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وسع ربنا كُلَّ شيء علْماً {  
علَى اللّه تَوكَّلْنا ربنا افْتَح بيننا 

و ريخ أَنتو قا بِالْحنمقَو نيب
 نيحالْفَات{  

  )89:ألعراف(
  



ب                                                                      

  هـــداءاإل
  سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم ............. إلى إمام الذاكرين وقدوة المالكين ومعلم المعلمين 

 ثرى  م على ؤهالذين سالت دما  ... إلى شهداء معركة الفرقان خاصة    ... إلى شهداء فلسطين عامة     

  ،،،الوطن الحبيب دفاعاً عن الدين وعن المقدسات 

  ل الحق والصوابـساب وأول من بصراني سبـإلى أول من علماني حروف الهجاء وأعداد الح

ـ  التي طالما سهرت على راحتي ؛إلى نبع الحنان أمي الغالية     ي الفاضـل والـدي   ـ وإلـى المرب

  ة كما ربيـاني صغيرا ،،، الدعاء لهما بالرحمع رمز الـبر والوفـاء مالعزيز

ي الغالية التي شجعتني ودفعتني بكل قوة وعزم وإصرار وكانت معي في كـل خطـوة             إلى زوج 

   ،،، خطوتها نحو النجاح والتفوق ، إلى جميع إخواني وأخواتي األعزاء

  أبنائي األعزاء...   فيهم روح المحبة واإلخالص إلى نجوم سمائي تإلى الذين وجد

  ابنتي الغالية ...  قلبي أحلى المعاني إلى من هي بسمة حياتي إلى من  لها في

  ، المعلمين والمعلمات  زمالئي...إلـى إخواني وأخواتي 

   ، الكرام في الجامعة اإلسالمية ، الجامعة الشامخة األبيةةإلى األساتذ

   ،إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يستنيروا ويستبشروا

  ،سيئات حتى يتوبوا ويستغفروا إلى الذين اقترفوا ال

  الـاكم لصالح األعمـوجل أن يحفظكم جميعاً ويوفقني وإي أهديكم هذا البحث راجياً من اهللا عز

  ، و  مييجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكـر      أن   و  ، فر التقصير ل أن يعم النفع ويغُ    أواهللا تعالى أس  
     ..طريقاً موصالً إلى رضوانه 

                                                                                                                                                                      إنه وىل ذلك والقادر عليه ،،،،                                  
  

                                                                                                                                                                     
  الباحث

  علي سعید لبد
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  تقديرالشكر وال
  

مرسلين ، سيدنا محمد بن عبد اهللا     حمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف ال         ال

على آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يـوم الـدين            و ، المعلم األول  ـ ـ  

  :وبعد 

 زقوت أستاذ المنـاهج   شحادة محمد.دير والعرفان إلى أستاذي الفاضل   أتقدم بجزيل الشكر والتقد   

رق التدريس المشارك بالجامعة اإلسالمية ، الذي لم يدخر جهـداً فـي رعـايتي وإرشـادي         وط

 أتقدم بالشكر والتقدير إلـى أعـضاء لجنـة        كما   ،وتوجيهي أثناء إشرافه على إعداد هذه الرسالة      

   اهللام حفظه  محمود حسن األستاذ .د  و   داود درويش حلس .د   المناقشة

الجامعة اإلسـالمية بغـزة ،      ميع األساتذة الكرام العاملين في      لجكما أتقدم بالشكر الجزيل     

القيمة اتهمظوملحو بتوجيهاتهم الذين لم يبخلوا علي .  

كما أتقدم بالشكر والتقدير ألساتذة الجامعات ، والعاملين بوزارة التربية والتعليم العـالي ،              

تربويين ، والمعلمين والمعلمـات ،      والعاملين بمديرية التربية والتعليم شمال غزة ، والمشرفين ال        

الذين مدوا لي يد العون وساهموا في إعداد أداة الدراسة ، وأخص بالذكر المعلمـين والمعلمـات     

  .في تطبيق أداة الدراسة وتحليل األسئلة ني الذين شاركو

  الفاضل يالمكافح الصابر والمرب   و  ، أمي الغالية نبع الحنان   وأتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان إلى      

هـذه  و تنفيـذ    أثناء إعداد   كلها ووسائلها   ي الغالية التي وفرت لي الراحة        وإلى زوج  أبي العزيز، 

الذين  حبابوالشكر موصول إلخواني و إخوتي األ      وإلى ابنتي الحبيبة وأبنائي األعزاء ،        الرسالة

لتقدير إلـى كـل      وختاماً أتقدم بالشكر وا    وأمدوني بوافر الفضل ،   ،وقفوا إلى جانبي ، وشجعوني      

  .من ساعدني في إنجاز هذه الدراسة 



د                                                                      

 ملخص الدراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمن أسئلة مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة األساسية            
المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين للمهارات العقليـة   ) 8 - 9 - 10(  العليا 

رزانو ألبعاد التعلم ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في           نموذج ما أالواردة ضمن   
تحليل األسئلة المتضمنة في الكتب الستة ، وقام بإعداد قائمة بالمهارات العقلية المرغوب توافرها              
في منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا وعرضها على مجموعة من الخبـراء فـي               

تدريس ؛ لتحديد المهارات العقلية الالزم توافرهـا فـي كتـب التربيـة              الرق  مجال المناهج وط  
اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا بهدف إعداد أداة الدراسة ، ثم قام الباحـث ومجموعـة مـن                 

سؤاالً في ضوء المعايير التي أجمـع عليهـا        ) 1647( المعلمين بتحليل األسئلة التي بلغ عددها       
 والمتوسطات الحسابية   دراسة ، وقد استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية       المحكمون ألداة ال  

  . في المعالجة اإلحصائية واالنحرافات المعيارية 
 تقـارب فـي نـسبتي        ال يوجد  أنه:  وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها         

  )%23.8 (، ما نسبته   ) 392 (ية األسئلة التعليم   عدد األسئلة التعليمية واألسئلة التقويمية حيث بلغ     
من مجموع األسئلة    % ) 76.2 ( سؤال ، ما نسبته     ) 1255 (األسئلة التقويمية  عدد   في حين بلغ  

  بة ـ، واالستدالل بنس % )19.21( لة ركزت على التذكر بنسبة ـ، وأن األسئـةفي الكتب الست
، سئلة فـي الكتـب الـستة   من مجموع األ  % ) 10.21(، وتحديد السمات بنسبة      % ) 14.45( 

حيث جاءت نسب توافرهـا علـى        ) 10%( وقلت نسبة تركيز األسئلة في باقي المهارات عن         
ـ  % ) 5.14( اء ـ تحديد األخط( 8.02% ) التصنيف  : الترتيب  ،  % ) 4.69( ـيل ، والتمث
  ، ) 3.40%( ، وبناء المعايير ) 3.56%(، وتحديد المشكالت  ) 4.46%( ة ـوالمقارن
قد تبين اإلهمال وعدم التركيز في مهارات المالحظة والتنبؤ والترتيـب فجـاءت علـى            و

، ثم الترتيب جاء أخر مرتبة بنـسبة    ) 1.29%( ، والتنبؤ  ) 1.89%( النحو التالي ، المالحظة     
  .، وذلك من مجموع األسئلة في الكتب الستة  ) %1.13( 

 "  مهارات جمع المعلومـات   "ءت على النحو التالي    الطلبة للمهارات فقد جا    بأما بالنسبة الكتسا  
ـ  "مهـارات الـتــركيز  "  ذلك  تال،%)94.20  ( المرتبة األولى بوزن نسبي  تقد احتل   ت احتل

ـ ثالال المرتبـة    ت احتل  "مهارات الـتـقويم "  ذلك تال، %)92.54 ( بوزن نسبي  ثانيةالمرتبة ال   ةث
 نـسبي   بـوزن رابعة المرتبة التاحتل و "ليد مهارات التو" ،   ذلك تال،   %)88.67  (بوزن نسبي 

،  %)79.01 ( بوزن نـسبي خامسة  المرتبة التاحتل و  "مهارات التنظيم    "  ذلك  ،تال %)83.65(
 "  ذلـك  تال،   %)74.70 (ي   بوزن نسب  سادسة   المرتبة ال  تاحتل و  "مهارات الـتذكر " ،   ذلك تال

 لمدى اكتـساب   أما بالنسبة%)72.15 (بي بوزن نسسابعة المرتبة التاحتل و "مهارات الـتحليل  
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الدرجـة  في  جاءت الفروق لصالح المتوسط في أغلب األبعاد و        فقد   بشكل عام التالميذ للمهارات   
  %).70 ( المقبول تربوياًمستوىالالكلية، وهذا يعني أن مدى اكتساب التالميذ أكبر من 

اب طلبة الـصف العاشـر       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ظاهرة في مدى اكتس          كما أنه 
 بعد التمثيـل    نموذج مارزانو تعزى لمتغير الجنس، إال في      أاألساسي للمهارات العقلية في ضوء      

 بـين   في هذين البعدين    أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       والدرجة الكلية لمهارات التنظيم   
  .، تعزى لصالح اإلناثالذكور واإلناث

كتب التربية اإلسالمية للمرحلـة األساسـية العليـا         وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير      
بفلسطين بحيث تراعي األسئلة التوازن بين األسئلة التعليميـة واألسـئلة التقويميـة ، وتراعـي              

  .التوازن في تناولها للمهارات العقلية المختلفة 
سـئلة  علـى األ  . للمرحلة األساسية العليا     ة ـ االهتمام بأن تشتمل مقررات التربية اإلسالمي      

  . التي تهتم بمهارات الترتيب ، والتنبؤ ، وتحديد األخطاء ، وتحديد السمات ، والتمثيل 
ـ عقد الدورات تدريبية للمعلمين لرفع كفايتهم العلمية، و النهوض بمـستواهم فـي مجـال                

  .القياس والتقويم التربوي وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر 
 للصف الثامن والتاسـع ، مـن حيـث األسـئلة            ةميـ إعادة النظر في مقرر التربية اإلسال      
 . التعليمية ، وزيادة نسبتها والتنويع فيها 
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Abstract 
 

 
The aim of this study is to determine to what extent mental skills as 
mentioned in Marzano's dimensions of learning model are included in the 
Islamic religion syllabuses in the basic primary stage in Palestine as it was 
issued by the ministry of education. 
 
The researcher used the analytical descriptive approach in analyzing the 
included questions in the six books, he also prepared a list with the mental 
skills needed to be available in the Islamic religion syllabuses in the basic  
primary stage. That list was presented for experts in the field of curricula 
and methodology to determine the necessary mental skills that should be 
included in the books of Islamic religion in the basic primary stage so as to 
prepare the study tool. 
 
The researcher with other teachers analyzed (1647) questions in accordance 
with the standards the arbitrators have agreed upon for the study tool. 
 
The researcher also used repetitions , percentages , averages and standard 
division in the statistical processing . 
 
The researcher concluded the following results : 
There was no percentage balance between the instructional and the 
evaluative questions, the instructional questions totaled (392) questions 
were about (23.8%) while the evaluative questions totaled (1255) questions 
were about (76.2%) from the over whole total questions of the six books, 
memorization questions were (19.21%), deduction questions were 
(14.45%) and observation questions (10.21%) of the over whole total of the 
six books. 
There were fewer questions which focused on expansion, comparison and 
classification where their availability appeared in following sequence: 
Classification (8.02%), Mistakes Identification (5.14%), Demonstration 
(4.69%), Comparison (4.46%), Problems Identification (3.56%), features 
identification (3.40%),  
 
Neglect and inattention in observation, prediction, and ordering skills are 
appeared as the following : Observation (1.89%), prediction (1.29%), 
followed by ordering questions ( 1.13%) of the over whole total of 
questions in the six books. 
 
As for student gaining of skills, they are shown as the following : ( Gaining 
information skills ) held the first position of about (94.20%) , followed by 
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(concentration skills ) held the second position of about (92.54%) , 
followed by (evaluation skills ) held the third position of  about (88.67%) , 
followed by (Generation skills ) held the fourth position of about (83.65%), 
followed by (Organization skills) held the fifth position of about (79.01%), 
followed by (Memorization skills) held the sixth position of about 
(74.70%), followed by (Analyzing skills ) held the seventh position of 
about (72.15%), as for the extent of student gaining of skills , the variance 
came for the medium average in all dimension  and in general, hence , this 
means that the extent of students gaining is larger than proficiency level of 
about (70%). 
 
There is no statistic variance appearance in the mental skills of 10th grade 
students in the light of Marzano's dimensions of learning model are due to 
gender variable, though there is statistic variance in demonstration and 
ordering skills ,between males and females , tends to females .  
 
The researcher views that there is a necessity for developing the Islamic 
Religion Books in the basic primary  stage in Palestine. He suggests that 
there must be : 
a balance between the instructional and evaluative question and there must 
be a balance also in dealing with the various mental skills, in addition, there 
is a need to reconsider  the syllabuses to include questions concern in 
ordering , prediction , mistakes identification, features identification, and 
demonstration skills in the basic primary stage, besides that, there is a need 
to held training courses for teacher in order to rise their scientific 
qualification and in measurement and evaluation and development skills 
continuously,  reviewing in the 8th and 9th grades' syllabuses in terms of 
increasing and variation the percentage  of  educative questions . 
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  الفصـل األول
  خلفيـة الدراسـة وأهمـيتها

  :المقدمة 
  .مرسلين وبعد الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء وال

، وإن أول أمـر     الدنيا قبل الموت  ة  تتم في الحيا   عملية التعليم والتعلم           مما الشك فيه إن     
 للوصول باإلنـسان إلـى   وذلك )1 :العلـق  () اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق (  ـ قوله تعالى للنبي ـ  

 علمـه  – عليه السالم –ق اهللا تعالى آدم الدنيا و اآلخرة ، فمنذ أن خل أفضل حياة ممكنة له في
 – عليه الـسالم  – تقويمه ، حتى بعد هبوطه  إرشادية وو تبع ذلك من عمليات األسماء كلها ،

تابعه بالوحي كما تابع األنبياء و الرسل الذين اصطفاهم اهللا تعالى من بـين   إلى األرض ، فقد
على مر العصور داف الرسالة الربانية  وأهحقق مضمونت يكيليبلغوا رساالت ربهم ،  خلقه ،

اهـدنَا الـصراطَ    (: ،فأمرنا أن نقرأ في كل صالة سورة الفاتحة التي فيها طلب االستقامة قال تعالى             
يمتَقس6:الفاتحة( ) الْم(   

   ) 88:نملال() صنع اللَّه الَّذي أَتْقَن كُلَّ شيء إِنَّه خبِري بِما تَفْعلُون(: قال تعالى

   )30:الكهف() إِنَّا ال نُضيع أَجر من أَحسن عمال  (:قال تعالى

     وعن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتقنـه               " قال    أنه حيـب إذا عمـل أحـدكم عمـال رواه مـسلم  ( "إن ا( .
ا إلـى   باني ، الغرض منه تقويم الذات وإعادته      رومن هنا نرى أن اإلتقان والعمل الحسن أمر         

   المسار القويم  والوصل إلى النجاح في أقصر طريق وأوفر جهد وأقل وقت،
هو بالضرورة حديثٌ عـن صـناعة        و  التقويم    األسئلة يعني الحديث عن    إن الحديث عن       

 بدءاً من ممارستنا الحياتية اليومية      - لمن تأمل ذلك     -ذلك أن ثمةَ عالقةٌ وثيقةٌ بينهما        القرار ، 
لذا فإنه بغياب التقويم ال يمكن ضمان نجـاح واكتمـال العمليـة              ألعمال الممنهجة    با وانتهاء ،

  .التعليمية 
 فهو في مجـال التربيـة والتعلـيم      ،إذا كان التقويم عنصراً رئيساً ومهماً لنجاح كل عمل        و    

هـو مـرآة     ف ؛يـة علم إذ ال غنى عنه في مجمل وتفصيالت العملية التعليمية الت           ، كثر أهمية األ
 وللمعلم والمشرف وكافة العاملين على العملية التعليمية من جهة          ،لطالب وولي أمره من جهة    ل

، ومدى اكتسابهم للمعلومات والمهـارات      ة مستوى تقدم الطلب   ضح لنا   وعن طريقه يت     ، أخرى
 وهو في المقابل مصدر معين للتعرف على كفاية العملية التعليميـة بعناصـرها              ؛التي تلقوها   

 التعرف على جوانب النجاح لتعزيزها وجوانب القصور لمعالجتهـا         من خالله  يتم   و،  المختلفة  
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 و زخـم    ، ولم يعد يخفى على أحد أن سمة العصر الذي نعيش فيه سرعة التغيـر والتطـور                
  .مما يعني وجود تحديات جديدة تواجه البشرية جمعاءالمعلومات 

 يعي مـدى الحاجـة   ات وتطوراتني، وما يعتريه من تغيروإن الناظر لواقعنا الفلسطي   
 وممـا الشـك فيـه أن        وخاصة في المجال التربوي،    ،للتغير واإلصالح في كل مناحي الحياة     

المنـاهج مـن    طوير   بعد أن تم ت    حدث نقلة نوعية في نوعية التعليم     المنهاج الفلسطيني الجديد أ   
ح لما أفسده وأحدثـه      التي قامت مشكورة بمحاولة اإلصال     ،خالل وزارة التربية والتعليم العالي    

ـ            ا خـالل سـنوات     االحتالل الصهيوني من إعاقة تربوية وعلمية في فكر وقيم وأخالق أبنائن
، لذا بات التطوير والتقويم حاجة ملحه كي نعاود المسير بخطـى ثابتـة               عجاف تربوياً وعلمياً  

وقائع المعاصرة،  تؤكد ال "  حيث   الكبير واالنفجار المعرفي الواسع   في خضم هذا التقدم  العلمي       
وتوقعات المستقبل على أننا مقبلون على عصر جديد يختلف اختالفا جذريا عن عالم اليـوم ،                
فالتطورات الهائلة والتغيرات المتزايدة في عمقها واتساعها وتأثيرها علـى مختلـف جوانـب              

ـ  ـاً واجتماعي ـاقتصادي:الحياة، ومختلف الميادين والمواقع    ـ  ـاً وسياسي ـ اً وت ـاً وعلمي اً ـعليمي
  ).25 :1999سكران،"(

  التربيـة   طريـق   هي  السريعة أن الطريق الوحيد لمواكبة هذه التطورات العلمية      وبما  
 أن تعـد إنـساناً يـستطيع أن     بها   وتحدياً ألنه منوط   باتت أكثر صعوبةً  ة  مهمال فإن   والتعليم ، 

 معارف والمهـارات   جيل يتسلح بأكبر قدر من ال      يتكيف مع هذا الواقع الجديد من خالل إعداد       
، ة ، وممارسة دوره بإيجابية في خدمة المجتمـع المواجهة الحييحتاجها   والقيم واالتجاهات التي  

وتجدر اإلشارة هنا أن التربية ال يمكن لها أن تنمو بمعزل عن ميدان التعليم هذا الميدان األهم                 "
في بناء األجيال وله دوره     في الميادين التي تخدم المصلحة العامة باعتباره يسهم بشكل مباشر           

  ).4 :2003عسقول،"(في تحديد مستقبل األمة
ال شك فيه أن عمليات التقويم بصورة عامة تقوم علـى اسـتدعاء واسـتظهار               ا  ومم

للمهارات العقلية وإثارة التفكير حول ما تم تعلمه من معلومات ومعارف سابقة تم اكتسابها من               
 اإلسالمية المتزنة في جميع أبعادها العقلية والجـسمية         المنهاج الذي من أهدافه بناء الشخصية     

واالجتماعية والنفسية والروحية ، إذ من الضروري ألسئلة التقويم من قيـاس هـذه األبعـاد                
والتعرف على مدى تحققها ، وكي يتحقق هذا األمر البد من تنوع أسئلة التقويم كي تـستطيع                 

ها الطالب وما أثرها وما الذي لـم يتعلمـه مـن            قياس السلوكيات والمهارات والقيم التي تعلم     
العملية التربوية التعليمية برمتها ، هذا األمر الذي يدفعنا للتعرف المهارات العقلية المتـضمنة              

تحسين تحصيل درجات التالميـذ واالرتقـاء بمـستواهم      في األسئلة ، والذي نرمي من خالله      
  ..التحصيلي إلى أكبر قدر ممكن
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يمكن فصل االثنـين عـن    يم الصفي ما هي إال مرآة لعملية التعلم، وال إن عملية التقو  "
بعضهما البعض، وتكمن الخطورة في تغير طرق التعليم دون إحداث تغير في طرق التقويم أو               

  )2003وزارة التربية والتعليم،" (العكس
 بوصـفها   كما تعد عمليات التقويم عنصرا هاما من عناصر المنهاج حيث ال ينبغي النظر إليها             

تشخيص للمتعلمين فقط أو إصدار للحكم عليهم، وإنما أيضا وسيلة من وسائل التعلم وطريقـة               
  .لتأكيد التعليم وتثبيته

ت التعليميـة    ألبعاد التعلم أساساً لبناء وتخطيط الوحدا      Marzanoنموذج مارزانو   أويعد  
مناً خبرات وتجارب يقوم     من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية ، متض          ، بدءاً 

بها المعلمون لخلق مناخ تعليمي نشط ومثمر ينمو من خالله كالً من المعلـم والمـتعلم نحـو            
   ) .14 : 1999مارزانو ، ( تحقيق أفضل األهداف المنشودة للعملية التعليمية 

    ،              وضـع خطـة للتعلـيم علـى خمـسة أبعـاد            وكذلك يستند نموذج أبعاد التعلم عنـد      
 ، ت واإلدراكات  الموجبة عن التعلميتعلق البعد األول بتكوين  االتجاها

" Positive Attitudes and  Perceptions About Learning "   أي أنـه لكـي  
يحدث التعلم ينبغي أن يتوافر لدى التالميذ اإلحساس باألمن واالرتياح في حجـرة الدراسـة ،     

 Acquiring and Integratingفــة وتكاملهــا ويتعلـق البعــد الثــاني باكتــساب المعر 

Knowledge " "  تحقيق التكامل من خالل ربط المعرفة الجديدة بالمعرفـة الـسابقة   ي، وذلك
لى خزنها في   ذ ع ـا معنى لمساعدة التالمي   ـدة بطرق له  ـلدى التالميذ ، وتنظيم المعرفة الجدي     

  ،الذاكرة طويـلة المدى
 Extending and "المعرفـة وصـقلها أو تنقيتهـا     ويركز البعد الثالث على توسيع 

Refining Knowledge "    ن إ ، فاكتساب المعرفة وتكاملها ليس غايـة لعمليـة الـتعلم ، إذ
 ،ة ويكون روابط أبعـد لهـا      التلميذ يوسع ويمد معرفته ويصقلها ويضيف إليها تمييزات جديد        

قراء واالستنباط وتحليل األخطـاء     ويندمج التالميذ عادة في أنشطة المقارنة والتصنيف واالست       
وتقديم الدعم وتحليله وتحليل المنظور والتجريد، ويتعلق البعد الرابع باستخدام المعرفة علـى             

ن التعلم الفعال يحـدث حـين   ، إذ إ" Using knowledge Meaningfully " نحو له معنى
ا تعلمـوه فـي حيـاتهم       يقدر التالميذ على استخدام المعرفة ألداء مهام لها معنى، وتوظيف م          

 المعنى للمعرفة، اتخاذ القـرار والبحـث        والعامة ، ومن المهام التي تشجع على االستخدام ذ        
ـ    ـواالستقصاء التجريبي وحل المشكالت واالختراع ويتعلق البعد الخام        علم ـس من أبعاد الت

 ية منتجة ـتخدام عادات عقلـباس

" Productive Habits Mind "بـأن  ة بناء عادات العقل المنتجـة  كيفي، فهو يتناول ،                  
، وتجنب االندفاع ، وتنمية مهارة التفكير القائمة على تنظـيم           يتعلم الطفل السعي لتحقيق الدقة    
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 : 2000مـارزانو ،   ( الذات ، عن طريق التخطيط والتفكير الناقد ، وتنمية التفكير اإلبتكاري            
14– 18. (   

، اهات الحديثة في التعلـيم والـتعلم   يمثل نموذجاً لالتج– أبعاد التعلم –ن هذا النموذج  وحيث إ 
ومن خالل عملية المسح التي قام بها الباحث للدراسات السابقة، فقد وجـد الباحـث أن  هـذا        
المجال يفتقر لمثل هذه الدراسات، وأن القليل  من الدراسات السابقة التي اهتمـت بالمهـارات            

ئلة الكتب المدرسية وخاصة في ضوء نموذج مارزانو، فمن الدراسات          العقلية المتضمنة في أس   
) 2005صـالح وبـشير ،  ( ركزت على فاعلية أو أثر استخدام نموذج مارزانو منهاً دراسة           ام

ومن الدراسات ما ركزت على الطالب فـي        ) 2001الباز ، (،دراسة  ) 2003البعلي ، (،دراسة  
بعـضها بتنميـة مهـارات التفكيـر كدراسـة          المراحل الدراسية المختلفة، والتـي اهتمـت        

ـ   ( اهتمت باألسئلة كدراسـة      ا، ومنها م  ) 2005كشكو،(، ودراسة   )2001نبهان،(  ،  ةأبـو دق
   ).1999عبد الفتاح ، ( ، ودراسة  )  2000( ، دراسة أبـو نـدا )2004

 أن   في ضوء ما تقدم، وجد الباحث أن هناك حاجة ماسة إلجراء هذه الدراسة والتي من شأنها               
تكشف عن مواطن القصور لتالفيها وعالجها و مواطن القوة وتعزيزها والتأكيد عليهـا فـي               
 المهارات العقلية التي تتضمنها أسئلة التقويم وعن مدى فعالية األسئلة وقدرتها على اإليفاء بما             

ية الطالب اإلسـالمية    التي تسعى بدورها إلى بناء شخص     هو مطلوب منها وتحقيقها لألهداف و     
  . ، والروحية والنفسية، واالجتماعية، والجسمية،ومتوازنة، في أبعادها العقليةصورة شاملة ب

ولعل قلة الدراسات التي تتابع تقوِيم تلك األسئلة وتحليلها لمعرفة مدى كفايتهـا لقيـاس                     
راسـة حـول   بد العليا التي نسعى لتنميتها لدى المتعلم أثار انتباه الباحث للقيام     المهارات العقلية 

 ، في أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة علـى الـصف الثـامن            ةالمهارات العقلية المتضمن  
 ومدى اكتساب طلبة الصف      في ضوء نموذج مارزانو    في فلسطين  و العاشر األساسي     ،والتاسع

إن ومن هنا رأى الباحث أن هذه الدراسة ستقدم         .الذي يعد األساس النظري لذلك    و،   العاشر لها 
 وأصحاب القرار السيما أنه بعـد البحـث فـي    ، لواضعي المناهج ـ جديداً تعالىشاء اهللا ـ  

ـ وعلى حد علم الباحثـ األدبيات التربوية    توصل إلى عدم وجود دراسات سـابقة كافيـة    
  . ومباشرة في هذا المجال وخاصة في كتب التربية اإلسالمية و لكل المستويات
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  :مشكلة الدراسة 
   :تالي تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ال   
 في أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثامن          ةالمهارات العقلية المتضمن  ما      

  ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها؟والتاسع و العاشر األساسي في ضوء نموذج مارزانو
  
v  التاليةويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية:  

ما المهارات العقلية الواجب توافرها في محتوى كتب التربية اإلسالمية المقررة علـى              . 1
نمـوذج  أ و العاشر األساسي في المنهاج الفلسطيني في ضوء          ، والتاسع ،الصف الثامن 

 مارزانو؟

ن أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثـامن والتاسـع و           ما مدى تضم   . 2
 سي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو؟العاشر األسا

ما مدى تضمن أسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن للمهارات العقلية في ضوء              . 3
 نموذج مارزانو؟

ن أسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع للمهارات العقلية في ضوء           ما مدى تضم   . 4
 نموذج مارزانو؟ 

ة اإلسالمية للصف العاشر للمهـارات العقليـة فـي        ن أسئلة كتاب التربي   ما مدى تضم   . 5
 ضوء نموذج مارزانو؟

ما مدى اكتساب طالب الصف العاشر األساسي للمهارات العقلية في ضـوء نمـوذج               . 6
 مارزانو؟

  :فروض الدراسة
في مستوى اكتـساب  ( α ≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  . 1

مـستوى  الات العقلية في ضوء نموذج مارزانو و      طلبة الصف العاشر األساسي للمهار    
  ) .%70 (المقبول تربوياً

في مدى اكتساب طلبة ( α ≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  . 2
الصف العاشر األساسي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مـارزانو تعـزى لمتغيـر      

 .الجنس
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  : أهداف الدراسة

  : تساؤالت البحث السابقة الذكر و تحدد أهداف الدراسة فيما يلي نعتهدف الدراسة لإلجابة 
تحديد المهارات العقلية الواجب توافرها في محتوى منهاج التربية اإلسالمية المقـررة             . 1

على الصف الثامن والتاسع و العاشر األساسي في المنهاج الفلسطيني في ضوء نموذج             
 مارزانو؟

التربيـة اإلسـالمية المقررة علـى الـصف       الكشف عن مدى تناول أسـئلة كـتب        . 2
 الثامن والتاسع و العاشر األساسي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو؟

للمهـارات   ) 10 ـ  9 ـ   8(  الكشف عن نسبة تناول كل مستوى من هذه المستويات . 3
 . األسئلةة فيضمنالمتالعقلية 

   
  : أهمية الدراسة 

  :جانبيها النظري والتطبيقي فمن جانبها النظري نجد أنها        تنبع أهمية الدراسة من 
تساعد في التعرف إلى مدى الجودة والنوعية في أسئلة الكتـاب المدرسـي الجديـد                . 1

 .باعتباره مصدر أساسي في عمليات التعليم والتعلم لدى الطالب والمعلم
 .لتقويملتعزيزها في مستويات أسئلة ا و القوة  لعالجهاالكشف عن مواطن القصور . 2

تقديم معلومات واضحة ومؤشرات إجرائية إلى المختصين و المسؤولين عـن مـدى              . 3
 .فعالية األسئلة وقدرتها على اإليفاء بما هو مطلوب منها

قد تستخدم نتائج هذه الدراسة كمدخل لتحسين وإثراء وتطوير وتنويع أسئلة التقويم في              . 4
 . الجديدكتب التربية اإلسالمية عامة في المنهاج الفلسطيني

  
  :الجانب التطبيقي 

تساعد مصممي المناهج ومعدي الكتاب المدرسي بمعرفة طبيعة األسـئلة التقويميـة،             . 1
 .والعمل على مراعاة تنوع األسئلة وتضمنها للمهارات العقلية المختلفة

تساعد المعلمين في تحديد المستويات التي تقيسها األسئلة ، وكيفيـة اسـتخدام طـرق           . 2
 .تعلم الطلبة أثناء عملية تعلمهممناسبة لتقويم 
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   :حدود الدراسة 
  :بالحدود اآلتية  التزمت  الدراسة

تحليل األسئلة الواردة في كتب التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثامن والتاسـع              . 1
و العاشر األساسي والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في الـسلطة الوطنيـة               

 / 2008(فـي العـام الدراسـي       ) الجزء األول و الجزء الثاني لكل مرحلة        ( الفلسطينية  
في ضوء نموذج مارزانو ، بينما استثنت  كتب التالوة والتجويد لهذه المـستويات              ) 2009
 .الثالث

شملت الدراسة األسئلة التي تأتي ضمن محتوى الدروس ، وأسئلة التقـويم الموجـودة          . 2
 .في نهاية كل درس 

) المهـارات العقليـة     ( سئلة في ضوء بعض المهارات المعرفية العامـة         تم تحليل األ   . 3
  .المتضمنة في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 

  : مصطلحات الدراسة 
  :  المهارة - 1

عمل أو سلوك يتكون من سلسلة من الحركات يقوم به الفرد بسرعة وإتقان وبدقة وبجهـد                
  .قليل ونوعي 

  
  :  المهارة العقلية - 2

 عقلي يقوم به الطالب لإلجابة عن تساؤل ما ، أو البحث عن حـل لمـشكلة مـا ،             جهد
كقيامه بعملية المالحظة أو التذكر أو التصنيف أو المقارنة أو التنبـؤ أو االسـتدالل أو                

  .تمثيل المعلومات باألشكال والرسومات 
  

  :   السـؤال - 3
أمر ويحتاج قدراً من التفكير وإعمـال       هو مثير أو جملة لفظية يبدأ بأداة استفهام، أو بفعل           

  .العقل ، يحدث على أثرها إجابة لفظية أو فعلية 
  

  :   األسئلة التعليمية - 4
هي تلك المثيرات التي تتطلب من المتعلم استجابة ما ، ويتم توظيفها في بداية العمليـة                

محتواه ، أو أنـشطته  التعليمية التعلمية أو أثنائها ، وقد تأتي في بداية الدرس ، أو تتخلل   
  .، ويطلق عليها أحياناً األسئلة البنائية 
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  :   األسئلة التقويمية- 5

هي تلك المثيرات التي تتطلب من المتعلم استجابة ما، ويتم توظيفها في نهايـة العمليـة              
  .التعليمية التعلمية ، وتأتي في نهاية الدرس أو الوحدة الدراسية 

   
 :ة للصف الثامن والتاسع و العاشر األساسي كتب التربية اإلسالمي- 6

هي مجموع الكتب المقررة على الصف، الثامن ، التاسع والعاشر من قبل وزارة التربيـة               
  .والتعليم ، وهي ستة كتب ، كتابين لكل مرحلة

  
  :   المرحلة األساسية العليا - 7

  الصف الخامس حتى الصف      المرحلة الثانية في مراحل التعليم الفلسطيني والتي تمتد من 
  .      العاشر األساسي وهي ما تسمى بمرحلة التمكين 

  
     :   نموذج مارزانو ألبعاد التعلم– 8

   إطار تعليمي يتمثل في خمسة أبعاد للتعلم ويتضمن مجموعة من المهارات العقليـة             
 ،تيـب  والتر ، والتـصنيف  ، والمقارنة ، والمالحظة ،الضرورية لنجاح التعلم ، كالتذكر    

.  التنبـؤ   و ، والتوسـع  ، وتحديـد األخطـاء    ، واالسـتدالل  ، والتمثيل ،وتحديد السمات 



 
  

  
   المهارات العقلية واألسئلة وعالقتها بأبعاد التعلم

 المهارات  العقلية  •
 مفهومها وتصنيفاتها  •
   العقل اإلنساني •
  تصنيف مهارات التفكير  •
 ألسئلةالكتاب المدرسي وا •
  ماهية األسئلة •
  أهمية وأهداف األسئلة •
  أنواع األسئلة •
 : األسئلة ومخرجات التعلم •

 األسئلة والمعرفة العلمية -
  األسئلة وعمليات العلم -
 األسئلة وأنماط التفكير -

   نموذج مارزانو ألبعاد التعلم •
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  الثـــاني الفصـــل                   
  اإلطـار النظـري

  ة واألسئلة وعالقتها بأبعاد التعلمالمهارات العقلي
  توطئة

ستهديه ، حمداً يليق بكماله وجالله، الذي نالحمد هللا رب العالمين نحمده سبحانه ونستغفره و
خلق اإلنسان في أحسن تقويم وكرمه على الخالئق أجمعين بنعمة العقل الذي نال به شرف 

دامها وتنمية قدراتها مع استرشادها حمل أمانة التكليف، هذه النعمة التي إذا ُأحسن استخ
 ،ببصائر الوحي يتحقق في اإلنسان التربية المبتغاة لهذا المخلوق الذي كلف بحمل  األمانة

   )30:البقرة( }وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خليفَةً {ليكون خليفة اهللا في أرضه ، لقوله تعالى

   )269:البقرة( }يؤتي الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثرياً وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ األَلْبابِ {: الى وقوله تع
القدرة على التنبؤ بما وراء األعمـال الظـاهرة   "  يأتي االهتمام بالعقل وقدراته التي هي بمعنى    

وهر الحقائق والوقائع المحيطة تحققاً يفيد في السالمة المادية عبر سلـسلة مـن         والتحقق من ج  
لكن العقل ال يكون فعاالً ناجحاً إال إذا كان واعياً بحقيقة اإلنـسان   . الوقائع واألحداث المستقبلية  

ومكانته وانتمائه، فإذا فقد هذا الوعي عجز عن النفاذ إلـى جـوهر األفكـار واآلراء وإدراك                 
، من أجل استخدام الوسائل التربويـة المناسـبة لتنميـة           ) 105 ،   2005:الكيالني    ("قةالحقي

قدرات هذا العقل وتزكية أدواته بحيث يحسن استخدام وسائل الحياة واالسـتفادة مـن بـصائر     
 أصحاب العقول   -"أولواْ األلباب   ب" الوحي التي تحدد غايات الحياة؛ مما جعل الحكمة مرتبطة          

القدرة على اكتشاف السنن والقوانين التي تنظم ظواهر        "  والحكمة هي  -لحواس السليمة النيرة وا 
" الكون والحياة، ثم تحويل هذه السنن والقوانين إلى تطبيقات عملية في مختلف ميادين الحيـاة                

  ). 229 ، 2005:الكيالني (
 والتمحيص، عن طريـق  إن تناول الكثير من الباحثين التربويين مهارات التفكير العقلية بالبحث 

إجراء المئات من الدراسات التربوية والتجريبية من أجل بيان أهميتهـا وأثرهـا لـيس علـي         
العملية التعليمية فحسب بل وأيضا علي المتعلم ذاته بالدرجة األساس  أظهـرت الكثيـر مـن                 

ات العقليـة   ن تزويد الطلبة ببرامج دقيقة الستخدام المهـار       لنتائج والتوصيات التي تشير إلى أ     ا
  :مهمة للغاية،وذلك ألسباب عديدة منها 

 أهمية هذه المهارات للنـاس فـي عالمنـا المتغيـر،وال سـيما فـي عـصر التكنولوجيـا                   
ـ         توالمعلوما  ة،وألن الطلبة ما زالوا بصورة عامة غيـر مـزودين بمهـارات التفكيـر العقلي

يعتقدون بـأن اإلنـسان يولـد      المطلوبة في معظم المواقف التعليمية،رغم أن العديد من الناس          
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إال  ،اإلبداعي ومهارات التفكير الناقـد    مزودا أو غير مزود بالقدرات الخاصة بمهارات التفكير         
، كما أن عمليـة      المهارات قابلة للتعليم والتعلم    أن نتائج البحث التربوي قد أشارت إلي أن هذه        

 والتحصيل األكاديمي الفاعلة التـي   يؤدى إلي زيادة النمو العقليةتدريس مهارات التفكير العقلي  
، لي ، واسـتخدام أسـلوب حـل المـشكالت         يتم من خاللها االهتمام باألسئلة ذات التفكير العا       

والمشجع لعملية تعليم واستخدام مهارات التفكير العقلي في حل األسئلة أنها تجعل المتعلم حـرا    
ـ كما يقول علماء الـنفس   ـ الناس   غالبيةو إن  ، الجديدةتفي التعامل مع األفكار واألطروحا

مـن قـدراتنا العقليـة غيـر      %90 هذا يعني أن. فقط من قدراتهم العقلية % 10يستخدمون 
واالختراعات في مجاالت الحيـاة المختلفـة    مستخدمة فإذا كانت كل تلك اإلنجازات الحضارية

% 20أننا وظفنـا  العقلية ، فكيف سيكون الحال لو  فقط من إمكاناتها% 10ناتجة عن توظيف 
ـ  % 10عظم الناس يـستخدمون  كان م منها ؟ أما على المستوى الشخصي فإذا اتهم مـن إمكان

  .فسوف تكون في نظر اآلخرين عبقريا مبدعا  منها% 12عت أن تستخدم االعقلية واستط
رات  العقليـة    المهـا : يتضمن هذا الفصل مجموعة من المحاور الرئيسة تتمثل فـي                  

، تصنيف مهارات التفكير، الكتاب المدرسـي واألسـئلة،         العقل اإلنساني  ،نيفاتهامفهومها وتص 
، و نمـوذج    ا يتناول األسئلة ومخرجـات الـتعلم      ، كم وماهيتها، وأهميتها، وأهدافها، وأنواعها   

 ألبعاد التعلم وعالقته باألسئلة وأنماط التفكيـر، والتعريفـات اإلجرائيـة            Marzanoمارزانو  
 - 10(  التي تم تحليل أسئلة  كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة األساسية العليا للمهارات العقلية 

  : في ضوئها ، وذلك على النحو التالي  ) 8 - 9
 ةالمهارات  العقلي •

  :) لغةً( تعريف المهارة 
  .)لسان العرب(  الحاذق بكل عمل: والماهر  ،الحذق في الشيء:  المهارة 

  : اصطالحاًتعريف المهارة 
األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه اإلنسان حركياً وعقليـاً مـع تـوفير الجهـد            " 

  "والتكاليف
  ).2009شقير و حلس،  ( 
                :مفهوم المهارة  . 1

الحظتها بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر،          م  إلى سلسلة من الحركات التي يمكن      تشير المهارة 
وتشمل ء سعيهم لتحقيق هدف أو أداء مهمة،        األشخاص أثنا ويقوم بها شخص معين أو عدد من        

المهارة عموماً على خطوات محددة قابلة لإلعادة والتكرار كلما لزم األمـر لـذلك أو بـرزت        
  ) .5ص:1988بلقيس، (الحاجة إلى القيام بهذه المهارة 
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 المقـصود   ومن المعاني األخرى للمهارة أنها تشير إلى نشاط معقد يتطلب قدراً من التمـرين             
، فـؤاد   بأبو حط ( والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة بحيث يؤديه الفرد بطريقة مالئمة          

  ).1980، قوصاد
القـوة و الـدفع و   : ويرى جلفورد أن هناك خمس خصائص أساسية للمهارة الحركيـة هـي          

   ) Williams and Smith ،1974(السرعة والدقة و التناسق والمرونة 
وفي الوقت نفسه لها جانـب      .  أو السلوكي أو اإلبداعي      ي المجال النفس حرك   وتقع المهارة في  

عقلي ومعرفي ،ولها جانب انفعالي وجداني  ،وهذان الجانبان مهمان وبدونهما قـد ال توجـد                
 ومهارة في التعبيـر    ، الكتابة يالمهارة أو توجد بشكل ضعيف فكتابة رسالة تحتاج إلى مهارة ف          

ف الجهة التي نكتب إليهـا      ب األفكار، وتختلف هذه المهارات باختال     عن الذات مهارة في ترتي    
حبيب ؟  رسالة إلى   ، أم    أم شكوى لمصلحة ما    ، أو صديق عزيز   ، مهم لؤو هل هو مس   الرسالة،

 بـاختالف المهـارة والجانـب        أيـضاً  رف المتضمنة في الرسالة تختلف    االمعإن المعلومات و  
  .  بقية نتائج التعلم  وهكذا تتكامل المهارة مع،الوجداني فيها

  : المهارات العقلية الفكرية 
جهد عقلي يقوم به الطالب لإلجابة عن تساؤل ما ، أو البحث عن حل لمشكلة مـا ، كقيامـه                    
بعملية المالحظة أو التذكر أو التصنيف أو المقارنة أو التنبؤ أو االستدالل أو تمثيل المعلومات               

  . باألشكال والرسومات 
، مهارة معالجة المعلومات، واكتـساب المفـاهيم والمبـادئ        : لفكرية  العقلية ا ومن المهارات   

ير المعلومات، والتنبؤ بالنتائج، وحل المشكالت، واإلبداع، وبناء المعايير، والبرمجـة، و            وتفس
  . ، والترجمة التأليف

   : ةالمهارة الحس حركي . 2
أشياء في البيئـة الخارجيـة      عمل أو سلوك يتكون من سلسلة من الحركات يقوم به الفرد نحو             

  .استجابة لمؤثرات معينة وردت عن طريق الحواس فاستثارت حركة أعضاء الجسم 
موسـيقية وأداء   الضرب على اآللة الكاتبة والضرب على اآلالت ال       : ومن المهارات الحركية    

ـ  الـسويدية، والـرقص   ، والقيام بالحركات    التمارين الرياضية  ام بالحركـات اإليقاعيـة     ، القي
  . ، ومهارات التدريب المهني بكامل أنواعه مثل النجارة والحدادة والصناعة المتناسقة

   :ةالمهارة النفس حركي . 3
 عمل أو سلوك يتكون من سلسلة من الحركات يتطلب وقتاً وجهداً وتنسيقاً دقيقاً بين عدد مـن                 

لمهـارة  وألداء  ا  . أعضاء الجسم وحواسه وعضالته وبين عقل اإلنسان وجهـازه العـصبي            
 والتآزر بين المدخالت الحسية والمثيـرات المرتبطـة         ق يتطلب قدرة على التوفي    ةالنفس حركي 

ـ        ببالمهارة وبين الحركات الكبرى التي يتطلبها أداء تلك المهارة ، وكي يتحقق ذلك  األمر يج
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أن يتم تنسيق خطوات المهارة و ترتيب الخطوات على شكل سلسلة متتابعة تنسجم مع النظـرة        
العقلية التي يكونها الفرد لمهارة موضوع التعلم من ثم التدريب على كل خطوة ثم التدرب على                

   )355 ـ 354: القدس المفتوحة، طرائق التدريس والتدريب العامة ( .جميع الخطوات مرة واحدة
  تصنيف المهارات  •

ـ        صائص علم التصنيف من العلوم الهامة التي تضع األسـس العلميـة لوضـع األشـياء والخ
كل منها عن األخرى في نفس الوقت تشترك جميعهـا    في مجموعات تميزية واإلنسانية والبشر

في صفات عامة مشتركة وثمة محاوالت قد تتم منذ سنوات طويلة لتصنيف المهـارات التـي                
  ـ :هي ناك أسس مختلفة لتصنيف المهارات  أن هباحثيمكن أن يؤديها اإلنسان ويرى ال

  
 عقيد البسطة مقابل الت . 1

فهناك مهارات بسيطة يستطيع الفرد الناضج أن يتعلمها بيسر مثل استخدام األدوات المنزليـة              
العادية على حين نجد أن  هناك مهارات معقدة مثل  مهارة قيادة السيارات ، مهارة ممارسـة                  

لـسؤال  ، وا  القيثارة ن مهارة قيادة الطائرة     لعبة التنس ، مهارة العزف على البيانو أو العود أو         
  .هنا ما هو معيار البساطة والتعقيد ؟ 

يرى الغالبية العظمى من الباحثين أن عدد الوحدات المتتابعة الذي يجب تأديتها بسالسة ويـسر      
، كما أن عدد العناصر الذي يجب أن يتعامل  مـع المـتعلم    هي التي تحدد درجة تعقيد المهارة     

  .في وقت واحد تعتبر مؤشراً لدرجة تعقيد المهارة
فمهارة تناول الكوب للفرد الناضج ال تتضمن عدد العناصر واألفعال المتتالية التـي تتـضمنها       

ويعني ذلك أن تحليل العمل يجب أن يضع لنـا مكونـات            . مهارة استخدام اآللة الكاتبة وهكذا      
  .عناصر المهارة بوضوح حتى  نتمكن من وضع برنامج للتدريب عليها 

  :لمهارات الثانويةالمهارات األساسية مقابل ا . 2
وطبقاً لهذا المبدأ أنه ثمة مجموعة من المهارات ال يمكن أن يحيا بـدونها اإلنـسان البـد أن                   
يتعلمها الطفل منذ نعومة أظافره مثل مهارات المشي والنطـق والكـالم واسـتخدام األدوات               

تقـل الطفـل إلـى      وعندما ين   الخ، ...القلم والكتابة وبالتدريج أدوات األكل والطعام       (األساسية  
مراحل تعليمية أعلى نجد أن هناك مهارات أساسية أخرى تضاف إلى مخزون المهارات مثـل              

 أما المهارات الثانوية فهي تختلـف      ،الخ...المهارات االجتماعية والمسايرة ومواجهة المجموعة    
  ).الهوايات المختلفة(من فرد ألخر طبقا لدائرة اهتمامه 
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 -:قابل المهارات العقلية المهارات النفس حركية م . 3

إن الفصل الحاد بين أنواع المهارات أمر مصطنع إلى حد بعيد فحياة اإلنسان مزيج معقد مـن                 
  The reflex of the brainألوان المهارات المختلفة ومنذ زمن بعيد أكد ستشنف في كتـاب  

 حتى التفكير   ضرورة تضمين نشاط حركي من نوع ما في جميع الوظائف التي يقوم بها الفرد             
إال أن مطالب التوجيه المهني والتربوي إلعداد األفراد من أجل التكيـف مـع ظـروف               .ذاته  

ارات العزف علـى اآلالت  مثل مه:ن يفرقون بين المهارات السيكو حركية      يالحياة جعلت الباحث  
ـ   ،الموسيقية  والفلك وقيادة السيارات والطائرات والفنون التشكيلة ـ ومهارة استخدام األجهزة 

كـرة القـدم     ،ية الرياضية ،السباحة وكـرة الـسلة      والتركيب وجميع المهارات الخاصة بالترب    
 ومن بين المهارات العقلية البحتة مثل مهارات التفكير ،مهارات صناعة القرار            ،الخ... والتنس

