفكير المراد تنميتها : " ما من أسئلة الدراسة على األولينص السؤال  

 التكنولوجيا؟مبحث طالب الصف الحادي عشر علمي في 
ي سابقة في مجال التفكير فالدراسات الى لإلجابة عن هذا السؤال قام الباح  بالرجوع إل

قائمة  وتم اعداد، (2006)ودراسالالالالالالالالة عسالالالالالالالالقول ومهدي  (،2010)دراسالالالالالالالالة المصالالالالالالالالدر مث التكنولوجيا 
حكمين المتخصالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالين في ممجموعة من ال علىبمهارات التفكير في التكنولوجيا، وعرضالالالالالالالالالالالها 

 إلىالفص  الرابص،  وذلك حسب الخطوات الموضحة في ،(3)ملحق رقم الجانب العلمي والتر وي،
  مهار  هيو قائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا في صورتها النهائية  إلىتم التوص   أن
والتعرف  ومنظمة، مقصالالود  بصالالور  ما ظاهر  أو ما لمشالالكلة االنتباه على القدر   المةحظة -0

 عليها
بين  تر   يالت العةقات وتوضالالالي  معينة، ظاهر  حدو  أسالالالباب ذكر على القدر   التفسالالالير -4

 اأجزائه
العةقات  واسالالتخراج وتصالالنيفها، فرعية أجزاء إلى المتعلمة الماد  تجزئة على القدر  التحلي   -3

 .أجزائها بين تر   التي
 .مختلفة أجزاء أو مجموعات بين واالختةف التشابه نقاط إلى التعرف على القدر   التمييز -2
 .شاملة كلية نظر  وفق جديد  موحد  بنية في الفرعية األجزاء تجميص على القدر  التركيب  -1
على  بناء تحقيقها يمكن وخطوات متوقعة ونتائج افتراضالالالالالالالالالالات وضالالالالالالالالالالص على القدر   التنبؤ -6

 .سابقة معلومات
الوحدات في مجموعات وفقاا للتشالالالالالابه واالختةف  أوتجميص األشالالالالالياء  علىالقدر   التصالالالالالني   -7

 مشتركة.صفات  أوفيما بينها، بحي  تتضمن ك  مجموعة وحدات ذات خواص 
 .المشابهة الوقائص مص عةقاتها وتحديد المكتسبة المعلومات توجيه على القدر  الر    -8
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في  وحمايتها وتوظيفها واآلليات واألدوات   األجهز  اسالالالالتخدام على القدر  :والتحكم الضالالالالب  -9
 المحدد  الوظائ 

 ومعارف لية،أو  معلومات على بناء جديد  نتائج اسالالالالالالالتخةص على القدر  االسالالالالالالالتنتاج  -01
 .بها سابقة مرتبطة

صالالالالالدار ما ظاهر  في والضالالالالالع  القو  مواطن اسالالالالالتخةص على القدر   التقييم  -00 بناء  حكم وا 
  .محدد  معايير على

 

 وتفسيرها:الثاني السؤال إجابة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : " من أسئلة الدراسة على الثانيينص السؤال 

 الثالث في اختبار مهارات التفكير اتتوسط درجات طالب المجموعبين م (0.05)داللةمستوي 
 ؟المستخدمة اإلستراتيجية إلى تعزى البعدي  في التكنولوجيا

ات ال توجد فروق ذ :التالي الصالالالالفري  ولإلجابة عن السالالالالؤال قام الباح  بصالالالاليا ة الفرض
لثة  في ا اتبين متوسالالالالالالالال  درجات طةب المجموع (0.05)داللةداللة إحصالالالالالالالالائية عند مسالالالالالالالالتوي 

 .المستخدمة اإلستراتيجية إلى تعزى اختبار مهارات التفكير التكنولوجي البعدي 
 

من الفرض قام الباح  باستخدام أسلوب تحلي  التباين األحادي ا وللتحقق من صحة هذ
One Way ANOVA)). 

 (1-5)جدول 

 ة المستخدمةنتائج تحليل التباين األحادي الختبار مهارات التفكير في ضوء االستراتيجي
 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المهارة

 مالحظة

 

 85.320 2 170.640 بين المجموعات
59.711 

 
 1.429 72 102.880 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 273.520 المجموع

 استنتاج

 

 27.373 2 54.747 بين المجموعات
21.423 

 
 1.278 72 92.000 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 146.747 المجموع

 تحليل

 

 21.280 2 42.560 بين المجموعات
27.478 

 
 0.774 72 55.760 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 98.320 المجموع

 تركيب

 

 29.280 2 58.560 بين المجموعات
32.574 

 
 0.899 72 64.720 داخ  المجموعات 0.01ند دالة ع

  74 123.280 المجموع
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 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المهارة

 تفسير

 

 22.360 2 44.720 بين المجموعات
23.346 

 
 0.958 72 68.960 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 113.680 المجموع

 تمييز

 

 7.293 2 14.587 بين المجموعات
21.807 

 
 0.334 72 24.080 موعاتداخ  المج 0.01دالة عند 

  74 38.667 المجموع

 تصنيف

 

 8.440 2 16.880 بين المجموعات
18.849 

 
 0.448 72 32.240 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 49.120 المجموع

 تقييم

 13.013 2 26.027 بين المجموعات
41.239 

 
 0.316 72 22.720 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 48.747 المجموع

 تنبؤ

 

 6.280 2 12.560 بين المجموعات
21.090 

 
 0.298 72 21.440 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 34.000 المجموع

 ضبط وتحكم

 

 2.573 2 5.147 بين المجموعات
17.156 

 
 0.150 72 10.800 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 15.947 المجموع

 ربط

 3.253 2 6.507 بين المجموعات
21.217 

 
 0.153 72 11.040 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 17.547 المجموع

 الدرجة الكلية

 1939.853 2 3879.707 بين المجموعات
108.217 

 
 17.926 72 1290.640 داخ  المجموعات 0.01دالة عند 

  74 5170.347 المجموع

 
من قيمة "ف" الجدولية عند  أكبرقيمة "ف" المحسالالالالالالالوبة  أنتضالالالالالالال  من الجدول السالالالالالالالابق ي

 وجد فروق ذات داللةت، أي أنه جميص المهارات والدرجة الكلية لةختبارفي  (0.01)مسالالتوى داللة 
 . لةستراتيجية المستخدمةإحصائية تعزى 
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الية بعدي والجداول التولمعرفة اتجاه الفروق قام الباح  باسالالالالالالالالالالالالالالتخدام اختبار شالالالالالالالالالالالالالاليفيه ال
 توض  ذلك 

 (2-5)جدول 
 االستراتيجيةيوضح اختبار شيفيه في مهارات التفكير تعزى لمتغير 

 
 استراتيجية
المخططات 
 المفاهيمية 

 استراتيجية
K.W.L.H ضابطة 

  6.040 9.640  8.560 مالحظة

  2.400 4.480 3.640 استنتاج

  2.800  4.640  3.600 تحليل

 2.520  4.680 3.720 تركيب

 1.880  3.760 2.640 تفسير

  0.720  1.800 1.280 تمييز

 0.680 1.840 1.320 تصنيف

 0.480 1.920 1.120 تقييم

 0.720 1.720 1.160 تنبؤ

 0.360  1.000 0.720 ضبط وتحكم

 0.280 1.000 0.600 ربط

 18.880  36.480 28.360 المجموع

 
( يوض  3-5ن المهارات في االستراتيجيات الثة  وجدول)يوض  المقارنات بي (7الملحق)

 المقارنة بالدرجة الكلية للمهارات في االستراتيجيات الثة 
 (3-5)جدول 

 مقارنة الفروق واتجاهها بين مهارات التفكير

 المجموع

المخططات  استراتيجية
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.H استراتيجية

28.360 م=   36.480 م=   18.880 م=   
المخططات  استراتيجية

28.360المفاهيمية  م=   
0   

 K.W.L.H استراتيجية

36.480 =م   
*8.120 0  

 ضابطة

18.880 م=   
*9.480 *17.600 0 

 0.01*دالة عند 
 اسالالالالالالالالالالتراتيجيةو  (K.W.L.H) اسالالالالالالالالالالتراتيجيةيتضالالالالالالالالالال  من الجدول السالالالالالالالالالالابق وجود فروق بين 

 اسالالالالالالالتراتيجيةو ين  ،(K.W.L.H) اسالالالالالالالتراتيجيةولقد كانت الفروق لصالالالالالالالال   ،المفاهيميةالمخططات 
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(K.W.L.H)   استراتيجيةوالمجموعة الضابطة لصال (K.W.L.H)،  المخططات  استراتيجيةو ين
 .المخططات المفاهيمية استراتيجيةوالمجموعة الضابطة لصال   المفاهيمية

ة قمخططات المفاهيم والطري استراتيجية على( (K.W.L.H استراتيجيةويعزو الباح  تفوق 
 أن التقليدية إلى 

توظي  األسالالالالالالالالالالالالالاليب العلمية أثناء الدراسالالالالالالالالالالالالالة مث   علىأكثر قدر   (K.W.L.H) ةياسالالالالالالالالالالالالالتراتيج -0
مباشالالر  عمليات التفكير بشالالك  إلىالعصالال  الذهني والتعلم التعاوني وطرح األسالالئلة باإلضالالافة 

جراء المقارنات والتسالالالالالالالالالالالالالالاؤل كما تمكن الطةب من التعبير عن أف ارهم كمث  إدراك العةقات وا 
ر ة ، ويتضالالالالالالالالالالالالالال  ذلك من التجوتقييمهاوتأملها وتعديلها والبح  عن أفكار جديد  ومناقشالالالالالالالالالالالالالالتها 

( ودراسالالة )عرام، 2008المباشالالر  لةسالالتراتيجية ويتفق مص الدراسالالات السالالابقة كدراسالالة )لكسالالادو،
(2012. 

قيام الطةب بالعم  ضالالالالالالالالالالالالالالمن تعم  االسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجية علي جع  التعلم ذو معني من خةل  -4
ظة حي  تم مةح ،والقيام باألنشالالالالالالالالالالطة المختلفة  االسالالالالالالالالالالتراتيجيةوالتفاع  مص جدول مجموعات 

عام  المنافسة بين المجموعات والمشاركة الفاعلة من الطلبة واجتهاد ك  مجموعة في تنظيم 
براز أفضالال  ما لديهم من خةل مناقشالالة أفكارهم وتقييمها والتفكير معا بصالالوت مرتفص  أفكارها وا 

مصالالالالالالالالالالالالالالالادر أخري عن  أوي النهاية عم  ملخص للدرس والبح  في المكتبة وتبادل اآلراء وف
ي تسالالالالأل والت لةسالالالالتراتيجيةاألسالالالالئلة التي لم يجب عنها الدرس وذلك من خةل الخطو  األخير  

كي  يمكن أتعلم المزيالالالالد والتي من خةلهالالالالا يتم فت  بالالالالاب البحالالالال  العلمي لةسالالالالالالالالالالالالالالتزاد  حول 
 . 2010)، وهذا ما ذهب اليه )زيتون، الموضوع

مختلفة  يمارسون مهارات عقلية ((K.W.L.H استراتيجيةالطةب الذين درسوا باستخدام  أن -3
تعزيز المهارات العقلية نتيجة تعام  الطلبة مص مواق   إلىأثناء الموق  التعليمي وهذا أدي 

 ومشكةت تتطلب حلول لها عن طريق التفكير.
ب للمواق  التعليمية التي تتطلب اسالالالالالالالتجابة الطة على ((K.W.L.H اسالالالالالالالتراتيجيةسالالالالالالالاعدت  -2

هارات أخري م إلىاسالالالالالتخدام مهارات تفكير عليا مث  االسالالالالالتنتاج والتركيب والتحلي  باإلضالالالالالافة 
 .االستراتيجيةمن خةل الخطوات التي تتبعها 

ممارسالالالالة مهارات التفكير تلقائيا من خةل تنفيذ خطوات  ((K.W.L.H اسالالالالتراتيجيةسالالالالاعدت  -1
ل تحديد األفكار الرئيسالالالالالالالالية للموضالالالالالالالالوع وقراء  الموضالالالالالالالالوع وتنظيم وذلك من خة االسالالالالالالالالتراتيجية

 نأأفكارهم ومعلوماتهم ور   معارفهم السالالالالالابقة بالجديد  حي  وضالالالالالعوا أسالالالالالئلة حول ما يريدون 
يتعلموه واإلجابة عن هذه األسالالالالالالالئلة من خةل النصالالالالالالالوص العلمية وكذلك البح  عن األسالالالالالالالئلة 
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ص المتعدد  وهذا جع  المتعلم نشطا أثناء توظي  إجابة عليها في المراج علىالتي لم يحصلوا 
ية اسالالالالالالالتخدام طاقاتهم التفكير  علىوأكثر تفهما للمعلومات مما سالالالالالالالاعدهم أيضالالالالالالالا  االسالالالالالالالتراتيجية

 الكامنة والتي لم تكن لتكتش  لوال المرور بهذه الخطوات
 

 (2010،عبالالد هللا)و  (2010،عقيلي)و  (2012،عرام)السالالالالالالالالالالالالالالالالابقالالة مص دراسالالالالالالالالالالالالالالالالة  النتيجالالة وتتفق
 أهمية اسالالالالالتخدام اسالالالالالتراتيجيات ما وراء علىالتي تؤكد  (2007سالالالالالالم،)ودراسالالالالالة  (2008لكسالالالالالادو،)و

 التفكير.هما في تنمية مهارات أثر و  ((K.W.L.Hستراتيجية او  (K.W.L)استراتيجيةالمعرفة وخاصة 
 

  أنى الطريقة التقليدية إل علىالمخططات المفاهيمية  استراتيجيةكما يعزو الباح  تفوق 
ر   المفاهيم الجديد   علىالطةب  سالالالالالالالالالالالالالاعدتمخططات المفاهيم  اسالالالالالالالالالالالالالتراتيجيةدام اسالالالالالالالالالالالالالتخ -0

تمد لممارسالالالالالالالالالالالالالة مهارات تفكير تع أكبرقدر   إلىبالمفاهيم السالالالالالالالالالالالالالابقة في بنية معرفية مما يؤدي 
 .البنية المعرفية علىباألساس 

ي فبناء المخططات وهذا  علىالطةب قدر  تعطي مخططات المفاهيم  اسالالتراتيجيةاسالالتخدام  -4
اإلبالداع والتفكير التالأملي وبالالتالالي تنميالة مهالارات التفكير من خةل  علىحالد ذاتاله ينمي القالدر  

  .رسم المخططات
  اكتسالالالاب مهارات التفكير مث على بسالالالاعد الطةتمخططات المفاهيم  ةياسالالالتراتيجاسالالالتخدام  -3

بين  ةقالاتالع دمهالار  التحليال  والتركيالب أثنالاء بنالاء المخططالات ومهالار  الر   من خةل تحالديال
المفاهيم ومهار  التقييم من خةل اسالالالالالالالالالالالالالالتجابتهم للمواق  التعليمية التي تتطلب اسالالالالالالالالالالالالالالتخدام تلك 

 المهارات.
مخططات المفاهيم مجموعة من األسالالالالالالاليب العلمية مث  تحقيق التعلم ذي  ةياسالالالالالالتراتيجتوظ   -2

 .المعني والنشاط االستقصائي أسلوب ح  المشكةت
 

والتي تؤكد (، 2004،)مطر ،(2007،النديم)، (2009،مصطفي)سة وتتفق النتائج السابقة مص درا
 التفكير.مخططات المفاهيم في تنمية مهارات  ةياستراتيجأهمية استخدام  على
 

 نتائج الدارسة  علىالتعقيب العام 
في تنمية مهارات التفكير في  (K.W.L.H) استراتيجيةالنتائج أظهرت فاعلية  أنالباح   يرى 

تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخدام  علىي  دلت النتائج التكنولوجيا، ح
 يةاستراتيجالمجموعة التجريبية الثانية والتي درست باستخدام  على (K.W.L.H) تيجيةاسترا
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مخططات المفاهيم والمجموعة الثالثة التي درست بالطريقة التقليدية حي  كانت المجموعات 
 .لي النتائج التي ظهرت تعزى لةستراتيجية المستخدمة، وبالتاالثة  متكافئة

 وقد أظهرت نتائج التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا ما يلي 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( = 0.01)  بين متوس  درجات طةب

صال  وهذه الفروق ل لةستراتيجية تعزى المجموعات الثة  في اختبار مهارات التفكير 
 .(K.W.L.H)استراتيجيةالمجموعة التجريبية األولى والتي درست باستخدام 

 ويجم  الباح  األسباب التي أدت إلى ظهور تلك النتائج إلى 
 السالالالالالالالالتراتيجيةالتدريس وفقا  أن (K.W.L.H)  يجع  المتعلم عنصالالالالالالالالرا ايجابيا وفاعة في عملية

شالالالالالالالالالالالالالالاف المعرفة، وتحلي  المواق ، وتخطي  ومراجعة التعلم من التعلم حي  يقوم الطلبة باكت
 المعرفة.خةل مرحلة التفكير في التفكير باعتبارها إحدى استراتيجيات ما رواء 

  اسالالالالالالالالتراتيجيةاسالالالالالالالالتخدام (K.W.L.H)  يجع  المتعلم يقوم بمراجعة األفكار بصالالالالالالالالوت عال، مما
  ، وتوظي  معارفهم في مواقتقييم تعلمهم، وكذلك تعدي  أفكارهم السالالالالالالالالالالالالالالابقة علىيسالالالالالالالالالالالالالالاعد 
 جديد . 

  اسالالالالالالالالالتراتيجيةأسالالالالالالالالالهمت (K.W.L.H) ،لدىو رس قيم ايجابية  في اكتسالالالالالالالالالاب اتجاهات ايجابية 
المتعلم نحو ذاته وأقرانه ومعلمه والماد  الدراسالالية من خةل شالالعوره بقيمة عمله في المجموعة 

 وتقب  آراءه من قب  أفراد المجموعة ومن قب  المعلم.

  اسالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيةأسالالالالالالالالالالالالالالهمت (K.W.L.H)  في جع  عملية البح  جزء ال يتجزأ من عملية التعلم
 حي  حددت نقطة االنطةق والهدف من عملية البح . أفض وجعلته ذو جود  تعليمية 

  اسالالالالالالتراتيجيةاسالالالالالالتخدام (K.W.L.H)  اكتسالالالالالالاب مهارات التفكير من خةل  علىسالالالالالالاعد المتعلم
تفسالالالالير والمةحظة والتقييم والتركيب والتحلي  والممارسالالالالة مهارات التفكير المختلفة مث  التنبؤ 

 المهارات.واالستنتاج و يرها من 

  ستراتيجيةااستخدام (K.W.L.H)  استدعاء خبراته السابقة وتحديد ما يريد  علىساعد المتعلم
ووضالالالالص إجابات لألسالالالالئلة التي يطرحها، ومقارنة تعلمه السالالالالابق بالتعلم الجديد  تعلمه، والبح 

 جع  المتعلم نشطا وايجابيا في حدو  تعلمه. هيم، وهذاالمفاوتصحي  

  سالالالالالالالالالتراتيجيةاأثبتت الدراسالالالالالالالالالة تفوق (K.W.L.H)  اسالالالالالالالالالتراتيجية علىفي تنمية مهارات التفكير 
 من خطوات تساعد في تنمية المهارات. االستراتيجيةمخططات المفاهيم لما تمتلكه هذه 
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  لتكنولوجيا كاف لتنمية مهارات التفكير في االتدريس بالطريقة التقليدية  ير  أنأثبتت الدراسة
جع  المعلم محور للعملية التعليمية ومصالالالالدر المعلومات بينما المتعلم متلقي  علىألنها تقوم 

 دور ايجابي. أييكون له  أنلهذه المعلومات دون 

 

 توصيات الدراسة:
 يوصي بما يلي  أنمن نتائج يمكن للباح   الدراسة إليهت في ضوء ما توصل

كيفية استخدامها وفوائدها في اكتساب  على، والتعرف (K.W.L.H)مارسة الطلبة الستراتيجيةم -0
 مهارات التفكير.

