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ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في قسـ المناىج كطرؽ  قدمت
 بغزة اإلسالميةالتدريس تخصص عمـك في كمية التربية في الجامعة 
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...  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َواله ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َيْرَفِع اَّللهُ اله ِذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َواله َيْرَفِع اَّللهُ اله

 َدَرَجاٍت َواَّللهُ بََِم َتْعَمُلوَن َخبِير َدَرَجاٍت َواَّللهُ بََِم َتْعَمُلوَن َخبِير 

 (11)المجادلة: 
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 إهـــــذاء
 رسولنا الكرٌم   ككقدتياة ػراس األمػنب ىػإل

      
  بػرة حػي قطػارغان ليسقينػى مف جرع الكأس فػإل
  ادةػػة سعػا لحظػدـ لنػو ليقػاممػأنتكؿ  لـف ػمك 
 ف دربي ليميد لي طريؽ العمـػف حصد األشكاؾ عكم

 إلى القلب الكبٌر)والدي العزٌز(
 

      
 

 الحب كبمسـ الشفاء... رمز  افػب كالحنػف أرضعتني الحػى مػإل
 )والدتً الحبٌبة( إلى القلب الناصع بالبٌاض

 

      
 

 صعكد الجباؿ يعش أبد الدىر بيف الحفر يتييبمف عممني أف مف لى إ
 )اخوتً وأخواتً(

 

      
 

 )زوجً الغالً(لى مف تمنى  لي الخير ككاف معي بكؿ سكناتي إ
      

 

 اإلسالمٌةشهداء فلسطٌن وشهداء األمة لى األكـر منا جميعان إ
      

 

 ف في محراب العمـ كالتعميـلى الباحثيف عف المعرفة كالعامميإ
 لٌهم جمٌعاً.......أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضعإ
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 شكر وتقذير
، أجٌؿ منازؿ السائريف، كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الشاكريف مفهلل الذم جعؿ الشكر  الحمد

ماـ الحامديف،  أما بعد: نبينا محمد كا 

ْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتَك الَّتِي َأْكَعْؿَت َعََلَّ َوَعَذ َوالَِديَّ ْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتَك الَّتِي َأْكَعْؿَت َعََلَّ َوَعَذ َوالَِديَّ َربِّ َأْوِزْعـِي أَ َربِّ َأْوِزْعـِي أَ َوَقوَل َوَقوَل بقكلو تعالى:))  نناكتيق

يَ  وِِلِ يَ َوَأْن َأْعَؿَل َصوِِلًو َتْرَضوُه َوَأْدِخْؾـِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَبوِدَك الصَّ وِِلِ   (19)النمؿ، أية:. ((َوَأْن َأْعَؿَل َصوِِلًو َتْرَضوُه َوَأْدِخْؾـِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَبوِدَك الصَّ

داعيان  كدلى حيز الكجإىذه الدراسة المتكاضعة كاخراجيا  بإتماـالذم مفن عمىن  اهلل  أشكر
 بيا االسبلـ كالمسمميف كتككف عكنان لي عمى طاعتو. أف ينفع المكلى 

: "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"، فإنني أتقدـ بالشكر الجزيؿ مف قكؿ الرسكؿ  انطبلقان 
العميا، ككمية التربية كقسـ المناىج كطرؽ التدريس  اساتلمجامعة االسبلمية بغزة كعمادة الدر 

 األفاضؿ الذيف نيمت مف عمميـ عمى جيكدىـ الجبارة، جزاىـ اهلل عنا كؿ الخير. كأساتذتيا

 عمى رسالتي كحسف إلشرافوأكالن بالشكر كالتقدير لمدكتكر الفاضؿ/ صبلح الناقة  كأتكجو
نعـ المشرؼ كالمشجع، فمو مني كؿ الشكر كالدعاء بأف يحفظو اهلل كيرعاه، فجزاه اهلل  كافف تكجيييا

  لجزاء.عني خير ا

أ.د. فتحية المكلك  أعضاء لجنة المناقشة األفاضؿ ساتذةلى األإأتقدـ بالشكر الجزيؿ  كما
  العكف في المراحؿ األكلى مف اعداد ىذه الدراسة، يان" كالتي مدت لي يد المساعدة ك "مناقشان داخم

ىذه الرسالة فميـ مني كؿ الذيف تفضمكا عمىن بقبكؿ مناقشة  عبد اهلل عبد المنعـ "مناقشان خارجيان"كد. 
 االحتراـ كالتقدير.

العكف  لي يد كتكر الفاضؿ/ محمد أبك شقير الذم مدمدلكأتقدـ بأصدؽ عبارات الشكر  كما
 عداد ىذه الدراسة.إ بدايةكالمساعدة في 

لما بذلكه مف جيد ككقت، كلما  في الداخؿ كالخارج المحكميف دةالى السإمكصكؿ  كالشكر
 تكجييات في تحكيـ أدكات الدراسة.قدمكه مف نصائح ك 

لى زميمتي العزيزة/ دنيا أبك حميد التي لـ تبخؿ عمىن بعمميا إكأتقدـ بالشكر الجزيؿ  كما
 أخصكؿ أفراد أسرتي ك لالجزيؿ  كالشكر  ،ككقتيا كتكجيياتيا السديدة، فميا مني كؿ الشكر كالتقدير
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كىات التخيمية، ككالدتي الغالية التي كفرت الذم ساعدني في كتابة السيناري الحبيبم كالدبالشكر 
  .لمدراسة بلئمةلي األجكاء الم

قدـ  كأك غير مباشر، كمف شجعني أ مباشربعيد،  كمف كاف لو دكر مف قريب أكأشكر كؿ 
 ليو مف نتائج متكاضعة.إلى ما كصمت إىذه الدراسة  يصاؿإلأك بذؿ جيدان  صحان ن

 ،ككف قد كفقت في ىذه الدراسة فما كاف مف تكفيؽ فمف اهللالعظيـ أف أ يأسأؿ اهلل العم كأخيران 
  كما كاف مف خطأ أك نسياف فمف نفسي كالشيطاف.

 
 مف كراء القصد،،، كاهلل

 أحمد الجدبة صفية/  الباحثة
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 ممخص الرسالة
لى الكشؼ عف فاعمية تكظيؼ استراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية إىذه الدراسة  ىدفت

 شكمةتتمثؿ م ،العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسيالتفكير التأممي في  ىيـ كمياراتالمفا
 الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي:

تنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير  فيالتخيؿ المكجو  استراتيجيةفاعمية تكظيؼ  ما  
 األساسي؟لدل طالبات الصؼ التاسع  لعمـكفي ا التأممي

 الفرعية التالية: رئيس األسئمةمف السؤاؿ ال كيتفرع

استراتيجية التخيؿ المكجو المقترحػة لتنميػة المفػاىيـ العمميػة كميػارات التفكيػر التػأممي لػدم  ما -1
 طالبات الصؼ التاسع األساسي في العمكـ؟

 ؟ في العمكـ األساسيالمفاىيـ العممية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ التاسع  ما -2

 ؟في العمكـ األساسيلدل طالبات الصؼ التاسع  تياتنمي الكاجب مميأالتميارات التفكير  ما -3

 طالبػاتالبػيف متكسػط درجػات  (َ,َٓ≥α)عنػد مسػتكل  يةإحصائيكجد فركؽ ذات داللة  ىؿ -4
 المجمكعػةفػي  الطالباتكمتكسط درجات  البعدم المفاىيـ اختبار في ةيبيالمجمكعة التجر  في

 الضابطة؟

 الطالبػػاتبػيف متكسػط درجػات  (َ,َٓ≥αعنػػد مسػتكل) يةإحصػائفػركؽ ذات داللػة  ديكجػ ىػؿ -5
درجات الطالبات  متكسطك  البعدم مميالتأميارات التفكير  باراخت في التجريبية المجمكعةفي 
 ؟الضابطة  المجمكعةفي 

يكجػػػػد عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة  بػػػػيف متكسػػػػط  درجػػػػات الطالبػػػػات فػػػػي المجمػػػػكعتيف التجريبيػػػػة  ىػػػػؿ -6
 تكسط درجاتيـ في اختبار ميارات التفكير التأممي؟كالضابطة في اختبار المفاىيـ كم

 

الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج التجريبػػػي تصػػػميـ قبمػػػي بعػػػدم لمجمػػػكعتيف،  كاسػػػتخدمت 
مدرسػػػػة التفػػػػاح األساسػػػػية الصػػػػؼ التاسػػػػع ب( طالبػػػػة مػػػػف طالبػػػػات 77كتككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )

ـ، 2011 – 2010غػػػػزة لمعػػػػاـ الدراسػػػػي  العميػػػػا)ب( لمبنػػػػات التابعػػػػة لمديريػػػػة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ شػػػػرؽ
مػكزعيف عمػى شػعبتيف دراسػيتيف تػـ اختيارىػا عشػػكائيان، شػعبة ضػابطة كشػعبة تجريبيػة، كلبمػكغ ىػػدؼ 

( مكقفػان تخيميػان فػي 28الدراسة أعدت الباحثة دليؿ المعمـ في استراتيجية التخيؿ المكجو كتكػكف مػف )
مة بالمفػاىيـ العمميػة التػي تتضػمنيا الكحػدة المسػتيدفة، الكحدة السابعة "النبات الزىرم كتركيبو"، كقائ

 ميارات التفكير التأممي. تباركاختبار لممفاىيـ العممية كاخ
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تطبيػػؽ اختبػػارم المفػػاىيـ العمميػػة كميػػارات التفكيػػر التػػأممي القبمػػي قبػػؿ البػػدء بالدراسػػة  كتػػـ 
( حصػة، كبعػد االنتيػاء 16بكاقع )( أسابيع 4لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف، كاستغرؽ تنفيذ الدراسة )

مف تطبيؽ االستراتيجية طبػؽ اختبػارم المفػاىيـ العمميػة كميػارات التفكيػر التػأممي عمػى المجمػكعتيف 
 الضابطة كالتجريبية.

جابػػػة عػػػف أسػػػئمتيا كالتحقػػػؽ مػػػف فركضػػػيا اسػػػتخدمت الباحثػػػة أىػػػداؼ الدراسػػػة كاإل كلتحقيػػػؽ 
 األدكات التالية:

دة السابعة" النبػات الزىػرم كتركيبػو" مػف كتػاب العمػـك العامػة لمصػؼ التاسػع تحميؿ لمحتكل الكح أداة
 اراتميػ اختبػار، ك المفػاىيـ العمميػة اختبػار، ـ2010األساسي كفؽ المنياج الفمسػطيني الجديػد لمعػاـ 

 التفكير التأممي لمكحدة المستيدفة.

(، spssيػؽ برنػامج)تـ جمع البيانات كتحميميا باستخداـ المعالجات االحصػائية عػف طر  كقد
( كطريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية كذلػػػؾ إليجػػػاد معامػػػؿ ثبػػػات االختبػػػار، 21كػػػكدر ريتشاردسػػػكف) معادلػػػة
 T- test)ت(  اختبػػارلكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار،  مييػػزالتمييػػز لحسػػاب معامػػؿ الت معامػػؿ

independent sample  معامػػؿ ،الختبػػار الفػػركؽ بػػيف أداء المجمػػكعتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة 
 تغيػرإليجػاد حجػـ التػأثير لمم (d) التخيػؿ المكجػو، ك باسػتراتيجيةيتػا لمكشػؼ عػف فعاليػة التػدريس إ

 االرتباط. معامبلتالمستقؿ عمى المتغير التابع، 
 أسفرت نتائج الدراسة عف: كقد

بػيف متكسػطات درجػات  (  ≤ 0.05 )فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة   تكجػد .1
مكعػػة التجريبيػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػي اختبػػار المفػػاىيـ العمميػة البعػػدم لصػػالح طالبػات المج

 . المجمكعة التجريبية

بػػيف متكسػػطات درجػػات  ( ≤ 0.05فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  )  تكجػػد .2
لصػػالح  طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار ميػػارات التفكيػػر التػػأممي

 .مكعة التجريبيةالمج

عبلقة ارتباطيو بػيف متكسػطات درجػات طالبػات المجمكعػة التجريبيػة فػي اختبػار المفػاىيـ  تكجد .3
 .العممية كاختبار ميارات التفكير التأممي

 ضركرة :ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج تـ كضع عدد مف التكصيات أىمياضكء  كفي  
جو كمدخؿ لتدريس العمكـ كفي جميع المراحؿ التعميمية باستخداـ استراتيجية التخيؿ المك  ىتماـاإل

باعتبارىا إحدل االستراتيجيات الفعالة في تنمية  ض األطفاؿ كحتى التعميـ الثانكمبدءان مف ريا
 المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي كأىداؼ ميمة لتدريس العمكـ.
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 ؿ األكؿػالفص

 ؿ األكؿػالفص
  مشكمة الدراسة كخمفيتيا 

 : ػدمةالمق
يشػػيد تػػدريس العمػػكـ عالميػػان كمحميػػان اىتمامػػان كبيػػران كتطػػكران مسػػتمران لمكاجيػػة تحػػديات القػػرف 
الحػػادم كالعشػػريف الػػذم شػػيد تطػػكران ىػػائبلن فػػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة، إذ لمػػس ىػػذا التطػػكر العمميػػة 

ذلؾ تطػكران كبيػران فػي االسػتراتيجيات كالطػرؽ يمية نتيجة لبلنفجار المعرفي كالتقدـ اليائؿ، فشمؿ التعم
المستخدمة فػي تػدريس العمػكـ المختمفػة، حيػث كجػد المعمػـ نفسػو أمػاـ عػدد ىائػؿ مػف االسػتراتيجيات 

مكقػػػػؼ كالطػػػػرؽ التػػػػي تتطمػػػػب منػػػػو الخبػػػػرة كالعمػػػػـ الكػػػػافييف لتكظيفيمػػػػا عمػػػػى الكجػػػػو األكمػػػػؿ كفػػػػي ال
 .المناسب

كفي ظؿ التحكالت المعاصرة التي تعكس خصائص عصر التكنكلكجيا فإنو يقع عمى عػاتؽ 
التربيػػة العمميػػة تنميػػة المسػػئكلية الفرديػػة كاالجتماعيػػة كالقػػدرة عمػػى التعامػػؿ بشػػكؿ يحفػػظ حيػػاة التمميػػذ 

ليػـ الحيػاة، كينمػي كحياة اآلخريف، كذلؾ يقع عمى عاتؽ التربيػة أف تجعػؿ األفػراد ينتجػكف مػا ييسػر 
  .عقكليـ

المؤسسات التعميمية أف تعيد النظر في أسس اختيار كتخطيط  ىكمف ىذا المنطمؽ تحتـ عم
كبنػػاء المنػػاىج كأسػػاليب كاسػػتراتيجيات التػػدريس التػػي تعمػػؿ عمػػى تفػػتح عيػػكف العقػػؿ كتنمػػك خبلليػػا 

 قدرات التفكير.

لمتعممػػيف لػػذا ركػػز القػػائميف عمػػى العمميػػة كنظػػران ألف العمػػكـ مػػف أكثػػر المػػكاد ارتباطػػان بحيػػاة ا
التربكية باالىتماـ بمناىج العمكـ كطرائؽ تدريسيا بحيث تقـك عمى عكامؿ كمرتكزات تتضمف التأكيد 
عمػػػػى الػػػػدكر االيجػػػػابي لمطالػػػػب، كتنميػػػػة قدرتػػػػو عمػػػػى التفكيػػػػر كاالبػػػػداع كاالبتكػػػػار، كأخيػػػػران اسػػػػتخداـ 

 فكيرىـ.استراتيجيات تمبي حاجة المتعمميف كتنمي ت

مػف التربيػة ىػك  األساسػياليػدؼ  أف ىإلػجػاف بياجيػو يشػير أف ( 19: 2007كيذكر راشد )
السػابقة، أفػراد  األجيػاؿد قادريف عمى صنع أشياء جديدة كال يقكمكف فقط بتكرار ما صنعتو اأفر  تربية

ؿ العممػي مػف أىػـ دعائميػا الخيػا إبداعيػةتربيػة  إلػىمبدعيف، مبتكريف، مكتشػفيف لػذا فيػـ فػي حاجػة 
 الحقيقي. اإلبداعالذم يشجع 

اكتشػػػاؼ نػػػكاميس اهلل كقكانينػػػو فػػػي ىػػػذا الكػػػكف مػػػف أجػػػؿ  راقيػػػان  عقػػػبلن  اإلنسػػػافكىػػػب  اهلل 
لػػـ يتكقػػؼ عػػف التفكيػػر فػػي الػػنفس كفػػي مخمكقػػات اهلل عػػف طريػػؽ  لئلنسػػافالعقمػػي  طفالنشػػاالكاسػػع، 

 ةاسػػػتراتيجيف فػػػإكبػػػذلؾ ف خيػػػالي، كػػػائ اإلنسػػػاف أفالتصػػػكر كالتخيػػػؿ لدرجػػػة أف الكثيػػػركف يعتقػػػدكف 
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بيػة العقػكؿ عمػي كتر  ،كفػي تنميػة التفكيػر ،الفعالة فػي التػدريس األساليبمكجو قد تككف مف التخيؿ ال
كتػػكفير المنػػاخ المناسػػب  ،مػػا أخػػذ مػػا يمزمػػو مػػف الرعايػػة كاالىتمػػاـ إذا ،كالتػػأممي ،اإلبػػداعيالتفكيػػر 

 الكتشاؼ.اكحب لبلستطبلع ك  ،كاسعيتميز بو مف خياؿ  لما الطفكلةخاصة في مرحمة 

كحيػػث أف أكؿ قػػدرة يجػػب أف نيػػتـ بيػػا قبػػؿ أف تصػػدأ بسػػبب عػػدـ االسػػتعماؿ ىػػي الخيػػاؿ، 
 فالخياؿ ىك الذم يجعؿ العالـ يبدك لنا كؿ يـك جديد.

ذرات لػغير مرئيػة كا كبما أف العمـك زاخرة بالعديد مف المفاىيـ المجردة التي ترتبط بتككينات
ي ال يمكػػف اسػػتيعابيا مػػف دكف فيػػـ تمػػؾ العبلقػػات المتبادلػػة بػػيف تمػػؾ التككينػػات غيػػر كالجزيئػػات التػػ

المرئيػػة، كلكػػي يػػتمكف المػػتعمـ مػػف الغػػكص فػػي فيػػـ تمػػؾ الظػػكاىر المجػػردة ال بػػد لػػو مػػف بنػػاء صػػكر 
 (17: 2005كشي، مكنماذج ذىنية تسمح لو بتخيؿ العكالـ الغير مرئية. )الب

 أساسػػوقػػاـ بنشػػاط عقمػػي يعتمػػد فػػي  إذا إالب المفيػػـك العممػػي " فػػالمتعمـ ال يسػػتطيع اسػػتيعا
صكر مجردة في العقؿ".  إليعمى التخيؿ لخصائص ىذا المفيكـ كبالتالي تحكيميا مف صكر حسية 

 (18: 1993)نشكاف، 

كز المكاف كالزماف يتجا مابكفاءة في عمى أف يتحرؾ ذىنيان  الطالبفالتخيؿ المكجو يعني قدرة 
أك تصػػكرات ذىنيػػة  أف نكػػكف بنػػاءاتيمكننػػا  باالعتمػػاد عمػػى خريطػػة الػػذاكرة كالتخيػػؿ،  الحػػالييف....

 (42: 2008ترجمة زكريا القاضي، .)اإلنسانيلحالي كىنا تكمف قكة التخيؿ تتجاكز المكقؼ ا

التخيؿ المكجو طريقػة فعالػة لجعػؿ المػتعمـ يتكاصػؿ مػع ممكػة الخيػاؿ التػي  إستراتيجيةتعتبر 
كما تنمي ميارات التفكير الفراغي البصرم، كتقرب المفاىيـ المجػردة كتنمػي قػدرات  ،نمتمكياجميعنا 
 .كتصفي الذىف كتبدد القمؽءات المتعددة ء المعرفة كتعمؿ عمى تنمية الذكاما كرا

مػػا يكتػػب فػػي كتػػب تنميػػة التفكيػػر كاسػػتراتيجيات تػػدريس العمػػكـ يجػػد أف الكثيػػر  ىإلػػكالنػػاظر 
ـ بأىميتػو لممسػاىمة فػي اىتمكا بمكضكع الخياؿ العممي لقناعتي األجانب مف المربيف العرب كالكتاب

 المحاؽ بالركب العممي كالتقني. في ةممساعدة األ

ذا نظرنػػا فػػي تفكيػر العبػػاقرة نجػػدىـ بكضػػكح كران مركزيػػان فػي تنميػػة الػػذكاء، فػإفالتخيػؿ يمعػػب د
افقػػػػة ليػػػػذه التخػػػػيبلت، فالعػػػػالـ أنيػػػػـ كػػػػانكا حساسػػػػيف لتخػػػػيبلتيـ العقميػػػػة كلممشػػػػاعر كاألحاسػػػػيس المر 

أينشتايف تمكف مف حؿ المسػائؿ الفيزيائيػة كالرياضػية المعقػدة معتمػدان عمػى قدرتػو العاليػة فػي التخيػؿ 
 (23: 1988كالتعامؿ مع تخيبلتو.)جالييف، 
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 فعالية التي أشارت إلى( 2004منيا دراسة العرجة) االستراتيجية بعض الدراساتكتناكلت 
طمبة الصؼ التاسع  لالرياضيات لدبعمى التحصيؿ في الرياضيات كاالحتفاظ   التعميـ التخيمي

التي  (2004كدراسة البمكشي)األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظة نابمس، 
تعمؿ عمى تفعيؿ عممية بناء تفسيرات عممية لمظكاىر  التخيؿ المكجو استراتيجية أشارت إلى أف

إلى ( 2009البمكشي ) دراسةأشارت ، ك تكل الظاىرم لظاىرة البيكت الزجاجيةالطبيعية ما كراء المس
ساىمت في تشكيؿ الصكر الذىنية لمعممي العمكـ قبؿ الخدمة عمى المستكل  ف ىناؾ عكامؿأ

مف ىذه العكامؿ ما يتعمؽ بقدرات التخيؿ كبناء الصكر الذىنية كالتفكير  المجيرم لممادة في الكيمياء
 المكجو التخيؿ ستراتيجيةاإليجابي ال ثراأل عف تكشفتي ال( 2008ة عمياف )، كدراسالفراغي
 المرحمة طمبة لدل اإلبداعي التفكير ميارات كتنمية الكتابية الفنية الصكر تككيف في التعبير لتدريس
 .األردفً  في األساسية

ؿ حيػػػث أكػػػدت المػػػؤتمرات كالدراسػػػات عمػػػى ضػػػركرة اسػػػتخداـ التخيػػػؿ العممػػػي كأحػػػد المػػػداخ
مثػػػؿ المػػػؤتمر العممػػػي األكؿ تحػػػت شػػػعار "التربيػػػة العمميػػػة لمقػػػرف الحػػػادم  التربكيػػػة الحديثػػػة لمتػػػدريس

 .( بعنكاف الخياؿ العممي كمدخؿ في تدريس العمكـ1997كالعشريف" الذم قدمتو ربيع )

كدراسػػة أثرىػػا عمػػى  التخيػػؿ المكجػػو اسػػتراتيجيةكتختمػػؼ ىػػذه الدراسػػة فػػي أنيػػا قامػػت بتنػػاكؿ 
 العممية كميارات التفكير التأممي. ـلمفاىيتنمية ا

 التفكير تنمية عمىالمنياج   يركز بحيث ،كالمنياج التأممي التفكير بيف كثيقة عبلقة ىناؾك 
 التػأممي، التفكيػر تنمػي تعميميػة بأنشػطة المنيػاج إثػراء المعمػـ مػف يتطمػب كىػذا الطػبلب لدل التأممي
 العمميػة المػادة تنظػيـ عمى الطبلب كمساعدة الكـ عمى كليس العممي المحتكل نكعية عمى كالتركيز
 .لدييـ التأممي التفكير تنمي بطريقة

تيعاب كاالسػػ الفيػػـدرجػػة مػػف  ىأقصػػ إلػػىليصػػؿ بطمبتػػو  كال شػػؾ أف كػػؿ معمػػـ يسػػعي جاىػػدان 
 كأساليبمكنيـ مف مكاجية المشكبلت كالمكاقؼ الحياتية بكؿ ذكاء كحكمة، فيبحث عف طرؽ التي ت

 ف الحيػاة شػبكة مػف المشػاكؿ التػي تتطمػب حمػكالن ىداؼ المنشكدة مػف عمميػة الػتعمـ ألاأل حديثة تحقؽ
المجديػة لحػؿ المشػاكؿ كتبسػيطيا،  األسػاليبكلذلؾ فبل بد مف تدريب المػتعمـ عمػى بعػض  ،كتبسيطان 

عمػػاؿكحيػػث أف التفكيػػر   كتبسػػيطيا النافػػذة فػػي معالجػػة المشػػاكؿ كالتغمػػب عمييػػا األداةالعقػػؿ ىػػك  كا 
 لؾ كجب عمينا تنمية ميارات التفكير لدل الطبلب بالطرؽ كاالستراتيجيات المناسبة.لذ

لػى عمميػة تنميػة لتػأممي كالمفػاىيـ العمميػة تحتػاج إمما سػبؽ يتضػح لنػا أف التخيػؿ كالتفكيػر ا
 التجديد بعيدان عف القيكد، لػذا يتضػح لنػاتسـ بالمركنة كالقابمية لمتغيير ك كصقؿ كتكافر مناخ تعميمي ي

ضػػركرة البحػػث عػػف اسػػتراتيجيات جديػػدة فػػي التػػدريس تسػػاعد التبلميػػذ عمػػى تنميػػة خيػػاليـ كتفكيػػرىـ 
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كترسػػيا المفػػاىيـ العمميػػة السػػميمة التػػي ال تعتمػػد عمػػى الحفػػظ كالتمقػػيف، لػػذا جػػاءت فكػػرة ىػػذه الدراسػػة 
 جو.لتنمية ميارات التفكير التأممي كالمفاىيـ العممية مف خبلؿ استراتيجية التخيؿ المك 

 اتالطالبػػػػتػػػػدني مسػػػػتكيات  الحظػػػت لمػػػػادة العمػػػػكـ كمػػػف خػػػػبلؿ عمػػػػؿ الباحثػػػػة فػػػي التعمػػػػيـ 
صػػػعكبة فػػػي  جػػػد الطالػػػبيلميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي كأىميػػػة فيػػػـ كاسػػػتيعاب المفػػػاىيـ العمميػػػة التػػػي 

لػب عمػى التخيػؿ كبنػاء الصػكر عمػى قػدرة الطاأكػدت  بحػكثككما أف العديد مػف الدراسػات كال ،فيميا
 اسػػتراتيجيةأىميػػة  لسػػة حيػػث ارتػػأت الباحثػػة مناسػػبة كمػػدالقيػػاـ بيػػذه الدرا إلػػية ممػػا دعاىػػا الذىنيػػ

 تساب المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي.جو في تنمية كاكالتخيؿ المك 
 

 مشكمة الدراسة :
 التػأمميمسػتكل التفكيػر  يتػدن  مف خبلؿ عمؿ الباحثة كمعممة لمادة العمكـ العامػة الحظػت

 إلػػػى الباحثػػػةممػػػا دعػػػا  اإلعداديػػػةلػػػدل طالبػػػات المرحمػػػة  المفػػػاىيـ الغيػػػر مرئيػػػة باسػػػتيعا ةعكبكصػػػ
مكاجيػػة لك  ،تنميتػػو فػػيتسػػيـ  أفيمكػػف  كالتػػيالتخيػػؿ المكجػػو فػػي تػػدريس الكحػػدة  راتيجيةاسػػتاسػػتخداـ 

 :التالي التساؤؿعف  اإلجابةىذه المشكمة حاكلت الدراسة 

 مميالتػأكميػارات التفكيػر  العمميػة تنميػة المفػاىيـ فػيخيؿ المكجو الت استراتيجيةما فاعمية تكظيؼ  -
 ؟ساسياأللعمـك لدل طالبات الصؼ التاسع ا في

 الفرعية التالية:. السؤاؿ الرئيس األسئمة كما كيتفرع مف

التخيؿ المكجو المقترحة لتنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي لػدم  استراتيجيةما  .1
 ؼ التاسع األساسي في العمكـ؟طالبات الص

 ؟ في العمكـ ياألساسما المفاىيـ العممية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ التاسع  .2

في  يػػػاألساسع ػػػػتنميتيا لدل طالبات الصؼ التاس الكاجب مميالتأما ميارات التفكير  .3
 ؟ العمكـ

سػػػػط درجػػػػات بػػػػيف متك  (َ,َٓ ≥ α)عنػػػػد مسػػػػتكل  يةإحصػػػػائىػػػػؿ يكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة  .4
الطالبػػػات فػػػي المفػػػاىيـ كمتكسػػػط درجػػػات  اراختبػػػ فػػػية يػػػبيالمجمكعػػػة التجر  فػػػي طالبػػػاتال

 المجمكعة الضابطة؟
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بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات  (َ,َٓ ≥ α) عنػػػػد مسػػػػتكل يةإحصػػػػائد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة ىػػػػؿ يكجػػػػ .5
متكسػػػط درجػػػات ك ممي التػػػأار ميػػػارات التفكيػػػر بػػػاخت فػػػي ةالتجريبيػػػالمجمكعػػػة الطالبػػػات فػػػي 

 ؟الضابطة  المجمكعةفي  الطالبات

بػػػػيف متكسػػػػط  درجػػػػات الطالبػػػػات فػػػػي المجمػػػػكعتيف التجريبيػػػػة   ارتباطيػػػػةىػػػػؿ يكجػػػػد عبلقػػػػة  .6
 كالضابطة في اختبار المفاىيـ كمتكسط درجاتيـ في اختبار ميارات التفكير التأممي؟

 

 الدراسة: ياتضفر 
طالبػات ات بػيف متكسػط درجػ (َ,َٓ ≥ α)عند مسػتكل  إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  ال .1

 المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار المفاىيـ العممية.

طالبػات بػيف متكسػط درجػات  (َ,َٓ ≥ α)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل  .2
 ريبية في اختبار ميارات التفكير التأممي.المجمكعتيف الضابطة كالتج

فػػػػػي المجمػػػػػكعتيف التجريبيػػػػػة  يكجػػػػػد عبلقػػػػػة ارتباطيػػػػػة  بػػػػػيف متكسػػػػػط  درجػػػػػات الطالبػػػػػات ال .3
 .كالضابطة في اختبار المفاىيـ كمتكسط درجاتيـ في اختبار ميارات التفكير التأممي

 

 متغيرات الدراسة : 
 التخيؿ المكجو. استراتيجيةالمتغير المستقؿ:  .1

 المتغير التابع: المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي. .2
 

 أىداؼ الدراسة :
ية التخيؿ المكجو التي لـ يتـ تجربتيػا مػف قبػؿ دراسػات فمسػطينية كيمكػف استخداـ استراتيج -1

 اإلفادة منيا في تطبيؽ دراسات أخرل.

 . األساسيتحديد المفاىيـ العممية المراد تنميتيا لدم طالبات الصؼ التاسع  -2

 .األساسيتحديد ميارات التفكير التأممي المراد تنميتيا لدم طالبات الصؼ التاسع  -3

 التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ العممية. استراتيجيةمدم فعالية   الكشؼ عف -4

 التخيؿ المكجو في تنمية ميارات التفكير التأممي. استراتيجية فعاليةدراسة مدم  -5

 طبيعة العبلقة بيف اختبار المفاىيـ كاختبار ميارات التفكير التأممي. -6
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 :أىمية الدراسة
 تكمف أىمية الدراسة  في ككنيا :

. تكفر -1  الدراسة معمكمات عف استراتيجية حديثة في تدريس العمـك

التخيػؿ المكجػو فػي تنميػة  باستراتيجية ـاالىتما إلىقد تفيد الدراسة في تكجيو معممي العمكـ  -2
 ميارات التفكير التأممي لدم الطبلب.

ؿ مف خبل التاسعقد تفيد الدراسة الباحثيف كالميتميف بتدريس مادة العمـك العامة في الصؼ  -3
اختبػػػارات  إعػػػدادتكفيرىػػػا الختبػػػار المفػػػاىيـ العمميػػػة كاختبػػػار التفكيػػػر التػػػأممي ممػػػا يفيػػػد فػػػي 

 مماثمة لمراحؿ أخرم.

عمػى ممارسػة ميػارات التفكيػر كفر الدراسة دلػيبلن لممعمػـ قػد يفيػد المعممػيف لتػدريب الطػبلب ت -4
 ؿ المشكبلت بذكاء.الطبلب كيفية مكاجية كتناك التأممي مما يككف لو أثر ايجابي في تعميـ 

مػػػػف المتكقػػػػع أف تفػػػػتح ىػػػػذه الدراسػػػػة المجػػػػاؿ إلجػػػػراء دراسػػػػات كبحػػػػكث الحقػػػػة مشػػػػتقة مػػػػف  -5
 متغيراتيا كنتائجيا.

 

 :حدكد الدراسة
 الدراسة عمى الحدكد التالية: تقتصر ا

)ب( لمبنػات بمدينػة غػزة العميػا عينة مف طالبات الصػؼ التاسػع فػي مدرسػة التفػاح األساسػية -
 ـ(.2011 – 2010لثاني مف العاـ )لمفصؿ الدراسي ا

مػػف منيػػاج العمػػكـ العامػػة  "النبػػات الزىػػرم كتركيبػػو" الدراسػػة عمػػى الكحػػدة السػػابعة تقتصػػر ا -
 .لمصؼ التاسع األساسي

الكصػػػػكؿ إلػػػػى اسػػػػتنتاجات، ك كىػػػػي )الرؤيػػػػة البصػػػػرية،  تػػػػـ تحديػػػػد ميػػػػارات التفكيػػػػر التػػػػأممي -
الكاجػب تنميتيػا  حمػكؿ مقترحػة( كضػعك عطػاء تفسػيرات مقنعػة، ا  ك الكشؼ عػف المغالطػات، ك 
 .طالبات الصؼ التاسع األساسي للد
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 مصطمحات الدراسة:
التخيػػػؿ المكجػػػو مقارنػػػة بالطريقػػػة  اسػػػتراتيجيةاألثػػػر الػػػذم يمكػػػف أف تحدثػػػو  لمػػػد فعاليػػػة:  -1

التقميدية في تنمية المفاىيـ كميػارات التفكيػر التػأممي لػدم طالبػات الصػؼ التاسػع األساسػي 
 . عف طريؽ مربع إيتا إحصائياألثر كيحدد حجـ ا

 

 

فػػػي التػػػدريس يػػػتـ فييػػػا صػػػياغة سػػػيناريك تخيمػػػي يصػػػطحب  اسػػػتراتيجية التخيػػػؿ المكجػػػو:  -2
المتعمميف في رحمة تخيمية كيحثيـ عمى بناء عدد مف الصػكر الذىنيػة أك التأمػؿ فػي سمسػمة 

ع كالعكاطػػؼ ـ مػػف قبػػؿ المعمػػـ يكامػػؿ فييػػا بػػيف البصػػر كالسػػميمػػف األحػػداث التػػي تقػػرأ عمػػي
 كاألحاسيس.

ىك تصكرات ذىنية أك عقمية تتككف لدم الطالب لمظكاىر الطبيعية المتضمنة في  :المفيـك -3
حصؿ لة المفظية كتقاس بالدرجة التي تكحدة النبات الزىرم كتركيبو كتتككف مف االسـ كالدال

 عمييا الطالبة في اختبار المفاىيـ المعد خصيصان لذلؾ.
 

 

يقكـ بو المتعمـ عند مكاجيتو لمشػكمة معينػة أك تخيمػو  ىادؼ نشاط ذىني :التفكير التأممي  -4
 لمكضػػػػكع مػػػػا بيػػػػدؼ تبصػػػػر المكاقػػػػؼ التعميميػػػػة فيمػػػػارس خبلليػػػػا بعػػػػض الميػػػػارات العقميػػػػة
المتمثمة في )الرؤية البصرية، كالكصكؿ إلى استنتاجات، كالكشؼ عف المغالطات، كاعطػاء 

كيقػاس  حمػكؿ لممشػكمة التػي يكاجييػا ىكصػكؿ إلػلم  تفسيرات مقنعة، ككضع حمكؿ مقترحػة(
 باختبار التفكير التأممي المعد لذلؾ.

 
 

 طالبات الصؼ التاسع األساسي:  -5

المسػتكل التاسػع فػي السػمـ ( سنة كىػف فػي 15 -14الطالبات المكاتي تتراكح أعمارىف بيف ) ىف
 التعميمي الفمسطيني.
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 الفصؿ الثاني
 االطار النظرم

إف المستقرئ كالمتمعف ألدبيات البحث التربكم كخاصة استراتيجيات كطرؽ تدريس العمـك 
بتنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير  اىتمت د مف االستراتيجيات كالطرؽ التييجد العدي

المختمفة، حيث ال يخفى عمى العامميف في السمؾ التربكم مف مدرسيف كمشرفيف كحتى أكلياء 
مكر ما يعانيو طبلبنا مف صعكبة في فيـ كاستيعاب المفاىيـ العممية خاصة المجردة منيا، كىذا األ

، التي تنمي المفاىيـ كلعؿ أىـ كأحدث االستراتيجيات  ما تعكسو درجات الطبلب في مادة العمـك
ىي استراتيجية التخيؿ المكجو التي ستتناكليا الباحثة بنكع مف التفصيؿ في العممية كميارات التفكير 

 ىذا الفصؿ.

إننا في حاجة إلى عقؿ تدبرم تأممي كقد تغيرت الدنيا، فالنظـ القديمة بمختمؼ حيث 
 ديرة، كالنظـ الجديدة أخذت تتشكؿ، كال يعمـ أحد نياية لتشكميا، كقكظائفيا تمفظ أنفاسيا األخ

تخطت كثيران مما سبؽ أف تخيمناه، لقد انبمج عاـ جديد أشبو باالنفجار الكبير باختراعاتو العممية 
ذم ندركو بحكاسنا كأبصارنا الكالمعرفية يميث كراء المعرفة المتبلحقة في سرعتيا الفائقة، إف العالـ 

: 2007شحاتو، ) .تنا كأساليبنا العممية ىك جزء صغير مف مصفكفة أعظـ في النظاـ الككنيكأدكا
206) 

دراؾ كتخيؿ العالـ المجرد الذم ال تخيمية لنحاكؿ إ لذلؾ ال بد لنا مف صياغة سيناريكىات
 يمكننا ادراكو بحكاسنا كأفضؿ طريقة لذلؾ ىك الخياؿ كالتخيؿ.

ثبلث محاكر رئيسة ىي: استراتيجية  مف التفصيؿ ءبشي في ىذا الفصؿالباحثة  كستتناكؿ
 التخيؿ المكجو، المفاىيـ العممية، كالتفكير التأممي.

 المحكر األكؿ: استراتيجية التخيؿ المكجو:
 :العممي أكالن: الخياؿ

 عممي اكتشاؼ أك اختراع مف فما المستقبؿ لدراسة الميمة المنافذ أحد العممي الخياؿ يعد 
 .االبتكار ك اإلبداع عناصر أىـ اإلنساف يفقد الخياؿ دكف فمف العممي، الخياؿ عمى مان قائ كاف إال
 (.145: 2008 حسف،)

 ،قديـ بو كاالىتماـ خاصة كالطفؿ عامة اإلنساف حياة في كاقعة حقيقة العممي الخياؿ كيعد
 أف كأكضحكا ختمفةالم الثقافات في الفبلسفة عند االىتماـ القى حيث بالمعرفة اإلنساف اىتماـ قدـ

 العقمية العمميات مف كغيرىا كالذاكرة كاإلحساس باإلدراؾ تتصؿ دينامية عممية العممي الخياؿ
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 الطفؿ يستطيع فيو ،اإلنساف حياة في الخياؿ أىمية النفس عمماء كأكد كما اإلنساف، لدل كالمعرفية
شباعيا الحاجة بيف المكجكدة اليكة يمؤل أف كيستطيع المبادرة  تككيف يستطيع كما انفعاالتو، فم كا 
 (163: 1997 ربيع،. )ياميياإل كالمعب الرمكز

 في األطفاؿ لدل يٍنشىط فالخياؿ التفكير، عمى كالقدرة الخياؿ ىك المبدع الطفؿ يميز فالذم
 كالنصؼ األيمف النصؼ كركييف نصفيف مف أساسان  يتككف البشرم كالما سنة، 15 – 4 سف

 المغة، ىي األيسر كلمنصؼ بالصكر، التفكير ىي األيمف لمنصؼ سيةاألسا فالكظيفة األيسر،
 نكجو أف عمينا يجب ىنا مف معان  بالنصفيف يفكر المبدع أما عقؿ بنصؼ يفكر المفكر فالطفؿ
ىك في جكىره يقكـ عمى  اإلبداع ألف الخامؿ الجزء كتنشيط معان  بالنصفيف التفكير إلى أطفالنا تفكير

 (270: 1997بالمغة كالتفكير بالصكرة. )ربيع،  االمتزاج بيف التفكير

 دكر لمتخيؿ كاف كيؼ تحكي التي بالقصص مميء كالعمماء العمـ تاريا أف المبلحظ كمف
 األبعاد ثبلثي كالتفكير الفراغي التفكير كقدرات التخيؿ قدرات ساعدت ككيؼ كرقيو، العمـ تطكر في
 دقيقة ذىنية نماذج بناء استطاعكا ككيؼ كالمعقدة، الخفية الظكاىر مف العديد فيـ في العمماء لدل
 في الغكص استطاعكا ككيؼ العمماء، تفكير طبيعة فيـ في يساعد قد القصص ىذه كتحميؿ ليا،

 بيا يتمتعكف التي القدرات طبيعة كما تفحصكىا التي الظكاىر مف ظاىرة لكؿ تابعة عميقة مستكيات
 (18: 2004 البمكشي،) .بلمرئيال العالـ عبر النفاذ عمى تساعدىـ كالتي

 كيشير الجديدة، كالتصكرات الصكر تككيف عمى النشطة العقمية القدرة ىك الخياؿفيعتبر 
 الماضية بالخبرات  الخاصة الذاكرة تركيب عادةكا   كالتركيب الدمج عمميات الى التخيؿ مصطمح
 بنائي ابداعي كالخياؿ ة،جديد تركيبات في ذلؾ خبلؿ كتككينيا تشكيميا يمكف التي الصكر ككذلؾ
 عمى بالتركيز بالمستقبؿ خاصة خطط عمى كيشتمؿ العقمية، التنظيـ عمميات مف العديد يتضمف
 (54: 1991 ،خميفة.)المستقبؿ لىإ ذلؾ بكؿ يتكجو أك فقط الحاضر

 استشعارىا أك سماعيا أك رؤيتيا يمكف التي األفكار مف مكجات تدفؽ عف عبارة فالخياؿ
 فقد فقط، األفكار ليست ىنا كالمقصكد الصكر، عبر شيء كؿ مع عقميان  نتفاعؿ نحفف تذكقيا أك

 أك طفبلن  كاف سكاءن  العقمية حياتو كأف خيالي، حي كائف فاإلنساف مذاقان، أك مممسان  أك رائحة تككف
 كيتخيؿ كيتصكر كيتذكر كينتبو كيدرؾ يحس فيك المعرفية العمميات مف بمجمكعة ترتبط راشدان 
 التي الراقية العمميات مف التفكير أك التخيؿ فعمميات لذلؾ التعمـ، لو ميدت العمميات كىذه كيفكر
 حسف،. )الحكاس طريؽ عف إدراكيا الممكف مف يكف لـ حقائؽ إلى الكصكؿ لئلنساف ميدت
2008 :144.) 
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 فينتج المستقبؿ كتكقع الماضي حصيمة تككف صكر تككيف ىك الخياؿ أف الباحثة كترل
 .متميز بداعيإ خياؿ عنيما

 
 :التخيؿ
 أك استشعارىا أك سماعيا أك رؤيتيا يمكنؾ التي األفكار مف مكجات تدفؽ عف عبارة: تخيؿال
 تككف قد بؿ فقط بصرية ليست صكركال الصكر، عبر شيء كؿ مع عقميان  نتفاعؿ فنحف تذكقيا،
 كتخزيف بتشفير الما خبلليا مف يقكـ التي األساليب أحد إنو صكتان، أك مذاقان  أك مممسان  أك رائحة

 .كاألجساد العقكؿ بيا تتفاعؿ التي األداة كىك عنيا، كالتعبير المعمكمات
http://www.cyemen.com))  

 

 :بأنو التخيؿ عماف سمطنةب كالتعميـ التربية كزارة عرفت كقد

 لمحظة الكاقع كنسياف العقؿ بعيف ما شيء رؤية. 

 شيئان  كانت لك كما خيالؾ في حي بشكؿ تراىا كأف عقمؾ في كتشكيميا ما فكرة صياغة 
 .محسكسان 

 عمى كاقعية صكرة إلى تحكيمو ثـ كتخيمو مبلحظتو تـ لشيء عقمية صكرة تككيف مميةع 
 .لدينا الذاكرة قكة تعزيز

 البمكشي،". )ذىنيان  كاإلحساس كالسمع التبصر عمى القدرة" بأنو التخيؿ Deporter كيعرؼ 
2005 :29.) 

 قد لمشكبلت حمكؿ تخيؿ عمى الطالبة قدرة" بأنو( 280: 2009) كنكيجي المييي كيعرفو 
 ميما المستقبؿ في تحدث ربما كأجيزة ألدكات استخدامات اقتراح أك مستقببلن، حدثت قد أك تكاجييا
 ".مقبكؿ عممي أساس عمى تستند أف شريطة منطقية غير أك كاقعية غير التخيبلت كانت
ت السابقة بأف التخيؿ ىك القدرة عمى رؤية كتبصر األشياء بعيف العقؿ لتككيف كتتفؽ التعريفا      

 صكر كأفكار عقمية ثـ القياـ بمعالجتيا.
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  :التخيؿ أىمية
 (www.ahmed habib.net): اإلبداعي التخيؿ ميارة أىمية حبيب يذكر

 االلتزاـ، التكقع، لفعؿ،ا الميارة، الطاقة، الدكافع،) لمنجاح العشرة المفاتيح ضمف مف التخيؿ .1
 (.االستمرارية التخيؿ، الصبر، المركنة،

 .السمبية األفكار مف كالتخمص إيجابية ذاتية صكرة خمؽ في كفعالة قكية كسيمة التخيؿ .2

 .كاإلمكانات الطاقات أقصى مف االستفادة فرصة يعزز .3

 .الذات تحقيؽك  االنجاز طريؽ عمى بأنو الفرد تشعر ذىنية عمميات كينشط يثير .4

 اليدؼ تحقيؽ في تساعد شأنيا مف مكاقؼ تحكم بيئة عف لبحث كيحفزه الفرد يميـ .5
 .المنشكد المستقبمي

 تحقيؽ في يسيـ أف يمكف العقمي التخيؿ أف( 199: 2003) كالزغمكؿ الزغمكؿ كيذكر
 :التالية الكظائؼ

 .أطكؿ لفترة بيا كاالحتفاظ بالذاكرة المعمكمات تخزيف تسييؿ -1

 .أسرع بشكؿ المعمكمات كاسترجاع تذكر عممية تسييؿ -2

 .بالذاكرة معان  المعمكمات ربط عممية تسييؿ -3

 في كأنشطتو العممي العقمي التخيؿ مستخدمي مف الكثير أف المعمرية باسمة كتضيؼ
 ((http//forun.moe.gov.om:الطالب يجعؿ التخيؿ أف يركف الدراسية المراحؿ مختمؼ

 .بالنفس كثقة حان نجا أكثر -1

 .الخاطئ الفيـ تعديؿ عمى يساعد -2

 .استخدامو أحسف ذاإ العممية بالمادة تحصيميـ يزيد -3

 .متعة أكثر تككف كالحصة بالراحة الشعكر -4

 .الطالب عند كالمغكم كالمكاني البصرم الذكاء ينمي -5

 (:237 -236: 1995شاكر عبد الحميد) ضيؼكي

  حة.)فام(الخياؿ ىك عيف كبيرة مفتك 
 )يتككف االنساف مف جسـ كعقؿ كخياؿ، لكف خيالو ىك ما يجعمو مركقان.)ماسفيمد 
 )في خياؿ كؿ انساف تجد كؿ حقيقة كجكدىا الفعاؿ كاألكيد.)ككنراد 
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 )أف تعرؼ، ذلؾ ال شيء، أف تتخيؿ، ذلؾ كؿ شيء.)أنأتكؿ فرانس 
 مكنو مف التحميؽ.)ماككمي(اف خيالو يشبو أجنحة النعامة، أنو يمكنو مف الجرم لكنو ال ي 

 كتضيؼ الباحثة النقاط التالية:
 الخياؿ طريؽ لتحقيؽ األحبلـ. .1
 اثراء الخياؿ يساعد في تعمـ كاكتساب معارؼ كميارات جديدة كرائع لحؿ المشكبلت. .2
 الخياؿ ىك تماريف عقمية في تحسيف كتطكير الميارات. .3
ياؿ نستحضر العديد مف الصكر الرائعة اليادفة التي يحقؽ استرخاء الجسد كالعقؿ معان، فبالخ .4

 تحقؽ االسترخاء كالراحة النفسية.
 لى عالـ االبداع كاالبتكار كالتميز.إالخياؿ نقطة انطبلؽ  .5

 :التخيؿ أنكاع
 األكؿ التخيؿ مف نكعيف يمارسكف الطمبة أف( 183: 2007) كعبيدات السميد أبك يذكر

 كىك: اإلبداعي التخيؿ ىك الثاني اليقظة، أحبلـ إلى الطالب قكدي الذم كىك: المشتت التخيؿ ىك
 .مسألة حؿ أك قصيدة إبداع أك ةفني ةلكح رسـ إلى الطالب يقكد الذم

( مع أبك السميد كعبيدات في أف مف أنكاع التخيؿ: التخيؿ 15: 1993كيتفؽ نشكاف)
 نساف صكران أنشأىار اإلأخر كىك التخيؿ التقميدم: كىك أف يستحض ان عاالبداعي، كيضيؼ نك 

 خركف كتصكره ألحداث القصص كالقصائد الشعرية التي كتبيا غيره.االى 

 يككف أف المعمـ مف كالمطمكب المنتج، اإلبداعي التخيؿ ىك المدرسة في المطمكب نرل أف ناكلكن
 التدريس في استراتيجية التخيؿ يككف كىكذا إبداعية، تخيبلت إلى طبلبو ليقكد الخياؿ كاسع

 .اإلبداعي

 محفزات الخياؿ:
أف الناس يعايشكف  ل( كالكرككلسكف ير 327 – 326: 2009عف أمبك سعيدم، البمكشي )

 الخياؿ في ثبلث صكر:

بصكرة عفكية تمقائية: كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ عندما ترسـ صكرة ذىنية لمذيع في المذياع،  .1
ماغؾ يحتفظ بيذه الصكرة فترسـ صكرة تفصيمية لكجيو كحجمو كعمره كلكف بشرتو، كيبدأ د

كيسترجعيا كمما استمع لذلؾ الشخص، أك كمما تذكرت كمماتو أك كمما فكرت بو، كربما تفاجأ 
عندما ترل ذلؾ الشخص كـ تختمؼ الصكرة الذىنية التي ركبتيا لو عف الحقيقة، كربما تبدأ 

 بالضحؾ عمى نفسؾ.
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مثير تـ تصميمو ليستثير فيؾ عف طريؽ التحفيز كاالستثارة: كيحدث ذلؾ عندما تتعرض ل .2
صكران معينة، مثؿ القصص كالركايات، فالقصة أك الركاية تعرض تفصيبلت دقيقة تحفز 

القصة عف سكؽ شعبي فإنؾ  تفإذا كان ،مى تككيف صكر ذىنية لما يستمع لوالدماغ ع
د لؾ و كذلؾ بالكيفية التي يحكييا الكاتب كالتي أراتتتخيؿ أرضيتو كبضاعتو كمحبلتو كتجار 

ضيؼ تفصيبلت عمى ي ب أكثر مف ذلؾ فيكىأف تتخيميا كالممتع أف الدماغ البشرم يذ
 المكف كالشكؿ كالحركة ما يفكؽ الكصؼ الذم يرد في الحكاية.

المنظر الذىني الذم يتخيمو شخص يختمؼ عف ما يتخيمو شخص آخر، كالمقدار الذم خزنو 
آلخر، كحتى الكيفية التي دماغ شخص مف صكر تمؾ األسكاؽ يختمؼ عف الشخص ا

 غ تمؾ الصكر الذىنية تختمؼ مف شخص آلخر.ايسترجع بيا الدم

فالقصة ال تقدـ سكل كممات كالدماغ ىك الذم يركب صكران ذىنية لتمؾ الكممات مما خزنو 
عمى مر األياـ مف الخبرة المباشرة أك مف مشاىدة التمفاز كالصكر الفكتكغرافية، أك صكر 

 خيالو الكاسع. ألفيا الدماغ مف

ضؾ مشكمة ما، التكجيو الذاتي الداخمي لتكليد األفكار اإلبداعية: كىذا يحدث عندما تعتر  .3
معركضة عميؾ في اختبار تحريرم أك شفيي فإنؾ كأثناء تفكيرؾ في  كأسكاء أكانت كاقعية 

اؿ حؿ ليا تتجكؿ بتفكيرؾ يمنة كيسرة، كتعرض االحتماالت كالحمكؿ، كتخيؿ نياية لكؿ احتم
مف االحتماالت محاكالن الكصكؿ إلى االحتماؿ أك الحؿ المناسب أك الذم يسبب أقؿ 
األضرار، فعممية ابتكار الحمكؿ كتخيؿ النيايات ىي بتكجيو ذاتي مف الشخص نفسو عمى 

 الرغـ مف أف المشكمة خارجية كمثير.

 كتضيؼ الباحثة أف مف محفزات الخياؿ:

دث عندما يتمنى الشخص أف يككف قائدان أك معممان أك الرغبة في تحقيؽ األحبلـ: كىك يح .1
فالخياؿ يساعد عمى تخطي العقبات  ،ميندسان فيبدأ بتخيؿ نفسو في المكاف المناسب

المتكقعة بيسر كسيكلة كتساعدؾ عمى كسر العقدة المتعمقة ب "لف أتمكف مف تحقيؽ 
كلى في التنفيذ اليدؼ" فيي تكسبؾ الشجاعة البلزمة لكضع قدمؾ عمى الخطكات األ

 الفعمي لمخططؾ.

: كخاصة عندما تكصد أبكاب العالـ الكاقعي يمكف أف يحمؽ الخياؿ اليركب مف الكاقع .2
 بعالمو الخاص كيستحضر األشكاؿ كالتككينات العظيمة ككذلؾ الرؤل التي تسحر األلباب.
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 دكر التخيؿ في حؿ المشكالت:
أف دينس يرل أف التخيؿ لو دكر  (328 – 327: 2009يذكر أمبك سعيدم كالبمكشي ) 

عمى الصكر الذىنية في التفكير في حمكؿ  كفكبير في عممية حؿ المشكبلت، فبعض الناس يعتمد
كىذا يتكقؼ عمى  المغكية االستراتيجياتالمشكبلت بينما يتتبع اآلخر طريقة تفكيرية تعتمد عمى 
ة الشبكات العقمية طبيعة المشكمة كنكعي قدرات التخيؿ كالتفكير الفراغي لدل األفراد كما يعتمد عمى

 كفيما يمي بياف الستخداـ التخيؿ في حؿ المشكبلت: ،التي تستثيرىا

ميع : إنؾ عندما تمر بأزمة مالية كبعد أف أغمقت جدكر التخيؿ في حؿ المشكالت اليكمية . أ
كىنا تبدأ في حباكة كتخيؿ  ،تقترض مف أحد معارفؾ أفاألبكاب في كجيؾ يخطر ببالؾ 

سيناريك لما سيدكر بينكما مف حديث كمقدمات إلى أف تفاتحو باألمر، ثـ تتخيؿ الكبلـ الذم 
ستقكلو لو ككيؼ سترد عمى استفساراتو كما الكعكد كالمكاثيؽ التي ستقطعيا عمى نفسؾ في 
سبيؿ إرجاع الماؿ إليو كربما تتخيؿ ىيئتؾ كممبسؾ كالمكاف .. كربما تعيد السيناريك مرات 

ي مخيمتؾ كفي كؿ مرة تجرم عددان مف التعديبلت كتضيؼ بعض التفاصيؿ، كىذا كمرات ف
 ينطبؽ عمى العديد مف المشكبلت اليكمية األخرل.

: التخيؿ كالعمكـ: حيث يتخيؿ المتخصصكف في المكاقع العممية أك حؿ المشكالت التخصصية . ب
ء س يتخيؿ مخطط البناالميدانية بتخيؿ حمكؿ لممشكبلت التخصصية التي يكاجيكنيا، فالميند

التخيؿ ساىـ في العديد مف االكتشافات كالثكرات العممية  فا أبصكرة كاممة في مخيمتو، كم
 الحالية التي غيرت مسار العمـ كربما مسار الحياة عمى األرض.

 أىداؼ الخياؿ العممي:
 ( أف مف أىداؼ الخياؿ العممي ما يمي:274: 1997تذكر ربيع)

 ة المبلحظة كاالنتباه كسعة األفؽ.اكتساب التبلميذ لقك  .1
 التبلميذ الى تقبؿ ما سيككف عميو العالـ في المستقبؿ. يييىء .2
 يمكنيـ مف محاربة السحر كالشعكذة كالخرافات. .3
 يساعد التبلميذ عمى التجاكب مع تكنكلكجيا الحاضر كالمستقبؿ. .4
 الخرافية.تنمية القدرة االبداعية كاالبتكارية الخبلقة كاالبتعاد عف األفكار  .5
 اكتساب ميارات التفكير العممي كاالبتكارم. .6
 ممارسة األنشطة الحركية كاأللعاب العممية. .7
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 معكقات الخياؿ العممي:
 :Mcnurlin,1995) ة الخياؿ العممي في المدارس يذكرىا)التي تعيؽ تنمي كامؿىناؾ بعض الع

 يمي: كما   36 -19

كلة لنسا كتزييؼ الخياؿ كجعمو نكع مف العنؼ تأثير بعض المسمسبلت التخيمية التي تعد محا .1
 كاإلثارة.

 فكار كمعتقدات كعادات خرافية تنتقؿ الى التمميذ.فييا مف أ نشري البيئة المحيطة بالتمميذ كما يي  .2
عدـ تكفر المناخ المناسب لئلبداع كالخياؿ العممي كانشغاؿ التبلميذ بالكاجبات المنزلية  .3

 ة لمتفكؽ الدراسي.كتحصيؿ المفاىيـ العممية البلزم
النظـ التعميمية التي تحد مف حرية التمميذ كال تتيح لو فرصة االشتراؾ في االنشطة العممية  .4

 المتنكعة.
 الخياؿ العممي.اؿ العممي، كعدـ ايمانو بأىمية تنمية الخي بطرؽ عدـ تكفر المعمـ الممـ .5
 درسة.عدـ تكفر المكاد العممية المناسبة لتنمية الخياؿ العممي في الم .6
 سرة مف تشجيع  التمميذ عمى عرض أفكاره التخيمية خكفان مف كصفو بالجنكف.خكؼ األ .7

 كتضيؼ الباحثة المعكقات التالية:
  تحد مف الخياؿ العممي.قد تككف غير غنية بالمثيرات ك البيئة المحيطة بالطالب 

 المناىج الدراسية الجامدة كالتي ال تسمح لمطالب أف ينمي خيالو العممي. -

 لتخيؿ كاالكتشافات العممية:ا
مـ كالتي تثبت أف يصنؼ العمماء كمفكريف بصرييف، كىناؾ العديد مف األحداث في تاريا الع

 العمكد الفقرم لمعديد مف االكتشافات العممية العمبلقة. دعىذه القدرة تي 

 Michaelيذكر كصؼ مايكؿ فارادام )ا ( أف عادة م18: 2004كر البمكشي )يذ
Faradayطكط القكل المحيطة باألجساـ المشحكنة كاألقطاب المغناطيسية كمثاؿ عمى ( لخ

استخداـ التخيؿ في تفسير الظكاىر، حيث كاف يتخيميا عمى شكؿ أنابيب رفيعة تخرج مف طرؼ 
 المغناطيس كتذىب إلى الطرؼ اآلخر.

لؤلجيزة ( كاف دماغو قادران عمى تخيؿ نمكذج متكامؿ Nikola Teslaالمخترع نيككالتيسبل )
( تجارب تفكيرية بدرجة عالية مف التفكير Albert Einsteinالديناميكية، كما استخدـ أينشتايف )

فريدريؾ  فالبصرم الستقصاء أفكاره ككصؼ طريقتو الذىنية بػ "لعبة تركيبية مع الصكر" كما أ
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التركيب  ( الخبير في الكيمياء العضكية البنائية اعترؼ أنو رألFriedrick Kekuleكيككلي )
 الحمقي لمبنزيف في أحبلـ اليقظة.

أف الذم قاد أينشتايف لتطكير نظريتو النسبية الخاصة  Shepard,1998: 155)كيذكر )
في بادئ األمر في سف السادسة عشرة عندما تخيؿ نفسو مسافران في خط الضكء بسرعة  وأتى ل
نيا لـ يكف يستجيب ألم كصؼ ألؼ ميؿ في الثانية، لقد فاجأه أف المكقؼ الذم تصكره ذى 186

 تقدمو معادالت ماكسكيؿ الخاصة بالمكجات الكيركمغناطيسية.

ف اكتشاؼ العالميف كاتسكف ككريؾ أ( 329: 2009كيضيؼ أمبك سعيدم كالبمكشي )
كاف فتحان عظيمان لمعمـ، بؿ لمبشرية جمعاء، كاحتاج إلى قدرة متميزة عمى الربط  DNAلتركيب الػ 

ما ظاىرم محسكس ىك نتائج التجارب المعممية كاآلخر دقائقي خفي كىك عالـ بيف عالميف أحدى
أكثر األلغاز غمكضا،  الذرات كالجزيئات إلبداع نمكذج ذىني يحكي شيفرة الحياة كيفؾ لغزان مف

 عمى مصراعيو لمبحكث كالمشاريع العممية العمبلقة كبذلؾ استحؽ جائزة نكبؿ. بكيفتح البا

بلؿ منظاره المطكر التصكرات القديمة عف مكاف األرض مف الككف كقد قمب جاليمك مف خ
ؽ نيكتف لمجاذبية األرضية لـ يكف لو ابينما اكتشؼ نيكتف قكانيف الحركة كالجاذبية، كاكتشاؼ اسح

أف يتـ دكف تخيؿ ىذا العالـ ألسباب سقكط التفاحة، ككاف لخياؿ دالتكف أثر كبير في طرح نظريتو 
العربي عباس بف فرناس فقد قضى نحبو في تجربتو في الطيراف كلـ يكف  الذرية، أما العبلمة

 مشركعو في نظر معاصريو إال خرافة تكنكلكجية.

ف ىناؾ عامميف قد يككنا مؤثريف في جعؿ عممية التخيؿ عالية ألى إدب التربكم كيشير األ
  فراد بشكؿ عاـ ىما:األ كألدل العمماء  جدان 

(http://www.almdares.net/vz/archive/index.php/t-19578.html (   
 

 

ذا كانػت ىػػذه البيئػة تتميػز بالتكاصػػؿ المفظػي القميػػؿ إفػػ :التػي يعػػيش فييػا الفػػرد فػي طفكلتػو . البيئػة1
 لمفرد، فانو يميؿ الى الجمكس مع نفسو كثيرا، كبالتالي يبدأ يستخدـ تفكيره البصرم أكثر.

فتصكر كيؼ اف العالـ يفكر فػي مسػألة مػا ليػؿ كنيػار،  :ؽ كالتفكير الزائد في مكضكع معيف. القم2
 فؽ.يككف ىناؾ شيء في األي  سكؼذىابو لمعمؿ، بالتأكيد  عند مأكمو كمشربو، عند لبسو، عند

( أف بعػػػض ىػػػؤالء العممػػػاء كػػػاف يفضػػػؿ المعػػػب بالمكعبػػػات 20: 2004كيضػػػيؼ البمكشػػػي)
قدراتيـ عمى تخيؿ األجسػاـ كتنظيميػا  الخشبية األمر الذم ساىـ في تطكير تفكيرىـ الفراغي كتنمية

ف مسػتكل االنتبػاه كالتركيػز الػذىني العػالي عمػى المشػكمة أك المكقػؼ الػذم أنيان، كمػف جيػة أخػرل ذى
 تيـ الذىنية.ايفكركف فيو أدل الى تنمية قدر 
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 التخيؿ كاكتشاؼ البدائؿ:
، دائؿ في التفكيرمف العمميات األساسية لمتفكير النقدم القدرة عمى التخيؿ كاكتشاؼ الب

حيث أف األفراد الناقديف يدرككف جيدان أف الكثير مف األفكار كالممارسات نابعة مف افتراضات قد 
كيؼ ذ يدرؾ األفراد الناقدكف يحاكلكف البحث عف أساليب جديدة، إتككف غير مبلئمة لحياتيـ فانيـ 
لى البحث درككف أف التخيؿ يؤدم إة لمتفكير النقدم، فإنيـ يعادي ةميأف السياؽ بشكؿ ما يعتبر كس

لى أىدافيـ كيمكف أف تتحقؽ خبلؿ سياؽ التفكير راضات جديدة تساعدىـ عمى الكصكؿ إعف افت
 (96: 1998)عثماف،. النقدم

 
  التفكير كالتصكر:

التصكر العقمي ىك استرجاع الخبرات الحسية التي تمر بالفرد عمى شكؿ صكرة عقمية 
فالصكر العقمية المستحضرة التي تدركيا البصيرة إنما ىي تعبير رمزم تككف مماثمة لعيف العقؿ، 

لمدرؾ حسي سابؽ، كتختمؼ الصكر العقمية عف الخبرات الحسية كالمدركات العقمية األصمية 
 (.23 – 22: 2005اختبلفات جكىرية مف أىميا: )إبراىيـ، 

عقؿ استحضارىا فتككف أنيا صكر عقمية رمزية ألشياء محسكسة، فالصكرة ىي التي يتاح لم -
 ماثمة أماـ عيف العقؿ دكف كجكد الشيء الحقيقي.

ف الصكرة العقمية ال تبقى عمى كتيرة كاحدة في الذىف مف حيث كضكحيا كجدتيا فقد تتبلشى أ -
 قكتيا كالقدرة عمى استحضارىا كمما تقادـ الزمف.

مان مف حيث الدقائؽ الصكر العقمية المستحضرة ال تككف مف النضكج بحيث تحاكي األصؿ تما -
 كالجزئيات كالتفصيبلت ميما كانت درجة اإلدراؾ العقمي.

الصكر العقمية تككف منفصمة عف عالـ الحس المحيط بالفرد، فيي صكر ألشياء تأثرت  -
 بالحكاس فانطبعت في العقؿ ثـ نقمت عمى ىيئة صكر عقمية.

 التصكر كالتذكر 
  ر كالتالي:بيف التصكر كالتذك (23: 2005)براىيـ إيفرؽ 

صكرة المحسكس ماثمة أماـ عيف العقؿ عمى شكؿ صكرة حسية مرتبطة بالحاسة التي التصكر: 
 سبؽ أف تأثرت بذلؾ المحسكس.
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يتـ عمى صكرة انطباع الشيء المحسكس في العقؿ دكف القدرة عمى استحضاره عمى التذكر: 
 ىيئة صكرة عقمية، كالتذكر ىنا يعتمد عمى التصكر كثيران.

ر اإلشارة ىنا إلى أف األفراد يختمفكف في قدرتيـ عمى تككيف الصكر العقمية كتجد
 يـ.ئمفكف في قدراتيـ العقمية كفي ذكاكاستحضارىا كما يخت

كاألشخاص الذيف يستطيعكف استحضار صكر عقمية تكاد تحاكي األصؿ تمامان ككأنيا 
لقدرة بحيث يكادكف يركف الشيء صكر فكتكغرافية يطمؽ عمييـ تعبير )اإلرتسامييف( أم أنيـ مف ا

طفاؿ يككف في معظمو مف كجدير بالذكر أف التصكر عند األ، كأنو حقيقة ماثمة أماـ عيف العقؿك 
رتسامي، كالقدرة عمى التصكر الكاضح تتناقض تدريجيان كمما تقدـ اإلنساف بالعمر كىذا النكع اإل

 األمر يرجع إلى:

التصكر، كالقدرة عمى التجريد فينزع الفرد قد تتغمب خصائص عقمية أخرل عمى خصائص  -
 إلى استخداـ األلفاظ بدالن مف التصكر.

التصكر يبمغ مدل بعينو عند الفرد ثـ ال يتجاكزه ألنو يككف قد غطت عميو كظيفة أك  -
 كظائؼ عقمية أخرل.

 قد يحدث ىناؾ كبح التصكر لسبب أك آلخر قد تككف )نفسية، عقمية، أك نفسية عقمية(. -

يحاكؿ الفرد استحضار خبراتو الحسية السابقة عمى ىيئة صكر عقمية فإنو يككف كعندما 
، لكف التصكر ىذا كثيران ما يرتبط بأغراض يرمي إلييا الفرد في الحياة Imageryبصدد تصكر 

تتجاكز حدكد النقؿ العقمي لممحسكس الماضي....... إلى ما يمكف أف يككف، فيك في ىذه الحالة 
 .بصدد تصكر كتخيؿ

كالتصكر يظير في نظريات الذاكرة أك التذكر في شكميو: أكليما: نمكذج التصكر كما في 
صكر المدركات كاألفكار كما بنمكذج أفبلطكف الذم يعتبر الذاكرة كقطعة مف الشمع تمتصؽ 

تمتصؽ عمى الشمع، كثانييما: كىك ما يسمى الخياؿ المتمازج الذم يمعب دكران كسيطان في جميع 
 (14: 1993)نشكاف،  .ذاكرة المختمفةطرائؽ ال

 

 العالقة بيف التخيؿ كالتأمؿ:
 ( العبلقة بيف التخيؿ كالتأمؿ:28: 2005) براىيـإيكضح 
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تصكر قائـ عمى إحضار صكر عقمية لخبرات حسية تأثرت بيا حكاسو فعبلن، كتخيؿ التخيؿ: 
ضكئو ما يتكخى مف يرتكز إلى التأمؿ كمحاكلة استكشاؼ مجيكؿ في زمف سيأتي ليحدد عمى 

 أىداؼ.
جكانب متماسكة مف الكظائؼ العقمية ككبلىما يساعد الفكر في مكاجية التصكر كالتخيؿ 

 المشكبلت التي تعترض الفرد فيمتمس ليا الحمكؿ المناسبة.

كلعؿ أدؽ فرؽ يمكف تبينو بيف التفكير كالتخيؿ يكمف في الغرض مف النشاط كليس في النشاط 
قمي كاحد في حالتي التفكير كالتخيؿ، فتصؼ قطعة شعرية بأنيا مف كحي الخياؿ، ذاتو، فالنشاط الع

كنتحدث عف مناقشة منطقية تتمثؿ فييا الرصانة فنقكؿ بأنيا مف صنع التفكير المحكـ، كفي كمتا 
 الحالتيف نستند إلى الخبرات الماضية التي تنعكس بشكؿ صكر عقمية.

ي غرضي في مراميو، منطقي في خطكاتو يعتمد عمى نستنتج أف التفكير التأممي شعكرم عقم
 .لذلؾ تعد استراتيجية التخيؿ المكجو أفضؿ الطرؽ لتنمية التفكير التأممي التصكر كالتخيؿ

 
 عالقة التخيؿ باإلبداع:

ف الخياؿ يرتبط ارتباطان كثيقان باإلبداع فكؿ منيا مصطمح معقد ( أ38: 1993يذكر نشكاف)
ضيما معان، كعمميتيف منفصمتيف، فالتخيؿ عممية عقمية تحدث في عقؿ الفرد كلكنيما يتفاعبلف مع بع

لتصكر شيء ما بناء عمى الخبرات الماضية، أما االبداع فيك دمج المعرفة كالخبرات السابقة بطريقة 
لـ تكف معركفة لمفرد مف قبؿ، فالتصكر كالتخيؿ يمعباف دكران ميمان في اكتشاؼ الطريقة التي يتـ بيا 

المعرفة كالخبرات السابقة في حؿ المشكبلت كاقتراح الحمكؿ المناسبة لممكاقؼ التي تطرأ مف  دمج
 حيف ألخر.

الشخص المبدع ىك القادر عمى تمثيؿ المكقؼ بطريقة أك طرؽ مختمفة، أف يضا كيشير أ
كايجاد  كاختراع حمكؿ لممشكبلت التي تكاجيو، كاالستفادة مف المعمكمات كالخبرات التي تتجمع لديو،

 ذا استخدـ التخيؿ.يقـك المرء بيذه األنشطة إال إكال  ،الركابط بيف المعمكمات كالخبرات

الفرد  كمف ىنا يمكننا القكؿ أف التخيؿ يشجع االبداع فمف خبلؿ التصكر كالتخيؿ يصبح
 حداث كبذلؾ يككف مبدعان.قادران عمى التعامؿ مع األ

 
 



  اإلطار النظرم                                                                                                            

 

 
33 

 الثانيؿ ػالفص

 ثانيان: استراتيجية التخيؿ المكجو:

 التخيؿ المكجو: استراتيجيةفيـك م
مية العقؿ المتخيؿ في تحسيف حياة البشر، أصبح العمؿ ىنظران ألف التاريا قد بيف أ

، كمف أىـ أنكاع التخيؿ ىك التخيؿ المكجو ألنو يككف بتكجيو مف المعمـ، التخيمي عممان قائمان بذاتو
 جو: كفيما يمي نستعرض بعض التعريفات الستراتيجية التخيؿ المك 

 جديدان، كمع ذلؾ بدأ المربيف ينتبيكف لفكائدىا القكية ابداعان استراتيجية التخيؿ المكجو ليست 
حضار ستكتنفيذىا في عمميـ، فيي فف عندما يككنكا الطبلب في حالة االسترخاء كالتركيز معان ثـ ا

 (Rose& Sweda, 1997: 5لى عقكليـ. )إالصكر المكصكفة 

 إلى تستند تدريسية ( ىي "خطة1993كجو كما يعرفيا )جالييف، فاستراتيجية التخيؿ الم
 فالتعبير التخيؿ، ممارسة ثـ كالحسي، الجسمي كالكعي االسترخاء، كالتركيز،:  ىي ستة مرتكزات،

 ككيفية ، الداخمية التخيبلت بتمؾ التأمؿ إلى يصؿ حتى ، كالرسـ بغيره كالكتابة أك بالمفظ، عنو
 (12: 2008عمياف، )  ممية.حياتو الع في استثمارىا

العممية التي يككف بيا األفراد منقاديف في رحبلت عبر عقكليـ المتخيمة ب كتعرؼ أيضان 
كيستجيبكف لمغاز أك اقتراحات محددة بكساطة صكر عقمية، فالقائد أك المكجو يقترح مغزل كالسير 

ؽ الظركؼ التي تتفؽ مع ىذا في غابة جميمة أك التحدث إلى مرشد حكيـ، كيقكـ العقؿ المتخيؿ بخم
المغزل، كيبلحظ المتخيمكف صكرىـ كيصفكف ما يركف كيحسكف، كيسمحكف لمخياالت بتكصيؿ 

بعد أسابيع أك حتى بعد  التبصر أك المعنى ليـ، كقد يأتي ىذا التبصر، إما فكران أك بعد أياـ أك
 (.26: 2006سنكات. )العرجة، 

( تعريفان لمتخيؿ المكجو بأنو "صياغة سيناريك 32: 2009كيقدـ أمبك سعيدم كالبمكشي )
تخيمي ينقؿ المتعمميف في رحمة تخيمية، كيحثيـ عمى بناء صكر ذىنية لما يسمعكنو، كيتـ تكجيو 

يف الحكاس المتعمميف لبناء صكر غنية باأللكاف، متنكعة األحجاـ، كيتـ العمؿ عمى التكامؿ ب
بالحرارة كالمممس كالصكت داخؿ الصكر الذىنية التي  ة كالمذاؽ كاإلحساسحالخمس، فيتـ دمج الرائ

 يتـ بناؤىا.

كيعرؼ أيضان بأنو "اصطحاب المتعمميف في رحمة تخيمية يكمفكا خبلليا بالقياـ بتركيب عدد 
مف الصكر الذىنية أك التأمؿ في سمسمة مف األحداث كيتطمب كجكد مكجو يقـك بتكجيو المتعمـ عبر 

 ارة التربية كالتعميـ سمطنة عماف(.ىذه الرحمة التخيمية. )كز 
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أف التخيبلت المكجية ىي "تقنية شبيية باإليماءات السردية  Matt Buchananكيرل 
 Mattكلكنيا تمقائية بسيطة كمركبة كىي تتشابو كثيران مع بعض أساليب التأمؿ كاالسترخاء" )

Buchanan: ، 2001  :38.) 

ت التدريس التي يمكف استخداميا بشكؿ فعاؿ بأنيا احدل استراتيجيا (Gothelfكيعرفيا )
لتخفيؼ الظركؼ المتكترة، كذلؾ بتخيؿ السمككيات المرغكبة حيث يمكف لممشاركيف تغيير تصرفاتيـ 

 (Sulliva, 2006: 34جابية. )الحالية الى تصرفات كاستجابات اياستجاباتيـ  كأ

كجو عبارة عف رحمة تقكـ عمى ترم الباحثة أف التعريفات السابقة اتفقت عمى أف التخيؿ الم
مرتكزات تككف بكجكد قائد أك مكجو، يقكـ المتعمـ فييا ببناء صكر ذىنية لما يسمع بتكامؿ مف 

 الحكاس الخمس، كالتخيؿ يككف عادة إيجابي.