، مهـارات التعـرف      المفـضل  الفردي في اختيار المهنة والدراسة ونوع معجـون األسـنان         
وفـرز  .  ونحاههزفرز الشيء بمعنى ميـ  مثل مهارات فرز القطن  ،ف في فئاتوالتصني

 فالمهـارات   ، )153ص: القاموس المحـيط    ( ـ   فصل رديئه عن جيده   : القطن ونحوه 
النفس حركية تتطلب دائما التآزر والتناسق بين الحواس األساسية من جانـب وتأديـة حركـة            

ي الجمباز يتميزون بتوافق عضلي ـ عصبي راقي قد  معينة من جانب آخر فمثال نجد أن العب
و من ناحية أخرى نجد أن مهارات العبي كرة القـدم            ،الخبرة منذ الطفولة  جاء من التدريب و   

قدر عالي من التفكير المنطقـي   ،العضلي العصبي والدقة قي التنشين تتطلب إلى جانب التوافق     
قـد   )مـيال   ( العب الكاميرون المشهور     ومهارات حل المشكلة وصناعة القرار فمثال نجد أن       

م على ذكاء مرتفع في التمريرات البينية والوصـول      1990 في مباريات كأس العالم سنة       اعتمد
إلى الهدف دون االعتماد على القوة الجسمية والعضلية حيث تفاعلت لديه المهـارات الـسيكو               

  .حركية مع مهارات صناعة القرار والتفكير 
  
 . العضالت المشتركة في المهارة التصنيف على أساس . 4

حركة الجـسم   Cross Musrlesهناك من المهارات ما تشترك فيه عضالت الجسم الضخمة 
في الفراغ مثل مهارة المشي وضبط الجسم و التحكم فيه على حين نجـد أن هنـاك مهـارات       

شين في الرماية   دقيقة جدا تحتاج إلى التحكم في العضالت الناعمة الدقيقة مثل لضم اإلبرة ،التن            
، مهارات جراح العيون والتجميل مهارات بعض الفنانين األفراد الذين يرسمون أشكاال علـى              

 الخ ...حبة األرز الصغيرة و مهارات استخدام الميكروسكوب ومهارات استخدام أقالم الرسم 

  .نموهثناء مراحل مهارات القراءة والكتابة وهي من أدق المهارات التي يتعلمها الطفل أ.
  :أسس تعليم المهارة 
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 .النمو والنضج العقلي والجسمي فيما يتوافق مع المهارات  .1

 .دافعية التعلم ومدى اتفاق المهارة مع ميل الطالب وحاجته .2

 .تدريب الطالب تدريباً متصالً متدرجاً .3

 .الهدوء النفسي والحركي للطالب .4

 . المتابعة الدقيقة للمعلم بالحواس والحركات والتفكير .5

  )10ص :2007حلس ، ( .اعاة درجة المهارة من حيث االستمرارية والتركيب والصعوبةمر .6
  :  اكتساب أو تعلم أي مهارة  وخطواتمراحل

 .افهم المهارة .1

 .اختبر ووسع فهمك للمهارة  .2

 . للمعلم الذي ال يجيد أداء المهارةةتعرف على صورة كار كتوري .3

 .ادرس سلوكيات أنموذج مثالي يؤدي المهارة .4

 .س تدريب المهارةمار .5

 .اجمع معلومات مفصلة عن أدائك للمهارة .6

 .أعد التدريب على المهارة  .7

   )24ص :2004زيتون و قطامي ،.( طبق المهارة ميدانياً .8
لقد توصل علم النفس إلى دراسة مجموع الشروط األساسية التي البد من توافرهـا                      و  

   تعليم وتعلم أي مهارة، تساعد فيالكتساب المهارة وتلك القواعد العامة
تعلمها فإن ثمة أطـوار أو      مراحل وخطوات   وعلى أساس  ما جاء سابقاً في تعريف المهارة و         

ي حتى ينجح فـي الوصـول    تصاص و األخ   والمتدرب مراحل أساسية يجب أن يعرفها المدرب     
  :إلى المستوى األمثل من تعلم وتعليم المهارات  والتي نوجزها فيما يلي 

  
   Cognitive phaseمرحلة المعرفية      ال: أوالً 

هل من األفضل لسرعة التعلم أن يشاهد طالب قسم الجراحة فيلماً ملوناً بالصوت والـصورة ،     
  يوضح بدقة إجراء عملية في القلب ؟

   طالب قسم النحت فيلماً عن فن النحت وكيفية إجرائه ؟  أن يرىهل من األفضل
حليل المهارة و مكوناتها وحركاتها وعالقة كـل منهـا         إن تقديم جرعات معرفية منضمة عن ت      

باألخرى يجعل المتعلم يكون لنفسه بنية معرفية تصويرية لفظية عن عناصر المهارة وتشابكها             
  :  المهارات  وتعلمي في تعليمتاصخصواإلو المتدرب وحتى ينجح المدرب 

  واألداء العملي أمام الطالب قدم صورة متكاملة عن المهارة ككل باألمثلة واألفالمتالبد أن  . 1
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ثم يقوم المدرب أو المعلم بتوضيح مكونات وعناصر المهارة بهدف تحليلها مع تقديم قـدر                . 2
كاف من المعلومات على جرعات منظمة طبقاً لمستوى التعقيد  في المهارة فـاألداء األعمـى                

 بدون المعلومات الفنية ال يجعل المتعلم يصل إلى اإلتقان 

حيث أن هناك من المعلومات ما يحتاج إلـى   ( ر و المناقشة مع المتعلمين بنظام       يفتح الحوا  . 3
والهدف من تلك المرحلة هو تكوين خطة لفظية متتاليـة متعاقبـة حـول              ) المناقشة والحوار   
 .خطوات المهارة 

 ييضع المدرب المعلم بعد ذلك المتعلمين في خبرة تعرف بالتدريب االستطالع . 4

 Pilot Training في تلك الخطوة يجب أن يالحظ المدرب كل فرد علـى حـدة ويقـوم      و
ـ  سبتسجيل كل المالحظات على بطاقة تقويم مبدئية باسم كل متعلم وعلى أسا    ن أنها خبيـر فم

الممكن أن يصنع قراره حول أعضاء التدريب بصورة موحـدة لجميـع أم يـضع للمتفـوقين            
 مالحظة أن التقدم السريع لـيس مؤشـراً   مع. برنامج يتفق مع تقدمهم ولآلخرين برنامج آخر       

 .للتفوق في المهارة مستقبالً 

  يقوم المدرب أثناء التدريب بعمليات التدعيم المعنوي والتغذية المرتدة  . 5
  Fixation Phaseمرحلة التثبيت       : ثانياً 

ـ                  ن تعتبر تلك  المرحلة هي المرحلة الحقيقية في التدريب على اكتساب المهارة وقـد تمتـد م
 وقدرات المتعلم والهدف الرئيسي فـي تلـك         تأسابيع إلى شهور طبقا لنوع المهارة واستعدادا      

المرحلة هو تصحيح أسلوب إخراج المهارة حتى تتم بسالسة من خالل التوجيهات التشخيصية             
اختـزال االسـتجابات   اصر المهارة معا والمؤشر هنا هـو  مع توضيح أفضل الطرق لدمج عن   

 وعندما يصل المتعلم إلى مستوى متقـدم مـن التـدريب             لتصل إلى الصفر؛   الخاطئة بالتدريج 
 سالسل المهارة في كل موحد منظم وعلى        موالخبرة فان المتعلم سوف يكتسب القدرة على تنظي       

 فان فترة التثبيت هذه تمتد من أول مرة يعطى فيهـا            ةسبيل المثال نجد انه بالنسبة لقائد الطائر      
حتى وقت استخراج الرخصة وربما كان ذلك بعد تدريب مائة سـاعة       الفرصة للطيران بمفردة    

  .طيران 
 Automonus            مرحلة السيطرة الذاتية : ثالثا 

  وفي تلك المرحلة يكون المتعلم قد اكتسب إجـادة           Automonusويطلق عليها أحياناُ التذويت     
أتي تلـك المرحلـة لتحقيـق       أداة المهارة بدقة أي أصبح يؤدي حركات العمل بدون أخطاء وت          

  الذي  Feed backالسرعة في األداء أي الجمع بين الدقة والسرعة ألن أثر التغذية الراجعة 
لة عن األداء   ؤو في المراحل السابقة يظهر في اكتساب خاصية السرعة ، فالدقة هي المس            تتم

مـي بـين الدقـة      بدون أخطاء أما السرعة فهي تأدية المهمة صحيحةً وبسرعة والتفاعل الحت          
  :والسرعة ضروري جداً ألنها مهارة ولذلك فإن المدرب أو المعلم الناضج هو الذي يضمن 
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تأدية األداء بدون أخطاء ثم تأديته بالسرعة حيث الجمع بين السرعة والدقة وحتى تنجح              : أوال  
  : تلك المرحلة البد على المدرب أن 

شتيت المنبهات واألنشطة الخارجية حيث     يشرف على متابعة المتعلم في التخلص من أثر ت         . 1
تكون عالقة مباشرة بين المخ واألداء الذي يقوم به لدرجة يصعب معها تحويل انتباه المـتعلم                

 .عن العمل وذلك بتقليل أو منع العوامل المتداخلة الخارجية التي من شأنها كف المهارة 

عليا في المخ تـرتبط بتـذويت       ومعنى ذلك أن المتعلم يصل إلى مرحلة تكوين مراكز عصبية           
  .األداء 

ن مؤشر األداء األمثل في تلك المرحلة هو الوصول إلى المستوى الالإرادية مثل ممارسة              إ . 2
اآللة الكاتبة بدون النظر إلى المفاتيح ألن الجهاز العصبي قد أصبح يعطي األوامر لألصـابع                

كمـا أن  .ل مستوى المهـارة  للحركة في مدى محدد ومكان محدد وأي خطأ فيه يؤدي إلى تقلي        
 مكـان   ب من العازف أن يبحث ببـصره عـن            العزف على البيانو في تلك المرحلة ال يتطل       

حروف السلم الموسيقي والرسام أصبح يمتلك الحساسية في تنفيذ االسكتش ووضـع الحـدود              
 .والنسب بدون قياسات مسبقة وهكذا 

ـ ) بدون أخطاء(لصحيح ن أعظم قاعدة في تلك المرحلة هي كثرة التمرين ا إ  ىسيؤدي بالفعل إل
تكوين برنامج عصبي ـ نفسي حركي في المخ  يتم استدعاؤه بسرعة بمجـرد المثـول أمـام     
العمل أو المهمة وطبقا لنوع المهارة فان المستويات العالمية في أداء المهارة يصل إليها الفـرد         

 447 : 1999، كامـل (   .بعد مئات وآالف ومالين المرات من التدريب حسب نـوع المهمـة     
   ) 453ـ
  

  :خطوات اكتساب المهارة 
فـان إتبـاع    ) الدافعيـة والممارسـة      ،النضج( ن توفير الشروط األساسية     بعد التأكد تماما م   

  : الخطوات اآلتية يساعد كثيرا في إتقان اكتساب أي مهارة وهي
لم إلى تتابع لفـظ     تقديم المعلومات المعرفية على هيئة جرعات مترابطة بحيث يصل المتع          . 1

 . عن المهارة تواضح بالتعليما

 .تقديم فيلما أو مشاهدة حقيقية ككل . 2

 . والمستوى المبدئي لدى المتعلم تقياس االستعدادا . 3

اتفق عليها الخبراء أو المـدربون أو المعلمـون          التي   اتحليل عناصر المهارة إلى مكوناته     . 4
 .طبقا لنوع المهارة 

 . عالقة كل عنصر باآلخرمناقشة عناصر المهارة ومعرفة . 5
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يعطي كـل   (  على المهارة مع تسجيل ذلك المستوى لكل متعلم          ي التدريب االستطالع  ءبد . 6
  ) .ئ محاوالت ثم تقيس مستوى المهارة المبتد10متعلم 

يتم وضع نظام التدريب وفي تلك الخطوة البد أن يحدث التناوب بين التـدريب المـوزع                 . 7
 موحد يـؤدي إلـى      الفرصة لتجميع شظايا المهارة في كلٍ     والتدريب الكتلي حيث يعطي المخ      

يتم التدريب على كل    ) بعد معرفة الخطوات السابقة   (وفي حالة المهارات المعقدة     .األداء السلس   
ثم يتبع ذلك بالتدريب على تأديـة المهـارة         .عنصر جزئي من عناصر المهارة كمهام فرعية        

 .المعقدة ) عناصر المهارة(جزاء األة بين ككل وذلك لتحقيق التوافق والعالقات البنائي

البد من وضع نظام التدعيم المناسب مع توفير التغذية الراجعة التي تصحح أخطاء الفـرد             . 8
 . والخطأ في األداء ةمعلومات فورية من المدرب الخبير أو إشارة ما تصدر لتوضيح الصح(

 .اء إعادة التقييم لمستوى المهارة لمعرفة معدل التحسن في األد . 9

التدريب الفعال من أجل الوصول إلى السيطرة الكاملة ومرحلة التذويت الالإراديـة للوصـول              
   ) 454 : 1999، كامل( .إلى المستويات المتقدمة

  حقيقة هامة   
م التـدريب سـوف     انعـد  فال يمكن الوصول إلى المستوى األمثل؛ فا       ما لم يتم التدريب بانتظام    
الذي يؤدي إلى انخفـاض مـستوى   ) الداخلي( الشرطي  Inhibitionيؤدي إلى حدوث الكف 

  .المهارة فكلما كان التدريب منتظماً كلما ارتفعت المقاومة لالنطفاء
  
  :ماهية العقل اإلنساني •

وإنما بالمفهوم الـوظيفي    عن العقل بالمفهوم التشريحي الطبي،في هذا المقام لن يكون الحديث
وتوجيه الطاقات اإلنسانية مـن    مركز للتحكم والسيطرةالعملي الذي ينظر إلى العقل على أنه

وتوظيفها واختيـار األفعـال وردود    خالل تحليل المعلومات التي تستخدمها الحواس وتخزينها
العقـل  : ويتألف العقل بالمنظور الوظيفي من جزأين       آليات التفكير،   األفعال المناسبة باستخدام    

نفس، فإن العقل الواعي ال يزيد عن ربع مـساحة أو  وبحسب علماء ال. الباطن الواعي والعقل
 الكلي إذا افترضنا أن له مساحة أو حجم، أما األرباع الثالثة الباقية فيشغلها العقل حجم العقل

فـي   الباطـن ومع ذلك فهذا األخير تابع ومنقـاد للعقل الواعي وال يتصرف باسـتقاللية إال 
الغيبوبـة،  امال كما في حاالت النوم أو اإلرهاق أوالحاالت التي يكون فيها العقـل الواعي خ

التنويـم المغناطيسي أو  لذلك يمكن توظيف طاقات العقل الباطن بواسطـة البرمجة الذهنية أو
فقد ذكر علمـاء الـنفس أن مـن     .أساليب التأثير النفسية المدروسة التي يعرفها المتخصصون

حيـث ربطـه للنتـائج      فهو منطقـي مـن  سمات العقل الواعي أنه منطقي وسريع ومجادل،
ومجادل مـن حيـث    باألسباب، وسريع في توظيف المعلومات المحفوظة والخبرات المكتسبة،
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بمعنى أنـه ال يـربط    أما العقل الباطن فهو غير منطقي،. قدرته على الشك والرفض والقبول
  لو كانتحتى   العقل الواعي ويعتبرها حقائق إمالءاتالنتيجة بالسبب، وإنما يقبل

  .غير صحيحة

تنفيذ تعليماته بإخالص ويستطيع أن  وهو مسالم فال يعارض العقل الواعي، بل يعمل على
  .كل ذلك أنه قابل للبرمجة والتوجيه يساهم في التأثير على وظائف األعضاء، واألهم من

عديـدة  جوانـب   مظاهر الذكاء في فيه  الشخص الذي يستخدم إمكاناته العقلية بكفاءة تتجلى و
  :منها

  .بينها القدرة على الربط بين المتغيرات المختلفة واكتشاف العالقة -1

  .القدرة على االستنتاج من خالل التفكير والتحليل -2

 .التخمين والتوقع من خالل الخبرات المكتسبة القدرة على -3

ة ن في مستوى الذكاء، ويمكن قياس ذلـك بواسـط  يالطبيعيين متقارب سوالحقيقة أن جميع النا
ويستطيع كل شخص أن . تعتمد على قياس القدرات األربعة التي ذكرناها اختبارات الذكاء التي

وكفاءته العقلية من خالل تطوير األساليب والمهارات العقلية التـي سـنتحدث    يزيد نسبة ذكاءه
التفصيل عن بعضها، لكن مجرد المعرفة ال تؤدي إال اكتساب المهارة وال بـد مـن    بشيء من

   )1977 عبد الغفار،( .والتمرين لفترة كافية حسب طبيعة المهارة العقلية المطلوبة بالتدر
 

 :الذاكرة مهارة حتسني •

واستخدامها، أمـا فـي    تتوقف قوة أو ضعف الذاكرة في الحالة الطبيعية على أسلوب توظيفها
ـ  التـذكر ، والعامل الحاسم في عمليـة       حالة المرض فال بد من العالج      ن كيفيـة تخـزي    "و ه

لكن قبل ذلـك ال بـد مـن     بعض أساليب التخزين التي تساعد على التذكر،هذه و" المعلومات
  :التأكيد على مطلبين أساسيين لتذكر المعلومة هما

 :الفهم الجيد للمعلومة .1

ه في حال تعـدد األخـوة واألخـوات ألم           أن تربية اإلسالمية    عندما يقرأ الطالب في كتاب ال     
، كأن يتوفى رجل ويترك أخوين ألم وأخاً        صيب الذكر مثل األنثى   ثلث ويكون ن  يشتركون في ال  

، تكـون  م الثالثة، والباقي لألخ الشقيق تعـصيباً     فيوزع الثلث بالتساوي على األخوة أل      ؛شقيقاً  
 دينـار وابـن     900 مات رجل وترك     هذه المعلومة غامضة ويصعب تذكرها، لكن إذا سألته         

 للـذكر مثـل حـظ    فسوف يجيبك فـورا  ،  ث والدهما ب االبن والبنت من ميرا    نصيكم  وبنت ف 
المعلومـة    وعندها تصبح، دينار300 دينار ونصيب البنت 600األنثيين أي أن نصيب االبن 

  . ذلكتذكرلكي نمفهومة تماما وال يحتاج إلى جهد 
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 :الحرص على تذكر المعلومة .2

هرب دون أن سيارة تصدم أحد األشخاص ثم ت  تخيل أنك كنت تسير في الشارع، وشاهدت
رقم السيارة والسبب في ذلك ليس سهولة  عندها تستطيع بنظرة سريعة أن تتذكر. تتوقف

  : تحسين الذاكرة تعمل علىأساليبوهناك عدة .التذكر الرقم، وإنما حرصك على

  :أسلوب فهرسة البيانات •

داد مثل هـذا  يمكن إع ماذا لو أعددت فهرسا عقليا للمعلومات الهامة التي تريد تذكرها ؟بالطبع
التـي يتـذكرها العقـل     الفهرس، والمطلوب فقط أن تربط كل معلومة هامة برمز من الرموز
الذهن بـسرعة، فتتـذكر    بسهولة، وعندما تريد استرجاع المعلومة، سوف يقفز هذا الرمز إلى

  .المعلومة المرتبطة به
 : أسلوب الربط •

 .يخاألسلوب لتذكر األرقام واألسماء والتوار يستخدم هذا

أن تذكر األحـرف    كما ربطه بصفة جسمانية أو لون أو شكليمكنك منأن تفهم معنى االسم 
أن تربط كل رقم من األرقام بحرف من  والكلمات أسهل من تذكر األرقام واألعداد، لذلك يمكن

  .األحرف األبجدية حسب اختيارك
 : التقسيم أسلوب •

فبدال من حفظ الـرقم   سلوب شائع ومعروف،أسلوب التقسيم يستخدم أيضا لحفظ األرقام وهو أ
  : كامال يمكن حفظه مقسما على النحو التالي5916274

وهذا األسلوب مناسب ألرقام الهاتف بشكل خاص ويمكن كـذلك تقـسيم   4 – 27 – 16 – 59
   )1977 عبد الغفار،( . بكلمات لها عالقة بصاحب الرقم األرقام

  تصنيف مهارات التفكير  •
ون والمهتمون بتنمية عملية التفكير في أنواع المهارات العقلية التـي تتعلـق             لقد اختلف المرب  

  :ومن أهم هذه التصنيفات ما يأتي ، بالتفكير
حيث اقترح تصنيفاً لمهارات التفكير األساسية على        ) Fisher،1999(  تصنيف فيشر : أوالً  

  :أنها تشمل اآلتي 
  :يذ على اآلتي والتي تساعد التالم: مهارات تنظيم المعلومات 

  . تحديد المعلومات ذات الصلة وجمعها وحفظها -      
  . تفسير المعلومات للتأكيد من استيعاب األفكار والمفاهيم ذات العالقة-      
  . تحليل المعلومات وتنظيمها وتصنيفها ومقارنتها ومتابعتها وتحديد التناقضات القائمة بينها -      
  .لجزئية والكلية المختلفة  فهم العالقات ا-      
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  :والتي تمكن التالميذ من اآلتي :   مهارات االستقصاء -2   
  . طرح األسئلة ذات العالقة -
  . تحديد المشكالت المختلفة -
  . التخطيط لما ينبغي القيام به أو لما يجب البحث عنه -
  . التنبؤ بالنواتج المتوقعة -
  .ا في البداية هي اختبار الحلول التي تم التوصل إل-
  . تطوير األفكار المختلفة -
  :والتي تساعد التالميذ على اآلتي : واألسباب ،  المهارات ذات العالقة بالمبررات -3   
  . إعطاء األسباب أو المبررات المتعددة التي تقف وراء األفكار واآلراء المختلفة -
  . الوصول إلى االستنتاجات المتنوعة -
  .لواضحة لبيان ما نفكر فيه  استخدام اللغة ا-
  . إصدار األحكام والقرارات مشفوعة بالمبررات واألدلة -

  :والتي تمكن التالميذ من اآلتي :   مهارات التفكير اإلبداعي -4   
  . توليد األفكار والعمل على انتشارها -
  . اقتراح فرضيات محتملة -
  . دعم الخيال في التفكير -
  .بداعية جديدة البحث عن نواتج تعلم إ-
  :والتي تساعد التالميذ على اآلتي :  مهارات التقييم -5  
  . تقييم المعلومات التي تعطي لهم أو التي يجمعونها أو يحصلون عليها أو يكتسبونها -
  . الحكم على قيمة ما يقرؤون أو يسمعون أو يشاهدون-
  عمال أو أفكار أو آراء  تطوير معايير للحكم على قيمة ما يمتلكونه هم أو غيرهم من أ-
  )(Fisher,1999 . الثقة بالنفس لما يتوصلون إليه من أحكام أو تقييمات -
  

لقد اقترح سـتيرنبرج تـصنيفاً آخـر     Sternberg )  ، 1986  (تصنيف ستيرنبرج: ثانياً 
  :لمهارات التفكير يتلخص في اآلتي 

 ذهنية معقـدة تعـد مـن أهـم          وهي عبارة عن مهارات   :  مهارات التفكير فوق المعرفية      -1  
ونتيجـة  ،  وتنمو مع التقدم في السن من جهـة        ،لسلوك الذكي في معالجة المعلومات    مكونات ا 

حيث تقوم بمهمة السيطرة على     ، التي يمر بها الفرد من جهة ثانية      للخبرات الطويلة والمتنوعة    
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عرفية للفرد بفاعليـة    مع استخدام القدرات الم   ، ة الموجهة لحل المشكالت المختلفة    جميع األنشط 
  .في مواجهة متطلبات مهمة التفكير 

وقد ميز سيترنبرج في تصنيفه هذا ثالث مكونات لمعالجة المعلومات تتمثـل فـي مكونـات                
  .التفكير العليا ومكونات األداء ومكونات اكتساب المعرفة

سية تـتخلص  وقام ستيرنبرج بتصنيف مهارات التفكير العليا وهى األهم إلى ثالث مهارات رئي    
  :في األتي 

  :والتي يمكن تطبيقها في الحاالت اآلتية : مهارة التخطيط   . أ
 .عند تحديد هدف ما أو مجموعة من األهداف  §

  .عند اإلحساس بوجود مشكلة ما وتحديد طبيعتها §
 .عند اختيار إستراتيجية التنفيذ ومهاراته المختلفة §

 .إلداريةعند ترتيب تسلسل العمليات أو الخطوات العقلية أو ا §

 ملةعند تحديد العقبات أو األخطاء المحت §

 .عند تحديد أساليب مواجهة الصعوبات أو العقبات المتعددة §

 .عند التنبؤ بالنتائج المتوقعة أو المرغوب فيها §

  :ويمكن تطبيقها في المجاالت اآلتية: مهارة الضبط أو المراقبة   . ب
  .عند اإلبقاء علي الهدف في بؤرة التركيز أو االهتمام §
  .عند الحفاظ علي تسلسل العمليات أو الخطوات العقلية أو اإلدارية §
  .عند تحديد الوقت الذي تتحقق فيه األهداف الفرعية §
  .عند تحديد موعد االنتقال إلي العملية التالية أو الخطوة الالحقة §
  .عند اختيار العملية أو الخطوة المالئمة التي تأتى في السياق §
  .الصعوبات أو األخطاءعند اكتشاف العقبات أو  §
  .عند التعرف إلى كيفية التغلب علي العقبات أو التخلص من األخطاء §

  :ويتم تطبيقها في الحاالت اآلتية:مهارة التقييم .  ت
  .عند تقييم مدي تحقيق الهدف  §
  .عند الحكم علي دقة النتائج وكفايتها §
  .عند تقييم مدى مالئمة األساليب المستخدمة §
  .الصعوبات أو العقوباتعند تقييم عملية تناول  §
 .عند تقييم فعالية الخطة وتنفيذها §
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 :وتتمثل هذه المهارات في األتي :مهارات التفكير المعرفية   . ث

 :مهارات التركيز  .  أ

  .ة وضع أو صياغة األهداف المختلفةوالتي تشمل مهارة تعريف المشكلة ومهار
 :مهارة جمع المعلومات .  ب

ومهـارة  ،حاسة واحدة أو أكثر مـن الحـواس       والتي تتضمن مهارة المالحظة عن طريق       
 .التساؤل أو طرح األسئلة

 :مهارة التذكر .  ت

والتي تتضمن الترميز أو تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة األمد،ومهارة االستدعاء أو            
 .استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة األمد

 : مهارات تنظيم المعلومات  .  ث

يق بيان أوجه الشبه ونقاط االختالف بين شـيئين أو        والتي تتضمن مهارة المقارنة عن طر     
أكثر ،ومهارة التصنيف عن طريق وضع األشـياء فـي مجموعـات وفـق خـصائص                
مشتركة،ومهارة الترتيب عن طريق وضع األشياء أو المفردات في منظومة أو سياق وفق             

  .معيار معين
 :مهارات التحليل . ج

 .العالقات واألنماط المختلفةوالتي تتناول تحديد الخصائص والعناصر،وتحديد 

 :المهارات اإلنتاجية أو التوليدية . ح

والتي تشمل مهارات التوضيح أو أعطاء المزيد من التفصيالت ،ومهارة التنبؤ ،ومهـارة             
 .تمثيل المعلومات برموز أو برسوم بيانية

 :مهارات التكامل والدمج . خ

 . اجل دمج معلومات جديدةوالتي تتضمن مهارة التخلص ومهارة إعادة البناء المعرفي من

 :مهارة التقويم  . د

 التخاذ القرارات وإصدار األحكام     ةوالتي تتناول مهارة وضع المعايير أو المحكات الالزم       
      .،ومهارة تقديم األدلة أو البراهين ،ومهارة التعرف إلي األخطاء أو كشف المغالطات

    1986 ) ،  ( Sternberg  
 

  ):2002(تصنيف سعادة: ثالثا
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جـودت أحمـد   . في ضوء دراسة متعمقة لعملية التفكير ومهاراته المختلفة من جانـب د     
سعادة وبعد رجوعه إلي مئات المقاالت والكتب والمراجع ذات العالقة بالتفكير ومهاراتـه             

وبناء علي تدريـسه    في مكتبات كثيرة جامعية وعامة وفي مكتبة االنترنت غير المحدودة،         
ات في مقررات دراسـية جامعيـة فـي العديـد مـن الجامعـات               للكثير من هذه المهار   

العربية،وبعد قيامه بإجراء بحوث تربوية تجريبية وميدانية متعددة علي مهارات التفكيـر            
خالل أكثر من ربع قرن في التعليم الجامعي العربي،فأنه طرح التصنيف األتي لمهـارات              

  :ارات وتوضيحها كاألتيوالذي سيلتزم به تماما خالل عرض هذه المه التفكير،
     

  :وتشمل المهارات المهمة اآلتية: مهارات التفكير الناقد:أوال
 .مهارة االستنتاج ) 1

 .مهارة االستقراء ) 2

 .مهارة تحديد العالقة بين السبب والنتيجة ) 3

 .مهارة المقارنة والتباين أو التناقص ) 4

 . مهارة تحديد األولوية ) 5

 .مهارة التتابع ) 6

  :ن مهارات فرعية أخرى هي مهارة التمييز،والتي تتضم ) 7
 .مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي §

 .مهارة التمييز بين المصادر الصحيحة والمصادر غير الصحيحة §

 .مهارة التمييز بين المعلومات ذات الصلة والمعلومات غير ذات الصلة §

 .مهارة التمييز بين االفتراضات والتعميمات §

  . والتفكير اإلستنتاجي مهارة التمييز بين التفكير االستقرائي §
  :مهارات أخري للتفكير الناقد،وتشمل األتي  ) 8
 .مهارة التعرف إلي وجهات النظر §

 .مهارة التحقق من التناسق  أو عدم التناسق في الحجج والبراهين •

  .مهارة تحليل المجادالت •
  :وتتضمن المهارات  اآلتية :مهارات التفكير اإلبداعي : ثانيا

 .مهارة األصالة ) 1

 .الطالقةمهارة  ) 2

 .مهارة المرونة ) 3

 .مهارة التوضيح أو التفصيالت الزائدة ) 4
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  :وتشمل األتي:مهارات جمع المعلومات وحفظها وعرضها:ثالثا
 .مهارة التذكر ) 1

 .مهارة الوصف أو العزو ) 2

 .مهارة الوصول إلي المعلومات ) 3

 .مهارة تدوين المالحظات ) 4

 .مهارة المالحظة ) 5

 .مهارة اإلصغاء ) 6

 .مهارة شد االنتباه ) 7

 . عرض المعلومات بيانيامهارة ) 8

  .مهارة طرح األسئلة أو المسالة ) 9
  :وتتضمن المهارات اآلتية: مهارات التقييم وحل المشكالت : رابعاً
 مهارة تقييم الدليل ) 1

 .مهارة وضع المعايير أو المحكات ) 2

 .مهارة إصدار األحكام أو الوصول إلي حلول ) 3

 .مهارة تحمل المسئولية ) 4

 .مهارة عمل الخيارات الشخصية ) 5

 .هارة طرح الفرضيات واختبارهام ) 6

 .مهارة حل المشكالت ) 7

  : وتشمل المهارات اآلتية:مهارات بناء المفاهيم والتعميم والتنظيم:خامسا
 .مهارة تنمية المفاهيم أو تطويرها ) 1

 .مهارة التعميم ) 2

 .مهارة عمل األنماط المعرفية واستخدامها ) 3

 .مهارة التصنيف  ) 4

 .مهارة تطبيق اإلجراءات ) 5

 .مهارة التنبؤ ) 6

 .مهارة التفكير بانتظام ) 7

 .مهارة إدارة الوقت ) 8

  )84 ـ 82 : 2003سعادة، (  .مهارة التنظيم المتقدم ) 9
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  :الكتاب المدرسي واألسئلة 
  دعوالوعاء الذي ينهـل   مصادر المعرفة األساسية للمتعلم    الكتاب المدرسي مصدراً مهماً من    ي ،

، ويتيح الكتاب الفرصة لإلجابة عن العديـد  عرفةوالمتعلم في تقديم وتلقي الم   منه كل من المعلم     
  .من األسئلة واألفكار التي تدور في ذهن المتعلم 

والكتاب المدرسي ليس مهماً فقط للمتعلم ، بل أيضاً للمعلم ، فهو يساعده على تحديد األهداف                
 ا الحـوار  ـم األنـشطة والتـدريبات وقـضاي      ـالمراد تحقيقها ، والمفاهيم الرئيسة ، وتصمي      

  والمناقشة 
   ) . 447 : 1992  المنهاج التربوي،،القدس المفتوحة( 

علم ، فهو يحدد للمـت ، إنما يمثل جوهر عملية التعليم     وهو ليس وسيلة معينة على التعلم فقط      
 ، ويعتبر مصدراً للمعلومـات، مرة، ويجعل عملية التعلم مستما سيدرسه من معلومات ومعارف   

 العلـوم االجتماعيـة     القدس المفتوحـة،  ( وإثارة دافعية الطلبة للتعلم      ومرجعاً للتخطيط والتنفيذ  
  )  92: 1993 وطرق تدريسها،

 وتتضمن عملية تطوير المناهج المدرسية تطويراً للكتب من حيث أهدافها ومحتوياتها وطريقـة        
ب ، وتطويراً للرسوم واألشكال واألسئلة المتضمنة في الكتا       عرض المادة والمعلومات وتسلسلها   

   ) .178 : 1982الوكيل ، ( من حيث العدد والنوع والشمول 
  : تفرد بها دون غيرها من الكتب وهي تولكتب التربية اإلسالمية خصائص 

جعل النصوص القرآنية والنبوية أساساً لجميع األفكـار واألحكـام والمفـاهيم والحقـائق              . 1
 .اإلسالمية التي طرحها المنهاج 

 .مل بين موضوعات الوحدات الدراسيةالعناية بتحقيق عنصر التكا . 2

 كريمة وعدد من األحاديث الشريفة التركيز على حفظ عدد من السور القرآنية واآليات ال . 3

ومن حياة الـصحابة رضـي اهللا عـنهم محـوراً     ـ  ـ جعل المواقف من حياة النبي   . 4
 .لدروس السيرة النبوية 

سية في اإلسالم من صالة وصيام      تركيز كتب المرحلة األساسية على قضية العبادات األسا        . 5
 .وزكاة وحج 

،  المرتبطة مع مرحلة النضج الجنـسي      تركيز كتب المرحلة الثانوية على القضايا الحياتية       . 6
 .وتطرح موضوع األسرة بشكل متعمق 
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 اإلسالمي بشكل موسع بما يتناسب وحاجـات        عتتناول كتب المرحلة الثانوية قضايا المجتم      . 7
   )30 :1998،قدس المفتوحة، أساليب تدريس التربية اإلسالميةال. ( الطلبة ومستوياتهم 

  وتعد األسئلة أحد مكونات الكتاب المدرسي التي تسعى إلى زيادة اهتمام الطلبة بالموضوعات            
أساسياً من أركان التدريس الناجح، وتستخدم في عدة مواقع مـن           ، وتعتبر ركناً    التي يدرسونها 

   ) .109 : 1979اللقاني ، ( عند نهايته ، في بدايته أو أثنائه أو الدرس
، وتفيـد   )الخبرات السابقة   ( لكها الطلبة   وتهدف األسئلة إلى التعرف على المعلومات التي يمت       

جهـا، وتنميـة حـب      ، ومعرفة نواحي الضعف لديهم وعال      فهمهم للمادة العلمية   في التأكد من  
  .انهم ، وإثارة أنماط التفكير المختلفة في أذهاالستطالع عندهم

لـب مـن   ، يتمثل النوع األول في األسئلة مغلقة النهاية التـي تتط        وتصنف األسئلة إلى نوعين   
لثـاني فـي    ، ويتمثل النـوع ا    اناً األسئلة المحددة  ، ويطلق عليها أحي   المتعلم إجابة واحدة محددة   

مـن  تعـددة   ، والتي تساعد على تنمية التفكير والحصول على إجابات م         األسئلة مفتوحة النهاية  
  .، ويطلق عليها أحياناً األسئلة السابرة المتعلم حول موضوع معين

، مما يدفعنا    مهماً فيه  وفي ضوء ما سبق تكمن أهمية الكتاب المدرسي واألسئلة التي تعد ركناً           
هارات الدنيا  ؛ لننحى بطلبتنا بعيداً عن الم     تركيز عليها والتفكير في صياغتها    إلى االهتمام بها وال   

، والتحليق بهم إلى آفاق المهارات العليا من التفكيـر كالتحليـل والتقـويم              كالتذكرمن التفكير   
  . واإلبداع 

       
  : ماهية األسئلة 

ات العقلية التـي تعتمـد علـى الرمـز، واللغـة،            تتعدد الوسائل اإلدراكية المتمثلة في المعين     
المقارنـات التـشبيهية،    لعملية التعلم كالقصص التـشويقية، و   ، في تسهيلها  واألشكال، والصور 

 تُعد  و  باإلضافة إلى األسئلة التعليمية،    ، والصورة والمالحظات الصفية، والملخصات والخطوط   
،  تنشيط المعلومات في ذهن المتعلم     األسئلة من أهم الوسائل اإلدراكية المعرفية التي تعمل على        

   ) .224،  223 : 2000دروزة ، ( واسترجاعها واإلفادة منها بطريقة فعالة 
من الكلمات التي توجه إلـى      أن السؤال هو مجموعة      ) " 57 : 1985( ويذكر القاني ومحمد    

، ويعمل فكره فيها ويستجيب لهـا       الشخص المقصود بهذه الكلمات   ، بحيث يفهم هذا     شخص ما 
  " .بشكل يفهمه من وجه السؤال في البداية 

تفهامية، أو طلبيه توجيه إلى شخص      جملة اس " أن السؤال    ) 45 :2009(ويذكر شقير و حلس     
معين أو عدة أشخاص بهدف استجالء إجابة لفظية أو الحث على توليد األسئلة، أو لفت االنتباه                

   )2009شقير و حلس ، " ( ألمر معين 
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تتطلـب  ، و أنها عبارات تبدأ بأدوات اسـتفهام     ب ) " 68 : 1988( ويعرف المفتي األسئلة        
اذكر، أو اشـرح، أو أعـد       : عبارات تبدأ بفعل أمر مثل      ، أو هي    يهاإجابة معينة كرد فعل عل    

، وتستلزم إجابة متسقة مع مـا جـاء     صياغة، أو قارن، أو انقد، أو أصدر حكماً، وما إلى ذلك          
  " .من أمر معين 

أن السؤال هو مجموعة من الكلمـات يوجههـا المـدرس         ) " 487 : 1987( ويشير محمود   
  " .الموجه إليه تتطلب استجابة مقننة من 

لغوية تتطلـب إجابـات معينـة      بأنها مثيرات    ) " 158 : 1997( ويعرفها األغا وعبد المنعم     
  " .، وهي مهارة ال يستغني عنها معلم أو متعلم ومحددة

ن مثير يستدعي رد فعـل      أن السؤال التعليمي عبارة ع     ) " 224 : 2000( وتذكر دروزة       
، ثـم   ي بين يديـه   م قدراً من التفكير وفحص المادة التعليمية الت       ، ويتطلب من المتعل   أو استجابة 

  " .استرجاع المعلومات المخزونة في ذاكرته بطريقة تساعده على اإلجابة بشكل صحيح 
أو ، لفظية تبدأ بأحد أدوات االسـتفهام     ، أو جملة    عبارة عن مثير  " تعريف السؤال بأنه     ويمكن  
، ويستدعي رد فعل أو اسـتجابة مـن         ومات وفحص المعل  ، ويستلزم قدراً من التفكير    بفعل أمر 

  ."المتعلم لفظاً أو عمالً 
    :أهداف األسئلة 
، حقيق أهداف وأغراض عديدة ومختلفـة     ؛ لت فة أنواعها في العملية التعليمية    توظف األسئلة بكا  

فهي قد تكون تشخيصية تأتي قبل البدء في عملية التعلم بهدف الكشف عن الخبـرات الـسابقة             
وتحديد مواطن القـوة والـضعف      ،   المتعلم بالموضوع المراد تدريسه    ند التالميذ ومدى إلمام   ع

المعلـم  ، وقد تكون تكوينية أو مرحلية تأتي أثناء العملية التعليمية التعلمية فتقدم لكل مـن                لديه
ية من  تال، وتفيد في تحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها في المراحل ال          والمتعلم التغذية الراجعة  

، وقد تكون ختامية تقويمية تأتي في نهاية العملية التعليمية بهدف التعرف على             العملية التعليمية 
  .مدى تحقق األهداف 

  :أن لألسئلة أهداف منها  ) 2004(ويرى زيتون وقطامي في مهارات التدريس 
لـتعلم   ةالالزم Learning prere questionلتحديث مدى توافر متطلبات التعلم المسبقة  . 1

 موضوع الدرس الجديد

 Set Inducationلتحفيز وإثارة تفكير الطلبة وهو مـاليس بأسـئلة التهيئـة التحفيزيـة      . 2

questionsبهدف تركيز إنتباه الطلبة لموضوع الدرس وإثارة الدافعية  .  

استدراج الطلبة للكشف عن المعلومات محل التدريس بأنفسهم مع قليل من التوضيح فـي               . 3
 .الشرح
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 .فة مدى فهم الطلبة لمل تعلموهلمعر . 4

 .تنمية التفكير بأنواعه . 5

 .لمعرفة اتجاهات الطلبة وميولهم  . 6

 .أحد أساليب ضبط سلوك الطلبة في الفصل . 7

 .لتنمية مهارات المناقشة الحوارية بين الطلبة . 8

زيتـون و قطـامي،     . (لتوليد أسئلة بين الطالب أنفسهم مما يشجع على التساؤل الهادف            . 9
2004(   

، هامة لتهيئة مرحلة التعلم وبـدئها     أن األسئلة تعتبر وسيلة      ) " 133 : 2001( حمدان  ويذكر  
ضـرورية  ، وتزود التالميذ بتوجيهات بناءة      لنشاط التعليمي وترفع من فعاليته    كما أنها ترعى ا   

  : أن األسئلة تحقق األغراض التاليةويضيف حمدان . "ومحفزات مباشرة لتعلمهم 
  . االشتراك في عملية التعلميذ على  حث التالم- 1
  .  جذب انتباه التالميذ- 2
  .ميذ وحثهم على المناقشة والتفكير  تشجيع التال- 3
  .)تنظيمية أو تعليمية ( لة معينة   إعطاء توضيح لمشك- 4
  . اإلجابة الصحيحة وتوجيههم إليها  تشجيع التالميذ على- 5
  .من فهم التالميذ للمادة الدراسية  التأكد - 6
  .  تحليل نقاط الضعف عند التالميذ- 7
  . )134 : 2001حمدان ، . (  معرفة التالميذ للمادة الدراسية  اختبار كفاية- 8

اء كانت شفهية أم تحريرية     وقد تحدث العديد من التربويين عن أهداف األسئلة بصفة عامة سو          
  : فيما يليأهدافها) 301 ،300 : 1969(، فيلخص عبد العزيز وعبد المجيد مكتوبة

  .وف على معلومات التالميذ السابقة  الوق- 1
  .ط عقول التالميذ وإيقاظ انتباههم  تنشي- 2
  .ى تتبع التالميذ للدرس  الوقوف على مد- 3
  .  تثبيت المعلومات التي درست- 4
  . الزهو والغرور عند بعض التالميذ  القضاء على- 5

  :ئلة التحريرية تحقق األهداف التالية أن األس ) Borich ) 1988 : 195ويشير بورش 
  .المساعدة على تذكر معلومات معينة  - 1
  .  مراجعة محتوى التعلم السابق- 2
  .شخيص صعوبات التعلم لدى التالميذ  ت- 3
  .  تعزيز التفكير وفهم األفكار- 4
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  .  تشجيع التفكير والتقويم- 5
  :عليمية تتجلى في النقاط التاليةتأن أهمية األسئلة ال ) 224 : 2000( وتذكر دروزة 

  .فكار المهمة في المادة الدراسية  تجذب انتباه المتعلم إلى األ- 1
األفكـار المهمـة فـي الوقـت المناسـب،            تحث المتعلم على دراسة وفهم واسترجاع         - 2

  .واالستفادة منها في المستقبل
  .العقلية لزيادة الفهم واالستيعاب تدفع المتعلم إلى توظيف استراتيجياته اإلدراكية وعملياته- 3
  .  تلخص المادة على شكل أسئلة- 4
  .فة جديدة من مراجع مختلفة  تحفز المتعلم على استقصاء معر- 5

 فيمـا  األسـئلة ض التي تسعى إلى تحقيقها    في ضوء ما سبق يلخص الباحث األهداف واألغرا       
  : يلي

  .  إثارة وتنمية تفكير المتعلم- 1
  .علم إلى نوع االستجابة المطلوبةت  توجه الم- 2
  .  تعمل على جذب انتباه المتعلم، وتثير الدافعية لديه- 3
  .واطن القوة والضعف لدى المتعلمين  تساعد في تشخيص صعوبات التعلم وم- 4
  .مات واألفكار في أذهان المتعلمين  تساهم في تثبيت المعلو- 5
  .تعلم انخراط المتعلم في عملية ال  تساعد على- 6
  .على فهم التلميذ للمادة الدراسية  تؤكد - 7
  . المتعلم  تكشف عن الخبرات السابقة لدى - 8
  .    توجه تفكير المتعلم- 9

  .كشف عن اهتمامات وميول المتعلمين  ت- 10
  .علم على تذكر المعلومات واألفكار  تساعد المت- 11
  . لدى المتعلم في البنية المعرفية  تساعد في تنظيم المعلومات-12
  

  :أنواع األسئلة
ـ :  همـا تصنف األسئلة بأشكالها المتنوعة إلى نـوعين رئيـسين    ئلة المقاليـة واألسـئلة   األس

  .تناولهما الباحث بشيء من التفصيل، يالموضوعية
  

  األسئلة المقالية :  أوالً
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مح للمتعلم  بأنها تلك األسئلة التي تس    " األسئلة المقالية    ) 360 -359 : 1994( يعرف زيتون   
ة المعلومـات ذات    ، فالمتعلم يسأل ليستدعي من الذاكر     يجيب عن األسئلة بكلمات من عنده     بأن  

ائق ومصطلحات أو   ، وهو مطالب في هذا النوع من األسئلة بتنظيم وعرض حق          العالقة بالسؤال 
ـ :  ما تبدأ هذه األسئلة بكلمات مثـل     ، وعادة مفاهيم أو أفكار، أي أن يقوم بنشاط إبداعي        اقش، ن

  .الخ ... ، اشرح، قارن، اكتب ما تعرفه عن، اذكر
أن األسئلة المقالية أسئلة كتابية يطلـب فيهـا مـن            ) " 13 : 1996( ويذكر اللقاني والجمل    

، وهذا النوع من األسئلة يظهر قـدرة التلميـذ           إجاباتهم باستخدام لغتهم الخاصة    التالميذ تنظيم 
، وهـي   نطقي للموضوع الذي يتضمنه الـسؤال     رض الم على التعبير والربط بين األفكار والع     

  ."ر من المواد الدراسية المختلفة سهلة في إعدادها، وما زالت لها السيادة في تقويم الكثي
ـ    ة االستجابة التي توفرها للمتعلم    وإن أهم ما يميز األسئلة المقالية حري       ساعد ، والسؤال المقالي ي

، والربط بـين األفكـار      درة على االبتكار والتنظيم   من الق ، تتض على قياس أهداف معقدة معينة    
   ) .123 : 1989سمارة وآخرون ، . ( والتعبير عنها ، باستخدام ألفاظ المتعلم 

 : 1994( ، وزيتـون     ) 165 : 1993( ، وعودة    ) 155 : 1987(  ويتفق كل من أبو عالم      
  : أن أهم ما يميز أسئلة المقال أنها " ، على  ) 361

 على العمليات العقلية العليا في المجال المعرفي العقلي ؛ وذلك ألنها تتطلب عمـل        تركز  - 1
  .االستنتاجات والمقارنات والتحليالت وإصدار األحكام على المعرفة بأنواعها المختلفة 

  .  تقيس جوانب متعددة من قدرة المتعلم على اإلبداع - 2
  .كيره أو وجدانه   تتيح الفرصة للمتعلم إلبداء ما يجول في تف- 3

من خالل نظرتها إلى نتائج الدراسات النفسية والتربويـة          ) 251 : 2000( وتفترض دروزة   
  :حول موضوع األسئلة التعليمية أن األسئلة المقالية 

  دائماً ما تقيس اكتشاف معلومات عامة من مفاهيم ومبادئ وإجراءات من خالل معالجـة      - 1
   .مواقف تعليمية جديدة ألول مرة

 تعلميـه   يم ومبادئ وإجراءات في مواقف      غالباً ما تقيس تطبيق معلومات عامة من مفاه         - 2
  .جديدة 