لتوظيفها في تنمية  (K.W.L.H)إعطاء دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة حول اسالالالالالالتراتيجية -4
 مهارات الطلبة في التفكير.

 .(K.W.L.H)إعداد دلي  معلم يوض  كيفية استخدام استراتيجية  -3
ضالالالالالالالالالالالالالرور  االهتمام بتوظي  اسالالالالالالالالالالالالالتراتيجيات حديثة في التدريس والتواصالالالالالالالالالالالالال  مص المعلمين في  -2

 تنفيذها.
لتوظيفها في  (K.W.L.H) اسالالالالتراتيجيةثناء الخدمة حول وأإعطاء دورات تدريبية للمعلمين قب   -1

 تنمية مهارات الطلبة في التفكير.
ر انب العملي الذي ينمي مهارات التفكيالج علىضالالالالالالالالالالالالالرور  االهتمام بتركيز منهاج التكنولوجيا  -6

عند الطلبة من خةل الممارسة العملية والذي يتطلب زياد  الوقت المناسب المخصص لتعليم 
 ذلك المقرر.

 
 مقترحات الدراسة:

 في تنمية المفاهيم والتحصي  في التكنولوجيا. (K.W.L.H) استراتيجيةاستخدام  أثر دراسة -0
  اقد(الن ، التأملي،اإلبداعي)في تنمية مهارات التفكير  (K.W.L.H) استراتيجيةتوظي   أثردراسة  -4
االسالالالتراتيجيات الحديثة في التدريس في تنمية مهارات التفكير في  إحدىاسالالالتخدام  أثردراسالالالة  -3

 التكنولوجيا
 البرمجيات التعليمية في تنمية مهارات التفكير في التكنولوجيا. أثردراسة  -2
رح لمعلمي تكنولوجيا المعلومات حول اسالالالالالالتخدام اسالالالالالالتراتيجيات برنامج تدريبي مقت أثردراسالالالالالالة  -1

 (K.W.L.H) استراتيجيةتنمي مهارات التفكير وخاصة 
تصالالالالالالالالالالالالحي  التصالالالالالالالالالالالالورات البديلة للمفاهيم  في (K.W.L.H) اسالالالالالالالالالالالالتراتيجيةتوظي   أثردراسالالالالالالالالالالالالة  -6

  األساسية.طلبة المرحلة  لدىالتكنولوجية 
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 مراجع الدراسة 
 المراجع العربية أوال:

 

 مهاراتــــــه-طبيعتــــــه-تعريفــــــه-تربــــــوي التفكيــــــر مــــــن منظــــــور   (2005)مجالالالالالالدي ، إبالالالالالالراهيم-
 عالم الكتب.القاهر    ،1ط، أنماطه-تنميته

  مـــــا وراء المعرفـــــة فـــــي تنميـــــة  اســـــتراتيجياتاســـــتخدام  أثـــــر  (2012) أسالالالالالماء ،بشالالالالاليرأبالالالالالو
طلبـــة الصـــف التاســـع األساســـي  لـــدىالتـــأملي فـــي منهـــاج التكنولوجيـــا  مهـــارات التفكيـــر
 . ،  ز جامعة األزهر التر ية،كلية  –رسالة ماجستير منشور   ،بمحافظة الوسطى

 ،ــــة اســــتخدام خــــرائط المفــــاهيم  : أثــــر(2002)محمالالالالد  أبالالالالو جبالالالالر ــــىفاعلي تحصــــيل طلبــــة  عل
 ضــــية واتجاهــــاتهم نحوهــــا اإلســــالمية بغــــزة فــــي مــــادة الجراحــــة الباطنــــة والتمري ةالجامعــــ

 .اإلسةمية،  ز كلية التر ية، الجامعة -رسالة ماجستير
 ،ــــدريس العامــــة المعاصــــرة أســــاليب  (2001)محمالالالالد أبالالالالو جةلالالالاله صالالالالبحي وعليمالالالالات ، 1، طالت

 الكويت  مكتبة الفةح.
  ـــــوم   اســـــتراتيجيات  (1999)أبالالالالالو جةلالالالالاله، صالالالالالبحي ـــــدريس العل ـــــق ت ـــــي طرائ ـــــة ف ، 1طحديث

 ح.الكويت  مكتبة الفة
  تــــدريس تجــــارب العلــــوم فــــي ضــــوء اســــتراتيجيات التــــدريس   (2007)أبالالالالو جةلالالالاله، صالالالالبحي

 مكتبة الفةح.  ، الكويت1ط ،المعاصرة
 ،تنميــــة مهــــارات التفكيــــر  علــــىاســــتخدام تــــدريس األقــــران  أثــــر  (2010)نالالالالادر  أبالالالالو شالالالالعبان

الناقــــــــد فــــــــي الرياضــــــــيات لــــــــدى طالبــــــــات الصــــــــف الحــــــــادي عشــــــــر قســــــــم العلــــــــوم 
  ز .الجامعة اإلسةمية،  التر ية، كلية-ماجستيررسالة بغزة   بي(اإلنسانية)األد

 ــــر  (2010)أبالالالالو عالالالالاذر ، كالالالالرم ــــف  أث ــــرط خطــــط ط  اســــتراتيجيةتوظي ــــي)عب ــــدريس  قــــوم( ف ت
ـــىالرياضـــيات  ـــزة   عل ـــة الصـــف الســـادس األساســـي بغ ـــدى طلب ـــداعي ل ـــر اإلب ـــة التفكي تنمي

  ز . الجامعة اإلسةمية، التر ية، كلية-رسالة ماجستير 
  ــــر  (2009)حسالالالالام  ، أبالالالالو عجالالالالو ــــة مهــــارات حــــل  اســــتراتيجية أث ــــي تنمي ــــذاتي ف التســــاؤل ال

كليالالالالالالة  –رسالالالالالالالة ماجسالالالالالالتير  ،طــــــالب الصــــــف الحــــــادي عشــــــر لــــــدىالمســــــائل الكيميائيــــــة 
 . اإلسةمية،  ز الجامعة  التر ية،

 ، الـــــدنيا  األساســـــيةاء مقـــــررات العلـــــوم للمرحلـــــة ثـــــر دراســـــة أل   (2007)ميسالالالالالر   أبالالالالالو عوكالالالالال
  ز . ،اإلسةميةالجامعة  التر ية، كلية-، رسالة ماجستير المفاهيميةبالمخططات 
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 ،تنميـــــة  علـــــى شـــــارك(- زاوج-فكـــــر) اســـــتراتيجيةتوظيـــــف  أثـــــر  (2010)سالالالالالليم أبالالالالو  الالالالالالي
-ماجسالالالالتير رسالالالالالة ،األساســــيالتفكيــــر المنطقــــي فــــي العلــــوم لــــدى طلبــــة الصــــف الثــــامن 

 . ز  ،اإلسةميةالجامعة  التر ية، كلية
 ـــي  (1982) أبالالالو لبالالالد ، سالالالبص ـــيم التربـــوي للطالـــب والمعلـــم العرب كليالالالة  ،مبـــادئ القيـــاس والتقي

 األردن. األردنية،الجامعة  التر ية،
 ،ز 3ط ،البحث التربوي عناصره منهاجه أدواته  (1997)إحسان  األ ا  ،. 
 ،3ط ،مقدمـــــة فـــــي تصـــــميم البحـــــث التربـــــوي   (2003)محمالالالالالود ،واألسالالالالالتاذإحسالالالالالان  األ الالالالالا ،

  ز 
 5ط ،العمليـــــة وطـــــرق التـــــدريس التربيــــة  (2001) عبالالالالالد هللا عبالالالالالد المالالالالنعم،و  إحسالالالالان ،األ الالالالا ،

 . ز 
 ،الــــروابط الرياضــــية فــــي  علــــىتــــدريس وحــــدة مقترحــــة قائمــــة  أثــــر  (2012)هالالالالاني  األ الالالالا

ـــات الصـــف  ـــدى طالب ـــة للرياضـــيات ل ـــة العلمي ـــدير القيم ـــد وتق ـــر الناق ـــارات التفكي ـــة مه تنمي
  ز .التر ية، جامعة األزهر الال  ليةك-ماجستيررسالة الحادي عشر بمحافظات غزة  

 ــــــدريس باســــــتخدام اســــــتراتيجيات الــــــذكاءات المتعــــــددة  أثــــــر  (2008)البركالالالالالالاتي، نيفالالالالالالين الت
طالبـــــات الصـــــف  لـــــدىفـــــي التحصـــــيل والتـــــرابط الرياضـــــي  (K.W.L)والقبعـــــات الســـــت و 
القالالالالالالالرى، مكالالالالالالالة  أم جامعالالالالالالالة-، رسالالالالالالالالة دكتالالالالالالالوراه مكـــــــة المكرمـــــــة نـــــــةمديبالثـــــــاني المتوســـــــط 

 المكرمة.
  ،ــــــر  (2012)محمالالالالالالد بالالالالالالرو ــــــذاتي  أث ــــــي اســــــتيعاب  (K.W.L.H)إســــــتراتيجية الجــــــدول ال ف

ـــــر فـــــوق  كســـــابهم مهـــــارات التفكي ـــــة وا  ـــــع العلمـــــي للمفـــــاهيم الفيزيائي طلبـــــة الصـــــف الراب
 العراق. الموص ، التر ية، جامعة كلية-ماجستيررسالة  ،المعرفي

  ـــات  (2004) بهلالالالول، إبالالالراهيم ـــا ور  اتجاه ـــة فـــي اســـتراتيجيات م ـــي تعلـــيم حديث اء المعرفـــة ف
 .280-149، ص(30)عدد والمعرفة،مجلة القراء   القراءة 

  ،دار الفكالالالالالالر  القالالالالالالاهر   ،1ط ،والــــــتعلم التــــــدريس اســــــتراتيجيات  (1999)عبالالالالالالد الحميالالالالالالد جالالالالالالابر
 العر ي.

  ،دورة الــــتعلم فــــوق المعرفيــــة فــــي تنميــــة  إســــتراتيجيةتوظيــــف  أثــــر  (2010)يحيالالالالى  جبالالالالر
 ،األساســـــيلبصـــــري بـــــالعلوم لـــــدى طلبـــــة الصـــــف العاشـــــر المفـــــاهيم ومهـــــارات التفكيـــــر ا

 .اإلسةمية،  ز التر ية، الجامعة  كلية-ماجستيررسالة 
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 ،مالمفــــــاهيفاعليــــــة إســــــتراتيجية التخيــــــل الموجــــــه فــــــي تنميــــــة   (2012) صالالالالالالفية الجدبالالالالالالة 
، رسالالالالالة األساســــيومهــــارات التفكيــــر التــــأملي فــــي العلــــوم لــــدى طالبــــات الصــــف التاســــع 

 .،  ز اإلسةميةالجامعة   ية،التر  كلية-ماجستير
  دار الفكر.، عمان5ط ،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات  (2011)جروان، فتحي   
 اســــــتراتيجيات مــــــا وراء المعرفــــــة فــــــي تنميــــــة  إحــــــدى فاعليــــــة  (2009)الجليالالالالالالدي، حسالالالالالالن

ـــذوق  ـــيمهـــارات الت ـــاني الثـــانوي  األدب كليالالالة التر يالالالة -رسالالالالة دكتالالالوراه ،لـــدى طـــالب الصـــف الث
 القرى، المملكة العر ية السعودية. أمجامعة 

  ــــات  (2001)جمالالالال ، محمالالالالد ــــتعلم  العملي ــــر مــــن خــــالل عمليتــــي ال ــــة ومهــــارات التفكي الذهني
 الجامعي. بدار الكتا العين ، والتعليم

 ،ــــة   (2001)أمينالالالالة وصالالالالادق، منيالالالالر الجنالالالالدي ــــة اســــتخدام اســــتراتيجيات مــــا وراء المعرف فعالي
كــــاري لــــدى تالميــــذ الصــــف الثــــاني اإلعــــدادي فــــي تحصــــيل العلــــوم وتنميــــة التفكيــــر االبت

 للمواطنالالالالالة،لخالالالالالامس، التر يالالالالالة العلميالالالالالة المالالالالالؤتمر العلمالالالالالي ا ذوي الســـــعات العقليـــــة المختلفـــــة 
 .412-363ص
 الجـــــدول الـــــذاتي  إســـــتراتيجيةفاعليـــــة   (2012)الجهالالالالالوري، ناصالالالالالر(K.W.L.H)  فـــــي تنميـــــة

ى طـــــالب الصـــــف الفهـــــم العميـــــق للمفـــــاهيم الفيزيائيـــــة ومهـــــارات مـــــا وراء المعرفـــــة لـــــد
ـــــامن األساســـــي بســـــلطنة عمـــــان  مجلالالالالالة الدراسالالالالالات العر يالالالالالة فالالالالالي التر يالالالالالة وعلالالالالالم الالالالالالنفس، ،الث

 (.2)الجزء ديسمبر، (32)العدد
 اســــــــتخدام اســــــــتراتيجيات الــــــــتعلم التعــــــــاوني الجمعــــــــي  فاعليــــــــة  (2008)حالالالالالالالالافظ، وحيالالالالالالالالد

ســــتراتيجية فــــي تنميــــة مهــــارات الفهــــم القرائــــي لــــدى تالميــــذ الصــــف الســــادس  K.W.L وا 
ينالالالالالالاير، ص  (74)مجلالالالالالالة القالالالالالراء  والمعرفالالالالالالة العالالالالالدد ،الســـــعوديةتـــــدائي بالمملكــــــة العربيــــــة االب

153-228 
  مصالالالالالر  مكتبالالالالالة 1، طاألســـــس النظريـــــة واالســـــتراتيجيات التفكيـــــر (:1996)حبيالالالالالب، مجالالالالالدي ،

 النهضة المصرية.
 ،ـــــــارات  (2009)سالالالالالالالماح  حجالالالالالالالو ـــــــي  مه ـــــــة المتضـــــــمنة ف ـــــــا وراء المعرف ـــــــب  أســـــــئلةم كت

 ،التر يالالالالالالالة كليالالالالالالالة-ماجسالالالالالالالتير، رسالالالالالالالالة ساســـــــية العليـــــــا بفلســـــــطينالتكنولوجيـــــــا للمرحلـــــــة األ
  ز . اإلسةمية،الجامعة 

  ـــــامج مقتـــــر  قـــــائم علـــــى اســـــتراتيجيات مـــــا وراء  فاعليـــــة  (2005)حسالالالالالب هللا، محمالالالالالد برن
ـــات المعلمـــات  ـــدى الطالب ـــدريس حـــل المشـــكالت الرياضـــية ل ـــة مهـــارات ت ـــي تنمي المعرفـــة ف

  .المنصور ، دمياطجامعة  ر،رسالة ماجستي ،ءبكلية المعلمين بالبيضا
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 ،ـــــاري  اســـــتخدام  (2002)محمالالالالالد  حسالالالالالين ـــــر االبتك ـــــة التفكي ـــــي تنمي دار ، 1، طالحاســـــوب ف
 األردن. والتوزيص،للطباعة والنشر  رالفك
 ،اســـــتخدام إســـــتراتيجية خـــــرائط المفـــــاهيم فـــــي تـــــدريس  فاعليـــــة  (2007) إيمالالالالالان حسالالالالالين

ة لقـــــاري لـــــدى تالميـــــذ الحالـــــتعلم وتنميـــــة التفكيـــــر االبتكـــــ أثـــــربقـــــاء  علـــــىالهندســـــة 
 جامعة سوهاج، مصر. التر ية، كلية-منشور رسالة ماجستير  ير  ،اإلعدادية

  ،2، طتدريســــــيةاللغــــــة والتفكيــــــر أســــــس نظريــــــة واســــــتراتيجيات   (2010)علالالالالالالىالحالالالالالالةق ،
 عمان  دار المسير  للنشر والتوزيص. ،طعيمهتقديم رشدي 

 ،ــــــا  (2006)محمالالالالالالد  الحيلالالالالالالة ــــــيم مــــــن  تكنولوجي ــــــول  لأجــــــالتعل ــــــين الق ــــــر ب ــــــة التفكي تنمي
 دار المسير  للنشر والتوزيص والطباعة. عمان ، 1، طوالممارسة

  اإلمالالالالالالالالالالالارات  دار 2، طالتـــــــــــدريس واســـــــــــتراتيجياته طرائـــــــــــق  (2002)الحيلالالالالالالالالالالالة، محمالالالالالالالالالالالود ،
 الكتاب.

  للنشر والتوزيص. ،  ز   آفاق1طتنمية التفكير    (2006)الخزندار، نائلة وآخرون 
  برنـــــــامج محوســـــــب يوظـــــــف إســـــــتراتيجية  أثـــــــر  (2009)الخضالالالالالالالري، نالالالالالالالدى(SevenE's) 

البنائيــــة فــــي تنميــــة مهــــارات التفكيــــر العليــــا لمــــادة التكنولوجيــــا لــــدى طالبــــات الصــــف 
  ز . اإلسةمية،الجامعة  التر ية، كلية-رسالة ماجستير  ،بغزة األساسيالسابع 

 ،إســـــتراتيجية خـــــرائط المفـــــاهيم الشـــــكل أثـــــر  (2011)أميالالالالالر   خضالالالالالير(Vee)  تحصـــــيل فـــــي
وتنميــــة التفكيــــر اإلبــــداعي لــــدى طالبــــات الصــــف الرابــــع األدبــــي فــــي مــــادة قواعــــد اللغــــة 

 .2011 االولتشرين  ،(47)مجلة الفت ، العدد  العربية
   ،ــــــة التفكيــــــر التعلــــــيم  (2006)إنصالالالالالالافدادر ، مركالالالالالالز دراسالالالالالالات وبحالالالالالالو  المعالالالالالالوقين، وتنمي

 352-325ص
  ، اســـــــتراتيجيات اإلدراك  تربـــــــوي أساســـــــيات فـــــــي علـــــــم الـــــــنفس ال  (2004)أفنالالالالالالالان  دروز

ـــــــات  ـــــــيم  دراســـــــات بحـــــــوث وتطبيق دار  عمالالالالالالالان  ومنشـــــــطاتها كأســـــــاس لتصـــــــميم التعل
 الشروق.

