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 مخص الرسالةم

ا بلئػػػملهػػػ راتلػػػ رزاب نػػػداتاادراإػػػمإاػػػاليراػػػما قائػػػم ربػػػ للعػػػ نـقاػػػاأ يػػػ دااػػػ ياـقبػػػد
لشػػكامدتااصػػؼاا  إػػسايإ إػػمااػػملػػ دةاارئ تػػئ تا عػػد  ػػداػػدططػػ باا فكئػػراالبػػ ل

:اادراإم  اإؤاؿاارنئساا  ام

ا بلئػػملهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لاػػملػػ دةلػػ رزاب لػػ ا قائػػم ربػػ للعػػ نـقاػػاأ يػػ دااػػ ياـقبػػد
  قئػؽأنػداؼنػذلاادراإػماإػ لدـاا   ػث اااصػؼاا  إػسايإ إػم ادطط باارئ تئ ت

ااصػػػؼاا  إػػػساػػػملػػػفطػػػ ب  ط ا ػػػ(60االػػػبهلاا برئ ػػػمقاػػػاقئبػػػماادراإػػػماالك بػػػملػػػف 
ل نبئ بس  ئػػث ػػـال ئػػ راصػػائفا ل ػػؿأ ػػد ب(اػػملدئبػػملػ اإلقدادئػػملدرإػم بػػمإػػهئ 
30   كػػ فلػػفقػػمااتػػ  طم اآللػػرائل ػػؿاالبل   ط ا ػػ30   كػػ فلػػفاالبل قػػماا برئ ئػػم

  يػػدتػػ طايد ات ػػـالتػػ عاال تئػػراالإػػ قؿباإػػ لداـاا ربػػ للب عئػػ سأ ػػرلقاػػا.  ط ا ػػ
اال تئراا   س بلئمله راتاا فكئراالب ل  ـ بفئذاادراإملػ ؿاافصػؿاادراإػماا ػ بماايػ ـ

  ل اػػػػتأداةاادراإػػػػماػػػػمال  ػػػػ رلهػػػػ راتاا فكئػػػػراالبػػػػ ل اإػػػػ لدــ2014-2013اادراإػػػػم
  بػد: صاتاادراإػمإاػاااب ػ نلاآل ئػم   ص نئماالب إ ما  ائؿااب  نلاا   ثايإ ائباإل

ار ؽ ئفل  إطمدرب تاالبل قػماا برئ ئػم ااتػ  طماػماا ط ئػؽاا يػدبا ل  ػ ر ذاػؾ
االبل قػػػػمدربػػػػ تطػػػػ بم  بػػػػداػػػػر ؽ ػػػػئفل  إػػػػطبرئ ئػػػػم.االبل قػػػػماا اصػػػػ ابطػػػػ ب

 اػػمتػػ  لػػ أإػػفرتقبػػماادراإػػملػػفب ػػ نل اا يػػدب.اا برئ ئػػماػػم ط ئػػؽا ل  ػػ رااق اػػم
 تػػػر رةاإلقدادئػػػمتػػػر رة  إػػػئفلل رإػػػ تاا ػػػدرئساػػػماالر اػػػمئاػػػم:أ صػػػااا   ػػػث لػػػ 
 ت  الرا ػػؿاادراإػػئماالل افػػمينلئ ػػماػػماػػم ػػدرئساارئ تػػئالػػ رزاب اإػػ لداـأ يػػ داا ياػػئـ
ا ب نػػػ تمبلئػػػ  ف قائػػػم  بلئػػػملهػػػ راتاا فكئػػػر تإػػػ نل يالئػػػم. ئػػػث  قئػػػؽب ػػػ نل يائلئػػػم

إئب  ئمب  اارئ تئ ت تر رة بظئـد رات درئ ئم  رشقلؿالشرام ليالػماارئ تػئ ت
تػػ  ااب ػػ نلتػػر رةإبػػرا إػػ لداـبلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـاػػماا ػػدرئسكلػػ اع ػػرحاا   ػػثاػػم 

ي يػ دااػ ياـقاػال تئػراتألػرطل ػؿلهػ راتلػ رزاب  إ قص  أ راإػ لداـبلػ ذجدراإ ت
 ؿاالشك ت ا إ قص  اايالم.
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Abstract 
This study aims at identifying the effectiveness of a program based on Marzano’s 

dimensions of learning for developing productive thinking skills in the mathematics 

course of the ninth-grade students. The problem of the study can be summarized in 

the following question:  

What is the efficiency of a program based on Marzano’s dimensions of learning for 

developing productive thinking skills in the mathematics course of the ninth-grade 

students?    

To achieve the objectives of this study, the researcher used the experimental method 

on a sample consisting of (60 students) in ninth grade students in Bani Suhaila 

Preparatory School (B) in the city of Khan Younis. Two classes were selected to 

represent both the experimental group (30 students) and the control group (30 

students). 

After verifying the tools of the study, the independent variable, (using the program) 

was applied to measure its impact on the dependent variable (developing productive 

thinking skills). The study was implemented during the second semester of the 

academic year 2013-2014. The study tool consisted of productive thinking skills test. 

The researcher used the appropriate statistical methods to analyze the results, and 

found the following findings: 

- There are significant differences between the mean scores of the experimental 

group and the control group in the post application of the test in favor of the 

experimental group students. 

- There are significant differences between the mean scores of the experimental 

group students in the pre-test and the post-test applications. 

The researcher recommended with: 

- There is a necessary to improve teaching practices in the preparatory cycle. It is 

also necessary to use Marzano’s dimensions of education in teaching mathematics 

for different educational cycles for its importance in achieving learning educational 

outcomes. 

- Organizing training courses and workshops for supervisors and mathematics 

teachers on using Marzano’s dimensions of learning and applying them to other 

variables such as problem solving and scientific inquiry skills. 
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 آيـــة قرآنية

 :يقول اهلل عز وجل

ٍَْة َوََّل أَقُىُل ﴿ ِ َوََّل أَْعهَُى اْنَغ ٍُ َّللاا قُم َّلا أَقُىُل نَُكْى ِعُِذي َخَضائِ

ًا ۚ قُْم هَمْ  ٌْ أَتاثُِع إَِّلا َيا ٌُىَحٰى إِنَ ٌَْستَِىي  نَُكْى إًَِِّ َيهٌَك ۖ إِ

 ٌَ ٰى َواْنثَِصٍُش ۚ أَفَََل تَتَفَكاُشو ًَ  ﴾اْْلَْع
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 شكٌر وتقديرٌ 

 صػ  ممآاػاا لد لداك ئرا ااشكرشكراك ئرا ااص ة ااإ ـقاػاب ئبػ ل لػد قاػا
اادئفأل  يد: أبليئف لف  يهـ إ إ فإاائـ 

ًا سب أوصعُييً ﴿:ابط عػػ لػػفع اػػم  ػػ رؾ  يػػ اا إػػ رة [ ﴾أٌ أشييكش َتًتييك انتييً أَتًيي  عهيي
 ئشػػكر ابط عػػ لػػفاا ػػدئثااب ػػ بعػػ ؿرإػػ ؿاصػػااا قائػػم إػػاـبلػػف]19:اابلػػؿ

ااب س ئشكراب.

اإبػػمئإػػربم ئػػ الصػػدربأفأ قػػدـ  اشػػكر ا ل بػػ فإاػػاأإػػ  ذب لشػػرامايإػػ  ذااػػدك  ر:
  إلشػػراؼااب ليػػماإلإػػ لئمااػػذب فتػػؿلشػػك را–إ ػػرانئـ  لػػدايإػػطؿقلئػػداػػرعااببػػ ب

قاارإ ا م ااذبألدبملفلب  سقالم  اك ئر ااذبل   ابائ ل قفلدئػداالإػ قدةاػم
ائل ا   بم  ا صؿنذلاادراإمإاال  صػاتإائػماا ا لػد ػأفئإػرلااػماػمدر ػم

ئػػػماػػػم ئإػػػر ػػػمألػػػرب فظػػػما رقػػػ لاا أ قػػػدـكػػػذاؾ بزئػػػؿااشػػػكرإاػػػاكػػػؿلػػػفكائػػػماا ر 
ب لي ماا  ئ م..ااب ليماإلإ لئملل ام يلئدن ايإ  ذاادك  ر:ا  ئمااا ا .

مأقت  اببماالب عشمااكػراـقاػالػ  ك ػد للػفقبػ  اػم  ذ كل أ قدـ بزئؿااشكرإااأإ
ا فتػامشػقئرأ ػ دل لػدأ. ػ  هـااقئلػماا اشػكرإاػاعرا ةرإ ا ماال  اتػيم انب نهػ  لق ر

ا فتػػام ػػ فئكػػ فلب عشػػ ل ربئػػ د.ل لػػ داا لتػػئ تب عشػػ دالائػػ  ااشػػكرإاػػا ػػأفئكػػ فل
ارإ ا ماال  اتػيم كػؿااشػكرإاػاااإػ دةاال كلػئفكػؿ  إػلم اق ػمقاػالػ  ػذا للػفبهػد
لػ ا  كئـاداةاادراإم اا رالل ك بتبص ن هـ ل   مإاـأر قم م  ػا صػاتاارإػ امإاػا

  اشكرإاازلئامايإ  ذ/إائل فأ  طئرا بفئذلاا رب لل لإ قد ماػمإائم. أ قدـ صات
 ااػدك  ر/لبئػرل لػدأإػ لمقػ لرااػدك  ر/كػؿلػف ط ئؽا ل  ػ رات ااشػكراال صػ ؿإاػا

اا ػػ ؽلاػػملػػػفدقػػـ ااشػػكرأئتػػ ل صػػ ؿ الػػ عػػدلشػػق رة  ايإػػ  ذ/ل لػػػداألإػػػ  ذ/أكػػـر
أ لػػػدل إػػػا/زل نػػػمايإػػ  ذا أشػػػكرأئتػػ .ابهػػػ دنـااطئ ػػمإ ػػػرانئـااػػ اام ـ.إػػ ا بأ  

 ايإ  ذ/ق  اا  جالرابيماارإ امات ئ .

أإ ؿاااياماايظئـأفأك فعد اقتام  قئؽاات ئملفنذلاادراإم.ا ألئرا 

اا   ث/

ئ إؼإ رانئـرت اف
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة

 المقدمة

بيػػئشاػػمقػػ اـئ إػػـ  إلببػػ زاتاايالئػػم اا كب ا بئػػمااػػ ائرة اال إػػ رقم اال   قػػما
   تئئػػرات شػػلؿبلئػػسلبػػ  ماا ئػػ ةاإلبإػػ بئما  ػػاأصػػ  تل لػػبنػػذاااقػػرفئتػػئـقائهػػ

ااي الػػػما االصلصػػػم اا فبػػػرااإػػػك بم  ػػػ رةااليا لػػػ ت ا  صػػػ  تا نػػػذل ػػػد رن طر ػػػت
اايدئدلفاا  دئ تقاابلئسلؤإإ تااد اما ل صماالؤإإ تاا ر  ئمامتػر رة ػ ائر

درةقاال اك مبلئساال تئرات اادل ؿامدانرةاا ب اسااي الم.ققائ تلفكرةع 

  ي  ػػراا ر ئػػم اا ياػػػئـ  ا ػػمااطرئػػؽا  إػػػئامايلػػـال اك ػػم  تػػػرن   بػػ  لإػػػ ق اه 
ل صمأفايبظ ر دأت  بمب  اا يائـ  ق  ػ رلئشػكؿ يػدا أإ إػئ  اػمإئ إػمااػد ؿ  اهػذا

رؼب ػ اا ر ئػم اا ياػئـاالػ لػفألػم ربػ إاػاأف  لػذد رنػ  ػئفببدبؿان لػ ـايلػـئبصػ
(.2صاـ2005ايلـإ أ اتاايلائماا يائلئمان ل ل    ات   اا ااما

  طػػػػػ ئرلػػػػػدل  ه أف ئػػػػػرطاا   ػػػػػث االؤإإػػػػػ تاا ر  ئػػػػػم اا يائلئػػػػػملط ا ػػػػػماائػػػػػـ 
 نػماالإػن امقػفإطػ ؽااط عػ تاافكرئػم أإ ائ ه ا  ياـاا فكئر بلئسأب اقػماػدطأ ب نهػ ا

كمئ  لا اأق   نـامق اـل تئر.ط ب ااقدراتاإل داقئماا

ماالبهػػ جاالدرإػػمركبػػ  أإ إػػئ  اػػماالؤإإػػ تاا ر  ئػػما  ق  ػػ رلايرضاالصػػ  ئيػػد
بب  ػػػمئي لػػػدقاػػال اك  ػػػماا طػػػ راػػػماا ئػػػ ةاب ئ ػػػرزد رإفا ياػػئـاا فكئػػػر  بلئ ػػػما ئػػػث

االػػبهل  ق  ػػ رل إػػ امابقػػؿل ػػرات ل ب قػػماألبئػػ ؿا  ط ئرنػػ ااػػ البهلنػػ أ ػػدااتػػل ب ت
اا ػػػمئإػػػ طئساإلبإػػػ فأفئ قػػػاقاػػػا ئ  ػػػملػػػز دا   اليػػػ رؼ االهػػػ رات اال ػػػراتاا ػػػم ؤناػػػم

ف46صاـ2005ت ا  صػػ  تب ق ل ف ااببػػدبااا ي لػػؿلػػسقصػػر كب ا بئػػ االيا لػػ  (. ا 
لػف ػؿلشػك  هـاا ػم ػ ابههـا نػ ااقػ درطػ باالبه جاالدرإمن ااق درقاا لكئفاا

قاػػا بلئػػملػػ ان هـ ا  ػػداق  هـ.ب ئي  ػػرااك ػػ باالدرإػػمااصػػ رةاالال إػػماالبهػػ جا االربػػس
اػػػماايالئػػػماػػػمصػػػ رةلبظلػػػم اابػػػ دباايإ إػػػمااط اػػػب نػػػ لصػػػدرقػػػ ـلػػػفلصػػػ دراالير

(.3صاـ2007
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اارئ تػػػػئ ت ػػػػذا ه قاػػػػـ ػػػػمائ طػػػػ ر ئ بػػػػددئ لػػػػ   يػػػػدئػػػػ ـكتئػػػػرللػػػػفااياػػػػ ـايلػػػػرط 
ا ارئ تػػػئ تاا دئ ػػػماػػػـ ػػػأتلػػػفاػػػراغا ػػػؿبػػػ  تب ئبػػػمطفػػػرةاػػػماا طػػػ راافكػػػرب اايالػػػم

.(3ـاص1998 قف بمااارئ تئماالإ لرئفااهئكام

(أفاارئ تػئ تلئػدافلصػبا بلئػملهػ رات72ـاص2004ئرايإطؿ اارشػئد  ئش
 أإػػػػ ائباا فكئػػػػرااصػػػػ ئ م ذاػػػػؾلػػػػفلػػػػ ؿاالشػػػػك تاا ػػػػم  طاػػػػبإدراؾااي عػػػػ ت ػػػػئف

قب صرن  اا لطئطا اه .

(أفااهدؼلف يائـاارئ تئ تن إكإ بااط ب4اصـ1996 دئ بئؤكد كل 
صػػ ئب لػػ ئبلػػمعػدرا هـقاػػا ػػؿلػػ ئػػ ابههـاػم ئنػػ  هـلػػفلشػػك تاػػمأإػ ائباا فكئػػراا

  ترنـ لإ ق اهـ.

فلػػ دةاارئ تػػئ ت  ظػػا أنلئػػم  اتػػمقبػػداا ػػ   ئف اا ر ػػ ئئفبظػػرا ينلئ هػػ اػػدط  ا 
اافػػػرد االب لػػػساهػػػمااداقلػػػماػػػماػػػم ئ  ػػػماائ لئػػػم. اقػػػدار  طػػػتدربػػػماا طػػػ راا تػػػ رب

اارئ تػػئمااػػإفاالب لػػس ي عػػم لب لػػسل قػػدـ تػػ رئ  أبطردئػػم دربػػمبلػػ  ازدنػػ رااياػػـ 
اا ماه  ي لؿلػس ػ رة ئك فقاادربمق ائملفاا قدـاارئ تمااياـاارئ تئ تلفااياـ 
االيا ل ت اا كب ا بئ اا دئ ما ئثإ نلتامابد عنذلاا  رةاكل أبه  د رن  أ رت هػ 

تاهػػػػ اػػػػمشػػػػكؿاػػػػر عرئ تػػػػئمبدئػػػػدةابشػػػػأتالق  اػػػػما  ئ بػػػػ تاا كب ا بئػػػػ  ئػػػػثاإػػػػ ب  
(.2ـاص2007االي صرة رصرصا

ئ  ػػؿااػػ ياـ  بلئػػملهػػ راتاا فكئػػرل عيػػ ن لػػ اػػدطاال ػػرا  االػػر ئف ااقػػ نلئفقاػػا
دـاالبػػ نل ذاػػؾا يقػػداا ئػػ ةاػػدطااطػػ ب ل اك ػػما طػػ راا ئػػ ة االب اإػػماػػمقصػػر ػػ تئقػػ

.لط ةئلط ن كؿبدئدامكؿ

(أف ياػػػئـاا فكئػػػراالبػػػ لئي  ػػػرلػػػفاينػػػداؼ17صاـ2010  ئؤكػػػدااصػػػ ام عػػػ رة
اارنئإػػئماا ر ئػػماػػماايصػػراا  تػػرااقػػدأكػػداا قرئػػرااػػذبأقػػدلل ػػرا اائ بإػػك إاػػااااببػػم

ابكػػ ف(أببػ اػػمقػ اـشػػدئدبػ ياـ قبػ افااد ائػمااليبئػم  ا ر ئػػمااقػرفاا ػػ دب اايشػرئف  ػػت
اا تئرائ ػد أفأ ػدل رك  ػماارنئإػئمئ ل ػؿاػماا بدئػدا ب لػ قم ا ع صػ دبقاػاااإػ ا 

 ئببااإ حاالب ؿأل ـاإلبإ ف  ا فكئر اإل داعااذبئق دلب  االإ ق ؿ.
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اإل ػػداقم اا فكئػػر ئيػػداا فكئػػراالبػػ لايداةاالبهبئػػماايالئػػماا ػػم بلػػس ػػئفاا فكئػػر
ااب عػػدااقئػػ ـ  يقلػػ ؿ  ػػؿاالشػػك ت بػػ دةق ائػػما بقطػػمعػػ ةاا فكئػػراالبػػ لأفئبلػػس ػػئف

.(Horson ,2008, p45)اا فكئراإل داقم اا فكئرااب عد ئ ظفهل ا  قئؽب  نلإئب  ئمقلائم

فػمئمالبػ  تلل ا اا أكئدقااأنلئماا فكئراالب لاقدأبرئت يضاادراإ تاايال
(ا2009 (ا دراإػماايكػػرب2011 (ا دراإػػمرلتػ ف2012 لػفااليراػمل ػػؿدراإػماارإػ ـ

ئي  ػر ااػذبنب ؾأئت  ااك ئرلفاادراإ تاا م  د تقػفاا فكئػرااب عػد اا فكئػراإل ػداقم
(.2013 صئ ـ دراإما(2012ن  كدراإمايكؿلبهل أبزا اا فكئراالب ل

 املط ة إ ط عآرا لبل قملفااليالئف االشرائفاا ر  ئئفالػ دةاارئ تػئ ت
اا ر ئيئػم لػ   تػلبملػف ط ئقػ تمااصؼاا  إسايإ إم  ئفأفاادر ساال ياقم  الي دا

 ل ؿصي  مإاػا ػدلػ اػمدراإػ ه   ابإػ ماطػ بااصػؼاا  إػس   ػئفأئتػ   ػدبملإػ  ط
هػػ كلػػ أبهػػ   بلػػملهػػ راتاا فكئػػراػػدئهـا نػػذائربػػسإاػػاااقصػػ راػػمان لػػ ـاا  صػػئؿائ

ااطا ػػػم ػػػ ياـنػػػذلاال اتػػػئس كػػػذاؾاإػػػ لداـااليالػػػئفاطرانػػػؽ ػػػدرئس اإػػػ را ئبئ ت  إػػػ نؿ
 يائلئػػمنئػػراي اػػماػػم ياػػئلهـاليظػػـنػػذلاا إػػ نؿ  إػػ  ئرداايئػػمااطػػ ب ػػؿ  يػػثاػػئهـ

االاؿ اار   م.

لػػػفلػػػ ؿل ػػػرةاا   ػػػثااشلصػػػئمكلياػػػـالػػػ دةاارئ تػػػئ تاػػػماايدئػػػدلػػػفاالرا ػػػؿ 
أ يػػ دل ػػؿايإ إػئمئػػرطاا   ػػثتػر رة بلئػػماا فكئػػراالبػ ل ذاػػؾ  إػػ لداـلطػ اتلب إػػ م

ااصؼاا  إػسط باا ياـقبدل رزاب ا اا معد يلؿقاا بلئمله راتاا فكئراالب لادط
ايإ إم.

ل صػػماابهػػ داال  اصػػام ااب ػػ نل(Marazano, 1993, p21  ئيػػدبلػػ ذجلػػ رزاب 
اال راكلػػػػماػػػػملبػػػػ ؿايإػػػػ ائب طػػػػرؽاا ػػػػدرئساافيائػػػػم االإػػػػ لدلم  ائػػػػ  ا لػػػػ اإ لاصػػػػ م
اي  ػػ ث اابظرئػػ تقػػفكئفئػػمااػػ ياـ  بػػ  اياكػػ راػػم بظػػئـ صػػبئفمل ػػدرجايلائػػ تاا ياػػئـ

 اا ياـ.

لػػػ رزاب  آلػػػر فقاػػػاااي عػػػماا  ئقػػػم ػػػئفأ يػػػ دااػػػ ياـااللإػػػماهػػػم  يلػػػؿ ئؤكػػػد
دراك  ػػػم اا يػػػد لبيزاػػػم اكبهػػػ  يلػػػؿليػػػ ااػػػ ا ياـكاػػػمئ ػػػدثقاػػػاأإػػػ سا ب نػػػ تااط اػػػب ا 
اي ؿ(ا اإػػػ لدالمايػػػػ داتاايقػػػػؿاالب بػػػػم اا يػػػػداالػػػػ لس(.ا ا يػػػػداي ؿ االػػػػ لسقػػػػ ل ف

اـاايبػػدل   ػػ اارا  ب نػػ ت اإلدراكػػ تاإلئب  ئػػم ئ كػػ فاػػدطااط اػػبدانلػػ فلػػفق الػػؿااػػ ي
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قػػ داتققائػػملب بػػمئإػػ طئس ئبنػػذاك إػػ بليراػػمبدئػػدة ئيلػػؿقاػػا ك لاه  اا يػػداا ػػ بم(
 ئ إس ئلدليرا م ئصػقاه  اا يػداا  اػث( ئإػ لدـااليراػماإػ لدال ذاليبػا اا يػداارا ػس(

اػػ ياـا قائػػمنػػماا ػػم  ػػئب ف قػػؿنػػذلاي يػػ دااللإػػم نػػ لػػ ئ ػػ اراػػم اػػذاؾأك ػػرأبػػ اعا
(.8ا2000بل ذجأ ي داا ياـ ل رزاب  آلر فا

ا قائػػػماػػػمتػػػ  لػػػ إػػػ ؽ  ػػػد اا  بػػػملا ػػػمإلبػػػرا نػػػذلاادراإػػػم اا ػػػم هػػػدؼإاػػػا
 فكئػػراالبػػ لاػػملػػ دةلػػ رزاب ا بلئػػملهػػ راتااأ يػػ دااػػ ياـقبػػداا ربػػ للاالق ػػرحااقػػ نـقاػػا

ااصؼاا  إسايإ إم.ط باارئ تئ تادط

 مشكمة الدراسة

 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس:

ل رزاب ا بلئمله راتاا فكئراالبػ لاػمأ ي داا ياـقبدائماا رب للاالق رحااق نـقااق ل ا
ااصؼاا  إسايإ إم ادطط بل دةاارئ تئ ت

 -ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية: 

أ يػػ دااػػ ياـقبػػدلػػ لهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لاالػػراد بلئ هػػ لػػفلػػ ؿاا ربػػ للااقػػ نـقاػػا -1
 ااصؼاا  إسايإ إم ادطط بل رزاب 

االبػػ لاػػملػػ صػػ رةاا ربػػ للااقػػ نـقاػػاأ يػػ دااػػ ياـقبػػدلػػ رزاب ا بلئػػملهػػ راتاا فكئػػر -2
 ااصؼاا  إسايإ إم ادطط بل دةاارئ تئ ت

اا برئ ئػػم ئفاالبلػػ قدربػػ تطػػ بمر ؽذاتد اػػمإ صػػ نئم ػػئفل  إػػطنػػؿ  بػػداػػ -3
 اات  طماماا ط ئؽاا يدب ل   رله راتاا فكئراالب ل  

ئػماػماالبل قػماا برئ دربػ تطػ بل  إػطمنؿ  بدار ؽذاتد اػمإ صػ نئم ػئف -4
 ل   راا فكئراالب ل  ااق ام اا يدباا ط ئؽ

 إػػبلي لػػؿااكإػػب1.2لإػػ  طاااإػػ لداـاا ربػػ للااقػػ نـقاػػاأ يػػ دااػػ ياـنػػؿئ قػػؽ -5
ااصؼاا  إس ادطط ب  ؾااليدؿام بلئمله راتاا فكئراالب لامل دةاارئ تئ ت

 فرضيات الدراسة

   اتاادراإماا  قؽلفص ماافرتئ تاا  ائم:اإلب  مقفأإناماادراإم
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دربػ تطػ ب ػئفل  إػطم( α ≤(0.05   بػداػر ؽذاتد اػمإ صػ نئمقبػدلإػ  ط -1
 االبل ق ئفاا برئ ئم اات  طماماا ط ئؽاا يدب ل   رله راتاا فكئراالب ل.

دربػ تطػ ب  إػطم ػئفل( α≤(0.05   بػداػر ؽذاتد اػمإ صػ نئمقبػدلإػ  ط -2
 .اإل داقماالبل ق ئفاا برئ ئم اات  طماماا ط ئؽاا يدب ل   رله راتاا فكئر

دربػ تطػ ب ػئفل  إػطم( α≤(0.05   بػداػر ؽذاتد اػمإ صػ نئمقبػدلإػ  ط -3
 .ااب عداالبل ق ئفاا برئ ئم اات  طماماا ط ئؽاا يدب ل   رله راتاا فكئر

دربػػ تطػػ ب ػػئفل  إػػطم( α≤ (0.05  بػداػػر ؽذاتد اػػمإ صػػ نئمقبػدلإػػ  ط  -4
 ل   راا فكئراالب ل. ااق ام اا يدباا ط ئؽاالبل قماا برئ ئمام

 ػ ؾااكإػب إبلي لؿ1.2لإ  طااااق نـقااأ ي داا ياـ ئ قؽاإ لداـاا رب لل -5
 .ااصؼاا  إسادطط بب لامل دةاارئ تئ تاا فكئراالله راتااليدؿام بلئم

 أىداف الدراسة

 إيانذلاادراإمإاا  قئؽاينداؼاآل ئم:

 ااصؼاا  إسايإ إم.ادطط باا يرؼإااله راتاا فكئراالب لاالراد بلئ ه  -1

اا يػػرؼقاػػاصػػ رةاا ربػػ للااقػػ نـقاػػاأ يػػ دااػػ ياـقبػػدلػػ رزاب ا بلئػػملهػػ راتاا فكئػػر -2
 ااصؼاا  إسايإ إم ادطط باالب لامل دةاارئ تئ ت

اػدططػ باا ربػ للا بلئػملهػ راتاا فكئػراالبػ لاػملػ دةاارئ تػئ تا قائػماا  قؽلف -3
 ااصؼاا  إسايإ إم.

اا يرؼإااد اماافر ؽ ئفل  إطماالبل ق ئفاا برئ ئػم ااتػ  طماػم بلئػملهػ رات -4
 ااصؼاا  إسايإ إمئيزطإاا ط ئؽاا رب للاالق رح.ادطط باا فكئراالب ل

 أىمية الدراسة

 كلفأنلئماادراإماماابق طاآل ئم:

ايصػػرئماػػماالبػػ ؿاا ر ػػ با نػػم ظهػػرأنلئػػماادراإػػملػػفلػػ ؿل اك  هػػ ا  ب نػػ تا -1
  ئػػربلئػػساالإػػؤ ائفااكشػػؼقػػفعػػدراتاا فكئػػراػػدطااط اػػب ا  رازنػػ إاػػا ئػػزاا بفئػػذاكلػػ 

 .  ل قدل   ظهرلفل ؿ  بماالب لساافاإطئبم ائك فلب لي
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لػػػ دةاارئ تػػػئ ت ل اتػػػئيه االل افػػػم اا يػػػدقػػػف  نػػػـاإػػػ لداـأإػػػ ائب ػػػدرئس دئ ػػػم -2
 ائباا درئإئماا م ي لدقاااا اقئف اا فظ اار  ئف اار   م.ايإ 

عػػد فئػػداادراإػػمليالػػماارئ تػػئ تااصػػؼاا  إػػسايإ إػػماػػماإػػ لداـبلػػ ذجلػػ رزاب  -3
اا ػػدرئس ئ قػػؽب ػػ نللال إػػم الراقػػ ةلهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لأ بػػ   ل نلػػا ااػػذبئشػػكؿبػػ 

 اا درئس.قلائم

 لصػلل لاادراإماالإن ا ف االشػرا فاا ر  ئػ فقاػااايلائػماا ر  ئػمعدئإ فئدلفنذ -4
 االب نل اا     ف اادارإ فالب ؿاا فكئراالب ل.

عػد إػهـاػم قػدئـ يػصاا  صػئ تاا ػم إػ قداالل صػئفاػمنػذااالبػ ؿقاػا طػ ئر -5
اابظػػػ ـاا يائلػػػملهػػػ راتاا فكئػػػراال تػػػلبم لبهػػػ جاارئ تػػػئ ت ائػػػبيكس ػػػد رلقاػػػا طػػػ ئر

 اافاإطئبم.

 حدود الدراسة

   ددتاادراإمائل ئام:

 لدرإػػمذكػػ ر بػػمااصػػؼاا  إػػسايإ إػػماػػملػػفطػػ ب ط ئػػؽاادراإػػمقاػػاقئبػػم ػػـ
ل  اظمل فئ بس.إهئ اإلقدادئمب 

 لػفاا  ػداتاال تػلبمااإػ  يم  ػدةاااالي داػماا ر ئيئػم نػم  ػدة ق صراادراإمقاػا
 ااصؼاا  إسايإ إم.قااط بامك  باارئ تئ ت اابز اا  بم(االقرر

 ـ2014-2013 ـ ط ئؽاادراإماماافصؿاادراإماا  بمااي ـاادراإم. 

 مصطمحات الدراسة

ئيرؼاا   ثاالصطا  تاي ئمابرانئ ك ا  ام:
 اارئ تػئم اا ػدرئ  ت ايبشػطم اا إػ نؿاال تػلبماا رب للاالق رح:لبل قملفاال رات

اػماا  ػدةاال ػددة اا ػم ػـصػئ ن ه   ب نهػ إلكإػ بااطا ػملهػ راتاا فكئػراالبػ لاػملػ دة
 اارئ تئ ت.

 أ يػػ دااػػػ ياـالػػ رزاب :لبل قػػػماإلبػػػرا ات االل رإػػ تاا درئإػػػئماا يائلئػػماا يالئػػػماا ػػػم
 دةاارئ تػػػػئ ت  ئػػػػث  تػػػػلفللإػػػػمأ يػػػػ دنػػػػم:ا  ب نػػػػ تئ  يهػػػػ االياػػػػـاػػػػم درئإػػػػمالػػػػ

اػػػػ ياـا اك إػػػػ بااليراػػػػم  ك لاهػػػػ ا   إػػػػئسااليراػػػػم  بقئ هػػػػ  صػػػػقاه ا اإلدراكػػػػ تاإلئب  ئػػػػم
   ك لاه ا اإ لداـااليرام شكؿذبليباا اإ لداـق داتققائملب بم.
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 :لػػس ػػئفلهػػ راتاا فكئػػراإل ػػداقمأبػػ اعاا فكئػػرااػػذبئبأ ػػدنػػ لهػػ راتاا فكئػػراالبػػ ل
اا فإػػػػػئرا لهػػػػػ راتاا فكئػػػػػرااب عػػػػػد ئ ػػػػػدد  الهػػػػػ راتاا  ائػػػػػم: ااط عػػػػػمااالر بػػػػػماايصػػػػػ اما

  قػػػ س  ادربػػػماا ػػػمئ صػػػؿقائهػػػ ااطػػػ باػػػمال  ػػػ را ا راتػػػ تااالب عشػػػماا إػػػ ب  ط(
 اا فكئراالب ل ااذبأقدلاا   ث.

 :إبم نـ15-14نـااط بااذئف  را حأقل رنـ ئف ط بااصؼاا  إسايإ إم)
. إسامااإاـاا يائلماافاإطئبماماالإ  طاا 



 
 
 
 الثانيالفصـــل 

 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

ئ ب  ؿنذااافصؿقرضاإلط راابظربااذبئإ بدإائمل ت عاا  ػثاا  صػؿإاػا
ام بلئمقبدل رزاب  رب لللق رحع نـقااأ ي داا ياـايإساا مئلكفامت نه  صلئـ

 ذاػػؾلػػفلػػ ؿل ػػ رئفاااصػػؼاا  إػػساػػماارئ تػػئ تاػػدططػػ بلهػػ راتاا فكئػػراالبػػ ل
أإ إئئف:

 أ يػػ دااػػ ياـقبػػدلػػ رزاب ا ئ بػػ  ؿاال ػػ راا ػػ بملهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لاال ػػ راي ؿُئيبػػا
 شقئماا فكئرااب عد اا فكئراإل داقم. ائل ئامقرض فصئاماهذلاال   ر:

 المحور األول: أبعاد التعمم عند مارزانو

  صػػؿلػػ رزاب  زلػػ ؤللػػفلػػ ؿلرابيػػماي  ػػ ثاا ر  ئػػم اال ياقػػم  البػػ نل ااياػػـ 
أ يػ درنئإػئمكػؿماابفإػئم ااقئػ س اا قػ ئـإاػاإطػ ر يائلػما بظػئـللربػ تااػ ياـاػمللإػ

تر ربابب حاا ياـ أطاؽقاانذاأ ي داا ياـال رزاب .االفاا فكئر  لبه ئل ؿب ق

أفئقػػدـاالياػػـ(لػػف  دئػػدنػػذلاي يػػ دMarzano, 1993, p21 اإػػ هدؼلػػ رزاب  
ل صػػػػماابهػػػػ داال  اصػػػػام ااب ػػػػ نلاال راكلػػػػماػػػػملبػػػػ ؿايإػػػػ ائب طػػػػرؽاا ػػػػدرئساافيائػػػػم
 االإ لدلم  ائ  ا ل اإ لاص ماي   ث اابظرئ تقفكئفئماا ياـ  ب  اياك راػم بظػئـ

 صبئفمل درجايلائ تاا يائـ اا ياـ.

(ل ئرا  ر  ئ  لػف90 ي فل رزاب  آرا  أ   ثأك رلف  اا  صؿإاانذلاي ي داإ
( يك ػرلػفقػ لئفلػفMarzano & Kendall, 1995, p18(لق طيػم ألرئكػ  االكإػئؾ 18 

ااف ص اادراإم.

(قااقدةاا رات تأإ إئمنم:Marzano, 1992, p9 ئر كزل رزاب  

 فئم د ثقلائماا ياـ.ئب تمأفئيكساا يائـأاتؿل بيرامقفكئ -1

 .ئ دثاا ياـب ئبمبظ ـليقدلفاايلائ تاا فكئرئماال ف قام -2

 ئ ـاا ياـاافي ؿلفل ؿلر راال ياـ له ـ لشك ت قئقئملر  طم ل را ماا ئ  ئم. -3
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اا يائـأ ػدن ل بػم دربػمك ئػرة  إػ طماالياػـ اآللػرل بػم دربػمك ئػرةلدل فنب ؾ -4
   إ طماال ياـ.

ئب تػػػػمأفئركػػػػزاا قػػػػ ئـقاػػػػااإػػػػ لداـاالػػػػ ياـااليراػػػػم قلائػػػػ تاا فكئػػػػر اػػػػئسقاػػػػػا -5
  إ دق  االيا ل ت.اال دبئماالإ  ئ ت

 فمسفة أبعاد التعمم لمارزانو

إاػػػػػػػااافاإػػػػػػػفماا ب نئػػػػػػػما ئػػػػػػػثئي  ػػػػػػػرلػػػػػػػ رزاب ب أ يػػػػػػػ دااػػػػػػػ ياـقبػػػػػػػدلػػػػػػػ رزا إػػػػػػػ بد
 (Marzano,1996, p13أفااليرامنمااإ  ؽااذبئ بماافردلفل امل را م  ف ق  ملس

قب صر ل تئراتااي اـلف  اما نذلااليرامبفيئمائإػ لدله اافػردا فإػئرلػ ئلػر ػملػف
ل رات ل اعؼ ئ  ئم.

يراػػملػػػفلػػ ؿ بػػ  لبظ لػػمليرائػػػم ػػبظـ  فإػػرل را ػػملػػػس ئ  صػػؿاافػػردإاػػااال
ل تئػػرات  اػػمئػػدركه لػػفلػػ ؿبهػػ زلااليراػػم لػػ ئػػؤدبا كػػ ئفليبػػاذا ػػما ئإػػ لرذاػػؾ

 لر راال ياـ ل رات لكبملفر طااليا ل تاابدئدة ل ادئملفل رةإ  قم.

  أبعاد التعمم

أ   ػػتاادراإػػ تاا ػػمأبرئػػتاػػماايقػػ داا   ػػمايلئػػرةأفقلائػػ تاا ياػػئـ لػػ ئ صػػؿ
يكػػسأاتػػؿلػػ   صػػاتإائػػمنػػذل  هػ لػػفأقلػػ ؿك لطػػئط  صػػلئـ  قػػ ئـاالبػػ نلئبػبأف

اادراإ ت اابظرئ تا  ي  رأ ي داا ياـقبدل رزاب لط ةامااإ ئؿاافمنذلاي ي دئ ػ  ؿ
ل ؤلصئ نمبظرئماا يائـ ر كزقاال   صاتإائػمأاتػؿنػذلاي  ػ ثاال   ػمل رزاب  ز

اػػملبػػ ؿاا ياػػئـ ااػػ ياـا ػػـ ربلػػمنػػذلاابظرئػػمإاػػابلػػ ذجاا ػػدرئسااصػػفم ئ صػػؿل  شػػرة
  صػػلئـ  بفئػػذاالػػبهل  قػػ ئـأدا االػػ ياـ. ئف ػػرضنػػذااابلػػ ذجأفكػػؿايػػؿئقػػ ـ ػػماالياػػـ

يئب  لفاا فكئرادطاا الئذاال   :إذاإأؿاالياـقف قئقمليئبػمدرإػه اا الئػذئيززب ق  ل
ذاإػأؿاالياػـ اهذااافيؿ إؤاؿاالياـ(ئيطػملؤشػرا اا الئػذ  افيػؿاايقاػماالػ ص  ا ػذكرا ا 
اا الئػػذأفئقػػئـااليا لػػ تااػػ اردةاػػملقػػ ؿااإػػا ؾاالياػػـلؤشػػرقاػػابػػ عآلػػرلػػفاا فكئػػر

االطا بلفاا الئذ ن اا فكئراا ق ئلم.
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ذاأ نئػراال  شػػريبلػ طليئبػػملػفاا اط  ػػماػ الياـئ بػم إػػا كماال  شػر فكئػػرا ا 
مايائػػمأفئلطػػطاإػػا كماال بػػمب ػػ إ ػػ رةأبلػػ طط  ػػ ػػ يدا االيراػػماأراداالياػػـا ر قػػ  
(.Marzano & Kendall , 1995, p39 ط بليئبملف فكئراا

 االػ ياـللإمأبل طلػفاا فكئػرئلػر هػ(Marzano , 1992, pp2 -12 ل رزاب ئ دد 
إل ن أ ي داا ياـكل ئام:أ  ا ر ئبأ ب   يالم

 اا يداي ؿ:ا  ب ن تاإلئب  ئمب  اا ياـ:

 اا يداا  بم:اك إ بااليرام  ك لاه 

 اا يداا  اث: يلئـااليرام  بقئ ه

اا يداارا س:ا إ لداـذ االيباااليرام

اا يداال لس:ااي داتاايقائماالب بم

 وفيما يمي تفصيل ليذه األبعاد:

  البعد األول: االتجاىات اإليجابية نحو التعمم:

ئق ػػػؿاالػػػ ياـقاػػػاقلائػػػمااػػػ ياـ   ب نػػػ ت ػػػؤ ر ػػػأ ئرا ل  شػػػرا اػػػمأدانػػػمأ بػػػ  ااػػػ ياـا
ا ب ن تإئب  ئمادئمب  قلائماا ياـ ل  شلاملفلب خ يائلػم لياػـ أعػرافا  د ف ب د

اإ ؼ قؿإاا دك ئر.

ب ب ئفلفل اهل  بلئما  ب ن تب  اا ياـنل :(Marzano, 1992, p6 ئ ددل رزاب  

 :لب خاا ياـ -1

ف لػبظـ لػرئبالك فاا ياـآلػاإذاشيراال ياـ أبمل ق ؿلفليالم لفأعرابما أ س أف
ب  ااػ ياـدالػؿنػذااالبػ خا قاػااالياػـأفئلطػطاإػا كئ تل ػددة  ادادئما ب لإئب  م

 دقـنذلا  ب ن تا ذاؾلفل ؿإب   مايإناماا  ائم:
 أبهـل ق ا فلبما لف يتهـاا يض ط بل ذائلكفاياماكمئشيراا  

  ـ ا ر ئ حدالؿاافصؿ    يل ف اابظط بك ئفإ إ سادطاال ذائلكفاياما 

 ابل قمدالؿاافصؿ ط بل ذائلكفاياما ك ئفإ إ سادطاا   
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 ابب ح اينلئم ط بل ذائلكفايامازئ دةإ إ ساا   
 

 :االه ـااصفئم -2

اا يػ  بمئزئػد(أفاإػ لداـاالياػـيإػا بااػ ياـMarzano, 1992: p62لػ رزاب  ئػرط
ا يتػػػهـااػػػ يض إػػػرقماببػػػ زنـاالهػػػ ـااصػػػفئمايفدئب لئكئػػػماابل قػػػمطػػػ بلػػػف ق ػػػؿاا

 اا ي  ف  ادادئهـشي را  ا ب ن  ائب  ئ  ب ػ اابل قػم اايلػؿدالاهػ ا عئػ ـاالياػـ ػ آلدا ات
اا درئإئماا  ائمئدقـا  ب ن تاإلئب  ئمب  االه ـااصفئم:

 ا املب ؿان ل لهـ.ط ببيؿااله ـااصفئماملإ  طاهـاائلططا 

 ط بئإ لدـأإ ائب بيؿااله ـااصفئمذاتعئلم تر رئماا. 

 إلكل ؿااله ـااصفئملف   ماابه ئم.ط بئ ئباافرصماا 

 االهلمااصفئم أإ  ب ا ندةإبب زن .ط بئ ئر باإ ط عاا 

 اكئفئمإبب زلهلم يائلئمك لام.  بل ذبط بئقدـاا 

 االص در اا عت ايبهزة اإلرش داتااتر رئمإلبب زاالهلم.ط بئ اراا 

 البعد الثاني: اكتساب المعرفة وتكامميا 

إفااترضلفاا ر ئم صفمق لم اا درئس صفمل صمن اك إ باالػ ياـااليراػم
االيرامامإئ ؽل را ما ئر كزبل ذجل رزاب قااااتر رئماما لإ قد مقاا ك لؿنذل

ا ا راض أفاال   طااليرام قلائ تا إ د ؿ اا فكئر شك فع قدةاا يائـاا ص ؿإاا
 ل لرسااذائرطل رزاب أفاال ياـئب تمأفئك إبب قئفلفااليرامنل :ل ياـل قف

 االيراماإلبرانئم: -1

 ب لقفقلائ تئقػ ـ هػ االػ ياـاػملطػ اتلر  ػم ر ئ ػ  لطئػ  اأ  ر ئ ػ   نمااليراماا م
نئػرلطػػماالػػ   إبػػرا ااقإػػلماالط اػػمقلائػػم ػػ ـاػػملطػػ اتلر  ػػم ر ئ ػػ  لطئػػ  األػػ عػػرا ة

 ػػـلقئػػ ساالرئطػػمأ   قبػػ افلرئطػمااػػئسلػػفااتػػر ربإبراؤنػػ اػػم ر ئػػبلطػػمااقػػد قػػرأ
ا اارنئإػما لػفااللكػفأف يكػسنػذااا ر ئػب. نػذااابػ علػفااليراػمئك إػ ماارإـ ـايبز

اال ياـل ؿلل رإمله راتليئبمكإبرا  بر مأ ك   ملق ؿأ  الػئصل تػ عأ  بظػئـ
 ئ ب تأ  صبئؼلبل قملفايشئ  .
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 االيراماا  تئ ئم اا قرئرئم(: -2

لك ب تاا ب  االيراملف ق نؽ  يلئلػ ت أاكػ را ئكػ فاػدط نمااليرامااب  بمقفاهـ
اابهػ زااهتػلمئشػلؿ:اافػـا اا ايػ ـا االػرب افاال ياـااقػدرةقاػااإػ دق  أبزانهػ اال هػـ 

(Marzano, 1992, p69 االيدةا... نكذا. 
فاك إ بااليرام  ك لاه ئ ـلفل ؿ   مأط ارنم:  ا 

  ب  االيبا: -أ

 ئثئإ لدـاال ياـل ئيراماي  قفاال ت عا فإئرليراػمبدئػدة ػ ؿاال تػ عا نبػ ؾ
ا اا م ي لدK.W.Lقدةاإ را ئبئ تئلكفأف إ قداال ياـام ب  االيبالبه اإ را ئبئم

قاا  ثلرا ؿ:
 .Know (K)  دئداا الئذل ئيراماي  قفاال ت ع -1

 .What (W) دليرا مقفاال ت ع  دئداا الئذل ئ -2

 .Learn (L)  دئداا الئذل  يالمقفاال ت ع -3

 اا بظئـ: -ب

 ذاؾ  إ لداـاارل زل ػؿااليػ د تاارئ تػئما االبإػل تل ػؿبلػ ذجاالبل قػمااشلإػئما
اإ لداـأبل ط بظئلئمل ؿ:

  أل كفأ أشئ  .ايبل طاا صفئم:ا بظئـاا ق نؽ االص نصاال صام أشل صأ 

 .ايبل طاا    يئم:ا بظئـاي داثام    سزلبم 

 .ايبل طااإ  ئم:ا بظئـااليا ل تأ االه راتامش كمأ     سش كم 

  .ايبل طاا يلئلئم:ا بظئـااليا ل تام يلئـليئفMarzano & Kendall, 1995, p45) 

 :Storingاا لزئف -ت

ن ائلػػ  يػػداأ   ا ػػدرئب ؿاإػػ دق إػػه ااػػذاكرة يئػػدةاالػػدط صػػ رة ُ ذاػػؾ  ل ئػػؿااليراػػماػػم
قاا ذكرن   ائصؿاال ياـإاادربم لكبملفا إ رب عاآلاماه .
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 البعد الثالث: تعميم المعرفة وتنقيحيا

إفااليراػػػماالك إػػػ م   قػػػاإػػػ كبماػػػمااػػػذاكرةط ئاػػػماالػػػدطااهػػػم  تئػػػر  إػػػ لرار
(Marzano, 1998, p269ل ػراتأ ليا لػ تأ ل اعػؼ يائلئػمبدئػدةا  ػددلػ رزاب  ب ئبػم

قدةأبشطما يلئـ  بقئبااليرامامل اعؼبدئدةل ؿ:

االق ربم: ئثئ ـ  دئد صئ نماا ش  ه ت ا ل  ا ت ئفايشئ  . -1
 االش ركم.اا صبئؼ: ئثئ ـ بلئسايشئ  امان تل ددةقااأإ سلص نصه  -2

 : ائمئ ـاإ ب  ج يلئل تأ ل  دئنئرظ نرةلفاال  ظ ت اا  ائ ت. ا إ قرا -3

 ا إ ب  ط: ائمئ ـاإ ب  جب  نلأ ظر ؼبدئدةلفليطئ ت  يلئل تل ددة. -4

   ائؿايلط  : ن   دئد  يرئؼايلط  اماا فكئرإ ا ادطاافردأ ادطاآللرئف. -5

مااداقلم إع لماادائؿأ اا بم(: ئثئ ـ ب  بظ ـلفايدام اا ػرانئف ػ ؿ ب  ايدا -6
عتئمأ رأب.

  ائؿ به تاابظر   ائػؿاالبظػ رأ اارؤئػم(: ئػثئػ ـ  دئػد صػئ نم بهػ تبظػر -7
 شلصئم  ؿااقت ئ  اال ت ق تااليرائماأ   دئداارؤئمااشلصئم  ؿل ت عاا ياـ.

صػػئ نمااػػبلطاايػػ ـااليا لػػ تأ ااػػبلطا ق  ػػ ربااظػػ انرا اع ػػرحأفئإػػ لدـاا برئػػد: -8
االياـاإ را ئبئماا إ ؤ تأ ب   درئإػما بلئػمنػذااا يػدلػفأ يػ دااػ ياـ شػرطأف كػ فنػذل
اا إػػػػ ؤ تلصػػػػبفمدالػػػػؿانػػػػ تأبشػػػػطم:االق ربػػػػمااا صػػػػبئؼاا إػػػػ قرا اا إػػػػ ب  طا  ائػػػػؿ

 ايدامااداقلمااا برئدا  ائؿاالبظ را ئ ل ػؿاا برئػداػماإػ ل صاياكػ رايلط  ا ب 
اا ئ بئم اارل ز. اارنئإمأ  ل ئؿااليا ل ت  ارإـ 

 البعد الرابع: االستخدام ذو المعنى لممعرفة 

لػػفاالبطقػػمأببػػ بك إػػبااليراػػميببػػ برئػػداإػػ لداله اا اهػػدؼاارنئإػػماػػئسلبػػرد
اك إ ب  يلئـ  بقئبااليراما ػؿاإػ لداله  ظئفئػ  افهػـااظػ انر اا ب ػؤ هػ أ  إػ لداله 

(قػدةقلائػ تMarzano, 1998, p87لشػك ت ئ  ئػما اع ػرحلػ رزاب  بدئػدةا ػؿامل اعؼ
 إ لداـااه دؼ اا ظئفمااليرامكل ئام: لب  تا

ا لػػ ذااقػػرار: نػػماايلائػػماا ػػمئػػ ـلػػفل اهػػ اا  صػػؿإاػػاعػػرار  إػػـاأ اإلب  ػػمقػػف -1
أإنام لفل ؿاإلب  مقفنذلايإنامئ ـ ربئب دانؿ  ق ئـ ا ؿ ال ئ رأبإبااقػرارات

 ب لل اعؼاأ ا ؿلشك تليئبم.
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قص  (: نماايلائماا مئ ـلفل اه   دئداال ػ دئ را ااظػ انر قلػؿاا  ث ا إ  -2
  ب ؤات  اه  ال   رص منذلاا ب ؤات.

  ؿاالشك ت: نمقلائمققائملبظلم هدؼاا  صؿإاا ؿلشكامل . -3

ا ل راع: ن اايلائماا مئب لقبه ا  ك رأ إئب دأ  ك ئفشم ل لرن بب فاػم -4
  بمإائم. 

اا  ثاا برئ م: ن اايلائماا م ركزقاالل رإمقلائ تااياـايإ إئمك ال  ظما -5
 اا  ائؿا اا ب ؤا ال   رص مااب  نلا اا فإئرا ا إ ب  ج.

 الخامس: العادات العقمية المنتجةالبعد 

 داتااللئػزةنذلاآلدا اتاايقائماػماايػ(17اصـ2004 آلر فال رزاب   عدلئز
يب اعاا فكئراا  ائم:

اا فكئػػػرااب عػػػد: عػػػدأشػػػ رلػػػ رزاب إاػػػاقػػػدةأدا ات درئإػػػئمئب تػػػمقاػػػااالياػػػـلراق  هػػػ  -1
له راتاا فكئرااب عدكل ئام:ط بإلكإ باا

 قاالراق ةاادعمامأقل اهـ.ط ب شبئساا 

 قاااا ت ح ااإيمب  االزئدلبم.ط ب ثاا 

 قااأفئك ب ال ف  ماايقؿ.ط باا شبئس 

 قاا أبئؿا بدا عاإلب  مأ اا ص ؿاا ؿ.ط ب شبئساا 

 قااا ل ذل عؼ اتب اادا عقبم  ا ر ماآللرئف.ط ب شبئساا 

 قااأفئك ب اأك ر إ إئمالش قر لي رؼاآللرئف.ط ب شبئساا 

نبػػػ ؾقػػػدةأدا ات درئإػػػئمئب تػػػمقاػػػااالياػػػـ: ئػػػرطلػػػ رزاب أف-اا فكئػػػراالػػػبظـذا ئػػػ   -2
له راتاا فكئرااق نـقاا بظئـااذاتكل ئام:ط بلراق  ه إلكإ باا

 قااأفئك ب اقاا قم  فكئرنـ.ط بلإ قدةاا 

 قاا تسلطملبظلماايلؿ.ط ب شبئساا 

 إ لداـلص دراا ياـ.ط ب  بئماا  

 دةلفاا تذئماارابيم.قااا إ ف ط بلإ قدةاا 

 ا ق ئـأقل اهـ.ط ب  بئماا 
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 اا فكئر اإل داقم(: -3

طػػػ ب عػػػدأشػػػ رلػػػ رزاب إاػػػاقػػػدةأدا ات درئإػػػئمئب تػػػمقاػػػااالياػػػـلراق  هػػػ إلكإػػػ باا
له راتاا فكئرا  داقملفل ؿ شبئيهـقاا:

 .ا بدل ج يلؽامأقل ؿائساه  ا ؿب نزةأ إب   تإرئيم 

 ن . اا تابقاااإل إ س بقصااليا ل تا أفقائهـأفئ إي 

 . تساالي ئئراال صم لإ  ئ تأدانهـ اال  اظمقاا  قئقه  

 .االر جقفاالأا ؼ اا ي لؿلسايشئ   طرؽبدئدةلت ئرة 

 التدريس باستخدام نموذج أبعاد التعمم:

أ يػػ دااػػ ياـئإػػ لدله مئ بػػد   ػػأبػػم(Marzano, 1992, p155-158 ػػددلػػ رزاب  
االياـقبداإلقدادا  ل ؿائل ئام:

 النموذج األول: التركيز عمى المعرفة: 

االطػ ةاي اػا:ئ ػدداالياػـااليا لػ تاالػػراد درئإػه  االطػ ات اايلائػ تاالر  طػم هػػ  -1
 ك لاه (. اا مإئك فاا ركئزقائه اماادرس اا يداا  بماك إ بااليرام  

االط ةاا  بئم:ئ دداالياـااله ـاا م إ قدام يلئؽااليرام صقاه    دئدايبشطم -2
 اا يزئػػزات  ئػػػثئإػػػ قدذاػػػؾاػػػماهػػػـااطػػ بااليا لػػػ تاال بػػػ دةاػػػماالطػػػ ةاي اػػػا

  اا يداا  اث يلئؽااليرام صقاه (.

اـ اا ط ئػػؽ اا يػػداارا ػػسا إػػ لداـاالطػػ ةاا  ا ػػم:ئ ػػدداالياػػـلهػػ ـذاتليبػػاا إػػ لد -3
ذ االيباااليرام( اا م إ قدام دقئـ  يلئؽاافهػـااليا لػ ت اإلبػرا اتاال بػ دة

 اماالط ةاي اا.

ئركػزقاػااا يػداا ػ بم اك إػ بااليراػم  ك لاهػ ( ا  قئقػمئ ػدداالياػـاابلػ ذجنذا
: يلئػػؽااليراػػم  ك لاهػػ ( ئقػػدـااليا لػػ ت صػػ رةأبشػػطم  إػػس  بقػػمااليراػػم اا يػػداا  اػػث

ذاتليبا دربمأك ر اا يداارا س:ا إ لداـذ االيباااليرام(.

 خصائص النموذج:

 ئر كزقاااالف نئـ اال  دئ. -1

 ئركزقااأبشطم يلؽ  بقمااليرامأك رلفايقل ؿذاتاالتزطاما إ لداـ. -2
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 ليباااليرام.ب  إ لداـذئي لدقااااط اب -3

 النموذج الثاني: التركيز عمى الموضوعات والقضايا: 

اا م ػر  ط هػ االيراماالط ةاي اا:ئ دداالياـاال ت ع ـئ دداالهلمذاتااليبا -1
  اا يداارا س:ا إ لداـذ االيباااليرام(.

هػػ رات االيراػػماا قدئرئػػم اإلبرانئػػماالطػػ ةاا  بئػػم:ئ ػػدداالياػػـاالفػػ نئـ اإلبػػرا ات اال -2
ببػػػ زاالهلػػػم   إػػػ لداـذ ب اا يػػػداا ػػػ بم:اك إػػػ بااليراػػػم  ك لاهػػػ (اا زلػػػمإل لػػػ ـ ا 

 االيباااليرام.

االطػػػ ةاا  ا ػػػم:ئ ػػػدداالياػػػـايبشػػػطماا يلئقئػػػماال إػػػيماا زلػػػم اا يػػػداا  اػػػث: يلئػػػؽ -3
 االيرام صقاه (.

قاػػا اا يػػداارا ػػس:ا إػػ لداـذ االيبػػاااليراػػم(اػػم  دئػػدعتػػئماهػػ اابلػػ ذجئركػػز
ق عم  افكرةااي لماا  ػدةاادراإػئم ػـئقػرراالياػـلػ نػمب قئػما إػ لداـذبااليبػاااػذب

ئلكف  دئدلاهذلاالهلم ااذبئر  ط  ال ت ع.

 خصائص النموذج

يا ل ت ص رةذاتليبا.ئ   بقاالهلم ا دةلر  طم  إ لداـاال -1
اك إ ب  ك لؿااليراماا قرئرئم اإلبرانئمئأ مكهدؼ  فأ   ب بامنذااا لطئط. -2
 أبشطماا يلئؽ اا  إس اا بقئم ئك فاه  أكئدامنذلاالطم. -3

 النموذج الثالث: التركيز عمى استكشاف التمميذ: 

 اإلبػرا ات االهػ رات اا يػداا ػ بم:اك إػ باالط ةاي اا:ئ دداالياـلبل قماالفػ نئـ .1
االيرام  ك لاه (.

االطػػػ ةاا  بئػػػم:ئ ػػػدداالياػػػـايبشػػػطماا يلئقئػػػػماا  إػػػيئم اا يػػػداا  اػػػث: يلئػػػؽااليراػػػػم .2
 صػػػقاه (ا إػػػ قدااطػػػ بقاػػػااهػػػـاالفػػػ نئـ االيا لػػػ ت االهػػػ راتذاتااي عػػػم  اليراػػػم

اا قرئرئم اإلبرانئم.
االط ةاا  ا م:ئ دداالياـلبل قملفااطػرؽالإػ قدةااطػ بقاػاال ئػ ر اب قػ  لهػ ـ .3

(.ا إ لداـذ االيباااليرام:اارا س إ لدـااليراماإ لدال ذاليبا اا يد
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اػماالطػ  ئفاي اػا اا  بئػماػمكػؿلبهلػ اي ؿ اا ػ بمااابل ذبئفنب ؾ ش  م ئف
يفئل ػ ركػؿلػػبهـطػ باالطػ ةاا  ا ػم ئػث ركػزقاػا ػرؾاافرصػماا  ل اػؼليهلػ اػم

االهلػػػماا ػػػمرنػػػبائهػػػ  نبػػػ ئكػػػ فد راالياػػػـنػػػ لرشػػػدااطػػػ با قائػػػمأفئشػػػبيهـقاػػػا
اك ش ؼل ت ق ت يئدة أإنامل ئرةا ن ل ـلب لئماال ت ع.

 خصائص النموذج:

  ذاليبا. ب عااله ـاا م إ لدـااليراماإ لدال
  إلبب زااله ـ االشر ق تاا مئل  رن ااط ب.  ئلصص ع

(إاػػاأفبلئػػسأشػك ؿااػػ ياـ  ػػدثاػػم33ـاص2000  آلػر فلػػ رزاب كلػ  أشػػ ر
إطػػػػػ رلبل قػػػػػملػػػػػفا  ب نػػػػػ ت اإلدراؾاا ػػػػػمإلػػػػػ أف بلػػػػػمااػػػػػ ياـأ  كفػػػػػم اا يػػػػػداي ؿ:

 لػػدطاإػػ لداـاالػػ ياـايػػػ داتاايقػػؿاالب بػػم اا يػػػدا  ب نػػ ت ا دراكػػ ت( أفااػػ ياـئ ػػػأ ر
اال لس:ق داتاايقؿاالب بم(.

اا يدئفاي ؿ اال لسلفأ ي دااػ ياـدانلػماا بػ داػمقلائػمااػ ياـ نلػ أفئ تب
ئل  فاالافئمأ ايرتئماا مئ ـلفل اه اا ياـ.

ا  ب نػػ تاإلئب  ئػػمب ػػ ااػػ ياـ(أف بلئػػم216اصـ2000  آلػػر فلػػ رزاب  بػػ ل
  بلئػػماايػػ داتاإلب  بئػػماايقػػؿائلكػػفاق   رنلػػ أنػػداا  يائلئػػم إػػياأب  ػػدةدراإػػئمإاػػػا

ل  ػػػػػ طدراإػػػػػم اػػػػمأبلإػػػػػ  ط يائلػػػػم. أفا  ب نػػػػػ تاإلئب  ئػػػػػم  قئقهػػػػ  ذاػػػػػؾاػػػػمأب
اادراإمامإط رن .دراك تنماا إط اا ئنماا مئببأفئ ـ قدئـاال   ط اإل

ا ػػدرئساا  ػػدةيبػػملب إػػباال  ػػ طلػػف ئػػثاا قػػ نؽاا  اػػثاابلػػ ذج ػػدداا   ػػث
. االف نئـ اا يلئل ت اايلراازلبمااط ب

 التقويم في نموذج مارزانو ألبعاد التعمم

اا قػ ئـ بػ  قاػااافاإػفماا ر  ئػم ئيكػسلص نصػه  نػ ليبػماايلائػػم  طػ رلفهػـ 
ئ ددلفل اه لدطلػ  اتبػ للػف  قئػؽاألنػداؼاالبشػ دة  ئػث كػ فق بػ ابػ قاػااا م

(.316اصـ1997  دئداالي ع ت قصد  إئفاايلائماا يائلئم راسلإ  ان  اادلرداشا
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إاػػاأبػػم بإػػ طئس ػػأب ػػ ؿلػػف(Marzano, 1992, p171-173 لػػ رزاب  عػػدذكػػر
اا ػػدرئسد فأف  بػػدإبػػرا اتاا قػػ ئـا ا لطئط ئػػمأفبك فػػم ػػاي ػػ اؿاػػمأبقلائػػم يائل

ا ق  ػػ ر يػػػض يػػئفايلػػذف   دئػػدلػػ ااػػذببػػ دعئ إػػػما كئػػؼإػػئ ـعئ إػػمااػػذاؾ  ػػػدلػػ
ايإسامقلائماا ق ئـلبه ل ئام:

قلائػػماا قػػ ئـاػػمبلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـلػػر  ط إطػػ راا  ػػدةاادراإػػئماااػػئسلػػفااتػػر رب -1
 عئ سكؿ يدلفأ ي داا ياـامكؿ  دةدراإئمقاا دة.

   دلفاا أكئدقااأنلئماإ لداـااليرام ص رةذاتليبا. -2

 لفأ ي داا ياـ.كؿ يداا ب عاماإ لداـأد اتاا ق ئـاقئ سلإ  طأدا ااط ابام -3

اا ق ئلئػػملبل قػػملػػفااطػػرؽ ايإػػ ائب(246صاـ2000 زلػػ ؤل لػػ رزاب  طػػرح
 اا مئلكف الصئه كل ئام: ئ ب إبلسأنداؼدرإم ل   الائلكفاالياـاإ لداله  ل

اال  ظماال  شرةاإا ؾااط اباماافصؿ أ ب  اا ياـلفل ؿايبشػطمأ أدا االهػ ـ .1
 اافردئمأ اابل قئم.