  .  أحياناً ما تقيس تذكر معلومات عامة كتعريفات المفاهيم والمبادئ واإلجراءات - 3
  .  نادراً ما تقيس تذكر معلومات جزئية كالحقائق واألمثلة - 4

  :خرجات التعلم التالية وتوظف أسئلة المقال لقياس م
  .  القدرة على التعبير الكتابي - 1
  .  القدرة على انتقاء المعلومات وتنظيمها والربط بينها - 2
    القدرة على االبتكار - 3
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   ) 154 : 1987 ، مأبو عال. (   القدرة على التفكير الناقد والتقويم - 4
، ى المتعلم مهارات التفكير العليـا     وفي ضوء ما سبق يتضح أن األسئلة المقالية تنمي لد         

، وتنمـي قدراتـه علـى        له الفرصة لتنظيم أفكاره وربطها، وتنشط عملية االبتكار لديه         وتتيح
تعزز قدراته اإلنشائية والكتابية، وتثيـر فيـه حـب          البحث واالستقصاء والوصف والتفسير، و    

  . لسبر أغوار المجهول والكشف عنه ، وتدفعهاالستطالع

  : مميزات يمكن إيجازها فيما يلي يةالمقال ألسئلةول 

  . بنفسها، حيث يتم ذلك في وقت قصير ويقوم المعلم بإعدادها سهولة أعداده- أ
كشف عن قدرة الطالب على التخطيط لإلجابة وعن قدراتـه علـى تنظـيم              ت - ب

  .األفكار وربطها في سياق متتابع منسجم
لمطلـوب إلـى عناصـره    كشف عن قدرة الطالب على تحليل الموضـوع ا     ت -ت

وتعرف كل جزء منه وفقا لوزنه وأهميته كما يساعد على تتبـع تفكيـر الطالـب                
  .وقدرته على ممارسة العمليات العقلية المختلفة

  .كشف عن قدرة الطالب على النقد والتقويم ت - ث
 من العيوب التي تتـسبب فـي   - رغم هذه المميزات   - ية المقال ألسئلةلاخلو  توال  

  :، ولعل من أبرز تلك العيوب ما يليانتقادات الالذعة عليهتوجيه اال

 التصحيح بمعنى أن الدرجة التي يضعها المصحح تعتمد على المصحح وتختلف            ة ذاتي ا انه  - أ
باختالف المصححين وقد وجد أن درجات المعلمين لنفس الموضوع تختلف اختالفا كبيرا وفقا             

النفسية في أثناء تـصحيح الموضـوع، واتجاهـات         لعوامل ذاتية متعددة منها حالة المصحح       
المصحح، ونظرته أو فكرته السابقة عن الطالب بل قد يختلف تقدير المصحح الواحـد لـنفس                

 في أوقات مختلفة كما أوضحت البحوث أن الدرجة قد تتأثر أيضا            االموضوع إذا قام بتصحيحه   
 في بعض األحيان فـي تقـدير   بجنس المصحح ذكرا كان أم أنثى وقد يختلف المعلمون أنفسهم      

الوزن النسبي لألجزاء التي يجب أن تتضمنها اإلجابة المطلوبة، ومن ثم في تقدير ما يـستحقه              
  .كل جزء من هذه األجزاء

 في بعض األحيان إلى اختالف الطالب في فهم المقصود          يةسئلة المقال األ قد تؤدي صياغة     -ب
 في التوصل إلى اإلجابة المطلوبة وال يكـون         منها األمر الذي يؤدي إلى إخفاق بعض الطالب       

  .ذلك بسبب ضعف مستواهم في المادة الدراسية و إنما بسبب عدم دقة في صياغة السؤال
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 قد تتأثر إجابة الطالب بالمهارة اللغوية للطالب والقدرة على التعبير الكتابي ومن ثم فـان                -ت
ه يعطي درجه مرتفعة لموضوع     طريقة عرضه للمعلومات ستؤثر حتما في المصحح مما يجعل        

  .قد ال يتضمن أفكارا جوهرية بصرف النظر عن سالمة تفاصيل الموضوعات أو دقتها

 وقتا طويال وذلك الجتهاد الطالب في كتابـة أكبـر قـدر    ية المقالألسئلة يتطلب تصحيح ا   -ث
( . على أعلى درجات ممكنـة - وفق اعتقادهم  -ممكن من الصفحات حتى يتمكنوا من الحصول      

   )42 ـ 41 :2008إبراهيم ، 

  األسئلة الموضوعية:  ثانياً 
بأنها تلك األسئلة التي يمكـن      " األسئلة الموضوعية    ) 153 : 1987 ( ميعرف أبو عال  

تقدير درجاتها تقديراً موضوعيا ، ونعني بذلك أن هناك اتفاقاً في األحكام إذا ما تـم تـصحيح                  
ين ، حيث يتوصـل الجميـع إلـى نفـس           السؤال الموضوعي من قبل مجموعة من المصحح      

  " .الدرجات دون مجال لتدخل األحكام الذاتية 
أن االختبار الموضوعي هو االختبار الـذي        ) " 91 : 1991( ويذكر الظاهر وآخرون    

؛ وذلـك ألن    ي أي دور في تقدير درجـة المفحـوص        ال يسمح بأن يكون لرأي المصحح الذات      
  " .ث ال يختلف في تصحيحه أو تدقيقه اثنان ، بحيالجواب على فقراته محدد تماماً

 أو  ويتضح مما سبق أن األسئلة الموضوعية تتطلب من المتعلم استدعاء كلمـة محـددة             
ئ مـن خـالل   ، أو تقديم تعريفات لمصطلحات ومفاهيم ومبادأكثر بهدف تكوين جمالً صحيحة 

، وال   مجموعة من البدائل   لمناسب من بين  ، أو اتخاذ قرار بشأن البديل ا      الربط بين أفكار محددة   
  .يختلف المصححون في تقدير درجاتها 

  
  :أنواع األسئلة الموضوعية 

  :في  ) 91 : 1980( ينقسم هذا النوع من األسئلة إلى عدة أنواع حصرها الدمرداش 
، واالختيار من متعـدد ويـشمل         ) المطابقة  ( أسئلة الصواب والخطأ ، واإلكمال ، والمزاوجة        

، والمـسائل،  )التعليـل والتـصويب واالسـتبدال    ( ، واالقتران ويشمل )  والترتيب   التجميع( 
  .، والرسومات وأسئلة المعادالت

  :  أسئلة الصواب والخطأ - 1
وتعرف بأنها عبارة عن جمل خبرية ، ويطلب من الطالب أن يجيب عنها بالصواب إذا 

عودة ، .  ( كنعم أو ال كانت صحيحة ، وبالخطأ إذا كانت خاطئة ، أو أي وصف آخر 
1993 : 154(   
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  : قواعد بناء أسئلة الصواب والخطأ  
 .أن تتضمن العبارة أو السؤال فكرة واحدة فقط §

 .صياغة العبارة بإحكام بحيث  تكون صحيحة تماماً أو خاطئة تماماً  §

  م بقد ر اإلمكان وإذا لزم األمر لذلك يتحتيتجنب العبارات  التي تحتوي على النف §
 .راز كلمة النفيإب

عدم تمييز العبارات الصحيحة كأن تكون أطول من العبارات الخاطئة بشكل مستمر  §
 .والعكس كذلك 

يفضل أن يكون عدد األسئلة الصحيحة مساوياً لعدد األسئلة  الخاطئة  ولكن دون  §
 .مطابقة تماماً ، مع مراعاة أن يكون ترتيبها عشوائياً 

 .طئة بشكل عشوائي ترتيب العبارات الصحيحة والخا §

عندما تكون العبارة خاطئة ينبغي أن يكون الخطأ مبنياً على خطأ في المعلومات وليس على 
   ) 224 : 2008حلس ، (  .ألغاز لغوية

 
  :   أسئلة اإلكمال - 2

وفيها يعرض على المتعلم عدد من العبارات الناقصة ، ويطلب منه أن يكتـب الكلمـة                
 ) .        10 : 1980الدمرداش ،   ( ص حتى يصبح المعنى كالماً صحيحاً         الناقصة ، أو الرقم الناق    
أن مخرجات التعلم التي تقيسها أسئلة اإلكمال تتمثل         ) " 88 : 1989( ويشير سمارة وآخرون    

  : فيما يلي 
  .اختبار معاني المفردات والمصطلحات   .  أ

  .يخ واألحداث واألماكن اختبار المخرجات المتعلقة بالحقائق البسيطة كاألسماء والتوار .  ب
  .اختبار المخرجات المتعلقة بمعرفة المبادئ  .  ت

ويضيف في السياق ذاته أن تعلم الحقائق هو أحد األهداف الهامة لجميع مراحل التعليم ،               
  .قيق هذا الهدف من أهداف التحصيل وصيغة اإلكمال تعتبر فعالة في تح

  
  : قواعد تصميم أسئلة إكمال الفراغ 

 .ن إجابة واحدة فقط تالءم الفراغ الموجودالتأكد من أ §

 .أن تكون العبارات متقاربة في الطول والصيغة العامة  §

 .أن ال تؤخذ الجمل والعبارات حرفياً من الكتاب المقرر §

أن يكون أكثر من فراغين في الجملة الواحدة ألن كثرة العبارات يفقد العبارة وضوحها  §
 .ومعناها
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 .في ذهن التلميذ) المشكلة ( نهاية العبارة؛ لتوضيح المطلوب ينبغي أن يكون الفراغ قرب  §

   )225 : 2008حلس ، ( 
 
  ) :المطابقة (   أسئلة المزاوجة - 3

، أسـئلة    ) 117 : 1992( ، وأبـو حطـب       ) 325 : 1993( يعرف كل من الفنيش     
ـ            " المزاوجة   ة مـن   بأنها أسئلة تتكون من عمودين متوازيين ، يحتوي كل منهما على مجموع

العبارات أو الرموز أو الكلمات أو الصور ، وتسمى العناصر التي يتكون منها العمـود األول                
  " . بالمقدمات أو المثيرات ، وتسمى المفردات التي يختار منها المتعلم باالستجابات أو البدائل 

أنه في أسئلة المزاوجة يعرض على التلميـذ قائمتـان           ) " 59 : 1999( ويشير الطيب   
حداهما تحتوي على مجموعة من العبارات أو الجمل التي ترتبط بعبارات أو جمل في قائمـة                إ

أخرى ، وتدور كلها حول موضوع واحد ، ويطلب من التلميذ ربط كل عبارة أو جملـة مـن                   
) االستجابات  (القائمة األولى بما يناسبها من القائمة الثانية ، على أن تكون فقرات القائمة الثانية             

  ) . المقدمات ( عدداً من فقرات القائمة األولى أكثر 
أن أسئلة المزاوجة توظف لقيـاس حقـائق    ) " 119 : 1991( ويذكر الظاهر وآخرون    

ومعلومات مترابطة تعتمد على التذكر ؛ لذلك تعتبر بسيطة وسهلة ، فهي تقيس عالقـات فـي           
صطلحات وتعريفاتهـا ،    أسماء أشخاص ، أحداث تاريخية وتاريخ وقوعها ، م        : مجاالت مثل   

دول وعواصم ، معارك وقادة ، وغير ذلك ، وهي تصلح لتالميذ المرحلة االبتدائية ، وتعتبـر                 
  " .أسلوباً محبباً لديهم ، خاصة عندما يطلب منهم وصل الكلمات التي بينها عالقة ما بخط 

 ) :المزاوجة ( أسس تصميم أسئلة الربط 
 .لمصطلحات المستخدمة متجانسة أن تكون الكلمات أو العبارات أو ا §

 .أن تكون العبارات والبدائل المقابلة لها قصيرة  §

 .أن تكون البدائل مرتبة ترتيباً منطقياً  §

وعبارات المجموعة المقابلة ) أوالمصطلحات(أن يكون عدد العبارات المجموعة األساسية  §
قابلة عن عدد عبارات غير متطابق حيث ينبغي زيادة عدد عبارات المجموعة الم" اإلجابات"

 .المجموعة األساسية

 .أن يكون سؤال بنوع واحد من المعلومات  §

  ) 228  :2008حلس ، . ( أن يختص كل سؤال بنوع واحد من المعلومات  §

  :  أسئلة االختيار من متعدد - 4
( أصـل الـسؤال     : تتكون الفقرة الواحدة في أسئلة االختيار من متعدد من جزئين هما            

، والبدائل إما أن تكـون أربعـة أو خمـسة    Alternatives  ، والبدائل Stem) ل جذر السؤا
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، ويشترط في البدائل أن     ن واحداًً منها هو الجواب الصحيح     حسب مستوى التالميذ ، بحيث يكو     
   ) .261: 1992نشوان،( تكون متقاربة بحيث يحتمل أن يكون أي منها اإلجابة الصحيحة 

، وفيها يعطى التلميذ عدداً من العبـارات أو         ة أسئلة التجميع   النوع من األسئل   ويشمل هذا 
، بحيث ترتبط المجموعة مع بعضها فـي         أو المصطلحات، ويطلب منه تجميع بعضها      الكلمات

صفات مشتركة ، كما تشمل أيضاً أسئلة الترتيب ، وفيها يعطى التلميذ مجموعة من العبـارات             
 : 1979عميرة والـديب ،     (ها وفق نظام معين       أو الكلمات أو المصطلحات ويطلب منه ترتيب      

318 (   
، وسـمارة   ) 155 : 1993( ، وعـودة   )195 : 1987( ويذكر كل من أبـو عـالم        

أن أسئلة االختيار من متعدد تتكون في أبسط صورها من مـشكلة          ) " 73 : 1989( وآخرون  
، لى شكل عبارة ناقـصة امية ، وإما عوعدة حلول بديلة ، وتطرح المشكلة إما في صيغة استفه         

، أما الحلول البديلة فهي عبارة عن اإلجابـات         Stem) الجذر  ( وتسمى المشكلة بأصل السؤال     
، Alternatives) البـدائل   ( المحتملة في حالة السؤال ، وتسمى الحلول أو اإلجابات البديلة             

 عليها المـشتتات              وتتضمن البدائل إجابة واحدة صحيحة وعدد من اإلجابات الخاطئة التي يطلق    
، ووظيفة المشتتات صرف انتباه المتعلمـين الـذين ال يعرفـون            Distrostors) المموهات  ( 

  .اإلجابة الصحيحة 
إلى أن أسئلة االختيار من متعدد  )  Gronlund ) 1990 : 168-173ويشير جرونلند 

  :توظف لقياس مخرجات التعلم التالية 
، رفـة المـصطلحات، والحقـائق، والعـادات، واالتجاهـات         مع: ات التذكر مثل    مخرج  .  أ

  . ، والمعايير ، والمبادئ ، والتعميمات نيفاتوالتص
القدرة على تحديد وتطبيـق الحقـائق   : مخرجات التعلم عند مستويات الفهم والتطبيق مثل        .  ب

  .واألساسيات ، تفسير العالقات بين السبب وأثره ، تحديد النظريات 
 .مستويات التحليل والتركيب والتقويم مخرجات التعلم عند  .  ت

  :قواعد تصميم أسئلة االختيار من متعدد 
  : عند كتابة أسئلة االختيار من متعدد ينبغي مراعاة المبادئ التالية 

 .متعلقة بأصل السؤال  مبادئ .1

أن يحتوي أصل السؤال على مشكلة محددة وواضحة تماماً بحيث يستدل التلميذ على  §
 .بل قراءة البدائلاإلجابة مباشرة ق

 .وضع الكلمات المشتركة بين بدائل اإلجابة في أصل السؤال  §

 .تجنب صيغة السؤال، وإذا لزم األمر فال بد من إبراز كلمة النفي  §
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إذا كانت الفقرة أو السؤال متعلقة بتعريف مصطلح معين فمن األفضل وضع المصطلح  §
 .في أصل السؤال

  :المبادئ المتعلقة بالبدائل .2
 كون كل البدائل متجانسة في محتواها ومرتبطة بمجال المشكلة أن ت §

أن تكون المشتتات مبنية على األخطاء الناشئة من نقص المعلومات وليس لتالعب في  §
 .األلفاظ 

أن تكون لغة البدائل سهلة وواضحة ،و المصطلحات المستخدمة في البدائل معروفة كلها  §
 .لدى الطالب 

 لغوياً ألصل السؤال وتجنب االرتباطات اللفظية بين أصل أن يكون كل بديل مناسباً §
  .السؤال واإلجابة الصحيحة

 .أال تكون اإلجابة الصحيحة أطول أو أقصر من البدائل الخاطئة بشكل مستمر  §

االبتعاد عن استخدام جميع اإلجابات السابقة صحيحة أو جميع اإلجابات السابقة خاطئة  §
 . في اإلجابة ألن ذلك يزيد احتماالت التخمين

تلفة للبدائل توزيعاً متساوياً ولكن بشكل المخأن توزع اإلجابة الصحيحة على المواقع  §
 .عشوائي 

 .أن يكون من البدائل بديل واحد فقط صحيح  §

 226 :2008حلس ، (  .أن تكون البدائل جذابة بمعنى أال يكون الحكم بخطئها بديهياً  §
 ) 227ـ
 
  :  أسئلة االقتران - 5

ديم معلومـات تقتـرن بهـذه      ، ويطلب منه تق   تعطى للمتعلم مجموعة من العبارات     وفيها
، ويشمل هذا النوع من األسئلة أسئلة التصويب حيث يعطى المـتعلم مجموعـة مـن          العبارات

، وأسئلة االسـتبدال  ذلك بتغيير األجزاء الخاطئة منها، وبارات الخاطئة ويطلب منه تصويبها  الع
 كل منهـا بكلمـة واحـدة أو         وعة من العبارات ويطلب منه استبدال     وفيها يعطى المتعلم مجم   

   ) .12 : 1980الدمرداش ، ( .كلمتين
   :  أسئلة المسائل - 6

                              وفيها يطلب من المتعلم حل مشكلة أو التوصل إلى نتيجة مـستخدماً عالقـات معينـة                 
   ) .12 : 1980الدمرداش ، ( 
  :  أسئلة المعادالت - 7
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ويطلب فيها من المتعلم التعبير عن عالقات معينة بالمعادالت اللفظية أو الرمزية أو 
   ) .13 : 1980الدمرداش ، ( كليهما 

  :  أسئلة الرسومات - 8 
  الرسم ، أو ويطلب فيها من التالميذ رسم بعض األشكال التوضيحية ، أو تكميل أجزاء 

   ) .318 : 1979عميرة والديب ، ( كتابة األجزاء على الرسم 
من خالل نظرتها إلى نتـائج الدراسـات النفـسية           ) 251 : 2000(        وتفترض دروزة   

  : والتربوية حول موضوع األسئلة التعليمية أن األسئلة الموضوعية 
  .األمثلة   دائماً ما تقيس تذكر معلومات جزئية كالحقائق و- 1
  .  غالباً ما تقيس تذكر معلومات عامة كتعريفات المفاهيم والمبادئ واإلجراءات العامة - 2
  أحياناً ما تقيس تطبيق معلومات عامة من مفاهيم ومبـادئ وإجـراءات فـي مواقـف                      - 3

  .تعليمية جديدة 
من خالل معالجـة    نادراً ما تقيس اكتشاف معلومات عامة من مفاهيم ومبادئ وإجراءات         - 4

  .مواقف تعليمية ألول مرة 
ويتضح في ضوء األدب التربوي الذي تناول األسئلة بأنواعهـا المختلفـة وأغراضـها              

بـصورة عامـة،   المتعددة أن األسئلة الموضوعية تناسب قدرات طلبـة المرحلـة األساسـية      
عاليـة ، حيـث أن    ألنها ال تتطلب قدرات إنشائية وكتابيـة  والمرحلة الثانوية بصورة خاصة؛ 

، وأن األسئلة الموضوعية غالباً ما تتطلـب        ي هذا المجال في بدايات امتالكها     مهارات الطلبة ف  
اً ما تشجع وتعزز مهارات التفكيـر العليـا كاإلبـداع    دائم لإلجابة عنها ، و  عليامهارات عقلية   

  .والتفكير الناقد وحل المشكالت  وإصدار األحكام 
ألسئلة المقالية في هذه المرحلة ، بل ال بد مـن التـوازن فـي               وهذا ال يعني أن نهمل ا     

توظيف كل من األسئلة المقالية والموضوعية بما يتناسب و الخصائص النمائية لكل مـستويات             
الطالب وتنمية قـدراتهم    هذه المرحلة ، بحيث يتم السير في خطين متوازيين من أجل تدريب             

بالمهارات الحياتية ؛ ليتمكن الطالب من مواجهة التحـديات         ، وتزويدهم   )لدنيا والعليا   ا( العقلية
الراهنة والمستقبلية والتكيف معها ، ويمتلك القدرة على حل المشكالت الحياتية التي يتعـرض              
لها بموضوعية وذهن متفتح ، ويساهم في بناء وتطوير المجتمع الذي ينتمـي إليـه ؛ ليحقـق                

  . السعادة والرفاهية له ولآلخرين 
ية فقـط أو باألسـئلة      أن هناك مخرجات للتعلم ال يمكن قياسها باألسئلة الموضـوع         كما  
، فعلى سبيل المثال ال يجوز استخدام أسئلة الصواب والخطأ في الوقت الذي نريـد          المقالية فقط 
ر مالئمة لقياس مثـل     ، فنجد أن السؤال المقالي أكث     س قدرة المتعلم على تنظيم أفكاره     فيه أن نقي  
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، وإذا كنا نريد أن نقيس قدرة المتعلم على التذكر واسـتدعاء المعلومـات كتـذكر                هذه القدرة 
األسماء أو األماكن أو التواريخ أو األحداث  أو التعريفات ، نجد أن السؤال الموضوعي أكثـر       

  .مالئمة من السؤال المقالي 
راً ضرورياً  وعليه يعد تنوع األسئلة في الكتاب المدرسي ما بين المقالية والموضوعية أم           

مرغوباً ، ليتسنى بناء وقياس قدرات المتعلمين علـى المـستويات المختلفـة مـن األهـداف                 
  .التعليمية

     :التعلم  األسئلة ومخرجات
تهدف األسئلة إلى قياس المخرجات أو نتاج العملية التعليمية  التي تمثل كل ما يمكن أن                

يب المتعلم لعدد من المثيرات التي تقدم له        ، حيث يستج  ائية في سلوك المتعلم   يقاس بطريقة إجر  
، وتتم عملية تفاعل المتعلم مع هذه المـدخالت لتجهيـز الغـرض         Inputsوتسمى بالمدخالت   

، ويـستطيع المعلـم     Outputs، وتخرج االستجابات    Processالمطلوب فيما يسمى بالعمليات     
ـ    ، وقد   ات مباشرة في الموقف التعليمي    مالحظة وقياس هذه االستجاب    ي تكون هذه االستجابات ف

  صورة تعلم الوقائع 

   )67 : 1990أبوسنينة واللقاني ، ( .، أو أنماط التفكير المختلفة ، أو المفاهيم)الحقائق ( 
مجاالت تتمثل في المجـال المعرفـي       ثالث  ) النتاجات التعليمية (      وتشمل مخرجات التعلم    

، وتستخدم مقـاييس  ) المهاري ( ل النفسحركي  والمجا) العاطفي  ( والمجال الوجداني   ) ليالعق(
، وتستخدم بطاقات المالحظة فـي قيـاس    والقيم في قياس الجانب الوجداني االتجاهات والميول 

، وقد تكون   لسلوك المعرفي الجانب النفسحركي ، وتستخدم األسئلة على نطاق واسع في قياس ا          
قـائع  أو مفـاهيم  أو تعميمـات  أو            النتاجات التعليمية المقاسة بواسطة األسئلة في صورة و       

، وقد تكون في صورة مهارات تفكيـر والتـي تمثـل             وأنشطة، والتي تمثل بنية العلم     تجارب
  .طريقة العلم 

 وقد أشارت العديد من الدراسات التي تناولت تحليل محتوى األسئلة في الكتب الدراسية             
، إلى أن غالبيتها تركز علـى   )2000أبو ندا ، ( ، ودراسة  )2004أبو دقة ،  ( عامة كدراسة   

، وعليه فإن مخرجات    يا ، وتهمل المستويات العليا منه     الجوانب المعرفية ومستويات التفكير الدن    
التي يفترض أن تقيسها األسئلة في هذه الكتب تنقسم إلـى ثالثـة             ) النتاجات التعليمية   (  التعلم

  : أقسام هي 
  .      المعرفة العلمية - 1
  .     ت العلم  عمليا– 2
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  .  أنماط التفكير - 3
  األسئلة والمعرفة العلمية: أوالً 

أحد مكونات بنيـة العلـم ، وتتمثـل فـي     ) الخبرات التعليمية ( تعتبر المعرفة العلمية      
الوقائع والمفاهيم والتعميمات والقوانين والنظريات ، وتلعب هذه الخبرات التعليمية دوراً هامـاً            

مية ، وتعتبر مساعدة التالميذ على اكتساب المعرفـة العلميـة مـن أهـداف               في العملية التعلي  
وغايات تدريس العلوم ، حيث أنه ال يمكن تصور عملية تعليمية بدون جانب معرفي ، وسـيتم       

  :تناول هذا الجانب بشيء من التفصيل 
 Facts) : الحقائق (   الوقائع - 1

 ) 35 : 1992( ، فيعرفهـا نـشوان      رفي للعلم  األولى في البناء المع    تعتبر الوقائع اللبنة  
  " .معلومات غاية في البساطة يحصل عليها اإلنسان من خالل المالحظة " بأنها 

نتاج علمي مجزء وخاص وال يتضمن التعميم       " بأنها   ) 77 ،   1996(  ويعرفها زيتون   
دلة والبراهين العلمية   أل، إال أنها قابلة للتعديل في ضوء ا       ير قابلة للنقاش والجدل في وقتها     ، وغ 

، وبالتالي التأكد من صحتها عن طريق المالحظـة          ويمكن تكرار مالحظتها أو قياسها     ،الجديدة
  " . أو القياس أو التجريب العلمي 

  معلومات أو معارف تنتج مباشرة من  " بأنها  ) 159 : 1989( ويعرفها عبد الحميد 
  " . المالحظة المباشرة 
  : إلى أن قياس تحصيل الوقائع العلمية يشمل جانبين هما  ) 78 : 1996(      ويشير زيتون 

الطلبة للحقائق العلمية من خالل أسئلة تقويمية تقيس المعرفـة        ) تذكر  ( قياس مدى معرفة      .  أ
  .و الحفظ

من الحقائق العلمية وذلك في ضوء المعرفة التـي         ) التطبيقية  ( قياس مدى اإلفادة العلمية      .  ب
  .يكتسبها الطالب 

والوقائع العلمية نسبية وليست مطلقة فقد تتعرض للتعديل أو التغيير أو حتـى تـستبعد               
  .نهائياً في ضوء ظهور شواهد وأدلة تؤكد خطأ تلك الوقائع 

  
  

  Concepts:    المفاهيم - 2
عبارة عن تجريد يعبر عن كلمـة أو        " بأنها   ) 172 : 1996( ويعرفها اللقاني والجمل    

  " . ة من األشياء أو األنواع التي تجمعهم فئة معينة رمز يشير إلى مجموع
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مجموعة من المعلومـات التـي توجـد بينهـا          " بأنها   ) 37 : 1992( ويعرفها نشوان   
 المشتركة والمميـزة لهـذا   عالقات حول شيء معين تتكون في الذهن ، وتشتمل على الصفات       

  ."الشيء 
ما يتكون لدى الفرد من معنـى  " و أن المفهوم العلمي ه   ) 78 : 1996(  ويذكر زيتون   

  " . أو عبارة علمية معينة ) مصطلح ( وفهم يرتبط بكلمة 
، وهي أكثر عمومية منها ، وتتميز بأنهـا أكثـر       القول بأن المفاهيم تشمل الوقائع    ويمكن  

المفاهيم تساعد فـي  " إلى أن  ) 70 : 1990( ثباتاً من الوقائع ، حيث يشير أبو سنينة واللقاني    
يم المعلومات ، ومعرفة مفهوم معين تجعلنا قادرين على اسـتخدام عناصـره لتمحـيص               تنظ

  " .  المعلومات 
والمفاهيم جزء أساسي من أجزاء المعرفة اإلنسانية وتعد هدفاً تربوياً مهمـاً فـي كفـة                

، بل إن بعض الباحثين في هذا المجال يرون أن          والتعليم في المجتمعات اإلنسانية   مراحل التعلم   
  .علم المفاهيم هدف وغاية أساسية من غايات التربية في كافة مراحلها ومستوياتها ت

، فمنهم من يرى أن المفهوم فكـرة أو تمثيـل            العلماء عادةً في تعريف المفهوم     لفتويخ
وهو . للعنصر المشترك الذي يمكن من خالله التمييز بين المجموعات أو التصنيفات المختلفة             

،  وحل المـشكالت وغيرهـا  تعلم البسيط إلى أشكال أكثر تعقيداً كاالستدالل  انتقال الطالب من ال   
فانه ال ينطبق على سقراط مثالً أو أفالطون وحده دون غيره        " فيلسوف  " فلو أخذنا مثالً مفهوم     

، بل ينطبق هذا المفهوم على عدد كبير أخر من الفالسفة مثل ابن رشد والفـارابي وغيرهمـا           
فان المفهوم يشير إلى مجموعة من المظاهر والصفات التي تشترك فيمـا            كثير، وبهذا المعنى    

 طرائـق التـدريس و التـدريب    .( بخاصية معينة  عامة أو أكثر ، وترتبط بقاعدة معينة        ابينه
   )283، العامة

، تعلم المفاهيم العلميـة واكتـسابها           ومن األساليب التقويمية التي تقيس قدرة الطالب على         
  :دل بها على صحة تكوين المفهوم العلمي وبنائه ما يأتي والتي يست

التمييـز  : اكتشاف المفهوم العلمي من خالل تطبيق عمليات تكوين المفهوم العلمي الثالث              .  أ
  .والتصنيف والتعميم 

  .قياس قدرة الطالب على تحديد الداللة اللفظية للمفهوم العلمي  .  ب
  .يه جديدة تطبيق المفهوم العلمي في مواقف تعليمية تعلم .  ت
تفسير المالحظات والمشاهدات أو األشياء في البيئة التي يعيش فيها المتعلم وفق المفـاهيم               .  ث

  .العلمية المتعلمة 
  .استخدام المفهوم العلمي في حل المشكالت   . ج
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زيتـون  . ( استخدام المفهوم العلمي في استدالالت أو تعميمات أو فرضيات علمية مختلفة             . ح
 ،1996 : 81. (   

   Scientific Generalizations:  لتعميمات العلمية   ا- 3
سلسلة مرتبطة من المفاهيم العلميـة      " المبدأ العلمي بأنه     ) 39 : 1992( يعرف نشوان   

  " . تصف الظاهرة أو الحدث وصفاً كيفياً 
جملة صـحيحة علميـاً ،   " العلمي ) التعميم ( بأن المبدأ   ) 89 : 1996( ويشير زيتون   

ول وإمكانية التطبيق على مجتمع األشياء أو األحداث أو الظواهر التي تـرتبط             وله صفة الشم  
  " . العلمية ) التعميمات ( بها هذه المبادئ 

يمكن الربط بين مجموعات الوقـائع والمفـاهيم      " أنه   ) 30 : 1980( ويرى الدمرداش   
، وهو بذلك يتفـق  "بدأ مكن تسميته بالتعميم أو الم    التي تربط بينها عالقات من نوع معين فيما ي        

  .مع كل من نشوان وزيتون 
أو ) من الجزء إلى الكـل      ( ومن أساليب تدريس التعميمات استخدام المنحى االستقرائي        

، حيث أن األسلوبين يلعبان دوراً كبيراً في زيـادة          )ى الجزء   من الكل إل  ( المنحى االستنباطي   
( ولقيـاس تحـصيل المبـادئ       . سع والتعمق   فهم التالميذ للمادة العلمية ، وتحفزهم على التو       

  :العلمية ينبغي أن تتناول األسئلة ما يلي ) التعميمات 
  .معرفة المبدأ أو التعميم العلمي   .  أ

 ت ، أو تفسير ظواهر علمية جديدةالقدرة على تطبيق المبدأ العلمي في حل المشكال .  ب

  .ار التعميم قياس قدرة الطالب على تحديد الوقائع الجزئية التي تندرج في إط .  ت
   Scientific Laws:    القوانين العلمية - 4

تعميم علمي صـيغ بـصورة كميـة        " أن القانون العلمي     ) 90 : 1996( يذكر زيتون   
ضمن شروط معينة ، أو عالقة بين مفهومين أو أكثر يعبر عنهـا بـصورة رمزيـة ضـمن                   

  " . الظروف التي تتحقق عندها العالقة 
هو سلسلة مرتبطة من المفـاهيم  " إلى أن القانون العلمي  ) 41 : 1992( ويشير نشوان   

  " .تصف الظاهرة أو الحدث وصفاً كمياً 
  : وينبغي أن تركز أسئلة القوانين العلمية على ما يلي 

  .معرفة القانون أو النص العلمي للقانون من خالل أسئلة المعرفة والتذكر   .  أ
  .ر والشرح تفسير القانون العلمي من خالل أسئلة التفسي  .  ب
قياس القدرة على تطبيق القانون العلمي في حـل المـشكالت العلميـة أو المواقـف                  .  ت

  :المختلفة ، أو تفسير الظواهر العلمية الجديدة كما في           الرياضية 
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  .حل المسائل والتمرينات الرياضية التطبيقية على القانون ذي العالقة  §
 . واالستنتاج والتقويم أسئلة تطبيقية تتضمن التحليل والتركيب §

 .عرض مشكالت علمية القتراح الحلول لها في ضوء القوانين العلمية  §

  .إعطاء أمثلة على بعض التطبيقات والتقنيات العلمية المختلفة للقوانين العلمية  §
، ففي حين تـصف القـوانين   انين العلمية تختلف عن التعميمات   ويتفق الباحث مع رؤية أن القو     

، نجد أن التعميمات العلمية تصف الظـاهرة أو الحـدث           رة أو الحدث وصفاً كمياً    ية الظاه العلم
   .وصفاً كيفياً

  Scientific Theories:    النظريات العلمية - 5
  النظريات العلمية تمثل أقصى مراحل التجريد في " أن  ) 43 : 1992( يذكر نشوان 

  " .  وظواهر الربط بين المفاهيم العلمية لتفسير ما يجري من أحداث
 كانـت   النظرية تظل صالحة لالستخدام طالمـا     " أن   ) 36 : 1987( ويرى الدمرداش   

، فإن جد جديد لم تـستطع       ير العالقات الداخلة في مجالها    ، وهي تفس  قادرة على القيام بوظيفتها   
  " .تفسيره، عدلت ، فإن استعصت على التعديل استبعدت 

يات عليا من التفكير عند المـتعلم،        بأنها تثير مستو   وتتميز األسئلة التي تتناول النظريات    
، ويمكن لهذه األسـئلة      المستويات المعرفية عند المتعلم    ، وتقيس جميع  وتطلق العنان له لإلبداع   

  : أن تتناول الجوانب التالية 
 .معرفة النظرية وفروضها   .  أ

 .قياس القدرة على تفسير القوانين والمبادئ موضوع النظرية  .  ب

 . على تحليل العالقات بين مكونات النظرية قياس القدرة .  ت

  .التنبؤ بالظواهر واألحداث التي لم تكن معروفة من قبل  .  ث
  :األسئلة وعمليات العلم : ثانياً 

  :عمليات العلم األساسية 
   )79 –71 : 2002النجدي ، : ( تشمل عمليات العلم األساسية ثمان عمليات كما يلي 

واالتصال، والتنبؤ، واالستنتاج، واستخدام عالقـات المكـان        المالحظة، والتصنيف، والقياس،    
  .، واستخدام األرقام والزمن

  
  
   Observing:     المالحظة - 1
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ء بغرض اكتـشاف أسـبابها      وهي انتباه مقصود ومضبوط للظواهر أو األحداث أو األشيا            
لمختلفـة واالسـتعانة    ، وتتطلب تخطيطاً من قبل المتعلم ، تستلزم استخدام الحواس ا          وقوانينها

  .بأدوات وأجهزة علمية أحياناً 
  
  Classifing:    التصنيف – 2

وتتضمن هذه العملية قيام المتعلم بتصنيف المعلومات والبيانات وجمعها فـي فئـات أو              
، كقيـام الطالـب بتـصنيف       لى خواص أو معايير مشتركة بينهما     مجموعات معينة اعتماداً ع   
  .كلها أو ملمسها أو حجمها أو لونها مجموعة من البذور تبعاً لش

   Measuring:    القياس – 3
تهدف عملية القياس إلى تدريب المتعلمين على استخدام أدوات القياس المختلفة بدقة في             
الدراسات العلمية العملية وخاصة في مجال التجارب المعملية إلكسابهم مهارات القياس بجميع            

، وذلـك  ت والحجوم ودرجات الحرارة والـزمن  تل والمساحا األطوال والك : أنواعه مثل قياس    
، المتر ومشتقاته ، والموازين، والترمومترات وغيرهـا    : ثل  باستخدام أدوات القياس المناسبة م    

كما تتضمن عمليات القياس عالوة على استعمال أدوات القياس البـسيطة تطبيـق العالقـات               
  .الكثافة والسرعة : قياس األولية مثل الرياضية لحساب الكميات المشتقة من عمليات ال

  Communicating:    االتصال – 4
  وتتضمن هذه العملية مساعدة المتعلم على نقل أفكاره أو معلوماته أو نتائجه العملية إلى 

 ، وذلك من خالل ترجمتها إما شفهياً أو كتابياً أو على هيئة جداول أو رسومات بيانية               اآلخرين
، وتتوقف قدرة المتعلم على االتصال إلى حـد كبيـر علـى         تقارير بحثية أو لوحات علمية أو     

  .قدرته على المالحظة والتصنيف والقياس وغيرها من عمليات العلم 
   Predicting:    التنبؤ – 5

هي عملية تتضمن قدرة المتعلم على استخدام معلومات سابقة في توقع حدوث ظاهرة ما              
، ومعرفـة مـا سـيحدث فـي المـستقبل        تنبؤ بحالة الطقس  مستقبل، مثل ال  أو حادث ما في ال    

، وتعتمد عملية التنبؤ على صحة عمليـات المالحظـة          عانة بالخبرة والمعلومات السابقة   باالست
  .والقياس واالستنتاج المرتبطة بها 

  Inferring:    االستنتاج – 6
األدلـة   مـن  وهي عملية تستهدف وصول المتعلم إلى نتائج معينة تعتمد علـى أسـاسٍ   

حظـة  ، فالمال يتم فيها تفسير وتوضـيح المالحظـة  ، وهي عملية عقلية   والحقائق والمالحظات 
، فإذا ما رأينا رجـالً      تنتاج لتفسير هذه المالحظة   ، ثم يأتي االس   خبرة يستدل عليها من الحواس    
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 والمروة في غير موسـم  يلبس مالبس اإلحرام ويطوف حول البيت الحرام ويسعى بين الصفي 
  . فإننا نستنتج أن هذا الرجل يؤدي عمرة ،الحج

   Using Space / Time Relatimships:    استخدام عالقات المكان والزمن – 7
وهي تلك العملية التي تنمي لدى المتعلم مهارات وصف العالقات المكانية وتغيرها مـع              

ورية للتعلم  ، وهي ضر  شكال والحركة والتغير في السرعة    الزمن ، لذا فهي تتضمن دراسة األ      
، فهي تـساعد  ف على األشكال واألماكن واألزمنةالمبكر للطلبة الصغار لمساعدتهم على التعر  

وتماثـل  ،  ائية أو ثالثية األبعاد، وظالل األشياء ثالثية األبعـاد        الطالب على معرفة األشكال ثن    
الثية األبعـاد   ، ويصبح الطالب في النهاية قادراً على رسم األشكال ث         األشكال، ومقاطع األشياء  

، كما أن إضافة عامل الزمن في بعض األحيـان          مكعب والمنشور والهرم واالسطوانة   ال: مثل  
  .، والتي تعرف باسم السرعة الزمن الخاصةيؤدي إلى عالقة المكان و

  
  Using Numbers:    استخدام األرقام – 8

ضية بطريقة صـحيحة     وهي عملية عقلية تهدف إلى قيام المتعلم باستخدام األرقام الريا         
 أو األدوات أو    على القياسات والبيانات العلمية التي يتم الحصول عليها عن طريق المالحظـة           

ة بـين   ، كما تتضمن هذه المهارة استخدام الرموز الرياضية والعالقات العددي         األجهزة األخرى 
، واسـتخدام   لقسمةيات الجمع والطرح والضرب وا    ، كقيام المتعلم بعمل   المفاهيم العلمية المختلفة  

، والـذي   رقام العشرية، واألعداد الكبيرة، وتعيين المتوسطات، ومعدالت التغير وغير ذلك         األ
  .يستخدم عادةً في دروس المواريث 

، فإنـه   المياً في مفهوم التربيـة العلميـة      ، وبناء على ما تم اعتماده ع      في ضوء ما سبق   
 العليـا    الـدنيا و  حلالمرا  لجميع  اإلسالمية ينبغي أن تقيس األسئلة المتضمنة في كتب التربية       

المالحظـة،  : عمليات العلم األساسية ، وأن تتنوع األسئلة لتقيس مهارات وقدرات الطلبة على    
المكـان والزمـان    ، واستخدام عالقـات     ، والتنبؤ، واالستنتاج  ، واالتصال والتصنيف، والقياس 

س المهارات الـنفس    ا لقي  ضروري األسئلة  في تنوعالن  ومن هذا المنطلق فإ   ،  واستخدام األرقام 
   ) 79 –71 : 2002النجدي ، . (  والمهارات العقلية والمهارات الوجدانيةحركية
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  األسئلة وأنماط التفكير:  ثالثاً 
  :تعريف التفكير 

 التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله          ةسلسلة من النشاطات العقلي    عبارة عن " 
  ." يق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس اللمس، البصر، السمع، الشم، التذوقعن طر

والتفكير بمعناه الواسع هو عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة وقد يكون هذا المعنـى    
ظاهراً حيناً وغامضاً حيناً آخر، ويتطلب التوصل إليه تأمالً وإمعان نظر في مكونات الموقـف         

  .مر بها الفرد أو الخبرة التي ي
  :طبيعة التفكير

الفرد يميـزه   ، ويشكل جانباً راقياً في شخصية       لتفكير أعلى مراتب النشاط العقلي    يعد ا 
، إذ يستطيع اإلنسان عن طريق التفكير والـذي يوظـف لـه غالبيـة               عن غيرة من الكائنات   

 وأن ،مـشكالت  من    أن يواجه كل ما يقابله     - إن لم يكن كلها تقريباً     -العمليات العقلية األخرى    
ي ، وينقسم التفكير من بين ما ينقسم إليه إلى ما هو مألوف ال يـأت              يجد لها ما يناسبها من حلول     

، وما هو إبداعي يأتي بالحلول المبدعة الجديدة غير المألوفـة           بالجديد في تناول مختلف األمور    
  .للمشكالت التي يواجهها اإلنسان

ط يزاوله الفرد في    ، مثله مثل أي نشا    ي اإلنساني لوالتفكير مظهر من مظاهر النشاط العق     
، اط كامن وال يمكن مالحظتـه مباشـرة       ، وأن هذا النشاط العقلي يتصف بأنه نش       حياته اليومية 

وهو سمة من السمات يتصف بها اإلنسان عن غيره من المخلوقات وال يمكن االستغناء عنه ما               
   . دام الفرد قادراً على التركيز والبحث واالستقصاء

أنه يمكن االستدالل على التفكير من خالل أثره ، شأنه           ) " 31 : 1996( ويذكر حبيب   
، باإلضافة إلى أنه نشاط رمزي يتضمن التفاعل مـع         لك شأن التكوينات الفرضية األخرى    في ذ 

  " .الرموز والقدرة على استخدامها 
 دون  حـول ، قد تعترضـه مـشكلة أو عـائق ي          الفرد عندما يسعى لتحقيق هدف ما      إن

، فيلجأ إلى توظيف جميع المعلومات السابقة لديه للتغلب علـى           الوصول إلى تحقيق هذا الهدف    
، وهنا يحاول الفرد أن يقوم بنشاط ما لكي يـصل           ئق ليصل إلى الهدف المرجو تحقيقه     هذا العا 

وفي ظـل  . ، وذلك عن طريق دراسة ظروف المشكلة لحل المناسب للمشكلة التي تواجهه إلى ا 
د الفرد في موقف مشكل ينشأ لديه نشاط ذهني معين من شأنه أن يوجد الحـل المناسـب                  وجو

  ".بالتفكير " ، مثل هذا النشاط ما يطلق عليه للموقف
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  :  التفكيرتمهارات وعمليا
 وعمليات التفكير في مستويات متدرجة تبدأ بمهارات التفكير األساسـية           تنظم  مهارات  

ثم تتدرج ... لتلخيص، التصنيف، التطبيق، تنظيم المعلوماتالمالحظة، المقارنة، ا: مثل 
 المركب كالتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، وحل المشكالت، واتخاذ     رإلى عمليات التفكي  

. وتتكون كل عملية من هذه العمليات من عدد من المهـارات واإلسـتراتيجيات      . القرار
   )2ص : 2007حلس ،(
  

 :مفهوم التفكير
عديد من علماء النفس والتربية بتعريف التفكير، وسيتناول الباحث بعـض هـذه    لقد قام ال  

ت معالجـة ذهنيـة لمعطيـا   " بأنه  ) 170: 1996 ( التعريفات ، فقد عرفه الخليلي وآخرون 
  " ، بهدف الوصول إلى تعميم أو قرار أو تنمية من نوع ما الخبرة في ضوء المعارف السابقة

ن غيـره مـن     نشاط عقلي يميز اإلنسان ع    "  أن التفكير     )94 : 1994( ويذكر زيتون   
، ويستخدم فيه الرموز مثـل الـصور الذهنيـة والمعـارف واأللفـاظ        الكائنات الحية األخرى  

ث ، التي تحل محل األشخاص والمواقف واألحدا      واإلشارات والتعبيرات واإليحاءات  والذكريات  
  " .  موقف معين ؛ بهدف فهم موضوع أوالمختلفة التي يفكر فيها الشخص
كل نشاط عقلي هـادف     " التفكير العلمي بأنه     ) 87 : 2002( ويعرف النجدي وآخرون    

، ودراسة وتفـسير الظـواهر المختلفـة    شكل منظم في محاولة لحل المشكالت  مرن ينصرف ب  
، وقـد   ولها بالمالحظـة الدقيقـة والتحليـل      والتنبؤ بها والحكم عليها باستخدام منهج معين يتنا       

  " .   للتجريب في محاولة التوصل إلى قوانين ونظريات يخضعها
أن عملية التفكيـر يحتاجهـا    " Robert & Perkins ويرى كل من روبرت وبركنس  

الفرد في مواقف حياته اليومية ، وذلك عندما يحتاج إلى اتخاذ قرار أو عنـد الـصراع مـع                   
ـ     & Robert"( ضايا العمليـة  الصعوبات أو إبراز األدلة والحجج القوية أثنـاء مناقـشة الق

Perkins , 1990: 4.(   
ويستعين التفكير بعمليات معرفية كالتذكر واإلدراك والتـصور والتخيـل والتـداعي ،             

 ترتبط بمكان معـين     وينطلق منها إلى التركيز على المضمون العام للمعاني والعالقات التي ال          
، ولكنـه   عمليات الذهنية الدنيا والمباشرة   ، فالتفكير عملية عقلية ال يستغنى عن ال       أو زمان محدد  

  .ينطلق إلى مستويات عليا من االستدالل واإلبداع 
 :، يخلص الباحث إلى أن ي ضوء ما سبق من تعريفات للتفكيروف
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نشاط ذهني متدرج يوظف الخبرات السابقة مستعيناً بما لديه من مهـارات وقـدرات              :التفكير  
وهو عالقة جديـدة بـين موضـوعين أو أكثـر مـن          عقلية لغرض تحقيق استجابات الحقة،      

  .الموضوعات بغض النظر عن نوع  هذه العالقة 
   : الفعالخصائص التفكير العلمي

  :أشار زيتون أن لمهارات التفكير العلمي الخصائص التالية 
؛ لفهـم   تخدمها العلماء واألفراد والطلبـة    ، يس عمليات تتضمن مهارات عقلية محددة      أنها    - 1

  . الكونية الظواهر
  . يمكن تعلمها أو التدرب عليها متعلم  أنها سلوك محدد لل- 2
، إذ أن الكثير مـن مـشكالت الحيـاة         تعلمها ونقلها إلى الحياة العامة      أنها عمليات يمكن      - 3

نـد تطبيـق    اليومية يمكن تحليلها واقتراح الحلول المناسبة واتخاذ القرارات بـشأنها ع          
   ) .103: 1993  زيتون ،  (. مهارات عمليات العلم 

  :أن للتفكير العلمي الخصائص التالية  ) 87 : 2002(       ويذكر النجدي وآخرون 
  .  أنه نشاط منظم وليس نشاطاً ارتجالياً - 1
  .  أنه نشاط مقصود وهادف وليس نشاطاً تلقائياً - 2
  .  يتصف التفكير العلمي بالدقة والضبط - 3
  .ر العلمي بأنه يقوم على الواقع والمشاهدة والحقائق الملموسة   يتميز أسلوب التفكي- 4
  .  يتميز بالمرونة ، فهو بعيد عن الجمود والتعصب - 5
  .  يتميز بالموضوعية ، فهو ينأى قدر المستطاع عن كل ما يتعلق بالذات - 6
النتائج التي ، بمعنى أن األحكام أو Generalization   يقوم التفكير العلمي على التعميم  - 7

  .ينتهي إليها ينبغي أال تقتصر على تفسير حالة جزئية واحدة 
  .  يتميز أسلوب التفكير العلمي بإمكان اختبار ومراجعة صدق نتائجه وتعميماته - 8

  :وظائف التفكير العلمي 
  .  يقوم التفكير العلمي بفهم الظواهر المحيطة باإلنسان في بيئته - 1
  علمي بحل المشكالت المختلفة سواء من الناحية العلمية أو الناحية الحياتية   يقوم التفكير ال- 2
 أسراراً في الكـون    ، حيث يكتشف الفرد    العلمي على األشياء معاني جديدة       يضفي التفكير   - 3

   ) 87 : 2002النجدي وآخرون ، . ( ، وخواص أشياء كان يجهلها لم يكن يعرفها
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   : نموذج مارزانو ألبعاد التعلم
Marzano’s Dimensionns Of Learning Model .                            