   اســــــتراتيجيات الــــــتعلم نحــــــو تعريــــــف جــــــامع مــــــانع وتصــــــنيف  (:2002)دعالالالالالالدور، السالالالالالاليد
 المكتبة العصرية للنشر المنصور   ،1ط ،جديد

   ـــــــاهج الدراســـــــية وتطوي(1999)ريالالالالالالالان، فكالالالالالالالري    مكتبالالالالالالالة، الكويالالالالالالالت3، طرهـــــــا: تخطـــــــيط المن
 الفةح.
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 ،اســــتخدام إســــتراتيجية أثــــر  (2011) يالالالالداء الزهرانالالالالي K.W.L علــــى التحصــــيل الدراســــي
 ،مكـــة المكرمـــة نـــةمديبالمتوســـط  األولفـــي مقـــرر اللغـــة االنجليزيـــة لـــدى طالبـــات الصـــف 

 القرى، المملكة العر ية السعودية. أمجامعة  التر ية، كلية-رسالة ماجستير 
   ،الكتب. القاهر   عالم ،2ط ،تصميم التدريس :(2001)حسن زيتون 
   ـــول المفكـــرة :(2003)زيتالالالون، حسالالالن ـــي تنميـــة العق ـــة تطبيقيـــة ف ـــيم التفكيـــر رؤي ، 1ط ،تعل

 الكتب. القاهر   عالم
  ،1، طالبنائيـــــةالـــــتعلم والتـــــدريس مـــــن منظـــــور   (2003)كمالالالالالال زيتالالالالالون، حسالالالالالن وزيتالالالالالون ،

 .عالم الكتب القاهر  
  األردن  دار الشالالالالالالالروق للنشالالالالالالالر 1ط أســـــــاليب تـــــــدريس العلـــــــوم   (2004)زيتالالالالالالالون، عالالالالالالالايش ،

 .والتوزيص
  ،ـــــة   (2007)عالالالالالايش زيتالالالالالون ـــــة البنائي ـــــوم واســـــتراتيجياتالنظري ـــــدريس العل  عمالالالالالان  ،1، طت

 دار الشروق للنشر والتوزيص.
  ،1، طاالتجاهــــــات العالميــــــة فــــــي منــــــاهج العلــــــوم وتدريســـــــها  (2010)عالالالالالالايش زيتالالالالالالون، 

 ر والتوزيص.دار الشروق للنش عمان 
  ،التالالالالالدريس، بحالالالالال  فالالالالالي منهالالالالالاج وطالالالالالرق  عالقـــــة القـــــراءة بـــــالتفكير   (2005)شالالالالاليماء  سالالالالالالم

 شاه علم الالال ماليزيا. ،المدينة العالميةجامعة  التر ية، كلية
  ـــــــة  (2007)سالالالالالالالالم، أمالالالالالالالاني ـــــــة باســـــــتخدام كـــــــل مـــــــن  تنمي  إســـــــتراتيجيةمـــــــا وراء المعرف

K.W.L.H لــــــدىالتحصــــــيل  علــــــى هأثــــــر و ف المعدلــــــة وبرنــــــامج دافعيــــــة االلتــــــزام بالهــــــد 
ـــال ـــتعلم المســـتند  األطف ـــة ال ـــي ضـــوء نظري ـــى)ف ـــة الهـــدف( إل ـــدمان ونظري ، مجلالالالة العلالالالوم ال
 .112-2ص ، ابري ،(15)، المجلد(2)العدد التر وية،

  ،اســـــتخدام مخططـــــات المفـــــاهيم فـــــي عـــــالج المفـــــاهيم  أثـــــر  (2011)وجالالالالالدي محمالالالالالد سالالالالالم
 التر يالالالالالة، كليالالالالالة-ماجسالالالالالتيررسالالالالالالة ، ةبغـــــز  الرياضـــــية الخاطئـــــة لـــــدى طلبـــــة الصـــــف العاشـــــر

 الجامعة اإلسةمية،  ز .
   ،تنميــــة  علــــىالتكنولوجيــــا الحديثــــة فــــي لعــــب األطفــــال  أثــــر  (2000)محمالالالالد أشالالالالرفسالالالالرج

ـــــال مـــــا ـــــدي أطف ـــــاري لي ـــــر االبتك ـــــل المدرســـــة  التفكي  (،1)، السالالالالالنة (2)التر يالالالالالة، ععالالالالالالم  قب
 .ج.م.ع
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   ،تكنولوجيــــة فــــي تنميــــة بعــــض توظيــــف بعــــض المســــتجدات ال أثــــر  (2008)أميالالالالر سالالالالرور
ــــزة ــــة الصــــف التاســــع بغ ــــي التكنولوجيــــا لــــدى طلب ــــارات التفكيــــر االبتكــــاري ف رسالالالالالة ، مه

  اإلسةمية التر ية، الجامعةكلية –منشور   رماجستي
  وائ  للنشر. عمان  دار ،1طفي اإلبداع   مقدمة  (2002)السرور، ناديا 
  ، هيم اللغــــة العربيــــة والرياضــــيات تــــدريس مفــــا  (1988)، يعقالالالالوب واليوسالالالال جالالالالودت  سالالالالعاد

  الجلي .، بيروت  دار 0ط االجتماعية والعلوم والتربية 
  ، 1، طمهــــارات التفكيــــر مــــع مئــــات األســــئلة التطبيقيــــة تــــدريس  (2003)جالالالالودت  سالالالالعاد ،

 .صدار الشروق للنشر والتوزي عمان 
  اتيجياتهاالعلميــــة مــــداخلها واســــتر  : التربيــــة(2006)ثنالالالالاء وعالالالالود ،السالالالالعدني، عبالالالالد الالالالالرحمن ،

 درا الكتاب الحدي .
   التحصــــيل  علــــىاســــتخدام دورة الــــتعلم فــــي تــــدريس العلــــوم  أثــــر  (2003)شالالالالةي ، أيمالالالالن

رسالالالالالالالة  الــــــتعلم واكتســــــاب عمليــــــات العلــــــم لــــــدى طــــــالب الصــــــف الســــــابع  أثــــــروبقــــــاء 
 .اإلسةمية،  ز الجامعة  التر ية، كلية-ماجستير

  ،مصالالالالالالر  دار  ،1ط ،اإلنســــــانيةلــــــوم المحتــــــوى فــــــي الع تحليــــــل (:1987)رشالالالالالالدي  طعيمالالالالالاله
 .الفكر العر ي للطباعة والنشر

  أسســـــه  مفهومـــــه  اإلنســـــانية تحليـــــل المحتـــــوى فـــــي العلـــــوم   (2004)، رشالالالالالدي طعيمالالالالاله 
 ، القاهر   دار الفكر العر ي.استخداماته

  ،ــــــر أســــــاليب   (2006عصالالالالالالام )الطيالالالالالالب ــــــات ودراســــــات وبحــــــوث معاصــــــرة( )التفكي  نظري
 عالم الكتب. القاهر  

 عمالالالالالان  دار الالالالالالنظم العقلـــــي المعرفـــــي وتطـــــور التفكيـــــر النمـــــو  (2006)يطالالالالالي، محمالالالالالد الط ،
  للنشر والتوزيص.

  إســــتراتيجية بــــاير فــــي التحصــــيل وتنميــــة مهــــارات التفكيــــر  أثــــر  (2011)العالالالاتكي، سالالالالندس
ــــع  ــــدى تالمــــذة الصــــف الراب ــــةمــــن خــــالل مــــادة الدراســــات  األساســــيل رسالالالالالة  ،االجتماعي

 جامعة دمشق.التر ية،  كلية-دكتوراه 
 ـــــة وتطبيقاتهـــــا   (2010)عبالالالالالد البالالالالالاري، مالالالالالاهر ـــــروء أسســـــها النظري اســـــتراتيجيات فهـــــم المق

 .، عمان  درا المسير  للنشر والتوزيص1ط ،العملية
  ــــر  (2007)، ميرفالالالالتوآدمعبالالالالد الحكالالالاليم، شالالالاليرين اســــتخدام إســــتراتيجيات مــــا وراء المعرفــــة  أث

ــــدريس الرياضــــيات  ــــرر طــــرق ت ــــدريس مق ــــي ت ــــىف ــــة مهــــا عل ــــة تنمي رات مــــا وراء المعرف
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مجلالالالالالة دراسالالالالالات فالالالالالي المنالالالالالاهج  ،المعلمـــــاتالـــــتعلم لـــــدى الطالبـــــات  أثـــــروالتحصـــــيل وبقـــــاء 
 .126-106، ابري ، ص (123)وطرق التدريس، العدد

  اســـــــتراتيجيات  (10) ســـــــلســـــــلة المراجع في التربية وعلم النفس  (1999) الحميد، جابرعبد
 ي.دار الفكر العر  القاهر    التعليمو التدريس 

  وراء المعرفــــــة فــــــي تــــــدريس  اســــــتخدام اســــــتراتيجيات مــــــا أثــــــر  (2010)عبالالالالالالد هللا، منالالالالالالي
ــــىالهندســــة  ــــاني  عل ــــذ الصــــف الث ــــدى تالمي ــــر الهندســــي ل  ،اإلعــــداديالتحصــــيل والتفكي

 مصر. جامعة سوهاج، التر ية،كلية  –رسالة ماجستير 
  ــــر  (2008)عبالالالالد الناصالالالالر الوهالالالالاب،عبالالالالد ــــىالتــــدريب  أث ــــا ورا عل ء المعرفــــة اســــتراتيجيات م

ــــذ ذوي صــــعوبات  ــــدى التالمي ــــي ل ــــة مهــــارات الفهــــم القرائ ــــة فــــي تنمي فــــي مواقــــف تعاوني
 جامعة المنصور ، دمياط التر ية،كلية  االبتدائية التعلم بالمرحلة 

 اســـــتخدام بعـــــض اســـــتراتيجيات مـــــا وراء المعرفـــــة  فعاليـــــة  (2005) فاطمالالالالالة، عبالالالالالد الوهالالالالالاب
لي واالتجــــاه نحــــو اســــتخدامها لــــدى طــــالب فــــي تحصــــيل الفيزيــــاء وتنميــــة التفكيــــر التــــأم

 .(4)، العدد(8)المجلد العلمية،مجلة التر ية  ،الصف الثاني الثانوي األزهري 
 ،الجمعيالالالالالالة المصالالالالالالرية للقالالالالالالراء   ،والداللــــــة المعرفــــــة  المفهــــــوموراء    مالالالالالالا(2000)ولالالالالالاليم  عبيالالالالالالد

  .األولالعدد  والمعرفة،مجلة القراء   والمعرفة،
 ،أطــــــر -التعلــــــيم والــــــتعلم فــــــي ســــــياق ثقافــــــة الجــــــودة تيجيات  إسالالالالالالترا(2009)ولالالالالالاليم  عبيالالالالالد

   دار الصفا للنشر والتوزيص.، عمان1ط ،تطبيقهونماذج  مفاهيمية
 ،مكتبالالالالالة الكويالالالالالت   ،1، طالتفكيـــــر والمنهـــــاج المدرســـــي  (2003)ولالالالالاليم وعفانالالالالالة، عالالالالالزو  عبيالالالالالد

 الفةح للنشر والتوزيص.
  التواصــــل فــــي تنميــــة بعــــض  علــــىبرنــــامج مقتــــر  قــــائم  فاعليــــة  (2012)العتالالالالال، حسالالالالني

ـــر الرياضـــي  ـــدىمهـــارات التفكي كليالالالة -رسالالالالة ماجسالالالتير طـــالب الصـــف الســـابع األساســـي  ل
  ز . التر ية، الجامعة اإلسةمية،

 ،تنميـــــة مهـــــارات التفكيـــــر  (2009)ذيالالالالالاب يوسالالالالال  وعبالالالالالد الناصالالالالالر، والجالالالالالراح،عالالالالالدنان  العتالالالالالوم 
ر والتوزيالالالالالالالالالص ، عمالالالالالالالالالان  دار المسالالالالالالالالالير  للنشالالالالالالالالال2، ط()نمـــــــــاذج نظريـــــــــة وتطبيقـــــــــات علميـــــــــة

 .والطباعة
 ،دار الكتالالالالالالالالالالاب  األردن  عمالالالالالالالالالالان،، وتعلــــــــــيم التفكيــــــــــر المدرســــــــــة  (1996)محمالالالالالالالالالالد  عالالالالالالالالالالدس

 الجامعي.
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  اســــــتخدام إســــــتراتيجية  أثــــــر  (2012)عالالالالالالرام، ميرفالالالالالالت(K.W.L)  فــــــي اكتســــــاب المفــــــاهيم
، رسالالالالالة األساســــيطالبــــات الصــــف الســــابع  لــــدىومهــــارات التفكيــــر الناقــــد فــــي العلــــوم 

  ز . اإلسةمية،الجامعة   ية،التر  كلية-ماجستير 
   ــــة  (2003)عريالالالالان، سالالالالمير ــــي تحصــــيل  فاعلي ــــة ف ــــا وراء المعرف اســــتخدام اســــتراتيجيات م

ـــانوي و  األولالفلســـفة لـــدى طـــالب الصـــف  ـــىه أثـــر الث اتجـــاههم نحـــو التفكيـــر التـــأملي  عل
، أكتالالالالالو ر، (18)، المجلالالالالالد (76)العالالالالالدد مصالالالالالر، مجلالالالالالة كليالالالالالة التر يالالالالالة، جامعالالالالالة بنهالالالالالا،الفلســـــفي  

 .85-50ص
  مهــــــارات التفكيــــــر فــــــي التكنولوجيــــــا: أنمــــــوذج   (2006)حسالالالالالالن ،ومهالالالالالالديعسالالالالالالقول، محمالالالالالالد

  ز . ،األولجامعة األقصى، المجلد  التر ية،كلية  األولالمؤتمر العلمي  ،مقتر 
 ،األردن عمالالالالالان، ،الفعـــــالالحديثـــــة فـــــي التـــــدريس  االســـــتراتيجيات  (2008)محسالالالالالن عطيالالالالالة  

  دار الصفاء للنشر والتوزيص.
 ــــا   (2009)حسالالالالنعطيالالالالة، م ــــروء وراءاســــتراتيجيات م ــــم المق ــــي فه ــــة ف دار  عمالالالالان  ،المعرف

 .صللنشر والتوزيالمناهج 
  ،إســـــــتراتيجيتيفاعليـــــــة   (2008)محمالالالالالالالد وصالالالالالالالال ، إبالالالالالالالراهيمعطيالالالالالالالةK.W.L.A)) و)فكـــــــر-

ــــة التواصــــل شــــارك-زاوج ــــى تنمي ــــدريس الرياضــــيات عل ــــي ت ــــداع( ف ــــدىالرياضــــي  واإلب  ل
، (18)، المجلالالالالالد(76)جامعالالالالالة بنهالالالالالا، العالالالالالدد التر يالالالالالة،كليالالالالالة  مجلالالالالالة ،االبتدائيـــــةتالميـــــذ المرحلـــــة 

 .85-50ص ،أكتو ر
 ،1، طلتــــــدريس الصــــــفي بالــــــذكاوات المتعــــــددة  ا(2004)، نائلالالالالالالة والخزنالالالالالالدارعالالالالالالزو  عفانالالالالالالة ،

 للنشر والتوزيص.  ز   آفاق
 ،ــــــــوي  اإلحصــــــــاء  (1997)عالالالالالالالالزو عفانالالالالالالالالة ، 1ط الوصــــــــفي اإلحصــــــــاء   األولالجالالالالالالالالزء الترب

 التر ية. كلية اإلسةمية،الجامعة 
 ،ـــي   (2001)عالالالزو عفانالالالة ـــيم تصـــورات معلم ـــأداة بحـــث لتقي ـــاهيم ك اســـتخدام مخططـــات المف

ـــــال ـــــيم الصـــــفي الفع ـــــة األساســـــية حـــــول التعل  والتر ويالالالالالة،، مجلالالالالالة البحالالالالالو  النفسالالالالالية المرحل
 .العدد الثاني، السنة السادسة عشر المنوفية،جامعة 

 ،2ط، االســـــتداللي( حصـــــاءاإل الجـــــزء الثـــــاني:)التربـــــوي  اإلحصـــــاء  (2010)عالالالالالزو عفانالالالالالة، 
 مكتبة آفاق.  ز  

 اســـتخدام إســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة فـــي تـــدريس العلـــوم  أثـــر  (2010)عقيلالالالي، سالالالمير
التحصــــــيل ومهــــــارات مــــــا وراء المعرفــــــة واالتجــــــاه نحــــــو المــــــادة لــــــدى التالميــــــذ  علــــــى
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 ،ينالالالالالالالالاير ،(154)مجلالالالالالالالالة دراسالالالالالالالالات المنالالالالالالالالاهج وطالالالالالالالالرق التالالالالالالالالدريس، العالالالالالالالالدد مصالالالالالالالالر، المكفــــــــوفين 
 .66-26ص
 ،مســــرحية إلكترونيـــــة للغــــة البرمجـــــة فيجيــــوال بيســـــك فـــــي  أثـــــر  (2010)أيمالالالالن  العكلالالالالوك

ـــدى طالبـــات الصـــف العاشـــر  ـــر المنظـــومي ل ـــة مهـــارات التفكي  كليالالالة-ماجسالالالتيررسالالالالة  تنمي
 التر ية، الجامعة اإلسةمية،  ز .

  مركالالالالالالالز البحالالالالالالالو  والتطالالالالالالالوير  ،التفكيـــــــر وتعلـــــــيم التفكيـــــــر  (2008) وآخالالالالالالالرون  ، أحمالالالالالالالدعلالالالالالالالوي
 www.pdffactory.comعدن  فرع-تر وي ال
 اســـــــتخدام اســـــــتراتيجيات مـــــــا وراء المعرفـــــــة فـــــــي تحصـــــــيل  أثـــــــر ( 2004) وائالالالالالالال  ،علالالالالالالالى

ـــــدائي ـــــذ الصـــــف الخـــــامس االبت ـــــدى تالمي دراسالالالالالات فالالالالالي  ،الرياضـــــيات وحـــــل المشـــــكالت ل
 .264-192ص(، 96د)العد المناهج وطرق التدريس،

   ــــــر دراســــــة أل  (:2007)عوكالالالالالال ، ميسالالالالالالر ــــــة األساســــــية الــــــدنيا  اء مقــــــررات العلــــــومث للمرحل
  ز . الجامعة اإلسةمية، التر ية، كلية-رسالة ماجستير بالمخططات المفاهيمية  

 ،ـــي معالجـــة صـــعوبات  أثـــر  (2010)خالالالالد   الالالانم ـــالخرائط المفاهيميـــة ف برنـــامج محوســـب ب
الجامعالالالالة  التر يالالالالة،كليالالالالة  –رسالالالالالة ماجسالالالالتير  ،تعلــــم الفيزيــــاء لطــــالب الصــــف الحــــادي عشــــر

 . ز  ،ةاإلسةمي
   طــــرق التــــدريس فــــي القــــرن الواحــــد والعشــــرين    (2005)فالالالالرج، عبالالالالد اللطيالالالال  بالالالالن حسالالالالين

 دار المسير  للنشر والتوزيص. عمان  ،1ط
  ،توظيـــــــف اســـــــتراتيجيات مــــــا وراء المعرفـــــــة فـــــــي تنميـــــــة  أثـــــــر  (2008)احمالالالالالالد  قشالالالالالالطة

ــــة الصــــف الخــــامس األساســــي ــــدى طلب ــــالعلوم ل ــــة ب ــــة والمهــــارات الحياتي  المفــــاهيم العلمي
 .اإلسةمية،  ز  التر ية، الجامعةكلية  –، رسالة ماجستير بغزة

 ــــــر  (2010)القطالالالالالالراوي، عبالالالالالالد العزيالالالالالالز ــــــة  أث ــــــي تنمي اســــــتخدام إســــــتراتيجية المتشــــــابهات ف
ـــــامن  ـــــدى طـــــالب الصـــــف الث ـــــوم ل ـــــأملي فـــــي العل ـــــر الت ـــــم ومهـــــارات التفكي ـــــات العل عملي

 الجامعة اإلسةمية. التر ية، كلية-ماجستيررسالة األساسي  
 ،فاعليـــــــة توظيـــــــف إســـــــتراتيجية البيـــــــت الـــــــدائري فـــــــي تنميـــــــة  :(2012)آمالالالالالالالال الكحلالالالالالالوت

المفــــاهيم ومهــــارات التفكيـــــر البصــــري بالجغرافيـــــا لــــدى طالبــــات الصـــــف الحــــادي عشـــــر 
 . ز  ،اإلسةميةالجامعة  التر ية،كلية  –رسالة ماجستير  ،بغزة

  ــــر  (2007)اللولالالالالو، فالالالالدوى ــــة  اســــتخدام الوســــائل المتعــــددة فــــي تعــــديل أث التصــــورات البديل
 كليالالالالة-ماجسالالالالتير ، رسالالالالةبغــــزةللمفـــاهيم التكنولوجيــــة لطالبــــات الصــــف الســــادس األساســــي 

   ز . اإلسةمية، التر ية، الجامعة
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  التحصـــــيل الدراســـــي فـــــي  علـــــىاســـــتخدام خـــــرائط المفـــــاهيم  أثـــــر  (2004)المالالالالالدني، معالالالالالن
 التر يالالالالالالة، يالالالالالالةكل- ، رسالالالالالالالة ماجسالالالالالالتيرمــــــادة العلــــــوم لتالميــــــذ الصــــــف الســــــادس االبتــــــدائي

 المكرمة.، مكة القرى  أمجامعة 
 (15)، العدد مجلة رؤى تربوية  (2004)مركز القطان . 
 ،التفكيــــــر فــــــي التكنولوجيــــــا المتضــــــمنة فــــــي كتــــــاب  : مهــــــارات(2010)فاطمالالالالالالة  المصالالالالالالدر

ــــة لهــــا ــــا للصــــف العاشــــر األساســــي ومــــدى اكتســــاب الطلب -ماجسالالالالتيررسالالالالالة  ،التكنولوجي
   ز . مية،اإلسةالجامعة  التر ية، كلية

  ــــر  (2009)مصالالالالطفى، حسالالالالام ــــي  أث ــــداع ف ــــي تطــــوير اإلب ــــة ف اســــتخدام الخــــرائط المفاهيمي
ـــــة  ـــــي تربي ـــــة الصـــــف الســـــابع األساســـــي ف ـــــةالرياضـــــيات لطلب رسالالالالالالة ماجسالالالالالتير،  ،قباطي

  نابلس.جامعة النجاح، 
  ــــر  (2004)مطالالالالر، نعالالالاليم ــــر الرياضــــي  أث ــــة التفكي ــــي تنمي ــــاهيم ف اســــتخدام مخططــــات المف

الجامعالالالالة  التر يالالالالة، كليالالالالة-رسالالالالالة ماجسالالالالتير  بغــــزة  األساســــيف الثــــامن لــــدى طــــالب الصــــ
 اإلسةمية.