 ا ل   راتاالبظلما  ألذشكائفنل : .2

  اا م  يددأب اقه البه :ال   راتاا  صئؿا .أ

 .أإناماالق ؿ
 .أإناما ل ئ رلفل يدد
 .أإناماا كلام
 .أإناماالزا بم
 .أإنامااصب االطأ
 .أإنامإق دةاا ر ئب
 .أإنامإكل ؿاافراغ 

(قاػػػاأبهػػػ 233ـاص1987كلػػػ  ػػػدداالف ػػػم اا كئػػػؿ ال  ػػػ راتايدا : نػػػم يبػػػم: .ب
 .فقلؿليئسعدرةاافردقااأدا عئ 

 هػػدؼال  ػػ راتايدا اػػمبلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـالػػ رزاب إاػػاعئػػ سعػػدرةاافػػردقاػػاأدا قلػػؿ
ليئف.

:لفايإ ائباا ق ئلئماا م إ لدـاا ص ؿقااااليا ل تااف رئمقفايبشطماا ئ ئم .3
 لدطاهـاال يالئفاال   طااذبدرس.
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االيا ل تاالر  طم  إ ب   تااط با ئلصصإب تا إ ب  م: ن أإا با فظ .4
 اكؿط ابإبؿئ   بقااب عا إ ب  م.

 اا ق رئرااذا ئم:  يبم ق ئـاا الئذابفإم. .5

 ػ ؿـاػإلد   ػآرانهااطػ باالق   تااشلصئم: ئإ لدـنذاايإػا بإل   ػماافرصػم .6
 ل اتئساا ياـ.

شػ ندأبػم(54اصـ2007 اا صػ فكلػ  ػرط(:لاؼاإلببػ زلاؼاإلبب ز اا  ر ف ائ  .7
قاػػاااإػػئرةاا يائلئػػماكػػؿلػػ ياـاائػػمبلئػػسإببػػ زاتاالػػ ياـايػػدةإػػب اتا ئتػػـكػػؿلػػ 
ئلضاال ياـام اؾااف رة ئلكػفااربػ عإائػماػمأب عػتاا أكػدلػفلإػ  ط شلصػئم

بب ز:اال ياـا ائل ئاماإ يراضينـل   ئ تلاؼاإل
 ااإػػػػئرةااذا ئػػػػمااط اػػػػبا  شػػػػلؿلإػػػػ  الايكػػػػ دئلما ب ػػػػذةقػػػػفإػػػػا كم شلصػػػػئ م له ر ػػػػم

ا ب ل قئمدالؿااصؼ.
 .اإلب  جااك   مااذبئقدلماا الئذاإ ا أ ب  اادرسأ أبإبب زع ـ مااط اباماالبزؿ
  ؿاشػػػػ راكماػػػػماا ئنػػػػمإببػػػػ زاتااط اػػػػبا ب ل قئػػػػم اإلبإػػػػ بئم اا بدابئػػػػما ذاػػػػؾلػػػػفلػػػػ

ا ب ل قئماماالدرإم اش راكمامايبشطماا صفئم.
  اا  اازااليب ئم اال دئماا م صؿقائه اا الئذلفل ؿإبب زا ماماادر ساابظ لئمأ

اش راكمامايبشطما ب ل قئمدالؿاالدرإمأ ل ربه اماالب لس.
 دن  بفإم.لذكراتااط اباادراإئماا مأق
 .ايشك ؿاا ئ بئماا مأببزن ااط اب  ااص ر اارإـ 
 أ ائػػدئ أ بلػػ ذجأ قئبػػ تبليهػػ ااط اػػبا لشػػ رئسااط اػػباا ػػمأببزنػػ إػػ ا ك بػػتصػػ ر

 بفإمأ ع ـ صبيه .

لػػػ إػػػ ؽأفاا قػػػ ئـلػػػفلػػػ ؿبلػػػ ذجلػػػ رزاب ي يػػػ دااػػػ ياـئإػػػهـاػػػم ػػػ ائرلئ  ػػػئف
أإ ائبل ب قم  قؽاا أكدلفبل اافردامبلئسب اب مااليرائم االه رئم اا بدابئػما ذاػؾ
لفل ؿ ب عطرؽاا قػ ئـ.  هػذائي  ػربظػـاا قػ ئـاال  يػماػمبلػ ذجلػ رزاب ي يػ دااػ ياـ

 ايػ  اػم بلئػم ياػـااط اػػب  يػدئؿلف نئلػم له را ػم.إذئ  ػ جإاػا عػتأطػػ ؿبػز الهلػ 
 بهػػدلتػػ قؼلػػفاالياػػـا بفئػػذن لق ربػػم  بفئػػذأإػػ ائبااػػ ياـاال يػػ رؼقائهػػ ال صػػماػػم
االرا ػػؿاي اػػا إػػ لداـبلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـاكلػػ    ػػ جإاػػاال  ػػ ربئػػداألإػػا باالإػػ لدـ

ئ ب إػػػػبلػػػػساينػػػداؼاالربػػػػ   قئقهػػػػ . اإػػػػ لدـاػػػماا  ػػػػثاا ػػػػ اما ل  ػػػػ راتاا قػػػ ئـ لػػػػ 
. ايبشطماا ئ ئماالبظلم
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 أىمية نموذج مارزانو ألبعاد التعمم

أفبل ذجل رزاب ي ي دلفئرط(أفلفاا ر  ئئف65صاـ2007 اا ص ف ذكرت
إاػا  قئقهػ ا اػمأبل  ػ طدراإػم إػياأب  ػدةدراإػئم ياـئلكفاق   رلإط رالربيئػ اا

أ أبلإػ  ط يائلػما ئػثئل ػؿاا يػدافاي ؿ االػ لسلػفبلػ ذجأ يػ دااػ ياـااق قػدةأ 
االافئمأ اا إط اا ئنماا مئ دثائه اا ياـالسقدـإنف اماد را بفيػ  ت االشػ قراػم

دالػػػؿاايقػػؿا أنلئػػما ب  ػػػ لاػػمل اعػػػؼ بظػػئـاال  ػػ طااليراػػػماايقػػؿا ع  ائػػمااػػػ ياـاابلػػ 
اا ياـ املإ قدةااذاكرةقاػارإػـلػرانطقاػاشػ كمايقصػ ب ػ الط لػرانطاايقػؿ(ااا ػم
   عػػؼكف ئ هػػ قاػػابػػ دةقلائػػ تااػػ ياـا قاػػاااقػػدرةقاػػاا   فػػ ظ   ب  ػػ لطػػ اؿل اعػػؼ

الػػ ياـا أئتػػ قاػػاقلائػػ تاا  ائػػؿااػػ ياـا  تػػ حااليبػػا ر ػػطلػػ  ػػـ يالػػم  اإػػ  ؽاػػدطا
 اا ط ئؽ اا صبئؼ اا ركئباا م ـلل رإ ه أ ب   ياـاال   طا قاا  بماايقؿإااعدر
لفاال ئرات بظ ـلػفاا تذئػماارابيػماكػمئ ػدثااػ ياـ. بلػ ذجأ يػ دااػ ياـئيػ الكػؿنػذل

ايل ر ف قائم.

قاػػػاأفبلػػ ذجأ يػػػ دااػػ ياـصػػػلـ يب ئػػػم(12اصـ2000  آلػػر فلػػػ رزاب  تػػب
له ـأدانئم  ئباال ياـاهـااليرام  ط ئقه ا اإ لداـااله راتاا ي  بئماماا ئ ةاائ لئم.

ب  نلاايدئدلفاا   ث اادراإ تاا ػمأقػدتاػمل تػ عأ يػ دااػ ياـإاػا ئبتكل 
  تقدئدةلفاايلائماا يائلئماافػمبطػ ؽاآل  راإلئب  ئماهذلااطرئقماماا درئسقاالب
 ر ئػػب  بظػػئـأبشػػطمااػػ ياـلػػفاا دائػػماالياػػـاا لطػػئطاا ػػدرئس  إػػ لداـنػػذااابلػػ ذجئػػ ار

(.268ـاص2000ا آلر ف ل رزاب 

 لفل ؿاايرضاال ص أ ي داا ياـااللإمقبدل رزاب ا ل ئ تلبمكؿ يدلف
ل ؿبل ذجاا درئساالق ر م طرؽاا ق ئـاال  يماػمنػذااابلػ ذجا فصئ ت له رات.لف

   اػػتنػػذلاادراإػػمااكشػػؼقػػفا قائػػم ربػػ للعػػ نـقاػػاأ يػػ دااػػ ياـقبػػدلػػ رزاب اػػم بلئػػم
اا فكئراالب لامل دةاارئ تئ ت.

 المحور الثاني: ميارات التفكير المنتج

 ػػ   ئف اا ر ػػ ئئف بلئػػسااله لػػئفاػػماالبػػ ؿئ لػػذاا فكئػػر ئػػزاك ئػػرالػػفان لػػ ـاا
اا ر  با بظراينلئ ماماايصراا  املص ص املئدافاا يائـ ئث  تلفااتػر رب
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اكؿااي لائفامنذااالئدافاايلؿقاا ب  ااشلصئمااقػ درةقاػااا فكئػراا بػ  ااػ اقماكػؿ
ل  قدلماا  رةااليا ل  ئم.

 مفيوم التفكير:

اا فكئػراػػماااتػػملشػػ ؽلػفلػػ دة اكػػر( نػػ إقلػػ ؿاالػ طراػػمااشػػم ا اا فكػػراإػػـ
اا ص ؿإااليراملبه ؿب. اا فكئر ن اا ألؿا اا فكئربإقل ؿاايقؿاماالياـ 

قبػػدا طػػ عقاػػااالرابػػس اادراإػػ ت اا  ػػ ثاا ػػم ب  اػػتل تػػ عاا فكئػػر  ياػػئـ
اإلاك ر بئماما ب ربتاإفأك راال ت ق تشئ ق  امايدباا فكئر قااصف  تاال اعس

اا ر ػ باػػم ع بػ اا  تػػرنػ ل تػػ ع ياػئـ  ياػػـلهػ راتاا فكئػػرا كلػ إػػئ  ظلػفئ  ػػث
اا فكئر. امنذااال ت ع ب د ب ع ال  ؼك ئرام يرئؼلفهـ 

ئػػبظـ هػػ اايقػػؿل را ػػم(اا فكئػػر أبػػمباايلائػػماا ػػم35ـاص2006  اػػماقػػدقػػرؼ
 طرئقػػػمبدئػػػدةا ػػػؿلشػػػكامليئبػػػماأ نػػػ إدراؾق عػػػمبدئػػػدة ػػػئفل تػػػ قئفاأ  ػػػئفقػػػدة

ل ت ق تا تضاابظرقفب عااي عمب.

 ائسنب ؾشؾامأفإقل ؿاايقؿ اا فكئر اا د رامللا ع تا اا  ّصر  قػ نؽاا بػ د
لمايبهػػ  إػػ نؿاإلبإػ فلػػفأبػػؿاك شػ ؼإػػبفااكػػ فلػفايلػػ راا ػمقظلهػػ ااػػدئفاإلإػ 

 ب الئسااط ئيم اهله   ط ئيه اإي د م.

 عػػددقػػ ااقػػرآفااكػػرئـإاػػااابظػػراايقاػػمدقػػ ةل  شػػرة صػػرئ م  أ ئػػؿائهػػ ك ابػػب
دئبمئ  لؿاإلبإ فلإؤ ائ ما ئكفمأفبيػرؼقػدداآلئػ تااقرآبئػماا ػم ردتائهػ لشػ ق ت

 نؼاايقؿ اادق ة إ لدالما  اب  صؿإااب ئبم  لئم  ؿأنلئماا فكئرام ئػ ة  ظ
اإلبإ ف اقدأ رداآئ تك ئرةقفاايقؿ اافكر اا صئرة اا درب لبه :

ٌَ عػػ ؿاا ػػؽ:  ييُشو َِ نِ َييْىٍو ٌَتَفَكا ٌييا َْ ييُم ا ٍَ قػػز بػػؿ: ا ع اػػم]24:سئػػ ب[.(َكييَزنَِك َُفَصِّ اناييِزٌ

َيا َيي َِ َستُا َِ َواْْلَْس اَوا ًَ ي ٌَ فِيً َخْهيِا انسا يُشو َ قٍَِاياً َوقُُتىداً َوَعهَى ُجُُىتِِهْى َوٌَتَفَكا ٌَ َّللاا ا َخهَْ يَ  ٌَْزُكُشو

ُْثُِ  نَُكىْ  ع امإ   بم  ي اا: ا]191قلراف:ؿآ[.(هََزا تَاِطَلً ُسْثَحاَََك فَ َُِا َعَزاَب انُااسِ  تِِه  ٌُ

يُشو ٌَةً نِ َْىٍو ٌَتَفَكا ََ ٌا فًِ َرنَِك  َِ إِ َشا ًَ ٍْ ُكمِّ انثا ٌَ َوانُاِخٍَم َواْْلَْعَُاَب َوِي ٌْتُى ْسَع َوانضا :ؿااب ػ[.(ٌَ انضا
.]11آئم
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  طػ ر(إاااا فكئرقااأبمبعدرة  كػ ف  الل رإػم 19صاـ2000 دئ ب ئشئر
صؿإااأقاالإ  طب.ئ   جإاااإلرش د اا  بئم  ائقااب  ار ق نم  درئبم 

ئيػػػـكػػػؿظػػػ نرةلػػػفظػػػ انر23صاـ2005 بلػػػؿ ئيػػػرؼ (اا فكئػػػر أبػػػم:بلفهػػػـ 
اا ئ ةاايقائما ئراد ماابش طاايقامإ ا أق  رنذااابش طام ػدذا ػم  صػرؼاابظػرقػف

ئ ػدثائبػ أ ل ربػ  قبػ اأ أق  ػر يدلاال ت قماأ أق  رلفبهػمك بػمااػ قم كػؿلػ 
اطػؼ ااترانػػزلاكػمإدراؾ اهػـ  كػػـقاػاايشػػئ   بلئػسنػذلااليػػ بم لػرجا بفيػػ  ت ااي 

اا فكئرب اا فكئر.19اصـ2000 دئ ب ئ  بااا   ث يرئؼالفلفهـ  (الفهـ 

 أىمية تعميم التفكير:

 :اا فكئرل ئام(أفلفأنلئم يائـ27اصـ2000  رطااإر ر

.اق ام ؿاالشكام.إ   مرؤئمايشئ  ااطا م شكؿأ تب أ إس  ط ئربظرةأك رإ د١

 ..إ   ماافرصمااطا ماكمئفكر ا فكئرا إئب  ئ   ن اا فكئرااذبئ صؿإااأاك ربدئدة٢

..   ئؿااطا مإاالفكرئفلبطقئئف٣

.اا يائلئم اا ظ نؼ ا ل ئ زات.إقدادااطا ماا ب اسقاااافرص٤

 ..اإلإه ـام  إئفاا  اماابفإئمااطا م٥

 ..اك إ بااليراماابدئدة اإ  داؿااليرامااقدئلماه ٦

.لإػػ قدةااطا ػػماػػما ب قػػ ؿلػػفلر اػػماك إػػ بااليراػػمإاػػالر اػػم  ظئفهػػ اػػماإ قصػػ  ٧
 .لي ابماالشك تاا قئقئمامق اـاا اعس

ااذات  ق ئملش قرا ب ل   اإل إ س  الإن ائمب  االب لس. ب٨ .لئملفهـ 

 ميارات التفكير: 

ملػػفايبػػدرأفئياػػـلهػػ راتط  ػػكػػؿل عػػؼ يائلػػمئقػػ ـ ػػماالػػدرس تػػرض ياػػئـ
اا فكئػػر أف كػػ ف اػػؾاالهػػ راتبػػز ا أصػػئ  لػػف فكئػػرااطا ػػماػػم ػػؿاا ػػدرئ  ت االإػػ نؿ.

ـله رةاا فكئر ئل اؼقفاك إ بااله رة  بمق ـ اا ػمئبػبأف  بػاقػف ياإف  ئث
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(أفلػػػف102صاـ2003 إػػػ لماػػػب لبل قػػػملػػػفااليػػػ رؼكلػػػ أشػػػ رطرئػػػؽ ز ئػػػدااط 
االص نصااللئزةااله رةأبه ئلكفأف ياـ  ا قائد اا درئب نذلااطرئقػمائإػتاال اػااػ ياـ

اماا اقئماابظرئ تا اال  دئإئك فاا قائدلتئيماا عػتاا ز ئػداالياػـااله رةاا د فاالير
قطػػػ ؤلاافرصػػػمااك ائػػػماا ػػػدرئباالب إػػػبا  لبل قػػػمااليػػػ رؼ اياكػػػ راا ػػػم  ياػػػؽ  الهػػػ رة ا 
ئلكبػػػػملػػػػف طػػػػ ئراالهػػػػ رة ا  ق بهػػػػ  طرئقػػػػمذاتليبػػػػاا اا ػػػػدرئبنػػػػ اا إػػػػئاماػػػػ ياـاالهػػػػ رة

(إاػػالبل قػػملػػػف206ـاص2003  قبػػداافػػرد. عػػدأشػػ رأ ػػ شػػل ام اك إػػ  ه   ط ئرنػػ
له راتاا فكئر:

.له راتبلسااليا ل ت  بظئلهػ :  شػلؿاال  ظػمااالق ربػمااا صػبئؼااا ر ئػب  بظػئـ1
االيا ل ت.

.لهػػػ راتلي ابػػػمااليا لػػػ ت   ائاهػػػ   شػػػلؿاا ط ئػػػؽااا فإػػػئرااا الػػػئص اا يػػػرؼقاػػػا2
ااي ع ت ايبل ط.

اليا لػػػ ت:  شػػػلؿااط عػػػمااالر بػػػما تػػػساافرتػػػئ تاإئبػػػ داافرتػػػئ تا.لهػػػ رات  ائػػػد3
 اا ب ؤامت  االيطئ ت.

.لهػػػػ رات قئػػػػئـااليا لػػػػػ ت:  شػػػػلؿاابقػػػػػدااا يػػػػرؼقاػػػػاايلطػػػػػ   االت اطػػػػ ت لهػػػػػ رات4
اا إ د ؿاا ل ئام(.ا إ د ؿ ا إ د ؿا إ قرانما ا إ د ؿا إ ب  بم

.له راتاا فكئرا ؽااليرام: ئشلؿاا لطئط االراع م اا قئئـ.5

 دور المناىج في تنمية التفكير:  

 هػػ ـاالبػػ نل كػػؿلػػ ئإػػ قداال يالػػئفقاػػاا ب فػػ ع  ق اػػملبػػ ليهـا  يػػرؼ ق اػػ ت
االب ليػػػ تايلػػػرطا  إػػػ دقمذاػػػؾ بلئػػػملهػػػ راتاا فكئػػػراػػػدئهـاا ألػػػؿاػػػمنػػػذلاا ق اػػػ تا

 اال ازبم االق ربم ئبه .

ملػ دة  بلئماا فكئػراػئسقلػ  إػه  ئلكػف يالػماػمقػددل ػددلػفااػدر ساأ اػ
 ا دةاأ لفل ؿ  دةدراإئم يئبه ا ؿإفايلرئ ػ ـاالل رإػماالإػ لرةا بلئ ػما ئلكػف
أفئ ـذاؾ   دئدل ن لهـاا فكئرائما   ائؿاا ق نؽا    سلط اتا إ ب  طاالبطقػما

ل فاالبػػ نل لق ربػػماافنػػ تاالل افػػملػػفاا قػػ نؽ االق  اػػم ئبهػػ ا ئإػػ دقمذاػػؾلرابيػػملتػػ
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قػػدادن  شػػػكؿ إاإػػاما اكػػػم  قػػؽاالبػػ نلنػػػذاااهػػدؼ إاػػػاـ2006أشػػػ ر اػػماادراإػػئم ا 
لراق ةل ئام:

  ئػػؿاينػػداؼاا ر  ئػػملػػفلبػػردشػػي راتإاػػاأنػػداؼإبرانئػػمإػػا كئمائلكػػفعئػػ س أ ئرنػػ   
    قئقه دالؿاافصؿ.

 ئفلشػػ ركماي اػػماػػماك شػػ ؼااليػػ رؼإقػػداداالبػػ نلاادراإػػئمقاػػاأإػػ سلشػػ ركماال يالػػ
  االه راتا  أصئؿق دةاا فكئرااإائـادئهـ.

 ااقتػػ  قاػػاافظئػػماا ياػػئـ  إػػ لداـا  ب نػػ تاالي صػػرةاػػماا ػػدرئسا اا ػػم ي لػػدقاػػػا
 .لش ركماال يالئفاماا  صؿإاا ا ؿاالشك تاا م ي رضطرئقهـ

(أبملفأبؿ بلئمله راتاا فكئراملدارإب   دلفااقئػ ـ18ـاص2004  ئذكرن  ئف
 يدةإبرا اتلبه :

 إػػلئراابػػدؿ اابقػػ شااصػػفم ااػػدا عقػػف بهػػ تاابظػػرا ياػػئـااطػػ بلهػػ راتاا فكئػػر .1
ااب عػػػدلػػػ ؿاالػػػ اداادراإػػػئم ل صػػػماا ػػػم   لػػػؿااػػػرأب ااػػػرأباآللػػػرك ا ػػػ رئط اا ر ئػػػم

  اا ئنم.اا طبئم ااص م

   بئمايإنامذاتاالإ  ئ تاايائ  ا    ما رةزلبئمأط ؿاإل عاإلب  م. .2

  يػػدئؿاا فكئػػراػػمطرئقػػم فكئربػػ  اا لطػػئطاهػػ   بظئلهػػ أ لػػ ئيػػرؼ لػػ  را االيراػػم .3
 أندااب اا يائلئم لب نبب  ب  قااذاؾ.

 اإل ػػػداعاػػػماالدرإػػػما  بلئػػػمر حاا إػػػ لب ػػػ ائراالبػػػ خاا يائلػػػماال نػػػـاا فكئػػػرااب عػػػد .4
  شبئساا  ث ا إ ط ع اا ياـاالإ لرا  ػ ائراإللك بئػ ت ا ق داؿ اا كـاالبطقم

اال دئماا زلماذاؾ.

 مستويات التفكير: 

  شئر يضاادراإ تإاػاأفلإػ  ئ تاا فكئػر   ػددقاػاأإػ سلإػ  طاا يقئػداػم
قاػػػالإػػػ  طااصػػػي  م اا برئػػػداػػػماالهلػػػماالطا  ػػػمأ اال ئػػػرةا  بظػػػئـاا فكئػػػرااػػػذبئي لػػػد

(.27ـاص2002له رات قلائ تاا فكئراملإ  ئ تل دربم ااب اسا
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إػمايلائػ تاايقائػم إػب يقئػدن . ئرطاا   ثأفلإ  ئ تاا فكئرذاؾاا ر ئباارأ
(أبل طاا فكئركل ئام:41ـاص2011  صبؼبر اف

اا فكئرااش لؿ/اابشط ا م
Holistic Thinking 

اا فكئراا  ائام
Analytical Thinking 

اا فكئراالبرد
Abstract Thinking

اا فكئراال إ س
Concrete Thinking 

اا فكئراافي ؿ
Effective Thinking 

اا فكئراال دع
Creative Thinking 

اا فكئرا إ قرانم
Inductive Thinking 

اا فكئرا إ ب  طم
Deductive Thinking 

اا فكئراال ق رب
Convergent Thinking 

اا فكئراال   قد
Divergent Thinking 

اا فكئرااب عد
Critical Thinking 

اا فكئراال إرع
Impulsive Thinking 

اا فكئراالب ل
Productive Thinking 

نئراافي ؿاا فكئر
Ineffective Thinking 

اا فكئرااب ب م
Leteral Thinking 

اا فكئراالبطقم
Logical Thinking 

اا فكئراا ألام
Reflective Thinking 

اا فكئرا ؽااليرام
Metacognitive Thinking 

اا فكئراايلام/اا ظئفم
Practical Thinking 

اا فكئراايلام
Scientific Thinking 

اا فكئراارئ تم
Mathematical Thinking 

اا فكئرااافظم
Verbal Thinking 

اا فكئرااليرام
Cognitive Thinking 

اا فكئراارأإم/االركز
Vertical Thinking 

 ئرطاا   ثأبملفاينلئم لكػ فاا  بػمب ػ  ياػئـاا فكئػر  ػ يلصاا فكئػراالبػ ل
اػػ ارداػػمااق نلػػمااإػػ  قماالػػ اػػملػػفد رك ئػػراػػم بلئػػمعػػدراتااطػػ باا ي لػػؿلػػساال اعػػؼا

الػ ئ ػئط بػ أ  جإاا بلئمله راتنػذااابػ علػفاا فكئػرب فاال بددة اال تئرة. ااإطئبئ 
ل بددة. ل اعؼل تئرة صي ملف
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 التفكير المنتج

أفاا فكئػػراالبػػ لئيػػدأ ػػداا طػػ راتاالهلػػم(Hurson, 2008, p45) ن رإػػ فئبظػػر
يب اعاا فكئرا ن قلائم ط ئقئمئإهؿ ياله  ئلكف كرارنػ  ئػث إػ قدا اػرادقاػااافهػـ
 طرئقػػػمأك ػػػر تػػػ    ا  كػػػ را  قاػػػااا لطػػػئط شػػػكؿأك ػػػرا قائػػػم.  ي لػػػدنػػػذلاايلائػػػمقاػػػا

لي . ا  داقماإ را ئبئ تاا فكئرااب عد

(أفاا فكئػػػػراالبػػػػ لنػػػػ االػػػػر جقػػػػفاالػػػػأا ؼ67اصـ2005 ئػػػػرببػػػػر افلػػػػ ك
 اا ركئػػزقاػػاااشػػكؿاابدئػػداالػػراداا صػػ ؿاائػػم اا راقػػماػػماا  صػػؿااػػابػػ ا للػػفااطػػراز
ا  ؿ ئثئي لدقاا ط ئرأصؿبئدلطا با اا فكئرامشكؿنذااا ط ئر ا   ي دقػف

 ػمأ ردنػ بئافػ رد ل  ػ راا فكئػراالبػ ل صػبئؼليا لػ تلرنئػماػماا قائد(ا لػفا ل اػماا
ان تل ب قم

نػ اا فكئػراالبػ ل ػأف Sternberg 1992 بق قػف(12اصـ2011 رلت فذكر 
قلائمققائمئب لقبهػ  اػ ؿا ااكػ ر لػرجقػفاإلطػ رااليراػمااػذباػدباافػرداالفكػراا 
اا ئنػػماا ػػمئيػػئشائهػػ  ئبشػػأقبهػػ بػػ  لبدئػػدب ئبػػمالػػ ئ ػػدثلػػف ف قػػؿ ػػئفاافػػرد أإػػا  م

اافرئداماا ي لؿ ل ئ بدام ئن م ئ ابهم.

اا فكئػػرBe Done 2011 يرئػػؼإاػػا(23صاـ2012  شػػئف ق ػػدااإػػلئس أشػػ ر
االب ل  بمايداةاالبهبئماا م   باا فكئراإل داقم ااب عدا ؿاالشك ت.

 ئػػرطاا   ػػثأفاا فكئػػراالبػػ لنػػ بػػ علػػفأبػػ اعاا فكئػػرئبلػػس ػػئفلهػػ راتاا فكئػػر
–ايصػػػ ام–االر بػػػم–   ػػػدد  الهػػػ راتاآل ئػػػم:ااط عػػػماإل ػػػداقم لهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػد

ا إػػ ب  ط( ئشػػئرايدباا ر ػػ بقاػػا ػػدقاػػـاا   ػػث–االب عشػػم-ا ا راتػػ ت–اا فإػػئر
( أبػمبلػطHurson , 2008, P45اػمنػذلاادراإػم يرئػؼ  اُق ِلػدإاػا يرئفػ تاا فكئػراالبػ ل

فصػػئ اهػػذئف فكئػػرئ  ػػ بقاػػالهػػ راتاا فكئػػراإل ػػداقم لهػػ راتاا فكئػػرااب عػػد ائلػػ ئاػػم 
ااب قئف.

 أواًل: التفكير اإلبداعي

(إاػػاأف ػػ رابسعػػدأشػػ رإاػػااا فكئػػراإل ػػداقم55ـاص2002 أ تػػ تااإػػر ر
قااأبم:باايلائماا مئص بائه اال ياـ إ إ  االشكاما ئدرؾاا تػرات االيا لػ ت ئ  ػث
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 إبرا اا يػدئؿقاػاااليراماقفااد نؿ  لف ـئتساافر ض ئل  رص  ه ا لف ـئقـ 
ااب  نلاا مئصؿإائه ا   دث  رابسقفب ابباا فكئراإل داقم نم:

(ااشلصاال دع.1 
(اال عؼاإل داقم.2 
(اايلائماإل داقئم.3 
(اإلب  جاإل داقم.4 

 تعريف التفكير اإلبداعي:

ئ لئػػزاال ػػدق ف ػػ ل  كهـابػػ علػػفاا فكئػػراالب إػػب أإػػا بقلػػؿعػػ درقاػػاإظهػػ ر
عدرا هـاايقائم اإ  ل رن اماال اعؼاايلائما قائماإبم ياـاا فكئراإل داقملهل  كػ ياـأب

له رة.

بش طإبإ بمذنبمراؽ للئزبػ  ل أبم(:ب70ـاص2008  يرامعط لم آلر ف
 قؿق الؿققائمادطاافردا  ئثئؤدبنذااا ف قؿإااب  ب تأ  ا ؿبدئدةل  كرللف ف

االشك تاابظرئمأ اا ط ئقئمامأبلب ؿب.

(:ب أبمبش طققاملركبن دؼا  بهمرن مع ئم82ـاص1999  ئيرامبر اف
شكاملطر  مب.اماا  ثقف ا ؿأ اا  صؿإااب  نلأصئامال عؼليئفأ ل

(:ب أبػػػػمقلائػػػػمققائػػػػمئلػػػػر هػػػػ االػػػػ ياـ79ـاص1996 اابلػػػػؿ  ئيراػػػػماااقػػػػ بم
 لرا ؿل    يم هدؼإب  جأاك ربدئدةاـ كفل ب دةلفع ؿلفل ؿ ف قاػملػساال اعػؼ

اا يائلئماال يلقماماالب نلا ئ ـاملب خئإ دلا  إ ؽ اا آاؼ ئفلك ب  مب.

(:ب فكئرامبإؽلف  ح   دلااليا ل تاا قائدئم53صاـ2001 رامااطئطم ئي
أ ااق ااػػػباال تػػػ قمكلػػػ أبػػػمئي ػػػرقػػػفبفإػػػماػػػمصػػػ رةإب ػػػ جنػػػ دؼئ إػػػـ ػػػ ا ب ع اابػػػدة

 ايص ام  ق  ائ ماا  قؽب.

ف قػؿمذنبئػ  ئػ ـائهػ  لػ ئرطاا   ثأفاا فكئػراإل ػداقمنػ ق ػ رةقػفقلائػمل راك
االػػ ياـلػػساال ػػراتاايدئػػدةاا ػػمئ ابههػػ  ذاػػؾ إػػ ئي بقب صػػراال عػػؼلػػفأبػػؿاا صػػ ؿ
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ب ػػ جئ قػػؽ ػػ  أصػػئ  الشػػكا مأ اك شػػ ؼشػػم بدئػػدذبعئلػػم إاػػااهػػـبدئػػد ل أصػػؿ ا 
.ائم  ابإ مامأ االب لسااذبئيئش

 خصائص التفكير اإلبداعي: 

اافػرد  طػػ رلاإفاال اعػؼاا ئ  ئػماا ػػم  ابػماافػرداػػم ئ  ػم يلػػؿقاػا تئػر فكئػػر
(إاػػػاأفب كإػػػ ف ع ربػػػت ػػػددا يػػػض31-30ـاص2008  آلػػػر فعطػػػ لم ئػػػثأشػػػ ر

لص نصاا فكئراإل داقم لبه :

قاااا لئؿ اا ص ر.أبم.1 ئي لدقاااا قلصاا بدابمااذبئقـ 

قاااافرتئ ت اا ص راتاا اعيئم.ئي لدأبم.2 قاااا فكراا اعيمااذبئقـ 

قااااط اقئمأ ا إ يدادأ ا تئئرأبل طااإا ؾ.أبم.3 اق لدقاااا سااذبئقـ 

عدرةل صما ؿاالشكاملي لدا قاااادنشم اا ئرة اإل إ س  الشكام.أبم.4

ااا بظئـ اا بدئد ا إ لرارئم.عدرة  طابذا   ع ئم ي لدقاأبم.5

عدرةااه لئماا م ي لدقاااإلدراؾاال  شر اا ألؿ اا لئؿ.أبم.6

عػػدرة إ إػػئم  الشػػك ت لهػػ رةاػػماػػرضاافػػر ض ال ئ رنػػ  ااػػر ط ئبهلػػ  إػػ ب  جأبػػم.7
ااق قدة ااق ب فااذبئ ؿاالشكامل طاادراإم.

(أفلص نصاا فكئراإل داقم:24-23ـاص2003  ئرطاالبإم

.قلائم ق دإااإب  جشم لل اؼ.1

.قلائم  قؽب  نلل لئزةكل أبه  قدـ ا   ل  كرة نئرلأا ام.2

.قلائمققائم إياالصا ماافردأ لصا ماالب لس.3

إػئراتأ  اػ ؿ.  إـ  اقدرةقاارؤئمااك ئرلفاالشك تلل ئإ نـاماا ص ؿإاػا ف4
اهذلاالشك ت.
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.اإل داعئ بدادطكؿارد ائسألرا لقص را قااعاػملل ػ رة يئبهػ ا اكبػمئصػؿإاػاعلػم5
بتبم ذر  مقبد يضايشل صا عد ئ دثذاؾادطاا يضاآللر.

افػرد لػ .اإل داعع  ؿااػ ياـ اا بلئػم  اإػطم كػؿلػفئإػ نـاػمقلائػماا بشػنمااإ إػ سا6
أببزلئ ل ؿامرداافيؿا ب ل قمااذبئل رإماآللر ف ب نم.

.قلائػػػػماا فكئػػػػراإل ػػػػداقم ي  ػػػػرقلائػػػػمنئػػػػر قائدئػػػػمأب ئ  ػػػػسااطػػػػرؽاالي ػػػػ دةاا    ػػػػما7
   تلفل صئماابدة.

 ميارات التفكير اإلبداعي:

   ددله راتاا فكئراإل داقمائل ئام:

لهػػ رةققائػػما  ائػػداياكػػ ر  بإػػئ  ئماػػمتػػ  أاكػػ رذاتق عػػم إػػي دةالهػػ رةااط عػػم: (1 
(إااأر يمأب اعلفااط عم:55ـاص2001  ئشئرااطئطم(ا275ـاص2006

 ط عمااافظ:أبإرقم فكئرااشلصامإقط  اياف ظ   ائدن امبإؽل دد. -1

 ف ظذاتااليبااا ا د.ط عماا داقم:أباب  جأك رعدرللكفلفايا -2

 ط عماياك ر:أباإ دق  قددك ئرلفاياك رامزلفل دد. -3

 ط عمايشك ؿ: قدئـ يضاإلت ا تإااأشك ؿليئبماا ك ئفرإ ـ قئقئم. -4

 االر بػػمنػػمقكػػساابلػػ دااػػذنبمااػػذبئيبػػم  بػػمأبلػػ طذنبئػػمل ػػددةإػػاف  :االر بػػم (2 
 لػفأشػك ؿاالر بػم:االر بػماا اق نئػما االر بػم  إ دقماا  بما نئرع  اماا تئئر إبل

أ ق عػػمعدئلػػمالي ابػػملشػػكامبدئػػدة اا كئفئػػما لر بػػمإقػػ دةاا يرئػػؼأ اا لاػػمقػػفلفهػػـ 
(.85ـاص2008 بر افا

 يدقبصرا أإ إئ  اماا فكئراإل داقما ق ـقااإب  جأاك ربدئدةأ طرئقم:ايص ام (3 
بدئدةاأبنماا لئزاماا فكئػر اابػدرة ااقػدرةقاػااابفػ ذإاػالػ  را اال  شػر االػأا ؼلػف
اياك ر.  ق سقفطرئؽا  إ بكلئما إػ ب   تنئػرااشػ نيمأ نئػراالأا اػمااا ػم يػد

 شػرةاإ ب  ملق  اميإنامال   ر ػداقمااكالػ تاأ إقطػ  ار   طػ ت ليػ ف يئػدة نئػرل 
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  ابإ ما ب دال  ػ رااب ػ نلاا يئػدةا  قػ سأئتػ   دربػماالهػ رةأ اا راقػماػمال ئػ رقبػ  ئف
(.55ـاص2001ااطئطما ااقصص يض

 نػػػػمااقػػػػدرةقاػػػػااك شػػػػ ؼاالشػػػػك ت ااصػػػػي   ت ااػػػػبقصاػػػػماا إ إػػػػئماالشػػػػك ت: (4 
لشػكاماػملك بػ تل عػؼلػ االيا ل تع ؿاا  صؿإاااا ؿلفلػ ؿ قػماالػ ياـ  بػ د

 أ أ دقب صرللل ئإ دقمااشي ر  ا إ إئمب  اال عؼأ االشكام.

 نمااقدرةقاا قدئـإت ا ت  ف صئؿبدئدة قػ دإاػااالزئػدلػفااليا لػ تا ف صئؿ:ا (5 
 اإلت ا ت  بط بقااعدر ػمقاػاإتػ ام ف صػئؿبدئػدةاألاكػ رأ اال اعػؼاال ػ ارةأل لػم

 (.226ـاص2004اي  ـا ا

   قئقػ ينػداؼاادراإػم(2011 ( دراإمرلتػ ف2012 اارإ ـ ابإب ل لسدراإم
اقداإ لدـاا   ثااله راتاا  ائماا فكئراإل داقم:

 .ااط عم

 .االر بم

 .ايص ام

 دور المعمم في تنمية التفكير اإلبداعي: 

 اق   رل براازا ئماماايلائػماا يائلئػمائؤكدايدباا ر  بقااا قائمد راالياـ
 ئػػثأصػػ باالياػػـلك بػػملهلػػم  ق  ػػ رلاال ػػ رايإػػ ساهػػذلاايلائػػم اال ػػرؾااف قػػؿاهػػ ا
بلػػ أصػػ بلر ئػػ  اب ل قئػػػ   ا يػػددتأد ارل ك ػػرتله لػػمااهػػ اػػـئيػػدبػػػ ع  االيراػػما إػػب ا 

 لرشدا  ر  ئ   عد ةاطا  م.

م بلئماا فكئراإل داقمااهب ؾ يضااصف تاا ػمئبػبأفئ إػـ هػ  االياـد را
االياػػـاكػػمئػػؤدبد رلا لبهػػ :أفئكػػ فل  لإػػ  ا ػػدرئسل د ػػما ل فػػ ؽاػػملهب ػػما لشػػبس

االيراػم طػرحايإػناماالف   ػماطػ با بلئماا فكئراإل داقما ئيلػؿقاػاإشػ  ع  بػ تاا
اـ2002أ ػػػػ قلئػػػػرةا اياػػػػؽ اهـ ان ل لػػػػ  هـا أفئكػػػػ ف اإػػػػس ئراقػػػػماقػػػػدراتاياػػػػراد لئػػػػ

(261ص
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ااراعئػػػمنػػػماارعػػػم ُئيػػػدااهػػػدؼايإ إػػػملػػػفاا ر ئػػػماػػػمأبلب لػػػسلػػػفاالب ليػػػ ت
 أارادلا ا ر ف ع لإ  ط فكئرنـا   ك رب اإل داقما لي  ب هـاكمئك ب الل رقئفامكػؿ

إ   درئإػػهـ درئإػػ  إ ػػداقئ  ااػػذااإبػػملػػفأ ػػد ر  ئػػ تنػػذللبػػ  تاا ئػػ ةا نػػذااػػفئ ػػأ ا
اادراإػػم بلئػػماإل ػػداع ا   كػػ ر ا ل ػػراعاػػدطاال يالػػئفلػػفلػػ ؿإقػػداداالياػػػـااػػذبئ إػػـ

 له راتاا درئساإل داقم.

اإل ػػداعادئػػم بػػ  قاػػاإػػل  مااشلصػػئما لػػف  االياػػـاال ػػدعنػػ ااػػذبئ  ػػددلفهػػـ 
 آلػػػػػر فااببػػػػػدب (ا50ـاص2006 إ ػػػػػرانئـاالياػػػػػـاال ػػػػػدعكلػػػػػ ئػػػػػرطكػػػػػؿلػػػػػفاتللئػػػػػز

(:332ـاص2005 

  أفئك فع درا قاا  ائرارصلب إ مااطا ماا ي لؿلساالشك تا كئفئماا ي ئػرقبهػ
 لل رإم ا اه كؿ إبعدر م.

 .اا قم أإ ائباا ر ئم طرانقه  االافئماايالئماا اإيم
 .  شبئسااطا مقاا فإئر   رئرلب عش  هـلبطقئ 
 .إكإ بااطا مليا ل ت له رات بلمادئهـاإل داع له را م
 .ظه رل ئبلماا قم  ابفسقبدااطا م كذاؾ با إ ط ع ااإل ح  رئماا فكئر ا 
 قدئم. شبئسااطا مقاا ر ئب  ل ئزاياك ر ا   رةاياك ر ا   رةايإناماا   
  أفئبػػ عاػػػمأإػػ ائباا ػػػدرئس ايبشػػطمقبػػػدقػػػرضاالػػ دةاا يائلئػػػم  ق  ػػ رلليالػػػ  ع نػػػدا

اابش ط.
 ئق ـقاا تسله ـ لكفااطا ملفاار ط ػئفب ابػبااليراػماابدئػدة االيراػماالإػ قم

ادئهـ.
 ائر ئنم ياـ ؤكدليرامااطا مل ئيبئمكؿب ببلفب اببااليرام  .
 ئإػػياب نػػدا ا ػػ ائراػػرصل يػػددة يكػػس فػػ ق تااطا ػػمدالػػؿ لػػ رجنراػػمااصػػؼلػػس

بلئسب ابباايلائماا ر  ئم.

(أفاالهػػػػ راتاا ػػػػمئب تػػػػمأف  ػػػػ ااراػػػػم249–247ـاص1997 زئ ػػػػ ف ئػػػػرط
االياـاكمئ  قؽاا يائـاإل داقمل ئام:

ا ؾئلكػػف شػػبئيه   ا إػػ نؿاالل افػػماللػػ ئلّكػػف. شػػبئسا لػػ  ؼاا ب ػػ  :أفب ابػػبااإػػ1
ص   ه لفل   امظه رن  شئ قه امإا ؾاال ياـل ؿاال اعؼاا  ائماكل أفاإػ لداـ
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اا دقئـااليب باما قائمأعػ طلػفاا ػدقئـاالػ دباػمإ ػ رة يػضااػد ااساا ػم ػر  ط  بشػئط
اافردقاااإل داع.

قئلػػػػمل ان ػػػػم ا  داق  ػػػػم:اػػػػ ال ياـاػػػػم  بػػػػمإاػػػػاليراػػػػمااقئلػػػػماا قئقئػػػػم. يرئػػػػؼاالػػػػ ياـ 2
ال ان ما ياك رلاإل داقئمالل ئدقـا ب ن  مب  لزئدلفاإل داعا ئلكفاا  صػؿإاػاذاػؾ

لفل ؿاإ لداـال   راتاإل داع.

ك رلػف ركئػزلقاػا. ق ؿأ بمااقص ر:  داالياـاإل داقمأفئركزقااأ بمااقص رأ3
بقػػ طااقػػ ةقبػػداال يالػػئفا نػػذائ طاػػبلػػفااليالػػئفقػػدـااإػػلرئملػػفاا الئػػذأ اب قػػ دلا ػػؿ

اا إ لب اايف قفايلط  .

. بلئػػماالهػػ راتاإل داقئػػم: نػػذائ طاػػبتػػر رةاا ركئػػزقاػػابلئػػساالهػػ راتاإل داقئػػملػػف4
ئماالشػك ت  ػا اػ ك بػتل ػد دةاا ا الئػذاػمط عماكرئم لر بم اق نئم أصػ ام  إ إػ

اا ياـاإل داقمئل  ر بفإماالص دراا مإ إ قدلامإ داقم.

.االإػػػ قدةقاػػػااإػػػ ت ؿاافػػػرصاال نلػػػم:ئب تػػػماإػػػ ت ؿبلئػػػساافػػػرصاال   ػػػما بلئػػػم5
اإل داع اؾاا م فئداماا درئساإل داقم.

ااكشػػػؼقػػػفااقػػػئـئإػػهـاػػػما  كػػػ راإػػػ را ئبئ ت درئإػػػئمليئبػػػما. بلئػػمااقػػػئـ ااػػػد ااس:إف6
  ئث يػد اػؾااقػئـبػز لػفشلصػئماا الئػذا نبػ ؾد ااػسن لػمئبػبأف  ػ اارقبػداا الئػذ
اال ػػػدعاأنلهػػػ :د ااػػػسا إػػػ ق ؿاػػػماا كػػػـ اا فكئػػػرا د ااػػػساا ػػػذ ؽاالركػػػبا د ااػػػس ػػػب

ا إ ط ع ا إ كش ؼ.

 ط ػػػئفاالػػػر ج ػػػئفاالػػػأا ؼ:ُئيػػػدذاػػػؾقػػػ ل  لهلػػػ  يفااشلصػػػئماإل داقئػػػم. ببػػػبااػػػر7
  طابأ ئ ب  االػر جقػفاالػأا ؼااػذائكػ فلػفااتػر ربأفئقػدـااػ ياـلػفأبػؿاإل ػداقم

.ط بأبشطم إ قدقااإش  عاا

اقاػػؽ اا ػػ  ر. لفئػػؼاإل إػػ س  ايزاػػم ااقاػػؽ: لئػػؿشلصػػئماال ػػدعإاػػااايلػػؿاافػػردبا ا8
اابفإػػمااهػػذا ػػ تلػػفااتػػر ربا ن لػػ ـ ػػ ا راللاا ػػم ق  ػػؿنػػذلاالشػػ قرقبػػداا الئػػذا أف

 إ قدلائ ابم ه لل  ام ب اببااقاؽادئم.
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ا ااػذبإئإػ قدقاػاراػسلإػ  ططػ بلل إ ؽئ تباا   ثأنلئماإل داعقبػداا
اي اػػػاإاػػػالياػػػـادئػػػمااقػػػدرةقاػػػااا ػػػدرئس رعػػػمااشػػػي ب بهتػػػ ه ا نػػػذائ  ػػػ ج  ادربػػػم

اإل داقملفل ؿا إ لم لبل قملفااله راتاا م  قؽذاؾااترض. ئبػبقاػااالياػـ
كػمئكػػ فل ػدق  أفئػػدرؾأفاا ػدرئسلهبػػمإبإػ بئم فػػ ؽاػمأنلئ هػػ  لإػؤ ائ ه ك اػػماالهػػف

اػػا أدئػػمقلاػػم إ قػػ فا ئل اػػؾ ق اػػما ب ل قئػػمايلػػرطا قائػػمأفئ  اػػا  اصػػ ر ااقػػدرةق
  اإػػػػيم إػػػػ قدلاػػػػمااإػػػػئطرةقاػػػػاااب ابػػػػبااليرائػػػػم االهػػػػ راتاا درئ ئػػػػماالػػػػبهلااػػػػذبئقػػػػـ 
  درئإػػػما أفئشػػػبسااطا ػػػمق لػػػم اال فػػػ عئف اال نػػػ  ئفل صػػػمقاػػػا قػػػدئـأقلػػػ ؿإ داقئػػػم

ل  كرة.

(أبػػمئبػػبأفئيلػػؿاالياػػـقاػػا ػػ ائر ئنػػم ياػػـ286اصـ2004  ئتػػئؼق ئػػد
ئ  ارائه اآل م:

 إ   مارصيفئبئبااط اب بفإمقااإؤاؿليا ل تبدئدةل بئمقااشم إ ؽأف
 يالػمأ أفئ ػػؿلإػػأامأ ئ ػػرنفبظرئػػمأ عػ ب ف بفإػػمدالػػؿاافصػػؿ أفئ ػػرؾااطػػ ب

 دةلفاايلؿ بفإم.ائي رقفلش قرل يداا ؿ قل اإ ف
 .إ   مارصاايلؿاملبل ق تصتئرة  ي  فأارادن اماا ؿ أبفإهـ
 .شبئساا  ار ئفااط ب  يتهـاا  ثقف ا ؿألرط 
 .قدـ قدئـ ا ؿبه نئم ك لامقااااإ  رة
 . شبئس با إ ط ع أفئإأؿااط بأإنام ئ رؾازل نهـاإلب  مقبه ا را 
 بئسااط ابقاااا قم بفإم أبمئلكفاا ف ؽئب  قاا فكئرل. ش
 .شبئسااط ابقااإب  جشم بدئدلفلئ ام ا  ك رل 
 .تلئفاا ق ئـأإنامنئرلأا ام  طابله راتققائمقائ اماا فكئر 
 .ي ئدااط ابقااأفئرطااص رةك لاماال عؼاارئ تمع ؿاابزنئ ت 

ااطا ػػما ئيلػػؿقاػػا ػػ ائرإ ػػداع ئشػػئراا   ػػثإاػػاأبػػمقاػػااالياػػـأفئ يػػرؼقاػػا
بػػ لب إػػبا  فيئػػؿايبشػػطماال ئػػرةاا فكئػػرا اػػ ب ػػ باا ػػ ارلػػسااطا ػػم  شػػبئسإب  ػػ ت
ااطا ما طرحايإناماالف   ماا م إ دقمإب  ػ تل يػددةا أفئيلػؿاالياػـقاػازئػ دة قػم

هـا  ائ أ اام بلئمله راتاا فكئراإل داقمادئهـ.ااطا م أبفإ
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 األنشطة التعميمية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي: 

 ي  رايبشػطماا يائلئػملػفأد اتاالدرإػماالهلػم ػؿنػمأ ػدركػ نزاا ر ئػماا دئ ػم
اعاا فكئػر شػكؿاا م شكؿشلصئمااط ابلبذاا   عم  الدرإما اه د رلهـام بلئمأب 

ق ـ اا فكئراإل داقم شكؿل ص.

(ايبشػػػػػطماال نلػػػػما ياػػػػػئـلهػػػػػ راتاا فكئػػػػػر127–126صاـ2007  عػػػػدذكػػػػػرلصػػػػػطفا
اإل داقم ل اؼقفنئرن لفايبشطملفقدةأ بمأنله :

 .أبشطماا فكئر  تااطا مقاااا  ث اا بقئبقفااليا ل تاالب إ ماكؿبش ط
  ايبشػػػطماا يائلئػػػمل اعػػػؼ قئقئػػمااطا ػػػم هػػػدؼااكشػػػؼقػػفط عػػػ  هـ اا ي ئػػػرقػػػف هئػػ

ل را هـااذا ئم.
 إ قدايبشطماا يائلئماالياـقاالراق ةاافر ؽاافردئم ئفااطا ػماكػم إػ دقم ز ئػد 

كؿط اب ل ئب إ ملفط عم بيامئل رساابش طااذبئلئؿإائم ص رةاي ام.
 بشػػػػطماا يائلئػػػػمقاػػػػااإػػػػ ب  جااط اػػػػباألاكػػػػ ر اا ف قػػػػؿليهػػػػ   ئػػػػث ئكػػػػ ف ركػػػػزاي

لإ ق   االيا ل تاقط.
 ف بايبشطماا يائلئملب  تل يددةأل ـااطا ملفابؿاا  ػث ا إ كشػ ؼا ااقػرا ةا 

 ق   .  ؿاالشك تا اار ط ئفل راتاا ياـااإ  قم ل راتاا ياـاا معدئك إ ه لإ

 ئرطاا   ػثأفاالياػـئإػ طئسأفئ ػرب ئن ػمااصػفئم لبػ ؿاا فكئػراإل ػداقم ذاػؾ
 لؿ اال اعؼاا يائلئم اا ر  ئم  ال ئراتاا م  ل ؿاماا إ نؿاا يائلئم االاصق ت ايا اف

اا إػ نط ايص اتااص درةقفاا إبئ تااإليئم اا صػرئماا ػم بػذباب  ػ نهـا اإػ لداـ
اإلاك ر بئمل ؿ رلبئ تاا  إباآلاماا م ب إبان ل ل  هـااليرائم.

أفلط ات  ائد  بلئماإل داع اا فكئراإل داقماػدطااط اػب  ل ػؿاا   ث ئتئؼ
قط  اال ياـ ام  ائرب ئإ دل باا ياـ   ائداياك ر  شبئسااطا مقااإ   تذا هـ ا 

اا برئب  ط ئؽل  ياـااط ابام ئ  م شكؿقلام  ط ئقم.اافرصم
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 عوائق اإلبداع: 

إفاالياػػػـئكػػػ فلي عػػػ  اإل ػػػداعاػػػماا ػػػدرئسقبػػػدل ئكػػػ فنئػػػرلق بػػػس يلائػػػماإل ػػػداع
  أنلئ ػػمكهػػدؼ ر ػػ با قبػػدل ئكػػ فنئػػرلإػػ يدا ا ئػػم  بػػ تاال يالػػئفا قبػػدن  ئيػػرؼ

ااقدراتاإل داقئم.طرئقم د أ  ق ئـ

الفل  ط تاإل داع لي ع  م:ااتت ط ااقئ دا ب ل قئم ااإئ إػئم اا قائػدايقلػا
 أبػػ ا ااكرانئػػم اا إػػدا اا ئنػػماال لافػػماا ػػم ك ػػرائهػػ اايقػػ ؿاال  بػػرة ا  ك ائػػما ابيػػداـ

ؽب  مقبه  شف ائم يئاابقد اا رئمكل أفاال ؼلفطرحايإناما ااهر بلبه ا قدـاإل
(33ـاص2010  را فالاإل داع  يرعؿإئرل  ر ؾلط 

(أفلػػػفااي الػػػؿ87ـاص2002 بػػػر اف (69صاـ2005  ئػػػرطكػػػؿلػػػفبلػػػؿ
اا م ي ؽاإل داعل ئام:

.تيؼاا قم  ابفسا االئؿإاااالب راةاأباابزقما ل   ؿإاااالي ئئرااإ ندة.1

 ػػماالفرطػػم ا بػػدا عإاػػا  قئػػؽاابب  ػػ تاللػػ ئػػؤدبإاػػااا يبػػؿاػػما لػػ ذااقػػرارات.اارن2
ع ؿاا ألؿااك اماماا تسأ االشكام.

.اا فكئراابلطماأباا فكئرااذب  كلمااي دة ااػذبئ ل ػؿاػم ب نػؿاافػرد إػ را ئبئ ت3
إػػػ را ئبئ تللػػػ ئػػػؤدبإاػػػاع ػػػؿاػػػماا ػػػدرئسنئػػػرليهػػػ دةا ئػػػركفإاػػػالػػػ  يػػػ دقائػػػملػػػفا

اياك ر.

. دبملإ  طاا إ إئمااشلصأ ااشي ر  ايبز.4

.اا إرعامقرضاا ؿا قدـااقدرةقاا أصئؿاياك ر.5

.لق  لماا تئئر اياك راابدئدةا قدـاا  ازف ئفاا ب اس اا ي  ف.6

  ااراادقـاال دب..قدـ  ااراالك فاالب إبا ك رةااتبئلا قدـ7

.قدـااقدرةقاا أصئؿاياك ر.8
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 ئػػػرطاا   ػػػثأفلػػػفق انػػػؽاإل ػػػداعأئتػػػ   ايإػػػ ائباال  يػػػماػػػمقلائػػػماا ياػػػئـأ 
ق  ئفرغ ماالياـلػ قبػدل  ي رططرئقماا درئساالي لدةقاااا اقئفا اق   رأفاال ياـ 

 كذاؾااتر رلفع ؿاالياـأ ليا ل تا كذاؾ فظااليا ل تاقطلفأبؿا ل   فالف
ااط اػػػبا اايباػػػم اا إػػػرعد ف فكئػػػر.  إلتػػػ امإاػػػاقػػػدـ يػػػ داال يالػػػئفقاػػػار حاا  ػػػث

 اا قػ رنـالهػ راتاا ػدرئساإل ػداقما قػدـا ن لػ ـاايالئػم اإل داعا قػدـ لكػبهـلػفاالػ دة
 ؽاافردئما  كػدساابػدا ؿاادراإػئم إػئ دةااػبظـاا قائدئػم اا ر ئػماال بهػمب ػ ااببػ ح  افر

لفل ؿ ل  رايإنام  ؿاالإ  ئ تاادبئ د فاالإ  ئ تاايائػ ا قػدـا ن لػ ـ  يإػنام
اا م إ دقمل راتاال يالئف.

 ثانيًا: التفكير الناقد: 

ل بػػػ دا  ػػػ افطرةقبػػػداإلبإػػ فااله را ػػػمل يالػػػم    ػػػ جإاػػػالػػػرافإفاا فكئػػرااب عػػػداػػػئس
  ػػدرئبااهػػ  ئػػر  ط لر اػػمقلرئػػمليئبػػمااكػػؿاػػردلبػػ عػػ درقاػػاااقئػػ ـ ػػم اػػؽلإػػ  ط

عدرا ماايقائم اا إئم االبردة.

 مفيوم التفكير الناقد:

اازئػؼلبهػ . ا ػفلبظػ را رداافيؿببقدبام اإ فاايرب( ليبالئزاادرانـ ألػرج
(425بت:ا1990

كل  رد ي ئرببقدااشير بقدااب ػرباػم االيبػـاا إػئط( ليبػاأظهػرلػ ائهلػ لػفقئػب
(.982ـاص1985أ  إف االيبـاا إئطا

 ااب عداافبمك  بقلام لئئزاايلؿاافبم:بئدللفردئنما ص ئ ملفزئفم.

لفهػ ـلركػبااػمار   طػ ت يػددنئػرل ػد دلػفااإػا كئ تاػمقػددنئػرنػ اػ ا فكئرااب عػد
ل ػد دلػفاال اعػؼ اي تػ عا نػ ل ػدالؿلػػسلفػ نئـألػرطكػ البطؽ  ػؿاالشػكام ااػػ ياـ

 بظرئمااليرام.

 تعريف التفكير الناقد: 

(أفاا فكئرااب عدئق  ؿاا فكئراالبردقبد ئ بئػما13ـاص2006 اابلؿ ااي بمئرط
 ئ أاؼلف   ملك ب تنم:
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 .صئ نماا يلئل ت  ذر 

 .اابظر اا فكراما   ل  ت اا دانؿ 

 ااشم أ اال عؼا ئف  اارليا ل ت أدامك ائم.قاا يائؽاا كـ 

ذاربيػػتإاػػاااكالػػماإلببائزئػػم أ Criti-cusلشػػ قملػػفايصػػؿاا  ئبػػمببػػدأبهػػ Critical ا 
 ااذبئيبم  إ طمااقدرةقاااا لئئزأ إصداراي ك ـ.Kritikosاائ ب بم

 عدئفإرنذااالدا ؿااات بااكالماائ ب بئماابظرةاا قائدئمااقدئلماا فكئراا مأرإػا
ع اقدن    ب ن ااف إفماا   مإقراط أا ط ف أرإط .  ػ الص اػؾاافكػرةاػمأفلهػ رات

اا فكئػػرااب  عػػداػػماا  ائػػؿ اا كػػـ االب داػػمك ائػػماا صػػ ؿإاػػااا قئقػػماكلػػ عػػدئكػػ فلفهػػـ 
ايدباا ر  باالي صرل أ را  هذلاابظرةاا قائدئماا فكئر.

 اا كب ا بئػ  لبػرداا  صػؿإاػااا قئقػمقػفطرئػؽ  ائسللكب اا قدـاملبػ  تااياػـ 
بقػػدلػػدطصػػ ماافرتػػئمأ االيا لػػمااق نلػػما   ػػدلػػفاإػػ كل ؿاالهلػػم   ب قػػ ؿإاػػالر اػػم
ألػػرطر لػػ  كػػ فأك ػػرأنلئػػما   ائػػدارتػػئ تبدئػػدة أاكػػ رإ داقئػػمالي ابػػماال عػػؼأ  ػػؿ

(.60ـاص1999بر افا االشكام

(أبمامق اـاا اعسائإ لدـاا ي ئرااد اػمقاػا14ـاص2006  ئذكراابلؿ ااي بم
لي فبدئدةالفأنله :ااكشؼقفاايئ ب ايلط  اااشؾامكػؿشػم ااا فكئػراا  ائاػما

كػؿلهػ راتاا فكئػراا فكئراا ألاما ؿاالشكاماكؿلهػ راتاا فكئػراايائػ اػم صػبئؼ اػ ـا
االهلمااا فكئراا اتبااا فكئراائقظااا فكئراالإ قؿا اا يػرؼقاػاأ بػماا  ئػز اا بػ عض

 قدـا  إ ؽ.

 نبػػػ ؾقػػػددك ئػػػرلػػػفاا يرئفػػػ تاا ػػػم ردتاػػػمايدباا ر ػػػ بابقػػػدـائلػػػ ئاػػػمبلػػػ ذجلبهػػػ 
  إلت امال ذكرإ  ق  :

 اا فكئػرااب عػدق ػ رةقػفااقػدرةقاػا قئػئـااليا لػ تا(أف305ـاص2000 ااإػر ر ذكر
 ا صاآلرا لسايلذ   ق   ر به تاابظراالل افم  ؿاال ت ععئداا  ث.
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 أفاا فكئرااب عػدنػ ق ػ رةقػفلبل قػملػفلهػ رات351ـاص1983  ئذكرأ   طب)
ئلئػػػمئ ل ػػػؿائهػػػ ااب بػػػباا  إػػػـاا فكئػػػراالبطقػػػما ليراػػػم ل ػػػ دئاالبطػػػؽا نػػػ قلائػػػم ق 

  اال  لمامقلائماا فكئرا نمل  لمايلائ تااذاكرة اافهـ ا إ ب  ج.

 أفاا فكئرااب عدق  رةقفقلائم   باعرارات أ كػ ـع نلػم46ـاص1998  ئرطقف بم)
م يئػدا قػفقااأإ سل تػ قئم  فػؽلػساا عػ نساال  ظػماا ػمئػ ـلب عشػ ه  أإػا بقالػ

اا  ئػػز االػػػؤ راتاال ربئػػػماا ػػػم فإػػر اػػػؾاا عػػػ نساأ  بب هػػػ اادعػػماأ  يرتػػػه إاػػػا ػػػدلؿ
 ل  لؿاي الؿااذا م.

 أبم فكئر ألامليق ؿئركػزقاػالػ ئي قػد ػماافػرداأ 45ـاص2001   يرامعط لم )
 أدانػػم ئ تػػلفع  ائػػ تا عػػدراتقػػفلهػػ رةاا لئئػػز ػػ ئفاافرتػػئ تا اا يلئلػػ ت  ػػئفلػػ ئقػػـ 

 اا ق نؽا ا دق  ات  ئفااليا ل تاالبق ما االيا ل تنئراالبق م.

 ق اقػػػػػػداالبطػػػػػػؽ56ـاص1999  ئيراػػػػػػمبػػػػػػر اف  ( أبػػػػػػمبشػػػػػػ طققاػػػػػػملركػػػػػػبال كػػػػػػـ 
 ا إ د ؿا ئق دإااب  نلئلكفاا ب ػؤ هػ ا ن ئ ػماا  قػؽلػفااشػم   قئئلػم   إػ ب دإاػا
لي ئئراأ ل كل تلق  اما ئ أاؼلفلبل قػملهػ راتئلكببػ اإػ لداله  صػ رةلبفػردةاأ 

تا إػػػ قرا ا لهػػػ راتا إػػػ ب  طا لهػػػ راتلب ليػػػما صػػػبؼتػػػلف ػػػ ثانػػػ تنػػػم:لهػػػ را
 اا قئئـ.

 لفل ؿاا يرئف تااإ  قمئرطاا   ثاأف:

اا فكئػػػػرااب عػػػػدلػػػػفأك ػػػػرأشػػػػك ؿاا فكئػػػػراالركػػػػباإػػػػ   اذا قاػػػػاان لػػػػ ـاا ػػػػ   ئف االفكػػػػرئف
بلػػفأك ػػراا ر ػػ ئئفااػػذئفقراػػ ا ك   ػػ  هـاػػملبػػ ؿاا فكئػػراكلػػ أف ي ئػػرباا فكئػػرااب عػػد
اا ي ئراتاا مئإ  اإ يل اه لفع ؿااك ئرئفام صؼقلائ تاا فكئر له را م.