 وزمالؤه بمراجعة األبحـاث التربويـة وخاصـة فـي     Marzano نتيجة قيام مارزانو 
، والتي أجريت على مدار ثالثين عامـاًً  معرفي والمناهج والقياس والتقويم   مجاالت علم النفس ال   

 توصل إلى إطار تعليمي لتنظيم مخرجات التعلم في خمس فئات           حول عمليات  العلم والتفكير،    
  وأطلق على هذا اإلطار نموذج . رئيسة كل منها يمثل نوع من التفكير ضروري لنجاح التعلم 

  .أبعاد التعلم 
من تحديد هذه األبعاد أن يقدم للمعلم خالصـة الجهـود   Marzano  واستهدف مارزانو 

، تدريس الفعلية والمستخدمة حاليـاً    في مجال األساليب وطرق ال    المتواصلة والنتائج المتراكمة    
وما استخلصته األبحاث والنظريات عن كيفية التعلم وبناء األفكار في تنظيم تصنيفي متـدرج              

  ) . Marzano , 1993 : 21 (لعمليات التعليم والتعلم 
 اً خبيـر  ) 90(وللتوصل إلى هذا النموذج استعان مارزانو بآراء وأبحاث أكثـر مـن   

   مناًتربوي

وألكثر مـن عـامين مـن     ) Marzano , 1991 : 18( مقاطعة بأمريكا والمكسيك ) 18 ( 
  .الفحص والدراسة 

  : على عدة افتراضات أساسية هي  ) 4:  1992 ( وزمالؤه Marzano     ويرتكز مارزانو 
  .  ينبغي أن يعكس التعليم أفضل ما نعرفه عن كيفية حدوث عملية التعلم –1
  يحدث التعلم نتيجة نظام معقد من العمليات التفكيرية المتفاعلة يمكن تصنيفها في خمـسة                 –2

  .أنواع من التفكير 
  يتم التعلم الفعال من خالل مرور المتعلم بمهام ومـشكالت حقيقيـة مرتبطـة بخبراتـه                  –3

  .الحياتية
لم واآلخر موجـه بدرجـة   طة المعا  هناك مدخلين للتعليم أحدهما موجه بدرجة كبيرة بوس    –4 

  .طة المتعلم اكبيرة بوس
  ينبغي أن يركز التقويم على استخدام المتعلم للمعرفة وعمليـات التفكيـر ولـيس علـى             –5 

  .المستويات المنخفضة الستدعاء المعلومات 
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  :فلسفة النموذج 

   )Marzano ) 1996 :13      يستند هذا النموذج إلى الفلسفة البنائية ، حيث يعتبر مارزانو 
الله خبراته وتفاعالته مع عناصـر ومتغيـرات        خأن المعرفة هي السابق الذي يبني الفرد من         

العالم من حوله ، وهذه المعرفة نفعية ، يستخدمها الفرد لتفسير ما يمر به من خبرات ومواقف                 
  .حياتية

تـه مـع   ويتوصل الفرد إلى المعرفة من خالل بناء منظومة معرفية تنظم وتفـسر خبرا      
متغيرات حوله يدركها من خالل جهازه المعرفي بما يؤدي لتكوين معنى ذاتي ، ويستمر ذلـك            

 لجديـدة بمـا لديـه مـن خبـرة سـابقة            بمرور المتعلم بخبرات تمكنه من ربط المعلومات ا       
)Marzano , 1995 : 512 . (  

  :أبعاد التعلم 
 ووضعت عدة نظريـات     ،اساتعلى مدى العقود الثالثة األخيرة، أجريت العديد من الدر        

، وثبت منها أن عمليات التعليم وما يتصل بها من أعمـال كتخطـيط وتـصميم                ونماذج للتعلم 
، ويعتبـر   صلت إليه هذه الدراسـات والنظريـات      وتقويم المناهج يجب أن يعكس أفضل ما تو       

 Marzano ، ففي هذا النموذج يحاول مـارزانو  خطوة في السبيلMarzano نموذج مارزانو 
وزمالؤه صياغة نظرية للتعليم ترتكز على ما توصلت إليه أفضل األبحاث المتاحة في مجـال               
التعليم والتعلم ، ثم ترجمة هذه النظرية إلى نموذج للتدريس الصفي ويتصل مباشرةً  بتـصميم                

ويفترض هذا النموذج أن كل فعل يقوم به المعلـم يعـزز            . وتنفيذ المنهج وتقويم أداء المتعلم      
ـ   :  معيناً من التفكير لدى التلميذ ، فمثالً         نوعاً ـ  ـإذا سأل المعلم عـن حقيق ها ـة معينـة درس
يعطي مؤشراً للتلميذ بالفعل العقلي الخـاص بالتـذكر ،          ) سؤال المعلم   (  يذ فهذا الفعل    ـالتلم

، فسلوك المعلم مؤشر علـى نـوع         يقيم المعلومات الواردة في مقال     وإذا سأل المعلم التلميذ أن    
  .من التفكير المطلوب من التلميذ وهو التفكير التقويمي آخر 

، وإذا أراد المعلم    باشر ألنماط معينة من التفكير    فالمعلم يوجه بسلوكه المباشر أو غير الم      
االرتقاء باألداء المعرفي لتالميذه فعليه أن يخطط لسلوكه الموجه نحو إثارة أنماط معينة مـن               

  ) .  Marzano , 1991 : 39 (تفكير التالميذ 
ومن هنا افترض مارزانو أن هناك خمسة أنماط من التفكير يمر بها المـتعلم بالترتيـب              

  :أثناء تعلمه أسماها أبعاد التعلم كما يلي 
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  :االتجاهات اإليجابية نحو التعلم : البعد األول 
Positiv Attitude Toward Learning.                                              

، وبدون  في أدائه أثناء التعلم   يقبل المتعلم على عملية التعلم باتجاهات تؤثر تأثيراً مباشراً          
، مله من مناخ تعليمـي ومعلـم وأقـران        وجود اتجاهات إيجابية لديه نحو عملية التعلم بما تش        

  . فسوف تقل إلى حد كبير 
تنمية االتجاهـات  جانبين يتم من خاللهما ) Marzano )  6  :  1992 ويحدد مارزانو 

  :اإليجابية نحو التعلم هما 
 Learning Climate:    مناخ التعلم  - 1

، وأحس بأن مكان التعلم آمن ومـنظم     بأنه متقبل من معلمه ومن أقرانه      فإذا شعر المتعلم  
، وعلـى المعلـم أن يخطـط        بياً نحو التعلم داخل هذا المنـاخ      ومريح ، تولد لديه اتجاهاً إيجا     

  :، وذلك من خالل إجابته عن األسئلة التالية دة تدعم هذه االتجاهاتلوكيات محدلس
  ، ومن بعضهم البعض ؟ر التالميذ بأنهم متقبلون منيماذا يمكن فعله لكي يشع -
 ماذا يمكن فعله لتكوين إحساس لدى التالميذ باألمان والنظام واالرتياح داخل الفصل ؟ -

 الجماعة داخل الفصل ؟ماذا يمكن فعله لتكوين إحساس لدى التالميذ ب -

 ماذا يمكن فعله لزيادة وإحساس التالميذ بالنجاح واألهمية ؟ -

  
  Classroom Tasks:    المهام الصفية  - 2

أن استخدام المعلم ألسلوب التعلم التعـاوني        ) Marzano ) 1992 : 62يرى مارزانو   
 ألن دينامكية الجماعـة  ،بعض وسرعة انجازهم للمهام الصفيةيزيد من تقبل التالميذ لبعضهم ال     

ـ           ، وقيـام المعلـم     ل داخلهـا  والتعاون تولد لديهم شعوراً واتجاهاً إيجابياً نحو الجماعـة والعم
  :باألداءات التدريسية التالية يدعم االتجاهات اإليجابية نحو المهام الصفية 

  .، وفي مجال اهتمامهم ام الصفية في مستوى فهم التالميذيخطط لجعل المه -
 .اليب تجعل المهام الصفية ذات قيمة وضرورية للتالميذ يستخدم أس -

 .يتيح الفرصة للتالميذ إلكمال المهام الصفية مفتوحة النهاية  -

 .يثير حب استطالع التالميذ للمهمة الصفية وأسباب وفائدة إنجازها  -

 .يقدم للتالميذ نموذج لكيفية إنجاز مهمة تعليمية كاملة  -

 . واألجهزة واإلرشادات الضرورية إلنجاز المهمة يوفر للتالميذ المصادر والوقت -
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  :اكتساب وتكامل المعرفة : البعد الثاني 
Acquiring And Integrating Knowledge                                     

ساب المتعلم المعرفة   التربية بصفة عامة والتدريس بصفة خاصة هو اكت        إن الغرض من  
، ويرتكز نموذج مـارزانو   كامل هذه المعرفة في سياق خبراته     على ت ، ومساعدته   الضرورية له 

ـ              يم على االفتراض بأن المحتوى المعرفي وعمليات االستدالل والتفكير تـشكالن قاعـدة التعل
 أن المتعلم ينبغي أن يكتسب Marzano ، لذا يرى مارزانو للوصول إلى متعلم متقن ومتمرس

  :نوعين من المعرفة هما 
 Procdural Knowledge:   اإلجرائية    المعرفة- 1

  وهي المعرفة التي تنتج عن عمليات يقوم بها المتعلم في خطوات مرتبة ترتيباً خطياً ، 
، تم في خطوات مرتبة ترتيباً خطيـاً      ، فمثالً إجراء القسمة المطولة عملية ت      أو ترتيباً غير خطياً   

، فقد تقرأ اسم الخريطـة أوالً  طيمن الضروري إجراؤها في ترتيب خ أما قراءة خريطة فليس     
وهذا النوع مـن    . ثم مقياس الرسم ثم األجزاء الرئيسة ، ومن الممكن أن تعكس هذا الترتيب              

المعرفة يكتسبه المتعلم خالل ممارسة مهارات معينة كإجراء تجربة أو كتابة مقال أو تلخـيص       
  .موضوع أو تنظيم بيانات أو تصنيف مجموعة من األشياء 

 Declarative Knowledge) :  التقريرية ( معرفة التوضيحية   ال- 2
، لمعرفي من حقائق وتعميمـات وأفكـار      وهي المعرفة الناتجة عن فهم مكونات البناء ا       

الفـم،  : مفهوم الجهـاز الهـضمي يـشمل    ، فتعلم القدرة على استدعاء أجزائها ويكون لدى الم  
  . وهكذا .......، والبلعوم، والمريء، والمعدة

أن اكتساب وتكامل المعرفة يتم من خالل        ) Marzano ) 1992 : 51ويشير مارزانو          
  : ثالثة أطوار هي 

  Constrcting Meaning:  بناء المعنى   .  أ
لتفسير معرفة جديدة حول الموضوع      حيث يستخدم المتعلم ما يعرفه فعالً عن الموضوع       

       بنـاء المعنـى منهـا إسـتراتيجية                ، وهناك عدة استراتيجيات يمكن أن تساعد المـتعلم فـي            
 .L . W . K) Ogle , 1986 : 569  (  والتي تعتمد على ثالث مراحل ،:  
   .K ( Known(   تحديد التلميذ ما يعرفه فعالً عن الموضوع   - 1
   .W ( What(   تحديد التلميذ ما يود معرفته عن الموضوع  - 2
   .L ( Learn( ن الموضوع           تحديد التلميذ ما تعلمه ع- 3
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  Organizing:  التنظيم  .  ب
، والمجسمات مثل نمـوذج للمجموعـة       رموز مثل المعادالت الرياضية   وذلك باستخدام ال  

  : الشمسية ، واستخدام أنماط تنظيمية مثل 
  .لتنظيم الحقائق والخصائص المتصلة بأشخاص أو أماكن أو أشياء :   األنماط الوصفية -
 .لتنظيم األحداث في تتابع زمني :  نماط التتابعية    األ-

 .لتنظيم المعلومات أو المهارات في شبكة أو تتابع شبكي :    األنماط السببية   -

 .لتنظيم المعلومات في تعميم معين :    األنماط التعميمية -

) Marzano , 1992 : 45  . (  
  Storing:  التخزين   .  ت

، أو يمـا بعـد  ذاكرة بعيدة المدى بصورة تسهل اسـتدعائها ف       وذلك بتمثيل المعرفة في ال    
  .بالتدرب على تذكرها حتى يصل المتعلم إلى درجة تمكنه من االسترجاع اآللى لها 

  :تعميم وتنقيح المعرفة : البعد الثالث 
Extending And Refining Knowledge .                                         

، فهـي تتغيـر باسـتمرار       دىسبة ال تبقى ساكنة في الذاكرة طويلة الم       إن المعرفة المكت  
 : Marzano  )1998 ، وحـدد مـارزانو   معلومات أو مواقف تعليمية جديدةنتيجة خبرات أو

  :عدة أنشطة لتعميم وتنقيح المعرفة في مواقف جديدة مثل  ) 269
 Comparing:  المقارنة   . 1

ومن أمثلة األسئلة المـستخدمة     . تالفات بين األشياء    حيث يتم تحديد وصياغة التشابهات واالخ     
  :في هذا النشاط 

    ما أوجه التشابه بين هذه األشياء ؟ وما أوجه االختالف ؟-      
 Classifing:  التصنيف  . 2

ومن أمثلة األسئلة   . حيث يتم تجميع األشياء في فئات محددة على أساس خصائصها المشتركة            
  :المستخدمة في هذا النشاط 

 كيف تنظم هذه األشياء في فئات ؟ §

 ما المبادئ أو القواعد التي صنفت على أساسها ؟ §

  ما الخصائص التي تميز كل فئة ؟ §
 Induction:  االستقراء  . 3

ومـن أمثلـة    . وفيه يتم استنتاج تعميمات أو مبادئ غير ظاهرة من المالحظات والتحليالت             
  :األسئلة المستخدمة في هذا النشاط 



54  54

 تخلصه في ضوء المالحظات اآلتية ؟كن أن نسما الذي يم §

  ؟.........ما احتمال أن يحدث  §
 Deduction:  االستنباط   . 4

  ومن أمثلة . وفيه يتم استنتاج نتائج أو ظروف جديدة من معطيات وتعميمات محددة  
  :األسئلة المستخدمة في هذا النشاط 

 ما الذي يمكن أن نستنتجه أو نتنبأ به ؟ §

  تجعل هذا التنبؤ أكيداً ؟ما الشروط التي  §
 Analyzing Errors:  تحليل األخطاء   . 5

ومـن أمثلـة   . وهو تحديد وتعريف األخطاء في التفكير سواء لدى الفرد أو لـدى اآلخـرين     
  :األسئلة المستخدمة في هذا النشاط 

 ما أخطاء االستدالل في هذه المعلومة ؟ §

  لماذا تعتبر هذه المعلومة مضللة ؟  §
   Constructing Supports) : إقامة الدليل أو الحجة ( لداعمة بناء األدلة ا . 6

ومن أمثلة األسئلة المـستخدمة     . حيث يتم بناء نظام من األدلة والبراهين حول قضية أو رأي            
  :في هذا النشاط 

 ؟.......ما هي األدلة التي تدعم  §

  ما هي حدود هذه الحجج ؟ وما هي االفتراضات ورائها ؟ §
 Analyzing Perspectives)  :  تحليل المنظور أو الرؤية ( ر تحليل وجهات النظ . 7

حيث يتم تحديد وصياغة وجهات نظر شخصية حول القضايا والموضوعات  المعرفيـة ، أو               
  :في هذا النشاط  ومن أمثلة األسئلة المستخدمة. تحديد الرؤية الشخصية حول موضوع التعلم 

 اً أو محايداً ؟لماذا يمكن اعتبار هذا شيئاً جيداً أو سيئ §

 ما المنطق وراء هذه الرؤية ؟ §

  بديلة ؟ وما المنطق ورائها ؟) رؤية ( اذكر وجهة نظر  §
  Abstracting:  التجريد   . 8

، واقترح مارزانو   ومات أو النمط االعتباري للظواهر    وفيه يتم تحديد وصياغة النمط العام للمعل      
Marzano ) 1990 : 76 (    التساؤالت   أن يستخدم المعلم إستراتيجية Questioning   أثنـاء 

صنفة داخـل فئـات     تدريسه لتنمية هذا البعد من أبعاد التعلم بشرط أن تكون هذه التساؤالت م            
المقارنة، التصنيف، االستقراء، االستنباط، تحليل األخطاء، بنـاء األدلـة الداعمـة،            : أنشطة  
الرئيسة أو تمثيل المعلومات    ويتمثل التجريد في استخالص األفكار      . ، تحليل المنظور    التجريد

  ومن  ) . 50 : 2000مارزانو ، ( بالرسوم البيانية والرموز 
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  :أمثلة األسئلة المستخدمة  في هذا النشاط 
 ما هي الفكرة العامة وراء البيانات ؟ §

 ما هي المواقف األخرى التي يمكن أن تنطبق عليها هذه الفكرة ؟ §

  :معرفة  المعنى للواالستخدام ذ: البعد الرابع 
Using Knowledge Meaningfully .                                                  
من المنطقي أننا نكتسب المعرفة ألننا نريد استخدامها ، فالهدف الرئيسي لـيس مجـرد               
اكتساب و تعميم وتنقيح المعرفة ، بل استخدامها وظيفيـاً لفهـم الظـواهر والتنبـؤ بهـا  أو                    

عدة  ) Marzano ) 1998 : 87  في مواقف ومشكالت حياتية ، واقترح مارزانو الستخدامها
  :عمليات ومجاالت لالستخدام الهادف والوظيفي للمعرفة كما يلي 

  Making Decision:    اتخاذ القرار  - 1
:  وهي العملية التي يتم من خاللها التوصل إلى قرار حاسم ، أو اإلجابة عن أسئلة مثـل       

؟ ، ومن خـالل اإلجابـة عـن هـذه        ......؟ ما أنسب حل ل    .......ريقة ل ما أفضل ط  
اختيار أنسب القرارات تجاه مواقـف، أو لحـل         األسئلة يتم ترجيح بدائل وتقويم حلول و      

  . مشكالت معينة
   Investigation)  :  االستقصاء (   البحث - 2

عمل تنبؤات حولها واختبـار     وهي العملية التي يتم من خاللها تحديد المبادئ وراء الظواهر و          
  صحة هذه التنبؤات 

 Proplems Soliving:     حل المشكالت  - 3

  :، أو اإلجابة عن أسئلة مثل  ظمة تهدف للتوصل إلى حل مشكلة ما    وهي عملية عقلية من
 كيف أتغلب على هذه العقبات ؟  §

 كيف أصل إلى طريقة تتفق مع هذه الشروط ؟ §

  . لهدف ؟ كيف أصل إلى تحقيق هذا ا §
  Invention:     االختراع  - 4

وهو العملية التي ينتج عنها ابتكار أو إيجاد أو تكوين شيء ما مرغوب نحن في حاجـة                 
  : إليه ، ويصاحب هذه العملية اإلجابة عن أسئلة مثل  

 ؟ .......ما الطرق الجديدة ل §

 ؟ ........ما أفضل طريقة ل §

 ؟..........ما الشيء المطلوب اختراعه لتحقيق §
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   Experimental Enquiry:     البحث التجريبي  - 5
عمليات العلم األساسـية كالمالحظـة، والتحليـل،    وهو العملية التي تركز على ممارسة   

وهذا يتطلـب اإلجابـة     ......... ،  والتنبؤ، واختبار صحة النتائج، والتفسير، واالستنتاج     
  :على عدة أسئلة مثل 

 ماذا تالحظ أمامك ؟ §

  تفسر نتائج التجربة ؟بما §

 بم تتنبأ في ضوء نتائج التجربة ؟   §
 

  :العادات العقلية المثمرة : البعد الخامس 
Productive Habits Of Mind                                                        

هي أنماط األداء العقلي الثابت والمستمر في العمل من أجل التوصل إلـى فعـل ذكـي                 
   .نيوعقال

) Costa , 2000 : 16  (.   
  هذه األداءات العقلية في العادات  ) Marzano ) 1988 : 17 وقد ميز مارزانو 

  : المميزة ألنواع التفكير التالية 
  Critical Thinking:   التفكير الناقد    . أ

إلى عدة أداءات تدريسية ينبغي على المعلـم مراعاتهـا   Marzano وقد أشار مارزانو  
  : التالميذ مهارات التفكير الناقد كما يلي إلكساب

  .تشجيع التالميذ على مراعاة الدقة في أعمالهم  §
  .حث التالميذ على الوضوح والسعي نحو المزيد منه  §
  .تشجيع التالميذ على أن يكونوا متفتحي العقل  §
  .تشجيع التالميذ على تأجيل االندفاع لإلجابة أو الوصول للحل  §
  .اتخاذ موقف واضح والدفاع عنه وبلورته لآلخرين تشجيع التالميذ على  §
  .تشجيع التالميذ على أن يكونوا أكثر حساسية لمشاعر ومعارف اآلخرين  §
 Self  Regulated Thinking:   التفكير المنظم ذاتياً    . ب

 أن هناك عدة أداءات تدريسية ينبغي على المعلم مراعاتهـا           Marzanoويرى مارزانو   
  : رات التفكير القائم على تنظيم الذات كما يلي إلكساب التالميذ مها

  .مساعدة التالميذ على أن يكونوا على وعي بتفكيرهم  §
  .تشجيع التالميذ على وضع خطة منظمة للعمل  §
  .توجيه التالميذ الستخدام مصادر التعلم  §
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  .مساعدة التالميذ على االستفادة من التغذية الراجعة  §
  . توجيه التالميذ لتقويم أعمالهم  §
  Creative Thinking)  :   اإلبداعي ( التفكير االبتكاري   . ت

   إلى عدة أداءات تدريسية ينبغي على المعلم مراعاتها Marzanoوقد أشار مارزانو 
  : إلكساب التالميذ مهارات التفكير االبتكاري من خالل تشجيعهم على 

  .االندماج بعمق في أعمال ليس لها حلول جاهزة أو إجابات سريعة  §
  .التغلب على اإلحساس بنقص المعلومات ، وأن عليهم أن يوسعوها  §
  .وضع المعايير الخاصة بمستويات أدائهم والمحافظة على تحقيقها  §
  .    الخروج عن المألوف والتعامل مع األشياء بطرق جديدة مغايرة  §
 Complex Thinking:   التفكير المركب    . ث

لوك راً الرتباط عمليات التفكير بـأنواع الـس       تعددت تعريفات التفكير وتحديد أنواعه نظ     
، وأنواع النشاط التي يتولد عن ممارستها نواتج جديدة من األفكـار والمعـارف        األخرى

لـذا فمفهـوم التفكيـر      . واألسباب وعمليات التقويم وحل المشكالت والتحليالت النقدية        
  :يتضمن عدة جوانب رئيسة من أهمها 

  .داخل الجهاز المعرفي عمليات المعالجة أو التجهيز   .  أ
  .األنشطة العقلية والمعرفية التي تحدث داخل العقل البشري  .  ب
  .أشكال السلوك الموجه نحو حل مشكلة ما  .  ت
   )17 : 1996حبيب ، . (المعقد للمخ )  التركيبي –التحليلي  ( يالنشاط الفسيولوج .  ث

 تتحـدى عقلـه ،      وبوجه عام ال يمكن أن تبدأ عملية التفكير إال إذا واجه الفرد مـشكلة             
كما . وتحرك وتحفز دافعيته ومشاعره ، ومن ثم يتكون لديه دافع للتفكير والبحث عن حل لها                

 للتفكير والبحث عن أسـباب      ، األمر الذي يدفعه   واهر طبيعية تدهش الفرد لغرابتها    أن هناك ظ  
يفـسرها  ، فتراه يفسرها في بادئ األمر تفسيراً خرافياً ، ثم يعـدل ويطـور تفكيـره و             حدوثها

  .يراً علمياً ـتفس
   )57 : 1997حبيب ، ( 

  إلى أن الفرد يستخدم المهارات األساسية ضمن  ) Beyer ) 1988 : 49وأشار بيير 
وهذه العمليـات   Complex Thinking  ثالث عمليات تفكير تكون ما يسمى التفكير المركب 

، وأن اسـتخدام عمليـات التفكيـر      )اإلبـداع   ( ، االبتكار   )التقويم  ( تخاذ القرار، النقد    ا: هي  
المعلومات المتعلقـة بهـذه     ، ويتم ذلك بتجميع     موجهة لحل صعوبة معروفة أو محددة     المركب  

، وتطوير  ج المرتبطة باالفتراضات واألحكام   ، وتقويم الحج  الصعوبة، واستنتاج واقتراح الحلول   
  :يرالمركب كما يلي ، وذلك من خالل عمليات التفكار جديدة للتغلب على هذه الصعوبةأفك
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  Making Decision:     اتخاذ القرار  - 1
وهو عمليات التفكير المستخدمة الختيار أفضل استجابة من بين عـدد مـن البـدائل ،                

، ن، ومقارنـة مزايـا وعيـوب البـدائل        وتجميع المعلومات المطلوبة لتغطية موضوع معـي      
كثر البـدائل فعاليـة ، وتبريـر ذلـك          ، واختيار أ  معلومات اإلضافية المطلوبة للحكم   وتحديدال

   ) Clarke , 1990 : 239(.الحكم
   Critical Thinking:     التفكير الناقد  - 2 

وهو استخدام مهارات التفكير األساسية لتحليل القضايا والوصول إلى استبصارات حول           
وفهـم  معان وتفسيرات معينة ، والتوصل إلى أنماط من االسـتدالل المنطقـي المتماسـك ،                

وقد حددت مجموعة من العاملين في حقـل التربيـة      . االفتراضات القائمة وراء مواقف معينة      
توضيح المشكلة  جمع المعلومات، عمل االستدالالت، االفتـراض،   : فكير الناقد في    مهارات الت 

 .، وتقييم االفتراضات والحجـج    االستنتاج، التفسير المنطقي، التنبؤ، والتعرف على المتناقضات      
   ) . 427 : 2001الباز ، ( 
   Creative Thinking)  :   اإلبداعي (   التفكير االبتكاري - 3

وهو استخدام مهارات التفكير األساسية لتطوير أو اختراع أفكار أو منتجات جديـدة بنـاءة ،                 
وهذا التفكير يرتبط باإلدراكات والمفاهيم واستخدام معلومات أو مواد معروفة إلنتـاج الجديـد        

   ) .Myers  12 : 1998 ,(.ن التصميمات واألفكارم
  : ما يلي ) اإلبداعي (        ومن أهم مهارات التفكير اإلبتكاري 

   Fluency:   الطالقة    . أ
بات المالئمة إزاء مـشكلة     وتشير إلى قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجا          

.    عدية في ظل قلـة المعلومـات      ل التبا ، بحيث تنطوي هذه االستجابات على وجهة الح       أو مثير 
   ) . 509 : 1995الزيات ، ( 

   ) . 201 : 1977عبد الغفار ، ( والطالقة قد تكون لفظية أو ارتباطيه أو فكرية 
أن كثرة أو تعدد األفكار التي يمكـن  " أن الطالقة يقصد بها    ) 101 : 2005( ويذكر القبيالت   

  " . الكمي ، أي تتضمن الجانب يأتي بها الشخص
   Flexibility:   المرونة    . ب

، وهـذه  ات المناسـبة لمـشكلة أو موقـف معـين        وهي قدرة الفرد على إنتاج االستجاب     
، ومرونـة   مرونة تلقائيـة  : قسم المرونة إلى    وتن. االستجابات تتسم بالتنوع الكافي والالنمطية      

   ) . 511 : 1995الزيات ،  ( .تكيفيه
هي تنوع أو اختالف األفكار التي يأتي       " أن المرونة    ) 101 : 2005( ويشير القبيالت   

  " .بها الفرد ، أي تتضمن جانب النوع 
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  Originality:   األصالة    . ت
وهي قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد مـن األفكـار غيـر الـشائعة أو الظـاهرة ذات          

   ) . 157 : 1977عبد الغفار ، ( االرتباطات البعيدة بالموقف المثير 
  هي التجديد أو االنفراد باألفكار، أي " أن األصالة  ) 101 : 2005(  القبيالت ويذكر

، إذ أن الفرد المبدع هو الذي يضيف إلى         لة وجديدة بالنسبة ألفكار أقرانه    يأتي الفرد بأفكار أصي   
  " .حقل المعرفة الشيء الجديد 

رة واسـتجابات  وعليه فإن الشخص المبدع هو الشخص الذي يستطيع أن يأتي بأفكار كثي      
، كمـا أن اإلبـداع بمفهومـه        مثيرات والمشكالت التي يتعرض لها    عديدة ومتنوعة وأصيلة لل   

الحديث يعتبر أن كل طفل أو طالب مبدعاً وله القابلية على اإلبداع إذا هيئـت لـه الظـروف                   
اً ل أن فـرد   ، وال يقـا   ن فرداً أكثر إبداعاً من فرد آخر      المالئمة، وفي ضوء ذلك يمكن القول أ      

،  الـدنيا والعليـا  -ماطها المتعددة ، أي أن مهارات التفكير بأنواعها وأن     مبدعاً وآخر غير مبدع   
 يمكن إكسابها وتنميتها لدى الطلبة إذا وفر المنهاج والمعلـم والمدرسـة             -األساسية والمركبة   

يميـة  ، ومواقـف تعل ، ومشكالت علمية وحياتية مختلفة ات المناسبة لها من أسئلة متنوعة     المثير
  . ، ووسائل تعليمية ومصادر تعلم عديدة تعلمية متعددة

  :           العمليات المعرفية العامة 
 المختلفة التي ينغمس فيها      لقد بذلت محاوالت وجهود لتحديد عمليات االستدالل المركبة       

هم قـد  ، إال أن تسميات مختلفة  ، وعلى الرغم من أن الباحثين قد أطلقوا على هذه العمليات          البشر
عمليـة مـن أكثـر       ) 13( ، وفيما يأتي    ة أن فيها نفس المكونات المعرفية     أدركوا بصفة عام  

   ) .48 : 2000مارزانو ، : (  العمليات التي تم تمييزها تمييزاً مشتركاً وشائعاً 
    Classifyingالتصنيف   .Comparing                 2المقارنة    . 1
   Deductionاالستنباط  . Induction                    4االستقراء  . 3
   Constructing Supportبناء النظم  .Analyzing Error         6تحليل الخطأ  . 5
   Analyzing Perspectiveتحليل المنظور . Abstracting                    8التجريد . 7
     Investigatingالبحث . Making Decision        10اتخاذ القرار  . 9

                 Inventionاالختراع .  Experimental Inquiry      12االستقصاء التجريبي. 11
   .     Solving Problems حل المشكالت . 13

وقد استخدم مارزانو وزمالؤه معايير متعددة الختيار المهارات العقلية التي يمكن تعلمها            
، وقـد  ن على أنها هامة لتعلم التالميذ     يفي غرفة الصف ، والتي قدم كل منها من جانب التربوي          
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، جمعـت فـي     )عمليات معرفية عامة    ( رة عقلية   حدد مارزانو وزمالؤه إحدى وعشرين مها     
   )166 -164  : 1996مارزانو ، :  (  التالي  ) 1( ثمان فئات كما يالحظ من الجدول رقم 

   )1( جدول رقم 
  المهــارات العقليــة العامة

  العقليــةالمهــارات الفئـــة

 مهــارات التركيـز   تحـديـد الـمـشـكـالت -1

   صـيـاغـة األهــــداف -2

ــع     الـمـالحـظــة -3 ــارات جمـ مهـ
   صـيـاغـة األسـئلـة - 4 المعلومات

 مهــارات التذكـر )فك الرموز (   الترميــز  - 5

 )االسترجاع (   التذكــــر  - 6

   المقــــارنـة - 7

   التصنيــــف - 8

   التــرتيــب - 9

  
 مهـارات التنظــيم

   التـمثيـــل -10

   تحديــد الســمات والمكـونـات  -11

   تحـديـد األنمـاط والعـالقـات -12

   تحـديـد األفكـار الرئيســـة -13

  
  مهـارات التحليــل

   تحـديـد األخــطــــاء -14

 ) استنباط –استقراء (   االستـدالل   -15

    التنـبــؤ -16
 مهـارات التوليـد

    الـتوســــع -17
 مهارات التكامــل   التلخيـــص -18

 )التركيب (   إعـادة البنـاء   -19

 مهارات التقـويم   بنـاء المعاييـر -20

 )التدقيق (   التـأكــد     -21
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 :ية التعريفات اإلجرائية للمهارات العقل
يقدم الباحث فيما يلي التعريفات اإلجرائية للمهارات العقلية التي أجمع المحكمون علـى             

،  ) 10 -9 -8( ضرورة توافرها في أسئلة منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا            
 ، وذلـك  لهذه المرحلة في ضوئها   والتي تم تحليل األسئلة المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية          

  : على النحو التالي 
  مهارات التركيز : أوالً 

  :   تحديد المشكالت -1
، وصياغة المـشكلة    متعلم على توضيح المواقف المحيرة    قدرة ال : ويعرفها الباحث بأنها    

  . في عبارة 
  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 

   اتجاه القبلة ؟فة وال يعرماذا يفعل رجل سافر إلى بلد أخرى أدركته الصال  .  أ
 ام يصلي صالة التراويح من رمضان؟ إلماكيف يفعل من دخل المسجد فوجد  .  ب

كيف يمكن للطالبة الذهاب يومياً إلى جامعة تبعد عن مكان سكنها مـسافة القـصرفي                .  ت
  الصالة ؟ 

  مهارات جمع المعلومات: ثانياً
  :   المالحظة -1

على استخدام واحدة أو أكثـر مـن حواسـه فـي            قدرة المتعلم   : ويعرفها الباحث بأنها    
هـا األجهـزة واألدوات     ء، وقـد يـستخدم أثنا      المعرفة العلمية وجمع المعلومات    التوصل إلى 

  .والوسائل التي تعينه على جمع المعلومات 
  :     ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 

، مس في كبد السماء واتركهـا سـاعة       لشاغرس عصى في فناء المدرسة أثناء وجود ا         .  أ
  والحظ ما يحدث ؟

مجموعـة مـن   ( تأمل الصور التالية لمناسك الحج، وأجب عن األسئلة التي تليهـا ؟              .  ب
  )الصور

  الحظ حركة الفم عند النطق بحكم اإلقالب في النون الساكنة والتنوين ؟   .  ت
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  مهارات التذكر: ثالثاًً 
  ) :االسترجاع (   التذكر - 1

قدرة المتعلم على استرجاع واسـتدعاء الحقـائق أو         :   ويشير الباحث إلى أن التذكر هو            
المصطلحات العلمية أو خصائص األشياء أو الرموز أو التعميمات أو النظريات أو األحـداث                

  . من الذاكرة 
  :     ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 

  عرف السنة  ؟  .  أ
   اإلسالمي ؟عر التشريما مصاد .  ب
  أين ولد اإلمام أبو حنيفة ؟ .  ت
  اآلداب التي تستحب في العيدين   ؟ضأذكر بع .  ث

   مهارات التنظيم: رابعاً 
  :   المقارنة - 1

 تحديد الفروق بين األشياء واألفكار والمعلومـات   علىقدرة المتعلم: ويعرفها الباحث بأنها      
  . المعلومات أو األشياء أو األفكار التمييز بينها، أو تحديد أوجه الشبه واالختالف بين

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي     
  قارن بين صالة العيد وصالة الجمعة ؟  .  أ

  قارن بين مصير من يلتزم بالصدق ، ومصير من يكثر الكذب ويتعمده ؟   .  ب
  :  التصنيف -2

  تعلم على تحديد الصفات أو السمات الخاصة قدرة الم: ويعرفها الباحث بأنها      
بالموضوعات أو األشياء  أو المفاهيم ، أو وضع األشياء فـي مجموعـات تبعـاً لـصفة أو                       

  .صفات مشتركة 
  :     ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 

  صنف مقدار الزكاة التي تجب في األنعام التالية ؟  .  أ
  )    اإلبل  ـ  البقر  ـلغنم  ا(            

  صنف أعمال الحج التالية في جدول إلى ركن وسنة ؟ .  ب
  ) اإلفاضة إلى مزدلفة  ـ طواف القدوم ـى التوجه إلى من ـ الوقوف بعرفة ـاإلحرام(       

  .ضع خطاً تحت الغزوة التي لم يشارك فيها الرسول صلى اهللا عليه وسلم .  ت
  . األحزاب ـ    حنين    ـ  مؤتة   ـوك     تبـفتح مكة                  
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  :  الترتيب -3
قدرة المتعلم على ترتيب خصائص المفهوم طبقاً لمعيار أو صفة          : ويعرفها الباحث بأنها    

  .أو خاصية معينة 
  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 

  رتب الغزوات التالية من األقدم إلى األحدث ؟  .  أ
  ماء زوجات النبي صلى اهللا عليه وسلم حسب قدم زواجها من النبي  ؟ رتب أس .  ب
 رتب فرائض الوضوء حسب ما وردت في القرآن الكريم ؟ .  ت

 
 :   التمثيل - 4

قـدرة  : ويعرفها الباحث بأنها  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي        
، أو تمثيـل  ات الهامة بين العناصر المحـددة    قالمتعلم على تغيير شكل المعلومات إلظهار العال      

  المفهوم أو األشياء أو المعلومات أو األفكار بالرسوم 
  .واألشياء الحسية ) خرائط المفاهيم ( واألشكال والنماذج والخرائط الهرمية 

  ارسم خط سير غزوة تبوك ؟  .  أ
  ؟مثل بيانياً عدد شهداء المسلمين في غزوات الرسول عليه الصالة والسالم   .  ب
  اربط بين المفاهيم التالية بخارطة مفاهيم ؟ .  ت

 – اإليمـان بـاهللا   – حج البيت   –  صوم رمضان     – الزكاة   ء  إيتا  – إقامة الصالة    –الشهادتين     (  
 – اإليمـان بـاليوم اآلخـر        – اإليمان بالرسل    – اإليمان بالكتب السماوية     –اإليمان بالمالئكة   

  ) .اإليمان بالقدر  
   التحليلمهارات : خامساًً 

   :أو المكونات ) الخصائص (   تحديد السمات - 1
، أو ضيح األجزاء التي تكـون معـاً الكـل      قدرة المتعلم على تو   : ويعرفها الباحث بأنها    

، والتركيز على التفاصـيل وبنيـة األشـياء    ائص التي تميز المفاهيم عن بعضهاتوضيح الخص 
  . واألفكار 

  : هذه المهارة ما يلي ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس
  ما أهم خصائص مرحلة الدعوة قبل الهجرة ؟  .  أ

    ما هي سمات العقيدة اإلسالمية ؟ .  ب
 ما أهم مميزات التفسير بالرأي ؟  .  ت
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  : تحديد األخطاء - 2
  قدرة المتعلم على اكتشاف األخطاء في الحسابات أو اإلجراءات : ويعرفها الباحث بأنها 
  .وتحديد أسباب هذه األخطاء وتصحيحها ، أو المعلومات أو السلوكيات

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 
  : اكتشف الخطأ في العبارات التالية وصححه    .  أ

  . القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع اإلسالمي  §
  .تحصل الزوجة نصف التركة في حال وفاة زوجها وله أوالد  §
  .ى الراوي بما يقتضي رد روايته  التعديل هو الحكم عل §
  واحدة من الخيارات التالية خاطئة، انقل رمزها في الجدول المخصص ؟ .  ب
  .من العشرة المبشرين بالجنة  §

  .أبو بكر الصديق   .  أ
  .عمر بن الخطاب  .  ب
  .عثمان بين عفان  .  ت
  .عمر بن عبد العزيز  .  ث
  مهارات التوليد: سادساً

  :      االستدالل - 1
ثلة التي  قدرة المتعلم على التوصل إلى التعميمات من خالل األم        : ا  ويعرفها الباحث بأنه  

، ئية التي تندرج في إطار تعمـيم مـا        ، أو التعرف على الحقائق الجز     تنتمي للظاهرة أو الحدث   
ر، والتعليل، واالستنتاج،   والتي ال تندرج في إطاره ، ويتضمن االستدالل مهارات الفهم كالتفسي          

  :وأنماط االستدالل هي
  :  الستدالل االستقرائيا  .  أ

الل األمثلة والمالحظـات     التعميمات من خ   الجزء إلى الكل، أو التوصل إلى     وهو االنتقال من    
  .الجزئية

  : االستدالل االستنباطي .  ب

، أو التوصل إلى األمثلة والحاالت الجزئية التي تنـدرج فـي    وهو االنتقال من الكل إلى الجز    
  .إطار التعميم 

  :األسئلة التي تقيس مهارة االستدالل ما يلي ومن األمثلة على 
  : تفحص المشروبات التالية من حيث الحل أو الحرمة   . 1
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                                                                                                    - عصير برتقال – مشروب شعير مخمر – عصير تمر مخمر –عصير عنب مخمر (
                     ،   ماذا تستنتج ؟) عصير عنب ـ عصير قصب

  .جميع أنواع العصير حالل شربه ما لم يتخمر : االستنتاج 
 " كل مشرك في النار "  . 2

  ؟في اآلخرةٍ  في ضوء التعميم السابق بين مكان أبو لهب ـ 
  
  :  التنبؤ -2

تائج معينـة مـن موقـف معـين ، أو      قدرة المتعلم على توقع ن    : ويعرفها الباحث بأنها    
  .استقراء المستقبل في ضوء الخبرات السابقة والمعلومات المتوافرة لديه 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 
  ماذا يحدث إذا حكم المسلمون بغير ما أنزل اهللا ؟  .  أ

  ماذا يحدث إذا ترك المسلمون الجهاد  ؟ .  ب
  اهللا الرسل عليهم السالم ؟ ماذا يحدث لو لم يرسل .  ت

      
  ) :التعمق( التوسع -3

قدرة المتعلم على التوصل إلى المزيد من التفاصـيل والـشرح           : ويعرفها الباحث بأنها    
فـاهيم  ، أو تطبيـق الم    عرفة السابقة من أجل تحسين الفهم     والمعلومات األخرى ذات الصلة بالم    

، أو حـل  تنتمي للمفهوم وأخرى ال تنتمـي لـه  ، أو إعطاء أمثلة والتعميمات في مواقف جديدة  
  . المشكالت في ضوء المعرفة السابقة 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس هذه المهارة ما يلي 
  " . الكعبة قبلة المسلمين و وجهتهم في الحج "  . 1

  ما التفاصيل التي يمكن أن يثيرها هذا التعميم ؟
  .يتجه المسلمون إلى الكعبة في صالتهم   .  أ

 .أداة فريضة الحج تكون بالتوجه إلى مكة   .  ب

 .يجب المحافظة على قبلة المسلمين  .  ت

 .يتحد المسلمون على مختلف جنسياتهم بقبلة واحدة  .  ث
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  مهارات التقويم: سابعاً
  :      بناء المعايير - 1

قدرة المتعلم على إرساء المقـاييس أو المعـايير للحكـم علـى         : ويعرفها الباحث بأنها    
   . ت أو األشياء أو العالقات أو النتائج أو السلوكيااألفكار

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقيس مهارة بناء المعايير ما يلي 
                                                                                                                                                                  ) 24:اإلسراء( "واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربياني صغرياً"قوله تعالى   . أ

   في ضوء اآلية السابقة بين آلية التعامل مع الوالدين ؟ـ 
 عليه وسلم يقول بين الرجل       سمعت رسول اهللا صلى اهللا      ":اهللا يقول   جابر بن عبد   عن .  ب

   )  88 ص ، 1 ج،صحيح مسلم (  " .   وبين الشرك والكفر ترك الصالة
  في ضوء الحديث السابق بين معيار الكفر ؟    ـ 

، حديثاً في التعليم والـتعلم وعليه فإن نموذج مارزانو ألبعاد التعلم يعتبر نموذجاً عصرياً   
 تلزمه لتوظيفها في    ، كما لمتعلم أثناء حياته التعليمية   ليها ا لما يتضمنه من مهارات عقلية يحتاج إ      

، وتـذليل العقبـات   ل المناسبة للمشكالت التـي تواجهـه     ، ليتمكن من إيجاد الحلو    حياته العامة 
يتعرض لها ، حيث أن الدراسات واألبحاث العلمية أثبتت أهمية وفعالية النموذج فـي التـأثير                

   . على التحصيل والتفكير واالتجاهات
  

  
  



 
 
 

 
 

  
  

 .الدراسات التي تناولت المهارات ونموذج مارزانو •

 تعليق على الدراسات التي تناولت المهارات •

 الدراسات التي تناولت تحليل األسئلة •

  تعليق على الدراسات التي تناولت تحليل األسئلة •
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  الفصـل الثـالث
  الدراسـات السـابقة

  
مـن خـالل    ) العربية واألجنبيـة    ( ول هذا الفصل مجموعةً من الدراسات السابقة        يتنا

محورين ، يتضمن المحور األول منهما مجموعة الدراسات التي تناولت المهـارات ونمـوذج              
، ويتـضمن المحـور الثـاني        التعليمية التعلميـة    ألبعاد التعلم في العملية    Marzanoمارزانو  

  :ل األسئلة ، وذلك على النحو التالي الدراسات التي تناولت تحلي
  الدراسات التي تناولت المهارات ونموذج مارزانو: أوالً 

  
  ) :2007(دراسة عيطة  . 1

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمين مقررات العلوم العامة بالمرحلة األساسية الـدنيا      
سطينية للمهارات العقلية   بفلسطين والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطة الوطنية الفل         

الواردة في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي فـي               
تحليل األسئلة المتضمنة في الكتب الثمانية ، وقام بإعداد قائمة بالمهارات العقليـة المرغـوب               

ا على مجموعة من الخبـراء      توافرها في منهاج العلوم العامة للمرحلة األساسية الدنيا وعرضه        
في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم ؛ لتحديد المهارات العقلية الالزم توافرها فـي كتـب                
العلوم العامة للمرحلة األساسية الدنيا بهدف إعداد أداة الدراسة ، ثم قام الباحث ومجموعة مـن   

لمعايير التي أجمـع عليهـا      سؤاالً في ضوء ا   ) 960( المعلمين بتحليل األسئلة التي بلغ عددها       
المحكمون ألداة الدراسة ، وقد استخدم الباحث التكرارات والنـسب المئويـة فـي المعالجـة                

  .اإلحصائية 
أنه لم يكن هنـاك تـوازن فـي         :  وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها         

في % ) 60.52( عليمية  نسبتي األسئلة التعليمية واألسئلة التقويمية حيث بلغت نسبة األسئلة الت         
من مجموع األسئلة في الكتب الثمانية ، وأن         % ) 39.48( حين بلغت نسبة األسئلة التقويمية      

، % ) 17.92( ، واالسـتدالل بنـسبة    % ) 28.02( األسئلة ركزت علـى التـذكر بنـسبة     
ركيـز  من مجموع األسئلة في الكتب الثمانية ، وقلت نسبة ت          % ) 17.29( والمالحظة بنسبة   

: األسئلة على مهارات التوسع والمقارنة والتصنيف حيث جاءت نسب توافرها على الترتيـب              
من مجمـوع األسـئلة ،   % ) 6.67( ، والتصنيف % ) 6.88(، والمقارنة % ) 9.27(التوسع  

وأهملت األسئلة مهارات الترتيب والتنبؤ وتحديد األخطاء وتحديد السمات والتمثيـل بـدرجات            
، وتحديـد    % ) 3.44( ، والتنبـؤ     % ) 4.58(  بلغت نسبة أسـئلة الترتيـب        متقاربة حيث 
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، وذلـك مـن   % )  1.04( ، والتمثيل  % ) 2.29( ، وتحديد السمات  % ) 2.60( األخطاء  
  مجموع األسئلة في الكتب الثمانية

