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  القرآنوةالقرآنوةىىاآلوةاآلوة

ىى
 

 اآل   الق آى  
 

 

 ٹ ٹ 

ی    ی       ی    ىئىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   چ 

 (9) الصمسطىزة  چی  جئ  



 

 

 

 
 ج

  اإلهداءاإلهداء

ىى

 اإلرداء
ص والدي. حُاحي أضاءث التي الؼمىع ئلى املخىاضع العمل هرا أهدي  بسلت بفضل الري العٍص

 . السطالت هره أهجصث..... ئًاها هللا حسمىا ال_  دعىاجه

بت الفاضلت والدحي ئلى أهدًه  واػعس املظافاث دبع زغم الي دعاؤها ٌظسي  التي البعُدة القٍس

 مُعاد اقسب في ووالدي بها هللا جمعني البعاد طىل  زغم بحىىها

ك دزبي زفُق ئلى اهدًه  إلجمام واملؼىزة العىن  ًد مد طاملا الري الحبِب شوجي حُاحي وػٍس

  العمل هرا

 اثرفل ئلى املظخقبل وحلم الغد واػساقت ألامل ابدظامت وجىههم في أزي  مً ئلى عُىوي هىز  ئلى

 . والهداًت بالصالح عليهم ومً هللا حفظهم ألاعصاء أبىائي...... بديل

 غُاب طىل  بعد زؤٍتهم أجمنى مً وعضدي ػقُقي ئلى

صاث ػقُقاحي ئلى احي مً زفعً التي العٍص  .معىٍى

 مؼىازي  إلجمام لي هبراطا مان الري الىاقت صالح /الدلخىز  الفاضل وألاب املسبي أطخاذي ئلى

 .جصاء خير عني وجصاه فُه وبازك والخعلُم للعلم خساذ هللا جعله الؼاق

 عىها لي وماهذ احخضيخني التي عُاغ خمِع هادًت: الفاضلت الدلخىزة الغالُت مدًسحي ئلى

 أو 
ا
 .ألاهل غُاب في هال

 . املقدض بِذ وألىاف املقدض بِذ في املسابطين ئلى

 . لغاليا وطىىا جساب الرلُت بدمائهم زووا الرًً ػهدائىا أزواح ئلى

ت اجل مً والىفِع بالغالي ضحىا الرًً ألاطسي  ئلى  .وأزضىا ومقدطاجىا ػعبىا ولسامت حٍس

 .املخىاضعت السطالت هره أقدم............هإالء مل ئلى



 

 

 

 
 د

  والتقدوروالتقدورىىالذكرالذكر

ىى

 الشكر والتقدير

 .(7سورة إبراهيم ) چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ : قال تعالى

 أ
ا
 هلل الىاحد ألاحد الري وهب لي عقال

ا
ميز به الصىاب مً الخطأ وأواجه املؼنالث فالؼنس أوال

 وأطسح الحلىل.

 ابدءا  ٌظخحقه ملً والخقدًس الؼنس وجقدًم بالفضل واعترافا

ل أجقدم  وعمادة ئدزاتها في ممثلت إلاطالمُت الجامعت الغالُت جامعتي ئلى والخقدًس الؼنس بجٍص

 إلاػساف بقبىل  جنسم الري الىاقت احمد صالح/الدلخىز  ومؼسفي دلخىزي والى العلُا الدزاطاث

 .زطالتي علي

ل أجقدم لما  ئلى لجىت املىاقؼت ممثلت ب: الؼنس بجٍص

 .داخلُا مىاقؼامجدي طعُد عقل  /الدلخىز 

 .خازجُا مىاقؼاعبد هللا عبد املىعم  /الدلخىز وألاطخاذ 

  حلت بأجمل لخخسج لخىقُحها جهد مً براله ما وعلي ألاطسوحت هره مىاقؼت لقبىلهما

 .الدزاطت ألدواث املحنمين الظادة ئلى الؼنس بىافس أجقدم لما

د أبى مسوان/ وألاطخاذ هصس طالمت/ألاطخاذ املسحلت مؼسف ػنسأ لما  الىطائل مظئىل  ٍش

 .الغىر ومالت زفح، محافظت في الخعلُمُت

ظُت الهُئت ػنسأ لما  الؼنس وأخص بسفح املؼترلت الاعدادًت املدائً شهسة ملدزطت الخدَز

 .عاذزة أبى محمد وألاطخاذ املصسي  جيهان متللمعل

 .بحضىزهم وػسفىوي الخعلُمُت مظيرحي ئجمام في فسحتي لِؼازلني حضس مً مل وأػنس

 ئطالم مىصىز         



 

 

 

 
 ه

  العربوةالعربوةىىباللغةباللغةىىالدرادةالدرادةىىملخصملخص

ىى
 باللغة العربية ملخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفػاىيـ 
ارات التفكيػػر البيػػرى لػػد  طمبػػة اليػػؼ السالػػث بمػػدارس وكالػػة الػػػوث الدوليػػة  و ػػد العمميػػةو وميػػ

 تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس:
فاعمية برنامج يوظف السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري بالعموم ما 

 ؟لدى طمبة الصف الثالث األساسي

 سئمة الفرعية التالية:وينبسؽ عف السؤاؿ الرئيس األ

 السالث اليؼ طمبة لد  تنميتيا الواجب التكيؼ وحدة في المتضمنة العممية المفاىيـ ما 
 رفح؟ بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي

 السالث اليؼ طمبة لد  التكيؼ وحدة في تنميتيا الواجب البيرى التفكير ميارات ما 
 رفح؟ بمحافظة دوليةال الػوث وكالة بمدارس األساسي

  ما البرنامج المقترح الذى يوظؼ السبورة التفاعمية في وحدة التكيؼ بمقرر العمـو العامة
 عمى طمبة اليؼ السالث األساسي بمدارس وكالة الػوث الدولية بمحافظة رفح؟

 ومتوسط الضابطة المجموعة درجات متوسط بيف إحيائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ 
 العممية؟ المفاىيـ الختبار البعدى التطبيؽ في التجريبية المجموعة درجات

 ومتوسط الضابطة المجموعة درجات متوسط بيف إحيائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ 
 البيرى؟ التفكير ميارات الختبار البعدى التطبيؽ في التجريبية المجموعة درجات

 السالث اليؼ طمبة لد  ميةالعم المفاىيـ تنمية في التفاعمية السبورة توظيؼ فاعمية ما 
 رفح؟ بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي

 اليؼ طمبة لد  البيرى التفكير ميارات تنمية في التفاعمية السبورة توظيؼ فاعمية ما 
 رفح؟ بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي السالث

التجريبػيو وكػاف مجتمػل الدراسػة ولتحقيؽ أىػداؼ الدراسػة اسػتخدمت الباحسػة المػنيج شػبو 
( طالػػبو 3754عبػػارة عػػف جميػػل طمبػػة اليػػؼ السالػػث األساسػػي بمػػدارس وكالػػة الػػػوث الدوليػػة  

( طالػبو وطالبػةو وتػـ تقسػيميـ إلػى 06وطالبةو  امت الباحسة باختيار عينة  يػدية بمػع عػددىا  



 

 

 

 
 و

  العربوةالعربوةىىباللغةباللغةىىالدرادةالدرادةىىملخصملخص

ىى
عميػػػػػةو فيمػػػػا كانػػػػػت مجمػػػػوعتيف األولػػػػى تجريبيػػػػػة درسػػػػت باسػػػػتخداـ برنػػػػػامج يوظػػػػؼ السػػػػبورة التفا

 المجموعة السانية ضابطة درست بالطرؽ العادية 
واستخدمت الباحسة عدة أدواتو وىي: بطا ػة تحميػؿ محتػو  وحػدة التكيػؼ بمبحػث العمػـو 

كمػػا أعػػدت   لعمميػػةو اختبػػار ميػػارات التفكيػػر البيػػرى العامػػة لميػػؼ السالػػثو اختبػػار المفػػاىيـ ا
 دليؿ لممعمـ الستخداـ البرنامج 

 ت أىـ النتائج عبارة عف:فكان
البرنػػػػامج الػػػػذى يوظػػػػؼ السػػػػبورة التفاعميػػػػة بالفاعميػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المفػػػػاىيـ العمميػػػػةو  يحقػػػػؽ -1

حيث  وميارات التفكير البيرى لد  طمبة اليؼ السالث األساسي بمبحث العمـو العامة 
 ( 1 1كاف معدؿ الكسب لبالؾ أكبر مف  

جػػػػات المجموعػػػة الضػػػػابطة ومتوسػػػػط توجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحيػػػػائية بػػػػيف متوسػػػط در  -1
درجػػات أ ػػػرانيـ بالمجموعػػة التجريبيػػػة فػػي اختبػػػار المفػػاىيـ العمميػػػةو وكانػػت تمػػػؾ الفػػػروؽ 

 ليالح طمبة المجموعة التجريبية 
توجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحيػػػػائية بػػػػيف متوسػػػط درجػػػػات المجموعػػػة الضػػػػابطة ومتوسػػػػط  -4

التفكيػػر البيػػرىو وكانػػت تمػػؾ  درجػػات أ ػػرانيـ بالمجموعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار ميػػارات
 الفروؽ ليالح طمبة المجموعة التجريبية 

وفي ضوء ىذه النتائج أويت الباحسة بأىمية توظيؼ السبورة التفاعمية في مبحػث العمػـو العامػةو 
 والمواد الدراسية األخر و وضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ السبورة التفاعمية بفاعمية 
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  االنجلوزوةاالنجلوزوةىىباللغةباللغةىىالدرادةالدرادةىىملخصملخص

ىى
 باللغة الانجليزيةملخص الدراسة 

The study aims to reveal the effectiveness of employs interactive 

whiteboard in the development of scientific concepts, and skills of visual 

thinking among 3
rd

 grade students in schools and international relief 

agency, in Rafah. The study has stated the problem in following major 

question: 

What is the effective of program that employs interactive 

whiteboard on the scientific concepts and skills of visual thinking in 

science of the 3
rd

 grade development? 

The main question branched into the following sub-questions: 

1. What are the scientific concepts contained in the adopted unit that 

should be developed for the of 3
rd

 grade students in primary schools 

UNRWA in Rafah? 

2. What are the visual thinking skills should be developed in the adopted 

unit for the basic third-grade students in schools and UNRWA in 

Rafah? 

3. What is the proposed program, which employs interactive whiteboard 

in the adopted unit of the syllabus decision on the basic science of 

public 3
rd

 grade students in UNRWA schools in Rafah? 

4. Are there any significant differences between the mean scores of the 

control group and the mean scores of the experimental group in post 

application test the scientific concepts? 

5. Are there significant differences between the mean scores of the 

control group and the mean scores of the experimental group in the 

post application test of visual thinking skills? 

6. What is the effectiveness of employment interactive whiteboard to 

develop the scientific concepts of development of the 3
rd

 grade 

students in  UNRWA schools in Rafah? 

7. What is the effectiveness of employment interactive whiteboard to 

development the visual thinking skills of 3
rd

 grade students in 

UNRWA schools in Rafah? 

 



 

 

 

 
 ح

  االنجلوزوةاالنجلوزوةىىباللغةباللغةىىالدرادةالدرادةىىملخصملخص

ىى
To achieve objectives of the study, the researcher used quasi-

experimental approach, and the study population is all the basic third-

grade students schools at the international relief agency (4573) student, 

the researcher choose the convent composed of (60) male and female 

students, were divided into two groups. Experimental studied using the 

program employs interactive whiteboard, while the control group was the 

control group studied by conventional methods. 

The researcher used many tools, namely: note analysis, scientific 

concepts, and skills of visual thinking test. 

The study shows the following results: 

1- The program that employs interactive whiteboard characteristics by 

efficiency characteristics by in the development of scientific 

concepts, and skills of visual reasoning of the 3
rd

 grade students. 

2- There are a significant differences between the mean scores of the 

control group and the mean scores of the experimental group in 

post application test the scientific concepts. In favor to the 

experimental group students. 

3- There are a significant differences between the mean scores of the 

control group and the mean scores of the experimental group in the 

post application test of visual thinking skills. In favor to the 

experimental group students. 

In light of these results the researcher recommended the 

importance of employing interactive whiteboard in the Study of general 

science, and the need to train teachers to use the interactive whiteboard 

effectively. 

 



 

 

 

 
 ط

  المحتوواتالمحتوواتىىفكرسفكرس

ىى
 فهرس املحتويات

 الصفحة المحتوى م.
 أ اآلية القرآنية 1

 ب اإلىداء 2

 ج الشكر والتقدير 3

 د ممخص الدراسة بالمػة العربية 4

 ز ممخص الدراسة بالمػة االنجميزية 5

 ط فيرس المحتويات 6

 ؾ فيرس الجداوؿ 7

 ؿ فيرس المالحؽ 8

 1 الفصل األول: خمفية الدراسة وأىميتيا 

 2 مقدمةال 1

 5 مشكمة الدراسة 2

 6 فرضيات الدراسة 3

 6 أىداؼ الدراسة 4

 7 أىمية الدراسة 5

 8 اإلجرائية ميطمحات الدراسة 6

 9 حدود الدراسة 7

 11 الفصل الثاني اإلطار النظري لمدراسة 

 1 المحور األوؿ: السبورة التفاعمية 1

 19 المحور الساني: المفاىيـ العممية 2

 29 ور السالث: ميارات التفكير البيرىالمح 3

 24 الفصل الثالث: الدراسات السابقة 

 42 المحور األوؿ: دراسات سابقة تتعمؽ بالسبورة التفاعمية 1

 48 التعقيب عمى دراسات المحور األوؿ 2

 55 المحور الساني: دراسات سابقة تتعمؽ بالمفاىيـ العممية 3

 55 لسانيالتعقيب عمى دراسات المحور ا 4

 56 المحور السالث: دراسات سابقة تتعمؽ بالتفكير البيرى 5



 

 

 

 
 ي

  المحتوواتالمحتوواتىىفكرسفكرس

ىى
 65 التعقيب عمى دراسات المحور السالث 6

 61 تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة 7

 36 الفصل الرابع: إجراءات الدراسة 

 64 منيج الدراسة 1

 65 مجتمل الدراسة 2

 66 عينة الدراسة 3

 66 أدوات الدراسة 4

 83 دليؿ المعمـ 5

 83 البرنامج المقترح 6

 87 ضبط المتػيرات 7

 89 تكافؤ المجموعتاف 6

 89 إجراءات الدراسة وخطواتيا 7

 91 األساليب اإلحيائية 8

 24 الفصل الخامس: عرض النتائج ومناقشتيا 

 93 اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ 1

 94 اإلجابة عف السؤاؿ الساني 2

 95 سؤاؿ السالثاإلجابة عف ال 3

 95 اإلجابة عف السؤاؿ الرابل 4

 98 اإلجابة عف السؤاؿ الخامس 5

 151 اإلجابة عف السؤاؿ السادس 6

 152 اإلجابة عف السؤاؿ السابل 7

 154 التوييات 8

 156 المقترحات 9

 111 قائمة المصادر والمراجع 

 158 أواًل: المراجل العربية 1

 115 نبيةسانيًا: المراجل األج 2

 117 سالسًا: الموا ل اإللكترونية 3

 111 قائمة المالحق 





 

 

 

 
 ك

  الجداولالجداولىىفكرسفكرس

ىى
 فهرس الجداول 

 الصفحة الجدول م.
 07 تيميـ البحث 1
 07 مجتمل الدراسة حسب الجنس 1
 00 ومجموعاتيا الدراسة عينة 4
 06 األفراد عبر المحتو  تحميؿ سبات 3
 06 الزمف عبر المحتو  تحميؿ سبات 7
 56 التكيؼ وحدة في العممية لممفاىيـ النسبيةالعددية و  األوزاف 0

5 
 الذى لمبعد الكمية والدرجة العممية المفاىيـ اختبار فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامالت يوضح
 إليو تنتمي

51 

 54 لفقراتو الكمية والدرجة العممية المفاىيـ اختبار ميارات مف ميارة كؿ بيفاالرتباط  معامالت 8
 57 لفقراتو الكمية والدرجة العممية المفاىيـ اختبار فقرات مف فقرة لكؿ والتمييز السيولة معامالت 6
 50 العممية المفاىيـ الختبار الكمية لمدرجة النيفية التجزئة بطريقة السبات معامؿ 16
 55 العممية المفاىيـ اختبار فقرات لجميل ريتشاردسوف كودر بطريقة السبات معامؿ 11
 56 إليو تنتمي الذى لمبعد الكمية والدرجة االختبار فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامالت 11
 56 لفقراتو الكمية والدرجة البيرى التفكير ميارات اختبار ميارات مف ميارة كؿ بيفاالرتباط  معامالت 14
 81 الكمية والدرجة البيرى كيرالتف ميارات اختبار فقرات مف فقرة لكؿ والتمييز السيولة معامالت 13
 81 البيرى التفكير ميارات الختبار الكمية لمدرجة النيفية التجزئة بطريقة السبات معامؿ 17
 81 البيرى التفكير ميارات اختبار فقرات لجميل ريتشاردسوف كودر بطريقة السبات معامؿ 10
 85 المجموعتيف أعمار متوسط بيف لمفروؽ ت اختبار 15
 88 لممجموعتيف العاـ التحييؿ متوسط بيف لمفروؽ ت تباراخ 18
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  األولاألولىىالفصلالفصل

  وأهموتكاوأهموتكاىىالدرادةالدرادةىىخلفوةخلفوة

 الفصل األولىى

 وأىميتيا الدراسة خمفية

 المقدمة:

يشيد العالـ سورة تكنولوجية طالت كافة جوانب الحياةو واستفادت المؤسسة التربوية مف 
وارتباط  ىذه التطوراتو واستػميا التربويوف أفضؿ استػالؿ لتحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ 

 ممحًاو بيدؼ تييئة المتعمميف لمتطورات العالمية المستقبمية  التكنولوجيا بالتعميـ أيبح أمراً 

وطالت التكنولوجيا كافة مدخالت العممية التربويةو وكاف لمسبورة نييب في ذلؾ فظيرت 
السبورة الضوئية كبديؿ لمسبورة الطباشيريةو بيدؼ معالجة سوء الخط وعجز التنسيؽ الذى يعاني 

( عكؼ ديفيد مارتفو وزوجتو 1686(و وفي عاـ  4: 1614منو بعض المعمميف  بسيسوو 
( عمى تطوير سبورة إلكترونية David Matrin and Nancy Knowltonنانسي نولتوف  

 توفر عنير المتعة والتشويؽ عمى ممارسات المعمـ داخؿ حجرات الفيوؿ 

ة ولقد أعطت التجارب الحديسة التي تـ فييا استخداـ السبورة التفاعمية مؤشرات واضح
عمى نجاحيا كوسيمة وأداة تجذب انتباه المتعمميفو وترفل مستو  نموىـ المعرفيو والوجدانيو 

 ( 106 – 176: 1666والسموكي  عبود والعاليو 

 التعامؿ يتـ بيضاء حساسة إلكترونية( لوحة  عرض شاشةوالسبورة التفاعمية عبارة عف 
 ويتـ( تأشير أداة أى أو الر مي برالح أ الـ أو اليد بإيبل  الممس حاسة باستخداـ معيا

 مل وتتفاعؿ تعرض حيث (Data Show  البيانات عارض وجياز اآللي بالحاسب توييميا
 بشكؿ سواء االنترنت عمى الموجودة أو والحاسب عمى المخزنة المختمفة الحاسب تطبيقات
 ( 1: 1611و مركز ميادر التعمـ  ُبعد مف أو ومباشر

ربوية بأف السبورة التفاعمية تزداد فاعمية عند استخداميا في وتشير بعض األدبيات الت
و وأشكاؿو وأنشطة ترتبط بالوا لو ومف ىنا تر  الباحسة بأف  تدريس المواد التي تتضمف رسـو

تعتمد جديرة بالتجربة في مبحث العموـ العامةو السيما وأف مادة العموـ السبورة التفاعمية تقنية 
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والزيارات الميدانيةو واالستقياءو وحؿ المشكالتو لمتفاعالت التي  عمى المالحظةو والتجريبوىى
 تحدث حوؿ المتعمميفو وفي محيطيـ االجتماعي 

 لد  وتنميتيا العممية المفاىيـ تكويف أف العموـ وتدريس العممية بالتربية المختيوف وير 
يـ وميارتيـ وتػمبيـ عمى و لما ليا مف أسر في  دراتالعموـ لتدريس الرئيسة األىداؼ مف المتعمميف

المشكالت التي يواجيونيا سواء أكانت المشكالت والتحديات دراسية أو غير دراسية  المطرفيو 
1668 :17 ) 

طمبة المرحمة األساسية المقررة عمى خر مواد ومناىج العموـ العامة وفي حقيقة األمر تز 
ضوعات العموـ مف المفاىيـ في فمسطيف بالمفاىيـ والحقائؽو ويكاد ال يخمو موضوع مف مو 

ورد في دليؿ المعمـ اليادر عف وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية أف أىـ أىداؼ تعميـ و  العممية 
 ( 41 – 41: 1614 وزارة التربية والتعميـو  و وتحديسياالمفاىيـ العمميةالعموـ اكتساب الحقائؽو و 

عمى تنمية المفاىيـ العمميةو واستخداـ  وتأسيسًا لما سبؽ تر  الباحسة بأىمية العمؿ الجاد
أفضؿ االستراتيجيات والبرامج التعميمية في إكسابيا لمطمبةو خاية وأنيا تؤسر في معارفيـو 
ومياراتيـ في الو ت الراىفو أو مستقباًلو حيث أف إكساب المفاىيـ يشكؿ حقائؽ راسخة في ذىف 

 دة منيا في موا ؼ تعميمية الحقة المتعمـو مما يجعمو  ادرًا عمى توظيفياو واالستفا

اىتموا أيضًا بميارات التفكيرو ومف بيف ىذه وكما اىتـ الباحسوف بالمفاىيـ العمميةو فإنيـ 
المياراتو ميارات التفكير المتعمقة باليورة والشكؿو وأطمؽ عمييا مسمى ميارات التفكير 

أنماط التفكير التي يمكف ( بأف التفكير البيرى مف 568: 1613فيشير  طراونةو  البيرى 
تنميتيا لد  الطمبة باالعتماد عمى األشكاؿ والرسوماتو واليور المعروضة في المو ؼ 
والعال ات الحقيقة المتضمنة فيياو إذ تقل األشكاؿو والرسوماتو واليور بيف يدى المتعمـ 

 ويحاوؿ أف يجد معنى لياو وتفسيرىا 

مرتبطة بالحس البيرىو يستطيل المتعمـ والتفكير البيرى عبارة عف  درات ذىنية 
بقدرتو الذاتية تحويؿ المػة البيرية إلى لػة لفظيةو واستخالص المعمومات والمعارؼو ودمجيا 

 ( 11: 1616في بنيتو المعرفية وتحويميا إلى خبرة أو خبرات مكتسبة  المالكيو 
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ىى متعمميفو بيدؼ تعزيز عمى ذلؾ فإف المعمـ مطالب بإسارة القدرة الذاتية عند ال اً وبناء
ووسائؿ تدريس  وميارات التفكير البيرى لدييـو ولتحقيؽ ذلؾ فيو مطالب باستخداـ استراتيجيات

 فعالةو ومسيرة لالنتباهو وتتضمف عنير المتعة والتشويؽو خاية عند طمبة اليفوؼ األولى 

مكانات األنشطة الحاسوبية والفنية تسيـ في تنمية التفكير البيرىو مف خالؿ اإلو 
المتاحة في الرسـ التي تظير بعض الخرائط البيرية التي تعبر عف الكسير مف المعاني المتعمقة 
بمفيوـ ماو وعمى المتعمميف فيـ ىذه الخريطةو واالستعانة بمعموماتيا في تيحيح المعمومات 

 ( Anderson, 1997: 302لدييـ واكتشاؼ معمومات جديدة  

تقنية تعتمد عمى عرض الدروس بطريقة شيقة  سبورةجياز و  وطالما إف السبورة التفاعمية
ويمكف ويميا بالحاسوبو وعرض ما يحتويو الحاسوب مف برامج تعميمية ودروس وعروضو 
فإنيا تضفي عنير التشويؽ لد  الطمبةو كما أنيا تعزز ميارات االنتباه لميور واألشكاؿ التي 

مى القدرات العقمية لممتعمـو فييبح أكسر إ بااًل يقـو المعمـ بعرضياو وىذا مف شأنو أف ينعكس ع
 عمى وضل تفسيرات ليذه األشكاؿ والعروضو واليورو بما يعزز ميارات التفكير البيرى لديو 

لتجربتو يوظؼ خيائص السبورة  الباحثةكما أف البرنامج التعميمي الذى تسعى 
تعمميف بشكؿ مباشرو وىذا التفاعميةو حيث أف أىـ خيائييا  درتيا عمى زيادة تفاعؿ الم

ينعكس عمى بقاء أسر التعمـ مدة أطوؿو وبالتالي توظيؼ ما تـ تعممو في موا ؼ حياتية جديدةو 
أىمية وفاعمية السبورة ىناؾ العديد مف الدراسات التي أكدت عمى حيث أف  وحؿ المشكالت 

و ودراسة  مبادرة (1661(و ودراسة  حسب اهللو 1611التفاعمية مسؿ دراسة  أبو العينييفو 
 اتجاىات(و إضافة إلى أف ىناؾ العديد مف الدراسات أشارت إلى وجود 1616التعميـ األردنيةو 

(و ودراسة  بني دومي 1614إيجابية نحو استخداـ السبورة التفاعمية مسؿ دراسة  بسيسوو 
كف الدراسة لبناء برنامج يوظؼ السبورة التفاعميةو ل الباحثة(و وىذا ما دفل 1614ودرداكةو 

يوظؼ السبورة التفاعمية والمفاىيـ العمميةو وميارات تربط بيف برنامج  بأنياالحالية تختص 
 األساسي السالث اليؼ لطمبة كمعممة عمميا خالؿ مف الباحسة الحظت و دالتفكير البيرى 

 المنياج في الواردة  العممية لممفاىيـ الطمبة امتالؾ وعدـ العموـ مادة في الطمبة لد  ضعفا
 بيف العال ة وفيـ الشكؿ وتحميؿ  األشكاؿ بيف والتميز اليور  راءة عمى  درتيـ وعدـ المقرر
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ىى  عمما واألحداث الظواىر لبعض والتعميؿ التفسير عمى القدرة عدـ وبالتالي الواحد الشكؿ عناير
 ومف مميةالع المفاىيـ وىضـ حفظ عمى تساعده  د البيرى التفكير لميارات الطالب امتالؾ اف
 لحؿ طريقة في الباحسة فكرت فقد السالث اليؼ طمبة لد  المشكمة ىذه وجود ومل المنطمؽ ىذا
   التفاعمية السبورة توظيؼ خالؿ مف المشكمة ىذه

 مشكمة الدراسة:

 :التاليتنحير مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس 

وميارات التفكير البصري بالعموم  فاعمية برنامج يوظف السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيمما 
 ؟لدى طمبة الصف الثالث األساسي

 وينبسؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 السالث اليؼ طمبة لد  تنميتيا الواجب التكيؼ وحدة في المتضمنة العممية المفاىيـ ما  1
 رفح؟ بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي

 السالث اليؼ طمبة لد  التكيؼ وحدة في تنميتيا الواجب البيرى التفكير ميارات ما  1
 رفح؟ بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي

ما البرنامج المقترح الذى يوظؼ السبورة التفاعمية في وحدة التكيؼ بمقرر العموـ العامة   4
 ح؟اليؼ السالث األساسي بمدارس وكالة الػوث الدولية بمحافظة رف طمبةعمى 

 ومتوسط الضابطة المجموعة درجات متوسط بيف إحيائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ  3
 العممية؟ المفاىيـ الختبار البعدى التطبيؽ في التجريبية المجموعة درجات

 ومتوسط الضابطة المجموعة درجات متوسط بيف إحيائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ  7
 البيرى؟ التفكير ميارات الختبار البعدى التطبيؽ في التجريبية المجموعة درجات

 السالث اليؼ طمبة لد  العممية المفاىيـ تنمية في التفاعمية السبورة توظيؼ فاعمية ما  0
 رفح؟ بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي

 اليؼ طمبة لد  البيرى التفكير ميارات تنمية في التفاعمية السبورة توظيؼ فاعمية ما  5
 رفح؟ بمحافظة الدولية الػوث وكالة مدارسب األساسي السالث
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ىى  فرضيات الدراسة:

 درجات متوسط بيف( α ≤ 0.05  داللة مستو  عند إحيائية داللة ذات فروؽ توجد ال -1
 الختبار البعدى التطبيؽ في التجريبية المجموعة درجات ومتوسط الضابطة المجموعة
  العممية المفاىيـ

 درجات متوسط بيف( α ≤ 0.05  داللة مستو  دعن إحيائية داللة ذات فروؽ توجد ال -1
 الختبار البعدى التطبيؽ في التجريبية المجموعة درجات ومتوسط الضابطة المجموعة
  البيرى التفكير ميارات

 العممية المفاىيـ تنمية في (1.2 ≥معدؿ كسب لبالؾ   التفاعمية السبورة توظيؼ يحقؽ ال -4
  رفح بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي السالث اليؼ طمبة لد 

 التفكير ميارات تنمية في (1.2 ≥معدؿ كسب لبالؾ   التفاعمية السبورة توظيؼ يحقؽ ال -3
  رفح بمحافظة الدولية الػوث وكالة بمدارس األساسي السالث اليؼ طمبة لد  البيرى

 أىداف الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

اىيـ العممية المتضمنة في وحدة التكيؼ مف مبحث العموـ العامة المقرر الكشؼ عف المف -1
مف خالؿ توظيؼ السبورة  السالث األساسيو والواجب تنميتيا لدييـاليؼ  طمبةعمى 

 التفاعمية 
اليؼ السالث األساسي  طمبةالتعرؼ إلى ميارات التفكير البيرى الواجب تنميتيا لد   -1

 العامة في وحدة التكيؼ بمبحث العمـو 
بناء برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ العمميةو وميارات التفكير العممي  -4

 في وحدة التكيؼ بمبحث العمـو العامة المقرر عمى طمبة اليؼ السالث األساسي 
الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطةو ومتوسطات درجات  -3

 تبار المفاىيـ العممية البعدى اخالمجموعة التجريبية في 
الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة الضابطةو ومتوسطات درجات  -7

 المجموعة التجريبية في اختبار ميارات التفكير البيرى البعدى 
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ىى توظيؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ العممية بوحدة برنامج التعرؼ إلى فاعمية  -0
اليؼ السالث األساسي بمدارس وكالة الػوث  طمبةوـ العامة لد  التكيؼ مف مقرر العم
 الدولية بمحافظة رفح 

توظيؼ السبورة التفاعمية في تنمية ميارات التفكير البيرى برنامج التعرؼ إلى فاعمية  -5
اليؼ السالث األساسي بمدارس وكالة  طمبةبوحدة التكيؼ مف مقرر العموـ العامة لد  

 ة رفح الػوث الدولية بمحافظ

 أىمية الدراسة:

جديرة بالتجربةو خاية في تنمية المفاىيـ العمميةو تعتبر السبورة التفاعمية وسيمة وأداة 
عمى الفيـ العميؽ لعمميات العمـو وتحقيؽ أىداؼ تدريس العموـو  الطمبةوالتي بدورىا تساعد 

ميارات الواجب إكسابيا وكذلؾ األمر بالنسبة لميارات التفكير البيرىو والتي تعتبر مف أىـ ال
 لمطمبةو ويمكف أف يستفيد مف نتائج الدراسة الحالية العديد مف الفئات وأىميا:

مخططو المناىج الدراسية: حيث تفتح ليـ الدراسة آفاؽ إلعادة النظر بالموضوعات التي  -1
تتضمنيا مادة العموـ العامةو ويياغتيا ويياغة أىدافيا بما يحقؽ القدرة عمى توظيؼ 

 يات التعميـ بشكؿ عاـو والسبورة التفاعمية بشكؿ خاص تقن
: حيث تقدـ الدراسة الحالية  -1 تدريس وحدة التكيؼ بطريقة  فييساعده  برنامجمعمـ العمـو

شيقةو وممتعةو كما يمكنو محاكاة النموذج والبرنامج الذى يوظؼ السبورة التفاعمية 
 في موا ؼ تعميمية أخر و ودروس أخر  وخيائييا 

حسوف: تقدـ الدراسة إطارًا نظريًاو وميدانيًاو يمكف مف خاللو إسراء المكتبة الفمسطينيةو البا -4
 كما يفتح ليـ آفاؽ جديدة لدراسات مستقبمية تعتمد عمى السبورة التفاعمية 
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  األولاألولىىالفصلالفصل

  وأهموتكاوأهموتكاىىالدرادةالدرادةىىخلفوةخلفوة

 مصطمحات الدراسة اإلجرائية:ىى

 الفاعمية:

لتفاعمية عمى أداء طمبة مقدار الكسب الذى يمكف أف يحدث نتيجة تطبيؽ برنامج يوظؼ السبورة ا
اليؼ السالث في اختبار المفاىيـ العمميةو واختبار ميارات التفكير البيرىو ويقاس مف خالؿ 

 معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ 

 البرنامج:

و يوظؼ السبورة التفاعميةو (Flashمجموعة مف الدروس المحوسبة والميممة باستخداـ برنامج  
ىداؼ والخبراتو واألنشطةو والتقويـ ذات العال ة بوحدة ويتضمف كؿ درس مجموعة مف األ

 التكيؼ في مبحث العمـو العامة لطمبة اليؼ السالث األساسي 

 السبورة التفاعمية:

شاشة بيضاء كبيرة حساسة يتـ توييميا بجياز حاسوب لعرض المادة التعميمية عمى شكؿ 
ستعادتيا في و ت آخر وتحتوى عمى يورو ومقاطل فيديوو يمكف حفظ المادة التي تـ شرحياو وا

 العديد مف وسائؿ الشرحو واإليضاح وتزيد مف دافعية الطمبة نحو التعمـ 

 المفاىيم العممية:

اليورة الذىنية لممدرؾ الحسي أو المجرد أو الحوادث أو الرموز أو األشكاؿ الخاية التي تـ 
مجموعات واأليناؼ جمعيا عمى أساس خيائص مشتركة والتي تميزىا عف غيرىا مف ال

األخر  ويتكوف مف اسـ أو داللة لفظيةو ويقاس بالدرجة التي يحيؿ عمييا الطالب باالختبار 
 المعد لذلؾ 

 التفكير البصري:

مجموعة القدرات العقمية القائمة عمى ربط الجوانب الحسية البيريةو ومعرفة العال ة القائمة بيف 
دراؾ المعاني لمويوؿ لنتاجات اليور والرسوـ واألشكاؿ مف سـ القدرة ع مى الويوؿ لتفسيرو وا 

ة التي يحيؿ عمييا جعقمية جديدة مف خالؿ األشكاؿ والرسوـ التي يتـ عرضياو ويقاس بالدر 
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  األولاألولىىالفصلالفصل

  وأهموتكاوأهموتكاىىالدرادةالدرادةىىخلفوةخلفوة

والمتضمنة لميارات: التمييز البيرىو  الطالب عمى اختبار ميارات التفكير البيرى المعد لذلؾ ىى
 عال ات البيرية( وتحميؿ الشكؿو وتفسير المعموماتو وربط ال

 الميارة:

تقاف    درة المتعمـ عمى أداء سموؾ أو تحقيؽ ىدؼ معيف بفيـو ود ةو وسرعةو وا 

 حدود الدراسة:

 ( 1617/ 1613ا تيرت الدراسة عمى العاـ الجامعي  الحدود الزمنية:  -1
 ا تيرت الدراسة عمى محافظة رفح  الحدود المكانية: -1
 مى مدارس وكالة الػوث الدولية بمحافظة رفح ا تيرت الدراسة ع الحدود المؤسسية: -4
سالث األساسي بمدارس وكالة اليؼ ال طمبةا تيرت الدراسة عمى  الحدود البشرية: -3

 الػوث الدولية بمحافظة رفح 
 تتمسؿ الحدود الموضوعية لمدراسة بما يمي: الحدود الموضوعية: -7

مقرر العمـو العامة تيتـ الدراسة بتوظيؼ السبورة التفاعمية في وحدة التكيؼ مف ( أ
اليؼ السالثو و ياس فاعميتيا في تنمية المفاىيـ العمميةو وميارات  طمبةعمى 

 التفكير البيرى 
عمى المفاىيـ العمميةو وميارات التفكير البيرى التي تتضمنيا تقتير الدراسة ( ب

الوحدة األولى مف مبحث العموـ العامة "وحدة التكيؼ" المقررة عمى طمبة اليؼ 
 ث األساسي السال

تقتير الدراسة عمى أربل ميارات لمتفكير البيرىو وىي:  ميارة التمييز البيرىو ( ت
ميارة تحميؿ الشكؿو ميارة تفسير المعمومات البيريةو ميارة ربط العال ات 

 البيرية( 
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 ىى

 

 

 

 الفصل الثاىي
 اإلدار اليظ ي للدراس 
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادةللدرادةىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

 الفصل الثانيىى

 اإلطار النظري لمدراسة

 المقدمة:

 المفاىيـ تنمية في التفاعمية السبورة يوظؼ برنامج فاعميةتيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف 
الساني  و ويأتي الفيؿاألساسي السالث اليؼ طمبة لد  بالعموـ البيرى التفكير وميارات

لمتعرؼ عمى مفاىيـ الدراسة األساسيةو و امت الباحسة بتقسيـ اإلطار النظرى إلى المحاور 
 التالية:

 المحور األول: السبورة التفاعمية.-1
 المحور الثاني: المفاىيم العممية.-2
 المحور الثالث: ميارات التفكير البصري.-3

 المحور األول: السبورة التفاعمية.

ىـ األدوات التي يستخدميا المعمـ في تنفيذ الدروسو وتعتبر طريقة تعتبر السبورة أحد أ
المحاضرة مف أكسر الطرؽ استخدامًاو وىي الطريقة األكسر اعتمادًا عمى السبورةو ولعؿ اعتماد 
المعمـ عمى طريقة التمقيف والمحاضرة سابقًا كاف مرده إلى جمود السبورة الطباشيرية أو السبورة 

لذا اىتـ العديد مف التربوييف والمختييف بتفعيؿ دور السبورة مف خالؿ البيضاء العاديةو 
 تطويرىا 

 David Matrin and Nancyوزوجتو نانسي نولتوف   وؿ مف ديفيد مارتففذىب ك

Knowlton  )1 و بإجراء العديد مف التجارب في سبيؿ تحسيف السبورة وتطويرىا لتكف أكسر)
إلى فكرة محورىا يدور حوؿ إمكانية ربط الحاسوب بشاشة  تفاعمية وأكسر متعةو إال أف تويال

                                                           
د مارتفو ونانسي نولتوف يعمالف في إحد  الشركات الكبر  الرائدة في تكنولوجيا التعميـ في كندا والواليات  ديفي 1

 المتحدة األمريكية(
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادةللدرادةىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

عرض "لوحة"و حساسة تعمؿ كبديؿ لشاشة الحاسوبو وتحمؿ مميزات السبورة التقميدية أى أنيا ىى
  ادرة عمى العرض بوضوح لمطمبة 

ة تفاعمية مف  بؿ شركة سمارت بداية العاـ ور و د كاف اإلنتاج الفعمي ألوؿ سب
(و وبعد مراجعة Interactive Whiteboardبورة البيضاء التفاعمية  ـ(و وسميت بالس1661 

الباحسة لبعض التقنيات التي تـ إدراجيا عمى أوؿ سبورة تفاعمية طرحت في األسواؽ العالمية 
 لمسميات التي أطمقت عمى ىذا النوعالحظت العديد مف التػيراتو وىذه التػيرات انعكس عمى ا

(و أو السبورة اإللكترونية Smart Boardالسبورة الذكية  مف السبورات فالبعض يسمييا 
 Electronic Board (e-board)  و أو السبورة الر مية)Digital Board و أو السبورة)

 ( Interactive Whiteboardالبيضاء التفاعمية  

 السبورة التفاعمية: تعريف

بارة عف شاشة عبأنيا السبورة التفاعمية ( Campbell, 2010: 69يعرؼ كامبؿ  
مرتبطة بالحاسوب يتـ التعامؿ معيا بالممس أو الكتابة عمييا بقمـ خاصو كما يمكف  وبيضاء

 استخداميا في عرض ما عمى شاشة الحاسوب بيورة واضحة لكافة الطمبة داخؿ اليؼ 

السبورة التفاعمية عمى أنيا سبورة بيضاء نشيطة تعمؿ  (1611كما عرؼ  الفرماوىو 
سيمة لمتفاعؿ بيف المعمـو والمتعمـ بطريقة شيقة وممتعة بحيث تشد انتباه المتعمـ بالممس وىي و 

  تطبيقات الحاسوب طواؿ الحيةو ويقـو المعمـ ببساطة بممس السبورة ليتحكـ بجميل

لوحة إلكترونية مرتبطة  ( بأنيا188: 1614وعرفيا كؿ مف  بني دومي ودرادكةو 
لكترونية في عممية الشرحو فيي تتيح لممعمـ خيارات متعدد بجياز الحاسوب وتستخدـ األ الـ اإل

لمشرح واإليضاح وتػنيو عف استخداـ الكسير مف وسائؿ التعميـ األخر و حيث يمكف الشرح مف 
خالؿ السبورة التفاعمية بالكتابة عميياو أو الرسـو أو عرض الشرائح واليورو كما تتيح إمكانية 

 الدرس عرض الميادر التعميمية الخاية ب
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  للدرادةللدرادةىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

السبورة التفاعمية عمى أنيا وسيمة عرض كبيرة مرتبطة ( 4: 1614ويعرؼ  بسيسوو ىى
بجياز الحاسوب وجياز عرض يعرض سطح المكتب لجياز الحاسوب عمى السبورةو ويتـ 

 ـ أ الـ خاية أو بالنقر التخطيط بعناير السبورة باستخدا

ي لوحة إلكترونية متيمة السبورة التفاعمية ى( فير  أف 111: 1613أما  جبيميو 
بجياز الحاسوبو وبجياز عرض البياناتو ويستطيل كؿ مف المعمـو والمتعمـ استخداـ ىذه 

 السبورة 

أف  لوحظطالع عميياو باال الباحثةمف خالؿ التعريفات السابقةو وتعريفات أخر   امت 
نيـ ييفوف أداة ليا أو ولعؿ ذلؾ إلى في تعريفات السبورة التفاعمية تشابو إلى حد كبير ؾىنا

 وكبيرة وشاشة بيضاءيفات وخيائصو ومميزاتو وُتعرؼ الباحسة السبورة التفاعمية بأنيا 
حساسة يتـ توييميا بجياز حاسوب لعرض المادة التعميمية عمى شكؿ يورو ومقاطل فيديوو 
ؿ يمكف حفظ المادة التي تـ شرحياو واستعادتيا في و ت آخر وتحتوى عمى العديد مف وسائ

 الشرحو واإليضاح وتزيد مف دافعية الطمبة نحو التعمـ 

 مميزات السبورة التفاعمية:

تعتبر السبورة التفاعمية أداة تقنية سيمة االستخداـ بخالؼ العديد مف األدوات التعميمية 
التي تعتمد عمى التكنولوجياو كما أنيا تتيح عرض كافة الحقائبو والعروض التعميميةو كممفات 

النيوصو اليوتو الفيديوو ويستطيل مستخدـ السبورة التفاعمية تحريؾ أى عنير اليورو 
و واألشكاؿو أو إنشاء أشكاؿ افتراضيةو أو  بمجرد وضل أيبعو عمى الشاشةو كتحريؾ الرسـو

: 1668استخداـ األشكاؿ األيمية المتوفرة عمى برنامج خاص بالسبورة التفاعمية  سويدافو 
31 ) 

عمى أدوات تفاعؿ تعتمد عمى تعدد الحواسو  باحتوائياة التفاعمية كما وتمتاز السبور 
إضافة إلى إمكانية توظيؼ كافة الوسائط المتعددة مف خاللياو كما تسيـ في رفل مستو  دافعية 
وانتباه الطمبةو وبالتالي تعمؿ عمى تنمية معارفيـو ومياراتيـ حيث أف الطالب بإمكانو التفاعؿ 

 ( 111: 1613مل المواد التي يتـ عرضيا  جبيميو معياو ومل أدواتياو و 
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  للدرادةللدرادةىىالنظريالنظريىىاإلطاراإلطار