 ،ــــــــدريس باســــــــتخدام الخــــــــرائط  أثــــــــر  (2010) عصالالالالالالالالائب والفةحالالالالالالالالات،نصالالالالالالالالر  مقابلالالالالالالالالة الت
ــــة فــــي  ــــامن األساســــي لقواعــــد اللغــــة العربي ــــة الصــــف الث ــــى تحصــــيل طلب المفاهيميــــة عل

  ، العدد الرابص.(26)لد مجلة جامعة دمشق، المج األردن،مؤته،  ، جامعةاألردن
 ـــــم الـــــنفس   القيـــــاس  (2005)ملحالالالالالم، سالالالالالامي ، عمالالالالالان  دار 2طوالتقـــــويم فـــــي التربيـــــة وعل

 المسير  للنشر والتوزيص.
  ــــــى التفكيــــــر  فاعليــــــة  (2006)مهالالالالالالدي، حسالالالالالالن ر حالالالالالالي ــــــات تعليميــــــة عل اســــــتخدام برمجي

ــــات الصــــف الحــــادي عشــــر   ــــدى طالب ــــات ل ــــا المعلوم ــــي تكنولوجي البصــــري والتحصــــيل ف
 اإلسةمية،  ز . التر ية، الجامعة كلية-ماجستيرة رسال

 ،ـــر   (2007)نالالالادر النالالالديم ـــيم التفكي ـــي تقي ـــة ف ـــف المخططـــات المفاهيمي ـــر  لتوظي تصـــور مقت
التر يالالالالالة  كليالالالالالة-رسالالالالالالة ماجسالالالالالتير  ،بغـــــزة األساســـــيالرياضـــــي لـــــدى طلبـــــة الصـــــف الثـــــامن 

 ،  ز .اإلسةميةالجامعة 
 ـــــر  (2008)نوفالالالالال ، محمالالالالالد بكالالالالالر ـــــدريب أث ـــــامج ت ـــــى برن ـــــتعلم المســـــتند إل ي مطـــــور حـــــول ال

 .األول، العدد (24)المجلد  مجلة جامعة دمشق، المشكلة في تطوير التحصيل 
 ـــدريس  (2008) والالالالدليمي، طالالالهالالالالرحمن  الهاشالالالمي، عبالالالد ـــن الت ـــي ف ـــة ف  ،اســـتراتيجيات حديث

 .دار الشروق  ، عمان 0ط
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  تفــــــوقين الكشــــــف عــــــن المبــــــدعين والم أســــــاليب  (2003) وجمالالالالالال ، محمالالالالالالدالهويالالالالالالدي، زيالالالالالالد
 دار الكتاب الجامعية. العين ، وتنمية التفكير واإلبداع

 ،ـــــة   (2002) هنالالالالالد والحمالالالالالوري،محمالالالالالد  الالالالالالوهر ـــــين النظري ـــــارات الدراســـــية ب ، التطبيـــــقو المه
   دار الفكر، عمان2ط
 برنــــامج محوســـب فـــي ضــــوء نظريـــة جـــانبي الــــدمان  أثـــر  (2009)يوسالالال ، جيهالالالان موسالالالى

ـــى ـــ عل ـــر فـــوق المعرف ـــة مهـــارات التفكي ـــات الصـــف الحـــادي عشـــر بمـــادة تنمي ـــدى طالب ي ل
ـــــــات غـــــــزة  ـــــــات بمحافظ ـــــــا المعلوم التر يالالالالالالالة، الجامعالالالالالالالة  كليالالالالالالالة-ماجسالالالالالالالتيررسالالالالالالالالة  تكنولوجي

  ز .اإلسةمية، 
 ،التنظيمــــــــــات     والمكونــــــــــات )األســــــــــسالمنــــــــــاهج   (2004) وآخالالالالالالالالالالرون فتحالالالالالالالالالالي  يالالالالالالالالالالونس

 ردار الفك عمان  ،1ط ،(التطوير
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 قائمة المالحق

 

 قائمة السادة المحكمين لقائمة مهارات التفكير 

 قائمة السادة المحكمين الختبار مهارات التفكير 

 قائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا النهائية 

 الصورة األولية لقائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا 

 لتكنولوجياتحليل المحتوى في ضوء مهارات التفكير في ا 

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي قبل التجربة 

  ةاإلستراتيجيلمتغير  يعزى جدول اختبار شيفيه في مهارات التفكير 

 .األوزان النسبية للموضوع والمهارات 

  الصورة األولية( )التكنولوجيا اختبار مهارات التفكير في 

  نهائية(الصورة ال)التكنولوجيا اختبار مهارات التفكير في 

 دليل المعلم 
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 ( 1ملحق رقم) 
 قائمة السادة المحكمين لقائمة مهارات التفكير 

 
 

 مكان العمل التخصص أسماء المحكمين م

 جامعة األقصى أستاذ مشارك د. حسن النجار 1

 جامعة األزهر أستاذ مشارك د. عطا درويش 2

 جامعة األقصى أستاذ مشارك د. فؤاد عياد 3

 الجامعة اإلسالمية ستاذ مشاركأ د. مجدي عقل 4

 جامعة األقصى أستاذ مشارك د. يحيى أبو جحجوح 5

 جامعة األقصى أستاذ مساعد )دكتوراه( د. سامح العجرمي 6

 د. محمود برغوت 7
دكتوراه مناهج وطرق تدريس 

 تكنولوجيا

مشرف )تكنولوجيا 

التعليم( بوزارة التربية 

 غرب غزة-والتعليم

 رامي فارس 8
ير ماجست-نولوجيا التعليمتك-ب

 مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا
 جامعة القدس المفتوحة

 فادي أبو سويرح  9
ماجستير مناهج -علوم-ب

 وطرق تدريس علوم

معلم بمدرسة شهداء 

 الزيتون أ

 منير حسن 11
ير ماجست-تكنولوجيا التعليم-ب

 مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا 
 الجامعة اإلسالمية
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 (2ملحق)
 ائمة السادة المحكمين الختبار مهارات التفكيرق 

 

 مكان العمل التخصص أسماء المحكمين م

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك د. توفيق برهوم 1

 جامعة األقصى أستاذ مشارك د. حسن النجار 2

 جامعة األزهر أستاذ مشارك د. عطا درويش 3

 جامعة األقصى أستاذ مشارك د. فؤاد عياد 4

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك . مجدي عقلد 5

 جامعة األقصى أستاذ مشارك د. يحيى أبو جحجوح 6

 جامعة األقصى أستاذ مساعد )دكتوراه( د. سامح العجرمي 7

 جامعة األقصى دكتوراه تكنولوجيا المعلومات د. تامر فطاير 8

 د. محمود برغوت 9
دكتوراه مناهج وطرق تدريس 

 تكنولوجيا

التربية  وزارة-تربوي مشرف

 غرب غزة-والتعليم

 أحمد أبو علبة 11
 ماجستير-تكنولوجيا التعليم-ب

 مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا

مشرف )تكنولوجيا المعلومات( 

 زةشمال غ-بوزارة التربية والتعليم

 رامي فارس 11
 ماجستير-تكنولوجيا التعليم-ب

 مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا
 توحةجامعة القدس المف

 فادي أبو سويرح 12
ماجستير مناهج وطرق -علوم-ب

 تدريس علوم
 معلم بمدرسة شهداء الزيتون" أ "

 منير حسن 13
 ماجستير-تكنولوجيا التعليم-ب

 مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا
 الجامعة اإلسالمية

 معلم بمدرسة شهداء الزيتون ب  تكنولوجيا المعلومات -ب بكر عابد 14

 معلم بمدرسة شهداء الزيتون "أ" تكنولوجيا التعليم-ب نمر ياسين 15
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 (3ملحق)
 قائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا الصورة النهائية ل 

 تعريفها المهارة م

 المالحظة 1
 ومنظمة،   مقصود بصور  ما ظاهر  أو ما لمشكلة االنتباه على القدر 

 .والتعرف عليها

 التفسير 2
 تر   التي العةقات وتوضي  معينة، ظاهر  حدو  بأسبا ذكر على القدر 

 بين أجزائها

 التحليل 3
 واستخراج وتصنيفها، فرعية أجزاء إلى المتعلمة الماد  تجزئة على القدر 

 .أجزائها بين تر   العةقات التي

 التمييز 4
 أجزاء أو مجموعات بين واالختةف التشابه نقاط إلى التعرف على القدر 
 .مختلفة

 كلية نظر  وفق جديد  موحد  بنية في الفرعية األجزاء تجميص على القدر  التركيب 5
 .شاملة

على  بناء تحقيقها يمكن وخطوات متوقعة ونتائج افتراضات وضص على القدر  التنبؤ 6
 سابقة معلومات

 التصنيف 7
الوحدات في مجموعات وفقاا للتشابه واالختةف  أوتجميص األشياء  علىالقدر  

صفات  أوفيما بينها، بحي  تتضمن ك  مجموعة وحدات ذات خواص 
 مشتركة

 المشابهة الوقائص مص عةقاتها وتحديد المكتسبة المعلومات توجيه على القدر  الربط 8

9 
 الضبط
 والتحكم

في  وحمايتها وتوظيفها واآلليات واألدوات   األجهز  استخدام على القدر 
 المحدد  الوظائ 

1
0 

سابقة  ومعارف أولية، معلومات على بناء جديد  نتائج استخةص على القدر  اجاالستنت
 .بها مرتبطة

1
1 

صدار ما ظاهر  في والضع  القو  مواطن استخةص على القدر  :التقييم  حكم وا 
  .محدد  معايير بناء على
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 (4ملحق)
 الصورة األولية لقائمة مهارات التفكير في التكنولوجيا

 
 

 حمن الرحيمبسم هللا الر
 
 
 

 حفظه هللا. .الفاض   ..................................... الدكتور
 

 السةم عليكم ورحمة هللا و ركاته ،،،،،،،،،
 
 

 تحكيم قائمة بمهارات التفكير في التكنولوجيا الموضوع 
 

 (K.W.L.H) توظي  إستراتيجيتي أثردراسة علمية بعنوان "  بإجراءيقوم الباح  
طات المفاهيمية في تنمية مهارات التفكير في التكنولوجيا لدى طلبة الص  الحادي والمخط

عشر بغز " وذلك لني  درجة الماجستير في التر ية/تخصص مناهج وطرق تدريس التكنولوجيا 
 بغز . اإلسةميةمن الجامعة 

ص  الحادي لاألمر الذي يتطلب تحديد مهارات التفكير الواجب توافرها في كتاب التكنولوجيا ل
 .العد والترميز( الرابعة أنظمةالوحد  )عشر 

 
 لية التا األمورحضراتكم حول  آراء بإبداءويتشرف الباح  في الطلب من سعادتكم التكرم 

 اإلجرائية.مةئمة التعريفات  .0
 .التعدي  أو اإلضافة أوالحذف  إمكانية .4

 
 ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والعرفان

  
 أبو خوصة حمد عودهأ الباحث: أكرم 

 البيانات الشخصية للمحكم
 .العلمية  ...............................لدرجة ا .م  ...........................االس
  .العم   ..............................مكان  .لتخصص  ..........................ا
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 مهارات التفكير في التكنولوجياالصورة األولية ل
 م

 
 تعريفها المهارة

 المالحظة 1
والتعرف  ومنظمة،   مقصود بصور  ما ظاهر  أو ما لمشكلة االنتباه على القدر 
 .عليها

 التفسير 2
بين  تر   التي العةقات وتوضي  معينة، ظاهر  حدو  أسباب ذكر على القدر 
 أجزائها

 التحليل 3
 واستخراج وتصنيفها، فرعية أجزاء إلى المتعلمة الماد  تجزئة على القدر 

 .أجزائها بين تر   العةقات التي

 المقارنة  4
 أجزاء أو مجموعات بين واالختةف التشابه نقاط إلى التعرف على القدر 
  مختلفة

 .شاملة كلية نظر  وفق جديد  موحد  بنية في الفرعية األجزاء تجميص على القدر  التركيب 5

على  بناء تحقيقها يمكن وخطوات متوقعة ونتائج افتراضات وضص على القدر  التنبؤ 6
 سابقة معلومات

الوحدات في مجموعات وفقاا للتشابه واالختةف  أوتجميص األشياء  علىالقدر   التصنيف 7
 صفات مشتركة أوفيما بينها، بحي  تتضمن ك  مجموعة وحدات ذات خواص 

 المشابهة الوقائص مص ةقاتهاع وتحديد المكتسبة المعلومات توجيه على القدر  الربط 8

استخةص قاعد  عامة من أجزاء فردية خاصة )االنتقال من الجزء  علىالقدر   االستقراء 9
 للك (

10 
 الضبط
 والتحكم

في  وحمايتها وتوظيفها واآلليات واألدوات   األجهز  استخدام على القدر 
 المحدد  الوظائ 

سابقة  ومعارف أولية، معلومات على بناء جديد  نتائج استخةص على القدر  االستنتاج 11
 .بها مرتبطة

12 
توليد 
 معلومات جديد  وحلول مبتكر  وتحقيق األهداف إلىهي الوصول  المعلومات

 التقييم 13
صدار ما ظاهر  في والضع  القو  مواطن استخةص على القدر  بناء  حكم وا 
  .محدد  معايير على
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 (5ملحق)

 ي ضوء مهارات التفكير في التكنولوجياتحليل المحتوى ف
 (1جدول رقم )

توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا في كتاب تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر والنسب  مدى
 للباحث(- األولالمئوية لكل مهارة )التحليل 

 
 المهارة
 

 التشغيلنظام  المتحكمات الذاكرة الترميز تمثيل البيانات

موع
مج
ال

 

ال
لية
 الك
سبة

ن
 النسبة التكرار النسبة لتكرارا النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 2 %14.28 2 %30.76 4 %25 2 مالحظة
50% 

0 0% 10 
25% 

 3 %7.69 1 %0 0 تفسير
21.42% 

0 
0% 

0 0% 4 
10% 

 2 %0 0 %0 0 تصنيف
14.28% 

0 
0% 

0 0% 2 
5% 

 1 %7.69 1 %0 0 تمييز
7.14% 

0 
0% 

0 0% 2 
5% 

 1 %23.07 3 %12.5 1 تحليل
7.14% 

0 
0% 

0 0% 5 
12.5% 

 1 %0 0 %12.5 1 تقييم
7.14% 

0 
0% 

0 0% 2 
5% 

 0 %0 0 %0 0 ضبط وتحكم
0% 

0 0% 1 100% 1 
2.5% 

 0 %0 0 %12.5 1 ربط
0% 

0 
0% 

0 0% 1 
2.5% 

 0 %0 0 %12.5 1 تنبؤ
0% 

1 
25% 

0 0% 2 
5% 

 2 %15.38 2 %25 2 استنتاج
14.28% 

0 
0% 

0 0% 6 
15% 

 5 %0 0 %25 1 %14.28 2 %15.38 2 %0 0 تركيب
12.5% 

 40 %100 1 %100 4 %100 14 %100 13 %100 8 المجموع
100% 
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 (2جدول رقم )

توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا في كتاب تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر والنسب  مدى
 المعلم المساعد(–تحليل الثاني المئوية لكل مهارة )ال

 
 المهارة
 

 التشغيلنظام  المتحكمات الذاكرة الترميز تمثيل البيانات

موع
مج
ال

لية 
 الك
سبة

الن
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 %21.7 10 %50 2 %16.66 1 %13.33 2 %25 3 %20 2 مالحظة

 1 %13.33 2 %8.33 1 %10 1 تفسير
16.66% 0 0% 5 10.8% 

 1 %6.66 1 %8.33 1 %0 0 تصنيف
16.66% 0 0% 3 6.52% 

 0 %6.66 1 %8.33 1 %10 1 تمييز
0% 0 0% 3 6.52% 

 0 %6.66 1 %16.66 2 %10 1 تحليل
0% 1 25% 5 10.8% 

 0 %6.66 1 %0 0 %7.69 1 تقييم
0% 0 0% 2 4.34% 

 %4.34 2 %25 1 %0 0 %6.66 1 %0 0 %0 0 ضبط وتحكم

 1 %0 0 %0 0 %10 1 ربط
16.66% 0 0% 2 4.34% 

 0 %6.66 1 %0 0 %10 1 تنبؤ
0% 0 0% 2 4.34% 

 1 %6.66 1 %16.66 2 %10 1 استنتاج
16.66% 1 25% 6 13.04% 

 %13.04 6 %0 0 %16.66 1 %13.33 2 %16.66 2 %10 1 تركيب

 %100 46 %100 5 %100 6 %100 13 %100 12 %100 10 المجموع
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 (3جدول رقم )

توافر مهارات التفكير في التكنولوجيا في كتاب تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر والنسب  مدى
 للباحث(-المئوية لكل مهارة )التحليل الثالث 