  
   ) : 2006( دراسة صبحي  . 2

ه نحو مادة العلـوم لـدى       هدفت هذه الدراسة إلى تنمية بعض المهارات الحياتية واالتجا        
ولقد استخدمت الباحثـة المـنهج   . تالميذ المرحلة اإلعدادية باستخدام مصادر التعلم المجتمعية  

، ودليـل معلـم للوحـدتين قيـد         الحياتية شبه التجريبي وقامت الباحثة بإعداد قائمة بالمهارات      
م واختبار تحـصيلي فـي      لوالدراسة واختباراً للمهارات الحياتية ومقياس لالتجاه نحو مادة الع        

، وطبقت الدراسة على مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعـدادي فـي الفـصل        مادة العلوم 
واقتـصرت  .  بإحدى مدارس الـساحل التعليميـة   2003 - 2004 الدراسي الثاني من العام  

ولقـد  ) علمية وتكنولوجية ، مهارات  الحفاظ علـى الحيـاة           ( الدراسة على دراسة مهارات     
وصلت الباحثة إلى وجود فروق دالة إحصائياً لدى المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج             ت

وكـذلك وجـدت فروقـاً ذات داللـة         . اختبار المهارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية       
إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة لـصالح تالميـذ المجموعـة            

  .التجريبية 
  
   ) :2006(سة اللولو وقشطه درا . 3

جي كلية التربية   يهدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى المهارات الحياتية لدى الطلبة خر          
، وطبقت الدراسة على عينـة عـشوائية        م المنهج الوصفي  واستخد. بالجامعة اإلسالمية بغزة    

ـ  ، وللتحقق من هدف الدراسة قام      طالباً وطالبة  93عددها   ئمـة بالمهـارات     ببنـاء قا   انالباحث
،  مهارات االتصال والتواصـل ،كيرالحياتية الواجب توافرها وتحددت مجاالتها في مهارات التف     

مهـارات   ،، مهارات اقتصادية، مهارات العمل، مهـارات صـحية     مهارات علمية وتكنولوجية  
 أن مـستوى    :سفر عن التطبيـق النتـائج  التاليـة        الترفيه وتطبيقها على عينة الدراسة ولقد أ      

المهارات الحياتية ككل لدى طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية لم يصل على مستوى التمكن              
 وأن المهارات الفرعية لم تصل لمستوى التمكن ما عدا مهارات التفكير وتحقيق الذات              ، 80%

ومهـارات  % 69.63ومهارات العمل  %  68.69وظهر تدن واضح في المهارات االقتصادية
  % .67.14 ةعلمية التكنولوجيال
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   ) :2005( دراسة صالح وبشير  . 4
هدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية المهـارات              

، واتبعت الباحثتان المنهج     التعليمية المتطلبة لطفل الروضة    والمفاهيم المرتبطة ببعض الخبرات   
ية من األطفال بروضة المركـز التربـوي الملحـق بكليـة     ، وتم اختيار عينة عشوائ    التجريبي

، وقامت الباحثتان بإعداد برنامج خبرة تعليميـة متكاملـة لطفـل            ةرياض األطفال باإلسكندري  
ات االجتماعية والعلوم   الروضة في ضوء نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في الرياضيات والدراس         

، وتم تطبيق اختبـار     اً تعليمياً وتقويمياً متنوعاً   اطنش ) 76( ، حيث بلغ عدد األنشطة      واللغويات
، وتمثلت معـايير     مفردة والتحقق من الصدق والثبات      )28( معايير أبعاد التعلم والمكون من      

التصنيف، واالستقراء واالستنباط، وتحليـل    ، و المقارنة: ليات العقلية التالية    أبعاد التعلم في العم   
 برنـامج  –، ونفذت تجربة البحـث    والبحث، وحل المشكالت    القرار، ، واتخاذ الخطأ، والتجريد 
أسـابيع   ) 10( ، واستغرقت تجربة البحث      على أطفال المجموعة التجريبية    –الخبرة المقترح   

ـ       ى المجمـوعتين  وتم تطبيق االختبار البعدي بعد مرور األطفال ببرنامج الخبرة المتكامـل عل
 لقياس داللة الفروق بين متوسـطات       t-testبار  ، واستخدمت الباحثتان اخت   التجريبية والضابطة 
، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً عنـد           وعتي البحث درجات أطفال مجم  

، وعـدم وجـود   تجريبية على اختبار أبعاد التعلم لصالح المجموعة ال   ) 0.002( مستوى داللة   
ة ألبعاد الـتعلم ألطفـال المجموعـة        فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمعايير التسعة الممثل       

 0.01(، ووجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة         قبلي والبعدي الضابطة على االختبار ال   
 البحـث   لباقي معايير أبعاد التعلم بين مجمـوعتي       ) 0.002( للمقارنة  وعند مستوى داللة      ) 

 ) 0.002( توى داللـة  ، ووجود فروق دالة إحـصائياً عنـد مـس     لصالح المجموعة التجريبية  
، مما يدل علـى أن      لقياس البعدي للمجموعة التجريبية   لمعايير أبعاد التعلم جميعاً وذلك لصالح ا      

، وأوصـت  اً على أفراد المجموعة التجريبيـة برنامج الخبرة التعليمية المقترح أثر تأثيراً إيجابي      
مات الروضـة قبـل وأثنـاء       ، وتدريب معل   إعادة النظر في المناهج الحالية     الباحثتان بضرورة 

  .  في التعلمالخدمة على طرق وأبعاد  جديدة
  

   ) : 2005(دراسة نسيم  . 5
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد فعالية البرنامج المقترح في تنمية المهـارات االجتماعيـة              

  .لدى أطفال الروضة المدمجين مع زمالئهم المكفوفين ليتفاعلوا معهم بنجاح 
لمستوى وطبقت الدراسة على عينة من أطفال ا       ،المنهج التجريبي استخدمت الباحثة   وقد  

 سنوات بإحدى رياض األطفال التابعة لـوزارة الـشؤون   5 - 6، فتراوحت أعمارهم من الثاني
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أعدت الباحثة استبانه لتحديد  المهارات االجتماعية والـسلوكية         .االجتماعية بمحافظة الدقهلية    
ل الروضة المدمجين مع زمالئهم المكفوفين ليتفاعلوا معهـم         المرتبطة بها والتي يحتاجها أطفا    

بنجاح ومقياس المهارات االجتماعية يبين مدى إلمام أطفال الروضة المدمجين مـع زمالئهـم              
ولقد توصلت الباحثة إلى عدم امتالك أطفال عينة الدراسـة          . المكفوفين بالمهارات االجتماعية    

، وكذلك إلـى  مع الطفل الكفيف داخل قاعة الدرس بنجاح للمهارات االجتماعية الالزمة للتفاعل  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق             

  .القبلي والبعدي لمقياس المهارات االجتماعية لصالح التطبيق البعدي 
  ) :2005( دراسة عبد الموجود ؛ اسكاروس  . 6

تنمية المهارات الحياتية لدى طالب التعليم الثانوي فـي إطـار           هدفت هذه الدراسة إلى     
 طالباً وطالبة مـن طـالب   1195ولقد طبقت هذه الدراسة ميدانياً على     .مناهج المستقبل   

، الـشرقية، الفيـوم  ( اهرة وخارجهـا    الصف األول بالمدارس الثانوية العامة والفنية بالق      
  ) المنصورة 

 والتي أسفرت عـن تحديـد   ت مجموعة من االستبياناوللتحقق من أهداف الدراسة طبقت 
 التالية وهي المهارات اإلنتاجية، مهارات ترشـيد  المهارات الفرعية لمجاالت المهارات الحياتية    

مجتمعي، مهارات التثقيف البيئـي،     ، مهارات الوعي ال   االستهالك، مهارات في المجال الصحي    
   .بية اإلنجابية، مهارات الترمهارات أساليب التفكير المختلفة

  
  ) :2004(دراسة حطيبة  . 7

هدفت هذه الدراسة لتحديد مدى فعالية برنامج تربوي لتثقيف أطفال الروضة في بعـض              
وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ن وطبقت       . الممارسات الحياتية وتنمية اتجاهاتهم نحوها      

 بروضـة األنـدلس   kg2ي وأطفال المستوى الثـان  kg1  الدراسة على أطفال المستوى األول
محافظة القاهرة و تكونت العينة من ثالثين طفالً وطفلة من المستوى األول وثالثـين طفـالً و       

وقد قامت الباحثتان بإعـداد اسـتبيان   . طفلة من المستوى الثاني ثم اختيارهم بطريقة عشوائية  
 اتجاه أطفـال الروضـة   ، ومقياس اتجاه لقياسمارسات الحياتية في حياة األطفال   لتحديد أهم الم  

نحو الممارسات الحياتية وتصميم برنامج تربوي لتثقيف أطفال الروضة في بعض الممارسات             
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دالـة إحـصائيا بـين متوسـط درجـات                . الحياتية  

،  لصالح االختبار البعـدي    ه على مقياس االتجا   kg1المجموعة التجريبية على المستوى األول      
  kg2وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية للمـستوى الثـاني   و

  .  على مقياس االتجاه لصالح االختبار البعدي 
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    ) :2003( دراسة البعلي  . 8
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس العلوم             

يات العلم لدى تالميذ الـصف الثـاني اإلعـدادي بمحافظـة            على التحصيل وتنمية بعض عمل    
 (  ، واتبع الباحث المنهج التجريبي، وبلغت عينـة الدراسـة    القليوبية بجمهورية مصر العربية   

 وقام الباحـث بإعـداد دليـل        ،ن المجموعتين الضابطة والتجريبية   تلميذاً وتلميذةً يمثلو   ) 159
، المـادة ( ج العلـوم    ي للوحدتين المختارتين من منـاه     ، واختبار تحصيل  للمعلم، وكتاب للتلميذ  

م التطبيق القبلي ألدوات الدراسة، ثـم تـدريس         ، وت ، واختبار عمليات العلم   )لساكنة  الكهربية ا 
حصص أسبوعياً للمجموعة الضابطة بالطريقة المعتـادة        ) 4(بواقع  أسابيع  ) 7(الوحدتين لمدة   
ت ، ثم قـام الباحـث بـالتطبيق البعـدي ألدوا     زانولتجريبية باستخدام نموذج مار   وللمجموعة ا 

، واسـتخدم   مليات العلم على مجمـوعتي الدراسـة      ، اختبار ع  ) االختبار التحصيلي ( الدراسة
لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجمـوعتين عنـد           ) ت  ( الباحث اختبار   

جود فروق جوهرية ذات داللة     و: ، وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي         )0.01( مستوى  
إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي درست وفق نموذج مـارزانو             

تحصيلي لـصالح المجموعـة     ألبعاد التعلم ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في االختبار ال        
تالميـذ  ، ووجود فروق جوهرية أيضاً ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات           التجريبية

 العلـم لـصالح     المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار عمليـات         
ـ   المجموعة التجريبية  م لـدى  ، ووجد أن هناك ارتباط دال إحصائياً بين التحصيل وعمليات العل

، بينما ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التحـصيل            تالميذ المجموعة التجريبية  
، وأوصى الباحث بضرورة إعادة النظـر فـي         دى تالميذ المجموعة الضابطة   عمليات العلم ل  و

ى تنمية مهـارات    تخطيط مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية بحيث تركز من خالل محتواها عل          
، ءات نموذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم       ، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع إجرا      التفكير المختلفة 

اكتـساب  مارسات التدريس بالبعد عن األساليب التقليدية التي تركز علـى           وضرورة تحسين م  
  .المعارف والمفاهيم لذاتها

  
   ) :2002( دراسة مسعود   . 9

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس             
 لدى تالميـذ  االتجاه نحو المادةالدراسات االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل و      

، استخدم الباحث المنهج التجريبي وطبقت الدراسة علـى عينـة مـن             الصف األول اإلعدادي  
، وكفر عـسكر اإلعداديـة      مدرستي ناصر اإلعدادية بنين بنها    تالميذ الصف األول اإلعدادي ب    
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نحـو  س اتجـاه    ولقد قام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي في الوحدة المختـارة ومقيـا           . بنين  
وجود فروق ذات دالة إحصائية بـين       . ، ولقد توصل الباحث إلى ما يلي        الدراسات االجتماعية 

متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيـق البعـدي       
  . لصالح تالميذ المجموعة التجريبيةالختبار المواقف الحياتية 

  
   ) :2002( دراسة غازي  . 10

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهني الجمـاعي فـي              
لحلقة األولـى   تدريس المهارات الحياتية والبيئية على تنمية مهارات طرح األسئلة لدى تالميذ ا           

استخدم الباحث المنهج التجريبي، وطبقت الدراسة على عينة مكونة مـن           . من التعليم األساسي  
ولقـد  ،   وتلميذة من طالب الصف الثالث األساسي بوالية الباطنة في سلطنة عمان            تلميذاً 120

) أنشطة العصف الـذهني     ( أوراق عمل   ث أدوات قياس مهارات طرح األسئلة و      استخدم الباح 
توصلت الدراسة إلى أن استخدام المواقف الحياتية في مواقف العصف الذهني يتـيح الفرصـة     

  . يرهم تفكلنمو خيال المتعلمين وتنمية
  

   )2002 (1دراسة مازن  . 11
عداد نموذج مقترح لتضمين بعض المهـارات الحياتيـة فـي           هدفت هذه الدراسة إلى إ    

 قـام الباحـث بتحديـد        ولقد  في إطار مفاهيم األداء والجودة الشاملة      يمنظومة المنهج التعليم  
ت إرشـادية،   هـارا م: مجاالت المهارات الحياتية التي يجب أن يستند إليها النمـوذج وهـي             

رات المـراهقين ،    ، مهارات ثقافية ،مهارات حرفية ، مهارات اجتماعية ،مها        مهارات ابتكاريه 
امـة، مهـارات    مهـارات ع   ،ات للشباب من الجنسين   مهار ،مهارات للمعاقين، مهارات للهواة   

 كما صنف المهارات إلى نوعين مـن المهـارات، مهـارات ذهنيـة              ،للكبار، مهارات خاصة  
   .ليةومهارات عق

  
  ) : 2002 (2دراسة مازن  . 12

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبعاد التنمية التكنولوجية والمهـارات الحياتيـة والثقافـة              
ولقد عالج الباحث عدة موضـوعات منهـا        " رؤية مستقبلية   "العلمية الالزمة للمواطن العربي     

   .المهارات الحياتية الالزمة للمواطن العربي ذات الصلة بالتكنولوجيا
مهـارات تكنولوجيـا الفـضاء،      ، مهارات االتصال مع المعلوماتيـة     :وتم حصرها في التالي   

ـ   مهارات التكنولوجيا العسكرية   ، مهـارات تكنولوجيـا النقـل       ا اإلعـالم  ، مهارات تكنولوجي
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،  الحفـاظ علـى البيئـة      ا، مهارات تكنولوجي   مهارات تكنولوجيا العمل الجماعي    والمواصالت،
كما حدد منظومة مقترحة لتوضيح عالقة التربية العمليـة         . لطقس والمناخ مهارات تكنولوجيا ا  

في ضـوء   فية العلمية للمواطن العربي     بكل أبعاد التنمية التكنولوجية والمهارات الحياتية والثقا      
  .     تقدم العلمي والتكنولوجي المعاصرال

   ) :2001( دراسة الباز  . 13
 نموذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم علـى          هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام      

التحصيل ، و تنمية التفكير المركب ، و تنمية االتجاهات اإليجابية ، لدى طالب الصف األول                
الثانوي نحو مادة الكيمياء بالبحرين ، و اتبع الباحـث المـنهج التجريبـي ، حيـث تـدرس                   

بواسـطة  ) الكيمياء العضوية بنية الذرة و مبادئ ( وحدتي )  طالباً  36(المجموعة التجريبية 
بالطريقـة  )  طالبـاً    35( نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ، بينما تدرس المجموعـة الـضابطة            

المعتادة ، وقد قام الباحث بإعداد أدوات البحث والتي شملت كتـاب الطالـب فـي محتـوى                  
لم ، و اختبـار     الوحدتين ، ودليل للمعلم لتدريس الوحدتين وفقاً لنموذج مارزانو ألبعـاد الـتع            

اتخاذ القـرار ،    ( تحصيلي قبلي    وبعدي في محتوى الوحدتين ، و مقاييس للتفكير المركب               
، و مقياس االتجاه نحو الكيمياء ، و قد توصل الباحث إلى            ) التفكير الناقد ، التفكير اإلبتكاري      

ب بين متوسـطي درجـات طـال       ) 0.01(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة           
التجريبية ، و أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعـة الـضابطة و المجموعـة                 
التجريبية على كل من مقاييس التفكير المركب ، و اتجاه الطالب اإليجابي نحو الكيميـاء فـي    

البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، و قد أوصى الباحث بضرورة تدريب معلمـي             االختبار  
الكيمياء على استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ، و إعادة تنظيم محتوى كتب الكيمياء فـي       
ضوئه ، و استخدام أساليب التقويم المناسبة ؛ لتقويم أبعاد التعلم المتضمنة في النموذج ، و أكد                 

ة استخدام الوسائل و األنشطة التي تعمل على تنمية التفكير المركـب و االتجـاه               علي ضرور 
  . اإليجابي نحو الكيمياء 

   
  :Allin & et.AL  )  1998( دراسة إليان وآخرون  . 14

هدفت الدراسة إلى تلخيص وتحليل الدراسات التي اهتمت بالكشف عن فعالية اسـتخدام             
جية تدريسية فـي تعلـم المفـاهيم المرتبطـة بـالعلوم            نموذج مارزانو ألبعاد التعلم كإستراتي    

 ، حيـث  Meta – Analysisوالرياضيات واالجتماعيات باستخدام أسلوب التحليـل الفـوقي   
دراسة ميدانية تعلقت باستخدام نموذج أبعاد التعلم في الـتعلم الـصفي ،              ) 19( قاموا بتحليل   
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التحصيل ، واالحتفاظ ، واالتجـاه      :  مثل   ودراسة العديد من المتغيرات التي تأثرت باستخدامها      
، والقلق ، وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد نموذج التعلم لها أثر واضح على كل من التحـصيل      

في المادة التي أجريت عليها  % ) 74إلى  %   51(واالتجاه ، إذ ارتفعت نسبة التحصيل من 
اهيم المتعلمة ، وانخفاض مظاهر القلـق  الدراسة ، كما أن التحليل الفوقي أظهر تحسناً نحو المف 

في تعلمها ، كما أنه لوحظ أن معظم الدراسات أشارت إلى أهمية نموذج أبعاد الـتعلم ، ومـا                   
يصاحبه من أنشطة يعلمها المعلم باالشتراك مع األطفال إلزالة عنصر القلق وعدم التآلف عند              

   ) . 215 : 2005صالح وبشير، ( التفاعل وممارسة تلك األنشطة  
  

  :تعليق على الدراسات السابقة 
بعد استعراض الباحث للدراسات والبحوث السابقة التي تـوفرت لـه ، والتـي تتعلـق                

أن العديـد مـن     بالمهارات و باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في العملية التعليمية تبين            
يجابية، ومن هذه الدراسـات  الدراسات تناولت نموذج مارزانو وان نتائج هذه الدراسات كانت ا         

 إلى مدى تضمين األسـئلة للمهـارات        تناولت تحليل األسئلة للتعرف     )2007( عيطة  دراسة  
 والمفـاهيم لـدى     تنموذج مارزانو في تنمية المهارا    ) 2005(صالح وبشير    ،وتناولت دراسة 

نمية التفكيـر   لبيان أثر استخدام النموذج على التحصيل وت )2001(هدفت دراسة الباز     الطلبة ، 
فقد هدفت لمعرفـة  2003 ) ( أما دراسة البعلي المركب وتنمية التجاهات نحو مادة الكيمياء، 

 فقـد    )1998( دراسة إليان وآخرون    أثر استخدام النموذج على تنمية عمليات العلم، وجاءت         
  .  كإستراتيجية تدريسية في تعلم المفاهيمنموذج مارزانوكشفت عن فاعلية استخدام 

أسئلة مقررات العلوم في المرحل األساسـية الـدنيا وقـد            )2007( ناولت دراسة عيطة    ت . 1
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمين األسئلة للمهارات في ضوء نموذج مارزانو واسـتخدم     

 .الباحث المنهج التحليلي لذلك

 خالل  منة هدفت إلى تنمية المهارات الحياتية للمرحلة اإلعدادي2005 )( دراسة صبحي  . 2
 .إعداد قائمة مهارات واختبار للمهارات الحياتية وقد استخدم المنهج الوصفي لهذا األمر

 فقد هدفت إلى تحديد مستوى المهارات الحياتية لدى طلبـة  2006)( دراسة اللولو وقشطه   . 3
 .  الدراسةهالجامعة اإلسالمية و قد استخدم الباحثان المنهج الوصفي لهذ

 فقد هدفت إلى معرفة مدى استخدام نموذج مارزانو فـي  2005 )( دراسة صالح وبشير  . 4
 .تنمية المهارات والمفاهيم لدى طلبة رياض األطفال ، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي 

 فقد هدفت إلى تحديد فاعلية برنامج مقترح في تنمية المهـارات   2005)(أما دراسة نسيم  . 5
 .رقيق ذلك قائمة معايياالجتماعية لدى أطفال الروضة واستخدم لتح
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 إلى تنمية المهارات الحياتية لدى طالب 2005 )( هدفت دراسة عبد الموجود؛ اسكاروس  . 6
 التعليم الثانوي ، وقد استخدم الباحث لذلك االستبانة في دراسة ميدانية

 هدفت إلى تحديد فاعلية برنامج تربوي  لتثقيف أطفال الروضـة  2004 )( دراسة حطيبة  . 7
 .المنهج التجريبي لذلكوقد استخدم 

 تناولت مقرر العلوم للصف الثاني اإلعدادي وهـدفت إلـى   2003 ) ( أما دراسة البعلي  . 8
معرفة استخدام نموذج مارزانو على تحصيل وتنمية عمليات العلـم وقـد اسـتخدم  المـنهج           

 .التجريبي لهذه الدراسة 

حديد فاعليـة اسـتخدام    تناولت مادة االجتماعيات وهدفت إلى ت2002 )( دراسة مسعود  . 9
طريقة التعليم التعاوني على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل  واالتجاه نحو المادة واستخدم             

 .لتحقيق ذلك الباحث المنهج التجريبي 

 هدفت إلى معرفة أثر استخدام العصف الذهني فـي تـدريس   2002 )(  دراسة غازي  . 10
سئلة ، وقد استخدم الباحث  المـنهج التجريبـي          المهارات الحياتية على تنمية مهارة طرح األ      

 . لهذه الدراسة 

فقد هدفت هذه الدراسة إلى إعداد نموذج مقترح لتـضمين       ) 2002 (1 أما دراسة مازن     . 11
 في إطار مفاهيم األداء والجودة الـشاملة     يبعض المهارات الحياتية في منظومة المنهج التعليم      

 . هذه الدراسةواستخدم الباحث المنهج البنائي لتحقيق.

إلى معرفة أثر استخدام نموذج مارزانو علـى التحـصيل          ) 2001(هدفت دراسة الباز     . 12
وتنمية التفكير المركب وتنمية االتجاهات اإليجابية للصف األول ثانوي نحـو مـادة الكيميـاء      

 بالبحرين ، و اتبع الباحث المنهج التجريبي 

لخيص وتحليل الدراسات التي اهتمـت  فقد تناولت ت ) 1998( أما دراسة إليان وآخرون      . 13
بالكشف عن فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم كإسـتراتيجية تدريـسية فـي تعلـم          
المفاهيم المرتبطة بالعلوم والرياضيات واالجتماعيات باستخدام أسلوب التحليل الفـوقي  وقـد             

 .استخدم المنهج التحليلي لذلك

راسات في أنها تتناول تحليل األسئلة في ضوء بعـض           تختلف هذه الدراسة مع هذه الد      . 14
 .المهارات العقلية المتضمنة في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 

،  ) 2003البعلـي ،    ( و دراسـة     ) 2007(   تتفق هذه الدراسة مع دراسة عيطـة          - . 15
 كمـادة  في أنها تتعلق  بالمهارات العقلية ، وتركز على طبيعة العلم ) 2001الباز ، ( ودراسة  
 .وطريقة

، )  2001( ، والبـاز   ) 2003( ، والبعلـي   ) 2005( اتبع كل من صـالح وبـشير    . 16
  .المنهج التجريبي ، بينما اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي 
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في أن الباحث في دراسته  اتبع  المـنهج   ) 2007( تتفق هذه الدراسة مع دراسة عيطه     . 17
  .دراسة عيطه الوصفي التحليلي كما في 

 
 ، و إليـان وآخـرون    1ـ  إن غالبية الدراسات استخدمت المنهج التجريبي عدا دراسة مازن         

 وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في التعرف على          وا المنهج البنائي والتحليلي،   فقد استخدم 
ج مارزانو  ام نموذ ، ومدى استخد  إجراءات التحليل المتبعة تربوياً   آلية إعداد وبناء أداة التحليل و     

  .، كذلك بناء اختبار المهارات وتطبيقهوإجراء دراسات في ضوء هذا النموذج
  

  الدراسات التي تناولت تحليل األسئلة : ثانياً 
   ) :2004( دراسة أبو دقة   

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة ونوعية األسئلة الموجودة في الكتب المدرسـية             
، لعامـة، الرياضـيات، التكنولوجيـا   العلوم ا( صف السابع في فلسطين  التي يتم تدريسها في ال    

، وقامت الباحثة مـن خـالل       ، وتحليلها حسب معايير محددة    )العربية، التربية اإلسالمية    اللغة  
ما مجاالت األسئلة المتوافرة في هذه الكتب ؟ وما نـسبة           : الدراسة باإلجابة عن األسئلة اآلتية      

 فيها ؟ وما نسبة كل مستوى       يوالمجال الوجداني والمجال النفس حرك    كل من المجال المعرفي     
في أسئلة  ) ، التقويم   المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب    ( ستويات المعرفية الستة    من الم 

هذه الكتب ؟ وما مدى التنوع في أسئلة هذه الكتب مـن حيـث األسـئلة المقاليـة واألسـئلة                    
 سـؤاالً  ) 332( ، و سؤاالً في العلوم العامة    ) 421( الدراسة من   وتكونت عينة    الموضوعية ؟ 
 206( ، و سؤاالً في اللغة العربيـة     ) 735( ، و سؤاالً في التكنولوجيا   ) 49( ، و في الرياضيات 

ة متمثلة في قائمـة تحليـل    ، وقد قامت الباحثة بإعداد أداة الدراس      سؤاالً في التربية اإلسالمية   ) 
ائج أن أسئلة الكتب التي تم تحليلها غلب عليها المـستويات المعرفيـة             ، وأظهرت النت  المحتوى

ـ          ة بالمجالين النفسحركي والوجداني   مقارن ان علـى   ، وأن التركيز فـي األسـئلة المعرفيـة ك
، وأظهرت النتائج غلبة األسئلة المقالية على األسـئلة الموضـوعية ،            المستويات العقلية الدنيا  

، واالهتمـام   في المجالين النفسحركي والوجداني   نسبة األسئلة   وأوصت الباحثة بضرورة زيادة     
بنوعية األسئلة المتضمنة في الكتب المدرسية بحيث تشمل المستويات الدنيا والعليا من التفكيـر     

  .على حد سواء 
   ) :2003( دراسة عبد الهادي 

ـ      اب هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمين كراسة األنشطة والتدريبات المـصاحبة لكت
بجمهورية مصر   ) 2001 / 2000( العلوم لكل من الصفين الرابع والخامس االبتدائي طبعة         

، واتبع الباحث المـنهج الوصـفي        البصرية وعمليات العلم األساسية    العربية ألساليب االتصال  
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 بهدف تحويل المواد المكتوبة Content Analysisالتحليلي مستخدماً أسلوب تحليل المحتوى 
، واستخدم الباحث أداتين لتحليـل األنـشطة والتـدريبات          ات عددية كمية قابلة للقياس     بيان إلى

الواردة في الكراستين ، وبعد تطبيق إجراءات التحليل وحساب النسب المئوية توصل الباحـث             
إلى أن أساليب االتصال البصرية في كراستي األنشطة والتدريبات للصفين الرابع والخـامس             

ـ  % 53.25( الرسوم التوضيحية بنسبة  :على النحو التاليلترتيب جاءت  على ا   % 22.05 ـ
، أما الجداول جاءت بنسبة         % ) 65.35 ـ % 35.06( ، وعرض األفكار وتنظيمها بنسبة      )
، وذلك مـن   % ) 0.79 ـ % 0.00( ، ثم الرسوم البيانية بنسبة       % )3.94 ـ % 10.69( 

بالنسبة لعمليات العلم األساسية الست التـي تناولتهـا         ، أما   عدد األنشطة والتدريبات اإلجمالي   
: الدراسة ، فقد جاءت النتائج للصفين الرابع والخامس على الترتيـب علـى النحـو التـالي                  

،  % )31.94 ـ % 34.44( ، واالستنتاج بنسبة     % ) 43.97 ـ % 32( المالحظة بنسبة   
 5.56 ـ % 8.44( رقام بنسبة   ، واستخدام األ   % )15.44 ـ % 12.44( والتصنيف بنسبة   

بالنـسبة   % ) 5.11( وعملية القياس بنـسبة      % ) 7.56( ، وجاءت عملية التنبؤ بنسبة      % )
لكـل   %  ) 1.85( ، وتساوت عمليتي التنبؤ والقياس في الصف الخامس بنسبة          للصف الرابع 

مينها فـي   ، وأوصى الباحث بإعطاء المزيد من االهتمام للجداول والرسوم وذلك بتـض           منهما
، وإعطاء المزيد مـن االهتمـام لعمليـات    ة بالقدر المناسبمحتوى كراسة التدريبات واألنشط  

، وضرورة االهتمام بأساليب االتصال البصرية وعمليات العلم        التنبؤ والقياس واستخدام األرقام   
  .ة األساسية عند تقويم التالميذ في مادة العلوم سواء في االختبارات الشهرية أو الفصلي

       
    ) :2000( دراسة أبـو نـدا   

هدفت الدراسة إلى تحديد األوزان النسبية للمعايير الواجب مراعاتها عند وضع األسـئلة     
/ بمـدارس محافظـات غـزة       ) سع تا – ثامن   –سابع  ( لكتب العلوم بالمرحلة األساسية العليا      

لوطنية الفلسطينية، كما هدفت إلى     ، والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطة ا        فلسطين
واع األسئلة المقالية والموضوعية، ومـدى تمثيلهـا لفئـات          معرفة مدى تمثيل هذه األسئلة ألن     

، تة، ومدى تمثيلهـا لعمليـات العلـم    المعرفية السBloom، ومدى تمثيلها لمستويات    المحتوى
دة في كتب العلـوم الـسالفة   واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل األسئلة الوار       

، وقام بتوزيعها على المعلمين وبعض الخبـراء فـي مجـال            في ضوء معايير األسئلة   الذكر  
تدريس العلوم ، ثم قام الباحث بتحليل األسئلة في ضوء هذه المعايير حيث استخدم التكرارات                

إلى مجموعـة  ، وتوصل الباحث  )Chi square ( 2والنسب المئوية واختبار حسن المطابقة كا
،  % ) 35.42(أن نسبة األسئلة المقالية في الكتب الثالثة بلغـت  : من النتائج كان من أهمها 
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، وأن األسئلة التقويميـة     ، من مجموع األسئلة    % )64.58( ونسبة األسئلة الموضوعية بلغت     
 من مجموع% ) 44.14 ( ركزت على الحقائق بصورة كبيرة حيث بلغت نسبة أسئلة الحقائق 

سؤاالً في ) 1293 ( ، وبعد تحليل األسئلة البالغ عددها  )879( األسئلة التقويمية البالغ عددها 
، جاءت نتائج التحليـل      للمجال المعرفي بمستوياته الستة    الكتب الثالثة في ضوء تصنيف بلوم     

  : على النحو التالي 
  ، وأسئلة التطبيق بنسبة  %)14.93( ، و أسئلة الفهم بنسبة  % )65.5( أسئلة التذكر بنسبة 

، وأسئلة  % ) 0.62(، وأسئلة التركيب بنسبة % )3.4(، و أسئلة التحليل بنسبة %)15.39 ( 
،  %)65.43( ، وقد خلت معظم األسئلة من عمليات العلـم بنـسبة             %)0.15(التقويم بنسبة   

ية بـشكل    المستويات المعرف  وأوصى الباحث بضرورة تطوير أسئلة كبت العلوم بحيث تراعي        
  .الك الطالب لمهارات عمليات العلم، وتقيس مدى امتمتوازن

     ) :1999( دراسة عبد الفتاح 
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى توافر مهارات عمليات العلم األساسية والتكامليـة فـي              

ي اإلعدادي بجمهوريـة مـصر      األنشطة العلمية واألسئلة المتضمنة بكتاب العلوم للصف الثان       
، وقامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية التـي ينبغـي              العربية

، ثـم  تاب العلوم للصف الثـاني اإلعـدادي   توافرها في األنشطة العلمية واألسئلة المتضمنة بك      
وتوصلت الباحثة إلى أن األنشطة     . قامت بتحليل األنشطة العلمية واألسئلة  المتضمنة بالكتاب         

، % )20( ، يليها مهارة االتصال بنسبة    % ) 50( ية ركزت على مهارة المالحظة بنسبة       العلم
، وضـبط المتغيـرات     م مهارة التجريب، ومهارة القياس، ومهارة التصنيف، وتفسير البيانات        ث

على الترتيب ، وأهملت األنشطة مهارات االستدالل والتنبـؤ واسـتخدام األرقـام واسـتخدام         
، وجدت الباحثة أنها تركـز      أما بالنسبة لألسئلة  . رض الفروض   والمكانية وف العالقات الزمانية   

، ثم تفسير البيانات  % )12.8( ، ثم التصنيف بنسبة  % ) 54.7(على مهارة االتصال بنسبة 
،  % )7.36( ، ثم المالحظـة   % )8.28( ، ثم التعريف اإلجرائي بنسبة  % ) 10.4(بنسبة 

لة بـاقي  ولم تتناول األسـئ  ، % ) 2.3(، ثم التنبؤ  % ) 3.09(كانية ثم العالقات الزمانية والم
وأوصت الباحثـة بتـوفير   . ، وأهملت عمليتي االستقراء واالستنباط  المهارات بالقدر المطلوب  

اإلمكانات إلجراء األنشطة واالستفادة من قائمة عمليات العلم األساسية والتكامليـة المحـددة             
  . علمية واألسئلة بالبحث في وضع األنشطة ال
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   ) : 1997( دراسة الصلطي ، مبارك 

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم األسئلة الختامية المثبتة فـي نهايـة دروس كتـب التربيـــة                 
 مـدى  والرابع ، والخـامس ، والـسادس ،        : اإلسالمية المقررة في الصفوف االبتدائية العليا       

 األهداف التي تغطيهـا     ،في صياغة السؤال الجيد     لمواصفات الواجب توافرها    لسئلة  األمراعاة  
المجال المعرفي ، والمجال القلبـي ، والمجـال         : كل مجال من المجاالت الثالثة      في  سئلة    األ

، ومدى شموليتها وتوازنها، وقد استخدم الباحث أداة حدد فيهـا مواصـفات صـياغة               األدائي
د من صدق اإلجــــراء عرضـت      وللتأكالسؤال الجيد وقد أجرى ذلك على عينة عشوائية         

أقروا الباحث على ما قام بـه مـن    العينة العشوائية من األسئلة على لجنة من المحكمين ، وقد     
وللتأكد من ثبات هذا اإلجـراء عرضـت        . المواصفات في عينة األسئلة   حكم على مدى توافر     

باستخدام معادلـة  ل الثبات عينة األسئلة غير مصنفة على لجنة  من المحكمين ، ثم حسب معام      
،  وتراوحت قيمة معامل الثبــــــات لألسئلة المقالية والموضـوعية بأنواعهـا            هولستي

 عـشوائية مـن أسـئلة الكتـب          تم اختيار عينة    كما . )1ر00( و   ) 0ر60( المختلفة ما بين    
لتـصنيف   وللتأكد مـن صـدق ا      ،، ثم صنفت حسب المجال والمستوى الذي تنتمي إليه        الثالثة

ا ـأما فيم . ـونالمحكمـ، وأجريت التعديالت التي أشار إليها       ى لجنة من المحكمين   عرض عل 
، وحـسب  جنة من المحكميـــــنيتعلــق بالثبات فقد عرضت العينة غير مصنفة على ل  

،  ) 0ر94( و   ) 0ر81(  ، وتراوحت قيمتة مـا بـين      ةـات بالمعادلة السابق  ـمــل الثب معا
لـذي يجـب أن      لجنة من المحكمين لتحديد الوزن النـسبي ا         على استبانه وقام الباحث بعرض  

، ثم قورنت هذه النسب بالنـسب       يعطى لكل مجال ومستوى، وحسبت متوسطات النسب المئوية       
 إلى أن األسئلة ركزت علـى المجـال          وقد أشر الباحث   .وية لألهداف التي تغطيها األسئلة    المئ

ـ    ا أنه ـ، كم انيلت الجانب النفـس حركي و الوجد     المعرفي بينما أهم   ـال  حتى داخـل المجـ
فأسـئلة  .  مستويين اثنين هما مستوى التذكر، ومستوى الفهـم     المعرفي كان التركيـــز على   

، % )8ر39(، و تقيس الفهـم بنـسبة       % )91ر61( بع تقيـس التذكر بنسبة   كتاب الصف الرا  
 بنـسبة   ، وتقـيس الفهـم    ) % 97ر99( وأسئلة كتاب الصف الخامس تقيس التـذكر بنـسبة          

، وتقـيس   % )97ر16( دس تقيس التذكر بنسبة     ، وأسئلة كتاب الصف الســـا      %)2ر01(
 .، وغير متوازنـة      السابقة تصبح األسئلة غير شاملة     وبالصورة% ). 2ر84 (     الفهم بنسبة 

 ، بلغـــت  السؤال المقالي بنسب مرتفعة جداً    تراعي مواصفات صياغة      الكتب الثالثة  كما أن 
، وفي كتـاب  % )92ر01( وفي كتاب الصف الخامس ،% )94ر88( ف الرابع في كتاب الص 

إعادة النظـر   :  واختتمت الدراسة بتوصيات عديدة أبرزها       ،% )88ر98(     الصف السادس   
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، من أجل إحداث توازن حقيقي بينهـا  سالمية للصفوف االبتدائية العليافي أسئلة كتب التربية اإل 
  .ثالثةت الوبين األهداف في المجاال

   ):1995 ( دراسة صقر 
هدفت الدراسة إلى تحليل أسئلة امتحانات مادة العلوم في الـصفوف الثالثـة بالمرحلـة       

، وشملت الدراسة األوراق االمتحانيـة      بعض محافظات جمهورية مصر العربية    اإلعدادية في   
 ضـوء  في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية واألقصر فـي 1993/1994 للعام الدراسي  

، واتبـع الباحـث المـنهج     ومراعاة معايير المعنى واإلخراج،Bloomتمثيلها لمستويات بلوم   
لنـسب المئويـة   ، واستخدم الباحث أسلوب اماً أسلوب تحليل المحتوى  الوصفي التحليلي مستخد  

 توزيـع األسـئلة   عدم وجود توازن في: ، وتوصل إلى عدة نتائج مفادها     في استخالص النتائج  
 للمجـال  Bloom، وإهمال المستويات الثالثة العليا فـي تـصنيف بلـوم            ات بلوم على مستوي 

تـذكر  ، حيث ركزت على مستويي الفهم والق االمتحانية، وذلك في جميع أسئلة األورا المعرفي
 العام وعنوان الورقة االمتحانية، فقد      ، أما بالنسبة لمعايير اإلخراج    بشكل رئيس، يليهما التطبيق   

، وفيمـا   رجات المخصصة لكل سؤال فقـد أهملـت       ، أما تحديد الد    األوراق راعتها معظم هذه  
، ما عدا   وفرة في معظم األوراق االمتحانية    يتعلق بالمعايير التي تخص المضمون فقد كانت مت       

، وفي النهاية خلص الباحث إلـى       واستقالليتها ووضوح مقدمة السؤال   مراعاة صياغة األسئلة    
 جـدول مواصـفات     رقة االمتحانية أهمها االهتمام بعمـل     مجموعة من التوصيات لتحسين الو    

، وتدريب المعلمين على كيفية إعدادها وصياغة األسئلة الموضـوعية علـى     للورقة االمتحانية 
، ومراعـاة   ، كما أوصى بإعداد بنوك األسئلة، وتجريب االمتحانات قبل تعميمهـا          أسس علمية 

  . اسبة المسافات الفاصلة بين األسئلةاإلخراج العام من حيث التنظيم ووضوح الطباعة ومن

    ) :1994( دراسة األغا 
، باعها لوضع االختبارات التحـصيلية    هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بالمعايير الواجب إت       

 بقطاع غزة باستخدام    )التاسع  ( ومن ثم تحليل أسئلة اختبارات العلوم للصف الثالث اإلعدادي          
، مـا   )1993 - 1973(عشرة اختبارات علوم نهائية ما بين       ، وشملت عينة البحث     هذه القائمة 

التي لم تتوافر في ملفات دائرة التربية والتعليم التابعة          ) 1990 و   1989(عدا االختبارات عام    
 قـام   ، فقـد  لي باستخدام أداتي بحث من إعداده     لألونروا ، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحلي      

اء قائمة المعايير، وتم حساب الثبـات باسـتخدام صـدق           ، وبن بتصميم استمارة جمع معلومات   
، وتم حساب الثبات باستخدام ثبات المقدرين حيث ) 0.86 (المحكمين حيث بلغ معامل الصدق 



81  81

، وتوصـل إلـى   ، واستخدم الباحث النسب المئويـة  ) Holisty ) 0.89بلغ معامل هولستي 
  : مجموعة من النتائج أهمها
 95(  في االختبارات باستثناء تغطية األهداف الموجودة ، ووجد أن        أن المعايير كانت متوفرة     

          ( %  
ذات إجابـات  (، كما أن تنوع األسئلة بين موضوعية ومقالية          ة هي للتذكر والمعرفة   من األسئل 

، ومثلها  أوزان األسئلة التـي تغطـي وحـدات           ال يخضع لسياسة واضحة ومحددة    )  ةقصير
الباحث بمراعاة التنوع في األسئلة واالهتمام بالمستويات المعرفيـة         ، وأوصى   المقرر األربعة 

قق مـن تـوفر معـايير صـياغة         األخرى غير التذكر، واالستعانة بأدوات قياس مناسبة للتح       
  .األسئلة

    ) :1994( دراسة محمود 
هدفت الدراسة إلى تقويم األسئلة المتضمنة في كتب العلـوم المقـررة علـى المرحلـة         

؛ للوقوف على مـواطن  بجمهورية مصر العربية )  1993/1994 (  للعام الدراسي اإلعدادية
، وقد قام الباحث ضمن إجراءات الدراسة بوضع أسئلة كل وحـدة            اطن الضعف فيها  القوة ومو 

بالنسبة لكل كتاب في قائمة خاصة ، ثم تصنيف كل سؤال وفقاً لمجموعة من المعايير حـددها             
 جليجار لعمليات   -ف أشنار ، وتصني  ونوع األسئلة، وتصنيف بلوم    عمليات العلم، : يالباحث وه 

، ثم قام بحساب األوزان النـسبية   كد من ثبات التحليل وصدق التحليل     وقام الباحث بالتأ  . التفكير
لألسئلة المتضمنة في نهاية كل وحدة بالنسبة للكتب في الصفوف الثالثة، وتم تسجيل النتـائج               

لـم تتفـق وأي مـن    وخلصت الدراسة إلى أن األسئلة . معيار في جداول خاصة بالنسبة لكل  
ككـل  ، ولم تهتم بعمليات العلم       على األسئلة المقالية بشكل واضح     ، بل ركزت  المعايير األربعة 

م تهتم بالمهارات العليـا     ، وركزت األسئلة على مهارة التذكر ول      باعتبار كل منها مهارة ذهنية    
الهتمام باألسئلة الموضـوعية بأنواعهـا المختلفـة ،         وقد أوصى الباحث بضرورة ا    . للتفكير

  .  تعلم التفكير التباعدي والتقويميوكذلك األسئلة التي تنمي في الم
   ) :1993( دراسة السعيد 

توسـطة بالمملكـة العربيـة      هدفت الدراسة إلى تقييم أسئلة كتب العلوم في المرحلة الم         
، واتبـع الباحـث    رية لبعض معلمي العلوم بهـا     ت الشه ، وكذلك تقييم أسئلة االختبارا    السعودية

، حيث قام بتحليل أسئلة كتب العلـوم  لي مستخدماً أسلوب تحليل المحتوى    المنهج الوصفي التحلي  
، وتوصـل   في المملكة العربيـة الـسعودية     ) ا  األساسية العلي ( المدرسية بالمرحلة المتوسطة    

  :الباحث إلى النتائج التالية 
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حـسب  ) التذكر والفهـم والتطبيـق      ( ستويات المعرفية الثالث الدنيا     ركزت األسئلة على الم   
، )التحليل والتركيب والتقـويم  ( ا  بينما أهملت المستويات المعرفية العلي،Bloomتصنيف بلوم   

ولم تتناول األسئلة في الكتب الثالثة أياً من أهداف تدريس العلوم باستثناء مهارة الرسم العلمي               
ات العلـم وهـي   ، وأهملت أسئلة الكتب سبعاً من عملي      اعاتها لتلك األهداف   يعني عدم مر   ، مما 

خدام العالقات الزمانية المكانية، وضبط المتغيرات، وفرض       ، واست المالحظة، والقياس، والتنبؤ  
  .دت باقي عمليات العلم بنسب ضئيلة، بينما تواجالفروض والتجريب

  
) :1992(دراسة محمود ،عبد اهللا   

راسة لمعرفة المستويات التي تقيسها اختبارات الثانوية العامة في مـادتي    هدفت هذه الد  
في المملكة العربية السعودية خالل خمس سنوات تبـدأ   ) التوحيد(و) الحديث والثقافة اإلسالمية  (

لبلـوغ   الباحث   بلوم للمجال المعرفي، وقد استخدم     هـ وفق تصنيف     1410 وحتى   1405من  
كما تم االستفادة من آراء أصـحاب االختـصاص         . األسئلة ي لتلك ذلك المنهج الوصفي التحليل   

حـو  الذين اقترحوا نسباً مئوية معينة لكل مستوى من مستويات المجـال المعرفـي علـى الن               
، باسـتخدام   %20، القدرات العقليـة العليـا       %25، التطبيق   %30، الفهم   %25التالي،التذكر  

 أن أسئلة اختبارات الثانوية العامة في مـادتي         ظهرت نتائج الدراسة مؤكدة على    ) 2كا  (اختبار  
في المملكة العربية السعودية خالل الفترة المشار إليها        ) التوحيد(و) الحديث والثقافة اإلسالمية  (

تركز بشكل كبير جداً على مستوى التذكر ثم الفهم وتهمل بقية المستويات التـي لهـا عالقـة                  
واختتمت الدراسـة بعـدد مـن       . ليل والتركيب والتقويم  بالقدرات العقلية العليا كالتطبيق والتح    

 لتعـريفهم   التربية اإلسـالمية  التوصيات من بينها ضرورة إقامة دورات تدريبية لمعلمي علوم          
  .بأساليب التقويم وإعداد االختبارات التحصيلية

  
   ) :1990 ( دراسة زيتون 

 العلـوم العامـة المقـرر    هدفت الدراسة إلى تحليل وتقويم محتوى المادة العلمية وكتاب    
ع الباحـث المـنهج الوصـفي       ، واتب باألردن) التاسع( ثالث اإلعدادي   تدريسه لطلبة الصف ال   

، )التاسـع (  للـصف الثالـث اإلعـدادي        ، وشملت الدراسة جميع أسئلة كتاب العلوم      التحليلي
، و تـم     القدرات العقلية لتصنيف األسـئلة     واستخدم الباحث استمارة تحليل المحتوى ومقاييس     

ات بطريقتين األولى عبر األشخاص     ، وتم حساب الثب   ساب الصدق باستخدام صدق المحكمين    ح
، وقد وجد أن هناك تشابهاً كبيراً في عملية التحليل باستخدام الطـريقتين ،              والثانية عبر الزمن  

قـة  ، واختبار حسن المطاب    اإلحصائية للبيانات  وتم استخدام أسلوب النسب المئوية في المعالجة      
أن محتـوى الكتـاب يركـز    :  ، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمهـا  )Chi square (2كا
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 علـى جانـب     بصورة كبيرة على الحقائق الجزئية ، مما انعكس على األسئلة حيث ركـزت            
ليـل والتركيـب والتقـويم،      ، وأهملت مستويات التح   التذكر بالدرجة األولى، فالفهم ثم التطبيق     

، وتبـين عـدم      الجانب المهاري االهتمام الكـافي     ، ولم يعطى  الوجدانيوأهملت أسئلة الجانب    
على ، وأوصى الباحث بضرورة التأكيد      وعي األسئلة المقالية والموضوعية   وجود توازن بين ن   

