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 ث   ث

  
   وتقدیر شكر

بیـاء والمرسـلین الحمد والشكر هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على خاتم األن
  :، سیدنا محمد بن عبد اهللا ، وآله وصحبه أجمعین وبعد 

  
د محمــد زقــوت .أ الفاضــلأتقــدم بجزیــل الشــكر والتقــدیر والعرفــان إلــى أســتاذي  

أســتاذ المنــاهج وطــرق التــدریس المشــارك بالجامعــة اإلســالمیة ، الــذي لــم یــدخر جهــدًا 
  .عداد هذه الرسالة في رعایتي وٕارشادي وتوجیهي أثناء إشرافه على إ

  
قسـم / كذلك أتقـدم بالشـكر الجزیـل لجمیـع األسـاتذة الكـرام العـاملین بكلیـة التربیـة 

المنـاهج وطــرق التــدریس بالجامعــة اإلســالمیة بغــزة ، الــذین لــم یبخلــوا علــي بتوجیهــاتهم 
عــــزو عفانــــة ، واألســــتاذة / ومالحظــــاتهم القیمــــة ، وأخــــص بالــــذكر األســــتاذ الــــدكتور 

  .فتحیة اللولو  /الدكتورة 
  

كما أتقدم بالشكر والتقدیر ألساتذة الجامعات ، والعاملین بمركز القیـاس والتقـویم 
المشــرفین التربــویین ، والمعلمــین والمعلمــات ، الــذین و بــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي ، 

ــــذكر المعلمــــین  ــــي إعــــداد أداة الدراســــة ، وأخــــص بال ــــد العــــون وســــاهموا ف ــــي ی مــــدوا ل
  .الذین شاركوا في تطبیق أداة الدراسة وتحلیل األسئلة  والمعلمات

  
وأتقـــدم بالشـــكر والتقـــدیر واالمتنـــان لزوجتـــي العزیــــزة التـــي وفـــرت لـــي كـــل ســــبل 

  .ووسائل الراحة أثناء إعداد هذه الرسالة 
ین وقفوا إلى جانبي ، وشجعوني ، ووفروا لـي كـل ذخوتي األعزاء الإكما وأشكر 

م أتقـدم بالشـكر والتقـدیر إلـى كـل مـن سـاعدني مـن قریـب أو وفي الختا ، وسائل الدعم
  .بعید في إنجاز هذه الدراسة 

  
  

  



 ج   ج

 ملخص الدراسة 

ــدنیا  هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مــدى تضــمین مقــررات العلــوم العامــة بالمرحلــة األساســیة ال

رات العقلیـــة بفلســـطین والمقـــررة مـــن قبـــل وزارة التربیـــة والتعلـــیم بالســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة للمهـــا

الــواردة فــي نمــوذج مــارزانو ألبعــاد الــتعلم ، حیــث اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي 

تحلیـــل األســـئلة المتضـــمنة فـــي الكتـــب الثمانیـــة ، وقـــام بإعـــداد قائمـــة بالمهـــارات العقلیـــة المرغـــوب 

مـن الخبـراء فـي  توافرها في منهاج العلوم العامـة للمرحلـة األساسـیة الـدنیا وعرضـها علـى مجموعـة

مجــال المنــاهج وطــرق تــدریس العلـــوم ؛ لتحدیــد المهــارات العقلیــة الـــالزم توافرهــا فــي كتــب العلـــوم 

العامة للمرحلة األساسیة الدنیا بهدف إعداد أداة الدراسة ، ثم قام الباحث ومجموعـة مـن المعلمـین 

ي أجمـع علیهـا المحكمـون سـؤاًال فـي ضـوء المعـاییر التـ)  960( بتحلیل األسئلة التي بلـغ عـددها 

  .ألداة الدراسة ، وقد استخدم الباحث التكرارات والنسب المئویة في المعالجة اإلحصائیة 

أنه لم یكن هنـاك تـوازن فـي نسـبتي : وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها  

فـي حـین % )  60.52( األسئلة التعلیمیة واألسـئلة التقویمیـة حیـث بلغـت نسـبة األسـئلة التعلیمیـة 

مــــن مجمــــوع األســــئلة فــــي الكتــــب الثمانیــــة ، وأن % )  39.48( بلغــــت نســــبة األســــئلة التقویمیــــة 

، % )  17.92( ، واالســـــــتدالل بنســـــــبة % )  28.02( األســـــــئلة ركـــــــزت علـــــــى التـــــــذكر بنســـــــبة 

مــن مجمــوع األســئلة فــي الكتــب الثمانیــة ، وقلــت نســبة تركیــز % )  17.29( والمالحظــة بنســبة 

: ئلة علـــى مهـــارات التوســـع والمقارنـــة والتصـــنیف حیـــث جـــاءت نســـب توافرهـــا علـــى الترتیـــب األســـ

مـن مجمـوع األسـئلة )  06.67( ، والتصنیف % )  06.88( ، والمقارنة % )  09.27( التوسع 

، وأهملـــت األســـئلة مهـــارات الترتیـــب والتنبـــؤ وتحدیـــد األخطـــاء وتحدیـــد الســـمات والتمثیـــل بـــدرجات 

، وتحدیــــد % )  03.44( ، والتنبــــؤ % )  04.58( غــــت نســــبة أســــئلة الترتیــــب متقاربــــة حیــــث بل



 ح   ح

، وذلــك % )   01.04( ، والتمثیــل % )  02.29( ، وتحدیــد الســمات % )  02.60( األخطــاء 

  .من مجموع األسئلة في الكتب الثمانیة 

طین وقـد أوصـى الباحـث بضـرورة تطـویر كتـب العلـوم العامـة للمرحلـة األساسـیة الـدنیا بفلسـ

بحیث تراعي األسئلة التوازن بین األسئلة التعلیمیة واألسئلة التقویمیة ، وتراعي التوازن في تناولها 

للمهارات العقلیة المختلفة ، وضرورة إعادة النظر في منهاج العلـوم العامـة للصـفین األول والثـاني 

  .   ونوعًا  للتمییز بین األنشطة واألسئلة ، وزیادة نسبة األسئلة في الصفین كماً 
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  الفصـل األول
  وأهمـیتها خلفیـة الدراسـة

  : المقدمة

ــًا  –تشــهد التربیــة العلمیــة وتــدریس العلــوم اهتمامــًا كبیــرًا  وتطــویرًا  –محلیــًا وعربیــًا وعالمی

مســــتمرًا نحــــو األفضــــل ؛ لمواكبــــة خصــــائص العصــــر العلمــــي والتقنــــي ومتطلبــــات األلفیــــة الثالثــــة 

یتطلــب  ممــاحــدیات ، ویــأتي تطــویر منــاهج العلــوم ضــمن هــذه الت، وتحــدیاتها المســتقبلیة الصــعبة 

، وٕاعــادة صــیاغة أهــداف التربیــة وتــدریس العلــوم ،  وبنائهــا هــاإعــادة التفكیــر فیهــا ، وٕاعــادة تنظیم

وتبنــي النظــرة العالمیــة للتربیــة العلمیــة للبنــاء المعرفــي للعلــم كمعرفــة علمیــة وعملیــات علــم وتفكیــر 

عتبــر التقــویم یم العلــوم ، حیــث المتبعــة فــي تقــویم تعلــ علمــي ، وٕاعــادة النظــر فــي أســالیب التقــویم

(   والخبــرات التعلیمیــة ، مــن عناصــر المنهــاج األساســیة التــي تتمثــل فــي األهــداف عنصــرًا مهمــًا◌ً 

أثــر كبیــر فــي  لمــا لــه مــن ، وطرائــق وأســالیب التــدریس والوســائل واألنشــطة ،) المحتــوى التعلیمــي 

،  ایهـــتعزیـــز مـــواطن القـــوة ف للعمـــل علـــى ، التعـــرف علـــى مـــدى مـــا تحقـــق مـــن األهـــداف التعلیمیـــة

  .  ، بهدف عالجها وتحسینها والكشف عن مواطن الضعف

حیـث أنهـا العملیـة التـي  ، یؤكد التربویون على أهمیة عملیة التقویم في العملیة التعلیمیةو         

، والتـــي مـــن خاللهـــا  یـــتم مـــن خاللهـــا تعـــدیل مســـار تحقیـــق األهـــداف التعلیمیـــة أو التأكیـــد علیهـــا

للتعـــرف علـــى نـــواحي   Feed Backع كـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم تلقـــي التغذیـــة الراجعـــة یســـتطی

  .  الضعف والقصور لدى كل منهما 

، فمـن  وتلعب عملیة التقویم دورًا مهمًا من خالل التأثیر والتأثر بعناصر المنهاج األخرى

ــــــــر األهــــــــداف التعلیمیــــــــة أو المحتــــــــوى یتســــــــنى هــــــــاخالل                 تعلیمــــــــيال تحســــــــین أو تعــــــــدیل أو تغیی

  .المتبعــــــــــــة فــــــــــــي عملیــــــــــــة التعلــــــــــــیم والــــــــــــتعلم  التعلیمیــــــــــــة أو الطــــــــــــرق واألســــــــــــالیب واألنشــــــــــــطة
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مـن  ، ، المقالیة منهـا والموضـوعیة وبأنواعها المتعددة ، وتعد األسئلة بأغراضها المتنوعة        

اط التفكیـر المختلفـة لـدى كما أنها تفید في إثـارة أنمـ ، التي تستخدم في عملیة التقویم األدواتأهم 

ومتزایـد مـن العـاملین فـي وقـد حظیـت باهتمـام كبیـر  ، راتهم العقلیـةدوتعمـل علـى تنمیـة قـ ، الطلبة

، فقــد بـذلت المنظمـة العربیــة للتربیـة والثقافـة والعلــوم الكثیـر مـن الجهــود فیمـا عقدتــه  حقـول التربیـة

ســـادس الـــذي عقـــد فـــي الجزائـــر عـــام ، كـــالمؤتمر العربـــي ال مـــن لقـــاءات تربویـــة فـــي هـــذا المجـــال

وكـذلك ، " نظم االمتحانات المدرسیة ودورها في تقـویم الطـالب وتـوجیههم"تناول  الذي،  )1964(

تلفـة والتـي عقـدت فـي ختوحیـد أنظمـة االمتحانـات المدرسـیة ودورهـا فـي المراحـل الدراسـیة الم حلقة

البالد العربیة الذي عقد في الكویت  ، واجتماع خبراء تطویر االمتحانات في) 1970(القاهرة عام 

ــــة الع ، )1974(عــــام  ــــد مــــن النــــدوات ر وقــــام مكتــــب التربی ــــیج العربیــــة بعقــــد العدی بــــي لــــدول الخل

أجــرى المركــز ) 1981(، ففــي العــام  والمــؤتمرات والــدورات التدریبیــة وٕاجــراء العدیــد مــن الدراســات

  .بدول الخلیج العربيالعربي دراسة مقارنة لواقع أسالیب التقویم واالمتحانات 

ـــرتبط أدوات أســـالیب التقـــویم ارتباطـــًا وثیقـــًا باألهـــداف التعلیمیـــة فـــي مجاالتهـــا الثالثـــة       وت

، فقـــد عقـــد المكتــب العربـــي نـــدوة حـــول ترجمـــة األهـــداف  )، والنفســـحركیة ، والوجدانیـــة المعرفیــة( 

قــدت فــي بغــداد نــدوة وفــي نفــس العــام ع ، )1983(العامــة إلــى أهــداف ســلوكیة فــي الریــاض عــام 

لثانویــة العامــة وعالقتهــا بأســس القبــول بمؤسســات التعلــیم العــالي بــدول احــول أســالیب تقــویم طلبــة 

  . الخلیج العربي

وضـع نمـاذج ألسـالیب متطـورة فـي  إلـى وقام المركز بعمل نـدوة علمیـة وورشـة عمـل تهـدف

 ویعد هذا المشـروع خطـوة ، لقیاس، ووضع الصیغ المالئمة لبناء أدوات ا تقویم طلبة التعلیم العام

  . ) المقدمة: 1985  ، المركز العربي (متقدمة تعنى بالمعالجة التطبیقیة وأدواتها 

  بالعدید ) 1994(قامت وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة منذ نشأتها عام  قدو  



4  4

فــــي مجــــال القیــــاس مـــن الــــدورات وورش العمــــل للمعلمــــین ومــــدراء المـــدارس والمشــــرفین التربــــویین 

ورفـــع كفایـــاتهم المهنیـــة فـــي  ، علیمیـــة التعلمیـــةهـــم فـــي العملیـــة التئمـــن أجـــل تحســـین أدا ، والتقـــویم

وتطـویر أدائهـم  ، صیاغة األهداف السلوكیة في مجاالتها الثالثة المعرفیة والوجدانیة والنفسحركیة

ل مســـتویات وأنمـــاط التفكیـــر التـــي تتنـــاو  وٕاعـــداد وبنـــاء االختبـــارات ، والتقـــویم فـــي عملیـــات القیـــاس

  . وفق جداول المواصفات المتعددة

ي هـو إعـادة بنـاء العالقـة بـین عملیتـي التعلـیم والـتعلم ، فمــن مـیتعل إصـالح إن جـوهر أي

المعروف أن التعلیم الفعال یعكس التعلم الفعـال ، لـذا كـان لزامـًا علینـا تنظـیم عملیـة الـتعلم ؛ لكـي 

  .م وتساند ما نعرفه عن عملیة التعلم تنشأ نظمًا تعلیمیة كاملة تدع

األحداث و   على التجارب العلمیة 2000عام " الیونسكو " علم للجمیع توقد ركز مشروع ال

حــداث والقضــایا البیئیــة فــي الحیــاة الیومیــة التــي یكــون لهــا تــأثیر علــى الســلوك ، والتركیــز علــى األ

ربیة العلمیة فـي القـرن الحـادي والعشـرین الكونیة الطبیعیة ، واتضح من خالل هذا المشروع أن الت

سـالمة (  والتفكیـر          سوف تركز على أمرین هما عملیات العلم وطرق العلماء في البحـث 

 ،2002  :108 . (  

لقد دخـل تعلـیم وتعلـم العلـوم األلفیـة الثالثـة لیواجـه مجموعـة مـن التحـدیات والمتغیـرات التـي 

مـع هـذه التحـدیات ، فتعلـیم  يوم ضـرورة التعامـل غیـر التقلیـدتفرض على خبـراء تعلـیم وتعلـم العلـ

وتعلم العلوم بحاجة إلى إقرار توجهات جدیدة وتبني نظریات وفلسفات عصریة ، وانتهاج أسالیب 

تعلیم وتعلم العلوم بمراحل التعلیم المختلفة ، وهذا یقتضي أن یتم التركیز وطرائق حدیثة ؛ لتفعیل 

  )  315،  314:  2001الباز ، ( : على ما یلي في تعلیم وتعلم العلوم 

  لیة استقصائیة تهدف إلى فهم المتعلم لما یحدث حوله ،  واكتشاف  متدریس العلوم كع  - 1

  .الحقائق العلمیة ، وتكوین المبادئ العلمیة بنفسه 
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مها فـي تزوید المـتعلم بمهـارات التفكیـر الالزمـة الكتشـاف وتطـویر المعرفـة العلمیـة واسـتخدا  - 2

  .حل المشكالت التي تواجهه 

إطار   تحقیق التكامل في خبرات المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقیم ، وذلك في   - 3

  . حیاتي وظیفي 

  .تنشیط االبتكار لدى المتعلم وتقدیم الجدید من خالل التفكیر االبتكاري   - 4

الــذي یــرفض االستســالم للخرافــات أو مــا  تعمیــق قــدرة المــتعلم علــى التفكیــر العلمــي والناقــد  - 5

للوصــول إلــى قــرار عملــي تجــاه  ؛ یفــرض علیــه مــن أفكــار دون دراســتها وتحلیلهــا وتقییمهــا

ــــه الشخصــــیة أو بــــالمجتمع الــــذي یعــــیش   المشــــكالت أو المواقــــف الیومیــــة المرتبطــــة بحیات

  .ویتفاعل معه

اق الفصـــل بمســـتویات متدرجـــة تنمیـــة قـــدرة المـــتعلم علـــى اكتســـاب الخبـــرة بنفســـه خـــارج نطـــ  - 6

  .تتناسب ومستوى نضجه وتفكیره 

حیاته  إثارة حماس المتعلم للمعرفة وتعمیمها وتوظیفها بحیث یقتنع بفائدة العلوم وأثرها في   - 7

  .وواقع مجتمعه 

  وتوفیر البیئة المناسبة للتعلم ، وٕارشاد المتعلم إلى  ، تكوین اتجاهات إیجابیة نحو العلوم  - 8

  . ید واستخدام مصادر المعلومات تحد

ویؤكد التربویون على أن التعلیم بوجه عـام وتـدریس العلـوم بوجـه خـاص ، لـیس مجـرد نقـل 

المعرفة العلمیة إلـى المـتعلم ، بـل هـو عملیـة تعنـى بنمـو المـتعلم عقلیـًا ووجـدانیًا ومهاریـًا وبتكامـل 

لعلـــوم هــي تعلــیم الطلبــة كیـــف شخصــیته مــن مختلــف جوانبهــا ، فالمهمـــة األساســیة فــي تــدریس ا

    دراكها أو إ یفكرون ، ال كیف یحفظون المقررات الدراسیة عن ظهر قلب دون فهمها و 

  .توظیفها في الحیاة 
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كســاب المتعلمــین إلــذا جــاءت التوجهــات الحدیثــة فــي بنــاء المنــاهج لتعــزز منحــى االهتمــام ب

بدراســة عــن ثــورة تطــویر )  Miles ) 1996عملیــات ومهــارات التفكیــر المختلفــة ، فقــد قــام میلــز 

إحــداث التكامــل بـــین المحتــوى التعلیمـــي أنـــه مــن الضـــروري " المنــاهج وتعلــیم التفكیـــر ذكــر فیهــا 

، ومــن هنــا یكــون الــدور " وطـرق التــدریس مــع مهــارات التفكیــر األساســیة داخــل المنــاهج الدراســیة 

راتیجیات التفكیــر والتفاعــل مــع الــرئیس الــذي تقــوم بــه عملیــات التفكیــر ، أال وهــو الجمــع بــین اســت

العدیـــد مـــن المواقـــف الحیاتیـــة ، ولـــذلك یلـــزم تفعیـــل عملیـــات تعلـــیم مهـــارات التفكیـــر فـــي المنـــاهج 

التعلیمیة وٕاعادة صیاغتها في صور جدیدة ، وهو ما یتطلب ضرورة تدریب الطلبة على استخدام 

ـــــل والـــــدف ـــــر واالستكشـــــاف والمناقشـــــة والتحلی اع عـــــن اآلراء والمعتقـــــدات تطبیقـــــات مهـــــارات التفكی

للطلبــة لیواجــه             الشخصــیة والعملیــات العقلیــة المعرفیــة ، وبهــذا یتطــور التعلــیم الفعــال 

(  الحـادي والعشــرین                 احتیاجـات المجتمعـات المتطــورة فـي األلفیـة الجدیــدة والقـرن 

  ) . 75:  2003حبیب ، 

،  1996ینایر عـام  13تمر العالمي لریاض األطفال في وقد عقد في مدینة كالیفورنیا المؤ 

تناول فیه تنمیة أسالیب التفكیر الناقـد لألطفـال  Nicoolوكان من بین فعالیاته بحثًا أعده نیكول 

، وأوضح احتیاج المعلمین بـدورهم سنوات  )8  – 5( الصغار ، وبصفة خاصة لألطفال ما بین 

یــث طبیعتهــا وعوامــل تطویرهــا ، ونــاقش البحــث مهــارات إلــى إدراك وفهــم مهــارات التفكیــر مــن ح

التفكیر األساسیة وتنظیمها ، وضرورة خلق مناخ دراسي مالئم للطلبـة فـي سـیاق منهجـي تعلیمـي 

، واستعرض البحث المهارات واألنشطة التعلیمیة لمراحل الحضانة والروضـة والمـدارس االبتدائیـة 

یمكن تنمیتها بالتدریب علیها سواء لدى  التية والفرعیة وقرر قائمة من مهارات التفكیر األساسی ،

 اأمــ. التنظــیم الــذاتي  التفســیر ، التحلیــل ، التقیــیم ، التخیــل ،: الصــغار وتشــتمل علــى  وأالكبــار 

ـــة والتـــدریب علیهـــا كـــالتنظیم والفهـــم والمناقشـــة ، عـــن دور المدرســـة فهـــو تنشـــیط المهـــارات  العقلی
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تباع طـرق تـدریس مبتكـرة وغیـر إما فیما یخص دور المعلمین فهو والنضج االنفعالي لألطفال ، أ

تقلیدیــة لتــدریس وتعلــیم مهــارات التفكیــر مــن خــالل توجیــه األســئلة ، وحــل المشــكالت التعلیمیــة ، 

والصـــراع التعلیمـــي ، واللجـــوء إلـــى تنشـــیط عمـــل مجموعـــات الطـــالب المتعاونـــة والعمـــل الدراســـي 

  ) . 170:  2003حبیب ، ( واد تعلیمیة حدیثة ومبتكرة الجماعي ، باإلضافة إلى استخدام م

فإذا كنا حقا جادین في سعینا لتنمیة التفكیر بشكل عام ، بكافة جوانبه وأبعاده وعملیاته 

ومهاراته ، والتفكیر العلمي علـى وجـه الخصـوص بمختلـف مكوناتـه عنـد األطفـال ، فعلینـا أن 

الطفـل خـالل مرحلـة مـا قبـل المدرسـة والسـنوات نبدأ في هذه الجهود مبكـرًا مـا أمكـن فـي عمـر 

  .األولى من مرحلة التعلیم األساسي 

ـــة )  185:  2005( صـــالح وبشـــیر  وقـــد أشـــار ـــى فاعلی ـــة أكـــدت عل أن االتجاهـــات العلمی

ألبعــاد الــتعلم علــى مســتوى كافــة المراحــل التعلیمیــة المختلفــة ، وبــدءًا  Marzanoنمــوذج مــارزانو 

  .كانطالقة جدیدة في مجال التعلیم والتعلم بمراحله األولى ، وذلك 

ألبعــاد الــتعلم أساسـًا لبنــاء وتخطــیط الوحــدات التعلیمیــة ،  Marzanoویعـد نمــوذج مــارزانو 

بدءًا من مرحلة ریاض األطفال حتى نهایـة المرحلـة الثانویـة ، متضـمنًا خبـرات وتجـارب یقـوم بهـا 

نحـو تحقیــق لـه كـًال مـن المعلـم والمـتعلم المعلمـون لخلـق منـاخ تعلیمـي نشـط ومثمـر ینمـو مــن خال

  ) . 14:  1999،  مارزانو( أفضل األهداف المنشودة للعملیة التعلیمیة 

                ویســـــــــتند نمـــــــــوذج أبعـــــــــاد الـــــــــتعلم عنـــــــــد وضـــــــــع خطـــــــــة للتعلـــــــــیم علـــــــــى خمســـــــــة أبعـــــــــاد ، 

 Positive Attitudes "الموجبـة عـن الـتعلم  یتعلق البعد األول بتكوین االتجاهات واإلدراكات 

and Perceptions About Learning "  ، أي أنـه لكـي یحـدث الـتعلم ینبغـي أن یتـوافر لـدى

ویتعلــق البعــد الثــاني باكتســاب المعرفــة  ، االرتیــاح فــي حجــرة الدراســةو  بــاألمن حســاسالتالمیــذ اإل

، وذلــك بتحقیــق التكامــل مــن "  " Acquiring and Integrating Knowledgeوتكاملهــا 
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، وتنظــیم المعرفــة الجدیــدة بطــرق لهــا  ربــط المعرفــة الجدیــدة بالمعرفــة الســابقة لــدى التالمیــذ خــالل

معنى لمساعدة التالمیـذ علـى خزنهـا فـي الـذاكرة طویلـة المـدى ، ویركـز البعـد الثالـث علـى توسـیع 

فاكتســاب ،  " Extending and Refining Knowledge "المعرفــة وصــقلها أو تنقیتهــا 

ملهــا لــیس غایــة لعملیـة الــتعلم ، إذ أن التلمیــذ یوســع ویمـد معرفتــه ویصــقلها ویضــیف المعرفـة وتكا

المقارنة والتصنیف  أنشطةإلیها تمییزات جدیدة ویكون روابط أبعد لها ، ویندمج التالمیذ عادة في 

 ویتعلـق ، المنظـور والتجریـد واالستقراء واالستنباط وتحلیل األخطاء وتقدیم الدعم وتحلیلـه وتحلیـل

 Using knowledge " معنى                     البعد الرابع باستخدام المعرفة على نحو له 

Meaningfully "  إذ أن التعلم الفعال یحدث حین یقدر التالمیذ على اسـتخدام المعرفـة ألداء ،

ام مهام لها معنى ، وتوظیف ما تعلموه في حیاتهم العامة ، ومن المهام التي تشجع على االستخد

ــــي ، وحــــل المشــــكالت ،  ــــرار ، والبحــــث ، واالستقصــــاء التجریب ــــة ، اتخــــاذ الق ذي المعنــــى للمعرف

 "نتجــــة مباســــتخدام عــــادات عقلیــــة واالختــــراع ، ویتعلــــق البعــــد الخــــامس مــــن أبعــــاد الــــتعلم 

Productive Habits Mind " بـأن یـتعلم  نتجـةم، فهـو یتنـاول كیفیـة بنـاء عـادات العقـل ال ،

حقیق الدقة ، وتجنب االندفاع ، وتنمیة مهارة التفكیر القائمة على تنظیم الذات ، الطفل السعي لت

:  2000مـــارزانو ، ( االبتكـــاري         عـــن طریـــق التخطـــیط والتفكیـــر الناقـــد ، وتنمیـــة التفكیـــر 

14– 18 . (  

ـــیم  –أبعـــاد الـــتعلم  –وحیـــث أن هـــذا النمـــوذج  یمثـــل نموذجـــًا لالتجاهـــات الحدیثـــة فـــي التعل

تعلم ، وبعــد اطــالع الباحــث علــى األدب التربــوي والعدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت أثــره علــى والــ

 المركـــب ،التفكیـــر تنمیـــة و  اإلیجـــابي ، واالتجـــاه ، وعملیـــات العلـــم ، متغیـــرات عدیـــدة كالتحصـــیل

التـي هـدفت إلــى )  2005صـالح وبشـیر ،  ( دراسـة: مثـل  ، والقلـق وتنمیـة المهـارات والمفـاهیم ،

اس أثــر نمــوذج مــارزانو ألبعــاد الــتعلم فــي تنمیــة المهــارات والمفــاهیم المرتبطــة بــبعض الخبــرات قیــ
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التـــي هـــدفت إلـــى معرفـــة فعالیـــة نمـــوذج )  2003البعلـــي ، ( التعلیمیـــة لطفـــل الروضـــة ، ودراســـة 

(                  مارزانو في تدریس العلوم في التحصیل وتنمیة بعض عملیات العلم ، ودراسة 

التي هدفت إلى التعرف على أثر نموذج مارزانو على التحصیل وتنمیة التفكیـر )  2001باز ، ال

نمـوذج  –حیث أن جمیعها أثبتت فائدة وٕایجابیـة النمـوذج و  المركب وتنمیة االتجاهات اإلیجابیة ،

ولت تحلیل العدید من الدراسات التي تنا وفي العملیة التعلیمیة التعلمیة ،  –مارزانو ألبعاد التعلم 

: مثـل  عملیات العلم ، وأ،  Bllomفي مناهج العلوم في ضوء تصنیف بلوم  المتضمنة األسئلة

)  2000أبـو نـدا ، ( ، ودراسـة )  2003عبـد الهـادي ، ( ، ودراسـة )  2004أبو دقـة ،  (دراسة 

،  Risner ریزنـــر( ، ودراســة )  1994محمـــود ، ( ودراســة ،) 1999عبــد الفتـــاح ، ( ، ودراســة 

1991  (.  

بـرامج تـدریس العلــوم  ىفـي ضـوء مـا سـبق ، ومـن خـالل خبـرة الباحـث كمشـرف میـداني علـ

قبـل  دیـد مـن الشـكاوي مـنفي مرحلـة التعلـیم األساسـي بمحافظـات غـزة ، الحـظ الباحـث وجـود الع

 وقـد تمثلـتمعلمي العلوم في مرحلة التعلیم األساسي حول األسـئلة الـواردة فـي الكتـب المدرسـیة ، 

ي فـي تـدني مسـتوى التـوازن بـین المهـارات العقلیـة التـي تقیسـها األسـئلة ، كـذلك وجـود ه الشـكاو هـذ

شــكاوي مــن أولیــاء أمــور الطلبــة تتمثــل فــي طبیعــة صــیاغة األســئلة ، حیــث تتســم بالصــعوبة أو 

الـدنیا مـن التعلـیم األساسـي ، كـذلك الحـظ الباحـث  حلـةخاصة في المر  ، الغموض بالنسبة للطلبة

ل الزیارات الصفیة لمعلمي العلوم في المرحلة األساسیة الدنیا أن هناك تـدني فـي مسـتوى من خال

ـــع  المعلمـــین فـــي إعـــداد االختبـــارات التحصـــیلیة ، وضـــعف فـــي صـــیاغة فقـــرات االختبـــار ، وتنوی

األســئلة ، حیــث انصــبت معظــم أســئلة اختبــاراتهم حــول قیــاس مســتوى التــذكر لــدى الطلبــة ، ولقــد 

ــًا لــدى الباحــث شــكلت هــذه المال فــي كتــب للخــوض فــي دراســة وتحلیــل األســئلة حظــات دافعــًا قوی
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، خاصـًة وأن هـذه األسـئلة لـم یـتم تحلیلهـا سـابقًا  بفلسـطینالعلوم العامة بالمرحلـة األساسـیة الـدنیا 

   .في حد علم الباحث 

أن یســـتفید مــــن هـــذه الدراســـة جمیـــع العــــاملین فـــي مجـــال المنـــاهج وطــــرق  ویأمـــل الباحـــث

، بعــد التعــرف علــى واقــع عملیــة ریس ، مــن مــؤلفي منــاهج ومشــرفین تربــویین ومعلمــي علــوم التــد

  .التقویم في هذه المناهج في ضوء االتجاهات الحدیثة للعملیة التعلیمیة 

  :  مشكلة الدراسة

  : السؤال الرئیس التالي فيمشكلة الدراسة  في ضوء ما سبق تم تحدید 

كتب العلوم العامة في صفوف المرحلة األساسیة  مقررات أسئلة يالمهارات العقلیة المتضمنة فما 

  ؟  في ضوء نموذج مارزانو في المنهاج الفلسطیني)  4 – 1(الدنیا 

  :  التالیة منه األسئلة وانبثق

المهــارات العقلیــة الواجــب توافرهــا فــي محتــوى منهــاج العلــوم العامــة للمرحلــة األساســیة مــا   - 1

  ؟ ارزانو الدنیا في ضوء نموذج م

للمهــارات العقلیــة فــي  بالمرحلــة األساســیة الــدنیامــا مــدى تضــمین أســئلة كتــب العلــوم العامــة  - 2

   ضوء نموذج مارزانو ؟ 

للمهــارات العقلیــة فــي  األساســي األولمــا مــدى تضــمین أســئلة كتــاب العلــوم العامــة للصــف   - 3

  ؟  ضوء نموذج مارزانو

العامــة للصــف الثــاني األساســي للمهــارات العقلیــة فــي  مـا مــدى تضــمین أســئلة كتــاب العلــوم  - 4

  ؟ ضوء نموذج مارزانو 

للمهـارات العقلیـة فــي  األساسـي الثالــثمـا مـدى تضـمین أسـئلة كتــاب العلـوم العامـة للصـف   - 5

  ؟  ضوء نموذج مارزانو
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ـــوم العامـــة للصـــف   - 6 ـــة مـــا مـــدى تضـــمین أســـئلة كتـــاب العل      الرابـــع األساســـي للمهـــارات العقلی

   ؟ في ضوء نموذج مارزانو

  :  أهداف الدراسة 

  :  تهدف الدراسة إلى

تحدید المهارات العقلیة الواجب توافرهـا فـي محتـوى منهـاج العلـوم العامـة للمرحلـة األساسـیة   - 1

   .الدنیا في ضوء نموذج مارزانو 

للصـف األول  یامدى تناول أسئلة مقررات العلوم العامة للمرحلة األساسیة الـدن الكشف عن  - 2

  .والثاني والثالث والرابع للمهارات العقلیة في ضوء نموذج مارزانو 

  :  أهمیة الدراسة

 ، )التقـویم(تنبع أهمیة الدراسة من كونها تتناول عنصرًا مهمًا ومؤثرًا مـن عناصـر المنهـاج   - 1

بهـدف  ، الذي یستطیع المعلم من خالله الحكم على مدى ما تحقق مـن األهـداف التعلیمیـة

  .  العالج والتحسین والتطویر واإلثراء

للعملیــات  األســئلة فــي منــاهج العلــوم فــي المرحلــة األساســیة الــدنیا أداة لتحلیــل تقــدم الدراســة  - 2

 ، بنـاء المنـاهج الفلسـطینیة وتطویرهـا لـىیؤمل أن یسـتفید منهـا القـائمون ع التي العقلیة ، و 

 .  والباحثون في مجال مناهج العلوم

اهج نــالمهــذه حیــث أن  ، تقــدم الدراســة نموذجــًا لتحلیــل األســئلة فــي ضــوء نمــوذج مــارزانو  - 3

وتحتـاج إلــى المزیـد مــن التقــویم والتطـویر المســتمرین بهـدف الوصــول إلــى  ، حدیثـة التــألیف

 .  عملیة التقویم منهاج یلبي احتیاجات المتعلم في عناصره المتعددة من األهداف حتى

لمشـــرفون التربویـــون مـــن هـــذا البحـــث فـــي توجیـــه المعلمـــین إلـــى معـــاییر وضـــع قـــد یســـتفید ا  - 4

 .  المختلفة التفكیر و أنواع عملیات و أنماطالتي تتناول  األسئلة
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العلـــوم العامـــة  مقـــرراتتبـــرز هـــذه الدراســـة نقـــاط القـــوة والضـــعف فـــي األســـئلة الـــواردة فـــي   - 5

ـــة األساســـیة الـــدنیا  وٕاجـــراء عملیـــات   و التحســـین والعـــالجالتعزیـــز  غیـــةب)  4 – 1(للمرحل

  .اإلثراء الالزمة من قبل المهتمین والعاملین في مجال تألیف المناهج 

تقــدیم صــورة للبـــاحثین والدارســین والعــاملین فـــي مجــال منــاهج العلـــوم لواقــع عملیــة التقـــویم   - 6

  . بالمرحلة األساسیة الدنیا   العامة المتمثلة في أسئلة كتب العلوم

  :  لدراسةحدود ا

 الدراســة علـــى تحلیــل األســئلة الـــواردة فــي كتــب العلـــوم العامــة للمرحلــة األساســـیة اقتصــرت  - 1

المقـــــررة مـــــن قبـــــل وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم العـــــالي بالســـــلطة الوطنیـــــة  ، و ) 4 – 1(الـــــدنیا 

            والمطبقـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن قطـــــــــاع غـــــــــزة والضـــــــــفة الغربیـــــــــة فـــــــــي العـــــــــام  ، الفلســـــــــطینیة

  . )  2007/  2006(  سيالدرا

        الدراســــة األســــئلة التــــي تتخلــــل المحتــــوى والتــــي یــــتم تناولهــــا خــــالل عملیــــة الــــتعلم  اشــــتملت  - 2

فـي نهایـة الوحـدة الدراسـیة  أو واألسـئلة التـي تـأتي فـي نهایـة الـدرس ، )التعلیمیـة األسئلة  (

 .  )األسئلة التقویمیة(

 ) العقلیـــــة المهـــــارات (المعرفیـــــة العامـــــة  لمهـــــاراتابعـــــض  تـــــم تحلیـــــل األســـــئلة فـــــي ضـــــوء  - 3

  . التعلم ألبعادنموذج مارزانو  في المتضمنة

  :  مصطلحات الدراسة

  : المهارة  - 1

  وبأقل جهد ، سواء كانت هذه  على أداء مهمة ما بدقة وسرعة وٕاتقان الطالبقدرة 

  . المهمة جهدًا عقلیًا أو عمًال یدویًا 
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  : المهارة العقلیة  - 2

جهد عقلي یقوم به الطالب لإلجابة عن تساؤل ما ، أو البحث عن حل لمشكلة ما ، 

كقیامه بعملیة المالحظة أو التذكر أو التصنیف أو المقارنة أو التنبؤ أو االستدالل أو 

  .تمثیل المعلومات باألشكال والرسومات 

  :  السـؤال  - 3

أو بفعل أمر ، ویسـتلزم قـدرًا مـن التفكیـر  ،مثیر أو جملة لفظیة تبدأ بأحد أدوات االستفهام 

  .وفحص المعلومات ، ویستدعي رد فعل أو استجابة من المتعلم لفظًا أو عمًال 

  : التعلیمیة األسئلة   - 4

، ویتم توظیفها في بدایة العملیة  هي تلك المثیرات التي تتطلب من المتعلم استجابة ما

تي في بدایة الدرس ، أو تتخلل محتواه ، أو أنشطته ، أثنائها ، وقد تأ وأالتعلیمیة التعلمیة 

  . البنائیة ویطلق علیها أحیانًا األسئلة 

  : األسئلة التقویمیة  - 5

هــي تلــك المثیــرات التــي تتطلــب مــن المــتعلم اســتجابة مــا، ویــتم توظیفهــا فــي نهایــة العملیــة 

  . ، وتأتي في نهایة الدرس أو الوحدة الدراسیة  التعلیمیة التعلمیة

  :  مرحلة األساسیة الدنیاالعلوم العامة لل مقررات  - 6

والتــي  ، األساســي علــى الصــفوف مــن األول حتــى الرابــع المقــررة الدراســیة الكتــبمجمــوع 

  . بواقع كتابین لكل صف من الصفوف األربعة ، تتمثل في ثمان كتب

  :  المرحلة األساسیة الدنیا  - 7

  الفلسطیني والتي تمتد من الصف األول حتى الصف المرحلة األولى في مراحل التعلیم 

  .  ویطلق علیها مرحلة التهیئة األساسي ،  الرابع
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     : نموذج مارزانو ألبعاد التعلم  – 8

یتمثــل فــي خمســة أبعــاد للــتعلم ویتضــمن مجموعــة مــن المهــارات العقلیــة  إطــار تعلیمــي   

ة والتصـــنیف والترتیـــب وتحدیـــد الضـــروریة لنجـــاح الـــتعلم ،  كالتـــذكر والمالحظـــة والمقارنـــ

   .السمات والتمثیل واالستدالل وتحدید األخطاء والتوسع والتنبؤ 
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  الثـانيل ـالفص

  ريـار النظـاإلط    
  األسئلة وعالقتها بأبعاد التعلم

 الكتاب المدرسي واألسئلة  •

 ماهیة األسئلة  •

 أهمیة وأهداف األسئلة  •
 أنواع األسئلة  •

 :خرجات التعلماألسئلة وم  •

 والمعرفة العلمیةاألسئلة  -
  األسئلة وعملیات العلم -
 األسئلة وأنماط التفكیر -

  نموذج مارزانو ألبعاد التعلم   •
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  الثـــاني الفصـــل

  اإلطـار النظـري    
  األسئلة وعالقتها بأبعاد التعلم

  
سي واألسـئلة ، الكتاب المدر : هذا الفصل مجموعة من المحاور الرئیسة تتمثل في  یتضمن

وماهیتهـــا ، وأهمیتهـــا ، وأهـــدافها ، وأنواعهـــا ، كمـــا یتنـــاول األســـئلة ومخرجـــات الـــتعلم ، و نمـــوذج 

تعریفـــــات اإلجرائیـــــة والألبعـــــاد الـــــتعلم وعالقتـــــه باألســـــئلة وأنمـــــاط التفكیـــــر ،  Marzanoمـــــارزانو 

ألساسیة الدنیا في ضوئها للمهارات العقلیة التي تم تحلیل األسئلة في كتب العلوم العامة للمرحلة ا

  :  ، وذلك على النحو التالي 

  :الكتاب المدرسي واألسئلة 

مصدرًا مهمًا من مصادر المعرفة األساسـیة للمـتعلم ، والوعـاء الـذي  یعتبر الكتاب المدرسي

ینهـل منـه كـل مـن المعلــم والمـتعلم فـي تقـدیم وتلقـي المعرفــة ، ویتـیح الكتـاب الفرصـة لإلجابـة عــن 

  .ن األسئلة واألفكار التي تدور في ذهن المتعلم العدید م

والكتــاب المدرســي لــیس مهمــًا فقــط للمــتعلم ، بــل أیضــًا للمعلــم ، فهــو یســاعده علــى تحدیــد 

األهــــداف المــــراد تحقیقهــــا ، والمفــــاهیم الرئیســــة ، وتصــــمیم األنشــــطة والتــــدریبات وقضــــایا الحــــوار 

  ) .  447:  1992القدس المفتوحة ، ( والمناقشة 

وهو لیس وسیلة معینة على التعلم فقط ، إنما یمثل جوهر عملیة التعلیم ، فهو یحدد للمـتعلم      

مرة ، ویعتبـــــــر مصـــــــدرًا مـــــــا سیدرســـــــه مـــــــن معلومـــــــات ومعـــــــارف ، ویجعـــــــل عملیـــــــة الـــــــتعلم مســـــــت

  )  92: 1993، القدس المفتوحة(لبة للتعلم ومرجعًا للتخطیط والتنفیذ وٕاثارة دافعیة الطللمعلومات،

  ضمن عملیة تطویر المناهج المدرسیة تطویرًا للكتب من حیث أهدافها ومحتویاتها وتت
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وطریقة عرض المادة والمعلومات وتسلسلها ، وتطویرًا للرسوم واألشكال واألسئلة المتضمنة 

  ) . 178:  1982الوكیل ، ( في الكتاب من حیث العدد والنوع والشمول 

رســـــي التـــــي تســـــعى إلـــــى زیـــــادة اهتمـــــام الطلبـــــة وتعـــــد األســـــئلة أحـــــد مكونـــــات الكتـــــاب المد

بالموضــوعات التــي یدرســونها ، وتعتبــر ركنــًا أساســیًا مــن أركــان التــدریس النــاجح ، وتســتخدم فــي 

  ) . 109:  1979اللقاني ، ( عدة مواقع من الدرس ، في بدایته أو أثنائه أو عند نهایته 

، ) الخبــرات الســابقة ( الطلبــة  وتهــدف األســئلة إلــى التعــرف علــى المعلومــات التــي یمتلكهــا

وتفید في التأكد من فهمهم للمادة العلمیة ، ومعرفة نواحي الضعف لدیهم وعالجهـا ، وتنمیـة حـب 

  .االستطالع عندهم ، وٕاثارة أنماط التفكیر المختلفة في أذهانهم 

ب من وتصنف األسئلة إلى نوعین ، یتمثل النوع األول في األسئلة مغلقة النهایة التي تتطل

المــتعلم إجابــة واحــدة محــددة ، ویطلــق علیهــا أحیانــًا األســئلة المحــددة ، ویتمثــل النــوع الثــاني فــي 

األســئلة مفتوحــة النهایــة ، والتــي تســاعد علــى تنمیــة التفكیــر والحصــول علــى إجابــات متعــددة مــن 

  .المتعلم حول موضوع معین ، ویطلق علیها أحیانًا األسئلة السابرة 

تكمـن أهمیـة الكتـاب المدرسـي واألسـئلة التـي تعـد ركنـًا مهمـًا فیـه ، ممـا وفي ضوء ما سـبق 