استراتيجية في  بأنيا ف تعرؼ استراتيجية التخيؿ المكجومف خبلؿ ما سبؽ يمكف لمباحثة أ
سيناريك تخيمي يصطحب المتعمميف في رحمة تخيمية كيحثيـ عمى بناء  التدريس يتـ فييا صياغة

عدد مف الصكر الذىنية أك التأمؿ في سمسمة مف األحداث التي تقرأ عمييـ مف قبؿ المعمـ يكامؿ 
 حاسيس.لسمع كالشـ كالتذكؽ كالعكاطؼ كاألفييا بيف البصر كا

 
 مرتكزات استراتيجية التخيؿ المكجو:

 كالكعي ، كالتركيز االسترخاء،:  كىي ، مرتكزات ست إلى التخيؿ المكجو استراتيجية تستند
 لمكصكؿ كالرسـ، كالكتابة بغيره أك بالمفظ عنو فالتعبير التخيؿ، ممارسة ثـ كالحسي، الجسمي
 يمي كفيما العممية، حياتو في استثمارىا ككيفية الداخمية، التخيبلت بتمؾ مرحمة التأمؿ إلى بالطالب
ك أبك  (29-28: 2007)كناجي  (23 – 20: 2008)عمياف االستراتيجية ىذه زاتلمرتك عرض
 :(17-16: 2007)عاذرة

 االسترخاء:. 1
زاحة ، كالراحة اليدكء إلى المرء كصكؿ كيعني  تتحقؽك عنو،  كاالضطراب القمؽ مظاىر كا 

 تعادةاس لمجسـ يحقؽ ذلؾ فإف متكاصؿ، بشكؿ العضبلت تسترخي ليذا عندما التخيؿ متطمبات
 الجسـ بإدخاؿ ذلؾ إال يتحقؽ كال ، كاضحة صكر بإنتاج العقؿ يبدأ عندئذ ، الراحة كلمنفس النشاط،
ا، كضعنا  خبلؿ كاعيان  مف البقاء الفرد يمكف كىذا بسيكلة، لمجسـ بالتدفؽ لؤلكسجيف يسمح كي مريحن
 إلى المجكء سترخاءكيتطمب اال لديو، التخيؿ خبرة تحسيف عمى االسترخاء كيعمؿ التخيؿ، عممية
 :اآلتية اآلليات
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 القػػػدميف مبلمسػػػة مػػػع عمكديػػػة جمسػػػة الجمسػػػة تكػػػكف بػػػأف مريحػػػة، كبكضػػػعية بيػػػدكء الجمػػػكس 
 الجسـ. كسط عمى طييما أك الفخذيف، عمى اليديف ككضع لؤلرض،

 الطاكلة. عمى رأسو الطالب كضع لك مانع كال العينييف، إغماض 
 لطالب.ا يستطيعو حد أقصى إلى العضبلت إرخاء 
 ألف  كزفيػػػر  شػػػييؽ مػػػف العميػػػؽ، لمتػػػنفس تمػػػاريف بػػػإجراء كذلػػػؾ بعمػػػؽ، األنػػػؼ مػػػف التػػػنفس

مرحمػة  كتعمػؿ الطاقػة، بيػذه الجسػـ خبليػا مػف خميػة كؿ كتمتمئ ، طاقة الجسـ يمنح الشييؽ
 . التكتر مف كيخفؼ لؤلفكار التشتت مف الجسـ تخمص عمى الزفير

 : . التركيز2
 المرحمة ىذه تعمؿ ، يتأمؿ حتى كالسككف اليدكء مرحمةإلى  الكصكؿ بالفرد بيا كيقصد

 الصكر يرل كي بعمؽ، التفكير عمى كقدرة باإلتقاف، كتمنحو شعكرنا بتخيبلتو، الفرد تحكـ عمى
 أثناءىا كيستطيع اجراء التخيؿ، الفرد معرفة زيادة عمى التركيز مرحمة تعمؿ حينئذ مفصمة، الذىنية
 كمثاؿ الفرد، لدل جديدة معرفة تككيف في تسيـ كاألخيرة ير الكاضحة،كغ الكاضحة األشياء رؤية
 زراعية. بيئة سريع كسط قطار حركة تخيؿ ذلؾ

 : الحسي/  الجسمي الكعي .3
أمر  نحك الذىف تكجو فعند التخيؿ أثناء كالحسية الجسمية قدراتو مف الفرد تمكف بو يقصد

استغؿ  فإذا كتخيبلتو نفسو عف بمعمكمات المرء دتزكي عمى فتعمؿ األمر، بيذا الحكاس تنفعؿ ما،
في  خبراتو كتكسعت التعمـ، عمى قدرتو زادت بعمؽ، األشياء معرفة في المتعددة حكاسو الفرد

 جديدة. أمكرنا كتعمـ التخيؿ،

 : التخيؿ. 4
 المكجو، التخيؿ إلى مرحمة ينتقؿ الحسي/ الجسمي كالكعي كالتركيز، بعد استرخاء الفرد

 حيننا، ساكنة تككف الصكر، كالتي ىذه في بالتكسع يبدأ ثـ البداية، في كاحدة صكرة ىنوذ فيكلد
 تتدخؿ كقد جبرنا، ال الصكر طكعنا ىذه تشكؿ أف إلى التنبيو ضركرة مع أخرل، أحياننا كمتحركة
 ثـ كمف التخيؿ، عممية إلى مف الرجكع الفرد يتمكف ما سرعاف لكف التخيؿ، عف الفرد تبعد مشتتات
 سنابمو. تتمايؿ قمح حقؿ يتخيؿ مف ذلؾ كمثاؿ معيا، االندماج

 :كاالتصاؿ التعبير. 5
 كيعيف ،في الذاكرة التخيؿ عف الناتجة المعمكمات لطبع فضمى كسيمة كاالتصاؿ التعبير يعد
 مكتكبة. أك منطكقة لغة إلى المجردة الذىنية الصكر ترجمة كتتـ التخيمية، العممية فيـ الفرد عمى
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 :  التأمؿ .6

ا العممية، حياتو في يكظفيا بتخيبلتو، كي التأمؿ بمعاكدة الفرد يقكـ  أك كتابة شعرنا، أك رسمن
 . تعبيرية جسدية حركات أك

 االستراتيجية ىذه فأ كيؼ تدريس كاستراتيجية كنظرية لمتخيؿ السابؽ العرض مف يظير
مة التركيز حيث الكصكؿ بالفرد الى كىي مرح مراحميا مف مرحمة يعتبر حيث التأممي التفكير تنمي

 التخيؿ عممية تتكيج كىك مرحمة السككف كاليدكء لمتأمؿ، كما أف التأمؿ أخر مرحمة مف مراحميا ،
 .اليكمية حياتو في الخبرة التخيمية الطالب يكظؼ كي بالتأمؿ

 أىمية التخيؿ المكجو كاستراتيجية تدريس:
تدريس يمكف أف يحقؽ  كاستراتيجيةالتخيؿ  ( أف182: 2007يذكر أبك السميد كعبيدات )

 ما يمي:

يثير مشاركة فاعمة كحقيقية مف الطالب، فالطالب يتخيؿ نفسو نقطة زئبؽ أك ماء أك ذرة أك  .1
 بذرة قمح فإنو يصبح طرفان فاعبلن في سمكؾ ىذه األشياء.

 تنا.إف ما نتعممو عبر التخيؿ ىك أشبو بخبرة حية حقيقية مف شأنيا أف تبقى في ذاكر  .2

قكدنا إلى اكتشافات كطرؽ تكعبلقات، كميارة تفكير إبداعية  التخيؿ يعممنا معمكمات كحقائؽ .3
 جديدة.

ع بو كما أنو يستفز الجانب األيمف مف تالتعمـ التخيمي، تعمـ إتقاني ألننا نعيش الحدث كنستم .4
 الدماغ باإلضافة إلى الجانب األيسر.

التخيؿ المكجو  استراتيجيةأف مف أىداؼ ( 324: 2007كيضيؼ أمبك سعيدم، البمكشي )
 ما يمي:

 تنمية قدرات التخيؿ ثبلثي األبعاد كالتفكير الفراغي. .1

 لمجردة كالعمميات الدقيقة لمظكاىر المختمفة.اتقريب المفاىيـ  .2

 الدخكؿ إلى عكالـ الذرات كالجزيئات كدقائؽ تككيف المادة. .3

 نظرة عميقة كالبحث عف تفسير مبنىزيادة قدراتيـ عمى التفكير في كثير مف الظكاىر ب .4
 العبلقات بيف التككينات الدقيقة لممادة. عمى

ر عمى تدريس يمتعة حقيقية لممتعمميف يتـ تطبيقيا بيف فترة كأخرل لتضفي نكعان مف التغي .5
 المادة العممية.
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 كير في التفكير.فتنمية قدرات ما كراء المعرفة كالتحكـ في االنتباه كالتركيز كالت .6

 المتعمميف عمى صفاء الذىف كتبديد القمؽ. تمريف .7

 ثراء الصكر الذىنية لممتعمميف كالتي تعتبر أساسان لعممية تكليد األفكار اإلبداعية.ا .8

تفعيؿ المنحى التكاممي في التدريس بدمج العمكـ مع الميارات المغكية كالكتابة اإلبداعية  .9
 كميارات الرسـ كالتصميـ.

لمخزكف الصكرم لمختمؼ المتعمميف بيدؼ مراعاة الفركؽ الكشؼ عف التنكع الكبير في ا .10
 الفردية.

لدل المعمميف ال تكشفيا اختبارات الكرقة كالقمـ كالطرؽ التقميدية  ةالكشؼ عف قدرات كامن .11
 لمتدريس.

عطائيـ إحساسان بالمخزكف اليائؿ لمصكر  .12 تنمية دافعية المتعمميف لمتعمـ بتغيير الركتيف كا 
 يا.الذىنية التي يمتمككن

 تغيير الركتيف الصفي. .13

 صفاء الذىف كتبديد القمؽ. .14

 .تنمية الذكاءات المتعددة  .15

أف استراتيجية التخيؿ المكجو كسيمة فعالة  (Rose $ Sweda,1997: 6-7)كتضيؼ 
لجمب أفكار الطبلب االبداعية ، كما انيا تمكنيـ مف استكشاؼ مشاعرىـ كأفكارىـ في بيئة خالية 

مفيدة لكتابة االبداعات كالحمكؿ المقترحة لمشاكميـ بدكف خكؼ مف مف المخاطر، كىي فرصة 
 الفشؿ.

 كترل الباحثة أف مف فكائد استراتيجية التخيؿ المكجو:

 أنو يساعد في كشؼ سكء الفيـ كيعالج التصكرات البديمة المكجكدة عند الطبلب. -

غكم كالكتابي تساعد أنشطة التخيؿ عمى تنمية اإلبداع كالخركج عف المألكؼ كخاصة الم -
حيث يتكامؿ فييا كبلن مف العمـ كاألدب كالفف بكتابة الرحمة التخيمية أك  كينمي ميارة الرسـ

 .رسميا

 تجعؿ الطبلب أكثر انتباىان كفعالية بأداء األنشطة المدرسية. -

 أكثر إدراكان لؤلحاسيس الداخمية.تجعؿ الطالب  -
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دكد الكاقع الجامد كتكسع مدارؾ تحكيؿ األفكار مف مجردة إلى مدركات حسية، تقتحـ ح -
 اإلنساف.

 تعمـ المتعمميف التركيز عمى الجكانب الحسية كالعاطفية في أداء الدكر. -

 تساعد المعمميف في إبداع قصص يمكف تطكيرىا بأشكاؿ أخرل. -
 

 :المكجو التخيؿ استراتيجية تطبيؽ خطكات
 أف( 24: 2004)البمكشي ،(334 -332: 2009)البمكشي سعيدم، أمبك مف كؿ ذكر

 :التالية الخطكات في تتمثؿ المكجو التخيؿ استراتيجية تطبيؽ  خطكات

 :التالية الشركط يراعي بحيث لمتخيؿ، سيناريك بإعداد المعمـ يقكـ: التخيؿ سيناريك عدادإ  -1

 المركبة فالجمؿ ذىنية، صكر ببناء لممتعمـ يسمح بشكؿ مركبة كغير قصيرة الجمؿ تككف •
 يؤدم كقد الذىنية صكرال بناء مف يمكنو ال بشكؿ طاقتيا فكؽ المتعمـ مخيمة تحمؿ قد

 .النشاط متابعة مف تمكنو عدـ لىإ ذلؾ

 عف باالبتعاد كذلؾ المستيدفة الفئة مستكل كفي لمفيـ كقابمة بسيطة كممات تستخدـ •
 .معانييا فيـ المتعمميف عمى يصعب التي الكممات تضميف

 لكصؼ كذلؾ" يصغر....يصغر" مثبلن  األمر احتاج ذاإ مرات عدة الكممة تكرار يستحسف •
 الذىنية الصكر تككيف في التدرج عمى المتعمميف مساعدة بيدؼ معيف، جسـ حركة

 .المتحركة

 .العبارات ليذه ذىنية صكر تككيف مف المتعممكف ليتمكف العبارات بيف مريحة كقفات كجكد •

 بنفسو يختارىا عكالـ في بخيالو يسبح أف بلممتدر  المجاؿ فييا يترؾ قصيرة حرة كقفة •
 .المدرب معو بدأىا التي التخيمية الرحمة ليكمؿ

 كاالحساس كالتذكؽ كالشـ كالبصر السمع تخاطب جمؿ بصياغة كذلؾ الحكاس مخاطبة •
 ....كغيرىا كالمممس

 ىنيةالذ الصكر بناء حبؿ تقطع قد ألنيا طااااااخ، ككممة المزعجة الكممات عف االبتعاد •
 .المتدربيف لدل

 .الغرفة الى تدريجية عكدة •
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 الصكر استثارة في تنجح لـ التى العبارات عمى لمكقكؼ كذلؾ تنفيذه قبؿ السيناريك تجريب •
 . المتعمميف لدل الذىنية

 قبؿ ينفذ بسيط تخيمي لمكقؼ قصيرة  مقاطع عف عبارة ىي: تحضيرية تخيمية بأنشطة البدء -2
 الرئيسي التخيمي لمنشاط ذىنيان  لمتييؤ المتعمـ مساعدة كىدفيا الرئيسي يميالتخ بالنشاط البدء

 ـيمع أحضركىا كالتي مخيبلتيـ بيا تمتمئ التي المشتتات مف التخمص مف المتعمميف كلتمكيف
 .الحصة دخكؿ قبؿ

 :التخيؿ نشاط تنفيذ  -3

 طمبكي لدييـ التفكير راتقد تنمية في أىميتو كبياف التخيؿ نشاط بتعريفيـ المتعمميف تييئة •
 .سيسمعكنو لما ذىنية صكر بناء كمحاكلة كالتركيز اليدكء منيـ

 .أعينيـ غمؽ ثـ عميؽ نفس أخذ المتعمميف مف الطمب •

 .كبطئ عاؿ بصكت القراءة •

 المتعمميف يشتت ال حتى االلقاء أثناء الزائدة الحركة كتجنب الفصؿ، مقدمة في الكقكؼ •
 .لدييـ الذىنية الصكر تككيف كيمنع

 .حقيا كقفة كؿ عطاءإ •

 حيث فييا، الطريقة تطبيؽ يتـ مرة أكؿ في خاصة كىناؾ ىنا البسيطة الضحكات تجاىؿ •
 .فشيئان  شيئان  باالختفاء ستبدأ

 .الباب خارج ينتظر متأخران  جاء مف •

 :التابعة األسئمة -4

 الحديث منيـ كيطمب المتعمميف ىعم األسئمة مف عدد بطرح المعمـ يقكـ التخيؿ نشاط تنفيذ بعد
 :التالية التعميمات اتباع كيتـ التخيؿ، نشاط أثناء ببنائيا قامكا التي الذىنية الصكر عف

 تخيمكه عما لمحديث لممتعمميف الفرصة تاحةإ. 

 السيناريك، في كردت التي المعمكمات عف كليس ببنائيا قامكا التي الصكر عف أسئمة طرح •
الك    .الذىنية الصكر بناء عف سيشغميـ الذم األمر حرفيان  السيناريك في ردك  ما سيكرركف ا 

 .كالتخيبلت االجابات بكؿ الترحيب •

 .مستكل أدنى الى عندىـ القمؽ مستكل مف التقميؿ محاكلة •
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 بالحرارة شعكران  أك معينة ألكانان  أك معينة ركائح عايشكا ىؿ الحكاس جميع عف السؤاؿ •
 ؟معينان  يئان ش تذكقكا أك كالبركدة

 في عايشكه ما رسـ أك كتابة المتعمميف مف بالطمب كذلؾ: التخيمية الرحمة رسـ أك كتابة •
 في عمييـ مرت التي الذىنية الصكر عف فييا يعبركف قصة، شكؿ عمى التخيمية الرحمة
 أك السبكرة عمى كالرسكمات القصص المتعمميف يعرض أف ممكف كىنا التخيمية، رحمتيـ
 .التعزيز مف كنكع كذلؾ المدرسية االذاعة عمى قراءتيا أك ائطالح لكحة

 :التالية النقاط الباحثة كتضيؼ

 الممس بحكاس المرتبطة الذىنية الصكر دمج زيادة يفضؿ التخيمي السيناريك تصميـ عند •
 .عمقان  أكثر حسيان  بعدان  لتضفي كالتذكؽ

 كاستخداـ الدرس شرح بعد ككفت أف الباحثة تقترح الطالبات عمى المجردة المكاضيع •
 .كاالستكشافات اتكالفبلش التكضيحية الصكر

 كاضحة، الحركؼ مخارج تككف فكأ التخيمي النشاط تطبيؽ أثناء الصكت كضكح مراعاة •
 .ألعينيـ الطبلب غماضإ مف كالتأكد ،الطمبة يشتت ال لكي التخيؿ أثناء التحرؾ كعدـ

 يشكبيا ال التخيؿ تنفيذ في الطريقة أف مف لمتأكد بلبالط بعض عمى تجريبية ببركفة القياـ •
 .خمؿ

 مركر مع لكف طبيعي، أمر ىذا التخيؿ يستطيع ال الطبلب بعض أف مشكمة تكاجو عندما •
 .ذلؾ مف سيتمكف الزمف

 .طبلبؾ باستمتاع كتمتع الطريقة، تطبؽ كأنت تمتع •
 

 :المكجو التخيؿ استراتيجية لتطبيؽ احتياجات
 أف كجدت الصفية الغرفة داخؿ المكجو التخيؿ الستراتيجية الباحثة بيؽتط خبلؿ مف

 :يمي ما يمـز لتطبيقيا

 .لمرسـ دفتر طالب كؿ يمتمؾ أف ىنا كيفضؿ التخيمية الرحمة كرسـ لكتابة بيضاء أكراؽ •

 كالصكر رحمتيـ أثناء تخيمكىا التي كاألشكاؿ الرسكمات تمكيف منيـ الطمب حالة في ألكاف •
 .عايشكىا التي نيةالذى
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 : المكجو التخيؿ استراتيجية جراءإ في لممساعدة كالشاممة اليامة األفكار بعض يمي كفيما

 (125: 2009، العقؿ حكمة مجمة)

 عف أنفسنا عزؿ نستطيع عندما بكثير أفضؿ نتخيؿ :الخارجية التأثيرات عف نفسؾ اعزؿ .1
 ىادئ مكاف يجادإ أعيننا، غبلؽإ الى افةضإ التركيز، عف تميينا التي الخارجية التأثيرات
 .كثيران  يساعدنا

 االسترخاء حالة لىإ نتقاؿلبل يحضرنا أفضؿ بشكؿ التنفس فأ: التنفس تحسيف تقنيات استخداـ .2
 .فاعؿ بشكؿ التخيؿ ممارسة عمى تساعدنا

 .األخرل الحكاس باشراؾ النظر حاسة عمى االستراتيجية تعتمد: الحكاس كؿ اشراؾ .3

 فاف كذلؾ بالتفاصيؿ االىتماـ مف تأتي الحيكية فأ: كالتبايف كالعمؽ كالحركة التفاصيؿ أضؼ .4
 لدينا التخيؿ يصبح كالتبايف العمؽ بعض ضافةإ خبلؿ فمف العيكف، تجذب المتحركة األشياء

 .األبعاد كثبلثي أفضؿ نكعية مف

 عف بمعزؿ المثاؿ ىذا في احةالتف تأخذ ال. منيا اإليجابية المشاعر كخاصة: مشاعرؾ ضٌمف .5
 لديؾ؟ بما بالقناعة أـ.. بالسعادة أـ.. بالرضى.. تقضميا كأنت تشعر كيؼ فٌكر: مشاعرؾ

 تمجأ أف بإمكانؾ التخيؿ، تمارس عندما: المساعدة األخرل كاألساليب االستعارة أسمكب استخدـ .6
 أك الفراغ، في تتدحرج سكداء ةبغيم مثبلن  الغضب تشبيو بإمكانؾ. االستعارة أك التشبيو ألسمكب

 .التكعيبية أك االنطباعية بأسمكب التخٌيؿ ممارسة بإمكانؾ االسترخاء، لؾ يسبب ذلؾ كاف إذا

 كجية مف األمكر نتخيؿ أف عمينا ممكف، حد ألقصى التخيؿ مف االستفادة بيدؼ: يجابيان إ كف .7
 .متفائمة زاىية كافبأل نتخيميا سكداء داكنة بألكاف تخيميا مف بدالن  ايجابية،

 التدقيؽ أك التحميؿ، أك لبلنتقاد، المناسب الكقت ليس التخيؿ إف: األحكاـ إطبلؽ عف متنعا .8
 مف بدالن  مخيمتنا عمى القيكد نضع نتخيمو، ما عمى األحكاـ نطمؽ عندما: تقييميا أك باألمكر،

 .العناف ليا نطمؽ أف

 مع تتحٌسف التخٌيؿ عمى قدرتنا إف األمكر، ألغمب بالنسبة األمر ىك مثمما.. باستمرار تدٌرب .9
 .الجيد كبذؿ التماريف كممارسة الكقت

 قد ،ممارستو عمى أنفسنا نجبر أف كال قسران  التخيؿ نمارس أف باستطاعتنا ليس: صبكران  كف .10
 بد ال لكف الشيء بعض تافية أك سخيفة األكلى لمكىمة ممارستو تبدك كقد كقتان  األمر يتطمب

 .المثابرة مف
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ارسة التخيؿ المكجو ملمالتي يفضؿ أف يستخدميا المعممكف رشادات بعض اإلكتضيؼ الباحثة 
كىي: تشجيع الطمبة الذيف يمتمككف ميارة التخيؿ الستخداميا، حيث ىناؾ  داخؿ فصكليـ الدراسية

صكرة أك طمبة ال يعرفكف كيفية استخداميا، استخداـ األساليب البسيطة لدعـ التخيؿ، مثؿ رسـ 
مساعدة الطبلب عمى ك فيـ الطالب لعممية التخيؿ، مف كتابة قصة قصيرة عف تخيبلتؾ مما يزيد 

رسـ ما تخيمكه ألف الرسكمات تساعد عمى تذكر معمكمات ميمة كتستخدـ لمتنبؤ عما سيحدث 
 الحقان.

 (http:/www.talmeehat.com/b/p20):العميؽ النفس فكائد
 حد لىإ كيساعدنا الشكائب، جميع مف الدـ كينقي الدمكية، ةالدكر  ينشط الذم ىك التنفس

 كالسعاؿ الحمؽ التياب مثؿ البسيطة األمراض مف كالتخمص الجسـ كظائؼ في التحكـ عمى كبير
 كاالكتئاب القمؽ مثؿ النفسية األمراض بعض عمى التغمب عمى نايساعد كما كالصداع، كالزكاـ

 ةكاأللف كالسعادة كالسكينة باليدكء شعكران  أنفسنا في كينمي يكية،كالح النشاط ليناإ يعيد كما كالخكؼ،
 .حكلنا ءشي كؿ مع

 كنشاط لتفكير بحاجة التي عمالناأ أداء في ليساعدنا عميؽ لنفس بحاجة ترل الباحثة أنناك 
 التنفس ماأ الممؿ، لىإ كيؤدم التركيز، فيضعؼ الدمكية، الدكرة يبطئ ءالبطي فالتنفس عقمي،
، التركيز كتزيد النشاط فتجدد كالحيكية بالطاقة الجسـ تمد بدكرىا التي الدمكية الدكرة قكمي العميؽ

كبما أف التنفس العميؽ أحد خطكات استراتيجية التخيؿ المكجو فيذا يضيؼ فائدة جديدة 
 لبلستراتيجية.

 
 :العممية المفاىيـ بتنمية المكجو التخيؿ عالقة

 لؤلشياء الذىنية الصكرة ىك المفيكـ ألف العممية، فاىيـالم إدراؾ في بالغة أىمية لمتخيؿ
 عقمي بنشاط يقكـ ال فالمتعمـ األشياء، ىذه بيف المشتركة كالسمات الخصائص مف تتككف التي
، ىذا لخصائص التخيؿ عمى وسأسا في يعتمد  إلى صكر حسية صكر مف تحكيميا كبالتالي المفيـك
 (18: 1993 نشكاف،. )العقؿ في مجردة

 المعاني دراؾفإ كالمفردات األلفاظ معاني دراؾكا   المعنى فيو يتـ الذم الكسط ىك لتخيؿفا
 كبالتالي العممية المعرفة استيعاب في يسيـ المفاىيـ ىذه تعنيو ما تخيؿ خبلؿ مف العممية كالمفاىيـ
 .الحياتية المشكبلت حؿ في تكظيفيا
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ميـ كىك البعد د الخيالي في التربية كالتعكأخيران تؤكد الباحثة عمى أىمية التركيز عمى البع 
نو األفضؿ لمكصكؿ الى تعميـ يمتاز بالكفاءة كالفاعمية، فالتركيز عمى الخياؿ الميمؿ فييما، مع أ

كاديمي لمطبلب ألف الخبرة التربكية يس كالمؤشرات الخاصة بالتحصيؿ األيؤدم الى تحسيف المقاي
  متاعان.كا   سكؼ تصبح أكثر عمقان كتكامبلن 
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 المحكر الثاني

 ةػـ العمميػاىيػالمف
 طبيعة المفاىيـ كتشكيميا:

يتميز اإلنساف عف غيره مف المخمكقات األخرل بقدرتو عمى فيـ العالـ الذم يعيش فيو، 
فمنذ كجكده عمى كجو األرض كىك يحاكؿ فيـ العالـ مف خبلؿ تعاممو مع األشياء كالمدركات 

المختمفة، لذلؾ كاف يمجأ دائمان إلى المقارنة بيف األشياء الحسية كمركره بالخبرات كالمكاقؼ 
كالخبرات التي يمر بيا إليجاد أكجو الشبو كاالختبلؼ بينيا كمف ثـ تصنيفيا إلى فئات أك أصناؼ 

لجديدة، كبعممية بناء عمى خصائصيا المشتركة لتككف أكثر فيمان كقابمية لمتطبيؽ في المكاقؼ ا
صار العديد مف األشياء المتشابية كغير المتطابقة باستجابة كاحدة نساف اختلئلالتصنيؼ يمكف 

ىي مفيكمو عنيا، كمع مركر اإلنساف بمزيد مف المعارؼ كالخبرات كزيادة قدرتو عمى التفكير 
نما انتقؿ إلى  المجرد فقد نمت مفاىيمو كتكسعت كلـ يعد يتعامؿ مع المدركات الحسية فحسب كا 

ميمات المعقدة كىكذا نشأت المفاىيـ لدل اإلنساف.)سعادة، اليكسؼ، التعامؿ مع المجردات كالتع
1988 :58) 

كيعد تشكيؿ المفيكـ لدل الطالب بصكرة صحيحة ىدفان تدريسيان رئيسان يحتاج إلى بذؿ جيد 
كبير مف المعمـ في التعرؼ عمى المفيكـ كتحميمو كتحديد الطريقة المناسبة لتدريسو، كالتأكد مف 

طبلب لذلؾ ال بد أف يككف المفيكـ مناسبان لممستكل اإلدراكي لمطالب ليتمكف مف تشكيمو لدل ال
 استيعابو كاكتسابو بصكرة صحيحة.

أكؿ مف أشار بصكرة مباشرة إلى أىمية مناسبة المفاىيـ  -كـر اهلل كجيو-كييعد اإلماـ عمي
ذب اهلل كرسكلو" )صحيح لممستكيات العقمية عندما قاؿ: "حدثكا الناس بما يعرفكف، أتحبكف أف ييكٌ 

البخارم(، كقكلو: "بما يعرفكف" أم بما يمكف أف تبمغو عقكليـ حتى ال يفتنكا، كليذا جاء عف ابف 
 مسعكد رضي اهلل عنو أنو قاؿ: "إنؾ لف تحدث قكمان حديثان ال تبمغو عقكليـ إال كاف لبعضيـ فتنة".

ف كانكا محت اجيف لو؟ كالجكاب: ال ندعو، فيؿ ندع الحديث بما ال تبمغو عقكؿ الناس كا 
كلكف نحدثيـ بطريؽ تبمغو عقكليـ، كذلؾ بأف ننقميـ ركيدان ركيدان حتى يتقبمكا، كىذا ما نسميو في 
الكقت الحاضر التدرج كبناء المناىج كفؽ السمـ اليرمي لممفاىيـ، كيستفاد مف ىذا األثر أىمية 

نزاؿ كؿ متعمـ منزلتو.  النظر إلى عقكؿ المتعمميف كا 
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  المفاىيـ العممية:تعريؼ 
ف يت التربكيمف خبلؿ استقراء الباحثة لؤلدب التربكم السابؽ كجدت العديد مف تعريفا

لممفاىيـ العممية كالتي كميا تتشابو إلى حد بعيد بالرغـ مف اختبلفات المستكل كالعمؽ الذم جرل 
 تناكليـ ليا نستعرض منيا بعض التعريفات:

بأنو "مجمكعة أك صنؼ مف األشياء أك الحكادث أك الرمكز  (11: 2009) كتعرؼ صالح
التمييز بينيا  يمكف أساسيا عمى كالتي المشتركة، خصائصيا الخاصة التي تجمع معان عمى أساس

 كبيف المجمكعات أك األصناؼ األخرل.
كتعرؼ بأنيا "تمؾ المفاىيـ التي تتككف نتيجة تكاجد الفرد في مكقؼ تعميمي مف جانب 

 (60: 2008ذاتو أك مف مصدر خارجي".)بطرس بطرس،الفرد 
"كينظر لممفيـك  ( "بأنيا ىي الكحدات البنائية لمعمكـ115: 2008كيعرفيا أيضا بطرس)

 العممي مف زاكيتيف:
المفيكـ العممي مف ككنو عممية ىك: عممية عقمية يتـ عف طريقيا تجريد مجمكعة مف الصفات  -أ

لشيء أك حدث أك عممية أك لمجمكعة مف األشياء أك  أك المبلحظات كالحقائؽ المشتركة
 األحداث أك العمميات.

المفيكـ العممي مف ككنو ناتج: لمعممية العقمية السابؽ ذكرىا ىك االسـ أك المصطمح أك الرمز  -ب
 الخصائص المشتركة. كالذم يعطي مجمكعة الصفات أ

لتي تكجد بينيا عبلقات حكؿ شيء ( "عبارة عف مجمكعة مف المعمكمات ا2001فيا نشكاف)ر كقد ع
 معيف تتككف في الذىف كتشتمؿ الصفات المشتركة كالمميزة ليذا الشيء".

( بأنيا" ما يتككف لدل الفرد مف معنى كفيـ، كيرتبط بكممة 78: 1999كعرفيا زيتكف)
 )مصطمح( أك عبارة أك عممية معينة ) الثدييات: حيكانات ذات أثداء جسميا مغطى بالشعر(.

( فقد عرفا المفاىيـ العممية عمى أنيا" تجريد عقمي لمعناصر 28: 2008األغا كالمكلك) أما
 المشتركة بيف عدة مكاقؼ أك حقائؽ".

( أف المفاىيـ العممية عبارة عف أفكار مجردة ذات طبيعة 51: 2010كترل الشكبكي) 
أك رمكز يمكف متغيرة تشير إلى خصائص جكىرية مميزة لمشيء كقد تككف أسماء أك مصطمحات 

 الكصكؿ إلييا مف خبلؿ تصكرات ذىنية لظاىرة معينة.
( يعرؼ المفيكـ بأنو الصكرة الذىنية التي ترتبط باأللفاظ مف 43: 2008بينما  قشطو)

 كممات أك عبارات أك عمميات عممية كيتككف مف اسـ كداللة لفظية.
 مى أف المفيـك العممي:مف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة نجد أف التعريفات تتفؽ ع

 المفيـك تجريد عقمي لمجمكعة مف الخصائص. -1
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 يتككف مف اسـ كداللة لفظية. -2
 تعبير عف مجمكعة مف األشياء تشترؾ في خصائص معينة. -3

 يىالتالي لممفاىيـ العممية " جرائياإل كفي ضكء ما سبؽ تكصمت الباحثة  إلى التعريؼ
الطالب لمظكاىر الطبيعية المتضمنة في كحدة النبات الزىرم  لتصكرات ذىنية أك عقمية تتككف لد

في اختبار  بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب كتركيبو كتتككف مف االسـ كالداللة المفظية كتقاس
 ."المفاىيـ المعد خصيصان لذلؾ

 
 تصنيؼ المفاىيـ العممية:

 ( المفاىيـ العممية إلى:29 -28 -: 2009صنؼ األغا كالمكلك)
تمتاز بأنيا محسكسة، تعتمد عمى المبلحظة المباشرة مثؿ)الزىرة، التمدد،  اىيـ مادية:مف .1

 التجمد(.
 تعتمد عمى التخيؿ كالقدرات العقمية العميا مثؿ( الذرة، األيكف، اإللكتركف(. مفاىيـ مجردة: .2
تربط بيف أكثر مف خاصية لممفيكـ مثؿ: "المادة كؿ شيء يشغؿ حيزان مف  مفاىيـ ربط: .3

 راغ كلو ثقؿ كيمكف إدراكو بالحكاس".الف
: تعرؼ بخاصية كاحدة أك يشترط فييا تكافر خاصية محددة مثؿ "األيكف ذرة مفاىيـ فصؿ .4

 تحمؿ شحنة كيربائية".
: نتجت عف عبلقة تربط بيف أكثر مف مفيكـ مثؿ" الكثافة ظيرت مف مفاىيـ عالئقية .5

 خبلؿ العبلقة بيف الكتمة كالحجـ"
 التأيف". -اىيـ تعتمد عمى نظريات تفسير الظكاىر العممية مثؿ "التطكر: مفمفاىيـ معقدة .6

 ( المفاىيـ العممية إلى:41: 2001كيصنؼ نشكاف)
ىي المفاىيـ التي تشتؽ مف المفاىيـ البسيطة مثؿ: التسارع،  مفاىيـ مركبو )عالئقية(: -

 الجاذبية.........الا
ئص تصنيفية مثؿ: الفقاريات : المفاىيـ التي تشتؽ مف خصامفاىيـ تصنيفية -

 كالبلفقاريات، المخمكط كالمركب.........الا.
 ىي المفاىيـ المشتقة مف العمميات مثؿ: التكاثر، التقطير، النمك....الا.مفاىيـ عمميات:  -

( في أف 39: 2008(، كخطايبة )28: 2009( مع األغا كالمكلك)79: 1999كيتفؽ زيتكف)
 التالية: ط، مفاىيـ فصؿ، مفاىيـ عبلئقية كيضيؼ التصنيفاتالمفاىيـ العممية مفاىيـ رب
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 كما أف الفضة يقع ضمف الفمزات. مفاىيـ تصنيفية: -1
 كما في التقطير كالتمثيؿ الضكئي. مفاىيـ عممية إجرائية: -2
 كما في التقدير كاالتجاىات كالميكؿ. مفاىيـ كجدانية: -3
 

 :العممية خصائص المفاىيـ
 ئص التي يتصؼ بيا المفيـك كىي تعطي داللة كاضحة عف طبيعةىناؾ بعض الخصا

: 2007(، زيتكف)79 -78: 1999المفيكـ كطريقة نمائو في أذىاف المتعمميف  كقد حدد زيتكف)
 ( خصائص المفاىيـ العممية:28: 2008(، األغا كالمكلك)482 -481
الكثافة(، كالداللة  -ؿ )الخميةيتككف المفيـك العممي مف جزأيف: االسـ)الرمز أك المصطمح( مث .1

 المفظية كما في األيكف: ذرة تحمؿ شحنة كيربائية.
 يتضمف المفيكـ العممي تعميمان: المادة كؿ شيء يشغؿ حيزان كلو ثقؿ كيمكف إدراكو بالحكاس. .2
لكؿ مفيكـ عممي مجمكعة مف الخصائص المميزة أك المشتركة كالتي يشترؾ فييا جميع أفػراد  .3

فيػػػـك كتميػػػزه عػػػف غيػػػره مػػػف المفػػػاىيـ العمميػػػة األخػػػرل مثػػػؿ)الطيكر: أجسػػػاميا مغطػػػاة فئػػػة الم
بالريش( كلو خصائص أخرل متغيرة كثانكية كما في اختبلؼ خصائص الطيػكر فػي المنػاقير 

 كاألرجؿ كالرقبة.
تككيف المفاىيـ كنمكىا عممية مستمرة كمتدرجة في الصعكبة مف صؼ إلى صؼ كمف مرحمة  .4

 خرل نتيجة نمك المعرفة أك نضج المتعمـ بيكلكجيان كعقميان كازدياد خبراتو التعميمية.تعميمية أل
 

 ( البعض منيا:35: 2008كيذكر األسمر )
 تعقيدنا. تتككف المفاىيـ كتنمك باستمرار، كتتدرج في الصعكبة مف مرحمة إلى أخرل أكثر -1
 أف العمـ ينمك بنمك المفاىيـ. -2
 الفكر الرئيسية.المفاىيـ ىي أدكات  -3
 المدرسة تقـك بدكر ميـ في تشكيؿ المفاىيـ. -4
 المفاىيـ تتكلد بالخبرة كبدكنيا تككف ناقصة.  -5
 تختمؼ مدلكالت المفاىيـ الكاحدة مف شخص آلخر كذلؾ الختبلؼ مستكل الخبر. -6
 أف المفاىيـ تعتمد عمى الخبرات السابقة لمفرد. -7
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 ذكر أف المفاىيـ تتمتع بمجمكعة مف الخصائص كىي كالتالي:( ي54: 2008أما بطرس بطرس)
 المفاىيـ عبارة عف تعميمات تنشأ مف تجريد بعض أحداث حسية كخصائص حاسمة مميزة. -1
  .تعتمد المفاىيـ في تككينيا عمى الخبرة السابقة التي يكتسبيا الطفؿ -2
 المفاىيـ رمزية لدل الفرد فكؿ رمز لو داللة. -3
تظاـ المفاىيـ في تنظيمات أفقية أك رأسية، فالتنظيـ األفقي يدؿ عمى كجكد بعض يتـ ان -4

 الخصائص المشتركة كلكف نظران الختبلفيا في بعض الصفات فيأتي ىنا التنظيـ الرأسي.
ال يمتمؾ األطفاؿ نفس المفيكـ ألف كؿ طفؿ يختمؼ عف األخر مف حيث القدرات العقمية  -5

 كالخبرات التعميمية.
  .تتغير المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد كمف المحسكس إلى المجرد -6
لكي يتعمـ الطفؿ مفيـك عاـ البد أف يتعمـ بعض المفاىيـ الخاصة التي يتككف منيا المفيكـ -7

 العاـ.
 تستخدـ المفاىيـ بطريقتيف عمى األقؿ ظاىرية عامة كباطنية خاصة. -8
الجتماعي لمطفؿ، فالمفاىيـ االيجابية تقكد إلى سمكؾ تؤثر المفاىيـ عمى التكافؽ الشخصي كا -9

 ايجابي أك متكافؽ، أما السمبية تقكد إلى سمكؾ سمبي غير متكافؽ.
 

كيتضح مما سبؽ اتفاؽ عاـ بيف الباحثيف عمى خصائص المفاىيـ العممية مف حيث أف 
د فئة المفيكـ مما لكؿ مفيكـ اسـ كداللة لفظية، أف المفيكـ يتعمـ عمى الشيء كيشترؾ فيو أفرا

يؤكد أف لممفيكـ صفة االستمرارية كالنمك، أف المفاىيـ ال تنشأ فجأة بصكرة كاممة الكضكح كلكنيا 
نما تختمؼ في درجة نمكىا  تنمك كتتطكر طكاؿ الكقت، كما أنيا ال تنمك كتتطكر بمعدؿ كاحد كا 

 ف المفاىيـ المجردة.كتطكرىا باختبلؼ المفيـك نفسو مثؿ المفاىيـ المادية تتطكر أسرع م
 

 

 تشكيؿ المفيكـ:
( عمى أف 62: 1988(، سعادة، كاليكسؼ)10: 2009اتفؽ كؿ مف ماجدة صالح)

المفاىيـ تبنى عادة مف تصكرات تحصؿ مف خبلؿ الحكاس الخمس: البصر كالسمع كالشـ كالتذكؽ 
، فاف أكلى أنماط كالممس، كمف الذكريات كالتخيبلت كمف نتاج الفكر الخيالي كحس نظريات التعمـ

المعرفة التي يكتسبيا الطفؿ تنشأ عادة مف خبراتو المباشرة التي يكتسبيا عف طريؽ حكاسو، كقبؿ 
أف يبدأ بتشكيؿ المفيكـ البد أف يتعامؿ مع المدركات الحسية الخاصة بالمفيكـ كبذلؾ يستطيع 

 تشكيؿ صكرة ذىنية ليذه المدركات كبالتالي تتككف المفاىيـ.
ف المفاىيـ تتشكؿ لدل األطفاؿ قبؿ التحاقيـ بالمدرسة كخاصة المفاىيـ المادية الكثير م

 الخبرات الحسية المباشرة. كالتي تتشكؿ عف طريؽ التعامؿ مع األشياء المادية المحسكسة أ
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كما كتختمؼ الصكرة الذىنية التي يشكميا األطفاؿ لممفيكـ الكاحد بسبب اختبلؼ الخبرات التي 
 يقة تفكيرىـ كتصكرىـ ليا.يمركف بيا كطر 

كمف ىنا ترل الباحثة أف استراتيجية التخيؿ المكجو تنمي المفاىيـ العممية بشكؿ كبير لدل 
المتعمميف ألف المفاىيـ تبنى مف تصكرات كذكريات كتخيبلت مف نتاج الفكر الخيالي لذلؾ 

الخطأ ألنيا بتكجيو مف استراتيجية التخيؿ المكجو تيدؼ إلى نمك مفاىيـ عممية سميمة بعيدة عف 
 المعمـ.

 
 أىمية تعمـ المفاىيـ:

يرل معظـ الميتميف بالتربية كالتعميـ أف أحد األىداؼ اليامة التي ينبغي أف تؤكد عمييا 
الكتب المدرسية عمى تحديد المفاىيـ  كمؤلفكالمناىج  مخططكالمدارس ىك تعمـ المفاىيـ، لذا يعمؿ 
لمكاد كالطرائؽ المناسبة لتدريسيا، ألف المفاىيـ تشكؿ القاعدة في المستكيات التعميمية كتطكير ا

األساس لمتعمـ األكثر تقدمان كتعمـ المبادئ كحؿ المشكبلت كيمخص أىمية أساسيات العمـ أك 
 (94: 1988اليكسؼك  سعادة ): المفاىيـ الكبرل في النقاط التالية

 يذ بصكرة سميمة.تؤدم المفاىيـ إلى المساىمة الفاعمة في تعمـ التبلم -1
تساعد التبلميذ عمى التعامؿ بفاعمية مع المشكبلت الطبيعية كاالجتماعية لمبيئة، كذلؾ عف  -2

 طريؽ تخفيفيا إلى أجزاء يمكف التحكـ بيا.
 تساعد عمى تنظيـ عدد ال يحصى مف المبلحظات كالمدركات الحسية. -3
و مرات كمرات في المكاقؼ التعميمية تساعد عمى التقميؿ مف ضركرة إعادة التعمـ حيث يطبق -4

 دكف الحاجة إلى تعممو مف جديد.
تساىـ في حؿ بعض صعكبات التعميـ خبلؿ انتقاؿ التبلميذ مف صؼ إلى أخر، أك مف  -5

 مستكل إلى أخر.
 تقدـ المفاىيـ كجية نظر كاحدة لمحقيقة أك الكاقع. -6
االستقصاء، ألنيا تؤدم إلى طرح  تعتبر المفاىيـ مف األدكات الميمة لمتدريس بطريقة -7

 األسئمة ذات العبلقة بتجربة ما أك بمعمكمات أك بيانات ما.
 تساعد عمى تنظيـ الخبرة العقمية. -8
تسيـ في مساعدة التبلميذ عمى البحث عف معمكمات كخبرات إضافية، كفي تنظيـ الخبرات  -9

 طكرة.التعميمية ضمف أنماط معينة تسمح بالتنبؤ بالعبلقات المت
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 صعكبات تعمـ المفاىيـ العممية:
يشير األدب التربكم إلى كجكد بعض الصعكبات التي تكاجو تعمـ المفاىيـ العممية كبخاصة 

تفؽ عمييا تبني استراتيجيات التدريس كاألساليب االعتيادية التقميدية، كمف بيف الصعكبات التي ي
 :(40: 2008كخطايبة ) (484: 2007زيتكف) كؿ مف 

بيعة المفيكـ العممي: يتمثؿ في مدل فيـ الطالب لممفاىيـ العممية المجردة أك المعقدة أك ط -1
 ذات المثاؿ الكاحد مثؿ: االيكف، الحيف.

( لبعض المفاىيـ العممية  خاصة التي  -2 الخمط بيف المفيكـ أك في الداللة المفظية)مفيكـ المفيـك
كاستخداميا في الحياة اليكمية بسياؽ  تستخدـ كمصطمحات عممية ككمغة محكية بيف الناس

 غير عممي مثؿ: اليكاء/األكسجيف.
 النقص في خمفية الطالب العممية الثقافية، فتعمـ مفيكـ عممي يعتمد عمى فيـ مفاىيـ سابقة. -3
 صعكبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة الضركرية لتعمـ المفاىيـ العممية الجديدة كبائيا. -4

 

أف ىناؾ صعكبات تتعمؽ بالمتعمـ نفسو كمدل استعداده لمتعمـ، كىناؾ  كتضيؼ الباحثة
صعكبات تتعمؽ بالمناىج  صعكبات تتعمؽ بطرؽ كاستراتيجيات التدريس التي يستخدميا المعمـ، أك

، كصعكبات تتعمؽ بكسائؿ االعبلـ كما تعرضو مف مفاىيـ خاطئة، كمنيا يجب عمينا المدرسية
ما يترتب عمييا مف نتائج سمبية تعيؽ عممية التعمـ باعتبار أف العمـ التخمص مف ىذه الصعكبات ل

 تراكمي البناء.
 

 نصائح لممعمميف في تقديـ المفاىيـ العممية:
يشير بعض المربيف أنو يمكف االستدالؿ عمى تشكيؿ المفاىيـ عند المتعمميف إذا استطاعكا 

 انجاز عممية كاحدة أك أكثر مف اآلتي:
عمى كضع الشيء مع مجمكعة أك صنؼ مف األشياء عمى أساس التميز بيف  قدرة المتعمـ -1

 عناصرىا.
 قدرة المتعمـ عمى التنبؤ. -2
قدرة المتعمـ عمى تفسير المبلحظات كالمشاىدات أك األشياء في البيئة التي يعيش فييا  -3

 الطالب كفؽ المفاىيـ العممية المتعممة.
 الت أك تعميمات أك فرضيات عممية مختمفة.استخداـ المفيـك العممي في استدال -4
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 قدرتو عمى حؿ المشكبلت كتطبيؽ المفيـك العممي في مكاقؼ تعميمية تعممية جديدة. -5
 

بعض النصائح لممعمميف في  كلمكصكؿ إلى تشكيؿ المفاىيـ بشكؿ سميـ عند الطبلب ىذه
: 1999(، زيتكف)352 -350: 2003المفاىيـ العممية كما يتفؽ عمييا النجدم كآخركف)تقديـ 
85- 87:) 
 استخداـ أساليب تدريسية مختمفة في تدريس المفاىيـ العممية كتعميميا. -1
التككيد عمى الخبرات كالمكاقؼ التعميمية الحسيو في تدريس المفاىيـ العممية كخاصة خبرات  -2

 المتعمـ نفسو.
 مختمفة كالرحبلت العممية.استخداـ الكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجيا كمصادر التعمـ ال -3
 التذكير بالمفاىيـ العممية السابقة مف حيف إلى أخر كالتأكيد عمى كثره األمثمة. -4
 ةرياضي ةصياغتيا بصكر  ةممة بيف المفاىيـ العممية كمحاكلالتأكيد عمى إبراز العبلقات المحت -5

 .ةأك كمي
 الربط بيف الدراسة النظرية كالعممية . -6
أكسع  ةلسالبة حتى تتككف عند الطالب صكر أكبر عمى األمثمة المكجبة كا التأكد بشكؿ -7

 لممفاىيـ العممية المكجبة .
تقديـ المفاىيـ العممية بأكثر مف فرع مف فركع العمكـ مما يؤكد تكامؿ فركع المعرفة العممية  -8

 ك تداخميا.
يـ الطالب لما تعممو مف لقياس ف ةاس في االمتحانات التي تككف صالحاستخداـ أساليب القي -9

 مفاىيـ عمميو كأساليب تفكير .
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 ثػالثال كرػالمح
 التأممي التفكير

 :التفكير تعريؼ
 المدارس عنيت كقد كالعمماء التربكييف الباحثيف مف العديد باىتماـ التفكير مكضكع حظي 

 مكاجية عمى رةقد أكثر الفرد يصبح لكي كالتفكير الفكر بتنمية كالتربكية كالفكرية الفمسفية
 (27: 2007 ،الحبلؽ.)الحياة مناحي شتى في سبيمو تعترض التي كالمشكبلت الصعكبات

 غياب الى قاد الذم األمر التفكير، تعريؼ حكؿ كالمربيف الباحثيف نظر كجيات تباينت كقد 
 مف كاسعة مساحة أكجد مما كأساليبو، كأشكالو كخصائصو التفكير تعريؼ بخصكص مكحدة رؤية
 النظر كجيات ألىمية كنظران  كالباحثيف، العمماء لدل الرحب المجاؿ ىذا في كاالستقصاء حثالب

 :التالي النحك عمى منيا عددان  نستعرض فسكؼ التفكير تعريؼ في المختمفة
 التعريفات معظـ ألف لمتفكير، مرض كاحد تعريؼ يكجد ال أنو( 2001)بكنك دم يرل 

"  بأنو يعرؼ كقد ،"عقمي نشاط"  نوبأ التفكير يعرؼ قدف التفكير، مستكيات أحد عند مرضية
 :لمتفكير التعريفات بعض سنعرض لذلؾ" العقؿ كتحكيـ المنطؽ

 ىك الغرض ذلؾ يككف كقد ،"ما غرض أجؿ مف لمخبرة المدركس التقصي: "ىك التفكير 
 بعمؿ القياـ أك األشياء، عمى الحكـ أك المشكبلت، حؿ أك التخطيط، أك القرار، اتخاذ أك الفيـ،
 (41 ،2001 بكنك، دم ادكارد......... )أك ما،
 المعقدة المعرفية العمميات في تتمثؿ عناصر ثبلثة مف معقد مفيـك عف عبارة: "ىك التفكير 

 بمحتكل خاصة معرفة إلى باإلضافة كالتطبيؽ، كالفيـ تعقيدان  كاألقؿ المشكبلت، حؿ رأسيا كعمى
 االتجاىات كالسيما المختمفة الشخصية كالعكامؿ ستعداداتاال تكفر مع المكضكع أك المادة

 (40: 2003 سعادة،". )كالميكؿ
نشاط يعمؿ عمى اعطاء المثيرات البيئية معنى كداللة مف خبلؿ البنية المعرفية " ىك التفكير

 (19، 2009بشارة كأخركف، ". )لتساعد الفرد عمى التكيؼ كالتبلـؤ مع ظركؼ البيئة
 عف البحث عند الفرد يستخدميا التي العقمية الميارات/ العمميات مف مكعةمج" ىك التفكير 

 قبؿ مف معركفة تكف لـ أصمية نكاتج إلى التكصؿ أك معنى بناء أك لمشكمة حؿ أك لسؤاؿ إجابة
 (6: 2003 زيتكف،". )تعميمية معالجات خبلؿ مف لمتعمـ قابمة الميارات/ العمميات كىذه
 بيف بالربط كذلؾ األشياء كاقع عمى الحكـ بكاسطتيا يتـ التي ذىنيةال العممية" ىك التفكير 

 حؿ في ىامان  عامبلن  التفكير يجعؿ مما الشيء، ذلؾ مف السابقة كالمعمكمات الشيء كاقع
 (23: 2003 عفانة، عبيد،". )المشكبلت
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 الذىنية الصكر مثؿ الرمكز يستخدـ عقمي نشاط كؿ تشمؿ ذىنية تجربة" ىك التفكير 
 األشياء محؿ تحؿ التي كاإليحاءات كالتعبيرات كاإلشارات كالذكريات كاألرقاـ كاأللفاظ معانيكال

 مكقؼ عمى مكضكع فيـ بيدؼ الشخص فييا يفكر التي المختمفة كاألحداث كالمكاقؼ كاألشخاص
 (26: 2000 دياب،". )معيف

 سمسمة نوأ عمى تفكيرال تعرؼ أف لمباحثة يمكف السابقة لمتعريفات متأف استقراء خبلؿ كمف 
 أجؿ مف كمحاكمتيا كتحميميا األفكار لتكليد الدماغ بيا يقكـ التي ةالمكجي العقمية النشاطات مف

 . البدائؿ تكليد أك معيف مكقؼ تجاه قرار اتخاذ
 

 :كمياراتو التفكير تعميـ أىمية
 ال كعممية ـكالتعمي التربية مع التعامؿ المربيف عمى يفرض المتسارعة التغيرات عصر إف 

 في المعرفة الستخداـ التفكير ميارات تعمـ يستدعي المستجدات مع كالتكيؼ زماف، كال مكاف يحدىا
 :التالية النقاط في التفكير أىمية( 17 – 13: 1999) جركاف يذكر جديدة، مكاقؼ

 .الحياة نكاميس كاكتشاؼ لئليماف حيكية ضركرة التفكير .1
 :حيث مف لمطالب كالحياتي الدراسي النجاح في دكر لو التفكير .2

 .لمطالب التفكيرية الكفاءة مستكل رفع عمى يساعد .أ 
 مقركنان  محتكاه تعمـ تـ الذم الدراسي المكضكع في لمطالب التحصيمي المستكل يحسف .ب 

 .التفكير كميارات عمميات بتعميـ
 التحصيمي مستكاه حسفت مف النابع تفكيره عمى الكاعية بالسيطرة إحساسان  الطالب يعطي .ج 

 .النفس في بالثقة يشعره مما
 .كفعاالن  إيجابيان  الطالب دكر يجعؿ .د 
 .كالغد اليكـ عالـ في معان  كالمجتمع الفرد لبقاء متجددة قكة التفكير .3
 :خبلؿ مف معان  كالمدارس المعمميف يفيد التفكير ميارات تعمـ .4

 .كفاعبلن  إيجابيان  الطالبة دكر يجعؿ كبالتالي الصفية لمخبرات كالجذب اإلثارة درجة رفع . أ
 .مسؤكليتيا كالمدارس المعممكف يتحمؿ التي التعميمية األىداؼ تحقؽ . ب
 :في التفكير أىمية( 29: 2003) عفانة عبيد، كيذكر

 .نفسو لمفرد الذاتية المنفعة .1
 .العامة االجتماعية المنفعة .2
 .لمفرد النفسية الصحة .3
 .كالنقد كالتقكيـ التحميؿ عمى القدرة كاكتسابو الجيد لمتفكير رءالم إتقاف .4
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 :مف لكؿ ميمان  كمياراتو التفكير تعميـ أف تبيف أف لمباحثة يمكف: القكؿ كخبلصة
 .اقتصادية أك إيمانية أك اجتماعية أك نفسية ناحية مف أكاف سكاء( معمـ طالب،) نفسو الفرد .1

 .الذات كتقدير بالنفس الثقة مستكل عرف: النفسية الناحية مف الطالب -
 .اهلل خمؽ في كالتأمؿ كالتدبر كالتفكر العقؿ إلعماؿ الفرد تكجيو: اإليمانية الناحية مف -
 األفكار تمحيص المختمفة، كاآلراء النظر كجيات احتراـ: االجتماعية الناحية مف -

 .صالح طفمكا جعمو المستقبمية، لمحياة االستعداد المتعددة، كاالختبلفات
 حياة لتحقيؽ يمتمكو ما إدارة كيفية في كتفكيره الفرد عقؿ تكجيو: االقتصادية الناحية مف -

 .كرفاىية أفضؿ
 .الفرد فييا يعمؿ التي المؤسسة .2
 .الفرد لو ينتمي الذم المجتمع .3
 

 :التفكير أشكاؿ
 :منيا األشكاؿ مف مجمكعة يضـ التفكير أف( 30 – 29: 2005) جمؿ يذكر
 تككيف أجؿ مف الخارجي العالـ مع لمتعامؿ رمزية كسائط استخداـ كىك: التصكرم التفكير .1

 .المجرد التفكير عمى الفرد بقدرة كيرتبط المفاىيـ،
 كيعتمد المنظـ، التفكير أك المشكبلت لحؿ التفكير اسـ تحت أحيانان  كيستخدـ :التأممي التفكير .2

 .كاالستقراء االستنباط: ىما أساسيتيف عمميتيف عمى
 جديدة نكاتج يحقؽ مما لؤلفكار العادم غير الربط مف الفرد يتمكف كفيو :االبتكارم التفكير .3

 .المختمفة كالمكاقؼ المشكبلت معالجة في تظير
 .أخرل أحكاـ مف معيف حكـ صحة استنتاج عمى كيقكـ :االستداللي التفكير .4
 التفكير خبلؿ مف فجأة الحؿ إلى الفرد فيو يصؿ الذم التفكير ذلؾ كىك: االستبصارم التفكير .5

دراؾ بالمشكمة الجاد  .االستبصار مرحمة تأتي حتى كالعبلقات فييا العناصر كا 
 يظير كما  مثيرات مف يكاجيو ما بيف الفرد يككنيا التي العبلقة عف ينتج :الترابطي التفكير .6

 .كالتعمـ كالمحاكلة رالتكرا نتيجة التفكير مف النكع ىذا كيأتي استجابات مف
 :التفكير أنماط( 40 – 29: 2000) دياب كيذكر
 فيـ محاكلة دكف لممثيرات الخارجي بالمظير الخاص التفكير كىك :المممكس التفكير -

 .التفكير في مجيكد بذؿ إلى تحتاج ال مممكسة أشياء حكؿ يدكر فيك معناىا،
 أك رؤيتيا نستطيع ال التي محسكسةال غير األشياء في التفكير كىك :المجرد التفكير -

 .مجردة مفاىيـ حكؿ يدكر فيك سماعيا
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 الذم عالمنا في الفعمي الكجكد ذات األشياء في التفكير ىك: العممي المكضكعي التفكير -
 الفيـ،: )ىي متتالية أساسية ركائز  ثبلث عمى التفكير مف النكع ىذا كيعتمد فيو، نعيش
 (.كالتحكـ التنبؤ،

نما كجكد ليا ليس التي األشياء حكؿ يدكر الذم التفكير ىك :الذاتي التفكير -  في تدكر كا 
 أك إيجابيان  التفكير ىذا يككف كقد شخصيان، بذاتو كتتعمؽ المفكر الشخص كأكىاـ خياؿ
 .سمبيان 

 لدل لما كاالختبار كاالختيار كالفرز التحميؿ عمى يعتمد الذم التفكير ىك :الناقد التفكير -
 .كالخاطئة السميمة األفكار بيف التمييز بيدؼ معمكمات مف الفرد

 لما كالتصنيؼ التنظيـ عمى القدرة عمى المعتمد التفكير ىك :التعميـ عمى القائـ التفكير -
 كالمضمكف الشكؿ حيث مف مفاىيـ كتككيف أشياء أك مككنات مف الخارجي العالـ يحتكيو
 .المككنات ىذه عف

 األشياء بيف الجكىرية الفركؽ إظيار عمى المعتمد التفكير ىك: ييزالتم عمى القائـ التفكير -
 .منيا معيف نكع إلى تنتمي التي المككنات أك

 ينتج كالذم كاضح، ىك ما كراء فيما التفكير فيك التفكير، أنكاع أىـ ىك :االبتكارم التفكير -
 يعيش التي البيئة أك المفكر الفرد لدل الذم المعرفي اإلطار عف تخرج كأفكار حمكؿ عنو
 .أكجده عمف كجكده في ينفصؿ ناتج كجكد إلى تؤدم التي العممية ىك أك ،فييا

 أك حمكؿ عف البحث في قكية رغبة تكجيو كىادؼ مركب عقمي نشاط :اإلبداعي التفكير -
 .سابقان  معركفة تكف لـ أصمية نتاجات إلى  التكصؿ

 الكاتب عرفيا حيث لمتفكير ديدةع أنماط تكجد أنو( 44 – 40: 2003) سعادة كيذكر 
، المنطقي، المطمؽ، المجرد ،االمبريقي أك التجريبي ،العممي  :كىي سأذكرىا ىنا لكف بدقة،

 ،الشمكلي ،التخميني أك الحدسي ،العاطفي ،التبريرم ،االستقرائي، االستنتاجي، التجميعي، الفمسفي
 ،الكظيفي ،الفعاؿ ،التشعيبي ،اإلبداعي ،الناقد ،المادم ،يبالتركي ،التحميمي ،الكمي ،العقبلني
 .المثالي ،المطمؽ ،النكعي ،اإلحصائي ،النفعي أك البراجماتي ،الجدلي ،التأممي
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 :التفكير ميارات تعميـ
 :التفكير تعميـ منظكرات 
 :(1شكؿ) التالي بالمخطط التفكير لتعميـ الثبلثة المنظكرات( 103: 2003) زيتكف يمخص 

 كاحد مكعب تعاطي منظكر كىك التفكير تعميـ في الدمج كىك نيالثا المنظكر الباحثة كتؤيد 
 المباشر التعميـ منظكرم بيف كسطان  منظكران  فيك الماء، مف صغير ككب في إذابتو بعد السكر مف

 بشكؿ التفكير ميارات مف كاحدة ميارة الطبلب تعميـ يتـ حيث التفكير، أجؿ مف كالتعميـ لمتفكير
 العادم النظامي يجيـنم في يدرسكنيا التي الدراسية المكاد دركس محتكل إطار في كصريح مباشر
 بشكؿ المستيدفة التفكير ميارة لتدريس اليكمية دركسو محتكل تكظيؼ المعمـ مف يتطمب مما

 .كصريح مقصكد
ف المقصكدة، التفكير لميارة الطبلب تعمـ إتقاف إلى يؤدم المنظكر كىذا   ميارة تعميـ كا 

 ىذا مف يتعممكه فيما التفكير عمى الطبلب قدرة مف يزيد اليكمية الدركس محتكل ضمف كيرالتف
 .لممحتكل أفضؿ تعمـ إلى يؤدم كما المحتكل،

 

 

 :التفكير عناصر
 العناصر أىـ مف لمتفكير األساسية المبنات بأنيا تكصؼ التي العناصر بعض ىناؾ 

( 29 – 27: 2008) نكفؿ ،(28 – 27: 2003) ةعفان عبيد، عمييا اتفؽ كالذم لمتفكير المككنة
 :التالي

 منظكرات تعميـ التفكير

 التعميـ مف أجؿ التفكير الدمج في تعميـ التفكير التعميـ المباشر لمتفكير

تتـ عممية تعميـ ميارات 
التفكير بشكؿ ضمني في 

س محتكل سياؽ تدري
 المكاد الدراسة

تتـ عممية تعميـ ميارة 
التفكير بشكؿ مباشر 
كصريح بعيدان عف محتكل 

 المكاد الدراسية

تتـ عممية تعميـ ميارة 
التفكير بشكؿ مباشر 
كصريح في إطار محتكل 

 المكاد الدراسية
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 يسمح كالقكاعد الرمكز مف نظاـ فيي التفكير، عمميات تنفيذ في كفاءة الكسائؿ أكثر تعد: المغة .1
 معرفة كبالتالي الفرد، تفكير فيو يصب الذم القالب ىي فالمغة اآلخريف، مع بالتكاصؿ لمفرد
 .خصائص مف بو تتميز كما معاني مف تتضمنو كما لغتو ببنية محدكدة تككف الفرد

 عف تعبر كمعاني ألفاظ استخداـ دكف تفكر أف يمكف فبل لمتفكير عنصر المفاىيـ: المفاىيـ .2
 كضع عميو بناءن  يتـ التصنيؼ مف نمط نحك السمكؾ تكجيو عمى تعمؿ فالمفاىيـ معينة، مفاىيـ
 عممية الفرد إكساب في يساىـ مما كةمشتر  خصائص عمى بناءن  فئات في األشياء أك األفراد
 .التفكير مستكل ارتقاء عمى تعمؿ أنيا كما أحداث، مف حكلو يجرم لما الفيـ
 :التالية العناصر( 29 – 28: 2008) نكفؿ كيضيؼ

 أك معيف مكضكع حكؿ شخصية تجارب عمى تحتكم التي الصكر تخيؿ إف(: التخيؿ) التصكر .1
 صكرة تكليد في استخداميا إلى الفرد يعمد التي التفكير اتأدك  مف أداة ىي مشاىد أك أشخاص
 .معينة مكاضيع إلى ترمز تخيمية

 كالعمميات كالظكاىر األشياء بيا تعرؼ اصطبلحية أك مقررة أسماء ىي: كاإلشارات الرمكز .2
 الرمكز كتستخدـ الحدث، محؿ لتحؿ اإلنساف اصطنعيا إشارة فالرمز كاألرقاـ، األشياء كأسماء

 .المفاىيـ تككيف عممية في
 عضبلت مف مجمكعة تحريؾ إلى الحاالت مف كثير في التفكير يؤدم: العضمية النشاطات .3

 بيف ما كطيدة عبلقة كجكد إلى أشارت الدراسات أف مانجؿ يؤكد المجاؿ ىذا كفي الجسـ،
 زادت التفكير في الشخص انغمس فكمما يفكر، الذم لمشخص العضمية كاألنشطة التفكير

 .صحيح كالعكس العضمية التقمصات
 خاص بشكؿ الكركييف النصفيف كنظرية عاـ بشكؿ الدماغ نظريات زكدت لقد: الدماغ كظائؼ .4

 مف الباحثكف تمكف كبالتالي( األيمف كالجانب األيسر الجانب) الدماغ جانبي بكظائؼ الباحثيف
 كؿ كظائؼ تنمية خبلؿ مف الدماغ جانبي تنشيط في ساعدىـ مما الدماغ، عمؿ آلية فيـ

 اليائمة الطاقة استثمار ثـ كمف لمدماغ، المتكازية لمسيطرة كذلؾ الدماغ جانبي مف جانب
 .الدماغ لجانبي

 
 :التأممي التفكير مفيكـ

لى محددة أىداؼ إلى التفكير عمميات تكجو حيث مكجو، تفكير ىك التأمؿ   مجمكعة كا 
 إلى تيدؼ االستجابات مف معينة مجمكعة تتطمب يالت بالمشكمة نسمييا التي الظركؼ مف معينة

 (.446: 2005 إبراىيـ،. )الحؿ إلى الكصكؿ
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 الفرد يجعؿ كالذم التفكير، أنماط أحد Reflective Thinking التأممي التفكير كيعتبر 
. المناسب القرار التخاذ يتبعيا التي كالخطكات العمميات، في أسمكبو كيقيـ كيراقب دائما، يخطط

 (160: 2005 الكىاب، دعب)
 كىنا تعريفاتو، تعدد لذلؾ التأممي التفكير تعريؼ في كالمربكف الباحثكف اجتيدكقد  

 :التعريفات بعض نستعرض
 مف مجمكعة إلى المشكؿ المكقؼ تحميؿ عمى تقكـ عقمية عممية" ىك التأممي التفكير 

 الكصكؿ أك االختبار، قبؿ تياصح مف كالتحقؽ كتقكيميا الممكنة الحمكؿ جميع كدراسة العناصر،
 (446: 2005 إبراىيـ،. )المشكؿ لممكقؼ الصحيح الحؿ إلى
 كتبصر، كتدبر، نظر، فييا عقمية عممية كىي نفسو، التفكير ىك" بأنو نحؿ أبك كيعرفو 

عماؿ كاعتبار،  مف مجمكعة إلى المشكؿ المكقؼ تحميؿ عمى تقكـ استقصاء ك كتكليد، الفكر، كا 
 لممكنةا الحمكؿ جميع كدراسة األفكار، كاستمطار أمامو، الذم لممكقؼ الفرد ؿكتأم العناصر،
 (37: 2010 نحؿ، أبك. )المشكؿ لممكقؼ السميـ الحؿ إلى لمكصكؿ صحتيا مف كالتحقؽ

 فيو يتـ مكجو تفكير كىك المنظـ التفكير أك المشكبلت لحؿ التفكير ىك" بأنو جمؿ كيعرفو 
 االستنباط: ىما أساسيتيف عمميتيف عمى كيعتمد محددة، أىدؼ لىإ التفكيرية العمميات تكجيو

 (28: 2001 جمؿ،. )مشكمتو لحؿ الفرد يصؿ لكي كاالستقراء،
 إلى كيحممو أمامو، الذم المكقؼ الفرد فيو يتأمؿ الذم التفكير ىك" بأنو الحبلؽ كيعرفو 

 كتقكيـ المكقؼ، يتطمبيا يالت النتائج إلى الكصكؿ بيدؼ لفيمو البلزمة الخطط كيرسـ عناصره،
 مع االستبصارم التفكير فيو يتداخؿ التفكير مف النمط كىذا المكضكعة، الخطط ضكء في النتائج
 (31: 2010 لحبلؽ،ا. )الناقد التفكير

 معينة مجمكعة محددة، أىداؼ إلى العقمية العمميات يكجو حيث مكجو، تفكير" بأنوكيعرؼ  
 حؿ إلى الكصكؿ ىدفيا استجابات مف معينة مجمكعة تتطمب ةبالمشكم نسمييا التي الظركؼ مف

 عفانة،ك  عبيد) المشكبلت لحؿ اليادؼ العقمي النشاط ىك التأممي التفكير أف يعني كبيذا  معيف،
2003 :50) 

 القكة نقاط كتحديد التعميمية المكاقؼ تبصر عمى المعمـ الطالب قدرة: "بأنوكيعرؼ  
 بناء المناسبة كاإلجراءات القرارات كاتخاذ المكاقؼ ىذه في طقيةالمن المغالطات ككشؼ  كالضعؼ

 (4: 2002 كالمكلك، عفانة. )التعميمي لممكقؼ منطقية كاقعية دراسة عمى
 ألىداؼ كحذر كمستمر كمتأف نشط ذىني استقصاء بأنو( 97: 2009) السميـ كتعرفو 

 ما خبلؿ مف معيف مكضكع دراسة ثناءأ كممارساتو كافتراضاتو كمعتقداتو كأفكاره كمفاىيمو الطالب
 ".التأممي التفكير أبعاد مف الطالب يمتمكو
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 لمشكمة مكاجيتو خبلؿ الطالب بيا يقكـ عقمية عممية: "بأنو( 18: 2006) البعمي كيعرفو 
 السبب تحديد في المتمثمة العقمية الميارات بعض خبلليا فيمارس ما لمكضكع تناكلو أك معينة
 – مناسبة استنتاجات إلى التكصؿ – المشكمة حؿ في الخطأ اإلجراءات تحديد – لممشكمة الرئيس
 إلى يصؿ حتى عناصره إلى كتحميمو المشكؿ المكقؼ أبعاد تبصر بيدؼ – منطقية تفسيرات تقديـ
 .المكقؼ ىذا لحؿ المؤدية النتائج

 أىداؼ إلى ميةالعق العمميات يكجو حيث مكجو تفكير: "بأنو يعرفو( 42: 2011) الفار أما    
 عمى يعتمد كالذم األفكار، كتكليد كتأمؿ، ذاتية كمعرفة ذاتي بكعي لئلجراءات كالتخطيط محددة
 المناسبة القارات التخاذ تحميميا كيؤدم إلييا تكصؿ التي كالنتائج األمكر إلى بعمؽ كالنظر التحقؽ
 ".المشكبلت لحؿ لمكصكؿ صحتيا مف كالتحقؽ

اؿ كالمكاقؼ كالمشكبلت التي يكاجييا الطبلب كصياغة عناكيف كيعرؼ بأنو" تأمؿ األعم 
كرسـ الخطط المناسبة لتحقيؽ األىداؼ كتقكيـ النتائج".  اإلجراءاتمناسبة ليا كتحميؿ 

(Kitchener,1994: 6) 
 نشاط: "أنو عمى التأممي التفكير تعرؼ أف لمباحثة يمكف السابقة التعريفات خبلؿ كمف 

 تبصر بيدؼ ما لمكضكع تخيمو أك معينة لمشكمة مكاجيتو عند المتعمـ بو يقكـ ىادؼ ذىني عقمي
 إلى لمكصكؿ العقمية الميارات بعض خبلليا فيمارس عناصرىا إلى كتحميميا التعميمية المكاقؼ
 ".يكاجييا التي لممشكمة حمكؿ

 

 :يمي ما عمى اتفقت أنيا التأممي لمتفكير السابقة التعريفات خبلؿ مف كيتضح
 .مكجية ىادفة عقمية ةعممي -
 ال التي المعطيات استبعاد مع المكقؼ تخدـ التي المعطيات ضكء في الكاعي التخطيط أىمية -

 .المكقؼ تخدـ
 .كالمشكبلت المكافؽ أبعاد لكافة الدقيؽ التحميؿ عمى الفرد يساعد كحذر كمتأف مستمر نشاط -
 لممكقؼ السميـ الحؿ إلى صكؿلمك  تساعده التي الميارات بعض خبللو مف الطالب يمارس -

 .فاعميتو مدل كتقييـ المشكؿ
 .انسياقان  كأقؿ حياتيـ تكجيو عمى قدرة أكثر األفراد يجعؿ -
 .المختمفة لآلخريف الظكاىر كاستقصاء األعماؿ تبصر في الفرد قدرة يتضمف -
 

 :الكريـ القرآف في التأممي التفكير
 لـ كمف الكريـ القرآف إلييا كدعا األنبياء سيامار  التي العبادة أنكاع مف نكع ىك التأمؿ 

 .نفسو في يتأمؿ أف فيمكف الخارجية اهلل مخمكقات في التأمؿ يستطع
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َؿَواِت َواألَْرِض َوَمو ُتْغـِي  : كتعالى سبحانو قكلو مف انطبلقان   َؿَواِت َواألَْرِض َوَمو ُتْغـِي ُقْل اْكُظُروا َموَذا ِِف السَّ ُقْل اْكُظُروا َموَذا ِِف السَّ

َوِِف َأْكُػِسُؽْم َأَفََل : تعالى قكلو كمف ،(101يكنس: ) . اآلَيوُت َوالـُُّذُر َعْن َقْوٍم ال ُيْمِمـُونَ اآلَيوُت َوالـُُّذُر َعْن َقْوٍم ال ُيْمِمـُونَ 

ونَ    (21)الذاريات:  ُتْبِِصُ
نما  مجردان، كعظيان  خطابان  ليس القرآني الخطاب إف   يعتمد برىاني خطاب أصمو في ىك كا 

: البقرة)  وِدِقيَ وِدِقيَ ُقْل َهوُتوا ُبْرَهوَكُؽْم إِْن ُكـُتْم َص ُقْل َهوُتوا ُبْرَهوَكُؽْم إِْن ُكـُتْم َص   كالبراىيف لمحجج الدقيؽ التفصيمي البياف  عمى
111.) 