راعـي المـستويات     ت ادة النظر في صياغة األسئلة بحيـث      ، وإع الجوانب المهارية والوجدانية  
  .ن النوع المقالي والنوع الموضوعي، وتراعي التوازن بيالمعرفية العليا
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  : الدراسات األجنبية

   :Marazano & Arther Costa )  1998( دراسة مارزانو وآرثر كوستا 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت االختبـارات المعياريـة تقـيس المهـارات              

اريـات سـتانفورد    مفـردة مـن بط     ) 6942( المعرفية العامة أم ال ؟ وقام الباحثان بتحليل         
سـة  ؛ لمعرفة القدرات المعرفية العامـة  ودرا   فورنيا للمهارات األساسية  للتحصيل واختبار كالي  

عملية  ) 22( ، وقد تم تحليل مفردات تلك االختبارات في ضوء          عالقتها بالنسبة ألداء الطالب   
كوسـتا    ( من العمليات المعرفية العامة كما أظهرت أعمال عدد من أصحاب مهارات التفكير           

Costa 1985 أنيس ،Enis1985 مارزانو وآخرون ، Marzano 1987(    وبينـت نتـائج ،
المعرفية العامة االثنتين   عمليات فقط من العمليات      ) 9( التحليل أن اختبارات كاليفورنيا شمل      

، وأن العمليات المعرفية العامة التي كان يفترض أنها متضمنة في األسئلة كان لهـا               وعشرين
واستخدم الباحثان التحليـل العكـسي   .  في هذه االختبارات قة بسيطة جداً بتحصيل الطالب    عال

 لتحديد النـسبة المئويـة السـتعمال الطالـب     Multiple regression analysisالمضاعف 
، وقد وجـد أن العمليـات المعرفيـة         اإلجابة عن أسئلة تلك االختبارات    للعمليات المعرفية في    

، اء الطالب على اختبـارات سـتانفورد      من التغير في أد    % ) 4 % : 3( العامة مسئولة عن    
، وأن النصيب األكبر في هذا التغير كان بـسبب عوامـل            اختبارات كاليفورنيا على الترتيب   و

   ) .13 : 2000ندا ،  أبو( أخرى 
  

   :Risner & et.al  ) 1991( دراسة ريزنر وآخرون 
رفية الـدنيا والعليـا التـي تقيـسها األسـئلة           هدفت الدراسة إلى تحديد المستويات المع     

، حيث تم اختيار األسئلة موضـع التحليـل   تب العلوم للصف الخامس االبتدائيالمتضمنة في ك  
، م في الواليات المتحـدة األمريكيـة      من أكثر من ثالث سالسل لكتب العلوم الشائعة االستخدا        

سـؤال مـن كـل كتـاب تـم       ) 200( ، وقد تم تحليل تمثل كل كتب العلومعلى اعتبار أنها    
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األسئلة موضع التحليل قد أعطـت معظـم             . اختيارها عشوائياً 
، في حـين   لمستويات الدنيا من التفكير عامة، ومستويات التذكر والفهم خاصة        اهتمامها لقياس ا  

   .  ياس المستويات العليا من التفكيرلم تتعرض لق
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    ) :1991( ش دراسة ديمتري وحب
) الثامن  (هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى وأسئلة كتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي            

، سئلة الموجودة في الكتاب المدرسـي     ، واشتملت الدراسة على كل األ     العربيةبجمهورية مصر   
ت ، وقد تم حساب معامل الثبـا خدمت الدراسة أداة تحليل المحتوى، وأداة لتصنيف األسئلة واست

ـ    بإعادة التحليل  Holistyباستخدام معامل هولستي     ساب الـصدق باسـتخدام صـدق       ، وتم ح
م التوصل إلى عـدة نتـائج   ، وتب المئوية في المعالجة اإلحصائية، وتم استخدام النس المحكمين
، واألسئلة الموضـوعية ، وأنـه ال يوجـد          يوجد توازن بين األسئلة المقالية    أنه ال   : من أهمها 
كر وأهملت  ، حيث ركزت األسئلة على مستوى التذ      تويات األسئلة المعرفية لبلوم    مس توازن بين 

 فـي   ، وكان من أهم التوصيات ضرورة مراعاة التوازن في التنـوع          باقي المستويات األخرى  
  .، ومراعاة التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة األسئلة المقالية والموضوعية

  
  : Meyer & et.Al   ) 1988( دراسة مئير وآخرون 

  هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة محتوى بعض كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية بالواليات 
 ) 12( المتحدة األمريكية للصفوف من األول وحتى الخامس االبتدائي وشملت عينة الدراسـة        

ـ  : حلة االبتدائية على النحو التاليكتاباً من كتب العلوم للمر      األول ل مـن الـصف  كتـابين لك
، واتبع الباحث المنهج الوصفي     تب لكل من الصفين الرابع والخامس     ، وثالثة ك  والثاني والثالث 

لكتـب  ؛ لمعرفة كيفية تقـديم األسـئلة فـي تلـك ا           لي مستخدماً أسلوب تحليل المحتوى    التحلي
تالف الكتب من   اخ: ، وتوصل الباحثون إلى نتائج هامة منها        والخصائص التي تميز كل كتاب    

، ووجود اختالف بين الكتب من حيث مراعاتهـا لألنـشطة والتجـارب     طبيعة المحتوى حيث  
 في المحتـوى والتـي   ، ووفرة أسئلة االستقصاء واالستنتاج  علمية والوسائل واألدوات المعينة   ال

  .تثير التفكير
  :تعليق على الدراسات السابقة 

، والتي تتعلق بتحليـل  ت والبحوث السابقة التي توفرت له     بعد استعراض الباحث للدراسا   
  : األسئلة ، اتضح له ما يلي 

  
 Bloomتناولت بعض الدراسات تحليل األسئلة في ضوء المستويات المعرفية عند بلـوم              . 1

في كتب أخرى كالرياضيات ، والتكنولوجيا ، واللغة العربية ، والتربية اإلسالمية ، باإلضـافة      
   ).1992محمود،(ودراسة )  2004أبودقة،( دراسة : إلى العلوم العامة مثل 
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 واتضح من نتائج الدراسات التي تناولت أسئلة االختبارات وأسئلة كتـب التربيـة اإلسـالمية              
اللغة العربية والرياضيات والتكنولوجيـا والعلـوم، أن األسـئلة          : وأسئلة الكتب األخرى مثل   

 العليا منـه كالتحليـل   ، وأهملت المستوياتلدنيا من التفكير كالتذكر والفهم اهتمت بالمستويات ا  
  . والتركيب والتقويم 

 التي تقيسها أسئلة    Bloomتناولت بعض الدراسات التحليلية المستويات المعرفية عند بلوم          . 2
مـارزانو  ( ، ودراسـة     )1994،  األغا( ، ودراسة    )1995،  صقر( دراسة  : رات مثل االختبا

Marzano ، 1998( .  
العلوم في ضوء المستويات المعرفية الست عند       تناولت بعض الدراسات تحليل أسئلة كتب        . 3

( ، ودراسـة   )2000، أبو نـدا  ( ، ودراسة    )2004دقة ،    أبو( دراسة  :  ، مثل  Bloomبلوم  
 Risner   ، 1991ريزنر  ( ، ودراسة            )1994محمود ،   ( ، ودراسة    )1999عبد الفتاح ،    

. (  
، أبـو نـدا   ( دراسة  : م مثل   في ضوء عمليات العل   تناولت بعض الدراسات تحليل األسئلة       . 4

( ، ودراسـة     )1999عبـد الفتـاح ،      ( ،ودراسة   )2003عبد الهادي ،    ( ، ودراسة    )2000
، وتبين من نتائج هذه الدراسات أن األسـئلة          )1993السعيد ،   ( ، ودراسة    )1994محمود ،   

 أخـرى كاالسـتدالل   اهتمت ببعض عمليات العلم كالمالحظة والتصنيف ، وأهملت عمليـات           
  . والتنبؤ والقياس

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها تحليل األسئلة في الكتب عامة وكتـب                . 5
فـي   ) Marzano   ، 1998مـارزانو   ( ، كما أنها تتفق مع دراسـة         خاصة التربية اإلسالمية 

،  في نمـوذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم         تحليلها لألسئلة في ضوء المهارات العقلية المتضمنة      
وتختلف معها في أن هذه الدراسة تتناول تحليل األسئلة في ضوء بعـض العمليـات العقليـة                 

   .المتضمنة في نموذج مارزانو
 Bloomتم تحليل األسئلة في الدراسات السابقة في ضوء عدة متغيرات كتـصنيف بلـوم            . 6

سـئلة  ، وتختلف هذه الدراسة عن هذه الدراسات في أنهـا تتنـاول تحليـل األ              وعمليات العلم 
  .المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا في ضوء نموذج مارزانو

، إذ لم يقع على      لها البحث  ويعتبر الباحث حسب علمه أن هذه الدراسة دراسة جديدة لم يتطرق          
ضوء نمـوذج مـارزانو     دراسات سابقة تناولت تحليل أسئلة كتب التربية اإلسالمية عامة في           

ـ          التعلم ألبعاد ت فـي أداة تحليـل المحتـوى        ، حيث قام الباحث بإعداد أداة الدراسة التي تمثل
، ثم استخدامها في تحليل األسئلة المتضمنة في كتـب التربيـة اإلسـالمية للمرحلـة                لألسئلة

  .مهارة عقلية)  13( ، وقد بلغ عدد المهارات العقلية التي تضمنتها األداة يااألساسية العل



87  87

، وتـصميم أداة  في تحديد مشكلة الدراسـة وأسـئلتها  لباحث من الدراسات السابقة وقد استفاد ا 
د أهـداف  ، وتحدي التحليل ، وكتابة اإلطار النظري، وتحديد إجراءاتالتحليلالدراسة وبطاقات   

، خصوصاً  الدراسة، وبيان أهميتها، وكيفية حساب الصدق والثبات، وإعداد الجداول والمالحق         
،  )2003عبـد الهـادي ،     ( ،  ودراسة     )2000أبوندا ،   ( ودراسة   ) 2007عيطة ،   ( دراسة

   . )1999عبد الفتاح ، ( ودراسة  
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  إجـراءات الدراسـة
  

يتضمن هذا الفصل عرضاً لإلجراءات التي قام بها الباحث مـن أجـل اإلجابـة عـن                 
لكتب الستة وطلبة الـصف     الدراسة والمكون من ا   تساؤالت الدراسة ، وقد اشتمل على مجتمع        

المـنهج الوصـفي   العاشر، كما أخذت العينة بطريقة عشوائية، ومنهج الدراسة الذي اتبع هـو   
 جـدول  بكما أعد اختبار حـس   ،، وأداة الدراسة وآلية وإعدادها، وصدق وثبات األداة       التحليلي  

 وثباتـه و  ، ومن ثم إيجاد صـدق االختبـار   المواصفات لقياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات    
  : اإلحصائية، وذلك على النحو التاليوالمعالجة معامل التميز والصعوبة 

  
  :مجتمع الدراسة  . 1

  :يتكون مجتمع الدراسة مما يلي
  

 :الكتب المدرسية  . أ
يتمثل مجتمع الدراسة في كتب التربية اإلسالمية والمقررة على طلبة الصف الثـامن و   

 ،) 2009 / 2008( يا بفلسطين في العام الدراسـي       التاسع والعاشر من المرحلة األساسية العل     
  ).كتابين لكل صف( بواقع ست كتب 

 
  :الطلبة . ب

) 2009-2008( طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة شمال غزة للعام الدراسي           هم
  .) 1(طالبا وطالبة ملحق رقم )  6693(والبالغ عددهم 

  
 :عينة الدراسة . 2

  :الكتب المدرسيةمن عينة ال  . أ
األسئلة : نة الدراسة في جميع األسئلة المتضمنة في هذه الكتب وهي نوعان            وتتمثل عي 

التعليمية التي تأتي ضمن الدرس أو تتخلل محتواه أو أنشطته، واألسئلة التقويمية التـي تـأتي                
  .سؤال ) 1647( والتي عددها عقب كل درس
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  :عينة الطالب  . ب
بة الصف العاشـر األساسـي      طالبا وطالبة من طل   ) 362(اشتملت عينة الدراسة على     

 على أفـراد العينـة      طبق االختبار ، وقد   ) 2009-2008(غزة للعام الدراسي    شمال  بمحافظة  
  بنسبة

 وقد أخذت العينة بالطريقة العـشوائية البـسيطة، فـتم        من أفرد المجتمع األصلي،   %) 5.41 (
رقـم   والجدول البتحديد المدارس التي سيطبق فيها االختبار، وبنفس الطريقة أخذت عينة الط         

 يوضـح توزيـع     ) 3( أخذت منها العينة، والجدول رقـم        ي المدارس الت  وضح توزيع ي  )2( 
  : عينة الدراسةأفراد

   )2( جدول رقم 
   أخذت منها العينةي المدارس التتوزيعيوضح 

  عدد الطلبة  المدرسة  الرقم
 665  امحد الشقريي الثانوية ب للبنني -1
 535  بنني ج للاألساسيةبيت الهيا  -2
 487  عوين احلرتاين الثانوية ب للبنات -3
 475  الفالوجا الثانوية للبنات -4

  
  )3( جدول رقم 

   الجنسيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
 النسبة المئوية العدد  الصنف

 53.04 192 ذكر

 46.96 170 أنثى

 100 362 المجموع

  :   منهج الدراسة  . 3
لوصف مدى اكتساب الطلبـة      المنهج الوصفي التحليلي     استخدم الباحث في هذه الدراسة    

للمهارات العقلية من االختبار الذي طبق عليهم ، ولتحليل مضمون أسـئلة الكتـب للمهـارات           
من خالل استخدام أسلوب تحليل المحتوى في تحليل األسئلة المتـضمنة فـي كتـب               العقلية  ،  

 والعاشر من المرحلة األساسـية      ، التاسع  و ،التربية اإلسالمية المقررة على طلبة الصف الثامن      
  .العليا في ضوء بعض المهارات العقلية  المتضمنة في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 
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  :أداة الدراسة وإعدادها
  أداة الدراسة : أوالً 

   :تمثلت أداة الدراسة في
مهارة  ) 21( ، والتي اشتملت على     عقلية المتضمنة في نموذج مارزانو     قائمة المهارات ال   - 1

األسـئلة،  ، والمالحظـة وصـياغة      غة األهـداف  ، وصـيا  تحديد المشكالت : عقلية تمثلت في  
، والمقارنة، والتصنيف، والترتيب، والتمثيل، وتحديد السمات والمكونـات       ،  والترميز، والتذكر 

ـ    ،ألفكار الرئيسة، وتحديد األخطاء   ، وتحديد ا  اط والعالقات وتحديد األنم  ؤ،  واالسـتدالل، والتنب
  .  )التدقيق ( ، وبناء المعايير، والتأكد )التركيب ( اء ، وإعادة البنوالتوسع، والتلخيص

، تحديد المشكالت : مهارة عقلية تمثلت في    ) 13(  أداة تحليل المحتوى التي اشتملت على        – 2
المالحظة، والتذكر، والمقارنة، والتصنيف، والترتيب، والتمثيل، وتحديـد الـسمات، وتحديـد          

  .خطاء، واالستدالل، والتنبؤ، والتوسع، وبناء المعاييراأل
  

  :وقد تم إعداد أداة الدراسة وفق الخطوات التالية 
  مراجعة األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة من دراسات ورسائل علمية ومقاالت             - 1

 عبـد ( ، ودراسـة       )2004األغا ،   ( ، ودراسة    )2007عيطة ،   ( وكتب ومراجع كدراسة    
  . )1990زيتون ، ( ، ودراسة  )2000أبو ندا ، ( ، ودراسة  )2003الهادي ، 

  ومن ثم التعرف على أساليب وقواعد تحليل المحتوى المناسبة لتحقيـق أهـداف هـذه                 – 2
ي الذي تناول هذا األسلوب مـن كتـب ومراجـع    وذلك باالطالع على األدب التربوسة،  الدرا

  . ودراسات
  :لعقلية بناء قائمة المهارات ا

  التوصل إلى الصورة األولية لقائمة المهارات العقلية الواجب توافرها في محتوى أسـئلة       - 1
عاشـر مـن المرحلـة    كتب التربية اإلسالمية المقررة على طلبة الصف الثامن و التاسـع وال         

  .  )2( ، ملحق رقم مهارة عقلية وزعت في ثمان فئات)  21( ، والتي تضمنت األساسية العليا
   :ضبط القائمة   - 2

على مجموعة من المحكمين شملت خبـراء        ) 2( عرضت قائمة المهارات العقلية ملحق رقم       
،  )3 ( ملحـق رقـم  التربية اإلسالميةفي المناهج وطرق التدريس ومشرفين تربويين ومعلمي    

والواجـب  وطلب منهم تحديد مدى مناسبة هذه المهارات العقلية لطلبة المرحلة األساسية العليا             
عاشـر  توافرها في أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة على طلبة الصف الثامن و التاسع وال             

ارات العقلية التي حـازت  ، وأسفرت عملية التحكيم عن اعتماد المهمن المرحلة األساسية العليا   
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ثلت في المهـارات العقليـة      وتم ، فوق من متوسط استجابات المحكمين     فما) %70(على نسبة 
،  والتصنيف، والترتيـب، والتمثيـل     ، المالحظة، والتذكر، والمقارنة   ،تحديد المشكالت : التالية

، كما تـم  تنبؤ ، والتوسع ، وبناء المعاييروتحديد السمات ، وتحديد األخطاء ، واالستدالل ، وال    
ت ، والتي حـاز ذه المرحلة من وجهة نظر المحكميناستبعاد المهارات العقلية التي ال تناسب ه    

ثلت في المهـارات العقليـة      ، وتم من متوسط استجابات المحكمين   ) %70( على نسبة أقل من     
، والترميز، وتحديد األنماط والعالقـات، وتحديـد        ، وصياغة األسئلة  صياغة األهداف :  التالية

 االفتراضي بعـد    طتلخيص، وإعادة البناء، والتأكد، وقد اعتمد هذا المتوس       ، وال األفكار الرئيسة 
   .  ع على األدب التربوي والدراسات السابقة وأخذ أراء الخبراءاالطال

   :الصورة النهائية للقائمة   - 3
المرغـوب   ) 4( تم التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المهارات العقلية ملحق رقـم            

توافرها في أسئلة في كتب التربية اإلسالمية المقررة على طلبـة الـصف الثـامن و التاسـع                 
مهـارة عقليـة، شـملت      ) 13(ر من المرحلة األساسية العليا، حيث بلغ عدد المهارات          والعاش

المشكالت، المالحظة، والتذكر، والمقارنة ، والتصنيف، والترتيب، والتمثيـل،         تحديد  : مهارات
  .اء، واالستدالل، والتنبؤ، والتوسع، وبناء المعايير، وتحديد األخطوتحديد السمات

  لأداة التحلي: ثانياً 
  : الهدف من التحليل   - 1

تهدف عملية التحليل إلى تحديد المهارات العقلية المتضمنة في محتوى أسـئلة كتـب التربيـة               
اإلسالمية المقررة على طلبة الصف الثامن و التاسع والعاشر من المرحلة األساسية العليا فـي               

اتهـا  لها، ورصد تكرار  ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر      ضوء نموذج مارزانو ألبعاد التعلم    
.والنسب المئوية الممثلة لها 

  : فقرة التحليل  – 2
كل مثير أو جملة لفظيـة     : والمقصود بالسؤال  تم تحديد فقرة التحليل  لهذه األداة بمتن السؤال،        

، قدراً مـن التفكيـر وفحـص المعلومـات        ، ويستلزم   أو بفعل أم  ، بأحد أدوات االستفهام  تبدأ  
  .لفظاً أو عمالًتجابة من المتعلم ويستدعي رد فعل أو اس

  : وحدة التحليل   - 3
  .ن الطالب عند اإلجابة عن السؤالاعتبرت وحدة التحليل لهذه األداة السلوك المتوقع م
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   :فئـة التحليل   - 4
، مهارة عقليـة   ) 13( ل وعددها   تم تحديد فئات التحليل بالمهارات العقلية الواردة بأداة التحلي        

  . )2( ا اإلجرائية متضمنة في ملحق رقم وتعريفاته
    
  :ضوابط عملية التحليل   - 5

، وشـمل التحليـل   لتعريف اإلجرائي للمهـارة العقليـة   تم التحليل في إطار محتوى السؤال وا      
، في كتب التربية اإلسالمية المقـررة      في محتوى الدروس، ونهاية كل درس     األسئلة المتضمنة   

، وتـم اسـتخدام   عاشر من المرحلـة األساسـية العليـا       اسع وال على طلبة الصف الثامن و الت     
  .د النتائج وتكرار كل مهارة عقليةاستمارات التحليل المعدة لرص

  : صدق أداة تحليل المحتوى 
، ات العقليـة وتعريفاتهـا اإلجرائيـة      يستمد صدق أداة التحليل من صدق قائمة المهـار        

، ووقـع   حدة دراسية من وحدات الكتب الستة     وتحليل عينة مكونة من األسئلة التي تتضمنها و       
، اب التربية اإلسالمية للـصف العاشـر  من كت ) الفقه اإلسالمي ( الوحدة الخامسة االختيار على   

جابة عن الـسؤال فـي   وتبين من التحليل أنه يمكن تصنيف السلوك المتوقع من الطلبة عند اإل        
 المتوقعـة مـن    تاألسئلة للـسلوكيا  ، وبذلك يتضح شمول قائمة المعايير الخاصة ب       فئات األداة 

  .الطلبة
  :ثبات أداة تحليل المحتوى 

  :ت األداة بإتباع الخطوات التالية  قام الباحث للتأكد من ثبا
وقـع االختيـار علـى الوحـدة     ، وقد ة من وحدات الكتب الستة عشوائياً      تم اختيار وحد    - 1

مية للصف العاشر، لتحليلهـا     من كتاب التربية اإلسال   ) الفقه اإلسالمي   ( الخامسة وحدة   
  . مرتين

    تم تحليل الوحدة التي وقع عليها االختيار باستخدام قائمة المعايير، ثم إعادة التحليل بعد - 2
، وقام الباحث بحساب ثبات االتساق عبـر الـزمن باسـتخدام معادلـة      زمن قدره ثالثين يوماً   

  :، والتي تنص على Holestyهولستي 
   ) .178 ، 1987طعيمة ،  (            =                          لستي معامل االتفاق لهو

  .دد نقاط االتفاق في مرتي التحليلتعني ع:   حيث أن  ق   
  .التي تم تحليلها في مرتي التحليلتعني مجموع الفئات  :      2 ن  + 1ن

       ق2
ن+1ن
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، بينما بلغت قيمتـه بـين        )0.76( وبلغت قيمة معامل الثبات بين التحليلين لألسئلة التعليمية         
، وبلغ معامل الثبات بين التحليلـين لألسـئلة التعليميـة            )0.84(  لين لألسئلة التقويمية    التحلي

  .)6( ، انظر ملحق رقم  )0.80(  ألسئلة التقويمية معاً وا
لمين علـى  ، حيث قام بتدريب أحد المع بحساب معامل الثبات عبر األشخاص      قام الباحث   - 3

الفقـه  ( وحـدة الخامـسة   ، ثم قام المعلم بتحليل األسئلة الواردة فـي ال    ائمة المعايير استخدام ق 
، وقام الباحث بحساب معامل الثبات للتحليل الذي قام به وتحليل المعلم باسـتخدام              )اإلسالمي  

 لألسـئلة   ، فوجـد أن قيمـة معامـل الثبـات بـين التحليلـين             Holestyمعادلة هولـستي    
( سئلة التعليمية والتقويمية معـاً    ، وبلغت قيمته لأل   )0.76(سئلة التقويمية   ، ولأل )0.84(التعليمية

ت الباحث على ثبـات  ، وهي نسبة عالية لمعامل الثبات كما يشير األدب التربوي طمأن          )0.80
  . ) 7( ، انظر ملحق رقم عملية التحليل

  يمية للوحدة الخامسة معامل الثبات لتحليل األسئلة التعليمية والتقو ) 4( ويبين الجدول رقم 
  :من كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر عبر الزمن وعبر األشخاص ) الفقه اإلسالمي ( 
  

   )4( جدول رقم 
  معامل الثبات عبر الزمن واألشخاص للوحدة الخامسة

  من كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر
  سـئلـةاأل  األسئلة التقويمية  األسئلة التعليمية  معامل الثبات
  0.80  0.84  0.76  عبر الزمن 

  0.80  0.76  0.84  عبر األشخاص

  
  :بناء االختبار التحصيلي : ثانيا 

 في أسئلة كتب التربيـة اإلسـالمية فـي    ةقام الباحث بإعداد اختبار للمهارات العقلية المتضمن     
 ولقـد تـم بنـاء االختبـار         ،ضوء نموذج مارزانو ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لهـا         

  :تبعاً للخطوات التاليةالتحصيلي 
   : محتوى االختبار التحصيلي-1

 في أسئلة كتب التربية اإلسـالمية       ةقام الباحث  بحصر موضوعات المهارات العقلية المتضمن       
، كما قام بتحديـد األهـداف       مدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها     في ضوء نموذج مارزانو و    
 ، ومن ثم تم تحديد المفـاهيم التـي يتـضمنها االختبـار      لي التحصي التعليمية المتعلقة باالختبار  

  .مهارة) 13(وكان عددها  التحصيلي
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   : جدول مواصفات االختبار التحصيلي-2
لالختبار يبـين األوزان النـسبية وعـدد الفقـرات          قام الباحث  بإعداد جدول مواصفات       

  :يوضح ذلك ) 5( االختبارية لكل خلية من الخاليا والجدول 
  
  

   )5( رقم جدول 
  التكرارات والنسب المئوية لفئات المهارات العقلية المتوافرة في األسئلة

  N = 1647بكتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا  

  الــفــئــة  م
  المـهارة
  الـتـكـرار  العـقلية

النسبة 
  المئوية

النسبة 
المئوية لكل 

  مهارة

عدد 
األسئلة 
  لكل مهارة

 8 21.43 353  التوسع

  يدمهارات التول 1 6 14.51 239  االستدالل

 34  تنبؤ

38.0 

2.06 1 

 7 19.30 19.30  318  التذكر  مهارات التــذكـر 2

 2 4.31  71  المقارنة

 3 8.14 134  التصنيف

 1 1.82  30  الترتيب

3 
 

  مهارات التنظيم
  

  81  التمثيل

19.18 

4.92 2 

 4 9.53 157  ماتتحديد الس
  مهارات التحليل 4

 87  تحديد األخطاء
14.81 

5.28 2 

 
 2 3.64 3.64 60  بناء المعايير  مهارات التقويــم  5

 1 2.98 2.97 49  تحديد المشكالت  مهارات الـتـركيز 6

 
7  

مهارات جمع 
  المعلومـات

 1 2.06  2.06 34  المالحظة

 40  100.00 100.00 1647  الــمــجــمــوع
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  :الختباراغة فقرات اذصي -2
  :وقد صيغت بنود االختبار بحيث كانت

  .تراعي الدقة العلمية واللغوية §
  .محددة وواضحة وخالية من الغموض §
  .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها §
  .الطالبمناسبة لمستوى  §

 ،صياغة بنود االختبار أن تكون من نوع االختيار من متعـدد          اعى الباحث عند    وقد ر 
من حيـث االسـتخدام وأكثرهـا    ، أنواع االختبارات الموضوعية مرونـة     وهذا النوع من أكثر   

وكذلك تمـت مراعـاة      . لقياس التحصيل وتشخيصه لمختلف األهداف المرجو تحقيقها       مةءمال
  :القواعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار

 بـدائل الالمقدمة وهي تطرح المشكلة في السؤال،وقائمة من        : نجزئييتتكون كل فقرة من      -1 
  .عددها أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط

 الطالـب في صفحة واحدة مرتبة عمودياً كي يراهـا         ) السؤال وأبداله ( تقع الفقرة بأكملها     -2
  .دفعة واحدة ويتمكن من المقارنة بينها دون أن يحرك بصره بين الصفحات

  . بأسلوب عشوائي البدائلتم تغيير موقع اإلجابة الصحيحة بين -3
  .ع العناصر المشتركة في األبدال في مقدمة الفقرةتم وض -4
  . األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلجاباتالبدائل -5
  .ترتيب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعبتم  -6

 االختبار وإجاباتها المحتملة، قام الباحث بمراجعتها فـي         فقراتبعد االنتهاء من كتابة     
  :ضوء ما يلي

 أن تكون ذات شـكل ثابـت ضـماناً          الفقرات الباحث في عرض     ى راع : الفقراتكل   ش §
، )2(،  )1( باألرقـام    لفقـرة  وبناء عليه فقد أشار الباحث إلى مقدمة ا        الطالبلتركيز انتباه   

  ).د(،)ج(، )ب(، )أ(، أما اإلجابات المحتملة فقد أشار إليها بالحروف الخ… ، )4(، )3(
باحث عند إعداد محتوى الفقرات أن تكـون صـحيحة علميـاً           ال ى  راع: محتوى الفقرات  §

  .ولغوياً
  :وضع تعليمات االختبار -3

بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى             
ـ             الباحـث عنـد وضـع      ىشرح فكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راع

  :ليتعليمات االختبار ما ي
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 . وعدد الصفحات البدائلعدد الفقرات وعدد: تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي §

 . تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب §

  :الصورة األولية لالختبار -4
فـي  تشخيصي لموضـوعات المهـارات العقليـة        في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار        

 منهـا فقـط     ة واحـد  بـدائل، فقرة، لكل فقرة أربعـة      ) 40(لية، حيث اشتمل على   صورته األو 
وذلـك  ) 8(، وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضهما على لجنة من المحكمين ملحق             ةصحيح

  : كلٍّ منالستطالع آرائهم حول مدى صالحية
  .عدد بنود االختبار §
  .مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها §
  . الوحدةغطية فقرات االختبار لمحتوىمدى ت §
  . مدى صحة فقرات االختبار لغوياً §
  .ل لكل فقرة من فقرات االختباربدائمدى دقة صياغة ال §
 .الطالب مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى  §

، تعديل بعض الفقرات وحذف البعض وإضافة البعض اآلخر       ن إلى   ووقد أشار المحكم  
  .فقرة) 40( من ايصبح االختبار بعد التحكيم مكونلحيث قام الباحث بتعديلها، 

  
  : تجريب االختبار -5

بعد إعداد االختبار بصورته األولية طبق الباحث االختبار علـى عينـة اسـتطالعية              
وقد أجريت التجربة االستطالعية     طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي         )40(قوامها  

  : بهدفلالختبار
  .ختبار وثباتهالتأكد من صدق اال §
 .الختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسيةاتحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة  §

  : تصحيح أسئلة االختبار-6
بعد أن قام طلبة العينة االستطالعية باإلجابة عن أسئلة االختبار، قام الباحث بتصحيح                    

 التي حصل عليها الطـالب  ، بذلك تكون الدرجةحددت درجة واحدة لكل فقرة    االختبار حيث   
 لإلجابـات   ت، و باإلضافة إلى ذلك تم حساب عدد تكرارا        درجة ) 40 – 0( محصورة بين   

  .الخاطئة كل فقرة من فقرات االختبار 
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  : تحديد زمن االختبار-7
  تم حساب زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق متوسط الحسابي لزمن تقديم طلبـة العينـة                

نـة االسـتطالعية     زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفـراد العي         االستطالعية فكان 
  :وذلك بتطبيق المعادلة التالية . دقيقة) 50(يساوي 

  
  زمن إجابة االختبار الطالب األخير+ زمن إجابة الطالب األول =    زمن إجابة االختبار 

                                                          2     
  : معامل التمييز و درجة الصعوبة -8

  بعد أن تم تطبيق االختبار التحصيلي على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابـات               
  :، وبذلك بهدف التعرف على لبة على أسئلة االختبار التحصيليلط
 . لكل سؤال من أسئلة االختبارزمعامل التميي §

 .ختبارصعوبة كل سؤال من أسئلة االمعامل  §

 %)27(، و أحذ    ب عالماتهم في االختبار التحصيلي    و قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحس       
، و ذلك كمجوعة دنيا مع العلـم   طالب كمجموعة علياx  40 = ( 11%27. (من عدد الطلبة

  .فقرات االختباربأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من 

 :معامل التمييز  . أ

  ."لطلبة الممتازين و طلبة الضعاف رة االختبار على التمييز بين اقد: " و يقصد به 
       :تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية   
  

 عدد المجيبين بشكل صحصح من الفئـة العليـا                                               –عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا         =معامل التمييز   
     عدد أفراد الفئة العليا                                       عدد أفراد الفئة الدنيا      

  
) 6 ( والجدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار،           

  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
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  )6(جدول
  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال

 م
معامالت 
 التمييز

 م
معامالت 
 التمييز

1 0.36 21 0.45 
2 0.55 22 0.36 
3 0.36 23 0.45 
4 0.36 24 0.45 
5 0.55 25 0.55 
6 0.55 26 0.64 
7 0.55 27 0.64 
8 0.55 28 0.64 
9 0.64 29 0.55 

10 0.73 30 0.45 
11 0.73 31 0.45 
12 0.27 32 0.45 
13 0.55 33 0.64 
14 0.64 34 0.55 
15 0.73 35 0.55 
16 0.64 36 0.55 
17 0.73 37 0.55 
18 0.55 38 0.27 
19 0.73 39 0.27 
20 0.73 40 0.27 

 0.51 معامل التمييز

  
- 0.27(بـين   يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحـت             

كانـت فـي الحـد      حيث  االختبار،   جميع فقرات    وعليه تم قبول   ،)0.51( بمتوسط بلغ    )0.73
  . المعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم

  : معامل الصعوبة  . ب
 السؤال إجابة خاطئة، ن النسبة المئوية للذين أجابوا ع:ويقصد بمستوى الصعوبة        

 السؤال إجابة ن، وفرز الذين أجابوا عرجات الطالبات إلى مجموعتينسيم دولذا فقد تم تق
جامعة القدس المفتوحة، القيـاس والتقـويم     ( . السؤال إجابة صحيحة   نخاطئة ، والذين أجابوا ع    

:2007  ، 429(   
  : وتحسب بالمعادلة التالية

  x    100% عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة      =الصعوبة   معامل 
                     عدد الذين حاولوا اإلجابة                           
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 والجـدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار،             
  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 7(

  )7(  جدول
  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال

 م
عامالت م

 الصعوبة
 م

معامالت 
 الصعوبة

1 0.68 21 0.68 
2 0.55 22 0.64 
3 0.68 23 0.68 
4 0.64 24 0.68 
5 0.64 25 0.64 
6 0.68 26 0.55 
7 0.55 27 0.45 
8 0.68 28 0.55 
9 0.59 29 0.68 

10 0.59 30 0.59 
11 0.59 31 0.68 
12 0.64 32 0.68 
13 0.68 33 0.55 
14 0.59 34 0.68 
15 0.50 35 0.45 
16 0.55 36 0.59 
17 0.64 37 0.68 
18 0.68 38 0.50 
19 0.45 39 0.73 
20 0.64 40 0.64 

 0.61 معامل الصعوبة الكلي

بمتوسط كلي  ) 0.73-0.45(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين           
 كانت في الحد المعقول من الصعوبة حسبما        ثفإن جميع الفقرات مقبولة حي    وعليه  ) 0.61(بلغ  

  . يقرره المختصون في القياس والتقويم
  
  Test Validity :ختبارصدق اال -9

             : صدق المحكمين: أوالً
أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه إلى أن االختبار الصادق هـو االختبـار         " يقصد به     

عـرض  باحث من صدق االختبـار عـن طريـق    و قد تحقق ال  . الذي يقيس ما وضع لقياسه      
 في صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في المنـاهج              االختبار

ممن يعملون في الجامعـات الفلـسطينية فـي         ومتخصصين  وطرق التدريس وأصول التربية     
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ـ ظاتهم حول مناسبة فقرات     وحلمحافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم وم       ، ومـدى   اراالختب
وفي ،  ، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية    ختبارالبعد من األبعاد األربع ل    انتماء الفقرات إلى كل     

) 40(ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عـدد فقـرات                
  .فقرة

  
 Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

ات األهـداف ودرجـة االختبـار       قوة االرتباط بين درجات كل من مستوي       "       و يقصد به  
  " الكلي

 علـى عينـة اسـتطالعية      االختبار بتطبيق   ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال       
، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين            طالبا  ) 40(مكونة من   

 الذي تنتمي إليه وذلك باسـتخدام      لالختبار والدرجة الكلية    ختباراالدرجات كل فقرة من فقرات      
  : التالية توضح ذلكوالجداول) SPSS ( البرنامج اإلحصائي 

  
  
  

  )8( جدول                 
  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية له                

  
لداللةمستوى ا معامل االرتباط  م  مستوى الداللة معامل االرتباط  م 

  0.01دالة عند  0.724 21  0.01دالة عند  0.630 1
  0.01دالة عند  0.436 22  0.01دالة عند  0.477 2
  0.01دالة عند  0.636 23  0.01دالة عند  0.596 3
  0.01دالة عند  0.745 24  0.01دالة عند  0.438 4
  0.01لة عند دا 0.736 25  0.01دالة عند  0.594 5
  0.01دالة عند  0.836 26  0.01دالة عند  0.659 6
  0.01دالة عند  0.614 27  0.01دالة عند  0.561 7
  0.01دالة عند  0.746 28  0.01دالة عند  0.541 8
  0.01دالة عند  0.643 29  0.01دالة عند  0.533 9

  0.01دالة عند  0.692 30  0.01دالة عند  0.765 10
  0.01دالة عند  0.800 31  0.01ة عند دال 0.533 11
  0.01دالة عند  0.751 32  0.01دالة عند  0.402 12
  0.01دالة عند  0.679 33  0.01دالة عند  0.550 13
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  0.304) = 0.05(لة وعند مستوى دال) 2-40(عند درجة حرية   ر الجدولية
    0.393 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2-40(ر الجدولية عند درجة حرية  

 ارتباطـاً ذو    لالختبار ترتبط بالدرجة الكلية     األبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع       
تمتع بدرجة عاليـة    االختبار ي وهذا يؤكد أن    ) 0.05،  0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة      

  .ساق الداخليمن االت
  

 Test Reliability: االختبار   ثبات-10
ـ طر وذلك باستخدام ثـالث   أفراد العينة االستطالعية    الختبار على   اتم تقدير ثبات     ق ائ

   .21 ومعامل كودر ريتشادرسون ،  ومعامل ألفا كرونباخ،هي طريقة التجزئة النصفية
  

 Split Half Method : طريقة التجزئة النصفية: أوالً
 بطريقة التجزئة النصفية    االختبار استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات        تم

 وكذلك درجة النـصف الثـاني مـن         االختبارحيث احتسبت درجة النصف األول لكل فقرات        
الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلـة              

وأن ) 0.760(امالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبل التعديل        سبيرمان براون فتضح أن مع    
تمتع بدرجة عالية جـدا مـن       ي االختباروهذا يدل على أن     ) 0.864(معامل الثبات بعد التعديل     

  .الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة
  

   Cronboch Alfa : طريقة ألفا كرونباخ: ثانياً 
قة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات              طري ثاستخدم الباح 

تمتع بدرجة  ي االختباروهذا يدل على أن     ) 0.957(، حيث حصل على قيمة معامل ألفا        االختبار
  . عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  

  0.01دالة عند  0.797 34  0.01دالة عند  0.591 14
  0.01دالة عند  0.579 35  0.01دالة عند  0.618 15
  0.01دالة عند  0.596 36  0.01دالة عند  0.552 16
  0.01دالة عند  0.745 37  0.01دالة عند  0.774 17
  0.01دالة عند  0.405 38  0.01دالة عند  0.550 18
  0.01دالة عند  0.404 39  0.01دالة عند  0.553 19
  0.05دالة عند  0.346 40  0.01دالة عند  0.743 20



102  102

  Richardson and Kuder : 21 ن ريتشارد سو-كودرطريقة : ثالثاً
، حيث  ختبار من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات اال         ثالثةخدم الباحث طريقة    است

ختبار ككل طبقـاً للمعادلـة       لال للدرجة الكلية  21كودر ريتشارد سون  حصل على قيمة معامل     
   : يوضح ذلك)  9 (والجدول :  التالية 

  ك2ع = 1   -  21ر   )  م–  ك(م 

  التباين :  2عدد الفقرات             ع:             ك  المتوسط :  م  :  حيث أن 
  )9(الجدول 

  21 نعدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سو

 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك 
21 

 0.956 30.725 104.5122 40  المجموع

 ) 0.956(كانـت   لالختبار ككل 21 نيتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شو      
  . وهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

ـ من صدق و ثبات االختبار التحصيليو بذلك تأكد الباحث     ار فـي صـورته   ، و أصبح االختب
   )9( انظر ملحق رقم . فقرة) 40(النهائية 

  المعالجة اإلحصائية 
  :حصائية اآلتيةاعتمد الباحث في دراسته على المعالجات اإل

،وقد استخدمه الباحث لإلجابة على السؤال      التكرارات المتوسطات والنسب المئوية    - 1
وهي طريقة لعرض البيانات الوصفية أو الكمية، وتهدف إلى تبسيط العمليـات            " األول  

 2000ملحم، . ( "اإلحصائية وتبويبها في صورة مناسبة تيسر إجرائها  بسرعة ودقـة     
:151(  

 صدق االتـساق الـداخلي،                 وقد استخدمه الباحث لحساب    رتباط بيرسون، معامل اال  - 2
 هو الذي يعتمد في حسابه على القيم األصلية مباشرة وتكون قيمتـه محـصورة بـين               " 

ويكون االرتباط موجباً إذا كانت العالقة بين المتغيرين طرديـة   ) 1 - ، 1(+ الصفر و   
  )181 :2000ملحم، . ( "، وسالباً إذا كانت العالقة موجبة 

من طرق  وهي طريقة   " وقد استخدمه الباحث لحساب ثبات االختبار        معامل ألفا كرونباخ،   - 3
 ".االختبارحساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات 
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هو الذي يستخدم    " وقد استخدمه الباحث لحساب التجزئة النصفية      ،سبيرمان براون معامل   - 4
ملحـم،  . ( "في حساب االرتباط وذلك لسهولة استخدامه        رتب القيم بدالً من القيم ذاتها     

2000: 182(  

يـستخدم الختبـار    "، T.test independent Sample :اختبار العينات المـستقلة   - 5
فرضية تتعلق بالفرق بين متوسطين لمجتمعين مستقلين مالحظة العينات قـد           

 ."متساوية وغير متساوية 

 لمعرفة داللـة  يستخدم هذا االختبار "، One Sample T.test  لعينة واحدة" ت " اختبار - 6
 2000ملحـم،   .( "الفروق بين متوسط محسوب من بيانات عينة وبين قيمة محددة مسبقا          

:193( 



 
 
 

 
 إجابة السؤال األول •

 إجابة السؤال الثاني •

 إجابة السؤال الثالث •

 إجابة السؤال الرابع •

 إجابة السؤال الخامس •

 بة السؤال السادسإجا •

 الفرض األول •
 الفرض الثاني •
 التوصيات والمقترحات •
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  الفصـل الخامـس
  نتائـج الدراسـة ومناقشتها

 أسئلة كتب التربيـة اإلسـالمية       نيتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة ، ونتائج تطبيقها ع        
 تطبيـق اختبـار    الستة المقررة على طلبة المرحلة األساسية العليا بفلـسطين وكـذلك نتـائج            

المهارات على طلبة الصف العاشر األساسي، ومن ثم تحليلها ومناقشتها ومحاولة تفـسيرها ،              
وعرضاً للجداول و للتكرارات والنسب المئوية ؛ وذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة على النحو              

  :التالي 
  :أسئلة الدراسةمن األول اإلجابة عن السؤال ـ  1
ما المهارات العقلية الواجب توافرهـا فـي         " :سئلة الدراسة على     من أ  ولينص السؤال األ  و

محتوى التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثامن والتاسـع و العاشـر األساسـي فـي           
  المنهاج الفلسطيني في ضوء نموذج مارزانو؟

  
  :ولإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بالخطوات التالية 

لقائمة المهارات العقلية المرغوب توافرها فـي محتـوى         التوصل إلى الصورة األولية       .  أ
أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثامن والتاسع و العاشر األساسـي             

، ةات السابق دراسالفي المنهاج الفلسطيني في ضوء نموذج مارزانو من خالل مراجعة           
ة موزعة فـي ثمـان      مهارة عقلي  ) 21( ، والتي تضمنت    والمراجع الخاصة بمارزانو  

  .فئات 
عرض قائمة المهارات العقلية ألبعاد التعلم في نموذج مارزانو األوليـة مـن خـالل                .  ب

؛ لتحديـد المهـارات      )3( ، ملحق رقـم      )15( ه على مجموعة من المحكمين      استبان
العقلية الواجب توافرها في محتوى أسئلة كتب التربية اإلسالمية للمرحلـة األساسـية             

  ).لثامن والتاسع و العاشر األساسي ا(  العليا 
تم تحليل االستبانه وتحديد أهم المهارات العقلية الواجب توافرها ، حيث تـم تحديـد                         .  ت

فمـا فـوق ، تبعـاً لمتوسـط      % ) 70( مهارة عقلية والتي حازت على نسبة  )  13(
مالحظـة،  د المـشكالت، ال   تحدي: : استجابات المحكمين ، وتمثلت هذه المهارات في        

ـ  والتذكر، والمقارنة، والتصنيف، والترتيب    ل، وتحديـد الـسمات، وتحديـد       ، والتمثي
، واستبعدت المهارات العقليـة     تنبؤ، والتوسع ، وبناء المعايير    ، وال األخطاء، واالستدالل 

هذه من متوسط استجابات المحكمين ، وتمثلت       %) 70(التي حازت على نسبة أقل من       
ألهداف، وصياغة األسـئلة، والترميـز، وتحديـد األنمـاط          صياغة ا : المهارات في   
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،  والتأكد، والجدول رقم     والعالقات، وتحديد األفكار الرئيسة، والتلخيص، وإعادة البناء      
 :يوضح ذلك ) 10( 

  
   )10( جدول 

 يوضح المهارات العقلية الواجب توافرها في محتوى التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثامن والتاسع
   من وجهة نظر المحكمينو العاشر األساسي في المنهاج الفلسطيني في ضوء نموذج مارزانو

  التكرار  المهارة العقلية  مسلسل
  النسبة
  المئوية

  
  الترتيب

 5 73% 11  تحديد المشكالت   . 1

 4 80% 12  المالحظة   . 2

 1 100% 15  التذكر   . 3

 3 87% 13  المقارنة   . 4

 4 80% 12  التصنيف   . 5

 2 93% 14  الترتيب   . 6

 4 80% 12  التمثيل   . 7

 5 73% 11  تحديد السمات   . 8

 5 73% 11  تحديد األخطاء   . 9

 2 93% 14  االستدالل . 10

 5 73% 11  التنبؤ . 11

 3 87% 13  التوسع . 12

 4 80% 12  بناء المعايير . 13

  
ومن تحليل االستبانه تبين أن مهارة التذكر حصلت على أعلى نسبة لدى المحكمين حيث بلغت               

وتلـتهم  %) 93( ها الترتيب واالستدالل بنسبة     وتال%) 100( األسئلة   نسبة وجوب توافرها في   
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وحصلت كل من مهارة المالحظة و التصنيف و التمثيل         %) 87(مهارة المقارنة والتوسع بنسبة   
، أما تحديد المشكالت وتحديد السمات و وتحديد األخطـاء  %) 80( و بناء المعايير على نسبة      

   . قبلت ي وكانت أدنى النسب الت%)73( والتنبؤ فقد كانت نسبتها
  :أسئلة الدراسةمن الثاني اإلجابة عن السؤال ـ  2

ن أسئلة كتـب التربيـة      ما مدى تضم   " :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي ينص على       
اإلسالمية المقررة على الصف الثامن والتاسع و العاشر األساسي للمهارات العقلية في ضوء            

  :الباحث بالتالي قام ؟ نموذج مارزانو
 لألسئلة فقام الباحث بتحليل أسئلة كتـب   مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية     ـ التعرف على  

التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثامن والتاسع و العاشر األساسي في ضـوء نمـوذج               
يوضح مـدى تـضمين      ) 11(  مارزانو وتصنيفها كل حسب المهارة التي يحققها، والجدول         

  : وأوزانها النسبية تأسئلة كتب التربية اإلسالمية للمهارا
  

   )11( جدول 
يوضح تضمين أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثامن والتاسع و العاشر األساسي 

  للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو والنسب المئوية لكل مهارة
=  N1647  

شرالعا التاسع الثامن   

 المهارات الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء الجزء

 الثاني األول الثاني األول الثاني األول
 المجموع

 