 الموضوع
 

 المهارة    

 التشغيلنظام  المتحكمات الذاكرة الترميز تمثيل البيانات

موع
مج
ال

لية 
 الك
سبة

الن
 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة لتكرارا

 %23.91 11 %25 1 %33.33 2 %15.38 2 %30.76 4 %20 2 مالحظة

 0 %23.07 3 %7.69 1 %10 1 تفسير
0% 0 0% 5 10.86% 

 1 %14.28 1 %0 0 %0 0 تصنيف
16.66% 0 0% 2 4.34% 

 1 %7.69 1 %7.69 1 %0 0 تمييز
16.66% 0 0% 3 6.52% 

 0 %7.69 1 %23.07 3 %10 1 تحليل
0% 1 25% 6 13.04% 

 0 %7.69 1 %0 0 %10 1 تقييم
0% 0 0% 2 4.34% 

 %2.17 1 %25 1 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 ضبط وتحكم

 0 %0 0 %0 0 %10 1 ربط
0% 0 0% 1 2.17% 

 0 %0 0 %0 0 %10 1 تنبؤ
0% 0 0% 1 2.17% 

 1 %15.38 2 %15.38 2 %20 2 استنتاج
16.66% 0 0% 7 15.21% 

 %15.21 7 %25 1 %16.66 1 %15.38 2 %15.38 2 %10 1 تركيب

 %100 46 %100 4 %100 6 %100 13 %100 13 %100 10 المجموع
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 (4)جدول
والثاني األول التحليل بين واالختالف االتفاق نقاط يوضح  

 االتفاق نقاط االختالف نقاط الثاني التحليل ولاأل  التحليل المهارات

 1 9 10 مةحظة
9 

 1 5 4 تفسير
4 

 1 3 2 تصني 
2 

 1 3 2 تمييز
2 

 0 5 5 تحلي 
5 

 0 2 2 تقييم 
2 

 1 2 1 ضب  وتحكم
1 

 1 2 1 ر  
1 

 0 2 2 تنبؤ
2 

 0 6 6 استنتاج
6 

 1 6 5 تركيب
5 

 7 45 40 المجموع
39 

 (5)جدول
 والثالث األول التحليل بين واالختالف التفاقا نقاط يوضح

 االتفاق نقاط االختالف نقاط الثالث التحليل األول التحليل المهارات

 1 11 10 مةحظة
10 

 1 5 4 تفسير
4 

 0 2 2 تصني 
2 

 1 3 2 تمييز
2 

 1 6 5 تحلي 
5 

 0 2 2 تقييم 
2 

 0 1 1 ضب  وتحكم
1 

 0 1 1 ر  
1 

 0 1 1 تنبؤ
1 

 1 7 6 جاستنتا
6 

 1 7 6 تركيب
6 

 6 46 40 المجموع
40 
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 (6)جدول
 والثالث الثاني التحليل بين واالختالف االتفاق نقاط يوضح

 االختالف نقاط الثالث التحليل الثاني التحليل المهارات
 االتفاق نقاط

 2 11 9 مةحظة
9 

 0 5 5 تفسير
5 

 1 2 3 تصني 
2 

 0 3 3 تمييز
3 

 1 6 5 تحلي 
5 

 0 2 2 قييم ت
2 

 1 1 2 ضب  وتحكم
1 

 1 1 2 ر  
1 

 1 1 2 تنبؤ
1 

 1 7 6 استنتاج
7 

 1 7 6 تركيب
7 

 9 46 45 المجموع
43 
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 (6ملحق)
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي قبل التجربة

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 

 مالحظة

 

 3.293 2 6.587 بين المجموعات
2.102 

 
 1.567 72 112.800 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 119.387 المجموع

 استنتاج

 

 1.213 2 2.427 بين المجموعات
1.195 

 
 1.016 72 73.120 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 75.547 المجموع

 تحليل

 

 0.573 2 1.147 تبين المجموعا
0.856 

 
 0.670 72 48.240 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 49.387 المجموع

 تركيب

 

 0.893 2 1.787 بين المجموعات
0.993 

 
 0.900 72 64.800 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 66.587 المجموع

 تفسير

 

 0.173 2 0.347 بين المجموعات
0.156 

 
 1.114 72 80.240 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 80.587 المجموع

 تمييز

 

 0.173 2 0.347 بين المجموعات
0.681 

 
 0.254 72 18.320 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 18.667 المجموع

 تصنيف

 

 0.333 2 0.667 بين المجموعات
1.200 

 
 0.278 72 20.000 داخ  المجموعات ئياا  ير دالة إحصا

  74 20.667 المجموع

 تقييم

 0.040 2 0.080 بين المجموعات
0.367 

 
 0.109 72 7.840 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 7.920 المجموع

 تنبؤ
 

 0.693 2 1.387 بين المجموعات
1.975 

 
 0.351 72 25.280 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 26.667 المجموع

 ضبط وتحكم

 

 0.013 2 0.027 بين المجموعات
0.111 

 
 0.120 72 8.640 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 8.667 المجموع

 ربط

 0.120 2 0.240 بين المجموعات
1.636 

 
 0.073 72 5.280 داخ  المجموعات  ير دالة إحصائياا 

  74 5.520 المجموع
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 (7ملحق)
 اختبار شيفيه في مهارات التفكير تعزى لمتغير اإلستراتيجيةيوضح 

 مالحظة

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

9.640 م=8.560 م=   6.040 م=   

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
8.560 م=   

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
9.640 م=   

*1.080 0  

 ضابطة
6.040 م=   

*2.520 *3.600 0 

 استنتاج

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

3.640 م=   4.480 م=   2.400 م=   

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
3.640 م=   

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
4.480 م=   

*0.840 0  

 ضابطة
2.400 م=   

*1.240 *2.080 0 

 ليلتح

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

3.600 م=   4.640 م=   2.800 م=   

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
3.600 م=   

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
4.640 م=   

*1.040 0  

 ضابطة
2.800 م=   

*0.800 *1.840 0 

 تركيب

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

 م= 2.520 م= 4.680 م= 3.720

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
3.720 

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
4.680 

*0.960 0  

 ضابطة
2.520 

*1.200 *2.160 0 

 تفسير

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

 م= 1.880 م= 3.760 م= 2.640

 ططات المفاهيميةإستراتيجية المخ
2.640 م=   

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
 م= 3.760

*1.120 0  

 ضابطة
1.880 م=   

*0.760 *1.880 0 

 تمييز

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

1.280 م=   1.800 م=   0.720 م=   

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
1.280 م=   

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
1.800 م=   

*0.520 0  

 ضابطة
0.720 م=   

*0.560 *1.080 0 

 تصنيف

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

1.320 م=   1.840 م=   0.680 م=   
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إستراتيجية المخططات المفاهيمية 
 م= 1.320

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
1.840 م=   

*0.520 0  

 ضابطة
0.680 م=   

*0.640 *1.160 0 

 تقييم

إستراتيجية المخططات 
 المفاهيمية

 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

1.120 م=   1.920 م=   0.480 م=   

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
1.120 م=   

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
1.920 م=   

*0.800 0  

 ضابطة
0.480 م=   

*0.640 *1.440 0 

 تنبؤ
إستراتيجية المخططات 

 المفاهيمية
 ضابطة K.W.L.Hجية إستراتي

 م= 0.720 م= 1.720 م= 1.160

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
 م= 1.160

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
 م= 1.720

*0.560 0  

 ضابطة
 م= 0.720

*0.440 *1.000 0 

 تحكمو ضبط
إستراتيجية المخططات 

 المفاهيمية
 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

 م= 0.360 م= 1.000 م= 0.720

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
 م= 0.720

0   

 K.W.L.Hإستراتيجية 
 م= 1.000

*0.280 0  

 ضابطة
 م= 0.360

*0.360 *0.640 0 

 ربط
إستراتيجية المخططات 

 المفاهيمية
 ضابطة K.W.L.Hإستراتيجية 

 م= 0.280 م= 1.000 م= 0.600

 إستراتيجية المخططات المفاهيمية
0.600 

0   

 K.W.L.Hاتيجية إستر
1.000 

*0.400 0  

 ضابطة
0.280 

*0.320 *0.720 0 
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 (8ملحق)
 لمفردات الموضوعاألوزان النسبية 

عدد  الدرس م
 الصفحات

 الوزن النسبي
الوزن 
 النسبي
 لألسئلة

عدد 
 األسئلة

 األسئلةتوزيع 

 8 7.7416 19.354% 6 تمثيل البيانات 1
(1-7+)40 

 13 12.9 32.258% 10 الترميز 2
(8-19+)27 

 14 14.193 35.483% 11 الذاكرة 3

(20-23 + )25 ( +28-32+ )35(+37-

39) 

 3 3.22 8.064% 2.5 المتحكمات 4
26+33+34 

 2 1.93 4.838% 1.5 نظام التشغيل 5
24+36 

 40 41 100% 31 المجموع
41 

 
 األوزان النسبية لمفردات مهارات التفكير

 ةألسئلالوزن النسبي  المهارة م
 األسئلةتوزيع  األسئلةعدد  االختبار

 10 %25 مالحظة 1
1+3+8+10+11+16+29+31+33+34 

 6 %15 استنتاج 2
4+5+12+15+23+32 

 5 %12.5 تحليل 3
2+14+17+18+30 

 5 %12.5 تركيب 4
9+19+28+35+36 

 4 %10 تفسير 5
13+20+21+22 

 2 %5 تمييز  6
27+39 

 2 %5 تصنيف 7
37+38 

 2 %5 تقييم 8
6+25 

 2 %5 تنبؤ 9
7+26 

 1 %2.5 ضبط وتحكم 10
24 

 1 %2.5 ربط 11
40 

 40 %100 المجموع
 سؤال 40
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 (9ملحق)
 اختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا )الصورة األولية(

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ها/حفظه ............................................................. : /الفاض   /السيد

 هللا
 ،،،،و ركاته هللا ورحمة عليكم السةم

 
 في التكنولوجيا التفكير اختبار مهارات تحكيم :الموضوع

ومخططات  (K.W.L.H)توظي  إستراتيجية  "أثربعنوان  يقوم الباح  بإجراء دراسة علمية
غز " وذلك ي عشر بفي تنمية مهارات التفكير في التكنولوجيا لدى طةب الص  الحادالمفاهيم 

تكنولوجيا التعليم من الجامعة -تدريس وطرق  مناهج تخصص التر ية في لني  درجة الماجستير
 بغز .اإلسةمية 

 
بداء االختبارفقرات على  باالطةع التكرم سعادتكم من الطلب في الباح  ويتشرف  رأيكم به وا 

 :حي  من المجال هذا في ومةحظاتكم
 البح  لموضوع والبدائ  اراالختب بنود مةئمة مدى.  
 ولغوياا  علمياا  األسئلة صيا ة سةمة.  
 للطلبة ومةئمتها األسئلة عدد كفاية.  
 أخرى  فقرات على مةحظة أي إضافة أو حذف.  

 
 والتقدير االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 
 خوصة أبو عوده أكرم أحمد الباح  

 للمحكم الشخصية البيانات
 :__________________العلمية الدرجة  ___________________ االسم 
 :____________________العم  مكان  :__________________صالتخص
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 :صحة مما يأتي  األكثر اإلجابةاختر 
 

 :بايت بطريقة اإلشارة والقيمة  1كبر قيمة موجبة يمكن تخزينها في أأي من األشكال يمثل  -4
 

 0 1 1 1 1 1 1 0 أ.
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 ب.
 

 
 ج.

 
1 0 0 0 0 0 0 1 

 

 
 د.

 
1 0 0 0 0 0 0 0 

  
 
 
 

 :بايت بطريقة اإلشارة والقيمة  1يمكن تخزينها في  سالبةقيمة  أي من األشكال يمثل أصغر -5
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 أ.
 

 0 1 1 1 1 1 1 1 ب.
 

 
 ج.

 
1 0 0 0 0 0 0 1 

 

 
 د.

 
1 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 
 

 ( بايت  :1التالية وبين أي منها يمثل ) األشكالتمعن  -1
 أ.

 ب.   
 

     
 

     ج.
 

 د.
 

         
 
 
 

 : ( بت1ادرس الشكل التالي ثم ظلل ) -2
 

         
 

 
 

 

  يكون العدد موجب عند تمثيلة بطريقة:                            عند تمثيل العدد بالشكل -3

 ج.دون اشارة ب. االشارة والقيمة أ.المتممة الثانية
 

  د.ليس مماسبق
 

 
 
 

 
 

 

 

1 0 1 1 0 0 0 1 
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 : واإلشارةالمتممة بايت بطريقة  1يمكن تخزينها في  سالبة قيمة  ي من األشكال يمثل أصغرأ -6
 

 0 1 1 1 1 1 1 0 أ.
 

 0 1 1 1 1 1 1 1 ب.
 

 
 ج.
 
 
 

 
1 0 0 0 0 0 0 1 

 

 
 د.

 
1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 بطريقة المتممه الثانية يكون العدد:                                    عند تمثيل العدد بالشكل    -7

 

 أ.موجب 
 

 ب. سالب
 

 ج. بدون اشارة 
 

 د.ليس مماسبق
 
 

 

 في الحاسوب بـ  :  العدديمكن تمثيل  -8
  

 بت 16أ.  بت  32ب.  بت  64ج.  بت 8د. 
 
 
 

 تمثيلها في الشكل يمكناكبر قيمة موجبة استنتج  -9
 _________________ بطريقة القيمة واالشارة

       

 
 
 
 

 

 من خالل التمعن في الشكل التالي: توقع العدد الممثل -11
 

1 0 0 1 0 1 
    

 اذا كان العدد ممثل بطريقة :
 =____________القيمة واالشارة  -1
 =____________المتممة الثانية  -2
 =____________    دون اشارة  -3

1 0 1 1 0 0 0 1 
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 السابق ثم اجب:تمعن الشكل 
 

 يمثل نظام ترميز:الشكل  -11
 د. ليس مما سبق الموحد ج.   Unicodeب. ASCIIأ. 
 
 
  :بالرقمفي الجدول السابق ( يتم تمثيله Aحرف )ال -12
 د. ليس مما سبق 44ج.  41ب.   14أ. 
 
 

 هو :في الجدول السابق نظام العد المستخدم في تسمية االعمدة والصفوف  -13
 د. ليس مما سبق  العشريج.  السداسي عشرب.  الثنائيأ. 
 
 

 :يتم استخدام الجدول السابق في تمثيل -11
 ب. الرموز والحروف االنجليزية الرموز فقطأ. 
 د. الحروف االنجليزية فقط الرموز والحروف العربيةج. 
 
 

 ترميز : باستخدامترميز كلمة )محمد( في الحاسوب  يمكن -11
  المختلطد.  االسكيج.    Unicodeب. ASCIIأ. 
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 ر النظام الموحد:و ظه من االسباب التي تفسر -11
 الحاجة إلى تمثيل اللغة العربيةب.   الحاجة الى التعامل مع لغات كثيرأ. 
 سبق ليس مماد.  بت   16الحاجة لتمثيل الحروف بـج.

 
(  عدد الحروف الممثلة للكلمة التي تم ترميزها 0642163106320672من خالل تحليل الكود ) -11

 :هو Unicode بنظام
 حرف 16د.    حروف 8ج.     حروف 4ب.  حرفينأ.       

 
 
 في : من خالل التحليلفي الحاسوب  (0642163106320672)صاحبة الترميزالكلمة  تمثل -11
 بايت 16د.    بايت 8ج.      يايت 4ب.  بايت2أ.      

 
 
 : لكلمة باللغة ( 0642163106320672)التمثيل  -11

 العربية أ.     االنجليزيةب.  الفرنسية ج.  ماسبق ليسد. 
 
 

 : حسب مكوناته الىالحاسوب البسيط  يحلل -21
 أ. وحدات ادخال ب. وحدات اخراج   ج. الناقل د. جميع ماسبق

 
 

 ب بسرعة ودقة عالية نستخدم:المعلومات للحاسو من اجل إدخال  -21
  لوحة المفاتيحأ.    الفأرةب.  شاشة لمسج.  سبق مام ليسد. 

 
 
 :أي من النواقل التالية له قدرة عالية وسرعة كبيرة في نقل المعلومات في االجهزة السريعة -22

 ISA Busأ.  AGP Busب.  USB Busج.  Fire Wireد. 
 
 
 :المراد التعامل معها اإلخراجاإلدخال و  تحديد وحدةعلى أي من النواقل التالية له قدرة عالية  -23

 ناقل البيانات أ.
 
 

 د.ليس مما سبق ج.ناقل التحكم ب. ناقل العناوين
 

  



 
 

832 
 

 :من االسباب التي تفسر
 :التجميع في الحاسوب استخدام لغة -21

 أ.تسريع عمل الحاسوب
 تبسيط كتابة البرنامجب.

 ج.الحاسوب ال يفهم اال لغة التحميع
 د.جميع ما سبق صحيح

 
 

 جود الذاكرة الوسيطة في الحاسوب:و  -21
 أ. االستغناء عن الذاكرة الرئيسية

 ب. تقليل فرق السرعة بين المعالج المركزي والذاكرة الرئيسية
 ج.تخزين كم اكبر من المعلومات 

 د.جميع ما سبق صحيح
 
 

 :الوهمية ظهور مبدأ الذاكرة -26
 أ. تقليل فرق السرعة بين المعالج المركزي والذاكرة الرئيسية

 ب. االستغناء عن الذاكرة الرئيسية
 ج.السماح بتنفيذ برامج دون ان تكون موجودة كاملة في الذاكرة 

  د.جميع ما سبق صحيح
 
 

 يتميز الوصول العشوائي عن غيره من انواع الوصول في الذاكرة بانه: -27
 سرعة الوصول فيه تصل إلى نانو ثانيةأ. 

 ب. وقت الوصول ال يعتمد على الموقع الحالي 
 ج. لكل موقع تخزيني عنوان يتم التنقل من خالله دون المرور عن سواه

 د. جميع ما سبق صحيح
 
 

 القرص المدمج عن القرص الصلب بانه  :يتميز  -28
 أ. قابل لالزالة 

 ليزرباستخدام اشعة الب. تتم الكتابة عليه والقراءة 
 يستخدم بشكل اساسي في عمل النسخ االختياطيةج. 
 أ ، ب صحيحد. 
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 نظام التشغيل سمبيان عن باقي انظمة التشغيل بانه : يتميز -21

 د. امن وحماية عالية ج. يستخدم ألوان زاهية ب. خاص باألجهزة الصغيرة أ. نظام تشغيل سريع
 
 

 
 آلية نقل المعلومات  يدل على :في  )المقابل(  الرمز    -33

 

خراج إدخالأ.  خراج إدخالب.  متتال  وا   مواز وا 
خراج إدخالج.   عمودي وا 

 
 
 
 
 

 د. ليس مما سبق

 في آلية نقل المعلومات  يدل على : )المقابل( الرمز  -31

      

خراج إدخالأ.  خراج إدخالب.  متتال  وا   مواز وا 
خراج إدخالج.   مما سبقد. ليس  عمودي وا 

 
 
 
 

 ؟؟موقع الذاكرة الوسيطة  بالرسم موضحا األشكالجمع  -32
 

hvls  

الذاكرة  
 الرئيسية

 المعالج المركزي

 الذاكرة الوسيطة

 ارسم هنا
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 جمع االشكال التالية بالرسم موضحا موقع نظام التشغيل؟؟ -33
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :في الجدول التالي حسب طريقة الوصول( في المربع √بوضع اشارة )صنف انواع الذاكرة  -34

 RAM الشريط القرص الصلب الذاكرة

    وصول مباشر

    وصول عشوائي

    وصول تتابعي

 
 
 

 في الجدول التالي: ثانوية( -)رئيسية  الذاكرة حسب نوع( √بوضع اشارة )صنف الذاكرة  -35
 

 SRAM iPod Hard الذاكرة
disk 

Cash 
Memory 

Flash 
Memory 

PROM 

       رئيسية
       ثانوية

  

 المستخدم

المكونات المادية 
 للحاسوب

 نظام التشغل

البرامج مثل 
:الوورد واالكسل 

والفيجيول 
 بيسك.....