یدفعنا إلى االهتمام بها والتركیز علیها والتفكیر في صیاغتها ؛ لننحى بطلبتنا بعیدًا عن المهارات 

والتقـویم ت العلیـا مـن التفكیـر كالتحلیـل الدنیا من التفكیر كالتذكر ، والتحلیق بهم إلى آفـاق المهـارا

  .      اإلبداع و 

   : ماهیة األسئلة

تتعــدد الوســائل اإلدراكیــة المتمثلــة فــي المعینــات العقلیــة التــي تعتمــد علــى الرمــز ، واللغــة ، 

واألشــكال ، والصــور ، فــي تســهیلها لعملیــة الــتعلم كالقصــص التشــویقیة ، والمقارنــات التشــبیهیة ، 

      ضــــافة إلــــى األســــئلة التعلیمیــــة ،والمالحظــــات الصــــفیة ، والملخصــــات والخطــــوط ، والصــــورة باإل
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وتعتبـر األسـئلة مـن أهـم الوسـائل اإلدراكیـة المعرفیـة التـي تعمـل علـى تنشـیط المعلومـات فـي ذهــن 

  ) . 224،  223:  2000دروزة ، ( المتعلم ، واسترجاعها واإلفادة منها بطریقة فعالة 

ن الكلمـات التـي توجـه أن السـؤال هـو مجموعـة مـ) "  57:  1985( ویذكر القـاني ومحمـد 

إلى شخص ما ، بحیث یفهم هذا الشـخص المقصـود بهـذه الكلمـات ، ویعمـل فكـره فیهـا ویسـتجیب 

  " .لها بشكل یفهمه من وجه السؤال في البدایة 

بأنهــا عبــارات تبــدأ بــأدوات اســتفهام ، وتتطلــب ) "  68:  1988( ویعــرف المفتــي األســئلة 

اذكــر ، أو اشــرح ، أو أعــد : عبــارات تبــدأ بفعــل أمــر مثــل  إجابــة معینــة كــرد فعــل علیهــا ، أو هــي

صیاغة ، أو قارن ، أو انقد ، أو أصدر حكمًا ، وما إلى ذلك ، وتستلزم إجابة متسقة مع ما جاء 

  " .من أمر معین 

أن السـؤال هـو مجموعـة مـن الكلمـات یوجههـا المـدرس ) "  487:  1987( ویشیر محمود 

  " .وجه إلیه تتطلب استجابة مقننة من الم

بأنهـا مثیـرات لغویـة تتطلـب إجابـات معینـة ) "  158:  1997( ویعرفها األغا وعبد المنعم 

  " .ومحددة ، وهي مهارة ال یستغني عنها معلم أو متعلم 

أن الســؤال التعلیمــي عبــارة عــن مثیــر یســتدعي رد فعــل ) "  224:  2000( وتــذكر دروزة        

علم قــدرًا مــن التفكیــر وفحــص المــادة التعلیمیــة التــي بــین یدیــه ، ثــم أو اســتجابة ، ویتطلــب مــن المــت

  " .استرجاع المعلومات المخزونة في ذاكرته بطریقة تساعده على اإلجابة بشكل صحیح 

أن الســؤال عبــارة عــن مثیــر ، أو جملــة : ویمكــن تلخــیص التعریفــات الســالفة الــذكر بــالقول        

أو بفعل أمر ، ویستلزم قدرًا من التفكیـر وفحـص المعلومـات ، ،  لفظیة تبدأ بأحد أدوات االستفهام

  .ویستدعي رد فعل أو استجابة من المتعلم لفظًا أو عمًال 
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    :أهداف األسئلة أهمیة و 

توظـــف األســــئلة بكافــــة أنواعهـــا فــــي العملیــــة التعلیمیــــة ؛ لتحقیـــق أهــــداف وأغــــراض عدیــــدة 

بدء فـي عملیـة الـتعلم بهـدف الكشـف عـن الخبـرات ومختلفة ، فهي قد تكون تشخیصیة تأتي قبل ال

السابقة عند التالمیذ ومدى إلمام المتعلم بالموضوع المراد تدریسه ، وتحدید مواطن القوة والضعف 

لدیـه  ، وقــد تكـون تكوینیــة أو مرحلیـة تــأتي أثنــاء العملیـة التعلیمیــة التعلمیـة فتقــدم لكـل مــن المعلــم 

ید في تحدید اإلجـراءات التـي یجـب اتخاذهـا فـي المراحـل التالیـة مـن والمتعلم التغذیة الراجعة ، وتف

العملیة التعلیمیة ، وقد تكون ختامیة تقویمیة تأتي في نهایة العملیة التعلیمیة بهدف التعـرف علـى 

  .مدى تحقق األهداف 

أن األســـئلة تعتبـــر وســـیلة هامـــة لتهیئـــة مرحلـــة الـــتعلم ) "  133:  2001( ویـــذكر حمـــدان 

، كمــا أنهــا ترعــى النشــاط التعلیمــي وترفــع مــن فعالیتــه ، وتــزود التالمیــذ بتوجیهــات بنــاءة وبــدئها 

  : ویضیف حمدان أن األسئلة تحقق األغراض التالیة " . ضروریة ومحفزات مباشرة لتعلمهم 

  .حث التالمیذ على االشتراك في عملیة التعلم   - 1

  .جذب انتباه التالمیذ   - 2

  .وحثهم على المناقشة والتفكیر  تشجیع التالمیذ  - 3

  ) .تنظیمیة أو تعلیمیة ( اعطاء توضیح لمشكلة معینة   - 4

  .تشجیع التالمیذ على اإلجابة الصحیحة وتوجیههم إلیها   - 5

  .التأكد من فهم التالمیذ للمادة الدراسیة   - 6

  .تحلیل نقاط الضعف عند التالمیذ   - 7

  ) . 134:  2001حمدان ، (  .یذ للمادة الدراسیة اختبار كفایة معرفة التالم  - 8
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وقــد تحــدث العدیــد مــن التربــویین عــن أهــداف األســئلة بصــفة عامــة ســواء كانــت شــفهیة أم 

  :أهدافها فیما یلي ) 301، 300:  1969(فیلخص عبد العزیز وعبد المجید  تحریریة مكتوبة ،

  .الوقوف على معلومات التالمیذ السابقة   - 1

  .ط عقول التالمیذ وٕایقاظ انتباههم تنشی  - 2

  .الوقوف على مدى تتبع التالمیذ للدرس   - 3

  .تثبیت المعلومات التي درست   - 4

  .القضاء على الزهو والغرور عند بعض التالمیذ   - 5

  :أن األسئلة التحریریة تحقق األهداف التالیة )  Borich  )1988  :195ویشیر بورش 

  .ر معلومات معینة المساعدة على تذك  - 1

  .مراجعة محتوى التعلم السابق   - 2

  .تشخیص صعوبات التعلم لدى التالمیذ   - 3

  .تعزیز التفكیر وفهم األفكار   - 4

  .تشجیع التفكیر والتقویم   - 5

  :أن أهمیة األسئلة التعلیمیة تتجلى في النقاط التالیة )  224:  2000( وتذكر دروزة 

  .تعلم إلى األفكار المهمة في المادة الدراسیة تجذب انتباه الم  - 1

تحث المتعلم على دراسة وفهـم واسـترجاع األفكـار المهمـة فـي الوقـت المناسـب ، واالسـتفادة   - 2

  .منها في المستقبل 

  .تدفع المتعلم إلى توظیف استراتیجیاته اإلدراكیة وعملیاته العقلیة لزیادة الفهم واالستیعاب - 3

  .دة على شكل أسئلة تلخص الما  - 4

  .تحفز المتعلم على استقصاء معرفة جدیدة من مراجع مختلفة   - 5
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وفــي ضــوء مــا ســبق یلخــص الباحــث أهمیــة األســئلة واألهــداف واألغــراض التــي تســعى إلــى 

  : تحقیقها بما یلي 

  .إثارة وتنمیة تفكیر المتعلم   - 1

  .توجه المتعلم إلى نوع االستجابة المطلوبة   - 2

  .تعمل على جذب انتباه المتعلم ، وتثیر الدافعیة لدیه   - 3

  .تساعد في تشخیص صعوبات التعلم ومواطن القوة والضعف لدى المتعلمین   - 4

  .تساهم في تثبیت المعلومات واألفكار في أذهان المتعلمین   - 5

  .تساعد على انخراط المتعلم في عملیة التعلم   - 6

  .للمادة الدراسیة  تؤكد على فهم التلمیذ  - 7

  . تكشف عن الخبرات السابقة لدى المتعلم   - 8

  .  توجه تفكیر المتعلم   - 9

  .تكشف عن اهتمامات ومیول المتعلمین   - 10

  .تساعد المتعلم على تذكر المعلومات واألفكار   - 11

  .تساعد في تنظیم المعلومات في البنیة المعرفیة لدى المتعلم   -12

  :لة أنواع األسئ

األســـئلة المقالیـــة واألســـئلة : تصـــنف األســـئلة بأشـــكالها المتنوعـــة إلـــى نـــوعین رئیســـین همـــا 

  .الموضوعیة ، یتناولهما الباحث بشيء من التفصیل 

  األسئلة المقالیة :  أوًال 

بأنهــا تلــك األســئلة التــي تســمح " األســئلة المقالیــة )  360 -359:  1994( یعــرف زیتــون 

ى األســــئلة بكلمــــات مــــن عنــــده ، فــــالمتعلم یســــأل لیســــتدعي مــــن الــــذاكرة للمــــتعلم بــــأن یجیــــب علــــ
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المعلومات ذات العالقة بالسؤال ، وهو مطالـب فـي هـذا النـوع مـن األسـئلة بتنظـیم وعـرض حقـائق 

ومصـــطلحات أو مفـــاهیم أو أفكـــار ، أي أن یقـــوم بنشـــاط إبـــداعي ، وعـــادة مـــا تبـــدأ هـــذه األســـئلة 

  .إلخ .....ن ، اكتب ما تعرفه عن ، اذكر ، ناقش ، اشرح ، قار : بكلمات مثل 

أن األسئلة المقالیة أسئلة كتابیـة یطلـب فیهـا مـن ) "  13:  1996( ویذكر اللقاني والجمل 

التالمیذ تنظیم إجاباتهم باستخدام لغتهم الخاصة ، وهذا النوع من األسئلة یظهر قدرة التلمیـذ علـى 

ي للموضـوع الــذي یتضــمنه الســؤال ، وهــي ســهلة فــي التعبیـر والــربط بــین األفكــار والعــرض المنطقــ

  " .إعدادها ، وما زالت لها السیادة في تقویم الكثیر من المواد الدراسیة المختلفة 

وٕان أهــم مــا یمیــز األســئلة المقالیــة حریــة االســتجابة التــي توفرهــا للمــتعلم ، والســؤال المقــالي 

علــى االبتكــار والتنظــیم ، والــربط بــین یســاعد علــى قیــاس أهــداف معقــدة معینــة ، تتضــمن القــدرة 

  ) . 123:  1989سمارة وآخرون ، . ( األفكار والتعبیر عنها ، باستخدام ألفاظ المتعلم 

ـــــو عـــــالم         ـــــق كـــــل مـــــن أب ، وزیتـــــون        )  165:  1993( ، وعـــــودة )  155:  1987( ویتف

  : أن أهم ما یمیز أسئلة المقال أنها " ، على )  361:  1994( 

تركـز علـى العملیــات العقلیـة العلیـا فــي المجـال المعرفــي العقلـي ؛ وذلـك ألنهــا تتطلـب عمــل   - 1

  .االستنتاجات والمقارنات والتحلیالت وٕاصدار األحكام على المعرفة بأنواعها المختلفة 

  .تقیس جوانب متعددة من قدرة المتعلم على اإلبداع   - 2

  .یجول في تفكیره أو وجدانه تتیح الفرصة للمتعلم إلبداء ما   - 3

من خالل نظرتها إلى نتائج الدراسـات النفسـیة والتربویـة )  251:  2000( وتفترض دروزة 

  :حول موضوع األسئلة التعلیمیة أن األسئلة المقالیة 

دائمــًا مــا تقــیس اكتشــاف معلومــات عامــة مــن مفــاهیم ومبــادئ وٕاجــراءات مــن خــالل معالجــة   - 1

  .ة ألول مرة مواقف تعلیمیة جدید
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غالبـــــًا مـــــا تقـــــیس تطبیـــــق معلومـــــات عامـــــة مـــــن مفـــــاهیم ومبـــــادئ وٕاجـــــراءات فـــــي مواقـــــف         - 2

  .تعلمیة جدیدة 

  .أحیانًا ما تقیس تذكر معلومات عامة كتعریفات المفاهیم والمبادئ واإلجراءات   - 3

  .نادرًا ما تقیس تذكر معلومات جزئیة كالحقائق واألمثلة   - 4

  :ة المقال لقیاس مخرجات التعلم التالیة وتوظف أسئل

  .القدرة على التعبیر الكتابي   - 1

  .القدرة على انتقاء المعلومات وتنظیمها والربط بینها   - 2

  القدرة على االبتكار   - 3

  )  154:  1987أبوعالم ، (  .القدرة على التفكیر الناقد والتقویم   - 4

لمقالیـة تنمـي لـدى المـتعلم مهـارات التفكیـر العلیـا ، أن األسـئلة ا یتضـح ضـوء مـا سـبق وفي

وتتیح له الفرصة لتنظیم أفكاره وربطها ، وتنشط عملیة االبتكار لدیه ، وتنمي قدراته علـى البحـث 

واالستقصاء والوصف والتفسیر ، وتعزز قدراته اإلنشائیة والكتابیة ، وتثیر فیه حـب االسـتطالع ، 

  .لكشف عنه وتدفعه لسبر أغوار المجهول وا

  الموضوعیةاألسئلة :   ثانیاً 

بأنهـــا تلـــك األســـئلة التـــي یمكـــن " األســـئلة الموضـــوعیة )  153:  1987( یعـــرف أبـــوعالم 

تقــدیر درجاتهـــا تقــدیرًا موضـــوعیا ، ونعنــي بـــذلك أن هنــاك اتفاقـــًا فــي األحكـــام إذا مــا تـــم تصـــحیح 

لجمیـع إلـى نفـس الـدرجات السؤال الموضوعي من قبل مجموعة من المصححین ، حیث یتوصـل ا

  " .دون مجال لتدخل األحكام الذاتیة 

أن االختبار الموضـوعي هـو االختبـار الـذي ال ) "  91:  1991( ویذكر الظاهر وآخرون 

  یسمح بأن یكون لرأي المصحح الذاتي أي دور في تقدیر درجة المفحوص ؛ وذلك ألن 
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  " .تصحیحه أو تدقیقه اثنان  الجواب على فقراته محدد تمامًا ، بحیث ال یختلف في

أن األسئلة الموضوعیة تتطلب من المتعلم استدعاء كلمة محددة أو أكثر  ویتضح مما سبق

بهدف تكوین جمـًال صـحیحة ، أو تقـدیم تعریفـات لمصـطلحات ومفـاهیم ومبـادئ مـن خـالل الـربط 

البـــدائل ، وال بـــین أفكـــار محـــددة ، أو اتخـــاذ قـــرار بشـــأن البـــدیل المناســـب مـــن بـــین مجموعـــة مـــن 

  .یختلف المصححون في تقدیر درجاتها 

  :أنواع األسئلة الموضوعیة 

  :في )  91:  1980( حصرها الدمرداش ینقسم هذا النوع من األسئلة إلى عدة أنواع 

( ، واالختیـار مـن متعـدد ویشـمل     ) المطابقة ( أسئلة الصواب والخطأ ، واإلكمال ، والمزاوجة 

، والمســائل ، وأســئلة ) التعلیــل والتصــویب واالســتبدال ( ، واالقتــران ویشــمل  )التجمیــع والترتیــب 

  .المعادالت ، والرسومات 

  :أسئلة الصواب والخطأ   - 1

وتعــرف بأنهــا عبــارة عــن جمــل خبریــة ، ویطلــب مــن الطالــب أن یجیــب عنهــا بالصــواب إذا 

.                    ال كانـــــــــــت صـــــــــــحیحة ، وبالخطـــــــــــأ إذا كانـــــــــــت خاطئـــــــــــة ، أو أي وصـــــــــــف آخـــــــــــر كـــــــــــنعم أو 

  )  154:  1993عودة ، ( 

  : أسئلة اإلكمال   - 2

وفیهـــا یعـــرض علـــى المـــتعلم عـــدد مـــن العبـــارات الناقصـــة ، ویطلـــب منـــه أن یكتـــب الكلمـــة 

) .         10:  1980الـدمرداش ، ( الناقصة ، أو الرقم الناقص حتى یصبح المعنـى كالمـًا صـحیحًا  

أن مخرجــات الــتعلم التـي تقیســها أســئلة اإلكمــال تتمثــل ) "  88:  1989( ویشـیر ســمارة وآخــرون 

  : فیما یلي 
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  .اختبار معاني المفردات والمصطلحات    -أ  

  .اختبار المخرجات المتعلقة بالحقائق البسیطة كاألسماء والتواریخ واألحداث واألماكن   –ب 

  .اختبار المخرجات المتعلقة بمعرفة المبادئ   -ج 

ي السیاق ذاته أن تعلم الحقائق هو أحد األهداف الهامـة لجمیـع مراحـل التعلـیم ، ویضیف ف

 .وصیغة اإلكمال تعتبر فعالة في تحقیق هذا الهدف من أهداف التحصیل 

  ) :المطابقة ( أسئلة المزاوجة   - 3

، أســـــــئلة )  117:  1992( ، وأبوحطـــــــب )  325:  1993( یعـــــــرف كـــــــل مـــــــن الفنـــــــیش 

أســـئلة تتكـــون مـــن عمـــودین متـــوازیین ، یحتـــوي كـــل منهمـــا علـــى مجموعـــة مـــن بأنهـــا " المزاوجـــة 

العبـــارات أو الرمـــوز أو الكلمـــات أو الصـــور ، وتســـمى العناصـــر التـــي یتكـــون منهـــا العمـــود األول 

   " . بالمقدمات أو المثیرات ، وتسمى المفردات التي یختار منها المتعلم باالستجابات أو البدائل

أنـــه فـــي أســـئلة المزاوجـــة یعـــرض علـــى التلمیـــذ قائمتـــان ) "  59:  1999( ویشـــیر الطیـــب 

إحــداهما تحتــوي علــى مجموعــة مــن العبــارات أو الجمــل التــي تــرتبط بعبــارات أو جمــل فــي قائمــة 

أخرى ، وتدور كلها حول موضوع واحد ، ویطلب من التلمیذ ربط كـل عبـارة أو جملـة مـن القائمـة 

أكثــر ) االسـتجابات (أن تكـون فقـرات القائمـة الثانیـةیـة ، علــى األولـى بمـا یناسـبها مـن القائمـة الثان

  ) . المقدمات ( عددًا من فقرات القائمة األولى 

أن أســــئلة المزاوجــــة توظــــف لقیــــاس حقــــائق ) "  119:  1991( ویــــذكر الظــــاهر وآخــــرون 

ومعلومــات مترابطــة تعتمــد علــى التــذكر ؛ لــذلك تعتبــر بســیطة وســهلة ، فهــي تقــیس عالقــات فــي 

أسماء أشخاص ، أحداث تاریخیة وتاریخ وقوعها ، مصطلحات وتعریفاتهـا ، دول : جاالت مثل م

وعواصــم ، معــارك وقــادة ، وغیــر ذلــك ، وهــي تصــلح لتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة ، وتعتبــر أســلوبًا 

  " . محببًا لدیهم ، خاصة عندما یطلب منهم وصل الكلمات التي بینها عالقة ما بخط 
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  : االختیار من متعددأسئلة   - 4

أصــــل الســــؤال         : تتكــــون الفقــــرة الواحــــدة فــــي أســــئلة االختیــــار مــــن متعــــدد مــــن جــــزئین همــــا 

، والبـــدائل إمـــا أن تكـــون أربعـــة أو خمســـة Alternatives ، والبـــدائل  Stem) جـــذر الســـؤال ( 

البـدائل أن حسب مستوى التالمیذ ، بحیث یكون واحدًاً◌ منها هو الجواب الصحیح ، ویشترط في 

  ) . 261: 1992نشوان،( منها اإلجابة الصحیحة  تكون متقاربة بحیث یحتمل أن یكون أي

ویشـمل هــذا النـوع مــن األســئلة أسـئلة التجمیــع ، وفیهـا یعطــى التلمیــذ عـددًا مــن العبــارات أو 

الكلمات أو المصطلحات ، ویطلب منه تجمیع بعضها ، بحیث تـرتبط المجموعـة مـع بعضـها فـي 

مشتركة ، كما تشمل أیضًا أسئلة الترتیب ، وفیها یعطى التلمیذ مجموعـة مـن العبـارات أو صفات 

  الكلمات أو المصطلحات ویطلب منه ترتیبها وفق نظام معین 

  )  318:  1979، والدیب عمیرة (                                                     

، وسـمارة وآخـرون )  155:  1993( عـودة ، و )  195:  1987( ویذكر كل من أبوعالم 

أن أسئلة االختیار من متعدد تتكون في أبسط صورها من مشكلة وعدة حلـول ) "  73:  1989( 

بدیلـــة ، وتطـــرح المشـــكلة إمـــا فـــي صـــیغة اســـتفهامیة ، وٕامـــا علـــى شـــكل عبـــارة ناقصـــة ، وتســـمى 

عبارة عـن اإلجابـات المحتملـة  ، أما الحلول البدیلة فهي Stem) الجذر ( المشكلة بأصل السؤال 

، وتتضــمن  Alternatives) البـدائل ( فـي حالـة السـؤال ، وتسـمى الحلــول أو اإلجابـات البدیلـة  

البـــــدائل إجابـــــة واحـــــدة صـــــحیحة وعـــــدد مـــــن اإلجابـــــات الخاطئـــــة التـــــي یطلـــــق علیهـــــا المشـــــتتات             

ــــاه ا Distrostors) المموهــــات (  لمتعلمــــین الــــذین ال یعرفــــون ، ووظیفــــة المشــــتتات صــــرف انتب

  .اإلجابة الصحیحة 

إلى أن أسئلة االختیـار مـن متعـدد )   Gronlund  )1990  :168-173ویشیر جرونلند 

  :توظف لقیاس مخرجات التعلم التالیة 
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  معرفة المصطلحات ، والحقائق ، والعادات ، واالتجاهات ، : مخرجات التذكر مثل   -أ 

  . والمبادئ ، والتعمیمات والتصنیفات ، والمعاییر ، 

القــدرة علــى تحدیــد وتطبیــق الحقــائق : مخرجـات الــتعلم عنــد مســتویات الفهــم والتطبیــق مثــل   -ب 

  .واألساسیات ، تفسیر العالقات بین السبب وأثره ، تحدید النظریات 

 .مخرجات التعلم عند مستویات التحلیل والتركیب والتقویم   -ج 

  : أسئلة االقتران  - 5

هـــا تعطـــى للمـــتعلم مجموعـــة مـــن العبـــارات ، ویطلـــب منـــه تقـــدیم معلومـــات تقتـــرن بهـــذه وفی

العبـــارات ، ویشـــمل هـــذا النـــوع مـــن األســـئلة أســـئلة التصـــویب حیـــث یعطـــى المـــتعلم مجموعـــة مـــن 

العبارات الخاطئة ویطلب منه تصویبها ، وذلـك بتغییـر األجـزاء الخاطئـة منهـا ، وأسـئلة االسـتبدال 

لم مجموعة من العبارات ویطلب منـه اسـتبدال كـل منهـا بكلمـة واحـدة أو كلمتـان  وفیها یعطى المتع

  ) . 12:  1980الدمرداش ، ( 

   : أسئلة المسائل  - 6

                        وفیها یطلب من المتعلم حل مشكلة أو التوصل إلى نتیجة مستخدمًا عالقات معینة         

  ) . 12:  1980الدمرداش ، (                                                         

  :أسئلة المعادالت   - 7

ویطلـــب فیهـــا مـــن المـــتعلم التعبیـــر عـــن عالقـــات معینـــة بالمعـــادالت اللفظیـــة أو الرمزیـــة أو 

  ) . 13:  1980الدمرداش ، ( كلیهما 

  :أسئلة الرسومات   - 8 

  یحیة ، أو تكمیل أجزاء الرسم ، أو ویطلب فیها من التالمیذ رسم بعض األشكال التوض
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  ) . 318:  1979عمیرة والدیب ، ( كتابة األجزاء على الرسم 

من خالل نظرتها إلى نتائج الدراسات النفسیة والتربویة )  251:  2000( وتفترض دروزة        

  : حول موضوع األسئلة التعلیمیة أن األسئلة الموضوعیة 

  .لومات جزئیة كالحقائق واألمثلة دائمًا ما تقیس تذكر مع  - 1

  .غالبًا ما تقیس تذكر معلومات عامة كتعریفات المفاهیم والمبادئ واإلجراءات العامة   - 2

    أحیانـــــًا مـــــا تقـــــیس تطبیـــــق معلومـــــات عامـــــة مـــــن مفـــــاهیم ومبـــــادئ وٕاجـــــراءات فـــــي مواقـــــف   - 3

  .تعلیمیة جدیدة 

فــاهیم ومبــادئ وٕاجــراءات مــن خــالل معالجــة نــادرًا مــا تقــیس اكتشــاف معلومــات عامــة مــن م  - 4

  .مواقف تعلیمیة ألول مرة 

في ضوء األدب التربوي الذي تناول األسئلة بأنواعهـا المختلفـة وأغراضـها المتعـددة  ویتضح

أن األســـئلة الموضـــوعیة تناســـب قـــدرات طلبـــة المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا ؛ ألنهـــا ال تتطلـــب قـــدرات 

أن مهـــارات الطلبـــة فـــي هـــذا المجـــال فـــي بـــدایات امتالكهـــا ، وأن  إنشـــائیة وكتابیـــة عالیـــة ، حیـــث

األسئلة الموضوعیة غالبًا ما تتطلب مهارات عقلیة دنیـا لإلجابـة عنهـا كالتـذكر والفهـم ، ونـادرًا مـا 

تشجع وتعزز مهارات التفكیر العلیا كاإلبداع والتفكیر الناقد وحل المشكالت     وٕاصـدار األحكـام 

.  

ن نهمل األسئلة المقالیة في هذه المرحلة ، بل ال بد من التوازن في توظیف وهذا ال یعني أ

كـل مــن األســئلة المقالیــة والموضــوعیة بمــا یتناسـب و الخصــائص النمائیــة ألطفــال هــذه المرحلــة ، 

ـــــة              ـــــة قـــــدراتهم العقلی ـــــدریب األطفـــــال وتنمی بحیـــــث یـــــتم الســـــیر فـــــي خطـــــین متـــــوازیین مـــــن أجـــــل ت

، وتزویــدهم بالمهــارات الحیاتیــة ؛ لیــتمكن الطفــل مــن مواجهــة التحــدیات الراهنــة ) لیــا الــدنیا والع( 

والمســــتقبلیة والتكیــــف معهــــا ، ویمتلــــك القــــدرة علــــى حــــل المشــــكالت الحیاتیــــة التــــي یتعــــرض لهــــا 
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بموضوعیة وذهن متفـتح ، ویسـاهم فـي بنـاء وتطـویر المجتمـع الـذي ینتمـي إلیـه ؛ لیحقـق السـعادة 

  . ولآلخرین والرفاهیة له 

كمــــا أن هنــــاك مخرجــــات للــــتعلم ال یمكــــن قیاســــها باألســــئلة الموضــــوعیة فقــــط أو باألســــئلة 

المقالیة فقط ، فعلى سـبیل المثـال ال یجـوز اسـتخدام أسـئلة الصـواب والخطـأ فـي الوقـت الـذي نریـد 

یـاس مثـل فیه أن نقیس قـدرة المـتعلم علـى تنظـیم أفكـاره ، فنجـد أن السـؤال المقـالي أكثـر مالئمـة لق

هذه القدرة ، وٕاذا كنا نرید أن نقیس قدرة المتعلم على التذكر واستدعاء المعلومات كتـذكر األسـماء 

أو األماكن أو التواریخ أو األحداث  أو التعریفات ، نجد أن السؤال الموضوعي أكثـر مالئمـة مـن 

  .السؤال المقالي 

قالیــة والموضــوعیة أمــرًا ضــروریًا وعلیــه یعــد تنــوع األســئلة فــي الكتــاب المدرســي مــا بــین الم

  .مرغوبًا ، لیتسنى بناء وقیاس قدرات المتعلمین على المستویات المختلفة من األهداف التعلیمیة

     :األسئلة ومخرجات التعلم 

تهــدف األســئلة إلــى قیــاس المخرجــات أو النتاجــات التعلیمیــة  التــي تمثــل كــل مــا یمكــن أن 

متعلم ، حیـث یسـتجیب المـتعلم لعـدد مـن المثیـرات التـي تقـدم لـه یقاس بطریقة إجرائیة في سلوك ال

، وتـــتم عملیـــة تفاعـــل المـــتعلم مـــع هـــذه المـــدخالت لتجهیـــز الغـــرض  Inputsوتســـمى بالمـــدخالت 

، ویســتطیع المعلــم  Outputs، وتخــرج االســتجابات  Processالمطلــوب فیمــا یســمى بالعملیــات 

موقـف التعلیمـي ، وقـد تكـون هـذه االسـتجابات فـي مالحظة وقیاس هـذه االسـتجابات مباشـرة فـي ال

، أو المفــــــــــــــاهیم ، أو أنمــــــــــــــاط التفكیــــــــــــــر المختلفــــــــــــــة                                    ) الحقــــــــــــــائق ( صــــــــــــــورة تعلــــــــــــــم الوقــــــــــــــائع 

  ) .  67:  1990أبوسنینة واللقاني ، ( 

ل المعرفــي   ثــالث مجـاالت تتمثــل فـي المجــا) النتاجــات التعلیمیـة ( وتشـمل مخرجــات الـتعلم 

، وتسـتخدم مقـاییس ) المهـاري ( والمجـال النفسـحركي ) العـاطفي ( والمجال الوجـداني ) العقلي ( 
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االتجاهــات والمیــول والقــیم فــي قیــاس الجانــب الوجــداني ، وتســتخدم بطاقــات المالحظــة فــي قیــاس 

وقـد تكـون الجانب النفسحركي ، وتستخدم األسئلة على نطـاق واسـع فـي قیـاس السـلوك المعرفـي ، 

النتاجات التعلیمیة المقاسة بواسطة األسئلة في صورة وقائع  أو مفـاهیم  أو تعمیمـات  أو تجـارب 

  .وأنشطة ، والتي تمثل بنیة العلم ، وقد تكون في صورة مهارات تفكیر والتي تمثل طریقة العلم 

الدراســیة  وقــد أشــارت العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت تحلیــل محتــوى األســئلة فــي الكتــب 

، ودراسة )  2000أبو ندا ، ( ، ودراسة )  2004أبو دقة ، ( عامة وكتب العلوم خاصة كدراسة 

، إلـى أن غالبیتهـا تركـز علـى الجوانـب المعرفیـة ومسـتویات التفكیـر الـدنیا ، )  1994محمود ، ( 

التي یفتـرض أن ) النتاجات التعلیمیة ( وتهمل المستویات العلیا منه ، وعلیه فإن مخرجات التعلم 

  :  يه ثالثة أقسامتقیسها األسئلة في هذه الكتب تنقسم إلى 

  .    المعرفة العلمیة   - 1

       .عملیات العلم  – 2

  .أنماط التفكیر   - 3

  والمعرفة العلمیةاألسئلة : أوًال 

وقـائع ال فـي ، وتتمثـل بنیـة العلـم أحـد مكونـات )الخبرات التعلیمیة (   المعرفة العلمیة تعتبر

نظریـات ، وتلعـب هـذه الخبـرات التعلیمیـة دورًا هامـًا فـي العملیــة القـوانین و الو  والتعمیمـات مفـاهیمالو 

التعلیمیــة ، وتعتبــر مســاعدة التالمیــذ علــى اكتســاب المعرفــة العلمیــة مــن أهــداف وغایــات تــدریس 

 اول هـذا الجانـبوسیتم تنـالعلوم ، حیث أنه ال یمكن تصور عملیة تعلیمیة بدون جانب معرفي ، 

  :بشيء من التفصیل 

 Facts) : الحقائق ( الوقائع   - 1
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)  35:  1992( تعتبـــر الوقـــائع اللبنـــة األولـــى فـــي البنـــاء المعرفـــي للعلـــم ، فیعرفهـــا نشـــوان 

  " .معلومات غایة في البساطة یحصل علیها اإلنسان من خالل المالحظة " بأنها 

نتـاج علمــي مجـزء وخـاص وال یتضـمن التعمــیم ،  "بأنهـا )  77،  1996( ویعرفهـا زیتـون  

وغیــر قابلــة للنقــاش والجــدل فــي وقتهــا ، إال أنهــا قابلــة للتعــدیل فــي ضــوء األدلــة والبــراهین العلمیــة 

الجدیدة ، ویمكن تكرار مالحظتها أو قیاسـها ، وبالتـالي التأكـد مـن صـحتها عـن طریـق المالحظـة 

  " . أو القیاس أو التجریب العلمي 

    معلومات أو معارف تنتج مباشرة من" بأنها )  159:  1989( ا عبد الحمید ویعرفه

  " . المالحظة المباشرة 

  : إلى أن قیاس تحصیل الوقائع العلمیة یشمل جانبین هما )  78:  1996( ویشیر زیتون      

المعرفـة الطلبة للحقـائق العلمیـة مـن خـالل أسـئلة تقویمیـة تقـیس ) تذكر ( قیاس مدى معرفة   -أ 

  .ما رمز األكسجین ؟  اكتب األجزاء على الرسم ؟ : و الحفظ كما في 

مــن الحقــائق العلمیــة كــأن یســأل المعلــم عــن كمیــة ) التطبیقیــة ( قیــاس مــدى اإلفــادة العلمیــة  -ب 

غم من حلیب بقري ، وذلك في )  100( السعرات الحراریة التي یمكن الحصول علیها من 

  .ب ضوء معرفة مكونات الحلی

والوقائع العلمیة نسبیة ولیست مطلقة فقد تتعرض للتعدیل أو التغییر أو حتى تستبعد نهائیًا 

  .في ضوء ظهور شواهد وأدلة تؤكد خطأ تلك الوقائع 

  

  Concepts  :المفاهیم   - 2

عبارة عن تجرید یعبر عن كلمة أو رمز " بأنها )  172:  1996( والجمل  ویعرفها اللقاني

  " . موعة من األشیاء أو األنواع التي تجمعهم فئة معینة یشیر إلى مج
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مجموعة من المعلومـات التـي توجـد بینهـا عالقـات " بأنها )  37:  1992( ویعرفها نشوان 

  " .حول شيء معین تتكون في الذهن ، وتشتمل على الصفات المشتركة والممیزة لهذا الشيء 

مــا یتكــون لــدى الفــرد مــن معنــى " مــي هــو أن المفهــوم العل)  78:  1996( ویــذكر زیتــون  

  " . أو عبارة علمیة معینة ) مصطلح ( وفهم یرتبط بكلمة 

ویمكــن القــول بــأن المفــاهیم تشــمل الوقــائع ، وهــي أكثــر عمومیــة منهــا ، وتتمیــز بأنهــا أكثــر 

ي المفـاهیم تسـاعد فـ" إلـى أن )  70:  1990( ثباتًا من الوقائع ، حیث یشیر أبو سنینة واللقـاني 

ــــا قــــادرین علــــى اســــتخدام عناصــــره لتمحــــیص  تنظــــیم المعلومــــات ، ومعرفــــة مفهــــوم معــــین تجعلن

    " .المعلومات 

ومــن األســالیب التقویمیــة التــي تقــیس قــدرة الطالــب علــى تعلــم المفــاهیم العلمیــة واكتســابها ،       

  :والتي یستدل بها على صحة تكوین المفهوم العلمي وبنائه ما یأتي 

التمییـز : المفهوم العلمي من خالل تطبیـق عملیـات تكـوین المفهـوم العلمـي الـثالث  اكتشاف  -أ 

  .والتصنیف والتعمیم 

  .قیاس قدرة الطالب على تحدید الداللة اللفظیة للمفهوم العلمي   -ب 

  .تطبیق المفهوم العلمي في مواقف تعلیمیة تعلمیة جدیدة   -ج 

شیاء في البیئة التي یعـیش فیهـا المـتعلم وفـق المفـاهیم تفسیر المالحظات والمشاهدات أو األ  -د 

  .العلمیة المتعلمة 

  .استخدام المفهوم العلمي في حل المشكالت   -ه 

.           اســـــتخدام المفهـــــوم العلمـــــي فـــــي اســـــتدالالت أو تعمیمـــــات أو فرضـــــیات علمیـــــة مختلفـــــة   -و 

  ) . 81:  1996زیتون ، ( 

   Scientific Generalizations:  التعمیمات العلمیة   - 3
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سلســلة مرتبطــة مــن المفــاهیم العلمیــة " المبــدأ العلمــي بأنــه )  39:  1992( یعــرف نشــوان 

  " . تصف الظاهرة أو الحدث وصفًا كیفیًا 

جملة صحیحة علمیًا ، وله " العلمي ) التعمیم ( بأن المبدأ )  89:  1996( ویشیر زیتون 

مجتمع األشیاء أو األحداث أو الظواهر التي ترتبط بهـا هـذه صفة الشمول وٕامكانیة التطبیق على 

  " . العلمیة ) التعمیمات ( المبادئ 

یمكن الربط بـین مجموعـات الوقـائع والمفـاهیم التـي " أنه )  30:  1980( ویرى الدمرداش 

 ، وهـو بـذلك یتفـق مــع" تـربط بینهـا عالقـات مـن نــوع معـین فیمـا یمكـن تسـمیته بــالتعمیم أو المبـدأ 

  .كل من نشوان وزیتون 

أو ) مــن الجــزء إلــى الكــل ( ومــن أســالیب تــدریس التعمیمــات اســتخدام المنحــى االســتقرائي 

، حیث أن األسلوبین یلعبان دورًا كبیرًا في زیـادة فهـم ) من الكل إلى الجزء ( المنحى االستنباطي 

( صــیل المبــادئ           ولقیــاس تح. التالمیــذ للمــادة العلمیــة ، وتحفــزهم علــى التوســع والتعمــق 

  :العلمیة ینبغي أن تتناول األسئلة ما یلي ) التعمیمات 

  .معرفة المبدأ أو التعمیم العلمي   -أ 

  .القدرة على تطبیق المبدأ العلمي في حل المشكالت ، أو تفسیر ظواهر علمیة جدیدة   -ب 

  .في إطار التعمیم قیاس قدرة الطالب على تحدید الوقائع الجزئیة التي تندرج   -ج 

  

   Scientific Laws:  القوانین العلمیة   - 4

تعمیم علمـي صـیغ بصـورة كمیـة ضـمن " أن القانون العلمي )  90:  1996(  زیتونیذكر 

شــروط معینــة ، أو عالقــة بــین مفهــومین أو أكثــر یعبــر عنهــا بصــورة رمزیــة ضــمن الظــروف التــي 

  " . تتحقق عندها العالقة 
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هـو سلسـلة مرتبطـة مـن المفــاهیم " إلـى أن القـانون العلمــي )  41:  1992( ویشـیر نشـوان 

  " .تصف الظاهرة أو الحدث وصفًا كمیًا 

  :وینبغي أن تركز أسئلة القوانین العلمیة على ما یلي  

  .معرفة القانون أو النص العلمي للقانون من خالل أسئلة المعرفة والتذكر    –أ 

  .الل أسئلة التفسیر والشرح تفسیر القانون العلمي من خ –ب 

قیاس القـدرة علـى تطبیـق القـانون العلمـي فـي حـل المشـكالت العلمیـة أو المواقـف الریاضـیة   -ج 

  :المختلفة ، أو تفسیر الظواهر العلمیة الجدیدة كما في 

  .حل المسائل والتمرینات الریاضیة التطبیقیة على القانون ذي العالقة   -

  .التحلیل والتركیب واالستنتاج والتقویم  أسئلة تطبیقیة تتضمن  -

  .عرض مشكالت علمیة القتراح الحلول لها في ضوء القوانین العلمیة   -      

  .اعطاء أمثلة على بعض التطبیقات والتقنیات العلمیة المختلفة للقوانین العلمیة   -      

، ففـــي حـــین تصـــف أن القــوانین العلمیـــة تختلـــف عـــن التعمیمــات  مـــع رؤیـــة الباحـــث ویتفــق

القــوانین العلمیــة الظــاهرة أو الحــدث وصــفًا كمیــًا ، نجــد أن التعمیمــات العلمیــة تصــف الظــاهرة أو 

  الحدث وصفًا كیفیًا 

  Scientific Theories:  النظریات العلمیة   - 5

  النظریات العلمیة تمثل أقصى مراحل التجرید في " أن )  43:  1992( یذكر نشوان 

  " . اهیم العلمیة لتفسیر ما یجري من أحداث وظواهر الربط بین المف

النظریة تظل صالحة لالسـتخدام طالمـا كانـت قـادرة " أن )  36:  1987( ویرى الدمرداش 

على القیام بوظیفتها ، وهي تفسیر العالقات الداخلة في مجالها ، فإن جد جدید لم تستطع تفسـیره 

  " .، عدلت ، فإن استعصت على التعدیل استبعدت 
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وتتمیز األسئلة التي تتناول النظریات بأنهـا تثیـر مسـتویات علیـا مـن التفكیـر عنـد المـتعلم ، 

وتطلق العنان له لإلبداع ، وتقیس جمیع المسـتویات المعرفیـة عنـد المـتعلم ، ویمكـن لهـذه األسـئلة 

  : أن تتناول الجوانب التالیة 

  .معرفة النظریة وفروضها   -أ 

  .تفسیر القوانین والمبادئ موضوع النظریة  قیاس القدرة على  -ب 

  .قیاس القدرة على تحلیل العالقات بین مكونات النظریة   -ج 

  .التنبؤ بالظواهر واألحداث التي لم تكن معروفة من قبل   -د 

  :األسئلة وعملیات العلم : ثانیًا 

لجانـب األكثـر الوصـول إلـى المعرفـة العلمیـة تشـكل ا قیرى الكثیر من رجال التربیة أن طـر 

، ولــذلك ینبغــي االهتمــام بالدرجــة األولــى بهــذه الطــرق وبعملیــات العلــم عنــد  لعلــوملأهمیــة بالنســبة 

تدریس العلوم ، حیث أن هذه العملیـات تتضـمن مهـارات عقلیـة محـددة یسـتخدمها العلمـاء والطلبـة 

  .لفهم الظواهر الكونیة المحیطة بهم 

  

 American Association For theالعلــوم وقــد قامــت الرابطــة األمریكیــة لتقـــدم 

Advancement of Science ( AAAS )  بتحدیــد عملیــات العلــم بــثالث عشــرة عملیــة

  : وصنفتها إلى نوعین هما 

  .عملیات العلم األساسیة  -1

 .  عملیات العلم التكاملیة  -2
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لمیـة وسیتم الحدیث في السطور التالیة عن عملیات العلم األساسیة ، حیث أنها عملیـات ع

بسیطة نسبیًا ، تأتي في قاعدة تعلـم العملیـات ، لـذا فهـي تسـتخدم مـع الطلبـة فـي المراحـل األولـى 