بأف عمى المعمـ أف يحسف تيميـ الوسائط المراد عرضيا عبر السبورة  الباحثةوىنا تر  ىى
ضفاء عنير المتعةو وعنير التشويؽ في ىذه المواد والعروضو وأف تكوف  ىذه التفاعميةو وا 

ات السبورة التفاعمية أنو يمكف الوسائط مرتبطة بأىداؼ الدرسو كما تر  أف مف أىـ مميز 
 واستػالؿ تقنياتيا في تدريس كافة المواد الدراسيةو وكافة المراحؿ الدراسية  واستػالليا

كما تتيح السبورة التفاعمية خيارات متعددةو وذلؾ الرتباطيا بالحاسوبو و درتيا عمى 
طيل المعمـ أف عرض ما يتـ عرضو عمى سطح المكتبو ومف خالؿ السبورة التفاعميةو يست

  (06: 1666يسجؿ ويحفظ ما تـ عرضو بػرض إعادة عرضو مرة أخر   سراياو 

 طوؿ الطالب انتباه تشد وممتعة شيقة ووسيمة ووالطالب المعمـ بيف لمتفاعؿ وسيمة ييف
 مساؿ الحاسوبو تطبيقات جميل في ليتحكـ السبورة بممس ببساطة المدرس يقوـو حيث الحية
 باستخداـ األشكاؿ رسـ المالحظاتو تدويف يمكنو كما اإلنترنتو في  أخر  ةيفح مل الربط لذلؾ
 اليوت لنقؿ وميكروفوف بسماعات مزودة ىي ذلؾ عف وفضالً و ليا مياحبة خاية أ الـ

ذا واليورة  يورة عرض أو التوضيحية األشكاؿ مف شكؿ رسـ أو جممة بكتابة المدرس  اـ ما وا 
 التالميذ لحاسبات ونقميا ذاكرتيا في حفظيا الفور عمي يافيمكن  و اإلنترنت أو الحاسب مف

 الدرس في ومساىمات مالحظات مف لديو بما يبعث أف طالب ألى ويمكف  و أرادوا إف والطالب
 عمى بيا وأتى منزلو حاسب عمى بإعدادىا  اـ أو حاسب لديو كاف ما إذا السبورة عمي لتعرض
 ( 1668  ىناءو المدرس لحاسب ونقميا تخزيف وسيط

 المعمػػػػـوالجيد ف و( فتر  أف السبورة التفاعمية تتميز بأنيا موفر لمو ت1668فتحيو أما  
 الوسيمػػػة إنتاج في والمجيػػػػػود الو ت مف الكسير سيوفر الكمبيوتر تطبيقات باستخػػػداـ الممـ

 لعرض واليور وا اتالبط يستخدـ المعمـ اإلنجميزية المػة مادة في المساؿ سبيؿ عمى التعميميةو
 سـ ومػػػػف والكمبيوتر في آرت الكميب برامج وفيو التالمجػ في عنيا يبحث والتي الكممات
 وسيمػػػػة يوفر كما والعممية المادة عرض في الستخػػػداميا كارد الشفػ أو بطا ات عمى يميقيا
 االجتماعيات وفي يوروو  ولمجسمات المعمـ يحتاج العموـ مػػػػػادة وفيو بكاممة لدرس حائػػػػػط
 الموحة استخدـ حالػػػة في أنو إال المعمـو و ت مف الكسير تأخذ األمور ىػػػذه وكؿ لخرائػػطو يحتاج

دراج (Note Bookؾ  بو  تالنو  برنامج عمى الضػػػط سو  المعمـ عمػػي ما التفاعمية  اليورة وا 
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ىى  الدخوؿ االنترنت بشبكة متيال كػػػػاف مػػا إذا بسيولػػػػة وبإمكانو شرحيػػػػػاو المراد الكممػػة كتابة أو
وو أو موا ل شرح المػػراد بالدرس المرتبطة الخرائط أو واليور مالييف لو لتظير جؿجو  مو ل إلى

 إلكترونية أخر  

ولقد أشار تقرير يادر عف  سـ التعميـ اإللكتروني التابل لوزارة التربية والتعميـ الفمسطينية بأف 
 ( 7: 1614عمية تتميز بما يمي   سـ التعميـ اإللكترونيو السبورة التفا

توفير و ت المعمـ الذى يحتاجو لمكتابة عمى السبورة التقميديةو حيث يمكف كتابة الدروس   1
ضافة التعميقات والمالحظات أسناء الشرح   مسبقًاو وا 

عرضوو  ال يحتاج المتعمـ لنقؿ ما يكتبو المعمـ عمى السبورةو حيث يمكف طباعة ما تـ  1
 وتوزيعو عمى الطالبو أو حفظو عبر أ راص خاية 

تتميز بتوفير عنير الحركة في البرامج التعميمية متعددة الوسائطو حيث يمكف لممتعمـ   4
 نقؿ وتحريؾ الرسومات واألشكاؿ 

تسيـ في القضاء عمى خوؼ بعض الطالب مف التكنولوجيا؛ مما يحفزىـ عمى   3
 استخداميا في حياتيـ 

عادة عرضو بعد حفظو في توفر إمكان  7 ية تسجيؿ الدروس كاماًل مل يوت المعمـو وا 
 فيوؿ أخر  

عرض الموضوعات الدراسية بطريقة مشو ةو نظرًا لتوفر عناير الوسائط المتعددة   0
مكانية التفاعؿ مل ىذه المحتويات بالكتابة عمييا   اليوتو اليورةو الفيديو(و وا 

 وتحريكيا 
ـ عف بعدو بحيث يتـ ربطيا باإلنترنتو فيتـ عرض كؿ ما إمكانية استخداميا في التعم  5

يكتب عمييا مل يوت ويورة المعمـ في حاؿ وجود كاميراو وىذا يساىـ في حؿ مشكمة 
نقص عدد المعمميفو أو االستفادة مف المعمميف المميزيف بداًل مف الزيارات اليفية 

 المتبادلة 
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 تجارب استخدام السبورة التفاعمية:ىى

 أو يةمالتفاع أو البيضاء السبورة استخداـ فييا تـ التي الحديسة التجارب أعطت لقد
 الوسائؿ حدثأ مف تعد والتي المبتكرةو ةمالوسي ذهى نجاح مىع واضحة تامؤشر  الر ميةو
 تامؤشر بيف و   اليناعية الدوؿ مف عدد في سيةاالدر  القاعات في المستخدمة يةمالتفاع التعميمية

 ايفتمك مف الرغـ مىع القريب المستقبؿ في واسل تماـىا موضل ستكوف التقنية ذهى أف تؤكد
 الحاضر الو ت في تجرى العربيةو دافبمال ايومن الناميةو دافمالب بعض فأو  خاية نسبيًاو العالية
 التقنية ذهى بنشر شروعمل التربوييف والقادة وميفمالمع مف عدد يئةيلت تدريبية تادور  وتقيـ تجاربو

 ( 176: 1666 عبود والعاليو  البالد ؾمت في العاـ يـمالتع مستو  ىمع

وعمى المستو  المحميو فإف وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية  امت بتوزيل السبورة 
التفاعمية عمى عددًا مف المدارس األساسيةو كما أجريت العديد مف الدورات التدريبية حوؿ 

الدروسو كما  امت بتوزيل مادة تدريبية في استخداـ السبورة  استخداـ السبورة التفاعمية في شرح
التفاعمية في التدريس عمى المدارس المنتشرة في  طاع غزةو والضفة الػربية نياية العاـ 

 1614 ) 

وبالمسؿ بأف وكالة الػوث الدولية أيضًا  امت بتوزيل أكسر مف جيؿ مف السبورات 
ي  طاع غزةو والضفة الػربيةو و اـ أشرؼ  نديؿ مشرؼ التفاعمية عمى المدارس التابعة ليا ف

تكنولوجيا المعموماتو واالتياالت بإعداد مادة عممية حوؿ استخداـ السبورة التفاعمية بطريقة 
 إجرائية 

كما عقدت العديد مف األياـ الدراسيةو والمؤتمرات العممية في الجامعات الفمسطينية 
يز  درات المعمـ في استخداـ السبورة التفاعميةو والميارات ومؤسسات التعميـ بيدؼ البحث في تعز 

ومنيا مؤتمر السبورة التفاعمية بجامعة القدس المفتوحة بفرع  الواجب توافرىاو وطريقة استخداميا 
(و واليوـ الدراسي بعنواف أدوار المعمـ في ظؿ توظيؼ السبورة التفاعمية المنعقد 1611نابمس  

  15/4/1611بجامعة الخميؿ بتاريخ 

( المنتشرة في كنداو والواليات المتحدة Smart وكما أشرنا سابقًا بأف شركة سمارت 
نتاج السبورة التفاعمية باختالؼ أنوعياو وأحجامياو األمريكية  تعتبر الشركة الرائدة في تيميـو وا 
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ىى يدارتياو  عبر كما وتتيح لممستخدميف فرص تعمـ ميارات استخدامياو فتنشر مف حيف آلخر وا 
مو عيا اإللكتروني إيدارتيا الجديدة مف السبورات التفاعميةو وترفؽ كؿ جيؿ بدليؿ لممستخدـو 

 ( smarttech.com/registrationلممزيد يمكف زيارة المو ل اإللكتروني التالي  

 فوائد توظيف السبورة التفاعمية:

زايا تنعكس عمى العممية لمسبورة التفاعمية كما ذكرنا سابقًا العديد مف المزاياو ىذه الم
مية العديد مف الفوائد نذكر منيا ما يمي  أبو و ولمسبورة التفاعالتربوية التربويةو بما يحقؽ األىداؼ

 (:Smith et. al, 2006: 448و 173: 1611رزؽو 

 تنظيـ المتعمميفو وتينيفيـ في مجموعات  -1
 تحديد االحتياجات التعميمية لممتعمميف  -1
اؼ التعميمية التعمميةو ويياغتيا بيورة واضحة يمكف تحويميا إلى اشتقاؽ وتحديد األىد -4

 نتائج التعميـ والتعمـ 
 تتيح فرص أفضؿ إلدارة اليؼ الدراسي  -3
 تساعد المعمـ عمى تخطيط الدروسو وعرضيا بشكؿ منظـ  -7
 تتيح فرص لمتعمـ الذاتي لد  الطمبة  -0
  تػذية الراجعة بشكؿ أكسر فاعميةتمكف المعمـ مف توظيؼ ال -5
 ُتشعر المعمـ بالمتعة  -8
 ترفل مف مستو  تفاعمية اليؼ الدراسيو ومشاركة الطالب  -6

 تنمية الدافعية لمتعمـ  -16
 ترفل المستو  التحييمي لمطمبةو كونيا تسير انتباه الطالب  -11
  تعمؿ عمى تعزيز ميوؿ واتجاىات الطمبة -11

و والربطو والتحميؿو أف السبورة التفاعمية ترفل مف  درة الطالب في التفسير الباحثةوتر  
 الواردة في المنياج الدراسي  وتساعد عمى ىضـ وحفظ الميطمحات والمفاىيـ العممية

تتميز السبورة التفاعمية بأنيا توفر مكتبة خاية تشمؿ عمى يور متعددة منيا عمميةو و 
ث ومنيا يور الطبيعةو وأشكاؿ ىندسية عمى اختالؼ أنواعياو وتتيح لممعمـ فرص إجراء البحو 
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المعمميةو وتتميز الشاشة بخيارات السحبو والنسخو والميؽ التي تساعد في إعداد الدروس ىى
 وتنفيذىا 

و لألدب (BECTAالتربوية والتكنولوجيا   لالتياالتولقد أكدت الوكالة البريطانية 
ة يمكف التربوى المتعمؽ بالسبورة التربويةو ونيت عمى أف أىـ فوائد السبورة التفاعمية كأداة تعميمي

بداعًا لممواد التعميميةو باإلضافة إلى زيادة المشاركة  في خمؽ فرص الستخداـ أكسر تنوعًا وا 
ضفاء مزيدًا مف المتعة عمى العممية التعميمية حيث يتـ إتاحة الفرية لمتفاعؿ حركيًا  اليفيةو وا 

 ( BECTA, 2003: 1وحسيًا مل المواد المعروضة عمى الشاشة  

( إلى أف السبورة التفاعمية تؤدى إلى Gray, et. al, 2005راسة  كما أشارت نتائج د
تحسيف عمميتي التعميـو والتعمـو وذلؾ مف خالؿ دعـ المعمـ في اإلدارة اليفيةو وتقديـ فريًا 
متنوعة لجذب االنتباه نحو المادة الدراسيةو كما أنيا ترفل مستويات ميارة الحفظو وتطوير 

 الكتابةو والذات 

بأف أىـ فوائد السبورة التفاعمية في مدارسنا في  طاع غزةو عالج  الباحثة كما تضيؼ
مشكالت اكتظاظ اليفوؼ الدراسية بالطمبةو السيما وأف شاشة العرض يراىا كافة الطمبةو 
ف كاف الفيؿ الدراسي مكتظًاو حيث أنيا تمكف المعمـ مف إدارة  ويمكف ليـ التفاعؿ معياو حتى وا 

 ا ينعكس عمى  درات الطمبة عمى االنتباه واالستيعاب اليؼ بشكؿ جيدو وىذ

وتساعد السبورة التفاعمية المتعمـ عمى بناء المفاىيـ بطريقة متسمسمة مل العمر العقمي 
وتنمي  دراتيـ عمى التحميؿو  والزمني لممتعمميفو وتساعدىـ عمى حؿ المشكالت التي تواجييـ 

 والتفسيرو وربط المعموماتو بعضيا البعض 

لمسبورة التفاعمية فقد الحظت تحسنًا في مشاركة الطمبة  الباحثةومف خالؿ توظيؼ 
 وتفاعميـ مل الدروس المبرمجة وا  باليـ عمى الدرس والتعمـ بشكؿ عاـ  
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 المحور الثاني: المفاىيم العممية.ىى

عد الطمبة لعمميات العمـو كما أنيا تسا اكتسابتعد المفاىيـ مف أكسر العوامؿ المؤسرة في 
 االحتفاظ بالمعموماتو واستدعائيا في موا ؼ تعميمية الحقة الطمبة عمى 

ال تنشأ فجأة بيورة كاممة الوضوحو وال سواء أكانت عممية أو غير ذلؾو المفاىيـ و 
تنتيي لد  الفرد عند حد معيفو ولكنيا تنمو وتتطور بمرور الو تو فكمما ازدادت خبرات التالميذ 

مسمة إضافية لوو والمزيد مف الخيائص عنوو والتعرؼ عمى العال ات عف المفيوـ ومعرفتيـ أل
التي تربطو مل مفاىيـ أخر و وأسباب ىذه العال ات ونتيجة ذلؾ تتػير يورة المفيوـ لد  
التمميذ وتيبح أكسر وضوحًاو ود ة وتيذيبًاو وأكسر عمومية وشموليةو وتجريدو بحيث تسمح لكافة 

 ( 1477: 1611ضمف إطار المفيوـ المقيود  العتابيو  التيورات واألمسمة أف تدخؿ

 والمعرفة تذكرو  والخبرة تنظيـ في كبير أسر وليا والتفكير أدوات أىـ مف المفاىيـ وتعد
 األساس ىي العممية المفاىيـو  عميياو الحيوؿ وتسييؿ وبميادرىا وربطيا والظواىر ومتابعة
 – األولى المرحمة إلى ينتموف المرحمة ىذه الميذت ومعظـ األساسيةو المرحمة في العموـ لمناىج
 اإلدراكي المستو  مل المتوافقة العممية المفاىيـ اختيار يحتـ مما وبياجيو تطبيؽ حسب الحسية
 الحراحشةو  العممية المعرفة بناء وحدة يعد المفيـو وأف خاية متنوعةو خبرات بيورة لممتعمـ
1611 :316 ) 

 و( بأف المفاىيـ تنمو بيورة مستمرة56: 1661فو وفي نفس السياؽ ير   زيتو 
ومتدرجة في اليعوبة نتيجة النمو المعرفيو وبيذا تتطور مف الػموض إلى الوضوحو ومف العاـ 

 إلى الخاصو ومف المفاىيـ غير الد يقة إلى المفاىيـ الد يقة 

توجد عبارة عف مجموعة مف المعمومات التي  ( أف المفيوـ45: 1664ويذكر  نشوافو 
 بينيا عال ات حوؿ شيء معيفو وىي ذات يفات أو خيائص مشتركة ليذا الشيء 

( المفيوـ أيضًا عمى أنو ما يستقر في ذىف الفرد حينما 111: 1664عرؼ  عقؿو ويُ 
يدرؾ ظاىرة ما أو عال ة بيف أكسر مف ظاىرة ودالالت كؿ مف الظواىر والعال ات أو حينما 
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ػة كرمز في التعبير عف مسؿ ىذا اإلدراؾ  أو ىو مجموعة مف يكوف  ادرًا عمى استخداـ المىى
 الخيائص والسمات المشتركة التي تميز مجموعة مف األشياء واألحداث والرموز عف غيرىا 

وتعرفيا وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية عمى أنيا كممة أو ميطمح لو داللة لفظية 
تكويف المفيوـ إدراؾ العال ات بيف األشياء محددةو أو اليورة الذىنية لشيء ماو ويتطمب 

والظواىر والمعمومات المرتبطة ببعضياو وينشأ المفيوـ مف عدد مف الحقائؽ  وزارة التربية 
 ( 38: 1614والتعميـو 

والجدير بالذكر أف عمماء التربية وطرؽ التدريس واجيوا يعوبات في تحديد تعريؼ 
تعددىا ويعوبة حيرىاو كما أف ىناؾ اختالؼ في  د يؽ لممفاىيـ العمميةو وذلؾ يرجل إلى

المفاىيـ العممية عمى أنيا اليورة  الباحثةطبيعة إدراؾ المفيوـ نفسوو أو التعبير عنوو وتعرؼ 
الذىنية لممدرؾ الحسي أو المجرد أو الحوادث أو الرموز أو األشكاؿ الخاية التي تـ جمعيا 

يرىا مف المجموعات واأليناؼ األخر  عمى أساس خيائص مشتركة والتي تميزىا عف غ
ويتكوف مف اسـ أو داللة لفظيةو ويقاس بالدرجة التي يحيؿ عمييا الطالب باالختبار المعد 

 لذلؾ 

 أىمية تعمم المفاىيم:

و خاية في المرحمة األساسيةو يعد تعزيز وتنمية المفاىيـ مف أىـ أىداؼ تدريس العمـو
ورًا ىامًا في إبراز أىمية المادة العممية لممتعمـو وتجعمو أكسر والجدير بالذكر أف المفاىيـ تمعب د

استعدادًا لفيمياو واكتساب مفرداتياو وخيائيياو وتكمف أىمية المفاىيـ العممية حسب ما 
 (:13-14: 1666يذكرىا برونر  أبو طيرو 

 تساعد في التقميؿ مف تعقد البيئةو وتسيؿ التعرؼ عمى األشياء الموجودة فييا  -1
 يؿ التعرؼ عمى األشياء الموجودة حوؿ الطالب تس -1
جية موا ؼ تعميمية جديدةو حيث أنيا سيمة اتقمؿ مف الحاجة إلى إعادة التعمـو عند مو  -4

 االسترجاع 
 والتخطيط ألنواع مختمفة مف األنشطة التعميمية األخر  تساعد عمى التوجيوو والتنبؤو  -3
 األحداث تسمح بالتنظيـو والربط بيف مجموعات األشياء و  -7
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ىى  تعمـ المفاىيـ يساعد المتعمـ عمى التفسير والتطبيؽ  -0
تمعب المفاىيـ دور ىاـ في تحديد األىداؼ التعميميةو واختيار وتنظيـ المحتو و والوسائؿ  -5

 التعميمية المختمفة 
 تسيـ المفاىيـ العممية في انتقاؿ أسر التعمـ لمموا ؼ التعميمية األخر   -8

 :أف أىمية المفاىيـ العممية وتعميميا يكمف فيما يمي( 84-81: 1666 عبد الجميؿو  وتر 

 تعمؿ عمى تنظيـ البنى األساسية لممعرفة وتكويف التعميمات  -1
 تساىـ في تسييؿ عممية التعمـ  -1
 تساعد عمى انتقاؿ التعمـ إلى مياديف أخر  ذات عال ة بالمفيـو  -4
  تساعد عمى تنظيـ الخبرات والمعمومات واستدعاؤىاو وتبويبيا -3
 تساعد عمى التينيؼ والربط ودمج الخبراتو وتجعؿ العموـ أكسر تذكرًا واستبقاء  -7

بأف تعمـ المفاىيـ يساعد المتعمـ عمى التفسير والتطبيؽو ( 465: 1611 أبو ديةو وير  
مميذ وىذا يعني أف تعمـ المفاىيـ يساعد عمى فيـ الموا ؼ واألحداث الجديدة التي لـ يسبؽ لمت

  تعمميا

المفاىيـ أيضًا عمى زيادة حجـ المعارؼ حوؿ األحداث والمسيرات المحيطة بالفردو  وتعمؿ
وتساعد عمى تحديد األىداؼ واختيار وتنظيـ المحتو  والوسائؿ التعميمية وأساليب التقويـ وبذلؾ 
و الناتج عف االستػراؽ في التفاييؿ والجزئيات  العتابيو  تخفؼ مف التعقيد في حقائؽ العمـو

1611 :1475 ) 

أف المفاىيـ تسيؿ عممية التعمـو كما أنيا تساعد الطالب  الباحثةمف خالؿ ما سبؽ تر  
عمى فيـ األحداث والموا ؼ التي يتعرض لياو ويكتسب مف خالليا معارؼو وحقائؽو وتعميماتو 

 وعال ات جديدة 
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 تصنيف المفاىيم العممية:ىى

إلى كسرة المفاىيـ العمميةو وعدـ  اآلراء حوؿ تينيؼ المفاىيـو ولعؿ ذلؾ يرجل تتعدد
القدرة عمى احتواءىا في إطار ماو لكف يمكف تينيؼ المفاىيـ سالسة أنواع كما ورد عند   الدةو 

1663 :161 – 161:) 

مفاىيـ خاية بتينيفات األحداث والظواىر: وتيدؼ إلى ويؼ الدراسة وتسييميا وىي  -1
 يفات مشتركةو كمفيـو التأكسد  عبارة عف مجموعة مف الظواىر والمسيرات تجمعيا

مفاىيـ تعبر عف  وانيف وعال ات معينة: وىي مفاىيـ تقرر بعض أنواع العال ات بيف  -1
 وىي عال ة بيف الزمف واإلزاحة  :مفيوميف أو أكسرو أو بيف ظاىرتيف وأكسرو كالسرعة

ي الػالب مفاىيـ تتعمؽ بالتكوينات الذىنية: أو ىي مفاىيـ تعبر عف  وانيف ماو وتكوف ف -4
 ترجمة لبعض النظريات العممية في تفسير العال اتو مسؿ النظرية الجزئية 

 ( إلى األنواع التالية:86 – 56: 1663 زيتوفو  ويينفيا

الربط: مفيوـ المادة: كؿ شيء يشػؿ حيز مف الفراغو ويمكف إدراكو مف خالؿ مفاىيـ  -1
 الحواس 

وعة مف الذراتو وتحمؿ شحنو مفاىيـ الفيؿ: مسؿ  مفيوـ األيوف: ذرة أو مجم -1
 كيربائية( 

 مفاىيـ العال ات: مسؿ  مفاىيـ القوةو المسافةو الضػط(  -4
 مفاىيـ تينيفية: مسؿ  الزواحؼو الفقارياتو البرمائيات(  -3
 مفاىيـ إجرائية: مسؿ  مفيوـ اليضـو مفيـو التنفسو مفيـو البناء الضوئي(  -7
 تجاىات( مفاىيـ وجدانية: مسؿ  الميوؿو االنتماءو اال -0

 ( إلى مفاىيـ حسيةو مفاىيـ مجردةو كالتالي:11: 1666فيما ينفيا  الجورانيو 

وغير المباشرةو  ووالخبرات المباشرة و: يمكف تنميتيا عف طريؽ الحواسمفاىيم حسية -1
ويمكف التحسس بيا عف طريؽ التمسيؿ لياو مسؿ: الكتابو والمدرسو والسبورةو والتمييز 

 يرىا بيف اليمب والسائؿ وغ
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ىى نما عف طريؽ الخبرات  و: مفاىيـ ال يمكف مالحظتيامفاىيم مجردة -1 و ياسيا بالحواسو وا 
 غير المباشرة التي تتطمب نشاطًا عقميًا 

 ( المفاىيـ العممية إلى:18: 1666ينؼ كؿ مف  األغا والمولوو بينما 

تجمدو مفاىيـ مادية: وىي مفاىيـ محسوسةو تعتمد عمى المالحظة المباشرةو مسؿ  ال -1
 التبخرو الزىرة( 

القدرات العقمية العمياو مسؿ  األيوفو اإللكتروفو المشترىو ـ مجردة: وتعتمد عمى مفاىي -1
 المجرات( 

مفاىيـ الفيؿ: وىي تمتاز بخايية واحدةو أو يشترط فييا توافر خايية واحدةو  -4
 ومحددةو مسؿ  األيوف: ويمتاز بخايية حمؿ شحنة كيربائية( 

و مسؿ  مفيوـ المادة فيي كؿ مفاىيـ الربط: و  -3 ىي تربط بيف أكسر مف خايية لممفيـو
 شيء يشػؿ حيزًا مف الفراغو ويمكف إدراكو بالحواس( 

مفاىيـ عال ة: وىي تمتاز بالعال ة بيف متػيريفو أو مفيوميفو مسؿ  الكسافة: تعبر عف  -7
 مسافة( العال ة بيف الكتمة والحجـو أو السرعة وتعبر عف العال ة بيف الزمف وال

مفاىيـ معقدة: وىي مفاىيـ تعتمد عمى تفسير ظاىرة ماو مسؿ:  ظاىرة التأيفو  -0
 االنعكاسو االنكسارو التطورو التكيؼ( 

 عمى النحو التالي: المفاىيـ العممية ( فيينؼ65 – 67: 1616أما  عبد النبيو 

يئة ومف خبراتو المفاىيـ التمقائية: يكتسبيا المتعمـ مف تمقاء نفسو عبر احتكاكو مل الب -1
 الحسية المباشرةو مسؿ مفيـو العدد 

المفاىيـ العممية: وىي تنمو نتيجة لتييئة موا ؼ تعميمية سواء كاف ذلؾ مف جانب الفرد  -1
 ذاتوو أو مف ميدر خارجيو كمفيـو دوراف األرض حوؿ نفسيا 

ف المفاىيـ الوايمة والرابطة: وىي تعرؼ بمجموعة مف السمات المشتركة بيف فئة م -4
 األشياء أو الموا ؼ 

المفاىيـ الفايمة: وىي تعرؼ بمجموعة مف الخواص المختمفة بيف مجموعة مف الموا ؼ  -3
 أو األشياءو كالمجموعة الشمسية وبداخميا والكواكب واأل مار 
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ىى و  -7 المفيوـ العال ي: ويعبر عف عال ة معينة بيف خاييتيف أو أكسر مف خيائص المفيـو
 السباحة( مساًل  البط يطير ويمكنو 

ىناؾ أنواع متعددة مف المفاىيـ العمميةو وتتفؽ مل تينيؼ  األغا  أف الباحثةوتر  
(و كونو أكسر شمواًل لكافة المفاىيـ العمميةو خاية تمؾ التي تتضمنيا وحدة 1666والمولوو 

 التكيؼ موضوع الدراسة الحالية 

 خصائص المفاىيم العممية:

عمى  اً ذكر لـ تأِت عبسًاو إنما تـ تينيفيا بناءتينيؼ المفاىيـ العممية سالفة ال
ف اختمفت تينيفاتيا إلى أف تمتاز بعدة  خيائص مشتركة بينياو وعميو فإف المفاىيـ العمميةو وا 

 خيائص مشتركة 

( بأف المفاىيـ العممية ليا خيائص 436 – 430: 1664يذكر  النجدى وآخروفو 
 متعددةو ويمكف إجماليا فيما يمي:

االسـ رمزًا كاف أو ميطمحو والداللة المفظية  :العممي يتكوف مف جزأيف ىماالمفيوـ  -1
 لممفيـو 

 المفيـو ناتج الخبرة باألشياء أو الظواىر  -1
 المفيـو يدؿ عمى الينؼ العاـو الذى ينتمي إليو األفراد والعناير  -4
ف لكؿ مفيوـ مجموعة مف الخيائص المميزة ولو خيائص أخر  متػيرة وغالبًا ما يتكو  -3

 المفيـو لد  التالميذ مف خالؿ: التمييزو التنظيـو التينيؼ والتيميـ 
مف الد يؽ عمميًا إلى تكويف المفاىيـ عممية مستمرة تتطور مف الػموض إلى الوضوحو و  -7

 الد يؽ عمميًا 
 تمسؿ المفاىيـ يورتنا لموا ل  -0
 ليست كؿ مدلوالت المفاىيـ موجودة في الطبيعة أو ليا وجود حقيقي  -5
الت المفاىيـ  ابمة لممراجعة والتعديؿ نتيجة لنمو المعرفة وتقدـ أساليبيا وتطور مدلو  -8

 أدواتيا 
 بعض الميطمحات العممية والرموز يمكف اعتبارىا مفاىيـ عممية  -6
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ىى  المفاىيـ  د تكوف نتاج عال ة الحقائؽ العممية ببعضيا  -16
ير ناتجًا لمعديد مف المفاىيـ  د تنتج أيضًا مف التفكير المجردو و د يكوف ىذا التفك -11

دراؾ العال ات بينياو سـ التويؿ إلى تعميـ معيف   الخبراتو وا 
 المفاىيـ مجموعة مف األفكار يمتمكيا مجموعة مف األفراد  -11

( أف المفاىيـ العممية ليا خيائص محددةو يمكف 86 – 58: 1663وير   زيتوفو 
 حيرىا فيما يمي:

 الكسافةو ومساؿ ذلؾ:  الميطمح أو الرمز وأ االسـ :يفأجز  مفيتكوف  العممي المفيوـ -1
 تحمؿ مجموعة أو ذرة :األيوف :في كما لممفيوـ المفظية والداللة و(الحامض الخميةو
  كيربائية شحنة

  بالحواس كواإدر  ويمكفو سقؿ ولو زًاوحي يشػؿ شيء كؿ المادة: في كما :التعميـ خايية -1
زة لوو ويشترؾ فييا جميل أفراد كؿ مفيوـ عممي مجموعة مف الخيائص الخاية الممي -4

مجموعة أو فئة المفيوـو فمساًل: تمتاز الطيور بريشياو ولمفيوـ الطيور خيائص 
 متػيرةو تسمى خيائص سانوية تينؼ عمى أساسياو كاألرجؿو المنقارو الر بة 

تكويف المفاىيـ العممية عممية مستمرةو يكتسبيا الطمبة مف خالؿ نضجيـ المعرفيو  -3
 واكتسابو لمخبرات التعميمية والبيولوجيو والعقميو 

 ( مجموعة خيائص لممفاىيـ كالتالي:67 - 64: 1616وذكرت  عبد النبيو 

 ابمية التعمـ: تختمؼ المفاىيـ فيما بينيا في درجة تعمميا بمعنى أف ىناؾ مفاىيـ يمكف  -1
 تعممياو أسرع مف غيرىاو وترتبط بمستو  الطمبة و دراتو االستيعابية 

ة االستخداـ: تختمؼ المفاىيـ فيما بينيا في درجة استخدامياو بمعنى أف ىناؾ  ابمي -1
مفاىيـ تستخدـ أكسر مف غيرىاو في فيـ وتكويف القوانيف وحؿ المشكالتو ويختمؼ 

 األطفاؿ في إمكانية استخداـ المفاىيـ المختمفة تبعًا لدرجة نضجيـ وتعمميـ 
 متخيييف حوؿ مدلوالتو اليدؽ: يتحدد يدؽ المفيـو بدرجة اتفاؽ ال -4
العمومية: وذلؾ طبقًا لعدد المفاىيـ المتضمنة فييا ويزداد عدد اليفات المميزة  -3

 كمما أيبح المفيـو أ ؿ عمومية  ؛والضرورية لتعريؼ المفيوـ
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ىى القدرة التفسيرية: تتحدد  درة المفيوـ بمد  تفسيره الكتساب مفاىيـ أخر و و د ناد   -7
لمفاىيـ الكبر و حيث أنيا ذات  درة تفسيرية أكبر مف المتخييوف بأىمية تدريس ا

 غيرىا كما لو أنيا تيسر تعمـ المفاىيـ األخر  
: تتحدد بنية المفيوـ بالعال ة بيف مكونات ىذا المفيوـ ويالحظ أف بنية  -0 بنية المفيـو

 المفيوـ تزداد تعقيدًا بنقياف درجة العمومية 
مفيوـ حسيًا وعقميًا: حيث تختمؼ المفاىيـ في نوعية القابمية إلدراؾ األمسمة الدالة عمى ال -5

األمسمة التي تمكف الفرد مف إدراؾ ىذه المفاىيـ حسيًا وعقميًاو وكمما زادت درجة تعمـ 
الطفؿ زادت درجة إدراكو لممفيوـ األ ؿ وضوحًا فالمتعمـ يتعمـ المفاىيـ مف خالؿ رؤية 

 تو عمى تعمـ المفاىيـ مف خالؿ الرموز األشياء وتداوليا ولكف كمما زاد نضجو زادت  در 
: إف معظـ المفاىيـ ليا أمسمة تدؿ عمييا ولكنيا تختمؼ  -8 تعدد األمسمة الدالة عمى المفيـو

فيما بينيا في عدد األمسمة الدالة عمييا وىذا العدد يتراوح بيف مساؿ واحد إلى عدد ال 
مة حقيقي تيورىو وبعضيا نيائي منياو كما أف األمسمة تختمؼ في النوعية فبعض األمس

 رمزى تخيمي 

و وتحديدًا األولىأما خيائص المفاىيـ العممية التي يتـ تدريسيا لطمبة اليفوؼ األساسية 
 (:38: 1614اليؼ السالث األساسيو كما وردت في دليؿ المعمـ ىي  وزارة التربية والتعميـو 

 ت بينيا أكسر سباتًا مف الحقائؽ ألنيا تربط الحقائؽو وتوضح اليال -1
 ليا عال ة بحياة الطمبةو لذا فيي تزيد اىتماميـ بالتعمـ  -1
 تسيؿ دراسة البيئة حيث تجمل عددًا مف األشياء في البيئة وتينفيا  -4
 تعد عنيرًا أساسيًا في المناىج التعميمية الختيار خبرات التعمـ  -3

يس وفي ىذا اليدد يمكف القوؿ بأف المفاىيـ ليا خيائص يجب مراعاتيا عف تدر 
الطمبة لياو ويجب أف تكوف المفاىيـ التي تتضمنيا المناىج نابعة مف أطر نظرية وأخر  عممي 
تفيد الطالب في فيـ األحداث والموا ؼ في حياتو اليوميةو وتساعده عمى اكتساب بعض 
الميارات الحياتيةو وتسيؿ عميو فيـ الو ائلو لتشكؿ بذلؾ خبرات يمكف أف يوظفيا في موا ؼ 

 أو حياتية أخر   تعميمية
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 صعوبات تعمم المفاىيم العممية:ىى
يكتسب الطمبة المفاىيـ العممية مل تقدميـ في مراحؿ الدراسة المختمفةو لكنيـ يكتسبوا العديد مف 
المفاىيـ العممية مف خالؿ مرحمة التعميـ األساسيو خاية المرحمة األساسية األولىو السيما 

المفاىيـ التي يبدأ الطفؿ بمحاكاتيا والتأسر حسيًا بياو لكف وأنيا تذخر بالعديد مف الحقائؽو و 
( مجموعة 36: 1611فذكر  خطايبةو يواجو تعميـ المفاىيـ العممية مجموعة مف اليعوباتو 

 مف ىذه اليعوبات وىي:

نقص الخمفية العممية المالئمة عند المتعمـو أو عدـ  درتو عمى استدعاء خبراتو السابقة  -1
 يـو الجديد لمتعرؼ عمى المف

 الخمط بيف معنى المفيوـو وداللتو المفظية  -1
ستراتيجيات التدريس المتبعةو ونقص عنير التشويؽ والمتعةو السيما وأف تدريس إ -4

 المفاىيـ العممية بحاجة الستراتيجيات تدريس مسيرةو وشيقة 
 ستراتيجيات وطرؽ تدريس المفاىيـ المناسبة كفاءة معمـ العموـ بإ -3
 مقة بالمتعمـو كاستعدادهو ودافعيتو لمتعمـو واىتماماتوو وميولو العممية العوامؿ المتع -7

( بأف ىناؾ مجموعة مف اليعوبات 404 -  401: 1664فيما أكد  النجدى وآخروفو 
 التي تواجو تعميـ المفاىيـ العمميةو وىي:

طبيعة المفيوـ العممي: وتتمسؿ في مد  فيـ الطالب لممفاىيـ العممية المجردة أو  -1
 المفاىيـ المعقدة أو المفاىيـ ذات المساؿ الواحد 

الخمط في معنى المفيوـ أو الداللة المفظية لبعض المفاىيـ العممية وخاية المفاىيـ التي  -1
 تستخدـ كميطمحات عممية وكمػة محكية بيف الناس 

النقص في خمفية الطالب العممية: حيث أف تعمـ المفاىيـ يعتمد بشكؿ أساسي عمى  -4
 لتمميذ السابقة خبرات ا

يعوبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة الالزمة لتعمـ المفاىيـ العممية الجديدةو أى  -3
 يعوبات تراكمية 
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ىى باألخذ بعيف االعتبار كافة ىذه اليعوبات أسناء شرح الدروسو حيث  الباحثةو امت 
ة فيياو و امت بإسارة أنيا حممت محتو  وحدة التكيؼو و امت بالتعرؼ إلى المفاىيـ العممية الوارد

الطمبة مف خالؿ استدعاء بعض المفاىيـ العممية السابقة لمتدرج في تعمـ المفاىيـ العممية 
 الجديدة 

توظيؼ السبورة التفاعمية في تدريس العموـ يعتبر طريقة شيقة تناسب تعمـ المفاىيـ و 
جاىاتو نحو مبحث العمـو العممية لطمبة اليؼ السالثو وتسير دافعية المتعمـو وتعزز ميولو وات

 درات الطمبة العقمية  الباحثةكما راعت  العامةو أو حتى نحو المفاىيـ العممية المراد تنميتيا 
والمعرفيةو وخيائييـ النمائية في تدريس وحدة التكيؼ بيدؼ تنمية المفاىيـ العممية الواردة 

 فييا 
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 المحور الثالث: ميارات التفكير البصري.ىى

الطمبة مف النواحي المعرفيةو لبير مف أكسر الحواس التي تؤسر في نمو تعتبر حاسة ا
والسموكيةو والوجدانيةو لذا اىتـ العديد مف التربوييفو والمختييف بتنمية ميارات التفكير البيرى 
لد  الطمبةو واستخدموا ألجؿ ذلؾ العديد مف التجاربو و اموا بالعديد مف البحوث اإلجرائيةو 

 لميارات التفكير البيرىو سنقوـ بالتعرؼ عمى مفيـو التفكيرو وأىميتو  و بؿ أف نتعرض

التفكيػػر خايػػية مػػف خيػػائص اإلنسػػاف تميػػز بيػػا عػػف غيػػره مػػف الكائنػػاتو وىػػو مفيػػـو 
متعدد األبعادو يعكس تعقد العقمية البشرية وتشعبو وتعدد عممياتوو ويتـ التفكيػر مػف خػالؿ سمسػمة 

عػػػرض لمسيػػػر مػػػا فػػػي الػالػػػب تسػػػتقبمو حػػػواس اإلنسػػػاف الخمسػػػةو نشػػػاطات عقميػػػةو بالػػػذات عنػػػد الت
معػػاف والتأمػػؿويتطمػب التويػػؿ إليػو  وويتضػمف التفكيػػر البحػث عػػف المعنػػى فػػي مكونػػات  النظػر وا 

 بالخبرات السابقة  ومقارنة ذلؾالمو ؼ 

عبارة عف البحث عف المعنى سواء أكاف ىذا المعنى  :السيما وأف التفكير في معناه العاـ
دًا بالفعؿ أـ وىميو والعسػور عميػوو والكشػؼ عنػو أو اسػتخالص المعنػى مػف أمػورو وموا ػؼ موجو 

ال يبدو فييا ظاىرًا ونحف الػذيف نستخميػو أو نعيػد تشػكيمو مػف متفر ػات موجػودة وعقػد المقارنػات 
 ( 43: 1611الالزمة  األغاو 

 :ر أساسػػيةالتفكيػػر مفيػػوـ معقػػد يتػػألؼ مػػف سالسػػة عنايػػ( أف 36: 1664يػػر   سػػعادةو 
تتمسؿ في العمميات المعرفية المعقدةو وعمى رأسيا حؿ المشكالتو واأل ؿ تعقيدًا كالفيـ والتطبيؽو 
باإلضػػػػافة إلػػػػػى معرفػػػػػة خايػػػػة بمحتػػػػػو  المو ػػػػػؼ أو المػػػػػادةو مػػػػل تػػػػػوفر االسػػػػػتعدادات والعوامػػػػػؿ 

 واالتجاىات  والشخيية المختمفة السيما الميوؿ

نشػػػػاط عقمػػػػي يتضػػػػمف مجموعػػػػة مػػػػف  مػػػػى أنػػػػولتفكيػػػػر ع( ا15: 1663ويعػػػػرؼ  عبيػػػػدو 
العمميػػػات العقميػػػة الالزمػػػة لمعالجػػػة المشػػػكالت اليػػػعبة والمعقػػػدة وحميػػػاو ومػػػف خاللػػػو يمكػػػف فيػػػـ 
األمػػػور وتػػػذكرىا وتقبميػػػاو كمػػػا أنػػػو تقػػػص مػػػدروس لمخبػػػرة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ فيػػػـ ليػػػا واتخػػػاذ  ػػػرار 

  جديدة وبالتالي كسب المعارؼ وبشأنيا
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المعنى مف خالؿ الخبرةو أو المو ؼو و د يكوف المعنى واضحًا  التفكير يعني البحث عفىى
معػاف فػي مكونػات المو ػؼ أو الخبػرة التػي  جميًاو و د يكوف غامضًا يتطمب الويوؿ إليػو تأمػؿو وا 

(و مػػػل تعريػػػؼ  األغػػػاو 1660(  ويتفػػػؽ تعريػػػؼ  محمػػػودو 56: 1660يمػػػر بيػػػا الفػػػرد  محمػػػودو 
  ( لمتفكير بمفيومو الشامؿ1611

ميػة كميػػة يقػػوـ بيػا الفػػرد بمعالجػػات عم عبػارة عػػفالتفكيػر عمػػى أنػػو  (47: 1611 األغػػاو  ويعػرؼ
عقميػػة لممػػػدخالت الحسػػية والمعمومػػػات المسػػترجعة لتكػػػويف أفكػػار أو اسػػػتدالؿ أو حكػػـو ويتضػػػمف 

 وعف طريقو تكتسب الخبرة معنى  وحدساإلدراؾ والخبرة السابقة والمعالجة الواعية وال

بػػأف التفكيػر عبػػارة عػف عمميػػات عقميػة لمعالجػػة بعػػض  رى الباحثنةمنن خننالل مننا سننبق تنن
ومف خالؿ التفكير يستطيل الفرد فيـ الموا ؼ والمشكالت التي يتعرض ليا اإلنساف بشكؿ يوميو 

و ويعتمػد التفكيػر محيطوو واألشياء مف حولوو كما يمكنو مف عالج بعض المشكالت التي تواجيو
 تو عمى االستفادة منيا في الموا ؼ الحالية عمى خبرات الفرد السابقةو و در 

 أنماط التفكير:

شكالتو يواجو الفرد مشكالت وموا ؼ متعددةو وبشكؿ يوميو وتعدد ىذه الموا ؼ والم
 ( بأف أنماط التفكير عبارة عف:31- 48: 1667عفانةو   و فير بحاجة لقدرات عقمية خاية

 الجزئية إلى القضايا الكمية التفكير االستقرائي: وىو االنتقاؿ مف القضايا  -1
التفكير االستداللي: وىو تفكير منطقي  ياسي يعتمد عمى االنتقاؿ مف القضايا الكمية إلى  -1

 القضايا الجزئية 
يستخدمو الفرد في معرفة العال ات الكامنة بيف  والتفكير الربطي: وىو تفكير عال ي -4