 النسبة
 المئوية

المجمو
 ع

 الكلي

النسبة 
 المئوية

تحديد  0.30 5 4 0 0 0 1 0 تعليمي
 2.67 44 14 2 10 4 5 9 تقويمي مشكلة

49 2.98 

 0.12 2 0 2 0 0 0 0 تعليمي
 مالحظة

 1.94 32 1 7 3 8 11 2 تقويمي
34 2.06 

 2.49 41 7 17 6 5 5 1 تعليمي
 تذكر

 16.82 277 43 47 60 44 43 40 تقويمي
318 19.31 

 0.61 10 2 3 3 0 1 1 تعليمي
 مقارنة

 3.70 61 13 9 9 12 7 11 تقويمي
71 4.31 

 0.73 12 2 3 0 3 0 3 تعليمي
 تصنيف

 7.41 122 23 23 24 22 20 10 تقويمي
134 8.14 

 0.24 4 1 3 0 0 0 0 تعليمي
 ترتيب

 1.58 26 5 12 0 7 1 1 تقويمي
30 1.82 

 1.34 22 6 8 2 2 0 4 تعليمي
 تمثيل

 3.58 59 28 9 4 2 2 14 تقويمي
81 4.92 
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تحديد  0.97 16 4 1 2 5 3 1 تعليمي
 8.56 141 33 21 30 30 15 12 تقويمي سمات

157 9.53 

تحديد  0.00 0 0 0 0 0 0 0 تعليمي
 5.28 87 12 19 4 20 25 7 تقويمي أخطاء

87 5.28 

 4.25 70 20 14 13 6 13 4 تعليمي
 استدالل

 10.26 169 28 34 21 31 43 12 تقويمي
239 14.51 

 0.79 13 3 7 2 0 0 1 تعليمي
 تنبؤ

 1.28 21 6 10 0 0 0 5 تقويمي
34 2.06 

 11.66 192 41 34 33 38 30 16 ليميتع
 توسع

 9.78 161 25 21 37 36 29 13 تقويمي
353 21.43 

بناء  0.30 5 2 2 0 0 0 1 تعليمي
 3.34 55 15 13 10 2 3 12 تقويمي معايير

60 3.64 

 100.0 1647 100.00 1647 338 321 273 277 257 180 المجموع

  
سؤال موزعة على هذه الكتب     ) 1647(تة احتوت على    ومن الجدول السابق تبين أن الكتب الس      

% 26.53(سؤال بنسبة    ) 437( بنسب مختلفة ، حيث احتوى الكتابين من الصف الثامن على           
 من عـدد األسـئلة   سؤال ) 550(من مجموع األسئلة ثم تالهم الصف التاسع حيث بلغ على   ) 

 سؤال ) 659(ر حيث بلغ على     ، وجاء كتابي الصف العاشر بالنصيب األكب       %)33.40(بنسبة  
، وهذا يدل على مراعاة األسئلة للفئة العمريـة ومـستواها    %)40.12(من عدد األسئلة بنسبة    

  . ر محصلة المرحلة األساسية العلياالعلمي وخاصة أن الصف العاش

  :أسئلة الدراسةمن الثالث  عن السؤال اإلجابةـ  3
ما مدى تضمن أسئلة كتاب التربيـة        " :ة على    من أسئلة الدراس   الثالثينص السؤال         و  

   اإلسالمية للصف الثامن للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو؟
  

ولإلجابة عن السؤال الثالث تم رصد أعداد األسئلة التعليمية والتقويمية فـي كتـاب التربيـة                
 على مدى   لللحصواإلسالمية المقررة على الصف الثامن األساسي قام الباحث بتحليل األسئلة           
يوضح مدى   )12( تضمين هذه األسئلة للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو  والجدول            

تضمين أسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن للمهارات العقليـة فـي ضـوء نمـوذج                
  .مارزاو
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   )12( جدول 
ن األساسي للمهارات يوضح تضمين أسئلة كتاب التربية اإلسالمية المقررة على الصف الثام

  العقلية في ضوء نموذج مارزانو

 الجزء األول المهارات
الجزء 
 الثاني

النسبة   المجموع
  المئوية

  المجموع
  الكلي

النسبة  الترتيب
 المئوية

 تحديد مشكلة 0.23 1 1 0 تعليمي
 3.20 14 5 9 تقويمي

15 9 3.43 

 مالحظة 0.00 0 0 0 تعليمي
 2.97 13 11 2 تقويمي

13 10 2.97 

 تذكر 1.37 6 5 1 تعليمي
 18.99 83 43 40 تقويمي

89 1 20.37 

 مقارنة 0.46 2 1 1 تعليمي
 4.12 18 7 11 تقويمي

20 7 4.58 

 تصنيف 0.69 3 0 3 تعليمي
 6.86 30 20 10 تقويمي

33 4 7.55 

 ترتيب 0.00 0 0 0 تعليمي
 0.46 2 1 1 تقويمي

2 12 0.46 

 تمثيل 0.92 4 0 4 تعليمي
 3.66 16 2 14 تقويمي

20 7 4.58 

 تحديد سمات 0.92 4 3 1 تعليمي
 6.18 27 15 12 تقويمي

31 6 7.09 

 تحديد أخطاء 0.00 0 0 0 تعليمي
 7.32 32 25 7 تقويمي

32 5 7.32 

 استدالل 3.89 17 13 4 تعليمي
 12.59 55 43 12 تقويمي

72 3 16.48 

 تنبؤ 0.23 1 0 1 تعليمي
 1.14 5 0 5 تقويمي

6 11 1.37 

 توسع 10.53 46 30 16 تعليمي
 9.61 42 29 13 تقويمي

88 2 20.14 

 بناء معايير 0.23 1 0 1 تعليمي
 3.43 15 3 12 تقويمي

16 8 3.66 

100.0 13 437 100.00 437 257 180  المجموع
0 

  
أن كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن بجزئية األول والثاني اشتمل          من الجدول السابق تبين     

سـؤال   ) 85(، و    % ) 80.55( ها تقويمي ما نسبته     سؤال من  ) 352  (،سؤال ) 437(على  
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من مجموع األسئلة ،وبناء على ما سـبق ، يفتـرض إعـادة              % ) 19.45( تعليمي ما نسبته    
؛ إلعادة التـوازن    األساسيبية اإلسالمية للصف الثامن     النظر في األسئلة المتضمنة بكتاب التر     

بين األسئلة التعليمية واألسئلة التقويمية، أما بالنسبة للمهارات فقد ركزت األسئلة على بعـض              
 20.37( كر بأعلى النسب حيـث كانـت نـسبتها          المهارات وأهملت الباقي فجاءت مهارة التذ     

، ثم تلتها في المرتبة الثالثة      ) % 20.14(لتوسع بنسبة   ، ثم تلتها في المرتبة الثانية مهارة ا       )\%
، أما باقي المهارات فقد جاءت نـسبها        من المجموع الكلي  )  %16.48(مهارة االستدالل بنسبة    

، تحديد األخطـاء، تحديـد الـسمات،        التصنيف ،ت على النحو التالي    كان ةمتقاربة بنسب متدني  
أدناهـا مهـارة الترتيـب،     وجاءت ،المالحظة، التنبؤ،  التمثيل، بناء المعايير، تحديد المشكالت    

ي توصل إليها كـل مـن   وتتفق نتائج الدراسة فيما يتعلق بإهمال بعض المهارات مع النتائج الت       
في عدم وجود تـوازن بـين        ) 2000( ، وأبو ندا     )2003( ، و عبد الهادي      )2007(عيطة  

لمهارات الدنيا للتفكير، ويعزي الباحث ذلك      األسئلة التعليمية والتقويمية، وكذلك تركيزها على ا      
إلى وضع األسئلة في ضوء المستويات الدنيا للتفكير وعدم ارتقائها للمستويات التي تعمل على              

  .إثارة التفكير لدى الطالب 
  
  :أسئلة الدراسةمن الرابع اإلجابة عن السؤال ـ  4

ضمين أسئلة كتـاب التربيـة      ما مدى ت   " : من أسئلة الدراسة على      الرابعينص السؤال      و  
   اإلسالمية للصف التاسع للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو؟

ولإلجابة عن السؤال الرابع تم رصد أعداد األسئلة التعليمية والتقويمية فـي كتـاب التربيـة                
 على مدى   لاإلسالمية المقررة على الصف التاسع األساسي قام الباحث بتحليل األسئلة للحصو          

يوضح مدى    )13(  والجدول   ات العقلية في ضوء نموذج مارزانو     ين هذه األسئلة للمهار   تضم
تضمين أسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع للمهارات العقليـة فـي ضـوء نمـوذج                

  .ونمارزا
  

  
  
  
  
  

  
   )13( جدول 
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مهارات يوضح تضمين أسئلة كتاب التربية اإلسالمية المقررة على الصف التاسع األساسي لل
  العقلية في ضوء نموذج مارزانو

 الجزء األول المهارات
الجزء 
 الثاني

النسبة   المجموع
  المئوية

  المجموع
  الكلي

النسبة 
 المئوية

 تحديد مشكلة 0.00 0 0 0 تعليمي
 2.55 14 10 4 تقويمي

14 2.55 

 مالحظة 0.00 0 0 0 تعليمي
 2.00 11 3 8 تقويمي

11 2.00 

 تذكر 2.00 11 6 5 تعليمي
 18.91 104 60 44 تقويمي

115 20.91 

 مقارنة 0.55 3 3 0 تعليمي
 3.82 21 9 12 تقويمي

24 4.36 

 تصنيف 0.55 3 0 3 تعليمي
 8.36 46 24 22 تقويمي

49 8.91 

 ترتيب 0.00 0 0 0 تعليمي
 1.27 7 0 7 تقويمي

7 1.27 

 تمثيل 0.73 4 2 2 تعليمي
 1.09 6 4 2 يميتقو

10 1.82 

 تحديد سمات 1.27 7 2 5 تعليمي
 10.91 60 30 30 تقويمي

67 12.18 

 تحديد أخطاء 0.00 0 0 0 تعليمي
 4.36 24 4 20 تقويمي

24 4.36 

 استدالل 3.45 19 13 6 تعليمي
 9.45 52 21 31 تقويمي

71 12.91 

 تنبؤ 0.36 2 2 0 تعليمي
 0.00 0 0 0 تقويمي

2 0.36 

 توسع 12.91 71 33 38 تعليمي
 13.27 73 37 36 تقويمي

144 26.18 

 بناء معايير 0.00 0 0 0 تعليمي
 2.18 12 10 2 تقويمي

12 2.18 

 100.00 550 100.00 550 273 277  المجموع

  
تمل من الجدول السابق تبين أن كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع بجزئية األول والثاني اش             

سـؤال   ) 118(، و    % ) 78.55( ها تقويمي ما نسبته     سؤال من  ) 432(سؤال     ) 550(على  
، يفترض إعادة النظر     وبناء على ما سبق    ،من مجموع األسئلة   % ) 21.45( ته  تعليمي ما نسب  
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في األسئلة المتضمنة بكتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع األساسي كما في الصف الثـامن؛              
، أما بالنسبة للمهـارات فقـد ركـزت         لة التعليمية واألسئلة التقويمية   لتوازن بين األسئ  إلعادة ا 

األسئلة على بعض المهارات وأهملت الباقي فجاءت مهارة التوسع بأعلى النسب، حيث كانـت              
، ثم تلتها    % )20.91(، ثم تلتها في المرتبة الثانية مهارة التذكر بنسبة           % )26.18( نسبتها    
التصنيف ، أما مهارة    من المجموع الكلي  %) 12.91(بة الثالثة مهارة االستدالل بنسبة      في المرت 

   ، % )4.36( ما نسبته ، وتساوت مهارة تحديد األخطاء والمقارنة  % )8.91( فكانت نسبتها 
نت على النحـو التـالي، تحديـد         كا ةأما باقي المهارات فقد جاءت نسبها متقاربة بنسب متدني        

، الترتيب ،وجاءت  أدناها مهارة التنبـؤ ، وتتفـق   اء المعايير، المالحظة، التمثيل  المشكالت، بن 
ي توصل إليها كل مـن عيطـة   نتائج الدراسة فيما يتعلق بإهمال بعض المهارات مع النتائج الت        

في عدم وجود توازن بين األسئلة التعليمية والتقويمية،         و ) 2003( ، و عبد الهادي      )2007(
ا على بعض المهارات مثـل التوسـع، التفكير،واالسـتدالل وإهمـال بعـض              وكذلك تركيزه 

المهارات، ويعزي الباحث ذلك إلى عدم توزيع المهارات على األسئلة بما يتناسب مع مـستوى        
  .الطالب المعرفي والعمري كي تعمل على إثارة التفكير لديهم  والكشف عن مواهبهم

  
  :لدراسةأسئلة امن الخامس اإلجابة عن السؤال ـ  5

ما مدى تضمين أسئلة كتاب التربية       " : من أسئلة الدراسة على      الخامسينص السؤال        و  
   اإلسالمية للصف العاشر للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو؟

ولإلجابة عن السؤال الخامس تم رصد أعداد األسئلة التعليمية والتقويمية فـي كتـاب              
 لى الصف العاشر األساسي قام الباحث بتحليل األسـئلة للحـصو     التربية اإلسالمية المقررة عل   

  )14(  والجـدول  ات العقلية في ضوء نموذج مـارزانو على مدى تضمين هذه األسئلة للمهار     
يوضح مدى تضمين أسئلة كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر للمهارات العقلية في ضـوء              

  .نموذج مارزاو
  
  

  
  

   )14(  جدول 
أسئلة كتاب التربية اإلسالمية المقررة على الصف العاشر األساسي للمهارات العقلية في يوضح تضمين 

  ضوء نموذج مارزانو

 المهارات
الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 المجموع
 الكلي

النسبة 
 المئوية
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تحديد  0.61 4 4 0 تعليمي
 2.43 16 14 2 تقويمي مشكلة

20 3.58 

 مالحظة 0.30 2 0 2 تعليمي
 1.21 8 1 7 تقويمي

10 1.79 

 تذكر 3.64 24 7 17 تعليمي
 13.66 90 43 47 تقويمي

114 20.39 

 مقارنة 0.76 5 2 3 تعليمي
 3.34 22 13 9 تقويمي

27 4.83 

 تصنيف 0.76 5 2 3 تعليمي
 6.98 46 23 23 تقويمي

51 9.12 

 ترتيب 0.61 4 1 3 تعليمي
 2.58 17 5 12 تقويمي

21 3.76 

 تمثيل 2.12 14 6 8 تعليمي
 5.61 37 28 9 تقويمي

51 9.12 

 تحديد سمات 0.76 5 4 1 تعليمي
 8.19 54 33 21 تقويمي

59 10.55 

 تحديد أخطاء 0.00 0 0 0 تعليمي
 4.70 31 12 19 تقويمي

31 5.55 

 استدالل 5.16 34 20 14 تعليمي
 9.41 62 28 34 ويميتق

96 17.17 

 تنبؤ 1.52 10 3 7 تعليمي
 2.43 16 6 10 تقويمي

26 4.65 

 توسع 11.38 75 41 34 تعليمي
 6.98 46 25 21 تقويمي

121 21.65 

 بناء معايير 0.61 4 2 2 تعليمي
 4.25 28 15 13 تقويمي

32 5.72 

 100.00 659 100.00 659 338 321 المجموع

ـ          من الجدول ا    األول والثـاني    ةلسابق تبين أن كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشـر بجزئي
) 186(، و    % ) 71.78( سؤال منها تقويمي ما نـسبته        ) 473(سؤال     ) 659(اشتمل على   

التوازن بـين   ويدلل ذلك على عدم    ،من مجموع األسئلة   % ) 28.22( سؤال تعليمي ما نسبته     
، أما بالنسبة للمهارات فقد ركزت األسـئلة علـى بعـض            التقويميةلة التعليمية واألسئلة    األسئ

المهارات وأهملت الباقي كما في الكتب السابقة فجاءت مهارة التوسع بـأعلى النـسب، حيـث         
، ثم   % )20.39(، ثم تلتها في المرتبة الثانية مهارة التذكر بنسبة          % ) 21.65(كانت نسبتها     
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، أمـا مهـارة     من المجموع الكلي  %) 17.17(الستدالل بنسبة   تلتها في المرتبة الثالثة مهارة ا     
( ، وتساوت مهارة التصنيف والتمثيل بمـا نـسبته         % )10.55( تحديد السمات فكانت نسبتها     

 كانت على النحو التالي،     ةأما باقي المهارات فقد جاءت نسبها متقاربة بنسب متدني         ، % )9.12
، وجـاءت  أدناهـا       تحديد المشكالت  ،ة، التنبؤ، الترتيب   المقارن ،بناء المعايير، تحديد األخطاء   

ـ                ي مهارة المالحظة، وتتفق نتائج الدراسة فيما يتعلق بإهمال بعض المهارات مـع النتـائج الت
في عدم وجود توازن بـين       و ) 2003( ، و عبد الهادي      )2007(توصل إليها كل من عيطة      

 وإهمال بعض   ىى بعض المهارات دونا األخر    األسئلة التعليمية والتقويمية، وكذلك تركيزها عل     
المهارات، ويعزي الباحث ذلك إلى عدم توزيع المهارات على األسئلة بما يتناسب مع مـستوى        

  .الطالب المعرفي والعمري كي تعمل على إثارة التفكير لديهم  وحثهم على المشاركة الفاعلة
 :أسئلة الدراسةمن السادس اإلجابة عن السؤال ـ  6
  

ما مدى اكتساب طـالب الـصف        " : من أسئلة الدراسة على      السادسالسؤال  ينص  و  
  .؟العاشر األساسي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو

 في أسئلة   ةقام الباحث بإعداد اختبار للمهارات العقلية المتضمن      ولإلجابة على هذا السؤال           
بطريقـة   التحـصيلي   تم بناء االختبار    ولقد ، التربية اإلسالمية في ضوء نموذج مارزانو      كتب

 بتطبيق االختبار على عينة الدراسة، و مـن          قام الباحث  ثم،  )89ارجع، ص   ( علمية تربوية     
 والنـسب    الحسابية  باستخدام التكرارات والمتوسطات   ثم صحح االختبار وقام  بتحليل النتائج        

مدى اكتساب طالب الـصف      إلى   ، واألوزان النسبية؛ للتعرف    المعيارية  واالنحرافات المئوية،
  :يوضح ذلك)  15( جدول و ال.العاشر األساسي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو؟

  
  
  

   )15 (الجدول 
   )N =362 (فقرة من فقرات االختبار التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

رقم 
 السؤال

إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

توسطالم  
االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي

1 31 331 0.914 0.280 % 91.44 
2 82 280 0.773 0.419 % 77.35 
3 38 324 0.895 0.307 % 89.50 
4 69 293 0.809 0.393 % 80.94 
5 21 341 0.942 0.234 % 94.20 
6 18 344 0.950 0.218 % 95.03 
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رقم 
 السؤال

إجابة 
 خاطئة

إجابة 
 صحيحة

توسطالم  
االنحراف 
 المعياري

 الوزن النسبي

7 67 295 0.815 0.389 % 81.49 
8 30 332 0.917 0.276 % 91.71 
9 139 223 0.616 0.487 % 61.60 

10 59 303 0.837 0.370 % 83.70 
11 136 226 0.624 0.485 % 62.43 
12 78 284 0.785 0.412 % 78.45 
13 21 341 0.942 0.234 % 94.20 
14 42 320 0.884 0.321 % 88.40 
15 57 305 0.843 0.365 % 84.25 
16 110 252 0.696 0.461 % 69.61 
17 106 256 0.707 0.456 % 70.72 
18 66 296 0.818 0.387 % 81.77 
19 139 223 0.616 0.487 % 61.60 
20 141 221 0.610 0.488 % 61.05 
21 16 346 0.956 0.206 % 95.58 
22 63 299 0.826 0.380 % 82.60 
23 46 316 0.873 0.334 % 87.29 
24 20 342 0.945 0.229 % 94.48 
25 39 323 0.892 0.310 % 89.23 
26 126 236 0.652 0.477 % 65.19 
27 124 238 0.657 0.475 % 65.75 
28 144 218 0.602 0.490 % 60.22 
29 84 278 0.768 0.423 % 76.80 
30 25 337 0.931 0.254 % 93.09 
31 22 340 0.939 0.239 % 93.92 
32 37 325 0.898 0.303 % 89.78 
33 85 277 0.765 0.424 % 76.52 
34 26 336 0.928 0.259 % 92.82 
35 168 194 0.536 0.499 % 53.59 
36 267 95 0.262 0.441 % 26.24 
37 44 318 0.878 0.327 % 87.85 
38 38 324 0.895 0.307 % 89.50 
39 27 335 0.925 0.263 % 92.54 
40 21 341 0.942 0.234 % 94.20 

  
  :تضح من الجدول السابقي

  : كانتاالختبار في فقرتينأن أعلى 
احتلت المرتبة األولى بـوزن نـسبي        "مهارة التذكر " تناولت سؤال من    والتي  )  21(الفقرة  ـ  

  %).95.85(قدره 
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 بـوزن نـسبي   ثانيـة احتلت المرتبة ال  "مهارة التوسع " تناولت سؤال من    والتي  )  6(الفقرة  ـ  
  %).95.03(قدره 

 بـوزن نـسبي قـدره       "مهارة المقارنـة    " تناولت سؤال من      والتي     )24(لتهم الفقرة   ـ و ت  
)94.48.(%  

  %).94.20( بوزن نسبي قدره  )40 ، 13 ، 5( ـ وجاءت الفقرات 
  :ت كان االختبارفيفقرتين وأن أدنى 

 التاسـعة احتلـت المرتبـة     " مهارة تحديد األخطاء    " تناولت سؤال من      والتي    )35(الفقرة  ـ  
  %). 53.59( بوزن نسبي قدره والثالثون

احتلـت المرتبـة    " مهارة تحديـد األخطـاء      " تناولت أيضاً سؤال من     والتي  )  36(الفقرة  ـ  
  %). 26.24( بوزن نسبي قدره األربعين
 النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيـب لكـل             وإلجمال

  : يوضح ذلك)  16(  والجدول راالختبا مجاالت من مجال
  
  ) 16 (الجدول 

 وكذلك ه االستبان المهارات فينمهارة مالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
  )362=ن (ترتيبها 

  المهارات  األبعاد
 عدد

 الفقرات
 مجموع

 المتوسط االستجابات
 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
يالفرع  

 الترتيب

  1 87.71 1.193 7.017 2540 8  التوسع

  3 78.13 1.184 4.688 1697 6 االستدالل

  2 84.25 0.365 0.843 305 1 التنبؤ

  مهارات
  التوليد

 4  83.65 2.105 12.547 4542 15 مهارات التوليد ككل
 مهارات

  التــذكـر
 6  74.70 1.481 5.229 1893 7 التذكر

  1 90.88 0.427 1.818 658 2 المقارنة
  3 73.39 0.909 2.202 797 3 التصنيف
  4 60.22 0.490 0.602 218 1 الترتيب
  2 84.94 0.511 1.699 615 2 التمثيل

  مهارات
  التنظيم

 5  79.01 1.403 6.320 2288 8 لمهارات التنظيم ككل
  1 88.26 0.795 3.530 1278 4 تحديد السمات
  2 39.92 0.699 0.798 289 2 تحديد األخطاء

  مهارات
  التحليل

 7  72.15 1.119 4.329 1567 6 مهارات التحليل ككل
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مهارات 
 3  88.67 0.509 1.773 642 2 بناء المعايير  التقويــم

مهارات 
  الـتـركيز

 2  92.54 0.263 0.925 335 1 تحديد المشكالت

مهارات جمع 
  المعلومـات

 1  94.20 0.234 0.942 341 1 المالحظة

   80.17 4.929 32.066 11608 40 الدرجة الكلية

  
 المرتبة األولى بـوزن  تقد احتل "  مهارات جمع المعلومـات  "يتضح من الجدول السابق أن       

 ( بـوزن نـسبي    ثانيـة  المرتبة ال  ت احتل  "مهارات الـتـركيز "  ذلك    تال ،%)94.20  (نسبي
، %)88.67  ( بوزن نـسبي   ةالثالث المرتبة   ت احتل  "مهارات الـتـقويم "  ذلك تال، %)92.54

 "  ذلـك   تال ،  %)83.65  ( بوزن نسبي  رابعة المرتبة ال  تاحتل و  "مهارات الـتوليد " ،   ذلك تال
مهـارات  " ،  ذلكتال،  %)79.01  (بوزن نسبيخامسة  المرتبة التاحتل و "مهارات الـتنظيم   

  "مهارات الـتحليل   " ،   ذلك تال،  %)74.70  ( بوزن نسبي  سادسة   المرتبة ال  تاحتل و  "الـتذكر
، و مما سبق  تبين أن أعلـى فقـرتين فـي      %)72.15  ( بوزن نسبي  سابعة المرتبة ال  تاحتلو

االختبار تناولت مهارة التذكر والتوسع وبعض المهارات األخرى ويعلل الباحث ذلك لتركيـز             
قرات تحديـد األخطـاء والتـي       األسئلة على هذه المهارات كما أن أدنى فقرتين في االختبار ف          

تحتاج لمستوى عال من التفكير، و التي لم تتناولها األسئلة بشيء مـن التفـصيل،كما يتـضح              
أيضاً من الجدول السابق أن مهارات جمع المعلومات، ومهارات التركيز حصلت على أعلـى              

و ندا، والتـي    النسب مذلك لتناول األسئلة لها بصورة كبيرة، ويتفق هذا مع دراسة عيطة ، وأب             
أشارت إلى أن مهارة جمع المعلومات ومهارة التركيز احتلت أعلـى المراتـب مـن جميـع                 

  . المهارات األخرى
  
  
  
  

  :ـ التحقق من صحة الفرض األولأوالً 

ال توجـد   "  :وللتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة والذي ينص علـى           
 ففي مستوى اكتـساب طلبـة الـص   ( α ≤ 0.05 ) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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 توى المقبـول تربويـا     مـس الالعاشر األساسي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو و        
)70%. (  
  

لمعرفة لعينة واحدة   ) ت(اختبار  استخدام  الباحث ب السؤال قام   وللتحقق من صحة هذا     
% 70إلتقاني   بين مستوى اكتساب التالميذ للمهارات العقلية وبين المستوى ا         الفروق

  : يوضح ذلك ) 17( والجدول 
  

  ) 17 (جدول 
التالميذ للمهارات العقلية في ضوء يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات درجات 

  ومستوى داللتها" ت"وقيمة % 70نموذج مارزانو وبين المتوسط االفتراضي 
  

 المتوسط  دلعدا  المهارات
  المتوسط
  عند
70%  

  الفرق
  في

 المتوسط

  االنحراف
 المعياري

  قيمة  "ت"قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.000 22.590 1.193 1.417 5.6 7.017 8  التوسع
دالة لصالح 

  المتوسط

 0.000 7.84 1.184 0.488 4.2 4.688 6 االستدالل
دالة لصالح 

 المتوسط

 0.000 7.436 0.365 0.143 0.7 0.843 1 تنبؤ
دالة لصالح 

  المتوسط
مهارات 

 التوليد ككل
15 12.547 11.250 1.297 2.105 11.722 0.000 

دالة لصالح 
  المتوسط

 0.000 4.230 1.481 0.329 4.9 5.229 7 التذكر
دالة لصالح 

 المتوسط

 0.000 18.590 0.427 0.418 1.4 1.818 2 المقارنة
دالة لصالح 

 المتوسط

 0.034 2.128 0.909 0.102 2.1 2.202 3 التصنيف
الة لصالح د

 المتوسط

 0.000 3.796 0.490 0.098 0.7 0.602 1 الترتيب
دالة لصالح 

 المتوسط
 االفتراضي

 0.000 11.134 0.511 0.299 1.4 1.699 2 التمثيل
دالة لصالح 

 المتوسط

مهارات 
 التنظيم ككل

8 6.320 6.000 0.320 1.403 4.345 0.000 
دالة لصالح 

  المتوسط
دالة لصالح  0.000 17.480 0.795 0.730 2.8 3.530 4تحديد 
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 المتوسط  دلعدا  المهارات
  المتوسط
  عند
70%  

  الفرق
  في

 المتوسط

  االنحراف
 المعياري

  قيمة  "ت"قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 المتوسط السمات

تحديد 
 األخطاء

2 0.798 1.4 0.602 0.699 16.382 0.000 
دالة لصالح 

 المتوسط
 االفتراضي

مهارات 
التحليل 
 ككل

6 4.329 4.200 0.129 1.119 2.189 0.029 
دالة لصالح 
  المتوسط

بناء 
 المعايير

2 1.773 1.4 0.373 0.509 13.968 0.000 
دالة لصالح 

  المتوسط
تحديد 

 المشكالت
1 0.925 0.7 0.225 0.263 16.302 0.000 

دالة لصالح 
  المتوسط

 0.000 19.668 0.234 0.242 0.7 0.942 1 المالحظة
دالة لصالح 

 المتوسط

الدرجة 
 الكلية

40 32.066 28 4.066 4.929 15.696 0.000 
دالة لصالح 

 المتوسط

  1.96تساوي  ) ≥  α  0.05( وعند مستوى داللة ) 345(جات حرية عند در الجدولية" ت"قيمة 
  2.58تساوي  ) ≥  α  0.01( وعند مستوى داللة ) 345(عند درجات حرية  الجدولية" ت"قيمة 

الجدوليـة عنـد    " ت" من قيمة    أكبرالمحسوبة  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
توجد فـروق    أي أنه . لدرجة الكلية لالختبار  في جميع األبعاد وا    ) ≥α  0.05( مستوى داللة   

 بين متوسط التالميذ وبين المتوسط االفتراضي ولقد كانت الفروق لـصالح           ذات داللة إحصائية  
المتوسط االفتراضي وفي الترتيب وتحديد األخطاء ، وهذا يعني أن مدى اكتساب التالميذ فـي            

  .اضيالتي تمثل المتوسط االفتر%) 70(هذين البعدين أقل من 
ولقد كانت الفروق لصالح المتوسط في جميع األبعاد المتبقية والدرجة الكلية، وهـذا يعنـي أن            

  %).70( والمستوى المقبول تربويا مدى اكتساب التالميذ أكبر من
ويعزو الباحث ذلك إلى الثقافة اإلسالمية التي يتمتع بها الطلبة من جراء الـصحوة اإلسـالمية         

 ويسر تعلم المواد الدينية لما تحمل بين جنباتها مصالح جماً للفرد            سالمية ، التي تحياها األمة اإل   
 وكذلك التوجه الديني لدى عامة الناس ، خاصةً أبناؤنا في قطـاع غـزة الحبيـب                 والمجتمع،

  .بالصابر المحتس
  :ـ التحقق من صحة الفرض الثانيثانياً 
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ال توجـد   "  :نص علـى  وللتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة والذي ي         
 العاشر ففي مدى اكتساب طلبة الص( α ≤ 0.05 ) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  "األساسي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو تعزى لمتغير الجنس
لمعرفة الفـروق   ) ت(اختبار  استخدام  الباحث ب السؤال قام   وللتحقق من صحة هذا     

  .:يوضح ذلك ) 18( ل  والجدوتبعاً لمتغير الجنس
  ) 18 (جدول 

 تعزى لمتغير الجنس، االستبانةيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات درجات 
  ومستوى داللتها) ت(وقيمة 

  العدد  الجنس المهارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة  
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 1.223 7.031 192 ذكر
  التوسع

 1.162 7.000  170 أنثى
0.248 0.804 

غير دالة 
  إحصائياً

 1.195 4.583 192 ذكر
 االستدالل

 1.163 4.806  170 أنثى
1.791 0.074 

غير دالة 
  إحصائياً

 تنبؤ 0.391 0.813 192 ذكر
 0.330 0.876  170 أنثى 

1.670 0.096 
غير دالة 
  إحصائياً

 2.133 12.427 192 ذكر
 مهارات التوليد ككل

  2.071 12.682  170 أنثى
1.152 0.250 

غير دالة 
  إحصائياً

 1.547 5.172 192 ذكر
 التذكر

  1.404 5.294  170 أنثى
0.783 0.434 

غير دالة 
  إحصائياً

 المقارنة 0.457 1.807 192 ذكر
 0.393 1.829  170 أنثى 

0.491 0.624 
غير دالة 
 إحصائياً

 0.911 2.151 192 ذكر
يفالتصن  

 0.906 2.259  170 أنثى
1.126 0.261 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.494 0.583 192 ذكر
 الترتيب

 0.486 0.624  170 أنثى

0.778 
 

0.437 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.535 1.630 192 ذكر
 التمثيل

 0.471 1.776  170 أنثى
 0.01دالة عند  0.006 2.744

 1.442 6.172 192 ذكر
لتنظيم ككلمهارات ا  

 1.342 6.488  170 أنثى
 0.05دالة عند  0.032 2.152

 0.799 3.474 192 ذكر
 تحديد السمات

 0.788 3.594  170 أنثى
1.437 0.152 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.754 0.818 192 ذكر
 تحديد األخطاء

 0.632 0.776  170 أنثى
0.560 0.576 

غير دالة 
 إحصائياً

غير دالة  0.504 0.669 1.193 4.292 192 ذكر  مهارات التحليل ككل
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  العدد  الجنس المهارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة  
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

  إحصائياً 1.031 4.371  170 أنثى

 بناء المعايير 0.541 1.750 192 ذكر
 0.469 1.800  170 أنثى 

0.933 0.351 
غير دالة 
  إحصائياً

 0.285 0.911 192 ذكر
 تحديد المشكالت

 0.236 0.941  170 أنثى
1.073 0.284 

غير دالة 
  ائياًإحص

 0.233 0.943 192 ذكر
 المالحظة

 0.236 0.941  170 أنثى
0.062 0.951 

غير دالة 
  إحصائياً

 5.025 31.667 192 ذكر
 الدرجة الكلية

 4.793 32.518  170 أنثى
1.643 0.101 

غير دالة 
  إحصائياً

  1.96تساوي  ) ≥  α  0.05( مستوى داللة وعند ) 360(عند درجات حرية  الجدولية" ت"قيمة 
  2.58تساوي  ) ≥  α  0.01( وعند مستوى داللة ) 360(عند درجات حرية  الجدولية" ت"قيمة 

الجدوليـة عنـد   " ت" من قيمـة    أقلالمحسوبة  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ا بعد التمثيل والدرجة في جميع اإلبعاد و في الدرجة الكلية عد ) ≥  α  0.05( مستوى داللة 

،  بين الذكور واإلنـاث  فيها توجد فروق ذات داللة إحصائيةال أي أنه   . الكلية لمهارات التنظيم  
  .وهذا يعني أن مدى اكتساب الطالب سواء أكانوا من الذكور أو اإلناث متقاربة

 ≥  α  0.05(  عند مستوى داللة ةالجدولي" ت" من قيمة أكبرالمحسوبة " ت"أن قيمة ويتضح 
 أي أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية        .  والدرجة الكلية لمهارات التنظيم    في بعد التمثيل  ) 

  .، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث بين الذكور واإلناثفيها 
  لإلناث تتسم بالترتيـب والتنظـيم،  ةويعزو الباحث ذلك إلى أن السمات السيكولوجي  

لذكور أكثر انشغاالً في األمور الحياتية األخرى ، كـذلك          ن ا أ، و تهن أكثر التزاماً للبيو   نوأ
 مـن بـالغ األثـر علـى         هل االحتالل وما تترك   ظ يبسب األوضاع التي يحياها الذكور ف     

  . تصرفاتهم وسلوكياتهم 
  
  
  
  
  

  
  :التوصيات والمقترحات 



122  122

  :التوصيات 
  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يتقدم الباحث بالتوصيات التالية 

ضرورة مراعاة التوازن بين األسئلة التعليمية واألسـئلة التقويميـة فـي كتـب التربيـة                . 1
 . للمرحلة األساسية العليا للمراحل الثالث ةاإلسالمي

 على األسئلة التـي   . للمرحلة األساسية العليا     ةالعناية بأن تشتمل مقررات التربية اإلسالمي      . 2
 .، والتمثيل حديد السمات، وتاءتهتم بمهارات الترتيب، والتنبؤ، وتحديد األخط

  للصف الثـامن والتاسـع، مـن حيـث األسـئلة      ةإعادة النظر في مقرر التربية اإلسالمي      . 3
 . ، وزيادة نسبتها والتنويع فيها التعليمية

 كتـب التربيـة     ضرورة اهتمام اإلدارة العامة للمناهج وإعداد الكتب المدرسـية بـإثراء           . 4
بحيث تراعي المهارات العقلية بـشكل      بجميع أنواع األسئلة      للمرحلة األساسية العليا   ةاإلسالمي
 .متوازن 

عقد الدورات تدريبية للمعلمين لرفع كفايتهم العلمية، و النهوض بمـستواهم فـي مجـال                . 5
 . ربوي وتطوير مهاراتهم بشكل مستمرالقياس والتقويم الت

وظيفهـا فـي     وأصحاب القرار باألسئلة عند صياغتها وت      ختصاصيين ضرورة اهتمام اال   . 6
العملية التعليمية حيث تراعي المهارات العقلية للفئة العمرية، وذلك من خالل عمليـة تطـوير        

 . الكتب المدرسية

، وعدم التركيز علـى مهـارة       سئلة التعليمية على كل المهارات    إعادة النظر في توزيع األ     . 7
 .ألخرىدون ا

الواردة في نمـوذج مـارزانو      إعداد نماذج وبنوك من األسئلة في ضوء المهارات العقلية           . 8
 .ليم والتقويمليتسنى للمعلمين استخدامها في عمليتي التع

أسـئلة الكتـب   يتم في ضـوئها تحليـل      ألبعاد التعلم    يوصي الباحث بطرح نماذج أخرى     . 9
 .الدراسية بصورة عامة

 في البحث مـن توصـيات   ءيوصي الباحث اإلشراف التربوي بضرورة االهتمام بما جا        . 10
 .التي تهتم بالمعلمين، والعاملين في حقل التعليم، والعمل على تطبيقها سابقة وخاصة 

  
  
  
  
 

  : المقترحات 
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، والدراسات التي تناولت نموذج مارزانو؛ لما وجدت لهـا مـن بـالغ              في ضوء هذه الدراسة   
األهمية في تحليل األسئلة وتصنيفها حسب المهارات في ضوء نموذج مارزانو الذي يحتـوي              

رة، وخاصة أن غالبية البحوث والدراسات التحليليـة تتنـاول نمـوذج بلـوم              مها ) 21(على  
  :المعرفي بمستوياته الستة ، فإن الباحث يقترح ما يلي 

ـ           - 1  اإلسـالمية  ة  إجراء المزيد من البحوث التي تتناول تحليل األسئلة في مقـررات التربي
  . مارزانو ألبعاد التعلمضوء نموذج والمرحلة الثانوية في ساسيةاألخرى في المرحلة األ

ضـوء نمـوذج     المرحلة الثانوية نحو مادة التربية اإلسالمية فـي          ة دراسة اتجاهات طلب   – 2
  .مارزانو ألبعاد التعلم

 في مرحلة المنهاج الفلسطيني في      ثانوية العامة للتربية اإلسالمية     تحليل أسئلة امتحانات ال     - 3
  .رزانو ألبعاد التعلمضوء نموذج ما

حليل األسئلة التي يستخدمها المعلمون في ضوء نموذج مارزانو ألبعـاد الـتعلم فـي                 ت  - 4
  .العملية التعليمية للوقوف على جوانب القوة والضعف فيها 

 مقرر التالوة والتجويـد لـدى       ي ف ة  برنامج حاسوبي لتنمية بعض المهارات النفس حركي        -5
  .انو ألبعاد التعلمضوء نموذج مارز، في اسي بغزةطلبة الصف العاشر األس
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  :قائمة المراجع 
  المراجع العربية

                                        :كتب أوالً ال
 .القرآن الكريم  §

 ، كلية التربية Micro- Teaching "التدريس المصغر "  ) : 2008( إبراهيم ، وسام  -1
 . اإلسكندرية ، جامعة

، وزارة التربية   "يل المعلم في تقويم الطالب      دل" :  )1992( ، فؤاد عبد اللطيف     أبو حطب  -2
 .انات والتقويم التربوي ، القاهرةوالتعليم باالشتراك مع المركز القومي لالمتح

مكتبـة  : القـاهرة    . علم النفس التربـوي    ) : 1980( ، فؤاد وصادق ، أمال      أبو حطب  -3
 .1980األنجلو المصرية ، 

، عمان  ، دار الثقافة  "التعلم والتعليم الصفي    "  : )1990( ، أحمد   أبو سنينة، عودة واللقاني    -4
 .  
ر ، دا1، ط"قياس وتقـويم التحـصيل الدراسـي     "  ) : 1987( ، رجاء محمود    أبو عالم  -5

  .العلم، الكويت
 ،  "التربية العملية وطـرق التـدريس     "  ): 1997( ، عبد اهللا    األغا،  إحسان وعبد المنعم     -6
  .، مكتبة اليازجي، غزة4ط
  ."المنهاج التربوي " :  )1992( لمفتوحة جامعة القدس ا   -7
  ."العلوم االجتماعية وطرائق تدريسها "  : )1993( جامعة القدس المفتوحة  -8

 . "أساليب تدريس التربية اإلسالمية " :  )1999( جامعة القدس المفتوحة  -9

 . "القياس والتقويم" :  )2007( جامعة القدس المفتوحة  -10

 .دار صادر:  بيروت  ، " لسان العرب":  منظورجمال الدين محمد بن مكرم ابن -11

 ،)األسس النظرية واالسـتراتيجيات     ( التفكير   " : )1996( حبيب ، مجدي عبد الكريم       -12
  .مكتبة النهضة العصرية، القاهرة

 –اتجاهـات حديثـة فـي تعلـيم التفكيـر           " :  )2003( ، مجدي عبد الكـريم      حبيب -13
 .، مكتبة النهضة العصرية، القاهرة"استراتيجيات مستقبلية لأللفية الجديدة 

 غزة ، مكتبـة     ،"رؤية معاصرة في مهارات التدريس الفعال       " ): 2007(حلس ، داوود     -14
 .أفاق

 غـزة ،   ،"محاضرات في طرائق تدريس التربية اإلسـالمية        " ): 2008(حلس ، داوود     -15
 .مكتبة أفاق
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، دار التربية الحديثة،    7، ط "التربية العملية الميدانية    "  ): 2001( ، محمد زياد    حمدان -16
 .عمان

، "تدريس العلوم في مراحل التعليم العـام  " :  )1996( ، خليل يوسف وآخرون    الخليلي -17
  .، دار القلم، دبي1ط

، دار  1، ط "النظرية في التدريس وترجمتها عمليـاً       " :  )2000( ، أفنان نظير    دروزة -18
  .، نابلسالشروق

 لة المتضمنة في كتب العلوم فـي مراحـل  تقويم األسئ: "  )1980( ، صبري  الدمرداش -19
  .، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة"التعليم العام الثالثة وفقاً لمعايير أربعة 

 . القاهرة، دار المعارف،"أساسيات تدريس العلوم : "  ) 1987(، صبري الدمرداش

األسس المعرفيـة للتكـوين العقلـي وتجهيـز         " :  )1995( ، فتحي مصطفى    الزيات -20
  . الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، دار1، ط"ومات المعل
 . عالم الكتب، القاهرة،""  مهارات التدريس  ): "2004( زيتون، حسن و قطامي، نايفه  -21

  . األردن،، دار الشروق1، ط"أساليب تدريس العلوم " :  )1994( ، عايش زيتون -22
  .ار الشروق، األردن، د"أساليب تدريس العلوم " :  )1996( زيتون، عايش  -23
  .ر الشروق، األردن، دا"أساليب تدريس العلوم " :  ) 1993(، عايش زيتون -24
 ،"تدريس مهارات التفكير مع مئـات األمثلـة التطبيقيـة       "  ): 2003(سعادة ، جودت     -25

 .دار الشروق : عمان 

 دار ن،عما" تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية : "  )2004( ، جودت سعادة
 . والتوزيعرالشروق للنش

تقويم أسئلة كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة في المملكة        "  ) : 1993( السعيد ، سعيد     -26
 .، القاهرة، التربية المعاصرة"العربية السعودية 

، دار  "مبادئ القياس والتقـويم فـي التربيـة         " :  )1989( ، عزيزة وآخرون    سماره -27
 .الفكر، عمان

رؤية معاصرة في مهارات التدريس الفعال      " ): 2009( لس ، داوود    شقير ، محمد و ح     -28
 . غزة ، مكتبة أفاق،"

، المكتـب الجـامعي   "التقويم والقياس النفسي والتربوي     " :  )1999( ، أحمد   الطيب -29
  .الحديث، اإلسكندرية

، "مبادئ القياس والتقويم في التربيـة       " :  )1991( ، زكريا محمد وآخرون     الظاهر -30
  .ر الثقافة، عمان، األردنمكتبة دا
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التربية وطرق التـدريس    " :  )1969( ، عبد العزيز    عبد العزيز، صالح وعبد المجيد     -31
 .، دار المعارف، القاهرة1، ط1، ج"

 ،، دار النهضة العربيـة    "التفوق العقلي واالبتكار    " :  )1977( عبد الغفار، عبد السالم      -32
  .القاهرة

وسائل والتكنولوجيا في التعلـيم بـين اإلطـار         ال): 2003(محمد عبد الفتاح     ،عسقول -33
 .، مكتبة آفاق،غزةالفلسفي واإلطار التطبيقي

، دار  "تدريس العلوم والتربيـة العمليـة       " :  )1979( ، فتحي   عميرة، إبراهيم والديب   -34
 . المعارف ، القاهرة 

مـل،   ، دار األ   2، ط "القياس والتقويم في العملية التدريسية      "  ): 1993( ، أحمد   عودة -35
 .األردن

، دار 2، ط"التدريس في التعليم األساسـي والثـانوي   " :  )1993( ، أحمد علي   الفنيش -36
 .األمل، األردن

دار إحياء التراث ،     ،"معجم القاموس المحيط    "  ) :1998( الفيروز أبادي ، مجد الدين       -37
 .لبنان

ساسـية  أساليب تدريس العلوم فـي المرحلـة األ       " :  )2005( ، راجي عيسى    القبيالت -38
 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1، ط"الدنيا ومرحلة رياض األطفال 

 .، عماندار الفكر . " مهارات التدريس الفعال ": )2004 (ايفه قطامي، ن -39

مكتبة النهـضة   ،  "ولوجية التعلم والفروق الفردية     سيك ) :" 1999( ، عبد الوهاب    كامل -40
  . القاهرةالمصرية،

مناهج التّربية اإلسالمية والمربون العـاملون      " :  )2005 (  انالكيالني، ماجد عرس   -41
 . دولة اإلمارات المتحدة-، دار القلم، دبي)3(، سلسلة أصول التربية اإلسالمية"فيها 

 عـالم الكتـب،     ،"المواد االجتماعية وتنمية التفكير     " :  )1979( ، أحمد حسين    اللقاني -42
  .القاهرة

، عـالم   1، ط "التدريس الفعال   " :  )1985( رعة حسن   ، فا اللقاني، أحمد حسين ومحمد    -43
 .الكتب، القاهرة

معجم المصطاحات التربويـة فـي المنـاهج        " :  )1996( ، علي   اللقاني، أحمد والجمل   -44
  .، عالم الكتب، القاهرة"وطرق التدريس 

 ومحمـد  ، ترجمة يعقوب نشوان"أبعاد التفكير  "  ): 1996( ، روبرت وآخرون    مارزانو -45
 . بعة مقداد ، غزةخطاب، مط
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، " بناء مختلف للفصل الدراسي      –أبعاد التعلم   " :  )1999( ، روبرت وآخرون    مارزانو -46
 .مة صفاء األعصر وجابر عبد الحميد، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرةترج

، "تقويم األداء باستخدام نموذج أبعاد الـتعلم        "  ): 2000( ، روبرت وآخرون    مارزانو -47
  .ار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دألعصر وآخرونترجمة صفاء ا

دار إحيـاء  : بيـروت . تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي  .صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج  -48
 .م1965/هـ 1375 العربي ثالترا

تنمية مهارة صياغة وإلقاء األسـئلة لـدى الطالـب          " :  )1988( ، محمد أمين    المفتي -49
  .شرية والمعلومات، القاهرةمركز التنمية الب، "المعلم

 .دار المسيرة، عمان" مناهج البحث في التربية وعلم النفس ): " 2000(ملحم، سامي  -50

، ، الكتـاب الرابـع    "المدخل في تدريس العلـوم      " :  )2002( ، أحمد وآخرون    النجدي -51
 .ة المراجع في التربية وعلم النفس، دار الفكر العربي، القاهرةسلسل

، ، الكتـاب الرابـع    "المدخل في تدريس العلـوم      " :  )2002( ون  ، أحمد وآخر  النجدي -52
  .ة المراجع في التربية وعلم النفس، دار الفكر العربي، القاهرةسلسل

 .، دار الفرقان، عمان"الجديد في تعليم العلوم " :  )1992( ، يعقوب نشوان -53

التربيـة  لعريـضة لمنهـاج    الخطـوط ا  " :  )1999: ( وزارة التربية والتعليم العـالي       -54
 .، فلسطين، رام اهللا"اإلسالمية

 خطواتـه،   ، أسـاليبه  ،تطوير المناهج، أسـبابه، أسـسه     " :  )1982( ، حلمي   الوكيل -55
 .، مكتبة األنجلو، القاهرة"معوقاته

  :لمجالتثانياً ا
تقييم المهارات المعرفيـة المترتبـة       ) : " 2004( أبو مزيد، رجاء؛ أبو عودة ، هاني         -1

 الجودة فـي التعلـيم      ،" ج الثقافية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية       على الخدمات والبرام  
العالي،مجلة علمية دورية سنوية تعالج قضايا التعليم العالي وآفاقه المستقبلية تصدر عن            

،  المجلد األول ـ العدد الثاني ـ ذو القعـدة    جودة في الجامعة اإلسالمية ـ غزة وحدة ال
 . م2005هـ ـ ديسمبر 1425

تحليل أسئلة االمتحانات النهائية لمقرر العلـوم للـصف   " ) :  1994 (إحسان األغا ،  -2
  .، العدد الثانيالقياس النفسي والتربوي ، فبراير، مجلة "الثالث اإلعدادي بقطاع غزة 

الـتعلم   فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد    " :  )2003( ، إبراهيم عبد العزيز     البعلي -3
 صيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثـاني         في تدريس العلوم في التح    
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، العـدد   ، مصر الجديدة ، المجلد الـسادس      الجمعية المصرية للتربية العلمية   ،  "اإلعدادي  
 .الرابع

التفكير الذاتي والسمات االبتكاريه المـصاحبة  " :  )1997( حبيب ، مجدي عبد الكريم       -4
المصرية ، الهيئة ، مجلة علم النفس   "ة الجامعية   للتفكير المتعدد األبعاد لدى طالب المرحل     

  . )40( ، العدد العامة للكتاب، القاهرة
فاعلية برنامج تربوي لتثقيف أطفال الروضـة فـي    "  ): 2004(، ناهد فهمي حطبية -5

هج ، مجلة دراسـات فـي المنـا         "بعض الممارسات الحياتية وتنمية اتجاهاتهم نحوها     
 . القاهرةوطرق التدريس، جامعة عين شمس،

دراسة تحليلية تقويمية لمحتوى أسئلة كتب العلوم المقرر " : ) 1990 (زيتون، عايش  -6
ـ        "تدريسه لطلبة الصف الثالث اإلعدادي       ة ، المجلة العربية للبحوث التربويـة ، الجمعي

  .المصرية للمناهج  وطرق التدريس، القاهرة، المجلد العاشر، العدد األول
استخدام نموذج أبعـاد الـتعلم فـي تنميـة          " :  )2005( ، هدى   صالح، ماجدة وبشير   -7

، "المهارات والمفاهيم المرتبطة ببعض الخبرات التعليمية المتطلبـة لطفـل الروضـة          
، جامعة عين شمس، القـاهرة،      ، كلية التربية  ية المصرية للمناهج وطرق التدريس    الجمع

  .المجلد العاشر، العدد األول
حليلية المتحانات الصفوف الثالثة اإلعداديـة فـي        دراسة ت " :  )1995( ، محمد   صقر -8

 دراسـات فـي   ، "1994-1993مادة العلوم بجمهورية مصر العربية للعام الدراسـي      
 . )34( ، العدد جمعية المصرية للمناهج، القاهرة، الالمناهج وطرق التدريس

ج العلوم  تقويم كراسة التدريبات واألنشطة لمناه    " :  )2003( ، جمال الدين    عبد الهادي  -9
، "بالمرحلة االبتدائية في ضوء أساليب االتصال البصرية وعمليات العلـم األساسـية             

  .الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد السادس، العدد الثاني
مـستوى المهـارات    : "  )2006(، عـوض سـليمان      ، فتحية صبحي ؛ قشطه    اللولو -10

مجلـة المنـاهج   ، "ة اإلسالمية بغـزة     تربية بالجامع الحياتية لدى الطلبة خرجي كلية ال     
 .ية المصرية للمناهج وطرق التدريس، الجمعوطرق التدريس

مدى توافر مهارات توجيه األسئلة لدى طالب       "  ) : 1987( ، نصر اهللا محمد     محمود -11
، مجلة كلية   "التربية شعبة الرياضيات والالزمة لتدريس الرياضيات بالتعليم العام          كلية

 . العدد األولالتربية، أسوان،

فعالية استخدام إستراتيجية التعلم التعـاوني فـي    : "   )2002( مسعود، رضا هندي     -12
تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه نحـو            

ج وطـرق   ،  مجلة دراسـات فـي المنـاه        "المادة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي       
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ة المصرية للمناهج وطرق التـدريس ، جامعـة عـين           ، الجمعي نالتدريس، العدد الثمانو  
 .شمس، القاهرة

فعالية البرنامج المقتـرح فـي تنميـة المهـارات      ): "  2005(، سحر توفيق نسيم -13
، مجلة دراسات فـي  "االجتماعية لدى أطفال الروضة المدمجين مع زمالئهم المكفوفين       

 للمناهج وطرق التدريس، جامعـة      ة المصرية ، الجمعي 125، ع    التدريس المناهج وطرق 
 .عين شمس، القاهرة

 
  :ثالثاً المؤتمرات 

تقويم أسئلة كتب المنهاج الفلسطيني األول للصف "  ) : 2004( أبو دقة، سناء  .1
، المؤتمر التربوي األول، التربية في فلسطين ومتغيرات العصر، "السابع األساسي 

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في "  ): 2001( ز، خالد صالح البا .2
تدريس مادة الكيمياء على التحصيل والتفكير المركب واالتجاه نحو المادة لدى طالب 

، المؤتمر العلمي الخامس، التربية العلمية "الثانوي العام بالبحرين  الصف األول
 .مصرية للتربية العلمية، القاهرة، المجلد الثاني، الجمعية ال2001للمواطنة، يوليو 

، "تعليمها وتعلمها : المهارات األدائية النفس حركية  ): " 1988( بلقيس، أحمد  .3
اليونسكو، قسم تربية /  دائرة التربية والتعليم ـ األونروا VTI / 21ورقة رقم 

 .المعلمين والتعليم العالي، عمان

محتوى كتاب العلوم للصف الثاني مـن       "  ): 1991 (ديمتري، فاديه وحبشي، ماجدة      . 4
، المـؤتمر العلمـي الثالـث، الجمعيـة         "المرحلة اإلعدادية بجمهورية مصر العربية      

 .المصرية للمناهج وطرق التدريس، المجلد الرابع

" مهارات تعليم تنمية اتلتفكير والتعليم الواقع والمـأمول         "  ) : 2007(حلس، داوود    . 5
 ابريـل   24من اليوم الدراسي، المناهج الفلسطينية رؤية واقعية،        ورقة عمل مقدمة ض   

،2007.  

نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعة المصرية على ضوء ):1999(سكران،محمد .6
رؤية -تطوير التعليم الجامعي"،بحث مقدم لمؤتمر جامعة القاهرة تحديات المستقبل
 . مايو24-22، مايو"لجامعة المستقبل

تنمية بعض المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة  ): " 2006( صبحي، شيماء  .7
 "العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية باستخدام مصادر التعلم المجتمعية
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 العلمية واألسئلة المتـضمنة     دراسة تحليلية لألنشطة  "  ): 1999( عبد الفتاح، هدى     . 8

، المـؤتمر العلمـي   "في كتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي في ضوء عمليات العلم      
الثالث، مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين، الجمعية المـصرية للتربيـة العلميـة،             

 .القاهرة

ة لـدى  تنمية المهارات الحياتي ): "  2005( عبد الموجود، محمد ؛ اسكاروس، فليب  . 9
المركز القومي للبحوث التربويـة     ،  "طالب التعليم الثانوي في إطار منهاج المستقبل        

 .والنفسية

العصف الذهني الجماعي فـي تـدريس       : "  )2002( غازي، إبراهيم توفيق     . 10
المـؤتمر العلمـي    ،  "المهارات الحياتية والبيئية على تنمية مهارات طرح األسـئلة          

 .ربية العلميةالسادس، الجمعية المصرية للت

نموذج مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتيـة       : "  )2002 (1مازن، حسام محمد    . 11
 المـؤتمر   ،  " في إطار مفاهيم األداء والجودة الـشاملة         يفي منظومة المنهج التعليم   

دار )  يوليـو  24 – 25" ( مناهج التعلـيم فـي ضـوء األداء    " العلمي الرابع عشر 
 للمناهج وطرق التدريس، جامعة عين شـمس، القـاهرة،          الضيافة، الجمعية المصرية  

  .المجلد األول
 

 :رابعاً الرسائل 
  :رسائل ماجستير ودكتوراه

 
 تحليل أسئلة كتب العلوم بالمرحلة األساسـية العليـا        " ) : 2000(، أحمد محمد    أبو ندا  -1

/ ة  ، كلية التربية بغز   ، رسالة ماجستير، غير منشورة    "فلسطين  / بمدارس محافظات غزة  
  .برنامج المشترك مع جامعة عين شمس، غزةال

المهارات الحياتية المتضمنة فـي مقـرر التكنولوجيـا         " :  )2007(سعد الدين، هدى     -2
، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية،       "للصف العاشر ومدى اكتساب الطلبة لها       

 .الجامعة اإلسالمية، غزة

ة كتب التربیة اإلسالمیة ف ي ال صفوف االبتدائی ة        تقویم أسئل  ": )1997( الصلطي، مبارك    -3

ــان،جامع  ة ال  سلطان ق  ابوس  رس  الة ماج  ستیر،  " العلی  ا ب  سلطنة عم  ان    .م1997  عم
htm.data/tosd/.32.29.17882://http 

http://www.scieednetor.jeeran
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ررات العلوم العامـة    المهارات العقلية المتضمنة في أسئلة مق     ): " 2007(، بسام   عيطة -4
غيـر  (، رسالة ماجـستير   "للمرحلة األساسية الدنيا بفلسطين في ضوء نموذج مارزانو       

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،غزة) منشورة

برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي لتنميـة التفكيـر        ): "2005(كشكو،عماد   -5
غير (، رسالة ماجستير  "سي بمدينة غزة  التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األسا       

 .غزة كلية التربية،الجامعة اإلسالمية،) منشورة
الح دیث والثقاف ة   (دراس ة تحلیلی ة ألس ئلة الثانوی ة العام ة ف ي م ادتي         :" عب د اهللا     ،محمود -6

 بالمملك   ة العربی   ة ال   سعودیة ف   ي ض   وء الم   ستویات المعرف   ي    ) التوحی   د(و) اإلس   المیة

 htm.data/tosd/.32.29.17882://http .مدینة المنورة ال-الجامعة اإلسالمیة"
برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لـدى طلبـة       ): "2001( نبهان، سعد  -7

،جامعة عين شمس، جامعـة     )غير منشورة (،رسالة دكتوراه "الصف التاسع بمحافظة غزة   
  .غزةاألقصى،
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   ) 1(ملحق رقم 
  رس المنطقة الشماليةعدد طالب الصف العاشر في مدا
  2009 /2008قطاع غزة للعام الدراسي 

  عدد الطالب  المدرسة  م
 206  شهداء جباليا األساسية العليا للبنني 1
 487  هايل عبد احلميد الثانوية ب للبنني 2
 665  امحد الشقريي الثانوية ب للبنني 3
 535  بيت الهيا االساسية ج للبنني 4
 305  الثانوية ب للبننيمعاوية بن أيب سفيان  5
 368  ابوعبيدة بن اجلراح الثانوية ب للبنني 6
 509  عثمان بن عفان الثانوية ب للبنني 7
 105  القسطينة الثانوية للبنني 8

 3180  عدد الطالب الكلي
 36محزة بن عبد املطلب االساسية العليا  9

 144  الشيماء األساسية العليا للبنات 10
 496   السعدية األساسية العليا للبناتحليمة 11
 379  بيت حانون الثانوية ب للبنات 12
 253  تل الربيع الثانوية للبنات 13
 174  أم الفحم الثانوية للبنات 14
 487  عوين احلرتاين الثانوية ب للبنات 15
 702  شادية ابو غزالة الثانوية ب للبنات 16
 475  الفالوجا الثانوية للبنات 17
 263  فيصل بن فهد الثانوية ب للبنات 18
 104  ذات الصواري الثانوية للبنات 19

 3513  عدد الطالبات الكلي
 6693  اموع الطالب والطالبات
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   ) 2(ملحق رقم 
   بغزة–الجامعة اإلسالمية 

  كلية الدراسات العليا
  كلية التربية

  عام/ قسم المناهج وأساليب التدريس 
  

  المحترم.....................................األستاذ / كتور الد: األخ 
  

                  بعد التحية ،،،،،،
  

  استبانه تحكيم
  

         تهدف هذه الستبانه إلى تحديد المهارات العقلية الالزم توافرها في أسـئلة مقـررات              
 نموذج مـارزانو ، حيـث   في ضوء ) 10 ـ   8( التربية اإلسالمية بالمرحلة األساسية العليا 

تعتبر وحدة التحليل لهذه األداة هي السلوك المتوقع من الطالب عند اإلجابة علـى الـسؤال ،                 
  .وذلك ألجل البحث العلمي فقط 

            برجاء التكرم بتحديد درجة أهمية المهارات الواردة بالنـسبة  لمقـررات التربيـة              
أمامهـا ؛ لكـي    ) √( ، وذلك بوضع إشارة  ) 10 ـ  8( اإلسالمية بالمرحلة األساسية العليا 

  .  تصبح هذه األداة صالحة لتحليل األسئلة في ضوئها 
  

  وتفضلوا بقبول جزيل الشكر
  :  ............................................االسـم    
  :  ............................................الوظيفة    

  
                                                                                                                                                

  لباحث ا
                                                       علي سعید لبد                                                                                     
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قائمة بالمهارات العقلية المرغوب توافرها في أسئلة مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة 
  في ضوء نموذج مارزانو ) 10 ـ 9 ـ 8( األساسية العليا 

 ات العقليةالمهار الفئة  مدى درجة األهمية
 صغيرة متوسطة كبيرة

      تحديد المشكالت -1
    صياغة األهداف -2 مهارات التركيز

    المالحظة -3
 مهارات جمع المعلومات

    صياغة األسئلة - 4

      )فك الرموز ( الترميز  - 5
    )االسترجاع ( التذكر  - 6 مهارات التذكر

    المقارنة - 7

    التصنيف - 8

    الترتيب - 9

  
 تنظيممهارات ال

    التمثيل -10

    تحديد السمات والمكونات -11

    تحديد األنماط والعالقات -12

    تحديد األفكار الرئيسة -13

  
 مهارات التحليل

    تحديد األخطاء -14

    )استنباط / استقراء(االستدالل -15

    التنبؤ -16
  

 مهارات التوليد
    التوسع -17

      التلخيص -18
    )التركيب ( إعادة البناء  -19 مهارات التكامل

      بناء المعايير -20
    )التدقيق ( التأكد  -21 مهارات التقويم

  



138  138

  :التعريفات اإلجرائية للمهارات العقلية 

  مهارات التركيز: أوالً 

  :   تحديد المشكالت -1

  . رة المتعلم على توضيح المواقف المحيرة ، وصياغة المشكلة في عبارة قد

  :   صياغة األهداف-2

قدرة المتعلم على اختيار موضوعات التعلم ، وصـياغة النتاجـات التـي يتوقـع مـن            

  المتعلم بلوغها 

  مهارات جمع المعلومات: ثانياً 

  :   المالحظة -1

أكثر من حواسه في التوصل إلى المعرفة العلميـة         قدرة المتعلم على استخدام واحدة أو       

  .وجمع المعلومات ، وقد يستخدم أثنائها األجهزة واألدوات التي تعينه على اكتشاف المجهول 

  :   صياغة األسئلة -2

قدرة المتعلم على تحويل العناوين الفرعية إلى أسئلة ، أو تحويل الجملـة التـي تحمـل           

  .الفكرة الرئيسة إلى سؤال 

  مهارات التذكر: لثاً ثا

  ) :فك الرموز (   الترميز - 1

قدرة المتعلم على التعبير عن المفاهيم أو العالقات بصورة رمزيـة أو رقميـة ليـسهل                

  .حفظها في الذاكرة 
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  ) :االسترجاع (   التذكر - 2

        قدرة المتعلم على استرجاع واستدعاء الحقائق أو المصطلحات العلميـة أو خـصائص            

  . شياء أو الرموز أو التعميمات أو النظريات أو األحداث   من الذاكرة األ

   مهارات التنظيم: رابعاً 

  :   المقارنة - 1

قدرة المتعلم على تحديد أوجه الشبه واالختالف بين المعلومات أو األشياء أو األفكـار ،            

  .ها أو تحديد الفروق بين األشياء واألفكار والمعلومات ، أو التمييز بين

  :  التصنيف -2

قدرة المتعلم على تحديد الصفات أو السمات الخاصـة بالموضـوعات أو األشـياء  أو                

  .المفاهيم ، أو وضع األشياء في مجموعات تبعاً لصفة أو صفات مشتركة بينها 

  :  الترتيب -3

  .قدرة المتعلم على ترتيب خصائص المفهوم طبقاً لمعيار أو صفة أو خاصية معينة 

 : التمثيل   - 4

 قدرة المتعلم على تغيير شكل المعلومات إلظهار العالقات الهامة بين العناصر المحددة            

، أو تمثيل المفهوم أو األشياء أو المعلومات أو األفكار بالرسوم واألشكال والنماذج والخـرائط           

  .واألشياء الحسية ) خرائط المفاهيم ( الهرمية 

   مهارات التحليل: خامساً 

   :أو المكونات ) الخصائص ( تحديد السمات   - 1

قدرة المتعلم على توضيح األجزاء التي تكون معاً الكل ، أو توضيح الخـصائص التـي         

  . تميز المفاهيم عن بعضها ، والتركيز على التفاصيل وبنية األشياء واألفكار 
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   :  تحديد األنماط والعالقات - 2

خلية بين األجزاء ، والعالقات يمكـن أن تكـون         قدرة المتعلم على توضيح العالقات الدا     

  .سببية أو رأسية أو زمنية أو جزئية أو عالئقية أو تحويلية 

   :  تحديد األفكار الرئيسية - 3

  .قدرة المتعلم على استنباط أو تحديد األفكار الرئيسة وتلخيصها 

  : تحديد األخطاء - 4

أو اإلجـراءات أو المعلومـات أو        قدرة المتعلم على اكتشاف األخطاء في الحـسابات         

  .السلوكيات ، وتحديد أسباب هذه األخطاء وتصحيحها 

  مهارات التوليد: سادساً 

  :      االستدالل - 1

قدرة المتعلم على التوصل إلى التعميمات من خالل األمثلة التـي تنتمـي للظـاهرة أو                

عميم ما ، والتي ال تندرج في       الحدث ، أو التعرف على الحقائق الجزئية التي تندرج في إطار ت           

  .إطاره ، ويتضمن االستدالل مهارات الفهم كالتفسير ، والتعليل ، واالستنتاج 

  :  التنبـؤ -2

 قدرة المتعلم على توقع نتائج معينة من موقف معين ، أو استقراء المستقبل في ضـوء                

  .الخبرات السابقة والمعلومات المتوافرة لديه 

  ) :التعمق( التوسع -3

قدرة المتعلم على التوصل إلى المزيد من التفاصيل والشرح والمعلومات األخـرى ذات             

الصلة بالمعرفة السابقة من أجل تحسين الفهم ، أو تطبيق المفاهيم والتعميمـات فـي مواقـف             
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جديدة ، أو اعطاء أمثلة تنتمي للمفهوم وأخرى ال تنتمي له ، أو حل المـشكالت فـي ضـوء                 

  . المعرفة السابقة 

  مهارات التكامل: سابعاً 

  : التلخيص – 1

القدرة على ضم المعلومات في عبارات متماسكة ، واختيار المهم منها ، وحـذف غيـر       

  . المهم ، وتوحيد المعلومات المهمة 

  ):التركيب (  إعادة البناء -2

ء قدرة المتعلم على اقتراح أو تطوير أساليب وأشياء جديدة أو إنتاج أفكار جديدة في ضو              

  . الخبرات السابقة 

  مهارات التقويم: ثامناً 

  : بناء المعايير -1

قدرة المتعلم على إرساء المقاييس أو المعايير للحكم على األفكار أو األشياء أو العالقات              

  . أو النتائج أو السلوكات 

  ):التدقيق (  التأكد -2

دقة النتـائج أو البيانـات    قدرة المتعلم على إعادة المحاولة أو التجربة للتأكد من صحة و        

   .أو المعلومات
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   )3( ملحـق 
  
  

  :أعضاء لجنة تحكيم  استبانه قائمة المهارات 
أستاذ أصول التربية ، عميد كلية التربية فـي الجامعـة           : د محمود خليل أبو دف      . أ   . 1

  .اإلسالمية

ـ          :  محمد سليمان أبو شقير      .د. أ . 2 ة رئيس قسم المنـاهج وطـرق التـدريس ، الجامع

 .اإلسالمية

  .مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس ، الجامعة اإلسالمية بغزة  :عزو عفانة . د.أ  . 3

أستاذ مشارك بقسم المناهج وطـرق التـدريس ، الجامعـة       : عبد المعطي األغا    . د. أ . 4

 .اإلسالمية ، غزة 

يد أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق تدريس العلوم ، ومساعد عم         : فتحية اللولو   . د. أ . 5

  .القبول والتسجيل ، الجامعة اإلسالمية بغزة 

 .مديرة التربية والتعليم ، شمال غزة: نهى إبراهيم شتات .د . 6

المدير الفنـي فـي مديريـة       :ماجستير تربية إسالمية    :عبد العزيز حسين البطش     . أ   . 7

 .التربية والتعليم

 .سالمية رئيس قسم التعليم األساسي ، الجامعة اإل: محمود محمد الرنتيسي . أ  . 8

لغة عربية ، رئيس قسم اإلشراف التربوي       / بكالوريوس تربية   : عبد العزيز فارس    . أ . 9

 .، مديرية التربية والتعليم ، شمال غزة 

 والتعليم ، شـمال     ةمشرف تربية إسالمية ، مديرية التربي     : خضر حسين حمدان    . أ   . 10

 .غزة
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ـ        : عائد الربعي   . أ . 11 يس قـسم التحليـل     ماجستير في المناهج وطرق التـدريس ، رئ

 .اإلحصائي ، وزارة التربية والتعليم العالي ، غزة 

 .محاضر جامعة القدس المفتوحة: أحمد عبد المعطي سعد . أ  . 12

 .ماجستير أصول دين ، معلم تربية إسالمية :  شهاب ممحمود إبراهي. أ . 13

ماجستير شريعة ، فقه مقـارن ، معلمـة ، مدرسـة الفالوجـا          : منال جهاد خلة    . أ . 14

 .نوية بناتالثا

 يأصول دين ، معلمة صف ، مدرسـة عـوني الحرثـان     : نوال فتحي عبد ربه     . أ   . 15

 .الثانوية بنات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



144  144

   ) 4(ملحـق رقم 
نتائج تحليل استبانه المهارات العقلية الالزم توافرها في أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة 

  حلة األساسية العلياعلى طلبة الصف الثامن و التاسع والعاشر من المر
  
  

  التكرار  المهارة العقلية  مسلسل
  النسبة
  المئوية

  
  الترتيب

 5 73% 11  تحديد المشكالت   . 1

 4 80% 12  المالحظة   . 2

 1 100% 15  التذكر   . 3

 3 87% 13  المقارنة   . 4

 4 80% 12  التصنيف   . 5

 2 93% 14  الترتيب   . 6

 4 80% 12  التمثيل   . 7

 5 73% 11  تحديد السمات   . 8

 5 73% 11  ءتحديد األخطا   . 9

 2 93% 14  االستدالل . 10

 5 73% 11  التنبؤ . 11

 3 87% 13  التوسع . 12

 4 80% 12  بناء المعايير . 13
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   ) 5( ملحـق رقم 
الصورة النهائية للمهارات العقلية المرغوب توافرها في أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة 

  اسية العلياعلى طلبة الصف الثامن و التاسع والعاشر من المرحلة األس
  
  

  
  مسلسل

  
  المهارة العقلية

  تحديد المشكالت   . 1

  المالحظة   . 2

  التذكر   . 3

  المقارنة   . 4

  التصنيف   . 5

  الترتيب   . 6

  التمثيل   . 7

  تحديد السمات   . 8

  تحديد األخطاء   . 9

  االستدالل . 10

  التنبؤ . 11

  التوسع . 12

  بناء المعايير . 13
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   )6( ملحـق 
   والثاني لألسئلة التعليمية المتضمنةمعامل الثبات بين تحليلي الباحث األول: أوالً 

  في الوحدة الخامسة من كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر عبر الزمن
  

فـئـات   م  تـحـلـيـل الـبـاحـث
  الثاني  األول  الـتـحـلـيـل

  االتـفـاق

  /  3  3  تحديد المشكالت 1
  /  0  0  المالحظة  2
  ×  0  1  التذكر  3
  /  1  1  المقارنة  4
  / 0  0  يفالتصن  5
  /  0  0  الترتيب  6
  /  0  0  التمثيل  7
  ×  2  0  تحديد السمات  8
  /  0  0  تحديد األخطاء  9
  ×  1  2  االستدالل  10
  /  2  2  التنبؤ  11
  /  10  10  التوسع  12
  /  0  0  بناء المعايير  13

  تــكــرار االتفاق
  

10  

  
  

  2ن+   1ن÷    ق 2=                   معامل الثبات لهولستي  
    =                                      2 × 10 ÷  26   

 =                                         0.76  
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   ) 7(ملحـق 

  معامل الثبات بين تحليلي الباحث والمعلم لألسئلة التعليمية المتضمنة: أوالً 
  صفي الوحدة الخامسة من كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر عبر األشخا

  
  تـحـلـيـل الـبـاحـث

  م
  

فـئـات 
  الثاني  األول  الـتـحـلـيـل

  
  االتـفـاق

  ×  2  3  تحديد المشكالت  1
  / 0  0  المالحظة  2
  /  1  1  التذكر  3
  /  1  1  المقارنة  4
  /  0  0  التصنيف  5
  /  0  0  الترتيب  6
  /  0  0  التمثيل  7
  ×  1  0  تحديد السمات  8
  /  0  0  تحديد األخطاء  9
  /  2  2  اللاالستد  10
  /  2  2  التنبؤ  11
  /  10  10  التوسع  12
  /  0 0  بناء المعايير  13

  
  تــكــرار االتفاق

11  

  
  2ن+  1ن÷    ق 2=                  معامل الثبات لهولستي  

 =                                         2 × 11 ÷  26 = 0.84   
  . مدرسة جولس الثانوية للبنين عشر ؛يعاشر وحادمعلم صف  علي ريان؛. أ / المعلمممالحظة اس
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 8 )  ( ملحق رقم 
 

  :أعضاء لجنة تحكيم االختبار 
أستاذ أصول التربية ، عميد كلية التربية فـي الجامعـة           : د محمود خليل أبو دف      . أ   . 1

  .اإلسالمية

رئيس قسم المنـاهج وطـرق التـدريس ، الجامعـة           :  محمد سليمان أبو شقير      .د. أ . 2

 .ةاإلسالمي

  .مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس ، الجامعة اإلسالمية بغزة  :عزو عفانة . د.أ  . 3

أستاذ مشارك بقسم المناهج وطـرق التـدريس ، الجامعـة       : عبد المعطي األغا    . د. أ . 4

 .اإلسالمية ، غزة 

أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق تدريس العلوم ، ومساعد عميد          : فتحية اللولو   . د. أ . 5

  .والتسجيل ، الجامعة اإلسالمية بغزة القبول 

 .مديرة التربية والتعليم ، شمال غزة: نهى إبراهيم شتات .د . 6

أستاذ بكلية التربية ،قسم اللغة االنجليزية ، جامعة القدس         : نشأت محمد المصري      . د   . 7

 .المفتوحة

 .مشرف أكاديمي ، جامعة القدس المفتوحة : هاني عودة . د  . 8

 . مشرف أكاديمي جامعة القدس المفتوحة:نبهان مصطفى عمر . د . 9

المدير الفني فـي مديريـة      :ماجستير تربية إسالمية    :عبد العزيز حسين البطش     . أ   . 10

 .التربية والتعليم

 .رئيس قسم التعليم األساسي ، الجامعة اإلسالمية : محمود محمد الرنتيسي . أ  . 11
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قـسم اإلشـراف    لغة عربية ، رئـيس      / بكالوريوس تربية   : عبد العزيز فارس    . أ . 12

 .التربوي ، مديرية التربية والتعليم ، شمال غزة 

 والتعليم ، شـمال     ةمشرف تربية إسالمية ، مديرية التربي     : خضر حسين حمدان    . أ   . 13

 .غزة

ماجستير في المناهج وطرق التـدريس ، رئـيس قـسم التحليـل             : عائد الربعي   . أ . 14

 .اإلحصائي ، وزارة التربية والتعليم العالي ، غزة 

 .محاضر جامعة القدس المفتوحة: أحمد عبد المعطي سعد . أ  . 15

 .ماجستير أصول دين ، معلم تربية إسالمية :  شهاب ممحمود إبراهي. أ . 16

ماجستير شريعة ، فقه مقـارن ، معلمـة ، مدرسـة الفالوجـا              : منال جهاد خلة    . أ . 17

 .الثانوية بنات

 يي الحرثـان أصول دين ، معلمة صف ، مدرسـة عـون    : نوال فتحي عبد ربه     . أ   . 18

 .الثانوية بنات
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   )9( محق رقم 

  غزة                   -الجامعة اإلسالمیة
  عمادة الدراسـات العلیا

  كـلیــة التـربیــة
  قسم المناھج وأسالیب التدریس

     

اختبار  تربیة إسالمیة یبن م دى ق درة طلب ة  ال صف العاش ر عل ى اكت ساب المھ ارات العقلی ة ف ي                   
  نموذج مارزانو ضوء 

  
  .الفاضل/ ...........................................................  السید المحكم 

   اهللا وبركاتھ ،،،ةالسالم علیكم ورحم
 في أسئلة كتب التربية اإلسالمية      ةالمهارات العقلية المتضمن  " يقوم الباحث بإجراء دراسة حول      

حيـث تتطلـب الدراسـة      "  طلبة الصف العاشر لها      في ضوء نموذج مارزانو ومدى اكتساب     

إجراء اختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات العقلية من جراء اإلجابة عن أسئلة مقـرر               

  .التربية اإلسالمية للصف العاشر 

  :يرجى من سيادتكم تحكيم هذا االختبار من حيث 

v ارزانو  المرفقة مدى  مالءمة األسئلة ألبعاد قائمة المهارات  ضمن نموذج م.. 

v ةالصحة العلمية والسالمة اللغوي. 

v إمكانية الحذف واإلضافة. 

v  مدى مالءمة األوزان النسبية للمهارات المرفقة.  
هذه النسخة معدة لغرض التحكيم ، وسيتم ترتيب األسئلة في نسخة الطالب  الحقاً ،                : مالحظ ة 

  .فقد رتبت  بهذا الشكل لغرض تسهيل عمل المحكمين 

  رًا لحسن تعاونكموشك

                                                                                                                                                                     
  الباحث

                                          علي سعید لبد                                     
  اختبار للمھارات العقلیة
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  ،،،الطالبة/ عزیزي الطالب 

  . السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  : الطالبة اقرأ التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة / من فضلك عزيزي الطالب 

v رات العقلية يهدف هذا االختبار لقياس مدى اكتسابك للمها. 

v  اقرأ األسئلة بعناية قبل اإلجابة. 

v  اختر بديالً واحداً من البدائل التالية لكل سؤال. 

v     عزيزي الطالب الطالبة تفريغ إجابتك في بطاقة اإلجابة بوضع رمز         / التنس  )  × (
 .أسفل رمز اإلجابة الصحيحة 

  :مثال 
 ......وقعت غزوة فتح مكة سنة  . 1

   هـ 8.)           د هـ   9.)    هـ            ج5.)        ب هـ         3.)   أ
أسفل الرمز الـصحيح    ) ×  (  فما عليك إال وضع الرمز      ) د  ( بما أن اإلجابة الصحيحة هي      

  : في ملحق بطاقة اإلجابة كما يلي 
  

  د  ج  ب  أ  رقم السؤال
1        ×  

  

مامـك باالختبـار سيـساعد فـي        أن إجابتك الموضوعية واهت    الطالبة/ تذكر عزيزي الطالب    

التعرف إلى مدى اكتساب المهارات العقلية ، كما سيساهم في عملية تطوير المنـاهج إضـافة                 

  .إلى تقديم خدمة للبحث العلمي 

  وشكرًا لحسن اھتمامكم

              
                                                                                                                                                                        

  الباحث
  علي سعید لبد
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  .أجب عن جمیع األسئلة التالیة من فضلك  الطالبة/ عزیزي الطالب 

  :اختر البدیل الصحیح من بین البدائل التالیة لكل سؤال 

  

 : راث الشرعي من موانع المي ) 1

  .القتل العمد. ب .                                                 اختالف الدين . أ 

  .ب+ أ . د .                                                   موت الزوج . ج 

  

) صـحيح مـسلم    "( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألول رجل ذكر " قال رسول اهللا   ) 2

 ..دليل على 

  .توريث المتبقي ألول ذكر تعصيباً . ب .                      التوارث بسبب الدين  . أ 

  .توريث األبناء الذكور فقط .د .                    التوارث بسبب الزواج . ج 

  

 :  من شروط الوصية  ) 3

  . الموصي به للموصىةأهلية الموصي وملكي. أ 

   أن تكون ألحد الورثة. ب 

  .أن تكون أكثر من ألف دينار. ج 

  . والجنسناتحاد الدي. د 

  

  : تكون الوصية واجبة في حق المتوفى في حال  ) 4

  .احتياج المجتمع لمشاريع ترفيهية. ب.        كان في ذمة الموصي حقوق هللا وللعباد. أ

ـ  . د.                     حاجة الورثة للمال بشدة   . ج مـن   لـه غنيـاً ولـيس        ىكون الموص

  .األقارب

 

نستدل بهذا الحديث  )صحيح مـسلم  ( ) طب العلم فريضة على كل مسلم  (قال رسول اهللا   ) 5

 :على الشريف

   

  .التعليم من حق الرجل فقط . ب .                                 حق المرأة في التعليم . أ

  .  المرأة في النفقة حق. د .                                حق المرأة في العمل . ج 
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 من الضوابط الشرعية لعمل المرأة  ) 6

توازن بين حقوق زوجها وأوالدها وبين عملها       . ب  .     عدم الخلوة بين الرجال والنساء      .  أ  

.  

  . كل ما ذكر صحيح . د .                عدم الخروج متبرجة . ج 

  

 :معالجة مشكلة الفقر في اإلسالم تخص  ) 7

  .الكافرين فقط.                                                 ب .أهل الذمة . أ 

  .المسلمين فقط . د .                        المسلمين والكافرين بصورة عامة . ج 

  

 : تظهر الوسطية في اإلسالم في مجال  ) 8

 مـا ذكـر   كـل . د .           التـشريع  .  ج  .        العبـادة   . ب  .           العقيدة  . أ  

  . صحيح

  

 وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَنِ اتَّخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرِشون﴿:  قوله تعالى ) 9

 : يدل على   )68: النحل(  ﴾

  . هداية التوفيق واإلعانة . ب .                    هداية البيان والداللة  . أ 

  .هداية الرحمة. د .                          داية العامة اله.   ج 

ياً   ﴿: نستدل من قوله تعالى  ) 10 بِ ص كْمالْح اهني    )12:مريم (  ﴾   وآتَ

آتاه اهللا الحكمة والفقـه فـي الـدين منـذ      . ب  .  جعل اهللا عيسى ملكاً يحكم بني إسرائيل        . أ  

  الصغر 

كان عملـه قاضـياً يقـضي بـين     . د  .                كان يحكم بين الناس وهو صغير  . ج  

  .الناس
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نْثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن   ي﴿ :قال تعالى ) 11 يها الناس إِنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُ ا أَ

اللَّه دنع كُممأَكْر على  دليل  )13:الحجرات (  ﴾   أَتْقَاكُم :  

 بـين الـذكور واإلنـاث فـي         ةالمساوا. ب  .                 بين الرجل والمرأة     ةالمساوا. أ  

  .الميراث

التكـريم عنـد اهللا حـسب       . د  .            عدم التفريق بين الرجل والمرأة في التكريم        . ج  

  .الجنس

  

بهم أَنِّي ال أُضيع عم   ﴿ :قال تعالى ) 12 ر ملَه ابتَجفَاس ضُكُمعأُنْثَى ب ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ ع

 :نستدل بهذه اآلية الكريمة على  ) 192: أل عمران ( ﴾ من بعضٍ 

  . أن الرجل والمرأة سواء أمام التكاليف الشرعية. أ 

  .أن الرجل و المرأة غير سواء في التكريم.   ب 

  .       ماللرجل والمرأة حرية في التصرف في ماله. ج 

  .  حق الرجل والمرأة في التربية وحسن المعاملة.   د 

  

 :       دليل على السرية في هجرة النبي  ) 13

االسـتهتار وعـدم األخـذ    . ب .        وجوب أخذ الحيطة والحذر واألخـذ باألسـباب        . أ  

  .باألسباب 

  .كان المهاجر إليه قرب الم. د .      ضرورة الفرار من الوطن عند الخوف من العدو . ج 

  

 )صـحيح مـسلم   ( ) استوصوا بالنساء خيراً ، فإنما هن عوان عندكم     (قال رسول اهللا     ) 14

 يدل الحديث على أن النساء 

يجب احترامهن لكن بدون حقوق     .  ب  .                        جوارٍ ليس لهن أي حقوق      . أ  

.  

  .فقط للخدمة بدون احترام .     د .     لهن االحترام والتكريم مع كامل الحقوق . ج 
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 :   إذا منع ولي أمر ابنته البكر من الزواج بغير حق  ) 15

  .ترفع أمرها إلى القضاء . ب .                  ال يحق لها المشاركة في اختيار زوجها . أ 

  .ه تزوج نفسها بدون علم. د .       يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج ممن ال تريد . ج 

  

 للهجرة ......... كانت حجة الوداع في السنة  ) 16

  .  العاشرة. د .         التاسعة. ج .             الثامنة. ب .                 الرابعة.  أ

  

 .............. في السنة العاشرة اعتكف النبي  ) 17

   يوماً 15.      د  أيام         10.    يوماً            ج 30.    يوماً           ب 20.  أ

  

 : من أهم أسباب الميراث  ) 18

  .الدين واالنتماء . ب .                                      الجوار في السكن . أ 

  .الشراكة في العمل . د .                                       النسب والزواج . ج 

  

  : ةمعالجة الفقر مسؤولي ) 19

  .فردية وجماعية . د .         الدولة . ج .            جماعية . ب .            فردية . أ 

  

 ...........  وعدد آياتها .............. سورة مريم سورة  ) 20

   . 97مدنية ، . د  .        98مكية ، . ج  .      87مدنية ، . ب  .       83، مكية  . أ 

  

 :تحدثت سورة مريم عن موضوعات رئيسة هي  ) 21

  .  يا وابنه يحيى عليهما السالم قصة زكر. أ 

  .قصة مريم وابنها المسيح عيسى عليهما السالم . ب 

  .مشاهد يوم القيامة ،وتوحيد اإللوهية  واإليمان لعقيدة البعث. ج 

  .كل ما ذكر صحيح . د 

  

 :    هي سورةالسورة التي أشارت إلى قرب وفاة الرسول  ) 22

  .محمد. د .               النصر .         ج .     الفتح . ب .          البقرة  . أ 
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   ونَسوقُ الْمجرِمني إِلَى جهنم وِرداً ۩ يوم نَحشر الْمتَّقني إِلَى الرحمنِ وفْداً  ﴿: في قوله تعالى  ) 23

 : بين  مقارنة ) 85 ، 86: مريم ( ﴾ 

  .   أجر أهل التقوى و جزاء المجرمين يوم القيامة .  أ 

  .صفات أهل الجنة وصفات أهل النار. ب 

  .                    مقارنة بين دار الدنيا و دار اآلخرة . ج 

  .مقارنة بين العلماء والجهال . د 

  

 :  الفرق بين الوصية والهبة  ) 24

                          .              الوصية تمليك للمال بعد وفاة الموصي  أما الهبـة تمليـك للمـال فـي حيـاة الواهـب       . أ  

  .الوصية تمليك للمال في حال حياة الموصي أما الهبة تمليك للمال بعد وفاة الواهب . ب 

  .الهبة تمليك للمال ألجل محدود بينما الوصية تمليك مؤبد . ج 

  .  الوصية االنتفاع من المال مع التمليك في حياة الموصي لكن الهبة بهدف تمليك للمال . د 

  

 ............ل من عمل بنظام الدواوين في الدولة اإلسالمية أو ) 25

  .معاوية بن أبي سفيان . ب .                                        أبو بكر الصديق . أ 

  .عمر بن الخطاب . د .                                     علي بن أبي طالب . ج 

  

  شقيقاً فنصيب كل منهم من الميراث توفى رجل وترك زوجة وبنتاً وأخاً ) 26

  .     والبنت النصف واألخ الشقيق الربععالزوجة الرب. أ 

  .الزوجة الثمن والبنت النصف واألخ الشقيق تعصيباً. ب 

  .الزوجة السدس والبنت الثلث واألخ الشقيق النصف . ج 

  .الزوجة الثمن والبنت النصف واألخ الشقيق السدس.  د 

  

  .ركت زوجاً وابناً وبنتاً فنصيب كل منهم من الميراث توفيت زوجة وت ) 27

  .    والبنت الباقي تعصيباً نللزوج النصف واالب.    أ 

  . والبنت للذكر مثل حظ األنثييننللزوج النصف واالب.  ب 



157  157

  .      والبنت الباقي للذكر مثل حظ األنثييننللزوج الربع واالب.  ج 

  .لباقي تعصيباً  والبنت انللزوج الثمن واالب.  د 

  

 :  ذووٍ األرحام هم  ) 28

  .أقارب الميت من جهة األم . ب .                         أقارب الميت من جهة األب . أ 

  . األقارب من جهة األب واألم . د .                                  أصحاب الفروض . ج 

  

 أَضَاعوا الصالة واتَّبعوا الشهوات فَسوف يلْقَون غَياً خَلَف من بعدهم خلْف فَ﴿:  في قوله تعالى ) 29

  :داللة على  ) 59: مريم  ( ﴾ ً

  .      الضالل والزيغ عن منهج اهللا تعالى .  أ 

  .ترك الصالة وإتباع الشهوات. ب 

  .الترهيب من إتباع الشهوات لما يترتب عليه من العذاب. ج 

  .  جميع ما ذكر صحيح. د 

  

 :  التفرقة بين األوالد تسبب )صحيح مسلم  ()اعدلوا في أوالدكم  : (قال رسول اهللا  ) 30

تغلغل الكـره والحـسد بـين       . ب  .                     توافق و محبة بين األبناء واآلباء     . أ  

  .األبناء

  .ج+ ب .  د .      شعور لدى األبناء بالتفرقة بينهم فيحدث العقوق للوالدين. ج 

  

  . من واجبات الحاكم المسلم تجاه الرعية  ) 31

  .زيادة أجورهم وعطاياهم . ب .                    أن يتكفل بعيالهم وهم في البعوث  .  أ 

  .كل ما ذكر صحيح . د .                                عدم إلقائهم في التهلكة . ج 

  

 : من سمات القائد الناجح أنه  ) 32

اإلصرار على رأيه وال يحترم آراء اآلخرين       . ب  .     للنقد ويتقبله      رحب الصدر يستمع  .  أ  

.  
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  .ال يحب أن تذكر له عيوبه . د .                  عدم السماح للناس بمحاسبته أبداً . ج 

   

 : مما يدل على وسطية اإلسالم في العبادة أنها تقوم على  ) 33

  . الرهبنة والتزمت .            ب .                     التكلفة فوق االستطاعة . أ 

  .كل ما ذكر صحيح . د .                                     التيسير والتخفيف . ج 

  

  : من أسباب الضالل  ) 34

  .غواية الشيطان والكبر  . ب .                               إتباع الشهوات واألهواء  .  أ 

  .كل ما ذكر صحيح. د .                           د التقليد األعمى لآلباء واألجدا. ج 

  

  :  أوصى رجل بثلث ماله ألحد أبنائه فحكم الوصية  ) 35

  . الوفاة دال تنفذ إال بع. ب .                                     جائزة شرعا .    أ 

  . قليلة غير جائزة ألنها. د .                           التجوز الوصية للورثة .  ج 

  

 :  أصحاب الفروض من الذكور هم  ) 36

  .الجد ، الخال ، األب ، االبن . ب .               األب ، العم ، االبن ، ابن االبن  .  أ 

  .الزوج ، األب ، الجد ، األخ ألم  . د .                 األخ ألم ، األب ، العم ، االبن  . ج 

  

 : لعباد فإنه عندما يسرق الحاكم ويتعدى على حقوق ا ) 37

  .عدم فضح أمره وتركه وشأنه . ب .                         يجب عزله فقط .   أ 

نسامحه إذا كـان مـن أهـل الفـضل و           . د  .       يجب محاسبته وعزله عن منصبه      .  ج  

  .الصالح

  

دليل علـى  ) صحيح البخاري ( )ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه      : ( قول رسول اهللا     ) 38

 :  

دليل على تقوى الرجـل وصـالحه    . ب .                        شدة النعاس من السهر  .  أ  

.  

  .ج+ب .  د .               ز وجل ذكر اهللا بالخفاء مع البكاء والخوف الشديد من اهللا ع. ج 
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 : كان حمل مريم عليها السالم موقفاً في غاية الصعوبة ألنها  ) 39

  .كانت متفرغة للعبادة  . ب .                        كانت صغيرة في السن  .  أ 

  .ابنة عمران . د .                   حملت وهي عذراء ولم تتزوج . ج 

  

لَـم أَكُـن بِـدعائك        ﴿ :في قوله تعالى     ) 40 باً وي ش أْسلَ الرتَعاشي ونم ظْمالْع نهإِنِّي و بقَالَ ر

 دليل على   ) 4:يم مر( ﴾رب شقياً

  .ضعف عظامه وهشاشتها. ب               .كبر عمر نبي اهللا زكريا  عليه السالم . أ 

  .كل ما ذكر صحيح . د .                عدم ملل نبي اهللا زكريا  من الدعاء .ج 
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  إجابات األسئلة

  

رقم 
  السؤال

  
  أ

  
  ب

  
  ج

  
  د

1.   
  
  

  
  

  
  

×  

2.     
  

×  
    

3.   ×        

4.   ×        

5.   
  

×  
      

6.         ×  

7.       ×    

8.         ×  

9.       
  

×  
  

10.   ×      

11.     ×    

12. ×        

13. ×        

14.     ×    

15.   ×      

16.       ×  

17. ×        

18.     ×    

19.       ×  

20.     ×    

  رقم
  السؤال

  
  أ

  
  ب

  
  ج

  
  د

21.       ×  

22.     ×    

23. ×        

24. ×        

25.       ×  

26.   ×      

27.     ×    

28.   ×      

29.       ×  

30.       ×  

31.       ×  

32. ×        

33.     ×    

34.       ×  

35.     ×    

36.       ×  

37.     ×    

38.       ×  

39.     ×    

40.       ×  
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   )10(ملحـق 

  أعداد األسئلة التعليمية والتقويمية
  : ..................الصف : ................               الوحدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    األسئلــة
  الـدرس

  التقـويمـية  التعليمـية

  
  المـجمـوع

        األول

        الثاني

        الثالث

        الرابع

        الخامس

        المجموع
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  )11(ملحـق       
  أعداد األسئلة التعليمية والتقويمية لكتاب التربية اإلسالمية

  : ..................الصف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  

  

 

         

    األسـئـلــة
  الـوحـدة

  التقـويمـية  التعليمـية

  
  المـجمـوع

        األولى

        الثانية

        الثالثة

        الرابعة

        الخامسة

        السادسة

        السابعة

        الثامنة

        التاسعة

        المجموع
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   )12( ملحـق 
أعضاء لجنة تحليل أسئلة كتب التربية اإلسالمية المقررة على طلبة الصف الثامن و التاسع 

  والعاشر من المرحلة األساسية العليا
  

  

  المدرسة  الوظيفة  المعلمة/اسم المعلم  م

  مدرسة الشقيري  عاشر/ معلم فصل  عماد المجبر  .1

مدرسة جولس   عاشر/ معلم فصل  علي ريان  .2
  الثانوية للبنين

  مدرسة الشقيري  عاشر/ معلم فصل  باسل أبو عوكل  .3

  مدرسة القسطينة  تاسع و ثامن/ معلم فصل  رفيق أبو شعيرة  .4

عاشر و حادي / معلمة فصل  منال خلة  .5
  عشر

 مدرسة الفالوجا
  الثانوية للبنات

تاسع و ثامن / معلمة فصل  أمال عدوان  .6
  وسابع

خليفة بن زايد العليا 
  للبنات

عاشر و حادي / معلم فصل  مروان أبو سمعان  .7
  مدرسة الشقيري  عشر
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