  .من التعلیم ، حیث یسهل اكتسابها وتدریب الطلبة علیها 

  :عملیات العلم األساسیة 

  ) 79 –71:  2002النجدي ، : ( تشمل عملیات العلم األساسیة ثمان عملیات كما یلي 

والتصنیف ، والقیاس ، واالتصال ، والتنبؤ ، واالستنتاج ، واستخدام عالقات المكان  المالحظة ،

  .والزمن ، واستخدام األرقام 

   Observing:   المالحظة   - 1

ومضـــبوط للظـــواهر أو األحـــداث أو األشـــیاء بغـــرض اكتشـــاف  وهـــي انتبـــاه مقصـــود

تلزم اســتخدام الحــواس المختلفــة أســبابها وقوانینهــا ، وتتطلــب تخطیطــًا مــن قبــل المــتعلم ، تســ

  .واالستعانة بأدوات وأجهزة علمیة أحیانًا 

  Classifing:   التصنیف  – 2

قیـــام المـــتعلم بتصـــنیف المعلومـــات والبیانـــات وجمعهـــا فـــي فئـــات أو  وتتضـــمن هـــذه العملیـــة

ـــى خـــواص أو معـــاییر مشـــتركة بینهمـــا ، كقیـــام الطالـــب بتصـــنیف  مجموعـــات معینـــة اعتمـــادًا عل

  .عة من البذور تبعًا لشكلها أو ملمسها أو حجمها أو لونها مجمو 

   Measuring:   القیاس  – 3

تهدف عملیة القیاس إلى تـدریب المتعلمـین علـى اسـتخدام أدوات القیـاس المختلفـة بدقـة فـي 

مجــال دراســة العلــوم وفــي مجــال التجــارب المعملیــة إلكســابهم مهــارات القیــاس بجمیــع أنواعــه مثــل 

طــوال والكتــل والمســاحات والحجــوم ودرجــات الحــرارة والــزمن ، وذلــك باســتخدام أدوات األ: قیــاس 

المتــــر ومشــــتقاته ، والمــــوازین ، والترمــــومترات وغیرهــــا ، كمــــا تتضــــمن : القیــــاس المناســــبة مثــــل 
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عملیات القیاس عـالوة علـى اسـتعمال أدوات القیـاس البسـیطة تطبیـق العالقـات الریاضـیة لحسـاب 

  .الكثافة والسرعة : من عملیات القیاس األولیة مثل الكمیات المشتقة 

  Communicating:   االتصال  – 4

  وتتضمن هذه العملیة مساعدة المتعلم على نقل أفكاره أو معلوماته أو نتائجه العملیة إلى 

اآلخرین ، وذلك من خالل ترجمتها إما شـفهیًا أو كتابیـًا أو علـى هیئـة جـداول أو رسـومات بیانیـة 

حات علمیة أو تقاریر بحثیة ، وتتوقف قدرة المتعلم على االتصال إلى حد كبیر علـى قدرتـه أو لو 

  .على المالحظة والتصنیف والقیاس وغیرها من عملیات العلم 

   Predicting:   التنبؤ  – 5

هي عملیة تتضمن قدرة المتعلم علـى اسـتخدام معلومـات سـابقة فـي توقـع حـدوث ظـاهرة مـا 

ـــؤ بحالـــة الطقـــس ، ومعرفـــة مـــا ســـیحدث فـــي المســـتقبل أو حـــادث مـــا فـــي ال ـــل التنب مســـتقبل ، مث

باالســتعانة بــالخبرة والمعلومـــات الســابقة ، وتعتمــد عملیـــة التنبــؤ علــى صـــحة عملیــات المالحظـــة 

  .والقیاس واالستنتاج المرتبطة بها 

  Inferring:   االستنتاج  – 6

ـــة تع ـــائج معین ـــى نت ـــة تســـتهدف وصـــول المـــتعلم إل ـــة وهـــي عملی ـــى أســـاس مـــن األدل تمـــد عل

عقلیة یتم فیها تفسیر وتوضیح المالحظة ، فالمالحظة خبرة  والحقائق والمالحظات ، وهي عملیة

یستدل علیها من الحـواس ، ثـم یـأتي االسـتنتاج لتفسـیر هـذه المالحظـة ، فـإذا قربنـا قطعـة معدنیـة 

ة ، فإننــا نســتنتج أن هــذه مــن بعــض الــدبابیس ، وشــاهدنا الــدبابیس انجــذبت إلــى القطعــة المعدنیــ

  .المعدنیة مغناطیسًا  القطعة

   Using Space / Time Relatimships:   استخدام عالقات المكان والزمن  – 7
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وهــي تلــك العملیــة التــي تنمــي لــدى المــتعلم مهــارات وصــف العالقــات المكانیــة وتغیرهــا مــع 

ــتعلم الــزمن ، لــذا فهــي تتضــمن دراســة األشــكال والحركــة والتغیــر فــي ا لســرعة ، وهــي ضــروریة لل

المبكر للطلبة الصـغار لمسـاعدتهم علـى التعـرف علـى األشـكال واألمـاكن واألزمنـة ، فهـي تسـاعد 

الطالــب علــى معرفــة األشــكال ثنائیــة أو ثالثیــة األبعــاد ، وظــالل األشــیاء ثالثیــة األبعــاد ، وتماثــل 

علـى رسـم األشـكال ثالثیـة األبعـاد  األشكال ، ومقاطع األشیاء ، ویصبح الطالب في النهایـة قـادراً 

المكعــب والمنشــور والهــرم واالســطوانة ، كمــا أن إضــافة عامــل الــزمن فــي بعــض األحیــان : مثــل 

  .یؤدي إلى عالقة المكان والزمن الخاصة ، والتي تعرف باسم السرعة 

  Using Numbers:   استخدام األرقام  – 8

ســتخدام األرقــام الریاضــیة بطریقــة صــحیحة وهــي عملیــة عقلیــة تهــدف إلــى قیــام المــتعلم با 

علــى القیاســات والبیانــات العلمیــة التــي یــتم الحصــول علیهــا عــن طریــق المالحظــة أو األدوات أو 

األجهــزة األخــرى ، كمــا تتضــمن هــذه المهــارة اســتخدام الرمــوز الریاضــیة والعالقــات العددیــة بــین 

الجمــع والطــرح والضــرب والقســمة ، واســتخدام المفــاهیم العلمیــة المختلفــة ، كقیــام المــتعلم بعملیــات 

األرقام العشریة ، واألعداد الكبیرة ، وتعیین المتوسطات ، ومعدالت التغیر وغیر ذلك ، مما یزیـد 

  .من فعالیة دروس العلوم 

فــي ضــوء مــا ســبق ، وبنــاًء علــى مــا تــم اعتمــاده عالمیــًا فــي مفهــوم التربیــة العلمیــة ، فإنــه 

المتضمنة في كتب العلـوم العامـة للمرحلـة األساسـیة الـدنیا عملیـات العلـم  ینبغي أن تقیس األسئلة

المالحظــة ، والتصــنیف ، : األساســیة ، وأن تتنــوع األســئلة لتقــیس مهــارات وقــدرات الطلبــة علــى 

والقیــــاس ، واالتصــــال ، والتنبــــؤ ، واالســــتنتاج ، واســــتخدام عالقــــات المكــــان والــــزمن ، واســــتخدام 

   .الیدویة والمهارات العقلیة منها األسئلة لتقیس المهارات  األرقام ، وأن تتنوع

  األسئلة وأنماط التفكیر:  ًا لثثا
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  :طبیعة التفكیر

یعد التفكیر أعلى مراتب النشاط العقلي ، ویشكل جانبًا راقیًا في شخصیة الفرد یمیـزه عـن 

غالبیــة العملیــات غیــرة مــن الكائنــات ، إذ یســتطیع اإلنســان عــن طریــق التفكیــر والــذي یوظــف لــه 

أن یواجه كل ما یقابله من مشكالت ، وأن یجـد لهـا مـا  -إن لم یكن كلها تقریباً  -العقلیة األخرى 

یناسبها من حلول ، وینقسم التفكیر من بین ما ینقسم إلیه إلى ما هو مـألوف ال یـأتي بالجدیـد فـي 

دة غیـر المألوفـة للمشـكالت تناول مختلـف األمـور ، ومـا هـو إبـداعي یـأتي بـالحلول المبدعـة الجدیـ

  .التي یواجهها اإلنسان

والتفكیر مظهر من مظاهر النشاط العقلي اإلنسـاني ، مثلـه مثـل أي نشـاط یزاولـه الفـرد فـي 

حیاتــه الیومیــة ، وأن هــذا النشــاط العقلــي یتصــف بأنــه نشــاط كــامن وال یمكــن مالحظتــه مباشــرة ، 

ن المخلوقـات وال یمكـن االسـتغناء عنـه مـا وهو سمة من السمات یتصف بها اإلنسان عـن غیـره مـ

  . دام الفرد قادرًا على التركیز والبحث واالستقصاء 

أنه یمكن االسـتدالل علـى التفكیـر مـن خـالل أثـره ، شـأنه ) "  31:  1996( ویذكر حبیب 

فـي ذلـك شـأن التكوینـات الفرضـیة األخـرى ، باإلضــافة إلـى أنـه نشـاط رمـزي یتضـمن التفاعـل مــع 

  " .القدرة على استخدامها الرموز و 

إن الفرد عندما یسعى لتحقیق هدف ما ، قد تعترضه مشكلة أو عائق یحـول دون الوصـول 

إلـــى تحقیـــق هـــذا الهـــدف ، فیلجـــأ إلـــى توظیـــف جمیـــع المعلومـــات الســـابقة لدیـــه للتغلـــب علـــى هـــذا 

ي یصـل إلـى العائق لیصـل إلـى الهـدف المرجـو تحقیقـه ، وهنـا یحـاول الفـرد أن یقـوم بنشـاط مـا لكـ

وفـي ظـل وجـود . الحل المناسب للمشكلة التي تواجهه ، وذلك عن طریق دراسة ظـروف المشـكلة 

  الفرد في موقف مشكل ینشأ لدیه نشاط ذهني معین من شأنه أن یوجد الحل المناسب 

  ".بالتفكیر " للموقف ، مثل هذا النشاط ما یطلق علیه 
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 :مفهوم التفكیر

لــنفس والتربیــة بتعریــف التفكیــر، وســیتناول الباحــث بعــض هــذه لقــد قــام العدیــد مــن علمــاء ا

معالجـة ذهنیـة لمعطیـات الخبـرة " بأنـه )  170: 1996 ( التعریفات ، فقد عرفه الخلیلـي وآخـرون 

  " في ضوء المعارف السابقة ، بهدف الوصول إلى تعمیم أو قرار أو تنمیة من نوع ما 

نشـــاط عقلـــي یمیـــز اإلنســـان عـــن غیـــره مـــن " أن التفكیـــر )  94:  1994( ویـــذكر زیتـــون 

الكائنات الحیة األخرى ، ویستخدم فیه الرموز مثـل الصـور الذهنیـة والمعـارف واأللفـاظ والـذكریات 

واإلشارات والتعبیرات واإلیحاءات ، التي تحل محل األشخاص والمواقف واألحـداث المختلفـة التـي 

  " . یفكر فیها الشخص ؛ بهدف فهم موضوع أو موقف معین 

كــل نشــاط عقلــي هــادف " التفكیــر العلمــي بأنــه )  87:  2002( ویعــرف النجــدي وآخــرون 

مرن ینصرف بشكل منظم في محاولة لحل المشكالت ، ودراسة وتفسیر الظواهر المختلفة والتنبؤ 

بهـــا والحكـــم علیهـــا باســـتخدام مـــنهج معـــین یتناولهـــا بالمالحظـــة الدقیقـــة والتحلیـــل ، وقـــد یخضـــعها 

  " .  في محاولة التوصل إلى قوانین ونظریات للتجریب 

أن عملیة التفكیـر یحتاجهـا الفـرد "  Robert & Perkins ویرى كل من روبرت وبركنس  

في مواقف حیاته الیومیة ، وذلك عندما یحتاج إلى اتخاذ قرار أو عند الصـراع مـع الصـعوبات أو 

  "لیة إبراز األدلة والحجج القویة أثناء مناقشة القضایا العم

                                                    )Robert & Perkins , 1990  :  4 .(  

ویسـتعین التفكیــر بعملیــات معرفیـة كالتــذكر واإلدراك والتصــور والتخیـل والتــداعي ، وینطلــق 

مــان منهــا إلــى التركیــز علــى المضــمون العــام للمعــاني والعالقــات التــي ال تــرتبط بمكــان معــین أو ز 

  محدد ، فالتفكیر عملیة عقلیة ال یستغنى عن العملیات الذهنیة الدنیا والمباشرة ، ولكنه 

 .ینطلق إلى مستویات علیا من االستدالل واإلبداع 
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 :أن وفي ضوء ما سبق من تعریفات للتفكیر ، یخلص الباحث إلى 

ویسـتعین أثنائـه بمجموعـة هو نشاط عقلي ومعرفي یوظف الفرد خالله خبراته السابقة ، :  التفكیر

من المهارات والقدرات العقلیـة للوصـول إلـى اتخـاذ القـرارات المناسـبة بشـأن القضـایا أو األفكـار أو 

الموضوعات أو األحداث ، أو التوصـل إلـى نتـائج وحلـول لمـا یواجـه مـن مشـكالت تعلیمیـة وغیـر 

مكـن أن یسـتثار إال إذا سـبقته تعلیمیة بهدف تعمیمها فـي مواقـف ُأخـرى ، والتفكیـر بوجـه عـام ال ی

  .مشكلة أو سؤال أو موقف محیر یتحدى عقل الفرد ویحرك مشاعره ویحفز دوافعه 

  :خصائص التفكیر العلمي 

  :أشار زیتون أن لمهارات التفكیر العلمي الخصائص التالیة 

لفهــم  أنهــا عملیــات تتضــمن مهــارات عقلیــة محــددة ، یســتخدمها العلمــاء واألفــراد والطلبــة ؛  - 1

  .الظواهر الكونیة 

  .أنها سلوك محدد للعلماء یمكن تعلمها أو التدرب علیها   - 2

أنهــا عملیــات یمكــن تعلمهــا ونقلهــا إلــى الحیــاة العامــة ، إذ أن الكثیــر مــن مشــكالت الحیــاة   - 3

الیومیة یمكـن تحلیلهـا واقتـراح الحلـول المناسـبة واتخـاذ القـرارات بشـأنها عنـد تطبیـق مهـارات 

  ) . 103: 1993 زیتون ، .   ( یات العلم عمل

  :أن للتفكیر العلمي الخصائص التالیة )  87:  2002( ویذكر النجدي وآخرون       

  .أنه نشاط منظم ولیس نشاطًا ارتجالیًا   - 1

  .أنه نشاط مقصود وهادف ولیس نشاطًا تلقائیًا   - 2

  .یتصف التفكیر العلمي بالدقة والضبط   - 3

  .یز أسلوب التفكیر العلمي بأنه یقوم على الواقع والمشاهدة والحقائق الملموسة یتم  - 4

  .یتمیز بالمرونة ، فهو بعید عن الجمود والتعصب   - 5
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  .یتمیز بالموضوعیة ، فهو ینأى قدر المستطاع عن كل ما یتعلق بالذات   - 6

أن األحكام أو النتائج التي  ، بمعنىGeneralization یقوم التفكیر العلمي على التعمیم    - 7

  .ینتهي إلیها ینبغي أال تقتصر على تفسیر حالة جزئیة واحدة 

  .یتمیز أسلوب التفكیر العلمي بإمكان اختبار ومراجعة صدق نتائجه وتعمیماته   - 8

  :وظائف التفكیر العلمي 

  .یقوم التفكیر العلمي بفهم الظواهر المحیطة باإلنسان في بیئته   - 1

  یقوم التفكیر العلمي بحل المشكالت المختلفة سواء من الناحیة العلمیة أو الناحیة الحیاتیة   - 2

یضفي التفكیر العلمي على األشیاء معاني جدیدة ، حیث یكتشف الفرد أسرارًا في الكون لم   - 3

  )  87:  2002النجدي وآخرون ، . ( یكن یعرفها ، وخواص أشیاء كان یجهلها 

  :ف تدریس العلوم التفكیر وأهدا

لقد تحولت النظرة فـي تـدریس العلـوم مـن التركیـز علـى حفـظ الحقـائق والقـوانین العلمیـة إلـى 

توظیــف العلــم فــي الحیــاة العملیــة ، وقــد قامــت العدیــد مــن الــدول المتقدمــة بتطــویر منــاهج العلــوم 

ومـــا زالـــت وأهـــداف تدریســـه لتلبـــي احتیاجـــات وطموحـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرین ، وقـــد حاولـــت 

تحــــــاول الــــــدول النامیــــــة اللحــــــاق بركــــــب هــــــذه الــــــدول المتقدمــــــة ، وتبنــــــي اتجاهــــــات حدیثــــــة فــــــي         

  .تدریس العلوم

فقـــد كانـــت المنـــاهج التقلیدیـــة إلـــى عهـــد قریـــب فـــي الیابـــان تهـــدف إلـــى تزویـــد التالمیـــذ بفهـــم 

فهمهــم للطبیعــة ،  للظــواهر الطبیعیــة منطقیــًا وموضــوعیًا مــن خــالل المالحظــة والتجریــب ، وزیــادة

أما المناهج الحدیثة فقد هدفت إلى تطویر قدرات التالمیذ واتجاهاتهم نحو البحث في الطبیعة من 

  .خالل المالحظة والتجریب وجعل التالمیذ یفهمون الظواهر الطبیعیة وتطویر حبهم لهذه الطبیعة
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س المــدخل القــائم وقامــت المؤسســة األمریكیــة لتطــور العلــوم ببنــاء منــاهج العلــوم علــى أســا

  :على استخدام العلوم كطریقة ، وجاءت أهداف هذا المنهاج على النحو التالي 

  .اكساب التالمیذ القدرة على المالحظة والتمییز والتصنیف   -أ 

  .اكساب التالمیذ المهارات الریاضیة واستعمال األعداد واستخدام المقاییس   -ب 

  .یم التجارب المخبریة وتنفیذها وتقویمها اكساب التالمیذ القدرة على تصم  -ج 

  .اكساب التالمیذ القدرة على استخدام الطریقة العلمیة في حل المشكالت   -د 

  : وجاءت أهداف تدریس العلوم في كینیا لتؤكد على ما یلي 

  .تزوید التالمیذ بأنواع من الخبرات تجعلهم یطرحون تساؤالت حول ما یحدث حولهم   -أ 

  .قدرة التالمیذ على المالحظة وتسجیلها وتصنیفها واالستفادة منها  زیادة  -ب 

     مســـاعدة التالمیـــذ علـــى اســـتخدام الطریقـــة العلمیـــة فـــي التفكیـــر فـــي حـــل المشـــكالت البیئیـــة   -ج 

  .من حولهم 

وقد حاول مشروع مركز تدریس العلوم في جامعة أوكالهوما تطویر قدرة التالمیذ وكفایاتهم 

 Nuffieldوانطلـق المشـروع البریطـاني نافیلـد . أسلوب االستقصاء في تعلم العلوم  على استخدام

  : لتدریس العلوم العامة من األهداف التالیة 

  .تطویر قدرة التلمیذ على اكتشاف الحقائق من خالل الخبرات المباشرة وغیر المباشرة   -أ 

  .حث واكتشاف الحقائق بأنفسهم تعوید التالمیذ على استخدام الطریقة العلمیة في الب  -ب 

  .تطویر مهارة التالمیذ في استخدام األدوات المخبریة والمواد البیئیة البسیطة   -ج 

  .توظیف الحقائق التي یتعلمونها في مواقف حیاتیة جدیدة   -د 

  . تطویر مهارة التالمیذ في المالحظة والتصنیف   -ه 
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 ASCD)(هج العلـوم فـي المرحلـة االبتدائیــة وتنـاول المشـروع الصـیني الـوطني لتطــویر منـا

  :مناهج العلوم من الصف األول وحتى السادس االبتدائي لتحقیق األهداف التالیة 

  .تطویر اهتمامات األطفال في تعلم العلوم   -أ 

  .تطویر اتجاهات التالمیذ نحو العلم   -ب 

  .تطویر قدرات التالمیذ ومهاراتهم في دراسة العلوم   -ج 

  .تطویر قدرة التالمیذ في تطبیق ما یتعلمون من العلوم في الحیاة الیومیة   -د 

  ) . 68-51:  1992نشوان ، (  

علـــــى مجموعـــــة مـــــن األهـــــداف        )  1997( وقـــــد أكـــــدت منـــــاهج العلـــــوم العامـــــة فـــــي لبنـــــان 

  : العامة  منها 

  .تنمیة المهارات العلمیة عند المتعلم ، الفكریة منها والعملیة   -أ 

  .تعمیق وعي المتعلم بقیمة اإلنسان وقدرته على الفهم واالبتكار واإلبداع   -ب 

  .حث المتعلم على تطبیق المبادئ والقوانین األساسیة في مختلف فروع العلوم   -ج 

  : لتؤكد على ما یلي )  1991( وجاءت أهداف مناهج العلوم األردنیة 

  .ورة وظیفیة اإللمام بالحقائق والمفاهیم العلمیة بص –أ 

  اكتساب مهارات عقلیة بصورة وظیفیة وذلك من خالل استخدام العملیات العلمیة المختلفة  -ب 

  .اكتساب مهارات علمیة عملیة مناسبة بصورة وظیفیة   -ج 

)  1999( أمــا منــاهج العلــوم فــي المرحلــة األساســیة الــدنیا بدولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة 

  : فقد ركزت على 

اكتســاب المهــارات المختلفــة للغــة العربیــة واســتخدامها كوســیلة لالتصــال والتفكیــر واســتیعاب   -أ 

  .  المعطیات الحضاریة والثقافیة والمكتسبات العلمیة الحدیثة
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جوانبها الجسمیة والعقلیة والوجدانیة واالجتماعیة والخلقیة بشكل  تنمیة شخصیة التلمیذ من  - ب

  .متكامل ومتوازن 

ة التفكیــر بأشــكاله المختلفــة ، وتطــویر وســائله فــي المالحظــة والتصــنیف واالستقصــاء تنمیــ  -ج 

  .واالكتشاف وحب االستطالع وحل المشكالت 

ـــــــة األساســـــــیة  ـــــــوم فـــــــي المرحل ـــــــؤدي تـــــــدریس العل ـــــــى مســـــــاعدةبویؤمـــــــل أن ی        فلســـــــطین  إل

  )  8-7 :  1999،  الخطوط العریضة للعلوم العامة( : المتعلمین على 

  .اكتساب المعرفة العلمیة بصورة وظیفیة   -أ 

  .تنمیة المهارات العقلیة ، واستخدام عملیات العلم في المواقف الحیاتیة المختلفة   -ب 

  .واتخاذ القرار ، وحل المشكالت ، واالستقصاء العلمي، تطویر القدرة على التفكیر العلمي  -ج 

  .ر القدرة على الحكم المنطقي وتطوی ، والتفكیر الناقدتطویر مهارات البحث   -د 

تطــویر مهــارات الــتعلم الــذاتي ، والــتعلم التعــاوني ، وتنمیــة القــدرة علــى متابعــة تطــور العلــم   -ه 

  .لمواجهة المتغیرات والتحدیات العصریة  ؛ ونموه

  .وتوظیفها في مواقف جدیدة ، تطویر كفایات عالیة في الحصول على المعلومات   -و 

  . علمیة عملیة مناسبة كسب مهارات   -ل 

مــن المالحــظ وبنــاًء علــى مــا ســبق أن جمیــع االتجاهــات الحدیثــة فــي تــدریس العلــوم تجمــع 

  : مبادئ أساسیة في تعلم العلوم یلخصها الباحث على النحو التالي  على

  ضرورة تطویر قدرة التالمیذ على اكتشاف الحقائق العلمیة وتكوین المفاهیم والمبادئ   -أ 

  .بأنفسهم بغض النظر عن البلد أو البیئة المحلیة التي ینتمي إلیها التلمیذ العلمیة 
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ضــرورة أن تتضــمن منــاهج العلــوم الحقــائق والمبــادئ التــي تناســب بیئــة التلمیــذ ؛ لیســتطیع   -ب 

فهم ما یحدث حوله من ظواهر طبیعیة وأحداث بیئیة ، بمعنى أن تكون موضوعات العلوم 

  .نابعة من بیئة المتعلم 

ضــرورة توظیــف المــتعلم لمــا یتعلمــه فـــي حــل المشــكالت التــي تواجهــه ، وتطبیــق الحقـــائق   -ج 

  .والمفاهیم المكتسبة في حیاته العملیة 

تطویر قدرة المتعلم على اإلبداع من خالل تطبیقات المبادئ العلمیة في حیاته ، وهذا یمثل   -د 

  .الجانب التكنولوجي لتدریس العلوم 

رات التفكیـــر العلمـــي لـــدى التلمیـــذ المتمثلـــة فـــي قدرتـــه علـــى المالحظـــة الدقیقـــة تطـــویر مهـــا  -ه 

والموضـــوعیة لجمـــع المعلومـــات وتصـــنیفها والـــربط بینهـــا بعالقـــات مـــن نـــوع مـــا ، وفـــرض 

الفـروض واختبارهـا ، وتوظیــف أنمـاط التفكیـر االســتقرائي والتفكیـر االسـتنباطي ، والوصــول 

  .اس على حاالت مشابهة إلى التعمیمات واستخدامها في القی

تطــویر مهــارات التالمیــذ العملیــة مــن خــالل التعامــل مــع المــواد المخبریــة واألدوات البســیطة   -و 

  .  منذ الصغر 

 : نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 

Marzano’s Dimensionns Of Learning Model .                            
ه بمراجعـة األبحـاث التربویـة وخاصـة فـي مجـاالت وزمـالؤ  Marzano  نتیجـة قیـام مـارزانو

علــم الــنفس المعرفــي والمنــاهج والقیــاس والتقــویم ، والتــي أجریــت علــى مــدار ثالثــین عامــًاً◌ حــول 

عملیات  العلم والتفكیر، توصل إلى إطار تعلیمي لتنظیم مخرجات الـتعلم فـي خمـس فئـات رئیسـة 

  وأطلق على هذا اإلطار نموذج . لم كل منها یمثل نوع من التفكیر ضروري لنجاح التع

  .أبعاد التعلم 
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مــن تحدیــد هــذه األبعــاد أن یقــدم للمعلــم خالصــة الجهــود Marzano   واســتهدف مــارزانو

المتواصلة والنتائج المتراكمة في مجال األسالیب وطرق التـدریس الفعلیـة والمسـتخدمة حالیـًا ، ومـا 

وبناء األفكار في تنظیم تصنیفي متـدرج لعملیـات استخلصته األبحاث والنظریات عن كیفیة التعلم 

   . )Marzano , 1993 : 21 (التعلیم والتعلم 

خبیر تربوي من )   90(من  وللتوصل إلى هذا النموذج استعان مارزانو بآراء وأبحاث أكثر

وألكثر من عامین من الفحص )  Marzano , 1991 : 18( مقاطعة بأمریكا والمكسیك ) 18 ( 

  .والدراسة 

  : على عدة افتراضات أساسیة هي )  4:  1992 (وزمالؤه  Marzanoویرتكز مارزانو      

  .ینبغي أن یعكس التعلیم أفضل ما نعرفه عن كیفیة حدوث عملیة التعلم   –1

یحـدث الـتعلم نتیجـة نظـام معقـد مـن العملیـات التفكیریـة المتفاعلـة یمكـن تصـنیفها فـي خمسـة    –2

  .أنواع من التفكیر 

  .یتم التعلم الفعال من خالل مرور المتعلم بمهام ومشكالت حقیقیة مرتبطة بخبراته الحیاتیة  –3

هناك مدخلین للتعلیم أحدهما موجه بدرجة كبیـرة بواسـطة المعلـم واآلخـر موجـه بدرجـة كبیـرة   –4 

  .بواسطة المتعلم 

ــــة وعملیــــات ا  –5  ــــویم علــــى اســــتخدام المــــتعلم للمعرف ــــیس علــــى ینبغــــي أن یركــــز التق ــــر ول لتفكی

  .المستویات المنخفضة الستدعاء المعلومات 

  :فلسفة النموذج 

  ) Marzano ) 1996 :13 یستند هذا النموذج إلى الفلسفة البنائیة ، حیث یعتبر مارزانو      

أن المعرفة هي السابق الذي یبني الفرد من حالله خبراته وتفاعالته مع عناصـر ومتغیـرات العـالم 

  .وهذه المعرفة نفعیة ، یستخدمها الفرد لتفسیر ما یمر به من خبرات ومواقف حیاتیةمن حوله ، 
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ویتوصل الفرد إلى المعرفة من خالل بناء منظومة معرفیة تنظم وتفسر خبراته مع متغیرات 

حولـــه یـــدركها مـــن خـــالل جهـــازه المعرفـــي بمـــا یـــؤدي لتكـــوین معنـــى ذاتـــي ، ویســـتمر ذلـــك بمـــرور 

 , Marzano(ه مـن ربـط المعلومـات الجدیـدة بمـا لدیـه مـن خبـرة سـابقة    المـتعلم بخبـرات تمكنـ

1995 : 512 . (  

  :أبعاد التعلم 

العقــود الثالثــة األخیــرة ، أجریــت العدیــد مــن الدراســات ، ووضــعت عــدة نظریــات  علــى مــدى

ونمــاذج للـــتعلم ، وثبــت منهـــا أن عملیـــات التعلــیم ومـــا یتصــل بهـــا مـــن أعمــال كتخطـــیط وتصـــمیم 

م المناهج یجب أن یعكس أفضل ما توصلت إلیه هذه الدراسات والنظریات ، ویعتبـر نمـوذج وتقوی

وزمـالؤه  Marzano خطـوة فـي السـبیل ، ففـي هـذا النمـوذج یحـاول مـارزانو Marzano مـارزانو 

ــیم  صــیاغة نظریــة للتعلــیم ترتكــز علــى مــا توصــلت إلیــه أفضــل األبحــاث المتاحــة فــي مجــال التعل

ــتعلم ، ثــم ترج مــة هــذه النظریــة إلــى نمــوذج للتــدریس الصــفي ویتصــل مباشــرةً  بتصــمیم وتنفیــذ وال

ویفترض هذا النمـوذج أن كـل فعـل یقـوم بـه المعلـم یعـزز نوعـًا معینـًا . المنهج وتقویم أداء المتعلم 

( إذا ســأل المعلــم عــن حقیقــة معینــة درســها التلمیــذ فهــذا الفعــل : مــن التفكیــر لــدى التلمیــذ ، فمــثًال 

یعطـي مؤشـرًا للتلمیـذ بالفعـل العقلـي الخـاص بالتـذكر ، وٕاذا سـأل المعلـم التلمیـذ أن ) لمعلـم سؤال ا

یقیم المعلومات الواردة في مقال ، فسلوك المعلم مؤشـر علـى نـوع آخـر مـن التفكیـر المطلـوب مـن 

  .التلمیذ وهو التفكیر التقویمي 

  من التفكیر ، وٕاذا أراد  فالمعلم یوجه بسلوكه المباشر أو غیر المباشر ألنماط معینة

المعلم االرتقـاء بـاألداء المعرفـي لتالمیـذه فعلیـه أن یخطـط لسـلوكه الموجـه نحـو إثـارة أنمـاط معینـة 

  ) .  Marzano , 1991 : 39 (من تفكیر التالمیذ 
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ومن هنا افترض مارزانو أن هناك خمسة أنماط من التفكیر یمر بها المتعلم بالترتیـب أثنـاء 

  :أبعاد التعلم كما یلي  تعلمه أسماها

 :االتجاهات اإلیجابیة نحو التعلم : البعد األول 

Positiv Attitude Toward Learning.                                              
یقبل المتعلم على عملیة التعلم باتجاهات تؤثر تأثیرًا مباشرًا فـي أدائـه أثنـاء الـتعلم ، وبـدون 

بیة لدیه نحو عملیة التعلم بما تشمله من مناخ تعلیمي ومعلم وأقران ، فسـوف وجود اتجاهات إیجا

  . تقل إلى حد كبیر 

جـانبین یـتم مـن خاللهمـا تنمیـة االتجاهـات ) Marzano  ) 6  :  1992 ویحـدد مـارزانو 

  :اإلیجابیة نحو التعلم هما 

 Learning Climate:  مناخ التعلم    - 1

بل مـن معلمـه ومـن أقرانـه ، وأحـس بـأن مكـان الـتعلم آمـن ومـنظم فإذا شعر المتعلم بأنه متق

ومــــریح ، تولــــد لدیــــه اتجاهــــًا إیجابیــــًا نحــــو الــــتعلم داخــــل هــــذا المنــــاخ ، وعلــــى المعلــــم أن یخطــــط 

  :لسلوكیات محددة تدعم هذه االتجاهات ، وذلك من خالل إجابته عن األسئلة التالیة 

  متقبلون مني ، ومن بعضهم البعض ؟ماذا یمكن فعله لكي یشعر التالمیذ بأنهم  - 

 ماذا یمكن فعله لتكوین إحساس لدى التالمیذ باألمان والنظام واالرتیاح داخل الفصل ؟ - 

 ماذا یمكن فعله لتكوین إحساس لدى التالمیذ بالجماعة داخل الفصل ؟ - 

 ماذا یمكن فعله لزیادة وٕاحساس التالمیذ بالنجاح واألهمیة ؟ - 

  

  Classroom Tasks:  المهام الصفیة    - 2
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ـــتعلم التعـــاوني )  Marzano  )1992  :62یـــرى مـــارزانو  أن اســـتخدام المعلـــم ألســـلوب ال

یزید مـن تقبـل التالمیـذ لبعضـهم الـبعض وسـرعة انجـازهم للمهـام الصـفیة ، ألن دینامكیـة الجماعـة 

المعلـم بـاألداءات والتعاون تولد لدیهم شعورًا واتجاهًا إیجابیًا نحـو الجماعـة والعمـل داخلهـا ، وقیـام 

  :التدریسیة التالیة یدعم االتجاهات اإلیجابیة نحو المهام الصفیة 

  .یخطط لجعل المهام الصفیة في مستوى فهم التالمیذ ، وفي مجال اهتمامهم  - 

 .یستخدم أسالیب تجعل المهام الصفیة ذات قیمة وضروریة للتالمیذ  - 

 .ة النهایة یتیح الفرصة للتالمیذ إلكمال المهام الصفیة مفتوح - 

 .یثیر حب استطالع التالمیذ للمهمة الصفیة وأسباب وفائدة إنجازها  - 

 .یقدم للتالمیذ نموذج لكیفیة إنجاز مهمة تعلیمیة كاملة  - 

  .یوفر للتالمیذ المصادر والوقت واألجهزة واإلرشادات الضروریة إلنجاز المهمة  - 

  : اكتساب وتكامل المعرفة:  الثانيالبعد 

Acquiring And Integrating Knowledge                                     

بصــفة عامــة والتــدریس بصــفة خاصــة هــو اكتســاب المــتعلم المعرفــة  التربیــة إن الغــرض مــن

الضــروریة لــه ، ومســاعدته علــى تكامــل هــذه المعرفــة فــي ســیاق خبراتــه ، ویرتكــز نمــوذج مــارزانو 

االستدالل والتفكیر تشكالن قاعدة التعلیم للوصول  على االفتراض بأن المحتوى المعرفي وعملیات

أن المتعلم ینبغي أن یكتسب نوعین من  Marzano إلى متعلم متقن ومتمرس ، لذا یرى مارزانو 

  :المعرفة هما 

 Procdural Knowledge:  المعرفة اإلجرائیة    - 1

  ترتیبًا خطیًا ،  وهي المعرفة التي تنتج عن عملیات یقوم بها المتعلم في خطوات مرتبة
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أو ترتیبـًا غیـر خطیـًا ، فمـثًال إجــراء القسـمة المطولـة عملیـة تـتم فــي خطـوات مرتبـة ترتیبـًا خطیــًا ، 

أمــا قــراءة خریطــة فلــیس مــن الضــروري إجراؤهــا فــي ترتیــب خطــي ، فقــد تقــرأ اســم الخریطــة أوًال ثــم 

وهـذا النـوع مـن المعرفـة . یـب مقیاس الرسم ثم األجزاء الرئیسة ، ومن الممكن أن تعكـس هـذا الترت

یكتسبه المتعلم خالل ممارسة مهارات معینة كإجراء تجربة أو كتابة مقال أو تلخـیص موضـوع أو 

  .تنظیم بیانات أو تصنیف مجموعة من األشیاء 

 Declarative Knowledge) :  التقریریة ( المعرفة التوضیحیة   - 2

المعرفـــي مـــن حقـــائق وتعمیمـــات وأفكـــار ،  وهـــي المعرفـــة الناتجـــة عـــن فهـــم مكونـــات البنـــاء

ـــدى المـــتعلم القـــدرة علـــى اســـتدعاء أجزائهـــا ، فمفهـــوم الجهـــاز الهضـــمي یشـــمل  ـــم ، : ویكـــون ل الف

  . وهكذا .......والبلعوم ، والمريء ، والمعدة ، 

  
أن اكتســاب وتكامــل المعرفــة یــتم مــن خــالل )  Marzano  )1992  :51ویشــیر مــارزانو        

  : ر هي ثالثة أطوا

  Constrcting Meaning:  بناء المعنى  – أ

لتفسـیر معرفـة جدیـدة حـول الموضـوع ،  حیث یستخدم المتعلم ما یعرفه فعًال عن الموضـوع

. وهناك عدة استراتیجیات یمكن أن تساعد المتعلم في بناء المعنـى منهـا اسـتراتیجیة              

L  .W  .K )Ogle , 1986 : 569   (عتمد على ثالث مراحل ، والتي ت:  

  . K  (Known( تحدید التلمیذ ما یعرفه فعًال عن الموضوع     - 1

  . W  (What( تحدید التلمیذ ما یود معرفته عن الموضوع    - 2

  . L  (Learn (  تحدید التلمیذ ما تعلمه عن الموضوع         - 3
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  Organizing:   التنظیم – ب

معـــادالت الریاضـــیة ، والمجســـمات مثـــل نمـــوذج للمجموعـــة وذلـــك باســـتخدام الرمـــوز مثـــل ال

  : الشمسیة ، واستخدام أنماط تنظیمیة مثل 

  .لتنظیم الحقائق والخصائص المتصلة بأشخاص أو أماكن أو أشیاء : الوصفیة األنماط   -

 .لتنظیم األحداث في تتابع زمني :  األنماط التتابعیة    -

 .لمعلومات أو المهارات في شبكة أو تتابع شبكي لتنظیم ا:  األنماط السببیة     -

 .لتنظیم المعلومات في تعمیم معین :  األنماط التعمیمیة   -

) Marzano , 1992 : 45  . (  

  Storing:   التخزین – ج

ـــدة المـــدى بصـــورة تســـهل اســـتدعائها فیمـــا بعـــد ، أو  ـــذاكرة بعی وذلـــك بتمثیـــل المعرفـــة فـــي ال

  .المتعلم إلى درجة تمكنه من االسترجاع اآللى لها  بالتدرب على تذكرها حتى یصل

  : تعمیم وتنقیح المعرفة:  الثالثالبعد 

Extending And Refining Knowledge .                                         

إن المعرفة المكتسبة ال تبقى ساكنة في الذاكرة طویلة المدى ، فهـي تتغیـر باسـتمرار نتیجـة 

)  Marzano  )1998  :269 علومــات أو مواقــف تعلیمیــة جدیــدة ، وحــدد مــارزانوخبــرات أو م

  :عدة أنشطة لتعمیم وتنقیح المعرفة في مواقف جدیدة مثل 

 Comparing:  المقارنة    -1

ومــــن أمثلــــة األســــئلة . حیــــث یــــتم تحدیــــد وصــــیاغة التشــــابهات واالختالفــــات بــــین األشــــیاء 

  :المستخدمة في هذا النشاط 

  ما أوجه التشابه بین هذه األشیاء ؟ وما أوجه االختالف ؟  -      
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 Classifing:  التصنیف   - 2

ومـن أمثلـة . حیث یتم تجمیـع األشـیاء فـي فئـات محـددة علـى أسـاس خصائصـها المشـتركة 

  :األسئلة المستخدمة في هذا النشاط 

  كیف تنظم هذه األشیاء في فئات ؟  -    

  د التي صنفت على أساسها ؟ما المبادئ أو القواع  -    

  ما الخصائص التي تمیز كل فئة ؟  -    

 Induction:  االستقراء   -3

ومن أمثلة  .وفیه یتم استنتاج تعمیمات أو مبادئ غیر ظاهرة من المالحظات والتحلیالت  

  :األسئلة المستخدمة في هذا النشاط 

  یة ؟ ما الذي یمكن أن نستخلصه في ضوء المالحظات اآلت  -    

  ؟.........ما احتمال أن یحدث   -    

 Deduction:  االستنباط    - 4

  ومن أمثلة  .وفیه یتم استنتاج نتائج أو ظروف جدیدة من معطیات وتعمیمات محددة  

  :األسئلة المستخدمة في هذا النشاط 

  ما الذي یمكن أن نستنتجه أو نتنبأ به ؟  -    

  التنبؤ أكیدًا ؟ ما الشروط التي تجعل هذا  -    

 Analyzing Errors:  تحلیل األخطاء    - 5

ومــن أمثلــة  .وهــو تحدیــد وتعریــف األخطــاء فــي التفكیــر ســواء لــدى الفــرد أو لــدى اآلخــرین 

  :األسئلة المستخدمة في هذا النشاط 

  ما أخطاء االستدالل في هذه المعلومة ؟  -    
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  لماذا تعتبر هذه المعلومة مضللة ؟   -    

   Constructing Supports) : إقامة الدلیل أو الحجة ( بناء األدلة الداعمة   - 6

ــــة والبــــراهین حــــول قضــــیة أو رأي  ــــتم بنــــاء نظــــام مــــن األدل ــــة األســــئلة  .حیــــث ی ومــــن أمثل

  :المستخدمة في هذا النشاط 

  ؟.......ما هي األدلة التي تدعم   -    

  اضات ورائها ؟ما هي حدود هذه الحجج ؟ وما هي االفتر   -    

 Analyzing Perspectives)  :  تحلیل المنظور أو الرؤیة ( تحلیل وجهات النظر   - 7

حیث یـتم تحدیـد وصـیاغة وجهـات نظـر شخصـیة حـول القضـایا والموضـوعات  المعرفیـة ، 

ـــــتعلم  ـــــة الشخصـــــیة حـــــول موضـــــوع ال ـــــد الرؤی ـــــة األســـــئلة المســـــتخدمة          .أو تحدی ومـــــن أمثل

  : في هذا النشاط

  لماذا یمكن اعتبار هذا شیئًا جیدًا أو سیئًا أو محایدًا ؟  -    

  ما المنطق وراء هذه الرؤیة ؟  -    

  بدیلة ؟ وما المنطق ورائها ؟) رؤیة ( اذكر وجهة نظر   -    

  Abstracting:  التجرید    - 8

اهر ، واقتـــرح وفیــه یـــتم تحدیــد وصـــیاغة الــنمط العـــام للمعلومــات أو الـــنمط االعتبــاري للظـــو 

 Questioningأن یســتخدم المعلــم اســتراتیجیة التســاؤالت )  Marzano  )1990  :76مــارزانو 

أثناء تدریسه لتنمیة هذا البعد من أبعاد التعلم بشرط أن تكون هـذه التسـاؤالت مصـنفة داخـل فئـات 

األدلـة الداعمـة ، المقارنة ، التصـنیف ، االسـتقراء ، االسـتنباط ، تحلیـل األخطـاء ، بنـاء : أنشطة 