 جزئيات معطاة 
 و ؼ التفكير التفحيي: وىو تفكير تجريبي لمم -3
 التفكير النا د: وىو عممية تقويمية تحدد بمعايير متفؽ عمييا  -7
 التفكير الحدسي: وىو تفكير تخميني لمحؿ دوف معرفة السبب  -0
التفكير الفوؽ معرفي: وىو يركز عمى المعرفة التي تؤدى إلى اكتساب ميارات ومعارؼ  -5

 جديدة 
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ىى ي تساعد الفرد في الحيوؿ التفكير البيرى: وىو مف النشاطات والميارات العقمية الت -8
دراكيا وحفظياو سـ التعبير عنيا بأفكار جديدة  عمى المعمومات وتمسيميا وتفسيرىاو وا 

 بيريًا ولفظيًا 

( بػػػأف التفكيػػػر إمػػػا فعػػػاؿو أو غيػػػر فعػػػاؿو رغػػػـ 01 – 06: 1664فيمػػػا أشػػػار  سػػػعادةو 
 اختالؼ الموا ؼ والمشكالت التي يتعرض ليا الفرد:

 و ذلؾ النمط الذى ال يتحقؽ إلى ضمف توفر شرطيف ميميف ىما:وى التفكير الفعال: -1
الشػػػرط األوؿ: اسػػػتخداـ أفضػػػؿ لممعمومػػػات المتػػػوفرة مػػػف حيػػػث د تيػػػا وكفايتيػػػا وعال تيػػػا  -

 بالمو ؼ المطروح لمنقاش 
منيجيػػػة عمميػػػة سػػػميمة فػػػي تنػػػاوؿ المعمومػػػات ومعالجتيػػػا وتفسػػػيرىا  إتبػػػاعالشػػػرط السػػػاني:  -

 ونقاشيا 
وىو ذلؾ النمط مػف التفكيػر الػذى ال يتبػل منيجيػة واضػحة أو د يقػة  فعال:ال غيرالتفكير  -1

ويقػػـو عمػػى مػالطػػات أو افتراضػػات باطمػػة متنا ضػػةو أو إدعػػاءات وحجػػج غيػػر متيػػمة 
 بالمو ؼو أو إعطاء تعميمات أو أحكاـ متسرعةو أو ترؾ األمور لمحوادث كي تعالجيا 

نيفو عمى نتائج العمميات العقمية التي يقـو بيا ( اعتمد في تي1664بأف  سعادةو  الباحثةوتر  
 الفرد عندما يتعرض لمو ؼ ماو لذا ينؼ التفكير إلى فعاؿو أو غير فعاؿ 

 مستويات التفكير:

( بػػأف التفكيػػر 06: 1664فيػػر   سػػعادةو اىػػتـ البػػاحسوفو والتربويػػوف بتحديػػد مسػػتويات التفكيػػرو 
 عبارة عف مستوييف أساسييف لعمميات ذىنية:

وىو عبارة عف األنشطة العقمية أو الذىنية غيػر المعقػدة والتػي تتطمػب  لتفكير األساسي:ا -1
ممارسة أو تنفيػذ المسػتويات الػسالث الػدنياو مػف تيػنيؼ بمػـو لممجػاؿ المعرفػي أو العقمػي 
والمتمسمة في الحفظو الفيـو التطبيؽو مل بعض الميارات القميمة األخػر  مسػؿ المالحظػةو 

 تقانيا  بؿ االنتقاؿ لممستو  الساني يؼو وىي ميارات مطموبة ويجب إالمقارنةو التين
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ىى ويمسؿ مجموعة مف العمميات العقمية المعقدة التي تضػـ ميػارات التفكيػر  التفكير المركب: -1
 النا د والتفكير اإلبداعيو وحؿ المشكالتو وينل القراراتو والتفكير فوؽ المعرفي 

مسػػتويات التفكيػػر عبػػارة عػػف أربعػػة و ػػاـ  أف (15- 17: 1666 عبػػد العزيػػزو فيمػػا أكػػد 
 عمى عال تيا بالنمو العقمي لإلنساف وىي: اً بتعريفيا بناء

وىػو مػف يػفة تفكيػر األطفػاؿو ويػدور حػوؿ األشػياء المحسوسػة لكػف  المستوى الحسني: -1
 في ىذا المستو  ال ييؿ إلى مستو  األفكار ومعاني األشياء 

مف المستو  الحسيو ويظير عنػد األطفػاؿو أكسػر  وىو أكسر شيوعاً  المستوى التصويري: -1
 مف الكبارو ويظير دوره في حؿ بعض المشكالت 

وىػػو أر ػػى درجػػة مػػف التفكيػػر التيػػويرىو ويعتمػػد عمػػى معػػاني األشػػياءو  التفكيننر المجننرد: -4
 وومػػا يقابميػػا مػػف ألفػػاظ وأر ػػاـو وال يعتمػػػد عمػػى األشػػياء الماديػػة المحسوسػػة وىػػو يتطػػػور

تقانو لمػة  وينمو مل الفرد  بمجرد اكتسابو وا 
ويقيػػد بػػو فيػػـ  ػػوانيف الطبيعػػة والتفكيػػر العممػػي والمنطقػػي  التفكيننر بالقواعنند والمبننادئ: -3

 السميـ 

بأنو بالرغـ مف اخػتالؼ البػاحسوف مػف حيػث المسػتويات إال  الباحثةوفي ىذا اليدد تر  
 أنو يمكف إجماليا حسب نظرة بمـو إلى مستوييف:

 و تحميؿو تطبيؽ( تذكرو فيـ  المستوى األدنى: -1
  تركيبو تقويـ(  المستوى األعمى: -1

ىذا التينيؼ في دراستيا الحاليةو لكنيا فضمت األخذ بالمستو   الباحثةكما واعتمدت 
األدنى مف التفكيرو كوف الدراسة تستيدؼ طمبة اليؼ السالث األساسيو وبالتالي  امت بتيميـ 

عمى المستويات الدنيا مف ىـر بموـ الشييرو وىي  اً بناءأدوات الدراسة الحاليةو وشرح الدروس 
 فيـو تذكرو تحميؿو تطبيؽ(  
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 التفكير في اإلسالم:ىى

 ىامػػػةو يعػػػد مفيػػػوـ التفكيػػػر فػػػي اإلسػػػالـ مفيومػػػًا مميػػػزًاو السػػػيما وأف العقػػػؿ يحتػػػؿ مكانػػػة
ف الكػػريـ وشػػمولية وىػػو مقتػػرف بػػاإلدراؾو التػػدبرو والتفكػػرو والتيػػرؼ بحكمػػةو ولقػػد ورد فػػي القػػرآ

الكسيػػر مػػف الػػدالالت عمػػى التفكيػػر ومياراتػػوو ومنيػػا  ولػػو "يعقمػػوف"و "العػػالموف"و "تعقمػػوف"و "أولػػوا 
والجػدير بالػذكر أف مػادة األلباب"و "تتفكروف"و "تبيروف"و "أولػي األبيػار"و "يػدبروا"و "يتػذكروف"و 
فكػر يػريحة ومقيػودة "فكر" ذكرت فػي القػرآف الكػريـ سمػاف عشػر مػرةو كمػا وردت الػدعوة إلػى الت

في كسير مف اآليات القرآنيةو بػؿ إف اإلسػالـ يسػعى إلػى أف ييػؿ اإلنسػاف فػي تفكيػره إلػى أحكػاـ 
رؼ عمػػى بعػػض ميػػارات التفكيػػر التعػػ الباحثننةوسػػتحاوؿ يػػحيحة مبنيػػة عمػػى اسػػتدالؿ الحقػػائؽو 

 التي تضمنيا القرآف الكريـ:

 ميارة البحث: -

﮲       ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھہ  ہ  ہ    ھ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ وذلػػػؾ فػػػي  ولػػػو تعػػػالى: 

 ( 16 سورة العنكبوتو اآلية: چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

فالشريعة اإلسػالمية تركػت لمفػرد أف يبحػث مػف حولػو كيفيػة تػدبير أمػور حياتػو اليوميػةو واسػتػالؿ 
 الموارد لخدمتو 

 ميارة التأمل: -

(و وىنػاؾ العديػد مػف 13عبسو اآلية:   سورةچڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ وذلؾ في  ولو تعالى: 
اآليػػات التػػي تػػدعو الفػػرد إلػػى التأمػػؿ فػػي الكػػوف مػػف حولػػوو والتفكيػػر بمنطػػؽ فػػي تركيبيػػاو السػػيما 
وأنيػػا تػػدلؿ عمػػى عظمػػة الخػػالؽو فػػالفرد الػػذى يمتمػػؾ ميػػارات تفكيػػر ويتأمػػؿ فػػي الكػػوف مػػف حولػػو 

سػػتػالؿ ميػػارات التفكيػػر فػػي حياتنػػا ييػػؿ إلػػى حقػػائؽ كونيػػة وعقائديػػةو وىػػذه العمميػػة عبػػارة عػػف ا
 اليومية 
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ىى  ميارة السؤال: -

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ېئۈئ  ېئ  ېئچ وذلػػػػػػؾ فػػػػػػي  ولػػػػػػو تعػػػػػػالى: 

 ( 117 سورة البقرةو اآلية: چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت     يئحئ    مئ  ىئ

و التي يفكر والسؤاؿ يكوف حوؿ مجيوؿو وىذا المجيوؿ في حقيقة األمر يمسؿ المو ؼ أو الظاىرة
 لييؿ إلى الحقيقة  ؛ومكنوناتياو فيو يتساءؿ وبيا الفرد وال يجد ليا تفسيرًا وتحمياًل لمكوناتيا

 ميارة استخالص العبر من التاريخ: -

  ىئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  وئچ تعالى:  في  وؿ اهلل سبحانو وذلؾ مف 

 ( 16محمدو اآلية: سورة  چجئ  حئ  مئ     یی  ی  ی

يقاؿ أف التاريخ يعيد نفسوو ومف تجارب اآلخريف نتعمـ ونتدبرو فيناؾ العديد مف 
النظريات التي مرت عبر العيور واستطاع اإلنساف أف ينتقدىا مف خالؿ استػالؿ العبر مف 

 التاريخ وتفسير الظواىر الحالية عبرىا أو بانتقادىا 

 ميارة المقارنة: -

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ڈڎ  ڎ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌچ تعالى:  في  ولووذلؾ 

ں  ڻ  ڻ    ںک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ے  ۓ   ۓ    ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ

﮹  ﯀   ﯁         ﮺﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ 

                                 

 ( 53- 51 سورة الزمرو اآليات: چۆ   ۇ  ۇ  ۆ   ڭڭ   ڭ  ڭ

ہ   ہ    ۀڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ و ولو تعالى: 

چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ۓہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ

  (81-81سورة البقرةو اآليات:  
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ىى  ميارة االستنباط: -

گ    گ  گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ  وذلؾ بقولو اليريح في اآليات التالية:

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ڻڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 ( 84سورة النساءو اآلية:  چہ  ہ  ہ  ھ   

ميارة مف ميارات التفكيرو والتي يحتاجيا الفرد خاية في األمور الرياضيةو خاية  :واالستنباط
 عال ة جديدة وأف االستنباط عبارة عف استخالص نتيجة مف المعطيات المتوفرة وافتراض 

 ميارة التجريب: -

ٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 ( 106سورة البقرةو اآلية:  چچ   

مف ميارات التفكير والتدبر  عمى آيات القرآف الكريـ نالحظ أنيا تحتوى العديد اطمعناولو 
 بالحقائؽو والقوانيف المنظمة لمكوف 

( بأف اإلسالـ يحدد سالسة درجات لمتفكير وىي تتجمى مف 16: 1666 المبيريؾو وير  
 منياج النبوةو بالتالي:

 اإلدراؾ: معرفة الفرد لما يضره وينفعو  -1
موا ؼ والحوادثو والظروؼ التفكير العميؽ: وىو التفكير ذو النظرة الفاحية لألشياء وال -1

 المحيطة 
 الحكـ: وتأتي بعد التحميؿ العميؽ  -4

 في اإلسالم: البصري التفكير

باإلطالع عمى بعض الدراسات  الباحثةسبؽ اإلشارة بأف اإلسالـ اىتـ بالتفكيرو و امت 
السابقةو والبحوث التي تيتـ بالتفكير في اإلسالـو وتـ يياغة بعض ميارات التفكير في 
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ىى الفكر مطمب إسالمي حث عميو  إعماؿمف اآليات القرآنيةو ف الباحثةالـو والتي استنتجتيا اإلس

ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ڳ ڳ گچالقرآف الكريـو فقاؿ اهلل تعالى: 

سورة آؿ عمرافو اآلية:  چھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہں  ڻ     
161)   

إلسالميةو وترسيخ مبادئ وأسس اإليماف ترسيخ القيـ اكما أف التفكر في خمؽ اهلل تعالى يقود إلى 
 اسة البير أىـ الحواس في التفكر واعتبر اإلسالـ أف ح باهلل 

 ( 15 سورة الػاشيةو اآلية: چھ  ے  ہہھ  ھ  ھ  چفقاؿ سبحانو وتعالى: 

سورة   چۀ  ہ  ہ    ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچو اؿ اهلل سبحانو وتعالى: 
 ( 11 – 16: الذارياتو اآلية

﮶   ﮷  چو اؿ سبحانو وتعالى:  ﮳   ﮴  ﮵  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

 ( 187و اآلية:  سورة األعراؼچ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮼﮸ ﮹   ﮺   ﮻

وىنا  رنت اآلية الكريمة بيف التبيرو والتدبر في ممكوت اهلل سبحانو وتعالى واإليمافو 
ينل اهلل سبحانو وتعالى دربًا مف دروب اإليماف أى أف التفكير البيرى في مخمو ات وبدائل 

باهلل سبحانو وتعالىو وغير العا ؿ ىو مف ال يؤمف بعد أف تبير في خمؽ السموات واألرضو 
 وما فيياو وما بينيا 

وعظـ اإلسالـ إعماؿ العقؿو واستخداـ حاسة البير والتفكر في ممكوت اهلل سبحانو 
ؼ الحقائؽو وسنف الكوفو ومعرفة وجود الخالؽو وعظمتوو وتعالىو كونو وسيمة مف وسائؿ اكتشا

السيما وأف التفكر والتدبر في ممكوت اهلل سبحانو وتعالى يقود إلى روائل الحضارةو والر ي 
 العممي والتقني 

 مفيوم التفكير البصري:

نشأ ىذا النوع مف التفكير في مجاؿ الففو فحينما ينظر المشاىد إلى رسـ ماو فإنو يفكر 
فكيرًا بيريًا لفيـ الرسالة المتضمنة في الرسـو فالتفكير البيرى يجمل بيف أشكاؿ االتياؿ ت
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البيريةو والمفظية في األفكارو باإلضافة إلى أنو وسيط لالتياؿ والفيـ األفضؿ لرؤية ىى
 الموضوعات المعقدةو والتفكير فيياو مما يجعمو يتيؿ باآلخريف 

القائـ عمى استخداـ اليور  االستنتاجنوع مف  يرز أف التفكير البيرىحيث ير  جوت
 ( Guttierez, 1996: 3العقمية التي تحوى المعمومات المكتسبة مف األشياء والموا ؼ المرئية  

ويعد التفكير البيرى امتدادًا لنظرية بموـ في بناء المعنىو حيث وضل مخططًا عاـ 
ذى نشأ مف العال ات ى لد  الطالبو والييدؼ إلى تحسيف التعمـو بعيدًا عف بناء المعن( 1667 

ستراتيجية تشجل عمى الخبرات الذاتيةو والتمسيؿ اليورى عف طريؽ إعطاء الفرية المفظية إلى إ
 ( Bloom, 1995: 169لممتعمميف لدمج تيوراتيـ البيرية كمرجعية لخبراتيـ غير المركزة  

لتمسيؿ البيرىو باإلضافة إلى وعميو تحدد ىذه التيورات المعنى مل استخداـ األلوافو وا
 ( 16: 1660توظيؼ المعمومات التي تـ الحيوؿ عمييا مف العال ات المفظية  إبراىيـو 

 درة الفرد عمى  :عمى أنوالتفكير البيرى ( 141: 1664 المقاني والجمؿو  عرؼيُ 
ختمفة لمو مف خالؿ مجموعة مف اليور اواالختالؼ بيف األشياء المختمفة اكتساب أوجو الشبو

  لمتعمـ تحت إشراؼ وتوجيو المعمـو وتركيبيا بواسطة الألشياء التي تـ تجميعيا

عممية عقمية تعتمد عمى عمى أنو التفكير البيرى ( 148: 1664ويعرؼ  يوسؼو 
حاسة البير؛ ويتـ بمقتضاىا تركيز الطا ة العقمية لمفرد في عدد  ميؿو ومحدود مف المسيرات 

 كمة البيرية لممو ؼ أو المش

التفكير البيرى بأنو منظومة مف العمميات تترجـ  درة ( 17: 1660ويعرؼ  ميدىو 
الفرد عمى  راءة الشكؿ البيرىو وتحويؿ المػة البيرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لػة لفظية 
 مكتوبة أو منطو ةو واستخالص المعمومات منوو وتتضمف ىذه المنظومة مجموعة مف الميارات 

عمى أنو ما يتـ في العقؿ مف تحميؿ  ( التفكير البيرى11: 1616تيىو ويعرؼ  مش
 لمحتو  شكؿ معيف تراه العيف أو يتخيمو الفرد في ذىنوو والتعبير عف ىذا التحميؿ بمػة مفيومة 
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 درة الفرد عمى التعامؿ مل بأنو التفكير البيرى ( فيعرؼ 47: 1616أما  الشوبكيو ىى
يًاو بحيث تكوف لو القدرة عمى إدراؾ العال ات المكانية وتفسير المواد المحسوسة وتمييزىا بير 

 المعمومات وتحميمياو كذلؾ تفسير الػموض واستنتاج المعنى بيا 

عبارة عف  درة عقمية مرتبطة بأنو التفكير البيرى ( 566: 1613وعرؼ  الطراونةو 
فكير عندما يكوف ىناؾ بيورة مباشرة بالجوانب الحسية البيريةو حيث يحدث ىذا النوع مف الت

تنسيؽ متبادؿ بيف ما يراه المتعمـ مف أشكاؿ ورسومات وعال اتو وما يحدث مف ربطو ونتاجات 
 عقمية معتمدة عمى الرؤية والرسـ المعروض 

عمى التعريفات السابقةو  امت بتعريؼ التفكير البيرى عمى أنو  الباحثةوبعد إطالع 
عمى ربط الجوانب الحسية البيريةو ومعرفة العال ة القائمة مجموعة مف القدرات العقمية القائمة 

دراؾ المعاني لمويوؿ  بيف اليور والرسوـ واألشكاؿ مف سـ القدرة عمى الويوؿ لتفسيرو وا 
لنتاجات عقمية جديدة مف خالؿ األشكاؿ والرسوـ التي يتـ عرضياو ويقاس بالدرة التي يحيؿ 

  ر البيرى المعد لذلؾعمييا الطالب عمى اختبار ميارات التفكي

 ميارات التفكير البصري:

باإلطالع عمى مجموعة مف األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي  الباحثة امت 
إلى حد ما حوؿ ىذه المياراتو سواء في  اتفا ابالتفكير البيرىو والحظت بأف ىناؾ  اىتمت

(و و مشتيىو 36: 1660 ميدىو  فمادة العموـ العامةو أو مواد دراسية أخر و حيث حدد كؿ م
 ( 33:1611و و الكحموت و (10: 1616

 القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ المعروض  ميارة التعرف عمى الشكل ووصفو: -1
 وىنا مف يسمييا ميارة التمييز البيرى 

القدرة عمى رؤية العال ات في الشكؿو وتحديد خيائص تمؾ  ميارة تحميل الشكل: -1
 ينيفيا العال ات وت

القدرة عمى الربط بيف عناير العال ات في الشكؿ  ميارة ربط العالقات في الشكل: -4
يجاد التوافقات بينياو والمخالفات   وا 
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ىى القدرة عمى توضيح الفجوات والمػالطات في العال ات  ميارة إدراك وتفسير الغموض: -3
 والتقريب بينيا 

جديدةو والتويؿ إلى مفاىيـ  القدرة عمى استنتاج معاني المعاني: ستخالصاميارة  -7
ومبادئو عممية مف خالؿ الشكؿ المعروضو مل مراعاة تضمف ىذه الخطوة مف 

 الخطوات السابقة  حيث يعتبرىا معظـ الباحسيف أنيا محيمة الخطوات السابقة 

وتستيدؼ الدراسة الحالية ميارات التفكير البيرى في وحدة التكيؼ مف مقرر العمـو 
مف  درات الفئة المستيدفةو وطبيعة المحتو   واتفا االيؼ السالث األساسيو  طمبةالعامة عمى 

 الباحثةالدراسيو وطريقة التدريس المستعاف بياو أال وىي برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية فإف 
 :كالتالي و امت بتعريفيا إجرائياً اكتفت بأربعة ميارات لمتفكير البيرىو 

طالبة عمى التعرؼ عمى اليورة البيريةو وتمييزىا عف  درة ال ميارة التمييز البصري: -1
 غيرىا مف األشكاؿو وذلؾ باستدعاء خبراتو السابقة 

 درة الطالبة عمى رؤية العال ات داخؿ المسير البيرىو ومعرفة  ميارة تحميل الشكل: -1
 خيائيو 

 درة الطالبة عمى إيضاح المدلوالت البيرية  ميارة تفسير المعمومات البصرية: -4
 فسيرىا وت

 درة الطالبة عمى ربط المسيرات البيرية ومكوناتياو  ميارة ربط العالقات البصرية: -3
 واكتشاؼ عال ات جديدة مف األشكاؿ واليورو والمسيرات البيرية 

 أىمية تعميم ميارات التفكير البصري:

تعتبر ميارات التفكير البيرى مف أىـ الموضوعات التي حظيت باىتماـ الباحسيف 
و وميارات الطمبةو ويتيح ليـ فرص اكتشاؼ األشياء وبوييفو ألف تعميميا ينعكس عمى  دراتوالتر 

و واليور التي يرونيا في محيطيـ و واالستفادة مف الموا ؼ الحالية في مشكالتو والرسـو
 – 10: 1663يكمف فيما يمي  طافشو وموا ؼ الحقةو وأىمية تعميـ ميارات التفكير البيرى 

 (:16: 1616(و و مشتيىو 31:1611ت و(و و الكحمو 15

 وسيمة لترسيخ اإليماف باهلل  والتفكير البيرى وميارتو -1
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ىى التفكير البيرى يساعد الفرد عمى توظيؼ معموماتوو وخبراتوو وميارتو في سبيؿ تحقيؽ  -1
 النجاح 

 التفكير البيرى يتيح لمفرد فرص التكيؼ مل البيئةو والظروؼ المحيطة  -4
 سر إسارة وحيويةو وترفل مف حماس ودافعية المتعمميف تجعؿ المو ؼ اليفي أك -3
  ة لتحقيؽ الذاتموسي -7
  مف مستو  الوعي المعرفي والتقنيترفل  -0
 أداة عظيمة لتبادؿ األفكار بسرعة  ياسية  -5
 والمعمومات بيورة منظمة  ويساعد عمى تسجيؿ األفكار -8
و واليورو واألشكاؿ في األلواف فاختالطالمعقدة التي يتناوليا الفردو  تنظيـ المعمومات -6

 المشاىد المتتابعة والممتقطة بالعيف تعمؿ عمى زيادة القدرة عمى استحضار المشيد 
 أداة لرفل مستو  التحييؿ الدراسيو مف خالؿ ترجمة المعمومات النظرية بيورة حسية  -16

و خاية التفكير البيرى يساعد الفرد عمى إيجاد حمواًل لمشكالتوبأف  الباحثةكما تر  
ندما يشاىد ويقارف األحداثو والموا ؼ واألشكاؿ مف حولوو فيفيميا فيمًا عميقًا يساعده في ع

 استحضار خبراتوو وعالج ما يتعرض لو في الموا ؼ اآلنية 

 :الشكل البصري وأدواتو

ىو أىـ جوانب التفكير البيرىو وىو المادة والمحتو  التي تقود الفرد الشكؿ البيرى: 
 و واكتساب المفيـو الجديدإلى التفكير بيرياً 

 مف مكونة تخطيطية يورةعمى أنو  :الشكؿ البيرى( 10: 1660 ميدىو وُيعرؼ 
 الحوارات أو الكتب في أىمية األكسر والمفاىيـ العبارات مف المشتقة الرئيسة واألفكار المفاىيـ
 مف تشكيمة يستعمؿ أف يمكف البيرى فالشكؿ المحتو و أىمية مستو  إلى سمينة أفكار وتعطي

 أى خطوطو يورو أعدادو دليمةو وكمماتو ألواف ىندسيةو أشكاؿ  ياياتو يورو  الرسومات
 لإليجاز الدليمة الكممات البيرى الشكؿ في نستخدـ أننا كما( فكرة أو مفيوـ لتمسيؿ رمزية تقنية
 مدعًما وطوالخط األسيـ ستخداـبا والمفاىيـ األفكار بيف لمربط اليندسية والعقد الكمماتو مف

  شفوية ورموز تيويرية ورسوـ تخطيطية برسوـ
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 (:48: 1616أما بالنسبة لمكونات الشكؿ البيرى فيي  الشوبكيو ىى

 لرؤية واألسيـ بالخطوط ارتباًطا اليندسية األشكاؿ في الضمنية والعبارات الدليمة الكممات -1
  األفكار بيف العال ات

 عمى تدؿ أف يمكف الخطوط أف حيث ياؿاالت أو العال ة نوع عمى يدؿ بالرسـ خط أى -1
  رئيسة فكرة أو أيًضا أمسمة

  إلييا تؤدى نتيجة أو سبًبا تعني األسيـ -4
  العبارات أو الدليمة الكممات تحتوى أف يمكف العقدة -3

أف ىذه (و 15: 1660 ميدىو  فذكراىتـ الباحسوف بتحديد أدوات الشكؿ البيرى و 
 األدوات عبارة عف:

 النوع ىي األحياف أغمب في ولكف االتياؿ في د ة األكسر ةالطريق وىي: اليور -
  يعوبة واألكسر لمو ت المضيل

 أكسر أنيا رغـ االتياؿ في وواستعماالً  وشيوًعا األكسر وىي فقط بالكممات تمسؿ: الرموز -
  تجريًدا

 المساليو الحؿ وتيور األفكار لتيور التخطيطي الفناف ويستخدميا: التخطيطية الرسوـ -
 :وتشمؿ

 واستعماؿ فكرةو أو لجسـ التمييز سيمة عتراضاتا ذات وتكوف: باليور متعمقة رسوـ -1
  يايات ستخداـبا بالتفييؿ الجسـ عف لمحة عمييا يكتب ظميو كيور األشياء ىذه

  بالحاسوب أو مطبوعة
 ما لجسـ األحياف أغمب في والتجديد التفييؿ  در نفس تزيؿ: بالمفيوـ متعمقة رسوـ -1

  التمييز سيؿ
 العال ات منو تر  كطريؽ مدرب خياؿ في حممت مجردة رموز وىي: عتباطيةا رسوـ -4

 األفكار تمخص التي المفظية باليور االعتباطية المخططات وتسمى األفكارو بيف
  شبكية وخرائط انسيابية ومخططات ىندسية أشكاؿ وتتضمف ماو لفقرة الرئيسة

 



 

 

 

 
42 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  الدابقةالدابقةىىالدراداتالدرادات

 ىى

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابق 

 

 حور األول: دراسات سابقة تتعمق بالسبورة التفاعمية.الم 
 .المحور الثاني: دراسات سابقة تتعمق بالمفاىيم العممية 
 .المحور الثالث: دراسات سابقة تتعمق بالتفكير البصري 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
43 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  الدابقةالدابقةىىالدراداتالدرادات

 الفصل الثالثىى

 الدراسات السابقة

 المقدمة:

تمت العديد مف الدراسات تعتبر السبورة أحد أىـ األدوات التي يستخدميا المعمـو لذا اى
بالسبورةو كما واىتـ المربوف والتربويوف لرفل مستو  فاعميتياو وذلؾ مف خالؿ تطوير بعض 
نظمياو وكاف مف بيف ىذه التطورات ظيور ما يعرؼ بالسبورة التفاعميةو والفيؿ السالث مف ىذه 

حيث تـ ة التفاعميةو ر الدراسة ييتـ بعرض بعض الجيود السابقة والدراسات التي تتعمؽ بالسبو 
 محاورو وىي: سالثتقسيـ الفيؿ السالث إلى 

 دراسات سابقة تتعمق بالسبورة التفاعمية.المحور األول : 
 دراسات سابقة تتعمق بالمفاىيم العممية.المحور الثاني : 
 دراسات سابقة تتعمق بالتفكير البصري.المحور الثالث : 

 ورة التفاعمية.: دراسات سابقة تتعمق بالسبالمحور األول

 (:2014دراسة الجبيمي ) -1

 وميارات الذكية السبورة استخداـ بيف الدمج فاعمية عف إلى الكشؼ الدراسة ىذه ىدفت
 إنتاج بميارات المرتبطة لممعرفة التعميـ تكنولوجيا طمبة تحييؿ فيالمعرفي  وراء ما التفكير

 (76  مف الدراسة عينة وتكونت وريبيالتج شبو المنيج الباحث ستخدـا و د والتعميمية البرمجيات
 ردنيةاأل جدارا جامعة في التعميـ تكنولوجيا  سـ طمبة مف البكالوريوس مستوى مف وطالبة وطالباً 
المجموعة  حداىماإ لتمسؿ ووطالبة طالباً ( 17 ف م منيما ؿك تكونت مجموعتيف إلى توزيعيـ وسـ

 و د وعشوائية بطريقة ـ إلى مجموعتيفو حيث تـ تقسيميتجريبيةمجموعة  خر واأل والضابطة
 وجود لىإ النتائج شارتأو  لدراستو كأداة المجموعتيف لطمبة تحييمي اختبار الباحث ستخدـا

متوسط درجات المجموعة و  الضابطة المجموعةمتوسط درجات  بيف حيائيةإ داللة ذات فروؽ
فإف الدمج بيف السبورة الذكيةو و وعميو التجريبية المجموعة ليالح و وكانت تمؾ الفروؽالتجريبية

 وميارات التفكير ما وراء استخداـ المعرفي لو فاعمية في تحييؿ الطمبة 
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ىى  (:2013دراسة بسيسو ) -2

المعمميف نحو استخداـ السبورة الذكيةو  اتجاىاتىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
ة الدراسة عبارة عف ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الويفي التحميميو وكانت أدا

مقياس االتجاه نحو استخداـ السبورة الذكيةو طبقت عمى جميل معممي مدرسة بشير الريس 
يجابية نحو استخداـ اؾ اتجاىات إالنتائج أف ىنالسانوية "أ" لمبنات بمحافظة غزةو فأظيرت 

تظير فروؽ السبورة الذكيةو وتبيف وجود فروؽ ليالح المعمميف ذوى التخيص العمميو فيما لـ 
وتبيف وجود فروؽ تعز  لمتػير الخبرةو وليالح المعمميف الجددو تعز  لمتػير المؤىؿ العمميو 

 ولـ تظير فروؽ تعز  لمتػير العمر 

 (:2013دراسة بني دومي ودرادكة ) -3

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف وا ل استخداـ معممي المرحمة األساسية لمسبورة 
الممؾ حمد بمممكة البحريفو وذلؾ مف وجية نظرىـو وفي ضوء  اإللكترونية في مدارس جاللة

بعض المتػيراتو ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الويفيو وكانت أدوات الدراسة عبارة 
( معممًاو ومعممةو فأظيرت النتائج أف درجة استخداـ 63عف استبانتيفو أما عينة الدراسة فكانت  

يجابية إ اتجاىاتية كاف مرتفعًاو وتبيف أف لدييـ ة اإللكترونمعممي المرحمة األساسية لمسبور 
نحوىاو وكانت أكسر معو ات استخداـ السبورة اإللكترونية ىي: كسرة األعباء المطموبة مف المعمـ 

نترنتو كما تبيف رمجيات التعميميةو وبطء شبكات اإلالستخداـ السبورة اإللكترونيةو وعدـ توافر الب
وا ل استخداـ السبورة اإللكترونية تعز  لمتػير الجنسو والخبرةو بينما تبيف عدـ وجود فروؽ في 

المعمميف نحو السبورة اإللكترونية وكانت تمؾ  اتجاىاتوجود فروؽ تعز  لمتػير الجنس في 
 الفروؽ ليالح الذكور 

 (:Turel & Johnson, 2012دراسة توريل وجونسون ) -4

اماتيـ عمميف نحو السبورة اإللكترونية واستخدىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف تيورات الم
و استبانةالمنيج الويفيو وكانت أداة الدراسة عبارة عف  استخداـلياو ولتحقيؽ األىداؼ تـ 

( معممًاو فأظيرت النتائج أف المعمميف يعتقدوف بأنو يمكف استخداـ 153عمى عينة بمػت   تطبق
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فةو ويمكنيا أف تحقؽ تسييؿ عمميتي التعمـ السبورة اإللكترونية في موضوعات تعميمية مختمىى
 والتعمـ 

 (:2011دراسة أبو العنينين ) -5

 الػير األجانب الطمبة تحييؿ عمى التفاعمية السبورة أسر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المتوسطة المرحمة في المبتدئ لممستو  والعربية المػة مادة في والمنتظميف المبتدئيف الناطقيف
 طبقت حيث  تجريبياً  منيجاً  الباحسة استخدمت الدراسة ىدؼ ولتحقيؽ والتقميدية ريقةبالط مقارنة
 أكاديمية في المتوسطة المرحمة طالب مف ووطالبة طالباً ( 06  مف مكونة عينة عمى الدراسة
 حيث مجموعتيف عمى وزعواو 1616 العاـ مف األوؿ الدراسي الفيؿ في دبي في األمريكية دبي

 طالباً ( 46  مف الضابطة والمجموعة ووطالبة طالباً  (46  مف التجريبية ةالمجموع تكونت
و التجريبية المجموعة مل أساسي بشكؿ التفاعمية السبورة باستخداـ الباحسة  امت و دو وطالبة
 الختبار المجموعتاف  وأخضعت  الضابطة المجموعة مل التقميدية الطريقة ستخداـا عف فضالً 

 أظيرت و دو وبعدياً   بمياً  تطبيقو تـ حيث الباحسة؛  بؿ مف إعداده تـ ىالذ الدراسي التحييؿ
 البعدى االختبار عمى الدراسة عينة أفراد أداء في إحيائية اللةروؽ ذات دف وجود الدراسة نتائج

 وكانت تمؾ الفروؽ ليالح طمبة المجموعة التجريبية 

 (:Ishtaiwa & Shana, 2011دراسة اشتيوي وشنا ) -6

دراسة إلى الكشؼ عف أسر السبورة التفاعمية في عمميتي التعميـ والتعمـ بمبحث ىدفت ال
المػة العربية في مدارس اإلمارات العربية المتحدةو ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج 
الويفي التحميميو وكانت أداة الدراسة عبارة عف مجموعة مف المقابالتو واستبانةو طبقت ىذه 

و فأظيرت النتائج أف نسبة  ميمة تقوـ باستخداـ معممًا ومعممة( 156مى عينة بمػت  األدوات ع
السبورة التفاعمية في تدريس المػة العربيةو ويرجل ىذا التراجل إلى ندرة السبورات التفاعمية في 
المدارس و مة الخبرة الكافية لتوظيؼ السبورة التفاعميةو وضيؽ الو ت المتاح لمتدرب عمى 

 يا توظيف
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ىى  (:Jordan Education Initiative, 2010دراسة مبادرة التعميم األردنية ) -7

ميـ ىدفت الدراسة إلى معرفة أسر السبورة اإللكترونية "بروميسياف" عمى عممية التعمـ والتع
 واشتممتالمنيج الويفيو  استخداـفي عمافو ولتحقيؽ األىداؼ تـ  االستكشافيةفي المدارس 

( معممًا ومعممةو تـ اختيارىـ مف أربعة مدارس 15( طالبًاو وطالبة و 157 عينة الدراسة عمى 
و وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة طبقت احدة لمذكوراستكشافيةو سالث منيا لإلناثو وو 

السبورة اإللكترونية في  استخداـفأظيرت النتائج أف  واختبار ُطبؽ عمى الطمبةو وعمى المعمميف
فضؿ مف مدارس الذكورو كما أظيرت النتائج أف معظـ المعمميف والطمبة يروف مدارس اإلناث أ

بأف السبورة التفاعمية ميمة في تحفيز البيئة التعميمية وتنشيط بيئة التعمـو كما وتبيف أف استخداـ 
 السبورة التفاعمية تزيد مف المشاركة واالىتماـ لد  الطمبة داخؿ حجرات الفيوؿ الدراسية 

 (:Mathews et. al, 2010يوز وآخرون )دراسة ماث -8

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف اتجاىات الطمبة والمعمميف نحو استخداـ السبورة التفاعمية 
في تعميـ المػة اإلنجميزية كمػة أجنبيةو كما وىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العوامؿ التي تؤسر 

 استخداـالتفاعميةو ولتحقيؽ األىداؼ تـ  عمى اتجاىات الطمبة والمعمميف نحو تكنولوجيا السبورات
( 378المنيج الويفيو فيما كانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة طبقت عمى عينة بمػت  

( معمـو في مؤسسات مختمفة مف جميل أنحاء تركياو امتدت مف مدارس ابتدائية 81طالبو و 
السبورة التفاعمية في  استخداـحو اىات المعمميف والطمبة نإلى الجامعاتو فأظيرت النتائج أف اتج

نيـ عمى وعي باالستخدامات المحتممة ليذه التكنولوجياو كما تبيف  تدريس المػة كانت إيجابيةو وا 
 أف أكسر المعمميف الذيف استخدموا السبورات التفاعمية ىـ يفضموف استخداـ ىذه التكنولوجيا 

 (:Morris, 2010دراسة موريس ) -9

 السبورة اإللكترونية في تحييؿ طمبة اليؼ استخداـة أسر ىدفت الدراسة إلى معرف
سبارتنبيرغ بوالية جنوب كاروليناو ولتحقيؽ األىداؼ  ابتدائيةالسالثو واليؼ الخامس في مدارس 

المنيج الويفيو والمنيج التجريبيو وكانت عينة الدراسة عبارة عف: ستة معمميف  استخداـتـ 
( طالب منيـ في 10لخامسو وسالسة مديرى مدارسو و لميؼ السالثو وستة معمميف لميؼ ا

وات متعددة منيا بطا ات مالحظةو اليؼ السالثو وآخروف مف اليؼ الخامسو طبقت عمييـ أد
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ىى و مقابالت شخييةو فتويمت الدراسة إلى أف السبورة اإللكترونية تعزز مستو  الطمبة استبانات
ؾ ردود فعؿ إيجابية مف  بؿ مديرى المدارس في ميارات المػةو القراءةو الرياضياتو وكاف ىنا

المقابالت و وعمى االستبانة%( عمى 5 87و فأجاب ما نسبتو  نحو أسر السبورة اإللكترونية
السبورة اإللكترونيةو بينما الحظ المعمموف زيادة مشاركة  استخداـ%( بأنيـ يشجعوف 4 64 

سبورة اإللكترونيةو مل ردود إيجابية الطالب والتفاعؿ مل المناىج الدراسية عند التدريس بال
%( بالمقابالتو أما بالنسبة لمطمبة فأشارت النتائج إلى 16 65%( عمى االستبانة و 0 00 

 زيادة رغبة الطمبة في المشاركة 

 (:Kennewell & Morgan, 2003دراسة كينويل ومورجان ) -10

اـ السبورة التفاعمية الطمبة المعمميف نحو استخد اتجاىاتىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 
أداة المنيج الويفي التحميميو وكانت  استخداـعمـ الطمبةو ولتحقيؽ األىداؼ تـ في تعميـ وت

مًاو و د أشارت ( طالبًا معم64و طبقت عمى عينة بمػت  استبانةالدراسة األساسية عبارة عف 
ية إيجابيةو حيث وافؽ الطمبة المعمميف نحو استخداـ السبورة التفاعم اتجاىاتالنتائج إلى أف 

ئج أف %( مف أفراد العينة عمى استخداـ السبورة التفاعمية في اليؼو كما أشارت النتا65 
السبورة التفاعمية ويروف أنيا ضرورية ومفيدة في عممية  الستخداـالطمبة المعمميف متحمسوف 

 التعميـ 

 (:2002دراسة حسب اهلل ) -11

امج مقترح في تنمية اتجاىات الطالب ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برن
المعمميف نحو استخداـ السبورة اإللكترونيةو ولتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبيو 
وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية واحدةو وىي كؿ طالب الفرؽ الرابعة بشعبة 

أظيرت النتائج عف وجود فروؽ ( طالبو وطالبةو ف56الرياضيات بكمية التربية بدمياطو وعددىـ  
دالة إحيائيًا بيف متوسطي درجات مجموعة الدراسة في التطبيقيف القبمي والبعدىو وبيف أف 

اإللكترونية و د أحدث الطالب المعمميف نحو استخداـ السبورة  اتجاىاتتنمية البرنامج فعاؿ في 
 %( 77 66كترونية بنسبة  بورة اإللالطمبة المعمميف نحو استخداـ الس اتجاىاتتحسنًا في 
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 التعقيب عمى دراسات المحور األول:ىى

 من حيث األىداف:

تباينت دراسات المحور األوؿ مف حيث األىداؼو حيث ىدفت بعض الدراسات لمبحث 
(و 1614في تيوراتو واتجاىات المعمـ نحو استخداـ السبورة التفاعمية مسؿ دراسة  بسيسوو 

(و ودراسة  ماتيوز 1611(و ودراسة  توريؿ وجونسوفو 1614ودراسة  بني دومي ودرادكةو 
 ( 1664(و ودراسة  كيونيؿ ومورجافو 1616وآخروفو 

وكانت ىناؾ دراسات تيدؼ إلى  ياس أسر استخداـ السبورة التفاعمية في تنمية 
(و ودراسة 1611و ودراسة  أبو العينيفو مية التعميـ والتعمـالتحييؿو أو المفاىيـو أو عمى عم

 ( 1616(و ودراسة  موريسو 1616(و دراسة  مبادرة التعميـ األردنيةو 1611و شناتيوى و  اش

وكانت ىناؾ دراسات تيدؼ إلى بناء برنامج  ائـ عمى السبورة التفاعميةو والتأكد مف 
فاعميةو ( حيث  اـ ببناء برنامج  ائـ عمى السبورة الت1661فاعميتو مسؿ دراسة  حسب اهللو 

 الطمبة المعمميف نحو استخداـ السبورة التفاعمية  اتجاىاتي تنمية و ياس فاعميتو ف

( فيدؼ مف خالؿ دراستو الدمج بيف السبورة الذكيةو وميارات ما 1613أما  الجبيميو 
 تيميـ الوسائؿ التعميمية لد  طمبة كميات التكنولوجيا وراء المعرفة و ياس أسر ىذا الدمج عمى 

 من حيث المنيج:

نيا كانت متباينةو فيناؾ دراسات مناىج الدراسيةو فنالحظ أيضًا أعمى مستو  ال
و ودراسة  أبو (1613دراسة  الجبيميو  المنيج التجريبيو أو شبو التجريبي مسؿ استخدمت
 ( 1661(و ودراسة  حسب اهللو 1616(و ودراسة  موريسو 1611العينيفو 

لويفي التحميميو مسؿ فيما استخدمت بعض الدراسات المنيج الويفيو أو المنيج ا
(و ودراسة  اشتيوى 1611(و ودراسة  توريؿ وجونسوفو 1614دراسة  بني دومي ودرادكةو 

(و ودراسة 1616(و ودراسة  مبادرة التعميـ األردنيةو 1614(و ودراسة  بسيسوو 1611و شناو 
 ( 1664(و ودراسة  كيونيؿ ومورجافو 1616(و ودراسة  موريسو 1616 ماتيوز وآخروفو 
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ىى  ن حيث العينة:م

ختمفت مف حيث العينة والفئة لدراسات في المحور األوؿو فإنيا إكما تباينت أىداؼ ا
 ( 1611دراسة  أبو العينيفو لدراسات طمبة المدارس مسؿ المستيدفةو فاستيدفت بعض ا

(و ودراسة 1614بعض الدراسات المعمميف فقط مسؿ دراسة  بسيسوو  استيدفتفيما 
و شنا(و ودراسة  اشتيوى و 1614(و ودراسة  بني دومي ودرادكةو 1611 توريؿ وجونسوفو 