اا فكئرااب عدن أ دلئزاتاا فكئراايالمايبػمئشػكؿبػز ا لهلػ  لػفكػؿقلائػماػمإاإػام 
 ػـاا  صػؿاايلائ تاا مئ تلبه ااا ػم  ػدأ ل   اػماهػـااظػ نرةااق نلػم  فإػئرن   قئػئـلػ 

إائم اق  األداماا برئ ئماا مبليت يئدا قفاا  ئزاتااشلصئم.
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 مكونات التفكير الناقد: 

(لك ب تاا فكئرااب عدا  ئ ـإ  ه بلئي  ا نم:67ـاص2007 ااه شلمئذكر

ااشي ر  ا ب عض..ااق قدةااليرائم:نمل  ئيراماافرد ئي قدلا نذلتر رئمإل داث1

.اي داثاال ربئم:نماال ئراتاا م إ  ئراإل إ س  ا ب عض.2

.اابظرئمااشلصئم:نمااص تمااشلصػئماا ػماإػ لدن اافػردلػفااق قػدةااليرائػما  ئػث3
 ك فط  ي  للئزا ام  بهمبظرشلصئم(ا أفاابظرئمااشلصئمنماإلط رااذب بربام

م فإئراي داثاال ربئمائب لااشي ر  ا   قد اا ب عضلفقدـااشي ر ه .ت نمل   ا

. ػؿاا بػ عض: تػـك اػمااب ابػباالك بػماا فكئػرااب عػداإذئإػيااافػردإاػا ػؿاا بػ عض4
 لط اتل يددةا  ي  رايإ سام بئماا فكئرااب عد.

 معايير التفكير الناقد:

ل ئام:نماالي ئئراا م  ددعدرةاافردقاااا فكئرااب عدأف(46صاـ2001 ب ه فئرط

 :اا ت ح 

ئيداا ت حلفأنـلي ئئراا فكئرااب عد  ق   رلاالدلؿااػرنئسا ػ عمااليػ ئئر.اػإذا
اػػـ كػػفااي ػػ رة اتػػ ماااػػفبإػػ طئساهلهػػ  اػػفبإػػ طئسليراػػملق صػػداالػػ كاـأ ااط اػػػبا

ف لقد رب اا كـقائه  أبشكؿلفايشك ؿ.   ػائػدرباالياػـطا  ػمقاػا   ا  امافئك 
ا ا ػػزاـ  تػػ حااي ػػ راتاػػماإػػ ب    هـائبصػػب  إلك ػػ رلػػفايإػػناما إ ئتػػ  ئمقبػػدل  

  ك فق  راتااطا م ات م.

 :ااص م 

 مئقصػػػد ليئػػػ رااصػػػ مأف كػػػ فااي ػػػ رةصػػػ ئ م ل  قػػػم. عػػػد كػػػ فااي ػػػ رة اتػػػ
بد فللإئفإػبم اكبه ائإتص ئ ماكأفبق ؿ:بليظـاابإ  امايردفئيلرفأك رلف

أفئإ بدنذاااق ؿإااإ ص  اترإلئمأ ليا ل تل  قم.
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 :اادعم 

ئقصد  ادعماا فكئر ص رةق لماإ ئف  اال ت ع قملفاالي ابم اا ي ئرقبػم ػ 
باالإ  اةبا ليب ن أف كػ فزئ دةأ بقص ف. ئيرؼنذاااليئ راماب فاا  نمااير ئم 

اياف ظقااعدرااليباأ اافكرة  ات ط.

 االدالاػػػمأ اا بػػمأ ااي ػػػ رة ل تػػػ عااػػر ط:ئيبػػػمااػػر طلػػػدطااي عػػم ػػػئفااإػػؤاؿأ -1
 اابق شأ االشكاماالطر  م.

اايلػػػؽ: ف قػػػراالي ابػػػماافكرئػػػماالشػػػكامأ اال تػػػ عاػػػمكئػػػرلػػػفاي ػػػ اؿإاػػػااايلػػػؽ -2
االطا بااذبئ ب إبلس يقئداتاالشكامأ  شيباال ت ع.

 ؤلذبلئسب ابباالشكامأ ا  إ ع:ئ صؼاا فكئرااب عد    إ عأ ااشل ائمقبدل  -3
 اال ت ع   ق   ر.

االبطػػؽ:لػػفااصػػف تاالهلػػماا فكئػػرااب عػػدأ ا إػػ د ؿأفئكػػ فلبطقئػػ  . قبػػدل ئقػػ ؿ -4
 ػػأفا بػػ  ئفكػػر فكئػػرا لبطقئػػ  ااػػإفصػػفمباالبطػػؽبنػػمااليئػػ رااػػذباإػػ بدإائػػماا كػػـقاػػا

مب بظػئـاياكػ ر  إاإػاه   را طهػ  طرئقػم ػؤدبإاػاب قئماا فكئر. ئقصد ػ ا فكئراالبطقػ
 ليبا اتباأ ب ئبمل ر  مقاا بلليق امب.

 خصائص المفكر الناقد: 

لػػ ذابيبػػمقبػػدل بقػػ ؿ ػػأفا بػػ  ئفكػػر فكئػػرا ب عػػدا  اإلب  ػػمقػػفنػػذاااإػػؤاؿ إلقطػػ  
ـا2012  رزةاا ػمأ ردنػ بلئػؿاكرةل إطماب رد  ائ  ع نلملفاالص نص ااإػا كئ تاا ػ

 صؼااشلصااذبئفكر فكئرا ب عدا :(ام206ص

 ئفرؽ ئفاارأب اا قئقم. .1

 لبف بقاااياك راابدئدة. .2

 ئيرؼل ائ   جإااليا ل تأك ر  ؿشم ل . .3

 ئيرؼاافرؽ ئفب ئبمبر ل  ك فص ئ مب ب ئبمب  دأف ك فص ئ مب. .4
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 لص درقالئمل   عم ئشئرإائه .ئإ لدـ .5

 ئ ي لؿلسلك ب تاال عؼااليقد طرئقملبظلم. .6

 ئيرؼ أفادطااب سأاك را لل افم  ؿلي بماالفردات. .7

 ئألذبلئسب ابباال عؼ بفسااقدرلفاينلئم. .8

  با إ ط ع االر بم. .9

 ئ إ  ؿقفأبشم نئرلق  ؿ. .10

  دانؿ.ئ  ثامايإ  ب ايدام اا .11

 ئ لذل عف  ئتئرلقبد  ارايدام. .12

 ئيرؼاالشكام  ت ح. .13

 ئ أباامإصداراي ك ـ. .14

 اال ت قئم اا يدقفااذا ئم. .15

 ئ   ؿاصؿاا فكئرااي طفمقفاا فكئراالبطقم. .16

 ميارات التفكير الناقد:

اا   ػثعػدئبػد  ابظرإاا يددا  ب ن تاابظرئماػمدراإػماا فكئػرااب عػد  يرئفػمااػإف
اـ2007  رداػػػمقاػػػم لبهػػػ لػػػ عػػػ انـقدئػػػدةالهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػداػػػماالرابػػػساالل صػػػم

( ددله راتاا فكئرااب عد يشرله راتاب ردائل ئامع نلػم تػـنػذلBeyer (:أف87ص
االه رات:

 ااقئلئم.اا لئئز ئفاا ق نؽاا مئلكفإ    ه  ا دق  اتأ االزاقـ 

  اا لئئز ئفااليا ل ت ا دق  ات ايإ  باالر  طم  ال ت ع نئراالر  طم م 

 .دئدلإ  طدعماار ائمأ ااي  رة   
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 .دئدلصداعئملصدرااليا ل ت   

 .اا يرؼقااا دق  ات اا بلأ االيطئ تاات لتم 

 . اا يرؼقااا ا رات تنئراالصرح ه 

 .رباا  ئز   

 يرؼقاااالت اط تاالبطقئم.اا  

 .اا يرؼقااقدـا  إ ؽاملإ راا فكئرأ ا إ ب  ج 

 .  دئدع ةاا رن فأ ا دق   

(أبمامتػ  اا يرئفػ تااإػ  قم االهػ راتااإػ  ؽذكرنػ اا فػؽ60ـاص2002  ئـر ئذكر
أناباا    ئفقااااله راتاا  ائماا فكئرااب عد:

قاػػاليراػػما ا راتػػ ت:  ل ػػؿاػػمعػػدرةاافػػردقاػػاااقئػػ ـ ػػ يضاا عػػ نس اا ئ بػػ ت(ااقػػدرة1 
اا مئ تلبه ل ت عل قااأبم ارد  ي  اف صماهذلاا ع نسأـنئر ارد.

(اا فإئر: ظهرنذلااقدرةامعئ ـاافرد  إ ل صب ئبمليئبملف ق نؽلق ر ػم دربػم2 
ليق ام.

لب عشػػػ ت: كلػػػفنػػػذلااقػػػدرةاػػػمإدراؾاافػػػردااب ابػػػباالهلػػػماا ػػػم  صػػػؿل  شػػػرة( قػػػ ئـاا3 
 ل ت عليئفا  لئزب ا مااق ة ااتيؼائه .

(ا إ ب  ط:  ل ؿامعدرةاافردقااليرامااي ع ت  ع نسليئبػم يطػااػما  ئػثئلكػف4 
ل لػ  لػفنػذلاا عػ نسأـ ا تػضأفئ كـامت  نذلااليرامااإذاك بتب ئبمل لش قم 

اابظرقفص ماا ع نسااليط ةاأ ل عؼاافردلبه .

(ا إ ب  ج:ئظهرامعئ ـاياراد  ا لئئز ئفدرب تا  ل ؿص مأ لطأب ئبملػ   يػ  5 
ادربمار   طه   ع نسليئبم يطااهـ.

 اا ػمار كػزتقاػااا فكئػراالبػ ل(ـ2011 رلتػ ف (ـ2012  ابإب ل لػسدراإػ تاارإػ ـ
 شقئما  داقم ااب عدا ـ  دئدأر سله رات نم:
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 .ااقدرةقااليراما ا رات ت 

 .اا فإئر 

 .ق ئـاالب عش ت  

 .ا إ ب  ط 

ا ك فلفلك ب تاا فكئراالب لامدراإ ب .

ااإهؿا  ئلكف كل ئرطاا   ثأف بلئمل ؿنذلااله راتادطااطا مائس  يلر
االيالػػئف  قئقهػػ اػػمظػػؿاإلبػػرا ات االل رإػػ تاار  ئبئػػماال  يػػماػػمأناػػباالػػدارساائػػ ـا
اػػذاؾ  ػػدلػػف هئنػػمااظػػر ؼاالب إػػ ماا ػػم بيػػؿنػػذلاإلبػػرا ات إػػئر   بػػ ل شػػبئس بلئػػم

 ػػػدرئسلهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػد شػػػكؿبئػػػداكلػػػ ئ طاػػػبإقػػػ دةاابظػػػراػػػماا عػػػتااللصػػػصا
ل  ػػػ طاالػػػ دةلق  ػػػؿاا عػػػتااللصػػػصاا فكئػػػرا قاػػػاااليالػػػئفأفئصػػػ   اأك ػػػردعػػػماػػػم

ا ل   ر  ابإ ماال   طااذبئل  ر ف قدئلما ااطرؽاا مئرئد ف قدئلملفل اه .

قاػػابلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـقبػػدلػػ رزاب ار لػػ ئكػػ فاهػػ د رلهػػـاػػمتاادراإػػمقػػداق لػػدا 
 بلئػػػػملهػػػػ راتاا فكئػػػػراالبػػػػ لاال تػػػػلفالهػػػػ راتاا فكئػػػػراإل ػػػػداقم نػػػػمايصػػػػ ام االر بػػػػم
 ااط عم له راتاا فكئرااب عد نمااقدرةقاػاليراػما ا راتػ ت اا فإػئر  قػ ئـاالب عشػ ت

ااصؼاا  إس.  دةاالي د تاا ر ئيئم ب   رب للا درئس ا إ ب  ط ذاؾلفل ؿ

 عالقة كل من: التفكير اإلبداعي والناقد بالتفكير المنتج:

 ػػ ارنـلػػفأفاا فكئػػراإل ػػداقمنػػ  فكئػػراإ كشػػ ام   ائػػدب نئػػررإػػلم لتػػ لر
راافرتػػػئ ت    قػػػدب نئػػػر قائػػػدب أفاا فكئػػػرااب عػػػدنػػػ  فكئػػػر  صػػػئام اإػػػ ب  بم ئل  ػػػ

 لتاؽ  قػ ر م  ئيبػمكػؿنػذاقزاػماا فكئػراإل ػداقمقػفاا فكئػرااب عػدايفاا فكئػرااب عػد
نػػػ أ ػػػدااطػػػرؽاا ػػػمئإػػػ لدله اال ػػػدق فاػػػمال ئػػػ راا اػػػ ؿلػػػفبهػػػمااقػػػدرةقاػػػاإصػػػدار

(.90ـاص2007ا قاماي ك ـ ا ل ذااقرارات  قدئـاا ا ؿ

 ااب عػداا فكئػراإل ػداقمكؿلف ر ط ئفق عم   ثأفنب ؾاا ب  قااذاؾئرط 
نػذلاياكػ ر اا اػ ؿا صػ بأاكػ رئتػ ط ااب عػد  اػ  اا إل داقمئ اػدأاكػ را ا فكئراالب ل 

.لب بم
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 اإل ػػػداقم  ائػػػدباكػػػػفم(أفاا فكئػػػرااب عػػػد قػػػ ئل98ـاص2004  ئػػػرطلػػػ رزاب 
نػػذئفاابلطػػئفائإػػ ل ب عتػػئف ػػؿإبهلػػ ئكلػػ ف يتػػهل ااػػ يض اهلػػ إػػل تلشػػ ركم أف
اا لئئػػز ئبهلػػ ألػػرلإػػ  ئؿيفبلئػػسأشػػك ؿاا فكئػػراابئػػد  تػػلفألػػرئفنلػػ  قػػ ئـبػػ قم

ب  جئ إـ  ابدةاأصػ  باا فكئػرااب عػدئ اػد فأاكػ راا قػ ئـصػدعه  صػ  ئ  ه ا إػ لداـ ا 
ا افرؽائسارع ب قئ اكبمارؽامدربماا ركئز.





 
 
 الثالثالفصـــل 

 دراسات سابقة




















49 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

ئيرضاا   ثل ؿنذااافصؿلبل قملفاادراإ تاا ر  ئمااير ئملبهػ  ايبب ئػم
امل  رئف:

 اال  راي ؿ:دراإ ت ب  اتأ ي داا ياـقبدل رزاب . -

 اال  راا  بم:دراإ ت ب  اتله راتاا فكئراالب ل. -

 

 المحور األول: دراسات تناولت أبعاد التعمم عند مارزانو.

 (:6102 منصور،دراسة ) -0

اافرعػػػماا  بئػػػمشػػػي ماػػػدططػػػ بنػػػداتاادراإػػػمإاػػػا بلئػػػملفػػػ نئـاا  إػػػ مااإػػػ   ئم
 ذاؾلفل ؿ تس ص رلق ػرح إػ لداـ.2015إبمأإئ طاا  رئط كائماا ر ئم ب ليم

 قبئػػػما بف براائػػػؾااقػػػ نـقاػػػاأ يػػػ دااػػػ ياـالػػػ رزاب يدا لهػػػ ـ يائلئػػػمقاػػػاللػػػسباإػػػ ت
 ئنػػػمااػػػػ ياـ   ق لػػػ دقاػػػااإػػػػ را ئبئمااػػػ ياـاا يػػػ  بم أإػػػػا باايصػػػؼااػػػذنبملػػػػفلػػػ ؿ

لبل قػػػػملػػػػفلبل قػػػػ تاايئبػػػػمقاػػػػا ػػػػدة Flicker(  إػػػػ لداـل عػػػػسonlineا اك ر بػػػػم 
 إ قصػػ نئم  ئنػػمااػػ ياـااصػػفم لبل قػػ تل صػػم(اػػماإلب  ػػمقػػفلبل قػػملػػفايإػػناما

البل قػػماا  ػػثااإػػتلب ليػػماػػماإلب  ػػمقػػفلبل قػػملػػف offline ليلػػؿااكل ئػػ  ر( 
رةاا فكئػػرلف   ػػماابه ئػػما ػػـ قػػدـكػػؿلبل قػػملالػػصاألاكػػ ر  إػػ لداـ قبئػػمايإػػناماال ئػػ

  ػـ ط ئػؽأد اتاا  ػثايبف براائؾامبه ئمكؿباإمئ ـ  دئؿايد اردالؿاالبل ق ت.
ع ائػػ   يػػدئ  اا ػػم ل اػػتاػػمال  ػػ ر  صػػئاماػػملفػػ نئـاا  إػػ مااإػػ   ئما عئػػ سقػػ دات

لبل قػػػػماا  ػػػػثا   صػػػػؿاا   ػػػػثإاػػػػا بػػػػ داػػػػر ؽذاتد اػػػػماطػػػػ بقاػػػػاايقػػػػؿاالبػػػػ ل
إ صػػ نئم ػػئفل  إػػط تدربػػ تااطػػ بلبل قػػماا  ػػث ػػئفاا ط ئػػؽااق اػػم اا يػػدب ذاػػؾ

لػفاا  إػ مااإػ   ئم قػ داتاايقػؿاالبػ لا كػ ف ط ئؽاا يدبام بلئملف نئـكؿاص اب
ي يػ دااػ ياـ بػـأ ػر تئئػرك ئػرقاػالػ رزاب ابلػ ذجاإ لداـ قبئما بف براائػؾااقػ نـقاػ
(0.97( قاا بلئمق داتاايقؿاالب ل اغ 0.99 بلئملف نئـاا  إ مااإ   ئم  اغ 
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 (:6106دراسة )عقل، -6

نداتاادراإمإااليراما قائمأ ي داا ياـقبدلػ رزاب قاػااا  صػئؿ ااداايئػمب ػ 
 مااصػؼااإػ  سايإ إػماػمل  اظػمنػزةا  أافػتقئبػماا  ػثلػف ياـاارئ تئ تادططا

(72(ط ا   ط ا مل زقئفقااأر ػسشػيبال ئػرت  اطرئقػمااقصػدئماشػي  ئف  اعػس 138 
(ط ا ػػػػ  ط ا ػػػػمكلبل قػػػػم برئ ئػػػػما66ط ا ػػػػ  ط ا ػػػػمكلبل قػػػػمتػػػػ  طما شػػػػي  ئف  اعػػػػس 

لبل قػػملػػفااػػدر س إػػببلػػ ذجلػػ رزاب ي يػػ د ا ػػدرئساالبل قػػماا برئ ئػػمأقػػداا   ػػث
اا ياـا اإ  ئ فااداايئمب   ياػـاارئ تػئ تا ال  ػ را  صػئائ اػم  ػدةايقػداداابإػ ئملػف

اػر ؽدااػما صػ نئ  بػ دإاالبل قملفااب  نلك فأنله إقداداا   ث.   صاتاادراإم
راا  صػػئام قاػػػااإػػ  ئ فااداايئػػػماصػػػ اباػػمل  إػػػط تدربػػ تطا ػػػماايئبػػمقاػػػاا ل  ػػػ 

االبل قػػػماا برئ ئػػػما  ئ بػػػداػػػر ؽاػػػمل  إػػػط تدربػػػ تطا ػػػماايئبػػػم يػػػزطاا ف قػػػؿ ػػػئف
ااطرئقم ااببسقااكؿلفأد اتاا  ث.

 (:6100 العريان،دراسة ) -1

 نػػداتاادراإػػمإاػػااا يػػرؼقاػػا ربػػ لللق ػػرحعػػ نـقاػػابلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـالػػ رزاب
 ك بػػتأداةاادراإػػمااصػػؼاا  إػػسايإ إػػم تػػزة.اػػدططػػ با بلئػػملهػػ راتاا فكئػػراايالػػم

( بػػداال ئػػ را ػػـقػػرض38 اا ػػم ل اػػتاػػمال  ػػ رلهػػ راتاا فكئػػراايالػػم ااػػذب كػػ فلػػف 
 اتػرضنػذلاادراإػم ػـ بػ   ربػ لللق ػرح اػؽبلػ ذجايد اتقاالبل قػملػفاال كلػئف.

ااصػػؼاا  إػػسا ال ػػ راا   ػػثأر ػػسلػػف أ يػػ دااػػ ياـالػػ رزاب اا  ػػدةااإػػ  يماػػملػػ دةااياػػـ 
(ط ا ػ اشػي   ف110شيبااصؼاا  إسايإ إم لدرإمذك راالت زباإلقدادئػم قػددنـ 

(ط ا ػ ا54  ا شي   ف ل ؿاالبل قػمااتػ  طم (ط ا56 ل ؿاالبل قماا برئ ئم قددن  
 عػػػػد أكػػػػداا   ػػػػثلػػػػف كػػػػ اؤاالبلػػػػ ق ئف اا برئ ئػػػػم ااتػػػػ  طم(لػػػػف ئػػػػثاايلػػػػراازلبػػػػم
 اا  صئؿامل دةاارئ تئ تا اإ لدـاا   ث اق اط ئيماادراإم   ملب نل نم:االبهل

 ػػما ك بػػتأنػـااب ػػ نل أبػم:  بػػداػػر ؽذاتاا صػفماا  ائػػؿ االػبهلاا بػػ نم االػبهلاا برئ
االبل قػػػماا برئ ئػػمقاػػػاال  ػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػردربػػ تطػػػ بد اػػمإ صػػػ نئماػػملإػػػ  ط

طػػ باايالػػم لإػػ  طدربػػ تأعػػرابهـاػػماالبل قػػمااتػػ  طمقاػػاا ل  ػػ ربفإػػما اصػػ اب
االبل قماا برئ ئم.
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 (:6100دراسة )التخاينة، -4

إاػػا قصػػما قائػػماإػػ لداـاإػػ را ئبئم درئإػػئمع نلػػمقاػػاأ يػػ دااػػ ياـنػػداتاادراإػػم
االر اػػمايإ إػػئماػػملػػدارس ر ئػػماػػدططػػ باػػم بلئػػما  بػػ ل لهػػ راتا  صػػ ؿاارئ تػػم
ااصػػؼااإػػ  ساػػملػػدارسلػػفطػػ ب(ط ا ػػ 79قلػػ فاال صػػم. ك بػػتقئبػػماادراإػػملػػف 

ـاػػماالدرإػػماايصػػرئماػػم2008/2009فصػػؿاا ػػ بم ر ئػػمقلػػ فاال صػػماالإػػبائفاػػماا
شػػي  ئفادرإػػتإ ػػدطااشػػي  ئف االبل قػػماا برئ ئػػم( إػػباإػػ را ئبئمأ يػػ دااػػ ياـ ايلػػرط
 ااتػػ  طم( إػػبااطرئقػػماالي ػػ دةاػػماا ػػدرئسا ا  قئػػؽأنػػداؼاادراإػػمأقػػداا   ػػثلقئ إػػ 

ما ال  ػ رااػما  صػ ؿاارئ تػمكػذاؾ ػـا  ب لب  اارئ تئ ت ػـاا  قػؽلػفصػدعم     ػ
اػػػر ؽذات بػػػ داا  قػػػؽلػػػف    ػػػم صػػػدعم.   صػػػاتاادراإػػػمإاػػػاقػػػدةب ػػػ نلكػػػ فأنلهػػػ 

االبلػػػ ق ئفاا برئ ئػػػم ااتػػػ  طماصػػػ ابطػػػ با صػػػ نئم ػػػئفاال  إػػػطاا إػػػ  ماي لػػػ ت
ا ص نئ  ػئف ف قؿداؿاالبل قماا برئ ئماما  ب ل له راتا  ص ؿاارئ تماكل ئ بد
ا إ را ئبئماالإ لدلم لإ  طاا  صئؿاما  ب لب  اارئ تئ ت.

 (:6112طة، يدراسة )ع -2

نداتاادراإمإااليراػملػدط تػلئفلقػرراتااياػ ـااي لػم  الر اػمايإ إػئمااػدبئ 
ئماالهػػ راتاايقائػػم فاإػػطئف االقػػررةلػػفع ػػؿ زارةاا ر ئػػم اا ياػػئـ  اإػػاطماا طبئػػماافاإػػطئب

ي يػػ دااػػ ياـا ئػػثاإػػ لدـاا   ػػثاالػػبهلاا صػػفماا  ائاػػماػػملػػ رزاب ااػػ اردةاػػمبلػػ ذج
أبم   صؿاا   ثإاالبل قملفااب  نلأنله   ائؿايإناماال تلبمامااك باا ل بئم.

 أ صػػااا   ػػث تػػر رةاػػـئكػػفنبػػ ؾ ػػ ازفاػػمبإػػ  مايإػػناماا يائلئػػم ايإػػناماا ق ئلئػػم
ااي لماالر امايإ إئماادبئ  فاإطئف.  ط ئرك بااياـ 

 (:6112دراسة )الحصان،  -2

نداتاادراإمإاااإ قص  ا قائمبل ذجأ ي داا ياـام بلئم يػضلهػ راتاا فكئػر
 اإلدراكػػ تب ػػ  ئنػػمااصػػؼاػػدط الئػػذاتااصػػؼااإػػ د ا إػػ ئي ب ساالفػػ نئلماػػمااياػػـ 

  ك بتقئبماادراإماك بػتلبلػ ق ئفتػ  طم  برئ ئػملػفلدرإػ ئفاارئ ضاا   دانمام
لفاالدارساا ك لئماا ب ت لدئبػماارئػ ض. اإػ لدـاا   ػثاالػبهلاا برئ ػما ئػثأقػدت
اا    مأد ات نمال   رلهػ راتاا فكئػر ال  ػ ر إػ ئي باالفػ نئـ لقئػ ساإلدراكػ تب ػ 

ذ ا  ب لاا ا د  إ ب ئ نمااصؼ اإ لدلتاا    ما ص نئ ت نم  ائؿاا   ئفل  ـز
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لر س ئ   انػـااب ػ نل بػ داػر ؽذاتد اػمإ صػ نئم ػئفاال  إػطاا يػدباػدرب ت الئػذات
االبل قػماا برئ ئػم اا ػم ػدرس اػؽبلػ ذجأ يػ دااػ ياـ( ذاتاال  إػطاالبل قػمااتػػ  طم

 ػػػدرس  اطرئقػػػماالي ػػػ دةاػػػملهػػػ راتاا فكئػػػرااكػػػم  بلئػػػساالإػػػ  ئ ت( ذاػػػؾاصػػػ اباا ػػػم
اليرام بـا قائمπاالبل قماا برئ ئم  ـاإ لداـأإا باإل ص نمام إ بلر س ئ  
%( نػػمبإػػ ملػػ 94بلػ ذجأ يػػ دااػػ ياـاػػم بلئػملهػػ راتاا كفئػػرااكاػػم ئػػث اتػتعئل ػػم 

ئراالإ قؿ بل ذجأ ي داا ياـ(لفاا  ػ ئفااكاػماال تئػراا ػ  س لهػ راتاا فكئػرئفإرلاال ت
%(لر فيػػػماا ػػػأ ئر  ئ ػػػئفلػػػ اابلػػػ ذجلػػػفأ ػػػر بلئػػػم94ااكاػػػم( ئ  ػػػظأفنػػػذلاابإػػػ م 

 له راتاا فكئرااكام.

 (:6110دراسة )الباز، -2

ااػػ ياـقاػػااا  صػػئؿ,  بلئػػمنػػداتاادراإػػمإاػػاأ ػػراإػػ لداـبلػػ ذجلػػ رزاب ي يػػ د
ااصػػػؼاي ؿاا ػػػ ب بب ػػػ لػػػ دةاػػػدططػػػ باا فكئػػػراالركػػػب,  بلئػػػما  ب نػػػ تاإلئب  ئػػػم,

ط ا ػ (36ااكئلئ    ا  رئف, ا  ساا   ثاالبهلاا برئ م, ئػث ػدرساالبل قػماا برئ ئػم 
زاب ي يػ دااػ ياـ, ئبلػ  ػدرس  د م  بئمااذرة ل  دئااكئلئ  اايت ئم(  اإطمبل ذجل ر

ط ا ػ (  اطرئقػماالي ػ دة, عػدعػ ـاا   ػث إقػدادأد اتاا  ػث اا ػم35االبل قمااتػ  طم 
شلاتك  بااط ابامل   طاا  ػد ئف, دائػؿاالياػـا ػدرئساا  ػد ئف اقػ ابلػ ذجلػ رزاب 

 ػػد ئف, لقػػ ئئساا فكئػػراالركػػبي يػػ دااػػ ياـ, ال  ػػ ر  صػػئامع اػػم  يػػدباػػمل  ػػ طاا 
 ا لػػ ذااقػػرار,اا فكئػػرااب عػػد,اا فكئػػرا   كػػ رب(, لقئػػ سا  بػػ لب ػػ ااكئلئػػ  ا عػػد  صػػات

درب تأبمئ بدار ؽذاتد امإ ص نئم ئفل  إطمراإمإااقدةب  نلك فلفأنله ااد
 راا  صػػػػئاماا يػػػػدباصػػػػ اباالبل قػػػػمااتػػػػ  طم االبل قػػػػماا برئ ئػػػػمقاػػػػاا ل  ػػػػطػػػػ ب

االبل قماا برئ ئما أبمئ بداػر ؽذاتد اػمإ صػ نئم ػئفاالبل قػمااتػ  طم االبل قػم
اا برئ ئػػمقاػػاا ل  ػػ راا  صػػئاماا يػػدباصػػ اباالبل قػػماا برئ ئػػمقاػػاكػػؿلػػفلقػػ ئئس

باالبل قماا برئ ئم.اا فكئراالركبا ا ب لااط بب  ااكئلئ  اما ل   راا يدباص ا

 :( Allin et al, 1998دراسة ) -8

نداتاادراإمإاا الئص   ائؿاادراإ تاا مان لت  اكشػؼقػفا قائػماإػ لداـ
 اارئ تػئ ت بل ذجل رزاب ي ي داا ياـك إ را ئبئم درئإئمام ياـاالف نئـاالر  طم  اياـ 

(دراإػملئدابئػم ياقػت19 ا ب ل قئ ت  إ لداـأإا باا  ائؿاافػ عما ئػثعػ ل ا   ائػؿ 
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إػػػ لداـبلػػػ ذجأ يػػػ دااػػػ ياـاػػػمااػػػ ياـااصػػػفما دراإػػػماايدئػػػدلػػػفاال تئػػػراتاا ػػػم ػػػأ رت  
لبل قملػف  إ لداله ل ؿ:اا  صئؿا ا   ف ظا ا  ب لا ااقاؽا عد  صاتاادراإمإاا

أفأ ي دبل ذجاا ياـاه أ ر اتبقااكؿلفاا  صئؿ ا  بػ لاإذااب  نلك فلفأنله 
%(اػماالػ دةاا ػمأبرئػتقائهػ اادراإػماكلػ أف74%إاػا51 فيتبإػ ماا  صػئؿلػف ار

اا  ائؿااف عمأظهر  إب ب  االف نئـاال يالما ابلف ضلظ نرااقاؽام ياله اكل أبم
ا  ظأفليظـاادراإ تأش رتإااأنلئمبل ذجأ ي داا ياـا ل ئص   ملفأبشطمئياله 

ـ   شػػػ راؾلػػػسايطفػػػ ؿإلزااػػػمقبصػػػرااقاػػػؽ قػػػدـاا ػػػآاؼقبػػػداا ف قػػػؿ لل رإػػػم اػػػؾاالياػػػ
ايبشطم.

 (:Tarleton, 1992دراسة ) -9

طػ بنداتاادراإمإااإبرا   ث  إ لداـبل ذجل رزاب ي ي داا ياـام ػدرئس
اا  إئفقلائػمااػ ياـلفب ليمب ا ايلرئكئم   ئم كا رد(  درئ هـاليرامأ راابل ذجق

  بلئماا فكئر أبل طػماالل افػماػدطااطػ ب اإػ لدـاا   ػثاالػبهلاا برئ ػم  ك بػتقئبػم
اادراإػػػػملػػػػفارئػػػػؽلػػػػفااليالػػػػئفاال طػػػػ قئف  برئػػػػباابلػػػػ ذجا  ػػػػـ ػػػػدرئ هـقاػػػػااإػػػػ لداـ

نػػذلاادراإػػمنػػما إػػ را ئبئ تاا يائلئػػماالل افػػماال تػػلبمائػػما ك بػػتاالر اػػماي اػػااػػم
اا ركئزقاالإ قدةنؤ  االدرإئفاال ط قئفقاػا تئئػرإػا كئ تاا ػدرئساػدئهـ  ػدرئ هـ
قاالل رإمااإا كئ تاال تلبمامبل ذجأ ي داا ياـا االر اماا  بئمامنذلاادراإػمنػم

اإػػ لدـاا   ػػػث قئػػئـاإػػ لداـاابلػػػ ذجقاػػا فكئػػػرااطاػػب  يالهػػـ ا  قئػػػؽأنػػداؼاادراإػػػم
ال  ػػ رلقػػبف اإػػ   بم أشػػرطمائػػدئ اا كػػـقاػػااي ائػػماابلػػ ذج   صػػاتاادراإػػمإاػػاب ػػ نل

أش رتإاااالبل قماا برئ ئم  ققتدا اماإ لداـأإ ائباا درئس.

 التعقيب عمى دراسات المحور األول:

لفاايرضااإ  ؽادراإ تنذااال  رئ تبل ئام:

اػػم بلئػػماشػػ ركتليظػػـاادراإػػ تااإػػ  قماػػمدراإػػمأ ػػربلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـقبػػدلػػ رزاب  -
فال افػتاػمااهػدؼلػفاإػ لداـبلػ ذجلػ رزاب ا يتػه اا فكئر قاػا يػضاال تئػرات ا 

(اققػػػؿ2015ل ػػػؿدراإػػػملبصػػػ ر ئهػػػدؼإلئبػػػ دأ ػػػربلػػػ ذجلػػػ رزاب اػػػم بلئػػػماا فكئػػػر
 (.2001 دراإماا  ز(ا 2011( اايرئ ف 2012 
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لػػفطػػ بقػػفق ػػ رةائهػػ اايئبػػم يػػضاادراإػػ ت ب قػػتقئبػػ تاادراإػػ تااإػػ  قماك بػػت -
(.2011( اايرئػػػػػ ف 2012(اققػػػػؿ 2015االر اػػػػماإلقدادئػػػػم اا  ب ئػػػػػمل ػػػػؿلبصػػػػػ ر 

 (.2007 دراإ تألرطاايئبمق  رةقفااك باادراإئمل ؿقئطم (2007 اا ص ف 

( اا صػػ ف2012( ققػػؿ 2015لبصػػ ر ـاادراإػػ تاالػػبهلاا برئ ػػمل ػػؿا  يػػتليظػػ -
 2007  )Talton , 1992.)االػػػبهلاا صػػػفم(2007قئطػػػم  اػػػم ػػػئفا  يػػػتدراإػػػم

 اا  ائام.

اإػػ لدلتاادراإػػ تأد اتل ب قػػمال افػػت ػػ ل  ؼنػػدؼاادراإػػم االبهػػ جالبهػػ دراإػػ ت -
 نبػػػ ؾدراإػػػ ت(2011( اايرئػػػ ف 2007قئطػػػم نػػػمدراإػػػماإػػػ لدلت  ائػػػؿاال  ػػػ ط 

( اايرئػ ف2012( ققػؿ 2015لبصػ ر  ب  اتأب اق  لل افملػفا ل  ػ راتل ػؿدراإػم
 (.2011( اا ل ئبم 2011 

 ال افتليظـاالي اب تاإل ص نئم  ي  اط ئيماالشكام ايد اتاالإ لدلماماادراإم. -

تا قائمطرانؽاا درئسااق نلمقاابلػ ذجأ يػ دااػ ياـقبػدلػ رزابػ امأ   تنذلاادراإ  -
   قئؽاينداؼاالرب ةلفا إ را ئبئ ت اا رالل.

إئ ـا إ ي بماماايدئدلفاادراإ تاا م ب  اتبل ذجأ ي داا ياـ أ رلقااااطا ماػم -
    ل   راتاادراإم.إقدادأد اتاادراإمل صمامإقداداا رب للاالق رح
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 المحور الثاني: دراسات تناولت ميارات التفكير المنتج.

  إػػ ببػػدرةاادراإػػ تاالر  طػػم صػػ رةل  شػػرةاػػمل تػػ عاادراإػػم اا فكئػػراالبػػ ل(ئقإػػـ
اا   ثنذااال  رإاا:

 التفكير المنتج تناولتالدراسات التي 

 (:6102دراسة )عبد الكريم،  -0

اادراإمإاااا يرؼقااا قائماالب ظرة ا إ قص نئمام بلئماا فكئراالب ل.ندات
 عػػداإػػػ لدـاا   ػػثاالػػػبهلاا برئ ػػم  ك بػػػتقئبػػػماادراإػػم  لػػػذةااصػػؼاا ػػػ بماإلقػػػدادب
 لدرإػػمب صػػراإلقدادئػػم بػػئف قصػػلتقفئفػػماإلقدادئػػم بػػ ت لدئبػػمأإػػئ ط كػػ فقػػددنـ

(اكػػػؿ35عإػػػل اإاػػػالبلػػػ ق ئف بػػػرئ ئ ئف لبل قػػػمتػػػ  طم ليػػػدؿ ( الئػػػذ  الئػػػذة105 
لبل قم ئثدرإ ا  دةاا ك  ر اإ لرارئمااب ع  إ لداـأإا باالب ظرةا إ قص نئم ئبل 
درإماالبل قمااتػ  طماال تػ عبفإػم طرئقػم قائدئػم ط ػؽاا   ػثال  ػ راا فكئػراالبػ ل

د اػػػمت بػػػ داػػػرؽذاصػػػاتاادراإػػػمإاػػػاااػػػذبأقػػػدلاا   ػػػث.    شػػػقئم ااب عػػػد اإل ػػػداقم(
إ صػػ نئماصػػ اب  لػػذةاالبلػػػ ق ئفاا بػػرئ ئ ئفااػػذئفدرإػػػ ال تػػ ق تاا كػػ  ر اإػػػ لرارئم
اابػػػػػ ع  اصػػػػػؼاا ػػػػػ بماإلقدادئػػػػػم االل ػػػػػ رةا بر ػػػػػمنػػػػػذااا  ػػػػػث  إػػػػػ لداـأإػػػػػا باالبػػػػػ ظرة

 ق ام( ل   راا فكئراالب لادط  لذةاالبل ق ئف.ا إ قص نئماماا ط ئقئف اا يدب اا

 (:6102دراسة )األسمر،  -6

نػداتاادراإػماليراػملهػ راتاا فكئػراالبػ لاال تػلبماػمل  ػ طلبػ نلاارئ تػػئ ت
االر امايإ إئماايائ ا ل لدطاك إ بطا مااصؼااي شراه   عدا  يػتاا   ػثاالػبهل

لاتقئبماادراإمقاػاايل اػم ايبشػطم اا لػ رئف االإػ نؿ اا يلئلػ تاا صفماا  ائام اش 
ااػػ اردةاػػمل  ػػ طلبهػػ جاارئ تػػئ تااصػػف ؼاا ػػ لف اا  إػػس ااي شػػرايإ إػػمكلػػ اشػػ لات

 ا  قئػػؽأنػػداؼااصػػؼااي شػػرايإ إػػم لدئبػػمراػػب.لػػفطػػ ب(ط ا ػػ  ط ا ػػم110قاػػا 
 نلػػملهػػػ راتاا فكئػػػراالبػػػ للصػػبفم  ػػػتبػػػ قئفلػػػفاا فكئػػػراادراإػػمع لػػػتاا    ػػػم إقػػػدادع

اإل ػػػػداقم ااب عػػػػد شػػػػلات ا إػػػػ ب  جااا ب ػػػػؤ   ا راتػػػػ تا قػػػػ ئـاا بػػػػـااا فإػػػػئر ايصػػػػ ام
 ااط عػػم االر بػػم(كلػػ أقػػدتاا    ػػمأداة  ائػػؿل  ػػ ط ال  ػػ راقئػػ سلػػدطاك إػػ بااطا ػػم

فأدا أاػػراداايئبػػم ل  ػػ رلهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لأااب ػػ نلاا كفئػػراالبػػ ل. لػػفأنػػـالهػػ رات



56 

 

ااي شػػػػرايإ إػػػػمتػػػػيئفم د فاالإػػػػ  طاالق ػػػػ ؿاكلػػػػ   ػػػػئفقػػػػدـ بػػػػ داػػػػر ؽذاتد اػػػػم
 إ ص نئماملإ  طله راتاا فكئراالب لامل   طلب نلاارئ تئ ت يزطال تئرااببس.

 (:6104دراسة )شقورة،  -1

رؼإاػػاااي عػػػم ػػئفااإػػا ؾاإلئبػػػ  م اا فكئػػراالبػػػ لاػػدططا ػػػمنػػداتاادراإػػماا يػػػ
ااكائػػ تاا قبئػػماػػمل  اظػػ تنػػزة عػػداإػػ لدـاا   ػػثاالػػبهلاا صػػفماا  ائاػػم  ػػـال  ػػ ر

لػػػفكػػػ ااببإػػػئف ا  قئػػػؽأنػػػداؼاادراإػػػم388قئبػػػمقشػػػ انئملػػػفلب لػػػساادراإػػػمع الهػػػ 
 ملفإقػداداا   ػث ال  ػ رك ائف رئبػ الهػ راتاا فكئػراإ لدـاا   ثاإ  ئ فااإا ؾاإلئب 

أفااب عػػد ال  ػػ راا فكئػػرا   كػػ رب. عػػد  صػػاتاادراإػػمإاػػالبل قػػملػػفااب ػػ نللػػفأنلهػػ 
لإػػ  طااإػػا ؾاإلئبػػ  ماػػدطأاػػرادقئبػػماادراإػػملػػفطا ػػمااكائػػ ت ل  اظػػ تنػػزةبئػػد قبػػد

اراا فكئػػرااب عػػداػػدطأاػػرادقئبػػماادراإػػملػػفااطا ػػم%اكلػػ   ػػئفأفلإػػ  ط ػػ 81.7لإػػ  ط
%ام ئفكػ فاالإػ  طاا فكئػرا   كػ ربئقػسقبػد35.5 ل  اظ تنزةئقسقبد زفبإ م

 %.3.24لإ  طبإ م

 (:6106والشين، عبد السميعدراسة ) -4

لاػػم بلئػػماا فكئػػراالبػػ  أ رئبػػ لم(نػػداتاادراإػػمإاػػااا يػػرؼقاػػاا قائػػمبلػػ ذج
ذ باإلق عمااإليئماماالر اماإلقدادئما عػدط باماارئ تئ تادطاا ايدا ايك دئلم

( الئذلفااصػؼاي ؿ22اإ لدلتاا    ماالبهلاا برئ م ئث ك بتقئبماادراإملف 
(لػػػفاصػػػ ؿلدرإػػػمايلػػػؿ1/2ا1/1اإلقػػػدادبذ باإلق عػػػمااإػػػليئم نػػػـئل اػػػ فاصػػػائف 

 فكئػػراالبػػ ل عػػدا  ػػ طقاػػااالهػػ رات ئػػثأقػػد  اا     ػػ فال  ػػ رااااقػػ نرة.-ااصػػـ تلػػرة
 ااط عم االر بم ايص ام اا  إس اا لئؿ( اإػ لدلتاا     ػ فال  ػ راتاالق ربػمل  إػطم
دربػػػ تلبل قػػػماا  ػػػثاػػػماا ط ئقػػػئفقاػػػاااق اػػػم اا يػػػدباكلػػػ  ػػػـاإػػػ لداـبإػػػبااكإػػػب

ل تػ عاا برئػب. أ رئبػ لم(لػ ذجااليدؿ  بػـاا ػأ ئراف قائػمااػ ياـااقػ نـقاػااإػ لداـب
 بػػ دق عػػمذاتد اػػمإ صػػ نئم ػػئفل  إػػطمدربػػ تصػػاتاادراإػػمإاػػاااب ػػ نلاا  ائػػم   

لبل قػػػماا  ػػػثاػػػماا ط ئػػػؽااق اػػػم اا يػػػدب ل  ػػػ راا فكئػػػراالبػػػ لاصػػػ اباا ط ئػػػؽطػػػ ب
.بامال   رايدا ايك دئلماا يد
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 (:6106دراسة )الرسام، -2

نػػداتاادراإػػمإاػػااا يػػرؼقاػػاأ ػػر ربػػ لل ػػدرئ معػػ نـقاػػاأ يػػ دااػػ ياـاػػم بلئػػم
 يػػضلهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لاػػدطااطا ػػماػػمد اػػمااك ئػػتا  ػػـ  دئػػدلب لػػساادراإػػمااػػذب

(89(ط ا ػػ   ط ا ػػملػػفطا ػػمااصػػؼااإػػ دس  اػػغقػػددأاػػرادقئبػػماادراإػػم 178 كػػ فلػػف 
(ط ا ػػ  45د ػػـ  زئػػسااطا ػػمإاػػالبلػػ ق ئف:اي اػػا برئ ئػػم  اػػغقػػددنـ ط ا ػػ   ط ا ػػم عػػ

(ط ا ػ   ط ا ػم عػد ػـ ػدرئبأاػراداالبل قػماا برئ ئػم44 ط ا م اا  بئمت  طم اغقددنـ 
اقطقاااا رب للاا يائلم. ا  ائؿاا ئ ب ت لي اب ه ا ص نئ اإػ لدـاا ربػ للا  صػ نم

spssط ئػؽ يػد ب دأ ػرذبد اػمإ صػ نئم اتاادراإمإااقدةب  نلك فلفأنله   ص 
.اله راتاا فكئراالب لاص اباالبل ق تاا برئ ئماا رب للاما ل   راا يدب

 (:6100دراسة )رمضان، -2

اا ياػػػئـاػػدططػػ بنػػداتاادراإػػمإاػػا صػػلئـ ربػػ لل ػػدرئ ما بلئػػمداايئػػماإلببػػ ز
اال ػػػألرئفدراإػػػئ ا اك شػػػ ؼأ ػػػراا ػػػدرئب  إػػػ لدالمقاػػػا بلئػػػماا  صػػػئؿاادراإػػػماا ػػػ ب ب

 اا فكئػػراالبػػ ل  ػػـاك شػػ ؼااي عػػم ػػئفداايئػػماإلببػػ ز كػػؿلػػفاا  صػػئؿاادراإػػم اا فكئػػر
(ط ا    ط ا ملفااصؼاي ؿاا  ب بلفلدرإم108االب ل ئث ك بتقئبماادراإملف 

ماالشػػ ركم ػػإدارةطالػػ اا يائلئػػم ل  اظػػماادعهائػػم لصػػر اإػػ لدـاا   ػػثقػػدة طػػرلاا  ب ئػػ
( ال  ػ رب ػ رابس2006أد اتاادراإم نملقئ سداايئما بب زإقدادق داااطئػؼلائفػم 

  ربػ لل ػدرئ ما بلئػمداايئػم2000اا فكئرا   ك ربااافظم ال   رك ائف ربئػ اا فكئػرااب عػد
 بػ داػر ؽذاتراإػمإاػاقػدةب ػ نلكػ فلػفأنلهػ ب زلفإقداداا   ثا   صاتااداإلب

االبل قػػػماا برئ ئػػػم االبل قػػػمااتػػػ  طماػػػمدربػػػ تطػػػ بد اػػمإ صػػػ نئم ػػػئفل  إػػػط ت
اإلببػ زاصػ اباالبل قػماا برئ ئػما  بػدتمااقئ ساا يدبال تئراا  صئؿاادراإػم داايئػ

االبل قػماا برئ ئػماػمااقئػ سااق اػمدرب تطػ ب ص نئ  ئفل  إط تار ؽذاتد امإ
 .اإلبب زمداايئ  اا يدب  ابإ مال تئراا  صئؿ

 (:6119دراسة )العكري، -2

ئي لػػػػدأ ػػػػدنل قاػػػػابظرئػػػػمبااػػػػذك  اتفئإ ػػػػرا ئنػػػػداتاادراإػػػػمإاػػػػا بػػػػ   ربػػػػ لبئف
اال يػددةب  رب لللق ػرحلػفاا    ػػم(ا اآللػرقاػا ربػ للببكػػ رتببا ياػئـاا فكئػر    بػػ ل زارة

قاػا بلئػم أ رنلػاا  ػثاػماا ر ئم اا يائـ  ط قمقاااا اقماا  بئملفاالر اما   دانئػم(.
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ع نلػػمااإػػل تاا فكئػػراالبػػ ل اا  صػػئؿاادراإػػم اإػػ لدلتاا    ػػمقػػدةأد اتاادراإػػم نػػم
اال نػػ  ئفا ال  ػػ ر ػػ رابساا فكئػػراإل ػػداقماطػػ بااإػػا كئما  ط عػػمل  ظػػملصػػ نصاا

 لقئػػ سلهػػ راتاا فكئػػػرااب عػػداألطفػػػ ؿااصػػئتم ب(لهػػ راتققائػػػما ا ل  ػػ راتاا  صػػػئائم
لػػفاػػملدارإػػهـااػػ  ث االيػػدةلػػفع ػػؿليالػػئهـ.  ك بػػتقئبػػماادراإػػمطػػ بااليطػػ ةاا

( الئػػػػذةل ن  ػػػػمللػػػػف ػػػػـااكشػػػػؼقػػػػبهـا  ػػػػـ قإػػػػئلهـإاػػػػا ػػػػ ثلبل قػػػػ تل إػػػػ  ئم75 
( الئػػػػذةلػػػػفاا الئػػػػذات25لبلػػػػ ق ئف بػػػػرئ ئ ئف ألػػػػربتػػػػ  طم.   كػػػػ فكػػػػؿلبهػػػػ لػػػػف 

اال ن  ػػ تاػػمااصػػؼاارا ػػسا   ػػدانم اا ػػم ػػـال ئػػ رنف شػػكؿقشػػ انملػػفلب لػػساا  ػػث.
كػؿلػفاا ربػ للااقػ نـقاػاااػػذك  اتا قائػمةب ػ نلكػ فلػفأنلهػػ راإػمإاػاقػد   صػاتااد

اال يػػددة  االط ػػؽقاػػااالبل قػػماا برئ ئػػماي اػػا(  ربػػ للكػػ رتا ياػػئـاا فكئػػر  االط ػػؽ
قاػػااالبل قػػػماا برئ ئػػماا  بئػػػم(ا ذاػػػؾاػػم بلئػػػماا فكئػػراالبػػػ ل ااػػػذباشػػ لؿقاػػػا يػػػض

يػػضلهػػ راتاا فكئػػراإل ػػداقم.كلػػ أظهػػرتااب ػػ نل فػػ ؽاالبل قػػملهػػ راتاا فكئػػرااب عػػدا  
اا برئ ئماي ااااا ػمدرإػتاا ربػ للااقػ نـقاػاااػذك  اتاال يػددةاقاػاكػؿلػفاالبل قػم
اا برئ ئماا  بئمااا مدرإت رب للك رتا يائـاا فكئرا االبل قمااتػ  طما اا ػماػـ  اػؽ

ا فكئراالب ل.أب درئباأئت  اما

 التعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت التفكير المنتج:
 من العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما يمي:

  ابإػػػ مينػػػداؼاادراإػػػم: ب قػػػتأنػػػداؼاادراإػػػ تااإػػػ  قماا ػػػم ب  اػػػتاا فكئػػػراالبػػػ لا -
 ا قائػػم ربػػ للاػػم بلئػػملهػػ رات ا فقػػتاادراإػػ تااإػػ  قملػػساادراإػػماا  ائػػماػػمنػػداه  نػػ

(2009 اايكػػرب( دراإػػم2011 رلتػػ ف( دراإػػم2012 اارإػػ ـاا فكئػػراالبػػ لل ػػؿدراإػػم
 (.2015 ااكرئـ( دراإمق د2012   شئفق دااإلئس دراإم

 رةق شػػ(2015 ايإػػلر ال افػػتاادراإػػ تاآل ئػػماػػمنػػداه لػػسنػػذلاادراإػػمل ػػؿدراإػػم -
 2014.) 

اايكػرب دراإػم(ا2011  رلتػ ف(ا2012   ابإ مالبهلاادراإما فقتاادراإ تاارإ ـ -
(لساادراإػماا  ائػم2015 ااكرئـ(ا دراإمق د2012   شئف( دراإمق دااإلئس2009 

شػػػق رة( دراإػػػم2015 ايإػػػلرا إػػػ لدلتاالػػػبهلاا برئ ػػػم ال افػػػتليهػػػ كػػػؿلػػػفدراإػػػم
 2014.) 
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(قااااصؼ2015 ايإلر مايئبماادراإم: ب قتقئب تاادراإ تااإ  قمادراإم  ابإ -
(قاػاطا ػم2014 شػق رة(ااصؼاا  بماإلقدادب دراإم2015 ااكرئـااي شر دراإمق د

(2009 (قاػػاطا ػػمااصػػؼااإػػ دس دراإػػماايكػػرب2012 ااكائػػ تاال  إػػطم دراإػػماارإػػ ـ
(قاػػاااطػػ ب2011 فاػػمااصػػؼاارا ػػساكلػػ أبرئػػتدراإػػمرلتػػ فقاػػاااطا ػػماال نػػ  ئ

(قاػػاطا ػػمااصػػؼ2012 اال ػػألرئفدراإػػئ اػػماالر اػػماا  ب ئػػم دراإػػمق ػػدااإػػلئس  شػػئف
 ااصؼاا  إسايإ إم.ط بااإ  سااصـاام ئفك بتقئبماادراإماا  ائمنم

ايإػػػػلر  ابإػػػػ ميد اتاادراإػػػػم: يػػػػددتايد اتاالإػػػػ لدلماػػػػمنػػػػذلاادراإػػػػ تادراإػػػػم -
(أقػػدتاا    ػػمع نلػػملهػػ راتاا فكئػػراالبػػ ل إػػ لداله اػػم  ائػػؿاال  ػػ ط ال  ػػ ر2015 

  شػػػػئف(ال  ػػػػ راا فكئػػػراالبػػػػ ل دراإػػػػمق ػػػدااإػػػػلئس2012 اارإػػػػ ـاا فكئػػػراالبػػػػ ل دراإػػػم
(ال  ػػػ ر ػػػ رابساا فكئػػػر2011 رلتػػػ ف راا فكئػػػراالبػػػ ل اإػػػ لدلتدراإػػػم(ال  ػػػ2012 

 ا   ك ربااافظم آلر  إ لداـااص رال   رك اف رئب اا فكئرااب عد.

كلػػػػ  ب قػػػػتلهػػػػ راتاا فكئػػػػراالبػػػػ لاا ػػػػماإػػػػ لدل ه اادراإػػػػ تااإػػػػ  قمادراإػػػػمايإػػػػلر -
ايصػػ ام اا فإػػئر اا  ائػػؿ اا قػػ ئـ ا إػػ ب  ج(اإػػ لدلتلهػػ راتااط عػػم االر بػػم 2015 

(اإ لدلتلهػ راتاا  ائػؿ اا فإػئر اا قئػئـ ااط عػم االر بػم اا  إػس2012 اارإ ـ دراإم
(لهػػ راتا إػػػ ب  ج ا إػػ ب  ط اا قػػ ئـ ليراػػما ا راتػػػئ ت2009  اا لئػػؿ دراإػػماايكػػرب

 نم ذاؾ  فؽلساادراإماا  ائم. اا فإئر ااط عم ايص ام االر بم 

 الناقدوالتفكير  اإلبداعيشقي التفكير المنتج وىما التفكير  تناولتالدراسات التي 
 التفكير اإلبداعي: تناولتالدراسات التي 

 (:6104دراسة )عبد العزيز،  -0

نػػذلاادراإػػمإاػػاليراػػمأ ػػر  ظئػػؼ ربػػ للكػػ رتاػػم بلئػػملهػػ راتاا فكئػػرنػػدات
اإل ػػػداقماػػػملػػػ دةاارئ تػػػئ تاػػػدطط ا ػػػ تااصػػػؼااإػػػ دس اإػػػ لداـاا   ػػػثاالػػػبهلشػػػ م
اا برئ م ك بتاايئبمصفئفدراإئئفلػفط ا ػ تااصػؼااإػ دسايإ إػم اا ػم اػغقػددن 

(ط ا م ا  قئػؽذاػؾ35 ئف برئ ئم ت  طمقددكؿلبه  (ط ا م  ـ قإئله البل ق70 
اإفاا    مع لت إقدادأد ات ل اداادراإماا ػم ك بػتلػف  ائػؿاال  ػ ط ال  ػ راا فكئػر

  بػػداػػر ؽذاتد اػػمإ صػػ نئم ػػئفل  إػػطدربػػ تاإل ػػداقم   صػػاتاادراإػػمإاػػاااب ػػ نل
  بػػداػػماا ط ئػػؽاا يػػدب ال  ػػ راا فكئػػراإل ػػداقم.ط ا ػػ تاالبل قػػماا برئ ئػػم ااتػػ  طم
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ار ؽذاتد امإ ص نئم ئفل  إطدربػ تاالبل قػماا برئ ئػماػماا ط ئػؽااق اػم ل  ػ ر
اا فكئراإل داقم.

 (:6101دراسة )أبو العطا،  -6

نداتاادراإمإااليرامأ ر  ظئؼد رةاا ياـاػم ػدرئساارئ تػئ تا بلئػملهػ رات
ااصػػػؼاا  إػػػسايإ إػػػم ل  اظػػػ تنػػػزة عػػػداإػػػ لدـاا   ػػػثطػػػ باا فكئػػػراإل ػػػداقماػػػدط

ااصػؼاا  إػسلػفلدرإػ م اي عػ ؼا ئػتدبػف(لػفطػ باالبهلش ماا برئ مقااقئبػم
(ط ا ػػػػ  ػػػػـ قإػػػػئلهـإاػػػػالبلػػػػ ق ئفتػػػػ  طم54اػػػػغقػػػػددنـ ( ئػػػػث 2012-2011اايػػػػ ـ 

  برئ ئػػػما ا  قئػػػؽاادراإػػػم ػػػـإقػػػدادال  ػػػ راا فكئػػػراإل ػػػداقم دائػػػؿاالياػػػـ كراإػػػمااط اػػػب
ذاتد امإ ص نئم ئفل  إػطدربػ تار ؽأبمئ بد   صاتاادراإمإااقدةب  نلأنله 

قػػمااتػػ  طماػػمال  ػػ رلهػػ راتاا فكئػػراإل ػػداقماالبل قػػماا برئ ئػػم ل  إػػطاالبل طػػ ب
اماارئ تئ تاص اباالبل قماا برئ ئم.

 (: 6101دراسة )صيام، -1

ا بلئػػم رئػػزم ربػػ لللق ػػرحاػػمتػػ  ل ػػ دئبظرئػػمئػػنػػداتاادراإػػمااكشػػؼقػػفا قا
اػذا ؾاإػ لدـاا فكئراإل داقمامل دةاا كب ا بئ ادططا مااصؼااإ  سايإ إػما   قئقػ  

 ع ـ  ب  أداة  ائؿل   طا  ائػؿل  ػ طاا  ػدةاا  بئػمااط عػمش ماا برئ ماا   ثاالبهل
ثئػػػرح لػػفك ػػػ باا كب ا بئػػػ ااصػػػؼااإػػ  سايإ إػػػما عػػػ ـاا   ػػػث  بػػ  اا ربػػػ للاالق ػػػ–

 إػػم(ط ا ػػملػفااصػػؼااإػ  سايإ٨٥بػمقشػػ انئملك بػملػف ئط قػتأد اتاادراإػمقاػػاق
(ط ا ػػػما٤٣(ط ا ػػػم االبل قػػػمااتػػػ  طم ٤٢لقإػػػلمإاػػػالبلػػػ ق ئفاالبل قػػػماا برئ ئػػػم 

 بػ داػر ؽذاتد اػمإ صػ نئم ػئفل  إػط   صاتاادراإػمإاػاقػدةب ػ نلكػ فلػفأنلهػ 
درب تطا ماالبل قماا برئ ئم طا ماالبل قماات  طمامله راتاا فكئراإل داقم. عػ ـ

  إػػ ب بػػـاا ػػأ ئراا ربػػ للاالق ػػرح   صػػؿا بػػ دأ ػػر دربػػمل  إػػطماػػملهػػ ر ماا   ػػث
ااط عم ا ل ذااقراراأ  ر دربمك ئرةام بلئمله رةاالر بم.

 (:6101دراسة )برىوم، -4

نػػداتنػػذلاادارإػػمإاػػاعئػػ سأ ػػراإػػ لداـاإػػ را ئبئمع يػػ تاا فكئػػرااإػػتاػػم بلئػػم
قم ا لػػػػ ذااقػػػػرار  ا كب ا بئػػػػ اػػػػدططا ػػػػمااصػػػػؼااي شػػػػرايإ إػػػػم.لهػػػػ راتاا فكئػػػػراإل ػػػػدا
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 اإلب  ػػمقػػفنػػذلايإػػنامعػػ ـاا   ػػث  بػػ  أد اتاادارإػػم اا ػػم ل اػػتاػػمال  ػػ رئفا ئػػث
- ك بػػػػتاقػػػػراتا ل  ػػػػ راإل ػػػػداقماي ؿاقئػػػػ س يػػػػضلهػػػػ راتاا فكئػػػػراإل ػػػػداقم ااط عػػػػم

  إلتػػ امإاػػاال  ػػ را لػػ ذااقػػراراا ػػ بماقئػػ سلهػػ رات(لبػػ  تا3ايصػػ ام(لػػف -االر بػػم
ا ل ذااقرار اتػرضنػذلاادراإػمعػ ـاا   ػث  بػ  دائػؿاالياػـ اػؽاإػ را ئبئمااق يػ تااإػت

بػمئاا فكئرا قرتمقاااال كلئفاا أكدلفإػ ل ما صػ  ئ ماا ط ئػؽ. ال ػ راا   ػثق
 ػػػؿاالبل قػػػماا برئ ئػػػما ايلػػػرطااتػػػ  طما عػػػد اػػػغعصػػػدئملك بػػػملػػػفشػػػي  ئفإ ػػػدانل  ل

(ط ابلفطا ػمااصػؼااي شػر لدرإػم نػرااإػ ساا  ب ئػمببباا بػئف ل  اظػم71قددنـ 
رابا اإ لدـاا   ث اق اط ئيماادراإملبهبئف نل كل ئام:أ.االبهلاا صفم: اإ لدـ

اق يػػ تااإػػت.ب.االػػبهلشػػ ماا برئ ػػم ذاػػؾايػػرضأإػػس بظػػئـاال  ػػ ب اػػؽاإػػ را ئبئما
ادراإمأ راإ لداـاإ را ئبئمع ي تاا فكئرااإػتاػم بلئػملهػ راتاا فكئػراإل ػداقم ا لػ ذ
ااقػػرار  ا كب ا بئػػ اػػدططا ػػمااصػػؼااي شػػرايإ إػػم.   صػػاتاادراإػػمإاػػاقػػدةب ػػ نلكػػ ف

 إػػػطدربػػػ تطا ػػػماالبل قػػػماا برئ ئػػػما بػػػ داػػػر ؽذاتد اػػػما صػػػ نئم ػػػئفل لػػػفأنلهػػػ 
 ل  إطدرب تطا ماالبل قماات  طماماا ط ئؽاا يدب ل   راا فكئراإل داقماص اب

 طا ماالبل قماا برئ ئم.

 ( 6101دراسة )أبو عاذرة،  -2

ع ـ(ام درئس–لطط–نذلاادراإمإااليرامأ ر  ظئؼاإ را ئبئم ق رندات
ا بلئػػماا فكئػػراإل ػػداقماػػدططا ػػمااصػػؼااإػػ  سايإ إػػم تػػزة عػػداإػػ لدـاارئ تػػئ تقاػػ

اا   ثاالبهلاا برئ م ئث ػـال ئػ رقئبػملػفطا ػمااصػؼااإػ  س لدرإػ ئفاػمل  اظػم
(ط ا ػ  ط ا ػم ا  قئػؽذاػؾ ػـإقػداد140( اػغقػددنـ 2010–2009رابااي ـاادراإم 

داػػر ؽذاتد اػػمإ صػػ نئم  بػػ دائػػؿاالياػػـ   صػػاتاادراإػػمإاػػاال  ػػ راا فكئػػراإل ػػداقم
االبل قػػماا برئ ئػػم  إػػ لداـا إػػ را ئبئم ل  إػػطدربػػ تطا ػػمدربػػ تطػػ ب ػػئفل  إػػط

االبل قماات  طماا مدرإت  اطرؽاا قائدئماص اباالبل قماا برئ ئمامال   راا فكئػر
اإل داقم.
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 (:6119دراسة )دويدي، -2

اادراإمإاػااإ قصػ  أ ػراإػ لداـأايػ باا  إػباآلاػم  رالبػماا يائلئػمذلنداتن
ااصػػؼاي ؿا   ػػدانماػػملقػػررااقػػػرا ةطػػ بقاػػااا  صػػئؿ بلػػ اا فكئػػراإل ػػداقماػػدط

 ااك   م.