ویتمثـل التجریـد فـي اسـتخالص األفكـار الرئیسـة أو تمثیـل المعلومــات . التجریـد ، تحلیـل المنظـور 

  ومن  ) . 50:  2000مارزانو ، ( بالرسوم البیانیة والرموز 
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  :أمثلة األسئلة المستخدمة  في هذا النشاط 

  ما هي الفكرة العامة وراء البیانات ؟ - 

 ى التي یمكن أن تنطبق علیها هذه الفكرة ؟ما هي المواقف األخر  - 

  :االستخدام ذي المعنى للمعرفة :  الرابعالبعد 

Using Knowledge Meaningfully .                                                  
مـــن المنطقـــي أننـــا نكتســـب المعرفـــة ألننـــا نریـــد اســـتخدامها ، فالهـــدف الرئیســـي لـــیس مجـــرد 

وتنقیح المعرفة ، بل استخدامها وظیفیًا لفهم الظواهر والتنبؤ بها  أو الستخدامها اكتساب و تعمیم 

عـــدة عملیـــات )  Marzano  )1998  :87 فـــي مواقـــف ومشـــكالت حیاتیـــة ، واقتـــرح مـــارزانو 

  :ومجاالت لالستخدام الهادف والوظیفي للمعرفة كما یلي 

  Making Decision:  اتخاذ القرار    - 1

:  لتي یـتم مـن خاللهـا التوصـل إلـى قـرار حاسـم ، أو اإلجابـة عـن أسـئلة مثـل وهي العملیة ا

؟ ، ومن خالل اإلجابة عن هذه األسـئلة ......؟ ما أنسب حل ل.......ما أفضل طریقة ل

یتم ترجیح بدائل وتقویم حلول واختیار أنسب القرارات تجاه مواقف ، أو لحل      مشكالت 

  .معینة 

   Investigation)  :  اء االستقص( البحث   - 2

وهـــي العملیـــة التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا تحدیـــد المبـــادئ وراء الظـــواهر وعمـــل تنبـــؤات حولهـــا واختبـــار 

  صحة هذه التنبؤات 

 Proplems Soliving:   حل المشكالت    - 3

  :وهي عملیة عقلیة منظمة تهدف للتوصل إلى حل مشكلة ما ، أو اإلجابة عن أسئلة مثل      

  كیف أتغلب على هذه العقبات ؟   -     
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  كیف أصل إلى طریقة تتفق مع هذه الشروط ؟  -     

  . كیف أصل إلى تحقیق هذا الهدف ؟   -     

  Invention:   االختراع    - 4

وهـو العملیــة التــي ینــتج عنهــا ابتكــار أو إیجــاد أو تكـوین شــيء مــا مرغــوب نحــن فــي حاجــة 

  : ة عن أسئلة مثل  إلیه ، ویصاحب هذه العملیة اإلجاب

  ؟ .......ما الطرق الجدیدة ل - 

  ؟ ........ما أفضل طریقة ل - 

 ؟ ..........ما الشيء المطلوب اختراعه لتحقیق - 

   Experimental Enquiry:   البحث التجریبي    - 5

وهـــو العملیـــة التـــي تركـــز علـــى ممارســـة عملیـــات العلـــم األساســـیة كالمالحظـــة ، والتحلیـــل ، 

وهـذا یتطلـب اإلجابـة ......... بـار صـحة النتـائج ، والتفسـیر ، واالسـتنتاج ، والتنبؤ ، واخت

  :على عدة أسئلة مثل 

  ماذا تالحظ أمامك ؟ - 

 بما تفسر نتائج التجربة ؟ - 

  بم تتنبأ في ضوء نتائج التجربة ؟   - 

  :العادات العقلیة المثمرة :  الخامسالبعد  

Productive Habits Of Mind                                                        
العقلـــي الثابـــت والمســـتمر فـــي العمـــل مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى فعـــل ذكـــي  هـــي أنمـــاط األداء

   .)  Costa , 2000 : 16 (وعقالني 

  هذه األداءات العقلیة في العادات )  Marzano  )1988  :17 وقد میز مارزانو 
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  : الممیزة ألنواع التفكیر التالیة 

  Critical Thinking:   فكیر الناقد  الت  -أ 

إلـــى عـــدة أداءات تدریســـیة ینبغــي علـــى المعلـــم مراعاتهـــا Marzano وقــد أشـــار مـــارزانو  

  :إلكساب التالمیذ مهارات التفكیر الناقد كما یلي 

  .تشجیع التالمیذ على مراعاة الدقة في أعمالهم   -     

  .زید منه حث التالمیذ على الوضوح والسعي نحو الم  -     

  .تشجیع التالمیذ على أن یكونوا متفتحي العقل   -     

  .تشجیع التالمیذ على تأجیل االندفاع لإلجابة أو الوصول للحل   -     

  .تشجیع التالمیذ على اتخاذ موقف واضح والدفاع عنه وبلورته لآلخرین   -     

  .ر ومعارف اآلخرین تشجیع التالمیذ على أن یكونوا أكثر حساسیة لمشاع  -     

 Self  Regulated Thinking:   التفكیر المنظم ذاتیًا    -ب 

أن هنـــاك عـــدة أداءات تدریســـیة ینبغـــي علـــى المعلـــم مراعاتهـــا  Marzanoویـــرى مـــارزانو 

  : إلكساب التالمیذ مهارات التفكیر القائم على تنظیم الذات كما یلي 

  .وعي بتفكیرهم  مساعدة التالمیذ على أن یكونوا على  -     

  .تشجیع التالمیذ على وضع خطة منظمة للعمل   -     

  .توجیه التالمیذ الستخدام مصادر التعلم   -     

  .مساعدة التالمیذ على االستفادة من التغذیة الراجعة   -     

  . توجیه التالمیذ لتقویم أعمالهم   -     

  Creative Thinking)  :   اإلبداعي ( التفكیر االبتكاري   -ج 

  إلى عدة أداءات تدریسیة ینبغي على المعلم مراعاتها  Marzanoوقد أشار مارزانو 
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  : إلكساب التالمیذ مهارات التفكیر االبتكاري من خالل تشجیعهم على 

  .االندماج بعمق في أعمال لیس لها حلول جاهزة أو إجابات سریعة    -     

  .المعلومات ، وأن علیهم أن یوسعوها التغلب على اإلحساس بنقص    -     

  .وضع المعاییر الخاصة بمستویات أدائهم والمحافظة على تحقیقها    -     

  .    الخروج عن المألوف والتعامل مع األشیاء بطرق جدیدة مغایرة    -     

 Complex Thinking:   التفكیر المركب    -د 

ًا الرتبــــاط عملیــــات التفكیــــر بــــأنواع الســــلوك تعـــددت تعریفــــات التفكیــــر وتحدیــــد أنواعــــه نظـــر 

األخـــرى ، وأنـــواع النشـــاط التـــي یتولـــد عـــن ممارســـتها نـــواتج جدیـــدة مـــن األفكـــار والمعـــارف 

لذا فمفهوم التفكیر یتضمن . واألسباب وعملیات التقویم وحل المشكالت والتحلیالت النقدیة 

  :عدة جوانب رئیسة من أهمها 

  .جهیز داخل الجهاز المعرفي عملیات المعالجة أو الت  - 1

  .األنشطة العقلیة والمعرفیة التي تحدث داخل العقل البشري   - 2

  .أشكال السلوك الموجه نحو حل مشكلة ما   - 3

  ) 17:  1996حبیب ، ( .المعقد للمخ ) التركیبي  –التحلیلي ( النشاط الفسیولجي   - 4

ذا واجه الفرد مشكلة تتحدى عقله ، وتحرك وبوجه عام ال یمكن أن تبدأ عملیة التفكیر إال إ

كمـا أن هنـاك . وتحفز دافعیته ومشاعره ، ومن ثم یتكون لدیه دافع للتفكیـر والبحـث عـن حـل لهـا 

ظــواهر طبیعیــة تــدهش الفــرد لغرابتهــا ، األمــر الــذي یدفعــه للتفكیــر والبحــث عــن أســباب حــدوثها ، 

( .كیــره ویفســرها تفســیرًا علمیــًا م یعــدل ویطــور تففتــراه یفســرها فــي بــادئ األمــر تفســیرًا خرافیــًا ، ثــ

  ) . 57:  1997حبیب ، 

  إلى أن الفرد یستخدم المهارات األساسیة ضمن )  Beyer  )1988  :49وأشار بییر 
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وهـذه العملیـات  Complex Thinking  ثـالث عملیـات تفكیـر تكـون مـا یسـمى التفكیـر المركـب 

، وأن اســـتخدام عملیـــات التفكیـــر ) اإلبـــداع ( ، االبتكـــار ) التقـــویم ( اتخـــاذ القـــرار ، النقـــد : هـــي 

المركــب موجهــة لحــل صــعوبة معروفــة أو محــددة ، ویــتم ذلــك بتجمیــع المعلومــات المتعلقــة بهــذه 

الصعوبة ، واستنتاج واقتـراح الحلـول ، وتقـویم الحجـج المرتبطـة باالفتراضـات واألحكـام ، وتطـویر 

ة ، وذلـك مــن خــالل عملیـات التفكیــر        المركــب كمــا أفكـار جدیــدة للتغلــب علـى هــذه الصــعوب

  :یلي 

  Making Decision:   اتخاذ القرار    - 1

وهـــو عملیـــات التفكیـــر المســـتخدمة الختیـــار أفضـــل اســـتجابة مـــن بـــین عـــدد مـــن البـــدائل ، 

  وتجمیع المعلومات المطلوبة لتغطیة موضوع معین ، ومقارنة مزایا وعیوب البدائل ، وتحدید

  .لومات اإلضافیة المطلوبة للحكم ، واختیار أكثر البدائل فعالیة ، وتبریر ذلك الحكمالمع

 )Clarke , 1990 : 239   (  

   Critical Thinking:   التفكیر الناقد    - 2 

وهــو اســتخدام مهــارات التفكیــر األساســیة لتحلیــل القضــایا والوصــول إلــى استبصــارات حــول 

ل إلـــــى أنمـــــاط مـــــن االســـــتدالل المنطقـــــي المتماســـــك ، وفهـــــم معـــــان وتفســـــیرات معینـــــة ، والتوصـــــ

وقـــد حـــددت مجموعـــة مـــن العـــاملین فـــي حقـــل التربیـــة . االفتراضـــات القائمـــة وراء مواقـــف معینـــة 

توضیح المشكلة ، جمـع المعلومـات ، عمـل االسـتدالالت ، االفتـراض : مهارات التفكیر الناقد في 

والتعــــرف علــــى المتناقضــــات ، وتقیــــیم االفتراضــــات  ، االســــتنتاج ، التفســــیر المنطقــــي ، التنبــــؤ ،

  ) .  427:  2001الباز ، ( والحجج  

   Creative Thinking)  :   اإلبداعي ( التفكیر االبتكاري   - 3

  وهو استخدام مهارات التفكیر األساسیة لتطویر أو اختراع أفكار أو منتجات جدیدة بناءة ، 
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فــاهیم واســتخدام معلومــات أو مــواد معروفــة إلنتــاج الجدیــد مــن وهــذا التفكیــر یــرتبط باإلدراكــات والم

  ) . Myers  12 : 1998 ,(التصمیمات واألفكار 

  : ما یلي ) اإلبداعي ( ومن أهم مهارات التفكیر االبتكاري        

   Fluency:   الطالقة   –أ 

زاء مشكلة أو وتشیر إلى قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجابات المالئمة إ

مثیر ، بحیث تنطوي هذه االستجابات على وجهة الحل التباعدیة في ظل قلة المعلومات         

  ) .  509:  1995الزیات ، ( 

  ) .  201:  1977عبد الغفار ، ( والطالقة قد تكون لفظیة أو ارتباطیة أو فكریة 

أو تعـــدد األفكـــار التـــي  كثـــرة" أن الطالقـــة یقصـــد بهـــا )  101 : 2005( ویـــذكر القبـــیالت 

  " . یمكن أن یأتي بها الشخص ، أي تتضمن الجانب الكمي 

   Flexibility:   المرونة   –ب 

وهـــــي قـــــدرة الفـــــرد علـــــى إنتـــــاج االســـــتجابات المناســـــبة لمشـــــكلة أو موقـــــف معـــــین ، وهـــــذه 

ومرونـــة  مرونـــة تلقائیـــة ،: وتنقســـم المرونـــة إلـــى . االســـتجابات تتســـم بـــالتنوع الكـــافي والالنمطیـــة 

  ) .  511:  1995الزیات ، ( تكیفیة 

هـي تنـوع أو اخـتالف األفكـار التـي یـأتي " أن المرونـة )  101:  2005( ویشیر القبیالت 

  " .بها الفرد ، أي تتضمن جانب النوع 

  Originality:   األصالة   –ج 

ت االرتباطـات وهي قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد من األفكار غیر الشائعة أو الظاهرة ذا

  ) .  157:  1977عبد الغفار ، ( البعیدة بالموقف المثیر 

  هي التجدید أو االنفراد باألفكار ، أي " أن األصالة )  101:  2005( ویذكر القبیالت 
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یأتي الفرد بأفكار أصیلة وجدیدة بالنسبة ألفكار أقرانه ، إذ أن الفرد المبدع هـو الـذي یضـیف إلـى 

  " .الجدید  حقل المعرفة الشيء

وعلیــه فــإن الشــخص المبــدع هــو الشــخص الــذي یســتطیع أن یــأتي بأفكــار كثیــرة واســتجابات 

عدیدة ومتنوعة وأصیلة للمثیرات والمشكالت التي یتعرض لها ، كما أن اإلبداع بمفهومـه الحـدیث 

ة ، یعتبــر أن كــل طفــل أو طالــب مبــدعًا ولــه القابلیــة علــى اإلبــداع إذا هیئــت لــه الظــروف المالئمــ

وفــي ضــوء ذلــك یمكــن القــول أن فــردًا أكثــر إبــداعًا مــن فــرد آخــر ، وال یقــال أن فــردًا مبــدعًا وآخــر 

الــــدنیا والعلیــــا ، األساســــیة  -غیــــر مبــــدع ، أي أن مهــــارات التفكیــــر بأنواعهــــا وأنماطهــــا المتعــــددة 

المثیــــرات یمكــــن اكســــابها وتنمیتهــــا لــــدى الطلبــــة إذا وفــــر المنهــــاج والمعلــــم والمدرســــة  -والمركبــــة 

المناســـبة لهـــا مـــن أســـئلة متنوعـــة ، ومشـــكالت علمیـــة وحیاتیـــة مختلفـــة ، ومواقـــف تعلیمیـــة تعلمیـــة 

  . متعددة ، ووسائل تعلیمیة ومصادر تعلم عدیدة 

  :           العملیات المعرفیة العامة 

 التـي یـنغمس فیهـا المختلفـة لقد بـذلت محـاوالت وجهـود لتحدیـد عملیـات االسـتدالل المركبـة 

، وعلى الرغم من أن الباحثین قد أطلقوا على هذه العملیـات تسـمیات مختلفـة ، إال أنهـم قـد  البشر

ـــأتي  ـــة ، وفیمـــا ی ـــات المعرفی ـــة مـــن أكثـــر )  13( أدركـــوا بصـــفة عامـــة أن فیهـــا نفـــس المكون عملی

  ) . 48:  2000مارزانو ، (  : العملیات التي تم تمییزها تمییزًا مشتركًا وشائعًا 

    Classifyingالتصنیف   .Comparing                 2ة   المقارن .1

   Deductionاالستنباط   .Induction                    4 االستقراء .3

   Constructing Support بناء النظم .Analyzing Error         6تحلیل الخطأ  . 5

   Analyzing Perspectiveتحلیل المنظور  .Abstracting                    8التجرید .7

     Investigatingالبحث . Making Decision        10اتخاذ القرار  .9
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                 Inventionاالختراع .  Experimental Inquiry      12االستقصاء التجریبي. 11

  .      Solving Problems حل المشكالت . 13

 في التي یمكن تعلمهار المهارات العقلیة وقد استخدم مارزانو وزمالؤه معاییر متعددة الختیا

قدم كل منها من جانب التربویین علـى أنهـا هامـة لـتعلم التالمیـذ ، وقـد حـدد  والتيغرفة الصف ، 

، جمعـت فـي ثمـان فئـات ) عملیـات معرفیـة عامـة ( مارزانو وزمالؤه إحدى وعشرین مهـارة عقلیـة 

  )      166 -164 :  1996انو ، مارز :  (  التالي )  1( كما یالحظ من الجدول رقم 

  ) 1( جدول رقم 
  العملیات المعرفیة العامة

 یــةالمهــارات العقل ئـــةالف

 حـدیـد الـمـشـكـالتت   -1 یـزــارات التركهم

 صـیـاغـة األهــــداف   -2

 ـظــةالـمـالح   -3 جمع المعلوماتمهارات 

 ةصـیـاغـة األسـئلـ   - 4

 )فك الرموز ( یــز الترم   - 5 رتذكـمهــارات ال

 )االسترجاع ( ــر التذكــ   - 6

  
 ـیمـظمهـارات التن

 ـةالمقــــارن   - 7

 یــــفصنتال   - 8

 ـبالتــرتیـ   - 9

 یـــلالتـمث   -10

  
  ـلمهـارات التحلیـ

 اتتحدیــد الســمات والمكـونـ    -11

 ـاتقتحـدیـد األنمـاط والعـال   -12

 ــةتحـدیـد األفكـار الرئیسـ   -13

 ـد األخــطــــاءتحـدی   -14
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 )استنباط  –استقراء (  االستـدالل    -15 یـدمهـارات التول

 ؤــالتنـب   -16

 وســــعالـت   -17

 یـــصالتلخ   -18 ـلمهارات التكامـ

 )التركیب ( اء  إعـادة البنـ   -19

 ـربنـاء المعایی   -20 ممهارات التقـوی

 )التدقیق ( ــد    أكـالت   -21

  

 :لمهارات العقلیة التعریفات اإلجرائیة ل

فیمــا یلــي التعریفــات اإلجرائیــة للمهــارات العقلیــة التــي أجمــع المحكمــون علــى الباحــث  یقــدم

حلیـل األسـئلة ضرورة توافرها في أسئلة منهـاج العلـوم العامـة للمرحلـة األساسـیة الـدنیا ، والتـي تـم ت

  : المتضمنة في كتب العلوم العامة لهذه المرحلة في ضوئها ، وذلك على النحو التالي 

  مهارات جمع المعلومات: أوًال 

  : المالحظة   -1

قدرة المتعلم علـى اسـتخدام واحـدة أو أكثـر مـن حواسـه فـي التوصـل : ویعرفها الباحث بأنها 

قــد یســتخدم أثنائهــا األجهــزة واألدوات التــي تعینــه علــى إلــى المعرفــة العلمیــة وجمــع المعلومــات ، و 

  .اكتشاف المجهول 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي      

  ضع ملعقة من مسحوق السكر في كأس به ماء وحركها ، والحظ ما یحدث ؟  -أ 

  )رمجموعة من الصو (  تأمل الصور التالیة ، وأجب عن األسئلة التي تلیها ؟  -ب 

  ؟  ) الفول ، الحمص ، الخوخ ، البازیالء ، الجوز : ( الحظ ملمس البذور التالیة   - ج 
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  مهارات التذكر: ثانیًا 

  ) :االسترجاع ( التذكر   - 1

قـــدرة المـــتعلم علـــى اســـترجاع واســـتدعاء الحقـــائق أو :  ویشـــیر الباحـــث إلـــى أن التـــذكر هـــو       

مـــوز أو التعمیمـــات أو النظریـــات أو األحـــداث   المصـــطلحات العلمیـــة أو خصـــائص األشـــیاء أو الر 

  . من الذاكرة 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي      

  عرف التكیف ؟  -أ 

  ما مصادر الحرارة ؟  -ب 

  أین یعیش حیوان الفقمة ؟  - ج 

  أذكر ثالثة أنواع من الموازین المستخدمة في قیاس الكتلة ؟  -د 

   مهارات التنظیم: ثالثًا 

  : المقارنة   - 1

قدرة المتعلم على تحدید أوجه الشبه واالختالف بین المعلومات أو :  ویعرفها الباحث بأنها 

  .األشیاء أو األفكار ، أو تحدید الفروق بین األشیاء واألفكار والمعلومات ، أو التمییز بینها 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي      

  ن البیئة الصحراویة والبیئة الساحلیة ؟قارن بی  -أ 

الحجــم واللــون والشــكل : اجمـع أنواعــًا مختلفــة مــن البـذور ، وقــارن بینهــا فــي جــدول مـن حیــث   -ب 

  والملمس والتركیب ؟  

  :التصنیف   -2

  قدرة المتعلم على تحدید الصفات أو السمات الخاصة : ویعرفها الباحث بأنها 
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هیم ، أو وضـــــع األشــــــیاء فــــــي مجموعـــــات تبعــــــًا لصــــــفة أو     بالموضـــــوعات أو األشــــــیاء  أو المفــــــا

  .صفات مشتركة 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي      

  صنف الكائنات الحیة التالیة حسب البیئة التي تعیش فیها ؟  -أ 

  ) األسد ، السمكة ، الجمل ، الدب ، البطریق ، الخروف ( 

  جدول إلى خضروات وفواكه ؟ صنف النباتات التالیة في  -ب 

  )التفاح ، الكوسا ، المشمش ، الخوخ ، الجزر ( 

  ضع خطًا تحت البذرة المخالفة   - ج 

  المانجو          ،البطیخ      ،الحمص     ،الفول    

  :الترتیب   -3

قـدرة المـتعلم علـى ترتیـب خصـائص المفهـوم طبقـًا لمعیـار أو صـفة : ویعرفها الباحث بأنهـا 

  .عینة أو خاصیة م

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي 

  رتب مراحل نمو النبات بالتسلسل ؟  -أ 

  ؟ ) الحجم ، اللون ، الملمس ( رتب مجموعة البذور التالیة في جدول تبعًا لمعاییر   -ب 

 رتب أجزاء الجهاز الهضمي حسب تسلسلها ؟  - ج 

 عن الشمس ؟رتب كواكب المجموعة الشمسیة حسب قربها أو بعدها   -د 

 : التمثیل   - 4

قدرة المتعلم علـى تغییـر شـكل المعلومـات إلظهـار العالقـات الهامـة : ویعرفها الباحث بأنها 

  بین العناصر المحددة ، أو تمثیل المفهوم أو األشیاء أو المعلومات أو األفكار بالرسوم 
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  .الحسیة واألشیاء ) خرائط المفاهیم ( واألشكال والنماذج والخرائط الهرمیة 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي 

  ارسم ورقة النبات موضحًا األجزاء على الرسم ؟  -أ 

  مثل بیانیًا درجات الحرارة خالل أسبوع ؟  -ب 

  اربط بین المفاهیم التالیة بخارطة مفاهیم ؟  - ج 

، الجــزر ،  لیفیــة ،  وتدیــة ، جــذور النباتــات ، درنیــة منتفخــة ، عرضــیة ، الزیتــون ، الفجــل(    

  ) .البطاطا ، القمح 

   مهارات التحلیل: رابعًا 

   :أو المكونات ) الخصائص ( تحدید السمات   - 1

قـــدرة المـــتعلم علـــى توضـــیح األجـــزاء التـــي تكـــون معـــًا الكـــل ، أو : ویعرفهـــا الباحـــث بأنهـــا 

بنیــــــة        توضــــــیح الخصــــــائص التــــــي تمیــــــز المفــــــاهیم عــــــن بعضــــــها ، والتركیــــــز علــــــى التفاصــــــیل و 

  . األشیاء واألفكار 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي 

  ما أهم خصائص الفقاریات ؟  -أ 

  ما خواص المغناطیس ؟    -ب 

  ما أهم ممیزات الطیور ؟   - ج 

  مم یتكون الجهاز التنفسي ؟  -د 

  صف تركیب ورقة النبات ؟   - ه 

  :تحدید األخطاء  - 2

  المتعلم على اكتشاف األخطاء في الحسابات أو اإلجراءات قدرة : ویعرفها الباحث بأنها 
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  .أو المعلومات أو السلوكیات ، وتحدید أسباب هذه األخطاء وتصحیحها 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي 

  : اكتشف الخطأ في العبارات التالیة وصححه   -أ 

  . یعمل الساق على تثبیت النبات في التربة   -

  .یأكل اإلنسان جذر نبات البطاطس   -

  .تعتبر الشمس من الثروات الطبیعیة الحیة   -

  .المذیاع من وسائل االتصال المرئیة   -

  في أي من الدارات الكهربائیة التالیة یضيء المصباح ؟  -ب 

  ) .عرض صور لدارات كهربائیة موصلة بطرق مختلفة (        

  مهارات التولید: خامساً 

  :    دالل االست  - 1

قـدرة المـتعلم علـى التوصـل إلـى التعمیمـات مـن خـالل األمثلـة التـي : ویعرفها الباحـث بأنهـا 

تنتمــي للظــاهرة أو الحــدث ، أو التعــرف علــى الحقــائق الجزئیــة التــي تنــدرج فــي إطــار تعمــیم مــا ، 

واالسـتنتاج ، ویتضمن االستدالل مهارات الفهـم كالتفسـیر ، والتعلیـل ،  والتي ال تندرج في إطاره ،

  :وأنماط االستدالل هي 

وهــــو االنتقــــال مــــن الجــــزء إلــــى الكــــل ، أو التوصــــل إلــــى      :   االســــتدالل االســــتقرائي  -أ        

  .التعمیمات من خالل األمثلة والمالحظات الجزئیة 

ـــى :   االســـتدالل االســـتنباطي –ب         وهـــو االنتقـــال مـــن الكـــل إلـــى الجـــزء ، أو التوصـــل إل

  .ثلة والحاالت الجزئیة التي تندرج في إطار التعمیم األم

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس مهارة االستدالل ما یلي 
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  : تفحص البذور التالیة من حیث الشكل واللون والملمس والتركیب .   1

  ،   ماذا تستنتج ؟) حمص ، عدس ، ذرة ، فول ، قمح (          

ــــــــــــذو : االســــــــــــتنتاج  ــــــــــــون ، والملمــــــــــــس ، والتركیــــــــــــب                    تختلــــــــــــف الب ر فــــــــــــي الشــــــــــــكل ، والل

  ) . ذات فلقة أو ذات فلقتین ( 

  " یغطي الریش أجسام الطیور .  "  2      

  في ضوء التعمیم السابق بین أي من الحیوانات التالیة ینتمي لمجموعة الطیور ؟      

  ) .     رنب ، الصقر القطة ، الدجاجة ، الحمامة ، األ(                

  :التنبؤ   -2

قدرة المتعلم على توقـع نتـائج معینـة مـن موقـف معـین ، أو اسـتقراء : ویعرفها الباحث بأنها 

  .المستقبل في ضوء الخبرات السابقة والمعلومات المتوافرة لدیه 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي 

  التوهج في المصباح ؟ ماذا یحدث إذا انقطع سلك  -أ 

  ماذا یحدث إذا توقف الحجاب الحاجز عن الحركة ؟  -ب 

  ماذا یحدث للنبات إذا قطع جذره ؟         - ج 

  ) :التعمق(التوسع  -3

قــــدرة المــــتعلم علــــى التوصـــل إلــــى المزیــــد مــــن التفاصــــیل والشــــرح : ویعرفهـــا الباحــــث بأنهــــا 

حســین الفهــم ، أو تطبیــق المفــاهیم والمعلومــات األخــرى ذات الصــلة بالمعرفــة الســابقة مــن أجــل ت

والتعمیمــات فــي مواقــف جدیـــدة ، أو اعطــاء أمثلــة تنتمــي للمفهـــوم وأخــرى ال تنتمــي لــه ، أو حـــل 

  . المشكالت في ضوء المعرفة السابقة 

  :ومن األمثلة على األسئلة التي تقیس هذه المهارة ما یلي 
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  " . المغناطیس یجذب المواد الحدیدیة "   -      1

  لتفاصیل التي یمكن أن یثیرها هذا التعمیم ؟ما ا

  .المغناطیس یجذب المسمار المصنوع من الحدید .  أ  

 .المغناطیس یجذب المسطرة الحدیدیة .  ب 

 .المغناطیس یجذب الدبوس المصنوع من الحدید .  ج 

 .المغناطیس ال یجذب المسطرة البالستیكیة .  د 

 . المغناطیس ال یجذب القماش .  ه 

لدیك بالون غیر منفوخ جیدًا ، ماذا تفعل لتجعله منفوخًا أكثر دون إدخال هواء جدید   - 2

  .فیه ؟ 

حــدیثًا فـي التعلـیم والــتعلم ، عصـریًا وعلیـه فـإن نمـوذج مــارزانو ألبعـاد الـتعلم یعتبــر نموذجـًا 

مه لتوظیفها فـي لمتعلم أثناء حیاته التعلیمیة ، كما تلز ا یحتاج إلیهالما یتضمنه من مهارات عقلیة 

حیاته العامة ، لیتمكن من إیجاد الحلول المناسبة للمشكالت التـي تواجهـه ، وتـذلیل العقبـات التـي 

یتعرض لها ، حیث أن الدراسات واألبحاث العلمیة أثبتت أهمیة وفعالیة النموذج فـي التـأثیر علـى 

  . التحصیل والتفكیر واالتجاهات 
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  الفصـل الثـالث

  ابقةـالس اتـالدراس
  

 الدراسات التي تناولت تحلیل األسئلة •
 تعلیق على الدراسات التي تناولت تحلیل األسئلة  •

 

 الدراسات التي تناولت استخدام نموذج مارزانو •

 الدراسات التي تناولت استخدام نموذج مارزانو تعلیق على •
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  الفصـل الثـالث
  الدراسـات السـابقة

  
من خـالل محـورین ) العربیة واألجنبیة ( من الدراسات السابقة  هذا الفصل مجموعةً  یتناول

، یتضمن المحور األول منهما مجموعة الدراسات التي تناولت تحلیل األسئلة في مناهج العلـوم ، 

ألبعاد التعلم  Marzano ویتضمن المحور الثاني الدراسات التي تناولت استخدام نموذج مارزانو 

  :تعلمیة ، وذلك على النحو التالي في العملیة التعلیمیة ال

   تناولت تحلیل األسئلة التي دراساتال:  أوالً 

  ) : 2004( دراسة أبو دقة   

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة ونوعیة األسئلة الموجودة في الكتـب المدرسـیة التـي 

ولوجیــا ، اللغــة العلــوم العامــة ، الریاضــیات ، التكن( یــتم تدریســها فــي الصــف الســابع فــي فلســطین 

، وتحلیلها حسب معاییر محددة ، وقامت الباحثة من خالل الدراسـة ) العربیة ، التربیة اإلسالمیة 

مــا مجــاالت األســئلة المتــوافرة فــي هــذه الكتــب ؟ ومــا نســبة كــل مــن : باإلجابــة عــن األســئلة اآلتیــة 

ة كــــل مســــتوى مــــن المجــــال المعرفــــي والمجــــال الوجــــداني والمجــــال النفســــحركي فیهــــا ؟ ومــــا نســــب

فـي أسـئلة ) المعرفة ، الفهم ، التطبیق ، التحلیل ، التركیب ، التقـویم ( المستویات المعرفیة الستة 

ــــي أســــئلة هــــذه الكتــــب مــــن حیــــث األســــئلة المقالیــــة واألســــئلة  ــــب ؟ ومــــا مــــدى التنــــوع ف هــــذه الكت

سـؤاًال )  332( ، وسـؤاًال فـي العلـوم العامـة )  421( الموضوعیة ؟ ، وتكونت عینة الدراسة مـن 

 206( سؤاًال في اللغـة العربیـة ، و)  735( سؤاًال في التكنولوجیا ، و)  49( في الریاضیات ، و

ســؤاًال فــي التربیــة اإلســالمیة ، وقــد قامــت الباحثــة بإعــداد أداة الدراســة متمثلــة فــي قائمــة تحلیــل ) 

ب علیهـــا المســـتویات المعرفیـــة المحتــوى ، وأظهـــرت النتـــائج أن أســـئلة الكتــب التـــي تـــم تحلیلهـــا غلــ

مقارنة بالمجالین النفسحركي والوجداني ، وأن التركیـز فـي األسـئلة المعرفیـة كـان علـى المسـتویات 
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العقلیة الدنیا ، وأظهرت النتائج غلبة األسئلة المقالیة على األسئلة الموضوعیة ، وأوصت الباحثـة 

ـــادة نســـبة األســـئلة فـــي المجـــالین النفســـحركي  ـــة األســـئلة بضـــرورة زی والوجـــداني ، واالهتمـــام بنوعی

  .المتضمنة في الكتب المدرسیة بحیث تشمل المستویات الدنیا والعلیا من التفكیر على حد سواء 

  ) : 2003( عبد الهادي دراسة 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمین كراسة األنشطة والتدریبات المصاحبة لكتاب العلوم 

بجمهوریـة مصـر العربیـة )  2001/  2000( خـامس االبتـدائي طبعـة لكل مـن الصـفین الرابـع وال

ألســالیب االتصــال البصــریة وعملیــات العلــم األساســیة ، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي 

بهـــدف تحویـــل المـــواد المكتوبـــة إلـــى  Content Analysisمســـتخدمًا أســـلوب تحلیـــل المحتـــوى 

خدم الباحث أداتین لتحلیل األنشطة والتدریبات الواردة في بیانات عددیة كمیة قابلة للقیاس ، واست

الكراستین ، وبعد تطبیق إجراءات التحلیل وحساب النسب المئویة توصل الباحث إلى أن أسـالیب 

لترتیـب جـاءت االتصال البصریة في كراستي األنشطة والتدریبات للصـفین الرابـع والخـامس علـى ا

، وعــرض األفكــار % )  22.05، %  53.25( یة بنســبة الرســوم التوضــیح:علــى النحــو التــالي 

، %  10.69( ، أمـــا الجـــداول جـــاءت بنســـبة    % )  65.35، %  35.06( وتنظیمهـــا بنســـبة 

، وذلـــك مـــن عـــدد األنشـــطة % )  0.79، %  0.00( ، ثـــم الرســـوم البیانیـــة بنســـبة % )  3.94

ة الســت التــي تناولتهــا الدراســة ، فقــد والتــدریبات اإلجمــالي ، أمــا بالنســبة لعملیــات العلــم األساســی

 32( المالحظـة بنسـبة : جاءت النتائج للصفین الرابع والخامس على الترتیب علـى النحـو التـالي 

( ، والتصـــــــنیف بنســـــــبة % )  31.94، %  34.44( ، واالســـــــتنتاج بنســـــــبة % )  43.97، % 

، وجـــــــاءت % )  5.56، %  8.44( ، واســـــــتخدام األرقـــــــام بنســـــــبة % )  15.44، %  12.44

بالنســبة للصــف الرابــع ، % )  5.11( وعملیــة القیــاس بنســبة % )  7.56( عملیــة التنبــؤ بنســبة 

لكـل منهمـا ، وأوصـى %  )  1.85( وتساوت عملیتي التنبؤ والقیاس في الصف الخامس بنسـبة 
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الباحــــث بإعطــــاء المزیــــد مــــن االهتمــــام للجــــداول والرســــوم وذلــــك بتضــــمینها فــــي محتــــوى كراســــة 

دریبات واألنشـــطة بالقــــدر المناســـب ، وٕاعطـــاء المزیــــد مـــن االهتمـــام لعملیــــات التنبـــؤ والقیــــاس التـــ

واســتخدام األرقــام ، وضــرورة االهتمــام بأســالیب االتصــال البصــریة وعملیــات العلــم األساســیة عنــد 

   .    تقویم التالمیذ في مادة العلوم سواء في االختبارات الشهریة أو الفصلیة 

   : ) 2000 (ـدا ندراسة أبـو   

هــدفت الدراســة إلــى تحدیــد األوزان النســبیة للمعــاییر الواجــب مراعاتهــا عنــد وضــع األســئلة 

/ بمــــدارس محافظــــات غــــزة ) تاســــع –ثــــامن  –ســــابع ( لكتــــب العلــــوم بالمرحلــــة األساســــیة العلیــــا 

ا هــدفت إلــى فلســطین ، والمقــررة مــن قبــل وزارة التربیــة والتعلــیم بالســلطة الوطنیــة الفلســطینیة ، كمــ

معرفـــة مـــدى تمثیـــل هـــذه األســـئلة ألنـــواع األســـئلة المقالیـــة والموضـــوعیة ، ومـــدى تمثیلهـــا لفئـــات 

المعرفیــة الســتة ، ومــدى تمثیلهــا لعملیــات العلــم ،  Bloomالمحتــوى ، ومــدى تمثیلهــا لمســتویات 

الســالفة واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي تحلیــل األســئلة الــواردة فــي كتــب العلــوم 

الذكر في ضوء معاییر األسئلة ، وقام بتوزیعها على المعلمین وبعـض الخبـراء فـي مجـال تـدریس 

العلوم ، ثـم قـام الباحـث بتحلیـل األسـئلة فـي ضـوء هـذه المعـاییر حیـث اسـتخدم التكـرارات والنسـب 

، وتوصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن  ) Chi square ( 2واختبــار حســن المطابقــة كــا المئویــة

، % )   35.42(أن نســبة األســئلة المقالیــة فــي الكتــب الثالثــة بلغــت : لنتــائج كــان مــن أهمهــا ا

، مـن مجمــوع األسـئلة ، وأن األســئلة التقویمیــة % )  64.58( ونسـبة األســئلة الموضـوعیة بلغــت 

مـن مجمــوع % ) 44.14 ( ركـزت علـى الحقـائق بصـورة كبیـرة حیــث بلغـت نسـبة أسـئلة الحقـائق 

ســؤاًال ) 1293 ( ، وبعــد تحلیــل األســئلة البــالغ عــددها )  879( قویمیــة البــالغ عــددها األسـئلة الت

  في الكتب الثالثة في ضوء تصنیف بلوم للمجال المعرفي بمستویاته الستة ، جاءت نتائج 

  : التحلیل على النحو التالي 
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  ة التطبیـق بنسـبة، وأسـئل%)  14.93( ، و أسئلة الفهم بنسبة % )  65.5( أسئلة التذكر بنسبة 

، % )   0.62(، وأســـئلة التركیـــب بنســـبة % ) 3.4(، و أســـئلة التحلیـــل بنســـبة %) 15.39 (

 65.43( ، وقـد خلـت معظـم األسـئلة مـن عملیـات العلـم بنسـبة %)  0.15(وأسئلة التقـویم بنسـبة 

، وأوصـــى الباحـــث بضـــرورة تطـــویر أســـئلة كبـــت العلـــوم بحیـــث تراعـــي المســـتویات المعرفیـــة %) 

  .بشكل متوازن ، وتقیس مدى امتالك الطالب لمهارات عملیات العلم 

    ) : 1999(  الفتاح دراسة عبد

ـــة فـــي  ـــم األساســـیة والتكاملی ـــى معرفـــة مـــدى تـــوافر مهـــارات عملیـــات العل هـــدفت الدراســـة إل

األنشـــطة العلمیـــة واألســـئلة المتضـــمنة بكتـــاب العلـــوم للصـــف الثـــاني اإلعـــدادي بجمهوریـــة مصـــر 

، وقامــت الباحثــة بإعــداد قائمــة بمهــارات عملیــات العلــم األساســیة والتكاملیــة التــي ینبغــي العربیــة 

توافرها في األنشطة العلمیة واألسئلة المتضمنة بكتاب العلوم للصف الثاني اإلعدادي ، ثم قامـت 

وتوصــــلت الباحثــــة إلــــى أن األنشــــطة . بتحلیــــل األنشــــطة العلمیــــة واألســــئلة  المتضــــمنة بالكتــــاب 

، % ) 20( ، یلیها مهـارة االتصـال بنسـبة% )  50( میة ركزت على مهارة المالحظة بنسبة العل

ثــم مهــارة التجریــب ، ومهــارة القیــاس ، ومهــارة التصــنیف ، وتفســیر البیانــات ، وضــبط المتغیــرات 

على الترتیب ، وأهملت األنشطة مهـارات االسـتدالل والتنبـؤ واسـتخدام األرقـام واسـتخدام العالقـات 

أما بالنسـبة لألسـئلة ، وجـدت الباحثـة أنهـا تركـز علـى مهـارة . زمانیة والمكانیة وفرض الفروض ال

، ثــم تفســیر البیانــات بنســبة % )  12.8( ، ثــم التصــنیف بنســبة % )   54.7(االتصــال بنســبة 

، ثــم % )  7.36( ، ثــم المالحظــة % )  8.28( ، ثــم التعریــف اإلجرائــي بنســبة % )   10.4(

ولــم تتنــاول األســئلة بــاقي  ،% )   2.3(، ثــم التنبــؤ % )   3.09(الزمانیــة والمكانیــة العالقــات 

وأوصـــت الباحثـــة بتـــوفیر . المهـــارات بالقـــدر المطلـــوب ، وأهملـــت عملیتـــي االســـتقراء واالســـتنباط 
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ـــات العلـــم األساســـیة والتكاملیـــة المحـــددة  اإلمكانـــات إلجـــراء األنشـــطة واالســـتفادة مـــن قائمـــة عملی

  . ي وضع األنشطة العلمیة واألسئلة بالبحث ف

   :Marazano & Arther Costa )  1998(  كوستا دراسة مارزانو وآرثر

هدفت هذه الدراسـة إلـى معرفـة مـا إذا كانـت االختبـارات المعیاریـة تقـیس المهـارات المعرفیـة 

ل واختبـار مفـردة مـن بطاریـات سـتانفورد للتحصـی)  6942( العامة أم ال ؟ وقام الباحثان بتحلیـل 

كالیفورنیــا للمهــارات األساســیة ؛ لمعرفــة القــدرات المعرفیــة العامــة  ودراســة عالقتهــا بالنســبة ألداء 

عملیـة مـن العملیـات المعرفیـة )  22( الطالب ، وقد تم تحلیل مفردات تلك االختبارات في ضوء 

،  Costa 1985كوســتا (      العامــة كمــا أظهــرت أعمــال عــدد مــن أصــحاب مهــارات التفكیــر

، وبینت نتائج التحلیـل أن اختبـارات )  Marzano 1987، مارزانو وآخرون  Enis1985أنیس 

عملیــــات فقــــط مــــن العملیــــات المعرفیــــة العامــــة االثنتــــین وعشــــرین ، وأن )  9( كالیفورنیــــا شــــمل 

 العملیات المعرفیة العامة التي كان یفترض أنها متضمنة في األسئلة كان لهـا عالقـة بسـیطة جـداً 

ـــــارات  ـــــي هـــــذه االختب ـــــان التحلیـــــل العكســـــي المضـــــاعف . بتحصـــــیل الطـــــالب ف واســـــتخدم الباحث

Multiple regression analysis  لتحدید النسبة المئویة الستعمال الطالب للعملیـات المعرفیـة

 3( في اإلجابة عن أسئلة تلك االختبارات ، وقـد وجـد أن العملیـات المعرفیـة العامـة مسـئولة عـن 

مــن التغیــر فــي أداء الطالــب علــى اختبــارات ســتانفورد ، واختبــارات كالیفورنیــا علــى  % ) %4 : 

 13:  2000أبونـدا ، ( الترتیب ، وأن النصیب األكبر في هـذا التغیـر كـان بسـبب عوامـل أخـرى 

. (  

   ):1995 ( دراسة صقر 

حلـــة هـــدفت الدراســـة إلـــى تحلیـــل أســـئلة امتحانـــات مـــادة العلـــوم فـــي الصـــفوف الثالثـــة بالمر 