 السمكات ممككت في كالنظر كالتدبر التعقؿ ضركرة عمى لمتأكيد الشرعية النصكص كتتكالى 
 النظر يديمكف الذيف كاعتبر كالتأمؿ كالمراجعة البحث ضركرة عمى البشرم العقؿ كتستحث كاألرض
 ىذا خبلؿ مف يتدمت التي الكبيرة العقكؿ أصحاب مف كاألرض السمكات ممككت في كالتفكر
 جحكدىـ عمى كتذميـ منيجيـ المقمدة عف كتنعي كالرجاء، بالدعاء إليو كتتكجو خالقيا، إلى التفكير

َوَقوُلوا َلْو ُكـَّو َوَقوُلوا َلْو ُكـَّو  كطريقتيـ مناىجيـ عمى كيندمكف القـك فيو يتحسر الذم اليكـ كيأتي كعجزىـ،

عِ  عِ َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُل َمو ُكـَّو ِِف َأْصَحوِب السَّ  القرآف في التأممي التفكير ذيكر لقد، (10 الممؾ،)  رِ رِ َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُل َمو ُكـَّو ِِف َأْصَحوِب السَّ
  في التأممي التفكير إلى دعت التي اآليات كمف ،(النظر التدبر، التفكر،) منيا متعددة بمعافو  الكريـ
 :يمي ما الكريـ القرآف

-    َْقِل َوالـََّفوِر و ََمَواِت َواأْلَْرِض َواْختََِلِف الؾَّ ْقِل َوالـََّفوِر وَ إِنَّ ِِف َخْؾِق السَّ ََمَواِت َواأْلَْرِض َواْختََِلِف الؾَّ ِري ِِف اْلَبْحِر بََِم إِنَّ ِِف َخْؾِق السَّ ِري ِِف اْلَبْحِر بََِم اْلُػْؾِك الَّتِي ََتْ اْلُػْؾِك الَّتِي ََتْ

و َوَبثَّ فِقَفو  ََمِء ِمْن َموٍء َفَلْحَقو بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِِتَ و َوَبثَّ فِقَفو َيـَْػُع الـَّوَس َوَمو َأْكَزَل اَّللَُّ ِمَن السَّ ََمِء ِمْن َموٍء َفَلْحَقو بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِِتَ ِمْن ُكلِّ ِمْن ُكلِّ َيـَْػُع الـَّوَس َوَمو َأْكَزَل اَّللَُّ ِمَن السَّ

ََم  ِر َبْيَ السَّ َحوِب ادَُْسخَّ َيوِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَتِْصِ ََم َدابَّ ِر َبْيَ السَّ َحوِب ادَُْسخَّ َيوِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَتِْصِ  ِء َواأْلَْرِض آَلََيوٍت لَِؼْوٍم َيْعِؼُؾونَ ِء َواأْلَْرِض آَلََيوٍت لَِؼْوٍم َيْعِؼُؾونَ َدابَّ

 .( 164،البقرة)

التفكر في خمؽ السمكات بارتفاعيا كاتساعيا، كاألرض بجباليا  كىذه اآلية الكريمة تدعك الى 
كسيكليا كبحارىا، كفي اختبلؼ الميؿ كالنيار مف الطكؿ كالقصر، كالظممة كالنكر، كتعاقبيما 

، كفي السفف الجارية في البحار، التي تحمؿ ما ينفع الناس، كما بأف يخمؼ كؿ منيما اآلخر
أنزؿ اهلل مف السماء مف ماء المطر، فأحيا بو األرض، فصارت مخضرَّة ذات بيجة بعد أف 
كانت يابسة ال نبات فييا، كما نشره اهلل فييا مف كؿ ما دبَّ عمى كجو األرض، كما أنعـ بو 

إف في كؿ الدالئؿ -كالسحاب المسيَّر بيف السماء كاألرض  عميكـ مف تقميب الرياح كتكجيييا،
السابقة آلياتو عمى كحدانية اهلل، كجميؿ نعمو، لقكـ يعقمكف مكاضع الحجج، كيفيمكف أدلتو 

 سبحانو عمى كحدانيتو، كاستحقاقو كحده لمعبادة.
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-   ََتُْت ْ و َوالَّتِي ََل ْ ََتُْت اَّللَُّ َيَتَوَّفَّ اأْلَْكُػَس ِحَي َمْوِِتَ و َوالَّتِي ََل ِِف َمـَوِمَفو َفُقْؿِسُك الَّتِي َقَه َعَؾْقَفو ادَْْوَت ِِف َمـَوِمَفو َفُقْؿِسُك الَّتِي َقَه َعَؾْقَفو ادَْْوَت   اَّللَُّ َيَتَوَّفَّ اأْلَْكُػَس ِحَي َمْوِِتَ

ُرونَ  ى إِنَّ ِِف َذلَِك آَلََيوٍت لَِؼْوٍم َيَتَػؽَّ ُرونَ َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إََِل َأَجٍل ُمَسؿًّ ى إِنَّ ِِف َذلَِك آَلََيوٍت لَِؼْوٍم َيَتَػؽَّ  تشير (.42 ،الزمر)  َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إََِل َأَجٍل ُمَسؿًّ

 النكـ. كقت البشرية النفس أحكاؿ في التفكر إلى الكريمة اآلية
 

-   ًَّة إِنَّ اَّللََّ َلطِقٌف َخبِرٌ   َأََلْ َتَرى َأنَّ َأََلْ َتَرى َأن ََمِء َموًء َفُتْصبُِح األَْرُض ُُمََْضَّ ًة إِنَّ اَّللََّ َلطِقٌف َخبِرٌ اَّللََّ َأكَزَل ِمْن السَّ ََمِء َموًء َفُتْصبُِح األَْرُض ُُمََْضَّ  ،الحج)  اَّللََّ َأكَزَل ِمْن السَّ
مطرنا، فتصبح  نزؿ مف السماء حيث ي لطؼ اهلل  في التفكر إلى الكريمة اآلية كتشير، (63

فاهلل رض بذلؾ الماء، النبات مف األككيؼ يستخرج  ،األرض مخضرة بما ينبت فييا مف النبات
 .العباد خبير بمصالح

-  ََمِء َكْقَف ُرفَِعْت   * * َأَفَل َيـُْظُروَن إََِل اإِلبِِل َكْقَف ُخؾَِؼْت َأَفَل َيـُْظُروَن إََِل اإِلبِِل َكْقَف ُخؾَِؼْت ََمِء َكْقَف ُرفَِعْت َوإََِل السَّ َبوِل َكْقَف   **  َوإََِل السَّ َبوِل َكْقَف َوإََِل اْْلِ َوإََِل اْْلِ

 (.20 – 17 الغاشية،)  َوإََِل األَْرِض َكْقَف ُسطَِحْت َوإََِل األَْرِض َكْقَف ُسطَِحْت   * * ُكِصَبْت ُكِصَبْت 

ًمقىت ىذا الخمؽ بالنظر كالتأمؿ ف المكذِّبكف الكافرك  تدعك اآلية الكريمة  إلى اإلبؿ: كيؼ خي
لى الجباؿ كيؼ نيصبت، فحصؿ بيا  لى السماء كيؼ ريًفعىت ىذا الرَّفع البديع؟ كا  العجيب؟ كا 

لى األرض كيؼ بيًسطت كمييِّدت؟  الثبات لؤلرض كاالستقرار؟ كا 

-  َؿَواِت َواألَْرِض َواْختَِلِف ْقِل َوالـََّفوِر آلَيوٍت ألُوِِل األَْلَبوِب  إِنَّ ِِف َخْؾِق السَّ  آؿ) الؾَّ
 (.190 عمراف،

خمؽ السمكات كاألرض عمى غير مثاؿ سابؽ، كفي الى النظر كالتأمؿ في الكريمة  اآليةتدعك 
رنا لدالئؿ كبراىيف عظيمة عمى كحدانية اهلل.  تعاقيب الميؿ كالنيار، كاختبلفيما طكال كًقصى

-  ُْيُتوَن َوالـَِّخقَل َواألَْعـَوَب َوِمْن ُكلِّ الثََّؿَراِت إِنَّ ِِف َذلَِك آلَيًة لَِؼْوٍم ُيـْبُِت َلؽُ ُيـْبُِت َلؽ ْرَع َوالزَّ ْيُتوَن َوالـَِّخقَل َواألَْعـَوَب َوِمْن ُكلِّ الثََّؿَراِت إِنَّ ِِف َذلَِك آلَيًة لَِؼْوٍم ْم بِِه الزَّ ْرَع َوالزَّ ْم بِِه الزَّ

ُرونَ  ُرونَ َيَتَػؽَّ  اختبلؼ صنكفيا عمى النباتات في التفكر إلى الكريمة اآلية تشير ،(11 النحؿ،)  َيَتَػؽَّ
 كأشكاليا. كركائحيا كألكانيا كطعكميا

-   ُاٌب ُُمَْتؾٌِف َأْلَواُكُه ُثمَّ كُ ُثمَّ ك اٌب ُُمَْتؾٌِف َأْلَواُكُه َِل ِمْن ُكلِّ الثََّؿَراِت َفوْسُؾؽِي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًَل ََيُْرُج ِمْن ُبُطوِِنَو ََشَ َِل ِمْن ُكلِّ الثََّؿَراِت َفوْسُؾؽِي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًَل ََيُْرُج ِمْن ُبُطوِِنَو ََشَ

ُرونَ  ُرونَ فِقِه ِشَػوٌء لِؾـَّوِس إِنَّ ِِف َذلَِك آلَيًة لَِؼْوٍم َيَتَػؽَّ  إلىتدعك اآلية الكريمة الى  (.69 النحؿ،)  فِقِه ِشَػوٌء لِؾـَّوِس إِنَّ ِِف َذلَِك آلَيًة لَِؼْوٍم َيَتَػؽَّ
مختمؼ  في الثمار أزىار مف الرحيؽ جمعو خبلؿ مف لمعسؿ لنحؿا إنتاج كيفية في التفكر
 كجعؿ ،جمعتو الذم الرحيؽ بمذاقات صافيان  عسبلن  بطكنيا مف ليخرج كالكعرة السيمة الدركب

 .األمراض مف لمعديد فيو الشفاء قكة اهلل تعالى
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-  َْؿَواِت َواألَْرِض   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَقومًو َوُقُعودًا َوَعَذ ُجـُوِِبِمْ الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَقومًو َوُقُعودًا َوَعَذ ُجـُوِِبِم ُروَن ِِف َخْؾِق السَّ َؿَواِت َواألَْرِض َوَيَتَػؽَّ ُروَن ِِف َخْؾِق السَّ َوَيَتَػؽَّ

ـَو َمو َخَؾْؼَت َهَذا َبوصًَِل ُسْبَحوَكَك َفِؼـَو َعَذاَب الـَّورِ  ـَو َمو َخَؾْؼَت َهَذا َبوصًَِل ُسْبَحوَكَك َفِؼـَو َعَذاَب الـَّورِ َربَّ تدعك اآلية الكريمة  (191 ،اؿ عمراف) َربَّ
  .كبني جي القيامنا كقعكدنا كعمى في جميع الحاالت خمؽ السمكات كاألرض الى التفكر كالتدبر في 

-  ََو ال َتْعَؿى أَ أ و َفنِِنَّ و َأْو آَذاٌن َيْسَؿُعوَن ِِبَ ْم ُقُؾوٌب َيْعِؼُؾوَن ِِبَ َو ال َتْعَؿى َفَؾْم َيِسُروا ِِف األَْرِض َفَتُؽوَن ََلُ و َفنِِنَّ و َأْو آَذاٌن َيْسَؿُعوَن ِِبَ ْم ُقُؾوٌب َيْعِؼُؾوَن ِِبَ َفَؾْم َيِسُروا ِِف األَْرِض َفَتُؽوَن ََلُ

ُدورِ  ُدورِ األَْبَصوُر َوَلؽِْن َتْعَؿى اْلُؼُؾوُب الَّتِي ِِف الصُّ  (.46 الحج،) األَْبَصوُر َوَلؽِْن َتْعَؿى اْلُؼُؾوُب الَّتِي ِِف الصُّ

رض ليشاىدكا آثار الميمكيف، األ السير كالتأمؿ فيالمكذبكف مف قريش تدعك اآلية الكريمة 
فيتفكركا بعقكليـ، فيعتبركا، كيسمعكا أخبارىـ سماع تدبُّر فيتعظكا؟ فإف العمى ليس عمى 

نما العمى الميٍيًمؾ ىك عمى البصيرة عف إدراؾ الحؽ كاالعتبار.  البصر، كا 

-     َّْؾَق ُثمَّ ُيِعقُدُه إِن ْؾَق ُثمَّ ُيِعقُدُه إِنَّ َأَوََلْ َيَرْوا َكْقَف ُيْبِدُئ اَّللَُّ اْْلَ تشير ، (19 العنكبكت،)  َذلَِك َعَذ اَّللَِّ َيِسرٌ َذلَِك َعَذ اَّللَِّ َيِسرٌ   َأَوََلْ َيَرْوا َكْقَف ُيْبِدُئ اَّللَُّ اْْلَ
اهلل الخمؽ مف العدـ، ثـ يعيده مف بعد فنائو، كما  انشاء يةكيف التفكر في  الكريمة الى اآلية

بدأه أكؿ مرة خمقنا جديدنا، ال يتعذر عميو ذلؾ؟ إف ذلؾ عمى اهلل يسير، كما كاف يسيرنا عميو 
 إنشاؤه.

 جميع شممت نجدىا التأممي التفكير إلى تدعك التي القرآنية لآليات تأنيةم متفحصة كبنظرة 
 نفسو، اإلنساف كفي كاالجتماعية الطبيعية الظكاىر في كالتأمؿ السابقة الخبرات مف بدءان  الجكانب
 التي اهلل نعـ كفي الغابرة، األمـ أخبار عمى كاالطبلع األرض في كالسياحة كالقكانيف، كالنكاميس
 كليس ثابتة، قاعدة عمى مبني اإلسبلـ في التفكير منيج أف عمى يدؿ مما اإلنساف، عمى أنعميا
 .الكىـ عمى تبنى ال العممية كالحقائؽ كىـ، فالظف كالظف، الشؾ عمى مبنيان 
 

 :الشريفة األحاديث كمف
أثار ك الركث يدؿ عمى الحمير،  البعير، عمى تدؿ البعرة: )فقاؿ اهلل؟ عرفت كيؼ: أعرابي ئؿسي  -

 يدؿ ماأ أمكاج ذات كبحار فجاج، ذات كأرض أبراج، ذات فسماء المسير، عمى األقداـ تدؿ
 (رازم(.)ركاه ال ؟الصانع الحميـ العميـ عمى ذلؾ

 كىذه كتعالى، سبحانو اهلل خمؽ في التأمؿ عمى القائـ اإليماف ىك القرآف يمتدحو الذم فاإليماف
 النكع ليذا السابقة العقمية العمميات بسائر التربية اعتنت إذا إال عمييا، الحصكؿ يمكف ال الثمرة
 االستقراء، القياس، التذكر، المعنكم، اإلدراؾ لؤلشياء، الحسي اإلدراؾ: كىي التفكير مف

 التأمؿ عدا ما أعبله المكضحة المجاالت سائر تشمؿ التأمؿ عممية حيث التقكيـ، االستنباط،
 (.7: 2003 كالمكلك، ةعفان. )كتعالى سبحانو اهلل ذات في
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 كاستقصاء، كتدبر كتفكر كتأمؿ نظر التفكير، في اإلسبلـ منيج ىك ىذا أف القكؿ كخبلصة 
 عمى لمحكـ المفكر منيا ينطمؽ التي الفكرية كالقكاعد المعمكمات صحة مف التثبيت ىذا كؿ يرافؽ

 .شيئان  الحؽ مف تغني ال التي كاألكىاـ كالظنكف اليكل مف ينطمؽ كال األشياء،
 

 :التأممي التفكير يتضمنيا التي العقمية العمميات
 كالميؿ القدرة عمى تعتمد معينة عقمية عمميات تكافر مف بد ال ما، مشكمة الفرد تكاجو عندما 

 المشكؿ، لممكقؼ المبلئمة المعارؼ مف كالعادات خبراتو بيف ما يختار أف الفرد كعمى كالخبرة،
 ظركؼ عمى ينطبؽ االستجابات مف جديد نمط في الخبرات هىذ تجميع يعيد أف عميو كبذلؾ

 .الحالية المشكمة
 التأممي التفكير في المتضمنة العقمية العمميات أف( 335: 1981) مكسى عبيد، يذكر 

 :يمي بما تتميز
 .اتجاه أم اليدؼ،  نحك المكجو كاالنتباه الميؿ -
 .تفسير أم العبلقات، إدراؾ -
 .اختبار أم المبلئمة، تالخبرا كتذكر اختبار -
 .استبصار أم الخبرة، مككنات بيف العبلقات تمييز -
 .ابتكار أم جديدة، عقمية أنماط تككيف -
 .نقد أم عممي، كتطبيؽ الحؿ تقكيـ -

  

 التفكير يتضمنيا التي العقمية القدرات مف أخرل مجمكعة( 446: 2005) إبراىيـ كيذكر 
 :في تتمثؿ التأممي

 المشكمة حديدت عمى القدرة -
 .المشكؿ الكقؼ عناصر تحميؿ عمى القدرة -
 ترتبط التي كالمعمكمات األفكار ككذلؾ تطبيقيا، يمكف التي العامة القكاعد استدعاء عمى القدرة -

 .بالمشكمة
 المعايير ضكء في فرض كؿ كاختيار المشكؿ المكقؼ لحؿ محددة فركض تككيف عمى القدرة -

 .المشكمة مجاؿ في المقبكلة
 إلى لمتكصؿ منيا االستفادة يمكف بطريقة إلييا لكصكؿ يمكف التي النتائج تنظيـ عمى القدرة -

 .المشكؿ المكقؼ حؿ
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 :التأممي التفكير أىمية
 المتعمميف مساعدة في تتمخص كالتي فكائده إدراؾ خبلؿ مف التأممي التفكير أىمية تأتي 

 & Kish & Sheehan, hmelo) عف نقبلن ( 106: 2009 السميـ،: )التالية األمكر عمى
Ferai.) 
 .السابؽ بالفيـ الجديدة المعمكمات ربط .1
 .كالمحسكسة المجردة المفاىيـ في التفكير .2
 .كتعمميـ تفكيرىـ استراتيجيات فيـ .3
 .كتقييميا مختمفة مكضكعات تحميؿ .4
 .المألكفة غير المكاقؼ في جديدة استراتيجيات تطبيؽ .5
 .أنكاعو افةبك االتصاؿ .6
 .النفسي كالكعي الذاتي الشعكر تنمية .7

  

 تعممو، يتـ فيما العقؿ اندماج التعمـ يتطمب حيث لممتعمـ، ضركرم التأممي التفكير أف كما 
 المحتكل مجاالت في التفكير أنماط تكررت إذا التفكير يتعزز آخر إلى معمـ مف التبلميذ تنقؿ كمع

ذا العديدة، ذا الدراسية المكضكعات عبر الميارات انتقمت كا   حؿ خبرات بيف عبلقات تككنت كا 
 (11: 1997 الحميد، عبد. )الدراسي اليكـ في تكاجييـ كالتي بينيا المقارنة يمكف التي المشكبلت

 التعمـ عممية يسبؽ كقد القرار، كاتخاذ التحميؿ يتضمف التأممي التفكير أف باريؿ يذكر 
 كالحالية السابقة بالخبرات األفكار ربط عمى قادران  تأمميان  تفكيران  كريف كالذم كبعدىا، أثناءىا كيحدث
 كيقيـ دائمان، كيراقب يخطط الذم ىك كالمتأمؿ المكقؼ، كيقيـ كيتساءؿ نفسو كيسأؿ بيا كالتنبؤ
 لمحمكؿ المجكء يقاكـ كىك المناسب، القرار إلصدار يتخذىا التي كالخطكات العمميات في أسمكبو
 (177: 2005 الكىاب، عبد. )المكاقؼ ىذه لمكاجية بدائؿ في لمتفكير كيمجأ طية،كالنم الجاىزة

 حياتو، تكجيو عمى قدرة أكثر المتأمؿ الفرد أف باريؿ كجكف فرانسيس يرل الصدد ىذا كفي 
 نمتمؾ كلكننا كاضحان  فكران  تمتمؾ أننا يعني ال التأممي التفكير كاستخداـ لآلخريف، انسياقان  كأقؿ

 يجعمنا مما متفتح، كعقؿ مشكبلتنا حؿ عمى كقدرة بأنفسنا ثقة يعطينا مما أيضان، لذكيا السمكؾ
 (178: 2005 الكىاب، عبد. )كالمركنة كالتأني بالعمؿ االندفاع تجنبنك  اآلخريف ألفكار نستمع

كأف المتعمميف الذيف يفكركف تفكيران تأمميان يصبحكف عمى عمـ كدراية كيتحكمكف بتعمميـ  
 &Choyنشاطات يعرفكنيا، كما يعرفكف ما يحتاجكف معرفتو ككيؼ يجسركف تمؾ الفجكة.) بممارسة

Oo,2012: 168) 
 المعمكمات عف البحث عمى الطالب يساعد التأممي التفكير أف نجد سبؽ ما خبلؿ كمف 

 الطالب يكسب بو، المحيطة الحياة ظركؼ مع الحذر الكاعي التعامؿ مع كاستخداميا كتقييميا
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 بكعي بالمكاقؼ التصرؼ في التفكيرية الطالب كفاءة يرفع مرغكبة، اتجاىات كينمي عديدة ميارات
 المدرسية الميمات مكاجية في بنفسو بالثقة يشعره مما الطالب تحصيؿ مستكل مف يرفع كفيـ،

 عمى القادريف المبدعيف المفكريف مف جيؿ إعداد عمى يعمؿ التأممي التفكير أف كما كالحياتية،
 اتخاذ عمى قدرة كتكسبو البدائؿ اختيار في مرنان  الطالب يجعؿ أنو كما المستقبؿ، تحديات ةمكاجي
 .المناسب الكقت في الصحيح القرار

 

 :التأممي التفكير مراحؿ
 في تسير ال التفكير عمميات أف كما آخر، إلى نمط مف التأممي التفكير خطكات تختمؼ 

لى األماـ إلى كينتقؿ بالتفكير، ترتبط التي العمميات مف بأم الفرد يبدأ فقد كثابت، محدد اتجاه  كا 
 في الباحثكف اجتيد كقد مختمفة، استراتيجيات ذلؾ في مستخدما المكقؼ احتياجات حسب الخمؼ
. الباحثيف باىتماـ التأممي التفكير كحظي التفكير، أنماط مف نمط كؿ إستراتيجية خطكات تحديد

 (8: 2002 كالمكلك، عفانة)
 :يمي كما التأممي التفكير خطكات( Ross,1999: 13) ددح فقد
 .التعرؼ عمى المشكبلت التربكية -
مشابو بينيا كبيف مشكبلت أخرل جرت في سياقات  إجراءاالستجابة لممشكمة مف خبلؿ  -

 .مماثمة
 .تفحص المشكمة كالنظر الييا مف عدة جكانب -
 .تجربة الحمكؿ المقترحة كالكشؼ عف النتائج -
 .حص النتائج الظاىرة كالضمنية لكؿ حؿ تـ تجريبوتف -
 .تقييـ الحؿ المقترح -
 (.51 – 50: 2003 عفانة، عبيد،: )يمي كما التأممي التفكير مراحؿ حدد فقد عمراف أما
 .بالمشكمة الكعي -
 .المشكمة فيـ -
 .العبلقات كاكتشاؼ البيانات كتصنيؼ المقترحة الحمكؿ كضع -
 .المقترحة كؿالحم نتائج استنباط -
 .الحمكؿ رفض أك قبكؿ -
 .عمميان   الحمكؿ اختبار -
 .النتيجة رفض أك قبكؿ -
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 :التالية الخطكات  خبلؿ مف يتـ التأممي التفكير أف كآخركف سيمكنز افترض كلقد
 .مناسبة كاقعية بمغة األحداث كصؼ -
 .باألحداث المتصمة النتائج ك العبلقات إيجاد -
 .المناسبة لسياساتا في األحداث كضع -
 .تنفيذىا تـ التي األحداث لتفسير كاألخبلقية االجتماعية األبعاد استخداـ -

 

 :يمي كما كىي خطكات عدة عمى يشتمؿ التأممي التفكير أف( 10: 2002) كالمكلك عفانة كيشير
 .مناسب بشكؿ ككصفيا منطقية بطريقة المشكمة دراسة -
 .عمييا ترتبت التي كالنتائج المشكمة حدكث إلى أدت يالت األسباب بيف عبلقات عف البحث -
 تحيط التي كاالجتماعية المينية الجكانب مف االستفادة خبلؿ مف المختمفة الجكانب تفسير -

 .بالمشكمة
 .الدراسة مكضكع لممشكمة منطقية تكقعات عمى بناء حمكؿ اقتراح -
 
 مع تتشابو المراحؿ ىذه أف ةالباحث ترل التأممي التفكير مراحؿ استعراض خبلؿ كمف  

 :يمي كما التأممي التفكير مراحؿ تحديد يمكف لذلؾ المشكمة حؿ خطكات
 .ككصفيا كطبيعتيا ماىيتيا المشكمة تحديد خبلؿ مف المكقؼ كتبصر تأمؿ -
 .حدكثيا ككيفية المشكمة حدكث أسباب معرفة -
 .صحتيا كاختبار الفركض فرض -
 .أفضميا ركاختبا المقترحة الحمكؿ كضع -
 

 :التأممي التفكير لتنمية األساسية الميارات
، مياراتو تحديد عمى ذلؾ انعكس فقد التأممي التفكير مفيكـ حكؿ اآلراء الختبلؼ نظران  

 :الميارات مف مجمكعتيف إلى التأممي التفكير ميارات ((Yost & Sentner,2000: 44 يصنؼ
 لممعمكمات، الدقيؽ الفحص كتحميميا، لبياناتا تجميع ميارات كتتضمف: االستقصاء ميارات .1

 .منطقية تفسيرات تقديـ مناسبة، استنتاجات إلى التكصؿ المناسبة، الفركض تككيف
 الحجج تقكيـ االستنتاج، االستدالؿ، االستنباط، ميارات كتتضمف: الناقد التفكير ميارات .2

 .كالمناقشات
 حينما التأممي التفكر ميارات مف عددان  ارسيم أف عميو المفكر الفرد أف Weast يرل بينما 

 (114: 2011 إبراىيـ،: )يمي فيما تتمثؿ كالتي معينة بيانات يتناكؿ أك ما مكضكعان  يقرأ
 .المؤلؼ استنتاجات تحديد -
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 .المنطقية كاألدلة األسباب تحديد -
 .كالمتناقضات االدعاءات تحديد -
 .الكصفية االدعاءات تحديد -
 .كاإلحصائية المنطقية التاالستدال تقييـ -
 .الناقصة أك المحذكفة المعمكمات تحديد -
 .متحيزة كغير عميقة بطريقة المؤلؼ أىداؼ تحديد -
 التفكير ميارات أف عمى( 5: 2002) كالمكلك عفانة مع( 278: 2011) الحميد عبد كيتفؽ 

 :ىي التأممي
 خبلؿ مف سكاء مككناتيا عمى رؼكالتع المشكمة جكانب عرض عمى القدرة: البصرية الرؤية .1

 العبلقات اكتشاؼ يمكف بحيث مككناتيا يبيف شكؿ أك رسـ إعطاء أك المشكمة طبيعة
 .بصريان  المكجكدة

 تحديد خبلؿ مف كذلؾ المشكمة في الفجكات تحديد عمى القدرة: المغالطات عف الكشؼ .2
 المياـ إنجاز في خاطئةال الخطكات بعض تحديد أك المنطقية كغير الصحيحة غير العبلقات
 .التربكية

 رؤية  خبلؿ مف معينة منطقية عبلقة إلى التكصؿ عمى القدرة: استنتاجات إلى الكصكؿ .3
 .مناسبة نتائج إلى كالتكصؿ المشكمة مضمكف

 كقد الرابطة العبلمات أك لمنتائج منطقي معنى إعطاء عمى القدرة: مقنعة تفسيرات إعطاء .4
 .كخصائصيا المشكمة طبيعة عمى أك سابقة معمكمات عمى دان معتم المعنى ىذا يككف

 تمؾ كتقكـ المطركحة المشكمة لحؿ منطقية خطكات كضع عمى القدرة: مقترحة حمكؿ كضع .5
 .المطركحة لممشكمة متكقعة ذىنية تصكرات عمى الخطكات

 حددىا التي التأممي التفكير ميارات الباحثة تتبنى التأممي التفكير ميارات استعراض كبعد 
 (.2002) كالمكلك عفانة

 :كالمنياج التأممي التفكير
 االتجاىات ركزت فقد الفرد حياة في التأممي التفكير ألىمية نظران  dinkelman يشير 

 التعميـ، مراحؿ كافة في الدراسية كالمناىج التعميمية البرامج في النظر إعادة عمى الحديثة التربكية
عدادىا  عمى تساعده التي المختمفة التفكير ميارات لممارسة عديدة فرصان  لمفرد تييئ بحيث كا 
 لكؿ المناسب القرار كاتخاذ المطركحة لمبدائؿ لجيد ا كاالختيار الحديثة العممية التطكرات مبلحقة
 (15: 2006 البعمي،. )اليكمية حياتو في يكاجيو مكقؼ
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 تككف أف يجب لذا العمكـ ريستد أىداؼ أىـ مف التأممي التفكير ميارات تنمية أصبح كما 
 إلثارة التعمـ  مكاقؼ في المشكبلت حؿ في التأممي التفكير فييا يستخدـ أف يمكف طرقان  ىناؾ

 ىذه في المعمـ عمى يجب أنو( 337: 1981) مكسى يذكر ذلؾ ضكء كفي التبلميذ كمساندة
 :يمي بما القياـ الحالة
 .عقكليـ في بكضكح كاستيعابيا البحث مكضكع المشكبلت يحددكف التبلميذ جعؿ .1
 :عمى تشجيعيـ خبلؿ مف كذلؾ بالمشكمة المتعمقة األفكار استدعاء عمى التبلميذ حث .2

 .المكقؼ تحميؿ . أ
 .تطبؽ أف يمكف التي األسس أك العامة القكاعد كاستدعاء محددة فركض تككيف . ب

 :عمى بتشجيعيـ بعناية اقتراح كؿ تقكيـ عمى التبلميذ حث .3
 .النتيجة أك الحكـ تعميؽ متحيز، غير اتجاه تككيف .أ 
 .اقتراح كؿ نفد .ب 
 .بنظاـ االقتراحات  رفض أك اختبار .ج 
 .النتائج مراجعة .د 
 :عمى بتشجيعيـ التفكير عممية في تساعد حتى المادة تنظيـ عمى التبلميذ حث .4

 .كآخر حيف بيف النتائج إحصاء .أ 
 .البياني التعبيرك  الجدكلة طرؽ استخداـ .ب 
 .البحث خبلؿ آلخر حيف كمف باختصار المؤقتة النتائج عف التعبير .ج 

 يجب التي السمات بعض عمى( (Pollard,2002: 4-5  بكالرد يذكر الصدد ىذا كفي 
 ىذه مف المتعمميف لدل التأممي التفكير ميارات بتنمية ييتـ دراسي محتكل أم في تتكفر أف

 :يمي ما الخصائص أك السمات
 مقبكلة بتخمينات كالقياـ المعطاة، كالمعمكمات البيانات كافة لتأكيؿ لمطالب الفرصة إتاحة .1

 .مناسبة استنتاجات إلى الكصكؿ بيدؼ كذلؾ
 المعمكمات لكافة كالتحميؿ كاالستقصاء كالتأمؿ البحث بعمميات لمقياـ لمطالب الفرصة إتاحة .2

 .المتكافرة
 فرصة لممتعمـ تتيح صكرة في التعميمية كالخبرات كاألنشطة كالمفاىيـ المعمكمات كافة تنظيـ .3

 .جديدة حياتية مكافؽ في كالتعميمات كالمفاىيـ المعمكمات ىذه تطبيؽ
 كتصميـ المختمفة األنشطة في بفاعمية كاالشتراؾ أنفسيـ عمى أسئمة لطرح الطبلب تكجيو .4

 .المشكبلت كحؿ  القرار كاتخاذ كالتحميؿ كالتأمؿ كالمناقشة الكتابة في الخرائط
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 صحة اختبار يمكف كبالتالي المتكقعة النتائج إلى لمكصكؿ تسعى منظمة خطكات كجكد .5
 .المكضكعة التجريبية الفركض

 في بو يحتذل نمكذجان  كيككف الصفية الغرفة في التفكير ممارسة يشجع أف المعمـ كعمى 
 المعمـ بمساعدة الطالب عمى فإف التأممي التفكير ميارة اكتساب أجؿ كمف العميؽ، التفكير مجاؿ
 (2007 محمد،: )التالية الخطكات إتباع
 كالمصطمحات العبارات أف مف يتأكد حتى الدقيقة الكاعية القراءة أم المكقؼ في التأمؿ .1

 .مألكفة تككف المكقؼ يحتكييا التي كالمفاىيـ
 المعطيات بيف لمتمييز المعطاة ياناتالب لتحديد جيدان  المكقؼ عبارات الطالب يفحص أف .2

 .كالمطمكب
 ينبغي التي العمميات يحدد أف عمى الطالب بيا يساعد التي المناسبة الطريقة  المعمـ يختار .3

 .المكقؼ لمعالجة كترتيبيا إجراؤىا
ـ .4  .منيا أفضؿ طريقة ىناؾ كىؿ مناسبتيا كمدل المكقؼ معالجة في المتبعة الطريقة تقكَّ

 مف يتطمب فإنو العمكـ تدريس في ذلؾ لتطبيؽ أف (2011) جحجكح أبك يذكر الصدد ىذا كفي
 :بالتالي القياـ العمكـ مدرس

تاحة لمتفكير، كالمثيرة المنكعة األسئمة تكجيو -  التأممي لمتفكير لممتعمميف المناسب الكقت كا 
 .عنيا يجيبكا حتى

 .المحمية البيئة كتناسب بكاقعيـ ترتبط تعميمية ميمات إعداد -
 العممية الظكاىر تفسير كيفية إلى المتعمميف كتكجيو الكريـ القرآف مف بأمثمة اإلتياف -

 .اإليمانية بأصكليا كربطيا مناسبة استنتاجات كصياغة
 في محكريان  مكانان  يحتؿ أف يجب التأممي التفكير أف( 447: 2005) إبراىيـ كيضيؼ 

 التأممي، التفكير لديو يتحسف يتصكره، عما جيدة أسئمة البالط يقدـ كعندما أنو مراعاة مع المنيج،
 إقرار في المعممكف ليستخدميا الدراسي الفصؿ في التأممي لمتفكير محكرية مؤشرات تحديد كيمكف

 :كىي ال أـ جديدة معمكمات كتطبيقات تككيف يتعممكف طبلبيـ كاف إذا ما
 .السؤاؿ عف كايجيب أف قبؿ لمتفكير الكافي الكقت الطبلب إعطاء .1
 .منيا لمعديد الشكمية التغطية فقط كليس المكضكعات مف قميؿ اختبار عمى المتفاعؿ التركيز .2
 .آراءىـ كيبرركا يكضحكا الطبلب جعؿ .3
 .المفكر لمشخص النمكذج المعمـ يضع .4
 .التفاعؿ أثناء تقميدية كغير أصيمة ألفكار الطبلب إنتاج .5
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 مف أكالن  تبدأ المتعمميف عند التأممي التفكير تنمية أف نقكؿ أف يمكننا سبؽ منا خبلؿ كمف 
 كتضميف التأممي التفكير ميارات ممارسة فرص لممتعمميف تييئ بطريقة إعدادىا يتـ حيث المناىج
  كالمشاركة التأممي التفكير  عمى التبلميذ قدرة تنمي كجذابة مثيرة التقكيـ كأسئمة التعميمية األنشطة
ثراء ذاتو إثراء المعمـ مف يتطمب مما المعمكمات تذكر مجرد الطالب مف تتطمب ال اإليجابية  كا 
 كـ عمى كليس نكعية عمى يركز بحيث التأممي، التفكير تنمي قيمة كمعمكمات بأنشطة المنياج

 لمتعبير لمطبلب بالعقبلنية يتسـ الذم الصحي الجك يييئكما ك  لمطبلب، يعطييا التي المعمكمات
 .تقميدية غير أصيمة أفكاران  ينتج متفتحان  عقمو يككف أف الطالب عمى ثـ آرائيـ، عف
 

 :األخرل التفكير بأنكاع التأممي التفكير عالقة
 كالتفكير كاالستقصاء المشكبلت حؿ فأسمكب التفكير، أنماط معظـ في التأممي التفكير 

 بصريان  المشكؿ المكقؼ جكانب سـلر  عنو االستغناء يمكف ال تأمميان  تفكيران  مجمميا في تتضمف الناقد
 لممكقؼ منطقية حمكؿ كضع في تساعد عممية باستنتاجات كالخركج المختمفة جكانبو ككشؼ
 .المشكؿ
 :الناقد بالتفكير التأممي التفكير عالقة: أكالن 

 كىك بأدائو، يقكـ أك الفرد بو يعتقد ما عمى مركز معقكؿ، تأممي تفكير ىك الناقد كالتفكير
 كآخركف بشارة كيذكر ،الشيء قيمة حكؿ حكـ إصدار أجؿ مف المعركضة الحمكؿ ـكتقكي فحص

 أف حيث الناقد، كالتفكير االستبصارم التفكير مع يتداخؿ التأممي التفكير أف( 30: 2009)
 بطريقة كاختبارىا فرضيات كضع مف األخير التفكير يتطمبو لما تأممي تفكير ىك الناقد التفكير
 .تقاربية

 

 بقكاعد محكـك تأممي تفكير ىك الناقد التفكير أف( 73: 2009) كآخركف بشارة كيشير 
 .كاالستنباط المناقشات كتقكيـ كالتفسير االفتراضات الفرد فيو يمارس كالتخيؿ، المنطؽ

 مكقفان  يكاجو عندما الفرد بو يقكـ تأممي تفكير ىك الناقد التفكير أف( "1996) الخميمي كيرل 
 عقمية الختبارات كالبيانات المعمكمات بإخضاع ذلؾ كيتـ رأم، إبداء أك حكـ إصدار منو يتطمب
 (372: 2005 إبراىيـ،". )القرائف عمى كالتعرؼ كالشكاىد األدلة إلقامة كذلؾ كمنطقية

 تتكفر أف ينبغي ميارات عدة عمى يشتمؿ الناقد التفكير أف( 41: 1998) عفانة كيشير 
 مثؿ التفكيرية الميارات مف العديد كيتضمف كما مشكمتو، يحؿ أف يستطيع حتى المتعمـ لدل

 .كاالستنتاجي كاالستداللي التأممي، التفكير
 كالذم التأممي التفكير مستكيات في مستكل أعمى يعتبر الناقد التفكير أف Phan كيكضح 

 فعنتن تيال كالطريقة بيا عرنش التي كالطريقة لؤلشياء إدراكنا بكيفية كعيان  أكثر نصبح أف يعني
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كما أف التفكير التأممي يدعـ ،  (116: 2011 إبراىيـ،. )المختمفة المكاقؼ في بيا كنتصرؼ
كيعزز التفكير الناقد كىك جزء مف عمميات التفكير الناقد، تشير بالتحديد الى عمميات التحميؿ 

صدار  (Schoy& Oo,2012:168احكاـ حكؿ ما يحدث. ) كا 
 تتضمف التفكير أنكاع فمعظـ التأممي، التفكير يتضمف دالناق التفكير أف نرل سبؽ ماكم

 مع ذلؾ يتبلءـ بحيث حياتيـ أسمكب تغيير استطاعكا الذيف األفراد أف ، كماالتأممي التفكير
 .حياتيـ تقييـ أحداث في التأممي النقدم التفكير يستخدمكف ما غالبان  الجديدة كظائفيـ

 
 :المشكالت كحؿ التأممي التفكير: ثانيان 
 تحديد محاكالت خبلؿ مف ذلؾ كيتضح األخرل التفكير أنكاع مع التأممي التفكير يتداخؿ 

 مف ةخطك  فكؿ المشكمة، حؿ في العممي األسمكب مع التأممي التفكير يتداخؿ حيث مياراتو
 المشكبلت حؿ في الطريقة ليذه مرادفان  يعتبر ال كلكنو تأمميان، تفكيران  تتضمف المشكمة حؿ خطكات

 (.11: 2002 كالمكلك،  ةعفان)
 مشكمة حدكث ىك التأممي فالتفكير التأممي كالتفكير المشكبلت حؿ بيف تكافؽ شبو كىناؾ 

 كىذه أفضميا كاختيار الحمكؿ عف كالبحث النتائج إلى لمتكصؿ الفركض  ككضع كتبصرىا كتأمميا
 .المشكمة حؿ خطكات مع تتشابو

 
 :كاالستقصاء التأممي التفكير: ثالثان 
 عمميات تسمى العمميات كىذه العقمية، العمميات مف مجمكعة عمى العممي االستقصاء قـكي 

 زيتكف يشير كما العمميات كىذه كاالستدالؿ، كالتنبؤ كالتصنيؼ كالقياس بالمبلحظة كىي االكتشاؼ
 االستقصاء يقدـ كما العممية، كالمبادئ المفاىيـ كاكتشاؼ التأمؿ في اإلنساف يستخدميا( 1996)

 .كضعيا تـ التي الفركض صحة كاختبار التجريب في إجرائية عمميات العممي
 مف يتطمب الذم المعنى عف البحث" ىك االستقصاء أف( 79: 2005) إبراىيـ يرل 

 تركز تعمـ طريقة" بأنو تعريفو كيمكف" بيا يمر التي الخبرة لفيـ العقمية بالعمميات القياـ الشخص
 التعميمية العممية في الفاعمة كالمشاركة الفرضيات صكغ كعمى ات،النتاج مف أكثر العممية عمى

 منطقيان  ك عمميان  المنطقية الخطكات مف مجمكعة تحقيؽ أساس عمى االستقصاء يقكـ حيث التعممية
 ".محير مكقؼ لتفسير أك المشكمة لحؿ

 :كىي االستقصاء ميارات( 78: 2003) سعادة كيذكر
 .العبلقة ذات األسئمة طرح -
 .المختمفة المشكبلت تحديد -
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 .عنو البحث يجب لما أك بو القياـ ينبغي لما التخطيط -
 .المتكقعة بالنكاتج التنبؤ -
 .إلييا التكصؿ تـ التي الحمكؿ اختبار -
 .المختمفة األفكار تطكير -
 تنمية أىمية يبيف مما التأممي التفكير ميارات مع تتفؽ تكاد االستقصاء ميارات أف كنبلحظ 
 انعكاس إلى يؤدم مما التفكير أنكاع جميع تتضمف اراتيالم ىذه أف حيث التأممي التفكير اراتمي

 .الطبلب عمى إيجابيان  انعكاسان  تنميتيا
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 انفصم انثانث
 ةــــات انسابقـــانذراس

 
  :التخيؿ. ستراتيجيةبادراسات اىتمت المحكر األكؿ 

  :العممية. دراسات تناكلت المفاىيـالمحكر الثاني 

  :تناكلت التفكير التأممي. تدراساالمحكر الثالث 
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

لى معرفة فعالية استراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ إاسة الحالية تيدؼ الدر  
العممية كميارات التفكير التأممي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي، كلذلؾ قامت الباحثة 

طبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة في ىذا الميداف، كبعد مراجعة الدراسات السابقة التي باال
 لى ثبلث محاكر كىي:إالباحثة قامت بتقسيميا  اطمعت عمييا

 دراسات تناكلت استراتيجية التخيؿ. المحكر األكؿ:

 دراسات تناكلت المفاىيـ العممية. المحكر الثاني:

 تناكلت التفكير التأممي.دراسات  المحكر الثالث:
 

 المحكر األكؿ: دراسات تناكلت استراتيجية التخيؿ:
 لى بعديف ىما: تـ تقسيـ المحكر األكؿ إ

 

 التخيؿ في مادة العمكـ: إستراتيجيةدراسات تناكلت البعد األكؿ: 
 

 (:Al-balushi, 2009دراسة البمكشي ) .1

ممي العمكـ قبؿ الخدمة عمى المستكل مععمى  المؤثرةلى دراسة العكامؿ إىدفت ىذه الدراسة 
( طالبان كطالبة مف 22المجيرم لممادة في الكيمياء، حيث أجرل الباحث دراستو عمى )

تخصص العمكـ بكمية التربية بجامعة السمطاف قابكس الستقصاء تخيبلتيـ عمى المستكل 
دقيقة، كالتفاعبلت الذرة الىنية الثابتة كالمتحركة لمككنات الجزيئي لممادة كبحث صكرىـ الذ

المتبادلة لمذرات كالجزيئات خبلؿ حدكث الظكاىر الكيميائية، حيث قاـ الباحث بإجراء مقابمة 
حيث صمـ سيناريك تخيميان  فردية باستخداـ الطريقة االكمينيكية كاستراتيجية التخيؿ المكجو،

 ستكل الدقائقي لممادة،لرحمة تتعمؽ بتفاعؿ الصكديـك مع الماء كالبحث في ىذه الظاىرة عمى الم
تككنت لدييـ، كما  لى أف األفراد اختمفكا في طبيعة الصكر الذىنية التيإكأشارت نتائج الدراسة 

لى أف ىناؾ عكامؿ أساسية ساىمت بشكؿ كبير في تشكيؿ الصكر الذىنية إخمصت الدراسة 
ء تفكيرىـ في التي بدكرىا تؤثر عمى عممية تفعيؿ المعمكمات داخؿ أدمغة المتعمميف أثنا

تفسيرات الظكاىر الطبيعية، مف ىذه العكامؿ الخبرات السابقة التي مر بيا المتعممكف سكاء 
جراء التجارب أك مف الحياة اليكمية، القدرات إة أك أحداث حدثت بالمختبر أثناء أكانت مرسكم
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طبيعة  العقمية خاصة ما يتعمؽ بقدرات التخيؿ كبناء الصكر الذىنية كالتفكير الفراغي،
التفاعبلت الكيميائية قيد الدراسة، كما بينت الدراسة أف معظـ أفراد العينة افتقدكا لنمكذج عقمي 
منظـ لمخبرات في المستكل الجزيئي في الكيمياء كالبلـز إلجراء عمميات التفكير المتقدمة 

 كالخاصة بتفسير الظكاىر في المستكل الجزيئي.  
 

 (:2007دراسة أبك عاذرة ) .2

لى استقصاء أثر استخداـ التخيؿ في تدريس العمكـ في تنمية القدرة إت ىذه الدراسة ىدف 
عمى حؿ المشكبلت كاكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة المرحمة األساسية في األردف، كتككنت 

( طالبان كطالبة تـ تقسيـ شعبيـ الى 184عينة الدراسة مف طمبة الصؼ الثامف حيث بمغ عددىـ )
المنيج التجريبي مستخدمة  الباحثةتجريبية كضابطة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت  مجمكعتيف

ى المجمكعتيف، كأسفرت اختبار اكتساب المفاىيـ العممية كمقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت عم
بيف متكسطي عبلمات الطمبة بشكؿ عاـ في مقياس  إحصائيانتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة 

ؿ المشكبلت كاختبار اكتساب المفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية، كما القدرة عمى ح
مجمكعتي الدراسة مف  طمبةلة احصائيان بيف متكسطي عبلمات عف كجكد فركؽ داكأظيرت النتائج 

 عمى اختبار اكتساب المفاىيـ العممية كلصالح المجمكعة التجريبية.  اإلناث
 

 (:2007دراسة ناجي ) .3

التخيؿ في تحصيؿ  ستراتيجيةالى استقصاء أثر التدريس باستخداـ إالدراسة  ىدفت ىذه 
طمبة المرحمة األساسية العميا في االتجاه نحك الكيمياء كفؽ نصفي الكرة الدماغية، كلتحقيؽ ىدؼ 

االختبار ة المنيج التجريبي كقامت بإعداد أدكات الدراسة المتمثمة في الباحث تالدراسة استخدم
البات كفؽ نصفي كمقياس االتجاه نحك الكيمياء، كمقياس لتصنيؼ أسمكب تفكير الط التحصيمي،

عداد المادة التعميمية مف كتاب الكيمياء كتقديميا عمى شكؿ دليؿ لممعمـ إالكرة الدماغية، 
( طالبة مف 24أدكات الدراسة عمى عينة قصدية بمغت ) تباستراتيجية التخيؿ المكجو، كطبق

حيث استمرت  شر مكزعيف عمى شعبتيف احداىما ضابطة كاألخرل تجريبيةطالبات الصؼ العا
 ابيع، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف النتائج التالية:الدراسة ثمانية أس

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار  
ريبية، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة جمكعة التجالتحصيمي كمقياس االتجاه نحك الكيمياء لصالح الم

حصائية  في االتجاىات نحك الكيمياء يعزل الى التفاعؿ بيف استراتيجية التخيؿ كأساليب التفكير إ



  الدراسات السابقة                                                                                                        

 

 
76 

 الثالثؿ ػالفص

لى التفاعؿ بيف استراتيجية التدريس إماغية، كفي التحصيؿ العممي يعزم كفؽ نصفي الكرة الد
 كأساليب التفكير كفؽ نصفي الكرة الدماغية.

 

 (:2004)  دراسة البمكشي .4

ىدفت الدراسة إلي تقصي الصكر الذىنية الخاصة بظاىرة البيكت الزجاجية لدم طمبة العمـك  
 ،في مرحمة ما قبؿ الجامعة كالمرحمة الجامعية في سمطنة عماف باستخداـ استراتيجية التخيؿ المكجو

ة في الصؼ التاسع مف التعميـ طالبان كطالب (62)منيـ طالبان  (101)كاشتممت عينة الدراسة عمى
، طالبان كطالبة في السنة الثالثة في تخصص العمكـ بكمية التربية بجامعة السمطاف قابكس (39)العاـ،

حيث طبؽ عمييـ سيناريك لرحمة تخيمية تتعمؽ بطريقة عمؿ البيكت الزجاجية كالبحث في ىذه الظاىرة 
 .ة لمدة ربع ساعةعمى المستكل الدقائقي الغير مرئي بالعيف المجرد

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لتطبيؽ دراستو، كأشارت أىـ النتائج إلي  تبايف الطمبة في  
مرحمة التعميـ الكاحدة في الصكر الذىنية التي قامكا ببنائيا أثناء الرحمة التخيمية، كما كأشارت إلي 

مصكر الذىنية الخاصة بالظكاىر المرئية، تمتع الطمبة الجامعييف كطمبة التعميـ العاـ بثراء متقارب ل
أثناء التخيؿ لمظكاىر كتميز الطمبة الجامعييف عف طمبة التعميـ العاـ بصكر ذىنية أكثر تفصيبل 

التخيؿ المكجو تعمؿ عمى تفعيؿ عممية بناء تفسيرات  استراتيجيةكما كأظيرت الدراسة أف ، الفيزيائية
 .البيكت الزجاجية الظاىرم لظاىرة لك لمظكاىر الطبيعية ما كراء المستعممية 

 
 :Leahy & sweller, 2004)دراسة لي ك سكيمر) .5

التخيؿ كالطريقة التقميدية،  ـىدفت ىذه الدراسة الى المقارنة بيف أثر طريقة التدريس باستخدا 
( طالبان مف الصؼ الرابع كزعكا بطريقة عشكائية الى مجمكعتيف 32تككنت عينة الدراسة مف )ك 

ف عمى قراءة الرسـ البياني لمتغير في درجات الحرارة، ثـ طبؽ كدربت المجمكعتي ة كضابطةتجريبي
 عمييـ االختبار فكانت النتائج لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ التخيؿ.

 

 (:2000دراسة سعيد ) .6

عمـك ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية مقترحة في تدريس ال
 لتنمية الخياؿ العممي كاالتجاه نحك مادة الفيزياء لدم التبلميذ المكفكفيف حيث اختار مكضكع

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف ، الفضاء كقاـ بإعداد دليؿ المعمـ
مات القبة تمميذة مف مدرستي النكر بحما (13)تمميذان ك (12)التبلميذ المكفكفيف البالغ عددىـ
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مدرسة األمؿ لمفتيات الكفيفات بإدارة مصر الجديدة، كتـ تصميـ أدكات ك لمتبلميذ المكفكفيف، 
 اختبار القدرة عمى التخيؿ العممي كمقياس االتجاه نحك مادة العمكـ.عف الدراسة كىي عبارة 

عممي اؿ الكأشارت النتائج إلي فاعمية االستراتيجية المقترحة في تدريس العمكـ لتنمية الخي
، حيث كاف ىناؾ فركؽ بيف درجات التبلميذ كالتمميذات في اختبار القدرة كاالتجاه نحك مادة الفيزياء

عمى التخيؿ العممي كمقياس االتجاه القبمي كالبعدم لصالح االختبار البعدم مما يؤكد فعالية 
 االستراتيجية.
 

 (:1997دراسة ربيع ) .7
الخياؿ العممي كمدخؿ لتدريس العمـك لطبلب الصؼ  ركزت الدراسة عمي إمكانية استخداـ 

تـ اختيار عينة الدراسة مف بيف طبلب الصؼ األكؿ اإلعدادم المشاركيف في ك األكؿ اإلعدادم، 
طبلب،  9) ان طالب (18)ميرجاف القراءة لمجميع مف بعض مدارس إدارة منكؼ التعميمية كبمغ عددىـ

الكصفي، كقامت بإعداد استبياف مفتكح حكؿ معكقات كقد استخدمت الباحثة المنيج ، طالبات( 9
 استخداـ الخياؿ العممي في تدريس العمكـ كبطاقة مبلحظة لمطبلب كأدكات لمدراسة.

، كأف الخياؿ   ىذا كقد أشارت النتائج إلي أىمية الخياؿ العممي في تحديث طرؽ العمـك
 .في مساعدة الطبلب عمى اإلبداع كاالبتكار ان كبير  ان يمعب دكر 

 

 (:  1994دراسة محفكظ )  .8

 بعنكاف التخيؿ العقمي لدل طالبات الجامعة كعبلقتو باألسمكب المعرفي:

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ الفردية في التخيؿ ممثمة باألسمكب البصرم  
ىذا ، الختبارات المكانية كخبرة التخيؿاالستقبلؿ اإلدراكي مف خبلؿ الرابطة بيف ا -كاالعتماد 

طالبة بالسنة الثالثة مف شعب المغة العربية، التاريا، الفيزياء كالعمـك  (129شممت عينة الدراسة )ك 
كالدراسات االجتماعية في كمية التربية جامعة عيف شمس كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث 

 المنيج الكصفي التحميمي.

دالة إحصائيان في مستكل ىذا كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: عدـ كجكد فركؽ 
االستقبلؿ اإلدراكي بيف المرتفعات كالمنخفضات في تفضيؿ األسمكب البصرم لتجييز المعمكمات 

 "المماثؿ لعامؿ التخيؿ العقمي".
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 (:(Connolly1994دراسة ككنكلي  .9

لى بحث أثر المعمـ )المدرب( بتخيؿ يساعد الذاكرة في تعميـ العمـك إىدفت ىذه الدراسة  
محتكم العممي كحؿ المشكبلت كتـ تشجيع الطبلب عمى خمؽ صكر ذىنية خاصة بمعادالت في ال

لى أف التخيبلت المساعدة لمذاكرة ذات نتائج ايجابية بناءة في إرت النتائج الفيزياء كتطبيقاتيا، كأشا
 أداء عالي ممحكظ في كؿ اختبارات التعرؼ عمى األشكاؿ كحمكؿ المشكبلت متعددة الخطكات.

 

 :(lord 1990)سة لكرد درا .10

 صمـىدفت الدراسة إلى تسريع تعمـ عمكـ الحياة مف خبلؿ التصكر البصرم، كقد  
عددان مف التمرينات التخيمية لتدريب المتعمميف ذكم القدرات المنخفضة في التفكير الفراغي  الباحث

ة تدكيرىا كتحريكيا البصرم، حيث كانت ىذه التماريف عبارة عف تخيؿ أجساـ ثبلثية األبعاد كمحاكل
طالبان كطالبة مف تخصص األحياء بالجامعة تـ  (62كتقطيعيا ذىنيان، كاشتممت العينة عمى )

، كاستمرت الدراسة لمدة متبعان المنيج التجريبي لى مجمكعتيف ضابطة كتجريبيةإتقسيميـ عشكائيان 
قرر قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار ( شكبلن مستقبلن، كفي نياية الم12( أسبكعان تعاممكا خبلليا مع )12)

تطبيقي عمى الميارات المعممية في األحياء، كما تـ تطبيؽ اختبار تحصيمي في مادة األحياء، 
لى تفكؽ المجمكعة التجريبية في اختبار الميارات المعممية كاالختبار التحصيمي إكأسفرت النتائج 

 في األحياء.
 

 (:(NEMOTKO 1990دراسة نيمكتكك  .11

لى تعمـ أفضؿ لطالبات كمية إف المحاضرات المصكرة تؤدم أالدراسة  كجدت ىذه 
البيكلكجيا مع قدرات تخيمية عالية كأف المعالجة غير المصكرة أفضؿ لتخيؿ منخفض، كما أف 
الرسكـ المتحركة سيمت عمى الطالبات انشاء تخيؿ تمثيمي لمفاىيـ عممية مفتاحية كعمميات 

، ىذه الفرصة الفريدة التي تتيحيا الصكر التفاعمية لتشجيع انشاء  كتحسيف تعميـ نصكص العمـك
 صكر تخيمية عقمية فعالة كىي داعمة جدان الفيـ العممي البدييي.
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 دراسات تناكلت التخيؿ في مكاد مختمفة:البعد الثاني: 
 (:2009دراسة المييي كنكيجي ) .12

ة قصص الخياؿ العممي ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف أثر اختبلؼ استراتيجية قراء 
كنمط قراءتيا عمى تنمية التخيؿ العممي كاالتجاه نحك الخياؿ العممي لدل طبلب المرحمة الثانكية 

( طالبة مف طالبات 86ذكم أنماط معالجة المعمكمات المختمفة، كاقتصرت عينة البحث عمى )
مكعات تجريبية الصؼ االكؿ الثانكم بمدرسة المعادم الثانكية بنات كزعف عمى ثماني مج

 كاقتصرت عمى سبع قصص مف قصص الخياؿ العممي.

قسيـ الطالبات ذكم النمط كاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي التصميـ العاممي حيث تـ ت 
ربع مجمكعات بصكرة ألى إ رككذلؾ قسمت طالبات النمط األيس لى أربع مجمكعاتإاأليمف 

 ت.عشكائية ليصبح عدد المجمكعات ثماني مجمكعا

حك الخياؿ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف اختبار التخيؿ العممي مقياس االتجاه ن 
ككشفت الدراسة عف فعالية قصص الخياؿ العممي عمى تنمية التخيؿ ، العممي كأدكات لمدراسة

 العممي كاالتجاه نحك الخياؿ العممي.

 
 (:2008دراسة عمياف ) .13

أثر استراتيجية التخيؿ المكجو لتدريس التعبير في  لى الكشؼ عفإفت ىذه الدراسة ىد 
تككيف الصكر الفنية الكتابية كتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة األساسية في 
األردًف، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي حيث طبقو عمى عينة تككنت مف 

مية الحسيف الثانكية الشاممة لمبنيف كالحسيف الثانكية ( طالبان كطالبة مف طمبة مدرستي ك158)
 2007/ 2006الشاممة لمبنات، التابعيف لمديرية التربية كالتعميـ لمنطقة عماف  لمعاـ الدراسي 

ناث، كشعبتيف تجريبيتيف ا  عشكائيان شعبتيف ضابطتيف ذككر ك  مكزعيف عمى أربع شعب تـ اختيارىـ
( 12عد الباحث دليؿ استراتيجية التخيؿ المكجو كتككف مف )أ ر كاناث، كلبمكغ ىدؼ الدراسةذكك 

مكقفان تخيميان، كاختباريف متكافئيف لمصكر الفنية، كمعياران لتصحيح الصكر الفنية الكتابية، كما 
كاعتمد اختبار تكرانس لمتفكير االبداعي بصكرتو المفظية المعدؿ عمى البيئة األردنية، كأسفرت نتائج 

 نتائج التالية:الدراسة عمى ال

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بناء الصكر الفنية الكتابية تعزل إلى نكع االستراتيجية  
لصالح المجمكعة التجريبية، كفي بناء الصكر الفنية الكتابية تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس 
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كع االستراتيجية كاالستراتيجية لصالح الذككر، كفي تنمية ميارات التفكير اإلبداعي تعزل إلى ن
لصالح المجمكعة التجريبية، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية ميارات التفكير 

 اإلبداعي تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كاالستراتيجية.
 

 (:2004. دراسة العرجة )14

ىدفت الدراسة إلي بحث أثر التعميـ التخيمي كطريقة تدريس عمى التحصيؿ في الرياضيات  
طمبة الصؼ التاسع األساسي في مدارس ككالة الغكث الدكلية  لاالحتفاظ بالمعمكمات الرياضية لدك 

( طالبان كطالبة 219في محافظة نابمس، كاتبع الباحث المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
ا ( شعب تكزعك 6( طالب كطالبة، حيث اشتممت عمى )1810مف مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )

ناث  عمى أربع مدارس ىي ذككر الفارعة األساسية المختمطة، كالعقربانبة األساسية المختمطة، كا 
 الفارعة األساسية، كغكر الفارعة األساسية المختمطة حيث تـ اختيار المدارس بالطريقة القصدية.

ؿ كاستخدـ الباحث في دراستو ثبلث أدكات ىي اختبار المعرفة القبمية، كاختبار التحصي 
فركؽ ذات داللة إحصائية عند الدراسي، كالمادة التعميمية، كأظيرت نتائج الدراسة عمى كجكد 

لضابطة في االختبار ( بيف متكسطات عبلمات المجمكعتيف التجريبية كاَ,َٓ ≥ αالداللة ) لمستك 
 لصالح الطريقة التخيمية. لالتحصيمي تعز 

 

 (:Rose $ Sweda 1997دراسة ركز، سكيدا). 15

بلب ذا كاف استخداـ التخيؿ المكجو يؤثر عمى تحفيز الطإلى تحديد ما إفت ىذه الدراسة ىد 
الكتابة اليكمية عمى امتداد أربعة أسابيع، أسبكعاف قبؿ التجربة  تذك التحصيؿ المتدني في نشاطا

 كقد أجريت الدراسة عمى عينة مف طبلب الصؼ الثالث االبتدائي في شارلكتسفيؿكأسبكعاف بعدىا، 
الباحثكف كثقكا عددان مف التماريف البلمنيجية الغير مرتبطة كعدد مف التماريف المنيجية في فرجينيا، 

التحفيز بعد  عمى الطبلقة في عدد الكممات المكتكبة كالمكاقؼ خبلؿ التقرير ليساعد، المرتبطة
 انتياء الدراسة كجد أف:

% 35تراجع أداؤىـ، بينما  % مف الطبلب في التماريف البلمنيجية غير المرتبطة55 
% مف الطبلب 45% مف الطبلب في التماريف الممغية المرتبطة انخفضكا، بينما 45ارتفعت، 

 % مف الطبلب بقكا كما ىـ قبؿ التجربة كبعدىا.15أظيركا زيادة أك ارتفاع، في كبل الحالتيف 

ستراتيجية التخيؿ لى النتيجة التالية: أف منياج  الكتابة باستخداـ اإكتكصمت الدراسة  
 المكجو يستطيع تحفيز الطبلب عمى الكتابة.
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 (:1998. دراسة عباد )16

دراسة االختبلفات بسبب الجنس في القدرة المكانية كالتخيؿ العقمي  إلىىدفت ىذه الدراسة  
كلتحقيؽ أىداؼ  كتحصيؿ بعض مفاىيـ اليندسة في مرحمة العمميات الصكرية لتبلميذ اليمف،

( تمميذان كتمميذة في 728أجرل الباحث دراستو عمى ) بع الباحث المنيج التجريبي، حيثالدراسة ات
ناثان إ( 348( ذككران، ك)380عدف منيـ ) مرحمة العمميات الصكرية في مدارس مختمطة في محافظة

مف خبلؿ ثبلثة اختبارات في مفاىيـ المكاف العاـ كالتخيؿ العقمي )كما عند بياجيو( كشكؿ كثير 
 ضبلع اليندسي)بنية المثمث كالرباعي(.األ

ناث لمطبلب اليمنيف بيف الذككر كاإل كأسفرت نتائج الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ جكىرية 
في مرحمة العمميات الصكرية الكتساب مفاىيـ المكاف كالتخيؿ العقمي أك المفاىيـ الرياضية 

  اليندسية المدرسية.

 
  (:jampole, Mathews& konopak 1994ماثيكس ككرنكباؾ ) . دراسة جينبكؿ،17

لى معرفة فعالية التخيؿ المكجو في تنمية الكتابة االبداعية لدل تبلميذ إىدفت ىذه الدراسة  
كاشتممت  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي، الصؼ الرابع كالثالث االبتدائي،

عمى ثبلث مجمكعات كىـ كالتالي: مجمكعة تدربت تـ تكزيعيـ عشكائيان  ( تمميذان 126العينة عمى )
عمى أنشطة التخيؿ، كمجمكعة أعطيت أنشطة قرائية، كمجمكعة تدربت عمى أنشطة كتابية، 
كأسفرت النتائج عمى أف المجمكعة التي تدربت عمى أنشطة التخيؿ تفكقت عمى المجمكعتيف 

التي تدربت عمى أنشطة كتابية  األخيرتيف، كلـ تكف ىناؾ فركؽ دالة احصائيان بيف المجمكعة
ذا إبداعان إعمى أف التبلميذ قد يصبحكف أقؿ  كالمجمكعة التي تدربت عمى أنشطة قرائية، مما يدؿ

 النظاـ المدرسي العادم كلـ يعطكا أنشطة إلثراء قدراتيـ التخيمية االبداعية.عمى استمركا 
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 التعميؽ عمى دراسات المحكر األكؿ:
 دراسات السابقة التي تـ عرضيا خمصت الباحثة الى ما يمي:مف خبلؿ ال

 ؼ:اىدبالنسبة لأل .1

، ىدفت بعض الدراسات لى أثر استخداـ التخيؿ في إ بالنسبة لمدراسات المتعمقة بمادة العمـك
كىدفت  (،2007تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت كاكتساب المفاىيـ العممية مثؿ دراسة أبك عاذرة )

قصاء أثر التدريس باستخداـ استراتيجية التخيؿ في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية استلى بعضيا إ
لى تقصي ا  ك  (، 2007مثؿ دراسة ناجي) العميا في االتجاه نحك الكيمياء كفؽ نصفي الكرة الدماغية

الصكر الذىنية الخاصة بالبيكت الزجاجية باستخداـ استراتيجية التخيؿ المكجو مثؿ دراسة 
مثؿ  المقارنة بيف أثر طريقة التدريس باستخداـ التخيؿ كالطريقة التقميدية لىكا  (، 2004البمكشي)
كىدفت بعض الدراسات الى الكشؼ عف امكانية استخداـ ، Leahy & sweller( 2004) دراسة

، كالبعض األخر مف الدراسات (1997الخياؿ العممي كمدخؿ لتدريس العمكـ مثؿ دراسة ربيع )
البصرم كاالعتماد كاالستقبلؿ االدراكي  باألسمكبالفركؽ في التخيؿ ممثمة لى الكشؼ عف إىدؼ 

لى دراسة ا  (، ك 1994التخيؿ مثؿ دراسة محفكظ)خبلؿ الرابطة بيف االختبارات المكانية كخبرة 
العكامؿ التي ساىمت في تشكيؿ الصكر الذىنية لمعممي العمكـ قبؿ الخدمة عمى المستكل المجيرم 

(،  التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية مقترحة 2003اء مثؿ دراسة البمكشي )لممادة في الكيمي
(، بحث أثر المعمـ)المدرب( بتخيؿ يساعد الذاكرة في 2000لتنمية الخياؿ العممي مثؿ دراسة سعيد)

(، تنمية التفكير 1994) Connollyتعميـ العمكـ في المحتكل العممي كحؿ المشكبلت مثؿ دراسة  
مف التمرينات التخيمية مثؿ  القدرات المنخفضة باستخداـ عددو  بصرم عند المتعمميف ذكمالفراغي ال
(، معرفة أثر المحاضرات المصكرة عمى تنمية القدرات التخيمية مثؿ دراسة 1990) lordدراسة 

NEMOTKO (1990.) 

ر لى الكشؼ عف أثإكاد المختمفة ىدفت بعض الدراسات بالنسبة لمدراسات المتعمقة بالم
اختبلؼ استراتيجية قراءة قصص الخياؿ العممي عمى تنمية التخيؿ العممي كاالتجاه نحك الخياؿ 

(، بحث أثر التعمـ التخيمي عمى التحصيؿ كاالحتفاظ 2009العممي مثؿ دراسة المييي كنكيجي)
(، الكشؼ عف أثر استراتيجية التخيؿ المكجو 2004بالمعمكمات الرياضية مثؿ دراسة العرجة)

ريس التعبير في تككيف الصكر الفنية الكتابية كتنمية ميارات التفكير االبداعي مثؿ دراسة لتد
 ,jampole(، معرفة فعالية التخيؿ المكجو في تنمية الكتابة االبداعية مثؿ دراسة 2008عمياف)

Mathews& konopak   (1990 دراسة االختبلفات بسبب الجنس في القدرة المكانية كالتخيؿ ،)
 (.1998مي كتحصيؿ مفاىيـ اليندسة في مرحمة العمميات الصكرية مثؿ دراسة عباد)العق
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لى الكشؼ عف إاسات السابقة في اليدؼ حيث ىدفت كتختمؼ الدراسة الحالية عف الدر 
 فعالية استراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي.

 

 بالنسبة لمعينة: .2

(، 2004راسات اختارت عينة مف طمبة المدارس ما عدا البمكشي)جميع الد 
( اختارت عينة مف 1990) lord (1990 ،)NEMOTKO(، 1994(، محفكظ)2009البمكشي)

 ( اختارت عينة مف المعمميف.1994)  Connolly طمبة الجامعات، كدراسة

، مف طبلب المدارس ي اختارت العينةأما بالنسبة لمدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات الت 
 كاختمفت مع الدراسات السابقة في أنيا تناكلت ميارات التفكير التأممي.

 
 بالنسبة ألدكات الدراسة: .3

 تنكعت أدكات الدراسة في الدراسات السابقة حيث بعض الدراسات استخدمت:

فكير ة التخيؿ المكجو كاختباريف متكافئيف لمصكر الفنية كاختبار تكرانس لمتيدليؿ استراتيج -
 (.2008االبداعي كمعياران لتصحيح الصكر الفنية مثؿ دراسة عمياف)

(، 2007أبك عاذرة)(، 2009(، البمكشي)2004سيناريكىات التخيؿ مثؿ دراسة البمكشي) -
 lord (1990 ،)jampole, Mathews& konopak   (1994.)(، 2007ناجي)

 (.2009قصص الخياؿ العممي مثؿ دراسة المييي كنكيجي ) -

ار المعرفة القبمية، اختبار التحصيؿ الدراسي كالمادة التعميمية مثؿ دراسة العرجة اختب -
(2004.) 

اختبار القدرة عمى التخيؿ العممي، مقياس االتجاه نحك مادة العمكـ مثؿ دراسة سعيد  -
(2000.) 

 (.1998ثبلث اختبارات في مفاىيـ المكاف العاـ كالتخيؿ العقمي مثؿ دراسة عباد) -

 (.1997تكح ك بطاقة مبلحظة مثؿ دراسة ربيع)استبياف مف -

 lord (1990.)اختبار تحصيمي مثؿ دراسة  -
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lord (1990 ،)(، 2009(، البمكشي)2004أما الدراسة الحالية تتفؽ مع دراسة البمكشي) 
jampole, Mathews& konopak   (1994 في )عداد سيناريكىات التخيؿ، كما تتفؽ مع إ

التخيؿ المكجو، كتختمؼ عف الدراسات  استراتيجيةدليؿ المعمـ في  ادإعد( في 2008دراسة عمياف )
 السابقة في استخداميا الختبار المفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير التأممي.

 

 منيج الدراسة:  .4

( 1994اتبعت جميع الدراسات المنيج التجريبي أك شبو التجريبي ما عدا دراسة محفكظ) 
 ( اتبعت أسمكب المقاببلت الفردية.2009في التحميمي، كدراسة البمكشي )ج الكصيعت المنتبحيث ا

 

  نتائج الدراسة: .5

جميع الدراسات السابقة أكدت عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة مما  
 التخيؿ . استراتيجيةيؤكد فعالية 

ناريكىات التخيؿ المكجو عداد سيإكقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في  
(، 2009النظرم الخاص باستراتيجية التخيؿ المكجو خاصة مف دراسة البمكشي) اإلطار إعدادكمف 

 (.2004كالبمكشي)
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 : دراسات تناكلت المفاىيـ العممية:المحكر الثاني
 (:2011دراسة صالح ) .1

طمبة الصؼ  ميرؿ عمى تحصيؿنظرية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ 
 .الرابع األساسي في مادة العمـك في المدارس الحككمية في محافظة سمفيت

( 143قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي كطبقت الدراسة عمى عينة تألفت مف )
مدرستاف  –طالبان كطالبة، مكزعيف عمى أربع شعب في أربع مدارس مختمفة )مدرستاف لمذككر 

)شعبة ذككر كأخرل لئلناث( بطريقة عشكائية لتمثبلف الشعبتيف لئلناث(، كاختيرت شعبتاف 
( طالبة، أما الضابطة بعد عدد 37( طالبان ك )35( منيـ )72ف ككاف عدد أفرادىا )تيلتجريبا

، كأسفرت النتائج عف متبعة الباحثة المنيج التجريبي ( طالبة37( طالبان ك)34( منيـ )71أفرادىا )
المجمكعة التجريبية كالضابطة عمى االختبار التحصيمي مع متكسط عدـ كجكد فركؽ بيف تحصيؿ 

درجات أفضؿ لتحصيؿ الذككر في العينة الضابطة مف درجات تحصيؿ اإلناث لنفس العينة، في 
حيف كاف متكسط درجات تحصيؿ اإلناث في العينة التجريبية أفضؿ مف متكسط درجات تحصيؿ 

 الذككر في نفس العينة.
 

 

 (:2010)دراسة الشكبكي .2
لى معرفة أثر تكظيؼ المدخؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ كميارات إىدفت ىذه الدراسة 

ج التجريبي، حيث يكقد استخدمت الباحثة المن، لدل طالبات الصؼ الحادم عشر لبصرمالتفكير ا
( طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر في مدرسة 68اختارت عينة الدراسة كالتي يبمغ عددىا )

رة المدائف الثانكية)أ( تـ تقسيميف الي مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كقامت الباحثة بإعداد زى
 أدكات الدراسة المتمثمة في اختبار المفاىيـ كاختبار ميارات التفكير البصرم.

 

كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطي درجات المجمكعة 
جريبية في اختبار المفاىيـ كفي اختبار التفكير البصرم لصالح المجمكعة الضابطة كالمجمكعة الت

 التجريبية.
 
 

 

 (:2009بك طير )دراسة أ .3
لى معرفة فعالية خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة دفت ىذه الدراسة إى

يث تـ اختيار لممفاىيـ العممية لطبلب الصؼ الثامف األساسي، كقد اتبع الباحث المنيج التجريبي ح
عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة عسقبلف األساسية العميا كبمغ عددىا 
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( طالبان تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث 64)
ة الدراسة، ىذا بإعداد اختبار لتشخيص التصكرات البديمة كدليؿ لممعمـ حيث تـ تطبيقيما عمى عين

عف كجكد العديد مف التصكرات البديمة لمفاىيـ الضكء كالبصريات كشيكع كقد أسفرت نتائج الدراسة 
عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط %، ك 0.92بعضيا بنسبة كبيرة تصؿ إلى 

ار درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختب
بيف التصكرات البديمة لمفاىيـ الضكء كالبصريات لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ 

متكسطي درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ كمنخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية 
 .كالضابطة في اختبار التصكرات البديمة البعدم

 
 (:2009دراسة الخطايبة، العريمي ) .4

معرفة فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في تحصيؿ طالبات الصؼ  استيدفت ىذه الدراسة
كلتحقيؽ ، األكؿ الثانكم لممفاىيـ العممية المتعمقة بكحدة تصنيؼ الكائنات الحية كاحتفاظيف بيا

( طالبة مف 136كقد تككنت عينة الدراسة مف )أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي، 
م تـ اختيارىف مف أربعة صفكؼ مف مدرسة المعبيمة الثانكية لمبنات طالبات الصؼ األكؿ الثانك 

كلجمع البيانات  ،في محافظة مسقط بسمطنة عماف، حيث قسمكا إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية
 ( فقرة.39البلزمة لمدراسة تـ إعداد اختبار تحصيمي مف )

اء أفراد المجمكعتيف كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات أد
( لصالح المجمكعة التجريبية كبيذا أثبتت α = 0.05التجريبية كالضابطة عند مستكل الداللة )

نتائج الدراسة فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ الثانكم لبعض 
 المفاىيـ العممية المتعمقة بكحدة تصنيؼ الكائنات الحية كاحتفاظيف بيا.

 
 

 (:2008دراسة البابا ) .5
ىدفت الدراسة إلي معرفة أثر برنامج محكسب باستخداـ المدخؿ المنظكمي في تنمية 

ي استخدـ الباحث المنيج الكصف، طمبة الصؼ العاشر لمفاىيـ العممية كاالحتفاظ بيا لدال
طقة كالمنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف طبلب كطالبات مدرستيف بالمن التحميمي،

الكسطي البريج الثانكية)ب(، كفتحي البمعاكم)ب( لمبنيف تـ اختيارىا بطريقة قصدية بمغ 
أداة تحميؿ  ان ستخدمم ،طالبان كطالبة قسمكا إلي مجمكعتيف ضابطة كتجريبية (140)عددىا

 .كأدكات لمدراسة المحتكم، كاختبار المفاىيـ العممية
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كجكد  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التي أسفرت عمييا الدراسة كمف أىـ النتائج 
بار المفاىيـ العممية متكسطات درجات طبلب المجمكعة  التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اخت

 لصالح الطريقة. لالبعدم تعز 
 
 

 (:2008دراسة السيد ) .6
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية نمكذج بكسنر في تصكيب التصكرات البديمة لبعض 

 ية كالرياضية لدل طالبات شعبة رياض األطفاؿ بكمية التربية بسكىاج.المفاىيـ العمم
كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي كشبو التجريبي تصميـ المجمكعة الكاحدة كبتطبيؽ 
القياس القبمي كالبعدم حيث طبقت الدراسة عمى مجمكعة مف طالبات الفرقة الثالثة شعبة الطفكلة 

 –المغناطيسية  –لدييف تصكرات بديمة حكؿ المفاىيـ العممية )الطفك بكمية التربية بسكىاج البلتي 
لتحديد التصكرات  يكقامت الباحثة بإعداد اختبار تشخيص ،الحرارة( –المادة  –الصكت  –الضكء 

 البديمة لممفاىيـ العممية.
كأسفرت نتائج الدارسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات 

البحث في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار التصكرات البديمة حكؿ المفاىيـ العممية لصالح عينة 
 التطبيؽ البعدم.

 
 

 (:2008دراسة الطحاينة ) .7
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل فعالية اكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة 

المباشر كاستراتيجية التعمـ القائـ  الصؼ الرابع األساسي في األردف باستخداـ استراتيجية التدريس
 عمى النشاط. كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي.

كاقتصرت الدراسة عمى طالبات الصؼ الرابع األساسي في مدرسة خكلة بينت األزكر 
كاقع ( طالبة مكزعات عمى مجمكعتيف ب76األساسية في عماف األكلى حيث بمغت عينة الدراسة )

( طالبة كعينة ضابطة، كقد أعدت الباحثة أدكات الدراسة 37)( طالبة كعينة تجريبية ك39)
 المتمثمة في اختبار تحصيمي لممفاىيـ العممية.

ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء طالبات المجمكعتيف 
التدريس المستخدـ كلصالح الضابطة كالتجريبية في اختبار التحصيؿ البعدم تعكد لطريقة 

المجمكعة التجريبية، كأف الفركؽ اإلحصائية كانت ذات داللة لصالح المجمكعة التجريبية التي 
 درست باستخداـ استراتيجية التدريس القائمة عمى النشاط.
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 (:2008دراسة العيسكم ) .8
لمفاىيـ البنائية في اكتساب ا Vدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية الشكؿ ى

العممية كعمميات العمـ لدل طبلب الصؼ السابع األساسي بغزة، كاتبع الباحث المنيج التجريبي، 
( طالبان مف مدرسة ذككر الفبلح 78بصكرة قصدية البالغ عددىا )كقاـ باختيار عينة الدراسة 

بإعداد  بلجئيف حيث تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كقاـ الباحثماإلعدادية)أ( ل
 أدكات الدراسة المتمثمة في أداة تحميؿ المحتكل، اختبار المفاىيـ العممية، كاختبار عمميات العمـ.

( α 0.01<حصائيان  عند مستكل داللة)كخمصت نتائج الدراسة إلى: كجكد فركؽ دالة إ
اكتساب المفاىيـ العممية كفي اختبار عمميات العمـ بيف متكسط درجات طبلب  اختبارفي 

 الستخداـ االستراتيجية. أقرانيـ في المجمكعة الضابطة يعزللمجمكعة التجريبية كمتكسط ا
 
 (:2008دراسة عبد الحميد ) .9

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج مقترح في التربية العممية باستخداـ أسمكب 
فاىيـ العممية كتنمية التعمـ التعاكني كبعض األنشطة العممية كقياس فعاليتو في اكتساب بعض الم

 بعض الميارات االجتماعية لدل أطفاؿ الركضة )المستكل الثاني(.
كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي تصميـ المجمكعة التجريبية الكاحدة كتـ تطبيؽ التجربة 

طفؿ مف أطفاؿ الركضة المستكل الثاني بمدرسة المغات لرياض  (24)عمى عينة مككنة مف
ىاج، حيث قاـ الباحث بإعداد أدكات دراستو المتمثمة في البرنامج المقترح في األطفاؿ بمدينة سك 

التربية العممية، كبطاقة مبلحظة لبعض الميارات االجتماعية كأظيرت نتائج الدراسة فعالية 
البرنامج المقترح في اكتساب بعض المفاىيـ العممية كتنمية بعض الميارات االجتماعية لدل أطفاؿ 

 ستكل الثاني(.الركضة )الم
 
 

 (:2008دراسة قشطة ) .10
لى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية المفاىيـ إىدفت الدراسة 

 العممية كالميارات الحياتية بالعمـك لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة.
لصؼ ع الباحث المنيج الكصفي كالتجريبي حيث اختار عينة الدراسة مف طبلب اتباكقد 

( طالبان قسمكا الى 74الخامس في مدرسة ذككر االبتدائية)ب( لبلجئيف حيث بمغ عددىا )
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد قائمة بالمفاىيـ العممية ، مجمكعتيف تجريبية كضابطة

 كالميارات الحياتية كاختبار لممفاىيـ العممية كاختبار لمميارات الحياتية كدليؿ المعمـ.
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حصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة إتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة سفرت نأك 
قرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية كاختبار الميارات الحياتية أالتجريبية ك 

 لصالح المجمكعة التجريبية.
 