 الئذا59اإ لدـاا   ثاالبهلاا برئ مادراإمنذااي را  ل اتقئبماا  ثاايش انئمام
 ػػـ ػػ زئيهـإاػػا ػػ ثلبل قػػ تا ػػـاإػػ لداـأايػػ باا  إػػباآلاػػماا يائلئػػملػػساالبل قػػم
اا برئ ئماي ااا اإ لدـ رب لل  إبآاػم يائلػمإتػ اميايػ باا  إػباآلاػماالبل قػم

 س اقئػػاا برئ ئػػماا  بئػػما ئبلػػ درإػػتاالبل قػػماا  ا ػػم  اطرئقػػماالي ػػ دةكلبل قػػمتػػ  طم.
أ راإ لداـأاي باا  إباآلام  رالبماا يائلئماػماا  صػئؿ ػـإقػدادال  ػ ر  صػئام

ااصػػػػؼاي ؿطػػػػ باػػػػماالبل قػػػػمااإ دإػػػػماا ػػػػر ؼ لقػػػػررااقػػػػرا ة ااك   ػػػػم ايب شػػػػئدا
ا   ػػدانم  اللاكػػمااير ئػػمااإػػي دئما ط ػػؽال  ػػ ر ػػ رابساا فكئػػرا   كػػ رب ايشػػك ؿب(

قاااا ئنمااإي دئما  دئدأ راإ لداـأاي باا  إباآلام  رالبماا يائلئمقاا االقبف
   صػاتاادراإػمإاػاقب صراا فكئػراإل ػداقم ااط عػما االر بػما ايصػ اما اا ف صػئؿ(.

اػػػـ ظهػػػرااب ػػػ نل بػػػ داػػػر ؽذاتد اػػػمإ صػػػ نئماػػػم  صػػػئؿقػػػدةب ػػػ نلكػػػ فلػػػفأنلهػػػ 
ثا ئبل أإفرتااب  نلقفظه رار ؽذاتد امإ ص نئمامبل كؿعدرةاالبل ق تاا  

لػػفعػػدراتاا فكئػػراإل ػػداقمقاػػا ػػدة ااط عػػما االر بػػما ايصػػ اما اا ف صػػئؿ( كػػذاؾاػػم
 بلئػػمعػػدرةاا فكئػػراإل ػػداقمككػػؿاصػػ اباالبل قػػماا برئ ئػػماي اػػا اا ػػماإػػ لدلتأايػػ ب

لئم.اا  إباآلاماا يائ

 (:Park & Kwon, 2006دراسة بارك وكورون ) -2

اػػدططػػ بنػػداتاادراإػػمإاػػا تػػس ربػػ للا بلئػػماا فكئػػراإل ػػداقماػػماارئ تػػئ ت
(ط ا ػػ 398ااصػؼااإػ  ساػمإػػئ ؿا ا  ػساا    ػ فاالػػبهلاا برئ ػمقاػاقئبػػملك بػملػف 

داـاا    ػ فا  قئػؽااهػدؼلقإلئفإاػالبلػ ق ئفاأ ػدنل تػ  طم ايلػرط برئ ئػما اإػ ل
ال  ػػػ راقئػػػ سلهػػػ راتاا فكئػػػراإل ػػػداقم أشػػػ رتاادراإػػػمإاػػػاأفادا ااطا ػػػماػػػماالبل قػػػم
اا برئ ئمأاتؿلفاالبل قػمااتػ  طماػملإػ  ئ تاا فكئػراإل ػداقمااػ  ث نػم ااط عػم

ايص ام(.–االر بم–
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 ( 6111دراسة )المشرفي، -8

س ربػػ لل ػػدرئ ما بلئػػمكف ئػػ ت ياػػئـاا فكئػػراإل ػػداقماػػدطنػػداتاادراإػػمإاػػا تػػ
ااط ا ػػػ تااليالػػػ ت كائػػػمرئػػػ ضايطفػػػ ؿ. اا يػػػرؼإاػػػاا قائػػػمذاػػػؾاا ربػػػ لل. عػػػداإػػػ لدـ
اا   ػػثكػػؿلػػف:االبهبػػئفاا صػػفم اا برئ ػػم.كلػػ اإػػ لدـاا صػػلئـاا برئ ػػمذ االبل قػػم

(ط ا ػػملػػػف20ملل ػػػ رة طرئقػػمقشػػ انئمع الهػػػ  كلػػ  ك بػػػتقئبػػماا  ػػثلػػػفقئبػػاا ا ػػدةا
ب ليػػماإلإػػكبدرئم  كػػذاؾقئبػػم-ااط ا ػػ تااليالػػ تاافرعػػماا  ا ػػماػػمكائػػمرئػػ ضايطفػػ ؿ

(طفػػ  لػػفأطفػػ ؿاار تػػم  الإػػ  طاا ػػ بم. عػػداشػػ لات70لل ػػ رة طرئقػػمقشػػ انئمع الهػػ  
بػػ لل  ط عػػمل  ظػػمكف ئػػ ت ياػػئـاا فكئػػرقاػػاال  ػػ ر  صػػئاماػػمااب بػػباابظػػربلػػفاا ر

اإل ػداقماػػمااب بػباايلاػػملػفاا ربػػ لل ال  ػػ راا فكئػراإل ػػداقماطفػؿاار تػػم.   صػػات
ا قائػػماا ربػ للاالق ػػرحاػم بلئػمكف ئػػ ت ياػئـاا فكئػػراادراإػمإاػاقػػدةب ػ نلكػػ فلػفأنلهػ 

طف ؿ  كذاؾا قائماا رب للام بلئمعدراتاإل داقمادطااط ا  تااليال ت كائمرئ ضاي
اا فكئػػراإل ػػداقم ااط عػػما االر بػػما ايصػػ ام(اػػدطأطفػػ ؿااط ا ػػ تااليالػػ ت  ار تػػماػػم

 لب  تايبشطماالل افم بش طعصصمابش طابمابش ط ركمابش طل إئقم(.

 التعقيب عمى دراسات التفكير اإلبداعي:
 أ ػ اايطػ (2014 اايزئػزاادراإػ تق ػدا فقتاادراإماا  ائملف ئثندؼاادراإملس -

( د ئػػػػدب2010 رةذ( أ ػػػػ قػػػػ 2013   رنػػػػ ـ(2013 ( صػػػػئ ـ2013 دا د (2013 
(.2003 االشرام(ا ال افتلساادراإ تل ؿ2009 
اايطػػػػ ( أ ػػػػ 2014 زاايزئػػػػذلاادراإػػػػملػػػػسق ػػػػد لػػػػف ئػػػػثاالػػػػبهلاالإػػػػ لدـا فقػػػػتنػػػػ -

اا  ائػػػماادراإػػػم(ا ال افػػػت2009 ( د ئػػػدب2010 ( أ ػػػ قػػػ ذرة2013 دا د (2013 
(.2013   رن ـ(2013 لسدراإمصئ ـ

( أ ػ 2013 ( صػئ ـ2013 اايطػ  لف ئثقئبماادراإما فقتاادراإماا  ائملسأ   -
( د ئػدب2013 (  رنػ ـ2013 دا د (2014 ( ال افتلػسق ػداايزئػز2010 ق ذرة

(.2003 ( االشرام2009 
اايطػ ( أ ػ 2014  لف ئثأداةاادراإػما  فقػتاادراإػماا  ائػملػسكػؿلػفق ػداايزئػز -

(اكلػػػػػػ 2009 ( د ئػػػػػػدب2010 ( أ ػػػػػػ قػػػػػػ ذرة2013 (  رنػػػػػػ ـ2013 دا د( 2013 
 (.2003 ال افتلساالشرام
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 :التفكير الناقد تناولتالدراسات التي 
 (:6101، الجيني)دراسة  -0

نداتنذلاادراإمإااااكشؼقفأ راإ لداـاياي باا يائلئػماػماك إػ بلهػ رات
اا فكئػػػرااب عػػػد لقػػػرراارئ تػػػئ تاػػػدطط ا ػػػ تااصػػػؼاي ؿاال  إػػػط لدئبػػػملكػػػماالكرلػػػم.

 ئػػثط قػػتاادراإػػمقاػػاقئبػػم اػػغ   قئقػػ اهػػدؼاادراإػػماإػػ لدلتاا    ػػملبهبػػ  برئ ئػػ  ا
(ط ا ملفط ا  تااصػؼاي ؿاال  إػطاػملدئبػملكػماالكرلػما عػدألتػيت٦٦ بله  

لبل ق ػػ قئبػػماادراإػػم ل  ػػ راا فكئػػرااب عػػدااليػػّدلػػفع ػػؿاا    ػػماػػماارئ تػػئ تا ئػػث ػػـ
ئػػ   يػػدئ   عػػد  صػػػات ط ئقػػم يػػدتػػ طما اا أكػػدلػػػفصػػدعم     ػػما عػػدط ػػؽا ل  ػػػ رع ا

أّفط ا  تاالبل قماا برئ ئم فػ عفقاػابظئػرا هفاػمراإمإااقدةب  نلك فلفأنله ااد
االبل قماات  طمامل  إطدرب تاا فكئرااب عداا يدباػمبلئػساالهػ راتاالػرادعئ إػه ا

اتػػػتبلئػػػساػػػر ض أفنػػػذااا فػػػ ؽكػػػ فدا  إ صػػػ نئ ابلئػػػساافػػػر ضا  بػػػ  قاػػػاذاػػػؾر
أظهػػرتااب ئبػػمااي لػػػماادراإػػم:اي ػػرا ئبػػػ  ماألايػػ باا يائلئػػماػػػمااصػػفرئم. عػػػداادراإػػم

اك إػػ بلهػػ راتاا فكئػػرااب عػػد لقػػرراارئ تػػئ تاػػدطط ا ػػ تااصػػؼاي ؿاال  إػػط لدئبػػم
لكماالكرلم.

 (:6101، المطوق)دراسة  -6

(اػم بلئػماا فكئػرjigsawنداتاادراإماا يرؼإااأ راإ لداـاإ را ئبئمبئبإ  
ااب عػػػد ا  بػػػ لب ػػػ ااياػػػـاػػػدططا ػػػمااصػػػؼاا ػػػ لف تػػػزةا ا  ػػػساا   ػػػثاػػػماادراإػػػماالػػػبهل
اا برئ ػػما  كػػ فلب لػػساادراإػػملػػفبلئػػسطا ػػمااصػػؼاا ػػ لفا إ إػػم  الػػدارساا ك لئػػم

(ط ا  158ـا  ك بتقئبماادراإملف 2012-2011نزةلفااي ـاادراإم ل  اظمشل ؿ
 ط ا ػما ػـال ئ رنػ  صػ رةعصػدئملػفلدرإػمبإػئ م بػتكيػبا إ إػئمباباا بػ ت شػي  ئف
لفلدرإماابزاما إ إئمباباا بئف. ك بتأد اتاادراإمنم:ال   راا فكئرااب عػدا لقئػ س

 بػػ دلبل قػػملػػفاا  صػػئ تكػػ فلػػفأنلهػػ اياػػ ـا عػػد  صػػاتاادراإػػمإاػػاا  بػػ لب ػػ ا
االبل قػػماا برئ ئػػماػػمال  ػػ راا فكئػػردربػػ تطػػ ب ػػئفل  إػػطإ صػػ نئماػػر ؽذاتد اػػم

 ل  إػػطاعػػرابهفاػػماالبل قػػمااتػػ  طم  ط ا ػػ تاالبل قػػماصػػ ابطػػ بااب عػػداػػمااياػػـ 
مإ ص نئم ئفل  إطدرب تطا ماالبل قػماا برئ ئػمااػذئف ب دار ؽذاتد ااا برئ ئم.

 درإ ا  إ لداـاإ را ئبئمبئبإ امال   راا فكئرااب عداماايا ـئيزطإاال تئرااببس.
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 (:6106، األغادراسة ) -1

نػداتنػذلاادراإػػمإاػا قصػمأ ػػر ػدرئس  ػػدةلق ر ػمع نلػمقاػػاااػر ا طاارئ تػػئم
اا فكئػػرااب عػد  قػدئرااقئلػػماايلائػماارئ تػئ تاػػدطط ا ػ تااصػؼاا ػػ دباػم بلئػملهػ رات

قشر ل  اظ تنػز  اقػداإػ لدـاا   ػثاالػبهلاا برئ ػم ك بػت ئنػماادراإػمقشػ انئملػف
ط ا  تااصؼاا  دبقشر اافرعاايالم(لفلدرإماالبإ  اا  ب ئماا ب تشػرؽلػ بئ بس

ا م ـ يئئبهـقش انئ   ػ زئيهفإاػالبلػ ق ئفاالبل قػماا برئ ئػم(ط 65 ئث ك بتلف 
( عداع صرتاادراإمقااايد اتاا  ائم ال   ر32( اات  طم قددط ا   ه  33 قددن  

   صػػاتاادراإػػمإاػػانػػذلااب ػػ نلاا فكئػػرااب عػػدا لقئػػ س قػػدئرااقئلػػماايالئػػماارئ تػػئ ت(
 ػػئفل  إػػطمدربػػ تط ا ػػ تاالبلػػ ق ئفاا برئ ئػػم ااتػػ  طماػػمئ  بػػ داػػرؽداؿإ صػػ ن

 ط ئؽاا يدبالقئ س قدئرااقئلماايالئماارئ تئ تاص ابط ا  تاالبل قماا برئ ئم.

 :(6100 ،دراسة )الطراونة -4

نػػػداتنػػػذلاادراإػػػمإاػػػا قصػػػمأ ػػػراإػػػ لداـد رةااػػػ ياـااليداػػػماػػػم بلئػػػملهػػػ رات
ـاػػدطط ا ػػ تااصػػؼااي شػػرايإ إػػملق ربػػم  اطرئقػػما ق ئ دئػػما عػػداإػػ لداا فكئػػرااب عػػد

 برئ ئم ـ درئإه ل دةاافئزئػ  اا   ثاالبهلاا برئ م  ك بتقئبماادراإملفلبل ق ئف:
(ط ا ما ت  طم ـ درئإه بفساال دة  اطرئقػم47  إ لداـد رةاا ياـااليدام ك بتلف 

(ط ا ػػػما ا  قئػػػؽنػػػدؼاادراإػػػماإػػػ لدـاا   ػػػثال  ػػػ رك ائف ربئػػػ 51  ك بػػػتلػػػف ااي دئػػػم
(اقػرةلػفبػ عا ل ئػ رلػفل يػددا أظهػرتااب ػ نل بػ د34اله راتاا فكئػرااب عػد االكػ ف 

ار ؽذاتد امإ صػ نئم ػئفاال  إػط تاا إػ  ئماي لػ تااط ا ػ تاػملبلػ ق ماادراإػم
راتاا فكئػػرااب عػػد يػػزط إػػ را ئبئماا ػػدرئسااصػػ ابااط ا ػػ تاااػػ ا مدرإػػفاػػمال  ػػ رلهػػ 

   إ لداـد رةاا ياـااليدام.

 (:6100 ميادي،دراسة )أبو  -2

إاػا  دئػدلهػ راتاا فكئػرااب عػداا ابػب  اارنػ اػملبهػ جاافئزئػ  اادراإمنداتنذل
اػػػاليراػػػملػػػدط ػػػ اارنػػػذلاال هػػػ راتاػػػمل  ػػػ طلبهػػػ جاافئزئػػػ  ا لػػػدطاالر اػػػماا  ب ئػػػما ا 

اا   ثاالبهلاا صفماا  ائاما اشػ لاتقئبػماادراإػمقاػااإ لدـاك إ بااطا ماه ا عد
ط اػػب ط ا ػػملػػفطا ػػمااصػػؼاا ػػ دبقشػػر ل  اظػػمنػػزةا اإػػ لدـاا   ػػثاػػمنػػذل100

أداة  ائػؿاال  ػ ط اا ػمأقػدتاادراإمقدةأد اتنم:إقدادع نلػم لهػ راتاا فكئػرااب عػدا 
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لػػفأبػػؿاإػػ لداله اػػم  ائػػؿلبهػػ جاافئزئػػ  ا ال  ػػ راقئػػ سلػػدطاك إػػ بااطا ػػمالهػػ رات
اا فكئػػػرااب عػػػداال بػػػ دةاػػػماال  ػػػ طا عػػػد  صػػػاتاادراإػػػمإاػػػاأفأدا لهػػػ راتاا فكئػػػرابقػػػد

اتػػيئؼاكلػػ   ػػئف بػػ دياػػراداايئبػػماػػمااصػػؼاا ػػ دبقشػػرئقػػساػػماالإػػ  طاال  إػػط ا
اػػر ؽذاتد اػػمإ صػػ نئماػػملإػػ  طلهػػ راتاا فكئػػرااب عػػداػػمل  ػػ طلبهػػ جاافئزئػػ  اػػدط

 طا مااصؼاا  دبقشر يزطااببس ك بتاص ابااط ا  ت.

 (:6101دراسة )أبو شعبان، -2

ااب عػداػمنداتاادراإمااا قصمأ راإ را ئبئماا درئس  يعرافقاا بلئماا فكئػر
ا بإػػ بئما اإػػ لداـا   ػػثاالػػبهل اارئ تػػئ تاػػدطط ا ػػ تااصػػؼاا ػػ دبقشػػرعإػػـااياػػـ 

80اا برئ ما  ك بتقئبماادراإػملػف  (ط ا ػملػفط  ػ تااصػؼاا ػ دبقشػرعإػـااياػـ 
(ط ا ػػم ألػػرطتػػ  طم ك بػػتلػػف40ا بإػػ بئما زقػػتقاػػالبل قػػم برئ ئػػم ك بػػتلػػف 

قػػدادايبشػػطما(ط ا ػػ40  ما ػػـ  ائػػؿل  ػػ طاا  ػػدةاي اػػالػػفااك ػػ باا ػػ بماارئ تػػئ ت ا 
 بػػ داػػر ؽذاتد اػػػمفكئػػرااب عػػػدا   صػػاتاادراإػػمإاػػاكلػػ عػػ ـاا   ػػث إقػػدادال  ػػ راا 

إ ص نئم ئفل  إطدرب تط ا ػ تاالبل قػماا برئ ئػم ااتػ  طماػملهػ راتاا فكئػرااب عػد
ماا برئ ئم.اص اباالبل ق

 (:6119، نصار)دراسة  -2

نداتنذلاادراإمااااا يػرؼقاػاا ػراإػ لداـاياتػ زاػم بلئػماا فكئػرااب عػداػم
ااصؼاارا سا إ إم, اإ لدـاا   ػثاالػبهلاا برئ ػمط بااراتئ ت االئؿب  ن ادط

لػػػفلدرإػػػم ئػػػت نئػػػ (ط ا ػػػ  ػػػـال ئػػػ رنـ صػػػ رةعصػػػدئم82,  ك بػػػتقئبػػػماادراإػػػملػػػف 
(ط ا  41ايإ إئماا بئف ب( عإلتاايئبمإاالبل ق ئف,لبل قم برئ ئم  ك بتلف 

(ط ا ػ درإػ ا  اطرئقػم41درإت  إ لداـايات زاارئ تئم, لبل قػمتػ  طم ك بػتلػف 
 فكئػرااب عػد لقئػ ساا قائدئم, ينراضاادراإمع ـاا   ػث  إػ لداـال  ػ راقئػ سلهػ راتاا

 بػػ داػػر ؽدااػػمإ صػػ نئ   ػػئفل  إػػط ت أظهػػرتب ػػ نلاادراإػػملػػ ئاػػماالئػػؿب ػػ اارئ تػػئ
االبل قماا برئ ئمامال   راا فكئرااب عداماارئ تئ ت ل  إػطأعػرابهـاػمط بدرب ت

دااػمإ صػ نئ  االبل قماا برئ ئم.كل أظهػرت بػ داػر ؽط باالبل قماات  طماص اب
االبل قػػػماا برئ ئػػػماػػػملقئػػػ ساالئػػػؿب ػػػ اارئ تػػػئ ت ل  إػػػططػػػ ب ػػػئفل  إػػػطدربػػػ ت

 االبل قماا برئ ئم.ط بأعرابهـاماالبل قماات  طماص اب
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 ( .Yuan et al، 6112ن )ودراسة يان وآخر   -8

نداتاادراإماا يػرؼإاػاأ ػراإػ لداـأإػا بااػ ياـاال بػمقاػا ػؿاالشػك تاػم
لػفطػ ب(ط ا  ػ اػمااإػبماا  بئػم23 بلئمله راتاا فكئرااب عد.  ك بتقئبماادراإملف 

كائماا لرئضامشبته باػمااصػئف. اإػ لدـاا   ػثأد اتنػملقئػ سك ائف ربئػ الهػ رات
راإػػمإاػػاقػػػدةب ػػ نلكػػ فلػػػفب عػػدااإػػ ط عآرا ااطا ػػػماػػماا بر ػػم.   صػػػاتااداا فكئػػراا

 بػػ داػػر ؽدااػػمإ صػػ نئ  اػػملهػػ راتاا فكئػػرااب عػػداصػػ اباالبل قػػماا برئ ئػػماا ػػمأنلهػػ 
درإػػت  إػػ لداـأإػػا بااػػ ياـاال بػػمقاػػا ػػؿاالشػػك تلق ربػػم  البل قػػمااتػػ  طماا ػػم

رئقػػماا قائدئػػماكلػػ أظهػػرتااب ػ نل بػػ دار  ػػ طإئبػػ  مداؿإ صػػ نئ   ػػئفدرإػت  إػػ لداـااط
لإػػػ  طلهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػد ااقػػػدرةقاػػػالشػػػ ركماآللػػػرئف ػػػ آلرا ا   ائػػػؿاال عػػػؼاا ا ػػػد

طرانؽلل افم.

 (:Catrina, et al. , 1999)ن وآخرودراسة كاترينا  -9

نداتنذلاادراإمإاا  إئفلهػ راتاا فكئػرااب عػداطا ػماالر اػماا  ب ئػماػملػ د م
اارئ تػػئ ت اادراإػػػ تا ب ل قئػػػما اإػػ لدـاا   ػػػثاالػػػبهلاا برئ ػػما شػػػلاتقئبػػػماادراإػػػم
طا ػػػػماارئ تػػػػئ ت اادراإػػػػ تا ب ل قئػػػػم  الػػػػدارساا  ب ئػػػػماايائػػػػ اػػػػملبطق ػػػػئفلػػػػفااط قػػػػم

شل ؿ  ئماائب ئزا  ل اتأد اتاادراإماػمال  ػ رك ربئػؿاا فكئػرااب عػدا لػفاا إطاام
االإػ  طااي شػرالهػ راتاا فكئػرااب عػدلػفلػ ؿاإػ لداـطػ بأنـب  نلنذلاادراإػمزئػ دة
 لقئ سك ربئؿاا فكئرااب عد.

 (:Tabitha, et al. , 1997ن )تابيثا وآخرودراسة  -01

اا يػػرؼقاػػاأ ػػراالػػدلؿاا كب اػػ بمقاػػا بلئػػملهػػ راتاا فكئػػرنػػداتاادراإػػمإاػػا
ااب عػد  ػؿاالشػك تاارئ تػئماػدطليالػػماارئ تػئ ت  الر اػماا  ب ئػملػ ؿد رات درئ ئػػم

(17ققػػدتاهػػـا عػػداإػػ لداـاالػػبهلاا برئ ػػماػػمنػػذلاادراإػػما  ك بػػتقئبػػماادراإػػملػػف 
ما اإ لدـاماادراإملبل قملفاادر ساال رلبػم  إػ لداـلياـرئ تئ ت  الر اماا  ب ئ

ااكل ئػػػ  را بلئػػػملهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػدا ال  ػػػ رااػػػملهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػدكػػػأد اتاادراإػػػم.
 أظهػػػرتب ػػػ نلاادراإػػػم فػػػ ؽاالبل قػػػماا برئ ئػػػماػػػماا  صػػػئؿاارئ تػػػمقاػػػاأعػػػرابهـلػػػف

اتد اػػػمإ صػػػ نئماػػػمب ػػػ نلا ل  ػػػ راا يػػػدبلق ربػػػػماالبل قػػػمااتػػػ  طما  بػػػ داػػػر ؽذ
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   ل   رااق ام ذاؾ يد ط ئؽدر ساارئ تئ تاا م ـإقدادن   إ لداـااكل ئ  ر هػدؼ
  بلئمله راتاا فكئرااب عد  ؿاالشك ت.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة لمتفكير الناقد:
(2009  بصػػ ر(2010 شػػي  ف( أ ػػ 2013 لطػػ ؽااا فقػػتاادراإػػماا  ائػػملػػسدراإػػم -

  Yuan et al, 2007)اػػمنػػدؼاادراإػػم نػػ  بلئػػملهػػ راتاا فكئػػر. ال افػػتكػػؿلػػف
امااهدؼ.(2012 اابهبم

(2013 االطػػػ ؽ (2013 لػػػف ئػػػثقئبػػػماادراإػػػم:ا فقػػػتاادراإػػػماا  ائػػػملػػػساابهبػػػم -
(.Yuan et al, 2007(  2009 بص ر (2010 شي  ف(ا أ  2012 اين  ال افتلس

 االطػػ ؽ(2013 لػػف ئػػثاالػػبهلاال  ػػساػػماادراإػػم:ا فقػػتاادراإػػملػػسدراإػػماابهبػػم -
(2009 بصػػػػػ ر (2010 شػػػػي  ف أ ػػػػ (2010 شػػػػي  ف أ ػػػػ (2012  اينػػػػ (2013 
  Yuan et al, 2007.)

دراإػػػ ب اا  ائػػػماػػػمأداةاادراإػػػم نػػػملػػػف ئػػػثأداةاادراإػػػم:ا فقػػػتاادراإػػػ تاآل ئػػػملػػػس -
.(2010 شي  ف أ  (2013 االط ؽ (2013 ال   رل ؿاابهبم

 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:

اش لؿاايػرضااإػ  ؽادراإػ تقر ئػم أبب ئػم ب  اػتاا فكئػراالبػ ل  ػـإػرددراإػ تاهػ 
اا فكئػػرااب عػػد ألػػرط ب  اػػتاا فكئػػراإل ػػداقماق عػػم  ئقػػم ػػ ا فكئراالبػػ للبهػػ لػػ  ب  اػػت

 ئػػثركػػزتنػػذلاادراإػػ تقاػػاأنلئػػم ػػ ااراا فكئػػراالبػػ لاػػدطااطػػ بأئتػػ البهػػ لػػ  كاػػـ
قفد ر يضاإ را ئبئ تاا درئسام بلئماا فكئراالب لا لبه ل  كاـأ ر رالل درئإئم

دراإ تاا م  د تقػفاا فكئػراالبػ ل صػ رةل  شػرةاما داثاا فكئراالب لا بظراابدرةاا
اػػم ػػد دقاػػـاا   ػػثااقػػد ػػـإػػرد يػػضاادراإػػ تاا ػػم  ػػد تقػػفاا فكئػػرااب عػػد اا فكئػػر
اإل ػػػداقم نلػػػ لك بػػػ اا فكئػػػراالبػػػ ل. نبػػػ عػػػ ـاا   ػػػث  ئػػػ فأ بػػػماا شػػػ  م ا لػػػ  ؼ ػػػئف

 ل تػػػ عاادراإػػػمالػػػبهلاادراإػػػماأداةاادراإػػػمااادراإػػػماا  ائػػػم اادراإػػػ تااإػػػ  قملػػػف ئػػػث
لب لػػػس قئبػػػماادراإػػػمااالر اػػػماا يائلئػػػم(  إلتػػػ امإاػػػا ئػػػ فأ بػػػما إػػػ ف دةلػػػفاادراإػػػ ت

ااإ  قم.
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 أوجو االتفاق وأوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 أواًل: من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:

اادراإػػماا  ائػػملػػس يػػضاادراإػػ تااإػػ  قمااير ئػػم ايبب ئػػماػػماإػػ لداله االػػبهلا فقػػت
(ا رلتػػػ ف2012   شػػػئف ػػػدااإػػػلئسق(ا دراإػػػم2015 اا برئ ػػػمل ػػػؿدراإػػػمق ػػػدااكػػػرئـ

(2012 ( شػػػػق رة2015 ( ال افػػػػتلػػػػساادراإػػػػ تل ػػػػؿايإػػػػلر2009 اايكػػػػرب (2011 
(.Yuan et alا2007  

 ثانيًا: من حيث أداة الدراسة:

 ب قػػتأد اتاادراإػػ تااإػػ  قمب ئبػػم لػػ  ؼأنراتػػه ا إػػ ؼ إػػ لدـاادراإػػماا  ائػػم
الػ ذال   راقئ سلدطعدرةاا رب للااليدا بلئمله راتاا فكئراالب لاػدطقئبػماادراإػم نػ

( اايكػػرب2011  رلتػػ ف(2012 ( اارإػػ ـ2012  طػػ  ؽلػػسدراإػػم ق ػػدااإػػلئس  شػػئف
(.2014 ( شق رة2015 ايإلر( عدال افتلس2009 

 ثالثًا: عينة الدراسة، والمرحمة التعميمية:

ق ػػػدااإػػػلئس (2015 قئبػػػماادراإػػػماا  ائػػػما فقػػػتاػػػماالر اػػػماا يائلئػػػملػػػسق ػػػدااكػػػرئـ
(ا2010 رةذقػػ ( أ ػػ 2013 ( صػػئ ـ2013 ( اابهبػػم2013 ( االطػػ ؽ2012   شػػئف

(ا فقتقئبماادراإملسااصؼاادراإم.2013 أل لسدراإمأ  اايط 

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
أ يػػ دااػػ ياـااللإػػمقبػػدلػػ رزاب قاػػااا  صػػئؿاادراإػػما قائػػمأ   ػػتاادراإػػ تااإػػ  قم -

   بلئمله راتاا فكئر االي رؼاايالئماايائ .

ث يػضااصػي   تاا ػم كلػفاػمبػدرة يػضاادراإػ تاالر  طػم ل تػ عاقد ابػماا   ػ -
اادراإمام د دقالما  ـال ئ راادراإ تايك رار   ط   ل تػ عاادراإػماا  ائػم اي ػدث
زلبئػػ   يبهػػ أعػػربإاػػااا اعيئػػم  ػػـ ر ئ هػػ لػػفاي ػػدثإاػػاايعػػدـا  ػػـاإػػ يراضاادراإػػ ت

اػػاكػػؿل ػػ رلػػفل ػػ رباادراإػػماا  ائػػما لػػف ػػـاا يائػػؽقاػػال ػػ ربااإػػ  قم  ا يقئػػبق
اادراإػػ تااإػػػ  قم لػػ  ػػػـاإػػػ ف د ماػػماادراإػػػماا  ائػػػملػػفاادراإػػػ تااإػػػ  قما لػػ  لئػػػزت ػػػم

 اادراإماا  ائمقفاادراإ تااإ  قم.

 اإ لدلتليظـاادراإ تاالبهلاا برئ مام  قئؽأنداؼاادراإم. -
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ليظـاادراإ تا ل   راتكأداةاادراإم   فؽنذلاادراإملس اؾاادراإػ تاػماإ لدلت -
اإ لداـال   ركأداةاادراإم.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
اا   ثل ئام:اإ ف دلفل ؿاادراإ تااإ  قم

إلط راابظرب. ب  اكرةاادراإملفل ؿاا ركئزقاااال ت عاالراددراإ م  ب  ا -1

  يرئؼلصطا  تاادراإم. -2

 ال ئ رلبهلاادراإم ايداةاالب إ ماادراإماا  ائم. -3

 اإ ف دأئت امال ئ رقئبماادراإم   دئدن . -4

   دئدايإ ائباإل ص نئماالب إ م. -5

  ب  ع نلماله راتاا فكئراالب ل  ط ئرن . -6

 الك إ مادطقئبماادراإم. ب  ال   راقئ سله راتاا فكئراالب لا -7

 قرض لب عشمااب  نل  فإئرن ا  قدئـاا  صئ ت االق ر  ت. -8

اا  ائمقفاادراإ تااإ  قمائل ئام: لئزتاادراإم 

 اا ػػمقلاػػتقاػػا بػػ   ربػػ لل-قاػػا ػػدقاػػـاا   ػػث-أبهػػ اادراإػػماي اػػااػػمااإػػطئف
ا بلئمله راتاا فكئراالب ل.

 .بػػػػػػػػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػػػػػػػػ راقئػػػػػػػػػػػػػػ سلػػػػػػػػػػػػػػدطالػػػػػػػػػػػػػػ  ؾااطػػػػػػػػػػػػػػ بالهػػػػػػػػػػػػػػ راتاا فكئػػػػػػػػػػػػػػراالبػػػػػػػػػػػػػػ ل 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

ئ بػػػ  ؿنػػػذااافصػػػؿقرتػػػ  إلبػػػرا اتاادراإػػػماا ػػػما  يهػػػ اا   ػػػثا ئػػػثإفاادراإػػػم
لهػػ راتاػػدطلػػ رزاب ا بلئػػمعػػ نـقاػػاأ يػػ دااػػ ياـإاػػاا قائػػم ربػػ للاا يػػرؼاا  ائػػم هػػدؼ

ااصػػؼاا  إػػسايإ إػػمااػػذااػػإفاافصػػؿئ بػػ  ؿاػػدططػػ باا فكئػػراالبػػ ل لػػ دةاارئ تػػئ ت
اا   ماال  سا  صف  الب لساادراإم قئب ه  آائمال ئ رن ا ل تئراتاادراإماقرت  االبهل

 دائػؿاالياػػـا أد اتاادراإػػم  ط ئقهػػ ا لطػػ ات بفئػذاادراإػػما كػػذاؾاالي ابػػ تاإل صػػ نئم
االإ لدلما ذاؾاا  قؽلفارتئ تاادراإم اإلب  مقف إ ؤ  ه .

 أواًل: منيج الدراسة 
عػػ نـاا   ػػثاػػمنػػذلاادراإػػماالػػبهلاا برئ ػػما ذاػػؾااكشػػؼقػػفا قائػػم ربػػ للا  ػػس

ااصؼادطط با بلئمله راتاا فكئراالب ل ل دةاارئ تئ تقااأ ي داا ياـقبدل رزاب 
–اا  إػػسايإ إػػما ااقػػ نـقاػػا صػػلئـلبل قػػمتػػ  طم لبل قػػم برئ ئػػملػػسال  ػػ رع اػػم

 يدب.

 ألتساا   ثاال تئػراالإػ قؿاػماادراإػم نػ  اا ربػ لل(اا ط ئػؽاقئػ سأ ػرلقاػا
.ااصؼاا  إسايإ إمط باال تئراا   س ن بله راتاا فكئراالب لبقاا

 ثانيًا: مجتمع الدراسة
ااصػؼاا  إػسايإ إػم ل  اظػملػ فئػ بسطػ بئ ك فلب لساادراإػملػفبلئػس

ا ااذئفئ  ي ف ك اماات ثااد ائم.ط ا   (1563ـا اا  اغقددنـ 2014–2013ااي ـ

 ثالثًا: عينة الدراسة 

 ك بتقئبماادراإملفشي  ئف ـال ئ رنل قش انئ لف ئفشيبااصؼاا  إػس لدرإػم
فلبلػػ ق ماادراإػم  ػـال ئػ رإ ػدطاالبلػ ق ئفا كػػ فذكػ ر بػمإػهئ اإلقدادئػمبا كػ 

.30 ااتػ  طم30اا برئ ئػمطػ بلبل قم برئ ئم ايلرطلبل قػمتػ  طم عػد اػغقػدد
اا   ػثئيلػػؿليالػ  اػملدرإػػم بػمإػهئ اإلقدادئػػما اإلدارةإػهاتاا   ػثبلئػػس ذاػؾيف

اادراإم:لإ ازل تاا ط ئؽا اابد ؿاا  امئ تبقئبم
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 يوضح عينة الدراسة(: 4.1)جدول 

 عدد الطالب المجموعة الفصل المدرسة
30 برئ ئم4اا  إس/ذك ر بمإهئ ا قدادئم
30ت  طم2اا  إس/ذك ر بمإهئ ا قدادئم

  ػػـال ئػػ ر  ػػدةدراإػػئملػػفك ػػ باارئ تػػئ تااصػػؼاا  إػػسايإ إػػما نػػم  ػػدة االي داػػم
اا ر ئيئم(  ذاؾإلق دةصئ ن هل  اق الط اتاا رب لل.

 الدراسة:ومواد أدوات رابعـــاً : 
 أداة الدراسة: . أ

الطػ ات اقػ انػذاا ل  ػ ر عػدأقػداا   ػثال  ػ راا فكئػراالبػ ل ل اتأداةاادراإماػم
:اا  ائم

لهػ راتاا فكئػراالبػ للإػ  طااهدؼلفا ل  ػ ر: ئػثئهػدؼا ل  ػ رإاػاعئػ س  دئد .1
.ااصؼاا  إسايإ إمط باا مئل اكه 

  دئدلهػ راتاا فكئػراالبػ لاا ػمئقئإػه ا ل  ػ رلػفلػ ؿا طػ عقاػاايدباا ر ػ ب .2
 ق ػػػػد(2009 اايكػػػػرب (2011 اارإػػػػ ـ (2012 اادراإػػػػ تااإػػػػ  قمل ػػػػؿدراإػػػػمرلتػػػػ ف 

 رات نم:ا  ـ  دئدااله(2012  شئف ااإلئس
 ااط عم 

 االر بم 

 ايص ام 

 اا فإئر 

 اا ب ؤ   ا رات ت 

 ق ئـاالب عش ت  

 ا إ ب  ط 

 ااص رةاي ائما ل   ر  ئث:إقدادااص رةاي ائما ل   راأقداا   ث .3

o .ك فايإناملب إ مالإ  طااط ب 
o . ت حايإنام االطا بلبه 
o لب ل.لب إ مايإناما يرئؼاا فكئراا
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(اقػرةاػػم  ػػدةااليػػ د تاا ر ئيئػػمااصػػؼ33قاػػا اػػمصػػ ر ماي ائػػم اشػ لؿا ل  ػػ ر
 ل ػػ راا فكئػػراإل ػػداقماا  إػػسايإ إػػما ئ كػػ فا ل  ػػ رلػػفل ػػ رئف نلػػ ل ػػ راا فكئػػر

-اا ب ػؤ-(إؤاؿلقإلمإااأر ػسلهػ رات اا فإػئر12ا ئ ك فل  راا فكئرااب عدلف ااب عد
(.ا إ ب  ط– ق ئـاالب عش ت-ا ا رات ت

الطػػأ  ػػ ـاإػػ ب  مااطػػ بقاػػاكػػؿإػػؤاؿ  ئػػثئل ػػؿكػػؿ ػػدئؿإب  ػػمإلػػ صػػ ئ مأ 
   تسدربماكؿإب  مص ئ ماكؿ دئؿ.

ئلػػػػ ص ػػػ ثلهػػػػ راتاا فكئػػػػر  لق ائػػػػ(إػػػؤا  21داقمائ كػػػػ فلػػػػف ألػػػ ل ػػػػ راا فكئػػػػراإل ػػػ
االر بم(.–ايص ام–اإل داقم ااط عم

ل ل امائل ئام:اإل داقماا فكئرل  رلفقااأف ك فإب  مكؿإؤاؿ

 .)قدئـأك رقددللكفلفاا ا ؿ ااط عم 
 .)ب علدالؿاا ا ؿ االر بم 
 ايص ام(.  لئزاياك راالطر  م  ابدة 

 الصورة النيائية الختبار التفكير المنتج

اال بهػػػمااطػػػ بئهػػػدؼلػػػفط ئيػػػماالبػػػ لاا فكئػػػرال  ػػػ ر ػػػـإقػػػدادصػػػف ماػػػملقدلػػػم
.ا ل   ر كئفئما ب  مقبه 

 لػ ئ  ااػؽلػس  قمل  راا فكئػرااب عػدكلػ نػ   ػـ تئئػرأإػنامل ػ راا فكئػراإل ػداقم
اأصػ با ل  ػ راالػ ص ل ػ راا فكئػراإل ػداقم 12آرا ااإ دةاال كلػئف  ػـ يػدئؿااػ ـز

 بػػدا  اصػػ رةاابه نئػػم ذاػػؾكلػػ اػػماال اػػؽ24 بػداا  ػػذاؾئصػػ بقػػدد بػػ دا ل  ػػ راالبػػ ل
(.2رعـ 

 تصحيح االختبار المنتج حسب المحاور:

 اعي:اإلبدالمحور :  األولالمحور 

ااط عػػم: يطػػااادربػػمط قػػ  ايػػددا إػػ ب   تاا ػػمئك  هػػ ااط اػػب اكػػؿط اػػبقاػػا ػػدل( -أ
  ابإػػ مااإػػؤاؿا ذاػػؾ  اعػػسدربػػماكػػؿاإػػ ب  م يػػد ػػذؼا إػػ ب  ماالكػػررة اا ػػماػػئساهػػ 

ق عم  الطا ب.



75 

 

 ااط اػػباادربػػمايػػددلػػدالؿاا ػػؿاالل افػػملػػفا إػػ ب   تاا ػػمئيطئهػػاالر بػػم: يطػػا -ب
  اكؿط ابقاا دل(ا قدـإقط  اافكرةاالكررةأك رلفدربم.

ايص ام:  ق س  اقدرةقااذكرإب   تنئرش نيماماابل قماا مئب لمإائه ااط ابا -ج
 قاانذا ك فدربمأص اماافكرةلر فيمإذاك ف كرارن اإل ص نمعائ  األ إذازاد كرارن 

:1981 لئػػراصػػ ا ه  قػػؿا عػػدا  ػػساا   ػػثاػػم قػػدئرلادربػػمايصػػ امليئػػ راػػإفدربػػمأ
 (.4.2 (ا قدئرايص اماماا فكئراإل داقما ذاؾكل امبد ؿرعـ13

 التفكير اإلبداعي محوريبين معيار تقدير األصالة في (: 4.2) جدول 

 التفكير الناقد::  الثانيالمحور 

إب  ػػمااط اػػبت ػػـ صػػ ئبنػػذااابػػز لػػفا ل  ػػ ر  ئػػثئألػػذكػػؿ ػػدئؿاكػػؿإػػؤاؿإذاك بػػ
اادربػم   ا ػ ام صػ بااك فإب   منئرص ن مئألذصفراكؿ دئؿئألذدربمأل إذ  ص ا 

دربم.36اابه نئما ل   رااب عدنم

 تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية:

ااصػػؼلػػفطػػ ب(ط ا ػػ  30 ػػـ ط ئػػؽا ل  ػػ رقاػػاقئبػػماإػػ ط قئملك بػػملػػف 
اا  إسنئرقئبماادراإما هدؼ:

 اا  قؽلف ت حايإنام اا يائل تاال صم   ل   ر. -أ

زلفا ل   ر ذاؾلفأبؿ  دئدزلفا ل   راالب إبع ـاا   ث  إػ بل  إػطزلػف -ب
 ػـ إػائـأ راعهػـا بػداا   ػثللػسطػ ب ـ إػائـأ راعهػـ آلػرللسط باإ ب  مأ ؿ

للإم(أ ؿللإم+ل  إطآلر ل  إطل  إطاازلف=(دعئقم.90أفزلفا ل   رن  
/2. 

 ا  إ ؽاادالام اا   تا ل   ر.اا  قؽلف -ج

(250 ( اا دايقاااال  راا فكئػراإل ػداقمنػ 36ل  راا فكئرااب عدن  اا دايقااا
.286  ذاؾاادربماابه نئما ل   رنم

تكرار الفكرة 
 )النسبة (

1-9%10-%20-%30-%40-%50-%60-%70-%80-%90-%

10987654321 درجة األصالة
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 صدق االختبار وثباتو:
ل  ػ راتاا  قؽلفلي ل تااصدؽ اا   تا ل   راعػ ـاا   ػث  إػ بااصػدؽ اا  ػ ت 

اا فكئراالب لككؿ ػـ إػ بااصػدؽاكػؿل ػ رلػفل ػ  را ل  ػ راكلػ  ػـ إػ باا  ػ ت
ل ػ ر ل   رله راتاا فكئراالبػ لككػؿ ػـ إػ باا  ػ تاكػؿل ػ رلػفل ػ  را ل  ػ ر 

ل  راا فكئرااب عد(كل ئام: اا فكئراإل داقم

 :صدق اختبار التفكير المنتج 

ايداةلػػػف بهػػػمبظػػػرصػػػدؽا ل  ػػػ ر ػػػـ إػػػ بااصػػػدؽ طػػػرئق ئف نلػػػ صػػػدؽاا  قػػػؽلػػػف
اال كلئف صدؽا  إ ؽاادالاما إ ؼبيرته   ا فصئؿلفل ؿ:

 المحكمين:األداة من وجية نظر صدق  -0

 يػػدإقػػػدادا ل  ػػػ راػػػمصػػػ ر ماي ائػػػم ػػػـقرتػػمقاػػػالبل قػػػملػػػفاالل صػػػئفاػػػملبػػػ ؿ
  ـقرتمقاالبل قملفاالشرائف االيالػئفذ باال ػرة ذاػؾاالب نل طرؽاا درئسكل

 بػدا لػفلػ ؿآرا اال كلػئفأصػ ب33 ئػثكػ فقػددن إل دا آرانهـ  ؿأإناما ل  ػ ر
 امت  آرانهـ ـ يدئؿاابق طاال فؽقائه . بدا24قدداا ب د

 صدق االتساق الداخمي: -6

 ـاا  قؽلفصدؽا  إ ؽاادالاما ل   ر  ط ئؽا ل   رقااقئبماإ ط قئم
لي ل تا ر   ط ئفدربػمكػؿ(ط ا   ا  ـ إ بلي لؿار   ط ئرإ ف ئف30لك بملف 

لػفلهػ راتاا فكئػراالبػ لا نػمكلػ كػؿلهػ رةإؤاؿلفأإناماا فكئراالبػ ل اادربػمااكائػما
ئام:
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التفكير المنتج والدرجة الكمية  اسئمةمن  سؤالمعامالت االرتباط بين درجة كل (: 4.3)جدول 
 التفكير المنتجمحور من محاور لكل 

 التفكير المنتج
 التفكير اإلبداعي التفكير الناقد

 الداللة االرتباط السؤال الداللة االرتباط السؤال
10.570.0110.460.01
20.580.0120.730.01
30.720.0130.510.01
40.840.0140.480.01
50.750.0150.550.01
60.780.0160.530.01
70.770.0170.700.01
80.670.0180.610.01
90.650.0190.460.01
100.680.01100.550.01
110.580.01110.490.01
120.750.01120.520.01

 اا  قؽلفصػدؽا  إػ ؽااػدالاماالهػ راتاعػ ـاا   ػث  إػ بليػ ل تا ر  ػ ط
(ئ تبذاؾ.4.4 ئفدربمكؿله رةلفله راتا ل   ر  ادربمااكائما ل   ر اابد ؿ 

 معامالت االرتباط بين ميارات التفكير المنتج والدرجة الكمية لالختبار(: 4.4)جدول 









 
 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الميارة
0.620.01ااط عم
0.510.01االر بم
0.520.01ايص ام
0.620.01اا فإئر

0.610.01ا ا رات ت
0.520.01االب عش ت
0.510.01ا إ ب  ط
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 محور التفكير اإلبداعي ل االتساق الداخميأوال: 
صدق االتساق الداخمي:

قاػاقئبػماإػ ط قئم ا  ػـ إػ باهذااال  ر ـاا  قؽلفصدؽا  إ ؽاادالام
اليػػ ل تا ر  ػػ ط ػػئفكػػؿدربػػماالهػػ رةاػػمااإػػؤاؿلػػساادربػػمااكائػػملي لػػؿار  ػػ ط ئرإػػ ف

االه رةا نمكل اماابدا ؿاا  ائم:

 مع الدرجة الكمية لمميارةكل درجة لمميارة في السؤال  ط بيناالرتبا (: معامالت4.5)جدول 

 معامل ارتباط
 أصالة مرونة طالقة السؤال
 **0.57 *0.42 *0.38ااإؤاؿاي ؿ

 **0.74 **0.61 **0.84ااإؤاؿاا  بم

 **0.50 **0.32 **0.70ااإؤاؿاا  اث

 *0.38 **0.67 *0.39ااإؤاؿاارا س

 **0.50 *0.40 **0.74ااإؤاؿاال لس

 *0.37 **0.67 **0.56ااإؤاؿااإ دس

 **0.77 **0.67 **0.66ااإؤاؿااإ  س

 **0.62 **0.55 **0.65ااإؤاؿاا  لف

 *0.37 **0.50 **0.51ااإؤاؿاا  إس

 **0.59 *0.41 **0.65ااإؤاؿااي شر

 *0.42 *0.37 **0.68ااإؤاؿاا  دبقشر

 *0.37 **0.50 **0.68ااإؤاؿاا  بمقشر

0.463(=0.01( قبدلإ  طد ام 28قبددربم رئم **راابد ائم
0.361(=0.05( قبدلإ  طد ام 28*راابد ائمقبددربم رئم 

ا0.05ااإػػ  ؽأفبلئػػساافقػػراتدااػػمإ صػػ نئ  قبػػدلإػػ  طد اػػم (4.5 ئ تػػبلػػفاابػػد ؿ
(لل ئطلنفاا   ثإاا ط ئقمقااقئبماادراإم.0.01

فصػدؽا  إػ ؽااػدالاماالهػ راتاعػ ـاا   ػث  إػ بليػ ل تا ر  ػ ط اا  قؽل
(ئ تبذاؾ.4.6 ئفدربمكؿله رةلفله راتا ل   ر  ادربمااكائما ل   ر اابد ؿ 
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 مصفوفة معامالت ارتباط كل ميارة من ميارات االختبار(: 4.6)جدول 

 األصالة المرونة الطالقة الدرجة الكمية لالختبار الميارة

 - - - **0.94ااط عم

 - - **0.73 **0.84 االر بم

 - **0.70 **0.61 **0.84ايص ام

0.463(=0.01( قبدلإ  طد ام 28**راابد ائمقبددربم رئم 

0.361(=0.05( قبدلإ  طد ام 28*راابد ائمقبددربم رئم 

ااإػػػ  ؽأفبلئػػػساالبػػػ  تدااػػػمإ صػػػ نئ    ادربػػػمااكائػػػم(4.6 اابػػػد ؿئ تػػػبلػػػف
( نػػذائؤكػػدأفا ل  ػػ رئ ل ػػس دربػػمق ائػػملػػفا  إػػ ؽ0.01ا ل  ػػ رقبػػدلإػػ  طد اػػم 

.اادالام

 التفكير الناقدصدق محور ثانيا: 
 ـ إ بصدؽا  إ ؽاادالاملفل ؿاالط اتاا  ائم:

 والدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير الناقد: معامل االرتباط بين كل فقرة 

 ػػـ إػػ بصػػػدؽا  إػػ ؽااػػدالاما ل  ػػػ ر إئبػػ دلي لػػؿا ر  ػػػ ط ػػئفكػػؿاقػػػرةلػػفاقػػػرات
(.4.7 ا ل   ر اادربمااكائما ل   ركل ئ تبلفاابد ؿ

 لمميارةوالدرجة الكمية  درجة سؤالمعامل االرتباط بين كل (: 4.7)جدول 

 المناقشات رقم السؤال التفسيرات السؤال رقم
 **0.54 السؤال السابع **0.50 السؤال األول

 **0.63 السؤال الثامن **0.72 السؤال الثاني

 *0.38 السؤال التاسع**0.64 السؤال الثالث

 االستنباط رقم السؤال االفتراضات رقم السؤال
 **0.54 السؤال العاشر **0.69 السؤال الرابع

 *0.39 السؤال الحادي عشر **0.59 السؤال الخامس

 **0.59 السؤال الثاني عشر **0.54 السؤال السادس

0.463(=0.01( قبدلإ  طد ام 28**راابد ائمقبددربم رئم 
0.361(=0.05( قبدلإ  طد ام 28*راابد ائمقبددربم رئم 
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أفبلئػساقػػراتا ل  ػ ر ققػتار   طػ تدااػمإ صػ نئ  قبػػد(4.7 ئ  ػئفلػفاابػد ؿااإػ  ؽ
(لساادربمااكائما ل   ر.0.01ا0.05 لإ  طد ام

 اا  قؽلفصػدؽا  إػ ؽااػدالاماالهػ راتاعػ ـاا   ػث  إػ بليػ ل تا ر  ػ ط
 تبذاؾ.(ئ4.8اابد ؿ  ل   راا فكئرااب عد ااكائملساادربم ئفدربمكؿله رة

 مع الدرجة الكمية الختبار التفكير الناقد ميارةكل  درجة معامالت االرتباط بين: (4.8)جدول 
 مستوى الداللة معامل االرتباط مع الدرجة الكمية المجال

 0.01داامقبد 0.78 له رةاا فإئر

 0.01داامقبد0.68 له رةاا ب ؤ   ا رات ت

 0.01داامقبد 0.71 له رة قئئـاالب عش ت

0.01داامقبد 0.68له رةا إ ب  ط

أفبلئسلب  تا ل   ر ققتار   ط تداامإ ص نئ  قبػد(4.8 ئ  ئفلفاابد ؿااإ  ؽ
(لساادربمااكائماالب ؿااذب ب لمإائم.0.01لإ  طد ام 

 :ثبات اختبار التفكير المنتج 

كػ در  لي لػؿ اابصػفئم اا بزنػم لػ ؿ لػف االبػ ل اا فكئػر ال  ػ ر   ػ ت لػف اا  قػؽ  ػـ
:ئأ م كل  ل ت م  ااب  نلا21 رئ ش ردإ ف

  النصفية التجزئة باستخدام الثبات معامل 

 إاػا ا ل  ػ ر  بػ د عإػلم  ػـ  ئػث اابصػفئما اا بزنػم   إػ لداـ اا  ػ ت لي لػؿ  إػ ب  ػـ

 اابصػؼاقػرات لبلػ ع اي ؿ اابصػؼقػراتا لبل قػم  ػئف ا ر  ػ ط لي لػؿ إػ ب   ػـ بصػفئفا

  لف ككؿا  ا ل   ر االب ل اا فكئرله رةلفله رات اكؿ  ئرإ فار   ط لي لؿ   إ لداـ اا  بم

اآل منذلااب  نل. اابد ؿ را ف-إ ئرل فلي دام   إ لداـ ااط ؿ  ص ئب  ـ  ـ
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 -سبيرمان (النصفية التجزئة باستخدام المنتج التفكير اختبار ثبات (: معامل4.9)جدول 
 براون(

معامل االرتباط بين  عدد البنود البيان
 نصفي االختبار

معامل الثبات 
 بتصحيح الطول

120.5200.684اا فكئرااب عد
120.6700.802اا فكئراإل داقم
240.6400.780اا فكئراالب ل

 ػ  رال  ػ راا فكئػراالبػ لال ااطػ ؿ   صػ ئب اا  ػ ت لي لػؿ عػئـ(4.9بػد ؿرعػـ  لػف ئ  ػئف
.اا   ت لف لب إب لإ  ط ااق ا ل   ر أف ااق ئدؿ ذان  (0.780  ككؿ  ا ل   ر

 60( ريتشاردسون كودر باستخدام الثبات معامل): 

 عػئـ   إػ ب اا   ػث عػ ـ  ئث (ا21 رئ ش ردإ ف ك در لي لؿ   إ لداـ ا ل   ر    ت  إ ب  ـ

اادربػػػػمااكائػػػػما ل  ػػػػ ر اكػػػػؿلهػػػػ رةلػػػػفله را ػػػػم اابػػػػد ؿ(21 رئ ش ردإػػػػ فكػػػػ درلي لػػػػؿ
(ئ ئفذاؾ.4.10 

(: معامالت ثبات اختبار التفكير المنتج باستخدام معامل )كودر ريتشاردسون 4.10جدول )
21) 

 معامل الثبات التباين المتوسط الحسابي الدرجة الكمية عدد المفردات البيان
122505.793.450.90اا فكئراإل داقم

12361.480.760.80اا فكئرااب عد
242867.274.3940.77اا فكئراالب ل

  ػرا ح(أفعػئـلي لػؿاا  ػ تالهػ راتاا فكئػراالبػ ل ا ل  ػ رككػؿ4.10ئ  ئفلفاابد ؿ 
. رقاالإ  طلب إبلفاا   تئدؿقااأفا ل   نذا0.90   ا0.77 ئف

اػماا فكئػػرااب عػػد  زقػػت(إػػؤا  12لػػف اػػمصػػ ر ماابه نئػماالبػ لاا فكئػػرال  ػػ ر كػ ف
أإػنام اادربػماابه نئػماكػؿإػؤاؿنػم ػ ثدربػ ت  ئػثمقااأر ػسلهػ راتاكػؿلهػ رة   ػ

اماا فكئراإل داقم  ئث(إؤا  12ا  36ك بتاادربماابه نئما ل   راال  رااب عدنم
 ػػػ ثلػػػراتااي اػػػاا إػػ بدربػػػمااط عػػػم اا  بئػػػما إػػػ بدربػػػماالر بػػػمصػػ بكػػػؿإػػػؤاؿ
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 اا  ا ما إ بدربمايص اما اقد ـاإلش رةا إ بدربػ تاا فكئػراإل ػداقمائلػ إػ ؽ  ػـ
(ا250  دئػػداادربػػماابه نئػػماا فكئػػراإل ػػداقم ألػػذأقاػػادربػػملػػفدربػػ تاال قػػدلئف نػػم 

(.286 ل   راا فكئراالب ل به نئمادربماا  ذاؾ ص با

 اا رب للااق نـقااأ ي داا ياـقبدل رزاب .مواد الدراسة:  . ب

 المنطمقات الفكرية لمبرنامج: -
 ا  ب نػػ تاالي صػػرةاػػم ػػدرئساارئ تػػئ تاا ػػم  ظػػؼاا قبئػػ ت اا إػػ نؿاا يائلئػػم

ـ اا ياـ.ئاا دئ ماماا يا
 ااػػػ ياـأإ إػػػ ا بػػػ  اا  ػػػداتاا يائلئػػػم  لطئطهػػػ  ل ػػػراتئيػػػدبلػػػ ذجلػػػ رزاب ي يػػػ د

  ب ربااليالئفالاؽلب خ يائلمبشط اي ؿب    قئؽ ياـبئد.
 لػػػدطأنلئػػػملهػػػ راتاا فكئػػػراالبػػػ ل شػػػقئه ا  ػػػداقم ااب عػػػد  بلئ هػػػ    ػػػدأف كػػػ ف

 ػػػمل طا ػػػ تاافػػػردأنػػػداؼاا ػػػدرئساارئ تػػػئ تل للػػػماافاإػػػفماا ر  ئػػػماافاإػػػطئبئم  ا
 اافاإطئبم ل اك ماا تئراتاايالئم اا كب ا بئماا دئ م.

 أسس بناء البرنامج المقترح: -
 لراقػػ ةا  ب نػػ تاا ر  ئػػماا دئ ػػماا ػػم إػػيما برئػػباإػػ را ئبئ ت أإػػ ائب بلػػ ذج

 يائلئػػم دئ ػػملػػف ئبهػػ بلػػ ذجلػػ رزاب ي يػػ داا ياػػئـ ااػػذبئيلػػؿقاػػاإئبػػ داالبػػ خ
 اا ر  بااذبئلاؤلاا ي  ف اا ف نـ.

 ل   ائم.قلائماا يائـ اؽبل ذجل رزاب ي ي داا يائـ لر للسلرا ؿ 

 .ب ت إل تااطا مامااصؼاا  إسايإ إم   

 .أنداؼ درئسل دةاارئ تئ تامااصؼاا  إسايإ إم 

 مبررات بناء البرنامج: -
 ا  ب ن تاا دئ مام يائـاارئ تئ ت. -1

 اا ػمعػد إػ قداػم بلئػما ركئزقااأ ي داا يائـااللإمتيؼلب نلاارئ تئ تاما -2
 ئراالب ل.له راتاا فك

أ بػ  اا لطػئط اا بفئػذاػماا صػم بلئملهػ راتاا فكئػراالبػ لقدـ ركئزااليالئفقاا -3
 ااصفئم.

قبػػد قػػدئـل  ػػ برئ تػػمئ تػػلفل تػػ ق ت أبشػػطمرئ تػػئم ركػػزقاػػاأ يػػ دااػػ ياـ -4
 .ل رزاب 
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 . له راتاا فكئراالب لادطااطا م بل رزاأ ي داا ياـااي عمااق ئم ئف -5

 األىداف العامة لمبرنامج: -

 ادطاال ياـ.اارئ تئ ت ياـب   بلئما  ب ن تاإلئب  ئم .أ

  بلئمله راتاا فكئرادطااط ب ل صمله راتاا فكئراالب ل. .ب

  بئمان ل ـليالماارئ تػئ ت بلػ ذجلػ رزاب ي يػ دااػ ياـقاػاأبػمعػدئبلػماػدئهـ .ت
 له راتاا فكئر.

 االيراماايالئملفل ؿاا  دةااإ  يم االي داماا ر ئيئم(.إكإ باال ياـ .ث

 ااصؼاا  إسقاار طاارئ تئ ت  ا ئ ةلفل ؿأل ام اعيئم. شبئسط ب .ج

  شبئسااط بقاااالش ركماإلئب  ئماماال اعؼاا يائلئماا يالئم. .ح

 إطار محتوي البرنامج المقترح: -
االي داػماا ر ئيئػماالقػررةاػدبااصػؼاا  إػسايإ إػماػمئإ هدؼنذااا رب لل  دة

ك  باارئ تئ تاابز اا  بما ئث تلفاا ربػ للصػئ نمبلئػساال اعػؼاا يائلئػماا يالئػم
 طرئقم ركزقااأ ي داا ياـابل ذجل رزاب  نم:ط باا مئلر ه اا

دراك تإئب  ئمب  اا ياـ. -1   ك ئفا ب ن ت ا 

 بااليرام   قئؽ ك لاه .اك إ  -2

  يلئؽ   إئسااليرام صقاه   بلئ ه . -3

 ا إ لداـذ االيبمااليرام. -4

 ك ئفق داتققائملب بم. -5

  فػػرعقػػفكػػؿلبػػ ؿلػػفاالبػػ  تااإػػ  قملهػػ راتارقئػػم ي ػػرقبػػم ػػـذكرنػػ اػػماإلبػػرا ات
أإػ ائباا قػ ئـلق  ػؿكػؿبشػ طلػفاا مئق ـ ه ااط ابا أإ ائبا ق ئله  ـذكرن امل بم

ايبشطماا مئق ـ ه ااط اب ل ئ ب إبلسط ئيماابش ط أ ي داا يائـاا ػمئي ػرقبهػ كػؿ
 يد.