 ( 1664(و ودراسة  كيونيؿ ومورجافو 1611

(و ودراسة 1613وىناؾ دراسات طبقت عمى الطمبة المعمميف مسؿ دراسة  الجبيميو 
(و فيما كانت دراسات أخر  تيتـ بأكسر مف فئة مسؿ دراسة  موريسو 1661 حسب اهللو 

( طبقت 1616يدفت المعمـو والطالبو ومدراء المدارسو ودراسة  ماتيوز وآخروفو ( فاست1616
 عمى المعمميف والطمبة 

 من حيث األداة:

 استخدمتو فيناؾ دراسات الدراسات في األدوات المستخدمة ألدوات فقد تبايفبالنسبة ل
راسة  حسب اهللو و ود(1611أبو العينييفو (و ودراسة  1613االختبارات مسؿ دراسة  الجبيميو 

(و ودراسة  بني 1614مسؿ دراسة  بسيسوو  االستباناتبينما استخدمت دراسات أخر   (و1661
(و 1611(و ودراسة  اشتيوى وشناو 1611ودراسة  توريؿ وجونسوفو (و 1614دومي ودرادكةو 

 و أما دراسة  مبادرة(و 1664و ودراسة  كينويؿ ومورجافو (1616ودراسة  ماسيوز وآخروفو 
االستبانةو وبطا ات المالحظةو أما دراسة  موريسو  فاستخدمت( 1616التعميـ األردنيةو 

 االستبانةو والمقابالت الشخيية كأدوات لمدراسة  فاستخدمت( 1616

 من حيث النتائج:

عمى مستو  النتائج أشارت العديد مف الدراسات السابقة بأف اتجاىات المعمميفو والطمبة 
(و ودراسة  بني دومي ودرداكةو 1614مسؿ دراسة  بسيسوو  عمية إيجابياً نحو السبورة التفا

و كما تبيف أف (1616(و ودراسة  ماسيوز وآخروفو 1611(و ودراسة  توريؿ وجونسوفو 1614
مسؿ  السبورة التفاعمية تتيؼ باألسر في تنمية بعض المياراتو والمفاىيـو والتحييؿ الدراسي
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و (1661(و ودراسة  حسب اهللو 1611سة  أبو العينييفو (و ودرا1613دراسة  الجبيميو ىى
مسؿ  وأشارت دراسات أخر  إلى أف السبورة التفاعمية تساىـ في تعزيز عمميتي التعميـو والتعمـ

  (1616و األردنية(و ودراسة  مبادرة التعميـ 1611دراسة  اشتيوى وشناو 

 :من الدراسات السابقة في المحور األولستفادة اال

مف الدراسات السابقة في إسراء اإلطار النظرىو بناء برنامج الدراسةو  الباحثة دتاستفا
في التعرؼ عمى مميزات  استفادتا عبر السبورة التفاعميةو كما وتيميـ الدروسو وعرضي

 السبورة التفاعميةو وكيفية استػالليا بطريقة مسالية 

 خصوصية الدراسة الحالية:

ة التفاعميةو حيث  الدراسات السابقة في أنيا تتعمؽ بالسبور  تتفؽ الدراسة الحالية مل بعض
( في أنيا تيدؼ إلى بناء برنامج يوظؼ 1611و شناتتفؽ الدراسة الحالية مل دراسة  اشتيوى و 

( وظفا السبورة التفاعمية لد  طمبة كمية التربيةو 1611و شناالسبورة التفاعمية إال أف  اشتيوى و 
 اتجاىات( استيدفا تنمية 1611و شناتيدؼ طمبة المدارسو و اشتيوى و بينما الدراسة الحالية تس

استخداـ السبورة التفاعميةو بينما الدراسة الحالية تختص بأنيا توظؼ السبورة التفاعمية في تنمية 
 المفاىيـ العممية وميارات التفكير البيرى 

ظؼ السبورة وتكمف خيويية الدراسة الحالية في أنيا تيدؼ إلى بناء برنامجو يو 
التفاعميةو بيدؼ تنمية المفاىيـ العمميةو وميارات التفكير البيرىو كما أف الدراسة الحالية تتعمؽ 

 طبقتيا عمى طمبة اليؼ السالث األساسي  الباحثةبمبحث العموـ العامةو كما أف 

 : دراسات سابقة تتعمق بالمفاىيم العممية.المحور الثاني

 (:2013دراسة األغا ) -1

 تنمية في السمؾ عظـ ستراتيجيةإ توظيؼ سرأ عف إلى الكشؼ الدراسة ذهى ىدفت
 العاشر اليؼ طالب لد  والبيئة اليحة عموـ في النا د التفكير وميارات والعممية المفاىيـ

و التجريبي شبو والمنيج والويفي المنيج الباحث ستخدـا الدراسةأىداؼ  ولتحقيؽ وبػزة ساسياأل
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ىى إلى  بالتساوى توزيعيـ تـو العاشر اليؼ طالب مف طالباً ( 56  ارة عفعب الدراسة عينةوكانت 
مجموعتيف األولى ضابطة والسانية تجريبيةو وكانت أدوات الدراسة اختبار المفاىيـ العمميةو 
واختبار ميارات التفكير النا دو فأشارت النتائج أف ىناؾ فروؽ دالة إحيائيًا بيف متوسط درجات 

ار المفاىيـ العمميةو واختبار ميارات التفكير البيرىو فيما كانت ىذه المجموعتيف في اختب
 الفروؽ ليالح طمبة المجموعة التجريبية 

 (:2012دراسة الجدبة ) -2

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية توظيؼ استراتيجية التخيؿ الموجو في تنمية 
و بػزة لبات اليؼ التاسل األساسيالمفاىيـ العمميةو وميارات التفكير التأممي في العموـ لد  طا

( 55ولتحقيؽ األىداؼ استخدمت الباحسة المنيج التجريبيو وكانت عينة الدراسة عبارة عف  
طالبة مف طالبات مدرسة التفاح األساسية العميا "ب" لمبناتو وتـ تقسيميف إلى مجموعتيف األولى 

ست بالطرؽ العاديةو وكانت أدوات تجريبية درست باستخداـ التخيؿ الموجوو والسانية ضابطة در 
وكانت الدراسة األساسية عبارة عف: اختبار المفاىيـ العمميةو واختبار ميارات التفكير التأمميو 

أىـ النتائج تشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحيائية بيف متوسطات درجات الطالبات عمى 
و وتبيف وجود فروؽ في ميارات اختبار المفاىيـ العممية ليالح طالبات المجموعة التجريبية

التفكير التأمميو ليالح طالبات المجموعة التجريبيةو كما تبيف أف التخيؿ الموجو فعاؿ في تنمية 
 المفاىيـ العممية وميارات التفكير التأممي لد  الطالبات 

 (:2012) الدبسيدراسة  -3

ي تنمية المفاىيـ ستراتيجية عظـ السمكة فإتخداـ سر اسأ معرفة إلىىدفت ىذه الدراسة 
استخدـ الباحث المنيج و  وساسي في ريؼ دمشؽادة العمـو لطالب اليؼ الرابل األالعممية في م

حداىما إتوزيعيـ عمى مجموعتيف  تـ ووطالبة ( طالباً 06  وتكونت عينة الدراسة مف والتجريبي
أساسية كأداة  اختبار المفاىيـ العمميةاستخدـ الباحث و  وخر  ضابطة بالتساوىتجريبية واأل

حيائية بيف متوسطي درجات الطمبة في إوجود فروؽ ذات داللة  إلىشارت النتائج و فألمدراسة
  ختبار ليالح المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدى لال
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ىى  (:2012دراسة رجب ) -4

 تنمية في لممادة  ائيالو  التمسيؿ ستراتيجيةإ فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 التاسل اليؼ طمبات لدى العموـمادة  في البيرى التفكير وميارات والكيميائية المفاىيـ

 وتكونت والتحميمي الويفي والمنيج التجريبي شبو المنيج الباحسة استخدمتو  وغزة في ساسياأل
 ىعم بالتساوى فتوزيعي تـو ساسياأل التاسل اليؼ طالبات مف طالبة( 56  مف الدراسة عينة

 اختبار الباحسة ستخدمتا لتحقيؽ األىداؼو  وتجريبية خر واأل وضابطة حداىماإ مجموعتيف
 داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج شارتو فأالبيرى التفكير ميارات ختباراو  والكيميائية لممفاىيـ
 في يةالتجريبمتوسط درجات المجموعة و  الضابطة المجموعةمتوسطات درجات  بيف إحيائية
 المجموعات طالبات لحالي البيرى التفكير مياراتالمفاىيـ الكيميائيةو واختبار  اختبار

  التجريبية

 (:2012دراسة رضوان ) -5

 المفاىيـ تنمية في التفكير  بعات ستراتيجيةإ استخداـ سرأ معرفة إلى الدراسة ىدفت
 وكالة مدارس في السامف اليؼ طالبات لدى العموـ مادة في القرار اتخاذ وميارات والعممية
 والتجريبي شبو والمنيج والويفي المنيج الباحسة استخدمتو ولتحقيؽ األىداؼ بػزة الػوث
 وضابطة حداىماإ مجموعتيف إلى بالتساوى فتوزيعي تـ وطالبة( 86  مف الدراسة عينة وتكونت

العممية في مادة  لممفاىيـ اختبارعدة أدوات أىميا:  الباحسة استخدمت و د وتجريبية خر واأل
 داللة ذات فروؽ أف ىناؾ النتائج و فأكدتالقرار تخاذا ميارات ومقياسالعموـ لميؼ السامفو 

 ليالحو وميارات اتخاذ القرار العممية المفاىيـ اختبار في الطالبات درجات متوسط بيف حيائيةإ
  التجريبية المجموعة

 (:2012دراسة العمي ) -6

 في المراحؿ خماسي التعمـ دورة نموذج استخداـ سرأ معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 اليؼ تالميذ  لد نجازاإل دافعية وتنمية والعممية المفاىيـ اكتساب عمى العموـ مادة تدريس

 وتكونت والتجريبي شبو المنيج الباحث استخدـ و ولتحقيؽ أىداؼ الدراسةبالقاىرة عدادىاإل وؿاأل
 عمى بالتساوى فتوزيعي وتـ وعشوائية بطريقة ارىـاختي تـ طالبة( 86  مف الدراسة عينة
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ىى  ختباراعدة أدوات كاف أىميا:  الباحث ستخدـا و د وضابطة والسانية تجريبية األولى مجموعتيف
 حيائيةإ داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج شارتو أنجازاإل دافعية ومقياس والعممية المفاىيـ

 المجموعة ليالح العممية المفاىيـ اختبار في الضابطةو  والتجريبية المجموعة درجات متوسط بيف
و كما تبيف وجود فروؽ دالة إحيائيًا بيف متوسط درجات الطمبة عمى مقياس دافعية التجريبية

 اإلنجازو وليالح أفراد المجموعة التجريبية 

 (:2012دراسة عوض اهلل ) -7

 المفاىيـ تنمية عمى الخمس الياءات ستراتيجيةإتوظيؼ  سرأ معرفة إلى الدراسة ىدفت
و ولتحقيؽ غزة في ساسياأل السابل اليؼ طالبات  لد بمبحث العموـ العمـ وعمميات والعممية

 مف الدراسة عينة تكونت و كماالتجريبي شبو والمنيج والويفي المنيج األىداؼ تـ استخداـ
و كما الضابطة المجموعة مسمث طالبة (46 تجريبيةو و مجموعة طالبة (45 و بوا ل طالبة( 50 

و وبعد العمـ عمميات ختباراو  والعممية المفاىيـ اختبار استخدمت الباحسة عدة أدوات أىميا:
متوسط درجات الطالبات في  في حيائيةإ داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج شارتالتطبيؽ أ
  التجريبية المجموعة ليالح العمـ عمميات واختبار والعممية المفاىيـ اختبار

 (:2010الشوبكي ) دراسة -8

 والمفاىيـ تنمية في المنظومي المدخؿ توظيؼ سرأ إلى الكشؼ عف الدراسة ىذه ىدفت
و ولتحقيؽ بػزة رعش الحادى اليؼ طالبات لدى الفيزياءمادة  في البيرى التفكير وميارات
تـ  طالبةو( 08  مف الدراسة عينة وتكونت والتجريبي المنيج الباحسة ستخدمتا األىداؼ

 المجموعة مسمثطالبة ( 40 و والتجريبية المجموعة مسمثطالبة ( 41 ميف إلى مجموعتيف تقسي
 كػأدوات البيرى التفكير ميارات واختبار العمميةو المفاىيـ اختبار الباحسة ستخدمتواو الضابطة
 درجات متوسط بيف حيائيةإ داللة ذات فروؽ وجود لىإ النتائج شارتأ ولمدراسةأساسية 
 التفكيراختبار و  والعممية المفاىيـ اختبار في والتجريبية والضابطة المجموعة يف الطالبات
  التجريبية المجموعة ليالح البيرى
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ىى  (:2009دراسة أبو طير ) -9

ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية خرائط المعمومات في تعديؿ التيورات البديمة لممفاىيـ 
قيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج و ولتحبػزة العممية لطالب اليؼ السامف األساسي

( طالبو تـ اختيارىـ مف مدرسة عسقالف 03التجريبيو وكانت عينة الدراسة عبارة عف  
األساسية العمياو وتـ تقسيـ إلى مجموعتيف األولى ضابطة درسوا بالطرؽ العاديةو والسانية تجريبية 

األساسية عبارة عف اختبار تشخيص درسوا باستخداـ خرائط المعموماتو وكانت أداة الدراسة 
أف ىناؾ العديد مف التيورات البديمةو وبعد تطبيؽ االختبار  بميًاو وبعديًا أظيرت النتائج 

التيورات البديمة لمفاىيـ الضوء والبيريات لد  عينة الدراسةو وتبيف وجود فروؽ ذات داللة 
 ريبية إحيائية في متوسط درجات المجموعتيفو ليالح المجموعة التج

 (:2008دراسة البابا ) -10

 المنظومى المدخؿ باستخداـ محوسب برنامج سرأ الكشؼ عف إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ستخدـا و د وبػزة ساسياأل العاشر اليؼ طمبة لد  بيا واالحتفاظ والعممية المفاىيـ لتنمية
 ووطالبة طالباً ( 136  مف الدراسة عينة وتكونت لتحقيؽ أىداؼ دراستوو التجريبي المنيج الباحث

 الباحث ستخدـوا وضابطة خر واأل وتجريبية حداىماإ مجموعتيف عمى بالتساوى توزيعيـ تـ
وجود فروؽ ذات داللة  لىإ النتائج شارتفأ كأداة أساسية لجمل البياناتو العممية المفاىيـ اختبار

ختبار المفاىيـ إحيائية في متوسط درجات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى ا
العمميةو وكانت تمؾ الفروؽ ليالح المجموعة التجريبيةو ولـ تظير فروؽ في متوسط درجات 

والتطبيؽ التتابعيو كما  والمجموعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية في التطبيؽ البعدى
تنمية المفاىيـ  أشارت النتائج إلى أف البرنامج المحوسب القائـ عمى المدخؿ المنظومي فعاؿ في

 العممية واالحتفاظ بيا 
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 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:ىى

 من حيث األىداف:

ستراتيجيات أو برامج لتنمية في المحور الساني في أنيا توظؼ إ تتفؽ الدراسات السابقة
 المفاىيـ العمميةو فيما كانت ىناؾ دراسات تيدؼ لتنمية المفاىيـ العمميةو ومتػير آخر مسؿ

(و 1611(و أو ميارات التفكير البيرى مسؿ دراسة  رجبو 1614التفكير النا د كدراسة  األغاو 
( فيدؼ لتنمية المفاىيـ العممية وعمميات 1611(و أما  عوض اهللو 1616ودراسة  الشوبكيو 

 العمـ 

ستراتيجية التي  امت بتيميميا وتوظيفيا دراسات السابقة اختمفت مف حيث اإلالكما أف 
ستراتيجية عظـ السمؾ مسؿ دراسة مميةو فيناؾ دراسات  امت بتوظيؼ إنمية المفاىيـ العلت

ستراتيجية ( فوظفت إ1611(و أما دراسة  رجبو 1611(و ودراسة  الدبسيو 1614 األغاو 
دراسة  ستراتيجية التمسيؿ الو ائيو أما( إ1611بينما وظفت دراسة  رضوافو التمسيؿ الو ائيو 

( 1611ستراتيجية دورة التعمـو ووظفت دراسة  عوض اهللو فاستعانت بإ( 1611 العميو 
( المدخؿ المنظوميو بينما 1616و دراسة  الشوبكي واستخدمتإستراتيجية الياءات الخمسو 

 ( برنامجًا محوسبًا  ائـ عمى المدخؿ المنظومي 1668دراسة  الباباو  استخدمت

 من حيث المنيج:

بقة المنيج التجريبيو أو شبو التجريبيو وكانت ىناؾ جميل الدراسات السا استخدمت
دراسات توظؼ المنيج الويفي بجوار المنيج التجريبي؛ لتحقيؽ أىدافيا مسؿ دراسة  األغاو 

(و ودراسة  دراسة رضوافو 1611(و ودراسة  عوض اهللو 1611(و ودراسة  رجبو 1614
1611 ) 

 من حيث العينة واألدوات:

جميل الدراسات  استعانتلسابقة عمى طمبة المدارسو كما ا بقت جميل الدراساتطُ 
السابقة باختبارات لممفاىيـ العمميةو بينما استخدمت بعض الدراسات اختبارات أخر  بجوار 

(و ودراسة 1611(و ودراسة  رجبو 1614اختبار المفاىيـ العممية مسؿ دراسة  األغاو 
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ىى ت ىناؾ دراسة واحدة استعانت بمقياس (  وكان1611(و ودراسة  عوض اهللو 1616 الشوبكيو 
 ( 1611دافعية اإلنجاز وىي دراسة  العميو 

 من حيث النتائج:

ستراتيجيات المستخدمة فعالة وليا تأسير في تنمية أشارت جميل النتائج إلى أف اإل
( ودراسة  الباباو 1611( ودراسة  عوض اهللو 1611مسؿ دراسة  الدبسيو  المفاىيـ العممية

مسؿ دراسة  األغاو  و أو المفاىيـ العممية وميارات التفكير(1666دراسة  أبو طيرو و و (1668
مسؿ دراسة  و ودافعية اإلنجاز(1616(و ودراسة  الشوبكيو 1611(و ودراسة  رجبو 1614
  (1611مسؿ دراسة  رضوافو  القرار اتخاذو وميارات (1611 العميو 

 استفادة الباحثة من دراسات المحور الثاني:

سراء اإلطار الباحسة  استفادت مف الدراسات السابقة في بناء مشكمة الدراسة الحاليةو وا 
جراءات  النظرىو إضافة إلى يياغة الدروسو والتعرؼ عمى أنواع المفاىيـ العمميةو وطرؽ وا 

 البحث التجريبيو وتيميـ أدواتو 

 خصوصية الدراسة الحالية:

و كما لسابقة في أنيا تتعمؽ بالمفاىيـ العمميةتتفؽ الدراسة الحالية مل بعض الدراسات ا
وتتفؽ مل دراسات أخر  في أنيا تتعمؽ بتنمية المفاىيـ العمميةو وميارات التفكير البيرىو بينما 

في تنمية المفاىيـ  السبورة التفاعمية تيدؼ لبناء برنامج يوظؼتختمؼ الدراسة الحالية في أنيا 
 في وحدة التكيؼ بمبحث العموـ العامة العمميةو وميارات التفكير البيرىو 

 : دراسات سابقة تتعمق بالتفكير البصري.المحور الثالث

 (:2014دراسة الطراونة ) -1

ىدفت الدراسة إلػى تقسػي أسػر اسػتخداـ اسػتراتيجية شػكؿ البيػت الػدائرى فػي تنميػة التفكيػر 
األىػػػداؼ تػػػـ  و ولتحقيػػػؽبػػػزة البيػػرى لػػػد  طػػػالب اليػػؼ التاسػػػل األساسػػػي فػػي مبحػػػث الفيزيػػػاء

( 17اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػيو وكانػػت عينػػة الدراسػػة عبػػارة عػػف مجمػػوعتيفو األولػػى تجريبيػػة  
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( طالبػػػًا درسػػػوا بػػػالطرؽ 10طالبػػػًا دروسػػػا باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية البيػػػت الػػػدائرىو والسانيػػػة ضػػػابطة  ىى
ت النتػػائج عػػف االعتياديػػةو ولتحقيػػؽ األىػػداؼ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لقيػػاس التفكيػػر البيػػرىو فأسػػفر 

 وجود فروؽ ذات داللة إحيائية في التفكير البيرى ليالح أفراد المجموعة التجريبية 

  (:2013دراسة أبو زايدة ) -2

كتاب تفاعمي محوسب في تنميػة ميػارات  ستخداـافاعمية كشؼ عف الىدفت ىذه الدراسة 
و د استخدـ الباحث  وةالتفكير البيرى في التكنولوجيا لد  طالبات اليؼ الخامس األساسي بػز 

وتـ اختيار مدرسة بيت الىيا األساسية  ب( لمبنيف بطريقة  يديةو وتـ تطبيػؽ  المنيج التجريبيو
مػػوزعيف عمػػى أربػػل شػػعب دراسػػية تػػـ تقسػػيميـ إلػػى  و( طالبػػاً 116ة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف  الدراسػػ

 وف المجموعػػة الضػػابطةيمسمػو  طالبػػاً  (06 و ويمسمػػوف المجموعػة التجريبيػػة لبػػاً طا (06مجمػوعتيف  
 ائمػػػػة بميػػػػارات التفكيػػػػر و ػػػػد تػػػػـ اختيػػػػارىـ بطريقػػػػة عشػػػػوائيةووكانت أدوات الدراسػػػػة عبػػػػارة عػػػػف 

نتػػػاج الكتػػػاب التفاعػػػؿ المحوسػػػبو و ائمػػػة معػػػايير تيػػػميـ البيػػػرى لتفكيػػػر لميػػػارات ا ختبػػػارواو وا 
المجموعػػة تويػػمت الدراسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحيػػائية ليػػالح و و ودليػػؿ المعمػػـ والبيػػرى

التجريبيػػػة  فػػػي اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر البيػػػرى و و ػػػد ويػػػت الدراسػػػة بضػػػرورة إسػػػراء المنػػػاىج 
الفمسػػػػطينية بميػػػػارات التفكيػػػػر المتنوعػػػػة وخايػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر البيػػػػرى وتعميميػػػػا لممعممػػػػيف 

 والمتعمميف 

 (:2013دراسة العشي ) -3

وسػػػائط المتعػػػددة لتنميػػػػة ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػػف مػػػد  فاعميػػػة برنػػػػامج بال
 ستخداـاالمبادئ العممية وميارات التفكير البيرى لد  طالب اليؼ السادس األساسي بػزةو تـ 

وشػممت عينػة  وعتيفالمنيج الويفي التحميمي والمنيج شبو التجريبػي تيػميـ  بمػي وبعػدى لمجمػو 
مػػوزعيف عمػػى  (ـ 1611/1611 لمعػػاـ الدراسػػي  بتدائيػػةاالبمدرسػػة الزيتػػوف  ( طالبػػاً 61الدراسػػة  
( 37والمجموعة الضػابطة مػف   و( طالباً 35و وتكونت المجموعة التجريبية مف  دراسيتيفشعبتيف 
فكيػر ( فقػرة واختبػار الت45المبادئ العممية المكوف مػف   ختباراو وتكونت أدوات الدراسة مف طالباً 

تنميػػة لوسػػائط المتعػددة فػػي و ػد أظيػػرت النتػائج فاعميػػة برنػامج ا و( فقػػرة41البيػرى المكػػوف مػف  
 وميارات التفكير البيرى  المبادئ العممية
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ىى  (:2012دراسة رجب ) -4

دراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة اسػػػتراتيجية التمسيػػػؿ الػػػد ائقي لممػػػادة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ ىػػػدفت ال
الكيميائيػػػة وميػػػارات التفكيػػػر البيػػػرى فػػػي العمػػػـو لػػػد  طالبػػػات اليػػػؼ التاسػػػل األساسػػػي بػػػػزةو 

ؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبيو والمنيج الويفي التحميمػيو وكانػت عينػة الدراسػة ولتحقي
عبارة عف: اختبار المفاىيـ الكيميائيةو واختبار ميارات التفكير البيرىو طبقت عمى عينػة بمػػت 

( طالبة تمسؿ المجموعة الضابطةو فأسفرت النتػائج 47( طالب تمسؿ المجموعة التجريبيةو و 47 
ف وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحيػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات الطالبػػػات عمػػػى اختبػػػار المفػػػاىيـ عػػػ

الكيميائية ليالح طالبات المجموعة التجريبيةو ووجود فروؽ في اختبػار ميػارات التفكيػر البيػرى 
 ليالح طالبات المجموعة التجريبية 

 (:2010دراسة جبر ) -5

جية دورة الػػتعمـ فػػوؽ المعرفيػػة فػػي تنميػػة سػػتراتيؼ إلػػى أسػػر توظيػػؼ إىػػدفت الدراسػػة التعػػر 
المفػػػاىيـ وميػػػارات التفكيػػػر البيػػػرى بػػػالعمـو لػػػد  طالبػػػات اليػػػؼ العاشػػػر األساسػػػيو ولتحقيػػػؽ 
أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػيو واختػػار الباحػػث عينػػة مػػف طػػالب اليػػؼ العاشػػر 

ى مجموعػػة ضػػابطة ومجموعػػة ( طالبػػًاو مػػف مدينػػة غػػزة و ػػاـ بتقسػػيميـ إلػػ66األساسػػي وعػػددىـ  
تجريبيػػةو وكانػػت أدوات الدراسػػة تتمسػػؿ باختبػػار المفػػاىيـو اختبػػار ميػػارات التفكيػػر البيػػرىو و ػػاـ 

وجػػود فػػروؽ الباحػػث بإعػػداد دليػػؿ لممعمػػـ ودليػػؿ آخػػر لمطالػػبو وبعػػد التطبيػػؽ أسػػفرت النتػػائج عػػف 
ـ ليػػػالح المجموعػػػة ذات داللػػػة إحيػػػائية فػػػي متوسػػػط درجػػػات المجمػػػوعتيف فػػػي اختبػػػار المفػػػاىي

وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحيػػػائية فػػػي متوسػػػط درجػػػات  وتبػػػيف التجريبيػػػة فػػػي االختبػػػار البعػػػدى 
المجمػػػػوعتيف فػػػػي اختبػػػػار ميػػػػارات التفكيػػػػر البيػػػػرى ليػػػػالح المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي االختبػػػػار 

 البعدى 

 (:2006دراسة حمادة ) -6

بػػػالكمبيوتر لتنميػػة التحيػػػيؿ  ىػػدفت الدراسػػة إلػػػى معرفػػة أسػػر اسػػػتخداـ األلعػػاب التعميميػػة
عمػػى المػػنيج  واعتمػػدت الدراسػػة وبتدائيػػةاالالرياضػػيات لػػد  تالميػػذ المرحمػػة والتفكيػػر البيػػرى فػػي 

تجريبيػػة درسػػت باسػػتخداـ مػػدخؿ  و األولػػىالتجريبػػي مسػػتخدما التيػػميـ التجريبػػي ذو المجمػػوعتيف
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المعتادةووا تيػػرت عينػػة الدراسػػة ضػػابطة درسػػت بالطريقػػة و والسانيػػة األلعػػاب التعميميػػة بػػالكمبيوترىى
وتكونػػت مػػف  وعمػػى مجمػػوعتيف مػػف تالميػػذ اليػػؼ الخػػامس االبتػػدائي بإحػػد  محافظػػات أسػػيوط

وكانػػػت  (وـ1663/1667 فيػػػميف أحػػػدىما كمجموعػػػة تجريبيػػػة واآلخػػػر ضػػػابطة لمعػػػاـ الدراسػػػي 
ورة ألعػاب وبرمجيػة فػي يػ وواختبػار التفكيػر البيػرى وأدوات الدراسة عبارة عف اختبػار تحيػيمي

بػيف متوسػطي درجػات الطػالب فػي كػؿ  تويمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالػة إحيػائياً ف تعميميةو
مف االختبار التحييمي واختبػار التفكيػر البيػرى ليػالح المجموعػة التجريبيػة ممػا يػدلؿ عمػى أف 

البيػػرى ورفػػل مسػػتو  التفكيػػر  واسػػتخداـ األلعػػاب التعميميػػة بػػالكمبيوتر أد  إلػػى زيػػادة التحيػػيؿ
 لد  التالميذ 

 (:2006دراسة إبراىيم ) -7

شبكات التفكير البيرى في العمـو لتنميػة  استخداـفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية ىد
مستويات جانييو المعرفية المتمسمة  الحقائؽو المفاىيـو المبادئو حؿ المشكالت( وميارات التفكير 

لشػػػمولية الكميػػػة( لػػػد  طػػػالب اليػػػؼ السػػػاني مػػػف البيػػػرى  التحميػػػؿو التركيػػػبو اإلدراؾو النظػػػرة ا
المرحمة المتوسطة في مادة العموـ  وحدة الجيولوجيػا(و واسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي لتحقيػؽ 

وتمسمت أدوات الدراسة باختبار مستويات جانييو المعرفيةو اختبار ميارات التفكير  أىداؼ الدراسة 
مف طمبة اليؼ الساني المتوسط بمدرسة مؤتػة  ( طالب64البيرىو وكانت عينة الدراسة عبارة  

حيػث طبػؽ و تـ تقسيميـ إلى سالث مجموعػات تجريبيػةو بخميس مشيط بالمممكة العربية السعودية
 الباحث األدوات  بميًاو وبعديًا 

استخداـ شبكات التفكير البيرى فعاؿ في تنمية الطمبة في مستويات أظيرت النتائج أف ف
  كمػػا تبػػيف أف وعمػػى المسػػتويات  الحقػػائؽو المفػػاىيـو المبػػادئو حػػؿ المشػػكالت( جانييػػو المعرفيػػة

اسػػتخداـ شػػبكات التفكيػػر البيػػرى فعػػاؿ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر البيػػرى  التحميػػؿو التركيػػبو 
 اإلدراؾو النظرة الشمولية الكمية( 
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ىى  :دراسات المحور الثالثالتعقيب عمى 

 من حيث األىداف:

ة تتفؽ فيمػا بينيػا مػف حيػث أنيػا تيػدؼ لتنميػة ميػارات التفكيػر البيػرىو الدراسات السابق
( 1614 لكػػػف نجػػػد بأنيػػػا تختمػػػؼ مػػػف حيػػػث المػػػادة الدراسػػػية التػػػي تسػػػتيدفيا فدراسػػػة  أبػػػو زايػػػدةو

( بمػػػادة الرياضػػػياتو بينمػػػا كانػػػت بػػػا ي الدراسػػػات 1660و ودراسػػػة  حمػػػادةو بمبحػػػث التكنولوجيػػػا
 السابقة تتعمؽ بمادة العمـو 

كمػػا أف ىنػػاؾ دراسػػات تعمقػػت بتنميػػة ميػػارات التفكيػػر البيػػرىو وكانػػت بعػػض الدراسػػات 
( فسػعت لتنميػة مبػادئ عمميػة وميػارات التفكيػر 1614تستيدؼ متػيرًا آخر مسػؿ دراسػة  العشػيو 

( فيػػػػػدفت لتنميػػػػػة التحيػػػػػيؿ الدراسػػػػػي وميػػػػػارات التفكيػػػػػر 1660 حمػػػػػادةو و أمػػػػػا دراسػػػػػة البيػػػػػرى
 ( إلى تنمية المفاىيـو والتفكير البيرى في العمـو 1616اسة  جبرو البيرىو بينما ىدفت در 

سػػػػتراتيجيات فمػػػػساًل دراسػػػػة  أبػػػػو زايػػػػدةو لػػػػؾ اسػػػػتخدـ البػػػػاحسوف مجموعػػػػة مػػػػف اإلوألجػػػػؿ ذ
مػػػا و أتعػػػددة( برنػػػامج بالوسػػػائط الم1614( اسػػػتخدمت كتػػػب محوسػػػبةو ودراسػػػة  العشػػػيو 1614

( 1660رة الػػػتعمـو واسػػػتخدمت دراسػػػة  حمػػػادةو سػػػتراتيجية دو ( فاسػػػتعانت بإ1616دراسػػػة  جبػػػرو 
 (  د استعانت بشبكات التفكير البيرى 1660ألعاب تعميمية محوسبةو وكانت دراسة  إبراىيـو 

 من حيث المنيج:

وشػبو  وعمى مستو  المناىج العممية فجميل الدراسات السابقة استخدمت المػنيج التجريبػي
 بجواره المنيج الويفي التحميمي  ( استخدما1611و و رجبو (1614و لكف  العشيو التجريبي

 من حيث العينة:

وطبقػػػت أدواتيػػػا عمػػػى طمبػػػة  اسػػػتيدفتالعينػػػات فجميػػػل الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى مسػػػتو  
 المدارس األساسية 
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 من حيث األدوات:ىى

اختبػػار ميػػارات التفكيػػر  تاسػػتخدم النسػػبة لػػألدوات المسػػتخدمة فجميػػل الدراسػػات السػػابقةب
وأشارت جميل الدراسات   ا استخدمت الدراسات التي تتعمؽ بمتػير ساني اختباًرا آخرالبيرىو فيم

بأف االستراتيجيات المستخدمة وطرؽ التدريس المستعاف بيا أو البرامج فعالة وليا تأسير في تنمية 
 ميارات التفكير البيرىو والمفاىيـو والمبادئ العمميةو أو التحييؿ الدراسي 

 من الدراسات في المحور الثالث:استفادة الباحثة 

مػف الدراسػات السػابقة فػي إسػراء اإلطػار النظػرىو وتػدعيـ نتػائج الدراسػػة  الباحثنة اسػتفادت
الحاليػػػةو وتحديػػػد ميػػػارات التفكيػػػر البيػػػرى الواجػػػب تنميتيػػػاو إضػػػافة إلػػػى يػػػياغة أدوات الدراسػػػة 

جراءات البحث التجريبي  المحور السالث في الكشؼ عػف كما تـ االستفادة مف دراسات  الحاليةو وا 
 تقسيـ ميارات التفكير البيرىو وطرؽ يياغة اختبارات  ياسيا 

 خصوصية الدراسة الحالية:

وتتفػػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػل جميػػل الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث أنيػػا تيػػدؼ لتنميػػة التفكيػػر 
و وميارات التفكيػر البيرىو كما وتتفؽ مل بعض الدراسات في أنيا تيدؼ لتنمية المفاىيـ العممية

 البيرى 

فيمػػا تختمػػؼ عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي أنيػػا تتعمػػؽ بوحػػدة التكيػػؼ بمبحػػث العمػػوـ العامػػة 
لطمبػػة اليػػؼ السالػػث األساسػػيو كمػػا تختمػػؼ فػػي أنيػػا تقػػـو عمػػى أسػػاس تيػػميـ برنػػامج يوظػػؼ 

 السبورة التفاعمية 

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:

إلى سالث محػاور أساسػيةو وىػي: محػور الدراسػات التػي تتعمػؽ انقسمت الدراسات السابقة 
بالسبورة التفاعميةو حيث أظيػر معظميػا أف السػبورة التفاعميػة ليػا أسػر فػي تنميػة بعػض الميػاراتو 
والتحيػػيؿ الدراسػػيو ومحػػور الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ بالمفػػاىيـ العمميػػةو وأظيػػرت دراسػػات المحػػور 

راتيجيات وطػرؽ التػدريس التػي مػف شػأنيا الر ػي بمسػتو  الطمبػة الساني بأف ىناؾ العديد مف االسػت
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فػػي المفػػاىيـ العمميػػةو أمػػا دراسػػات المحػػور السالػػث فيػػدفت إلػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر البيػػرىو ىى
 واستخدـ الباحسوف مجموعة مف االستراتيجيات وطرؽ التدريس في تنمية ميارات التفكير البيرى 

ات المحػػػػور األوؿ فػػػػي أنيػػػػا تتعمػػػػؽ بتوظيػػػػؼ السػػػػبورة وتتفػػػػؽ الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػل دراسػػػػ
التفاعميػةو لكنيػػا تختمػػؼ معيػا فػػي أنيػػا تيػدؼ لتنميػػة المفػػاىيـ العمميػةو وميػػارات التفكيػػر البيػػرى 
في مبحث العموـ العامةو كما تختص الدراسة الحالية بأنيا تيدؼ لبنػاء برنػامج يوظػؼ خيػائص 

 التفاعمية  السبورة التفاعميةو وليس استخداـ السبورة

وتتفؽ مل دراسات المحور الساني في أنيػا تيػدؼ لتنميػة المفػاىيـ العمميػةو بينمػا تتفػؽ مػل 
دراسػػػات المحػػػور السالػػػث فػػػي أنيػػػا تيػػػدؼ لتنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر البيػػػرىو لكػػػف تختمػػػؼ الدراسػػػة 

ارات الحاليػػػة مػػػل دراسػػػات المحػػػور السػػػاني والسالػػػث فػػػي أنيػػػا تيػػػدؼ تنميػػػة المفػػػاىيـ العمميػػػةو وميػػػ
التفكيػر البيػرى مػف خػالؿ بنػاء برنػػامج يوظػؼ خيػائص السػبورة التفاعميػةو السػيما وأف الباحسػػة 
تػػر  بخيػػائص السػػبورة التفاعميػػة وسػػيمة مػػف شػػأنيا أف تسيػػر حػػواس الطمبػػةو وأداة لمر ػػي بقػػدرتيـ 

وخمػؽ  عمى التفكير واسترجاع المعمومات في الو ت المناسبو مما يتػيح لممعمػـ القػدرة فػي التفاعػؿ
 بيئة يفية مناسبة لتدريس المقررات والموضوعاتو خاية في مبحث العمـو العامة 
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 ىى

 

 

 

 الفصل ال ابع
 إج اءات الدراس 

 منيج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 ضبط المتغيرات 

 تكافؤ المجموعتان 

 إجراءات الدراسة وخطواتيا 

 ةاألساليب اإلحصائي 
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 ابعالفصل الر ىى
 إجراءات الدراسة

 المقدمة:

في تنمية المفاىيـ العمميةو  فاعميتياتسعى الدراسة إلى توظيؼ السبورة التفاعمية و ياس 
مف خالؿ برنامج حاسوبي تـ  اليؼ السالث األساسي طمبةوميارات التفكير البيرى لد  

 الباحثة امت و ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تيميمو في وحدة التكيؼ مف مبحث العمـو العامة
بمجموعة مف اإلجراءات الميدانيةو والفيؿ الرابل يستعرض ىذه اإلجراءاتو حيث يتضمف: 
منيج الدراسةو مجتمل وعينة الدراسةو أدوات الدراسةو خيائص أدوات الدراسة السيكومتريةو 

 واألساليب اإلحيائية المتبعة 

 منيج الدراسة:

دراسة واألدوات المستخدمةو وطرؽ تنفيذىاو يعتمد اختيار منيج الدراسة عمى طبيعة ال
 التجريبي:شبو المنيج الويفي التحميميو والمنيج  الباحثةولتحقيؽ غايات الدراسة استخدمت 

دراستيا و  نيج وطريقة عممية لويؼ ظاىرة مافالمنيج الويفي ىو م :المنيج الوصفي  -1
ؿ إلييا عمى أشكاؿ مف خالؿ منيجية عممية يحيحةو وتيوير النتائج التي يتـ التوي

بأنو ( المنيج الويفي التحميمي 70: 1660و ويعرؼ الحسف  برة يمكف تفسيرىار مية مع
عبارة عف طريقة مف طرؽ التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي لمظواىر بطرؽ منظمة 

بالمنيج الويفي التحميمي  الباحثةلمويوؿ إلى حموؿ لممشكمة المراد عالجياو واستعانت 
 العموـ العامةظاىرة  يد الدراسةو وتحميؿ الوحدة األولى مف كتاب مف أجؿ ويؼ ال

ميارات التفكير المفاىيـ العمميةو و "و بيدؼ بياف التكيؼاألساسي "وحدة  السالثلميؼ 
 البيرى التي تتضمنيا 

التحكـ في المتػيرات المؤسرة  مف خاللويتـ  منيج عبارة عفوىو  التجريبي:شبو المنيج  -1
ستسناء متػير واحد يقوـ الباحث بتطويعو وتػييره بيدؼ تحديد و ياس في ظاىرة ما با

 الباحثة تخدمتاسولقد  ( 217: 2555تأسيره عمى الظاىرة موضل الدراسة  ممحـو 
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التيميـ القبمي والبعدى لمجموعتيف مستقمتيفو سـ  امت بإخضاع المتػير المستقؿ ىى
ى المتػيرات التابعة وىي "المفاىيـ توظيؼ السبورة التفاعمية" لمتجربة و ياس أسره عم"

 يوضح تيميـ البحث: (1والجدوؿ ر ـ   والعمميةو ميارات التفكير البير "

 (1الجدول رقم )
 تصميم البحث

االختبارات  مجموعة تجريبية
 القبمية

االختبارات  توظيؼ السبورة التفاعمية مجموعة تجريبية
 البعدية

 النتائج مقارنة
 طرؽ تقميدية ضابطة مجموعة مجموعة ضابطة

 

 مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمل الدراسة مف جميل طمبة اليؼ السالث األساسي بمدارس وكالة الػوث 
و والجدوؿ التالي يوضح مجتمل ( طالبو وطالبة3754 الدولية بمحافظة رفحو والبالع عددىـ 

 الدراسة مف حيث الجنس:

 (2الجدول رقم )
 نسمجتمع الدراسة حسب متغير الج

 النسبة المئوية العدد الجنس
 51.40 2351 ذكور

 48.60 2222 إناث

 100.0 4573 اإلجمالي

 471: 1613الميدر/ وزارة التربية والتعميـو 

%( ذكورو 36 71( أف مجتمل الدراسة كاف عبارة عف  1يتضح مف الجدوؿ ر ـ  
الػوث الدولية بمديرية %( مف اإلناثو حيث بمع عدد الطمبة الذكور بمدارس وكالة 06 38و 

 ( طالبة 1111( طالبًاو وكاف عدد الطالبات  1471رفح  
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ىى  عينة الدراسة:

 اختيار مدرسة زىرة المدائف األساسية المشتركة بطريقة  يديةو ومف سـ  امت باختيار عينةتـ  
إلى  طالبةو و امت بتوزيعيـ( 06  بمع عددىـاألساسيو اليؼ السالث  طمبةمف عشوائية 

( طالبًا وطالبةو والسانية مجموعة تجريبية 46و األولى مجموعة ضابطة بمع عددىـ  وعتيفمجم
                                  ( طالبًا وطالبةو والجدوؿ التالي يوضح عينة الدراسة ومجموعاتيا:46وبمع عددىـ  

 (3الجدول رقم )
 عينة الدراسة ومجموعاتيا

 يةالنسبة المئو  العدد المجموعة
 01.11 61 الضابطة

 01.11 61 التجريبية

 100.0 31 اإلجمالي

 

 أدوات الدراسة:

 عدة أدواتو كاف أىميا:  تحقيقًا ألىداؼ الدراسة استخدمت

بطا ة تحميؿ محتو  لمكشؼ عف المفاىيـ العممية التي يتضمنيا كتاب العموـ العامة   1
 األولى: وحدة التكيؼ" "الوحدة 

 ممية اختبار المفاىيـ الع  1

 اختبار ميارات التفكير البيرى   4

 أواًل: بطاقة تحميل المحتوى.