اإلعدادیـــة فـــي بعـــض محافظـــات جمهوریـــة مصـــر العربیـــة ، وشـــملت الدراســـة األوراق االمتحانیـــة 
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في محافظات القـاهرة والجیـزة والدقهلیـة واألقصـر فـي ضـوء تمثیلهـا 1993/1994 للعام الدراسي  

، ومراعــاة معــاییر المعنــى واإلخــراج ، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي  Bloom لمســتویات بلــوم

ــــي التحل ــــة ف ــــوى ، واســــتخدم الباحــــث أســــلوب النســــب المئوی ــــي مســــتخدمًا أســــلوب تحلیــــل المحت یل

عـدم وجـود تـوازن فـي توزیـع األسـئلة علـى :  استخالص النتائج ، وتوصل إلـى عـدة نتـائج مفادهـا

للمجـال المعرفـي ،  Bloom مستویات بلوم ، وٕاهمـال المسـتویات الثالثـة العلیـا فـي تصـنیف بلـوم

متحانیة ، حیث ركزت على مستویي الفهم والتذكر بشـكل رئـیس وذلك في جمیع أسئلة األوراق اال

متحانیـــة ، فقــد راعتهـــا ، یلیهمــا التطبیـــق ، أمــا بالنســـبة لمعــاییر اإلخـــراج العــام وعنـــوان الورقــة اال

ـــد أهملـــت ـــد الـــدرجات المخصصـــة لكـــل ســـؤال فق ، وفیمـــا یتعلـــق  معظـــم هـــذه األوراق ، أمـــا تحدی

متحانیـة ، مـا عـدا مراعـاة بالمعاییر التي تخص المضمون فقد كانت متوفرة فـي معظـم األوراق اال

صـیاغة األســئلة واسـتقاللیتها ووضــوح مقدمـة الســؤال ، وفـي النهایــة خلـص الباحــث إلـى مجموعــة 

متحانیة رقة االمتحانیة أهمها االهتمام بعمل جدول مواصفات للو من التوصیات لتحسین الورقة اال

، وتــدریب المعلمــین علــى كیفیــة إعــدادها وصــیاغة األســئلة الموضــوعیة علــى أســس علمیــة ، كمــا 

متحانــات قبــل تعمیمهــا ، ومراعــاة اإلخــراج العــام مــن أوصــى بإعــداد بنــوك األســئلة ، وتجریــب اال

  . الفاصلة بین األسئلةووضوح الطباعة ومناسبة المسافات حیث التنظیم 

   ) : 1994(  غادراسة األ

تباعهــا لوضــع االختبــارات التحصــیلیة ، اهــدفت الدراســة إلــى بنــاء قائمــة بالمعــاییر الواجــب 

بقطـاع غـزة باسـتخدام )  التاسـع( ومن ثم تحلیل أسـئلة اختبـارات العلـوم للصـف الثالـث اإلعـدادي 

، مـا ) 1993 - 1973(هذه القائمة ، وشملت عینة البحث عشرة اختبارات علـوم نهائیـة مـا بـین 

التـي لـم تتــوافر فـي ملفـات دائــرة التربیـة والتعلـیم التابعــة )  1990و  1989(عـدا االختبـارات عــام 

لألونــروا ، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي باســتخدام أداتــي بحــث مــن إعــداده ، فقــد قــام 
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م صـــدق بتصـــمیم اســـتمارة جمـــع معلومـــات ، وبنـــاء قائمـــة المعـــاییر، وتـــم حســـاب الثبـــات باســـتخدا

، وتــم حســاب الثبــات باســتخدام ثبــات المقــدرین )  0.86 (المحكمــین حیــث بلــغ معامــل الصــدق 

، واستخدم الباحث النسب المئویة ، وتوصل إلى )   Holisty  )0.89حیث بلغ معامل هولستي 

  : مجموعة من النتائج أهمها

(         موجودة ، ووجد أن أن المعاییر كانت متوفرة في االختبارات باستثناء تغطیة األهداف ال

ذات ( من األسئلة هي للتذكر والمعرفة ، كما أن تنـوع األسـئلة بـین موضـوعیة ومقالیـة  ) % 95

یخضع لسیاسة واضحة ومحددة ، ومثلها  أوزان األسئلة التي تغطـي وحـدات  ال)  إجابات قصیرة

تمـــام بالمســـتویات المعرفیـــة المقـــرر األربعـــة ، وأوصـــى الباحـــث بمراعـــاة التنـــوع فـــي األســـئلة وااله

  .صیاغة األسئلة اس مناسبة للتحقق من توفر معاییر األخرى غیر التذكر، واالستعانة بأدوات قی

   ) : 1994( دراسة محمود 

هدفت الدراسة إلى تقویم األسئلة المتضمنة في كتب العلوم المقررة على المرحلـة اإلعدادیـة 

یة مصر العربیة ؛ للوقوف على مواطن القوة ومـواطن بجمهور )   1993/1994 ( للعام الدراسي 

الضــعف فیهــا ، وقــد قــام الباحــث ضــمن إجــراءات الدراســة بوضــع أســئلة كــل وحــدة بالنســبة لكــل 

كتاب في قائمة خاصة ، ثم تصنیف كل سؤال وفقـًا لمجموعـة مـن المعـاییر حـددها الباحـث وهـي 

. جلیجـار لعملیـات التفكیـر  -نیف أشـنارعملیات العلم ، ونوع األسئلة ، وتصنیف بلوم ، وتصـ: 

وقام الباحث بالتأكد مـن ثبـات التحلیـل وصـدق التحلیـل ، ثـم قـام بحسـاب األوزان النسـبیة لألسـئلة 

المتضــمنة فـــي نهایـــة كـــل وحـــدة بالنســـبة للكتـــب فــي الصـــفوف الثالثـــة ، وتـــم تســـجیل النتـــائج فـــي 

األسـئلة لـم تتفـق وأي مـن المعـاییر  وخلصـت الدراسـة إلـى أن. جداول خاصة بالنسبة لكل معیار 

األربعة ، بـل ركـزت علـى األسـئلة المقالیـة بشـكل واضـح ، ولـم تهـتم بعملیـات العلـم ككـل باعتبـار 

وقد . كل منها مهارة ذهنیة ، وركزت األسئلة على مهارة التذكر ولم تهتم بالمهارات العلیا للتفكیر 
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یة بأنواعهــا المختلفـة ، وكــذلك األســئلة التــي أوصـى الباحــث بضــرورة االهتمـام باألســئلة الموضــوع

  .        تنمي في المتعلم التفكیر التباعدي والتقویمي 

  ) : 1993( دراسة السعید 

بالمملكــــة العربیــــة  هــــدفت الدراســــة إلــــى تقیــــیم أســــئلة كتــــب العلــــوم فــــي المرحلــــة المتوســــطة

لعلـــوم بهـــا ، واتبـــع الباحـــث الســـعودیة ، وكـــذلك تقیـــیم أســـئلة االختبـــارات الشـــهریة لـــبعض معلمـــي ا

المنهج الوصفي التحلیلي مستخدمًا أسلوب تحلیل المحتوى ، حیـث قـام بتحلیـل أسـئلة كتـب العلـوم 

احـث بفي المملكة العربیة السـعودیة ، وتوصـل ال) األساسیة العلیا ( المدرسیة بالمرحلة المتوسطة 

  :إلى النتائج التالیة 

حسـب تصـنیف ) التـذكر والفهـم والتطبیـق ( یة الثالث الدنیا ركزت األسئلة على المستویات المعرف

ـــم ) التحلیـــل والتركیـــب والتقـــویم ( ، بینمـــا أهملـــت المســـتویات المعرفیـــة العلیـــا  Bloom بلـــوم ، ول

تتناول األسئلة في الكتب الثالثة أیًا من أهداف تدریس العلوم باستثناء مهارة الرسـم العلمـي ، ممـا 

األهداف ، وأهملت أسئلة الكتب سبعًا من عملیات العلم وهي المالحظـة  یعني عدم مراعاتها لتلك

، والقیاس ، والتنبؤ ، واستخدام العالقات الزمانیة المكانیة ، وضبط المتغیرات ، وفـرض الفـروض 

  .والتجریب ، بینما تواجدت باقي عملیات العلم بنسب ضئیلة 

   ) : 1991( دراسة دیمتري وحبش 

) الثــامن (عــدادي تحلیـل محتــوى وأســئلة كتـاب العلــوم للصــف الثـاني اإلهـدفت الدراســة إلــى 

بجمهوریــة مصــر العربیــة ، واشــتملت الدراســة علــى كــل األســئلة الموجــودة فــي الكتــاب المدرســي ، 

واستخدمت الدراسة أداة تحلیل المحتوى ، وأداة لتصنیف األسـئلة ، وقـد تـم حسـاب معامـل الثبـات 

بإعــــادة التحلیــــل ، وتــــم حســــاب الصــــدق باســــتخدام صــــدق  Holistyباســــتخدام معامــــل هولســــتي 

المحكمین ، وتم استخدام النسب المئویة فـي المعالجـة اإلحصـائیة ، وتـم التوصـل إلـى عـدة نتـائج 
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أنه ال یوجد توازن بین األسئلة المقالیة ، واألسئلة الموضـوعیة ، وأنـه ال یوجـد تـوازن : من أهمها 

لبلــوم ، حیــث ركــزت األســئلة علــى مســتوى التــذكر وأهملــت بــاقي  بــین مســتویات األســئلة المعرفیــة

المســتویات األخــرى ، وكــان مــن أهــم التوصــیات ضــرورة مراعــاة التــوازن فــي التنــوع فــي األســئلة 

  ین المستویات المعرفیة المختلفة المقالیة والموضوعیة ، ومراعاة التوازن ب

  : Risner & et.al )  1991( ریزنر وآخرون  دراسة

فت الدراسة إلى تحدید المستویات المعرفیـة الـدنیا والعلیـا التـي تقیسـها األسـئلة المتضـمنة هد

فــي كتــب العلــوم للصــف الخــامس االبتــدائي ، حیــث تــم اختیــار األســئلة موضــع التحلیــل مــن أكثــر 

من ثالث سالسل لكتب العلوم الشـائعة االسـتخدام فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة ، علـى اعتبـار 

. سـؤال مـن كـل كتـاب تـم اختیارهـا عشـوائیًا )  200( تمثل كل كتب العلوم ، وقـد تـم تحلیـل  أنها

ــــى أن األســــئلة موضــــع التحلیــــل قــــد أعطــــت معظــــم اهتمامهــــا لقیــــاس  ــــائج الدراســــة إل وأشــــارت نت

المســتویات الــدنیا مــن التفكیــر عامــة ، ومســتویات التــذكر والفهــم خاصــة ، فــي حــین لــم تتعــرض 

   .  العلیا من التفكیر لقیاس المستویات 

   : )1990  (دراسة زیتون 

هدفت الدراسة إلى تحلیل وتقویم محتوى المادة العلمیة وكتاب العلوم العامة المقرر تدریسه 

بــاألردن ، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي ، ) التاســع( لطلبــة الصــف الثالــث اإلعــدادي 

، واسـتخدم الباحـث ) التاسـع( صـف الثالـث اإلعـدادي وشملت الدراسة جمیع أسئلة كتاب العلوم لل

اســــتمارة تحلیــــل المحتــــوى ومقــــاییس القــــدرات العقلیــــة لتصــــنیف األســــئلة ، و تــــم حســــاب الصــــدق 

باستخدام صدق المحكمین ، وتم حسـاب الثبـات بطـریقتین األولـى عبـر األشـخاص  والثانیـة عبـر 

لتحلیــل باســتخدام الطــریقتین ، وتــم اســتخدام الــزمن ، وقــد وجــد أن هنــاك تشــابهًا كبیــرًا فــي عملیــة ا

 Chi( 2أسـلوب النســب المئویــة فــي المعالجــة اإلحصــائیة للبیانــات ، واختبــار حســن المطابقـة كــا
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square  (أن محتوى الكتاب یركز بصورة كبیرة علـى :  ، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها

لــى جانــب التــذكر بالدرجــة األولــى ، الحقــائق الجزئیــة ، ممــا انعكــس علــى األســئلة حیــث ركــزت ع

فــــالفهم ثــــم التطبیــــق ، وأهملــــت مســــتویات التحلیــــل والتركیــــب والتقــــویم ، وأهملــــت أســــئلة الجانــــب 

المهــاري االهتمــام الكــافي ، وتبــین عــدم وجــود تــوازن بــین نــوعي  بالوجــداني ، ولــم یعطــى الجانــ

على الجوانب المهاریة والوجدانیة األسئلة المقالیة والموضوعیة ، وأوصى الباحث بضرورة التأكید 

، وٕاعـادة النظـر فـي صـیاغة األسـئلة بحیـث  تراعـي المسـتویات المعرفیـة العلیـا ، وتراعـي التـوازن 

  .بین النوع المقالي والنوع الموضوعي

   :Meyer & et.Al )   1988(  دراسة مئیر وآخرون

  االبتدائیة بالوالیات  هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة محتوى بعض كتب العلوم بالمرحلة

)  12( المتحــدة األمریكیــة للصــفوف مــن األول وحتــى الخــامس االبتــدائي وشــملت عینــة الدراســة 

كتابین لكل من الصف األول والثاني : كتابًا من كتب العلوم للمرحلة االبتدائیة على النحو التالي 

لباحث المنهج الوصفي التحلیلي والثالث ، وثالثة كتب لكل من الصفین الرابع والخامس ، واتبع ا

مستخدمًا أسلوب تحلیل المحتوى ؛ لمعرفة كیفیة تقـدیم األسـئلة فـي تلـك الكتـب والخصـائص التـي 

اخــتالف الكتــب مــن حیــث طبیعــة : تمیــز كــل كتــاب ، وتوصــل البــاحثون إلــى نتــائج هامــة منهــا 

ب العلمیــة والوســائل المحتــوى ، ووجــود اخــتالف بــین الكتــب مــن حیــث مراعاتهــا لألنشــطة والتجــار 

  . واألدوات المعینة ، ووفرة أسئلة االستقصاء واالستنتاج في المحتوى والتي تثیر التفكیر 

  

  : على الدراسات السابقة تعلیق

بعــد اســتعراض الباحــث للدراســات والبحــوث الســابقة التــي تــوفرت لــه ، والتــي تتعلــق بتحلیــل 

  : األسئلة ، اتضح له ما یلي 
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التـــي تقیســـها  Bloomالدراســـات التحلیلیـــة المســـتویات المعرفیـــة عنـــد بلـــوم  تناولـــت بعـــض  - 1

 ، ودراسـة)  1994األغـا ، ( ، ودراسة )  1995صقر ، ( دراسة : أسئلة االختبارات مثل 

  ) . Marzano  ،1998مارزانو ( 

 تناولت بعض الدراسات تحلیل أسئلة كتب العلوم في ضوء المستویات المعرفیة السـت عنـد  - 2

، ودراسـة )  2000أبوندا ، ( ، ودراسة )  2004أبودقة ، ( دراسة : ، مثل  Bloomبلوم 

ریزنــر ( ، ودراســة               )  1994محمــود ، ( ، ودراســة )  1999عبــد الفتــاح ، ( 

Risner  ،1991 . (  

 Bloomتناولـت بعـض الدراســات تحلیـل األسـئلة فــي ضـوء المسـتویات المعرفیــة عنـد بلــوم   - 3

كالریاضـــــیات ، والتكنولوجیـــــا ، واللغـــــة العربیـــــة ، والتربیـــــة اإلســـــالمیة ، فـــــي كتـــــب أخـــــرى 

  .)  2004أبودقة ، ( دراسة : مثل  باإلضافة إلى العلوم العامة

واتضح من نتائج الدراسات التي تناولت أسئلة االختبارات وأسئلة كتب العلوم وأسـئلة 

، أن  یات والتكنولوجیــــا والتربیــــة اإلســــالمیةوالریاضــــ اللغــــة العربیــــة: الكتــــب األخــــرى مثــــل 

وأهملــت المســتویات العلیــا ، األســئلة اهتمــت بالمســتویات الــدنیا مــن التفكیــر كالتــذكر والفهــم 

  . منه كالتحلیل والتركیب والتقویم 

ــــــت بعــــــض الدراســــــات تحلیــــــل األســــــئلة فــــــي ضــــــوء عملیــــــات العلــــــم مثــــــل   - 4 دراســــــة              : تناول

، )  1999عبد الفتاح ، ( ودراسة ،) 2003عبد الهادي ، ( ، ودراسة )  2000أبوندا ، ( 

، وتبـــــین مـــــن نتـــــائج هـــــذه )  1993الســـــعید ، ( ، ودراســـــة )  1994محمـــــود ، ( ودراســـــة 

وأهملــــت  ، الدراســــات أن األســــئلة اهتمــــت بــــبعض عملیــــات العلــــم كالمالحظــــة والتصــــنیف

  . عملیات أخرى كاالستدالل والتنبؤ والقیاس 
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تتفق هذه الدراسة مـع الدراسـات السـابقة فـي تناولهـا تحلیـل األسـئلة فـي الكتـب عامـة وكتـب   - 5

فــي تحلیلهــا )  Marzano  ،1998مــارزانو ( العلــوم خاصــة ، كمــا أنهــا تتفــق مــع دراســة 

المتضـمنة فـي نمـوذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم ، وتختلـف  المهـارات العقلیـةلألسئلة فـي ضـوء 

المتضمنة  العملیات العقلیةدراسة تتناول تحلیل األسئلة في ضوء بعض معها في أن هذه ال

  في نموذج مارزانو 

 Bloomتــم تحلیــل األســئلة فــي الدراســات الســابقة فــي ضــوء عــدة متغیــرات كتصــنیف بلــوم   - 6

 الدراســات فــي أنهــا تتنــاول تحلیــل األســئلةهــذه وعملیــات العلــم ، وتختلــف هــذه الدراســة عــن 

  . في ضوء نموذج مارزانو  العلوم العامة للمرحلة األساسیة الدنیا المتضمنة في كتب

ویعتبـر الباحــث حســب علمـه أن هــذه الدراســة دراسـة جدیــدة لــم یتطرقهـا البحــث ، إذ لــم یقــع 

علــى دراســات ســابقة تناولــت تحلیــل أســئلة الكتــب عامــة وكتــب العلــوم خاصــة فــي ضــوء نمــوذج 

ث بإعداد أداة الدراسة التي تمثلت فـي أداة تحلیـل المحتـوى ، حیث قام الباحمارزانو ألبعاد التعلم 

لألسـئلة ، ثــم اســتخدامها فـي تحلیــل األســئلة المتضـمنة فــي كتــب العلـوم العامــة للمرحلــة األساســیة 

  .مهارة عقلیة )  11( الدنیا ، وقد بلغ عدد المهارات العقلیة التي تضمنتها األداة 

قة في تحدید مشكلة الدراسة وأسـئلتها ، وتصـمیم أداة وقد استفاد الباحث من الدراسات الساب

الدراسة وبطاقات التحلیـل ، وتحدیـد إجـراءات التحلیـل ، وكتابـة اإلطـار النظـري ، وتحدیـد أهـداف 

الدراســـــة ، وبیـــــان أهمیتهـــــا ، وكیفیـــــة حســـــاب الصـــــدق والثبـــــات ، وٕاعـــــداد الجـــــداول والمالحـــــق ، 

       ، ودراسة )  2003عبد الهادي ، ( ة ، ، ودراس)  2000أبوندا ، ( خصوصًا دراسة 

  ) .            1990زیتون ، ( ، ودراسة )  1999عبد الفتاح ، (  

  تناولت استخدام نموذج مارزانو  التي دراساتال:  ثانیاً 

  ) : 2005(  صالح وبشیردراسة 
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هــارات إلــى قیــاس أثــر اســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو فــي تنمیــة الم هــدفت الدراســة

والمفاهیم المرتبطة ببعض الخبـرات التعلیمیـة المتطلبـة لطفـل الروضـة ، واتبعـت الباحثتـان المـنهج 

التجریبي ، وتم اختیار عینـة عشـوائیة مـن األطفـال بروضـة المركـز التربـوي الملحـق بكلیـة ریـاض 

ل الروضـة فـي األطفال باإلسكندریة ، وقامـت الباحثتـان بإعـداد برنـامج خبـرة تعلیمیـة متكاملـة لطفـ

ضـــوء نمـــوذج مـــارزانو ألبعـــاد الـــتعلم فـــي الریاضـــیات والدراســـات االجتماعیـــة والعلـــوم واللغویـــات ، 

نشاطًا تعلیمیًا وتقویمیًا متنوعًا ، وتم تطبیق اختبار معـاییر أبعـاد )  76( حیث بلغ عدد األنشطة 

معـاییر أبعـاد الـتعلم فـي مفردة والتحقق من الصدق والثبـات ، وتمثلـت )  28( التعلم والمكون من 

ــــات العقلیــــة التالیــــة  المقارنــــة ، والتصــــنیف ، واالســــتقراء واالســــتنباط ، وتحلیــــل الخطــــأ ، : العملی

برنــامج الخبــرة  –والتجریــد ، واتخــاذ القــرار ، والبحــث ، وحــل المشــكالت ، ونفــذت تجربــة البحــث 

أسـابیع وتـم تطبیـق )  10( ث على أطفال المجموعة التجریبیة ، واستغرقت تجربة البح –المقترح 

ــــامج الخبــــرة المتكامــــل علــــى المجمــــوعتین التجریبیــــة  ــــار البعــــدي بعــــد مــــرور األطفــــال ببرن االختب

لقیـــاس داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطات درجـــات  t-testوالضـــابطة ، واســـتخدمت الباحثتـــان اختبـــار 

ًا عنــد مســتوى أطفــال مجمــوعتي البحــث ، وأســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصــائی

لصالح المجموعة التجریبیة على اختبـار أبعـاد الـتعلم ، وعـدم وجـود فـروق ذات )  0.002( داللة 

داللــة إحصــائیة بالنســبة للمعــاییر التســعة الممثلــة ألبعــاد الــتعلم ألطفــال المجموعــة الضــابطة علــى 

للمقارنـة  وعنـد )  0.01(االختبار القبلي والبعدي ، ووجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

لبـــاقي معـــاییر أبعـــاد الـــتعلم بـــین مجمـــوعتي البحـــث لصـــالح المجموعـــة )  0.002( مســـتوى داللـــة 

لمعاییر أبعاد الـتعلم جمیعـًا )  0.002( التجریبیة ، ووجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

نـــامج الخبـــرة التعلیمیـــة وذلــك لصـــالح القیـــاس البعـــدي للمجموعـــة التجریبیـــة ، ممــا یـــدل علـــى أن بر 

المقتـــرح أثـــر تـــأثیرًا إیجابیـــًا علـــى أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة ، وأوصـــت الباحثتـــان بضـــرورة إعـــادة 
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النظـــر فـــي المنـــاهج الحالیـــة ، وتـــدریب معلمـــات الروضـــة قبـــل وأثنـــاء الخدمـــة علـــى طـــرق وأبعـــاد  

  . جدیدة في التعلم 

   ) : 2003( دراسة البعلي 

رفــة فعالیــة اســتخدام نمــوذج مــارزانو ألبعــاد الــتعلم فــي تــدریس العلــوم هــدفت الدراســة إلــى مع

التحصــــیل وتنمیـــة بعــــض عملیـــات العلــــم لــــدى تالمیـــذ الصــــف الثـــاني اإلعــــدادي بمحافظــــة  علـــى

(     الباحــث المـنهج التجریبـي ، وبلغـت عینـة الدراســة  اتبـعالقلیوبیـة بجمهوریـة مصـر العربیـة ، و 

ن المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، وقام الباحث بإعداد دلیـل للمعلـم یمثلو  تلمیذًا وتلمیذةً )  159

المــادة ، الكهربیــة ( المختــارتین مــن منــاهج العلــوم  ، وكتــاب للتلمیــذ ، واختبــار تحصــیلي للوحــدتین

، واختبــار عملیــات العلــم ، وتــم التطبیــق القبلــي ألدوات الدراســة ، ثــم تــدریس الوحــدتین ) الســاكنة 

حصــــــص أســــــبوعیًا للمجموعــــــة الضــــــابطة بالطریقــــــة المعتــــــادة )  4( ابیع بواقــــــع أســــــ)  7( لمــــــدة 

وللمجموعة التجریبیة باستخدام نموذج مـارزانو ، ثـم قـام الباحـث بـالتطبیق البعـدي ألدوات الدراسـة 

ـــار التحصـــیلي (  ـــى مجمـــوعتي الدراســـة ، واســـتخدم الباحـــث ) االختب ـــار عملیـــات العلـــم عل ، اختب

( اللــة الفــروق بــین متوســطي درجــات تالمیــذ المجمــوعتین عنــد مســتوى لحســاب د) ت ( اختبــار 

وجــود فــروق جوهریــة ذات داللــة إحصــائیة : ، وجــاءت نتــائج الدراســة علــى النحــو التــالي )  0.01

بین متوسـطي درجـات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة التـي درسـت وفـق نمـوذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم 

ة في االختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة ، ووجود ودرجات تالمیذ المجموعة الضابط

ـــة  ـــذ المجموعـــة التجریبی ـــین متوســـطي درجـــات تالمی ـــة إحصـــائیة ب ـــة أیضـــًا ذات دالل فـــروق جوهری

ودرجات تالمیذ المجموعة الضابطة في اختبار عملیات العلم لصالح المجموعة التجریبیة ، ووجد 

حصــیل وعملیــات العلــم لــدى تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة ، أن هنــاك ارتبــاط دال إحصــائیًا بــین الت

بینمـــا ال توجـــد عالقـــة ارتباطیـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین التحصـــیل وعملیـــات العلـــم لـــدى تالمیـــذ 
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المجموعة الضابطة ، وأوصى الباحـث بضـرورة إعـادة النظـر فـي تخطـیط منـاهج العلـوم بالمرحلـة 

تنمیة مهارات التفكیر المختلفة ، وٕاعـادة صـیاغتها  اإلعدادیة بحیث تركز من خالل محتواها على

بمـــا یتناســـب مـــع إجـــراءات نمـــوذج مـــارزانو ألبعـــاد الـــتعلم ، وضـــرورة تحســـین ممارســـات التـــدریس 

  .والمفاهیم لذاتها  بالبعد عن األسالیب التقلیدیة التي تركز على اكتساب المعارف

  ) : 2001( دراسة الباز 

أثر اسـتخدام نمـوذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم علـى التحصـیل  هدفت الدراسة إلى التعرف على

، و تنمیــة التفكیــر المركــب ، و تنمیــة االتجاهــات اإلیجابیــة ، لــدى طــالب الصــف األول الثــانوي 

نحو مادة الكیمیاء بالبحرین ، و اتبع الباحث المنهج التجریبي ، حیث تدرس المجموعة التجریبیة 

بواسـطة نمـوذج مـارزانو ألبعـاد ) ذرة و مبـادئ الكیمیـاء العضـویة بنیـة الـ (وحـدتي )  طالبـاً   36(

وقـــد قـــام الباحـــث ، بالطریقـــة المعتـــادة )  طالبـــاً  35 (الـــتعلم ، بینمـــا تـــدرس المجموعـــة الضـــابطة 

بإعــداد أدوات البحــث والتــي شــملت كتــاب الطالــب فــي محتــوى الوحــدتین ، ودلیــل للمعلــم لتــدریس 

وبعــدي فــي محتــوى    ألبعــاد الــتعلم ، و اختبــار تحصــیلي قبلــي  الوحــدتین وفقــًا لنمــوذج مــارزانو

، و ) اتخـاذ القـرار ، التفكیـر الناقـد ، التفكیـر اإلبتكـاري ( الوحدتین ، و مقـاییس للتفكیـر المركـب 

مقیاس االتجاه نحو الكیمیاء ، و قد توصل الباحث إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند 

سطي درجـات طـالب المجموعـة الضـابطة و المجموعـة التجریبیـة علـى بین متو )  0.01(مستوى 

االختبار التحصیلي البعدي لصالح المجموعة التجریبیة ، و أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة 

بین المجموعة الضابطة و المجموعة التجریبیة علـى كـل مـن مقـاییس التفكیـر المركـب ، و اتجـاه 

فـي االختبـار البعـدي لصـالح المجموعـة التجریبیـة ، و قـد أوصـى الطالب اإلیجابي نحو الكیمیاء 

الباحــث بضــرورة تــدریب معلمــي الكیمیــاء علــى اســتخدام نمــوذج مــارزانو ألبعــاد الــتعلم ، و إعــادة 

تنظیم محتوى كتب الكیمیاء في ضوئه ، و استخدام أسالیب التقویم المناسبة ؛ لتقویم أبعاد التعلم 
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أكد علي ضرورة استخدام الوسائل و األنشطة التي تعمـل علـى تنمیـة المتضمنة في النموذج ، و 

  .  التفكیر المركب و االتجاه اإلیجابي نحو الكیمیاء 

  :Allin & et.AL )   1998(  وآخرون إلیاندراسة 

هــدفت الدراســة إلــى تلخــیص وتحلیــل الدراســات التــي اهتمــت بالكشــف عــن فعالیــة اســتخدام 

لم كاستراتیجیة تدریسیة فـي تعلـم المفـاهیم المرتبطـة بـالعلوم والریاضـیات نموذج مارزانو ألبعاد التع

 19( ، حیث قـاموا بتحلیـل  Meta – Analysisواالجتماعیات باستخدام أسلوب التحلیل الفوقي 

دراســـة میدانیـــة تعلقـــت باســـتخدام نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم فـــي الـــتعلم الصـــفي ، ودراســـة العدیـــد مـــن ) 

وتوصــلت ، التحصــیل ، واالحتفـاظ ، واالتجــاه ، والقلـق : باســتخدامها مثـل  المتغیـرات التــي تـأثرت

الدراسة إلى أن أبعـاد نمـوذج الـتعلم لهـا أثـر واضـح علـى كـل مـن التحصـیل واالتجـاه ، إذ ارتفعـت 

فــي المــادة التــي أجریــت علیهــا الدراســة ، كمــا أن % )  74إلــى %    51(نســبة التحصــیل مــن 

ًا نحـو المفـاهیم المتعلمـة ، وانخفـاض مظـاهر القلـق فـي تعلمهـا ، كمـا التحلیل الفـوقي أظهـر تحسـن

أنـه لــوحظ أن معظــم الدراسـات أشــارت إلــى أهمیــة نمـوذج أبعــاد الــتعلم ، ومـا یصــاحبه مــن أنشــطة 

یعلمها المعلم باالشتراك مع األطفال إلزالة عنصر القلق وعدم التـآلف عنـد التفاعـل وممارسـة تلـك 

  ) .  215:  2005، صالح وبشیر( األنشطة  

  

  

  : على الدراسات السابقة تعلیق

بعد استعراض الباحث للدراسات والبحوث السـابقة التـي تـوفرت لـه ، والتـي تتعلـق باسـتخدام 

  : نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في العملیة التعلیمیة تبین له ما یلي 



87  87

لنمـوذج فـي تنمیـة المهـارات معرفة أثـر اسـتخدام ا)  2005صالح وبشیر ، ( تناولت دراسة   - 1

  .والمفاهیم لدى طفل الروضة 

معرفـة فعالیـة اسـتخدام النمـوذج فـي تـدریس العلـوم علـى )  2003البعلـي ، ( تناولت دراسة   - 2

  .التحصیل وتنمیة بعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي 

النمـــوذج علـــى التحصـــیل والتفكیـــر معرفـــة أثـــر اســـتخدام )  2001البـــاز ، ( تناولـــت دراســـة   - 3

  .المركب وتنمیة االتجاهات اإلیجابیة لدى طالب الصف األول الثانوي 

تلخیص وتحلیل دراسـات عدیـدة اهتمـت بالكشـف )  1998إلیان وآخرون ، ( تناوات دراسة   - 4

ـــــــالعلوم والریاضـــــــیات    ـــــــاهیم المرتبطـــــــة ب ـــــــم المف ـــــــي تعل ـــــــة اســـــــتخدام النمـــــــوذج ف عـــــــن فعالی

  .یات واالجتماع

فـــي أنهـــا )  2001البــاز ، ( ، ودراســـة )  2003البعلــي ، ( تتفــق هـــذه الدراســة مـــع دراســـة   - 5

  تتعلق  بالمهارات العقلیة ، وتركز على طبیعة العلم كمادة وطریقة ، وضرورة النظرة 

  .المتكاملة للعلم لتحقیق أهداف تدریس العلوم خاصة فیما یتعلق بالتفكیر العلمي 

، المـنهج )  2001( ، والبـاز )  2003( ، والبعلـي )  2005( من صالح وبشـیر  اتبع كل  - 6

  .التجریبي ، بینما اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحلیلي 

تختلــف هـــذه الدراســة مـــع هــذه الدراســـات فــي أنهـــا تتنــاول تحلیـــل األســئلة فـــي ضــوء بعـــض   - 7

  .ألبعاد التعلم المهارات العقلیة المتضمنة في نموذج مارزانو 

  لیة عفاو وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في التعرف على أبعاد التعلم لمارزانو ، 

وتحدیـد المقصـود بالمهـارات العقلیـة  النموذج وأثره اإلیجابي على التحصیل والتفكیر واالتجاهات ،

   .، وبناء أداة التحلیل ، وٕاجراءات التحلیل 
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  عـل الرابـالفص

  ةـراءات الدراسـإج
  

 والعینة مجتمع الدراسة •
 منهج الدراسة  •

 وٕاعدادها أداة الدراسة •

 صدق أداة تحلیل المحتوى •
 ثبات أداة تحلیل المحتوى •

  المعالجة اإلحصائیة  •

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـل الرابـع
  إجـراءات الدراسـة
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ن تسـاؤالت من أجل اإلجابة عـ الباحث عرضًا لإلجراءات التي قام بها الفصل یتضمن هذا

وقــد اشــتمل علــى مجتمــع الدراســة والعینــة ، ومــنهج الدراســة ، وأداة الدراســة وٕاعــدادها ، الدراســة ، 

  : وصدق وثبات األداة ، والمعالجة اإلحصائیة ، وذلك على النحو التالي 

  : والعینة مجتمع الدراسة

األساسـیة الـدنیا  فـي كتـب العلـوم العامـة والمقـررة علـى طلبـة المرحلـةمجتمـع الدراسـة  یتمثل

، بواقــع )  2007/  2006( مـن الصــف األول حتــى الصـف الرابــع  بفلســطین فـي العــام الدراســي 

األسـئلة المتضـمنة فـي هـذه  جمیـع ، وتتمثـل عینـة الدراسـة فـي) كتـابین لكـل صـف ( ثمانیة كتـب 

أو أنشـطته ،  األسئلة التعلیمیة التي تأتي فـي بدایـة الـدرس أو تتخلـل محتـواه: الكتب وهي نوعان 

  .واألسئلة التقویمیة التي تأتي عقب كل درس أو وحدة دراسیة 

  :   منهج الدراسة 

مـــن خـــالل اســـتخدام أســـلوب  اســـتخدم الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي

تحلیــل األسـئلة المتضـمنة فــي كتـب العلـوم العامـة المقــررة علـى طلبـة المرحلــة  فـي تحلیـل المحتـوى

  .الدنیا في ضوء بعض المهارات العقلیة  المتضمنة في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم  األساسیة

   وٕاعدادها أداة الدراسة

  أداة الدراسة : أوًال 

  : تمثلت أداة الدراسة في

  )  21( قائمة المهارات العقلیة المتضمنة في نموذج مارزانو ، والتي اشتملت على  - 1

وصــیاغة  المالحظـة ،و دیــد المشـكالت ، وصـیاغة األهـداف ، تح :مهـارة عقلیـة تمثلـت فـي       

والتمثیــــل ، وتحدیــــد  ، والمقارنــــة ، والتصــــنیف ، والترتیــــب ، والتــــذكر ، األســــئلة ، والترمیــــز
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وتحدیــــد  الســــمات والمكونــــات ، وتحدیــــد األنمــــاط والعالقــــات ، وتحدیــــد األفكــــار الرئیســــة ،

ـــؤ ، والتوســـع  ســـتداللواالاألخطـــاء ،  ـــاء ، والتنب  ،) التركیـــب ( ، والتلخـــیص ، وٕاعـــادة البن

    ) .التدقیق ( وبناء المعاییر ، والتأكد 

ـــى  – 2 ـــة)  11( أداة تحلیـــل المحتـــوى التـــي اشـــتملت عل ـــت فـــي مهـــارة عقلی المالحظـــة ، :  تمثل

والتــذكر ، والمقارنــة ، والتصــنیف ، والترتیــب ، وتحدیــد الســمات ، والتمثیــل ، واالســتدالل ، 

  .خطاء ، والتوسع ، والتنبؤ وتحدید األ

  :وقد تم إعداد أداة الدراسة وفق الخطوات التالیة 

 مراجعـــة األدب التربـــوي المتعلـــق بموضـــوع الدراســـة مـــن دراســـات ورســـائل علمیـــة ومقـــاالت  - 1

(     ودراسـة  ،)  2000أبـو نـدا ، (  ، ودراسـة ) 2004األغـا ، ( كدراسة  وكتب ومراجع

  . ) 1990زیتون ، ( ودراسة ، )  2003عبد الهادي ، 

   التعـــرف علــــى أســــالیب وقواعــــد تحلیــــل المحتـــوى المناســــبة لتحقیــــق أهــــداف هــــذه الدراســــة ،  - 2

ـــــــــب                   ـــــــــاول هـــــــــذا األســـــــــلوب مـــــــــن كت ـــــــــذي تن ـــــــــوي ال ـــــــــى األدب الترب ـــــــــاالطالع عل ـــــــــك ب وذل

  . ومراجع ودراسات 

  :بناء قائمة المهارات العقلیة 

ب ة األولیة لقائمة المهارات العقلیة الواجب توافرها في محتـوى أسـئلة كتـالتوصل إلى الصور   - 1

( ملحـق رقـم مهـارة عقلیـة وزعـت فـي ثمـان فئـات ، )  21( العلوم العامة ، والتـي تضـمنت 

1 . (   

  

   :ضبط القائمة   - 2
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علــى مجموعــة مــن المحكمــین شــملت )   1ملحــق رقــم ( عرضــت قائمــة المهــارات العقلیــة 

 ،)  2ملحــق رقــم ( لمنــاهج وطــرق التــدریس ومشــرفین تربــویین ومعلمــي علــوم خبــراء فــي ا

ـــدنیا  وطلـــب مـــنهم تحدیـــد مـــدى مناســـبة هـــذه المهـــارات العقلیـــة لطلبـــة المرحلـــة األساســـیة ال

والواجــب توافرهــا فــي أســئلة كتــب العلــوم العامــة للمرحلــة األساســیة الــدنیا ، وأســفرت عملیــة 

فمـــا فـــوق مـــن % )  70( لیـــة التـــي حـــازت علـــى نســـبة اعتمـــاد المهـــارات العق التحكـــیم عـــن

المالحظـة ، والتـذكر  :، وتمثلـت فـي المهـارات العقلیـة التالیـة  متوسط استجابات المحكمین

، والمقارنة ، والتصـنیف ، والترتیـب ، وتحدیـد السـمات والمكونـات ، والتمثیـل ، واالسـتدالل 

، كمــا تــم اســتبعاد المهــارات العقلیــة  بعلــى الترتیــ ، وتحدیــد األخطــاء ، والتوســع ، والتنبــؤ

 نسـبة أقـل مـن  والتـي حـازت علـىالتي ال تناسب هذه المرحلة مـن وجهـة نظـر المحكمـین ، 

  :مـــن متوســــط اســــتجابات المحكمــــین ، وتمثلـــت فــــي المهــــارات العقلیــــة التالیــــة % )  70( 

د األنمــاط تحدیــد المشــكالت ، وصــیاغة األهــداف ، وصــیاغة األســئلة ، والترمیــز ، وتحدیــ

والعالقات ، وتحدید األفكار الرئیسة ، والتلخیص ، وٕاعادة البناء ، وبناء المعاییر ، والتأكد 

  ) .  3( ، ملحق رقم 

   :الصورة النهائیة للقائمة   - 3

المرغوب توافرها )   4( تم التوصل إلى الصورة النهائیة لقائمة المهارات العقلیة ملحق رقم 

) 11(العامــة للمرحلــة األساســیة الــدنیا ، حیــث بلــغ عــدد المهــارات  فــي أســئلة كتــب العلــوم

المالحظة ، والتذكر ، والمقارنـة ، والتصـنیف ، والترتیـب ، : مهارة عقلیة ، شملت مهارات 

والتمثیـل ، وتحدیـد السـمات والمكونـات ، وتحدیـد األخطـاء ، واالسـتدالل        ، والتنبـؤ ، 

  .والتوسع 

  یلأداة التحل: ثانیًا 
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  : الهدف من التحلیل   - 1

تهدف عملیة التحلیل إلى تحدید المهارات العقلیة المتضمنة فـي محتـوى أسـئلة كتـب العلـوم 

، ورصـد تكراراتهـا والنسـب المئویـة  في ضوء نموذج مارزانو العامة للمرحلة األساسیة الدنیا

  . الممثلة لها

  : وحدة التحلیل   - 2

،  داة السـلوك المتوقـع مـن الطالـب عنـد اإلجابـة علـى السـؤالوحدة التحلیل لهذه األ اعتبرت

أو بفعـل أمـر ، ، مثیر أو جملة لفظیة تبدأ بأحد أدوات االسـتفهام كل : والمقصود بالسؤال 

ویســتلزم قــدرًا مــن التفكیــر وفحــص المعلومــات ، ویســتدعي رد فعــل أو اســتجابة مــن المــتعلم     

  .لفظًا أو عمًال 

   :ة التحلیل ـفئ  - 3

ــــــــــواردة بــــــــــأداة التحلیــــــــــل وعــــــــــددها                     تــــــــــم تحدیــــــــــد فئــــــــــات التحلیــــــــــل بالمهــــــــــارات العقلیــــــــــة ال

  ) .   1( ، وتعریفاتها اإلجرائیة متضمنة في ملحق رقم مهارة عقلیة )  11( 

  :ضوابط عملیة التحلیل   - 4

  وشمل التحلیل تم التحلیل في إطار محتوى السؤال والتعریف اإلجرائي للمهارة العقلیة ، 

األســــئلة المتضــــمنة فــــي مــــتن الــــدروس ، ونهایــــة كــــل درس ، ونهایــــة كــــل وحــــدة دراســــیة ، 

ى في كتابي العلوم العامة للصفین األول والثاني ، عل دراسیة واألنشطة الختامیة لكل وحدة

ل المعــدة لرصــد النتــائج وتكــرار أنهــا أســئلة تقویمیــة ، وتــم اســتخدام اســتمارات التحلیــاعتبــار 

  .مهارة عقلیة ل ك

  

  :  تحلیل المحتوى صدق أداة
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تحلیـل یستمد صدق أداة التحلیل من صدق قائمة المهـارات العقلیـة وتعریفاتهـا اإلجرائیـة ، و 

عینة مكونة من األسئلة التي تتضمنها وحدة دراسیة من وحـدات الكتـب الثمانیـة ، ووقـع االختیـار 

تاب العلوم العامة للصف الثالث األساسي ، وتبین من ك) البذور والنباتات ( على الوحدة األولى 

فــي فئــات  عنــد اإلجابــة علــى الســؤال مــن التحلیــل أنــه یمكــن تصــنیف الســلوك المتوقــع مــن الطلبــة

  .من الطلبة األداة ، وبذلك یتضح شمول قائمة المعاییر الخاصة باألسئلة للسلوكات المتوقعة