 

 (:2008دراسة ىماـ ) .11
ـ الخماسية مف خبلؿ الكمبيكتر في ىدفت الدراسة عف معرفة أثر استخداـ دكرة التعم

تحصيؿ بعض المفاىيـ العممية كالتفكير العممي كاالتجاه نحك العمـك لدل طبلب الصؼ الثالث 
 .المتكسط بالمممكة العربية السعكدية كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي

ط بمدارس السعد األىمية بمدينة تككنت عينة الدراسة مف عينة مف طبلب الصؼ الثالث المتكس
 (46)الخبر بالمممكة العربية السعكدية، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كتككنت مف

 طالب. (46)كاألخرل ضابطة كتككنت مف ان طالب
أما عف أدكات الدراسة، استخدـ الباحث اختبار تحصيمي لممفاىيـ العممية المتضمنة في 

األمبلح(، كاختبار لميارات التفكير العممي كمقياس اتجاه الطبلب  –اعد القك  –كحدة )الحمكض 
، ككانت األدكات مف إعداد الباحث  نحك العمـك

( بيف 5.51ىذا كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )
بعدم لتحصيؿ متكسطي درجات أفراد المجمكعة التجريبية كأفراد المجمكعة الضابطة في القياس ال

 المفاىيـ العممية كاختبار التفكير العممي كمقياس االتجاه نحك العمـك لصالح المجمكعة التجريبية.
 

 (:2007دراسة األغا) .12
لى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في اكتساب إىدفت ىذه الدراسة 

التاسع األساسي بغزة، كقد  المفاىيـ العممية كاالحتفاظ بيا في مادة العمكـ لطالبات الصؼ
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي حيث اختارت عينة مف طالبات الصؼ التاسع بمدرسة حسف 

( طالبة تـ تقسيميف الى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، 80سبلمة االعدادية بغزة البالغ عددىف )
 لممعمـ كنشاط الطالب، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار المفاىيـ العممية كدليبلن 

حصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية إتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة كأسفرت ن
 كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية.
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 (:2006دراسة الشافعي ) .13
لتفكير عمى تحصيؿ المفاىيـ العممية ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر خرائط ا

 كتعزيز استخداـ استراتيجيات تنظيـ الذات لتعمـ العمـك لتبلميذ المرحمة اإلعدادية.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي، 

دم بمدرسة الخمفاء كاقتصرت عينة الدراسة عمى عينة عشكائية مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدا
لفصميف  ان ( تمميذ72الراشديف اإلعدادية المشتركة بمحافظة اإلسماعيمية، كقد بمغ عدد أفراد العينة )

دراسييف أحدىما عينة تجريبية كاألخرل ضابطة تـ تقسيميـ بالتساكم، كقامت الباحثة بإعداد أدكات 
 استراتيجيات تنظيـ الذات لتعميـ العمكـ. الدراسة كىي االختبار التحصيمي لممفاىيـ العممية، كمقياس

كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التطبيؽ البعدم لبلختبار 
التحصيمي بمستكياتو المعرفية كالدرجة الكمية عمى أفراد العينة التجريبية كالضابطة كلصالح 

 المجمكعة التجريبية.
 
 

 (:2006دراسة القرارعة ) .14
ذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ المنحى المنظكمي في اكتساب طمبة الصؼ ىدفت ى

السادس األساسي لممفاىيـ العممية كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمد الباحث المنيج التجريبي، كتككنت 
 ( طالبان كطالبة تكزعكا عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة.72عينة الدراسة مف )

ؼ التعميمية حسب خطكات المنحى المنظكمي كتطكير اختبار كقاـ الباحث بإعداد المكاق
 ( فقرة ثـ التأكد مف صدقو كثباتو.25اكتساب المفاىيـ العممية مككف مف )

ككشفت نتائج الدراسة عف تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية عمى أفراد المجمكعة الضابطة 
ستخداـ المنحى المنظكمي عمى في اكتساب المفاىيـ العممية، كشفت أيضان عف األثر الفعاؿ ال

 بة.مجميع مستكيات الط
 

 (:2006دراسة حسف ) .15
ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية المدخؿ المنظكمي في تنمية بعض المفاىيـ العممية كأنماط 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار مجمكعة الدراسة  ،التعمـ كالتفكير لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية
ة كتككنت مف مجمكعتيف ضابطة كتجريبية مف تمميذات الصؼ الثالث اإلعدادم تـ بطريقة عشكائي

 ( لمضابطة مف مدرسة قنا اإلعدادية بنات.99( لمتجريبية ك)100التأكد مف تكافؤىما كقكاميا )
كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي تصميـ قبمي بعدم لمجمكعتيف كاستخدمت الدراسة 

كمقياس أنماط التعمـ كالتفكير كاختبار المفاىيـ  ةر المفاىيـ العممية السائدفي عمميات القياس اختبا
 العممية المنظكمي مف إعداد الباحثة.
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بيف متكسط  (َ،α ≤ َ1كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
اىيـ العممية درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم في كؿ مف اختبار المف

 كمقياس فعالية التدخؿ المنظكمي عمى تنمية بعض المفاىيـ العممية كأنماط التعمـ كالتفكير.
 

 (:2005دراسة السبيؿ ) .16
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ كؿ مف دكرة التعمـ كنمكذج جانييو عمى اكتساب 

يـ العممية كميارات المبلحظة عينة مف تمميذات الصؼ الثالث اإلبتدائي بمدينة الرياض لممفاى
كالتصنيؼ كاالتصاؿ، ىذا كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي التصميـ التجريبي لنظاـ 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذات القياس القبمي كالبعدم، كقد أعدت الباحثة اختبار اكتساب 

نة الدراسة ست كتسعكف تمميذة المفاىيـ كاختبار عمميات العمـ كأدكات لمدراسة، كقد بمغت عي
 مكزعات عمى ثبلثة فصكؿ لمصؼ الثالث اإلبتدائي بكاقع اثنيف كثبلثيف تمميذة في كؿ فصؿ.

تكصؿ البحث إلى النتيجة التالية: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات 
دكرة التعمـ كنمكذج  الثبلث في االختبار البعدم المؤجؿ الكتساب المفاىيـ العممية مما يظير تأثير

 جانييو في نتائج اختبار اكتساب المفاىيـ العممية.
 

 (:2005دراسة رمضاف ) .17
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف التفاعؿ بيف بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة 
كمستكيات تجييز المعمكمات في تنمية المفاىيـ العممية كالتفكير الناقد لدل تمميذات الصؼ األكؿ 

.اإل  عدادم في مادة العمـك
كقد اقتصرت الدراسة عمى تمميذات الصؼ األكؿ اإلعدادم مف مدرسة مدينة نصر 

( الفصؿ الدراسي 2004/ 2003التجريبية المكحدة بإدارة مدينة نصر التعميمية لمعاـ الدراسي )
 ( تمميذة.46( تمميذة، كالضابطة )46األكؿ، حيث بمغ عدد المجمكعة التجريبية )

دمت الباحثة ليذه الدراسة المنيج التجريبي، كأعدت اختباران لممفاىيـ العممية، كاختباران كاستخ
لمتفكير الناقد، مستخدمة تحميؿ التبايف األحادم، اختبار "ت"، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ 
 ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية كلصالح التطبيؽ البعدم في اختبار المفاىيـ

 العممية.
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 (:2005دراسة ناظر ) .18
أثر استخداـ مدخؿ االستقصاء المكجو في تدريس  الكشؼ عفىدفت ىذه الدراسة إلى 

مادة عمـ األحياء عمى تنمية بعض المفاىيـ العممية كالتفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثاني 
صرت الدراسة عمى كيفية إكساب كاقت ،الثانكم بالمدينة المنكرة في التعميـ العاـ بالمدينة المنكرة

الطالبات لممفاىيـ العممية كعمى تنمية ميارات التفكير الناقد مف خبلؿ األبعاد ) التحميؿ كالتقكيـ 
 ،يج التجريبياتبعت الباحثة المن ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسةاالستنباط كاالستقراء (كاالستدالؿ ك 

ختبار التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ كاختبار ميارات : ا أدكات الدراسة المتمثمة فيالباحثة  ةستخدمم
فعالية مدخؿ االستقصاء  عف نتائج الدراسة كأسفرت ،الطالبةدليؿ التفكير الناقد كدليؿ لممعمـ ك 

 المكجو في تنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير الناقد .
 

 (:2004راسة آؿ رحمة )د .19
يف خرائط المفاىيـ، كدكرة التعمـ في التحصيؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التكامؿ ب

الدراسي كاالحتفاظ بالمفاىيـ العممية لمحتكل كحدة )الحركة كالقكة كالضغط( في مادة العمكـ لدل 
طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم بمممكة البحريف كاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي تصميـ قبمي 

 ينة الدراسة مف أربع مجمكعات، درست المجمكعةبعدم لتحقيؽ أىداؼ الدارسة كقد تككنت ع
( طالب بطريقة دكرة التعمـ، 28ميدية، كالمجمكعة الثانية )( طالب بالطريقة التق26األكلى )

( طالبان بطريقة 33( بطريقة خرائط المفاىيـ، كالمجمكعة الرابعة )33كالمجمكعة الثالثة )ف = 
 الدمج بيف خرائط المفاىيـ كدكرة التعمـ.

ستخدـ الباحثاف اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ كا
دالة إحصائيا في متكسط تحصيؿ الطالبات البلتي تعممف بطريقة الدمج بيف خرائط المفاىيـ كدكرة 
التعمـ كمتكسطات تحصيؿ الطالبات البلتي تعممف بطريقة دكرة التعمـ، كطريقة خرائط المفاىيـ 

يقة التقميدية كذلؾ لصالح مجمكعة الدمج بيف خرائط المفاىيـ كدكرة التعمـ، بينما المجمكعات كالطر 
 األخرل لـ تظير أية فركؽ ذات داللة في المقارنات الثنائية بينيا.

 
 

 (:2004دراسة الشافعي ) .20
ىدفت ىذه الدراسة عمى الكشؼ عف أثر تكظيؼ الذكاء المتعدد باستخداـ استراتيجيات 

لتعمـ العمكـ في تعمـ المفاىيـ العممية لتبلميذ المرحمة اإلعدادية المينية، كاستخدمت الباحثة  مقترحة
رت عينة الدراسة يم كالمنيج الكصفي التحميمي، كاختلذلؾ المنيج التجريبي تصميـ قبمي بعد
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ة، كقد بمغ عشكائيان مف تمميذات الصؼ األكؿ بالمدرسة اإلعدادية المينية لمبنات بمدينة اإلسماعيمي
( تمميذة لممجمكعة 30( تمميذة لممجمكعة التجريبية، )60( تمميذة منيف )90عدد أفراد العينة )

 الضابطة.
، قائمة استراتيجيات تعمـ العمكـ،   كتحددت أدكات الدراسة في مقياس أساليب تعمـ العمـك

. ككانت أىـ نتائج الدراسة فعالية  خريطة مفيكـ "المادة"، كاختبار القدرات المعرفية في العمـك
تكظيؼ الذكاء المتعدد باستخداـ االستراتيجيات المقترحة عمى تعمـ المفاىيـ العممية في الكحدة 

 المختارة ألفراد العينة.
 

 (:2004دراسة أبك دنيا، أبك ناشي ) .21
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة فعالية بعض استراتيجيات اكتساب المفاىيـ في التحصيؿ 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت  مادة العمكـ لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، الدراسي في
( فرد كزعت عمى المجمكعتيف 100مف ) الدراسة عينة تككنتك  الباحثتاف المنيج التجريبي،

 ا تجريبية كاألخرل ضابطة.مالضابطة كالتجريبية بالتساكم إحداى
بنية المحتكل المعرفي، كاختبار الذكاء استخدمت الباحثتاف أدكات الدراسة كىما اختبار 

المصكر.كأسفرت أىـ نتائج الدراسة عف تفكؽ التبلميذ الذيف درسكا مف خبلؿ استراتيجيات إكساب 
 المفاىيـ عف التبلميذ الذيف درسكا بالطريقة التقميدية.

 
 

 (:2004دراسة أحمد ) .22

تمع في تنمية بعض ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية مدخؿ العمـ كالتكنكلكجيا كالمج
المفاىيـ العممية كالميارات الحياتية لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم كتـ اختيار عينة البحث 

 ( تمميذ كتمميذة قسمكا إلى مجمكعتيف إحداىا ضابطة كاألخرل تجريبية.144المتككنة مف )
لباحثة كقياس كاستخدمت الدراسة في عمميات القياس اختبار المفاىيـ العممية مف إعداد ا

مقياس الميارات  –بطاقة مبلحظة أداء الميارات العممية  –الميارات الحياتية )ميارة اتخاذ القرار 
 الصحية( مف إعداد الباحثة.

بيف  (َ,α ≤ َ1كأشارت نتائج البحث إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
عممية كمقياس الميارات الحياتية في متكسطات درجات مجمكعة البحث عمى اختبار المفاىيـ ال

التطبيؽ القبمي البعدم لصالح التطبيؽ البعدم مما يشير إلى فعالية مدخؿ العمـ كالتكنكلكجيا 
 كالمجتمع في تنمية المفاىيـ العممية كبعض الميارات الحياتية لدل تبلميذ البحث.
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 (:2001دراسة عبد اليادم ) .23
ر استخداـ استراتيجية إتقاف التعمـ عمى تحصيؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أث

المفاىيـ العممية كتنمية االتجاه نحك مادة العمكـ لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي كلتحقيؽ ىدؼ 
ستخدـ الباحث المنيج التجريبي تصميـ قبمي بعدم لمجمكعتيف كأعد الباحث أدكات ا ،الدراسة

ككانت  ،فاىيـ العممية كمقياس اتجاه نحك مادة العمكـدراستو المتمثمة في اختبار تحصيمي في الم
عينة الدراسة مف طبلب الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة عقبة بف نافع بمدينة اليفكؼ بالمممكة 

كتجريبية، كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد  العربية السعكدية تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ضابطة
%( في القياس 80تبلميذ الذيف كصمكا لمستكل اإلتقاف )فركؽ دالة إحصائيان بيف نسبة عدد ال
 البعدم لدل أفراد المجمكعة كالضابطة

لصالح المجمكعة التجريبية، كما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 
أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في تحصيؿ المفاىيـ العممية في القياس البعدم لصالح أفراد 

 كعة التجريبية.المجم
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 التعميؽ عمى دراسات المحكر الثاني:

مف العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت بتناكؿ المفاىيـ العممية خمصت الباحثة الى ما 
 يمي:
  ؼ:اىدبالنسبة لأل .1

أبك طير  ىدفت جميع الدراسات السابقة الى تنمية كاكتساب المفاىيـ العممية، ما عدا دراسة
( ىدفت 2008السيد )كدراسة  لى تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية، ( ىدفت إ2009)

( ىدفت الى تنمية المفاىيـ العممية 2008الى تحديد التصكرات البديمة، كدراسة البابا )
 كاالحتفاظ بيا. كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات التي ىدفت الى تنمية المفاىيـ العممية.

  اسة:بالنسبة لعينة الدر  .2

( 2008معظـ الدراسات تناكلت طمبة المدارس في تطبيؽ دراستيا، ما عدا دراسة السيد )
( تناكلت طمبة رياض األطفاؿ كعينة لدراستيا. كبالنسبة لمدراسة 2008كدراسة عبد الحميد )

 الحالية تناكلت طالبات الصؼ التاسع األساسي كعينة لمدراسة.
 بالنسبة ألدكات الدراسة:  .3

باينت أدكات الدراسة مف دراسة ألخرل حيث استخدمت بعض الدراسات االختبار لقد ت -
 (، 2008العيسكم) (،2009(، الخطايبة، العريمي )2011التحصيمي مثؿ دراسة صالح )

(، 2006(، الشافعي )2007(، األغا)2008(، الطحاينة )2004(، البابا )2008قشطة)
(، اؿ رحمة 2005رمضاف )(، 2005ناظر)،  (2008، ىماـ ) (2006القرارعة )

(، عبد 2005(، السبيؿ)2004(، أحمد )2004(، أبكدنيا، أبك نانشي )2004)
 (.2001اليادم)

 (، 2005ناظر) (،2006حسف)(، 2008العيسكم )االختبارات المتنكعة مثؿ دراسة   -
 (.2004الشافعي)

 .(2004البابا )ك  (،2009العيسكم ) أداة تحميؿ المحتكل مثؿ دراسة  -

دراسة أبك طير  االختبار التشخيصي لتحديد التصكرات البديمة في المفاىيـ العممية مثؿ -
 (.2008دراسة السيد)(، ك 2009)

برنامج مقترح كبطاقة مبلحظة لبعض الميارات االجتماعية مثؿ دراسة عبد الحميد  -
(2008.) 
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 (.2010سة مطر)مدكنة الكتركنية ، اختبار مفاىيـ عممية، مقياس اتجاه مثؿ درا  -

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فتتفؽ مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ اختبار المفاىيـ      
 (، كدراسة2008العيسكم ) العممية كما ىك مكضح سابقان، كما كتتفؽ مع دراسة

 ( في استخداـ أداة تحميؿ المحتكل.2004البابا)
 بالنسبة لمنيج الدراسة: .4

لسابقة استخدمت المنيج التجريبي أك شبو التجريبي، كما أف بعض الدراسات جميع الدراسات ا
(، السيد 2008ج التجريبي كما في دراسة البابا)ياستخدمت المنيج الكصفي التحميمي مع المن

 .(2004(، الشافعي)2006(، الشافعي)2008)

التجريبي كما ىك  تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنج التجريبي أك شبو
 مكضح سابقان.

 بالنسبة لمنتائج: .5

 جميع الدراسات اىتمت باكتساب أك تنمية المفاىيـ العممية:

بالنسبة لمدراسات التجريبية فقد أثبتت فعالية االستراتيجيات التدريسية كالبرامج المقترحة   -
 في تنمية كاكتساب المفاىيـ العممية.

التعرؼ عمى المفاىيـ المكتسبة كالكشؼ عف  بالنسبة لمدراسات الكصفية فقد تـ  -
 (.2008التصكرات البديمة كما في دراسة السيد )

في استخداـ استراتيجية جديدة لـ تستخدـ  الدراسات السابقة تختمؼ عفالدراسة الحالية   -
التخيؿ المكجو، كما كتختمؼ في حجـ العينة، كالكحدة  استراتيجيةفي فمسطيف كىي 

 الزمنية التي اجريت بيا الدراسة. المختارة، كالفترة

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء االطار النظرم الخاص بالمفاىيـ  -
 عداد اختبارات المفاىيـ العممية.ا  في اختيار األساليب االحصائية، ك العممية، ك 
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 ر التأممي:يالمحكر الثالث: دراسات في التفك
 (:2011دراسة الحارثي ) .1

لى معرفة أثر األسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي كالتحصيؿ إفت ىذه الدراسة ىد
الدراسي في مقرر العمكـ لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مدينة مكة المكرمة، كلتحقيؽ 
ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي عمى عينة قصدية مف طالبات الصؼ األكؿ 

( طالبة، كأعدت الباحثة لذلؾ اختباريف أحدىما لقياس التحصيؿ الدراسي 59)المتكسط عددىف 
كااٌلخر لقياس التفكير التأممي، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 
متكسط درجات االختبار البعدم لممجمكعتيف في التحصيؿ الدراسي كفي مستكل ميارات التفكير 

مكعة التجريبية، ككجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف درجات التمميذات في اختبار التأممي لصالح المج
 التحصيؿ الدراسي كدرجاتيف في اختبار التفكير التأممي.

 

 (:2011دراسة الفار ) .2

 webىدفت الدراسة إلى معرفة مدل فاعمية استخداـ الرحبلت المعرفية عمى الكيب ) 
questsالتفكير التأممي كالتحصيؿ لدل تبلميذ الصؼ الثامف  ( في تدريس الجغرافيا عمى مستكل
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج البنائي كالمنيج التجريبي البنائي لبناء ، األساسي

( تمميذان  منيـ 61كتصميـ الرحبلت المعرفية عبر الكيب في الجغرافيا، كتككنت عينة الدراسة مف )
( تمميذان كمجمكعة ضابطة تـ اختيارىا بطريقة قصدية 30كمنيـ ) كمجمكعة تجريبية ( تمميذان 31)

بلجئيف مف محافظة شماؿ غزة، كاستخدـ الباحث الختبار ممف مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية "أ" ل
فركض الدراسة أداتاف ك ىما مقياس التفكير التأممي في الجغرافيا كاختبار تحصيمي كىما مف إعداد 

 الباحث.

( بيف 0.05سة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف )كتكصمت الدار 
درجات طبلب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم عمى أبعاد الرؤية 
البصرية كالكصكؿ إلى استنتاجات ككضع حمكؿ مقترحة كعمى الدرجة الكمية لمتفكير التأممي ككانت 

 التجريبية.الفركؽ لصالح المجمكعة 
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 (:2011دراسة إبراىيـ ) .3

عمى  ىدفت الدراسة إلى قياس أثر استخداـ شبكات التفكير البصرم في تدريس العمـك
كتنمية ميارات التفكير التأممي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط بالمممكة  يالتحصيؿ الدراس

الدراسة، كتككنت عينة البحث مف العربية السعكدية كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ 
طالبات الصؼ الثالث المتكسط بإدارة الطائؼ التعميمية بالمممكة العربية السعكدية حيث بمغ 

( طالبة تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بالتساكم كأما عف أدكات 72عددىف )
في في كحدة الطاقة )كذلؾ الدراسة فكانت عبارة عف اختبار تحصيمي لقياس مستكل التحصيؿ المعر 

عند المستكيات المعرفية )التذكر، الفيـ كالتطبيؽ(، اختبار التفكير التأممي )تحديد السبب الرئيس 
تقديـ  –التكصؿ إلى استنتاجات مناسبة  –تحديد اإلجراءات الخطأ في حؿ المشكمة  –لممشكمة 

 تقديـ حمكؿ مقترحة(. –تفسيرات منطقية 

( بيف متكسطي 5.51ة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )كأسفرت نتائج الدراس
درجات المجمكعة التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي 
في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير التأممي لصالح المجمكعة التجريبية مما يشير إلى فعالية 

 يارات التفكير التأممي.المعالجة التجريبية في نمك م

 
 (:2011دراسة عبد الحميد ) .4

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تصميـ استراتيجية التعمـ اإللكتركني قائمة عمى 
ميارات التنظيـ الذاتي عمى كؿ مف التحصيؿ أساليب التعمـ النشط عبر الكيب ك التكليؼ بيف 

استخدـ الباحث المنيج  ،كتنمية ميارات التفكير التأمميكاستراتيجيات التعمـ اإللكتركني المنظـ ذاتيان 
كلجمع بيانات ، الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي التصميـ التجريبي المككف مف ثبلث مجمكعات

عداد اختبار التفكير التأممي كتتضمف الميارات التالية  الدراسة أعد الباحث اختبار تحصيمي، كا 
ة اكتشاؼ األخطاء كالمغالطات، ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات، )ميارة التأمؿ كالمبلحظة، ميار 

 ميارة إعطاء تفسيرات، كميارة كضع حمكؿ مقترحة(.

(  1، تـ تكزيعيـ إلى مجمكعة تجريبية )ان ( طالب112ككاف إجمالي عدد أفراد عينة البحث )
بطة كعددىا ، كمجمكعة ضاان ( طالب38( كعددىا )2، كمجمكعة  تجريبية )ان ( طالب38كعددىا )

 .ان ( طالب36)
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( بيف متكسطات 0.01كبينت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )
درجات الطبلب في القياسيف القبمي كالبعدم كذلؾ بالنسبة لبلختبار التحصيمي بأبعاده كالتفكير 

 تركني المنظـ ذاتيان.التأممي بأبعاده في صالح القياس البعدم كغير دالة بالنسبة لمتعمـ اإللك
 

 (:2010دراسة أبك نحؿ ) .5

ىدفت الدراسة إلى تحديد ميارات التفكير التأممي الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية 
اإلسبلمية لمصؼ العاشر األساسي كمدل اكتساب الطمبة ليا، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 

سبلمية كالبالغ عددىـ التحميمي ككانت عينة الدراسة مككنة مف جميع معم مي كمعممات التربية اإلو
( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي تـ اختيارىـ بطريقة 326( معمما كمعممة، ك)40)

عشكائية، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث استبانة لممعمميف لمحكـ عمى مدل تضمف محتكل 
لقياس مدل اكتساب الطمبة كالطالبات لميارات التفكير  المنياج لميارات التفكير التأممي، كاختبار

التأممي، كأظيرت نتائج الدراسة أف ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات احتمت المرتبة األكلى بكزف 
%(، يمييا ميارة الكشؼ 73.31%( يمييا ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة بكزف نسبي )74نسبي )

ميارة الرؤية البصرية الناقدة بكزف نسبي  %(، يمييا65.71عف المغالطات بكزف نسبي )
%( كما تبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل ميارات التفكير التأممي في محتكل 63.92)

 منياج التربية اإلسبلمية لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي تعزل لمجنس ككانت لصالح الطالبات.

 
 (:2010دراسة القطركام ) .6

أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات ىدفت الدراسة لمكشؼ عف  
العمـ كميارات التفكير التأممي في العمكـ لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي كاستخدـ الباحث ليذه 
الدراسة المنيج التجريبي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمد عمى عينة تـ اختيارىا بطريقة قصدية 

ؼ الثامف األساسي حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجمكعة تجريبية مف طبلب الص ان ( طالب64قكاميا )
كمجمكعة ضابطة كاستخدـ الباحث اختبار عمميات العمـ، كاختبار ميارات التفكير التأممي أدكات 

( α ≤ 0.01لدراستو، ككاف مف أىـ نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
جمكعة التجريبية كمتكسط درجات الطبلب في المجمكعة بيف متكسط درجات الطبلب في الم

الستخداـ استراتيجية المتشابيات لصالح المجمكعة  لة في اختبار التفكير التأممي تعز الضابط
 التجريبية.
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 (:2009دراسة السميـ )  .7

 استيدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية التعمـ الػتأممي في تنمية المفاىيـ الكيميائية كالتفكير
 طالبات المرحمة الثانكية. لأممي كتنظيـ الذات لمتعمـ لدالت

كقد استخدمت الباحثة في دراستيا المنيج شبو التجريبي مستخدمة التصميـ القبمي كالبعدم 
لممجمكعة الضابطة غير المتكافئة حيث تـ التطبيؽ القبمي كالبعدم ألدكات الدراسة المتمثمة في 

س التفكير التأممي كمقياس تنظيـ الذات لمتعمـ ككانت األدكات مف اختبار المفاىيـ الكيميائية، مقيا
 إعداد الباحثة.

( طالبة في احدم المدارس الثانكية بمدينة الرياض التي 70كاشتممت عينة الدراسة عمى )
تـ اختيارىا بالطريقة القصدية حيث تـ اختيار فصميف بالطريقة العشكائية مثؿ احدىما المجمكعة 

 ( طالبة.36( طالبة كمثؿ األخر المجمكعة الضابطة كعددىا )34ددىا)التجريبية كع

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالبات  كأظيرت النتائج
المجمكعة  التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الكيميائية البعدم كفي 

 مقياس تنظيـ الذات لصالح المجمكعة التجريبية.اختبار مقياس التفكير التأممي كفي اختبار 

 

 (:2009الجعافرة )ك الصرايرة ك  دراسة العارضة .8

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تدريبي لمتفكير التأممي عمى أسمكب المعالجة 
ي طالبة ف 60الذىنية في التعمـ لدل طالبات كمية األميرة عالية الجامعية كتككنت عينة الدراسة مف 

مرحمة البكالكريكس تخصص تربية الطفؿ، تـ اختيارىف بطريقة قصدية كتـ تقسيميف إلى 
 مجمكعتيف مناصفة إحداىا تجريبية كاألخرل ضابطة.

كلتحقيؽ ىذه الدراسة بنى الباحثاف برنامجان تدريبيان يستند إلى النظرية المعرفية تككف مف 
يقو في الفصؿ الدراسي األكؿ بلتأممي الست، ثـ تطتمرينان مكزعان عمى قدرات كميارات التفكير ا 60

فقرة  37، كما طكر الباحثكف مقياسان ألسمكب المعالجة الذىنية المعرفية تككف مف 2009/ 2008
 كؿ فقرة ثبلث بدائؿ.

أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء المجمكعة 
 ى مقياس أسمكب المعالجة الذىنية لصالح المجمكعة التجريبية.التجريبية كالمجمكعة الضابطة عم
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 (:2009دراسة العماكم ) .9

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ األدكار في تدريس القراءة عمى تنمية 
التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي بمدارس خانيكنس، كاتبعت الباحثة المنيج 

( طالب 100(، كمجمكعة ضابطة )103كنت عينة الدراسة مف مجمكعة تجريبية )كتك، التجريبي
 كاستخدمت الباحثة اختبار التفكير التأممي.، كطالبة

كأظيرت نتائج الدراسة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد اختبار 
ضابطة كالتجريبية لصالح التفكير التأممي كالدرجة الكمية بيف مرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف ال

 مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية.

 

 (:2009دراسة محمد ) .10

لى الكشؼ عف التفاعؿ بيف خرائط التفكير كبعض أساليب التعمـ كأثره إىدفت ىذه الدراسة 
في تنمية كؿ مف التحصيؿ كالتفكير التأممي كاتخاذ القرار لدل تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم في 

 العمكـ.مادة 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي القائـ عمى 
تصميـ المعالجات التجريبية القبمية البعدية كتككنت عينة الدراسة مف تمميذات الصؼ الثالث 
ى اإلعدادم مف مدرستي )شجرة الدر األيكبية( اإلعدادية لمبنات بإدارة غرب المنصكرة قسمكا إل

مجمكعتيف تجريبية كضابطة بالتساكم، ككانت أدكات الدراسة عبارة عف مقياس أسمكب التعمـ 
، اختبار تحصيمي، اختبار تأممي، كاختبار القدرة 2002)السطحي/ العميؽ( مف إعداد نبيؿ زايد 
 عمى اتخاذ قرار، ككميا مف إعداد الباحثة.

ية بيف متكسطات درجات المجمكعة كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ
التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم الكمي كمستكياتو الستة، كفي اختبار القدرة عمى 

كما ككشفت عف  كجكد فركؽ ذات داللة ، اتخاذ القرار البعدم لصالح المجمكعة التجريبية
الضابطة ذكات أسمكب التعمـ إحصائية بيف متكسطات درجات تمميذات المجمكعة التجريبية ك 

كأبعاده لصالح المجمكعة التجريبية، أما  التفكير التأممي البعدم تبار)السطحي/ العميؽ( في اخ
أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند قد بالنسبة لمتمميذات ذكات التعميـ السطحي ف

 بات مستكل السطحي.ال في تقديـ حمكؿ مقترحة بالنسبة لطالإمستكيات االختبار 
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 (:2007دراسة الشكعة ) .11

تحديد مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات إلى ىدفت ىذه الدراسة 
العميا في جامعة النجاح الكطنية، إضافة إلى تحديد الفركؽ في مستكل التفكير التأممي تبعان 

 تخدمان المنيج الكصفي المسحي.لمتغيرات، نكع الكمية، كالجنس، كالمستكل الدراسي، مس

( 550( طالبان كطالبة، كذلؾ بكاقع )641كلتحقيؽ ذلؾ أيجريت الدراسة عمى عينة قكاميا )
( مف طمبة الماجستير، كلغاية قياس التفكير التأممي طبؽ مقياس إيزنؾ 91مف طمبة البكالكريكس ك)

 ( فقرة.30ككلسكف الذم اشتمؿ عمى )

مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا كأظيرت نتائج الدراسة أف 
 ≥ αكما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )، في جامعة النجاح الكطنية كاف جيدان 

( في مستكل التفكير التأممي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا في جامعة النجاح 0.05
ت اإلنسانية كالعممية لصالح طمبة البكالكريكس كالماجستير كلصالح طمبة الكطنية بيف طمبة الكميا

 الماجستير كلـ تكف الفركؽ دالة إحصائيا تبعان لمجنس.

 
 (:2006) دراسة البعمي .12

ىدفت الدراسة إلي بناء كحدة مقترحة في الفيزياء قائمة عمى االستقصاء لتنمية ميارات 
 طبلب الصؼ األكؿ الثانكم. للدالتأممي كاالتجاه نحك المادة  التفكير

كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج التجريبي التصميـ القبمي البعدم لمجمكعتيف، كقاـ 
البحث بإعداد أداتي الدراسة كىما اختبار التفكير التأممي كمقياس االتجاه نحك الفيزياء، ككانت عينة 

ددىـ ية )محافظة القميكبية( حيث بمغ عالدراسة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بإدارة طكخ التعميم
 ميام الثانكية المشتركة حيث قسمكا إلي مجمكعتيف ضابطة كتجريبية.إ( طالبان كطالبة بمدرسة 68)

كقاـ الباحث ببناء الكحدة المقترحة في مكضكع "الخكاص الحرارية لممادة" كقاـ بإعداد دليؿ 
 المعمـ لتدريس الكحدة المقترحة.

ئج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطبلب في كقد أسفرت النتا
التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار التفكير التأممي كلمقياس االتجاه نحك الفيزياء كعمى كجكد ارتباط 

 طبلب الصؼ األكؿ الثانكم. للتأممي كاالتجاه نحك الفيزياء لدذك داللة إحصائية بيف التفكير ا

 

 



  الدراسات السابقة                                                                                                        

 

 
:3 

 الثالثؿ ػالفص

 (:2005كىاب )دراسة عبد ال .13

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة 
في تحصيؿ الفيزياء كتنمية ميارات التفكير التأممي كاالتجاه نحك استخداميا لدل طبلب الصؼ 

التفكير كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار تحصيمي كأعدت اختبار ، الثاني األزىرم
 التأممي كما أعدت مقياس اتجاه نحك استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة.

ىذا كتكصمت نتائج الدراسة إلى فعالية االستراتيجيات المستخدمة في زيادة تحصيؿ العمـك 
 كتنمية ميارات التفكير.

 
 (:2002دراسة عفانة كالمكلك ) .14

التأممي في مشكبلت التدريب الميداني ميارات التفكير  لىدفت الدراسة إلي تحديد مستك 
حيث اقتصرت الدراسة عمى طمبة المستكم الرابع ، لدم طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

( مف تخصصات العمـك 2002/ 2001الذيف أنيكا برنامج التربية العممية في العاـ الدراسي )
( طالبة 140نجميزية حيث بمغ عدد الطالبات )كالرياضيات كاالجتماعيات كالمغة العربية كالمغة اال

( طالبان تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف كافة التخصصات المذككرة مف مجتمع عدد أفراده 79ك)
 كطالبة. ان ( طالب400)

كلتطبيؽ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي لمبلءمتو لمكضكع البحث، أما 
 لباحثاف ببناء اختبار لميارات التفكير التأممي.عف أدكات الدراسة فقد قاـ ا

طمبة كمية التربية  لالتفكير التأممي ككؿ لد لأسفرت نتائج الدراسة عمى أف مستك كقد 
%، كما انو ال يكجد  فركؽ ذات 80التمكف كىك  لاإلسبلمية بغزة لـ يصؿ إلي مستك  بالجامعة

ميارات التفكير التأممي في مشكبلت  لستك في م  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستكم الداللة 
كد فركؽ دالة التدريب الميداني لدم طمبة التدريب الميداني تعزم إلي معدالتيـ التراكمية، مع كج

 التخصص، كالجنس لصالح الطالبات. ىإل لإحصائية تعز 

 
 (:Norton, 1994سة نكرتف )راد .15

( معممان قبؿ  ُِمككنة مف )  نةيالتأممي عمى ع ريىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة التفك
 كقد يـ،ياإلبداعي لد ريالتحكـ كالتفك اسيأنيا تعكد إلى مق ثيح س،يبمينة التدر  ـيالتعم الخدمة في

 ـيالتحك اسيككاف مق يـ،ياإلبداعي لد ريلمتفك ـيالتحك اسيمف خبلؿ مق عيالمكاض ارياخت تـ
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 بلتيكفى تحم فيالتحكـ لممعمم اسيمكاف مقاإلبداعي، ك  ريالتابع كالتفك ريالمتغ اسيكمق فيلممعمم
 ؼيكعمـ تصن يا،يعم ديالتي تـ التأك ةيالكتساب الميارة التربك  المستخدمة ةيالمجبلت األسبكع

عبارة عف  ـيكأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أف مكاف التحك لممعمـ التأممي ريالتطكر المفيكمي لمتفك
 ريالتابع لمكحدة أـ ال، كتنبأت بشكؿ مؤكد لمتفك ريغالمت التأممي سكاء ريلمتفك فييتنبؤ تصن

 ريفالتفك ـ،يما قبؿ التعم فيالدراسة لممعمم راتيمتغ في ةيالتأممي ككجكد عبلقة قك  رياإلبداعي كالتفك
 زيالمتم رهيالفعاؿ مف خبلؿ تفك المعمـ عتبر جكدةا ـيالتأممي كمكاف التحك رياإلبداعي كالتفك

كأشارت ىذه الدراسة  التأممي، ريصنؼ عمى أنو مف المتنبأ لمتفك ـيالتحك كالمبدع كمشاركتو كمكاف
 ريحد تعكس التفك ألقصى لو ةيفي الخبلصة إلى أف قكاعد المنياج المعيرؼ، كالخصائص الشخص

 . ـيما قبؿ دخكليـ خدمة التعم فيالتأممي لممعمم
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 التعميؽ عمى دراسات المحكر الثالث:
ة التي تـ عرضيا كالتي اىتمت بتنمية ميارات التفكير التأممي، حيث الدراسات السابق مف خبلؿ

ج المستخدـ يقامت الباحثة بعرض الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ كالعينة كاألدكات كالمن
 كالنتائج، حيث خمصت الباحثة الى ما يمي:

 بالنسبة لميدؼ: .1

 ىدفت جميع الدراسات السابقة الى تنمية التفكير التأممي.

فؽ الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اليدؼ كىك تنمية ميارات التفكير كتت
 التأممي.

 بالنسبة لمعينة: .2

 اختارت عينة الدراسة مف طبلب المدارس ما عدا: اتسجميع الدرا    

 (.2010ك نحؿ)باختارت بعض الدراسات عينة مف معممي المدارس مثؿ دراسة أ -

(، 2002نة مف طمبة الجامعات مثؿ دراسة عفانة كالمكلك )خرل اختارت العيأي دراسات  -
 .(Norton,1994)كدراسة  (2009العارضة، الصرايرة، الجعافرة)

كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي طبقت تجربتيا عمى عينة مف طبلب  -
 المدارس.

 
 بالنسبة ألدكات الدراسة: .3

(، 2011اسة الفار)لتأممي مثؿ در استخدمت بعض الدراسات اختبار التفكير ا -
(، 2009(، السميـ)2010القطراكم)(، 2011الحارثي)(، 2011عبد الحميد)(،2011ابراىيـ)
(، باإلضافة الى ذلؾ استخدمت عبد 2002(، عفانة كالمكلك)2006(، البعمي)2009محمد)
 ( اختبار تحصيمي كمقياس اتجاه.2005الكىاب)

بي يستند الى النظرية المعرفية لقياس قدرات ميارات استخدمت بعض الدراسات برنامج تدري -
 (.2009التفكير التأممي مثؿ دراسة العارضة، الصرايرة، الجعافرة)

استخدمت بعض الدراسات مقياس ايزنؾ ككلسكف لقياس التفكير التأممي مثؿ دراسة الشكعة  -
(2007.) 



  الدراسات السابقة                                                                                                        

 

 
:6 

 الثالثؿ ػالفص

 (.,٩٩ْNortonُ) استخدمت بعض الدراسات اختبار مقياس التحكـ مثؿ دراسة  -

كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات التي أعدت اختبار ميارات التفكير التأممي في الكحدة  -
 المختارة.

 
 بالنسبة لممنيج الدراسة: .4

(، 2011استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي أك شبو التجريبي مثؿ دراسة الفار) -
(، 2010اكم)القطر  (،2011الحارثي) (،2011(، عبد الحميد)2011ابراىيـ)
 (،2009(، محمد)2009(، العارضة، الصرايرة، الجعافرة)2009(، السميـ)2009العماكم)
 .(2005(، عبد الكىاب)2006البعمي)

(، أبك 2011استخدمت بعض الدراسات المنيج التحميمي الكصفي مثؿ دراسة عبد الحميد) -
 .(,٩٩ْNortonُ) ، (2002(، عفانة كالمكلك)2009(، محمد)2010نحؿ)

 (.2011ستخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي البنائي مثؿ دراسة الفار)ا -

 (.2007استخدمت بعض الدراسات المنيج الكصفي المسحي مثؿ دراسة الشكعة) -

كتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج التجريبي كما ىك مكضح 
 سابقان.

 
 نتائج الدراسة: .5

لسابقة أكدت عمى فعالية االستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارات جميع الدراسات ا 
التفكير التأممي مما يكضح كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة 

 التجريبية.

النظرم الخاص بالتفكير استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء االطار  
(، كبناء اختبار ميارات التفكير 2002أنسب الميارات خاصة دراسة عفانة كالمكلك )اختيار التأممي ك 

 (، كفي األساليب االحصائية المستخدمة.2010التأممي كخاصة دراسة القطراكم )

 

 



  الدراسات السابقة                                                                                                        

 

 
:7 

 الثالثؿ ػالفص

 تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:
كما استخمص مف نقاط  السابقة بمحاكرىا المختمفة دراساتالفي ضكء ما تـ عرضو مف  

ة تختمؼ لمباحثة أف الدراسة الحالي تبيفاتفاؽ كنقاط اختبلؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة 
نيا تناكلت المحاكر الثبلث)استراتيجية التخيؿ المكجو، المفاىيـ العممية، أعف الدراسات السابقة في 
 ميارات التفكير التأممي(.

ة في الكطف العربي تناكلت المحاكر الثبلث، كما أنو لـ تجر أم دراسة عمى حد عمـ الباحث 
كلـ تجر أم دراسة في فمسطيف تناكلت استراتيجية التخيؿ المكجو عمى كتاب العمكـ لمصؼ التاسع 

 األساسي باعتبارىا استراتيجية حديثة كىامة في التعميـ.

كبصكرة عامة فقد ، تناكلت استراتيجية التخيؿ المكجوكما كجدت الباحثة ندرة الدراسات السابقة التي 
 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في:

 عداد االطار النظرم في ىذه الدراسة.إ -

 بناء اختبارات المفاىيـ العممية كالتفكير التأممي. -

 تصميـ سيناريكىات التخيؿ المكجو. -

 عداد دليؿ المعمـ كدليؿ الطالب.إ -

 تفسير النتائج كتحميميا. -
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 عــم انرابــانفص

 

 ةــــراءات انذراســــإج
 

  منيج الدراسة. 

  عينة الدراسة. 

  الدراسةمجتمع. 

  أدكات الدراسة. 

  الدراسة  خطكات. 

  األساليب اإلحصائية. 
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 الفصؿ الرابع
 راءاتػة كاإلجػالطريق

 

يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػػان مفصػػبلن إلجػػراءات الدراسػػة التػػي تػػـ اتخاذىػػا لتحقيػػؽ األىػػداؼ، 
الدراسػػة كتحديػػد مجتمعيػػا كاختيػػار عينتيػػا، كمػػا يشػػمؿ أيضػػان كصػػؼ ألدكات   حيػػث يتنػػاكؿ منيجيػػة

الدراسػػة كطريقػػة إعػػدادىا، كالخطػػكات اإلجرائيػػة لتطبيػػؽ الدراسػػة كالمعالجػػات اإلحصػػائية المسػػتخدمة 
 :لمكصكؿ إلي نتائج الدراسة كتحميميا، كفيما يمي  كصفان لمعناصر السابقة مف إجراءات الدراسة

 :اسةمنيج الدر  -2

يػتـ فيػو الػتحكـ فػي كىػك المػنيج الػذم  :استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المػنيج التجريبػي -
المتغيرات المؤثرة في ظػاىرة مػا باسػتثناء متغيػر كاحػد يقػـك الباحػث بتطكيعػو كتغييػره بيػدؼ 

 (168 :2004،زيتكف.)تحديد كقياس تأثيره عمى الظاىرة مكضع الدراسة

التصػػميـ القبمػػي البعػػدم لمجمػػكعتيف متكػػافئتيف، ثػػـ  ذه الدراسػػةكقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة فػػي ىػػ -
التخيػػػؿ المكجػػػو( لمتجربػػػة كقيػػػاس أثػػػره عمػػػى  اسػػػتراتيجيةقامػػػت بإخضػػػاع المتغيػػػر المسػػػتقؿ) 

المتغيػػريف التػػابعيف كىما)تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة كميػػارات التفكيػػر التػػأممي فػػي العمػػكـ( لػػدل 
 سع األساسي.طالبات المجمكعة التجريبية لمصؼ التا

  
 مجتمع الدراسة: -3

البػػات الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي المػػدارس الحككميػػة فػػي ع الدراسػػة مػػف جميػػع طمػػيتكػػكف مجت
كالبػػػػالغ  2011/ 2010شػػػػرؽ غػػػػزة التابعػػػػة لػػػػكزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ فػػػػي العػػػػاـ الدراسػػػػي مديريػػػػة 
لمبنػػػات البػػػالغ عػػػدد ( طالبػػػة، كتػػػـ تحديػػػد مدرسػػػة التفػػػاح األساسػػػية العميػػػا )ب( 2164عػػػددىف) 

 ( طالبة.154طالبات الصؼ التاسع فييا )

 :عينة الدراسة -4

قامػػت الباحثػػة باختيػػار مدرسػػة التفػػاح األساسػػية)ب( لمبنػػات مػػف مػػدارس مديريػػة شػػرؽ غػػزة 
بطريقة قصدية، كذلؾ ألف الباحثة تعمؿ في ىذه المدرسة مما يسيؿ إجراء الدراسة  كمتابعة الباحثة 

بطريقػػة عشػػكائية حيػػث اشػػتممت عينػػة  راسػػة  بنفسػػيا، ثػػـ تػػـ اختيػػار فصػػميف دراسػػييفلتنفيػػذ أدكات الد
( 2011 -2010( طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػع األساسػػي لمعػػاـ الدراسػػي )77الدراسػػة عمػػى )
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( طالبة، كضابطة كعددىا 40الفصؿ الثاني، حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف تجريبية كعددىا)
بعػػػد التأكػػػد مػػػف تكػػػافؤ طالبػػػات الشػػػعب الدراسػػػية فػػػي العمػػػر الزمنػػػي كالمسػػػتكل ( طالبػػػة، كذلػػػؾ 37)

التحصيمي في مادة العمكـ مف خبلؿ نتائج االختبارات التحصيمية فػي مػادة العمػـك فػي نيايػة الفصػؿ 
الدراسػػي األكؿ مػػف نفػػس العػػاـ الدراسػػي، ككػػذلؾ مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ كتحميػػؿ نتػػائج اختبػػار المفػػاىيـ 

 ميارات التفكير التأممي عمى المجمكعتيف قبؿ التجربة. العممية كاختبار
 

 :أدكات الدراسة -5
 :لئلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا استخدمت الباحثة األدكات التالية -
 أداة تحميؿ محتكل كحدة)النبات الزىرم كتركيبو(. .1

نػػػػكع األسػػػػئمة  اختبػػػػار تحصػػػػيمي فػػػػي المفػػػػاىيـ العمميػػػػة، حيػػػػث أعػػػػدت الباحثػػػػة االختبػػػػار مػػػػف .2
 تميز بارتفاع معدؿ صدقيا كثباتيا.د( كالتي تالمكضكعية )اختيار مف متعد

اختبػػػػػػػار ميػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر التػػػػػػػأممي، حيػػػػػػػث أعػػػػػػػدت الباحثػػػػػػػة االختبػػػػػػػار مػػػػػػػف نػػػػػػػكع األسػػػػػػػئمة  .3
 المكضكعية)اختبار مف متعدد( كالتي تتميز بارتفاع معدؿ صدقيا كثباتيا.

 

 :كاتفيما يمي تفصيؿ لكيفية بناء ىذه األد

 :أداة تحميؿ المحتكم :أكالن 

بحثػػي ييػػدؼ الػػى التعػػرؼ عمػػى المككنػػات أك أسػػمكب  :كيقصػػد بأسػػمكب تحميػػؿ المحتػػكل بأنػػو
العناصر األساسية لممكاد التعميمية في العمكـ الطبيعية بطريقة كمية مكضكعية منظمة كفقػان لمعػايير 

 ( 199: 1985محددة مسبقان. )عبد الحميد، 
سػػمكب لبلسػػتقراء يقػػـك عمػػى الدراسػػة المكضػػكعية المنتظمػػة لتحديػػد سػػمات "أ كيعرفػػو ىكلسػػتي

 (30 :2010معينة لممضمكف أك المحتكل".)مرسي،
كتحميػؿ المحتػكل ىػك أحػد المنػاىج المتبعػة فػي دراسػة محتػكل المػادة العمميػة حيػث يػتـ اختيػار عينػػة 

 خطة منيجية منتظمة. مف المادة مكضكع التحميؿ كتقسيميا كتحميميا كمان ككيفان، عمى أساس
تيدؼ أداة تحميؿ المحتكل إلػى تحديػد المفػاىيـ العمميػة كميػارات التفكيػر التػأممي المحػدد فػي الكحػدة 
السػػػابعة "النبػػػات الزىػػػرم كتركيبػػػو" مػػػف كتػػػاب العمػػػـك لمصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي كتتكػػػكف أداة تحميػػػؿ 

 :المحتكل مف قسميف األكؿ

أداة تحميػػػؿ محتػػػكل لميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي التػػػي  :كالثػػػاني أداة تحميػػػؿ محتػػػكل لممفػػػاىيـ العمميػػػة، 
 تتضمنيا الكحدة المستيدفة.
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 :مككنات أداة التحميؿ

 .تحديد المفاىيـ العممية 
 .تحديد ميارات التفكير التأممي 

 .تحديد اليدؼ مف التحميؿ 

 .تحديد عينة التحميؿ 

 .تحديد كحدة التحميؿ 

 .تحديد فئات التحميؿ 

 سجيؿ.تحديد كحدة الت 

 .ضكابط عممية التحميؿ 
 :كقد قامت الباحثة ببناء أداة تحميؿ المحتكل كفؽ الخطكات التالية

 .إعداد قائمة المفاىيـ العممية التي تتضمنيا الكحدة المستيدفة 

 .إعداد قائمة ميارات التفكير التأممي 
 

 :كالمفاىيـ العممية إعداد قائمة ميارات التفكير التأممي  -1

 (3)ميارات التفكير التأممي المحددة في البحػث ممحػؽ رقػـالمفاىيـ العممية ك  تـ إعداد قائمة
فػي إمكانيػة اسػتخداـ ىػذه  ـيائآر (، كعرضت القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف لمتعرؼ عمى 4)ك

راء المحكمػيف كبعػض الدراسػات السػابقة إلػى اى  ستنادطالبات الصؼ التاسع األساسي كباالالميارات ل
(، كدراسػػػػػػػػػػػة 2006(، البعمػػػػػػػػػػػي)2005(،عبػػػػػػػػػػد الكىػػػػػػػػػػػاب)2002انػػػػػػػػػػػة كالمكلػػػػػػػػػػػك )مثػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػة عف

(، قامػػػت الباحثػػػة بتحميػػػؿ محتػػػكل الكحػػػدة المختػػػارة بصػػػكرة أكليػػػة لمعرفػػػة ميػػػارات 2010القطػػػراكم)
التفكيػػر التػػأممي المتضػػمنة، ثػػـ قامػػت الباحثػػة باعتمػػاد جميػػع ميػػارات التفكيػػر التػػأممي  الخمػػس كمػػا 

 :يكضحيا الجدكؿ التالي
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 (4: 1)دكؿ رقـج
 يكضح ميارات التفكير التأممي التي تـ اختيارىا كالمناسبة لمكحدة المختارة

 
 ميارة التفكير التأممي رقـ التسمسؿ

 الرؤية البصرية -1
 .الكشؼ عف المغالطات -2
 .إعطاء تفسيرات مقنعة -3
 .الكصكؿ إلى االستنتاجات -4
 .كضع حمكؿ مقترحة -5

 

 :لتحميؿتحديد اليدؼ مف ا  -2

تيدؼ عممية تحميؿ المحتكم إلى تحديد المفاىيـ العممية كميارات التفكير التػأممي المتضػمنة 
فػػي الكحػػدة السػػابعة "النبػػات الزىػػرم كتركيبػػو" فػػي كتػػاب العمػػكـ العامػػة الجػػزء الثػػاني لمصػػؼ 

 التاسع األساسي.
 :تحديد عينة التحميؿ  -3

العمـك العامة لمصؼ التاسع األساسي بغزة تـ اختيار عينة التحميؿ بطريقة قصدية مف كتاب 
 (4: 2كىػػػك مكضػػػكع "النبػػػات الزىػػػرم كتركيبػػػو" فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني كالجػػػدكؿ رقػػػـ )

 يكضح ما يتضمنو مكضكع النبات الزىرم كتركيبو مف الدركس.
 

 (4: 2جدكؿ رقـ)
 دركس كحدة النبات الزىرم كتركيبو مف كتاب العمـك لمصؼ التاسع األساسي

 
 %111الكزف النسبي  عدد الصفحات رقـ الصفحة المكاضيع المتضمنة فصؿال

 %2559 7 89 – 82 األنسجة النباتية األكؿ
 %5159 14  114 -91 أجزاء النبات الزىرم الثاني
 %2252 6 111 -115 اليرمكنات النباتية الثالث
 %111 27   المجمكع
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 :تحديد كحدة التحميؿ  -4

كيختاره الباحث كيخضعو لمعد كالقياس حيث يعتبر ظيكره أك غيابو  أصغر جزء في المحتكل
أك تكراره ذك داللة معينة فػي رسػـ نتػائج التحميػؿ كقػد تكػكف كحػدة التحميػؿ كممػة أك المكضػكع 

كاختػػػارت  ،(104 -103 :1987أك الشخصػػػية المفػػػردة أك مقيػػػاس المسػػػافة كالزمف.)طعيمػػػة،
الكحدة المستيدفة ككحدة تحميؿ تعتمد عمييػا فػي رصػد  الباحثة ىنا الفقرة التي تحتكييا دركس

 فئات التحميؿ.

 
  :تحديد فئات التحميؿ -5

كىػػي العناصػػر الرئيسػػة كالثانكيػػة التػػي يػػتـ كضػػع كحػػدات التحميػػؿ فييا)عبيػػدات ،كآخػػركف، 
كحددت الباحثة فئػات التحميػؿ فػي ىػذه الدراسػة المفػاىيـ العمميػة كتعريفاتيػا  ،(179 :1989

ميارات التفكير التأممي كىي) الرؤيػة البصػرية، الكشػؼ عػف المغالطػات، إعطػاء اإلجرائية ك 
 تفسيرات مقنعة، الكصكؿ إلي االستنتاجات، ككضع حمكؿ مقترحة(.

 
 :تحديد كحدة التسجيؿ -6

كفػي ىػذه الدراسػة  ( 89: 2003 كالنجار، شحاتة ) الظاىرة تكرار خبلليا مف يظير كحدة أصغر كىي 
 .رة التي تظير فييا فئات التحميؿ ككحدة لمتسجيؿاعتمدت الباحثة الفق

  
 :ضكابط عممية التحميؿ -7

  يػػتـ التحميػػؿ فػػي ضػػكء محتػػكم كتػػاب العمػػكـ العامػػة لمصػػؼ التاسػػع األساسػػي الجػػزء الثػػاني
 ". ة السابعة "النبات الزىرم كتركيبولمكحد

 كضع الدراسةيتـ استبعاد أسئمة التقكيـ الكاردة في نياية كؿ فصؿ كفي نياية كؿ كحدة م 

  يشتمؿ التحميؿ عمي اليكامش كاألنشطة كالجداكؿ كأسئمة فكػر كالرسػـك التكضػيحية كالصػكر
 .كاألشكاؿ كالتجارب  كالفقرات الكاممة

 .يتـ التحميؿ في ضكء التعريفات اإلجرائية لممفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي 

  :إجراءات عممية التحميؿ  -8

 خضعت لعممية التحميؿ في الكتاب كقراءتيا جيدا لتحديػد المفػاىيـ  تـ تحديد الصفحات التي
 يا الكحدة. تالعممية كميارات التفكير التأممي التي تضمن

  تقسيـ كؿ صفحة لعدد مف الفقرات بحيث تشمؿ كؿ فقرة فكرة كاحدة 
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 .تحديد المفاىيـ العممية في كؿ فقرة 

 .تحديد ميارات التفكير التأممي في كؿ فقرة 
 

 :بط العممي لألدكاتالض  -9

 :صدؽ أداة التحميؿ -أ

يعتمد صدؽ التحميؿ عمي صدؽ أداة تحميػؿ المحتػكم كىػك أف تقػيس األداة مػا كضػعت لقياسػو، 
كقػػد تػػـ تقػػدير األداة باالعتمػػاد عمػػى صػػدؽ المحكمػػيف،  حيػػث تػػـ عرضػػيا فػػي صػػكرتيا األكليػػة 

  :عمي مجمكعة مف المختصيف لمتأكد

كمراجعػة عناصػػر التحميػػؿ، كقػد اشػػتممت أداة التحميػؿ عمػػي قسػػميف مػف الصػػدؽ الظػاىرم لػػؤلداة 
(، 4، 3كىما أداة تحميؿ المفاىيـ العممية كأداة تحميؿ ميارات التفكير التػأممي انظػر ممحػؽ رقػـ )

 كفي ضكء ذلؾ قامت الباحثة بتعديؿ ما طمب تعديمو بحسب اتفاؽ المحكميف.
 

 :ثبات أداة التحميؿ  -ب 

 :العممية تحميؿ المفاىيـثبات أداة  -     

ثبػػات عبػػر الػػزمف اللتحديػػد ثبػػات أداة التحميػػؿ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ نػػكعيف مػػف الثبػػات ىمػػا 
ثبػات عبػر األفػراد، تػـ التأكػد مػف ثبػات التحميػػؿ مػف خػبلؿ حسػاب معامػؿ االتفػاؽ بػيف تحميػػؿ الك 

اسػػع كىػػذا النػػكع يعػػرؼ الباحثػػة لممفػػاىيـ العمميػػة كتحميػػؿ زميمتيػػا التػػي تعمػػؿ معممػػة لمصػػؼ الت
كىػذا النػكع يعػرؼ  بإعػادة عمميػة التحميػؿ بعػد أسػبكعيف قامت الباحثػةك بالثبات عبر األفراد، كما 

بالثبات عبر الزمف كىك كصكؿ المحمؿ نفسو إلي النتائج نفسيا عند إجراء عممية التحميؿ نفسيا 
االتفاؽ باحثة بحساب معامؿ بعد فترة محدكدة مف الزمف مما يؤكد ثبات األداة، كمف ثـ قامت ال

 :كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ المعادلة التاليةكاالختبلؼ بيف التحميميف، 

 (178 :1987)طعيمة،                                       ؽ      2  ثبات األداة =   
 2+ف1ف                

 يا. إلي عدد الفئات التي تـ االتفاؽ عميتشير  :حيث أف  ؽ 

 تشير إلي عدد الفئات التي حممت مف قبؿ المحمؿ األكؿ. : 1ف           

 تشير إلي عدد الفئات التي حممت  مف قبؿ المحمؿ الثاني. :  3ف 

 ( يكضح نتائج ثبات التحميؿ في محتكم كحدة الدراسة بالنسبة لممفاىيـ العممية. 4: 3كالجدكؿ رقـ )
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 (5: 4جدكؿ رقـ)

 ت تحميؿ المفاىيـ العممية عبر األفراد كعبر الزمفيكضح حساب نسب ثبا
 معامؿ الثبات مجمكع النقاط نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ

 0.95 113 5 54 التحميؿ األكؿ كالثاني لمباحثة
 90. 99 9 45 تحميؿ الباحثة كمعممة العمـك

( كىػػي 92.الثبػػات بمػػغ ) يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ ثبػػات أداة التحميػػؿ، أف متكسػػط معامػػؿ
 نسبة مقبكلة تطمئف إلييا الباحثة كبناء عمييا تـ تحديد قائمة المفاىيـ.

 ( مفيكمان عمميان في الكحدة السابعة المستيدفة.45كأسفرت نتائج التحميؿ عف كجكد)

 

 :اختبار المفاىيـ العممية :ثانيان 
الصػػؼ التاسػػع لممفػػاىيـ العمميػػة لقيػػاس مػػدل اكتسػػاب طالبػػات  قامػػت الباحثػػة ببنػػاء اختبػػار    

"النبػػات الزىػػرم كتركيبػػو" مػػف كتػػاب العمػػكـ العامػػة حيػػث كانػػت بنػػكد  المتضػػمنة فػػي الكحػػدة السػػابعة
االختبػار مػػف نػكع االختيػػار مػف متعػػدد، كاختػارت الباحثػػة ىػذا النػػكع مػف االختبػػارات لخمػكه مػػف ذاتيػػة 

مػف نسػبة التخمػيف، كمػا كيغطػي جػزء  سيكلة كسرعة تصحيحو كاستخراج نتائجو، كيقمؿك المصحح، 
 .كيقيس مستكيات تعميمية متنكعة كبير مف المادة العممية المراد اختبار الطالبات بيا

 
 :خطكات بناء االختبار

 تحديد المادة الدراسية: -2

 "النبات الزىرم كتركيبو". حيث اختارت الباحثة الكحدة السابعة مكضكع

ر إلػى التعػرؼ عمػى مػدل اكتسػاب طالبػات الصػؼ التاسػع ييػدؼ االختبػا :اليدؼ مف االختبػار -2
"النبػات الزىػرم كتركيبػو"، حيػث اشػتمؿ عمػى مسػتكييف مػف  األساسي لممفاىيـ العممية فػي كحػدة

عمػػػى طمػػػب المحكمػػػيف كبسػػػبب  ا بنػػػاءن مػػػ)المعرفػػػة، الفيػػػـ(، كقػػػد تػػػـ اختيارىامسػػػتكيات بمػػػـك كىم
لمحتػػكل، كقػػػد تػػػـ تحديػػػد الػػػكزف النسػػػبي لكػػػؿ ا بػػػالمنيج بشػػػكؿ كبيػػػر بعػػػد القيػػػاـ بتحميػػػؿ امػػتكفرى

 (4: 4عمى عدد األىداؼ كما مكضح في الجدكؿ رقـ) مستكل بناءن 
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 (4: 4جدكؿ رقـ)

 النبات الزىرم كتركيبو -جدكؿ مكاصفات اختبار المفاىيـ العممية

 % 100   المجمػػكع %  50    فيػـ % 50  تذكػػر األىداؼ

 الكزف النسبي العدد الكزف النسبي ددالع الكزف النسبي العدد المحتكم
 % 31 16 % 15.5 8 % 15.5 8 %31 الفصؿ األكؿ
 % 56 28 % 28 14 % 28 14 % 56الفصؿ الثاني
 % 13 6 % 6.5 3 % 6.5 3 %13ث الفصؿ الثال
 % 100 فقرة  50 % 50 25 % 50 25 %100 المجمػكع

 

 (4: 5جدكؿ رقـ)
 لنسبي لمستكيات األىداؼتكزيع أسئمة االختبار حسب الكزف ا

 

 النسبة المئكية العدد أرقاـ فقرات االختبار المستكم

-18-16-14-13-12-11-9-5-2-1 تذكر
22-26-27-31-33-34-35-36-37-

38-40-42-45-47-48 
25 50 % 

-21-20-19-17-15-10-8-7-6-4-3 فيـ
23-24-25-28-29-30-32-39-41-

43-44-46-49-50 
25 50 % 

 %100 50  المجمكع

 

  :صياغة فقرات االختبار  -3

( بنػدان اختياريػان مػف نػكع االختيػار مػف متعػدد 55قامت الباحثة ببناء االختبار المككف مف )
حيػػث يتكػػكف السػػؤاؿ مػػف مقدمػػة كأربػػع بػػدائؿ كاحػػد منيػػا يمثػػؿ اإلجابػػة الصػػحيحة كقػػد صػػيغت بنػػكد 

 :االختبار بحيث كانت تراعي األمكر التالية
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زيئيف: المقدمػػة كتطػػرح المشػػكمة فػػي السػػؤاؿ، كقائمػػة مػػف البػػدائؿ تتكػػكف كػػؿ فقػػرة مػػف جػػ -1
 عددىا أربعة مف بينيا بديؿ كاحد صحيح فقط.

 مكقع اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ بأسمكب عشكائي. كزيعتـ ت -2

 تـ كضع العناصر المشتركة في البدائؿ في مقدمة الفقرة. -3

 قيد.تكازف البدائؿ األربعة مف حيث الطكؿ كدرجة التع -4

 محتكل البنكد االختبارية تراعي الدقة العممية المغكية. -5

 البنكد كاضحة كمحددة كخالية مف الغمكض. -6

 مناسبة البند االختبارم لممستكل الزمني كالعقمي لمطالبات. -7

 البدائؿ كاضحة كمتجانسة مع المقدمة. -8

 )أ، ب، ج، د(.،....( أما البدائؿ تأخذ الترقيـ 3، 1،2البنكد االختبارية تأخذ األرقاـ) -9

 

 :كضع تعميمات االختبار  -4

 إلػى بعد تحديد عدد الفقرات كصياغتيا قامت الباحثة بكضع تعميمات االختبار التي تيػدؼ 
شػػرح فكػػرة اإلجابػػة عمػػى االختبػػار فػػي أبسػػط صػػكرة ممكنػػة كقػػد راعػػت الباحثػػة عنػػد كضػػع 

 :تعميمات االختبار ما يمي

  كالمدرسة.بيانات خاصة بالطالبة كىي االسـ كالشعبة 

 عدد الفقرات كعدد البدائؿ. :تعميمات خاصة بكصؼ االختبار كىي 

 .تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ككضع البديؿ الصحيح في المكاف المناسب 

 (5إعداد مفتاح اإلجابة لبلسترشاد بو عند تصحيح االختبار ممحؽ رقـ.) 

 

 :الصكرة األكلية لالختبار  -6

اد اختبار المفاىيـ العممية فػي صػكرتو األكليػة، حيػث اشػتمؿ عمػى في ضكء ما سبؽ تـ إعد
( فقػػرة لكػػؿ فقػػرة أربػػع بػػدائؿ كاحػػد منيػػا فقػػط الصػػحيح، كبعػػد كتابػػة فقػػرات االختبػػار تػػـ عرضػػو 55)

( مػػػف ذكم االختصػػػاص كتػػػـ األخػػػذ بػػػهرائيـ  كمبلحظػػػاتيـ 1عمػػػى لجنػػػة مػػػف المحكمػػػيف ممحػػػؽ رقػػػـ)
جراء التعديبلت المناسبة كأىـ ا  :راء المحكميف فييا ىيآلنقاط التي تـ أخذ كا 

 عدد بنكد االختبار. -
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 مدل تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المراد قياسيا. -

 مدل تغطية فقرات االختبار لمحتكل الكحدة. -

 مدل صحة فقرات االختبار المغكية كالعممية. -

 مدل دقة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -

 ار لمستكل الطالبات.مدل مناسبة فقرات االختب -

 إمكانية الحذؼ كاإلضافة. -

عػػػػادة صػػػػياغتيا لتصػػػػبح أكثػػػػر  - كقػػػػد أشػػػػار بعػػػػض المحكمػػػػيف إلػػػػى تعػػػػديؿ بعػػػػض الفقػػػػرات كا 
ضػػػافة البػػػدائؿ األنسػػػب، كلكػػػف لػػػـ يشػػػر أم مػػػف المحكمػػػيف بحػػػذؼ أك  كضػػػكحان، كحػػػذؼ كا 

 ( فقرة.55إضافة أم مف فقرات االختبار لذلؾ بقيت فقرات االختبار)

 

 الختبار: تجريب ا  -6

( طالبػة مػف مجتمػع 45قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية تككنػت مػف )
الدراسػػة خػػارج العينػػة فػػي نفػػس المدرسػػة بحيػػث تكػػكف قػػد درسػػت مكضػػكع النبػػات الزىػػرم كتركيبػػو، 

 :كىدفت العينة االستطبلعية إلى

 االختبار كثباتو. الداخمي صدؽالالتأكد مف  -

 البحث األساسية. ابة االختبار عند تطبيقو عمى عينةالذم تستغرقو إجتحديد الزمف  -

  يز.يتحميؿ فقرات االختبار إليجاد معامؿ الصعكبة كالتم -
 :حساب زمف االختبار -8

البػػػات تػػـ حسػػػاب زمػػف تأديػػػة الطالبػػات لبلختبػػػار عػػف طريػػػؽ المتكسػػط الحسػػػابي لػػزمف تقػػػديـ ط
( دقيقػػة كذلػػؾ 50سػػاكم)نيػػة التػػي اسػػتغرقتيا الطالبػػات تلزمالمػػدة االتجربػػة االسػػتطبلعية، فكانػػت 

 :بتطبيؽ المعادلة التالية

 ٌاخر خمس طالبات + زمف إجابة اتطالبأكؿ خمس زمف إجابة  زمف إجابة االختبار=
10 

 :تصحيح أسئمة االختبار -9

( SPSSتػػـ تصػػحيح االختبػػار بالحاسػػكب، حيػػث تػػـ تفريػػغ إجابػػات الطالبػػات فػػي برنػػامج )
ي، كتػػـ مػػف خبللػػو تطبيػػؽ اإلحصػػاءات البلزمػػة لػػذلؾ، بحيػػث تحصػػؿ الطالبػػة عمػػى درجػػة اإلحصػػائ
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كاحدة لكؿ سػؤاؿ فػي حػاؿ كػكف اإلجابػة صػحيحة، كبػذلؾ تكػكف الدرجػة التػي تحصػؿ عمييػا الطالبػة 
( فقػػرة بعػػد 50( درجػػة، حيػػث تكػػكف االختبػػار فػػي صػػكرتو النيائيػػة مػػف )50 -محصػػكرة بػػيف )صػػفر
 كاستبداؿ بعضيا بناء عمى أراء المحكميف. تعديؿ عدد مف األسئمة

 

 :تحميؿ نتائج االختبار -:

 كالتمييز: صعكبةحساب معامالت ال 

كلكػػي تحصػػؿ الباحثػػة عمػػى معامػػؿ صػػعكبة كمعامػػؿ تمييػػز لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار   
مػف مجمػػكع الطالبػات، كىػػف  (%27)ضػػمت  الطالبػػات إلػى مجمػػكعتيف مجمكعػة عميػاقامػت بتقسػيـ 

مػػػف ( %27)لبػػػات المػػػكاتي حصػػػمف عمػػػى أعمػػػى الػػػدرجات فػػػي االختبػػػار، كمجمكعػػػة دنيػػػا ضػػػمتالطا
كػػػؿ  مجمكعػػة الطالبػػات المػػكاتي حصػػمف عمػػػى أدنػػى الػػدرجات فػػي االختبػػار، كقػػػد بمػػغ عػػدد طالبػػات

 .طالبات (8) مجمكعة
 كؿ فقرة مف فقرات االختبار: صعكبةدرجة  -أ

 مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية : كؿ فقرة صعكبةحيث قامت الباحثة بحساب درجة  

 لمفقرة =     صعكبةدرجة ال
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا ابات الصحيحة في المجمكعة العميا+عدد اإلج

 
 عدد األفراد في المجمكعتيف

 

سيكلتيا ؿ درجة ار ىك حذؼ الفقرات التي تقلفقرات االختب صعكبةككاف اليدؼ مف حساب درجة ال
 ( .170: 2008)أبك دقة ،. 0,80أك تزيد عف ،0,20عف 

 

 معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار. -ب

 حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية:

 ت الصحيحة في المجمكعة الدنياعدد اإلجابا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا  معامؿ التمييز  =
 نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف

 

ككػػػاف اليػػػدؼ مػػػف حسػػػاب معامػػػؿ التمييػػػز لفقػػػرات االختبػػػار ىػػػك حػػػذؼ الفقػػػرات التػػػي يقػػػؿ معامػػػؿ 
 . (172:2008)أبك دقة، .ألنيا تعتبر ضعيفة 0,20تمييزىا عف 
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 ( 4: 6الجدكؿ ) 

 المفاىيـ العممية ختبارا عكبة كتمييز كؿ فقرة مف فقراتحساب درجة ص

 التذكر    
 
 السؤاؿرقـ 

معامؿ 
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

 الفيـ  
 

 السؤاؿ رقـ

معامؿ 
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

1 63.64 90.91 26 63.64 72.73 
2 72.73 54.55 27 72.73 72.73 
3 68.18 27.27 28 68.18 81.82 
4 45.45 54.55 29 72.73 54.55 
5 54.55 63.64 30 68.18 81.82 
6 59.09 81.82 31 45.45 54.55 
7 68.18 81.82 32 72.73 72.73 
8 59.09 81.82 33 68.18 81.82 
9 59.09 45.45 34 63.64 72.73 
10 77.27 72.73 35 63.64 90.91 
11 72.73 81.82 36 72.73 72.73 
12 59.09 81.82 37 72.73 72.73 
13 68.18 27.27 38 63.64 90.91 
14 59.09 90.91 39 77.27 36.36 
15 63.64 90.91 40 63.64 90.91 
16 63.64 81.82 41 40.91 27.27 
17 68.18 63.64 42 68.18 81.82 
18 77.27 36.36 43 77.27 63.64 
19 63.64 81.82 44 63.64 90.91 
20 68.18 27.27 45 77.27 63.64 
21 59.09 81.82 46 63.64 90.91 
22 68.18 81.82 47 77.27 63.64 
23 68.18 63.64 48 63.64 90.91 
24 68.18 54.55 49 72.73 72.73 
25 63.64 72.73 50 77.27 63.64 
 0.67 0.73  0.70 0.62 

    0.68 65.28 المتكسط
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لقػػد اتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الصػػعكبة كػػاف مناسػػبان لجميػػع الفقػػرات ، ككانػػت 
( كعميػو تػـ قبػكؿ جميػع فقػرات االختبػار، 0.68كبمتكسط بمغ )(،  77.27 -40.9بيف )  تتراكح ما

حيػػث كانػػت فػػي المسػػتكل المعقػػكؿ مػػف الصػػعكبة كمػػا قػػرره المختصػػكف فػػي القيػػاس كالتقػػكيـ، ككمػػا 
يتضح أف معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كاف مناسبان لجميع الفقرات، ككانت تتػراكح مػا 

( كعميػػػو تػػػـ قبػػػكؿ جميػػػع الفقػػػرات حيػػػث كانػػػت فػػػي 0.68بمتكسػػػط بمػػػغ ) (90.91 -27.27بػػػيف )
 المستكل المعقكؿ مف التمييز حسبما يقرره المختصكف في القياس كالتقكيـ.

 

 : صدؽ االختبار

االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف حيث " الصدؽ بأنو (465: 2010أبك عبلـ) يعرؼ
لذلؾ فإف الصدؽ يبيف مدل صبلحية استخداـ درجات المقياس في  "افائدتيمناسبتيا، كمعناىا ك 
 تأكدت الباحثة مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية: ، كقد القياـ بتفسيرات معينة

 

 : صدؽ المحكميف - أ

، كقامت الباحثػة بػالتحقؽ مػف صػدؽ االختبػار عػف يقصد بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو
ي كمعممػػي العمػػـك يخبػػراء كالمختصػػيف كمجمكعػػة مػػف مػػكجطريػػؽ عرضػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف ال

، حيػػث تػػـ إجػػراء التعػػديبلت البلزمػػة فػػي ضػػكء ذلػػؾ كمػػا تػػـ (1ممحػػؽ) كمقترحػػاتيـ ـيػػائآر إلبػػداء 
 تكضيحو سابقان.