بإعداد بطا ة لتحميؿ محتو  وحدة التكيؼ مف مقرر العمـو العامة عمى طمبة اليؼ  تـ 
ممية (و وذلؾ بيدؼ الكشؼ عف المفاىيـ الع1613/1617السالث األساسي خالؿ العاـ الدراسي  

بتيميـ بطا ة تحميؿ المحتو  ببعض األدبيات  الباحسة نتاستعاالتي تتضمنيا الوحدةو ولقد 
 التربوية السابقةو والبحوث ذات العال ة 
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 اليدف من التحميل:ىى

تيدؼ عممية تحميؿ وحدة التكيؼ مف مقرر العموـ إلى تحديد المفاىيـ العممية التي 
عمى  باحسةال تتضمنياو وذلؾ بيدؼ تضمينيا في اختبار المفاىيـ العمميةو وكذلؾ لمساعدة

 السبورة التفاعمية  خيائص البرنامج الذى يوظؼيياغة 

 عينة التحميل:

جميل المفردات التي تخضل لعممية التحميؿو كتابًاو أو  :يقيد بعينة تحميؿ المحتو 
مقااًلو أو غير ذلؾو وبناء عمى ذلؾ فإف عينة التحميؿ كانت عبارة عف الوحدة األولى مف مقرر 

 دروس  أربعةوتتضمف الوحدة ة اليؼ السالث األساسي "وحدة التكيؼ"و العمـو العامة لطمب

 وحدة التحميل:

أيػر جزء في المحتو و ويختاره الباحث ليخضعو لمعد والقياسو  ويقيد بوحدة التحميؿ:
ويعتبر تكراره ذو داللة محددة في رسـ نتائج التحميؿو و د تكوف وحدة التحميؿ كممةو أو موضوعو 

و أو  مفرداتو أو مقاييسو و د تكوف وحدة التحميؿ فقرةو وعمى مستو  الدراسة الحالية تـ أو رسـو
 اعتماد الكممة لوحدة أساسية لمتحميؿو حيث  د يكوف المفيوـ عبارة عف كممة واحدة 

 فئة تحميل المحتوى:

و ير  العديد مف التربوييف بأف فئة التحميؿ  د تكوف الكممة ذاتياو أو موضوعًا ماو أو  يـ
المفيـو العممي كفئة لتحميؿ  الباحثةأو مياراتو أو مفاىيـو أو حقائؽو أو غير ذلؾو وحددت 

 محتو  الوحدة الدراسية 

 إجراءات تحميل المحتوى:

عمى مجموعة مف األدبيات التربويةو والدراسات السابقة ذات العال ةو و امت تـ اإلطالع 
 محتو  وحدة التكيؼ:باإلجراءات التالية في عممية تحميؿ  الباحثة

 تحديد عينةو وفئةو ووحدة تحميؿ المحتو   -1
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ىى عممية التحميؿ عمى جميل العناير التي تتضمنيا الوحدةو بما في ذلؾ التدريباتو تمت  -1
 واألنشطةو وأساليب التقويـ 

 عمى بطا ة لتحميؿ محتو و  امت بتيميميا وفقًا ألغراض الدراسة الحالية  تـ االعتماد -4
مى الوحدة األولى مف مقرر العموـ العامة لطمبة اليؼ السالث األساسيو التحميؿ ع طبؽ -3

 و امت بريد النتائج في استمارة معدة خيييًا لعممية تحميؿ المحتو  
 التأكد مف يدؽ وسبات عممية تحميؿ المحتو   -7

 صدق أداة تحميل المحتوى:
سوو بمعنى آخر يقيد بيدؽ أداة تحميؿ المحتو  بأف تقيس األداة ما وضعت ألجؿ  يا

أف تكوف األداة  ادرة عمى  ياس تكرار المفاىيـ العممية في وحدة التكيؼو ولمتأكد مف يدؽ أداة 
عرض األداة عمى مجموعة مف المختييف بالمناىج وطرؽ تدريس تـ  تحميؿ المحتو   امت

 العموـ العامةو و امت بتعديميا وفقًا لتوييات لجنة التحكيـو ومقترحاتيـ 

 اقة تحميل المحتوى:بات بطث

عدة  تحميمياالسبات يعني االستقرار في النتائج وعدـ تػيرىا بشكؿ جوىرى لو أعيد 
طريقة السبات عبر  الباحسة استخدمتت بطا ة تحميؿ المحتو  بعدة طرؽ مراتو ويقاس سبا

ادة و امت مدرسة أخر  لمو حيث  امت بتحميؿ محتو  وحدة التكيؼو و والسبات عبر الزمفاألفراد
 حتو  و واستخدمت معادلة ىولستي لقياس سبات أداة تحميؿ المالعمـو بتحميؿ محتو  الوحدة

 معامؿ السبات = 

 حيث أف:
 C12 عمييا في مرتي التحميؿ  اتفؽ(: عدد الفئات التي 
 C1 + C2 مجموع عدد الفئات التي حممت في المرتيف :) 
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ىى  الثبات عبر األفراد: -1
 (4رقم )الجدول 

 األفرادثبات تحميل المحتوى عبر 
 معامل الثبات نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول

11 11 13 1.2126 

( 10بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الساني كانت   االلتقاءمف الجدوؿ السابؽ يتضح بأف نقاط 
 فعة نسبيًا %(و وىي نسبة مرت34 61مفيومًاو وعميو فإف معامؿ السبات يساوى  

 الثبات عبر الزمن: -2
 (5الجدول رقم )

 ثبات تحميل المحتوى عبر الزمن
 معامل الثبات نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول

11 12 11 1.122 

( 15مف الجدوؿ السابؽ يتضح بأف نقاط االلتقاء بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الساني كانت  
 %(و وىي نسبة مرتفعة نسبيًا 34 6لسبات يساوى  مفيومًاو وعميو فإف معامؿ ا

 نتائج عممية التحميل:

بطا ة تحميؿ المحتو و فأسفرت النتائج  ُطبقتوحدة التكيؼ ومف سـ  تـ اإلطالع عمى
(و 1يمكف الرجوع إلى الممحؽ ر ـ   ( مفيومًا عمميًاو ولإلطالع عمى تمؾ المفاىيـ15عف وجود  

 التي تتضمنيا وحدة التكيؼ حيث يتضمف المفاىيـ العممية 

 ثانيًا: اختبار المفاىيم العممية.

بمراجعة بعض األدبيات التربوية السابقة في القياس والتقويـو وطرؽ  الباحثة امت 
و والمفاىيـ العمميةو ومف سـ  امت بتحميؿ محتو  "وحدة التكيؼ"و لمكشؼ عف  تدريس العمـو

مف اختبار المفاىيـ  تبارو ولمويوؿ إلى نتائج د يقةالمفاىيـ العممية الواجب أف يتضمنيا االخ
 إعداد جدوؿ موايفات لمكشؼ عف األوزاف النسبية لميارات بمـو في وحدة التكيؼ  العممية تـ
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 تصحيح وترميز اختبار المفاىيم العممية:ىى

( فقرة مف نوع  اختيار 31كاف اختبار المفاىيـ العممية في يورتو النيائية عبارة عف  
(و أما 1ترميز اإلجابة اليحيحة  ( درجةو وعميو تـ 31ي الدرجات  لمتعدد(و وكاف إجمالمف ا

 ( 31(و وعميو فإف الدرجة العميا لالختبار تساوى  6ترميز اإلجابة الخاطئة فكاف  

 إعداد جدول المواصفات:

يؿ بتحديد الوحدة األولى لتطبيؽ دراستياو وىي وحدة التكيؼو و امت بتحم الباحسة امت 
محتو  الوحدةو لمكشؼ عف المفاىيـ العممية التي تتضمنيا الوحدةو ومف سـ  امت بتحديد األوزاف 

العمياو وذلؾ بيدؼ بناء اختبار باالعتماد عمى ىذه األوزاف و بموـ الدنياو  لمستوياتالنسبية 
النسبية لمموضوعات والميارات التي تعالجيا الوحدةو والجدوؿ التالي يوضح لنا جدوؿ 

 الموايفات الختبار المفاىيـ العممية:

 (6الجدول رقم )
 في وحدة التكيف لممفاىيم العمميةالنسبية العديدة و األوزان 

 الموضوع
المجموع  تحميل تطبيق تذكر فيم الميارات

 %13 %16 %15 %36 الوزن النسبي الكمي
 7 2 1 1 3 17% البيئة

 10 1 2 3 4 24% التكيؼ

 10 4 1 1 4 24% أشكاؿ أخر  لمتكيؼ

 15 3 4 2 6 35% أغراض التكيؼ

 42 11 8 7 17 `100% اإلجمالي
 

 إعداد اختبار المفاىيم العممية:

اختبار المفاىيـ العممية في  بااللتزاـ بما ورد في جدوؿ الموايفات في بناء لباحسةا امت 
وحدة التكيؼو وكاف االختبار يشمؿ جميل المفاىيـ العممية التي وردت في وحدة التكيؼو ويشكؿ 

( 31االختبار عمى  اشتمؿ و  بموـ التي تتوفر بالوحدةو وحسب أوزانيا النسبية  مستوياتكافة 
ابط في إعداد االختبار وتطبيقوو فقرةو مف نوع اختيار مف المتعددو وتـ مراعاة مجموعة مف الضو 

 وكاف أىميا:
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ىى  بموـو وذلؾ بحسب ورودىا في وحدة التكيؼ  مستوياتشموؿ االختبار لكافة  -1
 مطابقة االختبار لجدوؿ الموايفات  -1
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة  -4
 مناسبة االختبار لطبيعة طمبة اليؼ السالث و دراتيـو وسالمتو المػوية  -3
 ار عمى العينة االستطالعية لمتأكد مف يدؽ فقراتو وسبات نتائجو تطبيؽ االختب -7

 التطبيق االستطالعي الختبار المفاىيم العممية:
يـ العممية عمى عينة استطالعية مف طمبة اليؼ السالث تطبيؽ االختبار المفاىتـ 

ارة عف األساسي سبؽ ليـ دراسة وحدة التكيؼ موضوع الدراسةو وكانت العينة االستطالعية عب
( طالب وطالبةو تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي مف مدرسة خولة االبتدائية المشتركة ب 36 

يجاد معامالت لالجئيفو وذلؾ ل و والتأكد السيولةمتأكد مف سالمة االختبارو و درتو التمييزيةو وا 
 مف يدؽ االختبارو وسبات نتائجو 

 :اختبار المفاىيم العمميةصدق 

اختبار المفاىيـ العممية عمى  ياس ما وضل ألجؿ  ياسوو يقيد باليدؽ مد   درة 
( اليدؽ بأنو االستدالالت الخاية التي نخرج بيا مف حيث 307: 1616ويعرؼ أبو عالـ  

مناسبتيا ومعناىا وفائدتياو لذا فإف اليدؽ يبيف مد  يالحية استخداـ درجات المقياس في 
 دؽ االختبار مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات:مف ي الباحثةالقياـ بتفسيرات معينة و د تأكدت 

 صدق المحكمين:

بعرض االختبار في يورتو األولية عمى مجموعة مف المختييف بعمـو الباحسة  امت 
المناىج وطرؽ التدريسو وبعض أساتذة العموـ لميؼ و و بمجاالت القياس والتقويـ التربية خاية

ومف سـ  امت بتعديؿ فقراتو و (1ممحؽ ر ـ   السالث األساسيو واختيايي في اإلحياء التربوى
(و يوضح االختبار في 3و 4وفقًا لمقترحات لجنة التحكيـو والجدير بالذكر أف الممحؽ ر ـ  

  (0و 7يورتو األوليةو والممحؽ ر ـ  
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 (:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي )ىى

االختبار عمى  ياس ما وضعت ألجؿ  يقيد باليدؽ الداخمي لالختبار مد   درة فقرات
 ياسوو ويتـ ىذا األمر مف خالؿ احتساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار 

الداخمي  االتساؽ(و يبيف يدؽ 5والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمي إليو الفقرةو والجدوؿ ر ـ  
 لالختبار:

 اختبار المفاىيم العمميةفقرة من فقرات  معامالت االرتباط بين كليوضح  (7الجدول رقم )
 والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو

معامل  م.
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) .معامل  م

 االرتباط
قيمة 

(Sig.) .معامل  م
 االرتباط

قيمة 
(Sig.) 

1 **0.441 0.004 15 **0.558 0.000 29 **0.624 0.000 

2 *0.374 0.018 16 **0.606 0.000 30 **0.422 0.007 

3 **0.427 0.006 17 **0.516 0.001 31 **0.465 0.003 

4 **0.401 0.010 18 *0.347 0.028 32 **0.548 0.000 

5 *0.323 0.042 19 **0.471 0.002 33 **0.448 0.004 

6 *0.375 0.017 20 *0.350 0.027 34 **0.619 0.000 

7 **0.540 0.000 21 **0.446 0.004 35 **0.450 0.004 

8 **0.447 0.004 22 **0.524 0.001 36 **0.479 0.002 

9 **0.439 0.005 23 *0.374 0.018 37 **0.490 0.001 

10 *0.338 0.033 24 *0.398 0.011 38 *0.362 0.022 

11 *0.365 0.020 25 **0.431 0.006 39 **0.411 0.008 

12 **0.409 0.009 26 *0.317 0.046 40 **0.578 0.0000 

13 *0.352 0.026 27 **0.592 0.000 41 **0.426 0.006 

14 **0.551 0.000 28 **0.402 0.010 42 *0.390 0.013 

 0.393( = 0.01( وعند مستو  داللة  48**ر الجدولية عند درجة حرية  
 0.304( = 0.05( وعند مستو  داللة  48*ر الجدولية عند درجة حرية  

( كانت أ ؿ مف مستو  الداللة .Sigجميل  يـ االحتماؿ   ( يوضح بأف5الجدوؿ ر ـ  
(و وىذا 48(و وكانت جميل  يـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات حرية  67 6 

و (61 6أو  67 6عند مستو  داللة   يدلؿ عمى أف جميل معامالت االرتباط دالة إحيائياً 
داخمي مناسبو وأف جميل الفقرات  ادرة عمى  وعميو فإف االختبار وفقراتو تتمتل بيدؽ اتساؽ

مف  مستو ( يوضح معامالت االرتباط بيف كؿ 8والجدوؿ ر ـ    ياس ما وضعت ألجؿ  ياسو 
 االختبارو والدرجة الكمية لفقراتو: مستويات
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 (8الجدول رقم )ىى
 بين كل ميارة من ميارات اختبار المفاىيم العممية والدرجة الكمية لفقراتومعامالت 

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط لمستوىا
 0.000 50751** تذكر

 0.000 0.726** فيم

 0.000 0.599** تطبيق

 0.000 0.672** تحميل

 0.393( = 0.01( وعند مستو  داللة  48**ر الجدولية عند درجة حرية  
 0.304( = 0.05( وعند مستو  داللة  48*ر الجدولية عند درجة حرية  

( كانت أ ؿ مف مستو  الداللة .Sigيوضح بأف جميل  يـ االحتماؿ   (8الجدوؿ ر ـ  
(و وىذا 48(و وكانت جميل  يـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات حرية  61 6 

  تناسؽ مستويات االختبار مل االختبار الكمييدلؿ 

 حساب زمن االختبار:

طمبػةو وزمػف  7عرؼ عمى زمػف أوؿ المفاىيـ العممية مف خالؿ الت اختبارحساب زمف تـ 
 آخر خمس طمبةو حسب المعادلة التالية:

  =زمف االختبار 
( د يقػػةو بنػػاء عمػػى المعادلػػػة 36يقػػارب مػػف حيػػة دراسػػية واحػػدة   االختبػػاروكػػاف زمػػف 

 السابقة 
 معامالت السيولة:

عػف طريػؽ حسػاب  ةاختبار المفاىيـ العممي فقراتمف  فقرةلكؿ السيولة  معامؿحساب  تـ
و ويػػتـ احتسػػاب معػػامالت السػػيولة لفقػػرات االختبػػار بيػػدؼ اليػػحيحةالمتوسػػط الحسػػابي لإلجابػػة 

(و وتػـ 175: 2558(  أبػو د ػةو 0.20( أو تقػؿ عػف  0.80حذؼ الفقرات التي تزيد سيولتيا عف  
 :باستخداـ المعادلة التالية حساب معامالت السيولة

 

 (169: 2558 أبو د ةو 
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ىى  التمييز: معامل

إف اليدؼ األساسي مف حساب معامؿ التمييز لفقرات أى اختبار ىو التعرؼ عمى 
الفقرات الضعيفة والفقرات القويةو وىو يستخدـ لمحكـ عمى  درة االختبار في التمييز بيف الطمبة 
و دوف غيرىـو ويتـ احتساب معامالت التمييز بيدؼ حذؼ  الذيف اكتسبوا الميارة أو المفيـو

( أف الفقرات الضعيفة ىي التي يكوف معامؿ 151: 1668يؼ منياو وتر  أبو د ة  الضع
احتساب معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار المفاىيـ (و وتـ 0.20تمييزىا أ ؿ مف  

 العممية ولمدرجة الكمية بناء عمى الخطوات التالية:

  مف األعمى إلى األدنى التالميذدرجات  ترتيب -1
أى ما   الدنياتمسؿ الدرجات ( %27 و ات العمياتمسؿ الدرج (%27 درجات إلى مجموعتيف : ال تقسيـ -2

طالػػػػػب وطالبػػػػػة مػػػػػف العينػػػػػة االسػػػػػتطالعية(و حيػػػػػث أف إجمػػػػػالي عػػػػػدد أفػػػػػراد العينػػػػػة  11يعػػػػػادؿ  
 ( طالبو وطالبة 45االستطالعية  

  حدةة عمى في كؿ مجموعة عف كؿ مفرد الذيف أجابوا إجابة يحيحة تالميذالعدد  تحديد -3
 :التاليةتطبيؽ المعادلة  -4

 

  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا  –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا     :معامل التمييز يساوي
 عدد أفراد إحدى المجموعتين                                    

 (151: 1668 أبو د ةو 
 

يوضح معامالت السيولةو ومعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات  (و6والجدوؿ ر ـ  
 اختبار المفاىيـ العمميةو والدرجة الكمية لفقراتو:
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

 (9الجدول رقم )ىى
 لكل فقرة من فقرات اختبار المفاىيم العممية والدرجة الكمية لفقراتووالتمييز  معامالت السيولة

معامل  م.
 السيولة

معامل 
 التمييز

معامل  م.
 لسيولةا

معامل 
 التمييز

معامل  م.
 السيولة

معامل 
 التمييز

معامل  م.
 السيولة

معامل 
 التمييز

1 0.65 0.68 12 0.700 0.37 23 0.600 0.42 34 0.400 0.54 

2 0.475 0.54 13 0.400 0.50 24 0.475 0.40 35 0.675 0.60 

3 0.65 0.70 14 0.475 0.60 25 0.550 0.43 36 0.475 0.57 

4 0.400 0.56 15 0.525 0.67 26 0.350 0.36 37 0.300 0.60 

5 0.500 0.39 16 0.525 0.62 27 0.525 0.48 38 0.450 0.42 

6 0.525 0.65 17 0.525 0.54 28 0.650 0.42 39 0.625 0.37 

7 0.575 0.68 18 0.425 0.43 29 0.575 0.54 40 0.450 0.61 

8 0.450 0.70 19 0.650 0.57 30 0.525 0.34 41 0.400 0.60 

9 0.525 0.69 20 0.500 0.35 31 0.475 0.51 42 0.650 0.46 

10 0.350 0.42 21 0.475 0.49 32 0.600 0.60 
 0.53 0.50 االختبار

11 0.450 0.62 22 0.525 0.67 33 0.450 0.42 

 يوضح أف جميل معامالت السيولة كانت مناسبةو حيث تراوحت ما بيف (6ر ـ  الجدوؿ 
(و وىي نسب 76 6معامؿ السيولة لجميل فقرات االختبار  متوسط (و وبمع 56 6إلى  46 6 

 مناسبة 

(و وتراوحت ما بيف 1 6بأف معامالت التمييز كانت أعمى مف  الجدوؿ يوضح  كما
(و وىي 74 6معامؿ التمييز لمدرجة الكمية لالختبار  متوسط (و وكاف 56 6إلى  43 6 

 فإف اختبار المفاىيـ العممية يتمتل بقدرة تمييز مناسبة  معدالت مناسبةو وعميو

 ثبات اختبار المفاىيم العممية:

يقيد بالسبات االستقرار في النتائجو لو تـ إعادة االختبار عدة مرات عمى نفس الفئة 
تحت نفس الظروؼ والشروط المواتيةو ويقيد بالسبات د ة المقياس أو اتسا و حيث يعتبر 

إذا حيؿ نفس الفرد عمى نفس الدرجة أو درجة  ريبة منيا في نفس االختبار أو  المقياس سابتاً 
(  ولحساب سبات 381: 1616مجموعة الفقرات المتكافئة عند تطبيقو أكسر مف مرة  أبو عالـو 

 باستخداـ الطرؽ التالية: الباحثةاالختبار  امت 
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

 (:Spilt Half Method  طريقة التجزئة النصفيةىى

طريقة عمى أساس إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ الفقرات فردية تقوـ ىذه ال
الرتب ومعدؿ الفقرات زوجية الرتب مف االختبارو ومف سـ تيحيح معامؿ االرتباط باستخداـ 

(و وذلؾ باستخداـ Spearman- Brown Coefficientمعادلة سبيرماف براوف لمتيحيح  
 المعادلة:

 
1

2

R

R )يث  حR 381: 1616( ىو معامؿ االرتباط      أبو عالـو) 

 (10الجدول رقم )
 لمدرجة الكمية الختبار المفاىيم العمميةمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 تصحيح االرتباط معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار

 50851 50668 42 المفاىيم العممية

عامػػؿ االرتبػػاط بػػيف الفقػػرات فرديػػة الرتػػبو والفقػػرات ( يتضػػح بػػأف م16مػػف الجػػدوؿ ر ػػـ  
(و وىػػػو معػػػدؿ 861 6(و وكػػػاف معامػػػؿ السبػػػات لمدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار  008 6زوجيػػػة الرتػػػب  
 مرتفل نسبيًا 

 (:Kuder- Richardson  21) ريتشاردسون –معادلة كودر طريقة 
اختبار تحييمي أو معامؿ سبات أى  إيجادفي حالة كودر ريتشاردسوف تستخدـ معادلة 

عمى فقرات االختبار ككؿو  الطالبتعتمد ىذه المعادلة عمى درجة تبايف استجابات و غيرهو 
ذا كاف عددىا  وكذلؾ عمى عدد فقراتوو فكمما كاف عدد الفقرات  مياًل انخفض تجانس االختبارو وا 

في حالة  معادلة كودر ريتشاردسوف استخداـو وليذا يفضؿ االختباركبيرًا ارتفل تجانس 
 :و والمعادلة ىيفأكسر فقرة (21 فقراتيا  يكوف عدداالختبارات التي 

   ث  =  

  عمى االختبار التالميذ= تبايف درجات  2عحيث  أف  
  عمى االختبار التالميذـ   = متوسط درجات            

  ارف   = عدد فقرات االختب     
 (253: 2559 المنيزؿو 
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

ىى  (:Kuder-Richardson  21  معادلة كودر ريتشاردسوفيوضح نتائج ( 11ر ـ  والجدوؿ 

 (11الجدول رقم )
 اختبار المفاىيم العمميةمعامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون لجميع فقرات 

اختبار المفاىيم 
 العممية

 ل كودر ريتشاردسونمعام تباين الدرجات متوسط الدرجات عدد الفقرات

42 210175 98064 85.10 

( يتضػػػػػح بػػػػػأف معامػػػػػؿ السبػػػػػات باسػػػػػتخداـ معادلػػػػػة كػػػػػودر 11مػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدوؿ ر ػػػػػـ  
 %(و وىو معامؿ مناسب لتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة 16 86ريتشاردسوف يبمع  

 ثالثًا: اختبار ميارات التفكير البصري.

ات التربوية ذات العال ة بميارات التفكير البيرىو باإلطالع عمى األدبي الباحسة امت 
و امت بإعداد  ائمة رئيسة لميارات التفكير البيرىو ومف سـ  امت بإعداد اختبار التفكير 

 البيرى في وحدة التكيؼ المقررة عمى طمبة اليؼ السالث األساسي بمادة العمـو العامة 

ألساسي ُوجد أنيا تشمؿ عمى أربل مف خالؿ تحميؿ محتو  وحدة التكيؼ لميؼ السالث ا
ميارات رئيسة لمتفكير البيرىو وىي: ميارة التمييز البيرىو ميارة تحميؿ الشكؿو ميارة تفسير 

 المعمومات البيريةو ميارة ربط العال ات البيرية 

التأكد تمسؿ أربعة ميارات أساسيةو وتـ ( فقرة 10في يورتو النيائية   وتكوف االختبار
ختبارو مف خالؿ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف والمختييف بمجاؿ تدريس مف سالمة اال

و والمناىجو والقياس والتقويـو و امت بتعديؿ وتقنيف فقراتوو حسب   مقترحات لجنة التحكيـوالعمـو
  ومف سـ  امت بالتأكد مف يدؽ وسبات االختبارو و درتو عمى التمييز بيف (1الممحؽ ر ـ  

 مستو  الطمبة الطمبةو ومناسبتو ل

 تصحيح اختبار ميارات التفكير البصري:

اختبار لميارات التفكير البيرى مف نوع واحد  اختيار مف المتعدد(و  الباحسة استخدمت
( فقرةو و امت بتيحيح االختبار وترميزه عمى أساس 10وكاف إجمالي عدد فقرات االختبار  
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

وعميو فإف الدرجة الكمية لالختبار تساوى (و 6(و أما اإلجابة الخاطئة  1اإلجابة اليحيحة  ىى
 ( درجة 10 

 التطبيق االستطالعي لالختبار:

 تطبيؽ اختبار التفكير البيرى في وحدة التكيؼ عف عينة الدراسة االستطالعيةتـ  
و وذلؾ بيدؼ التأكد مف  درة االختبار عمى  ياس ما وضل ( طالب وطالبة36المكونة مف  

 ئة الدراسةو وسبات نتائجو ألجؿ  ياسوو ومناسبتو لف

 صدق اختبار ميارات التفكير البصري:

مف خالؿ عدة طرؽ حيث  وبالتأكد مف يدؽ اختبار ميارات التفكير البيرىتـ 
االختبار في يورتو األولي عمى مجموعة مف المختييفو وذلؾ لكسب اليدؽ  الباحسةعرضت 
 الظاىرى 

 الداخمي: تساقاال صدق 

كؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير البيرىو درجة رتباط بيف احتساب معامالت االتـ 
 (:11والدرجة الكمية لالختبارو فكانت النتائج كما بالجدوؿ ر ـ  
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

 (12الجدول رقم )ىى
 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م. (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م.

1 *0.381 0.015 14 **0.455 0.003 

2 *0.385 0.014 15 *0.370 0.019 

3 **0.514 0.001 16 *0.387 0.014 

4 **0.457 0.003 17 **0.484 0.002 

5 **0.434 0.005 18 **0.573 0.000 

6 *0.353 0.026 19 **0.422 0.007 

7 **0.421 0.007 20 **0.416 0.008 

8 *0.352 0.026 21 **0.482 0.002 

9 **0.537 0.000 22 **0.455 0.003 

10 *0.370 0.019 23 **0.493 0.001 

11 **0.512 0.001 24 *0.343 0.030 

12 **0.404 0.010 25 **0.452 0.003 

13 **0.496 0.001 26 **0.470 0.002 

 0.393( = 0.01ستو  داللة  ( وعند م48**ر الجدولية عند درجة حرية  
 0.304( = 0.05( وعند مستو  داللة  48*ر الجدولية عند درجة حرية  

داللة ( كانت أ ؿ مف مستو  ال.Sig( يوضح بأف جميل  يـ االحتماؿ  11الجدوؿ ر ـ  
ىذا (و و 48أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات حرية   االرتباط(و وكانت جميل  يـ 67 6 

دالة إحيائيًاو وعميو فإف االختبار وفقراتو تتمتل بيدؽ  االرتباطف جميل معامالت يدلؿ عمى أ
 اتساؽ داخمي مناسبو وأف جميل الفقرات  ادرة عمى  ياس ما وضعت ألجؿ  ياسو 

كؿ ميارة مف ميارات درجة ( فيوضح معامالت االرتباط بيف 14الجدوؿ ر ـ  أما 
 ر ميارات التفكير البيرى:التفكير البيرىو والدرجة الكمية الختبا

 (13الجدول رقم )
 والدرجة الكمية لفقراتو ميارات التفكير البصريبين كل ميارة من ميارات اختبار االرتباط معامالت 

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط الميارة
 0.002 0.492 التمييز البصري

 0.000 0.575 تحميل الشكل

 0.000 0.636 تفسير المعمومات البصرية

 0.000 0.582 ربط العالقات البصرية

 0.393( = 0.01( وعند مستو  داللة  48**ر الجدولية عند درجة حرية  
 0.304( = 0.05( وعند مستو  داللة  48*ر الجدولية عند درجة حرية  
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

( كانت أ ؿ مف مستو  الداللة .Sigيوضح أف جميل  يـ االحتماؿ  ( 14الجدوؿ ر ـ  ىى
ىذا (و و 48أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات حرية   االرتباطل  يـ مي(و وكانت ج61 6 

 دالة إحيائيًا  االرتباطيدلؿ عمى أف جميل معامالت 

 :اختبار ميارات التفكير البصريحساب زمن 

طمبػػةو وزمػػف آخػػر خمػػس  7حسػػاب زمػػف االختبػػار مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى زمػػف أوؿ تػػـ 
 طمبةو حسب المعادلة التالية:

 ختبار يساوى زمف اال

بمػا يقػارب  و حػدد زمػف االختبػاربنػاءًا عمػى المعادلػة السػابقةزمف االختبػار  بتحديد الباحثةو امت 
  ( د يقة46مف  

 معامل السيولة:

احتساب معامالت السيولة لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير البيرى تـ 
  (13جدوؿ ر ـ   والدرجة الكمية لفقراتوو
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

ىى  معامل التمييز:

معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير البيرىو  جر  حساب
التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات و  السيولة (و يوضح معامالت13والجدوؿ ر ـ  

 الدرجة الكمية لالختبار:متوسط التفكير البيرى و 

 (14الجدول رقم )
 لكل فقرة من فقرات اختبار ميارات التفكير البصريز والتمييمعامالت السيولة 

 والدرجة الكمية لفقراتو 

معامل  م.
 السيولة

معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
 التمييز

1 0.650 0.64 10 0.325 0.40 19 0.525 0.51 

2 0.600 0.27 11 0.600 0.525 20 0.350 0.64 

3 0.400 0.45 12 0.475 0.35 21 0.675 0.57 

4 0.625 0.36 13 0.625 0.40 22 0.300 0.39 

5 0.625 0.64 14 0.675 0.66 23 0.750 0.54 

6 0.450 0.45 15 0.475 0.47 24 0.675 0.46 

7 0.325 0.64 16 0.525 0.63 25 0.400 0.61 

8 0.450 0.45 17 0.350 0.65 26 0.500 0.45 

 0.51 0.52 االختبار 0.51 0.675 18 0.45 0.500 9

تراوحت ما بيف و يوضح أف جميل معامالت السيولة كانت مناسبةو ( 13ر ـ  الجدوؿ 
(و وىي نسب 71 6معامؿ السيولة لجميل فقرات االختبار  متوسط (و وبمع 576 6إلى  46 6 

 مناسبة 

(و 1 6انت أعمى مف  يوضح بأف معامالت التمييز ك( 10ر ـ  الجدوؿ السابؽ كما أف 
معامؿ التمييز لمدرجة الكمية لالختبار متوسط (و وكاف 00 6إلى  15 6وتراوحت ما بيف  

(و وىي معدالت مناسبةو وعميو فإف اختبار ميارات التفكير البيرى يتمتل بقدرة تمييز 71 6 
 مناسبة 

 ثبات اختبار ميارات التفكير البصري:

دـ تػيرىا بشكؿ جوىرى لو أعيد تطبيؽ االختبار عدة السبات يعني استقرار النتائج وع
 التأكد مف سبات االختبار مف خالؿ:الظروؼ والشروط المواتيةو و د تـ  مراتو بنفس



 

 

 

 
82 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

 طريقة التجزئة النصفية:ىى

تـ احتساب معامؿ االرتباط بيف الفقرات فردية رتبو والفقرات زوجية الرتبو سـ جر  
بيرماف برواف لمتيحيحو فكانت النتائج كما بالجدوؿ ر ـ تيحيح االرتباط باستخداـ معادلة س

 17:) 

 (15الجدول رقم )
 لمدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصريمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 تصحيح االرتباط معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار

 50691 50527 26 التفكير البصري

يتضح بأف معامؿ االرتباط بيف الفقرات فردية الرتبو والفقرات ( 17مف الجدوؿ ر ـ  
(و وىو معدؿ 061 6(و وكاف معامؿ السبات لمدرجة الكمية لالختبار  715 6زوجية الرتب  

 مقبوؿ لتطبيؽ االختبار 
 (:Kuder-Richardson  21) ريتشاردسون –معادلة كودر طريقة 

الستطالعية في اختبار ميارات التفكير تـ حساب متوسط درجات التالميذ في العينة ا
(و والجدوؿ التالي 21البيرىو واحتساب تبايف الدرجات وتطبيؽ معادلة كودر ريتشاردسوف  

 يبيف النتائج:
 (16الجدول رقم )

 اختبار ميارات التفكير البصريمعامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون لجميع فقرات 

اختبار ميارات 
 التفكير البصري

 معامل كودر ريتشاردسون تباين الدرجات متوسط الدرجات الفقرات عدد

26 15045 52055 83055 

( يتضح بأف معامؿ السبات باستخداـ معادلة كودر 10مف خالؿ الجدوؿ ر ـ  
 %(و وىي معدؿ مناسب لتطبيؽ االختبار 66 84ريتشاردسوف يبمع  
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  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

ىى  دليل المعمم.

باإلطالع عمى دليؿ المعمـ الذى  الباحسةأساسيةو  امت تحتوى وحدة التكيؼ عمى أربعة دروس 
تيدره وزارة التربية والتعميـ العاليو و امت بتحميؿ محتو  الوحدة الدراسيةو ومف سـ  امت 
بتحضير الدروس وفقًا لمجموعة مف اإلستراتيجيات التدريسية المناسبة لموحدة الدراسيةو ومبحث 

 اتيجيات:العمـو العامةو ومف أىـ ىذه االستر 

 ستراتيجية التعمـ النشط إ -
 ستراتيجية التعمـ باالكتشاؼ إ -
 ستراتيجية المنا شة والحوار إ -
 ستراتيجية حؿ المشكالت إ -
 إستراتيجية خرائط المفاىيـ  -
 إستراتيجية الرحالت العممية  -

مقدمة عامةو وبعض اإلرشادات المرافقةو إضافة إلى تحديد ويحتوى دليؿ المعمـ عمى 
بياو إضافة  االستعانةواألنشطة واإلجراءات التي يمكف لممعمـ و لوحدة التكيؼإلجرائية األىداؼ ا

 إلى أدوات التقويـو وطرؽ مالحظتو 

بإعطاء تعميمات لممعمـ في استخدامو لمسبورة التفاعمية أسناء شرح  الباحسة اىتمتكما 
وضح دليؿ ( ي5والممحؽ ر ـ   عدد حيص كؿ درس عمى حدة الدروسو و امت بتحديد 

 المعمـ 

 البرنامج المقترح.

تحميؿ محتو  وحدة التكيؼ في مبحث العموـ العامة المقرر عمى طمبة اليؼ السالث تـ 
األساسيو كما تـ اإلطالع عمى مجموعة مف الدراسات السابقةو وبعض البرمجيات التعميميةو سـ 

االعتماد عمى العديد مف (و كما تـ Flash امت بتيميـ برنامج تعميمي يعتمد عمى برنامج  
 اليور المعبرةو وبعض التأسيرات اليوتية المناسبة 
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ويحتوى البرنامج عمى يفحة بدايةو إضافة إلى تحديد أىداؼ الوحدة الدراسيةو ويفحة ىى
وبإمكاف المعمـ الضػط عمى أيقونة كؿ درس عمى  الباحسةولمدخوؿ إلى الدروس التي يممتيا 

بمشاركة  الباحثة اىتمتقونة التالي لمتقدـ إلى محتو  كؿ درسو كما حدةو ومف سـ اإلشارة إلى أي
الطمبة في تنفيذ الدروسو حيث بإمكاف المعمـ إتاحة الفرية لمطمبة بأف يقوـ بالتأشير عمى 

 اإلجابة اليحيحة مساًل 

البرنامج التعميمي عمى مجموعة مف المختييف بمجاؿ تكنولوجيا التعميـو وعرض 
و وأخذت بكافة التعميمات والتعديالتو و امت بتجربتو وبعض أساتذة منا ىج وطرؽ تدريس العمـو

والممحؽ  المجموعة التجريبية عدة مرات عمى طمبة اليؼ السالثو ومف سـ  امت بتطبيقو عمى 
 ( يوضح منيجية تيميـ البرنامج 8ر ـ  

وبيةو وبعض المراجل تـ اإلطالع عمى مجموعة مف الوسائط المتعددةو والبرامج التعميمية الحاس
ذات العال ة بتيميـ البرامجو وتـ تحديد مراحؿ إعداد البرنامج وتيميموو واتبعت الباحسة عدة 

 في تيميـ البرنامج وىي: ( ADDIL العاـ نموذج ال واجرائية مستخدمة خطوات منيجية

 المرحمة األولى: مرحمة التحميل.

لذى يوظؼ السبورة التفاعمية مرحمة التحميؿ ىي أولى خطوات بناء البرنامج ا
 وخيائيياو وتشمؿ ىذه المرحمة عدة خطوات وىي:

تحديد المشكمة التعميميةو وطريقة معالجتيا باستخداـ برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية  -
 وخيائييا المتعددة 

 تحديد الفئة المستيدفةو وخيائييا النمائيةو و دراتيا العقمية  -
 والخاية  تحديد أىداؼ البرنامج العامة -
 تحديد المحتو  التعميمي المناسب لتوظيؼ السبورة التفاعمية وخيائييا  -
 تحديد المياـ التعميمية الواجب عمى البرمجية تضمنيا  -
 تحدى خبرات الطمبة السابقةو واستػالليا في تيميـ الدروس  -
اؼ تحديد نوع البرمجيات التي يمكف استخدامياو والتي تحقؽ األىداؼ السموكيةو وأىد -

 الدراسة الحالية 
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ىى  تحديد البيئة المحيطةو وتأسيرىا في تيميـ وتنفيذ البرنامج  -

 المرحمة الثانية: مرحمة التصميم.
وىي أكسر المراحؿ أىميةو السيما وأف الباحسة يجب عمييا أف تقوـ بجيد كبير في إنتاج 

اتبعت الباحسة عدة الرسوـ المناسبةو وطريقة استدعاءىاو واستػالليا في المو ؼ التعميميو و 
 خطوات في ىذه المرحمة وىي:

 تحديد تيور مبدئي إلنتاج البرمجيات  -
 تحديد المفاىيـ الواجب أف تتضمنيا البرمجية  -
 تحديد الرسـو التي يجب أف تتضمنيا البرمجية  -
 تحديد خيائص السبورة التفاعمية لواجب استػالليا واستدعاءىا في تيميـ البرمجية  -
 إلجرائية لموحدة الدراسية تحديد األىداؼ ا -
مطابقة األىداؼ اإلجرائية لموحدة الدراسية مل أىداؼ الدراسة الحالية "تنمية المفاىيـ  -

 العمميةو تنمية ميارات التفكير البيرى" 
 تحديد أنماط التعمـ واالستراتيجيات الواجب استخداميا في تنفيذ البرمجية التعميمية  -
 ومحتوياتيا  تحديد ميادر التعمـو والبرمجية -
 إعداد سيناريوىات البرنامج الذى يوظؼ السبورة التفاعميةو وخيائييا  -
تحديد البرنامج الذى تستخدمو البرمجياتو وطرؽ استػالؿ ىذا البرنامج ومميزاتوو وطرؽ  -

 عرضيا عبر شاشات عرض السبورة التفاعمية 

 .، والتطبيقالمرحمة الثالثة: مرحمة التطوير
 ر بعد تيميـ البرمجيةو وتتضمف عدة خطوات وىي:تأتي مرحمة التطوي

 تحديد طريقة وسيناريو التكامؿ بيف البرنامجو وخيائص ومكونات السبورة التفاعمية  -
 تحديد الجدوؿ الزمني الذى يستػر و تيميـ البرمجية  -
 اإلنتاج الفعمي لمبرمجية  -
 يا عدة مرات إخراج البرمجية في يورتيا األوليةو وتقويـ أداءىا مف خالؿ تجربت -
عرض البرمجية عمى مجموعة مف الخبراء في تكنولوجيا التعميـو وتعديؿ البرمجية بناء  -

 عمى تويياتيـ 
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 المرحمة الرابعة: مرحمة التقويم.ىى

نظرًا ألىمية البرمجيات التعميميةو يجب أف يتـ تقويـ البرمجياتو حتى لو كاف ذلؾ 
ستخداـ المستمرو وعميو فإف الباحسة اتبعت الخطوات يستػرؽ و تًاو السيما وأف البرمجيات تعد لال

 التالية في تقويـ البرمجية:

  لمبرمجية تقييـ معايير تتضمف بطا ة تجييز -
 التاسل اليؼ طالبات مف عينة عمى حقيقي تعميمي مو ؼ في البرمجية تجريب -

  األساسي
  الحاسوب أجيزة مف عينة عمى البرمجية تجريب -
  البرمجية باستخداـ مجموعة تدريس -
  البيرى التفكير ميارات اختبار تطبيؽ -
  لمنتائج اإلحيائية المعالجة -
  وتفسيرىا ومنا شتيا النتائج تحميؿ -
  االستخداـ بشأف  رار اتخاذ -

مناسبة وتحقؽ أىداؼ الدراسة الحاليةو كما أنيا تحقؽ أىداؼ الوحدة وتبيف أف البرمجية 
عداد وتنفيذ الدراسية "وحدة التكيؼ" السموكية والمعرف ية والوجدانيةو وراعت الباحسة في تيميـ وا 

البرمجية أف تستند بشكؿ أساس عمى توظيؼ السبورة التفاعمية في عرض الدروسو وأف تستخدـ 
خيائص السبورة التفاعميةو السيما وأف لمسبورة التفاعمية العديد مف الخيائص التي تضفي 

 و بما ينعكس عمى أداء الطمبة عناير التشويؽ والمتعة لمبرمجية التعميمية

وتـ مراعاة  درات الطمبةو وخبراتيـ السابقةو عند تيميـ البرمجيةو إضافة إلى مراعاة 
اإلمكانات المتاحة لممدرسة الفمسطينية خاية في مدارس وكالة الػوث الدوليةو السيما وأف 

ًا شديدًا بيف أنماط الباحسة اطمعت عمى العديد مف أنواع السبورة التفاعميةو فوجدت تباين
استخدامياو وخيائيياو لكنيا اعتمدت عمى يفات وخيائص السبورة التفاعمية المتوفرة في 

  طاع غزة  وفي مدارس وكالة الػوث الدولية 
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ىى  ضبط المتغيرات:

ولعػػزو تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة وميػػارات  ومتػيػػرات لضػػماف تجػػانس العينػػةتػػـ ضػػبط عػػدة 
تػػـ التأكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي السػػبورة التفاعميػػةو ولتحقيػػؽ ذلػػؾ التفكيػػر البيػػرى لتوظيػػؼ 

 :المتػيرات التالية

 ضبط متغير العمر:

التحقػػػػؽ مػػػػف الفػػػػروؽ فػػػػي متوسػػػػط أعمػػػػار المجموعػػػػة التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط أعمػػػػار جػػػػر  
 (:15و فكانت النتائج كما تظير في الجدوؿ ر ـ  باستخداـ اختبار  ت( المجموعة الضابطة

 (17رقم )الجدول 
 أعمار المجموعتين بين متوسطاختبار ت لمفروق 

 العدد المجموعة
متوسط 
 األعمار

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 0.4699 8.3658 30 المجموعة التجريبية
-0.788 0.434 

 ال فروؽ
 غير دالة 0.4285 8.458 30 المجموعة الضابطة

 (1( تساوى  67 6(و مستو  داللة  78ة  ت الجدولية عند درجات حري

( االحتماليػػػة كانػػػت أكبػػػر مػػػف مسػػػػتو  .Sigيبػػػيف أف  يمػػػة  ( 15ر ػػػـ  الجػػػدوؿ السػػػابؽ 
 يمػػة ت الجدوليػةو وىػػذا يػدلؿ عمػػى عػػدـ (و وأف  يمػػة ت المحسػوبة كانػػت أ ػؿ مػػف 67 6الداللػة  
  فروؽ في متوسط أعمار المجموعتيف وجود

 :العامضبط متغير التحصيل 

في كافة المجموعة الضابطةو طمبة المجموعة التجريبية ودرجات  طمبةريد درجات ـ ت
 التحقؽ مف الفروؽ بينياو و (1613/ 1614خالؿ الفيؿ الدراسي الساني لمعاـ   المواد الدراسية

 :(18ر ـ  فكانت النتائج كما وردت في الجدوؿ  مف خالؿ احتساب  يـ تو
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 (18الجدول رقم )ىى
 ق بين متوسط التحصيل العام لممجموعتيناختبار ت لمفرو