 الرسم هنا



 
 

831 
 

 للذاكرة ؟ األنواع المختلفة بالرسم رتب هرميا -36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خراج في نفس الوقت؟ االن تكون انأداتين تصلح اقترح -37  وحدتي إدخال وا 
 

1) ....................................................................................................................... 
 

2) ....................................................................................................................... 
 

 
 

 
إلى )وحدة ادخال، وحدة اخراج، وحدة ادخال واخراج( كما في ( √) إشارةبوضع  اآلتية األدواتصنف  -38

 الجدول االتي:
 

الماسح  مودم االداة )الجهاز(
 الضوئي

القرص 
 الصلب

شاشات 
 اللمس

الكاميرا 
 الرقمية

القرص 
 الراسم المدمج

        وحدة ادخال
        وحدة اخراج

         وحدة ادخال واخراج
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 يحدث لو : أنما تتوقع  -31

 توجد ذاكرة ثانوية لم -1
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 

 توجد ذاكرة وسيطة ال -2
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 الذاكرة الوهميةاسلوب وجد ي ال -3

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

........................................................................................................... 
 الموحدترميز اليوجد نظام  لم -4

 
 
 
 

 عنصر من مجموعة أ بما يناسبه من مجموعة باربط كل  -41
 

 العمود )ب( اإلجابة العمود )أ(

A. ممثل بالقيمة واإلشارة يكافئ العدد العشري: ( 1001011لعدد)ا  
 1- (9) 

B. ( ممثل بالمتممة الثانية يكافئ العدد العشري:11101110العدد ) 
 

 2- (12 ) 

C.  بت يساوي: 6عدد القيم التي يمكن ان تخزن في 
 

 3- (-11) 

D. ت لتخزن كلمة ايعدد البPalestine   بنظامASCII  هو 
 

 4- (18-) 

E. عدد البت لتخزن كلمة   Ali  بنظامUnicode  هو  
 5- (64  ) 

 



 

1 
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 (10ملحق)
 الصورة النهائية الختبار مهارات التفكير في التكنولوجيا

 
 االختبارقدمة م 

 الحادي عشراختبار لقياس مستوى مهارات التفكير في التكنولوجيا لدى طلبة الصف 
 الجامعة اإلسالمية/ غزة 

 كلية التربية/ الدراسات العليا
 قسم المناهج وطرق التدريس/ تكنولوجيا التعليم

 
 عزيزي الطالب،،،،،

  
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،

 باإلجابة:لب اقرأ التعليمات التالية قبل البدء من فضلك عزيزي الطا
من االختبار وز  التكنولوجيا،يهدف االختبار إلى قياس مدى اكتسابك لمهارات التفكير في  -1

 دقيقة. 40
 أجب عنها جمعيا حسب ما هو مطلوب منها. سؤال،( 40يتكون االختبار من ) -2
 اإلجابة.اقرأ السؤال بعناية ودقة قبل  -3
 األسئلة المقالية. أوأرجو اإلجابة عن جميع األسئلة سواء االختيار من متعدد  -4
 اختر إجابة واحدة فقط من بين اإلجابات األربعة في أسئلة االختيار من متعدد. -5
 هذا المقياس وضع ألجل الدراسة فقط وليس له عالقة بدرجاتك في المدرسة  أنتذكر  -6

 حسن تعاونكم علىشكرا 
 حمد أبو خوصة     ا الباحث: أكرم



 

141 
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 يأتي:صحة مما  األكثر اإلجابةاختر 
 (7إلى  1ن األسئلة من )اجب ع :الحاسوبمن خالل دراستك لتمثيل األعداد في 

 
 
 
 
 
 

 :بت بطريقة القيمة واإلشارة 7استنتج أكبر قيمة موجبة يمكن تمثيلها في  -5
 

 127 .د 128 .ج 63 .ب 64 .أ
 

 رأيك؟؟ وضح هل يمكن تحديد الحجم التخزيني للعدد  -6
 

 ال  . ال يمكن تمثيله ألنه عدد حقيقي .ب بت 16يمثل في نعم . ألنه عدد صحيح  .أ
 ال .ال يمكن تمثيله ألنه عدد سالب .د بت23نعم . ألنه عدد حقيقي يمثل في  .ج

 
 توقع العدد الممثل من خالل التمعن في الشكل التالي: -7
 كان العدد ممثل بطريقة :  إذا 

 =____________ واإلشارةالقيمة  -1
 الثانية =____________المتممة  -3
 =____________     إشارةدون  -2

 بايت:( 1التالية وبين أي منها يمثل ) األشكالتمعن  -1
 ب.    أ.

       

 د.      ج.
 

        

 
 

 بت:( 1) الشكل التالي ثم ظلل تمعن -3
 

        
 
 والقيمة:بايت بطريقة اإلشارة  1يمكن تخزينها في  موجبةأي من األشكال يمثل أكبر قيمة  -2

 
  1 1 1 1 1 1 1 1 ب.  0 1 1 1 1 1 1 0 أ.

 
ج
. 

 
1 0 0 0 0 0 0 1  

 

 د.
 

1 0 0 0 0 0 0 0   
 
                             التالي:استنتج الطريقة الممثلة للعدد الموجب  -4

  األوليالمتممة د. إشارةج.دون  والقيمة اإلشارةب.  الثانية أ.المتممة

1 0 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 0 0 1 
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 :(13إلي 8 على األسئلة من ) السابق ثم اجب جدولتمعن ال

 
 

 نظام ترميز: جدولاليمثل  -8
 الثنائيد.  الموحد ج.   Unicodeب. ASCIIأ. 

 
  :بالرقمفي الجدول السابق ( يتم تمثيله Aحرف )ال -9

 
 54د.  44ج.  41ب.   14أ. 

 
 هو :في الجدول  األعمدةنظام العد المستخدم في تسمية  -11

 

 الخماسيد.   العشريج.  عشر السادسب.  الثنائيأ. 
 

 :يتم استخدام الجدول في تمثيل -11
 ب. الرموز والحروف االنجليزية الرموز فقطأ. 

 د. الحروف االنجليزية فقط الرموز والحروف العربيةج. 
 

 يمكن ترميزها باستخدام الجدول من التالية:استنتج البيانات التي ال  -13
 

  (123)د.  حممدج.    NULب. AIiأ. 
 

 :إلىالحاجة  ر النظام الموحدو ظهالتي تفسر  األسبابمن  -12
 ب. تمثيل اللغة العربية أ. التعامل مع لغات كثير 

 تمثيل الرموزد.  بت   16تمثيل الحروف بـ ج.
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 :Unicodeبنظام   6310632067200642   ترميزمن خالل تحليل ال
 (16،15،14) األسئلةجب عن أ
 

 :هو  Unicode  عدد الحروف الممثلة للكلمة التي تم ترميزها بنظام -14
 حرف 16د.    حروف 8ج.     حروف 4ب.  أ. حرفين      

 
 : هوفي الحاسوب لكلمة ل الحجم التخزيني -15

 بايت 16د.    بايت 8ج.      بايت 4ب.  بايت3أ.      
 

 لكلمة باللغة  : التمثيل -16
 أ. العربية   ب. االنجليزية   ج. الفرنسية  الصينيةد. 

 
 

 هو :  Unicodeكلمة فلسطين في الحاسوب بنظام   ترميز أنعلمت  إذا
0646064A0637063306440641   (19 ،18،17) األسئلةاجب عن 

 
 الحرف :  0633الرقم يمثل  -17

 )ف(أ.    )س(ب.  )ط(ج.  )ن(د. 
 

 :رقم ..... في الصف Unicodeالحرف )ي( في جدول ترميز يقع  -18
 

  Aأ.   064ب.  06ج.  4د. 
 

 هو : Unicodeم نظام  اباستخد  نفيسترميز كلمة  -19
 

 0646064A06370633 .ب 0637063306440641 .أ
 064A063706330644 .د 0633064A 06410646 .ج
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 :تعتبر المسجالت أسرع أنواع الذاكرة بسبب -31
 

 صغيرحجمها ال .أ
 السعة الكبيرة لها .ب
 موقعها بالنسبة  للمعالج المركزي   .ج
 ثمنها المرتفع  .د

 
 :بسبب الذاكرة الوسيطة في الحاسوبنحتاج   -31

 

 الحاجة لالستغناء عن الذاكرة الرئيسية  .أ
 تقليل فرق السرعة بين المعالج المركزي والذاكرة الرئيسية  .ب
 تخزين كم اكبر من المعلومات  .ج
  برنامج التشغيل فيها تخزين .د

 
 :لشحن بالطاقة بشكل دوري بسبب وجود ا (DRAM)ذاكرة التحتاج  -33

 

  د.الدارة المتكاملة ج.الثنائيات ب. المواسع أ. الترانزستور
 

 التالي: كان ترتيب الذاكرة من حيث القرب من المعالج المركزي بالترتيب  إذا
 الشريط (  –الصلبة  األقراص – الرئيسيةالذاكرة  –وسيطة الذاكرة ال -مسجالتال)       

 التالية : األنواعبطأ بين استنتج الذاكرة األ -32
 

  د.الذاكرة الوسيطة ج.المسجالت ب. األقراص الصلبة أ. الذاكرة الرئيسية
 
 

 في القرص الصلب :)إلغاء التجزئة(خطوات ترتيب الملفات  -34
 

 Accessories < All Programs  < Start  .أ

 System Tools  <Accessories < All Programs  < Start .ب

 Disk defragmenter  < System Tools  <Accessories < All Programs  < Start .ج

  Disk defragmenter  < System Tools  <Accessories < All Programs   .د
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 وضح رايك؟؟الذاكرة الوهمية في الحاسوب؟ مبدأ هل يمكن االستغناء عن  -35
 

 .نعم . النها ذاكرة ال اهمية لها  .أ
 .ال . النها تزيد من سرعة الحاسوب .ب
 نعم  . الن الذاكرة الوسيطة يمكن ان تقوم بمهام الذاكرة الوهمية. .ج
 ال . الننا لن نستطيع تحميل عدد كبير من البرامج  . .د

 
 متحكمات اإلدخال واإلخراجيحدث لو لم توجد  أنماذا تتوقع  -36

 

 الذاكرة الثانوية إدارةعدم القدرة على  .أ
 عدم القدرة على تخزين المعلومات لمدة طويلة .ب
 الذاكرة الرئيسية أداءبطء في  .ج
 واإلخراج اإلدخال أجهزةعدم القدرة على استعمال  .د

 
 

 :يستوعبها كل منها أنمن حيث عدد الرموز المختلفة الممكن  Unicodeونظام  ASCIIفرق بين نظام  -37
 

 ASCII Unicode النظامالفرق/ 

   عدد الرموز

 
 
 

  صفيحة من صفائح القرص الصلب موضحا عليها المسارات والقطاعاتوضح مكونات رسم لاب -38
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 ( :39،21،21من )  األسئلةتمعن الشكل المقابل ثم اجب عن 
 

 يمثل الشكل المقابل مخطط لــ: -39
 

 ب. قرص مدمج . قرص صلبأ 
 ذاكرة القراءة فقطد.  ج. الذاكرة العشوائية

 
 عدد السطوح الممكن الكتابة والقراءة عنها يساوي: -21

 

 ب. أربعة سطوح . ثالثة سطوحأ 
 د. ستة سطوح ج. خمسة سطوح  

 

 :في المخطط      يمثل الشكل -21
 

 للقراءة والكتابة رأسب.  أ. صفيحة
  سطح الصفيحة د. ج.محورة الدوران  

 

 بايت :15261حجمها التخزيني  استنتج عدد القطاعات في صفيحة -23
 

 قطاع  50 .د قطاع 40  .ج قطاع 30  .ب قطاع  20 .أ
 
 
 
 :يالرمز )المقابل(  في آلية نقل المعلومات عل يدل   -22

     

 ب. إدخال وإخراج مواز أ. إدخال وإخراج متتال 

 ج. إدخال وإخراج عمودي
 
 

 إدخال وإخراج أفقيد. 

 المعلومات  على :الرمز )المقابل(  في آلية نقل يدل  -24

      

 ب. إدخال وإخراج مواز أ. إدخال وإخراج متتال 

 إدخال وإخراج أفقيد.  ج. إدخال وإخراج عمودي
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 ؟؟موقع الذاكرة الوسيطة  بالرسم موضحا األشكالجمع  -25
 

vls 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التالية بالرسم موضحا موقع نظام التشغيل؟؟ األشكالجمع  -26
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :في الجدول التالي حسب طريقة الوصول(√) إشارةبوضع الذاكرة  أنواعصنف  -27
 

 RAM الشريط القرص الصلب الذاكرة

    وصول مباشر

    وصول عشوائي

    وصول تتابعي

الذاكرة  
 الرئيسية

 المعالج المركزي

 الذاكرة الوسيطة

 ارسم هنا

 المستخدم

المكونات المادية 
 للحاسوب

 نظام التشغيل

البرامج مثل 
:الوورد واالكسل 

والفيجيول 
 بيسك.....

 الرسم هنا
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 في الجدول التالي: ثانوية( -)رئيسية  الذاكرة نوعحسب ( √) إشارةبوضع صنف الذاكرة  -28
 

 SRAM iPod Hard الذاكرة
disk 

Cash 
Memory 

Flash 
Memory 

PROM 

       رئيسية
       ثانوية

 

 
 :( حسب الصفات كما في الجدول√) إشارةبوضع  SRAM و ذاكرة  DRAM فرق بين ذاكرة  -29

 

تستخدم في  أكثر استخداما أقل تكلفة أسرع الذاكرة/الصفة
 الذاكرة الوسيطة

DRAM     
SRAM     

 
 

 اربط كل عنصر من مجموعة أ بما يناسبه من مجموعة ب -41
 

 العمود )ب( اإلجابة العمود )أ( م 

A (ممثل بالقيمة واإلشارة يكافئ العدد العشري: 1001011العدد )  
 9    

B ( 11101110العدد )ممثل بالمتممة الثانية يكافئ العدد العشري: 
 

 48   

C  يساوي: بت 6عدد القيم التي يمكن أن تخزن في 
 

 -11 

D   كلمةعدد البايت لتخزن Palestine   بنظامASCII  هو: 
 

 18- 

E بنظام  (علي   (عدد البت لتخزن كلمةUnicode  هو 
 

 
64   

 
 انتهت األسئلة 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق
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 (11ملحق)

 
 

 (والترميزدليل المعلم في تدريس وحدة )أنظمة العد 
 المعلومات للصف الحادي عشرفي تكنولوجيا 

 (K.W.L.Hباستخدام إستراتيجية)
 
 

 إعداد الطالب
 أبو خوصةعوده أكرم احمد 

 
 قدمت هذه الخطة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

 لتدريس / تخصص تكنولوجيا التعليمالمناهج وطرق ا
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 :مقدمة
 وسلم اهلل عليه صلي محمد سيدنا المرسلين أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد
 :بعد أما للعالمين رحمة والمبعوث األول المعلم
 .... وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم :ة/ الفاضل ة/ المعلم إلى

 في معينة إستراتيجية استخدام كيفية إلى بإرشادك سيقوم الذي المرشد بمثابة المعلم دليل يعتبر
الرابعة من كتاب  الوحدة تدريس أثناء عملك تسهيل في تساعد التي تدريس تكنولوجيا المعلومات،

 للطلبة المعلم تدريب خالل من الترميز(أنظمة العد و ) تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر
 الدليل: ويتضمن K.W.L.H إستراتيجيةكيفية  على
 K.W.L.H إستراتيجيةنبذة عن  أوال:

 .الوحدة تدريس أثناء للمعلم عامة توجيهات ثانيا:
 .الوحدة تدريس أهداف ثالثا:
 .للوحدة الزمني التوزيع رابعا:

 :متضمنا   الوحدة دروس من درس كل تدريس خطة خامسا:
 .درس لكل السلوكية األهداف -
 .الدرس سير خطوات -
 .التقويم أسئلة -

 

 K.W.L.H إستراتيجية عن مختصرة نبذة :أوال  
 المعرفة،استراتيجيات ما وراء  إحدىوالتي تعتبر  .K.W.L  يجيات تاسترا أشكال إحدىهي  

 الذي Donna Ogle أجلوتنسب إلى دونا  السابقة، المعرفة تنشيط إستراتيجيات من وتعتبر
 فنيا   نموذجا   للتعليم الشمالي اإلقليمي المركز قدم حيث معنى للتعلم تكوين على بها يرمي كان
 حيث (K.W.L.H)إستراتيجية وتنمية مهارات الفهم في  التعلم أتناء في النشط للتفكير فعال  
 يعني:
K) -) كلمة  على للدللةKnow)  )الموضوع؟ حول نعرف ماذا........ السؤال بها يبدأ التي  
 من الطلبة لدى ما لستدعاء استطالعية خطوة وهي الخطوات من األولى الخطوة يمثل حيث

 .الموضوع حول مسبقة معلومات
W) -) كلمة على للدللةwant) ) ؟ تعرف أن تريد ماذا  …السؤال بها يبدأ التي  
 .الموضوع هذا خالل من وتحصيله تعلمه يريدون ما تحديد إلى الطلبة يرشد حيث
L) -) كلمة على للدللة (Learn) الطلبة من يريد والذي تعلمنا؟ ماذا ...السؤال بها يبدأ التي 
 .منه استفادتهم ومدى الموضوع من تعلموه ما تقويم

H) -) كلمة على للدللة( How) الذي أكثر؟ التعلم نستطيع كيف ……السؤال بها يبدأ التي 
  يعني
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 أخرى تعلم مصادر في والبحث والكتشاف التعلم من مزيد على الحصول في الطلبة مساعدة
 .الموضوع هذا فيخبراتهم  وتحقيق معلوماتهم لتنمية

 
 :الوحدة تدريس أثناء للمعلم عامة توجيهات :ثانيا  

 :يلي ما اإلستراتيجية تنفيذ أثناء منك يطلب المعلم عزيزي
 السابقة المراحل من لمرحلة يخصص حقل كل حقول، يتضمن الطالب على جدول توزيع  -

 :كالتاليوهو 
اعرفه عن  ما

 الموضوع
اعرفه عن  أن أريدما 

 الموضوع
 ما تعلمته بالفعل

كيف احصل على 
 المزيد من المعلومات

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

 
 :كالتالي السابق الجدول ملء الطالب من ويطلب
من  يكتبونه ما يعرف أن للمعلم ويمكن الموضوع عن يعرفونه بما األول الحقل يملؤون .1

 .خطأ مفاهيم
 .معرفته يريدون بما الثاني الحقل يملؤون .2
 .تعلموه بما الثالث العمود يملؤون الموضوع دراسة بعد .3
 .يتعلموه أن بما أرادوا تعلموه ما يقارنون .4
التعديالت  يدخلون سابقا   اعتقدوه فيما خطأ وجدوا فإن يعتقدون، كانوا بما تعلموه ما يقارنون .5

 .األول الحقل في عليه الالزمة
 يحدد الطالب مصادر تعليمة بمساعدة المعلم لالستزادة من المعلومات حول الموضوع .6

 K.W.L.H إستراتيجيةتنفيذ  خطوات
 عن أطره نبذة مع الدرس عنوان يكتب حيث العامة وأبعاده الموضوع عن اإلعالن مرحلة .1

 .العامة
ويذكر بالعمليات  السبورة على السابق الجدول برسم المعلم يقوم حيث الجدول عرض مرحلة .2