درإػ  ئيطػمكػؿدرساػم صػم ا ػدة19 ـ  تئراا رب للقاػاصػ رةدر سلك بػملػف
 ياـل رزاب اا م  قؽلفل ؿ ئث ـذكرأنداؼاا صملفل ؿاا ب داافرقئمي ي داا

اال دةاا يائلئماالقررةاػمااػدرساإتػ امإاػااال ػراتااإػ  قم اا بػ دا ل   رئػماهػ  اا إػ نؿ
اال صماكؿ صمقاا د.
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 خطوات بناء البرنامج: -
 دئػػدااهػػدؼاايػػ ـاا ربػػ لل نػػ  بلئػػملهػػ راتاا فكئػػراالبػػ ل اػػؽأ يػػ دااػػ ياـقبػػد  

ااصؼاا  إسايإ إم.ادطط بل رزاب 
 . ا ط عقااايدباا ر  بااذب ب  ؿأ ي داا ياـال رزاب
 . دئدع نلم له راتاا فكئراالب لاالراد بلئ ه  
 .تساينداؼااإا كئماال  عس  قئقه لفل ؿاا رب لل  

 األىداف السموكية لموحدة السابعة )المعادلة التربيعية(: -
 لي د تلطئمامل تئر ا د.بل قم ؿلئبد 

 اا ر ئيئم.ئ يرؼااص رةااي لماالي دام 

 ليط ل.ئلئزاالي داماا ر ئيئملفقدةلي د ت 

 اا ر ئيئم.جاالي دامباأائبدعئـاال تئرات 

 ق الؿ.لي د ت ر ئيئملك   مقااص رة  صؿتربئ ؿ
 ااي لؿاالش رؾايقاا.ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئم إلراج 

 .ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمطراه ايئلفارؽ ئفلر يئف 

 ر ئيئمنئراالك   مقااص رة  صؿتربق الؿ. ؿلي د ت  

 .ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمنئرلك   مقااص رة  صؿتربق الؿ 

 .ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمطراه ايئلفلر سك لؿ 

 االر سإكل ؿلي دام ر ئيئم طرئقمبل قم ؿئبدعئـل 

 ر ئيئم.جالي دامباأائبدعئـ  

 اا ر ئيئم.ااق ب فااي ـا ؿاالي دامقاائ يرؼ
 ااي ـ.ئ ؿلي د ت ر ئيئم  إ لداـااق ب ف 

 اا ر ئيئم. يرؼللئزاالي دامئ
 ئز ددب عبذرباالي داماا ر ئيئم  إ لداـااللئ 

 لب لئم. ؿ درئ  تئ 

 ر ئيئم.ئ يرؼلبل عبذربلي دام  

 ر ئيئم.ئبدلبل عبذربلي دام  

 ر ئيئم.ئ يرؼ  صؿترببذربلي دام  

 ر ئيئم.ئبد  صؿترببذربلي دام  
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 بذران .قاـإذائ يرؼقااااشكؿااي ـاالي داماا ر ئيئم 

 بذران .قاـإذائك فلي دام ر ئيئم 

 اا ر ئيم.ئيرؼا ع راف 

 لك ا .ئ يرؼإااأفاا ل ئؿاا ئ بما ع رافاا ر ئيمن عطس 

 لك ا .ئبدإ دا ئ ترأسعطس 

 ر ئيم.ئبدلي دامل  ر ل  ؿاع راف  

 أإفؿ.ئ دد قيراع راف ر ئيميقااأ إاا 

 ر ئيم.ئبداالدط ع راف  

 ر ئيم.ئ ددب عااقئلمصترطأ قظلا ع راف  

 ػػػػدة   بػػػػ لل ػػػػ ر(ؽ   بإػػػػ  بلقػػػػدارل2 يػػػػرؼأفصػػػػ رةا ع ػػػػرافؽ س(=سئ  
 ح.ف’ف±2ااص داتاال بب ااإ ابنمؽ س(=س

 ف.±2ل ؿاع راب   ر ئيئ  قااص رةؽٍ س(=سئ 

 ػػػػدة   بػػػػ لل ػػػػ ر(ـ   بإػػػػ  بلقػػػػدارل2 يػػػػرؼأفصػػػػ رةا ع ػػػػرافؽ س(=سئ  
 .2ـ(±نمؽ س(= سأ ااإ ابل ببااإئب تاا

 2ـ(±قااص رةؽ س(= س  ؿ ئ بئ  اع راب لئ
 

 بإػػػػػ  ب   بػػػػػ ل ػػػػػ عمل ػػػػػ رااصػػػػػ داتاال بػػػػػب2 يػػػػػرؼأفصػػػػػ رةؽٍ س(=سئ  
 ػػـابإػػ  ب   بػػ لل ػػ رااإػػئب تاال بػػب ااإػػ ابلقػػدارلـف  ػػدة ااإػػ ابلقػػدارل

   دةنم

 ف.+2ـ(-ؽ س(= س 

 ف2ـ(- ئ بئ  اع راب  قااص رةؽ س(= سل ؿئ+ 

 ف2ـ(–ص رةؽٍ س(= سقاا   ر ئيئ  ئك باع راب+ 

  ُئل ؿا ع رافاا ر ئيم ئ بئ 

 اا ر ئيم.ئ يرؼاالي داماالرااقما ع راف 

 اا ر ئيم.ئبدلبل قم ؿاالي داماالرااقما ع راف 

 االلئز.ئ ددإش رة 

 قلائم ؤ ؿام اه إاالي د ت ر ئيئمامل تئر ا د ؿأإنامئ 
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 تحديد محتوى البرنامج المقترح: -
اػػمتػػ  اينػػداؼاا ػػم ػػـ تػػيه اا ربػػ لل ػػـال ئػػ راال  ػػ ط اال ػػرات ايبشػػطماا ػػم
ئلكػػفلػػفل اهػػ   قئػػؽاينػػداؼ  ػػـااربػػ عإاػػاايدباا ر ػػ ب ػػ ؿاال تػػ ع  ػػـ بظػػئـ

اا ربػػػػ للقاػػػػاشػػػػكؿدر س  ئػػػػثئ  ػػػػ بكػػػػؿدرسقاػػػػاأنػػػػداؼااػػػػدرس ايبشػػػػطمل  ػػػػ ط
اا يائلئم أإ ائباا ق ئـ اا إ نؿاا يائلئم له راتاا فكئراالراد بلئ ه .

 الطرق واالستراتيجيات المستخدمة في تدريس البرنامج: -
فأ ػػرك ئػػراػػماايلائػػمالػػ اهػػ لػػطػػرؽ اإػػ را ئبئ تلب إػػ ما ػػدرئساا ربػػ لل اقػػد ػػـال ئػػ ر

اا يائلئم ا قائ ه اماا درئس نم:

ش رؾ(.–زا ج-اا ياـاا ي  بم اكر .1
.K.W.Lاإ را ئبئم .2
االب عشم اا  ار. .3
ايبايد ار. .4
 المستخدمة:المواد التعميمية والوسائل  -

  قئػػػؽئشػػػلؿاا ربػػػ للاايدئػػػدلػػػفايبشػػػطم اا إػػػ نؿاا يائلئػػػماا ػػػمعػػػد إػػػ قدااطا ػػػمقاػػػا
اينداؼ   ارارصمالش ركم  راقماافر ؽاافردئمااط ب عد يلػؿقاػاإكإػ بااطػ ب

له راتاا فكئراالب ل نم:

أ راؽقلؿصفئم  ئ ئم. -
ايرضاابش ط تقااااإ  رة.LCDبه زاايرضاالرنم -
رإ ل تل يددةاالي داماا ر ئيئم بلئسأشك اه قاا رؽلق ط. -
قائػػػػماإلاإػػػػ لداـ - مر ئػػػػملػػػػسإلك بئػػػػمرإػػػػـاالي داػػػػ  ػػػػدا ئ تاادئك رؽلقػػػػ طلرإػػػػـ 

اا ر ئيئم  يدئاه اكؿلبل قم.
(.5كل  رداملا ؽرعـ .دليل الطالب -
19اإػػ هدؼاا ربػػ للاطػػ بااصػػؼاا  إػػسايإ إػػم كػػ فق ػػ رةقػػػفالحــد الزمــاني: -

 بصػؼاػماافصػؿاادراإػماا ػ بمأإػ  ئس3 صم ال   رع اػم ال  ػ ر يػدبأب قرئ ػ 
ـ.2014-2013ااي ـاادراإم

 ػػػـ بفئػػػذاا ربػػػ للاػػػملدرإػػػمذكػػػ ر بػػػمإػػػهئ اإلقدادئػػػمب ل  اظػػػمالحـــد المكـــاني: -
 ل بئ بس.
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 أساليب تقويم البرنامج: -
اا   ثأإ ائباا ق ئـاا  ائم:ا  سبظراينلئمقلائماا ق ئـ

 :قػػفلػػدطاإػػ يداداالػػ ياـااػػ ياـ ذاػػؾلػػفااكشػػؼاق اػػمئهػػدؼاا قػػ ئـاالتقــويم القبمــي
لػػ ؿعئػػ سلػػدطالػػ  ؾاالػػ ياـاال طا ػػ تايإ إػػئمال تػػ عااػػدرس ذاػػؾلػػفلػػ ؿ

 يضاا ب دا ل   رئم.
 :لػػػ ؿئػػػ ـاا قػػػ ئـاا كػػػ ئبمأ بػػػ  اا ػػػدرئس ئقػػػئس قػػػدـااطػػػ بلػػػفالتقـــويم التكـــويني

  قئػػؽأبػػزا لػػفأنػػداؼااػػدرس ذاػػؾلػػفلػػ ؿإب  ػػمااطػػ بقػػفايإػػناماال تػػ قم
لفاالياـ  يزئزنـ.ط باكؿندؼ  بفئذنـاألبشطم ل  ظمإا ؾاا

 :ذاػؾاػملفل ؿ قدئـأبشطمااط بقاا رؽقلػؿصػفئم  ئ ئػمالتقويم الختامي 
.آلركؿاا صم

 :فئػػذا ل  ػػ رااليػػداقئػػ سلػػدطالػػ  ؾااطػػ بالهػػ راتلػػفلػػ ؿ بالتقــويم النيــائي
اا فكئراالراد بلئ ه  يدا ب ه  لف بفئذاا رب لل.

 ضبط المتغيرات
 أكداا   ثلف ك اؤلبل ق ماادراإماا برئ ئم اات  طماماال تئراتاا  ائم:

 :المعمم 

 دائمااي ـا اكفاتل ف بفئذاا ربػ للع ـ  درئسااصفئفاالياـبفإمااذبك فئدرإهـلبذ
 ص رةص ئ مع ـاا   ث ل ئام:

أ يػػ دااػػ ياـ كئفئػػماا ركئػػز .1 ققػػدقػػدةاقػػ  ات ػػئفاالياػػـ اا   ػػثاا عػػ ؼقاػػالفهػػـ 
قائمامقلائماا درئسا كئفئمأدا در ساا رب للاالق رح.

بفػػذدالػػؿ بػػرةااصػػؼاعػػ ـاا   ػػث  تػػ ربلئػػس صػػصاا ربػػ لللػػساالياػػـاال .2
  ذاؾاا أكدلفإئراا رب لل  اشكؿااإائـ.

 :العمر 

قػ ـ(ا ئػثإفبلئػسااطػ بنػـ15-14اا   ثأفبلئسااطػ باػمبفػساايلػر   ظ
لفل ؿإب تأ  اؿااط باماالدرإم. ذاؾااصؼاا  إسايإ إماط ب
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 :الجنس 

اقػػط  هػػذائكػػ فاا   ػثعػػد  ػػتل تئػػرطػ باادراإػػمقاػػااااقػد ػػـ ط ئػػؽا ل  ػػ راػمنػػذل
ااببسامنذلاادراإم.

 :المستوى االقتصادي واالجتماعي 

 ػ  ؿاا   ػػثأفئ  ػػتنػذااال تئػػر ذاػػؾلػػفلػ ؿألػػذلايئبػػماادراإػملػػفلبطقػػم ا ػػدة
اؿاالدرإئم.ئ إ  طائه  قرئ  اا تسا ع ص دب ا ب ل قما ن ل أ رز مكش ؼاي  

  اختبار التفكير المنتجمستوى : 

قاػااماارئ تئ تااػذبأقػدلاا   ػثع ػؿإبػرا اا بر ػماالب ل ـ ط ئؽال   راا فكئر
االبل قماا برئ ئم اات  طما  ـرصددرب  هـا لي اب ه إ ص نئ    إ لداـال  ػ رط ب

 ئف.االإ قاا  ثاافرؽ ئفل  إطماالبل ق ئف(ت 

 القبمي التفكير المنتجتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار (: 4.11)جدول 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة "

اادربمااكائم
 اا فكئراالب ل

 7.552 19.833 30  برئ ئمع ام
0.101 

 

نئرداام
 7.757 20.033 30 ت  طمع ام إ ص نئ 

اادربػػػػمااكائػػػػما ل  ػػػػ ر:كػػػػ فاال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػػؽاايئبػػػػماا برئ ئػػػػمئإػػػػ  ب -
 ك بتعئلم(20.033( اال  إطاا إ  ماماا ط ئؽاايئبماات  طمئإ  ب 19.833 
ئ تػبلػفاابػد ؿااإػ  ؽأف ( نمنئػردااػمإ صػ نئ  .0.101اال إ  م إ  ب (ت 

 .االب لا فكئرالبل ق ماادراإمل ك ان  فامال   ر
 

 كأحد محاور اختبار التفكير المنتج مستوى التفكير اإلبداعي : 

 ػػـ ط ئػػؽال  ػػ راا فكئػػراإل ػػداقماػػماارئ تػػئ تااػػذبأقػػدلاا   ػػثع ػػؿإبػػرا اا بر ػػم
 ػـرصػددربػ  هـا لي اب هػ إ صػ نئ    إػ لداـاالبل قػماا برئ ئػم ااتػ  طما قااطػ ب

االإ قا ئف.ا  ثاافرؽ ئفل  إطماالبل ق ئف(ت ال   ر
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تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي (: 4.12)جدول 
 القبمي

 مستوى الداللة "tقيمة " االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة الميارة

 ااط عم
 5.412 2.767 30  برئ ئمع ام

0.042 
 

 نئرداامإ ص نئ 
 6.706 2.833 30 ت  طمع ام

 االر بم
 0.484 0.200 30  برئ ئمع ام

0.205 
 

 نئرداامإ ص نئ 
 0.747 0.167 30 ت  طمع ام

 ايص ام
 1.163 0.600 30  برئ ئمع ام

0.468 
 

 نئرداامإ ص نئ 
 1.042 0.467 30 ت  طمع ام

اادربػػػػػػػػػػػػػم
 ااكائم

 6.887 3.567 30  برئ ئمع ام
0.052 

 
 نئرداامإ ص نئ 

 8.102 3.467 30 ت  طمع ام

(2.767لهػػػػ رةااط عػػػػم:كػػػػ فاال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػػؽاايئبػػػػماا برئ ئػػػػمئإػػػػ  ب  -
(ت ( ك بػػػػتعئلػػػػػم2.833اايئبػػػػمااتػػػػػ  طمئإػػػػ  ب  اال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػػماا ط ئػػػػؽ

 نمنئرداامإ ص نئ  .(0.042  إ  باال إ  م
(0.200لهػػػػ رةاالر بػػػػم:كػػػػ فاال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػػؽاايئبػػػػماا برئ ئػػػػمئإػػػػ  ب  -

(ت ( ك بػػػػتعئلػػػػػم0.167 اال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػػماا ط ئػػػػؽاايئبػػػػمااتػػػػػ  طمئإػػػػ  ب 
( نمنئرداامإ ص نئ  .0.205 اال إ  م إ  ب

(0.600لهػػػ رةايصػػػ ام:كػػػ فاال  إػػػطاا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاايئبػػػماا برئ ئػػػمئإػػػ  ب  -
(ت ( ك بػػػػتعئلػػػػػم0.467 اال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػػماا ط ئػػػػؽاايئبػػػػمااتػػػػػ  طمئإػػػػ  ب 

( نمنئرداامإ ص نئ  .0.468 اال إ  م إ  ب
ل  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػػؽاايئبػػػػماا برئ ئػػػػمئإػػػػ  باادربػػػػمااكائػػػػما ل  ػػػػ ر:كػػػػ فاا -

( ك بػػتعئلػػم3.467( اال  إػػطاا إػػ  ماػػماا ط ئػػؽاايئبػػمااتػػ  طمئإػػ  ب 3.567 
( نمنئرداامإ ص نئ  .0.052اال إ  م إ  ب (ت 

قم.ئ تبلفاابد ؿااإ  ؽأفلبل ق ماادراإمل ك ان  فامال   رله راتاا فكئراإل دا
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 :مستوى التفكير الناقد كأحد محاور اختبار التفكير المنتج 
 ائل ئامقرضل بزا ك اؤاالبل ق ئفامكؿله رةلفله راتاا فكئرااب عد اابد ؿرعـ

(ئ ػػػػئفاال  إػػػػط ت ا ب رااػػػػ تااليئ رئػػػػم د اػػػػماافػػػػر ؽ  إػػػػ لداـال  ػػػػ ر ت( ػػػػئف4.13 
االبل ق ئفاا برئ ئم اات  طم:

( لحساب الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في tاختبار )(: 4.13)جدول 
 اختبار ميارات التفكير الناقد القبمي

االنحراف  المتوسط العدد العينة ميارة
 المعياري

  قيمة
 (t ) 

 الداللة اإلحصائية

 1.591 3.767 30  برئ ئمع اماا فإئر
0.610 

 
 نئرداامإ ص نئ 

 1.790 4.033 30 ت  طمع ام

 1.601 4.300 30  برئ ئمع اما ا رات ت
0.155 

 
 نئرداامإ ص نئ 

 1.732 4.367 30 ت  طمع ام

 1.273 4.367 30 ع ام برئ ئماالب عشم
1.014 

 
 نئرداامإ ص نئ 

 1.273 4.033 30 ت  طمع ام

 1.555 3.833 30  برئ ئمع اما إ ب  ط
0.861 

 
 نئرداامإ ص نئ 

 1.106 4.133 30 ت  طمع ام

اادربم
 2.449 16.267 30  برئ ئمع ام

0.505 
 

 نئرداامإ ص نئ 
 2.144 16.567 30 ت  طمع ام

 ميارة التفسير في االختبار القبمي لميارات التفكير الناقد:فيما يتعمق ب
( اال  إطاا إ  م4.033 ئإ  بك فاال  إطاا إ  ماماا ط ئؽاايئبماات  طم

(0.610(ا ك بػػتعئلػػمبتباال إػػ  م إػػ  ب 3.767اػػماا ط ئػػؽاايئبػػماا برئ ئػػمئإػػ  ب 
(اػػمα ≤ 0.05 قبػػد نػػمنئػػردااػػمإ صػػ نئ   نػػذائيبػػمأبػػم   بػػداػػر ؽدااػػمإ صػػ نئ  

ااصػػػؼاا  إػػػسا إ إػػػم ل  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػدااق اػػػماػػػمدربػػػ تطػػػ بل  إػػػطم
االبل ق ئفاا برئ ئم اات  طم.

 الناقد:ميارة االفتراضات في االختبار القبمي لميارات التفكير فيما يتعمق ب
( اال  إطاا إ  م4.367 ئإ  بك فاال  إطاا إ  ماماا ط ئؽاايئبماات  طم

(0.155(ا ك بػػتعئلػػمبتباال إػػ  م إػػ  ب 4.300اػػماا ط ئػػؽاايئبػػماا برئ ئػػمئإػػ  ب 
اػػم(α ≤ 0.05 قبػػد نػػمنئػػردااػػمإ صػػ نئ   نػػذائيبػػمأبػػم   بػػداػػر ؽدااػػمإ صػػ نئ  

ااصػػػؼاا  إػػػسا إ إػػػم ل  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػدااق اػػػماػػػمدربػػػ تطػػػ بل  إػػػطم
االبل ق ئفاا برئ ئم اات  طم.
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 ميارة المناقشة في االختبار القبمي لميارات التفكير الناقد:بفيما يتعمق 
( اال  إػػػػط4.033 ئإػػػػ  بكػػػػ فاال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػػؽاايئبػػػػمااتػػػػ  طم

(ا ك بػتعئلػػمبتباال إػػ  م إػػ  ب4.367 ئػػؽاايئبػماا برئ ئػػمئإػػ  ب اا إػ  ماػػماا ط
 ≥ α قبػػد( نػػمنئػػردااػػمإ صػػ نئ   نػػذائيبػػمأبػػم   بػػداػػر ؽدااػػمإ صػػ نئ  1.014 

ااصػػػؼاا  إػػػسا إ إػػػم ل  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػددربػػػ تطػػػ بل  إػػػطم(اػػػم0.05
ااق اماماالبل ق ئفاا برئ ئم اات  طم.

 ميارة االستنباط في االختبار القبمي لميارات التفكير الناقد:فيما يتعمق ب
( اال  إطاا إ  م4.133 ئإ  بك فاال  إطاا إ  ماماا ط ئؽاايئبماات  طم

(0.861(ا ك بػػتعئلػػمبتباال إػػ  م إػػ  ب 3.833ماا برئ ئػػمئإػػ  ب اػػماا ط ئػػؽاايئبػػ
اػػم(α ≤ 0.05 قبػػد نػػمنئػػردااػػمإ صػػ نئ   نػػذائيبػػمأبػػم   بػػداػػر ؽدااػػمإ صػػ نئ  

ااصػػػؼاا  إػػػسا إ إػػػم ل  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػدااق اػػػماػػػمدربػػػ تطػػػ بل  إػػػطم
االبل ق ئفاا برئ ئم اات  طم.

 فيما يتعمق باالختبار القبمي لميارات التفكير الناقد:
( اال  إػػػػػط16.567كػػػػػ فاال  إػػػػػطاا إػػػػػ  ماػػػػػماا ط ئػػػػػؽاايئبػػػػػمااتػػػػػ  طمئإػػػػػ  ب 

(ا ك بػػتعئلػػمبتباال إػػ  م إػػ  ب16.267اا إػػ  ماػػماا ط ئػػؽاايئبػػماا برئ ئػػمئإػػ  ب 
( 0.05 ≤  بداػر ؽدااػمإ صػ نئ  قبػد ( نمنئرداامإ ص نئ   نذائيبمأبم 0.505 

ااصػؼاا  إػسا إ إػم ل  ػ رلهػ راتاا فكئػرااب عػدااق اػماػمدربػ تطػ بامل  إطم
االبل ق ئفاا برئ ئم اات  طم.

 : خطوات الدراسةسادسا

اادراإماا  ائمإ رت اق  اإلبرا اتاا   ئماآل ئم:

o د ئ تاا م ب  اػتلهػ راتاا فكئػراالبػ ل هػدؼإقػدادإبرا لإباادراإ ت اا   ثا اي
 اادراإ تااإ  قم ك   ماإلط راابظرب ـإقدادع نلم هذلااله رات.

o .ال ئ راا  دةاا مإئبرباا ط ئؽقائه  نم  دةاالي داماا ر ئيئم
o ط ئيػػػملػػػ دةايإػػػس اابظرئػػػ تاا ػػػمئإػػػ بدقائهػػػ  لػػػ رزاب أ يػػػ دااػػػ ياـا  دئػػػدط ئيػػػم 

اارئ تئ ت أنداؼ درئإه    دئداا فكئراالب ل.
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o   ا بلئػػػملهػػػ راتاا فكئػػػراالبػػػ لاػػػملػػػ رزابأ يػػػ دااػػػ ياـا بػػػ  اا ربػػػ للاالق ػػػرحاػػػمتػػػ 
( قرتػػمقاػػااال كلػػئف6ااصػػؼاا  إػػسايإ إػػملا ػػؽرعػػـ اػػدططػػ باارئ تػػئ ت
(.2لا ؽرعـ 

o لػػػػف ػػػػـقرتػػػػه قاػػػػا3لا ػػػػؽرعػػػػـ إقػػػػدادأداةاادراإػػػػم نػػػػمال  ػػػػ راا فكئػػػػراالبػػػػ ل )
 (.2اال كلئفلا ؽرعـ 

o اا أكدلفصدعم     م.اإ ط قئما ل   رقااقئبم ط ئؽ
o .بفئذال   رع امقااقئبماادراإم 
o إػ لداـاا برئ ئػم  اطرئقمااي دئػم االبل قػماات  طمم درئساا  دةاادراإئماالبل ق  

اا رب لل.
o االبل ق ئفاات  طم اا برئ ئم.قااط ب ط ئؽا ل   راا يدب
o .ص ئبا ل   ر   ائؿااب  نل  فإئرن ا  تساا  صئ ت االق ر  تاالب إ م  

 األساليب اإلحصائية  :سابعا

ا إػػػ بصػػػػدؽا  إػػػػ ؽلي لػػػؿار  ػػػػ ط ئرإػػػػ فلػػػػفصػػػػدؽ   ػػػ تايداة ػػػػـاإػػػػ لداـاا أكػػػد
  ػػػػـاإػػػػػ لداـاالي ابػػػػػ تا ل  ػػػػػ رقػػػػػفطرئػػػػؽاا بزنػػػػػماابصػػػػػفئمااػػػػدالائف ا إػػػػػ ب  ػػػػ تا

اإل ص نئماإلب  مقفأإناماادراإم:

1- t–testلإ قا ئف.ايئب ئف
2- t- testيدب.لر  ط ئفا إ بع امايئب ئف  
ب  ؾ.إعئ سااف قائم  إ لداـلي دامك -3
 عئ س بـاا أ ئر. لر سإئ  (. -4











 
 الخامسالفصـــل 

 نتائج الدراسة وتفسيرىا
 








  



94 

 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

ئ ب  ؿنذااافصؿقرت  ااب  نلاا م  صؿإائه اا   ثا اال ياقم هدؼاادراإماال ل ػؿ
ااصػػؼاػدططػػ باػمبا قائػػم ربػ لللق ػػرحا بلئػػملهػ راتاا فكئػػراالبػ ل لػػ دةاارئ تػػئ ت

لي ابػػم ئ بػػ تاادراإػػمباػػمSPSSاا  إػػسايإ إػػمبا ئػػث ػػـاإػػ لداـاا ربػػ للاإل صػػ نمب
 ـقرضااب  نلاا م ـاا  صؿإائه  كذاؾلب عشمااب  نل  فإئرن . إئ

 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
  األولنتائج السؤال 

القـائم  مراد تنميتيا من خالل البرنـامجينص السؤال عمى ما يمي " ما ميارات التفكير المنتج ال
 ".األساسي؟الصف التاسع لدى طالب مارزانو  أبعاد التعمم عندعمى 

له راتاا فكئراالب ل يػدا طػ عقاػاايطػراابظرئػم اادراإػ تااإػ  قما  يػد  دئد ـ
لشػػ  رةاايدئػػدلػػفأنػػؿا ل صػػ صاػػمل تػػ عاادراإػػم اػػملبػػ ؿ ػػدرئساارئ تػػئ تاقػػد

:ماادراإم ن(له راتا ل ئؿله راتاا فكئراالب لام7أإفرذاؾقفاا  صؿإااال ئ ر 
.ااط عمااالر بماايص امااا فإئرااا ب ؤ   ا رات تااالب عشماا إ ب  ط

 نتائج السؤال الثاني 

بعاد الـتعمم عنـد مـارزانو أالصورة المقترحة لمبرنامج القائم عمى ما  نص السؤال عمى ما يمي "
 ".األساسي؟الصف التاسع لدى طالب يارات التفكير المنتج لتنمية م

اإلب  مقفنذاااإػؤاؿ ػـإقػداد ربػ للعػ نـقاػاأ يػ دااػ ياـقبػدلػ رزاب ا بلئػملهػ رات
(.6ااصؼاا  إسايإ إملا ؽرعـ ادطط باا فكئراالب لامل دةاارئ تئ ت
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 نتائج السؤال الثالث 

الطـالب بـين متوسـطي درجـات ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية نص السؤال عمى ما يمي "
قرانيم في المجموعة التجريبية في القيـاس البعـدي الختبـار ميـارات  في المجموعة الضابطة وا 

 التفكير المنتج؟"

اإلب  مقفااإؤاؿاا  اثئبباا  قؽلفاافرتئ تاا  ائم:

o :الفرضية األولى 

بـين متوسـطي  ( α ≤ (0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى : قاا اا م بص
المجموعتين التجريبيـة والضـابطة فـي التطبيـق البعـدي الختبـار ميـارات التفكيـر  درجات طالب

.المنتج
بايئب ػئفلإػ قا ئفااكشػؼقػفt اا  قؽلفصػ منػذلاافرتػئم ػـاإػ لداـال  ػ رب

د اػػػػماافػػػػرؽ ػػػػئفل  إػػػػطماا  صػػػػئؿاػػػػمال  ػػػػ رلهػػػػ راتاا فكئػػػػراالبػػػػ لاا يػػػػدباكػػػػؿلػػػػف
(ئ تبذاؾ.5.1البل قماات  طم االبل قماا برئ ئما اابد ؿ ا

" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين tنتائج استخدام اختبار "(: 5.1)جدول 
متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار البعدي لميارات 

 التفكير المنتج

االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة
 (t ) 

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

لهػػػػػػ رات
اا فكئػػػػػػػػػػػػػػػر
ا  داقم

االبل قػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 اا برئ ئم

30 164.233 33.468 

12.609 
دااػػػػػػمقبػػػػػػد

0.01 
 ك ئر 0.733

االبل قػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 اات  طم

30 57.400 32.147 

لهػػػػػػ رات
اا فكئػػػػػػػػػػػػػػػر

ااب عد

االبل قػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 اا برئ ئم

30 25.500 3.875 

7.679 
 

دااػػػػػػمقبػػػػػػد
0.01 

 ك ئر 0.504
االبل قػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 اات  طم
30 18.833 2.755 

اا فكئػػػػػػػػر
االبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل

ككؿ

االبل قػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 اا برئ ئم

30 189.733 32.445 

13.530 
 

دااػػػػػػمقبػػػػػػد
0.01

0.759 

 
ك ئر

االبل قم
 اات  طم

30 76.233 32.533 
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 :المنتج ككلبالنسبة لمتفكير 

(76.233ااتػػػػػ  طمئإػػػػػ  ب لبل قػػػػػماا إػػػػػ  ماػػػػػماا ط ئػػػػػؽاا يػػػػػدباااال  إػػػػػطكػػػػػ ف
( ك بػػتعئلػػم189.733اا برئ ئػػمئإػػ  ب لبل قػػم اال  إػػطاا إػػ  ماػػماا ط ئػػؽاا يػػدباا

ا اقػػد ػػـ إػػ ب0.01( نػػمدااػػمإ صػػ نئ  قبػػدلإػػ  طد اػػم13.530تاال إػػ  م إػػ  ب 
 بػداػر ؽذات  نػذائيبػمأبػم. ذاؾئدؿقااأف بػـاا ػأ ئرك ئػر0.733 ك فلر سإئ  

االبل قػػػماا برئ ئػػػم ل  إػػػطدربػػػ تاالبل قػػػمدربػػػ تطػػػ بد اػػػمإ صػػػ نئم ػػػئفل  إػػػط
اا يػػدباصػػ ابااتػػ  طماػػمال  ػػ رلهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لاػػماارئ تػػئ تككػػؿاػػماا ط ئػػؽ

ئراضاافرضااصفرب ئق ؿاافرضاا دئؿ.االبل قماا برئ ئما اذاؾ

ب ػ نلدراإػ تاالشػراماإل ػداقملػسااإؤاؿاا  اثائل ئ ياؽ له راتاا فكئرب  نل   فؽ
(اػػػماإػػػ لداـ يػػػضاا ػػػرالل ا إػػػ را ئبئ ت2013   رنػػػ ـ(2015 ق ػػػداايزئػػػز (2003 

   فػؽنػذلااب ئبػمائلػ ارئ تػئ ت.اا م يلؿقاا بلئمله راتاا فكئرا  ػداقماػملبػ ؿا
(2012  شػػئف  ق ػػدااإػػلئس(2015دراإػػمكػػؿلػػفق ػػدااكػػرئـ ئ ياػػؽ ػػ ا فكئراالبػػ للػػس

:إاال ئامئربسذاؾ( ئرطاا   ثأف2011( رلت ف 2011 اارإ ـ 

ةلػفلط ا ػمئيلػؿقاػا أفاا رب للااليد اؽأ ي دااػ ياـقبػدلػ رزاب كػ فاػمكػؿلطػ -
ر ػػط ػػدرئساارئ تػػئ ت ػػ ا اعسااػػذبئيئشػػم ػػـ  إػػئسإدراؾااطػػ ب  بلئػػم فكئػػرنـ  ئػػث

ااط اب   الشك تاائ لئماا مئ ابهه كل إ نـاا رب للام ط ئؽاالي رؼامل اعؼ
  ئ  ئمبدئدة ذاؾإ قدام بلئمااط عمادئهـ.

بلفااط ابأفئك فلش رك  ا ق  اماال اعؼاا يائلئمل  ل  أفاا رب للاالق رحئ طا -
ادئػمكلػ أفاا ػدرجقل زل ـاالإؤ ائمامطرحايإنام قرضاياك ر لب عش ه  اا ي ئر

امطرئقماا درئس اؽأ ي دااػ ياـ اا بػ عاػمقػرضايإػنام ػأك رلػفطرئقػم شػكؿكػؿ
 دطااط ب.ذاؾإ نـام بلئماالر بما

ئب  ئػػمب ػػ ااػػ ياـ  كػػ ئفلبػػ خل  ػػباػػدئهـ قبػػدن إإػػ نـاا ربػػ للاػػم بلئػػما ب نػػ ت -
ئشػػكؿ ػػزدادل  ػػمااط اػػبالػػ دةاارئ تػػئ ت الػػ ئدرإػػم ئقػػدرأنلئ هػػ اػػماا ئػػ ةاايلائػػم

 عد إ قدام بلئمله رةايص ام نئرن لفااله رات.بدئدةا د رلأاك ر

ش رؾادت–ع رف-ااكرKWLا ئبئ تلب إ مي ي داا ياـقبدل رزاب ل ؿاإ لداـاإ ر -
 إاا بلئمر حاايلؿاافرئقمادطااط ب اايلؿاماارئ تئ ت  ب شتؼ.
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o :الفرضية الثانية 

بــين  (  α≤ (0.05توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الب:أفقاػا اا ػم ػبص
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبـار ميـارات  درجات طالبمتوسطي 
 ."اإلبداعيالتفكير 

بايئب ػئفلإػ قا ئفااكشػؼقػفt اا  قؽلفصػ منػذلاافرتػئم ػـاإػ لداـال  ػ رب
اا يػػػدباكػػػؿلػػػف ػػػداقماإلد اػػػماافػػػرؽ ػػػئفل  إػػػطماا  صػػػئؿاػػػمال  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػر

(ئ تبذاؾ.5.2االبل قماات  طم االبل قماا برئ ئما اابد ؿ 

" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين tنتائج استخدام اختبار "(: 5.2)جدول 
متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار البعدي لميارات 

 التفكير االبداعي

االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة
 (t ) 

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 ااط عم

االبل قم
 اا برئ ئم

30 53.333 17.428 

9.735 
 

داامقبد
0.01

0.620 
ك ئر
االبل قم بدا 

 اات  طم
30 17.167 10.505 

 االر بم

االبل قم
 اا برئ ئم

30 28.167 7.795 

9.504 
 

داامقبد
0.01 

0.609 
ك ئر
االبل قم بدا 

 اات  طم
30 11.633 5.480 

 ايص ام

االبل قم
 اا برئ ئم

30 82.733 20.437 

10.988 
 

داامقبد
0.01 

0.676 
ك ئر
االبل قم بدا 

 اات  طم
30 28.600 17.620 

اا فكئر
اإل داقم
 ككؿ

االبل قم
 اا برئ ئم

30 164.233 33.468 

12.609 
 

داامقبد
0.01 

0.733 
ك ئر
االبل قم بدا 

 اات  طم
30 57.400 32.147 
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 في االختبار البعدي لميارات التفكير االبداعي: ميارة الطالقةفيما يتعمق ب

( اال  إػػػػط17.167كػػػػ فاال  إػػػػطاا إػػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػػؽاا يػػػػدباايئبػػػػمااتػػػػ  طمئإػػػػ  ب 
( ك بػػػتعئلػػػمتاال إػػػػ  م53.333اا ط ئػػػؽاا يػػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػمئإػػػػ  ب اا إػػػ  ماػػػم

ا اقػػد ػػـ إػػ بلر ػػسإئ ػػ  كػػ ف0.01( نػػمدااػػمإ صػػ نئ  قبػػدلإػػ  طد اػم9.735 إػ  ب 
اػػػر ؽذاتد اػػػمأبػػػمئ بػػػد نػػػذائيبػػػم ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئرك ئػػػربػػػدا .0.620

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طم بدربػ تطػإ ص نئم ئفل  إط
اػػػمال  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػراإل ػػػداقماػػػماارئ تػػػئ تقبػػػدلهػػػ رةااط عػػػماصػػػ اباالبل قػػػم

اا برئ ئم.

 في االختبار البعدي لميارات التفكير االبداعي: ميارة المرونةفيما يتعمق ب

( اال  إػػػط311.63اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػمااتػػػ  طمئإػػػ  ب اال  إػػػطكػػ ف
( ك بػػػتعئلػػػمتاال إػػػ  م28.167اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػمئإػػػ  ب 

0.609ا اقد ـ إ بلر سإئ ػ  كػ ف( نمداامإ ص نئ  قبدلإ  طد ام9.504 إ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػمئ بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػػم.0.01ك ئػػػربػػػػدا  ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئر

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طمدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
اػػػمال  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػراإل ػػػداقماػػػماارئ تػػػئ تقبػػػدلهػػػ رةاالر بػػػماصػػػ اباالبل قػػػم

اا برئ ئم.

 ر البعدي لميارات التفكير االبداعي:في االختبا ميارة األصالةفيما يتعمق ب

( اال  إػػػط28.600اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػمااتػػػ  طمئإػػػ  ب اال  إػػػطكػػػ ف
( ك بػػػتعئلػػػمتاال إػػػػ  م82.733اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػمئإػػػػ  ب 

 بلر ػسإئ ػ  كػ فا اقػد ػـ إػ0.01( نػمدااػمإ صػ نئ  قبػدلإػ  طد اػم10.988 إ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػمئ بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػم ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئرك ئػػػربػػػدا 0.676

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طمدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
اػػػمال  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػراإل ػػػداقماػػػماارئ تػػػئ تقبػػػدلهػػػ رةايصػػػ اماصػػػ اباالبل قػػػم

 برئ ئم.اا
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 :لميارات التفكير اإلبداعي كأحد ميارات التفكير المنتجلمدرجة الكمية بالنسبة 

( اال  إػػػط57.400اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػمااتػػػ  طمئإػػػ  ب اال  إػػػطكػػػ ف
اال إػ  م(ت ( ك بػتعئلػم164.233اا إ  ماماا ط ئؽاا يػدباايئبػماا برئ ئػمئإػ  ب 

ا اقػد ػـ إػ بلر ػسإئ ػ  كػ ف0.01( نمداامإ ص نئ  قبدلإ  طد ام12.609 إ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػمئ بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػم. ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئرك ئػػػربػػػدا 0.733

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طمدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
االبل قػماا يػدباصػ اب رله راتاا فكئراإل داقماماارئ تئ تككؿاماا ط ئؽامال  

اا برئ ئما اذاؾئراضاافرضااصفرب ئق ؿاافرضاا دئؿ.

o :الفرضية الثالثة 

ــد مســتوى قاػػا:   ػػبصاافرتػػئم بــين  (  α≤ (0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عن
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبـار ميـارات  درجات طالبمتوسطي 
 .الناقدالتفكير 

بايئب ئفلإػ قا ئفااكشػؼقػفد اػماافػرؽ ػئفل  إػطماا  صػئؿtال   رباإ لداـ ـ
امال   ركؿله رةلفله راتاا فكئرااب عداا يدباكػؿلػفاالبل قػمااتػ  طم االبل قػم

ئ تبذاؾ.(5.3 اابد ؿ اا برئ ئما
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" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين tنتائج استخدام اختبار "(: 5.3)جدول 
متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار البعدي لميارات 

 التفكير الناقد

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (t ) 

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

اا فإئر
 2.469 6.800 30 االبل قماا برئ ئم

4.459 
 

داامقبد
0.01

0.255 
ك ئر
 1.456 4.467 30 االبل قماات  طم بدا

 3.497 1.925 6.500 30 االبل قماا برئ ئما ا رات ت
 

داامقبد
0.01 

 1.763 4.833 30 االبل قماات  طم ك ئر 0.174

 2.716 1.826 5.333 30 االبل قماا برئ ئماالب عشم
 

داامقبد
0.01 

 1.689 4.100 30 االبل قماات  طم ل  إط 0.113

 3.013 1.978 6.867 30 االبل قماا برئ ئما إ ب  ط
 

داامقبد
0.01 

 1.695 5.433 30 االبل قماات  طم ل  إط 0.135

اا فكئرااب عد
ككؿ

 3.875 25.500 30 االبل قماا برئ ئم
7.679 

 

داامقبد
0.01 

0.504 
ك ئر
بدا  2.755 18.833 30 االبل قماات  طم

 
 لميارات التفكير الناقد: البعديفيما يتعمق بميارة التفسير في االختبار 

( اال  إػػػط4.467اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػمااتػػػ  طمئإػػػ  ب اال  إػػػطكػػػ ف
( ك بػػػػتعئلػػػمتاال إػػػػ  م6.800اا إػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػػمئإػػػ  ب 

ا اقػد ػـ إػ بلر ػسإئ ػ  كػ ف0.01( نػمدااػمإ صػ نئ  قبػدلإػ  طد اػم4.459 إػ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػمئ بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػم.ئرك ئػػػربػػػدا  ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ 0.255

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طمدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
 امال   رله راتاا فكئرااب عداماارئ تئ تقبدله رةاا فإئراص اباالبل قماا برئ ئم.

 القبمي لميارات التفكير الناقد:فيما يتعمق بميارة االفتراضات في االختبار 
( اال  إػػػط4.833اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػمااتػػػ  طمئإػػػ  ب اال  إػػػطكػػػ ف

( ك بػػػػتعئلػػػمتاال إػػػػ  م6.500اا إػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػػمئإػػػ  ب 
ا اقػد ػـ إػ بلر ػسإئ ػ  كػ ف0.01( نمداامإ ص نئ  قبدلإػ  طد اػم3.497 إ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػم  بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػم. ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئرك ئػػػربػػػدا 0.174

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طمدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
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اباالبل قػػػماصػػػ اػػػمال  ػػػ رلهػػػ راتاا فكئػػػرااب عػػػداػػػماارئ تػػػئ تقبػػػدلهػػػ رةا ا راتػػػ ت
.اا برئ ئم

 ميارة المناقشة في االختبار القبمي لميارات التفكير الناقد:فيما يتعمق ب
( اال  إػط4.100ك فاال  إطاا إ  ماماا ط ئؽاا يدباايئبماات  طمئإ  ب 

( ك بػػػػتعئلػػػمتاال إػػػػ  م5.333اا إػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػػمئإػػػ  ب 
ا اقػد ػـ إػ بلر ػسإئ ػ  كػ ف0.01( نمداامإ ص نئ  قبػدلإػ  طد اػم2.710 إ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػمئ بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػم ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئرك ئػػػربػػػدا 0.113

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طمدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
اب عػػػػداػػػػماارئ تػػػػئ تقبػػػػدلهػػػػ رةاالب عشػػػػماصػػػػ اباالبل قػػػػماػػػػمال  ػػػػ رلهػػػػ راتاا فكئػػػػرا

اا برئ ئم.

 فيما يتعمق بميارة االستنباط في االختبار القبمي لميارات التفكير الناقد:
( اال  إػػػط5.433اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػمااتػػػ  طمئإػػػ  ب اال  إػػػطكػػػ ف

( ك بػػػػتعئلػػػمتاال إػػػػ  م6.867ئإػػػ  ب اا إػػػ  ماػػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػػم
ا اقػد ػـ إػ بلر ػسإئ ػ  كػ ف0.01( نمداامإ ص نئ  قبدلإػ  طد اػم3.013 إ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػمئ بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػم ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئرك ئػػػربػػػدا 0.135

االبل قػمااتػ  طماالبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
اػػػػمال  ػػػػ رلهػػػػ راتاا فكئػػػػرااب عػػػػداػػػػماارئ تػػػػئ تقبػػػػدلهػػػػ رةا إػػػػ ب  طاصػػػػ اباالبل قػػػػم

اا برئ ئم.

 لميارات التفكير الناقد كأحد ميارات التفكير المنتجلمدرجة الكمية بالنسبة 

ط( اال  إػػ18.833اا إػػ  ماػػماا ط ئػػؽاا يػػدباايئبػػمااتػػ  طمئإػػ  ب اال  إػػطكػػ ف
( ك بػػػتعئلػػػمتاال إػػػ  م25.500اا إػػػ  ماػػػماا ط ئػػػؽاا يػػػدباايئبػػػماا برئ ئػػػمئإػػػ  ب 

0.504 اقػد ػـ إػ بلر ػسإئ ػ  كػ ف( نمداامإ ص نئ  قبدلإ  طد اػم7.796 إ  ب 
 نػػػذائيبػػػمأبػػػمئ بػػػداػػػر ؽذاتد اػػػػم.0.01 ذاػػػؾئػػػدؿقاػػػاأف بػػػـاا ػػػأ ئرك ئػػػربػػػػدا 

االبل قػماا برئ ئػم ل  إػطدربػ تاالبل قػمااتػ  طمدربػ تطػ بإ ص نئم ئفل  إط
االبل قػػماا يػػدباصػػ اباػػمال  ػػ رلهػػ راتاا فكئػػرااب عػػداػػماارئ تػػئ تككػػؿاػػماا ط ئػػؽ

اا برئ ئما اذاؾئراضاافرضااصفرب ئق ؿاافرضاا دئؿ.
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ااك اػ ترااب عدلسب  نلدراإ تكؿلفب  نلااإؤاؿاا  اثائل ئ ياؽ له راتاا فكئ   فؽ
(ااماإ لداـا إ را ئبئ ت2007  ئ ف آلرئف(2013  اابهبم(2012اين  ( 2013 

 اا ػػراللاا ػػم إػػ نـاػػم بلئػػماا فكئػػرااب عػػداػػملبػػ ؿ ػػدرئساارئ تػػئ ت عػػدئيػػز اا   ػػث
ااإ  قمإاا:ااب  نل

قاػػػاأفااط اػػػبقائػػػمااػػػد رايك ػػػر ل ػػػ ر - أفاا ربػػػ للاالق ػػػرح اػػػؽأ يػػػ دااػػػ ياـئقػػػـ 
اايلائماا يائلئم   اإطماا رب لل   اتاا ئنماا يائلئمإاا ئنػمع نلػمقاػااا ف قػؿقػف

قائدئػمكلػ طرئؽاالش ركماماا ياـكل اإ لدـاإ را ئبئ ت دئ م يئدةقفايإ ائباا 
صػداراي كػ ـاػم أ  حاافرصمااط ب إ ل صااب  نللفاا قػ نؽاال بػ دةاػدئهـ ا 

  يضاال اعؼ.

ار ئػػػ حاالػػػ ياـ  كػػػ ئفا ب نػػػ تائب  ئػػػمادئػػػمب ػػػ اال اعػػػؼاا يائلئػػػماا يالئػػػماال ب قػػػم -
ائػػم لفػػضلإػػ  طااقاػػؽ االػػ ؼلػػفاافتػػؿلػػفلػػ ؿدلبػػم  يبشػػطم  ػػ ائردربػػمق 

 لفا طلنب ف ا ر ئ حاابفإم ا ق ل دقااااذات اا قم  ابفس.

عدرةاا رب لل ل ئ تلبملفأبشطم  ل رئفقاااإ   رة   فئزأذن فااط ب  تػيهـ -
كلػ أف تػسااطػ باػمل اعػؼاب عػداا فكئػراالهػ راتامل اعػؼ فكئػرل ب قػم  طاػب
ئكػػ فعػػ درقاػػاا ػػصاا عػػ نس اا ئ بػػ تاا ػػم  تػػلبه   تػػلفلشػػك ت    بئػػماالياػػـ

 االشكام ئك فع درقاا تس ا ؿلق ر ماالشك ت.

ل   طاا رب لل طرحايإنام طرؽشئقم  اعيئػم ب لػمإاػا ئػ ةااط اػباايلائػمإتػ ام -
 ػػػئفإاػػػاطرئقػػػماا ػػػ اراال  يػػػمأ بػػػ  اا ػػػدرئس   ػػػ دؿاآلرا إػػػ قداػػػماهػػػـبإػػػؽاا ػػػرا ط

ايإنام اب    ه اال صام ه  اا لئئػز ػئفنػذلا ب  ػ ت ل ئػ رايك ػردعػم ا  ػدا اآلرا 
 لراقم  يدام اا رانئف.
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 نتائج السؤال الرابع 

بــين متوســطي  ةإحصــائي لــةال دذات ق ور وجــد فــتنــص الســؤال عمــى مــا يمــي "ىــل 
المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق القبمــي والبعــدي الختبــار التفكيــر  درجــات طــالب

 المنتج؟".

  بصاافرتػئماال ياقػم  اإػؤاؿاا  قؽلفاافرتئماارا يما ـاإلب  مقااااإؤاؿاارا س
 ػػئفل  إػػػطم(α 0.05 قبػػدلإػػػ  طذاتد اػػمإ صػػػ نئ  ؽ قاػػالػػ ئاػػػم:ب ئ بػػداػػػر
اا فكئراالب لب.اماا ط ئؽااق ام اا يدب ل   را برئ ئمدرب تطا ماالبل قما

بtاا  قؽلفص منذلاافرتئم ػـ إػ باال  إػطاا إػ  م ا ب ػراؼااليئػ رب عئلػمب
(ئ ئفذاؾ.5.4ادرب تطا ماالبل قماا برئ ئمامال   راا فكئراالب ل له را ما بد ؿ 

 tالتطبيقين القبمي والبعدي الختبار التفكير المنتج باستخدام )داللة الفرق بين (: 5.4)جدول 
- test) 

االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة
 (t ) 

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

له راتاا فكئر
ا  داقم

 6.887 3.567 30 اا ط ئؽااق ام
24.814 

 

داامقبد
0.01 

0.955 
 

 بداك ئر
 33.468 164.233 30اا ط ئؽاا يدب

له راتاا فكئر
ااب عد

 2.449 16.267 30 اا ط ئؽااق ام
26.042 

 

داامقبد
0.01 

 ك ئربدا 0.959
 3.875 25.500 30اا ط ئؽاا يدب

اا فكئراالب ل
ككؿ

 7.552 19.833 30 اا ط ئؽااق ام
26.338 

 

داامقبد
0.01

0.960 
 

ابدك ئر  32.445 189.733 30اا ط ئؽاا يدب

( ذاػػػػػػؾ26.338ا26.042ا24.814ب اتػػػػػػت t(اأفعػػػػػػئـب5.4ئ تػػػػػػبلػػػػػػفبػػػػػػد ؿ 
  ل  ػ راا فكئػراالبػ لككػؿااب عػدا اا فكئػراإل ػداقم  ابإ ماله راتاا فكئراالبػ ل:اا فكئػر

0.959ا0.955 اقد اغلر سإئ  (0.01قاااا ر ئبا نمعئـداامإ ص نئ  قبدلإ  ط 
  ابإ مالهػ راتاا فكئػراإل ػداقم ااب عػد االبػ لككػؿا  ػذاؾاػإف بػـاا ػأ ئرك ئػر0.960ا

أبإبمئ بداػرؽداؿإ صػ نئ   ػئفل  إػطمدربػ تاا ط ئقػئف:ااق اػم اا يػدببدا ابلئيه .
ئػػراالبػػ ل ا ل  ػػ رككػػؿا ذاػػؾاصػػ اب  ابإػػ ماطا ػػماالبل قػػماا برئ ئػػماػػملهػػ راتاا فك

اا ط ئؽاا يدب.
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 نتائج السؤال الخامس 

مسـتوى الاسـتخدام البرنـامج القـائم عمـى أبعـاد الـتعمم ىل يحقق  والذي ينص عمى:
حسب معامل الكسب بالك المعدل في تنمية ميارات التفكيـر المنـتج فـي مـادة  0.6

   الصف التاسع؟لدى طالب الرياضيات 

ئ قػػؽ   اا ػػم ػػبصقاػػاقػػفنػػذاااإػػؤاؿئبػػباا  قػػؽلػػفاافرتػػئماال لإػػماإلب  ػػم
  ؾااليدؿام بلئماا فكئراالب لامااكإب إبلي لؿ1.2لإ  طاااإ لداـاا رب لل
 .(ااصؼاا  إسادطط بل دةاارئ تئ ت

 إػ ببإػ مااكإػبإلئب دا قائماا رب للاالق رحام بلئمله راتاا فكئػراالبػ لا ػـ
االيّدؿا  ؾ  إ لداـل  إطدرب تطا ماالبل قماا برئ ئماػماا ط ئقػئف:ااق اػم اا يػدب

  اػؽااق قػدةاا  ائػػم:الهػ راتاا فكئػراالبػ ل اا فكئػرااب عػدااا فكئػػراإل ػداقم( ا ل  ػ رككػؿ

نسبة الكسب المعدل لبالك = 
ص   س
د   س

 
  ص   س

د
  

: ئث
 ااق ام. اا ط ئؽ درب ت ل  إط :س  -
 اا يدب اا ط ئؽ درب ت ل  إط :ص -
 ا ل   ر اايظلا اابه ئم :د -

(ئ ئفذاؾ.5.5 رعـ اابد ؿ

 نسبة الكسب المعّدل لبالك لدرجات الطمبة في اختبار التفكير المنتج(: 5.5)جدول 

متوسط الدرجات  ـانــــالبيـ
 في التطبيق القبمي

متوسط الدرجات 
 في التطبيق البعدي

الكمية الدرجة 
 ارلالختب

نسبة الكسب 
 ّدل لبالكالمع

 2501.29 164.233 3.567اا فكئراإل داقم

 360.72 25.500 16.267اا فكئرااب عد

 2861.23 189.733 19.833اا فكئراالب ل

اإل ػػداقم(ااإػػ  ؽاأفعئلػػمبإػػ مااكإػػبااليػػّدؿاػػ  ؾاا فكئػػر5.5ئ  ػػئفلػػفبػػد ؿ 
قاااا ر ئباكل  اتتعئلػمبإػ مااكإػبااليػّدؿاػ  ؾ(0.72ا1.29 اتت ااب عد اا فكئر

إفاا ربػػػ لل(ا   ا ػػػ امئلكػػػفااقػػػ ؿ1.2ا نػػػمعػػػئـأك ػػػرلػػػف (1.23 اا فكئػػػراالبػػػ لككػػػؿ
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ا فكئػراالبػ لككػؿا نػذائػدؿقاػا  إػفلإػ  طأدا طا ػمااػماالق رحُئ قؽا قائملر فيػم
لبل قماا  ثاا برئ ئماماا ط ئؽاا يدبلق ربم  ا ط ئؽااق امامال   راا فكئراالب ل.

 يمي:ويفسر الباحث ذلك كما 

o طػػػػ با قائػػػػماا ربػػػػ للاالق ػػػػرحاػػػػم بلئػػػػملهػػػػ راتاا فكئػػػػراالبػػػػ لللػػػػ أدطإاػػػػا فػػػػ ؽ
قماا برئ ئمقااأعرابهـاػماالبل قػمااتػ  طم نػذااا فػ ؽاػـئكػفب ئبػمل تئػراالبل 

آلردلئؿ ئثع ـاا   ثاػم دائػماا ط ئػؽاإلبرانػماادراإػم  ا أكػدلػف كػ اؤااطػ ب
  ك فدلئامقاااادراإم.فت  طماماال تئراتاا مئ  عسأاماالبل ق ئفاا برئ ئم اا

o االيػػد اػػؽأ يػػ دااػػ ياـااللإػػمالػػ رزاب إاػػا كػػ ئفقػػ داتققائػػملب بػػم ػػ  ؿاا ربػػ لل
اا يداال لساالرا ؿامبل ذجل رزاب .ققائم نم بيؿقلائماا فكئرقلائم

o ا إػ د ؿ أل اػم ئ  ئػما ب عا إ را ئبئ تاماا درئسا ب عايبشػطماقػرضلشػك ت
م لراق  ه اافر ؽاافردئماكؿذاؾلسنئرلأدطإااقااظ انر ئ  ئمااا ب عامايإنا

إئب داافر ؽ ئفاالبل ق ئفاا برئ ئم اات  طمقاػالهػ راتاا فكئػراالبػ لا نػذائيػ د
 ا أ ئراال تئراالإ قؿ اا رب للاالق رح(.

اا ػراللا قائػم عدا فقتب  نلنذلاادراإملس يضب  نلاادراإػ تااإػ  قم اا ػمأ بػدت
 ا إػػػ را ئبئ تاػػػم بلئػػػملهػػػ راتاا فكئػػػراالبػػػ لاػػػملػػػ دةاارئ تػػػئ تل ػػػؿدراإػػػ تكػػػؿلػػػف

(.2001 ( اا  ز2009 ( اايكرب2011 رلت ف (2012 اارإ ـ

 توصيات الدراسة
تر رةققد رشقلؿ  بظئـد رات درئ ئمالشرام ليالماارئ تئ ت  تإشراؼ .1

 اإ لداـأ ي داا ياـال رزاب اماا درئس.لدر ئفلؤنائفإلقداد
تر رةإق دةصئ نمل   طلب نلاارئ تئ ت ل ئ ل شالس بلئمله راتاا فكئر .2

.االب لاالب ل ذاؾلفل ؿأ ي داا ياـاـاه لفأ رام بلئمله راتاا فكئر
ئراإللك ب تاا زلماذاؾ.إقط  اا قمااط ب  درئ هـقااله راتاا فكئراالب ل   ا .3
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 مقترحات الدراسة

 ب  قااب  نلاادراإمئق رحاا   ػث يػضااقتػ ئ اا   ئػمال اصػاماا  ػثاايالػم نػمكلػ 
ئام:

قاااا  صئؿاماارئ تئ تال رزاب أ راإ لداـأ ي داا ياـ .1
ام بلئمله راتل  را االيرامأ راإ لداـأ ي داا ياـال رزاب  .2
دراإما قائماإ لداـأ ي داا ياـال رزاب ام درئسل اددراإئمألرط ا ن ل ـ .3

  ادراإ تاا م ركزقااله راتاا فكئر



























 المصادر والمراجع
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 قائمة المراجع العربية واألجنبية

ااقرآفااكرئـ.

 المراجع العربية: -أوالً 

اػػم بلئػػم.(ـ2006 .إ ػػرانئـاق ػػداقاػػا أ ػػر ربػػ للاػػمااػػذك  اتاال يػػددةاليالػػمااياػػـ 
 ب ليػملباماا ر ئػماايالئػم.هـط  له راتاا درئساإل داقم له رات ؿاالشكامادط

.89-27(ا4 9ايزنرنزةا

. د.ط(.ااق نرة:لك  مايببا االصرئم.ااقدراتاايقائم.(ـ1983 . طبااؤادأ  

أ راإ لداـاإ را ئبئم درئسايعرافقاا بلئمله راتاا فكئر.(ـ2010 .شي  فاب درأ  
اإلبإػػػػػ بئم ايد ػػػػػم( ااب عػػػػػداػػػػػماارئ تػػػػػئ تاػػػػػدطط ا ػػػػػ تااصػػػػػؼاا ػػػػػ دبقشػػػػػرااياػػػػػـ 

ااب ليماإلإ لئمانزة.(.رإ امل بإ ئرنئرلبش رة  تزة

اػػػدططػػػ با قائػػػم ربػػػ لللق ػػػرحاػػػماك إػػػ باا بئػػػماارئ تػػػئم.(ـ2003 .شػػػل امااػػػرجأ ػػػ 
 الصر.ب ليمقئفشلس(.رإ امدك  رالنئرلبش رة ااصؼاا  إس ل  اظمنزة

باػػػم ػػػدرئس–لطػػػط–أ ػػػر  ظئػػػؼاإػػػ را ئبئمبق ػػػر.(ـ2010 ق ػػػد.قػػػ ذرةاكػػػـرأ ػػػ  عػػػـ 
رإػػ ام رئ تػػئ تقاػػا بلئػػماا فكئػػراإل ػػداقماػػدططا ػػمااصػػؼااإػػ  سايإ إػػم تػػزةاا

 ااب ليماإلإ لئمانزة.لبش رة(.ل بإ ئرنئر

أ ػػػر  ظئػػػؼد رةااػػػ ياـاػػػم ػػػدرئساارئ تػػػئ تا بلئػػػملهػػػ راتـ(.2013أ ػػػ اايطػػػ اأ لػػػد. 
رإ امل بإ ئرنئر) ااصؼاا  إسايإ إم ل  اظ تنزةط باا فكئراإل داقمادط

 لبش رة(.ب ليمايزنرانزة.

:لك  ػػػمااػػػدارااقػػػ نرة. د.ط(.اإل ػػػداعاػػػم ياػػػئـاارئ تػػػئ ت.(ـ2002 .ُل  ػػػ تاقلئػػػرةأ ػػػ 
 ااير ئمااك  ب.

االر اػػػملهػػػ راتاا فكئػػرااب عػػداال تػػلبماػػػملبهػػ جاافئزئػػ  ـ(.2011أ ػػ لهػػ دباصػػ  ر. 
دراإػػػػمل بإػػػػ ئرلبشػػػػ رة(.كائػػػػماا ر ئػػػػماااب ليػػػػم) اا  ب ئػػػػم لػػػػدطاك إػػػػ بااطا ػػػػماهػػػػ 

 اإلإ لئمانزة.
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كف ئػماا لطػئطاالدرإػماػدطليالػماارئ تػػئ ت.ـ(2004ايإػطؿاإ ػرانئـا اارشػئداإػلئر. 
70ااا ر  ئػػػم.االباػػػماػػػمإلػػػ رةأ ػػػ ظ ػػػم د اػػػماإللػػػ راتااير ئػػػماال  ػػػدةدراإػػػم ق ئلئػػػم

.108-73(ا18 

لهػػػػػػ راتاا فكئػػػػػػراالبػػػػػػ لاال تػػػػػػلبماػػػػػػمل  ػػػػػػ طلبػػػػػػ نلـ(.2015ايإػػػػػػلراآ  رئػػػػػػ ض. 
 رإػػػػ اماارئ تػػػػئ تاالر اػػػػمايإ إػػػػئماايائػػػػ  لػػػػدطاك إػػػػ بطا ػػػػمااصػػػػؼااي شػػػػراهػػػػ 

 ل بإ ئرنئرلبش رة(.ااب ليماإلإ لئمانزة.

دةلق ر ػػػمع نلػػػمقاػػػاااػػػر ا طاارئ تػػػئماػػػم بلئػػػمأ ػػػر ػػػدرئس  ػػػ.(ـ2012 .اينػػػ انػػػ بم
له راتاا فكئػرااب عػد  قػدئرااقئلػماايالئػماارئ تػئ تاػدطط ا ػ تااصػؼاا ػ دبقشػر

 ااب ليماإلإ لئم تزة.(.رإ امل بإ ئرنئرلبش رة  ل  اظمنزة

م ػدرئسلػ دةااكئلئػػ  ا قائػماإػ لداـبلػ ذجلػ رزاب ي يػ دااػ ياـاػ.(ـ2001 .اا ػ زال اػد
ااصػؼأ ؿاا ػ ب باايػ ـاػدططػ بقاااا  صئؿ اا فكئػراالركػب ا  بػ لب ػ االػ دة

 .اإلإكبدرئم:ب ليمقئفشلساالؤ لراايالماال لسا. رعملقدلمإاا  ا  رئف

اينائػػػم. د.ط(.ايردف:ااػػػدارشلصػػػئ ؾاال دقػػػماػػػما لػػػ ذااقػػػرار.(ـ2010 . ػػػرا فادئػػػؾ
.اابشر اا  زئس

 ػػػراإػػػ لداـاإػػػ را ئبئمع يػػػ تاا فكئػػػرااإػػػتاػػػم بلئػػػملهػػػ راتأ.(ـ2013 . رنػػػ ـاللػػػئس
رإػػػ ام اا فكئػػػراإل ػػػداقم ا لػػػ ذااقػػػرار  ا كب ا بئػػػ اػػػدططا ػػػمااصػػػؼااي شػػػرايإ إػػػم

 ااب ليماإلإ لئمانزة.(.ل بإ ئرنئرلبش رة

اأ لػػدق ػػدااقػػ در أ ػػراإػػ را ئبئ تاال ب عتػػ تقاػػا بلئػػملهػػ راتاا فكئػػر.(ـ2002 . ئػػـر
اػػدططا ػػمااصػػؼااإػػ  سايإ إػػم تػػزة (.رإػػ امل بإػػ ئرنئػػرلبشػػ رة ااب عػػداػػمااياػػـ 

 .نزةب ليمايعصا

ا قائػماإػػ لداـاإػ را ئبئم درئإػػئمع نلػمقاػػا يػضأ يػػ دااػػ ياـ.(ـ2011 .اا ل ئبػما هبػػت
االر اػػػمايإ إػػػئماػػػملػػػدارس ر ئػػػمقلػػػ فاػػػدططػػػ با  صػػػ ؿاارئ تػػػماػػػما  بػػػ ل 

 .426-199(ا1 19ااإلإ لئمنزةلبامااب ليم.اال صم
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دار:ايردف د.ط(.. ياػػػئـاا فكئػػػرلفػػػ نئـ  ط ئقػػػ ت.(ـ1999 .بػػػر افاا  ػػػمق ػػػدااػػػر لف
 ااك  بااب ليم.