متوسط  العدد المجموعة
 التحصيل

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 11.748 76.167 35 المجموعة التجريبية
-0.616 0.540 

 ال فروؽ
 غير دالة 15.99 78.33 30 المجموعة الضابطة

 (1( تساوى  67 6لة  (و مستو  دال78ت الجدولية عند درجات حرية  

يتضح بأف  يمة  ت( المحسوبة كانت أ ؿ مف  يمة  ت( ( 18ر ـ  مف الجدوؿ 
فروؽ  عدـ وجود(و وىذا يدلؿ عمى 67 6( أ ؿ مف مستو  الداللة  .Sigالجدوليةو وكانت  يمة  
 طمبةالمجموعة التجريبية ومتوسط تحييؿ  طمبةمتوسط تحييؿ  بيفذات داللة إحيائية 

  د الدراسيةالضابطة في كافة المواة المجموع

 :بمبحث العموم العامةضبط متغير التحصيل 

ريد درجات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات طمبة المجموعة الضابطة في مادة تـ 
التحقؽ مف الفروؽ وتـ و (1613/ 1614الساني لمعاـ  العموـ العامة فقطو خالؿ الفيؿ الدراسي 

 فكانت النتائج كما وردت في الجدوؿ التالي: يمة  ت(ومف خالؿ احتساب   بينيا

 (19الجدول رقم )
 بمبحث العموم لمجموعتينتحصيل ااختبار ت لمفروق بين متوسط 

متوسط  العدد المجموعة
 التحصيل

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 4.346 14.267 35 المجموعة التجريبية
-1.402 0.166 

 ال فروؽ
 غير دالة 4.00 15.77 30 المجموعة الضابطة

 (1( تساوى  67 6(و مستو  داللة  78ت الجدولية عند درجات حرية  

يتضح بأف  يمة  ت( المحسوبة كانت أ ؿ مف  يمة ( 16ر ـ  مف خالؿ الجدوؿ السابؽ 
و ال (و وىذا يدلؿ عمى أن67 6( أ ؿ مف مستو  الداللة  .Sig ت( الجدوليةو وكانت  يمة  

توجد فروؽ ذات داللة إحيائية في متوسط تحييؿ طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط تحييؿ 
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ىى  د استطاعت ضبط متػير  الباحثةو وبذلؾ تكوف الضابطة في مادة العموـ العامةطمبة المجموعة 
  بمبحث العمـو العامةالتحييؿ 

 فكير البصري:تكافؤ المجموعتان في اختباري المفاىيم العممية، وميارات الت

تيف فػػػي اختبػػػار المفػػػاىيـ العمميػػػةو واختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر علمتحقػػػؽ مػػػف تكػػػافؤ المجمػػػو 
عػػف الفػػروؽ بػػيف متوسػػط درجػػات تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار القبمػػي عمػػى كػػؿ منيمػػا لمكشػػؼ البيػػرىو 

لمفػروؽ بػيف  ت( ( يعػرض نتػائج اختبػار 16ر ـ  المجموعتيف في القياس القبميو والجدوؿ التالي 
توسط درجات المجموعتيف في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ العمميةو واختبار ميارات التفكير م

 البيرى:

 (20الجدول رقم )
 اختبار ت لمفروق في متوسط درجات الطمبة في التطبيق القبمي

التطبيق 89
المتوسط  العدد المجموعة القبمي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

اختبار المفاىيـ 
 العممية

 5.8 150533 35 الضابطةالمجموعة 
-1.053 0.297 

 ال فروؽ
 غير دالة 6.8 16.77 30 التجريبيةالمجموعة 

ميارات التفكير 
 البيرى

 3.8 11.833 30 الضابطةالمجموعة 
0.283 0.682 

 ال فروؽ
 غير دالة 3.9 11.467 30 التجريبيةالمجموعة 

 (1( تساوى  67 6(و مستو  داللة  78دولية عند درجات حرية  ت الج

( كانػػػػػت أكبػػػػػر مػػػػػف مسػػػػػتو  الداللػػػػػة .Sigأف  ػػػػػيـ  يوضػػػػػح ( 16ر ػػػػػـ  الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ 
 عػػػدـ وجػػػودالجدوليػػػةو وىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى  ت( المحسػػػوبة أ ػػػؿ مػػػف  ػػػيـ  ت( (و وكانػػػت  ػػػيـ 67 6 

المجموعة التجريبية في المفاىيـ فروؽ بيف متوسط درجات المجموعة الضابطةو ومتوسط درجات 
ممػػػػا يػػػػدلؿ عمػػػػى تكػػػػافؤ المجمػػػػوعتيف فػػػػي العمميػػػػة وميػػػػارات التفكيػػػػر البيػػػػرى "التطبيػػػػؽ القبمػػػػي"و 

 المتػيريف التابعيف  بؿ إجراء التجربة 
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 إجراءات الدراسة وخطواتيا:ىى

 وتيدؼ الدراسة إلى توظيؼ السبورة التفاعمية بوحدة التكيؼ في مقرر العموـ العامة
و ياس تأسيرىا في تنمية المفاىيـ العمميةو وميارات التفكير البيرىو ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 بمجموعة مف اإلجراءات الميدانيةو كالتالي: الباحثة امت 

اإلطالع عمى األدبيات التربوية السابقةو وبعض البحوث ذات العال ة بتوظيؼ السبورة  -1
 يرو والتفكير البيرى التفاعميةو والمفاىيـ العمميةو والتفك

 تحديد مشكمة الدراسة وتساؤالتيا  -1
اختبار المفاىيـ العمميةو في بطا ة تحميؿ المحتو و و تيميـ أدوات الدراسة والتي تمسمت  -4

 اختبار ميارات التفكير البيرى و 
التأكد مف سالمة أدوات الدراسةو مف خالؿ تحكيمياو وعرضيا عمى مختييف  -3

 مفة بالمجاالت التربوية المخت
 تطبيؽ األدوات عمى عينة استطالعية  -7
التأكد مف يدؽ األدواتو وسبات نتائجياو واحتساب معامالت السيولةو والتمييز  -0

 الختبارات الدراسة 
اختيار عينة الدراسةو وتقسيميا إلى مجموعتيف األولى ضابطةو والسانية تجريبيةو درست  -5

المجموعة الضابطة بينما درست  المجموعة التجريبية باستخداـ السبورة التفاعميةو
 ستراتيجيات تدريس عادية باستخداـ طرؽ وا  

 ضبط بعض المتػيرات مسؿ العمرو التحييؿ العاـو التحييؿ بمبحث العموـ العامة  -8
 إعداد دليؿ المعمـ ودروس باستخداـ السبورة التفاعمية  -6

 تطبيؽ أدوات الدراسة عمى جميل أفراد عينة الدراسة  بميًا  -16
 االختبارات القبمية  مف تكافؤ مجموعات الدراسة فيالتأكد  -11
عمى أفراد المجموعة التجريبيةو وتدريس أفراد المجموعة  تطبيؽ الدروس التي أعدت -11

 الضابطة بطرؽ عادية 
 تطبيؽ أدوات الدراسة عمى جميل أفراد عينة الدراسة بعديًا  -14
في تنمية المفاىيـ العمميةو مقارنة النتائجو والحكـ عمى تأسير توظيؼ السبورة التفاعمية  -13

 وميارات التفكير البيرى 
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  الدرادةالدرادةىىإجراءاتإجراءات

ىى  :ةب اإلحصائيالياألس

في تنمية  فاعميتياتستيدؼ الدراسة توظيؼ السبورة التفاعمية في وحدة التكيؼو و ياس 
إعداد اختبار المفاىيـ العمميةو تـ المفاىيـ العممية وميارات التفكير البيرىو ولتحقيؽ ذلؾ 

تفكير البيرىو وتـ ترميز وتيحيح نتائج الطمبة في المجموعتيف الضابطة واختبار ميارات ال
( المعروؼ باسـ SPSS والتجريبية إلى برنامج رزمة التحميؿ اإلحيائي لمعموـ االجتماعية 

 Statistical Package for Social Science حسب طريقة الترميز والتيحيح الواردة (و
ستخداـ مجموعة مف األساليب والتحقؽ مف الفروض تـ إالتساؤالت و ولإلجابة عمى سابقاً 

 والمعالجات اإلحيائية واالختبارات المناسبة وىي:

 ( Frequencies and Percentageالتكرارات والنسب المئوية   -
  االختبار وسبات نتائجورتباط: لمتحقؽ مف يدؽ معامالت اإل -
  عرؼ عمى سبات نتائج االختبار: لمت(Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النيفية   -
(: لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف مجموعتيف Independent Sample T - Testاختبار   -

 مستقمتيف 
(: لمتعرؼ عمى سبات نتائج Kuder-Richardson  21  ريتشاردسوف – كودرمعادلة  -

 االختبار 
 معامؿ السيولة  -
 معامؿ التمييز  -
 (: لمتعرؼ عمى حجـ تأسير توظيؼ السبورة التفاعمية 2معادلة مربل إيتا   -
 معدؿ الكسب لبالؾ  -
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  ومناقذتكاومناقذتكاىىالنتائجالنتائجىىررضررض

 ىى

 

 الفصل اخلام 
 ع ض اليتائق ومياقشتها

 

 .اإلجابة عن السؤال األول 
 .اإلجابة عن السؤال الثاني 
 .اإلجابة عن السؤال الثالث 
 .اإلجابة عن السؤال الرابع 
 .اإلجابة عن السؤال الخامس 
 السادس. اإلجابة عن السؤال 
 .اإلجابة عن السؤال السابع 
 التوصيات 
 المقترحات 
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  ومناقذتكاومناقذتكاىىالنتائجالنتائجىىررضررض

 الفصل الخامسىى

 وتفسيرىاعرض النتائج 

 المقدمة:

تعتبر السبورة التفاعمية وسيمة تقنية تنقؿ عممية التعمـ مف التمقيف إلى مساعدة المتعمـ 
التعميمية  واالستكشاؼ واستدعاء الخبرات السابقةو بيدؼ توظيفيا في الموا ؼ وعمى البناء

السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ اآلنيةو وتأتي الدراسة الحالية لمكشؼ عف فاعمية توظيؼ 
العممية وميارات التفكير البيرى في مبحث العموـ العامةو وتحديدًا في وحدة التكيؼو حيث 

التكيؼ مف بتيميـ البرنامج التعميمي في شرح دروس وحدة التكيؼ وتتكوف وحدة  الباحثة امت 
أربعة دروسو و امت بتيميـ اختبار لممفاىيـ العمميةو واختبار لميارات التفكير البيرىو لقياس 

والفيؿ الخامس مف الدراسة ييتـ باإلجابة عمى أسئمة الدراسةو والتحقؽ مف  فاعمية البرنامج 
ذات  فروضياو في سبيؿ الويوؿ إلى نتائجو وتويياتو وا تراح بعض البحوث المستقبمية

 العال ة 

: ما المفاىيم العممية المتضمنة في وحدة التكيف الواجب نصواإلجابة عن السؤال األول والذي 
 الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة رفح؟ طمبةتنميتيا لدى 

اإلطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات تـ السؤاؿ األوؿ  عفلإلجابة 
تحميؿ محتو  وحدة التكيؼو والتعرؼ عمى المفاىيـ العممية جر  العال ة بالمفاىيـ العمميةو كما 

لباحسة االواردةو كما تضمف اإلطار النظرى شرحًا مفياًل لممفاىيـ العمميةو وبناء عمى ذلؾ  امت 
يـ العممية في اختبار المفاى الطمبةبتضميف المفاىيـ العممية المتضمنةو والواجب تنميتيا لد  

و تتوزع عمى أربعة مستويات مف ميارات بمـو مفيوـ( 17والذى كاف بيورتو النيائية عبارة عف  
والجدوؿ التالي يوضح  والتي تتناسب مل  درات الطمبة وىي: الفيـو والتذكرو والتطبيؽو والتحميؿ 

 ـ:المفاىيـ العممية الواردة في الوحدة الدراسية والداللة المفظية لكؿ مفيو 
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 (21الجدول رقم )ىى
 يوضح قائمة المفاىيم العممية التي تتضمنيا وحدة التكيف

 الداللة المفظية المفاىيم م.
 ىي المكاف الذى يتواجد فيو الكائف الحي يؤسر ويتأسر بو البيئة  1

2  
منطقة المراعي 

 والحقوؿ
 ارىا مقبولةوأمط حرارتياوالحيوانات االليفة والسكاف ودرجة  اإلعشابمنطقة كسيرة 

 ومتنوعة الكائنات الحية األمطارمنطقة مميئة باألشجار الكسيفة والمتشابكة كسيرة  منطقة الػابات  3
 منطقة شديدة الحرارة  ميمة النبات والحيواف والسكاف المنطقة اليحراوية  4
 منطقة كسيرة السموج شديدة البرودة  ميمة النبات والحيواف المنطقة القطبية  5
  درة الكائف الحي عمى العيش في بيئتو لوجود يفات خاية في جسمو التكيؼ  6
 جسـ الجمؿ يختزف الدىوف أجزاءمف  السناـ  7
 مجموعة مف الحيوانات تعتمد في غذائيا عمى المحـو فقط آكالت المحـو  8
 مجموعة مف الحيوانات تعتمد في غذائيا عمى النباتات فقط آكالت النباتات  9
 مجموعة مف الحيوانات التي تتػذ  عمى المحـو والنبات معا القوارض  15
 نـو الحيواف في جحره طواؿ فترة الشتاء البيات الشتوى  11
 والدؼء الػذاء عف بحسا آلخر مكاف مف الحيوانات انتقاؿ اليجرة  12
 األعداء مف نفسو إخفاء عمى الحيواف  درة التمويو  13
 فيو يتواجد الذى المكاف حسب لمونو يوافالح تػيير التموف  14
 تظاىر الحيواف بالموت ليبعد العدو عنو الخداع  15
 الطرفيف مف ود يؽ الوسط مف عريض الحيواف جسـ االنسيابيالشكؿ   16
 تشابو شكؿ ولوف الحيواف مل البيئة التي يعيش فييا مسؿ النمر التشابو  17

 
ما ميارات التفكير البصري الواجب تنميتيا في وحدة : صوناإلجابة عن السؤال الثاني والذي 

 الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة رفح؟ طمبةالتكيف لدى 

بمطالعة العديد مف األدبيات التربويةو والدراسات  الباحسةلإلجابة عمى السؤاؿ الساني  امت 
و و امت باإلطالع عمى وحدة التكيؼ مف كتاب السابقة ذات العال ة بميارات التفكير البيرى

و (2515/ 2514اليؼ السالث األساسي خالؿ العاـ الدراسي   طمبةالعموـ المقرر عمى 
تويمت إلى أف ىناؾ أربعة ميارات أساسية لمتفكير البيرى يجب تنميتيا مف خالؿ وتحميميا؛ ف

 ا بالجدوؿ التالي:و وىذه الميارات ىي كمالطمبةتوظيؼ السبورة التفاعمية لد  
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  قذتكاقذتكاومناومناىىالنتائجالنتائجىىررضررض

 (22الجدول رقم )ىى
 التي تتضمنيا وحدة التكيف ميارات التفكير البصرييوضح قائمة 

 الداللة المفظية الميارات م.

 البصري التمييز ميارة  1
 األشكاؿو مف غيرىا عف وتمييزىا البيريةو اليورة عمى التعرؼ عمى الطالب  درة
  السابقة خبراتو ستدعاءإب وذلؾ

  خيائيو ومعرفة البيرىو المسير داخؿ العال ات رؤية عمى الطالب  درة الشكل تحميل ةميار   2

 تفسير ميارة  3
 البصرية المعمومات

  وتفسيرىا البيرية المدلوالت إيضاح عمى الطالب  درة

4  
 العالقات ربط ميارة

 البصرية
 األشكاؿ مف ةجديد عال ات كتشاؼا  و  ومكوناتياو البيرية المسيرات ربط عمى القدرة

 البيرية والمسيرات واليورو

 

ما البرنامج المقترح الذي يوظف السبورة التفاعمية في : نصواإلجابة عن السؤال الثالث والذي 
الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث  طمبة لدىوحدة التكيف بمقرر العموم العامة 

 الدولية بمحافظة رفح؟

وحدة التجربةو والتي كانت عبارة تـ تحديد أسئمة الدراسة  لإلجابة عف السؤاؿ السالث مف
ويعتمد البرنامج في تيميـ عف وحدة التكيؼ بمبحث العموـ العامة لميؼ السالث األساسيو 

(و والذى بدوره يتيح الفرص لممعمـ بأف يضمف اليورو واألشكاؿ Flashالدروس عمى برنامج  
التعميؽ عمى اليور والرسوـ مف و كما أنو باإلمكاف إلى بعض العروض والرسـو المعبرةو إضافةً 

و وشرح السبورة التفاعمية في عرض البرنامج استخدمتلقد خالؿ عبارات نيية واضحةو و 
  الدروس التي يحتوييا

متوسط  بين: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية نصووالذي  الرابعاإلجابة عن السؤال 
الختبار  البعديات المجموعة التجريبية في التطبيق درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درج

 ؟المفاىيم العممية

 التاليو وينص عمى:يياغة الفرض  تـ الرابللإلجابة عف السؤاؿ 
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 ( بينα ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال الفرضية األولى: ىى
جريبية في التطبيق البعدي متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة الت

 .الختبار المفاىيم العممية

(و لمفروؽ بيف Independent Samples T testباستخداـ   تـ اختبار الفرضية األولى
 النتائج:مجموعتيف مستقمتيفو والجدوؿ التالي يبيف 

 (23الجدول رقم )
لتجريبية في اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ودرجات المجموعة ا

 التطبيق البعدي الختبار المفاىيم العممية
اختبار المفاىيم 

 العممية
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة  (Tقيمة )
(Sig.) 

مربع 
 إيتا

 حجم التأثير

 التذكر
 1.49 3.3 35 المجموعة الضابطة

 كبير جداً  0.60 0.000 9.427-
 0.869 6.267 30 المجموعة التجريبية

 الفيـ
 2.703 9.267 35 المجموعة الضابطة

 كبير جداً  0.68 0.000 11.382-
 1.607 15.8 30 المجموعة التجريبية

 التطبيؽ
 1.392 4.167 35 المجموعة الضابطة

 كبير جداً  0.55 0.000 8.426-
 0.997 6.8 30 المجموعة التجريبية

 التحميؿ
 1.614 4.134 35 المجموعة الضابطة

 كبير جداً  0.75 0.000 13.348-
 1.007 8.767 30 المجموعة التجريبية

 الدرجة الكمية
 4.827 20.867 35 المجموعة الضابطة

 كبير جداً  0.81 0.000 15.892-
 3.179 37.634 30 المجموعة التجريبية

 (1ساوى  ( ت67 6(و مستو  داللة  78ت الجدولية عند درجات حرية  
 (00 1( تساوى  61 6(و مستو  داللة  78ت الجدولية عند درجات حرية  

( االحتمالية كانت أ ؿ مف مستو  .Sigيوضح أف جميل  يـ  ( 23ر ـ  الجدوؿ السابؽ 
(و وكانت  يـ ت المحسوبة أكبر مف  يـ ت الجدوليةو وىذا يدلؿ عمى أنو توجد 51 5الداللة  

بيف متوسطات درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في اختبارات فروؽ ذات داللة إحيائية 
 طمبةالمفاىيـ العممية سواء الدرجة الكميةو أو الميارات الفرعيةو ونالحظ بأف ىذه الفروؽ ليالح 

 وحدة التكيؼ مف خالؿ برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية  المذيف درسواالمجموعة التجريبية 
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ىى بطرؽ  المجموعة الضابطة درسوا طمبةريقة التدريسو حيث أف ىذه الفروؽ إلى ط وتعز 
الذى ي( Flash واستراتيجيات تدريس عاديةو بينما درست المجموعة التجريبية مف خالؿ برنامج 

 السبورة التفاعمية خيائص وظؼ 

بأف السبورة التفاعمية تعتبر طريقة شيقة لتدريس معظـ المواد الدراسية  الباحسةوتر  
تتميز بالعديد مف بأف توظيؼ السبورة التفاعمية  الباحسةمـو العامةو والحظت خاية الع

استدعاء الخبرات والمعمومات السابقةو و  الطمبةوساعد عمى نمو  درات الخيائص التي ت
الطمبة كما أف السبورة التفاعمية تساىـ في تعديؿ ميوؿ  وتوظيفيا في الموا ؼ التعميمية الحالية 

 التعمـ بشكؿ عاـو ونحو مادة العموـ بشكؿ خاص نحو  واتجاىاتيـ

( حيث أشار إلى أف السبورة التفاعمية تعتبر طريقة 182: 2515وىذا ما أكده  موريسو 
ووسيمة تعميـ يرغبيا الطمبةو فيي شيقة وتجذب انتباه الطمبة نحو عمميتي التعميـ والتعمـو ويتفؽ 

 ( 2515 ماسيوز وآخروفو (و 2553مل ىذا الرأى كؿ مف  كينويؿ ومورجافو 

جدًاو أى أف حجـ التأسير كبير  (25 5أف  يـ مربل إيتا كانت أعمى مف   ويشير الجدوؿ
و أو الدرجة الكمية ( الفيـو والتذكرو والتطبيؽو والتحميؿ  :استيدفتبموـ التي  مستوياتسواء في 

(و حيث 5081كمية لالختبار  الختبار المفاىيـ العمميةو حيث بمػت  يمة مربل إيتا عمى الدرجة ال
 تـ مقارنة نتائج  يمة مربل إيتا بالمحؾ المرجعي حسب الجدوؿ التالي:

 صغير متوسط كبير كبير جداً  التأثير
 5025 5014 5056 0.01 (2مرجع )

 احتساب  يـ مربل إيتا مف خالؿ المعادلة التالية:حيث تـ 

fdt

t

.2

2
2


 

لو تأسير كبير وخيائييا مف خالؿ البرنامج المستخدـ أف توظيؼ السبورة التفاعمية  أى
البرنامج الذى يوظؼ و ولعؿ ذلؾ يرجل إلى أف طمبةجدًا في تنمية المفاىيـ العممية لد  ال

الفروؽ الفرديةو وتجذب االنتباهو وترفل مف  طريقة لمراعاة يعتبرالسبورة التفاعمية خيائص 
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ىى ة الطالبة نحو التعمـو كما أنيا تعتمد عمى بعض المسيرات الحسية التي تساعد مستو  دافعي
التخيؿ بعمؽ لممفيوـ ولممعمومات التي يتضمنيا الدرسو كما أف السبورة التفاعمية الطالبة عمى 

السقة بالنفسو وىذا انعكس عمى أداء  لدييـمما ينمي و طمبة لطرح أفكارىـوتوظيفيا يتيح فريًا لم
 في اختبار المفاىيـ العممية  الطمبة

(و ونتػػػائج دراسػػػة  أبػػػو العينيػػػيفو 2514وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػل نتػػػائج دراسػػػة  الجبيمػػػيو 
(و 2515(و ونتػػػػػائج دراسػػػػػة  مبػػػػػادرة التعمػػػػػيـ األردنيػػػػػةو 2511(و ودراسػػػػة  اشػػػػػتيوى وشػػػػػناو 2511

اسيوز وآخػػروفو (و ونتػػائج دراسػػة  مػػ2552(و ونتػػائج دراسػػة  حسػػب اهللو 2515ودراسػػة  مػػوريسو 
 ( 2553(و و كينويؿ ومورجافو 2515

متوسط  بين: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية نصووالذي  الخامساإلجابة عن السؤال 
درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار 

 ؟ميارات التفكير البصري

 وينص عمى: ياغة الفرض السانييتـ  الخامسلإلجابة عف السؤاؿ 

 ( بينα ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية ال : الثانيةالفرضية 
متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 

 ميارات التفكير البصري.الختبار 

(و Independent Samples T testاـ  استخدتـ اختبار الفرضية السانية مف خالؿ 
 لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيفو والجدوؿ التالي يبيف النتائج:
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 (24الجدول رقم )ىى
اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ودرجات المجموعة التجريبية في 

 التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير البصري
اختبار التفكير 

 يالبصر 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

مربع 
 إيتا

حجم 
 التأثير

 التمييز البيرى
 1.349 3.9 35 المجموعة الضابطة

-7.926 0.000 6 71 
كبير 
 0.306 5.9 30 المجموعة التجريبية جداً 

 تحميؿ الشكؿ
 1.548 3.867 35 المجموعة الضابطة

-8.976 0.000 6 78 
كبير 
 0.622 6.6 30 المجموعة التجريبية جداً 

تفسير المعمومات 
 البيرية

 1.417 3.834 35 المجموعة الضابطة
-7.086 0.000 6 30 

كبير 
 1.117 6.167 30 المجموعة التجريبية جداً 

ربط العال ات 
 البيرية

 1.28 3.134 35 المجموعة الضابطة
-7.740 0.000 6 763 

كبير 
 0.928 5.367 30 المجموعة التجريبية جداً 

 الدرجة الكمية
- 3.332 14.734 35 المجموعة الضابطة

13.095 
كبير  71 6 0.000

 2.009 24.034 30 المجموعة التجريبية جداً 

 (1( تساوى  67 6(و مستو  داللة  78ت الجدولية عند درجات حرية  
 (00 1( تساوى  61 6(و مستو  داللة  78ة  ت الجدولية عند درجات حري

( االحتمالية كانت أ ؿ مف مستو  .Sigيوضح أف جميل  يـ  ( 24ر ـ  الجدوؿ السابؽ 
(و 58(و وكانت  يـ ت المحسوبة أكبر مف  يمة ت الجدولية عند درجات حرية  51 5الداللة  

ائية بيف متوسطات درجات (و وىذا يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحي51 5ومستو  داللة  
المجموعة التجريبية في جميل ميارات التفكير البيرىو  طمبةو وكانت الفروؽ ليالح طمبةال

 والدرجة الكمية لمتفكير البيرى 

ىذه الفروؽ لطريقة واستراتيجية التدريس المستخدمةو حيث درست المجموعة  وتعز 
المجموعة  طمبة و فيما درسوخيائييا وظؼ السبورة التفاعميةالتجريبية مف خالؿ برنامج ي

 الضابطة بطرؽ اعتيادية 

سر ىذه النتائج أف السبورة التفاعمية تعتبر أداة ووسيمة شيقة في التدريسو وتجذب ف  وتُ 
و مما يجعميا أكسر تفاعاًلو وأكسر فيمًا لممو ؼ الطمبةاالنتباه لد  الطمبةو وتشارؾ كافة حواس 

بورة التفاعمية تحتوى عمى العديد مف الرسوـ واألشكاؿ التي تسير التعميمي المراد  كما أف الس
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ىى مف  الطمبةبشكؿ عاـو وحاسة البير بشكؿ خاصو وىذا انعكس عمى  درات  الطمبةحواس 
و ومحاولة تمييزىاو وتفسير أىـ معالمياو وبالتالي تحميؿ  حيث التفكير في ماىية ىذه الرسـو

 والخبرات السابقة واآلنية مضمونياو وربطيا بالرسوـ والمعمومات 

جابي عمى تحييؿ ليا اسر اي(و بأف السبورة التفاعمية 2515و موريس  ت دراسةأكد د و 
  طمبة اليؼ السالث

ساىـ في تالسبورة التفاعمية ومف خالؿ توظيؼ الباحسة لمسبورة التفاعمية الحظت اف 
 واصو فاكتسبة العموـ بشكؿ خااليؼ السالث نحو التعمـو ونحو ماد طمبةتنمية ميوؿ واتجاىات 

عمى ترجمة األشكاؿ إلى معمومات وخبراتو وتمييزىا عف بعضياو ووضل  ميارات تساعدىـ
 في التحميؿ والربط   دراتيـتفسيرات مختمفة لمرسـ الواحدو وىذا انعكس عمى 

 يـ مربل إيتا عمى كافة ميارات التفكير البيرى كانت أكبر مف  ويشير الجدوؿ كذلؾ أف
تأسير حجـ لو وخيائييا ؼ السبورة التفاعمية البرنامج الذى يوظ (و وىذا يدلؿ عمى أف502 

و سواء عمى الميارات الفرعية أو الدرجة طمبةفي تنمية ميارات التفكير البيرى لد  ال جداً  كبير
ة (و وىي  يم5051الكمية لميارات التفكير البيرىو وبمػت  يمة مربل إيتا عمى الدرجة الكمية  

 مرتفعة جدًا مقارنة بالجدوؿ والمحؾ المرجعي لمربل إيتا سالؼ الذكر 

(و ونتػػػائج دراسػػػة  أبػػػو العينيػػػيفو 2514وىػػػذه النتػػػائج تتفػػػؽ مػػػل نتػػػائج دراسػػػة  الجبيمػػػيو 
(و 2515(و ونتػػػػػائج دراسػػػػػة  مبػػػػػادرة التعمػػػػػيـ األردنيػػػػػةو 2511(و ودراسػػػػة  اشػػػػػتيوى وشػػػػػناو 2511

 ( 2552راسة  حسب اهللو (و ونتائج د2515ودراسة  موريسو 
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: ما فاعمية توظيف السبورة التفاعمية في تنمية نصووالذي  السادساإلجابة عن السؤال ىى
الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة  طمبةالمفاىيم العممية لدى 

 رفح؟
 لفرض السالث:يياغة اتـ  السادسلإلجابة عف السؤاؿ 

 تنمية في (1.2 ≥معدل كسب لبالك ) التفاعمية السبورة توظيف يحقق الالفرضية الثالثة: 
 بمحافظة الدولية الغوث وكالة بمدارس األساسي الثالث الصف طمبة لدى العممية المفاىيم

 .رفح

 استخداـ معدؿ الكسب لبالؾو حسب المعادلة التالية:والختبار الفرضية السالسةو تـ 

 
 حيث أف:

 ص: المتوسط البعدى 
 س: المتوسط القبمي 

 د: الدرجة الكمية 
والجدوؿ التػالي يعػرض  ػيـ معػدؿ الكسػب لػبالؾ لكػؿ ميػارة مػف ميػارات اختبػار المفػاىيـ 

 العممية والدرجة الكمية لالختبار:



 

 

 

 
152 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  ومناقذتكاومناقذتكاىىالنتائجالنتائجىىررضررض

 (25الجدول رقم )ىى
 المتوسط القبمي والبعدي ومعدل الكسب لبالك لدرجات طمبة المجموعة التجريبية

 لعمميةفي اختبار المفاىيم ا
 معدل الكسب لبالك المتوسط البعدي المتوسط القبمي الدرجة الكمية المفاىيم العممية

 1.267 6.267 3.067 7 التذكر

 1.37 15.8 7.33 17 الفيـ

 1.1085 6.8 3.7 8 التطبيؽ

 1.44 8.77 2.67 10 التحميؿ

 1.324 37.63 16.77 42 الدرجة الكمية

معدؿ الكسب لبالؾ كانت لمعظـ الميارات أكبر مف يوضح أف  يـ ( 25ر ـ  الجدوؿ 
اليؼ السالث في وحدة  طمبة(و أى أف السبورة التفاعمية فعالة في تنمية المفاىيـ العممية ل102 

التكيؼ بمبحث العمـو العامةو والجدير بالذكر أف الكسب المعدؿ لبالؾ لمدرجة الكمية بمع 
عي الذى حدده بالؾ لمبرامج التعميميةو ولعؿ (و المحؾ المرج102(و وىو أعمى مف  10324 

مف حيث إضفاء عنير التشويؽو  لمطمبةفاعمية السبورة التفاعمية تكمف في المزايا التي تحققيا 
سارة حواسيا مف خالؿ ما يتـ عرضو عبر السبورة سارةو إضافة إلى ضماف تفاعؿ الطمواإل بة وا 

 التفاعمية 

(و 2511(و ونتػػائج  أبػػو العينيػػيفو 2514 الجبيمػػيو  وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػل نتػػائج دراسػػة
(و ودراسػػػة  مػػػوريسو 2515(و ودراسػػػة  مبػػػادرة التعمػػػيـ األردنيػػػةو 2511ودراسػػػة  اشػػػتيوى وشػػػناو 

 ( 2552(و ونتائج دراسة  حسب اهللو 2515

: ما فاعمية توظيف السبورة التفاعمية في تنمية ميارات نصووالذي  السابعاإلجابة عن السؤال 
الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة  طمبةتفكير البصري لدى ال

 رفح؟
 كالتالي:الفرض الرابلو  تـ يياغة السابللإلجابة عف السؤاؿ 
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 تنمية في (1.2 ≥معدل كسب لبالك ) التفاعمية السبورة توظيف يحقق الالفرضية الرابعة: ىى
 الدولية الغوث وكالة بمدارس األساسي الثالث الصف طمبة لدى البصري التفكير ميارات

 .رفح بمحافظة

يعرض  (26كسب لبالؾو والجدوؿ ر ـ  وتـ اختبار الفرضية الرابعة باستخداـ معدؿ ال
 والدرجة الكمية لالختبار: التفكير البيرىو يـ معدؿ الكسب لبالؾ لكؿ ميارة مف ميارات 

 (26الجدول رقم )
 ل الكسب لبالك لدرجات طمبة المجموعة التجريبيةالمتوسط القبمي والبعدي ومعد

 في اختبار ميارات التفكير البصري

 معدل الكسب لبالك المتوسط البعدي المتوسط القبمي الدرجة الكمية ميارات التفكير البصري
 1.41 5.900 3.233 6 التمييز البيرى

 1.40 6.600 3.067 7 تحميؿ األشكاؿ

 1.276 6.167 2.833 7 تفسير المعمومات

 1.33 5.367 2.33 6 ربط العال ات البيرية

 1.34 24.033 11.467 26 الدرجة الكمية

( 102يوضػػػح أف جميػػػل  ػػػيـ معػػػدؿ الكسػػػب لػػػبالؾ كانػػػت أكبػػػر مػػػف  ( 26ر ػػػـ  الجػػػدوؿ 
المحؾ المرجعي الذى حدده بالؾ لمبرامج التعميميةو وىذا يدلؿ عمػى أف توظيػؼ السػبورة التفاعميػة 

اليػؼ السالػث فػي مبحػث العمػـو العامػةو  طمبػةفي تنمية ميارات التفكيػر البيػرى لػد  لو فاعمية 
عنػػػد شػػػرح الػػػدروس خايػػػة المتعمقػػػة بػػػربط  الطمبػػػةوىػػػذه الفاعميػػػة ترجػػػل إلػػػى أىميػػػة إسػػػارة حػػػواس 

 الباحثنننةالمعمومػػػات باليػػػور المعروضػػػة واألشػػػكاؿ التػػػي يتضػػػمنيا الػػػدرسو وىػػػذا مػػػا اسػػػتطاعت 
لمسػػبورة التفاعميػػة وخيائيػػيا مػػف خػػالؿ البرنػػامج الػػذى يػػممتو فػػي توظيفيػػا عرضػػو مػػف خػػالؿ 

الحظػػت مػػد   الباحثننةو والجػػدير بالػػذكر أف تػػدريس وحػػدة التكيػػؼ لطمبػػة اليػػؼ السالػػث األساسػػي
مػػػل المحتػػػو  والمو ػػػؼ التعميمػػػيو كمػػػا أف توظيػػػؼ  الطمبػػػة أسنػػػاء شػػػرح الػػػدروسو وتفػػػاعميـانتبػػػاه 

واليػػػور وتعتبػػر طريقػػػة شػػيقة حيػػػث أنيػػا تعػػػرض الرسػػـو  بػػػةوالطمالسػػبورة التفاعميػػة يسيػػػر اىتمػػاـ 
فػػي اختبػػار ميػػارات  الطمبػػةو وىػػذا انعكػػس عمػػى أدائيػػـو ممػػا ترفػػل مسػػتويات التخيػػؿ لػػد  المختمفػػة

 التفكير البيرى 
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(و ونتػػػائج دراسػػػة  أبػػػو العينيػػػيفو 2514وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػل نتػػػائج دراسػػػة  الجبيمػػػيو ىى
(و 2515(و ونتػػػػػائج دراسػػػػػة  مبػػػػػادرة التعمػػػػػيـ األردنيػػػػػةو 2511 (و ودراسػػػػة  اشػػػػػتيوى وشػػػػػناو2511

 ( 2552(و ونتائج دراسة  حسب اهللو 2515ودراسة  موريسو 
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ىى  التوصيات:

ضػػػرورة توظيػػػؼ تقنيػػػات التعمػػػيـ فػػػي تػػػدريس مػػػادة العمػػػوـ العامػػػة لطمبػػػة اليػػػؼ السالػػػث  -1
 األساسيو ولكافة المراحؿ الدراسية 

ي تنميػػػة المفػػػاىيـ والحقػػػائؽ العمميػػػة التػػػي تتضػػػمنيا ضػػػرورة توظيػػػؼ السػػػبورة التفاعميػػػة فػػػ -2
 المناىج الدراسية 

ضػػػرورة اسػػػتػالؿ تقنيػػػة السػػػبورة التفاعميػػػة فػػػي عػػػرض الرسػػػـو واألشػػػكاؿ التػػػي تتضػػػمنيا  -3
المناىج الدراسية خاية منيػاج العمػوـ العامػة لمػا ليػا مػف تػأسير وفاعميػة فػي إسػارة حػواس 

 يرى لدييـ الطمبة ورفل مستو  ميارات التفكير الب

ضرورة إعداد المناىج الدراسية بحيث يمكف توظيػؼ تقنيػات التعمػيـ بشػكؿ عػاـو والسػبورة  -4
 التفاعمية بشكؿ خاص في شرحيا 

ضػػػرورة أف يكػػػوف المعمػػػـ موجيػػػًا ومتابعػػػًاو وأف يكػػػوف المػػػتعمـ ىػػػو المبػػػادر فػػػي اسػػػتخداـ  -5
 السبورة التفاعمية 

الػػة الػػػوث الدوليػػة بتػػوفير اإلمكانػػات الالزمػػة ضػػرورة أف تقػػـو وزارة التربيػػة والتعمػػيـو ووك -6
 لممدارس لتوظيؼ السبورة التفاعمية في تدريس المواد الدراسية المختمفة 

مػػنح فػػرص تػػدريب لممعممػػيف فػػي توظيػػؼ تقنيػػات التعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـو وتوظيػػؼ السػػبورة  -7
 التفاعمية بشكؿ خاص 

واد تقنيػػات التعمػػيـو وتحفيػػز ضػػرورة أف تيػػتـ كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بمػػ -8
 الطالب المعمـ عمى استخداميا في الموا ؼ التعميمية المختمفة 

ضػػػػرورة أف تقػػػػدـ كميػػػػات التربيػػػػة فػػػػي الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية لمطمبػػػػة مػػػػواد دراسػػػػية تتعمػػػػؽ  -9
بتوظيػػؼ تقنيػػات التعمػػيـو وتيػػميـ البػػرامج التعميميػػة الحاسػػوبيةو أو القائمػػة عمػػى السػػبورة 

 التفاعمية 
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  ومناقذتكاومناقذتكاىىالنتائجالنتائجىىررضررض

ىى  المقترحات:

 إجراء الدراسات التالية: الباحثةفي ضوء ما تـ التويؿ إليو مف نتائج تقترح 

برنامج  ائـ عمػى السػبورة التفاعميػة فػي تنميػة عمميػات العمػـ وميػارات التفكيػر العممػي فػي  -1
 مادة العمـو العامة لطمبة اليؼ السالث األساسي 

لتفكيػر البيػرى فػي مػادة العمػوـ العامػة أسر توظيػؼ السػبورة التفاعميػة فػي تنميػة ميػارات ا -2
 لمراحؿ دراسية مختمفة 

توظيؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ العممية في مادة العمـو العامة لمراحؿ دراسية  -3
 مختمفة 

  القدرة المكانيةاإلدراؾ البيرى و في تنمية  دراسة فاعمية برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية -3
ج القائمة عمى نولوجية الالزمة لمعمـ العموـ في تيميـ وتنفيذ البرامدراسة الكفايات التك -7

 السبورة التفاعمية 
أسر توظيؼ المختبرات االفتراضية  لمسبورة التفاعمية في تنمية ميارات التجريب في مادة  -0

 العمـو لطمبة المرحمة العميا 
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ىى
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ىى
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

 أواًل: المراجع العربية.