 

 Internal Consistency Valifity  صدؽ االتساؽ الداخمي: - ة

لبلختبار، كالدرجة الكمية يف درجات كؿ مجاؿ يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قكة االرتباط ب 
 .ككذلؾ درجة ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو

 (243: 2004)النبياف، 
 

النبػػػات الزىػػػرم  -معامػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػؿ فقػػػرة كالدرجػػػة الكميػػة الختبػػػار المفػػػاىيـ العمميػػة -1
ط كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار مػػع الدرجػػة لقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب  معامػػؿ ارتبػػاكتركيبػػو: 

 ( 4: 7الكمية لبلختبار كىي كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ) 
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 (4: 7جدكؿ )

 الختبار المفاىيـ العمميةباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية معامؿ االرت
 رقـ
 رقـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 0.01دالة عند  0.76 26 0.01دالة عند  0.69 1
 0.01دالة عند  0.79 27 0.01دالة عند  0.74 2
 0.01دالة عند  0.80 28 0.01دالة عند  0.73 3
 0.01دالة عند  0.41 29 0.01دالة عند  0.85 4
 0.01دالة عند  0.88 30 0.01دالة عند  0.86 5
 0.01دالة عند  0.63 31 0.01دالة عند  0.58 6
 0.01دالة عند  0.75 32 0.01دالة عند  0.89 7
 0.01دالة عند  0.81 33 0.05دالة عند  0.30 8
 0.01دالة عند  0.81 34 0.01دالة عند  0.85 9
 0.01دالة عند  0.76 35 0.05دالة عند  0.36 10
 0.01دالة عند  0.71 36 0.01دالة عند  0.83 11
 0.01الة عند د 0.73 37 0.01دالة عند  0.70 12
 0.01دالة عند  0.97 38 0.01دالة عند  0.84 13
 0.05دالة عند  0.30 39 0.01دالة عند  0.48 14
 0.01دالة عند  0.95 40 0.01دالة عند  0.87 15
 0.05دالة عند  0.36 41 0.01دالة عند  0.82 16
 0.01دالة عند  0.67 42 0.01دالة عند  0.91 17
 0.01دالة عند  0.55 43 0.01دالة عند  0.73 18
 0.01دالة عند  0.76 44 0.01دالة عند  0.37 19
 0.01دالة عند  0.65 45 0.01دالة عند  0.74 20
 0.01دالة عند  0.80 46 0.01دالة عند  0.49 21
 0.01دالة عند  0.75 47 0.01دالة عند  0.85 22
 0.01دالة عند  0.93 48 0.01دالة عند  0.88 23
 0.01دالة عند  0.83 49 0.01دالة عند  0.59 24
 0.01دالة عند  0.78 50 0.01دالة عند  0.65 25

 0.3044 تساكم (0.05)  داللة مستكل كعند (40) حرية درجة عند الجدكلية )ر( قيمة      

 0.3932 ( تساكم0.01)  داللة مستكل كعند (40) حرية درجة عند الجدكلية )ر( قيمة      



  إجػراءات الدراسػة                                                                                                      

 

 
223 

 الرابعؿ ػالفص

الجدكؿ أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطان داالن داللة  يتضح مف
( ، كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ 0.05، 0.01إحصائية عند مستكم داللة ) 

 الداخمي مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
 

لقػػد قامػػت : العمميػػة مفػػاىيـاللمجاليػػا الختبػػار معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة كالدرجػػة الكميػػة  -2
الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لمجاليا كىي 

 (4: 8كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )
 (4: 8جدكؿ )

  التذكرالعممية لمستكل  مفاىيـالمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجاليا في اختبار 
 مستكل التذكر

 رقـ
 السؤاؿ

معامؿ 
 مستكل الداللة االرتباط

 رقـ
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 0.01دالة عند  0.636 31 0.01دالة عند  0.71 1
 0.01دالة عند  0.83 33 0.01دالة عند  0.75 2
 0.01دالة عند  0.82 34 0.01دالة عند  0.54 5
 0.01دالة عند  0.76 35 0.01دالة عند  0.85 9
 0.01دالة عند  0.75 36 0.01دالة عند  0.85 11
 0.01دالة عند  0.75 37 0.01دالة عند  0.69 12
 0.01دالة عند  0.97 38 0.01دالة عند  0.83 13
 0.01دالة عند  0.94 40 0.01دالة عند  0.53 14
 0.01دالة عند  0.68 42 0.01دالة عند  0.79 16
 0.01دالة عند  0.64 45 0.01دالة عند  0.75 18
 0.01دالة عند  0.75 47 0.01دالة عند  0.88 22
 0.01دالة عند  0.93 48 0.01دالة عند  0.79 26
    0.01دالة عند  0.81 27

 

يتضح مف الجدكؿ أف معظـ الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباطان داالن داللة 
 الداخمي( كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ 0.05، 0.01داللة )  د مستكلإحصائية عن

 ( 4: 9لمجاليا كىي كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ) 
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 (4: 9جدكؿ )

 لمستكل الفيـ مفاىيـالمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجاليا في اختبار 
 الفيـ

 رقـ
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 رقـ
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 0.01دالة عند  0.67 25 0.01دالة عند  0.73 3
 0.01دالة عند  0.79 28 0.01دالة عند  0.60 4
 0.01دالة عند  0.44 29 0.01دالة عند  0.58 6
 0.01دالة عند  0.85 30 0.01دالة عند  0.87 7
 0.01دالة عند  0.75 32 0.05دالة عند  0.33 8
 0.05دالة عند  0.36 39 0.01دالة عند  0.41 10
 0.05دالة عند  0.37 41 0.01دالة عند  0.88 15
 0.01دالة عند  0.57 43 0.01دالة عند  0.89 17
 0.01دالة عند  0.75 44 0.01دالة عند  0.41 19
 0.01دالة عند  0.81 46 0.01دالة عند  0.75 20
 0.01دالة عند  0.82 49 0.01دالة عند  0.49 21
 0.01دالة عند  0.79 50 0.01دالة عند  0.86 23
    0.01دالة عند  0.62 24

ان داالن داللة يتضح مف الجدكؿ أف معظـ الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباط
 .(، كىذا يدؿ أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي0.05، 0.01داللة )  إحصائية عند مستكل

 

قامػت الباحثػة  لقػد:  العمميػة مفػاىيـالمعامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية الختبػار  -3
بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت االختبػػػار مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة كىػػػي كمػػػا 

 (4: 10يكضحيا الجدكؿ رقـ )

 (4: 10جدكؿ )

  المفاىيـ العممية تبارالخط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية معامالت االرتبا
 مستكل الداللة معامؿ االرتباط مع الدرجة الكمية المجاؿ
 0.01دالة عند  0.99 تذكر
 0.01دالة عند  0.98 فيـ
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( أف جميع معامبلت االرتبػاط بػيف  كػؿ مجػاؿ كالدرجػة الكميػة 10كيتضح مف الجدكؿ رقـ ) 
 .(0.01) لبلختبار دالة إحصائيان عند مستكل داللة

 

 

 

  test Reliabilityساب ثبات االختبار:ح

يعرؼ الثبات بأنو دقة المقياس أك اتساقو، حيث يعتبػر المقيػاس ثابتػان إذا حصػؿ نفػس الفػرد 
عمػػػى نفػػػس الدرجػػػة أك درجػػػة قريبػػػة منيػػػا فػػػي نفػػػس االختبػػػار أك مجمكعػػػات مػػػف أسػػػئمة متكافئػػػة أك 

 ( 481: 2010) أبكعبلـ،  .متماثمة  عند تطبيقو أكثر مف مرة

بعد إعداد االختبػار قامػت الباحثػة بتطبيػؽ االختبػار  لقد تـ التأكد بطريقتيف لثبات االختبارك 
( طالبػػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػع كاختيػػػركا مػػػف خػػػارج عينػػػة 40عمػػػى عينػػػة اسػػػتطبلعية قكاميػػػا)

الدراسػػػػػة، حيػػػػػث تػػػػػـ تقػػػػػدير ثبػػػػػات االختبػػػػػار باسػػػػػتخداـ طريقػػػػػة التجزئػػػػػة النصػػػػػفية كمعامػػػػػؿ كػػػػػكدر 
 (.21)ريتشاردسكف

 Spilt Half Method أكالن: طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار بعد تجريبو عمى عينػة اسػتطبلعية 
حيػث قامػت الباحثػة بتجزئػة  مػف طالبػات الصػؼ التاسػع،طالبػة ( 40مف مجتمع الدراسػة بمػغ عػددىا )

ة التػذكر كأسػئمة الفيػـ، ثػـ قامػت بحسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف فقرات االختبار الى جزأيف ىما: أسػئم
 بيف الفقرات، ثـ قامت بتصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف التالية:

 (263 -262: 2005)ممحـ،                                        ر2    = معامؿ الثبات
 +ر1                      

 بيف فقرات أسئمة التذكر كأسئمة الفيـ.             ر: معامؿ االرتباط 
 . يكضح ذلؾ (4: 11) الجدكؿك 

 (  4: 11الجدكؿ ) 

 لألبعاد الفردية كجتمافلألبعاد الزكجية معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
 الثباتمعامؿ  المجاؿ
 0.97 جتماف تذكر
 0.90 جتماف فيـ

 0.97 سبيرماف براكف المجمكع
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معامػػؿ ك ( 0.97= ) التجزئػػة النصػػفية لمدرجػػة الكميػػةمػػف الجػػدكؿ أعػػبله أف معامػػؿ  يتضػػح
 ىذه القيـ تدؿ عمى أف االختبار يتميز بثبات مرتفع.( ك 0.95(، كالتذكر )0.90جتماف لمفيـ )

 

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سكف  -طريقة ككدر :ثانيان 

، كذلػػؾ إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات االختبػػار، حيػػث  21د لقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة كػػكدر ريتشػػار    
 : تبار ككؿ طبقان لممعادلة التاليةلمدرجة الكمية لبلخ 21حصؿ عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف

 ( 203:  2009) المنيزؿ،                     [ 2ؾ ع/  (ـ-ؾ) ـ) -1 ]( 1-ؾ/ؾ)  =21ر 

 286.664:  التبايف = 2ع       50الفقرات =  : عددؾ      29.95: المتكسط =   ـحيث أف:  

 0.98= 21معامؿ ككدر ريتشارد سكف 

( كىػي 0.98لبلختبػار ككػؿ كانػت ) (21) يتضح مما سبؽ أف معامؿ كػكدر ريتشػارد شػكف
 قيمة تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 

أصػػػبح االختبػػػار فػػػي صػػػكرتو كبػػػذلؾ تأكػػػدت الباحثػػػة مػػػف صػػػدؽ كثبػػػات اختبػػػار المفػػػاىيـ، ك 
 ( فقرة. 50النيائية مككنان مف )

 

 :المفاىيـ العممية الختبارالصكرة النيائية 

يف مالمفاىيـ العممية، كفي ضكء أراء  المحك كبعد تأكد الباحثة مف صدؽ كثبات اختبار 
يات ( مكزعة عمى مستك 6( فقرة، ممحؽ رقـ )55أصبح االختبار في صكرتو النيائية يتككف مف )

 األىداؼ كالمحتكل الدراسي. 
 

 :اختبار ميارات التفكير التأممي :ثالثان 

قامت الباحثػة بإعػداد اختبػار لقيػاس مػدل اكتسػاب طالبػات الصػؼ التاسػع األساسػي ألبعػاد 
النبػػػات الزىػػػرم كتركيبػػػو" كقػػػد مػػػر االختبػػػار بالمراحػػػؿ  ميػػارات التفكيػػػر التػػػأممي فػػػي الكحػػػدة السػػػابعة"

 :التالية

المػراد الكشػؼ عػف ميػارات التفكيػر التػأممي مكضػكع الدراسػة المتضػمنة  دة الدراسػةتحديد كح -1
 في الكحدة.
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: ييدؼ االختبار إلى التعرؼ عمى مػدل اكتسػاب طالبػات الصػؼ تحديد اليدؼ مف االختبار -2
 التاسع األساسي لميارات التفكير التأممي في مادة العمـك العامة.

ة بدراسػػة مسػػحية لػػبعض الدراسػػات العربيػػة كاألجنبيػػة : قامػػت الباحثػػصػػياغة فقػػرات االختبػػار -3
اسػػػتعانت الباحثػػػػة  كلصػػػياغة فقػػػػرات االختبػػػارالتػػػي تناكلػػػت التفكيػػػر ككيفيػػػػة قيػػػاس مياراتػػػو، 

( بنػدان 35بالمفاىيـ العممية كأسئمة فكر كالتقكيـ كاألنشطة في بناء االختبار حيػث تكػكف مػف )
كع مػػف االختبػػارات المكضػػكعية أكثػػر األنػػكاع مػػف نػػكع األسػػئمة )اختيػػار مػػف متعػػدد(، كىػػذا النػػ

سػػيكلة كسػرعة تصػحيحو كاسػػتخراج ك مركنػة مػف حيػػث االسػتخداـ لخمػكه مػػف ذاتيػة المصػحح، 
مػػػة لقيػػػاس الفيػػػـ كتشخيصػػػو لمختمػػػؼ ءكأكثػػػر مبل نتائجػػػو، كارتفػػػاع معػػػاممي صػػػدقو كثباتػػػو،

 ة فقرات االختبار:األىداؼ المرجك تحقيقيا، حيث تمت مراعاة القكاعد التالية أثناء كتاب

المقدمة كتطرح المشكمة في السؤاؿ، كقائمػة مػف البػدائؿ عػددىا  :تتككف كؿ فقرة مف جزيئيف -
 أربعة مف بينيا بديؿ كاحد صحيح فقط.

 مكقع اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ بأسمكب عشكائي. تكزيعتـ  -

 تـ كضع العناصر المشتركة في البدائؿ في مقدمة الفقرة. -

 دائؿ األربعة مف حيث الطكؿ كدرجة التعقيد.تكازف الب -

 محتكل البنكد االختبارية تراعي الدقة العممية المغكية. -

 البنكد كاضحة كمحددة كخالية مف الغمكض. -

 مناسبة البند االختبارم لممستكل الزمني كالعقمي لمطالبات. -

 البدائؿ كاضحة كمتجانسة مع المقدمة. -

 ،....( أما البدائؿ تأخذ الترقيـ)أ، ب، ج، د(. 3،  2 ،1البنكد االختبارية تأخذ األرقاـ) -

 

 :كضع تعميمات االختبار -4

 إلى بعد تحديد عدد الفقرات كصياغتيا قامت الباحثة بكضع تعميمات االختبار التي تيدؼ
االختبار في أبسط صكرة ممكنة كقد راعت الباحثة عند كضع تعميمات  فشرح فكرة اإلجابة ع

 :االختبار ما يمي

 نات خاصة بالطالبة كىي االسـ كالشعبة كالمدرسة.بيا -

 عدد الفقرات كعدد البدائؿ. :تعميمات خاصة بكصؼ االختبار كىي -
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 تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ككضع البديؿ الصحيح في المكاف المناسب. -

 (.7إعداد مفتاح اإلجابة لبلسترشاد بو عند تصحيح االختبار ممحؽ رقـ) -

 

 :كلية لالختبارالصكرة األ  -5

في ضكء ما سبؽ تـ إعداد اختبار ميارات التفكير التأممي في صكرتو األكلية حيػث اشػتمؿ 
( فقػػػػرة، كبعػػػػد كتابػػػػة الفقػػػػرات تػػػػػـ عرضػػػػيا عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف ذكم الخبػػػػػرة 35عمػػػػى )

(، كتػػػـ األخػػػذ بػػػهرائيـ 1كاالختصػػػاص مػػػف أسػػػاتذة جامعػػػات كمػػػكجيي كمعممػػػي العمػػػـك ممحػػػؽ رقػػػـ)
جراء التعديبلت المكمبل  :راء المحكميف فييا ىيآناسبة، كأىـ النقاط التي تـ أخذ حظاتيـ كا 

 عدد بنكد االختبار. -

 مدل تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المراد قياسيا. -

 مدل تغطية فقرات االختبار لمحتكل الكحدة. -

 مدل صحة فقرات االختبار المغكية كالعممية. -

 فقرات االختبار. مدل دقة البدائؿ لكؿ فقرة مف -

 مدل مناسبة فقرات االختبار لمستكل الطالبات. -

 إمكانية الحذؼ كاإلضافة. -

عػػػػادة صػػػػياغتيا لتصػػػػبح أكثػػػػر  كقػػػػد أشػػػػار بعػػػػض المحكمػػػػيف إلػػػػى تعػػػػديؿ بعػػػػض الفقػػػػرات كا 
ضافة البدائؿ األنسب، كلكف لـ يشر أم مف المحكميف بحذؼ أك إضافة أم مف  كضكحان، كحذؼ كا 

( فقػػػرة، كتػػػـ تحديػػػد الػػػكزف النسػػػبي لكػػػؿ ميػػػارة مػػػف 30بقيػػػت فقػػػرات االختبػػػار) فقػػػرات االختبػػػار لػػػذلؾ
 (4: 12ميارات التفكير التأممي كالكزف الكمي لكؿ عممية في الكحدة كىذا ما يكضحو الجدكؿ رقـ)
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 (5: 23جدكؿ رقـ)

 كحدة النبات الزىرم كتركيبو" جدكؿ مكاصفات اختبار ميارات التفكير التأممي"

 االختبار حسب الكزف النسبي لمستكيات األىداؼتكزيع أسئمة 

 النسبة المئكية عدد األسئمة أرقاـ فقرات االختبار الميارة

 الرؤية البصرية
23% 

(1-2-3-4-5-8-9) 7 23% 

 الكصكؿ إلي استنتاجات
20% 

(6-10-12-23-28-27) 6 20% 

 الكشؼ عف المغالطات
20% 

(7-11-13-24-29-30) 6 20% 

 مقنعةإعطاء تفسيرات 
20% 

(15-16-17-20-25-26) 6 20% 

 كضع حمكؿ مقترحة
17% 

14-18-19-21-22)) 5 17% 

فقرة       المجمكع 30 100% 
 

  :تجريب االختبار -7

بعػػػػد إعػػػػادة االختبػػػػار بصػػػػكرتو األكليػػػػة طبقػػػػت الباحثػػػػة االختبػػػػار عمػػػػى عينػػػػة اسػػػػتطبلعية 
ىـ مف خارج عينة الدراسػة مػف مجتمػع ( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع حيث تـ اختيار 40قكاميا)

 :الدراسة مف نفس المدرسة كقد أجريت التجربة االستطبلعية لبلختبار بيدؼ

 ختبار كثباتو.الداخمي لبل صدؽالالتأكد مف  -1

 تحديد الزمف الذم تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينو البحث األساسية. -2

 يز.يعامؿ الصعكبة كالتمحميؿ فقرات االختبار إليجاد مت -3
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 :حساب زمف االختبار -7

البػات تـ حساب زمف تأدية الطالبات لبلختبػار عػف طريػؽ المتكسػط الحسػابي لػزمف تقػديـ ط
( دقيقػػػػة كذلػػػػؾ 45سػػػػاكم)لزمنيػػػػة التػػػػي اسػػػػتغرقتيا الطالبػػػات تالمػػػدة االتجربػػػة االسػػػػتطبلعية، فكانػػػػت 

 :بتطبيؽ المعادلة التالية

 ٌاخر خمس طالبات + زمف إجابةكؿ خمس طالباتأ زمف إجابة =زمف إجابة االختبار
10 

 :تصحيح أسئمة االختبار -9

( SPSSتػػػػـ تصػػػػحيح االختبػػػػار بالحاسػػػػكب، حيػػػػث تػػػػـ تفريػػػػغ إجابػػػػات الطالبػػػػات فػػػػي برنػػػػامج )
اإلحصائي، كتـ مف خبللو تطبيؽ اإلحصاءات البلزمة لذلؾ، بحيث تحصؿ الطالبة عمى درجة 

ؿ كػػػكف اإلجابػػػة صػػػحيحة، كبػػػذلؾ تكػػكف الدرجػػػة التػػػي تحصػػػؿ عمييػػػا كاحػػدة لكػػػؿ سػػػؤاؿ فػػػي حػػا
 ( درجة.30 -الطالبة محصكرة بيف )صفر

 

 :معامؿ التمييز كدرجة الصعكبة -:
 وانتًييز; صعىبت حسبة يعبيالث ان 

كلكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ صعكبة كمعامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  
مف مجمكع الطالبات، كىف ( %27)جمكعتيف مجمكعة عميا ضمتقامت بتقسيـ الطالبات إلى م

% مف 27الطالبات المكاتي حصمف عمى أعمى الدرجات في االختبار، كمجمكعة دنيا ضمت 
انطبنببث انهواتي حصهٍ عهى أدَى اندرجبث في االختببر، وقد بهغ عدد طبنببث كم  مجمكعة

 ( طبنببث.8يجًوعت )
 

 االختبار: كؿ فقرة مف فقرات صعكبةدرجة  - أ

 حيث قامت الباحثة بحساب درجة سيكلة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية :

 لمفقرة =     صعكبةدرجة ال
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا + عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا

 
 عدد األفراد في المجمكعتيف

لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة  صعكبةدرجة ال ككاف اليدؼ مف حساب
 ( .170: 2008)أبك دقة ، 0.80، أك تزيد عف 0.20ا عف صعكبتي
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 معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار. - ب

 حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية:
 

 معامؿ التمييز  =
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا -اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا  عدد

 نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف

ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامػؿ   
 ( .172:2008ألنيا تعتبر ضعيفة )أبك دقة، 0.20تمييزىا عف 

 

 ( 4; 13) انجدول 
 يهبزاث انتفكيس انتأيهي اختببزصعىبت وتًييز كم فقسة يٍ فقساث حسبة دزجت 

 رقـ
 السؤاؿ

معامؿ 
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

 رقـ
 السؤاؿ

معامؿ 
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

1 77.27 45.45 16 72.73 54.55 
2 72.73 54.55 17 68.18 27.27 
3 63.64 54.55 18 72.73 36.36 
4 59.09 63.64 19 59.09 45.45 
5 72.73 36.36 20 68.18 45.45 
6 77.27 45.45 21 68.18 45.45 
7 59.09 63.64 22 86.36 27.27 
8 77.27 45.45 23 77.27 45.45 
9 54.55 36.36 24 54.55 36.36 
10 59.09 45.45 25 54.55 54.55 
11 63.64 36.36 26 54.55 36.36 
12 54.55 36.36 27 72.73 54.55 
13 63.64 36.36 28 63.64 72.73 
14 63.64 54.55 29 63.64 36.36 
15 72.73 36.36 30 50.00 45.45 
    0.30 0.49 ـ ؾ
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لقػػد اتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الصػػعكبة كػػاف مناسػػبان لجميػػع الفقػػرات ، ككانػػت 
ؿ جميػع فقػرات االختبػار، حيػث ( كعميػو تػـ قبػك 65.8(، كبمتكسػط بمػغ )86.3 -50تتراكح ما بيف )

كانت في المستكل المعقكؿ مف الصعكبة كما قرره المختصكف في القياس كالتقػكيـ، ككمػا يتضػح أف 
معامػػؿ التمييػػز لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػار كػػاف مناسػػبان لجميػػع الفقػػرات، ككانػػت تتػػراكح مػػا بػػيف 

قػرات حيػث كانػت فػي المسػتكل ( كعميو تػـ قبػكؿ جميػع الف45.1( بمتكسط بمغ )72.73 -27.27)
 المعقكؿ مف التمييز حسبما يقرره المختصكف في القياس كالتقكيـ.

 

 :صدؽ االختبار

 :قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ اختبار ميارات التفكير التأممي عف طريؽ
  : صدؽ المحكميف - أ

تبػار عػف ، كقامت الباحثػة بػالتحقؽ مػف صػدؽ االخيقصد بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو
ي كمعممػػي العمػػـك يطريػػؽ عرضػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف الخبػػراء كالمختصػػيف كمجمكعػػة مػػف مػػكج

، حيػث تػـ إجػراء التعػديبلت البلزمػة فػي ضػكء ذلػؾ كمػا تػـ (1ممحػؽ ) كمقترحػاتيـ يـئراآإلبداء 
  تكضيحو سابقان.

 

 Internal Consistency Valifity :صدؽ االتساؽ الداخمي   - ب

اخمي قػػكة االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ مجػػاؿ كالدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار، يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػد
الكميػػػة لمميػػػارة التػػػي ينتمػػػي إليػػػو  ككػػػذلؾ درجػػػة ارتبػػػاط كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االختبػػػار بالدرجػػػة

 ، كسيتـ عرض كؿ كاحدة عمى حدة.(243: 2004)النبياف، 
: لقد قامت ير التأمميمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية الختبار ميارات التفك -1

بحساب  معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لبلختبار الباحثة 
 ( 4: 14كىي كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ) 
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 (4: 14جدكؿ )

 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية الختبار التفكير التأممي

 رقـ
 رقـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ

 0.01دالة عند  0.48 16 0.01دالة عند  0.42 1
 0.05دالة عند  0.32 17 0.01دالة عند  0.48 2
 0.01دالة عند  0.44 18 0.01دالة عند  0.52 3
 0.01دالة عند  0.36 19 0.01دالة عند  0.56 4
 0.01دالة عند  0.44 20 0.01دالة عند  0.46 5
 0.01دالة عند  0.52 21 0.01دالة عند  0.39 6
 0.01دالة عند  0.37 22 0.05دالة عند  0.41 7
 0.01دالة عند  0.41 23 0.05دالة عند  0.35 8
 0.01دالة عند  0.37 24 0.01دالة عند  0.45 9
 0.01دالة عند  0.45 25 0.05دالة عند  0.32 10
 0.05دالة عند  0.32 26 0.01دالة عند  0.40 11
 0.05دالة عند  0.34 27 0.01دالة عند  0.49 12
 0.01دالة عند  0.51 28 0.05دالة عند  0.35 13
 0.01دالة عند  0.41 29 0.01دالة عند  0.39 14
 0.05دالة عند  0.32 30 0.01دالة عند  0.44 15

 

تبار ارتباطان داالن داللة يتضح مف الجدكؿ أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلخ
( ، كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي 0.05، 0.01إحصائية عند مستكم داللة )

. 
 

: لقػػد قامػػت اختبػػار التفكيػػر التػػأمميلمجػػاالت كػػؿ فقػػرة كالدرجػػة الكميػػة  معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف -2
ر مػػع الدرجػػة الكميػػة لمجاليػػا بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االختبػػاالباحثػػة 

 .(4: 15كىي كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )
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 (4: 15جدكؿ )
 التفكير التأممي معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجاليا في اختبار ميارات

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ مستكل الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ
 الرؤية البصرية

 0.01دالة عند  0.52 5 0.01دالة عند  0.46 1
 0.05دالة عند  0.35 8 0.01دالة عند  0.52 2
 0.01دالة عند  0.55 9 0.01دالة عند  0.75 3
  0.01دالة عند  0.64 4

 الكصكؿ إلي استنتاجات
 0.01دالة عند  0.48 23 0.01دالة عند  0.69 6
 0.01د دالة عن 0.39 27 0.05دالة عند  0.35 10
 0.01دالة عند  0.64 28 0.01دالة عند  0.51 12

 الكشؼ عف المغالطات
 0.01دالة عند  0.57 24 0.01دالة عند  0.46 7
 0.01دالة عند  0.57 29 0.01دالة عند  0.51 11
 0.01دالة عند  0.65 30 0.05دالة عند  0.36 13

 إعطاء تفسيرات مقنعة
 0.01دالة عند  0.52 20 0.01دالة عند  0.56 15
 0.01دالة عند  0.54 25 0.01دالة عند  0.52 16
 0.05دالة عند  0.34 26 0.05دالة عند  0.38 17

 كضع حمكؿ مقترحة
 0.01دالة عند  0.61 21 0.01دالة عند  0.41 14
 0.05دالة عند  0.38 22 0.01دالة عند  0.55 18
  0.01دالة عند  0.39 19

 0.3044 ( تساكم0.05)  داللة مستكل كعند (40) حرية درجة عند دكليةالج )ر( قيمة      
 0.3932 ( تساكم0.01)  داللة مستكل كعند (40) حرية درجة عند الجدكلية )ر( قيمة      

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ أف معظػػـ الفقػػرات مرتبطػػة مػػع الدرجػػة الكميػػة لميارتيػػا ارتباطػػان داالن داللػػة 
 ( كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي.0.05، 0.01إحصائية عند مستكم داللة ) 

 
لقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ  :التفكيػػر التػػأممي االرتبػػاط الختبػػار ميػػارات معػػامالت -3

االرتباط بيف كػؿ ميػارة مػف ميػارات االختبػار كالدرجػة الكميػة لبلختبػار، كىػي كمػا يكضػحيا 
 (4: 16الجدكؿ رقـ )

 



  إجػراءات الدراسػة                                                                                                      

 

 
235 

 الرابعؿ ػالفص

 (4: 16جدكؿ )

 ميارات التفكير التأمميالختبار ط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية مالت االرتبامعا

 5ـ 4ـ 3ـ 2ـ 1ـ 
الدرجة الكمية 

 لمميارة
 - - - - - - 1ـ
 - - - - - **0.55 2ـ
 - - - - **0.41 **0.45 3ـ
 - - - **0.41 *0.30 **0.49 4ـ
 - - *0.34 **0.49 **0.55 **0.56 5ـ

 - **0.77 **0.67 **0.72 **0.76 **0.84 مميارةالدرجة الكمية ل

دالػػػػة  ةمعػػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف  كػػػػؿ ميػػػػار  ( أف جميػػػػع4: 16كيتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ ) 
 .(0.01) إحصائيان عند مستكل داللة

 
 Test Reliability حساب ثبات االختبار:

ت الباحثػػة بتطبيػػؽ االختبػػار بعػػد إعػػداد االختبػػار قامػػ لقػػد تػػـ التأكػػد بطػػريقتيف لثبػػات االختبػػار       
طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػع كاختيػػركا مػػف خػػارج عينػػة  (40عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قكاميػػا)

 :الدراسة
 طريقة التجزئة النصفية: -1

تـ استخداـ طريقػة التجزئػة النصػفية لحسػاب ثبػات االختبػار بعػد تجريبػو عمػى عينػة اسػتطبلعية 
، ثػػـ قامػػت بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػع ( 40مػػف مجتمػػع الدراسػػة بمػػغ عػػددىا )

 بيرسكف بيف الفقرات، ثـ قامت بتصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف التالية:

 (263 -262: 2005)ممحـ،                                        ر2    معامؿ الثبات = 
 +ر1                      

 ط بيف الفقرات.             ر: معامؿ االرتبا

 التالي يكضح ذلؾ: (4: 17) الجدكؿك 
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 (  4: 17الجدكؿ ) 

 كجتماف لألبعاد الفردية لألبعاد الزكجية التجزئة النصفيةالثبات بمعامؿ 
 الثباتمعامؿ  المجاؿ

 0.82 جتماف 1ـ
 0.74 التجزئة النصفية 2ـ
 0.83 التجزئة النصفية 3ـ
 0.75 التجزئة النصفية 4ـ
 0.77 جتماف 5ـ

 0.86 سبيرماف براكف المجمكع

ى أف االختبػػػار يتميػػػز بثبػػػات كىػػػذه القػػػيـ تػػػدؿ عمػػػ 0.86يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ أف معامػػػؿ الثبػػػات = 
كبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ كثبات اختبار ميارات التفكير التأممي، كأصبح االختبار في ، مرتفع

 ( فقرة. 30صكرتو النيائية مككنان مف )
 

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سكف  -طريقة ككدر –ب 

، كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار، حيث حصػؿ  21لقد استخدمت الباحثة طريقة ككدر ريتشارد  
 لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقان لممعادلة التالية:  21عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف

 حيث أف:        ، (203:  2009[        ) المنيزؿ،  2ؾ ع /(ـ -ؾـ))  -1( ] 1-ؾ/ؾ)  =21ر 

 36.911:  التبايف = 2ع        30: عدد الفقرات = ؾ     15.49: المتكسط =   ـ

 0.82= 21معامؿ ككدر ريتشارد سكف 

( كىػػػي قيمػػػة 0.82لبلختبػػػار ككػػػؿ كانػػػت ) 21يتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أف معامػػػؿ كػػػكدر ريتشػػػارد شػػػكف 
 طبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. تطمئف الباحثة إلى ت

كبػػػذلؾ تأكػػػدت الباحثػػػة مػػػف صػػػدؽ كثبػػػات اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي، كأصػػػبح االختبػػػار فػػػي 
 ( فقرة. 30صكرتو النيائية مككنان مف )

 

 :التفكير التأممي الصكرة النيائية الختبار

كفػػػي ضػػػكء أراء  ميػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي،  كبعػػػد تأكػػػد الباحثػػػة مػػػف صػػػدؽ كثبػػػات اختبػػػار
( مكزعػة عمػى 8( فقػرة، ممحػؽ رقػـ )30يف أصبح االختبار فػي صػكرتو النيائيػة يتكػكف مػف )مالمحك

 مستكيات األىداؼ كالمحتكل الدراسي.
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 تكافؤ مجمكعتي الدراسة : 

 قامت الباحثة بالتأكد مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة مف حيث :

 العمر الزمني . .1

 القبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لممفاىيـ العممية.االختبار  .2

 االختبار القبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لميارات التفكير التأممي. .3

 كفيما يمي عرض مكجز لتكافؤ المجمكعتيف في كؿ جانب مف ىذه الجكانب كالجدكؿ رقـ  
لفػػػػػركؽ باسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار )ت( بػػػػػيف ( يبػػػػػيف المتكسػػػػػطات كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة كداللػػػػػة ا4: 18)

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة : 
 (4: 18جدكؿ  )

 متغيرم العمر الزمني كالتحصيؿ في مادة العمـكتكافؤ مجمكعتي الدراسة في 

االنحراؼ  المتكسط العدد العينة المتغير
 المعيارم

 قيمة
 ) ت (

الداللة 
 اإلحصائية

 العمر الزمني
 0.648 15.70 40 المجمكعة التجريبية

0.290 
غير داؿ 

 0.778 15.656 37 المجمكعة الضابطة 0.05عند 
التحصيؿ في 
 مادة العمكـ

 12.96 21 40 المجمكعة التجريبية
0.844 

غير داؿ 
 13.1 18.59 37 المجمكعة الضابطة 0.05عند 

 

 

 (4: 19جدكؿ )
 طبيؽ القبمي الختبارم المفاىيـ تكافؤ مجمكعتي الدراسة الضابطة كالتجريبية في متغير الت

 العممية كميارات التفكير التأممي

االنحراؼ  المتكسط العدد العينة المتغير
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

التطبيؽ القبمي 
الختبار المفاىيـ 

 العممية

 3.537 16.18 40 المجمكعة التجريبية
1.917 

غير داؿ 
 4.618 14.39 37 المجمكعة الضابطة 0.05عند 

التطبيؽ القبمي 
الختبار ميارات 
 التفكير التأممي

 2.908 8.59 40 المجمكعة التجريبية
0.718 

غير داؿ 
 2.433 9.03 37 المجمكعة الضابطة 0.05عند 
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 التكافؤ كالتالي: 

 فيما يتعمؽ بالعمر الزمني : -

( ك المتكسط الحسابي في 15.70)كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم 
( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم 15.656التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم )

. كىذا يعني أنو ال تكجد  (0.05)( كىي غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة عند0.290)
التجريبية في المجمكعتيف  في متكسطي العمر الزمني (   ≥ 0.05)فركؽ دالة إحصائيان عند

 كالضابطة 
 -فيما يتعمؽ بعالمة التحصيؿ في العمـك : -

( ك المتكسط الحسابي في 21كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
( 0.844( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم )18.59التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم )
. كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ دالة  0.05اللة عند كىي غير دالة إحصائيان عند مستكل د

( في متكسطي درجات التبلميذ لمتحصيؿ في مادة العمـك    ≥ 0.05إحصائيان عند)
 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة .

 -االختبار القبمي لممفاىيـ العممية : نتائجفيما يتعمؽ ب -

( كالمتكسط الحسابي في  16.18يساكم)   كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية
(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم  14.39التطبيؽ لمعينة الضابطة كالذم يساكم )

كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ   0.05( كىي غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة عند 1.917)
بار المفاىيـ القبمي ( في متكسطي درجات التبلميذ الخت   ≥ 0.05دالة إحصائيان عند)

 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة .
 -االختبار القبمي لميارات التفكير التأممي : نتائجفيما يتعمؽ ب -

( ك المتكسط الحسابي في 8.59كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
( 0.718لمحسكبة تساكم )( ككانت قيمة " ت " ا9.03التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم )

. كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ دالة  0.05كىي غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة عند 
( في متكسطي درجات التبلميذ لمتحصيؿ في ميارات التفكير    ≥ 0.05إحصائيان عند)

 التأممي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة .
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الضابطة في المتغيرات ية بيف المجمكعتيف التجريبية ك ائكبالتالي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحص
 المكضحة أعبله ، أم أف المجمكعتيف متكافئتاف في تمؾ المتغيرات .

 :إعداد دليؿ المعمـ

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة في كيفية إعػداد دليػؿ المعمػـ 
 التخيػؿ المكجػو لمكضػكع اسػتراتيجيةيـ العممية باسػتخداـ بحيث ينمي ميارات التفكير التأممي كالمفاى

 "النبات الزىرم كتركيبو".

ثػػـ تػػػـ إعػػػداد الػػدليؿ كعرضػػػو عمػػػى عػػدد مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػات تخصػػػص منػػػاىج كطػػػرؽ   
بػداء  حكلػو كحػػكؿ  يػـائر آتػدريس كعمػى عػدد مػف مػػكجيي كمعممػي العمػكـ كخاصػة تخصػص أحيػػاء كا 

ة بتعػػػديؿ الػػػدليؿ بنػػػاء عمػػػى رأم المحكمػػػيف حيػػػث تضػػػمف الػػػدليؿ إمكانيػػػة تعديمػػػو، ثػػػـ قامػػػت الباحثػػػ
األىػػػداؼ المػػػراد تعمميػػػا، الخبػػػرات السػػػابقة، التكزيػػػع الزمنػػػي لمحصػػػة، األنشػػػطة المتضػػػمنة كالكسػػػائؿ 
التعميميػػػة كاألدكات المسػػػتخدمة فػػػي تنفيػػػذ الػػػدركس، خطػػػكات التنفيػػػذ، سػػػيناريكىات التخيػػػؿ كاألسػػػئمة 

ـ بأنكاعو المختمفة إلى أف خرج الدليؿ بصكرتو النيائية كما ىك مكضح في التابعة ليا، كأسئمة التقكي
 (. 9ممحؽ)

 إعداد دليؿ الطالب:

قامػػػت الباحثػػػػة بػػػاالطبلع عمػػػػى األدب التربػػػػكم كالدراسػػػات السػػػػابقة فػػػػي كيفيػػػة إعػػػػداد دليػػػػؿ 
خيػؿ المكجػو الت اسػتراتيجيةالطالب بحيػث ينمػي ميػارات التفكيػر التػأممي كالمفػاىيـ العمميػة باسػتخداـ 

 "النبات الزىرم كتركيبو". لمكضكع

ثـ تـ عرض الدليؿ عمى عدد مف مكجيي كمعممي العمـك العامة كخاصة تخصص األحياء 
 إلبداء رأييـ حكلو كحكؿ إمكانية تعديمو.

ثػػـ قامػػت الباحثػػة بتعػػديؿ الػػدليؿ بنػػاء عمػػى طمػػب المحكمػػيف، حيػػث تػػـ إعػػداده عمػػى شػػكؿ 
لكػؿ درس كرقػة عمػؿ كاحػدة  ىػداؼ المرجػك تحقيقيػا مػف كرقػة العمػؿ،أكراؽ عمؿ، مكضحة عميو األ

 الحصة. في نيايةيتـ حميا 
 

 خطكات الدراسة:
 لقد اتبعت الباحثة الخطكات التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:

التخيػؿ  اسػتراتيجيةاالطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السػابقة المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة  -
 لمفاىيـ العميمة كميارات التفكير التأممي.المكجو كتنمية ا
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تحميؿ المحتكل العممي لكحدة النبات الزىرم كتركيبو الكحدة السابعة لتحديد المفاىيـ العممية  -
 كميارات التفكير التأممي.

 إعداد قائمة المفاىيـ العممية . -

 إعداد اختبار المفاىيـ العممية كتحديد صدقو كثباتو. -

 لتفكير التأممي كتحديد صدقو كثباتو.إعداد اختبار ميارات ا -

عرض قائمة المفاىيـ العممية كاختبارم المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي عمى  -
مجمكعة مف المحكميف كالخبراء في مجاؿ طرؽ تدريس العمـك مف أساتذة جامعات كمكجيي 

 كمعممي العمكـ إلجراء التعديبلت البلزمة.

التخيؿ المكجو كتحكيمو مف خبلؿ عرضو عمى  استراتيجيةء إعداد دليؿ المعمـ في ضك  -
 مجمكعة مف المتخصصيف كالخبراء كالمكجييف كالمعمميف.

إعداد دليؿ الطالب عمى شكؿ أكراؽ عمؿ كتحكيمو بعرضو عمى مجمكعة المتخصصيف مف  -
 المكجييف كالمعمميف.

لعينة االستطبلعية مف نفس تطبيؽ اختبارم المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي عمى ا -
 .دراسةمجتمع ال

تطبيؽ اختبارم المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي كاختبار قبمي عمى مجمكعتي  -
 .ـ(2011/ 4/ 11كذلؾ يـك االثنيف المكافؽ ) امالدراسة كذلؾ لمتأكد مف تكافؤى

قامت الباحثة  حيث ـ12/4/2011الثبلثاء المكافؽ  بدأت الباحثة بتطبيؽ الدراسة يكـ -
مكعة الضابطة بالطريقة التخيؿ المكجو كتدريس المج باستراتيجيةبتدريس المجمكعة التجريبية 

 ( حصص أسبكعيان لمدة شير.4( حصة بكاقع )16، حيث استغرؽ تطبيؽ الدراسة )التقميدية
 كأثناء تطبيؽ الدراسة الحظت الباحثة ما يأتي:

 مكجو حيث بدأت الطالبات بتنفيذ التعميمات حماس الطالبات الستراتيجية التخيؿ ال
 جابة عف األسئمة التابعةفي تنفيذ سيناريكىات التخيؿ كاإل كالمشاركة الفعالة مف الطالبات

 .لمسيناريكىات

  بعض الطالبات لـ يقمف بإغماض العينيف كأطمقكا بعض الضحكات حيث لـ يأخذف
 ما طمب منيف. المكضكع بجدية، فتـ التعامؿ معيف بمطؼ كقمف بتنفيذ

 .قياـ الطالبات برسـ ما تخيمكنو باستخداـ دفتر الرسـ كاأللكاف 
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  الطالبات بالتحدث مع طالبات الفصؿ عف الرحمة التخيمية التي قمف بيا، كعف بعض قياـ
الصكر الذىنية التي تككنت لدييف مما أضفى جك مف السعادة كالمرح بيف الطالبات حيث 

 ة لبعض المكاقؼ.ككانت ىناؾ صكر تخيمية مضح

 دائيف سكاء لمستكل التحصيمي كتحسف ممحكظ في أمشاركة فعالة مف الطالبات ضعيفات ا
 .لممفاىيـ كالميارات خبلؿ الحصة أك في االختبار البعدم

  حب الطالبات لمادة العمكـ كالحديث مع طالبات الصفكؼ األخرل عف الرحبلت التخيمية
 لصفكؼ األخرل بتنفيذ االستراتيجية معيف.مما أدل إلى مطالبة ا التي قمف بيا،

تطبيؽ اختبارم المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي بعد تنفيذ التجربة كاختبار بعدم  -
 . ـ18/5/2011األربعاء المكافؽ  عمى مجمكعتي الدراسة كذلؾ يكـ

 ( . (SPSSتحميؿ كاستخراج النتائج بكاسطة برنامج -

 يرىا في ضكء فركض الدراسة .عرض النتائج كمناقشتيا كتفس -

 كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عميو النتائج. -
 

 :المعالجات اإلحصائية

 :في ىذه الدراسة استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية كذلؾ الختبار صحة الفرضيات

 اد معامؿ ثبات االختبار.( كطريقة التجزئة النصفية كذلؾ إليج21معادلة ككدر ريتشاردسكف) -

 معامؿ التمييز لحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -

 .لكؿ فقرة مف فقرات االختبار صعكبةلحساب معامؿ ال معامؿ الصعكبة -

الختبػار الفػركؽ بػيف أداء المجمػكعتيف   T- test independent sampleاختبػار )ت(  -
 الضابطة كالتجريبية.

إليجػػاد حجػػـ )   ( dالتخيػػؿ المكجػػو، ك باسػتراتيجيةؼ عػػف فعاليػة التػػدريس لمكشػ إيتػػا ربػعم -
 التأثير لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع.

لحساب معامبلت االتساؽ الداخمي لفقرات اختبار المفاىيـ كاختبار ميارات  رتباطمعامبلت اال -
 .التفكير التأممي
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 انفصم اخلايس
 نتائج انذراسة وتفسريها

 
 

 أكالن: نتائج الدراسة كتشمؿ:
 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا 
 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كتفسيرىا 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كتفسيرىا 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كتفسيرىا 

 لسؤاؿ السادس كتفسيرىا.النتائج المتعمقة با 
 ثانيان: تكصيات الدراسة.
 ثالثان: مقترحات الدراسة.
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا

 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة، كالمتعمقة بيدؼ الدراسة  
نمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير المتمثؿ في " فاعمية تكظيؼ استراتيجية التخيؿ المكجو في ت

التأممي في العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي"، حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي 
"SPSS  في معالجة بيانات الدراسة كسيتـ عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ككذلؾ مناقشة  "

 النتائج كتفسيرىا . 
 

سؤاؿ عمى ما يمي " ما استراتيجية التخيؿ المكجو المقترحة لتنمية نتائج السؤاؿ األكؿ : ينص ال
؟ "   المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي لدم طالبات الصؼ التاسع األساسي في العمـك

عمى الدراسات التي تناكلت استراتيجية التخيؿ المكجو مثؿ باالطبلع  لقد قامت الباحثة  
(، حيث خمصت الباحثة الى أف 2008(، عمياف)2009شي)(، البمك 2005دراسة البمكشي)

في التدريس تعتمد عمى قياـ المتعمـ بالسفر في رحمة  التخيؿ المكجو ىي: استراتيجية استراتيجية 
كامؿ فييا بيف الحكاس الخمس)الذكؽ كالشـ كالسمع تخيمية ذىنية لمكاقؼ محددة في مخيمتو يي 
يقـك بقراءة سيناريك  ،يككف ىك القائد كالمكجومـ حيث كالبصر( كاألحاسيس كالعكاطؼ بكجكد مع

زمة لتحقيؽ تخيؿ أفضؿ ليساعد بلجراءات العمى المتعمـ بحيث يتبع اإلالتخيؿ الذم أيعدى مسبقان 
( 9ما يكضحيا ممحؽ رقـ) قرأ عميو، كأمثمة عمى ذلؾؼ التي تي ر ذىنية لممكاقالمتعمـ في بناء صك 

 دليؿ المعمـ.
 

نص السؤاؿ عمى ما يمي " ما المفاىيـ العممية المراد تنميتيا لدل طالبات  لثاني:نتائج السؤاؿ ا
  الصؼ التاسع األساسي في العمـك ؟ "

بإعداد   (3ممحؽ) لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ أداة تحميؿ المحتكل   
مف خبلؿ دراستيـ لكحدة  قائمة بالمفاىيـ العممية التي يجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ التاسع

النبات الزىرم كتركيبو، كبعد ذلؾ تـ عرض القائمة عمى المختصيف مف أساتذة جامعات في 
(، كالخركج بالصكرة النيائية المتككنة 1المناىج كطرؽ التدريس كمكجيي كمعممي العمكـ ممحؽ رقـ)

 لتيا المفظية. ( يكضح قائمة المفاىيـ العممية كدال5: 20( مفيكمان كالجدكؿ )54مف )
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 (5: 20جدكؿ رقـ)

 قائمة المفاىيـ  العممية الكحدة السابعة "النبات الزىرم كتركيبو"

 الداللة المفظية المفيكـ العممي المكضكع

كؿ
 األ
   
ػػػػؿ
صػػػ
ػفػػػػ
الػػػػ

   
   
   
   
   
   
 

ػػػػة
يػػػػػػ
نبات
ة ال

ػػػػػػػػ
جػػػ
ػػس
ألنػ
ا

 
 لحي.كحدة بناء جسـ الكائف ا  الخمية  

مجمكعػػػة مػػػف الخبليػػػا المتشػػػابية فػػػي الشػػػكؿ كالتركيػػػب كتشػػػترؾ فػػػي أداء كظيفػػػة   النسيج
 معينة.

 األنسجة المكلدة
 )اإلنشائية(

  خبليا ليا قدرة عالية عمى االنقساـ كتككيف خبليا جديػدة تتكاجػد فػي القمػـ الناميػة
 كالبراعـ.

لنبػػػات الزىػػػرم كتضػػػـ ثبلثػػػة أنػػػكاع مػػػف أنسػػػجة تكػػػكف القسػػػـ األكبػػػر مػػػف جسػػػـ ا  األنسجة األساسية
 سكمرنشيمي". الككلنشيمي، كاإل األنسجة" البرنشيمي،

نسػػػيج يتكػػػكف مػػػف خبليػػػا حيػػػة رقيقػػػة الجػػػدر أنكيتيػػػا صػػػغيرة كفجكاتيػػػا العصػػػارية   النسيج البرنشيمي
كبيرة، ييكجد بيف الخبليا فراغػات بينيػة يػؤدم كظػائؼ متعػددة منيػا التيكيػة كخػزف 

 .الماء كالغذاء
نسػػػيج قػػػكم يتكػػػكف مػػػف خبليػػػا حيػػػة متراصػػػة ذات أنكيػػػو صػػػغيرة، جػػػدرىا سػػػميكة   النسيج الككلنشيمي

بصػػكرة غيػػر منتظمػػة خاصػػة فػػي الزكايػػا، بإمكانػػو االنثنػػاء بمركنػػة، يعطػػي الػػدعـ 
 كاإلسناد لمنبات.

النسيج 
 االسكمرنشيمي

 مغنػيف لػدعـ خبليا ناضجة غير حية عديمة األنكية، جػدرىا مغمظػة بالسػميكلكز كال
 النبات كحماية األنسجة الداخمية.

أحد أنكاع خبليا النسيج  االسكمرنشيمي كىى مستطيمة كمدببة، مف أمثمتيا ألياؼ   األلياؼ
 الكتاف.

أحػػد أنػػكاع خبليػػا النسػػيج  االسكمرنشػػيمي كىػػى مختمفػػة األشػػكاؿ كاألحجػػاـ جػػدرىا   السكمريد
ثمػار األجػاص كجػكز الينػد كأغمفػة  سميكة، مثػؿ الخبليػا الحجريػة التػي تكثػر فػي

 البذكر الصمبة.
أنسػػجة تعمػػؿ عمػػى نقػػؿ المػػاء كالغػػذاء داخػػؿ جسػػـ النبػػات الكعػػائي كتضػػـ نكعػػاف   األنسجة الكعائية

 مف األنسجة ىـ )الخشب كالمحاء(.
نسيج كعائي  يتكػكف مػف أربعػة أنػكاع مػف الخبليػا" األكعيػة الخشػبية، القصػيبات،   الخشب

نشػػػيمية، كاألليػػػاؼ" يعمػػػؿ عمػػػى نقػػػؿ المػػػاء كاألمػػػبلح مػػػف الجػػػذر إلػػػي الخبليػػػا البر 
 الساؽ فاألكراؽ.

صػػػؼ مػػػف خبليػػػا متصػػػمة مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض عػػػف طريػػػؽ فتحػػػات فػػػي نياياتيػػػا   األكعية الخشبية
 دقيقان، تعمؿ عمى نقؿ الماء كاألمبلح إلي األكراؽ. كعائيان  الطرفية مشكمة أنبكبان 
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 القصيبات
 

 تعمػػؿ عمػػى نقػػؿ المػػاء كاألمػػبلح، نيايػػة القصػػيبة مدببػػة كمغمقػػة  خبليػػا غيػػر حيػػة
 كبالتالي يتـ انتقاؿ الماء إلى قصيبة أخرل مف خبلؿ نقر حافية.

نسػػػيج كعػػػائي يتكػػػكف مػػػف أربعػػػة أنػػػكاع مػػػف الخبليػػػا "الخبليػػػا الغرباليػػػة، الخبليػػػا   المحاء
الجػػاىز كالمصػػنع المرافقػػة، الخبليػػا البرنشػػيمية كاألليػػاؼ" يعمػػؿ عمػػى نقػػؿ الغػػذاء 

 في األكراؽ إلي باقي أجزاء النبات كفي جميع االتجاىات.
أنابيػػب متصػػمة تتكػػكف مػػف خبليػػا غرباليػػة كػػؿ منيػػا تحتػػكم سػػيتكببلـز كتخمػػك مػػف   األنابيب الغربالية

 النكاة ينتيي طرفيا بصفيحة مائمة تسمى الصفيحة الغربالية.
 حة، تزكد األنابيب الغربالية بالطاقة البلزمة لمقياـ بكظيفتيا.كاض ةخبليا حية ذات أنكي  الخبليا المرافقة

ات
نبػػػػ
ء ال
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الجػػػذر الػػػػذم ينمػػػك عػػػػادة إلػػػي أسػػػػفؿ مخترقػػػا التربػػػػة مثػػػؿ جػػػػذكر النباتػػػػات ذكات   الجذر الكتدم 

 الفمقتيف كالفكؿ.
 الجذر يحمؿ شعيرات جذرية كجذكران جانبية.المحكر الرئيس في   الجذر االبتدائي
 جذر ينشأ مف قاعدة الساؽ غالبان يتككف عندما يتبلشي الجذر االبتدائي.  الجذكر العرضية

غطػػاء يتكػػكف مػػف عػػدة طبقػػات مػػف خبليػػا برنشػػيمية تحػػيط بالقمػػة الناميػػة لمجػػذر   القمنسكة
 لحمايتيا كتساعد في عممية اختراؽ الجذر لمتربة.

 النامية  القمة
 )في الجذر(

  خبليا مكلدة منقسمة باستمرار تعمؿ عمي نمك الجذر داخؿ التربة كتكػكيف أنسػجة
 الجذر المختمفة.

خبليا برنشيمية تنشأ مف انقساـ خبليا القمة الناميػة، طػكؿ الخبليػا فييػا أكثػر مػف   منطقة االستطالة
 عشرة أضعاؼ طكليا األصمي.

منطقة الشعيرات 
 الجذرية

 قة تحمؿ الشعيرات الجذرية.منط 
 

ىي امتداد لخبليا البشرة  دقيقة كثيرة العدد كتتغمغؿ بيف جزيئات التربػة ليػا دكر    الشعيرات الجذرية
 ميـ في امتصاص الماء كاألمبلح مف التربة.

منطقة خالية مف الشعيرات تنشأ عند مكت الشػعيرات الجذريػة كبيػرة السػف كتتسػع   المنطقة الجرداء
 تمرار بزيادة عدد الشعيرات الميتة.باس

منطقة الجذكر 
 الثانكية

  جػػػذكر تشػػػبو الجػػػذر األصػػػمي فػػػي التركيػػػب تخػػػرج مػػػف منطقػػػة البريسػػػيكؿ يكػػػكف
 أصغرىا ىك األقرب إلى القمة النامية.

صػػػؼ كاحػػػد مػػػف الخبليػػػا المتراصػػػة رقيقػػػة الجػػػدر كتمثػػػؿ المنطقػػػة الخارجيػػػة فػػػي   البشرة
 قة تعمؿ عمى حماية األجزاء الداخمية.تركيب الجذر كالساؽ كالكر 

منطقػػة تمػػي البشػػرة فػػي التركيػػب الػػداخمي لمجػػذر كالسػػاؽ، تتكػػكف مػػف عػػدة صػػفكؼ مػػف   القشرة 
الخبليػػػػا البرنشػػػػيمية. ذات الجػػػػدر الرقيقػػػػة بينيػػػػا فراغػػػػات، تعمػػػػؿ عمػػػػى التيكيػػػػة كتبػػػػادؿ 

 الغازات.
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 االندكديرمس
 )البشرة الداخمية(

 
 

 الجػػذر، الخبليػػا المكاجيػػة لمحػػاء تحػػاط جػػدرىا بحمقػػة  آخػر صػػؼ مػػف خبليػػا قشػػرة
شمعية غير منفذة لمماء، أما الخبليػا المكاجيػة لمخشػب فيػي غيػر مغمظػة بالمػادة 

 الشمعية تسمح بمركر الماء إلى الخشب كتسمى خبليا المركر.
 

ر كالحػػػـز الجػػػزء الػػػداخمي مػػػف تركيػػػب الجػػػذر كالسػػػاؽ، كتتكػػػكف مػػػف المحػػػيط الػػػدائ  االسطكانة الكعائية
 الكعائية كالنخاع.

المحيط الدائر 
"البريسيكؿ" في 

 الجذر

  صػػؼ كاحػػد مػػف الخبليػػا البرنشػػيمية تمػػرر المػػاء كاألمػػبلح إلػػي الخشػػب  كتكػػكيف
 الجذكر الثانكية.

صػػػؼ كاحػػػد مػػػف الخبليػػػا المرسػػػتيمية يكجػػػد بػػػيف  مجػػػاميع الخشػػػب كالمحػػػاء فػػػي    الكامبيـك 
ينقسػػػـ باسػػػتمرار مككنػػػا خشػػػب كلحػػػاء ثػػػانكييف  التركيػػػب الػػػداخمي لمجػػػذر كالسػػػاؽ 
 مسببا نمك الجذر كالساؽ بالسمؾ.

خبليػػػػا برنشػػػػيمية تتكاجػػػػد فػػػػي مركػػػػز الجػػػػذر كالسػػػػاؽ تعمػػػػؿ عمػػػػى تخػػػػزيف المػػػػكاد   النخاع
 الغذائية.

محػػػكر النبػػػات ينمػػػك عػػػادة فػػػكؽ سػػػطح التربػػػة يحمػػػؿ األكراؽ كاألزىػػػار. كيتكػػػكف   الساؽ
 المحكر مف عقد كسبلميات.

 انتفاخات عمى الساؽ تخرج منيا األكراؽ  العقد
 ىي المسافة بيف كؿ عقدتيف متجاكرتيف في الساؽ.  السبلمية

 الطبقة الداخمية مف خبليا قشرة  الساؽ تقـك بخزف النشا.  الغبلؼ النشكم
القمة النامية في 

 الساؽ
 االنقسػػاـ  بػرعـ طرفػي يحػاط بػاألكراؽ تتكػكف مػػف خبليػا مرسػتيمية ليػا القػدرة عمػى

 كتككيف المناطؽ األخرل لمساؽ.
المحيط الدائر 
"البريسيكؿ" في 

 الساؽ

 . عدة صفكؼ مف الخبليا    البرنشيمية  كاالسكمرنشيمية 

 حمقات خشبية كبيرة كصغيرة تنتج مف انقساـ الكامبيـك يحدد مف خبلليا عمر الشجرة.  الحمقات السنكية

معظػـ خبلياىػا بعمميػة صػنع الغػذاء عػف طريػؽ عمميػة زائدة جانبية خضػراء تقػـك   الكرقة
 البناء الضكئي.

 جزء منتفا يصؿ الكرقة بالساؽ.  قاعدة الكرقة
يصػػؿ نصػػؿ الكرقػػة بالقاعػػػدة عػػف طريقػػو  المػػاء كاألمػػػبلح إلػػي الكرقػػة كمػػا يمػػػر   العنؽ

 الغذاء المصنع في الكرقة إلي الساؽ.
 عدة.الجزء األخضر مف الكرقة كلو أشكاؿ   النصؿ

صػػؼ مػػف الخبليػػا البرنشػػيمية ضػػيقة كطكيمػػة كمتعامػػدة مػػع خبليػػا البشػػرة، تكثػػر   النسيج العمادم
 فييا الببلستيدات الخضراء.
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 النسيج األسفنجي 
 

  عػػػػػدة صػػػػػفكؼ مػػػػػف الخبليػػػػػا البرنشػػػػػيمية غيػػػػػر متراصػػػػػة كغيػػػػػر منتظمػػػػػة تحػػػػػكم
 الببلستيدات الخضراء.

كالسػػػػفمى محاطػػػػة بخميتػػػػيف بيضػػػػاكيتيف  فتحػػػػة صػػػػغيرة  تكجػػػػد فػػػػي البشػػػػرة العميػػػػا  الثغر
تحتكيػػػاف ببلسػػػتيدات خضػػػراء تسػػػمياف الخميتػػػيف الحارسػػػتيف، تقكمػػػاف بتنظػػػيـ فػػػتح 

غبلؽ الثغكر.  كا 
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 مكاد كيميائية تساعد في األنشطة الحيكية لخبليا الجسـ كتنسيؽ كظائفو كنمكه.  اليرمكنات 
( أنػدكؿ حمػػض IAAأكؿ ىرمػكف نبػاتي تػػـ استخبلصػو كالتعػػرؼ عميػو ييعػرؼ بػػػػ )  األككسيف

الخميؾ، يشجع عممية االنقساـ المتساكم فػي الخبليػا تحػت القمػـ الناميػة، مسػئكؿ 
 عف عممية االنتحاء الضكئي كاالنتحاء األرضي.

 جانب كاحد.انحناء الساؽ في اتجاه الضكء عند تعريضو لو مف   االنتحاء الضكئي
نمػػػك الجػػػذر نحػػػك التربػػػة بعيػػػدان عػػػف الضػػػكء، مسػػػتجيبان لمجاذبيػػػة األرضػػػية بيػػػدؼ   االنتحاء األرضي

 امتصاص الماء كاألمبلح مف التربة.
ىرمكنػػات نباتيػػة تعمػػؿ عمػػى تشػػجيع انقسػػاـ الخبليػػا كالنمػػك لمبػػراعـ الجانبيػػة فػػي   السايتككينينات

 طرفية عمي الجزء العمكم.الجزء السفمي مف الساؽ قبؿ البراعـ ال
ىرمػػػكف  يسػػػتخمص مػػػف فطػػػر الجبػػػرال، يسػػػبب زيػػػادة طػػػكؿ سػػػاؽ النبػػػات بصػػػكرة   الجبريمينات

 كبيرة، يستخدـ في تكبير حجـ الثمار كتشجيع إنبات البذكر.
ىرمػػػكف نبػػػاتي تنتجػػػو الثمػػػار كاألكراؽ يعمػػػؿ عمػػػى منػػػع اسػػػتطالة الخبليػػػا، كىػػػـر   ىرمكف اإلثيميف

 ألكراؽ عند زيادة تركيزه، كيشجع نضج الثمار.النبات، كسقكط ا

مف خبلؿ القائمة المذككرة أعبله يتضح أنيا مفاىيـ أساسية ضركرية لطالبات الصؼ    
 تف الطالبانياية دراسة الكحدة، ألالتاسع ال بد مف امتبلكيا في بنية الطالبة المعرفية في 

الفمسطيني منيج حمزكني حيث سيتـ  ستحتاجيا في مراحؿ التعميـ البلحقة، حيث أف المنيج
 تدريسيا بشكؿ أكسع في مرحمة متقدمة.

 

نص السؤاؿ عمى ما يمي " ما ميارات التفكير التأممي الكاجب تنميتيا لػدل  نتائج السؤاؿ الثالث :
 ؟ طالبات الصؼ التاسع األساسي في العمـك

 لتفكيػػر التػػأممي مػػف خػػبلؿكلئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ قامػػت الباحثػػة بإعػػداد قائمػػة ميػػارات ا  
اطبلعيا عمى بعض الدراسات السابقة ثـ قامت بتحميؿ محتكل الكحدة المستيدفة كذلػؾ باسػتخداـ أداة 

 (5: 21( ككانت نتائج التحميؿ كما يبنيا الجدكؿ رقـ)4التحميؿ ممحؽ رقـ)
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 (5: 21جدكؿ رقـ)

 لنبات الزىرم كتركيبوالكزف النسبي لميارات التفكير التأممي المتضمنة محتكل كحدة ا
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 الثالثة الثانية األكلى
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

52.9 55 %9.6 10 %30.8 32 12.5% 13 الرؤية البصرية
% 

1 

الكشؼ عف 
 المغالطات

1 %.96 4 3.8% - - 5 4.8% 4 

ى الكصكؿ إل
 استنتاجات

- - 5 4.8% 1 1% 6 5.8% 3 

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

12 11.54 15 14.4% 6 5.8% 33 31.7
% 

2 

 4 %4.8 5 %4.8 5 - - - - حمكؿ مقترحة

 - 100 104 %21.2 22 %53.8 56 %25 26 الجمكع

 - - 3 1 2 الترتيب

مرتبة األكلى كذلؾ كنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف ميارة الرؤية البصرية احتمت ال  
%(، يمييا ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة حيث كاف كزنيا 52.9حيث كاف كزنيا النسبي)

%(،  5.8%(، بينما احتمت ميارة الكصكؿ إلى استنتاجات المرتبة الثالثة بكزف نسبي) 31.7النسبي)
تا المرتبة يمييا ميارتا الكصكؿ إلى الكشؼ عف المغالطات كميارة كضع حمكؿ مقترحة حيث احتم

 %(. 4.8الرابعة بكزف نسبي)

كأيضان مف الجدكؿ أعبله نبلحظ أف ميارات التفكير التأممي تركزت في الفصؿ الثاني بكزف   
%( بينما كاف الفصؿ الثالث أدنى بكزف نسبي  25%(، يميو الفصؿ األكؿ بكزف نسبي) 53.8نسبي)

(21.2 .)% 

مي في الفصؿ الثاني بسبب كبر كـ المادة العممية كيمكف تفسير تركيز ميارات التفكير التأم  
%( مف الحجـ الكمي، يميو الفصؿ األكؿ حيث بمغ كزنو  51.9حيث كاف الكزف النسبي ليذا الفصؿ)

 %(. 22.2%( ثـ الفصؿ الثالث حيث بمغ كزنو النسبي) 25.9النسبي)
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كتدقيقيا ثـ اعتماد جميع كبعد استقراء نتائج التحميؿ لمكحدة المختارة مرة أخرل كمراجعتيا   
ميارات التفكير التأممي التالية )الرؤية البصرية، الكشؼ عف المغالطات، الكصكؿ إلى استنتاجات، 

 إعطاء تفسيرات مقنعة، كميارة كضع حمكؿ مقترحة( لتككف مكضع الدراسة الحالية.
 

حصائية عند مستكل نص السؤاؿ عمى ما يمي " ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إنتائج السؤاؿ الرابع: 
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة (  ≤ 0.05)   داللة

 في اختبار المفاىيـ العممية ؟ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند "  : كتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي     
طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة بيف متكسطات درجات  (  ≤ 0.05 )مستكل داللة 

 ".الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية 

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة 
الفرؽ بيف متكسطي األداء في اختبار المفاىيـ العممية البعدم لكؿ مف المجمكعة الضابطة 

 ( يكضح ذلؾ .5: 22ية ، كالجدكؿ )كالمجمكعة التجريب
 (5: 22جدكؿ )

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف 
 الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار البعدم لتنمية المفاىيـ العممية

المتكسط  العدد نكع التطبيؽ البياف
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعيارم

مستكل  "ت" "قيمة
 الداللة

 تذكر
 6.12 12.32 37 ضابطة

3.3 0.01 
 5.58 16.73 40 تجريبية

 فيـ
 5.04 12.78 37 ضابطة

2.185 0.05 
 5.89 15.53 40 تجريبية

 الدرجة الكمية
 10.62 25.11 37 ضابطة

2.874 0.01 
 11.14 32.25 40 تجريبية

 1.98 (=0.05) ( كمستكل داللة75) حرية)ت( عند درجة  قيمة

 2.76 (=0.01) ( كمستكل داللة75) )ت( عند درجة حرية قيمة
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 يتضح مف الجدكؿ ما يمي :

 -أكالن / بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد االختبار :

( كىك أقؿ مف 12.32كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم ) 
( ككانت قيمة " ت " 16.73طبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )المتكسط الحسابي في الت

، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة  0.01( كىي دالة إحصائيا عند 3.3المحسكبة تساكم )
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية  (  ≤ 0.05 )إحصائية عند مستكل داللة  

 . لصالح المجمكعة التجريبية ختبار المفاىيـ العممية البعدمكالمجمكعة الضابطة في بعد التذكر ال

 -ثانيان / بالنسبة لمفيـ كأحد أبعاد االختبار :

( كىك أقؿ مف 12.78كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم ) 
( ككانت قيمة " ت " 15.53المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

تكجد فركؽ ذات ، كىذا يعني أنو  0.05( كىي دالة إحصائيا عند 2.185المحسكبة تساكم )
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة  (  ≤ 0.05 )مستكل داللة  داللة إحصائية عند 

لصالح المجمكعة  التجريبية كالمجمكعة الضابطة في بعد الفيـ الختبار المفاىيـ العممية البعدم
 . التجريبية

 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

( كىك أقؿ مف  25.11كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم ) 
( ككانت قيمة " ت " 32.25المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

فركؽ ذات داللة  ، كىذا يعني أنو تكجد 0.01( كىي دالة إحصائيا عند 2.874المحسكبة تساكم )
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية  (  ≤ 0.05 )إحصائية عند مستكل داللة  

 . لصالح المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية البعدم

كلحساب حجـ التأثير تـ استخداـ مربع إيتا )
( لمكشؼ عف درجة  d( ، كحساب قيمة )  2

 (.5: 23التأثير، كىي كما يكضحيا الجدكؿ )
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 (5: 23جدكؿ )
 ( عمى المتغير التابع ) تحصيؿ المفاىيـ ( المكجو التخيؿ استراتيجيةحجـ التأثير لممتغير المستقؿ ) 

 
 نكع التطبيؽ

 العدد
 

 المتكسط
اإلنحراؼ 
 المعيارم

 مربع "tقيمة "
"

2" 
 حجـ التأثير "dقيمة "

 كبير جدان  2.68 0.47 8.36 3.537 16.8 40 قبمي
 11.14 32.25 40 بعدم

 

 (5: 24جدكؿ )

الجدكؿ المرجعي لدالالت 
2 ،d"" 

 حجـ التأثير البياف

 كبير جدان  كبير متكسط صغير 

d 0.2 0.5 0.8 1.0 

2 0.01 0.6 0.14 0.20 

 

" أف قيمة (5: 23)كيتضح مف الجدكؿ
لمفاىيـ العممية اختبار افي  الطالبات درجاتلمتكسط "  2

كىذا يشير أف استراتيجية التخيؿ المكجو ليا حجـ (  2.68بمغت ) "d" ( كأف قيمة 0.47بمغت )
تأثير كبير جدان عمى المتغير التابع تحصيؿ المفاىيـ العممية، كبدرجة فعالية كبيرة جدان حسب 

 (. 5: 24الجدكؿ المرجعي )
في جدان التخيؿ المكجو ساىمت مساىمة كبيرة  جيةاستراتيأف  كترجع الباحثة ذلؾ إلى:         

إدراؾ المفاىيـ العممية، ألف المفيكـ العممي ىك الصكرة الذىنية لؤلشياء التي تتككف مف الخصائص 
كالسمات المشتركة بيف ىذه األشياء، فالمتعمـ ال يستطيع استيعاب المفيكـ العممي إال إذا قاـ بنشاط 

تخيؿ لخصائص المفيكـ كتحكيميا مف صكرة حسية إلى صكرة عقمي يعتمد في أساسو عمى ال
 مجردة بالعقؿ.



  نتائج الدراسة كتفسيرىا                                                                                                

 

 
252 

 الخامسؿ ػالفص

تزيد مف تحصيؿ المفاىيـ لككنيا تستفز الجانب األيمف لمدماغ المرتبط بالرمكز يا كما أن         
مدل باإلضافة إلى الجانب كالمفاىيـ المجردة  بصكرة ذىنية تخزف في الذاكرة لفترة زمنية طكيمة ال

 ا يساعد عمى كضكح المفاىيـ كاألفكار كسيكلة استرجاعيا كمعالجتيا.مماأليسر 

كما تمت صياغة السيناريكىات بصكرة شيقة كمناسبة كقريبة مف كاقع الطالبات كمبلئمة          
 لميكليف كمستكاىف العقمي كمحفزة ليف.

حة لمطالبات ، مما أدل كما أف التدريس باستراتيجية التخيؿ المكجو كفر أجكاء نفسية مري          
ميما كانت غريبة كمضحكة، كالتفكير كاسترجاع  عف أفكارىف كتخيبلتيف الى تكفير حرية التعبير

 المخزكف المعرفي كربطو بالمعرفة الجديدة مما عزز الثقة بالنفس لدل الطالبات.

يـ العممية الجديدة كما أف قبؿ بداية عممية التخيؿ كقراءة السيناريك تـ شرح بسيط لممفاى         
أكثر عمييا مف خبلؿ  عمى الطالبات ثـ تـ تثبيتيا كالتأكيد عمييا خبلؿ السيناريك التخيمي كتأكيده 

 األسئمة التابعة.

كما تـ عرض أجزاء النباتات عمى الطالبات قبؿ بداية التخيؿ بحيث تتعرؼ الطالبة أيف           
  مى تحصيؿ المفاىيـ.سيتـ تنفيذ التخيؿ مما ساعد كبشكؿ كبير ع

 
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند نص السؤاؿ عمى ما يمي "  :نتائج السؤاؿ الخامس

بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة (  ≤ 0.05 ) مستكل داللة
 الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي؟ 

عمى ما يمي : " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند كتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ      
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة (  ≤ 0.05 ) مستكل داللة 

 الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي".

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف  
الفرؽ بيف متكسطي األداء في اختبار ميارات التفكير التأممي البعدم لكؿ مف المجمكعة داللة 

 ( يكضح ذلؾ .5: 25)الضابطة كالمجمكعة التجريبية ، كالجدكؿ 
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 ( 5: 25جدكؿ )

داللة الفركؽ بيف متكسط درجات نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف 
 التجريبية كالضابطة في االختبار البعدم لتنمية ميارات التفكير التأممي الطالبات في المجمكعتيف

المتكسط  العدد نكع التطبيؽ البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  "قيمة "ت" المعيارم

 الداللة
الرؤية 
 البصرية

 1.51 3.22 37 ضابطة
4.456 

0.01 
 1.78 4.90 40 تجريبية

الكشؼ عف 
 المغالطات

 1.52 3.08 37 ضابطة
3.644 

0.01 
 1.36 4.28 40 تجريبية 

الكصكؿ الى 
 استنتاجات

 1.44 1.97 37 ضابطة
2.172 

0.05 
 1.68 2.75 40 تجريبية

اعطاء 
تفسيرات 
 مقنعة

 1.37 2.19 37 ضابطة
2.099 

0.05 

 1.58 2.90 40 تجريبية

كضع حمكؿ 
 مقترحة

 1.19 2.38 37 ضابطة
2.598 

0.05 
 1.32 3.13 40 تجريبية

الدرجة 
 الكمية

 5.25 12.84 37 ضابطة
 5.80 17.95 40 تجريبية 0.01 4.045

 

 يتضح مف الجدكؿ ما يمي :

 -( كأحد ميارات التفكير التأممي :الرؤية البصرية)1أكالن / بالنسبة ـ

( كىك أقؿ مف المتكسط 3.22كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم ) 
( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم  4.9لحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )   ا

كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ،  0.01( كىي دالة إحصائيا عند  4.456)   
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة (  ≤ 0.05 ) عند مستكل داللة 

 ابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي لصالح المجمكعة التجريبية.الض
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 -( كأحد ميارات التفكير التأممي :الكصكؿ إلي استنتاجات)2ثانيان / بالنسبة ـ

( كىك أقؿ مف المتكسط 3.08كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم ) 
( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم  4.28لذم يساكم )الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية ا

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ، كىذا يعني أنو0.01د ( كىي دالة إحصائيا عن3.644)
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة (  ≤ 0.05 ) مستكل داللة 

 الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي.

 

 -( كأحد ميارات التفكير التأممي :الكشؼ عف المغالطات)3ثان / بالنسبة ـثال

( كىك أقؿ مف المتكسط 1.97كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم ) 
( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم  2.75الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم ) 

، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 0.05عند ئيا ( كىي دالة إحصا2.172)
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة (  ≤ 0.05 ) مستكل داللة 

 .لصالح المجمكعة التجريبية الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي
 

 -رات التفكير التأممي :( كأحد مياإعطاء تفسيرات مقنعة)4رابعان / بالنسبة ـ

( كىك أقؿ مف المتكسط 2.19كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم ) 
( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم  2.9الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

إحصائية عند  ، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة0.05( كىي دالة إحصائيا عند 2.099)
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة (  ≤ 0.05 ) مستكل داللة 

 .لصالح المجمكعة التجريبية الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي

 

 -( كأحد ميارات التفكير التأممي :كضع حمكؿ مقترحة)5خامسان / بالنسبة ـ

( كىك أقؿ مف المتكسط 2.38يؽ لمعينة الضابطة يساكم )كاف المتكسط الحسابي في التطب
( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم 3.13الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ، 0.01( كىي دالة إحصائيا عند 2.598)
جات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة بيف متكسطات در (  ≤ 0.05 ) مستكل داللة 

 الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي.
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 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

( كىك أقؿ مف  12.84كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم )    
ككانت قيمة " ت "  ( 17.95المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم ) 

أنو تكجد فركؽ ذات داللة ، كىذا يعني  0.01( كىي دالة إحصائيا عند 4.045المحسكبة تساكم )
بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية (  ≤ 0.05 ) إحصائية عند مستكل داللة 

 كالمجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي.

تـ استخداـ مربع إيتا )كلحساب حجـ التأثير  
( لمكشؼ عف  d( ، كحساب قيمة )  2

 كفؽ المعادلة التالية: درجة التأثير

       t2 
                             Df  +                  t2                             

تعني درجة الحرية،  Dfحيث  
 تعني قيمة مربع ايتا. 2

 ذلؾ. يكضح (5: 26الجدكؿ ) 
 (5: 26جدكؿ )

 حجـ تأثير المتغير المستقؿ )استراتيجية التخيؿ المكجو( عمى المتغير التابع )ميارات التفكير التأممي(

 

نكع 
 االنحراؼ المتكسط العدد التطبيؽ

 "tقيمة " المعيارم
 مربع

"
حجـ  "dقيمة " "2

 التأثير
 كبير جدان  2.85 0.67 8.89 2.908 8.59 40 قبمي
 5.8 17.95 40 بعدم

 

" d( كأف قيمة "0.67بمغت ) "2"  إيتا( أف قيمة مربع 5: 26يتضح مف جدكؿ ) 
( كىذا يدؿ عمى أف استراتيجية التخيؿ المكجو ليا حجـ تأثير كبير جدان عمى المتغير التابع 2.85)

 ".2" ،"d)ميارات التفكير التأممي( كبدرجة فعالية كبيرة جدان حسب الجدكؿ المرجعي لدالالت "
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 كترجع الباحثة ذلؾ إلى :

التخيؿ المكجو تعممت الطالبات االسترخاء كأخذ النفس العميؽ  استراتيجيةأف التعمـ في ضكء  -
مع التركيز الكامؿ عمى الجكانب الحسية كالعاطفية بإشراؾ جميع الحكاس في أداء األدكار 

 ءلشيكشخص مراقب  كتخيؿ عالـ النباتات كشخص يعيش الحدث نفسو كيتكحد معو أك
يحدث خارجيان، مما سيؿ عمى الدماغ التعامؿ مع الصكر الذىنية كما لك يتعامؿ مع صكر 
حقيقية بصكرة أسيؿ مف تعاممو مع الكصؼ المغكم دكف رسـ صكرة ذىنية لو. مما يسيؿ 

في ذىف الطالبات قفزت إلى عمميات التخزيف كاالستدعاء، فالصكر الذىنية التي رسمت 
عندما احتاجكىا عند التعرض لبلختبار فكانت سيمة االسترجاع، فالصكر الذىنية  فأذىاني

يا في الذاكرة فيقكـ الشخص باستدعائيا كما ئالمتخيمة تقاكـ التغيير الذم يزيد مف فرص بقا
 لك كانت صكر حقيقية أصمية بتفاصيميا.

 عة الحقيقية لدل الطالبات.لعبت سيناريكىات التخيؿ دكران في إضفاء المشاركة كالفاعمية كالمت -
كما أف تكفير المناخ كالبيئة المحفزة الثرية بكؿ األدكات كالكسائؿ كعينات النباتات المختمفة  -

لعبت دكران ىامان في تحفيز كتشجيع التخيؿ كالتي يثير التفكير التأممي كمياراتو مما أصبح 
صكر الخيالية كزيادة في لدل الطالبات ثراء تخيمي كقدرة عمى ربط الصكر المألكفة بال

 التخيؿ.
 LCDصكر الكتاب المدرسي كالشرائح النباتية المعركضة بكاسطة المجير الضكئي كجياز  -

لعبت دكران كبيران في تنمية ميارات التفكير التأممي كخاصة الرؤية البصرية كالكصكؿ إلى 
 مكجو.التخيؿ ال باستراتيجيةاالستنتاجات التي تأثرت بدرجة كبيرة الفاعمية 

يأتي بعد ذلؾ التشجيع عمى االندماج النشط كممارسة تدريبات التخيؿ شجع خمؽ أفكار  -
في رحمة حقيقية مما نمى  فلتعبير المغكم لما تـ تخيمو كأنيجديدة التي اتبعت بالرسـ كا
 ميارات كثيرة لدل الطالبات.

كخمؽ بيئة صفية محفزة التشجيع كالتعزيز كالتغذية الراجعة كتنكع أساليب التقكيـ المختمفة  -
 لمتخيؿ كالتفكير التأممي كالتحصيؿ ساعد في تحقيؽ األىداؼ المرجكة.
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نص السؤاؿ عمى ما يمي " ىؿ تكجد عالقة ارتباطيو بيف متكسطات  :نتائج السؤاؿ السادس
 ي؟ درجات طالبات المجمكعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير التأمم

كتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي : " ال تكجد عبلقة ارتباطيو بيف متكسطات      
 درجات طالبات المجمكعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير التأممي".

كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ معمؿ ارتباط بيرسكف لمكشؼ عف العبلقة بيف  
متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير 

 ( يكضح ذلؾ .5: 26التأممي كالجدكؿ )

 

 (5: 27جدكؿ )

نتائج معامالت االرتباط لطالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم بيف اختبار المفاىيـ 
 ر التأمميالعممية كاختبار ميارات التفكي

 الميارات
 التحصيؿ

الرؤية 
 البصرية

الكصكؿ إلي 
 استنتاجات

الكشؼ عف 
 المغالطات

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

كضع حمكؿ 
 مقترحة

الدرجة الكمية 
 لمميارات

 **0.95 **0.71 **0.74 **0.66 **0.73 **0.74 التذكر
 **0.96 **0.74 **0.74 **0.62 **0.68 **0.82 الفيـ

 **0.99 **0.75 **0.76 **0.66 **0.72 **0.80 التحصيؿ

 0.312( = 0.05( كمستكل داللة )38الجدكلية عند درجات حرية ) (ر)قيمة 

 0.403( = 0.01( كمستكل داللة )38الجدكلية عند درجات حرية ) (ر)قيمة 

 يتضح مف الجدكؿ ما يمي : 

لعممية كالدرجة الكمية أف معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية الختبار تحصيؿ المفاىيـ ا 
**( مرتفعة جدنا كىذا يدلؿ عمى صحة الفرضية 0.99الختبار ميارات التفكير التأممي كانت ) 

 البديمة ككذلؾ بيف أبعاد االختباريف.

ـ الطالبات بتنفيذ سيناريكىات التخيؿ المكجو تطمب مف اقيأف الباحثة ذلؾ إلى  كترجع         
لمكصكؿ الى استنتاجات صحيحة كتفسيرات  ميارات التفكير التأممي الطالبات القياـ بالعديد مف

منطقية كالكشؼ عف المغالطات ككضع حمكؿ مقترحة كىك ما أسيـ بشكؿ ممحكظ في تنمية 
  ميارات التفكير التأممي التي أدت الى تنمية المفاىيـ العممية كاكتسابيا كترسيخيا عند الطالبات.
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ميارات التفكير التأممي،  ممارسةف المفاىيـ العممية ستتمكف مف الطالبة المتمكنة مف        
 الطالبة التي تفكر تفكيران تأمميان كتمتمؾ ميارات التفكير التأممي ستتمكف مف فيـ المفاىيـ العممية.ك 

 
 التكصيات:

ضركرة االىتماـ باستخداـ استراتيجية التخيؿ المكجو كمدخؿ لتدريس العمـك كفي جميع  -
 تعميمية بدءان مف رياض األطفاؿ كحتى التعميـ الثانكم.المراحؿ ال

 تكفير البيئة الخصبة كالمناخ المناسب بالمؤسسات التعميمية التي تساعد عمى ممارسة التخيؿ. -
التخيؿ المكجو  استراتيجيةضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية تكظيؼ  -

دكره في تنمية ميارات التفكير التأممي كالمفاىيـ  في العمـك العامة كفي كؿ المكاد كعمى
 العممية.

إعطاء الطبلب الفرصة كالكقت البلـز لممارسة التخيؿ المكجو كاألنشطة العممية داخؿ  -
 الفصكؿ الدراسية.

االىتماـ بتعميـ ميارات التفكير التأممي لممعمميف عف طريؽ كرشات العمؿ كالدكرات التدريبية  -
 .كذلؾ لصقؿ خبراتيـ

االىتماـ بتنمية المفاىيـ العممية مف خبلؿ استراتيجيات كمداخؿ تدريس مختمفة باعتبارىا في  -
 المستكل الثاني مف ىـر البنية المعرفية التي تقكد إلى المستكيات العميا.

 دراج ىذه االستراتيجية في كتاب دليؿ المعمـ لممنياج بيدؼ تنكيع طرؽ التدريس.إ -
لي في تنفيذ أنشطة كتدريبات بشكؿ يماثؿ ما تـ تنفيذه مف أنشطة االستفادة مف البحث الحا -

 كتدريبات في االستراتيجية.
 

 المقترحات:
 دراسة أثر استراتيجية التخيؿ المكجو عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة. -
 دراسة أثر تكظيؼ مداخؿ دراسة استراتيجيات مختمفة عمى تنمية ميارات التفكير التأممي. -
 ثر تكظيؼ استراتيجية التخيؿ المكجو في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية.دراسة أ -
برنامج مقترح لتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى استخداـ استراتيجية التخيؿ المكجو في  -

 التدريس كأثره عمى أدائيـ في التدريس كتحصيؿ طبلبيـ.
جو عمى تنمية الذكاءات المتعددة كالتفكير إجراء دراسة بعنكاف أثر استراتيجية التخيؿ المك  -

 اإلبداعي.
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 ، جامعة البحريف. رسالة ماجستير، الصؼ األكؿ االعدادم بمممكة البحريف
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أثر استخداـ شبكات التفكير البصرم في تدريس العمـك عمى (. 2011براىيـ، عطيات )إ .6
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 عتػػػويكطب فػػػويتعر  –مػػف منظػػػكر تربػػػكم  ريػػػ" التفك(:  ََِٓ)  زيػػػمجػػدم عز  ـ،يإبػػراى .7
 القاىرة. :كالطباعة عيلمنشر كالتكز  الكتب "، عالـتو كأنماطواكميار 

استراتيجيات التدريس في القرف الحػادم كالعشػريف)دليؿ (. 2007أبك السميد، عبيدات) .8
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فعالية مدخؿ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع في تنمية بعػض المفػاىيـ (. 2004مد، ىالة)أح .16
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أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العمميػة لػدل (. 2008األسمر، رائد) .17
 : غزة.الجامعة االسبلمية، رسالة ماجستيرطمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىا، 

، تدريس العمـك فػي التعمػيـ العػاـ. كميػة التربيػة(. 2008األغا، احساف كالمكلك، فتحية ) .18
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 غزة.
، عػػدناف ) .23 تنميػػة ميػػارات التفكيػػر (. 2009بشػػارة، مكفػػؽ كالجػػراح، عبػػد الناصػػر كالعتػػـك

 دار المسيرة: عماف. ،، الطبعة الثانيةنماذج نظرية كتطبيقات عممية

 تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة كالميػػارات العمميػػة ألطفػػاؿ مػػا قبػػؿ(. 2009بطػػرس، بطػػرس ) .24
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اسػػتقراء الصػػكر الذىنيػػة لػػدم طمبػػة العمػػـك فػػي سػػمطنة عمػػاف (.2004سػػميماف) البمكشػػي، .26
 .51 -39،13،مجمة القراءة كالمعرفة ،التخيؿ المكجو استراتيجيةباستخداـ 

. .) ترجمة: زكريا القاضػي(فكرة لتدريس ميارات التفكير 100(. 2007بككيت، ستيفف) .27
 ة المبنانية.القاىرة: الدار المصري

، ترجمػة خميػؿ يكسػؼ الخميمػي الػتعمـ مػف خػالؿ التخيػؿ(. 1988جالييف، بفرلي كػكلييف) .28
 (، منشكرات معيد األكنركا اليكنسكك، عماف: األردف.1993كأخركف)

دار الكتػاب  ،، الطبعػة األكلػىتعميـ التفكيػر مفػاىيـ كتطبيقػات(. 1999جركاف، فتحي ) .29
 عماف. :الجامعي

أثػر برنػامج تػدريبي لمتفكيػر (. 2009الصرايرة، خالد كالعارضػة، محمػد)الجعافرة، أسمى ك  .30
التػػػػأممي عمػػػػى أسػػػػمكب المعالجػػػػة الذىنيػػػػة فػػػػي الػػػػتعمـ لػػػػدل طالبػػػػات كميػػػػة األميػػػػرة عاليػػػػة 

، 14المنصػكرة، مجمػػد  ، جامعػػةمجمػػة بحػكث التربيػػة النكعيػة الجامعية)دراسػة تجريبيػة(،
457- 479. 

 http://papers.mans.edu.eg/eulc/Libraries/StaffPapers/StaffPaper 
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دار الكتػاب  ة،، الطبعػة الثانيػالعمميات الذىنية كميارات التفكيػر(. 2005جمؿ، محمد ) .31
 .العيف :الجامعي

العمميات الذىنية كميػارات التفكيػر مػف خػالؿ عمميتػي (. 2001 -2000جمؿ، محمػد) .32
 العيف: دار الكتاب الجامعي. .التعمـ كالتعميـ

تػػػدريس مفػػػاىيـ المغػػػة العربيػػػة كالرياضػػػيات (.1988كاليكسػػػؼ، جمػػاؿ)جػػكدت، سػػعادة  .33
 ، دار الجيؿ: بيركت.1، طكالعمـك كالتربية االجتماعية

أثػػػر األسػػػئمة السػػػابرة فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر التػػػأممي كالتحصػػػيؿ (. 2011الحػػػارثي، حفصػػػة) .34
 ة،الدراسػي فػػي مقػػرر العمػػـك لػػدل طالبػػات الصػػؼ األكؿ المتكسػػط فػػي مدينػػة مكػػة المكرمػػ

 ، كميػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػة، جامعػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػرل: السػػػػػػػػػػػػعكدية.رسػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتير

http://www.google.de/#hl=ar&rlz=1R2ADFA_en__468&q 
، الطبعة األكلى، مكتبة التفكير األسس النظرية كاالستراتيجيات(. 1996حبيب، مجدم) .35

 النيضة المصرية.

لمفػػػاىيـ العمميػػػػة فعاليػػػة المػػػػدخؿ المنظػػػكمي فػػػػي تنميػػػة بعػػػػض ا(. 2006حسػػػف، أمػػػػاني) .36
 ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،كأنمػػاط الػػتعمـ كالتفكيػػر لػػدل تبلميػػذ المرحمػػة االعداديػػة

 كمية التربية بقنا، جامعة جنكب الكادم  .
 http://www.dr-saud- a.com/vb/showthread.php?30886 

خيػػاؿ أثػػر اسػػتراتيجية مقترحػػة فػػي التفكيػػر البصػػرم عمػػى تنميػػة ال(. 2008حسػػف، ثنػػاء ) .37
كطػػرؽ دراسػػات فػػي المنػػاىج  ،األدبػػي كالتعبيػػر االبػػداعي لػػدل تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة

 .192 -131(، 132) عدد 2مجمد جزء  ،التدريس

، المغة كالتفكير الناقد "أسس نظرية كاستراتيجيات تدريسية"(. 2007الحبلؽ، عمى) .38
 عة: عماف.)تقديـ رشدم طعيمة(، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطبا 2ط

، المغػػة كالتفكيػػر الناقػػد "أسػػس نظريػػة كاسػػتراتيجيات تدريسػػية"(. 2010الحػػبلؽ، عمػػى) .39
 )تقديـ رشدم طعيمة(، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة: عماف. 2ط

(. فاعميػة اسػتخداـ خػرائط المفػاىيـ فػي تحصػيؿ 2009الخطايبة، عبد اهلل كالعريمي، باسمة) .40
م لممفػػػاىيـ العمميػػػة المتعمقػػػة بكحػػػدة تصػػػنيؼ الكائنػػػات الحيػػػة طالبػػػات الصػػػؼ األكؿ الثػػػانك 

 .94 -41، 24، سنة 88، عدد 34، مجمكعة رسالة الخميج العربي كاحتفاظيف بيا،
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، دار المسػػػيرة لمنشػػػر كالتكزيػػػع: 1، طتعمػػػيـ العمػػػـك لمجميػػػع(. 2008خطايبػػػة، عبػػػد اهلل) .41
 عماف.

االسػػػتطبلع كاالبػػػداع لػػػدل  عبلقػػػة الخيػػػاؿ بكػػػؿ مػػػف حػػػب(. 1991خميفػػػة، عبػػػد المطيػػػؼ) .42
 .84 -42(، 2)11، المجمة العربية لمتنمية ،عينة مف تبلميذ المرحمة االعدادية

 ، الطبعة األكلى. سكريا: دار الرضا.تعميـ التفكير(. 2001دم بكنك، ادكارد ) .43

تعمػيـ ميػارات التفكيػر كتعمميػا فػي الرياضػيات لطمبػة المرحمػة (. 2000دياب، سييؿ ) .44
 غزة. :مكتبة دار المنارة ،، الطبعة األكلىلعميااالبتدائية ا

.القػاىرة: 1، طتنمية الخياؿ العممي كصناعة اإلبداع لػدم األطفػاؿ(. 2007راشد، عمػى) .45
 دار الفكر العربي.

المػػؤتمر العممػػي األكؿ . الخيػػاؿ العممػػي كمػػدخؿ فػػي تػػدريس العمػػكـ(.1997إيمػػاف) ربيػع، .46
المجمػػد  ،"ة العمميػػة لمقػػرف الحػػادم كالعشػػريف"التربيػػ لمجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة

 .187 -163األكؿ:

التفاعػػػؿ بػػػيف بعػػػض اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة كمسػػػتكيات (. 2005رمضػػػاف، حيػػػاة) .47
تجييز المعمكمات فػي تنميػة المفػاىيـ العمميػة كالتفكيػر الناقػد لػدل تمميػذات الصػؼ األكؿ 

،  .236 -181(، 1)8 ،مجمة التربية العممية االعدادم في مادة العمـك

دار  ،الطبعػػة األكلػػػى ،عمػػـ الػػنفس المعرفػػي(. 2003الزغمػػكؿ، عمػػاد كرافػػع، الزغمػػكؿ ) .48
 راـ اهلل. :الشركؽ

، الطبعػة تعميـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقػكؿ المفكػرة(. 2003زيتكف، حسف ) .49
 األكلى. عالـ الكتب.

،(. 1999زيتكف، عايش ) .50  األردف. :دار الشركؽ ،األكلىالطبعة  أساليب تدريس العمـك

 :دار الشػػركؽ ،النظريػة البنائيػة كاسػتراتيجيات تػدريس العمػـك(. 2007زيتػكف، عػايش ) .51
 األردف.

 ، عالـ الكتب: القاىرة.2ط تدريس العمـك لمفيـ)رؤية بنائية(،(. 2004زيتكف، كماؿ) .52
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ى اكتسػػاب أثػػر اسػػتخداـ كػػؿ مػػف دكرة الػػتعمـ كنمػػكذج جانييػػو عمػػ(. 2005السػػبيؿ، مػػي) .53
عينػػة مػػػف تمميػػػذات الصػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي بمدينػػػة الريػػاض لممفػػػاىيـ العمميػػػة كميػػػارات 

، 26سػنة35، مجمكعػة 96، عدد رسالة الخميج العربي، المبلحظة كالتصنيؼ كاالتصاؿ
131- 135. 

، الطبعػة تدريس ميارات التفكير مػع مئػات األمثمػة التطبيقيػة(. 2003سعادة، جػكدت ) .54
 راـ اهلل. :الشركؽدار  ،االكلى

مقترحػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػـك لتنميػػػة الخيػػػاؿ  اسػػػتراتيجيةاسػػػتخداـ (. 2000حبيػػػب) سػػػعيد، .55
المػػػؤتمر العممػػػي الرابػػػػع  ،العممػػػي كاالتجػػػاه نحػػػك مػػػادة العمػػػـك لػػػدم التبلميػػػذ المكفػػػكفيف

 .51 -15، المجمد الثاني ،"التربية العممية لمجميع" لمجمعية المصرية لمتربية العممية

فاعميػػػة الػػػتعمـ التػػػأممي فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة كالتفكيػػػر (. 2009مػػػبلؾ) ـ،السػػػمي .56
دراسػات فػي المنػاىج كطػرؽ  ،التأممي كتنظيـ الذات لمتعمـ لدم طالبات المرحمة الثانكيػة

 147-89 ،التدريس

فعاليػػػة نمػػػكذج بكسػػػنر فػػػي تصػػػكيب التصػػػكرات البديمػػػة لػػػبعض (. 2008السػػػيد، أسػػػماء) .57
 ،ة كالرياضػػية لػػدل طالبػػات شػػعبة ريػػاض االطفػػاؿ بكميػػة التربيػػة بسػػكىاجالمفػػاىيـ العمميػػ

 ، كمية التربية بجامعة سكىاج ، عمى الرابط،رسالة ماجستير منشكرة
http://kenana online. Com   ،http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx? 

اـ اسػػػتراتيجية مقترحػػػة لػػػتعمـ تكظيػػػؼ الػػػذكاء المتعػػػدد باسػػػتخد(. 2004الشػػػافعي، سػػػنية) .58
(، 4)7، مجمة التربية العمميػة العمكـ المفاىيـ العممية لتبلميذ المرحمة اإلعدادية المينيػة،

199- 235. 

أثػػػر خػػػرائط التفكيػػػر عمػػػى تحصػػػيؿ المفػػػاىيـ العمميػػػة كتعزيػػػز (. 2006الشػػػافعي، سػػػنية) .59
ة االعداديػػػة، الجمعيػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات تنظػػػيـ الػػػذات لػػػتعمـ العمػػػـك لتبلميػػػذ المرحمػػػ

، التربيػػػة العمميػػػة تحػػػديات الحاضػػػر المػػػؤتمر العممػػػي العاشػػػر المصػػػرية لمتربيػػػة العمميػػػة،
 .72 -35، 1كرؤل المستقبؿ، مجمد 

، استراتيجيات التعمػيـ كالػتعمـ الحديثػة كصػناعة العقػؿ العربػي(: 2007شحاتة، حسػف ) .60
 ، القاىرة: الدار المصرية المبنانية،1ط

، 1ط،معجػـ المصػطمحات التربكيػة كالنفسػية(:  ََِّالنجػار، زينػب ) شحاتة، حسف ك  .61
 الدار المصرية المبنانية، القاىرة: مصر.
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مستكل التفكير التػأممي لػدل طمبػة البكػالكريكس كالدراسػات العميػا (. 2007الشكعة، عمى) .62
(، 4)21 ،-ب-، مجمػػػة جامعػػػة النجػػػاح الكطنيػػػة لألبحػػػاثفػػػي جامعػػػة النجػػػاح الكطنيػػػة

1145- 1162. 

أثػػر تكظيػػؼ المػػدخؿ المنظػػكمي فػػي تنميػػة المفػػاىيـ كميػػارات (. 2010الشػػكبكي، فػػداء) .63
الجامعػة  ،رسالة ماجسػتير، التفكير البصرم بالفيزياء لدل طالبات الصؼ الحادم عشػر

 االسبلمية: غزة، فمسطيف.

أثػػر نظريػػة ميػػرؿ فػػي تعمػػيـ المفػػاىيـ عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ الرابػػع (. 2011صػػالح) .64
، ، رسػالة ماجسػتيرفي مادة العمـك في المػدارس الحككميػة فػي محافظػة سػمفيت األساسي

 جامعة النجاح الكطنية: فمسطيف.

، تنميػػػة المفػػػاىيـ العمميػػػة كالرياضػػػية فػػػي الطفكلػػػة المبكػػػرة(. 2009صػػػالح، ماجػػػدة ) .65
 األردف. :دار الفكر ،الطبعة األكلى

لػػػػدل طمبػػػػة الصػػػػؼ الرابػػػػع فعاليػػػػة اكتسػػػػاب المفػػػػاىيـ العمميػػػػة (. 2008طحاينػػػػة، سػػػػامر) .66
االساسي في األردف باستخداـ استراتيجية التدريس المباشر كاستراتيجية التعمـ القائـ عمػى 

 .210 -138، 12جامعة المنصكرة، مجمد  -مجمة التربية النكعية، النشاط

، الطبعػػة االكلػػى، دار تحميػػؿ المحتػػكل فػػي العمػػـك االنسػػانية(. 1987) طعيمػػة، رشػػدم .67
 لمطباعة كالنشر: مصر. الفكر العربي

، دار اليػازكرم تكظيؼ أبحػاث الػدماغ فػي الػتعمـ(. 2008عامر، طارؽ كمحمد، ربيػع ) .68
 العممية: عماف.

دراسػػػة االختبلفػػػات بسػػػبب الجػػػنس فػػػي القػػػدرة المكانيػػػة كالتخيػػػؿ (. 1998عبػػػاد، مييػػػكب) .69
، فالعقمػػي كتحصػػيؿ بعػػض مفػػاىيـ اليندسػػة فػػي مرحمػػة العمميػػات الصػػكرية لتبلميػػذ الػػيم

 .45 -35، 7، سنة 14عدد ،مجمة البحكث التربكية

البحػػػث العممػػػي (. 1998عبػػػد الحػػػؽ، عايػػػد كعبيػػػدات، ذكقػػػات كمكسػػػى، عبػػػد الػػػرحمف) .70
 ، دار الفكر: عماف.1، طمفيكمو كأدكاتو كأساليبو

، دار النيضػة العربيػػة: (. قػػراءات فػي تعمػيـ التفكيػػر كالمػنيج1997عبػد الحميػد، جػابر) .71
 القاىرة.

 .لمطباعة  كالنشر كالتكزيع ، دار غريبعمـ نفس االبداع(. 1995د، شاكر )عبد الحمي .72
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أثر تصميـ استراتيجية لمػتعمـ االلكتركنػي قائمػة عمػى (. 2011عبد الحميد، عبد العزيز ) .73
التكليػػؼ بػػيف أسػػاليب الػػتعمـ النشػػط عبػػر الكيػػب كميػػارات التنظػػيـ الػػذاتي لمػػتعمـ عمػػى كػػؿ 

ـ االلكتركنػػػػي المػػػػنظـ ذاتيػػػػان كتنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر مػػػػف التحصػػػػيؿ كاسػػػػتراتيجيات الػػػػتعم
. 347 -317، (، الجزء الثاني75عدد ) جامعة المنصكرة، مجمة كمية التربية، ،التأممي

 http://dr-tolba.com/activities.phpمنشكرة عمى الرابط 

مػى لمػتعمـ االلكتركنػي قائمػة ع ةأثػر تصػميـ اسػتراتيجي(. 2011عبد الحميد، عبػد العزيػز) .74
التكليػػؼ بػػيف أسػػاليب الػػتعمـ النشػػط عبػػر الكيػػػب كميػػارات التنظػػيـ الػػذاتي عمػػى كػػؿ مػػػف 
 التحصػػيؿ كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ االلكتركنػػي المػػنظـ ذاتيػػان كتنميػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي،

 .347 -317، 2جزء  75جامعة المنصكرة، عدد  مجمة كمية التربية،

حميػػػؿ المضػػػمكف كتطبيقاتيػػػا فػػػي منيػػػاج بعػػػض مػػػداخؿ ت(. 1985عبػػػد الحميػػػد، محمػػػد) .75
 (.4(، السنة)4قطر، العدد) ،حكلية كمية التربية العمـك الطبيعية،

فعالية استخداـ اسػتراتيجيات مػا كراء المعرفػة فػي تحصػيؿ  (.2005فاطمة) عبد الكىاب، .76
الفيزيػػػاء كتنميػػػة التفكيػػػر التػػػأممي كاالتجػػػاه نحػػػك اسػػػتخداميا لػػػدم طػػػبلب الصػػػؼ الثػػػاني 

 (،مجمػػػػػة التربيػػػػػػة العممية)الجمعيػػػػػة المصػػػػػػرية لمتربيػػػػػة العمميػػػػػػة ،األزىػػػػػرمالثػػػػػانكم 
8(4،)159- 213. 

مكتبػة  ،، الطبعػة األكلػىالتفكير كالمنيػاج المدرسػي(. 2003) ، عػزكعفانةكليـ ك  عبيد، .77
 الفبلح: بيركت.

، الطبعػة سػيككلكجية التغيػر كالتجديػد فػي بنػاء العقػؿ العربػي(. 1998عثماف، فاركؽ ) .78
 دار الكفاء: المنصكرة. ،األكلى

أثػػر التعمػػيـ التخيمػػي عمػػى التحصػػيؿ كاالحتفػػاظ فػػي الرياضػػيات (. 2004خالػػد) العرجػػة، .79
لػػػدم طمبػػػة الصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي فػػػي مػػػدارس ككالػػػة الغػػػكث الدكليػػػة فػػػي محافظػػػات 

 فمسطيف -جامعة النجاح الكطنية ،رسالة ماجستير ،نابمس

ؿ المكجو لتدريس التعبيػر فػي تكػكيف الصػكر أثر استراتيجية التخي(. 2008عمياف، أيمف) .80
 الفنية الكتابية كتنمية ميارات التفكير االبػداعي لػدل طمبػة المرحمػة األساسػية فػي األردف،

 جامعة عماف لمدراسات العميا: األردف. ،رسالة ماجستير غير منشكرة
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ى أثػػػر اسػػػتخداـ طريقػػػة لعػػػب األدكار فػػػي تػػػدريس القػػػراءة عمػػػ(. 2009العمػػػاكم، جييػػػاف) .81
الجامعػػة  رسػػالة ماجسػػتير، تنميػػة التفكيػػر التػػأممي لػػدل طمبػػة الصػػؼ الثالػػث األساسػػي،

 اإلسبلمية: غزة.

البنائية فػي اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة  vأثر استراتيجية الشكؿ (. 2008العيسكم، تكفيؽ) .82
، غير منشكرة رسالة ماجستيركعمميات العمـ لدل طبلب الصؼ السابع األساسي بغزة، 

 اإلسبلمية: غزة. الجامعة

( webquestمدل فاعميػة اسػتخداـ الػرحبلت المعرفيػة عبػر الكيػب)(. 2001الفار، زياد) .83
في تدريس الجغرافيا عمػى مسػتكل التفكيػر التػأممي كالتحصػيؿ لػدل تبلميػذ الصػؼ الثػامف 

 ، جامعة األزىر، غزة.رسالة ماجستير األساسي،

نظػػػكمي فػػػي اكتسػػػاب طمبػػػة الصػػػؼ أثػػػر اسػػػتخداـ المنحػػػى الم(. 2006القرارعػػػة، أحمػػػد) .84
المؤتمر العربي السدس حكؿ المدخؿ المنظكمي في ، السادس األساسي لممفاىيـ العممية

 : القاىرة.2006ابريؿ  ،التدريس كالتعميـ

أثػػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ (. 2008قشػػطة، أحمػػد ) .85
، رسػػػػالة طمبػػػة الصػػػػؼ الخػػػامس األسػػػي بغػػػػزةالعميمػػػة كالميػػػارات الحياتيػػػػة بػػػالعمـك لػػػػدل 

 ، الجامعة االسبلمية، غزة.ماجستير

أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية المتشػابيات فػي تنميػة عمميػات (. 2010القطراكم، عبػد العزيػز) .86
رسػػالة ، العمػػـ كميػػارات التفكيػػر التػػأممي فػػي العمػػـك لػػدل طػػبلب الصػػؼ الثػػامف األساسػػي

 مية: غزة.، الجامعة االسبلر غير منشكرةماجستي

مسػػػػتكم ميػػػػارات التفكيػػػػر التػػػػأممي فػػػػي مشػػػػكبلت (.2002عػػػػزك) فتحيػػػػة كعفانػػػػة، المكلػػػػك، .87
مجمػة التربيػة العمميػة  .التدريب الميداني لدم طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

 .36- 1(،1)5،)الجمعية المصرية لمتربية العممية(

لبات الجامعة كعبلقتو باألسمكب التخيؿ العقمي لدل طا(. 1994محفكظ، سيير أنكر) .88
، العدد الثامف، منشكر عمى المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،المعرفي
 .http://www. Alba7es.com/ page 851.htmالرابط

التفاعؿ بيف خرائط التفكير كبعض أساليب اتخاذ (. 2009محمد، زبيدة محمد قرني) .89
ير التأممي كاتخاذ القرارات لدل تبلميذ القرار كأثره في تنمية كؿ مف التحصيؿ كالتفك

، ، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس الصؼ الثالث االعدادم في مادة العمـك
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-http://tadres .236 -128(، 149العدد)
misr.com/magazine_details.php?ID=154 

 ، عالـ الكتب: مصرالبحث التربكم ككيؼ نفيمو(. 2010مرسي، محمد ) .90

(. فعالية مدكنة الكتركنية في عبلج التصكرات الخطأ لممفاىيـ 2010)مطر، محمد .91
، رسالة ماجستير، العممية لدل طبلب الصؼ التاسع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا

 سبلمية، غزة.الجامعة اإل
، دار المسػػيرة 2، طالقيػػاس كالتقػػكيـ فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػنفس(. 2005ممحػػـ، سػػامي) .92

 لمنشر كالتكزيع: عماف.
، الطبعة األكلػى، جامعػة مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية(. 2009يزؿ، عبد اهلل )المن .93

 الشارقة: الشارقة.

أثػػػر اخػػػتبلؼ اسػػػتراتيجية قػػػراءة قصػػػص الخيػػػاؿ العممػػػي كنمػػػط (. 2009المييػػػي، رجػػػب) .94
قراءاتيػػػا عمػػػى تنميػػػة التخيػػػؿ العممػػػي كاالتجػػػاه نحػػػك الخيػػػاؿ العممػػػي لػػػدل طػػػبلب المرحمػػػة 

( 3)15 ،، دراسػػات تربكيػػة كاجتماعيػػةنمػػاط معالجػػة المعمكمػػات المختمفػػةالثانكيػػة ذكم ا
 .312 -267، 2جزء 

أثػػر التػػدريس باسػػتخداـ اسػػتراتيجية التخيػػؿ فػػي تحصػػيؿ المرحمػػة (. 2007نػػاجي، سػػيى) .95
رسػالة ماجسػتير ، األساسية العميا كفي االتجاه نحك الكيميػاء كفػؽ نصػفي الكػرة الدماغيػة

 لمدراسات العميا: األردف.جامعة عماف  ،غير منشكرة

أثػػر اسػػتخداـ مػػدخؿ االستقصػػاء المكجػػو فػػي تػػدريس مػػادة األحيػػاء (. 2005نػػاظر، نػػكاؿ) .96
عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة كالتفكيػػر الناقػػد لػػدل طالبػػات الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم بالمدينػػة 

رؽ كميػػة الدراسػػات اإلنسػػانية، قسػػـ المنػػاىج كطػػ غيػػر منشػػكرة، رسػػالة دكتػػكراة المنػػكرة،
 التدريس، جامعة األزىر: القاىرة.

، الطبعػػة أساسػػيات القيػػاس كالتقػػكيـ فػػي العمػػـك السػػمككية(. 2004النبيػػاف، مكسػػى ) .97
 األكلى، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع: عماف.

س يطػػرؽ كأسػػاليب كاسػػػتراتيجيات حديثػػة فػػي تػػػدر (. 2003النجػػدم، أحمػػد كأخػػركف ) .98
(، دار الفكػر 27الكتػاب) ،لنفس، الطبعػة األكلػى. سمسمة المراجع في التربية كعمـ االعمـك

 العربي :القاىرة.
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الخيػػػاؿ العممػػػي لػػػدل أطفػػػاؿ دكؿ الخمػػػيج العربيػػػة دراسػػػة (. 1993نشػػػكاف، يعقػػػكب ) .99
 العربي لدكؿ الخميج: الرياض. ةمكتب التربي ،ميدانية

 ف.عما :دار الفرقاف ،، الطبعة االكلىالجديد في تعميـ العمـك(. 2001نشكاف، يعقكب ) .100

، تطبيقػػات عمميػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر باسػػتخداـ عػػادات العقػػؿ(. 2008نكفػػؿ، محمػػد ) .101
 عماف. :الطبعة االكلى، دار المسيرة

أثػر اسػتخداـ دكرة الػتعمـ الخماسػية مػف خػبلؿ الكمبيػكتر فػي (. 2008ىماـ، عبػد الػرازؽ) .102
ب الصػؼ تحصيؿ بعض المفاىيـ العممية كالتفكير العممي كاالتجاه نحك العمـك لػدل طػبل

 .68 -35(، 2)11، مجمة التربية العممية، الثالث المتكسط بالمممكة العربية السعكدية

تػػدريس مفػػاىيـ المغػػة العربيػػة كالرياضػػيات (. 1988اليكسػػؼ، جمػػاؿ كسػػعادة، جػػكدت ) .103
 .بيركت :دار الجيؿ ،، الطبعة األكلىكالعمـك كالتربية االجتماعية

  

 المراجع االلكتركنية:
دائػػػرة تنميػػػة المػػػكارد  المديريػػػة العامػػػة لمتربيػػػة كالتعمػػػيـ / بالداخميػػػة زارة التربيػػػة كالتعمػػػيـك  سػػػمطنة عمػػػاف .1

/ 18(،تػػػػػػـ اسػػػػػػػترجاعو بتػػػػػػػاريا 2010 -2009)قسػػػػػػػـ العمػػػػػػـك اإلنسػػػػػػػانية / المجػػػػػػػاؿ األكؿ البشػػػػػػرية
  oogle.de/#hl=ar&rlz=1R2ADFA_en__468&q=%D8http://www.gـ2/2012

 Edusearch( مف 2009مجمة حكمة العقؿ ) .2

1- http://www.slideshare.net/Sehamsaeed/ss-6370609  

2- http// forum. Moe. Gov.om 

3- http//www.almdares.net 

4- http//www.cyemen.com 

5- www. Ahmed habib. Net 

6- http:// www. Talmeehat.com/b/?p=20 

http://www.google.de/#hl=ar&rlz=1R2ADFA_en__468&q=%D8
http://www.slideshare.net/Sehamsaeed/ss-6370609
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 (1ممحؽ رقـ)

 قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة

الدرجة  االسـ ـ
 مكاف العمؿ التخصص العممية

أستاذ  فتحية صبحي المكلك -1
 تكردك

 اإلسبلميةالجامعة  مناىج كطرؽ تدريس/عمـك

أستاذ  محمد سميماف أبك شقير -2
 مشارؾ

مشػػػػػػػػػػرؼ  -أسػػػػػػػػػػتاذ مشػػػػػػػػػػارؾ تكنكلكجيا التعميـ
الجامعػػػػػػة  -الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا

 غزة اإلسبلمية
أستاذ  عبد اهلل محمد عبد المنعـ -3

 مشارؾ
كأسػػػػػػػػػػػاليب البحػػػػػػػػػػػث منػػػػػػػػػػػاىج 
 العممي.

أستاذ مشػارؾ، عضػك مجمػس 
 دس المفتكحةأمناء الق

 دكتكر عطا حسف دركيش -4
 مشارؾ

أسػػػتاذ مشػػػارؾ منػػػاىج كطػػػرؽ 
 تدريس العمـك

 جامعة األزىر

أستاذ  محمكد األستاذ -5
 مشارؾ

 جامعة األقصى مناىج كطرؽ تدريس عمـك

 منػػػػػػػػػػػػػػاىج كطػػػػػػػػػػػػػػرؽ تػػػػػػػػػػػػػػدريس مساعد حاـز عيسى -6
 رياضيات

 جامعة األزىر

أستاذ  يحيى محمد أبك جحجكح -7
 مشارؾ

أسػػػػػػػتاذ مشػػػػػػػارؾ فػػػػػػػي المنػػػػػػػاىج  عمـك كطرؽ تدريسج ىمنا
كطػػػػػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػػػػػدريس بجامعػػػػػػػػػػػػة 

 األقصى
أستاذ  سميماف البمكشي 

 مساعد
جامعػػػػػػػػػػػػػة  -كميػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػة مناىج كطرؽ تدريس عمـك

 السمطاف قابكس: عماف.
 عضك في ىيئة التدريس   مناىج كطرؽ تدريس عمـك دكتكر ىشاـ أبك جممبك -8

 . المفتكحة القدسجامعة 
دكتكراه  اد محمد الشيا خميؿجك  -9

 عمـ النفس
عمػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػنفس، بكػػػػػػػػػػػالكريكس 

 كيمياء
مشػػػػرؼ عمػػػػـك مديريػػػػة شػػػػرؽ 

 غزة
منػػػػػػػػػػػػاىج كطػػػػػػػػػػػػرؽ تػػػػػػػػػػػػدريس،  ماجستير ياسيف سمماف عبدك -10

 بكالكريكس أحياء 
مشػػػػػػػػػػػرؼ العمػػػػػػػػػػػـك الحياتيػػػػػػػػػػػة 

 مديرية شرؽ غزة
ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػتير ادارة تربكيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  ماجستير نزيو يكنس -11

 بكالكريكس بيكلكجي
 رؼ االحياء مديرية رفحمش

دبمػػػػػػػـك عػػػػػػػالي فػػػػػػػي المنػػػػػػػاىج  ماجستير محمد سميح أبك ندل -12
كطػػػػرؽ التػػػػدريس، بكػػػػالكريكس 

 فيزياء

مديريػػة شػػػرؽ  -مشػػرؼ عمػػػـك
 غزة



                                                                                                 

 

 
275 

 قائمة المالحؽ

الدرجة  االسـ ـ
 مكاف العمؿ التخصص العممية

ماجسػػػػػػػػػػتير منػػػػػػػػػػاىج كطػػػػػػػػػػرؽ  ماجستير سامي عبد اهلل قاسـ -13
تػػػػػػدريس، بكػػػػػػالكريكس فيزيػػػػػػاء 

 كرياضيات

 نائب مدير مدرسة يافا

ماجسػػػػػػػػػػتير منػػػػػػػػػػاىج كطػػػػػػػػػػرؽ  ماجستير يايماف حمدم ماض -14
/ بكػػػػػػػػالكريكس  تػػػػػػػػدريس عمػػػػػػػػـك

 أحياء

معممة عمـك في مدرسة أمنة 
 بنت كىب الثانكية

دنيػػػػػػػا محمػػػػػػػد زكريػػػػػػػا أبػػػػػػػك  -15
 حميد

معممػػػػة عمػػػػـك مدرسػػػػة التفػػػػاح  تربية أحياء بكالكريكس
 "ب" لمبنات

16-  
 ميرفت عراـ

بكػػػػالكريكس أحيػػػػاء، ماجسػػػػتير  ماجستير
 ـمناىج كطرؽ تدريس عمك 

 مديرة مدرسة

معممػة بمدرسػة دالؿ المغربػػي  أحياء بكالكريكس سميرة ابراىيـ شحادة -17
 "أ"

ماجسػػػػػػػػػػتير منػػػػػػػػػػاىج كطػػػػػػػػػػرؽ  ماجستير فداء الشكبكي -18
. تدريس  عمـك

 معممة فيزياء.

ماجسػػػػػػػػػػتير منػػػػػػػػػػاىج كطػػػػػػػػػػرؽ  ماجستير مريـ جابر منيفي -19
. تدريس  عمـك

مديرة مدرسة التفاح األساسػية 
 "ب" لمبنات

 معممة مدرسة الزيتكف لمبنات تربية أحياء بكالكريكس نائمة دلكؿ -20
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 (2ممحؽ رقـ )
 أىداؼ الكحدة السابعة حسب تصنيؼ بمـك

 

 تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر األىداؼ ـ. الدرس
األنسجة 
 النباتية

    //  .يعرؼ المقصكد بالنسيج الخمكم  .1

   /  .سجة النبات الزىرمأنيصنؼ أنكاع   .2

   /  .المكلدة بيذا االسـ األنسجةر سبب تسمية يفس  .3

    / .المكلدة األنسجةيحدد مكاف تكاجد   .4

   /   .المرستيمية األنسجةيصؼ تركيب   .5

    / .األساسية األنسجة أنكاعيبيف   .6

   /  .يصؼ تركيب النسيج البرنشيمي  .7

   /  .يستنتج  العبلقة بيف تركيب النسيج البرنشيمي ككظيفتو  .8

  /   .يحضر شريحة لمنسيج البرنشيمي  .9

    / .يحدد مكاف كجكد النسيج الككلنشيمي  .10

   /  .يكضح خصائص النسيج الككلنشيمي  .11

   /  .االسكمرنشيمي النسيجيصؼ تركيب   .12

   /  .يفسر سبب سماكة جدر الخبليا االسكمرنشيمية  .13

 /    .كخبليا السكمريد األلياؼيميز بيف خبليا   .14

  /   .يحضر شريحة لمنسيج االسكمرنشيمي  .15

    / .الكعائية باألنسجةيبيف المقصكد   .16

 /    .األساسية األنسجةيقارف بالرسـ بيف   .17

 /    .يقارف بيف الخشب كالمحاء مف حيث التركيب كالكظيفة  .18

    / .الخشبية األكعيةيكضح تركيب   .19

    / .يبيف تركيب القصيبات  .20

الخشػػػػػبية فػػػػػي نقػػػػػؿ المػػػػػاء  األكعيػػػػػة كفػػػػػاءة  يفسػػػػػر سػػػػػبب  .21
 .عف القصيبات كاألمبلح

 /   

    / .الغربالية باألنابيبيكضح المقصكد   .22

   /  يستنتج سبب كجكد خمية مرافقة بجانب كؿ أنبكبة غربالية  .23

    / .يعرؼ الجذر  .24الفصؿ 
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 تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر األىداؼ ـ. الدرس
   /  .كتدية كعرضية إلييصنؼ الجذكر   .25 الثاني

   //  .طكلي في الجذر يستكشؼ أجزاء مقطع  .26

    / .يعرؼ القمنسكة  .27

   /  .يفسر سبب قدرة اختراؽ الجذر لمتربة  .28

    / .يعدد كظائؼ القمنسكة  .29

    / .يكضح المقصكد بالقمة النامية  .30

  /    .يحضر  عمميا شريحة لقمة نامية في الجذر  .31

    / .يبيف مفيـك منطقة االستطالة   .32

   /  .الجذرية  تيراعالش أىميةيكضح   .33

    / .يذكر كيفية تككف المنطقة الجرداء  .34

    /  .التركيب الداخمي لمجذر أجزاءيعدد   .35

    / .يعرؼ البشرة  .36

    / .يذكر كظائؼ القشرة  .37

يرسـ مقطع طكلي في جذر نبػات مػف ذكات الفمقتػيف مبػيف   .38
 .األجزاء

  /  

الفمقتػػػيف  يرسػػػـ مقطػػػع عرضػػػي فػػػي جػػػذر نبػػػات مػػػف ذكات  .39
 ء.مبيف األجزا

  /  

    / .يعدد مككنات االسطكانة الكعائية  .40

يكضػػح كيفيػػة تكاجػػد كػػؿ مػػف الخشػػب كالمحػػاء داخػػؿ الحػػـز   .41
 .الكعائية

 /   

   /  .كظيفة المحيط الدائر يبيف  .42

    / .يحدد مكاف كجكد النخاع  .43

   /  .سمكزيةيبيف المقصكد بالخاصية األ  .44

   /  .األسمكزيةيف مف خبللو الخاصية يشرح نشاط يب  .45

   /  .يصنؼ مجمكعة مف النباتات حسب نكع الساؽ  .46 

   /  .يستكشؼ التركيب الداخمي لساؽ مف نبات ذكات الفمقتيف  .47

 /    .يقارف بيف التركيب الداخمي لمجذر كالساؽ  .48

  /   .يحدد عمميا عمر الشجرة مف خبلؿ الحمقات الثانكية  .49

   /  .كظائؼ الساؽيستنتج   .50
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 تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر األىداؼ ـ. الدرس
    / .يعرؼ المقصكد بالكرقة  .51

    / .يتعرؼ عمى التركيب الداخمي لمكرقة  .52

 /    .يفرؽ بيف الكرقة المركبة كالفرع مف حيث التركيب  .53

  /   .يحضر شريحة لمقطع عرضي في الكرقة  .54

يفسػػػر سػػػبب لمعػػػاف البشػػػرة العميػػػا فػػػي األكراؽ عػػػف البشػػػرة   .55
 .السفمي

 /   

    / .بيف المقصكد بالثغكري  .56

    / .لثغكرايعدد كظائؼ   .57

غبلؽ الثغكر في كرقة النبات آليةيشرح   .58    /  .فتح كا 

الفصؿ 
 الثالث

اليرمكنات 
 النباتية

    / .يعرؼ اليرمكنات النباتية  .59

    / .يبيف مفيـك ىرمكف األككسيف  .60

   /  .يشرح آلية عمؿ ىرمكف األككسيف في االنتحاء الضكئي  .61

   /  .يفسر ظاىرة االنتحاء الضكئي  .62

   /  .يفسر ظاىرة االنتحاء الجذرم  .63

    / .يذكر كظائؼ ىرمكف السايتككينينات  .64

    / .يحدد أىـ مجاالت استخداـ الجبريمينيات  .65

يسػػػػػػتنتج أىميػػػػػػة إفػػػػػػراز الثمػػػػػػار كأكراؽ النباتػػػػػػات ليرمػػػػػػكف   .66
 .األثيميف

 /   

ف سػاىمكا فػي اكتشػاؼ اليرمكنػات يقدر جيػكد العممػاء الػذي  .67
 .النباتية

 /   

 5 7 28 27 المجمػػػػػػكع  

40.2 النسػػػػػبة  
% 

41.7
% 

10.4% 7.4% 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 ت غزة ـــالييـــبيعت اإلســــانج

 بـــــــبث انعهيـــــاندراس عًـــبدة

 كـــهيـــــــت انتــــزبــــــيـــــــــــت

 انعهىو /نًُبهج وطسق تدزيسقسى ا
 

المكضكع : تحكيـ قائمة المفاىيـ العممية كميارات التفكير التأممي المتضمنة في الكحدة السابعة 
 مف كتاب العمـك لمصؼ التاسع األساسي  "الجزء الثاني".

 حفظك هللا : ...............................................................انسيد اندكتىز/ األستبذ

 انسالو عهيكى ورحًت هللا وبزكبته
 

فارلوظىتوظوفىادتراتوجوظىالتخولىالموجهىفيىتنموظىالمغاهومىى:"تقوو انببحثت بإجزاء دراست بعُواٌ
ى"طالباتىالصفىالتادعىاألداديالتغكورىالتأمليىفيىىالطلومىلدىىىومؼارات

بيػدؼ تحديػد قائمػة المفػاىيـ العمميػة  "الزىػرم كتركيبػو كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتحميػؿ كحػدة "النبػات
كميػػارات التفكيػػر التػػأممي التػػي تتضػػمنيا الكحػػدة مػػف أجػػؿ تنميتيػػا باسػػتخداـ اسػػتراتيجية التخيػػؿ المكجػػو، حيػػث تعتبػػر 

 القكائـ أدكات لرسالة الماجستير المسجمة بالعنكاف السابؽ.
مػػػى المفػػػاىيـ العمميػػػة كميػػػارات  التفكيػػػر التػػػأممي ثػػػـ إبػػػداء رأيكػػػـ لػػػذا ترجػػػك الباحثػػػة مػػػف سػػػيادتكـ التكػػػـر بػػػاالطبلع ع

 مف حيث: في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ كمبلحظاتكـ
 .السبلمة العممية كالمغكية 
 مبلءمة التعريؼ اإلجرائي لمميارة. مدل 
 كالمفاىيـ لمحتكل كحدة النبات الزىرم كتركيبو شمكلية ميارات التفكير التأممي مدل . 
 مبلحظات أخرم. ةإضافة أك إبداء أي حذؼ أك 

 شاكرين نكى حسن تعاونكى ونكى وافر انتقدير واالحرتاو
ىالباحثظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 صفية أمحد حممود اجلدبة

   0599903592جوال:

Safa831@hotmail.com         

ىالبواناتىالذخصوظىللمحكم:

 االسـ:.........................                    الدرجة العممية:...................
 التخصص:...................                      مكاف العمؿ:.....................
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 (4ممحؽ)

 العممية الكحدة السابعة "النبات الزىرم كتركيبو" قائمة المفاىيـ 

 
 التعديؿ المقترح الداللة المفظية المفيكـ العممي المكضكع

ؿػػػػػصػػفػػػال
    

كؿ
األ

   
 

ػػػاألن
ػػػػسج

باتي
 الن
ة

ػػػػػػػػ
ػػ

 ة

   كحدة بناء جسـ الكائف الحي.  الخمية  

 

 النسيج
 ركيػػب كتشػػترؾ فػػي أداء مجمكعػػة مػػف الخبليػػا المتشػػابية فػػي الشػػكؿ كالت

 كظيفة معينة.
 

 األنسجة المكلدة
 (اإلنشائية)

  تتكاجػػػد فػػػي  عمػػػى االنقسػػاـ كتكػػػكيف خبليػػػا جديػػػدة عاليػػػة قػػػدرةخبليػػا ليػػػا
 .كالبراعـ القمـ النامية

 

 األنسجة األساسية
  أنسػػجة تكػػكف القسػػـ األكبػػر مػػف جسػػـ النبػػات الزىػػرم كتضػػـ ثبلثػػة أنػػكاع

 االسكمرنشيمي". ك  شيمي،نلككلالبرنشيمي،ا مف األنسجة"
 

 النسيج البرنشيمي
 تيػػػػا اكفجك  رقيقػػػػة الجػػػػدر أنكيتيػػػػا صػػػػغيرة حيػػػػة نسػػػػيج يتكػػػػكف مػػػػف خبليػػػػا

يػؤدم كظػائؼ متعػددة  كجػد بػيف الخبليػا فراغػات بينيػةيي العصارية كبيػرة، 
 .منيا التيكية كخزف الماء كالغذاء

 

 النسيج الككلنشيمي
  جػػدرىا  ،صػػغيرة أنكيػػةذات  راصػػةمت يتكػػكف مػػف خبليػػا حيػػةقػػكم نسػػيج

خاصة في الزكايا، بإمكانو االنثناء بمركنػة،  سميكة بصكرة غير منتظمة
 .يعطي الدعـ كاإلسناد لمنبات

 

 النسيج االسكمرنشيمي
  ز لك خبليػػػػا ناضػػػػجة غيػػػػر حيػػػػة عديمػػػػة األنكيػػػػة، جػػػػدرىا مغمظػػػػة بالسػػػػميك

 نيف لدعـ النبات كحماية األنسجة الداخمية.غكالم
 

 اؼاأللي
  مسػػػتطيمة كمدببػػػة، مػػػف  االسكمرنشػػػيمي كىػػػى النسػػػيج  خبليػػػاأحػػػد أنػػػكاع

 الكتاف. ألياؼأمثمتيا 
 

 السكمريد
  ـكاألحجػامختمفػة األشػكاؿ االسكمرنشيمي كىى  النسيج  خبلياأحد أنكاع 

جػػػدرىا سػػػميكة، مثػػػؿ الخبليػػػا الحجريػػػة التػػػي تكثػػػر فػػػي ثمػػػار األجػػػاص 
 كجكز اليند كأغمفة البذكر الصمبة.

 

 الكعائية األنسجة
  النبػات الكعػائي كتضػـ  جسػـ تعمؿ عمى نقؿ الماء كالغػذاء داخػؿأنسجة

 .(الخشب كالمحاءىـ )نكعاف مف األنسجة 
 

 الخشب
 األكعيػػػة الخشػػػبية،  "نسػػػيج كعػػػائي  يتكػػػكف مػػػف أربعػػػة أنػػػكاع مػػػف الخبليػػػا

نقؿ الماء كاألمبلح  يعمؿ عمى "األلياؼك القصيبات، الخبليا البرنشيمية، 
 الساؽ فاألكراؽ. إليف الجذر م

 

 األكعية الخشبية
  متصػػػمة مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض عػػػف طريػػػؽ فتحػػػات فػػػي صػػػؼ مػػػف خبليػػػا

نقػػػػؿ المػػػػاء تعمػػػػؿ عمػػػػى نياياتيػػػػا الطرفيػػػػة مشػػػػكمة أنبكبػػػػا كعائيػػػػا دقيقػػػػان، 
 .األكراؽ إلي كاألمبلح
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 القصيبات

 ة خبليػػا غيػػر حيػػة تعمػػؿ عمػػى نقػػؿ المػػاء كاألمػػبلح، نيايػػة القصػػيبة مدببػػ
لمػػػاء إلػػػى قصػػػيبة أخػػػرل مػػػف خػػػبلؿ نقػػػر كمغمقػػػة كبالتػػػالي يػػػتـ انتقػػػاؿ ا

 حافية.

 

 المحاء

 مػػػف الخبليػػػا "الخبليػػػا الغرباليػػػة،  أنػػػكاع نسػػػيج كعػػػائي يتكػػػكف مػػػف أربعػػػة
نقػػػؿ الغػػػذاء  يعمػػػؿ عمػػػىكاألليػػػاؼ"  البرنشػػػيمية الخبليػػػاالخبليػػػا المرافقػػػة، 

كفػػػػػي جميػػػػػع  بػػػػػاقي أجػػػػػزاء النبػػػػات إلػػػػيالجػػػػاىز كالمصػػػػػنع فػػػػػي األكراؽ 
 االتجاىات.

 

 األنابيب الغربالية
  أنابيػػػب متصػػػمة تتكػػػكف مػػػف خبليػػػا غرباليػػػة كػػػؿ منيػػػا تحتػػػكم سػػػيتكببلـز

 كتخمك مف النكاة ينتيي طرفيا بصفيحة مائمة تسمى الصفيحة الغربالية.
 

 الخبليا المرافقة
 ةالبلزمػالغرباليػة بالطاقػة  األنابيػبكاضػحة، تػزكد  أنكيػةحية ذات  خبليا 

 مقياـ بكظيفتيا.ل
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 الجذر الكتدم
 مثػػؿ جػػذكر النباتػػات  أسػػفؿ مخترقػػا التربػػة إلػػيينمػػك عػػادة  الجػػذر الػػذم

 .ذكات الفمقتيف كالفكؿ
 

  يحمؿ شعيرات جذرية كجذكران جانبية. الرئيس في الجذرمحكر ال  الجذر االبتدائي
  جذر ينشأ مف قاعدة الساؽ غالبان يتككف عندما يتبلشى الجذر االبتدائي.  رضيةالجذكر الع

 القمنسكة
 غطاء يتكػكف مػف عػدة طبقػات مػف خبليػا برنشػيمية تحػيط بالقمػة الناميػة 

 لحمايتيا كتساعد في عممية اختراؽ الجذر لمتربة. لمجذر
 

 القمة النامية
 )في الجذر(

  مػػػؿ عمػػػي نمػػػك الجػػػذر داخػػػؿ التربػػػةتع باسػػػتمرارمنقسػػػمة مكلػػػدة خبليػػػا 
 .المختمفةالجذر كتككيف أنسجة 

 

 منطقة االستطالة
  خبليا برنشيمية تنشأ مػف انقسػاـ خبليػا القمػة الناميػة، طػكؿ الخبليػا فييػا

 أكثر مف عشرة أضعاؼ طكليا األصمي.
 

  منطقة تحمؿ الشعيرات الجذرية.  منطقة الشعيرات الجذرية

 الشعيرات الجذرية
  امتداد لخبليا البشرة  دقيقة كثيرة العدد كتتغمغؿ بيف جزيئات التربػة ىي 

 .ليا دكر ميـ في امتصاص الماء كاألمبلح مف التربة
 

 المنطقة الجرداء
  منطقػػػة خاليػػػة مػػػف الشػػػعيرات تنشػػػأ عنػػػد مػػػكت الشػػػعيرات الجذريػػػة كبيػػػرة

 السف كتتسع باستمرار بزيادة عدد الشعيرات الميتة.
 

 ر الثانكيةمنطقة الجذك 
  جػػذكر تشػػبو الجػػذر األصػػمي فػػي التركيػػب تخػػرج مػػف منطقػػة البريسػػيكؿ

 يككف أصغرىا ىك األقرب إلى القمة النامية.
 

 البشرة
  صؼ كاحد مف الخبليا المتراصة رقيقػة الجػدر كتمثػؿ المنطقػة الخارجيػة

 .في تركيب الجذر كالساؽ كالكرقة تعمؿ عمى حماية األجزاء الداخمية
 

 القشرة
  تتكػكف مػف عػدة في التركيػب الػداخمي لمجػذر كالسػاؽ، تمي البشرة منطقة

بينيا فراغات، تعمػؿ  ذات الجدر الرقيقة .ةالبرنشيميصفكؼ مف الخبليا 
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 عمى التيكية كتبادؿ الغازات.

 االندكديرمس
 )البشرة الداخمية(

 
 

  آخر صؼ مف خبليا قشرة الجذر، الخبليا المكاجية لمحاء تحػاط جػدرىا
قة شمعية غير منفذة لمماء، أما الخبليػا المكاجيػة لمخشػب فيػي غيػر بحم

مغمظػػة بالمػػادة الشػػمعية تسػػمح بمػػركر المػػاء إلػػى الخشػػب كتسػػمى خبليػػا 
 المركر.

 

 

 االسطكانة الكعائية
  الجػػزء الػػداخمي مػػف تركيػػب الجػػذر كالسػػاؽ، كتتكػػكف مػػف المحػػيط الػػدائر

 كالحـز الكعائية كالنخاع.
 

المحيط الدائر 
 " في الجذرالبريسيكؿ"

 إلػػي الخشػػب  صػػؼ كاحػػد مػػف الخبليػػا البرنشػػيمية تمػػرر المػػاء كاألمػػبلح 
 ف الجذكر الثانكية.يكتكك 

 

 الكامبيكـ
  يكجد بيف  مجػاميع الخشػب كالمحػاء  مرستيميةالخبليا المف  كاحد صؼ

 ينقسـ باستمرار مككنا خشب كلحاء في التركيب الداخمي لمجذر كالساؽ 
 .با نمك الجذر كالساؽ بالسمؾثانكييف مسب

 

 النخاع
  تعمػػػؿ عمػػػى تخػػػزيف كالسػػػاؽ خبليػػػا برنشػػػيمية تتكاجػػػد فػػػي مركػػػز الجػػػذر

 المكاد الغذائية.
 

 الساؽ
 .محػػػكر النبػػػات ينمػػػك عػػػادة فػػػكؽ سػػػطح التربػػػة يحمػػػؿ األكراؽ كاألزىػػػار 

 كيتككف المحكر مف عقد كسبلميات.
 

  اؽانتفاخات عمى الساؽ تخرج منيا األكر   العقد
  في الساؽ. ىي المسافة بيف كؿ عقدتيف متجاكرتيف  السبلمية

  .تقـك بخزف النشاالساؽ  الطبقة الداخمية مف خبليا قشرة   الغبلؼ النشكم

 القمة النامية في الساؽ
  بػرعـ طرفػي يحػػاط بػاألكراؽ تتكػكف مػػف خبليػا مرسػتيمية ليػػا القػدرة عمػػى

 .االنقساـ كتككيف المناطؽ األخرل لمساؽ
 

المحيط الدائر 
 " في الساؽؿ"البريسيك

 . عدة صفكؼ مف الخبليا    البرنشيمية  كاالسكمرنشيمية  

 الحمقات السنكية
 يحدد مف خبلليا تنتج مف انقساـ الكامبيـك  حمقات خشبية كبيرة كصغيرة

 عمر الشجرة.
 

 الكرقة
 طريؽ خبلياىا بعممية صنع الغذاء عف  معظـ زائدة جانبية خضراء تقـك

 عممية البناء الضكئي.
 

  .ا يصؿ الكرقة بالساؽفجزء منت  الكرقة اعدةق

 العنؽ
  كمػا الكرقػة  إلػيالمػاء كاألمػبلح  عف طريقػو  ةبالقاعد الكرقة نصؿيصؿ

 الساؽ. إليالغذاء المصنع في الكرقة  يمر
 

  مف الكرقة كلو أشكاؿ عدة. األخضرالجزء   النصؿ
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 النسيج العمادم
 خبليا البرنشيمية ضيقة كطكيمػة كمتعامػدة مػع خبليػا البشػرة، صؼ مف ال

 تكثر فييا الببلستيدات الخضراء.
 

 األسفنجيالنسيج  

 

  غيػر متراصػة كغيػر منتظمػة تحػكم  ةالبرنشػيميعدة صفكؼ مػف الخبليػا
 .الببلستيدات الخضراء

 

 رالثغ

 محاطػػػػػػة بخميتػػػػػػيف  ىة  تكجػػػػػػد فػػػػػػي البشػػػػػػرة العميػػػػػػا كالسػػػػػػفمصػػػػػػغير  ةفتحػػػػػػ
، فيالحارسػػػت يفالخميتػػػ افيتيف تحتكيػػػاف ببلسػػػتيدات خضػػػراء تسػػػميبيضػػػاك 

غبلؽ الثغكر  .تقكماف بتنظيـ فتح كا 
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 اليرمكنات
  الحيكية لخبليا الجسـ كتنسيؽ كظائفػو  األنشطةمكاد كيميائية تساعد في

 .كنمكه
 

 ككسيفاأل
  ػػػبعػرؼ يي  تـ استخبلصو كالتعػرؼ عميػو ف نباتيىرمك أكؿ (IAA أنػدكؿ )

القمػـ  الخبليػا تحػت حمض الخميؾ، يشجع عممية االنقساـ المتساكم في
 رضي.ألعف عممية االنتحاء الضكئي كاالنتحاء ا مسئكؿالنامية، 

 

  .عند تعريضو لو مف جانب كاحدالساؽ في اتجاه الضكء  انحناء  االنتحاء الضكئي

 األرضينتحاء اال
  نمػػك الجػػذر نحػػك التربػػة بعيػػدان عػػف الضػػكء، مسػػتجيبان لمجاذبيػػة األرضػػية

 بيدؼ امتصاص الماء كاألمبلح مف التربة.
 

 السايتككينينات
  ىرمكنػػػػات نباتيػػػػة تعمػػػػػؿ عمػػػػى تشػػػػػجيع انقسػػػػاـ الخبليػػػػػا كالنمػػػػك لمبػػػػػراعـ

 الجانبيػػة فػػي الجػػزء السػػفمي مػػف السػػاؽ قبػػؿ البػػراعـ الطرفيػػة عمػػي الجػػزء
 العمكم.

 

 الجبريمينات
  يسػػبب زيػػػادة طػػكؿ سػػػاؽ النبػػػات  يسػػػتخمص مػػف فطػػػر الجبػػػرال، ىرمػػكف

 .كتشجيع إنبات البذكر، يستخدـ في تكبير حجـ الثمار بصكرة كبيرة
 

 ثيميفىرمكف اإل
 الخبليػػا اسػػتطالةعمػػى منػػع  يعمػػؿ كاألكراؽتنتجػػو الثمػػار  نبػػاتي ىرمػػكف ،

 نضج الثمار. كيشجع ادة تركيزه،عند زي سقكط األكراؽ، ك ىـر النباتك 
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 (4ممحؽ )
 قائمة ميارات التفكير التأممي

 

 انتفكري انتأيهي:
نشاط ذىني ىادؼ يقكـ بو المتعمـ عند مكاجيتو لمشكمة معينة أك تخيمو لمكضكع ما بيدؼ 

، المتمثمػػػة فػػػي "الرؤيػػػة البصػػػرية تبصػػػر المكاقػػػؼ التعميميػػػة فيمػػػارس خبلليػػػا بعػػػض الميػػػارات العقميػػػة
 الكشؼ عف المغالطات، إعطػاء تفسػيرات مقنعػة، الكصػكؿ إلػي االسػتنتاجات، كضػع حمػكؿ مقترحػة"

 لمكصكؿ إلي حمكؿ لممشكمة التي يكاجييا.
 

 التعريؼ الميارة الرقـ

القدرة عمى عرض جكانب المشكمة كالتعرؼ عمى مككناتيا سكاء كاف ذلؾ مف  الرؤية البصرية  -1
اء رسـ أك شكؿ يبيف مككناتيا بحيث يمكف خبلؿ طبيعة المشكمة أك إعط

 .اكتشاؼ العبلقات المكجكدة بصريان 

الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  -2
 المغالطات

القدرة عمى تحديد الفجكات في المشكمة، كذلؾ مف خبلؿ تحديد العبلقات غير 
 الصحيحة أك غير المنطقية أك تحديد بعض الخطكات الخاطئة في انجاز المياـ.

الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  -3
 تاستنتاجا

القدرة عمى التكصؿ إلي عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ رؤية مضمكف المشكمة 
 كالتكصؿ إلي نتائج مناسبة.

إعطػػػػػػػػػػػػػػاء تفسػػػػػػػػػػػػػػيرات  -4
 مقنعة

القدرة عمى إعطاء معني منطقي لمنتائج أك العبلقات الرابطة، كقد يككف ىذا 
 المعني معتمدان عمى معمكمات سابقة أك عمى طبيعة المشكمة كخصائصيا.

القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المشكمة المطركحة، كتقـك تمؾ  كضع حمكؿ مقترحة  -5
 الخطكات عمى تصكرات ذىنية متكقعة لممشكمة المطركحة.

ىمالحظظ:

يشمؿ التحميؿ الصكر كاألشكاؿ التكضيحية  كالفقرات مف كحدة النبات الزىرم كتركيبو، كتـ  -
 استبعاد أسئمة التقكيـ.

 ............................................................ :كمالمحمالحظاتى
                    ............................................................. 

                                                                                   الباحثة 
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 الرحيـبسـ اهلل الرحمف  

 

 الجػػامعة اإلسػػالميػة غزة 

 عمػادة الدراسػػات العميػػا
 كػميػػػة التػربػػيػػػة

 قسى انًُبهج وطسق تدزيس/ انعهىو

 تحكيـ  اختبار المفاىيـ العممية:  المكضكع
 : ............................................................... حفظك هللاانسيد اندكتىز/ األستبذ

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

فارلوظىتوظوفىادتراتوجوظىالتخولىالموجهىفيىتنموظىالمغاهومىىتقوو انببحثت بإجزاء دراست بعُواٌ:"
ى"ومؼاراتىالتغكورىالتأمليىفيىىالطلومىلدىىطالباتىالصفىالتادعىاألدادي

 نهحصول عهى درجة املاجستري ين كهية انرتبية باجلايعة اإلساليية

ثـ إبداء رأيكـ كمبلحظاتكـ في ضكء خبرتكـ في ىذا أرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار  كلذا
 حيث: المجاؿ مف

 .السبلمة العممية كالمغكية 

 .صياغة فقرات االختبار صياغة تربكية 
 .مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف الفقرات 
 .كضكح تعميمات االختبار 
 ات أخرم.حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مبلحظ 

 شاكرين نكى حسن تعاونكى ونكى وافر انتقدير واالحرتاو

 الباحثظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 صفية أمحد حممود اجلدبة

   0599903592جوال:

ىصوظىللمحكم:البواناتىالذخ

 االسـ:.........................                    الدرجة العممية:...................

 التخصص:...................                      مكاف العمؿ:.....................
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ى

 اختبػار المفػاىيـ الػعمميػة
ى

ىرزوزتيىالطالبظ،،،

 اتهورمحة اهلل وبرك نالسالم عليك

 

ييػػدؼ االختبػػػار الػػػذم بػػػيف يػػػديؾ إلػػػي قيػػػاس مػػػدم قػػػدرتؾ عمػػػى اسػػػتيعاب المفػػػاىيـ العمميػػػة 
 العمـك العامة. مبحثفي  -النبات الزىرم كتركيبو -بالكحدة السابعة

ترجػػك منػؾ قػػراءة تعميمػات االختبػػار بكػؿ عنايػػة  فإنيػاكالباحثػة تشػكر كتػػثمف حسػف تعاكنػػؾ، 
نمالو عبلقة بالدرجات المدرسية  كدقة، عممان بأف ىذا االختبار ليس  لغرض البحث العممي. كا 

 

 تعهيًات االختبار:
 ( فقرة مف نكع اختيار مف متعدد.50يتككف  االختبار مف ) 

 .اقرئي كؿ عبارة بدقة كعناية قبؿ اإلجابة عنيا 

 خيارات بينيا إجابة كاحدة فقط مناسبة عميؾ أف تضعي دائرة حكليا. ةلكؿ فقرة أربع 

 اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع كرقة األسئمة.نقؿ  ىيرج 

  شاكرين نكى حسن تعاونكى                                           

 

 

 الباحثة                                                                                          

 اجلدبة أمحد حممود صفية                                                                                            
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 مفتاح اإلجابة

 اسـ الطالبة:..................
 المدرسة: ....................

 الصؼ : ............
 الشعبة:.............

 ( أمام اإلجابة الصحيحة: عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضعي إشارة )

رقى 
 انسؤال

رقى  انبذائــم
 انسؤال

 انبذائـــم

 د ج ب أ د ج ب أ

1     26     

2     27     

3     28     

4     29     

5     30     

6     31     

7     32     

8     33     

9     34     

10     35     

11     36     

12     37     

13     38     

14     39     

15     40     

16     41     

17     42     

18     43     

19     44     

20     45     

21     46     

22     47     

23     48     

24     49     

25     50     
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 (5ممحؽ رقـ)

 يةمفتاح اإلجابة النمكذجية الختبار المفاىيـ العمم
 اسـ الطالبة:..................
 المدرسة: ....................

 الصؼ : ............
  الشعبة:.............

 ( أمام اإلجابة الصحيحة:عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضعي إشارة ) 

رقـ 
 السؤاؿ

رقـ  البدائػػؿ
 السؤاؿ

 البدائػػػؿ

 د ج ب أ د ج ب أ

1     26     

2     27     

3     28     

4     29     

5     30     

6     31     

7     32     

8     33     

9     34     

10     35     

11     36     

12     37     

13     38     

14     39     

15     40     

16     41     

17     42     

18     43     

19     44     

20     45     

21     46     

22     47     

23     48     

24     49     

25     50     
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 (6ممحؽ رقـ)

 التاسعطالبات الصؼ  لفي كحدة النبات الزىرم كتركيبو لد المفاىيـ العمميةاختبار  

 
 ة: ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة ثـ انقمي اإلجابات إلي مفتاح اإلجابة:عزيزتي الطالب

 

 )تذكر( مجمكعة مف الخاليا المتشابية في الشكؿ كالتركيب كالكظيفة:                    -1
  النسيج -ب الخمية -أ
  الجياز -د العضك -ج
 تذكر تضـ األنسجة الكعائية:  -2
  اإلسكمرنشيميالنسيج  -ب الخشب  -أ
  الخشب كالمحاء  -د المحاء  -ج
 فيـ النسيج: ماعدا جميع ما يمي أنسجة أساسية -3
  الكامبيـك   -ب البرنشيمي  -أ
  االسكمرنشيمي  -د الككلنشيمي  -ج
 فيـ تسّمى الخاليا المكلدة بيذا االسـ ألف لخالياىا قدرة عالية عمى: -4
  جديدة تككيف خبليا  -ب االنقساـ  -أ
  االنقساـ كتككيف خبليا جديدة -د القياـ بعممية البناء الضكئي -ج
 تذكر الطبقة التي تقابؿ طبقة االندكديرمس في الجذر ىي: -5
  القشرة -ب البشرة -أ
  البريسيكؿ -د الغبلؼ النشكم -ج
 فيـ أم مف التالية تعتبر مف صفات الخاليا المرستيمية: -6
  عديمة األنكية  -ب سميكة الجدر -أ
  فجكاتيا العصارية كثيرة -د ال يكجد بينيا فراغات بينية -ج
 فيـ أم مف التالية تعتبر مف كظائؼ الفراغات البينية في النسيج البرنشيمي: -7
  الدعـ كحماية األنسجة الداخمية -ب التيكية كخزف الماء -أ
  األمبلح مف الجذر إلي األكراؽنقؿ الماء ك -د السماح لمنسيج باالنثناء بمركنة -ج
 فيـ بأنيا: مف مميزات االسطكانة الكعائية -8
  تتككف مف المحيط الدائر كالحـز الكعائية كالنخاع   -ب الجزء الداخمي مف تركيب الجذر. -أ
  جميع ما سبؽ -د الجزء الداخمي مف تركيب الساؽ -ج
سناد النبات:النسيج الذم يمكنو االنثناء بمركنة كما يساى -9  تذكر ـ في دعـ كا 
  الكعائي -ب البرنشيمي -أ
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  االسكمرنشيمي -د الككلنشيمي -ج
 فيـ :عدايتميز النسيج االسكمرنشيمي بما يمي  -10
  يعمؿ عمى دعـ النبات  -ب الخبليا الناضجة غير حية  -أ
  خبلياه رقيقة الجدر -د يعمؿ عمى حماية األنسجة الداخمية -ج
 تذكر ىي:ATP خاليا التي تمد األنابيب الغربالية بالطاقة عمى شكؿ ال  -11
  ألياؼ المحاء -ب  القصيبات  -أ 
  البرنشيمية  -د المرافقة   -ج

 تذكر تعرؼ األلياؼ بأنيا خاليا: -12
  اسكمرنشيمية مستطيمة كمدببة -ب ذات أشكاؿ كأحجاـ مختمفة  سميكة الجدر  -أ
  حجرية تكجد في ثمار األجاص -د كمغمظة برنشيمية مستطيمة -ج

 تذكر  . الخاليا المككنة لمخشب ىي:13
 -خبليا برنشيمية -خبليا مرافقة -أنابيب غربالية -ب ألياؼ -خبليا برنشيمية -قصيبات -أكعية خشبية -أ

 ألياؼ
 

 -ألياؼ -أنابيب غربالية -أكعية خشبية -ج
 خبليا مرافقة

خبليا  -نابيب غرباليةأ -قصيبات -أكعية خشبية -د
 مرافقة

 

 تذكر يعرؼ االنتحاء الضكئي بنمك النبات:  -14

  معتدالن  -ب جية الضكء -أ
  باتجاه الجاذبية األرضية -د جية الظبلـ -ج

 فيـ :ماعداجميع ما يمي جذكر تضخمت لتقـك بكظيفة خزف الغذاء  -15

  الفجؿ -ب الجزر -أ
  البصؿ -د المفت -ج

 تذكر ف النباتات التالية تعتبر ساؽ ىكائية؟                                                أم م -16

  الزيتكف -ب البصؿ -أ
  البطاطا -د الجزر -ج
 فيـ . تفسر زيادة سمؾ الجذر كالساؽ الخشبية نتيجة النقساـ خاليا:17
  الكامبيكـ -ب البشرة -أ
  الخشب -د القشرة -ج

خاليا الخشب المتصمة مع بعضيا عف طريؽ فتحات في نياياتيا الطرفية لتشكؿ أنبكبان  . صؼ مف18
 كعائيان دقيقان كمستمران:

 تذكر

  األكعية الخشبية -ب القصيبات -أ
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  األلياؼ -د الخبليا المرافقة -ج

 ـفي ، فإف عمر ىذه الشجرة ىك:20. إذا كاف مجمكع أعداد الخشب الصيفي كالربيعي يساكم 19
  سنكات   10 -ب سنكات 5  -أ
  سنة 20 -د سنة 15 -ج
 فيـ يفسر اختالؼ األكعية الخشبية عف القصيبات في أنيا: -20
  تعمؿ عمى نقؿ الماء كاألمبلح -ب     خبليا غير حية في طكر النضج -أ
  ليا جدر مغمظة بالسميمكز  -د أكثر كفاءة في نقؿ الماء كاألمبلح -ج
 فيـ عمكم لمكرقة أشد اخضراران مف السطح السفمي بسبب:السطح ال -21
  زيادة عدد الثغكر في السطح العمكم -ب كثرة الببلستيدات في البشرة العميا -أ
  كجكد مسافات بينية ضيقة -د سمؾ طبقة الكيكتيف -ج
 تذكر نسيج يعمؿ عمى نقؿ الغذاء الجاىز كالمصنع في األكراؽ إلي باقي أجزاء النبات ىك: -22
  القصيبات -ب المحاء   -أ
  األكعية الخشبية كالقصيبات -د  األكعية الخشبية -ج
 فيـ أم مف التالية ىرمكنات غير نباتية: -23
  الجبريمينات  -ب األدريناليف -أ
  اإلثيميف -د السايتككاينينات  -ج
 فيـ عدـ كجكد نكاة في األنابيب الغربالية لػػػػ: -24
  منع انتقاؿ الماء كاألمبلح فييا  -ب عممية البناء الضكئي تسييؿ  -أ 
تسييؿ عممية انتقاؿ الماء كاألمبلح مف الجذر  -د تسييؿ عممية انتقاؿ الغذاء فييا -ج

 إلي األكراؽ
 

 فيـ يفسر تشابو الحـز الكعائية في الجذر كالحـز الكعائية في الساؽ بأف: -25
  ليما نفس التركيب كالكظيفة  -ب كاحدالخشب كالمحاء عمى نصؼ قطر  -أ 
  يككف الخشب الجزء الداخمي مف الحزمة -د يككف المحاء الجزء الخارجي مف الحزمة -ج
 تذكر الجذكر تنمك عادة إلي أسفؿ مخترقةن التربة ىي: -26
  االبتدائية -ب  الكتدية  -أ 
  الثانكية -د العرضية -ج
 تذكر خاليا برنشيمية تحيط بالقمة النامية: غطاء يتككف مف عدة طبقات مف -27
  القمنسكة -ب  منطقة االستطالة  -أ
  البشرة -د المنطقة الجرداء -ج

 فيـ الشكؿ االنسيابي لمقمنسكة يساعد عمى: -28
  نمك الساؽ ألعمي  -ب تثبيت الجذر كامتصاص الماء كاألمبلح مف التربة -أ
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  منطقة االستطالة حماية  -د اختراؽ الجذر لمتربة -ج
 فيـ ا:ماعدجميع ما يمي مف كظائؼ خاليا القمة النامية في الجذر عندما تنقسـ  -29
  تككيف أنسجة الجذر المختمفة -ب   نمك الجذر داخؿ التربة   -أ
  امتصاص الماء كاألمبلح مف التربة -د تجديد خبليا القمنسكة كمما تهكمت -ج
 فيـ مف عشرة أضعاؼ طكليا األصمي في منطقة:يككف طكؿ الخاليا أكثر  -30
  الشعيرات الجذرية -ب ةاالستطال -أ
  تخصص األنسجة -د القمة النامية -ج
 تذكر شعيرات الجذر األكبر سنان تككف في المنطقة: -31
  البعيدة عف القمة النامية -ب القريبة مف القمة النامية   -أ
  االستطالة -د الجرداء -ج
 فيـ مي المنطقة الجرداء التي تظير في مقطع طكلي لمجذر بيذا االسـ ألنيا خالية مف:تس -32
  القمة النامية -ب          الشعيرات الجذرية  -أ
  البشرة -د الجذكر الثانكية -ج
 فيـ الترتيب الصحيح لممككنات الداخمية لمجذر مف الخارج إلي الداخؿ: -33
  االسطكانة الكعائية -القشرة -البشرة -ب القشرة -عائيةاالسطكانة الك  -البشرة   -أ
  المحاء –البشرة  –القشرة  -د االسطكانة الكعائية -البشرة -القشرة -ج
صؼ كاحد مف الخاليا المتراصة رقيقة الجدر تمثؿ المنطقة الخارجية في تركيب الجذر كالساؽ  -34

 كالكرقة تعمؿ عمى حماية األجزاء الداخمية:
 تذكر

  القشرة  -ب  البشرة - أ
  النخاع -د االندكديرمس -ج
 تذكر يسمى أخر صؼ مف خاليا القشرة بػ: -35
  النخاع -ب البشرة  -أ
  االندكديرمس -د البريسيكؿ -ج
 تذكر صؼ مف الخاليا المرستيمية يتكاجد بيف مجاميع الخشب كالمحاء يسمى: -36

  النخاع -ب  البريسيكؿ  -أ
  الكامبيكـ -د مساالندكدير  -ج

 تذكر خاليا برنشيمية تتكاجد في مركز الجذر كالساؽ كتخزف المكاد الغذائية: -37

  النخاع -ب  الكامبيكـ  -أ
  االندكديرمس -د المحاء -ج

 تذكر المسافة بيف كؿ عقدتيف متجاكرتيف في ساؽ النبات تسمي: -38

  البرعـ -ب  العقدة  -أ
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  ةالسبلمي -د القمنسكة -ج
 فيـ تسمى منطقة النضكج بيذا االسـ ألنيا: -39
  ليا القدرة عمى االنقساـ كتككيف مناطؽ جديدة -ب تنتفا كتستطيؿ مسببة نمك الساؽ في الطكؿ -أ
  يتمايز فييا البشرة كالقشرة كاالسطكانة الكعائية -د تظير فييا الفركع كاألكراؽ -ج
 تذكر شكاؿ:الجزء األخضر مف الكرقة كلو عدة أ -40

  العنؽ -ب          النصؿ  -أ
  البرعـ -د القاعدة -ج

 فيـ :ماعداجميع ما يمي مف خصائص النسيج العمادم  -41

  تكثر بداخمو الببلستيدات الخضراء  -ب خبلياه برنشيمية ضيقة كمتعامدة  -أ
  تقـك خبلياه بعممية البناء الضكئي -د عدـ كجكد فراغات بينية -ج

 تذكر ( ىك:IAAاليرمكف النباتي األككسيف ) -42

  أندكؿ حمض الكبريتيؾ  -ب أندكؿ حمض الخميؾ   -أ     
  أندكؿ حمض الستريؾ -د أندكؿ حمض النيتريؾ -ج

 فيـ العبارة الصحيحة بالنسبة ليرمكف السايتككاينينات: -43

  تشجيع إنبات البذكر    -ب ىـر النبات    -أ 
  تشجيع انقساـ الخبليا كالنمك في مرحمة إنبات البذكر  -د الثمار فيسيؿ فصميا عف النبتةتشجيع نضج    -ج

 فيـ تسقط األكراؽ في فصؿ الخريؼ بسبب: -44

  زيادة إفراز ىرمكف اإلثيميف -ب زيادة إفراز ىرمكف الجبريمينات– أ
  نقص إفراز ىرمكف األككسيف  -د نقص إفراز ىرمكف اإلثيميف  -ج

 تذكر  يفرز ىرمكف اإلثيميف مف: -45

  األزىار -ب   الثمار كاألكراؽ  -أ
  الجذكر -د الجذكر كالسيقاف  -ج

 فيـ تكثر الميتككندريا في الخاليا المرافقة ألنيا: -46

  تصنع البركتيف -ب  تنتج الطاقة - أ
  تنقؿ الماء كاألمبلح  -د تحمي أنسجة النبات -ج

 تذكر ـك معظـ خالياىا بصنع الغذاء عف طريؽ عممية البناء الضكئي:زائدة جانبية خضراء تق -47

  الكرقة -ب الساؽ -أ
  القمة النامية -د الجذر -ج
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 تذكر فتحات صغيرة تكجد في البشرة العميا كالسفمي مف الكرقة: -48

  العقدة -ب الثغكر -أ
  العنؽ -د النصؿ -ج

 فيـ ا:ماعدكعائية جميع ما يمي مف مككنات االسطكانة ال -49

  الحـز الكعائية -ب المحيط الدائر -أ
  القشرة -د النخاع -ج

 فيـ إذا أردت معرفة عمر الشجرة فإنؾ ستقكـ بعد؟ -50

  طبقة اإلندكديرمس  -ب الحمقات السنكية -أ
  صفكؼ القشرة   -د طبقة الكامبيكـ -ج
 

 انتهت األسئلة

 مع متنيبتي لكن ببلنجبح والتىفيق
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 بسى اهلل انرمحن انرحيى
 

 الجــــامعة اإلســـالميـــة غزة 

 عمـــادة الدراســـــات العليـــــــا

 كـــليـــــــة التــــربــــــيـــــــــــة

 قسم المناهج وطرق تدرٌس/ العلوم

 

 حتكيى  اختبار يهارات انتفكري انتأيهي:  الموضوع

 .................................................. حفظك هللا: .............السٌد الدكتور/ األستاذ

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

التخولىالموجهىفيىتنموظىالمغاهومىىادتراتوجوظفارلوظىتوظوفىىتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:"
 ومؼاراتىالتغكورىالتأمليىفيىىالطلومىلديىطالباتىالصفىالتادعىاألدادي"

 ل عهى درجة املاجستري ين كهية انرتبية باجلايعة اإلسالييةنهحصو

ثـ إبداء رأيكـ كمبلحظاتكـ في ضكء خبرتكـ في ىذا المجاؿ كلذا أرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار 
 مف حيث:
 .السبلمة العممية كالمغكية 

 .مدل تمثيؿ كؿ فقرة لمميارة المطمكبة 

 لفقرات.مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف ا 

 .كضكح تعميمات االختبار 

 .حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مبلحظات أخرم 

 شاكرين نكى حسن تعاونكى ونكى وافر انتقدير واالحرتاو

 احثظالبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 صفية أمحد حممود اجلدبة

ىالبواناتىالذخصوظىللمحكم:

 االسـ:.........................                    الدرجة العممية:...................