 .لإلستراتيجية الالزمة
 .مجموعة كل أفراد على اسم ويطلق المجموعات أسلوب ويفضلالدراسة  أسلوب تحديد .3
 ماذا األول السؤال عن باإلجابة يتعلق الذي الجدول من األول الحقل ملء الطلبة من يطلب .4

 تعرف؟
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 بعد عنها اإلجابة يريدون التي األسئلة بكتابة الطلبة يقوم حيث تعلمه يراد ما تحديد مرحلة .5
 .للموضوع دراستهم أثناء في أو دراسة الموضوع

خبراتهم  من مستفيدين الموضوع بتفحص الطلبة يقوم حيث متعمق بشكل الموضوع دراسة .6
 يسعون أهدافا   بوصفها عنها اإلجابة يريدون التي األسئلة ومن منه ينطلقون كأساس السابقة

 .تحقيقها إلى
 من تعلموه ما تدوين الطلبة من المعلم يطلب حيث الموضوعدراسة بعد  تعلمه تم ما تدوين .7

 .الثالث الحقل في خبرات من اكتسبوه وما معارف
بمفردات  الثاني الحقل مفردات موازنة خالل من تعلموه ما بتقويم الطلبة يقوم :التقويم مرحلة .8

كانوا  بما تعلموه ما موازنة ثم لها إجابة على يحصلوا لم التي األسئلة ذكر مع الثالث الحقل
 .التعلم الجديد قبل لديهم المعتقدات بعض وتعديل تحقق الذي النجاح مستوى ومعرفة يعرفونه

مشاركة عليها ب اإلجابةالتي لم يتم  األسئلةعن  إجابةيجدوا فيها  أنتدوين المصادر الممكن  .9
 المعلم 

 :الطلبة من المعلم يطلب حيث التعلم تأكيد مرحلة .11
  الموضوع من تعلموه ما أهم تلخيص -
  تعلموه مما الستفادة مجالت تحديد -
 تعلموه لما شفهي عرض تقديم -
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 :الوحدة تدريس أهداف :ثالثا  
 :يلي فيما الوحدة تدريس من العامة األهداف تحديد تم

 يتعرف على كيفية تمثيل البيانات في الحاسوب -1
 واإلخراج ونظام اإلدخاليتعرف على مكونات الحاسوب البسيط )والذاكرة ومتحكمات  -2

 .التشغيل(
 تنمية مهارات التفكير المختلفة  -3
 العمل الجماعي أثناءالطلبة مجموعة من القيم والتجاهات وأوجه التقدير  إكساب -4

 
 :للوحدة الزمني التوزيع :رابعا
حصتين  بواقع صحص (11) الحادي عشر  للصف المنهاج لخطة وفقا   الوحدة دروس توزيع يتم

 دراسية + حصة اختبار(9أسابيع،5)أسبوعيا
 

 :التدريس في السير خطة :خامسا  
 : تمثيل البيانات في الحاسوباألولالدرس 

 على:يكون قادرا  أنبعد النتهاء من الدرس يتوقع من الطالب  :السلوكية األهداف
 .bitيعرف البت  -1
 البت.يحدد قيمة مضاعفات  -2
 .m bitيناقش عدد القيم التي نستطيع تمثيلها عند استخدام  -3
 .m bitقيمة عند استخدام  وأصغر أكبريستنتج  -4
 في الحاسوب. إشارةيمثل عدد ثنائي بدون  -5

 

 التعليمية:الوسائل 
 LCDصحيفة العمل_ الكتاب المدرسي _ 

 :مالحظة
تقسيم  يمكن حيث ، المجموعات أسلوب ويفضل المناسبالدراسة  أسلوب بتحديد المعلم يقوم - 

 .مجموعة كل على اسم ويطلق متجانسة وغير متساوية مجموعات 6 إلى الفصل
 .القادمة الدروس من درس كل بداية في الخطوة بهذه المعلم يقوم - 
 :الدرس سير خطة
تمثيل البيانات في )وهو  السبورة على ويكتبه الدرس موضوع عن باإلعالن المعلم يقوم -1

تمثيل البيانات  كيفية اليوم نتعرف سوف مثل العامة أطره موجزة عن نبذة مع الحاسوب(
 في الحاسوب ووحدة التخزين ومضاعفاتها 
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 السبورة على رسمه يمكن حيث وعرضه الطلبة، على العمل جدول بتوزيع المعلم يقوم  -2
 :والذي يتضمن

 .الموضوع عن الطلبة يعرفه ما .أ
 .الموضوع عن الطلبة يعرف أن يريد ماذا .ب
 .الموضوع من الطلبة تعلم ماذا .ج
 يتعلم المزيد. أنكيف يمكن  .د
 حقل كل مع التعامل وكيفية اإلستراتيجية تقتضيها التي بالعمليات الطلبة المعلم ويذكر -3

 الحقول من
 السؤال عن باإلجابة يتعلق الذي الجدول من األول الحقل ملء الطلبة من المعلم يطلب -4

 ؟الحاسوبتمثيل البيانات في  عن نعرف ماذا األول
 :حول الموضوع مثل السابقة معلوماتهم الطلبة يكتب حيث
 يخزن الحاسوب البيانات بالنظام الثنائي 
 وحدة للتخزين هي البت ولها مضاعفات أصغر 
  نظام ثنائي إلىيقوم الحاسوب بتحويل البيانات 
يريدون  ما كل تسجيل ويطلب الصحيفة من الثاني العمود قراءة إلى الطلبة المعلم يوجه -5

 يريدون التي األسئلة كتابة منهم يطلب حيث أسئلة، صورة في عن تمثيل البيانات معرفته
 تكتب أن يمكن مثال   الموضوع دراسة أثناء في أو الموضوع دراسة عنها بعد اإلجابة
 التالية: المجموعات األسئلة بعض

 كيف يتم تمثيل البيانات  -
 يتم تخزين البيانات  أين -
 بيانات إلىيتم تحويل الحروف  كيف -
 بواسطة الدرس عرضب المعلم يقوم أن ويمكن معمق بشكل بدراسة الموضوع الطلبة يقوم -6

 ومن السابقةخبراتهم  من مستفيدين الموضوع تفحص الطلبة يقوم حيث( LCDجهاز )
 ،تفكيرهم كمسار لتوجيه عنها اإلجابة يريدون التي األسئلة

 (.1رقم )ورقة عمل  في الوارد بالنشاط القيام الطلبة من المعلم يطلب ثم  -7
 من الجدول الثالث الحقل في وخبرات معارف من تعلموه ما تدوين الطلبة من المعلم يطلب -8
 :الطلبة من المعلم يطلب المرحلة هذه وفي :التقويم مرحلة -9
 .تعلمه في يرغبون كانوا بما فعال   تعلموه ما مقارنة خالل من تعلموه لما إجراء تقويم   -
 .لها إجابة على يحصلوا لم التي األسئلة ذكر - 
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 .تسجيلها تم التي واإلجابات العمل صحيفة في كتبتها التي األسئلة في المجموعات مناقشة  -
 .النص عليها يجب لم التي األسئلة مناقشة  -
 .تحقق الذي النجاح مستوى على التعرف يتم حيث يعرفونه كانوا بما تعلموه ما موازنة  -
 .الجديد التعلم قبل الخطأ واألفكار المفاهيم بعض تعديل  -
 

اب غير الكت أخرىيناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصادر  -11
حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 

 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 
 :الطلبة من المعلم يطلب المرحلة هذه في :التعلم تأكيد مرحلة -11
 .للموضوع مفاهيمية خارطة بعمل تكليفهم ويمكن الموضوع عن تعلموه ما أهم تلخيص - 
 .تعلموه مما الستفادة مجالت تحديد - 
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 (واإلشارة)طريقة القيمة  اإلشارةالصحيحة ذات  األعدادتمثيل  الدرس الثاني:
 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف
  اإلشارةذات  األعداديعدد طرق تمثيل  -1
 والقيمة اإلشارةبطريقة  اإلشارةذات  األعداديمثل  -2

 
 النص العلمي -  LCDجهاز –: صحيفة العمل الوسائل التعليمية
 خطة سير الدرس

 داداألعوهو )تمثيل  السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1
مثل سوف نتعرف اليوم على طريقة  أطرهنبذة موجزة عن  اإلشارة( معالصحيحة ذات 

ذات الشارة في الحاسوب والفرق بين طرق التمثيل وكيف يتم التمثيل في  األعدادتمثيل 
 كل طريقة من الطرق

يقوم المعلم بتوزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه حيث يمكن رسمه على السبورة الذي  -2
 يتضمن:
 ما يعرفه الطلبة عن الموضوع -
 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 ضوعمن المو  الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

ع كل حقل من وكيفية التعامل م اإلستراتيجيةيذكر المعلم الطلبة بالعمليات التي تقتضيها  -3
 الحقول

من الجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  األولملء الحقل  الطلبةيطلب المعلم من  -4
 اإلشارة مثلالصحيحة ذات  األعدادماذا نعرف عن تمثيل  األول
 يكون ل يعرف شيء. قد -
 النظام الثنائي. إلىالصحيحة  األعداديتم التمثيل بتحويل  -

يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5
 سئلةاأليطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  اإلشارة فيالصحيحة ذات  األعدادحول تمثيل 
ن دراسة الموضوع حيث يمك أثناءفي  أوا بعد دراسة الموضوع عنه اإلجابةالتي يريدون 

 وقد ل تكتب األسئلة المجموعاتض بعتكتب  أن
 ما هو معني تمثيل البيانات في الحاسوب -
 من طريقة لتمثيل البيانات  أكثرهل هناك  -
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 ما هي طرق التمثيل البيانات  -
 ما سبب اختالف الطرق عن بعضها -

 
اسطة عرض الدرس بو بيقوم المعلم  أنيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  -6

حيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومن  ،LCDجهاز 
 عنها كمسار لتوجيه تفكيرهم. اإلجابةالتي يريدون  األسئلة

 (2رقم )ة العمل ورقثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في  -7
 يطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدول -8
 الطلبة:المعلم من  المرحلة يطلبمرحلة التقويم: في هذه  -9

ي يرغبون ف كانواتقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  إجراء -
 تعلمه

 جابه لها إالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
 التي اإلجاباتو التي كتبتها في صحيفة العمل  األسئلةمناقشة المجموعات في  -

 تم تسجيلها
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -
موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي  -

 تحقق
 قبل التعلم الجديد الخطأاألفكار و تعديل بعض المفاهيم  -

 
ب غير الكتا أخرىيناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصادر  -11

حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 
 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 

 الطلبة:من  التعلم: في هذه المرحلة يطلب مرحلة تأكيد -11
 تلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل خارطة للموضوع -
  تحديد مجالت الستفادة مما تعلموه. -
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 )طريقة المتممة الثانية( اإلشارةالصحيحة ذات  األعداد الثالث: تمثيلالدرس 
 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف

 والقيمة اإلشارةبطريقة  اإلشارةذات  األعداديمثل  -1
 

 النص العلمي -  LCDجهاز –: صحيفة العمل الوسائل التعليمية
 خطة سير الدرس

لصحيحة ا األعدادوهو )تمثيل  السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1
مثل تعلمنا في الحصة  أطرهمع نبذة موجزة عن  (-المتممة الثانية  طريقة-اإلشارةذات 

ة بالقيمة والشارة واليوم سنقوم بتعلم طريقة ثاني اإلشارةالصحية ذات  األعدادالماضية تمثيل 
المتممة و  األوليمن طرق التمثيل وهي طريقة المتممة الثانية وسنتعرف فيها على المتممة 

 الثانية وكيف سيتم التعامل مع البيانات.
المعلم بتوزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه حيث يمكن رسمه على السبورة الذي يقوم  -2

 يتضمن:
 ما يعرفه الطلبة عن الموضوع -
 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 من الموضوع الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

حقل من  وكيفية التعامل مع كل اإلستراتيجيةيذكر المعلم الطلبة بالعمليات التي تقتضيها  -3
 الحقول

 ألولامن الجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  األولملء الحقل  الطلبةيطلب المعلم من  -4
 طريقة المتممة الثانية مثل اإلشارةالصحيحة ذات  األعدادماذا نعرف عن تمثيل 

 قد يكون ل يعرف شيء. -
 ظام الثنائي.الن إلىالصحيحة  األعداديتم التمثيل بتحويل  -
 كما في الطريقة السابقة اإلشارةل تعتمد الطريقة على  -

يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5
التي  ةاألسئليطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  اإلشارة فيالصحيحة ذات  األعدادحول تمثيل 

تكتب  أندراسة الموضوع حيث يمكن  أثناءفي  أوسة الموضوع عنها بعد درا اإلجابةيريدون 
 وقد ل تكتب األسئلةبعض المجموعات 

 األولىما هي المتممة  -
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 هي المتممة الثانية  ما -
  واإلشارةهل تختلف عن طريقة القيمة  -
 مة الثانيمالصحيحة بطريقة المت األعدادكيف يتم تمثيل  -

جهاز  عرض الدرس بواسطةبيقوم المعلم  أنيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  -6
LCD،  التي  ألسئلةاحيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومن

 عنها كمسار لتوجيه تفكيرهم. اإلجابةيريدون 
 (3رقم ) ة عملورقثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في  -7
 يطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدول -8
 الطلبة:مرحلة التقويم: في هذه المرحلة يطلب المعلم من  -9
 يرغبون في تعلمه كانواتقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  إجراء -
 لها  إجابةالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
 م تسجيلهاالتي ت واإلجاباتالتي كتبتها في صحيفة العمل  األسئلةمناقشة المجموعات في  -
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -
 موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي تحقق -
 لخطأ قبل التعلم الجديدا واألفكارتعديل بعض المفاهيم  -

 
اب غير الكت أخرىيناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصادر  -11

حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 
 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 

 الطلبة:من التعلم: في هذه المرحلة يطلب  مرحلة تأكيد -11
 تلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل خارطة للموضوع -
 تحديد مجالت الستفادة مما تعلموه -
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 الرابع: الترميزالدرس 
 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف

 يعرف الترميز -1
 الموحديقارن بين ترميز السكي والترميز  -2
 يمثل الحروف والعالمات بترميز السكي -3
 يمثل الحروف والعالمات بالترميز الموحد -4

 
 ترميز الموحد جدول-السكيترميز  : جدولواألدواتالمواد 

 النص العلمي -  LCDجهاز –: صحيفة العمل الوسائل التعليمية
 خطة سير الدرس

جزة وهو )الترميز( مع نبذة مو  السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1
اليوم الحقيقية في الحاسوب و  واألعدادالصحيحة  األعدادمثل تعلمنا كيف يتم تمثيل  أطرهعن 

 التمثيل.نتعلم كيف يتم تمثيل الحروف والعالمات الخاصة وطرق 
 يقوم المعلم بتوزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه حيث يمكن رسمه على السبورة الذي -2

 يتضمن:
 ما يعرفه الطلبة عن الموضوع -
 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 من الموضوع الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

حقل من  وكيفية التعامل مع كل اإلستراتيجيةيذكر المعلم الطلبة بالعمليات التي تقتضيها  -3
 الحقول

 ألولالجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال من ا األولملء الحقل  الطلبةيطلب المعلم من  -4
 ماذا نعرف عن الترميز مثل:

 استخدام الحروف والعالمات الخاصة في الحاسوب إلىنحتاج  -
 يتم تخزين العالمات الخاصة والحروف بنظام العد الثنائي -
 (فرنسي-انجليز-من لغة )عربي أكثريتعامل الحاسوب مع  -
 طريقة خاصة غير التي نراها على الشاشةيخزن الحاسوب البيانات ويعالجها ب -
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يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5
التي  ةاألسئليطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  اإلشارة فيالصحيحة ذات  األعدادحول تمثيل 

كتب ت أندراسة الموضوع حيث يمكن  أثناءفي  أوعنها بعد دراسة الموضوع  اإلجابةيريدون 
 وقد ل تكتب األسئلةبعض المجموعات 

 ماذا نعني بالترميز -
 كيف يتم الترميز  -
 من طريقة للترميز أكثرهل هناك  -
 من طريقة  أكثرما سبب وجود  -
 ثنائية  أرقام إلىكيف يتم تحويل الحروف  -

 
هاز عرض الدرس بواسطة جبيقوم المعلم  أنيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  -6

LCD،  التي  ألسئلةاحيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومن
 عنها كمسار لتوجيه تفكيرهم. اإلجابةيريدون 

 (4رقم ) ورقة عملثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في  -7
 تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدوليطلب المعلم من الطلبة تدوين ما  -8
 الطلبة:مرحلة التقويم: في هذه المرحلة يطلب المعلم من  -9
 يرغبون في تعلمه كانواتقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  إجراء -
 لها  إجابةالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
 م تسجيلهاالتي ت واإلجاباتكتبتها في صحيفة العمل التي  األسئلةمناقشة المجموعات في  -
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -
 موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي تحقق -
 الخطأ قبل التعلم الجديد واألفكارتعديل بعض المفاهيم  -
اب غير الكت أخرىلمعلومات من مصادر يناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على ا -11

حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 
 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 

 الطلبة:التعلم: في هذه المرحلة يطلب من  مرحلة تأكيد -11
 خارطة للموضوعتلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل  -
 تحديد مجالت الستفادة مما تعلموه -
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 حاسوب بسيط :لخامسالدرس ا

 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف
 الحاسوب الرئيسية أجزاءيعدد  -1
 يوضح عمل وحدات الحاسوب المختلفة  -2
 يفرق بين وحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم -3
 النواقليعرف  -4
 النواقل أقساميوضح  -5
 نواقل المعلومات  أقساميوضح  -6
 يعلل استخدام لغة التجميع -7

  
صور  –( boxحاسوب) جهاز-النص العلمي -  LCDجهاز –: صحيفة العمل الوسائل التعليمية
 حاسوب. قطع-الحاسوبخاصة بوحدات 

 
 خطة سير الدرس

ع وهو )حاسوب بسيط( م السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1
 يتكون الحاسوب من مكونات مادية ومكونات برمجية أطرهنبذة موجزة عن 

والوحدات المهمة ووظائف الوحدات  أسمائهاحديثنا في الموضوع عن الوحدات المادية 
 واستخداماتها. وأنواعهاالمختلفة والنواقل 

ذي حيث يمكن رسمه على السبورة اليقوم المعلم بتوزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه  -2
 يتضمن:
 ما يعرفه الطلبة عن الموضوع -
 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 من الموضوع الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

كل حقل من  وكيفية التعامل مع اإلستراتيجيةيذكر المعلم الطلبة بالعمليات التي تقتضيها  -3
 الحقول

من الجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  األولملء الحقل  الطلبةمن يطلب المعلم  -4
 ماذا نعرف عن الحاسوب البسيط مثل: األول

 يتكون الحاسوب من مكونا مادية وبرمجية  -
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 وعمليات  إخراجووحدات  اإلدخالالمكونات المادية مثل وحدات  -
 وب ببعضهاالداخلية للحاس األجزاءتقوم بربط  أسالكيوجد داخل الحاسوب  -
 مختلفة. وأشكال ألوانلها  األسالك -

يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5
 إلجابةاالتي يريدون  األسئلةيطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  البسيط فيحول الحاسوب 

تكتب بعض  أندراسة الموضوع حيث يمكن  أثناءفي  أوعنها بعد دراسة الموضوع 
 وقد ل تكتب األسئلةالمجموعات 

 ما هي المكونات المادية للحاسوب -
 مم تتكون وحدة العمليات في الحاسوب -
 داخل الحاسوب األسالك أنواعما هي  -
  األسالكما الهدف من ألوان  -
  األسالكما الفرق بين  -
  األسالكيتم تصنيف  أساسعلى أي  -
   أفضل األسالك أنواعأي  -
 استخدام كل نوع من النواقل ما هو -

طة عرض الدرس بواسبيقوم المعلم  أنيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  -6
حيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومن  ،LCDجهاز 
 عنها كمسار لتوجيه تفكيرهم. اإلجابةالتي يريدون  األسئلة

 (5رقم ) ورقة عملثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في  -7
 يطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدول -8
 الطلبة:مرحلة التقويم: في هذه المرحلة يطلب المعلم من  -9

ي يرغبون ف كانوا تقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما إجراء -
 تعلمه

 لها  إجابةالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
التي  واإلجاباتالتي كتبتها في صحيفة العمل  األسئلةمناقشة المجموعات في  -

 تم تسجيلها
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -
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موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي  -
 تحقق

 الخطأ قبل التعلم الجديد واألفكارتعديل بعض المفاهيم  -
ب غير الكتا أخرىيناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصادر  -11

حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 
 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 

 الطلبة:التعلم: في هذه المرحلة يطلب من  أكيدمرحلة ت -11
 تلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل خارطة للموضوع -
 تحديد مجالت الستفادة مما تعلموه -

 (1) السادس: الذاكرةالدرس 
 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف
 الذاكرة  اتمحتوييقارن بين طرق الوصول إلى  -1
 الذاكرة  أقساميعدد  -2
 الذاكرة الرئيسية أنواعيذكر  -3
  SRAM والمتحركة  DRAMيقارن بين الذاكرة الثابتة -4
 Cache Memoryالوسيطة يعرف الذاكرة  -5
 الذاكرة الوسيطة   مبدأ عمليوضح  -6
 PROMوذاكرة القراءة القابلة للبرمجة  ROMفقط بين ذاكرة القراءة  يقارن -7

 
صور  –مختلفة قطع للذاكرة  –النص العلمي -  LCDجهاز –: صحيفة العمل الوسائل التعليمية

 خاصة بالذاكرة التي ل تتوفر قطع.
 خطة سير الدرس

بذة موجزة مع ن الذاكرة(وهو ) السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1
من الحاسوب فهي تخزن المعلومات وتساعد طرق  أساسيمثل تمثل الذاكرة جزء  أطرهعن 

المعلومات المخزنة بسهولة كما تساعد على تسريع  إلىالوصول في الذاكرة على الوصول 
 معالجة المعلومات.