(: فاعمية استخداـ شبكات التفكير البيرى في 1660إبراىيـو عبد اهلل عمي محمد    1
ب المرحمة العموـ لتنمية مستويات جانييو المعرفية وميارات التفكير البيرى لد  طال

 و جامعة األزىر بػزةو فمسطيف كمية التربيةالمتوسطةو 
(: أسر السبورة التفاعمية عمى تحييؿ الطالب الػير الناطقيف 1611أبو العينيفو ربى    1

و كمية اآلداب رسالة ماجستير غير منشورةالمبتدئيف والمنتظميف في مادة المػة العربيةو 
 وحةو الدنمارؾ والتربيةو األكاديمية العربية المفت

و القياس والتقويم الصفي المفاىيم واإلجراءات لتعمم فعال(: 1668أبو د ةو سناء    4
 الطبعة السانيةو دار آفاؽ لمنشر والتوزيلو غزة 

و الطبعة أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات(: 1611أبو ديةو عدناف أحمد    3
 األولىو دار أسامة لمنشر والتوزيلو عمافو األردف 

(: أسر استخداـ تكنولوجيا السبورة التفاعمية في إكساب 1611أبو رزؽو ابتياؿ محمود    7
الطمبة المعمميف ميارة التخطيط لتدريس المػة العربية واتجاىاتيـ نحوىا كأداة تعميميةو 

(و ص: 41و جامعة اإلمارات العربية المتحدةو العدد  المجمة الدولية لألبحاث التربوية
174 – 184  

(: فاعمية كتاب تفاعمي محوسب في تنمية ميارات التفكير 1614زايدةو أحمد عمي   أبو  0
رسالة ماجستير البيرى في التكنولوجيا لد  طالب اليؼ الخامس األساسي بػزةو 

 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف غير منشورة
تعديؿ (: فاعمية توظيؼ خرائط المعمومات في 1666أبو طيرو بالؿ محمود سميماف    5

رسالة ماجستير غير التيورات البديمة لممفاىيـ العممية لطالب اليؼ السامف األساسيو 
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف منشورة



 

 

 

 
159 

  والمراجعوالمراجعىىالمصادرالمصادرىىقائمةقائمة

ىى
و دار النشر مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(: 1616أبو عالـو رجاء    8

 لمجامعاتو القاىرةو جميورية مير العربية 
و  دوف دار نشر(و تصميم البحث التربوي(: 1664ستاذو محمود  األغاو إحساف واأل  6

 غزةو فمسطيف 
و الطبعة السانيةو تدريس العموم في التعميم العام(: 1666األغاو إحساف والمولوو فتحية    16

  دوف دار نشر(و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف 
عظـ السمؾ في تنمية (: أسر توظيؼ استراتيجية 1614األغاو ضياء الديف فريد يالح    11

المفاىيـ العممية وميارات التفكير النا د في عموـ اليحة والبيئة لد  طالب اليؼ 
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف رسالة ماجستير غير منشورةالعاشر األساسيو 

(  أسر تدريس وحدة مقترحة  ائمة عمى الروابط 1611األغاو ىاني عبد القادر عسماف    11
ي تنمية ميارات التفكير النا د وتقدير القيمة العممية لمرياضيات لد  طالبات الرياضية ف

و جامعة األزىرو رسالة ماجستير غير منشورةاليؼ الحادى عشر بمحافظات غزةو 
 غزةو فمسطيف 

(: أسر برنامج محوسب باستخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية 1668الباباو سالـ سامي    14
رسالة ماجستير غير فاظ بيا لد  طمبة اليؼ العاشر األساسيو المفاىيـ العممية واالحت

 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف منشورة
(: اتجاىات المعمميف نحو استخداـ السبورة الذكية في 1614بسيسوو نادرة غازى    13

و تاريخ االنعقاد: يـو بحث مقدم إلى اليوم الدراسي تكنولوجيا التربيةالعممية التعميميةو 
 و غزةو فمسطيف 1614/ 7/ 14سنيف بتاريخ اال

(: وا ل استخداـ معممي المرحمة 1614بني دوميو حسف عمي ودرادكةو حمزة محمود    17
األساسية  نظاـ الفيؿ( لمسبورة اإللكترونية في مدارس مشروع جاللة الممؾ حمد بمممكة 

و المجمد نفسيةمجمة العموم التربوية والالبحريف مف وجية نظرىـ واتجاىاتيـ نحوىاو 
  467 – 157(و ص: 4(و العدد  13 
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ىى
(: أسر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية عمى تنمية 1616جبرو يحيى سعيد    10

رسالة المفاىيـ وميارات التفكير البيرى في العمـو لد  طمبة اليؼ العاشر األساسيو 
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف ماجستير غير منشورة

(: فاعمية الدمج بيف استخداـ السبورة الذكية وميارات التفكير ما 1613جبيميو إبراىيـ  ال  15
وراء المعرفي في تحييؿ طمبة تكنولوجيا التعميـ لممعرفة المرتبة بميارات إنتاج 

(و 1(و عدد  16و المجمد  المجمة األردنية في العموم التربويةالبرمجيات التعميميةو 
  141–111ص: 

(: فاعمية توظيؼ استراتيجية التخيؿ الموجو 1611يفية أحمد محمود/ ىاشـ  الجدبةو   18
في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير التأممي في العموـ لد  طالبات اليؼ التاسل 

 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف رسالة ماجستير غير منشورةاألساسيو 
النحوية عمى وفؽ استراتيجية خرائط (: تدريس المفاىيـ 1666الجورانيو إبراىيـ محمد    16

  36–5و العدد السابلو ص: دراسات تربويةالمفاىيـو 
(: أسر استراتيجية المماسمة في تدريس العموـ في اكتساب 1611الحراحشةو كوسر عبود    16

المفاىيـ العممية ومستو  أداء عمميات العمـ األساسية "دراسة شبو تجريبية عمى تالميذ 
(و العدد السانيو 18و المجمد  مجمة جامعة دمشقاسي في األردفو اليؼ الخامس األس

  371–311ص: 
(: فاعمية برنامج مقترح في تنمية اتجاىات الطالب 1661حسب اهللو محمد عبد الحميـ    11

متوفرة عمى المعمميف نحو استخداـ السبورة اإللكترونيةو دراسة مقدمة لجامعة المنيورةو 
 .http://www.angelfire.com/ma4/halim/eBB.htm: الرابط اإللكتروني

(: الخيائص السيكومترية ألدوات القياس في 1660الحسفو السيد محمد أبو ىاشـ    11
و جامعة الممؾ مركز البحوث التربوية(و SPSSالبحوث النفسية والتربوية باستخداـ  

 سعودو المممكة العربية السعودية 
ة في تدريس الجػرافيا عمى تنمية المفاىيـ (: أسر توظيؼ السبورة الذكي1614حمادةو    14

رسالة الجػرافية وميارة استخداـ الخرائط لد  طالب اليؼ التاسل في محافظة غزةو 
 و جامعة األزىر بػزةو فمسطيف ماجستير غير منشورة
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ىى
أسر استخداـ األلعاب التعميمية بالكمبيوتر لتنمية التحييؿ (: 1660حمادةو أحمد    13

رسالة ماجستير غير و االبتدائيةالرياضيات لد  تالميذ المرحمة  والتفكير البيرى في
 و جامعة اإلسكندريةو جميورى مير العربية منشورة

و الطبعة السالثو دار المسيرةو عمافو تعميم العموم لمجميع(: 1611الخطايبةو عبد اهلل    17
 األردف 

وجو في المختبر (: أسر تدريس العموـ بطريقة االكتشاؼ الم1611خميفةو أحمد حسف    10
عمى التحييؿ الدراسي "دراسة تجريبية عمى عينة مف تالميذ اليؼ السادس االبتدائي 

(و العدد السالث والرابلو ص: 15و المجمد  مجمة جامعة دمشقفي مدارس مدينة تبوؾ"و 
614 – 671  

(: أسر استخداـ استراتيجية عظـ السمكة في تنمية المفاىيـ 1611الدبسيو أحمد    15
مجمة جامعة مية في مادة العموـ لطالب اليؼ الرابل األساسي بريؼ دمشؽو العم

 ( 1(و العدد  18و المجمد  دمشق
(: فاعمية استراتيجية التمسيؿ الد ائقي لممادة في تنمية المفاىيـ 1611رجبو أمؿ حمدى    18

الكيميائية وميارات التفكير البيرى في العموـ لد  طالبات اليؼ التاسل األساسي 
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف رسالة ماجستير غير منشورةزةو بػ

(: أسر استخداـ استراتيجية  بعات التفكير في تنمية 1611رضوافو سناء محمود    16
المفاىيـ العممية وميارات اتخاذ القرار في مادة العموـ لد  طالبات اليؼ التاسل في 

و الجامعة اإلسالمية بػزةو ر منشورةرسالة ماجستير غيمدارس وكالة الػوث الدوليةو 
 فمسطيف 

و الطبعة السانيةو عالـ تصميم التدريس رؤية منظومية(: 1661زيتوفو حسف حسيف    46
 الكتبو القاىرةو جميورية مير العربية 

التعمم والتدريس من منظور (: 1664زيتوفو حسف حسيفو زيتوفو كماؿ عبد الحميد    41
 و دوف دار نشرو جميورية مير العربية و الطبعة األولىالنظرية البنائية

و دار النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(: 1665زيتوفو عايش محمود    41
 الشروؽ لمنشر والتوزيلو عمافو األردف 
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ىى
و الطبعة السانيةو عالـ الكتبو تدريس العموم لمفيم "رؤية بنائية"(: 1663زيتوفو كماؿ    44

  القاىرةو جميورية مير العربي
تكنولوجيا التعميم ومصادر التعمم اإللكتروني مفاىيم نظرية (: 1666سراياو عادؿ    43

 و الجزء السانيو مكتبة الرشدو الرياض وتطبيقات عممية
و دار الشروؽو جامعة النجاح تدريس ميارات التفكير(: 1664سعادةو جودت أحمد    47

 الوطنية بنابمسو فمسطيف 
(: فاعمية استخداـ السبورة الذكية في تنمية 1668سويدافو أمؿ عبد الفتاح أحمد    40

ميارات إنتاج البرمجيات التعميمية لمعممات رياض األطفاؿ في ضوء احتياجاتيف 
و جميورية مير العربيةو ص: مؤتمر تكنولوجيا التربية وتعميم الطفل العربيالتدريبيةو 

40 – 51  
( في محتو  S.T.S.E(: وحدة متضمنة لقضايا  1665شيابو موسى عبد الرحمف    45

منيج العموـ لميؼ التاسل وأسرىا في تنمية المفاىيـ والتفكير العممي لد  الطالباتو 
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف رسالة ماجستير غير منشورة

(: أسر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ 1616الشوبكيو فداء محمود    48
رسالة ماجستير اء لد  طالبات اليؼ الحادى عشرو وميارات التفكير البيرى بالفيزي

 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف غير منشورة
و دار جيينة لمنشر تعميم التفكير مفيومو، أساليبو، مياراتو(: 1663طافشو محمود    46

 والتوزيلو عمافو األردف 
في تنمية  (: أسر استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائرى1613الطراونةو محمد حسف    36

دراسات العموم التفكير البيرى لد  طالب اليؼ التاسل األساسي في مبحث الفيزياءو 
 ( 1(و العدد  31و المجمد  التربوية

(: أسر التفاعؿ بيف طرؽ التدريس وبعض االستعدادات 1666عبد الجميؿو ىناء محمد    31
رسالة ماجستير اديةو عمى تنمية المفاىيـ العممية في العموـ لد  تالميذ المرحمة اإلعد

 و جامعة الز ازيؽو جميورية مير العربية غير منشورة
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ىى
و تعميم التفكير ومياراتو "تدريبات وتطبيقات عممية"(: 1666عبد العزيزو سعيد    31

 الطبعة السانيةو دار السقافة لمنشر والتوزيلو عمافو األردف 
يف المفيوـ والذاكرة (: حؿ المشكالت وتكو 1616عبد النبيو دينا الطحاوى السعدى    34

لد  األطفاؿ ذوى يعوبات التعمـ وأ رانيـ العادييف في المرحمة االبتدائية دراسة مقارنةو 
 و جامعة الز ازيؽو جميورية مير العربية رسالة ماجستير غير منشورة

و دار تكنولوجيا التعميم المستقبمي(: 1666عبودو حارث والعاليو مزىر شعباف    33
 ولىو جامعة عماف العربية لمدراسات العمياو األردف النشرو الطبعة األ

تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير (: 1663عبيدو وليـ    37
 و دار الميسرةو عمافو األردف وثقافة التفكير

شور في اكتساب المفاىيـ التاريخية لد  (: أسر أنموذج آ1611يو محمد خضر  العتاب  30
 – 1436(و ص: 164و العدد  مجمة األستاذمس االبتدائيو تالميذ اليؼ الخا

1408  
(: فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المبادئ العممية 1614العشيو دينا إسماعيؿ    35

وميارات التفكير البيرى لد  طالب اليؼ السادس األساسي في مادة العموـ بػزةو 
 بػزةو فمسطيف  و الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورة

مستو  ميارات التفكير النا د لد  طمبة كمية التربية بالجامعة  :(1667عفانةو عزو    38
و المجمد األوؿو العدد مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينيةاإلسالمية بػزةو 

 األوؿو مطبعة المقداد بػزةو فمسطيف 
(و الدوحةو  طرو 137و العدد  يةمجمة الترب(: تقويـ تعمـ المفاىيـو 1664عقؿو أنور    36

  170 – 113ص: 
(: أسر استخداـ نموذج دورة التعمـ خماسي 1611العميو رمضاف محمد عبد الحميـ    76

المراحؿ في تدريس مادة العموـ عمى اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية الدافعية لإلنجاز 
 يورية مير العربية و جمكمية التربية ببني سويفلد  تالميذ اليؼ األوؿ اإلعدادىو 
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  والمراجعوالمراجعىىالمصادرالمصادرىىقائمةقائمة

ىى
(: أسر استراتيجية الياءات الخمس عمى تنمية 1611عوض اهللو منى ميطفى    71

رسالة المفاىيـ العممية وعمميات العمـ بالعموـ لد  طالبات اليؼ السابل بػزةو 
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف ماجستير غير منشورة

: ى الرابط اإللكترونيمتوفرة عم(: السبورة الذكيةو 1668فتحيو آالء    71
http://skybolaris.blogspot.com/2008/12/blog-post_14.html  

: متوفرة عمى الرابط اإللكتروني(: السبورة الذكيةو 1611الفرماوىو محمد    74
http://education.own0.com/t40-topic  

ي التدريسو (: مادة تدريبية في استخداـ السبورة الذكية ف1614 سـ التعميـ اإللكتروني    73
متوفرة عمى الرابط وزارة التربية والتعميـو وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعموماتو 

  www.rawafed.eud.ps: اإللكتروني
و دار المعرفة الجامعيو األساسيات في تدريس العموم(: 1663 الدةو فؤاد سميماف    77

 اإلسكندريةو جميورية مير العربية 
بورة التفاعميةو  سـ تكنولوجيا المعمومات واالتياالت (: الس1666 نديؿو أشرؼ أحمد    70

 و األونرواو فمسطيف دائرة التربية والتعميم بغزة –مركز التطوير التربوى  –
(: فاعمية توظيؼ استراتيجية البيت الدائرى في 1611الكحموتو آماؿ عبد القادر أحمد    75

يا لد  طالبات اليؼ الحادى تنمية المفاىيـ العممية وميارات التفكير البيرى بالجػراف
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف رسالة ماجستير غير منشورةعشر بػزةو 

معجننننم المصننننطمحات التربويننننة المعرفننننة فنننني (: 1664المقػػػػانيو أحمػػػػد والجمػػػػؿو عمػػػػي    78
 و الطبعة السالسةو دار الكتبو القاىرةو جميورية مير العربية المناىج وطرق التدريس

  التفكير البصري في تدريس التربية اإلسالمية(: 1616عيضو مسفر  المالكيو مسفر   76
(: ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير النا د 1666المبيريؾو ىيفاء بنت فيد    06

و جامعة الممؾ سعودو المممكة العربية رسالة دكتوراهوعال تو بمتػيرات البيئة الجامعيةو 
 السعودية 

تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميم : (1660محمودو يالح الديف عرفة    01
 و الطبعة األولىو عالـ الكتب لمنشر والتوزيلو عما والقاىرة التفكير وتعممو
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ىى
(: المدخؿ المبسط الستخداـ السبورة التفاعميةو إدارة 1611مركز ميادر التعميـ    01

المممكة العربية و مكتبة التربية والتعميم شمالالتجييزات المدرسية وتقنيات التعميـو 
 السعودية 

(: فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية ميارات التفكير 1616مشتيىو أحمد مجدى    04
رسالة ماجستير غير البيرى في التربية اإلسالمية لد  طمبة اليؼ السامف األساسيو 

 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف منشورة
و سعد    03 و دار الشروؽو عمافو م، المبادئ واألىدافطرق تدريس العمو (: 1661المقـر

 األردف 
و الطبعة السانيةو دار القياس والتقويم في التربية وعمم النفس(: 1667ممحـو سامي    07

 المسيرة لمنشر والتوزيلو عمافو األردف 
و الطبعة األولىو جامعة مبادئ القياس والتقويم في التربية(: 1666المنيزؿو عبد اهلل    00

  الشار ة
(: فاعمية استخداـ برمجيات تعممية عمى التفكير البيرى 1660ىو حسف ربحي  ميد  05

رسالة ماجستير والتحييؿ في تكنولوجيا المعمومات لد  طالبات اليؼ الحادى عشرو 
 و الجامعة اإلسالمية بػزةو فمسطيف غير منشورة

 تدريس العموم في(: 1664النجدىو أحمد عبد الرحمف وحسيفو منى عبد اليادى    08
و سمسمة المراجل العالم المعاصر، طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العموم

 في التربية وعمـ النفسو دار الفكر العربيو القاىرةو جميورية مير العربية 
و الطبعة األولىو دار الفر افو الجديد في تعميم العموم(: 1661نشوافو يعقوب حسيف    06

 األردف 
: متوفرة عمى الرابط اإللكتروني(: مميزات السبورة الذكيةو 1668ىناءو عبد اهلل    56

http://skybolaris.blogspot.com/2008/12/blog-post.html  
(: دراسة تحميمية مقارنة لمد  وتركيز االنتباه البيرى 1664يوسؼو جالؿ يوسؼ    51

و ة التربيةمجمة كميوعال تيا بالذكاء والتفكير االبتكارى لد  عينة مف اليـ والعادييفو 
 (و جامعة عيف شمس 15الجزء الرابلو العدد  

 ثانيًا: المراجع األجنبية.

72. Anderson, O. R (1997): Aneuro cognitive perspective of current 

learning theory and science instructional strategies, Science 

Education, No (81), 67-89. 
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73. BECTA (2003): What research says about interactive whiteboards. 
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http://www.ttrb.ac.uk/ViewArticle2.aspx?ContentId=12434 
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 ثالثًا: المواقع اإللكترونية.
 الرابط:  واستخدام السبورة الذكيةو مو ل سمارت بورد  88

 http://skybolaris.blogspot.com/ ) 
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 قائن  امل حق


 ( أسماء السادة المحكمين1ممحق رقم :). 
 ( 2ممحق رقم :)اىيم العمميةقائمة المف. 
 ( اختبار المفاىيم العممية في صورتو األولية3ممحق رقم :). 
 ( اختبار ميارات التفكير البصري في صورتو األولية4ممحق رقم :). 
 ( اختبار المفاىيم العممية في صورتو النيائية5ممحق رقم :). 
 ( اختبار ميارات التفكير البصري في صورتو النيائية6ممحق رقم :). 
  (: دليل المعمم7قم )ممحق ر. 
 ( منيجية بناء البرنامج8ممحق رقم :). 
 ( تسييل ميمة الباحثة9ممحق رقم :). 
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ىى
 قائمة المالحق

 (: أسماء السادة المحكمين1ممحق رقم )
 مكان العمل الرتبة االسم

 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارؾ أ  د عبد اهلل عبد المنعـ
 جامعة القدس المفتوحة ساعدأستاذ م أ  د ىشاـ أبو جممبو
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد أ  د ناير حجازى
 جامعة األزىر مشارؾأستاذ  أ  د عطا درويش
 وكالة الػوث الدولية مديرة مدرسة –دكتوراه  د  نادية أبو عياش

 الجامعة اإلسالمية دكتوراه د  مجدى سعيد عقؿ
 أل يىجامعة ا دكتوراه د  عزمي الدواىيدى

 جامعة األ يى دكتوراه د  جابر األشقر
 جامعة األ يى دكتوراه د  موسى جودة

 وكالة الػوث الدولية ماجستير/ معممة مرحمة أ  ىازار حسف الشاعر
 وكالة الػوث الدولية معممة مرحمة أ  سمية العجرمي
 وكالة الػوث الدولية معممة عمـو أ  بسمة أبو عاذرة
 وكالة الػوث الدولية ؼ المرحمة الدنيامشر  أ  سالمة نير
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ىى
(2ممحق رقم )  

 قائمة المفاىيم العممية
 الداللة المفظية المفاىيم م.
 ىي المكاف الذى يتواجد فيو الكائف الحي يؤسر ويتأسر بو البيئة  1
 أمطارىا مقبولةو  حرارتياوالحيوانات االليفة والسكاف ودرجة  اإلعشابمنطقة كسيرة  منطقة المراعي والحقوؿ  2
 ومتنوعة الكائنات الحية األمطارمنطقة مميئة باألشجار الكسيفة والمتشابكة كسيرة  منطقة الػابات  3
 منطقة شديدة الحرارة  ميمة النبات والحيواف والسكاف المنطقة اليحراوية  4
 منطقة كسيرة السموج شديدة البرودة  ميمة النبات والحيواف المنطقة القطبية  5
  درة الكائف الحي عمى العيش في بيئتو لوجود يفات خاية في جسمو التكيؼ  6
 جسـ الجمؿ يختزف الدىوف أجزاءمف  السناـ  7
 مجموعة مف الحيوانات تعتمد في غذائيا عمى المحـو فقط آكالت المحـو  8
 مجموعة مف الحيوانات تعتمد في غذائيا عمى النباتات فقط آكالت النباتات  9
 مجموعة مف الحيوانات التي تتػذ  عمى المحـو والنبات معا القوارض  15
 نـو الحيواف في جحره طواؿ فترة الشتاء البيات الشتوى  11
 والدؼء الػذاء عف بحسا آلخر مكاف مف الحيوانات انتقاؿ اليجرة  12
 األعداء مف نفسو إخفاء عمى الحيواف  درة التمويو  13
 فيو يتواجد الذى المكاف حسب لمونو الحيواف تػيير التموف  14
 تظاىر الحيواف بالموت ليبعد العدو عنو الخداع  15
 الطرفيف مف ود يؽ الوسط مف عريض الحيواف جسـ االنسيابيالشكؿ   16
 تشابو شكؿ ولوف الحيواف مل البيئة التي يعيش فييا مسؿ النمر التشابو  17
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ىى
 العممية في صورتو األولية ( اختبار المفاىيم3ممحق رقم )

 اجلامعـة اإلسالميــة غزة
 

 عمادة الدراسـات العليا
  كلية الرتبية

  املناهج وطـرق التدريس

 
 

 الدكتور/ الدكتورة ...

 تحية طيبة وبعد.....

فاعمية برنامج يوظف السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيم تقوـ الباحسة بدراسة بعنواف: "
"و كمتطمب الستكماؿ التفكير البصري بالعموم لدى طمبة الصف الثالث األساسي وميارات

مقررات درجة الماجستير في المناىج وطرؽ التدريسو وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة  امت الباحسة 
بمجموعة مف اإلجراءات الميدانيةو وتطمب ذلؾ تيميـ اختبار في المفاىيـ العممية لطمبة اليؼ 

 ميارات التفكير البيرى  السالثو واختبار

يمانًا مف الباحسة بقدراتكـ وخبرتكـ تعرض عمى حضرتكـ اختبار المفاىيـ العمميةو وميارات  وا 
التفكير البيرىو والمطموب مف حضرتكـ  راءة االختباريف بتمعف شديدو والحكـ عمى سالمة 

 فقراتوو ومناسبتو لفئة الدراسة 

الباحسةو وستأخذ بجميل آرائكـو مل العمـ بأنو بإمكانؾ حذؼ مل العمـ بأف تعديالتكـ محط اىتماـ 
 أى فقرةو أو إضافة فقرات جديدة 

 الباحسة 

إسالـ زياد منيور
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ىى
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ىى
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ىى
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ىى
  جميع ما يمي من مميزات الحقول ما عدا واحدة -31

 حيواناتيا أليفة –ج  واألعشاب               كسرة السكاف - أ

 أمطارىا كسيرة –د           معتدلة الحرارة              -ب 

 تتفق البيئة الصحراوية والقطبية في  -32

 كسرة الحيوانات -درجة الحرارة                       ج- أ

 كمية األمطار - مة السكاف والنبات               د-ب

 ىيالطائر الذي يمتمك إصبعان في رجمو لزيادة سرعتو في الجري -33

 اليقر-ج            النعامة               -أ

 العيفور -البطة                         د-ب

 يتشابو منقار الصقر واإلوزة في قدرتو عمى -34

 تمزيؽ المحـو -نقر الخشب                       ج- أ

 التقاط الحشرات -التقاط الحبوب                          د-ب    

 ابو كوسيمة لحماية نفسو   أحد الحيوانات التالية يستخدم  التش -35

 النمر -الدب                              ج- أ
 الضفدع -الػزاؿ                             د- ب

 

 تعيش األغنام واألبقار في البيئة  )تذكر( -36

 اليحراء  -الػابات                       ج - أ
 القطبية–الحقوؿ                       د - ب

 طق التالية من البيئة المائية ماعدا  ) تطبيق (جميع المنا-37 

 القطب         -البحار                   ج -أ

 األنيار–المحيطات             د -ب     



 

 

 

 
127 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 المحوم في أنيا )تحميل ( آكالتالنبات عن  آكالتتتميز أسنان  -38 

 و وحادة         طويؿ -مسطحة وعريضة      ج- أ
 حادة ومسطحة -د  حادة ومسننة          - ب

 اذا كان لون فراء الدب أحمر فإنو  -39 

 لف يستطيل الجرى -ج            لف يستطيل ييد فريستو- أ
 لف يستطيل السباحة -د     لف يستطيل االختباء مف األعداء- ب

 الطريقة التي يستخدميا أبو سوم لحماية نفسو من األعداء -40 

 الخداع -التموف                ج- أ
 اليجرة -بو               دالتشا- ب

 صيد وتمزيق فريستو منقاريساعد الصقر عمى -41 

 طويؿ ويمب -مخروطي ويمب                 ج -أ  

 عريض ومسنف -معقوؼ حاد                      د -ب  

 تتشابو بيئة الحقول والغابات في        )تحميل (-42  

 كمية األمطار -جوجود الحيوانات األليفة               - أ

 درجة الحرارة -وجود الحيوانات المفترسة           د-ب  

 

 



 

 

 

 
128 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 (: اختبار ميارات التفكير البصري في صورتو األولية4ممحق رقم )

 اجلامعـة اإلسالميــة غزة
 عمادة الدراسـات العليا 

  كلية الرتبية
  املناهج وطـرق التدريس

 

 

 الدكتور/ الدكتورة ...

 طيبة وبعد..... تحية

فاعمية برنامج يوظف السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيم تقوـ الباحسة بدراسة بعنواف: "
"و كمتطمب الستكماؿ وميارات التفكير البصري بالعموم لدى طمبة الصف الثالث األساسي

باحسة مقررات درجة الماجستير في المناىج وطرؽ التدريسو وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة  امت ال
بمجموعة مف اإلجراءات الميدانيةو وتطمب ذلؾ تيميـ اختبار في المفاىيـ العممية لطمبة اليؼ 

 السالثو واختبار ميارات التفكير البيرى 

يمانًا مف الباحسة بقدراتكـ وخبرتكـ تعرض عمى حضرتكـ اختبار المفاىيـ العمميةو وميارات  وا 
ة االختباريف بتمعف شديدو والحكـ عمى سالمة التفكير البيرىو والمطموب مف حضرتكـ  راء

 فقراتوو ومناسبتو لفئة الدراسة 

مل العمـ بأف تعديالتكـ محط اىتماـ الباحسةو وستأخذ بجميل آرائكـو مل العمـ بأنو بإمكانؾ حذؼ 
 أى فقرةو أو إضافة فقرات جديدة 

 الباحسة

 إسالـ زياد منيور



 

 

 

 
129 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
لصف الثالث األساسياختبار ميارات التفكير البصري لطمبة ا  

 اسم الطالب/..............الصف/................الشعبة/..............العالمة/..............

 

 الشكل الذي يساعد النعامة عمى السرعة في الجري -1

 

 

 

 

  الجزء الذي يساعد السمكة عمى تنفس األكسجين الذائب في الماء -2

 

 

 

 

 

 منقار نقار الخشي   الشكل الذي يمثل -3

 

 ج ب أ

 

 د

 ج ب أ

 

 د

 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
135 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 في الشكل المقابل السيم يشير إلى -4

 البطف    - أ
 السناـ   - ب
 الخؼ   -ج

 الظير -د

 

 البيئة التي يكثر فييا عدد السكان -5

 

 

 

 
 

وجود غشاء رقيق بين أصابع في الشكل المقابل السبب في -6
 النورس

 يساعدىا عمى السباحة -أ

 يساعدىا عمى الجرى -ب

 عدىا عمى الييديسا -ج

 جميل ما سبؽ  -د

 

 

 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
131 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 لمجمل أذنان صغيرتان جدا لحمايتو من -7

 رياح اليحراء  -أ

 رماؿ اليحراء  -ب

 حرارة اليحراء -ج

 برودة اليحراء -د

 

 .الشكل الذي يمثل منقار اإلوزة  -8

 

 

 

 

 

 الغواص اسطوانة من األكسجين ألنو:يحمل -9

 ساعده عمى التنفسال يمتمؾ الخياشيـ التي ت -أ

 ألنيا تساعده عمى الحركة في الماء -ب

 ألنو يتنفس األكسجيف الذائب في الماء -ج

 لتساعده عمى اليروب مف األعداء -د

 

 

 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
132 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
  لون فراء الدب أبيض -10

 ليساعده عمى الجرى -أ

 ليحميو مف األعداء -ب

 ليحميو مف البرد  -ج

 ب+ج -د

 

 ىا عمى يوجد لألسود مخالب حادة ليساعد -11

 الجرى    -أ

 سحب الفريسة وتمزيقيا-ب 

 تنظيؼ أجساميا      -ج

 ليس مما سبؽ -د 

 

 تتميز أسنان آكالت األعشاب بأنيا  -12

 حادة ومسننة -أ

 عريضة ومسطحو -ب

 رفيعة ومسننو -ج

 مستديرة ومسطحة -د

 

 



 

 

 

 
133 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 

 . جميع ما يمي تساعد القطط عمى صيد الفريسة ما عدا واحده -13

 ة السمل والبير والشـ  وية حاس -أ 
 أنيابو حادة لتقطيل الفريسة -ب
 لو أيبعاف في رجمو لتساعده عمى الييد -ج
 مخالبو حادة و وية -د

 )تمييز الشكل(الصورة التي أمامك تمثل منقار - 14
 البطة- أ
 ب_ اليقر   
 العيفور  -ج  
 نقار الخشب -د   

      
 :كان آلخر ىوالسبب الرئيسي ليجرة الطيور من م -15
 البحث عف الػذاء والدؼء -أ 
 اليروب مف األعداء -ب
 شدة الحرارة  -ج
 ب+ج معا -د
 

 :لتحمي الحرباء نفسيا من األعداء تستخدم -16
 التشابو -أ
 التظاىر بالموت  -ب
 التموف     -ج
 الخداع -د
 



 

 

 

 
134 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
صورة التي تمثل منطقة الغابات ىي:ال -17  

 

 

 

 

من الخصائص التي تساعد الطيور التكيف ما جميع ما يمي -18
 عدا واحدة

 الريش     -أ   
 الجسـ االنسيابي -ب  
 الخياشيـ -ج  
 األجنحة  -د   
 

 . الجزء الذي يساعد البطة عمى السباحة في الماء  -19

 الػشاء الر يؽ  -أ
 االيابل الطويمة     -ب
 المخالب الحادة   -ج
 وجود ايبعاف فقط -د
 

  وزة منقار عريض ومسنن من الداخل ليساعدىا عمىاإل  -20

 ييد السمؾ - أ
 تقطيل االعشاب - ب
 تنبش األرض لمبحث عف الحبوب- ت
 ب +أ - ث

 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
135 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 عمى الصورة التي أمامك حد األجزاء التي تساعد السمكة عمى الحركة -21

 

 

 

 

من صفات المنقار الذي يساعد طائر نقار الخشب عمى حفر  -22
 الخشب 

 مخروطي و  اس -أ
 د يؽ ويمب     -ب
 معكوؼ وحاد     -ج
 عريض ومفمطح -د 
 

من خالل الصورة واحد مما يمي ال يستطيع العيش في  - 23
  الماء

 اإلنساف  -أ
 األعشاب والطحالب -ب
 األسماؾ -ج
 أ+ب -د



 

 

 

 
136 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 الشكل الذي يساعد الجمل عمى السير في رمال الصحراء  -24

 

 

 

 

 :والغطاء المناسب لمسمحفاة ى -25

 

 

 

الطريقة التي يستخدميا الغزال لحماية نفسو من  -26
 .األعداء

 التموف -أ 
 التشابو  -ب 
 الخداع   -ج 
 البيات الشتوى  -د
 
 
 

 ج ب أ

 

 د

 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
137 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 اختبار مفاىيم عممية لطمبة الصف الثالث األساسي(: 5ممحق رقم )

 ...... العالمة ...................... الشعبة .............. الصف /........اسم الطالب /.........

 تتنفس السمكة بواسطة ................ .1
 الخياشيـ -ب األنؼ -أ
 الرئة -د الزعانؼ -ج

 يخزن الجمل الماء في .2
 البطف -ب السناـ -أ
 الظير -د الرأس -ج

 كان في الصحراء ألنيا سيقل عدد ال .3
 كسيرة الحيوانات والنباتات -ب  ميمة الماء -أ
 أ+ج -د ديدة الحرارةش -ج

  -: ما عداجميع الحيوانات التالية ليا أجسام انسيابية  .4
 الدببة -ب الطيور -أ
 ليس مما سبؽ -د األسماؾ -ج

 من البرد ىو  الدببةالجزء الذي يحمي  .5
 الدىوف   -ب الفرو -أ

 أ+ ب -د المخالب –ج 

 يوجد لمبطة غشاء رقيق بين أصابعيا ليساعدىا عمى    .6
 السباحة-ب   الجرى -أ
  الزحؼ  -د الطيراف -ج

  ما عداجميع الحيوانات التالية آكمة لمحوم  .7
 النمر  - ب الػزاؿ  -أ
 الذئب-د األسد -ج

 
 



 

 

 

 
138 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى

 : والدفءالمقصود بانتقال الطيور من مكان آلخر بحثا عن الغذاء  .8
 الخداع  -ب   بيات شتوى  -أ
 التمويو -د اليجرة  -ج

 تحمي نفسيا من األعداء ل ءتستخدم الحربا .9
 التموف  -ب   التمويو- أ
 أ+ب -د الخداع -ج

 الجزء الذي يحمي الحيوانات من العوامل المناخية  .10
 المخالب  -ب   غطاء الجسـ -أ

 األسناف الحادة  -د األجنحة   -ج

 والحيوانات ىي  األمطاروكثرة  األشجاربكثافة  زتتمي .11
 قة القطبيةالمنط -ب   المنطقة اليحراوية -أ
 الحقوؿ -د الػابات -ج

 
 باألسماك والطحالوتعيش فييا  األرضيةمن القشرة  األكبرلجزء اتشكل  .12

 الػابة -ب   اليحراء -أ
 البيئة المائية -د المراعي -ج

 األعداءمن  وأبيض ليحميلون فراء الدب  .13
 خداع -ب   تموف -أ
 ب+أ -د تشابو مل البيئة -ج

 شتوي البيات ال إليتمجأ  .14
 البقرة -ب   األفعى- أ
 السمحفاة -د الضفدع -ج

 يساعد السمكة عمى الحركة في الماء  .15
 الخياشيـ -ب   الذيؿ- أ
 ج +أ -د الزعانؼ -ج



 

 

 

 
139 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى

 يحمي القنفذ نفسو عن طريق  .16
 باألشواكتغطية جسمو  -ب   التظاىر بالموت-أ
 االنكماش -د التموف -ج

 ب:عريضة لاو  ةذات األسنان المسطحتسمى الحيوانات  .17
 ض وار  -ب   لحـوأكمة  -أ
 طيور جارحة  -د نبات أكمة -ج

 مكان يعيش فيو الكائن الحي يؤثر ويتأثر بو .18
 التكيؼ -ب   البيئة -أ
 اليجرة  -د البيات الشتوى -ج

 :طول فترة الشتاء جحرهالحيوان في  ينام .19
 البيات الشتوى -ب   التمويو -أ
 التكيؼ -د اليجرة -ج

 ضحيوانات التالية ليس من القوار أحد ال .20
 الدب -ب   العيفور -أ
 الفأر  -د الػزاؿ -ج

  تعتمد القوارض في غذائيا عمى: .21
 النبات -ب   المحـو -أ
 األعشاب -د ب+أ -ج

  تسمى ىذه العممية بن: باألشواكالقنفذ عمى نفسو كالكرة المميئة  يمتف .22
 تموف -ب   خداع -أ
 تشابو  -د تمويو -ج

 النبات  آكمو ن  الحيواناتم .23
 اليقر  -ب  الزرافة -أ
 الذئب  -د األفعى -ج

 



 

 

 

 
145 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى

 :ما عداحوم في الحصول عمى غذائيا الم آكموجميع ما يمي يساعد الحيوانات  .24
 رافياطمخالب في نياية أ -ب أنياب حادة و وية -أ
 خالب حادة ممنا ير و  -د أسناف مسطحة وعريضة -ج

 األعداءتفاء من قدرة الحيوان عمى االخ .25
 اليجرة -ب   التمويو -أ
 البيئة    -د البيات ا لشتوى -ج

 األعداءتستخدم التشابو مع بيئتيا لتحمي نفسيا من  اليةالحيوانات الت حدأ .26
 القنفذ -ب   أبو سـو-أ
 الػزاؿ  -د الحرباء -ج

  لن: الريش   جسم الطيوريغطي  .27
 صول عمى الغذاءفي الح يساعدىا-ب البرد و الحر منحمايتيا  -أ

 ج معا+-أ -د يساعدىا عمى الطيران -ج

 يساعدان الجمل عمى التكيف مع رمال الصحراء  .28
 السناـ والفرو -ب الرموش والخؼ   -أ
 البطف والحافر -د الكبيرتاف والخؼ األذف -ج

 ألنيامن الماء  اإذا أخرجناىتموت السمكة  .29
 تناوؿ الػذاء ال تستطيل -ب   تستطيل الحركة ال -أ
 +جب –د  تنفسال  تستطيل  ال -ج

 :ما عداجميع الحيوانات التالية تياجر بحثا عن الدفء والغذاء  .30
 األسود–اب  –ب  الطيور- أ
 األسماؾ –د  الػزالف -ج













 

 

 

 
141 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 : ما عدا واحدةجميع ما يمي من مميزات الحقول  -31

 ناتيا أليفةحيوا –ج  واألعشاب               كسرة السكاف  -أ   

 أمطارىا كسيرة –معتدلة الحرارة                       د  -ب 

 :فق البيئة الصحراوية والقطبية فيتت -32

 كسرة الحيوانات -درجة الحرارة                       ج -أ

 كمية األمطار - مة السكاف والنبات               د-ب

 :ىيادة سرعتو في الجري الطائر الذي يمتمك إصبعان في رجمو لزي-33

 اليقر-النعامة                          ج -أ

 العيفور -البطة                         د-ب

 يتشابو منقار الصقر واإلوزة في قدرتو عمى -34

 تمزيؽ المحـو -ج              نقر الخشب              -أ     

 التقاط الحشرات -د   التقاط الحبوب                       -ب    

 أحد الحيوانات التالية يستخدم  التشابو كوسيمة لحماية نفسو    -35

 النمر -الدب                              ج -أ

 الضفدع -الػزاؿ                             د -ب

 بيئة:غنام واألبقار في تعيش األ -36

 يحراء  ال-الػابات                       ج  -أ    

 القطبية–الحقوؿ                       د  -ب     
 



 

 

 

 
142 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى  

 :عدا مالتالية من البيئة المائية جميع المناطق ا-37 

 القطب         -البحار                   ج -أ    

 األنيار–المحيطات             د -ب     

 :ي أنياالمحوم ف آكالتالنبات عن  آكالتتتميز أسنان  -38 

 و وحادة         طويؿ -مسطحة وعريضة      ج -أ   

 حادة ومسطحة -حادة ومسننة            د -ب   

 لن يستطيعذا كان لون فراء الدب أحمر فإنو ا-39 

 الجرى -ج            ييد فريستو  -أ    

 السباحة -د     االختباء مف األعداء -ب  

 سو من األعداء الطريقة التي يستخدميا أبو سوم لحماية نف-40 

 الخداع -التموف                ج -أ  

 اليجرة -التشابو               د -ب  

 صيد وتمزيق فريستو منقاريساعد الصقر عمى -41 

 طويؿ ويمب -مخروطي ويمب                 ج -أ  

 عريض ومسنف -معقوؼ حاد                      د -ب  

 :غابات في حقول والتتشابو بيئة ال-42  

 كمية األمطار -وجود الحيوانات األليفة               ج -أ  

 درجة الحرارة -وجود الحيوانات المفترسة           د-ب  



 

 

 

 
143 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 ( اختبار ميارات التفكير البصري في صورتو النيائية6ممحق رقم )

 ة/..............اسم الطالب/..............الصف/................الشعبة/..............العالم

 

 الشكل الذي ٌساعد النعامة على السرعة فً الجري. -1

 

 

 



 جٌن الذائب فً الماء.الجزء الذي ٌساعد السمكة على تنفس األكس -2











 منقار نقار الخشب.  الشكل الذي ٌمثل -3









 

 

 ج ب أ

 

 د

 ج ب أ

 

 د

 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
144 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 قابل السهم ٌشٌر إلى:فً الشكل الم -4

البطن-ت

السنام-ث

الخف-ج

الظهر-د



 البٌئة التً ٌكثر فٌها عدد السكان: -5













ن فً الشكل المقابل السبب فً وجود غشاء رقٌق بٌ-6

 أصابع النورس:

ٌساعدهاعلىالسباحة-أ

ٌساعدهاعلىالجري-ب

ٌساعدهاعلىالصٌد-ج

ٌساعدهاعلًتمزٌقالفرٌسة-د







 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
145 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 لحماٌته من: صغٌرتان جدا للجمل أذنان -7

رٌاحالصحراء-أ

رمالالصحراء-ب

حرارةالصحراء-ج

برودةالصحراء-د



 ي ٌمثل منقار اإلوزة:الشكل الذ -8













 

 ألنه: ٌحمل الغواص اسطوانة من األكسجٌن-9

الٌمتلكالخٌاشٌمالتًتساعدهعلىالتنفس-أ

ألنهاتساعدهعلىالحركةفًالماء-ب

نهٌتنفساألكسجٌنالذائبفًالماءأل-ج

لتساعدهعلىالهروبمناألعداء-د







 ج ب أ

 

 د



 

 

 

 
146 

  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 لون فراء الدب أبٌض: -11

لٌساعدهعلىالجري-أ

لٌحمٌهمناألعداء-ب

لٌحمٌهمنالبرد-ج

لٌعكسأشعةالشمس-د





 :ٌوجد لألسود مخالب لتساعدها على  -11

الجري-أ

سحبالفرٌسةوتمزٌقها-ب

تنظٌفاجسامها-ج

تسلقاألشجار-د





 :تتمٌز أسنان آكالت األعشاب بأنها  -12

حادةومسننة-أ

عرٌضةومسطحه-ب

رفٌعةومسننه-ج

مستدٌرةومسطحة-د
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
ما عدا جمٌع ما ٌلً تساعد القطط على صٌد الفرٌسة  -13

 واحده 

حاسةالسمعوالبصروالشمقوٌة-أ

لتقطٌعالفرٌسةأنٌابهحادة-ب

لهأصبعانفًرجلهلتساعدهعلىالصٌد-ج

مخالبهحادةوقوٌة-د





 :الصورة التً أمامك تمثل منقار-14

البطة-أ

الصقر-ب

العصفور-ج

نقارالخشب-د





 :السبب الرئٌسً لهجرة الطٌور من مكان آلخر هو  -15

البحثعنالغذاءوالدفء-أ

ناألعداءالهروبم-ب

شدةالحرارة-ج

التكاثر-د
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 

 :لتحمً الحرباء نفسها من األعداء تستخدم -16

التشابه-أ

التظاهربالموت-ب

التلون-ج

الخداع-د

 

  :الصورة التً تمثل منطقة الغابات هً  -17













جمٌع ما ٌلً من الخصائص التً تساعد الطٌور على -18

 :عدا واحدة ما التكٌف 

الرٌش-أ

الجسماالنسٌابً-ب

الخٌاشٌم-ج

األجنحة-د





 ج

 

 أ ب

 د
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ىى
 ساعد البطة على السباحة فً الماء:الجزء الذي ٌ -19

الغشاءالرقٌق-أ

األصابعالطوٌلة-ب

المخالبالحادة-ج

وجودأصبعانفقط-د


 منقار اإلوزة ٌساعدها على: -21

صٌدالسمك-أ

تقطٌعاألعشاب-ب

الحبوبعنللبحثاألرضتنبش–ج

أ+بمعا-د

 

 ساعد السمكة على الحركة:األجزاء التً ت دعلى الصورة التً أمامك حد -21









6،5-أ

6،4-ب

4،3-ج

4،5-د

 

 

5 
6 

3 

4 
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ىى
 قار الخشب على حفر الخشب:من صفات المنقار الذي ٌساعد طائر ن -22

مخروطًوقاس-أ

ٌقوصلبدق-ب

معكوفوحاد-ج

عرٌضومفلطح-د



تطٌع من خالل الصورة واحد مما ٌلً ال ٌس - 23

 العٌش فً الماء:

اإلنسان-أ

األعشابوالطحالب-ب

األسماك-ج

الحٌتان-د

 :الشكل الذي ٌساعد الجمل على السٌر فً رمال الصحراء  -24



















 ج د

 

 أ ب
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ىى
 :سلحفاة هوالغطاء المناسب لل -25









 :الطرٌقة التً ٌستخدمها الغزال لحماٌة نفسه من األعداء -26

التلون-أ

التشابه-ب

الخداع-ج

البٌاتالشتوي-د

 

 ج د

 

 أ ب
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 

 (: دليل المعمم7ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 دليل المعمم في تدريس الوحدة األولى من مقرر العموم العامة
 الثالث األساسي بمحافظات غزةلطمبة الصف 

 
 

 الوحدة األولى

 وحدة التكيف

 

 إعداد الباحثة

 إسالم زياد محمود منصور

 

 إشراف األستاذ الدكتور:

 صالح الناقة
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 أواًل: طريقة إعداد دليل المعمم.