  : تحلیل المحتوى ثبات أداة

  :كد من ثبات األداة باتباع الخطوات التالیة قام الباحث للتأ  

تـــم اختیـــار وحـــدة مـــن وحـــدات الكتـــب الثمانیـــة عشـــوائیًا ، وقـــد وقـــع االختیـــار علـــى الوحـــدة   - 1

  .من كتاب العلوم العامة للصف الثالث ؛ لتحلیلها مرتین ) البذور والنباتات ( األولى 

  خدام قائمة المعاییر ، ثم إعادة التحلیل بعد تم تحلیل الوحدة التي وقع علیها االختیار باست  - 2

عبر الزمن باستخدام معادلة هولستي  االتساق زمن قدره ثالثین یومًا ، وقام الباحث بحساب ثبات

Holesty  والتي تنص على ،:  

  ) . 178،  1987طعیمة ، (                           = معامل االتفاق لهولستي 

  .دد نقاط االتفاق في مرتي التحلیل تعني ع:   حیث أن  ق   

  .تعني مجموع الفئات التي تم تحلیلها في مرتي التحلیل :        2ن+  1ن

، بینمـا بلغـت )  0.73( وبلغت قیمة معامل الثبـات بـین التحلیلـین لألسـئلة التعلیمیـة 

لیلـــین ، وبلـــغ معامـــل الثبـــات بـــین التح)  0.82(  قیمتـــه بـــین التحلیلـــین لألســـئلة التقویمیـــة 

  )  .  9( ، انظر ملحق رقم )  0.78(  لألسئلة التعلیمیة واألسئلة التقویمیة معًا 

قام الباحث بحساب معامل الثبات عبر األشخاص ، حیث قام بتدریب أحد المعلمات علـى   - 3

اســـتخدام قائمـــة المعـــاییر ، ثـــم قامـــت المعلمـــة بتحلیـــل األســـئلة الـــواردة فـــي الوحـــدة األولـــى       

    ق   2
  2ن+1ن
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، وقــام الباحــث بحســاب معامــل الثبــات للتحلیــل الــذي قــام بــه وتحلیــل ) بــذور والنباتــات ال( 

، فوجد أن قیمة معامل الثبـات بـین التحلیلـین  Holestyالمعلمة باستخدام معادلة هولستي 

، وبلغــت قیمتــه لألســئلة التعلیمیــة )  1( ، ولألســئلة التقویمیــة )  0.73( لألســئلة التعلیمیــة 

، وهـــي نســـبة عالیـــة لمعامـــل الثبـــات كمـــا یشـــیر األدب التربـــوي )  0.87(  عـــًا والتقویمیـــة م

  )  .  10( انظر ملحق رقم  طمأنت الباحث على ثبات عملیة التحلیل ،

معامـل الثبـات لتحلیـل األسـئلة التعلیمیـة والتقویمیـة للوحـدة األولـى   )  2( ویبین الجدول رقم 

  :لعامة للصف الثالث عبر الزمن وعبر األشخاص من كتاب العلوم ا) البذور والنباتات ( 

  ) 2( جدول رقم 
  معامل الثبات عبر الزمن واألشخاص للوحدة األولى 

  من كتاب العلوم العامة للصف الثالث
  ةـلاألسـئ  األسئلة التقویمیة  األسئلة التعلیمیة  معامل الثبات
  0.78  0.82  0.73  عبر الزمن 

  0.87  1  0.73  عبر األشخاص

  

  :الجة اإلحصائیة المع

قــــام الباحــــث باســــتخدام أســــلوب التكــــرارات والنســــب المئویــــة ، وذلــــك لحســــاب مــــدى تــــوافر 

 بالمرحلة            في أسئلة كتب العلوم العامة  المهارات العقلیة الواردة في أداة تحلیل المحتوى

  .األساسیة الدنیا 
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  سـل الخامـالفص  

  ومناقشتها ةـج الدراسـنتائ
  

    ابة السؤال األولإج •
    إجابة السؤال الثاني •
    إجابة السؤال الثالث •
    إجابة السؤال الرابع •
    إجابة السؤال الخامس •
    إجابة السؤال السادس •
    التوصیات والمقترحات •
 
 

  

  

  

  
  الفصـل الخامـس

  نتائـج الدراسـة ومناقشتها
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تب العلـوم العامـة الثمانیـة یتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة ، ونتائج تطبیقها على أسئلة ك

المقررة على طلبة المرحلة األساسیة الدنیا بفلسطین ، ومن ثم تحلیلها ومناقشتها ومحاولة تفسیرها 

، وعرضـــًا للجـــداول والتمثـــیالت البیانیـــة للتكـــرارات والنســـب المئویـــة ؛ وذلـــك لإلجابـــة علـــى أســـئلة 

  :الدراسة على النحو التالي 

  : األولالسؤال  إجابة  - 1

ما المهارات العقلیة الواجب توافرهـا :  لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ینص علـى 

، قـام  مـارزانو ؟   في محتوى منهاج العلوم العامة للمرحلة األساسیة الدنیا في ضـوء نمـوذج 

  :الباحث بالخطوات التالیة 

ب توافرها في محتوى أسئلة كتب التوصل إلى الصورة األولیة لقائمة المهارات العقلیة المرغو   -أ 

صـالح ( العلوم العلوم العامة للمرحلة األساسیة الدنیا من خالل مراجعة دراسـة             

، والمراجــــع الخاصــــة بمــــارزانو ، والتــــي )  2001البــــاز ، ( ، ودراســــة )  2005وبشــــیر ، 

  .مهارة عقلیة موزعة في ثمان فئات )  21( تضمنت 

رات العقلیـة ألبعـاد الـتعلم فـي نمـوذج مـارزانو األولیـة مـن خـالل اسـتبانة عرض قائمة المها  -ب 

علـى مجموعـة مــن المحكمـین ؛ لتحدیـد المهــارات العقلیـة الواجـب توافرهــا فـي محتـوى أســئلة 

  .كتب العلوم العلوم العامة للمرحلة األساسیة الدنیا 

( فرهـا ، حیـث تـم تحدیـد         تحلیل االسـتبانة وتحدیـد أهـم المهـارات العقلیـة الواجـب توا  -ج 

فمـا فـوق ، تبعـًا لمتوسـط اسـتجابات % )  70( مهارة عقلیة والتي حازت على نسبة )  11

المالحظــة ، والتــذكر ، والمقارنــة ، والتصــنیف ، : المحكمــین ، وتمثلــت هــذه المهــارات فــي 

والتوسع ، والتنبـؤ والترتیب ، وتحدید السمات ، والتمثیل ، واالستدالل ، وتحدید األخطاء ، 

مـــن % )  70( ، واســـتبعدت المهـــارات العقلیـــة التـــي حـــازت علـــى نســـبة أقـــل مـــن         
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تحدیــد المشــكالت ، وصــیاغة : متوســط اســتجابات المحكمــین ، وتمثلــت هــذه المهــارات فــي 

األهـــداف ، وصـــیاغة األســـئلة ، والترمیـــز ، وتحدیـــد األنمـــاط والعالقـــات ، وتحدیـــد األفكـــار 

، وفیمـــا یلـــي التعریفـــات  والتلخـــیص ، وٕاعـــادة البنـــاء ، وبنـــاء المعـــاییر ، والتأكـــد الرئیســـة ،

  :اإلجرائیة للمهارات العقلیة التي تم اعتمادها 

قدرة المتعلم على استخدام واحدة أو أكثر من حواسه في التوصـل إلـى المعرفـة :   المالحظة – 1

  .العلمیة وجمع المعلومات 

لم علــــى اســــترجاع واســــتدعاء الحقــــائق أو المصــــطلحات العلمیــــة أو قــــدرة المــــتع:   التــــذكر – 2

  . خصائص األشیاء أو الرموز أو التعمیمات أو النظریات ، أو األحداث من الذاكرة 

قــدرة المــتعلم علـى تحدیــد أوجـه الشــبه واالخــتالف بـین المعلومــات أو األشــیاء أو   : المقارنـة - 3

  .ء واألفكار والمعلومات ، أو التمییز بینها األفكار ، أو تحدید الفروق بین األشیا

قدرة المتعلم على تحدید الصفات أو السمات الخاصة بالموضوعات أو األشیاء    : التصنیف - 4

  .صفات مشتركة  أو المفاهیم ، أو وضع األشیاء في مجموعات تبعًا لصفة أو

خاصیة    معیار أو صفة أو قدرة المتعلم على ترتیب خصائص المفهوم طبقًا ل  :الترتیب   - 5

  .معینة 

قــدرة المــتعلم علــى توضــیح األجــزاء التــي   : أو المكونــات) الخصــائص ( تحدیــد الســمات  - 6

تكون معًا الكل ، أو توضیح الخصائص التـي تمیـز المفـاهیم عـن بعضـها ، والتركیـز علـى 

  . األشیاء واألفكار  التفاصیل وبنیة

  

 اتى تمثیل المفهوم أو األشیاء أو المعلومـات أو األفكـار بالرسـومقدرة المتعلم عل :  التمثیل - 7

  .األشیاء الحسیة     وأ) خرائط المفاهیم ( الخرائط الهرمیة  وأالنماذج  وأ األشكال وأ
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قـــدرة المـــتعلم علـــى التوصـــل إلـــى التعمیمـــات مـــن خـــالل األمثلـــة التـــي تنتمـــي   : االســـتدالل - 8

لــى الحقــائق الجزئیــة التــي تنــدرج فــي إطــار تعمــیم مــا ، للظــاهرة أو الحــدث ، أو التعــرف ع

  .والتي ال تندرج في إطاره 

قـــدرة المـــتعلم علـــى اكتشـــاف األخطـــاء فـــي الحســـابات أو اإلجـــراءات أو   : تحدیـــد األخطـــاء - 9

  .المعلومات أو السلوكیات ، وتحدید أسباب هذه األخطاء وتصحیحها 

والشرح من أجل تحسـین الفهـم ، أو تطبیـق  التفصیل قدرة المتعلم على  : )التعمق(التوسع  -10

أمثلة تنتمي للمفهوم وأخرى ال تنتمي له  إعطاءالمفاهیم والتعمیمات في مواقف جدیدة ، أو 

  . ، أو حل المشكالت في ضوء المعرفة السابقة 

فـي  قدرة المـتعلم علـى توقـع نتـائج معینـة مـن موقـف معـین ، أو اسـتقراء المسـتقبل  : ؤـالتنب -11

  .ضوء الخبرات السابقة والمعلومات المتوافرة لدیه 

  : الثانيالسؤال  إجابة  - 2

ما مدى تضمین أسئلة كتب العلـوم :  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي ینص على 

  العامة بالمرحلة األساسیة الدنیا للمهارات العقلیة في ضوء نموذج مارزانو ؟ 

  :ة قام الباحث بالخطوات التالی

  :رصد أعداد األسئلة : أوًال 

لمعرفـــــــــــــة أعـــــــــــــداد األســـــــــــــئلة بكتـــــــــــــب العلـــــــــــــوم العامـــــــــــــة بالمرحلـــــــــــــة األساســـــــــــــیة الـــــــــــــدنیا                        

  ، تم حصر ورصد أعدادها في الكتب الثمانیة ، ویبین ) األسئلة التعلیمیة واألسئلة التقویمیة ( 

  :ة المتوافرة فیها األعداد والنسب المئویة لألسئل)  3( الجدول رقم 

  )  3(جدول رقم  
  العلوم  ببكت لألسئلة المتوافرةوالنسب المئویة  األعداد
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 960= ن   للمرحلة األساسیة الدنیا العامة

األســـــــــــــــــــــــئلة   الـصـف
       التعلیمیة

 األســــــــــــــــــــــــــئلة
  التقویمیة

  %  المجموع

 13.13 126 18  108  األول

 17.29 166 49 117  الثاني

 33.54 322 145 177  الثالث

 36.04 346 167 179  الرابع

  960 379  581  المجموع
 100 % % 39.48  %60.52  النسبة المئویة 100.00

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

  على األسئلة التعلیمیة ، حیث بلغ عدد األسئلة من هذا  یةركزت األسئلة في الكتب الثمان  - 1

سـؤاًال )  960( مـن مجمـوع األسـئلة البـالغ % )  60.52( سؤاًال ما نسبته )  581( النوع 

.  

من % )  39.48( سؤاًال ما نسبته )  379(  یةبلغ عدد األسئلة التقویمیة في الكتب الثمان  - 2

  .مجموع األسئلة 

جــاءت األســئلة فـــي الصــفین الثالـــث والرابــع أكثـــر عــددًا ، حیـــث بلــغ عـــدد األســئلة بكتـــابي   - 3

، فـي حـین بلـغ عـدد % )  36.04( سؤاًال مـا نسـبته )  346( ابع العلوم العامة للصف الر 

( ، ثم الصف الثاني  % )  33.54( سؤاًال ما نسبته )  322( األسئلة في الصف الثالث 

  سؤاًال ما نسبته     )  126( ، ثم الصف األول % )  17.29( سؤاًال ما نسبته )  166

  .سؤاًال )  960( البالغ  یةلكتب الثمان، وذلك من مجموع األسئلة في ا% )  13.13(  

ولعــل مــا یفســر قلــة األســئلة بنوعیهــا فــي كتــب العلــوم العامــة للصــفین األول والثــاني تركیــز 

مؤلفي المنهـاج علـى األنشـطة أكثـر مـن تركیـزهم علـى األسـئلة ، حیـث أن هنـاك دروسـًا قـد خلـت 
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لــم تضــمن جمیــع الــدروس بأســئلة مــن األســئلة ، ودروســًا أخــرى كــان عــدد األســئلة فیهــا قلیــل ، و 

  .تقویمیة ، بل ضمنت بأنشطة ختامیة لكل وحدة 

وبنــاء علــى مــا ســبق ، یفتــرض إعــادة النظــر فــي األســئلة المتضــمنة بكتــب العلــوم العامـــة 

للمرحلة األساسیة الدنیا ؛ إلعادة التوازن بین األسـئلة التعلیمیـة واألسـئلة التقویمیـة ، خاصـًة كتـب 

  .  صفین األول والثاني العلوم العامة لل

  :والرسم البیاني التالي یبین نتائج رصد األسئلة بنوعیها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مدى تمثیل األسئلة للمهارات العقلیة وفئاتها :  ثانیاً 

لمعرفـة مـدى تمثیـل األسـئلة للمهـارات العقلیــة وفئاتهـا المتـوافرة بكتـب العلـوم العامـة للمرحلــة 

بتحلیـل األسـئلة التعلیمیـة )  11ملحـق رقـم ( حث وأعضاء لجنـة التحلیـل األساسیة الدنیا ، قام البا
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عدد األسئلة

لرابع األولالثانيالثالثا
صف ال

األسئلة التعلیمیة     

األسئلة التقویمیة
  أعداد األسئلة التعلیمیة واألسئلة التقویمیة  في 

  ساسیة الدنیاكتب العلوم العامة للمرحلة األ
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)  4( واألســئلة التقویمیــة وتصــنیفها تبعــًا للمهــارة العقلیــة التــي یمثلهــا الســؤال ، ویبــین الجــدول رقــم 

  :التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في األسئلة 

  ) 4 (جدول رقم 
  أسئلةلمئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في التكرارات والنسب ا

   960= مرحلة األساسیة الدنیا  نكتب العلوم العامة لل
الـمـهــارة   م

  الـعـقـلـیة
مجموع   الــتـكــرار فـي الــصــف

  التكرارات
النسبة 
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المئویة

  17.29 166 52 42 30 42  المالحظة 1
  28.02 269 112 112 30 15  التذكر 2
  06.88  66 22 25 8 11  المقارنة 3
  06.67  64 26 20 7 11  التصنیف 4
  04.58  44 12 15 15 2  الترتیب 5
تحدید  6

  السمات
2 2 8 10 22  02.29 

 01.04  10 4 3 3 0  التمثیل  7
  17.92  172 58  59 29 26  االستدالل 8
تحدید  9

  األخطاء
0 5 8 12 25 02.60  

  09.27  89 28 18 30 13  سعالتو  10
  03.44 33 10 12 7 4  التنبؤ  11

 100.00 960 346 322 166 126  الـمـجـمــوع

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

  ركزت األسئلة على مهارات التذكر واالستدالل والمالحظة بدرجة عالیة ، حیث بلغت   - 1

ســؤاًال ، )  960( ألســئلة البــالغ عــددها مــن مجمــوع ا% )  28.02( نســبة أســئلة التــذكر        

( ، وأبـو نـدا   )  2004( وتتفق هذه النتیجة مع النتائج التي توصل إلیها كل من أبو دقة 
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، وریزنـــــــر )  1993( ، والســـــــعید )  1994( ، ومحمـــــــود )  1995( ، وصـــــــقر )  2000

Risner  )1991  ( ودیمتــــــري وحــــــبش ، )رة ، أمــــــا مهــــــا)  1990( ، وزیتــــــون )  1991

مـن مجمـوع األسـئلة بالكتـب % )  17.92( االستدالل فقد بلغت  نسبة توافرها في األسئلة 

(   Meyer، وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا كـــل مـــن مئیـــر  یـــةالثمان

حیث أسفرت نتائج دراسته عن وفـرة األسـئلة التـي تناولـت االستقصـاء واالسـتنتاج )  1988

عنــد تحلیلـه ألســئلة كتــاب )  1999( جــة عمـا توصــل إلیــه عبـد الفتــاح ، وتختلـف هــذه النتی

العلــوم للصــف الثــاني اإلعــدادي حیــث أهملــت األســئلة مهــارات االســتقراء واالســتنباط ، أمــا 

مـن مجمـوع األسـئلة بالكتـب % )  17.29( المالحظة فقد بلغـت نسـبة توافرهـا فـي األسـئلة 

، )  2003( ج التـــي توصـــل إلیهـــا عبـــد الهـــادي ، وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع النتـــائ یـــةالثمان

عنــد تحلیلــه ألســئلة كتــاب )  1999( وتختلــف عــن النتــائج التــي توصــل إلیهــا عبــد الفتــاح 

حیث أهملت األسـئلة مهـارة المالحظـة )  1993( علوم الصف الثاني اإلعدادي ، والسعید 

  .في كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة 

توافرت أسئلة التوسع والمقارنة والتصـنیف فـي أسـئلة كتـب العلـوم العامـة للمرحلـة األساسـیة   - 2

، وأســــئلة % )  09.27( أســــئلة التوســــع بنســــبة : الــــدنیا بــــدرجات متفاوتــــة علــــى الترتیــــب 

ــــة بنســــبة  مــــن مجمــــوع % )  06.67( ، وأســــئلة التصــــنیف بنســــبة % )  06.88( المقارن

  . ةیاألسئلة بالكتب الثمان

أهملت األسئلة مهارات الترتیب والتنبؤ وتحدید األخطـاء وتحدیـد السـمات والتمثیـل بـدرجات   - 3

 03.44( ، والتنبــؤ             % ) 04.58( متقاربــة ، حیــث بلغــت نســبة أســئلة الترتیــب 

( ، والتمثیـــل % )  02.29( ، وتحدیـــد الســـمات % )  02.60( ، وتحدیـــد األخطـــاء % ) 

، وتتفــق نتــائج الدراســة فیمــا  یــةوذلــك مــن مجمــوع األســئلة فــي الكتــب الثمان، % )  01.04
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( ، وأبــو نــدا )  2003( یتعلــق بــالتنبؤ مــع النتــائج التــي توصــل إلیهــا كــل مــن عبــد الهــادي 

  ) . 1993( ، والسعید )  1999( ، وعبد الفتاح )  2000

ـــ ـــائج تحلیـــل األســـئلة بنوعیهـــا بكت ـــین نت ـــالي یب ـــاني الت ـــة والرســـم البی ـــوم العامـــة للمرحل ب العل

  :األساسیة الدنیا الواردة في الجدول السابق حتى یسهل مالحظتها وقراءتها 
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  المهارات العقلیة ونسب توافرها في أسئلة كتب العلوم

  العامة بالمرحلة األساسیة الدنیا

  

لــة فــي التكــرارات والنســب المئویــة لفئــات المهــارات العقلیــة المتمث)  5( ویبــین الجــدول رقــم 

جمـــع المعلومـــات ، والتـــذكر ، والتولیـــد ، والتنظـــیم ، والتحلیـــل ، المتـــوافرة فـــي : مهـــارات كـــل مـــن 

  : األسئلة على النحو التالي 

  )  5(جدول رقم 
  لمهارات العقلیة المتوافرة في األسئلةلفئات االتكرارات والنسب المئویة 

   960= للمرحلة األساسیة الدنیا  ن العلوم العامة  ببكت 
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النسبة   رارـكـتـال  قلیةـالعالمـهارة   ةــئــفــال  م

  المئویة
 17.29  166  المالحظة  جمع المعـلومـات 1

 28.02    269  التذكر  الــتــذكـر 2

  
3 

 

  
  الـتـولـیـد

    االستدالل
294 

  
  التوسع 30.62

  التنبؤ
 
 
4 

 

  
  الـتـنـظـیـم

  

    المقارنة 
184 

  

  
  التصنیف 19.17

  الترتیب
  التمثیل

 
5 

   تحدید السمات  الـتـحـلـیـل
47 

 
04.90 

  تحدید األخطاء 
 100.00 960  الــمــجــمــوع

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

 (ر ، حیـث بلغـت نسـبة أسـئلة التولیـد           ركزت األسـئلة علـى مهـارات التولیـد والتـذك  - 1

، وذلـــك مـــن مجمـــوع األســـئلة بكتـــب % )  28.02( لة التـــذكر ، ونســـبة أســـئ% )  30.62

وتعود غلبة أسـئلة التولیـد علـى أسـئلة  .سؤاًال )  960( العلوم العامة الثمانیة البالغ عددها 

     .التذكر إلى ارتفاع نسبتها في األسئلة التعلیمیة 

ارات جمع المعلومـات ، تلتها مه% )  19.17( توافرت مهارات التنظیم في األسئلة بنسبة   - 2

  .، وذلك من مجموع عدد األسئلة في الكتب الثمانیة % )  17.29( بنسبة 

( أهملت األسئلة إلى حد ما مهارات التحلیل ؛ حیث بلغت نسبة األسئلة التي تناولتها        – 3

  .من مجموع األسئلة في الكتب الثمانیة % )  04.90
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ثیل األسئلة لفئات المهـارات العقلیـة بكتـب العلـوم العامـة والرسم البیاني التالي یبین نتائج تم

  :للمرحلة األساسیة الدنیا الواردة في الجدول السابق حتى یسهل مالحظتها وقراءتها 
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  :مدى تمثیل األسئلة التعلیمیة للمهارات العقلیة : ثالثاً 

تـب العلـوم العامـة للمرحلـة لمعرفة مدى تمثیل األسئلة التعلیمیة للمهارات العقلیة المتوافرة بك

األساسیة الدنیا ، تم تحلیـل األسـئلة التعلیمیـة وتصـنیفها تبعـًا للمهـارة العقلیـة التـي یمثلهـا السـؤال ، 

  التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في )  6( ویبین الجدول رقم 

  :األسئلة التعلیمیة 

  ) 6 (جدول رقم 
  التعلیمیةئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في األسئلة التكرارات والنسب الم

  فئات المهارات العقلیة ونسب توافرها في أسئلة كتب
 العلوم العامة بالمرحلة األساسیة الدنیا        
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   581= مرحلة األساسیة الدنیا  نبكتب العلوم العامة لل
الـمـهــارة   م

  الـعـقـلـیة
مجموع   الــتـكــرار فـي الــصــف

  التكرارات
النسبة 
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المئویة

  24.61 143 43 1 24 41  المالحظة 1
  19.79 115 41 5 20 10  التذكر 2
  09.64  56 16 1 8 10  المقارنة 3
  04.82  28 15 7 7 4  التصنیف 4
  01.03  6 0 1 1 1  الترتیب 5
تحدید  6

  السمات
2 2 0 10 21  03.61 

 00.00  0 0 0 0 0  التمثیل  7
  22.55  131 32  1 28 25  االستدالل 8
تحدید  9

  األخطاء
0 3 0 1 4 00.69  

  08.61  50 13 2 19 11  التوسع 10
  04.65 27 8 0 5 4  التنبؤ  11

 100.00 581 179 177 117 108  الـمـجـمــوع

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

ركـــزت األســـئلة التعلیمیـــة فـــي كتـــب العلـــوم العامـــة للمرحلـــة األساســـیة الـــدنیا علـــى مهـــارات   - 1

ــــث بلــــغ عــــ دد األســــئلة التــــي تناولــــت المالحظــــة واالســــتدالل والتــــذكر علــــى الترتیــــب ، حی

، وعــدد األســئلة التــي تناولــت مهــارة % )  24.61( ســؤاًال مــا نســبته )  143( المالحظــة 

، وجاء التركیز على مهارة التذكر في % )  22.55( سؤاًال ما نسبته )  131( االستدالل 

(         ســؤاًال مــا نســبته )  115( المرتبــة الثالثــة حیــث بلــغ عــدد األســئلة التــي تناولتهــا 

  . یةمن مجموع األسئلة التعلیمیة في الكتب الثمان% )  19.79
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ولعـــل مـــا یفســـر غلبـــة األســـئلة التـــي تناولـــت هـــذه المهـــارات أن األســـئلة التعلیمیـــة بطبیعتهـــا 

تتنــاول مهــارات المالحظــة واالســتدالل بدرجــة عالیــة ، وتتنــاول تــذكر المعلومــات بدرجــة أقــل أثنــاء 

ظــف أســئلة المالحظـــة واالســتدالل لجمــع المعلومــات واكتشــاف الحقـــائق عملیــة الــتعلم ، حیــث تو 

ـــاء )  251:  2001( والمفـــاهیم والتعمیمـــات كمـــا أشـــارت دروزة  ـــذكر توظـــف أثن ، أمـــا أســـئلة الت

:  1969( عملیــة الــتعلم للكشــف عــن خبــرات الطلبــة الســابقة كمــا أشــار كــل مــن عبــد العزیــز     

  ) . 1988  :195(  Borechوبورش )  300

تناولــت األســـئلة التعلیمیـــة مهـــارتي المقارنـــة والتوســـع بـــدرجتان متقاربتـــان ، حیـــث بلـــغ عـــدد   - 2

( ، ثـم التوسـع       % )  09.64( سؤاًال ما نسبته )  56( األسئلة التي تناولت المقارنة 

   یةمن مجموع األسئلة التعلیمیة في الكتب الثمان% )  08.61( سؤاًال ما نسبته )  50

أهملــــت األســــئلة التعلیمیــــة مهــــارات التصــــنیف والتنبــــؤ وتحدیــــد الســــمات والترتیــــب وتحدیــــد   - 3

ـــة علـــى الترتیـــب  ـــدرجات متفاوت ـــل ب ســـؤاًال مـــا نســـبته      )  28( التصـــنیف : األخطـــاء والتمثی

، وتحدیـــــد الســــــمات       % )  04.56( ســــــؤاًال مـــــا نســــــبته )  27( ، والتنبـــــؤ % )  04.82( 

( أسئلة ما نسـبته               )  6( ، والترتیب % )  03.61( نسبته  سؤاًال ما)  21( 

، ولــــم تضــــمن % )  00.69( أســــئلة مــــا نســــبته )  4( ، وتحدیــــد األخطــــاء % )  01.03

  . مهارة التمثیل في أي من األسئلة التعلیمیة 

أكثـر  ولعل مـا یفسـر إهمـال األسـئلة لتلـك المهـارات ، تركیـز مـؤلفي المنـاهج علـى األنشـطة

  .       من تركیزهم على األسئلة 
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والرســـم البیـــاني التـــالي یبـــین نتـــائج تحلیـــل األســـئلة التعلیمیـــة بكتـــب العلـــوم العامـــة للمرحلـــة 

  :األساسیة الدنیا الواردة في الجدول السابق حتى یسهل مالحظتها وقراءتها 

0

5

10

15

20

25

النسبة المئویة

نبؤ
الت

سـع
لتو

ا

طاء
ألخ

د ا
حدی

ت

الل
ستد

اال

یل 
تمث

ال

ات
سم

 ال
دید

تح

یــب
لترت

ا

یف
صن

الت

رنــة
مقا

ال

ذكر
الت

ظـة
الح

الم

المھارة

  
  المهارات العقلیة ونسب توافرها في األسئلة التعلیمیة 

  لعلوم العامة بالمرحلة األساسیة الدنیابكتب ا

  

  :مدى تمثیل األسئلة التقویمیة للمهارات العقلیة :  رابعاً 

لمعرفة مدى تمثیل األسئلة التقویمیة للمهـارات العقلیـة وفئاتهـا المتـوافرة بكتـب العلـوم العامـة 

ارة العقلیــة التــي یمثلهــا للمرحلــة األساســیة الــدنیا ، تــم تحلیــل األســئلة التقویمیــة وتصــنیفها تبعــًا للمهــ

التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في األسـئلة )  7( السؤال ، ویبین الجدول رقم 

  :التقویمیة 
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  ) 7 (جدول رقم 
  التقویمیةالتكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في األسئلة 

   379= الدنیا  نمرحلة األساسیة بكتب العلوم العامة لل
الـمـهــارة   م

  الـعـقـلـیة
مجموع   الــتـكــرار فـي الــصــف

  التكرارات
النسبة 
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  المئویة

  06.07 23 9 7 6 1  المالحظة 1
  40.63 154 71 68 10 5  التذكر 2
  02.64  10 6 3 0 1  المقارنة 3
  09.50  36 11 18 0 7  التصنیف 4
  10.03  38 12 11 14 1  رتیبالت 5
تحدید  6

  السمات
0 0 1 0 1  00.26 

 02.64  10 4 3 3 0  التمثیل  7
  10.82  41 26  13 1 1  االستدالل 8
تحدید  9

  األخطاء
0 2 8 11 21 05.54  

  10.29  39 15 11 11 2  التوسع 10
  01.58 6 2 2 2 0  التنبؤ  11

 100.00 379 167 145 49 18  الـمـجـمــوع

  

  :من الجدول السابق ما یلي  یتضح

ركــزت األســئلة التقویمیــة علــى مهــارة التــذكر بدرجــة عالیــة ، حیــث بلــغ عــدد األســئلة التــي   - 1

من مجموع األسـئلة التقویمیـة فـي الكتـب % )  40.63( سؤاًال ما نسبته )  154( تناولتها 

بالتـــذكر إلـــى الفكـــرة ســـؤاًال ، وقـــد یعـــزى االهتمـــام الكبیـــر )  379( البـــالغ عـــددها  یـــةالثمان

السائدة بین العاملین في حقل التربیة والتعلیم أن حفظ المادة التعلیمیة واستظهارها یأتي في 

  .سلم أولویاتهم 



111  111

تناولــت األســئلة التقویمیــة مهــارات االســتدالل والتوســع والترتیــب والتصــنیف بنســب متقاربــة   - 2

، % )  10.29( ، والتوسـع بنسـبة  % ) 10.82( أسئلة االستدالل بنسبة : على الترتیب 

، وذلـــك مــن إجمـــالي % )  09.50( ، والتصـــنیف بنســبة % )  10.03( والترتیــب بنســبة 

  .   یةعدد األسئلة التقویمیة في الكتب الثمان

أهملـــت األســـئلة التقویمیـــة مهـــارات المالحظـــة وتحدیـــد األخطـــاء والمقارنـــة والتمثیـــل والتنبـــؤ   - 3

، % )  06.07( متفاوتــة ، حیــث بلغــت نســبة أســئلة المالحظــة وتحدیــد الســمات بــدرجات 

لكـل منهمـا ، والتنبـؤ % )  02.64( ، والمقارنة والتمثیـل % )  05.54( وتحدید األخطاء 

من مجموع األسئلة التقویمیة في الكتـب % )  00.26( ، وتحدید السمات % )  01.58( 

  . یةالثمان

  :یل األسئلة التقویمیة والرسم البیاني التالي یبین نتائج تحل
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  المهارات العقلیة ونسب توافرها في األسئلة التقویمیة

  بكتب العلوم العامة بالمرحلة األساسیة الدنیا
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  : الثالثالسؤال  إجابة  - 3

ما مدى تضمین أسئلة كتاب العلـوم : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ینص على 

  رات العقلیة في ضوء نموذج مارزانو ؟األساسي للمها األولالعامة للصف 

  :قام الباحث بالخطوات التالیة 

  رصد أعداد األسئلة: أوًال 

بكتـــابي العلـــوم العامـــة  یـــةرصـــد أعـــداد األســـئلة التعلیمیـــة والتقویمیـــة فـــي الوحـــدات الثمان تـــم

  :یبین أعداد تلك األسئلة ونسبها المئویة )   8(للصف األول األساسي ، والجدول رقم 

  

  )  8(ول رقم جد
  والتقویمیة  التعلیمیةوالنسب المئویة لألسئلة  األعداد

 126= ن   األولبكتابي العلوم العامة للصف 

 األســـــــــــــــــــــــــئلة  الوحدة
      التعلیمیة

األســــــــــــــــــــــــــئلة 
  التقویمیة

  المجموع

 26 2 24  األولى

 12 1 11  الثانیة

 22 2 20  الثالثة

 16 4 12  الرابعة

 8 2 6  الخامسة

 15  2 13  السادسة

 12 4 8  السابعة

 15 1 14  الثامنة

 126 18 108  المجموع

 100 % % 14.29  %85.71  النسبة المئویة
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  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

فــي حــین بلــغ عــدد % )  85.71( ســؤاًال مــا نســبته )  108( بلــغ عــدد األســئلة التعلیمیــة   - 1

من إجمالي عـدد األسـئلة بكتـابي % )  14.29( سؤاًال ما نسبته )  18( األسئلة التقویمیة 

سؤاًال ، مما یدل على أنه لم یكن هناك )  126( العلوم العامة للصف األول البالغ عددها 

  .توازن بدرجة عالیة بینهما 

  .بالكتابین  یةأهملت األسئلة التقویمیة بدرجة كبیرة في الوحدات الثمان  - 2

  

ألسئلة التعلیمیة والتقویمیـة أن هنـاك بعـض الـدروس قـد الحظ الباحث أثناء رصده ألعداد ا  - 3

مــن الوحــدة األولــي ، ) أحــس بیــدي ( الــدرس الخــامس : خلــت مــن األســئلة التعلیمیــة مثــل 

( والـدرس الرابـع ) أدوات الشـرب ( والـدرس الثالـث ) أدوات تنـاول الطعـام ( والدرس الثـاني 

) أدوات یســــتخدمها عامــــل البنــــاء ( والــــدرس الســــادس ) اســــتخدام أدوات الطعــــام والشــــراب 

مـاذا ( مـن الوحـدة الثانیـة ، والـدرس الخـامس ) أدوات یسـتخدمها الطبیـب ( والدرس السـابع 

  . من الوحدة الثالثة ) یغطي أجسام الحیوانات ؟ 

  

  تحلیل األسئلة: ثانیاً 

فــــي تحلیــــل األســــئلة التعلیمیــــة )  6( اســــتخدم الباحــــث بطاقــــة التحلیــــل المعــــدة ملحــــق رقــــم 

واألسئلة التقویمیة التي تم رصدها في المرحلة األولى مـن عملیـة التحلیـل ، وقـام برصـد التكـرارات 

والنســـب المئویـــة للمهـــارات العقلیـــة المتضـــمنة فـــي األســـئلة بكتـــابي العلـــوم العامـــة للصـــف األول ، 

ألسـئلة بنوعیهـا  یبین التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة التـي تناولتهـا ا)  9( والجدول رقم 

 :  
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  )  9(جدول رقم 
  التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في األسئلة

   126= األول  نوالتقویمیة بكتابي العلوم العامة للصف  التعلیمیة 
  

الـمـهــارة   م
  الـعـقـلـیة

مجموع   األسئلة التقویمیة  التعلیمیةاألسئلة 
  التكرارات

النسبة 
  %  التكرار  %  التكرار  المئویة

  33.33 42 05.56 1 37.96 41  المالحظة 1
  11.90 15 27.77 5 09.26 10  التذكر 2
  08.73  11 05.56 1 09.26 10  المقارنة 3
  08.73  11 38.88 7 03.70 4  التصنیف 4
  01.59  2 05.56 1 00.93 1  الترتیب 5
تحدید  6

  السمات
2 01.86 0 00.00 2  01.59 

 00.00  0 00.00 0 00.00 0   التمثیل 7
  20.63  26 05.56  1 23.15 25  االستدالل 8
تحدید  9

  األخطاء
0 00.00 0 00.00 0 00.00  

  10.32  13 11.11 2  10.18 11  التوسع 10
  03.18 4 00.00 0 03.70 4  التنبؤ  11

 100 126 100 18 100 108  الـمـجـمــوع

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

( ت األسئلة على مهارة المالحظة بدرجة عالیة ، حیث بلغ عدد األسئلة التي تناولتها  ركز   - 1

  ، تلتها مهارة االستدالل بعدد من األسئلة بلغ   % )  33.33( سؤاًال ما نسبته )  42

، وجاءت مهارة التذكر في المرتبة الثالثة بعدد من % )  20.63( سؤاًال ما نسبته )  26(       

، ثــم مهــارة التوســع بعــدد مــن األســئلة % )  11.90( ســؤاًال مــا نســبته )  15( بلــغ  األســئلة
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، ثـم مهـارتي المقارنـة والتصـنیف بعـدد متسـاو % )  10.32( سؤاًال مـا نسـبته )  13( بلغ 

لكـــل منهمـــا مـــن إجمـــالي عـــدد % )  08.73( ســـؤاًال مـــا نســـبته )  11( مـــن األســـئلة بلـــغ 

  .  سؤاًال )  126( للصف األول البالغ عددها  األسئلة بكتابي العلوم العامة

أهملـــت األســـئلة مهـــارات التنبـــؤ والتمثیـــل وتحدیـــد الســـمات ، حیـــث بلـــغ عـــدد األســـئلة التـــي   - 2

، والتمثیــــل وتحدیـــد الســـمات بعــــدد % )  03.18( أســــئلة مـــا نســـبته )  4( تناولـــت التنبـــؤ 

مــن إجمــالي عــدد األســئلة )  % 01.59( ســؤاًال مــا نســبته )  2( متســاو مــن األســئلة بلــغ 

  .بالكتابین 

ركزت األسئلة التعلیمیة على مهارة المالحظـة بدرجـة عالیـة ، حیـث بلـغ عـدد األسـئلة التـي   - 3

، تلتها مهارة االسـتدالل بعـدد مـن األسـئلة % )  37.96( سؤاًال ما نسبته )  41( تناولتها 

 11( التوسع بعدد من األسئلة بلغ  ، ثم مهارة% )  23.15( سؤاًال ما نسبته )  25( بلغ 

، ثــم مهــارتي التــذكر والمقارنــة بعــدد متســاو مــن األســئلة % )  10.18( ســؤاًال مــا نســبته ) 

لكل منهما مـن إجمـالي عـدد األسـئلة التعلیمیـة % )  09.26( أسئلة ما نسبته )  10( بلغ 

  .سؤاًال )  108( البالغ عددها 

ـــة مهـــا  - 4 ـــت األســـئلة التعلیمی ـــؤ وتحدیـــد الســـمات والترتیـــب والتمثیـــل أهمل رات التصـــنیف والتنب

التصــنیف والتنبــؤ بعــدد : وتحدیــد األخطــاء ، وقــد جــاءت علــى النحــو التــالي علــى الترتیــب 

، وتحدیـد السـمات بعـدد مـن % )  03.70( أسئلة مـا نسـبته )  4( متساو من األسئلة بلغ 

والترتیــــب بســــؤال واحــــد مــــا نســــبته       ، % )  01.86( ســــؤاًال مــــا نســــبته )  2( األســــئلة بلــــغ 

، ولم تتناول األسئلة التعلیمیة مهارتي التمثیل وتحدید األخطـاء بـأي سـؤال % )  00.93( 

  .  ، وذلك من إجمالي عدد األسئلة التعلیمیة 
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أسـئلة مـا نسـبته )  7( ركزت األسئلة التقویمیة على مهارة التصنیف بعدد مـن األسـئلة بلـغ   - 5

  أسئلة ما نسبته )  5( ، تلتها مهارة التذكر بعدد من األسئلة بلغ )  % 38.88( 

مـــن إجمـــالي عـــدد % )  11.11( ، ثـــم مهـــارة التوســـع بســـؤالین مـــا نســـبته % )  27.77(       

  .سؤاًال )  18( األسئلة التقویمیة بالكتابین البالغ عددها 

یث تمثلت مهارات كل من المالحظـة ، أهملت األسئلة التقویمیة باقي المهارات العقلیة ، ح  - 6

مــــن إجمــــالي عــــدد % )  05.56( والمقارنــــة ، والترتیــــب ، واالســــتدالل بســــؤال مــــا نســــبته 

  .األسئلة التقویمیة 

لـــم تتـــوافر كـــل مـــن مهـــارة تحدیـــد الســـمات والتمثیـــل وتحدیـــد األخطـــاء والتنبـــؤ فـــي أي مـــن   - 7

  .األسئلة التقویمیة 

فــي المرتبــة األولــى ) المقارنــة ، التصــنیف ، الترتیــب ، التمثیــل ( جــاءت مهــارات التنظــیم   - 8

، تلتهــا مهــارات التــذكر بعــدد % )  50.00( أســئلة مــا نســبته )  9( بعــدد مــن األســئلة بلــغ 

( ، ثم مهـارات التولیـد              % )  27.77( أسئلة ما نسبته )  5( من األسئلة بلغ 

( أسـئلة مـا نسـبته              )  3( من األسئلة بلـغ  بعدد) االستدالل ، التوسع ، التنبؤ 

فقـد مثلـت بسـؤال واحـد فقـط مـا ) المالحظة ( ، أما مهارات جمع المعلومات % )  16.67

  . سؤاًال )  18( من إجمالي عدد األسئلة التقویمیة البالغ عددها % )  05.56( نسبته 

، حیث أنهـا ) حدید السمات ، تحدید األخطاء ت( أهملت األسئلة التقویمیة مهارات التحلیل   - 9

  .  لم تمثل بأي سؤال 

بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق یـــرى الباحـــث أنـــه یفتـــرض إثـــراء منهـــاج العلـــوم العامـــة للصـــف األول 

باألسئلة التعلیمیة واألسئلة التقویمیة كمًا ونوعًا التي تتناول المهارات العقلیـة المختلفـة ؛ لتزیـد مـن 

  .وتنمي لدیهم المهارات العقلیة الالزمة لهم في مراحل الحقة من تعلیمهم  إثارة تفكیر الطلبة ،
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والرسم البیاني التالي یبین نتائج تحلیل األسئلة بنوعیها بكتابي العلوم العامـة للصـف األول 

  :الواردة في الجدول السابق حتى یسهل مالحظتها وقراءتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الرابعالسؤال  إجابة  - 4

ما مدى تضمین أسـئلة كتـاب العلـوم : جابة عن سؤال الدراسة الرابع والذي ینص على لإل

  األساسي للمهارات العقلیة في ضوء نموذج مارزانو ؟ الثانيالعامة للصف 

  :قام الباحث بالخطوات التالیة 

  رصد أعداد األسئلة: أوًال 

بكتـــابي العلـــوم العامـــة  یـــةنرصـــد أعـــداد األســـئلة التعلیمیـــة والتقویمیـــة فـــي الوحـــدات الثما تـــم

  :یبین أعداد تلك األسئلة ونسبها المئویة )   10(للصف الثاني األساسي ، والجدول رقم 
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  توافرها في أسئلةالمهارات العقلیة ونسب 
 بكتابي العلوم العامة للصف األول     