.داراافكر:ايردف د.ط(..اإل داع.(ـ2002 .بر افاا  مق داار لف

 :داراافكر.قل ف.:لف نئـ  ط ئق ت يائـاا فكئر.(ـ2005 .بر افاا  مق داار لف

 :داراافكر.قل ف.2ط.أإ ائبااكشؼقفاال ن  ئف.(ـ2008 .بر افاا  مق داار لف

:دارقلػػػ ف.5ط.لفػػػ نئـ  ط ئقػػػ ت– ياػػػئـاا فكئػػػرـ(.2011 .بػػػر افاا  ػػػمق ػػػدااػػػر لف
 اافكر.

.2ط. بلئػػػملهػػػ راتاا فكئػػػراإل ػػػداقملػػػفلػػػ ؿاالبػػػ نلاادراإػػػئم.(ـ2005 .بلػػػؿال لػػػد
 اايئف:دارااك  بااب ليم.

 داراالئإرةاابشر اا  زئس.:قل ف.االبطؽ اا فكئرااب عد.(ـ2012 .قص ـزكرئ بلئؿا

اا يائلئػػماػػماك إػػ بلهػػ راتاا فكئػػرااب عػػدأ ػػراإػػ لداـايايػػ ب.(ـ2013 .اابهبػػمااػػد ط
(.رإػػػ امل بإػػػ ئرنئػػػرلبشػػػ رة  لقػػػرراارئ تػػػئ تاػػػدطط ا ػػػ تااصػػػؼاي ؿاال  إػػػط

 ب ليمأـااقرطاااإي دئم.

ا قائمبلػ ذجأ يػ دااػ ياـاػم بلئػم يػضلهػ راتاا فكئػر.(ـ2007 .األ بمل لدفاا ص 
اإلدراك تب   ئنمااصؼادط الئذاتااصؼااإػ دس ا إ ئي باالف نئلماماايا ـ 

(اASEPإاإػػػػػػػػػامدراإػػػػػػػػػ تقر ئػػػػػػػػػماػػػػػػػػػماا ر ئػػػػػػػػػم قاػػػػػػػػػـااػػػػػػػػػبفس .ايإ إػػػػػػػػػما   ػػػػػػػػػدانم
 .225-215(ا2 1

.  ػػػػ ثبفإػػػػئم  ر  ئػػػػم.ال  ػػػػ راتااقػػػػدرةقاػػػػااا فكئػػػػرا   كػػػػ رب.(ـ1981لئػػػػرااإػػػػئد 
ق اـااك ب.:ااق نرة د.ط(.

اػػػػػم بلئػػػػم يػػػػضقلائػػػػمااػػػػػ ياـEs5أ ػػػػر  ظئػػػػؼاإػػػػ را ئبئمد رةـ(.2013دا دال لػػػػد. 
 رإػػ ام)ااصػػؼاالػػ لسايإ إػػم ل  اظػػ تنػػزةاػػدططػػ ب اا فكئػراإل ػػداقماػػمااياػػـ 

 ل بإ ئرنئرلبش رة(.ب ليمايزنرانزة.
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ؿأ ػػراإػػ لداـأايػػ باا  إػػباآلاػػم  رالبػػماا يائلئػػماػػماا  صػػئ.(ـ2009 .د ئػػدباقاػػا
  الدئبمااصؼاي ؿا   دانماملقررااقرا ة ااك   مط ب بل اا فكئراإل داقمادط

 .118-85ا(92ا  ب ليم   ؾلبامرإ اماالائلااير م.االب رة

ااصػػؼاالػػ لسا   ػػدانمقاػػا  صػػئؿأ ػػرإ ػػرا لبهػػ جاارئ تػػئ ت.(ـ1996اإػػهئؿ دئػػ ب
.ااب ليػػم(رإػػ امل بإػػ ئرنئػػرلبشػػ رة)ااطػػ باػػملػػ دةاارئ تػػئ ت ا ب نػػ  هـب  نػػ 

 .اإلإ لئمانزة

:دارنػػػػزة د.ط(..ياػػػػئـلهػػػػ راتاا فكئػػػػر  يالهػػػػ اػػػػماارئ تػػػػئ ت .(ـ2000اإػػػػهئؿ دئػػػػ ب
.االب رة

. درئسأإ إئ ت.(ـ1997 ص ربااادلرداش  ..ااق نرة:داراالي رؼ2طااياـ 

اػم بلئػماا فكئػرااب عػدJigsarأ راإػ داـاإػ را ئبئمبئبإػر.(ـ2013 .ان بمر ئساالط ؽ
اػػدططا ػػمااصػػؼاا ػػ لف تػػزة ااب ليملبشػػ رة(.رإػػ امل بإػػ ئرنئػػر  ا  بػػ لب ػػ ااياػػـ 

 نزة.ااإلإ لئم

 ػػػدرئ معػػ نـقاػػػاأ يػػػ دااػػ ياـاػػػم بلئػػػم يػػػضأ ػػر ربػػػ لل.(ـ2012 .اارإػػ ـا هػػػ بماػػػ ح
ب ليػػم(.رإػػ امدك ػػ رالنئػػرلبشػػ رة لهػػ راتاا فكئػػراالبػػ لاػػدطااطا ػػماػػمد اػػمااك ئػػت

ااق نرةالصر.

 ربػػػػ لللق ػػػػرحايػػػػ جايلطػػػػ  ااشػػػػ نيماػػػػم ػػػػؿاالإػػػػأامـ(.2007ا إػػػػفرشػػػػ د. رصػػػػرص
رإػػػػػػػػ امل بإػػػػػػػػ ئرنئػػػػػػػػر  تػػػػػػػػزةاارئ تػػػػػػػػئماػػػػػػػػدططا ػػػػػػػػمااصػػػػػػػػؼاي ؿاا ػػػػػػػػ ب بايد ػػػػػػػػم

 نزة.اااب ليماإلإ لئملبش رة(.

أ ػػػر ربػػػػ للا بلئػػػمداايئػػػػماإلببػػػ زقاػػػػااا فكئػػػراالبػػػػ ل.(ـ2011 .رلتػػػ فاقػػػ دؿطػػػػ نر
رإػػػػ امدك ػػػػ رالنئػػػػر اا ياػػػػئـاا ػػػػ ب باال ػػػػألرئفدراإػػػػئ  اػػػػدططػػػػ ب اا  صػػػػئؿاادراإػػػػم

 ب ليمااق نرةالصر.(.لبش رة

الك ػػباايالػػمااكل ئػػ  ر:الصػػر. د.ط(.اا ػػدرئس:بل ذبػػم له را ػػم.(ـ1997 .زئ ػػ فاكلػػ ؿ
  اابشر.

 داراافكر.:قل ف.2.طلدلؿإاا ر ئماال لئزئف اال ن  ئف.(ـ2000 .ااإر راب دئم
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 دار انؿاابشر.:قل ف د.ط(..لقدلماماإل داع.(ـ2002 .ااإر راب دئم

:دارقلػ ف.1ط.له راتاا فكئرلسلنػ تايل اػماا ط ئقئػم درئس.(ـ2006 .إي دةاب دة
 ااشرئؼ.

 اارئ تئ ت.(ـ2003 .إ لماق داا  اظ  :داراائ ز رب.قل ف.أإ ائب درئسااياـ 

ااإػا ؾاإلئبػ  م ق ع ػم ػ ا فكئراالبػ لاػدططا ػمااكائػ تاا قبئػمـ(.2014شق رةاتػئ  . 
  ئرنئرلبش رة(.ب ليمايزنرانزة.رإ امل بإ)امل  اظ تنزة

 تلف رب للااك رتا يائـاا فكئراػماالبػ نلـ(.2010ااص اماق داا كئـا ع رةاإائـ 
 .قل ف:داراا ق اماابشر اا  زئس.1.طاالدرإئم

ا قائػػػم ربػػػ لللق ػػػرحاػػػمتػػػ  ل ػػػ دئبظرئػػػم رئػػػزا بلئػػػماا فكئػػػر.(ـ2013 .صػػػئ ـالهبػػػد
إػػػ امل بإػػػ ئرنئػػػر راإل ػػػداقماػػػملػػػ دةاا كب ا بئػػػ اػػػدططا ػػػمااصػػػؼااإػػػ  سايإ إػػػم

 ااب ليماإلإ لئمانزة.(.لبش رة

ـ(.أ ػػراإػػ لداـد رةااػػ ياـااليداػػماػػم بلئػػملهػػ راتاا فكئػػرااب عػػد2011ااطرا بػػمال لػػد. 
(ا9 25األ  ػ ثا.لبامب ليػمااببػ حادطط ا  تااصؼااي شرايإ إمامايردف

2288–2314. 

 :داراالئإرة.قل ف. د.ط(. بلئمعدراتاا فكئراإل داقم.(ـ2001 .ااطئطمال لد

ا فكئػػػػراابقػػػػدبالهػػػػ رةااقػػػػرا ة اا فكئػػػػرا.(ـ2006 ا.اايػػػػ بماإػػػػب   اابلػػػػؿال لػػػػدبهػػػػ د
 دارااك  بااب ليم.:اإلل رات.2.طاالبطقم

بل ذجأ رئب لمام بلئػماا فكئػراالبػ ل اآلدا .ـ(2012  شئفاإلر. ق دااإلئساقزةا
.اإلقدادئػمذ باإلق عػمااإػليئماػماالر اػمطػ بايك دئلمام بلئماارئ تػئ تاػدطاا

 .47-15(ا183ا دراإ تاماالب نل طرؽاا درئسلبام

رئساارئ تػػػئ تاػػػم بلئػػػمأ ػػػر  ظئػػؼ ربػػػ للكػػػ رتاػػػم ػػدـ(.2014ق ػػداايزئػػػزا بػػػ ف. 
رإػػػ امل بإػػػ ئرنئػػػر) لهػػػ راتاا فكئػػػراإل ػػػداقماػػػدطط ا ػػػ تااصػػػؼااإػػػ دساػػػمنػػػزة

 لبش رة(.ااب ليماإلإ لئمانزة.
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اي ائػماالبػ ظرةا إ قصػ نئماػم بلئػماا فكئػراالبػ لاػدطـ(.2015. ق دااكرئـ,إيدلائفػم
.  .85-57(ا4 31ااالباماايالئم  لذةااصؼاا  بما قدادبق ردراإ هـااياـ 

 ياػػػئـاارئ تػػػئ تابلئػػػسايطفػػػ ؿاػػػمتػػػ  ل طا ػػػ تااليػػػ ئئر  ق اػػػم.(ـ2004 .ق ئػػػدا اػػػئـ
  اا  زئس ااط  قم.. د.ط(.قل ف:داراالئإرةاابشراا فكئر

اقدب فئ إؼ .قل ف:داراالئإرةاابشر اا  زئس1ط.اـاابفسااليرامق.(ـ2004 .ااي ـ 
  ااط  قم.

 طػػػػػ ئرلقػػػػػرراتااكل ئػػػػػ  ر  الدرإػػػػػماا  ب ئػػػػػم.(ـ2005 . ااببػػػػػدبال لػػػػػداق لػػػػػ فاللػػػػػد ح
.االيا لػػػ ت ا  صػػػ  تاا ب رئػػػماافبئػػػماال قدلػػػماػػػمتػػػ  االيػػػ ئئرااي الئػػػما كب ا بئػػػ 

 .85-34(ا2 11ملبامدراإ ت ر  ئم اب ل قئ

 ربػػ لللق ػػرحعػػ نـقاػػابلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـالػػ رزاب ا بلئػػمـ(.2011اايرئػػ فال لػػدل لػػد. 
 رإػػ امل بإػػ ئرنئػػرااصػػؼاا  إػػسايإ إػػم تػػزةاػػدططػػ بلهػػ راتاا فكئػػراايالػػم

 زة.لبش رة(.ااب ليماإلإ لئمان

إبػرا ات ط ئقئػمقاػاااطفػؿاارئ تػئ تاا دئ ػما إػ را ئبماا ػدرئس(.1995اقز  قف بم
 نزة.ااب ليماإلإ لئماا1اطاافاإطئبم

ادططا مكائماا ر ئم  اب ليماإلإ لئملإ  طله راتاا فكئرااب عد.(1998 .قف بماقز 
 .69-38(اص1اافاإطئبئم(ا . لباماا   ث اادراإ تاا ر  ئم تزة

أ ػػػرأ يػػػ دااػػػ ياـقبػػػدلػػػ رزاب قاػػػا  صػػػئؿطا ػػػمااصػػػؼااإػػػ  س.(ـ2012 .ققػػػؿاإ ػػػرانئـ
 .150-121(ا2 12نزةالبامب ليمايزنر.ايإ إم داايئ هـب   ياـاارئ تئ ت

اػم بلئػماا فكئػراالبػ ل اا  صػئؿإ ػرا ئفأ راإ لداـ رب لبئف.(ـ2009 .اايكرباإكئبم
رإػ امدك ػ رالنئػر) اال ن  ئفامااصؼاارا سا   دانم للاكماا  ػرئفط باادراإماا
 ب ليمااق نرةالصر.(.لبش رة

دار. د.ط(.ااإػطئف:اا فكئرااب عػد ػئفاابظرئػم اا ط ئػؽ.(ـ2007 .قامااإل قئؿإ رانئـ
ااشر ؽاابشر اا  زئس.
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االهػػ راتاايقائػػماال تػػلبماػػمأإػػناملقػػرراتااياػػ ـااي لػػماالر اػػم.(ـ2007 . إػػ ـاقئطػػم
ااب ليػملبشػ رة(.رإػ امل بإػ ئرنئػر) ايإ إئماادبئ  فاإطئفامت  بل ذجل رزاب 

 نزة.ااإلإ لئم

بهئبػماابشػر. د.ط(.قلػ ف:دار ط ئقػ تل  كػرةاػم ياػئـاا فكئػر.(ـ2004 .قلػرن ػ ئفا
  اا  زئس.

 داراافكر.:قل ف. د.ط(. يائـاا فكئراالر امايإ إئم.(ـ2001 .عط لماب دئم

ا  لػػػػدبابزئػػػما عطػػػػ لمائ إػػػػؼا صػػػػ  ما ئإػػػئرا أ ػػػػ ط اػػػػباصػػػػ  ر.عطػػػ لماب ئفػػػػم
 . د.ط(.قل ف:ب ليمااقدساالف   م.اا فكئراإل داقم.(ـ2008 

 :لك  مق اـااك ب.ااق نرة. د.ط(.ااقرا ة  بلئماا فكئر.(ـ2006 . اماإيئد

ليبػػػـاالصػػػطا  تاا ر  ئػػػماػػػماالبػػػ نل طػػػرؽـ(.1999اااقػػػ بماأ لػػػدا اابلػػػؿاقاػػػا. 
 .ااق نرة:ق اـااك ب.2.طاا درئس

لػػػػ رزاب ار  ػػػػرتا  ئكػػػػ رئبلادئ ػػػػراا أرئد بػػػػد ادئػػػػزبا   ك ػػػػ رفانػػػػ با  رابػػػػدتار ب اػػػػدا
 ربلػم:صػف  ايقإػر. قػ ئـايدا .–أ يػ دااػ ياــ(.2000 ائتاإئرئاما آلػر ف.  ل

 د.ط(.ااق نرة:داراابهتمااير ئم.

لػػػ رزاب ار  ئػػػرتا إػػػ نئ زاكػػػ ر ائفا شػػػ ازإػػػ نرا رإػػػئسا  رابػػػدتار بػػػ سا بػػػ بزا
افا ل لػػػػد. ربلػػػػم:ئيقػػػػ ببشػػػػ أ يػػػػ داا فكئػػػػرـ(.2004 ػػػػ ا با رابكػػػػفاإػػػػ ئ ارت. 

.قل ف:داراافرع فاابشر اا  زئس.2لط ب.ط

ا قائػم ربػ لللق ػرحا بلئػمكف ئػ ت ياػئـاا فكئػراإل ػداقماػدط.(ـ2003 .االشراماابشػراح
ب ليػما إػكبدرئما(.رإ امدك ػ رالنئػرلبشػ رة ااط ا  تااليال ت كائمرئ ضايطف ؿ

لصر.

 أإس ب  االب نل  بظئل  ه ..(ـ1987 . المل لدألئف اا كئؿااالف م

 ياػػػئـاا فكئػػػراإل ػػػداقملػػفااطف اػػػمإاػػػااالرانقػػػملػػػبهل ط ئقػػػم.(ـ2007 .لصػػطفاااهػػػئـ
 :داراافكرااير م.ااق نرة د.ط(..ش لؿا بلئماا فكئراملرا ؿاا يائـااي ـ
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 :دارااليرام.اإلإكبدرئمد.ط(.. اإل داع اال ن ماماا يائـ.(ـ2003 .االبإمال ل د

 ػػراإػػ لداـ قبئػػمايبف براائػػؾااقػػ نـقاػػابلػػ ذجأ يػػ دااػػ ياـ.أ(ـ2015 .لبصػػ رال رئػػ ف
كائػماػدططػ بال رزاب قاا بلئم يضلف نئـاا  إ مااإ   ئم ق داتاايقؿاالبػ ل

 .167-126ا(5 31ا1جإئ طأكائماا ر ئمب ليم.لباماا ر ئم

. د.ط(. ئػػػر ت:داراإػػػ فاايػػػرب.(ـ1990 .لبظػػػ راأ ػػػ اافتػػػؿبلػػػ ؿااػػػدئفل لػػػدا ػػػف
ص در.

إ ػػػرا ل  ػػػ طلقػػػرراا كب ا بئػػػ ااصػػػؼااإػػػ  سايإ إػػػماػػػم(.ـ2007 لتػػػر.اابػػػ دباق نػػػدة
 ااب ليماإلإ لئمانزة.(.رإ امل بإ ئرنئرلبش رة ت  االي ئئرااي الئم

 زارةااليػػػػػ رؼلباػػػػػمااليراػػػػػم.اا ياػػػػػئـ  بلئػػػػػملهػػػػػ راتاا فكئػػػػػر.(ـ2002 .اابػػػػػ اساق ػػػػػدا
.27-18(ا83 اااإي دئم

 ربػػ لللق ػػرحا بلئػػماا فكئػػرااب عػػداػػماارئ تػػئ تاػػدططا ػػمااصػػؼ.(ـ2001 .ب هػػ فاإػػيد
كائػماا ر ئػمب ليػمقػئفشػلسا(.رإػ امدك ػ رالنئػرلبشػ رة) اا  إس ل  اظمعط عنػزة

 ااق نرة.

.(ـ2005 ا راشػداقاػما ق ػدااهػ دبالبػا.أ لداببدباا ا ب نػ ت دئ ػماػم ياػئـااياػـ 
 :داراافكرااير م.ااق نرة.1ط.امت  االي ئئر  بلئماا فكئر اابظرئماا ب نئم

أ ػػراإػػ لداـأاتػػ زاػػم بلئػػماا فكئػػرااب عػػداػػماارئ تػػئ ت.(ـ2009 لائػػؿ.بصػػ راإئهػػ ب
(.رإػػػ امل بإػػػ ئرنئػػػرلبشػػػ رة ااصػػػؼاارا ػػػسايإ إػػػم تػػػزةطػػػ ب االئػػػؿب  نػػػ اػػػدط
نزة.اااب ليماإلإ لئم

دار:قلػػػػ ف.1.طاإػػػػ را ئبئ ت دئ ػػػماػػػػماػػػػفاا ػػػػدرئس.(ـ2007 .ااه شػػػلماق ػػػػدااػػػػر لف
ااشر ؽ.

لإػػػ  طبػػػ دةل تػػػ ق تاإل صػػػ  اال تػػػلبماػػػمك ػػػبرئ تػػػئ ت.(ـ2005 .ااػػػ اامالهػػػ 
لر اػػػماا ياػػػئـايإػػػ س فاإػػػطئفاػػػمتػػػ  ليػػػ ئئراالباػػػسااقػػػ لماليالػػػماارئ تػػػئ ت

 كائماا ر ئماااب ليماإلإ لئمانزة.(.رإ امل بإ ئرنئرلبش رة 
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 (1) محقم

 تسييل ميمة الباحث
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 (2)ممحق 

والبرنامج القائم  قائمة بأسماء السادة المحكمين الختبار ميارات التفكير المنتج
 عمى أبعاد التعمم

 مكان العمل التخصص المحكم اسم
ااب ليما إ لئماا درئساالب نل طرؽأ.د.قز قف بم -
ااب ليما إ لئماالب نل طرؽاا درئسأ.د.ا  ئمااا ا  -
ب ليمايزنراالب نل طرؽاا درئسد.قط در ئشأ. -
ااب ليما إ لئماالب نل طرؽاا درئسد.ص حااب عم -
ب ليمنزةاالب نل طرؽاا درئسد.إهئؿدئ ب -
ب ليمااقدساالف   ماالب نل طرؽاا درئساالبيـد.ق داق د -
ب ليمنزةاالب نل طرؽاا درئسد.ل ل داا لتئ ت -
 ك اماات ثاالب نل طرؽاا درئسد.ئ ئال تم -
 ك اماات ثاالب نل طرؽاا درئسد.ليلراافرا -
 ك اماات ثاالب نل طرؽاا درئسد.رائؽل إف -
 ك اماات ثاالب نل طرؽاا درئسأ.ق نداالقئد -
 ك اماات ثاالب نل طرؽاا درئسأ.زئ دأ  اا ا  -
اا  ؽ -  ك اماات ثل بإ ئررئ تئ تأ.أكـر
 ك اماات ث ك ا رئ سرئ تئ تأ. إفاا  ؽ -
 ك اماات ث ك ا رئ سرئ تئ تأ.إائل فأ  طئر -
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 (3) ممحق

 التفكير المنتج في صورتو األوليةاختبار  بطاقة تحكيم

 الجامعة اإلسالمية _ غزة 
 عمادة الدراسات العميـا

 كميـة التربيــــــة
 رياضيات -قسم المناىج وطرق التدريس

 
ااإئد/............................................................ فظما رق ل

لك فاايلؿ:.................اادربماايالئم:.........................

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

 في الرياضيات الموضوع تحكيم اختبار التفكير المنتج
اا   ث إقداددراإمابئؿدربماال بإ ئراماالب نل طرؽاا درئس يب اف ئقـ 

التفكير المنتج بمادة ميارات لتنمية أبعاد التعمم عند مارزانو  قائم عمىفاعمية برنامج ب
بالصف التاسع األساسي.لدى طالب الرياضيات 

ام بلئم ل رازاب  قبد اا ياـ قااأ ي د  رب للع نـ ئهدؼاا  ثإااعئ سلإ  طا قائم
ااصؼاا  إسايإ إم.ادطط بله راتاا فكئراالب لاماارئ تئ ت

اا   ث إقدادال   راا فكئراالب ل ئ تلفل  رئفنل  لف ااهدؼع ـ ابؿ  قئؽنذا
االر بما ااط عما ارقئم: له رات إ س ا ل   ر  ئ تلف ااب عد  اا فكئر اإل داقم اا فكئر

ايص امااا فإئرااا ق ئـااا ب ؤ   ا رات ت ا إ ب  ط.

ل   رلف ئث:اذطئربالفإئ د كـا ط عقااا 

 .لدطل  لماقراتا ل   راله راتاا فكئراالب ل 
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 .لدطلب إ مايإنامالإ  طااط ب 

 . لدطص  ئماقراتا ل   رقالئ  ات ئ 

 .إلك بئم ذؼأ إت امأ  يدئؿاماقراتا ل   ر 

 زلفا ل   ر.ل  لم 

 .أئمل  ظ تألرط ر به لب إ م 

 فائق الشكر والتقديروتفضموا بقبول 

 الباحث                               

 يوسف إبراىيم رضوان
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 اختبار التفكير المنتج في صورتو األولية

 بيانات الطالب:

 .الفصل: .......................     .االسم: ................................

 ؤ رقااب ئب ؾامل  ثاارئ تئ ت.درب ؾامنذاا ل   رافمالحظة:

 تعميمات االختبار:

اقرة.33ا ل   رلفئ ك ف -
اعرأايإنام دعم. -
اا أكدلفاالطا بلفااإؤاؿ. -
اهـااإؤاؿبئدااكمئإهؿقائؾاإلب  م. -
   رؾإؤا د فإب  م. -

 

 محور التفكير اإلبداعي:

إؤاؿلق ائ .21ئ ك فلف -
أك رلف ؿاكؿإؤاؿ.ا رصقااك   م -
ا رصقاا ب علدالؿ ا ؿكؿإؤاؿ. -
 ا رصقاااياك راابدئدة ااب درةاكؿإؤاؿ. -

 

 أسئمة محور التفكير اإلبداعي:

 اقترانات تربيعية. ةاكتب ثالث .1
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

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

 اقترانات بحيث يكون ليا حالن. ةثالثارسم  .2
.................................................................................................. 

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

.................................................................................................. 
 5اقترانات تربيعية مقطعيا الصادي  ةثالثارسم  .3

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

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

.................................................................................................. 
 معادالت التربيعية ةثالثاكتب  .4

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

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

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

 معادالت تربيعية ليس ليا حل ةثالثاكتب  .5
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 (.-2،  3اقترانات تربيعية بحيث يكون إحداثيات رأس )  ةثالثاكتب قاعدة  .6

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

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

.................................................................................................. 
 ( بثالث طرق مختمفة.2اكتب معادلة االقتران الممثل بيانيا في الرسم ) .7

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

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

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

 .5معادالت تربيعية مجموع جذرييا  ةثالثاكتب  .8
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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 معادالت تربيعية أحد حموليا صفر ةثالثاكتب  .9
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 معادالت تربيعية يكون فييا الحالن كل منيما معكوسا جمعيا لآلخر. ةثالثاكتب  .10

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

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

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

.................................................................................................. 
 معادالت تربيعية مميزىا = صفر. ةثالثاكتب  .11

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

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

 (. 0، 0اكتب ثالث اقترانات تربيعية ليا قيمة صغرى عند النقطة )  .12
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 ( 0،  0اقترانات تربيعية ليا قيمة عظمى عند النقطة )  ةثالثاكتب  .13

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

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

.................................................................................................. 
( ارســم  1معتمــدا عمــى الرســم رقــم ) 2 –عممــت أن قاعــدة االقتــران المرســوم ق)س( = س إذا  .14

 بثالث طرق مختمفة. 1+  2( 2 –االقتران ق)س( = )س 
.................................................................................................. 

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

.................................................................................................. 
ص <  –ح €  س : س   {ومـدى االقتـران =  3إذا كانت معادلة محور التماثل لالقتـران س =  .15

 اكتب قاعدة االقتران بثالث طرق مختمفة؟ } 1
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.................................................................................................. 

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

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

ـــة س .16 ـــثالث طـــرق 3،2ىمـــا ) 0س + م =  5 – 2إذا عممـــت أن جـــذرا المعادل ( أجـــد قيمـــة م ب
 مختمفة.

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

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

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

 بثالث طرق مختمفة. 0=  8س + 6 – 2حل المعادلة س .17
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 جذران متساويان بثالث طرق مختمفة. 0=  9مس +  – 2أجد قيمة م التي تجعل المعادلة س .18
.................................................................................................. 

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

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

 – 1أوجد مجموعة حل المعادلة   }1-،  1  {ىما  0=  1 – 2إذا عممت أن جذرا المعادلة س .19
 بثالث طرق مختمفة. 0=  2س

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

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

.................................................................................................. 
-، 1-( كـون المعادلـة التـي جـذراىا )1،3ىما ) 3س + 4 – 2إذا عممت أن جذرا المعادلة س .20

 ( بثالث طرق مختمفة. 3
.................................................................................................. 

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

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

.................................................................................................. 
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 بأكثر من طريقة.+ ن أجد قيمة م و ن  2م ( –= )س  5س +  6 – 2إذا كان س .21
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

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

 ( 6صورة رقم )  ( 0صورة رقم ) 
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 محور التفكير الناقد

 دانؿ.إؤاؿ اكؿإؤاؿام21ئ ك فلف -
قائؾاإلش رةأل ـكؿ دئؿ   دئدإذال ك فاا دئؿلب إ  أ نئرلب إبااي  رةاا م -

 إ ؽاا دانؿ.
   رؾأب دئؿد فاإلش رةاالب إ مام. -

 اختبار التفكير الناقد:

 ( 0صورة رقم ) 

 


 غير متفق متفق التفسيرات ت
امأببقطما ع راف ئقطسل  رااإئب تأ
ا ع رافلقيرإااأقااب
ا ع رافئقطسل  رااص داتامبقطم ا دلج
  ؿ  اق ب فااي ـ ذاؾيف:0=1س+3-2االي دامس (1

 غير متفق متفق التفسيرات ت
لر سك لؿ0=1س+3-2ااي  رةسأ
ئلكف  ائاه إااق الؿ0=1س+3-2ااي  رةسب
 ئلكف  ائاه إااق الؿ0=1س+3-2سااي  رةج
اه بذراف قئقئ فلل اف فيف:0=6س+5-2االي داماا ر ئيئمس (2

 غير متفق متفق التفسيرات ت
0أبػ4-2عئلمااللئزبأ
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0أبػ4-2عئلمااللئزبب
0أبػ=4-2عئلمااللئزبج

 االفتراضات

 ئك فامعئلمصتربل ائمإذاك ف:0≠+بس+بػاأ2ا ع رافؽ س(=أس -1

 غير وارد وارد االفتراضات ت
0أأ
0أب
0بػبج

اإفسئك فاه :0=9س+6+2االي داماا ر ئيئمس -2

 غير وارد وارد االفتراضات ت
عئلم ا دةإ ا مأ
عئلم ا دةل ب مب
عئل  فلل اف  فج

.0اب0+باأ2 س(=أسح ئثؽا ع رافؽ:ح -3

 غير وارد وارد االفتراضات ت
 ئ فؽ س(ل ب ظر  ؿل  رااص دات.أ
 ئ فؽ س( ئل اؾعئلمصتربل ائم.ب
 ئ فؽ س(ئقطسل  رااإئب تامبقط ئفج

لل اف ئف.


 :تقييم المناقشات

0(=5-( س4نا س+5ا4-االي داماا مبذران  (1

 ضعيفة قوية المناقشات ت
 يفاابذرافلل اف فاماإلش رةأ
بيـئلكفإئب دلي داماادربماا  بئم ليرامبذرئه .ب
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 ايدـليرامعئلماالقدارااللئز.ج


 لي داملفاادربماا  بئمامل تئر ا د:0=5+2االي دامس (2

 ضعيفة قوية المناقشات ت
5قاااا داالطاؽبيـيبه     طأ
 يبه  لا لفاا دسب
     طقاال تئر2بيـيفأقااأسائه ن ج

 ا دن س


:5-اإفلي دامل  رل ل  امنمس=3+2(5اإلع رافؽ س(= س+ (3

 ضعيفة قوية  المناقشات ت
(3ا5-بيـيفا دا ئ ترأسااقطس أ
(3-ا5ااقطس  يفا دا ئ ترأسب
(3-ا5-بيـيفا دا ئ ترأسااقطس ج

 االستنباط:

إذا3{ لي دامل  ر ل  امس=1≤ص:صا ع رافاا ر ئيمااذبلدال= (1
ؽ س(نا:

 خطأ صحيح االستنباط ت
3+2(1- سأ
1+2(3- سب
3-2(3 س+ج

نا: }5-1ا5+1االي داماا ر ئيئماا ا اه } (2

 خطأ صحيح االستنباط ت
5=2(1- سأ
5=2(1 س+ب
1=2(5- سج
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+بس+بػ اا اللئزلقدد قئقمنئرااصفراإف ئ بمئقطس2ا ع رافاا ر ئيمأس (3
 ل  رااإئب تامبقط ئفاإفؽ س(ن :

 خطأ صحيح االستنباط ت
2س-9أ
9+2سب
9س+3+2سج
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 (4ممحق )

 التفكير المنتج في صورتو النيائية اختبار

 بيانات الطالب:

 .الفصل: .......................     .االسم: ................................

عدر ؾلساا فكئراالب لاماارئ تئ ت.ئهدؼا ل   رإااعئ س

تعميمات االختبار:

 إؤا .24ئ ك فا ل   رلف -

 اعرأايإنام  ن ل ـ. -

  رؾإؤا   د فإب  م.   -

 نذاا ل   رائسامق عمقاادرب ؾاماالدرإم. -

 

 

 أسئمة محور التفكير اإلبداعي:

 : اكتب أكبر عدد ممكن من االقترانات التربيعية.1س
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 ااص ئ م( حنملبل قمايقداد: أكتب أكبر عدد ممكن من المعادالت التربيعية التي: 2س

 ال يوجد ليا حمول في ح -ج  يوجد ليا حل وحيد في ح. -ب  يوجد ليا حالن مختمفان في ح. -أ 

   

 

 5: اكتب أكبر عدد ممكن من المعادالت التربيعية التي مجموع جذرييا 3س

 

 

 

 

 

 24: اكتب أكبر عدد ممكن من المعادالت التربيعية التي مجموع جذرييا 4س
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 (. 0،  0االقترانات التربيعية التي رأسيا ) : اكتب أكبر عدد ممكن من 5س

 

 

 

 

 

نملبل قمايقداداا قئقئم( ح : ارسم أكبر عدد ممكن من االقترانات والتي:6س

 ال يوجد ليا حمول في ح -ج  يوجد ليا حل وحيد في ح. -ب  يوجد ليا حالن مختمفان في ح. -أ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 الطرق:= صفر بأكبر عدد ممكن من 8س+6-2: حل المعادلة س7س
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 : اكتب أكبر عدد ممكن من أزواج االقترانات التربيعية التي ليا نفس الحل:8س

 

 

 

 

 

 : اكتب أكبر عدد ممكن من االقترانات التربيعية المتماثمة حول محور الصادات.9س

 

 

 

 

 

 : اكتب أكبر عدد ممكن من االقترانات التربيعية التي مميزىا يساوي صفر.10س
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 ب    ±أ  : اكتب أكبر عدد ممكن من االقترانات التربيعية التي جذرىا عمى صورة11س

 

 

 

 

 

ن في رسم اقترانات تربيعية بأكبر عدد ممكن من ± 2م(-: وظف القاعدة التالية )س12س
 الطرق.
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 محور التفكير الناقد:

 التفسيرات:

االي داماالرااقما ع رافاا ر ئيماالل ؿ ئ بئ    ارإـائساه  ؿامحيف: (1

 ( 0صورة رقم ) 

 

 غير متفق متفق التفسيرات ت
ا ع راف ئقطسل  رااإئب تامأببقطمأ
ا ع رافلقيرإااأقااب
ا ع رافئقطسل  رااص داتامبقطم ا دلج


   ؿ  اق ب فااي ـ ذاؾيف:0=1س+3-2ساالي دام (2

 غير متفق متفق التفسيرات ت
لر سك لؿ0=1س+3-2ااي  رةسأ
ئلكف  ائاه إااق الؿ0=1س+3-2ااي  رةسب
 ئلكف  ائاه إاا0=1س+3-2ااي  رةسج

ق الؿ
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يف:اه بذراف قئقئ فلل اف ف0=6س+5-2االي داماا ر ئيئمس (3

 غير متفق متفق التفسيرات ت
0أبػ4-2عئلمااللئزبأ
0أبػ4-2عئلمااللئزبب
0أبػ=4-2عئلمااللئزبج

 االفتراضات

 ئك فامعئلمصتربل ائمإذاك ف:0≠+بس+بػاأ2ا ع رافؽ س(=أس -4

 غير وارد وارد االفتراضات ت
0أأ
0أب
0بػبج

اإفسئك فاه :0=9س+6+2االي داماا ر ئيئمس -5

 غير وارد وارد االفتراضات ت
عئلم ا دةإ ا مأ
عئلم ا دةل ب مب
عئل  فلل اف  فج

.0اب0+باأ2ح ئثؽ س(=أسا ع رافؽ:ح -6

 غير وارد وارد االفتراضات ت
 ئ فؽ س(ل ب ظر  ؿل  رااص دات.أ
 ئ فؽ س( ئل اؾعئلمصتربل ائم.ب
 ئ فؽ س(ئقطسل  رااإئب تامبقط ئفج

لل اف ئف.
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 تقييم المناقشات

0(=5-( س4نم س+5ا4-االي داماا مبذران  (4

 ضعيفة قوية المناقشات ت
 يفاابذرافلل اف فاماإلش رةأ
اا  بئم ليرامبيـئلكفإئب دلي داماادربمب

بذرئه .


 ايدـليرامعئلماالقدارااللئز.ج
 

لي داملفاادربماا  بئمامل تئر ا د:0=5+2االي دامس (5

 ضعيفة قوية المناقشات ت
5بيـيبه     طقاااا داالطاؽأ
 يبه  لا لفاا دسب
ل تئر     طقاا2بيـيفأقااأسائه ن ج

 ا دن س


:5-اإفلي دامل  رل ل  امنمس=3+2(5اإلع رافؽ س(= س+ (6

 ضعيفة قوية  المناقشات ت
(3ا5-بيـيفا دا ئ ترأسااقطس أ
(3-ا5 يفا دا ئ ترأسااقطس ب
(3-ا5-بيـيفا دا ئ ترأسااقطس ج
 الستنباط:ا

إذاؽ س(3{ لي دامل  ر ل  امس=1≤ص:صا ع رافاا ر ئيمااذبلدال= (1
نم:

لطأص ئبا إ ب  ط ت
3+2(1- سأ
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1+2(3- سب
3-2(3 س+ج
نم: }5-1ا5+1االي داماا ر ئيئماا م اه } (2

لطأص ئبا إ ب  ط ت
5=2(1- سأ
5=2(1 س+ب
1=2(5- سج
ل  ر  ئ بمئقطس+بس+بػ اا مللئزلقدد قئقمنئرااصفر2ا ع رافاا ر ئيمأس (3

ااإئب تامبقط ئفاإفؽ س(ن :

 خطأ صحيح االستنباط م.
2س-9أ
9+2سب
9س+3+2سج
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 (5)ممحق 

 توزيع دروس وموضوعات الوحدة

 اإػػػ ترؽ( صػػػما19 ػػػـ  زئػػػسدر س ل تػػػ ق تاا  ػػػدةلػػػفاا ربػػػ للاالق ػػػرحقاػػػا 
  اعسإ م صص بصؼأإ  ئس   ملس ط ئؽا ل   رااق ام اا يدب ط ئؽاا رب لل

كل ن ل تب  ابد ؿاا  ام: أإ  قئ  

 عدد الحصص الدرس م
1 االي داماالطئم1
8االي داماا ر ئيئم2
3 ااي عم ئفبذرباالي داماا ر ئيئم3
5  ؿاالي د تاا ر ئيئم ئ بئ  4
1 االلئز بذ راالي داماا ر ئيئم5
1 أإنامقلائمقاااالي د تاا ر ئيئم6

 حصة 09 المجموع
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 (6)ممحق 

البرنامج القائم عمى أبعاد التعمم عند مارزانو 

 

 

 إعداد:

 رضوانيوسف إبراىيم 

 

 إشراف/

 د. إبراىيم حامد األسطلأ.

 دكتوراه المناىج وطرق التدريس
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البرنامج القائم عمى أبعاد التعمم عند مارزانو 

ئ ك فاا رب لللل ئام:
 أوال: دليل المعمم ويحتوي عمى ما يمي:

 .االقدلم
 اافكرةااي لماا رب لل:
 أإس ب  اا رب لل
 اينداؼااي لماا رب لل
 اينداؼااي لما  دةاالي داماا ر ئيئم
 اينداؼااإا كئماا  دة
 اال اداا يائلئم اا إ نؿاالإ لدلم
 ااطرؽ ا إ را ئبئ تاالإ لدلمام درئساا رب لل
 أإ ائب ق ئـاا رب لل
 طرئقمااإئراماا رب لل
 لط اتااإئراماادرس

 ثانيا: دليل الطالب: ويحتوي عمى ما يمي:
  اكرةق لمقفأ ي داا ياـال رزاب 

 لط اتاايلؿدالؿاافصؿ.
 أ راؽاايلؿ.
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 دليل المعممأوال: 
 أخي المعمم/ أختي المعممة:

نذااادائؿئ تلفد رؾكلياـال دةاارئ تئ تا عدلصصا ػدرئس  ػدةاالي داػماا ر ئيئػم
ااصؼاا  إسايإم اا م شلؿقاا:

االي داماالطئم -1
 االي داماا ر ئيئم -2

 ااي عم ئفبذرباالي داماا ر ئيئم -3

  ؿاالي د تاا ر ئيئم ئ بئ   -4

 االلئز بذ راالي داماا ر ئيئم -5

 أإنامقلائمقاااالي د تاا ر ئيئم -6

لف:اادائؿ ئ ك فنذا
 المقدمة:

 اال   قػػما  تئئػػراتبيػػئشاػػمقػػ اـئ إػػـ  إلببػػ زاتاايالئػػم اا كب ا بئػػمااػػ ائرة اال إػػ رقم
 شػػلؿبلئػػسلبػػ  ماا ئػػ ةاإلبإػػ بئما  ػػاأصػػ  تل لػػبنػػذاااقػػرف طتػػاقائهػػ ااي الػػما
 االصلصػػم اا فبػػرااإػػك بم  ػػ رةااليا لػػ ت ا  صػػ  تا نػػذل ػػد رن طر ػػتاايدئػػدلػػف

ئػػ تاا  ػػدئ تقاػػابلئػػسلؤإإػػ تااد اػػما ل صػػماالؤإإػػ تاا ر  ئػػماػػمتػػر رة ػػ ائرققا
لفكرةع درةقاال اك مبلئساال تئرات اادل ؿامدانرةاا ب اسااي الم.

لػف ػؿلشػك  هـاا ػم ػ ابههـاطػ ب ئي  راالبهػ جاالدرإػمنػ ااقػ درقاػا لكػئفاا
 ن ااق درقاا بلئمل ان هـ ا  داق  هـ.ب ئي  رااك  باالدرإمااصػ رةاالال إػماالبهػ جا

يإ إػػػػػػمااط اػػػػػػب نػػػػػػ لصػػػػػػدرقػػػػػػ ـلػػػػػػفلصػػػػػػ درااليراػػػػػػماايالئػػػػػػماػػػػػػمصػػػػػػ رة االربػػػػػػسا
فلػػ دةاارئ تػػئ ت  ظػػا أنلئػػم  اتػػمقبػػداا ػػ   ئف اا ر ػػ ئئف2007:3لبظلػػم ااب دبا (. ا 

بظػػرا ينلئ هػػػ اػػػدطاافػػرد االب لػػػساهػػػمااداقلػػػماػػماػػػم ئ  ػػػماائ لئػػم.ب اقػػػدار  طػػػتدربػػػم
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اارئ تػػئمااػػأبلب لػػساا طػػ راا تػػ رباالب لػػس ي  عػػمطردئػػم دربػػمبلػػ  ازدنػػ رااياػػـ 
ل قدـ ت رئ  ا  دأفئك فقاادربمق ائملفاا قدـاارئ تم.

   ػػػا  ػػػ اار ئنػػػ تلإػػػ نلماػػػمقلائػػػمااػػػ ياـ اا ياػػػئـرابػػػسر  ػػػرتلػػػ رزاب  زلػػػ ؤلب ػػػ نل
 ابل ذبػػ   يائلئػػ  بلػػ اػػمتػػ  اا  ػػ ثااشػػ لاماا ػػمأبرئػػتقاػػاقلائػػماا ياػػئـ ااػػ ياـا عػػدل

ب  نل   ثاا ياـااليرام أطاؽقائمبل ذجأ ي داا ياـ ئإ طئسأفئإ لدلمااليال فلف
طػ بلر امرئ ضايطف ؿ  ابه ئماالر اماا  ب ئما ااهػدؼاابهػ نماابلػ ذجأفئصػ باا

ياـل ؿ ئ  هـ.ع درئفقاا ط ئرأبفإهـ ل  اظئفقااا إ لراراماا 

 اػمتػػ  اا قػدـاايالػػم اا كب اػ بماػػماايػ اـااػػذببيػئشائػػما قبػداإػػ ط عااك ئػرلػػف
اادراإ تااإ  قماا ر  ئماا م شئرإااأنلئم بلئماا فكئرائلكفااق ؿ ػأفااك ػ باالدرإػم

اا فكئػػراالبػػ ل.ذاػػؾالػػ دةاارئ تػػئ تئ  عػػسأفئإػػ قد شػػكؿك ئػػراػػم بلئػػماا فكئػػر ل صػػم
اابػػػػ علػػػػفاا فكئػػػػرااػػػػذبئبلػػػػس ػػػػئفاا فكئػػػػراإل ػػػػداقم اا فكئػػػػرااب عػػػػدااقئػػػػ ـ  يقلػػػػ ؿ  ػػػػؿ

االشك ت ب دةق ائم.

 لل إ ؽئرطاا   ثأبمعد ك فقلائم يائـل دةاارئ تئ ت ياله لفل ؿاا ركئزقاا
ئمله راتاا فكئراالب لادطااطا م.بل ذجل رزاب ي ي داا ياـق ل  لهل ا بل

 :الفكرة العامة لمبرنامج

اطاساا   ثقااايدباا ر  ب اادراإ تااإ  قمذاتااي عم يبػ افاادراإػمبا قائػم ربػ لل
اػػدططػػ با بلئػػماا فكئػػراالبػػ ل لػػ دةاارئ تػػئ تلػػ رزاب أ يػػ دااػػ ياـقبػػدلق ػػرحعػػ نـقاػػا

ي يػػ دم   ػػظأفااك ئػػرلػػفاادراإػػ تعػػداإػػ لدلتبلػػ ذجلػػ رزاب ااصػػؼاا  إػػسايإ إػػ
اا ياـلف ئثااله راتاا مئبلئه لػفل  ظػم لق ربػم  صػبئؼ  ر ئػب نئرنػ  عائػؿلػف

.ط باادراإ تاا مأ بدتأ رذاؾاابل ذجقاا  صئؿاا

اا فكئػراإل ػداقم اا فكئػركل أفاادراإ تقاا دقاـاا   ثعدركزتقاػا يػضلهػ رات
االب ل.ااب عد ائسبلئيه   ق   رن لك ب  اا فكئر
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لػفنبػ اػػإفاا   ػثئألػؿأفئكػػ فنػذااا ربػ لللهلػػ  اكػؿااليالػئف  اتػػيماالبػ نلا ئػػث
اا ركئػزقاػابلػ ذجلػ رزاب ي يػ داا ياػئـ ػـئدرؾكؿلبهـاا لرةاا مإػ ؼ ببئهػ ايبئػ ؿ

إدراؾ ئ ئػػملػػ دةاارئ تػػئ تطػػ بلب نببػػ  اػػمإقػػدادااػػدر س كػػذاؾئإػػ طئساااػػم تػػس
 االإ ق ائم. أنلئ ه اماا ئ ةاايالئم

 المقترح:أسس بناء البرنامج 

اق لداا   ثام ب  نذااا رب للقاػال ػ دئأإ إػئم يكػسأنلئػمنػذااا ربػ للااقػ نـقاػا
مك  بػػ ل ػػدئثا بػػ  لبػػ نلاارئ تػػئ ت   تػػئراالطػػط تػػر ر لػػ رزاب أ يػػ دااػػ ياـقبػػد

ااطا ػػمااائ لئػػم اا  ب ئػػماػػمقلائػػماا ػػدرئس هػػدؼ بلئػػماا فكئػػر ل صػػماا فكئػػراالبػػ لاػػدط
 ئثاق لدقاال ئام:

لراقػػ ةا  ب نػػ تاا ر  ئػػماا دئ ػػماا ػػم إػػيما برئػػباإػػ را ئبئ ت أإػػ ائب بلػػ ذج -1
هػػ بلػػ ذجلػػ رزاب ي يػػ داا ياػػئـ ااػػذبئيلػػؿقاػػاإئبػػ داالبػػ خ يائلئػػم دئ ػػملػػف ئب

اا ر  بااذبئلاؤلاا ي  ف اا ف نـ.
 اا يائـ لر للسلرا ؿل   ائم.ي ي دقلائماا يائـ اؽبل ذجل رزاب  -2

   ب ت إل تااطا مامااصؼاا  إسايإ إم. -3

 إ إم.أنداؼ درئسل دةاارئ تئ تامااصؼاا  إساي -4

 ػئفللػسأ يػ دااػ ياـ نػذلاي يػػ دفقلائػمااػ ياـ  طاػب فػ ق   ئق ػرحبلػ ذجأ يػ دااػ ياـأ
 ي رقفكئؼئيلؿاايقؿل ؿاا ياـ نم:

اا يداي ؿ:ا  ب ن ت ا دراك تا ئب  ئمب  اا ياـ.

اا يداا  بم:اك إ ب  ك لؿااليرام.

 صقاه .اا يداا  اث: يلئؽااليرام

اا يداارا س:ا إ لداـذبااليباااليرام.

اا يداال لس:ق داتاايقؿاالب بم.



145 

 

(لػػػفأ يػػػ دااػػػ ياـدانلػػػماا بػػػ داػػػمقلائػػػمااػػػ ياـ نلػػػ ئلػػػ  فاالافئػػػم1،5 ئي  ػػػراا يػػػدئف 
(.Huot, 1996 , 6 رتئماا مئ ـلفل اه اا ياـاي

 بلئما  ب ن تا ئب  ئمب  اا ياـ  بلئمااي داتأف(216ا2000 ذكرل رزاب  آلر ف 
اػمل  ػ طدراإػم  قئقهػ  ئلكف  دةدراإئماائلكفاق   رنل أنداا  يائلئما ب  بئماايقؿ

اايػػػ داتاايقائػػػمنػػػماا إػػػط اا ئنػػػماا ػػػمئبػػػبأفئػػػ ـ قػػػدئـاال  ػػػ ط . اػػػملإػػػ  ط يائلػػػم
اادراإمامإط رن .

 امة لمبرنامجاألىداف الع

قااأإ إه اا رب لل نمكل ئام:  امأندااأفلفلص نصأب رب لل يائلم ل ددةئقـ 

 .بلئمله راتاا فكئراالب لادطااط ب 
 .بلئما  ب ن تا ئب  ئمب  اا ياـادطاال ياـ 
 قاااالش ركما ئب  ئماماال اعؼاا يائلئم.ط ب شبئساا
  ـليالػػػماارئ تػػػئ ت بلػػػ ذجلػػػ رزاب ي يػػػ دااػػػ ياـقاػػػاأبػػػمعػػػدئبلػػػماػػػدئهـ  بئػػػمان لػػػ

له راتاا فكئر ئزئدلفا ب نهـب  ل دةاارئ تئ ت.
 .درئباال يالئفقاا يضاايلائ تاايقائماالب بم 

 األىداف العامة لموحدة السابعة )المعادلة التربيعية ( المراد تطبيقيا بالبرنامج:

ماالطئماالي دا .1
االي داماا ر ئيئم .2
ااي عم ئفبذرباالي داماا ر ئيئم. .3
 ؿاالي د تاا ر ئيئم ئ بئ . .4
 أإنامقلائمقاااالي د تاا ر ئيئم. .5

 األىداف السموكية لموحدة السابعة )المعادالت التربيعية(:

 ئبدـ.حلي د تلطئمامل تئر ا د. -

 اا ر ئيئم.ئ يرؼااص رةااي لماالي دام -

 ئلئزاالي داماا ر ئيئملفقدةلي د تليط ل. -
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 ئبدعئـاال تئراتأ,ب,جاالي داماا ر ئيئم. -

ئ ؿاالي د ت ر ئيئملك   مقااص رة  صؿتربق الؿ. -
 ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئم إلراجااي لؿاالش رؾايقاا. -

 ايئلفارؽ ئفلر يئف.ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمطراه  -

  ؿلي د تاا ر ئيئمنئراالك   مقااص رة  صؿتربق الؿ. -

 ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمنئرلك   مقااص رة  صؿتربق الؿ. -

 ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمطراه ايئلفلر ي  ك ل  . -

 ئبدعئــ.ج.لي دام ر ئيئم طرئقماكل ؿاالر س -

 عئـأ,ب,جالي دام ر ئيئم.ئبد -

ئ يرؼقامااق ب فااي ـا ؿاالي داماا ر ئيئم. -
 ئ ؿلي د ت ر ئيئم  إ لداـااق ب فااي ـ. -

 يرؼللئزاالي داماا ر ئيئم.ئ -
  ددب عبذرباالي داماا ر ئيئم  إ لداـااللئزئ -

  ؿ درئ  تلب لئم.ئ -

  ر ئيئم.ئ يرؼلبل عبذربلي دام -

 ئبدلبل عبذربلي دام ر ئيئم. -

 ئ يرؼ  صؿترببذربلي دام ر ئيئم. -

 ئبد  صؿترببذربلي دام ر ئيئم. -

 ئ يرؼقااااشكؿااي ـاالي داماا ر ئيئماذاقاـبذران . -

 ئك فلي دام ر ئيئماذاقاـبذران . -

 ئيرؼا ع رافاا ر ئيم. -

 ا ئ بما ع رافاا ر ئيمن عطسلك ا .ئ يرؼإااأفاا ل ئؿا -

 ئبدإ دا ئ ترأسعطسلك ا . -

 ئبدلي دامل  ر ل  ؿاع راف ر ئيم. -

 ئ دد قيراع راف ر ئيميقااأ إااأإفؿ. -

 ئبداالدط ع راف ر ئيم. -

 ئ ددب عااقئلمصترطأ قظلا ع راف ر ئيم. -
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  بإػ  بلقػدارلؽ  ػدة   بػ لل ػ رااصػ دات2 يرؼأفص رةا ع ػرافؽ س(=سئ -
 ح.ف’ف±2اال بب ااإ ابنمؽ س(=س

 ف.±2ل ؿاع راب   ر ئيئ  قااص رةؽٍ س(=سئ -

  بإػػ  بلقػػدارلـ  ػػدة   بػػ لل ػػ رااإػػئب ت2 يػػرؼأفصػػ رةا ع ػػرافؽ س(=سئ -
 .2ـ(±ااإ ابنمؽ س(= ساال ببأ 

2ـ(± ئ بئ  اع رافقااص رةؽ س(= سؿ لئ -
 

  بإػػ  ب   بػػ ل ػػ عمل ػػ رااصػػ داتاال بػػب ااإػػ اب2 يػػرؼأفصػػ رةؽٍ س(=سئ -
  ـابإ  ب   ب لل  رااإئب تاال بب ااإ ابلقدارلـ  دةنمف  دةلقدارل

 +ف.2ـ(-ؽ س(= س

 +ف2ـ(-ل ؿ ئ بئ  اع راب  قااص رةؽ س(= سئ -

 +ف2ـ(–ئك باع راف ر ئيمقامص رةؽٍ س(= س -

 ئل ؿا ع رافاا ر ئيم ئ بئُ  -

 ئ يرؼاالي داماالرااقما ع رافاا ر ئيم. -

 اا ر ئيم.ئبدلبل قم ؿاالي داماالرااقما ع راف -

 االلئز.ئ ددإش رة -

  ا د ؿأإنامقلائم ؤ ؿام اه إاالي د ت ر ئيئمامل تئرئ -

 الطرق واالستراتيجيات المستخدمة في تدريس البرنامج:

 اقد ـال ئ رال اه لفأ رك ئراماايلائماا يائلئم ا قائ ه اماا درئس نم:

ش رؾ(.–اا ياـاا ي  بم اكرزا ج .5
. K.W.Lاإ راا ئبئم .6
االب عشم اا  ار. .7
 ايبايد ار. .8
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 المستخدمة:المواد التعميمية والوسائل 

 شػػػلؿاا ربػػػ للاايدئػػػدلػػػفايبشػػػطم اا إػػػ نؿاا يائلئػػػماا ػػػمعػػػد إػػػ قدااطا ػػػمقاػػػا  قئػػػؽ
اينداؼ   ارارصمالش ركم  راقماافر ؽاافردئمااط ب عد يلػؿقاػاإكإػ بااطػ ب

له راتاا فكئراالب ل نم:

 .أ راؽقلؿصفئم  ئ ئم
 به زاايرضاالرنمLCD.ايرضاابش ط تقااااإ  رة
 .رؽ ر إ ؿ أع ـا  د 
 .رإ ل تل يددةاالي داماا ر ئيئم بلئسأشك اه قاا رؽلق ط
 قائػػما  ػػدا ئ تاادئ كر ئػػملػػسإلك بئػػمرإػػـاالي داػػماا ر ئيئػػم اإػػ لداـ رؽلقػػ طلرإػػـ 

  يدئاه اكؿلبل قم. ل ؿااإ  رةاا ئت   أع ـا  د(.

 أساليب تقويم البرنامج:

بظراينلئمقلائماا ق ئـإئ  ساا   ثأإ ائباا ق ئـاا  ائم:

ئهدؼاا ق ئـااق امقفلدطاإ يداداال ياـاا ياـ ذاؾلفل ؿعئ سلدطالتقويم القبمي:
ال  ؾاال ياـاال طا  تايإ إئمال ت عاادرس ذاؾلفل ؿ يضاا ب دا ل   رئم.

ئ ـاا ق ئـاا ك ئبمأ ب  اا درئس ئقػئس قػدـااطػ بلػف  قئػؽأبػزا لػفالتقويم التكويني:
أنػػػداؼااػػػدرس ذاػػػؾلػػػفلػػػ ؿإب  ػػػمااطػػػ بقػػػفايإػػػناماال تػػػ قماكػػػؿنػػػدؼ  بفئػػػذنـ

لفاالياـ  يزئزنـ.ط باألبشطم ل  ظمإا ؾاا

 ذاػؾاػمبه ئػمقاا رؽقلػؿصػفئم  ئ ئػملفل ؿ قدئـأبشطمااط بالتقويم الختامي:
.كؿ صم

لػفلػ ؿ بفئػػذا ل  ػ رااليػداقئػػ سلػدطالػ  ؾااطػػ بالهػ راتاا فكئػػرالتقـويم النيــائي:
االراد بلئ ه  يدا ب ه  لف بفئذاا رب لل.

 البرنامج:تنفيذ طريقة 

 .ب  ا ب لإئب  مب   ياـل دةاارئ تئ ت 
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 اماالإ قمااط ب.  دئداالير
 .دئدااليراماالراد درئإه  صقاه  اؽأنداؼاادرس  
 .دئدايبشطماا م يلؿقاا يلئؽااليرامادطااط ب  
 لفل اه   ظئؼل اك إ ماماا ئ ة.ط ب  دئدأبشطمذاتليبائإ طئساا

 الدرس:تنفيذ خطوات 

إاػػػاللػػػسلػػػ رزاب  ػػػـ قإػػػئـاالبل قػػػماا برئ ئػػػم اا ػػػم ػػػدرساا  ػػػدة اػػػؽأ يػػػ دااػػػ ياـقبػػػد
  ئػثئ ابػمبلئػسااطػ بااإػ  رة االػدرسا ذاػؾطػ بلبل ق تكؿلبل قم تـإػت

افصؿدراإمك لػؿ  ػائبإػبـااطػ بلػس يتػهـااػ يض  ئػثئػ ـ  دئػدع نػداالبل قػم
 قػػػم ك  ػػػبالئقػػػ  مال  ػػػظاع نػػػدائػػػدئراايلػػػؿال  ػػػدث( يػػػد د ركػػػؿط اػػػباػػػماالبل

  صػػػػػػػػػػػػػػؿكػػػػػػػػػػػػػػؿلبل قػػػػػػػػػػػػػػمإاػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػؿئػػػػػػػػػػػػػػ ـإ   ػػػػػػػػػػػػػػماافرصػػػػػػػػػػػػػػماابلئػػػػػػػػػػػػػػس  الشػػػػػػػػػػػػػػ ركم.
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 ىاألول الحصة الموضوع: المعادالت الخطية

  اليوم
  التاريخ

لطئمامل تئر ا دئبدـ.حلي د ت أىداف الموضوع
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

لي د تلبل قم ؿئبد
لطئم إئطماال تئر ا د

االي د تاا  ائملبل قم ؿبد
 5=2-س (1

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  إجراءات الطالب اجراءات المعمم
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم

1





ئػػػدلؿاالياػػػـاػػػماافصػػػؿ
ل  إػػػػػػػػػل  ئ بػػػػػػػػػ ؿ ئػػػػػػػػػػبهـ
ئبػػ دئهـ أإػػل نهـ ئيػػراهـ

.أبب ام  دةبدئدة



ئإ بئبااط ب
االياـ   ب   ل

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب   ت

ااطا م

 ئ  قػػػػػػػػػػػػػؽاػػػػػػػػػػػػػمعئػػػػػػػػػػػػػ س
اال طا ػػ تااإػػ  ؽ ر طػػم
 ل تػػػ عااػػػدرسئإػػػ لدـ
االياػػـلػػسااطا ػػماا فكئػػر
  اصػػػػػػ تاايػػػػػػ ؿ  ي ئػػػػػػد
ااطا ػػػػػػػػػمقاػػػػػػػػػااإػػػػػػػػػ لداـ

 لػػػػػػػػػػػػػػػ kwlاإػػػػػػػػػػػػػػػ را ئبئم

ئ  قػػػػػػػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػػػػػػػف
االيا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
ااإػػػػػػػػ  قم عػػػػػػػػرا ة
اال ػػػػػػػػػػػػػ ؿعػػػػػػػػػػػػػرا ة
صػػ ئ م إػػائلم
  بظػػػػػئـااليراػػػػػػم

 لزئبه  

اك إػػػػ ب  ك لػػػػؿ
االيرام



ل  ظػػػمدعػػػم
اإلب  ػػػػػػماػػػػػػم
عئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س
اال طاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ااإ  ؽ
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  إجراءات الطالب اجراءات المعمم
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم

أقراػػػػمالػػػػ أرئػػػػدليرا ػػػػما
ل  يال م(

 

 قػػػػػػػػرضاال ػػػػػػػػ ؿاا ػػػػػػػػ ام
لب قػػم ػػؿ/أبػػد1ل ػػ ؿ

-اا  ائم:االي د ت

 5=س+1-س2 (1
 6-س2=3س+5 (2

 

قػػػػػػػرضاا ػػػػػػػدرئباا ػػػػػػػ ام
 درئب/

1س+2=5-س3(1

7-س2=2س+4(2

س-5=5-(س3









 تس ص رات
اال  ؿا ؿ



ااطا مئفكر
ق ؿ ص ت



ئ اؿايلط  
 ئقدـ   



 يلئؽ   إئس
االيرام صقاه 

  بلئ ه 



ل   يػػمصػػ م
اإلب   ت

لراع ػػمااطا ػػم
أ بػػػػػػػػ   قػػػػػػػػدئـ

اا ؿ
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  إجراءات الطالب اجراءات المعمم
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم

قرضاال  ؿاا  ام









لبل قم ػؿ/أبد2ل  ؿ
االي داػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماالطئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

س  
 

س  =
 

 





قػػػػػػػرضاا ػػػػػػػدرئباا ػػػػػػػ ام
لبل قػػػػػػػم/أبػػػػػػػد2 ػػػػػػػدرئب

اا  ائم:االي د ت ؿ

س  
 

س  =
 

 

س  
 

س  =
 



 

شػػػػػػػػبئسااطػػػػػػػػ بقاػػػػػػػػا 
اا تاػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػابقػػػػػػػػػػػػص

االيا ل ت.

ئ  صػػػػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػػػػا
 اػػػػػػػػػ ؿلبطقئػػػػػػػػػم
 نئػػػػػػػػػرلير اػػػػػػػػػم

إ  ق  





عػػػػػػػػػػػػػرا ةاال ػػػػػػػػػػػػػ ؿ
عػػػػػػػرا ةصػػػػػػػ ئ م
 إػػػػػػائلم ئط ػػػػػػؽ
لػػػ ئ يالػػػمقلائػػػ 
لػػػػػفلػػػػػ ؿ ػػػػػؿ

ا إنام



ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
عػػػػػرا ةاال ػػػػػ ؿ
 اا ليفائم















153 

 

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  إجراءات الطالب اجراءات المعمم
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم

إت ام/
 ػػػػػػػػػػدرئ  تصػػػػػػػػػػفئمدانػػػػػػػػػػػ

لػػػػػػػػػػػػػػػػػفااك ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب48ص
االقػػػػػػػػػػرر ػػػػػػػػػػ  ثطػػػػػػػػػػرؽ

لل افم

ئ ػػػػػػػػػػػػػػػؿأإػػػػػػػػػػػػػػػنام
   ػػػػػ جالهػػػػػ رات

قائ 



االػػػػػػػػػػػر جقاػػػػػػػػػػػا
االػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأا ؼ
 اإػػػػػػ لداـطػػػػػػرؽ
بدئدةاماا ؿ.