 امت الباحسة باإلطالع عمى األدبيات التربوية السابقةو و امت بمراجعة بعض البحوث ذات 
نولوجيا التعميـو والسبورة التفاعميةو و امت بمشورة العديد مف المختييف بالمجاؿ العال ة بتك

التربوىو وتكنولوجيا التربيةو إضافة إلى مشرؼ الدراسةو وبعض المتخيييف في مجاؿ المناىج 
وطرؽ التدريسو و امت بإعداد دليؿ لممعمـ في استخداـ برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية في 

( عمى طمبة 1613/1617األولى مف كتاب العموـ العامة المقرر خالؿ العاـ   تدريس الوحدة
 اليؼ السالث األساسي 

 خطوات إعداد الدليل:

 إعداد مقدمة توجييية لمدليؿ  -1
تحديد اليدؼ مف دليؿ المعمـ: حيث ىدؼ ىذا الدليؿ إلى مساعدة جميل المعمميف الذيف  -1

ألساسي في تدريس وحدة التكيؼو باستخداـ يدرسوف العموـ العامة لطمبة اليؼ السالث ا
(و بحيث يمكف لممعمـ عرضو عبر Flashبرنامج  امت الباحسة بتيميمو عبر برنامج  

 السبورة التفاعمية 
لوحدة التكيؼ بمبحث العمـو العامة لميؼ السالث  امت الباحسة بتحديد األىداؼ العامة  -4

 و وعرض خطة زمنية مناسبة لتدريسيا األساسي
 الباحسة بتحديد األدواتو واألنشطة الالزمة لعمميتي التعميـ والتعمـ   امت -3
عرض الدروس عبر شاشة السبورة التفاعمية باستخداـ الحاسوب المرافؽ لياو مل األخذ  -7

بعيف االعتبار كافة المفاىيـ العممية وميارات التفكير البيرى التي تتضمنيا الوحدة 
 المستيدفة 

 تعميمية المفترض استخداميا لتدريس الوحدة الدراسية  امت بتنظيـ الوسائؿ ال -0
عرضت الباحسة الدليؿ عمى مجموعة مف المختييف بمجاالت التربيةو وتكنولوجيا  -5

و وبعض المشرفيف التربوييف   التعميـو وطرؽ تدريس العمـو
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ىى
 ثانيًا: مقدمة دليل المعمم:

 أخي المعمـ/ أختي المعممة 

نما ىو عبارة عف تنظيـ جديد لوحدة التكيؼ مف دليؿ المعمـ ال يػني عف الكتا ب المدرسيو وا 
كتاب العموـ العامة المقرر عمى طمبة اليؼ السالث األساسي بمدارس محافظات غزةو ويرافؽ 
ىذا الدليؿ برنامج حاسوبي مقترحو كما ويتضمف بعض اإلرشادات والتوجييات التي تساعدؾ 

رفة وتييئة المناخ الدراسي بشكؿ جيد وفعاؿو إضافة عمى تنظيـ الدروسو وذلؾ لتسييؿ نقؿ المع
إلى تنمية المفاىيـ لد  الطمبةو ورفل مستو  مياراتيـو خاية ميارات التفكير البيرى التي 

 تتضمنيا وحدة التكيؼ  

ويعتبر الدليؿ عنير أساسي في عممية التربية والتعميـو وتوفير برامج حاسوبية يساىـ بشكؿ 
تنفيذ الدروسو ويضفي عمى االستراتيجيات التدريسية التي تستخدميا  كبير في تيحيح مسار

عنير التشويؽ واإلسارةو بما يتيح لؾ فرص في رفل مستو  انتباه الطمبةو والتأسير اإليجابي في 
دافعيتيـو والبرامج الحاسوبية يمكف تنفيذىا عبر شاشة عرض بيضاء تسمى بالسبورة التفاعميةو 

 ضرورة ممحة لكافة المراحؿ الدراسية وكافة المقررات العممية والتي أيبحت تقنية و 

 أىمية دليل المعمم:

وسيمة لمساعدة المعمـ عمى تنفيذ ما جاء ىذا الدليؿ الذى نضعو بيف أيديكـ عبارة عف ممحؽ و 
بعنواف: "أسر برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية  في وحدة التكيؼو ولدراسة مشكمة دراسة

يـ العممية وميارات التفكير البيرى لد  طمبة اليؼ السالث األساسي"و كما ويحتوى المفاى
الدليؿ عمى العديد مف المراحؿ التدريسية اإلجرائية والتجاربو واألنشطة والوسائؿ التي يحتاجيا 
المعمـو إضافة إلى البرنامج الحاسوبي الذى بإمكانؾ توظيؼ السبورة التفاعمية في عرضو عمى 

 ةو وتكمف أىمية الدليؿ في أنيا يساعدؾ عمى تحقيؽ ما يمي:الطمب

دارة اليؼ بشكؿ فعاؿ   1  تنظيـ وا 
 تنظيـ المادة العممية "وحدة التكيؼ"   1
 إضفاء عنير اإلسارة والتشويؽو بما يضمف المشاركة الفعالة لكافة الطمبة   4
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
اليفوؼ  مراعاة الفروؽ الفرديةو وعالج بعض مشكالت المدرسية الفمسطينية كاكتظاظ  3

 الدراسية بالطمبة 
 ترسيخ مبدأ التعمـ الذاتيو وخمؽ جو تعاوني   7
تقديـ التػذية الراجعة حيث بإمكانؾ مالحظة تقـ التالميذو وبناء عمى ىذه التػذية يمكنؾ   0

إعادة تنظيـ العممية التعميمية التعممية بما يحقؽ أىداؼ الدروسو وأىداؼ تدريس العموـو 
 ة وأىداؼ المدرسة المعاير 

 االعتبارات الواجب مراعاتيا عند استخدامك لمدليل:

ضرورة يياغة األنشطة واالستراتيجيات الالزمة واألساليب والقواعد التي تساعدؾ في  -1
تدريس الوحدةو وتحديد الزمف واألىداؼ والقواعد األساسية الواجب عمى اتباعياو 

 والتعميمات الواجب عمى المتعمـ تنفيذىا 

ت النموذج األوؿو  ـ بكتابة أو عرض عنواف الوحدة الدراسية عمى السبورة البدء بنفسؾ فأن -1
التفاعميةو سـ حدد األىداؼ األساسية لموحدة والدرسو سـ  ـ بتنشيط الطمبة مف خالؿ 
األسئمة اليفية والمنا شةو واستخداـ ميارات التعزيز االيجابيةو حاوؿ أف يكوف الطالب 

 مبادرًا ومتجيًا نحو التعمـ 

سمح لمطمبة بطرح أفكارىـ وتوجياتيـ وميوليـو وشاركيـ في اتخاذ القراراتو ونمي لدييـ ا -4
 الدافل والحافز نحو التعمـ 

  سـ اليؼ الدراسي إلى مجموعات تعاونيةو مل المحاولة بعدـ التمييز بيف المجموعات  -3

 اشرح لمطمبة أىمية السبورة التفاعميةو و دراتيا ومميزاتيا  -7

 بطريقة الئقة وشيقة  اعرض البرنامج -0

 حاوؿ أف تكوف األدواتو واألنشطة التي تستخدميا وتنفذىا مف بيئة المتعمميف  -5

 ـ بالتجوؿ بيف الطمبةو وتعرؼ عمى أفكار كؿ مجموعةو ونظرتيـ إلى طريقة التدريسو  -8
 والبرنامج المستخدـ 
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
مالحظاتؾ استخدـ بطا ات نشاط أعدىا خيييًا لتجميل أفكار وآراء الطمبةو سـ دوف  -6

 حوؿ أفكارىـ والبدائؿ التي يطرحونيا 

 ساعدىـ عمى الويوؿ إلى أفضؿ الحموؿ  -16

حاوؿ استخداـ كافة اليورو ومف أكسر مف اتجاه وألكسر مف ىدؼو خاية اليور التي  -11
يتضمنيا البرنامج وتمؾ التي تتضمنيا الوحدة الدراسيةو أو استعف ببعض اليور الخارجية 

 الطمبة  إلسراء الوحدةو وأفكار

ساعد الطمبة عمى استدعاء خبراتيـ السابقةو وتوظيفيا في تنمية التفكير بشكؿ عاـو  -11
 والتفكير البيرى بشكؿ خاص 

 نيجية الالزمة لرفل مستو  تفكيرىـو طريقة عرض اليورةو واألطر المالطمبةنا ش مل  -14
 في اليور والرسـو سواء أكانت سالسية األبعاد أو غير ذلؾ 

عمى تعزيز مواطف القوةو وساىـ في  الطمبةو وساعدىـوالضعؼ لد   وقوةحدد مواطف ال -13
 عالج جوانب القيور والضعؼ 

 تولى إعداد الوسائؿ واألنشطةو و ـ بمشاركة الطمبة في إعدادىا وتنفيذىا  -17

 اعرض البرنامج بسقةو و ـ بمشاركة الطمبة في التفكير بمحتوياتوو وأىدافو  -10

 ير الدنياو والعمياو بما يتفؽ مل متطمبات الوحدة الدراسية نمي لد  الطمبة ميارات التفك -15

أعطي الطمبة فرية مشاىدة الموا ؼ واليورو والرسـو والكتابةو والمفاىيـ التي يتضمنيا  -18
 البرنامج 

 حاوؿ أف تشارؾ الطمبة في استخداـ البرنامجو وتنفيذه بطرؽ سيمة  -16
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 طريقة استخدام البرنامج:ثالثًا: 

 عزيزتي المعممة:عزيزي المعمم/ 

 امت الباحسة بتيميـ البرنامج لكي تقوـ بعرضو عبر شاشة السبورة التفاعمية البيضاءو إذا بداية 
يجب أف تتأكد أف السبورة التفاعمية تعمؿ جيدًاو وأنيا مويولة بالحاسوبو سـ  ـ بفتح البرنامجو 

 فستظير لؾ الشاشة التالية:

 

ؾ الضػط عمى أيقونة "دخوؿ"و وبمجرد الضػط عميياو ىذه الشاشة ىي يفحة البدايةو وعمي
 ستنتقؿ إلى الشاشة التالية:
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ىى

 

ا رأ لمطمبة عنواف الوحدة الدراسية "وحدة التكيؼ"و وبمجرد الضػط عمى أيقونة "الوحدة األولى"و 
 ستنتقؿ مباشرة إلى دروس ىذه الوحدةو حيث ستظير لؾ الشاشة التالية:

 

ة أماـ الطمبةو وذلؾ مف خالؿ الضػط عمى أيقونة "األىداؼ يفضؿ أف تقرأ أىداؼ الوحد
التعميمية لموحدة األولى"و وبمجرد الضػط عمييا ستظير لؾ الشاشة التالية والتي عبارة عف 

 أىداؼ الوحدة األولى:
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ىى

 

 وبمجرد الضػط عمى أيقونة "التالي"و ستظير لؾ الشاشة التاليةو يفضؿ أف تقرأىا أماـ الطمبة:

 

( حسب ما جاء ترتيبيا في ىذا الدليؿو 4ط عمى أيقونة "الدروس" سترجل لمشاشة ر ـ  وبالضػ
سـ بامكانؾ االختيار الدرس الذى ستشرحو لمطمبةو وفتظير أمامؾ األنشطة واإلجراءاتو 
والوسائؿ التي  امت الباحسة بتيميمياو وبالضػط عمى أيقونة "التالي"و ستنتقؿ لمنشاط الذى 

 ت توجد الرجوع فما عميؾ إال أف تضػط عمى "السابؽ" يميوو أو إذا كن
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ىى
 تحضير الدروس:رابعًا: 

 اليوم والتاريخ: .../ .../ ...... الموضوع: البيئة
 4عدد الحصص  مكان التنفيذ: مختبر الحاسوب

األىداف 
 السموكية

 الخبرات واألنشطة
 التقويم

 نتائجو أدواتو
يوضح مفيـو 

 البيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؼ البيئات يين
إلى مائية 

 ويابسة
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتطمب السابؽ:
 أيف تعيش الحيوانات؟

 اليحراء( –أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة:  البحر 
 يعيش الجمؿ في                    -
 يعيش السمؾ في                    -

مؼ في البيئة التي تعرض المعممة يور مختمفة لحيوانات تخت
 تعيش فييا 

 تنا ش المعممة مل الطمبة مفيـو البيئة:
 يتأسر( –المكاف  –أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة  يؤسر 

البيئة ىي               الذى يتواجد فيو الكائف الحي          
 و          بو 

 تعرض المعممة يور مختمفة ألنواع البيئات 
 بيئة عمى حدة:سـ تنا ش المعممة كؿ 

 منطقة المراعي والحقوؿ  -1
 منطقة الػابات  -1
 المنطقة اليحراوية  -4
 المنطقة القطبية  -3
 البيئة المائية  -7

 ضل عالمة يح أو خطأ:
الماعز واألبقار مف الحيوانات التي تعيش في الحقوؿ والمراعي 

)    
 تتيؼ منطقة الػابات بأنيا:

1                         
1                         
4                         

مالحظة 
يحة 
 الحؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة 
المشاركة 
 والتفاعؿ
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  المالحقالمالحقىىقائمةقائمة

ىى
 
 
 
 
 

يميز بيف 
مناطؽ البيئة 

 اليابسة

 تتيؼ اليحراء ب:
1                          
1                          
4                         

 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة:
 الماعز( – الجمؿ 

 مف الحيوانات التي تعيش في اليحراء                
 تتيؼ المنطقة القطبية بأنيا:

1                          
1                          
4                          

 ضل عالمة يح أو خطأ
 المنطقة القطبية متوسطة البرودة     (

 يحح الخطأ:
 % مف الكرة األرضية76تشكؿ البيئة المائية نسبة 

التيحيح: 
                                                           

 ؿ أنواع البيئات المختمفة تعرض المعممة فيديو حو 
 :1نشاط 

تقـو المعممة بعرض أنواع البيئاتو وتطمب مف الطالب أف 
يسمط الضوء عمى البيئة التي يسمعيا باستخداـ السبورة 

 التفاعمية 
 :2نشاط 

أمامؾ مجموعة مف اليفاتو اكتب ر ـ اليفة المناسبة لكؿ 
 منطقة:

 الصفة رقم الصفة اسم المنطقة
 كسيرة السموج  1  تمنطقة الػابا

منطقة المراعي 
 والحقوؿ

تعيش فييا األسماؾ   1 
 والحيتاف

 شديدة الحرارة  4  المنطقة اليحراوية
 فييا حيوانات أليفة  3  المنطقة القطبية
 كسيفة األشجار  7  المنطقة المائية

 
 
 
 

مالحظة 
توظيؼ 
الطمبة 
لمسبورة 
 التفاعمية
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ىى
 تقويم ختامي:

تعرض المعممة مخطط سيمي ألنواع البيئات وتتفاعؿ مل 
 ؾ باستخداـ السبورة التفاعمية الطمبة في استكمالوو وذل

 ميمة بيتية:
 عمؿ:

 كسرة عدد السكاف في المراعي والحقوؿ؟
                                     

 
 .../ .../ ...... اليوم والتاريخ: الموضوع: التكيف

 4عدد الحصص  مكان التنفيذ: مختبر الحاسوب
األىداف 
 السموكية

 الخبرات واألنشطة
 التقويم

 نتائجو أدواتو

 
يذكر 

الميطمح 
 العممي

 
 
 
 
 
 
 
 

يذكر أشكاؿ 
التكيؼ عند 

 الطيور
 
 
 
 

 المتطمب السابؽ:
 العممي : اكتب الميطمح

 
                ( المكاف الذى يعيش فيو الكائف الحي يؤسر 

 ويتأسر بو  
 تقـو المعممة  بعرض يور مختمفة لمحيوانات سـ تنا ش  

 لماذا ال يطير األرنب؟
 ش في الماء؟عيلماذا ال تستطيل البقرة ال

 ما الذى يساعد كؿ حيواف عمى العيش في بيئتو ؟
 عمية يسجؿ الطمبة األسباب أو االجابات مف خالؿ السبورة التفا

 

 تعرض المعممة يور لمجموعة مف الطيور سـ تنا ش :
 ماذا يػطي جسـ الطيور؟ ما فائدة ىذا الػطاء ؟

 كيؼ تتحرؾ الطيور ؟
 مف خالؿ اليورة يؼ جسـ الطيور؟

 ماذا نعني بالشكؿ االنسيابي ؟
 كيؼ تتناوؿ الطيور غذائيا ؟

 تقويـ مرحمي :
 عمؿ

 الريش جسـ الطيور  يػطي

 
 

مالحظة 
يحة 
 الحؿ
 
 
 
 
 
 
 
ظة مالح

مد  
التفاعؿ 
 والمشاركة
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ىى
 

يفسر السبب 
في اختالؼ 
 منا ير الطيور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تقـو المعممة بعرض يور مختمفة لمنا ير الطيور وتنا ش 
 كالتالي : شكؿ كؿ منقار لكؿ طائر

 ما اسـ الطائر الذى يظير في ىذه اليورة ؟
 ما نوع الػذاء الي يتناولو ىذا الطائر ؟

 ماذا تالحظ عمى شكؿ المنقار؟
 خمف لماذا يمتمؾ  منقارا بيذا الشكؿ ؟

 حمي :تقويـ مر  
 أكمؿ منا ير الطيور باستخداـ مكتبة السبورة التفاعمية

النشاط عبارة عف مجموعة مف الطيور ال يوجد ليا منا ير 
مكتبة السبورة التفاعمية  ليختار شكؿ  إلىوعمى الطالب التوجو 

 المنقار المناسب مف مجموعة اليور 
 منقار اليقر معقوؼ ؟ عمؿ:

 
 

مالحظة 
مد  
سالمة 
توظيؼ 
السبورة 
 التفاعمية

األىداف 
 السموكية

 الخبرات واألنشطة
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 
 

يفسر السبب 
في اختالؼ 

 الطيور أرجؿ
 
 
 
 
 
 
 

يعدد أشكاؿ 
التكيؼ عند 

 األسماؾ

 تقـو المعممة بعرض يور مختمفة  ألرجؿ الطيور  وتنا ش
 شكؿ كؿ رجؿ لكؿ طائر

 يؼ شكؿ الرجؿ ؟
 كـ ايبعا فيو ؟

 ماذا يوجد في نياية الرجؿ ؟
 فيـ تساعد ىذه اليفات الطائر ؟

 تقويـ مرحمي :
 أكمؿ شكؿ الرجؿ المناسب باستخداـ مكتبة السبورة التفاعمية؟

النشاط عبارة عف مجموعة مف اليور لمطيور ينقييا الرجؿ 
بة السبورة التفاعمية ليختار شكؿ وعمى الطالب التوجو الى مكت

 الرجؿ المناسب منيا  
 ؟لمنعامة إيبعاف فقط عمؿ :

يوجد أسئمة  تفاعمية يجيب عمييا الطمبة مف خالؿ السبورة  
 التفاعمية 

 التكيؼ عند األسماؾ  

 
 

مالحظة 
مد  الفيـ 
واالستيعاب 
مف خالؿ 
 المشاركة
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ىى
 تعرض المعممة مقطل فيديو لألسماؾ سـ تنا ش 
 عدد الكائنات الحية التي ظيرت في المقطل ؟

 السمكة ؟يؼ جسـ 
 ماذا يػطي جسـ السمكة ؟ ما فائدة ىذا الػطاء ؟

ماذا نسمي حركة السمكة ؟ ما الذى يساعدىا عمى الحركة في 
 الماء؟

 ماذا تتنفس األسماؾ ؟
 كيؼ تتنفس األسماؾ االكسجيف الذائب في الماء؟

 مف خالؿ عرض خطوات الدرس كاماًل يستنتج مفيـو التكيؼ
 التقويـ الختامي 

عمي يعرض ويتـ حمو مف خالؿ مكتبة السبورة سؤاؿ تفا
 التفاعمية

 :النشاط البيتي
 تعد المعممة نشاطا بيتيا ىادفا

 
 

مالحظة 
سالمة 
توظيؼ 
الطمبة 
لمسبورة 
 التفاعمية

 .اليوم والتاريخ: .../ .../ ..... الموضوع: أشكال أخرى لمتكيف
 4عدد الحصص  مكان التنفيذ: مختبر الحاسوب

األىداف 
 السموكية

 الخبرات واألنشطة
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 
 

يعبر عف 
 خبراتو السابقة

 
 
 
 
 
 
 

 أكمؿ باستخداـ السبورة التفاعمية :
 القطبية( –ء  اليحرا      
 يعيش الدب في                      -
 يسمى الجمؿ سفينة                  -

 تعرض المعممة مقطل فيديو لمتكيؼ عند الجماؿ
تنا ش المعممة محتو  الفيديو لمتويؿ الى اليفات 
 التي تساعد الجمؿ عمى التكيؼ والعيش في اليحراء

 الدىوف(–أيف يخزف الجمؿ  الماء  -1
اعد الجماؿ عمى السير في رماؿ ما الذى يس -1

 اليحراء؟
 ماذا يػطي جسـ الجمؿ ؟ ما فائدتو ؟ -4

مالحظة 
يحة 
 الحؿ
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ىى
 
 
 

يعدد خيائص 
التكيؼ عند 

 القطط
 
 
 
 
 

يعدد خيائص 
التكيؼ عند 
 الدب القطبي

 
 
 

 تعرض المعممة يندوؽ المعرفة لمطمبة 
 

 التكيف عند القطط 
عرض يورة لمقطة ومنا شتيا مل الطمبة لمتويؿ الى 

 الخيائص التي تساعد القطط عمى التكيؼ
 ماذا يػطي جسـ القطط ؟ما فائدتو ؟

 بفريستيا وتمزيقيا؟ اإلمساؾط كيؼ تستطيل القط
كيؼ تتو ل أف تكوف حاسة الشـ والسمل والبير عند القطط ؟ 

 ولماذا؟
 عرض نشاط لمتفكير والمنا شة

 كيؼ تتكيؼ القطط مل شدة الضوء السا ط عمى عينييا لياًل 
 ونيارُا (

 ب القطبي دالتكيؼ عند ال
حتواه تعرض المعممة مقطل فيديو لمتكيؼ عند الدببة وتنا ش م

الخيائص التي ساعدتو في التكيؼ مل البيئة  إلىلمتويؿ 
 القطبية

 ما اسـ الحيواف الذى شاىدتو في المقطل ؟ -
 ماذا يػطي جسمو ؟ -
 خمف السبب في تشابو لوف الفراء مل السمج ؟ -
 ما فائدة ىذا الػطاء ؟ -

 
 :ختاميالتقويـ ال

 ش فييا ؟نختار كؿ حيواف وطريقة تكيفو مل البيئة التي يعي
الطالب في ىذا النشاط يستخدـ السبورة التفاعمية ليكوف لوحة 

 متكاممة موظفا لمكتبة السبورة

 
 

مالحظة 
مد  
التفاعؿ 
 االستيعاب

 
 
 
 
 
 
 

مالحظة 
مد  الفيـ 
 والمشاركة

األىداف 
 ةالسموكي

 الخبرات واألنشطة
 التقويم

 نتائجو أدواتو

 

  يح (أو  خطأ ( ضل عالمة 
       ( يػطي اليوؼ جسـ الجمؿ   -1
       ( خؼ الجمؿ يساعده عمى المشي في الماؿ -1
       ( يػطي الوبر جسـ الدب   -4
       ( يخزف الجمؿ الدىوف في بطنو   -3

مالحظة 
 يحة
 الحؿ
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ىى
       ( يسمى الجمؿ سفينة اليحراء   -7
 ؟رموش الجمؿ طويمة :عمؿ

 سؤاؿ تفاعمي مف خالؿ السبورة التفاعمية 
 الضوء عمى سناـ الجمؿ؟ سمط

 نشاط بيتي :
 تعد المعممة نشاطا بيتيا ىادفا
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ىى

 الخبرات واألنشطة األىداف السموكية
 التقويم

 نتائجو أدواتو

 
يكمؿ الفراغ بالكممة 

 المناسبة
 
 
 

 آكالتيستنتج مفيـو 
 المحـو النبات القوارض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بة أكمؿ الفراغ بالكممة المناس
  وية  (  -مفترس    -   حادة              

 األسد حيواف                       -1
مخالب اليقر  -1

                   و                    
 

 تعرض المعممة  مجموعة يور  ومنا شتيا مل الطمبة
 أغراض التكيؼ عند الحيوانات إلىلمتويؿ 

 أوال : التكيؼ مف أجؿ الحيوؿ عمى الػذاء
 المحـو  آكمةالحيوانات 

استنتاج  يفات اكالت المحـو مف خالؿ 
 اليور

 

 ونتبل نفس الخطوات مل اكالت المحـو والقوارض
 سانيا : التكيؼ لمحماية

 مف العوامؿ المناخية  – 1
تعرض المعممة مجموعة ليور أغطية الحيوانات 

 وتنا ش أىميتيا
 ىإلتنا ش المعممة الطمبة بعض الحيوانات لمتويؿ 

 مفيـو البيات الشتوى
منا شة الطمبة في حماية حيوانات أخر  لنفسيا مف 

 إلىالعوامؿ المناخية مف خالؿ عرض اليور لمويوؿ 
 مفيـو اليجرة
 الحماية مف األعداء : -1

تعرض المعممة يورة لمحرباء وتنا ش 
 الطمبة عف سبب تػييرىا لمونيا 

نات د الطمبة أسماء بعض الحيوامف خالؿ المنا شة يعد
 خر  التي تشبو الحرباء في طريقة حماية نفسيااأل

 مفيـو  التموف إلىلمويوؿ 
 تقـو المعممة بعرض يورة لمقنفذ وأبو سـو 

 
 مالحظة 
يحة 
 الحؿ

 
 
 
 

مالحظة 
مد  
 التفاعؿ
 و
 الفيـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة 
مد  
 التفاعؿ
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ىى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفيـو الخداع إلىوتنا شيا مل الطمبة لمويوؿ 
تعرض المعممة يورة لمنمر والػزاؿ وتطرح أسئمة 

 مفيـو التشابو  إلىمتنوعة لمويوؿ 
 
 

 التقويـ الختامي :
 اذا نعني بكؿ مفم

البيات الشتوى 
                                           

التمويو 
                                               : 

األسئمة التقويمية  عبارة عف أسئمة تفاعمية يقـو الطمبة 
 باستخداـ السبورة التفاعمية لإلجابة عمييا

 النشاط البيتي:
 ا بيتيا ىادفاتعد المعممة نشاط

 
 
 
 
 

مالحظة 
 يحة
 الحؿ
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ىى
 اليوم والتاريخ: .../ .../ ...... الموضوع: أغراض التكيف عند الحيوانات

 4عدد الحصص  مكان التنفيذ: مختبر الحاسوب

 الخبرات واألنشطة األىداف السموكية
 التقويم

 نتائجو أدواتو
ييؼ خيائص 

الحيوانات 
المفترسة التي 
تساعدىا عمى 
الحيوؿ عمى 

 غذائيا
 
 

ييؼ خيائص 
الحيوانات العاشبة 
التي تساعدىا 
عمى الحيوؿ 
 عمى غذائيا

 
 
 
 
 
 
 

يقارف بيف 
الحيوانات الالحمة 
 والعاشبة والقوارت

 
 
 
 

 أكمؿ الفراغ:
 تنقسـ الحيوانات إلى            وحيوانات أليفة 

 تنا ش المعممة مل الطمبة أسباب التكيؼ:
 أكمؿ الفراغ:

        واألطراؼ توجد أشكاؿ مختمفة مف التكيؼ في أجزاء  
 مف الحيوانات آكمة المحـو               و            

 تنا ش المعممة باستخداـ السبورة التفاعمية خيائص الحيوانات آكمة المحـو 
 أكمؿ الفراغ:

الحيوانات آكمة المحـو ليا أنياب         وية جدًاو تساعدىا عمى سحب 
          وتمزيقيا 
حـو ليا مخالب في نياية أطرافياو تساعدىا عمى الحيوانات آكمة الم

            
 الطيور الجارحة ليا           ومخالب حادة 

 اختر اإلجابة اليحيحة:
 اليدىد( –اليقر  –مف الطيور الجارحة                 الحمامة 

 
تنا ش المعممة مل الطمبة مف خالؿ السبورة التفاعمية الحيوانات آكمة 

 خيائييا النباتات و 
 أكمؿ الفراغ:

 مف الحيوانات آكمة النباتات            و            
تتميز الحيوانات آكمة النباتات أف ليا أسناف        وعريضة لطحف 

 الطعاـ 
 

تنا ش المعممة مف الطمبة مف خالؿ السبورة التفاعمية القورات وخيائيياو 
 وطرؽ تكيفيا 

       و        أكمؿ الفراغ ىي حيوانات آكمة   
 الدب( –الذئب  –يعتبر          مف القورات  األسد 

مالحظة 
يحة 
 الحؿ
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة 
 درات 
الطمبة 
عمى 
تفسير 
الظواىر 
التي يتـ 
عرضيا 
مف خالؿ 
السبورة 
 التفاعمية
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ىى
 

يفسر سبب 
اختالؼ غطاء 

 لمحيوانات الجسـ
 
 
 
 
 
 
 
 

يفسر ظاىرة 
وظاىرة  البيات

اليجرةو وظاىرة 
و وظاىرة التموف

الخداعو وظاىرة 
 التشابو مل البيئة

و وبعضيا اآلخر يستعمؿ لتقطيل  القورات ليا أسناف تستعمؿ تمزيؽ المحـو
         وطحف الحبوب 

 أكمؿ الفراغ:
تتكيؼ الحيوانات مل ظروؼ البيئة المحيطة لحماية نفسيا مف العوامؿ 

ا      تختمؼ الحيوانات في أغطية أجساميالمناخية المختمفة ومف       
وذلؾ لحمايتيا مف                 فمنيا ما يػطيو الفرو أو الحراشؼ

 وتسييؿ حركتيا في بيئاتيا 
 عرؼ ظاىرة البيات الشتوى 

 لماذا تياجر الطيور وبعض األسماؾ مف بيئتيا؟
 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة:

لوف المكاف الذى تتواجد فيو بيدؼ بعض الحيوانات يتػير لونيا حسب 
 حرارة الييؼ( –األعداء  –حماية نفسيا مف         برد الشتاء 

 األرنب( –الفيؿ  –مف الحيوانات التي يتػير لونيا  الحرباء 
 مف الحيوانات التي تستخدـ الخداع كوسيمة لحماية نفسيا                

 ماذا تعرؼ عف حيواف أبو سـو           
 
 كر ونا ش:ف

 الػزاؿ ال يستطيل رؤية النمر
                                   

مف الحيوانات التي تستخدـ التشابو مل البيئة لحماية نفسيا أو لمتكيؼ مل 
 البيئة 

                   
 

 نشاط ختامي:
تقـو المعممة بتقسيـ الفيؿ الدراسي إلى مجموعات تعاونيةو سـ تنا ش 

 ( 18( في الكتاب المدرسي ص  1الطمبة النشاط ر ـ   المعممة مل
 

 ميمة بيتية:
 ( 16( مف الكتاب المدرسي ص  4(و وسؤاؿ ر ـ  1حؿ سؤاؿ ر ـ  

 
 
 
 

مالحظة 
 درات 
الطمبة 
عمى 

لتمييز ا
بيف 

الظواىر 
مف خالؿ 
اليور 
التي 

تعرضيا 
المعممة 
مف خالؿ 
السبورة 
 التفاعمية
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ىى
 ( منيجية تصميم البرنامج8ممحق رقم )

 المقدمة:

تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ 
الث األساسي بمدارس وكالة الػوث العمميةو وميارات التفكير البيرى لد  طمبة اليؼ الس

الدولية بحافظة رفحو ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  امت الباحسة بتيميـ برنامج باستخداـ برنامج 
 Flash:و واتبعت في تيميـ البرنامج خطوات منيجية متعددةو وأىميا) 

 تحديد النظرية التي يقوم عمى أساسيا البرنامج الذي يوظف السبورة التفاعمية. -1

البرنامج الذى يوظؼ السبورة التفاعمية وخيائييا النظرية البنائيةو السيما وأنيا  يتبل
تعتمد عمى أساس أف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية التعمميةو ويبقى دور المعمـ كمحفزو 

 وموجوو ومشرؼو وضابطو ومخطط لمعممية التربوية 

لنظرة التربوية لمبنائية ىو أف يقـو والبنائية ميطمح واسل يستخدـ مف زوايا مختمفةو وا
المتعمموف ببناء الفيـ الخاص بيـ لمموضوعات التي يقوموف بدراستيا في ضوء خمفياتيـ السابقة 

 ( Kauchak & Eggen, 2004: 281بداًل مف تقديميا جاىزة ليـ مف  بؿ المعمـ  

بنائية وىي: ( بأف ىناؾ عدة يور وتيارات لم55: 1664في حيف يؤكد زيتوف وزيتوف  
البنائية البسيطةو البنائية الجذريةو البنائية االجتماعيةو البنائية النقديةو البنائية السقافيةو البنائية 

 التفاعميةو البنائية اإلنسانية 

والبنائية البسيطة عبارة عف ترسيخ جذور الشكؿ البنائيو ويطمؽ عمييا البنائية 
طة عند بياجيوو والذى يتبنى المعرفة بيورة نشطة عمى الشخييةو وتتجسد مالمح البنائية البسي

يد المتعمـو وال يستقبميا بطريقة سمبية مف البيئةو وىنا يأتي دور المعرفة القبمية لممتعمـ باعتبارىا 
 ذات تأسير جوىرى في بناء المتعمـ النشط لممعرفة الجديدة 
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ىى
البسيطةو وىو إف المعرفة عممية  أما البنائية الجذرية فتقدـ مبدأ آخر لما  دمتو البنائية

تكيفية ديناميكيةو يتكيؼ فييا الفرد مل تفسيرات  ابمة لمتطبيؽو فميس مف الضرورى بناء المعرفة 
 مف العالـ الوا عي 

أما البنائية االجتماعية فتشمؿ العالـ االجتماعي لممتعمـ المتمسؿ بالمعمـ واأل رافو 
 ف أو يتعامؿ معيـ المتعمـ والمديرو وجميل األفراد الذيف يشاركو 

والبنائية السقافية فتتجو أنظارىا إلى ما وراء البيئة االجتماعية لمو ؼ التعمـو فيما يطمؽ 
 عميو بسياؽ التأشيرات السقافية وما يتضمنو مف عادات وتقاليد وديانات وأعراؼ ولػة 

والسقافية لكنيا تضيؼ والبنائية النقدية عبارة عف بناء المعرفة في ظؿ البيئة االجتماعية 
إلييما البعد النقدى واإليالح اليادؼ إلى تشكيؿ ىذه البيئات حتى تتمكف البنائية مف تحقيؽ 

 أىدافيا 

والبنائية اإلنسانية طورىا نوفالؾ مف منطمؽ أف العمميات النفسية التي يبني بيا الفرد 
"عمـ العمـو فمسفة المعرفة" معنى خايًا وجديدًا ىي بالضرورة نفس العمميات األبستمولوجية 

والتي تبنى عف طريقيا المعرفة الجديدة فبناء المعرفة الجديدة ما ىو إال يورة مف يور التعميـ 
 ذى المعنى 

 والبنائية التفاعمية تنظر إلى التعمـ مف بعديف أساسييف ىما: البعد الخاصو والبعد العاـ 

ة التفاعمية يتبل النظرية البنائيةو ومف خالؿ ما سبؽ تر  الباحسة بأف توظيؼ السبور 
والتي تنقسـ إلى عدة أنواع منيا البنائية التفاعميةو ووفقًا لمبنائية التفاعمية فإف المتعمـ يبني معرفتو 
 عندما يكوف  ادرًا عمى التفاعؿ مل العالـ الفيزيقي مف حولوو ومل غيرهو ويمسؿ ذلؾ البعد العاـ 

تعمـ في تفاعالتوو وعندما يتوفر لممتعمـ الو ت لمتفاعؿو وىذا أما البعد الخاص فيو يتأمؿ الم
 يتيح لو ربط األفكار القديمة أو السائدة بخبراتو الجديدة 

ومف سمات البنائية التفاعمية أنيا تتطمب مف المتعمميف أف يكتسبوا خبرة عمى بناء 
وممارسة االستقياء الموجوو  تركيبات والتفكير بطريقة نقدية والقدرة عمى إ ناع اآلخريف بآرائيـو

والتعامؿ مل التػيير المفيومي ودوائر التعمـ إلى جانب القدرة عمى التجريبو واالستكشاؼ 
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ىى
والتبريرو والتدعيـ والدعـو وخمؽ التفاعؿ بيف القديـ والحديثو وكذلؾ الميارة في تطبيؽ المعرفةو 

عمى ما يعرفو المتعمموف بالفعؿو وما ىـ كما تتطمب البنائية التفاعمية مف المعمـ أف يتعرؼ أواًل 
في حاجة إلى معرفتوو فيكوف المعمـ مرشدًا ميسرًا لممتعمميف في المو ؼ التعميمي "أسناء توظيؼ 
السبورة التفاعمية"و أما المتعمـ فتتمسؿ معرفتو وأفكاره المبدئية عف الموضوع نقطة البدايةو وبناء 

: 1664ريؽ مختمؼ األنشطة والخبرات  زيتوف وزيتوفو عمييا يقوـ المعمـ بػرس المعرفة عف ط
73 – 77 ) 

فالنظرية البنائية تركز عمى دور المتعمـ في بناء المعرفة وتشكيميا فالتعمـ ينظر إليو عمى 
أنو عممية ديناميكية تكيفيةو حيث تتفاعؿ المعرفة الجديدة مل المعرفة والخبرات السابقة وتعدؿ أو 

 ( 3: 1668قة في ضوء تفاعؿ شخيي أو اجتماعي  الرويسو تستكمؿ الخبرات الساب

فالمتعمموف وفؽ النظرية البنائية يوظفوف ويستفيدوف مف التعمـ البنائي ليكونوا  ادريف 
عمى تطوير المعارؼ الجديدة باالعتماد عمى تحميؿ وتركيب المعموماتو ويستطيعوف ربطيا 

دة البناء والتراكيب المعرفية التي تخوليـ وتعينيـ بالمعارؼ السابقةو مما يجعميـ  ادريف عمى إعا
 ( Parkay and Glen, 2000: 18عمى إنتاج وابتكار األفكار الجديدة  

وير  البعض بأف المنظور البنائي يجعؿ المتعمـ ييؿ لممعنى مف خالؿ اختيار 
لتي يتـ تكوينيا المعمومات وبناء ما يعرؼ باإلضافة إلى التمييز بيف النظرة الوا عية والبنية ا

 Bruning et. al, 2004: 195 ) 

ومف ىنا تر  الباحسة بأف المتعمـ ييؿ لممعنى أو المفيوـ العممي مف خالؿ اختيار 
المعمومات المفيدةو حيث  امت الباحسة بتضمينيا في البرنامجو وبناء ما يعرؼ مف خالؿ خبراتو 

 وتوظيفيا في الموا ؼ التعميمية الحالية  السابقة التي يجب عمى المعمـ أخذىا بعيف االعتبارو

( بأف التعمـ البنائي ُيبنى عمى أساس مف يقوـ بعممية 11: 1611ويذكر  الرويسو 
التدريس ال يستطيل نقؿ خالية المعرفة واألفكار والمفاىيـ بشكؿ مباشر ألذىاف المتعمميف بدوف 

السابقةو وعميو فإف المدخؿ البنائي في أف يقـو المتعمموف أنفسيـ ببناء المعرفة في ضوء خبراتيـ 
التدريس ىو الطريقة التي تشجل الطالب كي يسعوف بأنفسيـ لمبحث والويوؿ إلى حموؿ 
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ىى
لممشكالتو بينما المعمـ يقوـ برسـ المسار والتسييؿ مف أجؿ جمل الطالب لممعمومات وبناء 

 المعرفة 

مية يتبل النظرية البنائيةو مف خالؿ ما سبؽ تر  الباحسة بأف توظيؼ السبورة التفاع
ويعتمد عمى مبادئياو ومفاىيمياو كما أف الباحسة أخذت بعيف االعتبار األسس التي تقـو عمييا 
النظرية البنائيةو السيما وأنيا نظرية جديرة بالدراسةو خاية أنيا تركز عمى دور المتعمـو ويبقى 

ىـ مبادئ النظرية البنائية كما ذكر ومف أ دور المعمـ بالمرشد والميسر لمعممية التعميمية 
 (:46: 1616 اليعقوبيو 

 البد أف يتناسب التعمـ مل حاجاتو واىتمامات األفراد  -1
 يجب أف تكوف ىناؾ أىداؼ تعمـ متطابقة مل أىداؼ المتعمميف  -1
يجب أف يتطابؽ المجاؿ المعرفي والمياـ في بيئة التعمـ مل المجاؿ المعرفي والمياـ في  -4

 يجيزىا األفراد البيئة التي 
 أف يتقمص دور المعمـ مقارنة بأدوار المتعمـ  -3
يجب أف يتـ تبادؿ األفكار بيف المتعمميف مل أ رانيـ في المجموعة وذلؾ مف خالؿ  -7

 ترسيخ مبدأ المفاوضات االجتماعية 
 تعزيز عممية التػذية الراجعة  -0
 تحديد المشكمة التعميمية وطريقة معالجتيا. -2

إلى ضرورة تنمية المفاىيـ العمميةو وميارات التفكير البيرى لد   تمسمت مشكمة الدراسة
طمبة اليؼ السالث األساسي بمبحث العموـ العامةو و امت الباحسة بتحديد الوحدة الدراسية لتنفيذ 
البرنامج وىي وحدة التكيؼو السيما وأف المفاىيـ الواردة فييا تؤسر في أداء الطمبة بوحدات 

 ؼ عمييا العديد مف الموضوعات دراسية أخر و ويتو 
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ىى
 تحديد األىداف العامة لمبرنامج: -3

 امت الباحسة بتحديد أىداؼ البرنامج مف خالؿ المشكمة التعميميةو وتمسؿ اليدؼ 
األساسي لمبرنامج أف يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ العمميةو وميارات التفكير 

 يؼ السالث األساسي البيرى في وحدة التكيؼ لد  طمبة ال

 تحديد محتويات البرمجية: -4

 امت الباحسة باإلطالع عمى العديد مف الدراسات السابقةو والبرمجيات التعميمية في مادة 
 العمـو العامةو و امت بتحديد محتويات البرمجيةو وىي:

 يفحة البداية لمبرنامج  -
 يفحة تحديد الدرس المراد تطبيقو  -
 حدة الدراسية أىداؼ الدروسو وأىداؼ الو  -
 المفاىيـ المتضمنة بالدرس  -
 اليور والتأسيرات اليوتية المعبرة  -

 
 نوع البرمجية ومكوناتيا التقنية: -5

يعتبر البرنامج وسيمة واستراتيجية تدريس الوحدة األولى "وحدة التكيؼ" وباالعتماد عمى 
سرات يوتية (و وبعض الوسائط المتعددة ونيوص مكتوبةو ويور معبرةو ومؤ Flashبرنامج  

 مناسبةو أما بالنسبة لمتقنيات التي تـ االستعانة بيا فكانت: مختبر حاسوبو السبورة التفاعمية 
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ىى
 خريطة دروس الوحدة التي يتضمنيا البرنامج: -6

 

 

 تحديد األىداف اإلجرائية: -7

سـ  امت الباحسة بتحميؿ محتو  الوحدة األولى مف كتاب العموـ العامة "وحدة التكيؼ"و ومف 
  امت بتحديد األىداؼ اإلجرائية لمبرنامجو وفقًا لنتائج تحميؿ المحتو و والمفاىيـ المتضمنة فييا 

 تحديد استراتيجيات التدريس الواجب استخداميا: -8

يعتمد توظيؼ السبورة التفاعمية عمى مبادئ وأسس النظرية البنائيةو أى أف الطالب يجب 
ةو أما المعمـ فيو مشرؼ ومخطط ومنظـ العمميةو كما أف أف يكوف فعاؿو ولو أدوار بالػة األىمي

 االستراتيجيات الواجب استخداميا تتمسؿ بما يمي:

 استراتيجية التعمـ النشط  -
 استراتيجية التعمـ باالكتشاؼ  -
 استراتيجية المنا شة والحوار  -
 استراتيجية حؿ المشكالت  -
 استراتيجية خرائط المفاىيـ  -
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ىى
 لمبرمجية: تحديد المتطمبات المادية -9

تعتبر البرمجية التي اعتمدتيا الباحسة مف أكسر البرمجيات مف أبسط البرمجيات 
 Visual(و وبعض البرامج المساعدة مسؿ:  Flashالتعميميةو وتعتمد عمى برنامج الفالش  

Basic  و وبرنامج)Adobe Photoshop و ويتـ عرضيا مف خالؿ ( لمعالجة اليورو والرسـو
 ية السبورة التفاعم

 تصميم البرنامج: -10
 امت الباحسة بتيميـ البرنامج ومف سـ عرضتو عمى مجموعة مف المحكميفو و امت  

بتعديمو وفقًا لتعديالت ومقترحات لجنة التحكيـو كما واستشارة الباحسة مشرؼ الدراسةو وبعض 
 المختييف بمجاؿ الحاسوب والتكنولوجياو ومختييف بمجاؿ البرمجيات التعميمية 

 لبرنامج وتطبيقو:عرض ا -11
 امت الباحسة بتيميـ البرنامجو واستػر ت في ذلؾ مدة ال تقؿ عف شيريفو و امت  

( حية دراسيةو والجدير بالذكر أف عرض 10بتطبيقو عمى طمبة اليؼ السالث األساسي مدة  
البرنامج كاف مف خالؿ سبورة تفاعمية توفرىا وكالة الػوث وتشػيؿ الالجئيف الفمسطينييف في 
مدارس التابعة لياو واعتمدت عمى دليؿ الميندس: أشرؼ أحمد  نديؿ مشرؼ تكنولوجيا 

 المعمومات واالتياالت بدائرة التربية والتعميـ بوكالة الػوثو في استخداـ السبورة التفاعمية 
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ىى
 (: تسييل ميمة الباحثة9ممحق رقم )
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