 التخصص:...................                      مكاف العمؿ:.....................
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 اختبار ميارات التفكير التأممي

ى

ىزتيىالطالبظ،،،رزو

 ورمحة اهلل وبركاته نالسالم عليك

بالكحػدة اكتسػابؾ لميػارات التفكيػر التػأممي ييدؼ االختبار الػذم بػيف يػديؾ إلػي قيػاس مػدم 
الكذرفىررنىىىىالرؤوظىالبصرروظ،ىكىػي ) العمكـ العامة مبحثفي  -النبات الزىرم كتركيبو -السابعة

 (.راتىمػنطظ،ىوضعىحلولىمػترحظالمعالطات،ىالوصولىإليىادتنتاجات،ىىإرطاءىتغدو

ترجػػك منػػؾ قػػراءة تعميمػػات االختبػػار بكػػؿ عنايػػة كدقػػة،  فإنيػػاكالباحثػػة تشػػكر كتػػثمف حسػػف تعاكنػػؾ، 
نماعممان بأف ىذا االختبار ليس لو عبلقة بالدرجات المدرسية   لغرض البحث العممي. كا 

 تعهيًات االختبار:
 ( فقرة مف نكع اختيار م30يتككف  االختبار مف ).ف متعدد 

 .اقرئي كؿ عبارة بدقة كعناية قبؿ اإلجابة عنيا 

 خيارات بينيا إجابة كاحدة فقط مناسبة عميؾ أف تضعي دائرة حكليا. ةلكؿ فقرة أربع 

 نقؿ اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع كرقة األسئمة. ىيرج 

 شاكرين نكى حسن تعاونكى

 الباحثة

 اجلدبة صفية أمحد حممود  
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 تاح اإلجابةمف

 اسـ الطالبة:..................

 المدرسة: ....................

 الصؼ  : .............

 الشعبة:..............
 

 ( أماـ اإلجابة الصحيحة:×عزيزتي الطالبة بعد تأكدؾ مف صحة اإلجابة ضعي إشارة ) 

رقـ 
 السؤاؿ

رقـ  البدائػػؿ
 السؤاؿ

 البدائػػػؿ

 د ج ب أ د ج ب أ
1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     
10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15     30     
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 (7ممحؽ )
 ختبار ميارات التفكير التأمميمفتاح اإلجابة النمكذجية ال

 اسـ الطالبة:..................

 المدرسة: ....................

 الصؼ  : .............

 الشعبة:..............

 ( أمام اإلجابة الصحيحة:×عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضعي إشارة ) 

رقـ 
 السؤاؿ

رقـ  البدائػػؿ
 السؤاؿ

 البدائػػػؿ
 د ج ب أ د ج ب أ

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
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 (8ممحؽ)

 اختبار ميارات التفكير التأممي

  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحوحة ثم انقلوها إىل مفتاح اإلجابة:

 الشكؿ الذم يمثؿ النسيج البرنشيمي ىك:                                          )رؤية بصرية( .1

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

 )رؤية بصرية(                                       الشكؿ الذم يمثؿ الخاليا االسكمرنشيمية:    .2

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

 )رؤية بصرية(   في الشكؿ المقابؿ يشير السيـ  إلى خاليا: .3

                        

 الخشب . ب البشرة . أ

 المحاء . د النسيج المتكسط . ج
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 )رؤية بصرية(          الشكؿ الذم يمثؿ قطاع عرضي تخطيطي في جذر نبات مف ذكات الفمقتيف ىك: .4

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

 )رؤية بصرية(الشكؿ الذم يمثؿ خاليا حارسة ممتمئة بالماء ىك:                          .5

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

إذا عممت أف عمر الشجرة يتحدد مف عدد حمقات الخشب  .6
المتككنة في الساؽ بمالحظة كتأمؿ الشكؿ التالي نستنتج أف 

 )استنتاج(               :              عمر الشجرة يبمغ

 سنكات 10 .ب  سنكات 7 .أ 

 سنكات 20 .د  سنكات 16 .ج 
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 )الكشؼ عف المغالطات(                                  جميع ما يمي يمثؿ ساؽ جكفاء عدا: .7

  .ج   .ب   .أ 

  .د 

 

 )رؤية بصرية(  ىرمكف الجبريميف مسئكؿ عف إحدل الحاالت التالية:                               .8

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

 

 

 

في الشكؿ: بعد عدة ساعات مف بدء التجربة سيككف ارتفاع  .9
 )رؤية بصرية(المحمكؿ في الشعبة ) أ( بالنسبة لمشعبة )ب(:  

 

 
 
 
 
 

               

 أقؿ .ب  أكبر  .أ 

 ال شيء مما سبؽ .د  مساك .ج 

 

 

 

 

 

 

 َببث انفول

ءيب

ءء

 ء

 يحهول يزكز



                                                                                                 

 

 
2:2 

 قائمة المالحؽ

الصكرة التي استنتجي  إذا كاف نصؿ الكرقة المركبة مككف مف عدة كريقات، تأممي األشكاؿ التالية ثـ .10
 )استنتاج(تمثؿ كرقة مركبة:                                                                        

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

 

 

 

 )الكشؼ عف المغالطات(حددم الشكؿ الذم ال يمثؿ مقطعان في جذر نبات مف ذكات الفمقتيف:           .11

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

نتج أف سبب زيادة سمؾ النسيج في الشكؿ المقابؿ: نست .12
 )استنتاج(االسكمرنشمي ىك ترسب:                    

 

 مادة المغنيف . ب مادة السميكلكز . أ

 د. الكيكتيف كالسميمكز ج. مادتا السميكلكز كالمغنيف
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ت الشكؿ البياني الصحيح الذم يعبر عف العالقة بيف مساحة المنطقة الجرداء في الجذكر كعدد الشعيرا .13
 )الكشؼ عف المغالطات(الميتة:                                                                      

  .أ 

 

 

  .ج   .ب 

 

  .د 

 )كضع حمكؿ مقترحة(            أفضؿ طريقة إلقناع سمكل بأف الماء ينتقؿ عبر أكعية خاصة في النباتات:  .14

كضع شتمة في ماء ممكف ثـ عمؿ مقطع  .أ 
 عرضي فييا

 ع شتمة في ماء ممكف ثـ عمؿ مقطع طكلي فيياكض .ب 

 فحص شريحة لمقطع عرضي .د  تكسر ساؽ النبات كتنظر بداخمو .ج 

في يـك عاصؼ كاف نبات الممكخية ينحني كيتمايؿ بفعؿ الرياح ثـ يعكد إلى كضعو األصمي، تفسر مركنة  .15
 تفسيرات مقنعة( )إعطاءساؽ الممكخية الحتكاءه عمى نسبة كبيرة مف النسيج:                  

 اإلسكمرنشيمي . ب الككلنشيمي . أ

 د. الكمكرنشيمي ج. البرنشيمي

 )إعطاء تفسيرات مقنعة(:يبرر قساكة بذكر الفكؿ عف بذكر الخيار في ككنيا تحتكم عمى كمية أكبر مف النسيج .16

 اإلسكمرنشيمي .ب  البرنشيمي .أ 

 المرستيمي .د  الككلنشيمي .ج 

 )إعطاء تفسيرات مقنعة(عمى:                              يفسر سماع الصكت عند قضـ التفاح الحتكائو  .17

 السكمريد . ب األلياؼ . أ

 د. المحاء ج. الخشب

 )كضع حمكؿ مقترحة( تضايؽ الفالح مف كثرة األعشاب المكجكدة في بستانو، فإف الحؿ المقترح لمتخمص منيا ىك: .18

 رشيا بالكبريت .ب  تعريضيا لمضكء .أ 

 كف السايتككاينيفرشيا بيرم .د  رشيا بيرمكف اإليثيميف .ج 

  .ق 
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 )كضع حمكؿ مقترحة(لدل ىديؿ كردة جكرية مائمة كتريد أف تنمك بشكؿ معتدؿ فإف الحؿ المناسب ىك:           .19

 تعريضيا لمضكء مف جانب كاحد . ب تعريضيا لمضكء مف األعمى . أ

 د. شدىا بحبؿ ج. تعريضيا لمضكء مف األسفؿ

حبة عمى الشتؿ، إف  ةيقتيـ كلكنيا تفاجأت أنو ال يكجد أيالبطاطا المزركعة في حد درناتذىبت رانية لقطؼ  .20
 )إعطاء تفسيرات مقنعة(ىك أف البطاطا:                                 التفسير الصحيح لذلؾ

 ساؽ أرضية  .ب  تـ قطفيا .أ 

 جذر .د  لـ تنبت بعد .ج 

 )كضع حمكؿ مقترحة(:نضارتيا قامت إيماف بقطؼ كيس مف الخضار كالفكاكو، فإف مف الحمكؿ المقترحة لممحافظة عمى .21

 غمسيا في ىرمكف السايتككاينيف .ب  اإليثميفغمسيا في ىرمكف  .أ 

 تغميفيا بالنايمكف .د  كضعيا في الثبلجة .ج 
 

 )كضع حمكؿ مقترحة(:أرادت ىدل أف تعرض التركيب الداخمي لمكرقة أماـ زميالتيا، أفضؿ طريقة تقترحينيا لذلؾ ىي .22

 شكؿ بياني .ب  كصؼ شفكم .أ 

 فقرة مكتكبة .د  يتفحص مقطع عرض .ج 

تخيمي نفسؾ قطرة ماء دخمت في ساؽ نبات السرك، سرت في منطقة مككنة مف خاليا برنشيمية عندما تمتص الماء  .23
 )استنتاج(:  أنؾ في منطقة تستنتجيكالغذاء تنتفخ كتستطيؿ مسببة نمك الساؽ بالطكؿ، يمكف أف 

 القمة النامية .ب  تخصص األنسجة .أ 

 االستطالة .د  النضكج .ج 

 )الكشؼ عف المغالطات(ي تختمؼ فييا الشعيرات الجذرية عف الجذكر الثانكية ىى:                  الصفة الت .24

 المنشأ .ب  امتصاص الماء كاألمبلح .أ 

 أكبرىا يككف بعيدان عف القمة النامية .د  تثبيت النبات في التربة .ج 
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 )إعطاء تفسيرات مقنعة(     عدـ تغمظ خاليا المركر بالمادة الشمعية بسبب:                              .25

 امتصاص الماء كاألمبلح .ب  تمؼ الخبليا .أ 

 نقص المادة الشمعية .د  تنظيـ مركر الماء كاألمبلح .ج 

 )إعطاء تفسيرات مقنعة(تفسر قدرة الخاليا المرافقة عمى االنقساـ بسبب:                                   .26

 نتاج الطاقةقدرتيا عمى إ .ب  قدرتيا عمى تعكيض الخبليا التالفة .أ 

 جدرىا الرقيقة .د  احتكائيا عمى نكاة .ج 

يشبو أم منيا األشكاؿ التالية  إذا عممت أف كظيفة الجياز الدكرم في اإلنساف ىك نقؿ الدـ إلي الجسـ تأممي .27
 )استنتاج(                                                        جياز الدكراف في الكظيفة:

  .ب   .أ 

  .د   .ج 

تركيز  األقؿسمكزية بانتقاؿ الماء مف المحاليؿ صية األتعرؼ الخا .28
التالي  لشكؿالتأمؿ في ا يالمالحظة كعمق يتركيز، دقق األكثر إلي

 )استنتاج(                         لتستنتج العبارة الصحيحة:

 

 األنبكب انخفاض عمكد السائؿ في .أ 

 األنبكبالسائؿ في عمكد ارتفاع   .ب 

 كما ىك ي األنبكبف السائؿ ارتفاع يبقي .ج 

 .ينفجر كيس السيمكفاف .د 
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 )الكشؼ عف المغالطات( تأممي العبارات التالية كحددم العبارة غير الصحيحة بالنسبة لمنسيج البرنشيمي: .29

 يكجد بيف الخبليا فراغات بينية .ب  خبليا حية رقيقة الجدر .أ 

 األنكية كبيرة .د  تحتكم الخبليا عمى فجكة عصارية كاحدة .ج 

 )الكشؼ عف المغالطات(عمى امتصاص الماء كاألمالح، لذلؾ ال بد أف تككف خاليا البشرة:      لمجذر القدرة  .30

 كبيرة الحجـ .ب  غير مغطاة بطبقة شمعية .أ 

 متباعدة .د  تحكم ببلستيدات خضراء .ج 

                            

 انتيت األسئمة

 هع متنياتي لكن بالتوفيق والنجاح

 

 

 

 

ى
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 دنيم املعهى

انبدنيم انط
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 بسى اهلل انرمحن انرحيى

 

 انجــــبيعت اإلســـالييـــت غزة 

 عًـــبدة اندراســـــبث انعهيـــــــب

 كـــهيـــــــت انتــــزبــــــيـــــــــــت

 قسى انًُبهج وطسق تدزيس/ انعهىو
 

 حتكيى  دنيم املعهى  :انًىضىع

 ................................... حفظك هللا: ............................انسيد اندكتىز/ األستبذ
 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

التخولىالموجهىفيىتنموظىالمغاهومىىادتراتوجوظفارلوظىتوظوفىىتقوو انببحثت بإجزاء دراست بعُواٌ:"
 "ومؼاراتىالتغكورىالتأمليىفيىىالطلومىلدىىطالباتىالصفىالتادعىاألدادي

 اجستري ين كهية انرتبية باجلايعة اإلسالييةنهحصول عهى درجة امل

لذا أرجك مف  التخيؿ المكجو، الستراتيجيةكتتطمب الدراسة في بعض إجراءاتيا إعداد دليؿ المعمـ كفقان 
بداء كجية نظركـ فيو  حيث: مف سيادتكـ التكـر بقراءة الدليؿ كا 

 .السبلمة العممية كالمغكية 
 .مناسبة السيناريكىات الميعدة 
 حة التحضير، كمدل ارتباط أىداؼ كؿ درس بالمكضكع.مدل ص 
 .مناسبة أسئمة التقكيـ 
 .حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مبلحظات أخرم                             

 ودمتم عزاً لنا                          
 ,,,  ونسيادتكى جزيم انشكر

 الباحثظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 صفية أمحد حممود اجلدبة

   0599903592جوال:

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالبواناتىالذخصوظىللمحكم:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 االسـ:.........................                    الدرجة العممية:...................
 التخصص:...................                      مكاف العمؿ:.....................
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 (9ممحؽ )

سع األساسي كفقان ادليؿ المعمـ لتدريس الكحدة السابعة مف كتاب العمكـ الجزء الثاني لمصؼ الت
 التخيؿ المكجو الستراتيجية

 

 :مقدمة
 األميف، أما بعد،،، الصادؽ لسالـ عمى أشرؼ المرسميف محمد الحمد هلل رب العالميف كالصالة كا

كاالسػػتيعاب التػي تمكػػنيـ مػػف مكاجيػػة  الفيػػـدرجػػة مػف  ىأقصػػ إلػػيبتػو جاىػػدا ليصػػؿ بطم ىال شػؾ أف كػػؿ معمػػـ يسػع
حديثػػة تحقػػؽ األىػػداؼ المنشػػكدة مػػف  كأسػػاليبالمشػػكبلت كالمكاقػػؼ الحياتيػػة بكػػؿ ذكػػاء كحكمػػة، فيبحػػث عػػف طػػرؽ 

عػض كلذلؾ فبل بد مف تدريب المتعمـ عمػى ب ،ف الحياة شبكة مف المشاكؿ التي تتطمب حمكال كتبسيطاعممية التعمـ أل
النافػذة فػي معالجػة المشػاكؿ  األداةالعقػؿ ىػك  معػافكا  المجديػة لحػؿ المشػاكؿ كتبسػيطيا، كحيػث أف التفكيػر  األساليب

 لذلؾ كجب عمينا تنمية ميارات التفكير لدل الطبلب بالطرؽ كاالستراتيجيات المناسبة. كتبسيطيا كالتغمب عمييا

مػا لتدريس كحدة النبات الزىػرم كتركيبػو، كقػد تضػمف الػدليؿ  يبلن أخي المعمـ/أختي المعممة تضع الباحثة بيف يديؾ دل
 :يمي

 التخيؿ المكجو. استراتيجيةنبذة عف  -1

 نبذة عف ميارات التفكير التأممي المراد تنميتيا. -2

 تحديد األىداؼ العامة لمكحدة. -3

 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الكحدة المختارة. -4

ميػارات التفكيػر التػأممي ك خيؿ المكجػو بطريقػة تنمػي المفػاىيـ العمميػة الت باستراتيجيةتخطيط كتنفيذ الدركس  -5
 :طالبات الصؼ التاسع حيث تضمنت خطة كؿ درس عمى ما يمي للد

 .األىداؼ السمككية لكؿ درس 

 .األدكات المطمكبة لتنفيذ األنشطة العممية 

 .إجراءات تنفيذ الدرس 

 تحديد أساليب التقكيـ كقد تضمف: 

 تحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب المعرفية.ل :التقكيـ القبمي -

 :التقكيـ التككيني -

 تحقيؽ األىداؼ المرجكة. لمحكـ عمى مدل :التقكيـ الختامي -

 .تحديد الكاجبات البيتية 
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 ىذا الدليؿ يعد مرشدان لممعمـ كليس ممزمان بتطبيقو حرفيان بؿ لو أف يضيؼ ما يػراه مناسػبان لممكقػؼ التعميمػي :مبلحظة
 داخؿ الفصؿ الدراسي بعد أف تتـ دراستو دراسة متأنية قبؿ البدء في التدريس. عمميالت

 

 :التخيؿ المكجو استراتيجيةأكالن نبذة مختصرة عف 
 

 "الخياؿ ليس مكىبة يتمتع بيا بعض الناس لكنو صحة يتمتع بيا كؿ الناس"

صػطحب المتعممػيف فػي رحمػة تخيميػة كيحػثيـ ستراتيجية التخيؿ المكجو تعني في التػدريس صػياغة سػيناريك تخيمػي يفا
عمى بناء عدد مف الصكر الذىنية أك التأمؿ في سمسمة مف األحداث التي تقرأ عمييـ مف قبؿ المعمـ يكامؿ فييػا بػيف 

 البصر كالسمع كالعكاطؼ كاألحاسيس.

 :التخيؿ المكجو استراتيجيةإجراءات تطبيؽ 
 :عداده حيث راعت الشركط التاليةكقد قامت الباحثة بإ :إعداد سيناريك التخيؿ -1

الطكيمػػػة  مكػػػف المػػػتعمـ مػػػف بنػػػاء صػػػكر ذىنيػػػة، فالجمػػػؿ الذىنيػػػةالجمػػػؿ قصػػػيرة كغيػػػر مركبػػػة بشػػػكؿ يي  - أ
 ال تسمح لممتعمـ مف متابعة النشاط. كالمركبة

الفئػة المسػتيدفة، ألف الكممػات الصػعبة تحػدث تشكيشػان عمػى  مات بسيطة كقابمة لمفيـ كفي مستكلالكم - ب
 تخيؿ كقد تؤدم إلي انقطاع حبؿ تكليد الصكر الذىنية.عممية ال

كذلػػػؾ لكصػػػؼ  (تنقسـ...تنقسػػػـتكػػػرار الكممػػػة عػػػدة مػػػرات إذا احتػػػاج األمػػػر مػػػثبلن ) يصغر...يصػػػغر/  - ت
 حركة جسـ معيف بيدؼ مساعدة المتعمميف عمى التدرج في تككيف الصكر الذىنية المتحركة.

 عممكف مف تككيف صكر ذىنية ليذه العبارات.كجكد كقفات مريحة بيف العبارات ليتمكف المت  - ث

 مخاطبة مختمؼ الحكاس بحيث تخاطب السمع كالبصر كالتذكؽ كالشـ كالممس. - ج

 االبتعاد عف الكممات المزعجة ككممة طااااااااخ ألنيا تقطع حبؿ أفكار التخيؿ. - ح
 

ذىا قبػػؿ البػػدء عبػػارة عػػف مقػػاطع قصػػيرة لمكقػػؼ تخيمػػي بسػػيط يػػتـ تنفيػػ :البػػدء بأنشػػطة تخيميػػة تحضػػيرية -2
 بالنشاط التخيمي الرئيس لتييئة المتعمـ لمنشاط التخيمي الرئيس.

 

 :تنفيذ نشاط التخيؿ -3

تييئة المتعمميف بتعريفيـ بنشاط التخيػؿ كالطمػب مػنيـ اليػدكء كالتركيػز كمحاكلػة بنػاء صػكر ذىنيػة لمػا  - أ
 سيستمعكف لو.

 .ثـ غمض العينيفب مف المتعمميف الجمكس كأخذ نفسو عميؽ الطم - ب

 .بطيء ككاضح عمى أف تككف مخارج الحركؼ كاضحة القراءة بصكت - ت

الكقػػكؼ فػػي مقدمػػة الفصػػؿ كتجنػػب الحركػػة الزائػػدة أثنػػاء اإللقػػاء حتػػى ال يتشػػتت ذىػػف المػػتعمـ كيمنػػع  - ث
 تككف الصكر الذىنية لدييـ.
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 إعطاء كؿ كقفو حقيا. - ج

 فييا. ةطبيؽ الطريقتجاىؿ الضحكات البسيطة الصادرة مف المتعمميف خاصة في أكؿ مرة يتـ ت - ح

 مف جاء متأخران ينتظر خارج الباب. - خ

 تمتع كاستمتع مع طبلبؾ أثناء التخيؿ. - د
 

بعد تنفيذ النشاط الرئيس يقـك المعمـ بطرح عدد مف األسئمة عمػى المتعممػيف كيطمػب مػنيـ  :األسئمة التابعة -4
 :ات التاليةالحديث عف الصكر الذىنية التي بنكىا أثناء نشاط التخيؿ حيث تتبع التعميم

 إعطاؤىـ كقتان لمحديث عما تخيمكه. - أ

 الترحيب بكؿ التخيبلت كاإلجابات. - ب

االبتعاد عف األسئمة التي تركز عمى التذكر لتتجنب اتجاه الطبلب لمتركيز عمى حفظ النشػاط التخيمػي  - ت
 بدالن مف تخيمو.

 كتابة أك رسـ الرحمة التخيمية. - ث

 طرح أسئمة تتعمؽ بجميع الحكاس.  - ج

التخيػػؿ المكجػػو إلػػي تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة كميػػارات  ةاسػػتراتيجيباحثػػة مػػف خػػبلؿ إعػػداد الػػدركس كفػػؽ كقػػد سػػعت ال
 التفكير التأممي.

ىػػك تصػػكرات ذىنيػػة أك عقميػػة تتكػػكف لػػدم الطالػػب لمظػػكاىر الطبيعيػػة المتضػػمنة فػػي  :كالمقصػػكد بالمفػػاىيـ العمميػػة
فػػي  بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب لػػة المفظيػػة كتقػػاسكحػػدة النبػػات الزىػػرم كتركيبػػو كتتكػػكف مػػف االسػػـ كالدال

 اختبار المفاىيـ المعد خصيصان لذلؾ.

: نشاط ذىني ىادؼ يقـك بو المػتعمـ عنػد مكاجيتػو لمشػكمة معينػة أك تخيمػو لمكضػكع مػا كيعرؼ التفكير التأممي بأنو
 صكؿ إلي حمكؿ لممشكمة التي يكاجييا.لمك   بيدؼ تبصر المكاقؼ التعميمية فيمارس خبلليا بعض الميارات العقمية

 :كيشتمؿ التفكير التأممي عمى الميارات التالية

القػػدرة عمػػى عػػرض جكانػػب المشػػكمة كالتعػػرؼ عمػػى مككناتيػػا سػػكاء كػػاف ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  :الرؤيػػة البصػػرية -1
 طبيعة المشكمة أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف مككناتيا بحيث يمكف اكتشاؼ العبلقات المكجكدة بصريا.

القػدرة عمػى تحديػد الفجػكات فػي المشػكمة، كذلػؾ مػف خػبلؿ تحديػد العبلقػات غيػر  :الكشؼ عػف المغالطػات -2
 في انجاز المياـ. طأقية أك تحديد بعض الخطكات الخالصحيحة أك غير المنط

القدرة عمى التكصؿ إلي عبلقة منطقية معينة مف خػبلؿ رؤيػة مضػمكف المشػكمة  :استنتاجات إلىالكصكؿ  -3
 إلي نتائج مناسبة. كالتكصؿ 

قػػات الرابطػػة، كقػػد يكػػكف ىػػذا القػػدرة عمػػى إعطػػاء معنػػي منطقػػي لمنتػػائج أك العبل :إعطػػاء تفسػػيرات مقنعػػة -4
 معتمدان عمى معمكمات سابقة أك عمى طبيعة المشكمة كخصائصيا. المعنى
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كات القػػدرة عمػػى كضػػع خطػػكات منطقيػػة لحػػؿ المشػػكمة المطركحػػة، كتقػػـك تمػػؾ الخطػػ :مقترحػػة كضػػع حمػػكؿ   -5
 عمى تصكرات ذىنية متكقعة لممشكمة المطركحة.

 

 :األىداؼ العامة لمكحدة

 يعرؼ النسيج. -1

 يصنؼ أنكاع األنسجة النباتية. -2

 يصنؼ تركيب أنسجة النبات الزىرم. -3

 يربط بيف تركيب كؿ نسيج ككظائفو. -4

 يحضر شرائح لبعض أنسجة النبات الزىرم. -5

 يميز مجيريان أنكاع األنسجة المختمفة. -6

 الجذكر إلي كتدية كعرضية.يصنؼ  -7

 يميز أجزاء مقطع طكلي في الجذر كالساؽ. -8

 يشرح التركيب الداخمي لمجذر كالساؽ كالكرقة. -9

 يعدد الكظائؼ الرئيسة كالثانكية لمجذر كالساؽ كالكرقة. -10

 يكضح الخاصية األسمكزية كأىميتيا. -11

 يذكر أجزاء الكرقة كأشكاليا المختمفة. -12

 ت النباتية.يتتبع مراحؿ اكتشاؼ اليرمكنا -13

 يفسر آلية عمؿ ىرمكف األككسيف في االنتحاء الضكئي. -14

 يذكر أنكاع بعض اليرمكنات النباتية ككظائفيا. -15
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 (10ممحؽ )

 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الكحدة
 

عدد  عنكاف الدرس عنكاف الفصؿ الفصؿ
 الحصص

 

 األكؿ

 

 األنسجة النباتية

 يميالنسيج البرنش -المكلدة األنسجة 

 النسيج االسكمرنشيمي. -النسيج الككلنشيمي 

 .األنسجة الكعائية 

 حصة

 حصة

 تيفحص

 

 

 الثاني

 

 

أجزاء النبات 
 الزىرم

 كلي في الجذر.المقطع الط -المجمكع الجذرم 

 كظائؼ الجذر. -التركيب الداخمي في الجذر 

 .المجمكع الخضرم 

 .التركيب الداخمي لساؽ مف ذكات الفمقتيف 

 الكرقة 

 حصتيف

 صتيفح

 حصة

 حصة

 حصتيف

 

 الثالث

 

 اليرمكنات النباتية

 ىرمكف  -اكتشاؼ اليرمكنات النباتية
 األككسيف.

 .أنكاع اليرمكنات النباتية 

 حصة

 حصة

مجمكع 
 الحصص

 حصة 14  
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 الفصؿ األكؿ األنسجة النباتية
   عدد الحصص: حصة   الدرس األكؿ:  األنسجة المكلدة، النسيج البرنشيمي 

  سابقة:الخبرات ال

 المقصكد بالخمية 

 .مككنات الخمية النباتية 

 مككنات جسـ الكائف الحي. 

 قياس الخبرات السابقة:

 ما المقصكد بالخمية؟ 

 ما مككنات الخمية النباتية؟ 

 .رتبي التالي مف األصغر إلى األكبر: نسيج، عضك، خمية، جياز 
 

ائح زجاجية، أغطية شرائح، ماء، مجير مركب، السبكرة، ، بطاطا، ثمار بندكرة، ممقط، شر LCDجياز  المصادر كالكسائؿ:
 الطباشير، الكتاب المدرسي، أكراؽ بيضاء لكتابة الرحمة التخيمية بعد النشاط التخيمي، ألكاف في حالة الطمب.

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف

أف تكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
الطالبػػة المقصػػكد 

 بالنسيج

 :تقـك المعممة بمناقشة ما يمي 

جيدان، ماذا يكسكه؟ مـ يتككف الجمد؟ ىؿ خبليا  تأممي جسمؾ -
 نسيج الجمد متشابية أـ ال؟ ما كظيفتيا؟

مف خبلؿ المناقشة تتكصؿ الطالبة إلى أف خبليا النسيج الكاحد  -
 متشابية في الشكؿ كالتركيب كالكظيفة.

 الطالبات  طمب مفة بعرض نباتات زىرية متنكعة، تقـك المعممت
 ير األسئمة التالية:ثالتأمؿ كالمبلحظة، ثـ ت

 مـ يتركب النبات الزىرم؟ -

إذا كاف كؿ جزء مف أجزاء النبات عضك، فمـ يتككف الجذر؟  -
 مـ يتككف الساؽ؟ مـ تتككف األكراؽ؟

 مف خبلؿ ما سبؽ قدمي تعريفان لمنسيج. -

  مف خبلؿ المناقشة كالحكار يتـ تكضيح اإلجابات الصحيحة
 لؤلسئمة السابقة.

   مػػػػػػػػػػػا المقصػػػػػػػػػػػكد
 بالنسيج؟

أف تعػػػػدد الطالبػػػػة 
أنػػػػػػػكاع األنسػػػػػػػػجة 

 النباتية

  باستخداـ جيازLCD  يعرض المعمـ شكبلن لنبات كامؿ ثـ يثير
 التساؤؿ التالي:

 ىؿ أجزاء النبات مككنة مف نفس األنسجة؟ -

 أنكاع ىي:  ا يكضح أف األنسجة النباتية ثبلثكمني -

  مػػف أنػػػكاع األنسػػػجة
 النباتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.....،

،....... ...... 
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 الكعائية.ك  المكلدة ، األساسية،

تكضح أنكاع األنسجة النباتية ترسـ المعممة خارطة مفاىيمية 
كتبيف أف األنسجة المكلدة ىي المسؤكلة عف االنقساـ كتككيف 

 أنسجة النبات األخرل.

 .يتـ تكضيح إجابات الطالبات كمناقشتيا 

 

 

 

 

 

 

 

أف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
الطالبػػػة األنسػػػجة 

 المكلدة

 ( عمى الطالبات، ثـ تطرح 1لتخيمي رقـ )تقرأ المعممة السيناريك ا
 األسئمة التابعة.

  تعرض المعممة بكاسطة جيازLCD شريحة لؤلنسجة المكلدة 

 .تقارف الطالبة ما رسمتو في ذىنيا كبيف ما رأتو معركضان 

 صفي األنسجة 

 المكلدة. النباتية

 

 
 

أف تعػػػػدد الطالبػػػػة 
أنػػػػػػػكاع األنسػػػػػػػػجة 

 األساسية

  األساسية تيككف القسـ األكبر مف جسـ تبيف المعممة أف األنسجة
النبات الزىرم حيث تضـ ثبلثة أنكاع مف األنسجة ىي: 

 االسكمرنشيمي.ك البرنشيمي، الككلنشيمي، 

عػػددم أنػػكاع األنسػػجة 
 النباتية.

 

 

أف تػػػربط الطالبػػػة 
بػػػػػػػػػػػػػػػيف كظيفػػػػػػػػػػػػػػػة 
النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج 
البرنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي 

 كخصائصو

 التخيمي  كلمتعرؼ عمى النسيج البرنشيمي تقرأ المعممة السيناريك
 ( عمى الطالبات.2رقـ )

 األسئمة التابعة عمى الطالبات مبينةن خصائص  المعممة تطرح
 النسيج البرنشيمي كمدل ارتباطو بكظيفتو.

  تكضح المعممة بكاسطة جيازLCD .صكران لمنسيج البرنشيمي 

 .تقارف الطالبة بيف ما تخيمتو كبيف ما تراه معركضان 

  عممػػػػػػػػػػػػػػػػي/ كجػػػػػػػػػػػػػػػػكد
بػػػيف ينيػػػة الفراغػػػات الب

خبليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج 
 البرنشيمي.

 

 

 

أف تحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
الطالبػػػػػػة شػػػػػػريحة 
 لنسيج برنشيمي

 ( حيث 1تكزع المعممة كرقة عمؿ نشاط ) الطالباتتقـك 
 لتحضير شريحة لنسيج برنشيمي داعيةن  هبتنفيذ بمساعدة المعممة

 الطالبات إلى المبلحظة كالتأمؿ لتجيب عف األسئمة التالية:

 .جدر الخبليا صؼً  -

 ات الخبليا؟ما محتكي -

  مبلحظػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػدم
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكء كدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الطالبات أثناء تنفيذ 

 النشاط.

 األنسجة النباتية

 المكلدة ةاألساسي الكعائية

 الخشب المحاء البرنشيمي الككلنشيمي اإلسكمرنشيمي
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 ارسمي ما تشاىدينو. -

 قارني بيف ما رسمتيو في ذىنؾ كبيف ما تشاىدينو -

 .تتابع المعممة ما تقـك بو الطالبات 

 (كتناقشيا مع 1تكزع المعممة كرقة عمؿ التقكيـ الختامي ،)
 الطالبات.

 
 (1سيناريك التخيؿ )

 

 رم:نشاط تحضي

خذم نفسان عميقان... أغمضي عينيًؾ... تخيمي أمامؾ دائرة حمراء.. تغيرت اآلف إلى المكف البرتقالي.. 
إلى المكف األخضر.. تخيمي الشكؿ اآلف تحكؿ إلى مربع.. اآلف إلى مستطيؿ... أنظرم إلى نفسؾ اآلف... لقد 

 رجعًت مف رحمة مثيرة... افتحي عينيًؾ اآلف.

 أسئمة تابعة:

 أيت الدائرة؟ ىؿ كانت كبيرة أـ صغيرة؟ ىؿ رأيت كؿ األلكاف؟ إلى أم شكؿ تحكلت؟ىؿ ر 

 التخيؿ األساسي
أغمضي عينيًؾ... دعي عضبلت جسمؾ تسترخي كأنًت تتنفسيف... تنفسي بعمؽ... شييؽ... زفير... 

ماف... أنًت اآلف مع شييؽ... زفير... شييؽ... زفير... أخرجي كؿ ما بداخمؾ مع الزفير... اشعرم بالسبلـ كاأل
تخيمي نفسؾ قطرة ماء... إنؾ مكاف جميؿ... في النسيج اإلنشائي....معممتؾ... ستقضيف حصة سعيدة... في 

تصغريف... كتصغريف... ادخمي ساؽ نبات البازيبلء... اتجيي إلى القمة النامية... تساءلًت.. مف أم نسيج تتككف 
حنانان... مف النسيج المكلد... قررًت التعرؼ عميو... ادخمي إلى داخؿ  القمة النامية؟... أجابؾ صكت ىادئ يفيض

النسيج... دققي النظر... إنو يتككف مف خبليا... حاكلي المشي بيف الخبليا... إنؾ ال تستطيعيف... إنيا مصففة 
إلى داخؿ بجانب بعضيا... ليس بينيا فراغات... شعرًت بالضيؽ، فميس ىناؾ مكاف لمسير... قررًت الدخكؿ 

إحدل الخبليا... ادخمي خمية... تحسسي جدرانيا... إنيا رقيقة الجدر... انظرم إلى النكاة إنيا كبيرة نسبيان... 
فجكاتيا العصارية قميمة... لقد عرفًت اآلف النسيج المكلد... انتيت الرحمة... عكدم إلى غرفة الصؼ... عكدم إلى 

 حجمؾ الطبيعي... افتحي عينيًؾ.
 التابعة: األسئمة

 و في الرحمة التخيمية.تحدثي عما شاىدتً  -
 كيؼ كاف شكمؾ عندما دخمًت النسيج المكلد؟ ما الذم كنًت ترتدينو؟ -
 ىؿ استطعت التنقؿ بيف الخبليا؟ لماذا؟ -
 ماذا كجدًت داخؿ الخمية؟ -
 و.ارسمي ما شاىدتً  -
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 النسيج البرنشيمي:

حديقة لمطماطـ... الحديقة جميمة... صكت زقزقة  خذم نفسا عميقان... أغمضي عينيًؾ... تخيمي نفسؾ في
... فجأة العصافير... نسمات اليكاء تداعب كجيؾ... استمتعت بالمكاف... نظرًت إلى ثمرة الطماطـ... تأممتييا

ادخمي الجذر... تحركي بيدكء... ادخمي الساؽ...  بدأت تصغريف ... كتصغريف ... أنت اآلف بحجـ ذرة...
ئان ما مكتكب عميو النسيج البرنشيمي... ادخمي النسيج... ككني ذكية كدقيقة المبلحظة... حاكلي ىناؾ شي انظرم...

المشي بيف الخبليا... انؾ تتحركيف كتنتقميف بسيكلة كيسر بيف الفراغات البينية... تتمتعيف باليكاء... كالغذاء... 
تسرحيف كتمرحيف... قررًت الدخكؿ إلى خمية... كالماء... عف اليميف كعف الشماؿ... كفي كؿ مكاف... أنًت اآلف 

إنيا رقيقة الجدر... تفحصي الداخؿ... فجكة كبيرة... نكاة صغيرة... ادخمي خمية أخرل... إنو يكجد بداخميا 
 النسيج البرنشيمي... مكجكد في أماكف متعددة مف جسـ النبات... ىذا ىكفجكتاف... أنكيتيا صغيرة... 

 :األسئمة التابعة 

 شكمؾ عندما دخمت النسيج؟ ما -

 النسيج البرنشيمي؟ أم مكاف كجدتً  في -

 ما شعكرؾ كأنت بيف الخبليا؟ -

 و؟ىؿ كجدًت طعامان؟ أيف كجدتً  -

 ىؿ ىناؾ فراغات بينية؟ ما كظيفتيا؟ -

 كيؼ كانت جدراف الخبليا؟ -

 ماذا رأيت بيف الخبليا؟ -

 و.ارسمي النسيج كما رأيتً  -
 

 

 الكاجب البيتي:

 :التالية، فيما يتعمؽ باألنسجة المكلدةأجيبي عف األسئمة 

 لماذا سميت بيذا االسـ؟ .1

 حددم أماكف تكاجدىا في النبات الزىرم. .2

 ما اسـ الخبليا المككنة ليا؟ .3

 تركيب خبلياىا. صفي .4
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 حصةعدد الحصص:    النسيج الككلنشيمي كالنسيج االسكمرنشيمي: الثاني الدرس     

 الخبرات السابقة:

 .المقصكد بالنسيج 

 .أنكاع األنسجة النباتية 

 سجة المكلدة.نكظيفة األ 

 قياس الخبرات السابقة:

 ما المقصكد بالنسيج؟ 

 .______،_____،_____ :تنقسـ األنسجة النباتية إلى ثبلثة أنكاع ىي 

 ما كظيفة األنسجة المكلدة؟ 

مجاىر، ثمار بندكرة، أغطية شرائح،  ، شرائح،LCDالسبكرة، الطباشير الممكف، الكتاب المدرسي، جياز  المصادر كالكسائؿ:
 ماء، أكراؽ بيضاء، أكراؽ عمؿ.

 

 التقكيـ خطكات التنفيذ األىداؼ

أف تصػػػػؼ الطالبػػػػة 
 النسيج الككلنشيمي

  بعد مناقشة الطالبات في الخبرات السابقة تبيف المعممة أف
النسيج الككلنشيمي يكثر في األكراؽ كالسيقاف النامية، 

 (.3يج تقرأ المعممة السيناريك رقـ )كلمتعرؼ عمى ىذا النس

 .تسأؿ المعممة األسئمة التابعة كتناقشيا مع الطالبات 

  تعرض المعممة بكاسطة جيازLCD  النسيج الككلنشيمي
لتقارف الطالبة بيف ما ككنتو مف صكرة تخيمية كبيف ما تراه 

 يعرض عمييا.

    صػػػػػػػػػػفي النسػػػػػػػػػػيج
 الككلنشيمي.

أف تسػػػتنتج الطالبػػػة 
ج كظػػػػػػػػػػائؼ النسػػػػػػػػػػي

 االسكمرنشيمي

 ( 4قراءة سيناريك )تصطحب المعممة الطالبات في رحمة تخيمية ب
 في األسئمة التابعة. كبعدىا تناقشيف

  تعرض المعممة صكرة لمنسيج االسكمرنشيمي كمنيا تقارف الطالبة
 بيف ما تخيمتو كبيف ما تراه أماميا.

  تيحضر المعممة تفاحتيف إحداىما مقشرة ثـ تطمب مف الطالبات
 :قضميما  مثيرة السؤاؿ التالي

 في أم التفاحتيف سمعت صكتان أعمى عند القضـ؟ لماذا؟ -

 عمى مكاف كجكد النسيج  تضرب الطالبة أمثمة أخرل
االسكمرنشيمي، تيحضر المعممة ثمرة مانجك كتخرج منيا األلياؼ 

 :كتطمب مف إحدل الطالبات قطعيا بيدىا مكجيةن السؤاؿ التالي

ذف مف أم أنكاع األنسجة تتككف ىؿ قطعت بسيكلة؟ إ -
 األلياؼ؟

 .تناقش المعممة اإلجابة الصحيحة 

  /عممي 

جػػػػػػدر النسػػػػػػيج  تتميػػػػػػز
االسكمرنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي 

 بالسمؾ.
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ضػػر الطالبػػة حى أف تي 
شػػػػػػػػػػػػػريحة لنسػػػػػػػػػػػػػيج 

 اسكمرنشيمي

  تتكزع الطالبات في مجمكعات كؿ مجمكعة تقـك بتنفيذ كرقة عمؿ
 تشاىده.( مف دليؿ الطالب ثـ ترسـ الطالبة ما 2نشاط )

 .تقـك المعممة بتمخيص الدرس 

 ( ثـ تناقشيا مع 2تكزع المعممة كرقة عمؿ التقكيـ الختامي )
 الطالبات.

   متابعػػػػػػة الطالبػػػػػػات
 أثناء التنفيذ.

 ( :3سيناريك التخيؿ)

 نشاط تحضيرم:

... خذم نفسان عميقان... أغمضي عينيًؾ... تخيمي أنؾ بداخؿ حديقة كاسعة... الحديقة مميئة بالكركد 
الكركد تتمكف بألكاف براقة... إنؾ تنظريف في جميع االتجاىات... كفجأة تممحيف كردة مميزة... إنؾ تتجييف 
نحكىا... إنيا تحمؿ لكنؾ المفضؿ... أنت تتأمميف الكردة... تقطفينيا... تضعينيا في جيبؾ... اخرجي مغادرة 

 الحديقة... لقد عدًت اآلف... افتحي عينيًؾ.

 ابعة:تالاألسئمة 
 أيف كانت الحديقة؟ مف كاف معؾ؟ ما ىك لكنؾ المفضؿ؟ كيؼ كانت رائحة الكركد؟

سنتعرؼ اآلف في رحمة تخيمية جميمة عمى نسيج جديد، إنو النسيج  :) النسيج الككلنشيمي( التخيؿ األساسي:
 الككلنشيمي.

شييؽ... زفير... خذم نفسان عميقان... أغمضي عينيًؾ... شييؽ... زفير... شييؽ... زفير...  
استرخي... استرخي... بينما تجمسيف في حديقة غناء... النسيـ العميؿ مف كؿ مكاف... نظرًت حكلًؾ فإذا بالنباتات 

صغيرة... صغيرة... الدخكؿ لمتعرؼ عمى تركيب النباتات... فتحكلًت إلى ذرة  تتراقص في مكانيا... فقررتً 
اآلف في الساؽ... تعرفي عمى أنسجة الساؽ... ىناؾ  الساؽ... إنؾً مف الجذر... اتجيًت نحك  صغيرة... دخمتً 

نسيج ما... ادخمي النسيج... حاكلي التحرؾ بيف خبليا النسيج... ال تستطيعيف... دخمًت زحاـ الخبليا... الخبليا 
ال بد مف الحركة بحرية... تبحثيف عف مخرج...  فمتماسكة... متراصة... قريبة جدان مف بعضيا... ال تستطيعي

دخكؿ الخبليا... ادخمي إحدل الخبليا... إنؾ اآلف داخؿ الخمية... تفحصي الجدار... إنو سميؾ... تفحصي 
يا... إنؾ تميميف معالجدار مف زكايا أخرل... إنو رقيؽ... جدراف الخمية غير منتظمة... مالت األغصاف يمينان... 

 تيكسر أيضا... اشتدلـ تيكسر... مالت األغصاف يساران لكنيا لـ  ة... إف األغصافممفاجأما أجمؿ ىذه المعبة... يال
الريح... لـ تتأثر... تنثني بمركنة... إف النسيج قكم يمكنو مف االنثناء بمركنة... اآلف قررت الخركج مف زحمة 

ظرم إلى المكاف... اخرجي مف الخمية اخرجي مف النسيج... أسرع... مف السيقاف... إلى الجذر... أسرعي... ان
 نفسؾ... لقد قمًت برحمة مثيرة... افتحي عينيًؾ.

 األسئمة التابعة: 

و؟ ارسمي النسيج؟ ما اسـ النسيج الذم دخمتً أيف كنًت؟ ما شكؿ النسيج؟ ىؿ يكجد فراغات بيف الخبليا؟ ما كظيفة 
 و.الذم تخيمتً النسيج 
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 : (4سيناريك التخيؿ )

 النسيج االسكمرنشيمي:

.. أغمقي عينيًؾ... تخيمي أف بيف يديؾ ثمرة مانجك... انظرم لكنيا كـ ىك جميؿ... خذم نفسان طكيبلن. 
شكؿ  نفسؾ كيؼ سيككف تكبر كتكبر عشرات المرات...سألتً  كرائحتيا جميمة جدا...تخيمي أف ثمرة المانجك بدأت

ة حيف باأللياؼ المستطيمالخبليا...لذا قررًت رؤية نسيج ثمرة المانجك... لكنًؾ تعمقًت باأللياؼ... إنؾ تتأرج
... اصطدمًت بجدار الخمية... دققي النظر... إف خبليا النسيج ناضجة كغير كالمدببة... دخمًت بذرة المانجك

عمى جدار الخمية... فجأة ترسب عميًؾ كانتشرت حكلؾ مادة السميكلكز  ية... ال تحتكم عمى نكاة... جمستً ح
تفحصي ىذه المكاد المترسبة... إنيا مكاد كربكىيدراتية معقدة التركيب...  كالمغنيف... كأخذت المادتيف تتغمظاف...

ىنا... دارى في ذىنؾ سؤاؿ... مف يكفر الدعـ لمنبات... كيحمي ىذه األنسجة الداخمية... احترت في األمر... 
سيج الذم تتكاجديف بحثًت عف الجكاب... سألًت األرجكحة الجميمة... المتككنة مف األلياؼ... فأجابتؾ... إنو الن

صغر كتصغر... ذه الرحمة... بدأت ثمرة المانجك تبداخمو... إنو النسيج االسكمرنشيمي... قررًت االستراحة مف ى
 عادت إلى حجميا الطبيعي... اآلف استريحي عمى كرسيًؾ... ما أجمميا مف رحمة... افتحي عينيًؾ. 

 األسئمة التابعة:

 حتيا؟رائحة المانجك؟ ما رائ ىؿ شممتً 

 أيف كنًت تتكاجديف؟ صفي خبليا النسيج، ما كظيفتيا؟

 .ارسمي رحمتؾ التخيمية

 احكي لزميمتؾ في المجمكعة عف رحمتؾ التخيمية كماذا شاىدت؟

 الكاجب البيتي:

 أكممي الجدكؿ األتي:

 الخاليا االسكمرنشيمية الخاليا الككلنشيمية الخاليا البرنشيمية أنكاع الخاليا 

 التركيب

    الجدر

    األنكية

    الفراغات البينية

 عممي لما يأتي: 

جدر الخبليا االسكمرنشيمية سميكة.
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 الفصؿ األكؿ األنسجة الكعائية

  حصتيفعدد الحصص:                                المحاء، الخشب:  الثالث الدرس 

  الخبرات السابقة:

 .أنكاع األنسجة النباتية 

  التي يحتاجيا النبات لتصنيع غذائو.المكاد البلزمة 

 قياس الخبرات السابقة:

 ما أنكاع األنسجة النباتية؟ 

 أذكرم المكاد البلزمة التي يحتاجيا النبات لتصنيع غذائو؟ 
 

، مجير مركب، شرائح جاىزة ألنسجة نباتية، أكراؽ بيضاء LCDالسبكرة، الطباشير، الكتاب المدرسي،جياز  المصادر كالكسائؿ:
 .الطمببة الرحمة التخيمية ، ألكاف في حالة لكتا

 

 التقويم خطوات التنفيذ األهداف

ؼ نأف تص
الطالبة األنسجة 

 الكعائية

 بعد مناقشة الخبرات السابقة تثير المعممة التساؤؿ األتي: 

 أيف يتـ ىضـ الطعاـ؟ أيف يتـ امتصاصو؟ -

كيؼ يمكف تكزيع الغذاء الممتص مف األمعاء الدقيقة  -
 أجزاء جسـ اإلنساف؟ إلي جميع

 مسئكلة عف النقؿىؿ يكجد أكعية مشابيو في النبات  -
 إلي جميع أجزاء النبات؟

 ؟ماذا نسمي تمؾ األكعية  -

تكضح المعممة إجابات الطالبات مبينة كجكد نكعيف مف األنسجة 
 الخشب كالمحاء. االكعائية ىم

 ترسـ المعممة خارطة مفاىيمية لألنسجة الكعائية:

  سجة صنفت األن
الكعائية إلي 

،...... ....... 

 األنسجة الكعائية

 األكعية الخشبية
 

النسيج 
 األلياؼ البرنشيمي

األنابيب 
 القصيبات الخبليا المرافقة الغربالية

 

 األلياؼ 

النسيج 
 البرنشيمي

 الخشب المحاء

 يتككف مف يتككف مف
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 تستنتجأف 
الطالبة كظيفة 

 الخشب 

  تعرض المعممة بكاسطة جياز LCD  شرائح لنسيج الخشب لتقدـ
 شرحان مبسطان لتمكف الطالبات مف االنطبلؽ لمبدء بنشاط التخيؿ. 

 (لتص5تييئ المعممة الطالبات لتقرأ السيناريك التخيمي )حبيـ ط
 نسيج الخشب. في رحمة تخيمية عبر

  ا يتطرح المعممة األسئمة التابعة حيث تناقشيا كتكضح
 لمطالبات.

   تعرض المعممة باستخداـ جيازLCD  شرائح لنسيج الخشب
 كتطمب مف الطالبات التأمؿ مع مقارنة ما تخيمتو بما تشاىده اآلف.

  يمكف تشبيو أنسجة الخشب بحبات المعكركنة المصفكفة فكؽ
 بعضيا.

 شب؟ما كظيفة الخ 

 ي بيف األكعية قارن
الخشبية 

 كالقصيبات.

أف تبيف الطالبة 
 كظيفة المحاء

    تصطحب المعممة الطالبات في رحمة تخيمية عبر أنسجة المحاء
 (.6بقراءة سيناريك)

 .تطرح المعممة األسئمة التابعة كتناقشيا 

  تعرض المعممة بكاسطة جيازLCD مة صكران ألنسجة المحاء سائ
 لتقارف بيف ما تخيمتو كبيف ما تراه أماميا.  الطالبات تأمميا

 ما كظيفة المحاء؟ 

أف تتعرؼ 
الطالبة أنسجة 
 النباتات الزىرية

 ( ص 3بتنفيذ نشاط )تقـك الطالبات برسـ ما يشاىدكنو  88
 ككتابة أنكاع الخبليا التي يشاىدكنيا.

 (ثـ تناقشيا مع 3تكزع المعممة كرقة عمؿ التقكيـ الختامي )
 الطالبات.

  متابعة الطالبات
 أثناء تنفيذ النشاط.

 

 (5سيناريك التخيؿ)
سماء ممبدة بالسحب... لديؾ تخيؿ تحضيرم: خذم نفسان عميقان... أغمضي عينيًؾ... تخيمي أنؾ خارج المنزؿ... ال

د... ... طرًت إلى السماء... استقبمتًؾ غيمة كبيرة... رحبت بؾ... صعدت بًؾ إلى األعمى... شعرًت بالبر جناحاف
 تريديف الرجكع... استأذنًت الغيمة بالرجكع... عدًت إلى المنزؿ... انتيت الرحمة.

 األسئمة التابعة: 

يا؟ صغيرة أـ كبيرة؟ ما لكنيا؟ ما لكف كشكؿ الغيمة؟ ىؿ كاجيتًؾ صعكبة أثناء ما نكع األجنحة التي امتمكتً  -
 الطيراف؟

 

 التخيؿ األساسي:
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ة... اسندم ظيرؾ... خذم نفسان طكيبلن... أغمضي عينيًؾ... تخيمي نفسؾ الخشب: اجمسي عمى كرسيًؾ مستريح
قطرة ماء... سقطًت عمى األرض... اخترقًت حبيبات التربة... صادفًت جذكر نبات... تعمقًت بإحدل الشعيرات 

دخمًت أكعية الجذرية... كجدًت أمامؾ طريقان مفتكحان... مكتكب عميو الخشب يرحب بكـ... أثار العنكاف فضكلؾ... 
الخشب... إنو طكيؿ جدان... قدَّرًت المسافة... إنيا بضعة أمتار... نظرًت إليو نظرة متفحصة... كجدًت صفان مف 
الخبليا األنبكبية المتراصة فكؽ بعضيا... ال تحتكم عمى أنكية... مفتكحة الطرفيف... شعرًت بالكىحشة كقررًت 

ًت ات مائية أخرل صاعدة إلى األعمى معيا األمبلح... ىنا اندمجالخركج... نظرًت في األسفؿ... كجدًت قطر 
يـ مرة أخرل... الكرقة لتحكلنا إلى غذاء... سألتً يـ إلى أيف تذىبكف؟... قالكا... إلى معيا... شعرًت باألنس... سألتً 

يا عرفي عمييا... تلت. نعـ إنيا القصيبات... ادخمي ىؿ يكجد غير األكعية الخشبية يساعد في نقؿ الماء كاألمبلح..
ال تحتكم عمى أنكية... إنيا غير حية كأكعية الخشب... أمعنًت النظر... حاكلًت التجكؿ ترل أيف النكاة؟...

يرة... إنيا نقر كاالنتقاؿ مف قصيبة عمى أخرل... إف الطريؽ مغمؽ كمدبب.. اقتربًت أكثر... كجدًت فتحات صغ
 ... ادفعي نفسًؾ أمامان...شعرتً كأنؾ تدخميف مف ثقب إبرةعب... مف خبلليا... الدخكؿ ص حافيَّة... دخمت

بالضيؽ... ما ىذا؟! يا ليت الطريؽ سيؿ كما في أكعية الخشب.. أخيران كصمًت إلى الكرقة... لممشاركة في صنع 
قسطان مف  الغذاء... أنًت اآلف بيف خبليا الكرقة... كأخيران انتييتـ مف إعداد الطعاـ... اآلف مف حقؾ أف تأخذم

 ؾً يعين افتحيالراحة فالرحمة شاقة كمثيرة.. 

 األسئمة التابعة:

 ؟ ىؿ دخمتيو؟ تعمقت بالجذرو عندما ما ىك الطريؽ الذم كاجيتً  -

 يا.ؿ؟ صفي أكعية الخشب كما تخيمتً ىؿ الخشب طكي -

 يا.متً يصفي القصيبات الخشبية كما تخ -

 بالضيؽ عندما دخمتي القصيبات؟ عرتً خشب أـ عبر القصيبات؟ لماذا شمف أسيؿ الدخكؿ عبر ال -

 كاألمبلح إلي الكرقة؟ هايالم صعدتلماذا  -

     : (6سيناريك التخيؿ) 

خذم نفسان طكيبلن... شييؽ... زفير... شييؽ... زفير... أٍخًرجي كؿ ىمكمؾ مع الزفير... فبل داعي 
... أنًت في عاـ  ... ... عاـ جميؿ كرائع... سيككف أفضؿ بإذف اهلل2011لميمـك ... أنًت مع معممتؾ اليـك

ستصحبؾ في رحمة مثيرة... استعدم كاسندم ظيرؾ عمى كرسيًؾ... تخيمي نفسًؾ غذاءن في الكرقة... تنعميف 
بأشعة الشمس...تشعريف بالدؼء لكف ال بد مف إكماؿ الميمة... فالخبليا جائعة... الخبليا تنادم بأعمى صكتيا... 

ليس مف نفس  سمعًت النداء... إنو عميًؾ... إذف... قد حاف كقت العمؿ... لكف ...؟أيف الطعاـ... أيف الغذاء
النداء... يا ترل؟!... أيف الطريؽ؟... ىناؾ طريؽ كاحد... إنو المحاء... أنتـ في مدينة  طريؽ الدخكؿ... سمعت

في عمييا... كجدًت أف كؿ األنابيب الغربالية لتتعر ادخمي  المحاء.... مدينة شكارعيا كثيرة... بكؿ االتجاىات...
... لكف؟!... أيف النكاة؟... ابحثي... ابحثي... لف تجدييا... إف األنابيب الغربالية ال تحتكم  خمية تحتكم سيتكببلـز
عمى أنكية... انظرم إلى طرؼ الخمية... إنيا تنتيي بصفيحة مائمة... ىيا تزحمقي عمييا... إنيا ممتعة جدان... يا 

آه تذكرم... إنيا الصفيحة الغربالية... يا لو مف اسـ جميؿ... ادخمي الخمية الغربالية... لعميا  ترل ما اسميا؟...
تيا تتصؿ ببعضيا... مشكمة أنابيب متصمة... ىيا تنٌقمي عبر األنابيب اه إف نيايااااتنقمًؾ إلى حيث تريديف... يا
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... ىناؾ... خطر عمى بالًؾ سؤاؿ... إف عف طريؽ الثقكب في الصفائح الغربالية... تذكرم أنؾ في المحاء
يا ترل مف يمدىا بالطاقة؟... انظرم حكلؾ عمؾ  المجيكد الرائع الذم تقـك بو األنابيب الغربالية يحتاج إلى طاقة...

تجدم الجكاب... ىا... إنو ىنا... الخبليا المرافقة... اسميا يدؿ عمييا... كؿ أنبكبة غربالية يقع بجانبيا خمية 
ة أك خميتاف... إنيا خبليا حية ذات أنكية كاضحة... كاآلف... ىؿ عرفًت مككنات المحاء؟... اآلف خذم مرافق

 راحتؾ عبر المحاء... كبإمكانؾ الخركج متى تشائيف... افتحي عينيًؾ... لقد قمًت بعمؿ إنساني رائع...

 األسئمة التابعة:

 األنابيب الغربالية؟  ماذا كجدت -

 الجكاب؟ ما ىك؟  عمى بالؾ عندما كنًت في الصفائح الغربالية؟ ىؿ كجدتؤاؿ الذم خطر ما الس -

 بعمؿ إنساني؟ ما ىك؟ ىؿ قمتً  -

 يا.ر رحمتؾ عبر المحاء كما تخيمتً كصفا لسي أعطً  -

 الكاجب البيتي:
 أذكرم كظائؼ الخاليا اآلتية:

 األكعية الخشبية، القصيبات، األنابيب الغربالية،  الخبليا المرافقة.

 .: تخمك األنابيب الغربالية مف األنكيةا يأتيعممي لم
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 الفصؿ الثاني: أجزاء النبات الزىرم                                 

   حصتافعدد الحصص:   :  المجمكع الجذرم، مقطع طكلي في الجذرالرابع الدرس

  الخبرات السابقة:

 .عممية التمقيح في النبات 

 .عممية اإلخصاب في النبات 

 لخبرات السابقة:قياس ا

 ما المقصكد بعممية التمقيح في النبات؟ 

 ما المقصكد بعممية اإلخصاب؟ 
 

أكراؽ بيضاء لكتابة الرحمة  ، بذكر منقكعة، جزر، بصؿ،LCDجياز  السبكرة، الطباشير، الكتاب المدرسي،  المصادر كالكسائؿ:
 التخيمية ، ألكاف في حالة الطمب.

 

 يمالتقو خطوات التنفيذ األهداف

أف تميز الطالبة بيف 
المجمكع الجذرم 

 كالمجمكع الخضرم

  تتأمؿ الطالبة بذكران منقكعة تظير األجنة
بداخميا )الريشة، الجذير( ثـ تثير األسئمة 

 :التالية
 أيف سيتجو الجذير؟ -
 ماذا سيككف عند بمكغو؟ -
 أيف ستتجو الريشة؟ -
 ماذا ستككف عند بمكغيا؟ -

  الطالبة مف خبلؿ مناقشة األسئمة ستتعرؼ
 عمى المجمكع الجذرم كالمجمكع الخضرم.

 أكممي الفراغ: 

 ينمك الجذير ليككف -
......، بينما تنمك 

 الريشة لتككف......

يتككف المجمكع  -
 الخضرم مف .....،

،..... ...... 

أف تقارف الطالبة بيف 
الجذكر الكتدية 

 كالعرضية

  ( ثـ تناقش 7تقرأ المعممة سيناريك التخيؿ ،)
 في األسئمة التابعة. الطالبات

  كالثـك مثؿ البصؿ نباتات تعرض المعممة جذكر 
داعيةن الطالبات إلي تأمميا لتبيف  كالمفت كالفجؿ كالجزر

 أنكاع الجذر في كؿ منيا.

  ما الفرؽ بيف الجذكر
الكتدية كالجذكر 

 العرضية؟

أف تبيف الطالبة الجذكر 
 العرضية في بصمة

   ( مف دليؿ الطالب 3)تكزع المعممة كرقة عمؿ لنشاط
 لتتابع نمك الجذكر العرضية مع مركر الكقت.

  متابعة الطالبات أثناء
 تنفيذ النشاط كما بعده.

أف تعدد الطالبة أجزاء 
المقطع الطكلي في 

 الجذر

  لمقطع طكلي  لكحة تكضيحيةتقـك المعممة بعرض
في جذر نبات مف ذكات الفمقتيف حيث تتعرؼ 

 كتسمييا.الطالبة عمى مناطؽ الجذر 

  يتككف مقطع طكلي
في الجذر مف ..... 

، ،..... ،....  

تتميز عممي/  ( ثـ تناقش 8تقـك المعممة بقراءة السيناريك التخيمي ) تستنتج الطالبة كظائؼ  
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منطقة القمنسكة، 
 االستطالة، القمة النامية.

 

 
 

 األسئمة التابعة مع الطالبات.
 

 
 

القمنسكة بشكميا 
 االنسيابي.

  الخبليا ما نكع
المككنة لمقمة 

 ؟النامية
 

أف تصؼ الطالبة كؿ 
 :مف المناطؽ التالية

الشعيرات الجذرية، 
المنطقة  الجذكر الثانكية،

 الجرداء

  ( ثـ تناقش 8كمؿ المعممة قراءة السيناريك التخيمي)تي
 األسئمة التابعة.

  تعرض المعممة بكاسطة جيازLCD  مقطع طكلي
عية الطالبات إلي في جذر نبات ذكات الفمقتيف دا

 تأمؿ ما يتـ عرضو.

 ات لتمثؿ أجزاء الجذر تقؼ مجمكعة مف الطالب
 بطريقة لعب األدكار كممخص ختامي لمدرس.

 صفي كؿ مما يمي: 

الشعيرات الجذرية، 
الجذكر الثانكية، 

 المنطقة الجرداء.

أف تحضر الطالبة 
شريحة لقمة نامية في 

 الجذر

 (4تكزع المعممة كرقة عمؿ بنشاط ) لتتعرؼ الطالبة
 كيفية تحضير قمة نامية في جذر.

 (ثـ 4تكزع المعممة كرقة عمؿ لمتقكيـ الختامي )
 تناقشيا مع الطالبات.

  متابعة الطالبات
 أثناء تنفيذ النشاط.

 

  : ( 7سيناريك التخيؿ)

 التخيؿ التحضيرم:

السكؽ... اتجيًت  ... دخمتً ذىبًت لتشترم كيمك تفاح خذم نفسان طكيبلن... أغمضي عينيًؾ... تخيمي أنؾ 
إلى قسـ الفكاكو... انظرم إلى المكز... ما أجممو كىك معمؽ... المكاف مفعـ برائحة المانجك كالنعناع... الجزر 
مغسكؿ... الباذنجاف يممع... مصفكؼ بشكؿ منظـ... اتجيي نحك اليميف... انظرم إلى الفراكلة... ما 

... فجأة دؽ ىاتفؾ النقاؿ... عندىا قررًت الخركج مف السكؽ.. لقد عدًت أركعيا....تذكرم أف عميؾ شراء التفاح
 اآلف مف ىناؾ... افتحي عينيًؾ.

 : األسئمة التابعة

 مف كاف معؾ في السكؽ؟ ما أكثر شيء أعجبًؾ؟ ىؿ اشتريًت تفاح؟ ما لكنو؟
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 التخيؿ األساسي:

صكلياء... تنظريف مف شرفة المنزؿ... رآًؾ خذم نفسان طكيبلن... أغمضي عينيًؾ... تخيمي نفسؾ بذرة فا 
عصفكر... أيعجب بجمالؾ......حممؾ بيف منقاره.. كطار بًؾ... حمؽ بًؾ في الفضاء... كاف تحميقو كسط 
... رأيت الجباؿ... األنيار... السيكؿ... الكدياف... العصفكر فرح... أراد أف يعبر عف فرحتو... غرد  الغيـك

مف فمو... بدأت تنزليف بيدكء مع الرياح... تمايمي مع الرياح بيدكء... شماؿ....  بصكتو الرناف... فسقطتً 
يميف... سقطًت عمى تربة لينة جميمة... غيًمرت بالتراب... كىطمت األمطار... انسابت حبيبات المطر بيف ثنايا 

النمك اشعرم بجسمؾ ينمك  التراب... تذكرم أنؾ حبة فاصكليا... كعميؾ اآلف أف تقكمي بكاجبؾ... لقد بدأًت في
ني الشعيرات الجذرية عمى الجانبيف ...  داخؿ قشرة البذرة... أطمقي جذران كتديان لتثبتي نفسؾ في التربة... ككِّ
المتصاص الماء كاألمبلح مف التربة... ىيا... ابدأم بامتصاص الماء كاألمبلح... اشعرم بالجذر ينمك كيضغط 

البذرة المتجعدة إلى أعمى... اشعرم بجسمؾ البذرم  كىي تنفمؽ... اآلف تندفع أكراؽعمى القشرة... اشعرم بالقشرة 
يمتد إلى الخارج... بينما ينمك جذرًؾ داخؿ التربة... أكراقؾ تشؽ طريقيا إلى أعمى... انظرم حكلًؾ... أصغي إلى 

تراب حكلؾ... دعي أكراقؾ األصكات... استنشقي الركائح العطرة... انعمي بأشعة الشمس الدافئة... تحسسي ال
تتفتح... ال تظني أنؾ لكحدؾ... فيناؾ العديد مف البذكر خرجكا مثمؾ... افتحي عينيًؾ... عكدم إلى غرفة 

 الصؼ.
 

 األسئمة التابعة:

 تحمقيف بالفضاء؟  كأنتً  بماذا شعرتً  -

 ؟ تً أيف سقط -

 كيؼ كانت رائحتو؟ كيؼ كاف مممسو؟ التراب؟ ىؿ تحسستً  -

 ؟ الماء كالغذاءلتحصمي عمى  بتي نفسؾ في التربة؟ ماذا فعمتً تثل ماذا فعمتً  -

 لؤلعمى؟  أطمقتً  ذاما -

 مف أيف خرج الجذر كاألكراؽ؟ -
 

 تكضح المعممة مصطمح كؿ مف" مدببة، انسيابي، غركية، عديدة التسكر" : (8سيناريك التخيؿ)

 

قطع الطكلي في الجذر".... بينما أنت مستمقية عمى السرير تراجعيف درس العمـك قرأت العنكاف "الم
بالتدريج أخذ النـك يتسمؿ إلي عينيؾ.... فسقط الكتاب.... مع سقكطو عمي ساعديؾ أحسست ببركدة الكتاب... 
ٌيؿ إليؾ انؾ تنغمريف في التربة... تحكلي إلي جذر... تخيمي أنؾ جذر....اضغطي عمى  كمع بركدة الكتاب ... خي

قمنسكة مدببة انسيابية الشكؿ... افرزم مادة غركبة عديدة التسكر لتخترقي التربة التربة بشدة....تحكلت أطرافؾ إلي 
 لذلؾ ككنيبسيكلة....تمزقت خبليا القمنسكة أثناء اختراقيا التربة.... تمزقي... تمزقي...ال بد مف تجديد الخبليا... 

لتككني قمنسكة جديدة...  ..انقسمتخبليا القمة النامية...خبليا مرستيمية... ككني اآلف خبليا القمة النامية.



                                                                                                 

 

 
328 

 قائمة المالحؽ

بالجكع كالعطش...تحتاجيف لمماء... كالغذاء... يجب أف تتمايز خبلياؾ... أصبحت اآلف طكيمة  تعبًت.... شعرتً 
جدان.... كؿ خمية فيؾ... أصبحت عشر أضعاؼ الخمية األصمية... اطكلي.... اطكلي.... اندفعي ألسفؿ 

تطالة.... تذكرم أنؾ جذر... تندفعيف لؤلسفؿ.... البد مف تثبيت نفسؾ التربة.... سنعطيؾ اسـ منطقة االس
 كلتثبيت نفسؾ تحتاجيفلغذاء تبحثيف....كأصبحت عف ا... بالجكع... بعد ىذا المجيكد الشاؽ شعرتً  جيدان.... اآلف

زيدم أعداد  أرسمي مف خبليا بشرتؾ شعيرات جذرية تحيط بؾ مف جميع االتجاىات...... بعد ىذا المجيكد الشاؽ
ي بامتصاص الماء كاألمبلح مف التربة.... بدأت الشعيرات بيف جزيئات التربة....اآلف ابدئ الشعيرات... تغمغمي

الجذرية القديمة بالمكت...لتككف مكانيا منطقة خالية مف الشعيرات...منطقة صمعاء.... الحظي ما يحدث كمما 
سمي ىذه المنطقة بالمنطقة الجرداء... انؾ تحتاجيف إلي المزيد ماتت الشعيرات ازداد الصمع...كأصبحت جرداء سن

و مف شعيرات جذرية... أرسمي جذكر ثانكية شبييو بالجذكر ف الماء كالثبات في التربة...ابدئي بتعكيض ما فقدتً م
 األصمية في التركيب كالكظيفة....أخرجييا مف منطقة البريسيكؿ.

 

 :األسئمة التابعة

 أيف كنت تتكاجديف؟ -

 نفسؾ؟ ماذا تخيمتً  -

 اختراؽ التربة؟ إلي أم شكؿ تحكلت أطرافؾ؟ كيؼ استطعتً  -

 كأنت بمنطقة االستطالة؟ بماذا أحسستً  -

 بالجكع ؟ عندما شعرتً  ماذا فعمتً  -

 كيؼ تككنت المنطقة الجرداء؟ -

 ما كجو الشبو بيف الجذكر األصمية كالثانكية؟ -

 

 الكاجب البيتي:
 :عرفي كالً مما يلي 

 منطقة الشعيرات الجذرية –المنطقة الجرداء  –الة منطقة االستط

 

 .اذكرم كظيفة الجذكر الثانكية 
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 :حصتيفعدد الحصص                    التركيب الداخمي في الجذر  :الدرس الخامس  

 الخبرات السابقة:

 أنكاع الجذكر. -

 مككنات مقطع طكلي في الجذر. -

 قياس الخبرات السابقة

 ما أنكاع الجذكر؟ -

 ما مككنات مقطع طكلي في الجذر؟ -
 

 

 –أقبلـ  –أكراؽ بيضاء  -  LCDجياز –الطباشير الممكف  –السبكرة  –الكتاب المدرسي  المصادر كالكسائؿ:
 مزركع بو نباتات. اصيص –فجؿ  –جزر  –أكراؽ عمؿ 

 

 انتقىيى خطىاث انتُفير األهداف

تعدد الطالبة أجزاء 
مقطع عرضي في 

 الجزر.

 لممتطمبات السابقة مع الطالبات  ة المعممةبعد مناقش
طمب منيف مبلحظة كتأمؿ ثمار الجزر مكضحة أف ت

مكضحةن الجزر عبارة عف جذكر تضخمت لييخزف الغذاء 
 أننا سنتعرؼ عمى التركيب الداخمي لمجذر.

  تقطع المعممة الجزرة إلي مقاطع عرضية مكضحة مفيـك
 المقطع العرضي.

 جياز يتـ عرض مقطع عرضي بكاسطة LCD  لمجذر
 :مثيرة السؤاؿ التالي

 تأممي المقطع العرضي ثـ عددم المناطؽ المككنة لو. -

  ما مككنات مقطع
 عرضي في الجذر؟

تصؼ الطالبة كؿ مف 
 البشرة، القشرة.

  ىنا تصطحب المعممة الطالبات في رحمة تخيمية بقراءة
 (.9سيناريك)

 .تثير المعممة األسئمة التابعة 

 جابات الصحيحة كيعززىا.تشجع المعممة اإل 

 .قدمي كصفا لمبشرة 

 .قدمي كصفا لمقشرة 
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أف تصؼ الطالبة 
 االسطكانة الكعائية

  تناقش الطالبات في ثـ ( ، 9كمؿ المعممة سيناريك )تي
 األسئمة التابعة.

  بكاسطة جيازLCD  تعرض المعممة مقطع عرضي في
 جذر نبات مف ذكات الفمقتيف، مثيرة األسئمة التالية:

 تتككف االسطكانة الكعائية؟مـ  -

 كيؼ تترتب الحـز الكعائية داخميا؟ -

 ماذا يكجد بيف الخشب كالمحاء؟ -

 ما كظيفة النخاع؟ -

  تناقش المعممة الطالبات في األسئمة المثارة مع تعزيز
 يح منيا كتعديؿ اإلجابات الخاطئة.الصح

 .تقارف الطالبة بيف ما رسمتو في مخيمتيا كبيف ما تراه معركضا 

 ـ الطالبات عف أجزاء التركيب الداخمي لمجذر بطريقة تتكم
 لعب األدكار كممخص لمتركيب الداخمي لمجذر.

  مـ تتككف االسطكانة
 الكعائية؟

  عرفي كؿ مف المحيط
الحـز -الدائر

 النخاع.-الكعائية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أف تستنتج الطالبة 
 ككظائؼ الجذر

  ع بو نبات كتحاكؿ اقتبل ان مزركع ان أصيصتيحضر المعممة
 جذر النبات مف التربة كتطرح األسئمة التالية:

 قتمع النبات بسيكلة مف التربة؟يي  لـ  لماذا -

 كيؼ يتـ امتصاص الماء كاألمبلح مف التربة؟ -

 كيؼ تتكاثر البطاطا الحمكة؟ -

  :تعرض المعممة جزر كفجؿ كلفت لتسأؿ 

 أيف تكجد المادة الغذائية في الجزر كالفجؿ كالمفت؟ -

 ابات الطالبات مف خبلؿ إجابة األسئمة إج ةكضح المعممت
 السابقة تستنتج الطالبة كظائؼ الجزر الرئيسة كالثانكية.