ل   يػػػػماا ػػػػؿ
 اا  قػػػػؽلػػػػػف
االهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رات

اايائ 

 من الكتاب المقرر 48/ تدريبات صفية أ , ب , ج صنشاط بيتي 
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 التربيعيةعنوان الوحدة: السابعة المعادلة   لصفا
 الثانية الحصة الموضوع: المعادالت التربيعية

  اليوم
  التاريخ

 
 أىداف الموضوع

 يتعرف الصورة العامة لممعادلة التربيعية . -1

 يميز المعادلة التربيعية من عدة معادالت معطاه . -2

 يجد قيم المتغيرات أ , ب , ج لممعادلة التربيعية . -3
 

 المتطمبات السابقةقياس  المتطمبات السابقة

ئذكرااص رةااي لمااي  رة
اا ر ئيئم

أكلؿااص رةااي لمااي  رةاا ر ئيئم.......

 جراءات التعميمية التعممية:اإل

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم





-1-







ئ ػػػػػػػدأاالياػػػػػػػـدرإػػػػػػػم   زئػػػػػػػس
 ااطػػ باػػملبل قػػ ت ئقػػـ 

 ا ياـااإػػػػػ  ؽ ػػػػػااػػػػػ ياـ ػػػػػر ط
 اا  ؽلفلػ ؿر ػطلفهػـ 
ااي ػػػػػػػػ رةاا ر ئيئػػػػػػػػم  الي داػػػػػػػػم
اا ر ئيئم شػبئسااطا ػمقاػا

اا فكئر ص تق ؿ

 

ئإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بئب
ا  بئهػػػػ تاالياػػػػػـ
 ائل  ا ػػم  رك  ػػم

.



ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م

ا إ ب   ت
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم













-2-

ااي لػػػػػػػػػػػم يرئػػػػػػػػػػػؼ/ااصػػػػػػػػػػػ رة
االي داػػػػػػػػػػماا ر ئيئػػػػػػػػػػمنػػػػػػػػػػمأ

=7+2س ,0≠أ0س+ج
حأ,ب,ج







ئ تػػػباالياػػػـشػػػرطاالي داػػػم
اا ر ئيئمن 

االياػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػؿ0≠أ  ئقػػػػػػػػػـ 
اال  ؿاا  ام:

/لئػػػػػػػػػػػػػزاالي داػػػػػػػػػػػػػم1ل ػػػػػػػػػػػػػ ؿ
اا ر ئيئمائل ئام

0=7س+5-2س3(1

0=7س+5(2
0=1+2س7-3(س3

/ال ػػػػػػػػػػرا ب  ػػػػػػػػػػم1 ػػػػػػػػػػدرئب
ااص ئ م.

اا  ائػػم ر ئيئػػمااليػػ د ت-1
ل قدا

,0=7-س5+2أ(س

ئيطػػػػػػػػػػػػمأنلئػػػػػػػػػػػػم
ال تػػػػػػ عااػػػػػػدرس
ئػػػػػػػػػػػػر طااليراػػػػػػػػػػػػم
ااإػػػػػػػػػػػػػػػػ  قملػػػػػػػػػػػػػػػػس
االيراماالك إ م.





ئ اػػػػػػػػػػػؿااط اػػػػػػػػػػػب
ايلطػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػم
ك   ػػػػػػػػػػماالي داػػػػػػػػػػم
اا ر ئيئػػػػػػػػػػػػػملػػػػػػػػػػػػػف
لػػ ؿ بػػ  ااػػدائؿ
االػػػػػػػدقـ ػػػػػػػ ا بل

 ا ا رات ت.





















اك إػػػػػػػ ب  ك لػػػػػػػؿ
االيرام

لراع ػػم إاإػػؿ
االيراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

  بظئله 














ل   يػػػم  ائػػػؿ
 ايلط  
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم

0(=7-س س3ب(

3س+2=7-س5ج(
05=(2س+ (4-د( س
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم

االي داػػػػػػماا ر ئيئػػػػػػمائلػػػػػػ -2
ئام:

 8=3س (أ

 7-2س=س5 (ب

 =صفر2-س3 (ت

 45-4س (ث



 

 ئ ب ؿاالياػـلػ ؿااطػ ب
/1   تئباا درئب



ئػػػػػػػػػػػذكرااط اػػػػػػػػػػػب
شػػػػػػػػػػرطاالي داػػػػػػػػػػم
ـاا ر ئيئػػػػػػػػػم ئقػػػػػػػػػئ

االيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د ت
اا ر ئيئػػػمااليطػػػا

ام









لراع ػػػػماا قئػػػػئـ
ااصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب
االيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د ت

 اا ر ئيئم

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م

ا ب   ت

/أبدعئـأاباجاػم2ل  ؿ
كؿل ئام

 0=7س+5-2س (1

 3س=-2س2 (2



 

عػػػػػئـأ,ب,ج/أبػػػػػد2 ػػػػػدرئب
االي د تاا  ائم

 0=3س+5-2س (1

 7-س2=2س3 (2

 

 

 
 











اال ػػ ؿ صػػ رةئقػػرأ
صػػػ ئ م ئ تػػػب
االطاػػ بلػػف ػػؿ

أاكػػ رلفلػػااإػػؤاؿ
 ئر  هػػػػػ اػػػػػم ػػػػػؿ

اا درئب

 يلئػػػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػػػئس
االيراػػػػػػػم صػػػػػػػقاه 

  بلئ ه 


















لراع ػػػػمااطا ػػػػم
أ بػػػ   صػػػ ئب

ااكراإ ت
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

وسائل 
 التقويم

عػػػػػذاتكػػػػػرةب اػػػػػؼ/3 ػػػػػدرئب
اك بػػػت رك هػػػ  اقػػػ  ا ع ػػػراف

2س-اا ر ئيػػػػػػػػػمؽ س(=س
بد:أابابػ.

 
 
 
 

 
 4تدريب/

أك ػػبااصػػ رةااي لػػمااليػػ د ت
-ا س2(=5اآل ئػػػػم:س س+

7(=1( س+1

ئيطػػػػػػػػػاااط اػػػػػػػػػب
اافرصػػػػػػػػػػمك لاػػػػػػػػػػم
ا  صػػػػػئؿااإػػػػػؤاؿ
 ليراػػػماالطاػػػ ب

 االيطئ ت



ئبئبقػفااإػؤاؿ
 طرئقػػػػػػػػػػػػػمنئػػػػػػػػػػػػػر

اق ئ دئم.

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام












إرش دااطػ ب
اكئفئػػػػػػماا ػػػػػػؿ

  شبئيهـ.









ئشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس
ط باا

 -يمي: ميز المعادلة التربيعية فيما  /نشاط بيتي 

 0=9س+5- 2س -1

 2س+5=1-س3 -2

 125=3س -3
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الثالثة الحصة الموضوع: حل المعادالت التربيعية

  اليوم
  التاريخ

ضرب عوامل .يحل المعادالت تربيعية مكتوبة عمى صورة حاصل  أىداف الموضوع
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 ئذكرااص رةااي لماالي داماا ر ئيئم -1

ئ ؿلي د تلطئم -2
أكلؿااص رةااي لماالي داماا ر ئيئم -1

 نم.....

0=3-بدـ,جاالي د تاا  ائم/س -2

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقــــــــــم 
 اليدف

ــــــــاد  الطالبجراءات إ جراءات المعممإ ــــــــد أبع تحدي
الـــــــــــتعمم فـــــــــــي 

 النشاط

وســـــــــــــــــائل 
 التقويم

ئػػػػػدلؿاالياػػػػػـل  إػػػػػل   ئػػػػػ زع-1
بظرا ػػػػػػمإاػػػػػػابلئػػػػػػسااطػػػػػػ ب
 لبػػػ داة يػػػضااطػػػ ب  ئقػػػـ 
  أإػػل نهـاال   ػػماهػػـ ػػـئقػػـ 

ااإػػػػػػ  ؽ ػػػػػػ ا ياـااػػػػػػ ياـ ػػػػػػر ط
 اا  ؽ.

ئإػػ بئبا يائلػػ ت
االياـ  رك  م

ل   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب   ت

ااطا م

إ ػػػػػرازايلطػػػػػ  ااشػػػػػ نيماػػػػػم-1-
 ياـااله رة.

 ئيرضاا يلئـاا  ام/

ا ب=صػػػػػفر× يلػػػػػئـ/اذاكػػػػػ فأ
اػػػػػإفالػػػػػ أ=صػػػػػفرأ ب=

ئلػػػػزفااليا لػػػػ ت
 ئبظلهػػ  يػػدر ػػط
االيراػػػػػػػػمااإػػػػػػػػ  قم

  ا  قم











ل   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 إاإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
االيراػػػػماػػػػدط

.ااط ب
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رقــــــــــم 
 اليدف

ــــــــاد  الطالبجراءات إ جراءات المعممإ ــــــــد أبع تحدي
الـــــــــــتعمم فـــــــــــي 

 النشاط

وســـــــــــــــــائل 
 التقويم

صفرأ ك نل =صفر

االياػػػػـ لب عشػػػػماا يلػػػػئـ ئقػػػػـ 
ئيػػػرضاالياػػػـاال ػػػ ؿاا ػػػ ام.
 ئشػػػػػبسااطا ػػػػػػمقاػػػػػا تػػػػػػس

اا ص راتا ؿاال  ؿ.

ل ػػػػ ؿ/أبػػػػدـ,حااليػػػػ د ت
ائم:اا  

 0(=5س س+ -1

 0(=2-س س3 -2

/أبػػػػػػػػػدااليػػػػػػػػػ د ت1 ػػػػػػػػػدرئب
اا  ائم:

 0(=3س س+ (أ

 0(=6-س3س 2 (ب

ااطػػػػػ بئ بػػػػػ ؿاالياػػػػػـ ػػػػػئف
 ئ تػػػػػباإ فإػػػػػ راتااطػػػػػ ب

قرضاال  ؿاا  ام:



 








ئ ػػػػػػػػػػػػػػػددااػػػػػػػػػػػػػػػرؤط
ااشلصػػػػػػػئم ػػػػػػػ ؿ
اال تػػػػػ ع ئفإػػػػػر

 ذاػػؾطرئقػػماا ػػؿ
لػػػػفلػػػػ ؿ  ائػػػػؿ
 بهػػػػػػمبظػػػػػػرلاػػػػػػم

ااإؤاؿ.










اك إػػػػػػ ب  ك لػػػػػػؿ
االيرام









ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
 رؤطااطا م
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رقــــــــــم 
 اليدف

ــــــــاد  الطالبجراءات إ جراءات المعممإ ــــــــد أبع تحدي
الـــــــــــتعمم فـــــــــــي 

 النشاط

وســـــــــــــــــائل 
 التقويم

/أ بػػػػػػػػػػدااليػػػػػػػػػػ د ت2ل ػػػػػػػػػػ ؿ-1-
اا  ائم

 0(=5( س+3- س-1

 0(=3س+3( 1-س2 -2

/أبػد ػؿااليػ د ت2 درئب
-اا  ائم:

0(=7 س+(4-( س1
0(=5س+2( 6-س3( 2

االياـ   تئبايإنام: ئقـ 



ئ  صػػؿإاػػاب ػػ نل
صػػػػػػػػػػػػػ ئ ملػػػػػػػػػػػػػف
لػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  دئػػػػػػػػػػػػػػد

اال  دئااإ  قم



 يلئػػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػػئس
االيرام



 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض
ااكراإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
 رصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
اإلب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

ااص ئ م

إػػقطتكػػرةلػػفقاػػا/3 ػػدرئب-1-
ار فػػػ عقاػػػاايرض   ركػػػت

0(=5 اػػػػػػؽاالي داػػػػػػمس س+
 ؿلبل قمبد:



ئ ربـاالإػأامإاػا
لي دام ر ئيئم

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذ 
االيبمااليرام

اا  قػػػػػػؽلػػػػػػف
ص مااب  نل

 مجموعــة حــلأجــد  4تــدريب /
 المعادلة:

12(=2( س+5- س
 شبئسااطا مقاااادا عقػف

آرانهـ ل اعفهـ
إت ام/

أبدـ,حاالي دام
س=صفر5-2س

لراقػػػػ ةاادعػػػػماػػػػم
اايلؿ.

ئبئػػػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػػػا
 طرئقػػػػػػػػػػمااإػػػػػػػػػػؤاؿ

نئراق ئ دئم

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
ااطا ػػػػػمأ بػػػػػ  

اا ؿ

 من الكتاب المقرر 51/تدريبات صفية أ . ح , ىـ صنشاط بيتي
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 الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الرابعة الحصة الموضوع: حل المعادالت التربيعية

  اليوم
  التاريخ

 أىداف الموضوع

 ػػػػإلراجااي لػػػػؿئبػػػػدلبل قػػػػم ػػػػؿلي داػػػػم ر ئيئػػػػم -1
 االش رؾايقاا.

ئبدلبل قػم ػؿلي داػم ر ئيئػمطراهػ ايئلػفاػرؽ -2
 ئفلر يئف.

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

ئػػػػػػػػػػذكرااصػػػػػػػػػػ رةااي لػػػػػػػػػػم -1
 االي داماا ر ئيئم.

 جلي دام ر ئيئم.-ئبدـ -2

ئ اػػػؿق ػػػ رة ر ئيئػػػمقاػػػا -3
ص رةارؽلر يئف.

 االي داماا ر ئيئم.اذكرااص رةااي لم -1

 (=.3-االي دام/س سلبل قم ؿبد -2

 س=صفر5-2 اؿ/س -3

=صفر49-2 اؿ/س -4

 االجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

 إجراءات الطالب إجراءات المعمم
تحديد أبعاد 

 التعمم في النشاط
 وسائل التقويم











االياػػـ ااطػػ ب   زئػػسئقػػـ 
اػػالبل قػػ تئػػ ـاإػػ   رةإ

ااطػػػػػػػػ ب  ػػػػػػػػؿاالي داػػػػػػػػم.
 kwl اإ لداـاإ را ئبئم

س=صفر9–2س

ذاػػؾلػػفلػػ ؿر ػػطااػػ ياـ
ااإ  ؽ  ا ياـاا  ؽ

ئ ػػػػػػػػػػػػددااطػػػػػػػػػػػػ ب
إػػػػػػػػػػػػػػػـ    ل  ػػػػػػػػػػػػػػػد 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماالبل

 ئإػػػػػػػػػػػػ بئبكػػػػػػػػػػػػؿ
لػػػػػػػػػبهـإلئلػػػػػػػػػ  ات
   رك تاالياـ.











ل   يػػم بظػػئـ
االبل قػػػػػػػػػػ ت
 اإػػػػػػػػػػػػػػ ب   ت

ااطا م
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رقم 
 اليدف

 إجراءات الطالب إجراءات المعمم
تحديد أبعاد 

 التعمم في النشاط
 وسائل التقويم

ئ بػػػػماالياػػػػـااطػػػػ بإاػػػػا
 ػػػػػػػؿاال ػػػػػػػ ؿقػػػػػػػفطرئػػػػػػػؽ
 تػػسا ا راتػػ ت اا بػػل

  ايدام.









-1-





لبل قػػػػػم ػػػػػؿأبػػػػػد/ل ػػػػػ ؿ
االي د تاا  ائم:

 س=3–2س .1
 س=7+2س .2
 س2=2س5 .3

قرضاا درئباا  ام
 :1 درئب

لبل قػػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػؿأبػػػػػػػػػػػػػػػػد
االي د تاا  ائم:

س=صفر6-2س
=س2س3

 ػػػئفااطػػػ ب ااػػػرداا بػػػ ؿ
قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماإ فإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ را هـ

.   تئ ه 

ئقػػرأاال ػػ ؿ صػػ رة
صػػػػػ ئ م إػػػػػائلم
 ئػػػػػػػػػػػر طااليراػػػػػػػػػػػم
اابدئػػػػػػدة  اليراػػػػػػم

ااإ  قم

 ك لػػؿاك إػ ب
االيرام



ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اا  قػػػػػػػؽلػػػػػػػف
اال طاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ااإ  ؽ
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رقم 
 اليدف

 إجراءات الطالب إجراءات المعمم
تحديد أبعاد 

 التعمم في النشاط
 وسائل التقويم









-2-

لبل قػػػم ػػػؿأبػػػد/ل ػػػ ؿ
االي د تاا  ائم:

 =صفر16–2.س1
49=2.س2



اا درئباا  امقرض
لبل قػػػػػػمأبػػػػػػد:2 ػػػػػػدرئب

االي د تاا  ائم: ؿ
 =صفر16–2.س1
36=2.س2
1=2س3.4

 شػػػػػػػػػػػبئسااطػػػػػػػػػػػ بقاػػػػػػػػػػػا
اا تاػػػػػػػػػػػػػػػػػباػػػػػػػػػػػػػػػػػمبقػػػػػػػػػػػػػػػػػص

االيا ل ت.




ئ  صؿإااطرئقم
  فػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػسنػػػػػػػػػذل
ااشػػر ط ػػـئ  قػػؽ

لفااب  نل.







 يلئػػؽ   إػػئس
االيرام







لراع ػػمااطا ػػم
أ ب  اا ؿ







/لر ػػػػػسلإػػػػػ   م3 ػػػػػدرئب-2-
 زئػػػػػدقػػػػػفط اػػػػػم   ػػػػػد ئف

أ بػػػػػػػػػػدطػػػػػػػػػػ ؿ2-س-2س
االر س.



ئ تػػػػػػػػػبطرئقػػػػػػػػػم
اا ؿاا مع ـ ه 



ا إػػػػػػػػ لداـذ 
االيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

االيرام



اا أكػػػػػػػدلػػػػػػػػف
صػػػػػ ماا ػػػػػؿ
 طرئقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

ص ئ م


 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبئس
ااطػػ بقاػػا
 ػػػػؿاالإػػػػ نؿ
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رقم 
 اليدف

 إجراءات الطالب إجراءات المعمم
تحديد أبعاد 

 التعمم في النشاط
 وسائل التقويم

-2-ااصي م
 اال اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

اابدئدة

-2-
أبػػػػػدلبل قػػػػػم/4تـــــدريب 

 ػػػػػػؿاالي داػػػػػػم ػػػػػػأك رلػػػػػػف
25=2سطرئقم



ئإػ لدـااي عػػ ت
اارئ تػػئماػػم ػػػؿ
ا إػػػػػػػػػػػػنام ئقػػػػػػػػػػػػدـ
 اػػػػػػػػػػػػػػػػ    طػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ
لل افػػػػػػماػػػػػػم ػػػػػػؿ
االيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د ت
اا ر ئيئما لر بػم
قػػػػػػػػػػػػػػفاالػػػػػػػػػػػػػػأا ؼ
 اإػػػػػػػػػ لداـطػػػػػػػػػرؽ

بدئدة.







ل   يػػػػماا ػػػػؿ
 طرئقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اا فكئػػػػػراػػػػػدب

ااطا م

 اا  ائم:أبدلبل قم ؿاالي د تنشاط بيتي: 
 =صفر4–2س .أ

 =صفرس7+2س .ب

 9=2س4 .ت
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 ؿاالي د تاا ر ئيئمنئراالك   مقاا: الموضوع: 

 ص رة  صؿتربق الؿ.

 الخامسة الحصة
  اليوم
  التاريخ

  صؿ ؿلي د تاا ر ئيئمنئراالك   مقااص رة أىداف الموضوع
تربق الؿ.



 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

لي دام ر ئيئملك   ملبل قم ؿئبد -
 قااص رة  صؿتربق لائف.

ئ اؿق  رة ر ئيئم. -

بدلبل قماا ؿاالي د تاا  ائم:

0(=5( س+3- س

0=6س+5+2 اؿ  ائ   ل  /س

0=10س+7-2س
 

 التعممية:االجراءات التعميمية 

رقم 
 اليدف

 التقويم أبعاد التعمم إجراءات الطالب إجراءات المعمم





ئػػػػػػػػػػدلؿاالياػػػػػػػػػػـل  ػػػػػػػػػػب
 ل ئر إئل  ا م  الئ   ػم
   بئه  ػملإ يرتػػ  ذاػػؾ
   زئػػس     إػػ ل  م ػػـئقػػـ 
ااط بإاالبل ق ت.

ئإػػػػػػػػ بئبااطػػػػػػػػ ب
ا ركػػػ ت ا  إػػػ ل ت
االياػػػػػػـلػػػػػػفلػػػػػػ ؿ

اب   نهـ اع  اهـ.

ل   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب   ت

ااطا م



167 

 

رقم 
 اليدف

 التقويم أبعاد التعمم إجراءات الطالب إجراءات المعمم





-1-

قرضاال  ؿاا  ام

لبل قػػػػػم ػػػػػؿل ػػػػػ ؿ/أبػػػػػد
االي د ت
اا  ائم:

صفر=12س+8+2س

5س=4-2س
تػػػػػػػػػر رة  بئػػػػػػػػػػمايإػػػػػػػػػػنام

اال ب قم االف   م.
لبل قػػػم ػػػؿ ػػػدرئب/أبػػػد

االي د تاا  ائم:
=صفر7س+8+2(س1
=صفر8س+6+2(س2

عػػػػػرا ةاال ػػػػػ ؿعػػػػػرا ة
صػػػػػػػػ ئ مرئ تػػػػػػػػئم
 إائلم.

 ر ػػػطااػػػ ياـااإػػػ  ؽ
 ػػػ ا  ؽلػػػفلػػػ ؿ
اا فكئػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػ ت

ق ؿ.

ئ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
االيا لػػػػػ تااإػػػػػ  قم

 ئبظله  ئلزبه 

اك إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب
  ك لؿااليرام

ل  ظػػػمدعػػػػم
اإلب  ػػػػػػػماػػػػػػػم
عئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س
اال طاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

ااإ  ؽ





ل   يػػمصػػ م
ا إ ب   ت

-1-





ئيرضاال  ؿاا  ام:
لبل قػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػؿأبػػػػػػػػػػػػػد

االي د تاا  ائم:
-س3-2س .1

=صفر10
=صفر6-س5-2س .2

/2 درئب
لبل قػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػؿأبػػػػػػػػػػػػػد

االي د تاا  ائم:
9-2.س1 -س

=صفر10

س2 -س2-4.

ك   ػػػػػػػػػػػػػػػػماا ػػػػػػػػػػػػػػػػدرئب
 ا ب  ػػػػمقائػػػػملػػػػف
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  ائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ايلط  ااش نيم.









 يلئػػػؽ   إػػػئس
االيراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاه 

  بلئ ه 







 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض
ااكراإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب

ايلط  
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رقم 
 اليدف

 التقويم أبعاد التعمم إجراءات الطالب إجراءات المعمم

=صفر21
ئشػػػػػػػػػػبسااطػػػػػػػػػػ بقاػػػػػػػػػػا
اا تاػػػػػػػػػػػػػػباػػػػػػػػػػػػػػمبقػػػػػػػػػػػػػػص

االيا ل ت.

-1-
/ئ  رؾاال  ام3 درئب

بػػػػػػ ا رةلػػػػػػ  قاػػػػػػاشػػػػػػكؿ
-2لي داػػػػػػػػػػػػم ر ئيئػػػػػػػػػػػػمس

أ بػػػػدعػػػػئـس0=1س+2
اا ػػػػػم  ػػػػػػدأع ػػػػػؿابط عػػػػػػم

اال  


عػػػػػرا ةاال ػػػػػ ؿعػػػػػرا ة
صػػػػػػػػػ ئ م إػػػػػػػػػائلم
 ئل  ػػػػػػػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػػػػػػػ م

اا ب ؤات



ا إػػػػػػػػ لداـذب
االيباااليرام



 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبئس
قاػػاطػػ باا

 ربلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
االإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نؿ
  تػػػػسرؤئػػػػم

اا ؿ

-1- 
مجموعـــة / أجـــد 4تـــدريب

 لممعادلة التربيعية: حل
=صفر2س+5-2س2



ك   ػػػػػػػػػػػػػػػػماا ػػػػػػػػػػػػػػػػدرئب
 ا ب  ػػػػػػػػػػػػػػػمقائػػػػػػػػػػػػػػػم
 اإػػػػػػػػػػػػػ لداـطػػػػػػػػػػػػػرؽ
بدئػػػػدةنئػػػػرلأا اػػػػم

اماا ؿ.



لراع ػػػمااطا ػػػم
أ ب  اا ؿ

لفااك  ب52 درئ  تصفئمصف منشاط بيتي: 
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 السابعة المعادلة التربيعيةعنوان الوحدة:   الصف
 ؿاالي د تاا ر ئيئمنئراالك   مقااالموضوع: 

 ص رة

 السادسة الحصة
  اليوم
  التاريخ

ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمنئرلك   م أىداف الموضوع
قااص رة  صؿتربق الؿ.



 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

لي دام ر ئيئملك   ملبل قم ؿئبد -
 قااص رة  صؿتربق لائف.

ئ اؿ  ائ    ل  . -

-س2االي دام/ لبل قم ؿأبد-
(=صفر5( س+1

=صفر1س+3-2س2 اؿ  ائ    ل  

 االجراءات التعميمية التعممية

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  اجراءات الطالب اجراءات المعمم
 في النشاط

 وسائل التقويم



-1-

االياػػـ طػػرح يػػض ئقػػـ 
ايإػػػػػػػػػنامقػػػػػػػػػفاا صػػػػػػػػػم
ااإ  قم  ابإ مالدطاهػـ

  اإ ئي باادرس.

ئ ػػػػػػػػػػػػػدبان لػػػػػػػػػػػػػ ـ
اإلب  ػػػػػػػػػػػػػػمقػػػػػػػػػػػػػػف

ايإنام

لراع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
إئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات
ااطا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

  يائق  هـ
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  اجراءات الطالب اجراءات المعمم
 في النشاط

 وسائل التقويم







-1-



 ئػػػػػػػػػر طااػػػػػػػػػ ياـااإػػػػػػػػػ  ؽ
 ػ ا ياـاا  ػؽلػفلػ ؿ
اا ركئػػػػػػػػػػػػزقاػػػػػػػػػػػػابقػػػػػػػػػػػػ ط
ااتػػػػػػػػػػػػػيؼاػػػػػػػػػػػػػم ياػػػػػػػػػػػػػـ

االه راتااإ  قم.

 

اال ػػػػػػػػػ ؿاا ػػػػػػػػػ امقػػػػػػػػػرض
  شػػػػػػػػبئسااطا ػػػػػػػػمقاػػػػػػػػا

 اا ب ؤ  ا ا ؿ:

=صفر2س+5-2س2
قرضاا درئباا  ام:

لبل قػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػؿأبػػػػػػػػػػػػػد
االي د تاا  ائم:

=صفر1س+4-2س3 .1
0=2س+11+2س5 .2

ئػػػػػػػػػػػػػػػػر طااػػػػػػػػػػػػػػػػ ياـ
ااإ  ؽ  ابدئد






ئ ب ػػػػػػػػػػػػأ ػػػػػػػػػػػػ ا ا ؿ
 ئل  ػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػ م

اا ب ؤات.

اك إػػػػػػػ ب  ك لػػػػػػػؿ
االيرام

ل  ظػػمعػػرا ة
ااطا ػػم صػػ رة

ص ئ م







اا أكػػػػػػػػػػػدلػػػػػػػػػػػػف
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م
اإلب   تأ ب  
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب

ااكراإ ت



-1-





قػػػػػػرضاا ػػػػػػػدرئباا ػػػػػػػ ام
  شػػػػػػػػبئسااطا ػػػػػػػػمقاػػػػػػػػا
اا ب ؤ  ا ا ؿاال  عيم.

 درئب/
.لبل قػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػؿأبػػػػػػػػػػػد

االي د تاا  ائم:
 0=6-س–2س5 .1

ئبئػػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػػا
اا ػػػػػػػدرئب  بظػػػػػػػئـ

  ر ئباا ا ؿ





 يلئػػػػػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػػػػػس
االيرام

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب   ت

ااطا م
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  اجراءات الطالب اجراءات المعمم
 في النشاط

 وسائل التقويم

 0=4-س2+2س2 .2
ئ بػػػػػػػػػػػػ ؿاالياػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػػػئف
ااطػػػػ ب ئ فقػػػػدإب  ػػػػ  هـ
 ئ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنام

 ا إ فإ رات.



ئ  صػػػػػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػػػػػا
عراراتع نلمقاػا

االبطؽ



-1-



إت ام/
ئإػػػػػػػ  ر فكئػػػػػػػرااطػػػػػػػ ب
 ذاػػػػػؾلػػػػػػفلػػػػػ ؿطػػػػػػرح

ل اعؼبدئدة.


/لإػػػػػ  ملر ػػػػػس3 ػػػػػدرئب
5 زئػػػػػػدقػػػػػػػفل ئطػػػػػػػمب

  ػػػػػػػداتاا إػػػػػػػبطػػػػػػػ ؿ
تاساالر س

اا ػػػػػػػػػػدرئبك   ػػػػػػػػػػم
 اإلب   ت

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام





 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض

ااكراإ ت

لبل قػػػػػم/أبػػػػػد4 ػػػػػدرئب
االي داػػػػػػػماا ر ئيئػػػػػػػم ػػػػػػػؿ

 أك رلفطرئقم:
0=10-س11–2س6

ئ  صؿإااب  نل
نئػػرلير اػػملػػف
ل ؿ ػؿااإػؤاؿ
 طػػػػػػػػػػػػرؽبدئػػػػػػػػػػػػدة

 نئرلأا ام.

ال ئػػػ رصػػػ م
ااب  نل

 لفااك  باالقرر52د(صف م- أ1 ؿإؤاؿنشاط بيتي: 
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 السابعة الحصة  ؿلي دام ر ئيئمطراه ايئلفلر ي  ك ل  .: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئمطراه ايئلفلر ي  -1 أىداف الموضوع
ك ل  .

 قياس المتطمبات السابقة السابقةالمتطمبات 

لي داػػػملبل قػػػم ػػػؿئبػػػد -
 ر ئيئػػػمقاػػػاصػػػ رة  صػػػؿ

 تربق لائف.

ئ اؿ  ائ    ل   -

-( س5-االي داػػػػػػػػػم/ سلبل قػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػؿبػػػػػػػػػد -
(=صفر5

=صفر9س+6+2 اؿ  ائ    ل  س -

 

 االجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 إجراءات الطالب إجراءات المعمم اليدف

أبعاد التعمم تحديد 
 وسائل التقويم في النشاط

ئػػػدلؿاالياػػػـااصػػػؼلقػػػ   -1-
قاػػاااطػػ ب ئ بػػ ؿ ئػػبهـ
 ئبػػػػ دئهـ أإػػػػل نهـ ئإػػػػأاهـ
قػػػػػػػػػػػػػػفلػػػػػػػػػػػػػػدطاإػػػػػػػػػػػػػػ ئي  هـ

 ال ت ع ؿاالي د ت.

ئإػػ بئبااطػػ ب
يإػػػػنام ائلػػػػ  ات

  إلب  ػػػػػػػماالياػػػػػػػـ
قػػػػػػػػػػػػػػفايإػػػػػػػػػػػػػػنام

اال بهماهـ.

لراع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
إئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات
 اإ فإػػػػػػ رات

ااطا م
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رقم 
 اليدف

أبعاد التعمم تحديد  إجراءات الطالب إجراءات المعمم
 في النشاط

 وسائل التقويم

 ػػػػػػػػػػـئ  قػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػفعئػػػػػػػػػػػ س-1-
اال طابااإ  ؽ

قػػػػػػػػػػػرضاال ػػػػػػػػػػػ ؿاا ػػػػػػػػػػػ ام -
   شبئسااطا مقاااا ؿ:

لبل قػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػؿأبػػػػػػػػػػػػػػػد -
 االي د تاا  ائم:

 16=2س .1
 5=2س .2
 5=2(3- س .3

/1 درئب
االي داػػػملبل قػػػم ػػػؿأبػػػد
اا  ائم

 9=2س .1
 =صفر2(1- س .2
3=2(2 س+ .3

ئػػػػػػػػػػػػر طااليراػػػػػػػػػػػػم
ااإ  قم  ا  قم.

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـ

kwlاإػػػػػػػػػػػ را ئبئم
 ذاػػػػؾلػػػػفلػػػػ ؿ
اا فكئػػػػػػػر صػػػػػػػ ت

ق ؿ.

اك إػػػػ ب  ك لػػػػؿ
االيرام

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض

ااكراإ ت





-1-



قرضاا درئباا  ام
2 درئب

.لبل قػػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػؿأبػػػػػػػػػػػػػػػد
االي د تاا  ائم:

 0=16س+8–2س .1
 0=1س+2+2س .1

 شػػبئسااطػػ بقػػفااػػدا ع
قفأرانهـ ل اعفهـ.



ئيػػػػػػػػػػرضااػػػػػػػػػػرؤط
ااشلصػػػػػػئم ػػػػػػ ؿ
 ؿاال  ؿلدقل  
ذاػػػػػػػػػػػػػػػؾ  يداػػػػػػػػػػػػػػػم

 اا بل.

 يلئػػػػػػؽ   إػػػػػػئس
االيرام



ل   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م
اا  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

 اآلرا 
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رقم 
 اليدف

أبعاد التعمم تحديد  إجراءات الطالب إجراءات المعمم
 في النشاط

 وسائل التقويم

/ل ػػػئطلر ػػػسئزئػػػد3 ػػػدرئب-1-
  ػػػػػدات4قػػػػػفلإػػػػػ   مب

ا إبط ؿتايم.
 شبئسااط ب

ئبئػػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػػم
اا ػػػػػػػدرئب ئفإػػػػػػػر
طرئقػػػػػػػػػػػػػػماا ػػػػػػػػػػػػػػؿ

اال  يم

ا إػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام

لراع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
ااطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب
ا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئب

ااكراإ ت

لبل قم ؿ/أبد4 درئب-1-
االي داػػماا ر ئيئػػم ػػأك رلػػف

طرئقم
0=49–2س

ئقػػػػدـ اػػػػ ؿنئػػػػر
ل  عيػػػػػػػماألإػػػػػػػنام
 ئ تػػػػػػػبطرئقػػػػػػػم

اا ؿاال  يم.

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م

اإلب   ت

االي د تاا ر ئيئماا  ائم:لبل قم ؿأبدنشاط بيتي: 
 12= 6س .0
 =صفر9س+6-2س .2
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الثامنة الحصة اكمال المربع.حل معادالت بطريقة : الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

م.ج. معادلة تربيعية بطريقة اكمال المربعيجد قيم  -1 أىداف الموضوع
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

ـ.ج.لي داملك   مقاائبدعئـ -1
 ص رل  صؿتربق لائف.

ئبدـ.ج.لي د ت ر ئيئم. -2

 0(=5( س+3-بدـ.ج.االي دام/ سا -1

0=3س+4–2أبدـ.ج.االي دام/س -2

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
تحديد أبعاد 
التعمم في 
 النشاط

وسائل 
 التقويم

مط  ػػػػػػػػػػئػػػػػػػػػػدلؿاالياػػػػػػػػػػـاافصػػػػػػػػػػؿ ئق ل-1-
 ػػػػػػػػر طااػػػػػػػػ ياـ  ا ػػػػػػػػ رةلشػػػػػػػػ قرنـ ئقػػػػػػػػـ 
ااإػػػػػػػ  ؽ ػػػػػػػ ا ياـاا  ػػػػػػػػؽ نػػػػػػػؿئلكػػػػػػػػف

اليػػػػػػػػػػػػ د تاا ر ئيئػػػػػػػػػػػػم طػػػػػػػػػػػػرؽ ػػػػػػػػػػػػؿا
لرط.لل افمأ

ئإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بئب
ا يائلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
االياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

   رك  م

لراع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
إئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات
ااطا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
   ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

ااطا م

 طرئقماكل ؿاالر س: --1-

 ر ئيئػػػػػػػمل  ظػػػػػػػم/قبػػػػػػػد ػػػػػػػؿلي داػػػػػػػم
 طرئقػػػػماكلػػػػ ؿاالر ػػػػسئبػػػػبأفببيػػػػؿ

ب1ابأ=1=2لي لؿس







قرضاال  ؿاا  ام:

لػػػػػػف54ص4/لب عشػػػػػػمل ػػػػػػ ؿ1ل ػػػػػ ؿ

ئقػػػػػػػػػػئـااط اػػػػػػػػػػب
بفإػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػ ؿ

اك إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب
  ك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

ل   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اا  قػػػػػػؽلػػػػػػف
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
تحديد أبعاد 
التعمم في 
 النشاط

وسائل 
 التقويم

ااك ػػػػػػػػػػػ باالقػػػػػػػػػػػررإػػػػػػػػػػػ  رئمقػػػػػػػػػػػرض
اا درئباا  ام.

/1 درئب

 0=3س+2-2س (1

0=4س+6+2س (2

اك إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب
االيراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
ااإػػػػػػػػ  قم ذاػػػػػػػػؾ
 ػػػػإ رازا لطػػػػ  
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
االه رةااإ  قم

االيرام


اال طاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ااإ  ؽ

/  إػػػػػػػػ لداـطرئقػػػػػػػػماكلػػػػػػػػ ؿ2 ػػػػػػػػدرئب-1-
اا  ائم:االر سأبدـ.ج.االي د ت

 0=1س+6-2س2 -







 

لػػػػػػػفأتػػػػػػػلـل ػػػػػػػ بمااإػػػػػػػي دئم ب ئػػػػػػػم
شػػػػػػػػكؿلي داػػػػػػػػمئ بػػػػػػػػدقاػػػػػػػػاأق نػػػػػػػػ 
: ر ئيئمإذاك بتلي دا م

 س2+2س

 شػػػػػػػبئسااطػػػػػػػ بقاػػػػػػػااالػػػػػػػر جقػػػػػػػػف
االأا ؼ اإ لداـطرؽبدئدةاا ؿ:



ئ ػػػػػددايلطػػػػػ  
اػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػض
االيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د ت
إلل ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

ااق ب فااي ـ



ئ  صػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػا
طرئقػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػؿ
  فػػػػػؽلػػػػػسنػػػػػػذل

ااشر ط

ئ  صػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػا
 اػػػػػػػ ؿلبطقئػػػػػػػم
نئػػػػػػػراق ئ دئػػػػػػػم
لػػػػفلػػػػ ؿ ػػػػؿ
اا ػػػػػدرئب طػػػػػرؽ

لل افم.

 يلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ
   إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئس

االيرام









ا إػػػػػػػػػػػػػػػ لداـ
ذبااليبػػػػػػػػػػم

االيرام





ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م
ا إ ب   ت









لراع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
ااطا ػػػػػػػػماػػػػػػػػم
  دئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػئص

ايلط  

اا أكػػػػػػػػػدلػػػػػػػػػف
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ
 ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نل
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
تحديد أبعاد 
التعمم في 
 النشاط

وسائل 
 التقويم

 

.لبل قػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػؿ/أبػػػػػػػػػػػػد3 ػػػػػػػػػػػػدرئب
 ػػػػػػػػػػػػأك ر0=5س+6-2االي داػػػػػػػػػػػػمس
لفطرئقم.

ااطا م

 
 المعادلة: مجموعة حلجد  نشاط بيتي:

 0س=4-2س
 0=3س+5+2س2
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 التاسعة الحصة القانون العام لحل المعادلة التربيعية .: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

 يجد قيم أ , ب , ج لمعادلة تربيعية . -1 أىداف الموضوع
 المعادلة التربيعية . يتعرف عمي القانون العام لحل -2

 يحل معادالت تربيعية باستخدام القانون العام . -3
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

ئػػػػػػػػذكرااصػػػػػػػػػ رةااي لػػػػػػػػماالي داػػػػػػػػػم -1
 اا ر ئيئم

 ئبدااقئلماايددئمالقدارب رب. -2

لي دام ر ئيئم.لبل قم ؿئبد -3

 اذكرااص رةااي لماالي داماا ر ئيئم -1

5,ج=2-,ب=2ك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأ=اذا -2
ب=-أ=,2ئلػماايددئػماكػؿلػفأبدااق

أج=4–2ب

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

 اجراءات الطالب اجراءات المعمم
تحديد أبعاد 
التعمم في 
 النشاط

 وسائل التقويم

ئدلؿاالياـاافصػؿل  إػلُ لق ػؿ -1-
قاػػػػػػػمااطػػػػػػػ ب ئ بػػػػػػػ ؿ ئػػػػػػػبهـ

ئ بهماهـبظرا م ا  إ ل  م.

ئإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بئب
إلئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات
  رك تاالياـ

لراع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
إئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات
ااطا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
   ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

ااطا م
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رقم 
 اليدف

 اجراءات الطالب اجراءات المعمم
تحديد أبعاد 
التعمم في 
 النشاط

 وسائل التقويم

 

-1- 

kwlئ بػػػػػػػمااطػػػػػػػ ب إػػػػػػػ لداـ
 ذاػػػػػػػػػػؾاػػػػػػػػػػر طااػػػػػػػػػػ ياـااإػػػػػػػػػػ  ؽ

  ا  ؽ.

 طرح يضايإنام  ئقـ 

ئػػػػػػػػػػػػػػػػػ انـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػئف
االيراػػػػمااإػػػػ  قم
 اا  قػػػػػم ذاػػػػػؾ
لػػػػػػػػػػػػػػػفلػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ

kwlاإ لداـ

  ك لػػػؿاك إػػػ ب
مااليرا

ل   يػػماا  قػػؽ
لػػػػػفاال طاػػػػػب

ااإ  ؽ

 

 

-2- 

عئلػػػػػػػػػػمأ,ب,جئ ػػػػػػػػػػددل ػػػػػػػػػػ ؿ
-االي د تاا  ائم:

 0=2س+3–2س -1

ئشػػػبسااطػػػ بإاػػػا ػػػؿايإػػػنام
 االف   م.

 ػػػػػػدرئب/أبػػػػػػدعئلػػػػػػمأ,ب,ج
-االي د تاا  ائم:

 0=7-س2+2س -1

 3-س5=2س -2

ئ بػػػ ؿ ػػػئفااطػػػ بئ تػػػباهػػػـ
 اإ فإ را هـ أإنا هـ

ااقػػػػ ب فاايػػػػ ـا ػػػػؿاالي داػػػػم
اا ر ئيئمقااااص رةااي لم

0+بس+ج=2أس

 يلئػػػػػػؽ   إػػػػػػئس
االيرام

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م

ا إ ب   ت
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رقم 
 اليدف

 اجراءات الطالب اجراءات المعمم
تحديد أبعاد 
التعمم في 
 النشاط

 وسائل التقويم

 

 

 

 

-2- 

نم0≠ح,أأ,ب,ج

. 



ل ػػػػػػ ؿ/لب عشػػػػػػمل ػػػػػػ ؿصلػػػػػػػف
ااك  باالقررإ  رئ  .

 شػػػػػػبئسااطػػػػػػ بقاػػػػػػااا تاػػػػػػب
قاابقصااليا ل ت:

/  إػػ لداـااقػػ ب فاايػػ ـ2 ػػدرئب
االيػػػػػ د تلبل قػػػػػم ػػػػػؿأبػػػػػد

اا  ائم.

 8–س6=2س -1

2–س7=2س3 -2













ئ ػػػػػػددايلطػػػػػػ  
اػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػض
االيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د ت
إلل ئػػػ رااقػػػ ب ف

ااي ـ











-3- 

أرضلر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم/3 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرئب
لإػػػػػػػػػ   ه أك ػػػػػػػػػرلػػػػػػػػػفطػػػػػػػػػ ؿ

كػػػـاا إػػػبطػػػ ؿ2تػػػايه ب
تاسايرض.

ئ ب ػػػػػػػػػػػأ صػػػػػػػػػػػ م
ا ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

ااص ئ م.





ا إػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام

اا أكػػػػػػػػػػػدلػػػػػػػػػػػف
 اػػػػػ ؿ ب ػػػػػ نل

ااطا م

 أجـ4 –ب 
6 

 ب -

 أ 6
 س =
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رقم 
 اليدف

 اجراءات الطالب اجراءات المعمم
تحديد أبعاد 
التعمم في 
 النشاط

 وسائل التقويم

-3- 

أ بػدلبل قػم ػؿ/ 4تذسٌة
االي داػػػػم ػػػػأك رلػػػػفطرئقػػػػم:

0=1س+4-2س

ئ  صػػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػػا
 اػػػػػػػ ؿلبطقئػػػػػػػم
نئػػػػػػػراق ئ دئػػػػػػػػم

 لر بػػػػػػم ذاػػػػػػؾ
قػػػػػػػػػفاالػػػػػػػػػأا ؼ
 اإػػػػ لداـطػػػػرؽ

بدئدة.

لراع ػػػػمااطا ػػػػم
اػػػػػػػػػػػم  دئػػػػػػػػػػػد
  ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئص

ايلط  

 -المعادالت التالية : مجموعة حلنشاط بيتي / باستخدام القانون العام 

 0=4س+5-2س -1

 0=2س+5–2س2 -2
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 اسم الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 العاشرة الحصة .مميز المعادلة التربيعية : الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

 تتعرف مميز المعادلة التربيعية . -1 أىداف الموضوع

تحدد نوع جذري المعادلة التربيعية باستخدام  -2
 المميز

 تحل تدريبات منتمية . -3
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 ػػػػذكرااقػػػػ ب فاايػػػػ ـا ػػػػؿااليػػػػ د ت -1
 اا ر ئيئم.

 ,جالي دام ر ئيئم. بدعئـأ,ب -2

  بدااقئلماايددئمالقدارب رط. -3

 لئزاايدداا قئقملفنئرل. -4

 اذكرااق ب فااي ـا ؿاالي داماا ر ئيئم. -1

 1-س5=2س3أبدعئـأ,ب,جاالي دام -2

 أج.4–2أبدااقئلماايددئماالقدارب -3



 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ المعممجراءات إ
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم

االياػػـ   زئػػسااطػػ ب-1 ئقػػـ 
 ػػػر ط إاػػػملبل قػػػ ت ئقػػػـ 
اا ياـااإ  ؽ  ا ياـاا  ؽ

ئإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بئب
إلئلػػػ  اتاالياػػػـ

  رك  م

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإ ب   تااطا م
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ المعممجراءات إ
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم





ئإػػػػػػػ بئبااطػػػػػػػ باالياػػػػػػػـ
   ب   ل

االياػػـ   تػػئب ئقػػـ  لفهػػـ 
االلئز

 طػػػرح يػػػضايإػػػنام  ئقػػػـ 
/نػػػػػػػػػؿئلكػػػػػػػػػفليراػػػػػػػػػػمأف
االي دام ؿ كئفمئ ـذاؾ

ئ  قػػػػػػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػػػػػػف
اال طا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
ااإػػػػػػػػ  قم ئػػػػػػػػبظـ
االيراػػػم ئلزبهػػػ 
لػػػػػػػػػػػػػػػػفلػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ
اإػػػػ لداـاا فكئػػػػر

 ص تق ؿ.

اك إػػػػػػػػ ب  ك لػػػػػػػػؿ
االيرام

لراع ػػػػػػػػماا  قػػػػػػػػؽ
لػػػػػػػفاال طا ػػػػػػػ ت

ااإ  قم

للئػػزاالي داػػماا ر ئيئػػمنػػ -2-
أج.4–2ب

0اذاكػػػػػػػػػ فااللئػػػػػػػػػز  -1
اأفاالي داماه بػذراف

  فلل اف ف.ئ قئق

0إذاكػػػػػػػػػ فااللئػػػػػػػػػز= -2
ا فاالي داماه بػذراف

  قئق فل إ  ئ ف.

0إذاكػػػػػػػ فااللئػػػػػػػز  -3
اػػػأفاالي داػػػماػػػئساهػػػ 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ر قئقئػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

أ Ø.=لبل قػػػم ػػػؿ
{ }

  صػػػػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػػػػػم
اال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دئ
  يلئلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
صػػػػػػ ئ م ذاػػػػػػؾ
لػػفلػػ ؿااػػدائؿ

الدقـ.ا

اك إػػػػػػػػ ب  ك لػػػػػػػػؿ
االيرام



ل  ظماا  صػؿ
 إاػػػػػػػػػػػػػػػملفهػػػػػػػػػػػػػػػـ 

االلئز
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ المعممجراءات إ
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم

/ ػػػػػددبػػػػػ عبػػػػػذرب1ل ػػػػػ ؿ
3س+5=2االي دامس



/ال ػػػػػػػػرا ب  ػػػػػػػػم1 ػػػػػػػػدرئب
ااصػػػػػػػػػػػػػ ئ مللػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػئف

-ااق إئف:

 للئزاالي داماا ر ئيئمن 

ب4–2 ب , أ4+2أ
 ب , ب4–ج , ج –2أ

أج(.4



اػػإف7إذاكػػ فااللئػػز= -1
االي داػػػػػم بػػػػػذراف قئقئػػػػػ ف
لل افػػػ ف,اػػػئساهػػػ بػػػذ ر
 قئقئػػػػػػػم,بػػػػػػػذراف قئقئػػػػػػػ ف

 ل إ  ئ ف,نئرذاؾ(.

إذاكػػ فاالي داػػمبػػذراف -2
  قئق فل إ  ئ فاإف

0,االلئػز 0 االلئز 
نئرذاؾ(,0االلئز=

/ ػػػددبػػػ عبػػػذرب2 ػػػدرئب
كػػػػؿلػػػػفااليػػػػ د تاا  ائػػػػم

:-

ئل  ػػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػػ م
اا ب ػػػػػػػػػػػػؤاتاػػػػػػػػػػػػم
ال ئػػػػػػ راإلب  ػػػػػػم

ااص ئ م



 يلئػػػػػػػػػػػؽااليراػػػػػػػػػػػم
   إئيم



 صػػػػػػ ئب يػػػػػػض
ااكراإ ت

لراع ػػػػػػػػػػمصػػػػػػػػػػ م
اا ب ؤات
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ المعممجراءات إ
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم

 0=1س+5-2س2 -1

 2-س3=2س5 -2

0=16س+8-2س -3

االياػػػػـ  فقػػػػدااطػػػػ ب ئقػػػػـ 
    تئب يضايإنام

 شػػػػبئسااطػػػػ بقاػػػػا ػػػػؿ
أقلػػػػػػػ ؿاػػػػػػػػئساهػػػػػػػ  اػػػػػػػػ ؿ

ب نزة.



/لصػػػػػػػػػ  حااإػػػػػػػػػئ رة3 ػػػػػػػػػدرئب 
ايلػػػػػ لمقاػػػػػاشػػػػػكؿلي داػػػػػم

ا0س+ـ=2-2 ر ئيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس
ل عئلػػمـاا ػػم بيػػؿاالي داػػم

 ؿ  ئد.

ئ اػػػػػػػػػؿاالإػػػػػػػػػ ام
 ئ ددااليطئػ ت
 االطا ب ئتس
ارتئ تاا ؿ.



ذبا إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـ
االيبااا ياـ






 صػػػػػ ئبااب ػػػػػ نل
 دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ا ا راتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

ااص ئ م
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ المعممجراءات إ
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم



أبدعئــاا م بيػؿ/4 درئب
0=9+ـس+2س4االي داػػػم

بػػػػػػػػػذراف قئقئػػػػػػػػػ فل إػػػػػػػػػ  ئ ف
. أك رلفطرئقم

ئػػػػػػػػػػػػػبظـأاكػػػػػػػػػػػػػ رل
 ليا ل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اا  اصػػػػػؿاب ػػػػػ نل

لبطقئم

لراع ػػػػػػػػػػمااطا ػػػػػػػػػػم
أ ب  اا ص ئب



 قررمن الكتاب الم 29شاط بيتي /س صن
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الحادي عشر الحصة العالقة بين جذري المعادلة التربيعية: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

 يتعرف مجموع جذري معادلة تربيعية . -1 أىداف الموضوع

 يجد مجموع جذري معادلة تربيعية . -2

 يتعرف حاصل ضرب جذري معادلة تربيعية . -3

 يجد حاصل ضرب جذري معادلة تربيعية . -4
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 ئذكرااص رةااي لماالي داماا ر ئيئم. -1

عئـأ,ب,جالي دام ر ئيئم.ئبد -2
 اذكرااص رةااي لماالي داماا ر ئيئم. -1

....اػػػػػػػػػػػػػػأفأ=7س+5-س3إذاكػػػػػػػػػػػػػ ف -2
0,ج=....,ب=

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

ئػػػػػدلؿاالياػػػػػػـاافصػػػػػػؿ -1-  ئقػػػػػػـ 
   زئػػسبظرا ػػم ا  إػػ ل تب ػػ 
ااطػػػػػػػػػػػػ ب ئبػػػػػػػػػػػػ دب يػػػػػػػػػػػػض
ااطػػػػػ ب أإػػػػػل نهـائزئػػػػػدلػػػػػف

 داايئمااط بب  اا ياـ.

ئإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بئب
إلئلػػ  اتاالياػػـ

  رك  م



ل  ظمصػ م
ا إ ب  ب ت
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

 ر طاا ياـااإ  ؽ ػ ا ياـ  ئقـ 
اا  ؽ

 ياػػػػػػػػػػػـأفصػػػػػػػػػػػػ رةاالي داػػػػػػػػػػػػم
+بس2اا ر ئيئػػػػػػمنػػػػػػمأس

حأ,ب,ج,0+ج=

 أ  ب -2س0≠,
أ

 + س ج(
أ


=0

+س لبلػػ عاابػػػذرئف(-2س
0ترباابذرئف=  صؿ

2/لب عشػػػػػػػػػػػػمل ػػػػػػػػػػػػ ؿ1ل ػػػػػػػػػػػػ ؿ
إ  رئ  .60ص

ئإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لدـ
kwlاإػػػػ را ئبئم

اػػػػػػػػػػػػػر طااػػػػػػػػػػػػػ ياـ
 .ااإ  ؽ  ا  ؽ

ئيػػػػػػػرضااػػػػػػػرؤط
ااشلصػػػئم ػػػ ؿ

 ؿاال  ؿ

اك إػػػػػػػ ب  ك لػػػػػػػؿ
االيرام









ل   يػػػػػمصػػػػػ م
اا  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

 اآلرا 







/أبػػدلبلػػ ع تػػرب1 ػػدرئب 
-اا  ائم:بذرئفاالي د ت

 0=2س+6+2س -1

 2-=س2س4 -2

 2-=س2س4 -3

اا ب ؿ ئفااط ب ااردقاػا
اإ فإػػػػػػ را هـ ئ تػػػػػػب يػػػػػػض

ايإنام.



ئفإػػػػػػػػػػرطرئقػػػػػػػػػػم
اا ػػػػػػػػػؿاال  يػػػػػػػػػم
 ذاػػؾلػػفلػػ ؿ
لب عشماا بل.

























لراع ػػمااطػػ ب
أ بػػػػػ   صػػػػػ ئب

ااكراإ ت











6 
2 
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

/ال ػػػػػػػػػػػراإلب  ػػػػػػػػػػػم2 ػػػػػػػػػػػدرئب
-ااق إئف:ااص ئ ملل  ئف

لبلػػػػػػػػػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػذرب -1
-2س3االي داػػػػػماا ر ئيئػػػػػم

5+2=0
بػذرب  صؿتػرب -2

-2ساالي داػػػػػػماا ر ئيئػػػػػػم
6س=2

 6,-6,3,-3)

 شػػػػبئسااطػػػػ بقاػػػػالراقػػػػ ة
اادعماماايلؿ.



 فإئراإلب   ت

 يلئػػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػػئس
االيرام صقاه 

ال  ػػػػػ رصػػػػػ م
اإلب   ت

إت ام/ 

إذاكػػػػػػػػػ فلبلػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػػذرب(1
االي داماا ر ئيئم

0=2-س5+2أس

أ.مأبدعئل3ن 

إذاكػػػػػػػػ ف  صػػػػػػػػؿتػػػػػػػػرب(2
2بػػػذرباالي داػػػماا ر ئيئػػػمس

بػػػدعئلػػػػم3نػػػ 0س+ـ=4+
ـ.

ئ ػػػػػػػػػػؿا إػػػػػػػػػػنام
   ػػػػ جالهػػػػ رات
قائػػػػػػػػ ا ااػػػػػػػػدا ع
قػػػػػػػػػػػػػػػػػفآرانػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 ل اعفم.

ل   يػػػػػػػماا ػػػػػػػؿ
 اا  قػػػػػػػػؽلػػػػػػػػف
االه راتاايائ 

 المقرر.من الكتاب  60تدريبات صفية ص 2+1نشاط بيتي/س
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الثاني عشر الحصة تكوين معادلة تربيعية اذا عمم جذراىا: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

ــم  -1 أىداف الموضوع ــة اذا عم ــة التربيعي ــام لممعادل ــى الشــكل الع يتعــرف عم
 جذراىا .

 يكون معادلة تربيعية اذا عمم جذراىا . -2
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 يجد ناتج جمع عددين صحيحين . -1

 يجد ناتج ضرب عددين صحيحين. -2
 =4-+3-=    ,5+2-جد ناتج   -1

 =3-×2-=     , 5-×4جد ناتج  -2

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  الطالبجراءات إ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

االياػـ   زئػػسااطػ بإاػػا-1- ئقػـ 
لبل قػػػػػػػػػػػػػ ت ئق ػػػػػػػػػػػػػؿقاػػػػػػػػػػػػػئهـ

     إ ل م  الئ   م.

ئكػػػػػ فدااػػػػػسعػػػػػ ب
ب  اال ت ع

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإ فإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رات
 ائلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات

ااطا م

 ػػر طااػػ ياـااإػػ  ؽ ػػ ا ياـ-1- ئقػػـ 
  إػػػػػػػػػ   رة اا  ػػػػػػػػػؽ ػػػػػػػػػـئقػػػػػػػػػـ 

ل ؿ ؿاالي دامااط بلف
 ػػػـئػػػر ط ػػػئف0=6س+5-2س

لبل قػػػػػماا ػػػػػؿ ااي عػػػػػم ػػػػػئف
لبل عاابذرئف   صؿترب
اابػػػػػػػػػػػذرئف  كػػػػػػػػػػػ ئفاالي داػػػػػػػػػػػم

اا ر ئيئم

ئػػػػػػػػػػػػبظـااليراػػػػػػػػػػػػم
 ئلزبه لفلػ ؿ
اا فكئػػػػػػػػر صػػػػػػػػ ت

ق ؿ





 ك لػػػػػػػؿ اك إػػػػػػػ ب
االيرام







ل   يػػػػػػمااطا ػػػػػػم
أ بػػػػػػػ  ا ب قػػػػػػػ ؿ
لػػػػػػػػػػػػػفليراػػػػػػػػػػػػػم
إػػػػػػػػػػػػػػ  قمااػػػػػػػػػػػػػػم

ليرام  قم
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  الطالبجراءات إ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

لي داػػػػػػػػماػػػػػػػػذاؾئلكػػػػػػػػف كػػػػػػػػ ئف
 ر ئيئمإذاقاـبذران 

 لبلػػػػ عاابػػػػذرئف(س–2س
0+  صؿترباابذرئف=

 شػػػػػػػبئسااطا ػػػػػػػػمقاػػػػػػػااا ب ػػػػػػػػؤ
  ا ا ؿ.

 شػػػػػػػبئسااطا ػػػػػػػػمقاػػػػػػػااا ب ػػػػػػػػؤ
   ب  م.

/1ل  ؿ
لػػػػػػػػف60ص3لب عشػػػػػػػػمل ػػػػػػػػ ؿ

ااك  باالقررإ  رئ  .
:1 درئب

كػػػػػ فاالي داػػػػػماا ر ئيئػػػػػماا ػػػػػم
-بذران :

1- 4,5 

2- -2,5 

3- 3,-4 

4- -5,-6
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  الطالبجراءات إ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

/ال ػػػػػػػػػػػػػرا ب  ػػػػػػػػػػػػػم2 ػػػػػػػػػػػػػدرئب -2-
-ااص ئ ملل  ئفااق إئف:

االي داػػػػػػػػػػماا ر ئيئػػػػػػػػػػماا ػػػػػػػػػػم.1
 نم3,5بذران 

0=15س+8-2 س
0=15-س2+2,س  س ,2

0=6-س5+   ,
 (0=15-س8+2س

-,2االي داػػػػػماا ػػػػػمبػػػػػذران .1
 نم3

0=6س+5-2 س  س ,2
0=6-+س  س -س-2,

6=0
(0=6-س5+2س

ئ فقػػػداالياػػػـااطػػػ بائب  ػػػ  هـ
 اإ فإ را هـ

ئ  صػػؿإاػػمب ػػ نل
نئرلير ام ذاؾ
لػػػػفلػػػػ ؿ  ائػػػػؿ
ااشر طاا ػم ؤكػد

اا  عي ت.





 يلئؽ   إئس
االيرام













لراع ػػػػػػػمااب ػػػػػػػ نل
اا ػػػػػػػػػػم  صػػػػػػػػػػؿ

إائه ااطا م











 

-2- 

إذاقالػػػػػتااالػػػػػدفاافاإػػػػػطئبئم
ااإػػػػػػػ س االائػػػػػػػؿ ااقػػػػػػػدس نػػػػػػػر

لب بػػا االبػدؿ نػزة قػػسقاػا
4ؽ س(=اا ر ئيػػػػػما ع ػػػػػراف

إ ػػػػػدا ئ تاس4–2س–س
لدئبػػػػػماالبػػػػػدؿ االائػػػػػؿقالػػػػػ 

أبهل بذرباالي دام.

  صؿااملي داػم
 ر ئيئػػػم بػػػ   قاػػػا

.أداملبطقئم



اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبماايرام





لراع ػػػػػػػػم كػػػػػػػػ ئف
االي داػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

اا ر ئيئم
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  الطالبجراءات إ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

/إذاقالػػػػػػػػتأفبػػػػػػػػذرا3ؿل ػػػػػػػػ  -2-
نلػػػ 0=7س+5-2االي داػػػمس

ـ,فكػػػػػ فاالي داػػػػػماا ر ئيئػػػػػم
ف2ـ,2اا مبذران 

/3 درئب
إذاقالػػػػػػػتأفبػػػػػػػذرااالي داػػػػػػػم

اا ر ئيئم
0=5س+2-2س

نلػػػػػػػػػػػ ـ,فكػػػػػػػػػػػ فاالي داػػػػػػػػػػػم
ف2ـ,2اا ر ئيئماا مبذران 

 شػػػػػبئسااطػػػػػ بقاػػػػػااقلػػػػػ ؿ
ائساه  ا ؿب نزة

 لػػػػ رئف لإػػػػ نؿ4إتػػػػ ام/س
لفااك  باالقرر.60ص

ئػػػػػػ لكفلػػػػػػف ػػػػػػؿ
ا إػػػػػػػػػػػػنامااتئػػػػػػػػػػػػر

.اق ئ دئم

اا  قػػؽلػػف ػػؿ
.ايإنام

 من الكتاب المقرر .60تمارين ومسائل ص 3نشاط بيتي /س
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 عشرالثالث  الحصة االقتران التربيعي: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

 ئيرؼا ع رافاا ر ئيم. -1 أىداف الموضوع

ئ يرؼإااأفاا ل ئؿاا ئ بما ع رافاا ر ئيمن عطس -2
  .الك 

 ئبدإ دا ئ ترأسعطسلك ا . -3

 ئبدلي دامل  ر ل  ؿاع راف ر ئيم. -4

 ئ دد قيراع راف ر ئيميقااأ إااأإفؿ. -5

  ر ئيم.ئبداالدط ع راف -6

 ئ ددب عااقئلمصترطأ قظلا ع راف ر ئيم. -7
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 ئل ؿبقطماملإ  باادئك ر م. .1

ئبدإ دا ئ تبقطملل اماماالإ  ب .2
 اادئك ر م.