يقوم المعلم بتوزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه حيث يمكن رسمه على السبورة الذي  -2
 يتضمن:
 يعرفه الطلبة عن الموضوع ما -
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 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 من الموضوع الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

كل حقل من  وكيفية التعامل مع اإلستراتيجيةيذكر المعلم الطلبة بالعمليات التي تقتضيها  -3
 الحقول

يتعلق باإلجابة عن السؤال  من الجدول الذي األولملء الحقل  الطلبةيطلب المعلم من  -4
 ماذا نعرف عن الحاسوب البسيط مثل: األول
 يحتوي أي جهاز حاسوب على ذاكرة -
 وذاكره ثانوية  رئيسيةالذاكرة نوعان ذاكرة  -
  RAM-ROMالذاكرة الرئيسية  أنواعمن  -
 الثانوية مثل القرص الصلب الذاكرة -

 
يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5

 إلجابةاالتي يريدون  األسئلةيطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  البسيط فيحول الحاسوب 
تكتب بعض  أندراسة الموضوع حيث يمكن  أثناءفي  أوعنها بعد دراسة الموضوع 

 كتبوقد ل ت األسئلةالمجموعات 
 عالقة سرعة معالجة المعلومات بالذاكرة ما -
   ROM – RAMالرئيسية غير  للذاكرة أخري أنواعهل توجد  -
 ما هي الذاكرة الوسيطة  -
 كيف تخزن الذاكرة المعلومات  -
 هل هناك مدة محددة لتخزين البيانات -

طة عرض الدرس بواسبيقوم المعلم  أنيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  -6
حيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومن  ،LCDجهاز 
 عنها كمسار لتوجيه تفكيرهم. اإلجابةالتي يريدون  األسئلة

 (6رقم ) ورقة عملثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في  -7
 معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدوليطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من  -8
 الطلبة:مرحلة التقويم: في هذه المرحلة يطلب المعلم من  -9
 مهيرغبون في تعل كانواتقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  إجراء -
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 لها  إجابةالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
 تم تسجيلها التي واإلجاباتصحيفة العمل التي كتبتها في  األسئلةمناقشة المجموعات في  -
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -
 موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي تحقق -
 الخطأ قبل التعلم الجديد واألفكارتعديل بعض المفاهيم  -

 
اب غير الكت أخرىيناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصادر  -11

حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 
 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 

 الطلبة:التعلم: في هذه المرحلة يطلب من  مرحلة تأكيد -11
 تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل خارطة للموضوعتلخيص أهم ما  -
 تحديد مجالت الستفادة مما تعلموه -

 
 (2) السابع: الذاكرةالدرس 

 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف
 يوضح مكونات القرص الصلب -1
 يشرح كيفية القراءة والكتابة على القرص الصلب -2
 يوضح طريقة تخزين المعلومات على الشريط -3
 يقارن بين القرص الصلب والقرص المدمج -4
 يعرف الذاكرة السريعة  -5
 iPodيعرف  -6
 هرميا حسب السرعة  ترتيبايرتب أنواع الذاكرة  -7

صور خاصة  –صلب قرص  –النص العلمي -  LCDجهاز –: صحيفة العمل الوسائل التعليمية
 السريعة.بالقرص الصلب والشريط والذاكرة 

 خطة سير الدرس
مع نبذة  ((2وهو )الذاكرة) السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1

غير التي تعلمناها في الحصة السابقة ومنها  أخرى أشكالمثل تمثل للذاكرة  أطرهموجزة عن 
 iPodوالقرص الصلب والذاكرة السريعة والشريط والقرص المدمج 
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توزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه حيث يمكن رسمه على السبورة الذي يقوم المعلم ب -2
 يتضمن:
 ما يعرفه الطلبة عن الموضوع -
 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 من الموضوع الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

ل حقل من وكيفية التعامل مع ك اإلستراتيجيةيذكر المعلم الطلبة بالعمليات التي تقتضيها  -3
 الحقول

 ألولامن الجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  األولملء الحقل  الطلبةيطلب المعلم من  -4
 ماذا نعرف عن الحاسوب البسيط مثل:

 يحتوي أي جهاز حاسوب على قرص صلب -
 نخزن معلوماتنا على القرص الصلب -
 مساحة القرص الصلب معيار لجودة الجهاز -
  واأللعابرص المدمج وسيلة لتخزين ونقل والملفات والبرامج الق -
 نصل للمعلومات على القرص الصلب بالوصول العشوائي -
 هميتهاأيتم تخزين المعلومات فيها حسب  أجزاءيمكن تقسيم القرص الصلب إلى  -

يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5
عنها  إلجابةاالتي يريدون  األسئلةيطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  البسيط فيحول الحاسوب 

تكتب بعض المجموعات  أندراسة الموضوع حيث يمكن  أثناءفي  أوبعد دراسة الموضوع 
 وقد ل تكتب األسئلة

 ما هي مكونات القرص الصلب -
 كيف يتم القراءة والكتابة على القرص الصلب -
 القرص الصلب والقرص المدمجما الفرق بين  -
 ما هي الذاكرة السريعة  -
 ما هي طريقة تخزين المعلومات على الشريط -
  iPodما هو  -
 ذاكرة  أسرعما هي  -
 هل يمكن الستغناء عن الذاكرة في الحاسوب -
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 نأيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  هل هناك عيوب للذاكرة في الحاسوب -6
حيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع  ،LCDرس بواسطة جهاز عرض الدبيقوم المعلم 

 يه تفكيرهم.عنها كمسار لتوج اإلجابةالتي يريدون  األسئلةمستفيدين من خبراتهم السابقة ومن 
 (7رقم ) ورقة عملثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في  -7
 وخبرات في الحقل الثالث من الجدوليطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من معارف  -8
 الطلبة:مرحلة التقويم: في هذه المرحلة يطلب المعلم من  -9
 يرغبون في تعلمه كانواتقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  إجراء -
 لها  إجابةالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
 م تسجيلهاالتي ت واإلجاباتالعمل التي كتبتها في صحيفة  األسئلةمناقشة المجموعات في  -
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -
 موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي تحقق -
 الخطأ قبل التعلم الجديد واألفكارتعديل بعض المفاهيم  -

اب غير الكت أخرىر يناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصاد -11
حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 

 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 
 الطلبة:التعلم: في هذه المرحلة يطلب من  مرحلة تأكيد -11

 تلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل خارطة للموضوع -
 مجالت الستفادة مما تعلموهتحديد  -

 واإلخراج اإلدخالمتحكمات  الثامن:الدرس 
 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف
 واإلخراج اإلدخاليعرف أجهزة  -1
 واإلخراج اإلدخاليذكر أقسام أجهزة  -2
 واإلخراج اإلدخاليستنتج تعريف متحكمات  -3
 الخارجية  واألجهزةيوضح آلية تبادل البيانات بين المعالج  -4
  :واألدواتالمواد 

 اإلدخالقطع من متحكمات  –النص العلمي -  LCDجهاز –: صحيفة العمل الوسائل التعليمية
 المتحكمات.صور خاصة ببعض  –واإلخراج 

 خطة سير الدرس
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 الاإلدخوهو )متحكمات  السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1
خراج إدخالمثل لكل جهاز متحكم  أطرهمع نبذة موجزة عن  واإلخراج( مختلف عن أي  وا 

  آلخرويختلف منفذ التوصيل من متحكم  آخرجهاز 
يقوم المعلم بتوزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه حيث يمكن رسمه على السبورة الذي  -2

 يتضمن:
 وضوعما يعرفه الطلبة عن الم -
 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 من الموضوع الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

ل حقل من وكيفية التعامل مع ك اإلستراتيجيةيذكر المعلم الطلبة بالعمليات التي تقتضيها  -3
 الحقول

 ألولامن الجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  األولملء الحقل  الطلبةيطلب المعلم من  -4
 ماذا نعرف عن الحاسوب البسيط مثل:

 في الخلف أويحتوي أي جهاز حاسوب على مداخل على جانبيه  -
 وغيرها ولوحة المفاتيح فارةيوجد مدخل للسماعات ولل -
  األمالمتداخل هذه مربوطة في اللوحة  -
 نحتاج في الغالب لتعريف المداخل -

يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5
عنها  إلجابةاالتي يريدون  األسئلةيطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  البسيط فيحول الحاسوب 

تكتب بعض المجموعات  أندراسة الموضوع حيث يمكن  أثناءفي  أوبعد دراسة الموضوع 
 وقد ل تكتب األسئلة

 واإلخراج اإلدخال ألجهزةهل هناك تصنيف محدد  -
 واإلخراج اإلدخالالمقصود بمتحكمات  ما -
 لماذا يختلف شكل منافذ التوصيل  -
 الخارجية واألجهزةكيف يتم تبادل البيانات بين المعالج  -
 واإلخراج اإلدخالهي مهام متحكمات  ما -
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لدرس عرض ابيقوم المعلم بتوزيع  أنيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  -6
حيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة  ،LCDبواسطة جهاز 

 عنها كمسار لتوجيه تفكيرهم. اإلجابةالتي يريدون  األسئلةومن 
 (8رقم ) ورقة عمل ثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في -7
 تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث من الجدوليطلب المعلم من الطلبة  -8
 الطلبة:مرحلة التقويم: في هذه المرحلة يطلب المعلم من  -9
 يرغبون في تعلمه كانواتقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  إجراء -
 لها  إجابةالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
 م تسجيلهاالتي ت واإلجاباتالتي كتبتها في صحيفة العمل  ئلةاألسمناقشة المجموعات في  -
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -

موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي  -
 تحقق

 الخطأ قبل التعلم الجديد واألفكارتعديل بعض المفاهيم  -
 

اب غير الكت أخرىيناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصادر  -11
حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 

 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 
 الطلبة:التعلم: في هذه المرحلة يطلب من  مرحلة تأكيد -11

 تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل خارطة للموضوعتلخيص أهم ما  -
 تحديد مجالت الستفادة مما تعلموه -

 
 نظام التشغيل التاسع:الدرس 

 :علىيكونوا قادرين  أنبعد انتهاء الدرس يتوقع من الطلبة  :السلوكية األهداف
 يعرف نظام التشغيل -1
 يعدد مهام نظام التشغيل  -2
 نظام التشغيل للمعالج المركزييعطي مثال حول كيفية إدارة  -3
 يعلل استخدام نظام التشغيل مبدأ الذاكرة الوهمية -4
 واإلخراج اإلدخاليشرح وظيفة نظام التشغيل أثناء عملية  -5
 يعدد مسئوليات نظام التشغيل عند التعامل مع الملفات والمجلدات  -6
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 التشغيل أنظمةعلى  أمثلةيعطي  -7
  :واألدواتالمواد 

صور لواجهة برامج تشغيل  –النص العلمي -  LCDجهاز –صحيفة العمل : الوسائل التعليمية
 مختلفة.

 خطة سير الدرس
ع نبذة وهو )نظام التشغيل( م السبورةعن موضوع الدرس ويكتبه على  باإلعالنيقوم المعلم  -1

خراج إدخالمثل لكل جهاز متحكم  أطرهموجزة عن  ويختلف  آخرمختلف عن أي جهاز  وا 
  آلخرمنفذ التوصيل من متحكم 

يقوم المعلم بتوزيع جدول العمل على الطلبة وعرضه حيث يمكن رسمه على السبورة الذي  -2
 يتضمن:
 ما يعرفه الطلبة عن الموضوع -
 يعرف الطلبة عن الموضوع أنماذا يريد  -
 من الموضوع الطلبةماذا تعلم  -
 نتعلم المزيد أنكيف يمكن  -

كل حقل من  وكيفية التعامل مع اإلستراتيجيةبالعمليات التي تقتضيها يذكر المعلم الطلبة  -3
 الحقول

من الجدول الذي يتعلق باإلجابة عن السؤال  األولملء الحقل  الطلبةيطلب المعلم من  -4
 ماذا نعرف عن الحاسوب البسيط مثل: األول
 التشغيل أنظمة أشهريعتبر نظام التشغيل ويندوز من  -
 نستطيع التعامل مع أي برنامجبدون الويندوز ل  -
 للحاسوب األساسيةيتم تنزيل الويندوز على الحاوية  -
 تحديث دائم للويندوز إلىنحتاج  -

يوجه المعلم الطلبة إلى قراءة العمود الثاني من الصحيفة ويطلب تسجيل ما يريدون معرفته  -5
 إلجابةاالتي يريدون  األسئلةيطلب منهم كتابة  أسئلةصورة  البسيط فيحول الحاسوب 

تكتب بعض  أندراسة الموضوع حيث يمكن  أثناءفي  أوعنها بعد دراسة الموضوع 
 وقد ل تكتب األسئلةالمجموعات 

 هل يمكن العمل على الحاسوب بدون ويندوز -
 كيف كان يتم التعامل مع الحاسوب قبل الويندوز -
 هل هناك برامج تشغيل غير الويندوز -
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 الملفات المخزنة والتعامل مع كل مكونات الجهاز دارةبإكيف يقوم الويندوز  -
 ما عالقة نظام التشغيل بالمعالج المركزي  -
 لماذا نتوقف عن العمل في حالة تلف برنامج التشغيل  -
 ما هي فكرة برمجة برامج التشغيل -
طة عرض الدرس بواسيقوم المعلم ب أنيقوم الطلبة بدراسة الموضوع بشكل معمق ويمكن  -6

حيث يقوم الطلبة بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتهم السابقة ومن  ،LCDجهاز 
 عنها كمسار لتوجيه تفكيرهم. اإلجابةالتي يريدون  األسئلة

 (9رقم ) ورقة عملثم يطلب المعلم من الطلبة القيام بالنشاط الوارد في  -7
 الجدول نيطلب المعلم من الطلبة تدوين ما تعلموه من معارف وخبرات في الحقل الثالث م -8
 الطلبة:مرحلة التقويم: في هذه المرحلة يطلب المعلم من  -9
 يرغبون في تعلمه كانواتقويم لما تعلموه من خالل مقارنة ما تعلموه فعال بما  إجراء -
 لها  إجابةالتي لم يحصلوا على  األسئلةذكر  -
 تسجيلهام التي ت واإلجاباتالتي كتبتها في صحيفة العمل  األسئلةمناقشة المجموعات في  -
 التي لم يجب عليها النص األسئلةمناقشة  -
 موازنة ما تعلموه بما كانوا يعرفونه حيث يتم التعرف على مستوي النجاح الذي تحقق -
 الخطأ قبل التعلم الجديد واألفكارتعديل بعض المفاهيم  -

 
ب غير الكتا أخرىيناقش المعلم مع الطالب كيفية الحصول على المعلومات من مصادر  -11

حول الموضوع يتم مناقشتها في الحصة المقبلة مع  أبحاثويقوم بتكليف المجموعات بعمل 
 الرابع.المصادر في العمود  أسماءكتابة 

 الطلبة:التعلم: في هذه المرحلة يطلب من  مرحلة تأكيد -11
 تلخيص أهم ما تعلموه عن الموضوع ويمكن تكليفهم بعمل خارطة للموضوع -
 الستفادة مما تعلموه تحديد مجالت -
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Abstract 

The study aimed to know the impact of the recruitment of (K.W.L.H) 

strategies, and conceptual schemes in the development of the thinking skills in 

technology at eleventh grade students, and to achieve that, the study problem has been 

identified in the following question: 

What is the impact of the recruitment of (K.W.L.H) strategies, and 

conceptual schemes in the development of the thinking skills in technology 

at eleventh grade students in Gaza? 
And from the main question;  the following questions branch off: 

1. What  are the thinking skills want to be developed at eleventh grade students 

in technology? 

2. Are there any statistically significant differences at the level of significance 

(0.05(between the average scores of  the three groups of students in thinking 

skills test in technology attributed to the strategy used? 

The researcher used the experimental method, where the study has been applied  

on the intentional sample of 75 students from scientific eleventh grade students of 

ShuhadaAzayton school. And the study sample has been divided into three groups, 

where the first experimental group with (25) students was studying using the strategy 

(KWLH), the second experimental group with (25) students was studying using 

conceptual schemes strategy, and the third group with (25) students which is a control 

group was studying using the traditional manner.  The study has been carried out in 

the second semester of the year 2013. 

To achieve the objectives of the study, a list of thinking skills in technology was 

prepared, and content was analyzed in the light of that list. Also a test was built to 

measure the thinking skills in technology and after making sure of its validity and 

stability; pre- and post-test was applied on the three groups of the study (two 

experimental and one control group). 

The researcher  carried out pre- and post-testanalysis for the results to identify the 

significance of differences between the mean scores of students in the two 

experimental groups and the control group, where the researcher used one way 

ANOVA test to measure the differences between the mean scores of students in the 

two experimental groups and the control group, and  Scheff'e test to know the direction 

of the differences. 
The study found the following results: 

The presence of statistically significant differences at the level of 

significance ( =0.01)between the mean scores of the three groups of 

students in the technological thinking skills posttest;attributed to the 

strategy; for the benefit of the group that learned by (KWLH) strategy. 
In the light of the outcomes of the study;researcher recommended of more interest that 

the students should exercise metacognition strategies  in general and (KWLH) strategy 

in particular. And he urged teachers to employ modern teaching strategies, and to 

develop the thinking skills among students specially the thinking in technologyto 

provoke their thinking and to satisfy their scientific curiosity. 
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