 م كظائؼ الجذر عدد
 الرئيسة كالثانكية.

تكضح الطالبة المقصكد 
 بالخاصية األسمكزية

 مف   96( ص 6نشاط ) يكضح فبلشات المعممة تعرض
كمنيا تدكيف الكتاب المدرسي الخاصية األسمكزية 

 لمبلحظة لما يركنو.ا
  تبيف المعممة كجو الشبو بيف تركيب الشعيرة الجذرية

 كتركيب جياز التجربة.
 .تستنتج الطالبات مفيـك الخاصية األسمكزية 

  مبلحظة مدل صحة
 تركيب الجياز.

  ما المقصكد
 بالخاصية األسمكزية؟
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أف ترسـ الطالبة رسمان 
تخطيطيان لمقطع 

 عرضي في الجذر

  سمان تخطيطيان لمقطع عرضي في الجذر ترسـ المعممة ر
  منبيةن الطالبات إلي مبلحظة ترتيب الحـز الكعائية.

 .تمخص المعممة الدرس 

 ( ثـ تناقشيا 5تكزع المعممة كرقة عمؿ التقكيـ الختامي )
 مع الطالبات.

  ارسمي رسمان
تخطيطيان يكضح 
مقطع عرضي في 

 الجذر.

 

 ( :9سيناريك التخيؿ)

 نشاط تحضيرم:

نفسان عميقان... أغمضي عينيًؾ... تخيمي أنؾ لـ ترم كالديؾ منذ عشر سنكات... فجأة.. كصمتؾ خذم  
فًرحة... ناديًت بصكت عاًؿ ماما...  لدكلي... شعرًت بالسعادة... قفزتً رسالة تقكؿ... كالديؾ اآلف في مطار غزة ا

ريؽ طكيؿ... طكيؿ... طكيؿ... تشتاقيف بابا... ماما... بابا... ركبًت السيارة... سارت السيارة بًؾ... الط
... قمبًؾ ينبض بسرعة... لسانؾ يميج بشكر اهلل... كصمًت المطار... نزلًت مف السيارة... المطار الرؤيتيم

؟... ابحثي... فجأة... ىا ا... ابحثي... ابحثي... أيف ىمامزدحـ... أيف أبي كأمي... بحثًت عمييـ... فمـ تجدييم
 .اًؾ... غادرت المطار بصحبتيماما... احتضناا... بابا... مىم

 ؟ايمكالديؾ؟ ما ىك شعكرًؾ عندما كجدتً : ما ىك شعكرؾ عندما لـ تجدم األسئمة التابعة

 التخيؿ األساسي:

ي أنؾ تمسكيف جزرة حمراء.... خذم نفسان عميقان... اسندم ظيرؾ عمى الكرسي....أغمقي عينيًؾ... تخيم 
ذ بؾ تتخيميف أنؾ تركبيف سيارة رياضية حمراء المكف...كبدأت يا تذكقتً  أف منيا قضمة... بمجرد قضمتً  ... كا 

تتحكليف أنت كالسيارة إلى جسـ صغير جدان... اصغرم... اصغرم... اخترقي بشرة الجذر... المسافة قصيرة... 
ألنيا  رقيقة الجدر... يا بسيكلة... اخترقتً انت رائعة ه ااااااصؼ كاحد مف الخبليا البرنشيمية المتراصة... يا

 8 -5تفحصي خبليا البشرة... تمعني بالنظر إلى الشعيرات الجذرية التي تخرج منيا... قيسي طكليا... حكالي)
ممـ(... اآلف حركي سيارتؾ لمداخؿ لترم القشرة... الطريؽ طكيؿ... لكنو سيؿ... عدة صفكؼ مف الخبليا 

الفراغات البينية بيف الخبليا... تمتعي بالراحة كالغذاء كالماء  فييارتؾ البرنشيمية رقيقة الجدر... تنقمي كاقفزم بس
كاليكاء... إنًؾ في قمة السعادة... سيرم أمامان حتى تصمي إلى آخر صؼ في القشرة مكتكب عميو اإلندكديرمس... 

لي الدخكؿ إليو... تفحصي اإلندكديرمس... إنو مميز... جدر خبلياه محاطة بطبقة شمعية غير منفذة لمماء... حاك 
ال تستطيعيف... الطبقة الشمعية تمنعًؾ... ىا ىك الطريؽ... خبليا غير مغطاة بالمادة الشمعية... تقدمي... 
تقدمي... تعرفي عمييا... تسمى خبليا المركر... ادخمي منيا... أحسنًت... لقد نجحت في الدخكؿ... أنًت 

كف بطارية السيارة فرغت كال بد مف إعادة شحنيا... فقررًت الرجكع... رائعة... لذا سأسمح لًؾ بمكاصمة الرحمة... ل
... عكدم إلى حجمؾ الطبيعي... .. القشرة... البشرة... لقد خرجتً ارجعي مف نفس الطريؽ... االندكديرمس.
 اكبرم... اكبرم... اكبرم... افتحي عينيؾ.
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 :األسئمة التابعة

 تتكاجديف؟ أيف كنتً  -

 بيا؟ رتً مر ما أكؿ طبقة  -

 مـ تتككف البشرة؟   -

 بينيا؟ خبليا القشرة ؟ىؿ تنقمتً  ىؿ رأيتً  -

 .و خبلؿ رحمتؾً ارسمي ما شاىدتً  -
 

عكدم مف جديد... لتكاصمي الرحمة في الجذر... اركبي السيارة الرياضية الحمراء لتصغرم مف جديد اصغرم... 
لى القشرة... لقد حفظًت الطريؽ... أسرع فالطريؽ اصغرم... اخترقي البشرة... سريعان... أسرع... أسرع... إ

طكيؿ... اإلندكديرمس... أنت اآلف بكسط الجزرة بالقرب مف االسطكانة الكعائية... عندىا كجدًت قطرة ماء 
البريسيكؿ... صؼ مف الخبليا البرنشيمية... تعرفي عمى شكؿ  يـ بمرافقتيـ في رحمتيـ... دخمتـكأمبلح... استأذنتً 

مثمث رأسو لمخارج كقاعدتو لمداخؿ... اآلف سيرم إلى  مرتبة عمى شكؿ هخبلياأمعني النظر فيو...  الخشب...
المحاء... انظرم شكمو... إنو بيضاكم.. دار سؤاؿ في ذىنؾ... مف الذم يككف الخشب كالمحاء؟.. أجابؾ صكت 

... إنو يقع خشب كالمحاء.. تفحصي بيف ال ىادئ.. انظرم بيف الخشب كالمحاء... انظرم إلى شريط الكامبيـك
و صؼ مف الخبليا المرستيمية... انظرم إليو... إنو ينقسـ كينقسـ... لقد تككف خشبا كلحاءن ثانكييف...  شكمو.. كجدتً 

 لقد زاد سمؾ الجذر.

ىيا تفحصي مركز الجذر... ىناؾ النخاع... يتككف مف صؼ مف الخبليا البرنشيمية... انظرم... ىناؾ  
غذاء... لعميا مف نصيبؾ... بعد أف أكمًت كشبعًت... ال بد مف الرجكع... افتحي عينيًؾ... أيف أنًت كجبة مف ال

 اآلف؟

 األسئمة التابعة

 كيؼ كاف شكؿ الخشب؟  -

 جديديف؟  لمحاء؟مف الذم يككف خشبان كلحاءن ف شكؿ اكيؼ كا -

 يا.متً عبر الجذر كما تخي كجبة الغذاء؟ حدثينا عف رحمتؾً  ف كجدتً أي -

  اجب البيتي:الك 

 فسرم:

 صعكبة اقتبلع النبات مف التربة. 

 كجكد فراغات بينية بيف خبليا القشرة في الجذر. 

 رسمي مقطعا عرضيا في جذر نبات مف ذكات الفمقتيف مكضحة األجزاء عمييا.أي  
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 المجمكع الخضرم.                          عدد الحصص: حصة الدرس السادس:

 الخبرات السابقة:

 المجمكع الخضرم. منشأ 

 .مككنات المجمكع الخضرم 

 قياس الخبرات السابقة:

 مف أيف ينشأ المجمكع الخضرم؟ 

 ما مككنات المجمكع الخضرم؟ 
 

 مجمكعة نباتات مختمفة. – LCDجياز  –الطباشير الممكف  –السبكرة  –الكتاب المدرسي  المصادر كالكسائؿ:
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ األىداؼ

الطالبة  أف تستنتج
 تعريؼ الساؽ.

  تعرض المعممة مجمكعة مف بعد مناقشة الخبرات السابقة
الطالبات إلى مبلحظة كتأمؿ سيقانيا ثـ  النباتات داعيةن 

 تطرح األسئمة التالية:

 الساؽ؟ أشيرم إلي -

 ماذا يحمؿ الساؽ؟ -

 التربة أـ فكقيا؟سطح أيف ينمك الساؽ تحت  -
 تنتجف تعريؼ الساؽ.تكضح المعممة إجابات الطالبات حتى يس 

 .عرفي الساؽ 

عرؼ الطالبة أف تي 
 –كبل مف: العقدة 

 السبلمية.

  تدعك المعممة الطالبات إلى مبلحظة مكاف خركج األكراؽ لتبيف
 أف األكراؽ تخرج مف انتفاخات عمى الساؽ تسمى العقد.

  تبيف المعممة أف المسافة بيف كؿ عقدتيف متجاكرتيف تسمى
 عقدة كالسبلمة بأصابع يد اإلنساف.السبلمية مع تشبيو ال

 :ما المقصكد بكؿ مف 

 السبلمية. –العقد  

عدد الطالبة أنكاع تي 
 السيقاف.

  البطاطا  –الكركد  –السرك  –تعرض المعممة نباتات "الزيتكف
البصؿ" لتصنفيا إلي سيقاف تظير فكؽ التربة كسيقاف تنمك  –

ىكائية، أما داخؿ التربة لتبيف أف الزيتكف كالسرك سيقانيا 
 البطاطا كالبصؿ  سيقانيا أرضية.

 .تستنتج الطالبة مفيـك كبلن مف الساؽ اليكائية كالساؽ األرضية 

  أنكاع الساؽ: مف
مثؿ الزيتكف،  .....

 كأرضية مثؿ .....،
........ 

عدد الطالبة أف تي 
المناطؽ المككنة 

 لمساؽ.

  ت ككنة لمساؽ تصطحب الطالبالتبيف المعممة المناطؽ المي
في رحمة تخيمية عبر مقطع طكلي في الساؽ بقراءة 

 ( ثـ تثير األسئمة التابعة.10سيناريك التخيؿ )
 تعرض المعممة مقطع طكلي في الساؽ عبر جيازLCD 

لتقارف الطالبات بيف ما تراه أماميا كبيف ما رسمتو في 
 مخيمتيا أثناء تخيميا.

  مف المناطؽ المككنة
 لمساؽ: .........،

........... ،.......، 

 مف أككف؟ 
أتككف مف خاليا  -
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  لتمثؿ تقـك الطالبات بتمخيص الدرس بطريقة لعب األدكار
 لمناطؽ المككنة لمساؽ.اكؿ طالبة منطقة مف 

 (ثـ تناقشيا 6تكزع المعممة كرقة عمؿ التقكيـ الختامي )
 مع الطالبات.

برنشيمية أنشأ مف انقساـ 
 يا القمة النامية)    (.       خال

قة تتمايز فييا كؿ مف منط -
البشرة كالقشرة كاالسطكانة 

 الكعائية)     (

 : (10سيناريك التخيؿ )

 :التخيؿ التحضيرم

تنفسي بعمؽ... اجمسي جمسة صحيحة....القي كؿ ىمكمؾ خارجان....بينما كنت تنتظريف عكدة كالدؾ مف 
...  ذ بسيارة مف بعيدا  يف عمى شكؽ.... ك عمى ىذا التأخير....تنتظر  مالعمؿ.... لقد طالت غيبتو.... لـ تعتاد

و عمى الباب....انو يحمؿ بيده ....انتظرتً ؾً ـ البيت....نزؿ منيا شخص لعمو أباإلييا....كقفت السيارة أما نظرتً 
 عكدم اآلف ... افتحي عينيؾ.يو...فرحتي بيا....ما أجمميا....مظركؼ.....فتحتيو إنيا ىد

 :التخيؿ األساسي

....استرخي عمى كرسيؾ... اسمحي لميكاء بالدخكؿ إلي رئتيؾ...اخرجي اليكاء....اغمضي خذم نفسان عميقان 
المطر تتساقط عمى كجيؾ.... شعرًت  بحبات تمطر...شعرت عينيؾ...تخيمي انؾ تعيشيف في حديقة كاسعة...السماءي 

قانيا... تأممًت ساؽ شجرة الميمكف سي إلي تأممًت األشجار... نظرتً بو... يءلك تجديف مكانان لتختب بالبرد... تمنيتً 
ذ بؾً  االختباء بو... دخمتً  انو يكبر كيكبر كيكبر... قررتً  بعمؽ....سرحًت بو.... تخيمتً  بأكؿ منطقة  الساؽ.... كا 

ه تذكرت ااتحيطؾ األكراؽ مف كؿ جانب لحمايتؾ....انظرم إلييا إنيا برعـ طرفي...دققي النظر في خبلياىا.... آ
 القمة النامية...فأنؾً  مناطؽ جديدة...يا اليي ال بد إنيا ةككنتنقسـ كتنقسـ م ستيمية... انظرم إنياإنيا خبليا مر 
الساؽ أكثر  انؾ اآلف تتكاجديف في منطقة غريبة انظرم إلي ما يحدث ليا عندما تمتص الماء  دخمتً تعرفينيا....

خبلياىا إنيا برنشيمية.... يا ترم مف أيف نمك الساؽ.... تأممي  ةسببمكالغذاء....إنيا تنتفا كتستطيؿ... 
منطقة تتمايز فييا  ادخمي الساؽ أكثر... كجدتً نشأت....ااااااااااه ال بد إنيا نشأت مف انقساـ خبليا القمة النامية....

ي البشرة كالقشرة كاالسطكانة الكعائية.... سنخبرؾ باسميا إنيا....إنيا منطقة تخصص األنسجة....كأخيران كصمت إل
األسفؿ لتدخمي منطقة النضكج.... كفجأة كأنت كاقفة بيا أحاطت بؾ الفركع كاألكراؽ كلفتؾ مف كؿ جانب.... لقد 

 افتحي عينيؾ.شعرت بالدؼء....اآلف عكدم إلي غرفة الصؼ ....

 الكاجب البيتي:

 .عددم مناطؽ المقطع الطكلي لساؽ نبات مف ذكات الفمقتيف 

 :أذكرم كظائؼ كالن مف 

 الستطالة، القمة النامية، منطقة النضكج، منطقة تخصص األنسجة.منطقة ا
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 الدرس السابع: التركيب الداخمي لساؽ مف ذكات الفمقتيف         عدد الحصص: حصة.   

 الخبرات السابقة:

  .المقصكد بالساؽ 

 .المقصكد بمنطقة النضكج 

  لمقطع طكلي في الساؽ. المككنة المناطؽ 
 

 قياس الخبرات السابقة:

 كضحي المقصكد بالساؽ.  

 ما المقصكد بمنطقة النضكج؟ 

  المككنة لمقطع طكلي في الساؽ.عددم المناطؽ 
 

 

 سيقاف نباتات.  – LCDجياز  -الطباشير الممكف  –السبكرة  –الكتاب المدرسي   المصادر كالكسائؿ:
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ األىداؼ

أف تبيف الطالبة 
التركيب الداخمي لساؽ 

 ذكات الفمقتيف. مف

 

 

 

 

 

 

 

أف ترسـ الطالبة رسمان 
تخطيطيان لمقطع 
عرضي في ساؽ نبات 

 مف ذكات الفمقتيف.

 مقطعان عرضيان لساؽ  تفحصتً  تبيف المعممة أنو إذا
حديث مف ذكات الفمقتيف في منطقة النضكج فانؾ 
ستشاىديف البشرة، القشرة، األسطكانة الكعائية مرتبيف 

كلمتعرؼ عمييا تقرأ المعممة  مف الخارج إلى الداخؿ
(، كمنيا تناقش الطالبات في 11السيناريك التخيمي)

 األسئمة التابعة.

 بكاسطة جياز ةعرض المعممت LCD ضي مقطع عر
 في ساؽ نبات مف ذكات الفمقتيف مثيرة األسئمة التالية

 ما المقصكد بالبشرة؟ ما نكع الخبليا المككنة لمقشرة؟ -

 ئية؟مـ تتككف االسطكانة الكعا -

 ما نكع الخبليا المككنة لممحيط الدائر؟ -

تأممي جيدان الحـز الكعائية، ما الفرؽ بينيا كبيف  -
 الحـز الكعائية لمجذر؟

؟ كأيف يكجد النخاع؟ كما كظيفتو؟ -  ما كظيفة الكامبيـك

  تقارف الطالبات بيف ما تخيمتو كبيف ما تراه معركضا
 أماميا.

  ضي في ساؽ ترسـ المعممة رسمان تخطيطيان لمقطع عر
كتطمب مف الطالبات تحديد المككنات عمى النبات 
 الرسـ.

  يتككف التركيب الداخمي
------لمساؽ مف 

،------،------ 

 :عممي 

طى بشرة الساؽ أ( تغ
 بطبقة مف الكيكتيف.

د بيف خبليا ب( يكج 
 البشرة فراغات بينية.

 

 

  ارسمي رسمان تخطيطيان
لمقطع عرضي مف 

 ذكات الفمقتيف.

ما الفرؽ بيف الساؽ  تعرض المعممة سيقاف لكؿ مف نبات الفكؿ كالبقدكنس  رؽ الطالبة بيف أف تيف
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الساؽ المجكفة كالساؽ 
 المصمتة.

كالميمكف كالباذنجاف داعيةن الطالبات لتأمميا ليستنتجف 
 مفيـك الساؽ المجكفة كالمصمتة كيفرقف بينيما.

 .تطمب المعممة مف الطالبات ذكر أمثمة أخرم لذلؾ 

مجكفة كالساؽ ال
 المصمتة؟

أف تحسب الطالبة 
عمر الشجرة مف خبلؿ 

 الحمقات السنكية.

  تعرض المعممة سيقاف ألشجار الحمضيات مكضحة
أنو عامان بعد عاـ يزداد سيمؾ الساؽ الخشبية نتيجة 
، فتتككف حمقات كؿ حمقة  النقساـ خبليا الكامبيـك
عبارة عف خشب كبير كخشب صغير كلمعرفة عمر 

 ة نعد الحمقات حيث كؿ عاـ تظير حمقة جديدة.الشجر 

  كضحي كيؼ يتـ
 حساب عمر الشجرة.

 

أف تكضح الطالبة 
انتقاؿ الماء في 

 الخشب

 (مف دليؿ الطالب 5تكزع المعممة كرقة عمؿ بنشاط )
 لتقـك الطالبات بتنفيذه.

 (ثـ تناقشيا مع 7تكزع المعممة كرقة التقكيـ الختامي )
 الطالبات.

 ات أثناء متابعة الطالب
 تنفيذ النشاط.

 : (11سيناريك التخيؿ)

 نشاط تحضرم: 

كثيران.... كأثناء عكدتؾ مف  ف بعد غد ىك عيد الفطر......سرحتً أعميقان ...اغمضي عينيؾ...تخيمي  خذم نفسان 
تاف فس ...ىناؾ!إلي السكؽ...ما أجمؿ المبلبسمؾ...ذىبًت أي  اصطحبتً  .ذىبًت سريعان إلي البيت..المدرسة.....
لي غرفة الصؼ إ ....عكدم اآلفوً ...حممتً ...انو مقاسؾً ...انو المكف المفضؿ لديؾً رائحتوً  و...شممتً رائع...تحسستً 
 انتيت الرحمة.

 :األسئمة التابعة

 و؟ ما رائحة المبلبس الجديدة؟ما لكف الفستاف الذم اشتريتً مع مف ذىبًت إلي السكؽ؟ 

 التخيؿ األساسي:

سان عميقان... اشعرم باليكاء يمؤل رئتيؾ... زفير...شييؽ...زفير...استريحي جيدان... اغمضي عينيؾ...خذم نف
تتجكليف بالجندم المجيكؿ بمدينة غزة... تتمتعيف بالنظر إلي  سترخي....مدم رجميؾ....بينما كنتً ا

تعرؼ عميو....سألبس يا ترم ماذا يكجد بداخؿ الساؽ...ال بد مف الدخكؿ لم األشجار...تتأمميف سيقانيا...تساءلتً 
الساؽ... ما ىذا إنني بأجمؿ منطقة عمى  .دخمتً الطاقية..  لبستً طاقية اإلخفاء ألتمكف مف الدخكؿ... 

 أشعر كأني داخؿ مجتمع األرض...يا لمجماؿ الرائع كالتنسيؽ الدقيؽ...خبليا متراصة...سبحاف اهلل
إنيا تخاؼ عمى إخكانيا  ،خبليا متراصةت لنتحسس البشرة حماية...ما ىذه الطبقاالمسمميف..اتحاد...قكة...تعاكف...

...ىيا لنرم...طبقة شمعية مف يسعفني ؟يا... ما ىذه الطبقة البلمعةئفي الداخؿ إنيا تحيط بيـ...كاألـ عمى أبنا
 تبخركيخبرني باسميا؟...بكظيفتيا؟...صكت ىادئ مف الطبقة الشمعية ابنتي أنا الكيكتيف...طبقة شمعية ألمنع 

يا اهلل ما ىذا اليكاء  يا بالدخكؿ...دخمًت إلي القشرة استأذنتً خمي...الماء مف الساؽ... كألحمي النسيج الدا



                                                                                                 

 

 
337 

 قائمة المالحؽ

اء...ما ...سأتنقؿ بيف الفراغات البينية بحرية...لحظة انظرم ىناؾ ببلستيدات خضر !العميؿ...ما ىذا الغذاء المذيذ
بالتعب...فبل بد مف الخركج... ارفعي  يا قبؿ ذلؾ...اآلف شعرتً لقد رأيتً اسـ الخبليا... أجمميا...ال بد انؾ عرفتً 

 طاقية اإلخفاء...عكدم إلي غرفة الصؼ.

 األسئمة التابعة

 اآلف؟ أيف كنتً  -

 يا؟ما مممسيا؟ىؿ تحسستً  يا؟ ماذا يغطي البشرة؟صفي البشرة كما تخيمتً  -

 يا؟ينا عف رحمتؾ كما تخيمتً غذاء؟أخبر ال اليكاء؟ىؿ تذكقتً  اليكاء كالغذاء؟ ىؿ شممتً  أيف كجدتً  -
 

خذم نفسان عميقان... أغمضي عينيؾ...البسي طاقية اإلخفاء مف جديد...ادخمي الساؽ...إلي البشرة...إلي 
القشرة..أسرع...أسرع...انؾ تعرفيف الطريؽ جيدان...كأخيران كصمًت االسطكانة الكعائية...ما ىذا التنسيؽ كاإلبداع...سبحاف 

يا أىبل بؾ...جئت ألتعرؼ عميؾ...بدأت ة العزيزة...أجبتً يف كتتأمميف..أتاًؾ صكت دافئ....أىبلن بالضيفاهلل...بينما تتأمم
االسطكانة الكعائية تحكي عف نفسيا قائمة...لقد رزقني اهلل بثبلثة أبناء...األكؿ يسمى المحيط الدائر...الثاني يسمي الحـز 

و أف مقي إلي المحيط الدائر...فسألتً ذىاب إلييـ كاحدان كاحدان لمتعرؼ عمييـ...انطالكعائية...الثالث ىك النخاع...إذف البد مف ال
لبرنشيمية كاالسكمرنشيمية...شكرًتو عمى حسف يعرفؾ عف نفسو...فأجابؾ أنا المحيط الدائر أتككف مف نكعيف مف الخبليا ىي ا

ىي...ال ...ال...بؿ  قد رأيتؾ في الجذر... ىؿ أنتً ...لو...اذىبي إلي الحـز الكعائية...لحظة قفي كتأممياستقبالو ككدعتً 
تشبيني بالتركيب ...دققي النظر...تأممي الخشب...انو الجزء الداخمي...مثمث الشكؿ...رأسو إلي الداخؿ...قاعدتو عريضة 

بيف الخشب  إلي الخارج....ىا انو عكس الخشب في الجذر...تأممي المحاء...انو الجزء الخارجي مف الحزمة...ما ىذا الذم
...سيرم إلي الداخؿ إلي المركز.... ىناؾ خبليا برنشيمية تحتؿ منطقة كاسعة مف مركز الساؽ...مممـ  كالمحاء...انو الكامبيـك
أنيا مميئة بالغذاء...تذكقي الطعاـ...انعمي باليكاء....ىنا أثار فضكلؾ معرفة عمرى الشجرة...أجابتؾ الحـز الكعائية...عدم 

.عمرم يساكم عدد حمقات الخشب....كاآلف شعرًت بالنعاس كال بد مف العكدة إلي غرفة الصؼ...افتحي حمقات الخشب...
 عينيؾ.

 األسئمة التابعة

 يتككف؟  افيو؟ مم ما المكاف الذم كنتً  -

؟ ما نكع الخبليا في المحيط الدائر؟ -  ما شكؿ الخشب في الحـز

 ما لكنو؟ ؟ ما طعمو؟كجدًت غذاءن  إلي مركز الساؽ؟ ىؿ ىؿ كصمتً  كيؼ ترم الخشب كالمحاء؟ -

 يا.كانة الكعائية كما تخيمتً االسطارسمي  -

 الكاجب البيتي:

 :كد خبليا برنشيمية في قشرة الساؽ.كج عممي 

 ؽ.ما أىمية الخبليا االسكمرنشيمية في المحيط الدائر في السا 
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 ة حص الكرقة                               عدد الحصص: الدرس الثامف:      

 الخبرات السابقة:

 .المجمكع الخضرم 

 المجمكع الخضرم. أجزاء 

 قياس الخبرات السابقة:

 ما المقصكد بالمجمكع الخضرم؟ 

 .عددم أجزاء المجمكع الخضرم 
 

المصادر 
 كالكسائؿ:

 -أغطية شرائح -شرائح زجاجية -مشرط -، أكراؽ نباتات مختمفةLCDجياز عرض  -الطباشير الممكف -السبكرة
 أكراؽ بيضاء لكتابة الرحمة التخيمية.  -كبمجير مر 

 

 التقكيـ خطكات التنفيذ األىداؼ

 تعرض المعممة نباتات مختمفة مثيرة األسئمة التالية :  أف تيعرؼ الطالبة الكرقة

 تأممي الكرقة جيدا، ما لكنيا؟ - -

 ما سبب ظيكر الكرقة بالمكف األخضر؟ - -

 عرفي الكرقة. - -

 ثارة مع تعزيز اإلجابات األسئمة الم ةناقش المعممت
 الصحيحة.

 .عرفي الكرقة 

أف تصؼ الطالبة 
 المككنات الخارجية لمكرقة.

  تدعك المعممة الطالبات إلى تأمؿ كرقة النبات جيدا
 لئلجابة عف األسئمة التالية:

 ما مككنات الكرقة؟ -

 القاعدة ، العنؽ، العضؿ؟ ما مفيكمؾ لكؿ مف: -

 .يتـ مناقشة األسئمة 

  مـ تتككف
 قة؟الكر 

تستنتج الطالبة أشكاؿ 
 األكراؽ

 ( 6تقـك كؿ مجمكعة مف الطالبات بتنفيذ نشاط ) مف
لتستنتج  دليؿ الطالب بعد تكزيع المعممة أكراؽ المعممة

 أشكاؿ األكراؽ.

  ما أشكاؿ
 الكرقة؟

أف تبيف الطالبة التركيب 
الداخمي لمقطع عرضي 

 في كرقة

 ( ليثي12تقرا المعممة السيناريك التخيمي ) ر المعمـ
 األسئمة التالية:

 يتركب المقطع العرضي في كرقة؟ امم -

 يتككف النسيج المتكسط؟ امم -

  عددم مككنات
مقطع عرضي 

 لكرقة نبات.
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 ما أىمية الطبقة العمادية في الكرقة؟ -

 ما أىمية الطبقة االسفنجية في الكرقة؟ -

 لماذا تغطى البشرة العميا بطبقة شمعية؟ -
أييما أكثر؟ عدد الثغكر في البشرة العميا أـ السفمى؟  -

 كلماذا؟

 ناقش المعممة الطالبات في األسئمة السابقة لتحقيؽ اليدؼ.ت 

 تعرض المعممة بكاسطة جياز العرضLCD  التركيب
 الداخمي لمقطع عرضي في كرقة نبات.

أف ُتحضر الطالبة شريحة 
 .لمقطع عرضي في كرقة نبات

  ( 7نشاط )تقسـ الطالبات عمى شكؿ مجمكعات ليقمف بتنفيذ
 ككصؼ أجزاء أنسجة الكرقة.مف دليؿ الطالب لرسـ 

  متابعة الطالبات
 أثناء العمؿ.

تشرح الطالبة آلية عمؿ 
 الثغكر.

  يتـ مناقشة الطالبات في تعريؼ الثغر، ثـ تبيف
 المعممة آلية عمؿ الثغكر.

 ما سبؽ شرحو. ةمخص المعممت 

 (ثـ 8تكزع الطالبة كرقة عمؿ لمتقكيـ الختامي )
 قشيا مع الطالبات.تنا

  اشرحي آلية
عمؿ الثغكر في 

 كرقة النبات.

 :( 12سيناريك تخيمي)

 التخيؿ التحضيرم:

خذم نفسان عميقان... أغمقي عينيًؾ... تخيمي مثمثان أحمر المكف... أصبح لكنو أبيض... اآلف لكنو أزرؽ...  
 أصبح لكف أخضر.. افتحي عينيًؾ.

 األسئمة التابعة:

 و؟  ما نكعو؟ إلي أم لكف تحكؿ؟تً لذم تخيمما حجـ المثمث ا

 التخيؿ األساسي:

 ....تخيمي أنؾ دكدةأغمضي عينيؾ.... تخيمي نفسؾ تصغريف ...تصغريف ... تصغريف أصبحت بحجـ الدكدة
بالجكع..  ماء... صكت الببلبؿ تغني... شعرتً تعيشيف في حديقة غناء....المكف األخضر... صكت خرير ال

 كرقة خضراء المكف إلييا... يا اهلل ناؾ أكراؽ نباتات جميمة... أسرعتً . تبحثيف عنو...ىتطمبيف الطعاـ ..
اؿ بالدؼء...الجكع أقكم مف المحافظة عمى جم لشمس ترسؿ أشعتيا الذىبية...شعرتً عمييا...ا المعة...جمستً 

صفيا لكـ قبؿ بد مف أف أ رة العميا....لحظة الفمؾ كبدأت تأكميف..... البش الكرقة... بطنؾ يناديؾ...فتحًت 
بشرة مف أشعة الكيكتيف....تحمي ال ف الخبليا مغطاة بطبقة شمعية تسمى... تسمىاألكؿ...طبقة كاحدة م
السفمي...سأقفز قفزة نيا لذيذة...كاصمي الطعاـ...فأنت جائعة... سأنزؿ إلي البشرة ايا الشمس....مممـ أكمتً 
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ىا...إنيا تشبو خبليا البشرة العميا...لكف تحسسي طبقة فيا لكـ لتكدعك اآلف بالبشرة السفمي...سأص كبيرة...أنتً 
ما لنقترب... اقتربي ... اقتربي...تأممييا ...ما ىذه  ءشيا انظرم يكجد يالكيكتيف...تحسسييا... إنيا أقؿ سمكان...ى

 مـ إنيا لذيذة....احسستً الفتحات إف البشرة السفمي تحتكم عمى فتحات تسمي الثغكر...مم
 بالشبع...إذف ال بد مف المغادرة...سأكمؿ بعد قميؿ...عكدم إلي غرفة الصؼ. 

 األسئمة التابعة:

 رائحة األكراؽ؟  ؿ شممتً ى -

 اخبريني عمى أم شجرة كنًت تقفيف.ما لكف الكرقة؟  عف الرائحة؟ أخبريني -

  يا.يا البشرة العميا كما تخيمتً صفي خبل -

الداخمي لمكرقة أغمضي عينيؾ.... تخيمي نفسؾ تصغريف ...تصغريف  عكدم لنكمؿ الرحمة مف جديد عبر التركيب
... تصغريف أصبحت بحجـ الدكدة......تخيمي نفسؾ دكدة...انزلي إلي النسيج المتكسط اقتربي كال تخافي...يتككف 

ة... مف طبقتيف...الطبقة العمادية...لذيذة صؼ كاحد مف الخبليا البرنشيمية...يا اليي إنيا ضيقة... كطكيم
كمتعامدة مع خبليا البشرة...تجكلي بيف الفراغات البينية...تمتعي بالماء كاليكاء كالغذاء...ىنا ببلستيدات 

...عدة صفكؼ مف خبليا برنشيمية غير متراصة...شكؿ اإلسفنجيةخضراء....ادخمي في الكرقة أكثر...الطبقة 
أنيا اقؿ مف الببلستيدات في الطبقة  الخبليا غير منتظـ... ىا ىنا أيضا ببلستيدات...حاكلي عدىا

.تذكرم انًؾ داخؿ الكرقة...ما ...دققي النظر يا ترم مف أكثر اخضراران...السطح العمكم أـ السفمي....اإلسفنجية
الحـز الكعائية.. إنيا تحاط بغبلؼ مف خبليا برنشيمية...تتككف مف  .فاألكؿ لذيذ...اقتربي أكثر رأيتً جائعة.. زلتً 

جية البشرة السفمي...طبقة كاحدة مف الخبليا...أنيا تشبو خبليا البشرة يقع ة البشرة العميا... كلحاء خشب يقع جي
العميا...الشكؿ مألكؼ... لكف انظرم ىناؾ ميزة...تحسسي سمؾ الكيكتيف....ىا تحسسي إنيا أقؿ....ىناؾ فتحات 

نيا تسمح بتبادؿ الغازات... اسأليو ىؿ ىناؾ صغيرة...يا ترم ما أىمية الثغكر.... صكت ىادئ مف بعيد ييمس...إ
باالختناؽ لقد دخؿ غاز ثاني أكسيد الكربكف ال بد الماء بعممية النتح...اآلف شعرًت كظائؼ أخرم...نعـ تنظـ بخار 

 عينيؾ... عكدم إلي الصؼ. باالنتعاش...افتحي اليكاء...شعرتً  ف الثغكر....رأيتً مف الخركج...اخرجي م

 ةاألسئمة التابع
 ىؿ لؾ أف تسمييما؟ ؟بقة النسيج المتكسط كـ طبقة كجدتً في ط عندما كنتً  -
 فراغات بينية في الطبقة العمادية؟ ىؿ كجدتً  -
 ببلستيدات؟ إذف فكرم معي بنكع النسيج. ىؿ كجدتً  -
 العميا أـ السفمي؟ البشرة مف أشد اخضراران   -

 الكاجب البيتي:
  األجزاء عمى الرسـ.ارسمي مقطعا عرضيان في نصؿ كرقة نبات مكضحة 
 شرحي آلية عمؿ الثغكر في النباتاتا   
 .اجمعي عددا مف األكراؽ المختمفة ثـ صنفييا إلى أكراؽ بسيطة كأكراؽ مركبة 
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 عدد الحصص: حصة  الدرس التاسع: اليرمكنات النباتية              

 الخبرات السابقة: 

  سافكظيفة الجياز العصبي في اإلن. 

   استجابة اإلنساف لممؤثرات الخارجية. 

  .استجابة النبات لممؤثرات الخارجية 

 قياس الخبرات السابقة:

 ما كظيفة الجياز العصبي في اإلنساف؟ 

  كيؼ يستجيب اإلنساف لممؤثرات الخارجية؟ 

 كيؼ تستجيب النباتات لممؤثرات الخارجية؟ 
 

 أكراؽ بيضاء. –، سيناريكىات التخيؿ LCDجياز  -الطباشير الممكف  – السبكرة –الكتاب المدرسي  المصادر كالكسائؿ:
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ األىداؼ

أف تتبع الطالبة مراحؿ 
اكتشاؼ اليرمكنات 

 النباتية.

 بيف الطالبات في المتطمبات السابقة ت بعد مناقشة
جيب لممؤثرات الخارجية بالنمك، أف النباتات تست ةالمعمم

يائية تدعى حدث نتيجة إفراز مكاد كيمف النمك يكأ
 األسئمة التالية: ةطرح المعمماليرمكنات النباتية، ت

 ما اليرمكنات النباتية؟ -

 كيؼ تـ اكتشاؼ اليرمكنات النباتية؟ -

 اكتشاؼ اليرمكنات النباتية مبينة مراحؿ  ةبيف المعممت
 .رلز، ثـ العالـ جنسف، كالعالـ فنتدكر العمماء تشا

تتبعي مراحؿ  -
تشاؼ اك

 اليرمكنات.

تفسر الطالبة آلية 
 عمؿ ىرمكف األككسيف

 اء الضكئي.في االنتح

 أف ىرمكف األككسيف أكؿ ىرمكف نباتي تـ  ةبيف المعممت
( كتـ صنعو في المختبر IAAاستخبلصو كيعرؼ ب ) 

 كاستعمالو تجاريا في الزراعة.

 الطالبات في رحمة تخيمية لبياف آلية  ةصطحب المعممت
 (.13األككسيف بقراءة سيناريك)عمؿ ىرمكف 

  كتناقش الطالبات فييا. األسئمة التابعة ةثير المعممت 

كضحي آلية عمؿ  -
ىرمكف األككسيف 
في االنتحاء 

 الضكئي.

تكضح الطالبة آلية 
عمؿ ىرمكف األككسيف 

 .األرضي كؤدفي الت

 .تبيف المعممة آلية عمؿ ىرمكف األككسيف في االنتحاء الجذرم 

 السؤاؿ التالية ةثير المعممت : 

يعمؿ ىرمكف األككسيف في االنتحاء الجذرم  -
عكس عممو باالنتحاء الضكئي فكيؼ يككف 

 ذلؾ؟ 

  مع الطالبات.تناقش المعممة اإلجابة الصحيحة 

اشرحي آلية عمؿ  -
 ىرمكف األككسيف
اء في االنتح

 الجذرم.
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 ( 8)مجمكعات ليقمف بتنفيذ نشاط  تقسـ الطالبات إلى
 مف دليؿ الطالب.

 تمخيصا لمدرس. ةقدـ المعممت 

 ( ثـ تناقشيا 9لتقكيـ الختامي)تكزع المعممة كرقة عمؿ با
 مع الطالبات.

 

 : (13سيناريك التخيؿ)

 :التخيؿ التحضيرم

خذم نفسان عميقان.... أغمضي عينيؾ.... استرخي.... اسندم ظيرؾ عمى الكرسي.... تخيمي نفسؾ تجمسيف عمى 
ة ممكنة.... تنعميف باليكاء المنعش.... تتأمميف السماء الزرقاء.... تتأمميف شاطئ البحر....تجمسيف تحت مظم

الشمس كقد أرسمت أشعتيا الصفراء لتضرب الرماؿ كتيبيا المكف الذىبي..... تفكرًت في عظمة الخالؽ عمى بديع 
ذ ببائع الذرة يقطع عميؾ أفكارؾ لتشترم  منو.... افتحي عينيؾ.... كجميؿ خمقو.....بينما أنًت تتأمميف كتتأمميف كا 

 عكدم إلي غرفة الفصؿ. 

 األسئمة التابعة:

 أيف كنتف تجمسيف اآلف؟ ما لكف الرماؿ؟ بماذا تفكرًت؟ مف الذم قطع حبؿ أفكارؾ؟ ىؿ تكديف لك كاصمًت التفكير؟
 

 التخيؿ األساسي:

تصغريف... لكاف....تتمكيف بأجمؿ األخذم نفسان طكيبلن... أغمضي عينيًؾ... تخيمي نفسؾ فراشة...  
تصغريف... أحببًت أف تعرفي آلية عمؿ ىرمكف األككسيف في االنتحاء الضكئي... جمسًت عمى زىرة جميمة مجاكرة 
لمنبات الذم تراقبينو... ككني ذكية... راقبي الحدث... الحظي أف ساؽ النبات يتعرض إلى الضكء.. انتبيي... 

اف اليرمكف يبتعد... ى الجانب المظمؿ... إنو يكره الضكء كينفر منو... ىرمكف األككسيف يتجو بعيدان عف الضكء إل
اآلف ىرمكف األككسيف في الجانب المظمؿ... أصبح تركيزه عاليان... انظرم ماذا يفعؿ... إنو يشجع انقساـ كبيتعد...

منظر جميؿ... أصبح الخبليا... كيشجع استطالتيا... الحظي... إف الخبليا تنقسـ... كتزداد طكال... يا لو مف 
نمك الساؽ غير متكازف... انظرم إلى الجانب البعيد عف الضكء إنو استطاؿ كثيران.. أما القريب مف الضكء يستطيؿ 
بشكؿ قميؿ جدان... إف النبات يتجو نحك الضكء.. اآلف لقد أدركًت ما ىي ظاىرة االنتحاء الضكئي... أفيقي مف 

 تخيمؾ... عكدم إلى الصؼ.

 :لتابعةاألسئمة ا

 نفسؾ؟ ماذا تخيمتً  -

 ما رائحة الزىرة؟ -

 اتجو؟ أيف فعؿ ىرمكف األككسيف عندما اقترب الضكء منو؟  ماذا -
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 كيؼ كاف تركيز اليرمكف في الجانب القريب مف الضكء؟ كالجانب البعيد عف الضكء؟ -

 ماذا ترتب عمى ذلؾ؟ -

         

 ىرمكف األككسيف في االنتحاء الجذرم "التأكد األرضي":

م نفسان عميقان... أغمقي عينيًؾ... تخيمي نفسؾ ذرة تراب... أنت اآلف تصغريف... تصغريف... تريديف معرفة خذ
آلية عمؿ األككسيف في االنتحاء الجذرم... اقتربي مف الجذر... اقتربي... اقتربي... ىا ىك الجذر... انظرم إلى 

.. غريب أمره!... ماذا يفعؿ... إنو يمنع الخبليا مف الجانب السفمي البعيد عف الضكء... يكجد ىرمكف األككسيف.
االنقساـ... الجذر كما ىك... ال ينقسـ.. انظرم إلى الجزء القريب مف الضكء... إنو ينقسـ طبيعيان... إنو يستطيؿ 

كيستطيؿ... ثـ يتجو عمكديان داخؿ التربة... اآلف... أدركًت أف عمؿ ىرمكف األككسيف ىنا عكس عممو في 
  حاء الضكئي... أفيقي.االنت

  الكاجب البيتي:

 مف الكتاب المدرسي. 109صفحة  3، س2حؿ س
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 عدد الحصص: حصة                 : أنكاع اليرمكنات النباتية العاشر الدرس              

 الخبرات السابقة:

 المقصكد باليرمكنات النباتية. 

 .مكاف إفراز ىرمكف األككسيف 

  س الخبرات السابقة:قيا

  ما المقصكد باليرمكنات النباتية؟ 

 مف أيف يفرز ىرمكف األككسيف؟ 
 

 ، LCDالكتاب المدرسي ، السبكرة، الطباشير الممكف، سيناريكىات التخيؿ ، أكراؽ، جياز   المصادر كالكسائؿ:
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ األىداؼ

أف تكضح الطالبة أىمية 
 .ناتتككاينيىرمكف الساي

 أف ةبيف المعممبعد مناقشة المتطمبات السابقة ت 
في الخمسينات مف  العمماء اىتمكا بالسايتككاينينات
ة السيناريك المعمم تقرأ القرف العشريف كلبياف أىميتو

ناقش التابعة كت ثير األسئمة( ثـ ت15التخيمي)
 الطالبات بيا.

  ما أىمية ىرمكف
 ات؟ينالسايتككاين

ظيفة أف تبيف الطالبة ك 
 الجبريميناتىرمكف 

 أف الجبريمينات اكتشفت في الياباف  ةبيف المعممت
ـ كاستخمصت مف فطر يسمى جبرال  1930عاـ 

ة المعمم لتكضيح كظيفة ىرمكف الجبريمينات تقرأك 
 ( . 16 السيناريك التخيمي )

 ناقش الطالبات بيا. التابعة كت األسئمة ةثير المعممت 

  ما ىي مجاالت
 استخداـ ىرمكف

 الجبريمينات؟

أف تتعرؼ الطالبة أىمية 
 .اإليثيميفىرمكف 

 ة الطالبات في رحمة تخيمية قصير  ةصطحب المعممت
 (.17بقراءة السيناريك التخيمي)

 يا.التابعة كتناقش الطالبات في األسئمة ةثير المعممت 

  عرض بكاسطة جيازLCD  أكراؽ نباتات تأثرت
 .اإليثيميفبيرمكف 

 فكرم معنا 

ه أحمد في حديقة أثناء تنز 
منزلو كجد أكراؽ النباتات 
كقد سقطت بكثرة برأيؾ ما 
التفسير األنسب ليذه 

 الظاىرة؟

تفسر الطالبة أىمية 
 (D -4 ,2)ىرمكف 

 في الحركب.  

 ( لتبيف أف 108تناقش المعممة ب ىؿ تعمـ ص  )
يستعمؿ تجاريان إلبادة األعشاب  (D -4 ,2)اليرمكف 

 رة السؤاؿ التاليذات األكراؽ العريضة مثي

في  (D -4 ,2)كيؼ يستخدـ ىرمكف  -
 الحركب؟

 راد األعداء أ 
اىديف أف يحاربكا المج

ف تحت أشجار المختبئي
الغابات برأيؾ كيؼ يمكف 
أف يتخمصكا مف ىذه 

 األشجار؟
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 .تكضح المعممة اإلجابة الصحيحة 

  تتحدث الطالبات عف اليرمكنات النباتية
 بطريقة لعب األدكار كتمخيص ختامي لمدرس.

 (10تكزع المعممة كرقة عمؿ لمتقكيـ الختامي )
 ثـ تناقشيا مع الطالبات.

 

 التخيؿ التحضيرم:

 خذم نفسان عميقان.... تخيمي سيارة حمراء..... أصبح لكنيا صفراء..... أصبح لكنيا ذىبي..... افتحي عينيؾ

 :األسئمة التابعة

 ما لكف السيارة؟ ما نكع السيارة؟

 

 :(15سي )التخيؿ األسا

طكيبلن لكنؾ لـ  انتظرتً زرعيف في أرض فمسطيف....تخيمي أنؾ بذرة تي خذم نفسان عميقان....اغمضي عينيؾ....
بالحزف كاليأس.... ياااااهلل ىؿ مف حؿ.... ال بد أف أنبت بسرعة.... فأطفاؿ فمسطيف بحاجة  تنبتي... شعرتً 

ذ تشعر بأف شيئان يعترييا..... صؼ لكـ ما حدث لي..... عندما سرل في جسمي ىرمكف ة أللحظ لي..... كفجأة كا 
السايتككاينيف ....شىجع انقساـ خبليا جسمي كنمكتي سريعان كأنا ما أزاؿ في مرحمة إنبات البذكر...... كسأقكؿ لكـ 

ؽ.... شيئان اسمعكني.... إف ىرمكف السايتككاينيف..... يعمؿ عمى نمك البراعـ الجانبية في الجزء السفمي مف السا
ذا ك و مقطكعة كتريدكف المحافظة عمى اف لديكـ يا أحبابي خضار أك فكاكقبؿ البراعـ عمى الجزء العمكم.....كا 

نضارتيا فما عميكـ إال أف تغمسكىا في ىرمكف السايتككاينيف.... كاآلف نطمب منؾ أف تفتحي عينيؾ.... لتعكدم 
 إلي غرفة الفصؿ.

 

 األسئمة التابعة:

 ؟نفسؾ كيؼ تخيمتً  -

 ىرمكف السايتككاينيف؟ بؾً  ؿماذا فع -

 حدثي زميمتؾ عف رحمتؾ. -
 

 : (16التخيؿ األساسي )

الحشائش...تضايقت منيا... خذم نفسان عميقان....اغمضي عينيؾ.... تخيمي نفسؾ شتمة بندكرة...تعيشيف كسط 
. اقترب المزارع منؾ،،، يا ترم احمؾ في الماء كاألمبلح... يا ليتؾ تتخمصيف منيا... انظرم لقد جاء الفرج..إنيا تز 

عمى الحشائش.... بعد فترة قصيرة استيقظت مف نكمؾ... كجدت أف  اإلثيميف ...انو يرش ىرمكف؟ماذا يفعؿ
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الحشائش ىرمت كماتت... اآلف أصبح الماء كاألمبلح يكفيؾ... انظرم إلي ثمارؾ إنيا خضراء ال بد أف 
.... أعطي الثمار كثيفة ال بد مف التخمص منيا إلي أكراقؾ إنيا.... انظرم ؟؟تنضج.... كيؼ السبيؿ إلي ذلؾ

سقاطنض. لمتكقؼ عف االستطالة كلتنشغؿ في إكاألكراؽ  أكامر إلفراز ىرمكف اإلثيميف... األكراؽ...  اج الثمار كا 
 اآلف أصبح سيبلن عمى المزارع أف يفصؿ ثمارؾ عنؾ.... عكدم اآلف...افتحي عينيؾ.

 

 األسئمة التابعة:

 كأنت كسط الحشائش؟ لماذا؟ بماذا شعرتً ماذا تخيمت نفسؾ؟  -

 عندما اقترب الفبلح؟ بماذا شعرتً  -

 بؾ. حدثي زميمتؾ عف فعؿ ىرمكف اإلثيميف -
 

 ( :17التخيؿ األساسي )

جميمة فبل  عريشةتخيمي نفسؾ شجرة عنب... أردت االمتداد عمى  غمضي عينيؾ....خذم نفسان عميقان....أ
... أحسست بأنؾ حزنتً باليأس...  جـ... شعرتً .. إف سيقانؾ قصيرة... ثمارؾ صغيرة الحتستطيعيف الكصكؿ.

 .... كضع عميؾ ىرمكنان يسمىعائمة... كفجأة جاء أحد أفراد العائمة ال تكفي طعامان ليذه ال غير مفيدة....
 ؾسيقان اااااليي انظرم إليالجبريمينات...شعرت بحالة غريبة... بدأت حجـ حبات العنب تكبر كتكبر كتكبر... ياا

أنت اآلف أجمؿ كأركع....عكدم إلي غرفة ىا ألقي نظرة عمى نفسؾ........ كطكيمة أصبحت طكيمة
 الصؼ....افتحي عينيؾ.

 األسئمة التابعة:

 ماذا تخيمت نفسؾ؟ -

 ىؿ تبدؿ حزنؾ فرحان؟ كيؼ؟ لماذا كنت حزينة في البداية؟ -

 .حدثينا عف ىرمكف الجبريمينات -
 

 

 البيتي:  الكاجب

 :أذكرم األنشطة الحيكية التي تستخدـ بيا اليرمكنات اآلتية

 الجبريمينات - أ

 السايتككينينات. - ب

 اإلثيميف. - ت

 



                                                                                                 

 

 
347 

 قائمة المالحؽ

 

 

 

 

 

 (22)يهحق 
 دنيم انطانب

 

 "النبات الزىرم كتركيبوألنشطة الكحدة السابعة "أكراؽ عمؿ 
 التاسع لمصؼ كأسئمة التقكيـ الختامي

 في مبحث العمـك العامة
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 :اليدؼ

 حضر الطالبة  نسيج برنشيمي أف تي 
 :المكاد كاألدكات

 ثمار بندكرة، ممقط، شرائح زجاجية، أغطية شرائح، ماء، مجير مركب. 
 :خطكات العمؿ

 و عمى شريحة زجاجية.يخذم قميبلن مف لب ثمرة البندكرة بكاسطة الممقط، كضع .1
 ضعي قطرة ماء فكؽ العينة. .2
 .................................. برفؽ. لماذا؟ ضعي غطاء الشريحة كاضغطي عمييا .3
 استخدمي قكل تكبير مختمفة لمشاىدة الخبليا. .4
 .كما تشاىدينياجدر الخبليا  يصف .5

 

 .تأممي  محتكيات الخمية ثـ اذكرييا .6
 
 .ككازني بيف رسمؾ كرسـ زميبلتؾ -ونما تشاىدي يارسم .7

 
 

 

 

 *انتيت الكرقة*

 (2كرقة عمؿ نشاط )
 

 التاسعالصؼ 

 

 يميالنسيج البرنش    
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 : اليدؼ
  الطالبة شريحة لنسيج اسكمرنشيمي.حضر أف تي     

  :المكاد كاألدكات
 مجير مركبك ثمار بندكرة، ممقط، شرائح زجاجية، أغطية شرائح، ماء،    

 :خطكات العمؿ
باستخداـ الممقط انزعي جزءان مف الغشاء الرقيؽ لثمرة البندكرة ، كضعييا عمى شريحة  .1

 زجاجية
 .ضعي قطرة ماء فكؽ الغشاء .2
 تككف فقاعات ىكاءت ى الحت 45بحذر كبزاكية  ضعي غطاء الشريحة .3
 .استخدمي قكم تكبير مختمفة لمشاىدة الخبليا .4
 .صفي جدر الخمية  .5

 

 اذكرم مككنات الخمية. .6
 

 .ككازني بيف رسمؾ كرسـ زميبلتؾ -ونما تشاىدي يارسم .7
 

 

 *انتيت الكرقة*
 

 (3)نشاط كرقة عمؿ 
 

 التاسعالصؼ 

 

 انُسيج االسكهسَشيًي
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 اليدؼ:
 أف تتعرؼ الطالبة طريقة استنبات الجذكر العرضية

 كاد كاألدكات:الم
 بصمة، كأس زجاجية، كماء

 خطكات التنفيذ:

 البصمة بحيث تبلمس قاعدتيا سطح الماء. مالكأس الزجاجية بالماء كاغمر  ياممئ .1
 أياـ. 10لمدة  اءاتركي البصمة في الم .2
 :تعرض المعممة بصمة تـ استنبات جذكرىا ثـ تسأؿ الطالبات تأمميا مثيرة السؤاؿ التالي .3

 ............................لتي تككنت؟ما نكع الجذكر ا

 

 

 

 

 

 *انتيت الكرقة*                                      

 (4)نشاط كرقة عمؿ 
 

 التاسعالصؼ 

 

 الجذكر العرضية
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 اليدؼ: 

 حضر الطالبة شريحة لقمة نامية في الجذرأف تي 
 :كاألدكاتالمكاد 

بصمة، ماء، صبغة أزرؽ الميثيؿ، كأس زجاجي، مجير، شرائح زجاجية، أغطية شرائح، 
 عة. كعكد ثقابزجاجة سا

 خطكات التنفيذ:

 .احضرم بصمة تـ استنبات جذكرىا العرضية .1
 سـ كضعييا في زجاجة ساعة. (3اقطعي رؤكس الجذكر بطكؿ ) .2
 ........................اغمرم رؤكس الجذكر بمحمكؿ أزرؽ الميثيؿ كسخنييا قميبلن. لماذا؟ .3
 ة.ضعي قمة أحد الجذكر في قطرة ماء كسط شريحة زجاجية نظيف .4
 ضعي غطاء شريحة فكؽ الجذر كاضغطي بطرؼ عكد ثقاب لعمؿ ميركس. .5
 .فالكبرل، ثـ الكسطى، لة الصغر يافحصي الشريحة تحت المجير مستخدمة العدسة الشيئ .6
 ارسمي ما تشاىدينو عمى دفترؾ. .7

 

 *انتيت الكرقة*

 (5)نشاط كرقة عمؿ 
 

 السابعالصؼ 

 

 القمة النامية في الجذر
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 اليدؼ:

 أف تكضح الطالبة انتقاؿ الماء في الخشب
 المكاد كاألدكات:

، حبر أحمر، دكرؽ زجاجي، ماء، مشرط حاد، شرائح زجاجية، أغطية )غضة(تات فكؿ طريةنبا
 شرائح، كمجير مركب.

 خطكات التنفيذ:

 طرية مف التربة، بحيث تحافظي عمى الجذر. فكؿ اقتمعي نبتو -1
 اغسمي الجذر بالماء. -2
 ضعي النبتة في دكرؽ  يحتكم ماء كحبر أحمر كاتركيو جانبان لمدة ثبلث ساعات. -3
 مكقت كلمتنفيذ في الحصة.لتعرض المعممة جذر نبتو محضر كذلؾ استثماران  -4
 باستخداـ المشرط حضرم مقطعان عرضيان في منطقة طرية في الساؽ. -5
 ضعي المقطع العرضي عمى شريحة زجاجية عمييا قطرة ماء، كغطييا بغطاء الشريحة. -6
 افحصي الشريحة باستخداـ العدسات الشيئية المختمفة. -7
 مبلحظاتال سجمي -8

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

 فسرم النتائج -9
...............................................................................................

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

 

 *انتيت الكرقة*

 (6)ط نشاكرقة عمؿ 
 

 التاسعالصؼ 

 

 انتقاؿ الماء في الخشب
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 تتعرؼ الطالبة أشكاؿ األكراؽ
  المكاد كاألدكات:

 مجمكعة مف األكراؽ المختمفة األشكاؿ
 يذ:خطكات التنف

 .تأممي األكراؽ جيدان  .1
 صنفي األكراؽ إلى أكراؽ بسيطة كأكراؽ مركبة. .2
  .صنفي األكراؽ البسيطة حسب شكؿ النصؿ .3
 .صنفي األكراؽ حسب شكؿ العركؽ .4
 ؟ة كأييا ينتمي إلى نبات الفمقتيفأم مف ىذه األكراؽ ينتمي لنبات الفمق .5

 
 

 

 *انتيت الكرقة* 

 شكؿ الكرقة النباتية 
كات ذ

 الفمقة
كات ذ

 مركبة الكرقة الفمقتيف
 بسيطة

 قرصية مزراقية كمكية قمبية بيضية رمحية شريطية أنبكبية ابرية
             ليمكف
             جكرم
             تيف
             نخيؿ
             خبيزة

 (7)نشاط كرقة عمؿ 
 

 التاسعالصؼ 

 

 أشكاؿ األكراؽ
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 اليدؼ:

 حضر الطالبة شريحة لمقطع عرضي في الكرقةأف تي 

 د كاألدكات:المكا

 .شرائح، كمجير مركب ، أغطيةأكراؽ نباتات غضة، مشرط، شرائح زجاجية
 خطكات التنفيذ:

 نباتات مختمفة. أكراؽباستخداـ المشرط حضرم مقطعان رقيقان مف  .1
 ضعي المقطع عمى شريحة زجاجية عمييا قطرة ماء. .2
 رسمي األنسجة كما تشاىدينيا.أي  .3
 ا.كما تشاىديني األنسجة صؼً تأممي ثـ  .4

 

 

 

 *انتيت الكرقة*

 (8)نشاط كرقة عمؿ 
 

 التاسعالصؼ 

 

 مقطع عرضي في كرقة
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 اليدؼ:

 أف تتعرؼ الطالبة االنتحاء الضكئي كالجذرم
  المكاد كاألدكات:

كأس زجاجية كبيرة الحجـ، قرص مف الفميف، ماء، صندكؽ مف الكرؽ المقكل، كبادرة 
 نبات.

 خطكات التنفيذ:

 اممئي الكأس بالماء. .1
 كف الساؽ أعمى القرص.اثقبي قرص الفميف، ثـ ثبتي البادرة فيو بحيث يك .2
 ضعي قرص الفميف كالبادرة في الماء. .3
 ضعي الكأس كمحتكياتو داخؿ صندكؽ بو فتحو ينفذ منيا الضكء، لعدة أياـ. .4
 تعرض المعممة نبات تـ تحضيره سابقان بحيث يظير االنتحاء الضكئي كاالنتحاء الجذرم. .5
 صفي ما تشاىدينو .6

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

 فسرم ما تشاىدينو .7
      ............................................................................. 

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

 *انتيت الكرقة*

 (9)نشاط كرقة عمؿ 
 

 التاسعالصؼ 

 

 االنتحاء الضكئي كالجذرم
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 ;تيتاآلاألسئهت  عٍعزيزتي انطبنبت, أزجى يُك اإلجببت 

 اكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات التالية:

 أداء كظيفة معينة. )         ( مجمكعة مف الخبليا المتشابية في الشكؿ كالتركيب كالكظيفة تشترؾ في .1

 ( كحدة بناء جسـ الكائف الحي. ) .2

 

 بالكممات المناسبة: اآلتيةأكممي الفراغات 

 يتككف النبات الزىرم مف أربع أقساـ ىي: _____، _______، ________، ________. .1

 مف أنكاع األنسجة النباتية الرئيسية: ___________، _____________، ____________. .2

 
 

 جابة الصحيحة فيما يمي:اختارم اإل

 تأممي األشكاؿ التالية جيدان ثـ استنتجي الشكؿ الذم يمثؿ الخبليا المرستيمية: .1

  .ج   .ب   .أ 
 

 تتميز الخاليا المرستيمية بالتالي ما عدا: .2

 .ليس بينيا فراغات بينية .أ 

 .خالية مف الفجكات العصارية .ب 

 .ممتمئة تمامان بالسيتكببلـز .ج 

 .خالية مف األنكية .د 

 انُسيج انبسَشيًي -األَسجت انًىندة
 

 (1)التقكيـ الختامي

 

 الدرس األكؿ
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 :اآلتيةجيدان ثـ أجيبي عف األسئمة  ياَلتاتأممي الشكؿ  .3

 ما اسـ النسيج؟ ___________. .أ 

 أيف يكجد ىذا النسيج في جسـ النبات؟ _____________. .ب 

يؤدم النسيج كظائؼ متعددة منيا: ___________ ك  .ج 
.____________ 

عندما تحتكم الخبليا عمى ببلستيدات خضراء فإنيا تسمى خبليا  .د 
._____________ 
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 ;اآلتيتاألسئهت  ٍعزيزتي انطبنبت, أزجى يُك اإلجببت ع

 
 جيدان ثـ اختارم اإلجابة الصحيحة: تياآلتأممي الشكؿ 

 يتميز النسيج في الشكؿ المقابؿ ب: .1

 .الجدر سميكة .أ 

 .تحتكم الخبليا عمى أنكية .ب 

كظيفتو دعـ النبات كحماية األنسجة  .ج 
 .الداخمية

 يقاـك الشد كالخمع .د 

 مؾ جدر النسيج االسكمرنشيمي إلى:يرجع سبب س .2

 .عدـ كجكد فراغات بينية بيف الخبليا .أ 

 .كجكد أنكية في خبليا النسيج الناضج .ب 

 .تغمظيا بمادة الكيكتيف .ج 

 .ترسب مادتي السميمكز كالمغنيف عمى جدر خبلياه .د 

 فسرم ما يمي:

 النسيج الككلنشيمي قكم بشكؿ يمكنو االنثناء بمركنة. . أ

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

 

 ييسمع صكتان عند قضـ ثمار األجاص. . ب

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

 

 االسكهسَشيًي -ىنُشيًيانُسيج انك      

 
 (2)التقكيـ الختامي

 

 الثانيالدرس 
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 :اآلتيتاألسئهت  ٍعزيزتي انطبنبت، أرجو يُك اإلجببت ع

 اكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات التالية:

 .( نسيج كعائي يقـك بنقؿ الماء كاألمبلح مف الجذر إلى الساؽ فاألكراؽ  ) .1

 .( خبليا لحائية تحتكم سيتكببلـز خالية مف األنكية، كتنتيي أطرافيا بصفيحة مائمة  ) .2

 

 ارم اإلجابة الصحيحة :                          اخت

                                   نكع األنسجة الذم يمثمو المخطط المقابؿ ىك: .1

  .الخشب . أ

 .ب. المحاء

  .ج. البرنشيمية

 .د. االسكمرنشيمية

 

 :األنسجة الكعائية تتككف مف .2

 د. الخشب كالمحاء معان   ج. القصيبات ب. المحاء الخشب . أ

 فسرم/

 األكعية الخشبية أكثر كفاءة مف القصيبات في نقؿ الماء كاالمبلح. -

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

 

 خمك األنابيب الغربالية مف النكاة.  -

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

 

                      

 

___________ 

 القصيبات األكعية الخشبية الخبليا البرنشيمية األلياؼ

 (3)التقكيـ الختامي الخشب كالمحاء 

 

 الثالثالدرس 
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 انًُطقت انجزداء

 

 

 
 
 

 انشعيزاث انجذريت

 انًُطقت انجزداء

 

 

 
 

 

 انشعيزاث انجذريت

 انًُطقت انجزداء

 

 

 
 

 

 انشعيزاث انجذريت

 

 

 

 

 

 :اآلتيةالعبارات  اكتبي المصطمح العممي الداؿ عف

 ( جذكر تنشأ مف قاعدة الساؽ غالبان، تتككف عندما تتبلشى الجذكر االبتدائية.  ) .1

( خبليا برنشيمية تنشأ مف انقساـ خبليا القمة النامية، كطكؿ الخبليا فييا أكثر مف   ) .2
 عاؼ طكليا األصمي.عشرة أض

 تأممي األشكاؿ التالية ثـ اكتبي نكع الجذر: -

 
______________ 

 
______________ 

 تأممي الشكؿ التالي ثـ حددم المناطؽ المككنة لمجذر عمى األسيـ: -

 أم الشعيرات الجذرية أكبر سنان: 

 ..القريبة مف القمة النامية أـ البعيدة عنيا؟.......................

 قدمي تفسيران عمميان إلجابتؾ.................................... 

 

 الشكؿ الذم يدؿ عمى العالقة بيف المنطقة الجرداء كالشعيرات الجذرية الميتة: -

 

 ج. ب.  أ.

 

 (4)التقكيـ الختامي        المجمكع الجذرم،مقطع طكلي في الجذر

 

 الرابعالدرس 
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 ;اآلتيتاألسئهت  ٍعزيزتي انطبنبت, أزجى يُك اإلجببت ع
 

  اآلتيةات اكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى العبار: 

 ( آخر صؼ مف خبليا القشرة تيحاط خبلياهي بحمقة مف مادة شمعية غير منفذة لمماء.         ) .1

 ( خبليا برنشيمية تتكاجد في مركز الجذر تعمؿ عمى تخزيف المكاد الغذائية.         ) .2

 ( خاصية انتقاؿ الماء مف المحاليؿ األقؿ تركيز إلى المحاليؿ األعمى تركيز.  ) .3

 ي الشكؿ المقابؿ جيدان ثـ اكتبي اسـ ما يشير إليو السيـ:تأمم 

 

 

 

  
 

  

 :اختارم اإلجابة الصحيحة 

 ينقسـ باستمرار ليككف خشبان كلحاءن ثانكييف مسببان نمك الجذر بالسيٍمؾ: .1

 د. النخاع  ج. الكامبيكـ  ب. المحاء  القشرة . أ

 تتميز البشرة في الجذر بما يمي ما عدا: .2

 خبلياىا رقيقة الجدرب.      ميةتحمي األنسجة الداخ .أ 

 عدة صفكؼ مف الخبليا المتراصةد.      تحمؿ شعيرات جذريةج. 

 تأممي المخطط التالي الذم يمثؿ انتقاؿ الماء مف الشعيرة الجذرية إلى ..... ثـ أكممي الفراغات: .3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)التقكيـ الختامي               التركيب الداخمي في الجذر

 

 الخامسالدرس 

خشب     المحيط الدائر   البشرة
 األكراؽ
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 :أكممي الفراغات التالية بالكممات المناسبة 

 ر ____________، _____________.مف الكظائؼ الرئيسية لمجذ .1

 مف الكظائؼ الثانكية لمجذر ____________، _____________. .2

ينتقؿ الماء مف محاليؿ _______ التركيز إلى محاليؿ _________ التركيز عبر غشاء شبو  .3
 منفذ.

 ( ضعي إشارة( أك إشارة ) أماـ العبارة )اآلتية: 

 مف خبللو كال يسمح بمركر جزيئات الجمكككز. ( يسمح الغشاء الببلزمي بمركر الماء )
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 :اآلتيةاألسئمة  فعزيزتي الطالبة، أرجك منؾ اإلجابة ع
 :اكتبي المصطمح العممي المناسب 

 ( المسافة بيف كؿ عقدتيف متجاكرتيف.  ) .1

 ينمك عادة فكؽ سطح التربة يحمؿ األكراؽ كاألزىار. الذم ( محكر النبات  ) .2

  رمز اإلجابة الصحيحة:ضعي دائرة حكؿ 

 تأممي األشكاؿ التالية، أم منيا يمثؿ ساؽ ىكائية؟ .1

  .د   .ج   .ب   .أ 

 

بينما كنًت تسيريف في رحمة عبر مقطع طكلي في الساؽ فإذا بفركع كأكراؽ تظير مف حكلؾ، عرفًت مف  .2
 ذلؾ أنؾ في منطقة:

 د. القمة النامية  ج. النضكج       ب. االستطالة      تخصص األنسجة . أ
 

 ممي الشكؿ المقابؿ جيدان ثـ أجيبي:تأ .3

 السيـ )أ( يشير إلى ____________. .أ 

 السيـ )ب( يشير إلى ___________. .ب 

 السيـ )ج( يشير إلى ___________. .ج 

 

 

 (6)التقكيـ الختامي               المجمكع الخضرم

 

 السادسالدرس 

 أ
 ب
 ج
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 :اآلتيةاألسئمة  فعزيزتي الطالبة، أرجك منؾ اإلجابة ع
  اآلتيةاكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات: 

 راصة مغطاة بمادة الكيكتيف.( خبليا مت  ) .1

 ( الطبقة الداخمية مف خبليا القشرة في الساؽ، تخزف فييا المكاد النشكية.  ) .2

 :اختارم اإلجابة الصحيحة فيما يمي 

 مف خبلؿ المبلحظة كالتأمؿ في الشكؿ التالي فإف عمر الشجرة: .1
 

 

 المربع محددة: خشب الصيؼ كخشب الربيع تأممي الشكؿ التالي ثـ اكتبي في .2

 

 خشب _______ خشب _______

  عامان، فكيؼ يتأكدا مف صحة ما قالو  60كقؼ ىاشـ كعبلء أماـ شجرة ضخمة، فقاؿ عبلء أف عمرىا
 عبلء؟

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

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

 :تغطى خبليا بشرة الساؽ بمادة شمعية تسمى الكيكتيف. فسرم 

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

 

 سنة 12 .ب  سنكات 9 .أ 
 سنة 20 .د  سنة 15 .ج  

 

 (7)التقكيـ الختامي التركيب الداخمي لساؽ مف ذكات الفمقتيف

 

 السابعالدرس 
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 :اآلتيةاألسئمة  زتي الطالبة، أرجك منؾ اإلجابة عفعزي 
  اآلتيةاكتبي المصطمح الداؿ عمى العبارات: 

 ( زائدة جانبية خضراء تقـك معظـ خبلياىا بعممية البناء الضكئي.  ) .1

 . مختمفةأشكاالن  يتخذمف الكرقة المكف أخضر ( جزء   ) .2

 لبشرة العميا كالسفمى تيحاط بخميتيف حارستيف.( فتحات صغيرة تكجد في ا          ) .3
 ( عدة صفكؼ مف الخبليا البرنشيمية غير متراصة كغير منتظمة تحكم ببلستيدات خضراء.         ) .4

 :تأممي الشكؿ التالي ثـ حددم األجزاء عمى األسيـ 

 :اختارم اإلجابة الصحيحة 

 مركبة:تأممي األشكاؿ التالية ثـ استنتجي أييما تعتبر كرقة  .1

 
 

  

 

 

 

 

 

 (8)التقكيـ الختامي الكرقة

 

 الثالثالدرس 
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 فإذا عممت أف البشرة العميا لمكرقة مغطاة بطبقة مف الكيكتيف غير المنفذ لمماء، فإنؾ تستنتجي .2
 مف البشرة السفمى: _______أف البشرة العميا 

 ج. تساكييا في الممعاف  ب. أقؿ لمعانان   أكثر لمعانان  . أ

 

 :تأممي المخطط التالي ثـ أكممي الفراغات 

 

 التركيب الداخمي لمكرقة

    

  الطبقة اإلسفنجية
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 :اآلتيتاألسئهت  ٍعزيزتي انطبنبت، أرجو يُك اإلجببت ع

 أتياختارم اإلجابة الصحيحة فيما ي: 

تأممي الشكؿ المقابؿ: يمكف تفسير عدـ  .1
 انحناء الساؽ نحك الضكء بسبب:

 .قطع القمة النامية .أ 

 .عدـ تككف ىرمكف األككسيف .ب 

تككف ىرمكف األككسيف كمركره خبلؿ  .ج 
 .المايكا

كسيف كعدـ مركره تككف ىرمكف األك  .د 
 .خبلؿ المايكا

إذا عممِت أف عمؿ ىرمكف األككسيف في الجذر عكس عممو في الساؽ، كمف المالحظ أف الجذر  .2
 يتجو بعيدان عف الضكء، فاالستنتاج األصح ىك:

 زيادة ىرمكف األككسيف في الجذر .أ 

 نقص ىرمكف األككسيف في الساؽ .ب 

 نقص ىرمكف األككسيف في الجذر .ج 

 )ب + ج( معان. .د 

 ممي الفراغات بكممات مف بيف القكسيف:أك 

 ىرمكف األككسيف __________ الضكء )ينفر مف/ يتجو نحك( .1

 الضكء ________ لصنع ىرمكف األككسيف )غير ضركرم/ ضركرم( .2

 

 (9)التقكيـ الختامي      اليرمكنات النباتية

 

 لتاسعاالدرس 
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 :اآلتية األسئمة فعزيزتي الطالبة، أرجك منؾ اإلجابة ع 
 :اختارم اإلجابة الصحيحة 

البراعـ الجانبية في الجزء السػفمي مػف السػاؽ قبػؿ البػراعـ عمػى الجػزء العمػكم، إذا رأيًت نباتان نىمىت فيو  .1
 فإف ىذا يككف عمؿ ىرمكف:

 د. اإليثيميف  ج. السايتككاينيف  ب. األكسيف  الجبريميف . أ

 إذا أردًت أف تحافظي عمى نضارة مجمكعة مف الفكاكو المقطكفة، فإف الحؿ المقترح ىك: .2

 ب. تغميفيا بالنايمكف  غمسيا بيرمكف السايتككاينيف . أ

 د. غمسيا بيرمكف الجبريميف   ج. كضعيا في الثبلجة
 جميع ما يمي صحيح بالنسبة ليرمكف اإليثيميف ما عدا: .3

 ب. سقكط األكراؽ عند نقص تركيزه   أ. منع استطالة الخبليا
 د. تشجيع نضج الثمار   ج. تنتجو األكراؽ كالثمار

 ثة أضعاؼ طكلو األصمي ىك كجكد ىرمكف:ييفسر زيادة طكؿ نبات األرز إلى ثبل .4

 د. األكسيف  ج. السايتككاينيف  ب. اإليثيميف  الجبريميف . أ

إذا أرادت إسػػػػرائيؿ إبػػػػادة أشػػػػجار الغابػػػػات التػػػػي يختبػػػػيء المجاىػػػػدكف تحتيػػػػا، فػػػػاليرمكف المتكقػػػػع أف  .5
 يستخدمكه ىك:

 د. األكسيف  ج. الجبريميف  ( D- 2,4ب. )  اإليثيميف . أ

 

 (10)التقكيـ الختامي               أنكاع اليرمكنات النباتية 

 

 العاشرالدرس 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 
 

This study aimed to discover the effectiveness of employing the 

guided imagery strategy in developing concepts and reflective thinking 

skills in science to ninth grade students, the main question of the study 

problem is the following:- 

 

What is the effectiveness of applying the guided imagery strategy 

in developing the scientific concepts and the reflective thinking skills in 

science subject to 9
th

  grade student? 

This question can be brandes to the following subquestions :- 

 

1-  What is the suggested strategy of guided imagery to develop scientific 

concepts and reflective thinking skills to 9
th

  grade students in science 

subject ? 

2- What are the scientific concepts which is going to be developed to 9
th

 

grade students in science subject ? 

3- what are the reflective thinking skills which is going to be developed to 

9
th

 grade students in science subject ? 

4- Is there any statistical significant differences at the level (0.05> ) 

between the students grade average in the experimental group and the 

control group at the post concepts test ? 

5- Is there any statistical significant differences at the level (0.05> )  

between the students grade average in the experimental group and the 

control group at the post reflective thinking skills test ? 

6- Is there a correlation between the students grades average in the two 

control and experimental groups in concepts test and their grades 

average in the reflective thinking skills test ? 

 

 

The researcher uses the experimental method as apre and post design 

for two group. The study sample consists of (77) students from Al-Tufah 

(B) primary school for girls in the directorate of education of east Gaza 

(2010-2011). The y have divided in to two groups choosen randomly, one 

is a control group and the other is an experimental one. 

In order to achieve the aim of this study, the researcher has prepared 

a teacher guide in the guided imagery strategy and it contains 28 imagery 

situation in the seventh unit (syphilis plant and it‘s Structure) combined 

with a list of scientific concepts which the targeted unit contains, a 

scientific concept test and a reflective thinking skills test. 
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The two scientific concept test and the reflective thinking skills test 

were applied before the beginning of the study in order to be sure of the 

parity of the two groups. The study took (4)   weeks as (16) class: The 

researcher applied the two scientific concept test and the reflective thinking 

skills test on the two control and experimental groups. 

In order to achieve the study aimes, answer its questions and 

investigate its hypotheses, the researcher uses the following tools: 

An analystical tool to the seventh unit context (syphilis plant and its 

Structure) from the 9th grade science book according to the new Palestinian 

curriculum 2010, Ascientific concept test for the targeted unit, A reflective 

thinking skills test for the targeted unit. 

 

All the dates have been collected and analysed using the ststistical 

procedure: 

Bye the (spss) programe, koder Ritcherdson 21, and the Spilt halfe 

method in order to find relia bility coefficient test, discrimination co 

efficient to measure it for each part of the test. 

- T- test independent sample to test the differences between the 

performance of the two control and experimental groups. 

- Eta coefficient to discover the effectiveness of teaching using the 

guided imagery stratege. 

- (d) to find the size of the independent variable on the dependent 

variable. 

- Correlation coefficient. 

 

 

 

Results of the study: 

1- there are statistical significant differences at the level (0.05> )  

between the students  grades average of the control and experimental 

groups of students  in the scientific concepts test for the sake of the 

experimental group . 

2-  there are statistical significant differences at the level (0.05> )  

between the students  grades average of the two control and 

experimental groups in the reflective thinking skills test for the sake of 

the experimental group . 

3- there is acorrelation between the students grades average of the 

experimental groups in scientific concepts test and the reflective 

thinking skills test. 
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In the light of the study results, the researchers recommends the 

importance of using the guided imagery as an introduction to science 

teaching in all levels of teaching from kindergarten to the secondary 

school, Giving educational institutions the suitable environment that help in 

practicing imagery thinking, The importance of helding training course for 

teachers to train them how to apply the guided imagery strategy in science 

and other subjects, and illustrating it role in developing the reflective 

thinking skills and the scientific concepts, Giving student the chance and 

the needed time to practice  guided imagery and the scientific activites 

inside classes, Teaching the reflective thinking skills to teachers through 

work shops and courses inorder to enrich their experience, Paying attention 

to develop scientific concepts through different strategies and teaching 

inputs as a second level of the knowledge structure pyramid which leads to 

higher levels. 
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