0ل ؿاابق ط   .1 ,0  أ , )3 ب0, , )
 (.4-,2(,د 3-,0 

 إ دا ئ تاابقطم .2

(اص /(اس 

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

 وسائل التقويم

-1-

ئػػػػػػػدلؿاالياػػػػػػػـاافصػػػػػػػؿل زقػػػػػػػ  
بظرا ػػػم ا  إػػػ ل  مب ػػػ ااطػػػ ب
 ئبػػػ دبااطػػػ ب أإػػػل نهـ ذاػػػؾ
ازئػػػػػػػػ دةداايئػػػػػػػػمااطػػػػػػػػ بب ػػػػػػػػ 

 .اا ياـ

ئإػػػػ بئبينلئػػػػم
اال تػػػػػػ ع ذاػػػػػػؾ
لفل ؿالػ  ؾ
ا ب نػػػ تائب  ئػػػم
قػػػػػػػػػػػػػػفااصػػػػػػػػػػػػػػؼ

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب   ت

ااطا م



195 

 

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

 وسائل التقويم

 أقل ام

-2-

  تػػػػػػػػػػػئبأنلئػػػػػػػػػػػماارئ تػػػػػػػػػػػئ ت
 ل صػػمأنلئػػما ع ػػرافاا ر ئيػػم
اػػػم ئ  بػػػ اايلائػػػماايالئػػػمب ػػػ 
أشػػػػك ؿ ل ػػػػؿعطػػػػسلكػػػػ ا ل ػػػػؿ
أإػػػػػػػ اراا ػػػػػػػدانؽ ر ػػػػػػػطااػػػػػػػ ياـ

  ا  ؽ.ااإ  ؽ

ااصػػػػػػػػػػػػ رةااي لػػػػػػػػػػػػما ع ػػػػػػػػػػػػراف-
+ب2اا ر ئيػػػمنػػػمؽ س(=أس
ح,أس+ج,أ,ب,ج

≠0

أ  اا ل ئػػػػػػػػػؿاا ئػػػػػػػػػ بما ع ػػػػػػػػػراف
-اا ر ئيمااذبلب امح:

63ص1/لب عشػػػمل ػػػ ؿ1ل ػػػ ؿ
لفااك  باالقررإ  رئ  .

 يلػػػئـ/اا ل ئػػػؿاا ئػػػ بما ع ػػػراف
اا ر ئيمن عطسلك ا .

ئشػػػػػػػػػكؿااليراػػػػػػػػػم
 ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلبه 
 اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـ

kwlاإ را ئبئم

 ك لػػػػػػؿ اك إػػػػػػ ب
االيرام

لراع ػػػػػػم شػػػػػػكئؿ
االيرام  ب نه 
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

 وسائل التقويم

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

:2ل  ؿ
 إػػػػػػب ألػػػػػػؿااشػػػػػػكؿ ػػػػػػـأبػػػػػػد

االطا ب
(3،5/1 شكؿا

.إ ػػػػدا ئ ترأسا ع ػػػػراف ,1
)
.لي دامل  راا ل  ؿس=2
.االب بملقير.....3
 }ص:ص{.االدط=4

.ب عااقئلم.......5
قرضاا درئباا  ام

 ألؿااشكؿ ـأبد:1 درئب
.إ ػػػػػػدا ئ ترأسا ع ػػػػػػراف ,1
)
.لي دامل  راا ل  ؿس=2
...االب بملقير..3
 }ص:ص{.االدط=4

.ب عااقئلم......5
اطػػػػػػ بقاػػػػػػالراقػػػػػػ ة شػػػػػػبئسا

اادعماماايلؿ.

ئبئػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػا
 صػػػػػػ رةاا ػػػػػػدرئب
لبطقئم









 يلئػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػئس
االيرام

ل  ظػػمصػػ م
ا إ ب  ج
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 التعمم في النشاط

 وسائل التقويم

 ركػػػػػمصػػػػػ ر خااقإػػػػػ ـ/3 ػػػػػدرئب
قاػػػاشػػػكؿلي داػػػم ر ئيئػػػم ك بػػػت
بقطػػػػػػما طػػػػػػ ؽلػػػػػػفنػػػػػػزة بقطػػػػػػم
ااإػػػق ط ادئػػػمإػػػدئر تاا ػػػم  يػػػد

كػػػـ كػػػ فأعصػػػاار فػػػ ع صػػػؿ10
كػػـأ بػػدا ع ػػرافاا ر ئيػػم25إائػػم

إذاقالػتأفل ػ رااصػ داتئلػر
 أقااار ف ع.







ئ  صػػػػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػػػػا
طرئقػػػم ػػػؿ  فػػػؽ
لسنذلااشر ط

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام

لراع ػػػػػػػمااطا ػػػػػػػم
أ بػػػػػػ   صػػػػػػ ئب

ااكراإ ت

 شػػػػػػبئسااطػػػػػػ با ػػػػػػؿااإػػػػػػؤاؿ
ااإ  ؽ

ئفإػػػػػػػػػػػػرطرئقػػػػػػػػػػػػم
اا ػػػػػػػػػػػؿاال  يػػػػػػػػػػػم
لػػػدااي قػػػػفآرا ل

 ل اعفم.

صػػ مل  ظػػم
ا إ ب  ج

 ومن الرسم أجد خواص االقتران       2+2نشاط بيتي/مثل االقتران ق )س ( = س

 

 

 

 

5-5 

25 
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الرابع عشر الحصة االقتران التربيعي: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

  بإػػػػػػػ  ب2  يػػػػػػرؼأفصػػػػػػ رةا ع ػػػػػػرافؽ س(=س -1 أىداف الموضوع
لقدارلؽ  دة   ب لل  رااص داتاال بػب ااإػ اب

 ح.ف’ف±2نمؽ س(=س

 ف.±2 ل ؿاع راب   ر ئيئ  قااص رةؽٍ س(=س -2


 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

تجد احداثيات رأس قطع ومعادلة  -
 محور التماثل .

    رأس القطع )   ، 2 -2اذا ق)س( = س -3
 ( محور التماثل س =

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

-1- ئػػػػدلؿاالياػػػػـاافصػػػػؿ ئقػػػػـ 
 ػػػػػر طااػػػػػ ياـااإػػػػػ  ؽ ػػػػػ ا ياـ
اا  ػػػػػػػػػػؽ ئ ػػػػػػػػػػئفأفنبػػػػػػػػػػ ؾ
طرئقػػػمأإػػػهؿا ل ئػػػؿاا ئػػػ بم
 نػػمقػػفطرئػػؽا بإػػ    ت
اػػػػػػػما بػػػػػػػ لل ػػػػػػػ ااإػػػػػػػئب ت

  ااص دات

ئإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بئب
ا يائلػػػػػ تاالياػػػػػـ
لك بػػػػػػ  ا ب نػػػػػػ ت
ائب  ئػػمب ػػ  ياػػـ

اارئ تئ ت.

ل   يػػػػماإػػػػػ ب   ت
ااطا م
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

ا ع ػػػػػػػػرافؽ يلػػػػػػػػئـ/صػػػػػػػػ رة
  بإػػػ  بلقػػػػدارل2 س(=س

ف  ػػػػػػػػدة  بإػػػػػػػػ  ب   بػػػػػػػػ ل
ل  رااص داتاال بػبنػم

+ف2ؽ س(=س

/ل ؿا ع راب ت ئ بئُ 1 درئب

ئ بػػػ ؿ ػػػئفااطػػػ ب ئبئػػػب
قفاإ فإ را هـ

3+2(ؽ س(=س1

7+2(ؽ س(=س2

 يلػػػػػػػػئـ/صػػػػػػػػ رةا ع ػػػػػػػػرافؽ
  بإػػػػ  بلقػػػػدارة2 س(=س

ف  ػػػػػػػػػػػػدة   بػػػػػػػػػػػػ لل ػػػػػػػػػػػػ ر
ااصػػػػػػػػ داتااإػػػػػػػػ ابنػػػػػػػػمؽ

ف–2 س(=س

ئلػػػزفااليا لػػػ ت
 ئبظلهػػػػػػػػ  ذاػػػػػػػػؾ
لفلػ ؿاا فكئػر

 ص تق ؿ

اك إ ب  ك لؿ
االيرام

ل   يم إاإؿ
االيرامادط
ااط ب









/ل ؿا ع رافؽ س(2ل  ؿ-2-
 ئ بئ  .3-2=س

:قرضاا درئباا  ام
ل ؿا ع راف:

2-2(ؽ س(=س1
5-2(ؽ س(=س2

ئ ػػػػػػػػػػػػػػددااػػػػػػػػػػػػػػرؤط
ااشلصػػػػػػئم ػػػػػػ ؿ
اال تػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػف
لػػػػػػػػػػػػ ؿ  ائػػػػػػػػػػػػؿ
 بهػػمبظػػرل ػػ ؿ

اإلب  م.

 يلئػػػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػػػئس
االيرام

ل  ظػػػػػم  عيػػػػػ ت
 رؤطااطا م
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 وسائل التقويم

ئشػػػػػبسااطا ػػػػػمقػػػػػفاالػػػػػر ج-2-
قفاالأا ؼ

ار لػػػػػػػػػػاإػػػػػػػػػػاؾ/ 3تــــــــــدريب
اا ائفػػػػػػ ف قلػػػػػػؿشػػػػػػكؿاع ػػػػػػراف

ل ػػػػػػػػؿنػػػػػػػػذا1+2 ر ئيػػػػػػػػم=س
 ا ع راف ئ بئ  .

ئل  ػػػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػػػ م
ااب  نل

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام

اا  قػػؽلػػفصػػ م
ااب  نل

إتػػػػػػػػػػػػ ام/ل ػػػػػػػػػػػػؿا ع ػػػػػػػػػػػػراف-2-
 ئ بئ  2(3-ؽ س(= س

ئبئػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػا
ااإػػػػػػػػؤاؿ طرئقػػػػػػػػم
نئػػػػػػػػػػراق ئ دئػػػػػػػػػػم
 ئإػػػػػػػ لدـطػػػػػػػرؽ

بدئدة.

لراع مااطا ػمأ بػ  
اا ؿ

 2س -1، ق )س( =     4+ 2/ مثل االقترانات التالية بيانيًا :  ق )س( =سنشاط بيتي
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الخامس عشر الحصة االقتران التربيعي: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

  بإػػػػػػ  ب2  يػػػػػػرؼأفصػػػػػػ رةا ع ػػػػػػرافؽ س(=س -1 أىداف الموضوع
لقػػدارلـ  ػػدة   بػػ لل ػػ رااإػػئب تاال بػػبأ ااإػػ ابنػػمؽ

 .2ـ(± س(= س

 2ـ(± ئ بئ  اع رافقااص رةؽ س(= س لئؿ -2
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

( 3فـــــأن ق ) 2-2اذا كـــــان ق)س( = س - تجد صورة نقطة تحت تأثير اقتران . -
= 

 

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 التقويموسائل 

-1- ئػػػػػدلؿاالياػػػػػـاافصػػػػػؿ ئقػػػػػـ 
 ػػػػر طااػػػػػ ياـااإػػػػ  ؽ ػػػػػ ا ياؽ
اا  ػػؽقػػفطرئػػؽاال طا ػػ ت

 ااإ  قم عئ إه 

ئإػػ بئبا يائلػػ ت
االياػػػػػػػػػػػػػـلك بػػػػػػػػػػػػػ  
ا ب نػػػػػ تائب  ئػػػػػم

ب  اا ياـ.

ل  ظػػػػػػػمصػػػػػػػ م
ا إ ب   ت



202 

 

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 التقويموسائل 

 يلػػػػػػػػػئـ/صػػػػػػػػػ رةا ع ػػػػػػػػػرافؽ-1-
  بإػػػ  بلقػػػدارلـ2 س(=س

ااإػػػػػػػػػػػئب ت,ا بػػػػػػػػػػػ لل ػػػػػػػػػػػ ر
-اال بػػػػػبنػػػػػمؽ س(= س

.2ـ(

/ل ػػػػػػػػػػؿا ع ػػػػػػػػػػرافؽ1ل ػػػػػػػػػػ ؿ
 ئ بئ  .2(3- س(= س

ئشػػػػػػػػبسااطا ػػػػػػػػمقاػػػػػػػػا ػػػػػػػػؿ
ايإناماال ب قم االف   م.

/ل ػػػػػػػػػؿا ع رابػػػػػػػػػ ت1 ػػػػػػػػػدرئب
-اا  ائم ئ بئ  :

2(2-(ؽ س(= س1

2(8-(ؽ س(= س2

ئ بػػػػػ ؿ ػػػػػئفااطػػػػػ ب ئ فقػػػػػد
اب    هـ اإ فإ را هـ.

ااػػػػػػػػػػػػػػػػ ياـئػػػػػػػػػػػػػػػػر ط
ااإػػػػػػػ  ؽ ػػػػػػػ ا  ؽ
لػػػػػفلػػػػػ ؿإ ػػػػػراز
ايلطػػػػ  ااشػػػػ نيم
ام ياـااله رة.



ئ ب ػػػػػػػػػػػػػأ ػػػػػػػػػػػػػ ا ا ؿ
 ئل  ػػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػػ م

اا ب ؤات



اك إػػػػػػ ب  ك لػػػػػػؿ
االيرام

ل  ظػػػػػػػػػمعػػػػػػػػػرا ة
ااطا ػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػ رة

ص ئ م







 يلػػػػػػػػػػػػئـ/صػػػػػػػػػػػػ رةا ع ػػػػػػػػػػػػرافؽ-2-
  بإػػػػػػػػػػػػػ  ب   بػػػػػػػػػػػػػ ل2 س(=س

ااإػػ ابلقػػدارلـل ػػ رااإػػئب ت
2  دةنمؽ س(= س+ـ(

/ل ؿا ع راف2ل  ؿ
 ئ بئ  2(2ؽ س(= س+

/ل ػػؿا ع رابػػ تاا  ائػػم3 ػػدرئب
- ئ بئ  :

ئبئػػػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػػػا
اا ػػػػػدرئ  ت  بظػػػػػئـ
  ر ئػػػػػػػػباا اػػػػػػػػ ؿ
 ذاػػػػؾلػػػػػفلػػػػػ ؿ

ؼ.اا صبئ

 يلئػػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػػئس
االيرام

اا أكػػػدلػػػفصػػػ م
ا ب  ػػػػػػػػ تأ بػػػػػػػػ  
 ص ئبااكراإ ت
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد التعمم  جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
 في النشاط

 التقويموسائل 

2(3(ؽ س(= س+1
2(5(ؽ س(= س+2

ئشػػبسااطا ػػمقاػػاأقلػػ ؿاػػئس
اه  ا ؿب نزة.

بفػػؽقاػػاشػػكؿاع ػػراف/3 ػدرئب
- س- ر ئيػػػملي دا ػػػمؽ س(=

اارإـنذاا ع راف.2(1

ئيطػػػػػػػػػػػمعػػػػػػػػػػػرارات
ا ا ؿلبطقئم

ا إ لداـذب
االيبمااليرام

ل   يمص م
ا ب   ت

إت ام/-2-

3+2(2-ؽ س(= س

ااػػمب ػػ نلئ  صػػؿ
لبطقئػػػػػػػػػمل ربػػػػػػػػػم

قفاالأا ؼ

ال   رص م
ااب  نل

 / مثل االقترانات التالية بيانياً نشاط بيتي

 2(1 -ق )س(=)س -1

 2(3ق )س(=)س+ -2
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 السادس عشر الحصة االقتران التربيعي: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

ل ػ ر  بإػ  ب   بػ ل2 يرؼأفصػ رةؽٍ س(=سئ -1 الموضوعأىداف 
  ػػػدة ػػػـابإػػػ  باصػػػ داتاال بػػػب ااإػػػ ابلقػػػدارلؽا

   بػػػ لل ػػػ رااإػػػئب تاال بػػػب ااإػػػ ابلقػػػدارلـ  ػػػدة
 نم

 +ف.2ـ(-ؽ س(= س

2ـ(- ل ػػؿ ئ بئػػ  اع رابػػ  قاػػاصػػ رةؽ س(= س -2
 +ف

 

 المتطمبات السابقةقياس  المتطمبات السابقة

 

 جد صورة نقطة تحت تأثير انسحاب .ي -

صــورة النقطــة ).,.( بانســحاب باتجــاه محــور  -
 وحدات ىي ........4الصادات الموجب 

صــورة النقطــة ).,.( بانســحاب باتجــاه محــور  -
 وحدات ىي ........3السينات السالب 

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  اجراءات الطالب اجراءات المعمم
 التعمم في النشاط

 وسائل التقويم

ئػػػػػػػػدلؿاالياػػػػػػػػـااصػػػػػػػػؼل  إػػػػػػػػل  -1-
 ئإ فإرقػفأ ػ اؿااطا ػم شػكؿ

 إرئس

ئإ بئبا يائلػ ت
االياػػػػـ ذاػػػػؾلػػػػف
لػػػػػ ؿا  إػػػػػ س
   ر ئػػػػ حاابفإػػػػم

ب  اا ياـ.

ل  ظػػمصػػػ م
ا إ ب   ت
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  اجراءات الطالب اجراءات المعمم
 التعمم في النشاط

 وسائل التقويم

-1-





















-2-

  بئػػػػػػػػػمااطا ػػػػػػػػػػمإاػػػػػػػػػااإػػػػػػػػػػ لداـ
kwlار طاا ياـااإ  ؽ  ا  ؽ

ؽ س(= يلػػػئـ/صػػػ رةا ع ػػػراف
  بإػػػػػػػػ  بلقػػػػػػػػدارلف  ػػػػػػػػدة2س

   بػػػػ لل ػػػػ رااصػػػػ داتاال بػػػػب
 ااإ اب ػـابإػ  ب   بػ لل ػ ر
ااإئب تااإ اب اال ببلقػدارلـ

±2ـ(±  ػدةنػمؽ س(= س
ف.

ؽ س(/ل ؿ ئ بئػ  ا ع ػراف1ل  ؿ
3+2(2-=ٍ س

/ل ػػػػؿا ع رابػػػػ تاا  ائػػػػم1 ػػػػدرئب
 ئ بئ  

1+2(3-(ؽ س(= س1

3+2(2(ؽ س(= س+2

1-2(5(ؽ س(= س+3

ئػػػػػػػػػبظـااليػػػػػػػػػ رؼ
 ئلزبه لفل ؿ
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـ

kwlاإ را ئبئم









ئقػرأاال ػ ؿ صػػ رة
صػػػػػػ ئ م ئ ب ػػػػػػأ
  ا ا ؿلفلػ ؿ
 تسا ا راتػ ت

 اا بل.





  ك لػػػػػؿاك إػػػػػ ب
االيرام











لراع ػػػػػػم إاإػػػػػػؿ
االي رؼ











ل  ظػػمصػػػ م
ااقرا ة

/ ركػػمااػػد افئفقبػػدل 3 ػػدرئب-2-
ئقفػػزلػػفاالػػ  إاػػااالػػ   ل ػػؿ

-5اع ػػراف ر ئيػػملقا  ػػؽ س(=
ال ؿنذاا ع راف ئ بئ  .2س

ئبئػػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػػم
اا ػػػػػػػدرئب صػػػػػػػ رة

لبطقئم

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام

ل   يػػػمااطػػػ ب
أ بػػػػػػ   صػػػػػػ ئب

ااكراإم
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رقم 
 اليدف

تحديد أبعاد  اجراءات الطالب اجراءات المعمم
 التعمم في النشاط

 وسائل التقويم

إت ام/
2س-3ؽ س(=
2(3 س+-2ؽ س(=

االػػػػػػػػػػػػػػر جقػػػػػػػػػػػػػػف
االػػأا ؼ اإػػ لداـ
طػػػػرؽبدئػػػػدةاػػػػم

اا ؿ.

ئشرحطرئقماا ػؿ
اا م  صؿاائه 

لراع ػػػػػػػػمصػػػػػػػػ م
اا ؿ

 6+ 6(4-،   ق)س(=)س  0- 6(6نشاط بيتي/ مثل االقترانات التالية بيانيًا :  ق)س(=)س+
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 الوحدة: السابعة المعادلة التربيعيةعنوان   الصف
 السابع عشر الحصة االقتران التربيعي: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

 2م( –يكتب اقتران تربيعي عمي صورة ق ٍ)س( = )س  -1 أىداف الموضوع

 +ن

 يمثل االقتران التربيعي بيانياُ  -2

 
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 1+ 2(2-مثل االقتران ق)س( = )س  التربيعي بيانياُ  يمثل االقتران -1

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

تحديد أبعاد التعمم  اجراءات الطالب اجراءات المعمم 
 في النشاط

 وسائل التقويم

االياػػػـ   زئػػػسااطػػػ ب-1- ئقػػػـ 
اػػملبل قػػػ ت ئ بػػػ ؿ ػػػئف
ااطػػ ب    إػػ ل  م  يائق  ػػم

اال   مااط ب

إلئلػػ  اتئإػػ بئب
االياػػػػػػػػػـ  رك  ػػػػػػػػػم
لك بػػػػػػػػػػػ ادراكػػػػػػػػػػػ ت
ائب  ئمب  اا ياـ

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإ ب   تااطا م
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تحديد أبعاد التعمم  اجراءات الطالب اجراءات المعمم 
 في النشاط

 وسائل التقويم

ئػػػػر طااػػػػ ياـااإػػػػ  ؽ ػػػػ ا ياـ-1-
اا  ػػػػػػؽلػػػػػػفلػػػػػػ ؿإ ػػػػػػراز
ايلطػػػػ  ااشػػػػ نيماػػػػم ياػػػػـ

االه رة.
 لب عشماال  ؿ  ـئقـ 

/ل ػػػػػػػػػػػػؿا ع ػػػػػػػػػػػػراف1ل ػػػػػػػػػػػػ ؿ
س ئ بئ  :2-2ؽ س(=س

 شػػػػػػبئسااطا ػػػػػػمقاػػػػػػا ػػػػػػؿ
ايإناماالف   م.

/ل ػػػػػػػؿا ع رابػػػػػػػ ت1 ػػػػػػػدرئب
-اا  ائم ئ بئ  :

س6-2ؽ س(=س(1

س4+2(ؽ س(=س2

/اك ػػبا ع ػػرافقاػػم2ل ػػ ؿ
ص رة

+ف2ـ(–ؽ س(= س

5س+4-2ؽ س(=س

ئ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
اال طا ػػػ تااإػػػ  قم
 ئر طه   ابدئدة

 ك لػػػػػػػػػػؿ اك إػػػػػػػػػػػ ب
االيرام











لراع ػػػػػػػػػػػم  قػػػػػػػػػػػؽ
ااطا ػػػػػػػػػػػػػػػملػػػػػػػػػػػػػػػف
االيا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت

ااإ  قم
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تحديد أبعاد التعمم  اجراءات الطالب اجراءات المعمم 
 في النشاط

 وسائل التقويم

/اك ػػػػػبا ع رابػػػػػ ت2 ػػػػػدرئب-1-
اا  ائػػػػػػػػػػػػػػػػمقاػػػػػػػػػػػػػػػػمصػػػػػػػػػػػػػػػػ رة

+ف2ـ(–ؽ س(= س

3س+4-2(ؽ س(=س1

4س+2+2(ؽ س(=س2

9س+6-2(ؽ س(=س3

ئ بػػػػ ؿ ػػػػئفااطػػػػ ب ئ فقػػػػد
اب    هـ اإ فإ را هـ

 شػػػػػػػػػػػػبئسااطػػػػػػػػػػػػ بقاػػػػػػػػػػػػا
ا إػػػػػػػػػػػػ ف دةلػػػػػػػػػػػػفاا تذئػػػػػػػػػػػػم

اارابيم.

ئبئػػػػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اا ػػػػػػػػػدرئب صػػػػػػػػػ رة
لبطقئػػػملػػػفلػػػ ؿ
لب عشػػػػػػػػػػماا بػػػػػػػػػػل

 ايدام.














 يلئػػػػػػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػػػػػػئس
االيرام



















ل  ظػػػػػػػماا ػػػػػػػؿ
 ااب  نلاالبطقم

















 ذ ةارسقااشػكؿاع ػراف-1-
 ر ئيػػػػػػػمإذاكػػػػػػػ فؽ س(=

اك  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1س+2+2س
قاػػػاصػػػ رةؽ س(= س

+ف.2ـ(–



ئبئػػػػػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اا ػػػػػػػػػدرئب صػػػػػػػػػ رة

لبطقئم

ا إػػػػػػػػػػػػػػ لدال تذب
االيرامااليبم

ل  ظػػػػػمصػػػػػ م
ا إ ب  ج
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تحديد أبعاد التعمم  اجراءات الطالب اجراءات المعمم 
 في النشاط

 وسائل التقويم

إت ام/-1-

أك با ع رافقااص رة

+ف2ـ(-ؽ س(= س

 1س+-2(ؽ س(=س1

ئ  صػػؿااػػم اػػ ؿ
 ب ػػػػػػػػػػػ نللبطقئػػػػػػػػػػػم
 ذاػػػػػؾلػػػػػفلػػػػػ ؿ
 تسلطملبظلم

اايلؿ.

لراع ػػػػػػػػػػػم فكئػػػػػػػػػػػر
ااطا ػػػم اا صػػػ ؿ

اامب  نل





 +ن2م(-/ أكتب االقترانات التالية عمى صورة ق)س(=)سنشاط بيتي

 س6+ 2ق)س(=س -1
 1-س2+2م)س(=س -2
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 عنوان الوحدة: السابعة المعادلة التربيعية  الصف
 الثامن عشر الحصة مميز المعادلة التربيعية: الموضوع: 

  اليوم
  التاريخ

 يتعرف المعادلة المرافقة لالقتران التربيعي . -1 أىداف الموضوع

لالقتـران التربيعـي يجد مجموعة حل المعادلـة المرافقـة  -2
. 

 يحدد إشارة المميز . -3
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 ئبدلبل قم ؿلي دام ر ئيئم. -1

 ئذكرللئزاالي داماا ر ئيئم. -2

ئ ػػددبػػ عبػػذرباالي داػػماا ر ئيئػػم -3
.

 0=1-2أبدـ,جاالي دامس -1

 للئزاالي داماا ر ئيئمن ........ -2

اهػػػ   قئقئػػػ فل إػػػ  ئ ف,0=1-2االي داػػػمس -3
 قئقئ تلل اف ف,ائساه ,نئرذاؾ.

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ رقم اليدف
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم

 لب عشػػػػمااطػػػػ باػػػػم-1- ئقػػػػـ 
إلك بئػػػمإئبػػػ د اػػػ ؿألػػػرط

  إػ   ر هـاالي داػماا ر ئيئػم
 ذاػػػػػػؾلػػػػػػفلػػػػػػ ؿاا ل ئػػػػػػؿ

اا ئ بم.

ئكػػػ فدااػػػسعػػػ ب
  ؿاا ياـ ذاؾ
لػػػفلػػػ ؿادراؾ

عئلماالهلم.

لراع ػػػمإئلػػػ  ات
ااطا م
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 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ رقم اليدف
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم

-2-

االي داػػػػػػماالرااقػػػػػػما ع ػػػػػػراف
اا ر ئيمنم

س +ج=2أ س ,0+ب
ح,أ,ب,ج0≠أ

لبل قػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػؿاالي داػػػػػػػػػػم
االرااقػػػػػػما ع ػػػػػػرافاا ر ئيػػػػػػم
نػػػػػملبل قػػػػػمبقػػػػػط قػػػػػ طس
لب بػػػما ع ػػػرافلػػػسل ػػػ ر
ااإػػئب ت اا ػػمئكػػ فقبػػدن 

ؽٍ س(=صفر

-إش رةااللئز:-

إذاعطسلب بما ع راف-1
ل ػػػ رااإػػػئب تاػػػمبقط ػػػئف
0اػػػػػػػػػإفإشػػػػػػػػػ رةااللئػػػػػػػػػز 

بل ب مب

إذاعطػػسلب بػػما ع ػػراف-2
اػػػػػمبقطػػػػػمل ػػػػػ رااإػػػػػئب ت

 ا ػػدةئلػػسل ػػ رااإػػئب ت
0اإفااللئز=

إذااػػػػػػػػػـئقطػػػػػػػػػسلب بػػػػػػػػػم-3
ا ع ػػرافل ػػ رااإػػئب تاػػم
أببقطػػػماػػػإفإشػػػ رةااللئػػػز

بإ ا مب0 

ئ  قػػػػػػػػػػػػػػػؽلػػػػػػػػػػػػػػػف
االيا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت
ااإػػػ  قم ئر طهػػػ 
  ابدئػػػػػػػدة ذاػػػػػػػؾ
لػػػػػػػػػػػػػػػػفلػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـ

kwlاإ را ئبئم













 





















































ل   يػػػػػم إاإػػػػػؿ
أاك رااطا م
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 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ رقم اليدف
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم

-2-

/1 درئب
ئ ػػػػػؿااطػػػػػ ب ػػػػػدرئبلػػػػػف
 رعػػػماايلػػػؿ.أبػػػدلبل قػػػم
 ػػػػػػػػػؿااليػػػػػػػػػ د تاالل اػػػػػػػػػم

 ئ بئ  .
(:1،2،3أشك ؿرعـ 

(3 اارإػـلبل قم ؿ -
 ن ...............

(2 اارإػـلبل قم ؿ -
 ن ...............

(1 اارإػـلبل قم ؿ -
 ن ...............


ل  ؿصلف/لب عشم2ل  ؿ

ااك  باالقرر.

ئ  صػػػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػػػا
ب ػػػ نل بػػػ  قاػػػا
ليطئ تإ  قم







 ك لػػػػػػؿ اك إػػػػػػ ب
االيرام





ل   يػػػػػم ب ػػػػػػؤات
ااطا م

لراع ػػػػػػػػمصػػػػػػػػ م
ااب  نل











/أ  ػػتأفا ع ػػراف3 ػػدرئب
-2ؽ س(=س

ل ببدانل  .5س+2

ئشػػبسااطػػ بقاػػااا تاػػب
قفبقصااليا ل ت

ئبئػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػا
اا ػػػػدرئب طرئقػػػػم

لبطقئم

 يلئػػػػػػػػؽااليراػػػػػػػػم
 صقاه 



 صػػػ ئب يػػػض
ااكراإ ت
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 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ رقم اليدف
تحديد أبعاد التعمم 

 في النشاط
 وسائل التقويم



 ركػػػػػػمكػػػػػػرةلط طئػػػػػػمقبػػػػػػد
ل ػػر2إػػق طه قػػفار فػػ ع

 ل ػػػػػػؿاع ػػػػػػراف ر ئيػػػػػػماػػػػػػإذا
قالػػػػػػػػػػتأفا ع ػػػػػػػػػػرافنػػػػػػػػػػ 

أ  ػػػػػػػػػػػػػػتأف2س-ؽ س(=
ا ع رافإ ا  دانل .

ئبئػػػػػػػػػػػػػػػبقػػػػػػػػػػػػػػػف
اا ػػػػػدرئب صػػػػػ رة

لبطقئم.

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيباااليرام.

لراع ػػػػػػػػمصػػػػػػػػ م
اافرتئ ت.

/4 درئب 
أبػػػػػػػدعئلػػػػػػػمـاا ػػػػػػػم بيػػػػػػػؿ

ا ع راف
9س++ـ2ؽ س(=س

 ئلسل  رااإئب ت.

ئبئػػػػػػػػػػػػػبقاػػػػػػػػػػػػػا
أإػػػػػػػػػناماا فكئػػػػػػػػػر
اايائػػػػػػػ  لر بػػػػػػػم
قػػػػػػػػػػفاالػػػػػػػػػػأا ؼ
 اإػػػػػ لداـطػػػػػرؽ

بدئدة.

ل  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
اإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب   ت

ااطا م

 /نشاط بيتي
  ئ بئ  .1-2(3-ل ؿؽ س(= س -1

 دانل  .ل بب7س+3+2أ  تأفا ع رافؽ س(=س -2
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عنوان الوحدة: السابعة المعادلة   الصف
 التربيعية

 أسئمة عممية عمى المعادالت التربيعية .: الموضوع: 

 التاسع عشر الحصة
  اليوم
  التاريخ

  ػػؿأإػػنامقلائػػم ػػؤ ؿاػػم اهػػ إاػػاليػػ د ت -1 أىداف الموضوع
 ر ئيئمامل تئر ا د

 المتطمبات السابقةقياس  المتطمبات السابقة

 بدب  لترب دب رباػملقػدار -1
 ب رب.

  فؾلقدارلر سك لؿ. -2

لي داػػػم ر ئيئػػػملبل قػػػم ػػػؿ بػػػد -3
 امل تئر ا د.

  ذكرلإ  ماالإ طئؿ. -4

ي ػػػػػػػػػػررلزئػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػفبظرئػػػػػػػػػػماػػػػػػػػػػم  -5
.ائ  ن رس

-ال را ب  مااص ئ ملل  ئفااق إئف:
س5+2(=}س5س س+ -1 ,2+5 ,2س6س,

 +س{2س5

س2(4 س+ -2 { س2+16= ,2-16,
 {16س+8-2,س16س+8+2س

{,3,8 }0=24-س5+2ـ.ح.االي داػػػػمس -3
{-3,8{,}3,-8{,}-3,-8)} 

لإ طئؿط امسإـ قرتمصاػإفلإػ   م -4
 ص(2س+2سص,2 سص,س+ص,

 ب.أبجع نـاازا ئمامΔأكلؿ -5

2+ .......(2= .......(2إذف .......(

 اإلجراءات التعميمية التعممية:

رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
تحديد أبعاد 

 التعمم في النشاط
 وسائل التقويم

-1-
االياػػػػـ   زئػػػػسااطػػػػ ب ئقػػػػـ 

إاػم اإػ   ر هـاملبل ق ت
 يضايات زشف ئ  .

ئشػػػػػكؿا ب نػػػػػ ت
إئب  ئػػػػػػػػػػػػمب ػػػػػػػػػػػػ 
ااػػػ ياـلػػػفلػػػ ؿ
ادراؾأنلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

االهلم.


لراع ػػػػمائلػػػػ  ات
 اإ فإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رات

ااطا م
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
تحديد أبعاد 

 التعمم في النشاط
 وسائل التقويم

-1- 

ر ػػػػػػطااػػػػػػ ياـااإػػػػػػ  ؽ ػػػػػػ ا ياـ
 اا  ػػػػػػؽ ػػػػػػـقػػػػػػرضلفهػػػػػػـ 

اايلائم.ايإنام
لب عشػػملطػػ ات ػػؿاالإػػ نؿ
اايالئػػػػػػمإػػػػػػ  رئ  لػػػػػػفلػػػػػػ ؿ

ايل ام.
72ص1/لب عشمل  ؿ1ل  ؿ

إ  رئ  .لفااك  باالقرر
 شػػػػػػػبئسااطا ػػػػػػػمقاػػػػػػػا ػػػػػػػؿ

لإ نؿلف   م.
/1 درئب

قػػػددئفاافػػػرؽ ئبهلػػػ أبػػػد-1
48   صؿتر هل 8
أبػػػدقػػػددئفأ ػػػدنل ئزئػػػد-2

   صػؿ2قفايلر لقدار
15تر هل 







ئلػػزفااليا لػػ ت
 ئبظلهػػػػػ  ذاػػػػػؾ
  إػػ لداـاا فكئػػر

 ص تق ؿ.







 ك لػػػػػؿ اك إػػػػػػ ب
االيرام







لراع ػػػػػػم إاإػػػػػػؿ
االيا لػػػ تاػػػدب

ااطا م

-1-

/لإػػػػ طئؿط اػػػػمئزئػػػػد2ل ػػػػ ؿ
إػػػػػػـ5 لقػػػػػػدارقػػػػػػفقرتػػػػػػم

أبػػػد يػػػدب2إػػػـ24 لإػػػ   م
االإ طئؿ 

ئ  صػػػػػػػػػػػػؿإاػػػػػػػػػػػػم
ب ػػػػ نل بػػػػ  قاػػػػا
ليطئػػػػػػ تإػػػػػػ  قم
لػػػػػػػػػػػػػػػػػفلػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ
ل  ظػػػم   ائػػػؿ

االيطئ ت.

 يلئػػػػػػػػؽ   إػػػػػػػػئس
االيرام

ل  ظػػػمصػػػ م
ا إ ب  ج

 
/لإػ طئؿط اػمئزئػد2 درئب

إػػػػػـ4قػػػػػفقرتػػػػػم لقػػػػػدار
أبػػد يػػدب2إػػـ60 لإػػ   م
االإ طئؿ 
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رقم 
 اليدف

 جراءات الطالبإ جراءات المعممإ
تحديد أبعاد 

 التعمم في النشاط
 وسائل التقويم

 

ااطػػ ب ئبػػ دئهـئ بػػ ؿ ػػئف
 أإػػػػػػػػػػػػػل نهـ ئبئػػػػػػػػػػػػػبقػػػػػػػػػػػػػف

اإ فإ را هـ
/لب عشػػػػػػػػػػػػػمل ػػػػػػػػػػػػػ ؿ3ل ػػػػػػػػػػػػػ ؿ

لػػػفااك ػػػ باالقػػػرر73ص3
.إ  رئ ُ

ئل  ػػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػػ م
ااب  نل

ا إػػػػػػػػػػػػػػػػػ لداـذب
االيبمااليرام

ل  ظػػػػػمب ػػػػػ نل
ااطا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

ااص ئ م

 

/3 درئب
أبدأط اؿاال اثأبج

 

 شػػػبئسااطػػػ بقاػػػا تػػػس
لبظلماايلؿلطم

 ظػػػػػػػػػػئـاياكػػػػػػػػػػ ر
ا ؿاا ل رئفلػف
لػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػدئ ت

 ل اعؼبدئدة


راع ػػػػػػػػمااطا ػػػػػػػػمل

أ بػػػػػػػ   صػػػػػػػ ئب
ااكراإ ت

 من الكتاب المقرر . 74تمارين ومسائل ص 6إضافي س 

 من الكتاب المقرر . 74ص  3، 1/ سؤال نشاط بيتي 

 

 

 

 

 

 

 إـ5
1س+

 س
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 دليل الطالبثانيا: 

ااط اب: قزئزب
لػػ رزاب اا ر ئيئػػم(ا اقػػ ابلػػ ذج االي داػػمئقػػدـاػػؾنػػذاااػػدائؿللطػػطا ػػدرئساا  ػػدةااإػػ  يم

ي ي داا ياـ ااذبئق رحأفقلائػمااػ ياـ  تػلف   طاػب ف قػؿ ػئفللإػمأبلػ طلػفااػ ياـ
 نمك آل م:

اا يداي ؿ:ا  ب ن ت اإلدراك تاإلئب  ئمب  اا ياـ.
اك إ ب  ك لؿااليرام.اا يداا  بم:

اا يداا  اث: يلئؽااليرام صقاه .
اا يداارا س:ا إ لداـذبااليباااليرام.

 اا يداال لس:ق داتاايقؿاالب بم.

نػػػذلاي يػػػ د  يلػػػؿلبفصػػػامقػػػف يتػػػه ااػػػ يض اكبهػػػ  يلػػػؿيبهػػػ  كػػػ فصػػػ رة
فااػػػ ياـئ طاػػػببظ لػػػ ليقػػػدالػػػفل ك لاػػػم ي ػػػرقػػػفكئفئػػػمقلػػػؿاايقػػػؿلػػػ ؿااػػػ ياـ ئػػػثأ

اايلائ تاا ف قائمااهدؼاابه نماابل ذجن أفئص باا الئذعػ دراقاػا طػ ئربفإػم عدرا ػم
قااب  ئبيامع دراقااا إ لراراماا ياـل ؿ ئ  م.

االياػـ شػر ه   ئإ لدـاابل ذجامكػؿ يػدأإػ ائب اإػ را ئبئ تلل افػمإػ ؼئقػـ 
ا ػػػد اػػػم ػػػدرئساا  ػػػدات  ػػػدرئ ؾقاػػػااإػػػ لداله ااػػػذاؾقائػػػؾقزئػػػزاا الئػػػذا ا ػػػزاـع ػػػؿا

  بفئذن .ـ  يائل تااليا
ائػؾقزئػزااط اػب يػضاا  بئهػ ت  إ ؼئك فاايلػؿدالػؿنراػماافصػؿاػملبل قػ تا ا 

اايلؿدالؿاالبل قم:
  دال   د إئب  ئ . قإئـاايلؿ ئبؾ  ئفزل نؾاماالبل قمئبيؿ ئبكـاق ل -1

إفاادربماا مإ ؼ  صؿقائه دالؿاالبل قػم ػؤ رقاػادربػمبلئػسايقتػ   -2
 ا  رصقااأف  قؽأقاااادرب ت.

 ب عشلسزل نؾدالؿاالبل قم ص تلبلفضأ ب  أدا االه ـ. -3

 د رؾاماالبل قمئلكبؾلف  قئؽااهدؼاالبش د. أدا اا زالؾ -4

 نداؾئيبم  قئؽندؼزل نؾاماالبل قم.إف  قئؽ -5
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 الدرس األول: المعادلة الخطية

 (0ورقة عمل رقم )

 التالية:المعادالت  مجموعة حلاختبار قصير / جد 

5=2-س (1
.......................................................................................... 

..........................................................................................
 المعادالت اآلتية: مجموعة حل/ أجد 0تدريب

1س+2=5-س3 (1

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

7-س2=2س+4(2

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

س=صفر-5=5-(س3

...........................................................................................
 المعادالت التالية: مجموعة حل/ أجد 6تدريب

س  
 

س  =
 


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

...........................................................................................
س  
 

س  =
 

 

............................................................................................
............................................................................................
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 من الكتاب المقرر بثالث طرق مختمفة: 48ىـ  ص ،تدريب د/ أحل 1تدريب 

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

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

............................................................................................
...........................................................................................
 من الكتاب المقرر: 48نشاط بيتي: تدريبات صفية أ , ب , ج ص
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 العامة لمعبارة التربيعيةالدرس الثاني: الصورة 

 (6ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير /
 ......................................: العامة لمعبارة التربيعية ىي أكمل: الصورة

 / اختر االجابة الصحيحة:0تدريب
(االي د تاا  ائم ر ئيئمل قدا:1

0(=7-س س3ب(0=7-س5+2أ(س
5=(2( س+4-د( س3س+2=7-س5ج(

(االي داماا ر ئيئمائل ئام:2
7-2س=س5ب(8=3أ(س

4-4=صفرد(س2-س3ج(
5 

 /أكتب المعادلة عمى الصورة العامة ثم أجد أ، ب، جـ:6تدريب

0=3س+5-2س (1
............................................................................................

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

 7-س2=2س3 (2

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

:1تدريب/
بد:أابابػ.2س-عذاتكرةب اؼاك بت رك ه  اق  ا ع رافاا ر ئيمؽ س(=س

........................................................................................
 :4تدريب/

7(=1( س+1- س2(=5أك بااص رةااي لماالي د تاآل ئم:س س+
............................................................................................

....................................................................................
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 نشاط بيتي/
 -يمي: ميز المعادلة التربيعية فيما 

0=9س+5-2س -1
 2س+5=1-س3 -2

 125=3س -3
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 الدرس الثالث: المعادلة التربيعية

 (1) ورقة عمل رقم

 اختبار قصير/

.....................................:أكلؿااص رةااي لماالي داماا ر ئيئمنم -1
 جد م , ح المعادالت التالية -6

 ..................................................................3-س -3

المعادالت التالية: مجموعة حل / أجد0تدريب
............................................................0(=3س س+ (أ
 (=..........................................................6-س3س 2 (ب

 / أجد حل المعادالت التالية:6تدريب 

......................................................0(=7( س+4- س (1
 ....................................................0(=5س+2( 6-س3  (2

  1(=2/ ســقطت كــرة مــن عمــى ارتفــاع عمــى األرض وتحركــت وفــق المعادلــة س)س+1تــدريب 
مجموعة حل جد:

...............................................................................
 المعادلة: مجموعة حلأجد  4تدريب /

12(=2( س+5- س

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

 من الكتاب المقرر. 20نشاط بيتي/ تدريبات صفية أ . ح, ىـ ص
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 السابعة: المعادلة التربيعيةالوحدة 

 ( 0=  6الدرس الرابع: مجموعة حل المعادلة التربيعية ) حيث معامل س

 (4ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير / 

 ........................................التربيعية:اذكر الصورة العامة لممعادلة  -1

 .....................=صفر..............(3-االي دام/س سلبل قم ؿبد -2

 ...............................................س=صفر...........5-2 اؿ/س -3

 ...................................=صفر........................49-2 اؿ/س -4

 لممعادالت التالية: مجموعة حل/ أجد 0تدريب
 س=صفر6-2س -1

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

=س2س3 -2
........................................................................................ 

 المعادالت التالية: مجموعة حل/  أجد 6تدريب 
=صفر16–2س (1

........................................................................................
36=2س

........................................................................................
1=2س4

........................................................................................
 أوجد طول المربع. 6-س-6طولو بوحدتين س عمى/ مربع مساحتو تزيد 1تدريب 

........................................................................................
 62= 6مجموعة حل المعادلة بأكثر من طريقة س /أجد4تدريب 

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

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

 
 نشاط بيتي: أجد مجموعة حل المعادالت التالية:

=صفر4–2س .أ
 س=صفر7+2س .ب

 9=2س4 .ت
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 المعادلة التربيعية الوحدة السابعة:

 ( 0 = 6الدرس الخامس: مجموعة حل المعادلة التربيعية ) حيث معامل س

 (2ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/

 جد مجموعة الحل لممعادالت التالية: (0
0(=5( س+3- س

.................................................................................. 
حمل تحميال تامًا:  (2
..................................................................0=6س+5+2س
................................................................0=10س+7-2س
 

 المعادالت التالية: مجموعة حل/ أجد 0تدريب
..............................................=صفر.............7س+8+2(س1

..................................................................................
=صفر...........................................................8س+6+2(س2

االي د تاا  ائم:لبل قم ؿ/أبد2 درئب
...................................................=صفر......10-س9-2(س1

..................................................................................
............................=صفر.............................21-س4-2(س2


أوجد قـيم  1=0-6س -س 6/ يتحرك الماء في نافورة ماء عمى شكل معادلة تربيعية 1تدريب
ــة المــاء   ــل انطالق ــدأ قب ــى مســتوى محــور مكــان  إذا عممــت أنس التــي تب انطــالق المــاء عم

 .السينات
............................................................................................
............................................................................................

..........................................................................................
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 لممعادلة التربيعية: مجموعة حل/ أجد 4تدريب
=صفر2س+5-2س2

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

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

............................................................................................
 من الكتاب 26نشاط بيتي: تدريبات صفية صفحة 
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 لوحدة السابعة: المعادلة التربيعيةا

 ( 0 ≠ 6الدرس السادس: مجموعة حل المعادلة التربيعية ) حيث معامل س

 (2ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/

(=صفر5( س+1-س2االي دام: لبل قم ؿ(أبد1
.......................................................................................

=1س+3-2س2( اؿ  ائ    ل  2
........................................................................................

 لممعادالت التالية: مجموعة حل/ أجد 0تدريب
=صفر1س+4-2س3

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

0=2س+11+2س5
............................................................................................ 

 . المعادالت التالية:مجموعة حل/ أجد 6تدريب
0=6-س–2س5

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

0=4-س2+2س2
............................................................................................ 

 وحدات، احسب طول ضمع المربع. 2/ مساحة مربع تزيد عن محيطو ب1تدريب
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
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 المعادلة التربيعية بأكثر من طريقة : مجموعة حل/ أجد 4تدريب
0=10-س11–2س6
............................................................................................

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

............................................................................................
 .من الكتاب المقرر 26د( صفحة  -)أ0نشاط بيتي: حل سؤال 
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

حاالت خاصة ) مربع الدرس السابع: مجموعة حل المعادلة التربيعية في 
 ( 1كامل، معامل الحد األوسط = 

 (2ورقة عمل رقم )
 بار قصيراخت

(=صفر5-( س5-االي دام: سلبل قم ؿ(بد1

............................................................................................
=صفر9س+6+2( اؿ  ائ    ل  :س2

............................................................................................
 المعادلة التالية مجموعة حل/ أجد 0تدريب

9=2س
............................................................................................ 

 =صفر2(1- س

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

 3=2(2 س+

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

 . المعادالت التالية:مجموعة حل/ أجد 6تدريب
0=16س+8–2س (1

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

 0=1س+2+2س (2

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

 وحدات احسب طول ضمعو. 4/ محيط مربع يزيد عن مساحتو ب1تدريب

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

............................................................................................ 
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 المعادلة التربيعية بأكثر من طريقة مجموعة حل/ أجد 4تدريب 
0=49–2س

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

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

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

 لممعادالت التربيعية التالية: مجموعة حلنشاط بيتي: أجد 

36=2س -
 

=صفر9س+6+2س -


























232 

 

 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 الدرس الثامن: مجموعة حل المعادلة التربيعية بطريقة إكمال المربع

 (8ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/

0(=5( س+3-االي دام/ س.لبل قم ؿ(أبد1
............................................................................................

 0=3س+4–2.االي دام/سلبل قم ؿ(أبد2

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

 المعادلة: مجموعة حلطريقة إكمال المربع جد  باستخدام/ 0تدريب

0=3س+2-2س (1
................................................................................... 

 0=4س+6+2س (2

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

 . المعادالت التالية:مجموعة حل/  باستخدام طريقة اكمال المربع أجد 6تدريب

0=1س+6-2س -
........................................................................................ 

إذاك بػػتاػػااإػػي دئمشػػكؿلي داػػم ر ئيئػػمئ بػػدأقاػػال بػػا ػػرجااللاكػػماػػمااللاكػػم -
إذاقالػتأفأقاػالػطأاقػماأ بػدلبل قػم ػؿاالي داػم.0س=2–2االي دامس

 اماا رجن ل  رااإئب ت.

........................................................................................ 
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 بأكثر من طريقة.  1=2س+2-6. المعادلة سمجموعة حل/ أجد 1تدريب

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

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

 المعادلة: مجموعة حلنشاط بيتي/ جد 

0س=4-2س
............................................................................................

0=3س+5+2س2
............................................................................................
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 مجموعة حل المعادلة التربيعية بطريقة القانون العام الدرس التاسع:

 (9ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/

....................................اذكرااص رةااي لماالي داماا ر ئيئم.................. -
 ب=.......-أ=......,2أبدااقئلماايددئماكؿلف5,ج=2-,ب=2اذاك بتأ= -

 أج=..................4–2با

 / أجد قيمة أ , ب , ج لممعادالت التالية:0تدريب

0=7-س2+2س -1
............................................................................................

............................................................................................
 3-س5=2س

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

 المعادالت التالية: مجموعة حل/ باستخدام القانون العام أجد 6تدريب

8–س6=2س
............................................................................................

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

 2-س7=2س3

............................................................................................
............................................................................................ 
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 كم، احسب طول ضمع األرض.6/ أرض مربعة مساحتيا أكبر من طول ضمعيا ب1تدريب
............................................................................................

....................................................................................
 1=0س+4-6/ أوجد مجموعة حل المعادلة بأكثر من طريقة: س4تدريب

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

 المعادالت التالية: مجموعة حلنشاط بيتي:  باستخدام القانون العام 
0=4س+5-2س -1

........................................................................................
 0=2س+5–2س2

........................................................................................ 
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 كم حال لممعادلةالدرس العاشر: استخدام المميز لمعرفة 

 (01ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/

....................................اذكرااق ب فااي ـا ؿاالي داماا ر ئيئم.............. -1
 ..................................................1-س5=2س3أبدعئـأ,ب,جاالي دام -2

 ج.....................................................4–2أبدااقئلماايددئماالقدارب -3

 -/ اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :0تدريب
أج(.4–2أج,ب4–أج,ب4+2أ,ب4–2للئزاالي داماا ر ئيئمن  ب -1
 اإفاالي دام......................7ذاك فااللئز=إ -2

,ائساه بذ ر قئقئم,بذراف قئقئ فل إ  ئ ف,نئرذاؾ( بذراف قئقئ فلل اف ف
إذاك فاالي دامبذراف قئق فل إ  ئ فاإف.................. -3

,نئرذاؾ(.0االلئز=0,االلئز 0 االلئز 
 / حدد نوع جذري كل من المعادالت التالية :6تدريب
0=1س+5-2س2 -1

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

 2-س3=2س5 -2

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

 0=16س+8-2س -3

............................................................................................
، م مـا قيمـة،  1س+م=6-6/ مصباح السيارة األمامي عمـى شـكل معادلـة تربيعيـة س1تدريب

ثـــــم أوجـــــد االحـــــداث الســـــيني لقعـــــر المصـــــباح. وحيـــــدإذا عممـــــت أن المعادلـــــة ليـــــا حـــــل 
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
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جــذران حقيقيــان متســاويان  1=9+م س + 6س4/ أجــد قــيم م التــي تجعــل لممعادلــة 4تــدريب
 بأكثر من طريقة.

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

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

 نشاط بيتي /
من الكتاب المقرر 69س ص 
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 التربيعية إذا عمم جذراىاالدرس الحادي عشر: تحديد المعادلة 

 (00ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/

 ......................................:اذكرااص رةااي لماالي داماا ر ئيئم -1

 ب=....,ج=.....ا فأ=....,0=7س+5-2س3إذاك ف -2

 / أجد مجموع وضرب جذرين المعادالت التالية:0تدريب

0=2س+6+2س -1
............................................................................................

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

 2-=س2س4 -2

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

 2-=س2س4 -3

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

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -/ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :6تدريب

0=2س+5-2س3لبل عبذرباالي داماا ر ئيئم -1

  

 
 ا  

 
 ا    

 
 ا    

 
) 

 ن :6س=2-2اا ر ئيئمسبذرباالي دام  صؿترب -2

 6,-6,-3,3) 
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 /1تدريب

0=2-س5+2أس(إذاك فلبل عبذرباالي داماا ر ئيئم1

أبدعئلمأ.3ن 
......................................................................................

بدعئلمـ.3ن 0س+ـ=4+2(إذاك ف  صؿترببذرباالي داماا ر ئيئمس2
......................................................................................

 من الكتاب المقرر . 21تدريبات صفية ص 6+0نشاط بيتي/س
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 جذراىاالدرس الثاني عشر: تحديد المعادلة التربيعية إذا عمم 

 (06ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/

=...............4-+3-=..............,5+2-ب  لبد -1
 =..............3-×2-.........,=5-×4بدب  ل -2

  -جذراىا:/ كون المعادلة التربيعية التي 0تدريب
4-ا3(4,52 (1

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

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

 6-ا5-(54ا2- (2

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

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

 -القوسين:/ اختر اإلجابة الصحيحة مما بين 6تدريب
نم:3,5االي داماا ر ئيئماا مبذران  .1

 (0=15-س8+2,س0=6-س5+2,س0=15-س2+2,س0=15س+8-2 س

 نم:3-,2االي داماا مبذران  .2

 (0=6-س5+2اس0=6-س-2,س0=6-+س2سا0=6س+5-2 س

ن كون المعادلـة  م،ىما ،  1=2س+6- 6/ إذا عممت أن جذرا المعادلة التربيعية س1تدريب 
 ن6م , 6التربيعية التي جذراىا 

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

 من الكتاب المقرر . 21تمارين ومسائل ص 4س تدريب:
 من الكتاب المقرر.21تمارين ومسائل ص 1س نشاط بيتي /
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

االقتران التربيعي من خالل رسمتو عمى الدرس الثالث عشر: تحديد عناصر 
 االحداثيات

 (01ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير/ 

(.4-,2(,د 3-,0(,ب 3,0(,أ 0,0ل ؿاابق ط   .1
 إ دا ئ تاابقطم .2

 س ا(ص ا(

 ( ثم أجد :2/  تأمل الشكل  رقم )0تدريب

.إ دا ئ ترأسا ع راف ,(1

لي دامل  راا ل  ؿس=.2

.االب بملقير.....3

}ص:ص{.االدط=4

.ب عااقئلم.......5

 وحدد: 6(1/   مثل االقتران ق ٍ)س(=)س+6تدريب

رأسا ع رافن  ( -1
 لي دامل  راا ل  ؿن .................... -2

 االب بالقير..................... -3

 ص...................االدط ص: -4

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

( فـذذا  1،  1ىـي )  ة تربيعيـة وكانـت نقطـة االطـالق/حركة صاروخ عمـى شـكل معادلـ1تدريب
.أوجد االقتـران التربيعـي كم62ارتفاع وصل إليو عمى وكان أكم،  01كانت نقطة السقوط تبعد 

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

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

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

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

............................................................................................
 ومن الرسم أجد خواص االقتران        6+6نشاط بيتي/مثل االقتران ق )س ( = س

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





















243 

 

 لوحدة السابعة: المعادلة التربيعيةا

 الدرس الرابع عشر: مثل االقتران التربيعي عمى اإلحداثيات الديكارتية

 (04ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير /

رأسااقطس ا(ل  راا ل  ؿس=..........................2-2اذاؽ س(=س

 /مثل االقترانات بيانيُا .0تدريب

3+2ؽ س(=س (1

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

7+2ؽ س(=س (2

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

 / مثل االقترانات التالية : 6تدريب 

2-2ؽ س(=س (1
........................................................................................
........................................................................................

2س-5ؽ س(= (2
........................................................................................

........................................................................................
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 مثل ىذا االقتران بيانيًا.  0+6/ ارتخى سمك التميفون وعمل شكل اقتران تربيعي= س1تدريب

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

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

 بيانياً  6( 1-نشاط إضافي/ مثل االقتران ق)س(=)س

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

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

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

 نشاط بيتي/ مثل االقترانات التالية بيانيًا .

4+2ؽ س(=س -1
 2س-1ؽ س(= -2

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

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

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

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

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

............................................................................................
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 الديكارتيةالدرس الخامس عشر: مثل االقتران التربيعي عمى اإلحداثيات 

 (02ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير /

.................................(=.......3اأفؽ 2-2اذاك فؽ س(=س -

 -/ مثل االقترانات التالية بيانيًا :0تدريب

2(2-ؽ س(= س (1

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

2(8-ؽ س(= س (2

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

  -/ مثل االقترانات التالية بيانيًا :6تدريب

2(3ؽ س(= س+ (1

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

2(5ؽ س(= س+ (2

........................................................................................
........................................................................................
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 ، ارسم ىذا االقتران6(0-)س-/ نفق عمى شكل اقتران تربيعي معادلتو ق)س(=1تدريب

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

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

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

 نشاط إضافي/ ارسم االقتران بأكثر من طريقة.

3+2(2-ؽ س(= س

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

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

............................................................................................
............................................................................................
 نشاط بيتي/ مثل االقترانات التالية بيانياً 

2(1-ؽ س(= س -1
 2(3ؽ س(= س+ -2

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

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

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

............................................................................................ 
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

الدرس السادس عشر: مثل االقتران التربيعي وانسحاباتو عمى اإلحداثيات 
 الديكارتية

 (02ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير /

  داتنم........4ص رةاابقطم .,.(  بإ  ب   ب لل  رااص داتاال بب -
   داتنم........3ص رةاابقطم .,.(  بإ  ب   ب لل  رااإئب تااإ اب -

 / مثل االقترانات التالية بيانيًا 0تدريب

1+2(3-ؽ س(= س (1

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

1-2(5ؽ س(= س+ (2

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

 -/ اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :6تدريب

5-,2(, 5,2-(, 5،2} 2+2(5-سإ ػدا ئ ترأسااقطػػسا ع ػػرافؽ س(=  (1
 ,)5-2})

  ػػداتاػػما بػػ لل ػػ رااإػػئب تاال بػػب ػػـ3  بإػػ  ب2صػػ رةا ع ػػرافؽ س(=س (2
   داتاما ب لل  رااص داتااإ ابنم4ابإ  بلقدارل

4+2(3ؽ س(= س+4+2(3-ؽ س(= س
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 4-2(3ؽ س(= س+4-2(3-ؽ س(= س

-2)س(=ق ركة الدولفين عنـدما يقفـز مـن المـاء إلـى المـاء تمثـل اقتـران تربيعـي / ح1تدريب
 عمما بأن سطح الماء ىو محور السينات. ، مثل ىذا االقتران بيانيًا.6س

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

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

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

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

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

 نشاط إضافي/مثل االقترانات التالية بيانياً 

2س-3ؽ س(=
............................................................................................

2(3 س+-2ؽ س(=

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

 نشاط بيتي/ مثل االقترانات التالية بيانيًا 

1-2(2ؽ س(= س+ -1
 2+2(4-ؽ س(= س -2
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 + ن 6م ( –( = )س الدرس السابع عشر: مثل االقتران التربيعي عمى صورة ق)س

 (02ورقة عمل رقم )

1+2(2-ال   رعصئر/ل ؿا ع رافؽ س(= س
............................................................................................
............................................................................................

 -/ مثل االقترانات التالية بيانيًا :0تدريب

س6-2ؽ س(=س (1

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

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

س4+2ؽ س(=س (2

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

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

 + ن6م( –/ اكتب االقترانات التالية عمي صورة ق)س(=)س 6تدريب

3س+4-2ؽ س(=س (1
........................................................................................

........................................................................................
4س+2+2ؽ س(=س (2

........................................................................................
........................................................................................
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9س+6-2ؽ س(=س (3
........................................................................................

........................................................................................
 +ن6م(-نشاط إضافي /أكتب االقتران عمى صورة       ق)س(=)س

  0س+ - 6ق)س(=س

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

 نشاط بيتي/ 

 +ن6م(-رانات التالية عمى صورة ق)س(=)ستأكتب االق

س6+2ؽ س(=س -1
1-س2+2ـ س(=س -2

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

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

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

............................................................................................
............................................................................................
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 الدرس الثامن عشر: مجموعة حل المعادلة التربيعية من خالل الرسم بيانيا

 (08ورقة عمل رقم )

 اختبار قصير / 

0=1-2أبدـ,حاالي دامس -1
 .............للئزاالي داماا ر ئيئمن  -2

اهػػػ   قئقئػػػ فل إػػػ  ئ ف, قئقئػػػ تلل افػػػ ف,اػػػئساهػػػ ,نئػػػر0=1-2االي داػػػمس -3
 ذاؾ(

 يحل الطالب تدريب من ورقة العمل . أجد مجموعة حل المعادالت الممثمة بيانيًا . / 0تدريب

(1،2،3أشك ؿرعـ 

(ن ..........................3لبل قم ؿاارإـ  -
 (ن ..........................2رإـ لبل قم ؿاا -

 (ن ..........................1لبل قم ؿاارإـ  -

 موجب دائمًا.2س+6- 6/ أثبت أن االقتران ق)س(=س6تدريب

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

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

............................................................................................
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 نشاط إضافي/أجد قيمة م التي تجعل االقتران 

 1يمس محور السينات   9+م س+6ق)س(=س

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

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

 نشاط بيتي/

 ئ بئ  .1-2(3-ل ؿؽ س(= س -1
 ل ببدانل  7س+3+2أفا ع رافؽ س(=سأ  ت -2
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 الوحدة السابعة: المعادلة التربيعية

 الدرس التاسع عشر: حل أسئمة عممية لالقتران التربيعي

 (09ورقة عمل رقم )

 -اختبار قصير/ اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :

+س{2س2,5س6س,5+2,س5+2(=}س5س س+ -1
 {16س+8-2,س16س+8+2,س16-2,س16+2=}س2(4 س+ -2

 {(8-,3-{,}8-,3{,}3,8-{,}3,8 }0=24-س5+2ـ.ح.االي دامس -3

سص2لإػػػػػػػػ طئؿط اػػػػػػػػمسإػػػػػػػػـ قرتػػػػػػػػمصاػػػػػػػػإفلإػػػػػػػػ   م سص,س+ص, -4
 ص(2س+2,

2 .......(+2= .......(2إذف .......(بأبجع نـاازا ئمامΔأكلؿ -5
 

 /0تدريب

48   صؿتر هل 8أبدقددئفاافرؽ ئبهل -1

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

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

15   صؿتر هل 2أبدقددئفأ دنل ئزئدقفايلر لقدار-2

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

............................................................................................
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جـــد بعـــدي  6ســـم21ومســـاحتو  ســـم 4/مســـتطيل طولـــو يزيـــد عـــن عرضـــو بمقـــدار 6تـــدريب
 ؟المستطيل

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

 أطوال المثمث أ ب ج  / أجد1تدريب



 المقرر.من الكتاب  24تمارين ومسائل ص 2نشاط إضافي س

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

 المقرر.من الكتاب  24ص  1+0نشاط بيتي / س 

 

 

 

 

 

 

 

 إـ5

 

 1س+

 س
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 08،01ورقة رسومات تابعة لورقتي عمل 

   

   

   

 

 