النسبة 
 المئویة 

 المهارة
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  )  10(جدول رقم 
  والتقویمیة بكتابي التعلیمیةاألعداد والنسب المئویة لألسئلة 
 166= ن   الثانيالعلوم العامة للصف 

األســـــــــــــــــــــــــئلة   الوحدة
       التعلیمیة

األســـــــــــــــــــــــــئلة 
  تقویمیةال

  المجموع

 17 4 13  األولى

 17 3 14  الثانیة

 17 5 12  الثالثة

 43 16 27  الرابعة

 21 7 14  الخامسة

 12  3 9  السادسة

 15 5 10  السابعة

 24 6 18  الثامنة

 166 49 117  المجموع

 100 % % 29.52  %70.48  النسبة المئویة

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

ســئلة التعلیمیــة عــدد األســئلة التقویمیــة بدرجــة كبیــرة ، حیــث بلــغ عــدد األســئلة فــاق عــدد األ  - 1

فــي حــین بلــغ عــدد األســئلة التقویمیــة       % )  70.48( ســؤاًال مــا نســبته )  117( التعلیمیــة 

ســؤاًال )  166( مــن إجمــالي عــدد األســئلة البــالغ % )  29.52( ســؤاًال مــا نســبته )  49( 

للصف الثاني ، مما یدل على أنه لم یكن هناك توازن في أعدادهما ،  بكتابي العلوم العامة

ویعود ذلك إلى أن معدي ومؤلفي المنهاج لم یضـمنوا كـل درس أسـئلة تقویمیـة ، بـل اكتفـوا 

باألنشـــطة الختامیــــة فـــي نهایــــة كـــل وحــــدة ، وهـــي أیضــــًا قلیلـــة العــــدد وال تغطـــي المحتــــوى 

  .   التعلیمي لدروس الوحدة الواحدة 
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ســؤاًال ، )  27( تضــمنت الوحــدة الرابعــة أكبــر عــدد لألســئلة التعلیمیــة ، حیــث بلــغ عــددها   - 2

ســؤاًال ، ثــم الوحــدتین الثانیــة والخامســة )  18( تلتهــا الوحــدة الثامنــة بعــدد مــن األســئلة بلــغ 

سـؤاًال ، )  13( سؤاًال لكل منهما ، ثم الوحـدة األولـى )  14( بعدد متساو من األسئلة بلغ 

أســــئلة ، وجــــاءت الوحــــدة )  10( ســــؤاًال ، ثــــم الوحــــدة الســــابعة )  12( الوحــــدة الثالثــــة  ثــــم

أسئلة ، وذلك من إجمالي عـدد األسـئلة التعلیمیـة )  9( السادسة بأقل عدد من األسئلة بلغ 

  .سؤاًال بكتابي العلوم العامة للصف الثاني )  117( البالغ عددها 

متقاربـة وقلیلـة العـدد كمـا یالحـظ مـن  یـةة فـي الوحـدات الثمانجاءت أعـداد األسـئلة التقویمیـ  - 3

الجـــدول ، باســـتثناء الوحـــدة الرابعـــة التـــي  تضـــمنت أكبـــر عـــدد مـــن األســـئلة التقویمیـــة بلـــغ       

ســؤاًال ، ویعــود ذلــك إلــى أن الوحــدة الرابعــة هــي الوحــدة األخیــرة مــن الكتــاب األول )  16( 

میة عامة على الوحـدات األربـع ، حیـث قـام الباحـث وقد ضمنها مؤلفي المنهاج أنشطة ختا

ســؤاًال وٕاضــافته لعــدد األنشــطة )  11( برصــد عــدد األنشــطة الختامیــة العامــة البــالغ عــددها 

أسـئلة ، وبالتـالي أصـبح عـدد األسـئلة التقویمیـة  )  5( الختامیة للوحدة الرابعة البالغ عددها 

  . سؤاًال )  16( 

ده ألعداد األسـئلة التعلیمیـة أن هنـاك بعـض الـدروس قـد خلـت مـن الحظ الباحث أثناء رص  - 4

( والدرس الخـامس                           ) زیادة الوزن ( الدرس الثاني : األسئلة مثل 

( مــن الوحــدة األولــي ، والــدرس الرابــع                       ) أحــافظ علــى أطرافــي ســلیمة 

من الوحدة السابعة ، ولوحظ ) العنایة بالنبات ( امس  والدرس الخ) النباتات عبر الفصول 

  .  یةأیضًا قلة عدد األسئلة التعلیمیة بشكل عام في الوحدات الثمان

  تحلیل األسئلة: ثانیاً 

  تم تحلیل األسئلة التعلیمیة واألسئلة التقویمیة التي تم رصدها في المرحلة األولى من 
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سب المئویة للمهارات العقلیة المتضمنة في األسئلة بكتابي عملیة التحلیل ، ثم رصد التكرارات والن

یبین التكرارات والنسب المئویة للمهارات )  11( العلوم العامة للصف الثاني ، والجدول رقم 

                                                                          : العقلیة التي تناولتها األسئلة بنوعیها  

  )  11(جدول رقم   
   التعلیمیة التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في األسئلة

   166= الثاني  نوالتقویمیة بكتابي العلوم العامة للصف 
  

الـمـهــارة   م
  الـعـقـلـیة

مجموع   األسئلة التقویمیة  التعلیمیةلة األسئ
  التكرارات

النسبة 
  %  التكرار  %  التكرار  المئویة

  18.07 30 12.25 6 20.51 24  المالحظة 1
  18.07 30 20.41 10 17.09 20  التذكر 2
  04.82  8 00.00 0 06.84 8  المقارنة 3
  04.22  7 00.00 0 05.98 7  التصنیف 4
  09.04  15 28.57 14 00.86 1  الترتیب 5
تحدید  6

  السمات
2 01.72 0 00.00 2  01.20 

 01.81  3 06.12 3 00.00 0  التمثیل  7
  17.47  29 02.04  1 23.93 28  االستدالل 8
تحدید  9

  األخطاء
3 02.56 2 04.08 5 03.01  

  18.07  30 22.45 11 16.24 19  التوسع 10
  04.22 7 04.08 2 04.27 5  التنبؤ  11

 100 166 100 49 100 117  الـمـجـمــوع

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 
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( ركزت األسئلة على مهارات المالحظة والتذكر والتوسع بعدد متساو من األسئلة بلغ        - 1

ســؤاًال مــا )  29( لكــل منهــا ، ثــم مهــارة االســتدالل % )  18.07( ســؤاًال مــا نســبته )  30

  من % )  09.04( سؤاًال ما نسبته )  15 (، ثم الترتیب % )  17.47( نسبته 

  . سؤاًال بكتابي العلوم العامة للصف الثاني )  166( إجمالي عدد األسئلة البالغ       

وقد یعود تركیز األسئلة علـى المالحظـة إلـى اهتمـام مـؤلفي المنـاهج بـالتفكیر البصـري عنـد 

المعلومــات ، حیــث أن قــدرات  األطفــال ، وتفعیــل دور حواســهم فــي الحصــول علــى المعرفــة وجمــع

  .  الطلبة على القراءة والكتابة في هذه المرحلة العمریة محدودة 

تناولــت األســئلة مهــارات المقارنــة والتصــنیف بدرجــة قلیلــة ، حیــث ضــمنتا بعــدد متســاو مــن   - 2

)  7( لكـل منهمـا ، تلتهمـا مهـارة التنبـؤ % )  04.82( أسئلة ما نسـبته )  8( األسئلة بلغ 

ــــــــد األخطــــــــاء % )  04.22( ئلة مــــــــا نســــــــبته أســــــــ ــــــــم تحدی أســــــــئلة مــــــــا نســــــــبته               )  5( ، ث

، ثــم تحدیــد الســمات   % )  01.81( أســئلة مــا نســبته )  3( ، ثــم التمثیــل % )  03.01( 

  .، وذلك من إجمالي عدد األسئلة بالكتابین % )  01.20( سؤاًال ما نسبته   )  2( 

  سؤاًال ما )  28( لیمیة على مهارة االستدالل بعدد من األسئلة بلغ ركزت األسئلة التع  – 3

، ثـــم % )  20.51( ســـؤاًال مـــا نســـبته )  24( ، تلتهـــا المالحظـــة % )  23.93( نســـبته        

ســـؤاًال مـــا نســـبته              )  19( ، ثـــم التوســـع % )  17.09( ســـؤاًال مـــا نســـبته )  20( التـــذكر  

  . سؤاًال )  117( من إجمالي عدد األسئلة التعلیمیة البالغ ، وذلك % )  16.24( 

ولعلـــه یعـــود هـــذا التركیـــز إلـــى أن مهـــارتي االســـتدالل والمالحظـــة مـــن أهـــم المهـــارات التـــي      

یجمع ویكتشف الطلبة من خاللها الحقائق والمفاهیم والتعمیمات ، فـي حـین یقـوم الطلبـة بالتوسـع 

مواقف جدیدة واعطاء األمثلة التـي تنتمـي والتـي ال تنتمـي لـه ، في المفهوم من خالل تطبیقه في 

  . أما أسئلة التذكر في األسئلة التعلیمیة تهدف إلى الكشف عن خبرات الطلبة السابقة 
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ـــؤ وتحدیـــد األخطـــاء وتحدیـــد   - 4 ـــة والتصـــنیف والتنب ـــة مهـــارات المقارن ـــت األســـئلة التعلیمی أهمل

)  8( المقارنــة : علـى النحــو التـالي علــى الترتیـب السـمات والترتیـب والتمثیــل حیـث جــاءت 

، % )  05.98( أســــئلة مــــا نســــبته )  7( ، والتصــــنیف % )  06.84( أســــئلة مــــا نســــبته 

أســئلة مــا نســبته     )  3( ، وتحدیــد األخطــاء % )  04.27( أســئلة مــا نســبته )  5( والتنبــؤ 

، والترتیب سـؤاًال % )  01.72( سؤاًال ما نسبته )  2( ، وتحدید السمات % )  02.56( 

، ولــم تتــوافر مهــارة التمثیــل فــي أي مــن األســئلة التعلیمیــة % )  00.86( واحــدًا مــا نســبته 

  .   بكتابي العلوم العامة للصف الثاني 

ركزت األسئلة التقویمیة على مهارات الترتیب والتوسع والتذكر والمالحظة ، حیث بلغ عدد   - 5

، تلتهـا مهـارة % )  28.57( سـؤاًال مـا نسـبته )  14( رة الترتیـب األسئلة التـي تناولـت مهـا

( أســـئلة مـــا نســـبته )  10( ، ثـــم التـــذكر % )  22.45( ســـؤاًال مـــا نســـبته )  11( التوســـع 

، وذلــك مــن إجمــالي % )  12.25( أســئلة مــا نســبته )  6( ، ثــم المالحظــة % )  20.41

  .سؤاًال )  18( عدد األسئلة التقویمیة بالكتابین البالغ 

ـــؤ واالســـتدالل ، حیـــث   - 6 ـــد األخطـــاء والتنب ـــة مهـــارات التمثیـــل وتحدی ـــت األســـئلة التقویمی أهمل

، % )  06.12( أسـئلة مـا نسـبته )  3( التمثیـل : جاءت على النحو التالي علـى الترتیـب 

لكـل منهمـا ، ثـم االسـتدالل % )  04.08( سؤاًال مـا نسـبته )  2( وتحدید األخطاء والتنبؤ 

  وذلك من إجمالي عدد األسئلة التقویمیة بالكتابین ،% )  02.04( سؤال واحد ما نسبته 

لـــم تتــــوافر مهــــارات المقارنــــة والتصــــنیف وتحدیـــد األخطــــاء فــــي أي مــــن األســــئلة التقویمیــــة   - 7

  .المتضمنة بكتابي العلوم العامة للصف الثاني 

وتضــمین  یــةیمیــة للوحــدات الثمانویــرى الباحــث أنــه یفتــرض إعــادة النظــر فــي األســئلة التقو 

  . أسئلة خاصة لكل درس ، والتمییز بین النشاط والسؤال 
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والرسم البیاني التالي یبین نتائج تحلیل األسئلة بنوعیها بكتابي العلوم العامة للصف الثـاني 

  :الواردة في الجدول السابق حتى یسهل مالحظتها وقراءتها 
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  : خامسالسؤال ال إجابة  - 5

مــا مــدى تضــمین أســئلة كتــاب : لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الخــامس والــذي یــنص علــى  

  العلوم العامة للصف الثالث األساسي للمهارات العقلیة في ضوء نموذج مارزانو ؟

  :قام الباحث بالخطوات التالیة 

  رصد أعداد األسئلة: أوًال 

  المهارات العقلیة ونسب توافرها في أسئلة
 كتابي العلوم العامة للصف الثاني       
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بكتـــابي العلـــوم العامـــة  یـــةالثمانرصـــد أعـــداد األســـئلة التعلیمیـــة والتقویمیـــة فـــي الوحـــدات  تـــم

  :یبین أعداد تلك األسئلة ونسبها المئویة )   12(للصف الثالث األساسي والجدول رقم 

  

  )  12(جدول رقم 
  والتقویمیة بكتابي التعلیمیةاألعداد والنسب المئویة لألسئلة 

 322= ن  العلوم العامة للصف الثالث 

األســـــــــــــــــــــــــئلة   الوحدة
     التعلیمیة

األســــــــــــــــــــــــــئلة 
  التقویمیة

  المجموع

 57 19 38  األولى

 36 16 20  الثانیة

 33 15 18  الثالثة

 46 22 24  الرابعة

 33 24 9  الخامسة

 43  13 30  السادسة

 38 19 19  السابعة

 36 17 19  الثامنة

 322 145 177  المجموع

 100 % % 45.03  %54.97  النسبة المئویة

  

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

من إجمالي عـدد األسـئلة % )  54.97( سؤاًال بنسبة )  177( بلغ عدد األسئلة التعلیمیة   - 1

  .سؤاًال بكتابي العلوم العامة للصف الثالث )  322( البالغ عددها 

من إجمالي عـدد األسـئلة    % )  45.03( سؤاًال بنسبة )  145( بلغ عدد األسئلة التقویمیة   - 2

  .صف الثالث بكتابي العلوم العامة لل
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فاقت أعداد األسئلة التعلیمیـة أعـداد األسـئلة التقویمیـة فـي الوحـدات األولـى والثانیـة والثالثـة   - 3

والرابعــة والسادســة والثامنــة ، وقلــت عنهــا فــي الوحــدة الخامســة ، وتســاوت معهــا فــي الوحــدة 

  . السابعة 

سـؤاًال )  38( یـث بلـغ عـددها تضمنت الوحدة األولى أكبر عـدد مـن األسـئلة التعلیمیـة ، ح  - 4

مــن مجمــوع األســئلة التعلیمیــة بكتــابي العلــوم العامــة للصــف الثالــث % )  21.47( بنســبة 

سؤاًال ، تلتها الوحدة السادسة حیث بلغ عـدد األسـئلة التعلیمیـة فیهـا    )  177( البالغ عددها 

تبـة الثالثـة حیـث بلـغ ، وجاءت الوحدة الرابعة فـي المر % )  16.95( سؤاًال بنسبة )  30( 

، ثــم الوحــدة الثانیــة بعــدد % )  13.56( ســؤاًال بنسـبة )  24( عـدد األســئلة التعلیمیــة فیهــا 

، وتساوى عدد األسـئلة فـي الوحـدتین % )  11.30( سؤاًال بنسبة )  20( من األسئلة بلغ 

( بنســبة  ســؤاالً )  19( الســابعة والثامنــة حیــث بلــغ عــدد األســئلة التعلیمیــة فــي كــل منهمــا 

 10.16( سؤاًال بنسبة            )  18( ، تلتهما الوحدة الثالثة بعدد أسئلة % )  10.74

)  9( ، وجــاءت الوحــدة الخامســة بأقــل عــدد مــن األســئلة التعلیمیــة حیــث بلــغ عــددها % ) 

( ، وذلـــك مـــن إجمـــالي عـــدد األســـئلة التعلیمیـــة البـــالغ عـــددها  % )  5.08( أســـئلة بنســـبة 

  .اًال بكتابي العلوم العامة للصف الثالث سؤ )  177

)  24( تضــمنت الوحـــدة الخامســة أكبـــر عـــدد مــن األســـئلة التقویمیـــة ، حیــث بلـــغ عـــددها    - 5

مــن مجمــوع األســئلة التقویمیــة بكتــابي العلــوم العامــة بالصــف % )  16.55( ســؤاًال بنســبة 

والتي بلغ عدد األسئلة التقویمیـة  سؤاًال ، تلتها الوحدة الرابعة)  145( الثالث البالغ عددها 

، وتساوى عدد األسئلة التقویمیة فـي الوحـدتین % )  15.17( سؤاًال بنسبة )  22( فیها   

% )  13.10( سؤاًال بنسبة )  19( األولى والسابعة حیث بلغ عدد األسئلة في كل منهما 

، ثــم الوحــدة الثانیــة ) %  11.73( ســؤاًال بنســبة )  17( ، ثــم الوحــدة الثامنــة بعــدد أســئلة 
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)  15( ، تلتها الوحـدة الثالثـة بعـدد أسـئلة % )  11.03( سؤاًال بنسبة )  16( بعدد أسئلة 

، وجــاءت الوحــدة السادســة بأقــل عــدد مــن األســئلة التقویمیــة % )  10.35( ســؤاًال بنســبة 

  من مجموع األسئلة % )  8.97( سؤاًال بنسبة )  13( حیث بلغ عددها 

  .    سؤاًال )  145( المتضمنة بكتابي العلوم العامة للصف الثالث البالغ عددها  التقویمیة

لم یكن هناك توازن فـي أعـداد األسـئلة التعلیمیـة والتقویمیـة فـي كـل مـن الوحـدات األولـى و   - 6

سـؤاًال )  38( الخامسة والسادسة ، حیث أن عدد األسئلة التعلیمیـة فـي الوحـدة األولـى بلـغ 

سؤاًال ، أما الوحـدة الخامسـة فقـد بلـغ عـدد )  19( غ عدد األسئلة التقویمیة فیها في حین بل

سؤاًال ، أما )  24( أسئلة في حین بلغ عدد األسئلة التقویمیة )  9( األسئلة التعلیمیة فیها 

سـؤاًال بینمــا بلـغ عــدد األســئلة )  30( الوحـدة السادســة فقـد بلــغ عـدد األســئلة التعلیمیـة فیهــا 

  .سؤاًال )  13( میة التقوی

وقد الحظ الباحث أثناء عملیة رصده ألعداد األسئلة التعلیمیة بكتابي العلوم العامة للصف 

ــــــل  ــــــت مــــــن األســــــئلة التعلیمیــــــة مث ــــــدروس قــــــد خل ــــــاك بعــــــض ال ــــــع               : الثالــــــث أن هن ــــــدرس الراب ال

ممــا یفســر ) یوانــات التكیــف عنــد الح( مــن الوحــدة الخامســة ) أغــراض التكیــف عنــد الحیوانــات ( 

وعلیه یرى الباحث أنـه یفتـرض مراعـاة التـوازن فـي أعـداد .  سبب قلة عدد األسئلة التعلیمیة فیها 

  . كل من األسئلة التعلیمیة واألسئلة التقویمیة في الدروس والوحدات 

  

  تحلیل األسئلة: ثانیاً 

ســــئلة التعلیمیــــة فــــي تحلیــــل األ)  6( اســــتخدم الباحــــث بطاقــــة التحلیــــل المعــــدة ملحــــق رقــــم 

واألسئلة التقویمیة التي تم رصدها في المرحلة األولى مـن عملیـة التحلیـل ، وقـام برصـد التكـرارات 

والنســب المئویــة للمهــارات العقلیــة المتضــمنة فــي األســئلة بكتــابي العلــوم العامــة للصــف الثالــث ، 
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یــــة التـــي تناولتهــــا األســــئلة یبـــین التكــــرارات والنســـب المئویــــة للمهـــارات العقل)  13( والجـــدول رقــــم 

  : بنوعیها  

  

  )  13(جدول رقم 
  التعلیمیة التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في األسئلة

   322= ن  والتقویمیة بكتابي العلوم العامة للصف الثالث 
  

الـمـهــارة   م
  الـعـقـلـیة

مجموع   األسئلة التقویمیة  التعلیمیةاألسئلة 
  راتالتكرا

النسبة 
  %  التكرار  %  التكرار  المئویة

  13.04 42 04.80 7 19.77 35  المالحظة 1
  34.78 112 46.90 68 24.86 44  التذكر 2
  07.76  25 02.07 3 12.43 22  المقارنة 3
  06.22  20 12.41 18 01.13 2  التصنیف 4
  04.66  15 07.59 11 02.26 4  الترتیب 5
تحدید  6

  السمات
7 03.95 1 00.69 8  02.48  

 00.93  3 02.07 3 00.00 0  التمثیل  7
  18.33  59 08.97 13 25.99 46  االستدالل 8
تحدید  9

  األخطاء
0 00.00 8 05.53 8 02.48  

  05.59  18 07.59 11 03.95 7  التوسع 10
  03.73 12 01.38 2 05.66 10  التنبؤ  11

 100 322 100 145 100 177  الـمـجـمــوع

  

  :لجدول السابق ما یلي یتضح من ا
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ركزت األسئلة المتضمنة في كتابي العلوم العامة للصف الثالث على مهارة التذكر ، حیـث   - 1

مـــن إجمـــالي عـــدد % )  34.78( ســـؤاًال بنســـبة )  112( بلـــغ عـــدد األســـئلة التـــي تناولتهـــا 

لتـذكر یعـزى ویـرى الباحـث أن ارتفـاع نسـبة أسـئلة ا. سـؤاًال )  322( األسئلة البالغ عددها 

  إلى ارتفاع نسبتها في األسئلة التقویمیة ، حیث بلغ عدد أسئلة التذكر التعلیمیة    

  .سؤاًال )  68( سؤاًال ، أما عدد أسئلة التذكر التقویمیة فقد بلغ )  44(       

 جاء تركیز األسئلة على مهارة االستدالل في المرتبة الثانیة ، حیـث بلـغ عـدد األسـئلة التـي  - 2

مـن إجمـالي عـدد األسـئلة ، تلتهـا % )  18.33( سـؤاًال بنسـبة )  59( تناولت هذه المهارة 

مــن إجمــالي % )  13.04( ســؤاًال بنســبة )  42( مهــارة المالحظــة بعــدد مــن األســئلة بلــغ 

  .عدد األسئلة في الكتابین 

التـي تناولـت كــل لـم تحـظ بـاقي المهـارات باالهتمــام المناسـب تبعـًا النخفـاض نســبة األسـئلة   - 3

منهـــا ، حیـــث كـــان أقلهـــا تعرضـــًا لإلهمـــال مهـــارة المقارنـــة التـــي بلغـــت نســـبة األســـئلة التـــي 

( من إجمالي عدد األسئلة ، تلتها مهارة التصنیف بنسبة            % )  7.76( تناولتها 

( ، ثــم مهـــارة الترتیـــب بنســـبة        % )  5.59( ، ثــم مهـــارة التوســـع بنســـبة % )  6.23

، وتسـاوت نسـبتي األسـئلة التـي تناولـت % )  3.73( ، ثم مهارة التنبؤ بنسبة % )  4.66

مهارتي تحدید السمات وتحدید األخطاء ، وقد بلغـت نسـبة األسـئلة التـي تناولـت كـل منهمـا 

%  0.93( ، وجــاءت مهــارة التمثیــل فــي المرتبــة األخیــرة بنســبة             % )  2.48( 

( عــدد األســئلة بكتــابي العلــوم العامــة للصــف الثالــث البــالغ عــددها ، وذلــك مــن إجمــالي ) 

  .سؤاًال )  322
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فـــي هـــذه األســـئلة ؛ إلحـــداث التـــوازن بحیـــث تتنـــاول المهـــارات  وعلیـــه یفتـــرض إعـــادة النظـــر

العقلیــة المختلفــة بنســب مناســبة ، وأال یكــون هنــاك إســراف فــي التركیــز علــى مهــارات معینــة علــى 

  . حساب مهارات أخرى 

توافرت مهـارة االسـتدالل بدرجـة عالیـة فـي األسـئلة التعلیمیـة ، حیـث بلـغ عـدد األسـئلة التـي   - 4

، تلتهـا مهـارة التـذكر حیـث بلـغ عـدد األسـئلة % )  25.99( سـؤاًال بنسـبة )  46( تناولتها 

، وذلــــك مــــن إجمــــالي عــــدد األســــئلة % )  24.86( ســــؤاًال بنســــبة )  44( التــــي تناولتهــــا 

  ) .  177( لبالغ التعلیمیة ا

  ) 35( جاء تركیز األسئلة على مهارة المالحظة في المرتبة الثالثة بعدد من األسئلة بلغ   - 5

  .من إجمالي عدد األسئلة التعلیمیة % )  19.77( سؤاًال ما نسبته  

لـــم تتـــوافر بـــاقي المهـــارات العقلیـــة فـــي األســـئلة التعلیمیـــة بدرجـــة مناســـبة ، حیـــث بلـــغ عـــدد   - 6

( ، والتنبــؤ      % )  12.43( ســؤاًال بنســبة )  22( ســئلة التــي تناولــت مهــارة المقارنــة األ

، وتساوى عدد األسئلة لكل من مهارتي تحدیـد السـمات % )  05.66( أسئلة بنسبة )  10

 03.95( أسئلة بنسـبة       )  7( والتوسع حیث بلغ عدد األسئلة التي تناولت كل منهما 

 02.26( أسئلة بنسـبة )  4( عدد األسئلة التي تناولت مهارة الترتیب ، في حین بلغ % ) 

( ســـؤاًال بنســـبة )  2( ، أمـــا األســـئلة التـــي تناولـــت مهـــارة التصـــنیف فقـــد بلـــغ عـــددها % ) 

سـؤاًال )  177( ، وذلك من إجمالي عدد األسئلة التعلیمیة البـالغ عـددها     % )  01.13

ل وتحدید األخطاء في أي مـن األسـئلة التعلیمیـة بكتـابي ، في حین لم تتوافر مهارتي التمثی

  . العلوم العامة للصف الثالث 

ركـــزت األســـئلة التقویمیـــة علـــى مهـــارة التـــذكر بدرجـــة عالیـــة حیـــث بلـــغ عـــدد األســـئلة التـــي   - 7

، وركـــزت علــى مهـــارة التصــنیف بدرجـــة % )  46.90( ســؤاًال مـــا نســبته )  68( تناولتهــا 
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، وذلـك % )  12.41( سـؤاًال مـا نسـبته )  18( األسئلة التي تناولتهـا قلیلة حیث بلغ عدد 

  .سؤاًال )  145( من إجمالي عدد األسئلة البالغ 

لــم تراعــي األســئلة التقویمیــة بــاقي المهــارات العقلیــة بالدرجــة المناســبة ، وجــاءت المهــارات   - 8

سـؤاًال مـا )  13( سـئلة بلـغ مهارة االستدالل بعـدد مـن األ: على النحو التالي على الترتیب 

( ، تلتهــا مهــارتي الترتیــب والتوســع بعــدد متســاو مــن األســئلة بلــغ   % )  08.97( نســبته 

، ثـــم مهـــارة تحدیـــد األخطـــاء بعـــدد مـــن % )  07.95( ســـؤاًال لكـــل منهمـــا مـــا نســـبته )  11

لة بلـغ ، ثم مهارة المالحظة بعدد من األسـئ% )  05.53( أسئلة بنسبة )  8( األسئلة بلغ 

، ثـــم مهـــارتي المقارنـــة والتمثیـــل بعـــدد متســـاو مـــن % )  04.80( أســـئلة مـــا نســـبته )  7( 

، تلتهمــا مهــارة التنبــؤ بعــدد % )  02.07( أســئلة لكــل منهمــا مــا نســبته )  3( األســئلة بلــغ 

، وأهملــت مهـــارة تحدیـــد الســـمات % )  01.38( ســؤاًال مـــا نســـبته )  2( مــن األســـئلة بلـــغ 

، وذلـــك مـــن % )  00.69( تبـــة األخیـــرة ممثلـــة بســـؤال واحـــد مـــا نســـبته فجـــاءت فـــي المر 

( إجمالي عدد األسئلة التقویمیة بكتابي العلوم العامة للصف الثالث البـالغ                 

  .  سؤاًال )  145

ولعل مـا یفسـر غلبـة أسـئلة التـذكر علـى األسـئلة التـي تناولـت المهـارات العقلیـة األخـرى أن 

ویمي لمخططى ومعـدي المنـاهج ال زال یعـزز االتجـاه المعرفـي ، حیـث االعتقـاد بأهمیـة الفكر التق

تنمیــة المعــارف علــى حســاب جوانــب أخــرى مــن التفكیــر ، وعلیــه فــإن الحاجــة ماســة ألن تراعــي 

فــي تنــاول األســئلة للمهــارات  األســئلة الجوانــب المختلفــة مــن التفكیــر ، بحیــث یكــون هنــاك تــوازن

  .    العقلیة المختلفة
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  : السادسالسؤال  إجابة  - 6

مــا مــدى تضــمین أســئلة كتــاب : لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الســادس والــذي یــنص علــى 

  األساسي للمهارات العقلیة في ضوء نموذج مارزانو ؟ رابعالعلوم العامة للصف ال

  :قام الباحث بالخطوات التالیة 

  رصد أعداد األسئلة: أوًال 

األسئلة التعلیمیة والتقویمیة في الوحدات التسع بكتابي العلوم العامة للصف رصد أعداد  تم

  :یبین أعداد تلك األسئلة ونسبها المئویة )   14(الرابع األساسي ، والجدول رقم 

  )  14(جدول رقم 
  والتقویمیة بكتابي التعلیمیةاألعداد والنسب المئویة لألسئلة 
 346= ن   رابعالعلوم العامة للصف ال

األســـــــــــــــــــــــــئلة   الوحدة
       التعلیمیة

األســــــــــــــــــــــــــئلة 
  التقویمیة

  المجموع

  المهارات العقلیة ونسب توافرها في أسئلة  
 كتابي العلوم العامة للصف الثالث       

النسبة 
 المئویة 

 المهارة
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 32 19 13  األولى

 45 22 23  الثانیة

 45 21 24  الثالثة

 44 17 27  الرابعة

 30 20 10  الخامسة

 51  21 30  السادسة

 35 19 16  السابعة

 44 16 28  الثامنة

 20 12 8  التاسعة

 346  167  179  المجموع

 100 % %48.27  %51.73  النسبة المئویة

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

  ، في حین بلغ عدد % )  51.73( سؤاًال ما نسبته )  179(  التعلیمیةبلغ عدد األسئلة   - 1

مــــن إجمــــالي عــــدد األســــئلة % )  48.27( ســــؤاًال مــــا نســــبته )  167( األســــئلة التقویمیــــة 

سؤاًال ، مما یدلل على أن هناك )  346( ا بكتابي العلوم العامة للصف الرابع البالغ عدده

  . توازن بینهما بشكل عام 

أعــــداد األســــئلة التقویمیــــة فــــي الوحــــدات الرابعــــة والسادســــة  التعلیمیــــةفاقــــت أعــــداد األســــئلة   - 2

ـــغ مجمـــوع األســـئلة  ـــغ مجمـــوع )  85( فیهـــا  التعلیمیـــةوالثامنـــة ، حیـــث بل ســـؤاًال ، بینمـــا بل

  .سؤاًال )  54( األسئلة التقویمیة فیها 

فـــي الوحـــدات األولـــى والخامســــة  التعلیمیـــةفاقـــت أعـــداد األســـئلة التقویمیـــة أعـــداد األســـئلة   - 3

سؤاًال ، بینما بلغ مجموع األسئلة )  51( والتاسعة ، فقد بلغ مجموع األسئلة التقویمیة فیها 

  .سؤاًال )  31( فیها  التعلیمیة
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واألســـئلة التقویمیـــة متقاربـــة فـــي الوحـــدات الثانیـــة  ةالتعلیمیـــجـــاءت أعـــداد كـــل مـــن األســـئلة   - 4

ســـؤاًال ، بینمـــا بلـــغ )  63( فیهـــا  التعلیمیـــةوالثالثـــة والســـابعة ، حیـــث بلـــغ مجمـــوع األســـئلة 

  .سؤاًال )  62( مجموع األسئلة التقویمیة 

 سؤاالً )  30( ، حیث بلغ عددها  التعلیمیةتضمنت الوحدة السادسة أكبر عدد من األسئلة   - 5 

ســؤاًال مــا )  28( ، تلتهــا الوحــدة الثامنــة بعــدد مــن األســئلة بلــغ % )  16.76( مــا نســبته 

( تبــة الثالثــة بعــدد مــن األســئلة بلــغ، وجــاءت الوحــدة الرابعــة فــي المر % )  15.64( نســبته 

 24(      ، ثم الوحدة الثالثة بعـدد مـن األسـئلة بلـغ % )  15.08( سؤاًال ما نسبته )  27

سـؤاًال )  23( ، ثـم الوحـدة الثانیـة بعـدد مـن األسـئلة بلـغ % )  13.41( ما نسـبته سؤاًال ) 

   البالغ عددها  التعلیمیةمن إجمالي عدد األسئلة وذلك  ، % ) 12.85( ما نسبته 

  .سؤاًال بكتابي العلوم العامة للصف الرابع )  179(       

  على الوحدات التسع في الكتابین ، حیث  التعلیمیةلم یكن هناك توازن في توزیع األسئلة   - 6

       ســؤاًال مــا نســبته)  47( بلــغ مجموعهــا فــي الوحــدات األولــى والخامســة والســابعة والتاســعة 

، بینمـــا بلـــغ مجموعهـــا فـــي الوحـــدات  التعلیمیـــةمـــن إجمـــالي عـــدد األســـئلة % )  26.26( 

مـــن % )  73.74( مـــا نســـبته  ســـؤاالً )  132( الثانیـــة والثالثـــة والرابعـــة والسادســـة والثامنـــة 

  .سؤاًال )  179( بالكتابین البالغ عددها  التعلیمیةإجمالي عدد األسئلة 

  في الوحدات األولى والخامسة والسابعة والتاسعة إلى  التعلیمیةوتعود قلة عدد األسئلة 

الـث الـدرس الرابـع مـن الوحـدة الخامسـة ، والـدرس الث: خلو بعض الـدروس فیهـا مـن األسـئلة مثـل 

  . الدروس بشكل عام  وقلة تواجدها في باقي من الوحدة السابعة ، 

سـؤاًال )  22( تضمنت الوحدة الثانیـة أكبـر عـدد مـن األسـئلة التقویمیـة ، حیـث بلـغ عـددها   - 7

)  21( ، وبلــغ عــددها فــي كــل مــن الوحــدتین الثالثــة والسادســة % )  13.17( مــا نســبته 
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)  20( تلتهمــا الوحــدة الخامســة بعــدد مــن األســئلة بلــغ  ،% )  12.57( ســؤاًال مــا نســبته 

(      ، ثم الوحدتین األولى والسابعة بعدد من األسـئلة بلـغ% )  11.98( سؤاًال ما نسبته 

حدة الرابعة بعـدد مـن األسـئلة بلـغ لكل منهما ، ثم الو % )  11.38( سؤاًال ما نسبته )  19

(      الوحــدة الثامنــة بعــدد مــن األســئلة بلــغ ، ثــم% )  10.18( ســؤاًال مــا نســبته )  17( 

، وجاءت الوحدة التاسعة في المرتبة األخیرة بعدد من % )  9.58( سؤاًال ما نسبته )  16

من إجمالي األسئلة التقویمیة ، وذلك  % ) 7.19( سؤاًال ما نسبته )  12(    األسئلة بلغ 

  .سؤاًال )  167( بكتابي العلوم العامة للصف الرابع البالغ عددها 

لــم یكــن هنــاك تــوازن فــي أعــداد األســئلة التعلیمیــة والتقویمیــة فــي كــل مــن الوحــدات الرابعــة   - 8

( والخامسة والسادسـة والثامنـة ، حیـث بلـغ عـدد األسـئلة التعلیمیـة فـي الوحـدة الرابعـة       

فـــي الوحـــدة ســـؤاًال ، أمـــا )  17( ســـؤاًال فـــي حـــین بلـــغ عـــدد األســـئلة التقویمیـــة فیهـــا )  27

أســئلة بینمـــا بلــغ عــدد األســئلة التقویمیـــة     )  10( الخامســة فقــد بلــغ عـــدد األســئلة التعلیمیــة 

ســـؤاًال )  30( ســؤاًال ، أمــا الوحـــدة السادســة فقــد بلـــغ عــدد األســئلة التعلیمیـــة فیهــا )  20( 

فــي الوحــدة ســؤاًال ، وبلــغ عــدد األســئلة التعلیمیــة )  21( بینمــا بلــغ عــدد األســئلة التقویمیــة 

  .سؤاًال )  16( سؤاًال بینما بلغ عدد األسئلة التقویمیة )  28( الثامنة 

  تحلیل األسئلة: ثانیاً 

فــي تحلیــل األســئلة التعلیمیــة واألســئلة )  6( تــم اســتخدام بطاقــة التحلیــل المعــدة ملحــق رقــم 

كــرارات والنســب التقویمیــة التــي تــم رصــدها فــي المرحلــة األولــى مــن عملیــة التحلیــل ، ثــم رصــد الت

المئویة للمهارات العقلیة المتضمنة في األسئلة بكتابي العلوم العامة للصـف الرابـع ، والجـدول رقـم 

  : یبین التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة التي تناولتها األسئلة بنوعیها  )    15(

  )  15(جدول رقم 
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  توافرة في األسئلةالتكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة الم
   346= الرابع  نوالتقویمیة بكتابي العلوم العامة للصف  التعلیمیة 

الـمـهــارة   م
  الـعـقـلـیة

مجموع   األسئلة التقویمیة  التعلیمیةاألسئلة 
  التكرارات

النسبة 
  %  التكرار  %  التكرار  المئویة

  15.03 52 05.39 9 24.02 43  المالحظة 1
  32.37 112 42.51 71 22.90  41  التذكر 2
  06.36  22 03.59 6 08.94 16  المقارنة 3
  07.51  26 06.59 11 08.38 15  التصنیف 4
  03.47  12 07.18 12 00.00 0  الترتیب 5
تحدید  6

  السمات
10 05.59 0 00.00 10  02.89  

 01.16  4 02.40 4 00.00 0  التمثیل  7
  16.76  58 15.57 26 17.88 32  االستدالل 8
دید تح 9

  األخطاء
1 00.56 11 06.59 12 03.47  

  08.09  28 08.98 15 07.26 13  التوسع 10
  02.89 10 01.20 2 04.47 8  التنبؤ  11

 100 346 100 167 100 179  الـمـجـمــوع

  :یتضح من الجدول السابق ما یلي 

ر ، حیـث بلـغ ركزت األسئلة المتضمنة بكتابي العلوم العامة للصف الرابع علـى مهـارة التـذك – 1

مـــن إجمـــالي عـــدد % )  32.37( ســـؤاًال مـــا نســـبته )  112( عـــدد األســـئلة التـــي تناولتهـــا 

( سؤاًال ، تلتها مهارة االستدالل بعدد مـن األسـئلة بلـغ      )  346( األسئلة البالغ عددها 

( ، ثــم مهــارة المالحظــة بعــدد مــن األســئلة بلــغ      % )  16.76( ســؤاًال مــا نســبته )  58

  .من إجمالي عدد األسئلة بالكتابین % )  15.03( سؤاًال ما نسبته )  52

التوســــع بنســــبة        : جـــاء تنــــاول األســــئلة لبــــاقي المهـــارات علــــى النحــــو التــــالي علـــى الترتیــــب   - 2

، % )  06.36( ، والمقارنــــة بنســــبة % )  07.51( ، والتصــــنیف بنســــبة % )  08.09( 
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لكـــل منهمـــا ، وتحدیـــد الســـمات والتنبـــؤ % )  03.47( ة والترتیـــب وتحدیـــد األخطـــاء بنســـب

مـــن إجمـــالي عـــدد % )  01.16( لكـــل منهمـــا ، ثـــم التمثیـــل بنســـبة % )  02.89( بنســـبة 

   .سؤاًال )  346( األسئلة بكتابي العلوم العامة للصف الرابع البالغ عددها 

تنــاول المهـــارات ؛ إلحــداث التــوازن فیهـــا بحیــث توعلیــه یفتــرض إعـــادة النظــر فــي األســـئلة 

  .العقلیة المختلفة بنسب مناسبة 

األســـئلة التعلیمیـــة علـــى مهـــارة المالحظـــة ، حیـــث بلـــغ عـــدد األســـئلة التـــي تناولتهـــا        ركـــزت  - 3

( ، تلتها مهارة التذكر بعدد من األسئلة بلـغ       % )  24.02( سؤاًال ما نسبته )  43( 

( مهــارة االسـتدالل بعــدد مــن األســئلة بلــغ       ، ثــم% )  22.90( سـؤاًال مــا نســبته )  41

، وذلــك مــن إجمــالي عــدد األســئلة التعلیمیــة البــالغ  % ) 17.88( ســؤاًال مــا نســبته )  32

  .سؤاًال بكتابي العلوم العامة للصف الرابع )  179( عددها 

تاجهـا وقد یعزي ارتفـاع نسـبة األسـئلة التـي تناولـت مهـارة المالحظـة إلـى أن هـذه المهـارة یح

  المتعلم لتنمیة تفكیره البصري وحواسه في جمع المعلومات ، وتنمیة بنائه المعرفي ، 

  . فهي بمثابة النافذة التي یطل من خاللها على ما یحیط به من ظواهر وأحداث وأشیاء  

المقارنـة بعـدد : توافرت باقي المهارات العقلیة في األسـئلة التعلیمیـة علـى الترتیـب كمـا یلـي   - 4

، تلتهـا التصـنیف بعـدد مـن األسـئلة % )  8.94( سؤاًال ما نسـبته )  16( من األسئلة بلغ 

)  13( ، ثـم التوسـع بعـدد مـن األسـئلة بلـغ     % )  8.38( سؤاًال ما نسـبته )  15( بلغ 

أسـئلة مـا )  10( ، ثم تحدید السمات بعدد من األسئلة بلغ % )  7.26( سؤاًال ما نسبته  

 4.47( أسـئلة مـا نسـبته    )  8( ، ثم التنبـؤ بعـدد مـن األسـئلة بلـغ % )  5.59( نسبته  

، وذلك من إجمالي عدد األسـئلة التعلیمیـة بكتـابي العلـوم العامـة للصـف الرابـع البـالغ % ) 

  .سؤاًال )  179( عددها 
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أهملــــت األســــئلة التعلیمیــــة مهــــارات الترتیــــب والتمثیــــل وتحدیــــد األخطــــاء ، حیــــث أن هــــذه   - 5

  .المهارات لم تتوافر في أي من األسئلة التعلیمیة بكتابي العلوم العامة للصف الرابع 

، حیــث بلــغ عــدد األســئلة التــي  علــى مهــارة التــذكر بدرجــة عالیــة التقویمیــة ركــزت األســئلة  - 6

، تلتها مهارة االسـتدالل بعـدد مـن األسـئلة % )  42.51( سؤاًال ما نسبته )  71( تناولتها 

  ، وذلك من مجموع األسئلة التقویمیة  % ) 15.57( سؤاًال ما نسبته )  26( بلغ 

  .سؤاًال )  167( بكتابي العلوم العامة للصف الرابع البالغ عددها 

جــاء تركیــز األســئلة التقویمیــة علــى مهــارات التوســع والترتیــب والتصــنیف وتحدیــد األخطــاء   - 7

ســؤاًال مــا نســبته   )  15( ولــت مهــارة التوســع بدرجــة قلیلــة ، حیــث بلــغ عــدد األســئلة التــي تنا

ســـــؤاًال مـــــا نســـــبته         )  12( ، تلتهـــــا مهـــــارة الترتیـــــب بعـــــدد مـــــن األســـــئلة بلـــــغ % )  8.98( 

، ثــــم مهــــارتي التصــــنیف وتحدیــــد األخطــــاء بعــــدد متســــاو مــــن األســــئلة بلــــغ       % )  7.18( 

ن إجمــــالي عــــدد األســــئلة لكــــل منهمــــا ، وذلــــك مــــ% )  6.59( ســــؤاًال مــــا نســــبته )  11( 

  .التقویمیة بالكتابین 

أهملــت األســئلة التقویمیــة مهــارات المالحظــة والمقارنــة والتمثیــل والتنبــؤ وتحدیــد الســمات ،   - 8

، % )  5.39( أســـئلة مـــا نســـبته )  9( حیـــث بلـــغ عـــدد األســـئلة التـــي تناولـــت المالحظـــة 

أســـــــئلة مـــــــا نســـــــبته            )  4( یـــــــل ، والتمث% )  3.59( أســـــــئلة مـــــــا نســـــــبته )  6( والمقارنـــــــة 

  ، وذلك من إجمالي عدد % )  1.20( سؤاًال ما نسبته )  2( ، والتنبؤ % )  2.40( 

  األسئلة التقویمیة بالكتابین ، ولم تتناول األسئلة التقویمیة مهارة تحدید السمات بأي سؤال 

یــة المعـارف وٕاكســاب الطلبــة إهمــال األسـئلة التقویمیــة لهــذه المهـارات أن تنمولعـل مــا یفسـر 

المعلومـــات والتركیـــز علـــى الحفـــظ واالســـتظهار مـــا زال یخـــیم علـــى عقـــول وتفكیـــر معــــدي 

   . ومؤلفي المناهج كما أشار إلیه الباحث سابقًا 
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والرسم البیاني التالي یبین نتائج تحلیل األسئلة بنوعیها بكتابي العلوم العامـة للصـف الرابـع 

  :بق حتى یسهل مالحظتها وقراءتها الواردة في الجدول السا

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التوصیات والمقترحات 

  :التوصیات 

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة یتقدم الباحث بالتوصیات التالیة 

ضــرورة مراعـــاة التــوازن بـــین األســئلة التعلیمیـــة واألســـئلة التقویمیــة فـــي كتــب العلـــوم العامـــة   - 1

  .نیا للمرحلة األساسیة الد

العنایة بأن تشتمل مقررات العلوم العامـة بالمرحلـة األساسـیة الـدنیا علـى األسـئلة التـي تهـتم   - 2

  .بمهارات الترتیب ، والتنبؤ ، وتحدید األخطاء ، وتحدید السمات ، والتمثیل 
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 المئویة 

 المهارة

  المهارات العقلیة ونسب توافرها في أسئلة 
 لعامة للصف الرابعكتابي العلوم ا      



139  139

إعـــادة النظـــر فـــي منهـــاج العلـــوم العامـــة للصـــفین األول والثـــاني ، والتمییـــز بـــین األنشـــطة   - 3

  . سئلة ، وزیادة نسبة األسئلة كمًا ونوعًا واأل

تطویر أسئلة كتب العلوم العامة بالمرحلة األساسیة الدنیا بفلسطین بحیـث تراعـي المهـارات   - 4

  .العقلیة بشكل متوازن 

رفــع كفایــات المشــرفین والمعلمــین فــي صــیاغة وتوظیــف األســئلة فــي العملیــة التعلیمیــة مــن   - 5

دریبیة أثناء الخدمة ، و النهوض بمستواهم في مجال القیاس والتقویم خالل عقد الدورات الت

التربوي وتطویر مهاراتهم بشكل مستمر ، حیث الصلة وثیقة بین عملیتي    التعلم والتقویم 

.  

إعداد نماذج ألسئلة العلوم في المرحلة األساسیة الدنیا في ضوء المهـارات المعرفیـة العامـة   - 6

  .مارزانو الواردة في نموذج 

إعـداد بنــوك ألسـئلة العلــوم فـي المرحلــة األساســیة الـدنیا ؛ لیتســنى للمعلمـین اســتخدامها فــي   - 7

  .عملیتي التعلیم والتقویم 

ضــــرورة االهتمــــام بنوعیــــة األســــئلة المتضــــمنة فــــي الكتــــب المدرســــیة مــــن حیــــث المهــــارات   - 8

ت العقلیـة بشـكل متـوازن یضـمن المعرفیة التي تقیسها بحیث یتم التركیز على جمیع المهـارا

  .  .شمولیة عملیة القیاس والتقویم 

  : المقترحات 

مــن ضــرورة إثــارة مشــكالت بحثیــة جدیــدة تحفــز البــاحثین علــى  وانطالقــاً  ، فــي ضــوء هــذه الدراســة

  :استكمال واستمرار ما بدأته هذه الدراسة فإن الباحث یقترح ما یلي 

ناول تحلیل األسئلة في مناهج العلوم والمناهج األخرى في إجراء المزید من البحوث التي تت  - 1

  .المرحلة العلیا والمرحلة الثانویة في ضوء نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 
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تحلیل األنشطة التعلیمیة المتضمنة في كتب العلوم العامة بالمرحلـة األساسـیة الـدنیا والعلیـا   - 2

  .تعلم والثانویة في ضوء نموذج مارزانو ألبعاد ال

دراســة أثــر إثــراء منهــاج العلــوم العامــة للمرحلــة األساســیة الــدنیا بالعملیــات المعرفیــة العامــة   - 3

  .الواردة في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 

تحلیل أسئلة االمتحانات المستخدمة في تقویم الطلبة في مراحـل التعلـیم المختلفـة فـي ضـوء   - 4

  .نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 

تحلیــل األســئلة التــي یســتخدمها المعلمــون فــي العملیــة التعلیمیــة للوقــوف علــى جوانــب القــوة   - 5

  .والضعف فیها 

تحلیــل أســئلة كتــب العلــوم التــي تــدرس فــي الــدول المتقدمــة والــدول العربیــة ومقارنتهــا بأســئلة   - 6

  .  كتب العلوم التي تدرس بفلسطین 

  

  :قائمة المراجع 

 عربیةالمراجع ال: أوًال 

، وزارة التربیـة  "دلیل المعلم في تقویم الطالب " ) :  1992( أبو حطب ، فؤاد عبد اللطیف  -1

  .والتعلیم باالشتراك مع المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي ، القاهرة 

، دار الثقافــة ،  "الــتعلم والتعلــیم الصــفي " ) :  1990( أبــو ســنینة ، عــودة واللقــاني ، أحمــد  -2

   .ن عما
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تقویم أسئلة كتب المنهاج الفلسـطیني األول للصـف السـابع " ) :  2004( أبو دقة ، سناء  -3

، المؤتمر التربوي األول ،  التربیة في فلسـطین ومتغیـرات العصـر ، كلیـة التربیـة  "األساسي 

  .، الجامعة اإلسالمیة ، غزة 

ــویم التحصــیل الد" ) :  1987( أبــو عــالم ، رجــاء محمــود  -4 ــاس وتق ، دار  1، ط "راســي قی

  .العلم ، الكویت 

ــا" ) : 2000(أبــو نــدا ، أحمــد محمــد  -5 ــة األساســیة العلی ــوم بالمرحل ــب العل ــل أســئلة كت  تحلی

/ ، رســالة ماجســتیر، غیــر منشــورة ، كلیــة التربیــة بغــزة  "فلســطین / بمــدارس محافظــات غــزة

   .البرنامج المشترك مع جامعة عین شمس ، غزة 

،  "التربیة العملیـة وطـرق التـدریس " ) :  1997( المنعم ، عبـد اهللا األغا ،  إحسان وعبد  -6

  .، مكتبة الیازجي ، غزة  4ط

تحلیــل أســئلة االمتحانــات النهائیــة لمقــرر العلــوم للصــف " ) :  1994 (األغــا ، إحســان  -7

  .، مجلة القیاس النفسي والتربوي ، فبرایر ، العدد الثاني " الثالث اإلعدادي بقطاع غزة 

فعالیة استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدریس " ) :  2001( ز ، خالد صالح البا -8

مــادة الكیمیــاء علــى التحصــیل والتفكیــر المركــب واالتجــاه نحــو المــادة لــدى طــالب الصــف 

، المؤتمر العلمي الخامس ، التربیة العلمیة للمواطنة ، یولیـو  "الثانوي العام بالبحرین  األول

   .القاهرة ، المجلد الثاني  عیة المصریة للتربیة العلمیة ،، الجم 2001

التعلم في  فعالیة استخدام نموذج مارزانو ألبعاد" ) :  2003( البعلي ، إبراهیم عبد العزیز  -9

 تـــدریس العلـــوم فـــي التحصـــیل وتنمیـــة بعـــض عملیـــات العلـــم لـــدى تالمیـــذ الصـــف الثـــاني

میة ، مصر الجدیدة ، المجلد السـادس ،    العـدد ، الجمعیة المصریة للتربیة العل "اإلعدادي 

 .الرابع 
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 . " العلوم االجتماعیة وطرائق تدریسها" ) :  1993( جامعة القدس المفتوحة  - 10

  .  "المنهاج التربوي " ) :  1992( جامعة القدس المفتوحة  - 11

 –اتجاهـــــات حدیثـــــة فـــــي تعلـــــیم التفكیـــــر " ) :  2003( حبیــــب ، مجـــــدي عبــــد الكـــــریم  - 12

 .، مكتبة النهضة العصریة ، القاهرة " جیات مستقبلیة لأللفیة الجدیدة استراتی

التفكیر الـذاتي والسـمات االبتكاریـة المصـاحبة " ) :  1997( حبیب ، مجدي عبد الكـریم  - 13

، مجلـــة علـــم الـــنفس ، الهیئـــة  "للتفكیـــر المتعـــدد األبعـــاد لـــدى طـــالب المرحلـــة الجامعیـــة 

  ) . 40( العدد  ،المصریة العامة للكتاب ، القاهرة 

،  )األسـس النظریـة واالسـتراتیجیات ( التفكیر : " )  1996( حبیب ، مجدي عبد الكریم  - 14

  .مكتبة النهضة العصریة ، القاهرة 

ــــة " ) :  2001( حمــــدان ، محمــــد زیــــاد  - 15 ــــة المیدانی ــــة العملی ، دار التربیــــة  7، ط "التربی

 .الحدیثة ، عمان 

،  "تدریس العلوم في مراحل التعلیم العـام " ) :  1996( الخلیلي ، خلیل یوسف وآخرون  - 16

  .، دار القلم ، دبي  1ط

، دار  1، ط "النظریة في التـدریس وترجمتهـا عملیـًا " ) :  2000( دروزة ، أفنان نظیر  - 17

  .الشروق ، نابلس 

 تقـویم األسـئلة المتضـمنة فـي كتـب العلـوم فـي مراحـل) : "  1980( الدمرداش ، صبري  - 18

  .، مكتبة اإلنجلو مصریة ، القاهرة  "الثالثة وفقًا لمعاییر أربعة  التعلیم العام

  .، دار المعارف ،  القاهرة  "أساسیات تدریس العلوم ) : "   1987(الدمرداش ، صبري  - 19
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محتـوى كتـاب العلـوم للصـف الثـاني مـن " ) :  1991( دیمتري ، فادیة وحبشـي ، ماجـدة  - 20

، المــــؤتمر العلمــــي الثالــــث ، الجمعیــــة  "ة المرحلــــة اإلعدادیــــة بجمهوریــــة مصــــر العربیــــ

 .المصریة للمناهج وطرق التدریس ، المجلد الرابع 

األســــس المعرفیــــة للتكــــوین العقلــــي وتجهیــــز " ) :  1995( الزیـــات ، فتحــــي مصــــطفى  - 21

  .، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، المنصورة  1، ط" المعلومات 

  .، دار الشروق ، األردن  "دریس العلوم أسالیب ت" ) :   1993(زیتون ، عایش  - 22

  .، دار الشروق ،األردن  1، ط "أسالیب تدریس العلوم " ) :  1994( زیتون ، عایش  - 23

  .، دار الشروق ، األردن  "أسالیب تدریس العلوم " ) :  1996( زیتون ، عایش  - 24

المقـرر  دراسة تحلیلیة تقویمیة لمحتـوى أسـئلة كتـب العلـوم" ) :  1990 (زیتون، عایش  - 25

ــث اإلعــدادي  ــة الصــف الثال ، المجلــة العربیــة للبحــوث التربویــة ، الجمعیــة  "تدریســه لطلب

  .المجلد العاشر ، العدد األول  المصریة للمناهج  وطرق التدریس ، القاهرة ،

تقویم أسئلة كتب العلوم بالمرحلـة المتوسـطة فـي المملكـة " ) :  1993( السعید ، سـعید  - 26

 .، التربیة المعاصرة ، القاهرة  "العربیة السعودیة 

،  1، ط "طرائق تدریس العلوم ودورها فـي تنمیـة التفكیـر " ) :  2002( سالمة ، عادل  - 27

  .دار الفكر ، عمان ، األردن 

، دار الفكـر  "مبادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة " ) :  1989( سمارة ، عزیزة وآخرون  - 28

 .، عمان 

ــة " ) :  2005( صــالح ، ماجــدة وبشــیر ، هــدى  - 29 ــتعلم فــي تنمی اســتخدام نمــوذج أبعــاد ال

،  "رتبطـــة بـــبعض الخبـــرات التعلیمیـــة المتطلبـــة لطفـــل الروضـــة مالمهـــارات والمفـــاهیم ال



144  144

 الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس ، كلیـة التربیـة ، جامعـة عـین شـمس ، القـاهرة ،

  .المجلد العاشر ، العدد األول 

دراسـة تحلیلیـة المتحانـات الصـفوف الثالثـة اإلعدادیـة فـي " ) :  1995( صقر ، محمد  - 30

، دراســـات فـــي  " 1994-1993مـــادة العلـــوم بجمهوریـــة مصـــر العربیـــة للعـــام الدراســـي 

 ) . 34( المناهج وطرق التدریس ، الجمعیة المصریة للمناهج ، القاهرة ، العدد 

ـــوم اإلنســـانیة" ) :  1987( طعیمـــة ، رشـــدي  - 31 ـــي العل ـــوى ف ـــل المحت ، دار الفكـــر    " تحلی

  . العربي ، القاهرة 

ــوي " ) :  1999( الطیــب ، أحمــد  - 32 ــاس النفســي والترب ــویم والقی ، المكتــب الجــامعي  "التق

  .الحدیث ، اإلسكندریة 

ــة " ) :  1991( الظــاهر ، زكریــا محمــد وآخــرون  - 33 ــاس والتقــویم فــي التربی ــادئ القی ،  "مب

  .مكتبة دار الثقافة ، عمان ، األردن 

 .، دار النهضة ، القاهرة  "مهارات التدریس " ) :  1989( مید ، جابر عبد الح - 34

،  "التربیة وطرق التـدریس " ) :  1969( عبد العزیز، صالح وعبد المجید ، عبد العزیز  - 35

 .، دار المعارف ، القاهرة  1، ط 1ج

العربیـة ، دار النهضـة  "بتكـار التفوق العقلي واال" ) :  1977( عبد الغفار ، عبد السالم  - 36

  .، القاهرة 

دراســة تحلیلیــة لألنشــطة العلمیــة واألســئلة المتضــمنة " ) :  1999( عبـد الفتــاح ، هــدى  - 37

، المــؤتمر العلمــي " فــي كتــاب العلــوم للصــف الثــاني اإلعــدادي فــي ضــوء عملیــات العلــم 

اهرة الثالث ، مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرین ، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، الق

.  
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تقـــویم كراســـة التـــدریبات واألنشـــطة لمنـــاهج " ) :  2003( عبـــد الهـــادي ، جمـــال الـــدین  - 38

 "ساسیة العلوم بالمرحلة االبتدائیة في ضوء أسالیب االتصال البصریة وعملیات العلم األ

  .، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، المجلد السادس ، العدد الثاني 

، دار األمـل  2، ط "القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة " ) :  1993( عودة ، أحمـد  - 39

 .، األردن 

، دار  "تــدریس العلــوم والتربیــة العملیــة " ) :  1979( عمیــرة ، إبــراهیم والــدیب ، فتحــي  - 40

  . المعارف ، القاهرة 

ــة األساســیة " ) :  2005( القبــیالت ، راجــي عیســى  - 41 ــوم فــي المرحل ــدریس العل أســالیب ت

 .، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان  1، ط" ریاض األطفال  الدنیا ومرحلة

ــانوي " ) :  1993( الفنــیش ، أحمــد علــي  - 42 ــیم األساســي والث ــدریس فــي التعل ،  2، ط "الت

  .دار األمل ، األردن 

،          عالم  "المواد االجتماعیة وتنمیة التفكیر " ) :  1979( اللقاني ، أحمد حسین  - 43

  .الكتب ، القاهرة 

ــال " ) :  1985( اللقــاني ، أحمــد حســین ومحمــد ، فارعــة حســن  - 44 ــدریس الفع ،  1، ط "الت

 .عالم الكتب ، القاهرة 

معجــم المصــطاحات التربویــة فــي المنــاهج " ) :  1996( اللقــاني ، أحمــد والجمــل ، علــي  - 45

  .، عالم الكتب ، القاهرة  "وطرق التدریس 

،  " بناء مختلف للفصل الدراسي –د التعلم أبعا" ) :  1999( مارزانو ، روبرت وآخـرون  - 46

 .ترجمة صفاء األعصر وجابر عبد الحمید ، دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة 



146  146

، ترجمـة یعقـوب نشـوان ومحمـد  " أبعـاد التفكیـر" ) :  1996( مارزانو ، روبـرت وآخـرون  - 47

 . خطاب ، مطبعة مقداد ، غزة 

،  "قـویم األداء باسـتخدام نمـوذج أبعـاد الـتعلم ت" ) :  2000( مارزانو ، روبرت وآخرون  - 48

  .ترجمة صفاء األعصر وآخرون ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة 

دراسة تقویمیة تحلیلیة لألسئلة المتضمنة في كتب " ) :  1994( محمود ، محمد خیري  - 49

لقـاهرة ،    المجلـد الثـاني ا ، المجلة المصریة للتقویم التربـوي ،" العلوم للمرحلة اإلعدادیة 

  . ، العدد األول 

مدى تـوافر مهـارات توجیـه األسـئلة لـدى طـالب " ) :  1987( محمود ، نصر اهللا محمـد  - 50

، مجلـة كلیـة  "التربیة شعبة الریاضیات والالزمة لتدریس الریاضـیات بـالتعلیم العـام  كلیة

 .التربیة ، أسوان ، العدد األول 

                 تطــــــــویر أســــــــالیب " ) :  1985( تربویــــــــة لــــــــدول الخلــــــــیج المركــــــــز العربــــــــي للبحــــــــوث ال - 51

  .، الكویت  "الطلبة  تقویم

تنمیــة مهــارة صــیاغة وٕالقــاء األســئلة لــدى الطالــب " ) :  1988( المفتــي ، محمــد أمــین  - 52

  .، مركز التنمیة البشریة والمعلومات ، القاهرة "  المعلم

ــوم المــ" ) :  2002( النجــدي ، أحمــد وآخــرون  - 53 ، الكتــاب الرابــع ،  "دخل فــي تــدریس العل

  .سلسلة المراجع في التربیة وعلم النفس ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

 .، دار الفرقان ، عمان  "الجدید في تعلیم العلوم " ) :  1992( نشوان ، یعقوب  - 54

،   رام اهللا  "الخطوط العریضة للعلوم العامة " ) :  1999: ( وزارة التربیة والتعلیم العالي  - 55

 .، فلسطین 
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ــــــاهج ، أســــــبابه ، أسســــــه ،أســــــالیبه ، " ) :  1982( الوكیــــــل ، حلمــــــي  - 56      تطــــــویر المن

 . ، مكتبة اإلنجلو ، القاهرة " خطواته ، معوقاته 
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 ) 1( ملحـق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بغزة –الجامعة اإلسالمیة 
  كلیة الدراسات العلیا

  كلیة التربیة
  علوم/ قسم المناهج وطرق التدریس 

  
  المحترم...............األستاذ / الدكتور : األخ 

  بعد التحیة ،،،،،،،،،،                

  تحكیم استبانة
تهــدف هــذه االســتبانة إلــى تحدیــد المهــارات العقلیــة الــالزم توافرهــا فــي أســئلة مقــررات             

، حیــث تعتبــر وحــدة التحلیــل لهــذه األداة هــي )  4 – 1( العلــوم العامــة بالمرحلــة األساســیة الــدنیا 
  .ي فقط السلوك المتوقع من الطالب عند اإلجابة على السؤال ، وذلك ألجل البحث العلم

برجـــاء التكـــرم بتحدیـــد مـــدى مناســـبة مهـــارات التفكیـــر الـــواردة لمقـــررات العلـــوم العامـــة             
أمامها ؛ لكـي تصـبح هـذه األداة )  √( ، وذلك بوضع إشارة )  4 – 1( بالمرحلة األساسیة الدنیا 

  .  صالحة لتحلیل األسئلة في ضوئها 
  

  وتفضلوا بقبول جزیل الشكر
  
  

  :  ............................................االسـم    
  :  ............................................الوظیفة  

  
  

  :الباحث                                                                                 
  بسام زهدي عیطة 
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  یة المرغوب توافرها في أسئلة مقررات العلوم العامةقائمة بالمهارات العقل                    
  في ضوء نموذج مارزانو )  4 - 1(بالمرحلة األساسیة الدنیا               
 تناسب بدرجة المهارات العقلیة  الفئة 

 ال تناسب متوسطة كبیرة

  
 مهارات التركیز

    تحدید المشكالت - 1

    صیاغة األهداف - 2

 علوماتمهارات جمع الم
    المالحظة - 3

    صیاغة األسئلة -  4

  
 مهارات التذكر

    )فك الرموز ( الترمیز  -  5

    )االسترجاع ( التذكر  -  6

  
 مهارات التنظیم

    المقارنة -  7

    التصنیف -  8

    الترتیب -  9

    التمثیل - 10

  
 مهارات التحلیل

    تحدید السمات والمكونات - 11

    تحدید األنماط والعالقات - 12

    تحدید األفكار الرئیسة - 13

    تحدید األخطاء - 14

  
 مهارات التولید

    )استنباط / استقراء(االستدالل - 15

    التنبؤ - 16

    التوسع - 17

  
 مهارات التكامل

    التلخیص - 18

    )التركیب ( إعادة البناء  - 19

  
 مهارات التقویم

    اء المعاییربن - 20

    )التدقیق ( التأكد  - 21
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  :التعریفات اإلجرائیة للمهارات العقلیة 

  مهارات التركیز: أوًال 

  : تحدید المشكالت   -1

   .المتعلم على توضیح المواقف المحیرة ، وصیاغة المشكلة في عبارة  قدرة

  : صیاغة األهداف  -2

المـتعلم    ، وصیاغة النتاجات التي یتوقع مـن على اختیار موضوعات التعلم قدرة المتعلم 

  بلوغها 

  مهارات جمع المعلومات: ثانیًا 

  : المالحظة   -1

قــدرة المــتعلم علــى اســتخدام واحــدة أو أكثــر مــن حواســه فــي التوصــل إلــى المعرفــة العلمیــة 

  .ل وجمع المعلومات ، وقد یستخدم أثنائها األجهزة واألدوات التي تعینه على اكتشاف المجهو 

  :  صیاغة األسئلة  -2

قدرة المتعلم على تحویل العناوین الفرعیة إلى أسـئلة ، أو تحویـل الجملـة التـي تحمـل الفكـرة 

  .الرئیسة إلى سؤال 

  مهارات التذكر: ثالثًا 

  ) :فك الرموز ( الترمیز   - 1

حفظهـا  العالقـات بصـورة رمزیـة أو رقمیـة لیسـهل على التعبیر عـن المفـاهیم أوقدرة المتعلم 

  .في الذاكرة 
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  ) :االسترجاع ( التذكر   - 2

قـــدرة المـــتعلم علـــى اســـترجاع واســـتدعاء الحقـــائق أو المصـــطلحات العلمیـــة أو خصـــائص         

  . األشیاء أو الرموز أو التعمیمات أو النظریات أو األحداث   من الذاكرة 

   مهارات التنظیم: رابعًا 

  : المقارنة   - 1

ى تحدید أوجه الشبه واالختالف بین المعلومات أو األشـیاء أو األفكـار ، أو قدرة المتعلم عل

  .تحدید الفروق بین األشیاء واألفكار والمعلومات ، أو التمییز بینها 

  :التصنیف   -2

ــــد الصــــفات أو الســــمات الخاصــــة بالموضــــوعات أو األشــــیاء  أو  ــــى تحدی قــــدرة المــــتعلم عل

  .عات تبعًا لصفة أو صفات مشتركة بینها المفاهیم ، أو وضع األشیاء في مجمو 

  :الترتیب   -3

  .قدرة المتعلم على ترتیب خصائص المفهوم طبقًا لمعیار أو صفة أو خاصیة معینة 

 : التمثیل   - 4

قدرة المتعلم على تغییر شكل المعلومات إلظهار العالقات الهامة بین العناصر المحددة ،  

المعلومــــات أو األفكــــار بالرســــوم واألشــــكال والنمــــاذج والخــــرائط أو تمثیــــل المفهــــوم أو األشــــیاء أو 

  .واألشیاء الحسیة ) خرائط المفاهیم ( الهرمیة 

   مهارات التحلیل: خامسًا 

   :أو المكونات ) الخصائص ( تحدید السمات   - 1

قدرة المتعلم على توضیح األجزاء التي تكون معًا الكل ، أو توضیح الخصائص التي تمیز 

  . هیم عن بعضها ، والتركیز على التفاصیل وبنیة األشیاء واألفكار المفا
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   :تحدید األنماط والعالقات   - 2

قدرة المتعلم على توضیح العالقات الداخلیة بین األجزاء ، والعالقات یمكن أن تكون سببیة 

  .أو رأسیة أو زمنیة أو جزئیة أو عالئقیة أو تحویلیة 

   :ة تحدید األفكار الرئیسی  - 3

  .قدرة المتعلم على استنباط أو تحدید األفكار الرئیسة وتلخیصها 

  :تحدید األخطاء  - 4

قـــــدرة المـــــتعلم علـــــى اكتشـــــاف األخطـــــاء فـــــي الحســـــابات أو اإلجـــــراءات أو المعلومـــــات أو  

  .السلوكیات ، وتحدید أسباب هذه األخطاء وتصحیحها 

  مهارات التولید: سادسًا 

  :    االستدالل   - 1

ة المتعلم على التوصل إلى التعمیمات من خالل األمثلة التـي تنتمـي للظـاهرة أو الحـدث قدر 

، أو التعرف على الحقـائق الجزئیـة التـي تنـدرج فـي إطـار تعمـیم مـا ، والتـي ال تنـدرج فـي إطـاره ، 

  .ویتضمن االستدالل مهارات الفهم كالتفسیر ، والتعلیل ، واالستنتاج 

  :ؤ ـالتنب  -2

علم علــى توقــع نتــائج معینــة مــن موقــف معــین ، أو اســتقراء المســتقبل فــي ضــوء قــدرة المــت 

  .الخبرات السابقة والمعلومات المتوافرة لدیه 

  ) :التعمق(التوسع  -3

قـــدرة المـــتعلم علـــى التوصـــل إلـــى المزیـــد مـــن التفاصـــیل والشـــرح والمعلومـــات األخـــرى ذات 

طبیق المفاهیم والتعمیمات في مواقف جدیـدة الصلة بالمعرفة السابقة من أجل تحسین الفهم ، أو ت
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، أو اعطـــاء أمثلـــة تنتمـــي للمفهـــوم وأخـــرى ال تنتمـــي لـــه ، أو حـــل المشـــكالت فـــي ضـــوء المعرفـــة 

  . السابقة 

  مهارات التكامل: سابعًا 

  :التلخیص  – 1

 القدرة على ضم المعلومات في عبارات متماسكة ، واختیار المهم منها ، وحذف غیر المهم

   .ید المعلومات المهمة ، وتوح

  ):التركیب ( إعادة البناء  -2

قدرة المتعلم علـى اقتـراح أو تطـویر أسـالیب وأشـیاء جدیـدة أو إنتـاج أفكـار جدیـدة فـي ضـوء 

  . الخبرات السابقة 

  مهارات التقویم: ثامنًا 

  :بناء المعاییر  -1

أو األشـیاء أو العالقـات  قدرة المتعلم على إرساء المقاییس أو المعـاییر للحكـم علـى األفكـار

  . أو النتائج أو السلوكات 

  ):التدقیق ( التأكد  -2

أو  قدرة المتعلم على إعادة المحاولة أو التجربة للتأكد مـن صـحة ودقـة النتـائج أو البیانـات 

  . المعلومات
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  ) 2( ملحـق 
  :أعضاء لجنة تحكیم قائمة المعاییر 

  .هج وطرق التدریس ، الجامعة اإلسالمیة بغزة أستاذ المنا:  عزو عفانة . د.أ  – 1
أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق تدریس العلوم ، ومساعد عمید القبـول : فتحیة اللولو . د  - 2

  .والتسجیل ، الجامعة اإلسالمیة بغزة 
أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدریس ، ورئیس قسم المناهج : عبد المعطي األغا . د  - 3

  .التدریس ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة وطرق 
أســــتاذ المنــــاهج وطــــرق تــــدریس العلــــوم ، وعمیــــد التخطــــیط ، جامعــــة : جمــــال الزعــــانین . د  - 4

  .األقصى ، غزة 
دكتوراة في المناهج وطرق تدریس العلوم ، مشـرف علـوم ، وكالـة الغـوث : حاتم دحالن . د  - 5

  .الدولیة ، غزة 
تیر أســـالیب تـــدریس علـــوم ، مـــدیر دائـــرة القیـــاس والتقـــویم ، وزارة ماجســـ: فضـــل الســـلول . أ  - 6

  .التربیة والتعلیم العالي ، غزة 
 ماجســتیر أســالیب تــدریس علــوم ، رئــیس قســم تطــویر االختبــارات ،: آمــال أبــو شــاویش . أ  - 7

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي ، غزة 
 التــدریس ، رئــیس قســم تطــویر المنــاهج ، ماجســتیر فــي المنــاهج وطــرق: أحمــد أبــو نــدا . أ  - 8

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي ، غزة 
 ماجستیر في المناهج وطرق التدریس ، رئـیس قسـم التحلیـل اإلحصـائي ،: عائد الربعي . أ  - 9

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي ، غزة 
وزارة  إلشـــراف التربـــوي ،ریاضـــیات ، رئـــیس قســـم ا/ بكـــالوریوس تربیـــة : حـــاتم شـــحادة . أ  - 10

  .التربیة والتعلیم العالي ، غزة 
لغــة عربیــة ، رئــیس قســم اإلشــراف التربــوي ، / بكــالوریوس تربیــة : عبــد العزیــز فــارس . أ  - 11

  .مدیریة التربیة والتعلیم ، شمال غزة 
 دنیا ،بكــالوریوس تعلــیم أساســي ، مشــرفة تربویــة للمرحلــة األساســیة الــ: ســعدة الســالمي . أ  - 12

  .مدیریة التربیة والتعلیم ، شمال غزة 
مدیریــة التربیــة والتعلــیم ،  فیزیــاء ، مشــرف علــوم ،/ بكــالوریوس تربیــة : موســى شــهاب . أ  - 13

  .شمال غزة 
مدیریــة التربیــة والتعلــیم ،  أحیــاء ، مشــرف علــوم ،/ بكــالوریوس تربیــة :  فــوزي غــزال . أ  - 14

  .شمال غزة 
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ماجسـتیر فـي التربیـة وعلـم الـنفس ، مشـرف علـوم ، وكالـة الغـوث : شـاویش محمد أبو . أ  - 15
  .الدولیة ، غزة 

وكالة الغوث الدولیة ، غـزة  فیزیاء ، مشرف علوم ،/ بكالوریوس تربیة : سناء رضوان . أ  - 16
.  

كیمیاء أحیاء ، معلمة علوم للصف الرابع ، مدرسة / بكالوریوس تربیة : منار منصور . أ  - 17
  .نات جبالیا االبتدائیة الجدیدة ، شمال غزة ب

كیمیاء فیزیـاء ، معلـم علـوم للصـف الرابـع ، مدرسـة / بكالوریوس تربیة : رائد المدهون . أ  - 18
  .لالجئین ، شمال غزة ) أ ( ذكور االبتدائیة 

مدرسـة أحیاء ، معلمة علوم للصفین الثالث والرابع ، / بكالوریوس تربیة : هناء سمور . أ  - 19
  .شمال غزة  بنات بیت الهیا االبتدائیة لالجئات ،

كیمیـاء ، معلمـة علـوم للصـفي الثالـث ، مدرسـة بنـات /بكالوریوس تربیـة : فاتن صالح . أ  - 20
  .شمال غزة  بیت الهیا االبتدائیة لالجئات ،

والخامس ،  كیمیاء فیزیاء ، معلمة علوم للصفین الرابع/بكالوریوس تربیة  :مي دهمان . أ  - 21
  . مدرسة عمر بن الخطاب األساسیة الدنیا للبنات ، شمال غزة 
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  ) 3( ملحـق رقم 
  نتائج تحلیل استبانة المهارات العقلیة الالزم توافرها في أسئلة         

  كتب العلوم العامة للمرحلة األساسیة الدنیا 
  المئـویة الـنسبة  الـمـهارة الـعـقلـیة  مسلسل

  % 95  الـمـالحـظـة  -  1

  % 95  الـتـذكــر  -  2

  % 95  الـمـقـارنـة -  3

  % 87.5  الـتـصـنـیـف  -  4

  % 85  الـتـرتـیـب -  5

  % 80  تحدید السمات والمكونات  -  6

  % 75  الـتـمـثـیـل  -  7

  % 75  االسـتـدالل  -  8

  %72   تـحـدیـد األخـطـاء  -  9

  % 70  الـتـوسـع  -  10

  % 71  الـتـنـبـؤ  -  11

  
  
  
  
  
  
  
  



160  160

  ) 4( ملحــق 
  الصورة النهائیة للمهارات العقلیة المرغوب توافرها في أسئلة

  كتب العلوم بالمرحلة األساسیة الدنیا
  الـمـــهـــارة الـعـقـلـیـة  مسلسل

  الـمـالحـظـة  -  1

  الـتـذكـر  -  2

  الـمـقـارنـة -  3

  الـتـصـنـیـف  -  4

  الـتـرتـیـب -  5

  تـحـدیـد الـسـمـات والـمـكـونـات  -  6

  الـتـمـثـیـل  -  7

  االسـتـدالل  -  8

  تـحـدیـد األخـطـاء   -  9

  الـتـوسـع  -  10

  الـتـنـبـؤ   -  11
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  ) 5( ملحــق 
  

  التكرارات والنسب المئویة للمهارات العقلیة المتوافرة في                         
  ...........بكتابي العلوم العامة للصف  ............   األسئلة                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ئویةالنسـبة الم  رارالتكـ  یـةالمهـارة العقل  م
      المالحظة 1
      التذكر 2
      المقارنة 3
      التصنیف 4
      الترتیب 5
      تحدید السمات 6
      التمثیل 7
      االستدالل 8
      تحدید األخطاء 9

      التوسع 10
      التنبؤ 11

      ـوعالـمـجـم
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  ) 6( ملحـق           
  بطــاقة تحلیــل محتــوى األســئلة               

  ........: .........الصف : ...................          الوحدة ................         األسئلة                                         
رقم 

  الصفحة
رقم 
  السؤال

  ةــــــیـــــلــقـــعـــارات الــــهــــمــــال
  تنبؤ  توسع  تحدید أخطاء  استدالل  تمثیل   تحدید سمات  ترتیب  تصنیف  مقارنة  تذكر  مالحظة

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                          المجموع
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  )  7(ملحـق 

  أعداد األسئلة التعلیمیة والتقویمیة
  : ..................الصف : ................               الوحدة        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  درسالـ

    لــةاألسئ
  مـوعالمـج

  مـیةالتقـوی  یةالتعلیمـ

        األول

        الثاني

        الثالث

        الرابع

        الخامس

        المجموع
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  )  8(ملحـق       
  أعداد األسئلة التعلیمیة والتقویمیة لكتابي العلوم العامة

  : ..................الصف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  دةالـوحـ

    األسـئـلــة
  مـوعالمـج

  مـیةیالتقـو   مـیةالتعلی

        األولى

        الثانیة

        الثالثة

        الرابعة

        الخامسة

        السادسة

        السابعة

        الثامنة

        التاسعة

        المجموع
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  ) 9( ملحـق 
  المتضمنة معامل الثبات بین تحلیلي الباحث األول والثاني لألسئلة التعلیمیة: أوًال          

  في الوحدة األولى من كتاب العلوم العامة للصف الثالث عبر الزمن        
  االتـفـاق  تـحـلـیـل الـبـاحـث  فـئـات الـتـحـلـیـل  م

  الثاني  األول
  /  5  5  المالحظة  1
  ×  8  10  التذكر   2
  /  6  6  المقارنة  3
  /  1  1  التصنیف  4
  /  1  1  الترتیب  5
  /  1  1  تحدید السمات  6
  /  0  0  التمثیل  7
  ×  13  12  االستدالل  8
  /  0  0  تحدید األخطاء  9

  ×  2  1  التوسع  10
  /  1  1  التنبؤ  11

   8  ق تــكــرار االتــفــا

  
  

  2ن+   1ن÷  ق   2= معامل الثبات لهولستي                   
                                          =2  ×8   ÷22   

                                          =0.73  
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  المتضمنة معامل الثبات بین تحلیلي الباحث األول والثاني لألسئلة التقویمیة: ثانیًا          
  في الوحدة األولى من كتاب العلوم العامة للصف الثالث عبر الزمن        

  االتـفـاق  تـحـلـیـل الـبـاحـث  فـئـات الـتـحـلـیـل  م
  الثاني  األول  )ق ( 

  /  0  0  المالحظة  1
  ×  11  9  التذكر   2
  /  0  0  المقارنة  3
  /  5  5  التصنیف  4
  ×  0  2  الترتیب  5
  /  0  0  تحدید السمات  6
  /  0  0  التمثیل  7
  /  0  0  االستدالل  8
  /  1  1  تحدید األخطاء  9

  /  2  2  التوسع  10
  /  0  0  التنبؤ  11

   9  ق تــكــرار االتــفــا

  
  

  2ن+  1ن÷ ق  2= مل الثبات لهولستي  معا                  
                                           =2  ×9   ÷22   
                                           =0.82  
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  )  10(ملحـق 
  المتضمنة معامل الثبات بین تحلیلي الباحث والمعلمة لألسئلة التعلیمیة: أوًال          

  وحدة األولى من كتاب العلوم العامة للصف الثالث عبر األشخاصفي ال        
  االتـفـاق  تـحـلـیـل الـبـاحـث  فـئـات الـتـحـلـیـل  م

  الثاني  األول
  /  5  5  المالحظة  1
  ×  9  10  التذكر   2
  /  6  6  المقارنة  3
  /  1  1  التصنیف  4
  /  1  1  الترتیب  5
  ×  4  1  تحدید السمات  6
  /  0  0  التمثیل  7
  ×  10  12  االستدالل  8
  /  0  0  تحدید األخطاء  9

  /  1  1  التوسع  10
  /  1  1  التنبؤ  11

   8  ق تــكــرار االتــفــا

  
  

  2ن+  1ن÷ ق  2= معامل الثبات لهولستي                   
                                          =2  ×8  ÷22   
                                          =0.73  

  )مدرسة أبو تمام األساسیة الدنیا للبنات ( سناء العصار  / المعلمة : مالحظة 
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  المتضمنة معامل الثبات بین تحلیلي الباحث والمعلمة لألسئلة التقویمیة: ثانیًا           
  في الوحدة األولى من كتاب العلوم العامة للصف الثالث عبر األشخاص              

  االتـفـاق  تـحـلـیـل الـبـاحـث  الـتـحـلـیـل فـئـات  م
  الثاني  األول  )ق ( 

  /  0  0  المالحظة  1
  /  9  9  التذكر   2
  /  0  0  المقارنة  3
  /  5  5  التصنیف  4
  /  2  2  الترتیب  5
  /  0  0  تحدید السمات  6
  /  0  0  التمثیل  7
  /  0  0  االستدالل  8
  /  1  1  تحدید األخطاء  9

  /  2  2  التوسع  10
  /  0  0  التنبؤ  11

   11  ق تــكــرار االتــفــا

  
  

  2ن+   1ن÷  ق   2= معامل الثبات لهولستي                    
                                           =2   ×11  ÷22   
                                           =1  
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  ) 11( ملحـق 
  وم العامة أعضاء لجنة تحلیل أسئلة كتب العل
  للمرحلة األساسیة الدنیا 

  المدرسة  الوظیفة  المعلمة/اسم المعلم  م
  جبـالیا األساسـیة  األول/ معلم فصل   هیـفاء نصـیو 1
  الرافـعي األساسیة  األول/ معلم فصل   یوسف سـعدات 2
  عمر بن الخطـاب  الثاني/ معلم فصل   رائـد رفیــع 3
  الرافـعي األساسیة  يالثان/ معلم فصل   مروان الصلیبي 4
  الرافـعي األساسیة  الثاني/ معلم فصل   إیـــاد بـدر 5
  أبو تمـام األساسیة  الثالث/ معلمة علوم   سـناء العصـار 6
  شـهـداء جبـالیـا  الثالث/ معلمة علوم   سـارة عـدوان 7
  زیـد بن حـارثة  الرابع/ معلمة علوم   إیـمان جـراد 8
  "أ " ذكور االبتدائیة   الرابع/ م معلم علو   رائد المدهون 9
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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 

general science syllabuses in the lower basic 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 eight books, he also prepared a list with the 

mental skills needed to be available in the general science syllabus in the 

lower basic stage. That list was presented for experts in the field of science 

curricula and methodology to determine the necessary mental skills that 

should be included in the books of science in the lower basic stage so as to 

prepare the study tool.  

 The researcher with other teachers analyzed (960) questions in 

accordance with the standards the arbitrators have agreed upon for the 

study tool. 

The researcher also used repetitions and percentages 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 were about (60.52%) while 

the evaluative questions were (39.48%) from the over whole total questions 

of the eight books, memorization questions were (28.02%), deduction 

questions were (17.92%) and observation questions (17.29%), of the over 

whole total of the eight books. 

 There were fewer questions which focused on expansion, comparison 

and classification where their availability appeared at in following 

sequence: Expansion (09.27%), Comparison (06.88%) and Classification 
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(06.67%) of the over whole total of the questions. The questions neglected 

the skills of ordering, prediction, mistakes identification, features 

identification and demonstration in close levels where the percentage of 

ordering questions (04.58%), prediction (03.44%), mistakes identification 

(02.60%), features identification (02.29%) and demonstration (01.04%) of 

the over whole total of questions in the eight books. 

The researcher views that there is a necessity for developing the 

general science books in the lower basic stage in Palestine. He suggests that 

there must be a balance between the instructional and evaluative questions 

and there must be a balance also in dealing with the various mental skills, 

in addition, there is a need to reconsider the syllabuses in the first and 

second grade classes so as to distinguish between the activities and the 

questions, the researcher suggests that there should more questions in those 

two classes, with full consideration for the quality and quantity. 
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